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সূরিত্র 

 

 

উক্রভরণকা 
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                            ,        ,                                         

 
৪ 

সকন ১:                              ,        ,           রূকল্প (Vission), অরবরক্ষয 

(Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) ,কাম যাফরর (Functions) 

 

৫ 

সকন ২:                           /     (Outcome/Impact) 

 
৬ 

সকন ৩:  সকৌরগত উদেশ্যমূ, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 
৭ 

         ১:           

 
১৩ 

         ২: কভ যম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 

 
১৪ 

         ৩: কভ যম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজযদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম যাদয়য অন্যান্য কাম যারদয়য রনকট সুরনরদ যষ্ট িারদা  
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         (Preamble) 
 

 

 যকারয    মূদ প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং 

ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভাধ্যদভ  রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

   ,                             ,        ,        

 

    

 

          ,           এয ভদধ্য ২০২০ াদরয      ভাদয ২০ তারযদে এ  ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন:  
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                            ,        ,                                        

(Overview of the performance of the Bangabandhu Textile Engineering College, 

Kalihati, Tangail) 

 

                (৩    )                

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভবন ২০২১ ফাস্তফায়দনয রদক্ষ ফস্ত্র রদল্প সদদ ও রফদদদ Executive level এ দক্ষ 

ভানফ ম্পদ (Skilled Manpower) ততরয কদয ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইভিভনয়াভযাং কদরজ, কারাতী, োঙ্গাইর 

গুরুত্বপূণ ণ ভূভভকা ারন কযদে। ভফগত ০৩ (ভতন) ফেদয ফঙ্গফন্ধু টেক্সোইর ইভিভনয়াভযাং কদরজ, কারাতী, োঙ্গাইরদথদক 

ভফ,এভ ইন টেক্সোইর ইভিভনয়াভযাংএ 24১ জন ভক্ষাথী া কদযদে এফাং ইা োড়াও ২০১৮ দন  কদরদজ (2এভভফভএ) 

ওয়াইপাই রাইন াংদমাদগয ব্যফস্থা কযা দয়দে এফাং 2019 াদর অত্র কদরদজয ভকছু বফণ টভযাভত এফাং ীভানা প্রাচীদযয 

ভকছু অাং উর্দ্ণমূখী কযা দয়দে। কদরদজ োত্র োত্রীদদয টভধা ও ভক্ষায ভান বৃভর্দ্য রদক্ষ আদনয ৬৫% বৃভি প্রদান কযা দে। 

উদেখ্য টম,         কাযী অধ্যাক (কাভযগভয) ১ জন, কাযী অধ্যাক (নন-কাভযগভয) ১ জন, কাযী অধ্যাক 

(ইদরভিকযার) ১ জন, কাযী অধ্যাক (কভিউোয) ১ জন,  প্রবালক ০৯ জন ও টপাযম্যান ২ জন ভক্ষক কভ ণযত যদয়দেন। 

 

     ও            

আফান ব্যফস্থা অপ্রতুর, রভর রবরজদটয মাতায়াদতয জন্য কদরদজয রনজস্ব সকান ফা সনই, রফদ্যযৎ ব্যফস্থা রনয়রভত সরাডদরডাং 

এফাং তায সকান রফকল্প ব্যফস্থা সনই, তন প্রযীয াংখ্যা প্রদয়াজদনয তুরনায় নগন্য, ারনদত মদথষ্ট রযভান আয়যন যদয়দে 

অথি রফদাধদনয সকান ব্যফস্থা সনই,ফতযভাদন ৪টি সটক্সটাইর রফলয়ক রফবাগ (ইয়ান য ইরজিঃ রফবাগ, সপরিক ইরজিঃ রফবাগ, ওদয়ট 

প্রদরাং ইরজিঃ রফবাগ, এযাাদযর ইরজিঃ রফবাগ) িালু থাকা দেও প্রদতযক রফবাদগয জন্য রক্ষক রনদয়াগদয স্বতন্ত্র সকান 

রনদয়াগ রফরধ সনই। তাোড়া প্রদয়াজনীয়রক্ষক, রক্ষকদদয সদী-রফদদী প্ররক্ষদণয ব্যফস্থা,দদান্নরতয সক্ষদত্র সটক্সটাইর ব্যরতত 

এল্যাইড ইরজরনয়ারযাং (করম্পউটায, ইদরকরিকযার, ম্যাকারনকযার, পযান এন্ড রডজাইন) ও নন-কারযগরয দগুররয সক্ষদত্র 

