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স্মারক নাং-২৪.০২.৭৬০০.০১৭.১৬.২৪৯.২১-৪৬০ তাঞ্জরখ-    ০১/০৪/২০২১ ঞ্জরিঃ 
 

 

ঞ্জবষয়িঃ- ২০২০-২০২১ বাঞ্জষ যক কম যস্ােন ুকঞ্জতির ুকিান্ত বাঞ্জষ যক জুন/২০২০ হদত জুলাই/২০২১  অজযন প্রঞ্জতদবেন 

টপ্ররণ।  

 

 

 উপর্য যতি ঞ্জবষদয়র আদলাদক আপনার সেয় অবগঞ্জতর জন্য জানাদনা র্াদে টর্, ২০২০-২০২১ অর্ যবছদরর বাঞ্জষ যক 

কম যস্ােন ুকঞ্জতির ুকিান্ত বাঞ্জষ যক জুন/২০২০ হদত জুলাই/২০২১  অজযন প্রঞ্জতদবেদনর হার্ যকঞ্জপ আপনার পরবতী 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য এতেসাংদগ টপ্ররণ করা হদলা। 

 

সাংর্যঞ্জতিিঃ- বণ যনা মদত-......... পাতা। 

 

 

 

(ইঞ্জিিঃ টমািঃ টছালাইমান) 

অধ্যে 

পাবনা টেক্সোইল ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জরাং কদলজ 

পাবনা-৬৬০০ 

pabtec2006@gmail.com 

মহাপঞ্জরচালক 

বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর 

ঞ্জবটিএমঞ্জস ভবন (১০ম তলা),৭-৯, কারওয়ান বাজার 

ঢাকা-১২১৫। 

 

দৃঞ্জি আকষ যনিঃ পঞ্জরসাংখ্যান কম যকতযা, বস্ত্র অঞ্জিেপ্তর প্রিান কার্ যালয়, ঢাকা-১২১৫।  
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মহাপরিচালক, বস্ত্র অরিদপ্তি এবং অধ্যক্ষ, পাবনা টেক্সোইল ইরিরনয়ারিং কললজ, পাবনা এি মলধ্য স্বাক্ষরিত বাঞ্জষ যক কম যস্ােন ুকঞ্জতি ২০২০-২০২১ 

-এর ুকিান্ত বাঞ্জষ যক জুন/২০ –জুলাই/২১) অজযন প্রঞ্জতদবেন 

 

পাবনা টেক্সোল ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জরাং কদলজ, পাবনা এর টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (দমাে মান ৭৫) 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যস্ােন সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম যস্ােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন 
লেমাত্রা/ঞ্জনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

অসািারণ অঞ্জত উত্তম উত্তম চলঞ্জতমান 
চলঞ্জত 

মাদনর ঞ্জনদে বাঞ্জষ যক 

অজজন 

মন্তব্য 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

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

১. রনি জারিত 

পিীক্ষা গ্রহণ 

স্ন্নকিণ  

২৮.০০ ১.১ অভযন্তরীণ 

পরীো গ্রহণ 

 

১.১.১ গৃঞ্জহত  

িারাবাঞ্জহক তাঞ্জিক 

পরীো 

ক্রম 

পুরিভূত 
সাংখ্যা ৮.০০ ১৭ ১৪ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২ 

