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উপক্রমনণকা (Preamble) 
 

 

সরকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহ সজারোর করা, সুশাসি 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার নিনিতকরদণর মাধ্যদম রুপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর বস্ত্র অনিেপ্তরািীি অধ্যক্ষ, শহীে আবদুর রব সসরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল  

এবাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালদয়র অিীি মহাপনরচালক, বস্ত্র অনিেপ্তর, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়  

এর মদধ্য ২০১৯ সাদলর জুি মাদসর ১৯ তানরখ এই বানষ িক কম িসম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হদলা। 

 

 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ নিম্ননলনখত নবষয় সমূদহ সম্মত হদলি : 
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শহীে আবদুর রব সসরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং কদলজ, বনরশাল এর  বানষ িক কম িসম্পােদির 

সানব িক নচত্র  

(Overview of the performance of the Shahid Abdur Rab Serniabat Textile Engineering 
College, Barisal) 

 

সাম্প্রনতক বছরসমূদহর (3 বছর) প্রিাি অজিিসমূহঃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর ভিশন ২০২১ বাস্তবায়দনর লদে বস্ত্র ভশদে দেদশ ও ভবদেদশ  Executive level এ েে 

মানব সম্পে (Skilled Manpower) ততভর কদর শহীে আবদুর রব দসরভনয়াবাত দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং কদলজ, বভরশাল 

গুরুত্বপূণ ণ ভূভমকা পালন করদে। ভবগত ০৩ (ভতন) বেদর শহীে আবদুর রব দসরভনয়াবাত দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং কদলজ, 

(SARSTEC) বভরশাল দেদক ভবএসভস ইন দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং দকাদস ণ ২১৯ জন ভিদলামা ইন দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং 

দকাদস ণ ২৬৩ জন ভশোেী  পাশ কদরদে এবাং ২০১৯ সদন অত্র কদলদজ ভবএসভস দকাদস ণ ১২০ জন ও ভিদলামা দকাদস ণ দকান 

ভশোেীদক িভতণ করা হয় নাই। এোড়া ভবএসভস ও ভিদলামা দকাদস ণর ৬৫% দমধাবী োত্র-োত্রীদের বৃভি প্রোন করা হদে। 

দৃভিনন্দন শহীে ভমনার ও ৪টি দকায়াে ণার ভনম ণান করা হদয়দে। একই সাদে মাভিপাপ ণাস হল, একাদিভমক িবন, উইভিাং দসি, 

িাইাং দসি, োত্রাবাস, োত্রীভনবাস, অভিসাস ণ িরভমেরী ও দগি হাউজ এর কাজ দশষ হদয়দে। কম ণরত ভশেকদের পেদনাভত 

দেওয়া হদয়দে। নতুন ভশেক ভনদয়াগ দেওয়া হদে। 

সমস্যা ও চযাদলিসমূহঃ 

বতণমাদন ৪টি ভবিাগ (ইয়ান ণ ইভিিঃ ভবিাগ, দিভিক ইভিিঃ ভবিাগ, ওদয়ে প্রদসভসাং ইভিিঃ ভবিাগ, এযাপাদরল ইভিিঃ ভবিাগ) চালু 

োকা সদেও ভবিাগওয়ারী ভশেকদের পে সৃভি না হওয়া এবাং ভবদ্যমান পদের ভশেক ভনদয়াগ না হওয়ার িদল ভশেক সেতা 

রদয় যাদে। তাোড়া দেক্সোইল কযািার না োকায় এবাং দবসরকারী ভশে প্রভতষ্ঠাদন দবশী দবতনিাতা পাওয়ায় দেক্সোইল 

ইভিভনয়ারগণ ভশেকতা দপশায় আসদত আগ্রহী হদে না। প্রদয়াজনীয় ভশেক, ভশেকদের দেশী-ভবদেশী প্রভশেদণর ব্যবস্থা, 

পদোনভতর দেদত্র দেক্সোইল ব্যভতত এল্যাইি ইভিভনয়াভরাং (কভম্পউোর, ইদলকভিকযাল, ম্যাকাভনকযাল, িযাশন এন্ড ভিজাইন) 

ও অ-কাভরগভর পেগুভলর দেদত্র সহকারী অযাপাপক হদত সহদযাগী অযাপাপদক পেদনাভত সীভমত হওয়া এবাং ভশেকদের পেগুদলা 

ভব.ভস.এস কযািার ভুক্ত না হওয়ায় অদনক ভশেক ভনদয়াগ পাওয়া সদেও চাকুভর দেদড় অন্যত্র চদল যাদে। এ োড়াও অত্র 

কদলদজর ভশেকদের শুন্য পেগুদলা ভবভপএসভস (বাাংলাদেশ পাবভলক সাভি ণস কভমশন) কর্তণক ভশেক ভনদয়াদগ ভবলভিত হয়। 

মাভি ভমভিয়া ক্লাশরুম, ভশোেীদের দকা-কাভরকুলাম কায ণক্রম বৃভি করা, দবসরকারী ভশেকারখানায় ভশোেীদের প্রভশেদণর 

দকান নীভতমালা না োকায় ভশোেীদের প্রভশেণ প্রোদন ভমল মাভলকগন অভনহা প্রকাশ কদর। সরকারী-দবসরকারী বস্ত্র 

ভশে/ভশো প্রভতষ্ঠাদনর মদযাপ সমন্বয়হীনতা, এভপএ মূল্যায়ন সময়সীমার মদযাপ ভশো প্রভতষ্ঠান সমুদহর পরীোর িলািল সঠিক 

