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উক্রভঞ্জণকা (Preamble) 

 

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

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায ঞ্জনঞ্জিতকযদণয ভাধ্যদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয 

 

অধ্যক্ষ, টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ   

 

এফাং 

 

ভাঞ্জযচারক, ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তদযয ভদধ্য ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ২০ তাঞ্জযদে এই ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদন চুঞ্জি 

স্বাক্ষঞ্জযত দরা। 

 

 

 

 

এই চুঞ্জিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ঞ্জনম্ন ঞ্জরঞ্জেত ঞ্জফলদয় মূদ ম্মত দরনঃ 
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টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ এয ফাঞ্জল িক কভ িম্পাদদনয াঞ্জফ িক ঞ্জচত্র 

(Overview of the performance of the Textile Engineering College, Zorargonj, Chattogram) 

 

া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 টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, টজাযাযগি, 

চট্রগ্রাভ গুরুত্বপূণ ি ভূঞ্জভকা ারন কযদছ। ঞ্জফগত ০৩(ঞ্জতন) ফছদয টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, টজাযাযগি, 

চট্রগ্রাভ টথদক ঞ্জফএঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং এ ১৯৯ জন ঞ্জক্ষাথী া কদযদছ এফাং ২০১৯-২০ অথ িফছদয 

কদরদজ ১২৩ জন ঞ্জক্ষাথী বঞ্জতি কযা দয়দছ। টেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথীদদয উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিতকযণ রদক্ষ উঞ্জস্থঞ্জতয 

াদযয উয বৃঞ্জি প্রদান কযা দয়দছ। 

 

ভস্যা ও চযাদরিমূঃ 

প্রদয়াজনীয় ঞ্জক্ষক ভস্যা (াঞ্জব িটি কযাডাযভুি না ওয়ায় টমাগদানকৃত ঞ্জক্ষকযা যফতী ঞ্জফঞ্জএ যীক্ষায 

ভাধ্যদভ কযাডায াঞ্জব িদ চদর মাদচ্ছ) , অপ্রতুর টেঞ্জণ কক্ষ, ঞ্জক্ষকদদয টদঞ্জ-ঞ্জফদদঞ্জ প্রঞ্জক্ষদণয ব্যফস্থা ও 

দদান্নঞ্জতয অবাফ, ঞ্জক্ষাথীদদয টকা-কাঞ্জযকুরাভ কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ কযা, টফযকাঞ্জয ঞ্জল্পকাযোনায় 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। এছাড়াও ঞ্জএঞ্জ কর্তিক ন্যযনতভ ভদয় ঞ্জক্ষক 

ঞ্জনদয়াদগয ব্যফস্থা কযা প্রদয়াজন। 

 

বঞ্জফষ্যত ঞ্জযকল্পনাঃ 

ঞ্জফএঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জক্ষায ায ও ভান বৃঞ্জদ্ধ কযা এফাং ঞ্জনধ িাঞ্জযত ভদয়য ভদধ্য (৪ ফছদয) টকা ি 

ভাপ্ত কযা, ফাাংরাদদ টেক্সোইর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য াদথ টমৌথবাদফ Need-based curriculum প্রণয়দণ 

দমাঞ্জগতা কযা, ঞ্জল্প কাযোনায 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। 

 

২০২০-২১ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূঃ 

১. ৩৮৫২ টি তাঞ্জিক ক্লা ও ১২৩৬ টি ব্যফাঞ্জযক ক্লা গ্রণ কযা; 

২. ঞ্জনধ িাঞ্জযত ধাযাফাঞ্জক ও চূড়ান্ত যীক্ষামূ গ্রণ কযা; 

৩. টেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথীদদয ৮৫% উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

৪. টকা-কাঞ্জযকুরায কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ কযা; 

৫. ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীয ঞ্জফএঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জডগ্রী অজিদন দমাঞ্জগতা টজাযদাযকযণ; 

৬. ঞ্জল্প-কাযোনায় ৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীয ইন্ডাঞ্জিয়ার এোচদভন্ট ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

