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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

রিজার, রবী িবিবালয়, বাংলােদশ

এবং

সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

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।  িবিবালেয়  ২০২০-২০২১
িশাবষ  পয  ৪ অষেদর অ  ৫ িবভােগ মাট ৪২৭ জন িশাথ ভিত স হেয়েছ। িবিভ িণর পেদ মাট ১৯৫ জন জনবল
িনেয়াগ স হেয়েছ। একােডিমক ও শাসিনক কায ম পিরচালনার জ িবনা ভাড়ায় ৩ িশা িতােনর অবকাঠােমা বহার, ১
পচতলা ভবন ও ১ চারতলা ভবেনর ৩ ার ভাড়া, ১ ছাী হােল ভাড়া এবং আনসার কা ও বাস িডেপা ভাড়া নওয়া হেয়েছ।
এছাড়া ঢাকায় ভাড়াত ১ াট অিতিথ ভবন িহেসেব বহার করা হে। ১০ যানবাহন, অিফস আসবাবপ, কিউটার, জনােরটর,
ফেটাকিপয়ার  মিশন  ও  আষিক যপািত  য়  করা  হেয়েছ।  পরীা  সংা  ইআইএমএস  সফটওয়ার  উয়ন  এবং  কিউটার  াব
াপন। িবিবালেয়র ায়ী অবকাঠােমা উয়েনর জ ২২৫ একর িম অিধহণ ও উয়ন ক অেমাদেনর জ িয়াধীন রেয়েছ।
২০২০ সােল জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর জশতবািষ কী এবং ২০২১ সােল বাংলােদেশর াধীনতার বণ জয়ী উপলে
িবিভ কম িচর আেয়াজন এবং ‘য কেরাল শখ িজব’ ারক  কাশ। রবী িবিবালয় পিকার ২ সংা কািশত হেয়েছ।
িবিভ কম িচর মােম উযািপত হে বব শখ িজর রহমান-এর জশতবািষ কী ও াধীনতার বণ জয়ী। এছাড়া অায়ী
াগােরর এক কে বব শখ িজর রহমান ও ি কন ার াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সমা : িতিত িত িবিবালেয়র ে উয়ন ক হণব ক অবকাঠােমা উয়ন, একােডিমক ও শাসিনক কায ম সাদেনর
জ ক পিরচালক িনেয়াগসহ অা জনবল িনেয়াগ করার া থাকেলও এ িবিবালেয়র ে তা হয়িন। িনজ অবকাঠােমা না
থাকায় ানীয় িতন কেলেজর একােডিমক ভবনসহ অায়ী কাাস িহেসেব বহার কের পাঠদান অাহত রাখা এবং ভাড়াত অিফস
ভবেন শাসিনক কােজ করা হ হেয় পড়েছ।
চােল : ততম সমেয়র মে িবিবালেয়র জ িনধ ািরত ােনর িম অিধহণ ও অবকাঠােমা উয়েনর জ ক অেমাদন। এছাড়া
িবাপী কেরানা ভাইরােসর াভােবর ফেল িবিবালেয়র িশা কায মসহ অা াভািবক কায ম অাহত রাখা বড় চােল হেয়
দড়াে।

ভিবৎ পিরকনা:

