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বার্ষ িক প্রর্িববদন 

২০২২-২০২৩ 

 

 

‡U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jR 
‡eMgMÄ, †bvqvLvjx| 

                                                            প্রকাশকালঃ ১৫ অবটাবর, ২০২২ 

১. পটভূম ঃ 

 

†U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jR, †eMgMÄ, †bvqvLvjx, MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii e ¿̄ I cvU 

gš¿Yvjqvaxb e ¿̄ cwi`ßi KZ©„K wbqwš¿Z GKwU miKvwi wkÿv cÖwZôvb| GB cÖwZôvbwU 2.97 GKi RvqMvq 

1918 wLªóv‡ã eqb we`¨vjq wn‡m‡e AvZ¥ cÖKvk K‡i| D³ mgq cÖwZôv‡b Qq gvm †gqv`x †UªW †Kvm© Pvjy 

wQj| 1960 wLªóv‡ã GwU‡K DbœxZ K‡i GK eQi †gqv`x ÔÔ†U·UvBj AvwU©‡RbÕÕ ‡Kvm© Kiv nq| 1980 
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wLªóv‡ã cÖwZôv‡bi gvb Av‡iv DbœxZ K‡i Ò‡Rjv †U·UvBj Bbw÷wUDUÓ bvgKiY Kiv nq Ges ỳ' eQi 

†gqv`x †U·UvBj mvwU©wd‡KU †Kvm© Pvjy Kiv nq| 1994 wLªóv‡ã AvBwUBwU kxl©K Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g 

cÖwZôv‡bi AeKvVv‡gvMZ Dbœqb, e¨envwiK hš¿cvwZ I eB msMÖn mn cÖ‡qvRbxq msL¨K wkÿK I Kg©Pvix 

wb‡qvM cÖ`v‡bi gva¨‡g cÖwZôv‡bi gvb Av‡iv GK avc DbœxZ K‡i wZb eQi †gqv`x ÔÔwW‡cøvgv Bb †U·UvBj 

BwÄwbqvwisÕÕ †Kvm© Pvjy Kiv nq| 2002 wLªóv‡ã miKvix wm×všÍ †gvZv‡eK 3 (wZb) eQi †gqv`x wW‡cøvgv 

†Kvm©wU‡K Pvi eQi †gqvw` †Kv‡m© DbœxZ Kiv nq| AZci 25/01/2007 wLªóv‡ã ZrKvjxb miKvi GK 

cÖÁvcb Rvixi gva¨‡g †`‡k †U·UvBj wWMÖxavix‡`i NvUwZ cyiY Z_v e¯Î wk‡í D”P ch©v‡qi e ¿̄ cÖ‡KŠkjx 

ˆZixi j‡ÿ¨ Ò‡U·UvBj Bbw÷wUDU, †eMgMÄ, †bvqvLvjx, ‡K †U·UvBj BwÄwbqvwis K‡jRÓ G 

DbœxZKi‡Yi cÖkvmwbK Aby‡gv`b cÖ`vb K‡ib Ges MZ 09/04/2007 wLªt Zvwi‡L PÆMÖvg wek¦we`¨vjq, 

PÆMÖvg KZ©„K we.Gmwm. Bb †U·UvBj BwÄwbqvwis †Kv‡m©i Dc‡hvRb †`Iqv nq| cieZ©x 2012 mvj †_‡K 

evsjv‡`k †U·UvBj wek¦we`¨vjq, XvKv KZ…©K we,Gmwm Bb †U·UvBj †Kv‡m©i Dc‡hvRb †`Iqv nq Ges 

A‡`¨vewa Zv Pjgvb i‡q‡Q|  

সাম্প্রমিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূেঃ 

গনপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ননববাচনী ইশদতহার ২০১৮, প্রপ্রনিত পনরকল্পনা ২০২১-২০৪১, প্রেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ 

বাস্তবায়দনর লদিে প্রেশ ও নবদেদশর জনে Executive level এর েি মানব সম্পে (Skilled Manpower) ততনর কদর 

