
 

 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
 

 

 

অধ্যক্ষ, টেক্সোইর ইন্সটিটিউে,দদনাজপুয 

এফাং 

 

ভাদযচারক, ফস্ত্র অদধদপ্তয 

 

এয      স্বাক্ষদযত 

 

 

ফাদল িক কভ িম্পাদন চুদি 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১ 

 



 

 

সূদচত্র 

 

 

উক্রভদণকা............................................................................................................... 

 

৩ 

টেক্সোইর ই   টিউে, দদনাজপুদযয                      ................................................. 

 

 

৪ 

টকন ১: টেক্সোইর ই   টিউে, দদনাজপুদযয      (Vision),        (Mission),          

        (Strategic Objectives)              (Functions)...................................... 

 

 

 

৫ 

টকন ২:                    /    (Outcome/Impact 

 

৬ 

টকন ৩: টকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাদধকা  কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষষ্যমভাত্রাূ.............. 

 

৭ 

         ১:          (Acronyms)......................................................................... 

 

 

১৩ 

         ২: কভ িম্পাদন সূচকূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থাূ এফাং দযভা দ্ধদত................ 

 

১৪ 

         ৩: কভ িম্পাদন রক্ষষ্যমভাত্রা অজিদনয টক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/দফবাগ/দপ্তয/াংস্থায উয 

দনব িযীরতা.............................................................................................................. 

 

১৭ 

 

 

 

 

২ 



 

 

উক্রভদণকা (Preamble) 

 

 

 

          /                            ,      ও                     ,                   

                                        ২০২২                        -  

 

অধ্যক্ষ, টেক্সোইর ইনদিটিউে , দদনাজপুয  

    

ভা       ,    অদধ             ২০২০       জুরাই ভাদয  ২০ তাদযদে এই ফাদল িক কভ িম্পাদন চুদি 

স্বাক্ষদযত র। 

 

 

এই  চুদিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ দনম্নদরদেত দফলয়ূদ ম্মত       
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টেক্সোইর ইনদিটিউে, দদনাজপুদযয কভ িম্পাদদনয াদফ িক দচত্র 

(Overview of the Performance of the Textile Institute, Dinajpur) 

 

 

 

াম্প্রদতক ফছযূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনূঃ 

দফগত ০৩(দতন) ফছদয টেক্সোইর ইনদিটিউে;          দিদলাভা ইন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং টকাদ ি টভাে 

যীক্ষাথী দছর ২৮২ জন, াকৃত দক্ষাথীয াংখ্যা  ২৮০ জন, াদয ায  ৯৯% দফগত ০৩(দতন) ফছদয 

টেক্সোইর ইনদিটিউে,          দিদলাভা ইন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং টকাদ ি টভাে ৬০০ জন দক্ষাথী বদতি কযা 

দয়দছ। 

 
ভস্যা ও চষ্যমাদরিূঃ 

প্রদয়াজনীয় দক্ষক ভস্যা,               ; দক্ষকদদয প্রদক্ষদণয ব্যফস্থা ও  দদান্নদত, ভাদি দভদিয়া 

ক্লারুভ, দক্ষাথীদদয বৃদি প্রদান ও দক্ষাথীদদয টকা-কাদযকুরায কাম িক্রভ বৃদদ্ধয রদক্ষষ্যম টেরায ভাঠ, টফযকাদয 

দল্পকাযোনায় দক্ষাথীদদয প্রদক্ষদণয টকান নীদতভারা না থাকায় দক্ষাথীদদয প্রদক্ষণ প্রদাদন দভর ভাদরকগদণয 

অদনা; যকাদয ও টফযকাদয ফস্ত্র দল্প/দক্ষা প্রদতষ্ঠাদনয ভদধ্য ভন্বয়ীনতা, এদএ ূল্যায়ন ভয়ীভায ভদধ্য 

দক্ষা প্রদতষ্ঠানূদয যীক্ষায পরাপর ঠিক ভদয় প্রকা না ওয়া। 

 

 
বদফষ্যত দযকল্পনাঃ  

দিদলাভা ইন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং-এ দক্ষায ায ও ভান বৃদদ্ধ কযা; ফাাংরাদদ কাদযগদয দক্ষা টফাদি িয াদথ 

টমৌথবাদফ Need-based curriculum প্রণয়দণ দমাদগতা কযা; দল্প কাযোনায চাদদা টভাতাদফক দক্ষ Mid-

level প্রযুদিদফদ ততদয কদয তাদদযদক ফস্ত্র দদল্প টম কর দফদদী প্রযুদিদফদ দনদয়াদজত আদছ; তাদদয স্থাদন 

