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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

রিজার, শেরবাংলা িষ িবিবালয়

এবং

সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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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:

 কািভড-১৯ বিক মহামারীকালীন অনলাইন াশ ও পরীা হেণর মােম শিব’র একােডিমক কায ম সশনজট  রাখা হেয়েছ;
 শিব’র সােথ ইউিনভািস  মালেয়িশয়া সারাওয়াক, বেশরিব, িবিসএসআইআর, লা উয়ন বাড  এবং হািবিব এর সােথ কা-
অপােরশন ও কালােবােরশন সমেঝাতা ারক ার করা হেয়েছ;
 শিব’র কম কতা-কম চারীেদর উপিিত িনিতকরেণর লে িফারি চা হেয়েছ;
 াতক পয ােয় ৬  িশাি ও িপএইচিড পয ােয় সয়দ মােমনা-মমতাজ ফাউেশন কক ি দান করা হেয়েছ;
 শিব’র িশকেদর উািবত িসহ িনেয় বিহরান িবভাগ কক “শিব ি বই” কািশত হেয়েছ;
 শিব কাােস ইতঃেব  ণ া াংেকর শাখা না থাকায় বাংলােদশ াংক ও অথ  মণালেয়র অেমাদনেম অণী াংক িলঃ এর
এক ণ া শাখার কায ম চা করা হেয়েছ;
 িফশািরজ, এেকায়াকালচার এ মিরন সাই অষেদ াতক পয ােয় এবং িষ অষেদর াতেকার পয ােয় “আউটকাম বইসড কাস 
কািরলাম” তরী করা হেয়েছ এবং
 শখ সােহরা খান হল, শখ ৎফর রহমান হল, িবিবালেয়র ২ ল ফটক, শহীদ িমনার, শখ কামাল অষদ ভবন, ষকর শখ
হািসনা হল, নবাব িসরাজ-উদ-দৗলা হল, এসিস, কম কতােদর নন আবািসক ভবন কােয়ল, িশকেদর আবািসক ভবন চােমলী ও
শাপলা, ডরেমটরী, ৩য় ণীর আবািসক ভবন চনা, ৪থ  ণীর আবািসক ভবন পায়রা এর ঊখী সসারণ এবং কীয় মসিজেদর
আিমক সসারণ এর কাজ স হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

 িশা ও গেবষণার ে আিথ ক বরাের অলতা ও িষ গেবষণা বাবায়েনর জ গেবষণা েযােগর সীমাবতা এবং তা রীকরণ;
 িবিবালেয়র একােডিমক ও ইনিউট ভবন তা এবং গেবষণার জ াবসেহ আিনক যপািতর অপয াতা এবং তা রীকরণ;
 নন অষদসেহ িশক তা এবং িশক ও কম কতােদর দতা ির জ দশীয় ও আজািতক িশেণর অপয াতা।

ভিবৎ পিরকনা:

