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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:

১৬ বছর পর ০৭-০১-২০১৮ সােল ৪থ  সমাবতন অিত। জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর রাল াপন, বব চয়ার িতা
এবং বব চয়ার েফসর িনেয়াগ,বব হেলর সামেন ৭ মােচ র ভাষণ উপলে “উদাত আহবান ও াশত িজব” নােম আলাদা ২
রাল াপন, িজববেষ  ণ গণনায় িডিজটাল ঘিড় াপন।থমবার ণ া অগ ােনাাম(২০১৭-২০২১) সরকার অেমািদত। গেবষণার
নীিতমালা  সংার।  IQAC  এর  মােম  ২৩  িবভােগ  SAস।  কািরলােমর  উয়ন,  ৫  থেক  ৮  অষদ  ও  ৩৪    িবভােগ
নিব াস।সিমার পিত চা এবং সশনজট রীকরণ। িবিভ দেশর ৮ িবিবালেয়র সােথ MoU ার। অষদীয় জান াল
কাশ িনয়িমতকরণ। াবেরটির ল ও কেলজ-এর জনবল আীকরণ ও বােজট বরাে ইউিজিসর আা অজন। ীড়ােন হাবল,
বােট বল, এাথেলকস ও াটিমেন িফ জয়। কীয় লাইেরীেত জািতর িপতা বব ও ি, এেশ কণ ার াপনসহ
অেটােমশন,৩৭০০০ ই-জান াল,৩১০০ই-ক এবং সলফ িসেম চা।এছাড়া EEE, ACM, JSTOR-এর িবধা।কাােস িসিস
কােমরv াপন।িতন িশাবেষ  ১৪ িবভােগ ৪০ িবেদশী িশাথ ভিত।৫৩৭.০৭ কা টাকার ইিব উয়ন (৩য় পয ায়)-১ম সংেশািধত
শীষ ক( লাই ২০১৮-িডেসর২০২২)ক ই-টািরং এর মােম চলমান।৩ বছের ায় ৬২.৬০ কা টাকার ক সফলভােব সমা।
নন  ১৪ গাড়ী  য়।সকেলর  পশাগত  িনং  ৫০% সমা।কীয়  গেবষণাগার  াপন|  BDREN সহায়তায়  ZOOM এর মােম
সীিমত আকাের Virtual Meeting & Class অিত হে।IIER এর িনজ অথ ায়েন এক ভবন িনম াণ চলমান।

সমা এবং চােলসহ:

কেরানা ভাইরাস-এর মহামারীর কারেণ মাচ  ২০২০ হেত িবিবালেয় াস-পরীা ও গেবষণাগার ব থাকায় ইেতামে ায় ০৩ মােসর
সশন জট  হেয়েছ। উপ িশণ, পিরবহন ও গেবষণা খােত বােজট অপয া। ২৪  অথ  বছের ৭৮৭৭.৮০ (আটা কা সাতার
ল আিশ হাজার) টাকার বােজট ঘাটিত। অগ ােনাাম অযায়ী েগাপেযাগী নন ইনিউট/িবভাগ খালার অমিত পাওয়া যায়িন। পযা
আবাসন বা ও কীয় গেবষণাগাের যপািত নই। িজব শতবষ  উপলে িসিডউল অযায়ী কম চী পালন এক বড় চােল।
কািভড-১৯-এর িতর কারেণ  শসনজট মাকােবলা অতম চােল। সকলেক অনলাইন িশা কায ম পিরচালনার জ Virtual
platform এর আওতায় আনা জির। এজ সময় উপেযাগী িশণ দান। অগ ােনাাম অযায়ী েগাপেযাগী নন ইনিউট/ িবভাগ
খালাসহ েয়াজনীয় জনবল ঘাটিত রণ করা আবক। িশক-কম কতা-কম চারী ও িশাথর জ আবািসক কায়াট ার ও হল িনম াণ এবং
ভবন মরামত, সংার, বািনক যপািত য়। কীয় গেবষণাগার ণ াভােব চা।

ভিবৎ পিরকনা:

৫৩৭.০৭ কা টাকার ইিব উয়ন (৩য় পয ায়)-১ম সংেশািধত শীষ ক (১লা লাই ২০১৮-িডেস'২২) কাজ চলমান সকল কাজই ই-টািরং
হেয়েছ। অেমািদত অগ ােনাাম অযায়ী ২০২০-২১ সেন ১ ইনিউট ও ১০ িবভাগ খালা এবং স মাতােবক িনধ ািরত জনবল
িনেয়াগ। িবের িবিভ ভাষার গেবষণার জ মডান  াংেয়জ ইনিউট িতা। িবান অষদ ৮ িবভােগর গেবষণার জ
মানসত কমন  াবেরটির  িতা  এম.এস.িস/এম.িফল/  িপএইচ.িড  এবং  নন  ান  ির  জ িবভাগিভিক কািত গেবষণাগার  ও
যৗথ গেবষণা িতা। এ লে িশক-িশাথেদর গেবষণার জ উতমােনর সাল াবেরটিরর কায ম নাভােব ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িজববেষ  ববর নােম ১ বাংলা ও ১ ইংেরিজ ভাস েন ারক  কাশ এবং ৫ একর জিমেত ১০ হাজার  ারা বনায়েনর
মােম সজ কাাস, লক সংার উয়ন এবং জীব-বিচে উয়নসহ সাভা বধ ন কম চীর বাবায়ন, িশাথেদর িবিভ
খলালা আেয়াজন, কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ  সজনজট র করা, কীয় গেবষণাগাের আিনক যপািত য়,৫ নন
গাড়ী য়,সরা ১ িবভাগ এবং ৮ অষেদর ৮ িশকেক ভাইস-চােলর এওয়াড  গা মেডল দান, উয়ন কের কাজ
িসিডউল অযায়ী সাদন,কীয় লাইেরী সণ  অেটােমশেনর আওতায় আনা।



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৬, ২০২০ ১৫:৪৩ া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০১, ২০২০

া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, ইসলামী ি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:



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৬, ২০২০ ১৫:৪৩ া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০১, ২০২০

সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ 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 দ মানবসদ ি।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

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

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. িশা মণালয়, ইউিজিসও সরকাির িসা অযায়ী িবিবালেয়র জ িনধ ািরত কায াবলী যথারীিত সাদনকরা।
২. িবিবালেয়র সকল কার অবকাঠােমা উয়নলক পিরকনা বাবায়ন করা
৩. তির সার এবং ি িনভর িশা-গেবষণা উয়নকে িবিভ পদেপ হণ করা।
৪. সণ  সশনজট কাাস গেড় তালার জ িনিদ  পিরকনা হণ এবং তা বাবায়ন করা।
৫. কীয় লাইেিরেক ি িনভর স লাইেির িহেসেব গেড় তালার জ ই-কাশ, ই-িরেসাস , ই-জাণ াল, ই-ক
এেস িবধা দােনর কায ম হণ করা।
৬. িবিভ অষদ/ইনিউট/িবভাগ/অিফস হেত া চািহদা অযায়ী িবিধ-িবধান অসরণব ক তা বাবায়ন করা।
৭. িবিবালেয়র িশাম অসরণ ব ক িনধ ািরত সমেয় পরীা হণ এবং সা িফেকট দান করা।
৮. িবিবালেয়র ল বাবায়েনর জ দিশ-িবেদিশ িবিবালয়, গেবষণা িতান সেহর সে সমেঝাতা ারেকর
মােম ছা-িশক িবিনময় ও যৗথ গেবষনার  সসারণ করা।
৯. িনধ ািরত শতাবিল অযায়ী ফেলািশপ, লারিশপ ও মেডল বতন ও িবতরণ করা।
১০. অােদশ ারা য প িফস িনধ ারণ করা হেব তা দািব ও আদায় করা।
১১. উয়ন কে িনধ ািরত িশাথেদর জ আবািসক হল াপন এবং তা রণােবণ করা।
১২. িশাথেদর আবাস ও লা তাবধান ও িনয়ণ এবং তােদর া ও নিতক চিরের উৎকষ  সাধেনর বা হণ
করা।
১৩. িবিবালেয়র অিধ ফািজল ও কািমল মাাসাসেহ ভিতত িশাথেদর অসমা িশাকায ম যথাসমেয় শষ
করা।
১৪. ইউিজিস কক উয়ন এবং অয়ন বােজট িবিধ মাতােবক বাবায়ন 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 অজন ির হার সংা ১২ ২ ৪ ৪ ৪
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

একােডিমক শাখা,
ইসলামী িবিবালয়,
িয়া

িপ.এইচিড িডি অজন িরহার সংা ৫৯ জন ৪০ জন ২৮ জন ৬০ ৬৫
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

