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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

রিজার, বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনালস

এবং

সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বিক কািভড-১৯ মহামারীর মােঝও ২০১৯-২০ সশেনর াতক ও াতেকার িণর পাঠদান অনলাইেন সকরণ সহ ড়া ায়ন
পরীা হেণর মােম সশনজট  িশা কায ম িনিত করা হেয়েছ। ১৬ িবভােগ িনয়িমত মাাস  াাম চা, িসএইচএসআর হেত
১৯  জনেক  PhD ও  ২৩  জনেক  MPhil  িডি  দান,  ১৬  জন  িশেকর  িবেদশ  থেক  উ  িশা  হণ,  াতক  ও  াতেকার  িডি
সকারী ৮০০ এর অিধক িশাথর কম েে যাগদান ও বব, বাংলােদশসহ ণ  নানা িবষেয় ২০০ র অিধক গেবষণা কম 
সাদন।  কিমশন  া  সামিরক  অিফসারেদর  উ  িশার  জ  িবএমএ  ত  ১  অষদ  ও  ৩  িবভাগ  চা  করা  হেয়েছ।  দেশ  ও
আজািতক অেন অিত ৭৮ িতেযািগতায় িশাথেদর অংশহণ এবং একািধক িতেযািগতায় চািয়ন ও রানার আপ সহ
উেখেযা সাফ অজন। ১৪তলা িবিশ ১ম একােডিমক ভবেনর ৭ম-১৪তলা পয  সসারণ ও ২য় একােডিমক ভবেনর ১ম-৬ তলা
পয  িনম াণ সকরণ, Multipurpose Shed, Indoor Sports Complex, ব  ও পিম কাােস যাতায়ােতর
জ নািনক ভাসমান স িনম াণ, বহািরক ও গেবষণার জ ১৭ আিনক াব িনম াণ ও িশেদর জ Day Care Center
াপনসহ িবিভ অবকাঠােমা িনম াণ করা হেয়েছ। সবাদান কায ম সহজীকরেণর লে MS 365 Mailing System, ERP,
IP Telephone, Online Inventory, Vehicle Management, PIMS ও Accounts & Payroll এর
কায ম Automation এর আওতায় আনা হেয়েছ। াতক িণর ভিতর সণ  িয়া Automation করা হেয়েছ। পাঠদান
কায েমর উয়ন ও সহজীকরেণ U-CAM সং করা হেয়েছ এবং কেরানা মহামারীকালীন িশা ও গেবষণা কায ম অাহত রাখার
লে  LMS, E-Proctorial  System ও Plagiarism Checker চা  করা  হেয়েছ।  িবেদেশ  গেবষণা  ও  উিশার
জ ৪ আজািতক িবিবালেয়র সােথ MoU ািরত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িবের উয়নশীল দেশর সােথ সাম রেখ িশা-কািরলাম, পাঠদান পিত ও গেবষণা িবষেয় উতর িশেণর মােম দ মানব
সদ তিরসহ িশক, কম কতা ও কম চারীেদর কম দতা ির জ িশণদান জারদার করা; ছা-ছাীেদর জ পয া সংক
িণক, িবেশষািয়ত গেবষণাগারসহ িশাথ, িশক, কম কতা ও কম চারীেদর আবাসন সমা সমাধান ও েয়াজনীয় িবধািদ ি করা;
বতমােন কািভড-১৯ মহামারীর কারেণ িবিবালেয়র সকল অিফেসর িনজ কায মসহ বািষ ক লমাা অজন করা; নন িডিপিপ
অেমািদত না হেল ২য় একােডিমক ভবেনর অসন  িনম াণ কাজ সকরণ সহ নন একােডিমক িনম াণ ও আবাসন সমা সমাধান করা।

ভিবৎ পিরকনা:

িশার  ণগত  মান  িনিত  করার  লে  অােিডেটশনসহ  শাসিনক  ও  একােডিমক  কােজ  গিতশীলতা  আনায়েন  Digital  ির
বহার  ি  করা;  পাঠদান  ও  গেবষণার  উয়েন  LMS,  E-Proctorial  System  ও  Turnitin  (Plagiarism
Checker) এর বহার ্ি করা; কম েে াচার অশীলন ও িশাথেদর মােঝ উাবনী (Innovation) মেনাভাব জাত
করেণ কায করী উোগ হণ করা; মানসত গেবষণা ি করা; কম চািরেদর দতা ির লে পিরকিত িশেণর বা হণ করা
ও আিনক েযাগ িবধা সিলত একােডিমক ভবন িনম াণসহ িশাথ, িশক, কম কতা ও কম চারীেদর আবািসক অবকাঠােমা িনম াণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িবমান কািভড-১৯ পিরিিতর িেত ২০২১-২২ িশাবেষ ও অনলাইন পাঠদান ও ায়ন িয়া চা রাখাসহ সশনজট 
িশা কায ম অাহত রাখা; িবিবালেয় মবধ মান ছা-ছাীেদর জ পয া একােডিমক িবধা িনিতকরণ; মানসত
গেবষণার সংা ি; কম চািরেদর দতা িকরেণর লে অভরীণ িশণ আেয়াজন; ২য় একােডিমক ভবন ৭ম হেত ১৪
তলা পয  সসারণ করা; একােডিমক ভবন ও আবাসেনর জ িম অিধহণ; অগ ােনাাম অযায়ী অেমািদত জনবল িনেয়াগ
সকরণ ও াচার কম পিরকনা বাবায়ন ও াচার রার দান।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার, বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনালস

এবং

সিচব,  বাংলােদশ  িবিবালয়  মরী  কিমশন-এর  মে  ২০২১  সােলর  ন  মােসর  ২৩  তািরেখ  এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনাল বিক াপেটর চািহদা অযায়ী মানসত উিশা এবং গেবষণার বাপনা
িনিত করতঃ পশাজীবী ও সাধারণ ছা-ছাীেদর িনকট দেশর থম সািরর িবিবালয় িহেসেব ীিত অজন করা।

