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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:

বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয় (বেশরিব) িষ িশায় এক উতর িশা িতান যখােন কাস  িডট িসেেম
িবএস, এমএস ও িপএইচিড িডি দান করা হয় । কাস  িডট িসেেম িশা দােনর ধারাবািহকতায় িবগত ০৩ বছের িবিবালেয়র
৫৩০ জন িবএস, ৩৯৮ জন এমএস ও ১৭ জন িশাথেক িপএইচিড িডি দান করা হেয়েছ। িবএস াােমর কািরলাম পিরমাজন ও
সংেশাধন  কের  (Outcome Based)  েগাপেযাগী  করা  হেয়েছ।  ইিতমে  ােয়ট  াাম,  িবএস  িষ  ও  িবএস  মাৎ িবান
াামসহ বিহ: িরিভউয়ার ম কক ািয়ত হেয়েছ, যখােন ােয়ট াাম Excellent এবং িবএস িষ ও িবএস মাৎ
িবান াাম ২ অিত উম (Very Good) ড অজন কেরেছ। সািতক বছরসেহ Institute of Biotechnology
and Genetic Engineering (IBGE) ,Veterinary Teaching Hospital, ICT cell, IQAC cell ও
বব কণ ার াপন করা হেয়েছ। কা-কািরলাম/এা কািরলাম িহেসেব িনয়িমতভােব বািষ ক ীড়া, সাংিতক সাহ, িবতক
িতেযািগতা, টবল, িেকট, ভিলবল ও াডিমন ন ােম এবং ছা-ছাী হেল আ ক ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়েছ।
বেশরিবর গেবষণায় উািবত ১১  নন ফসেলর জাত (BU papaya 2, BU lal shakh 1,BU lau 1, BU hybrid
lau 1, BU sheem 1,2,3,4, BU hittestrum 1, BU helicunia 1, BU mug 6) সহ ৫২  উািবত জাত
এবং িষ িসহ ায় ১২০০ ষেকর মােঝ বিহরান কায েমর (Technology Transfer Office) মােম হার
করা হেয়েছ। ষক পয ােয় জাত ও িসহ দশ নীর জ কাপািসয়ার টাক এলাকায় টকেনালিজ িভেলজ এবং িবিবালেয়র
কাােস ি দশ নী াপন করা হেয়েছ। িবিবালেয়র জান াল, বািষ ক িতেবদন ও বেশরিব বাতা িনয়িমত কাশ করা হে।
সািতক বছরসেহ ০৯  দিশ-িবেদিশ িবিবালয় ও গেবষণা িতােনর সােথ এমওইউ ািরত হেয়েছ। চলমান ''ভৗত িবধািদ--
শিশালীকরণ'' শীষ ক কে ২  নন অষদ ভবন, ০২  ছা-ছাী হল, িশক-কম চারীেদর ইউিল ভবন, আজািতক কমে,
িসিকউির ারাক, গাড়ী ােরজ, এ-িস িলিভং িজন াংক িনম ান, ওভারেহড পািনর াংক াপন এবং যপািত য় িয়া স
হেয়েছ। কািভড-১৯ সেও ােয়ট াােম িশা কায ম অনলাইেন পিরচািলত হেয়েছ এবং দেশর থম পাবিলক িবিবালয়
িহেসেব দািরক নিথ বাপনায় ই-নিথ পিতর বাবায়ন কেরেছ। ইউিজিসর আওতাধীন ৪৬  পাবিলক িবিবালেয়র ২০২০-২১ অথ 
বছেরর এিপএ ায়েন ৯৮.৩৮ নর পেয় শীষ ান অজন কের। িসমােগা ইউট রংিকং, ২০২১ ও ২০২২ সােল বেশরিব দেশর
মে থম ান ান অজন কের।

সমা এবং চােলসহ:

বিক কেরানা মহামারী পরবত অবায় একােডিমক কােলার অযায়ী িশা কায ম পিরচালনা, উািবত নন জাত ও িষবাব
িসহ মাঠ পয ােয় ষকেদর মােঝ হােরর লে িশেণর আেয়াজন, যথাসমেয় চলমান গেবষণা ও উয়ন কসহ সমাকরণ
এবং শাসিনক কায ম অাহত রাখা বতমােন িবিবালেয়র জ উুত চােল িহেসেব িবেবচনা করা হে।

