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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

রিজার, রবী িবিবালয়, বাংলােদশ

এবং
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বািষ ক কম সাদন ি
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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

উিশার িবিভ ে অসরমান িবের সে সিত রা, জাতীয় পয ােয় উিশা ও গেবষণা এবং বাংলােদেশর জাতীয় সংগীেতর
া িবকিব রবীনাথ ঠােরর অমর ি-কম  ও জীবনদশ ন এেদেশর মােষর িতেত িচরঅান রাখার লে তর িত-িবজিড়ত
িসরাজগ জলার শাহজাদের রবী িবিবালয়, বাংলােদশ িতিত হেয়েছ। স িতিত এ িবিবালেয় ২০১৮-১৯ িশাবেষ  ০৪
(চার) বছর ময়ািদ াতক (সান) িণেত ৪ িবভােগ (রবী অয়ন িবভাগ, সাংিতক ঐিতহ ও বাংলােদশ অয়ন িবভাগ, অথ নীিত
িবভাগ এবং ােনজেম ািডজ িবভাগ) থম বেষ  মাট ১৪৭ জন িশাথ ভিতর কাজ স হেয়েছ। ২০১৭-১৮ িশাবেষ  ভিতত ১১৩
জন িশাথর মে ১০৩ জন িশাথ িতীয় বেষ  উীণ  হেয়েছ। িবিবালেয়র িবিভ িণর পেদ মাট ১২২ জন জনবল িনেয়াগ স
হেয়েছ। একােডিমক ও শাসিনক কায ম পিরচালনার জ িবনা ভাড়ায় ৩ িশা িতােনর অবকাঠােমা বহার, ১ পচতলা ভবন
ভাড়া এবং ১ ছাী  হােল ভাড়া নওয়া হেয়েছ। এছাড়া ঢাকায় ১ িলয়ােজ অিফস ভাড়া িহেসেব বহার করা হে। িবিবালেয়র
ায়ী অবকাঠােমা উয়েনর জ ২২৫ একর িম অিধহণ ও উয়নসহ ক অেমাদেনর জ পিরকনা কিমশেন রণ করা হেয়েছ।
মানস উিশা সসারেণ ান সারণ ও নন ােনর উাবন, রবী অয়ন, িবান মন, দ ও ি ােন স মানবসদ
গেড় তালার লেক সামেন রেখ েগাপেযাগী আিনক ি িনভর িশা গেবষণার  সসািরত করার লে যথাযথ বা
হেণর েচা অাহত আেছ।

সমা এবং চােলসহ:

নন িতিত িত িবিবালেয়র ে উয়ন ক হণব ক অবকাঠােমা উয়ন, একােডিমক ও শাসিনক কায ম সাদেনর
জ ক পিরচালক িনেয়াগসহ অা জনবল িনেয়া করার া থাকেলও এ িবিবালেয়র ে তা হয়িন। এই িবিবালেয় থেমই
ভাইস  চােলর  িনেয়াগ  দওয়া  হেয়েছ।  িনজ  অবকাঠােমা  না  থাকায়  ানীয়  িতন  কেলেজর  একােডিমক  ভবনসহ  অায়ী  কাাস
িহেসেব বহার, শাসিনক কােজ ভাড়াত অিফস বহার এবং পাঠদান র সাহিসকতা কতটা ফল হেব স িবষেয় যেথ িঁক
থেকই যায়। ততম সমেয়র মে িবিবালেয়র জ িনধ ািরত ােনর িম অিধহণ ও অবকাঠােমা উয়েনর জ ক হণ ও
বাবায়ন করা।

ভিবৎ পিরকনা:

