
 

মহাপরিচালক, বস্ত্র অরিদপ্তি এবং অধ্যক্ষ, টেক্সোইল ইরিরিয়ারিং কললজ, টবগমগি, টিায়াখালী এি মলধ্য স্বাক্ষরিত বারষ িক কম িসম্পাদি চুরি ২০১৯-২০ এি ৩য় ত্রৈমারসক 

(জানুয়রি/২০২০-মাচ ি/২০২০) প্ররতলবদি 

টকৌশলগত উলেশ্য 

(Strategic  

টকৌশলগত 

উলেলশ্যি 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদি সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদি 

সূচলকি মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

লক্ষমাৈা/ অজিি 

 

লক্ষমাৈা/রির্ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

Objectives) অসািাির্ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরতমা

ি 

চলরত 

মালিি 

রিলে 

সলতাষজিক 

িয় 

চলমাি 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

টেক্সোইল ইরিরিয়ারিং কললজ, টবগমগি, টিায়াখালী এি টকৌশলগত উলেশ্যসমূহ  

১. নির্ ধানিত পিীক্ষা 

গ্রহণ সম্পন্নকিণ  

২৬.০০ ১.১ আভ্যতিীর্ 

পিীক্ষা গ্রহর্ 

 

 

 

১.১.১ গৃরহত  

িািাবারহক 

তারিক পিীক্ষা 

সংখ্যা 

 

৮.০০ লক্ষমাৈা 

 

১৬ - - - -   

অজিি ২ চলমাি 

১.১.২ গৃরহত  

িািাবারহক 

ব্যবহারিক পিীক্ষা 

সংখ্যা ৮.০০ লক্ষমাৈা 

 

৮ - - - -   

অজিি ২ চলমাি 

১.২ চূড়াত পিীক্ষা 

গ্রহর্  

 

১.২.১ গৃরহত  

তারিক পিীক্ষা 

সংখ্যা 

 

৫.০০ লক্ষমাৈা ৮ - - - -   

অজিি ২ চলমাি 

১.২.২ গৃরহত  

ব্যবহারিক পিীক্ষা 

সংখ্যা ৫.০০ লক্ষমাৈা ৮ - - - -   

অজিি ২ চলমাি 

২. টের্ীকলক্ষ 

রশক্ষার্থী উপরিরত 

রিরিতকির্ 

 

  

৮.০০ ২.১ টললভ্ল রভ্রত্তক 

রশক্ষার্থীি উপরিরত  

 

 

 

 

 

২.১.১ টললভ্ল- ১  % ২.০০ লক্ষমাৈা ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ -   

অজিি ৭৬.৫ চলমাি 

২.১.২ টললভ্ল-২  % ২.০০ লক্ষমাৈা ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ -   

অজিি ৭৫.২ চলমাি 

২.১.৩ টললভ্ল-৩  % ২.০০ লক্ষমাৈা ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ -   

অজিি ৭৬ চলমাি 

২.১.৪ টললভ্ল-৪  % ২.০০ লক্ষমাৈা ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ -   

অজিি ৭৭ চলমাি 

৩. গুর্গত 

রশক্ষাদাি 

জ ািদািকিণ 

 

 

 

১৪.০০ 

 

 

 

 

 

৩.১  ক্লাশ রুটিি 

প্রর্য়ি 

৩.১.১ প্রর্ীত ক্লাশ 

রুটিি  

তারিখ 

 

২.০০ লক্ষমাৈা ৩০ মার্ ধ - - - -   
অজিি ৫ মাচ ি '২০   

৩.২  ক্লাশ রুটিি 

অনুর্ায়ী ক্লাশ গ্রহর্ 

 

৩.২.১ গৃরহত 

তারিক ক্লাশ 

সংখ্যা ৬.০০ 
লক্ষমাৈা 

৪১৭০ ৩৭৪

৪ 

৩৩২

৮ 

২৯১২ ২৪৯৬   

অজিি ১২৩০ চলমাি 

৩.২.২ গৃরহত  সংখ্যা ৬.০০ লক্ষমাৈা ১১৭০ ১০৪৪ ৯২৮ ৮১২ ৬৯৬   
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টকৌশলগত উলেশ্য 

(Strategic  

টকৌশলগত 

উলেলশ্যি 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদি সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদি 

