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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:

নায়াখালী িবান ও ি িবিবালয় (নািবিব) সািতক বছর সেহ ান, গেবষণা ও অবকাঠােমাগত উয়েনর মাইলফলক েঁয়েছ।
এ িবিবালেয়র ান ও গেবষণার নাম দশ ছািড়েয় আজািতক িবেও ছিড়েয়েছ। নািবিব এখন িবের অা উত িবিবালেয়র
ায় এক ইমািজং িবিবালেয়র পিরিচিত লাভ কেরেছ। েগাপেযাগী িশা দােনর লে এপয  ৬ অষদ, ২৮ িবভাগ ও ২
ইনিউট খালা হেয়েছ; ১০ িবভােগ মাাস  কাস  চাকরণ, ইনিউটসেহ িডোমা কাস  চাকরণ; িবের িবিভ দেশর
িবিবালয় এর সােথ সমেঝাতা ারক ার করা হয়; িশকেদর গেবষণার েযাগ ির লে গত ৩ বছের িশক ও িশাথসহ ৫১৪
 এবং িশকেদর ৪৪৩ মৗিলক গেবষণা স; ীত জান ােল ৪০০ এ অিধক গেবষণা িতেবদন কাশ; কাােস িনরিবি
ইারেনট িবধা িনিত করা; াগাের ৮৪৮১  বই, ০৬  ই-জান াল,; জাতীয় ও আজািতক পয ােয় িশক ও কম কতােদর ২২
িশণ দান করা হয়। ভৗত অবকাঠােমাগত উয়েনর অংশ িহেসেব দেশর সব হৎ ৪০৩৩৫ বগ িমটােরর একােডিমক কাম াব ভবেনর
২য় তলার ছাদ ঢালাই; িবিবালেয়র অভরীণ রাাসহ িনম াণ; ৭২ ােটর িশক ও কম কতা কায়াট াস (১০ তলা) ভবেনর দশতলার
িনম াণ কাজ স; ৩ তলা িবিশ মিডেকল সার িনম াণ কাজ স; ৩ তলা িভেত ১ তলা িবিশ কীয় মসিজেদর িনম াণ; িহ,
বৗ ও ান ধম াবলীেদর জ উপাসানালেয়র িনম াণ; ২৭ ােটর ১০ তলা িবিশ হাউজ উটর ও েভা কায়াটার িনম াণ; ৫৪ ােটর
১০ তলা িবিশ াফ কায়াটার ৯০% িনম াণ; িবএনিসিস ও রাভার াউট ভবন িনম াণ স; ায় ৭ল িলঃ ধারণ মতা স ১
ওভারেহড পািনর াংক ও তৎসংল লৗহ শাধনাগার িনম াণ; লাইেরী ভবেন বব কন ার াপন; কাজ সািতক বছরসেহ স
হেয়েছ। এছাড়া কািভড-১৯ শনাের জ াব াপন কের গত ২বছের িনরিবিভােব নায়াখালী জলার ৫৩,২৫৯ জেনর ননা পরীা
করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

উপলীয় অেল নাগিরক িবধার সীমাবতার কারেন িনেয়ােগর ে অিভ ও যাতাস িশক না পাওয়া; িনরিবি িবৎ ও
পািনর সমা এবং যানবাহন সংার অলতা; িশা ও গেবষণা ে আিথ ক বরা কম পাওয়া; িশক ও কম কতােদর পশাগত
দতা ির জ দশীয় ও আজািতক িশণ িবধার অলতা; গেবষণার ে অপয া েযাগ-িবধা ও বািনক যপািত চািহদা
অযায়ী সরবরােহর সীমাবতা; উয়ন কম চী বাবায়েন পশাদার ও িতিতশীল কাদােরর অলতা (য কারেণ িবিবালেয়র
সবেচেয় বড় একােডিমক ভবন-৩ নানা রকম জলতায় কাজ ব ); একােডিমক কায েমর জ য Space/অবকাঠােমা দরকার এর
সীমাবতায় িবরাট সমায় আেছ িবিবালয়।

ভিবৎ পিরকনা:

১৫০ একর জিমর উপর দশর শখ হািসনা সিবান ও সািকসদ বাপনা ইনিউট; আইিস মণালেয়র অথ ায়েন তির হেব
িবজেনস ইনিকউেবটর স ণ া হাইেটক পাক; ীড়া কমে িনম াণ ক, পািন সদ মাণালেয়র অথ ায়েন এক িদিঘ (জলাধার)
এবং তৎসংল এক িডিজটাল আিনক পাক িনম াণ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫৪ ােটর ১০ তলা িবিশ াফ কায়াটার অবিশ িনম াণ, খলার মােঠ বাউারী ওয়াল িনম াণ, েতক িবভােগ িডিজাল
াশম বাবায়ন; একােডিমক ভবন-২ এ ২৫০কিভ জনােরটর াপন; ফােম সী িবভােগ এিনেমল হাউজ িনম াণ; ই-নিথ কায ম
বাবায়ন করা; িহসাব পিরচালক দফতর, িশা শাখা, কীয় ার শাখার সকল কায ম সফটওয়ােরর অ করা; িশক,
কম কতা ও কম চারীেক েগােপাযী িশণ দান 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, নায়াখালী িবান ও ি ি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:



