
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনালস

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

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

বাংলােদশ
ইউিনভািস  অব
েফশনাল- এর
উিশা বাপনার
ণগত মােনায়ন।

৩৫

[১.১] সংিবিধব কায েমর কােলার

[১.১.১] িসেনট সভা সংা ১ ০১ ০ ০ ০ ০ ১ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.১.২] িসিেকট সভা সংা ১ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ১ কািভড-১৯ এর জ িনধ ািরত লমাা থেক ১ সভা কম আেয়াজন করা হেয়েছ।

[১.১.৩] একােডিমক কাউিল সভা সংা ১ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ১ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.১.৪] অথ  কিম সভা সংা ১ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ২ কািভড-১৯ এর জ িনধ ািরত লমাা থেক ১ সভা কম আেয়াজন করা হেয়েছ।

[১.১.৫] বােজট বাপনা কিমর সভা সংা ১ ০২ ০১ ০ ০ ০ কািভড-১৯ এর জ িনধ ািরত লমাা থেক ১ সভা কম আেয়াজন করা হেয়েছ।

[১.১.৬] িডনস কিম সভা সংা ১ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ৩ কািভড-১৯ এর জ িনধ ািরত লমাা থেক ১ সভা কম আেয়াজন করা হেয়েছ।

[১.২] একােডিমক কােলার ণয়ন (াতক
পয ােয়)

[১.২.১] ১ম বষ  ভিত পরীা তািরখ ২ ১৯-১২-২০২০ ২০-১২-২০২০ ২১-১২-২০২০ ২২-১২-২০২০ ২৩-১২-২০২০ ০৬-০৮-২০২১
কািভড-১৯ এর কারেণ িনধ ািরত সমেয় পরীা হণ সব নয় িবধায় অা িবিবালেয়র ায় তািরখ পিরবতন করা হেয়েছ। সা
তািরখ ৬ ও ৭ আগ ২০২১।

[১.২.২] াশ আর (লাই -িডেসর সিমার) অনলাইন সহ তািরখ ১ ০১-০৭-২০২০ ০২-০৭-২০২০ ০৫-০৭-২০২০ ০৬-০৭-২০২০ ০৭-০৭-২০২০ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.২.৩] াশ আর (জায়াির -ন সিমার) অনলাইন সহ তািরখ ১ ০৭-০১-২০২১ ১০-০১-২০২১ ১১-০১-২০২১ ১২-০১-২০২১ ১৩-০১-২০২১ ১৪-০২-২০২১ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.২.৪] পরীা আর (লাই -িডেসর সিমার) তািরখ ১ ২৬-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ ০২-১২-২০২০ ২৬-১১-২০২০ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.২.৫] পরীা আর (জায়াির-ন সিমার) তািরখ ১ ০৯-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৩-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২৭-০৬-২০২১ লমাা অিজত হেয়েছ (তেব কািভড-১৯ এর কারেণ পরীার তািরখ পিরবতন করা হেয়েছ)।

[১.২.৬] পরীার ফল কাশ (লাই - িডেসর সিমার) তািরখ ০.৫ ২৬-১১-২০২০ ২৯-১১-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ ০২-১২-২০২০ লমাা অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ ফল কােশর তািরখ পিরবতন হেয়েছ)।

[১.২.৭] পরীার ফল কাশ (জায়াির -ন সিমার) তািরখ ০.৫ ২৭-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ২৯-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ০১-০৭-২০২১ ২৯-০৭-২০২১ সিমার পরীা ২৭ ন ২০২১ থেক চলমান (কািভড-১৯ এর কারেণ ফল কােশর সা পিরবিতত তািরখ)।

[১.২.৮] লাই-িডেসর সিমােরর িশাথেদর কাস  ইভােয়শন তািরখ ০.৫ ৩০-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ ০২-১২-২০২০ ০৩-১২-২০২০ ০৪-১২-২০২০ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.২.৯] জায়াির-ন সিমােরর িশাথেদর কাস  ইভােয়শন তািরখ ০.৫ ১৫-০৬-২০২১ ১৬-০৬-২০২১ ১৭-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২১-০৬-২০২১ ১৬-০৬-২০২১ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.৩] আইিস/ আই িশণ [১.৩.১] িশক ও াফেদর আইিস ান ির জ িশণ সংা ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ২৭ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.৪] নন গেবষণাগার / াব ও কিউটার
াব াপন

