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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 ইউিজিস িনরলসভােব কাজ কের যাে। কিমশন িবগত িতন অথ বছের বাংলােদেশর উিশার ে ২০১৮-২০৩০
ময়াদী কৗশলগত পিরকনা ণয়ন, াাড  আউটকাম বড কািরলাম ও িশকেদর িনেয়াগ, পেদািত/পদায়েনর জ অিভ
নীিতমালা ণয়ন, কওিম মাাসার দাওরােয় হািদেসর সনদেক মাাস  িডির সমমান িবল,২০১৮ পাস, সরকার চদর িবান ও ি
িবিবালয় আইন,২০২০, বব শখ িজর রহমান িবান ও ি িবিবালয়, িকেশারগ আইন,২০২০, হিবগ িষ িবিবালয়
আইন,২০২০ এবং নামগ িবান ও ি িবিবালয় আইন,২০২০ অেমািদত হয়, িশাথেদর জ  পিতেত ভিত পিরা
বা, উ িশার মান িনিতকরেণর লে IQAC গঠন, TEIN-এর মােম িবের অা দেশর িশা ও গেবষণা নটওয়ােকর
সােথ সং করণ, উগিতর কিউং সবা দােনর লে ইউিজিসেত আিনক ডাটা সার াপন, েয়ট-এ িডজাার িরকভাির সার
াপন  করা  হেয়েছ,  ফেল  আবহাওয়া  এবং  জেনাম  িসেয়িং-এর  মত  তও সহেজ  িয়াকরণ  সব  হে।  উািবত  িবিভ  ির
বাজার সাবনা যাচাই কের ােটিং-এর বা করার লে ৩ (ঢািব,  েয়ট ও বািব) িবিবালেয় ‘টকেনালিজ াফার অিফস
(ও) াপন করা হেয়েছ। ২০১৭ সােল কিমশেনর একােডিমক গেবষণা মরী এর অধীেন ৯৮৯, ২০১৮ সােল ৯৯০ এবং ২০১৯ সােল
১২৮৯ গেবষণা ক িছল। ২০১৬-১৭ অথ বছের পাবিলক িবিবালয়সেহ গেবষণা য় হেয়েছ ২৮.৩৭ কা টাকা, ২০১৭-১৮
অথ বছের ৫৪.৬৫ কা টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর ৬১.৯০ কা টাকা। দেশর অভের সিমনার/িসোিজয়াম/কনফাের
বাবায়েনর জ ২০১৭ সােল ৫৯,১৭,৮৮৪ টাকা ২০১৮ সােল ১০৬,৩৫,০০০ টাকা এবং ২০১৯ সােল ১,১৪,৮০,০০০ টাকা দান করা হয়।
২০১৮-১৯ ও ১৯-২০ অথ বছের জনবল ৫৭৭৯ জন, ৬৮ িবভাগ, ১০ ইউট অেমাদন, ১১৪ একােডিমক ভবন, আবািসক ভবন
৮০, ছা হল ৪৮, ছাী হল ২২ িনম ান, ২০ নন গেবষণাগার, ৪৬ িবিবালেয় বব ও ি কন ার াপন করা হয়। ২০১৭
সােল ৫৮জন ২০১৮ সােল ৪১জন এবং ২০১৯ সােল ৪৭জনেক ইউিজিস িপএইচিড ফেলািশপ দান করা হয়। িবিবালেয়র িশাথেদর
অনলাইন িশার িবধােথ  মাবাইলেফান কাানীর সােথ MoU হয়। ফেল, এখন অবিধ ৫,৮৯,২৬১ অনলাইন াস অিত হেয়েছ।
৬ িবিবালেয় িপিসআর ােবর বহােরর মােম কািভড ১৯ এর রাগী সনাে ণ  িমকা পালন করেছ।

সমা এবং চােলসহ:

বিক মহামািরর কারেণ িশাথেদর িশা কায ম অাহত রাখার লে িবিবালয়সেহ অনলাইন াস আেয়াজেনর ইনাাকচার
ত এবং িশাথেদর মােঝ অনলাইন াস উপকরণ সকরণএক বড় চােল; পাবিলক িবিবালয়সেহ  পিতেত ভিত
পরীা, িশক িনেয়াগ ও পেদািত/পেদায়ন সংা নীিতমালা গেজট আকাের কাশ ও বাবায়ন; গেবষণাগার তির ও আিনকায়ন
খােত বরা ি করা।

ভিবৎ পিরকনা:

