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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:

২০২১  ও  ২০৪১  বাবায়েনর  লে  মরী  কিমশন  ও  দেশর  সকল  পাবিলক  িবিবালয়সেহ  জাতীয়  াচার  কৗশল  বাবায়েন
ইেনােভশন টীম গঠন, ত কম কতা িনেয়াগ, কাণ কম কতা িনেয়াগ, অিভেযাগ িতকার বাপনা সল, িসেজন চাট ার তরী এবং
তদাযায়ী কায ম পিরচালনায় বা হণ করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ  বছের জাতীয় াচার কম েকৗশল ও বািষ ক কম সাদন ি
সংা কম শালা ইউিজিস এবং িবিভ পাবিলক িবিবালেয় আেয়াজেনর মােম বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশেনর ৭৬জন
কম কতা এবং পাবিলক িবিবালয়সেহর ১৫৬৯ জন িশক-কম কতা-কম চারীর িশণ দান করা হেয়েছ। মরী কিমশেনর
চয়ারান মেহাদয়, সদসহ ১০০ জন কম কতা-কম চারী ই-নিথ সংা িশণ এর আওতায় এেসেছ এবং পরীালকভােব ই-নিথ
কায ম চাকরা হেয়েছ; িডিজটাল িডসে বাড  াপন করা হেয়েছ, মতামত বা াপন করা হেয়েছ। কিমশেনর অথ  ও িহসাব িবভােগ
“বািষ ক কম সাদন, সবা উয়ন ও উাবন” শাখা খালা হেয়েছ। মরী কিমশন কক িবিবালয়সহ ও ইউিজিস’র ২৩জন
কম কতােক বািষ ক কম সাদন বাপনা সংা মালেয়িশয়ায় উতর িশেণর জ মেনানয়ন দান করা হেয়েছ। িবগত এক দশেক
দেশ উিশায় গাকারী পিরবতনসহ েল ধরার লে ‘বাংলােদেশ উিশায় অজন (২০০৯-২০১৮)’ শীষ ক িকা ণ করা
হেয়েছ। ইউিজিস িডিজটাল লাইেরী-এর মােম সদ িতােন িবের ১৩ িতিত পাবিলশােরর সরবরাহত ৩৪,১০০ এর অিধক ই-
িরেসাস  বহােরর েযাগ দয়া হে। ইউিজিস কক িশকেদর গেবষণার অদান ি কের সেব া ৩,০০,০০০ টাকা করা হেয়েছ।
িপএইচিড গেবষকেদর মািসক ভাতার পিরমাণ ৩০,০০০ টাকায় উীত করা হেয়েছ এবং পা ডরাল গেবষকেদর মািসক ভাতা ৫০,০০০
টাকা করা হেয়েছ। িবিবালয়সেহর িশক বিহ ঃিবে িবিভ সিমনার ও ওয়াকশেপ অংশহেণর অদান এর পিরমাণ ি কের
সেব া ৫০,০০০ টাকা করা হেয়েছ। গেবষণা মরী খােত ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অথ  বছের যথােম বরা িছল ৬০.৫৫ কা এবং ৬৪.১১
কা টাকা। ছা-ছাীেদর িবিভ দিশ-িবেদিশ বান ও ল ভ বইপ, জান াল ও প-পিকার সহজ াি িনিত করেত ২৯ পাবিলক,
৪০ বসরকাির ও ২ আজািতক ও ২ দশীয় িতােন িডিজটাল লাইেির িবিধা দান ও BdREN এর মােম ৭০ 
িবিবালয়  ও  িতােন    খরেচ  ইারেনট  সংেযাগ  দান  করা  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কিমশেনর ভৗত অবকাঠােমা, জনবল তা এবং উিশা ও গেবষণায় িশেণর অভাব; িবিবালয়সেহর চািহদার লনায় সরকার
থেক া বােজট অল, য কারেণ গেবষণা ও িশার মােনায়ন এবং গেবষণাগার তির ও আিনকায়ন খােত বরা ি সব হে না;
পাবিলক িবিবালয়সেহ িশক িনেয়াগ ও পেদািত/পেদায়ন সংা নীিতমালা গেজট আকাের কাশ এবং তা বাবায়ন; পাবিলক
িবিবালয়সেহ কম কতা-কম চারী িনেয়াগ ও পেদািত/পেদায়ন সংা অিভ নীিতমালা ণয়ন।