সূচলকি মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

লক্ষমাৈা/ অজিি 

 

লক্ষমাৈা/রির্ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

Objectives) অসািাির্ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরতমা

ি 

চলরত 

মালিি 

রিলে 

সলতাষজিক 

িয় 

চলমাি 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

 

ব্যবহারিক ক্লাশ  

অজিি ২৯৫ চলমাি 

৪. টকা-কারিকুলাি 

কার্ িক্রম বৃরি কিা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৪.০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪.১ বানষ ধক ক্রীড়া 

প্রনতয ানিতা 

আয া ি 

৪.১.১ অনুরিত 

ইিল াি টগমস 

তারিখ ১.০০ 
লক্ষমাৈা 

২৮ 

টেব্রুয়ারি 

- - - -   

অজিি ১৩-১৭ টেব্রুয়ারি’২০   

৪.১.২ অনুরিত 

আউেল াি টগমস 

তারিখ ১.০০ লক্ষমাৈা 

 

২৮ 

টেব্রুয়ািী 

- - - -   

অজিি ১৩-১৭ টেব্রুয়ারি’২০  

৪.২ ম্যািান ি প্রকাশ ৪.২.১ প্রকারশত 

ম্যািান ি 

তারিখ ১.০০ লক্ষমাৈা 

 

১ অটটাবি - - - -   

অজিি ২২ টসলেম্বি'১৯   

৪.৩ Tech Fest 

আয া ি 

৪.৩.১ অনুনিত 

Tech Fest 

তারিখ ৩.০০ 
লক্ষমাৈা 

 

৩০ 

 ানু ািী 

২৮

জেব্রু

 ানি 

৩০মা

র্ ধ 

- -   

অজিি ৩০ জানুয়ািী'২০   

৪.৪ জাতীয় অনুিাি 

পালি কিা 

৪.৪.১   াতী    

অনুিাি  

সংখ্যা ৬.০০ 

 

লক্ষমাৈা ৬ ৫ ৪ - -   

অজিি ৩ চলমাি 

৪.৫ িবীি বিণ 

আয া ি 

৪.৫.১ আয ান ত 

িবীি বিণ  

তারিখ ১.০০ লক্ষমাৈা ৩০ জম - - - -   

অজিি ০৮ মাচ ি'২০  

৪.৬ বিয া ি 

আয া ি 

৪.৬.১ আয ান ত 

বিয া ি 

তারিখ ১.০০ 
লক্ষমাৈা 

৩১ 

 ানু ািী 

- - - -   

অজিি ১৩-১৪ র লসম্বি' ১৯   

৫. রবএসরস ইি 

টেক্সোইল 

ইরিরিয়ারিং র গ্রী 

অজিলি সহলর্ারগতা 

টজািদািকির্ 

৭.০০ ৫.১ রবএসরস ইি 

টেক্সোইল 

ইরিরিয়ারিং পিীক্ষা  

অংশগ্রহণ 

৫.১.১ রবএসরস ইি 

টেক্সোইল 

ইরিরিয়ারিং উত্তীর্ ি 

রশক্ষার্থী 

সংখ্যা ৭.০০ 

 
লক্ষমাৈা 

৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০   

অজিি 

- চলমাি 
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টকৌশলগত উলেশ্য 

(Strategic  

টকৌশলগত 

উলেলশ্যি 

মাি 

(Weight 

strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদি সূচক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদি 

সূচলকি মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

লক্ষমাৈা/ অজিি 

 