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ৫ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িবান ও ি িশার উৎকষ  সাধেনর মােম িবমােনর িতােন পিরণত করা।

১.২ অিভল (Mission)
িবানিভিক উ িশার বমািকতা ও ণগতমােনর উয়ন কের িশ, বািণজ ও মাঠ পয ােয়র চািহদা মািফক দ ও মানিবক
েবাধস মানবসদ ি।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. উচচ িশায় বাপনায় ণগত মান িনিতকরণ
২. উ গেবষণােক িবমােন উীতকরণ
৩. উ িশায় অিধকরত সসারণ, উয়ন এবং আিনকায়ন
৪. উিশায় উয়ন ক
৫. উিশায় সেমঝাতা ও সেহযাগীতা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিবালেয়র িবিভ িবভাগ, ইনিউট ও দরসেহর উয়নলক কায ম ায়ন করা।
২. উিশার মােনায়েনর লে িবিভ ময়ােদর িনিদ  পিরকনা ণয়ন করা।
৩. একােডিমক কােলার যথাযথভােব বাবায়ন করা।
৪. িশা ও গেবষণায় যেথািচত  িদেয় উপকরণ সরবরাহ িনিত করা।
৫. ফিলত ও ােয়ািগক গেবষণায় (Applied and Adaptive Research)  দয়া ।
৬. িবিবালয় মরী কিমশনেক বােজট, পিরসংান ও অা তাবলী রণ করা।
৭. িবিবালয় মরী কিমশন কক বরাত অেথ র যথাযথ বহার িনিত করা।
৮. সরকার /িশা মণালয়/ইউিজিস’র য কান িনেদ শনাসহ দািয় পিরপালন করা।
৯. চারীরতেদর In Service িশেণর মােম েয়াজনীয় দতা অজেনর বা হণ।
১০. িবের অা িবিবালয় ও িশা িতােনর সােথ এেকািডমক ও গেবষণা ে সাম  ির জ সাহা ও
সহেযািগতা সসারণ 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

এম.এস /াতেকার িডি অজন পা ােয়টেদর সংা সংা ৩৫০ ৪৫০ ৫৫০ ৬০০ ৬৫০ নািবিব ও িবমক
পরীা িনয়ক দর হেত া তের
িভিেত

াতক িডি অজন ােয়ট সংা সংা ২৬৭ ৭২০ ৮৮০ ৯৫০ ১১০০ নািবিব ও িবমক পরীা িনয়ক দেরর া তের িভিেত

উিশায় ছাী ভিতর হার ১ম বেষ  ছাী ভিতর হার % ৪৪% ৪৫% ৪৫% ৪৫% নািবিব ও িবমক িশা শাখার া তের িভিেত

িবেদশী ছা/ছাী ভিতর সংা িশাথ ভিতর সংা সংা ১ ২ ৫ ৫ নািবিব ও িবমক িশা শাখার া তের িভিেত

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ৮ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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] উচচ িশায়
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ

৩০

[১.১] একােডিমক
কােলার ণয়ন
(াতক পয ােয়)

[১.১.১] ১ম বষ  ভিত পরীা তািরখ তািরখ ১ ১৭.১০.২২ ০৩.০৯.২২ ০১.১০.২২ ০৫.১১.২২ ১২.১১.২২ ২৬.১১.২২ ০২.০৯.২৩ ১৭.০৮.২৪

[১.১.২] াশ আর /
ওিরেয়েশন (১ম সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ২৮.০৩.২২ ০১.০১.২৩ ১৫.০১.২৩ ২৯.০১.২৩ ১২.০২.২৩ ০৫.০৩.২৩ ০১.০১.২৪ ০১.০১.২৫

[১.১.৩] পরীা আর (১ম
সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৫.২৩ ০১.০৬.২৩ ০৮.০৬.২৩ ১১.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৫.২৪ ২৯.০৫.২৫

[১.১.৪] পরীার ফল কাশ (১ম
সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০৬.২৩ ২৬.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩ ১৩.০৬.২৪ ০৫.০৬.২৫

[১.১.৫] াশ আর (জাড় শষ
সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ০১.০৭.২০ ১৪.০৯.২১ ০৩.০৭.২২ ০৫.০৭.২২ ১০.০৭.২২ ১৪.০৭.২২ ১৭.০৭.২২ ০২.০৭.২৩ ০১.০৭.২৪