 গেবষণা মােঠর জ ল কাােসর বাইের (ায় ১০০ একর জিম) িম অিধহণ করার কায ম চলমান রেয়েছ এবং ায় ই হাজার
কা টাকা েয় শেরবাংলা িষ িবিবালেয়র শিশালীকরণ কের িডিপিপর খসড়া ত করা হেয়েছ;
 শিব’ত Distinguish Professor এর পদ ি ও িনেয়ােগর পিরকনা এবং এক মািপারপাস িবিং (িশণ ক,
গ হাউজ, মিডেকল সার, ইতািদ) িনম ােণর পিরকনা রেয়েছ; এছাড়াও ফাকাি ভবন, িশক-কম কতােদর াব, ড-কয়ার
সার, ইেনােভশন সার িনম ােণর পিরকনা রেয়েছ এবং
 বাংলােদেশর িষর ইিতহাস, ঐিতহ ও সংিত সংরেণর জ িষ িমউিজয়াম াপেনর পিরকনা রেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িফশািরজ অষেদ এমএস াাম চাকরণ; শিব’র অগ ােনাাম সংেশাধন; নদারা সরকােরর সহেযািগতায় ড সফ
িবষয়ক এক অতািনক াব াপন; ড সফ, এো মেটেরালিজ, এিকালচারাল জান ািলজম িবষেয় আঃঅষদীয় এমএস
াাম চাকরণ; ২০২২ িশাবেষ  িষ  ভিত পরীা শিব’র নে সাদন; াতেকার ও িপএইচিড াাম সমিত
সফটওয়ােরর আওতাকরণ, বব চয়ার িতা; ১৯৭১ সােলর াধীনতা সরিণ টাওয়ার িনম াণ; পাি শড িনম াণ (২০৪০
বগ িম.); ভেটিরনাির িিনক িনম াণ (১৫৩২ বগ  িম.); আসবাবপ য় (ায় ১৪.৫০ কা টাকা); িলফট য় (১৬); িংিকং
ওয়াটার ও ইিরেগশন এর জ পা হাউজ িনম াণ; ডীপ উবওেয়ল াপন; র উয়ন; অিফস যপািত; াব: যপািত ও
খামার যাংশ য় (ায় ১১ কা টাকা); রাা িনম াণ; ইেনজ িসেম উয়ন এবং ােিপং ও উিদ সংরণ।
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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, শেরবাংলা িষ িবিবালয়

এবং

সিচব,  বাংলােদশ  িবিবালয়  মরী  কিমশন-এর  মে  ২০২২  সােলর  ন  মােসর  ১৫  তািরেখ  এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১৩:৫৮ া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ২৯, ২০২২

সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িষেত উতর িশার সার এবং িষর সিহত সক আষিক িবষেয় উত িশাদান, গেবষণা পিরচালনা, ি উাবন
ও হােরর উেে িবমােনর দ মানব সদ ি

১.২ অিভল (Mission)
আিনক িষ ও িষ সংি িবষেয় িশা, গেবষণা ও সসারণ কায েমর ণগতমান িনিতকরেণর লে িবমােনর দ
মানব সদ ির মােম আথ -সামািজক উয়ন ও খা-ির িনরাপা িনিতকরণ

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. উতর িষ িশা ও গেবষণােক িবমােন উীতকরণ
২. উতর িষ িশা বাপনায় ণগতমান িনিতকরণ
৩. উতর িষ িশার অিধকতর সসারণ
৪. উতর িষ িশা ও গেবষণা সমেঝাতা ি ও সহেযািগতা িকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবান ও ি িনভর িশার চািহদা িনপন এবং আিনক িষ িশার উয়েনর লে ম ও দীঘ  ময়ািদ িনিদ 
কম পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন করা;
২. িবিবালেয়র অষদ, িবভাগ, ইনিউট ও অা দরসেহর উয়নলক কায ম ায়ন ও পািরশ করা;
৩. নন অষদ, িবভাগ, ইনিউট ও গেবষণা ক চাকরণ এবং বতমান অষদ, িবভাগ ও গেবষণা কের
সসারেণর  লে  িবমেকর  সহেযািগতা  হণ  করা;
৪. সমা িভিক গেবষণার জ েয়াজনীয় বা হণ ও কায কর সসারণ সবা দান কৗশল উাবন ও েয়াগ;
৫.  িষ  িবষয়ক  উিশা  সংি  কেলজ/ইনিউট  অিধর  মােম  দ  মানব  সদ  ি  ও  ণগত  মানস
িশার মােম উোা ির য়াস;
৬. জাতীয় িশানীিত অসরেণর মােম উত িসেলবাস ণয়ন, ােয়ািগক িশা, গেবষণা ও িশণ কায ম ি করা;
৭. সরকার এবং িবমক-এর িনকট থেক তহিবল সংহ ব ক িবিবালেয়র িবভাগ/দরসেহর রণােবণ ও উয়ন
খােত চািহদা ও সািব ক েয়াজেনর িভিেত অদান বরা করা;
৮. জাতীয় াচার কৗশল ও বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন করা ও সরকার বা িবমক কক আইন বেল দ য
কান মতা েয়াগ বা দািয় পালন 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

