
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৫, ২০২২

বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৫, 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

আজািতক
মােনর িশাদান
কায ম
পিরচালনা করা

২০

[১.১] একােডিমক
কােলােরর ল
অজন

[১.১.১] াশ  তািরখ ১ ৩০-১০-২০২১ ০৩-১১-২০২১ ১৮-১১-২০২১ ১০-১১-২০২১ ১৭-১১-২০২১

[১.১.২] পরীা  তািরখ ১ ৩০-০১-২০২২ ০৬-০২-২০২২ ০৬-০৩-২০২২ ০৬-০৪-২০২২ ২৫-০৪-২০২২ ১০-০১-২০২২

[১.১.৩] পরীার ফলাফল কাশ
(ইার কক ড িরেপাট 
জমাদান):

তািরখ ১ ১০-০২-২০২২ ১০-০৩-২০২২ ১০-০৪-২০২২ ১০-০৫-২০২২ ১০-০৫-২০২২ ১৩-০৯-২০২১

[১.১.৪] পিরমািজত একােডিমক
কােলার ণয়ন

তািরখ ০.৫ ০৩-১০-২০২১ ০৩-১১-২০২১ ০২-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২১ ৩০-১২-২০২১

[১.১.৫] ভিত/ওিরেয়েশন তািরখ ০.৫ ১৬-০২-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ১৬-০৩-২০২২ ২৮-০৩-২০২২ ১৪-০৪-২০২২ ০৩-০২-২০২২

[১.২] িশাথেদর ি
দান

[১.২.১] ি (মধা) সংা ১ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[১.২.২] ি (সাধারণ) সংা ১ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ২৬৬

[১.৩] সংিবিধব
কপের সভা

[১.৩.১] িসিেকট সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[১.৩.২] একােডিমক কাউিল
সভা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

[১.৩.৩] বাড  অব ািডজ সভা সংা ১ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১৯

[১.৩.৪] অথ  কিম সভা সংা ১ ২ ২ ২ ২ ২



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৫, 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%

[১.৩] সংিবিধব
কপের সভা

[১.৩.৫] বােজট ােনজেম
কিম সভা

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৩.৬] বােজট ওয়ািকং প সভা সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৪] াগার
আিনকায়ন

[১.৪.১] িবভাগীয় চািহদা অযায়ী
বই য় করা

সংা ১ ২০০ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১০০

[১.৫] Course
curriculum
development

[১.৫.১] এমএস কািরলাম তরী সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ৩

[১.৫.২] Outcome based
curriculum ত করা

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৬] িষ িশার
সার ও িশাথর
সংা ি

[১.৬.১] অেমািদত জনবল
সরাসির ও পয ােয়ায়েনর মােম
িনেয়াগ

সংা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ৪০

[১.৬.২] নন ০২  ১০ তলা
(৩৬,৬৬৩ বগ  িমটার)
একােডিমক ভবন িনম ান

শতকরা
হার

১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫

[১.৬.৩] নন ০২  ১০ তলা
(১৩,৬৬১ বগ  িমটার) ইউিল
ভবন িনম ান

শতকরা
হার

১ ১৭ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৪

[১.৬.৪] নন ০১  ১০ তলা
(২০,৫০০ বগ  িমটার) ছা হেলর
ভবন িনম ান

শতকরা
হার

১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪

[১.৬.৫] নন ০১  ১০ তলা
(২০,৫০০ বগ  িমটার) ছাী হেলর
ভবন িনম ান

শতকরা
হার

১ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৪



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৫, 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

উত গেবষণা
কায ম
পিরচালনাকরণ,
উািবত ি
িশণ এবং
ষক পয ােয়
সসারণ করা

২০

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

[২.১.১] গেবষণা ক সাদন সংা ৩ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

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

[২.১.২] গেবষণা কে অদান
ল
টাকা

৩ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৭৫.৩২

[২.১.৩] গেবষণা  কাশ সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ১

[২.১.৪] ীত জান ােল ব
কাশ

সংা ৩ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ৭৯

[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 ৫৮

[২.১.৭]
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের
আেয়াজন

সংা ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৪

[২.১.৮] দশী িবেদশী
িবিবালেয়র সােথ এমওইউ
ার

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[২.১.৯] গেবষণা ও িশ
িতােনর সােথ এমওইউ ার

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০ ১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৫, 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

বিহরান
কায েমর
মােম
বেশরিব
উািবত ি
হার িবষয়ক
কম চী
বাবায়ন করা

১০
[৩.১] উািবত
িসহ ষক
পয ােয় হার

[৩.১.১] টকেনালিজ াফার
িবষয়ক সিমনার আেয়াজন

সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.১.২] টকেনালিজ াফার
িবষয়ক ষকেদর সেচতনতালক
িশণ আেয়াজন

সংা ৩ ৩ ২ ১ ২

[৩.১.৩] টকেনালিজ াফার
িবষয়ক মলা আেয়াজন

সংা ৩ ৩ ২ ১ ২

৪

’িজবষ ’
উপলে
জনিহতকর এবং
জনকােণর
সে সক
কম পিরপকনা
ণয়ন ও
বাবায়ন করা

১০

[৪.১] িজববষ 
উদযাপন উপলে
জনকাণকর কায ম
হণ করা।

[৪.১.১] ষক পয ােয়
িবিবালয় কক উািবত
জােতর িবনাে বীজ িবতরণ
কম িচ

সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.১.২] মাঠ পয ােয় াণী সবা
সাহ পালন

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০ ১

[৪.১.৩] িষ িবষেয় পরামশ  সভা
আেয়াজন

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০

৫

িডিজটাল
বাংলােদশ
িবিনম ােন ত
ও ি
খােতর উয়ন
সাধন করা

১০

[৫.১] িবিবালয়
পয ােয় ত ও ি
খােত েগাপেযাগী
উয়ন

[৫.১.১] আইিপ ফান িসেম
চাকরণ

সংা ৪ ২০০ ১৫০ ১০০ ৮০ ৫০

[৫.১.২] কিউটার মরামত সংা ২ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৭৫ ২০০ ৭৮

[৫.১.৩] ইারেনট সংেযাগ ও
মরামত

সংা ২ ১৫০ ১২০ ১১০ ১০০ ৮০ ৬৮

[৫.১.৪] BSMRAU e-
Diary চাকরণ

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৫, 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


