
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

রবী িবিবালয়, বাংলােদশ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

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

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

সংা ২ ১ ১ ০ ০ ০

[১.২] িবিবালেয় ভৗত ও
অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.১] িবিবালয় াপন
ক আেমাদেনর লে
িডিপিপ ড়াকরণ

তািরখ ৫ ০১-০৮-২০২১ ০১-০৯-২০২১ ০৫-১০-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ১৯-০৪-২০২২

[১.৩] িবিবালেয় জনবল
িনেয়ােগর অেমাদন

[১.৩.১] অেমািদত নন
পদসহ

সংা ৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৭ ১৫

[১.৩.২] িনেয়াগত জনবল সংা ৩ ২৫ ২০ ১৮ ১৭ ১৫

[১.৪] অগ ােনাাম, িবিভ
সংিবিধ ও নীিতমালা ণয়ন

[১.৪.১] সংিবিধ ও নীিতমালা
ণয়ন

সংা ৩ ২ ১ ১ ০ ০

[১.৪.২] খসড়া অগ ােনাাম
ণয়ন

তািরখ ২ ৩০-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ২৫-০৪-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ২৭-০৬-২০২২

২
িবিবালেয়র িশা
বাপনায় ণগতমান
িনিতকরণ;

২০
[২.১] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.১.১] িসিেকট সভা সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

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

[২.১.৩] একােডিমক কাউিল
সভা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[২.১.৪] বােজট বাপনা
কিমর সভা

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[২.১.৫] পিরকনা ও উয়ন
কিমর সভা

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

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%

[২.১] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.১.৬] িসেনট সভা সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[২.২] একােডিমক কােলার
ণয়ন (াতক পয ােয়)

[২.২.১] ১ম বষ  ভিত পরীা তািরখ ১ ২৩-০৭-২০২১ ৩০-০৭-২০২১ ০৬-০৮-২০২১ ১৪-০৮-২০২১ ২০-০৮-২০২১ ১৭-১০-২০২১

[২.২.২] াস আর (১ম বষ ) তািরখ ১ ০১-০৮-২০২১ ০৮-০৮-২০২১ ২২-০৮-২০২১ ০৫-০৯-২০২১ ১২-০৯-২০২১

[২.২.৩] পরীা আর (১ম
বষ )

তািরখ ১ ৩০-০৬-২০২১ ০৪-০৭-২০২১ ১১-০৭-২০২১ ১৮-০৭-২০২১ ২৫-০৭-২০২১

[২.২.৪] পরীার ফল কাশ
(১ম বষ )

তািরখ ১ ৩১-০৮-২০২১ ০৯-০৯-২০২১ ১৬-০৯-২০২১ ২৩-০৯-২০২১ ২৬-০৯-২০২১

[২.৩] আইিস/ আই কাস 
বতন

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

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[২.৪] িশণ কায ম
আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত িশণ
(অভরীণ)

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[২.৫] কািভড-১৯ াভাব
শমেন হীত পদেপ

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

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

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

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৫০

[২.৫.৩] কািভড-১৯ াভাব
শমেন সেচতনতা ি

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০

৩
িবিবালেয়র গেবষণােক
িবমােন উীতকরণ ও
জনশীলতা উাবন;

২০
[৩.১]
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত অভরীণ
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

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%

[৩.২] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[৩.২.১] রবী িবিবালয়
পিকা কাশ

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[৩.২.২] কািশত অা
গেবষণা কাশনা

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.৩] অনলাইন াস

[৩.৩.১] আেয়ািজত অনলাইন
াস

সংা ১ ৩৫০০ ২৮০০ ২৫২০ ২১০০ ১৯৬০

[৩.৩.২] আেয়ািজত অনলাইন
ােস অংশহণত িশাথ

সংা ১ ৫০০ ৪৮০ ৪৭৫ ৪৬০ ৪২০

[৩.৪] িবমান ইারেনট
নটওয়াক সসারণ

[৩.৪.১] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক

এমিবিপএস ২ ৩৯ ২৬ ১৩ ০০ ০০

[৩.৫] ববর
জশতবািষ কী উদযাপন

[৩.৫.১] ববর জীবন ও
কম  িবষয়ক আেলাচনা সভা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৩.৫.২] বব ও ি
িবষয়ক সাংিতক অান

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২

[৩.৬] াধীনতার বণ জয়ী
উদযাপন

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

সংা ২ ২ ২ ১ ০ ০ ৩

[৩.৭] িবিবালেয়র
লাইেির িবধা সসারণ

[৩.৭.১] য়ত ও জান াল সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০

[৩.৮] িশাথেদর ি

[৩.৮.১] বাড  থেক িা
িশাথ

সংা ২ ১৫ ১২ ১০ ৫ ০

[৩.৮.২] িবিবালেয়র
মােম দানত মধা
িা িশাথ

সংা ১ ৩৬ ৩০ ২৫ ২৪ ১৫

৪
উিশায় সংিত িবিনময়,
সমেঝাতা ও সহেযািগতা।

১০
[৪.১] িবিবালয়সেহর
সােথ সহেযািগতা ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] অভরীণ
িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

সংা ১০ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