[১.৪.১] উয়ত/ সসািরত গেবষণাগার সংা ১ ০৩ ০২ ১.৫ ০১ ০.৫ ০ কািভড-১৯ এর জ িনধ ািরত লমাা অজন করা সব হয়িন।

[১.৪.২] িবেশষািয়ত াব (ইেনােভশন/ ফািেকশন/ হাইীড) সংা ১ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ২ কািভড-১৯ এর জ িনধ ািরত লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ।

[১.৪.৩] াব যপািত য় সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩ কািভড-১৯ এর জ িনধ ািরত লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ।

[১.৫] িশণ কায ম আেয়াজন
[১.৫.১] আেয়ািজত িশণ (আভরীণ) সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ িনধ ািরত লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.৫.২] আেয়ািজত িশণ (বেদিশক) সংা ১ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ বিক কািভড-১৯ এর কারেণ বেদিশক িশণ হণ করা হয়িন।

[১.৬] আউটকামেবজড কািরলাম
ণয়ন/উয়ন

[১.৬.১] নন ণীত কাস  কািরলাম সংা ১ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০ ২ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.৬.২] উয়নত কাস  কািরলাম সংা ১ ০৩ ০২ ০১ ০ ০ ২ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.৭] িবিভ Fest আেয়াজন করা [১.৭.১] আেয়ািজত Fest (অনলাইন সহ) সংা ২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৫ লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ অেনক আেয়াজন বািতল করেত হেয়েছ)।

[১.৮] কািভড-১৯ াভাব শমেন হীত
পদেপ

[১.৮.১] কািভড-১৯ াভাব শমন/ সেচতনতা সংা সিমনার, ওয়াকশপ (অনলাইন সহ) সংা ১ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ লমাা অিজত হেয়েছ ।

[১.৮.২] জীবা নাশক চার াপন সংা ১ ০২ ০১ ০ ০ ০ লমাা অিজত হেয়েছ ।

[১.৮.৩] হা ািনটাইজার/ াভস/ মা বহােরর েযাগ সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ লমাা অিজত হেয়েছ ।

[১.৮.৪] মিডেকল সার কক সবাদান সবা হীতার সংা ১ ৩৫০০০ ৩১৫০০ ২৮০০০ ২৪৫০০ ২১০০০ ৭২৬৮
লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ সরাসির াস না থাকায় ছাছাী িবিবালেয় আগমন কের িন িবধায় সবা
হীতা সংায় কম)।

[১.৮.৫] জরী ঔষধ সরবরাহ সংা ১ ৭০০০০ ৬৩০০০ ৫৬০০০ ৪৯০০০ ৪২০০০ ১৬১২৮
লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ সরাসির াস না থাকায় ছাছাী িবিবালেয় আগমন কের িন িবধায় সবা
হীতার সংা কম ও ওধ িবতরণ কম)।

[১.৯] িডিজটালাইেজশন

[১.৯.১] নন িশাথেদর (অনাস ) মােঝ াপটপ িবতরণ সংা ২ ১৩০০ ১২৮০ ১২৬০ ১২৪০ ১২২০ ২৩৩ লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ ১ম বেষ  ছাছাী ভিত না হওয়ায় াপটপ িবতরেণর পিরমাণ কম)।

[১.৯.২] এারাইজ িরেসাস  ািনং(ইআরিপ) সশন শতাংশ ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.৯.৩] ণীকে মািিমিডয়া (েজর, কিউটার, ইারেনট ও সাউ িসেম) সংা ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.৯.৪] Financial Management System অেটােমশন শতাংশ ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫ লমাা অিজত হেয়েছ।

[১.৯.৫] UCAM িসেম এর মােম সকল িবভােগর কােস র কাস  িসেলবাস ওেয়ব সাইেট আপেলাড সংা ১ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৮০০ লমাা অিজত হেয়েছ।



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

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

বাংলােদশ
ইউিনভািস  অব
েফশনাল- এর
উিশা গেবষণােক
েগাপেযাগী ও
িবমােন উীতকরণ।

২৬

[২.১] িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা ল
ফলাফল

[২.১.১] িপ.এইচ.িড সংা ১ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ লমাা অিজত হেয়েছ।

[২.১.২] এম.িফল সংা ১ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ পরীা আেয়াজন পিরবিতত হেয়েছ)।