ভিবৎ পিরকনা:

িবিবালয় পয ােয় ছেল-মেয়র অপাত ৪৭:৪৩ এ উীতকরণ; িবিবালেয়র িশকেদর গেবষণায় উৎসাহ দান করেত বােজট ি
কের জাতীয় আেয়র ১ শতাংশ েয়র জ বা হণ (বতমান০.৩ শতাংশ);
উিশার সািব ক মােনায়েন িশক, কম কতা-কম চারীগেণর জ জাতীয় িশণ ইউট াপন করা এবং াইেভট
িবিবালয়সেহ  াচার  কৗশল  বাবায়ন।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বািষ ক িতেবদন ২০১৮ কাশ, ধানমী ণ পদক ও ইউিজিস এওয়াড  ২০১৮ দান, িবেদশী িডীর সমতা িবধান কায ম
অনলাইেন করা, ইউিজিস কক দানত গেবষণা অদান ও ায়ন অনলাইেন করা, িত পাবিলক িবিবালেয়র পিরচালন
য় ও উয়ন য় মিনটিরং এর বা অনলাইেন করা, সকল পাবিলক িবিবালয় ২০১৯-২০ অথ  বছেরর বািষ ক কম সাদন
ি অনলাইেন সাবিমট করা এবং সরকার কক ািবত িবিবালয় াপেনর লে খসড়া আইন ণয়ন।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

সিচব, িবিবালয় মরী কিমশন

এবং

িসিনয়র সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ-এর মে ২০১৯ 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)
জািত-ধম -বণ -গা-িল িনিব েশেষ েয়াজনীয় যাতাস সকল নীর নাগিরেকর জ মানসত উিশা িনিত করা

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. উিশার অিধকতর সসারণ
২. উিশা বাপনায় ণগত মান িনিতকরণ
৩. উিশা গেবষণােক িবমােন উীতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
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 কিরেব।
এইেে সরকার েয়াজনেবােধ কিমশনেক িদক-িনেদ শনা ও পরামশ  দান কিরেত পািরেব; ইউিজিস পাবিলক
িবিবালয়সেহর  রণােবণ  ও  উয়ন,  উিশা  ও  গেবষণার  মােনায়ন  ও  সসারণ  এবং  কিমশেনর  দনিন
কােজর জ িতবছর বািষ ক চািহদা ও েয়াজনীয়তা িনপণ কিরয়া সরকােরর িনকট হইেত বােজট বরা হণ কিরেব;
সরকার কক িবিবালেয়র অেল বরাত য কােনা পিরমাণ অথ /তহিবল কিমশেনর মােম ছাড় কিরেত হইেব;
পাবিলক িবিবালয়সেহর িবভাগ ,ইনিউট ও অা অিধ/অীত িতানসেহর উয়েনর জ িবিবালয়
কক বাবায়নাধীন উয়ন কসেহর কায ম তদারিক ও ায়ন কিরেব;িবিবালয়সেহর সকল কার উয়ন
পিরকনা পরীা ও ায়ন কিরেব; 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  কিরেব;  ি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 কিরেব; বাংলােদেশর কান নাগিরক িবেদশী িবিবালয় বা উিশা িতান হইেত িডি অজন
কিরয়া  সমতা  িবধােনর  জ  আেবদন  কিরেল  কিমশন  উ  িবেদশী  িডির  সমতা  িবধান  কিরেব;  দেশর
িবিবালয়সেহর িশাথ ভিতর ে নতম েয়াজনীয় িশাগত যাতা ও শতাবলী কিমশন িনধ ারণ কিরেব;
কিমশন দেশর পাবিলক িবিবালয়সেহর িশক, কম কতা-কম চারীের িনেয়াগ, পেদািত, পেদায়ন ইতািদ িবষেয়
িদক িনেদ শনালক নীিতমালা ণয়ন কিরয়া িবিবালয়সেহ রণ কিরেব; উিশা ও গেবষণার সািব ক উয়েনর
লে দেশর িবিবালয়সেহর সােথ িশ-কারখানা এবং অথ  সহায়তা দানকারী জাতীয় ও আজািতক িতােনর
সিহত কায কর যাগােযাগ াপন/সবন তরীেত িবিবালয়সহেক েয়াজনীয় েপাষকতা দান কিরেব; উিশা
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ে জনশীল কাশনা ও িবিবালয় পয ােয় পাঠেম সহায়ক যেকােনা ক কাশনার ে কিমশন েয়াজনীয়
আিথ ক সহায়তা দান কিরেব; উিশা ও গেবষণার উৎকষ সাধন, সসারণ, মধােক লালন ও উৎসাহ দান এবং
িবমােনর িশাদােনর জ উতর িডিা দ িশক ির লে উিশা িতানসেহর িশকেদর জ দেশ-
িবেদেশ এম.িফল, িপএইচ.িড ও পা ডরাল ফেলািশেপর বাকরণসহ িবিভ ধরেনর লারিশপ, ফেলািশপ, পদক,
চয়ার, েফসরিশপ ইতািদ বতন ও তাহা বাবায়ন কিরেব; িবিবালয় পয ােয়র িশক, গেবষক ও কিমশেনর
কম কতােদর িবিভ সিমনার, িসোিজয়াম ও ওয়াকশপ ইতািদেত অংশহেণর িনিমে আিথ ক সহায়তা দান কিরেত
পািরেব; বািষ ক িতেবদন তরী ও জাতীয় সংসেদ উপাপেনর েয়াজনীয় বা হণ; ধানমী ণ পদক
দান;ইউিজিস ণ পদক দান; লখক সংবধ না;বগম রােকয়া চয়ার ইতািদ।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

