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রিজার, ঢাকা ি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:

১ ইনিউট, ১ িরসাচ  সার চা; ৫৭৪ গেবষণা ও ২৪৪০ কাশনা; IQAC-এর মােম ৭৩ একােডিমক াাম ািয়ত
এবং  ৮৩  কািরলাম  ণয়ন;  ৩০  MoU ািরত;  পরীা  িনয়েকর  দের  সকল  কােজ  online  software ণয়ন/চা;
িহসাব শাখায় AIS software বতন; আই.িস. সল, ইারাশনাল েড অােফয়াস  অিফস, টকেনালিজ াফার অিফস গঠন;
াগাের  ২৭২১৫৫  মাইোিফেশর  ইেমজ  এবং  ১৪৯২৬১৪  মাইোিফের  ইেমজ,  ২০১  িপএইচ.িড  এবং  ৩৮৯  এম.িফল
গেবষণাকম , আগরতলা ষড়য মামলা িসিডংস, এিশয়াক সাসাইর ১৫৬ কনেট এবং াগাের সংরিত া সংহসেহর
আমািনক ৩০% ও ৩৬৭৪৬ া পািলিপ িডিজটাইেজশন করা হয়; ১৯৭ জন MPhil, ২২২ জন PhD গেবষকেক িডি দান; ৯
া ফা গঠন ও ২৫৮ ণ পদক মর। ২২ ধানমী ণ পদক, ৩০ ইউিজিস, ১২০ িমতেমা, ৯০ MUFJF ি দান।
অাপক আিনামান জাতীয় অাপক িহেসেব িনেয়াগ ও ‘সাক সািহত রার-২০১৯’ এর জ মেনানীত; অাপক ড. মা. আল
কালাম ‘িডনস মিরট এাওয়াড  ফর চাস -২০১৮’ অজন; অাপক ড. রিফকউাহ খান বাংলা একােডিম সািহত রার অজন; জনাব
মা. হান-অর-রশীদ Bangladesh 2016 Grand Award অজন, ড. হাদ কামামান মমদার কমনওেয়লথ
েফশনাল ফেলাশীপ অজন, অাপক জামাল উিন আহেমদ এেশ পদক-২০১৯ অজন; অাপক ড. হািসনা খান াধীনতা পদক-২০১৯
অজন; অাপক ড. রাখহির সরকার বব জাতীয় িষ রার ণ পদক-২০১৮ অজন।
অিফসারেদর জ আবািসক ভবন শখ রােসল টাওয়ােরর ২০ তলা; ৪থ  িণ কম চারীেদর জ বব টাওয়ার ভবেনর অবিশ ১১ - ১৯
পয  িনম াণ, ৩য় িণ কম চারীেদর জ শখ কামাল টাওয়ােরর ৫ তলা পয  ছাদ ঢালাই, ইিিনয়ািরং এ টকেনালিজ এবং আথ  এ
এনভায়রনেমাল সােয়েস অষেদর ২ তলার ছাদ ঢালাই, Atmospheric Observatory াব াপন, ২য় কাাস াপেনর
জ ব াচেল ৫১.৯৯ একর জিম য়।

সমা এবং চােলসহ:

িবিবালয়  একােডিমক  ভবন,  শাসিনক  ভবন  ও  হল  ান  তা  রীকরণ;  িবিবালেয়র  কাােসর  পিরিধর  সীমাবতার  কারেণ
দখলত কাাস অবকরণ; ঢাকা িবিবালয় ২য় কাাস াপেনর জ ব াচেল ৫১.৯৯ একর জিম অবকরণ ও ব াচেল আরও
৫০ একর জিম য়; িশা ও গেবষণা ে অল আিথ ক বরাের ষম বন; িশক ও কম কতােদর পশাগত দতা ির জ
দশীয় ও আজািতক িশণ িবধার বাকরণ; গেবষণার ে অপয া েযাগ-িবধা ও বািনক গেবষণায় চািহদা অযায়ী
উপকরণ  সরবরােহর  সীমাবতা  রীকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

