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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:

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর জশত বািষ কী উদযাপন উপলে বাংলােদশ িেকট এেসািসেয়শন ফর িদ িফিজকাল
চােলড (BCAPC)-র  সােথ  যৗথভােব  এক িতবী  িেকট িতেযািগতা-২০২১  এর সফল আেয়াজন।  জািতর িপতা  বব শখ
িজর রহমান এর রাল াপন, বব চয়ার িতা এবং বব চয়ার েফসর িনেয়াগ,বব হেলর সামেন ৭ মােচ র ভাষণ উপজী
কের “উদা আহবান" ও "াশত িজব” নােম আলাদা ২ রাল াপন, িজববেষ  ণ গণনায় িডিজটাল ঘিড় াপন এবং াধীনতার
বণ জয়ীেত িতন কাটাগিরেত "াম-বাংলা", "ি িবষয়ক" এবং "বব ও বাংলােদশ" িচান িতেযািগতা আেয়াজন; উ
িশার গেবষণার নীিতমালা সংার; IQAC এর মােম ২৩ িবভােগ SA স; কািরলােমর উয়ন; ৫ থেক ৮ অষদ ও ৩৪
 িবভােগ নিব াস;
সকল িবভােগ OBE করার জ ওয়াকস অেয়াজন, সিমার পিত চা এবং সশনজট রীকরেণ উোগ; িবিভ দেশর ৮
িবিবালেয়র সােথ MoU ার; অষদীয় জান াল কাশ িনয়িমতকরণ; িয়ােন হাবল, বােট বল, এাথেলকস ও াটিমন
িফ জয় ও বব াট স চাে অংশহণ; কীয় লাইেরীেত জািতর িপতা বব ি ও এেশ কণ ার াপনসহ অেটােমশন;
৩৭০০০ই-জান াল,৩১০০ই-ক এবং EEE, ACM, JSTOR-এর িবধা হন;কাােস িসিস কােমরা াপন;িতন িশাবেষ  ১৪
িবভােগ ৪০ িবেদশী িশাথ ভিত সহ ৫৩৭.০৭ কা টাকার ইিব উয়ন (৩য় পয ায়)-১ম সংেশািধত শীষ ক( লাই ২০১৮-
িডেসর২০২২)ক ই-টািরং এর মােম চলমান রেয়েছ; ৩ বছের ায় ৬২.৬০ কা টাকার ক সফলভােব সমা। নন ১৪ গাড়ী
য়।  কীয়  গেবষণাগার  াপন,  BDREN  এর  সহায়তায়  ZOOM  এর  মােম  সীিমত  আকাের  Virtual  Meeting  &
Class অিত হে; IIER এর িনজ অথ ায়েন িবিং িনম ণ। এছাড়াও COVID-19 কােল েদর মে াণ িবতরণ িজব
শতবেষ  ২৬০০০  ফলজ,বনজ,ঔষিধ েরাপন।

সমা এবং চােলসহ:

কেরানা মহামারীর কারেণ মাচ  ২০২০ হেত িবিবালেয় াস-পরীা ও গেবষণা ইেতামে ায় ১ বছেরর সশন জট  হেয়েছ। উপ
িশণ, পিরবহন ও গেবষণা খােত বােজট অপয া। অতীত সময় হেত বতমান অথ বছর পয  ৭২৬১.৪৯ ল (বাহার কা একষি ল
উনপাশ হাজার মা) টাকার বােজট ঘাটিত। অগ ােনাাম অযায়ী েগাপেযাগী নন ইনিউট/িবভাগ খালার অমিত পাওয়া
যায়িন।পযা আবাসন বা ও কীয় গেবষণাগাের যপািত অল। কািভড-১৯ অিতমারীর কারেন িজব শতবষ  ও াধীনতার
বন জয়ী াাম ভা য়ালী পালন করেত হেয়েছ। এছাড়া পেদ জনবল িনেয়াগ এবং সশনজট র কের িশাকায ম িনরিবিি করা।

ভিবৎ পিরকনা:

৫৩৭.০৭ কা টাকার ইিব উয়ন (৩য় পয ায়)-১ম সংেশািধত শীষ ক (১লা লাই ২০১৮-৩০ িডেসার ২২) কাজ চলমান। সকল কাজই ই-
টািরং এর মােম ক বাবায়ন। অেমািদত অগ ােনাাম মাতােবক িনধ ািরত জনবল িনেয়াগ এবং িবান অষদ ৮ িবভােগর
এম.এস.িস/এম.িফল/ িপএইচ.িড িশাথেদর গেবষণার েযাগ ি এবং নন ান ির জ িবভাগিভিক কািত যৗথ গেবষণাগার
িতা এবং সাল াবেরটিরর কায ম ন াভােব  করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কািভড-১৯ এর াভােব িত িশাথেদর সশনজট িনরসেন যথাযথ উোগ নয়া।
ািতািনক সবার মান ির জ ই- গভাা কায ম জারদার এবং ই-ফাইিলং চা।
অভরীণ াফেদর িনং িনিত করা । গেবষণাগার ও লাইেরীর মান ি।
িবিবালেয়র িবিভ কায ম অেটােমশেনর আওতায় আনা। নন গািড় য় ও রাতন গাড়ীসহ মালামাল িবয় করা।
রাজ ও উয়ন বােজট অযায়ী িনধ ািরত কাজ সমা করা।
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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, ইসলামী িবিবালয়

এবং

সিচব,  বাংলােদশ  িবিবালয়  মরী  কিমশন-এর  মে  ২০২২  সােলর  ন  মােসর  ১৫  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)

এশ শতেকর উপেযাগী দ, সৎ ও িবমােনর পশাদার ােয়ট তরী িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
মানসত উ িশা সসারণ, গেবষণার মােম নন িবষয় ও পিতর উাবন, েয়াগেযা বাব ান এবং উত েবাধ
স মানবসদ ি।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১.  ১.  উ িশার  অিধকতর সসারণ।২.  উ িশার  বাপনায়  ণগত মান  িনতকরণ।৩ উ িশার  গেবষণােক
িবমােন উীতকরণ।৪. সমেঝাতা ও সহেযািগতা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশা মনালয়, ইউিজিস ও সরকারী িসা অযায়ী িবিবালেয়র জ িনধ ারীত কায াবলী যথারীিত সাদন করা
এবং ইউিজিস কক উয়ন এবং অয়ন বােজট িবিধ মাতােবক বাায়ন করা।
২.  িবিবালেয়র  সকল  কার  অবকাঠােমা  উয়নলক পিরকনা  বাবায়ন  করা  এবং  তি সার  এবং  ি
িনভর িশা-গেবষণা উয়নকে িবিভ পদেপ হণ করা।
৩. সশনজট কাাস গেড় তালার জ িনিদ  পিরকনা হণ এবং বাবায়ন করা।
৪. কীয় লাইেরীেক ি িনভর স লাইেরী িহেসেবগেড় তালার জ ই-কাশ, ই-িরেসাস , ই-জাণ াল, ই-ক,
এেস িবধা দােনর কায ম হণ করা।
৫. িবিভ অষদ/ইনিউট/িবভাগ/অিফস হেত া চািহদা অযায়ী িবিধ-িবধান অসরণ বক তা বাবায়ন করা।
৬. িবিবালেয়র িশম অসরণ ব ক িনধ ািরত সমেয় পিরা হণ এবং সািট িফেকট দান করা।
৭. িবিবালেয়র ল বাায়েনর জ দিশ-িবেদিশ িবিবালয়, গেবষণা িতান সেহর সে সমেঝাতা ারেকর
মােম ছা-িশক িবিনময় ও যৗথ গনবষণার ে সসারণ করা এবং িনধ ািরত শতাবিল অযায়ী ফেলািশপ,
লারিশপ ও মেডর তবতন ও িবতরণ করা।
৮. অােদশ ারা য প িনধ ারণ করা হেব তা দািব ও আদায় করা।
৯. উয়ন কে িনধ ািরত িশাথেদর জ আবািসক হল াপন এবং তা রণােবণ করা এবং িশাথেদর আবাস ও
লা তাবধান ও িনয়ন এবং তােদর া ও নিতক চিরের উৎকষ  সাধেনর বা করা।
১০. িশাথেদর আবাস ও লা তাবধান ও িনয়ন এবং তােদর া ও নিতক চিরের উৎকষ  সাধেনর বা করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