িবিবালেয়র জ িনধ ািরত ােনর ২২৫ একর িম অিধহণ, ায়ী কাােসর জ ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ, ২৫৫৪৭.৯৫ ল টাকা
ািলত য় সিলত ৩ বছর ময়ািদ  উয়ন ক অেমাদন ও বাবায়েনর মােম রবী িবিবালয়,  বাংলােদশ এক সাংিতক
িবিবালয় িহেসেব িবের েক মাথা  কের দাড়ােব। এছাড়াও ১. েগাপেযাগী অষদ, িবভাগ 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 করার লে অগ ােনাাম, িবিধ, সংিবিধ ও নীিতমালা ণয়ন করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উয়ন  ক  অেমাদেনর  বা  হণ,  িবিবালেয়র  জ  অন  ১০০  একর  িম  অিধহণ;  নন  ১  িবভাগ  চাকরণ;
েয়াজনীয় িশক, কম কতা ও কম চারী িনেয়ােগর অেমাদন ও বােজট বরা; ১ িশাথ বাস, ১ িমিন বাস এবং ১
মাইোবাস  য়;  বিতক সরামািদ  য়,  আসবাবপ য়;  িবিবালেয়র  িশাথেদর  জ আবািসক িবধা  ও  িচিকৎসার
বাকরণ; কিউটার াব সসারণ, আইিস/আইিকউএিস সল াপন। িশকের গেবষণার জ বােজট ৮ ল টাকায়
ি । দির ও মধািব িশাথেদর ি ও বইপ েয়র জ অথ  অদান, াগাের বইপ সামিয়কী য় এবং অনলাইন িশা
কায ম র েয়াজনীয় বা হণ। কািভড-১৯ শমেন বা হণ।
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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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার, রবী িবিবালয়, বাংলােদশ

এবং

সিচব,  বাংলােদশ  িবিবালয়  মরী  কিমশন-এর  মে  ২০২১  সােলর  ন  মােসর  ২৩  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), কম সাদেনর  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 িবিনম ােণ সহায়তা করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১.  বাংলােদশ  :  ইিতহাস-ঐিতহ-সমাজ-সংিত  ও  সািহত,  বব  ও  ি,  মৗিলক  ও  ভৗতিবান  এবং  বসায়
িশার অিধকতর সসারণ;
২. িবিবালেয়র িশা বাপনায় ণগতমান িনিতকরণ;
৩. িবিবালেয়র গেবষণােক িবমােন উীতকরণ ও জনশীলতা উাবন;
৪. উিশায় সংিত িবিনময়, সমেঝাতা ও সহেযািগতা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  িবিবালেয়র  ভৗত  অবকাঠােমা  উয়েনর  লে  িম  অিধহণ  ও  িবিবালয়  াপন  কের  অেমাদন  ও
বাবায়েনর  কাজ  রািত  করা;
২. িবিবালয় মরী কিমশন, িশা মণালয় ও সরকাির িসা অযায়ী িবিবালেয়র জ িনধ ািরত কায াবিল
যথারীিত  সাদন  করা;
৩.  িশা,  সংিত  ও  গেবষণার  মান  উয়েনর  লে  দিশ-িবেদিশ  িবিবালয়/িতােনর  সে  সংিত,  উয়ন  ও
গেবষণা-িবষয়ক  তের  িবিনময়  করা;
৪. িবিবালেয়র িশা কায ম অসরণব ক পরীা হণ ও সনদ দান;
৫. বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন (িবমক) কক দ বােজেটর সােথ িনজ আেয়র সময়ব ক িবিধ মাতােবক
বাবায়ন করা;
৬. িশার ণগত মান উয়ন এবং দ বাপনার লে িশক/কম কতা/কম চারীেদর উিশা, গেবষণা ও িশেণর
েযাগ ি করা;
৭. িবিবালেয়র জ অগ ােনাাম, িবিভ সংিবিধ, িবধান ও নীিতমালা ণয়ন করা, যােত িবিবালেয়র কায ম
ুভােব সাদন করা যায়;
৮. জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান-এর জশতবািষ কী উদযাপন এবং াধীনতার বণ জয়ী উপলে সরকাির
িনেদ শনা ও িবিবালেয়র িনজ কম িচ বাবায়ন। জাতীয় ও আজািতক িদবসসহ যথাযথভােব উদযাপন করেত
িশাথীেদরেক সৃ করা এবং এসব িদবেসর তাৎপয  সেক অবিহত করা;
৯. িবমান ৫ িবভােগ িত বেষ র বািষ ক পরীায় উীণ  িশাথেদর মে ১ম, ২য় ও ৩য় ান অিধকারীেক রাজ
বােজেটর আওতায় মািসক ২০০০.০০ টাকা ি দান এবং বািষ ক ৩০০০.০০ টাকা বই য় বাবদ দান করা এবং
াট েফান েয়র জ ঋণ িবতরণ করা;
১০. িবিভ সামািজক ও সবালক কায ম সেক িশাথেদর আহী কের তালা এবং তােদর অংশহণ িনিত করা;
১১. বািষ ক কম সাদন ির সক বাবায়ন ও বািষ ক কম শালার আেয়াজন িনধ ািরত সমেয়র মে করা।