পা ডরাল িডি দান ির হার % (সংা) ০ ০ ০% ১০ জন ২.৫% ১২ জন ৩% ১৫ জন ইউিজিস ও িবিবালয়সহ
ইউিজিস ও িবিবালয়সেহর বািষ ক
িতেবদন

িপএইচিড িডি দান ির হার % (সংা) ৩% ১০২ জন
৩.২০% ১১২
জন

৩.২৫% ১২০
জন

৩.৪০% ১৩০
জন

৩.৫০% ১৩৫ জন ইউিজিস ও িবিবালয়সহ
ইউিজিস ও িবিবালয়সেহর বািষ ক
িতেবদন

এমিফল িডি দান ির হার % (সংা)
৩.৪০% ১৬০
জন

৩.৭০% ১৭৭
জন

৪.০০ % ২০০
জন

৪.২৫% ২২৫
জন

৪.৫০% ২৩০ জন ইউিজিস ও িবিবালয়সহ
ইউিজিস ও িবিবালয়সেহর বািষ ক
িতেবদন

এম.এস িডি দান ির হার % (সংা)
৬.০০% ৩৮০
জন

৭.০০% ৪২০
জন

৮.০০% ৪৫০
জন

১০% ৫০০ জন ১২% ৫২০ জন ইউিজিস ও িবিবালয়সহ
ইউিজিস ও িবিবালয়সেহর বািষ ক
িতেবদন

াতক/াতেকার িডিধারীর
হার

ােয়টেদর হার % ৬৫.৭৫% ৬৬% ৬৬.২০% ৬৬.৪৫% ৬৭% ইউিজিস ও িবিবালয়সহ
ইউিজিস ও িবিবালয়সেহর বািষ ক
িতেবদন

উিশায় ছাী ভিতর হার তািলকাির হার % ৪১% ৪২% ৪৩% ৪৩.৫০% ৪৪% ইউিজিস ও িবিবালয়সহ
ইউিজিস ও িবিবালয়সেহর বািষ ক
িতেবদন

িবেদশী ছা/ছাী ভিতর সংা িশাথ ভিতর সংা সংা ৩৫৫ ৪৬১ ৪৮০ ৫১০ ৫৫০ ইউিজিস ও িবিবালয়সহ
ইউিজিস ও িবিবালয়সেহর বািষ ক
িতেবদন