টদীয় প্রযুদিদফদ প্রদতস্থান কযা; ফস্ত্র দল্প ভাদরকদদয াদথ ভন্বয় কদয দক্ষাথীদদয দভর দবদজে বৃদদ্ধ কযা 

এফাং দফ িাদয দক্ষ টদী প্রযুদিদফদ দনদয়াদগয ভাধ্যদভ তফদদদক মুদ্রা যক্ষায় দমাদগতা কযা।  

 

২০২০-২১ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনূ: 

১.          ধাযাফাদক                 ূ      যা; 

২.  দিদলাভা ইন টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং এ ১৯০০ (১ভ ও ২য় দপে) টি তাদিক ক্লা  ও ৭০০ (১ভ ও ২য় 

দপে)  টি ব্যফাদযক ক্লা ; 

৩. টেণীকদক্ষ দক্ষাথীদদয ৮০% উদস্থদত দনদিতকযণ; 

৪.             ও        কাম িক্রভ বৃদদ্ধ কযা; 

৫. ১৯১ জন ছাত্র-ছাত্রীয দিদলাভা  ই  টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং দিগ্রী অজিদন দমাদগতা টজাযদাযকযণ; 

৬. দফদবন্ন দল্প-কাযোনায়  ১৮২ জন ছাত্র-ছাত্রীয দভর প্রদক্ষণ দনদিতকযণ। 
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টকন ১: 

টেক্সোইর ইনদিটিেউে, দদনাজপুয রূকল্প (Vision), অদবরক্ষষ্যম (Mission), 

টকৌরগত উদেশ্যূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফদর (Functions) 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

          ফস্ত্র োদতয জন্য  ভানম্পন্ন দক্ষ জনফর ততদয । 

১.২ অদবরক্ষ (Mission): 

ভানম্মত দক্ষা প্রদাদনয কর উ  দাদনয মথামথ ব্যফায । 

 ১.৩ টকৌরগত উদেদশ্যূ (Strategic Objectives): 

 ১.৩.১ টকৌরগত উদেশ্যূঃ 

১.                      ম্প    ;   

  ২.  টেণীকদক্ষ দক্ষাথী উদস্থদত দনদিতকযণ; 

  ৩.  গুণগত দক্ষাদান         য ; 

  ৪.              ও        কাম িক্রভ বৃদদ্ধ কযা; 

৫. ফযাে অনুাদয কাঁচাভার ক্রয় ও ব্যফায কযণ এফাং মন্ত্রাদত যক্ষণাদফক্ষণ ও টভযাভত টজাযদায কযণ; 
 

 ১.৩.২ আফদশ্যক টকৌরগত উদেশ্যূঃ 

 ১. দাপ্তরযক কাভ মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃরি ও জফাফরদরি রনরিতকযন; 

 ২. কভ িম্পাদদন গদতীরতা আনয়ন ও টফায ভান বৃদদ্ধ ; 

 ৩. আদথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন।  

  
 

1.4 কাম িাফদর (Functions): 

          ১. তাদিক ও ব্যফাদযক প্রদক্ষদণয ভন্বদয় ভান ম্পন্ন ফস্ত্র প্রদকৌরী ও প্রযুদি দফলদয় গুণগত       

               দক্ষা প্রদান; 

          ২.                                                        দক্ষাথীদদ  ত্বাদিক ও  

              ব্যফাদযক াঠ দান; 

         ৩. দক্ষাথীদদয ধাযাফাদক ূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা গ্রণ কযা; 

         ৪. প্রদতষ্ঠাদনয কর ল্যাদফয টভদনূ চর টযদে, ক্লা রুটিন টভাতাদফক ব্যফাদযক ক্লা গ্রণ;  

         ৫. দল্প প্রদতষ্ঠাদন প্রদক্ষণকারীন ভদয় ভদনেদযাং এফাং প্রদক্ষণ টদল প্রদতষ্ঠাদন Comprehensive    

              Viva গ্রণ  কযা; 

         ৬. ১ , ২  ও ৩                               ,                                       

                । 

        ৭.             ও        কাম িক্রভ দযচারনা কযা।  

        ৮. ফযাে অনুাদয কাঁচাভার ক্রয় ও ব্যফায দনদিত কযণ। 
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সেকন-২ 

টেক্সোইর ইনদিটিউে, দদনাজপুয -এয রফরবন্ন কাম মক্রন্ডভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Im

pact) 

 

কভ মেম্পাদন সূচক েমূি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 
রক্ষ্যভাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রন্ডক্ষ্ণ রনধ মারযত রক্ষ্যভাত্রা অজমন্ডনয সক্ষ্ন্ডত্র 

সমৌথবান্ডফ দারিত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারি/রফবাগ/ েংস্িােমূন্ডিযনাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] দিদলাভা ইন 