১.২ অিভল (Mission)
সমসামিয়ক িবের চািহদা রেণ েয়াজনীয় যাতা স সকল ধম -বণ -গা িনিব েশেষ সকল নীর নাগিরকেদর (পশাজীবী
ও সাধারণ) মানসত উিশা দান, বিক/অভরীণ চািহদা অযায়ী িশার ণগতমান সার, বিহিব ের সােথ যাগােযােগর
মােম গেবষণার মান উত কের জাতীয় পয ােয় মানব সদ উয়ন করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনাল- এর উিশা বাপনার ণগত মােনায়ন।
২. বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনাল- এর উিশা এবং গেবষণােক েগাপেযাগী ও িবমােন উীতকরণ।
৩. বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনাল- এর উিশার অিধকতর সসারণ।
৪. দশীয় ও আজািতক িবিবালয়সহ িবিভ িতােনর সােথ বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনাল- এর সমেঝাতা
ও সহেযািগতা ি করা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ২০২১-২০২২ সশেনও সারা দেশ িবরাজমান কেরানা মহামারীর কারেণ একােডিমক পাঠদান কায ম ২০২০-২০২১
সশেনর ায় অনলাইেন অাহত রাখা ও একােডিমক কােলার অযায়ী পরীা হন স করা।
২. সকল একােডিমক াােমর নতম এক কাস  হাইিড/ িং/ অনলাইন পিতেত অনলাইেন পিরচালনা করা।
৩. আজািতক মানস অনলাইন িশা কায েমর লে এক পিরণ  Learning Management
System (LMS) ও E-Proctorial System এর বহার কায কর করা।
৪. াতক ও াতেকার াামসেহ ছা-ছাী ভিত করা ও অগ ােনাাম অযায়ী ইউিজিস কক অেমািদত জনবেলর
িনেয়াগ স করা।
৫. িবিবালেয়র পক ২০৩০ অযায়ী পয ায়েম জিম অিধহণ কের ছা-ছাীেদর জ একােডিমক ভবন, শাসিনক
ভবন, গেবষণাগার/াব ও হল িনম াণ, িশক/কম কতা/কম চারীেদর জ আবাসেনর বা এবং যাতায়ােতর িবধার জ
েয়াজনীয় সংক গািড় য় করা।
৬. িশাবষ  র েব  অিত ওেপিনং কনেভােকশন-এর মােম নন িশাথেদর একােডিমক কােলার,
পাম/িসেলবাস, একােডিমক ও শাসিনক িনেদ িশকা দান করা এবং অনলাইেন িশা কায েম শতভাগ িশাথর
অংশহণ িনিত করার লে েয়াজনীয় াপটপ িবতরণ করা ও ে ইারেনট েয়র বা করা।
৭. িশার ণগত মান িনিত করার লে একােডিমক াােমর কািরলাম ায়ণ ও েয়াজনীয় সংেশাধন করা।
৮.  িশার  মােনায়ন  ও  সমসামিয়ক  িবের  আিনক  িশা  বার  সােথ  সামতা  বজায়  রাখার  লে  িশক  ও
কম কতােক িবেদেশ উতর িশেণ রণ করা ও অভরীণ িশেণর আেয়াজেনর মােম দ জনশিেত পিরণত
করা।
৯. কােলার অযায়ী সংিবিধব িসেনট, িসিেকট, একােডিমক কাউিল, িডনস কিম এবং অথ কিমর সভা আেয়াজন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৭:৪২ া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

করা।
১০. িবইউিপ’র িবভাগসহ কক সমসামিয়ক ণ  িবিভ িবষেয় জাতীয় ও আজািতক সিমনার/ কনফাের/
ওয়াকশপ/ webinar আেয়াজন করা।
১১.  িবইউিপ’র  অেটােমশন  ও  িডিজটালাইেজশেনর  আওতায়  U-CAM  িসেম  এর  মােম  রিজেশন,  পরীার
েবশপ দান, ফলাফল িত, িডিজটাল আকাইভ, অনলাইন এিেকশন, Microsoft 365, Personal
Information  Management  System,  Website  Upgradation,  িভিডও  সারভাইেল
িসেম,  Central  Content  Display  Management  System,  মাবাইল  অাপ,  একাউস  এ
প-রাল  িসেম,  Wifi  User  Authentication  System,  Managed  Printing  Service
(MPS),  Single  Sign  on  System,  CHSR  Automation,  Online  Journal  for
CHSR, Complain Management System কায ম চলমান রাখা ।
১২. দশীয় ও আজািতক িবিবালয়, বসা/গেবষণা ও িশ িতানসেহর সােথ িবইউিপ’র সমেঝাতা ারক
(MoU) ােরর মােম যৗথ িশা ও গেবষণা কায ম ি ও বাবায়ন করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িপএইচিড িডি অজন ির হার % (সংা) -৬০% (০২) ১৫০% (০৫) ১২% (০৯) ১১% (১০) ১০% (১১) ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

এমিফল িডি অজন ির হার % (সংা) ১২৫% (০৯) ০% (০৯) ৫০% (০৬) ৩৩% (০৮) ১২% (০৯) ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

াতক িডিধারীর হার ােয়টেদর হার % (সংা) ৯৩.২৮% ৯৫% ০৬% (১২৫০) ০৩% (১২৮০) ০২% (১৩০০) ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

াতেকার িডিধারীর হার পা ােয়টেদর হার % (সংা) ৯৫.৪২% ৯৬% ০৯% (৮৫০) ০৬% (৯০০) ০৫% (৯৫০) ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

উিশায় ছাী ভিতর হার তািলকা ির হার % ৪৩.২৪% ৪০% ০০% ১% ১% ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

িবেদশী ছা/ছাী ভিতর হার িশাথর ভিতর সংা % ০.০৪৯% ৩% ১% ১% ১% ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

িডিা িশাথেদর কম েে
যাগদান

কম েে যাগদানত
িশাথ

সংা ১৫৯ ৪৭০ ৫৯৪ ৮৪০ ৯৮৩ ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

িশাথেদর সিমার িভিক
ফলাফল কাশ

সিমার এর সংা সংা ৫০ ৮৮ ৯৬ ৯৬ ৯৮ ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

িশক-কম কতােদর উিশায়
িবেদশ গমন

গমনত িশক সংা ১০ ২০ ২০ ২০ ২০ ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

গমনত কম কতা সংা ০ ০২ ০২ ০২ ০২ ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

জাতীয় /আজািতক পয ােয় িশক
এবং িশাথেদর রার অজন

রারা
িশক/িশাথ

সংা ৯৫ ১১৫ ১৩৩ ১৬৬ ২০১ ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

ছা-ছাীেদর উিশায় িবেদশগমন িবেদেশ গমনত ছা-ছাী সংা ০৯ ৩৯ ৪০ ৪৫ ৫০ ইউিজিস ও িবিবালয়
ইউিজিস ও িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন
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*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] বাংলােদশ
ইউিনভািস  অব
েফশনাল-
এর উিশা
বাপনার
ণগত
মােনায়ন।

৩২

[১.১] সংিবিধব
সভা আেয়াজন

[১.১.১] িসেনট সভা সমি সংা ১ ০১ ০১ ০১ ০ ০ ০ ০ ০১ ০১

[১.১.২] িসিেকট সভা সমি সংা ১ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৪ ০৪

[১.১.৩] একােডিমক কাউিল সভা সমি সংা ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬

[১.১.৪] অথ  কিম সভা সমি সংা ১ ০৭ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৫

[১.১.৫] বােজট বাপনা কিমর
সভা

সমি সংা ১ ০২ ০২ ০২ ০১ ০ ০ ০ ০২ ০২

[১.১.৬] িডনস কিম সভা সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ১২ ১২

[১.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন
(াতক পয ােয়)

[১.২.১] ১ম বষ  ভিত পরীা তািরখ তািরখ ২ ২৫.১০.১৯ ১৯.১২.২০ ২৬.১১.২১ ০৩.১২.২১ ১০.১২.২১ ১৭.১২.২১ ২৪.১২.২১ ২৫.১১.২২ ২৪.১১.২৩

[১.২.২] াশ আর (লাই -িডেসর
সিমার) অনলাইন সহ

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৭.১৯ ০১.০৭.২০ ০১.০৮.২১ ০২.০৮.২১ ০৫.০৮.২১ ১০.০৮.২১ ২০.০৮.২১ ০১.০৮.২২ ০১.০৮.২৩

[১.২.৩] াশ আর (জায়াির -ন
সিমার) অনলাইন সহ

তািরখ তািরখ ১ ০৫.০১.২০ ০৭.০১.২১ ০৩.০১.২২ ০৬.০১.২২ ০৯.০১.২২ ১১.০১.২২ ২০.০১.২২ ০২.০১.২৩ ০১.০১.২৪

[১.২.৪] পরীা আর (লাই -
িডেসর সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ২৪.১১.১৯ ২৬.১১.২০ ২৮.১১.২১ ২৯.১১.২১ ৩০.১১.২১ ০১.১২.২১ ০৫.১২.২১ ৩০.১১.২২ ৩০.১১.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.২.৫] পরীা আর (জায়াির-ন
সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ১৭.০৬.২০ ০৯.০৬.২১ ২৭.০৬.২২ ২৮.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ০৩.০৭.২২ ০৪.০৭.২২ ২৮.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৪