কাযী অধ্যাক দত দমাগী অধ্যাক দদ দদান্নরত সকান ব্যফস্থা সনই। ভারি রভরডয়া ক্লারুভ, রক্ষাথীদদযদকা-

কারযকুরায কাম যক্রভ বৃরদ্ধ কযা, সফযকারয রল্পকাযোনায় রক্ষাথীদদয প্ররক্ষদণয সকান নীরতভারা না থাকায় রক্ষাথীদদয 

প্ররক্ষণ প্রদাদন রভর ভাররকগণ অনীা প্রকা কদয; যকারয ও সফযকারয ফস্ত্র রল্প/রক্ষাপ্ররতষ্ঠাদনয ভদধ্য ভন্বয়ীনতা, 

এরএ মূল্যায়ন ভয়ীভায ভদধ্য রক্ষা প্ররতষ্ঠানমূদয যীক্ষায পরাপর ঠিক ভদয় প্রকা না ওয়া। 

 

                

ফাাংরাদদ সটক্সটাইর রফশ্বরফদ্যারদয়য াদথ সমৌথবাদফ Need-based curriculum প্রণয়দণ দমারগতা এফাং 

রফ.এর ইন সটক্সটাইর ইরজরনয়ারযাং রডরি ৪ (িায) ফেদয ভাপ্ত কযা। রল্প কাযোনায িারদা সভাতাদফক দক্ষ 

Executive-level প্রযুরিরফদ ততরয কদয তাদদযদক ফস্ত্র রদল্প সম কর রফদদী প্রযুরিরফদ রনদয়ারজত আদে, তাদদয 

স্থাদন সদীয় প্রযুরিরফদ প্ররতস্থান কযা, ফস্ত্র রল্পভাররকদদয াদথ ভন্বয় কদয রক্ষাথীদদয রভর প্ররক্ষন সুষ্ঠবাদফ ম্পন্ন 

কযা এফাং দফ যারয দক্ষদদী প্রযুরিরফদ রনদয়াদগয ভাধ্যদভ তফদদরক মুদ্রা যক্ষায় দমারগতা কযা। 

 

২০২০-২১                              

 

১.  প্রভতষ্ঠাদন ১২০ (একত ভফ) আদন ভক্ষাথী বভতণ কযা;   

২.  4320 টি তাভিক ক্লা ও 1980 টি ব্যফাভযক ক্লা গ্রণ কযা; 

৩.  ভনধ ণাভযত ধাযাফাভক পাইনার যীক্ষামূ গ্রণ কযা; 

৪.  টেণীকদক্ষ ভক্ষাথীদদয ৯০% উভস্থভত ভনভিতকযণ; 

৫.  টকা-কাভযকুরায কাম ণক্রভ বৃভর্দ্ কযা; 

৬. 88 জন োত্র-োত্রীয ভফএভ ইন টেক্সোইর ইভিভনয়াভযাং ভিগ্রী অজণদন দমাভগতা টজাযদাযকযণ; 

৭.  ভক্ষক ও ভক্ষাথীদদয গদফলণায় দমাভগতা টজাযদায কযণ;  
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সকন ১: 

 

                            ,        ,                (Vision),        (Mission), 

                (Strategic Objectives)              (Functions): 

১.১ রূকল্প (Vision): 

                               । 

১.২ অরবরক্ষয (Mission): 

                                           । 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১.৩.১                  

 

১.                          ;  

২. সেণীকদক্ষ রক্ষাথী উরস্থরত রনরিতকযণ ও গুণগত রক্ষাদান সজাযদাযকযণ;  

৩. সকা-কারযকুরায কাম যক্রভ বৃরদ্ধ কযা;  

৪. রফএর ইন সটক্সটাইর ইরজরনয়ারযাং রডিী অজযদন দমারগতা সজাযদাযকযণ;  

৫.রল্প-কাযোনায় োত্র-োত্রীদদয ইন্ডারিয়ার এটািদভন্ট রনরিতকযণ এফাং রক্ষক ও রক্ষাথীদদয গদফলণায় 

দমারগতা সজাযদাযকযণ;  

 

১.৩.২                        

 

১. দাপ্তরযক কভ যকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জফাফরদর রনরিতকযণ; 

২. কভ যম্পাদদন গরতীরতা আনয়ন ও সফায ভান বৃরদ্ধ; 

