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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:

উ  িশার  িবকাশ  এবং  ান  অেষার  মােম  লনাসহ  বাংলােদশ  তথা  সম  িবে  এক  ানিভিক  সমাজ  িতার  লে  লনা
িবিবালয় িনরলসভােব  কাজ কের  যাে।  এরই ফলিতেত ২০২০ সােল  মাননীয়  ধানমীর  সদয় অেমাদনেম লনা  িবিবালয়
িশা ও গেবষণার মান উয়েনর লে ৩৩৫ কা ৩৫ লাখ টাকা বরা া হেয়েছ। ২০২০ সােল আজািতক রাংিকং এ দেশর মে
উাবনীেত থম, সামািজক ভাব কাটাগরীেত ৬ ও গেবষণায় দশম ান লাভ কেরেছ লনা িবিবালয়। অত গৗরেবর িবষয় য, ৬
জন িশাথ ইউিজিস দ ধানমী ণ পদক ' ২০১৮ লাভ কেরেছ। কেরানা পিরিিতেত িব িশাথেদর জ  ে ইারেনট সবা
দােনর লে ামীণেফান িল: এর সােথ ািরত ি অসাের শাল এেকশন ডাটা ােকজ চা করা হেয়েছ। ইেতামে িজব বষ 
উপলে লাইেিরেত বব ও ি কণ ার ািপত হেয়েছ। রাজ ও অেিলয়ায় ২জন িশেকর বব িবান ও ি
ফেলািশপ অজন ও গল লার সাইেটশেনর সংা অযায়ী িবেসরা পদাথ  িবানীেদর তািলকায় ান লাভ এবং রাের ানেফাড 
ইউিনভািস  ও এলসিভয়ােরর সমিত জিরেপ িব িশেকর ান লাভ অত গৗরেবর। িবেদিশ কেয়ক িবিবালেয়র সােথ ইেতামে
লনা িবিবালেয়র িশা ও গেবষণায় যৗথ সমেঝাতা ারক ািরত হেয়েছ। এছাড়া আমহােদশীয় “সাসেটইেনবল হলিদ এ লািন ং
িসস  এ  নইবারডস  (এসএইচএলিস)”  নামক  এক গেবষণা  কের  বাংলােদশ  অংেশ  নে  রেয়েছ  লনা  িবিবালয়।  ২০১৯-
২০২০ িশাবেষ  ১৯জন িবেদশী িশাথ এই িবিবালেয় ভিত হেয়েছ। আইিস সল এর মােম িবিবালেয় কীয় অেটােমশন
পিত চাকরণ ও ভিত িয়া স করা হয়। ২০১৯ সােল ফেরি এ উড টকেনালজী িডিসিন এর তাবধােন সব থম বাংলােদেশ
ফের ইনেভনটির ায়াল তরী ও লনা িবিবালেয় দেশর থম সেয়ল আকাইভ ািপত হেয়েছ। াবাল ড সািমট, আইিডয়া এ
িরসাচ  কিশন-২০২০ া ফাইনােল অ িবিবালেয়র ৩ জন িশাথ িবজয়ী িহেসেব জাম ািনেত অংশহেণর িত অজন এবং
রাের ানেফাড  ইউিনভািস র িপএইচিড িিভউ াােম িবর িবিজই িডিসিেনর ১ জন িশাথ মেনািনত হওয়া অত গৗরেবর ।
সিত অিত আজািতক সেলেনর মে উেখেযা, ফােম িস িডিসিন কক াচারাল ডা ফর হলদী িলিভং, বােয়াকোিজটস
এা ােনাকোিজটস িবষয়ক সেলন এবং িতীয় উপলীয় পািন সেলন। এছাড়া অনলাইন িভিক গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা
িডিসিেনর িনউজ পাট াল অদ বাংলার উোধন ও কািভড-১৯ মাকােবলায় লনা িবিবালেয় আর িপিস আর াব াপন ও
এোেটকেনালিজ িডিসিন কক ‘ল বাট’ পিতেত িমিন কা ােরজ উাবন উেখেযা অজন।

সমা এবং চােলসহ:

বিক কািভড-১৯ মহামারীর কারেণ িবিবালেয় িশা কায ম হত হে। িশাথেদর অনলাইন াস উপকরেণ সকরণ এক বড়
চােল । এছাড়া িশকগেণর গেবষণার জ অল বরা, াতকোর পয ােয় গেবষণার জ রাজ খােত কান বরা কান বরা না
থাকা, পয া লারিশেপর (ি) অভাব, িবিবালেয় মাঠ গেবষণা ও অবকাঠােমা িনম ােণর জ িমর পিরমােণর অলতা। কািভড-১৯
পরীার  জ  আর  িপিসআর  াব  পিরচালনার  জ  দ  জনবল  ও  িকটেসর  অভােব  ননা  পরীা  াহত  হে।  এ  িবষয়েলা
িবিবালেয়র  এিগেয়  যাওয়ার  জ  বড়  চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

লনা িবিবালেয়র একােডিমক ও অবকাঠােমাগত চািহদার িেত আেরা ২০৩ একর জিম অিধহেণর াবনা পশ করা হেয়েছ যার
নাম হেব লনা িবিবালয় বব কাাস। িবমােনর এক িবিবালয় িতার লে হাই টক পাক িতা করা ও নন
িডিসিন/ ইনিউট চা কের তা অগ ােনাােম সিেবিশত করা এবং ািবত অগ ােনাােমর অেমাদন লাভ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িশাথেদর অনলাইেন াস ও পরীা হণ। আইিকউএিস ও িসইএল কক িবিভ কম শালা আেয়াজন। িশক-কম কতা
কম চারীেদর িশেণর বা হণ। আজািতক রাংিকং এ উমাায় উীতকরণ কায ম হণ।
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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, লনা ি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)

উ িশার িবকাশ এবং ান অেষার মােম লনাসহ বাংলােদশ তথা সম িবে এক ান িভিক ায় সমাজ িতার 
ত করা।

১.২ অিভল (Mission)
ােনর  িবিভ  শাখায়  মানসত  িশা  ও  অসিৎ  গেবষণার  পিরেবশ  ির  মােম  মানিবক  েবাধ  এবং  সামািজক
দায়েবাধস  -উোগী  ন  তরী  করা,  যারা  টকসই  উয়েনর  লে  ািতক  সেদর  ু  বাপনার  মােম
বাংলােদেশর আথ -সামািজক উয়েনর পাশাপািশ মানব জািতর সািব ক কাণােথ  আিনেয়াগ করেব।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. উিশা বাপনার নগত মােনায়ন
২. উিশা গেবষণােক িবমােন উীতকরণ
৩. উিশার অিধকতর সার
৪. সমেঝাতা ও সহেযাগীতার সক াপন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. লনা িবিবালেয়র াতক ও াতেকার, এমিফল এবং িপ এইচ িড পয ােয় িশা ও গেবষণার মান উয়ন করা,
িশাথেদর  চািহদা  িনপণ,  উিশার  মান  উয়েনর  লে  কািরলাম  েগাপেযাগী,  সমিত  Academic
Calendar ণয়ন করা  এবং সকল িডিসিেন একই সমেয় াশ  ,  িশাথেদর একােডিমক কােলার অযায়ী
পরীা হণ ও ফলাফল কাশ করা;
২. লনা িবিবালেয়র ৮ ল, ২৯ িডিসিন, ২ ইউট ও এক (১) অিধ িতান/কেলেজর উয়নলক
কায ম একােডিমক কাউিল (Academic Council) ও বাড  অব এডভাড ািডজ (Board of
Advanced Studies) কক ায়ন করা;
৩.  িবিবালেয়র  সকল  কার  উয়নলক  পিরকনা  Technical  Committee  র  পরীা  িনরীার  পর
পািরশসহ কপের িনকট পশ করা;
৪. উিশা-সংা পিরসংান ও অা তাবিল িবিবালেয়র িডিসিনসহ, পরীা িনয়ণ িবভাগ ও একােডিমক
শাখা হেত সংহ করা;
৫. নন িডিসিন ও ইউট াপন এবং বতমান লসেহর সসারণ িবষেয় িবিবালয় মরী কিমশনেক অবিহত
করা এবং অেমাদন হণ;
৬. েয়াজনেবােধ িবিবালেয়র য কান কায েমর ায়ন এবং িডিসিন / িবভাগসেহর চািহদা িনপেণর জ
িবিবালয় কক গত কিম কক ণীত পািরশসহ বাবায়ন করা
৭. সরকােরর িনকট থেক তহিবল হণ করা এবং িবিবালেয়র রণােবণ ও উয়ন খােত চািহদা ও সািব ক
েয়াজেনর িভিেত অদান বরাের জ িবিবালেয়র অথ  ও িহসাব, েকৗশল এবং পিরকনা ও উয়ন িবভাগ কক
চািহদা ত করা;
৮. সরকার িকংবা কান আইন বেল দ য কান মতা িবিবালয় কপ/ িসিেকট/ রিজােরর কায ালয় কক



