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ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০১.২১.১১৩ তািরখ: 
১২ অে াবর ২০২১

২৭ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ২০২১২০২১--২২২২   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র   ল মা ারল মা ার   িবপরীেতিবপরীেত   থমথম  মা িসকমািসক  অ গিতরঅ গিতর
িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

: ৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০৪.২১-২৫৩, তািরখ: ০৫ অে াবর ২০২১ ি .

উপ  িবষয় ও ে া  পে র পিরে ি েত ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র (A.P.A)
ল মা ার িবপরীেত থম মািসক ( লাই- সে র’২১) অ গিতর িতেবদন েয়াজনীয়
কাযােথ এতদসে  রণ করা হেলা।

সং ি :   সং ি -১,  সং ি -২,  সং ি -৩,  সং ি -৪,  সং ি -৫,  সং ি -৬,  সং ি -৭,
 সং ি -৮,  সং ি -৯,  সং ি -১০,  সং ি -১১,  সং ি -১১,  সং ি -১২,  সং ি -১৩,
 সং ি -১৪,  সং ি -১৫,  সং ি -১৬,  সং ি -১৭,  সং ি -১৮,  সং ি -১৯,  সং ি -২০,
 সং ি -২১,  সং ি -২২,  সং ি -২৩,  সং ি -২৪,  সং ি -২৫,  সং ি -২৬,  সং ি -২৭,
 সং ি -২৮,সং ি -২৯,   সং ি -৩০,  সং ি -৩১,  সং ি -৩২,  সং ি -৩৩,  সং ি -৩৪,
 সং ি -৩৫,  সং ি -৩৬,  সং ি -৩৭,  সং ি -৩৮,  সং ি -৩৯   

১২-১০-২০২১

সিচব, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

ড. ফরেদৗস জামান
সিচব (সিচবালয় ও শাসন িবভাগ) (অিতির

দািয় )

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় ), বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা, মা িমক
ও উ  িশ া িবভাগ

ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.০৫৫.৫৬.০০১.২১.১১৩/১ তািরখ: ২৭ আি ন ১৪২৮
১২ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপ-পিরচালক/ িসে ম এনািল , ইনফরেমশন ােনজেম  শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
(কিমশেনর ওেয়বসাইেটর এিপএ বে  িতেবদন আপেলােডর অ েরাধসহ)
২) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৩) সহকারী কি উটার া ামার , ইনফরেমশন ােনজেম  শাখা, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
৪) ি গত কমকতা (িপ ও) , সিচবালয় ও শাসন িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন

১



৫) নিথ/মহানিথ, ইউিজিস।

১২-১০-২০২১
মাঃ গালাম দ গীর 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক, ই েপকশন ও
মিনটিরং শাখা এবং ফাকাল পেয়  কমকতা,

এিপএ, ইউিজিস।

২



া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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 ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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

উিশা ও
গেবষণােক
িবমােন
উিতকরণ;

২০

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

[১.১.১] দানত জাতীয়
অাপকেদর সানী

শতকরা
হার

২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.২] ইউিজিস েফসরশীপ
দান

[১.২.১] দানত
েফসরশীপ

সংা ২ ৫ ৪ ০ ০ ০ ৫

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

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১

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

[১.৪.১] অদােনর জ
া আেবদন িনিৃত

শতকরা
হার

২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[১.৫] পাবিলক
িবিবালয়সেহ
সিমনার/কনফাের
আেয়াজেন অদান দান

[১.৫.১] অদােনর জ
া আেবদন িনিৃত

শতকরা
হার

১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[১.৬] ববর জশত
বািষ কী উদযাপন

[১.৬.১]
সাাৎকার/গেবষণািভিক
ব/ক কাশনা

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০ চলমান

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

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০ ণ িয়াধীন

[১.৮] উিশায়
গেবষণা/ফেলািশপ

[১.৮.১] িপএইচিড সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০
৫০ জনেক মেনানয়ন দান
করা হেয়েছ

[১.৮.২] পা ডরাল
ফেলািশপ দান

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০
১০ জনেক মেনানয়ন দান
করা হেয়েছ

[১.৮.৩] ইউিজিস বব
শখ িজব ফেলািশপ
দান

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১

েফসর ড. এম আফজাল
হােসন (অব:),
বােয়ােকিমি এ
মিললার বােয়ালিজ,
বাংলােদশ িষ
িবিবালয়, ময়মনিসংহ

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

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১

Dr. Harun-or-
Rashid,
Professor of
Political Science
University of
Dhaka ক ০১ সের
২০২১ থেক ২৮ ফয়াির
২০২২ পয  সমেয়র জ
ফেলািশপ দান করা
হেয়েছ।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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%

[১.৯] গেবষণা কের জ
অদান বরা

[১.৯.১] িশক ও
গেবষকেদর িনকট থেক
া আেবদন িনিকরণ

শতকরা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৫০ ১০০
মাট আেবদন া ১৯৮,
মাট বরাের পিরমাণ
৫৯৪০০০০০ টাকা

