
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৪, ২০২১

বব শখ িজর রহমান িবান ও ি িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
উিশায়
অিধকতর সার

২৫
[১.১] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.১.১] শিহদিমনার সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ববর রাল সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.৩] একােডিমক ভবন এর উিখ সসারন % ৪ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২০ ৪০

[১.১.৪] মইন গট সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫

[১.১.৫] িশক-কম কতা আবািসক ভবেনর উিখ
সসারন

% ৩ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২০ ৪০

[১.১.৬] ছা-ছাী হেলর উিখ সসারন % ৩ ৩৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২০ ৩৮

[১.১.৭] েরর স ি সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

উিশা
বাপনার
নগত
মােনায়ন

২২

[২.১] িবিবালয়সেহ আইিস/ আই কাস 
বতন

[২.১.১] আই কাস  বতন সংা ১ ২ ২ ১ ১ ১

[২.২] একােডিমক কােলার ণয়ন

[২.২.১] িবেজাড় সিমার াশ  তািরখ ১ ১৭-০১-২০২১ ১৭-০১-২০২১ ১৯-০১-২০২১ ২০-০১-২০২১ ২৪-০১-২০২১
কেরানার
জ াস
ব।

[২.২.২] িবেজাড় সিমার পরীা  তািরখ ১ ১৬-০৫-২০২১ ১৮-০৫-২০২১ ১৯-০৫-২০২১ ২০-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১

[২.২.৩] জাড় সিমার াশ  তািরখ ১ ২৩-০৮-২০২০ ২০-০৯-২০২০ ১১-১০-২০২০ ০৮-১১-২০২০ ১৫-১১-২০২০
কেরানার
জ াস
ব।

[২.২.৪] জাড় সিমার পরীা  তািরখ ১ ৩১-১২-২০২০ ০৩-০১-২০২১ ০২-০২-২০২১ ০৭-০২-২০২১ ২২-০২-২০২১

[২.২.৫] িরেজ বাড িমং সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ১ ১

[২.২.৬] একােডিমক কাউিল এর িমং সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ১ ১

[২.২.৭] অথ কিমর িমং সংা ১ ৪ ৩ ২ ২ ১ ১

[২.২.৮] পিরকা উয়ন ও ওয়াকস কিমর িমং সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.৩] িশণ কায ম আেয়াজন
[২.৩.১] িশণ আই িকউ এিস সংা ১ ৮ ৬ ৪ ৩ ২ ৮

[২.৩.২] িশণ এিপএ সংা ১ ৮ ৬ ৫ ৪ ২

[২.৪] কাস  কািরলাম উয়ন [২.৪.১] উয়নত কাস কািরলাম সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ১

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

[২.৫.১] গেবষকেদর জ ইারেনট িবধা সংা ১ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ১৩০

[২.৬] সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ২

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

[২.৭.১] ােকা পযােয় গেবণণারত িশাথীর সংা সংা ১ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১২০

[২.৮] বব জশতবািষ কী উৎযাপন
[২.৮.১] সিমনার/ কনফাের সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ২ ১

[২.৮.২] ইজ, িবতক িতেযািগতা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ২

[২.৯] কািভড-১৯ মাকােবলা [২.৯.১] হা সিনটাইজার উৎপাদেনর সমতা িরটার ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫

[২.১০] িবিবালেয়র িনরাপা [২.১০.১] এলাকাবাসীর সােথ িমং সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.১১] অনলাইন ােসর আেয়াজন [২.১১.১] আেয়ািজত অনলাইন াশ সংা ২ ৩৪ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১৪

[২.১২] IQAC বা ািতািনক পয ােয় মান
িনিতকরণ বাপনা সেলর মােম
একােডিমক াাম লায়ন।

[২.১২.১] বিহঃসংা কক ািয়ত একােডিমক
াাম

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উিতকরন

১৮

[৩.১] িবিবালয়সেহ নন গেবষণাগার,
ইেনােভশন াব ও কিউটার াব াপন

[৩.১.১] নন গেবষণাগার াপন সংা ৩ ২ ২ ১ ১ ১

[৩.১.২] গেবষণাগােরর উয়ন সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ [৩.২.১] কািশত জান ােলর সংা সংা ৩ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১০০ ১৪০

[৩.৩] হাইেটক পাক াপন [৩.৩.১] াব াপন সংা ৩ ২ ২ ১ ১ ১

[৩.৪] াগার আিনকায়ন [৩.৪.১] সামী সংহ সংা ২

[৩.৫] িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা ক [৩.৫.১] চলমান সংা সংা ২ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৫০

[৩.৬] ি দান [৩.৬.১] অভরীন ি দান সংা ২

৪
সমেঝাতা ও
সহেযাগীতা
সক াপন

১০
[৪.১] িবিবালয় ও িশ িতােনর সােথ
কালােবােরশন

[৪.১.১] আজািতক মােনর িবিবালেয়র সােথ এম ও
ইউ

সংা ৫ ৩ ২ ১ ১ ১

[৪.১.২] িবিভ িশ িতােনর সােথ এম ও ইউ সংা ৫ ৩ ২ ১ ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, লাই ০৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৮

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[এম.২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন উোগ
চাত

জনঘা ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[এম.২.৩.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৪.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ০৭-০৬-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