প্রেক্সোইল ইনিননয়ানরাং কদলজ, প্রবগমগি, প্রনায়াখালী গুৰুত্বপূর্ব ভূনমকা পালন করদে। ফদল নবগত ৩ বেদর অস্ত্র কদলজ প্রেদক 

নবএসনস ইন প্রেক্সোইল ইনিননয়ানরাং এ ১৭৭ (প্রকানভড ১৯ এর কারদর্ ২১-২২ নশিাবদষবর চূডান্ত পরীিা গ্রহর্ করা সম্ভব হয়নন) 

জন োত্রোত্রী পাশ কদর প্রেশ ও নবদেদশর নবনভন্ন গুরুত্বপূর্ব পদে অনিক রদয়দে। গুর্গত নশিা নননিত করদর্র লদিে মানিনমনডয়া 

ক্লাশরুম, BdREN Zoom platform এ ক্লাশ ও পরীিা গ্রহর্, অনলাইন প্রবইজ লাইদেরী মোদনজদমন্ট নসদেম', উন্নত 

ওদয়বসাইে ও সাববিননক ওয়াইফাই বেবস্থা চাল ুরদয়দে। কদলদজর নবনভন্ন স্থাপনায় গর্পূতব  সাংক্রান্ত প্রমরামত, সুদপয় পাননর 

বেবস্থা, অোনন্ট-রানগাং ও ইভটিনজাং সম্পনকব ত প্রচারর্া, ননয়নমত পনরষ্কার পনরচ্ছন্নতা এবাং বনজ ও ফলজ বৃি প্ররাপন কার্বক্রম 

সম্পন্ন হদয়দে। নশিােীদের প্রমিার নভনিদত ৬৫% প্রক বৃনি প্রোন, নশিােীদেরদক ৪েব নশল্প নবপ্লব সম্পদকব  উৎসানহত করার লদিে 

সভা-প্রসনমনার ও সহনশিা কার্বক্রদম অাংশগ্রহদর্ উৎসানহত করা হদচ্ছ। কদলদজর বেবহানরক ও তত্ত্বীয় ক্লাদশর পাশাপানশ বাস্তব 

জ্ঞান অজব দনর জনে নমল নভনজে, নমল প্রেননাং, উচ্চনশিা ও গদবষর্া সাংক্রান্ত অফলাইন ও অনলাইন কনফাদরন্স আদয়াজন করা 

হদচ্ছ। সানহতে ও প্রেশীয় সাংসৃ্কনতদত উদ্বদু্ধ করদর্র লদিে বানষবক মোগানজন প্রকানশত হদয়দে। নবনভন্ন িরদর্র প্রনশির্ আদয়াজন 

করা হদয়দে র্া নশিক, কমবকতব া কমবচানরদের েিতা বৃনদ্ধদত গুরুত্বপূর্ব ভূনমকা পালন করদে। 

২০২২-২৩ অর্ জবছহরর সম্ভাব্য প্রধান লক্ষ্যসমূেঃ 

১. র্নর্ িার্রি িামিক ক্লাস ও ব্যবোমরক ক্লাস গ্রেণ; 

২. র্নর্ িার্রি স হের  হে ধারাবামেক ও ফাইনাল পরীক্ষা গ্রহণ; 

৩. শ্রেণীকহক্ষ্ মশক্ষ্ার্ীহের ৭৬% উপমিমি মনমিিকরণ; 

৪.  শ্রসম নার ও শ্রকা-কামরকুলা  কার্ জক্র  বৃমি করণ; 

৫. ৯০ র্ন ছাত্র-ছাত্রীর মবএসমস ইন শ্রটক্সটাইল ইমিমনোমরিং মবষহে মিগ্রী অর্জন; 

৬. মশল্প-কারখানাে ১০০ র্ন ছাত্র-ছাত্রীর ইন্ডামিোল এটাচহ ন্ট মনমিিকরণ; 

৭. প্রমশক্ষ্হণর  ােহ  মশক্ষ্ক, ক জকিজা ও ক জচারীহের েক্ষ্িা বৃমি মনমিিকরণ; 