৩. আরথ যক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪          (Functions): 

 

১.       ও                                          ও                          ;  

২.                                                 ;  

৩.                           ও                     ;  

৪.                                     ,                                 ;  

৫.                                                            Comprehensive Viva  

           ;  

৬.        ও                          ;  

৭.    -                            ।  

৮.                                                           /                     

              । 
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সকন-২ 

 

ফঙ্গফন্ধু সটক্সটাইর ইরজরনয়ারযাং কদরজ, কারাতী, টাঙ্গাইর এয                          /     (Outcome/Impact) 
 

          /     

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

    

         

২০২০-২১ 

        
                         

                        

      /     / 

               

       

(Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ফস্ত্র োদত দক্ষ কারযগরয 

জ্ঞান ম্পন্ন ভানফ ম্পদ 

ততরয 

রফ এ র ইন সটক্সটাইর 

ইরজরনয়ারযাং উত্তীণ য 

রক্ষাথী  

াংখ্যা  ৮১ ৮১ ৮৮ ১২০ ১২০ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়/ ফস্ত্র 

অরধদপ্তয/ফাাংরাদদ 

সটক্সটাইর 

রফশ্বরফদ্যারয়/ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয়/ ফঙ্গফন্ধু 

সটক্সটাইর ইরজরনয়ারযাং 

কদরজ 

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়/ 

ফস্ত্র 

অরধদপ্তয/ফাাংরাদদ 

সটক্সটাইর 

রফশ্বরফদ্যারয়/ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয়/ ফঙ্গফন্ধু 

সটক্সটাইর 

ইরজরনয়ারযাং কদরজ 
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সকন ৩ 
 

ফঙ্গফন্ধু সটক্সটাইর ইরজরনয়ারযাং কদরজ, কারাতী, টাঙ্গাইর এয সকৌরগত উদেশ্য, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ, ২০২০-২১ 

(দভাট ভান ৭৫) 

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculatio

n method 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

রক্ষভাত্রা/রনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020- 21) 

পর্কষ্েপণ 
(Projection) 

২০২১-২২ 

পর্কষ্েপণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

(ভাি য ২০২০ 

ম যন্ত) 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িররত

ভান 

িররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                            ,         ,        এয সকৌরগত উদেশ্যমূ  

১.          

          

 ম্প      

২৮.০০ 

১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা িণ 

 

১.১.১ গৃরত  

ধাযাফারক 

তারিক যীক্ষা 

 

ক্রভপুরজভূত 

াংখ্যা 

 
৮.০০ ০৬ ০৮ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৮ ১৬ ১৬ 

১.২ চূড়ান্ত 

যীক্ষা িণ  

 

১.২.১ গৃরত  

তারিক যীক্ষা 
ক্রভপুরজভূত 

াংখ্যা 

 
১০.০০ ৩ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৮ 

১.২.২ গৃরত  

ব্যফারযক 

যীক্ষা 

ক্রভপুরজভূত াংখ্যা ১০.০০ ৩ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮  ৮ 

২. সেণীকদক্ষ 

রক্ষাথী 

উরস্থরত 

রনরিতকযণ 

ও গুণগত 

রক্ষাদান 

        য  

 

 

২২.০০ 

 

 

 

 

২.১ সরদবর 

রবরত্তক 

রক্ষাথীয 

উরস্থরত  

২.১.১ সরদবর- ১  গড় % ২.০০ 95 ৯২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ৯৫ 

২.১.২ সরদবর-২  গড় % ২.০০ 92 ৯৩ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ৯৫ 

২.১.৩ সরদবর-৩  গড় % ২.০০ 90 ৯০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ৯৫ 

২.১.৪ সরদবর-৪ গড় % ২.০০ 90 ৯৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ৯৫ 

২.২  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

২.২.১ প্রণীত 

ক্লা রুটিন  
ভরষ্ট  

 

      
২.০০ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৮ 

২.৩  ক্লা 

রুটিন অনুমায়ী 

ক্লা িণ 

 

২.৩.১ গৃরত 

তারিক ক্লা 
ক্রভপুরজভূত াংখ্যা ৬.০০ ২২৫০ ১৮৩০ ৪৩২০ ৩৮৮৮ ৩৪৫৬ ৩০২৪ ৩৫৯২ ৪৮১৫ ২০৪০ 

২.৩.২ গৃরত  

ব্যফারযক ক্লা 
ক্রভপুরজভূত াংখ্যা ৬.০০ ১২০০ ১০৯০ ১৯৮০  ১৭৮২ ১৫৮৪ ১৩৮৬ ১১৮৮ ৪৮১৫  ২০৪০ 

