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উপ�মিণকা (Preamble) 

 

সরকাির দ�র/সং�াস�েহর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন সংহতকরণ এবং 

স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে�� 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ব� ও পাট ম�ণালেয়র অধীন ব� অিধদ�র ক��ক পিরচািলত �ট�টাইল 

ইনি��উট, নােটার এর অ�� 

 

এবং 

 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ব� ও পাট ম�ণালেয়র অধীন ব� অিধদ�েরর মহাপিরচালক এর মে� ২০১৯ সােলর 

�ন মােসর ......তািরেখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেলা। 

 

 

 

 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষেয় স�েহ স�ত হেলনঃ 
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�ট�টাইলইনি��উট, নােটােররকম �স�াদেনরসািব �কিচ� 

(Overview of the Performance of the Textile Institute,Natore) 

সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ত পিরক�না 

সা�িতকবছরস�েহর (৩বছর) �ধানঅজ�নস�হ 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িভশন ২০২১ বা�বায়েনর লে� ব� িশে� �দেশ ও িবেদেশ Executive level দ� মানব স�দ 
(Skilled Manpower) �তির করার �য়ােস �ট�টাইল ইনি��উট, নােটার ����ণ � �িমকা পালন করেছ। িবগত ০৩ (িতন) 
বছের �ট�টাইল ই���উট, নােটার এ ভিত� হেয় বত�মােন ৩৬০ জেনর �েল ৩৪৪ জন িশ�াথ� অ�য়ণরত রেয়েছ, তারা উ�ত পিরেবেশ 
ওয়াই-ফাই �িবধাসহ ��ু িশ�ার পিরেবশ িনেয় অ�য়ণরত রেয়েছ। গণ�ত� ক��ক িনম �াণাধীন �বহািরক �ােসর ভবনস�হ ও অ�া� 
অবকাঠােমাগতিনম �াণ কাজ চলমান রেয়েছ। ইেতামে� �িথং ও গােম ��স িবভাগ এবং �ট �টকেনালিজর �বহািরক �ােসর য�পািতস�হ 
আসেত �� কেরেছ।  
 

সম�াওচ�ােল�স�হঃ 

�েয়াজনীয় িশ�ক সম�া, অ��ল অবকাঠােমা; িশ�কেদর �দিশ-িবেদিশ �িশ�েণর �ব�া ও পেদা�িতর অভাব, �ট�টাইলসহ সকল 

পেদর যথাসমেয় পেদা�িতর �ব�া করা, মাি� িমিডয়া �াশ�ম ও িশ�াথ�েদর �কা-কাির�লার কায ��ম �ি�র লে�� �খলার মাঠ, 

�বসরকাির িশ�কারখানায় িশ�াথ�েদর �িশ�েণর �কান নীিতমালা না থাকায় িশ�াথীেদর �িশ�ন �দােন িমল মািলকগেণর অিনহা; 

সরকাির ও �বসরকারী ব� িশ�/িশ�া �িত�ােনর মে� সম�য়হীনতা, এিপএ ��ায়ন সময়সীমার মে� িশ�া �িত�ানস�েহর পরী�ার 

ফলাফল স�ক সমেয় �কাশ না হওয়া। 

ভিব�তপিরক�নাঃ 

িডে�ামা ইন �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং িশ�ার হার ও মান �ি� করা; বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বােড �র সােথ �যৗথভােব Need-

based curriculum �ণয়েণ সহেযািগতা করা; িশ� কারখানার চািহদা �মাতােবক দ� Mid- level ��ি�িবদ �তরী কের 

তােদরেক ব� িশে� �য সকল িবেদশী ��ি�িবদ িনেয়ািজত আেছ; তােদর �ােন �দশীয় ��ি�িবদ �িত�াপন করা। ব� িশ�মািলকেদর 

সােথ সম�য় কের িশ�াথ�েদর িমল িভিজট �ি� করা এবং সেব �াপির দ� �দশী ��ি�িবদ িনেয়ােগর মা�েম �বেদিশক ��া র�ায় 

সহেযািগতা করা। 

২০১৯-২০ অথ �বছেররস�া��ধানঅজ�নস�হঃ 

১.  দ� জনবল �তরীর লে�� িডে�ামা ইন �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং ১ম পেব � ১২০ জন ছা�-ছা�ী ভিত� করা।  

