
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, ২০২২

চাম িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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
নগত মান
িনিতকরণ

২৫

[১.১] িবিবালেয় আই/আইিস কাস 
বতন ও সফটওয়ার তকরণ

[১.১.১] দ জনশির জ আই/আইিস
কাস 

সংা ১ ৬ ৫ ৪

[১.১.২] াতক/ােতােকার পয ােয়র িসেলবােস
অ  আইিস / কিউটার কাস 

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১

[১.১.৩] তত/য়ত ERP সফটওয়ার সংা ১ ১

[১.২] নন গেবষণাগার, ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব াপন ও সসারণ

[১.২.১] ািপত/সসািরত/উয়নত
গেবষণাগার

সংা ২ ৮ ৩ ২

[১.২.২] ািপত আিনকায়নত কিউটার াব সংা ২ ১৬ ৯ ৮

[১.২.৩] য়ত াট  বাড  সংা ২ ১২

[১.৩] সংিবিধব কায েমর কােলার

[১.৩.১] িসিেকট সভা সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২

[১.৩.২] একােডিমক কাউিেলর সভা সংা ১ ২ ১

[১.৩.৩] অথ  কিমর সভা সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৩.৪] ইিথকাল িরিভউ বােড র সভা সংা ১ ৫ ৪ ৩

[১.৩.৫] পিরকনা ও উয়ন কিমর সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ১



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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%

[১.৪] িশণ কায ম আেয়াজন
[১.৪.১] আেয়ািজত িশণ (দশী) সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ৮

[১.৪.২] আেয়ািজত িশণ (বেদিশক) সংা ১ ৬ ৫ ৪ ১

[১.৫] আউটকাম বইসড কাস  কািরলাম
ণয়ন/উয়ন

[১.৫.১] নীত/উয়নত কাস  কািরলাম সংা ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮

[১.৬] কািভড-১৯ এর াভাব শমেন
হীত পদেপ

[১.৬.১] মিডেকল সার কক সবাদান সংা ১ ৮০০ ৭২০ ৫৬০

[১.৬.২] ািপত কািভড-১৯ ট াব কক
সািদত ননা ট

সংা ১ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০

[১.৬.৩] সরবরাহত রা সামী সংা ১ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০

[১.৭] ববর জশত বািষ কী উপলে
হীত কায ম

[১.৭.১] বব ি দান সংা ১ ২০ ১৮ ১৬

[১.৭.২] িজববষ  উপলে কাশনা সংা ১ ১০ ৯ ৮ ১

[১.৭.৩] ববর কম  ও জীবন িনেয় সিমনার সংা ১ ৬ ৩ ২ ১

২

উিশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

২৩

[২.১] গেবষকেদর জ দশীয় ও
আজািতক িবমান নটওয়াক েযাগ
িবধা িকরণ

[২.১.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক এমিবিপএস ২ ১০২৪ ৭৫৮

[২.২]
সিমনার/ওেয়িবনার/কনফাের/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত
সিমনার/ওেয়িবনার/কনফাের/ওয়াকশপ

সংা ২ ২৫ ২০ ১৮ ১৫



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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%

[২.৩] কলা, সামািজক িবান, িবান,
িবান ও কািরগির িবষেয়র উপর গেবষণা

[২.৩.১] িপএইচিড সংা ২ ৩০ ২৭ ২৪ ৩

[২.৩.২] এমিফল সংা ২ ৩৫ ৩০ ২৬

[২.৩.৩]
এমএ/এমএস/এমএসএস/এমিবএ/এলএলএম
(িথিসস)

সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ৩২

[২.৩.৪] সপািদত গেবষণা/ািবত গেবষণা
ক

সংা ২ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ৪৬

[২.৪] দশী িবেদশী িবিভ িবিবালয়/িশ
িতােনর সােথ কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[২.৪.১] িবিবালয় সেহর সােথ ািরত
সমেঝাতা ি

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫

[২.৪.২] িশ িতােনর সােথ ািরত
সমেঝাতা ি

সংা ১ ২ ১ ১

[২.৫] লাইেির িবধা সসারণ

[২.৫.১] বই য় সংা ২ ৩২০০ ২৮৮০ ২৫৬০ ২১০০

[২.৫.২] সসািরত িডিজটাল লাইেির িবধা সংা ১ ৫৫০০ ৪৯৫০ ৪৪৫০ ৩৮৫০ ২০০০

[২.৫.৩] ডাউনেলাডত জান াল সংা ১ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ৪০০

[২.৬] কাকািরলার কায ম আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত কাকািরলার কায ম (হল
িভিক ীড়া ও সাংিতক িতেযািগতা, কীয়
বািষ ক ীড়া, িবতক িতেযািগতা, বািষ ক না
উৎসব ইতািদ)

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ১

[২.৭] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন
কাশ

[২.৭.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ৮৯

[২.৮] ফাকাি জান ােলর অনলাইন সংরণ [২.৮.১] কািশত অনলাইন জান াল সংা ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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
উিশার
অিধকতর
সসারণ

২২

[৩.১] িবিবালেয় নন অষদ,িবভাগ ও
ইনিউট অেমাদন, নন পদ অেমাদন
এবং অেমািদত পেদর িবপরেত জনবল

[৩.১.১] নন পদ অেমাদেনর জ কিমশেন
রণ

সংা ১ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯

[৩.১.২] অেমািদত পেদর িবপরীেত জনবল % ১ ৮০ ১০৮ ৯৬ ৮৪

[৩.১.৩] অেমািদত নন িবভাগ/ইনিউট সংা ১ ১

[৩.২] িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.২.১] িনিম ত একােডিমক ভবন (১) % ৪ ১০ ৩

[৩.২.২] সসািরত একােডিমক ভবন (মিরন
সােয়েস এ িফশািরজ অষেদ হাচাির
সংেযাজন)

% ৪ ১০০

[৩.২.৩] সংারত একােডিমক ভবন (২ ) % ৩ ১০০

[৩.২.৪] সংারত ছা হল (৪ ) % ৩ ১০০

[৩.২.৫] সংারত ছাী হল (১) % ৩ ১০০

[৩.২.৬] সংারত আবািসক ভবন/অিফস ভবন
ও অা (১ )

% ২ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১২, 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

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 ৫

[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 ২

[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