৭. ফযাে অনুাদয টভঞ্জন টভযাভত ও াংযক্ষণ এফাং কাচাঁভার  ব্যফায ঞ্জনঞ্জিতকযণ। 
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টকন-১ 

 

টকন ১: টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ এয 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. গুণগত ঞ্জক্ষাদান টজাযদাযকযণ ও টেণীকদক্ষ ঞ্জক্ষাথী উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

২.  ঞ্জনধ িাঞ্জযত যীক্ষা গ্রণ ম্পন্নকযণ; 

৩. টকা-কাঞ্জযকুরাভ কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ কযণ; 

৪. ঞ্জল্প-কাযোনায়  ছাত্র-ছাত্রীদদয ইন্ডাঞ্জিয়ার এোচদভন্ট ঞ্জনঞ্জিতকযণ; 

৫. ঞ্জফএঞ্জ ইন টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জডগ্রী অজিদন দমাঞ্জগতা টজাযদাযকযণ। 

 

১.৩.২ আফঞ্জশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১.দাপ্তরযক কভ মকান্ডে স্বচ্ছতাবৃরি ও জফাফরদর রনরিত কযণ; 

২.কভ মম্পাদন্ডন গরতীরতা আনয়ন ও সফায ভান বৃরি; 

৩.আরথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪ কাম িাফঞ্জর (functions): 

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

২.ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য একাদডঞ্জভক কযাদরন্ডায অনুমাঞ্জয় কর ক্লা গ্রণ; 

৩.ঞ্জক্ষাথীদদয ধাযাফাঞ্জক মূল্যায়ন ও পাইনার যীক্ষা গ্রণ; 

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

৫.ঞ্জল্প প্রঞ্জতষ্ঠাদন প্রঞ্জক্ষণকারীন ভদয় ভঞ্জনেঞ্জযাং এফাং প্রঞ্জক্ষণ টদল প্রঞ্জতষ্ঠাদন Viva গ্রণ; 

৬.ইনদডায ও আউেদডায টগভ ঞ্জযচারনা; 

৭.টকা-কাঞ্জযকুরাভ কাম িক্রভ ঞ্জযচারনা; 

৮.প্রদয়াজনীয় কাঁচাভার ক্রয় ও ব্যফায; 

৯. ঞ্জক্ষা উকযণ টভযাভত ও াংযক্ষণ ঞ্জনঞ্জিতকযণ। 
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টকন-২ 

 

টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ এয ঞ্জফঞ্জবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক (Unit) প্রকৃত রক্ষযভাত্রা 

 ২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ ঞ্জনধ িাঞ্জযত রক্ষযভাত্রা 

অজিদনয টক্ষদত্র 

টমৌথবাদফ দাঞ্জয়ত্ব প্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/ঞ্জফবাগ/াংস্থা 

মূদয নাভ 

প্রদক্ষণ উািসূত্র  

(Sorce of Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ফস্ত্রোদত কাঞ্জযগঞ্জয জ্ঞান 

ম্পন্ন ভানফ ম্পদ 

ততঞ্জয 

ঞ্জফ.এঞ্জ. ইন 

টেক্সোইর  

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং এ 

উিীণ ি ঞ্জক্ষাথী  

াংখ্যা ৭০ ৭৪ ৯০ 

 

 

 

 

৮০ ১০০ ফস্ত্র ও াে 

ভন্ত্রণারয় / ফস্ত্র 

অঞ্জধদপ্তয / 

টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

কদরজ, 

টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ 

/  ফাাংরাদদ 

টেক্সোইর 

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যায় 

ফস্ত্র ও াে 

ভন্ত্রণারয় / ফস্ত্র 

অঞ্জধদপ্তয / 

টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং 

কদরজ, 

টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ 

/  ফাাংরাদদ 

টেক্সোইর 

ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যায় 
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টকন-৩ 

 

টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ এয টকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাঞ্জধকায কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