এম.এস. াাম ভিতর সংা সংা ০০ ৪৭১ ৫০০ ৫৩০ ৫৪০ শিব একােডিমক রকড 

িপ.এইচ.িড. ভিতর সংা সংা ০২ ২১ ২৪ ২৮ ৩০ শিব একােডিমক রকড 

িব.এসিস.এিজ. ভিতর সংা সংা ০০ ৩৮১ ৪০০ ৪২০ ৪৪০ শিব একােডিমক রকড 

িব.এসিস.ভট. সাই. এ এ. এইচ ভিতর সংা সংা ০০ ১১১ ১২০ ১২০ ১২৫ শিব একােডিমক রকড 

িবিবএ (এিিবজেনস) ভিতর সংা সংা ০০ ৬৯ ৭২ ৭২ ৭২ শিব একােডিমক রকড 

িব.এসিস.এিজ. ইন এি ইেকােনািম ভিতর সংা সংা ০০ ৬৯ ৭৫ ৭৮ ৮০ শিব একােডিমক রকড 

িব.এসিস. ইন িফসািরজ ভিতর সংা সংা ০০ ৫৯ ৬০ ৬০ ৬০ শিব একােডিমক রকড 

উিশায় ছা-ছাী ভিতর আপািতক হার আপািতক হার শতাংশ ৪৭-৫৩ ৪৮-৫২ ৪৮-৫২ ৪৮-৫২ ৪৮-৫২ শিব একােডিমক রকড 

িবেদিশ ছা-ছাী ভিতর সংা ভিতর সংা সংা ০০ ০০ ১৫ ১৮ ১৮ শিব একােডিমক রকড 

াতক িডীধারীর সংা পােশর সংা সংা ৩৪৮ ১১৯ ৩৪৮ ৩৪৮ ৩৪৮ শিব
একােডিমক রকড  ও পরীা
িনয়ক কায ালেয়র তািদ

উিশা সকারীর হার (এম.এস.,এম.িব.এ. ও
িপ.এইচ.িড.)

পােশর সংা সংা ৩২৫ ২৬৪ ৩২৫ ৩২৫ ৩২৫ শিব
একােডিমক রকড  এবং পরীা
িনয়ক কায ালেয়র তািদ

িশক-কম কতােদর উিশায় িবেদশ গমন গমনত িশক ও কম কতা সংা ০৪ ১৭ ১৫ ১৫ ১৫ শিব রিজার কায ালেয়র তািদ

জাতীয়/আজািতক পয ােয় িশক/িশাথেদর
রার অজন।

রারা িশক ও
িশাথ

সংা ০২ ০২ ০৮ ১০ ১০ শিব
একােডিমক রকড  ও রিজার
কায ালেয়র তািদ

*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] উতর িষ
িশা ও
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

৩২

[১.১] ববর জশতবািষ কী
উপলে আেয়াজন (২০২২-২৩)

[১.১.১] ববর রাল
সিলত াধীনতা াপন

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০

[১.১.২] ববর জীবন ও
কম  িনেয় আেলাচনা সভা

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ০ ০ ১ ১

[১.১.৩] বব ও াধীনতা
িবতক িতেযািগতা/সাংিতক
অান আেয়াজন

সমি সংা ১ ১ ১ ২ ১ ২ ২

[১.১.৪] বব চয়ার িতা সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০

[১.২] িশা ও িশণ সংা
িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা

[১.২.১] সািদত গেবষণা সমি সংা ৫ ৯০ ১৫০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ৮০ ১৮০ ২০০

[১.৩] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[১.৩.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন

সমি সংা ৪ ১৫০ ১৫০ ১৮০ ১৫০ ১৩০ ১২০ ২০০ ২০০

[১.৪]
সিমনার/কনফাের/একােডিমক
ওয়াকশপ আেয়াজন

[১.৪.১] একােডিমক
িবভাগসেহর মােম
আেয়ািজত
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ১০ ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২২

[১.৫] গেবষকেদর জ দশীয়
ও আজািতক িবমান
আইিস ও ইারেনট নটওয়াক
সসারণ

[১.৫.১] িবিবালয় িভিক
নটওয়াক কভােরজ

মিত সংা ১ ৩৮৫ ৪১২ ৪৫০ ৪৪৫ ৪৪০ ৪৩৫ ৪৩০ ৪৭০ ৪৮৫

[১.৫.২] আইিসিস িবভােগর
মােম পিরচািলত কায ম

সমি সংা ৩ ১১ ১৪ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৫ ১৬

[১.৬] অনলাইন ােশর সমতা
অজন

[১.৬.১] একােডিমক
কােলার অযায়ী াশসহ
পিরচালনা

সমি শতাংশ ১ ৬০ ৬০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০ ১০০

[১.৬.২] অনলাইন
াশ/পরীা হেণর সমতা

সমি শতাংশ ১ ২০ ৮০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ১০০
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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 

[১.৭] িবিবালেয় িডিজটাল
লাইেরীর িবধা সসারণ ও
পিরচািলত কায ম

[১.৭.১] লাইেরীর মােম
পিরচািলত কায ম সহ

সমি সংা ৩ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৮

[১.৭.২] লাইেরীর মােম
হীত বই ও জান াল সংহ

সমি সংা ২ ৫৭২ ৭০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫৫০

[১.৭.৩] লাইেরীর মােম
হীত ইেলকিক বই ও
জান াল সংহ

সমি সংা ১ ৫০০ ৫২০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৫৫০ ৫৮০

[১.৮] কা-কািরলাম কায ম
আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত কা-
কািরলাম কায ম
(সাংিতক অান, িবতক
িতেযািগতা, বািষ ক ীড়া
িতেযািগতা ইতািদ)

সমি সংা ৩ ১০ ১১ ১২ ১০ ৮ ১৩ ১৩

[২] উতর িষ
িশা
বাপনায়
ণগতমান
িনিতকরণ

২৩

[২.১] িবিভ উৎসব/িদবস
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত
উৎসব/িদবস

সমি সংা ৩ ৭ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১১

[২.২] বিহঃ িশেণ অংশহণ
[২.২.১] আেয়ািজত িশণ সমি সংা ১ ১৫ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪

[২.২.২] িশণাথর সংা সমি িতজন ১ ৪০ ৪৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০

[২.৩] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.৩.১] িসিেকট সভা সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২.৩.২] একােডিমক কাউিল
সভা

সমি সংা ১ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[২.৩.৩] অথ  কিমর সভা সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[২.৩.৪] বােজট বাপনা
কিমর সভা

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ২ ২
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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 

[২.৩.৫] পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস সভা

সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ২ ২

[২.৩.৬] িডন’স কিমর সভা সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[২.৩.৭] কািরলাম কিমর
সভা

সমি সংা ১ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[২.৩.৮] কায়ািল
এিসউের কিমর সভা

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[২.৩.৯] পা ােয়ট
মিনটিরং কিমর সভা

সমি সংা ১ ২ ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[২.৪] িডিজটাইেজশন

[২.৪.১] অিফস উপিিত
িনিতকরেণর লে
িফারি বাবায়ন

সমি শতাংশ ১ ০ ৩০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[২.৪.২] সকল িবভােগর কাস 
িসেলবাস ওেয়বসাইেট
আপেলাড

সমি শতাংশ ১ ৪০ ৮০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.৪.৩] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