টেক্সোইর 

ইদিদনয়াদযাং দিগ্রী 

প্রদাণ 

১.১ উিীণ ি দক্ষাথী টেক্সোইর াংখ্যা 89 97 191 193 189 

          ফস্ত্র অদধদপ্তয, 

টেক্সোইর ইনদিটিউে দদনাজপুয              

এফাং 

ফাাংরাদদ কাদযগদয  দক্ষা টফাি ি 

 

[২] দল্প-কাযোনায়  

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

ইন্ডাদিয়ার এোচদভন্ট 

দনদিতকযণ/দক্ষাথী 

টপ্রযণ। 

২.১ ইন্ডাদিয়ার এোচদভন্ট 

কাম িক্রভ ম্পন্ন দক্ষাথী 

 

াংখ্যা 97 
191 185 189 196 

ফস্ত্র অদধদপ্তয, 

টেক্সোইর ইনদিটিউে দদনাজপুয, 

দফটিএভদ, দফদজএভই  দযচাদরত 

দফদবন্ন ইোরি এফাং দফদবন্ন প্রাইদবে 

ইোরি। 

 

[৩] গুণগত দক্ষাদান 

টজাযদাযকযণ 

৩.১ ক্লা রুটিন প্রণয়ন 

ক্লা রুটিন অনুমায়ী 

ক্লাগ্রণ(তাদিক 

ক্লা,ব্যফাদয ক্লা) 

 

টেক্সোইর 

1g wkdU 

াংখ্যা তাদিক ১১৪০ ১১৪০ ৯৫০ ১৫৫০ ১৫৫০ ফস্ত্র অদধদপ্তয, 

টেক্সোইর ইনদিটিউে দদনাজপুয              

এফাং 

ফাাংরাদদ কাদযগদয  দক্ষা টফাি ি। 

 

ব্যফাদযক ৩৯০ ৩৯০ ৩৫০ ৬৫০ ৬৫০ 

 

টেক্সোইর 

২য় wkdU 

াংখ্যা তাদিক ১১৪০ ১১৪০ ৯৫০ ১৫৫০ ১৫৫০ 

ব্যফাদযক ৯০ ৩৯০ ৩৫০ ৬৫০ ৬৫০ 

 

 

 

 

 

৬ 



 

টকন-৩ 

টেক্সোইর ইনদিটিউে দদনাজপুয এয টকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাদধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষষ্যমভাত্রাূ 

( টভাে ভান-৭৫) 

টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activitie

s) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

     

     

(Calcul

ation 

method

) 

এক

ক 

(Un

it) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষষ্যমভাত্রা/দনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-

21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection

) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 
২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অদত 

উিভ 

উিভ চরদত

ভান 

চরদত 

ভাদনয 

দনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

টেক্সোইর ইনদিটিউে দদনাজপুয-এয টকৌরগত উদেশ্যূ 

১.          

          

 ম্প     

২২.০০ ১.১ 

আবষ্যমন্তযীণ 

যীক্ষা 

গ্রণ 

 

 

 

 

১.১.১ গৃদত  

ধাযাফাদক 

তাদিক 

যীক্ষা 

 

 

     

 

াংখ্যা 
৬.০০ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

১.১.২ গৃদত  

ধাযাফাদক 

ব্যফাদযক 

যীক্ষা 

 

 

     
াংখ্যা ৮ .০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা 

গ্রণ 

 

১.২.১ গৃদত  

তাদিক ভানী 

যীক্ষা 

 

 

     

াংখ্যা ৪.০০ ২ ২ ২ - - - - ২ ২ 

১.২.২ গৃদত  

ব্যফাদযক 

ভানী যীক্ষা 

 

 

     

াংখ্যা ৪.০০ ২ ২ ২ - - - - ২ ২ 

 

 

৭ 



 

 

 

টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activitie

s) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

     

     

(Calcul

ation 

metho

d) 

এক

ক 

(Un

it) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষষ্যমভাত্রা/দনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 
২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection

) 

