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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

উিশার সািব ক অগিত, তা ও জবাবিদিহতা ি, ফলাফলধম কম কাে উৎসাহ দান এবং কম িত বা Performance
ায়েনর লে বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িনরলসভােব কাজ কের যাে। িবিবালয় পয ােয়র াামসেহর আজািতক
অািিডেটশন/  ীিত  পাওয়ার  ল  উপাদান  িহেসেব  The  National  Qualifications  Framework  of
Bangladesh এর খসড়া িশা মণালেয় রণ করা হেয়েছ। মিহলা ও িশ িশার উয়েন ইউিনেসফ এর সােথ যৗথভােব িরসাচ 
কনফাের এ কািরলাম িসোিজয়াম এর আেয়াজন করা হেয়েছ। এছাড়া  মিহলা ও িশ িশা এবং গেবষণা  ির লে ১০ (দশ)
হাজার ডলােরর ২ িরসাচ  ফেলাশীপ দান করা হে। উিশার গেবষণায় মরী বাবদ ২০১৯-২০ অথ  বছের িবিবালয় মরী
কিমশেনর খােত ১১.২৩ কা ও সকল পাবিলক িবিবালয়সেহর খােত ৬৪.১৮ কা টাকাসহ সব েমাট ৭৫.৪১ কা টাকা বরা দান
করা হেয়েছ। উিশার উেখেযা অজন দশ েনর জ িত িবিবালেয় িডিজটাল িডসে বাড  াপন করা হেয়েছ। ২০২০ সােল ণ 
হেব জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জশত বািষ কী এবং ২০২১ সাল হেব বাংলােদেশর াধীনতার বণ জয়ী। বছরাপী
িবিভ কম িচর মােম উদযািপত হে ববর জশত বািষ কী । এ উপলে জশত বািষ কী কাউ ডাউন িডসে াপন করা হেয়েছ।
মরী কিমশন ও সকল পাবিলক িবিবালয়সেহ বব শখ িজর রহমান ও ি কণ ার াপন করা হেয়েছ এবং ইউিজিস’র
ধান ফটেকর সুেখ জািতর িপতার র্যাল উোধন করা হেয়েছ। কািভড ১৯ এর ভাব মাকািবলায় িত িবিবালয় অনলাইেন াস
ও িবিভ কায ম পিরচালনা করেছ। এলে বাংলােদশ িশা ও গেবষণা নটওয়াক এর মােম িশকেদর zoom app এর free
ID দান করা হেয়েছ। িত িবিবালেয় কািভড ১৯ এর ভাব এবং এর িবার রােধ সেচতনতালক কায ম হণ করা হেয়েছ।
বব শখ িজব মিডেকল িবিবালয়, চাম িবিবালয়সহ ায় ১০ িবিবালয় িপিসআর াব এর বহােরর মােম কািভড
১৯ এর রাগী সনাে জািতর এই ািলে ণ  িমকা পালন করেছ।

সমা এবং চােলসহ:

বিক কিভড-১৯ মহামািরর কারেণ িশাথেদর িশা কায ম অাহত রাখার লে িবিবালয়সেহ অনলাইন াস আেয়াজেনর
ইনাাকচার ত এবং িশাথেদর মােঝ অনলাইন াস উপকরণ সৃকরণ এক বড় চােল; পাবিলক িবিবালয়সেহ িশক
িনেয়াগ ও পেদািত/পেদায়ন সংা নীিতমালা গেজট আকাের কাশ এবং তা বাবায়ন; িবিবালয়সেহর চািহদার লনায় সরকার
থেক া  অল বরাের  কারেণ  গেবষণা  ও  িশার  মােনায়ন,  গেবষণাগার  তির  ও  আিনকায়ন  খােত  বরা  ি  করা  কন হেয়
পড়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

উিশার সািব ক মােনায়েন িশক, কম কতা-কম চারীগেণর জ জাতীয় িশণ ইউট াপন;িবিবালেয়র িশকেদর গেবষণায়
উৎসাহ দান করেত বােজট ি কের জাতীয় আেয়র ০১ (এক) শতাংশ েয়র জ বা হণ;ােটিজক ান ২০১৮-৩০ এ উিিখত
ইউিনভািস  িরসাচ  িনং একােডিম তরী করা এবং দেশর িত পাবিলক ও বসরকারী িবিবালেয় আউট কাম বজড কািরলাম
ণয়েনর লে এক সমিত টমপেলট তরী করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পাবিলক িবিবালেয়র পিরচালন য় ও উয়ন য় মিনটিরং এর বা অনলাইেন করা; ববর জশত বািষ কী উদযাপন
উপলে ৪থ  িশ িবেবর উপর এক আজািতক কনফাের আেয়াজন;
বিক কিভড-১৯ মহামািরর কারেণ িশাথেদর িশা কায ম অাহত রাখার লে িবিবালয়সেহ অনলাইন াস
আেয়াজেন ইনাাকচার তকরণ; বসরকারী িবিবালয়সেহ িনয়িমতভােব মিনটিরং বা জারদারকরণ এবং বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশেনর আইনেক মানসত উিশা দােনর েগাপেযাগীকরেণ েয়াজনীয় বা হণ।
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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-

সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মানসত উিশা বাপনা।

১.২ অিভল (Mission)
বাংলােদেশর উিশা িতানসেহ শাসন ও বাপনা উয়েনর মােম উিশা ও উাবনী গেবষণায় উৎকষ তা অজন,
টকসই আথ -সামািজক উয়ন ও ান িভিক অথ নীিত গেড় লেত িবিবালয়সহেক সািব ক িবধা দান িনিত করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. মান সত উিশার অিধকতর সসারণ
২. মান সত উিশা বাপনায় ণগত মান িনিতকরণ
৩. উিশা ও গেবষণােক িবমােন উিতকরণ
৪. উিশায় সমেঝাতা ও সহেযািগতা

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিবালয় মরী কিমশন িবিবালয় পয ােয় িশার চািহদা িনপণ, পিরকনা ণয়ন এবং নীিত িনধ ারণ করেব;
ইউিজিস  পাবিলক  িবিবালয়সেহর  রণােবণ  ও  উয়ন,  উিশা  ও  গেবষণার  মােনায়ন  ও  সসারণ  এবং
কিমশেনর দনিন কােজর জ িতবছর বািষ ক চািহদা ও েয়াজনীয়তা িনপণ কের সরকােরর িনকট হইেত বােজট
বরা হণ করেব; সরকার কক িবিবালেয়র অেল বরাত য কােনা পিরমাণ অথ /তহিবল কিমশেনর মােম
ছাড় করেত হেব; পাবিলক িবিবালয়সেহর িবভাগ ,ইনিউট ও অা অিধ/অীত িতানসেহর উয়েনর
জ িবিবালয় কক বাবায়নাধীন উয়ন কসেহর কায ম তদারিক ও ায়ন করেব;িবিবালয়সেহর সকল
কার উয়ন পিরকনা পরীা ও ায়ন করেব; সািব কভােব উিশার ণগতমান ষমকরণ ও উয়নকে
িবিবালয়সেহ  িশার  অল  পিরেবশ  ি,  যাতাস  িশক  িনেয়াগ,  ষম  ছা-িশক  আপািতক  হার
সংরণ, স লাইেির, াবেরটিরর বাকরণ, উপ ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ, িশাথেদর শারীিরক, মানিসক ও
আিক  িবকােশর  জ  েয়াজনীয়  পিরেবশ  ও  উপকরণ  বাকরেণ  িবিবালয়সহেক  েপাষকতা  দান  করেব;
িবান  ও  িিভিক  দ  জনশি  ি  করার  লে  দেশর  িবিবালয়সেহর  লাইেির,  াবেরটির,  গেবষণা
িতান ও ইনিউটসহেক সংহত ও আিনকায়েনর জ েয়াজনীয় সহেযািগতা দােনর পাশাপািশ িশ-কারখানা
ও বসািভিক দশীয় ও আজািতক িতান ও সংার সােথ গেবষণালক কােজ সৃতা গেড় তালার িবষেয়
িবিবালয়সহেক েয়াজনীয় েপাষকতা দান করেব; বাংলােদেশর কান নাগিরক িবেদশী িবিবালয় বা উিশা
িতান হইেত িডি অজন কিরয়া সমতা িবধােনর জ আেবদন করেল, কিমশন উ িবেদশী িডির সমতা িবধান করেব;
দেশর িবিবালয়সেহর িশাথ ভিতর ে নতম েয়াজনীয় িশাগত যাতা ও শতাবলী কিমশন িনধ ারণ
করেব; কিমশন দেশর পাবিলক িবিবালয়সেহর িশক, কম কতা-কম চারীের িনেয়াগ, পেদািত, পেদায়ন ইতািদ
িবষেয় িদক িনেদ শনালক নীিতমালা ণয়ন কের িবিবালয়সেহ রণ করেব; উিশা ও গেবষণার সািব ক উয়েনর
লে দেশর িবিবালয়সেহর সােথ িশ-কারখানা এবং অথ  সহায়তা দানকারী জাতীয় ও আজািতক িতােনর
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সােথ কায কর যাগােযাগ াপন/সবন তরীেত িবিবালয়সহেক েয়াজনীয় েপাষকতা দান করেব; উিশা
ে জনশীল কাশনা ও িবিবালয় পয ােয় পাঠেম সহায়ক যেকােনা ক কাশনার ে কিমশন েয়াজনীয়
আিথ ক সহায়তা দান করেব; উিশা ও গেবষণার উৎকষ সাধন, সসারণ, মধােক লালন ও উৎসাহ দান এবং
িবমােনর িশাদােনর জ উতর িডিা দ িশক ির লে উিশা িতানসেহর িশকগেণর জ দেশ-
িবেদেশ এম.িফল, িপএইচ.িড ও পা ডরাল ফেলািশেপর বাকরণসহ িবিভ ধরেনর লারিশপ, ফেলািশপ, পদক,
চয়ার, েফসরিশপ ইতািদ বতন ও তা বাবায়ন করেব; িবিবালয় পয ােয়র িশক, গেবষক ও কিমশেনর
কম কতােদর িবিভ সিমনার, িসোিজয়াম ও ওয়াকশপ ইতািদেত অংশহেণর িনিমে আিথ ক সহায়তা দান করেব;
বািষ ক িতেবদন তরী ও জাতীয় সংসেদ উপাপেনর েয়াজনীয় বা হণ; ধানমী ণ পদক দান ;ইউিজিস
ণ পদক দান; রােকয়া চয়ার িতা ইতািদ ধান কায মসেহর অ; এছাড়াও বিক কিভড-১৯ মহামািরর
কারেণ মাচ  ২০২০ থেক িবিবালয়সেহ াস ও পরীা কায ম ব হেয় আেছ। একারেণ িবিডেরন এর সমতা ির
মােম অনলাইন িশা কায ম িেত সহায়তা দান এবং িবিবালেয়র গেবষণাগারসেহ কিভড-১৯ এর িবষেয়
গেবষণা কায ম পিরচালনায় েয়াজনীয় আিথ ক ও ইাাকচারাল সহায়তা দান অতম।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