৩. সকা- ১০.০০ ৩.১        ৩.১.১ অনুরষ্ঠত ভরষ্ট  ভা ১.০০ সপব্রুয়ারয - সপব্রুয়ারয,     , এরপ্রর, সভ, জুন, সপব্রুয়ারয,২০২২ সপব্রুয়ারয,২০২৩ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculatio

n method 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

রক্ষভাত্রা/রনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020- 21) 

পর্কষ্েপণ 
(Projection) 

২০২১-২২ 

পর্কষ্েপণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

(ভাি য ২০২০ 

ম যন্ত) 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িররত

ভান 

িররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

কারযকুরায 

কাম যক্রভ বৃরদ্ধ 

কযা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           

       

ইনদডায সগভ  ২০২১ ২০২১ ২০২১ ২০২১ ২০২১ 

৩.১.২ অনুরষ্ঠত 

আউটদডায সগভ  
ভরষ্ট ভা ১.০০ সপব্রুয়াযী - 

সপব্রুয়াযী,

২০২১ 

    , 

২০২১ 

এরপ্রর, 

২০২১ 

সভ, 

২০২১ 

জুন, 

২০২১ 
সপব্রুয়ারয,২০২২ সপব্রুয়ারয,২০২৩ 

৩.২         

প্রকা 

৩.২.১ প্রকারত 

        
তারযে তারযে ১.০০ 

১ 

অদটাফয 
- 

সপব্রুয়াযী,

২০২১ 

    , 

২০২১ 

এরপ্রর, 

২০২১ 

সভ, 

২০২১ 

জুন, 

২০২১ 
সপব্রুয়ারয,২০২২ সপব্রুয়ারয,২০২৩ 

৩.৩ Tech 

Fest/ 

Seminar 
       

৩.৩.১       

Tech Fest/ 

Seminar 

তারযে ভা ১.০০ - 
       

,২০২০ 

       ,

২০২১ 

        

২০২১ 

    , 

২০২১ 

এরপ্রর, 

২০২১ 
সভ, ২০২১        , ২২        , ২৩ 

৩.৪ জাতীয় 

অনুষ্ঠান ারন 

কযা 

৩.৪.১  

        অনুষ্ঠান  
ভরষ্ট াংখ্যা 

৪.০০ 

 
৫ ৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭ 

৩.৫          

       

৩.৫.১ 

             

     

তারযে তারযে ১.০০ -  
জানুয়ারয, 

২০২১ 

        

২০২১ 

    , 

২০২১ 

এরপ্রর, 

২০২১ 
সভ, ২০২১ 

জানুয়ারয, 

২০২২ 

জানুয়ারয, 

২০২৩ 

৩.৬         

       

৩.৬.১ 

        

        

তারযে তারযে ১.০০ -  
সপব্রুয়াযী,

২০২১ 

    , 

২০২১ 

এরপ্রর, 

২০২১ 

সভ, 

২০২১ 

জুন, 

২০২১ 

জানুয়ারয, 

২০২২ 

জানুয়ারয, 

২০২৩ 

 

৪. রফএর 

   সটক্সটাইর 

ইরজরনয়ারযাং 

রডিী অজযদন 

দমারগতা 

সজাযদাযকযণ 

৭.০০ 

৪.১ চূড়ান্ত 

দফ যয োত্র-

োত্রীদদয 

ভরন্বত 

াক্ষাতকায 

(Comprehe

nsive Viva) 
এ অাংিণ।  

৪.১.১ ভরন্বত 

াক্ষাতকায 

(Comprehen

sive Viva) এ 

অাংিণ। 

ভরষ্ট      ৪.০০ ৮১ ৮১ ৮৮ ৭৯ ৭০ ৬২ ৫৩ ১২০ ১২০ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

          

(Calculatio

n method 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন 

 

রক্ষভাত্রা/রনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020- 21) 

পর্কষ্েপণ 
(Projection) 

২০২১-২২ 

পর্কষ্েপণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

(ভাি য ২০২০ 

ম যন্ত) 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িররত

ভান 

িররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 
  

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 যয োত্র-

োত্রীদদয 

     ও     

(Project 

Work) ও 

চূড়ান্ত       

ম্পন্নকযণ। 

৪.২.১      

ও     (Project 

Work) ও চূড়ান্ত 

      