িবিবালেয়র  িশকেদর  গেবষণায়  উৎসাহ  দান  করেত  বােজট  ি  কের  জাতীয়  আেয়র  ১%  েয়র  বা  হণ;  ােটিজক  ান
২০১৮-৩০ এ ইউিনভািস  িরসাচ  িনং একােডিম তরী করা, উিশার সািব ক মােনায়েন িশক, কম কতা-কম চারীগেণর জ জাতীয়
িশণ ইউট াপন; কিমশন কক ণীত আউটকাম বজড কািরলাম টমেট অযায়ী দেশর িত পাবিলক ও বসরকারী
িবিবালেয় কািরলাম ণয়ন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বিক মহামািরর কারেণ িশা কায ম অাহত রাখার লে অনলাইন াস আেয়াজেন ইনাাকচার তকরণ;
িবিবালয়সেহ  িনয়িমতভােব  মিনটিরং  বা  জারদারকরণ  এবং  মানসত  উিশা  িনিতকে  কিমশেনর  আইনেক
েগাপেযাগীকরণ।
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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 ২০২১ সােলর ন মােসর ২৯ 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), কম সাদেনর  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 কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. উিশা ও গেবষণােক িবমােন উিতকরণ;
২. মানসত উিশার অিধকতর সসারণ;
৩. মানসত উিশা বাপনায় ণগত মান িনিতকরণ;
৪. উিশায় সমেঝাতা ও সহেযািগতা এবং দতা উয়ন কায ম;
৫. কািভড-১৯ ( COVID-19) িতেরাধ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিবালয় পয ােয় িশার চািহদা িনপণ, পিরকনা ণয়ন এবং নীিত িনধ ারণ;
২. পাবিলক িবিবালয়সেহর রণােবণ ও উয়ন, উিশা ও গেবষণার মােনায়ন ও সসারণ;
৩. কিমশেনর দনিন কােজর জ িতবছর বািষ ক চািহদা ও েয়াজনীয়তা িনপণ কের সরকােরর িনকট হইেত বােজট
বরা হণ, সরকার কক িবিবালেয়র অেল বরাত অথ /তহিবল কিমশেনর মােম ছাড়করণ;
৪.  পাবিলক  িবিবালয়সেহর  িবভাগ,  ইনিউট  ও  অা  অিধ/অীত  িতানসেহর  উয়েনর  জ
িবিবালয় কক বাবায়নাধীন উয়ন কসেহর কায ম তদারিক ও ায়ন;
৫. িবিবালয়সেহর সকল কার উয়ন পিরকনা পরীা ও ায়ন, উিশার ণগতমান ষমকরণ িশার অল
পিরেবশ  ি,  যাতাস  িশক  িনেয়াগ,  ষম  ছা-িশক  আপািতক  হার  সংরণ,  উপ  ভৗত  অবকাঠােমা
িনম াণ, িশাথেদর শারীিরক, মানিসক ও আিক িবকােশর জ েয়াজনীয় পিরেবশ ও উপকরণ বাকরণ, ি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,  দশীয় ও
আজািতক িতান/সংার সােথ গেবষণালক কােজ সৃতা গেড় তালার িবষেয় িবিবালয়সহেক েয়াজনীয়
েপাষকতা দান;
৬. িবেদশী িডির সমতা িবধান, পাবিলক িবিবালয়সেহ িশক, কম কতা-কম চারী িনেয়াগ, পেদািত, পেদায়ন
ইতািদ িবষেয় িদক িনেদ শনালক নীিতমালা ণয়ন;
৭. উিশা ও গেবষণার সািব ক উয়েনর লে িবিবালয়সেহর জনশীল কাশনা ও পাঠেম সহায়ক যেকােনা
ক কাশনার ে কিমশন থেক েয়াজনীয় আিথ ক সহায়তা দান;
৮.  ি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, িবিবালয় পয ােয়র িশক, গেবষক ও কিমশেনর কম কতােদর িবিভ
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সিমনার, িসোিজয়াম ও ওয়াকশপ ইতািদেত অংশহেণর জ আিথ ক সহায়তা দান এবং গেবষণা কে অদান
দান;
৯. বািষ ক িতেবদন জাতীয় সংসেদ উপাপেনর েয়াজনীয় বা হণ, ধানমী ণ পদক দান, ইউিজিস ণ পদক
দান; রােকয়া চয়ার িতা, িবিডেরন এর সমতা ির মােম অনলাইন িশা কায ম িেত সহায়তা দান;
১০. িবিবালেয়র গেবষণাগারসেহ কিভড-১৯ এর িবষেয় গেবষণা কায ম পিরচালনায় েয়াজনীয় আিথ ক ও
ইাাকচারাল  সহায়তা  দান  ।
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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

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

া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

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

*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 
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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] উিশা ও
গেবষণােক
িবমােন
উিতকরণ;

