
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

লনা িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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
উিশার
অিধকতর
সার

২৮

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

[১.১.১] অেমািদত নন িবভাগ/দর সংা ৩

[১.১.২] অেমািদত নন পদসহ সংা ৩ ৬২৬
২০২০-২১ অথ  বছের ইউিজিস কক
অেমািদত ৩৮ পেদর িবপরীেত ১৩২
জনবল িনেয়াগ সংা িবি কািশত

[১.১.৩] অেমািদত নন ইউট
(IISSCE)

সংা ২

[১.১.৪] অেমািদত নন ইারাশনাল অিফস সংা ২

[১.১.৫] িনেয়াগত জনবল সংা ২

২০২০-২১ অথ  বছের ইউিজিস কক
অেমািদত পদসেহর িবপরীেত 
পদসহ রেণর িনেয়াগ িবি কািশত।
িনেয়ােগর কায ম িয়াধীন

[১.২] িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.১] িনিম ত ছা হেলর উখী সসারণ
শতকরা
হার

২ ১০০
িনিম ত ছা হেলর উখী সসারণ
(বব শখ িজর রহমান হল) শতভাগ
স

[১.২.২] িনিম ত ছাী হেলর উখী সসারণ
শতকরা
হার

২ ১০০
িনিম ত ছাী হেলর উখী সসারণ
(বমাতা বগম ফিজলােছা িজব হল)
৬৯%স

[১.২.৩] িনিম ত একােডিমক ভবন।
শতকরা
হার

২ ২০
িনিম ত একােডিমক ভবন (জয় বাংলা
ভবন) এর দরপ পরবত ায়েনর কাজ
চলমান

[১.২.৪] শাসিনক ভবেনর উখী সসারণ
শতকরা
হার

২ ১০০

[১.২.৫] িনিম ত আবািসক ভবন
শতকরা
হার

২ ২০
িনিম ত আবািসক ভবন (শহীদ িজীবী ড.
মাফাল হায়দার চৗরী ভবন) এর
দরপ পরবত ায়েনর কাজ চলমান

[১.২.৬] িনিম ত  এস িস ভবন
শতকরা
হার

২ ২০
িনিম ত  এস িস ভবন (লালন সই
িমলনায়তন ও  এস িস ভবন) এর দরপ
আহবান িয়াধীন রেয়েছ



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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%

[১.২] িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.৭] িনিম ত িচিকৎসা ক
শতকরা
হার

২ ৩০
িনিম ত িচিকৎসা ক (শহীদ িজীবী ড.
আলীম চৗরী িচিকৎসা ক) এর কাজ
১০ভাগ স হেয়েছ।

[১.২.৮] িশা ও গেবষণা ইনিউট
শতকরা
হার

২ ৫০
িশা ও গেবষণা ইনিউট (রবীনাথ
ঠার আইইআর ভবন) এর কাজ ৫ভাগ
স হেয়েছ

২

উিশা
বাপনার
নগত
মােনায়ন

২২

[২.১] িবিবালয়সেহ
নন গেবষণাগার,
ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব াপন

[২.১.১] ািপত নন গেবষণাগার সংা ১
ািপত নন গেবষণাগার (আর-িপিসআর
াব) ৫০% কাজ স

[২.১.২] উয়ত/ সসািরত গেবষণাগার সংা ১
উয়নত/সসািরত গেবষণাগার (আচয 
 চ রায় কীয় গেবষণার) এর কাজ
৭৫% স হেয়েছ।

[২.১.৩] ািপত/ আিনকায়নত কিউটার াব সংা ১

[২.১.৪] িবেশষািয়ত াব
(ইেনােভশন/ফািেকশন/অা)

সংা ১

কািভড-১৯ ভাইরাস সনা করেণর ে
লনা িবিবালেয় ১ আর-িপিসআর
াব াপেনর লে ০৩  সরবরাহকারী
িতােনর সােথ ি ািরত হেয়েছ

[২.১.৫] াব যপািত য় সংা ১

[২.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন (াতক
পয ােয়)

[২.২.১] ১ম বষ  ভিত পরীা তািরখ ১

[২.২.২] াশ আর (১ম সিমার) তািরখ ১

[২.২.৩] াশ আর (ড়া/ শষ সিমার) তািরখ ১ ০১-০৭-২০২০

[২.২.৪] পরীা আর (১ম সিমার) তািরখ ১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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%

[২.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন (াতক
পয ােয়)