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১১, ২০২১ ২১:৫৮ া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, আগ ২৯, ২০২১

১২. াাড  আউটকাম বসড কািরলাম ণয়ন বা উয়েনর মােম িশার ণগত মান িনিতকরণ
১৩. িবিবালেয়র িবিধব কিমসেহর সভা আেয়াজন করা।



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১১, ২০২১ ২১:৫৮ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, আগ ২৯, ২০২১

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

উিশায় ছাী ভিতর হার ভিতত ছাী % (সংা) ৪৪% (৬৫) ৪১% (৭০) ৪৫% ৪৬% ৪৭%
রবী িবিবালয়, বাংলােদশ-এর
একােডিমক কাউিল ও সংি িবভাগ

রিজার দেরর একােডিমক শাখা

উিশায় িশক-িশাথ
অপাত

িত িশক অপাত
িশাথ

অপাত ১:১১ ১:১৭ ১:২২ ১.২০ ১:২০ রবী িবিবালয়, বাংলােদশ ও িবমক রিজার দেরর একােডিমক শাখা

াতক িডিধারীর হার ির হার % (সংা) -- -- -- ৮৮% (১০০) ৪০% (১৪০) রবী িবিবালয়, বাংলােদশ ও িবমক রিজার দেরর একােডিমক শাখা

বািষ ক পিতেত পরীার
ফলাফল কাশ

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

রবী িবিবালয় পিকা
কাশ

কািশত পিকা সংা ০ ২ ২ ২ ২ রবী িবিবালয়, বাংলােদশ
িবিবালেয়র জনসংেযাগ, রিজার
দেরর একােডিমক শাখা এবং পিকা
সাদনা পিরষদ।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১১, ২০২১ ২১:৫৮ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, আগ ২৯, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১১, ২০২১ ২১:৫৮ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, আগ ২৯, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] বাংলােদশ : ইিতহাস-
ঐিতহ-সমাজ-সংিত ও
সািহত, বব ও ি,
মৗিলক ও ভৗতিবান এবং
বসায় িশার অিধকতর
সসারণ;

২০

[১.১] িবিবালেয় নন
িবভাগ অেমাদন

[১.১.১] আেমািদত নন
িবভাগ

সমি সংা ২ ২ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ১ ২

[১.২] িবিবালেয় ভৗত ও
অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.১] িবিবালয় াপন
ক আেমাদেনর লে
িডিপিপ ড়াকরণ

তািরখ তািরখ ৫ ০ ০ ০১.০৮.২১ ০১.০৯.২১ ০৫.১০.২১ ৩০.১১.২১ ১৯.০৪.২২ ০ ০

[১.৩] িবিবালেয় জনবল
িনেয়ােগর অেমাদন

[১.৩.১] অেমািদত নন
পদসহ

সমি সংা ৫ ৬৭ ২০ ২৫ ২০ ১৮ ১৭ ১৫ ৫০ ৬০

[১.৩.২] িনেয়াগত জনবল সমি সংা ৩ ৬৫ ৯৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৭ ১৫ ৫০ ৬০