[১.২.৬] পরীার ফল কাশ (লাই -
িডেসর সিমার)

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৫.০১.২০ ২৭.০১.২১ ২১.১২.২১ ২৩.১২.২১ ২৬.১২.২১ ২৮.১২.২১ ৩০.১২.২১ ২২.১২.২২ ২৪.১২.২৩

[১.২.৭] পরীার ফল কাশ (জায়াির
-ন সিমার)

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩০.০৭.২০ ২৭.০৬.২১ ১৫.০৭.২২ ১৭.০৭.২২ ১৯.০৭.২২ ২১.০৭.২২ ২৪.০৭.২২ ১৬.০৭.২৩ ২০.০৭.২৪

[১.২.৮] লাই-িডেসর সিমােরর
িশাথেদর কাস  ইভােয়শন

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৬.১২.১৯ ৩০.১১.২০ ১৮.১১.২১ ২০.১১.২১ ২২.১১.২১ ২৩.১১.২১ ২৫.১১.২১ ২০.১১.২২ ২০.১১.২৩

[১.২.৯] জায়াির-ন সিমােরর
িশাথেদর কাস  ইভােয়শন

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৬.২০ ১৫.০৬.২১ ১৫.০৬.২২ ১৭.০৬.২২ ১৯.০৬.২২ ২১.০৬.২২ ২২.০৬.২২ ১৮.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৪

[১.৩] সফটওয়ার
ও আইিস সংা
িশণ

[১.৩.১] িশক ও াফেদর আইিস
ান ির জ িশণ

সমি সংা ২ ৭৩ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৪০

[১.৪] নন
গেবষণাগার / াব
ও কিউটার াব
াপন

[১.৪.১] িবেশষািয়ত াব (ইেনােভশন/
ফািেকশন/ হাইীড)

সমি সংা ১ ০ ৮ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

[১.৪.২] াব যপািত য় সমি সংা ১ ০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৫] িশণ
কায ম আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত িশণ
(অভরীণ)

সমি সংা ২ ৫০ ৫০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৭০ ১০০

[১.৬]
আউটকামেবজড
কািরলাম
ণয়ন/উয়ন

[১.৬.১] উয়নত কাস  কািরলাম সমি সংা ১ ০৩ ০৪ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৭ ১০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৭:৪২ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৬.২] নন ণীত কাস  কািরলাম সমি সংা ১ ০৭ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০

[১.৭] িবিভ Fest
আেয়াজন করা

[১.৭.১] আেয়ািজত Fest (অনলাইন
সহ)

সমি সংা ২ ১৩ ১৬ ২৬ ২৩ ২০ ১৭ ১৪ ২৯ ৩০

[১.৮] কািভড-১৯
াভাব শমেন
হীত পদেপ

[১.৮.১] কািভড-১৯ াভাব শমন/
সেচতনতা সংা সিমনার, ওয়াকশপ
(অনলাইন সহ)

সমি সংা ১ ০২ ০৫ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬

[১.৮.২] মিডেকল সার কক
সবাদান

সমি সংা ১ ৫০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০ ৩৫০০০ ৪০০০০

[১.৮.৩] জরী ঔষধ সরবরাহ সমি সংা ১ ১০০০০ ৭০০০০ ৬০০০০০ ৫৪০০০০ ৪৮০০০০ ৪২০০০০ ৩৬০০০০ ৭০০০০০ ৮০০০০০

[১.৯]
িডিজটালাইেজশন

[১.৯.১] নন িশাথেদর (অনাস )
মােঝ াপটপ িবতরণ

সমি সংা ১ ০ ১৩০০ ১৩৯ ১২৫ ১১০ ৯৫ ৮০ ১৮৯ ২৩৯

[১.৯.২] এারাইজ িরেসাস 
ািনং(ইআরিপ) সশন

গড় শতাংশ ১ ৬৫ ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ ৭৫

[১.৯.৩] ণীকে মািিমিডয়া
(েজর, কিউটার, ইারেনট ও
সাউ িসেম)

সমি সংা ১ ৬৭ ৬০ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৫০ ৪০ ১০০ ১৫০

[১.৯.৪] Financial
Management System
অেটােমশন

গড় শতাংশ ১ ২৫ ৫০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪০ ৭০ ৭৫

[১.৯.৫] UCAM িসেম এর
মােম িত াােমর িত
কােস র কাস  িসেলবাস ও কাস 
আউটলাইন অনলাইেন আপেলাড

সমি সংা ১ ৬০০ ৮০০ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৭:৪২ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] বাংলােদশ
ইউিনভািস  অব
েফশনাল-
এর উিশা
এবং গেবষণােক
েগাপেযাগী ও
িবমােন
উীতকরণ।

২৪

[২.১] িবিভ
িবষেয়র উপর
গেবষণা ল
ফলাফল

[২.১.১] িপ.এইচ.িড সমি সংা ১ ০৮ ০৭ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১০ ১১

[২.১.২] এম.িফল সমি সংা ১ ১০ ০৮ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ০৬ ১২ ১৩

[২.১.৩] এম.এস/এমএ/এমিবএ
(রলার)

সমি সংা ১ ২৩ ২৩২ ২৭৩ ২৪৫ ২২০ ২০০ ১৮০ ৩০৮ ৩৩৪

[২.২] সিমনার/
কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত অভরীণ
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের
(অনলাইন সহ)

সমি সংা ২ ৩১ ৩৫ ৩৯ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪২ ৪২

[২.২.২] আেয়ািজত আজািতক
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের
(অনলাইন সহ)

সমি সংা ১ ০২ ০৪ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০২ ০৩

[২.৩] ীত
জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[২.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সমি সংা ১ ১৪৮ ১৬৩ ১৬৪ ১৪৮ ১৩২ ১১৬ ১০০ ২১১ ২৬২

[২.৪] অনলাইন াস
নবার সমতা
অজন

[২.৪.১] একােডিমক কােলার
অযায়ী াসসহ অনলাইেন পিরচালনা

গড় শতকরা ২ ৮৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪.২] আেয়ািজত অনলাইন ােস
অংশহণত িশাথ

গড় শতকরা ২ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯০ ৯০

[২.৪.৩] িত ােচর এক কাস 
হাইিড/ িং পিতেত অনলাইেন
িশা কায ম

সমি সংা ১ ০ ১৬২ ১২৩ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১২৫ ১২৫

[২.৪.৪] অনলাইন াস নবার সমতা
া িবভাগসহ

সমি সংা ১ ০ ১৬ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ১৬ ১৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৭:৪২ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৫]
িবিবালেয়র
কীয় লাইেিরেত
িডিজটাল
িবধা/সািভ স
সসারণ

[২.৫.১] য়ত জান াল সমি সংা ১ ১০০০ ১০০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৫০ ৬০০

[২.৫.২] য়ত বই সমি সংা ১ ৬০০০ ৬০০০ ৩৫০০ ৩১৫০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ ৪০০০ ৫০০০

[২.৫.৩] সাবাইবত িলংক সমি সংা ১ ০ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১