কলিানাি কািলণ 

পিীক্ষা গ্রহণ কিা সম্ভব  

হয়রন 

১.২ চূিান্ত 

পরীো গ্রহণ  

১.২.১ গৃঞ্জহত  

তাঞ্জিক পরীো 

ক্রম 

পুরিভূত 
সাংখ্যা ১০.০০ ৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ - 

কলিানাি কািলণ 

পিীক্ষা গ্রহণ কিা 

সম্ভব  হয়রন 

১.২.২ গৃঞ্জহত  

ব্যবহাঞ্জরক পরীো 

ক্রম 

পুরিভূত 
সাংখ্যা ১০.০০ ৯ ৯ ৮ - - - - - 

কলিানাি কািলণ 

পিীক্ষা গ্রহণ কিা 

সম্ভব  হয়রন 

২. টেণীকদে 

ঞ্জশোর্ী 

উপঞ্জস্থঞ্জত 

ঞ্জনঞ্জিতকরণ 

এবাং গুণগত 

ঞ্জশোোন 

টজািদািকরণ 

২২.০০ ২.১ টলদভল 

ঞ্জভঞ্জত্তক 

ঞ্জশোর্ীর 

উপঞ্জস্থঞ্জত  

২.১.১ টলদভল-১  গড় % ২.০০ ৯০ ৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০ ৭৯%  

২.১.২ টলদভল-২ গড় % ২.০০ ৯০ ৮৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ৮০%  

২.১.৩ টলদভল-৩  গড় % ২.০০ ৯০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ৭৭%  

২.১.৪ টলদভল-৪  গড় % ২.০০ ৯০ ৮০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ৭৮%  

২.২ ক্লাস রুটিন 

প্রনয়ন 

২.২.১ প্ররনত ক্লাস 

রুটিন 
সমরি সংখ্যা ২.০০ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ -  

২.৩ ক্লাস রুটিন 

অনুযায়ী ক্লাস 

২.৩.১ গৃরহত 

তারিক ক্লাস 

ক্রম 

পুরিভূত 
সংখ্যা ৬.০০ ৪১০০ ৩০৫০ ৪২০০ ৩৭৮০ ৩৩৬০ ৩৯৪০ ২৫২০ ৯৮১  
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টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যস্ােন সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম যস্ােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন 
লেমাত্রা/ঞ্জনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

অসািারণ অঞ্জত উত্তম উত্তম চলঞ্জতমান 
চলঞ্জত 

মাদনর ঞ্জনদে বাঞ্জষ যক 

অজজন 

মন্তব্য 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

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

গ্রহণ ২.৩.২ গৃরহত 

ব্যবহারিক ক্লাস 

ক্রম 

পুরিভূত 
সংখ্যা ৬.০০ ২৬০০ ২১৫০ ২৭০০ ২৪৩০ ২১৬০ ১৮৯০ ১৬২০ -  

৩. টকা-

কাঞ্জরকুলার 

কার্ যক্রম 

বৃঞ্জিকরণ 

 

১০.০০ ৩.১ বারষ জক 

ক্রীড়া 

প্ররতলযাগীতা 

আলয়াজন 

৩.১.১ অনুঞ্জিত 

ইনদর্ার টগমস সমঞ্জি তাঞ্জরখ ১.০০ 
২৮ 

টেব্রুয়ািী 

২৮ 

টেব্রুয়ািী 

২৮ 

টেব্রুয়ািী 

১৫ মাচ জ 

  

৩০ মাচ জ 

  
১৫ এরপ্রল ৩০ এরপ্রল  - 

কলিানাি কািলণ 

আলয়াজন কিা সম্ভব  

হয়রন 

৩.১.২ অনুঞ্জিত 

আউেদর্ার টগমস সমঞ্জি তাঞ্জরখ ১.০০ 
২৮ 

টেব্রুয়ািী 

২৮ 

টেব্রুয়ািী 

২৮ 

টেব্রুয়ািী 

১৫ মাচ জ 

  

৩০ মাচ জ 

  
১৫ এরপ্রল ৩০ এরপ্রল  - 

কলিানাি কািলণ 

আলয়াজন কিা সম্ভব  

হয়রন 

৩.২ ম্যাগারজন 

প্রকাশ/বাঞ্জষ যক 

প্রঞ্জতদবেন প্রকাশ 

৩.২.১ প্রকাঞ্জশত 

ম্যাগারজন/ প্রকাঞ্জশত 

বাঞ্জষ যক প্রঞ্জতদবেন 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ - - মাচ জ এরপ্রল টম জুন জুলাই জুন/২১ 