ঢাকা  িবিবালেয়র  অিধকত  িশা-গেবষণা  ও  অবকাঠােমা  উয়ন  ক  (ময়াদকাল  :  লাই  ২০১৮  -  ন  ২০২৩);  ‘Conflict
Data Bank’; Ranking Cycle, ল-িিনক চাকরণ; RMESS ওয়াকশপ, Visiting Fellowship চাকরণ; ই-
লাইেির ও আকাইভ গঠন; পদাথ িবান, রসায়ন, বােয়াইভােল, সল কালচার াব তির; আিনক সাইবার সার, গেবষণা ক ও
যপািত স িতল ওয়াকশপ াপন; Food Analysis, Toxicology, Clinical Nutrition and Physiology,
Food Microbiology, Diet Counseling, Public Health Nutrition, Computer Lab তির।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২  াবেরটির  ISO সনদ  াি;  NST ফেলাশীপ;  Research Station,  ীন  হাউজ,  এািনেমল  হাউজ  ও  বখী
াবেরটরী াপন; সৗর/ালািন ট ও গেবষণা াব াপন। আট  রোেরশন ও িজােভ শন াব াপন, রািহা িবষয়ক
গেবষণা ক বাবায়ন, SSRG ও DREASS গেবষনা অদান নীিতমালা ড়াকরণ।
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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, ঢাকা ি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:



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১৬:৩৫ া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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

১.১ পক (Vision)

দ মানবসদ তিরর লে টকসই উয়ন লমাা অজন ও চথ  িশিবব উপেযাগী িবিবালয় িবিনম াণ
Transforming  the  University  compatible  with  4IR  and  achieving  SDGs  to
develop skilled human resources.

১.২ অিভল (Mission)
িবিবালেয়র  উিশার  ণগতমান  ি,  ায়িগক  ও  ি  িভিক  িশা,  েগাপেযাগী  িশা  অবকাঠােমার  অিধকতর
সসারণ, বিহ :িবের সােথ যাগােযাগ াপন, জাতীয় ও আজািতক পয ােয় গেবষণা সহেযািগতা ও গেবষণা কায ম সসারেণর
মােম দ, িশিত ও উত মানব সদ ি কের জাতীয় ল অজেন অবদান রাখা ও আজািতক পয ােয় সহায়ক িমকা
পালন করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. ভৗত ও গেবষণা অবকাঠােমা উয়েনর মােম পঠন-পাঠন ও আজািতক মােনর গেবষণার অিধকতর েযাগ-িবধা
ি;
২. সেব াপির িবিবালয় িশা বাপনায় ণগত মান উয়ন
৩. িশা ও শাসিনক বাপনায় অনলাইন কায ম সাসারণ
৪. আজািতক মােনর িবিবালয় ও গেবষণা িতােনর সােথ কায কর সমেঝাতা ও সহেযািগতা ির মােম
Exchange  Program  ও  গেবষণা  সসারণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. উিশার মান উয়েনর লে বাব সত , ম ও দীঘ  ময়ািদ িনিদ  পিরকনা ণয়ন ও তা’ বাবায়েনর
পদেপ হণ করা
২. িশকেদর উতমােনর গােপােযাগী িশণ, িশা ও গেবষণা উপকরণ দান করা
৩. ইাি ও একােডিময়ার (সরকাির, বসরকাির ও আজািতক) মে যাগােযাগ ির লে ােয়ািগক িশা ও
গেবষণা কায ম আরও জারদার করা
৪. নন ান ির লে গেবষণা কম কােক যেথাপ সহায়তা দান করা
৫. কম কতা, কম চারীেদর দতা উয়েন আইসহ গােপােযাগী িশণ দান
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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

পা ডরাল/িডিবএ গেবষণা াস/ির হার সংা ০ ০ ৫ ৭ ১০ িবিবালয় শাসন িবভাগ/ইনিউট

িপএইচিড িডি দান াস/ির হার সংা ০ ৯১ ৫০ ৫০ ৫০ িবিবালয় শাসন পরীা িনয়েকর দর

এমিফল িডি দান াস/ির হার সংা ০ ৫০ ২০ ২০ ২০ িবিবালয় শাসন পরীা িনয়েকর দর

এম.এস িডি দান াস/ির হার সংা ০ ২৮৭ ৩০০ ৩০০ ৩০০ িবিবালয় শাসন পরীা িনয়েকর দর

াতক/ াতেকার িডিধারীর হার ােয়ট/পা ােয়টেদর হার % ৯২.০০ ৯৪ ৯৪ ৯৪.৫ ৯৫ িবিবালয় শাসন পরীা িনয়েকর দর