ীত জান ােল গেবষণা কম 
কাশ

কািশত গেবষণা
িতেবদন

সংা ০ ০ ২০ ২৫ ৩০ ইউিজিস ও িবিবালয়সহ
ইউিজিস ও িবিবালয়সেহর বািষ ক
িতেবদন

সরকারী িবিবালেয় িশক-
িশাথ অপাত

িশক-িশাথ
অপাত

অপাত ১:১০ ১:১১ ১:১২ ১:১৩ ১:১৪ ইউিজিস ও িবিবালয়সহ
ইউিজিস ও িবিবালয়সেহর 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

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১]
উিশার
অিধকতর
সসারণ

২৫

[১.১] নন িবিবালয়
াপেনর লে খসড়া আইন
ণয়ন

[১.১.১] ণীত খসড়া আইন সমি সংা ৪ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ০ ৩ ৪

[১.২] িবিবালসেহ নন
িবভাগ, ইউট ও পেদর
অেমাদন

[১.২.১] অেমািদত নন
িবভাগ

সমি সংা ৩ ২১ ৪০ ২৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ২৫ ২৮

[১.২.২] অেমািদত নন
ইউট

সমি সংা ৩ ২ ৫ ৩ ২ ০ ০ ০ ৪ ৫

[১.২.৩] অেমািদত পেদর
িবপরীেত জনবল

সমি সংা ৩ ০ ২৫০০ ২৮০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৫০০ ২৯০০ ৩০০০

[১.৩] িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.৩.১] িনিম ত একােডিমক
ভবন

সমি সংা ৩ ৬০ ৬০ ৪৯ ৪৭ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৪৫ ৪৫

[১.৩.২] িনিম ত ছা হল সমি সংা ৩ ১৫ ১৫ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ২০ ২৫ ২৫

[১.৩.৩] িনিম ত ছাী হল সমি সংা ৩ ১২ ১২ ২২ ২০ ১৯ ১৮ ১৬ ২০ ২০

[১.৩.৪] িনিম ত আবািসক
ভবন

সমি সংা ৩ ৪৩ ৪৩ ৩৫ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩০ ৩২ ৩২

[২] উিশা
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ

২৫

[২.১] িবিবালয়সেহ
আইিস/ আই কাস 
বতন

[২.১.১] বিতত আই/
আইিস কাস 

সমি সংা ৩ ৮ ৮ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০

[২.২] কেলজ বাপনার
মােনায়েন িশক িশণ

[২.২.১] িবেদশী
িবিবালেয় িশিত
িশক (িসইিডিপ ক)

সমি সংা ৬ ১৪১ ৪৬২ ১৬০০ ১২০০ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ১৬০০ ০

[২.৩] িবিবালয়সেহ
নন গেবষণাগার,
ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব াপন

[২.৩.১] ািপত নন
ইেনােভশন াব/গেবষণাগার

সমি সংা ২ ৮ ১০ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১৫ ১৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.৩.২] উয়ত/
সসািরত গেবষণাগার।

সমি সংা ২ ৪ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ০ ১০ ১০

[২.৩.৩] ািপত/
আিনকায়নত কিউটার

সমি সংা ২ ৮ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ০ ৮ ৮

[২.৪] িবেদশী িডীর
সমতায়ন

[২.৪.১] সমতায়নত
সা িফেকট

সমি সংা ২ ৪৫২ ৫১০ ৫৩০ ৫১০ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৫৫০ ৫৬০

[২.৫] িশণ কায ম
আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত িশণ
(আভরীণ)

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ ০ ০ ৮ ১০

[২.৫.২] আেয়ািজত িশণ
(বেদিশক)

সমি সংা ২ ০ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.৬] কাস  কািরলাম
উয়ন

[২.৬.১] উয়নত কাস 
কািরলাম

সমি সংা ২ ৫ ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২ ২৫ ৩০

[২.৭] উিশা সংা পা
ক কাশনা

[২.৭.১] কািশত ক সমি সংা ২ ৩ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ৬ ৮

[৩] উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

২৫

[৩.১] গেবষকেদর জ
দশীয় ও আজািতক
িবমান ইারেনট
নটওয়াক সসারণ

[৩.১.১] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক

সমি সংা ৩ ৩০ ৩০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৮০ ৮৫

[৩.২] সিমনার/ কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত
সিমনার, কনফাের/
ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ০ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[৩.৩] কলা, সামািজক
িবান, িবান ও কািরগরী
িবষেয়র উপর গেবষণা