সমদয় প্রকাশ না হওয়া। 

িনবষ্যত পনরকল্পিাঃ  

ভবএসভস ইন দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং ভশোর গুনগত ও পভরমানগত মান বৃভি করা, বাাংলাদেশ দেক্সোইল ভবশ্বভবদ্যালদয়র সাদে 

দযৌেিাদব Need-based curriculum প্রণয়দণ সহদযাভগতা করা, ভশে কারখানার চাভহো দমাতাদবক েে Executive-
level প্রক ৌশলী/প্রযুভক্তভবে ততভর কদর তাদেরদক বস্ত্র ভশদে দয সকল ভবদেশী প্রক ৌশলী/প্রযুভক্তভবে ভনদয়াভজত আদে, তাদের 

স্থাদন দেশীয় প্রক ৌশলী/প্রযুভক্তভবে প্রভতস্থাপন করা, বস্ত্র ভশে মাভলকদের সাদে সমন্বয় কদর ভশোেীদের ভমল এোচদমন্ট বৃভি 

করা এবাং সদব ণাপভর েে দেশী  প্রক ৌশলী/প্রযুভক্তভবে ভনদয়াদগর মাযাপদম তবদেভশক মুদ্রা রোয় সহদযাভগতা করা। ০৪ বেদরর 

দকাস ণ ০৪ বেদর দশষ করা। 

২০১৯-২০ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহঃ 

 প্রভতষ্ঠাদন ভবএসভস ১২০ আসদন ভশোেী িভতণ করা; 

 নবএসনস সকাদস ি ৪১৩০ টি তানিক ক্লাস ও ১১৪০ টি ব্যবহানরক ক্লাশ গ্রহি করা; 

 নিদলামা সকাদস ি ৫১০ টি তানিক ক্লাস ও ২০৫ টি ব্যবহানরক ক্লাশ গ্রহি করা; 

 নিি িানরত িারাবানহক ফাইিাল পরীক্ষা সমুহ গ্রহি করা; 

 সকা-কানরকুলাম কার্ িক্রম বৃনদ্ধ করা; 

 নবএসনস এবাং নিদলামা ইনিনিয়ানরাং নিগ্রী অজিদি সহদর্ানগতা সজারোরকরণ; 

 নবএসনস ইন সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং নিগ্রী অজিদি 9৫ জি ছাত্র-ছাত্রীর সহদর্ানগতা সজারোরকরণ; 

 নবএসনস ইন সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং 101 জি ছাত্র-ছাত্রীর নশল্প-কারখািায় ইন্ডানিয়াল এোচদমন্ট নিনিতকরণ 

 নিদলামা ইন সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং নিগ্রী অজিদি 97 জি ছাত্র-ছাত্রীর সহদর্ানগতা সজারোরকরণ; 

 নিদলামা ইন সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং 94 জি ছাত্র-ছাত্রীর নশল্প-কারখািায় ইন্ডানিয়াল এোচদমন্ট নিনিতকরণ 

 বরাে সমাতাদবক কাঁচামাল ক্রয় এবাং ব্যবহার নিনিত করি; 

 বরাে সমাতাদবক সমরামত ও সাংরক্ষণ নিনিত করি; 
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সসকশি-১ 

 

শহীে আবদুর রব সসরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং কদলজ, বনরশাল  রূপকল্প (Vision), অনিলক্ষয (Mission), 

সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং কার্ িাবনল (Functions) 

 

১.১ রূপকে (Vision): 

বস্ত্র খাদতর জন্য মান-সম্পন েে জনবল ততভর। 

 

১.২  অভিলেয (Mission): 

মানসম্মত ভশো প্রোদনর সকল উপাোদনর যোযে ব্যবহার। 

 

১.৩ দকৌশলগত উদেদেসমূহ (Strategic Objectives): 

 

১.৩.১ দকৌশলগত উদেদেসমূহ : 

১.  নির্ ধানিত পিীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন িণ;   

  ২.  দেণীকদে ভশোেী উপভস্থভত ভনভিতকরণ; 

  ৩. গুণগত ভশোোন জ ািদাি রণ; 

  ৪.  দকা-কাভরকুলাম কায ণক্রম বৃভি করা; 

৫. ভিগ্রী অজণদন সহদযাভগতা দজারোরকরণ (ভবএসভস ও ভিদলামা ইি দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং); 

৬. ভশে-কারখানায় োত্র-োত্রীদের ইন্ডাভিয়াল এোচদমন্ট ভনভিতকরণ;  

৭. ভশেক ও োত্র-োত্রীদের গদবষণা সহদযাগীতা দজারোরকরণ; 

৮. বরাে দমাতাদবক কাঁচামাল ক্রয় এবাং ব্যবহার ভনভিত করন; 

৯. বরাে দমাতাদবক অন্যান্য যন্ত্রপাভত ও সরিােী ভনভিত করন; 

 

 ১.৩.২ আবভেক দকৌশলগত উদেেসমূহ : 

 ১. েেতার সদে বাভষ ণক কম ণসম্পােন চুভক্ত বাস্তবায়ন; 

 ২. েেতা ও তনভতকতার উনয়ন; 

 ৩. তথ্য অভধকার ও স্বপ্রদণাভেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; 

 ৪. কায ণপিভত ও দসবার মাদনানয়ন; 

 ৫. কম ণ পভরদবশ উনয়ন; 

 ৬. আভে ণক ব্যবস্থাপনার উনয়ন। 

 

1.4 কায ণাবভল (Functions) : 

১. তাভেক ও ব্যবহাভরক প্রভশেদণর সমন্বদয় মান সম্পন বস্ত্র প্রদকৌশ ও প্রযুভক্ত ভবষদয় গুণগত ভশো প্রোন 

২.  ভবশ্বভবদ্যালয় ও কাভরগভর ভশো দবাদি ণর একাদিভমক কযাদলন্ডার অনুযাভয় সকল ক্লাশ গ্রহণ; 

