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উক্রভঞ্জণকা (Preamble) 

 

 

 

যকাঞ্জয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাঞ্জতষ্ঠাঞ্জনক দক্ষতা বৃঞ্জদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফঞ্জদঞ্জ টজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাংম্পদদয মথামথ ব্যফায ঞ্জনঞ্জিতকযদণয ভাধ্যদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

         অধ্যক্ষ 

      াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, াফনা 

এফাং 

 

ভাঞ্জযচারক  

ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয 

এয ভদধ্য ২০২০ াদরয       ভাদয  ২০ তাঞ্জযদে এই ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদন চুঞ্জি স্বাক্ষঞ্জযত র। 

 

 

 

এই চুঞ্জিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ঞ্জনম্নঞ্জরঞ্জেত ঞ্জফলয় মূদ ম্মত দরনঃ 
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াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরলেয ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদলনয াঞ্জফ িক ঞ্জিত্র 

(Overview of the performance of the Pabna Textile Engineering College) 

 

াম্প্রঞ্জিক ফছযমূলয (৩ ফছয) প্রধান অেিনমূঃ 

ফস্ত্র ঞ্জলে টদল ও ঞ্জফলদল Executive levelএ দক্ষ ভানফ ম্পদ (Skilled Manpower)তিঞ্জয কলয াফনা টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরে গুরুত্বপূর্ ি ভূঞ্জভকা ারন কযলছ। ঞ্জফগি ০৩(ঞ্জিন) ফছলয াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং কলরে টেলক2৫৮ 

েন ঞ্জক্ষােী ঞ্জফএঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিংা কলযলছ এফিং ১০৩ েন ঞ্জক্ষােী পাইনার যীক্ষায় অিংগ্রর্ কযলফ।  

২০১৯-20২০ঞ্জক্ষাফলল ি  কলরলে ১২২ েন ঞ্জক্ষােী বঞ্জিি কযা লয়লছ।       ২০২০                           .  . 

                    হয়। 

 

ভস্যা ও িযালরিমূঃ 

প্রঞ্জিকলরলে 4 টি টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং ঞ্জফবাগ,মোক্রলভ ইয়ার্ ি ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং, টপঞ্জিক ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং, ওলয়ে প্রল 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং ও এযাালযর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং িালু আলছ।িায ঞ্জফবালগয েন্য আরাদা কলয ঞ্জক্ষলকয দ েনপ্রান কর্তিক ছাড় 

কযালনা আলছ (অনুলভাঞ্জদি) । দ্রুি এ দগুলরা অে ি ভন্ত্রর্ারয় টেলক ছাড় কযা প্রলয়ােন । টেক্সোইর কযাডায না োকায় নন-

কযাডায ঞ্জললফ ঞ্জনলয়াগ প্রাপ্ত ঞ্জক্ষকগর্ কালে টমাগদান কযলরও টফযকাযী ঞ্জভলর অঞ্জধক টফিলন দ্রুি িলর মায় এফিং নতুন 

ঞ্জনলয়াগকৃি প্রবালক (কাঞ্জযগঞ্জয) গর্ াধাযর্ ঞ্জফঞ্জএ যীক্ষায় অিংগ্রর্ কলয এফিং িাকুযী লর িলর মায়, ঞ্জফধায় ঞ্জফঞ্জএ এ 

টেক্সোইর কযাডায অন্তভূ িক্ত কযা প্রলয়ােন । নতুন ঞ্জনলয়াগ কৃি প্রবালকগর্লক ঞ্জে কাযখানায় ফাস্তফ প্রঞ্জক্ষলর্ াঠিলয় দক্ষিা 

বৃঞ্জি কযন কযা প্রলয়ােন ।                                                          য়       য়         । 

                                                হ  । প্রঞ্জিটি ক্লা রুলভ ভাঞ্জি ঞ্জভঞ্জডয়া প্রলেক্টলযয ব্যফস্থা কযা 

প্রলয়ােন।টফযকাঞ্জয ঞ্জেকাযখানায় ঞ্জক্ষােীলদয প্রঞ্জক্ষলর্য টকান নীঞ্জিভারা না োকায় ঞ্জক্ষােীলদয প্রঞ্জক্ষর্ প্রদালন ঞ্জভর 

ভাঞ্জরকগর্ অঞ্জনা প্রকা কলয। 

 

বঞ্জফষ্যি ঞ্জযকেনাঃ 

অপ্রতুর টের্ী কক্ষঞ্জনযলনয দ িরা একালডঞ্জভক বফন ঞ্জনভ িান ও ছাত্র/ছাত্রীলদয র মূলয উিমূখী িরা ম্পাযন 

অিযাফক ওয়ায় নতুন  উন্নয়ন প্রকলেয ব্যফস্থা কযা। ঞ্জফ.এঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং ঞ্জক্ষাক্রভটি ৪ ফৎলযয ভলেই 