[৩.৩.১] িপএচিড সমি সংা ২ ১০২ ১১২ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩০ ১৩৫

[৩.৩.২] এমিফল সমি সংা ২ ১৬০ ১৭৭ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৩৫ ২২৫ ২৩০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১০:৩৪ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৪, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩.৩.৩] এমএস সমি সংা ২ ৩৮০ ৪২০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৫০০ ৫২০

[৩.৩.৪] সািদত গেবষণা সমি সংা ২ ১০০ ৩৫০ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ৪৫০ ৪৬০

[৩.৪] িবিবালয়সহ ও
িশ িতােনর সােথ
কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৩.৪.১] িশ িতােনর
সােথ ািরত এমওইউ

সমি সংা ২ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ১০ ১৫

[৩.৪.২] িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত এমওইউ

সমি সংা ২ ০ ০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ০ ৪০ ৪৫

[৩.৫] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৫.১] সসািরত
িডিজটাল লাইেরী িবধা

সমি সংা ২ ০ ৮৪ ৯৯ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০৫ ১১০

[৩.৫.২] ডাউনেলাডত
জান াল

সমি সংা ২ ০ ২২৯০৫ ২৫৯০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২৭০০০ ২৯৫০০

[৩.৬] বব ও ি
কণ ার াপন

[৩.৬.১] ািপত বব ও
ি কণ ার

সমি সংা ৪ ০ ০ ৪৬ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১০:৩৪ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৪, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১০:৩৪ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৪, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১০:৩৪ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৪, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

২ হেকপ (HEQEP) হায়ার এেকশন কায়ািল এনেহেম েজ

৩ িসিবএইচই (CBHE) স বড ার হায়ার এেকশন

৪ িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

৫ হিমস (HEMIS) হায়ার এেকশন ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

৬ মণালয় িশা মণালয়

৭ IQAC ইউশনাল কায়ািল এেসাের সল

৮ িবিবালয়সহ সকল পাবিলক িবিবালয়

৯ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেরী

১০ SIP ল ইভেম েজ

১১ CEDP (িসইিডিপ) কেলজ ইেকশন ডেভলপেম েজ

১২ ইউিজিস ইউিনভািস  াস কিমশন অব বাংলােদশ

১৩ িহট (HEAT)
হায়ার ইেকশন এিলােরশন এ াফরেমশন (Higher Education
Acceleration and Transformation)
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[১.১] নন িবিবালয়
াপেনর লে খসড়া আইন
ণয়ন

[১.১.১] ণীত খসড়া আইন
জলা পয ােয় েকৗশল, ি, িষ এবং
সাধারণ িবিবাল াপন করা হেব

িবিবালয় মরী কিমশন
সরকার কক হীত নীিত এবং
ইেলকশন ইশেতহার ২০১৮ এর
িেত

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[১.২] িবিবালসেহ নন
িবভাগ, ইউট ও পেদর
অেমাদন

[১.২.১] অেমািদত নন
িবভাগ

িবিবালসেহ নন িবভাগ অেমাদেনর
মােম অিধকতর উিশার েযাগ িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদার
পিরেিেত িবভাগ ি করা
হয়

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[১.২.২] অেমািদত নন
ইউট

িবিবালসেহ নন ইউট অেমাদেনর
মােম অিধকতর উিশার েযাগ িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদার
পিরেিেত ইউট ি
করা হয়

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[১.২.৩] অেমািদত পেদর
িবপরীেত জনবল

িবিবালসেহ নন জনবল অেমাদেনর
মােম অিধকতর উিশার েযাগ িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদার
পিরেিেত পদ ি করা হয়

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[১.৩] িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.৩.১] িনিম ত একােডিমক
ভবন

পাবিলক িবিবালয়সেহর মবধ মান
আবািসক হেলর িবধা ্ি এবং আিনক
গেবষণা িবধািদ িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন,
এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম ও সংি
িবিবালয়