িবিবালেয়র জ িনধ ািরত ােনর িম অিধহণ, ভৗত অবকাঠােমা িনম ােণর লে উয়ন ক হণ ও বাবায়েনর মােম রবী
িবিবালয়, বাংলােদশ এক িবমােনর িবেশষািয়ত িতােন পিরণত হেব বেল আশা করিছ। এছাড়াও ১. েগাপেযাগী অষদ, িবভাগ ও
ইনিউট খালার মােম ািক পয ােয় উিশার েযাগ ি করা; ২. িবকিব রবীনাথ ঠােরর অমর ি-কম  সেক গেবষণার
 শ করা; এবং ৩. িশক, কম কতা ও কম চারীসহ িশাথেদর সরকার দ সকল েযাগ-িবধা িনিত করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১. িবিবালেয়র জ ২২৫ একর িম অিধহণ, উয়ন ক অেমাদনসহ ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ কায ম  করা; ২.
আিনক িবের সােথ  সিত রেখ  নন অষদ ও িবভাগ  চাকরণ;  ৩.  িবিবালেয়র পিরসর ির  সােথ  সােথ  েয়াজনীয়
িশক, কম কতা ও কম চারী িনেয়ােগর অেমাদন ও বােজট বরাের লে েয়াজনীয় বা হণ; ৪. িবিবালেয়র
একােডিমক  কােজ  বত  অায়ী  কাােসর  িবিভ  সমার  সমাধান;  ৫.  িশকের  যাতায়ােতর  জ  ১  িমিনবাস,
কম চারীেদর যাতায়ােতর জ ১ াফ বাস এবং কম কতাের বহােরর জ ১ মাইোবাস য়; ৬. িবিবালেয়র িশক,
কম কতা, কম চারী ও িশাথেদর জ আবািসক িবধা ও িচিকৎসার বাকরণ; ৭. িবিবালেয়র িনজ কােনা অবকাঠােমা
না থাকায় দািরক কায ম সের জ িসরাজগের শাহজাদের অায়ী কায ালয় ও অিতিথ ভবন ভাড়াকরণ; ৮. মিডেকল
সার, আনসার কা ও বাস িডেপা ভাড়াকরণ; এবং ৯. িডিজটাল লাইেির ও আইিস/আইিকউএিস সল াপন।
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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-

রিজার, রবী িবিবালয়, বাংলােদশ

এবং

সিচব, িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ২০১৯ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

উিশায় জনশীলতা ও উাবন।

১.২ অিভল (Mission)
মানসত িশা, গেবষণা, জনশীলতা ও উাবেনর মােম দ জনশি তির ও উত বাংলােদশ িবিন মােণ সহয়তা করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. উিশার অিধকতর সসারণ;
২. উিশা বাপনায় ণগতমান িনিতকরণ;
৩. উিশা গেবষণােক িবমােন উীতকরণ;
৪. জনশীলতা ও উাবন কায ম জারদারকরণ।

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.  িবিবালেয়র  ভৗত  অবকাঠােমা  উয়েনর  লে  পিরকনা  হণ  (মাার  ান),  িবিবালয়  াপন  কের
অেমাদন  ও  বাবায়েনর  কাজ  রািত  করা;
২. আিনক িশা ও গেবষণা উয়নকে কায কর পদেপ হণ করা;
৩. েগাপেযাগী অষদ, িবভাগ ও ইনিউট গেড় তালা;
৪. িবিবালয় মরী কিমশন, িশা মণালয় ও সরকাির িসা অযায়ী িবিবালেয়র জ িনধ ািরত কায াবিল
যথারীিত  সাদন  করা;
৫. িবিবালেয়র িশা কায ম অসরণব ক পরীা হণ ও সনদ দান;
৬.  িশা  ও  গেবষণার  মান  উয়েনর  লে  দিশ-িবেদিশ  িবিবালয়/িতােনর  সে  উয়ন  ও  গেবষণা  –  িবষয়ক
তের িবিনময় করা;
৭. বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন (িবমক) কক দ বােজেটর সােথ িনজ আেয়র সময়ব ক িবিধ মাতােবক
বাবায়ন করা;
৮. িশার ণগত মান উয়ন এবং দ বাপনার লে িশক/কম কতা/কম চারীেদর উিশা , গেবষণা ও িশেণর
েযাগ ি করা;
৯. িবিবালেয়র জ অগ ােনাাম, িবিভ সংিবিধ ও িবধান ণয়ন করা, যােত িবিবালেয়র কায ম ুভােব
সাদন করা যায়;
১০. জাতীয় ও আজািতক িদবসসহ যথাযথভােব উদযাপন করেত িশাথীেদরেক সৃ করা এবং এসব িদবেসর
তাৎপয  সেক অবিহত করা;
১১. িবিভ সামািজক ও সবালক কায ম সেক িশাথেদর আহী কের তালা এবং তােদর অংশহণ িনিত করা;
১২. বািষ ক সদন ি সক বাবায়ন ও বািষ ক কম শালার আেয়াজন িনধ ািরত সমেয়র মে করা।
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সকশন ২
িবভাগীয় অিফেসর ি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