৩.  ভশোেীদের ধারাবাভহক মূল্যায়ন ও িাইনাল পরীো গ্রহণ করা; 

৪.  প্রভতষ্ঠাদনর সকল ল্যাদবর দমভশনসমূহ সচল দরদখ, ক্লাশ রুটিন দমাতাদবক ব্যবহাভরক ক্লাশ গ্রহণ;  

৫. ভশে প্রভতষ্ঠাদন প্রভশেণকালীন সমদয় মভনেভরাং এবাং প্রভশেণ দশদষ প্রভতষ্ঠাদন পরীো,       

    Presentation, Comprehensive Viva গ্রহণ করা; 

৬  ইনদিার ও আউেদিার দগমস পভরচালনা করা; 

৭.  দকা-কাভরকুলাম কায ণক্রম পভরচালনা করা।  

৮. বরাে দমাতাদবক কাঁচামাল ক্রয় এবাং ব্যবহার ভনভিত করন; 

৯. বরাে দমাতাদবক দমরামত ও সাংরেণ ভনভিত করন; 
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সসকশি-২ 

শহীে আবদুর রব সসরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং কদলজ, বনরশাল, সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানিকার কার্ িক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 
strategic 
Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performanc
e Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight of 
Performa

nce 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-
19) 

প্রেপণ 

(Projecti
on) 

২০২০-2১ 

প্রেপণ 

(Projec
tion) 

২০2১-2২ ২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

শহীে আবদুর রব সসরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং কদলজ, বনরশাল এর সকৌশলগত উদেশ্য সমূহ  

১.  ননর্ ধানিত 

পিীক্ষা গ্রহণ 

সম্পন্নকিণ  

২৪.০০ ১.১ নিএসনস 

সকাদস ি আিযন্তরীণ 

পরীক্ষা গ্রহণ 

 

 

১.১.১ গৃনহত  

িারাবানহক 

তানিক পরীক্ষা 

সাংখ্যা 

 

৩.০০ ১২ ১৬ ১৬ -- -- -- -- ১৬ ১৬ 

১.২.১ গৃনহত  

িারাবানহক 

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

সাংখ্যা ৩.০০ ৬ ৮ ৮ -- -- -- -- ৮ ৮ 

১.২ নিএসনস 

সকাদস ি চূড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহণ  

১.২.১ গৃনহত  

তানিক পরীক্ষা 

সাংখ্যা 

 

৩.০০ ৬ ৮ ৮ -- -- -- -- ৮ ৮ 

১.২.২ গৃনহত  

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

সাংখ্যা ৩.০০ ৬ ৮ ৮ -- -- -- -- ৮ ৮ 

১.৩ নিপ্লামা 

সকাদস ি আিযন্তরীণ 

পরীক্ষা গ্রহণ 

 

 

 

১.৩.১ গৃনহত  

িারাবানহক 

তানিক পরীক্ষা 

সাংখ্যা 

 

৩.০০ ১৪ ১৪ 10 -- -- -- -- 6 2 

১.৩.২ গৃনহত  

িারাবানহক 

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

সাংখ্যা ৩.০০ ৭ ৭ 5 -- -- -- -- 3 1 

১.৪ নিপ্লামা 

সকাদস ি চূড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহণ  

১.৪.১ গৃনহত  

তানিক পরীক্ষা 

সাংখ্যা 

 

৩.০০ ৬ ৬ 5 -- -- -- -- 3 1 

১.৪.২ গৃনহত  

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

সাংখ্যা ৩.০০ ৬ ৬ 5 -- -- -- -- 3 1 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 
strategic 
Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performanc
e Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight of 
Performa

nce 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-
19) 

প্রেপণ 

(Project
ion) 

২০২০-2১ 

প্রেপণ 

(Project
ion) 

২০2১-2২ ২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২. সেণীকদক্ষ 

নশক্ষাথী 

উপনস্থনত 

নিনিতকরণ 

১৪.০০ ২.১ নিএসনস 

সকাদস ি সসনমস্টার 

নিনত্তক নশক্ষাথীর 

উপনস্থনত  

২.১.১ সকল 

সলদিল এবাং 

সকল সসনমস্টার 

% 7.০০ ৯2% ৯০% ৯2% ৮৭% ৮৫% ৮৩% ৮০% ৯১% ৯2% 

২.১ নিপ্লামা 

সকাদস ি সসনমস্টার 

নিনত্তক নশক্ষাথীর 

উপনস্থনত  

২.১.১ সকল 

সলদিল এবাং 

সকল সসনমস্টার 

% 7.০০ ৯৩% ৯2% ৯2% ৮৭% ৮৫% ৮৩% ৮০% ৯১% ৯2% 

৩. গুণগত 

নশক্ষাোি 

জ ািদািকরণ 

১২.০০ ৩.১ নিএসনস 

সকাদস ি ক্লাশ রুটিি 

প্রণয়ি 

৩.১.১ প্রণীত ক্লাশ 

রুটিি  

তানরখ 

 

১.০০ এনিল 

২০১৬ 

এনিল, 

২০১৮ 

এনিল, 

২০১৭ 

-- -- -- -- এনিল, 

২০১৯ 

এনিল, 

২০২০ 

৩.২  নিএসনস 

সকাদস ি ক্লাশ রুটিি 

অনুর্ায়ী ক্লাশ গ্রহণ 

৩.২.১ গৃনহত 

তানিক ক্লাশ 

সাংখ্যা 3.০০ ১৪১৫ ১৫৬০ ৪১৩০ ২৮৭০ ২৮৫৭ ২৮৩৫ ২৮০০ ২৮৯৯ ২৯২৯ 

৩.২.২ গৃনহত 

ব্যবহানরক ক্লাশ 

সাংখ্যা ৩.০০ ৮৯২ ৮৯৫ ১১৪০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৭৫০ ৭৯০ ৮১০ 