২.  িডে�ামা ইন �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং এ ১৫৫০ � তাি�ক �াশ ও ৮০০ � �বহািরক �াশ �হণ করা; 

৩.  িনধ �ািরতধারাবািহকফাইনালপরী�াস�হ�হণকরা।  

৪.  ��ণী কে� িশ�াথ�েদর ৮০% উপি�িত িনি�তকরণ।  

৫.  �কা- কাির�লার কায ��ম �ি� করা।  

৬. �মধা ও হািজরার িভি�েত ৬৫% �মধাবী িশ�াথ�েদর �ি� �দান।  

৭. ৮ম পেব �র সকল ছা�-ছা�ীর ই�াি�য়াল ��িনং িনি�তকরণ । 

৮. ৮ম পেব �র সকল ছা�-ছা�ীর িডে�ামা ইন �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং িড�ী অজ�েন সহেযািগতা �জারদারকরণ।  
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�সকশন১ : 

�ট�টাইল ই���উট, নােটার এর �পক� (vision), অিভল�� (Mission),�কৗশলগত উে��স�হ 

(strategic Objectives) এবং 

কায �াবিল (Functions) : 

১.১�পক� (Vision): 

  ব� খােতর জ� মান স�� দ� জনবল �তরী। 

১.২অিভল�� (Mission): 

 মানস�ত  িশ�া �দােনর সকল উপাদােনর যথাযথ �বহার। 

১.৩�কৗশলগত উে��স�হ (strategic Objectives): 

১.৩.১ �কৗশলগত উে��স�হঃ 

 ১.  িনধ �ািরত পরী�া �হণ স��করণ। 

 ২.  ��ণী কে� িশ�াথ� উপি�িত িনি�তকরণ। 

 ৩.  �ণগত িশ�াদান �জারদারকরণ। 

 ৪.  �কা-কাির�লার কায ��ম �ি� করা। 

 ৫.  িডে�ামা ইন �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং িড�ী অজ�েন সহেযািগতা �জারদারকরণ। 

 ৬.  িশ� কারখানায় ছা�-ছা�ীেদর ই�াি�য়াল এটাচেমন িনি�তকরণ 

৭. ক�চামাল �য় ও �বহার করণ। 

১.৩.২ আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হঃ 

 ১.  দ�তার সে� বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন। 

 ২.  কায �প�িত  ,কম � পিরেবশ ও �সবার মােনা�য়ন। 

 ৩.  দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন। 

 ৪.  জাতীয় ��াচার �কৗশল ও ত� অিধকার বা�বায়ন �জারদারকরণ। 

 ৫.  আিথ �কও স�দ �ব�াপনার উ�য়ন। 

 

১.৪কায �াবিল (Function) : 

১.তাি�ক ও �বহািরক �িশ�েণর সম�েয় মান স�� ব��েকৗশলী ও ��ি� িবষেয় �ণগত িশ�া �দান ।  

২.  বাংলােদশ কািরগির িশ�ােবােড �র একােডিমক ক�ােল�ার অ�যায়ী িশ�াথ�েদর �াি�ক ও �বহািরক পাঠদান। 

৩.  িশ�াথ�েদর ধারাবািহক ��ায়ন ও ফাইনাল পরী�া �হণ করা। 

৪.  �িত�ােনর সকল �ােবর �মিশনস�হ সচল �রেখ,  �াশ ��ন �মাতােবক �বহািরক �াশ �হণ। 

৫.  িশ� �িত�ােন �িশ�ণকালীন সমেয় মিনটিরং এবং �িশ�ন �শেষ �িত�ােন Comprehensive Viva  

�হণ করা। 

৬.  ১ম, ২য় ও ৩য় পেব �র �ড়া� পরী�ার উ�রপ� ��ায়ন, �ট�েলেটটিসট �তরী এবং ফলাফল �কাশ। 

৭.  �কা-কাির�লার কায ��ম পিরচালনা করা। 

৮. বরা� অ�যায়ী ক�চামাল �য় ও �বহার িনি�তকরণ ।
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�সকশন-২ 