উিশায় ছাী ভিতর হার তািলকাির হার % ৩৮.০৭ ৩৬.৮০ ৪০ ৪০ ৪০ িবিবালয় শাসন অন-লাইন ভিত অিফস

িবেদশী ছা/ছাী ভিতর সংা িশাথ ভিতর সংা সংা ০ ১৪ ১৫ ২০ ২০ িবিবালয় শাসন ফেরন সল

িডি া িশাথেদর কম েে যাগদান কম েে যাগদানত িশাথী সংা ০ ০ ০ ০ িবিভ িতঠান িবভাগ/ইনিউট

িশক-কম কতােদর উিশায় িবেদশ
গমন

গমনত িশক-কম কতা % ০ ০ ১০ ১০ ১০ িবিবালয় শাসন িবভাগ/ইনিউট

জাতীয় /আজািতক পয ােয়
িশক/িশাথেদর রার অজন

ারা িশক/িশাথ সংা ০ ০ ১০ ১০ ১০ িবিবালয় শাসন িবভাগ/ইনিউট

িশাথেদর ধানমী ণ পদক
অজন

সংা ১১ ১১ ০ ০ ০ িবিবালয় শাসন ও িশা মণালয় িশা-৫

বব লারশীপ অজন সংা ৪০ ২৪ ২০ ২০ ২০ িবিবালয় শাসন ও িশা মণালয় শাসন-৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১৬:৩৫ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১৬:৩৫ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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] ভৗত ও
গেবষণা
অবকাঠােমা
উয়েনর
মােম পঠন-
পাঠন ও
আজািতক
মােনর গেবষণার
অিধকতর
েযাগ-িবধা
ি;

২৮

[১.১] কলা,
িবজেনস, সামািজক
িবান, িবান,
আইন ও কািরগরী
িবষেয়র উপর
গেবষণা

[১.১.১] িপএইচিড
িডি দান

মিত সংা ২ ০ ৯১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১২০ ১২০

[১.১.২] এমিফল
িডি দান

মিত সংা ২ ০ ৫০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ৬০ ৬০

[১.১.৩] সািদত
গেবষণা

মিত সংা ২ ০ ০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ২১০ ২২০

[১.২] ীত
জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[১.২.১] গেবষণা
িতেবদন
Plagiarism

মিত সংা ৪ ০ ০ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৪২০০ ৫২০০ ৫৪০০

[১.২.২] সািদত
কাশনা

মিত সংা ৩ ০ ০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৬০০০ ১৭০০০

[১.৩] গেবষণা মলা
[১.৩.১] গেবষণা
মলার আেয়াজন

মিত সংা ১ ০ ০ ১০ ৮ ৬ ৫ ৩ ৫ ৫

[১.৪]
িবিবালয়সেহ
নন
গেবষণাগার/সার,
ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব
াপন/সসারণ

[১.৪.১] ািপত/
আিনকায়নত
কিউটার াব

মিত সংা ১ ০ ০ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৫৫ ৬০

[১.৪.২] ািপত/
সসািরত
গেবষণাগার/সার

মিত সংা ১ ০ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২ ৪৫ ৫০

[১.৪.৩]
াব/গেবষণা
যপািত য়

মিত সংা ১ ০ ০ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০

[১.৫]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.৫.১]
িনিম ত/বিধ ত
একােডিমক ভবন

মিত বগ িমটার ৪ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ২০০০ ২০০০

[১.৫.২]
িনিম ত/বিধ ত ছা
হল

মিত বগ িমটার ৪ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ২০০০ ২০০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১৬:৩৫ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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 

[১.৫.৩]
িনিম ত/বিধ ত
আবািসক ভবন

মিত বগ িমটার ৩ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ২০০০ ২০০০

[২] সেব াপির
িবিবালয়
িশা
বাপনায়
ণগত মান
উয়ন

২৫

[২.১] সিমনার/
কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[২.১.১] সিমনার/
কনফাের/
ওয়াকশপ
আেয়াজন

মিত সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২০০ ৪০০ ৪২০

[২.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন

[২.২.১] াস আর তািরখ তািরখ ১ ০ ০ ০৯.০১.২২

[২.২.২] পরীা
আর

তািরখ তািরখ ১ ০ ০ ০৮.০৫.২২

[২.২.৩] পরীার
ফল কাশ

তািরখ তািরখ ১ ০ ০ ৩১.১০.২১

[২.৩] সংিবিধব
কায েমর
কােলার

[২.৩.১] িসিেকট
সভা

মিত সংা ২ ০ ০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.৩.২] অথ 
কিম সভা

