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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:

দ মানব সদ তরীেত লনা েকৗশল ও ি িবিবালয় িনরলস েচা অাহত রেখেছ। িবগত ৩ (িতন) বছের উতর গেবষণার
জ ১ ইনিউট, াতেকার পয ােয় ২ িবভাগ খালা হেয়েছ। ২ িবভােগ াতক এবং ২ িবভােগ াতেকার াাম চা করা
হেয়েছ।  শাসিনক  ভবেনর  সসারণ  এবং  অিডটিরয়াম  আিনকায়ন  ও  সংার  করা  হেয়েছ।  কীয়  শহীদ  িমনােরর  আদেল
িবিবালেয়র শহীদ িমনার িনম াণ করা হেয়েছ। New Academic ভবেনর উখী, Civil ও Mechanical
Engineering  ভবেনর  আিমক  সসারণ  করা  হেয়েছ।  Leather  I  Textile  Engineering  Workshop,
URP িবভােগর ভবন িনম াণ করা হেয়েছ। Student Welfare Centre I Guest House Cum Club ভবন িনম াণ
করা হেয়েছ। এছাড়া িশাথেদর গেবষণা কায ম িবার করার জ Fab Lab এবং "High Definition Visual
Computing and Multimedia Lab" াপন করা হেয়েছ। কীয় লাইেরীেত িবিবালেয়র াতেকার পয ােয় সকল
অিভসভসহ িডিজটালাইজড করা, Digital Library Access, RFID Gate, Online Public Access
Catalogue,  Self  Check-out,  Check-in  এর  বা  চা  করা।  Public  Private  Partnership  এর
অেমাদেনর  িেত  Innovation  and  Innovator  Cell  (IIC)  চা  করা  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অপয া জনবেলর মােম একােডিমক ও শাসিনক কায ম ুভােব সাদন করা; েকৗশল িবায় দ ও মধাবী াতকেদরেক
িশকতা পশায় আ করা; বরাত অেথ র মে উ মােনর গেবষণা কায ম পিরচালনা করা এবং মধাবীেদর আ করা; বষ াকােল
একােডিমক ও আবািসক এলাকায় জলাবতা সমার সমাধান করা; িশাথ ও িশক/কম কতা/কম চারীেদর আবাসন সংকট র করা;
েকৗশল  ও  ি  িভিক  দ  জনবল  তরীর  জ  িশা  ও  গেবষণার  পিরেবশ  তরী  করা;  িশাথেদর  পাঠদােনর  জ  াসম  ও
আিনক াবসহ অা িবধা িনিত করা; আিনক াবেরটির, পয া যপািত ও রাসায়িনক  সরবরাহ িনিত করা;াতেকার
পয ােয় িশাথেদর জ ফেলাশীপ এর পিরমাণ ি করা।

ভিবৎ পিরকনা:

Oceanographic  Science  and  Engineering,  Aerospace  Science  and  Engineering  এবং
Software  Engineering  িবভাগ  খালা;  াস  ম,  াব  িবধা  ও  িশাথেদর  আবাসন  িবধা  ির  জ  জিম  অিধহণ,
একােডিমক ভবন সসারণ ও নন ভবন তরী, আইিস িশণ ি, াব আিনকায়ন ও বািনক যপািত েয়র পিরকনা; আগামী
১০ বছেরর জ নন TO & E তরী করা; একােডিমক িবভাগসেহর সােথ Industrial Collaboration এর বা করা;
িবের অা িবিবালেয়র সােথ িশক, িশাথ এবং াব Collaboration তরী করা। িনরিবি িবেতর জ -গভ
বিতক লাইন াপন। িবেদশী িশাথেদর আ করার জ অবকাঠােমা, িসহ অা িবধার বা করা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

