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টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী এর কর্ মসম্পাদননর সাবব মক বিত্র  

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

সাম্প্রঞ্জতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজিিসমূহঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর রূপকল্প ২০৪১ 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 ২৫০ 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 বৃঞ্জি টপদয়দছ। 

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

ঞ্জিঞ্জিদত ঞ্জসে বরাি টেয়া হদে। ঞ্জশক্ষােীদের জ্ঞাি বৃঞ্জির লদক্ষয টসঞ্জমিার ও টকা-কাঞ্জরকুলাম একটিঞ্জিটি বৃঞ্জি করা 

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

ঞ্জশক্ষােীদের মাদে টেশ টপ্রমদবাি বৃঞ্জির জন্য প্রঞ্জতটি জাতীয় অনুষ্ঠাদি তাদের অাংশগ্রহি বৃঞ্জি 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’ চালু করা হদয়দছ। তাছাড়া ঞ্জশক্ষার মাি উন্নয়দির লদক্ষয ঞ্জশক্ষকদেরদক প্রঞ্জশক্ষণ প্রোি করা হদয়দছ।  

সমস্যা ও চযাদলিসমূহঃ 

বর্মর্ানন ৪টি ক্ষেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং ববষনয়র ববভাগগুদলা (ইয়ান ম ইবিঞ্জিয়াঞ্জরাং, ক্ষফবিক ইবিঞ্জিয়াঞ্জরাং, ওনয়ে প্রনসস 

ইবিঞ্জিয়াঞ্জরাং, এযাপানরল ইবিবনয়াবরং) িালু থাকা সনেও র্াত্র একটি ববভানগর বশেক বননয়াগ টেয়া হদয়দছ। 

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

সমমাদির অন্যান্য কদলজগুদলাদতও প্রচুর ঞ্জশক্ষক স্বল্পর্া রনয়নে। এ ঞ্জেদক ঞ্জশক্ষকদের পেগুদলা কযাডার সাঞ্জি িস ভুি 

না 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 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।  

২০২১-২২ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহঃ 

১. ৩৯২২ টি তাঞ্জত্ত্বক ক্লাস ও ১২০৬ টি ব্যবহাঞ্জরক ক্লাস গ্রহণ; 

২. বনর্ মাবরর্ সমদয়র মদধ্য িারাবাঞ্জহক ও ফাইিাল পরীো গ্রহণ; 

৩. টেণীকদক্ষ ঞ্জশক্ষােীদের ৭৬% উপঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জিঞ্জিতকরণ; 

৪.  টসঞ্জমিার ও টকা-কাঞ্জরকুলাম কার্ িক্রম বৃঞ্জি করণ; 
৫. ৯০ জি ছাত্র-ছাত্রীর ঞ্জবএসঞ্জস ইন টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং ঞ্জবষদয় ঞ্জডগ্রী অজিি; 

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

৭. প্রঞ্জশক্ষদণর মাধ্যদম ঞ্জশক্ষক, কম িকতিা ও কম িচারীদের েক্ষতা বৃঞ্জি ঞ্জিঞ্জিতকরণ; 

৮. বশেক ও বশোথীনদর গনবষণায় সহদর্াঞ্জগতা টজারোরকরণ; 

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

 

প্রাঞ্জতষ্ঠাঞ্জিক েক্ষতা বৃঞ্জি, স্বেতা ও জবাবঞ্জেঞ্জহ টজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্োর্ে 

ব্যবহার ঞ্জিঞ্জিতকরদণর মাধ্যদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

 

অধ্যক্ষ, টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী 

এবাং 

মহাপঞ্জরচালক, বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর, ঢাকা 

 

এর মদধ্য ২০২১ সানলর জুন র্ানসর ২৩ তাঞ্জরদখ এই বাঞ্জষ িক কম িসম্পােি চুঞ্জি 

স্বাক্ষঞ্জরত হল। 

 

এই  চুঞ্জিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ ঞ্জিম্নঞ্জলঞ্জখত ঞ্জবষয়সমূদহ সম্মত হদলি: 
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টসকশি ১:  

 

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

কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র (Field of performance) 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 কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র (Field of performance) 

১.  বনর্ মাবরর্ পরীো সম্পন্নকরণ;   

২.  টেণীকদক্ষ ঞ্জশক্ষােী উপঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জিঞ্জিতকরণ; 

৩.  গুণগত ঞ্জশক্ষাোি এবাং গনবষণায় সহদর্াঞ্জগতা টজারোরকরণ; 
৪.  টকা-কাঞ্জরকুলার কার্ িক্রম বৃঞ্জি করা; 

