
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, ২০২২

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, ২০২২

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

উিশা ও
গেবষণােক
িবমােন
উিতকরণ;

২৫

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

[১.১.১] দানত জাতীয়
অাপকেদর সানী

শতকরা
হার

৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] ইউিজিস েফসরশীপ দান [১.২.১] দানত েফসরশীপ সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ৪

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

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০

মেনানয়ন
কায ম
চলমান
রেয়েছ

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

[১.৪.১] অদােনর জ া
আেবদন িনিৃত

শতকরা
হার

৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০ চলমান

[১.৫] পাবিলক িবিবালয়সেহ
সিমনার/কনফাের আেয়াজেন
অদান দান

[১.৫.১] অদােনর জ া
আেবদন িনিৃত

শতকরা
হার

২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[১.৬] উিশায় গেবষণা/ফেলািশপ

[১.৬.১] িপএইচিড সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০

[১.৬.২] পা ডরাল
ফেলািশপ দান

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০

[১.৬.৩] ইউিজিস বব শখ
িজব ফেলািশপ দান

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৭] গেবষণা কের জ অদান
বরা

[১.৭.১] িশক ও গেবষকেদর
িনকট থেক া আেবদন
িনিকরণ

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৫০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, ২০২২

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

মানসত
উিশা
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ;

১৮

[২.১] িবেদশী িডী সমতায়েনর
আেবদন িনি

[২.১.১] া আেবদেনর
িভিেত িনিত আেবদন

শতকরা ৪ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

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

[২.২.১] ণয়নত কািরলাম সংা ৩ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৪৩

[২.৩] উিশা সংা পা ক
কাশনা

[২.৩.১] কািশত ক সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩

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

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

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ চলমান

[২.৫] িবিবালয়সেহ িডিজটাল
লাইেরী িবধা সসারণ

[২.৫.১] ডাউনেলাডত জান াল সংা ২ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০ ১২০৬৩৯

[২.৬] িবিবালয়সেহ অনলাইন
াস আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত অনলাইন
াস

সংা ২ ১০০০০০ ৮০০০০ ৬০০০০ ৫০০০০ ৪০০০০ ৭৩০৪৫

[২.৭] অনলাইন ােস িশাথেদর
অংশহণ

[২.৭.১] অনলাইন ােস
অংশহণত িশাথ

সংা ২ ৪০০০০০০ ৩০০০০০০ ২০০০০০০ ১০০০০০০ ৮০০০০০ ২৪৮০১৭৫

[২.৮] মধাি দান [২.৮.১] দানত মধাি সংা ২ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০
চলমান
রেয়েছ



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, ২০২২

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

আথ -সামািজক
চািহদার আেলােক
মানসত
উিশার
অিধকতর
সসারণ;

১৭

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

[৩.১.১] ণয়নত খসড়া আইন
শতকরা
হার

৪ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০

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

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

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৩

[৩.২.২] নন পদসহ
অেমাদেনর লে া
আেবদন িনি

সংা ৪ ২৫০ ২৩০ ২১০ ১৯০ ১৭০ ৫৩

[৩.৩] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.৩.১] হািরত একােডিমক
ভবন

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ চলমান

[৩.৩.২] হািরত আবািসক
ভবন

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ চলমান

[৩.৩] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.৩.৩] হািরত ছা হল সংা ১ ৩ ২ ১ চলমান

[৩.৩.৪] হািরত ছাী হল সংা ১ ২ ১ ০

[৩.৩.৫] সসািরত
একােডিমক ভবন/আবািসক
ভবন/ছা হল/ছাী হল

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ০ চলমান



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, ২০২২

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
জারদারকরণসহ
দতা উয়ন
কায ম
বাবায়ন।

১০

[৪.১] িবিবালয়সেহর সােথ
সমেঝাতা ারক ার

[৪.১.১] ারত সমেঝাতা
ারক

সংা ৩ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ চলমান

[৪.২] িশ কারখানার সােথ
সহেযাগীতা সক াপন

[৪.২.১] ািপত সহেযাগীতা
সক

সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ চলমান

[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)

সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩

[৪.৪] এসিপিকউএ (SPQA)
িবভােগর মােম িশক ও
কম কতােদর অংশহেন
কম শালা/িশণ

[৪.৪.১] িশক ও কম কতােদর
জ আেয়ািজত
কম শালা/িশণ

সংা ২ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮

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%



া: ৬ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১৫, ২০২২

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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৭৫

*সামিয়ক (provisional) ত