 

৩.৩ Tech 

fest/semi

nar আলয়াজন 

৩.৩.১আলয়ারজত 

Tech 

fest/semin

ar 

তারিখ মাস ১.০০ - ৩০ জুন 
৩০ 

জুন/২১ 

১৫ 

জুলাই/২১ 

৩০ 

জুলাই/২১ 

১৫ 

আগস্ট/২১ 

৩০আগস্ট

/২১ 
- 

 

৩.৪ জাতীয় 

অনুিান পালন 

করা 

৩.৪.১  জাতীয়   

অনুিান  সমরি সাংখ্যা ৪.০০ ৬ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ -  

৩.৫ নবীন বিণ 

অনুষ্ঠান পালন 

কিা 

৩.৫.১ অনুরষ্ঠত 

নবীন বিণ 

তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ - 
৮মাচ জ 

২০২০ 

৩০এরপ্রল

২০২১ 

১৫টম 

২০২১ 

৩০টম 

২০২১ 

১৫জুন 

২০২১ 

৩০জুলাই 

২০২১ 
- 

কলিানাি কািলন 

টযলহতু নতুন ব্যাচ 

ভরতজ হয়রন তাই 

নবীনবিন 

আলয়াজন হয়রন 

৩.৬ বনলভাজন 

কিা 

৩.৬.১ আলয়ারজত 

বনলভাজন 
তাঞ্জরখ তাঞ্জরখ ১.০০ - ১ 

৩১জানুয়া

রি ২০২১ 

১৫টেব্রুয়ািী

২০২১ 

১৫ মাচ জ 

২০২১ 

এরপ্রল 

২০২১ 

টম 

২০২১ 
-  
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টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যস্ােন সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম যস্ােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন 
লেমাত্রা/ঞ্জনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

অসািারণ অঞ্জত উত্তম উত্তম চলঞ্জতমান 
চলঞ্জত 

মাদনর ঞ্জনদে বাঞ্জষ যক 

অজজন 

মন্তব্য 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

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

 

 

৪. রবএসরস 

ইন টেক্সোইল 

ইরিরনয়ািরিং 

রিগ্রী অজজলন 

সহলযারগতা 

কিন 

৭.০০ ৪.১ চুড়ান্ত পলব জি 

ছাত্র/ছাত্রীলদি 

সাক্ষাৎকাি 

(Compreh

enshive 

viva) এ গ্রহণ 

৪.১.১ চুড়ান্ত পলব জি 

ছাত্র/ছাত্রীলদি 

সাক্ষাৎকাি 

(Comprehe

nshive viva) 

এ গ্রহণ 

সমরি সংখ্যা ৪.০০ ৮৬ ৯৮ ১১০ ১০৫ ১০০ ৮০ ৭০ - 

 

৪.২ চুড়ান্ত পলব জি 

ছাত্র/ছাত্রীলদি 

Project 

work ও 

চুড়ান্ত পিীক্ষা 

সম্পন্নকিণ 

৪.২.১চুড়ান্ত পলব জি 

ছাত্র/ছাত্রীলদি 

Project 

work ও চুড়ান্ত 

পিীক্ষা সম্পন্নকিণ  

সমরি সংখ্যা ৩.০০ ৮৬ ৯৮ ১১০ ১০৫ ১০০ ৮০ ৭০ - 

৫. 

