
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০১, ২০২১

বিরশাল িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০১, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িশা
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ

৩০

[১.১] নন িবভাগ ইনিউট ও পেদর
অেমাদন

[১.১.১] অেমািদত পেদর সংা সংা ২ ৭০ ৬০ ৫৫ ৪০ ৩০

[১.১.২] অেমািদত িবভাগ/ইউট সংা ১ ১

[১.২] মাাস  কাস  চা [১.২.১] চাত মাাস  াােমর সংা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[১.৩] ভৗত অবকাঠােমা সসারণ

[১.৩.১] ছাী হল িনম াণ % ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১

[১.৩.২] কিয় মসিজদ িনম াণ % ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[১.৩.৩] মইন গইট িনম াণ % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৩০ ২০ ৫

[১.৪] য়

[১.৪.১] ােবর রাসায়িনক পদাথ  টাকা (ল) ২ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৫ ২.৬৫

[১.৪.২] াব যপািত টাকা (ল) ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০ ১৫ ৭.১৭

[১.৪.৩] কিউটার সংা ২ ৪০ ৩৫ ২৫ ২০ ১৫

[১.৪.৪] ফািন চার (চয়ার, টিবল, ব) টাকা (ল) ২ ৫১ ৪৫ ৩৫ ২৫ ১৫ ২.৫

[১.৪.৫] িশাথ, িশক ও াফেদর জ গাড়ী য় সংা ২ ২ ১

[১.৫] িশাথেদরেক ি দান
[১.৫.১] িশা বাড  ও অা িতান থেক দানত ি সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪৩০ ৪০০ ৩৫০ ৪৪৯

[১.৫.২] িবিবালয় থেক দানত ি সংা ২ ১০০ ৯০ ৭০ ৫০ ৩০

[১.৬] সহিশা কায ম

[১.৬.১] আেয়ািজত সাংিতক অান সংা ২ ২৪ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৫

[১.৬.২] আেয়ািজত বািষ ক ীড়া িতেযািগতা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.৬.৩] আেয়ািজত িবতক িতেযািগতা সংা ১ ১ ১

[১.৬.৪] আেয়ািজত ইনেডার গইম সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৬.৫] আেয়ািজত আউটেডার গইম সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০১, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
উিশা
বার
সসারণ

২০

[২.১] সংিবিধব কায ম

[২.১.১] িসিেকট সভা সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.১.২] একােডিমক কাউিল সভা সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১

[২.১.৩] অথ  কিমর সভা সংা ০.৫ ৩ ২ ১

[২.১.৪] পিরকনা ও উয়ন কিমর সভা সংা ০.৫ ২ ১

[২.২] আই িশণ
[২.২.১] িশকেদর জ আেয়ািজত িশণ সংা ০.৫ ৮ ৭ ৫ ৪ ২

[২.২.২] কম কতােদর জ আেয়ািজত িশণ সংা ০.৫ ২ ১

[২.৩] গেবষণাগার ও কিউটার াব াপন

[২.৩.১] উয়নত/ সসািরত গেবষণাগার সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৩.২] নন গেবষণাগার তরী সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৩.৩] ািপত/উয়নত কিউটার াব সংা ০.৫ ২ ১

[২.৪] কম শালা/িশণ

[২.৪.১] অভরীন িশণ (িশক) সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৭ ৫

[২.৪.২] অভরীন িশণ (কম কতা) সংা ০.৫ ২ ১

[২.৪.৩] বেদিশক িশণ (িশক) সংা ০.৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.৪.৪] বেদিশক িশণ (কম কতা) সংা ০.৫ ১

[২.৫] কািরলাম ও িসেলবাস সংা
[২.৫.১] আপেেডড কািরলাম/িসেলবাস সংা ১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১

