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মহাপরিচালক, বস্ত্র অরিদপ্তি এবং অধ্যক্ষ, বঙ্গবন্ধু টেক্সোইল ইরিরিয়ারিং কললজ, কারলহাতী, োঙ্গাইল এি মলধ্য স্বাক্ষরিত বারষ িক কম িসম্পাদি চুরি ২০২০-২১ 

এি ৪র্ ি ত্রৈমারসক (এপ্রিল/২১ - জুন/২১)  অজিি প্ররতলবদি 

 

বঙ্গবন্ধু টেক্সোইল ইরিরিয়ারিং কললজ, কারলহাতী, োঙ্গাইল এি টকৌশলগত উলেশ্যসমূহ (টমাে মাি ৭৫) 

 

টকৌশলগত 

উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উলেলশ্যি 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদি 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধপ্রি 

(Calculatio

n method 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদি 

সূচলকি মাি 

(Weight of 

Performanc

e 
Indicators) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষমাৈা/রির্ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
৪র্ ি ত্রৈমারসক 

অজিি 
মন্তব্য 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

(মাচ ি ২০২০ 

পর্ িন্ত) 

অসািাির্ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত

মাি 

চলরত 

মালিি 

রিলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

১. প্রনর্ ধাপ্রিি 

পিীক্ষা গ্রহণ 

সম্পন্নকিণ 

২৮.০০ 

১.১ আভ্যন্তিীর্ 

পিীক্ষা গ্রহর্ 

 

১.১.১ গৃরহত  

িািাবারহক 

তারিক পিীক্ষা 

 

ক্রমপুরিভূত 

সংখ্যা 

 
৮.০০ ০৬ ০৮ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৮ ৩ 

টকারভ্ড ১৯ 

জরিত কািলি 

লক্ষযমাৈা 

অরজিত হয়রি।  

১.২ চূড়ান্ত 

পিীক্ষা গ্রহর্  

 

১.২.১ গৃরহত  

তারিক পিীক্ষা 
ক্রমপুরিভূত 

সংখ্যা 

 
১০.০০ ৩ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ০ 

টকারভ্ড ১৯ 

জরিত কািলি 

লক্ষযমাৈা 

অরজিত হয়রি।  

১.২.২ গৃরহত  

ব্যবহারিক 

পিীক্ষা 

ক্রমপুরিভূত সংখ্যা ১০.০০ ৩ ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ০ 

টকারভ্ড ১৯ 

জরিত কািলি 

লক্ষযমাৈা 

অরজিত হয়রি।  

২. টের্ীকলক্ষ 

রশক্ষার্ী 

উপরিরত 

রিরিতকির্ 

ও গুর্গত 

রশক্ষাদাি 

জ ািদািকিণ 

 

 

২২.০০ 

 

 

 

 

২.১ টললভ্ল 

রভ্রত্তক 

রশক্ষার্ীি 

উপরিরত  

২.১.১ টললভ্ল-১  গড় % ২.০০ 95 ৯২ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ০ 
স্থপ্রগি টার্ ধ 

ফাইনাল 

পিীক্ষাি কািণণ 

ক্লাস হয়প্রন।  

২.১.২ টললভ্ল-২  গড় % ২.০০ 92 ৯৩ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ০ 

২.১.৩ টললভ্ল৩  গড় % ২.০০ 90 ৯০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ০ 

২.১.৪ টললভ্ল-৪ গড় % ২.০০ 90 ৯৫ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ০ 

২.২  ক্লাশ 

রুটিি প্রর্য়ি 

২.২.১ প্রর্ীত 

ক্লাশ রুটিি  
সমরি  সংখ্যা  ২.০০ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ০  

২.৩  ক্লাশ 

রুটিি অনুর্ায়ী 

ক্লাশ গ্রহর্ 

 

২.৩.১ গৃরহত 

তারিক ক্লাশ 
ক্রমপুরিভূত সংখ্যা ৬.০০ ২২৫০ ১৮৩০ ৪৩২০ ৩৮৮৮ ৩৪৫৬ ৩০২৪ ৩৫৯২ ০ স্থপ্রগি টার্ ধ 

ফাইনাল 

পিীক্ষাি কািণণ 

ক্লাস হয়প্রন। 

২.৩.২ গৃরহত  

ব্যবহারিক ক্লাশ 
ক্রমপুরিভূত সংখ্যা ৬.০০ ১২০০ ১০৯০ ১৯৮০  ১৭৮২ ১৫৮৪ ১৩৮৬ ১১৮৮ ০ 

৩. টকা-

কারিকুলাি 

কার্ িক্রম বৃরি 

কিা 

 