সমি শতাংশ ১ ৪০ ৬০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৯০ ১০০

[২.৪.৪] এমএস ও িপএইচিড
াাম সমিত সফটওয়াের
পিরচালনার সমতা

সমি শতাংশ ১ ০ ০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ১০০

[২.৫] আইিকউএিস িবভােগর
মােম আেয়ািজত পাাম

[২.৫.১] আেয়ািজত
াাম/িনং

সমি সংা ৪ ১৩ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১৫

[২.৬] একােডিমক কােলার
ণয়ন

[২.৬.১] াশ/পরীা আর,
ফলাফল কাশ, াশ ন,
িবিবালয়  ইতািদ
সিলত কােলার ণয়ন

তািরখ তািরখ ১ ০১.০১.২১ ০১.০১.২২ ০১.০১.২৩ ০১.০১.২৪ ০১.০১.২৫
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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 

[৩] উতর িষ
িশার
অিধকতর
সসারণ

১০

[৩.১] িবিবালেয়র ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.১.১] াধীনতা টাওয়ার
িনম াণ

সমি শতাংশ ২ ০ ৭৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[৩.১.২] পাি শড িনম াণ সমি শতাংশ ১ ০ ৩৫ ৬৫ ৫৫ ৫০ ৪৫

[৩.১.৩] ভেটিরনাির িিনক
িনম াণ

সমি শতাংশ ১ ০ ৬০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫

[৩.১.৪] ীণ হাউজ িনম াণ সমি শতাংশ ১ ০ ২০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.২] নন িবভাগ ও জনবেলর
অেমাদন

[৩.২.১] িবমক কক
অেমািদত পেদর িবপরীেত
িনেয়াগত জনবল

সমি
িত
জন

১ ০ ০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১০০ ১০০

[৩.২.২] এমএস াােম
নন চাত িবভাগ

সমি সংা ১ ১ ০ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৩.৩] বািনক
সরাম/যপািত, আসবাবপ ও
যানবাহন য়

[৩.৩.১] িলফট য় সমি শতাংশ ১ ০ ৬০ ৪০ ৩০ ২০

[৩.৩.২] বািনক সরাম ও
যপািত

সমি শতাংশ ১ ০ ২০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৩.৩] আসবাবপ য় সমি শতাংশ ১ ০ ৭০ ৩০ ২৫ ২০

[৪] উতর িষ
িশা ও
গেবষণা
সমেঝাতা ি
ও সহেযািগতা
িকরণ

৫

[৪.১] িশ ও অা
িতােনর সােথ কা-অপােরশন
ও কালােবােরশন ি

[৪.১.১] িশ ও অা
িতােনর সােথ ািরত
এমওইউ

সমি সংা ২ ২ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৪.২] িশা িতােনর সােথ
কা-অপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৪.২.১] িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত এমওইউ

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ৩ ৩

[৪.৩] এালামনাই সংা
কায ম

[৪.৩.১] এালামনাই সভা
আেয়াজন

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ২ ২
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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

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

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

ািরত:

রিজার
শেরবাংলা িষ িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ IQAC ইউশনাল কায়ািল এাের সল

২ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেির

৩ এমওইউ মেমােরাম অব আারািং

৪ িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

৫ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

৬ িবিবালয়সহ সকল পাবিলক িবিবালয়

৭ মণালয় িশা মণালয়

৮ শিব শেরবাংলা িষ িবিবালয়

৯ িসিবএইচই (CBHE) স বড ার হায়ার এেকশন

১০ হেকপ (HEQEP) হায়ার এেকশন কায়ািল এনেহেম েজ

১১ হিমস (HEMIS) হায়ার এেকশন ােনজেম ইনফরেমশন িসেম
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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] ববর জশতবািষ কী উপলে আেয়াজন
(২০২২-২৩)

[১.১.১] ববর রাল সিলত াধীনতা াপন
েকৗশল শাখা; পিরকনা, উয়ন ও ওয়াকস
এবং বােজট শাখা

েকৗশল শাখার তয়নপ

[১.১.২] ববর জীবন ও কম  িনেয় আেলাচনা সভা উপাচায  এবং ছা পরামশ  ও িনেদ শনা িবভাগ সভার নাশ ও উপিিতর তািলকা