৫. ঞ্জবএসঞ্জস ইন টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং ঞ্জডগ্রী অজিদি সহদর্াঞ্জগতা টজারোরকরণ । 

 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র (র্বিপবরষদ ববভাগ কর্তমক বনর্ মাবরর্) 

১) সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ; 

 

1.4 কার্ িাবঞ্জল (Functions): 

 

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

     ঞ্জশক্ষা প্রোদির লদক্ষয বশেকনদর গনবষণায় 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। 
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ক্ষসকশন ২ 

বববভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃর্ অজমন 

লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপণ   
বনর্ মাবরর্ লেযর্াত্রা 

অজমননর ক্ষেনত্র 

ক্ষ ৌথভানব দাবয়েপ্রাপ্ত 

র্িণালয়/ববভাগ/ 

সংস্হাসমূনহর নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

বস্ত্র খানর্ কাঞ্জরগঞ্জর 

জ্ঞাি সম্পন্ন র্ানব 

সম্পদ ততঞ্জর 

ঞ্জব.এসঞ্জস ইি 

টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং উিীণ ি 

ঞ্জশক্ষােী 

সংখ্যা  ৯১ ৮৬ ৯০ ৯২ ৯৫ টি.ই.বস.এন, বস্ত্র 

অবর্দপ্তর, বস্ত্র ও পাে 

র্িণালয়, বুনেক্স। 

টি.ই.বস.এন, 

বস্ত্র অবর্দপ্তর, 

বুনেক্স। 
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টসকশি-৩ 

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী এর কম িসম্পােি পঞ্জরকল্পিা 

 

কর্ মসম্পাদননর 

ক্ষেত্র (Field 

of 

performan

ce) 

মাি 

(Weight) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা 

পিঞ্জত 

(Calcul

ation 

method

) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষমাত্রা/ঞ্জিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯- 

২০ 

২০২০

-২১* 

অসািা

রণ 

অঞ্জত 

উিম 

উিম চলঞ্জত

মাি 

চলঞ্জত 

মাদির 

ঞ্জিদম্ন 

২০২২

-২৩ 

২০২৩

-২৪ 

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 কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র ……..(৭০) 

১. বনর্ মাবরর্ 

পরীো 

সম্পন্নকরণ  

২৫.০০ ১.১ আিযন্তরীণ 

পরীক্ষা গ্রহণ 

 

 

 

 

১.১.১ গৃঞ্জহত  

িারাবাঞ্জহক 

তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 

সমঞ্জষ্ট  সাংখ্যা 

 

৭.৫০ ১৫ 
ক্ষকাবভড-

১৯ এর 

জন্য 

বাস্তবায়ন 

হয়বন 

১৬ ১৪ ১২ ১১ ১০ ১৬ ১৬ 

১.১.২ গৃঞ্জহত  

িারাবাঞ্জহক 

ব্যবহাঞ্জরক 

পরীক্ষা 

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

১.২ চূড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহণ  

 

১.২.১ গৃঞ্জহত  

তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা 

 

৫.০০ ৬ ১  

(ঐ) 

৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

১.২.২ গৃঞ্জহত  

ব্যবহাঞ্জরক 

পরীক্ষা 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৫.০০ ৬ ১  

(ঐ) 

৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮  

২. টেণীকদক্ষ 

ঞ্জশক্ষােী 

উপঞ্জস্থঞ্জত 

ঞ্জিঞ্জিতকরণ 

 

  

৮.০০ ২.১ টলদিল 

ঞ্জিঞ্জিক 

ঞ্জশক্ষােীর 

উপঞ্জস্থঞ্জত  

 

 

-+ 

 

 

২.১.১  

টলদিল - ১  

গড় % ২.০০ ৭৬.৫ ৭৬ ৭৬ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৭৬ ৭৭ 

২.১.২  

টলদিল - ২  

গড় % ২.০০ ৭৫.২৩ ৭৬.১ ৭৬ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৭৬ ৭৭ 

২.১.৩  

টলদিল - ৩  

গড় % ২.০০ ৭৫.০৬ ৭৬.৪ ৭৬ ৭৫ ৭৪ ৭২ ৭০ ৭৬ ৭৭ 

২.১.৪ 

টলদিল-৪  

গড় % ২.০০ ৭৬.৮৬ ৭৬.২

৫ 

৭৬ ৭৫ 

 