[১.১.৬] পরীা আর (জাড়
শষ সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ০৮.১২.২০ ১২.০৭.২১ ১৫.০৯.২২ ২২.০৯.২২ ২৯.০৯.২২ ০৬.১০.২২ ১৬.১০.২২ ০৩.০৯.২৩ ০১.০৯.২৪

[১.১.৭] পরীার ফল কাশ
(জাড় শষ সিমার)

তািরখ তািরখ ১ ২১.০১.২১ ০৫.০৯.২১ ১৬.১০.২২ ২০.১০.২২ ২৭.১০.২২ ১০.১১.২২ ১৭.১১.২২ ০১.১০.২৩ ০১.১০.২৪

[১.১.৮] একােডিমক কােলার
ণয়ন

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০১.২১ ০২.০১.২২ ০১.০১.২৩ ২৯.০১.২৩ ১২.০২.২৩ ০৫.০৩.২৩ ৩০.০৫.২৩ ০১.০১.২৪ ০১.০১.২৫

[১.২] সংিবিধব
কায েমর
কােলার

[১.২.১] িরেজ বাড  সভা সমি সংা ১ ৪ ২ ৪ ৩ ৩ ৩ ৩ ৪ ৪

[১.২.২] একােডিমক কাউিল
সভা

সমি সংা ১ ৫ ২ ৫ ৪ ৪ ৪ ৪ ৫ ৫

[১.২.৩] অথ  কিম সভা সমি সংা ১ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪

[১.২.৪] পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস সভা

সমি সংা ১ ২ ২ ৩ ২ ২ ২ ১ ৪ ৪

[১.২.৫] লাইেরী কিম সমি সংা ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ৯ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 

[১.২.৬] বােজট বাপনা কিম
ও বােজট ওয়ািকং কিমর সভা

সমি সংা ১ ৩ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ৪

[১.৩] আইিস/
আই কাস  বতন

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

সমি সংা ১ ১৫ ১ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ৩০ ৩০

[১.৩.২] দ জনশির তরীর
জ
আইিস/PGDLIS/আইআই
কাস 

সমি সংা ১ ৪ ১ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ৫ ৬

[১.৪] গেবষণাগার ও
কিউটার াব
সসারণ

[১.৪.১] গেবষণা সরামািদ য় সমি সংা ২ ৩২০ ৫০০ ৭০০ ৬৫০ ৫৫০ ৪৫০ ৩০০ ৮০০ ৯০০

[১.৪.২] আসবাবপ য়
(াব/াশম/অিফস)

সমি সংা ২ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৫০ ৪০০ ৬০০

[১.৪.৩] উয়নত/সসািরত
গেবষণাগার।

সমি সংা ১ ৮ ৯ ৫ ৪ ৪ ৪ ৪ ৯ ১১

[১.৪.৪] িবেশষািয়ত াব
(এিনাল হাউজ)

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৪.৫] কিউটার/াপটপ য়
(াব ও অিফস)

সমি সংা ১ ২০০ ২৫০ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২৩০ ২০০ ৪০০ ৫০০

[১.৫] িশণ
কায ম আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত িশণ
(আভরীণ)

সমি সংা ১ ১২ ১৫ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ১০ ১৫

[১.৫.২] বেদিশক িশণ া
িশক, কম কতা

সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ১ ১ ০ ৫ ১০

[১.৫.৩] উিশায় িশক,
কম কতার িডী অজন (িপএইচিড,
পা ডর, এমিফল)

সমি সংা ১ ০ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ৪ ৫

[১.৬]
আউটকামেবজড
কািরলাম
ণয়ন/উয়ন

[১.৬.১] নন ণীত কাস 
কািরলাম

সমি সংা ১ ০ ০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০ ১৪

[১.৭] কািভড-১৯
াব াভাব
শমেন হীত
পদেপ

[১.৭.১] সরকােরর সােথ যৗথ
উেেগ িবেশষািয়ত ােব
কািভড-১৯ এর সংমেন আা
রাগীর ননা পরীার জ কীট
সংা

সমি সংা ১ ২৮৩৯৩ ২১২১২ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১৩০ ১০০ ২৫০ ৩০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ১০ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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]
Technology
Festival
আেয়াজন করা

[১.৮.১] আেয়ািজত
Technology Festival

সমি সংা ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ১১ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 

[২] উ
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

১৭

[২.১] িবিভ
িবষেয়র উপর
গেবষণা ল
ফলাফল (িবান,
ি , কািরগরী,
সামািজক িবান ও
কলার উপর)