�ট�টাইল ইনি��উট নােটােরর এর �কৗশলগত উে��, অ�ািধকার কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

(�মাট মান-৮০) 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight 

strategic 
Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

��ত অজ�ন ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৯-২০ 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২০-২১ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২১-২২ ২০১৭-১৮ ২০১৮-
১৯* 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
�ট�টাইল ইি�িনয়ািরং কেলজ, �জারারগ�, চ��াম এর �কৗশলগত উে�ে�স�হ 

১. িনধ �ািরত 
পরী�া �হণ 
স��করণ 

২৩.০০ 

১.১ আভ��রীণ 
পরী�া�হণ 

১.১.১ �িহত 
ধারাবািহক তাি�ক 

পরী�া 
সং�া ৮.০০ ৯০ ৯০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ২৮ ২৮ 

১.১.২ �িহত 
ধারাবািহক �বহািরক 

পরী�া 
সং�া ৫.০০ ৩৮ ৩৭ ৮ ৭ - - - ৮ ৮ 

১.২ �ড়া� 
পরী�া �হণ 

১.২.১ �িহত তাি�ক 
পরী�া 

সং�া ৫.০০ ৪৫ ৪৫ ৭ - - - - ৭ ৭ 

১.২.২ �িহত �বহািরক 
পরী�া 

সং�া ৫.০০ ৪৫ ৪৫ ৮ - - - - ৮ ৮ 

২.��ণীকে� 
িশ�াথ�র 
উপি�িত 

িনি�তকরণ 

১৬.০০ 
২.১ িশ�াথ�র 

উপি�িত 

২.১.১ ১ম পব � % ২ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 

২.১.২ ২য় পব � % ২ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 

২.১.৩ ৩য় পব � % ২ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 

২.১.৪ ৪থ � পব � % ২ ৮০ ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 

২.১.৫ ৫ম পব � % ২ - ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 

২.১.৬ ৬� পব � % ২ - ৮৫ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 

২.১.৭ ৭ম পব � % ২ - - ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 

২.১.৮ ৮ম পব � % ২  - ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 



7 

 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 

(Weight 
strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

��ত অজ�ন ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৯-২০ 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২০-২১ 

�ে�পণ 
(Projection)২০২১-

২২ ২০১৭-১৮ ২০১৮-
১৯* 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর  
িনে�  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩.  �ণগত 
িশ�াদান 
�জারদারকরণ 

১৩.০০ 

৩.১ �াশ ��ন 
�ণয়ন ৩.১.১ �ণীত �াশ ��ন 

(িবেজাড় পব �) 
তািরখ ১.৫ 

�সে��

র 

১ 

আগ� 

 

১ আগ� 
৩ 

আগ� 
৫ 

আগ� 
৮ 

আগ� 
- ৭ আগ� ১ আগ� 

৩.১.২ �ণীত �াশ 
��ন 

(�জাড় পব �) 
তািরখ ১.৫ - - 

১৫ 
�ফ�য়াির 

১৮ 
�ফ�য়াির 

২০ 
�ফ�য়াির 

২২ 
�ফ�য়াির 

- ১৫ �ফ�য়াির ১৫ �ফ�য়াির 

৩.২ �াশ ��ন 
অ�যায়ী �াশ 
�হণ 

৩.২.১ �িহত তাি�ক 
�াশ 

সং�া 
৫.০০ ১১৪০ ১১৪০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৬০০ ১৬০০ 