২০২২-২৩ 
২০১৮-

১৯ 

২০১৯-২০ অাধাযণ অদত 

উিভ 

উিভ চরদতভা

ন 

চরদত 

ভাদনয দনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২. সেণীকদক্ষ 

দক্ষাথীয উদস্থদত 

দনদিতকযণ 

১২.০০ ২.১ ফ ি 

দবদিক 

দক্ষাথীয 

উদস্থদত 

২.১.১ ১ভ ফ ি 

(১ভ দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.১ ১ভ ফ ি (২য় 

দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.২ ২য় ফ ি 

(১ভ দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.২ ২য় ফ ি 

(২য় দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৩ ৩য় ফ ি 

(১ভ দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৩ ৩য় ফ ি 

(২য় দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৪ ৪থ ি ফ ি 

(১ভ দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৪ ৪থ ি ফ ি 

(২য় দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৫ ৫ভ ফ ি 

(১ভ দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৫ ৫ভ ফ ি 

(২য় দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৬ ৬ষ্ঠ ফ ি 

(১ভ দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৬ ৬ষ্ঠ ফ ি 

(২য় দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৭ ৭ভ ফ ি  

(১ভ দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৭ ৭ভ ফ ি  

(২য় দপে) 
গড় % ০.৭৫ ৯০ ৯০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮৫ ৮৫ 

২.১.৮ ৮ভ ফ ি 
গড় % 

১.৫ 
১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৮ 



 

 

টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধদত 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষষ্যমভাত্রা/দনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 
২০১৮-

১৯ 

২০১৯-২০ অাধাযণ অদত 

উিভ 

উিভ চরদতভান চরদত 

ভাদনয দনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

 

৩. গুণগত 

দক্ষাদান 

        য  

 

 

 

২৪.০০ 

৩.১  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

৩.১.১ প্রণীত ক্লা রুটিন 

(১ভ  ৬    ) 

তাদযে       

২.০০ 
১ আগি 

 

১ আগি 

 
১        

৮       ১০ 

      
১২ 

      
১৫ 

      
আগি 

 

আগি 

 

৩.১.২ প্রণীত ক্লা রুটিন  

(২য় ৬    ) 
২.০০ 

১ আগি 

 

১ আগি 

 

১      ৮      ১০      ১২      ১৫                  

৩.২  ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা গ্রণ 

৩.২.১  গৃদত তাদিক ক্লা  

(১ভ দপে) 

 

     
াংখ্যা 

৪.০০ ১১৪০ ১১৪০ ৯০০ ৮১০ ৭২০ ৬৩০ ৫৪০ ১১৪০ ১১৪০ 

৩.২.১  গৃদত তাদিক ক্লা 

(২য় দপে) 
৪.০০ ১১৪০ ১১৪০ ৯০০ ৮১০ ৭২০ ৬৩০ ৫৪০ ১১৪০ ১১৪০ 

৩.২.২  গৃদত ব্যফাদযক 

ক্লা (১ভ দপে) 

 

     
াংখ্যা 

৪.০০ ৩৯০ ৩৯০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬৫০ ৬৫০ 

৩.২.২  গৃদত ব্যফাদযক 

ক্লা(২য় দপে) 
৪.০০ ৩৯০ ৩৯০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬৫০ ৬৫০ 

৩.৩ দল্প-

কাযোনায় 

ইন্ডাদিয়ার 

এোচদভদন্ট দক্ষাথী 

টপ্রযণ 

৩.৩.১ ইন্ডাদিয়ার 

এোচদভন্ট কাম িক্রভ 

ম্পন্ন দক্ষাথী 

 

     

াংখ্যা ১.৫০ ৯৭ ১৯১ ১৮৫ ১৮০ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ১৮৯ ১৯৬ 

৩.৪ দিদলাভা ইন 

টেক্সোইর 

ইদিদনয়াদযাং দিগ্রী 

প্রদান 

৩.৪.১ দিদলাভা  

টেক্সোইর 

ইদিদনয়াদযাং 

উিীণ ি দক্ষাথী 

 

          ১.৫০ ৮৯ ৯৭ ১৯১ ১৭২ ১৫৩ ১৩৪ ১১৫ ১৯৩ ১৮৯ 

৩.৪ ১      

              

                

৩.৪.২         

        

       

 

     েংখ্যা ১ - - ১৯০ ১৭১ ১৫২ ১৩৩ ১১৪ 
    ১৯৫ ১৯৫ 

৯ 



 

 

 

 

টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগ

ত 

উদেদশ্য

য ভান 

(Weight 

strategi

c 

Objecti

ves) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধদত 

এক

ক 

(Un

it) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষষ্যমভাত্রা/দনণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection

) 
২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

অাধাযণ  উিভ চরদতভা

ন 

চরদত 

ভাদনয 

দনদম্ন 

১০০%  ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

৪.             ও 

       কাম িক্রভ 

বৃদদ্ধ কযা 

 

১৪.০০ 

৪.১             

           

       

