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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 িষ িশায় উতর িশা িতান যখােন কাস  িডট িসেেম িবএস, এমএস এবং
িপএইচিড িডী দান করা হেয় থােক। িবিবালেয়র কাস  িডট িসেেম িশা দােনর ধারাবািহকতায় িবগত ৩ বছের ৬১৬ জন
িবএস, ৩৮৪ জন এমএস ও ২৩ জন িশাথেক িপএইচিড িডী দান করা হেয়েছ।

িশা কায েমর পাশাপািশ এ পয  গেবষণা কায ম পিরচালনার মােম ৩৫  ফসেলর জাত এবং ৬  িষ ি উাবন করা হেয়েছ।
বিহরান কায েমর মােম উািবত ি ১২০০ ষেকর মােঝ হার করা হেয়েছ।

িবিবালেয়র উত িশা, গেবষণা ও বিহরান কায েমর ীিতপ ২০১৭ সােল বব জাতীয় িষ রার (গা মেডল) লাভ
কের।
িবগত ৩ বছের িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমাগত উেেযা উয়ন সািদত হেয়েছ। তে ভেটিরনাির মিডিসন এ অািনাল
সােয় অষেদর ২য় হেত ৫ম তলা পয , িফশািরজ অষেদর ২য় তলা হেত ৫ম তলা পয ), ছা হল ৩য় তলা পয , ছাী হল ও াসম,
ওয়াকশপ ভবন ও রাতন অিডটিরয়ােমর উখী সসারেণর কাজ এবং িষ অথ নীিত ও ামীণ উয়ন অষদ ভবন, অিডটিরয়ােমর
অসমা কাজ সমাকরণ ও ৫ তলা িস-টাইপ, ৬ তলা িব-টাইপ, ৬ তলা এ-টাইপ আবািসক ভবন িনম াণ উেখেযা।

আইিস ে এপিনক (APNIC) এর সদপদ অজেনর মােম Multihome Network (BGP) াপন করা হেয়েছ এবং
সন  কাাসেক নটওয়ােকর আওতায় আনা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িশাথেদর বহািরক দতা ির জ াতক পয ােয় ইান শীপ অ  করা এবং িবেদশী িশাথেদর পয া আবাসেনর বা করা।
নন  িষবাব  ি  উাবেনর  লে  গেবষকেদর  চািহদা  অসাের  গেবষণা  কে  েয়াজনীয়  বরাের  বা  করা  ও  উািবত
িসহ মাঠ পয ােয় ষকেদর মােঝ হােরর লে িশেণর বা করা।

ভিবৎ পিরকনা:

িবিবালেয় িবএস, এমএস ও িপএইচিড কােস  িবমান ৩২জন িবেদশী ছা/ছাীর সংােক ৩৫জেন উীত করা। এ সংােক আগামী
িতন বছের ৫০জেন উীত করা হেব। দ মানব সদ ির লে িবগত ই বছের দ ৮ িশেণর পিরমাণেক আগামী বছের ৮এ
উীত করার লমাা িনধ ারণ করা হেয়েছ। বতমােন িবিবালেয় ৫ অষদ চা আেছ, আগামী বছের আেরা ১ নন অষদ খালা
হেব। গেবষণা খােত ২০১৭-২০২০ অথ  বছের দীঘ  ময়াদী কে মাট ৫.৮৯ কা টাকা বরা দয়া হেয়েছ। আগামী িতন বছের উ বরা
৬.৩৬ কা টাকায় উীত করা হেব। বিণ ত পিরকনাসহ বাবায়েনর লে নন আজািতক কমে, ২য় িষ অষদ ভবন, নন ছা
ও ছাী হল, িশক-কম চারীেদর ইউিল াট িনম াণসহ িবিবধ অবকাঠােমাগত উয়ন করা হেব।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ভিবৎ পিরকনায় ািবত অবকাঠােমাগত উয়ন কায ম সাদন করা হেব।
িবেদশী ছা/ছাীর সংা ৩৫ জেন উীত করা হেব।
নন ১ অষদ (ফের এবং এনভায়রনেম) খালা হেব।
গেবষণা খােত অিতির ৪২,০০,০০০/- টাকা বরা দয়া হেব।
িশা ও মানব সেদর উয়েন ৮ িশণ বা কম শালার আেয়াজন করা হেব।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার, বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয়