৩.২.২ �িহত 
�বহািরক �াশ 

সং�া 
৫.০০ ৩৯০ ৩৯০ ৮০০ ৭৮০ ৭৫০ ৭৩০ ৭০০ ৮৫০ ৮৫০ 

৪. �কা-
কাির�লাম 

কায ��ম �ি� 
করা 

১২.০০ 

৪.১ বািষ �ক 
�ীড়া 

�িতেযািগতা 
আেয়াজন 

৪.১.১ অ�ি�ত ইনেডার 
�গমস 

মাস ১.০০ �ফ�য়াির �ফ�য়াির 
�ফ�য়াির 
২০২০ 

মাচ � 
২০২০ 

এি�ল 
২০২০ 

- - �ফ�য়াির ২০২১ �ফ�য়াির ২০২২ 

৪.১.২ অ�ি�ত 
আউটেডার �গমস 

মাস ১.০০  �ফ�য়াির �ফ�য়াির 
�ফ�য়াির 
২০২০ 

মাচ � 
২০২০ 

এি�ল 
২০২০ 

- - �ফ�য়াির ২০২১ �ফ�য়াির ২০২২ 

৪.২ �াগািজন/ 
সামিয়কী/বািষ �ক 
�িতেবদন �কাশ 

৪.২.১ �কািশত 
�াগািজন/ সামিয়কী/ 

বািষ �ক �িতেবদন 
তািরখ ১.০০ - - 

২৭ 
অে�াঃ  

 

৩১ 
অে�াঃ  

- - - 
৩১ অে�াঃ 

২০২০ 
৩১ অে�াঃ 

২০২১ 

৪.৩ জাতীয় অ��ান পালন করা সং�া ৬.০০ ৬ ৬ ৬ ৫ - - - ৬ ৬ 

৪.৪ নবীন বরণ তািরখ ২.০০ - - আগ�/১৯ �সে��র অে�াবর - - - - 

৪.৫ বািষ �ক বনেভাজন  মাস  ১.০০ - -  
�ফ�য়াির 
২০২০ 

মাচ � 
২০২০ 

এি�ল 
২০২০ 

�ম 
২০২০ 

- �ফ�য়াির ২০২১ �ফ�য়াির ২০২২  
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৫. িডে�ামা ইন 
�ট�টাইল 
ইি�িনয়ািরং 
িড�ী অজ�েন 
সহেযািগতা 
�জারদারকরণ 

৬.০০ 

৫.১িডে�ামা  ইন 
�ট�টাইল 

ইি�িনয়ািরং 
পরী�ায় 
অংশ�হণ 

৫.১.১ িডে�ামা 
িবএসিস ইন �ট�টাইল 

ইি�িনয়ািরং উ�ীণ � 
িশ�াথ� 

সং�া ৬.০০ - - ১১০ ১০৫ ১০০ ৯০ ৭০ ১১৯ ১১৪ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight 
strategic 
Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 
Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর 
মান (Weight of 
Performance 
Indicators) 

��ত অজ�ন ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৯-২০ 
(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

�ে�পণ 
(Projection)২০২০-

২১ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২১-২২ ২০১৭-
১৮ 

২০১৮-
১৯* 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে�  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
৬. িশ�-কারখানায় 

ছা�-ছা�ীেদর 
ই�াি�য়াল 
এটাচেম� 
িনি�তকরণ 

৬.০০ 

৬.১  িশ�-
কারখানায় 
ই�াি�য়াল 
এটাচেমে� িশ�াথ� 
��রণ 

৬.১.১  িশ�-
কারখানায় 
ই�াি�য়াল 
এটাচেমে� কায ��ম 
স�� িশ�াথ� 

সং�া ৬.০০ - - ১১০ ১০৯ ১০৮ ১০৬ ১০০ ১১৯ ১১৪ 

৭.�ােবর ক�চামাল 
�য় ও �বহার 
িনি�তকরণ ২.০০ 

৭.১ বরা� অ�সাের 
ক�চামাল �য় ও 
�বহার করা 

৭.১.১ �য়�ত 
ক�চামাল 

টাকা 
(ল�) 

১.০০ ৪ ৩ ২ ১.৭৫ ১.৫ ১.২৫ ১ ২ ৩ 

৭.১.২ �ব�ত 
ক�চামােলর পিরমাণ % ১.০০ - ৬০ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০ ১০০ 

৮. 

