
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৩, ২০২১

লনা েকৗশল ও ি িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৩, 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

উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

৪১

[১.১] গেবষকেদর জ দশীয় ও
আজািতক িবমান ইারেনট
নটওয়াক সসারণ

[১.১.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক Mbps ৩ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৯০০

[১.১.২] সসািরত ইারেনট নটওয়াক
এিরয়া
কাভােরজ (বগ 
িকিম)

৩ ০.৩২ ০.৩০ ০.২৯ ০.২৮ ০.২৭ ০.৩৩

[১.১.৩] সসািরত ইারেনট নটওয়াক সংেযাগ ৩ ২৮৫০ ২৮২৫ ২৮০০ ২৭৭৫ ২৭৫০ ২৯০০

[১.২] সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[১.২.১] আেয়ািজত সিমনার কনফাের/
ওয়াকশপ

সংা ৬ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৬

[১.৩] কলা, সামািজক িবান, িবান
ও কািরগরী িবষেয়র উপর গেবষণা

[১.৩.১] সািদত গেবষণা সংা ৫ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১১

[১.৩.২] এমএস সংা ৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ০ ২২

[১.৩.৩] িপএইচ.িড. সংা ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২

[১.৩.৪] এমিফল সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[১.৪] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[১.৪.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সংা ৪ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ০ ১১

[১.৫] িবিবালয়সহ ও িশ
িতােনর সােথ কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[১.৫.১] িবিবালয়সেহর সােথ ািরত
এমওইউ

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩

[১.৬] িবিবালয়সেহ িডিজটাল
লাইেরী িবধা সসারণ

[১.৬.১] বব ও ি কণ ার সংা ৫ ১ ১

[১.৬.২] সসািরত িডিজটাল লাইেরী
িবধা

সংা ২ ৮ ৭ ৬ ০ ০ ৮

[১.৬.৩] বই য় সংা ১ ২০০০ ১৯৭৫ ১৯৫০ ১৯২৫ ১৯০০ ২০০০

[১.৬.৪] জান াল য় সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.৬.৫] ডাউনেলাডত জান াল সংা ১ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৪০০ ৩২০০ ৪০০০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৩, 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

উিশা
বাপনার
নগত
মােনায়ন

৩৫

[২.১] িবিবালয়সেহ আইিস/
আই কাস  বতন

[২.১.১] বিতত আই/ আইিস কাস  সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬

[২.২] একােডিমক কােলার ণয়ন

[২.২.১] াশ আর তািরখ ৩ ২০-০১-২০২০

[২.২.২] পরীা আর তািরখ ৩ ২৫-০৬-২০২০

[২.২.৩] পরীার ফল কাশ তািরখ ৩ ১০-০৭-২০২০

[২.৩] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.৩.১] িসিেকট সভা সংা ৪ ৪ ৩ ২ ৪

[২.৩.২] একােডিমক কাউিল সভা সংা ৪ ৪ ৩ ২ ২

[২.৩.৩] অথ  কিম সভা সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১

[২.৪] িশণ কায ম আেয়াজন
[২.৪.১] আেয়ািজত িশণ (আভরীণ) সংা ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৪.২] আেয়ািজত িশণ (বেদিশক) সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৫] কাস  কািরলাম উয়ন [২.৫.১] উয়নত কাস  কািরলাম সংা ৪ ১

৩
উিশার
অিধকতর
সার

৪

[৩.১] নন িবভাগ, ইউট ও
পেদর িবপরীেত জনবল অেমাদন

[৩.১.১] অেমািদত পেদর িবপরীেত জনবল সংা ২ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২২

[৩.২] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.২.১] সসািরত ছা হল বগ  িম ২ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৩, 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

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[এম.১.১] ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.২] উাবনী
উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[এম.১.২.১] নতম এক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৩] িপআরএল
র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৩.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৩.২]  নগদায়ন প জািরত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৪] ত
বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৪.১] অিফেসর সকল
তহালনাগাদত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৩, 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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৬

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

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

জনঘা ০.৫ ৬০

[এম.২.১.২] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

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

তািরখ ০.৫ ২৪-০৭-২০১৯ ২৯-০৭-২০১৯ ৩০-০৭-২০১৯ ৩১-০৭-২০১৯ ০১-০৮-২০১৯ ২৪-০৭-২০১৯

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

তািরখ ০.৫ ১৩-০১-২০২০ ১৬-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২০-০১-২০২০ ২১-০১-২০২০ ২০-০১-২০২০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও
ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনিসংা
মািসক িতেবদন উতন অিফেস
দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত
হালনাগাদকরণ ও
বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

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

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ২

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ৩১-১২-২০১৮



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৩, 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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ১ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩

[এম.৩.২] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.৩.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] ডসীট জবাব িরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০

[এম.৩.৪] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৪.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৪.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

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

*সামিয়ক (provisional) ত