িপ.এইচিড িডি অজন ির হার % (সংা) ২১% ১৫.৪২% ৫২% ২০ জন ২০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

একােডিমক শাখা, পিরা িনয়ক,
ইসলামী িবিবালয়, িয়া

এমিফল িডি অজন ির হার % (সংা) ৫৪% ১৬.৯৪% ১৮% ১০ জন ১০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

একােডিমক শাখা,পিরা িনয়ক,
ইসলামী িবিবালয়, িয়া

াতক / াতেকার িডিধারীর
হার

ােয়ট/পা
ােয়টেদর হার

% (সংা) ১৭% ৭.৯% ২০০০ ১৫০০ ১৫০০
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

পরীািনয়ক শাখা, ইসলামী
িবিবালয়, িয়া

উ িশায় ছাী ভিতর হার তািলকা ির হার % (সংা) ৩০.৮৮% ৩৯% ১০৫০ ১১০০ ১১০০
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

অষদ/িবভাগ/একােডিমক শাখা, ইসলামী
িবিবালয়, িয়া

িবেদশী ছা/ছাী ভিতর হার াস/ি হার % (সংা) ১৭ জন ১৪ জন ১০ জন ১০ জন ১০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

ইারাশনাল েড অােফয়াস  সল
ইসলামী িবিবালয়, িয়া

িশক-কম কতােদর উ িশায়
িবেদশ গমন

াস/ি হার % (সংা) ২৮জন ২২ জন ৪০ জন ৪৫ জন ৪৫ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী

একােডিমক শাখা, রিজার অিফস,
ইসলামী িবিবালয়

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন
কাশ

াস/ি হার % (সংা) ৭২  ১০৫  ১২০  ১৫০  ১৫০ 
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

জনসংেযা ও কাশনা ,ইসলামী
িবিবালয় িয়া

জাতীয় / আজািতক পয ােয়
িশক / িশাথেদর রার
অজন

াস/ি হার % (সংা) ৮  ৮  ৮  ৮  ৮ 
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

একােডিমক শাখা, ইসলামী িবিবালয়

অা পশাগত কােস  (আই
আই ই আর কক) ছা-ছাীর
ভিতর হার িব এড িডী

াস/ি হার % (সংা) - - - - -
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর ইসলামী িবিবালয়

এম এড িডী াস/ি হার % (সংা) ২২.৪৫% ১৬.৭৬% ১৪.২৮% ০% ০%
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর ইসলামী িবিবালয়

িডোমা ইন লাইেরী এ
ইনফরেমশন সােয়

াস/ি হার % (সংা) ৩.২৩% ১২.৫% ১১.১১% ০% ০%
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর ইসলামী িবিবালয়
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ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

াবেরটরী ল এ কেলজ
শাখায় ২০২১-২০২২ িশাবেষ 
একাদশ ও ণীেত ভিতর অমিত
দওয়া হয়

াস/ি হার % (সংা) ২১ জন ২১ জন ১০০ জন ১১০ জন ১১০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর ইসলামী িবিবালয়

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৩:৫২ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৩:৫২ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
েপণ

২০২৩-২০২৪
েপণ

২০২৪-২০২৫
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৩:৫২ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
েপণ

২০২৩-২০২৪
েপণ

২০২৪-২০২৫
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ১. উ
িশার
অিধকতর
সসারণ।২.
উ িশার
বাপনায়
ণগত মান
িনতকরণ।৩
উ িশার
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ।৪.
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা

৭০

[১.১]
িবিবালয়সেহ
নন িবভাগ,
ইউট ও পেদর
অেমাদন

[১.১.১] িনেয়াগত
জনবল

সমি সংা ৩ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.২] অেমািদত
নন পদসহ
(অেমািদত
অগ ােনাাম িবমান)

সমি সংা ২ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ০

[১.২]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.২.১] ১০-তলা
িভির উপর ১০-তলা
শখ রােসল হেলর িব
ক িনম াণ (আসন
সংা ৫০০)

সমি টাকা/বগ িমটার ১.৫ ৬৭৪.৯২/২০৮৪িবম ৬০৭.০০/১৮৭৫িবম ৫৩৯.০০/১৬৬৭িবম ৪৭১.০০/১৪৫৮িবম ৪০৪.০০/১২৫৮িবম ০ ০

