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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:

পক ২০২১ ও ২০৪১ অজেনর লে জাতীয় াচার কৗশল পিরণ ভােব বাবায়েন পয়াখালী িবান ও ি িবিবালয় ও
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশেনর মে বািষ ক কম সাদন ি ািরত হেয়েছ এবং তদাযায়ী িবিভ কায ম পিরচািলত
হে। িবগত ৩ বছের .... জন িশাথেক াতক িডি, ৬৭৫জন িশাথেক াতেকার িডি, ৯জন িশাথেক িপ-এইচ িড িডি দান
করা হয়। এছাড়া ৩ নন গেবষণাগার াপন ও ৩৭ গেবষণাগােরর উয়ন ও আিনকায়েনর লে াবঃ ইপেম ও অা যপািত
য় করা হয়। ৩৩ াসম এবং াবেরটরীেত আইিস িবধা দান এবং মািিমিডয়া সংেযাগ করা হয়। িশার মান উয়েনর লে
২৬৮ গেবষণা ক সাদন করা হেয়েছ। িশাথেদর আবাসেনর জ ৩০১০ বগ  িমটার হল, ১৬৫৬ বগ িমটার একােডিমক ভবন ও
িশক, কম কতা ও কম চারীেদর জ ৩ আবািসক ভবেনর আংিশক ১৩৪০ বগ িমটার িনম াণ করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

িবান ও ি িনভর বতমান াসর িবের সে সিতরা ও সমতা অজন এবং জাতীয় পয ােয় উিশার অিধকতর সার, উিশা
বাপনার  ণগত  মানিনিতকরণ,  উিশা  গেবষণােক  িবমােন  উীতকরণ  ও  উিশায়  সমেঝাতা  ও  সহেযািগতা  ির  লে
গেবষণা ও িশেণর মােম উত ি উাবন ও সসারণ, পয া যপািত ও রাসায়িনক  সিলত আিনক াবেরটরী াপন ও
কায করভােব চা রাখা, একােডিমক ও শাসিনক কায ম ুভােব সাদেনর জ পয া জনবল, েয়াজনীয় সংক ভৗত অবকাঠােমা
িনম াণ, ত ও ির যথাযথ বহার িনিত করার জ বতমান বরা অল।

ভিবৎ পিরকনা:

পয়াখালী িবান ও ি িবিবালেয়র িশা কায ম সােরর লে ১ নন অষদ, ৩ িবভাগ ও ২ গেবষণা ইনিউট চা
করা। ২০ একর িম অিধহণ ও উয়ন, ১১২০০ বগ িমটার ২ একােডিমক ভবন িনম াণ, ১০তালা িবিশ ২০,০০০ বগ িমটার আয়তেনর শখ
হািসনা ও শখ রােসল ছাাবাস িনম াণ, ৩৫০০ বগ িমটার আয়তেনর ১ ইারাশনাল ােয়ট ও পা ােয়ট ছা হল িনম াণ, ৫০০০
বগ িমটার অিডটিরয়াম িনম াণ, ১৩৮৫০ বগ িমটার ৬ আবািসক ভবন িনম াণ, ১৫০০০ বগ িমটার গেবষণাগার আিনকায়ন, ১১৪০ বগ িমটার
২ আবািসক ভবন সসারণ, ১৯৫০ বগ িমটার ছাী হেলর সসারণ, ৪৩১৩ বই জান াল য়, ১৮৫৩ গেবষণাগােরর যপািত য়,
িবিবালয় িডিজটালাইেজশন/অেটােমশন কাজ স করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কম সংােনর েযাগ ি ও ১২৭ জন জনবল িনেয়াগ।
২০ একর িম অিধহণ, ২৫০০ বগ িমটার একােডিমক ভবন, ২০০০ বগ িমটার ১ ছা হল এবং ২০০০ বগ িমটার ১ ছাী হল
িনম াণ।
১০০০ বগ িমটার ছাীহল সসারণ, ৫০০০ বগ িমটার িষ অষদ ও ১০০০ বগ িমটার অিডটিরয়াম মরামত ও আিনকায়ন।
৯৮ জন জনবলেক িশণ দান।
৩৭  রাতন গেবষণাগার উয়ন ও আিনকায়েনর লে ২০০ াব যপািত য়।
৮  িবিবালয় ও ৬  িশ িতােনর সােথ কাঅপােরশন ও কালােবােরশন ি।
বব শখ িজর রহমান এর জশতবািষ ক উদযাপন উপলে আেলাচনা সভা, াধীনতা িবতক িতেযািগতা, সাংিতক
অান আেয়াজন করা।
িবমক, পিবিব ও অা িতােনর অদােন ১১৮  গেবষণা ক স করা।
কািভট-১৯ এর াভাব শমেনর লে মিডেকল সােরর জ অিেজন িসিলার য়, িবিভ িবভাগ ও দের হা
ািনটাইজার বহােরর েযাগ ি এবং িবিবালেয়র ২০  পেয়ে সাবান িদেয় হাত ধায়ার বা 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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার, পয়াখালী িবান ও ি িবিবালয়

