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টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী এর কম িসম্পােদির সাঞ্জব িক ঞ্জচত্র...................................৪ 
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উপক্রমঞ্জণকা (Preamble) 

 

সরকারর দপ্তর/সংস্থাসমূয়ের প্রারিষ্ঠারিক দক্ষিা বৃরি, স্বচ্ছিা ও জবাবরদরে জজারদার করা, সুশাসি সংেিকরণ এবং 

সম্পয়দর র্থার্থ ব্যবোর রিরিিকরয়ণর মাধ্যয়ম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবােয়ির লয়ক্ষে- 

 

অধ্যক্ষ, টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী 

                                                          এবাং 

মহাপঞ্জরচালক, বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর, ঢাকা এর মদধ্য ২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ২০ তাঞ্জরদখ এই বাঞ্জষ িক কম িসম্পােি চুঞ্জি 

স্বাক্ষঞ্জরত হল। 

 

 

 

এই চুঞ্জিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ঞ্জিম্নঞ্জলঞ্জখত ঞ্জবষয়সমূদহ সম্মত হদলিঃ 
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টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী এর বাঞ্জষ িক কম িসম্পােদির সাঞ্জব িক ঞ্জচত্র 

(Overview of the performance of the Textile Engineering College, Begumgonj, Noakhali) 

সাম্প্রঞ্জতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজিিসমূহঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ঞ্জিশি ২০২১ বাস্তবায়দির লদক্ষয টেশ ও ঞ্জবদেদশর জন্য Executive level এর 

েক্ষ মািব সম্পে (Skilled Manpower) ততঞ্জর কদর টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী 

গুরুত্বপূণ ি ভূঞ্জমকা পালি করদছ। ফদল ঞ্জবগত ৩ বছদর অত্র কদলজ টেদক ঞ্জব,এসঞ্জস ইি টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং এ ২২৩ 

জি ছাত্রছাত্রী পাশ কদর টেশ ও ঞ্জবদেদশর ঞ্জবঞ্জিন্ন গুরুত্ব পদে অঞ্জিষ্ঠ রদয়দছ এবাং কদলজ ও টহাদেদল ঞ্জসঞ্জস কযাদমরা 

লাগাদিা, উন্নত ওদয়বসাইে চালু করণ ও সাব িক্ষঞ্জিক  ওয়াইফাই ব্যবস্থা োকায় ঞ্জশক্ষােীদেরদক সুষ্ঠিাদব ঞ্জশক্ষাোি 

করা র্াদে। তাছাড়া কদলদজর ঞ্জিতরস্থ স্থাপিা গুদলা রাং করদির ফদল কদলদজর টসান্দর্য্ি বহুগুদি বৃঞ্জদ্ধ টপদয়দছ। 

ঞ্জশক্ষােীদের মাদে পড়াশুিার আগ্রহ বৃঞ্জদ্ধর লদক্ষয টমিার ঞ্জিঞ্জিদত ৬৫% টক বৃঞ্জি প্রোি এবাং টহাদেলগুদলাদত টমিার 

ঞ্জিঞ্জিদত ঞ্জসে বরাদ্ধ টেয়া হদে। ঞ্জশক্ষােীদের জ্ঞাি বৃঞ্জদ্ধর লদক্ষয টসঞ্জমিার ও টকা-কাঞ্জরকুলাম একটিঞ্জিটি বৃঞ্জদ্ধ করা 

হদয়দছ। ছাত্রছাত্রীদের ঞ্জচিঞ্জবদিােি ও সুষ্ট শাঞ্জরঞ্জরক গঠদির জন্য টখলাধুলা ও সাাংস্কৃঞ্জতক অনুষ্ঠাি বাড়াদিা হদয়দছ। 

ঞ্জশক্ষােীদের মাদে টেশ টপ্রমদবাি বৃঞ্জদ্ধর জন্য প্রঞ্জতটি জাতীয় অনুষ্ঠাদি তাদের অাংশগ্রহি বৃঞ্জদ্ধ করা হদয়দছ। কদলদজর 

ব্যবহাঞ্জরক ও তাত্ত্বীয় ক্লাশ ছাড়াও বাস্তব জ্ঞাি অজিদির জন্য ঞ্জমল ঞ্জিঞ্জজে ও ঞ্জমল টেঞ্জিাং এর ব্যবস্থাও বাড়াদিা হদয়দছ। 

সাঞ্জহতয ও গদবষণায় উৎসাঞ্জহত করার লদক্ষয এ ঞ্জবষদয় একটি বাঞ্জষ িক ম্যাগাঞ্জজি প্রকাঞ্জশত হদয়দছ র্াদত তাদের টমিার 

ঞ্জবকাশ ঘদেদছ। ছাত্রছাত্রীদের কদলজ লাইদেরী প্রঞ্জত আকষ িি সৃঞ্জষ্টর লদক্ষয অিলাইি টবইজ ‘লাইদেরী ম্যাদিজদমন্ট 

ঞ্জসদেম’ সম্প্রঞ্জত চালু করা হদয়দছ। তাছাড়া ঞ্জশক্ষার মাি উন্নয়দির লদক্ষয ঞ্জশক্ষকদেরদক প্রঞ্জশক্ষণ প্রোি করা হদয়দছ।  

সমস্যা ও চযাদলিসমূহঃ 

বিযমায়ি ৪টি জেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং রবষয়ের রবভাগগুদলা (ইোি য ইরিঞ্জিয়াঞ্জরাং, জেরিক ইরিঞ্জিয়াঞ্জরাং, ওয়েে প্রয়সস 

ইরিঞ্জিয়াঞ্জরাং, এোপায়রল ইরিরিোররং) চালু থাকা সয়েও মাত্র একটি রবভায়গর রশক্ষক রিয়োগ টেয়া হদয়দছ। 