(দভাে ভান-৭৫) 

টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধঞ্জত 

(Calculati
on  

on 

method) 

 একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮

-১৯ 

২০১৯-

২০* 

অাধাযণ অঞ্জত 

উিভ 

উিভ চরঞ্জত 

ভান 

চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদভণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ এয টকৌরগত উদেদশ্যমূ 

১.  গুণগত 

ঞ্জক্ষাদান 

টজাযদাযকযণ ও 

টেণীকদক্ষ 

ঞ্জক্ষাথী উঞ্জস্থঞ্জত 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ 

 

 

 

৩০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

১.১ ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

১.১.১ প্রণীত ক্লা 

রুটিন 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৫.০০ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

১.২ ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা 

গ্রণ 

১.২.১ গৃঞ্জত তাঞ্জিক 

ক্লা 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৮.০০ ৩৬৭৭ ৩৪৮৪ ৩৮৫২ ৩৪৬৫ ৩০৮০ ২৬৯৫ ২৩১০ ৩৮৫২ ৩৮৫২ 

১.২.২ গৃঞ্জত 

ব্যফাঞ্জযক ক্লা 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৭.০০ ১৪৬৭ ১০৮৮ ১২৩৬ ১১১০ ৯৮৮ ৮৬৫ ৭৪০ ১২৩৬ ১২৩৬ 

১.৩ ঞ্জক্ষাথীয 

উঞ্জস্থঞ্জত 

১.৩.১  উঞ্জস্থত 

ঞ্জক্ষাথী  

 

গড় % ৫.০০ ৮৯ ৮৯.৫ ৮৫ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮৫ ৮৫ 

 

 

 ১.৪ প্রদজক্ট 

ওয়াকি ম্পন্ন 

কযণ                       

১.৪.১ ম্পাঞ্জদত 

প্রদজক্ট ওয়াকি 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৫.০০  ১০ ১৫ ১৫  ১৩ ১২  ১০ ৯ ১৫ ১৫ 

২.  ঞ্জনধ িাঞ্জযত 

যীক্ষা গ্রণ 

ম্পন্নকযণ 

১৫ 

 

 

  

২.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা গ্রণ 

২.১.১ গৃঞ্জত 

ধাযাফাঞ্জক তাঞ্জিক 

যীক্ষা 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৫.০০ ২৪ ৩০ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৬ 

২.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা গ্রণ 

২.২.১ গৃঞ্জত চূড়ান্ত 

তাঞ্জিক যীক্ষা 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৫.০০ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

 ২.২.২ গৃঞ্জত চূড়ান্ত 

ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৫.০০ ৮ ৮ ৮ ৭  ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 
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টকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধঞ্জত 

(Calculati
on  

on 

method) 

 একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
২০১৮

-১৯ 

২০১৯-

২০* 

অাধাযণ অঞ্জত 

উিভ 

উিভ চরঞ্জত 

ভান 

চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদভণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩. টকা-

কাঞ্জযকুরাভ 

কাম িক্রভ বৃঞ্জদ্ধ 

কযণ 

২০.০০ ৩.১ ফাঞ্জল িক 

ক্রীড়া 

প্রঞ্জতদমাঞ্জগতা 

আদয়াজন 

৩.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত 

ইনদডায টগভ 

 

তাঞ্জযে তাঞ্জযে ২.০০ ১ 

টপব্রুয়া

ঞ্জয 

৩১-

০১-

২০২০ 

১ এঞ্জপ্রর 

২০২১ 

১৫ 

এঞ্জপ্রর 

২০২১ 

১ টভ 

২০২১ 

১৫ টভ 

২০২১ 

১ জুন 

২০২১ 

১ এঞ্জপ্রর ২০২২ ১ এঞ্জপ্রর ২০২৩ 

৩.১.২ অনুঞ্জষ্ঠত 

আউেদডায টগভ 

 