৮. র্িক্ষক ও র্িক্ষার্থীবদর গববষণায় সেহর্ামিিা শ্রর্ারোরকরণ; 
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৯. মনেম ি শ্র হন্টহনন্স ও উৎপােহনর  ােহ  প্রমিষ্ঠাহনর প্রমিটি ল্যাব/হশি এর শ্র মশনগুহলা সচল রাখা; 

২.ৰপূকল্প (Vision) : 
                বস্ত্র খাতের জন্য মান্সম্পন্ন দক্ষ জন্বল তেরর । 

৩. অর্িলক্ষয (Mission) : 

                 মান্সম্মে রিক্ষা প্রদাতন্র সকল উপাদাতন্র যথাযথ বযবহার। 

৪. কর্ িসম্পাদবনর ক্ষক্ষত্র (Field of performance) : 

১.  নর্র্র্ারর্ি পরীক্ষা সম্পন্নকরণ;  

২. মবএসমস ইন শ্রটক্সটাইল ইমিমনোমরিং মিগ্রী অর্জহন সেহর্ামিিা শ্রর্ারোরকরণ । 

৩.  গুণিি মশক্ষ্াোন এবিং গববষণায় সেহর্ামিিা শ্রর্ারোরকরণ 

৪.  শ্রকা-কামরকুলার কার্ জক্র  বৃমি করা 

৫.  শ্রেণীকহক্ষ্ মশক্ষ্ার্ী উপমিমি মনমিিকরণ । 

 ৫. কার্য াবলি (Functions ) : 

                ১. োরিক ও বযবহাররক প্ররিক্ষতের সমন্বত়ে মান্ সম্পন্ন বস্ত্র প্রতকৌিল ও প্রযুরি রবষত়ে গুেগে রিক্ষা প্রদাতন্র লক্ষয 

                রিক্ষকতদর গতবষো়ে সহতযারগো করা; 

               ২. রবশ্বরবদযালত়ের একাতেরমক কযাতলন্ডার অনু্যার়ে সকল ক্লাি গ্রহে; 

               ৩. রিক্ষাথীতদর ধারাবারহক ও চুডান্ত পরীক্ষা রন্রদি ষ্ট সমত়ের মতধয গ্রহে করা; 

               ৪. প্ররেষ্ঠাতন্র সকল লযাতবর মমরিন্সমূহ সচল মরতখ, ক্লাি রুটিন্ মমাোতবক বযবহাররক ক্লাি গ্রহে; 

               ৫. রিক্ষাথীতদর রমল প্ররিক্ষন্ ও রমল রিরজট যথসমত়ে সুষ্ঠিাতব সম্পন্ন করা; 

               ৬. রিল্প প্ররেষ্ঠাতন্ প্ররিক্ষেকালীন্ সমত়ে মরন্টররিং এবিং প্ররিক্ষে মিতষ প্ররেষ্ঠাতন্ Comprehensive Viva গ্রহে করা; 

               ৭. ইন্তোর ও আউটতোর মগমস পররচালন্া করা; 

              ৮. মকা-কাররকুলার কাযিক্রম পররচালন্া করা। 

                ৯. সরকারর কমিসম্পাদন্ বযবস্থাপন্া সিংক্রান্ত প্ররিক্ষেসহ রবরিন্ন রবষত়ে কমিকেি া/কমিচারীতদর জন্য প্ররিক্ষে আত়োজন্ করা। 

 

৬.র্নবলঃ 

পে অনুহ ামেি পে পূরণকৃি পে শূণ্য পে 

১  শ্রেণী ৩৪ র্ন 
১৫ র্ন 

(িন্মহে সংযুর্িবি ৩ জন) 
১৯ র্ন 

২ে শ্রেণী ১১ র্ন 
০৫ র্ন 

(িন্মহে সংযুর্িবি ২ জন) 
০৬ র্ন 

৩ে শ্রেণী ৩৪ র্ন 
২৪ র্ন 

(িন্মহে সংযুর্িবি ৫ জন) 
১০ র্ন 

৪র্ জ শ্রেণী ১৩ র্ন ১১ র্ন 
০২ র্ন 

 