ভাপ্ত কযা। ঞ্জফশ্বভালনয আধুঞ্জনক টেকলনারঞ্জেয ধাযনায েন্য প্রঞ্জক্ষলর্য ব্যফস্থা কযা, ঞ্জফএঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং 

ঞ্জক্ষাযগুর্গি ভান বৃঞ্জি কযা, ফািংরালদ টেক্সোইর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারলয়য ালে টমৌেবালফ Need-based curriculumপ্রর্য়লর্ 

লমাঞ্জগিা কযা, ঞ্জে কাযখানায িাঞ্জদা টভািালফক দক্ষExecutive-levelপ্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ তিঞ্জয কলয িালদযলক ফস্ত্র ঞ্জলে টম 

কর ঞ্জফলদী প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ ঞ্জনলয়াঞ্জেি আলছ, িালদয স্থালন গুর্গি ভানম্পন্ন টদীয় প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ প্রঞ্জিস্থান কযা, ফস্ত্র ঞ্জে 

ভাঞ্জরকলদয ালে ভন্বয় কলয ঞ্জক্ষােীলদয ঞ্জভর এোিলভন্ট বৃঞ্জি কযা এফিং লফ িাঞ্জয দক্ষ টদী প্রযুঞ্জক্তঞ্জফদ ঞ্জনলয়ালগয ভােলভ 

তফলদঞ্জক মুদ্রা যক্ষায় লমাঞ্জগিা কযা। ঞ্জডঞ্জগ্র অেিনকাযীলদযলক ঞ্জভর ফা অন্যান্য প্রঞ্জিষ্ঠালন ঞ্জনলয়ালগয েন্য লমাঞ্জগিা 

কযা।       SWOT analysisএর              ও                  র     র    র  র     ও          র 

      র          র                    র । 

২০২০-2১ অে িফছলযয ম্ভাব্য প্রধান অেিনমূঃ 

 

১. প্রঞ্জিষ্ঠালন ১২২ (একি     ) আলন ঞ্জক্ষােীবঞ্জিি কযা। 

২. ৪2০০ টি িাঞ্জিক ক্লা ও ২7০০টি ব্যফাঞ্জযক ক্লা গ্রর্ কযা ।  

৩. ঞ্জনধ িাঞ্জযি ধাযাফাঞ্জক ও পাইনার যীক্ষামু ঞ্জনঞ্জিিকযর্।   

৪. টের্ীকলক্ষ ঞ্জক্ষােীলদয ৯০% উঞ্জস্থঞ্জি ঞ্জনঞ্জিিকযর্ । 

৫. টকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জি কযা। 

৬. ১০৩ েন ঞ্জক্ষােী ঞ্জফএঞ্জ ইনলেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযিং ঞ্জডগ্রী অেিন কযা। 

৭. ঞ্জে-কাযখানায় ১০৩েনছাত্র-ছাত্রীয ইন্ডাঞ্জিয়ার এোিলভন্ট ঞ্জনঞ্জিিকযর্।  
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টকন-১ 

াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরদজয  রূকল্প (Vision),  অঞ্জবরক্ষয(Mission),টকৌরগত উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives)এফাং কাম িাফঞ্জর (Functions) 

 

১.১ রূকল্প(Vision): 

ফস্ত্র োদতয জন্য ভানম্পন্ন দক্ষ জনফর ততঞ্জয। 

১.২ অঞ্জবরক্ষয(Mission): 

ভানম্মত ঞ্জক্ষা প্রদাদনয কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায। 

১.৩ টকৌরগত উদেশ্যমূ(Strategic Objectives): 

১.৩.১ টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১. ঞ্জনধ িাঞ্জযত যীক্ষা গ্রণ ম্পন্নকযণ;  

২. টেণী কদক্ষ ঞ্জক্ষাথী উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিত কযণ ও গুণগত ঞ্জক্ষাদান টজাযদায কযণ;  

৩.টকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ কযা;  

৪. ঞ্জফএঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জিগ্রী অজিদন দমাঞ্জগতা টজাযদায কযণ;  

৫.ঞ্জল্প-কাযোনায় ছাত্র-ছাত্রীদদয ইন্ডাঞ্জিয়ার এোচদভন্ট ঞ্জনঞ্জিত কযণ এফাং ঞ্জক্ষকও ঞ্জক্ষাথীদদয গদফলণায় 

দমাঞ্জগতা টজাযদা যকযণ;  

১.৩.২ আফঞ্জশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 
 

১.দাপ্তঞ্জযক কভ িকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃঞ্জদ্ধ ও জফাফঞ্জদঞ্জ ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

২.কভ িম্পাদদন গঞ্জতীরতা আনয়ন ও টফায ভান বৃঞ্জদ্ধ; 

৩.আঞ্জথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ কাম িাফঞ্জর (Functions): 

 

১. তাঞ্জিক ও ব্যফাঞ্জযক প্রঞ্জক্ষদণয ভন্বদয় ভান ম্পন্ন ফস্ত্র প্রদকৌরী ও প্রযুঞ্জি ঞ্জফলদয় গুণগত ঞ্জক্ষা প্রদান;  

২. ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য একাদিঞ্জভক কযাদরন্ডায অনুমায়ী কর ক্লা গ্রণ;  

৩.ঞ্জক্ষাথীদদয ধাযাফাঞ্জক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা গ্রণকযা;  

৪.প্রঞ্জতষ্ঠাদনয কর ল্যাদফয টভঞ্জনমূ চর টযদে, ক্লা রুটিন টভাতাদফক ব্যফাঞ্জযক ক্লা গ্রণ;  

৫.ঞ্জল্প প্রঞ্জতষ্ঠাদন প্রঞ্জক্ষণকারীন ভদয় ভঞ্জনেঞ্জযাং এফাং প্রঞ্জক্ষণ টদল প্রঞ্জতষ্ঠাদনComprehensive Vivaগ্রণ     

    কযা;  

৬.ইনদিায ও আউেদিায টগভ ঞ্জযচারনা কযা;  

৭.টকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ ঞ্জযচারনা কযা।  

৮. যকাঞ্জয কভ ি ম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্রঞ্জক্ষণ ঞ্জফঞ্জবন্ন ঞ্জফলদয় কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয জন্য প্রঞ্জক্ষণ  

    আদয়াজন কযা। 



 

 

 

     -২ 

াফনাদেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজএয ঞ্জফঞ্জবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ)Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্ত 

পরাপর/প্রবাফ(Outcom

e/Impact) 

 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

রক্ষযভাত্রা  

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ   
ঞ্জনধ িাঞ্জযত  রক্ষযভাত্রা অজিদনয 

টক্ষদত্র টমৌথবাদফ দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/ঞ্জফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ফস্ত্রোদত কাঞ্জযগযী জ্ঞান 

ম্পন্ন ভানফ ম্পদ ততযী 

ঞ্জফএঞ্জ ইন টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং উত্তীণ ি 

ঞ্জক্ষাথী 

াংখ্যা  ৮৬ ৯২ ৯৩ ১০০ ১০০ 

ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয/ফাাংরাদদ 

টেক্সোইর 

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয়/াফনা 

টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

কদরজ,াফনা 

ফস্ত্র 

অঞ্জধদপ্তয/ফাাংরাদদ

টেক্সোইর 

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয়/াফনা 

টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

কদরজ,াফনা 
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টকন-৩ 

াফনাদেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজএযদকৌরগত উদেশ্য,কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষভাত্রামূ(দভাে ভান-৭৫) 

টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগতউ

টেদশ্যযভান 
(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনাদ্ধ

ঞ্জত 

(Calcula

tion 

method) 

 
একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদ

ন 

সূচদকযভা

ন 
(Weight 

of 

Performan

ce 

Indicators

) 

প্রকৃতঅজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-

21) প্রদক্ষণ 

(ejorP

noioc(  

২০২১-

২২ 

প্রদক্ষণ 

(ejorP

noioc(  

২০২২-

২২ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

(ভাচ ি ২০২০ 

ম িন্ত) 

অাধায

ণ 

অঞ্জত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরঞ্জত

ভান 

চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজএয টকৌরগত উদেশ্যমূ  

১.  ঞ্জনধ িাঞ্জযত 

যীক্ষা গ্রণ 

ম্পন্নকযণ  

২৮.০০ ১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

১.১.১ গৃঞ্জত  

ধাযাফাঞ্জক তাঞ্জিক 

যীক্ষা 

 

ক্রভপুঞ্জিভূ

ত 

াংখ্যা 

 

৮.০০ ১৭ ১৪ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৬ ১৬ 

১.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃঞ্জত  তাঞ্জিক 

যীক্ষা 

ক্রভপুঞ্জিভূ

ত 

াংখ্যা 

 

১০.০০ ৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

১.২.২গৃঞ্জত  

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

ক্রভপুঞ্জিভূ

ত 
াংখ্যা 

১০.০০ ৯ ৯ ৮ - - - - ৮ ৮ 

২. টেণীকদক্ষ 

ঞ্জক্ষাথী উঞ্জস্থঞ্জত 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ 

এফাং গুণগত 

ঞ্জক্ষাদান 

টজাযদাযকযণ 

২২.০০ ২.১ টরদবর 

ঞ্জবঞ্জত্তক 

ঞ্জক্ষাথীয 

উঞ্জস্থঞ্জত  

 

 

২.১.১  

টরদবর- ১  
গড় % 

২.০০ ৯০ ৯১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 

২.১.২টরদবর-২  গড় % ২.০০ ৯০ ৮৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ৯০ ৯০ 

২.১.৩টরদবর-৩  গড় % ২.০০ ৯০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ৯০ ৯০ 