তাঞ্জযে তাঞ্জযে ২.০০ ১ 

টপব্রুয়া

ঞ্জয 

৩১-

০১-

২০২০ 

১ এঞ্জপ্রর 

২০২১ 

১৫ 

এঞ্জপ্রর 

২০২১ 

১ টভ 

২০২১ 

১৫ টভ 

২০২১ 

১ জুন 

২০২১ 

১ এঞ্জপ্রর ২০২২ ১ এঞ্জপ্রর ২০২৩ 

৩.২ ম্যাগাঞ্জজন 

প্রকা 

৩.২.১ প্রকাঞ্জত 

ম্যাগাঞ্জজন 

 

তাঞ্জযে তাঞ্জযে ২.০০ ১ 

অদক্টা

ফয 

৩০-

০৯-

২০১৯ 

১ 

ঞ্জডদম্বয 

২০২০ 

১৫ 

ঞ্জডদম্বয 

২০২০ 

১ 

জানুয়া

ঞ্জয 

২০২১ 

১৫ 

জানুয়া

ঞ্জয 

২০২১ 

১ 

টপব্রুয়া

ঞ্জয 

২০২১ 

১ ঞ্জডদম্বয 

২০২১ 

১ ঞ্জডদম্বয 

২০২২ 

 ৩.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন  

 ৩.৩.১ ারনকৃত 

জাতীয় অনুষ্ঠান 

 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৭.০০ ৬ ৫ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৭ 

৩.৪ নফীন ফযণ 

আদয়াজন 

৩.৪.১ আদয়াঞ্জজত 

নফীন ফযণ  

 

তাঞ্জযে তাঞ্জযে ৩.০০ 

 

 

- ৮ ভাচ ি 

২০২০ 

৩০ জুন 

২০২১ 

- - - - ৩০ টভ ২০২২ ৩০ টভ ২০২৩ 

৩.৫ ফনদবাজন 

আদয়াজন 

৩.৫.১ আদয়াঞ্জজত 

ফনদবাজন 

তাঞ্জযে তাঞ্জযে ২.০০ - ১৬ -

০১-

২০২০ 

২০ ভাচ ি  

২০২১ 

১ এঞ্জপ্রর 

২০২১ 

১৫ 

এঞ্জপ্রর 

২০২১ 

১ টভ 

২০২১ 

১৫ টভ 

২০২১ 

২০ ভাচ ি ২০২২ ২০ ভাচ ি ২০২৩ 

৩.৬ টঞ্জভনায 

আদয়াজন 

৩.৬.১ আদয়াঞ্জজত 

টঞ্জভনায 

তাঞ্জযে তাঞ্জযে ২.০০ - - ৩০ জুন  

২০২১ 

- - - - ৩০ জুন  ২০২২ ৩০ জুন  

২০২৩ 
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টকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

দ্ধঞ্জত 

(Calculati

on  
on 

method) 

 একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/ঞ্জনণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
২০১৮

-১৯ 

২০১৯-

২০* 

অাধাযণ অঞ্জত 

উিভ 

উিভ চরঞ্জত 

ভান 

চরঞ্জত 

ভাদনয 

ঞ্জনদভণ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪. ঞ্জল্প-কাযোনায়  

ছাত্র-ছাত্রীদদয 

ইন্ডাঞ্জিয়ার 

এোচদভন্ট 

ঞ্জনঞ্জিতকযণ 

 

৫ ৪.১  অধ্যক্ষ কর্তিক 

ঞ্জল্প কাযোনায় চূড়ান্ত 

দফ িয ছাত্র-ছাত্রীদদয 

ভদনানয়দনয জন্য ত্র 

টপ্রযণ এফাং 

ম িদফক্ষদণয জন্য 

সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

৪.১.১  ঞ্জল্প 

কাযোনায় ত্র টপ্রযণ 

ও সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৫.০০ ৭৭ ১১৯ ৮০ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫২ ১১৮ ১০৪ 

