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ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, কাঞ্জরাতী, োাংগাইর ,  এয ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদদনয াঞ্জফ িক 

ঞ্জচত্র 

(Overview of the performance of the Bangabandhu Textile Engineering College, Kalihati, 
Tangail) 

াম্প্রঞ্জতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ঞ্জবন ২০২১ ফাস্তফায়দনয রদক্ষ ফস্ত্র ঞ্জদল্প টদদ ও ঞ্জফদদদ Executive level এ 

দক্ষ ভানফ ম্পদ (Skilled Manpower) ততঞ্জয কদয ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, কাঞ্জরাঞ্জত, 

োাংগাইর  গুরুত্বপূণ ি ভূঞ্জভকা ারন কযদছ। ঞ্জফগত ০৩(ঞ্জতন) ফছদয ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, কাঞ্জরাঞ্জত, 

োাংগাইর  টথদক ঞ্জফ,এঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং এ ১৬৫ জন ঞ্জক্ষাথী া কদযদছ এফাং ২০১৬ দন কদরদজ 

১00 জন ঞ্জক্ষাথী বঞ্জতি কযা দয়দছ।                        ও                          ৬৫%     

            ।        , গত ০২ (  )           গ        ২   ,              ৩   ,       6    

,        01         ১2 (  )                  গ      ।  

 

ভস্যা ও চযাদরিমূঃ 

প্রদয়াজনীয় ঞ্জক্ষক, ঞ্জক্ষকদদয টদী-ঞ্জফদদী প্রঞ্জক্ষদণয ব্যফস্থা, দদান্নঞ্জতয টক্ষদত্র টেক্সোইর ব্যঞ্জতত এল্যাইড 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং (কঞ্জম্পউোয, ইদরকঞ্জিকযার, ম্যাকাঞ্জনকযার, পযান এন্ড ঞ্জডজাইন) ও অ-কাঞ্জযগঞ্জয দগুঞ্জরয টক্ষদত্র 

কাযী অধ্যাক দত দমাগী অধ্যাদক দ না থাকায় এফাং ঞ্জক্ষকদদয দগুদরা ঞ্জফ.ঞ্জ.এ কযাডায না ওয়ায় 

অদনক ঞ্জক্ষক ঞ্জনদয়াগ াওয়া দেও চাকুঞ্জয টছদে অন্যত্র চদর মাদে। ইা ছাোও অত্র কদরদজয ঞ্জক্ষকদদয দগুদরা 

ঞ্জফ.ঞ্জ.এ কযাডায না থাকায় ঞ্জফঞ্জএঞ্জ (ফাাংরাদদ াফঞ্জরক াঞ্জব ি কঞ্জভন) কর্তিক ঞ্জক্ষক ঞ্জনদয়াদগ ঞ্জফরঞ্জিত য়। 

ভাঞ্জি ঞ্জভঞ্জডয়া ক্লারুভ, ঞ্জক্ষাথীদদয টকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ কযা, টফযকাঞ্জয ঞ্জল্পকাযখানায় ঞ্জক্ষাথীদদয 

প্রঞ্জক্ষদণয টকান নীঞ্জতভারা না থাকায় ঞ্জক্ষাথীদদয প্রঞ্জক্ষণ প্রদাদন ঞ্জভর ভাঞ্জরকগণ অঞ্জনা প্রকা কদয; যকাঞ্জয ও 

টফযকাঞ্জয ফস্ত্র ঞ্জল্প/ঞ্জক্ষা প্রঞ্জতষ্ঠাদনয ভদধ্য ভন্বয়ীনতা, এঞ্জএ মূল্যায়ন ভয়ীভায ভদধ্য ঞ্জক্ষা প্রঞ্জতষ্ঠানমূদয 

যীক্ষায পরাপর ঠিক ভদয় প্রকা না ওয়া। 

 

বঞ্জফষ্যত ঞ্জযকল্পনাঃ  

ঞ্জফ.এঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জক্ষায ভান বৃঞ্জদ্ধ রদক্ষ এল্যাইড ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং (কঞ্জম্পউোয, ইদরকঞ্জিকযার, 

ম্যাকাঞ্জনকযার, পযান এন্ড ঞ্জডজাইন) ও অ-কাঞ্জযগঞ্জয দগুঞ্জরয টক্ষদত্র দমাগী অধ্যাদক দ সৃজন ও দদান্নঞ্জত 