াতক/ াতেকার িডিধারীর হার ির হার % (সংা) -- -- -- -- -- রবী িবিবালয়, বাংলােদশ ও িবমক
রিজার অিফেসর একােডিমক
সকশন

উিশায় ছাী ভিতর হার
তািলকাির হার/
সংা

% (সংা)
৩২.৭৪%
(৩৭)

৪৪.২২% (৬৫) ৪৫% ৪৬% ৪৭%
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
একােডিমক কাউিল ও সংি িবভাগ

রিজার অিফেসর একােডিমক
সকশন

িশাথেদর সিমার িভিক ফলাফল
কাশ

তািলকাির হার % (সংা) -- ৩ ৪ ৫ ৬ রবী িবিবালয়, বাংলােদশ ও িবমক
রিজার অিফেসর একােডিমক
সকশন ও পরীা িনয়েকর
দর

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন
কাশ

তািলকাির হার % (সংা) -- ৪ ৫ ৬ ৬ রবী িবিবালয়, বাংলােদশ ও িবমক
রিজার অিফেসর একােডিমক
সকশন

জাতীয় /আজািতক পয ােয়
িশক/িশাথেদর রার অজন

তািলকাির হার % (সংা) -- ০ -- ৩ রবী িবিবালয়, বাংলােদশ ও িবমক
রিজার অিফেসর একােডিমক
সকশন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১১:২৬ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১১:২৬ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৩, 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%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১] উিশার
অিধকতর
সসারণ;

৪০

[১.১] িবিবালেয়
নন অষদ ও িবভাগ
অেমাদন

[১.১.১] অেমািদত
নন িবভাগ

সমি সংা ৫ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ৩

[১.১.২] অেমািদত
নন অষদ

সমি সংা ৩ ০ ২ ১ ১ ০ ০ ০ ১ ১

[১.২] িবিবালেয়
সাংগঠিনক কাঠােমা
অেমাদন

[১.২.১] সাংগঠিনক
কাঠােমা অেমাদন

তািরখ তািরখ ৫ ০ ০ ১৫.০৯.১৯ ৩০.০৯.১৯ ১৫.১০.১৯ ৩০.১০.১৯ ৩০.১১.১৯ ০ ০

[১.৩]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.৩.১] উয়ন ক
াব অেমাদন

তািরখ তািরখ ১০ ০ ০ ৩১.০৭.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৯.১৯ ১৫.১০.১৯ ২৯.১০.১৯ ০ ০

[১.৩.২] মাার ান
ও চািহদামালা িনধ ারণ

তািরখ তািরখ ৭ ০ ০ ৩০.০৯.১৯ ১৫.১০.১৯ ০১.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ৩০.০৬.২০ ০ ০

[১.৩.৩] িম
অিধহণ

সমি একর ৫ ০ ০ ১২৫ ১০০ ০ ০ ০ ০ ০

[১.৩.৪] িম উয়ন সমি একর ৫ ০ ০ ৪০০০০০ ০ ০ ০ ০ ৪৫০০০০ ০

[২] উিশা
বাপনায়
ণগতমান
িনিতকরণ;

৩২

[২.১]
িবিবালয়সেহ
আইিস/ আইিকউএিস
সল বতন

[২.১.১] বিতত
আই/আইিকউএিস
সল

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[২.২] উিশা
সংা িবিভ িবষেয়র
উপর গেবষণা

[২.২.১] গেবষণা
কাশনা

সমি সংা ৩ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৬



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১১:২৬ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৩, 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%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২.৩] একােডিমক
কােলার ণয়ন

[২.৩.১] াশ আর তািরখ তািরখ ৩ ১৭.০৪.১৮ ১৭.০২.১৯ ১৬.০২.২০ ০১.০৩.২০ ১৫.০৩.২০ ০ ০ ০ ০

[২.৩.২] পরীা আর তািরখ তািরখ ২ ০ ০১.১২.১৯ ০৮.১২.১৯ ১০.১২.১৯ ১৫.১২.১৯ ০ ০ ০ ০

[২.৩.৩] পরীার ফল
কাশ

তািরখ তািরখ ২ ০ ০ ২৩.০৩.২০ ৩০.০৩.২০ ০৫.০৪.২০ ০ ০ ০ ০

[২.৪] সংিবিধব
কায েমর কােলার

[২.৪.১] িসিেকট
সভা

সমি সংা ৫ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[২.৪.২] িসেনট সভা তািরখ তািরখ ৩ ০ ০ ০৫.০৯.১৯ ১২.০৯.১৯ ১৯.০৯.১৯ ০৩.১০.১৯ ০ ০ ০