ভিবৎ পিরকনা:

উুত চােল মাকােবলায় একােডিমক কােলার মাতােবক িশা কায ম চাকরণ, গেবষণা কায ম জারদারকরণ, িশণ
কম শালার আেয়াজন, ত ি খােত সমেয়াপেযাগী উয়ন করার পিরকনা রেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

একােডিমক কােলার অযায়ী িশা কায ম, গেবষণা ও ভৗত অবকাঠােমাগত উয়ন কসহ অাহত রাখা ও সাদন
করা। িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােন দািরক সকল কম কাে ই-নিথর বহার, সািভ স িডিজটাইেজশন ও িজআরএস ির
বহার িনিতকরণ এবং ববর সানার বাংলা িতার লে জাতীয় াচার কৗশল কম পিরকনা বাবায়ন করা।
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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, বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয়

এবং

সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ২০২২ সােলর ম মােসর ১৫ 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)

মানসত িশা এবং গেবষণায় উৎসাহ দােনর মােম জািতর উয়ন অযাায় এক দ ও িশিত জনেগাি গেড় তালা যা
জািতর সািব ক এবং িবেশষ কের িষ সংি জনেগাির কােণ কাজ করেব।

১.২ অিভল (Mission)
সমােজর টকসই উয়েন িষ িশা, গেবষণা ও উাবেন অবদান রাখা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. আজািতক মােনর িশাদান কায ম পিরচালনা করা
২. উত গেবষণা কায ম পিরচালনাকরণ, উািবত ি িশণ এবং ষক পয ােয় সসারণ করা
৩. বিহরান কায েমর মােম বেশরিব উািবত ি হার িবষয়ক কম চী বাবায়ন করা
৪. নাগিরক সবা উয়েন জনিহতকর এবং জনকােণর সে সক কম পিরপকনা বাবায়ন করা
৫. আিথ ক বাপনা, অিফস বাপনা ও শাসিনক বাপনার উয়েনর লে ত ও যাগােযাগ ি খােতর উয়ন
সাধন করা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িষ িশা ও গেবষণা কায েমর অগিতকে এবং িষ িবােনর পিরিধ িবত কিরবার লে িশাদান ও গেবষণা
কায ম হণ করা
২. জাতীয় ও আজািতক িষ িশা, গেবষণা ও উয়ন িতান, পশাদার সংগঠন ও সংােক সহেযািগতা দান এবং
উহােদর সহেযািগতায় িবিবালেয়র িশা, গেবষণা ও বিহরান কায েমর উয়ন, সসারণ ও বাবায়ন করা
৩. অভরীন ও নাগিরক সবা উয়েন জনিহতকর ও জনকাণকর কায ম হন করা
৪. সািব ক দািরক বাপনার উয়েনর লে ত ও যাগােযাগ ি খােতর উয়ন সাধন করা
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

াতক ও াতেকার িডি দান সংা সংা ৪২৫ ১৬১ ৪২৫ ৪৫০ ৮০০ বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয়
অিফস আেদশ ও একােডিমক
রকড 

নন ফসেলর জাত ও িষ ি উাবন সংা সংা ০৬ ১০ ০৮ ০৫ ০৮ বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয় অিফস আেদশ ও রকড 

উািবত ি হার সংা সংা ০৬ ১০ ০৮ ০৫ ০৮ বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয় অিফস আেদশ ও ছিব

ীত জান ােল কাশনা সংা সংা ১৯৫ ২০০ ১৭৫ ২০০ ২০০ বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয় অিফস রকড  ও ছিব

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] আজািতক
মােনর িশাদান
কায ম
পিরচালনা করা

২০

[১.১] একােডিমক
কােলােরর ল
অজন

[১.১.১]
একােডিমক
কােলার ণয়ন

তািরখ তািরখ ১ ০৬.০৯.২০ ০৬.০৯.২০ ৩১.০৩.২৩ ২৭.০৪.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৮.০৯.২৩ ২৯.০৯.২৪

[১.১.২]
ওিরেয়েশন

তািরখ তািরখ ১ ২৪.০৬.২১ ৩০.০১.২২ ৩১.১০.২২ ১৭.১১.২২ ২৪.১১.২২ ৩১-১১-২০২২ ১০.১২.২২ ৩১.১০.২৩ ৩১.১০.২৪

