
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৯, ২০২১

বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৯, ২০২১

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

ি িনভর িশা
িবােরর লে
িশক ও
কম কতােদর পশাগত
দতা ি ও উ
িশােক িবমােনর
পয ােয় উীত করা

২১

[১.১] একােডিমক
কােলােরর ল অজন

[১.১.১] পিরমািজত একােডিমক কােলার
ণয়ন (অটাম টাম -২০২০)

তািরখ ৩ ১৯-০৮-২০২০ ২৬-০৮-২০২০ ৩১-০৮-২০২০ ১৯-০৮-২০২০

[১.১.২] ভিত/ওিরেয়েশন (সামার টাম -
২০২০)

তািরখ ১.৫ ১৫-০৩-২০২০ ২২-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ১৫-০৩-২০২০

[১.১.৩] অনলাইন াশ  (অটাম টাম -
২০২০)

তািরখ ১.৫ ০৬-০৯-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ২৭-০৯-২০২০ ০৬-০৯-২০২০

[১.১.৪] পরীা  (অটাম টাম -২০২০) তািরখ ১.৫ ০২-১২-২০২০ ০৯-১২-২০২০ ১৬-১২-২০২০ ০২-১২-২০২০

[১.১.৫] পরীার ফলাফল কাশ (ইার
কক ড িরেপাট  জমাদান): (অটাম টাম -
২০২০)

তািরখ ১.৫ ১৫-১২-২০২০ ২২-১২-২০২০ ২৯-১২-২০২০ ১৫-১২-২০২০

[১.২] িশাথেদর ি
দান

[১.২.১] ি (মধা) সংা ১.৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৪৯

[১.২.২] ি (সাধারণ) সংা ১.৫ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ৮৭৭

[১.৩] সংিবিধব
কপের সভা

[১.৩.১] িসিেকট সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ০১

[১.৩.২] একােডিমক কাউিল সভা সংা ১ ৩ ২ ১ ০১

[১.৩.৩] বাড  অব ািডজ সভা সংা ১ ৩৫ ৩০ ২৫ ০৭

[১.৩.৪] অথ  কিম সভা সংা ১ ২ ২ ২ ০১

[১.৩.৫] বােজট ােনজেম কিম সভা সংা ১ ১

[১.৩.৬] বােজট ওয়ািকং প সভা সংা ১ ১

[১.৪] াগার
আিনকায়ন

[১.৪.১] িবভাগীয় চািহদা অযায়ী বই য়
করা

সংা ২ ২০০ ১৫০ ১৩০

[১.৫] Course
curriculum
development

[১.৫.১] এমএস কািরলাম তরী সংা ০.৫ ১

[১.৫.২] Outcome based
curriculum ত করা

সংা ০.৫ ১



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৯, ২০২১

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

িবিবালেয়র
িশক ও িশাথেদর
িষ িবােন উৎকষ 
সাধনকে উত
গেবষণা কায ম
পিরচালনা করণ ও
িবিবালয় কক
উািবত ি
িশণ এবং অা
মাঠ কায েমর
মােম ষক পয ােয়
সসারণকরণ

২০

[২.১] গেবষণা কায ম
পিরচালনাকরণ ও
িবিবালয় কক
উািবত ি
সসারণ

[২.১.১] গেবষণা ক সাদন সংা ৩ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.১.২] গেবষণা কে অদান ল টাকা ৩ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৫০.৪৯

[২.১.৩] গেবষণা  কাশ সংা ৩ ৩ ২ ১ ১

[২.১.৪] ীত জান ােল কাশ সংা ৩ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ৯৫

[২.১.৫] নন গেবষণাগার াপন এবং
িবমান গেবষণাগারসেহর সংার ও
উয়ন

সংা ২ ২ ১

[২.১.৬] বািনক যপািত য় সংা ২ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৭০

