
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১০, ২০২০

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১০, ২০২০

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

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

৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

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

[১.২.১] অেমািদত নন
িবভাগ

সংা ৩ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১

[১.২.২] অেমািদত নন
ইউট/ অষদ

সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০

[১.২.৩] অেমািদত নন
পদসহ

সংা ৩ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ১২

[১.৩] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.৩.১] িনিম ত একােডিমক
ভবন।

সংা ২ ২২ ২১ ২০ ১৮ ১৫

[১.৩.২] িনিম ত আবািসক
ভবন

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০

[১.৩.৩] িনিম ত ছা হল সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

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



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১০, ২০২০

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

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 ৩ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৯০

[২.২] াাড  আউটকামেবজড কািরলাম
ণয়ন

[২.২.১] ণয়নত কািরলাম সংা ৩ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০

[২.৩] উিশা সংা পা ক কাশনা [২.৩.১] কািশত ক সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

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

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

সংা ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

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

সংা ৩ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪

[২.৫] িবিবালয়সেহ অনলাইন াস
আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত অনলাইন
াস

সংা ৩ ৩০০০০০ ২৮০০০০ ২৬০০০০ ২৫০০০০ ২৪০০০০ ২৪০৩০৭

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

সংা ৩ ৬০০০০০০ ৫৮০০০০০ ৫৬০০০০০ ৫৫০০০০০ ৫৪০০০০০ ১২৭৪৩২৪৪



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১০, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

উিশা ও
গেবষণােক
িবমােন
উিতকরণ

২০

[৩.১] জাতীয় অাপক িনেয়াগ
[৩.১.১] িনেয়াগত জাতীয়
অাপক

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০ ১

[৩.২] ইউিজিস েফসরশীপ দান
[৩.২.১] দানত
েফসরশীপ

সংা ৩ ৫ ৪ ০ ০ ০ ৪

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

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১

[৩.৪] জএসিপএস-ইউিজিস যৗথ গেবষণা
াাম

[৩.৪.১] দানত যৗথ
গেবষণা াাম

সংা ২ ৩ ২ ০ ০ ০

[৩.৫] িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[৩.৫.১] সসািরত িডিজটাল
লাইেরী িবধা

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.৫.২] ডাউনেলাডত
জান াল

সংা ২ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৩০০০

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

[৩.৬.১] দানত অদান সংা ২ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ৫৯

[৩.৭] পাবিলক িবিবালয়সেহ
সিমনার/কনফাের আেয়াজেন অদান দান

[৩.৭.১] দানত অদান সংা ২ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ৮ ১

[৩.৮] ববর জশত বািষ কী উদযাপন

[৩.৮.১] ববর ৭ই মােচ র
ভাষেণর িনব ািচত সংকিলত
ব

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[৩.৮.২] ৪থ  িশ িবেবর
উপর এক আজািতক
কনফাের আেয়াজন

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১০, ২০২০

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

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

[৪.২] িশ কারখানার সােথ সহেযাগীতা সক
াপন

[৪.২.১] ািপত সহেযাগীতা
সক

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৪.৩] টকেনালিজ াফার অিফস (TTO)
িতা

[৪.৩.১] িতিত ও সংা ৪ ৩ ২ ০ ০ ০



া: ৬ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১০, ২০২০

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

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 ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[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 ১



া: ৭ ণ তািরখ: শিনবার, অোবর ১০, ২০২০

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

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 ২০

[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 ১৫-০২-২০২১

[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 ২৫-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[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, অোবর ১০, ২০২০

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

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 ২৫

[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 ১৫

[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 ২০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০

[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 ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