[১.৪] অগ ােনাাম, িবিভ
সংিবিধ ও নীিতমালা ণয়ন

[১.৪.১] সংিবিধ ও নীিতমালা
ণয়ন

সমি সংা ৩ ০ ০ ২ ১ ১ ০ ০ ২ ১

[১.৪.২] খসড়া অগ ােনাাম
ণয়ন

তািরখ তািরখ ২ ০ ০ ৩০.০১.২২ ২৮.০২.২২ ২৫.০৪.২২ ৩০.০৫.২২ ২৭.০৬.২২ ২৯.০৮.২২ ২৪.১০.২২

[২] িবিবালেয়র িশা
বাপনায় ণগতমান
িনিতকরণ;

২০
[২.১] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.১.১] িসিেকট সভা সমি সংা ৩ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[২.১.২] অথ  কিমর সভা সমি সংা ২ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[২.১.৩] একােডিমক কাউিল
সভা

সমি সংা ২ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[২.১.৪] বােজট বাপনা
কিমর সভা

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.১.৫] পিরকনা ও উয়ন
কিমর সভা

সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.১.৬] িসেনট সভা সমি সংা ১ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[২.২] একােডিমক কােলার
ণয়ন (াতক পয ােয়)

[২.২.১] ১ম বষ  ভিত পরীা তািরখ তািরখ ১ ০৮.১২.১৮ ০৭.১২.১৯ ২৩.০৭.২১ ৩০.০৭.২১ ০৬.০৮.২১ ১৪.০৮.২১ ২০.০৮.২১ ০৭.০১.২২ ০২.১২.২২

[২.২.২] াস আর (১ম বষ ) তািরখ তািরখ ১ ১৭.০২.১৯ ০৫.০২.২০ ০১.০৮.২১ ০৮.০৮.২১ ২২.০৮.২১ ০৫.০৯.২১ ১২.০৯.২১ ১৩.০২.২২ ০৫.০২.২৩

[২.২.৩] পরীা আর (১ম
বষ )

তািরখ তািরখ ১ ০২.১২.১৮ ১১.১১.১৯ ৩০.০৬.২১ ০৪.০৭.২১ ১১.০৭.২১ ১৮.০৭.২১ ২৫.০৭.২১ ১৬.০১.২২ ১৮.১২.২২

[২.২.৪] পরীার ফল কাশ
(১ম বষ )

তািরখ তািরখ ১ ০৭.০৭.১৯ ০৮.০৩.২০ ৩১.০৮.২১ ০৯.০৯.২১ ১৬.০৯.২১ ২৩.০৯.২১ ২৬.০৯.২১ ৩১.০৩.২২ ০৫.০৩.২৩



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১১, ২০২১ ২১:৫৮ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, আগ ২৯, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.৩] আইিস/ আই কাস 
বতন

[২.৩.১] াতক/াতেকার
পয ােয়র িসেলবােস অ 
আইিস কাস 

সমি সংা ১ ১ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ৫ ৫

[২.৪] িশণ কায ম
আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত িশণ
(অভরীণ)

সমি সংা ১ ০ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.৫] কািভড-১৯ াভাব
শমেন হীত পদেপ

[২.৫.১] হা
ািনটাইজার/া রা
সামী বহােরর েযাগ
(িণক, একােডিমক ও
শাসিনক ভবনসহ ইতািদ)

সমি সংা ১ ০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[২.৫.২] িশক, কম কতা,
কম চারী ও িশাথেদর
টিলেমিডিসন সবা দান

সমি সংা ১ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৬৫

[২.৫.৩] কািভড-১৯ াভাব
শমেন সেচতনতা ি

সমি সংা ১ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৫ ৫

[৩] িবিবালেয়র গেবষণােক
িবমােন উীতকরণ ও
জনশীলতা উাবন;

২০

[৩.১]
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত অভরীণ
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৫

[৩.২] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[৩.২.১] রবী িবিবালয়
পিকা কাশ

সমি সংা ২ ০ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৩.২.২] কািশত অা
গেবষণা কাশনা

সমি সংা ১ ০ ১৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ১১, ২০২১ ২১:৫৮ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, আগ ২৯, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.৩] অনলাইন াস