[২.৬] িশাথেদর
ি ও াইেপ
দান

[২.৬.১] িবিবালেয়র মােম
দানত িবিভ ি/ াইেপ

সমি সংা ১ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০ ০৪ ০৪

[২.৬.২] িবিবালয় থেক ি/
াইেপ া িশাথ

সমি সংা ১ ৭৫৯ ৮০০ ১৩৯০ ১২৫০ ১১১০ ১০৭০ ৯৩০ ১৬২১ ১৯৬৩

[২.৭] িশাথেদর
জ কা-
কািরলাম কায ম
আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত কা-কািরলাম
কায ম (নাট: সাংিতক অান,
িবতক িতেযািগতা, বািষ ক ীড়া
িতেযািগতা, ইনেডার, আউটেডার গম
ইতািদ)

সমি সংা ১.৫ ৪০ ৪১ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২০ ৪০ ৪০

[২.৮] ববর
জশত বািষ কী
উদযাপন

[২.৮.১] ববর জীবন ও কম  িনেয়
আেলাচনা সভা

সমি সংা ১ ০৩ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০ ০ ০৩ ০৩

[২.৮.২] বব ও িের উপর
িবিভ িতেযািগতা/সাংিতক অান

সমি সংা ১ ০২ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০ ০ ০৩ ০৩

[২.৯] বব ও
ি িনেয়
গেবষণা/ কাশনা

[২.৯.১] গেবষণার/ কাশনা সংা সমি সংা ১ ০০ ০৯ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৭ ০৯

[২.১০] IQAC
এর কায ম

[২.১০.১] াােমর স অােসসেম সমি সংা ০.৫ ০০ ০০ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০২ ০৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৭:৪২ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১০.২]
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের/িশণ
আেয়াজন

সমি সংা ০.৫ ০০ ০০ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০০ ০৩ ০৪

[২.১০.৩] QAC/FQAC/SAC
সভা আেয়াজন

সমি সংা ০.৫ ০০ ০০ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০৪ ০৬

[৩] বাংলােদশ
ইউিনভািস  অব
েফশনাল-
এর উিশার
অিধকতর
সসারণ।

৯

[৩.১] মাাস 
াাম চাকরণ

[৩.১.১] িডপাট েমসহ কক নন
মাাস  াাম

সমি সংা ১ ০৫ ০৫ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

[৩.২] নন িবভাগ,
ইউট ও পেদর
অেমাদন

[৩.২.১] ইউিজিস কক অেমািদত
জনবল িনেয়াগ

সমি সংা ১ ৮৭ ১৭৭ ১৬৫ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ১৬৫ ১৬৫

[৩.২.২] অগ ােনাাম অযায়ী ইউিজিস
কক অেমািদত নন পদসহ

সমি সংা ০.৫ ২১৪ ১৭৭ ১৬৫ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ১৬৫ ১৬৫

[৩.২.৩] অেমািদত নন ইউট
(এিফিলেয়েটড)

সমি সংা ০.৫ ০ ০১ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

[৩.৩]
িবিবালেয়র
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.৩.১] িনম াণাধীন ১৪তলা িবিশ ২য়
একােডিমক (এফিবএস) ভবন

গড় শতাংশ ১ ০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ১০

[৩.৩.২] ১৪তলা িবিশ ৩ নন
একােডিমক ভবন িনম াণ (িডিপিপ
অেমাদন সােপে)

সমি শতাংশ ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ০৪ ২১ ১৮ ৪০ ৩০

[৩.৩.৩] িম অিধহণ/য় সাদন গড় একর ১ ০ ২৪ ৯.৭৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ০০ ০০

[৩.৩.৪] ১৪তলা িবিশ ১ ছা হল গড় শতাংশ ০.৫ ০ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪০ ৪০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৩.৫] ১৪তলা িবিশ ১ ছাী হল গড় শতাংশ ০.৫ ০ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪০ ৪০

[৩.৩.৬] ১৪তলা িবিশ ২ আবািসক
ভবন

গড় শতাংশ ০.৫ ০ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪০ ৪০

[৩.৪] বািনক
সরাম, ফািন চার,
যানবাহন য়

[৩.৪.১] ছা/ছাী, িশক ও াফেদর
জ গািড় য়

সমি সংা ০.৫ ১৫ ১০ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১০ ১০

[৩.৪.২] ােবর বািনক যপািত/
সরাম ও কিউটার য়

সমি সংা ০.৫ ৯৭৪ ৬০০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩০০

[৩.৪.৩] ফািন চার য় সমি সংা ০.৫ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১০০০

[৪] দশীয় ও
আজািতক
িবিবালয়সহ
িবিভ
িতােনর সােথ
বাংলােদশ
ইউিনভািস  অব
েফশনাল-
এর সমেঝাতা ও
সহেযািগতা ি
করা।

৫

[৪.১]
িবিবালয়সহ
িবিভ িতােনর
সােথ কাঅপােরশন
ও কালােবােরশন
ি

[৪.১.১] আজািতক
িবিবালয়সেহর সােথ এমওইউ
ার

সমি সংা ১ ০৩ ০৫ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১

[৪.১.২] অভরীণ িবিবালয়সেহর
সােথ এমওইউ ার

সমি সংা ১ ০০ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১

[৪.১.৩] যৗথ গেবষণা াাম/
সিমনার/িশণ আেয়াজন

সমি সংা ০.৫ ০২ ০৪ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১

[৪.১.৪] MoU ািরত
িবিবালয় সেহ িবইউিপ’র
িশাথেদর িডট াফার

সমি সংা ০.৫ ০২ ০২ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৫

[৪.২] িবভাগ কক
িশ/গেবষণা ও
অা িতােনর
সােথ
সহেযাগীতালক
সক াপন

[৪.২.১] িশ/গেবষণা/বািণিজক
িতােনর সােথ এমওইউ ার

সমি সংা ২ ০১ ০৬ ১১ ০৯ ০৭ ০৫ ০৪ ১২ ১৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APA অায়াল পারফেম  এিেম

২ CHSR সার ফর হায়ার ািডজ এ িরসাচ 

৩ ERP এারাইজ িরেসাস  ািনং

৪ LMS লািন ং ােনজেম িসেম

৫ MoU মেমােরাম অব আারেিং

৬ MPS ােনজড িিং সািভ স

৭ PIMS পারসনাল ইনফরেমশন ােনজেম িসেম

৮ U-CAM ইউিনভািস - কেেহনিসভ একােডিমক ােনজেম

৯ ইউিজিস ইউিনভািস  াস কিমশন

১০ িবইউিপ বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনাল
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] সংিবিধব সভা আেয়াজন

[১.১.১] িসেনট সভা রিজার অিফস, িবইউিপ সভার নাশ, সভার কায িববরনী

[১.১.২] িসিেকট সভা রিজার অিফস, িবইউিপ সভার, সভার কায িববরণী

[১.১.৩] একােডিমক কাউিল সভা রিজার অিফস, িবইউিপ নাশ ও সভার কায িববরণী

[১.১.৪] অথ  কিম সভা রিজার অিফস ও জারার অিফস সভার নাশ ও কায িববরণী

[১.১.৫] বােজট বাপনা কিমর সভা জারার ও িসএফও অিফস সভার নাশ ও সভার কায িববরণী

[১.১.৬] িডনস কিম সভা কাউিল শাখা ও রিজার অিফস সভার নাশ ও সভার কায িববরণী

[১.২] একােডিমক কােলার
ণয়ন (াতক পয ােয়)

[১.২.১] ১ম বষ  ভিত পরীা রিজার অিফস ও একােডিমক সকশন পরীার িবি ও পরীার নাশ

[১.২.২] াশ আর (লাই -িডেসর সিমার) অনলাইন সহ একােডিমক সকশন ও পরীা িনয়ক একােডিমক নাশ

[১.২.৩] াশ আর (জায়াির -ন সিমার) অনলাইন সহ একােডিমক সকশন ও পরীা িনয়ক একােডিমক নাশ