৪.১.১ অনুদষ্ঠত ইনদিায 

টগভ  
তাদযে তাদযে ১.০০ 

২১ 

টপব্রুয়াযী 

২১ টপব্রুয়াযী ১২ ভাচ ি ১৪ ভাচ ি ১২ এদপ্রর ২৫ 

এদপ্রর 

২২ টভ ২১ ভাচ ি ২১ ভাচ ি 

৪.১.২ অনুদষ্ঠত 

আউেদিায টগভ  
তাদযে তাদযে ১.০০ 

২১ 

টপব্রুয়াযী 

২১ টপব্রুয়াযী ২১      ২২ ভাচ ি ২৩ ভাচ ি ২৬ ভাচ ি ২৮ ভাচ ি ২৮ ভাচ ি ২৮ ভাচ ি 

৪.২         

প্রকা 

৪.২.১ প্রকাদত 

        তাদযে তাদযে ১.০০ 

১ 

আগি 

১ আগি ৩০ 

      

৩০ 

       

৩০ 

        

৩০ 

     

   

৩০      ৩০ 

      

৩০ 

      

৪.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন 

কযা 

৪.৩.১ অনুদষ্ঠত 

           াংখ্যা াংখ্যা ৬.০০ ৬ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭ 

৪.৪ নফীন ফযণ/ 

অদযদয়দন্টন ক্লা 

৪.৪.১ দিদলাভা-ইন-

টেক্সোইর (১ভ ও ২য় দ:) 
তাদযে তাদযে ৪.০০ - - 

     / 

২০২০ 

     / 

২০২০ 

     / 

২০২০ 

     

/ ২০২০ 

     / 

২০২০ 
আগষ্ট আগষ্ট 

৪.৫ ফাদল িক 

ফনদবাজন 

৪.৫.১ দিদলাভা-ইন-

টেক্সোইর (১ভ ও ২য় 

দ:) 

তাদযে তাদযে ১.০০ - - টপব্রুয়াযী টপব্রুয়াযী টপব্রুয়াযী 
টপব্রুয়া

যী 
টপব্রুয়াযী টপব্রুয়াযী টপব্রুয়াযী 

৫.      

       

কাঁচাভার ক্রয় ও 

ব্যফায কযণ 

           

         ও 

টভযাভত 

টজাযদায কযণ 

৩.০০ ৫.১ কাঁচাভার 

ব্যফায কযা 

৫.১.১ ব্যফহৃত 

কাঁচাভার 
গড় % ১.৫০ ০০% ০০% ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

৫.২        , 

দিদনাং টভদন, 

তাঁত, িাইাং ও 

দপ্রদন্টাং টভদন 

এফাং গাদভ িন্ট 

টভদন টভযাভত 

কযণ 

৫.২.১ টভযাভতকৃত 

       , দিদনাং 

টভদন, তাঁত, িাইাং 

ও দপ্রদন্টাং টভদন 

এফাং গাদভ িন্ট 

টভদন। 

গড় % ১.৫০ ০০% ০০% ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮০ ৮০ 

১

০ 



 

টেক্সোইর ইনদিটিউে দদনাজপুয এয আফদশ্যক টকৌরগত উদেশ্যূ 

( টভাে ভান-২৫) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight  

Of PI) 

রক্ষষ্যমভাত্রায ভান ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

অদত 

উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good

) 

চরদত 

ভান 

(Fair) 

চরদতভা

টনয দনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক 

কাভ মকান্ডে 

স্বচ্ছতা বৃরি ও 

জফাফরদরি 

রনরিতকযন 
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[১.১] ফাদল িক কভ িম্পাদন চুদি (এদএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১]এদএ’য কর তত্রভাদক প্রদতদফদন ওদয়ফাইদে 

প্রকাদত াংখ্যা ২ ৪ ২ ১ - - 

[১.১.২] এদএ টিদভয ভাদক বা অনুদষ্ঠত াংখ্যা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.২] শুদ্ধাচায/উিভচচ িায দফলদয় অাংীজনদদয দে ভতদফদনভয় [১.২.১] ভতদফদনভয় বা অনুদষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 
[১.৩] অদবদমাগ প্রদতকায ব্যফস্থা দফলদয় টফাগ্রীতা/অাংীজনদদয অফদতকযণ [১.৩.১]অফদতকযণ বা আদয়াদজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 
[১.৪] টফাপ্রদান প্রদত্রুতদত দফলদয় টফাগ্রীতাদদয অফদতকযণ [১.৪.১]অফদতকযণ বা আদয়াদজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - 
[১.৫] তথ্যফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত তত্রভাদক প্রদতদফদন উর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয দনকে 

টপ্রযণ 
[১.৫.১] তত্রভাদক প্রদতদফদন টপ্রদযত াংখ্যা ২ ৪ ৩    

[২] 

কভ িম্পাদদন 

গদতীরতা 

আনয়ন ও 

টফায ভান 

বৃদদ্ধ 
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[২.১]ই-নদথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নদথদত টনাে দনষ্পদিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২]উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্রউন্নয়ন উদযাগ ফাস্তফায়ন 
[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্রউন্নয়ন 