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

শতকরা
হার

৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

সাতীরা জলায় এক
িবান ও ি
িবিবালয় িতার জ
আইেনর খসড়া ণয়েনর
কাজ চলমান

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

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

শতকরা
হার

৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২৫
া আেবদন িনির কাজ
চলমান

[২.২.২] নন পদসহ
অেমাদেনর লে া
আেবদন িনি

শতকরা
হার

৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২৫
া আেবদন িনির কাজ
চলমান

[২.৩] িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[২.৩.১] নন িনিম ত
৭(সাত)  একােডিমক
ভবন হার

সংা ১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ চলমান

[২.৩.২] নন িনিম ত
৫(পচ)  আবািসক ভবন
হার

সংা ১ ৫ ৪ ২ ১ ১ চলমান

[২.৩.৩] নন িনিম ত
৩(িতন)  ছা হল
হার

সংা ১ ৩ ২ ১ চলমান

[২.৩.৪] নন িনিম ত
৩(িতন)  ছাী হল
হার

সংা ১ ৩ ২ ১ চলমান

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

শতকরা
হার

১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ চলমান



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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

মানসত
উিশা
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ;

১৫

[৩.১] িবেদশী িডী
সমতায়েনর আেবদন িনি

[৩.১.১] া আেবদেনর
িভিেত িনিত
আেবদন

শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২৫
২১৯ া আেবদেনর
িনির কাজ চলমান

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

[৩.২.১] ণয়নত
কািরলাম

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৮



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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%

[৩.৩] উিশা সংা পা
ক কাশনা

[৩.৩.১] কািশত ক সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

১। াধীন বাংলােদেশর
অদেয়র ইিতহাস ২।
Deep Learning
Fundamentals

[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

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ চলমান

[৩.৫] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৫.১] সসািরত
িডিজটাল লাইেরী িবধা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪

Pabna
University of
Science and
Technology,
Ahsanullah
Science and
Technology,
Bangladesh
University of
Business and
Technology,
Notre Dame
University
Bangladesh

[৩.৫.২] ডাউনেলাডত
জান াল

সংা ১ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০ ৪৪৫৫৪

[৩.৬] িবিবালয়সেহ
অনলাইন াস আেয়াজন

[৩.৬.১] আেয়ািজত
অনলাইন াস

সংা ২ ৪০০০০০ ৩৮০০০০ ৩৬০০০০ ৩৫০০০০ ৩৪০০০০ ৩৫৯৭৫৮

[৩.৭] অনলাইন ােস
িশাথেদর অংশহণ

[৩.৭.১] অনলাইন ােস
অংশহণত িশাথ

সংা ২ ২৫০০০০০০ ২৪০০০০০০ ২৩০০০০০০ ২২০০০০০০ ২১০০০০০০ ১৬৯৪০১৯৬

[৩.৮] মধাি দান
[৩.৮.১] দানত
মধাি

সংা ২ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ১২

[৩.৯] িবেশষ চািহদা স
(ি িতবি) ি দান

[৩.৯.১] দানত িবেশষ
চািহদা স (ি
িতবি) ি

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০ চলমান



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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 এবং
দতা উয়ন
কায ম;

১০

[৪.১] িবিবালয়সেহর
সােথ সমেঝাতা ারক ার

[৪.১.১] ারত
সমেঝাতা ারক

সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১

Commonwealth
Educational
Media Centre
for Asia
(CEMCA), India

[৪.২] িশ কারখানার সােথ
সহেযাগীতা সক াপন

[৪.২.১] ািপত
সহেযাগীতা সক

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[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 ৪ ৩ ২ ১ ০

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

[৪.৪.১] িশক ও
কম কতােদর জ
আেয়ািজত িশন

সংা ২ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৪
িশেণর সংা ৪,
অংশহণকারীর সংা
৮৮জন

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

সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০

[৫.১.২] সরকার কক
দ িনেদ শনাসহ
িবিবালয়সেহ চার

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

কািভড-১৯ সংা
সরকােরর সকল িনেদ শনা
সকল পাবিলক ও াইেভদ
িবিবালেয় চােরর
বা করা হেয়েছ।

[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

সংা ১ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ চলমান

[৫.৩] কিমশন ভবেন জীবা
নাশক  করা

[৫.৩.১] কিমশন ভবেন
িতসােহ জীবানাশক
 করণ

সংা ১ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৩৯

[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

শতকরা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ০ ১০০

কিমশন ভবেন েবশেখ
হাত ও তা জীবা
এবং থাম াল ানার বা
িনিত করা হেয়েছ



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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

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
হাড  কিপ ও সফট কিপ
মািমক ও উ িশা িবভােগ
রণ করা হেয়েছ।

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

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

া নর ১০
হাড  কিপ ও সফট কিপ
মািমক ও উ িশা িবভােগ
রণ করা হেয়েছ।

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪
হাড  কিপ ও সফট কিপ
মািমক ও উ িশা িবভােগ
রণ করা হেয়েছ।

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩
হাড  কিপ ও সফট কিপ
মািমক ও উ িশা িবভােগ
রণ করা হেয়েছ।

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩
হাড  কিপ ও সফট কিপ
মািমক ও উ িশা িবভােগ
রণ করা হেয়েছ।

*সামিয়ক (provisional) ত