ঞ্জক্ষকদদয দগুদরা ঞ্জফ.ঞ্জ.এ কযাডায কযায ব্যফস্থা গ্রণ। ফাাংরাদদ টেক্সোইর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য াদথ টমৌথবাদফ 

Need-based curriculum প্রণয়দণ দমাঞ্জগতা এফাং ঞ্জফ.এঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জডঞ্জগ্র ৪ (চায) ফছদয 

ভাপ্ত কযা। ঞ্জল্প কাযখানায চাঞ্জদা টভাতাদফক দক্ষ Executive-level প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ততঞ্জয কদয তাদদযদক ফস্ত্র ঞ্জদল্প 

টম কর ঞ্জফদদী প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ঞ্জনদয়াঞ্জজত আদছ, তাদদয স্থাদন টদীয় প্রযুঞ্জিঞ্জফদ প্রঞ্জতস্থান কযা, ফস্ত্র ঞ্জল্প ভাঞ্জরকদদয 

াদথ ভন্বয় কদয ঞ্জক্ষাথীদদয ঞ্জভর ঞ্জবঞ্জজে বৃঞ্জদ্ধ কযা এফাং দফ িাঞ্জয দক্ষ টদী প্রযুঞ্জিঞ্জফদ ঞ্জনদয়াদগয ভাধ্যদভ 

তফদদঞ্জক মুদ্রা যক্ষায় দমাঞ্জগতা কযা।  

 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

1. প্রঞ্জতষ্ঠাদন ১২০ (একত ঞ্জফ) আদন ঞ্জক্ষাথী বঞ্জতি কযা;   

2. 1830 টি তাঞ্জেক ক্লা  ও ১380টি ব্যফাঞ্জযক ক্লা গ্রণ  যা; 

3.        ত ধাযাফাঞ্জক পাইনার      মূ      যা; 

4. টেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথীদদয ৯০% উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

5. টকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ কযা; 

6. 79 জন ছাত্র-ছাত্রীয ঞ্জফএঞ্জ    টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জডগ্রী অজিদন দমাঞ্জগতা টজাযদাযকযণ; 

7. ঞ্জল্প-কাযখানায় 79 জন ছাত্র-ছাত্রীয ইন্ডাঞ্জিয়ার এোচদভন্ট ঞ্জনঞ্জিতকযণ।  
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8. উক্রভঞ্জণকা (Preamble) 

 

                        ত        ত         ত  ও                                ত        

                      ত                 ২০২১                         

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তযাধীন ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, কাঞ্জরাতী, োঙ্গাইর এয 

অধ্যক্ষ 

     এফাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াে ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তদযয ঞ্জযচারক এয ভদধ্য ২০১৭ াদরয 

জুন ভাদয  19 তাঞ্জযদখ এই ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদন চুঞ্জি স্বাক্ষঞ্জযত দরা। 

 

 

 

এই চুঞ্জিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ঞ্জনম্নঞ্জরঞ্জখত ঞ্জফলয় মূদ ম্মত দরনঃ 
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  টকন-১ 

ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, কাঞ্জরাঞ্জত, োাংগাইর এয  রূকল্প (Vision), অঞ্জবরক্ষয 

(Mission), টকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফঞ্জর (Functions) 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

          ফস্ত্র খাদতয জন্য  ভানম্পন্ন দক্ষ জনফর ততঞ্জয । 

 

১.২ অঞ্জবরক্ষয (Mission): 

ভানম্মত ঞ্জক্ষা প্রদাদনয কর উাদাদনয মথামথ ব্যফায । 

 

 ১.৩ টকৌরগত উদেদশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 

 ১.৩.১ টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১.         ত            ম্প        

  ২.  টেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথী উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

  ৩.  গুণগত ঞ্জক্ষাদান         য   

  ৪.  টকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ কযা; 

৫.  ঞ্জফএঞ্জ    টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জডগ্রী অজিদন দমাঞ্জগতা টজাযদাযকযণ; 

৬.  ঞ্জল্প-কাযখানায় ছাত্র-ছাত্রীদদয ইন্ডাঞ্জিয়ার এোচদভন্ট ঞ্জনঞ্জিতকযণ;  