২০

[১.১] িশা মণালয় কক
মেনানয়নত জাতীয় অাপক
এর সানী দান

[১.১.১] দানত জাতীয়
অাপকেদর সানী

গড়
শতকরা
হার

২ ৩ ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.২] ইউিজিস েফসরশীপ
দান

[১.২.১] দানত
েফসরশীপ

সমি সংা ২ ৪ ৫ ৫ ৪ ০ ০ ০ ৫ ৫

[১.৩] রােকয়া চয়ার িতা
[১.৩.১] িতাত
রােকয়া চয়ার

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

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

[১.৪.১] অদােনর জ
া আেবদন িনিৃত

গড়
শতকরা
হার

২ ০ ৮৮ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮৫

[১.৫] পাবিলক
িবিবালয়সেহ
সিমনার/কনফাের
আেয়াজেন অদান দান

[১.৫.১] অদােনর জ
া আেবদন িনিৃত

গড়
শতকরা
হার

১ ০ ২০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮৫

[১.৬] ববর জশত
বািষ কী উদযাপন

[১.৬.১]
সাাৎকার/গেবষণািভিক
ব/ক কাশনা

সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ০

[১.৭] বািষ ক িতেবদন কাশ
[১.৭.১] কািশত বািষ ক
িতেবদন

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৮] উিশায়
গেবষণা/ফেলািশপ

[১.৮.১] িপএইচিড সমি সংা ২ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫৫

[১.৮.২] পা ডরাল
ফেলািশপ দান

সমি সংা ২ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.৮.৩] ইউিজিস বব
শখ িজব ফেলািশপ
দান

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৮.৪] বাংলােদশ চয়ার
(বব শখ িজর
রহমান েফসিরয়াল
ফেলািশপ) দান

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১
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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 

[১.৯] গেবষণা কের জ
অদান বরা

[১.৯.১] িশক ও
গেবষকেদর িনকট থেক
া আেবদন িনিকরণ

গড় শতকরা ১ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[২] মানসত
উিশার
অিধকতর
সসারণ;

১৫

[২.১] সরকােরর িনেদ শনা
মাতােবক নন িবিবালয়
াপেনর লে খসড়া আইন
ণয়ন কের িশা মণালেয়
রণ

[২.১.১] ণয়নত খসড়া
আইন

সমি
শতকরা
হার

৪ ১০০ ৭৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

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

[২.২.১] নন িবভাগ,
ইউট/অষদ
অেমাদেনর লে া
আেবদন িনি

সমি
শতকরা
হার

৩ ২৮ ৬ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮৫

[২.২.২] নন পদসহ
অেমাদেনর লে া
আেবদন িনি

সমি
শতকরা
হার

৩ ৩১৭৯ ৭৪ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮৫

[২.৩] িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[২.৩.১] ৭(সাত)  িনিম ত
একােডিমক ভবন।

মিত
শতকরা
হার

১ ৪৯ ২৭ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৩৫

[২.৩.২] ৫(পচ)  িনিম ত
আবািসক ভবন

মিত
শতকরা
হার

১ ৩৫ ১৮ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৩৫

[২.৩.৩] ৩(িতন) 
িনিম ত ছা হল

মিত
শতকরা
হার

১ ২৮ ১৪ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৩৫

[২.৩.৪] ৩(িতন) 
িনিম ত ছাী হল

মিত
শতকরা
হার

১ ২২ ১৪ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৩৫

[২.৩.৫] ১০(দশ) 
সসািরত একােডিমক
ভবন/আবািসক ভবন/ছা
হল/ছাী হল

মিত
শতকরা
হার

১ ০ ০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৩৫
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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] মানসত
উিশা
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ;

১৫

[৩.১] িবেদশী িডী
সমতায়েনর আেবদন িনি

[৩.১.১] া আেবদেনর
িভিেত িনিত
আেবদন

সমি শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮৫ ৯০

[৩.২] াাড 
আউটকামেবজড কািরলাম
ণয়ন/বসরকাির
িবিবালেয়র কািরলাম
অেমাদন

[৩.২.১] ণয়নত
কািরলাম

সমি সংা ১ ২০ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ২০

[৩.৩] উিশা সংা পা
ক কাশনা

[৩.৩.১] কািশত ক সমি সংা ১ ৭ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

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

[৩.৪.১] ািপত নন ও
সসািরত ইেনােভশন
াব/ ফাবিরেকশন াব/
গেবষণাগার

সমি সংা ১ ১০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[৩.৫] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৫.১] সসািরত
িডিজটাল লাইেরী িবধা

সমি সংা ১ ৮৪ ৯৯ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[৩.৫.২] ডাউনেলাডত
জান াল

সমি সংা ১ ৪৪১৬০৬ ২৫৯০০ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০ ২৫০০০ ৩০০০০

[৩.৬] িবিবালয়সেহ
অনলাইন াস আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়ািজত
অনলাইন াস

সমি সংা ২ ০ ৪৯৭২০০ ৪০০০০০ ৩৮০০০০ ৩৬০০০০ ৩৫০০০০ ৩৪০০০০ ২০০০০০ ২২০০০০

[৩.৭] অনলাইন ােস
িশাথেদর অংশহণ

[৩.৭.১] অনলাইন ােস
অংশহণত িশাথ

সমি সংা ২ ০ ২৭৬৯১৪০৭ ২৫০০০০০০ ২৪০০০০০০ ২৩০০০০০০ ২২০০০০০০ ২১০০০০০০ ৪০০০০০০ ৪৫০০০০০

