
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০৬, ২০২২

ব অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০৬, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

ব িশের
উয়েন
সহায়তা
দান;

২৫

[১.১] পাষক
কপের িনকট
া আেবদন
িনি করা

[১.১.১] িনবেনর আেবদন
িনিত

% ৪ ৯৭.৩৫ ৯৭.৩০ ৯৭.২৫ ৯৭.১৭ ৯৭ ১০৩

[১.১.২] যপািত ছাড়করেণর
আেবদন িনিত

% ৩ ৯৯.৫০ ৯৯.৪৫ ৯৯.৪০ ৯৯.৩৫ ৯৯ ১০৩.১২

[১.১.৩] অা সবার (িনবন
ও যপািত ছাড় তীত)
আেবদন িনিত

% ৩ ৯৭.৩০ ৯৭.২০ ৯৭ ৯৬.৯১ ৯৬ ৯৭.৯২

[১.২] পাষক
কপের সবা
দান িয়া
উতকরণ

[১.২.১] পাষক কপের
সকল সবা ওয়ানপ সািভ স
সােরর মােম দানত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ১০০

[১.২.২] পাষক কপের
কমপে এক সবার আেবদন
অনলাইেন হণ

তািরখ ২ ০১-০৫-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ০১-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ৩১-০৩-২০২২

[১.৩] িনবনত
ব িশের ত
সংরণ ও কাশ

[১.৩.১] িনবনত ব িশ
কারখানার তািলকা, ব
আমদািন, উৎপাদন ও রািনর
তসহ সংবিলত সংকলন
ওেয়বসাইেট কাশ

তািরখ ২ ০১-০৫-২০২২ ১৬-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ ২১-০৪-২০২২

[১.৪] ব িশ
কারখানা (বািয়ং
হাউস ও ইিপ সহ)
পিরদশ ন

[১.৪.১] ব িশ কারখানা
পিরদশ ন

সংা ৩ ৪২০ ৪১৫ ৪১০ ৪০০ ৩৯০ ৮৫

[১.৪.২] বািয়ং হাউস পিরদশ ন সংা ৩ ৩২০ ৩১৫ ৩১০ ৩০০ ২৮০ ৫৪

[১.৪.৩] ব িশ কারখানার
ইিপ পিরদশ ন

সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০৬, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

ব কািরগির
িশার
মােম মানব
সদ উয়ন;

২০

[২.১] িবএসিস
কাস  বাবায়ন

[২.১.১] িবএসিস উীণ  িশাথ % ৫ ৮৭ ৮৬.৪০ ৮৬ ৮৫.৬০ ৮৫ ১০০

[২.২] িডোমা
কাস  বাবায়ন

[২.২.১] িডোমা উীণ  িশাথ % ৫ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৯৮.০৪

[২.৩] এসএসিস
কাস  বাবায়ন

[২.৩.১] এসএসিস উীণ 
িশাথ

% ৫ ৮০ ৭৯.৯৮ ৭৯.৮৮ ৭৯.৭৮ ৭৯

[২.৪] নন িশা
িতান চা করা

[২.৪.১] িশা িতান চাত সংা ৫ ২ ১ ০ ০ ০

৩

ব িশা
কায ম
পিরবীণ ও
ায়ন;

১৬

[৩.১] িশা
িতান পিরদশ ন

[৩.১.১] িশা িতান
পিরদশ নত

সংা ৪ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ২৩ ৯

[৩.২] ফলাফেলর
িভিেত সরা
িতানেক রার
দান

[৩.২.১] রার া টটাইল
কেলজ

তািরখ ৪ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৪-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ ১৩-০৪-২০২২

[৩.২.২] রার া টটাইল
ইনিউট

তািরখ ৪ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৪-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ ১৩-০৪-২০২২

[৩.২.৩] রার া িভআই তািরখ ৪ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৪-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ ১৩-০৪-২০২২

৪
ব খাত
সংি ক
বাবায়ন।

৯
[৪.১] চলিত অথ 
বছর ময়াদী ক
বাবায়ন

[৪.১.১] “শখ রােসল টটাইল
ইউট ,মাদারগ,
জামালর াপন’’ শীষ ক ক

শতকরা
হার

৩ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৭ ৯৭.২০

[৪.১.২] “শখ হািসনা টটাইল
ইিিনয়ািরং কেলজ, মলাহ,
জামালর াপন’’ শীষ ক ক

শতকরা
হার

৩ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৭২ ৯৭.৭০

[৪.১.৩] ‘‘ফিরদর টটাইল
ইনিউট াপন’’ শীষ ক ক

শতকরা
হার

৩ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৬২ ৯৯.৩৩



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০৬, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৯.৯৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৯.৭৬

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