সব জ শ্র াট ৯২ র্ন ৫৫ র্ন 
          ৩৭ র্ন 
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৭. AÎ cÖwZôv‡b eZ©gvb Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎxi msL¨vt 

 

weeiY wefv‡Mi bvg ‡gvU 

‡j‡fj-1 Uvg©-1 

মলতিল -১ টামি-২ 

BqvY© BwÄwbqvwis 

২৩০ Rb 
‡dweªK BwÄwbqvwis 

I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 

‡j‡fj-২ Uvg©-১  

BqvY© BwÄwbqvwis 

১২৬ Rb 
‡dweªK BwÄwbqvwis 

I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 

‡j‡fj-৩ Uvg©-১ 

 

 

BqvY© BwÄwbqvwis 
১০৭ Rb 

 

 

‡dweªK BwÄwbqvwis 

I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 

‡j‡fj-4, Uvg©-1 

BqvY© BwÄwbqvwis 

১০৫ Rb 

 

 

 

 

‡dweªK BwÄwbqvwis 

I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 

‡dweªK BwÄwbqvwis 

I‡qU cÖ‡mm BwÄwbqvwis 

G¨vcv‡ij BwÄwbqvwis 

 

৮.২০২১-২০২২ অর্থ িবছবর উর্ত্তীণ র্িক্ষার্থীবদর িথ্যঃ 

ক্রর্ 

 

সর্াপনী 

পরীক্ষার  

সন 

অনুর্িিব্য 

পরীক্ষার সন 

ক্ষর্াট 

পরীক্ষার্থী 

পাি পাবির 

হার(%) 

র্ন্তব্য 

১ 

 

২০১৯ ২০২১ ১১২ ৮৬ ৭৬.৭৯  

 

৯.২০২১-২০২২ অর্থ িবছবর সম্পার্দি কর্ িকাবের র্ববরণঃ 

১. প্রর্িিাবন ১২৩ আসবন র্িক্ষার্থী ির্িি, 

২. র্নর্ িার্রি িার্িক ক্লাস ও ব্যবহার্রক ক্লাস গ্রহন, 

৩. র্নর্ িার্রি র্ারাবার্হক ফাইনাল পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ, 

অনুম োদিত পি পূরণকৃত পি শূণয পি
Series1 ৯২ ৫৫ ৩৭

৯২
৫৫

৩৭
০
২০
৪০
৬০
৮০
১০০

সং
খ্
যা

জনবল
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৪. ক্ষেণীকবক্ষ র্িক্ষার্থীবদর ৭৫%উপর্ির্ি র্নর্িিকরণ, 

৫. ক্ষকা-কার্রকুলার্ কার্ িক্রর্ গ্রহণ, 

৬. র্বএসর্স ইন ক্ষটক্সটাইল ইর্ির্নয়ার্রং র্িগ্রী অজিবন সহবর্ার্গিা ক্ষজারদা্ 

৭. র্িল্প-কারখানায় র্িক্ষার্থীবদর ইোর্িয়াল এটাচবর্ন্ট র্নর্িিকরণ, 

৮. িিিাগ কাচার্াল ক্রয় ও ব্যবহার র্নর্িিকরণ, 

৯. জািীয় র্দববসর সকল কার্ িক্রর্ র্র্থার্িিাবব পালন, 

১০. অধ্যায়নরি সকল ব্যাবচর র্িক্ষার্থীবদর বািব প্রর্িক্ষবণর জন্য ৪টি বস্ত্র র্িল্প কারখানায় পর্রদি িন করা। 

১০.অত্র প্রর্িিাবনর অর্ফসারগবণর নার্ ও ক্ষর্াগাবর্াগ নম্বরঃ 

ক্র: 

নং 

নার্ পদবী ক্ষর্াবাইল নম্বর ওইবর্ইল নম্বর 

০১ শ্র াঃ সাইফুর রে ান  

 

 

 

অধ্যক্ষ 

 

 

 

শ্রগ্রি-৬ 

৬৭,০১০/- 

শ্রগ্রি-৬ 

৬৭,০১০/- 

শ্রগ্রি-৬ 

 