উদযাগ চালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- 

১৫-৪-

২১ 
১৫-৫-

২১ 
- 

[২.৩] কভ িচাযীদদযপ্রদক্ষণপ্রদান 

[২.৩.১] প্রদতষ্যমক কভ িচাদযয জন্য প্রদক্ষণ 

আদয়াদজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ টগ্রি ও তদুর্ধ্ি প্রদতষ্যমক কভ িচাযীদক 

এদএ দফলদয় প্রদি প্রদক্ষণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এদএফাস্তফায়দনপ্রদনাদনাপ্রদান 
[২.৪.১] নুষ্যমনতভ একটি আওতাধীন দপ্তয/ একজন 

কভ িচাযীদক এদএ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা 

প্রদানকৃত 
াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আদথ িক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

6 

 

[৩.১] ফাদল িকক্রয়দযকল্পনাফাস্তফায়ন 

 
[৩.১.১] ক্রয় দযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় ম্পাদদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাদল িক উন্নয়ন কভ িসূদচ (এদিদ)/ফাদজে ফাস্তফায়ন 
[৩.২.১] ফাদল িক উন্নয়ন কভ িসূদচ (এদিদ) 

/ফাদজেফাস্তফাদয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অদিে আদি দনষ্পদি কাম িক্রদভয উন্নয়ন [৩.৩.১] অদিে আদি দনষ্পদিকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয ম্পদিয তাদরকা উধ িতন অদপদ টপ্রযণ 
[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয ম্পদিয 

তাদরকা উধ িতন অদপদ টপ্রদযত 
তাদযে ১ 

১৫-০২-

২১ 
১৪-০৩-২১ 

১৫-৪-

২১ 
- - 

 

১

১ 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 
 

 

১



 

াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকূ,  ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়ূ  এফাং দযভা দ্ধদতয দফফয 

ক্রদভ

ক নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয দফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

অনুদফবাগ, অদধাো, 

াো 

প্রদি প্রভাণক 
প্রভাণদকয 

উাি সূত্র 

১. 

১.১ আবষ্যমন্তযীণ 

যীক্ষাগ্রণ  

১.১.১ গৃদত  ধাযাফাদক তাদিক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কদভটিয দনদদ িনা টভাতাদফক 

দক্ষক, কভ িকতিা  ও কভ িচাদযগদণয 

ায়তায় ধাযাফাদক তাদিক যীক্ষা 

দযচাদরত য় 

টেক্সোইর ইনদিটিউে, 

দদনাজপুয 

 

আবষ্যমন্তযীণ দযক্ষায রুটিন 

এফাং 

ফাদল িক প্রদতদফদন/ ম্যাগাদজন টযদজদিন াো 

এফাং কাদযগদয 

দক্ষা টফাদি িয 

ওদয়ফাইে 

১.১.২ গৃদত  ধাযাফাদক 

ব্যফাদযক যীক্ষা 

১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা 

গ্রণ 

১.২.১ গৃদত  তাদিক যীক্ষা 
কাদযগদয দক্ষা টফাি ি কর্তিক প্রদি রুটিন 

এফাং 

ফাদল িক প্রদতদফদন/ ম্যাগাদজন ১.২.২ গৃদত  ব্যফাদযক যীক্ষা 

২. 

২.১ দক্ষাথীয 

উদস্থদত  

২.১.১ ১ভ ফ ি (১ভ ও ২      ) 

প্রদত ক্লাদ াংদিষ্ট দক্ষক কর্তিক ছাত্র-

ছাত্রীদদয উদস্থদতয াংখ্যা াংযক্ষণ কযা 

য়। তাযয কর দফলদয়য উদস্থয ায 

দনধ িাযণ কযা য়। 

টেক্সোইর ইনদিটিউে, 

দদনাজপুয 

 
অধ্যক্ষ ভদাদয়দয়য প্রতষ্যময়ন 

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

উদস্থদতয  াদজযা 

োতা 

২.১.২ ২য় ফ ি (১ভ ও ২      ) 

২.১.৩ ৩য় ফ ি (১ভ ও ২      ) 

২.১.৪ ৪থ ি ফ ি (১ভ ও ২      ) 

২.১.৫ ৫ভ ফ ি (১ভ ও ২      ) 

২.১.৬ ৬ষ্ঠ ফ ি (১ভ ও ২      ) 

২.১.৭ ৭ভ ফ ি (১ভ ও ২      ) 

২.১.৮ ৮ভ ফ ি (১ভ ও ২      ) 