[৩.৮] মধাি দান
[৩.৮.১] দানত
মধাি

সমি সংা ২ ০ ০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ১৩০ ১৩৫

[৩.৯] িবেশষ চািহদা স
(ি িতবি) ি দান

[৩.৯.১] দানত িবেশষ
চািহদা স (ি
িতবি) ি

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ২
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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 

[৪] উিশায়
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা এবং
দতা উয়ন
কায ম;

১০

[৪.১] িবিবালয়সেহর
সােথ সমেঝাতা ারক ার

[৪.১.১] ারত
সমেঝাতা ারক

সমি সংা ৩ ০ ৩০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[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] দতা উয়েনর লে
এিপএ সংি
িশণ/কম শালা/নেলজ
শয়ািরং/িশা সফর কায ম
আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত
িশণ/কম শালা/নেলজ
শয়ািরং/িশা সফর
(আভরীণ/বেদিশক)

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৫

[৪.৪] আইিকউএিস (IQAC)
এর মােম িশক ও
কম কতােদর িশন

[৪.৪.১] িশক ও
কম কতােদর জ
আেয়ািজত িশন

সমি সংা ২ ০ ০ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১৮ ২০

[৫] কািভড-১৯ (
COVID-19)
িতেরাধ।

১০

[৫.১] কিভড-১৯
িতেরাধ/িতকার িবষেয়
সেচতনতা ি

[৫.১.১] কেরানা ভাইরাস
িতেরােধ করণীয় িবষেয়
সেচতনতা ি সংা
আেলাচনা সভা আেয়াজন

সমি সংা ৩ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ১

[৫.১.২] সরকার কক
দ িনেদ শনাসহ
িবিবালয়সেহ চার

গড় শতকরা ২ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৫.২] কিভড-১৯
িতেরাধ/িতকােরর লে
মা ও হা ািনটাইজার
িবতরণ

[৫.২.১] কিমশেনর সকল
কম কতা ও কম চারীেদর
মা ও হা
ািনটাইজার িবতরণ

সমি সংা ১ ০ ০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ৩৩০ ৩৫০

[৫.৩] কিমশন ভবেন জীবা
নাশক  করা

[৫.৩.১] কিমশন ভবেন
িতসােহ জীবানাশক
 করণ

সমি সংা ১ ০ ০ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ২৬ ১২

[৫.৪] কিমশন ভবেন
েবশেখ হাত ও তা
জীবা এবং থাম াল
ানার বা িনিত করা

[৫.৪.১] কিমশন ভবেন
েবশেখ হাত ও তা
জীবা এবং থাম াল
ানার বাকরণ

গড় শতকরা ৩ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ০ ১০০ ১০০
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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



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ০১, ২০২১ ১৩:১১ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, ২০২১

আিম,  সিচব,  বাংলােদশ  িবিবালয়  মরী  কিমশন,  সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় িহসােব সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ CEDP (িসইিডিপ)
College Education Development Project (কেলজ ইেকশন
ডেভলপেম েজ)

২ COVID-19 Coronavirus Disease 2019

৩ IQAC Institutional Quality Assurance Cell

৪ JSPS Japan Society for the Promotion of Science

৫ MPhil The Master of Philosophy

৬ M.S. Master of Science

৭ PhD Doctor of Philosophy

৮ SIP Small-Improvement-Project

৯ TEIN Trans-Eurasia Information Network

১০ TTO Technology Transfer Office

১১ UDL UGC Digital Library

১২ UNICEF
United Nations International Children's Emergency
Fund

১৩ ইউিজিস (UGC)
ইউিনভািস  াস কিমশন অব বাংলােদশ (University Grants
Commission of Bangladesh)

১৪ এমওইউ সমেঝাতা ারক ার

১৫ িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

১৬ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

১৭ িবিবালয়সহ সকল পাবিলক িবিবালয়

১৮ মণালয় িশা মণালয়

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

২০ হেকপ (HEQEP) হায়ার এেকশন কায়ািল এনেহেম েজ

২১ হিমস (HEMIS) হায়ার এেকশন ােনজেম ইনফরেমশন িসেম
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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] িশা মণালয় কক মেনানয়নত জাতীয়
অাপক এর সানী দান

[১.১.১] দানত জাতীয় অাপকেদর সানী অথ  ও িহসাব িবভাগ, ইউিজিস মেনানয়ন দান/অদান ছােড়র আেদশ

[১.২] ইউিজিস েফসরশীপ দান [১.২.১] দানত েফসরশীপ গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস মেনানয়ন দান/অদান ছােড়র আেদশ

[১.৩] রােকয়া চয়ার িতা [১.৩.১] িতাত রােকয়া চয়ার গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস মেনানয়ন দান/অদান ছােড়র আেদশ