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম এর পিরমাপ পিতর
আেলােক

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[১.৩.২] িনিম ত ছা হল
পাবিলক িবিবালয়সেহর মবধ মান
আবািসক হেলর িবধা ্ি এবং আিনক
গেবষণা িবধািদ িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন,
এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম ও সংি
িবিবালয়

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম এর পিরমাপ পিতর
আেলােক

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[১.৩.৩] িনিম ত ছাী হল
পাবিলক িবিবালয়সেহর মবধ মান
আবািসক হেলর িবধা ্ি এবং আিনক
গেবষণা িবধািদ িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন,
এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম ও সংি
িবিবালয়

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম এর পিরমাপ পিতর
আেলােক

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[১.৩.৪] িনিম ত আবািসক ভবন
পাবিলক িবিবালয়সেহর মবধ মান
আবািসক িবধা ্ি এবং আিনক গেবষণা
িবধািদ িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন,
এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম ও সংি
িবিবালয়

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম এর পিরমাপ পিতর
আেলােক

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.১] িবিবালয়সেহ
আইিস/ আই কাস  বতন

[২.১.১] বিতত আই/
আইিস কাস 

িবিবালয়সেহ অিধক আইিস/আই
িবভাগ ও কাস  চাকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

সরকােরর নীিত ও
িবিবালেয়র চািহদার
িেত

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[২.২] কেলজ বাপনার
মােনায়েন িশক িশণ

[২.২.১] িবেদশী িবিবালেয়
িশিত িশক (িসইিডিপ
ক)

িশিত িশক তরী
িবিবালয় মরী কিমশন ও
জাতীয় িবিবালয়

সরকােরর নীিত ও
িবিবালেয়র চািহদার
িেত

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[২.৩] িবিবালয়সেহ নন
গেবষণাগার, ইেনােভশন াব
ও কিউটার াব াপন

[২.৩.১] ািপত নন
ইেনােভশন াব/গেবষণাগার

িবিবালয়সেহ িবান গেবষণাগার ও িবান
মন সংিত তরী

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[২.৩] িবিবালয়সেহ নন
গেবষণাগার, ইেনােভশন াব
ও কিউটার াব াপন

[২.৩.২] উয়ত/ সসািরত
গেবষণাগার।

িবিবালয়সেহ িবান গেবষণাগার ও িবান
মন সংিত তরী

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[২.৩.৩] ািপত/
আিনকায়নত কিউটার

িবিবালয়সেহ িবান গেবষণাগার ও িবান
মন সংিত তরী

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[২.৪] িবেদশী িডীর সমতায়ন
[২.৪.১] সমতায়নত
সা িফেকট

িবেদেশ অায়ন শেষ িবেদশী িবিবালেয়র
সা িফেকট সমতায়ন করণ।

বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন

সংি াির চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[২.৫] িশণ কায ম
আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত িশণ
(আভরীণ)

িশিত জনবলেক জনসেদ পার
িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

আবিক কৗশলগত উে
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[২.৫.২] আেয়ািজত িশণ
(বেদিশক)

িশিত জনবলেক জনসেদ পার
িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

আবিক কৗশলগত উে
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[২.৬] কাস  কািরলাম উয়ন
[২.৬.১] উয়নত কাস 
কািরলাম

কাস  কািরলামসহেক েগাপেযাগীকরণ এবং
সমসামিয়ককরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

আইিকউএিস’র মােম
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[২.৭] উিশা সংা পা
ক কাশনা

[২.৭.১] কািশত ক রফাের ক ও অবাদ ক কাশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

ছা-ছাীেদর কাছ থেক চািহদা
িনপণ

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[৩.১] গেবষকেদর জ দশীয়
ও আজািতক িবমান
ইারেনট নটওয়াক সসারণ

[৩.১.১] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক

গেবষকেদর জ দিশয় এবং আজািতক
িবমান নটওয়ােকর েযাগ-িবধা িকরেণর
মােম গেবষণা কােয  সহায়তাকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

সরকারী-বসরকারী িতােনর
চািহদার িেত

িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[৩.২] সিমনার/ কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত সিমনার,
কনফাের/ ওয়াকশপ