পা ডরাল গেবষণা
পিরচালনা

পিরচািলত পা ডরাল
গেবষণা

সংা ০ ১০ ১০ ১০ ১০ পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস
পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস’র
বািষ ক িতেবদন

িপএইচিড িডি দান দানত িপএইচিড িডি সংা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস
পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস’র
বািষ ক িতেবদন

এমিফল িডি দান দানত এমিফল িডি সংা ১৭৭ ২০০ ২২৫ ২৩০ ২৫০ পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস
পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস’র
বািষ ক িতেবদন

াতক িডিধারীর হার পাসত াতক িডিধারী
শতকরা
হার

৯৪.৫০ ৯৫.০০ ৯৫.৫০ ৯৬.০০ ৯৬.৫০ পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস
পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস’র
বািষ ক িতেবদন

উিশায় ছাী ভিতর হার ভিতত ছাী
শতকরা
হার

৪২ ৪৩ ৪৩.৫০ ৪৪ ৪৪.৫০ পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস
পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস’র
বািষ ক িতেবদন

িবেদশী িশাথ এনেরালেম ভিতত িবেদিশ িশাথ সংা ৪৬১ ৪৮০ ৪০০ ৪২০ ৪৫০ পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস
পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস’র
বািষ ক িতেবদন

ীত জান ােল গেবষণা কম 
কাশ

কািশত গেবষণা কম  সংা ০ ২০ ২৫ ২৮ ৩০ পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস
পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস’র
বািষ ক িতেবদন

উিশায় িশক-িশাথ
অপাত

িত িশক অপাত
িশাথ

অপাত ১:১১ ১:১২ ১:১৩ ১:১৪ ১:১৫ পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস
পাবিলক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস’র
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] মান
সত
উিশার
অিধকতর
সসারণ

২৩

[১.১] নন িবিবালয় াপেনর
লে খসড়া আইন ণয়ন কের
মিপিরষদ িবভােগ রণ

[১.১.১]
ণয়নত খসড়া
আইন

সমি
শতকরা
হার

৬ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.২] িবিবালসেহ নন
িবভাগ, ইউট/ অষদ ও
পেদর অেমাদন