[২.১.১] িশকেদর গেবষণা
ক

সমি সংা ৩ ১২৫ ১৪১ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ২০০ ২৫০

[২.১.২] এম.এস. িশাথ ও
িশকেদর যৗথ গেবষণা ক

সমি সংা ২ ১৯১ ১২৬ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ২৫০ ৩০০

[২.১.৩] গেবষণার জ
মণালয়/আজািতক
সংা/দশীয় সংা থেক া
অদান

সমি সংা ১ ৪ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১৫

[২.২] সিমনার/
কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত অভরীণ
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের

সমি সংা ১ ৩ ২ ৪ ৩ ২ ২ ২ ৮ ১০

[২.২.২] আেয়ািজত আজািতক
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের

সমি সংা ১ ১ ২ ১ ১ ১ ০ ৩ ৪

[২.৩] ীত
জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[২.৩.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন (জাতীয় ও আজািতক
পয ােয়)

সমি সংা ১ ১৩ ৩২৭ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৩৫০ ৪০০

[২.৪] গেবষণার
জ কাােস
ইারেনট নটওয়াক
সসারণ

[২.৪.১] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক সংেযাগ

সমি
সংেযাগ
সংা

১ ৪০৮০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১০০০ ১২০০

[২.৪.২] ইারেনট নটওয়াক
সসারন (সাভ ার ও আইিপ
কােমরা াপন)

সমি সংা ১ ৯৪ ৯২ ৯০ ৯০ ৯০ ১০০ ১১০

[২.৫]
িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[২.৫.১] য়ত বই সমি সংা ১ ৩৫০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ৫০০০ ৬০০০

[২.৫.২] সাবাইবত িপয়ার
িরিভউড জান াাল

সমি সংা ১ ৫ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ৩

[২.৬] িশাথেদর
ি

[২.৬.১] িবিবালয় থেক ি
া িশাথ (িডট িফ ও
অা)

সমি সংা ১ ৪৫০ ৭৮১ ৮০০ ৭৮০ ৭৫০ ৬০০ ৫৫০ ৯০০ ১০০০

[২.৬.২] িবিবালেয়র মােম
দানত িবিভ ি
(বাড /সনাকাণ/ইউিজিস ি)

সমি সংা ১ ২০৬ ৪ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১০০ ৫০ ২১০ ২২০
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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 

[২.৭] কা-
কািরলাম কায ম
আেয়াজন করা

[২.৭.১] আেয়ািজত বািষ ক ীড়া
িতেযাগীতা, ইনেডার,
আউটেডার গম, সাংিতক
অান, িবতক িতেযািগতা
ইতািদর সংা

সমি সংা ১ ৩ ৭ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৮ ২০ ২৫

[২.৭.২] ীড়া সামী/যাংশ য় সমি সংা ১ ২০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৫০ ৬০০

[৩] উ িশায়
অিধকরত
সসারণ,
উয়ন এবং
আিনকায়ন

১০

[৩.১] নন িবভাগ,
ইউট ও পেদর
অেমাদন

[৩.১.১] অেমািদত নন
পদসহ

সমি সংা ১ ০ ৫০ ৪৫ ৩৫ ৩০ ২০ ১৫০ ২৫০

[৩.১.২] িনেয়াগত জনবল সমি সংা ১ ০ ৮৪ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫০ ২৫০

[৩.১.৩] অেমািদত নন িবভাগ সমি সংা ১ ০ ২ ১ ১ ১ ০ ২ ৩

[৩.২]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.২.১] খলার মােঠ উয়ন ও
কায ম ি (বাউারী ওয়াল-
১৫০০ ব::)

সমি শতকরা ২ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ৪০ ১০০

[৩.২.২] িনিম ত আবািসক ভবন
(১০ তলা াফ কায়াটার)

সমি শতকরা ২ ২৪ ২০ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১০০ ১০০

[৩.২.৩] আিনকায়ন/িডিজাল
াশম

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ৮ ১২

[৩.২.৪] ৫০০ ও ২৫০ কিভ
জনােরটেরর জ সাব-শন
তির

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[৩.২.৫] অা ভবন ও াপনা
মরামত (পাক কিন, কীয়
ােরজ ওয়াকশপ, া ও
সাইেকল া)

সমি সংা ১ ৩ ২ ১ ১ ১ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ১৩ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 

[৪] উিশায়
উয়ন ক

৭

[৪.১] দশর শখ
হািসনা সিবান
ও সািকসদ
বাপনা
ইনিউট ক

[৪.১.১] িম অিধহেনর জ
েয়াজনীয় পদেপ হন

সমি
সভার
সংা

৩ ১ ৩ ২ ১ ১ ১ ৩ ৪

[৪.২] িনরাপদ
িবৎ সরবারহ ও
অি িনরাপা
িনিতকরন এবং
অবকাঠােমাগত
উয়ন ক

[৪.২.১] িডিপিপ ণ  গঠন কের
াব রণ

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২৩ ২৩.০৩.২৩ ২০.০৪.২৩ ২৫.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ০১.০২.২৪ ০৬.০২.২৫