[১.১.৩] াশ  তািরখ তািরখ ১ ২০.০৭.২০ ২২.০৭.২১ ৩১.১০.২২ ১৭.১১.২২ ২৫.১১.২২ ২৮.১১.২২ ৩০.১১.২১ ৩১.১০.২৪ ৩১.১০.২৫

[১.১.৪] পরীা


তািরখ তািরখ ১ ২৩.১২.২০ ২৩.১২.২১ ৩১.০১.২৩ ০৭.০২.২৩ ১৪.০২.২৩ ২০.০২.২৩ ২৩.০২.২৩ ৩১.০১.২৪ ৩১.০১.২৫

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

তািরখ তািরখ ১ ২৪.০৩.২০ ১৫.০৩.২১ ২৮.০২.২৩ ০১.০৩.২৩ ০৮.০৩.২৩ ১৫.০৩.২৩ ২২.০৩.২৩ ২৮.০২.২৪ ২৮.০২.২৫

[১.২] িশাথেদর
ি দান

[১.২.১] ি
(মধা)

সমি সংা ১ ৪০০ ৪১৫ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪৫০ ৫০০

[১.২.২] ি
(সাধারণ)

সমি সংা ১ ৪০০০ ৪১৩৬ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৪০০০ ৪২০০

[১.৩] সংিবিধব
কপের সভা

[১.৩.১] িসিেকট
সভা

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ০৪, ২০২২ ২২:০৩ া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৩.২]
একােডিমক
কাউিল সভা

সমি সংা ১ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২ ২

[১.৩.৩] বাড  অব
ািডজ সভা

সমি সংা ১ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪০ ৪৫

[১.৩.৪] অথ 
কিম সভা

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

[১.৩.৫] বােজট
ােনজেম
কিম সভা

সমি সংা ১ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৩.৬] বােজট
ওয়ািকং প সভা

সমি সংা ১ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৪] াগার
আিনকায়ন

[১.৪.১] িবভাগীয়
চািহদা অযায়ী বই
য় করা

সমি সংা ১ ১০০ ৪০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫০ ২০০

[১.৫] Course
curriculum
development

[১.৫.১]
Outcome
based
curriculum
ত করা

সমি সংা ২ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ৪ ৫

[১.৬] িষ িশার
সার ও িশাথর
সংা ি

[১.৬.১]
অেমািদত জনবল
সরাসির ও
পয ােয়ায়েনর
মােম িনেয়াগ

সমি সংা ১ ৫৬ ১০০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ৫০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ০৪, ২০২২ ২২:০৩ া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

সমি
শতকরা
হার

১ ৬০.০০ ২০.০০ ২০ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ০ ০

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

সমি
শতকরা
হার

১ ৫৫ ২০ ২৫ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ০ ০

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

সমি
শতকরা
হার

১ ৪৫ ৩৩ ২২ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ০৪, ২০২২ ২২:০৩ া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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

সমি সংা ৩ ৫৭ ৩০ ৫০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫০ ৫৫

[২.১.২] গেবষণা
কে অদান

সমি
ল
টাকা

৩ ২১২ ১০০ ১৫০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৩০ ২৫০

[২.১.৩] গেবষণা
 কাশ

সমি সংা ৩ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৩

[২.১.৪] ীত
জান ােল ব
কাশ

সমি সংা ৩ ১৭৫ ১৫০ ১৭৫ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১৭৫ ২০০

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

সমি সংা ২ ১ ২ ২ ১ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ০৪, ২০২২ ২২:০৩ া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১.৬] বািনক
যপািত য়

সমি সংা ২ ২৫৯ ২২০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ৩০০ ৩৫০

[২.১.৭] সমতার
উয়ন িবষয়ক
সিমনার/ওয়াকশপ
ও সমসামিয়ক
িবষেয় লািন ং
সশন আেয়াজন

সমি সংা ২ ৮ ১০ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

[২.১.৮] দশী
িবেদশী
িবিবালেয়র
সােথ এমওইউ
ার

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ৩

[২.১.৯] গেবষণা ও
িশ িতােনর
সােথ এমওইউ
ার

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ০৪, ২০২২ ২২:০৩ া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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

সমি সংা ৪ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[৩.১.২]
টকেনালিজ
াফার িবষয়ক
ষকেদর
সেচতনতালক
িশণ আেয়াজন

সমি সংা ৩ ০ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[৩.১.৩]
টকেনালিজ
াফার িবষয়ক
মলা আেয়াজন