৩.১ নিপ্লামা 

সকাদস ি  ক্লাশ রুটিি 

প্রণয়ি 

৩.৩.১ প্রণীত 

ক্লাশ রুটিি  

তানরখ 

 

১.০০  ানু

য়ািী 

 ানুয়া

িী 

 ানুয়ািী -- -- -- --  ানুয়ািী  ানুয়ািী 

৩.২  নিপ্লামা 

সকাদস ি ক্লাশ রুটিি 

অনুর্ায়ী ক্লাশ গ্রহণ 

৩.৩.২ গৃনহত 

তানিক ক্লাশ 

সাংখ্যা ২.০০ ১৫৬৯ ১৪৪৪ ৫১০ ৫০০ ৪৯৫ ৪৯০ ৪৮০ 2০০ -- 

৩.৪.১ গৃনহত 

ব্যবহানরক ক্লাশ 

সাংখ্যা ২.০০ ১৭৩০ ৬১৫ 2০৫ 2০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১০০ -- 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 
strategic 
Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performanc
e Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight of 
Performa

nce 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-
19) 

প্রেপণ 

(Projecti
on) 

২০২০-2১ 

প্রেপণ 

(Projec
tion) 

২০2১-2২ ২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৪. সকা-

কানরকুলাম 

কার্ িক্রম বৃনদ্ধ 

করা 

11.০০ ৪.১ িানষ ধক ক্রীড়া 

িনতপ্ ানিতা 

আপ্য়া ন 

 

৪.১.১ অনুনষ্ঠত 

ইিদিার সগমস 

তানরখ ১.০০ জেব্রু

য়ািী 

জেব্রুয়া

িী 

জেব্রুয়ািী -- -- -- -- জেব্রুয়ািী জেব্রুয়ািী 

৪.১.২ অনুনষ্ঠত 

আউেদিার সগমস 

তানরখ ১.০০ জেব্রু

য়ািী 

জেব্রুয়া

িী 

জেব্রুয়ািী -- -- -- -- জেব্রুয়ািী জেব্রুয়ািী 

৪.২ ম্যািান ন 

প্রকাশ 

৪.২.১ প্রকানশত 

ম্যািান ন 

তানরখ 1.০০  ানু

য়ািী 

 ানুয়া

িী 

 ানুয়ািী -- -- -- --  ানুয়ািী  ানুয়ািী 

৪.৩ জাতীয় ভেবস 

পালন 

 

৪.৩.১ স ল 

 াতীয় নদবস 

পালি  

তাভরখ 6.০০ 

 

5 6 6 5 4 3 2 6 

 

6 

 

৪.4 বনদিাজন 

আদয়াজন 

৪.4 আদয়াজীত 

বনদিাজন 

তানরখ 1.০০    ানুয়ািী জেব্রুয়া

িী 

মার্ ধ এনপ্রল জম  ানুয়ািী  ানুয়ািী 

৪.5 নবীন বরন 

অনুষ্ঠাদনর 

আদয়াজন 

৪.5 অনুভষ্ঠত 

নবীন বরন  

তানরখ 1.০০   এনপ্রল 1 জম 10 জম 15 জম 20 জম এনপ্রল এনপ্রল 

৫. নিগ্রী অজিদি 

সহদর্াগীতা 

সজারোরকরণ 

(নবএসনস ও 

নিদলামা ইন 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং) 

6.০০ ৫.১ পিীক্ষায় 

অংশগ্রহণ 

৫.১.১ নিএসনস 

সকাদস ি উত্তীণ ি 

নশক্ষাথী 

সংখ্যা 3.০০ ৭৪ ৭2 9৪ 84 ৭৫ 65 55 ৯৪ ৯5 

৫.১.২ নিপ্লামা 

সকাদস ি উত্তীণ ি 

নশক্ষাথী 

সংখ্যা 3.০০ ৯০ ৯৪ ৯৭ ৮৯ ৮৭ ৮5 ৮০ ৯৫ ৯৯ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 
strategic 
Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performanc
e Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight of 
Performa

nce 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-
19) 

প্রেপণ 

(Projecti
on) 

২০২০-2১ 

প্রেপণ 

(Projec
tion) 

২০2১-2২ ২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৬. নশল্প 

কািখানায় ছাত্র-

ছাত্রীপ্দি 

ইন্ডানিয়াল 

এটাচপ্মন্ট 

নননিতকিণ 

6.০০ ৬.১ নশল্প 

কািখানায় 

ইন্ডানিয়াল 

এটাচপ্মন্ট নশক্ষাথী 

জিিণ 

৬.১.১ নিএসনস 

সকাদস ি ইন্ডানিয়াল 

এটাচপ্মন্ট 

কার্ িক্রম সম্পন্ন  

নশক্ষাথী 

সংখ্যা 3.০০ ৭৪ ৯5 ৯৫ -- -- -- -- ৯৪ ৯5 

৬.১.২ নিপ্লামা 

সকাদস ি ইন্ডানিয়াল 

এটাচপ্মন্ট 

কার্ িক্রম সম্পন্ন  

নশক্ষাথী 

সংখ্যা ৩.০০ ৯১ ৯৫ ৯৭ -- -- -- -- ৯৯ ১০০ 

৭. ভশেক ও 

োত্র-োত্রীদের 

গদবষণা 

সহদযাগীতা 

দজরোরকরণ; 