ইদতামদধ্য বহুবছর অঞ্জতক্রম হদলও বাকী ঞ্জতিটি ঞ্জবিাদগ রশক্ষক অদ্যাবঞ্জি ঞ্জিদয়াগ িা টেওয়ায় অত্র কদলজসহ 

সমমাদির অন্যান্য কদলজগুদলাদতও প্রচুর ঞ্জশক্ষক স্বল্পিা রয়েয়ে। তদুপঞ্জর উচ্চতর পদের ঞ্জশক্ষকগণ অবসদর চদল 

র্াওয়ায় অঞ্জিজ্ঞ ঞ্জশক্ষকদের োরুি অিাব পঞ্জরলঞ্জক্ষত হদে। এ ঞ্জেদক ঞ্জশক্ষকদের পেগুদলা কোডার সাঞ্জি িস ভুি িা 

হওয়ায় ঞ্জবঞ্জসএস কযাডার, অন্যান্য ঞ্জশক্ষা প্রঞ্জতষ্ঠাি ও ঞ্জশল্প প্রঞ্জতষ্ঠাদি অত্র কদলদজর ঞ্জশক্ষকগি চদল র্াদে। ফদল অত্র 

প্রঞ্জতষ্ঠািটিদত ঞ্জশক্ষক স্বল্পতা টহতু ঞ্জশক্ষার মাি বজায় রাখা দুস্কর হদয় পদড়দছ। অত্র প্রঞ্জতষ্ঠাদির ঞ্জশক্ষা কার্ িক্রম 

বাাংলাদেশ টেক্সোইল ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয় কর্তিক পঞ্জরচাঞ্জলত হয়। উি ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয়টির পরীক্ষা শাখায় জিবল স্বল্পতা টহতু 

ঞ্জশক্ষােীদের ফলাফল প্রকাদশ অদিক ঞ্জবলম্ব হয়। এদত ঞ্জশক্ষােীরা টর্মি টসশি জদে পদড় অন্য ঞ্জেদক টতমঞ্জি এঞ্জপএ 

মূল্যায়দির সময়সীমার মদধ্য পরীক্ষার ফলাফল টেখাি কঠিি হদয় পদড়।   

িঞ্জবষ্যত পঞ্জরকল্পিাঃ  

বাাংলাদেশ টেক্সোইল ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালদয়র সাদে টর্ৌেিাদব Need-based curriculum প্রণয়ণ এবাং ঞ্জব.এসঞ্জস ইি 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং ঞ্জডঞ্জগ্র ৪ (চার) বছদর সমাপ্ত করা। ঞ্জশল্প কারখািার চাঞ্জহো টমাতাদবক েক্ষ Executive-level 
এর প্রযুঞ্জিঞ্জবে ততঞ্জর কদর তাদেরদক বস্ত্র ঞ্জশদল্প টর্ সকল ঞ্জবদেশী প্রযুঞ্জিঞ্জবে ঞ্জিদয়াঞ্জজত আদছ, তাদের স্থাদি টেশীয় 

প্রযুঞ্জিঞ্জবে প্রঞ্জতস্থাপি করা। বস্ত্র ঞ্জশল্প মাঞ্জলকদের সাদে ঞ্জিয়ঞ্জমত টর্াগাদর্াদগর মাধ্যদম ঞ্জশক্ষােীদের ঞ্জমল প্রঞ্জশক্ষি ও 

ঞ্জমল ঞ্জিঞ্জজে কার্ িক্রম সুষ্ঠিাদব সম্পন্ন করা। সদব িাপঞ্জর েক্ষ টেশী প্রযুঞ্জিঞ্জবে ঞ্জিদয়াদগর মাধ্যদম তবদেঞ্জশক মুদ্রা রক্ষায় 

সহদর্াঞ্জগতা করা।  

২০২০-২১ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহঃ 

১. ৪১৭০টি তাঞ্জত্ত্বক ক্লাস ও ১১৭০টি ব্যবহাঞ্জরক ক্লাস গ্রহণ; 

২. রির্ যাররি সমদয়র মদধ্য িারাবাঞ্জহক ও ফাইিাল পরীক্ষা গ্রেণ; 

৩. টেণীকদক্ষ ঞ্জশক্ষােীদের ৭৫% উপঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জিঞ্জিতকরণ; 

৪.  টসঞ্জমিার ও টকা-কাঞ্জরকুলাম কার্ িক্রম বৃঞ্জদ্ধ করণ; 

৫. ৯২ জি ছাত্র-ছাত্রীর ঞ্জবএসঞ্জস ইি টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং ঞ্জবষদয় ঞ্জডগ্রী অজিি; 

৬. ঞ্জশল্প-কারখািায় ১০০ জি ছাত্র-ছাত্রীর ইন্ডাঞ্জিয়াল এোচদমন্ট ঞ্জিঞ্জিতকরণ; 

৭. রশক্ষক ও রশক্ষাথীয়দর গয়বষণাে সহদর্াঞ্জগতা টজারোরকরণ; 

৮. ঞ্জিয়ঞ্জমত টমদন্টদিন্স ও উৎপােদির মাধ্যদম প্রঞ্জতষ্ঠাদির প্রঞ্জতটি ল্যাব/দশড এর টমঞ্জশিগুদলা সচল রাখা; 

৯. ই-টোর ম্যাদিজদমন্ট ঞ্জসদেম চালু করণ; 
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টসকশি-১ 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী এর  রূপকল্প (Vision), অঞ্জিলক্ষয (Mission), 

টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং কার্ িাবঞ্জল (Functions) 

 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

          বস্ত্র খাদতর জন্য  মািসম্পন্ন েক্ষ জিবল ততঞ্জর । 

১.২ অঞ্জিলক্ষয (Mission): 

মািসম্মত ঞ্জশক্ষা প্রোদির সকল উপাোদির র্োর্ে ব্যবহার । 

  