সমি সংা ৩ ০ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[৪] নাগিরক
সবা উয়েন
জনিহতকর এবং
জনকােণর
সে সক
কম পিরপকনা
বাবায়ন করা

১০

[৪.১] নাগিরক সবা
উয়েন জনিহতকর
ও জনকাণকর
কায ম হণ করা।

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

সমি সংা ৪ ০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[৪.১.২] মাঠ
পয ােয় াণী সবা
সাহ পালন

সমি সংা ৩ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ৩ ৩

[৪.১.৩] িষ
িবষেয় পরামশ 
সভা আেয়াজন

সমি সংা ৩ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ৩ ৩



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ০৪, ২০২২ ২২:০৩ া: ১৪ ণ তািরখ: শিনবার, ন ১১, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৫] আিথ ক
বাপনা,
অিফস
বাপনা ও
শাসিনক
বাপনার
উয়েনর লে
ত ও
যাগােযাগ
ি খােতর
উয়ন সাধন
করা

১০

[৫.১] অিফস
বাপনা ও
শাসিনক
বাপনার উয়েনর
লে িবিবালয়
পয ােয় ত ও
যাগােযাগ ি
খােত েগাপেযাগী
উয়ন

[৫.১.১]
কিউটার
মরামত

সমি সংা ৩ ২৮০ ৩৫০ ৩৫০ ৩০০ ২৮০ ২৭৫ ২০০ ৩৫০ ৪৫০

[৫.১.২] ইারেনট
সংেযাগ ও
মরামত

সমি সংা ৩ ৩০০ ৩৫০ ১৫০ ১২০ ১১০ ১০০ ৮০ ১৫০ ২০০

[৫.১.৩] াট 
আইিড কাড 
তকরণ

সমি সংা ২ ০ ০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১৪০ ১২০ ১৫০ ১৫০

[৫.১.৪] লাইেির
অেটােমশন িয়া
সাদন

তািরখ তািরথ ২ ২৫.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, রিজার, বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয়, 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,  বব  শখ  িজর  রহমান  িষ
িবিবালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ IQAC ইনসউশনাল কায়ািল এেসাের সল

২ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

৩ মণালয় িশা মণালয়
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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] একােডিমক কােলােরর ল অজন

[১.১.১] একােডিমক কােলার ণয়ন ডীন অিফসসহ াশ ন

[১.১.২] ওিরেয়েশন ডীন অিফসসহ পরীার ন

[১.১.৩] াশ  ডীন অিফসসহ অিফস আেদশ

[১.১.৪] পরীা  ডীন অিফসসহ কািশত কােলার

[১.১.৫] পরীার ফলাফল কাশ (ইার কক ড িরেপাট  জমাদান) পিরচালক (ছাকাণ) অিফস আেদশ ও ছিব

[১.২] িশাথেদর ি দান
[১.২.১] ি (মধা) ডীন অিফসসহ অিফস আেদশ

[১.২.২] ি (সাধারণ) ডীন অিফসসহ অিফস আেদশ

[১.৩] সংিবিধব কপের সভা [১.৩.১] িসিেকট সভা রিজার দর সভার নাশ ও হািজরা শীট

[১.৩] সংিবিধব কপের সভা

[১.৩.২] একােডিমক কাউিল সভা রিজার দর সভার নাশ ও হািজরা শীট

[১.৩.৩] বাড  অব ািডজ সভা সকল িবভাগীয় ধান সভার নাশ ও হািজরা শীট

[১.৩.৪] অথ  কিম সভা জারার দর সভার নাশ ও হািজরা শীট

[১.৩.৫] বােজট ােনজেম কিম সভা জারার দর সভার নাশ ও হািজরা শীট

[১.৩.৬] বােজট ওয়ািকং প সভা জারার দর সভার নাশ ও হািজরা শীট

[১.৪] াগার আিনকায়ন [১.৪.১] িবভাগীয় চািহদা অযায়ী বই য় করা াগার ধান য়ােদশ, িবল ও চালান

[১.৫] Course curriculum
development

[১.৫.১] Outcome based curriculum ত করা ডীন অিফস একােডিমক কাউিল সভার িসা ও অিফস আেদশ

[১.৬] িষ িশার সার ও িশাথর সংা ি [১.৬.১] অেমািদত জনবল সরাসির ও পয ােয়ায়েনর মােম িনেয়াগ রিজার দর অিফস আেদশ

