
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, ২০২১

লনা িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, 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 ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, 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

উিশা
বাপনার
নগত
মােনায়ন

২২

[১.১] িবিবালেয় নন
গেবষণাগার, ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব াপন

[১.১.১] আর িপিস আর াব চাকরণ সংা ২ ১ ১
আর িপিসআর াব চা
করা হেয়েছ

[১.১.২] ািপত কীয় গেবষণাগােরর সসারণ % ১ ১০০ ১২
ািপত কীয়
গেবষণাগােরর সসারণ
কাজ স

[১.১.৩] িশাথেদর জ কিউটার িবধা সংা ১ ৩৬০

কািভড-১৯ এর সময়
িবিবালেয়র একােডিমক
কায ম ব থাকায় ত
সংহ কারা সব হয়িন।
পরবতেত এ ত জানােনা
হেব।

[১.২] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[১.২.১] িসিেকট সভা সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ২ ৩

[১.২.২] িসেনট সভা সংা ৩ ১
িসেনট সভা বাৎসিরক
অিত হয়

[১.২.৩] একােডিমক কাউিল সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ২ ১

[১.২.৪] অথ  কিম/বােজট বাপনা কিমর সভা সংা ২ ৬ ৫ ৪ ২ ১

[১.২.৫] IQAC ও CETL কক আেয়ািজত িশণ সংা ২ ৬ ৩

[১.২.৬] পিরকনা ও উয়ন িবভাগ কক আেয়ািজত সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ২ ১

[১.৩] গঠনত আইিকউএিস ও
িসইএল এর মােম িশণ
কাযম আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত সিমনার (আভরীণ ও বেদিশক) সংা ২ ১৪ ১২ ১১ ১০ ১

[১.৩.২] িডিসিন/িবভাগ/দর কক িশণ কায ম আেয়াজন সংা ১ ৫ ৩ ২ ১ ১

[১.৪] আইিস সল গঠন করা
[১.৪.১] আইিস সেলর মােম অনলাইেন আেবদন হণ,
বাছাই, ভিত ফলাফল দান, মধাসাের ভিত, অেটেমেটড
মাইেশন িসেম

সংা ২ ১২৩৫ ১১১২ ৯৮৮ ৮৬৪ ১

আগামী ১৭ ও ২৪ অোবর
এবং ০১ নেভর ২০২১ ি.
তািরেখ লনা
িবশ^িবালেয় 
পিতেত ভিত পরীা
অিত হেব। ভিতত
িশাথেদর আইিস সেলর
মােম পরবতেত ভিত
ফলাফল দান মধাসাের
ভিত, অেটােমেটড মাইেশন
িসেম স করা হেব।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, 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
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

২০

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

[২.১.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক
সংেযাগ
সংা

২ ২৮০ ১০

[২.২] সিমনার/ কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত অভরীণ কনফাের/ ওয়াকশপ সংা ২ ২৯ ৩

[২.২.২] আেয়ািজত আজািতক কনফাের/ ওয়াকশপ সংা ১ ৪ ৩ ১

[২.৩] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[২.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সংা ২ ২৭০

[২.৩.২] গেবষণায় িবেশষ অবদােনর জ ভাইস-চােলর
এাওয়াড  দান

সংা ২ ২

[২.৩.৩] িবিবালেয়র িনজ জান াল কাশ সংা ২ ২ ১

[২.৪] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[২.৪.১] য়ত বই সংা ১ ১৬০০ ১২০০

[২.৪.২] ডাউনেলাডত ই-জান াল সংা ১ ৫৩৯০ ত নাই

[২.৫] অনলাইেন াস নওয়ার
সমতা অজন

[২.৫.১] অনলাইেন াস নওয়ার সমতা া িবভাগ সংা ২ ২৯ ২৯

[২.৫.২] অেয়ািজত অনলাইেন ােস অংশহণত িশাথ % ২ ৯০ ১০০

[২.৬] িশাথেদর ি [২.৬.১] িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ ি সংা ১ ১৬৮০
কািভড-১৯ এর কারেন
িবিবালয় ব থাকােয়
কান ত পাওয়া যায়িন।

[২.৭] কা-কািরলাম কায ম
আেয়াজন

[২.৭.১] আেয়ািজত এা কািরলাম কায ম (সাংিতক
অান, িবতক িতেযাগীতা, খলালা ইতািদ)

সংা ২ ১০ ২



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, 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
উিশার
অিধকতর
সার

১৮

[৩.১] িবিবালেয়র ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.১.১] িনিম ত চথ  একােডিমক ভবন % ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১০

[৩.১.২] িনিম ত িশক-কম কতা আবািসক ভবন % ৩ ৩৪ ৩০ ২৭ ২৩ ৫

[৩.১.৩] িনিম ত  এস িস ভবন % ৩ ২৮ ২৫ ২২ ১৯

[৩.১.৪] িনিম ত িচিকৎসা ক % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০

[৩.১.৫] িশা ও গেবষণা ইনিউট % ২ ৩৮ ৩৪ ৩০ ১২

[৩.১.৬] িজমেনিশয়াম িনম াণ % ১ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫

[৩.১.৭] অভরীন রাা িনম াণ % ১ ১০০ ৯০ ১৫

[৩.১.৮] বাউাির ওয়াল িনম াণ % ১ ১০০ ৯০ ৬

[৩.২] িবিবালেয় নন িবভাগ,
ইউট ও পেদর িবপরীেত
জনবল অেমাদন

[৩.২.১] অেমািদত নন পদসহ সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫
অগ ােনােমর সংেশািধত
পদসহ অেমাদেনর জ
িরত

[৩.২.২] িনেয়াগত জনবল সংা ১ ৬২
অগ ােনােমর সংেশািধত পদ
ও জনবলসহ অেমাদেনর
জ িরত

৪
সমেঝাতা ও
সহেযাগীতার
সক াপন

১০

[৪.১] িবিবালয়সহ ও িবিভ
িতােনর সােথ কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] িশ িতােনর সােথ ািরত এমওইউ সংা ২ ২ ৩

[৪.১.২] আজািতক ও দশীয় িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

সংা ২ ৬

[৪.১.৩] যৗথ গেবষণা াাম সংা ১ ১ ১

[৪.২] ববর জীবন ও কম  িনেয়
আেয়ািজত অান

[৪.২.১] ববর জীবন ও কম  িনেয় আেলাচনা সভা/ িবতক
িতেযাগীতা/ সাংিতক অান

সংা ১ ২ ১

[৪.২.২] ববর জীবন ও কম  িনেয় কািশত
ারক/সামিয়কী/কাশনা

সংা ১ ১ ১

[৪.৩] কািভড ১৯ াভাব
শমেন হীত পদেপ

[৪.৩.১] মা বহার % ১ ১০০ ১০০

[৪.৩.২] ািনটাইজার বহােরর েযাগ % ১ ১০০ ১০০

[৪.৩.৩] কািভড-১৯ শমেন সেচতনতা িকরণ সংা
িনেদ শনা

সংা ১ ৬ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৭, 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 ২

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