১.৩ টকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

 ১.৩.১ টকৌশলগত উদেশ্যসমূহঃ 

১.  রির্ যাররি পরীক্ষা গ্রেণ সম্পন্নকরণ;   

  ২.  টেণীকদক্ষ ঞ্জশক্ষােী উপঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জিঞ্জিতকরণ; 

  ৩.  গুণগত ঞ্জশক্ষাোি এবাং গয়বষণাে সহদর্াঞ্জগতা টজারোরকরণ; 

  ৪.  টকা-কাঞ্জরকুলার কার্ িক্রম বৃঞ্জদ্ধ করা; 

৫. ঞ্জবএসঞ্জস ইি টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং ঞ্জডগ্রী অজিদি সহদর্াঞ্জগতা । 

 

 ১.৩.২ আবঞ্জশ্যক টকৌশলগত উদেশ্যসমূহঃ 

 ১. দাপ্তররক কম যকায়ে স্বচ্ছিা বৃরি ও জবাবরদরে রিরিিকরণ; 

     ২. কম যসম্পাদয়ি গরিশীলিা আিেি ও জসবার মাি বৃরি; 

     ৩. আঞ্জে িক ও সম্পদ ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি। 

  
 

1.4 কার্ িাবঞ্জল (Functions): 

১. তাঞ্জত্ত্বক ও ব্যবহাঞ্জরক প্রঞ্জশক্ষদণর সমন্বদয় মাি সম্পন্ন বস্ত্র প্রদকৌশল ও প্রযুঞ্জি ঞ্জবষদয় গুণগত      

     ঞ্জশক্ষা প্রোদির লদক্ষয রশক্ষকয়দর গয়বষণাে সহদর্াঞ্জগতা করা; 

২.  ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালদয়র একাদডঞ্জমক কযাদলন্ডার অনুর্াঞ্জয় সকল ক্লাশ গ্রহণ; 

৩.  ঞ্জশক্ষােীদের িারাবাঞ্জহক ও চুড়ান্ত পরীক্ষা ঞ্জিঞ্জেষ্ট সমদয়র মদধ্য গ্রহণ করা; 

৪.  প্রঞ্জতষ্ঠাদির সকল ল্যাদবর টমঞ্জশিসমূহ সচল টরদখ, ক্লাশ রুটিি টমাতাদবক ব্যবহাঞ্জরক ক্লাশ গ্রহণ;  

৫.  ঞ্জশল্প প্রঞ্জতষ্ঠাদি প্রঞ্জশক্ষণকালীি সমদয় মঞ্জিেঞ্জরাং এবাং প্রঞ্জশক্ষণ টশদষ প্রঞ্জতষ্ঠাদি   

     Comprehensive Viva গ্রহণ করা; 

৬.  ইিদডার ও আউেদডার টগমস পঞ্জরচালিা করা; 

৭.  টকা-কাঞ্জরকুলার কার্ িক্রম পঞ্জরচালিা করা।  

                       ৮.  সরকাঞ্জর কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা সাংক্রান্ত প্রঞ্জশক্ষণসহ ঞ্জবঞ্জিন্ন ঞ্জবষদয় কম িকতিা/কম িচারীদের জন্য   

                           প্রঞ্জশক্ষণ আদয়াজি করা। 



 

 

টসকশি-২ 

ঞ্জবঞ্জিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােি 

সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ ঞ্জিি িাঞ্জরত লক্ষযমাত্রা অজিদির টক্ষদত্র 

টর্ৌেিাদব োঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ঞ্জবিাগ/সাংস্থাসমূদহর িাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

২০২১-

২২ 

২০২২-

২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

বস্ত্র খায়ি কাঞ্জরগঞ্জর জ্ঞাি 

সম্পন্ন মািব সম্পদ ততঞ্জর 

ঞ্জব.এসঞ্জস ইি 

টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং উিীণ ি 

ঞ্জশক্ষােী 

সংখ্যা  ৭৩ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৭ টি.ই.রস.এি, বস্ত্র অরর্দপ্তর, বস্ত্র ও 

পাে মন্ত্রণালে, বুয়েক্স। 

টি.ই.রস.এি, 

বস্ত্র অরর্দপ্তর, 

বুয়েক্স। 

 

৬ 
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টসকশি-৩ 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী এর টকৌশলগত উদেশ্য, কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষমাত্রাসমূহ 

(দমাে মাি-৭৫) 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities

) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণিা 

পদ্ধঞ্জত 

(Calc

ulatio

n 

meth

od) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাে

ি সূচদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজিি লক্ষমাত্রা/ঞ্জিণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 

2020-21) 

প্রক্ষপণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

প্রক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০২২-২৩ ২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০* 

অসািারণ অঞ্জত 

উিম 

উিম চল

ঞ্জতমা

ি 

চলঞ্জত 

মাদি

র 

ঞ্জিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী এর টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

১. রির্ যাররি 

পরীক্ষা গ্রেণ 

সম্পন্নকরণ  

২৫.০০ ১.১ 

আিযন্তরীণ 

পরীক্ষা গ্রহণ 

 

 

 

 

১.১.১ গৃঞ্জহত  

িারাবাঞ্জহক 

তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 

সমঞ্জষ্ট  সাংখ্যা 

 

৭.৫০ ১৬ ১৫ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ১৬ ১৬ 

১.১.২ গৃঞ্জহত  

িারাবাঞ্জহক 

ব্যবহাঞ্জরক 

পরীক্ষা 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৭.৫০ ৮ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

১.২ চূড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহণ  

 

১.২.১ গৃঞ্জহত  

তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা 

 

৫.০০ ৮ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

১.২.২ গৃঞ্জহত  

ব্যবহাঞ্জরক 

পরীক্ষা 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৫.০০ ৮ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