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

[১.৪.১] অদােনর জ া আেবদন িনিৃত গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস অদান দােনর তািলকা/আিথ ক িহসাব িববরণী/তয়ন প

[১.৫] পাবিলক িবিবালয়সেহ সিমনার/কনফাের
আেয়াজেন অদান দান

[১.৫.১] অদােনর জ া আেবদন িনিৃত গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস অদান দােনর তািলকা/আিথ ক িহসাব িববরণী/তয়ন প

[১.৬] ববর জশত বািষ কী উদযাপন
[১.৬.১] সাাৎকার/গেবষণািভিক ব/ক
কাশনা

িজববষ  উদযাপন কিম/গেবষণা সহায়তা ও
কাশনা িবভাগ, ইউিজিস

কািশত ব/ক এর কিপ

[১.৭] বািষ ক িতেবদন কাশ [১.৭.১] কািশত বািষ ক িতেবদন গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস কািশত বািষ ক িতেবদেনর কিপ

[১.৮] উিশায় গেবষণা/ফেলািশপ

[১.৮.১] িপএইচিড
গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ,
ইউিজিস/পাবিলক িবিবালয়সহ

মেনানয়নােদর তািলকা

[১.৮.২] পা ডরাল ফেলািশপ দান গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস অিফস আেদেশর কিপ/তািলকা

[১.৮.৩] ইউিজিস বব শখ িজব ফেলািশপ দান গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস অিফস আেদেশর কিপ

[১.৮.৪] বাংলােদশ চয়ার (বব শখ িজর রহমান
েফসিরয়াল ফেলািশপ) দান

আইিসিস শাখা অিফশ আেদেশর কিপ

[১.৯] গেবষণা কের জ অদান বরা
[১.৯.১] িশক ও গেবষকেদর িনকট থেক া
আেবদন িনিকরণ

গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস অদান দােনর তািলকা/তয়ন প

[২.১] সরকােরর িনেদ শনা মাতােবক নন িবিবালয়
াপেনর লে খসড়া আইন ণয়ন কের িশা মণালেয়
রণ

[২.১.১] ণয়নত খসড়া আইন িলাল সল, ইউিজিস খসড়া আইেনর কিপ/মািমক ও উ িশা িবভােগ রেনর প

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

[২.২.১] নন িবভাগ, ইউট/অষদ অেমাদেনর
লে া আেবদন িনি

পাবিলক িবিবালয় ােনজেম িবভাগ,
ইউিজিস

ইউিজিস’র অেমাদন প

[২.২.২] নন পদসহ অেমাদেনর লে া আেবদন
িনি

পাবিলক িবিবালয় ােনজেম িবভাগ,
ইউিজিস

ইউিজিস’র অেমাদন প
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৩] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[২.৩.১] ৭(সাত)  িনিম ত একােডিমক ভবন। পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, ইউিজিস িনম াণ কাজ সের তয়ন ও ছিব

[২.৩.২] ৫(পচ)  িনিম ত আবািসক ভবন পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, ইউিজিস িনম াণ কাজ সের তয়ন ও ছিব

[২.৩.৩] ৩(িতন)  িনিম ত ছা হল পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, ইউিজিস িনম াণ কাজ সের তয়ন ও ছিব

[২.৩.৪] ৩(িতন)  িনিম ত ছাী হল পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, ইউিজিস িনম াণ কাজ সের তয়ন ও ছিব

[২.৩.৫] ১০(দশ)  সসািরত একােডিমক
ভবন/আবািসক ভবন/ছা হল/ছাী হল

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, ইউিজিস সসািরত কাজ সের তয়ন ও ছিব

[৩.১] িবেদশী িডী সমতায়েনর আেবদন িনি [৩.১.১] া আেবদেনর িভিেত িনিত আেবদন গেবষণা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস সমতায়নত িবেদশী িডির তািলকা

[৩.২] াাড  আউটকামেবজড কািরলাম
ণয়ন/বসরকাির িবিবালেয়র কািরলাম অেমাদন

[৩.২.১] ণয়নত কািরলাম
এসিপিকউ/বসরকারী িবিবালয় িবভাগ,
ইউিজিস ও সংি পাবিলক িবিবালয়

ণয়নত কািরলাম এর অেমাদন প

[৩.৩] উিশা সংা পা ক কাশনা [৩.৩.১] কািশত ক
গেবষণা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস এবং সংি
পাবিলক িবিবালয়

কািশত ক এর কিপ/তািলকা

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

[৩.৪.১] ািপত নন ও সসািরত ইেনােভশন াব/
ফাবিরেকশন াব/ গেবষণাগার

অথ  ও িহসাব/পিরকনা ও উয়ন/আইএমিস
িবভাগ, ইউিজিস/ সংি পাবিলক িবিবালয়

িবিবালয়েক দ বািষ ক বােজট িববরণী/াব াপন সংা
আেদশ/প

[৩.৫] িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৫.১] সসািরত িডিজটাল লাইেরী িবধা আইএমিস িবভাগ, ইউিজিস
ওেয়ব সাইট (http://udl-ugc.gov.bd) থেক
ডাউনেলাড ত