ম্পন্নকযণ। 

ভরষ্ট      ৩.০০ ৮১ ৮১ ৮৮ ৭৯ ৭০ ৬২ ৫৩ ১২০ ১২০ 

৫.রল্প-

কাযোনায়  

োত্র-োত্রীদদয 

ইন্ডারিয়ার 

এটািদভন্ট 

রনরিতকযণ 

এফাং      

ও           

        

দমারগতা 

সজাযদাযকযণ 

 

৮.০০ 

৫.১ অধ্যক্ষ 

কর্তযক রল্প 

কাযোনায় 

চূড়ান্ত দফ যয 

োত্র-োত্রীদদয 

ভদনানয়দনয 

জন্য ত্র সপ্রযণ 

এফাং 

ম যদফক্ষদণয 

জন্য 

সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

৫.১.১ রল্প 

কাযোনায় ত্র 

সপ্রযণ ও 

সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

ভরষ্ট াংখ্যা ৬.০০ ৮১ ৮৮ ৮৮ ৭৯ ৭০ ৬২ ৫৩ ১২০ ১২০ 

৫.২      ও 

          

        

দমারগতা 

    

৫.২.১ 

       / 

       -  

       

          

ভরষ্ট াংখ্যা ২.০  - - ০১ - - - - ৩ ৫ 
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ফঙ্গফন্ধু সটক্সটাইর ইরজরনয়ারযাং কদরজ, কারাতী, টাঙ্গাইর এয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০২০-২১ 

(দভাট ভান ২৫) 

 

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

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত 

ভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তরযক কভ যকাদন্ড 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও 

জফাফরদর 

রনরিতকযণ 

১১ 

১.১ [ ] ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি 

(এরএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১  ] এরএ’য কর তত্রভারক 

প্ররতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকারত 
াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

 [১.১.২] এরএ টিদভয ভারক বা 

অনুরষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

 [১.২] শুদ্ধািায/উত্তভ িি যায রফলদয় 

অাংীজনদদয দঙ্গ ভতরফরনভয় 
 [১.২.১ ]ভতরফরনভয় বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা 

রফলদয়  সফািীতা /অাংীজনদদয 

অফরতকযণ 

[১.৩.১ ] অফরতকযণ বা 

আদয়ারজত 
াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলদয়  

সফািীতাদদয অফরতকযণ 

[১.৪.১] অফরতকযণ বা 

আদয়ারজত   
         াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

াংক্রান্ত তত্রভারক প্ররতদফদন 

উর্ধ্যতন কর্তযদক্ষয রনকট সপ্রযণ 

[১.৫.১]  তত্রভারক প্ররতদফদন সপ্ররযত         াংখ্যা  ২ ৪ ৩    

 [২] কভ যম্পাদদন 

গরতীরতা আনয়ন ও 

সফায ভান বৃরদ্ধ 

         ৮ 

[২.১] ই-নরথ ফাস্তফায়ন [২.২.১] ই-নরথদত সনাট রনষ্পরত্তকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

- 

 

 

[২.২] উদ্ভাফনী  / ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] নূনতভ একটি উদ্ভাফনী  / ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদদ্যাগ িালুকৃত 
াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ 

১৫-৩-

২১- 
১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভ যম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কভ যম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রায ভান  ২০২০-২১ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িররত ভান 

(Fair) 

িররত 

ভাদনয রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৩] কভ যিাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদতযক  কভ যিারযয জন্য 

প্ররক্ষণ আদয়ারজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ সিড ও তদ্যর্ধ্য প্রদতযক 

কভ যিাযীদক এরএ রফলদয়  প্রদত্ত 

প্ররক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এরএ ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতভ একটি আওতাধীন 

দপ্তয/ একজন কভ যিাযীদক এরএ 

ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ যক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফাভল ণক ক্রয় ভযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় ভযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

িাভদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] ফাভল ণক উন্নয়ন কভ ণসূভচ 

(এভিভ)/ফাদজে ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাভল ণক উন্নয়ন কভ ণসূভচ 

(এভিভ) /ফাদজে ফাস্তফাভয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অভিে আভি ভনষ্পভি 

কাম ণক্রদভয উন্নয়ন 
[৩.৩.১] অভিে আভি ভনষ্পভিকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয িভিয তাভরকা উধ ণতন 

অভপদ টপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয িভিয তাভরকা উধ ণতন 

অভপদ টপ্রভযত 

তারযে ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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        -১ 

 

         (Acronyms) 

 

 

SDG Sustainable development goal 

SIP Small Investment Program 

BUTex Bangladesh University of Textiles 
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        - ২ 

 

কভ যম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়মূ এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 

ক্ররভক 

নাং 
কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূিক কাম যক্রদভয রফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

অনুরফবাগ/াো/অরধাো 

প্রদত্ত প্রভাণক  

 

             

   

১. 