এবং

সিচব, িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ২০১৯ সােলর ......... মােসর ..... 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), কৗশলগত উেসহ 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 কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. ি িনভর িশা িবােরর লে িশক ও কম কতােদর পশাগত দতা ি ও উ িশােক িবমােনর পয ােয়
উীত করা;
২. দেশর িষ িশার সার ও উৎকষ  সাধনকে িবএস, এমএস ও িপএইচিড িশাথর সংা ি করা;
৩. ি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 সসারণ করণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িষ িবােন িবিভ িবষেয় াতক এবং এমএস ও িপএইচিড সহ াতেকার পয ােয়র িশা ও গেবষণার ে
“সার অব এিেল” িহসােব কায ম পিরচালনা করা।
২. িষ িশা ও গেবষণা কায েমর অগিতকে এবং িষ িবােনর পিরিধ িবত করার লে আজািতক মােনর
িশাদান ও গেবষণা কায ম হন করা।
৩. িশাকায েম আজািতকমােনর কািরলাম ও িসেলবােসর পিরকনা হন ও ণয়ন করা।
৪. িবিবালেয়র ােথ  অা িবিবালয়সহ 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।
৫. দেশর খা ও ি িনরাপা জারদারকরেণর লে ানীয় এবং জাতীয় িষ গেবষণার আওতাধীন যাবতীয় কায েম
নীিতগত সহায়তা দান করা।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

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

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া

ফলাফল
চক

একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

পা ডরাল িডি অজন ির হার % (সংা) ০৩ ০৪ ০২ ০৪ ০৫
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

িপএইচিড িডি অজন ির হার % (সংা) ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৫
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

িপএইচিড িডি দান ির হার % (সংা) ০৬ ০৬ ০৪ ০৩ ০২
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

এম.এস িডি অজন ির হার % (সংা) ০১ ০ ০১ ০১ ০১
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

এম.এস িডি দান ির হার % (সংা) ১৩৬ ১১৯ ১২০ ১২৫ ১৩০
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

াতক িডিধারীর হার ির হার % (সংা)
৯৯.৬০%
(২৩৯)

৯৬.৯০%
(২৪৮)

৯৭.০০%
(২৭৬)

৯৮.০০%
(২৮০)

৯৮.৫০%
(২৯০)

িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

াতেকার িডিধারীর হার ির হার % (সংা)
১০০%
(১৩৬)

১০০% (১১৯)
১০০%
(১২০)

১০০%
(১২৫)

১০০% (১৩০)
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

িপএইচিড িডিধারীর হার ির হার % (সংা) ১০০% (৬) ১০০% (৬) ১০০% (৪) ১০০% (৩) ১০০% (২)
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

উিশায় ছাী ভিতর হার
(াতক)

ির হার % (সংা)
৪৭.৩০%
(১৫৭)

৬০.০০%
(২১৫)

৫০.০০% ৫২.০০% ৫৫.০০%
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া

ফলাফল
চক

একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

উিশায় ছাী ভিতর হার
(াতেকার)

ির হার % (সংা)
৫০.৩০%
(৭৮)

৫০.০০%
(১০৮)

৫০.০০% ৫০.৫০% ৫১.০০%
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

িবেদশী িশাথ ভিতর সংা সংা % (সংা) ০২ ২৮ ২০ ২২ ২৪
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

িশক-কম কতােদর
উিশায় িবেদশ গমন

সংা % (সংা) ১৫ ১১ ১০ ১২ ১৫
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

সংা % (সংা) ১৮১ ২৬১ ২৭০ ২৮০ ২৯০
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

জাতীয়/আজািতক পয ােয়
িশক/িশাথেদর রার
অজন

সংা % (সংা) ০১ ০২ ০১ ০১ ০১
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

সিমারিভিক ফলাফল
কাশ

সংা % (সংা) ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫
িশা মণালয় বাংলােদশ িবিবালয় মরী
কিমশন ও বব শখ িজর রহমান িষ
িবিবালয়