৭.  ব ত  কাম িক্রভ ম্পাদন। 

 

 ১.৩.২ আফঞ্জশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

 ১. দক্ষতায দঙ্গ ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদন চুঞ্জি ফাস্তফায়ন; 

 ২. কাম িদ্ধঞ্জত, কভ ি ঞ্জযদফ  ও টফায ভাদনান্নয়ন; 

     ৩. দক্ষত ও তনঞ্জতকতায উন্নয়ন; 

     ৪. তথ্য অঞ্জধকায ফাস্তফায়ন টজাযদাযকযণ; 

            ৫. আঞ্জথ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

1.4 কাম িাফঞ্জর (Functions): 

১. তাঞ্জেক ও ব্যফাঞ্জযক প্রঞ্জক্ষদণয ভন্বদয় ভান ম্পন্ন ফস্ত্র প্রদকৌরী ও প্রযুঞ্জি ঞ্জফলদয় গুণগত 

ঞ্জক্ষা প্রদান; 

২. ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য একাদডঞ্জভক কযাদরন্ডায অনুমাঞ্জয় কর ক্লা গ্রণ; 

৩. ঞ্জক্ষাথীদদয ধাযাফাঞ্জক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা গ্রণ কযা; 

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

৫.ঞ্জল্প প্রঞ্জতষ্ঠাদন প্রঞ্জক্ষণকারীন ভদয় ভঞ্জনেঞ্জযাং এফাং প্রঞ্জক্ষণ টদল প্রঞ্জতষ্ঠাদন 

Comprehensive Viva গ্রণ কযা; 

৬. ইনদডায ও আউেদডায টগভ ঞ্জযচারনা কযা; 

৭. টকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ ঞ্জযচারনা কযা। 



টকন-২ 

ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, কাঞ্জরাতী, োঙ্গাইর এয টকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাঞ্জধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-

১৭* 

অাধাযণ অঞ্জত 

উত্তভ 

উত্তভ চরঞ্জতভান চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, কাঞ্জরাতী, োঙ্গাইর এয টকৌরগত উদেশ্যমূ  

১          ত 

          

 ম্প      

২৩ ০০ ১.১ 

আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

১.১.1 গৃঞ্জত  

ধাযাফাঞ্জক 

ব্যফাঞ্জযক 

যীক্ষা 

াংখ্যা 7.০০ 03 04 04 - - - - 05 06 

১.১.2 গৃঞ্জত  

ধাযাফাঞ্জক 

তাঞ্জেক যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৬ ০০ 06 08 08 - - - - 10 12 

১.২ চূোন্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃঞ্জত  

তাঞ্জেক যীক্ষা 

াংখ্যা 

 

৫.০০ 04 - 04 - - - - 05 06 

১.২.২ গৃঞ্জত  

ব্যফাঞ্জযক 

যীক্ষা 

াংখ্যা ৫.০০ 04 - 04 - - - - 05 06 

2. গুণগত 

ঞ্জক্ষাদান 

        য  

১৫ ০০ 2.১  ক্লা 

রুটিন প্রণয়ন 

2.১.১ প্রণীত 

ক্লা রুটিন  

তাঞ্জযখ 

 

৩ ০০                      - - - -               

2.২  ক্লা 

রুটিন অনুমায়ী 

ক্লা গ্রণ 

2.২.১ গৃঞ্জত 

তাঞ্জেক ক্লা 

াংখ্যা 6 ০০ 1600 15০০ 183০ 1650 1465 1281 1098 ২০০0 ২০০0 

2.২.২ গৃঞ্জত 

ব্যফাঞ্জযক ক্লা 

াংখ্যা 6 ০০ 800 750 ১380 ১242 ১১04 970 ৮30 ১400 1400 
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টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-

১৭* 

অাধাযণ অঞ্জত 

উত্তভ 

উত্তভ চরঞ্জতভান চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

3. টকা-

কাঞ্জযকুরায 

কাম িক্রভ 

বৃঞ্জদ্ধ কযা 

 

14 ০০ 

 

3.1 Tech 

Fest 

       

3.1.১ 

    ত 

Tech Fest 

    ৩.০০ - -                      - -                 

3.2        

     

  ত    গ

ত  

       