3.০০ ৭.১ ভশেক ও 

োত্র-োত্রীদের 

গদবষণা 

সহদযাগীতা 

৭.১.১ নবএসনস 

জ াকস ধি ছাত্র-

ছাত্রীকদি গকবষণা  

সাংখ্যা 3.00          
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 
strategic 
Objectiv

es) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performanc
e Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

(Weight of 
Performa

nce 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি লক্ষযমাত্রা/নিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-
19) 

প্রেপণ 

(Projecti
on) 

২০২০-2১ 

প্রেপণ 

(Projec
tion) 

২০2১-2২ ২০১৭-

১৮ 

২০১৮

-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম চলনত

মাি 

চলনত 

মাদির 

নিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

8. বরাে 

দমাতাদবক 

 াঁর্ামাল ক্রয় 

এবং ব্যবহাি 

নিনিত  িি 

2.00 8.1 বরাে 

দমাতাদবক 

 াঁর্ামাল ক্রয় 

এবং ব্যবহাি  িি 

8.1.1. ক্রয়কৃত 

 াঁর্ামাকলি 

পনিমাি 

টা া 1.00 1.5 

লক্ষ 

3 লক্ষ      4 লক্ষ 5 লক্ষ 

8.1.2 ব্যবহৃত 

 াঁর্ামাকলি 

পনিমাি 

% 1.00        100% 100% 

৯. বরাে 

দমাতাদবক 

অন্যান্য যন্ত্রপাভত 

ও সরিােী 

ভনভিত করন; 

2.00 9.1 বরাে 

দমাতাদবক অন্যান্য 

যন্ত্রপাভত ও 

সরিােী ভনভিত 

করন 

9.1.1. বিাদ্দকৃত 

অন্যান্য যন্ত্রপাভত 

ও সরিােীর 

পনিমাি 

টা া 1.00 3 

লক্ষ 

4 লক্ষ      4 লক্ষ 5 লক্ষ 

9.1.2 ব্যবহৃত 

অন্যান্য যন্ত্রপাভত 

ও সরিােীর 

পনিমাি 

% 1.00        100% 100% 
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আনম অধ্যক্ষ, শহীে আবদুর রব সসরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং কদলজ, বনরশাল, মহাপনরচালক, বস্ত্র অনিেপ্তর, 

বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় এর নিকে অঙ্গীকার করনছ সর্, এই চুনিদত বনণ িত ফলাফল অজিদি সদচষ্ট থাকব। 

 

 

আনম মহাপনরচালক, বস্ত্র অনিেপ্তর, বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়,  অধ্যক্ষ, শহীে আবদুর রব সসরনিয়াবাত সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং কদলজ, বনরশাল এর নিকে অঙ্গীকার করনছ সর্, এই চুনিদত বনণ িত ফলাফল অজিদি প্রদয়াজিীয় 

সহদর্ানগতা প্রোি করব। 

 

 

 

স্বাক্ষনরত 

 

স্বাক্ষনিত 

অধ্যক্ষ                                   তানরখ : 19.06.2019 

শহীে আবদুর রব সসরনিয়াবাত সেক্সোইল ইনিনিয়ানরাং কদলজ 

বনরশাল 

 

 

 

স্বাক্ষনিত 

মহাপনরচালক        তানরখ : 19.06.2019 

বস্ত্র অনিেপ্তর 

বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় ঢাকা। 
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শহীে আবদুর রব দসরভনয়াবাত দেক্সোইল ইভিভনয়াভরাং কদলজ, বভরশাল এর আবভেক দকৌশলগত উদেেসমূহ- ২০১9-20 

(দমাে মান-২০) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

দকৌশলগত 

উদেে 

(Strategic 
Objectives) 

দকৌশলগত 

উদেদের মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ণক্রম 

(Activities) 

কম ণসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম ণসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 
of PI) 

লেযমাত্রার মান -২০১৮-1৯ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অভত উিম 

(Very 
Good) 

উিম 

(Good
) 

চলভত 

মান 

(Fair) 

চলভতমাদন

র ভনদে 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তভরক  

কম ণকাদন্ড 

স্বেতা বৃভি ও 

জবাবভেভহ 

ভনভিত করণ 

৬ [১.১] বাভষ ণক কম ণসম্পােন চুভক্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সরকারী কম ণসম্পােন 

ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রভশেণ সহ 

অন্যান্য ভবষদয় প্রভশেণ আদয়াজন 

জনঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এভপএ টিদমর মাভসক 

সিার ভসিান্ত বাস্তবাভয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অে ণবেদরর 

বাভষ ণক কম ণসম্পােন চুভক্তর 

মূল্যায়ন প্রভতদবেন উধ্বতন 

কর্তণপদের ভনকে োভখল।   

তাভরখ ০.৫ ২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 

৩০ 

জুলাই, 

২০১৯ 

৩১ 

জুলাই, 

২০১৯ 

১ আগি, 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অে ণবেদরর 

বাভষ ণক কম ণসম্পােন চুভক্তর অধ ণ-

বভষ ণক মূল্যায়ন প্রভতদবেন ঊধ্বণতন 

কর্তণপদের ভনকে োভখল।   

তাভরখ ০.৫ ১৩ জানুয়ারী 

২০২০ 

১৬ 

জানুয়াভর 

২০২০ 

১৭ 

জানুয়াভর 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াভর 

২০২০ 

২১ 

জানুয়াভর 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুিাচার দকৌশল ও তথ্য 

অভধকার বাস্তবায়ন 

[১.২.১]  জাভতয় শুিচার 

কম ণপভরকেনা বাস্তবাভয়ত  

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অভিদযাগ প্রভতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] ভনভে ণি সমদয়র মদযাপ 

অভিদযাগ ভনষ্পভি 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অভিদযাগ ভনষ্পভি 