[৩.৫.২] ডাউনেলাডত জান াল আইএমিস িবভাগ, ইউিজিস
ওেয়ব সাইট (http://udl-ugc.gov.bd) থেক
ডাউনেলাড ত

[৩.৬] িবিবালয়সেহ অনলাইন াস আেয়াজন [৩.৬.১] আেয়ািজত অনলাইন াস
ইনফরেমশন ােনজেম, কিমউিনেকশন এবং
িনং িবভাগ, ইউিজিস/িবিডেরন

ওেযব সাইট( http://www.bdren.net.bd/) থেক
ডাউনেলাডত ত

[৩.৭] অনলাইন ােস িশাথেদর অংশহণ [৩.৭.১] অনলাইন ােস অংশহণত িশাথ
ইনফরেমশন ােনজেম, কিমউিনেকশন এবং
িনং িবভাগ, ইউিজিস/িবিডেরন

ওেযব সাইট( http://www.bdren.net.bd/) থেক
ডাউনেলাডত ত

[৩.৮] মধাি দান [৩.৮.১] দানত মধাি গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস মেনানয়ন দান/অদান ছােড়র আেদশ

[৩.৯] িবেশষ চািহদা স (ি িতবি) ি দান
[৩.৯.১] দানত িবেশষ চািহদা স (ি িতবি)
ি

গেবষণা সহায়তা ও কাশনা িবভাগ, ইউিজিস মেনানয়ন দান/অদান ছােড়র আেদশ

[৪.১] িবিবালয়সেহর সােথ সমেঝাতা ারক ার [৪.১.১] ারত সমেঝাতা ারক
ইারাশনাল কাঅপােরশন এ কালােবােরশন
শাখা, ইউিজিস ও সংি িবিবালয়

ািরত সমেঝাতা ারকসহ

[৪.২] িশ কারখানার সােথ সহেযাগীতা সক াপন [৪.২.১] ািপত সহেযাগীতা সক
ইারাশনাল কাঅপােরশন এ কালােবােরশন
শাখা, ইউিজিস ও সংি িবিবালয়

ািরত সমেঝাতা ারকসহ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৪.৩] দতা উয়েনর লে এিপএ সংি
িশণ/কম শালা/নেলজ শয়ািরং/িশা সফর কায ম
আেয়াজন

[৪.৩.১] আেয়ািজত িশণ/কম শালা/নেলজ
শয়ািরং/িশা সফর (আভরীণ/বেদিশক)

এিপএ সল/আইিসিস শাখা আেদেশর কিপ/উপিিতর ার

[৪.৪] আইিকউএিস (IQAC) এর মােম িশক ও
কম কতােদর িশন

[৪.৪.১] িশক ও কম কতােদর জ আেয়ািজত িশন এসিপিকউএ িবভাগ, ইউিজিস ও িবিবালয়সহ আেদেশর কিপ/উপিিতর ার

[৫.১] কিভড-১৯ িতেরাধ/িতকার িবষেয় সেচতনতা
ি

[৫.১.১] কেরানা ভাইরাস িতেরােধ করণীয় িবষেয়
সেচতনতা ি সংা আেলাচনা সভা আেয়াজন

মিডেকল শাখা, শাসন িবভাগ,ইউিজিস অান আেয়াজেনর নাশ/ছিব

[৫.১.২] সরকার কক দ িনেদ শনাসহ
িবিবালয়সেহ চার

শাসন িবভাগ,ইউিজিস আেদেশর কিপ

[৫.২] কিভড-১৯ িতেরাধ/িতকােরর লে মা ও
হা ািনটাইজার িবতরণ

[৫.২.১] কিমশেনর সকল কম কতা ও কম চারীেদর মা
ও হা ািনটাইজার িবতরণ

কীয় ার শাখা/জনােরল সািভ েসস, এেট
এ ইিজিনয়ািরং িবভাগ

আেদেশর কিপ/িবতরেণর তািলকা

[৫.৩] কিমশন ভবেন জীবা নাশক  করা
[৫.৩.১] কিমশন ভবেন িতসােহ জীবানাশক 
করণ

জনােরল সািভ েসস, এেট এ ইিজিনয়ািরং
িবভাগ

আেদেশর কিপ ও ছিব

[৫.৪] কিমশন ভবেন েবশেখ হাত ও তা জীবা
এবং থাম াল ানার বা িনিত করা

[৫.৪.১] কিমশন ভবেন েবশেখ হাত ও তা
জীবা এবং থাম াল ানার বাকরণ

শাসন/জনােরল সািভ েসস, এেট এ
ইিজিনয়ািরং িবভাগ

আেদেশর কিপ/ছিব
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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