[৩.৩.১] আেয়ািজত অনলাইন
াস

সমি সংা ১ ০ ১০৬০ ৩৫০০ ২৮০০ ২৫২০ ২১০০ ১৯৬০ ৪২০০ ৪২০০

[৩.৩.২] আেয়ািজত অনলাইন
ােস অংশহণত িশাথ

সমি সংা ১ ০ ৪২০ ৫০০ ৪৮০ ৪৭৫ ৪৬০ ৪২০ ৬০০ ৭৫০

[৩.৪] িবমান ইারেনট
নটওয়াক সসারণ

[৩.৪.১] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক

সমি এমিবিপএস ২ ৪৮ ২৫৩ ৩৯ ২৬ ১৩ ০০ ০০ ৬৫ ৬৫

[৩.৫] ববর
জশতবািষ কী উদযাপন

[৩.৫.১] ববর জীবন ও
কম  িবষয়ক আেলাচনা সভা

সমি সংা ২ ০ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.৫.২] বব ও ি
িবষয়ক সাংিতক অান

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৬] াধীনতার বণ জয়ী
উদযাপন

[৩.৬.১] াধীনতা ও ি
িবষয়ক আেলাচনা সভা,
সিমনার ও অা আেয়াজন

সমি সংা ২ ০ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ০

[৩.৭] িবিবালেয়র
লাইেির িবধা সসারণ

[৩.৭.১] য়ত ও জান াল সমি সংা ২ ০ ৩১২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ১৫০০ ১৫০০

[৩.৮] িশাথেদর ি
[৩.৮.১] বাড  থেক িা
িশাথ

সমি সংা ২ ১৩ ১৩ ১৫ ১২ ১০ ৫ ০ ৩০ ৪৫

[৩.৮.২] িবিবালেয়র
মােম দানত মধা
িা িশাথ

সমি সংা ১ ০ ২৫ ৩৬ ৩০ ২৫ ২৪ ১৫ ৪১ ৪৫

[৪] উিশায় সংিত
িবিনময়, সমেঝাতা ও
সহেযািগতা।

১০
[৪.১] িবিবালয়সেহর
সােথ সহেযািগতা ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] অভরীণ
িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

সমি সংা ১০ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ০ ০ ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ০ ০ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ০ ০ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ০ ০ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ০ ০ ৩ ৩

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

আিম, সিচব, বাংলােদশ ি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

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ IQAC ইউশনাল কায়িল এের সল

২ IT ইনফরেমশন টকেনালিজ

৩ Mbps মগাবাইট পার সেক

৪ MOU মেমােরাম অব আারািং

৫ RUB Rabindra University, Bangladesh

৬ SIP ল ইভেম েজ

৭ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেির

৮ ইউিজিস ইউিনভািস  াস কিমশন

৯ িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

১০ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

১১ রিববা রবী িবিবালয়, বাংলােদশ

১২ হিমস (HEMIS) হায়ার এেকশন ােনজেম ইনফরেমশন িসেম
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] িবিবালেয় নন িবভাগ অেমাদন [১.১.১] আেমািদত নন িবভাগ িবিবালেয়র রিজার দর অেমাদেনর চািহদা ও অেমাদনপ

[১.২] িবিবালেয় ভৗত ও অবকাঠােমা উয়ন
[১.২.১] িবিবালয় াপন ক আেমাদেনর লে িডিপিপ
ড়াকরণ

রবী িবিবালয় বাংলােদশ-এর পিরকনা ও
উয়ন দর

কের খসড়া ড়াকরণ ও উতন অিফেস রেণর প

[১.৩] িবিবালেয় জনবল িনেয়ােগর অেমাদন
[১.৩.১] অেমািদত নন পদসহ রিজার দেরর সংাপন শাখা জনবল িনেয়ােগর চািহদা ও অমিত প