সাংক্রান্ত মাভসক প্রভতদবেন উধ্বতন 

অভিদস োভখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

  [১.৪] দসবা প্রোন প্রভতশ্রুভত 

হালনাগােকরণ ও বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] দসবা প্রোন প্রভতশ্রুভত 

হালনাগােকৃত 

% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[১.৪.২] ভনধ ণাভরত সমদয় তত্রমাভসক 

বাস্তবায়ন প্রভতদবেন   উধ্বণতন 

অভিদস োভখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২  - 

[১.৪.৩] দসবা গ্রভহতাদের মতামত 

পভরভবেন ব্যবস্থা চালুকৃত  

তাভরখ ০.৫ ৩১ ভিদসির 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়াভর 

২০২০ 

০৭ 

দিব্রুয়াভর 

২০২০ 

১৭ 

দিব্রুয়াভর 

২০২০ 

২৮ 

দিব্রুয়াভর 

২০২০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

দকৌশলগত 

উদেে 

(Strategic 
Objectives) 

দকৌশলগত 

উদেদের মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ণক্রম 

(Activities) 

কম ণসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম ণসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 
of PI) 

লেযমাত্রার মান -২০১৮-1৯ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অভত উিম 

(Very 
Good) 

উিম 

(Good
) 

চলভত 

মান 

(Fair) 

চলভতমাদন

র ভনদে 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২] 

কম িসম্পােদি 

গনতশীলতা 

আিয়ি ও 

সসবার মাি 

বৃনদ্ধ 

৮ [২.১] ই-ফাইনলাং পদ্ধনত বাস্তবায়ি [২.১.১] সকল শাখায় ই- িনথ 

ব্যবহার 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-ফাইদল িনথ নিষ্পনত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] উদ্ভাবিী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

[২.২.১] নূন্যতম একটি উদ্ভাবিী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প চালুকৃত 

তানরখ ১ ১১ মাচ ি 

২০২০ 

১৮ মাচ ি 

২০২০ 

২৫ মাচ ি 

২০২০ 

১ এনপ্রল 

২০২০ 

৮ এনপ্রল 

২০২০ 

[২.৩] নপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি 

সাংনিষ্ট কম িচারী নপআরএল ও ছুটি 

িগোয়িপত্র জারী করা 

[২.৩.১] নপআরএল আদেশ 

জানরকৃত 

% ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি িগোয়ি পত্র 

জানরকৃত 

% ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ [২.৪.১] অনফদসর সকল তথ্য 

হালিাগােকৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আনথ িক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

৬ [৩.১] বাদজে বাস্তবায়দি উন্নয়ি [৩.১.১] বাদজে বাস্তবায়দি 

পনরকল্পিা প্রণীত 

তানরখ  ১ ১৬ আগষ্ট 

২০১৯ 

২০ আগষ্ট 

২০১৯ 

২৪ আগষ্ট 

২০১৯ 

২৮ আগষ্ট 

২০১৯ 

৩০ আগষ্ট 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রমানসক বাদজে 

বাস্তবায়ি প্রনতদবেি োনখলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পনত্তর হাল 

িাগাে তানলকা প্রস্তুত করা 

[৩.২.১] স্থাবর  সম্পনত্তর তানলকা 

হালিাগােকৃত  

তানরখ ০.৫ ৩ সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

৪ মাচ ি 

২০২০ 

[৩.২.২] অস্থাবর  সম্পনত্তর 

তানলকা হালিাগােকৃত 

তানরখ ০.৫ ৩ সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়ারী 

২০২০ 

৪ মাচ ি 

২০২০ 

[৩.৩] অনিে আপনত্ত নিষ্পনত্ত কার্ িক্রদমর 

উন্নয়ি 

[৩.৩.১]  ব্রিশীে জবাব সপ্রনরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অনিে আপনত্ত 

নিষ্পনত্তকৃত  

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টারদিে নবলসহ উইটিনলটি নবল 

পনরদশাি 

[৩.৪.১] নবনসনব/নবটিনসএল এর  

ইন্টারদিে নবল পনরদশানিত  

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২]  সেনলদফাি নবল 

পনরদশানিত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] নবদুযত নবল পনরদশানিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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সাংদর্াজিী-১ 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 
 

 

1. SARSTEC : Sahid Abdur Rab Serniabat textile Engineering College 

2. BPSC : Bangladesh Public Service Commission 

3. BCS : Bangladesh Civil Service 

4. SDG : Sustainable Development goal. 

5. SIP : Small Investment Project. 
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সাংদর্াজিী- ২: কম িসম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী মন্ত্রণালয়/নবিাগ/সাংস্থা এবাং পনরমাপ পদ্ধনতর নববরণ 

 

ক্রনমক 

নং 

কার্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক নববরণ বাস্তবায়িকারী  

ইউনিে 

পনরমাপ পদ্ধনত   

এবাং উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

 মন্তব্য 

১. ১.১ নিএসনস 

সকাদস ি 

আিযন্তরীণ 

পরীক্ষা গ্রহণ 

 

১.১.১ গৃনহত  

িারাবানহক তানিক 

পরীক্ষা 

পরীক্ষা কনমটির 

নিদে িশিা সমাতাদবক 

নশক্ষক, কম িকতিা  ও 

কম িচানরগদণর 

সহায়তায় িারাবানহক 

তানিক পরীক্ষা 

পনরচানলত হয় 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

১.২.১ গৃনহত  

িারাবানহক 

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

১.২ নিএসনস 

সকাদস ি চূড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহণ 

১.২.১ গৃনহত  

তানিক পরীক্ষা 

১.২.২ গৃনহত  

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

১.৩ নিপ্লামা 

সকাদস ি 

আিযন্তরীণ 

পরীক্ষা গ্রহণ 

 