 

 

3.2.১ অনুঞ্জষ্ঠত 

ইনদডায টগভ  

ভা 2.০০ টপব্রুয়াঞ্জয টপব্রুয়াঞ্জয টপব্রুয়াঞ্জয - - - - টপব্রুয়াঞ্জয টপব্রুয়াঞ্জয 

3.2.২ অনুঞ্জষ্ঠত 

আউেদডায 

টগভ  

ভা 2.০০ টপব্রুয়াযী টপব্রুয়াযী টপব্রুয়াযী - - - - টপব্রুয়াযী টপব্রুয়াযী 

3.3 

  গ     

প্রকা 

3.3.১ 

প্রকাঞ্জত 

  গ     

তাঞ্জযখ ১.০০ - ১ 

 টটাফয 

১ 

 টটাফয 

- - - - ১  টটাফয ১  টটাফয 

3.4 জাতীয় 

অনুষ্ঠান 

ারন কযা 

 

3.4.১ অনুঞ্জষ্ঠত 

  ত        

      

তাঞ্জযখ ১.০০ 

 

১৫ 

 গ  

১৫ 

 গ  

১৫ 

 গ  

- - - - ১৫  গ  ১৫  গ  

3.4.২ অনুঞ্জষ্ঠত 

          

     

তাঞ্জযখ ১.০০ ১৬ 

       

১৬ 

       

১৬ 

       

- - - - ১৬ 

       

১৬        

3.4.৩ অনুঞ্জষ্ঠত 

          ও 

      ত  

             

তাঞ্জযখ ১.০০ 

 

২১ 

        

২১ 

        

২১ 

        

- - - - ২১ 

        

২১         
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টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-

১৭* 

অাধাযণ অঞ্জত 

উত্তভ 

উত্তভ চরঞ্জতভান চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

   3.4.৪ অনুঞ্জষ্ঠত 

   ত      

         

      

     -   

        ও 

  ত       

     

তাঞ্জযখ ১.০০ 

 

১৭      ১৭      ১৭      - - - - ১৭      ১৭      

3.4.৫     ত 

     ত  ও 

  ত        

তাঞ্জযখ ১.০০ ২৬      ২৬      ২৬      - - - - ২৬      ২৬      

3.4.৬ 

      ত 

            

তাঞ্জযখ ১.০০ 

 

১৪      ১৪ 

     

১৪      - - - - ১৪      ১৪      

4. 

টেণীকদক্ষ 

ঞ্জক্ষাথী 

উঞ্জস্থঞ্জত 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ 

 

  

8.০০ 4.১ ফল ি 

ঞ্জবঞ্জত্তক 

ঞ্জক্ষাথীয 

উঞ্জস্থঞ্জত  

 

4.১.১  ফল ি-১ভ % 2 ০০ ৯৩ 90 ৯5 9০ 8০ 70 60 95 95 

4.১.২ ফল ি-২য় % ২ ০০ ৮৯ 85 ৯2 9০ 8০ 7০ 60 ৯2 ৯2 

4.১.৩ ফল ি-৩য় % ২ ০০ ৮৫ ৮5 ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 50 ৯০ ৯০ 

4.১.৪ ফল ি-৪থ ি % ২ ০০ ৮৩ ৮5 ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 50 ৯০ ৯০ 
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টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-

১৭* 

অাধাযণ অঞ্জত 

উত্তভ 

উত্তভ চরঞ্জতভান চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৫. ঞ্জফএঞ্জ 

   টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

ঞ্জডগ্রী অজিদন 

দমাঞ্জগতা 

টজাযদাযকযণ 

৮.০০ ৫.১ ঞ্জফএঞ্জ 

   টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

       

       

৫.১.১ ঞ্জফএঞ্জ 

   টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

উত্তীণ ি ঞ্জক্ষাথী 

     ৮.০০ 74 80 79 72 64 56 50 ৯৫ 100 

৬.ঞ্জল্প-

কাযখানায়  

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

ইন্ডাঞ্জিয়ার 

এোচদভন্ট 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ 

৬.০০ ৬.১ ঞ্জল্প-

কাযখানায় 

ইন্ডাঞ্জিয়ার 

এোচদভদন্ট 

ঞ্জক্ষাথী টপ্রযন 

৬.১.১ 

ইন্ডাঞ্জিয়ার 

এোচদভন্ট 

কাম িক্রভ ম্পন্ন 

ঞ্জক্ষাথী 

  