২. টেণীকদক্ষ 

ঞ্জশক্ষােী 

উপঞ্জস্থঞ্জত 

ঞ্জিঞ্জিতকরণ 

 

৮.০০ ২.১ টলদিল 

ঞ্জিঞ্জিক 

ঞ্জশক্ষােীর 

উপঞ্জস্থঞ্জত  

 

২.১.১  

টলদিল - ১  

গড় % ২.০০ ৭৬.৪ ৭৬.৫ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৪ ৬০ ৭৫.৫ ৭৬ 

২.১.২  

টলদিল - ২  

গড় % ২.০০ ৭৭ ৭৫.২

৩ 

৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৪ ৬০ ৭৫.৫ ৭৬ 

২.১.৩  গড় % ২.০০ ৭৭.৭ ৭৫.০ ৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৪ ৬০ ৭৫.৫ ৭৬ 
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টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities

) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণিা 

পদ্ধঞ্জত 

(Calc

ulatio

n 

meth

od) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাে

ি সূচদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজিি লক্ষমাত্রা/ঞ্জিণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 

2020-21) 

প্রক্ষপণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

প্রক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০২২-২৩ ২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০* 

অসািারণ অঞ্জত 

উিম 

উিম চল

ঞ্জতমা

ি 

চলঞ্জত 

মাদি

র 

ঞ্জিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

   

-+ 

 

 

টলদিল - ৩  ৬ 

২.১.৪ 

টলদিল-৪  

গড় % ২.০০ ৭৭ ৭৬.৮

৬ 

৭৫ ৭২ ৬৮ ৬৪ ৬০ ৭৫.৫ ৭৬ 

৩. গুণগত 

ঞ্জশক্ষাোি এবাং 

গয়বষণাে 

সহদর্াঞ্জগতা 

টজারোরকরণ 

১৩.০০ 

 

৩.১  ক্লাশ 

রুটিি প্রণয়ি 

৩.১.১ প্রণীত 

ক্লাশ রুটিি  

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা 

 

২.০০ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

৩.২  ক্লাশ 

রুটিি অনুর্ায়ী 

ক্লাশ গ্রহণ 

৩.২.১ গৃঞ্জহত 

তাঞ্জত্ত্বক ক্লাশ 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৫.০০ ৩৫৮

৩ 

৩৩৩০ ৪১৭০ ৩৭৪

৪ 

৩৩২

৮ 

২৯১

২ 

২৪৯

৬ 

৪৩৬৮ ৪৫৭৬ 

৩.২.২ গৃঞ্জহত 

ব্যবহাঞ্জরক 

ক্লাশ 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৫.০০ ১১২১ ১০৪৭ ১১৭০ ১০৪

৪ 

৯২৮ ৮১২ ৬৯৬ ১২১৮ ১২৭৬ 

৩.৩ রশক্ষক 

ও 

রশক্ষাথীয়দর 

গয়বষণাে 

সহদর্াঞ্জগতা 

করা 

৩.৩.১ 

কিোয়রন্স-এ 

প্রকারশি 

গয়বষণা পত্র 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ০.৫ - - ১ - - - - ২ ৩ 

৩.৩.২ 

জাি যাল-এ 

প্রকারশি 

গয়বষণা পত্র 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ০.৫ - ২ ১ - - - - ২ ৩ 

৪. টকা-

কাঞ্জরকুলার 

কার্ িক্রম বৃঞ্জদ্ধ 

১১.০০ 

 

৪.১ বারষ যক 

ক্রীড়া 

প্ররিয়র্ারগিা 

৪.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত 

ইিদডার টগমস 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ ২৮ 

টফব্রু

য়াঞ্জর 

১৩ 

টফব্রুয়া

ঞ্জর 

২৮ 

টফব্রুয়া

ঞ্জর 

৩১ 

মাচ ি 

৩০ 

এঞ্জপ্র

ল 

৩১

টম 

৩০ 

জুি 

২৮ 

টফব্রুয়াঞ্জর 

২৮ 

টফব্রুয়াঞ্জর 
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টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities

) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণিা 

পদ্ধঞ্জত 

(Calc

ulatio

n 

meth

od) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাে

ি সূচদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজিি লক্ষমাত্রা/ঞ্জিণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 

2020-21) 

প্রক্ষপণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

প্রক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০২২-২৩ ২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০* 

অসািারণ অঞ্জত 

উিম 

উিম চল

ঞ্জতমা

ি 

চলঞ্জত 

মাদি

র 

ঞ্জিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

করা 

 

আয়োজি 

 

৪.১.২ অনুঞ্জষ্ঠত 

আউেদডার 

টগমস 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ ২৮ 

টফব্রু

য়ারী 

১৭ 

টফব্রুয়া

ঞ্জর 

২৮ 

টফব্রুয়া

রী 

৩১ 

মাচ ি 

৩০ 

এঞ্জপ্র

ল 

৩১

টম 

৩০ 

জুি 

২৮ 

টফব্রুয়ারী 

২৮ 

টফব্রুয়ারী 

৪.২ 

ম্যাগারজি 

প্রকাশ 

৪.২.১ 

প্রকাঞ্জশত 

ম্যাগারজি 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ ১ 

অ

টটাব

র 

২২ 

জসয়ে

ম্বর 

১ 

অটটাব

র 

১ 

িদি

ম্বর 

১ 

ঞ্জডদস

ম্বর 

১ 

জানু

য়াঞ্জর 

১ 

টফব্রু

য়াঞ্জর 

১ 

অটটাবর 

১ অটটাবর 

৪.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠাি পালি 

করা 

৪.৩.১ জািীে  

 অনুষ্ঠাি  

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৬.০০ 

 