১.৩.১ গৃনহত  

িারাবানহক তানিক 

পরীক্ষা 

পরীক্ষা কনমটির 

নিদে িশিা সমাতাদবক 

নশক্ষক, কম িকতিা  ও 

কম িচানরগদণর 

সহায়তায় িারাবানহক 

তানিক পরীক্ষা 

পনরচানলত হয় 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

 

বানষ িক প্রনতদবেি 

১.৩.২ গৃনহত  

িারাবানহক 

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

১.৪ নিপ্লামা 

সকাদস ি চূড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহণ 

১.৪.১ গৃনহত  

তানিক পরীক্ষা 

১.৪.২ গৃনহত  

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

২ ২.১ নিএসনস 

সকাদস ি 

সসনমস্টার 

নিনত্তক 

নশক্ষাথীর 

উপনস্থনত  

২.১.১ সকল সলদিল 

এবাং সকল 

সসনমস্টার 

প্রনত ক্লাদস ছাত্র-

ছাত্রীদের উপনস্থনতর 

সাংখ্যা সাংরক্ষণ করা 

হয়। তারপর সকল 

নবষদয়র উপনস্থর হার 

নিি িারণ করা হয়। 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

উপনস্থনতর 

শতকরা নিনত্তদত 

 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

2.2 নিকলামা 

দকাদস ণ 

দসভমিার 

ভিভিক 

ভশোেীর 

উপভস্থভত  

২.2.১ সকল দলদিল 

এবাং সকল 

দসভমিার 

প্রনত ক্লাদস ছাত্র-

ছাত্রীদের উপনস্থনতর 

সাংখ্যা সাংরক্ষণ করা 

হয়। তারপর সকল 

নবষদয়র উপনস্থর হার 

নিি িারণ করা হয়। 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

উপনস্থনতর 

শতকরা নিনত্তদত 

 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

৩ ৩.১ নিএসনস 

সকাদস ি ক্লাশ 

রুটিি প্রণয়ি 

৩.১.১ প্রণীত ক্লাশ 

রুটিি  

অধ্যক্ষ মদহােয় 

একাদিনমক কাউনিল 

কনমটির সাদথ 

আদলাচিা সাদপদক্ষ 

রুটিি প্রিয়ণ কদরি 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

তানরদখর নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

৩.২  

নিএসনস 

সকাদস ি ক্লাশ 

রুটিি 

অনুর্ায়ী ক্লাশ 

গ্রহণ 

৩.২.১ গৃনহত 

তানিক ক্লাশ 

ক্লাস রুটিি অনুসাদর 

সাংনিষ্ট নশক্ষকগি ক্লাস 

গ্রহি কদরি 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

৩.২.২ গৃনহত 

ব্যবহানরক ক্লাশ 

ক্লাস রুটিি অনুসাদর 

সাংনিষ্ট নশক্ষকগি ল্যাব 

এনসসদেন্টগদির 

সহায়তায় ব্যাবহানরক   

ক্লাস পনরচালিা কদরি 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 
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 ৩.১ নিপ্লামা 

সকাদস ি  ক্লাশ 

রুটিি প্রণয়ি 

৩.৩.১ প্রণীত ক্লাশ 

রুটিি  

অধ্যক্ষ মদহােয় 

একাদিনমক কাউনিল 

কনমটির সাদথ 

আদলাচিা সাদপদক্ষ 

রুটিি প্রিয়ণ কদরি 

তানরদখর নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

৩.২  

নিপ্লামা 

সকাদস ি ক্লাশ 

রুটিি 

অনুর্ায়ী ক্লাশ 

গ্রহণ 

৩.৩.২ গৃনহত 

তানিক ক্লাশ 

ক্লাস রুটিি অনুসাদর 

সাংনিষ্ট নশক্ষকগি ক্লাস 

গ্রহি কদরি 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

৩.৪.১ গৃনহত 

ব্যবহানরক ক্লাশ 

ক্লাস রুটিি অনুসাদর 

সাংনিষ্ট নশক্ষকগি ল্যাব 

এনসসদেন্টগদির 

সহায়তায় ব্যাবহানরক   

ক্লাস পনরচালিা কদরি 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

৪ ৪.১ িানষ ধক 

ক্রীড়া 

িনতপ্ ানিতা 

আপ্য়া ন 

৪.১.১ অনুনষ্ঠত 

ইিদিার সগমস 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র 

নিদে িশ অনুসাদর 

নশক্ষক, কম িকতিা ও 

কম িচারীগদির 

সহায়তায় ইিদিার ও 

আউেদিার সগমস 

পনরচানলত হয় 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

তানরদখর নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

৪.১.২ অনুনষ্ঠত 

আউেদিার সগমস 

তানরদখর নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

৪.২ 

ম্যািান ন 

প্রকাশ 

৪.২.১ প্রকানশত 

ম্যািান ন 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র 

নিদে িশ অনুসাদর 

নশক্ষক, কম িকতিা, 

কম িচারী ও ছাত্র-

ছাত্রীদের অাংশগ্রহি ও  

সহায়তায় ম্যাগানজি 

প্রকানশত হয়। 

তানরদখর নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

৪.৩ জাতীয় 

অনুষ্ঠাি 

পালি করা 

৪.৩.১ অনুনষ্ঠত 

 াতীয় জশাক নদিস 

অধ্যক্ষ মদহােদয়র 

নিদে িশ অনুসাদর 

নশক্ষক, কম িকতিা, 

কম িচারী ও ছাত্র-

ছাত্রীদের অাংশগ্রহণ ও  

সহায়তায় পালি করা 

হয়। 

 

  