 ৫. ঞ্জফএঞ্জ ইন 

টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং ঞ্জডগ্রী 

অজিদন দমাঞ্জগতা 

টজাযদাযকযণ 

৫ ৫ .১ চূড়ান্ত দফ িয ছাত্র-

ছাত্রীদদয ভঞ্জন্বত 

াক্ষাতকায 

(Comprehensive 

Viva) এ অাংগ্রণ।  

৫ .১.১ ভঞ্জন্বত 

াক্ষাতকায 

(Comprehensive 

Viva) এ অাংগ্রণ। 

ভঞ্জষ্ট াংখ্যা ৫.০০ ৭৭ ১১৯ ৮০ ৭৭ ৬৮ ৬০ ৫২ ১১৮ ১০৪ 
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টেক্সোইর ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজ, টজাযাযগি, চট্রগ্রাভ এয আফঞ্জশ্যক টকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০২০-২১ 

(দভাে ভান-২৫) 

 

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

সকৌরগত উন্ডেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌরগত  

উন্ডেন্ডশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচন্ডকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত 

ভান 

)rair(  

চররত 

ভান্ডনয 

রনন্ডে 

)roor)  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 [১] দাপ্তরযক কভ মকান্ডে 

স্বচ্ছতা বৃরিও  জফাফরদর 

রনরিত কযণ 

১১ 

 [১.১] ফারল মক কভ মম্পাদন চুরি 

(এরএ) ফাস্তফায়ন। 

 [১.১.১] এরএ’য কর ত্রত্রভারক 

প্ররতন্ডফদন ওন্ডয়ফ াইন্ডে প্রকারত 
ংখ্যা ২ ৪ - - - - 

 [১.১.২] এরএ টিন্ডভয ভারক বা 

অনুরিত 
ংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

 [১.২] শুিাচায / উত্তভ চচ মায রফলন্ডয় 

অংীজনন্ডদয ন্ডে ভত রফরনভয় 

 [১.২.১] ভত রফরনভয় বা 

অনুরিত 
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

 [১.৩] অরবন্ডমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

রফলন্ডয় সফা গ্রীতা/ অংীজনন্ডদয 

অফরতকযণ 

 [১.৩.১] অফরতকযণ বা 

আন্ডয়ারজত 
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

 [১.৪] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলন্ডয় 

সফা গ্রীতান্ডদয অফরতকযণ 

 [১.৪.১] অফরত কযণ বা 

আন্ডয়ারজত 
ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

 [১.৫] তথ্যফাতায়ন ারনাগাদ ংক্রান্ত 

ত্রত্রভারক প্ররতন্ডফদন উর্ধ্মতন কর্তমন্ডক্ষ্য 

রনকে সপ্রযণ 

 [১.৫.১] ত্রত্রভারক প্ররতন্ডফদন 

সপ্ররযত 
ংখ্যা ২ ৪ ৩    

 [২] কভ মম্পাদন্ডন 

গরতীরতা আনয়ন ও 

সফায ভান বৃরি 

৮ 

 [২.১]  ই-নরথ ফাস্তফায়ন  [২.১.১] সভাে ই-নরথ রনষ্পরত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

 [২.২] উদ্ভাফনী /দ্রক্ষু  উন্নয়ন উন্ডযাগ 

ফাস্তফায়ন 

 [২.২.১] ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী    

/দ্রক্ষু উন্নয়ন উন্ডযাগ চালুকৃত 
ংখ্যা ২ ১৫ -২- -২১ 

১৫-৩-

২১- 

১৫ -৪-

২১ 

১৫ -৫-

২১ 
- 

 [২.৩] কভ মচাযীন্ডদয প্ররক্ষ্ণ প্রদান 
 [২.৩.১] প্রন্ডতযক কভ মচারযয জন্য 

প্ররক্ষ্ণ আন্ডয়ারজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 



11 

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

সকৌরগত উন্ডেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌরগত  

উন্ডেন্ডশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচন্ডকয ভান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত 

ভান 

)rair(  

চররত 

ভান্ডনয 

রনন্ডে 

)roor)  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 [২.৩.২] ১০ভ সগ্রড ও তদুর্ধ্ম 