 

১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা িণ 

 

১.১.১ গৃরত  

ধাযাফারক তারিক 

যীক্ষা 

যীক্ষা করভটি রনদদ যনা সভাতাদফক রক্ষক, কভ যকতযা  ও কভ যিাযী 

গদনয ায়তায় ধাযাফারক তারিক যীক্ষা রযিাররত য় 

যীক্ষা করভটি 

অধ্যক্ষ/ সযরজিায/ 

যীক্ষা রনয়ন্ত্রক 

কর্তক প্রদত্ত প্রতযয়ন 

ত্র/ প্রস্তুতকৃত 

যীক্ষায রুটিন।  

ফাাংরাদদ 

সটক্সটাইর 

রফশ্বরফদ্যারয়/ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয়/ 

সযরজিায/ যীক্ষা 

রনয়ন্ত্রক/ যীক্ষা 

করভটি কর্তক প্রদত্ত 

যীক্ষায তারযে।  

২. 

১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা 

িণ 

 

১.২.১ গৃরত  তারিক 

যীক্ষা 

যীক্ষা করভটিয রনদদ যনা সভাতাদফক রক্ষক, কভ যকতযা,  

কভ যিাযীগন ও স্থানীয় প্রাদনয ায়তায় চূড়ান্ত তারিক যীক্ষা 

িণ কযা য় 

১.২.২ গৃরত  

ব্যফারযক যীক্ষা 

যীক্ষা করভটিয রনদদ যনা সভাতাদফক রক্ষক, 

কভ যকতযা  ও কভ যিাযীগদনয ায়তায় চূড়ান্ত ধাযাফারক ব্যফারযক 

যীক্ষা িণ কযা য় 

৩. 

 

২.১ সরদবর রবরত্তক 

রক্ষাথীয উরস্থরত  

২.১.১ সরদবর- ১  

ক্লাদ োত্র-োত্রীদদয উরস্থরতয াংখ্যা াংযক্ষন কযা য়। তাযয 

কর সরদবর এয উরস্থয ায রনধ যাযণ কযা য় 
সযরজিায াো 

াংরিষ্ট সরদবদরয 

সকা য সকা অরড যদনটয 

কর্তক প্রদত্ত প্রতযয়ন 

ত্র  

ক্লাদ োত্র-

োত্রীদদয 

উরস্থরতয াংখ্যা 

২.১.২ সরদবর-২  

২.১.৩ সরদবর-৩  

২.১.৪ সরদবর-৪ 

৪. 
২.২  ক্লা রুটিন 

প্রণয়ন 

২.২.১ প্রণীত ক্লা 

রুটিন  
রুটিন করভটি বায ভাধ্যদভ রুটিন প্রনয়ণ কদযন 

ক্লা রুটিন করভটি 

াংরিষ্ট ক্লা রুটিন 
াংরিষ্ট সরদবদরয 

রফলয়। 

৫. 

২.৩  ক্লা রুটিন 

অনুমায়ী ক্লা িণ 

 

২.৩.১ গৃরত তারিক 

ক্লা 
ক্লা রুটিন অনুাদয াংরিষ্ট রক্ষকগন ক্লা িণ কদযন 

াংরিষ্ট সরদবদরয 

সকা য সকা অরড যদনটয 

কর্তক প্রদত্ত প্রতযয়ন 

ত্র 

 

ক্লাদয াংখ্যায 

রবরত্তদত ২.৩.২ গৃরত  

ব্যফারযক ক্লা 

ক্লা রুটিন অনুাদয াংরিষ্ট রক্ষকগন ল্যাফ এরদটন্টগদনয 

ায়তায় ব্যফারযক ক্লা রযিারনা কদযন 
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ক্ররভক 

নাং 
কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূিক কাম যক্রদভয রফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

অনুরফবাগ/াো/অরধাো 

প্রদত্ত প্রভাণক  

 

             

   

৬. 