- উয়ন কের আওতায় লালন শাহ হল এবং খানজাহান আলী হেলর আিমক সসারণ;
- IQAC কক Accreditation Council এর মােম িবিভ িবভােগর উ িশার মান উয়ন;
- IT Incubation & Training Centre এর িনম াণ কাজ স করা;
- টটাইল ইিিনয়ািরং ওয়াকশপ ভবন িনম াণ কাজ স করা এবং BECM িবভােগ াতেকার াাম চা করা;
- Outcome Based Curriculum বা চা করা;
- িবিবালেয়র িশক, কম কতা ও কম চারীেদর দতা উয়েন কমপে ১০  িশেণর আেয়াজন;
- ২০২৯-২০৩০ িশাবষ  পয  িবিবালেয়র TO & E তরী 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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার, লনা েকৗশল ও ি ি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)

েকৗশল ও ি ােন িশা, গেবষণা ও উাবনী পিতর উৎকেষ র কে পিরণত হেয় জাতীয় ও আজািতক েয়াজনীয়তার
সমাধােন অবদান রাখা

১.২ অিভল (Mission)
িশা,  গেবষণা  ও উাবনী  পিতর মােম েকৗশল ও ি ােনর িবিভ শাখায় নিতক ও পশাদািরলক নের ি
করা। আথ -সামািজক, পিরেবশ ও িগত উয়েন নের িমকা হণ করা। অংশহণলক গেবষণা ও ক হণ করা যা,
িবিবালয় ও িশ িতােনর মে দীঘ  ায়ী যাগােযােগর েযাগ ি কের।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. উিশা গেবষণােক িবমােন উীতকরণ
২. উিশা বাপনার নগত মােনায়ন
৩. উিশার অিধকতর সার

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. াতক, াতেকার, সা িফেকট কােস  পাঠম িনধ ারণ, িশাদান, গেবষণা ও ান িবতরেণর বা করা।
িশাথেদর  পরীা  হণ  এবং  িডী  দান  করা।
২. দিণব তথা দেশর েকৗশল ও ির উৎকষ  সাধেণ গত এই িবিবালেয়র অভী ল অজন ও
বাবায়নকে েয়াজনীয় অা কাজকম  সাদন করা।
৩. িশক, কম কতা ও কম চারীগেণর পদ ি করা, িবিবালয় মরী কিমশন কক আিথ ক অেমািদত পদসেহ
িসেলকশন কিমর পািরশ অযায়ী িনেয়াগ দান করা।
৪. দেশ-িবেদেশ অা িবিবালেয়র সােথ যাগােযাগ ও যৗথ গেবষণা কায ম হণ করা।
৫. িবিবালেয়র িশাথেদর সহিশা কায ম হণ, তােদর িনরাপা িনিতকরণ, তােদর বসবােসর জ হল াপন ও
রণােবণ।
৬. িবিবালয় মরী কিমশেনর মােম সরকােরর িনকট থেক অথ  হণ করা, রাজ ও উয়ন খােতর অেমািদত
বােজট অযায়ী রণােবণ, বন ও খরচ করা।
৭. িবিবালয় মরী কিমশন কক চািহদাত ত ও পিরসংান রণ
৮. সরকার, িবিবালয় মরী কিমশন িকংবা কান আইন বেল দ য কান মতা েয়াগ বা দািয় পালন করা।
৯. মানিনিতকরণ বাপনা সেলর মােম একােডিমক াাম ায়ন।
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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

িপএইচিড িডি দান শতকরা হার % (সংা) ১.২৬% (১) ৩.৪৪% (১) ৬.২৫% (৩) ৬.৬৬% (৫) ৬.৫৪% (৭)
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

িপএইচিড িডি অজন সংা সংা ১১ ৫ ১০ ১২ ১৪
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

িবিবালয় কপ

এমিফল িডি দান শতকরা হার % (সংা) ৭.৫৯% (৬) ০ ১০.৪১% (৫)
১৩.৩৩%
(১০)

১৪.০১% (১৫)
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

এম.এস িডি দান শতকরা হার % (সংা)
৩৯.২৪%
(৩১)

২০.৬% (৬) ২০.৮৩%(১০)
২৬.৬৬%
(২০)

২৩.৩৬% (২৫)
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

এম.এস-িস ইি: িডি দান শতকরা হার % (সংা)
৫১.৮৯%
(৪১)

৭৫.৮৬%
(২২)

৬২.৫% (৩০)
৫৩.৩৩%
(৪০)