�মিশনেমইনেট�া� 

ও 

�মরামতেজারদারকরন 

 

২.০০ 

ি�িনং �মিশন, 

ত�ত, ডাইং ওি�ি�ং 

�মিশন, গােম ��স 

�মিশনএবং 

কি�উটার �মরামত 

করণ 

�মরামত�ত ি�িনং 

�মিশন, ত�ত, ডাইং 

ও ি�ি�ং �মিশন,  

গােম ��স �মিশনএবং 

কি�উটার । 

% 

(টাকা) 
৩.০০ ০০% ০০% ৭৫ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮০ ৮৩ 
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�ট�টাইল ইনি��উট নােটােরর আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 
 )�মাট মান -২০(  

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-
৫ 

কলাম-৬ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান(Weigh
t 

strategic 
Objective

s) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক (Performance 
Indicators) 

একক(Uni
t) 

কম �স�া
দন 
�চেকর 
মান 
(Wei
ght 
of PI) 

ল��মা�ার মান -২০১৯-২০ 
অসাধারণ 

(Excellent)  
 

অিত উ�ম 
(Very 
Good)  

উ�ম 
(Good)  

 
 

চলিত মান 
(Fair)  

 
 

চলিতমােনর 
িনে�(Poor) 
 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

[১] দা�িরক  কম �কাে� 

��তা �ি� ও জবাবিদিহ 

িনি�ত করণ 

 

 

 

 

৬ 

[১.১] বািষ �ক কম �স�াদন 

�ি� বা�বায়ন  

[১.১.১] সরকারী কম �স�াদন 

�ব�াপনা সং�া� �িশ�ণ সহ 

অ�া� িবষেয় �িশ�ণ আেয়াজন 

জনঘ�া ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এিপএ �েমর মািসক সভার 

িস�া� বা�বািয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বািষ �ক 

কম �স�াদন �ি�র ��ায়ন �িতেবদন 

উ�তন ক��পে�র িনকট দািখল।   

তািরখ ০.৫ ২৪ �লাই, 

২০১৯ 

২৯ 

�লাই, 

২০১৯ 

৩০ 

�লাই, 

২০১৯ 

৩১ 

�লাই, 

২০১৯ 

১ আগ�, 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক 

কম �স�াদন �ি�র অধ �-বিষ �ক 

��ায়ন �িতেবদন ঊ��তন ক��পে�র 

িনকট দািখল।   

তািরখ ০.৫ ১৩ 

জা�য়ারী 

২০২০ 

১৬ 

জা�য়াির 

২০২০ 

১৭ 

জা�য়া

ির 

২০২০ 

২০ 

জা�য়া

ির 

২০২০ 

২১ 

জা�য়াির 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় ��াচার �কৗশল 

ও ত� অিধকার বা�বায়ন 

[১.২.১]  জািতয় ��চার কম �পিরক�না 

বা�বািয়ত  

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অিভেযাগ �িতকার 

�ব�া বা�বায়ন 

[১.৩.১] িনিদ �� সমেয়র মে� 

অিভেযাগ িন�ি� 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অিভেযাগ িন�ি� সং�া� 

মািসক �িতেবদন উ�তন অিফেস 

সং�া ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 
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দািখল�ত 

[১.৪] �সবা �দান �িত�িত 

হালনাগাদকরণ ও বা�বায়ন 

[১.৪.১] �সবা �দান �িত�িত 

হালনাগাদ�ত 

% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

[১.৪.২] িনধ �ািরত সমেয় ��মািসক 

বা�বায়ন �িতেবদন   উ��তন অিফেস 

দািখল�ত 

সং�া ০.৫ ৪ ৩ ২  - 

[১.৪.৩] �সবা �িহতােদর মতামত 

পিরিব�ন �ব�া চা��ত  

তািরখ ০.৫ ৩১ 

িডেস�র 

২০১৯ 

১৫ 

জা�য়াির 

২০২০ 

০৭ 

�ফ�য়া

ির 

২০২০ 

১৭ 

�ফ�য়া

ির 

২০২০ 

২৮ 

�ফ�য়াির 

২০২০ 

 

 

[২] কম �স�াদেন 

গিতশীলতা আনয়ন ও 

�সবার মান �ি�  

 

 

 

 

 

৮ 

[২.১] ই-ফাইিলং প�িত 

বা�বায়ন 

[২.১.১] সকল শাখায় ই- নিথ �বহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-ফাইেল নিথ িন�ি��ত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইেল প� জারী�ত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] উ�াবনী উে�াগ/�� 