৭৪ ৭২ ৭০ ৭৬ ৭৭ 
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কর্ মসম্পাদননর 

ক্ষেত্র (Field 

of 

performan

ce) 

মাি 

(Weight) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা 

পিঞ্জত 

(Calcul

ation 

method

) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষমাত্রা/ঞ্জিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯- 

২০ 

২০২০

-২১* 

অসািা

রণ 

অঞ্জত 

উিম 

উিম চলঞ্জত

মাি 

চলঞ্জত 

মাদির 

ঞ্জিদম্ন 

২০২২

-২৩ 

২০২৩

-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৩. গুণগত 

ঞ্জশক্ষাোি 

এবাং 

গনবষণায় 

সহদর্াঞ্জগতা 

টজারোরকরণ 

১২.০০ 

 

৩.১  ক্লাশ রুটিি 

প্রণয়ি 

৩.১.১ প্রণীত 

ক্লাশ রুটিি  

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা 

 

২.০০ ৮ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

৩.২  ক্লাশ রুটিি 

অনুর্ায়ী ক্লাশ 

গ্রহণ 

৩.২.১ গৃঞ্জহত 

তাঞ্জত্ত্বক ক্লাশ 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৪.০০ ৩৩৩০ ২৩৯২ ৩৯২২ ৩৭১০ ৩৪৯৮ ৩১৮০ ২৯৬৮ ৪১৩৪ ৪২৪০ 

৩.২.২ গৃঞ্জহত 

ব্যবহাঞ্জরক ক্লাশ 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৫.০০ ১০৪৭ 
ক্ষকাবভড-

১৯ এর 

জন্য 

বাস্তবায়ন 

হয়বন 

১২০৬ ১০৭২ ৯৩৮ ৮৭১ ৮০৪ ১২৭৩ ১২৭৩ 

৩.৩ বশেক ও 

বশোথীনদর 

গনবষণায় 

সহদর্াঞ্জগতা করা 

৩.৩.১ জান মাল-

এ প্রকাবশর্ 

গনবষণা পত্র 

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

৩.৩.২ 

আনয়াবজর্ 

ক্ষসবর্নার  

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

৪. টকা-

কাঞ্জরকুলার 

কার্ িক্রম বৃঞ্জি 

করা 

 

১০.০০ 

 

৪.১ বাবষ মক 

ক্রীড়া 

প্রবর্ন াবগর্া 

আনয়াজন 

 

৪.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত 

ইিদডার টগমস 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ ১৩ 

টফব্রুয়া

ঞ্জর 

ক্ষকাবভড-

১৯ এর 

জন্য 

বাস্তবায়ন 

হয়বন 

৩১ মাচ ি ৩০ 

এবপ্রল 

৩১ ক্ষর্ - - ৩১ 

মাচ ি 
৩১ 

মাচ ি 

৪.১.২ অনুঞ্জষ্ঠত 

আউেদডার 

টগমস 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ ১৭ 

টফব্রুয়া

ঞ্জর 

ঐ ৩১ মাচ ি ৩০ 

এবপ্রল 

৩১ ক্ষর্ - - ৩১ 

মাচ ি 

৩১ 

মাচ ি 

৪.২ ম্যাগাবজন 

প্রকাশ 

৪.২.১ প্রকাঞ্জশত 

ম্যাগাবজন 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ ২২ 

ক্ষসনে

ম্বর 

১০ 

ক্ষসনে

ম্বর 

৩১ র্াি ম ৩০ 

এবপ্রল 

৩১ ক্ষর্ ৩০ 

জুন 

- ৩১ 

জানুয়া

বর 

৩১ 

জানুয়া

বর 
৪.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠাি পালি 

করা 

৪.৩.১ জার্ীয়   

অনুষ্ঠাি  

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৫.০০ 

 

৫ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ - ৭ ৭ 
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কর্ মসম্পাদননর 

ক্ষেত্র (Field 

of 

performan

ce) 

মাি 

(Weight) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা 

পিঞ্জত 

(Calcul

ation 

method

) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষমাত্রা/ঞ্জিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯- 