৬ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

৪.৪ িবীি 

বরণ 

আয়োজি 

৪.৪.১ 

আয়োরজি 

িবীি বরণ  

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ - ৮ মাচ ি ৩১ জম ৩০ 

জুি 

- - - ৩১ জম ৩১ জম 

৪.৫ 

বিয়ভাজি 

আয়োজি 

৪.৫.১ 

আয়োরজি 

বিয়ভাজি 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ - ১৩-১৪ 

ঞ্জডদসম্ব

র 

৩১ 

জানুো

রী 

২৮ 

জেব্রু

োরর 

৩১ 

মাচ য 

৩০ 

এরপ্র

ল 

৩১ 

জম 

৩১ 

জানুোরী 

৩১ 

জানুোরী 

৫. ঞ্জবএসঞ্জস 

ইি টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 

ঞ্জডগ্রী অজিদি 

সহদর্াঞ্জগতা 

১৮.০০ 

 

৫.১ ঞ্জবএসঞ্জস 

ইি টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 

পরীক্ষাে 

অংশগ্রেণ 

৫.১.১ ঞ্জবএসঞ্জস 

ইি টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 

উিীণ ি ঞ্জশক্ষােী 

সমঞ্জষ্ট সংখ্যা ৯.০০ ৭৩ ৯১ ৯২ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৩ ৯৭ 
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টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities

) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণিা 

পদ্ধঞ্জত 

(Calc

ulatio

n 

meth

od) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাে

ি সূচদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অজিি লক্ষমাত্রা/ঞ্জিণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 

2020-21) 

প্রক্ষপণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

প্রক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০২২-২৩ ২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০* 

অসািারণ অঞ্জত 

উিম 

উিম চল

ঞ্জতমা

ি 

চলঞ্জত 

মাদি

র 

ঞ্জিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

টজারোরকরণ ৫.২ ঞ্জশল্প-

কারখািায় 

ইন্ডাঞ্জিয়াল 

এোচদমদন্ট 

ঞ্জশক্ষােী 

টপ্ররি 

৫.২.১ ঞ্জমল 

এোচদমদন্টর 

উদেদশ্য ঞ্জমল 

কর্তিপদক্ষর 

সাদে 

টর্াগাদর্াগ 

কদর প্রঞ্জশক্ষণ 

ঞ্জিঞ্জিত করণ 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৫.০০ ৮৪ ৯৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০২ ১০৫ 

৫.২.২ 

ইন্ডাঞ্জিয়াল 

এোচদমন্ট 

কার্ িক্রম সম্পন্ন 

ঞ্জশক্ষােী 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৪.০০ ৮৪ ৯৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০২ ১০৫ 

 

 



11 

 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ,দবগমগি,দিায়াখালী এর আবঞ্জশ্যক টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০২০-২১ 

(দমাে মাি-২৫) 
 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি সুচক 

(Performance 

Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মাি -২০২০-২০২১ 

(Target Value -2020-21) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অঞ্জত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলঞ্জত মাি 

(Fair) 

চলঞ্জতমাদির 

ঞ্জিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[১] দাপ্তররক 

কম যকায়ে 

স্বচ্ছিা বৃরি ও 

জবাবরদরে 

রিরিিকরণ 

 

 

 

 

১১ 

 

 

[১.১] বাঞ্জষ িক 

কম িসম্পােি চুঞ্জি 

(এঞ্জপএ) বাস্তবায়ি। 

 

[১.১.১] এঞ্জপএ’র 

সকল তত্রমাঞ্জসক 

প্রঞ্জতদবেি 

ওদয়বসাইদে 

প্রকাঞ্জশত 

সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরপএ 

টিয়মর মারসক সভা 

অনুঞ্জষ্ঠত   

সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুদ্ধাচার/উিম 

চচ িার ঞ্জবষদয় 

অাংশীজিদের সদে 

মতঞ্জবঞ্জিময়  

[১.২.১] 

মতঞ্জবঞ্জিময় সিা 

অনুঞ্জষ্ঠত 

সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অঞ্জিদর্াগ 

প্রঞ্জতকার ব্যবস্থা ঞ্জবষদয় 

টসবাগ্রহীতা/অাংশীজিদের 

অবঞ্জহতকরণ 

[১.৩.১] 

অবঞ্জহতকরণ সিা 

আদয়াঞ্জজত 

সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] জসবা প্রদাি 

প্ররিশ্রুরি ঞ্জবষদয় 

টসবাগ্রহীতাদের 

অবঞ্জহতকরণ  

[১.৪.১] 

অবঞ্জহতকরণ সিা 

আদয়াঞ্জজত 

সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি সুচক 

(Performance 

Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মাি -২০২০-২০২১ 

(Target Value -2020-21) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অঞ্জত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলঞ্জত মাি 

(Fair) 

চলঞ্জতমাদির 

ঞ্জিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৫] তথ্য বাতায়ি 

হালিাগাে সাংক্রান্ত 

তত্রমাঞ্জসক প্রঞ্জতদবেি 

উর্ধ্িতি কর্তিপদক্ষর ঞ্জিকে 

টপ্ররণ 

[১.৫.১] তত্রমাঞ্জসক 

প্রঞ্জতদবেি টপ্রঞ্জরত 
সাংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২] 

কম যসম্পাদয়ি 

গরিশীলিা 

আিেি ও 

জসবার মাি 

বৃরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

[২.১] ই-িঞ্জে বাস্তবায়ি 
[২.১.১] ই-িরথটত 

টিাে ঞ্জিষ্পঞ্জিকৃত 
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবিী / ক্ষুদ্র 