 

০১৮১৮৮১৭০২৬, sujon.btec@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

sujon.btec@gmail.com ও ও 

০২ খান ক্ষর্াঃ ফয়সল সহকারী অধ্যাপক ০১৭১৭-৩২৩০৩৪, foysol@gmail.com 

 

০৩ শ্র াঃ আঃ সাত্তার  সহকারী অধ্যাপক 01818-948178,  msattar500@gmail.com 

 

০৪ ক্ষর্াঃ ক্ষগালার্ নুর চীফ ইন্সট্রাটর ০১৬৭০৮১২০২৮, md.golamnur.tex@gmail.com 

০৫ মবশ্বমর্ি োস সহকারী অধ্যাপক ০১৯১৬-৮৩৯৩৬৪, prottoytex1@gmail.com  

০৬ শ্র াঃ এনামুল েক সহকারী অধ্যাপক ০১৭২৪-৮৭৫০০৩, smenamul108@gmail.com 

০৭ এস.এ  ের্রি আলী  চীফ ইন্সট্রাকটর ০১৬৭৬-১৩২৯৩৩, smhali933@gmail.com 

০৮ মসিার্ জ গুপ্ত  প্রিাষক 01914-705344, 

siddharthagupta84@yahoo.com 

০৯ পদ্ম মকহশার শ্রে প্রিাষক ০১৭১৬-৩৫৪৩৯৮, padmadey399@gmail.com 

১০ ক্ষর্াঃ র্াকসুদুর 

রহর্ান  

প্রিাষক 01920-933321, 

maksud.lan.chemical@gmail.com  

১১ োসান  ােমুে  প্রিাষক 01768-662400, 

asanmahmuddrubo@gmail.com 

১২ আব্দুল্লাে নূর উদ্দীন প্রিাষক 01675-516853, abdullah.tecn@gmail.com 

১৩ শ্র াঃ োউে শ্রোহসন ফবটা ক্ষটকর্নর্িয়ান 01922-20121৪, daudhossen.ft@gmail.com 

 

১১.অত্র প্রমিষ্ঠাহনর শ্রোহেল সুপারিহণর িামলকাঃ 

ক্রর্ নং ক্ষহাবেল শ্রোহেল সুপার 

০১ ছাত্র ক্ষহাবেল পদ্ম মকহশার শ্রে 

প্রভাষক 

কামরিমর 

mailto:sujon.btec@gmail.com
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০২ ছাত্রী ক্ষহাবেল র্বশ্বর্জি দাস 

(সহঃ অধ্যাপক) 

০১৬৭১৩৩৫৩০৪ 

 

১২. অত্র প্রমিষ্ঠাহনর শ্রফাকাল পহেন্ট ক জকিজািহণর িামলকাঃ 

ক্রর্ নং র্বষয় ক্ষফাকাল পবয়ন্ট  ক্ষফান নম্বর 

১. APA & ICT পদ্ম মকহশার শ্রে 

প্রিাষক-কার্রগর্র 

০১৭১৬-৩৫৪৩৯৮ 

২. শুদ্ধাচার ও ননর্িকিা 

কর্র্টি (NIS) 

আব্দুল্লাে নূর উদ্দীন 

প্রিাষক-কার্রগর্র 

01675-516853 

৩. অর্িবর্াগ প্রর্িকার কর্র্টি 

(GRS) 

এস.এ  ের্রি আলী 

চীফ ইন্সট্রাকটর 

০১৬৭৬-১৩২৯৩৩ 

৪. িথ্য অর্র্কার কর্র্টি 

(RTI) 

মসিার্ জ গুপ্ত 

প্রভাষক-িমণি(নন-কামরিমর) 

০১৯১৪-৭০৫৩৪৪ 

৫. র্সটিবজন চাট িার কর্র্টি 

(CC) 

শ্র াঃ আঃ সাত্তার 

সহকারী অধ্যাপক(নন-কামরিমর) 

01818-948178 

৬. SDG খান ক্ষর্াঃ ফয়সল 

সহকারী অধ্যাপক (ইবলর্িকযাল) 