[১.২.১]
অেমািদত নন
িবভাগ

সমি সংা ৩ ৪০ ২৮ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৮ ২০

[১.২.২]
অেমািদত নন
ইউট/
অষদ

সমি সংা ৩ ৫ ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৩

[১.২.৩]
অেমািদত নন
পদসহ

সমি সংা ৩ ৩৭৪৭ ৩১৭৯ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ৫৮০ ৬০০

[১.৩] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[১.৩.১] িনিম ত
একােডিমক
ভবন।

সমি সংা ২ ৬০ ৪৯ ২২ ২১ ২০ ১৮ ১৫ ৩ ৩

[১.৩.২] িনিম ত
আবািসক ভবন

সমি সংা ২ ৪৩ ৩৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৩ ৩

[১.৩.৩] িনিম ত
ছা হল

সমি সংা ২ ১৫ ২৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩ ৩

[১.৩.৪] িনিম ত
ছাী হল

সমি সংা ২ ১২ ২২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:৫৫ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] মান
সত
উিশা
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ

২২

[২.১] িবেদশী িডির সমতায়ন
[২.১.১]
সমতায়নত
িবেদশী িডি

সমি সংা ৩ ৫১০ ৪৩৯ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২২০ ২৫০

[২.২] াাড  আউটকামেবজড
কািরলাম ণয়ন

[২.২.১]
ণয়নত
কািরলাম

সমি সংা ৩ ১০ ২০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৮ ২০

[২.৩] উিশা সংা পা
ক কাশনা

[২.৩.১]
কািশত ক

সমি সংা ৩ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.৪] িবিবালয়সেহ নন
গেবষণাগার,
ইেনােভশন/ফাবিরেকশন ও
কিউটার াব াপন

[২.৪.১] ািপত
নন ইেনােভশন
াব/
ফাবিরেকশন
াব/
গেবষণাগার

সমি সংা ৪ ১০ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[২.৪.২]
উয়নত/
সসািরত
কিউটার
াব/
ইেনােভশন
াব/
ফাবিরেকশন
াব

সমি সংা ৩ ৮ ৬ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[২.৫] িবিবালয়সেহ
অনলাইন াস আেয়াজন

[২.৫.১]
আেয়ািজত
অনলাইন াস

সমি সংা ৩ ০ ১০৯০৭১ ৩০০০০০ ২৮০০০০ ২৬০০০০ ২৫০০০০ ২৪০০০০ ২১০০০০ ২২০০০০

[২.৬] অনলাইন ােস
িশাথেদর অংশহণ

[২.৬.১]
অনলাইন ােস
অংশহণত
িশাথ

সমি সংা ৩ ০ ৪২৪০৫৭২ ৬০০০০০০ ৫৮০০০০০ ৫৬০০০০০ ৫৫০০০০০ ৫৪০০০০০ ৪০০০০০০ ৪৫০০০০০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩]
উিশা ও
গেবষণােক
িবমােন
উিতকরণ

২০

[৩.১] জাতীয় অাপক িনেয়াগ
[৩.১.১]
িনেয়াগত
জাতীয় অাপক

সমি সংা ৩ ৩ ৩ ১ ০ ০ ০ ০ ৪ ৪

[৩.২] ইউিজিস েফসরশীপ
দান

[৩.২.১]
দানত
েফসরশীপ

সমি সংা ৩ ৪ ৫ ৫ ৪ ০ ০ ০ ৫ ৫

[৩.৩] রােকয়া চয়ার িতা
[৩.৩.১]
িতাত
রােকয়া চয়ার

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৩.৪] জএসিপএস-ইউিজিস
যৗথ গেবষণা াাম

[৩.৪.১]
দানত যৗথ
গেবষণা াাম

সমি সংা ২ ৩ ৩ ৩ ২ ০ ০ ০ ৩ ৩

[৩.৫] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৫.১]
সসািরত
িডিজটাল
লাইেরী িবধা

সমি সংা ২ ৮৪ ৯৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[৩.৫.২]
ডাউনেলাডত
জান াল

সমি সংা ২ ২২৯০৫ ২৫৯০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২৯৫০০ ০

[৩.৬] পাবিলক
িবিবালয়সেহর িশকেদর
িবেদেশ
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ এ
অংশ হেণর জ অদান দান

[৩.৬.১]
দানত
অদান

সমি সংা ২ ১১০ ১২৬ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ৩৫ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:৫৫ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.৭] পাবিলক
িবিবালয়সেহ
সিমনার/কনফাের আেয়াজেন
অদান দান

[৩.৭.১]
দানত
অদান

সমি সংা ২ ০ ৪১ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১৮ ২০

[৩.৮] ববর জশত বািষ কী
উদযাপন

[৩.৮.১]
ববর ৭ই
মােচ র ভাষেণর
িনব ািচত
সংকিলত ব

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৮.২] ৪থ 
িশ িবেবর
উপর এক
আজািতক
কনফাের
আেয়াজন