[১.২.৪] পরীা আর (লাই -িডেসর সিমার)
সংি িবভাগ, অষদ, একােডিমক সকশন ও পরীা
িনয়ক

পরীার নাশ

[১.২] একােডিমক কােলার
ণয়ন (াতক পয ােয়)

[১.২.৫] পরীা আর (জায়াির-ন সিমার)
সংি িবভাগ, অষদ, একােডিমক সকশন ও পরীা
িনয়ক

পরীার নাশ

[১.২.৬] পরীার ফল কাশ (লাই - িডেসর সিমার) সংি িবভাগ, অষদ ও পরীা িনয়ক ফল কােশর নাশ

[১.২.৭] পরীার ফল কাশ (জায়াির -ন সিমার) সংি িবভাগ, অষদ ও পরীা িনয়ক ফল কােশর নাশ

[১.২.৮] লাই-িডেসর সিমােরর িশাথেদর কাস  ইভােয়শন ওইএফিসিড, সংি িবভাগ নাশ ও ায়ন কিপ

[১.২.৯] জায়াির-ন সিমােরর িশাথেদর কাস  ইভােয়শন ওইএফিসিড ও সংি িবভাগ নাশ ও ায়ন কিপ

[১.৩] সফটওয়ার ও আইিস
সংা িশণ

[১.৩.১] িশক ও াফেদর আইিস ান ির জ িশণ রিজার অিফস, আইিস সার িশেণর নাশ/িশেণর ছিব/উপিিত হািজরা শীট

[১.৪] নন গেবষণাগার / াব
ও কিউটার াব াপন

[১.৪.১] িবেশষািয়ত াব (ইেনােভশন/ ফািেকশন/ হাইীড)
বহারকারী/উপকারেভাগীর চািহদার িেত
িকউরেম শাখা, ইিিনয়ার অিফস, িসএফও অিফস

কাজ সমাির তয়ন প/ কায ােদশ/ ােবর ছিব

[১.৪.২] াব যপািত য়
বহারকারী/উপকারেভাগীর অিফেসর চািহদার িেত
িকউরেম শাখা, ইিিনয়ার অিফস, িসএফও অিফস

ােবর যপািত েয়র কায ােদশ/ যপািতর তািলকা/
তয়ন প

[১.৫] িশণ কায ম
আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত িশণ (অভরীণ)
রিজার অিফস/িশণ বাবায়নকারী সংি
অিফস/সল

িশেণর নাশ/িশেণর ছিব/উপিিত হািজরা শীট

[১.৬] আউটকামেবজড
কািরলাম ণয়ন/উয়ন

[১.৬.১] উয়নত কাস  কািরলাম সংি িবভাগ ও কািরলাম ডেভলপেম সকশন নাশ ও কািরলাম/কািরলােমর ছিব/িমং এর ছিব
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.৬] আউটকামেবজড
কািরলাম ণয়ন/উয়ন

[১.৬.২] নন ণীত কাস  কািরলাম সংি িবভাগ ও কািরলাম ডেভলপেম সকশন নাশ ও কািরলাম/কািরলােমর ছিব/িমং এর ছিব

[১.৭] িবিভ Fest আেয়াজন
করা

[১.৭.১] আেয়ািজত Fest (অনলাইন সহ) সংি অিফস/িবভাগ/অষদ ও িসএফও অিফস
আেয়ািজত ফ এর নাশ, ানার, ছিব ও সংবাদপে
কািশত খবর ইতািদ

[১.৮] কািভড-১৯ াভাব
শমেন হীত পদেপ

[১.৮.১] কািভড-১৯ াভাব শমন/ সেচতনতা সংা সিমনার, ওয়াকশপ
(অনলাইন সহ)

আেয়াজনকারী/দািয়া সংি অিফস/িবভাগ, িসএফও
অিফস

নাশ, সময়িচ, ছিব, পিকায় কািশত খবর ইতািদ

[১.৮.২] মিডেকল সার কক সবাদান মিডেকল সার সবাদান রিজােরর রকড  িল/দািরক িচ/ছিব

[১.৮.৩] জরী ঔষধ সরবরাহ মিডেকল সার
মিডেকল সােরর তয়ন প/রিজােরর রকড  কিপ
ইতািদ

[১.৯] িডিজটালাইেজশন

[১.৯.১] নন িশাথেদর (অনাস ) মােঝ াপটপ িবতরণ
রিজার অিফস (একােডিমক সকশন)/ সংি
অষদ/িবভাগ

িবতরণত াটপটেপর তািলকা/হীতােদর
তািলকা/াপটপ িবতরেণর ছিব

[১.৯.২] এারাইজ িরেসাস  ািনং(ইআরিপ) সশন আইিস সার ও রিজার অিফস আইিস সােরর তয়নপ/সাভ ােরর রকড  কিপ।

[১.৯.৩] ণীকে মািিমিডয়া (েজর, কিউটার, ইারেনট ও সাউ
িসেম)

িকউরেম সকশন ও আইিস সার িণ কের ছিব/ যপািতর কায ােদশ

[১.৯.৪] Financial Management System অেটােমশন আইিস সার ও িকউরেম সকশন তয়ন প ও সাভ ােরর ছিব/রকড 

[১.৯.৫] UCAM িসেম এর মােম িত াােমর িত কােস র
কাস  িসেলবাস ও কাস  আউটলাইন অনলাইেন আপেলাড

সংি িবভােগর িশক, ওইএফিসিড অনলাইেন আপেলােডর ছিব/সামাির

[২.১] িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণা ল ফলাফল

[২.১.১] িপ.এইচ.িড
সার ফর হায়ার ািডজ অা িরসাচ  ও পরীা
িনয়ক অিফস

কািশত ফলাফল/রকড 

[২.১.২] এম.িফল
সার ফর হায়ার ািডজ অা িরসাচ  ও পরীা
িনয়ক অিফস

কািশত ফলাফল/রকড 

[২.১.৩] এম.এস/এমএ/এমিবএ (রলার) সংি িবভাগ ও পরীা িনয়ক অিফস কািশত ফলাফল/রকড 

[২.২] সিমনার/ কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত অভরীণ সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের (অনলাইন সহ) সংি িবভাগ/অষদ াােমর নাশ/ছিব/পিকায় কািশত খবেরর ছিব

[২.২.২] আেয়ািজত আজািতক সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের (অনলাইন সহ) সংি িবভাগ/অষদ াােমর নাশ/ছিব/পিকায় কািশত খবেরর ছিব

[২.৩] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[২.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সংি িবভাগ/অষদ/িশক কািশত গেবষণা িতেবদেনর কিপ/ছিব
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] অনলাইন াস নবার
সমতা অজন

[২.৪.১] একােডিমক কােলার অযায়ী াসসহ অনলাইেন পিরচালনা রিজার অিফস (একােডিমক সকশন) সংি অিফেসর তয়নপ/দািরক দিলল

[২.৪.২] আেয়ািজত অনলাইন ােস অংশহণত িশাথ সংি িবভাগ ও রিজার অিফস (একােডিমক সকশন) অনলাইেনর কিপ/ দািরক দিলল

