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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

রিজার, বব শখ িজর রহমান িবান ও ি িবিবালয়

এবং

সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

বব শখ িজর রহমান িবান ও ি িবিবালেয় েতক বছেরর থম সােহ াশ  হয় এবং চার বছর শেষ িশাথেদর
েচলর িডি দান করা হয়। িবগত সমেয় এক িদেনর জও পাঠদান কায ম ব থােকিন। ছা-ছাী সময়মত িবিবালেয়র পাঠ শেষ
তােদর চারী জীবেন েবশ করেত পেরেছ। কােস েরাপেনর ফেল ািতক সৗয  ি পেয়েছ। নন িবভাগ ও িশক িনেয়ােগর
ফেল িবিবালেয়র পিরিধ ি পাে।এছাড়া ও উত গেবষণাগার িতার মােম আিনক ও েগাপেযাগী গেবষণা ও পাঠদােনর বা
করা হ।

সমা এবং চােলসহ:

সমাঃ িবিবালেয় বতমােন ৩৪ িবভাগ ও ৩ ইনিউট রেয়েছ, এসম িবভাগ ও ইনিউেট ায় ১০ হাজার িশাথ অয়নরত।
িশাথেদর  লনায়  িত  িবভাগ  ও  ইনিউেট  েয়াজনীয়  সংক  িশেকর  অলতা  রেয়েছ।  রেয়েছ  িণকের  তা।  িত
িবভােগ অিতির িশাথ ভিত আেছ। দশী ও িবেদশী িশাথেদর আবাসন সমা কট। িবিবালেয়র চািহদার লনায় অথ  বরা
কম। খাবার পািনর বার অভাব। অপরিদেক কািভড-১৯ এর কারেণ িবিবালেয়র াভািবক কায ম হত হে।

চােলসহঃ  সংক িশক িনেয় এই িবল িশাথর পাঠদান করেত হে। দশী িশাথীেদর হলেলােত িবেদশী িশাথী রাখার
বা করেত হে। িনিদ বরাের মে াব সসারণ ও গেবষণা কাজ পিরচািলত করা বশ ককর।

ভিবৎ পিরকনা:

একােডিমক  ভবেনর  উিখ  সসারেণর  মােম  িণক  ও  গেবষণাগােরর  সংা  ি  করা।  নন  িডিপিপ  ণয়েনর  মােম  ছা-
ছাীেদর  জ  নন  হল,  একােডিমক  ভবন,  লাইেরীর  আকার  ও  ক  সংা  ি,  ইােনট  বহার  ির  বা  করা।  িশকেদর
গেবষণা কােজ সৃ কের গেবষণার মান ি করা। িবিভ িশ িতােনর যৗথ গেবষণা ি।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ক) এক একােডিমক ভবেনর কাজ  করা।
খ) শহীদ িমনােরর কাজ  করা।
গ) জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর রােলর কাজ  করা।
ঘ) জলাধার (Water Body) এর কাজ  করা।
ঙ) ায় ১৫০০ আসন িবিশ িমলনায়তন (Auditorium) এর কাজ  করা।
চ) িবিবালেয়র ধান গেটর কাজ  করা।
ছ) কেরানা মাকােবলা কের িবিবালেয়র কায ম চা রাখা।
জ) অনলাইন াস চা 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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার, বব শখ িজর রহমান িবান ও ি িবিবালয়

এবং

সিচব,  বাংলােদশ  িবিবালয়  মরী  কিমশন-এর  মে  ২০২১  সােলর  ন  মােসর  ২৩  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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িবান, ি, সাধারণ িশা ও গেবষণার মােম দ জনশি তির ও িবমােনর িশার মােম উত বাংলােদশ গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
ণগত মানস িশার মােম দশীয় ও আজািতক মােনর উ িশার সার ঘটােনা। লিভিক আিনক ির িশার
সার ঘেয় দ মানবসদ তির করা। মানসত িশার পিরেবশ িনিতকরণ। মৗিলক ও ােয়ািগক গেবষণার মােম মানব
ােনর সার ঘটােনা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. উিশায় অিধকতর সার
২. উিশা বাপনার নগত মােনায়ন
৩. উিশা গেবষণােক িবমােন উিতকরন
৪. সমেঝাতা ও সহেযাগীতা সক াপন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিবালেয়র সািদত কায াবলীর মে ল হে িবিবালেয় িশাথ ভিত করা এবং উত িশায় িশিত কের
দ জনশি গেড় তালা। িবিবালেয়র এ ল অজেনর জ িন িলিখত পদেপ হণ করা হয়।  াতক ও
াতেকার পয ােয় িশাথ ভিত করা এবং ভিতত িশাথেদর পাম ও িসেলবােসর উয়ন করা।  িশাথেদর জ
িণ িশা কায ম চা রাখা এবং সহ িশা কায ম পিরচালনা করা।  িশাথেদর জ কাস  ও িসেলবাস িনধ ারণ,
েতক কােস র জ পরীক ােনল অেমাদন, গেবষণা িডীর জ গেবষণার িত িবষেয়র াব অেমাদন এবং
েতক িবষেয় পরীা হেণর জ পরীক িনেয়াগ করা, পরীা পিরচালনা করা ও ফলাফল কােশর বা করা । 
মরী কিমশন হেত া মরী এবং িনজ উৎস হেত া আেয়র সােথ সাম রেখ িবিবালেয়র বােজট িবেবচনা ও
অেমাদন করা।  িবিবালেয়র জ সংিবিধ ও িবধান ণয়ন করা, যােত িবিবালেয়র কায ম ুভােব সাদন
করা যায়।  জাতীয় ও আজািতক িদবস যথাযথভােব উৎযাপন করেত িশাথেদরেক সৃ করা এবং এসব িদবেসর
তাৎপয  সেক অবিহত করা।  িবিভ সামািজক ও সবালক কায ম সেক িশাথেদর আহী কের তালা এবং
তােদর অংশহণ িনিত করা।  িবিবালেয়র উয়নলক কাজ চলমান রাখার জ DPP ণয়ন ও বাবায়ন করা।
  িবের সােথ তাল রেখ িশাথেদরেক Information Technology এর সব েশষ ােনর ধারণা দয়া।
 িবিবালেয়র পিরেবশ উয়েনর জ েরাপন ও বনায়ন কায েমর ধারাবিহকতা বজায় রাখা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িশক-কম কতাগেণর উিশায় িবেদশ
গমন