িবিবালয় মরী কিমশেন িরত
িতেবদন, িবিবালেয়র বােজট ও
একােডিমক রকড 

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

৩০

[১.১] একােডিমক কােলার ণয়ন
[১.১.১] একােডিমক
কাউিল কক
অেমািদত

তািরখ তািরখ ২.৫ ০৭.১২.১৭ ২৩.১২.১৮ ১৯.১২.১৯ ২২.১২.১৯ ২৯.১২.১৯ ২০.১২.২০ ২২.১২.২১

[১.২] একােডিমক কােলােরর ল
অজন (ভিত/ ওিরেয়েশন)

[১.২.১] একােডিমক
কাউিল কক
অেমািদত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০৩.১৮ ২৪.০৩.১৯ ২২.০৩.২০ ২৪.০৩.২০ ২৯-০৩০৩-২০১৮-২০২০ ২৫.০৩.২১ ২৪.০৩.২২

[১.৩] একােডিমক কােলােরর ল
অজন (াস )

[১.৩.১] একােডিমক
কাউিল কক
অেমািদত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০৩.১৮ ২৪.০৩.১৯ ২২.০৩.২০ ২৪.০৩.২০ ২৯.০৩.২০ ২৫.০৩.২১ ২৪.০৩.২২

[১.৪] একােডিমক কােলােরর ল
অজন (পরীা )

[১.৪.১] একােডিমক
কাউিল কক
অেমািদত

তািরখ তািরখ ২ ২৬.০৬.১৭ ২৭.০৬.১৮ ২৫.০৬.১৯ ২৫.০৩.২১ ২৭.০৬.২২

[১.৫] একােডিমক কােলােরর ল
অজন (পরীার ফলাফল কাশ)

[১.৫.১] একােডিমক
কাউিল কক
অেমািদত

তািরখ তািরখ ২ ১৯.০৭.১৭ ২০.০৭.১৮ ২২.০৭.১৯ ২০.০৭.২০ ২২.০৭.২১

[১.৬] সমাবতন কােলার-
(ােয়শন ড)

[১.৬.১] একােডিমক
কাউিল কক
অেমািদত

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৪.১৭ ৩০.০৪.১৮ ৩০.০৪.১৯ ৩০.০৪.২০ ২৯.০৪.২১

[১.৭] সংিবিধব কপের সভা
(িসিেকট)

[১.৭.১] শাসন কক
িনধ ািরত

সমি সংা ২ ০৩ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০৪ ০৫

[১.৮] সংিবিধব কপের সভা
(একােডিমক কাউিল)

[১.৮.১] শাসন কক
িনধ ািরত

সমি সংা ৩ ০৮ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৯ ১০

[১.৯] সংিবিধব কপের সভা
(অথ  কিম)

[১.৯.১] শাসন কক
িনধ ািরত

সমি সংা ১ ০২ ০২ ০২ ০১ ০৩ ০৩

[১.১০] সংিবিধব কপের সভা
(বাড  অব ািডজ)

[১.১০.১] িশা িবভাগ
কক িনধ ািরত

সমি সংা ২ ১৫ ২০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৩৫ ৩৫

[১.১১] িনং
[১.১১.১] IQAC ও
Outreach কক
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ০৫ ০৩ ০৮ ০৭ ০৬ ০৮ ১০

[১.১২] গেবষণাগার
[১.১২.১] কীয়
গেবষণাগার কক

সমি সংা ০.৫ ০২ ০১ ০২ ০১ ০২ ০২

[১.১৩] ICT (কিউটার মরামত) [১.১৩.১] ICT কক সমি সংা ০.৫ ২০০ ২৮০ ৩৫০ ৩৪০ ৩২০ ৪৫০ ৫০০

[১.১৪] ICT ইারেনট সংেযাগ
(কিউটার ও াপটপ)

[১.১৪.১] ICT কক সমি সংা ১ ৩০০ ৩৫০ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৫৫০ ৬০০

[১.১৫] াগার আিনকায়ন (IR-
DSPACE বাবায়ন সাভ ার)

[১.১৫.১] কীয় াগার
কক

সমি সংা ০.৫ ১৭৫ ১৬৫ ১৫০ ৪০০ ৪২০

[১.১৬] াগার আিনকায়ন (ই-
ক/ই-জান াল)

[১.১৬.১] কীয় াগার
কক

সমি সংা ০.৫ ৮০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ১১০ ১২০

[১.১৭] াগার আিনকায়ন
(িবভাগীয় চািহদা অযায়ী বই য়
করা)