গেবষণাল ান ও ােয়ািগক ানসেহ
অেদর মােঝ সার

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

গেবষকেদর চািহদার িেত
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[৩.৩] কলা, সামািজক িবান,
িবান ও কািরগরী িবষেয়র
উপর গেবষণা

[৩.৩.১] িপএচিড
কলা, সামািজক িবান, িবান ও কািরগরী
িবষেয়র উপর গেবষণা িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[৩.৩.২] এমিফল
কলা, সামািজক িবান, িবান ও কািরগরী
িবষেয়র উপর গেবষণা িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[৩.৩] কলা, সামািজক িবান,
িবান ও কািরগরী িবষেয়র
উপর গেবষণা

[৩.৩.৩] এমএস
কলা, সামািজক িবান, িবান ও কািরগরী
িবষেয়র উপর গেবষণা িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[৩.৩.৪] সািদত গেবষণা
কলা, সামািজক িবান, িবান ও কািরগরী
িবষেয়র উপর গেবষণা িকরণ

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

িবিবালেয়র চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[৩.৪] িবিবালয়সহ ও িশ
িতােনর সােথ কাঅপােরশন
ও কালােবােরশন ি

[৩.৪.১] িশ িতােনর সােথ
ািরত এমওইউ

সামািজক ে এবং উয়ন গেবষণার িবধািদ
ি করা হেব এবং সামিকভােব দেশর যােত
উয়ন হয়

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

সমেয়র চািহদার িেত
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[৩.৪.২] িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত এমওইউ

সামািজক ে এবং উয়ন গেবষণার িবধািদ
ি করা হেব এবং সামিকভােব দেশর যােত
উয়ন হয়

িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

সমেয়র চািহদার িেত
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[৩.৫] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৫.১] সসািরত িডিজটাল
লাইেরী িবধা

ই-জান ােলর বহার জনিয় করা
িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

গেবষকেদর চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই

[৩.৫.২] ডাউনেলাডত জান াল ই-জান ােলর বহার জনিয় করা
িবিবালয় মরী কিমশন ও
সংি িবিবালয়

গেবষকেদর চািহদা
িবিবালয় মরী কিমশেনর বািষ ক
িতেবদন ও িবিবালেয়র বািষ ক বােজট
বই
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৬] বব ও ি
কণ ার াপন

[৩.৬.১] ািপত বব ও
ি কণ ার

২০২০ সােল ববর জের শত বছর ণ  হেব।
আর ক পেরর বছর ২৬ মাচ  বাংলােদশ
উদযাপন করেব াধীনতার বণ জয়ী।
বছরাপী অথ াৎ ২০২০ সাল থেক ২০২১ সাল-
এই এক বছর এই বষ টােক িজব বষ  িহেসেব
পালন করা হেব। এই কম িচ স হেব
াধীনতার বণ জয়ী ২০২১ সােলর ২৬ মাচ ।
জািতর িপতার জ শতবািষ কী উদযাপন করা
হেব াপকভােব। এ আেয়াজেন সকল বয়স ও
িণেপশার মাষেক সৃ করা হেব।
িশ,তণ,বক- সকেলর জ আলাদা কম িচ
থাকেব।

বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও সকল পাবিলক
িবিবালয়

সকল পাবিলক িবিবালয় ও
বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশেন ািপত বব ও
ি কণ ার।

মরী কিমশন ও িবিবালয়সেহর বািষ ক
িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম (ইইিড) িনিম ত একােডিমক ভবন অবকাঠােমা/ ত কাজ নন ভবন িনম াণ/ সসারণ িবিবালেয়র িশার েযাগ অব হেব

অা এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম (ইইিড) িনিম ত ছা হল অবকাঠােমা/ ত কাজ নন ভবন িনম াণ/ সসারণ িবিবালেয়র িশার েযাগ অব হেব

অা এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম (ইইিড) িনিম ত ছাী হল অবকাঠােমা/ ত কাজ নন ভবন িনম াণ/ সসারণ িবিবালেয়র িশার েযাগ অব হেব

অা এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম (ইইিড) িনিম ত আবািসক ভবন অবকাঠােমা/ ত কাজ নন ভবন িনম াণ/ সসারণ িবিবালেয়র িশার েযাগ অব হেব