[৪.৩] নািবিব’র
নঃরায় উয়ন
ক

[৪.৩.১] সাতা যাচাইেয়র জ
ক াব রণ

তািরখ তািরখ ২ ২৬.০১.২৩ ২৬.০৪.২৩ ২৫.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৬.১১.২৪ ২০.১০.২৫

[৫] উিশায়
সেমঝাতা ও
সেহযাগীতা

৬

[৫.১]
িবিবালয়সহ ও
িশ িতােনর
সােথ কাঅপােরশন
ও কালােবােরশন
ি

[৫.১.১] িশক ও িশাথেদর
আজািতক মািবিল াাম

সমি সংা ২ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ৩ ৪

[৫.১.২] যৗথ গেবষণা াাম সমি সংা ১ ৩ ১ ৩ ২ ১ ১ ১ ৪ ৫

[৫.১.৩] িবের অা
িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

সমি সংা ১ ২ ৫ ৫ ৪ ৩ ১ ১ ৮ ১০

[৫.২] িশ
কারখানার সােধ
সহেযাগীতা সক
াপন

[৫.২.১] িশ কারখানা/অা
িতােনর সােথ ািরত
এমওইউ

সমি সংা ১ ২ ০ ১ ১ ১ ১ ০ ১ ১

[৫.৩] টকেনালিজ
াফার অিফস
(TTO) কায ম

[৫.৩.১] টকেনালিজ াফার
িবষেয় সভা/সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন

সমি সংা ১ ০ ১ ১ ১ ১ ০ ১ ২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ১৪ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ১৫ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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

ািরত:

রিজার
নায়াখালী িবান ও ি িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ১৬ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ICCC International Cooperation and Collaboration Centre

২ IQAC ইউশনাল কায়ািল এেসাের সল

৩ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেরী

৪ UGC University Grants Commission

৫ নািবিব (NSTU) নায়াখালী িবান ও ি িবিবালয়

৬ িপিজিডএলআইএস (PGDLIS)
Post Graduate Diploma in Library and information
Science

৭ িবিডেরন (BdREN) বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

৮ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

৯ মণালয় িশা মণালয়

১০ িসিবএইচই (CBHE) স বড ার হায়ার এেকশন

১১ হেকপ (HEQEP) হায়ার এেকশন কায়ািল এনেহেম েজ

১২ হিমস (HEMIS) হায়ার এেকশন ােনজেম ইনফরেমশন িসেম



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১৭:৫৬ া: ১৭ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

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

[১.১] একােডিমক কােলার ণয়ন
(াতক পয ােয়)

[১.১.১] ১ম বষ  ভিত পরীা  ভিত পরীা কিম ও িশা শাখা ভিত পরীার নাশ

[১.১.২] াশ আর / ওিরেয়েশন (১ম সিমার) িশা শাখা, রিজার দর াশ র নাশ/আেদশ

[১.১.৩] পরীা আর (১ম সিমার) পরীা িনয়ক দর পরীার নাশ

[১.১.৪] পরীার ফল কাশ (১ম সিমার) পরীা িনয়ক দর ফল কােশর িচসহ তািলকা

[১.১.৫] াশ আর (জাড় শষ সিমার) িশা শাখা, রিজার দর াশ র নাশ/আেদশ

[১.১.৬] পরীা আর (জাড় শষ সিমার) পরীা িনয়ক দর পরীার নাশ

[১.১.৭] পরীার ফল কাশ (জাড় শষ সিমার) পরীা িনয়ক দর ফল কােশর িচসহ তািলকা

[১.১.৮] একােডিমক কােলার ণয়ন
িশা শাখা, রিজার দর ও পরীা িনয়ক
দফতর

কােলার কিপ ও কােশর তািরখ

[১.২] সংিবিধব কায েমর কােলার

[১.২.১] িরেজ বাড  সভা কাউিল শাখা, রিজার অিফস সভার নাশ/হািজরা

[১.২.২] একােডিমক কাউিল সভা কাউিল শাখা, রিজার অিফস সভার নাশ/হািজরা

[১.২.৩] অথ  কিম সভা িহসাব পিরচালেকর দর সভার নাশ/হািজরা

[১.২.৪] পিরকনা, উয়ন ও ওয়াকস সভা িডিপিড অিফস সভার নাশ/হািজরা

[১.২.৫] লাইেরী কিম কীয় লাইেরী সভার নাশ/হািজরা

[১.২] সংিবিধব কায েমর কােলার [১.২.৬] বােজট বাপনা কিম ও বােজট ওয়ািকং কিমর সভা িহসাব পিরচালেকর দর সভার নাশ/ হািজরা