৫৬.০৬% (৬০)
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

এম.এস-িস ইি: িডি অজন সংা সংা ১ ৪ ৫ ৫ ৫
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

িবিবালয় কপ

াতক িডিধারীর হার ােয়ট সংা সংা ৬২৫ ৭৭৫ ৮৭২ ১০০০ ১০৬৫
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

াতেকার িডিধারীর হার পা ােয়ট সংা সংা ৭৯ ২৯ ৮০ ১০০ ১২০
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

উিশায় ছাী ভিতর হার তািলকাির হার শতকরা হার ২২% (২১৪) ২০% (২১২) ২০% (২৫০) ২৫% (৩০০) ৩০% (৩৭৫)
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

িবেদশী ছা/ছাী ভিতর সংা িশাথ ভিতর সংা সংা ০ ০ ৫ ১০ ১৫
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

িশাথেদর সিমার িভিক
ফলাফল কাশ (াতক)

সিমার এর সংা সংা ২৮ ৩২ ৩২ ৩২ ৩২
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

িশাথেদর সিমার িভিক
ফলাফল কাশ (াতেকার)

সিমার এর সংা সংা ২৪ ২৮ ২৮ ৩০ ৩২
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত
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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

িশক-কম কতােদর উিশায়
িবেদশ গমন

গমনত িশক-
কম কতা

সংা ১৭ ২৩ ২৫ ৩৫ ৪০
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন
কাশ

কািশত গেবষণা
িতেবদন

সংা ১৬০ ১৩৬ ১৫০ ১৮০ ২০০
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

জাতীয় /আজািতক পয ােয়
িশক/িশাথেদর রার অজন

ারা
িশক/িশাথ

সংা ১১ ২৫ ২০ ২৫ ৩১
িবিবালয়, ইনিউট ও
িবভাগসহ

সংি অষদ, িবভাগ ও পরীা
শাখা কক দ ত

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১২, ২০১৯ ১২:৪৭ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৫, ২০২০

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] উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

৪১

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

[১.১.১] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক

সমি Mbps ৩ ৩৫১ ৭০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৯০০ ১০০০

[১.১.২] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক

সমি
এিরয়া
কাভােরজ
(বগ  িকিম)

৩ ০.০৮ ০.২৮ ০.৩২ ০.৩০ ০.২৯ ০.২৮ ০.২৭ ০.৩৬ ০.৪০

[১.১.৩] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক

সমি সংেযাগ ৩ ১৩০০ ২৭০০ ২৮৫০ ২৮২৫ ২৮০০ ২৭৭৫ ২৭৫০ ৩০০০ ৩১৫০

[১.২] সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[১.২.১] আেয়ািজত
সিমনার কনফাের/
ওয়াকশপ

সমি সংা ৬ ৪২ ৪৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৭০ ১০০

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

[১.৩.১] সািদত গেবষণা সমি সংা ৫ ১৫ ১৬ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ৩০ ৩৫

[১.৩.২] এমএস সমি সংা ৪ ২৬ ৪৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ০ ৭৫ ১০০

[১.৩.৩] িপএইচ.িড. সমি সংা ১ ১৫ ২০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩৫ ৪০

[১.৩.৪] এমিফল সমি সংা ১ ৬ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০

[১.৪] ীত জান ােল
গেবষণা িতেবদন কাশ

[১.৪.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন

সমি সংা ৪ ১৬০ ১৩৬ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ০ ১৮০ ২০০

[১.৫] িবিবালয়সহ ও
িশ িতােনর সােথ
কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[১.৫.১] িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত এমওইউ

সমি সংা ১ ০ ৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৫ ৭

[১.৬] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[১.৬.১] বব ও ি
কণ ার

সমি সংা ৫ ১

[১.৬.২] সসািরত
িডিজটাল লাইেরী িবধা

সমি সংা ২ ২ ৬ ৮ ৭ ৬ ০ ০ ১০ ১২

[১.৬.৩] বই য় সমি সংা ১ ১৯৭৬ ১৮৯১ ২০০০ ১৯৭৫ ১৯৫০ ১৯২৫ ১৯০০ ২৫০০ ৩০০০

[১.৬.৪] জান াল য় সমি সংা ১ ৩৫ ৭৯ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২৫ ১৫০