০১৭১৭-৩২৩০৩৪ 

০৭. E-Governance & 

Innovation 

র্বশ্বর্জি দাস 

সহঃ অধ্যাপক(কার্রগর্র) 

০১৬৭১-৩৩৫৩০৪ 

০৮ র্নরাপর্ত্তা কর্র্টি এস.এ  ের্রি আলী 

চীফ ইন্সট্রাকটর 

 

০১৬৭৬১৩২৯৩৩ 

০৯ পর্রববি কর্র্টি শ্র াঃ এনামুল েক  

সহঃ অধ্যাপক(ম্যাকার্নকযাল) 

০১৭২৪-৮৭৫০০৩ 
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 এর্পএ চুর্ি ২০২২-২০২৩ 

 

প্রামিষ্ঠামনক েক্ষ্িা বৃমি, স্বচ্ছিা ও র্বাবমেমে শ্রর্ারোর করা, সুশাসন সিংেিকরণ এবিং সম্পহের র্র্ার্র্ ব্যবোর 

মনমিিকরহণর  ােহ   রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবােহনর লহক্ষ্য- 

 

অেক্ষ্, শ্রটক্সটাইল ইমিমনোমরিং কহলর্, শ্রবি িি, শ্রনাোখালী 

এবিং 

 োপমরচালক, বস্ত্র অমধেপ্তর, ঢাকা 

 

 

এর  হে ২০২২ সাবলর জুন র্াবসর ২২ িামরহখ এই বামষ জক ক জসম্পােন চুমি স্বাক্ষ্র। 

 

 

 

 

২০০৬-

০৭

২০০৭-

০৮

২০০৮-

০৯

২০০৯-

১০
২০১০-১১ ২০১১-১২

২০১২-

১৩

২০১৩-

১৪
২০১৪-১৫

২০১৫-

১৬

ম োট পরীক্ষোর্থীর সংখ্যো ৫৫ ৬১ ৫৮ ৫৩ ৫৪ ৬০ ৮৪ ৯৩ ১১২

পোশকৃত শশক্ষোর্থীর সংখ্যো ৫২ ৫৯ ৫৮ ৫৩ ৫৪ ৫৯ ৭৩ ৯১ ৮৬

পোশশর হোর (%) ৯৪.৫৪ ৯৬.৭২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮.৩৩ ৮৬.৯ ৯৭.৮৫ ৭৬.৭৯

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

সং
খ্য
ো

ছোত্র-ছোত্রীশের চূড়োন্ত পরীক্ষোর ফলোফল শিষয়ক পশরসংখ্যোন
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         র্হান র্বজয় র্দবস ২০২১ 
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ঐর্িহার্সক ৭ই র্াচ ি  

 

                  

                 ১৫আগষ্ট ২০২১ ইং জািীয় ক্ষিাক র্দবস 
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                         জািীয় বস্ত্র র্দবস ২০২১ 

  

                      

                  ৪র্থ ি র্িল্প র্বপ্লব র্নবয় আবলাচনা 
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     ১৭ র্াচ ি/২২ বঙ্গবন্ধুর জন্মর্দন ও জািীয় র্িশু র্দবস পালন 
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নবীন বরণ ও ওর্রবয়বন্টিন ক্লাস- ২০২২ 

 

 



13 

 

২৬ই র্াচ ি ২০২২ 

 

 

মুর্জব ববষ ির িপর্থ 

 



14 

 

র্িক্ষার্থীবদর র্র্ল পর্রদি িন 

 

 



15 

 

র্িক্ষক ও কর্ িকিিাবদর প্রর্িক্ষণ 

 

 

  



16 

 

বার্ষ িক ক্রীড়া -২০২২ 

 

 



17 

 

                                        কবলবজর মূলপ্রববি দ্বার 

   

 

                              কবলজ কযাম্পাস 

 



18 

 

       প্রাকৃর্িক নার্ফলক                                 স্টুবিন্ট ক্ষহাবেল 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

          বনবিাজন-কাপ্তাই                                          ক্ষদয়ার্লকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