[১.১৭.১] কীয় াগার
কক

সমি সংা ০.৫ ১৭৩ ২১০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৪২০ ৪৫০

[১.১৮] Learning
Management System.
LMS-ERP

[১.১৮.১] অেটােমশন
(ভিত, িশা, মানব সদ
ও প-রাল কায ম)

সমি ােকজ ১ ০১

[১.১৯] ি (মধা) [১.১৯.১] অষদ কক সমি সংা ০.৭৫ ৪০৯ ৩৭৪ ৪১৫ ৪০০ ৩৭৫ ৫০০ ৫৫০

[১.২০] ি (সাধারণ) [১.২০.১] অষদ কক সমি সংা ০.৭৫ ৩১৯৬ ৩৫৯৪ ৪১৩৬ ৩৯৯০ ৩৮০০ ৪১০০ ৪২০০

[১.২১] ি (িরসাচ  এিসসেটিশপ)
[১.২১.১] পিরচালক
(গেবষণা) কক

সমি সংা ০.৫ ১৭ ৩৮ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪২ ৪৫

[১.২২] Course
Curriculum
development (এম.এস
কািরলাম তরী)

[১.২২.১] IQAC কক সমি িবভাগ ১ ০৪ ০২ ০৩ ০২ ০১ ০৪ ০৫
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১.২৩] Course
Curriculum
development (IQAC এর
মােম outcome based
curriculum)

[১.২৩.১] IQAC কক সমি অষদ ১ ০০ ০০ ০৩ ০২ ০১ ০১ ০১

[২] দেশর িষ
িশার সার ও
উৎকষ  সাধনকে
িবএস, এমএস ও
িপএইচিড
িশাথর সংা
ি করা;

২৫

[২.১] অষদ অেমাদন
[২.১.১] অেমাদন া
অষদ

সমি সংা ০ ০১

[২.২] ইনিউট অেমাদন
[২.২.১] অেমাদন া
ইনিউট

সমি সংা ০ ০১ ০১ ০১

[২.৩] িবভাগ অেমাদন
[২.৩.১] অেমাদন া
িবভাগ

সমি সংা ০ ০৮ ০৩ ০৪

[২.৪] অেমািদত জনবল িনেয়াগ
[২.৪.১] অেমাদন া
জনবল

সমি সংা ৬ ০২ ৮৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫৫ ৬০

[২.৫] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
(একােডিমক)

[২.৫.১] িডিপিপ
মাতােবক

সমি ব.িম. ৫ ১০০৭২ ২০৯০ ১০৯৯৯ ৯৯৯৫ ৮৮৫০ ১৪৬৬৫ ১০৯৯৯

[২.৬] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
(আবািসক)

[২.৬.১] িডিপিপ
মাতােবক

সমি ব.িম. ৩ ২৪৯০ ৪০৯৮ ৩৫০০ ৩০০০ ৫৪৬৪ ৪০৯৮

[২.৭] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন (ছা
হল)

[২.৭.১] িডিপিপ মাতােবক সমি ব.িম. ৩ ১৭৬৪ ১১৭৪ ৫২৯৫ ৪৫০০ ৪২০০ ৭০৬০ ৫২৯৫

[২.৮] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন (ছাী
হল)

[২.৮.১] িডিপিপ
মাতােবক

সমি ব.িম. ৩ ৭২০ ৫২৯৫ ৪৫০০ ৪২০০ ৭০৬০ ৫২৯৫

[২.৯] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
(অা)

[২.৯.১] িডিপিপ
মাতােবক

সমি ব.িম. ৫ ২৩৪৪৩ ৩১৯৭ ৭১৪৫৪ ৫৯০০০ ৫৮০০০ ৯৫২৭২ ৭১৪৫৪



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩]
ি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
সসারণ করণ।

২৫
[৩.১] গেবষণা ক সাদন
(সংা)

[৩.১.১] সািদত গেবষণা সমি সংা ৫ ৪০ ৫৭ ৫৭ ৫৫ ৫০ ৬০ ৬৫

[৩.২] গেবষণা ক সাদন
(অদান)

[৩.২.১] সািদত গেবষণা সমি ল টাকা ৫ ১৭০.০০ ২১২.০০ ২১২.০০ ২১০.০০ ২০০.০০ ২২৫.০০ ২৫০.০০