২.১.৪ 

টরদবর-৪ 
গড় % 

২.০০ ৯০ ৮৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ৯০ ৯০ 

২.২  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

২.২.১ প্রণীত ক্লা 

রুটিন  
ভঞ্জষ্ট  াংখ্যা 

২.০০ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

২.৩  ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

২.৩.১ গৃঞ্জত তাঞ্জিক 

ক্লা 

ক্রভপুঞ্জিভূ

ত 
াংখ্যা 

৬.০০ 
41০০ ৩০৫০ ৪২০০ 

৩৭৮

০ 

৩৩৬

০ 
২৯৪০ ২৫২০ ৪২০০ ৪২০০ 

২.৩.২ গৃঞ্জত 

ব্যফাঞ্জযক ক্লা 

ক্রভপুঞ্জিভূ

ত 
াংখ্যা 

৬.০০ 2600 ২১৫০ ২7০০ ২4৩

০ 

২1৬

০ 

১৮৯০ ১৬২০ ২৭০০ ২৭০০ 

৩.দকা- ১০.০০ ৩.১ ফাঞ্জল িক ৩.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত ভঞ্জষ্ট  ভা ১.০০ ২৮ ২৮ ২৮ ১৫ ৩০ ১৫ ৩০ ২৮ ২৮ 
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টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগতউ

টেদশ্যযভান 
(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনাদ্ধ

ঞ্জত 

(Calcula

tion 

method) 

 
একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদ

ন 

সূচদকযভা

ন 
(Weight 

of 

Performan

ce 

Indicators

) 

প্রকৃতঅজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-

21) প্রদক্ষণ 

(ejorP

noioc(  

২০২১-

২২ 

প্রদক্ষণ 

(ejorP

noioc(  

২০২২-

২২ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

(ভাচ ি ২০২০ 

ম িন্ত) 

অাধায

ণ 

অঞ্জত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরঞ্জত

ভান 

চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কাঞ্জযকুরায 

কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ 

কযা 

 

 ক্রীড়া 

প্রঞ্জতদমাঞ্জগতা 

আদয়াজন 

 

ইনদিায টগভ টপব্রুয়া টপব্রুয়া টপব্রুয়ায ভাচ ি ভাচ ি এঞ্জপ্রর এঞ্জপ্রর টপব্রুয়ায টপব্রুয়াঞ্জয 

৩.১.২অনুঞ্জষ্ঠত 

আউেদিায টগভ ভঞ্জষ্ট ভা 

১.০০ ২৮ 

টপব্রুয়া

যী 

২৮ 

টপব্রুয়া

যী 

২৮ 

টপব্রুয়া

যী 

১৫ 

ভাচ ি 

৩০ 

ভাচ ি 

১৫ 

এঞ্জপ্রর 

৩০ 

এঞ্জপ্রর 

২৮ 

টপব্রুয়া

যী 

২৮ 

টপব্রুয়াযী 

৩.২ম্যাগাঞ্জজন 

প্রকা 

৩.২.১প্রকাঞ্জত 

ম্যাগাঞ্জজন তাঞ্জযে তাঞ্জযে 

১.০০ - - জুন,২১  ৫ 

   

  

৩০ 

জুরা

ই 

১৫ 

আগস্ট 

৩০ 

আগস্ট 

জুন,২২ জুন,২৩ 

৩.৩Tech 

Fest/SPmica

jআদয়াজন 

৩.৩.১অনুঞ্জষ্ঠতTech 

Fest/ SPmicaj তাঞ্জযে ভা 

১.০০ - ৩০ 

জুন  

৩০ 

জুন,২১ 

 ৫ 

   

  

৩০ 

জুরা

ই 

১৫ 

আগস্ট 

৩০ 

আগস্ট 

৩০ 

জুন,২২ 

৩০ 

জুন,২৩ 

৩.৪ জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন 

কযা 

৩.৪.১জাতীয়   অনুষ্ঠা

ন ভঞ্জষ্ট াংখ্যা 

৪.০০ 

 

৬ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

৩.৫নফীন ফযণ 

আদয়াজন 

৩.৫.১ আদয়াঞ্জজত 

নফীনফযণ তাঞ্জযে তাঞ্জযে 

১.০০ - ৮ভাচ ি,২

০ 

৩০এঞ্জপ্র

র,২১ 

 ৫ 

   

 ০ 

   

 ৫ 

   

 ০    ৩০ 

এঞ্জপ্রর,২

২ 

৩০ 

এঞ্জপ্রর,২৩ 

৩.৬ফনদবাজন 

আদয়াজন 

৩.৬.১ আদয়াঞ্জজত 

ফনদবাজন তাঞ্জযে তাঞ্জযে 

১.০০ - - ৩১ 

জানু,২১ 

 ৫ 

   

  

৩০ 

জুরা

ই 

১৫ 

আগস্ট 

৩০ 

আগস্ট 

৩১ 

জানু,২২ 

৩১ 

জানু,২৩ 

৪.ঞ্জফএঞ্জ ইন 

টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

ঞ্জিগ্রী অজিদন 

দমাঞ্জগতা 

টজাযদাযকযণ 

৭.০০ ৪.১ চূড়ান্ত দফ িয 

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

ভঞ্জন্বত 

াক্ষাতকায(Co

mprehensive 

Viva(এ 

অাংগ্রণ। 

৪.১.১ ভঞ্জন্বত 

াক্ষাতকায(Compre

hensive Viva(এ 

অাংগ্রণ। ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৪.০০ ৮৬ ৯৮ ১১০ ১০৫ ১০০ ৮০ ৭০ ১১০ ১১০ 
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টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগতউ

টেদশ্যযভান 
(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনাদ্ধ

ঞ্জত 

(Calcula

tion 

method) 

 
একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদ

ন 

সূচদকযভা

ন 
(Weight 

of 

Performan

ce 

Indicators

) 

প্রকৃতঅজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-

21) প্রদক্ষণ 

(ejorP

noioc(  

২০২১-

২২ 

প্রদক্ষণ 

(ejorP

noioc(  

২০২২-

২২ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

(ভাচ ি ২০২০ 

ম িন্ত) 

অাধায

ণ 

অঞ্জত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরঞ্জত

ভান 

চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৪.২  চূড়ান্ত দফ িয 

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

     

ও    (Project 

Work(ও 

চূড়ান্ত র    

ম্পন্নকযণ। 

৪.২.১      

ও    (Project 

Work(ও চূড়ান্ত  র    

ম্পন্নকযণ। ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৩.০০ ৮৬ ৯৮ ১১০ ১০৫ ১০০ ৮০ ৭০ ১১০ ১১০ 

৫.ঞ্জল্প-কাযোনায়  

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

ইন্ডাঞ্জিয়ার 

এোচদভন্ট 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ 

এফাং ঞ্জক্ষক ও 

ঞ্জক্ষাথীদদয 

গদফলণায় 

দমাঞ্জগতা 

টজাযদায কযণ 

৮.০০ 

৫.১ অধ্যক্ষ কর্তিক 

ঞ্জল্প কাযোনায় 

চূড়ান্ত দফ িয ছাত্র-

ছাত্রীদদয 

ভদনানয়দনয জন্য 

ত্র টপ্রযণ এফাং 

ম িদফক্ষদণয জন্য 

সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

৫.১.১ ঞ্জল্প কাযোনায় 

ত্র টপ্রযণ ও 

সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৬.০০ ৮১ ১০৩ ১১০ ১০৫ ১০০ ৮০ ৭০ ১১০ ১১০ 

৫.২ঞ্জক্ষক ও 

ঞ্জক্ষাথীদদয 

গদফলণায় 

দমাঞ্জগতা কযা 

৫.২.১কনপাদযন্স/ 

জান িার-এ প্রকাঞ্জত 

গদফলণাত্র 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ২ - ১ ১ - - - - ১ ১ 
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াফনা টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ এয আফঞ্জশ্যকদকৌরগতউদেশ্যমূ, ২০২০-২১ 

(দভাে ভান ২৫) 

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

টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূ

চদকযভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

 

অাধায

ণ 

(Exce

llent) 

অঞ্জতউত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঞ্জতভান 

(Fair) 

চরঞ্জত 

ভাদনযঞ্জন

টম্ন 

(Poo

r) ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তঞ্জযক কভ িকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃঞ্জদ্ধ 

ও জফাফ ঞ্জদঞ্জ ঞ্জনঞ্জিত কযণ 
১১ 

১.১ [ ] ফাঞ্জল িক কভ ি ম্পাদন চুঞ্জি (এঞ্জএ) 

ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১  ] এঞ্জ ’য কর তত্রভাঞ্জক প্রঞ্জতদফদন 

ওদয়ফ াইদে প্রকাঞ্জত 
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২]এঞ্জএ টিদভয ভাঞ্জক বা অনুঞ্জষ্ঠত াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ িায ঞ্জফলদয় 

অাংীজনদদয দে ভতঞ্জফঞ্জনভয় 
[১.২.১ ]ভত ঞ্জফঞ্জনভয় বা অনুঞ্জষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]অঞ্জবদমাগ প্রঞ্জতকায ব্যফস্থা ঞ্জফলদয় 

টফাগ্রীতা /অাংী জনদদয অফঞ্জত কযণ 
[১.৩.১ ] অফঞ্জত কযণ বা আদয়াঞ্জজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] টফা প্রদান প্রঞ্জতশ্রুঞ্জত ঞ্জফলদয় টফা 

গ্রীতাদদয অফঞ্জত কযণ 
[১.৪.১] অফঞ্জত কযণ বা আদয়াঞ্জজত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

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

টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদনসূ

চদকযভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

) 

রক্ষযভাত্রাযভান২০২০-২১ 

 

অাধায

ণ 

(Exce

llent) 

অঞ্জতউত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঞ্জতভান 

(Fair) 

চরঞ্জত 

ভাদনযঞ্জন

টম্ন 

(Poo

r) ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত 

তত্রভাঞ্জক প্রঞ্জতদফদন উর্ধ্িতনকর্তিদক্ষয 

ঞ্জনকেদপ্রযণ 

[১.৫.১]  তত্রভাঞ্জক প্রঞ্জতদফদন টপ্রঞ্জযত াংখ্যা ২ ৪ ৩    

 [২]কভ ি ম্পাদদন গঞ্জতীরতা 

আনয়ন ও টফায ভান বৃঞ্জদ্ধ 
৮ 

[২.১] ই-নঞ্জথফাস্তফায়ন [২.২.১] ই-নঞ্জথদতদনাে ঞ্জনষ্পঞ্জত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