অনলাইন ােস িশাথেদর অংশহণ অনলাইন ােস অংশহণত িশাথ
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ
ও তি মণালয়

প যাগােযাগ ও িগত সহেযািগতা

িবিবালয়সেহ অনলাইন াস আেয়াজন আেয়ািজত অনলাইন াস
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ: ডাক, টিলেযাগােযাগ
ও তি মণালয়

প যাগােযাগ ও িগত সহেযািগতা

িশা মণালয় কক মেনানয়নত জাতীয় অাপক এর সানী দান দানত জাতীয় অাপকেদর সানী মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ

সরকােরর িনেদ শনা মাতােবক নন িবিবালয় াপেনর লে খসড়া
আইন ণয়ন কের িশা মণালেয় রণ

ণয়নত খসড়া আইন মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় প যাগােযাগ

উিশায় গেবষণা/ফেলািশপ
বাংলােদশ চয়ার (বব শখ িজর রহমান
েফসিরয়াল ফেলািশপ) দান

পররা মণালয় পররা মণালেয়র সােথ প যাগােযাগ

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত একােডিমক ভবন। িম মণালয় জলা শাসেকর সােথ ি-পাীক সভা ও প যাগােযাগ

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত আবািসক ভবন িম মণালয় জলা শাসেকর সােথ ি-পাীক সভা ও প যাগােযাগ

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত ছা হল িম মণালয় জলা শাসেকর সােথ ি-পাীক সভা ও প যাগােযাগ

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত ছাী হল িম মণালয় জলা শাসেকর সােথ ি-পাীক সভা ও প যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ০১, ২০২১ ১৩:১১ া: ২১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৬, ২০২১

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



                     মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২       

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নার্: বাাংলাদেশ রবশ্বরবদ্যালয় র্ঞ্জুরী করর্শন 

কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা 

আনয়াজে  

সভা আনয়াবজি 

৪ সংখ্যা 
সরচব, 

ইউরজরস 
৪টি 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  
  

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত 

৬ % 
সরচব, 

ইউরজরস 
১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজমন 

     

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অাংশীজদনর 

(stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 

২ সাংখ্যা যুগ্ম-সরচব ২টি 

লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১   

  
অজমন 

     

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ 

আনয়াজে 

প্রবিক্ষণ 

আনয়াবজি ২ 
সংখ্যা 

(জে) 
এরপএ কসল ১২০জন 

লক্ষ্যর্াত্রা  

 
৪০ ৪০ ৪০ 

 

   

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররদবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অদকদজা র্ালার্াল 

রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারে  

উন্নি  

কম ম-পবরনিি 

২ 

সাংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উপ-

পররচালক, 

এদের্ 

শাখা, 

ইউরজরস 

 ১৫রিদসম্বর’২১ 

ও ১৫ জুন’২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
 

১৫ 

রিদসম্বর’২১ 
 

১৫ 

জুন’২২ 
 

  অজমন 

     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন 

র্রিপররষে 

রবভাদগ/রশক্ষ্ার্িণালদয় োরখল ও 

স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ আপদলািকরণ 

কর্ মপররকল্পনা ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপদলািকৃত 

১ তাররখ এরপএ কসল 

১০ জুন’২১, 

১৭অদটাবর’২১, 

১৬জানুয়ারী’২২ 

ও 

১৭ এরপ্রল’২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১০ 

জুন’২১ 

১৭ 

অদটাবর’২১ 

১৬ 

জানুয়ারী’২২ 

১৭ 

এরপ্রল’২২ 
 

  
অজমন 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওিাধীে দপ্তর/সংস্হা 

(প্রন াজয ক্ষক্ষনে) কর্তমক োরখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  

প্ররতদবেদনর ওপর রিিব্যাক 

প্রোন  

রিিব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 
৪ তাররখ এরপএ কসল 

 ২১জুলাই’২১, 

৩০অদটাবর’২১ 

৩০ জানুয়ারী’ 

২২ ও 

৩০এরপ্রল’২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

২১ 

জুলাই’২১ 

৩০ 

অদটাবর’২১ 

৩০ 

জানুয়ারী’২২ 

৩০ 

এরপ্রল’২২ 
 

 

 

 

 

 
অজমন 

     

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাে এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবলকা 

ওনয়িসাইনে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার 

১ িাবরখ 

উপ-সরচব 

(রলগ্যাল), 

ইউরজরস 

৩০ কর্’২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
   

৩০ 

কর্’২২ 
 

  
অজমন 

     

 

২.  আবথ মক ব্যিস্থাপো উন্নয়ে 

 

 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছদরর ক্রয়-

পররকল্পনা (প্রকনের অনুনমাবদি 

বারষ মক ক্রয় পবরকেোসহ) 

ওনয়িসাইনে প্রকাশ  

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারশত 

২ 

তাররখ 

অরতররি 

পররচালক, 

প. ও উ. 