২০ 

২০২০

-২১* 

অসািা

রণ 

অঞ্জত 

উিম 

উিম চলঞ্জত

মাি 

চলঞ্জত 

মাদির 

ঞ্জিদম্ন 

২০২২

-২৩ 

২০২৩

-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৪.৪ নবীন বরণ 

আনয়াজন 

৪.৪.১ 

আনয়াবজর্ নবীন 

বরণ  

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ ৮ মাচ ি 
ক্ষকাবভড-

১৯ এর 

জন্য 

বাস্তবায়ন 

হয়বন 

৩১ টম ৩০ 

জুি 

- - - ৩০ 

এবপ্রল 

৩০ 

এবপ্রল 

৪.৫ বননভাজন 

আনয়াজন 

৪.৫.১ 

আনয়াবজর্ 

বননভাজন 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ ১৩-১৪ 

ঞ্জডদসম্ব

র 

১২ 

ঞ্জডদসম্ব

র 

৩১ মাচ ি ৩০ 

এঞ্জপ্রল 

৩১ টম ৩০ 

জুি 

- ২৮ 

ক্ষফব্রুয়া

বর 

২৮ 

ক্ষফব্রুয়া

বর 

৫. ঞ্জবএসঞ্জস 

ইন টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 

ঞ্জডগ্রী অজিদি 

সহদর্াঞ্জগতা 

টজারোরকরণ 

১৫.০০ 

 

৫.১ ঞ্জবএসঞ্জস ইন 

টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 

পরীোয় 

অংশগ্রহণ 

৫.১.১ ঞ্জবএসঞ্জস 

ইন টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 

উিীণ ি ঞ্জশক্ষােী 

সমঞ্জষ্ট সংখ্যা ৭.০০ ৯১ ৮৬ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ - ৯২ ৯৫ 

৫.২ ঞ্জশল্প-

কারখািায় 

ইন্ডাঞ্জিয়াল 

এোচদমদন্ট 

ঞ্জশক্ষােী টপ্ররি 

৫.২.১ ঞ্জমল 

এোচদমদন্টর 

উদেদে ঞ্জমল 

কর্তিপদক্ষর সাদে 

টর্াগাদর্াগ কদর 

প্রঞ্জশক্ষণ ঞ্জিঞ্জিত 

করণ 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৪.০০ ৯৩ ক্ষকাবভড

-১৯ এর 

জন্য 

বাস্তবায়

ন হয়বন 

১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ - ১০২ ১০৫ 

৫.২.২ 

ইন্ডাঞ্জিয়াল 

এোচদমন্ট 

কার্ িক্রম সম্পন্ন 

ঞ্জশক্ষােী 

সমঞ্জষ্ট সাংখ্যা ৪.০০ ৯৩ ক্ষকাবভড

-১৯ এর 

জন্য 

বাস্তবায়

ন হয়বন 

১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ - ১০২ ১০৫ 
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কর্ মসম্পাদননর 

ক্ষেত্র (Field 

of 

performan

ce) 

মাি 

(Weight) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিা 

পিঞ্জত 

(Calcul

ation 

method

) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষমাত্রা/ঞ্জিণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯- 

২০ 

২০২০

-২১* 

অসািা

রণ 

অঞ্জত 

উিম 

উিম চলঞ্জত

মাি 

চলঞ্জত 

মাদির 

ঞ্জিদম্ন 

২০২২

-২৩ 

২০২৩

-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র ………(৩০) 

1. সুশোসন ও 

সংস্কোরমূল  

 ো মক্রযর্র 

বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ ১.১ শুদ্ধািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

১.১.১ শুদ্ধোচোর 

 র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

  10 - -        

১.২ ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপবরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

১.২.১ ই-

গভন্যমান্স/ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপবরকল্পনা 

বোস্তবোরয়ত 

  10 - -        

১.৩ র্থ্য 

অবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

১.৩.১ র্থ্য 

অবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা 

বাস্তবাবয়র্ 

  3 - -        

১.৪ অবভন াগ 

প্রবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

১.৪.১ অবভন াগ 

প্রবর্কার 

কর্ মপবরকল্পনা 

বাস্তবাবয়র্ 

  4 - -        

১.৫ ক্ষসবা প্রদান 

প্রবর্শ্রুবর্ 

কর্ মপবরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

১.৫.১ ক্ষসবা 

প্রদান প্রবর্শ্রুবর্ 

কর্ মপবরকল্পনা 

বাস্তবাবয়র্ 

  3 - -        
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আঞ্জম, অধ্যক্ষ, টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী বহনসনব মহাপঞ্জরচালক, বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর, ঢাকা এর  

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

 

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

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

 

 

স্বাক্ষঞ্জরত: 

 

 

 

 

---------------------------------------                              ----------------------------- 

অধ্যক্ষ                       তাঞ্জরখ                                              

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী। 

 

 

 

 

---------------------------------------                       ---------------------------- 

মহাপঞ্জরচালক         তাঞ্জরখ   

বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর, ঢাকা।  
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সংন াজনী-১ শব্দসংনেপ (Acronymes)  

 

 

টি.ই.বস.এন – টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টিায়াখালী। 

বুদেক্স – বাাংলাদেশ টেক্সোইল ঞ্জবশ্বঞ্জবদ্যালয়। 
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সংন াজনী- ২: 

 

কর্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

 

ক্রবর্ক নং কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক 
বাস্তবায়িকারী অনুঞ্জবিাগ, অঞ্জিশাখা, 

শাখা 
লক্ষযমাত্রা অজিদির প্রমাণক 

১. 