[৩.৩] ীত জান ােল কাশ
[৩.৩.১] সািদত
গেবষণা

সমি সংা ৫ ১৮১ ২৬১ ২৭০ ২৫০ ২৪০ ২৮০ ২৯০

[৩.৪] সিমনার/কনফাের/
ওয়াকশেপর আেয়াজন

[৩.৪.১] যথাযথ কপ
কক আেয়ািজত

সমি সংা ৫ ১০ ০৮ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১৫

[৩.৫] কািশত গেবষণা ের সংা [৩.৫.১] সািদত গেবষণা সমি সংা ২ ০৩ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০৪ ০৫

[৩.৬] একােডিমক িবিনময় কম চী [৩.৬.১] িশা িবিনময় সমি সংা ১ ০২ ০১ ০২ ০৩

[৩.৭] ািতািনক কালােবােরশন [৩.৭.১] িশা িবিনময় সমি সংা ১ ০২ ০১ ০২ ০২

[৩.৮] গেবষণাগার উয়ন (বািনক
যপািত)

[৩.৮.১] িডিপিপ
মাতােবক

সমি সংা ১ ৯৮ ৩১৯ ২৫৯ ২৪০ ২৩০ ২৯০ ৩০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[১.১] ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত সমি % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত সমি % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[১.২.১] নতম এক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৩] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৩.১] িপ আর এল আেদশ জািরত সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৩.২]  নগদায়ন প জািরত সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৪] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৪.১] অিফেসর সকল
তহালনাগাদত

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৬

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ০.৫ ৬০

[২.১.২] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির ায়ন িতেবদন
উতন কপের িনকট দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫ ২৪.০৭.১৯ ২৯.০৭.১৯ ৩০.০৭.১৯ ৩১.০৭.১৯ ০১.০৮.১৯

[২.১.৪] ২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ -বািষ ক ায়ন
িতেবদন উতন কপের িনকট
দািখল

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৩.০১.২০ ১৬.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২০.০১.২০ ২১.০১.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনিসংা
মািসক িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

সমি % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ১ ৪ ৩

[৩.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] ডসীট জবাব িরত সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৪.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত



  



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

২ হেকপ (HEQEP) হায়ার এেকশন কায়ািল এনেহেম েজ

৩ িসিবএইচই (CBHE) স বড ার হায়ার এেকশন

৪ িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

৫ হিমস (HEMIS) হায়ার এেকশন ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

৬ মণালয় িশা মণালয়

৭ িবিবালয়সহ সকল পাবিলক িবিবালয় (জাতীয় িবিবালয় াতীত)

৮ IQAC ইনসউশনাল কায়ািল এেসাের সল

৯ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেরী

১০ বেশরিব (BSMRAU) বব শখ িজর রহমান িষ িবিবালয়

১১ APNIC Asia Pacific Network Internation Center

১২ Multihome Network
Several ISP Connected to Single Router With Load
Balancing (Band Width)

১৩ IR-DSPACE Institutional Repository (DSpace)

১৪ BGP Boarder Guard Protocol



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[১.১] একােডিমক কােলার ণয়ন
[১.১.১] একােডিমক কাউিল কক
অেমািদত

ডীন মেহাদেয়র সভাপিতে িনিদ  কিম কক কােলার ণয়ন ডীন অিফস তািরখ িত কােলার

[১.২] একােডিমক কােলােরর ল অজন (ভিত/
ওিরেয়েশন)

[১.২.১] একােডিমক কাউিল কক
অেমািদত

পিরচালক (ছা কাণ) এর নে িনধ ািরত অানিচ পিরচালক (ছা কাণ) তািরখ অানিচ

[১.৩] একােডিমক কােলােরর ল অজন (াস )
[১.৩.১] একােডিমক কাউিল কক
অেমািদত

ডীন মেহাদেয়র সভাপিতে িনিদ  কিম কক াস র তািরখ
িনধ ারণ

ডীন অিফস তািরখ াস ন

[১.৪] একােডিমক কােলােরর ল অজন (পরীা
)

[১.৪.১] একােডিমক কাউিল কক
অেমািদত

ডীন মেহাদেয়র সভাপিতে িনিদ  কিম কক পরীা র
তািরখ িনধ ারণ

ডীন অিফস তািরখ পরীার ন

[১.৫] একােডিমক কােলােরর ল অজন (পরীার
ফলাফল কাশ)