[২.৪.৩] একােডিমক
কাউিল সভা

সমি সংা ৩ ৪ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

[২.৪.৪] অথ  কিম
সভা

সমি সংা ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

[২.৫] িশণ
কায ম আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত
িশণ (আভরীণ)

সমি সংা ৩ ০ ০ ৩০ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৩০ ৩৫

[২.৬] কাস 
কািরলাম তির ও
উয়ন

[২.৬.১] নন
িবভােগর জ কাস 
কািরলাম ণয়ন ও
উয়ন

সমি সংা ৩ ৩ ১ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ৫ ৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১১:২৬ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৩, 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%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ;

৬

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

[৩.১.১] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক

সমি এমিবিপএস ০.৫ ৬ ৪৮ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৩০ ৫৬ ৬০

[৩.১.২] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক
(এিরয়া কাভােরজ)

সমি
এিরয়া
কাভােরজ

০.৫ ০ ১২০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৮০০০ ৪০০০ ১২০০০ ১৪০০০

[৩.১.৩] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক
(সংেযাগ)

সমি সংেযাগ ০.৫ ০ ৯ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[৩.২] সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত
সিমনার কনফাের/
ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ০ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ৩

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

[৩.৩.১] সািদত
গেবষণা

সমি সংা ০.২৫ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[৩.৪] ীত জান ােল
গেবষণা িতেবদন
কাশ

[৩.৪.১] কািশত
গেবষণা িতেবদন

সমি সংা ১ ০ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৩.৫]
িবিবালয়সেহর
সােথ কালােবােরশন
ি

[৩.৫.১]
িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত
এমওইউ

সমি সংা ০.২৫ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ২

[৩.৬] িবিবালেয়
িডিজটাল লাইেির
িবধা সসারণ

[৩.৬.১] সসািরত
িডিজটাল লাইেির
িবধা

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ১ ১

[৩.৭] বব ও
ি কণ ার াপন

[৩.৭.১] ািপত
বব ও ি
কণ ার

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১১:২৬ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৩, 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%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪]
জনশীলতা ও
উাবন
কায ম
জারদারকরণ।

২
[৪.১] িশাথেদর জ
ির বা করা

[৪.১.১] িশাথেদর
ি দান

সমি সংা ২ ০ ৯ ১২ ৯ ০ ০ ০ ১৫ ১৮



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১১:২৬ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৩, 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
ি

৮

[১.১] ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

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

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

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

[১.২] উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[১.২.১] নতম এক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

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

[১.৩.১] িপ আর এল আেদশ জািরত সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৩.২]  নগদায়ন প জািরত সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৪] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৪.১] অিফেসর সকল
তহালনাগাদত

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০
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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%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৬

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

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

সমি জনঘা ০.৫ ৬০

[২.১.২] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির ায়ন িতেবদন
উতন কপের িনকট দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫ ২৪.০৭.১৯ ২৯.০৭.১৯ ৩০.০৭.১৯ ৩১.০৭.১৯ ০১.০৮.১৯

[২.১.৪] ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ -বািষ ক ায়ন
িতেবদন উতন কপের িনকট
দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৩.০১.২০ ১৬.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২০.০১.২০ ২১.০১.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনিসংা
মািসক িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

সমি % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন উতন অিফেস
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
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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%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ১ 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 ১ ৪ ৩

[৩.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] ডসীট জবাব িরত সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

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

[৩.৪] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৪.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

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

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

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, রিজার, রবী িবিবালয়, বাংলােদশ, সিচব, িবিবালয় মরী কিমশন-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  িবিবালয়  মরী  কিমশন িহসােব  রিজার,  রবী িবিবালয়,  বাংলােদশ-এর  িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ
মািমক ও উ িশা িবভাগ

তািরখ

সিচব
িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯ ১১:২৬ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ১৩, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