রিল্পকািখানায় 

ছাত্র/ছাত্রীলদি 

Industri

al 

Attachm

ent 

রনরিতকিণ 

এবং রিক্ষক 

৮.০০ ৫.১ অধ্যক্ষ 

কর্তজক 

রিল্পকাখানায় 

চুড়ান্ত পলব জি 

ছাত্র/চাত্রীলদি 

মলনানয়লনি জন্য 

পত্র টপ্রিণ এবং 

পয জলবক্ষলনি জন্য 

সুপািভাইজাি 

মলনানয়ন 

৫.১.১ 

রিল্পকািখানায় 

পত্র টপ্রিণ ও 

সুপািভাইজাি 

মলনানয়ন 
সমরি সংখ্যা ৬.০০ ৮১ ১০৩ ১১০ ১০৫ ১০০ ৮০ ৭০ - 

কলিানাি কািলণ 

রিল্পকাখানায় পরিদি জন 

কিা সম্ভব  হয়রন 
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টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যস্ােন সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম যস্ােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন 
লেমাত্রা/ঞ্জনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

অসািারণ অঞ্জত উত্তম উত্তম চলঞ্জতমান 
চলঞ্জত 

মাদনর ঞ্জনদে বাঞ্জষ যক 

অজজন 

মন্তব্য 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

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

ও রিক্ষার্থীলদি 

গলবষণায় 

সহলযারগতা 

টজািদাি কিণ 

৫.২ রিক্ষক ও 

রিক্ষার্থীলদি 

গলবষণায় 

সহলযাগতা কিণ 

৫.২.১ কনোলিন্স 

জান জাল এ প্রকারিত 

গলবষণা পত্র 
সমরি সংখ্যা ২.০০ - ১ ১ - - - - -  

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

(ইরিিঃ টমািঃ টছালাইমান) 

অধ্যক্ষ (অ: দা:) 

পাবনা টেক্সোইল ইিরনয়ারিং কললজ 

পাবনা-৬৬০০। 

pabtec@gmail.com 
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মহাপরিচালক, বস্ত্র অরিদপ্তি এবং অধ্যক্ষ, পাবনা টেক্সোইল ইরিরনয়ারিং কললজ, পাবনা এি মলধ্য স্বাক্ষরিত বাঞ্জষ যক কম যস্ােন ুকঞ্জতি ২০২০-২০২১ 

-এর ুকিান্ত বাঞ্জষ যক জুন/২১ –জুলাই/২১) অজযন প্রঞ্জতদবেন 

 

পাবনা টেক্সোল ইঞ্জিঞ্জনয়াঞ্জরাং কদলজ, পাবনা এর আবঞ্জশ্যক টকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (দমাে মান ২৫) 

টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যস্ােন সূচক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যস্ােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লেমাত্রা/ঞ্জনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

বাঞ্জষ যক 

অজজন 

 

মন্তব্য 

-- 

অসািারণ অঞ্জত উত্তম উত্তম চলঞ্জতমান 
চলঞ্জত মাদনর 

ঞ্জনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১. োপ্তঞ্জরক 

কম যকাদে 

স্বেতা বৃঞ্জি ও 

জবাবঞ্জেঞ্জহতা 

ঞ্জনঞ্জিতকরণ 

১১.০০ 

[১.১] বারষ জক কম জসম্পাদন 

চুরি (এরপএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এঞ্জপএ’র সকল 

ত্রত্রমাঞ্জসক প্ররতলবদন 

ওলয়বসাইলে প্রকারিত 

সংখ্যা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১  

[১.১.২] এঞ্জপএ টিদমর 

মাঞ্জসক সভা অনুঞ্জিত 
সাংখ্যা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩  

[১.২] শুদ্ধাচাি/উত্তম চচ জাি 

রবষলয় অংিীজনলদি সলে 

মতরবরনময় 

[১.২.১] মতঞ্জবঞ্জনময় সভা 

অনুঞ্জিত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ১  

[১.৩] অরভলযাগ প্ররতকাি 

ব্যবস্থা রবষলয়  টসবাগ্রহীতা 

/অংিীজনলদি অবরহতকিণ 

[১.৩.১] অবঞ্জহতকরণ সভা 

আদয়াঞ্জজত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - 

- 

 
১  

[১.৪] টসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রবষলয়  টসবাগ্রহীতালদি 