াংখ্যা ৬.০০ 74 80 79 72 64 56 50 ৯৫ 100 

৭.   ত  

কাম িক্রভ 

ম্পাদন  

6.০০ ৭.১ ১       

    থী   ত  

কযণ     

৭.১.১   ত  ত 

       

াংখ্যা 6 ০০ ১০০ ১0০ ১২০ - - - - ১২০ ১২০ 
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ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, কাঞ্জরাঞ্জত, োাংগাইর এয আফঞ্জশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূ 

 (দভাে ভান-২০) 

 

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) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঞ্জত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঞ্জত ভান 

(Fair) 

চরঞ্জতভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দঙ্গ ফাঞ্জল িক 

কভ িম্পাদন চুঞ্জি 

ফাস্তফায়ন 

৪ 

২০১7-১8 অথ িফছদযয খো 

ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদন চুঞ্জি দাঞ্জখর 

ঞ্জনধ িাঞ্জযত ভয়ীভায ভদধ্য 

খো চুঞ্জি ভন্ত্রণারয়/ঞ্জফবাদগ 

দাঞ্জখরকৃত  

তাঞ্জযখ ১ ১৭ এঞ্জপ্রর ১৯ এঞ্জপ্রর ২০ এঞ্জপ্রর ২৩ এঞ্জপ্রর ২৫ এঞ্জপ্রর 

২০১7-১8 অথ িফছদযয ফাঞ্জল িক 

কভ িম্পাদন চুঞ্জি ফাস্তফায়ন 

ঞ্জযফীক্ষণ 

তত্রভাঞ্জক প্রঞ্জতদফদন 

দাঞ্জখরকৃত  
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১7-১8 অথ িফছদযয ফাঞ্জল িক 

কভ িম্পাদন চুঞ্জিয অধ িফাঞ্জল িক 

মূল্যায়ন প্রঞ্জতদফদন দাঞ্জখর 

ঞ্জনধ িাঞ্জযত তাঞ্জযদখ অধ িফাঞ্জল িক 

মূল্যায়ন প্রঞ্জতদফদন দাঞ্জখরকৃত 
তাঞ্জযখ ১ 

১৫  

জানুয়াঞ্জয 

১৬ 

জানুয়াঞ্জয 

১৭ 

জানুয়াঞ্জয 

১৮ 

জানুয়াঞ্জয 
২১ জানুয়াঞ্জয 

২০১7-১8 অথ িফছদযয ফাঞ্জল িক 

কভ িম্পাদন চুঞ্জিয মূল্যায়ন 

প্রঞ্জতদফদন দাঞ্জখর 

ফাঞ্জল িক মূল্যায়ন প্রঞ্জতদফদন 

দাঞ্জখরকৃত 
তাঞ্জযখ ১ 

১৩  

জুরাই 

১৬  

জুরাই 

১৮ 

জুরাই 

২০  

জুরাই 

২৩ 

জুরাই 
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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) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঞ্জত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঞ্জত ভান 

(Fair) 

চরঞ্জতভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কাম িদ্ধঞ্জত,কভ িঞ্জযদফ ও 

টফায ভাদনান্নয়ন 

 

৯ 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারয়মূদ 

কভদক্ষ একটি অনরাইন 

টফা চালু কযা 

 অনরাইন টফা চালুকৃত তাঞ্জযখ ১ ৩১ ঞ্জডদিয 
৩১ 

জানুয়াঞ্জয 

২৮ 

টপব্রুয়াঞ্জয 
- - 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ ১ টি 

টফাপ্রঞ্জক্রয়া জীকৃত 
টফাপ্রঞ্জক্রয়া জীকৃত তাঞ্জযখ ১ ৩১ ঞ্জডদিয 

৩১ 

জানুয়াঞ্জয 

২৮ 

টপব্রুয়াঞ্জয 
১৫      

 

- 

           গ ও    

        (      ) 

        