৩ 

৩.১ ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

৩.১.১ প্রণীত ক্লা রুটিন অধ্যক্ষ ভদাদয় একাদিদভক কাউদন্সর 

কদভটিয াদথ আদরাচনা াদদক্ষ রুটিন 

প্রনয়ণ কদযন 
টেক্সোইর ইনদিটিউে, 

দদনাজপুয 

 

দনধ িাদযত ভদয় প্রদি ক্লা রুটিন টযদজদিন াো 

৩.২ ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা গ্রণ  

৩.২.১ গৃদত তাদিক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংদিষ্ট দক্ষকগন 

ক্লা গ্রন কদযন 
অধ্যক্ষ ভদাদয়দয়য প্রতষ্যময়ন 

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

উদস্থদতয  াদজযা 

োতা 
 ৩.২.২ গৃদত ব্যফাদযক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংদিষ্ট দক্ষকগন 

ল্যাফ এদদেন্টগদনয ায়তায় 

ব্যাফাদযক   ক্লা দযচারনা কদযন 

অধ্যক্ষ ভদাদয়দয়য প্রতষ্যময়ন 

 

১

৪ 



 

 

ক্রদভক 

নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয দফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

অনুদফবাগ, 

অদধাো, াো 

প্রদি প্রভাণক 
প্রভাণদকয উাি 

সূত্র 

৪. 

৪.১ ফাদল িক ক্রীড়া 

প্রদতদমাদগতা আদয়াজন 

৪.১.১ অনুদষ্ঠত ইনদিায 

টগভ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য দনদদ ি অনুাদয ফাদল িক ক্রীড়া 

প্রদতদমাদগতা কদভটি, কর দক্ষক, কভ িকতিা ও 

কভ িচাযীগদনয ায়তায় ইনদিায ও আউেদিায 

টগভ দযচাদরত য় 

টেক্সোইর 

ইনদিটিউে, 

দদনাজপুয 

 

অধ্যক্ষ কর্তিক প্রদি টনাটি, 

দস্থযদচত্র ও ফাদল িক 

প্রদতদফদন/ ম্যাগাদজন 

ফাদল িক ক্রীড়া 

প্রদতদমাদগতা কদভটি 
৪.১.২ অনুদষ্ঠত আউেদিায 

টগভ 

৪.২ ম্যাগাদজন/ 

াভদয়কী/ফাদল িক প্রদতদফদন 

প্রকা 

৪.২.১ প্রকাদত ম্যাগাদজন/ 

াভদয়কী/ ফাদল িক 

প্রদতদফদন   

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য দনদদ ি অনুাদয ম্যাগাদজন 

কদভটি দনধ িাদযত ভদয় ম্যাগাদজন প্রকা কদয  প্রকাদত ফাদল িক প্রদতদফদন/ 

ম্যাগাদজন 
ম্যাগাদজন কদভটি 

৪.৩ জাতীয় অনুষ্ঠান ারন কযা 
অধ্যক্ষ ভদাদদয়য দনদদ ি অনুাদয দক্ষক, 

কভ িকতিা, কভ িচাযী ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও  

ায়তায় ারন কযা য়। 
অধ্যক্ষ কর্তিক প্রদি টনাটি, 

দস্থযদচত্র ও ফাদল িক 

প্রদতদফদন/ ম্যাগাদজন 

াংদিষ্ট কদভটি ৪.৪ ওদযদয়দন্টন/ নফীন ফযণ 

৪.৫ ফাদল িক ফনদবাজন 

৫. 

৫.১ দিদলাভা ইন টেক্সোইর 

ইদিদনয়াদযাং দিগ্রী অজিদন 

দমাদগতা টজাযদাযকযণ 

৫.১.১ দিদলাভা ইন 

টেক্সোইর ইদিদনয়াদযাং 

টকাদ ি উিীণ ি দক্ষাথী 

চূড়ান্ত যীক্ষায পভ ি দপরাদয কর টমাগ্যতা 

অজিন কযদর, ছাত্র-ছাত্রীদদয পভ ি-দপরা কযাদনা 

য়। তাযয যীক্ষা কদভটি  ফাাংরাদদ কাদযগদয  

দক্ষা টফাদি িয দনদদ ি টভাতাদফক দক্ষক, 

কভ িকতিা, কভ িচাযী ও স্থানীয় প্রাদনয ায়তায় 

যীক্ষা দযচারনা কদযন 

টেক্সোইর 

ইনদিটিউে, 

দদনাজপুয 

 

 

কাদযগদয দক্ষাদফাি ি কর্তিক 

প্রকাদত পরাপর 

কাদযগদয দক্ষা টফাদি িয 

ওদয়ফাইে 

৬. 