[১.৫.১] একােডিমক কাউিল কক
অেমািদত

ডীন মেহাদেয়র সভাপিতে িনিদ  কিম কক পরীার ফলাফল
কােশর তািরখ িনধ ারণ

ডীন অিফস তািরখ UCAM

[১.৬] সমাবতন কােলার- (ােয়শন ড)
[১.৬.১] একােডিমক কাউিল কক
অেমািদত

রিজার অিফস কৃক িনধ ািরত তািরখ রিজার অিফস তািরখ অানিচ

[১.৭] সংিবিধব কপের সভা (িসিেকট) [১.৭.১] শাসন কক িনধ ািরত রিজার অিফস কৃক িনধ ািরত তািরখ রিজার অিফস তািরখ কায িববরণী

[১.৮] সংিবিধব কপের সভা (একােডিমক
কাউিল)

[১.৮.১] শাসন কক িনধ ািরত রিজার অিফস কৃক িনধ ািরত তািরখ রিজার অিফস তািরখ কায িববরণী

[১.৯] সংিবিধব কপের সভা (অথ  কিম) [১.৯.১] শাসন কক িনধ ািরত জারার অিফস কৃক িনধ ািরত তািরখ জারার দর তািরখ কায িববরণী

[১.১০] সংিবিধব কপের সভা (বাড  অব ািডজ) [১.১০.১] িশা িবভাগ কক িনধ ািরত িশা িবভাগীয় ধান কৃক িনধ ািরত তািরখ িবভাগীয় ধান তািরখ কায িববরণী

[১.১১] িনং
[১.১১.১] IQAC ও Outreach
কক আেয়ািজত

পিরচালক IQAC ও Outreach কক িনধ ািরত তািরখ
পিরচালক IQAC ও
Outreach

সংা অানিচ

[১.১২] গেবষণাগার [১.১২.১] কীয় গেবষণাগার কক পিরচালক (কীয় গেবষণাগার) কক িনধ ািরত
পিরচালক (কীয়
গেবষণাগার)

সংা অিফস আেদশ

[১.১৩] ICT (কিউটার মরামত) [১.১৩.১] ICT কক ICT সল কক সািদত ICT সল সংা রিজার খাতা

[১.১৪] ICT ইারেনট সংেযাগ (কিউটার ও
াপটপ)

[১.১৪.১] ICT কক ICT সল কক সািদত ICT সল সংা রিজার খাতা

[১.১৫] াগার আিনকায়ন (IR-DSPACE
বাবায়ন সাভ ার)

[১.১৫.১] কীয় াগার কক ধান (াগার) কক িনধ ািরত ধান (াগার) ভৗত উপিিত ক/ওেয়বসাইট

[১.১৬] াগার আিনকায়ন (ই-ক/ই-জান াল) [১.১৬.১] কীয় াগার কক ধান (াগার) কক িনধ ািরত ধান (াগার) সংা ওেয়বসাইট



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[১.১৭] াগার আিনকায়ন (িবভাগীয় চািহদা অযায়ী
বই য় করা)

[১.১৭.১] কীয় াগার কক ধান (াগার) কক িনধ ািরত ধান (াগার) সংা ক

[১.১৮] Learning Management
System. LMS-ERP

[১.১৮.১] অেটােমশন (ভিত, িশা,
মানব সদ ও প-রাল কায ম)

অেটােমশন (ভিত, িশা, মানব সদ ও প-রাল কায ম) ICT সল কায ম ওেয়বসাইট

[১.১৯] ি (মধা) [১.১৯.১] অষদ কক
ছা/ছাীেদর পরীার ফলাফেলর িভিেত ডীন অিফস কক
িনধ ািরত

ডীন অিফস সংা অিফস আেদশ

[১.২০] ি (সাধারণ) [১.২০.১] অষদ কক
ছা/ছাীেদর পরীার ফলাফেলর িভিেত ডীন অিফস কক
িনধ ািরত

ডীন অিফস সংা অিফস আেদশ

[১.২১] ি (িরসাচ  এিসসেটিশপ) [১.২১.১] পিরচালক (গেবষণা) কক পিরচালক (গেবষণা) কক িনধ ািরত পিরচালক (গেবষণা) সংা গেবষণা ক