মিত সংা ২ ০ ০ ১২ ৯ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.৩.৩]
একােডিমক
কাউিল সভা

মিত সংা ২ ০ ০ ৫ ২ ১ ০ ০ ৪ ৪

[২.৩.৪] িডনস
কিমর সভা

মিত সংা ২ ০ ০ ১৪ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২

[২.৩.৫] সমাবতন তািরখ তািরখ ১ ০ ০ ২৪.০৪.২২ ২৪.০৫.২২ ০১.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ২৪.০৪.২৩ ২৪.০৪.২৪

[২.৪] িশণ
কায ম আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত
িশণ
(আভরীণ)

মিত সংা ১ ০ ০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৫০০ ৫০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১৬:৩৫ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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 

[২.৫] িশাথেদর
ি/ণ পদক

[২.৫.১] া ফা
গঠন

মিত সংা ১ ০ ০ ৫ ৩ ১ ১ ১ ৫ ৫

[২.৫.২] িবিভ
পরীার
ফলাফেলর উপর
ণ পদক দান

মিত সংা ১ ০ ০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[২.৫.৩] াতক
সান পরীার
ফলাফেলর উপর
ি দান

মিত সংা ১ ০ ০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৩০০ ৩০০

[২.৫.৪]
াতেকার সান
পরীার
ফলাফেলর উপর
ি দান

মিত সংা ১ ০ ০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৫০

[২.৬] কা-
কািরলাম কায ম
আেয়াজন করা

[২.৬.১] িবতক
িতেযািগতা

মিত সংা ১ ০ ০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৫ ৪০

[২.৬.২] কািরয়ার
ফিেবল

মিত সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৫ ৫

[২.৬.৩] িশা
সফর

মিত সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩২ ৩৫

[২.৭]
কেলজ/ইনিউট
অিধকরণ

[২.৭.১]
কেলজ/ইনিউট
অিধকরণ

মিত সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ৫ ৫

[২.৮]
িবিবালসেহ
নন িবভাগ,
ইউট ও পেদর
িবপরীেত জনবল
অেমাদন

[২.৮.১]
অেমািদত পেদর
িবপরীেত জনবল
িনেয়াগ

মিত সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৫০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১৬:৩৫ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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] িশা ও
শাসিনক
বাপনায়
অনলাইন
কায ম
সাসারণ

১১
[৩.১] িবমান
ইারেনট নটওয়াক
সসারণ

[৩.১.১]
সসািরত
ইারেনট
নটওয়াক

মিত সংা ১ ০ ০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ৫০০ ৫০০

[৩.১.২] নটওয়াক
সংেযাগ
াপন/সসারণ

মিত সংা ১ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৫০ ৫০

[৩.২]
িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[৩.২.১] িশক,
গেবষক ও
িশাথেদর
িডিজটাল িবধা
দান

মিত সংা ২ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ২০০০০ ২০০০০

[৩.২.২] য়ত
ইেলকিনক বই

মিত সংা ২ ২০০০০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ২০০০ ২০০০

[৩.২.৩] য়ত
ইেলকিনক জান াল

মিত সংা ২ ২২০০০ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ২০০০ ২০০০

[৩.৩] অনলাইন
কায ম সাসারণ

[৩.৩.১] [৪.৩.২]
িডিজাল ID
Card দান

মিত সংা ২ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ৫০০০ ৫০০০

[৩.৩.২] অনলাইন
সফটওয়ার ণয়ন

মিত সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১৬:৩৫ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

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 

[৪] আজািতক
মােনর
িবিবালয় ও
গেবষণা
িতােনর সােথ
কায কর
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা
ির মােম
Exchange
Program
ও গেবষণা
সসারণ

৬

[৪.১]
িবিবালয়সেহর
সােথ কাঅপােরশন
ও কালােবােরশন
ি

[৪.১.১]
আজািতক
িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত
এমওইউ

মিত সংা ২ ০ ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ২২ ২৫

[৪.১.২] অভরীণ
িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত
এমওইউ

মিত সংা ২ ০ ১ ২ ০ ০ ০ ০ ৫ ৫

[৪.২] িশ
কারখানার সােথ
সহেযাগীতা সক
াপন

[৪.২.১] িশ
িতােনর সােথ
ািরত এমওইউ

মিত সংা ২ ০ ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ২২ 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