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, ২০২১

েয়াগ বা দািয় পালন করা।
৯. শাসন িতা ও িনিত করা
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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

িপএইচিড িডি দান দানত িপএইচিড িডি সংা ৭ ২০ ২৫ ৩০ ইউিজিস ও লনা িবিবালয় পরীা িনয়েকর দর, লনা িবিবালয়

এমিফল িডি দান দানত এমিফল িডি সংা ২ ২ ৫ ১০ ইউিজিস ও লনা িবিবালয় পরীা িনয়েকর দর, লনা িবিবালয়

াতেকার িডি দান দানত াতেকার িডি সংা ৬৮০ ১২০০ ইউিজিস ও লনা িবিবালয় পরীা িনয়েকর দর, লনা িবিবালয়

াতক িডিধারীর হার পাসত াতক িডিধারী শতকরা হার ৯৯.০৭% ৯৯.৫০% ৯৯.৭০% ৯৯.৮০% ১০০% ইউিজিস ও লনা িবিবালয় পরীা িনয়েকর দর, লনা িবিবালয়

উিশায় ছাী ভিতর হার
ভিতত ছাী (উু
িতেযাগীতার মােম
ভিত িয়া)

শতকরা হার ৪৫.৫৪% ৪২% ৪৮% ৫০% ৫০% ইউিজিস ও লনা িবিবালয়
একােডিমক শাখা (বািষ ক িতেবদন), লনা
িবিবালয়

িবেদশী িশাথ
এনেরালেম

ভিতত িবেদশী িশাথ সংা ১৯ ১৯ ২০ ২৫ ৩০ ইউিজিস ও লনা িবিবালয়
অিফস অব া ইারাশনাল অািফয়াস  ও
একােডিমক শাখা, লনা িবিবালয়

ীত জান ােল গেবষণা
কম  কাশ

কািশত গেবষণা ও
িপয়ার িরিভউড জান াল

সংা ২৫০ ২৬৪ ২৬৫ ২৭০ ২৮০ ইউিজিস ও লনা িবিবালয় বািষ ক িতেবদন

িশকেদর উিশায়
িবেদশ গমন

গমনত িশক সংা ৫০ ৭৮ ৮০ ৮৫ ৯০ ইউিজিস ও লনা িবিবালয় সংাপন-১ ও সংাপন-২, লনা িবিবালয়

উিশায় িশক-িশাথ
অপাত

িশক-িশাথ অপাত
অপাত
(িশক:িশাথ)

১:১৪ ১:১৪ ১:১০ ১:০৯ ১:০৮ ইউিজিস ও লনা িবিবালয়
শাসন/একােডিমক/সংাপন ১,২ শাখা, লনা
িবিবালয়

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, 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] উিশা
বাপনার
নগত
মােনায়ন

২২

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

[১.১.১] আর িপিস আর াব
চাকরণ

সমি সংা ২ ১

[১.১.২] ািপত কীয়
গেবষণাগােরর সসারণ

মিত % ১ ৯০ ১০০ ১০০ ১

[১.১.৩] িশাথেদর জ
কিউটার িবধা

সমি সংা ১ ৩৫৫ ৩৬০

[১.২] সংিবিধব
কায েমর কােলার

[১.২.১] িসিেকট সভা সমি সংা ৩ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ২

[১.২.২] িসেনট সভা সমি সংা ৩ ১ ১ ১

[১.২.৩] একােডিমক কাউিল
সভা

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ২

[১.২.৪] অথ  কিম/বােজট
বাপনা কিমর সভা

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ২

[১.২.৫] IQAC ও CETL
কক আেয়ািজত িশণ

সমি সংা ২ ৪ ৬

[১.২.৬] পিরকনা ও উয়ন
িবভাগ কক আেয়ািজত সভা

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ২

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

[১.৩.১] আেয়ািজত সিমনার
(আভরীণ ও বেদিশক)