[১.২.২] ১০-তলা
িভেতর উপর ১০-তলা
একােডিমক ভবন

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ১৬৮০.০০/৫৭৮৪িবম ১৫১২.০০/৫২০৫িবম ১৩৪৪.০০/৪৬২৭িবম ১১৭৬.০০/৮০৪৮িবম ১০০৮.০০/৩৪৭০িবম ০ ০

[১.২.৩] ১০-তলা
িভির উপর ১০-তলা
ছা হল িনম াণ (হল
নং-০১, আসন সংা
১০০০ ছা)

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ১৬৮০.০০/৫৩৩৯িব ১৫১২.০০/৪৮০৫িবম /৪২৭১িব ১১৭৬.০০/৩৭৩৭িবম ১০০৮.০০/৩২০৩িবম ০ ০

[১.২.৪] ১০-তলা
িভির উপর ১০-তলা
ছাী হল িনম াণ (হল
নং-০১, আসন সংা
১০০০ ছাী)

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ১৬৮০.০০/৫২৬২িবম ১৫১২.০০/৪৭৩৫িবম ৩৪৪.০০/৪২০৯িবম ১৭৬.০০/৩৬৮৩িবম ১০০৮.০০/৩১৫৭িবম ০ ০

[১.২.৫] ১০-তলা
িভির উপর ১০-তলা
িশক ও
কম কতাগেণর
আবািসক ভবন িনম াণ
(িত ইউিনট ১০০০
ব..) ১০-তলা পয 
৩৬ ইউিনট)

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ২৪৯.০০/৮১১িবম ২২৪.০০/৭২৯িবম ১৯৯.০০/৬৪৮িবম ১৪৭.০০/৫৬৭িবম ১৪৯.০০/৪৮৬িবম ০ ০

[১.২.৬] ১০-তলা
িভির উপর ১০-তলা
ছা হল িনম াণ (হল
নং-০২, আসন সংা
১০০০ ছা)

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ১৬৮০.০০/৫৩৩৯িবম ১৫১২.০০/৪৮০৫িব ১৩৪৪.০০/৪২৭১িবম ১১৭৬.০০/৩৭৩৭িবম ১০০৮.০০/৩২০৩িবম

[১.২.৭] ১০-তলা
িভির উপর ১০-তলা
ছাী হল িনম াণ (হল
নং-০২, আসন সংা
১০০০ ছাী)

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ১৬৮০.০০/৫২৬২িবম ১৫১২.০০/৪৭৩৫িবম ৩৪৪.০০/৪২০৯িবম ১৭৬.০০/৩৬৮৩িবম ১০০৮.০০/৩১৫৭িবম

[১.২.৮] ১০-তলা
িভির উপর ১০-তলা
কম চারীেদর
আবািসক ভবন িনম াণ
(িত ইউিনট
৬০০ব.. ১০-তলা
পয  ৩৬ ইউিনট)

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ৪০০.০০/১১৭০িবম ৩৬০.০০/১০৫৩িবম ৩২০.০০/৯৩৬িবম ২৮০.০০/৮১৯িবম ২৪০.০০/৭০২িবম

[১.২.৯] ০৫-তলা
িভির উপর িবমান
০৫-তলা ২য় শাসন
ভবেনর এ-েকর ৩য়,
৪থ  ও ৫ম তলা পয 
ঊখী সসারণ ও
িব-ক ১০-তলা
িভির উপর ১০-তলা
ভবন িনম াণ

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ১৬৮০.০০/৬০০৫িবম ১৫১২.০০/৫৪০৪িবম ১৩৪৪.০০/৪৮০৪িবম ১১৭৬.০০/৪২০৩িবম ১০০৮.০০/৩৬০৩িবম
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
েপণ

২০২৩-২০২৪
েপণ

২০২৪-২০২৫
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.২.১০] আসবাবপ সমি সংা ১.২৫ ৮০০.০০/১২৭৩৪ ৭২০.০০/১১৪৬০ ৬৪০.০০/১০১৮৭ ৫৬০.০০/৮৯১৩ ৪৮০.০০/৭৬৪০