প্রন্ডতযক কভ মচাযীন্ডক এরএ রফলন্ডয় 

প্রদত্ত প্ররক্ষ্ণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

 [২.৪] এরএ ফাস্তফায়ন্ডন প্রন্ডনাদনা  

প্রদান 

 [২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন 

দপ্তয / একজনন্ডক কভ মচাযীন্ডক 

এরএ ফাস্তফায়ন্ডনয জন্য প্রন্ডনাদনা 

প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১ - - - - 

 [৩] আরথ মক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 [৩.১] ফারল মক ক্রয় রযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 [৩.১.১] ক্রয় রযকল্পনা অনুমায়ী 

ক্রয় ম্পারদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 [৩.২] ফারল মক উন্নয়ন কভ মসূরচ  

)এরডর/)  ফান্ডজে ফাস্তফায়ন 

 [৩.২.১] ফারল মক উন্নয়ন কভ মসূরচ 

)এরডর/ )ফান্ডজে  ফাস্তফারয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 [৩.৩] অরডে আরত্ত রনষ্পরত্ত 

কাম মক্রন্ডভয উন্নয়ন  

 [৩.৩.১] অরডে আরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

 [৩.৪] ারনাগাদ কৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পরত্তয তাররকা উধ মতন অরপন্ড সপ্রযণ 

 [৩.৪.১] ার নাগাদ কৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা উধ মতন 

অরপন্ড সপ্ররযত 

তারযখ ১ ১৫-১২-২০ 
১৪-০১-

২১ 

১৫-২-

২১ 
- - 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

 

PI = Performance Indicators. 

 

DOT = Department of Textiles. 

 

BUTEX = Bangladesh University of Textiles. 
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াংদমাজনী-২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/ঞ্জফবাগ/াংস্থা এফাং ঞ্জযভা দ্ধঞ্জতয ঞ্জফফযণ 

ক্রঞ্জভক 

নাং 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয ঞ্জফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

অনুঞ্জফবাগ, 

অঞ্জধাো, াো 

প্রদি প্রভাণক প্রভাণদকয উাি 

সূত্র 

১. 

 

১.১ ক্লা রুটিন প্রণয়ন ১.১.১ প্রণীত ক্লা রুটিন রুটিন কঞ্জভটি বায ভাধ্যদভ রুটিন প্রণয়ন কদযন  একাদডঞ্জভক াো টনাটি  একাদডঞ্জভক াো 

১.২ ক্লা রুটিন অনুমায়ী ক্লা গ্রণ ১.২.১ গৃঞ্জত তাঞ্জিক ক্লা ক্লা রুটিন অনুাদয াংঞ্জিষ্ট ঞ্জক্ষকগন ক্লা গ্রণ কদযন একাদডঞ্জভক াো ঞ্জযদাে ি একাদডঞ্জভক াো 

১.২.২ গৃঞ্জত ব্যফাঞ্জযক ক্লা 

 

ক্লা রুটিন অনুাদয াংঞ্জিষ্ট ঞ্জক্ষকগন ক্লা ল্যাফ এঞ্জদেন্টগদনয ায়তায় 

ব্যফাঞ্জযক ক্লা ঞ্জযচারনা কদযন 

একাদডঞ্জভক াো ঞ্জযদাে ি একাদডঞ্জভক াো 

১.৩  ঞ্জক্ষাথীয উঞ্জস্থঞ্জত ঞ্জনঞ্জিত কযণ ১.৩.১ উঞ্জস্থত ঞ্জক্ষাথী 

 

প্রঞ্জত ক্লাদ ছাত্র-ছাত্রীদদয উঞ্জস্থঞ্জতয াংখ্যা াংযক্ষন কযা য়। তাযয কর 

ঞ্জফলদয়য উঞ্জস্থঞ্জতয ায ঞ্জনধ িাযণ কযা য় 

একাদডঞ্জভক াো ঞ্জযদাে ি একাদডঞ্জভক াো 

১.৪ প্রদজক্ট ওয়াকি ম্পন্ন কযণ  ১.৪.১ ম্পাঞ্জদত প্রদজক্ট ওয়াকি অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষকগদনয ায়তায় প্রদজক্ট ওয়াকি 