উন্নেি উদদ্যাগ বাস্তবােি 

[২.২.১] ন্যেিিম 

একটি উদ্ভাবিী 

/ক্ষুদ্র উন্নেি 

উয়যাগ চালুকৃত 

সাংখ্যা ২ ১৫-০২-২১ ১৫-০৩-২১ ১৫-০৪-২১ ১৫-০৫-২১ - 

[২.৩] কম িচারীদের 

প্রঞ্জশক্ষণ প্রোি 

[২.৩.১] প্রদতযক 

কম িচাঞ্জরর জন্য 

প্রঞ্জশক্ষণ 

আদয়াঞ্জজত 

জিঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম টগ্রড 

ও তদুর্ধ্ি প্রদতযক 

কম িচারীদক এঞ্জপএ 

ঞ্জবষদয় প্রেি 

প্রঞ্জশক্ষণ 

জিঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এঞ্জপএ বাস্তবায়দি 

প্রদিােিা প্রোি 

[২.৪.১] নুযিতম 

একটি আওতািীি 

েপ্তর/একজি 

কম িচারীদক এঞ্জপএ 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি সুচক 

(Performance 

Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রার মাি -২০২০-২০২১ 

(Target Value -2020-21) 

অসািারণ 

(Excellent) 

অঞ্জত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলঞ্জত মাি 

(Fair) 

চলঞ্জতমাদির 

ঞ্জিদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাস্তবায়দির জন্য 

প্রদিােিা প্রোিকৃত 

[৩] আঞ্জে িক ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

৬ 

[৩.১] বাঞ্জষ িক ক্রয় 

পঞ্জরকল্পিা বাস্তবায়ি 

[৩.১.১] ক্রয় 

পঞ্জরকল্পিা অনুর্ায়ী 

ক্রয় সম্পাঞ্জেত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাঞ্জষ িক উন্নয়ি 

কম িসূঞ্জচ (এঞ্জডঞ্জপ)/বাদজে 

বাস্তবায়ি 

[৩.২.১] বাঞ্জষ িক 

উন্নয়ি কম িসূঞ্জচ 

(এঞ্জডঞ্জপ)/বাদজে 

বাস্তবাঞ্জয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অঞ্জডে আপঞ্জি 

ঞ্জিষ্পঞ্জি কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ি 

[৩.৩.১] অঞ্জডে 

আপঞ্জি ঞ্জিষ্পঞ্জিকৃি 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫  

[৩.৪] হালিাগােকৃত 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পঞ্জির তাঞ্জলকা উি িতি 

অঞ্জফদস টপ্ররণ 

[৩.৪.১] 

হালিাগােকৃত 

স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পঞ্জির তাঞ্জলকা 

উি িতি অঞ্জফদস 

টপ্রঞ্জরত 

তাঞ্জরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-০২-২১ - - 

 

   



   

আঞ্জম  অধ্যক্ষ, টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী  মহাপঞ্জরচালক, বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর-এর 

ঞ্জিকে অেীকার করঞ্জছ টর্, এই চুঞ্জিদত বঞ্জণ িত ফলাফল অজিদি সদচষ্ট োকব। 

 

আঞ্জম মহাপঞ্জরচালক, বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর, অধ্যক্ষ, টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ,দবগমগি,দিায়াখালী-এর 

ঞ্জিকে অেীকার করঞ্জছ টর্, এই চুঞ্জিদত বঞ্জণ িত ফলাফল অজিদি প্রদয়াজিীয় সহদর্াঞ্জগতা প্রোি করব। 

 

 

 

স্বাক্ষঞ্জরতঃ 

 

          ২০/০৭/২০২০ ররিঃ 

অধ্যক্ষ                                   তাঞ্জরখ 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ,দবগমগি,দিায়াখালী। 

 

 

 

  

 

 

মহাপঞ্জরচালক               তাঞ্জরখ 

বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর, ঢাকা। 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
১৪ 
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সাংদর্াজিী-১ 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

টি.ই.রস.এি – টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টিায়াখালী। 

বুদেক্স – বাাংলাদেশ টেক্সোইল ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয়।



সাংদর্াজিী- ২ 

 কম িসম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী কার্ যালেসমূে এবাং পঞ্জরমাপ পদ্ধঞ্জত -এর ঞ্জববরণ 

 

 

ক্ররমক 

িং 
কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক কার্ িক্রদমর ঞ্জববরণ 

বাস্তবায়িকারী 

অনুঞ্জবিাগ, 

অঞ্জিশাখা, শাখা 

প্রেি প্রমাণক 
প্রমাণদকর 

উপাি সূত্র 

১. 

 

১.১ আিযন্তরীণ 

পরীক্ষা গ্রহণ 

 

 

 

 

১.১.১ গৃঞ্জহত  

িারাবাঞ্জহক তাঞ্জত্ত্বক 

পরীক্ষা 

পরীক্ষা কঞ্জমটি ঞ্জিদে িশিা টমাতাদবক ঞ্জশক্ষক, কম িকতিা  ও 

কম িচারী গদির সহায়তায় িারাবাঞ্জহক তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা পঞ্জরচাঞ্জলত 

হয় 

পরীক্ষা কঞ্জমটি ও 

টরঞ্জজিার শাখা, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

পরীক্ষার রুটিি। 

টরঞ্জজিার, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। ১.১.২ গৃঞ্জহত  

িারাবাঞ্জহক ব্যবহাঞ্জরক 

পরীক্ষা 

পরীক্ষা কঞ্জমটির ঞ্জিদে িশিা টমাতাদবক ঞ্জশক্ষক, কম িকতিা  ও 

কম িচারীগদির সহায়তায় িারাবাঞ্জহক ব্যবহাঞ্জরক পরীক্ষা 

পঞ্জরচাঞ্জলত হয় 

২. 