 

১.১ আিযন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ ১.১.১ গৃঞ্জহত  িারাবাঞ্জহক তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 

পরীক্ষা কঞ্জমটি ও টরঞ্জজিার শাখা, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 
পরীোর রুটিন। 

১.১.২ গৃঞ্জহত  িারাবাঞ্জহক ব্যবহাঞ্জরক পরীক্ষা 

২. 
১.২ চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ 

 

১.২.১ গৃঞ্জহত  তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 

১.২.২ গৃঞ্জহত  ব্যবহাঞ্জরক পরীক্ষা 

৩. 

 

২.১ টলদিল ঞ্জিঞ্জিক ঞ্জশক্ষােীর 

উপঞ্জস্থঞ্জত 

২.১.১ টলদিল-১ 

টকাস ি টকা-অঞ্জড িদিের, টি.ই.ঞ্জস.এি। 
উপবস্থবর্র প্রর্যয়ন পত্র 

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 ক্লাশ রুটিন 

৫. ৩.২  ক্লাশ রুটিি অনুর্ায়ী ক্লাশ গ্রহণ 

৩.২.১ গৃঞ্জহত তাঞ্জত্ত্বক ক্লাশ 

টকাস ি টকা-অঞ্জড িদিের, টি.ই.ঞ্জস.এি। ক্লাশ সংখ্যার প্রর্যয়ন পত্র 
৩.২.২ গৃঞ্জহত ব্যবহাঞ্জরক ক্লাশ 

৬. 
৩.৩ বশেক ও বশোথীনদর 

গনবষণায় সহদর্াঞ্জগতা করা 

৩.৩.১ জান মাল-এ প্রকাবশর্ গনবষণা পত্র দাবয়েপ্রাপ্ত বশেক, টি.ই.বস.এন। গনবষণা পনত্রর কবপ/সনদ পত্র 

৩.৩.২ আনয়াবজর্ ক্ষসবর্নার  প্রশাসক শাখা, টি.ই.বস.এন। অবফস আনদশ/ বস্থর বিত্র 

৭. 
৪.১ বাবষ মক ক্রীড়া প্রবর্ন াবগর্া 

আনয়াজন 

৪.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত ইিদডার টগমস ক্রীড়া ও সাংস্কৃবর্ক কবর্টি, 

টি.ই.বস.এন। 

অবফস আনদশ/ ক্রীড়া ও সাংস্কৃবর্ক 

অনুষ্ঠাদির সূচী /বস্থর বিত্র ৪.১.২ অনুঞ্জষ্ঠত আউেদডার টগমস 

৮. ৪.২ ম্যাগাবজন প্রকাশ ৪.২.১ প্রকাঞ্জশত ম্যাগাবজন ম্যাগাবজন কবর্টি, টি.ই.বস.এন। প্রস্তুতকৃত ম্যাগাবজন 

০৯. ৪.৩ জাতীয় অনুষ্ঠাি পালি করা ৪.৩.১  জার্ীয় অনুষ্ঠাি 
জার্ীয় অনুষ্ঠান উদ  াপন কবর্টি ও 

সাংস্কৃবর্ক কবর্টি, টি.ই.বস.এন। 
অবফস আনদশ/উপবস্থবর্/বস্থর বিত্র 
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ক্রবর্ক নং কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক 
বাস্তবায়িকারী অনুঞ্জবিাগ, অঞ্জিশাখা, 

শাখা 
লক্ষযমাত্রা অজিদির প্রমাণক 

১০. 
৪.৪ নবীন বরণ আনয়াজন ৪.৪.১ আনয়াবজর্ নবীন বরণ  নবীন বরণ উদ াপন কবর্টি, 

টি.ই.বস.এন। 
অবফস আনদশ/ বস্থর বিত্র 

১১. 
৪.৫ বননভাজন আনয়াজন ৪.৫.১ আনয়াবজর্ বননভাজন 

বননভাজন কবর্টি, টি.ই.বস.এন। অবফস আনদশ/ বস্থর বিত্র 

১২. 
৫.১ ঞ্জবএসঞ্জস ইন টেক্সোইল 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং পরীোয় অংশগ্রহণ 

