
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ১৯, ২০২১

ঢাকা িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ১৯, 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

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

সংা ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২৯

[১.১.২] এমিফল িডি দান সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১৩

[১.১.৩] সািদত গেবষণা সংা ২ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ৪

[১.২] ীত জান ােল
গেবষণা িতেবদন কাশ

[১.২.১] গেবষণা িতেবদন
Plagiarism

সংা ৪ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৪২০০ ৩৮৮০

[১.২.২] সািদত কাশনা সংা ৩ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৭৬

[১.৩] গেবষণা মলা
[১.৩.১] গেবষণা মলার
আেয়াজন

সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৫ ৩

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

[১.৪.১] ািপত/
আিনকায়নত কিউটার
াব

সংা ১ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০

[১.৪.২] ািপত/ সসািরত
গেবষণাগার/সার

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২ ২

[১.৪.৩] াব/গেবষণা
যপািত য়

সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ২০

[১.৫]
িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[১.৫.১] িনিম ত/বিধ ত
একােডিমক ভবন

বগ িমটার ৪ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ৪৬৮৪

[১.৫.২] িনিম ত/বিধ ত ছা
হল

বগ িমটার ৪ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ২৩৫১১.৭৩

[১.৫]
িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[১.৫.৩] িনিম ত/বিধ ত
আবািসক ভবন

বগ িমটার ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ২৫৫৯০.০৩



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ১৯, 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

সেব াপির
িবিবালয় িশা
বাপনায়
ণগত মান উয়ন

২৫

[২.১] সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.১.১] সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২০০ ১০

[২.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন

[২.২.১] াস আর তািরখ ১ ০৯-০১-২০২২

[২.২.২] পরীা আর তািরখ ১ ০৮-০৫-২০২২

[২.২.৩] পরীার ফল কাশ তািরখ ১ ৩১-১০-২০২১

[২.৩] সংিবিধব
কায েমর কােলার

[২.৩.১] িসিেকট সভা সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৪

[২.৩.২] অথ  কিম সভা সংা ২ ১২ ৯ ৮ ৬ ৪ ৩

[২.৩.৩] একােডিমক
কাউিল সভা

সংা ২ ৫ ২ ১ ০ ০ ২

[২.৩.৪] িডনস কিমর সভা সংা ২ ১৪ ১০ ৮ ৬ ৪ ৩

[২.৩.৫] সমাবতন তািরখ ১ ২৪-০৪-২০২২ ২৪-০৫-২০২২ ০১-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৪] িশণ কায ম
আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত িশণ
(আভরীণ)

সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ১৯, 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%

[২.৫] িশাথেদর
ি/ণ পদক

[২.৫.১] া ফা গঠন সংা ১ ৫ ৩ ১ ১ ১ ১

[২.৫.২] িবিভ পরীার
ফলাফেলর উপর ণ পদক
দান

সংা ১ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫.৩] াতক সান
পরীার ফলাফেলর উপর
ি দান

সংা ১ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০

[২.৫.৪] াতেকার সান
পরীার ফলাফেলর উপর
ি দান

সংা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০

[২.৬] কা-কািরলাম
কায ম আেয়াজন করা

[২.৬.১] িবতক িতেযািগতা সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[২.৬.২] কািরয়ার
ফিেবল

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[২.৬.৩] িশা সফর সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[২.৭] কেলজ/ইনিউট
অিধকরণ

[২.৭.১] কেলজ/ইনিউট
অিধকরণ

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ৭

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

[২.৮.১] অেমািদত পেদর
িবপরীেত জনবল িনেয়াগ

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫

৩

িশা ও
শাসিনক
বাপনায়
অনলাইন কায ম
সাসারণ

১১
[৩.১] িবমান ইারেনট
নটওয়াক সসারণ

[৩.১.১] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক

সংা ১ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০

[৩.১.২] নটওয়াক সংেযাগ
াপন/সসারণ

সংা ১ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ১৯, 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%

[৩.২] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.২.১] িশক, গেবষক ও
িশাথেদর িডিজটাল িবধা
দান

সংা ২ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ২৫০০

[৩.২.২] য়ত ইেলকিনক
বই

সংা ২ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০

[৩.২.৩] য়ত
ইেলকিনক জান াল

সংা ২ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০

[৩.৩] অনলাইন কায ম
সাসারণ

[৩.৩.১] [৪.৩.২] িডিজাল
ID Card দান

সংা ২ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০

[৩.৩.২] অনলাইন
সফটওয়ার ণয়ন

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

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

সংা ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[৪.১.২] অভরীণ
িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

সংা ২ ২ ০ ০ ০ ০ ১

[৪.২] িশ কারখানার
সােথ সহেযাগীতা সক
াপন

[৪.২.১] িশ িতােনর
সােথ ািরত এমওইউ

সংা ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ৩



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ১৯, 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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


