
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ১৫, ২০২২

লনা েকৗশল ও ি িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ১৫, 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

েকৗশল ও
ি
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

২৭

[১.১] িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণা ল ফলাফল (কলা,
সামািজক িবান, িবান ও
কািরগরীর উপর)

[১.১.১] িপএইচ.িড./এম.িফল/এম.এস.িস. গেবষণার
াবনা অেমাদন

সংা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[১.১.২] গেবষণার জ অদান সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[১.১.৩] গেবষণার জ সরাসির ইউিজিস কক দ
অদান

সংা ১ ৩ ২ ১

[১.২] সিমনার/ কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[১.২.১] আজািতক সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের সংা ১ ২ ১

[১.২.২] অভরীণ সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[১.৩] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[১.৩.১] গেবষণা িতেবদেন Similarity Index
and Plagiarism যাচাই

সংা ২ ৩০০০ ২৮০০ ২৬০০ ৪০০

[১.৩.২] কািশত গেবষণা িতেবদন সংা ২ ৭০ ৬৫ ২০

[১.৪] কািভড-১৯ কালীন সমেয়
অনলাইন াস ও পরীা হণ

[১.৪.১] অনলাইেন পরীা হেণর সমতা শতকরা ১ ৬০ ৪০ ২০ ১০ ১০০

[১.৫] গেবষকেদর জ িবমান
ইারেনট নটওয়াক সসারণ

[১.৫.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০১

[১.৫.২] সসািরত ইারেনট নটওয়াক (নন
সংেযাগসহ)

সংা ১ ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০ ৩০০০

[১.৬] িবিবালেয় লাইেরী
িবধা সসারণ

[১.৬.১] য়ত বই সংা ২ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ১৫, 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%

[১.৬] িবিবালেয় লাইেরী
িবধা সসারণ

[১.৬.২] সাবাইবত অনলাইন জান াল সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[১.৭] ববর জশত বািষ কী
উদযাপন

[১.৭.১] ববর জীবন ও কম  িনেয় আেলাচনা সভা সংা ২ ৩ ২ ১ ১

[১.৭.২] ‘িজব বষ ’ উপলে কাশনা সংা ১ ১ ১

[১.৮] িশাথেদর ি
[১.৮.১] কািরগরী ও বাড  ি সংা ১ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০

[১.৮.২] িবিবালেয়র মােম দ অা ি া
িশাথ

সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[১.৯] কা-কািরলাম কায ম
আেয়াজন করা

[১.৯.১] সাংিতক অান, িবতক িতেযািগতা, াব
ফয়ার, কািরয়ার ফিেবল, ীড়া িতেযািগতা

সংা ৩ ৩ ২ ১

২

েকৗশল ও
ি িশার
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ

২১
[২.১] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.১.১] িসিেকট সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[২.১.২] একােডিমক কাউিল সভা সংা ১ ৫ ৩ ২ ২

[২.১.৩] অথ  কিম সভা সংা ১ ৩ ২ ১

[২.১.৪] পিরকনা ও উয়ন সভা সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.১.৫] বােজট বাপনা কিম ও বােজট ওয়ািকং েপর
সভা

সংা ১ ৩ ২ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ১৫, 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%

[২.১] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.১.৬] গেবষণা ও সসারণ সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[২.২] একােডিমক কােলার
ণয়ন (াতক পয ােয়)

[২.২.১] একােডিমক কােলার অযায়ী কায ম স শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০

[২.৩] আইিস/ আই কাস 
বতন

[২.৩.১] দ জনশির তরীর জ আইিস কাস  সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.৪] গেবষণাগার াপন ও
সসারণ

[২.৪.১] ািপত নন গেবষণাগার। সংা ২ ২ ১

[২.৪.২] উয়নত/সসািরত গেবষণাগার। সংা ১ ৩ ২ ১

[২.৪.৩] াসম আিনকায়ন সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৫] িশণ কায ম আেয়াজন [২.৫.১] আেয়ািজত িশণ (আভরীণ) সংা ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ৩

[২.৬] Technology
Festival আেয়াজন করা

[২.৬.১] আেয়ািজত Technology Festival সংা ১ ২ ১

[২.৭] কািভড-১৯ াভাব
শমেন হীত পদেপ

[২.৭.১] জীবা নাশক  বহার  ত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[২.৭.২] থাম াল ানার াপন সংা ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

[২.৭.৩] কেরানা সেচতনতা ির কায ম সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ১৫, 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

েকৗশল ও
ি িশায়
অিধকতর
সসারণ,
উয়ন এবং
আিনকায়ন

১৪

[৩.১] নন িবভাগ, ইউট ও
পেদর অেমাদন

[৩.১.১] িনেয়াগত জনবল সংা ১ ৫০ ৩০ ১০

[৩.২] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.২.১] িশক ও কম কতাগেণর জ ডরিমটির ভবন
িনম াণ

শতকরা ২ ২০ ১৫ ১০ ৫

[৩.২.২] অিধহণত িমেত বািল ভরাট ও িম উয়ন শতকরা ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০

[৩.২.৩] সসািরত ছা হল শতকরা ২ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫

[৩.২.৪] িশক ও কম কতাগেণর জ আবািসক ভবন
িনম াণ

শতকরা ২ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫

[৩.২.৫] কম চারীগেণর জ আবািসক ভবন িনম াণ শতকরা ২ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫

[৩.২.৬] নন ছাী হল শতকরা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

[৩.২.৭] নন একােডিমক ভবন। শতকরা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

[৩.২.৮] ৩৩ কিভ সাব শন িনম াণ শতকরা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

৪
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা

৮

[৪.১] দশী ও িবেদশী
িবিবালেয়র সােথ
কাঅপােরশন ও কালােবােরশন
ি

[৪.১.১] আজািতক িবিবালয়সেহর সােথ ািরত
এমওইউ

সংা ২ ২ ১

[৪.১.২] যৗথ গেবষণা াাম সংা ১ ৩ ২ ১

[৪.২] িশ কারখানার সােধ
সহেযাগীতা সক াপন

[৪.২.১] িশ িতােনর সােথ ািরত এমওইউ সংা ২ ২ ১

[৪.২.২] িবিভ িবভাগ ও ইউট কক ইাি
এডভাইজির কিম গঠন

সংা ১ ৩ ২ ১

[৪.৩] এলামনাই সংগঠন সংা
কায ম

[৪.৩.১] এলামনাই অিফস ত শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৭৫



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, ফয়াির ১৫, 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 ২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ১

[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