লক্ষমাৈা/রির্ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

Objectives) অসািাির্ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরতমা

ি 

চলরত 

মালিি 

রিলে 

সলতাষজিক 

িয় 

চলমাি 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৬.রশল্প-কািখািায়  

ছাৈ-ছাৈীলদি 

ইন্ডারিয়াল 

এোচলমন্ট 

রিরিতকির্ 

৬.০০ ৬.১ রশল্প-কািখািায় 

ইন্ডারিয়াল 

এোচলমলন্ট রশক্ষার্থী 

টপ্রিি 

৬.১.১ ইন্ডারিয়াল 

এোচলমন্ট 

কার্ িক্রম সম্পন্ন 

রশক্ষার্থী 

সংখ্যা ৬.০০ 

লক্ষমাৈা 

৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫   

অজিি ৯৩  

৭. নশক্ষক ও 

নশক্ষার্থীযদি 

িযবষণা  

সহলর্ারগতা 

টজািদািকির্ 

২.০০ ৭.১ নশক্ষক ও 

নশক্ষার্থীযদি িযবষণা  

সহলর্ারগতা কিা 

৭.১.১ কিোযিন্স-

এ প্রকানশত 

িযবষণা পত্র 

সংখ্যা ০.৫ লক্ষমাৈা ১ - - - -   

অজিি 
- চলমাি 

৭.১.২  াি ধাল-এ 

প্রকানশত িযবষণা 

পত্র 

সংখ্যা ১.৫ লক্ষমাৈা ২ ১ - - -   

অজিি 
২  

৮. বিাে অনুসালি 

টমরশি টমিামত ও 

সংিক্ষর্ এবং 

কাচাঁমাল  ব্যবহাি 

রিরিতকির্ 

৩.০০ 

 

 

 

 

 

 

 

৮.১ টমরশি টমিামত 

ও সংিক্ষর্ এবং 

কাচাঁমাল ব্যবহাি 

কিা 

 

 

 ৮.১.১ টমরশি 

টমিামত ও 

সংিক্ষর্ 

% ১.৫ লক্ষমাৈা ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০   

অজিি 
৩০ চলমাি 

৮.১.২ ব্যবহৃত 

কাচাঁমাললি 

পরিমার্ 

 

 

% ১.৫ 

লক্ষমাৈা 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

অজিি 
৩০ চলমাি 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



e:\apa & suddacher\apa\apa 2019-2020\3 qtr\3 qtr apa report 2019-2020 d.g.office send\3 qtr apa report 2019-2020.doc 

 

 

 

টেক্সোইল ইরিরিয়ারিং কললজ,লবগমগি,লিায়াখালী এি আবরশ্যক টকৌশলগত উলেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০ 

(লমাে মাি-২০) 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ 

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 

PI) 

লক্ষমাৈা/ 

অজিি 

লক্ষযমাৈাি মাি -২০১৯-২০ 

(Target Value -2018-19) 

অসািাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত মাি 

(Fair) 

চলরতমালিি রিলে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১]দাপ্তনিক কম ধকাযে 

স্বচ্ছতা বৃনি ও 

 বাবনদনহ নিনিতকিণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১] বারষ িক 

কম িসম্পাদি চুরি 

বাস্তবায়ি 

 

[১.১.১]সিকারি 

কম িসম্পাদি ব্যবিাপিা 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষর্সহ 

অন্যান্য  রবষলয় প্ররশক্ষর্  

আয ান ত 

জিঘণ্টা ০.৫ 

লক্ষমাৈা ৬০ - - - - 

অজিি ১৫     

[১.১.২] এনপএ টিযমি 

মানসক স াি নসিান্ত 

বাস্তবারয়ত   

% ০.৫ 

লক্ষমাৈা ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অজিি ১০০     

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ 

অর্থ িবছলিি বারষ িক 

কম িসম্পাদি চুরিি 

মূল্যায়ি প্ররতলবদি 

উর্ধ্ধতি কতধপযক্ষি 

নিকট দারখল  

তারিখ ০.৫ 

লক্ষমাৈা 
২৪ 

জুলাই,২০১৯ 
২৯ জুলাই,২০১৯ ৩০ জুলাই,২০১৯ ৩১ জুলাই,২০১৯ ০১ আগষ্ট,২০১৯ 

অজিি 
২৪ 

জুলাই,২০১৯ 
    

[১.১.৪] ২০১৯-২০ 

অর্থ িবছলিি বারষ িক 

কম িসম্পাদি চুরিি অি ি-

বারষ িক মূল্যায়ি 

প্ররতলবদি উর্ধ্ধতি 

কতধপযক্ষি নিকট দারখল 

তারিখ ০.৫ 

লক্ষমাৈা 
১৩  

জানুয়ারি,২০২০ 
১৬ জানুয়ারি,২০২০ ১৭ জানুয়ারি,২০২০ ২০ জানুয়ারি,২০২০ ২১ জানুয়ারি,২০২০ 