১০.০০ 

 

 

 

 

৩.১ বাপ্রষ ধক 

ক্রীড়া 

িপ্রিণ াপ্রগিা 

আণয়া ন 

৩.১.১ অনুরিত 

ইিলডাি টগমস 
সমরি  মাস ১.০০ টেব্রুয়ারি - 

টেব্রুয়ারি,

২০২১ 

র্ার্ ধ, 

২০২১ 

এরপ্রল, 

২০২১ 

টম, 

২০২১ 

জুি, 

২০২১ 
- 

টকারভ্ড ১৯ 

জরিত কািলি 

লক্ষযমাৈা 

অরজিত হয়রি। 

৩.১.২ অনুরিত 

আউেলডাি 

টগমস 

সমরি মাস ১.০০ টেব্রুয়ািী - 
টেব্রুয়ািী,

২০২১ 

র্ার্ ধ, 

২০২১ 

এরপ্রল, 

২০২১ 

টম, 

২০২১ 

জুি, 

২০২১ 
- 
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টকৌশলগত 

উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উলেলশ্যি 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদি 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধপ্রি 

(Calculatio

n method 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদি 

সূচলকি মাি 

(Weight of 

Performanc
e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষমাৈা/রির্ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
৪র্ ি ত্রৈমারসক 

অজিি 
মন্তব্য 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

(মাচ ি ২০২০ 

পর্ িন্ত) 

অসািাির্ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত

মাি 

চলরত 

মালিি 

রিলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.২ ম্যাগাপ্র ন 

প্রকাশ 

৩.২.১ প্রকারশত 

ম্যাগাপ্র ন 
তারিখ তারিখ ১.০০ 

১ 

অলটাবি 
- 

টেব্রুয়ািী,

২০২১ 

র্ার্ ধ, 

২০২১ 

এরপ্রল, 

২০২১ 

টম, 

২০২১ 

জুি, 

২০২১ 
-  

৩.৩ Tech 

Fest/ 

Seminar 
আণয়া ন 

৩.৩.১ অনুপ্রিি 

Tech Fest/ 

Seminar 

তারিখ মাস ১.০০ - 
 ানুয়ািী

,২০২০ 

 ানুয়ািী,

২০২১ 

জফব্রুয়া

প্রি 

২০২১ 

র্ার্ ধ, 

২০২১ 

এরপ্রল, 

২০২১ 

টম, 

২০২১ 
- 

টকারভ্ড ১৯ 

জরিত কািলি 

লক্ষযমাৈা 

অরজিত হয়রি। 

৩.৪ জাতীয় 

অনুিাি পালি 

কিা 

৩.৪.১  

 ািীয়   অনুিাি  
সমরি সংখ্যা 

৪.০০ 

 
৫ ৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ - 

টকারভ্ড ১৯ 

জরিত কািলি 

লক্ষযমাৈা 

অরজিত হয়রি। 

৩.৫ নবীন বিণ 

আণয়া ন 

৩.৫.১ 

আণয়াপ্র ি নবীন 

বিণ  

তারিখ তারিখ ১.০০ -  
জানুয়ারি, 

২০২১ 

জফব্রুয়া

প্রি 

২০২১ 

র্ার্ ধ, 

২০২১ 

এরপ্রল, 

২০২১ 

টম, 

২০২১ 

- 

 