[২.৪.৩] িত ােচর এক কাস  হাইিড/ িং পিতেত অনলাইেন িশা
কায ম

সংি িবভাগ আইিস সােরর তয়ন প ও সাভ ােরর ছিব।

[২.৪.৪] অনলাইন াস নবার সমতা া িবভাগসহ সংি িবভাগ আইিস সােরর তয়ন প।

[২.৫] িবিবালেয়র কীয়
লাইেিরেত িডিজটাল
িবধা/সািভ স সসারণ

[২.৫.১] য়ত জান াল লাইেির ও িকউরেম সকশন তয়ন প/ কায ােদশ

[২.৫.২] য়ত বই লাইেির ও িকউরেম সকশন য়ত বইেয়র টার িবি/কায ােদশ/িবেলর কিপ।

[২.৫.৩] সাবাইবত িলংক লাইেির ও িকউরেম সকশন দািরক তয়নপ/সাবাইবত িলংক এর ছিব

[২.৬] িশাথেদর ি ও
াইেপ দান

[২.৬.১] িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ ি/ াইেপ সংি িবভাগ, অষদ ও অথ  ও িহসাব অিফস ি/ াইেপ দােনর অিফস সালার/তািলকা

[২.৬.২] িবিবালয় থেক ি/ াইেপ া িশাথ সংি িবভাগ, অষদ ও অথ  ও িহসাব অিফস
দানত িবিভ ি/ াইেপ এর
সালার/তািলকা/িবেলর কিপ

[২.৭] িশাথেদর জ কা-
কািরলাম কায ম আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত কা-কািরলাম কায ম (নাট: সাংিতক অান, িবতক
িতেযািগতা, বািষ ক ীড়া িতেযািগতা, ইনেডার, আউটেডার গম ইতািদ)

সংি িবভাগ, িফিজকাল ইেকশন সার ও রিজার
অিফস

িবি/নাশ/ছিব ইতািদ

[২.৮] ববর জশত বািষ কী
উদযাপন

[২.৮.১] ববর জীবন ও কম  িনেয় আেলাচনা সভা বব চয়ার/িবিভ িবভাগ/াব অােনর ছিব

[২.৮.২] বব ও িের উপর িবিভ িতেযািগতা/সাংিতক অান বব চয়ার অােনর/িতেযািগতার ছিব

[২.৯] বব ও ি িনেয়
গেবষণা/ কাশনা

[২.৯.১] গেবষণার/ কাশনা সংা বব চয়ার কািশত গেবষণা/কাশনার দিলল/ছিব

[২.১০] IQAC এর কায ম [২.১০.১] াােমর স অােসসেম IQAC ও ওইএফিসিড
িতেবদন/অেমািদত প/তয়নপ/সংি িবিধব
সভার অেমাদন কিপ

[২.১০] IQAC এর কায ম
[২.১০.২] সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের/িশণ আেয়াজন IQAC ও ওইএফিসিড াােমর নাশ/ছিব/সংবাদপে কািশত খবর

[২.১০.৩] QAC/FQAC/SAC সভা আেয়াজন IQAC ও ওইএফিসিড সভার নাশ/ছিব

[৩.১] মাাস  াাম চাকরণ [৩.১.১] িডপাট েমসহ কক নন মাাস  াাম সংি িবভাগ, একােডিমক সকশন নন াাম চার নাশ/সভার িসা

[৩.২] নন িবভাগ, ইউট
ও পেদর অেমাদন

[৩.২.১] ইউিজিস কক অেমািদত জনবল িনেয়াগ রিজার অিফস (সংাপন শাখা) িবমেকর অেমাদন কিপ/ িনেয়াগ িবি

[৩.২.২] অগ ােনাাম অযায়ী ইউিজিস কক অেমািদত নন পদসহ রিজার অিফস (সংাপন শাখা)
অেমািদত অগ ােনাাম এর কিপ/পেদর তািলকা/িবমেকর
প

[৩.২.৩] অেমািদত নন ইউট (এিফিলেয়েটড) ইেপকটর অব কেলজ িবিধব সভার িসা/রিজেশন কিপ/ অিফিসয়াল দিলল
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.৩] িবিবালেয়র ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.৩.১] িনম াণাধীন ১৪তলা িবিশ ২য় একােডিমক (এফিবএস) ভবন ইিিনয়ার অিফস, জারার ও রিজার অিফস টার এর িবি/কায ােদশ/ নন ভবেনর ছিব

[৩.৩.২] ১৪তলা িবিশ ৩ নন একােডিমক ভবন িনম াণ (িডিপিপ অেমাদন
সােপে)

ইিিনয়ার অিফস, জারার ও রিজার অিফস দািরক দিলল/ছিব/জিম েয়র রকড 

[৩.৩.৩] িম অিধহণ/য় সাদন ইিিনয়ার অিফস, জারার ও রিজার অিফস য়ত িমর ছিব/ েয়র দিলল/জিমর াপ/মাঠপচ া

[৩.৩.৪] ১৪তলা িবিশ ১ ছা হল ইিিনয়ার অিফস, জারার ও রিজার অিফস টার এর িবি/কায ােদশ/ নন ভবেনর ছিব

[৩.৩] িবিবালেয়র ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.৩.৫] ১৪তলা িবিশ ১ ছাী হল ইিিনয়ার অিফস, জারার ও রিজার অিফস টার এর িবি/কায ােদশ/ নন ভবেনর ছিব

[৩.৩.৬] ১৪তলা িবিশ ২ আবািসক ভবন ইিিনয়ার অিফস, জারার ও রিজার অিফস টার এর িবি/কায ােদশ/ নন ভবেনর ছিব

[৩.৪] বািনক সরাম,
ফািন চার, যানবাহন য়

[৩.৪.১] ছা/ছাী, িশক ও াফেদর জ গািড় য় িকউরেম সল ও এম সকশন গািড় েয়র কায ােদশ/তয়ন প/গািড়র ছিব।

[৩.৪.২] ােবর বািনক যপািত/ সরাম ও কিউটার য় িকউরেম সল
বািনক যপািত/ সরাম ও কিউটার য়
কায ােদশ/তয়ন প/য়ত যপািতর ছিব

[৩.৪.৩] ফািন চার য় িকউরেম সল ফািন চার য় কায ােদশ/তয়ন প/ ফািন চার এর ছিব

[৪.১] িবিবালয়সহ িবিভ
িতােনর সােথ কাঅপােরশন
ও কালােবােরশন ি

[৪.১.১] আজািতক িবিবালয়সেহর সােথ এমওইউ ার ওএইফিসিড/রিজার অিফস এমওইউ অােনর ছিব/দািরক নাশ/এমওইউ এর কিপ

[৪.১.২] অভরীণ িবিবালয়সেহর সােথ এমওইউ ার ওএইফিসিড/রিজার অিফস এমওইউ অােনর ছিব/দািরক নাশ/এমওইউ এর কিপ

[৪.১.৩] যৗথ গেবষণা াাম/ সিমনার/িশণ আেয়াজন সংি অষদ/িবভাগ/রিজার অিফস
াাম/সিমনােরর ছিব/অান আেয়াজেনর
নাশ/পিকায় কািশত খবর

[৪.১.৪] MoU ািরত িবিবালয় সেহ িবইউিপ’র িশাথেদর িডট
াফার

ওইএফিসিড/রিজার অিফস (একােডিমক সকশন)
িশাথেদর তািলকা/ অিফিসয়াল তয়ন প/
একেসপেট লটার

[৪.২] িবভাগ কক
িশ/গেবষণা ও অা
িতােনর সােথ
সহেযাগীতালক সক াপন

[৪.২.১] িশ/গেবষণা/বািণিজক িতােনর সােথ এমওইউ ার সংি অষদ/রিজার অিফস
ির লে আেয়ািজত অােনর ছিব/সমেঝাতা ারক
কিপ/নাশ কিপ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
সংিবিধব কায েমর কােলার িসেনট সভা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন কিমর সদ মেনানয়ন সােপে সভা আেয়াজন করা সব