[২.১.৩] এম.এস সংা ১ ২৩২ ২০৪ ১৮৫ ১৬২ ১৪০ ৩৭ লমাা অিজত হেয়েছ ( ফাইল সাইজ বড় হওয়ায় মাণক আপেলাড করা যায়িন)।

[২.২] সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত আজািতক সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের (অনলাইন সহ) সংা ১ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০ লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ অেনক আেয়াজন বািতল করেত হেয়েছ)।

[২.২.২] আেয়ািজত অভরীণ সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের (অনলাইন সহ) সংা ১ ৩৫ ৩৩ ৩১ ২৯ ২৭ ৫৭ লমাা অিজত হেয়েছ।

[২.৩] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন
কাশ

[২.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সংা ১ ১৬৩ ১৪৭ ১৩০ ১১৪ ৯৮ ২৮ লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ ( ফাইল সাইজ বড় হওয়ায় মাণক আপেলাড করা যায়িন)।

[২.৪] অনলাইন াস নবার সমতা অজন

[২.৪.১] একােডিমক কােলার অযায়ী াসসহ অনলাইেন পিরচালনা শতকরা ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০
লমাা ১০০% অিজত হেয়েছ ( লমাা েতর সময় গণনা পিত গড় এর পিরবেত লেম সমি উেখ করায় অজন ১০০% এর
বিশ দখাে)।

[২.৪.২] আেয়ািজত অনলাইন ােস অংশহণত িশাথ শতকরা ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯০
লমাা ৯০% অিজত হেয়েছ ( লমাা েতর সময় গণনা পিত গড় এর পিরবেত লেম সমি উেখ করায় অজন ১০০% এর বিশ
দখাে)।

[২.৪.৩] অনলাইেন াস নবার জ াটফম  তরী (নাট: ম/গল াসম/াইপ/জআইএসআই ইতািদ) সংা ২ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০ লমাা অিজত হেয়েছ।

[২.৪.৪] িত ােচর এক কাস  হাইিড/ িং পিতেত অনলাইেন িশা কায ম সংা ২ ১৬২ ১৬০ ১৫৮ ১৫৫ ১৫০ ২৬৫
লমাা অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ সকল াস অনলাইেন পিরচািলত হওয়ায় কািত লমাা স হেয়েছ এবং ফাইল
সাইজ বড় হওয়ায় মাণক আপেলাড করা যায়িন)।

[২.৪.৫] অনলাইন াস নবার সমতা া িবভাগসহ সংা ১ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ লমাা অিজত হেয়েছ

[২.৫] গেবষকেদর জ দশীয় ও আজািতক
িবমান ইারেনট নটওয়াক সসারণ

[২.৫.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক সংা ১ ০২ ০১ ০ ০ ০ লমাা অিজত হেয়েছ

[২.৬] িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[২.৬.১] য়ত বই সংা ১ ৬০০০ ৫৭০০ ৫৪০০ ৫১০০ ৪৮০০ ৩০৮৫ লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ সাাইয়ারগণ সকল বই সরবরাহ করেত পােরন নাই)।

[২.৬.২] য়ত জান াল সংা ১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৪৩১ লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ ( চািহদাকম থাকায় ও কািভড-১৯ এর কারেণ লমাা রণ হয় িন)।

[২.৬.৩] সাবাইবত িপয়ার িরিভউড জান াল সংা ১ ০২ ০১ ০ ০ ০ লমাা অিজত হেয়েছ

[২.৬.৪] সাবাইবত িলংক সংা ১ ০২ ০১ ০ ০ ০ লমাা অিজত হেয়েছ।

[২.৭] ববর জশত বািষ কী উদযাপন
[২.৭.১] ববর জীবন ও কম  িনেয় আেলাচনা সভা সংা ১ ০৩ ০২ ০১ ০ ০ লমাা অিজত হেয়েছ।

[২.৭.২] বব ও াধীনতা িবতক িতেযাগীতা/ িবিভ সাংিতক অান/ ইতািদ সংা ১ ০৩ ০২ ০১ ০ ০ লমাা অিজত হেয়েছ।

[২.৮] বব ও ি িনেয় িনেয় গেবষণা/
কাশনা

[২.৮.১] গেবষণার/ কাশনা সংা সংা ১ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০ কাশনার কাজ চলমান।