টকারভ্ড ১৯ 

জরিত কািলি 

লক্ষযমাৈা 

অরজিত হয়রি। 

৩.৬ বনণ া ন 

আণয়া ন 

৩.৬.১ 

আণয়াপ্র ি 

বনণ া ন 

তারিখ তারিখ ১.০০ -  
টেব্রুয়ািী,

২০২১ 

র্ার্ ধ, 

২০২১ 

এরপ্রল, 

২০২১ 

টম, 

২০২১ 

জুি, 

২০২১ 
-  

৪. রবএসরস 

ইন টেক্সোইল 

ইরিরিয়ারিং 

রডগ্রী অজিলি 

সহলর্ারগতা 

টজািদািকির্ 

৭.০০ 

৪.১ চূড়ান্ত 

পলব িি ছাৈ-

ছাৈীলদি 

সমরিত 

সাক্ষাতকাি 

(Comprehe

nsive Viva) 
এ অংশগ্রহর্।  

৪.১.১ সমরিত 

সাক্ষাতকাি 

(Comprehen

sive Viva) এ 

অংশগ্রহর্। 

সমরি সংখ্যা ৪.০০ ৮১ ৮১ ৮৮ ৭৯ ৭০ ৬২ ৫৩ - - 

৪.২  চূড়ান্ত 

পলব িি ছাৈ-

ছাৈীলদি 

িণ ক্ট ওয়াকধ 

(Project 

Work) ও 

চূড়ান্ত পিীক্ষা 

সম্পন্নকির্। 

৪.২.১ িণ ক্ট 

ওয়াকধ (Project 

Work) ও চূড়ান্ত 

পিীক্ষা 

সম্পন্নকির্। 

সমরি সংখ্যা ৩.০০ ৮১ ৮১ ৮৮ ৭৯ ৭০ ৬২ ৫৩ - - 
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টকৌশলগত 

উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উলেলশ্যি 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদি 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা পদ্ধপ্রি 

(Calculatio

n method 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদি 

সূচলকি মাি 

(Weight of 

Performanc
e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষমাৈা/রির্ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 
৪র্ ি ত্রৈমারসক 

অজিি 
মন্তব্য 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

(মাচ ি ২০২০ 

পর্ িন্ত) 

অসািাির্ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চলরত

মাি 

চলরত 

মালিি 

রিলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৫.রশল্প-

কািখািায়  

ছাৈ-ছাৈীলদি 

ইন্ডারিয়াল 

এোচলমন্ট 

রিরিতকির্ 

এবং প্রিক্ষক 

ও 

প্রিক্ষার্থীণদি 

গণবষণায় 

সহলর্ারগতা 

টজািদািকির্ 

 

৮.০০ 

৫.১ অধ্যক্ষ 

কর্তিক রশল্প 

কািখািায় 

চূড়ান্ত পলব িি 

ছাৈ-ছাৈীলদি 

মলিািয়লিি 

জন্য পৈ টপ্রির্ 

এবং 

পর্ িলবক্ষলর্ি 

জন্য 

সুপাইভ্াইজাি 

মলিািয়ি। 

৫.১.১ রশল্প 

কািখািায় পৈ 

টপ্রির্ ও 

সুপাইভ্াইজাি 

মলিািয়ি। 

সমরি সংখ্যা ৬.০০ ৮১ ৮৮ ৮৮ ৭৯ ৭০ ৬২ ৫৩ - - 

৫.২ প্রিক্ষক ও 

প্রিক্ষার্থীণদি 

গণবষণায় 

সহলর্ারগতা 

কিা 

৫.২.১ 

কনফাণিন্স/ 

 ান ধাল -এ 

িকাপ্রিি 

গণবষণা পত্র 

সমরি সংখ্যা ২.০  - - ০১ - - - - - - 

 

 

 

 

  

১৬/0৮/২০২1 ১৬/0৮/২০২1 
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বঙ্গবন্ধু টেক্সোইল ইরিরিয়ারিং কললজ, কালহাতী, োঙ্গাইল এি আবরশ্যক টকৌশলগত উলেশ্যসমূহ, ২০২০-২১ 

(লমাে মাি ২৫) 

 

টকৌশলগত উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উলেলশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদি সুচক 

(Performance 

Indicator)  

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদি সূচলকি 

মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাৈাি মাি  ২০২০-২১ 

৪র্ ি 

ত্রৈমারসক 

অজিি 

মন্তব্য 
অসািাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত 

মাি 

(Fair) 