সমি সংা ২ ১৪ ১৪ ১৪ ১২ ১১ ১০

[১.৩.২] িডিসিন/িবভাগ/দর
কক িশণ কায ম
আেয়াজন

সমি সংা ১ ৪ ৫ ৩ ২ ১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, 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 

[১.৪] আইিস সল
গঠন করা

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

সমি সংা ২ ১২১৬ ১২৩৩ ১২৩৫ ১১১২ ৯৮৮ ৮৬৪



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, 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] উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

২০

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

[২.১.১] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক

সমি
সংেযাগ
সংা

২ ২৭৮ ২৭৮ ২৮০ ২৮৫ ২৯০

[২.২] সিমনার/
কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত অভরীণ
কনফাের/ ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ২৯ ২৯ ২৯

[২.২.২] আেয়ািজত আজািতক
কনফাের/ ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ২ ৪ ৩

[২.৩] ীত জান ােল
গেবষণা িতেবদন
কাশ

[২.৩.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন

সমি সংা ২ ১৫০ ২৬৪ ২৭০

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

সমি সংা ২ ২ ২

[২.৩.৩] িবিবালেয়র িনজ
জান াল কাশ

সমি সংা ২ ২ ২

[২.৪]
িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[২.৪.১] য়ত বই সমি সংা ১ ১৫৭০ ১৬০০

[২.৪.২] ডাউনেলাডত ই-
জান াল

সমি সংা ১ ৫৩৮০ ৫৩৯০

[২.৫] অনলাইেন াস
নওয়ার সমতা
অজন

[২.৫.১] অনলাইেন াস
নওয়ার সমতা া িবভাগ

সমি সংা ২ ২৯ ২৯ ২৯

[২.৫.২] অেয়ািজত অনলাইেন
ােস অংশহণত িশাথ

সমি % ২ ৭০ ৮০ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, 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 

[২.৬] িশাথেদর
ি

[২.৬.১] িবিবালেয়র
মােম দানত িবিভ ি

সমি সংা ১ ১৪৪৫ ১৬৭৪ ১৬৮০

[২.৭] কা-
কািরলাম কায ম
আেয়াজন

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

সমি সংা ২ ১৫ ১০

[৩] উিশার
অিধকতর সার

১৮

[৩.১] িবিবালেয়র
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.১.১] িনিম ত চথ 
একােডিমক ভবন

সমি % ৩ ২০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ৪০ ৫০

[৩.১.২] িনিম ত িশক-
কম কতা আবািসক ভবন

সমি % ৩ ২০ ৩৪ ৩০ ২৭ ২৩ ৪৫ ৫৫

[৩.১.৩] িনিম ত  এস িস
ভবন

সমি % ৩ ১০ ২৮ ২৫ ২২ ১৯ ৫৫ ৭৫

[৩.১.৪] িনিম ত িচিকৎসা ক সমি % ২ ৩৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭৫ ১০০

[৩.১.৫] িশা ও গেবষণা
ইনিউট

সমি % ২ ২৫ ৩৮ ৩৪ ৩০ ৫০ ৬৫

[৩.১.৬] িজমেনিশয়াম িনম াণ সমি % ১ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ৫০ ৭৫

[৩.১.৭] অভরীন রাা িনম াণ সমি % ১ ৮০ ১০০ ৯০

[৩.১.৮] বাউাির ওয়াল িনম াণ সমি % ১ ৮০ ১০০ ৯০

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

[৩.২.১] অেমািদত নন
পদসহ

সমি সংা ১ ৩৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫

[৩.২.২] িনেয়াগত জনবল সমি সংা ১ ১০৭ ৬২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, 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] সমেঝাতা ও
সহেযাগীতার
সক াপন

১০

[৪.১]
িবিবালয়সহ ও
িবিভ িতােনর
সােথ কাঅপােরশন
ও কালােবােরশন
ি

[৪.১.১] িশ িতােনর সােথ
ািরত এমওইউ

সমি সংা ২ ১ ২ ২

[৪.১.২] আজািতক ও দশীয়
িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

সমি সংা ২ ১২ ৮ ৬

[৪.১.৩] যৗথ গেবষণা াাম সমি 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

সমি সংা ১ ২ ২

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

সমি সংা ১ ১ ১

[৪.৩] কািভড ১৯
াভাব শমেন
হীত পদেপ

[৪.৩.১] মা বহার সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০

[৪.৩.২] ািনটাইজার
বহােরর েযাগ

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০

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

সমি সংা ১ ৬



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, 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%