সংিবিধব কায েমর কােলার িসিেকট সভা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন কিমর সদ মেনানয়ন সােপে সভা আেয়াজন করা সব

সংিবিধব কায েমর কােলার অথ  কিম সভা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন কিমর সদ মেনানয়ন সােপে সভা আেয়াজন করা সব

িশণ কায ম আেয়াজন আেয়ািজত িশণ (আভরীণ) বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক পয া বােজট বরা দওয়া সােপে ুভােব কায ম বাবায়ন করা
সব

নন গেবষণাগার / াব ও কিউটার াব াপন
িবেশষািয়ত াব (ইেনােভশন/ ফািেকশন/
হাইীড)

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক পয া বােজট বরা দওয়া সােপে ুভােব কায ম বাবায়ন করা
সব

নন গেবষণাগার / াব ও কিউটার াব াপন াব যপািত য় বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক পয া বােজট বরা দওয়া সােপে ুভােব কায ম বাবায়ন করা
সব

আইিস/ আই িশণ
িশক ও াফেদর আইিস ান ির জ
িশণ

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক পয া বােজট বরা দওয়া সােপে ুভােব কায ম বাবায়ন করা
সব

বািনক সরাম, ফািন চার, যানবাহন য় ছা/ছাী, িশক ও াফেদর জ গািড় য় বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক পয া বা বােজট বরা পাওয়া সােপে লমাা/ কায ম ুভােব
বাবায়ন করা সব

বািনক সরাম, ফািন চার, যানবাহন য় বািনক যপািত/ সরাম ও কিউটার য় বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক পয া বা বােজট বরা পাওয়া সােপে লমাা/ কায ম ুভােব
বাবায়ন করা সব

বািনক সরাম, ফািন চার, যানবাহন য় ফািন চার য় বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক পয া বা বােজট বরা পাওয়া সােপে লমাা/ কায ম ুভােব
বাবায়ন করা সব

িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা ল ফলাফল িপ.এইচ.িড বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক পয া বা বােজট বরা পাওয়া সােপে লমাা/ কায ম ুভােব
বাবায়ন করা সব

িডিজটালাইেজশন এারাইজ িরেসাস  ািনং(ইআরিপ) সশন বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক পয া বা বােজট বরা পাওয়া সােপে লমাা/ কায ম ুভােব
বাবায়ন করা সব

নন িবভাগ, ইউট ও পেদর অেমাদন ইউিজিস কক অেমািদত জনবল িনেয়াগ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক অেমাদন াির িেত লমাা অজেনর লে কায ম চলমান
হেব।

নন িবভাগ, ইউট ও পেদর অেমাদন
অগ ােনাাম অযায়ী ইউিজিস কক অেমািদত
নন পদসহ

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক অেমাদন াির িেত লমাা অজেনর লে কায ম চলমান
হেব।

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
িনম াণাধীন ১৪তলা িবিশ ২য় একােডিমক
(এফিবএস) ভবন

পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় িডিপিপ অেমাদন াি সােপে কায ম চলমান হেব



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৭:৪২ া: ২৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
১৪তলা িবিশ ৩ নন একােডিমক ভবন িনম াণ
(িডিপিপ অেমাদন সােপে)

পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় িডিপিপ অেমাদন াি সােপে কায ম চলমান হেব

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িম অিধহণ/য় সাদন পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় িডিপিপ অেমাদন াি সােপে কায ম চলমান হেব

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ১৪তলা িবিশ ১ ছা হল পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় িডিপিপ অেমাদন াি সােপে কায ম চলমান হেব

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ১৪তলা িবিশ ১ ছাী হল পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় িডিপিপ অেমাদন াি সােপে কায ম চলমান হেব

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ১৪তলা িবিশ ২ আবািসক ভবন পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় িডিপিপ অেমাদন াি সােপে কায ম চলমান হেব



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৭:৪২ া: ২৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



  



 



সাংদ াজিী-৫: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি  র্ িপনর ল্পিা (২০২১-২২)  

 

ক্রর্  া িক্রর্  র্ িসম্পােি সূচ  এ    র্ িসম্পােি 

সূচদ র র্াি 

লক্ষ্যর্াত্র ২০২১-২০২২ প্রর্াণ  

অসািারণ উত্তর্ চলনত র্াি 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ [১.১] ই-িনর্র ব্যবিার বৃনদ্ধ [১.১.১] ই-ফাইলে ন াট নিস্পনত্তকৃত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 
--- 

২ [২.১] তথ্য বাতায়  

হাে াগাদকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়ল  সকে নসবা বক্স 

হাে াগাদকৃত 

িালিাগাদের 

সংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

ওদয়বসাইদর্র নলাং /ছনব 

[২.১.২] নবনভন্ন প্র াশিা ও তথ্যানে তথ্য 

বাতায়ল  প্র ানশত 

িালিাগাদের 

সংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

ওদয়বসাইদর্র নলাং /ছনব 

৩ [৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাব  

কর্ যপররকল্প া বাস্তবায়  

[৩.১.১]  র্ িপনর ল্পিা বাস্তবায়ি 

সাংক্রান্ত প্রনশক্ষ্ণ আদয়ানজত  

প্রনশক্ষ্দণর 

সাংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

অনেস আদেশ, আদলাচযসূনচ, 

উপনস্থনতর িানজরা 

[৩.১.২] কর্ যপররকল্প ার বাস্তবায়  

অগ্রগরত পর্ যালোচ া সংক্রান্ত সভা 

আলয়ারিত 

সভার সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

সভার অনেস আদেশ/ 

আদলাচযসূনচ/ া িনববরণী 

[৩.১.৩] কর্ যপররকল্প ার অর্ যবারষ যক স্ব-

মূল্যায়  প্ররতলবদ  ঊর্ধ্যত  কর্তযপলের 

র কট নপ্রররত 

তাররখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

পনরবীক্ষ্ণ প্রনতদবেি 

৪ [৪.১] এ টি উদ্ভাব ী র্ারণা/ 

নসবা সহরিকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

 া িক্রর্ বাস্তবায়ি  

[৪.১.১] এ টি উদ্ভাব ী র্ার া/ নসবা 

সহরিকরণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ি  া িক্রর্ 

বাস্তবানয়ত  

তানরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 

প্রনতদবেি 

 

  



সাংদ াজিী-৬: অনভদ াগ প্রনত ার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত  র্ িপনর ল্পিা, ২০২১-২০২২ 

 

 া িক্রদর্র 

কক্ষ্ত্র 

র্াি  া িক্রর্  র্ িসম্পােি সূচ  এ    র্ িসম্পােি 

সূচদ র র্াি 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজিি 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্র ২০২১-২০২২ প্রর্াণ  