চলরত মালিি 

রিলে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১] দাপ্তরিক 

কম িকালন্ড স্বচ্ছতা 

বৃরি ও জবাবরদরহ 

রিরিতকির্ 

১১ 

.১১ [ ] বারষ িক কম িসম্পাদি 

চুরি (এরপএ) বাস্তবায়ি। 

[১.১.১  ] এরপএ’ি সকল 

ত্রৈমারসক প্ররতলবদি 

ওলয়বসাইলে প্রকারশত 

সংখ্যা ২ ৪ - - - - ১  

 [১.১.২] এরপএ টিলমি 

মারসক সভ্া অনুরিত 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - ২  

 [১.২] শুিাচাি/উত্তম চচ িাি 

রবষলয় অংশীজিলদি সলঙ্গ 

মতরবরিময় 

 [১.২.১ ]মতরবরিময় সভ্া 

অনুরিত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ২  

[১.৩]অরভ্লর্াগ প্ররতকাি 

ব্যবিা রবষলয়  টসবাগ্রহীতা 

/অংশীজিলদি অবরহতকির্ 

[১.৩.১ ] অবরহতকির্ সভ্া 

আলয়ারজত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ১  

[১.৪] টসবা প্রদাি প্ররতশ্রুরত 

রবষলয়  টসবাগ্রহীতালদি 

অবরহতকির্ 

[১.৪.১] অবরহতকির্ সভ্া 

আলয়ারজত   
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - ২  

[১.৫] তথ্য বাতায়ি 

হালিাগাদ সংক্রান্ত 

[১.৫.১] ত্রৈমারসক 

প্ররতলবদি টপ্ররিত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩    ১   
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টকৌশলগত উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উলেলশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদি সুচক 

(Performance 

Indicator)  

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদি সূচলকি 

মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাৈাি মাি  ২০২০-২১ 

৪র্ ি 

ত্রৈমারসক 

অজিি 

মন্তব্য 
অসািাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত 

মাি 

(Fair) 

চলরত মালিি 

রিলে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ত্রৈমারসক প্ররতলবদি 

উর্ধ্িতি কর্তিপলক্ষি রিকে 

টপ্রির্ 

 [২] কম িসম্পাদলি 

গরতশীলতা আিয়ি 

ও টসবাি মাি বৃরি 

         ৮ 

[২.১] ই-িরর্ বাস্তবায়ি 
[২.২.১] ই-িরর্লত টিাে 

রিষ্পরত্তকৃত  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

- 

 
-  

[২.২] উদ্ভাবিী  / ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

উলযাগ বাস্তবায়ি 

[২.২.১] নূিতম একটি 

উদ্ভাবিী  / ক্ষুদ্র উন্নয়ি উলযাগ 

চালুকৃত 

সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - -  

[২.৩] কম িচািীলদি প্ররশক্ষর্ 

প্রদাি 

[২.৩.১] প্রলতযক  কম িচারিি 

জন্য প্ররশক্ষর্ আলয়ারজত 
জিঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - ১৩.৫১  

[২.৩.২] ১০ম টগ্রড ও তদুর্ধ্ি 

প্রলতযক কম িচািীলক এরপএ 

রবষলয়  প্রদত্ত প্ররশক্ষর্ 

জিঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - ১.১৪  

[২.৪] এরপএ বাস্তবায়লি 

প্রলিাদিা প্রদাি 

[২.৪.১] নুযিতম একটি 

আওতািীি দপ্তি/ একজি 

কম িচািীলক এরপএ 

বাস্তবায়লিি জন্য প্রলিাদিা 

প্রদািকৃত 

সংখ্যা ১ ১ - - - -  -  

[৩] আরর্ িক ও 

সম্পদ ব্যবিাপিাি 

উন্নয়ি 

৬ 

 

[৩.১] বার্ষ িক ক্রয় 

পর্িকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় পর্িকল্পনা 

অনুযায়ী ক্রয় সম্পার্িত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - -   

[৩.২] বার্ষ িক উন্নয়ন 

কর্ িসূর্ি (এর্ির্প)/বাজেট 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বার্ষ িক উন্নয়ন 

কর্ িসূর্ি (এর্ির্প) /বাজেট 

বাস্তবার্য়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১৩৫.৮১   

[৩.৩] অর্িট আপর্ি 

র্নষ্পর্ি কায িক্রজর্ি উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অর্িট আপর্ি 

র্নষ্পর্িকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - -  
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টকৌশলগত উলেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

টকৌশলগত 

উলেলশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদি সুচক 

(Performance 

Indicator)  

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদি সূচলকি 

মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাৈাি মাি  ২০২০-২১ 

৪র্ ি 

ত্রৈমারসক 

অজিি 

মন্তব্য 
অসািাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত 

মাি 

(Fair) 

চলরত মালিি 

রিলে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[৩.৪] হালনাগািকৃত স্থাবি 

ও অস্থাবি সম্পর্িি 

তার্লকা উর্ িতন অর্িজস 

প্রেিণ 

[৩.৪.১] হালনাগািকৃত 

স্থাবি ও অস্থাবি সম্পর্িি 

তার্লকা উর্ িতন অর্িজস 

প্রের্িত 

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