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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, ২০২১

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

ািরত:

রিজার
লনা িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ IQAC Institutional Quality Assurance Cell

২ KU Khulna University

৩ MOU Memorandum Of Understanding

৪ RT PCR Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction

৫ িব এফ িড বাংলােদশ ফের িডপাট েম

৬ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

৭ িবিবালয়সহ সকল পাবিলক িবিবালয়সহ

৮ মণালয় িশা মণালয়



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

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

[১.১.১] আর িপিস আর াব চাকরণ সংি িডিসিন ও মিডেকল সার
এ সংা জনবল িনেয়াগ আেদশ ও িকট য় সংা
কায ােদশ

[১.১.২] ািপত কীয় গেবষণাগােরর সসারণ েকৗশল দর, িব
পিরকনা ও উয়ন এবং েকৗশল িবভােগর
তয়নপ

[১.১.৩] িশাথেদর জ কিউটার িবধা িডিসিন সহ আইিস সল/ িডিসন দ িববরণী

[১.২] সংিবিধব কায েমর কােলার

[১.২.১] িসিেকট সভা রিজার কায ালয়/ কাউিল শাখা কাউিল শাখার িববরণী

[১.২.২] িসেনট সভা রিজার কায ালয়/ কাউিল শাখা কাউিল শাখার িববরণী

[১.২.৩] একােডিমক কাউিল সভা কাউিল শাখা কাউিল শাখার িববরণী

[১.২.৪] অথ  কিম/বােজট বাপনা কিমর সভা অথ  ও িহসাব িবভাগ সভার নাশ ও কায িববরণী

[১.২.৫] IQAC ও CETL কক আেয়ািজত িশণ IQAC ও CETL িশেণর নাশ ও উপিিতর ার

[১.২.৬] পিরকনা ও উয়ন িবভাগ কক আেয়ািজত সভা পিরকনা ও উয়ন িবভাগ সভার নাশ ও কায িববরণী

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

[১.৩.১] আেয়ািজত সিমনার (আভরীণ ও বেদিশক) সংি িডন অিফস/ িডিসিন সিমনােরর ছিব/ানার/স িরিলজ

[১.৩.২] িডিসিন/িবভাগ/দর কক িশণ কায ম আেয়াজন সংি িডন অিফস/ িডিসিন ছিব/নাশ/স িরিলজ

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

আইিস সল ওেয়বসাইেট ভিত সংা ফলাফল কাশ

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

[২.১.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক আইিস সল আইিস সল কক দ িববরণী

[২.২] সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত অভরীণ কনফাের/ ওয়াকশপ সংি িডন অিফস/ িডিসিন নাশ/ছিব/ানার/স িরিলজ

[২.২.২] আেয়ািজত আজািতক কনফাের/ ওয়াকশপ সংি িডন অিফস/ িডিসিন নাশ/ছিব/ানার/স িরিলজ

[২.৩] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন
কাশ

[২.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন গেবষণা সল, িডিসিন লনা িবিবালয় ািডজ
গেবষণার িশেরানাম/গেবষেকর নাম/ কাশনার বছর
সহ তািলকাপ

[২.৩.২] গেবষণায় িবেশষ অবদােনর জ ভাইস-চােলর এাওয়াড  দান
ভাইস-চােলর এাওয়াড  কিম, িব গেবষণা
সল

ছিব/ স িরিলজ/নাশ

[২.৩.৩] িবিবালেয়র িনজ জান াল কাশ লনা িবিবালয় ািডজ কািশত জান ােলর কাভার এবং সংা

[২.৪] িবিবালয়সেহ িডিজটাল
লাইেরী িবধা সসারণ

[২.৪.১] য়ত বই কীয় লাইেির, িব িবল এবং কায ােদশ

[২.৪.২] ডাউনেলাডত ই-জান াল কীয় লাইেির, িব কীয় লাইেির, িব ককদ িববরণী



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১১:০৬ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ২৮, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৫] অনলাইেন াস নওয়ার সমতা
অজন