উ�য়ন �ক� বা�বায়ন 

[২.২.১] ��তম এক� উ�াবনী 

উে�াগ/�� উ�য়ন �ক� চা��ত 

তািরখ ১ ১১ মাচ � 

২০২০ 

১৮ মাচ � 

২০২০ 

২৫ 

মাচ � 

২০২০ 

১ 

এি�ল 

২০২০ 

৮ এি�ল 

২০২০ 

[২.৩] িপআরএল ��র ২ মাস 

�েব � সংি�� কম �চারী 

িপআরএল ও �� নগদায়নপ� 

জারী করা 

[২.৩.১] িপআরএল আেদশ জাির�ত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] �� নগদায়ন প� জাির�ত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] ত� বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[২.৪.১] অিফেসর সকল ত� 

হালনাগাদ�ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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[৩] আিথ �ক ও স�দ 

�ব�াপনার উ�য়ন 

 

 

 

 

 

৬ 

[৩.১] বােজট বা�বায়েন 

উ�য়ন 

[৩.১.১] বােজট বা�বায়েন পিরক�না 

�ণীত 

তািরখ  ১ ১৬ আগ� 

২০১৯ 

২০ 

আগ� 

২০১৯ 

২৪ 

আগ� 

২০১৯ 

২৮ 

আগ� 

২০১৯ 

৩০ আগ� 

২০১৯ 

[৩.১.২] ��মািসক বােজট বা�বায়ন 

�িতেবদন দািখল�ত 

সং�া ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] �াবর ও অ�াবর 

স�ি�র হাল নাগাদ তািলকা 

��ত করা 

[৩.২.১] �াবর  স�ি�র তািলকা 

হালনাগাদ�ত  

তািরখ ০.৫ ৩ 

�ফ�য়ারী 

২০২০ 

১১ 

�ফ�য়া

রী 

২০২০ 

১৮ 

�ফ�য়া

রী 

২০২০ 

২৫ 

�ফ�য়া

রী 

২০২০ 

৪ মাচ � 

২০২০ 

[৩.২.২] অ�াবর  স�ি�র তািলকা 

হালনাগাদ�ত 

তািরখ ০.৫ ৩ 

�ফ�য়ারী 

২০২০ 

১১ 

�ফ�য়া

রী 

২০২০ 

১৮ 

�ফ�য়া

রী 

২০২০ 

২৫ 

�ফ�য়া

রী 

২০২০ 

৪ মাচ � 

২০২০ 

[৩.৩] অিডট আপি� িন�ি� 

কায ��েমর উ�য়ন 

[৩.৩.১]  �ডশীট জবাব ��িরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অিডট আপি� িন�ি��ত  % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ই�ারেনট িবলসহ 

উই�িল� িবল পিরেশাধ  

[৩.৪.১] িবিসিব/িব�িসএল এর  

ই�ারেনট িবল পিরেশািধত  

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২]  �টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] িব��ত িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আিম,অ�� �ট�টাইল ইনি��উট, নােটার, মহাপিরচালক, ব� পিরদ�র এর িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত 

ফলাফল অজ�েন সেচ� থাকব। 

 

আিম মহাপিরচালক, ব� অিধদ�র, অ�� ,অ�� �ট�টাইল ইনি��উট,নােটার-এর িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত 

বিণ �ত ফলাফল অজ�েন �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করব। 

 

�া�িরত: 

 

 

..........................................      .............................. 

অ��         তািরখ 

�ট�টাইল ইনি��উট, নােটার 

 

 

 

.......................................      .................................. 

মহা-পিরচালক        তািরখ 

ব� অিধদ�র 

ব� ও পাট ম�ণালয়        
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সংেযাজনী-১ 
 

শ� সংে�প (Acronyms) 
 
 

 
PI = Performance Indicators. 
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সংেযাজনী- ২: কম �স�াদন �চকস�হ  ,বা�বায়নকারী ম�ণালয় /িবভাগ/সং�া এবং পিরমাপ প�িতর িববর  

�িমকনং কায ��ম কম �স�াদন�চক িববরণ বা�বায়নকারীইউিনট পিরমাপপ�িতএবং উপা��� সাধারণ 

ম�� 

১. ১.১ 

িডে�ামাইনেট�টাইল

ইি�িনয়ািরংেকােস � 

আভ��রীণ পরী�া 

�হণ 

১.১.১ �িহত  ধারাবািহক তাি�ক 

পরী�া 

পরী�া কিম�র িনেদ �শনা �মাতােবক 

িশ�ক, কম �কত�া  ও কম �চািরগেণর 

সহায়তায় ধারাবািহক তাি�ক পরী�া 

পিরচািলত হয় 

�ট�টাইলইনি��উট, নােটার 
 
 
 