[১.৬.৫] ডাউনেলাডত
জান াল

সমি সংা ১ ৫০২৯ ৩৫ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৪০০ ৩২০০ ৪৫০০ ৫০০০
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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

[২] উিশা
বাপনার
নগত
মােনায়ন

৩৫

[২.১] িবিবালয়সেহ
আইিস/ আই কাস 
বতন

[২.১.১] বিতত আই/
আইিস কাস 

সমি সংা ২ ৫ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[২.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন

[২.২.১] াশ আর তািরখ তািরখ ৩ ২৮.০১.১৮ ২৭.০১.১৯ ২০.০১.২০ ১৫.০১.২১ ০৫.০১.২২

[২.২.২] পরীা আর তািরখ তািরখ ৩ ১২.০৭.১৮ ০১.০৭.১৯ ২৫.০৬.২০ ২০.০৬.২১ ১০.০৬.২২

[২.২.৩] পরীার ফল
কাশ

তািরখ তািরখ ৩ ১৮.০৮.১৮ ১৭.০৮.১৯ ১০.০৭.২০ ০৫.০৭.২১ ২৫.০৬.২২

[২.৩] সংিবিধব
কায েমর কােলার

[২.৩.১] িসিেকট সভা সমি সংা ৪ ৫ ৩ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৩.২] একােডিমক
কাউিল সভা

সমি সংা ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৩.৩] অথ  কিম সভা সমি সংা ৪ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৪] িশণ কায ম
আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত িশণ
(আভরীণ)

সমি সংা ৬ ১০ ৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৪.২] আেয়ািজত িশণ
(বেদিশক)

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ১০

[২.৫] কাস  কািরলাম
উয়ন

[২.৫.১] উয়নত কাস 
কািরলাম

সমি 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

সমি সংা ২ ৩৯ ৬১ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১২৫ ১৫০

[৩.২] িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[৩.২.১] সসািরত ছা
হল

সমি বগ  িম ২ ০ ০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১৬০০ ২২০০
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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%

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: ধবার, ন ১২, ২০১৯ ১২:৪৭ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৫, ২০২০

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
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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%

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
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আিম, রিজার,  লনা  েকৗশল ও ি িবিবালয়,  সিচব,  িবিবালয় মরী  কিমশন-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  িবিবালয়  মরী  কিমশন  িহসােব  রিজার,  লনা  েকৗশল  ও  ি  িবিবালয়-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
লনা েকৗশল ও ি িবিবালয়

তািরখ

সিচব
িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইউিজিস ইউিনভািস  াস কিমশন

২ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

৩ মণালয় িশা মণালয়

৪ িবিবালয়সহ সকল পাবিলক িবিবালয়

৫ IQAC ইউশনাল কায়ািল এের সল

৬ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেরী

৭ SIP ল ইভেম েজ

৮ RFID রিডও িেয়ি আইেডিিফেকশন

৯ Fab Lab ফিেকশন াবেরটরী

১০ URP আরবান এ িরিজওনাল ািনং

১১ TO & E টিবল অব অগ ােনাাম

১২ IT ইনফরেমশন টকেনালজী

১৩ Mbps মগাবাইট পার সেক

১৪ MOU মমেরাম অব আারািং

১৫ BECM িবিং ইিিনয়ািরং এ কনাকশন ােনজেম
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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] গেবষকেদর জ দশীয় ও
আজািতক িবমান ইারেনট
নটওয়াক সসারণ

[১.১.১] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক

গেবষকেদর জ দিশয় এবং আজািতক িবমান
নটওয়ােকর েযাগ-িবধা িকরেণর মােম গেবষণা
কােয  সহায়তাকরণ

আইিস সল আইিস সল এর কায ম আইিস সল, িবিড রন

[১.১.২] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক

গেবষকেদর জ দিশয় এবং আজািতক িবমান
নটওয়ােকর েযাগ-িবধা িকরেণর মােম গেবষণা
কােয  সহায়তাকরণ