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৪]
উিশায়
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা

১০

[৪.১] িবিবালয়সেহর সােথ
সমেঝাতা ারক ার

[৪.১.১]
ারত
সমেঝাতা ারক

সমি সংা ৩ ০ ৩০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০

[৪.২] িশ কারখানার সােথ
সহেযাগীতা সক াপন

[৪.২.১] ািপত
সহেযাগীতা
সক

সমি সংা ৩ ০ ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ১৮

[৪.৩] টকেনালিজ াফার
অিফস (TTO) িতা

[৪.৩.১]
িতিত ও

সমি সংা ৪ ০ ৩ ৩ ২ ০ ০ ০ ৪ ৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:৫৫ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:৫৫ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:৫৫ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:৫৫ া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

২ হেকপ (HEQEP) হায়ার এেকশন কায়ািল এনেহেম েজ

৩ িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

৪ হিমস (HEMIS) হায়ার এেকশন ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

৫ মণালয় িশা মণালয়

৬ IQAC ইউশনাল কায়ািল এেসাের সল

৭ িবিবালয়সহ সকল পাবিলক িবিবালয়

৮ SIP ল ইভেম েজ

৯ CEDP (িসইিডিপ) কেলজ ইেকশন ডেভলপেম েজ

১০ ইউিজিস ইউিনভািস  াস কিমশন অব বাংলােদশ

১১ িহট (HEAT)
হায়ার ইেকশন এিলােরশন এ াফরেমশন (Higher Education
Acceleration and Transformation)

১২ ইউিজিস বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

১৩ এমওইউ সমেঝাতা ারক ার

১৪ PhD Doctor of Philosophy

১৫ MPhil The Master of Philosophy

১৬ M.S. Master of Science

১৭ UNICEF
United Nations International Children's Emergency
Fund

১৮ JSPS Japan Society for the Promotion of Science

১৯ TTO Technology Transfer Office

২০ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেির



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৪:৫৫ া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, আগ ০৪, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] নন িবিবালয় াপেনর লে
খসড়া আইন ণয়ন কের মিপিরষদ
িবভােগ রণ

[১.১.১] ণয়নত
খসড়া আইন

িবিবালয় মরী কিমশন নন িবিবালয়
াপেনর লে সরকােরর িনকট খসড়া আইন
ণয়নব ক রণ কের থােক।

িলাল সল, ইউিজিস খসড়া আইেনর কিপ
বাংলােদশ িবিবালয়
মরী কিমশন িতেবদন

[১.২] িবিবালসেহ নন িবভাগ,
ইউট/ অষদ ও পেদর অেমাদন

[১.২.১] অেমািদত
নন িবভাগ

িবিবালয়সেহর চািহদার পিরেিেত কিমশন
থেক নন িবভাগ অেমাদন দান করা হেয় থােক

পাবিলক িবিবালয়
ােনজেম িবভাগ,
ইউিজিস

িবিবালেয়র চািহদা প ও ইউিজিস’র
অেমাদন প

বাংলােদশ িবিবালয়
মরী কিমশন িতেবদন

[১.২.২] অেমািদত
নন ইউট/
অষদ

িবিবালয়সেহর চািহদার পিরেিেত কিমশন
থেক নন ইউট এর অেমাদন দান করা
হেয় থােক

পাবিলক িবিবালয়
ােনজেম িবভাগ,
ইউিজিস

িবিবালেয়র চািহদা প ও ইউিজিস’র
অেমাদন প

িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন

[১.২.৩] অেমািদত
নন পদসহ

িবিবালয়সেহর চািহদার পিরেিেত কিমশন
থেক নন পদ এর অেমাদন দান করা হেয় থােক

পাবিলক িবিবালয়
ােনজেম িবভাগ,
ইউিজিস

িবিবালেয়র চািহদা প ও ইউিজিস’র
অেমাদন প

িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন

[১.৩] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[১.৩.১] িনিম ত
একােডিমক ভবন।

পাবিলক িবিবালয়সেহ উয়ন ক থেক
একােডিমক ভবন িনম াণ করা হেয় থােক।

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ,
ইউিজিস।

বািষ ক উয়ন কম চী (এিডিপ)।

িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন ও
উয়ন কসেহর
কািশত িতেবদন।