৩.১             

           

       

৩.১.১ অনুরষ্ঠত 

ইনদডায সগভ  

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য রনদদ য অনুাদয রক্ষক ,কভ যকতযা ও 

কভ যিাযীগদনয ায়তায় ইনদডায সগভ রযিাররত য়      করভটি 

 

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/ ম্যাগারজন 

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/ ম্যাগারজন 
৩.১.২ অনুরষ্ঠত 

আউটদডায সগভ  

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য রনদদ য অনুাদয রক্ষক ,কভ যকতযা ও 

কভ যিাযীগদনয ায়তায় আউটদডায সগভ রযিাররত য় 

৭. ৩.২         প্রকা 
৩.২.১ প্রকাভত 

        

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য রনদদ য অনুাদয রক্ষক ,কভ যকতযা,কভ যিাযী ও 

োত্র-োত্রীদদয অাংিন ও  ায়তায় ম্যাগারজন প্রকারত য় 
        কভভটি 

ম্যাগারজদনয প্রচ্ছদদয 

কর।  

ম্যাগারজদনয 

প্রচ্ছদদয কর। 

৮. 

৩.৩ Tech Fest/ 

Seminar 

       

৩.৩.১       Tech 

Fest/ Seminar 

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য রনদদ য অনুাদয রক্ষক ,কভ যকতযা,কভ যিাযী ও 

োত্র-োত্রীদদয অাংিন ও  ায়তায় সটকরনকযার সরভনায 

আদয়াজন য় 

 

         কভভটি 

 

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/         

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/         

৯. 
৩.৪ জাতীয় অনুষ্ঠান 

ারন কযা 

৩.৪.১  

        অনুষ্ঠান  

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য রনদদ য অনুাদয রক্ষক ,কভ যকতযা,কভ যিাযী ও 

োত্র-োত্রীদদয অাংিন ও  ায়তায় ারন/ উদমান কযা য় 

 

 

জাতীয় অনুষ্ঠান করভটি 

 

 

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/         

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/         

১০. 
৩.৫       রণ 

       

৩.৫.১         

      রণ  

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য রনদদ য অনুাদয রক্ষক ,কভ যকতযা,কভ যিাযী ও 

োত্র-োত্রীদদয অাংিন ও  ায়তায় ারন/ উদমান কযা য় 

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/         

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/         

১১ 
৩.৬         

       

৩.৬.১         

        

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য রনদদ য অনুাদয রক্ষক ,কভ যকতযা,কভ যিাযী ও 

োত্র-োত্রীদদয অাংিন ও  ায়তায় ারন/ উদমান কযা য় 
ফনদবাজন করভটি 

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/        

রস্থয রিত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/        

১২ 

৪.১ চূড়ান্ত দফ যয োত্র-

োত্রীদদয ভরন্বত 

াক্ষাতকায 

(Comprehensive 

Viva) এ অাংিণ।  

৪.১.১ ভরন্বত 

াক্ষাতকায 

(Comprehensive 

Viva) এ অাংিণ। 

িায ফেয সভয়াদী কর রফলদয়য (রফলয়রবরত্তক ৬০% ও অন্যান্য  

রফলয় ৪০%) উয এই ভরন্বত াক্ষাতকায অনুরষ্ঠত দয় থাদক,মা 

ভরন্বত াক্ষাতকায কভটিয ভাধ্যদভ মূল্যায়ন কযা য়।  

যীক্ষা করভটি 

ফাাংরাদদ সটক্সটাইর 

রফশ্বরফদ্যারয়/ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয় কর্তক 

প্রদত্ত যীক্ষায 

পরাপর।  

ফাাংরাদদ 

সটক্সটাইর 

রফশ্বরফদ্যারয়/ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয় 

কর্তক প্রদত্ত 

যীক্ষায পরাপর। 
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ক্ররভক 

নাং 
কাম যক্রভ কভ যম্পাদনসূিক কাম যক্রদভয রফফযণ 

ফাস্তফায়নকাযী 

অনুরফবাগ/াো/অরধাো 

প্রদত্ত প্রভাণক  

 

             

   

১৩. 