এবং

সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ২০২০ সােলর ......... মােসর ..... 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জাতীয় ও বিক চােল মাকােবলার লে উত ান ও দতাস পশাদার জনবল গেড় তালেত উৎকষ তার কে পিরনত
করা।

১.২ অিভল (Mission)
জািতর সবা দােনর লে দ ও আেলািকত জনবল ির জ াতক ও াতেকার পয ায় আিনক িশা, গেবষণা, িশণ
দান ও যা উোা তরী করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

১. উিশার অিধকতর সসারণ
২. উিশা বাপনায় ণগত মান িনিতকরণ
৩. উিশা গেবষণােক িবমােন উীতকরণ
৪. উিশায় সমেঝাতা ও সহেযাগীতা

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবান ও ি িবষেয় অনাস  এবং মাাস  পয ােয় এবং িবিবালয় কক বাছাইত আিনক িবান ও ির
ে গেবষণা, ােনর উৎকষ  সাধন ও ান িবতরেণর বা করা
২. িবভাগ এবং ইিউেট িশাদােনর জ পাম িনধ ারণ করা
৩. িবিবালেয়র িনধ ািরত পােম অয়ন সণ  কিরয়ােছন এবং সংিবিধর শতাযায়ী গেবষণাকাজ সণ  কেরেছন
এমন িেদর পরীা হণ করা এবং িডি ও অা একােডিমক সান দান করা
৪. িবধান ারা িনধ ািরত পিতেত িশকগণ কক িশাদান পিরচালনা করা
৫. দেশ-িবেদেশ অা িবিবালয় ও সংি কপের সিহত সহেযািগতা ও যৗথ গেবষণা কম িচ হণ করা
৬. িবিবালেয়র িশাথেদর বসবােসর জ ডরিমটরী াপন করা। উহা রণােবেনর বা পিরদশ ন করা এবং
িশাথেদর বসবােসর জ হােেলর অেমাদন, লাইেস দান এবং পিরদশ ন করা
৭. িবিবালেয়র িশাথেদর নিতক লা তাবধান ও িনয়ণ করা, সহিশািমক কায াবলীর উিত বধ ন এবং
াের উৎকষ  সাধেনর বা করা
৮.  মধার ীিত দােনর উেে সংিবিধ,  িবিবালয় িবধান ও িবধান অযায়ী  ফেলাশীপ,  লারশীপ,  রার ও
পদক বতণ, সান চক ডেরট িডি দান ও িবতরণ করা
৯. িশা ও গেবষণার উয়েনর জ সরকার কক বােজট বরা সােপে একােডিমক জাঘর, পরীাগার, কম িশিবর,
অষদ এবং ইনিউট াপন, রণােবন ও পিরচালনা করা
১০. িশা ও গেবষণার উিত ও অগিতর জ ক ও জান াল কাশ করা
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সকশন ২
িবভাগীয় অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

পা ডরাল িডি দান
দানত পা ডরাল
িডি

সংা ০ ০ ১ ১ ২ িবমক ও পিবিব িবিবালেয়র িডন অিফস সহ

িপএইচিড িডি দান দানত িপএইচিড িডি সংা ৪ ৫ ১৭ ১৮ ২০ িবমক ও পিবিব িবিবালেয়র িডন অিফস সহ

এমএস ও এমিবএ িডি দান
দানত এমএস ও
এমিবএ িডি

সংা ২৭৬ ১২২ ৩৭৩ ৪০০ ৪১২ িবমক ও পিবিব
িবিবালেয়র িডন অিফস সহ ও
পা ােয়ট ািডজ

াতক িডিধারীর হার পাসত াতক িডিধারী শতকরা হার ৯০.৬৬ ৮৭.০৩ ৯৬.৩৯ ৯৬.৬৪ ৯৭.২১ িবমক ও পিবিব িবিবালেয়র িডন অিফস সহ

উিশায় ছাী ভিতর হার ভিতত ছাী শতকরা হার ৩৯.২৯ ৪০.৫৩ ৪৪.১৭ ৪৭.০৮ ৪৮.৫১ িবমক ও পিবিব িবিবালেয়র িডন অিফস সহ

িবেদশী িশাথ এনেরালেম ভিতত িবেদশী িশাথ সংা ৮ ১৫ ২৯ ৩৮ ৪৩ িবমক ও পিবিব িবিবালেয়র িডন অিফস সহ

ীত জান ােল গেবষণা কম  কাশ কািশত গেবষণা কম  সংা ২৩০ ২৫৯ ৩১৪ ৩৩৩ ৩৪৫ িবমক ও পিবিব িবিবালেয়র িডন অিফস সহ