২ ইউিজিস ইউিনভািস  াস কিমশন

৩ হেকপ (HEQEP) হায়ার এেকশন কায়ািল এনেহেম েজ

৪ IQAC ইউশনাল কায়িল এের সল

৫ িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

৬ হিমস (HEMIS) হায়ার এেকশন ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

৭ IT ইনফরেমশন টকেনালিজ

৮ MOU মেমােরাম অব আারািং

৯ SIP ল ইভেম েজ

১০ Mbps মগাবাইট পার সেক

১১ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেির
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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] িবিবালেয় নন অষদ
ও িবভাগ অেমাদন

[১.১.১] অেমািদত নন িবভাগ িবিবালেয়র চািহদা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ
ও িবমক

েগর চািহদা বািষ ক িতেবদন

[১.১.২] অেমািদত নন অষদ িবিবালেয়র চািহদা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ
ও িবমক

েগর চািহদা বািষ ক িতেবদন

[১.২] িবিবালেয় সাংগঠিনক
কাঠােমা অেমাদন

[১.২.১] সাংগঠিনক কাঠােমা
অেমাদন

িবিবালেয়র চািহদা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ
ও িবমক

িবিবালেয়র চািহদা বািষ ক িতেবদন

[১.৩] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[১.৩.১] উয়ন ক াব
অেমাদন

িবিবালেয়র একােডিমক কায ম ুভােব সাদেনর
জ ২৭১১৫৫.০০ ল টাকার ক াব অেমাদেনর
জ রণ করা হেয়েছ।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ ত ও বিতক কাজ বািষ ক িতেবদন

[১.৩.২] মাার ান ও চািহদামালা
িনধ ারণ

িবিবালেয়র চািহদা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ
ও িবমক

িবিবালেয়র চািহদা বািষ ক িতেবদন

[১.৩.৩] িম অিধহণ
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর ায়ী কাাস িনম ােণর
জ িসরাজগ জলার শাহজাদর উপেজলার িড়
পাতািজয়া মৗজায় ২২৫ একর িম অিধহণ করা হেব।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ একর
িবিবালেয়র বািষ ক বােজট এবং
বািষ ক িতেবদন

[১.৩.৪] িম উয়ন
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর ায়ী কাাস িনম ােণর
জ িসরাজগ জলার শাহজাদর উপেজলার িড়
পাতািজয়া মৗজায় ২২৫ একর িম উয়ন করা হেব।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ বগ িমটার বািষ ক িতেবদন

[২.১] িবিবালয়সেহ আইিস/
আইিকউএিস সল বতন

[২.১.১] বিতত আই/আইিকউএিস
সল

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর ১
আইিস/আইিকউএিস সল িতা করা হেব

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ আইিস/আইিকউএিস রিজার অিফস

[২.২] উিশা সংা িবিভ
িবষেয়র উপর গেবষণা

[২.২.১] গেবষণা কাশনা উিশা সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা করা হেব রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[২.৩] একােডিমক কােলার
ণয়ন

[২.৩.১] াশ আর িত িশাবেষ  নন ভিতত িশাথেদর াস  করা রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[২.৩.২] পরীা আর
িত িশাবেষ  নন ভিতত িশাথেদর থম বেষ র াস
আর করা

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ তািরখ
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[২.৩.৩] পরীার ফল কাশ
িত িশাবেষ  নন ভিতত িশাথেদর থম বেষ র ফল
কাশ

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ তািরখ
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও পরীা িনয়েকর দর
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.৪] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.৪.১] িসিেকট সভা
িবিবালেয়র সািব ক কম কা অেমাদেনর জ সভা
আান

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
রিজার দর

[২.৪.২] িসেনট সভা
িবিবালেয়র সািব ক কম কা অবিহত ও অেমাদেনর
জ সভা আান ।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বািষ ক িতেবদন

[২.৪.৩] একােডিমক কাউিল সভা
িবিবালেয়র একােডিমক কম কা অবিহত ও
অেমাদেনর জ সভা আান ।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বািষ ক িতেবদন

[২.৪.৪] অথ  কিম সভা
িবিবালেয়র আিথ ক কম কা অবিহত ও অেমাদেনর
জ সভা আান ।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[২.৫] িশণ কায ম আেয়াজন
[২.৫.১] আেয়ািজত িশণ
(আভরীণ)