[১.৩.২] িনিম ত
আবািসক ভবন

পাবিলক িবিবালয়সেহ উয়ন ক থেক
আবািসক ভবন িনম াণ করা হেয় থােক।

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ,
ইউিজিস।

বািষ ক উয়ন কম চী (এিডিপ)।

িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন ও
উয়ন কসেহর
কািশত িতেবদন।

[১.৩.৩] িনিম ত ছা হল
পাবিলক িবিবালয়সেহ উয়ন ক থেক ছা
হল িনম াণ করা হেয় থােক।

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ,
ইউিজিস।

বািষ ক উয়ন কম চী (এিডিপ)।

িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন ও
উয়ন কসেহর
কািশত িতেবদন।

[১.৩.৪] িনিম ত ছাী
হল

পাবিলক িবিবালয়সেহ উয়ন ক থেক ছাী
হল িনম াণ করা হেয় থােক।

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ,
ইউিজিস।

বািষ ক উয়ন কম চী (এিডিপ)।

িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন ও
উয়ন কসেহর
কািশত িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[২.১] িবেদশী িডির সমতায়ন
[২.১.১] সমতায়নত
িবেদশী িডি

িবেদশী িবিবালেয় াতক / াতেকার িডী
অজেনর পর দেশ িফের এেস অিজত িডী
ইউিজিস’র মােম সমতা িবধান করেত হয়।

গেবষণা সহায়তা ও কাশনা
িবভাগ

সমতায়েনর পর দ সা িফেকট
িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন

[২.২] াাড  আউটকামেবজড
কািরলাম ণয়ন

[২.২.১] ণয়নত
কািরলাম

দেশর িত পাবিলক ও বসরকারী িবিবালেয়
আউট কাম বজড কািরলাম ণয়েনর লে এক
সমিত টমপেলট তরী করা হেয়েছ।

বসরকারী িবিবালয়
িবভাগ ও সংি পাবিলক
িবিবালয়

ণয়নত কািরলাম এর কিপ
িবিবালয় মরী কিমশন
ও সংি িবিবালেয়র
িতেবদন

[২.৩] উিশা সংা পা ক
কাশনা

[২.৩.১] কািশত ক
িবিবালয় মরী কিমশন উিশার পা ক
িহেসেব াবহােরর উপেযাগী ক িতবছর কাশ
কের থােক।

গেবষণা সহায়তা ও কাশনা
িবভাগ

কািশত কসহ
িবিবালয় মরী কিমশন
িতেবদন

[২.৪] িবিবালয়সেহ নন
গেবষণাগার, ইেনােভশন/ফাবিরেকশন ও
কিউটার াব াপন

[২.৪.১] ািপত নন
ইেনােভশন াব/
ফাবিরেকশন াব/
গেবষণাগার

পাবিলক িবিবালয়সেহ রাজ ও উয়ন
বােজেটর অথ ায়েনর মােম ইেনােভশন াব/
ফাবিরেকশন াব / গেবষণাগার িনম ােণ অথ  বরা
দান করা হেয় থােক।

অথ  ও িহসাব িবভাগ এবং
পিরকনা ও উয়ন িবভাগ,
ইউিজিস।

িবিবালয়েক দ বািষ ক বােজট িববরণী।

িবিবালয় মরী কিমশন
িতেবদন, বািষ ক উয়ন
কম চী ও সংি
িবিবালেয়র িতেবদন।

[২.৪.২] উয়নত/
সসািরত কিউটার
াব/ ইেনােভশন াব/
ফাবিরেকশন াব

পাবিলক িবিবালয়সেহ রাজ বােজেটর
অথ ায়েনর মােম কিউটার াব
উয়ন/সসারেণর জ অথ  বরা দান করা হেয়
থােক।

অথ  ও িহসাব িবভাগ,
ইউিজিস।

িবিবালয়েক দ বািষ ক বােজট িববরণী।
িবিবালয় মরী কিমশন
িতেবদন ও সংি
িবিবালেয়র িতেবদন।

[২.৫] িবিবালয়সেহ অনলাইন াস
আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত
অনলাইন াস

বিক কিভড-১৯ মহামািরর কারেণ মাচ  ২০২০
থেক িবিবালয়সেহ াস ও পরীা কায ম ব
হেয় আেছ। একারেণ িশা মণালেয়র িসা
মাতােবক িবিবালয়সেহ অনলাইন াস
আেয়াজেনর াটফম  ত কেরেছ িবিডেরন।