উিশায় িশক-িশাথ অপাত িশক অপাত িশাথ সংা
১:১২
(২৪৫:৩০৮৮)

১:১৪(২৫৭:৩৬৫১) ১:১৪ ১:১৪ ১:১৪ িবমক ও পিবিব িবিবালেয়র বােজট শাখা

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১]
উিশার
অিধকতর
সসারণ

২৫

[১.১] িবিবালেয় নন
অষদ, িবভাগ,
ইউট ও পেদর
অেমাদন

[১.১.১] িনেয়াগত
জনবল

সমি জন ৩ ২৮৭ ৩২ ১২৭ ১১০ ৯৫ ৩২ ০ ১২৬ ১০০

[১.১.২] অেমািদত
নন িবভাগ

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ০

[১.১.৩] অেমািদত
নন ইউট

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৩ ০

[১.১.৪] অেমািদত
নন অষদ

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[১.২] িবিবালেয়
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
ও সসারণ

[১.২.১] িনিম ত
একােডিমক ভবন

সমি বঃ িমঃ ৪ ০ ০ ২৫০০ ২৩০০ ২১৫০ ১৭০০ ১৫০০ ৬৭০০ ২০০০

[১.২.২] িনিম ত ছা
হল

সমি বঃ িমঃ ৪ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৫০০ ১২০০ ১১৫০০ ০

[১.২.৩] িনিম ত ছাী
হল

সমি বঃ িমঃ ৩ ০ ০ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৫০০ ১২০০ ৮০০০ ০

[১.২.৪] অিধহণ
িম

সমি একর ২ ০ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১২ ০ ০

[১.২.৫] সসারণত
ছাী হল

সমি বঃ িমঃ ২ ০ ০ ১০০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৬০০ ৯৫০ ০

[১.২.৬] িনিম ত
আবািসক ভবন

সমি বঃ িমঃ ২ ০ ০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬০০ ৭৫০ ১১৮৫০ ২০০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১.২.৭] মরামত ও
আিনকায়নত িষ
অষদ

সমি বঃ িমঃ ২ ০ ০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪১০০ ৩০০০ ২৫০০ ৫১০০ ০

[১.২.৮] সসারণত
আবািসক ভবন

সমি বঃ িমঃ ১ ০ ০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬০০ ৪৫০ ৩৪০ ০

[১.২.৯] মরামত ও
আিনকায়নত
অিডটিরয়াম

সমি বঃ িমঃ ১ ০ ০ ১০০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৬০০ ২০০০ ০

[১.২.১০]
সসারণত খামার
ভবন

সমি বঃ িমঃ ১ ০ ০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪০০ ৩৬০ ৩৬০ ০

[২]
উিশা
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ

২৫

[২.১] সংিবিধব
কায েমর কােলার

[২.১.১] িরেজ বাড 
সভা

সমি সংা ১ ২ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৩

[২.১.২] একােডিমক
কাউিল সভা

সমি সংা ১ ৪ ৩ ৩ ০ ০ ০ ০ ৩ ৩

[২.১.৩] অথ  কিমর
সভা

সমি সংা ১ ২ ৩ ৪ ৩ ০ ০ ০ ৪ ৪

[২.১.৪] পিরকনা,
উয়ন ও ওয়াকস
কিমর সভা

সমি সংা ১ ১ ৩ ৪ ৩ ০ ০ ০ ৪ ৪

[২.১.৫] বােজট
বাপনা কিমর
সভা

সমি সংা ১ ০ ০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[২.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন (াতক
পয ায়)

[২.২.১] পরীার ফল
কাশ (১ম সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ২০.০৮.১৯ ৩০.১১.২০ ০১.০৭.২১ ০৫.০৭.২১ ১০.০৭.২১ ১৫.০৭.২১ ২৫.০৭.২১ ১০.০৭.২২ ১০.০৭.২৩



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২.২.২] ১ম বষ  ভিত
পরীা

তািরখ তািরখ ১ ১০.১২.১৮ ২০.১২.১৯ ১১.১২.২০ ১৫.১২.২০ ১৭.১২.২০ ২০.১২.২০ ২৫.১২.২০ ১০.১২.২১ ০৯.১২.২৩

[২.২.৩] াস আর
(১ম সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ০৬.০১.১৯ ০৮.০১.২০ ০৩.০১.২১ ০৪.০১.২১ ০৫.০১.২১ ০৮.০১.২১ ১০.০১.২১ ০১.০১.২২ ০১.০১.২৩

[২.২.৪] পরীা আর
(১ম সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ০৯.০৫.১৯ ১০.১০.২০ ০৯.০৫.২১ ১৫.০৫.২১ ২০.০৫.২১ ২৫.০৫.২১ ৩০.০৫.২১ ০৯.০৫.২২ ০৯.০৫.২৩

[২.২.৫] াস আর
(ড়া/ শষ
সিমার)