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, ঢাকা ি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,  ঢাকা  িবিবালয়-এর  িনকট  অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
ঢাকা িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ AIS Accounting and Information Systmes

২ CNP Clinical Nutrition and Physiology

৩ DC Diet Counseling

৪ DREASS Dean’s Research Excellence Award of Social Science

৫ FA Food Analysis

৬ FM Food Microbiology

৭ HEQEP Higher Education Quality Enhance Project

৮ ISP International Science Programme

৯ IUT Islami University of Technology

১০ MBSTU Mawlana Bhashani Science and Technology

১১ MIST Military Institute of Science and Technology

১২ M UFJF Mitsubishi UFJ Foundation

১৩ NSU North South University

১৪ OIC Organization of Islamic cooperation

১৫ PHN Public Health Nutrition

১৬ RMESS Research Methods and Ethics in Social Science

১৭ SSRG Social Science Research Grant

১৮ SUB State University of Bangladesh

১৯ TL Toxicology Lab

২০ UITS University Information Technology Science

২১ WSIS-2017 World Summit of Information Societies Forum

২২ WYAF World Youth Art Festival

২৩ ঢািব ঢাকা িবিবালয়

২৪ িবমক িবিবালয় মরী কিমশন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১৬:৩৫ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] কলা, িবজেনস, সামািজক িবান, িবান, আইন
ও কািরগরী িবষেয়র উপর গেবষণা

[১.১.১] িপএইচিড িডি দান িপএইচ িড শাখা একােডিমক কাউিল/িসিেকট কক অেমািদত

[১.১.২] এমিফল িডি দান এমিফল শাখা একােডিমক কাউিল/িসিেকট কক অেমািদত

[১.১.৩] সািদত গেবষণা িবভাগ /ইনিউট/সার িবভাগ /ইনিউট/সার হেত ত রণ

[১.২] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ
[১.২.১] গেবষণা িতেবদন Plagiarism অষদ অষদ হেত িরত ত

[১.২.২] সািদত কাশনা িবভাগ ও ইনিউট িবভাগ ও ইনিউট হেত িরত ত

[১.৩] গেবষণা মলা [১.৩.১] গেবষণা মলার আেয়াজন অষদ অষদ কক িরত ত

[১.৪] িবিবালয়সেহ নন গেবষণাগার/সার,
ইেনােভশন াব ও কিউটার াব াপন/সসারণ

[১.৪.১] ািপত/ আিনকায়নত কিউটার াব িবভাগ /ইনিউট িবভাগ /ইনিউট কক ত রণ

[১.৪.২] ািপত/ সসািরত গেবষণাগার/সার িবভাগ /ইনিউট িবভাগ /ইনিউট কক ত রণ

[১.৪.৩] াব/গেবষণা যপািত য় িবভাগ /ইনিউট/সার িবভাগ /ইনিউট/সার হেত ত রণ

[১.৫] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
[১.৫.১] িনিম ত/বিধ ত একােডিমক ভবন েকৗশল দর েকৗশল দর

[১.৫.২] িনিম ত/বিধ ত ছা হল েকৗশল দর েকৗশল দর

[১.৫] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন [১.৫.৩] িনিম ত/বিধ ত আবািসক ভবন েকৗশল দর েকৗশল দর

[২.১] সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ আেয়াজন [২.১.১] সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ আেয়াজন িবভাগ /ইনিউট িবভাগ /ইনিউট হেত ত রণ

[২.২] একােডিমক কােলার ণয়ন

[২.২.১] াস আর একােডিমক কােলার একােডিমক কােলার

[২.২.২] পরীা আর একােডিমক কােলার একােডিমক কােলার

[২.২.৩] পরীার ফল কাশ একােডিমক কােলার একােডিমক কােলার

[২.৩] সংিবিধব কায েমর কােলার

[২.৩.১] িসিেকট সভা শাসন-৫ শাসন-৫

[২.৩.২] অথ  কিম সভা শাসন-৫ শাসন-৫

[২.৩.৩] একােডিমক কাউিল সভা শাসন-৫ শাসন-৫

[২.৩.৪] িডনস কিমর সভা িশা-৩ শাখা িশা-৩ কতক িরত

[২.৩.৫] সমাবতন িসিেকট িসিেকট

[২.৪] িশণ কায ম আেয়াজন [২.৪.১] আেয়ািজত িশণ (আভরীণ) সার অফ এিেল ইন িচং এ লািন ং সার অফ এিেল ইন িচং এ লািন ং হেত া ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১৬:৩৫ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৫] িশাথেদর ি/ণ পদক