ইনফরেমশন ােনজেম,
কিমউিনেকশন এ িনং
িবভাগ, ইউিজিস।

http://www.bdren.net.bd/
িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন

[২.৬] অনলাইন ােস িশাথেদর
অংশহণ

[২.৬.১] অনলাইন ােস
অংশহণত িশাথ

বিক কিভড-১৯ মহামািরর কারেণ মাচ  ২০২০
থেক িবিবালয়সেহ াস ও পরীা কায ম ব
হেয় আেছ। একারেণ িশা মণালেয়র িসা
মাতােবক িবিবালয়সেহ অনলাইন াস
আেয়াজেনর াটফম  ত কেরেছ িবিডেরন।

ইনফরেমশন ােনজেম,
কিমউিনেকশন এ িনং
িবভাগ, ইউিজিস।

http://www.bdren.net.bd/
িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.১] জাতীয় অাপক িনেয়াগ
[৩.১.১] িনেয়াগত
জাতীয় অাপক

বাংলােদেশর িবেশষ রাীয় সাননা যা বাংলােদশ
সরকার কক িশা, ান-িবান ও গেবষণার জে
দেশর িবিশ পিত, িচািবদ এবং িশকগণেক
দান করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেক এই সাননা
বিতত হয়।

মািমক ও উিশা
িবভাগ, িশা মণালয় ও
ইউিজিস।

জাতীয় অাপক িহেসেব দ িনেয়াগপসহ।
িবিবালয় মরী কিমশন
িতেবদন।

[৩.২] ইউিজিস েফসরশীপ দান
[৩.২.১] দানত
েফসরশীপ

দেশর পাবিলক িবিবালয়সেহর ািতমান
চারজন গেবষকেক ইউিজিস েফসর িহেসেব
মেনানয়ন দান করা হয়।

গেবষণা সহায়তা ও কাশনা
িবভাগ

মেনানয়ন দােনর াপন।
িবিবালয় মরী কিমশন
িতেবদন।

[৩.৩] রােকয়া চয়ার িতা
[৩.৩.১] িতাত
রােকয়া চয়ার

নারী িশা, নারীর মতায়ন ও নারী সমােজর
অগিতর জ যসকল িশািবদ ও গেবষক কাজ
কের যােন, তেদর ম থেক বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ২বছেরর জ ০১ (এক)
জন িবিশ ািেক রােকয়া চয়ার এর জ
মেনানয়ন দান কের থােক।

গেবষণা সহায়তা ও কাশনা
িবভাগ

রােকয়া চয়ার িহেসেব িনেয়াগপ।
িবিবালয় মরী কিমশন
িতেবদন।

[৩.৪] জএসিপএস-ইউিজিস যৗথ
গেবষণা াাম

[৩.৪.১] দানত যৗথ
গেবষণা াাম

জাপান সাসাই ফর িদ েমাশন অব সাই
জএসিপএস-ইউিজিস যৗথ গেবষণা াাম
গেবষকেদর গেবষণার জ য় করা হেয় থােক।

গেবষণা সহায়তা ও কাশনা
িবভাগ এবং অথ  ও িহসাব
িবভাগ, ইউিজিস।

জএসিপএস-ইউিজিস যৗথ গেবষণা াােমর
জ য়ত অেথ র খরেচর িববরণী।

িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন

[৩.৫] িবিবালয়সেহ িডিজটাল
লাইেরী িবধা সসারণ

[৩.৫.১] সসািরত
িডিজটাল লাইেরী
িবধা

ইউিজিস িডিজটাল লাইেিরর (ইউিডএল) ধান ল
হে কম হাের সদ সংািলর জ অনলাইন
িরেসাস  সাবাইব করা।

ইনফরেমশন ােনজেম,
কিমউিনেকশন এবং িনং
িবভাগ, ইউিজিস।

http://udl-ugc.gov.bd
িবিবালয় মরী কিমশন
িতেবদন

[৩.৫.২] ডাউনেলাডত
জান াল

ইউিডএল এর মােম িবিবালয়সেহর িশক-
িশাথ  খরেচ অনলাইন জান াল ডাউনেলাড
করেত পাের।

ইনফরেমশন ােনজেম,
কিমউিনেকশন এবং িনং
িবভাগ, ইউিজিস।

http://udl-ugc.gov.bd
িবিবালয় মরী কিমশন
িতেবদন।

[৩.৬] পাবিলক িবিবালয়সেহর
িশকেদর িবেদেশ
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ এ অংশ
হেণর জ অদান দান

[৩.৬.১] দানত
অদান

িবিবালয় মরী কিমশন পাবিলক
িবিবালয়সেহ দশীয় ও আজািতক সিমনার,
িসোিজয়াম ও ওয়াকশপ আেয়াজেন অদান দান
কের থােক।