৫.১.১ ঞ্জবএসঞ্জস ইন টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং 

উিীণ ি ঞ্জশক্ষােী 

পরীক্ষা কঞ্জমটি ও টরঞ্জজিার শাখা, 

টি.ই.ঞ্জস.এি। 

বুদেক্স কর্তমক প্রদত্ত পরীক্ষার রুটিি 

ও ফলাফল 

১৩. 
৫.২ ঞ্জশল্প-কারখািায় ইন্ডাঞ্জিয়াল 

এোচদমদন্ট ঞ্জশক্ষােী টপ্ররি 

৫.২.১ এোচদমদন্টর উদেে ঞ্জমল কর্তিপদক্ষর 

সাদে টর্াগাদর্াগ কদর প্রঞ্জশক্ষণ ঞ্জিঞ্জিত 

করণ টরঞ্জজিার শাখা, টি.ই.ঞ্জস.এি। 

ইন্ডাঞ্জিয়াল এোচদমন্ট কার্ িাক্রদম 

অাংশগ্রহিকারী ছাত্র ছাত্রীদের 

তাঞ্জলকা ৫.২.১ ইন্ডাঞ্জিয়াল এোচদমন্ট কার্ িক্রম 

সম্পন্ন ঞ্জশক্ষােী 
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সাংদর্াজিী ৩:  

 

অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

 

কার্©ক্রম কম িসম্পােি সূচক ক্ষ সকল অবফনসর সানথ সংবিষ্ট সাংঞ্জিষ্ট অঞ্জফদসর সাদে কার্ িক্রম সমন্বদয়র 

টকৌশল 

১.১ আিযন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ ১.১.১ গৃঞ্জহত  িারাবাঞ্জহক তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 

বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর ঞ্জিয়ঞ্জন্ত্রত  

টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ 

সমুহ। 

র্োসমদয় পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাদশর 

মাধ্যদম। 

১.২.১ গৃঞ্জহত  িারাবাঞ্জহক ব্যবহাঞ্জরক পরীক্ষা 

১.২ চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ  ১.২.১ গৃঞ্জহত  তাঞ্জত্ত্বক পরীক্ষা 

১.২.২ গৃঞ্জহত  ব্যবহাঞ্জরক পরীক্ষা 
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সাংদর্াজিী ৪: 

 

                     আঞ্চঞ্জলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র জার্ীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

আঞ্চঞ্জলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র নার্: টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জরাং কদলজ, টবগমগি, টিায়াখালী। 

 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ননর

দাবয়েপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ মবেনরর 

লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবর্ পবরবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াে মার 

২য় 

ক্ষকায়াে মার 

৩য় 

ক্ষকায়াে মার 

৪থ ম 

ক্ষকায়াে মা

র 

ক্ষর্াে 

অজমন 

অবজমর্ 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবর্ষ্ঠাবনক ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননবর্কর্া কবর্টি সভা আদয়াজি সভা আনয়াবজর্ ৪ সংখ্যা ক ো োল 

পযয়ন্ট 

 র্ ম তো, 

এন.আই.এস 

৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননবর্কর্া কবর্টির সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাবয়র্ 

বসদ্ধান্ত 

৬ % সংরিষ্ট 

রশে / 

 র্ ম তমো ও 

 র্ মচোরী 

১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রবর্ষ্ঠার বনবর্ত্ত 

অংশীজননর (stakeholders) 

অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠর্ সভা ৪ সংখ্যা অধ্যে ২ লেযর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুিাচার সাংক্রান্ত প্রঞ্জশক্ষণ 

আদয়াজি  

প্রঞ্জশক্ষণ 

আদয়াঞ্জজত 

২ সাংখ্যা অধ্যে ৩০ লেযর্াত্রা 

 

- 

 

১৫ - 

 

১৫ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবববর্ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অনকনজা 

র্ালার্াল ববনষ্টকরণ/পবরষ্কার-

পবরচ্ছন্নর্া বৃবদ্ধ ইর্যাবদ  

উন্নত কম ি-

পঞ্জরদবশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

র্াবরখ 

অধ্যে ৪ 

ও 

৩০/০৯/২১ 

৩১/১২/২১ 

৩১/০৩/২২ 

৩০/০৬/২২ 

লেযর্াত্রা 

 