তািরখ তািরখ ০.৫ ০১.০৭.১৮ ০১.০৭.১৯ ০১.১২.২০ ০৫.১২.২০ ১০.১২.২০ ১৫.১২.২০ ২০.১২.২০ ০১.১০.২১ ০১.০৮.২২

[২.২.৬] পরীা আর
(ড়া/ শষ
সিমার)

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.১১.১৯ ১১.১১.২০ ০১.০৩.২১ ০৫.০৩.২১ ১০.০৩.২১ ১৫.০৩.২১ ২০.০৩.২১ ০১.০২.২২ ০১.১১.২২

[২.২.৭] পরীার ফল
কাশ (ড়া/ শষ
সিমার)

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ৩০.১১.২০ ০১.০৫.২১ ১০.০৫.২১ ১৫.০৫.২১ ২০.০৫.২১ ২৫.০৫.২১ ০১.০৪.২২ ০১.০১.২৩

[২.৩] িবিবালয়
আই/আইিস কাস 
বতন

[২.৩.১] দ জনশি
তরীর জ আইিস
কাস 

সমি সংা ১.৫ ১ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ৩

[২.৩.২] াতক/
াতেকার পয ােয়র
িসেলভােস অ 
আইিস কাস 

সমি সংা ১ ৯ ১০ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৪ ১৬

[২.৪] িবিবালয় নন
গেবষণাগার/ইেনােভশন/
ফাবিরেকশন াব ও
কিউটার াব াপন
ও রাতন ােবর
আিনকায়ন ও
সসারণ

[২.৪.১] উয়নত/
সসািরত
গেবষণাগার

সমি সংা ১ ১৪ ১৮ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৮ ২১

[২.৪.২] াব যপািত
য়

সমি সংা ১ ২৪৪ ১৮১ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ০ ৫০০ ৬০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২.৪.৩] ািপত নন
গেবষণাগার

সমি সংা ০.৫ ১ ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৬

[২.৪.৪] ািপত/
আিনকায়নত
কিউটার াব

সমি সংা ০.৫ ১ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ৩ ৩

[২.৪.৫] িবেশষািয়ত
াব (ইেনােভশন/
ফাবিরেকশন/ অা

সমি সংা ০.৫ ১ ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ৬ ৮

[২.৫] িশণ কায ম
আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত
িশণ (আভারীণ)

সমি জন ২ ২১৫ ২৭ ৯৮ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৫০ ১০০ ১০০

[২.৫.২] আেয়ািজত
িশণ (বেদিশক)

সমি জন ১ ০ ৩ ৫ ৪ ৩ ১ ০ ১০ ১০

[২.৬] নন অষদ ও
িবভােগর কািরলাম
ণয়ন ও রাতন
কািরলােমর উয়ন

[২.৬.১] উয়নত
কাস  কািরলাম

সমি সংা ১ ১ ২ ২৬ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৪০ ৭০

[২.৬.২] নন ণীত
কাস  কািরলাম

সমি সংা ০.৫ ১ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ১১ ২২

[২.৭] টকেনালজী
ফিভাল আেয়াজন করা

[২.৭.১] টকেনালজী
ফিভাল আেয়াজন
করা

সমি সংা ১ ১ ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১১ ১৩

[২.৮] ািতািনক
পয ােয় মান িনিতকরণ
ও বাপনা সেলর
মােম একােডিমক
াাম ায়ন

[২.৮.১] ািয়ত
একােডিমক াাম

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[২.৯] কািভড-১৯
াভাব শমেনর হীত
পদেপ

[২.৯.১] অিেজন
িসিলার য়

সমি সংা ১ ০ ২ ২ ০ ০ ০ ০ ২ ২



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২.৯.২] হা
সিনটাইজার
বহােরর েযাগ

সমি সংা ১ ০ ১৪ ৫১ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪০ ৭০ ৭০

[২.৯.৩] হাত ধায়ার
িবধা

সমি সংা ১ ০ ১৪ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ৮ ২৫ ২৫



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩]
উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

২০

[৩.১] িবিভ িবষেয়র
উপর গেবষণাল
ফলাফল (কলা,
সামািজক িবান, িবান
ও কািরগরীর উপর)

[৩.১.১] গেবষণার
জ িবিবালয়
থেক দ অদান

সমি সংা ২ ৮৬ ৮৪ ৯০ ৮৮ ৮৭ ৮৬ ৮৫ ৯০ ৯৫

[৩.১.২] গেবষণার
জ সরাসির িবমক
কক দ অদান

সমি সংা ১ ৬ ০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১৫

[৩.১.৩] গেবষণার
জ অা িতান
কক দ অদান

সমি সংা ১ ১৩ ০ ২০ ১৮ ১৬ ১২ ১০ ২৫ ৩০

[৩.২] সিমনার,
কনফাের, ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত
আভরীণ সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ১২ ৯ ১৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ২০ ২৪