           গ        ত তাঞ্জযখ ১ ৪ জানুয়াঞ্জয 
১১ 

জানুয়াঞ্জয 

১৮ 

জানুয়াঞ্জয 

২৫ 

জানুয়াঞ্জয 
৩১ জানুয়াঞ্জয 

              ত % ১ ২৫     

ঞ্জআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি 

াংঞ্জিষ্ট কভ িচাযীয ঞ্জআযএর 

ও ছুটি নগদায়ন যুগৎ জাঞ্জয 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ  

াংঞ্জিষ্ট কভ িচাযীয 

ঞ্জআযএর ও ছুটি নগদায়ন 

ত্র যুগৎ জাঞ্জযকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ -  

                      

          

     ত                

                 ত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অঞ্জবদমাগ প্রঞ্জতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 
ঞ্জনষ্পঞ্জত্তকৃত অঞ্জবদমাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

টফা প্রতযাী এফাং 

দ িনাথীদদয জন্য েয়দরে 

অদক্ষাগায (waiting 

room)  এয ব্যফস্থা কযা  

ঞ্জনধ িাঞ্জযত ভয়ীভায ভদধ্য 

টফা প্রতযাী এফাং 

দ িনাথীদদয জন্য 

েয়দরে অদক্ষাগায  

চালুকৃত 

তাঞ্জযখ ১ ৩১ ঞ্জডদিয 
৩১ 

জানুয়াঞ্জয 

২৮ 

টপব্রুয়াঞ্জয 
- - 

টফায ভান ম্পদকি 

টফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

ঞ্জযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালু ক    

টফায ভান ম্পদকি 

টফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

ঞ্জযফীক্ষদণয ব্যফস্থা 

চালুকৃত 

তাঞ্জযখ ১ ৩১ ঞ্জডদিয 
৩১ 

জানুয়াঞ্জয 

২৮ 

টপব্রুয়াঞ্জয 
- - 
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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) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2017-18) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অঞ্জত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরঞ্জত ভান 

(Fair) 

চরঞ্জতভাদনয 

ঞ্জনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

দক্ষতা ও তনঞ্জতকতায 

উন্নয়ন 

 

 

 

৪ 

যকাঞ্জয কভ িম্পাদন 

ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রঞ্জক্ষণ ঞ্জফঞ্জবন্ন ঞ্জফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয জন্য 

প্রঞ্জক্ষণ আদয়াজন 

 

 

প্রঞ্জক্ষদণয ভয়
1
 

 

জনঘণ্টা 

 

২ 

 

৬০ 

 

৫৫ 

 

৫০ 

 

৪৫ 

 

৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায টকৌর 

ফাস্তফায়ন 

২০১7-১8 অথ িফছদযয 

শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

কভ িঞ্জযকল্পনা এফাং 

ফাস্তফায়ন ঞ্জযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত ও 

দাঞ্জখরকৃত 

তাঞ্জযখ ১  ১৬ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

ঞ্জনধ িাঞ্জযত ভয়ীভায ভদধ্য 

তত্রভাঞ্জক  ঞ্জযফীক্ষণ 

প্রঞ্জতদফদন দাঞ্জখরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অঞ্জধকায  ফাস্তফায়ন 

           
১ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 
তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 
% .৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রদণাঞ্জদত তথ্য প্রকাঞ্জত স্বপ্রদণাঞ্জদত তথ্য প্রকাঞ্জত %  ৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আঞ্জথ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
২ 

অঞ্জডে আঞ্জত্ত ঞ্জনষ্পঞ্জত্ত 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

 

 অঞ্জডে আঞ্জত্ত ঞ্জনষ্পঞ্জত্তকৃত 

 

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণের মণধে অনযেন ২০ঘন্টা সরকাশর কম মসম্পাদন ব্েব্স্থানা সংক্রান্ত প্রশিক্ষে অন্তর্ভ মক্ত থাকণব্ ।  
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      াংদমাজনী-১ 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/ঞ্জফবাগ/াংস্থা এফাং ঞ্জযভা দ্ধঞ্জতয ঞ্জফফযণ 

 

  

   

   

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ঞ্জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  

ইউঞ্জনে 

ঞ্জযভা দ্ধঞ্জত এফাং 

উাত্তসূত্র 

ভন্তব্য 

১. 