৬.১ দল্প-কাযোনায় 

ইন্ডাদিয়ার এোচদভদন্ট 

দক্ষাথী টপ্রযণ 

৬.১.১ দল্প-কাযোনায় 

ইন্ডাদিয়ার এোচদভন্ট 

ম্পন্ন দক্ষাথী 

টকা ি টদল ছাত্র-ছাত্রীদদয চাদদাভত দভদর এফাং 

প্রদয়াজদন প্রদতষ্ঠাদনয ভদনাদনত দভদর প্রদক্ষদণয 

এয ব্যফস্থা কযা য়। 

টেক্সোইর 

ইনদিটিউে, 

দদনাজপুয 

 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য প্রতষ্যময়ন টযদজদিন াো 

 

১

৫ 



 

 

ক্রদভক 

নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয দফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী অনুদফবাগ, 

অদধাো, াো 
প্রদি প্রভাণক 

প্রভাণদকয উাি 

সূত্র 

৭. 
ফযাে অনুাদয কাঁচাভার 

ক্রয় ও ব্যফায কযা 

৭.১.১ ক্রয়কৃত কাঁচাভার াংদিষ্ট ল্যাফ দক্ষদকয চাদদাত্র 

অনুমায়ী অধ্যক্ষ ভদাদয়দয়য 

অনুভদতক্রদভ টষ্টায কর্তিক কাঁচাভার 

াংগ্র ও ছাড় 

টেক্সোইর ইনদিটিউে, 

দদনাজপুয 

 

অধ্যক্ষ ভদাদয়দয়য প্রতষ্যময়ন 

ও 

টযকি ি বুক  

টষ্টায াো 

৭.১.২ ব্যফহৃত কাঁচাভাদরয 

দযভাণ 

৮. 

দিদনাং টভদন, তাঁত, িাইাং 

ওদপ্রদন্টাং টভদন, গাদভ িন্ট 

টভদন,কদম্পউোয এফাং 

অন্যান্য রাদফয টভদন ও 

মন্ত্রাাং  টভযাভত কযণ 

টভযাভতকৃত দিদনাং 

টভদন, তাঁত, িাইাং ও 

দপ্রদন্টাং টভদন,  গাদভ িন্ট 

টভদন  কদম্পউোয এফাং 

অন্যান্য রাদফয টভদন ও 

মন্ত্রাাং   

াংদিষ্ট ল্যাফ দক্ষদকয চাদদাত্র 

অনুমায়ী অধ্যক্ষ ভদাদয় কর্তিক 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ  

টেক্সোইর ইনদিটিউে, 

দদনাজপুয 

 

অধ্যক্ষ ভদাদয়দয়য প্রতষ্যময়ন  

 

টষ্টায ও অন্যান্য 

াংদিষ্ট াো 

 

 

 

১

৬ 



 

 

 

াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রদক্ষষ্যম অন্য ভন্ত্রণারয়/দফবাগ/দপ্তয/াংস্থায দনকে সুদনদদ িষ্ট কভ িম্পাদন চাদদাূ 

 

প্রদতষ্ঠাদনয নাভ াংদিষ্ট কামক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্রদতষ্ঠাদনয দনকে 

চাদদা/প্রতষ্যমাা 

চাদদা/প্রতষ্যমাায টমৌদিকতা প্রতষ্যমাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ফাাংরাদদ কাদযগদয দক্ষা টফাি ি 

৩.১ আবষ্যমন্তযীণ যীক্ষা 

গ্রণ 

 

 

৩.১.১ গৃদত  ধাযাফাদক তাদিক 

যীক্ষা ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা  পর 

প্রকা ও ঠিক ভদয় ক্লা 

শুরু কযা 

ফস্ত্র অদধদপ্তয দনয়দন্ত্রত টেক্সোইর 

ইনদিটিউে, দদনাজপুয   মথাভদয় যীক্ষা 

গ্রণ ও পরাপর প্রকা কযায জন্য 

দাদয়ত্বপ্রাপ্ত প্রদতষ্ঠান 

মথাভদয় পরাপর 

প্রকাদ দফরম্ব দত 

াদয 

৩.২.১ গৃদত  ধাযাফাদক 

ব্যফাদযক যীক্ষা 

৩.২ চূড়ান্ত যীক্ষা গ্রণ 

 

৩.২.১ গৃদত  তাদিক যীক্ষা 
ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা গ্রণ 

ও পর প্রকা 

ফাাংরাদদ কাদযগদয দক্ষা টফাি ি 

যীক্ষা গ্রণ ও পরাপর প্রকা কযায জন্য 

দাদয়ত্বপ্রাপ্ত প্রদতষ্ঠান 
৩.২.২ গৃদত  ব্যফাদযক যীক্ষা 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                           

 

 

 

১

৭ 



 

 