[২.১.৭] সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের
আেয়াজন

সংা ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫

[২.১.৮] দশী িবেদশী িবিবালেয়র সােথ
এমওইউ ার

সংা ১ ২ ১

[২.১.৯] গেবষণা ও িশ িতােনর সােথ
এমওইউ ার

সংা ১ ২ ১ ১

৩

জািতর জনক বব
শখ িজর
রহমােনর জ
শতবািষ কী উদযাপন

১০
[৩.১] িজব শতবষ 
উদযাপন

[৩.১.১] ববর জীবন ও কম  িবষয়ক
আেলাচনা সভার আেয়াজন

সংা ৫ ২ ১

[৩.১.২] বব ও াধীনতা িবষয়ক িবতক
িতেযাগীতা/সাংিতক অান আেয়াজন

সংা ৫ ২ ১ ১

৪
বিহরান কায েমর
মােম উািবত
ি হার

৭
[৪.১] উািবত
িসহ ষক পয ােয়
হার

[৪.১.১] টকেনালিজ াফার িবষয়ক মলা,
সিমনার ও ষক িশণ আেয়াজন

সংা ৭ ০৫ ০৪ ০৩ ২



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৯, ২০২১

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%

৫

দেশর িষ িশার
সার ও উৎকষ 
সাধনকে িবএস,
এমএস ও িপএইচিড
িশাথর সংা ি
করা

৫

[৫.১] িষ িশার সার
ও উৎকষ  সাধনকে
িশাথর সংা ি
করা

[৫.১.১] অেমািদত জনবল সরাসির ও
পয ােয়ায়ন এর মােম িনেয়াগ দান

সংা ১ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪৮

[৫.১.২] একােডিমক ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

বগ  িমটার ১ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ২৮৮০

[৫.১.৩] আবািসক ভৗত অবকাঠােমা উয়ন বগ  িমটার ১ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ৪০০

[৫.১.৪] ছা হেলর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

বগ  িমটার ১ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ৪৫০

[৫.১.৫] ছাী হেলর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

বগ  িমটার ০.৫ ২৫০০ ২০০০ ১৮০০ ৭২০

[৫.১.৬] অভরীণ রাা ও আরিসিস
সারেফইজ ইন িনম াণ এবং িম উয়ন

বগ  িমটার ০.৫ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৫০০০

৬

ািবিধ
িতপালনব ক
কািভট-১৯ িতেরাধ
বা হণ

৫
[৬.১] কািভট-১৯
িতেরাধ বা
জাড়দারকরণ

[৬.১.১] শাসিনক ভবেন িডজইনেফকশন
চার াপন

সংা ২.৫ ১

[৬.১.২] দরিভিক হা ািনটাইজার
সরবরাহকরণ

ােকজ ২.৫ ১

৭
ত ি খােতর
উয়ন

৪
[৭.১] ত ি খােত
েগাপেযাগী উয়ন

[৭.১.১] Ek Sheba
Government (আমার সরকার)
িসেম চাকরণ

ােকজ ১ ১

[৭.১.২] কিউটার মরামত সংা ১ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৭৫ ১৪১

[৭.১.৩] ইারেনট সংেযাগ ও মরামত সংা ১ ১৫০ ১২০ ১১০ ১০০ ১৪২

[৭.১.৪] Plagiarism সািভ স
সাবসিপশন হন

ােকজ ০.৫ ১

[৭.১.৫] Eduroam সািভ স বাবায়ন ােকজ ০.৫ ১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৯, ২০২১

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%

৮

আেয়ািজত কা-
কািরলাম/ এা
কািরলাম
একিভজ
(সাংিতক অান,
িবতক িতেযাগীতা,
বািষ ক ীড়া
িতেযাগীতা,
ইনেডার, আউটেডার
গম ইতািদ)
আেয়াজন

৩

[৮.১] বািষ ক কা-
কািরলাম/ এা
কািরলাম কায ম
পিরকনা ণয়েনর
মােম কায সাদন

[৮.১.১] টাম িভিক িতেযাগীতা সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১৯, ২০২১

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

১১

[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 ৩

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৩

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৩

[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: মলবার, জায়াির ১৯, ২০২১

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 ি

৮

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৫

[এম.২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[এম.২.২.১] নতম এক উাবনী
/ উয়ন উোগ চাত

জনঘা ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[এম.২.৩.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৪

[এম.২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৪.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১

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

[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

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১২

[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