অজিি 
২  

জানুয়ারি,২০২০ 
    

[১.২] জাতীয় শুিাচাি 

টকৌশল ও তথ্য 

অরিকাি  বাস্তবায়ি 

[১.২.১] জাতীয় শুিাচাি 

কম িপরিকল্পিা 

বাস্তবারয়ত 

% ১.০ 

লক্ষমাৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

অজিি ১০০     

[১.৩] অরভ্লর্াগ 

প্ররতকাি ব্যবিা 

[১.৩.১] নিনদ ধষ্ট সময ি 

মযে অরভ্লর্াগ 
% ০.৫ 

লক্ষমাৈা ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

অজিি      
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ 

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 

PI) 

লক্ষমাৈা/ 

অজিি 

লক্ষযমাৈাি মাি -২০১৯-২০ 

(Target Value -2018-19) 

অসািাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত মাি 

(Fair) 

চলরতমালিি রিলে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্তবায়ি রিষ্পরত্তকৃত 

[১.৩.২] অরভ্লর্াগ 

রিষ্পরত্তসংক্রান্ত মানসক 

প্ররতলবদি উর্ধ্ধতি 

অনেযস দারখলকৃত  

সংখ্যা ০.৫ 

লক্ষমাৈা ১২ ১১ ১০ ৯ - 

অজিি      

[১.৪] জসবা প্রদাি 

প্রনতশ্রুনত 

হালিািাদকিণ ও 

বাস্তবা ি  

[১.৪.১] জসবা প্রদাি 

প্রনতশ্রুনত হালিািাদকৃত  
% ১ 

লক্ষমাৈা ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

অজিি ৯০%     

[১.৪.২] রিি িারিত সমলয় 

ত্রৈমারসক বাস্তবা ি   

প্ররতলবদি উর্ধ্ধতি 

অনেযস দারখলকৃত  

সংখ্যা ০.৫ 

লক্ষমাৈা ৪ ৩ ২ - - 

অজিি - - - -  

[১.৪.৩] টসবাগ্রহীতালদি 

মতামত পরিবীক্ষর্ 

ব্যবিা চালুকৃত 

তারিখ ০.৫ 

লক্ষমাৈা 
৩১ 

র লসম্বি,২০১৯ 
১৫ জানুয়ারি,২০২০ ০৭ টেব্রুয়ািী,২০২০ ১৭ টেব্রুয়ািী,২০২০ ২৮ টেব্রুয়ািী,২০২০ 

অজিি 
৩১ 

র লসম্বি,২০১৯ 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[২] কম ধসম্পাদযি 

িনতশীলতা আি ি ও 

জসবাি মাি বৃনি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 

[২.১] ই-োইনলং 

পিনত বাস্তবায়ি 

[২.১.১] সকল শাখা  

ই-িনর্থ ব্যবহাি  
% ১ 

লক্ষমাৈা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অজিি      

[২.১.২] ই-োইযল িনর্থ 

রিষ্পরত্তকৃত 
% ১ 

লক্ষমাৈা ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

অজিি      

[২.১.৩] ই-োইযল পৈ 

জারিকৃত 
% ১ 

লক্ষমাৈা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অজিি      

[২.২] উদ্ভাবিী উযযাি/ 

ক্ষুদ্র উন্ন ি প্রকল্প 

বাস্তবা ি 

[২.২.১] ন্যূিতম একটি 

উদ্ভাবিী উযযাি/ক্ষুদ্র 

উন্ন ি প্রকল্প চালুকৃত 

তারিখ ১ 

লক্ষমাৈা ১১ মাচ ি,২০২০ ১৮ মাচ ি,২০২০ ২৫ মাচ ি,২০২০ ১ এরপ্রল,২০২০ ৮ এরপ্রল,২০২০ 

অজিি ১ টেব্রয়ািী’২০     

[২.৩] রপআিএল শুরুি 

২ মাস পূলব ি সংরিষ্ট 

কম িচািীি রপআিএল 

ও ছুটি িগদায়িপত্র  

জারি কিা 

[২.৩.১] রপ আি এল 

আযদশ জারিকৃত 
% ১.০ 

লক্ষমাৈা ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অজিি      

[২.৩.২] ছুটি িগদায়ি 

পৈ  জারিকৃত 
% ১.০ 

লক্ষমাৈা ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অজিি      

[২.৪] তথ্য বাতায়ি [২.৪.১] অনেযসি সকল % ২ লক্ষমাৈা ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ 