[২.৫.১] অনলাইেন াস নওয়ার সমতা া িবভাগ সংি িডিসিন সংি িডিসিন কক দ ত

[২.৫.২] অেয়ািজত অনলাইেন ােস অংশহণত িশাথ সংি িডিসিন সংি িডিসিন কক দ ত

[২.৬] িশাথেদর ি [২.৬.১] িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ ি একােডিমক শাখা একােডিমক শাখা কক িরত তািলকা

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

ছা িবষয়ক পিরচালেকর দর, শারীিরক চচ া
িবভাগ

ছিব/ স িরিলজ

[৩.১] িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.১.১] িনিম ত চথ  একােডিমক ভবন েকৗশল দর, পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িব কায ােদশ প/ িববরণী

[৩.১.২] িনিম ত িশক-কম কতা আবািসক ভবন েকৗশল দর, পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িব কায ােদশ প/ িববরণী

[৩.১.৩] িনিম ত  এস িস ভবন েকৗশল দর, পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িব কায ােদশ প/ িববরণী

[৩.১.৪] িনিম ত িচিকৎসা ক েকৗশল দর, পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িব কায ােদশ প/ িববরণী

[৩.১.৫] িশা ও গেবষণা ইনিউট েকৗশল দর, পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িব কায ােদশ প/ িববরণী

[৩.১.৬] িজমেনিশয়াম িনম াণ েকৗশল দর, পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িব কায ােদশ প/ িববরণী

[৩.১.৭] অভরীন রাা িনম াণ েকৗশল দর, পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িব কায ােদশ প/ িববরণী

[৩.১.৮] বাউাির ওয়াল িনম াণ েকৗশল দর, পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িব কায ােদশ প/ িববরণী

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

[৩.২.১] অেমািদত নন পদসহ
রিজার কয ালয় (সংাপন ১,২,৩,৪ ও কাউিল
শাখা)

িবমক কক অেমািদত প

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

[৩.২.২] িনেয়াগত জনবল
রিজার কয ালয় (সংাপন ১,২,৩,৪ ও কাউিল
শাখা)

িনেয়ােগর অিফস আেদশ

[৪.১] িবিবালয়সহ ও িবিভ
িতােনর সােথ কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] িশ িতােনর সােথ ািরত এমওইউ রিজার দর/ জারার দর ািরত কিপ/ স িরিলজ

[৪.১.২] আজািতক ও দশীয় িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ রিজার দর/ জারার দর/ িডিসিন ািরত কিপ/ স িরিলজ

[৪.১.৩] যৗথ গেবষণা াাম িডিসিন ািরত কিপ/ স িরিলজ

[৪.২] ববর জীবন ও কম  িনেয়
আেয়ািজত অান

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

রজার দর/ ছা িবষয়ক পিরচালেকর দর নাশ/স িরিলজ

[৪.২.২] ববর জীবন ও কম  িনেয় কািশত ারক/সামিয়কী/কাশনা
সংি কাশনা কিম, িব/ রিজার কায ালয়/
অথ  ও িহসাব িবভাগ

ের দ এবং স িরিলজ

[৪.৩] কািভড ১৯ াভাব শমেন হীত
পদেপ

[৪.৩.১] মা বহার রিজার দর নাশ/ছিব

[৪.৩.২] ািনটাইজার বহােরর েযাগ রিজার দর নাশ/ছিব

[৪.৩.৩] কািভড-১৯ শমেন সেচতনতা িকরণ সংা িনেদ শনা রিজার দর নাশ/িনেদ শনা
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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
িবিবালেয় নন িবভাগ, ইউট ও পেদর িবপরীেত জনবল অেমাদন অেমািদত নন পদসহ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক কক অেমাদন সােপে

িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী িবধা সসারণ য়ত বই বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ িবিবালেয়র িনজ জান াল কাশ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

িবিবালেয় নন গেবষণাগার, ইেনােভশন াব ও কিউটার াব াপন আর িপিস আর াব চাকরণ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

িবিবালেয় নন গেবষণাগার, ইেনােভশন াব ও কিউটার াব াপন ািপত কীয় গেবষণাগােরর সসারণ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত চথ  একােডিমক ভবন বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