[২.৯] িশাথেদর ি/ াইেপ
[২.৯.১] িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ ি/ াইেপ সংা ১ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ লমাা অিজত হেয়েছ (িবইউিপ থেক ৪ ধরেণর ি/াইেপ দান করা হয়, ২০২০-২১ এ ল কের ৭ কার যাগ করা হেয়িছল)।

[২.৯.২] িবিবালয় থেক ি/ াইেপ া িশাথ সংা ১ ৮০০ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৬৪৬ লমাা অিজত হেয়েছ।

[২.১০] কা-কািরলাম কায ম আেয়াজন
করা

[২.১০.১] আেয়ািজত কা-কািরলাম কায ম (নাট: সাংিতক অান, িবতক িতেযাগীতা, বািষ ক ীড়া
িতেযাগীতা, ইনেডার, আউটেডার গম ইতািদর সংা)

সংা ১ ৪১ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ অেনক আেয়াজন বািতল করেত হেয়েছ) ।

৩

বাংলােদশ
ইউিনভািস  অব
েফশনাল- এর
উিশার অিধকতর
সসারণ।

৯

[৩.১] মাাস  াাম চা [৩.১.১] িডপাট েমসহ কক নন মাাস  াাম সংা ১ ০৫ ০৪ ০৩ ০ ০ ৩ লমাা অিজত হেয়েছ।

[৩.২] নন িবভাগ, ইউট ও পেদর
অেমাদন

[৩.২.১] িনেয়াগত জনবল সংা ১ ১৭৭ ১৫৯ ১৪২ ১২৪ ১০৬ ৩৭
লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ। (িবমক থেক কািত লমাা মাতােবক জনবেলর অেমাদন না পাওয়ায় জনবল িনেয়াগ স করা
সব হয়িন)।

[৩.২.২] অেমািদত নন ইউট (এিফিলেয়েটড) সংা ০.৫ ০১ ০ ০ ০ ০ লমাা অিজত হেয়েছ।

[৩.২.৩] অেমািদত নন পদসহ সংা ০.৫ ১৭৭ ১৫৯ ১৪২ ১২৪ ১০৬
লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ। ( অেমািদত অগ ােনাাম মাতােবক জনবেলর িবপরীেত িবমক থেক নন পেদর অেমাদন পাওয়া যায়
িন)।

[৩.২.৪] অেমািদত নন িবভাগ সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৩] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.৩.১] িম অিধহন/ য় সাদন একর ১ ২৪ ২১ ১৮ ১৫ ১২ ০ লমাা অিজত হয়িন। (পিরকনা অযায়ী জিম অিধহণ করা হয়িন িবধায় কািত লমাা অিজত হয় িন)।

[৩.৩.২] িনিম ত ছা হল শতাংশ ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ০ লমাা অিজত হয়িন। (পিরকনা অযায়ী জিম অিধহণ করা হয়িন িবধায় হল িনম ােনর কািত লমাা অিজত হয় িন)।

[৩.৩.৩] িনিম ত ছাী হল শতাংশ ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ০ লমাা অিজত হয়িন। (পিরকনা অযায়ী জিম অিধহণ করা হয়িন িবধায় হল িনম ােনর কািত লমাা অিজত হয় িন)।

[৩.৩.৪] িনিম ত একােডিমক ভবন শতাংশ ০.৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ লমাা অিজত হেয়েছ।

[৩.৩.৫] িনিম ত শাসিনক ভবন শতাংশ ০.৫ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ০ লমাা অিজত হয়িন। (পিরকনা অযায়ী জিম অিধহণ করা হয়িন িবধায় শাসিনক ভবন িনম ােনর কািত লমাা অিজত হয় িন)।

[৩.৩.৬] িনিম ত আবািসক ভবন শতাংশ ০.৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ০ লমাা অিজত হয়িন। (পিরকনা অযায়ী জিম অিধহণ করা হয়িন িবধায় আবািসক ভবন িনম ােনর কািত লমাা অিজত হয় িন)।

[৩.৪] বািনক সরাম, ফািন চার, যানবাহন
য়

[৩.৪.১] বািনক যপািত/ সরাম ও কিউটার য় সংা ০.৫ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬২৫ লমাা অিজত হেয়েছ।

[৩.৪.২] ফািন চার য় সংা ০.৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ২৪৫৩ লমাা অিজত হেয়েছ (ফা্ইল সাইজ বড় হওয়ায় সকল মাণক আপেলাড করা হয়িন)।