[১.২.১১] আষািক
ও অা য়

সমি শতকরা ১.২৫ ১০০% ১০০.০০ ৯০.০০/৯০% ৮০.০০/৮০% ৭০.০০/৭০% ৬০.০০/৬০%

[১.২.১২] সালার
ােনল াপন

সমি শতকরা ১.২৫ ২৫০.০০/৭২% ২২৫.০০/৬৪% ২০০.০০/৫৭% ১৭৫.০০/৫০% ১৫০.০০/৪৩%

[১.২.১৩] ০৫-তলা
িভির উপর িবমান
রবী-নজল অষদ
ভবেনর ঊখী
সসারণ (৩য়, ৪থ 
ও ৫ম তলা)

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ৮০০.০০/৩৩৩৪িবম ৭২০.০০/৩০০০িবম ৬৪০.০০/২৬৬৭িবম ৫৬০.০০/২৩৩৪িবম ৪৮০.০০/২০০০িবম

[১.২.১৪] ০৫-তলা
িভির উপর িবমান
০৫-তলা
৮৫০ব.েটর ভবেনর
ঊখী সসারণ
(৩য়, ৪থ  ও ৫ম তলা)

সমি টাকা/বগ িমটার ১.২৫ ১০০.০০/৩৭০িবম ৯০.০০/৩৩৩িবম ৮০.০০/২৯৬িবম ৭০.০০/২৫৯িবম ৬০.০০/২২২িবম

[১.২.১৫] গভীর
নলপ ও
আষািক যাংশ

সমি শতকরা ১.২৫ ১৫০.০০/৭৭% ১৩৫.০০/৬৯% ১২০.০০/৬১% ১০৫.০০/৫৩% ৯০.০০/৪৬%

[১.২.১৬] ২
৫০০কিভএ
বিতক সাব-শন
(১েত ৫০০কিভএ
জনােরটর এবং
অেত
৩০০কিভএ
জনােরটরসহ)

সমি সংা ১.২৫ ৩০০.০০/১ ২৭০.০০ ২৪০.০০ ২১০.০০ ১৮০.০০

[১.৩] সংিবিধব
কায েমর
কােলার

[১.৩.১] িসিেকট
সভা

সমি সংা ৩ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.৩.২] একােডিমক
কাউিল সভা

সমি সংা ৩ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.৩.৩] অথ  কিম
সভা

সমি সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.৩.৪] পিরকনা,
উয়ন ও ওয়াকস
সভা

সমি সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৩:৫২ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
েপণ

২০২৩-২০২৪
েপণ

২০২৪-২০২৫
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৩.৫] বােজট
বাপনা কিমর
সভা

সমি সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[১.৪] একােডিমক
কােলার ণয়ন
(াতক পয ােয়)

[১.৪.১] াশ আর
(১ম
সিমার/ড়া/শষ
সিমার)

তািরখ তািরখ ১.৫

[১.৪.২] ১ম বষ  ভিত
পরীা

তািরখ তািরখ ১.২৫

[১.৪.৩] পরীা
আর (১ম সিমার/
ড়া/শষ সিমার)

তািরখ তািরখ ১

[১.৪.৪] পরীার ফল
কাশ (ড়া / শষ
সিমার)

তািরখ তািরখ ১

[১.৫] আইিস/
আই কাস  বতন

[১.৫.১]
াতক/াতেকার
পয ােয়র িসেলবােস
অ  আইিস
কাস 

সমি সংা ১ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৬] নন
গেবষণাগার াপন/
সসারণ

[১.৬.১] ািপত নন
গেবষণাগার।

সমি সংা ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০%

[১.৬.২]
উয়নত/সসািরত
গেবষণাগার।

সমি সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬

[১.৬.৩] াব
যপািত য়

সমি শতকরা ১ ১৮ ১৬ ১৪ ১৪ ১২

[১.৭] িশণ
কায ম আেয়াজন

[১.৭.১] আেয়ািজত
িশণ (আভরীণ)

সমি সংা ১ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ৯

[১.৮]
আউটকামেবজড
কািরলাম
ণয়ন/উয়ন

[১.৮.১] নন ণীত
কাস  কািরলাম

সমি সংা ১ ৩০ ২৬ ২৪ ২২ ২০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
েপণ

২০২৩-২০২৪
েপণ

২০২৪-২০২৫
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৮.২]
আউটকামেবজ কাস 
কািরলাম