[২.৫.১] া ফা গঠন িশা-৪ িশা-৪ হেত া ত

[২.৫.২] িবিভ পরীার ফলাফেলর উপর ণ পদক দান িশা-৪ শাখা কপের অেমাদন

[২.৫.৩] াতক সান পরীার ফলাফেলর উপর ি দান িশা-৫ কপের অেমাদন

[২.৫.৪] াতেকার সান পরীার ফলাফেলর উপর ি দান িশা-৫ কপের অেমাদন

[২.৬] কা-কািরলাম কায ম আেয়াজন করা

[২.৬.১] িবতক িতেযািগতা িডেবং সাসাই িডেবং সাসাই

[২.৬.২] কািরয়ার ফিেবল অষদ অষদ কক িরত ত

[২.৬.৩] িশা সফর িবভাগ /ইনিউট িবভাগ /ইনিউট

[২.৭] কেলজ/ইনিউট অিধকরণ [২.৭.১] কেলজ/ইনিউট অিধকরণ কেলজ পিরদরশক অিফস কেলজ পিরদরশক অিফস

[২.৮] িবিবালসেহ নন িবভাগ, ইউট ও
পেদর িবপরীেত জনবল অেমাদন

[২.৮.১] অেমািদত পেদর িবপরীেত জনবল িনেয়াগ শাসন-১, ২, ৮ ও ৯ িনেয়াগ নিথ

[৩.১] িবমান ইারেনট নটওয়াক সসারণ
[৩.১.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক আইিস সল আইিস সল হেত ত াি

[৩.১.২] নটওয়াক সংেযাগ াপন/সসারণ আইিস সল আইিস সল

[৩.২] িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.২.১] িশক, গেবষক ও িশাথেদর িডিজটাল িবধা দান লাইেির লাইেির হেত ত াি

[৩.২.২] য়ত ইেলকিনক বই লাইেির লাইেির হেত ত াি

[৩.২.৩] য়ত ইেলকিনক জান াল লাইেির লাইেির হেত ত াি

[৩.৩] অনলাইন কায ম সাসারণ
[৩.৩.১] [৪.৩.২] িডিজাল ID Card দান অনলাইন ভিত অিফস/শাসন-৪ অনলাইন ভিত অিফস/শাসন-৪

[৩.৩.২] অনলাইন সফটওয়ার ণয়ন আইিস সল আইিস সল হেত ত াি

[৪.১] িবিবালয়সেহর সােথ কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] আজািতক িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ শাসন-৩ শাসন-৩ হেত া ত

[৪.১.২] অভরীণ িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ শাসন-৩ শাসন-৩ হেত া ত

[৪.২] িশ কারখানার সােথ সহেযাগীতা সক াপন [৪.২.১] িশ িতােনর সােথ ািরত এমওইউ শাসন-৩ শাসন-৩ হেত া ত
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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
িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত একােডিমক ভবন ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত ছা হল ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত আবািসক ভবন ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত ছাী হল ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

িবিবালসেহ নন িবভাগ, ইউট ও পেদর িবপরীেত জনবল অেমাদন অেমািদত পেদর িবপরীেত জনবল িনেয়াগ ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

িবিবালয়সেহ নন গেবষণাগার/সার, ইেনােভশন াব ও কিউটার াব াপন ািপত/ আিনকায়নত কিউটার াব ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

িবিবালয়সেহ নন গেবষণাগার/সার, ইেনােভশন াব ও কিউটার াব াপন উয়ত/ সসািরত গেবষণাগার/সার ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

িবিবালয়সেহ নন গেবষণাগার/সার, ইেনােভশন াব ও কিউটার াব াপন াব যপািত য় ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী িবধা সসারণ য়ত ইেলকিনক জান াল ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

গেবষকেদর জ দশীয় ও আজািতক িবমান ইারেনট নটওয়াক সসারণ সসািরত ইারেনট নটওয়াক ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন

গেবষকেদর জ দশীয় ও আজািতক িবমান ইারেনট নটওয়াক সসারণ নটওয়াক সংেযাগ সসারণ ঢাকা িবিবালয় মাউিশ িবভাগ ও ািনং কিমশেনর সােথ সময় সাধন
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