১.২ চূড়ান্ত পরীক্ষা 

গ্রহণ 

 

১.২.১ গৃঞ্জহত  তাঞ্জত্ত্বক 

পরীক্ষা 

পরীক্ষা কঞ্জমটির ঞ্জিদে িশিা টমাতাদবক ঞ্জশক্ষক, কম িকতিা,  

কম িচারীগি ও স্থািীয় প্রশাসদির সহায়তায় চূড়ান্ত তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 

গ্রহণ করা হয় 

পরীক্ষা উপ-

ঞ্জিয়ন্ত্রক, বুদেক্স। 

১.২.২ গৃঞ্জহত  

ব্যবহাঞ্জরক পরীক্ষা 

পরীক্ষা কঞ্জমটির ঞ্জিদে িশিা টমাতাদবক ঞ্জশক্ষক, 

কম িকতিা  ও কম িচারীগদির সহায়তায় চূড়ান্ত িারাবাঞ্জহক 

ব্যবহাঞ্জরক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় 

টরঞ্জজিার, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

৩. 

 

২.১ টলদিল ঞ্জিঞ্জিক 

ঞ্জশক্ষােীর উপঞ্জস্থঞ্জত 

২.১.১ টলদিল-১ 

ক্লাদস ছাত্র-ছাত্রীদের উপঞ্জস্থঞ্জতর সাংখ্যা সাংরক্ষি করা হয়। 

তারপর সকল টলদিল এর উপঞ্জস্থর হার ঞ্জিি িারণ করা হয় 
টকাস ি টকা-

অঞ্জড িদিের, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

উপরস্থরির প্রিেেি 

পত্র 
জকাস য জকা-

অরড যয়িের, 

টি.ই.রস.এি। 

২.১.২ টলদিল-২ 

২.১.৩ টলদিল-৩ 

২.১.৪ টলদিল-৪ 

৪. 
৩.১  ক্লাশ রুটিি 

প্রণয়ি 

৩.১.১ প্রণীত ক্লাশ 

রুটিি 
টকাস ি টকা-অঞ্জড িদিের রুটিি প্রিয়ণ কদরি ক্লাশ রুটিি 

১৬ 



17 

ক্ররমক 

িং 
কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক কার্ িক্রদমর ঞ্জববরণ 

বাস্তবায়িকারী 

অনুঞ্জবিাগ, 

অঞ্জিশাখা, শাখা 

প্রেি প্রমাণক 
প্রমাণদকর 

উপাি সূত্র 

৫. 
৩.২  ক্লাশ রুটিি 

অনুর্ায়ী ক্লাশ গ্রহণ 

৩.২.১ গৃঞ্জহত তাঞ্জত্ত্বক 

ক্লাশ 
ক্লাস রুটিি অনুসাদর সাংঞ্জিষ্ট ঞ্জশক্ষকগি ক্লাস গ্রহণ কদরি 

টকাস ি টকা-

অঞ্জড িদিের, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

ক্লাশ সংখ্যার প্রিেেি 

পত্র 

টকাস ি টকা-

অঞ্জড িদিের, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

৩.২.২ গৃঞ্জহত 

ব্যবহাঞ্জরক ক্লাশ 

 

 

ক্লাস রুটিি অনুসাদর সাংঞ্জিষ্ট ঞ্জশক্ষকগি ল্যাব এঞ্জসসদেন্টগদির 

সহায়তায় ব্যবহাঞ্জরক   ক্লাস পঞ্জরচালিা কদরি 

 

৬. 

৩.৩ রশক্ষক ও 

রশক্ষাথীয়দর 

গয়বষণাে 

সহদর্াঞ্জগতা করা 

৩.৩.১ কিোয়রন্স-এ 

প্রকারশি গয়বষণা পত্র 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র ঞ্জিদে িদশ বরাে অনুসাদর ঞ্জশক্ষকগণ গয়বষণা 

পত্র  কিোয়রন্স-এ প্রকাশ কয়র থায়কি। দারেেপ্রাপ্ত রশক্ষক, 

টি.ই.রস.এি। 

গয়বষণা পয়ত্রর 

করপ/সিদ পত্র 

প্রশাসঞ্জিক 

কম িকতিা, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

৩.৩.২ জাি যাল-এ 

প্রকারশি গয়বষণা পত্র 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র ঞ্জিদে িদশ বরাে অনুসাদর ঞ্জশক্ষকগণ গয়বষণা 

পত্র  জাি যাল -এ প্রকাশ কয়র থায়কি। 

৭. 

৪.১ বারষ যক ক্রীড়া 

প্ররিয়র্ারগিা 

আয়োজি 

 

 

৪.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত ইিদডার 

টগমস 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র ঞ্জিদে িশ অনুসাদর ঞ্জশক্ষক ,কম িকতিা ও 

কম িচারীগদির সহায়তায় ইিদডার টগমস পঞ্জরচাঞ্জলত হয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃরিক 

করমটি, 

টি.ই.রস.এি। 

রস্থর রচত্র 
৪.১.২ অনুঞ্জষ্ঠত 

আউেদডার টগমস 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র ঞ্জিদে িশ অনুসাদর ঞ্জশক্ষক ,কম িকতিা ও 

কম িচারীগদির সহায়তায় আউেদডার টগমস পঞ্জরচাঞ্জলত হয় 

৮. 
৪.২ ম্যাগারজি 

প্রকাশ 

৪.২.১ প্রকাঞ্জশত 

ম্যাগারজি 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র ঞ্জিদে িশ অনুসাদর ঞ্জশক্ষক ,কম িকতিা, কম িচারী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদের অাংশগ্রহি ও  সহায়তায় ম্যাগাঞ্জজি প্রকাঞ্জশত হয় 

ম্যাগারজি করমটি, 

টি.ই.রস.এি। 
প্রস্তুতকৃত ম্যাগারজি 

০৯. 
৪.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠাি পালি করা 
৪.৩.১  জািীে অনুষ্ঠাি 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র ঞ্জিদে িশ অনুসাদর ঞ্জশক্ষক ,কম িকতিা, কম িচারী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদের অাংশগ্রহি ও  সহায়তায় পালি/ উের্াপি করা হয় 

ক্রীড়া ও সাংস্কৃরিক 

করমটি, 

টি.ই.রস.এি। 

রস্থর রচত্র 

১০. 