সমি সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩

[১.৯] আইিস সল
গঠন করা

[১.৯.১] গঠনত
আইিস সল

সমি সংা ১.৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪

[১.১০] িবিভ
িবষেয়র উপর
গেবষণা ল
ফলাফল (কলা,
সামািজক িবান,
িবান ও কািরগরীর
উপর)

[১.১০.১] গেবষণার
জ সরাসির
ইউিজিস কক দ
অদান

সমি সংা ১.৫ ১.২৬ল ১১৩.৪ল ১০০.৮ল ৮৮.২ল ৭২ল

[১.১০.২] িপএইচ.িড. সমি সংা ১.২৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২৫

[১.১০.৩] এম.িফল. সমি সংা ১.২৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২৫

[১.১১] সিমনার/
কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[১.১১.১] আেয়ািজত
আজািতক সিমনার/
ওয়াকশপ/কনফাের

সমি সংা ১.২৫ ২ ১ ০ ০ ০

[১.১১.২] আেয়ািজত
অভরীণ সিমনার/
ওয়াকশপ/কনফাের

সমি সংা ১.২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১৩ ১০

[১.১২] ীত
জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[১.১২.১] কািশত
গেবষণা িতেবদন

সমি সংা ১.২৫ ৫০ ৪৬ ৪২ ৩৮ ৩৬

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

[১.১৩.১] সসািরত
ইারেনট নটওয়াক

সমি সংা ১.২৫

[১.১৪]
িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[১.১৪.১] য়ত বই
/ ই-কস

সমি সংা ১ ১৬০০ ১৩৬০ ১২৪০ ১০২০ ৯১৮

[১.১৪.২] য়ত
জান াল/ ই-জান াল

সমি সংা ১ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৩:৫২ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
েপণ

২০২৩-২০২৪
েপণ

২০২৪-২০২৫
অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.১৫] ববর
চয়ার িতা ও
েফসর িনেয়াগ

[১.১৫.১] বব
চয়ার েফসর
িনেয়াগ

সমি সংা ১.২৫ ১ ০ ০ ০ ০

[১.১৬] িশাথেদর
ি

[১.১৬.১]
িবিবালেয়র
মােম দানত
িবিভ ি

সমি সংা ১.২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[১.১৬.২]
িবিবালয় থেক
ি া িশাথ

সমি সংা ১ ৮ ৬ ৪ ২ ০

[১.১৭] কা-
কািরলাম কায ম
আেয়াজন করা

[১.১৭.১] আেয়ািজত
কা-কািরলাম
কায ম (নাট:
সাংিতক অান,
িবতক িতেযাগীতা,
বািষ ক ীড়া
িতেযাগীতা,
ইনেডার, আউটেডার
গম ইতািদর সংা)

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.১৮]
িবিবালয়সহ ও
িশ িতােনর
সােথ কাঅপােরশন
ও কালােবােরশন
ি

[১.১৮.১] আজািতক
িবিবালয় সেহর
সােথ ািরত
এমওইউ

সমি সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[১.১৮.২] অভরীণ
িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত
এমওইউ

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০

[১.১৯] িশ
কারখানার সােধ
সহেযাগীতা সক
াপন

[১.১৯.১] িশ
িতােনর সােথ
ািরত এমওইউ

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ০৯, ২০২২ ১৩:৫২ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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

ািরত:

রিজার
ইসলামী িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ACM Association of Computing Machinery

২ APA Annual Performance Agreement

৩ IAD International Affiars Division

৪ IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

৫ IIER Institute of Islamic Education and Research

৬ IQAC Institutional Quality Assurance Cell

৭ JSTOR Journal Storage

৮ UGC University Grants Commission

৯ ইিব ইসলামী িবিবালয়

১০ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় রী কিমশন
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

[১.১] িবিবালয়সেহ নন িবভাগ, ইউট ও
পেদর অেমাদন

[১.১.১] িনেয়াগত জনবল সংাপন শাখা, রিজার অিফস, ইিব

[১.১.২] অেমািদত নন পদসহ (অেমািদত অগ ােনাাম িবমান) ইউিজিস,ইিব কপ

[১.২] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.১] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা শখ রােসল হেলর িব ক িনম াণ (আসন সংা ৫০০) পঃ ও উঃ অিফস ও েকৗশল অিফস