[৩.৪.৩] ছা/ছাী, িশক ও াফেদর জ গািড় য় সংা ০.৫ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০
লমাা অিজত হয়িন। ( কািভড-১৯ এর কারেণ গািড় না য় করার িবষেয় সরকাির আেদশ জাির হওয়ায় কািত লমাা অযায়ী গািড়
য় করা হয় িন।)।

৪

িবিভ িবিবালয়
ও িতােনর সােথ
বাংলােদশ
ইউিনভািস  অব
েফশনাল- এর
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা ি
করা।

৫

[৪.১] িবিবালয়সহ ও িশ িতােনর
সােথ কাঅপােরশন ও কালােবােরশন ি

[৪.১.১] আজািতক িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ সংা ১ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০ লমাা অিজত হয়িন ( কািভড-১৯ এর কারেণ আজািতক িবিবালয় সেহর সােথ এমওইউ ােরর কায ম িগত রাখা হেয়েছ)।

[৪.১.২] অভরীণ িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ সংা ১ ০২ ০১ ০ ০ ০ ০ লমাা অিজত হয়িন ( কািভড-১৯ এর কারেণ অভরীণ িবিবালয় সেহর সােথ এমওইউ ােরর কায ম িগত রাখা হেয়েছ)।

[৪.১.৩] যৗথ গেবষণা াাম/ সিমনার সংা ১ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০ ০ লমাা অিজত হয়িন ( কািভড-১৯ এর কারেণ যৗথ গেবষণা/সিমনার এর কায ম িগত রাখা হেয়েছ)।

[৪.১.৪] MoU সংঘত িবিবালেয় িশাথেদর িডট াফার সংা ১ ০২ ০১ ০ ০ ০ ০ লমাা অিজত হয়িন ( কািভড-১৯ এর কারেণ িবেদেশ যাতায়াত ব থাকায় এবং মহামারীর কারেণ কায ম িগত রাখা হেয়েছ)।

[৪.২] িশ কারখানার সােথ সহেযাগীতা
সক াপন

[৪.২.১] িশ িতােনর সােথ ািরত এমওইউ সংা ১ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ লমাা আংিশক অিজত হেয়েছ (কািভড-১৯ এর কারেণ অভরীণ িতান সেহর সােথ এমওইউ ােরর কায ম িগত রাখা হেয়েছ)।



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১
লমাা অিজত
হেয়েছ

[এম.১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৮
লমাা অিজত
হেয়েছ

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২
লমাা আংিশক
অিজত হেয়েছ

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২
লমাা আংিশক
(৫০%) অিজত হেয়েছ

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২
লমাা আংিশক
(৫০%) অিজত হেয়েছ

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১
লমাা অিজত
হেয়েছ



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[এম.২.১] ই-নিথ
বাবায়ন

[এম.২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ০

ই-নিথ বাবায়েনর
কাজ চলমান আেছ।
াককাল কাজ
এখেনা  হয়িন।

[এম.২.২] উাবনী /
উয়ন উোগ বাবায়ন

[এম.২.২.১] নতম
এক উাবনী /
উয়ন উোগ চাত

জনঘা ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০২-২০২১

লমাা অিজত
হেয়েছ (ভিহেকল
ােনজেম িসেম
চা করা হেয়েছ)।

[এম.২.৩] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৩.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০
লমাা অিজত
হেয়েছ।

[এম.২.৩.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪
লমাা অিজত
হেয়েছ।

[এম.২.৪] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা দান

[এম.২.৪.১] নতম
এক আওতাধীন দর/
একজন কম চারীেক
এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ০
আগামী বছর থেক
েনাদনা দান করা
হেব।



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, সের ০৮, ২০২১

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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৯৮.৩২
লমাা অিজত
হেয়েছ।

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ (এিডিপ)
/বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৫৬.৯৪

লমাা আংিশক
অিজত হেয়েছ
(কািভড-১৯ এর
কারেণ কায ম মর
িছল)

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪০
লমাা আংিশক
অিজত হেয়েছ

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির তািলকা
ত ও হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

লমাা অিজত
হেয়েছ (সকল
ািদর এি ও
িবতরেণর িহসাব
অনলাইেন রাখা হয়
এবং মাণক িহসােব
আইিস সার এর
ডাশেবাড  এর এক
কিপ আপেলাড করা
হেলা)।

*সামিয়ক (provisional) ত