 
 

সং�ার িভি�েত 

 

বািষ �ক �িতেবদন 

 

১.২.১�িহত  ধারাবািহক 

�বহািরক পরী�া 

১.২ 

িডে�ামাইনেট�টাইল

ইি�িনয়ািরংেকােস � 

�ড়া� পরী�া �হণ 

১.২.১ �িহত  তাি�ক পরী�া 

১.২.২�িহত  �বহািরক পরী�া 

২ ২.১ 

িডে�ামাইনেট�টাইল

ইি�িনয়ািরংেকােস � 

পব � িভি�ক িশ�াথ�র 

উপি�িত  

৪.১.১ ১ম পব � �িত �ােস ছা�-ছা�ীেদর উপি�িতর 

সং�া সংর�ণ করা হয়। তারপর 

সকল িবষেয়র উপি�র হার িনধ �ারণ 

করা হয়। 

�ট�টাইল ইনি��উট, নােটার 
 

উপি�িতর শতকরা িভি�েত 

 

বািষ �ক �িতেবদন 

 

৪.১.২ ২য় পব �  

৪.১.৩ ৩য় পব � 

৪.১.৪ ৪থ � পব � 

৪.১.৫ ৫ম পব � 

৪.১.৬ ৬� পব � 

৪.১.৭ ৭ম পব � 

৪.১.৮ ৮ম পব � 
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�িমকনং কায ��ম কম �স�াদন�চক িববরণ বা�বায়নকারীইউিনট পিরমাপপ�িতএবং 
উপা��� 

সাধারণ 
ম�� 

৩ ৩ .১ 
িডে�ামাইনেট�টাই
লইি�িনয়ািরংেকােস � 
�কােস � �াশ ��ন 
�ণয়ন 

৩.১.১ �ণীত �াশ ��ন অ�� মেহাদয় একােডিমক 
কাউি�ল কিম�র সােথ আেলাচনা 
সােপে� ��ন �নয়ণ কেরন 

�ট�টাইলইনি��উট, 
নােটার 
 

তািরেখর িভি�েত 
বািষ �ক �িতেবদন 

 

৩ .২  
িডে�ামাইনেট�টাই
লইি�িনয়ািরংেকােস � 
�াশ ��ন অ�যায়ী 
�াশ �হণ 

৩.২.১ �িহত তাি�ক �াশ �াস ��ন অ�সাের সংি�� 
িশ�কগন �াস �হন কেরন 

সং�ার িভি�েত 
বািষ �ক �িতেবদন 

৩.২.২ �িহত �বহািরক �াশ �াস ��ন অ�সাের সংি�� 
িশ�কগন �াব এিসসেট�গেনর 
সহায়তায় �াবহািরক   �াস 
পিরচালনা কেরন 

সং�ার িভি�েত 
বািষ �ক �িতেবদন 

৪ ৪ .১ 
বািষ �ক�ীড়া�িতেযা
িগতাআেয়াজন 

৪.১.১ অ�ি�ত আউটেডার �গমস অ�� মেহাদেয়র িনেদ �শ অ�সাের 
িশ�ক, কম �কত�াও কম �চারীগেনর 
সহায়তায় ইনেডার ও আউটেডার 
�গমস পিরচািলত হয় 

�ট�টাইলইনি��উট, 
নােটার 
 

তািরেখর িভি�েত 
বািষ �ক �িতেবদন 

 

৪ .১. .২অ�ি�ত আউটেডার �গমস তািরেখর িভি�েত 
বািষ �ক �িতেবদন 

৪.২.১ �কািশত 
�াগািজন/সামিয়কী 

বাৎসিরক কায ��ম এর িভিতিতেত 
সামিয়কী �কািশত হয়। 

৪.৩ জাতীয় অ��ান 
পালন করা 

৪. .৩.১ অ�ি�তজাতীয়েশাক িদবস অ�� মেহাদেয়র িনেদ �শ অ�সাের 
িশ�ক, কম �কত�া,কম �চারী ও ছা�-
ছা�ীেদর অংশ�হণ ও  সহায়তায় 
পালন করা হয়। 
 