[১.২.২] ১০-তলা িভেতর উপর ১০-তলা একােডিমক ভবন পঃ ও উঃ অিফস ও েকৗশল অিফস

[১.২.৩] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা ছা হল িনম াণ (হল নং-০১, আসন সংা ১০০০ ছা) পঃ ও উঃ অিফস ও েকৗশল অিফস

[১.২.৪] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা ছাী হল িনম াণ (হল নং-০১, আসন সংা ১০০০ ছাী) পঃ ও উঃ অিফস ও েকৗশল অিফস

[১.২.৫] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা িশক ও কম কতাগেণর আবািসক ভবন িনম াণ (িত ইউিনট ১০০০
ব..) ১০-তলা পয  ৩৬ ইউিনট)

পঃ ও উঃ অিফস ও েকৗশল অিফস

[১.২.৬] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা ছা হল িনম াণ (হল নং-০২, আসন সংা ১০০০ ছা) পঃ ও উঃ অিফস ও েকৗশল অিফস

[১.২.৭] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা ছাী হল িনম াণ (হল নং-০২, আসন সংা ১০০০ ছাী) পঃ ও উঃ অিফস ও েকৗশল অিফস

[১.২.৮] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা কম চারীেদর আবািসক ভবন িনম াণ (িত ইউিনট ৬০০ব.. ১০-তলা
পয  ৩৬ ইউিনট)

পঃ ও উঃ অিফস ও েকৗশল অিফস

[১.২.৯] ০৫-তলা িভির উপর িবমান ০৫-তলা ২য় শাসন ভবেনর এ-েকর ৩য়, ৪থ  ও ৫ম তলা পয 
ঊখী সসারণ ও িব-ক ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা ভবন িনম াণ

পঃ ও উঃ অিফস ও েকৗশল অিফস

[১.২] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.১০] আসবাবপ পঃ ও উঃ, েকৗশল, এেট ও অথ  ও িহসাব িবভাগ

[১.২.১১] আষািক ও অা য় পঃ ও উঃ, েকৗশল, এেট ও অথ  ও িহসাব িবভাগ

[১.২.১২] সালার ােনল াপন পঃ ও উঃ ও েকৗশল িবভাগ

[১.২.১৩] ০৫-তলা িভির উপর িবমান রবী-নজল অষদ ভবেনর ঊখী সসারণ (৩য়, ৪থ  ও ৫ম
তলা)

পঃ ও উঃ ও েকৗশল িবভাগ

[১.২.১৪] ০৫-তলা িভির উপর িবমান ০৫-তলা ৮৫০ব.েটর ভবেনর ঊখী সসারণ (৩য়, ৪থ  ও ৫ম
তলা)

পঃ ও উঃ ও েকৗশল িবভাগ

[১.২.১৫] গভীর নলপ ও আষািক যাংশ পঃ ও উঃ ও েকৗশল িবভাগ

[১.২.১৬] ২ ৫০০কিভএ বিতক সাব-শন (১েত ৫০০কিভএ জনােরটর এবং অেত ৩০০কিভএ
জনােরটরসহ)

পঃ ও উঃ ও েকৗশল িবভাগ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা
অজেনর
মাণক

[১.৩] সংিবিধব কায েমর কােলার

[১.৩.১] িসিেকট সভা কাউল শাখা, রিজার অিফস

[১.৩.২] একােডিমক কাউিল সভা একােডিমক শাখা ও রিজার অিফস

[১.৩.৩] অথ  কিম সভা জারার ও অথ  ও িহসাব িবভাগ

[১.৩.৪] পিরকনা, উয়ন ও ওয়াকস সভা পঃ ও উঃ ও েকৗশল অিফস

[১.৩] সংিবিধব কায েমর কােলার [১.৩.৫] বােজট বাপনা কিমর সভা জারার ও অথ  ও িহসাব িবভাগ

[১.৪] একােডিমক কােলার ণয়ন (াতক পয ােয়)