[৩.২.২] আেয়ািজত
আজািতক সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ৩ ৫

[৩.৩] ীত জান ােল
গেবষণা িতেবদন কাশ

[৩.৩.১] কািশত
গেবষণা িতেবদন

সমি সংা ১ ১৮৩ ২০২ ২০৫ ১৮৫ ১৭৫ ১৬০ ১৫০ ২২১ ২৩৭

[৩.৪] অনলাইন াস
নবার সমতা অজন

[৩.৪.১] অনলাইন
াস নবার
সমতাা িবভাগ

সমি সংা ১ ০ ০ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৭ ২৪ ৩০

[৩.৪.২] আেয়ািজত
অনলাইন াস

সমি সংা ১ ০ ৩ ২১৮ ১৯৭ ১৭৫ ১৫৩ ১৩০ ২৪০ ৪২০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩.৪.৩] আেয়ািজত
অনলাইন ােস
অংশহণকারী
িশাথ

সমি সংা ১ ০ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৪৫৫ ৪৬০ ৩৯৫ ৬৫০ ৭৮০

[৩.৪.৪] অনলাইেন
াস নয়ার জ
াটফম  তরী

সমি সংা ১ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০

[৩.৪.৫] অা
িবভােগর অনলাইন
াস হেণর সমতার
অগিত

সমি শতকরা ০.৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

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

[৩.৫.১] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক

সমি এমিবিপএস ১ ৭০৯ ১২৫৩ ১৩৭৭ ১৩৭৭ ১২৬০ ১২৫৩ ০ ১৫০০ ১৮০০

[৩.৫.২] ইারেনট
বহারকারী

সমি সংা ১ ২২০০ ২৫০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৪০০০ ২৩০০ ০ ৩০০০ ৩৫০০

[৩.৬] িবিবালয়
িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[৩.৬.১] য়ত বই সমি সংা ১ ৭০৩ ১২০০ ১৭০০ ১৫৩৫ ১৩৬৫ ১২০০ ০ ২৫০০ ২৮০০

[৩.৬.২] য়ত
জান াল

সমি সংা ১ ৪৮ ৫০ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫৩ ৫০ ৬৫ ৭০

[৩.৬.৩]
ডাউনেলাডত জান াল

সমি সংা ১ ১৫৫ ২৫০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭৫ ২৬০ ৩৫০ ৪০০

[৩.৭] বব
জশতবািষ কী উদযাপন

[৩.৭.১] ববর
জীবন ও কম  িনেয়
আেলাচনা সভা

সমি সংা ১ ০ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৩.৭.২] বব ও
াধীনতা িবতক
িতেযািগতা ও
সাংিতক অান

সমি সংা ১ ০ ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩.৮] িশাথেদর ি

[৩.৮.১]
িবিবালেয়র
মােম দানত
িবিভ ি

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৩.৯] কা-কািরলাম
কায ম আেয়াজন করা

[৩.৯.১] আেয়ািজত
কা-কািরলাম
কায ম (সাংিতক
অান, িবতক
িতেযািগতা, বািষ ক
ীড়া িতেযািগতা,
ইনেডার ও আউটেডার
গম ইতািদর সংা)

সমি সংা ১ ১০ ১০ ১১ ১০ ০ ০ ০ ১১ ১১



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৪]
উিশায়
সমেঝাতা ও
সহেযাগীতা

৫

[৪.১] িবিবালয়সহ
ও িশ িতােনর সােথ
কা-অপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] আভরীণ
িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত
এমওইউ

সমি সংা ২.৫ ২ ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ৮

[৪.১.২] যৗথ গেবষণা
াাম

সমি সংা ১ ৩ ১৪ ২১ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ২২ ২৫

[৪.১.৩] আজািতক
িবিবালয়সেহর
সােথ ািতর
এমওইউ

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[৪.২] িশ কারখানার
সােথ সহেযািগতা সক
াপন

[৪.২.১] িশ
িতােনর সােথ
ািরত এমওইউ

সমি সংা ১ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৭ ৮

[৪.৩] টকেনালজী
াফার ও অিফস
(ও) িতা

[৪.৩.১] িতিত
টকেনালজী াফার
অিফস

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৪.৩.২] াফারত
টকেনালজী

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৮

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন
উোগ চাত

তািরখ জনঘা ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[২.৩.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

সমি % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট
আপি িনিত

সমি % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১
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*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  রিজার,  পয়াখালী  িবান  ও  ি  ি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, পয়াখালী িবান ও ি িবিবালয়-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
পয়াখালী িবান ও ি িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