আইিস সল আইিস সল এর কায ম আইিস সল, িবিড রন

[১.১.৩] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক

গেবষকেদর জ দিশয় এবং আজািতক িবমান
নটওয়ােকর েযাগ-িবধা িকরেণর মােম গেবষণা
কােয  সহায়তাকরণ

আইিস সল আইিস সল এর কায ম আইিস সল, িবিড রন

[১.২] সিমনার/ কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[১.২.১] আেয়ািজত সিমনার
কনফাের/ ওয়াকশপ

িবিবালেয়র িশক ও িশাথেদর জ আজািতক
ও জাতীয় পয ােয় সিমনার কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

অষদ, িবভাগসহ
িবিবালয় কপ

জাতীয় ও আজািতক পয ােয়
সিমনােরর সংা

িবিবালেয়র বািষ ক িতেবদন এবং
আেয়ািজত কপ কক দ ত

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

[১.৩.১] সািদত গেবষণা
িশক ও িশাথেদর িবান, কািরগরীসহ সকল কার
গেবষণা

পিরচালক (গেবষণা ও
সসারণ), িবিবালয়
কপ, িবমক, িবভাগ

গেবষণার সংা ও জান াল
কাশ

পিরচালক (গেবষণা ও সসারণ) এর
দর, বােজট, িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন, িবমক বািষ ক িতেবদন,

[১.৩.২] এমএস িশাথেদর িবান, কািরগরীসহ সকল কার গেবষণা
পিরচালক (গেবষণা ও
সসারণ), িবভাগ

গেবষণার সংা ও জান াল
কাশ

পিরচালক (গেবষণা ও সসারণ) এর
দর, বােজট, িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৩.৩] িপএইচ.িড. িশাথেদর িবান, কািরগরীসহ সকল কার গেবষণা
পিরচালক (গেবষণা ও
সসারণ), িবভাগ

গেবষণার সংা ও জান াল
কাশ

পিরচালক (গেবষণা ও সসারণ) এর
দর, বােজট, িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৩.৪] এমিফল িশাথেদর িবান, কািরগরীসহ সকল কার গেবষণা
পিরচালক (গেবষণা ও
সসারণ), িবভাগ

গেবষণার সংা ও জান াল
কাশ

পিরচালক (গেবষণা ও সসারণ) এর
দর, বােজট, িবিবালেয়র বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[১.৪.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন

িশকগণ কক ীত জান ােল কািশত গেবষণা
িতেবদন

িশকগণ
ীত জান ােল কািশত
গেবষণার

িবিবালেয়র বািষ ক িতেবদন,
িশকগণ কক দ ত

[১.৫] িবিবালয়সহ ও িশ
িতােনর সােথ কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[১.৫.১] িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

িশাথ ও িশকগেণর িবধােথ  দেশ/িবেদেশ অ
িবিবালেয়র সােথ াব, িরেসাস , জনবল, িডী ও
গেবষণা করা

িবিবালয় কপ
দেশ/িবেদেশ িবিবালেয়র
সােথ ির সংা

িবিবালয় কপ, বািষ ক
িতেবদন, পিরচালক (গেবষণা ও
সসারণ) এর দর
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৬] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[১.৬.১] বব ও ি কণ ার

[১.৬] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[১.৬.২] সসািরত িডিজটাল
লাইেরী িবধা

িশক ও িশাথেদর বহােরর জ লাইেরী কক
িবিভ িবধা দান

কীয় লাইেরী ণগত ও পিরমাণগত িবধা
লাইেরী কক দ ত, বািষ ক
িতেবদন

[১.৬.৩] বই য় িশক ও িশাথেদর বহােরর জ বই য় কীয় লাইেরী বইেয়র সংা লাইেরী কক দ ত, বােজট

[১.৬.৪] জান াল য় িশক ও িশাথেদর বহােরর জ জান াল য় কীয় লাইেরী জান ােলর সংা লাইেরী কক দ ত, বােজট