[১.৩.২] িনেয়াগত জনবল রিজার দের সংাপন শাখা িবাপন ও িসিেকট সভায় অেমাদন

[১.৪] অগ ােনাাম, িবিভ সংিবিধ ও নীিতমালা
ণয়ন

[১.৪.১] সংিবিধ ও নীিতমালা ণয়ন রিজার দেরর সংাপন শাখা সভার নাশ/িসিেকেটর অেমাদন

[১.৪.২] খসড়া অগ ােনাাম ণয়ন রিজার দেরর সংাপন শাখা খসড়া অগ ােনাাম/িসিেকেটর অেমাদন

[২.১] সংিবিধব কায েমর কােলার
[২.১.১] িসিেকট সভা রিজার দেরর কাউিল শাখা সভার নাশ ও কায িববরণী

[২.১.২] অথ  কিমর সভা িবিবালেয়র অথ  ও িহসাব দর সভার নাশ ও কায িববরণী

[২.১] সংিবিধব কায েমর কােলার

[২.১.৩] একােডিমক কাউিল সভা রিজার দেরর কাউিল শাখা সভার নাশ ও কায িববরণী

[২.১.৪] বােজট বাপনা কিমর সভা িবিবালেয়র অথ  িহসাব দর সভার নাশ ও কায িববরণী

[২.১.৫] পিরকনা ও উয়ন কিমর সভা পিরকনা ও উয়ন দর সভার নাশ ও কায িববরণী

[২.১.৬] িসেনট সভা রিজার দেরর কাউিল শাখা সভার নাশ ও কায িববরণী

[২.২] একােডিমক কােলার ণয়ন (াতক
পয ােয়)

[২.২.১] ১ম বষ  ভিত পরীা িবিবালেয়র একােডিমক শাখা ভিত পরীার নাশ ও িবাপন

[২.২.২] াস আর (১ম বষ ) িবিবালেয়র িবভাগসহ ােসর ন

[২.২.৩] পরীা আর (১ম বষ ) িবিবালেয়র িবিভ িবভাগ পরীা আেয়াজেনর ন ও নাশ

[২.২.৪] পরীার ফল কাশ (১ম বষ ) িবিভ িবভাগ ও পরীা িনয়ক দর পরীার ফল কাশ িবষয়ক নাশ

[২.৩] আইিস/ আই কাস  বতন [২.৩.১] াতক/াতেকার পয ােয়র িসেলবােস অ  আইিস কাস  িবিবালেয়র পচ িবভাগ িসেলবাস ও ন

[২.৪] িশণ কায ম আেয়াজন [২.৪.১] আেয়ািজত িশণ (অভরীণ) রিজার দেরর সংাপন শাখা
অভরীণ িশেণর নাশ ও িশণ িসিডউল এবং
অংশহণকারীেদর তািলকা

[২.৫] কািভড-১৯ াভাব শমেন হীত পদেপ

[২.৫.১] হা ািনটাইজার/া রা সামী বহােরর েযাগ
(িণক, একােডিমক ও শাসিনক ভবনসহ ইতািদ)

িবিবালেয়র রিজার দর ও মিডেকল
সার

য় কায ােদশ/অেমাদন

[২.৫.২] িশক, কম কতা, কম চারী ও িশাথেদর টিলেমিডিসন সবা
দান

মিডেকল সার
রিজার খাতার কিপ বা মিডেকল অিফসােরর
তয়নপ

[২.৫.৩] কািভড-১৯ াভাব শমেন সেচতনতা ি মিডেকল সার ও রিজার দর িবিভ সেচতনতালক িবষেয়র িরিচ

[৩.১] সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ আেয়াজন [৩.১.১] আেয়ািজত অভরীণ সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের রিজার দর
সভা, সিমনার ও কনফােরের নাশ এবং আেলাচক ও
অংশহণকারীেদর তািলকা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ
[৩.২.১] রবী িবিবালয় পিকা কাশ

িবিবালেয়র সাদনা পষ দ ও জনসংেযাগ
দর

কািশত পিকা

[৩.২.২] কািশত অা গেবষণা কাশনা িবিবালেয়র িশক ও কম কতা কািশত গেবষণা কাশনা/বই

[৩.৩] অনলাইন াস
[৩.৩.১] আেয়ািজত অনলাইন াস িবিবালেয়র িবভাগসহ অনলাইন াস এর উপিিত / ন