ম্পাঞ্জদত য় 

একাদডঞ্জভক াো টনাটি ও ঞ্জযদাে ি একাদডঞ্জভক াো 

২. ২.১ আবযন্তযীণ যীক্ষা গ্রণ ২.১.১ গৃঞ্জত ধাযাফাঞ্জক তাঞ্জিক 

যীক্ষা 

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

ায়তায় ধাযাফাঞ্জক তাঞ্জিক যীক্ষা ঞ্জযচাঞ্জরত য়  

যীক্ষা াো টনাটি যীক্ষা াো 

২.২ চূড়ান্ত যীক্ষা গ্রণ ২.২.১ গৃঞ্জত তাঞ্জিক যীক্ষা যীক্ষা কঞ্জভটিয ঞ্জনদদ িনা টভাতাদফক ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা ও কভ িচাযীগন ও 

প্রাদনয ায়তায় চূড়ান্ত তাঞ্জিক যীক্ষা গ্রণ কযা য় 

যীক্ষা াো টনাটি যীক্ষা াো 

২.২.২ গৃঞ্জত ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা যীক্ষা কঞ্জভটিয ঞ্জনদদ িনা টভাতাদফক ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা ও কভ িচাযীগন ও 

প্রাদনয ায়তায় চূড়ান্ত ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা গ্রণ কযা য় 

যীক্ষা াো টনাটি যীক্ষা াো 

৩. 

 

৩.১ ফাঞ্জল িক ক্রীড়া প্রঞ্জতদমাঞ্জগতা আদয়াজন ৩.১.১ অনুঞ্জষ্ঠত ইনদডায টগভ অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা ও কভ িচাযীগদনয 

ায়তায় ইনদডায টগভ ঞ্জযচাঞ্জরত য় 

ক্রীড়া  কঞ্জভটি টনাটি ও ঞ্জযদাে ি ক্রীড়া  কঞ্জভটি ও 

কদরজ ফাঞ্জল িকী 

৩.১.২ অনুঞ্জষ্ঠত আউেদডায 

টগভ 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা ও কভ িচাযীগদনয 

ায়তায় আউেদডায টগভ ঞ্জযচাঞ্জরত য় 

ক্রীড়া কঞ্জভটি টনাটি ও ঞ্জযদাে ি ক্রীড়া কঞ্জভটি ও 

কদরজ ফাঞ্জল িকী 

৩.২ ম্যাগাঞ্জজন প্রকা ৩.২.১ প্রকাঞ্জত ম্যাগাঞ্জজন 

 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা, কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও ায়তায় ম্যাগাঞ্জজন প্রকাঞ্জত য় 

ম্যাগাঞ্জজন কঞ্জভটি টনাটি ও ঞ্জযদাে ি ম্যাগাঞ্জজন কঞ্জভটি ও 

কদরজ ফাঞ্জল িকী 

৩.৩ জাতীয় অনুষ্ঠান ারন  ৩.৩.১ অনুঞ্জষ্ঠত জাতীয় ঞ্জদফ অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা, কভ িচাযী ও ছাত্র- 

ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও ায়তায় ারন য় 

গঠিত কঞ্জভটি টনাটি ও ঞ্জযদাে ি গঠিত কঞ্জভটি ও 

কদরজ ফাঞ্জল িকী 

৩.৪ নফীন ফযণ আদয়াজন ৩.৪.১ আদয়াঞ্জজত নফীন ফযণ  

 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা, কভ িচাযী ও ছাত্র-

ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও ায়তায় আদয়াজন কযা য় 

গঠিত কঞ্জভটি টনাটি ও ঞ্জযদাে ি গঠিত কঞ্জভটি ও 

কদরজ ফাঞ্জল িকী 

৩.৫ ফনদবাজন আদয়াজন ৩.৫.১ আদয়াঞ্জজত ফনদবাজন অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক, কভ িকতিা ও কভ িচাযী অাংগ্রণ ও 