 

১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

১.১.1 গৃঞ্জত  ধাযাফাঞ্জক 

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

যীক্ষা কঞ্জভটিয ঞ্জনদদ িনা টভাতাদফক ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা  ও 

কভ িচাযীগদনয ায়তায় ধাযাফাঞ্জক ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

ঞ্জযচাঞ্জরত য় 

ফঙ্গফন্ধু 

টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

কদরজ, 

কাঞ্জরাতী, 

োঙ্গাইর 

াংখ্যায ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

 

 

১.১.2 গৃঞ্জত  ধাযাফাঞ্জক 

তাঞ্জেক যীক্ষা 

যীক্ষা কঞ্জভটি ঞ্জনদদ িনা টভাতাদফক ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা  ও কভ িচাযী 

গদনয ায়তায় ধাযাফাঞ্জক তাঞ্জেক যীক্ষা ঞ্জযচাঞ্জরত য় 

২. ১.২ চূোন্ত যীক্ষা 

গ্রণ 

১.২.১ গৃঞ্জত  তাঞ্জেক যীক্ষা যীক্ষা কঞ্জভটিয ঞ্জনদদ িনা টভাতাদফক ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা,  

কভ িচাযীগন ও স্থানীয় প্রাদনয ায়তায় চূোন্ত তাঞ্জেক যীক্ষা 

গ্রণ কযা য় 

াংখ্যায ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

১.২.২ গৃঞ্জত  ব্যফাঞ্জযক 

যীক্ষা 

যীক্ষা কঞ্জভটিয ঞ্জনদদ িনা টভাতাদফক ঞ্জক্ষক, 

কভ িকতিা  ও কভ িচাযীগদনয ায়তায় চূোন্ত ধাযাফাঞ্জক 

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা গ্রণ কযা য় 

3. 2.১  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

2.১.১ প্রণীত ক্লা রুটিন  রুটিন কঞ্জভটি বায ভাধ্যদভ রুটিন প্রনয়ণ কদযন তাঞ্জযদখয ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

4. 2.২  ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা গ্রণ 

2.২.১ গৃঞ্জত তাঞ্জেক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংঞ্জিষ্ট ঞ্জক্ষকগন ক্লা গ্রণ কদযন াংখ্যায ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

2.২.২ গৃঞ্জত ব্যফাঞ্জযক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংঞ্জিষ্ট ঞ্জক্ষকগন ল্যাফ এঞ্জদেন্টগদনয 

ায়তায় ব্যফাঞ্জযক   ক্লা ঞ্জযচারনা কদযন 

াংখ্যায ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

5. 3.1 Tech Fest 

       

3.1.১     ত Tech Fest অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা, কভ িচাযী ও 

ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় Tech Fest        য় 

ভাদয  ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ঞ্জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  ইউঞ্জনে ঞ্জযভা দ্ধঞ্জত এফাং 

উাত্তসূত্র 

ভন্তব্য 

৬. 3.2             

  ত    গত  

       

 

 

3.2.১ অনুঞ্জষ্ঠত ইনদডায টগভ  অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা 

ও কভ িচাযীগদনয ায়তায় ইনদডায টগভ ঞ্জযচাঞ্জরত 

য় 

ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, 

কাঞ্জরাতী, োঙ্গাইর 

ভাদয ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

 

3.2.২ অনুঞ্জষ্ঠত আউেদডায 

টগভ  

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা 

ও কভ িচাযীগদনয ায়তায় আউেদডায টগভ 

ঞ্জযচাঞ্জরত য় 

৭. 3.3   গ     

প্রকা 

3.3.১ প্রকাঞ্জত   গ     অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা, 

কভ িচাযী ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় 

ম্যাগাঞ্জজন প্রকাঞ্জত য় 

তাঞ্জযদখয ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

৮. 3.4 জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন কযা 

 

3.4.১ অনুঞ্জষ্ঠত   ত        

      

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা, 

কভ িচাযী ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় 

ারন কযা য় 

তাঞ্জযদখয ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

 3.4.২ অনুঞ্জষ্ঠত           

     

3.4.৩ অনুঞ্জষ্ঠত           ও 

      ত               

3.4.৪ অনুঞ্জষ্ঠত    ত      

                    -   

        ও   ত            

3.4.৫     ত      ত  ও 

  ত        

3.4.৬       ত             

 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ,কভ িকতিা, 

কভ িচাযী ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রন ও  ায়তায় 

উদমান কযা  য় 

9. 