[৩.৩.২] আেয়ািজত অনলাইন ােস অংশহণত িশাথ িবিবালেয়র িবভাগসহ
অনলাইন ােস অংশহণকারী িশাথেদর উপিিতর
তািলকা

[৩.৪] িবমান ইারেনট নটওয়াক সসারণ [৩.৪.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক রিজার দেরও অধীন আইিস সল নন সংেযাগ অথবা সসািরত নটওয়ােকর অমিতপ

[৩.৫] ববর জশতবািষ কী উদযাপন
[৩.৫.১] ববর জীবন ও কম  িবষয়ক আেলাচনা সভা িবিবালেয়র রিজার সভার নাশ

[৩.৫.২] বব ও ি িবষয়ক সাংিতক অান িবিবালয় িবভাগসহ
সাংিতক অান আেয়াজেনর িভিডও / িরিচ এবং
নাশ

[৩.৬] াধীনতার বণ জয়ী উদযাপন
[৩.৬.১] াধীনতা ও ি িবষয়ক আেলাচনা সভা, সিমনার ও
অা আেয়াজন

িবিবালেয়র রিজার দর সভা সিমনার ও অা অান আেয়াজেনর নাশ

[৩.৭] িবিবালেয়র লাইেির িবধা সসারণ [৩.৭.১] য়ত ও জান াল কীয় াগার ও িবিভ দর ও িবভাগসহ বই েয়র কায ােদশ ও সংা

[৩.৮] িশাথেদর ি [৩.৮.১] বাড  থেক িা িশাথ
িবিবালেয়র রিজার দেরর একােডিমক
শাখা ও পরীা িনয়ক শাখা

িা িশাথেদর তািলকা ও নাশ

[৩.৮] িশাথেদর ি [৩.৮.২] িবিবালেয়র মােম দানত মধা িা িশাথ
িবিবালেয়র রিজার দেরর একােডিমক
শাখা ও পরীা িনয়ক দর

িা িশাথেদর তািলকা ও নাশ

[৪.১] িবিবালয়সেহর সােথ সহেযািগতা ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] অভরীণ িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ িবিবালেয়র িবিভ িবভাগ ও দরসহ ািরত এমওইউ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

িবিবালেয় ভৗত ও অবকাঠােমা উয়ন িবিবালয় াপন ক আেমাদন
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা
মণালয়

িডিপিপ অেমাদেনর বা হণ।

াধীনতার বণ জয়ী উদযাপন
াধীনতা ও ি িবষয়ক আেলাচনা সভা, সিমনার ও অা
আেয়াজন

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

িশাথেদর ি িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ ি বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

ববর জশতবািষ কী উদযাপন ববর জীবন ও কম  িনেয় আেলাচনা সভা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

ববর জশতবািষ কী উদযাপন
বব ও াধীনতা িবতক িতেযািগতা/িবিভ সাংিতক
অান/ইতািদ

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

িবিবালেয়র লাইেির িবধা সসারণ য়ত বই বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ রবী িবিবালয় পিকা কাশ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ কািশত গেবষণা িতেবদন বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ আেয়াজন আেয়ািজত অভরীণ সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

কািভড-১৯ াভাব শমেন হীত পদেপ
হা ািনটাইজার/া রা সামী বহােরর েযাগ
(িণক, একােডিমক ও শাসিনক ভবনসহ ইতািদ)

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

িবিবালেয় জনবল িনেয়ােগর অেমাদন অেমািদত নন পদসহ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

িবিবালেয় জনবল িনেয়ােগর অেমাদন িনেয়াগত জনবল বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব

িবিবালেয় নন িবভাগ অেমাদন আেমািদত নন িবভাগ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক েয়াজনীয় বােজট বরা সােপে কায ম ুভােব
সাদন সব
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