[১.১.৩] বব ও াধীনতা িবতক িতেযািগতা/সাংিতক অান
আেয়াজন

ছা পরামশ  ও িনেদ শনা িবভাগ
ছা পরামশ  ও িনেদ শনা িবভাগ কক
তয়নপ

[১.১.৪] বব চয়ার িতা সংি কিম তয়নপ

[১.২] িশা ও িশণ সংা িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণা

[১.২.১] সািদত গেবষণা একােডিমক িবভাগ ও সাউেরস িবভাগ গেবষণার নাম ও গেবষকেদর তািলকা

[১.৩] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ [১.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন একােডিমক িবভাগ ও সাউেরস িবভাগ
সাউেরস িবভাগ কক দ গেবষণা
িতেবদেনর নাম

[১.৪] সিমনার/কনফাের/একােডিমক ওয়াকশপ
আেয়াজন

[১.৪.১] একােডিমক িবভাগসেহর মােম আেয়ািজত
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ

রিজার কায ালয় ও সাউেরস িবভাগ
রিজার কায ালয় ও সাউেরস িবভাগ কক
দ তয়নপ

[১.৫] গেবষকেদর জ দশীয় ও আজািতক িবমান
আইিস ও ইারেনট নটওয়াক সসারণ

[১.৫.১] িবিবালয় িভিক নটওয়াক কভােরজ আইিসিস িবভাগ আইিসিস িবভাগ কক তয়নপ

[১.৫.২] আইিসিস িবভােগর মােম পিরচািলত কায ম আইিসিস িবভাগ আইিসিস িবভাগ কক তয়নপ

[১.৬] অনলাইন ােশর সমতা অজন
[১.৬.১] একােডিমক কােলার অযায়ী াশসহ পিরচালনা অষদ ও অষদীয় িবভাগসহ অষদ কক তয়নপ

[১.৬.২] অনলাইন াশ/পরীা হেণর সমতা পরীা িনয়েকর কায ালয় ও িডন অিফস
পরীা িনয়েকর কায ালয় কক দ
তয়নপ

[১.৭] িবিবালেয় িডিজটাল লাইেরীর িবধা
সসারণ ও পিরচািলত কায ম

[১.৭.১] লাইেরীর মােম পিরচািলত কায ম সহ লাইেরী শাখা লাইেরী শাখা কক িরত তয়নপ

[১.৭.২] লাইেরীর মােম হীত বই ও জান াল সংহ লাইেরী শাখা লাইেরী শাখা কক িরত তয়নপ

[১.৭.৩] লাইেরীর মােম হীত ইেলকিক বই ও জান াল সংহ লাইেরী শাখা লাইেরী শাখা কক িরত তয়নপ

[১.৮] কা-কািরলাম কায ম আেয়াজন
[১.৮.১] আেয়ািজত কা-কািরলাম কায ম (সাংিতক অান, িবতক
িতেযািগতা, বািষ ক ীড়া িতেযািগতা ইতািদ)

ছা পরামশ  ও িনেদ শনা িবভাগ এবং শরীরচচ া
ও িশা িবভাগ

ছা পরামশ  ও িনেদ শনা িবভাগ এবং শরীরচচ া ও
িশা িবভাগ কক িরত তয়নপ

[২.১] িবিভ উৎসব/িদবস আেয়াজন [২.১.১] আেয়ািজত উৎসব/িদবস ছা পরামশ  ও িনেদ শনা িবভাগ
ছা পরামশ  ও িনেদ শনা িবভাগ কক িরত
তয়নপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.২] বিহঃ িশেণ অংশহণ

[২.২.১] আেয়ািজত িশণ
শিব এবং িশণ দানকারী িতানসহ
(িজআই, আরিপএিস, িবআইএম ইতািদ)