তানরদখর নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

৪.৩.2 অনুভষ্ঠত 

মহাি নব য় নদবস 

৪.৩.৩ অনুনষ্ঠত 

শহীদ নদিস ও 

আন্ত ধানতক 

মাতৃভাষা নদিস 

৪.৩.৪ অনুনষ্ঠত 

 ানতি  নক 

িঙ্গিন্ধু জশখ মুন বুি 

িহমান-এি  ন্ম 

নদিস ও  াতীয় 

নশশু নদিস 

৪.৩.৫ অনুনিত 

িণহতযা নদিস 

৪.৩.৬ অনুনিত 

স্বার্ীনতা ও  াতীয় 

নদিস 
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৫ ৫.১ পিীক্ষায় 

অংশগ্রহণ 

৫.১.১ নিএসনস 

সকাদস ি উত্তীণ ি 

নশক্ষাথী 

চূড়ান্ত পরীক্ষার ফম ি 

নফলাদপর সকল 

সর্াগ্যতা অজিি করদল, 

ছাত্র-ছাত্রীদের ফম ি-

নফলাপ করাদিা হয়। 

তারপর পরীক্ষা কনমটি 

বাংলাদেম সেক্সোইল 

নবশ্বনবযালদয়র নিদে িশ 

সমাতাদবক নশক্ষক, 

কম িকতিা, কম িচারী ও 

স্থািীয় প্রশাসদির 

সহায়তায় পরীক্ষা 

পনরচালিা কদরি 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

৫.১.২ নিপ্লামা 

সকাদস ি উত্তীণ ি 

নশক্ষাথী 

৬ ৬.১ নশল্প 

কািখানায় 

ইন্ডানিয়াল 

এটাচপ্মন্ট 

নশক্ষাথী 

জিিণ 

৬.১.১ নিএসনস 

সকাদস ি ইন্ডানিয়াল 

এটাচপ্মন্ট কার্ িক্রম 

সম্পন্ন  নশক্ষাথী 

 জকাস জশপ্ষ ছাত্র-

ছাত্রীপ্দি চানহদামত 

নমপ্ল এিং িপ্য়া প্ন 

িনতিাপ্নি মপ্নাননত 

নমপ্ল জেনং এি ব্যিস্থা 

কিা হয়। 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

৬.১.২ নিপ্লামা 

সকাদস ি ইন্ডানিয়াল 

এটাচপ্মন্ট কার্ িক্রম 

সম্পন্ন  নশক্ষাথী 

৭ ৭.১ ভশেক 

ও োত্র-

োত্রীদের 

গদবষণা 

সহদযাগীতা 

৭.১.১ নবএসনস 

জ াকস ধি ছাত্র-

ছাত্রীকদি গকবষণা  

সাংনিষ্ট নবিাদগর 

নশক্ষকগি গদবষিা 

কার্ িক্রম পনরচালিা ও 

তোরকী কনরদবি। 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

8. 8.1 াঁর্ামাল 

ক্রয় এবং 

ব্যবহাি  িি 

8.1.1. ক্রয়কৃত 

 াঁর্ামাকলি পনিমাি 

নবনিন্ন নবিাকগি র্ানহদা 

জমাতাকব  পিীক্ষা-

নিনিক্ষা  িাি  াঁর্ামাল 

ক্রয় 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

বস্ত্র 

অনর্দপ্তি 

বিাদ্দ 

9. 9.1 জমিামত 

ও সংিক্ষি 

9.1 জমনশিািী 

জমিামত ও সংিক্ষি 

নবনিন্ন নবিাকগি 

ব্যবহৃত যন্ত্রপানত সর্ল 

িাখাি ব্যবস্থা  িা 

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং 

কদলজ, বনরশাল 

সাংখ্যার নিনত্তদত 

বানষ িক প্রনতদবেি 

 

বস্ত্র 

অনর্দপ্তি 

বিাদ্দ 
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সাংদর্াজিী ৩ : কম িসম্পােদির লদক্ষয অন্য মন্ত্রণালয়/নবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার নিকে সুনিনে িষ্ট কম িসম্পােি চানহোসমূহ 

 

প্রনতষ্ঠাদির িাম সাংনিষ্ট 

কার্©ক্রম 

কম িসম্পােি সূচক উি প্রনতষ্ঠাদির 

নিকে 

চানহো/প্রতযাশা 

চানহো/প্রতযাশার 

সর্ৌনিকতা 

প্রতযাশা পূরণ 

িা হদল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

নশক্ষা মন্ত্রণালয় 

(বাাংলাদেশ 

সেক্সোইল 

নবশ্বনবযালয়) 

৩.১ আিযন্তরীণ 

পরীক্ষা গ্রহণ 

 

 

 

 

৩.১.১ গৃনহত  

িারাবানহক তানিক 

পরীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদের 

পরীক্ষা  ফল 

প্রকাশ 

বস্ত্র পনরেপ্তর নিয়নন্ত্রত  

শহীে আবদুর রব 

সসরনিয়াবাত 

সেক্সোইল 

ইনিনিয়ানরাং কদলজ, 

বনরশাল সমুদহ  

র্থাসমদয় পরীক্ষা 

গ্রহণ ও ফলাফল 

প্রকাশ করার জন্য 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠাি 

 

র্থাসমদয় 

ফলাফল 

প্রকাদশ 

নবলম্ব হদত 

পাদর  

৩.২.১ গৃনহত  

িারাবানহক 

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

৩.২ চূড়ান্ত 

পরীক্ষা গ্রহণ  

 

৩.২.১ গৃনহত  

তানিক পরীক্ষা 

ছাত্র/ছাত্রীদের 

পরীক্ষা গ্রহণ ও 

ফল প্রকাশ ৩.২.২ গৃনহত  

ব্যবহানরক পরীক্ষা 

 

 

 

 

 