২ পিবিব পয়াখালী িবান ও ি িবিবালয়

৩ হেকপ হায়ার এেকশন কায়ািল এনেহেম েজ

৪ িবিডেরন বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

৫ মণালয় িশা মণালয়

৬ িবিবালয় পয়াখালী িবান ও ি িবিবালয়

৭ আইিকউএিস ইউশনাল কায়ািল অাের সল

৮ এিপএ এায়াল পারফরেম এিেম

৯ ইউিজিস ইউিনভািস াস কিমশন অব বাংলােদশ

১০ ইউিডএল ইউিনভািস িডিজটাল লাইেরী
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িবিবালেয় নন অষদ,
িবভাগ, ইউট ও পেদর
অেমাদন

[১.১.১] িনেয়াগত জনবল
একােডিমক ও শাসিনক কায ম ুভােব
সাদেনর লে জনবল িনেয়াগ

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

রিজার কায ালয় কক দ ত
কাউিল এােফয়াস 
শাখা

[১.১.২] অেমািদত নন িবভাগ উিশার সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িবিবালেয়র অগ ােনাাম রিজার কায ালয়

[১.১.৩] অেমািদত নন ইউট উিশার সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িবিবালেয়র অগ ােনাাম রিজার কায ালয়

[১.১.৪] অেমািদত নন অষদ উিশার সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িবিবালেয়র অগ ােনাাম রিজার কায ালয়

[১.২] িবিবালেয় ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন ও সসারণ

[১.২.১] িনিম ত একােডিমক ভবন উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ

[১.২.২] িনিম ত ছা হল উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ

[১.২.৩] িনিম ত ছাী হল উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ

[১.২.৪] অিধহণ িম উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ

[১.২.৫] সসারণত ছাী হল উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ

[১.২.৬] িনিম ত আবািসক ভবন উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.২] িবিবালেয় ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন ও সসারণ

[১.২.৭] মরামত ও আিনকায়নত িষ
অষদ

উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ

[১.২.৮] সসারণত আবািসক ভবন উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ

[১.২.৯] মরামত ও আিনকায়নত
অিডটিরয়াম

উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ

[১.২.১০] সসারণত খামার ভবন উিশার অিধকতর সসারণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালেয়র অিধকতর উয়ন (২য়
পয ায়) শীষ ক ক দিলল

পিরকনা উয়ন ও
ওয়াকস িবভাগ

[২.১] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.১.১] িরেজ বাড  সভা
িবিবালেয়র আইন সংিবিধ ও িবধােনর
িবধানসহ যথাযথভােব পািলত হইেতেছ
িকনা তৎিত ল রাখা

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

২০০১ সেনর ৩৮নং আইন এর ২০
(ক) ধারা

িবিবালয়

[২.১.২] একােডিমক কাউিল সভা
িবিবালেয়র একােডিমক কায েমর ল
ও উেে িনধ ারণ

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

২০০১ সেনর ৩৮নং আইন ২২ (১)
ধারা

িবিবালয়

[২.১.৩] অথ  কিমর সভা িবিবালেয়র আয় ও েয়র তবধান
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িবিবালেয়ল ২০০১ সেনর ৩৮নং
আইেনর ৩০ (ক) ধারা

িবিবালয়

[২.১.৪] পিরকনা, উয়ন ও ওয়াকস
কিমর সভা

িবিবালেয়র উয়ন পিরকনা ণয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িবিবালেয়র ২০০১ সেনর ৩৮নং
আইন

িবিবালেয়র ২০০১
সেনর ৩৮নং আইন

[২.১.৫] বােজট বাপনা কিমর সভা
িবিবালেয়র বােজট ণয়ন ও বািষ ক
কম সাদন ির খসড়া পয ােলাচনা ও
অেমাদন

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িবিবালেয়র ২০০১ সেনর ৩৮নং
আইন

অথ  ও িহসাব িবভাগ

[২.২] একােডিমক কােলার ণয়ন
(াতক পয ায়)

[২.২.১] পরীার ফল কাশ (১ম
সিমার)

পরীার ফল কািশত
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস
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[২.২] একােডিমক কােলার ণয়ন
(াতক পয ায়)

[২.২.২] ১ম বষ  ভিত পরীা িনধ ািরত সময় স
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.২.৩] াস আর (১ম সিমার) িনধ ািরত তািরেখ স
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.২.৪] পরীা আর (১ম সিমার) িনধ ািরত সময় স
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.২.৫] াস আর (ড়া/ শষ
সিমার)

িনধ ািরত তািরেখ স
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.২.৬] পরীা আর (ড়া/ শষ
সিমার)

িনধ ািরত তািরেখ স
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.২.৭] পরীার ফল কাশ (ড়া/ শষ
সিমার)

িনধ ািরত তািরেখ স
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.৩] িবিবালয় আই/আইিস
কাস  বতন

[২.৩.১] দ জনশি তরীর জ
আইিস কাস 

ত ি বহােরর উপেযাগী দ
জনশি তরী

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

অিফস আেদশ রিজার কায ালয়

[২.৩.২] াতক/ াতেকার পয ােয়র
িসেলভােস অ  আইিস কাস 

িশাথেদর আই/ আইিস িবষেয়
ানদােনর লে নন আই/ আইিস
কাস  ণয়ন ও রাতন কাস  সহ পিরবতন
কের নন কাস  বতণ