গমনত িশক-কম কতা সংা ২৩ ৩২ ৪০ ৫০ ৬০ ইউিজিস ও বেশরিবিব,গাপালগ বেশরিবিব,গাপালগ

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ কািশত গেবষণা সংা ১৪৫ ১৫৫ ১৭০ ১৮০ ১৯০ ইউিজিস ও বেশরিবিব,গাপালগ বেশরিবিব,গাপালগ

জাতীয় ও আজািতক পয ােয়
িশক/িশাথেদর রার অজন

রারা
িশক/িশাথ

সংা ১২
কেরানার কারেন
রার দয়া ব িছল।

২০ ২৩ ২৫ ইউিজিস ও বেশরিবিব, গাপালগ বেশরিবিব, গাপালগ

উিশায় ছাী ভিতর হার ভিতর হার % ৩০
কািভড-১৯ এর কারেন
িশাধ ভিত করা সব
হয় িন।

৩৪ ৩৫ ৪০ বেশরিবিব,গাপালগ বেশরিবিব,গাপালগ

*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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] উিশায়
অিধকতর সার

৩০
[১.১] িবিবালেয়র
ভৗত অবকাঠােমার
উয়ন

[১.১.১] পাকা রাা িনম ান সমি িকেলািমটার ১০ ০ ০ ২ ২ ১ ১ ১ ৩ ৪

[১.১.২] মইন গট িনম ান সমি সংা ৭ ০ ০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.১.৩] ববর রাল
িনম ান

সমি সংা ৫ ০ ০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.১.৪] ২০০০ আসন
িবিশ অিডেটািরয়াম
িনম ান

সমি সংা ৩ ০ ০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.১.৫] র খনন সমি সংা ৩ ০ ০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.১.৬] ৪০০০ আসন
িবিশ ছাএী হল িনম ান

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০

[২] উিশা
বাপনার
নগত মােনায়ন

১৫

[২.১] আইিকউএিস
সেলর মােম
একােডিমক ও
শাসিনক কায কেম র
উয়ন

[২.১.১] িশক ও
কম কত-কম চারীেদর
িশেনর বা করা।

সমি সংা ৫ ০ ০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১২০ ২৫০ ৩০০

[২.১.২] কনেস অব
আউটকাম বসড
এেকশন িশেণর
বা হন করা

সমি সংা ৫ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১২০

[২.১.৩] িপােরশন অফ
আউটকাম বসড
কািরলাম িশেণর
বা হণ করা

সমি সংা ৫ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১২০

[৩] উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উিতকরন

১৫

[৩.১] ীত জান ােল
গেবষণা িতেবদন
কাশ াগার
আিনকায়ন

[৩.১.১] কািশত জাণ াল
সংা

সমি সংা ৫ ১২০ ১৪০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১০০ ২০০ ২৫০

[৩.১.২] সামী সংহ সমি সংা ৫ ৪৫০ ৫০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬০০ ৭০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.১.৩] িবিবালেয়র
সকল দািরক কায ম,
অেটােমশন সফটওয়ােরর
মােম করার পিরকনা

সমি % ৫ ০ ০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮০ ১০০

[৪] সমেঝাতা ও
সহেযাগীতা
সক াপন

১০
[৪.১] িবিবালয় ও
িশ িতােনর সােথ
কালাবেরশন

[৪.১.১] আজািতক
মােনর িবিবালেয়র
সােথ এম ও ইউ

সমি সংা ৫ ০ ০ ৩ ২ ২ ২ ০ ৪ ৫

[৪.১.২] িবিভ িশ
িতােনর সােথ এম ও
ইউ

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৩ ২ ২ ০ ৫ ৬
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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, বব শখ িজর রহমান িবান ও ি ি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,  বব  শখ  িজর  রহমান  িবান  ও
ি িবিবালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান  করব।