- 

 

  

[২.২] উদ্ভাফনী  / ক্ষুদ্রউন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী  / ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদদ্যাগ চালুকৃত 
াংখ্যা ২ 

১৫-২-

২১ 
১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কভ িচাযীদদয প্রঞ্জক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদতযক কভ িচাঞ্জযয জন্য প্রঞ্জক্ষণ 

আদয়াঞ্জজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ টগ্রি ও তদুর্ধ্ি প্রদতযক 

কভ িচাযীদক এঞ্জএ ঞ্জফলদয় প্রদত্ত প্রঞ্জক্ষণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এঞ্জএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধী নদপ্তয/ 

একজন কভ িচাযীদক এঞ্জএ ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আঞ্জথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফাঞ্জল িক ক্রয় ঞ্জযকেনা ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় ঞ্জযকেনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পাঞ্জদি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাঞ্জল িক উন্নয়ন কভ িসূঞ্জি 

(এঞ্জডঞ্জ)/ফালেে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাঞ্জল িক উন্নয়ন কভ িসূঞ্জি (এঞ্জডঞ্জ) 

/ফালেে ফাস্তফাঞ্জয়ি 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অঞ্জডে আঞ্জি ঞ্জনষ্পঞ্জি কাম িক্রলভয 

উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অঞ্জডে আঞ্জি ঞ্জনষ্পঞ্জিকৃি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনা গাদকৃি স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পঞ্জিয িাঞ্জরকা উধ িিন অঞ্জপল টপ্রযর্ 

[৩.৪.১] ার নাগাদকৃি স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পঞ্জিয িাঞ্জরকা উধ িিন অঞ্জপল টপ্রঞ্জযি 
তাঞ্জযে ১ 

১৫-১২-

২০ 
১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

SDG Sustainable Development Goal 

SWOT Strength, Weakness, Opportunities, Threats 

BUTex Bangladesh University of Textiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

াংদমাজনী- ২ 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মূ এফাং ঞ্জযভা দ্ধঞ্জত-এয ঞ্জফফযণ 

 

ক্রঞ্জভ

ক নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদনসূচক কাম িক্রদভয ঞ্জফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী/অনুঞ্জফবাগ

/ অঞ্জধাো/াো 

প্রদত্ত প্রভাণক 

 
প্রভাণদকয উাত্ত সূত্র 

১. 

 

১.১ আবযন্তযীণ যীক্ষা 

গ্রণ 

১.১.১ গৃঞ্জত  ধাযাফাঞ্জক 

তাঞ্জিক যীক্ষা 

যীক্ষা কঞ্জভটি ঞ্জনদদ িনা 

টভাতাদফক ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা  ও 

কভ িচাযী গদনয ায়তায় 

ধাযাফাঞ্জক তাঞ্জিক যীক্ষা 

ঞ্জযচাঞ্জরত য় 

টযঞ্জজিায াো, াফনা 

টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

কদরজ 

অধ্যক্ষ/ টযঞ্জজিায/ যীক্ষা 

ঞ্জনয়ন্ত্রক কর্তক প্রদত্ত প্রতযয়ন ত্র/ 

প্রস্তুতকৃত যীক্ষায রুটিন। 

ফাাংরাদদ টেক্সোইর 

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয়/টযঞ্জজিায/ যীক্ষা 

ঞ্জনয়ন্ত্রক/ যীক্ষা কঞ্জভটি কর্তক প্রদত্ত 

যীক্ষায তাঞ্জযে। 

২. ১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা গ্রণ 

১.২.১ গৃঞ্জত  তাঞ্জিক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কঞ্জভটিয ঞ্জনদদ িনা 

টভাতাদফক ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা,  

কভ িচাযীগন ও স্থানীয় প্রাদনয 

ায়তায় চূড়ান্ত তাঞ্জিক যীক্ষা 

গ্রণ কযা য় 

১.২.২গৃঞ্জত  ব্যফাঞ্জযক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কঞ্জভটিয ঞ্জনদদ িনা 

টভাতাদফক ঞ্জক্ষক, 

কভ িকতিা  ও কভ িচাযীগদনয 

ায়তায় চূড়ান্ত ধাযাফাঞ্জক 

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা গ্রণ কযা য় 

৩. 