৪.৪ িবীি বরণ 

আয়োজি 

৪.৪.১ আয়োরজি িবীি 

বরণ  
অধ্যক্ষ মদহােদয়র ঞ্জিদে িশ অনুসাদর ঞ্জশক্ষক ,কম িকতিা, কম িচারী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদের অাংশগ্রহি ও  সহায়তায় আয়োজি করা হয় 

িবীি বরণ 

উদর্াপি করমটি, 

টি.ই.রস.এি। 

রস্থর রচত্র 

১১. 
৪.৫ বিয়ভাজি 

আয়োজি 

৪.৫.১ আয়োরজি 

বিয়ভাজি 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র ঞ্জিদে িশ অনুসাদর ঞ্জশক্ষক ,কম িকতিা, কম িচারী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদের অাংশগ্রহি ও  সহায়তায় আয়োজি করা হয় 

বিয়ভাজি করমটি, 

টি.ই.রস.এি। 
রস্থর রচত্র 
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ক্ররমক 

িং 
কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক কার্ িক্রদমর ঞ্জববরণ 

বাস্তবায়িকারী 

অনুঞ্জবিাগ, 

অঞ্জিশাখা, শাখা 

প্রেি প্রমাণক 
প্রমাণদকর 

উপাি সূত্র 

১২. 

৫.১ ঞ্জবএসঞ্জস ইি 

টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 

পরীক্ষাে অংশগ্রেণ 

৫.১.১ ঞ্জবএসঞ্জস ইি 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 

উিীণ ি ঞ্জশক্ষােী 

চূড়ান্ত পরীক্ষার ফম ি ঞ্জফলাদপর সকল টর্াগ্যতা অজিি করদল ,ছাত্র-

ছাত্রীদের ফম ি-ঞ্জফলাপ করাদিা হয়।তারপর পরীক্ষা কঞ্জমটি 

বাাংলাদেশ টেক্সোইল ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালদয়র ঞ্জিদে িশ টমাতাদবক ঞ্জশক্ষক , 

কম িকতিা,কম িচারী ও স্থািীয় প্রশাসদির সহায়তায় পরীক্ষা 

পঞ্জরচালিা কদরি 

পরীক্ষা কঞ্জমটি ও 

টরঞ্জজিার শাখা, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

বুদেক্স কর্তযক প্রদত্ত 

পরীক্ষার রুটিি ও 

েলােল 

টরঞ্জজিার, 

টি.ই.ঞ্জস.এি ও 

পরীক্ষা উপ-

ঞ্জিয়ন্ত্রক, বুদেক্স। 

১৩. 

৫.২ ঞ্জশল্প-

কারখািায় 

ইন্ডাঞ্জিয়াল 

এোচদমদন্ট ঞ্জশক্ষােী 

টপ্ররি 

৫.২.১ এোচদমদন্টর 

উদেশ্য ঞ্জমল 

কর্তিপদক্ষর সাদে 

টর্াগাদর্াগ কদর 

প্রঞ্জশক্ষণ ঞ্জিঞ্জিত করণ 

ঞ্জসদলবাদসর অাংশ ঞ্জহদসদব ঞ্জমল-কারখািার সম্মঞ্জতক্রদম অধ্যক্ষ 

মদহােয় ঞ্জশক্ষেীদের ইন্ডাঞ্জিয়াল এোচদমদন্টর ব্যবস্থা কদরি 

টরঞ্জজিার শাখা, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

ইন্ডাঞ্জিয়াল 

এোচদমন্ট কার্ িাক্রদম 

অাংশগ্রহিকারী ছাত্র 

ছাত্রীদের তাঞ্জলকা 

টরঞ্জজিার, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

৫.২.১ ইন্ডাঞ্জিয়াল 

এোচদমন্ট কার্ িক্রম 

সম্পন্ন ঞ্জশক্ষােী 



19 

সাংদর্াজিী ৩ 

 কম িসম্পােদির লক্ষমাত্রা অজিদির টক্ষদত্র মাঠ পর্ যায়ের অন্যান্য কার্ িালদয়র ঞ্জিকে সুঞ্জিঞ্জে িষ্ট চাঞ্জহো 

 

প্রঞ্জতষ্ঠাদির িাম সাংঞ্জিষ্ট কার্©ক্রম কম িসম্পােি সূচক উি প্রঞ্জতষ্ঠাদির ঞ্জিকে 

চাঞ্জহো/প্রতযাশা 

চাঞ্জহো/প্রতযাশার টর্ৌঞ্জিকতা প্রতযাশা পূরণ িা 

হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

ঞ্জশক্ষা মন্ত্রণালয় (বাাংলাদেশ টেক্সোইল 

ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয়) 

১.১ আিযন্তরীণ 

পরীক্ষা গ্রহণ 

১.১.১ গৃঞ্জহত  িারাবাঞ্জহক তাঞ্জত্ত্বক 

পরীক্ষা ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষা  ফল 

প্রকাশ 

বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর ঞ্জিয়ঞ্জন্ত্রত  টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজসমুদহ  

র্োসমদয় পরীক্ষা গ্রহণ ও 

ফলাফল প্রকাশ করার জন্য 

োঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত প্রঞ্জতষ্ঠাি 

র্োসমদয় ফলাফল 

প্রকাদশ ঞ্জবলম্ব হদত 

পাদর 

১.২.১ গৃঞ্জহত  িারাবাঞ্জহক 

ব্যবহাঞ্জরক পরীক্ষা 

১.২ চূড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহণ  

 

১.২.১ গৃঞ্জহত  তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 
ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ 

ও ফল প্রকাশ 
১.২.২ গৃঞ্জহত  ব্যবহাঞ্জরক পরীক্ষা 

 