[২.২.৫] পরীা আর (ড়া/ শষ সিমার) তািরখ ১ ১৫-১১-২০২০

[২.২.৬] পরীার ফল কাশ (১ম সিমার) তািরখ ১

[২.২.৭] পরীার ফল কাশ (ড়া/ শষ
সিমার)

তািরখ ১

[২.৩] সংিবিধব
কায েমর কােলার

[২.৩.১] সমাবতন তািরখ ১

[২.৩.২] িসিেকট সভা সংা ১ ৬
২২-০৭-২০২০ি তািরেখ ২০৬ তম
িসিেকট সভা এবং ২৬-০৯-২০২০ ি
তািরেখ ২০৭তম িসিেকট অিত হয়।

[২.৩.৩] িসেনট সভা তািরখ ১

[২.৩.৪] একােডিমক কাউিল সভা সংা ১ ৫

১৯-০৭-২০২০ি তািরেখ ১৬৯তম
একােডিমক কাউিল সভা এবং ২৫-০৯-
২০২০ি তািরেখ ১৭০তম একােডিমক
কাউিল সভা অিত হয়

[২.৩.৫] অথ  কিম/বােজট বাপনা কিমর
সভা

সংা ১ ২

১৬-০৭-২০২০ি তািরেখ ৭২তম অথ 
কিমর সভা এবং ২৩-০৯-২০২০ি
তািরেখ ৭৩তম অথ  কিমর সভা অিত
হয়

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

[২.৪.১] আেয়ািজত িশণ (আভরীণ ও
বেদিশক)

সংা ১

কািভড-১৯ এর াভােবর কারেণ
িবিবালয় ব থাকায় মা সীিমত
পিরসের শাসিনক কায ম পিরচািলত
হয়। যার পিরেিেত কান িশণ
কায ম আেয়াজন করা সব হয়িন।

[২.৪.২] আেয়ািজত সিমনার (আভরীণ ও
বেদিশক)

সংা ১

কািভড-১৯ এর াভােবর কারেণ
িবিবালয় ব থাকায় মা সীিমত
পিরসের শাসিনক কায ম পিরচািলত
হয়। যার পিরেিেত কান
সিমনার/িশণ কায ম আেয়াজন করা
সব হয়িন।

[২.৫] কাস  কািরলাম
উয়ন

[২.৫.১] উয়নত কাস  কািরলাম সংা ১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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] কাস  কািরলাম
উয়ন

[২.৫.২] নন কাস  কািরলাম সংা ১

[২.৬] আইিস সল গঠন
করা

[২.৬.১] আইিস সেলর মােম অনলাইেন
আেবদন হণ, বাছাই, ভিত ফলাফল দান,
মধাসাের ভিত, অেটেমেটড মাইেশন িসেম,
ই-ফাইিলং

সংা ১ ১২১৬
আইিস সল কক সািদত লাই
২০২০ থেক সের ২০২০ এর কায ম



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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

উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

১৫

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

[৩.১.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক
সংেযাগ
সংা

১ ৩০০

অনলাইন িশা কায ম পিরচালনার জ
ািসভ অপকাল নটওয়াক এর উগিত
স িজিপওএন ির বাবায়ন করা
হেয়েছ এবং এর সসারেণর কাজ চলমান

[৩.২] সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত অভরীণ সিমনার
কনফাের/ ওয়াকশপ

সংা ১ ২৯

[৩.২.২] আেয়ািজত আজািতক সিমনার
কনফাের/ ওয়াকশপ

সংা ১ ৪

[৩.৩] কলা, সামািজক
িবান, িবান ও কািরগরী
িবষেয়র উপর গেবষণা

[৩.৩.১] িপএইচ.িড. সংা ১ ২০ ২৫ ৩০

া িবিধ মন কািভডকালীন মাাস ,
এম িফল ও িপএইচ িড িশাথেদর
গেবষণা কায ম চািলেয় নয়ার িসা
হীত। সভার তািরখ ২৪-০৮-২০২০ ি.
(৮নং ম)

[৩.৩.২] এম.িফল. সংা ১ ৫ ৭ ১০

া িবিধ মন কািভডকালীন মাাস ,
এম িফল ও িপএইচ িড িশাথেদর
গেবষণা কায ম চািলেয় নয়ার িসা
হীত। সভার তািরখ ২৪-০৮-২০২০ ি.
(৮নং ম)

[৩.৩.৩] এম.এস. সংা ১ ৫০০

[৩.৩.৪] গেবষণায় িবেশষ অবদােনর জ ভাইস
চােলরস এাওয়াড  বতন

সংা ১ ২

[৩.৪] ীত জান ােল
গেবষণা িতেবদন কাশ

[৩.৪.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সংা ১ ৩০০ ৩২৫

[৩.৫] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৫.১] য়ত বই সংা ১ ১৭০০



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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%