ািরত:

রিজার
বব শখ িজর রহমান িবান ও ি
িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BIL WABS বব ইনিউট অব িলবােরশন ওয়ার এ বাংলােদশ ািডজ

২ IQAC ইউশনাল কায়ািল এেসাের সল

৩ SHIICT শখ হািসনা ত ও যাগােযাগ ি ইনিউট

৪ SHKI শখ হািসনা িষ ইনিউট

৫ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেরী

৬ িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

৭ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

৮ িবিবালয়সহ সকল পাবিলক িবিবালয়

৯ মণালয় িশা মণালয়

১০ িসিবএইচই (CBHE) স বড ার হায়ার এেকশন

১১ হেকপ (HEQEP) হায়ার এেকশন কায়ািল এনেহেম েজ

১২ 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] িবিবালেয়র ভৗত
অবকাঠােমার উয়ন

[১.১.১] পাকা রাা িনম ান ইিজিনয়ািরং দর িবিবালয় েকৗশলীর সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট ।

[১.১.২] মইন গট িনম ান ইিিনয়ািরং দর,পিরকনা,উয়ন ও ওয়াকস দর ক পিরচালেকর সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 

[১.১.৩] ববর রাল িনম ান ইিিনয়ািরং দর,পিরকনা,উয়ন ও ওয়াকস দর ক পিরচালেকর সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 

[১.১.৪] ২০০০ আসন িবিশ অিডেটািরয়াম িনম ান ইিিনয়ািরং দর,পিরকনা,উয়ন ও ওয়াকস দর ক পিরচালেকর সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 

[১.১.৫] র খনন ইিিনয়ািরং দর,পিরকনা,উয়ন ও ওয়াকস দর ক পিরচালেকর সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 

[১.১.৬] ৪০০০ আসন িবিশ ছাএী হল িনম ান ইিিনয়ািরং দর,পিরকনা,উয়ন ও ওয়াকস দর ক পিরচালেকর সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 

[২.১] আইিকউএিস সেলর মােম
একােডিমক ও শাসিনক কায কেম র
উয়ন

[২.১.১] িশক ও কম কত-কম চারীেদর িশেনর বা করা। আইিকউএিস সল আইিকউএিস সেলর পিরচালেকর সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 

[২.১.২] কনেস অব আউটকাম বসড এেকশন িশেণর বা
হন করা

আইিকউএিস সল আইিকউএিস সেলর পিরচালেকর ািরত িতেবদন িরেপাট 

[২.১.৩] িপােরশন অফ আউটকাম বসড কািরলাম িশেণর
বা হণ করা

আইিকউএিস সল আইিকউএিস সেলর পিরচালেকর ািরত িতেবদন িরেপাট 

[৩.১] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ াগার আিনকায়ন

[৩.১.১] কািশত জাণ াল সংা িডন অিফস িডন মেহাদয়েদর সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 

[৩.১.২] সামী সংহ লাইেির দর লাইেিরয়ােনর সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 

[৩.১] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ াগার আিনকায়ন

[৩.১.৩] িবিবালেয়র সকল দািরক কায ম, অেটােমশন
সফটওয়ােরর মােম করার পিরকনা

[৪.১] িবিবালয় ও িশ িতােনর
সােথ কালাবেরশন

[৪.১.১] আজািতক মােনর িবিবালেয়র সােথ এম ও ইউ রিজার দর রিজার মেহাদেয়র সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 

[৪.১.২] িবিভ িশ িতােনর সােথ এম ও ইউ রিজার দর রিজার মেহাদেয়র সীলেমাহর িতেবদন িরেপাট 
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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
িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমার উয়ন মইন গট িনম ান বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন পিরকনা,উয়ন ও ওয়াকস  দর ও ইউিজিস

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমার উয়ন ববর রাল িনম ান বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন পিরকনা,উয়ন ও ওয়াকস  দর ও ইউিজিস

আইিকউএিস সেলর মােম একােডিমক ও শাসিনক কায কেম র উয়ন িশক ও কম কত-কম চারীেদর িশেনর াবা করা। বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন আইিকউএিস সল ও ইউিজিস

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ াগার আিনকায়ন কািশত জাণ াল সংা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বেশরিবিব ও ইউিজিস

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ াগার আিনকায়ন সামী সংহ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বেশমরিবিব ও ইউিজিস

িবিবালয় ও িশ িতােনর সােথ কালাবেরশন আজািতক মােনর িবিবালেয়র সােথ এম ও ইউ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বেশরিবিব ও অা িবিবালয়

িবিবালয় ও িশ িতােনর সােথ কালাবেরশন িবিভ িশ িতােনর সােথ এম ও ইউ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বেশরিবিব ও অা িবিবালয়
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