[১.৬] িষ িশার সার ও িশাথর সংা ি

[১.৬.২] নন ০২  ১০ তলা (১৩,৬৬১ বগ  িমটার) ইউিল ভবন িনম ান পিরচালক (পিরকনা ও উয়ন) অগিত িতেবদন ও ছিব

[১.৬.৩] নন ০১  ১০ তলা (২০,৫০০ বগ  িমটার) ছা হেলর ভবন িনম ান পিরচালক (পিরকনা ও উয়ন) অগিত িতেবদন ও ছিব

[১.৬.৪] নন ০১  ১০ তলা (২০,৫০০ বগ  িমটার) ছাী হেলর ভবন িনম ান পিরচালক (পিরকনা ও উয়ন) অগিত িতেবদন ও ছিব
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

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

[২.১.১] গেবষণা ক সাদন পিরচালক (গেবষণা) অিফস আেদশ/ িপিসআর

[২.১.২] গেবষণা কে অদান পিরচালক (গেবষণা) অিফস আেদশ

[২.১.৩] গেবষণা  কাশ পিরচালক (গেবষণা) কািশত ের ছিব

[২.১.৪] ীত জান ােল ব কাশ সকল িবভাগীয় ধান কাশনার কভার পইেজর ছিব

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

পিরচালক (কিয় গেবষণাগার) য়ােদশ ও ছিব

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

[২.১.৬] বািনক যপািত য় পিরচালক (পিরকনা ও উয়ন) য়ােদশ , িবল ও চালােনর ছায়ািলিপ

[২.১.৭] সমতার উয়ন িবষয়ক সিমনার/ওয়াকশপ ও সমসামিয়ক িবষেয়
লািন ং সশন আেয়াজন

পিরচালক (আইিকউএিস)
অিফস আেদশ, সামাির শীট ও লািন ং সশন এর
তািরখ/িবষয়ব

[২.১.৮] দশী িবেদশী িবিবালেয়র সােথ এমওইউ ার রিজার দর এমওইউ/ লাআ এর কিপ

[২.১.৯] গেবষণা ও িশ িতােনর সােথ এমওইউ ার রিজার দর এমওইউ/ লাআ এর কিপ

[৩.১] উািবত িসহ ষক পয ােয় হার

[৩.১.১] টকেনালিজ াফার িবষয়ক সিমনার আেয়াজন পিরচালক (বিহরান) অিফস আেদশ, হািজরা শীট, লািন ং সশন

[৩.১.২] টকেনালিজ াফার িবষয়ক ষকেদর সেচতনতালক িশণ
আেয়াজন

পিরচালক (বিহরান) অিফস আেদশ, হািজরা শীট, লািন ং সশন

[৩.১.৩] টকেনালিজ াফার িবষয়ক মলা আেয়াজন পিরচালক (বিহরান) অিফস আেদশ ও ছিব

[৪.১] নাগিরক সবা উয়েন জনিহতকর ও
জনকাণকর কায ম হণ করা।

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

পিরচালক (বিহরান) আেদশ, তািলকা, ছিব

[৪.১] নাগিরক সবা উয়েন জনিহতকর ও
জনকাণকর কায ম হণ করা।

[৪.১.২] মাঠ পয ােয় াণী সবা সাহ পালন পিরচালক (িভএইচ) অিফস আেদশ, সবা িহতার মতামত ও ছিব

[৪.১.৩] িষ িবষেয় পরামশ  সভা আেয়াজন পিরচালক (বিহরান) অিফস আেদশ, হািজরা শীট ও ছিব

[৫.১] অিফস বাপনা ও শাসিনক বাপনার
উয়েনর লে িবিবালয় পয ােয় ত ও
যাগােযাগ ি খােত েগাপেযাগী উয়ন

[৫.১.১] কিউটার মরামত আইিস সল রকড  রিজার এর ছায়ািলিপ

[৫.১.২] ইারেনট সংেযাগ ও মরামত আইিস সল রকড  রিজার এর ছায়িলিপ

[৫.১.৩] াট  আইিড কাড  তকরণ আইিস সল অিফস আেদশ ও ছিব

[৫.১.৪] লাইেির অেটােমশন িয়া সাদন আইিস সল ওেয়বসাইট িনশট/ ি/ ছিব
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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
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