অসািারণ অনত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলনত 

র্াি 

চলনত 

র্াদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানতষ্ঠানি  

ব্যবস্থাপিা 

৫ [১.১] অনভদ াগ নিষ্পনত্ত 

 র্ ি তিা (অনি ) ও আনপল 

 র্ ি তিার তথ্য ওদয়বসাইদর্ 

নত্রর্ানস  নভনত্তদত 

িালিাগাে রণ 

[১.১.১] অনি  ও 

আনপল  র্ ি তিার 

তথ্য িালিাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদর্ 

আপদলােকৃত 

িালিাগাদে

র সাংখ্যা 

৫ - - ৪ ৩ - - - িালিাগাে 

সম্পদন্নর সর ানর 

পত্র, 

ওদয়বসাইদর্র 

নলাং  

পনরবীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্র্তা বৃনদ্ধ 

২০ [২.১] নিনে িষ্ট সর্দয় 

অিলাইি/অেলাইদি প্রাপ্ত 

অনভদ াগ নিষ্পনত্ত এবাং নিষ্পনত্ত 

সাংক্রান্ত র্ানস  প্রনতদবেি 

উর্ধ্িতি  র্তিপক্ষ্ বরাবর কপ্ররণ 

[২.১.১] অনভদ াগ 

নিষ্পনত্তকৃত 

% ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - নিষ্পনত্ত 

প্রনতদবেি 

[২.২]  র্ ি তিা/ র্ িচারীদের 

অনভদ াগ প্রনত ার ব্যবস্থা এবাং 

নজআরএস সের্ওয়যার নবষয়  

প্রনশক্ষ্ আদয়াজি 

[২.২.১] প্রনশক্ষ্ণ 

আদয়ানজত 

প্রনশক্ষ্দণর

সাংখ্যা 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - অনেস আদেশ, 

আদলাচযসূনচ, 

উপনস্থনতর 

িানজরা 

[২.৩] নত্রর্ানস  নভনত্তদত 

পনরবীক্ষ্ণ এবাং নত্রর্ানস  

পনরবীক্ষ্ণ প্রনতদবেি উর্ধ্িতি 

 র্তিপদক্ষ্র নি র্ কপ্ররণ 

[২.৩.১] নত্রর্ানস  

প্রনতদবেি কপ্রনরত 

প্রনতদবেি 

কপ্ররদণর 

সাংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - পনরবীক্ষ্ণ 

প্রনতদবেি 

[২.৪] অনভদ াগ প্রনত ার 

ব্যবস্থাপিা নবষদয় 

কে দিাল্ডারগদণর সর্ন্বদয় 

অবনিত রণ সভা 

[২.৪.১] সভা অনুনষ্ঠত সভার 

সাংখ্যা 

৪ - - ২ ১ - - - সভার 

 া িনববরণী 

 

  



সাংদ াজিী-৭: কসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত বাস্তবায়ি  র্ িপনর ল্পিা, ২০২১-২০২২ 

 

 া িক্রদর্র 

কক্ষ্ত্র 

র্াি  া িক্রর্  র্ িসম্পােি সূচ  এ    র্ িসম্পােি 

সূচদ র র্াি 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজিি 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্র ২০২১-২০২২ প্রর্াণ  

অসািারণ অনত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলনত 

র্াি 

চলনত 

র্াদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানতষ্ঠানি  ১০ [১.১] কসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত পনরবীক্ষ্ণ 

 নর্টির নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.১.১] নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - বাস্তবায়ি 

প্রনতদবেি 

[১.২] কসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত নত্রর্ানস  

নভনত্তদত িালিাগাে রণ 

[১.২.১] ওদয়বসাইদর্ 

প্রনত নত্রর্ানসদ  

িালিাগােকৃত 

িালিাগাদের 

সাংখ্যা  

৫ - - ৪ ৩ - - - ওদয়বসাইদর্ 

িালিাগােকৃত 

কসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত 

সক্ষ্র্তা 

অজিি ও 

পনরবীক্ষ্ণ 

১৫ [২.১] কসবা প্রোি 

প্রনতশ্রুনত নবষয়  

প্রনশক্ষ্ণ আদয়াজি 

[২.১.১] প্রনশক্ষ্ণ 

আদয়ানজত 

প্রনশক্ষ্দণরসাং

খ্যা 

১০ - - ৪ ৩ ২ ১ - প্রনশক্ষ্ণ আদেশ, 

আদলাচযসূনচ, 

প্রনশক্ষ্ণার্ীদের 

তানল া, 

িানজরাশীর্ 

[২.২] কসবা প্রোি নবষদয় 

কে দিাল্ডারগদণর 

সর্ন্বদয় অবনিত রণ 

সভা আদয়াজি 

[২.২.১] অবনিত রণ 

সভা অনুনষ্ঠত 

সভার সাংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - সভার 

 া িনববরণী 

 

 

  



সাংদ াজিী-৮: তথ্য অনি ার নবষদয় ২০২১-২০২২ অর্ ি বছদরর বানষ ি   র্ িপনর ল্পিা 

 

 া িক্রদর্র 

কক্ষ্ত্র 

র্াি  া িক্রর্  র্ িসম্পােি সূচ  এ    র্ িসম্পােি 

সূচদ র র্াি 

প্রকৃত 

অজিি 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অজিি 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্র ২০২১-২০২২ প্রর্াণ  

অসািারণ অনত উত্তর্ উত্তর্ চলনত র্াি চলনত 

র্াদির 

নিদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রানতষ্ঠানি

  

১০ [১.১] তথ্য অনি ার 

আইি অনু ায়ী 

নিি িানরত সর্দয়র র্দে 

তথ্য প্রোি 

[১.১.১] নিি িানরত 

সর্দয়র র্দে তথ্য 

প্রোিকৃত 

% ১০   ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% উর্ধ্িতি  া িালদয় 

কপ্রনরত প্রনতদবেি 

সক্ষ্র্তা 

বৃনদ্ধ 

১৫ [১.২] স্বপ্রদণানেতভাদব 

প্র াশদ াগ্য তথ্য 

িালিাগাে  দর 

ওদয়বসাইদর্ প্র াশ 

[১.২.১] 

িালিাগােকৃত তথ্য 

ওদয়বসাইদর্ 

প্র ানশত 

তানরখ ০৩   ৩১/১২/২১ ১০/০১/২২ ২০/০১/২২ ৩১/০১/২২ - িালিাগােকৃত 

স্বপ্রদণানেতভাদব 

প্র াশদ াগ্য তথ্যসি 

ওদয়বসাইদর্র নলাং  

[১.৩] বানষ ি  

প্রনতদবেি প্র াশ 

[১.৩.১] বানষ ি  

প্রনতদবেি প্র ানশত 

তানরখ ০৩   ১৫/১০/২১ ১৫/১১/২১ ১৫/১২/২১ - - বানষ ি  প্রনতদবেদির 

 নপ 

[১.৪] তথ্য অনি ার 

আইি,২০০৯ এর ৫ 

িারা অনুসাদর  াবতীয় 

তদথ্যর  যার্াগনর ও 

 যার্ালগ 

নতনর/িালিাগাে রণ 

[১.৪.১] তদথ্যর 

 যার্াগনর ও 

 যার্ালগ 

প্রস্তুতকৃত/িালিাগাে

কৃত 

তানরখ ০৩   ৩১/১২/২১ ১০/০১/২২ ২০/০১/২২ ৩১/০১/২২ - সাংনিষ্ট নবষয় অন্তভু িি 

র্ানস  সর্ন্বয় সভার 

 া িনববরণী 

[১.৫] তথ্য অনি ার 

আইি ও নবনিনবিাি 

সম্পদ ি জিসদচতিতা 

বৃনদ্ধ রণ 

[১.৫.১] প্রচার 

 া িক্রর্ সম্পন্ন 

সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - সভা, কসনর্িার, 

 র্ িশালার 

অনেসআদেশ ন াংবা 

প্রচারপদত্রর  নপ 

 [১.৬] তথ্য অনি ার 

নবষদয়  র্ ি তিাদের 

প্রনশক্ষ্ণ আদয়াজি 

[১.৬.১] প্রনশক্ষ্ণ 

আদয়ানজত 

সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - প্রনশক্ষ্ণ আদয়াজদির 

অনেস আদেশ 

 