[১.৩] আইিস/ আই কাস  বতন
[১.৩.১] াতক/াতেকার পয ােয়র িসেলবােস অ  আইিস কাস  েকৗশল ও ি অষদ অিফেসর ত / িসেলবােসর কিপ

[১.৩.২] দ জনশির তরীর জ আইিস/PGDLIS/আইআই কাস  আইআই/আইআইএস কােস র নাশ/িবাপন

[১.৪] গেবষণাগার ও কিউটার াব
সসারণ

[১.৪.১] গেবষণা সরামািদ য় িসিপিস সল (ই-িজিপ) যপািতর তািলকা

[১.৪.২] আসবাবপ য় (াব/াশম/অিফস) িসিপিস সল সামাির িশট/ চালান কিপ

[১.৪.৩] উয়নত/সসািরত গেবষণাগার। পিরকনা উয়ন ও ওয়াকস  দর/ িসিপিস সল কায ােদশ/ ছিব

[১.৪.৪] িবেশষািয়ত াব (এিনাল হাউজ) ফােম সী িবভাগ / িসিপিস সল এিনেমল হাউেজর কায ােদশ/ছিব

[১.৪.৫] কিউটার/াপটপ য় (াব ও অিফস) িসিপিস সল কায ােদশ /সামাির িশট
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.৫] িশণ কায ম আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত িশণ (আভরীণ) আইিকউএিস সল
ািরত সামাির িশট (তািরখ, িবষয়, িয়ত জনঘা,
অংশহণকারীর সংা, নােশর ারক ইতািদ)

[১.৫.২] বেদিশক িশণ া িশক, কম কতা শাসন শাখা, রিজার দর
ািরত সামাির িশট (তািরখ, িবষয়, িয়ত জনঘা,
অংশহণকারীর নাম, নাশ/আেদেশর ারক ইতািদ)

[১.৫.৩] উিশায় িশক, কম কতার িডী অজন (িপএইচিড, পা ডর,
এমিফল)

সংাপন শাখা, রিজার অিফস
িডি অজন হণকারীেদর িবািরত তািলকা (নাম, পদবী,
পােশন সন, িতান ইতািদ)

[১.৬] আউটকামেবজড কািরলাম
ণয়ন/উয়ন

[১.৬.১] নন ণীত কাস  কািরলাম সকল ডীন অিফস ািরত কািরলােমর সামাির িশট

[১.৭] কািভড-১৯ াব াভাব
শমেন হীত পদেপ

[১.৭.১] সরকােরর সােথ যৗথ উেেগ িবেশষািয়ত ােব কািভড-১৯ এর
সংমেন আা রাগীর ননা পরীার জ কীট সংা

মাইোবােয়ালিজ িবভাগ, কািভড-১৯ াব ািরত সামাির িশট

[১.৮] Technology Festival
আেয়াজন করা

[১.৮.১] আেয়ািজত Technology Festival সকল ডীন অিফস অােনর ছিব /নাশ

[২.১] িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা ল
ফলাফল (িবান, ি , কািরগরী,
সামািজক িবান ও কলার উপর)

[২.১.১] িশকেদর গেবষণা ক িরসাচ  সল িশেরানামসহ গেবষণার ািরত তািলকা

[২.১.২] এম.এস. িশাথ ও িশকেদর যৗথ গেবষণা ক িরসাচ  সল িশেরানামসহ গেবষণার ািরত তািলকা

[২.১.৩] গেবষণার জ মণালয়/আজািতক সংা/দশীয় সংা থেক া
অদান

িরসাচ  সল
সামাির িশট (নাম, পদবী, সংার ধরণ, গেবষণা
িশেরানাম, বরা, তািরখ, ময়াদ ইতািদ)

[২.২] সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত অভরীণ সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের আইিকউএিস অিফস
ািরত সামাির িশট (তািরখ, িবষয়, িশেরানাম,
অংশহণকারীর সংা, নাশ/আেদেশর ারক ইতািদ)

[২.২.২] আেয়ািজত আজািতক সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের সকল ডীন অিফস
ািরত সামাির িশট (তািরখ, িবষয়, িশেরানাম,
অংশহণকারীর সংা, নাশ/আেদেশর ারক ইতািদ)

[২.৩] ীত জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[২.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন (জাতীয় ও আজািতক পয ােয়) িরসাচ  সল
ািরত সামাির িশট (নাম, পদবী, তািরখ/সন,
িশেরানাম, িয়ত অথ  ইতািদ)

[২.৪] গেবষণার জ কাােস
ইারেনট নটওয়াক সসারণ

[২.৪.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক সংেযাগ আইিস সল
ািরত সামাির িশট (বহারকারীর নাম, অিফস,
তািরখ, সংেযাগ সংা ইতািদ)