ায়তায় আদয়াজন কযা য় 

গঠিত কঞ্জভটি 

 

টনাটি ও ঞ্জযদাে ি গঠিত কঞ্জভটি ও 

কদরজ ফাঞ্জল িকী 

৩.৬ টঞ্জভনায আদয়াজন ৩.৬.১ আদয়াঞ্জজত টঞ্জভনায অধ্যক্ষ ভদাদদয়য ঞ্জনদদ ি অনুাদয ঞ্জক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রণ ও 

ায়তায় আদয়াজন কযা য় 

গঠিত কঞ্জভটি 

 

টনাটি ও ঞ্জযদাে ি গঠিত কঞ্জভটি ও 

কদরজ ফাঞ্জল িকী 

৪. 

 

৪.১  অধ্যক্ষ কর্তিক ঞ্জল্প কাযোনায় চূড়ান্ত দফ িয 

ছাত্র-ছাত্রীদদয ভদনানয়দনয জন্য ত্র টপ্রযণ এফাং 

ম িদফক্ষদণয জন্য সুাইবাইজায ভদনানয়ন 

৪.১.১  ঞ্জল্প কাযোনায় ত্র টপ্রযণ ও 

সুাইবাইজায ভদনানয়ন 

ঞ্জদরফাদয অাং ঞ্জদদফ ঞ্জভর-কাযোনায ম্মঞ্জতক্রদভ অধ্যক্ষ ভদাদয় 

ঞ্জক্ষাথীদদয ইন্ডাঞ্জিয়ার এোচদভদন্টয ব্যফস্থা কদযন 

টযঞ্জজস্টায াো 

 

টনাটি ও ঞ্জযদাে ি টযঞ্জজস্টায াো 

 

৫. 

 

৫ .১ চূড়ান্ত দফ িয ছাত্র-ছাত্রীদদয ভঞ্জন্বত 

াক্ষাতকায (Comprehensive Viva) এ 

অাংগ্রণ 

৫ .১.১ ভঞ্জন্বত াক্ষাতকায 

(Comprehensive Viva) এ 

অাংগ্রণ 

চূড়ান্ত যীক্ষায পভ ি ঞ্জপরাদয কর টমাগ্যতা অজিন কযদর যীক্ষা কঞ্জভটি 

ফাাংরাদদ টেক্সোইর ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যারদয়য ঞ্জনদদ ি টভাতাদফক ঞ্জক্ষকদদয  

ায়তায় যীক্ষা ঞ্জযচারনা কদযন 

টযঞ্জজস্টায াো টনাটি ও ঞ্জযদাে ি টযঞ্জজস্টায াো 
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াংদমাজনী ৩ : কভ িম্পাদদনয রক্ষযভাত্রা অজিদনয টক্ষদত্র 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 ঞ্জফশ্বঞ্জফদ্যায়) 

১.১ আবযন্তযীণ যীক্ষা গ্রণ ১.১.১ গৃঞ্জত ধাযাফাঞ্জক তাঞ্জিক 

যীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষায পর 

প্রকা 

ফস্ত্র অঞ্জধদপ্তয ঞ্জনয়ঞ্জন্ত্রত টেক্সোইর 

ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জযাং কদরজমূদ 

মথাভদয় যীক্ষা গ্রণ ও 

পরাপর প্রকা কযায জন্য 

দাঞ্জয়ত্বপ্রাপ্ত প্রঞ্জতষ্ঠান 

মথাভদয় পরাপর প্রকাদ 

ঞ্জফরম্ব দত াদয 

১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা গ্রণ ১.২.১ গৃঞ্জত তাঞ্জিক যীক্ষা ছাত্র/ছাত্রীদদয যীক্ষা গ্রণ ও  

পর প্রকা ১.২.২ গৃঞ্জত ব্যফাঞ্জযক যীক্ষা 

 

 

 

 

 