গেবষণা সহায়তা ও কাশনা
িবভাগ, ইউিজিস।

অদান দােনর আিথ ক িহসাব িববরণী।
িবিবারয় মরী
কিমশেনর িতেবদন।

[৩.৭] পাবিলক িবিবালয়সেহ
সিমনার/কনফাের আেয়াজেন অদান
দান

[৩.৭.১] দানত
অদান
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক উপা 

[৩.৮] ববর জশত বািষ কী
উদযাপন

[৩.৮.১] ববর ৭ই
মােচ র ভাষেণর
িনব ািচত সংকিলত ব

ববর জশত বািষ কী উদযাপন উপলে ৪থ  িশ
িবেবর উপর এক আজািতক কনফাের
আেয়াজন

গেবষণা সহায়তা ও কাশনা
িবভাগ, ইউিজিস।

আেয়ািজত কনফােরের আমণপ ও
অানচী

িবিবালয় মরী
কিমশেনর িতেবদন।

[৩.৮.২] ৪থ  িশ
িবেবর উপর এক
আজািতক কনফাের
আেয়াজন

[৪.১] িবিবালয়সেহর সােথ
সমেঝাতা ারক ার

[৪.১.১] ারত
সমেঝাতা ারক

সমেঝাতা ারেকর উে  িবিবালেয়র মে
একােডিমক এবং গেবষণা কায ম জারদারকরণ।

ইারাশনাল কাঅপােরশন
এ কালােবােরশন শাখা,
ইউিজিস ও সংি
িবিবালয়

ািরত সমেঝাতা ারকসহ
িবিবালয় মরী কিমশন
ও সংি িবিবালেয়র
িতেবদন।

[৪.২] িশ কারখানার সােথ সহেযাগীতা
সক াপন

[৪.২.১] ািপত
সহেযাগীতা সক

িবিবালয় ও িশ-কলকারখানার সােথ সহেযাগীতা
ির মােম উিশিত ও িশিত জনবল তরী
করা।

ইারাশনাল কাঅপােরশন
এ কালােবােরশন শাখা,
ইউিজিস ও সংি
িবিবালয়

ািরত সমেঝাতা ারকসহ
িবিবালয় মরী কিমশন
ও সংি িবিবালেয়র
িতেবদন

[৪.৩] টকেনালিজ াফার অিফস
(TTO) িতা

[৪.৩.১] িতিত ও
উািবত িবিভ ির বাজার সাবনা যাচাই কের
ােটিং এর বা করার লে িবিবালয়সেহ
টকেনালিজ াফার অিফস াপন করা হে।

ােটিজক ািনং,
কায়ািল অািসউের
িবভাগ

া ােটসেহর সা িফেকটসহ
িবিবালয় মরী কিমশন
ও সংি িবিবালেয়র
িতেবদন।
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় ণয়নত খসড়া আইন খসড়া আইন মিপিরষেদ রণ িবিবালয় আইন পাস নন িবিবালয় াপন সব হেব না।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত একােডিমক ভবন। িম অিধহণ অিধিহত িমেত াপনা ত হয়।
িম অিধহণ সব না হেল নন নন িবিবালয়
াপন সব হেব না।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত আবািসক ভবন িম অিধহণ অিধিহত িমেত াপনা ত হয়।
িম অিধহণ সব না হেল নন নন িবিবালয়
াপন সব হেব না।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত ছা হল িম অিধহণ অিধিহত িমেত াপনা ত হয়।
িম অিধহণ সব না হেল নন নন িবিবালয়
াপন সব হেব না।

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় িনিম ত ছাী হল িম অিধহণ অিধিহত িমেত াপনা ত হয়।
িম অিধহণ সব না হেল নন নন িবিবালয়
াপন সব হেব না।

মণালয় / িবভাগ
ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

সসািরত িডিজটাল লাইেরী
িবধা

যাগােযাগ িগত সহেযাগীতা িনিদ  াউইথ াি িনিতকরণ অনলাইন কায ম হত হেব।

মণালয় / িবভাগ
ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

ডাউনেলাডত জান াল যাগােযাগ িগত সহেযাগীতা িনিদ  াউইথ াি িনিতকরণ অনলাইন কায ম হত হেব।

মণালয় / িবভাগ
ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

ববর ৭ই মােচ র ভাষেণর
িনব ািচত সংকিলত ব

যাগােযাগ িগত সহেযাগীতা িনিদ  াউইথ াি িনিতকরণ অনলাইন কায ম হত হেব।