[২.৪.২] ইারেনট নটওয়াক সসারন (সাভ ার ও আইিপ কােমরা াপন) আইিস সল কায ােদশ/ ছিব

[২.৫] িবিবালয়সেহ িডিজটাল
লাইেরী িবধা সসারণ

[২.৫.১] য়ত বই কীয় লাইেরী
ািরত সামাির িশট (বইেয়র নাম, সংা, তািরখ
ইতািদ)

[২.৫.২] সাবাইবত িপয়ার িরিভউড জান াাল কীয় লাইেরী ীন শট  / ওেয়ব িলংক
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৬] িশাথেদর ি
[২.৬.১] িবিবালয় থেক ি া িশাথ (িডট িফ ও অা) িহসাব পিরচালেকর দর পিরেশােধর তািলকা

[২.৬.২] িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ ি
(বাড /সনাকাণ/ইউিজিস ি)

িশা শাখা, রিজার দর
ািরত সামাির িশট (নাম, রাল, িবভাগ, অথ ায়নকারী,
তািরখ, ারক ইতািদ)

[২.৭] কা-কািরলাম কায ম
আেয়াজন করা

[২.৭.১] আেয়ািজত বািষ ক ীড়া িতেযাগীতা, ইনেডার, আউটেডার গম,
সাংিতক অান, িবতক িতেযািগতা ইতািদর সংা

শরীরচচ া িশা িবভাগ ও ছা পরামশ  িনেদ শনা
িবভাগ

ািরত সামাির িশট (খলা/িতেযািগতার নাম,
অংশহণকারীর সংা, িবভাগ, তািরখ, ারক নং,
খলার সংা ইতািদ)

[২.৭.২] ীড়া সামী/যাংশ য় শরীর চচ া িশা িবভাগ কায ােদশ ও ছিব

[৩.১] নন িবভাগ, ইউট ও পেদর
অেমাদন

[৩.১.১] অেমািদত নন পদসহ সংাপন শাখা, রিজার অিফস িবমক অেমাদেনর প

[৩.১.২] িনেয়াগত জনবল সংাপন শাখা, রিজার অিফস
ািরত সামাির িশট (নাম, পদবী, িনেয়ােগর ারক,
তািরখ ইতািদ)

[৩.১.৩] অেমািদত নন িবভাগ িশা শাখা, রিজার দর িবমক অেমাদেনর প

[৩.২] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৩.২.১] খলার মােঠ উয়ন ও কায ম ি (বাউারী ওয়াল-১৫০০ ব::) পিরকনা উয়ন ও ওয়াকস দফতর কায ােদশ ও ছিব

[৩.২.২] িনিম ত আবািসক ভবন (১০ তলা াফ কায়াটার) পিরকনা উয়ন ও ওয়াকস  দর ক পিরচালক কক ািরত িতেবদন ও ছিব

[৩.২.৩] আিনকায়ন/িডিজাল াশম িসিপিস সল কায ােদশ/ ােশর ছিব

[৩.২.৪] ৫০০ ও ২৫০ কিভ জনােরটেরর জ সাব-শন তির পিরকনা উয়ন ও ওয়াকস দফতর কায ােদশ ও ছিব

[৩.২.৫] অা ভবন ও াপনা মরামত (পাক কিন, কীয় ােরজ
ওয়াকশপ, া ও সাইেকল া)

পিরকনা উয়ন ও ওয়াকস দফতর সামাির িশট / কায ােদশ / ছিব

[৪.১] দশর শখ হািসনা সিবান
ও সািকসদ বাপনা ইনিউট
ক

[৪.১.১] িম অিধহেনর জ েয়াজনীয় পদেপ হন পিরকনা উয়ন ও ওয়াকস  দর প রেনর কিপ

[৪.২] িনরাপদ িবৎ সরবারহ ও অি
িনরাপা িনিতকরন এবং
অবকাঠােমাগত উয়ন ক

[৪.২.১] িডিপিপ ণ  গঠন কের াব রণ পিরকনা উয়ন ও ওয়াকস  দর প রেনর কিপ

[৪.৩] নািবিব’র নঃরায় উয়ন
ক

[৪.৩.১] সাতা যাচাইেয়র জ ক াব রণ পিরকনা উয়ন ও ওয়াকস  দর প রেণর কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৫.১] িবিবালয়সহ ও িশ
িতােনর সােথ কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৫.১.১] িশক ও িশাথেদর আজািতক মািবিল াাম
ইারাশনাল কপােরশন ও কালােবরশন
সার (ICCC)

পিরচালক কক ািরত সামাির িশট (অংশহনকারীর
নাম ও পিরচয়, াােমর নাম, িবিবালেয়র নাম,
তািরখ, সময়, অিফস আেদেশর ারক)