িবিবালেয়র জনবলেক দ জনশিেত পার করার
জ িশণ দান।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[২.৬] কাস  কািরলাম তির ও
উয়ন

[২.৬.১] নন িবভােগর জ কাস 
কািরলাম ণয়ন ও উয়ন

নন িবভােগর কাস  কািরলাম ণয়ন ও উয়েনর জ। রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বািষ ক িতেবদন

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

[৩.১.১] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক

গেবষকেদর জ দশীয় ও আজািতক িবমান ইারেনট
নটওয়াক সসারেণর বা হণ।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ এমিবিপএস
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[৩.১.২] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক (এিরয়া কাভােরজ)

গেবষকেদর জ দশীয় ও আজািতক িবমান ইারেনট
নটওয়াক সসারেণর বা হণ।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ এিরয়া কাভােরজ
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[৩.১.৩] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক (সংেযাগ)

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর সসািরত ইারেনট
নটওয়াক ি

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংেযাগ
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[৩.২] সিমনার/ কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত সিমনার
কনফাের/ ওয়াকশপ

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর আেয়ািজত সিমনার
কনফাের/ওয়াকশপ

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

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

[৩.৩.১] সািদত গেবষণা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর কলা, সামািজক িবান,
িবান ও কািরগির িবষেয়র উপর গেবষণা জারদার করা ।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন।

[৩.৪] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[৩.৪.১] কািশত গেবষণা িতেবদন
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর িশক কক ীত
জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[৩.৫] িবিবালয়সেহর সােথ
কালােবােরশন ি

[৩.৫.১] িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

িবিবালয়সেহর সােথ রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-
এর িবিভ িবষেয় সহেযািগতার জ কালােবােরশন করা।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[৩.৬] িবিবালেয় িডিজটাল
লাইেির িবধা সসারণ

[৩.৬.১] সসািরত িডিজটাল
লাইেির িবধা

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর সসািরত িডিজটাল
লাইেির িবধা ি করা।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন

[৩.৭] বব ও ি কণ ার
াপন

[৩.৭.১] ািপত বব ও ি
কণ ার

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর আায়ী কাােস
বব ও ি কণ ার াপন

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[৪.১] িশাথেদর জ ির
বা করা

[৪.১.১] িশাথেদর ি দান
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর িশাথেদর ি
দােনর বা হণ।

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ সংা
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
বােজট ও 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

িডপাট েম িবিবালয় মরী কিমশন ািপত বব ও ি কণ ার বােজট সংি কায ম সাদেন বােজট আবিক কায ম সকভােব সািদত না হওয়া

িডপাট েম িবিবালয় মরী কিমশন সসািরত িডিজটাল লাইেির িবধা বােজট সংি কায ম সাদেন বােজট আবিক কায ম সকভােব সািদত না হওয়া

িডপাট েম িবিবালয় মরী কিমশন কািশত গেবষণা িতেবদন বােজট সংি কায ম সাদেন বােজট আবিক কায ম সকভােব সািদত না হওয়া

িডপাট েম িবিবালয় মরী কিমশন অেমািদত নন িবভাগ বােজট সংি কায ম সাদেন বােজট আবিক কায ম সকভােব সািদত না হওয়া

িডপাট েম িবিবালয় মরী কিমশন অেমািদত নন অষদ বােজট সংি কায ম সাদেন বােজট আবিক কায ম সকভােব সািদত না হওয়া

িডপাট েম িবিবালয় মরী কিমশন উয়ন ক াব অেমাদন বােজট সংি কায ম সাদেন বােজট আবিক কাজম সকভােব সািদত না হওয়া

িডপাট েম িবিবালয় মরী কিমশন মাার ান ও চািহদামালা িনধ ারণ বােজট সংি কায ম সাদেন বােজট আবিক কাজম সকভােব সািদত না হওয়া

িডপাট েম িবিবালয় মরী কিমশন িম অিধহণ বােজট সংি কায ম সাদেন বােজট আবিক কাজম সকভােব সািদত না হওয়া

িডপাট েম িবিবালয় মরী কিমশন িম উয়ন বােজট সংি কায ম সাদেন বােজট আবিক কাজম সকভােব সািদত না হওয়া