 

২.১ টরদবর ঞ্জবঞ্জত্তক 

ঞ্জক্ষাথীয উঞ্জস্থঞ্জত  

২.১.১ টরদবর- ১  ক্লাদ ছাত্র-ছাত্রীদদয উঞ্জস্থঞ্জতয 

াংখ্যা াংযক্ষন কযা য়। তাযয 

কর টরদবর এয উঞ্জস্থয ায 

ঞ্জনধ িাযণ কযা য় 

াংঞ্জিষ্ট টরদবদরয টকা ি টকা 

অঞ্জি িদনেয কর্তক প্রদত্ত প্রতযয়ন 

ত্র  

ক্লাদছাত্র-ছাত্রীদদয উঞ্জস্থঞ্জতয াংখ্যা 
২.১.২ টরদবর-২  

২.১.  টরদবর-৩  

২.১.৪ টরদবর-৪ 

৪. ২.২  ক্লা রুটিন প্রণয়ন ২.২.১ প্রণীত ক্লা রুটিন  

রুটিন কঞ্জভটি বায ভাধ্যদভ রুটিন 

প্রনয়ণ কদযন 
াংঞ্জিষ্ট ক্লা রুটিন াংঞ্জিষ্ট টরদবদরয ঞ্জফলয়। 

৫. 
২.৩  ক্লা রুটিন অনুমায়ী 

ক্লা গ্রণ 
২.৩.১ গৃঞ্জত তাঞ্জিক ক্লা 

ক্লা রুটিন অনুাদয াংঞ্জিষ্ট 

ঞ্জক্ষকগন ক্লা গ্রণ কদযন 

াংঞ্জিষ্ট টরদবদরয টকা ি টকা 

অঞ্জি িদনেয কর্তক প্রদত্ত প্রতযয়ন 
ক্লাদয াংখ্যায ঞ্জবঞ্জত্তদত 
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ক্রঞ্জভ

ক নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদনসূচক কাম িক্রদভয ঞ্জফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী/অনুঞ্জফবাগ

/ অঞ্জধাো/াো 

প্রদত্ত প্রভাণক 

 
প্রভাণদকয উাত্ত সূত্র 

 

২.৩.২ গৃঞ্জত  

ব্যফাঞ্জযক ক্লা 

ক্লা রুটিন অনুাদয াংঞ্জিষ্ট 

ঞ্জক্ষকগন ল্যাফ এঞ্জদেন্টগদনয 

ায়তায় ব্যফাঞ্জযক ক্লা 

ঞ্জযচারনা কদযন 

ত্র 

৬. 
৩.১             

                  

৩.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত ইনদিায 

টগভ  

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি 

অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিাও 

কভ িচাযীগদনয ায়তায় ইনদিায 

টগভ ঞ্জযচাঞ্জরত য় 

ক্রীড়া এ াাংস্কৃঞ্জতক 

কঞ্জভটি, াফনা টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাংকদরজ 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ 

টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

৩.১.২ অনুঞ্জষ্ঠত আউেদিায 

টগভ  

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি 

অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিাও 

কভ িচাযীগদনয ায়তায় 

আউেদিায টগভ ঞ্জযচাঞ্জরত য় 

৭. ৩.২         প্রকা ৩.২.  প্রকাঞ্জত         

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি 

অনুাদয ঞ্জক্ষক 

,কভ িকতিা,কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় 

ম্যাগাঞ্জজন প্রকাঞ্জত য় 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ 

টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

৮. 
৩.  Tech fest/ 

Seminar        

৩. .       Tech fest/ 

Seminar 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি 

অনুাদয ঞ্জক্ষক 

,কভ িকতিা,কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় 

টেকঞ্জনকযার টঞ্জভনায আদয়াজন 

য় 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ 

টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

৯. 
৩.৪ জাতীয় অনুষ্ঠান ারন 

কযা 
৩.৪.১          অনুষ্ঠান 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি 

অনুাদয ঞ্জক্ষক 

,কভ িকতিা,কভ িচাযী ও ছাত্র-

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ 

টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 
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ক্রঞ্জভ

ক নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদনসূচক কাম িক্রদভয ঞ্জফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী/অনুঞ্জফবাগ

/ অঞ্জধাো/াো 

প্রদত্ত প্রভাণক 

 
প্রভাণদকয উাত্ত সূত্র 

ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় 

ারন/ উদমান কযা য় 

১০. ৩.৫       র         ৩.৫.               র   

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি 

অনুাদয ঞ্জক্ষক 

,কভ িকতিা,কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় 

ারন/ উদমান কযা য় 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ 

টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

১১ ৩.৬                ৩.৬.                 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি 

অনুাদয ঞ্জক্ষক 

,কভ িকতিা,কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় 

ারন/ উদমান কযা য় 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ 

টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

১২ 

৪.১ চূড়ান্ত দফ িয ছাত্র-

ছাত্রীদদয ভঞ্জন্বত 

াক্ষাতকায(Comprehens

ive Viva(এ অাংগ্রণ। 

৪.১.১ ভঞ্জন্বত 

াক্ষাতকায(Comprehens

ive Viva(এ অাংগ্রণ। 

চায ফছয টভয়াদী কর ঞ্জফলদয়য 

(ঞ্জফলয়ঞ্জবঞ্জত্তক ৬০% ও অন্যান্য  

ঞ্জফলয় ৪০%) উয এই ভঞ্জন্বত 

াক্ষাতকায অনুঞ্জষ্ঠত দয় 

থাদক,মা ভঞ্জন্বত াক্ষাতকায 

কভটিয ভাধ্যদভ মূল্যায়ন কযা 

য়।  ফাাংরাদদ টেক্সোইর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় 

কর্তিক প্রদত্ত যীক্ষায পরাপর।  

ফাাংরাদদ টেক্সোইর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় 

কর্তিক প্রদত্ত যীক্ষায পরাপর। 

১৩. 