১ 

ও 

৩০/০৯/২১ 

১ 

ও 

৩১/১২/২১ 

১ 

ও 

৩১/০৩/২২ 

১ 

  ও  

৩০/০৬/২২ 

   

অজমন      
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়ননর

দাবয়েপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অথ মবেনরর 

লেযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবর্ পবরবীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াে মার 

২য় 

ক্ষকায়াে মার 

৩য় 

ক্ষকায়াে মার 

৪থ ম 

ক্ষকায়াে মা

র 

ক্ষর্াে 

অজমন 

অবজমর্ 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ জার্ীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-

পবরকল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্াবসক 

পবরবীেণ প্রবর্নবদন েপ্তর/সাংস্থায় 

দাবখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদে 

আপদলাডকরণ  

 কর্ ম-পবরকল্পনা 

ও নত্রর্াবসক 

প্রবর্নবদন 

দাবখলকৃর্ ও 

আপনলাডকৃর্  

৪ র্াবরখ ক ো োল 

পযয়ন্ট 

 র্ ম তো, 

এন.আই.এস 

২৫/০৬/২১ 

০৫/১০/2১ 

০৫/০১/২২ 

০৫/০৪/২২ 

২৮/০৬/২২ 

লেযর্াত্রা ২৫/০৬/২১ 

ও 

০৫/১০/2১ 

০৫/০১/২২ ০৫/০৪/২২ ২৮/০৬/২২    

অজমন      

১.৭ শুিাচার পুরস্কার প্রোি এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাঞ্জলকা ওদয়বসাইদে 

প্রকাশ 

প্রেি পুরস্কার ৩ তাঞ্জরখ শুদ্ধাচাি 

 রর্টি 

৩০/০৬/২২ লেযর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২২    

 

অজিি 

     

২.  ক্রদয়র টক্ষদত্র শুিাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম বেনরর ক্রয়-

পবরকল্পনা ওনয়বসাইনে প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়বসাইনে 

প্রকাবশর্ 

৪ র্াবরখ অধ্যে ও 

ক্রয়  রর্টি 

৩০/০৯/2১ লেযর্াত্রা ৩০/০৯/2১ - - -  

 

 শুধু ক্রয়-

পবরকল্পনা 

কবপ 

অবর্দপ্তনর 

পাঠানর্ হনব 

 

অজিি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধািার সংবিষ্ট এবং দুনীবর্ প্রবর্নরানর্ সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্……………..২০ (অগ্রাঞ্জিকার ঞ্জিঞ্জিদত নুযিতম পাঁচটি কার্ িক্রম) 

৩.১ কযাম্পাস ধুমপাি ও মােক মুি 

করদণ সদচতিমূলক সিা আনয়াজন  

আদয়াঞ্জজত সভা ৪ সংখ্যা অধ্যে  ১ লেযর্াত্রা - ১ - -    

অজমন      

৩.২ ছাত্র-ছাত্রীদের ঞ্জফ রঞ্জশে প্রোি 

ঞ্জিঞ্জিতকরণ 

রঞ্জশে প্রোি 

ঞ্জিঞ্জিতকৃত 

৪ % টরঞ্জজিার ও 

বহসাব শাখা 

১০০% লেযর্াত্রা - - - ১০০%    

অজমন      

৩.৩ Anti-Ragging ক্ষিাগান 

প্রিারকরণ 

প্রিারকৃর্ ৪ র্াবরখ অধ্যে ৩১/০৩/২২ লেযর্াত্রা - - ৩১/০৩/২২ -    

অজমন      

৩.৪ বনকয়া ববদুযৎ, পাবন, ক্ষেবলনফান 

ও গ্যাস ববল প্রদান 

বনকয়া ববল 

প্রদানকৃর্ 

৪ % বহসাব শাখা ১০০% লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.৫ ইভটিবজং প্রবর্নরার্ ঞ্জবষয়ক 

আনলািনা সভা 

আদয়াঞ্জজত সভা ৪ সংখ্যা অধ্যে ১ লেযর্াত্রা - - ১ -    

অজমন      

ঞ্জব:দ্র:- টকাি ক্রঞ্জমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয িা হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব। 
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 সংয োজনী ৫: ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবি কম িপঞ্জরকল্পিা 

 

 

ক্র. নং 
কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ 
[১.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরদ্ধ   