[২.৫.২] নন ণীত কািরলাম/িসেলবাস সংা ০.৫ ১১ ১০ ৯ ৮ ৫ ৫

[২.৬] IQAC [২.৬.১] আেয়ািজত িশণ/কম শালা সংা ১ ১

[২.৭] কেরানা ভাইরােসর সংমণ িনয়ণ

[২.৭.১] মিডেকল সার ও টিলেমিডিসেনর মােম সবা দান (িশক, িশাথ, কম কতা ও
কম চারী

সংা ১ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৫০০০ ৪০০০ ২০

[২.৭.২] জীবানাশক চার াপন সংা ০.৫ ১

[২.৭.৩] িবভাগ ও দের হা ািনটাইজার িবতরণ সংা ০.৫ ২০০ ১৮০ ১০০ ৭০ ৬০

[২.৮] িডিজটালাইেজশন

[২.৮.১] িণ কে মালিমিডয়ার (কিউটার, েজর, ইারেনট ও সাউ িসেম) বহার সংা ১ ২০ ১৮ ১৫ ১৪ ১০ ৫০

[২.৮.২] অথ  ও িহসাব িবভােগ অেটােমশন সফটওয়ার বহার % ০.৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[২.৮.৩] লাইেিরেত অেটােমশন সফটওয়ার বহার % ০.৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[২.৮.৪] পরীা িনয়ক শাখােত অেটােমশন সফটওয়ার বহার % ০.৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[২.৮.৫] অনলাইন াটফম  বহারকারী িবভাগসহ সংা ০.৫ ১৫ ১২ ১০ ৭ ৫ ২৪

[২.৮.৬] মাট পিরচািলত অনলাইন াস সংা ০.৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ২০০ ৪৭১৫

[২.৮.৭] অনলাইেন দ মাট এাসাইনেম সংা ০.৫ ৩৫০ ৩৩০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৬৮৭

[২.৮.৮] অনলাইন াস িবধা হণকারী িশাথ সংা ০.৫ ৭৩০ ৭০০ ৫০০ ৩০২ ২৬০ ৩৩৫৫

[২.৮.৯] অনলাইেন পরীা হণ সংা ০.৫ ১২ ১০ ৭ ৫ ৩ ৯

[২.৯] বর জশত বািষ কী উদযাপন

[২.৯.১] ববর জীবন ও কম িবষয়ক আেলাচনা সভা সংা ০.৫ ১৭ ১৩ ১২ ৮ ৫ ১০

[২.৯.২] জশত বািষ কী উপলে কাশনা সংা ০.৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ১

[২.৯.৩] আেয়ািজত িবিভ িতেযািগতা সংা ০.৫ ১৩ ১০ ৮ ৩ ২ ৩

[২.৯.৪] আেয়ািজত সাংিতক অান সংা ০.৫ ১৩ ৯ ৫ ৪ ৩ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০১, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

২০

[৩.১] গেবষণাল ফলাফল

[৩.১.১] িপএইচিড িডি অজন সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ১ ২

[৩.১.২] এমিফল িডি অজন সংা ২ ২ ১

[৩.১.৩] এম এস িডি অজন সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.১.৪] িবিবালেয় অথ ায়েন পিরচািরত গেবষণা সংা ২ ৪৩ ৩৮ ৩৫ ৩২ ২৫ ১৯

[৩.১.৫] ইউিজিস’র অদােন পিরচািলত গেবষণা সংা ১ ১৭ ১৫ ১২ ৮ ৫ ১২

[৩.২] িবভাগীয়
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ

[৩.২.১] আেয়ািজত আজািতক সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ সংা ২.৫ ২ ১

[৩.২.২] আেয়ািজত অভরীন সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ সংা ২.৫ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ ৮ ৭

[৩.৩] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন
কাশ

[৩.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সংা ৫ ৪৭ ৪০ ৩৫ ২৮ ২০ ৪৮

৪
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা

৫ [৪.১] MOU
[৪.১.১] অভরীন িবিবালয়সেহর সােথ ািরত MOU সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৪.১.২] আজািতক িবিবালয়সেহর সােথ ািরত MOU সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০১, ২০২১

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

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 ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪৬

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০১, ২০২১

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

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

[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 ৩০-০৩-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[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

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 ১২.৩৮

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৭.৫৫

[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 ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