[১.২২] Course Curriculum
development (এম.এস কািরলাম তরী)

[১.২২.১] IQAC কক পিরচালক (IQAC) কক িনধ ািরত পিরচালক (IQAC) সংা কাশনা

[১.২৩] Course Curriculum
development (IQAC এর মােম
outcome based curriculum)

[১.২৩.১] IQAC কক পিরচালক (IQAC) কক িনধ ািরত পিরচালক (IQAC) সংা কাশনা

[২.১] অষদ অেমাদন [২.১.১] অেমাদন া অষদ রিজার অিফেসর চািহদার িেত িবমক কক অেমাদন রিজার দর সংা অিফস আেদশ

[২.২] ইনিউট অেমাদন [২.২.১] অেমাদন া ইনিউট রিজার অিফেসর চািহদার িেত িবমক কক অেমাদন রিজার দর সংা অিফস আেদশ

[২.৩] িবভাগ অেমাদন [২.৩.১] অেমাদন া িবভাগ রিজার অিফেসর চািহদার িেত িবমক কক অেমাদন রিজার দর সংা অিফস আেদশ

[২.৪] অেমািদত জনবল িনেয়াগ [২.৪.১] অেমাদন া জনবল রিজার অিফেসর চািহদার িেত িবমক কক অেমাদন রিজার দর সংা অিফস আেদশ

[২.৫] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন (একােডিমক) [২.৫.১] িডিপিপ মাতােবক িডিপিপ মাতােবক অেমািদত কায ম
পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

ব.িম. ভৗত উপিিত

[২.৬] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন (আবািসক) [২.৬.১] িডিপিপ মাতােবক িডিপিপ মাতােবক অেমািদত কায ম
পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

ব.িম. ভৗত উপিিত

[২.৭] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন (ছা হল) [২.৭.১] িডিপিপ মাতােবক িডিপিপ মাতােবক অেমািদত কায ম
পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

ব.িম. ভৗত উপিিত

[২.৮] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন (ছাী হল) [২.৮.১] িডিপিপ মাতােবক িডিপিপ মাতােবক অেমািদত কায ম
পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

ব.িম. ভৗত উপিিত

[২.৯] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন (অা) [২.৯.১] িডিপিপ মাতােবক িডিপিপ মাতােবক অেমািদত কায ম
পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

ব.িম. ভৗত উপিিত

[৩.১] গেবষণা ক সাদন (সংা) [৩.১.১] সািদত গেবষণা পিরচালক (গেবষণা) কক িনব ািচত গেবষণা ক পিরচালক (গেবষণা) সংা কাশনা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা
পিরমাপ
পিত

উপা 

[৩.২] গেবষণা ক সাদন (অদান) [৩.২.১] সািদত গেবষণা পিরচালক (গেবষণা) কক িনব ািচত গেবষণা ক পিরচালক (গেবষণা) টাকা অিফস আেদশ

[৩.৩] ীত জান ােল কাশ [৩.৩.১] সািদত গেবষণা পিরচালক (গেবষণা) কক িনব ািচত পিরচালক (গেবষণা) সংা কাশনা

[৩.৪] সিমনার/কনফাের/ ওয়াকশেপর আেয়াজন
[৩.৪.১] যথাযথ কপ কক
আেয়ািজত

িবিবালেয়র িশা কায মেক রািতকরেণর লে
আেয়ািজত সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ

সংি কপ সংা অানিচ

[৩.৫] কািশত গেবষণা ের সংা [৩.৫.১] সািদত গেবষণা পিরচালক (গেবষণা) কক িনব ািচত পিরচালক (গেবষণা) সংা কাশনা

[৩.৬] একােডিমক িবিনময় কম চী [৩.৬.১] িশা িবিনময় দশী ও িবেদশী িবিবালেয়র সােথ একােডিমক িবিনময় রিজার দর সংা িপ

[৩.৭] ািতািনক কালােবােরশন [৩.৭.১] িশা িবিনময় দশী ও িবেদশী িবিবালেয়র সােথ একােডিমক িবিনময় রিজার দর সংা িপ

[৩.৮] গেবষণাগার উয়ন (বািনক যপািত) [৩.৮.১] িডিপিপ মাতােবক িডিপিপ মাতােবক অেমািদত কায ম
পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

সংা ক
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