[১.১.১] ই-ফাইকল ননাট 

রনস্পরিকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল 

নসবা বক্স হালনাগাদকৃি 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরিন্ন প্র োশনো ও 

তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্র োরশত 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[৩.১.১]  র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত প্ররশেণ 

আযয়োরজত  

প্ররশেযণর 

সংখ্যো 
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পর্ যাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়ারিি 

সিোর সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ যপরিকল্পনাি 

অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিকবদন ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি 

রনকট নপ্ররিি 

িারিখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এ টি উদ্ভাবনী 

ধািণা/ নসবা সহরিকিণ/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন  ো মক্রর্ 

বোস্তবোয়ন  

[৪.১.১] এ টি উদ্ভাবনী ধািনা/ 

নসবা সহরিকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

 ো মক্রর্ বোস্তবোরয়ত  

তোররখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্রকর্ি নক্ষ্ত্র 

র্ান 

কার্ যক্রর্ 
কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 
[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো (অরন ) 

ও আরপল  র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযে 

ত্রত্রর্োরস  রিরিযত হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকিযাি িথ্য 

হালনাগাদকৃি এবং 

ওকয়বসাইকট আপকলাডকৃি 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যো 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্র্িাবৃরদ্ধ 

 

২০ [২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অ লোইযন 

প্রোপ্ত অরিয োগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি 

সংক্রোন্ত র্োরস  প্ররতযবদন উর্ধ্মতন 

 র্তমপে বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ 

রনষ্পরিকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ 

প্ররত োর ব্যবস্থো এবং রজআরএস 

স েওয়যোর রবষয়  প্ররশেণ আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

প্ররশেযণর 

সংখ্যো 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি পরিবীক্ষ্ণ এবং 

ত্রত্রর্ারসক পরিবীক্ষ্ণ প্ররিকবদন উর্ধ্যিন 

কর্তযপকক্ষ্ি রনকট নপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক 

প্ররিকবদন নপ্ররিি 

  প্ররতযবদন 

কপ্ররযণর 

সংখ্যো 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো 

রবষযয় কে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় 

অবরহত রণ সিো  

[২.৪.১] সিো অনুরিত 
সিোর 

সংখ্যো 
৪ - - ২ ১ -   - - 
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সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

 

কার্ যক্রকর্ি 

নক্ষ্ত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

পরিবীক্ষ্ণ করর্টিি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ি 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

ত্রত্রর্োরস  রিরিযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] ওযয়বসোইযে  

প্ররত ত্রত্রর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

হোলনোগোযদর 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ - - 

সক্ষ্র্িা 

অিযন ও 

পরিবীক্ষ্ণ 

১5 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

রবষয়   প্ররশেণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশেণ 

আযয়োরজত 

 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  নসবা প্রদান রবষকয় 

নেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকয় 

অবরহিকিণ সভা আকয়ািন 

[১.৩.১]  অবরহত রণ 

সিো অনুরিত 
সিোর সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

 

কর্ যসম্পাদকনি 

নক্ষ্ত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি অিযন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২  

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ চলরি র্ান 
চলরি র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকাি আইন 

অনুর্ায়ী রনধ যারিি সর্কয়ি 

র্কে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিি 

সর্কয়ি র্কে িথ্য 

প্রদানকৃি 

% ১০ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সক্ষ্র্িা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রযণোরদতিোযব 

প্র োশয োগ্য তথ্য হালনাগাদ 

ককি ওযয়বসোইযে প্র োশ 

[১.2.১] হোলনোগোদকৃত 

িথ্য ওযয়বসোইযে 

প্র োরশত 

িারিখ 

 
০৩ - - 

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন 

প্র োশ  

[১.3.১] বোরষ ম  

প্ররতযবদন প্র োরশত  
তোররখ  ০৩ - - 

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, 

২০০৯ এি ৫ ধািা অনুসাকি 

র্াবিীয় িকথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ ত্রিরি/ 

হালনাগাদকিণ 

[১.4.১]  িকথ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩ - - 
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন 

ও রবরধরবধান সম্পককয 

িনসকচিনিা বৃরদ্ধকিণ 

[১.5.১]  প্রচোর 

 ো মক্রর্ সম্পন্ন 

 ো মক্রযর্র 

সংখ্যা 
০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অরি োর রবষযয় 

কর্ যকিযাকদি প্ররিক্ষ্ণ 

আকয়ািন    

[১.6.১] প্ররিক্ষ্ণ 

আকয়ারিি 

প্ররশেযণর 

সংখ্যা  
০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

 

 