 

তািরেখর িভি�েত 
বািষ �ক �িতেবদন 

৪.৩ .৩ 
অ�ি�তশহীদিদবসওআ�জ�ািতকমা
�ভাষািদবস 
৪. .৩.৪ 
অ�ি�তজািতরজনকব�ব�েশখ�
িজ�ররহমান-
এরজ�িদবসওজাতীয়িশ�িদবস 

  ৪ .৩.৫. 
অ�ি�ত�াধীনতাওজাতীয়িদবস 

    

৪.৩.৬উদযািপতবাংলানববষ � 
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�িমকনং কায ��ম কম �স�াদন�চক িববরণ বা�বায়নকারীইউিনট পিরমাপপ�িতএবং উপা��� সাধারণ 

ম�� 

৫ ৫.১ 

পরী�ায়অংশ�হণ 

৫.১.১ 

িডে�ামাইনেট�টাইলইি�িনয়া

িরংেকােস � উ�ীণ � িশ�াথ� 

�ড়া� পরী�ার ফম � িফলােপর সকল 
�যা�তা অজ�ন করেল, ছা�-ছা�ীেদর 
ফম �-িফলাপ করােনা হয়। তারপর 
পরী�া কিম�  বাংলােদশ কািরগির  
িশ�া �বােড �র িনেদ �শ �মাতােবক 
িশ�ক, কম �কত�া, কম �চারী ও �ানীয় 
�শাসেনর সহায়তায় পরী�া পিরচালনা 
কেরন 

�ট�টাইলইনি��উট, নােটার 
 

সং�ার িভি�েত 

বািষ �ক �িতেবদন 

 

৬ ৬.১িশ�কারখানায়িম

ল�িশ�েণিশ�াথ� 

��রণ 

৬.১.১িডে�ামাইনেট�টাইলইি�

িনয়ািরংেকােস � 

িমল�িশ�েণকায ��ম স�� 

িশ�াথ� 

�কাস �েশেষছা�-

ছা�ীেদরচািহদামতিমেলএবং�েয়াজেন

�িত�ােনরমেনািনতিমেলে�নংএর�ব

�াকরাহয়। 

�ট�টাইলইনি��উট, নােটার 
 

সং�ার িভি�েত 

বািষ �ক �িতেবদন 

 

৭ �ােবর ক�চামাল �য় 

ও �বহার 

- বরা� �মাতেবক কাচামাল �য ও 

�বহার করা হয়। 

- -  
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সংেযাজনী ৩ : কম �স�াদেনর লে�� অ� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�ার িনকট �িনিদ �� কম �স�াদন চািহদাস�হ 
 

�িত�ােনর নাম সংি�� কায�ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট 

চািহদা/�ত�াশা 

চািহদা/�ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না 

হেল স�া� �ভাব 

বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড � ৩.১ আভ��রীণ পরী�া 

�হণ 

 

 

৩.১.১ �িহত  ধারাবািহক তাি�ক 

পরী�া 

ছা�/ছা�ীেদর পরী�া  ফল 

�কাশ 

ব� পিরদ�র িনয়ি�ত �ট�টাইল 

ইনি��উট, নােটার   যথাসমেয় পরী�া 

�হণ ও ফলাফল �কাশ করার জ� 

দািয়��া� �িত�ান 

যথাসমেয় ফলাফল 

�কােশ িবল� হেত 

পাের  
৩.২.১�িহত  ধারাবািহক 

�বহািরক পরী�া 

৩.২ �ড়া� পরী�া �হণ  

 

৩.২.১ �িহত  তাি�ক পরী�া ছা�/ছা�ীেদর পরী�া �হণ 

ও ফল �কাশ 

বাংলােদশ কািরগির িশ�া �বাড � 
পরী�া �হণ ও ফলাফল �কাশ করার জ� 
দািয়��া� �িত�ান ৩.২.২�িহত  �বহািরক পরী�া 

 

 

 

 

 

 