৪.২  চূড়ান্ত দফ িয ছাত্র-

ছাত্রীদদয      

ও    (Project Work(ও 

চূড়ান্ত  র    ম্পন্নকযণ। 

৪.২.১      ও    (Project 

Work(ও চূড়ান্ত  র    

ম্পন্নকযণ। 

সুায বাইজায ও প্রদজক্ট মূল্যায়ন 

কভটিয মুল্যায়দনয ভাধ্যদভ চূড়ান্ত 

দফ িয প্রদতযক ছাত্র-ছাত্রীদদয 

তাদদয টেঞ্জয়ারাইদজন 

ঞ্জফলদয়য উয একটি ঞ্জনঞ্জদ িস্ট 

গদফলণা ঞ্জনব িয      ও     

ম্পন্ন কযা য়। 
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ক্রঞ্জভ

ক নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদনসূচক কাম িক্রদভয ঞ্জফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী/অনুঞ্জফবাগ

/ অঞ্জধাো/াো 

প্রদত্ত প্রভাণক 

 
প্রভাণদকয উাত্ত সূত্র 

চূড়ান্ত যীক্ষায পভ ি ঞ্জপরাদয 

কর টমাগ্যতা অজিন কযদর 

,ছাত্র-ছাত্রীদদয পভ ি-ঞ্জপরা 

কযাদনা য়।তাযয যীক্ষা 

কঞ্জভটি ফাাংরাদদ টেক্সোইর 

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য ঞ্জনদদ ি টভাতাদফক 

ঞ্জক্ষক , কভ িকতিা,কভ িচাযী ও 

স্থানীয় প্রাদনয ায়তায় 

যীক্ষা ঞ্জযচারনা কদযন 

১৪. 

৫.১ অধ্যক্ষ কর্তিক ঞ্জল্প 

কাযোনায় চূড়ান্ত দফ িয ছাত্র-

ছাত্রীদদয ভদনানয়দনয জন্য 

ত্র টপ্রযণ এফাং ম িদফক্ষদণয 

জন্য সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

৫.১.১ ঞ্জল্প কাযোনায় ত্র 

টপ্রযণ ও সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

ঞ্জদরফাদয অাং ঞ্জদদফ ঞ্জভর-

কাযোনায ম্মঞ্জতক্রদভ অধ্যক্ষ 

ভদাদয় ঞ্জক্ষথীদদয ইন্ডাঞ্জিয়ার 

এোচভদন্টয ব্যফস্থা কদযন 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ 

টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

ঞ্জস্থয ঞ্জচত্র/ টনাটি/ম্যাগাঞ্জজন/ফাঞ্জল িক 

প্রঞ্জতদফদন 

১ ৫. 
৫.২     ও         র 

        দমাঞ্জগতা  র  

৫.২.১      র  / 

      -এ        

          

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ িদ ফযাে 

অনুাদয ফযাে অনুাদয 

ঞ্জক্ষকগণ কনপাদযন্স এ প্রকা 

কদয থাদকন। 

াফনা টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ 
গদফলনা দত্রয কঞ্জ নদ ত্র গদফলনা দত্রয কঞ্জ নদ ত্র 
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াংদমাজনী ৩ 

 

কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয টক্ষদত্র ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য ঞ্জনকে সুঞ্জনঞ্জদ িষ্ট চাঞ্জদা 

 

প্রঞ্জতষ্ঠাদনয নাভ াংঞ্জিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্রঞ্জতষ্ঠাদনয ঞ্জনকে 

চাঞ্জদা/প্রতযাা 

চাঞ্জদা/প্রতযাায টমৌঞ্জিকতা প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ঞ্জক্ষা ভন্ত্রণারয় (ফাাংরাদদ টেক্সোইর 

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় ) 

১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

 

১.১.১ গৃঞ্জত  ধাযাফাঞ্জক 

তাঞ্জিক যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা  

পর প্রকা 

ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয ঞ্জনয়ঞ্জন্ত্রত  টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজমুদ  মথাভদয় 

যীক্ষা গ্রণ ও পরাপর প্রকা কযায 

জন্য দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত প্রঞ্জতষ্ঠান 

মথাভদয় পরাপর 

প্রকাদ ঞ্জফরম্ব দত 

াদয  
১.২.১গৃঞ্জত  ধাযাফাঞ্জক 

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা 

গ্রণ  

 

১.২.১ গৃঞ্জত  তাঞ্জিক 

যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা 

গ্রণ ও পর প্রকা 

১.২.২গৃঞ্জত  ব্যফাঞ্জযক 

যীক্ষা 

 

 