[১.৬.৫] ডাউনেলাডত জান াল
িশক ও িশাথেদর অায়েনর জ ডাউনেলাডত
জান াল

িশক ও িশাথ লাইেরীর
মােম

ডাউনেলাডত জান াল এর
সংা

আইিস সল, লাইেরী

[২.১] িবিবালয়সেহ
আইিস/ আই কাস  বতন

[২.১.১] বিতত আই/ আইিস
কাস 

িশাথেদর আই দতা আজািতক মান স
িনিত করা ও দ জনবল তরী করা

আইআইিস, িসএসই িবভাগ কােস র সংা
আইআইিস, িসএসই িবভােগর
িতেবদন

[২.২] একােডিমক কােলার
ণয়ন

[২.২.১] াশ আর
যথাসমেয় িশাথেদর াশ র মােম সময় ও অেথ র
অপচয় রাধ করা

িবভাগ
েব  ঘািষত তািরখ অযায়ী
াস 

একােডিমক কােলার

[২.২.২] পরীা আর
যথাসমেয় িশাথেদর পরীা মােম পাঠদােনর
ায়ন

িবভাগ
সিমার িভিক পরীা,
অংশহেণর সংা, যথাসমেয়
পরীা হণ

একােডিমক কােলার

[২.২.৩] পরীার ফল কাশ
যথাসমেয় ফলাফল কােশর মােম দেশ-আজািতক
চারী বাজাের িশাথেদর অংশহণ িনিত করা

পরীা িনয়েকর দর
পরীাথর সংা, ফলাফেলর
মান

পরীা িনয়েকর দর কক দ
ত

[২.৩] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.৩.১] িসিেকট সভা
িবিবালেয়র একােডিমক, আিথ ক ও শাসিনক সকল
কায েমর অেমাদন ও িসা হণ

িবিবালয় কপ িসিেকেটর সংা ও তািরখ
িবিবালয় কপ, বািষ ক
িতেবদন

[২.৩.২] একােডিমক কাউিল সভা
িবিবালেয়র একােডিমক সকল কায েমর অেমাদন
ও িসা হণ

িবিবালয় কপ
একােডিমক কাউিেলর সংা
ও তািরখ

িবিবালয় কপ

[২.৩.৩] অথ  কিম সভা
িবিবালেয়র আিথ ক সকল কায েমর অেমাদন ও
িসা হণ

কোলার এর দর অথ  কিমর সংা ও তািরখ কোলার এর দর এর িতেবদন

[২.৪] িশণ কায ম আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত িশণ
(আভরীণ)

িবিবালেয় কম রত িশক, কম কতা ও কম চারীেদর
দতা ি ও কায েম তা িনিেতর জ
আেয়ািজত িশণ

িবিবালয় কপ,
পিরচালক (আইিকউএিস)

জনঘা িহেসেব িশণ
দান ও মান িনিত করা

বািষ ক িতেবদন, পিরচালক
(আইিকউএিস) এর কক দ ত,
বােজট

[২.৪.২] আেয়ািজত িশণ
(বেদিশক)

িবিবালেয় কম রত িশকগেণর একােডিমক দতা
ি ও মান স পাঠদান, আজািতক পয ােয় গেবষণার
সংা ি

পিরচালক (গেবষণা ও
সসারণ)

গেবষণার মান
বােজট, পিরচালক (গেবষণা ও
সসারণ) এর দর এর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.৫] কাস  কািরলাম উয়ন
[২.৫.১] উয়নত কাস 
কািরলাম

আজািতক পয ােয় মানস পাঠদান িনিত করার
লে কাস  কািরলাম উত ও আিনক করা

িবভাগ সংা ও ণগত মান িবভাগীয় ধান কক দ ত

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

[৩.১.১] অেমািদত পেদর িবপরীেত
জনবল

একােডিমক ও শাসিনক সবা িনিত ও গিতশীল করা,
কম সংােনর েযাগ ি করা

িবিবালয় কপ জনবেলর অেমাদন ও িনেয়াগ
িবিবালয় কপ, বােজট, িবমক
অেমাদন

[৩.২] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.২.১] সসািরত ছা হল িশাথেদর আবািসক িবধা িনিত করা
পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

আবািসক ছা সংা ি
পিরচালক (পিরকনা ও উয়ন) দর
কক দ ত
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় সসািরত ছা হল অথ  বরা নন ভবন িনম াণ/সসারণ আজািতক মানস িবধা িনিত না হওয়া