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.৪] িবিবালয় নন
গেবষণাগার/ইেনােভশন/
ফাবিরেকশন াব ও কিউটার
াব াপন ও রাতন ােবর
আিনকায়ন ও সসারণ

[২.৪.১] উয়নত/ সসািরত
গেবষণাগার

উিশা বাপনার ণগত মান িনিত
করণ

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.৪.২] াব যপািত য়
উিশা বাপনার ণগত মান িনিত
করণ

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.৪] িবিবালয় নন
গেবষণাগার/ইেনােভশন/
ফাবিরেকশন াব ও কিউটার
াব াপন ও রাতন ােবর
আিনকায়ন ও সসারণ

[২.৪.৩] ািপত নন গেবষণাগার
উিশা বাপনার ণগত মান
িনিতকরণ

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.৪.৪] ািপত/ আিনকায়নত
কিউটার াব

উিশা বাপনার ণগত মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.৪.৫] িবেশষািয়ত াব (ইেনােভশন/
ফাবিরেকশন/ অা

উিশা বাপনার ণগত মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস
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[২.৫] িশণ কায ম আেয়াজন
[২.৫.১] আেয়ািজত িশণ (আভারীণ) দ জনশি তরীর লে িশণ

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আইিকউএিস কক দ ত
তািলকা

আইিকউএিস অিফস

[২.৫.২] আেয়ািজত িশণ (বেদিশক) দ জনশি তরীর লে িশণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আইিকউএিস কক দ ত
তািলকা

আইিকউএিস অিফস

[২.৬] নন অষদ ও িবভােগর
কািরলাম ণয়ন ও রাতন
কািরলােমর উয়ন

[২.৬.১] উয়নত কাস  কািরলাম িশার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.৬.২] নন ণীত কাস  কািরলাম িশার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত তািলকা িডন অিফস

[২.৭] টকেনালজী ফিভাল
আেয়াজন করা

[২.৭.১] টকেনালজী ফিভাল আেয়াজন
করা

উািবত ির বহার ি
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[২.৮] ািতািনক পয ােয় মান
িনিতকরণ ও বাপনা সেলর
মােম একােডিমক াাম ায়ন

[২.৮.১] ািয়ত একােডিমক াাম িশার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[২.৯] কািভড-১৯ াভাব শমেনর
হীত পদেপ

[২.৯.১] অিেজন িসিলার য় কািভড-১৯ এর সংমন রাধ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

রিজার কায ালয় ও েকৗশল
িবভাগ কক দ ত

রিজার কায ালয় ও
েকৗশল িবভাগ

[২.৯] কািভড-১৯ াভাব শমেনর
হীত পদেপ

[২.৯.২] হা সিনটাইজার বহােরর
েযাগ

কািভড-১৯ এর সংমন রাধ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

রিজার কায ালয় ও েকৗশল
িবভাগ কক দ ত

রিজার কায ালয় ও
েকৗশল িবভাগ

[২.৯.৩] হাত ধায়ার িবধা কািভড-১৯ এর সংমন রাধ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

রিজার কায ালয় ও েকৗশল
িবভাগ কক দ ত

রিজার কায ালয় ও
েকৗশল িবভাগ

[৩.১] িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণাল ফলাফল (কলা,
সামািজক িবান, িবান ও
কািরগরীর উপর)

[৩.১.১] গেবষণার জ িবিবালয় থেক
দ অদান

উিশার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আরিস ও িডন অিফস কক দ
ত

আরিস ও িডন অিফস

[৩.১.২] গেবষণার জ সরাসির িবমক
কক দ অদান

উিশার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আরিস ও িডন অিফস কক দ
ত

আরিস ও িডন অিফস

[৩.১.৩] গেবষণার জ অা িতান
কক দ অদান

উিশার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আরিস ও িডন অিফস কক দ
ত

আরিস ও িডন অিফস

[৩.২] সিমনার, কনফাের,
ওয়াকশপ আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত আভরীণ সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ

দ জনশি তরী
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আরিস ও িডন অিফস কক দ
ত

আরিস ও িড অিফস

[৩.২.২] আেয়ািজত আজািতক সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ

দ জনশি তরী
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আরিস ও িডন অিফস কক দ
ত

আরিস ও িড অিফস

[৩.৩] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[৩.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন উিশার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস
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[৩.৪] অনলাইন াস নবার সমতা
অজন

[৩.৪.১] অনলাইন াস নবার সমতাা
িবভাগ

কািভড-১৯ এর কারেন ২০২০-২১ অথ  বছের
.......।  িবভােগর মােম অনলাইন াস
স করা হেব

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আইিস সল কক দ ত আইিস সল

[৩.৪.২] আেয়ািজত অনলাইন াস
অনলাইেলর মােম ২০২০-২১ অথ  বছের
.................  াস স করা হেব