৪.২  চূড়ান্ত দফ যয 

োত্র-োত্রীদদয      

ও     (Project 

Work) ও চূড়ান্ত 

      ম্পন্নকযণ। 

৪.২.১      ও     

(Project Work) ও 

চূড়ান্ত       

ম্পন্নকযণ। 

সুাযবাইজায ও প্রদজট মূল্যায়ন কভটিয মুল্যায়দনয ভাধ্যদভ চূড়ান্ত 

দফ যয প্রদতযক োত্র-োত্রীদদয তাদদয সেরয়ারাইদজন রফলদয়য 

উয একটি রনরদ যস্ট গদফলণা রনব যয      ও     ম্পন্ন কযা য়।  

চূড়ান্ত যীক্ষায পভ য রপরাদয কর সমাগ্যতা অজযন কযদর ,োত্র-

োত্রীদদয পভ য-রপরা কযাদনা য়। তাযয যীক্ষা করভটি 

ফাাংরাদদ সটক্সটাইর রফশ্বরফদ্যারদয়য রনদদ য সভাতাদফক রক্ষক , 

কভ যকতযা,কভ যিাযী ও স্থানীয় প্রাদনয ায়তায় যীক্ষা রযিারনা 

কদযন 

যীক্ষা করভটি 

ফাাংরাদদ সটক্সটাইর 

রফশ্বরফদ্যারয়/ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয় কর্তক 

প্রদত্ত যীক্ষায 

পরাপর। 

ফাাংরাদদ 

সটক্সটাইর 

রফশ্বরফদ্যারয়/ঢাকা 

রফশ্বরফদ্যারয় 

কর্তক প্রদত্ত 

যীক্ষায পরাপর। 

১৪. 

৫.১ অধ্যক্ষ কর্তযক 

রল্প কাযোনায় চূড়ান্ত 

দফ যয োত্র-োত্রীদদয 

ভদনানয়দনয জন্য ত্র 

সপ্রযণ এফাং 

ম যদফক্ষদণয জন্য 

সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

৫.১.১ রল্প কাযোনায় 

ত্র সপ্রযণ ও 

সুাইবাইজায 

ভদনানয়ন। 

রদরফাদয অাং রদদফ রভর-কাযোনায ম্মরতক্রদভ অধ্যক্ষ 

ভদাদয় রক্ষথীদদয ইন্ডারিয়ার এটািভদন্টয ব্যফস্থা কদযন।  

ইন্ডারিয়ার এটািভন্ট 

ইবালুদয়ন করভটি 

অধ্যক্ষ কর্তক প্রদত্ত 

প্রতযয়ন ত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/        

অধ্যক্ষ কর্তক প্রদত্ত 

প্রতযয়ন ত্র/ 

সনাটি/অরপ 

আদদ/        

 

৫.২      ও 

                  

দমারগতা     

৫.২.১        / 

      -         

          

অধ্যক্ষ ভদাদদয়য রনদদ যদ ফযাে অনুাদয ফযাে অনুাদয 

রক্ষকগণ কনপাদযন্স/        এ প্রকা কদয থাদকন। 
গদফলনা টিভ 

গদফলনা দত্রয প্রথভ 

পৃষ্ঠায কর/ নদ 

ত্র।  

গদফলনা দত্রয 

কর/ নদ ত্র। 
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াংদমাজনী ৩ 

 

কভ যম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজযদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম যাদয়য অন্যান্য কাম যারদয়য রনকট সুরনরদ যষ্ট িারদা 

 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূিক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

িারদা/প্রতযাা 

িারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

রক্ষা ভন্ত্রণারয় (ফাাংরাদদ সটক্সটাইর 

রফশ্বরফদ্যারয় ও ঢাকা রফশ্বরফদ্যারয় ) 

১.১ আবযন্তযীণ 

যীক্ষা িণ 

১.১.১ গৃরত  ধাযাফারক 

তারিক যীক্ষা 

োত্র/োত্রীদদয যীক্ষা  

পর প্রকা 

ফস্ত্র অরধদপ্তয রনয়রন্ত্রত  সটক্সটাইর 

ইরজরনয়ারযাং কদরজমুদ  মথাভদয় 

যীক্ষা িণ ও পরাপর প্রকা কযায 

জন্য দারয়েপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

মথাভদয় পরাপর 

প্রকাদ রফরম্ব দত 

াদয  

১.২ চূড়ান্ত যীক্ষা 

িণ  

 

১.২.১ গৃরত  তারিক 

যীক্ষা 

োত্র/োত্রীদদয যীক্ষা 

িণ ও পর প্রকা 

১.২.২ গৃরত  ব্যফারযক 

যীক্ষা 

 

 

 

 