শাসিনক আেদশ এবং শাসন শাখা কক
িরত তয়নপ

[২.২.২] িশণাথর সংা
শিব এবং িশণ দানকারী িতানসহ
(িজআই, আরিপএিস, িবআইএম ইতািদ)

শিব এবং িশণ দানকারী িতানসহ
(িজআই, আরিপএিস, িবআইএম ইতািদ)
শাসিনক আেদশ এবং শাসন শাখা কক
িরত তয়নপ

[২.৩] সংিবিধব কায েমর কােলার

[২.৩.১] িসিেকট সভা পিরষদ শাখা সভার কায প

[২.৩.২] একােডিমক কাউিল সভা পিরষদ শাখা সভার কায প

[২.৩.৩] অথ  কিমর সভা অথ  ও িহসাব িবভাগ সভার কায প

[২.৩.৪] বােজট বাপনা কিমর সভা বােজট শাখা সভার কায প

[২.৩] সংিবিধব কায েমর কােলার

[২.৩.৫] পিরকনা, উয়ন ও ওয়াকস সভা পিরকনা, উয়ন ও ওয়াকস িবভাগ সভার কায প

[২.৩.৬] িডন’স কিমর সভা সকল অষদীয় িডন সভার কায প

[২.৩.৭] কািরলাম কিমর সভা আইিকউএিস সভার কায প

[২.৩.৮] কায়ািল এিসউের কিমর সভা আইিকউএিস সভার কায প

[২.৩.৯] পা ােয়ট মিনটিরং কিমর সভা

[২.৪] িডিজটাইেজশন

[২.৪.১] অিফস উপিিত িনিতকরেণর লে িফারি বাবায়ন শাসন এবং আইিসিস শাখা
শাসন এবং আইিসিস শাখা কক িরত
তয়নপ

[২.৪.২] সকল িবভােগর কাস  িসেলবাস ওেয়বসাইেট আপেলাড িডন অিফস এবং আইিসিস শাখা আইিসিস শাখা কক িরত তয়নপ

[২.৪.৩] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ
জনসংেযাগ ও কাশনা দর এবং আইিসিস
শাখা

আইিসিস শাখা কক িরত তয়নপ

[২.৪.৪] এমএস ও িপএইচিড াাম সমিত সফটওয়াের পিরচালনার
সমতা

[২.৫] আইিকউএিস িবভােগর মােম আেয়ািজত
পাাম

[২.৫.১] আেয়ািজত াাম/িনং আইিকউএিস আইিকউএিস কক িরত তয়নপ

[২.৬] একােডিমক কােলার ণয়ন
[২.৬.১] াশ/পরীা আর, ফলাফল কাশ, াশ ন, িবিবালয় 
ইতািদ সিলত কােলার ণয়ন

একােডিমক কােলার ণয়ন কিম
একােডিমক কােলার ণয়ন কিম কক
তয়নপ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ১৩:৫৮ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ২৯, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[৩.১.১] াধীনতা টাওয়ার িনম াণ
েকৗশল শাখা এবং পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস

েকৗশল শাখার তয়নপ

[৩.১.২] পাি শড িনম াণ
েকৗশল শাখা এবং পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস

েকৗশল শাখার তয়নপ

[৩.১.৩] ভেটিরনাির িিনক িনম াণ
েকৗশল শাখা এবং পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস

েকৗশল শাখার তয়নপ

[৩.১.৪] ীণ হাউজ িনম াণ
েকৗশল শাখা এবং পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস

েকৗশল শাখার তয়নপ

[৩.২] নন িবভাগ ও জনবেলর অেমাদন
[৩.২.১] িবমক কক অেমািদত পেদর িবপরীেত িনেয়াগত জনবল শাসন ও সংাপন শাখা

শাসন ও সংাপন শাখা কক িরত
তয়নপ

[৩.২.২] এমএস াােম নন চাত িবভাগ পা ােয়ট িডন কায ালয় এবং শাসন শাখা
পা ােয়ট িডন কায ালয় কক িরত
তয়নপ