[৫.১.২] যৗথ গেবষণা াাম
ইারাশনাল কপােরশন ও কালােবরশন
সার (ICCC) / উপাচায  অিফস /িরসাচ  সল

ািরত ত (গেবষেকর নাম ও পিরচয়, িতােনর
নাম, তািরখ, ম)

[৫.১.৩] িবের অা িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ
ইারাশনাল কপােরশন ও কালােবরশন
সার (ICCC)

ািরত এমওইউ

[৫.২] িশ কারখানার সােধ সহেযাগীতা
সক াপন

[৫.২.১] িশ কারখানা/অা িতােনর সােথ ািরত এমওইউ
ইারাশনাল কপােরশন ও কালােবরশন
সার (ICCC) /উপাচায  অিফস

ািরত এমওইউ

[৫.৩] টকেনালিজ াফার অিফস
(TTO) কায ম

[৫.৩.১] টকেনালিজ াফার িবষেয় সভা/সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন উপাচায  অিফস ও সকল িডন অিফস অিফস িতার অিফস আেদশ / ছিব
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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

একােডিমক কােলার ণয়ন (াতক পয ােয়) ১ম বষ  ভিত পরীা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
 ভিত পরীা িনিদ  সমেয় নয়া এবং পয া
বােজট দান করা

একােডিমক কােলার ণয়ন (াতক পয ােয়) াশ আর / ওিরেয়েশন (১ম সিমার) বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
 ভিত পরীা িনিদ  সমেয় নয়া এবং পয া
বােজট দান করা

একােডিমক কােলার ণয়ন (াতক পয ােয়) পরীা আর (১ম সিমার) বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
 ভিত পরীা িনিদ  সমেয় নয়া এবং পয া
বােজট দান করা

একােডিমক কােলার ণয়ন (াতক পয ােয়) পরীার ফল কাশ (১ম সিমার) বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
 ভিত পরীা িনিদ  সমেয় নয়া এবং পয া
বােজট দান করা

গেবষণাগার ও কিউটার াব সসারণ গেবষণা সরামািদ য় বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

গেবষণাগার ও কিউটার াব সসারণ উয়নত/সসািরত গেবষণাগার। বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

গেবষণাগার ও কিউটার াব সসারণ িবেশষািয়ত াব (এিনাল হাউজ) বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

Technology Festival আেয়াজন করা আেয়ািজত Technology Festival বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

কািভড-১৯ াব াভাব শমেন হীত পদেপ
সরকােরর সােথ যৗথ উেেগ িবেশষািয়ত ােব কািভড-১৯ এর
সংমেন আা রাগীর ননা পরীার জ কীট সংা

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী িবধা সসারণ য়ত বই বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

গেবষণার জ কাােস ইারেনট নটওয়াক সসারণ সসািরত ইারেনট নটওয়াক সংেযাগ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ আেয়াজন আেয়ািজত অভরীণ সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

সিমনার/ কনফাের/ ওয়াকশপ আেয়াজন আেয়ািজত আজািতক সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা ল ফলাফল (িবান, ি ,
কািরগরী, সামািজক িবান ও কলার উপর)

িশকেদর গেবষণার জ দ অদান বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা ল ফলাফল (িবান, ি ,
কািরগরী, সামািজক িবান ও কলার উপর)

এম.এস. িশাথ ও িশকেদর যৗথ গেবষণা জ দ অদান বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

িশণ কায ম আেয়াজন আেয়ািজত িশণ (আভরীণ) বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ি করা

নন িবভাগ, ইউট ও পেদর অেমাদন অেমািদত নন িবভাগ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন চািহদা মাতােবক নন িবভাগ অেমাদন দওয়া

নন িবভাগ, ইউট ও পেদর অেমাদন অেমািদত নন পদসহ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন চািহদা মাতােবক নন জনবল অেমাদন দওয়া
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র

কৗশল

িম অিধহণ িম অিধহেনর জ েয়াজনীয় পদেপ হন জলা শাসেকর কায ালয়, নায়াখালী
িম অিধহেনর িবষেয় প ও সভা করা এবং
জিম দখেলর িবষেয় পদেপ হণ করা

িনরাপদ িবৎ সরবারহ ও অি িনরাপা িনিতকরন এবং
অবকাঠােমাগত উয়ন ক

িডিপিপ ণ  গঠন কের াব রণ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক ািবত ক অেমাদন নওয়া
এবং সজ পাতায় অ ি করা

নািবিব’র নঃরায় উয়ন ক সাতা যাচাইেয়র জ ক াব রণ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবমক থেক ািবত ক অেমাদন নওয়া
এবং সজ পাতায় অ ি করা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