অবরহতকিণ  

[১.৪.১] অবঞ্জহতকরণ সভা 

আদয়াঞ্জজত   
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - ১  

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ 

সংক্রান্ত ত্রত্রমারসক প্ররতলবদন 

উর্ধ্জতন কর্তজপলক্ষি রনকে 

টপ্রিণ 

[১.৫.১]  ত্রত্রমারসক 

প্ররতলবদন টপ্ররিত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - ১  
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টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যস্ােন সূচক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যস্ােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লেমাত্রা/ঞ্জনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

বাঞ্জষ যক 

অজজন 

 

মন্তব্য 

-- 

অসািারণ অঞ্জত উত্তম উত্তম চলঞ্জতমান 
চলঞ্জত মাদনর 

ঞ্জনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

২. 

কম যস্ােদন 

গঞ্জতশীলতা 

আনয়ন ও 

টসবার মান 

বৃঞ্জি 

 

৮.০০ 
[২.১]ই-নঞ্জর্ বাস্তবায়ন 

[২.১.১] ই-নঞ্জর্দত টনাে 

ঞ্জনষ্পঞ্জত্তকৃত  
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৬০ - ই-নরর্থ চালু হয়রন 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদযাগ বাস্তবায়ন 

[২.২.১] নূনতম একটি 

উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ 

চালুকৃত 

সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - -  

[২.৩] কম যচারীদের প্রঞ্জশেণ 

প্রোন 

[২.৩.১] প্রলতেক  কম জচারিি 

জন্য প্ররিক্ষণ আলয়ারজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - ১৬  

[২.৩.২] ১০ম টগ্রি ও তদুর্ধ্জ 

প্রলতেক কম জচািীলক এরপএ 

রবষলয়  প্রদত্ত প্ররিক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - ৫  

[২.৪] এঞ্জপএ বাস্তবায়দন 

প্রদনােনা প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতম একটি 

আওতািীন েপ্তর/ একজন 

কম যচারীদক এঞ্জপএ 

বাস্তবায়দনর জন্য প্রদনােনা 

প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - - 

 

৩. আঞ্জর্ যক ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৬.০০  

[৩.১] বাঞ্জষ যক ক্রয় পঞ্জরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১.১] ক্রয় পঞ্জরকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় স্াঞ্জেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০%  

[৩.২] বাঞ্জষ যক উন্নয়ন কম যসূঞ্জচ 

(এঞ্জর্ঞ্জপ)/বাদজে বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাঞ্জষ যক উন্নয়ন 

কম যসূঞ্জচ (এঞ্জর্ঞ্জপ) /বাদজে 

বাস্তবাঞ্জয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - -  

[৩.৩] অরিে আপরত্ত রনষ্পরত্ত 

কায জক্রলমি উন্নয়ন 

[৩.৩.১] অরিে আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - - অরিে আপরত্ত নাই 
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টকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

টকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 
strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যস্ােন সূচক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যস্ােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লেমাত্রা/ঞ্জনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 
 

বাঞ্জষ যক 

অজজন 

 

মন্তব্য 

-- 

অসািারণ অঞ্জত উত্তম উত্তম চলঞ্জতমান 
চলঞ্জত মাদনর 

ঞ্জনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবি ও 

অস্থাবি সম্পরত্তি তারলকা 

উি জতন অরেলস টপ্রিণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত 

স্থাবি ও অস্থাবি সম্পরত্তি 

তারলকা উি জতন অরেলস 

টপ্ররিত 

তারিখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - ১১-০৯-১৯  

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

(ইরিিঃ টমািঃ টছালাইমান) 

অধ্যক্ষ (অ: দা:) 

পাবনা টেক্সোইল ইিরনয়ারিং কললজ 

পাবনা-৬৬০০। 

pabtec@gmail.com 

 
 

 


