
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ২৪, ২০২১

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ২৪, 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

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

শতকরা
হার

৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

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

[১.২.১] অেমািদত নন
িবভাগ

সংা ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.২.২] অেমািদত নন
পদসহ

সংা ৪ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ ৩৬

[১.৩] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.৩.১] িনিম ত একােডিমক
ভবন।

সংা ২ ২২ ২১ ২০ ১৮ ১৫ ২৭

[১.৩.২] িনিম ত আবািসক
ভবন

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৮

[১.৩.৩] িনিম ত ছা হল সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৪

[১.৩.৪] িনিম ত ছাী হল সংা ২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১৪



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ২৪, 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

মান সত
উিশা
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ

২২

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

সংা ২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৩৩৪

[২.২] াাড  আউটকামেবজড কািরলাম
ণয়ন

[২.২.১] ণয়নত
কািরলাম

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৩] উিশা সংা পা ক কাশনা [২.৩.১] কািশত ক সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০

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

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

সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ০

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

সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[২.৫] িবিবালয়সেহ অনলাইন াস
আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত অনলাইন
াস

সংা ৪ ৪০০০০০ ৩৮০০০০ ৩৬০০০০ ৩৫০০০০ ৩৪০০০০ ১৫১৩৩২

[২.৬] অনলাইন ােস িশাথেদর অংশহণ
[২.৬.১] অনলাইন ােস
অংশহণত িশাথ

সংা ৫ ২৫০০০০০০ ২৪০০০০০০ ২৩০০০০০০ ২২০০০০০০ ২১০০০০০০ ৯৮৯৫৫৫৯



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ২৪, 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%

৩

উিশা ও
গেবষণােক
িবমােন
উিতকরণ

২০

[৩.১] জাতীয় অাপক এর সানী দান
[৩.১.১] দানত জাতীয়
অাপকেদর সানী

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০

[৩.২] ইউিজিস েফসরশীপ দান
[৩.২.১] দানত
েফসরশীপ

সংা ৩ ৫ ৪ ০ ০ ০

১. ড. ফকল আলম,
অব: েফসর, ঢািব; ২.
ড. মাঃ আল মাান
আক, অব: েফসর,
বেশরিব; ৩. ডা.
এিবএম আাহ, অব:
েফসর,
িবএসএমএমইউ; ৪. ড.
খারেশদ আহমদ কিবর,
পার িনউমারাির
েফসর, ঢািব এবং ৫.
ড. হািসনা খান, অব:
েফসর, ঢািব।

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

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০

[৩.৪] িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[৩.৪.১] সসািরত
িডিজটাল লাইেরী িবধা

সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৩.৪.২] ডাউনেলাডত
জান াল

সংা ২ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০

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

[৩.৫.১] দানত অদান সংা ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১

[৩.৬] পাবিলক িবিবালয়সেহ
সিমনার/কনফাের আেয়াজেন অদান দান

[৩.৬.১] দানত অদান সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ০ ৩

[৩.৭] ববর জশত বািষ কী উদযাপন

[৩.৭.১] সাাৎকার ও
গেবষণািভিক কাশনা এবং
অনলাইন আকাইিভং ও
সাাল িমিডয়া কনেট
ত

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০ চলমান



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ২৪, 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%

৪
উিশায়
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা

১০

[৪.১] িবিবালয়সেহর সােথ সমেঝাতা
ারক ার

[৪.১.১] ারত সমেঝাতা
ারক

সংা ৩ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৬

[৪.২] িশ কারখানার সােথ সহেযাগীতা
সক াপন

[৪.২.১] ািপত সহেযাগীতা
সক

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

বব শখ িজর
রহমান িষ
িবিবালয় ০২ (কটন
ডেভলপেম বাড ,
ওএমিস হথ কয়ার
াঃ িলঃ), েয়ট ০২
(ওয়ালটন বাংলােদশ এর
সে এমই, ইইই ও
িসএফিপ িবভােগর মে
এবং িথংক েপর সােথ)
এবং েয়ট
০১(ওয়ালটন) এমওইউ
স হয়।



া: ৬ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ২৪, 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

১০

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

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

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৬

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ৩



া: ৭ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ২৪, 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 ি

৯

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

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৪৫

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ০৯-০২-২০২১

অনলাইন
সাবিমশন
ফর িরসাচ 
সােপাট 
াস
সফটওয়ার

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২০

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৬

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, এিল ২৪, 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 ৬৫

[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

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