[৩.৫] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৫.২] ডাউনেলাডত ই-জান াল সংা ১ ৫৩৯০

[৩.৬] অনলাইেন াস
নওয়ার সমতা অজন

[৩.৬.১] অনলাইেন াস নওয়ার সমতা া
িবভাগ

সংা ১
অনলাইেন াস নওয়ার িবষেয় লনা
িবিবালয় সম (২৯ িডিসিন)

[৩.৬.২] অেয়ািজত অনলাইেন ােস অংশহণত
িশাথ

শতকরা
হার

১ ৮০ ৯০

[৩.৬.৩] অনলাইেন াস নবার জ াটফম  তরী সংা ১ ৫ ৭

ভায়াল াস হেণর িবষেয় িডস কিম
ও টকিনকাল কিমর পািরেশর
িভিেত সকল িডিসিেনর িশাথেদর
ভায়াল াস চলমান ( সং পের ম
৩, ৮, ৯ ও ১১)

[৩.৭] িশাথেদর ি
[৩.৭.১] িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ
ি

সংা ১

[৩.৮] কা-কািরলাম
কায ম আেয়াজন

[৩.৮.১] আেয়ািজত িবিভ কা-কািরলাম
কায ম

সংা ১

৪
সমেঝাতা ও
সহেযাগীতার
সক াপন

১০

[৪.১] িবিবালয়সহ ও
িশ িতােনর সােথ
কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] িশ িতােনর সােথ ািরত এমওইউ সংা ১ ২

[৪.১.২] আজািতক ও দশীয় িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত এমওইউ

সংা ১ ৬

[৪.১.৩] যৗথ গেবষণা াাম সংা ১

[৪.২] ববর
জশতবািষ কী উদযাপন

[৪.২.১] ববর রাল িতা সংা ১

[৪.২.২] লাইেরীেত বব ও ি কন ার
িতা

সংা ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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%

[৪.২] ববর
জশতবািষ কী উদযাপন

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

সংা ১ ৩

[৪.৩] কািভড ১৯ াভাব
শমেন হীত পদেপ

[৪.৩.১] হা ািনটাইজার বহােরর েযাগ
(আবািসক হল/াস ম/ শাসিনক ও আবািসক
ভবন)

শতকরা
হার

১
আবািসক হল/াস ম/ শাসিনক ও
আবািসক ভবেন হা ািনটাইজার
বহােরর েযাগ রেয়েছ

[৪.৩.২] হা ািনটাইজার উৎপাদেন সমতা িলটার ১ ২০০০

কািভড ১৯ িতেরােধ লনা িবিবালয়
রসায়ণ িডিসিন, ফােম িস িডিসিন এবং
এোেটকেনালিজ িডসিেনর ােব
তিরত িতিডিসিন ৫০০ বাতল হা
ািনটাইজার উৎপাদন কেরেছ। সরকাের
সহেযাগীতা পেল আেরা বশী পিরমান
উৎপাদন করেত পারেব বেল জািনেয়েছ।

[৪.৩.৩] মিডেকল সাের কািভড-১৯ পরীার
েযাগ

িকট
সংা

১

[৪.৩.৪] মা বহার
শতকরা
হার

১



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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%



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪

২০২০-২১ অথ বছেরর ১ম
মািসক িতেবদন কপের
অেমাদেনর পের ওেয়বসাইেট
কািশত হেব।
https://ku.ac.bd/

[এম.১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ২  সভা অিত

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২
াচার/উম চচ ার িবষেয়
অংশীজনেদর সে মতিবিনময়
সভা অিত

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

অিভেযাগ িতকার বা
িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ
িনয়িমত পািলত হয় িক বত
মান কািভড সমেয় এ কায ম
আপাতত িগত রেয়েছ। দািয়
ছািবষয়ক পিরচালক এর দর

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩
ত বাতায়ণ হালনাগাদত
ku.ac.bd



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[এম.২.১] ই-নিথ
বাবায়ন

[এম.২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০
ই-নিথ বাবায়েনর লে
আিলক লাক শাসন িশণ
কে িশণাথ রণ

[এম.২.২] উাবনী /
উয়ন উোগ বাবায়ন

[এম.২.২.১] নতম
এক উাবনী /
উয়ন উোগ চাত

জনঘা ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৩.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ কম চারীেদর িশণ দান

[এম.২.৩.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৪] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা
দান

[এম.২.৪.১] নতম
এক আওতাধীন দর/
একজন কম চারীেক
এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