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[৩.৪] অনলাইন াস নবার সমতা
অজন

[৩.৪.৩] আেয়ািজত অনলাইন ােস
অংশহণকারী িশাথ

..................িশাথ অনলাইন ােশ
অংশহণ কের

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[৩.৪.৪] অনলাইেন াস নয়ার জ
াটফম  তরী

অনলাইেন াস নয়ার জ ........ 
াটফম  তরী করা হেয়েছ

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[৩.৪.৫] অা িবভােগর অনলাইন াস
হেণর সমতার অগিত

.............  িবভােগর অনলাইন াস
হেণর ...... % সমতা রেয়েছ

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

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

[৩.৫.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক উিশার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আইিস সল কক দ ত আইিস সল

[৩.৫.২] ইারেনট বহারকারী উিশার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

আইিস সল কক দ ত আইিস সল

[৩.৬] িবিবালয় িডিজটাল
লাইেরী িবধা সসারণ

[৩.৬.১] য়ত বই উিশা ও গেবষণােক িবমােন উীতকরণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

লাইেরী কক দ ত লাইেরী

[৩.৬.২] য়ত জান াল উিশা ও গেবষণােক িবমােন উীতকরণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

লাইেরী কক দ ত লাইেরী

[৩.৬.৩] ডাউনেলাডত জান াল উিশা ও গেবষণােক িবমােন উীতকরণ
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

লাইেরী কক দ ত লাইেরী

[৩.৭] বব জশতবািষ কী
উদযাপন

[৩.৭.১] ববর জীবন ও কম  িনেয়
আেলাচনা সভা

ববর আদেশ  উীিবত হেয় যা ন
তরী করা

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

রিজার কায ালয় কক দ ত রিজার কায ালয়

[৩.৭.২] বব ও াধীনতা িবতক
িতেযািগতা ও সাংিতক অান

ববর আদেশ  উীিবত হেয় যা ন
তরী করা

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

রিজার কায ালয় কক দ ত রিজার কায ালয়

[৩.৮] িশাথেদর ি
[৩.৮.১] িবিবালেয়র মােম দানত
িবিভ ি

িবিবালেয়র কািরগরী িবষেয় ভিতত
সকল িশাথেদর এবং য সকল িশাথ
১ লেভেল (২ সিমার) ৩.৭৫ এর
অিধক িসিজিপএ ােদর িডন মিরট ি
দান করা হয়

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৯] কা-কািরলাম কায ম
আেয়াজন করা

[৩.৯.১] আেয়ািজত কা-কািরলাম
কায ম (সাংিতক অান, িবতক
িতেযািগতা, বািষ ক ীড়া িতেযািগতা,
ইনেডার ও আউটেডার গম ইতািদর
সংা)

িশাথেদর পড়ানায় মেনােযাগ ির জ
কা কািরলাম কায ম স

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[৪.১] িবিবালয়সহ ও িশ
িতােনর সােথ কা-অপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] আভরীণ িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত এমওইউ

উিশা ও গেবষণার মান উয়েনর লে
পারিরক সহেযািগতা ি

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[৪.১.২] যৗথ গেবষণা াাম উিশা্ ও গেবষণার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[৪.১.৩] আজািতক িবিবালয়সেহর
সােথ ািতর এমওইউ

উিশা ও গেবষণার মান উয়ন
পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[৪.২] িশ কারখানার সােথ
সহেযািগতা সক াপন

[৪.২.১] িশ িতােনর সােথ ািরত
এমওইউ

উিশা ও গেবষণার মান উয়েনর লে
পারিরক সহেযািগতা ি

পয়াখালী িবান ও ি
িবিবালয়

িডন অিফস কক দ ত িডন অিফস

[৪.৩] টকেনালজী াফার ও অিফস
(ও) িতা

[৪.৩.১] িতিত টকেনালজী াফার
অিফস

[৪.৩.২] াফারত টকেনালজী



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২৮ ণ তািরখ: বার, ন ২৬, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় / িবভাগ িম মণালয় অিধহণ িম ২০ একর িম অিধহণ
িবিবালেয়ের ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ ও
িবিবালেয়র গেবষণা মাঠ তরী

একােডিমক কায ম িবিত

মণালয় / িবভাগ
ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

ডাউনেলাডত জান াল যাগােযাগ ও িগত সহেযািগতা
িবিবালেয়র িশা ও গেবষণা কায েম
সহায়তা

একােডিমক কায ম াহত হেব

মণালয় / িবভাগ
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ: ডাক,
টিলেযাগােযাগ ও তি মণালয়

আেয়ািজত অনলাইন াস যাগােযাগ ও িগত সহেযািগতা িনিদ  াউইথ াি িনিতকরণ অনলাইন াস কাম হত হেব