 

4.১ ফল ি ঞ্জবঞ্জত্তক 

ঞ্জক্ষাথীয উঞ্জস্থঞ্জত  

 

4.১.১  ফল ি-১ভ প্রঞ্জত ক্লাদ ছাত্র-ছাত্রীদদয উঞ্জস্থঞ্জতয াংখ্যা াংযক্ষন 

কযা য়। তাযয কর ঞ্জফলদয়য উঞ্জস্থয ায ঞ্জনধ িাযণ 

কযা য় 

তকযা ায- এয 

ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

4.১.২ ফল ি-২য় 

4.১.৩ ফল ি-৩য় 

4.১.৪ ফল ি-৪থ ি 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক ঞ্জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী  ইউঞ্জনে ঞ্জযভা দ্ধঞ্জত এফাং 

উাত্তসূত্র 

ভন্তব্য 

10. ৫.১ ঞ্জফএঞ্জ    

টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

              

৫.১.১ ঞ্জফএঞ্জ    টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং উত্তীণ ি ঞ্জক্ষাথী 

চূোন্ত যীক্ষায পভ ি ঞ্জপরাদয কর টমাগ্যতা অজিন 

কযদর ,ছাত্র-ছাত্রীদদয পভ ি-ঞ্জপরা কযাদনা 

য়।তাযয যীক্ষা কঞ্জভটি ঢাকা ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় ও 

ফাংরাদদ টেক্সোইর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য ঞ্জনদদ ি 

টভাতাদফক ঞ্জক্ষক , কভ িকতিা,কভ িচাযী ও স্থানীয় 

প্রাদনয ায়তায় যীক্ষা ঞ্জযচারনা কদযন 

ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, 

কাঞ্জরাতী, োঙ্গাইর 

াংখ্যায ঞ্জবঞ্জত্তদত; 

ফাঞ্জল িক প্রঞ্জতদফদন 

 

11. ৬.১ ঞ্জল্প-

কাযখানায় 

ইন্ডাঞ্জিয়ার 

এোচদভদন্ট 

ঞ্জক্ষাথী টপ্রযন 

৬.১.১ ইন্ডাঞ্জিয়ার এোচদভন্ট 

কাম িক্রভ ম্পন্ন ঞ্জক্ষাথী 

  

ঞ্জদরফাদয অাং ঞ্জদদফ ঞ্জভর-কাযখানায 

ম্মঞ্জতক্রদভ অধ্যক্ষ ভদাদয় ঞ্জক্ষাথীদদয ইন্ডাঞ্জিয়ার 

এোচভদন্টয ব্যফস্থা কদযন 

১2. ৭.১ ১       

    থী   ত  কযণ     

৭.১.১   ত  ত        ছাত্র-ছাত্রীদদয 

বঞ্জতি যীক্ষা গ্রণ, বঞ্জতি ঞ্জপ জভা টনয়া, প্রদয়াজনীয় 

কাগজ-ত্র গ্রণ  ও   াংযক্ষণ কযা 
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াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয়/ঞ্জফবাগ/দপ্তয/াংস্থায ঞ্জনকে সুঞ্জনঞ্জদ িষ্ট কভ িম্পাদন চাঞ্জদামূ 

 

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 ও ঢাকা ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারয় ) 

১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

 

 

 

 

১.১.১ গৃঞ্জত  ধাযাফাঞ্জক 

তাঞ্জেক যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা  

পর প্রকা 

ফস্ত্র ঞ্জযদপ্তয ঞ্জনয়ঞ্জন্ত্রত  টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজমুদ  

মথাভদয় যীক্ষা গ্রণ ও 

পরাপর প্রকা কযায জন্য 

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত প্রঞ্জতষ্ঠান 

মথাভদয় 

পরাপর প্রকাদ 

ঞ্জফরি দত াদয  ১.২.১ গৃঞ্জত  ধাযাফাঞ্জক 

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

১.২ চূোন্ত 

যীক্ষা গ্রণ  

 

১.২.১ গৃঞ্জত  তাঞ্জেক 

যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা 

গ্রণ ও পর প্রকা 

১.২.২ গৃঞ্জত  ব্যফাঞ্জযক 

যীক্ষা 

 