[৩.৩] বািনক সরাম/যপািত, আসবাবপ ও
যানবাহন য়

[৩.৩.১] িলফট য়
েকৗশল শাখা এবং পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস

েকৗশল শাখার তয়নপ

[৩.৩.২] বািনক সরাম ও যপািত
েকৗশল শাখা এবং পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস

েকৗশল শাখার তয়নপ

[৩.৩.৩] আসবাবপ য়
েকৗশল শাখা এবং পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস

েকৗশল শাখার তয়নপ

[৪.১] িশ ও অা িতােনর সােথ কা-অপােরশন
ও কালােবােরশন ি

[৪.১.১] িশ ও অা িতােনর সােথ ািরত এমওইউ রিজার কায ালয় রিজার কায ালয় কক িরত তয়নপ

[৪.২] িশা িতােনর সােথ কা-অপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৪.২.১] িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ রিজার কায ালয় রিজার কায ালয় কক িরত তয়নপ

[৪.৩] এালামনাই সংা কায ম [৪.৩.১] এালামনাই সভা আেয়াজন শিব এলামনাই এেসািসেয়শন
শিব এলামনাই এেসািসেয়শন কক িরত
তয়নপ
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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

িশা ও িশণ সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা সািদত গেবষণা
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা
মণালয়

গেবষণাল অথ  ছাড় ও াি

বািনক সরাম/যপািত, আসবাবপ ও যানবাহন য় িলফট য় পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় কের অথ  ছাড় ও অথ  াি

বািনক সরাম/যপািত, আসবাবপ ও যানবাহন য় বািনক সরাম ও যপািত পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় কের অথ  ছাড় ও অথ  াি

বািনক সরাম/যপািত, আসবাবপ ও যানবাহন য় আসবাবপ য় পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় কের অথ  ছাড় ও অথ  াি

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন াধীনতা টাওয়ার িনম াণ পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় কের অথ  ছাড় ও অথ  াি

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন পাি শড িনম াণ পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় কের অথ  ছাড় ও অথ  াি

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ভেটিরনাির িিনক িনম াণ পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় কের অথ  ছাড় ও অথ  াি

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ীণ হাউজ িনম াণ পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় কের অথ  ছাড় ও অথ  াি

ববর জশতবািষ কী উপলে আেয়াজন (২০২২-২৩) ববর রাল সিলত াধীনতা াপন পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় কের অথ  ছাড় ও অথ  াি

নন িবভাগ ও জনবেলর অেমাদন
িবমক কক অেমািদত পেদর িবপরীেত িনেয়াগত
জনবল

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
সাব িনক যাগােযােগর মােম শাসন এবং অথ  ও
িহসাব িবভাগ সময় করেবন

নন িবভাগ ও জনবেলর অেমাদন এমএস াােম নন চাত িবভাগ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
সাব িনক যাগােযােগর মােম শাসন এবং অথ  ও
িহসাব িবভাগ সময় করেবন

সিমনার/কনফাের/একােডিমক ওয়াকশপ আেয়াজন
একােডিমক িবভাগসেহর মােম আেয়ািজত
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
সাব িনক যাগােযােগর মােম শাসন এবং অথ  ও
িহসাব িবভাগ সময় করেবন

িশা ও িশণ সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা সািদত গেবষণা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
সাব িনক যাগােযােগর মােম শাসন এবং অথ  ও
িহসাব িবভাগ সময় করেবন

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ কািশত গেবষণা িতেবদন িবান ও ি মণালয় আিথ ক ও কািরগির সহেযািগতা

িশা ও িশণ সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা সািদত গেবষণা িবান ও ি মণালয় আিথ ক ও কািরগির সহেযািগতা

িশ ও অা িতােনর সােথ কা-অপােরশন ও কালােবােরশন ি িশ ও অা িতােনর সােথ ািরত এমওইউ িশ মণালয়
দশীয় ও আজািতক িশ িতােনর সােথ ান
িবিনময়
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