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 

PI) 

লক্ষমাৈা/ 

অজিি 

লক্ষযমাৈাি মাি -২০১৯-২০ 

(Target Value -2018-19) 

অসািাির্ 

(Excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরত মাি 

(Fair) 

চলরতমালিি রিলে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

হালিাগাদকির্ তথ্য হালিাগাদকৃত অজিি ১০০     

[৩] আরর্থ িক ও সম্পদ 

ব্যবিাপিাি উন্নয়ি 
৬ 

[৩.১] বায ট 

বাস্তবা যি উন্নয়ি  

[৩.১.১] বায ট 

বাস্তবায়জি পরিকল্পিা 

প্রণীত 

তারিখ ১ 

লক্ষমাৈা 
১৬ আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ আগস্ট ,২০১৯ ২৪ আগস্ট ,২০১৯ ২৮ আগস্ট, ২০১৯ ৩০ আগস্ট, ২০১৯ 

অজিি 
১৯ নিযসম্বি, 

২০১৯ 

    

[৩.১.২] ত্রৈমারসক 

বায ট বাস্তবা ি   

প্ররতলবদি দারখলকৃত 

সংখ্যা ১ 

লক্ষমাৈা ৪ ৩ - - - 

অজিি 
১৯ নিযসম্বি, 

২০১৯ 
    

[৩.২] স্থাবি ও 

অস্থাবি সম্পনিি 

হালিািাদ তানলকা 

প্রস্তুত কিা 

[৩.২.১] স্থাবি  

সম্পনিি তানলকা 

হালিািাদকৃত 

তারিখ ০.৫  
লক্ষমাৈা 

০৩ 

টেব্রুয়ািী,২০২০ 
১১ টেব্রুয়ািী,২০২০ ১৮ টেব্রুয়ািী,২০২০ ২৫ টেব্রুয়ািী,২০২০ ০৪  মাচ ি,২০২০ 

অজিি ২ টেব্রুয়ারি’২০     

[৩.২.২] অস্থাবি  

সম্পনিি তানলকা 

হালিািাদকৃত 

তারিখ ০.৫ 
লক্ষমাৈা 

০৩ 

টেব্রুয়ািী,২০২০ 
১১ টেব্রুয়ািী,২০২০ ১৮ টেব্রুয়ািী,২০২০ ২৫ টেব্রুয়ািী,২০২০ ০৪  মাচ ি,২০২০ 

অজিি ২ টেব্রুয়ারি’২০     

[৩.৩] অর ে আপরত্ত 

রিষ্পরত্ত কার্ িক্রলমি 

উন্নয়ি 

[৩.৩.১] ব্রিসীট  বাব 

জপ্রনিত 
% ০.৫ 

লক্ষমাৈা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অজিি      

[৩.৩.২] অর ে আপরত্ত 

রিষ্পরত্তকৃত 
% ০.৫ 

লক্ষমাৈা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

অজিি      

[৩.৪] ইন্টািযিট 

নবলসহ ইউটিনলটি নবল 

পনিযশার্ 

[৩.৪.১] 

নবনসনস/নবটিনসএল-এি 

ইন্টািযিট নবল 

পনিযশানর্ত 

% ১.০ 

লক্ষমাৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অজিি ১০০     

[৩.৪.২] জটনলযোি 

নবল পনিযশানর্ত 
% ০.৫ 

লক্ষমাৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অজিি ১০০     

[৩.৪.৩] নবদ্যূৎ নবল 

পনিযশানর্ত  
% ০.৫ 

লক্ষমাৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অজিি ১০০     

 

 
                                                           ০২/০৪/২০২০ 

                                                                                                                    (ইরিিঃ এ,লক,এম েজলুল হক) 

                           অধ্যক্ষ   

                               টেক্সোইল ইরিরিয়ারিং কললজ 
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                              টবগমগি, টিায়াখালী। 
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বারষ িক কম িসম্পাদি চুরি ২০১৯-২০ এি  

৩য় ত্রৈমারসক (জানুয়রি/২০-মাচ ি/২০) প্ররতলবদি   

 

 

টেক্সোইল ইরিরিয়ারিং কললজ 

টবগমগি, টিায়াখালী। 
 