রবভাগ এবাং 

উপ- 

পররচালক, 

এদের্ ও 

প্ররকউরদর্ন্ট 

শাখা, 

ইউরজরস 

৩০ জুলাই’২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০ 

জুলাই’২১ 
    

 

উন্নয়ন খাদতর 

ক্রয় পররকল্পনা 

প্রণয়ন করদবন 

অরতররি 

পররচালক, প. 

ও উ. রবভাগ 

এবাং রাজস্ব 

খাদতর ক্রয় 

পররকল্পনা 

প্রণয়ন করদবন 

উপ- 

পররচালক, 

এদের্ ও 

প্ররকউরদর্ন্ট 

শাখা, ইউরজরস 

 

অজমন 

     



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকনের PSC ও PIC 

সভা আনয়াজে  

সভা আনয়াবজি 

২ 

সংখ্যা পররচালক, 

প. ও উ. 

রবভাগ, 

ইউরজরস 

৯৬টি 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৪ ২৪ ২৪ ২৪  

  
অজমন 

     

২.৩ িাবষ মক উন্নয়ে কম মসূবচ 

িাস্তিায়ে 

িাবষ মক উন্নয়ে 

কম মসূবচ 

িাস্তিাবয়ি 
২ 

% পররচালক, 

প. ও উ. 

রবভাগ, 

ইউরজরস 

১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা 
২৫% ২৫% ২৫% ২৫%  

  

অজমে 
     

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশদষ প্রকদল্পর 

সম্পে (র্ানবাহন, করম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতযারে) রবরি 

কর্াতাদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পে 

রবরি কর্াতাদবক 

হস্তান্তররত 

২ 

িাবরখ 

পররচালক, 

প. ও উ. 

রবভাগ, 

ইউরজরস 

১৫রিদসম্বর’২১, 

১৫ কর্’২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 
১৫ 

রিদসম্বর’২১ 
 ১৫ কর্’২১  

 

রবশ্বরবদ্যালদয়র 

প্রকল্প 

পররচালদকর 

রনকর্ কর্দক 

রবরি 

কর্াতাদবক 

প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদবন 

অজমে 

     

 

৩. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্  (অগ্রাবধকার বভবত্তনি নুযেিম পাঁচটি কা মক্রম) 

 

৩.১  শুদ্ধাচার ককৌশল ও এরপএ 

বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

কর্ মশালা/প্ররশক্ষ্ন 

আদয়ারজত 

কর্ মশালা/প্ররশক্ষ্ন ৪ 

সাংখ্যা 

এরপএ কসল ২ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১  

  অজমন 
     

৩.২ দুনীরত প্ররতদরাদি সদচতনতা 

বৃরদ্ধর লদক্ষ্য কসরর্নার 

আদয়ারজত 

কসরর্নার ৪ 

সাংখ্যা আহবায়ক, 

ওয়ারকমাংগ্রূপ, 

ইউরজরস 

২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১   

  অজমন 
     

৩.৩ প্রিানর্িীর কার্ মালয়/রশক্ষ্া 

র্িণালদয়র রনদে মশনা কর্াতাদবক 

প্রশাসরনক/আরর্ মক অরভদর্াগ 

রবষদয় তেন্ত  

কপ্ররণকৃত তেন্ত 

প্ররতদবেন 
৪ 

% সরচব ও 

পররচালক 

(পাব. রবশ্ব), 

ইউরজরস 

১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজমন 

     



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অর্ মবছদরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪  প্রিানর্িীর কার্ মালয়/রশক্ষ্া 

র্িণালদয়র রনদে মশনা কর্াতাদবক 

অবকাঠাদর্াগত উন্নয়ন সাংক্রান্ত 

অরভদর্াগ রবষদয় তেন্ত 

কপ্ররণকৃত তেন্ত 

প্ররতদবেন 
৪ 

% পররচালক, 

পওউ 

রবভাগ, 

ইউরজরস 

১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  
অজমন 

     

৩.৫ এবপএ, উদ্ভািে, ক্ষসিা প্রদাে 

প্ররতশ্রুরত কর্ মপররকল্পনা 

বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য েক্ষ্তা 

উন্নয়দনর জন্য নবদেরশক 

প্ররশক্ষ্ণ/নদলজ কশয়াররাং/ 

রশক্ষ্াসির  

আদয়ারজত 

নবদেরশক 

প্ররশক্ষ্ণ/নদলজ 

কশয়াররাং/ 

রশক্ষ্াসির 

৪ 

সাংখ্যা 

এরপএ কসল ৩০জন 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০   

  

অজমন 

     

বি:দ্র:- ক্ষকাে ক্রবমনকর কা মক্রম প্রন াজয ো হনল িার কারণ মন্তব্য কলানম উনেখ করনি হনি। 

 

 

 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