[১.৪.১] াশ আর (১ম সিমার/ড়া/শষ সিমার) অষদ/সংি িবভাগ

[১.৪.২] ১ম বষ  ভিত পরীা কীয় ভিত কিম

[১.৪.৩] পরীা আর (১ম সিমার/ ড়া/শষ সিমার) িবভাগ ও পিরা িনয়ক

[১.৪.৪] পরীার ফল কাশ (ড়া / শষ সিমার) িবভাগ ও পিরা িনয়ক

[১.৫] আইিস/ আই কাস  বতন [১.৫.১] াতক/াতেকার পয ােয়র িসেলবােস অ  আইিস কাস  িবভাগ ও একােডিমক শাখা

[১.৬] নন গেবষণাগার াপন/ সসারণ

[১.৬.১] ািপত নন গেবষণাগার। িবভাগ, পঃ ও উঃ ও েকৗশল অিফস

[১.৬.২] উয়নত/সসািরত গেবষণাগার। িবভাগ, পঃ ও উঃ ও েকৗশল অিফস

[১.৬.৩] াব যপািত য় িবভাগ, পঃ ও উঃ ও েকৗশল অিফস

[১.৭] িশণ কায ম আেয়াজন [১.৭.১] আেয়ািজত িশণ (আভরীণ) আইিকউএিস ও িশণ সল

[১.৮] আউটকামেবজড কািরলাম ণয়ন/উয়ন [১.৮.১] নন ণীত কাস  কািরলাম অষদ/িবভাগ/একােডিমক শাখা

[১.৮] আউটকামেবজড কািরলাম ণয়ন/উয়ন [১.৮.২] আউটকামেবজ কাস  কািরলাম অষদ/িবভাগ/আইিকউএিস

[১.৯] আইিস সল গঠন করা [১.৯.১] গঠনত আইিস সল রিজার অিফস

[১.১০] িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা ল ফলাফল
(কলা, সামািজক িবান, িবান ও কািরগরীর উপর)

[১.১০.১] গেবষণার জ সরাসির ইউিজিস কক দ অদান ইউিজিস ও অথ  ও িহসাব িবভাগ

[১.১০.২] িপএইচ.িড. অষদ/িবভাগ/একােডিমক শাখা

[১.১০.৩] এম.িফল. অষদ/িবভাগ/একােডিমক শাখা

[১.১১] সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ আেয়াজন
[১.১১.১] আেয়ািজত আজািতক সিমনার/ ওয়াকশপ/কনফাের অষদ/িবভাগ/আইিকউএিস

[১.১১.২] আেয়ািজত অভরীণ সিমনার/ ওয়াকশপ/কনফাের অষদ/িবভাগ/আইিকউএিস

[১.১২] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ [১.১২.১] কািশত গেবষণা িতেবদন অষদ/ত কাশনা ও জনসংেযাগ

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

[১.১৩.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক আইিস সল ইিব
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা
অজেনর
মাণক

[১.১৪] িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[১.১৪.১] য়ত বই / ই-কস িবভাগ/কীয় লাইেরী

[১.১৪.২] য়ত জান াল/ ই-জান াল িবভাগ/কীয় লাইেরী

[১.১৫] ববর চয়ার িতা ও েফসর িনেয়াগ [১.১৫.১] বব চয়ার েফসর িনেয়াগ সংাপন শাখা, রিজার অিফস

[১.১৬] িশাথেদর ি
[১.১৬.১] িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ ি একােডিমক শাখা

[১.১৬.২] িবিবালয় থেক ি া িশাথ একােডিমক শাখা

[১.১৭] কা-কািরলাম কায ম আেয়াজন করা
[১.১৭.১] আেয়ািজত কা-কািরলাম কায ম (নাট: সাংিতক অান, িবতক িতেযাগীতা, বািষ ক ীড়া
িতেযাগীতা, ইনেডার, আউটেডার গম ইতািদর সংা)

িবভাগ/শারীিরক িশা অিফস ও সংি কিম

[১.১৮] িবিবালয়সহ ও িশ িতােনর সােথ
কাঅপােরশন ও কালােবােরশন ি

[১.১৮.১] আজািতক িবিবালয় সেহর সােথ ািরত এমওইউ অষদ/িবভাগ/আইএিড

[১.১৮.২] অভরীণ িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ অষদ/িবভাগ/ইিব কপ

[১.১৯] িশ কারখানার সােধ সহেযাগীতা সক
াপন

[১.১৯.১] িশ িতােনর সােথ ািরত এমওইউ অষদ/িবভাগ/ইিব কপ
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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
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