একােডিমক শাখা,ইিব

এমিফল িডি অজন িরহার সংা ৫৪ জন ৪৪ জন ৪৪ জন ৫০ ৫২
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

একােডিমক শাখা, ইিব

াতক/ াতেকার িডিধারীর
হার

ােয়টেদর হার % ১৭৬৯ ১৭% ১৬২৯ -৭.৯% ২০০০ ২০০০ ২০০০
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

পরীািনয়ক শাখা,
ইিব

পাােয়টেদর হার % ১২৮৪ ৩২% ১২৭৯ ০.৩৮% ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

পরীািনয়ক শাখা,
ইিব

উ িশায় ছাী ভিতর হার তািলকা ির হার % ৩০.৮৮% ৩৯% ৪২% ৪৩% ৪৫%
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

একােডিমক শাখা, ইিব

িবেদশী ছা/ছাী ভিতর হার াস/ি সংা ১৭ জন ১৪ জন ১৫ জন ১৫ জন ১৫ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

ইারাশনাল েড
অােফয়াস  সল,ইিব

িডিা িশাথেদর কম েে
যাগদান

তািলকা ির হার সংা
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

ইসলামী িবিবালয়,
িয়া

ছা-ছাীেদর উ িশায় িবেদশ
গমন

তািলকা ির হার সংা
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

ইসলামী িবিবালয়
িয়া

িশক-কম কতােদর উ িশায়
িবেদশ গমন

াস/ি সংা িশক- ২৮জন িশক- ২২ জন ৪০ জন ৪৫ জন ৫০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

একােডিমক শাখা, ইিব

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন
কাশ

াস/ি সংা ৬৮  ব ১০৫  ব ১২০  ব ১৫০  ব ১৭০  ব
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

জনসংেযাগ

জাতীয় /আজািতক পয ােয়
িশক/িশাথেদর রার অজন

াস/ি সংা ৮  ৮  ৮  ৮  ৮ 
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

একােডিমক শাখা,ইিব
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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

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

াস/ি হার
%
(সংা)

৮.১২% ১৬০
জন

১২.৫০% ১৮০
জন

১১.১১% ২০০
জন

০% ২০০ জন ০% ২০০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর, ইিব

এম এড িডী াস/ি হার
%
(সংা)

২২.৪৫% ১২০
জন

১৬.৬৭% ১৪০
জন

১৪.২৮% ১৬০
জন

০% ১৬০ জন ০% ১৬০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর, ইিব

িডোমা ইন লাইেরী এ
ইনফরেমশন সােয়

াস/ি হার
%
(সংা)

০% ১৫৫ জন
১২.৫% ১৮০
জন

১১.১১% ২০০
জন

০% ২০০ জন ০% ২০০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর, ইিব

চীনা ভাষা কাস  াস/ি হার
%
(সংা)

৫০% ৬০ জন
৩৩.৩৩% ৮০
জন

২৫% ১০০ জন ০% ১০০ জন ০% ১০০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর, ইিব

সা িফেকট ইন ইংিলশ
াংেয়জ াাম

াস/ি হার সংা ৫০% ৬০ জন
৩৩.৩৩% ৮০
জন

২৫% ১০০ জন ০% ১০০ জন ১০০
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর, ইিব

িডোমা ইন ইংিলশ াংেয়জ
াাম

াস/ি হার সংা ৪০ জন ৬০ জন ৮০ জন ৮০ জন
ইসলামী িবিবালয় িয়া ও বাংলােদশ
িবিবালয় মরী কিমশন ও িশামনালয়

আই আই ই আর, ইিব

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৬, ২০২০ ১৫:৪৩ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০১, ২০২০

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



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৬, ২০২০ ১৫:৪৩ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০১, 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] উ
িশার
অিধকতর
সসারণ।

৩০

[১.১]
িবিবালসেহ
নন িবভাগ,
ইউট ও পেদর
িবপরীেত জনবল
অেমাদন

[১.১.১] িনেয়াগত জনবল সমি সংা ২ ৩৭ ০ ৪৫ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৭ ৫০ ৫৫

[১.১.২] অেমািদত নন িবভাগ সমি সংা ১ ৮ ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১২

[১.১.৩] অেমািদত নন
ইউট

সমি সংা ১ ০ ০ ১ .৯ .৮ .৭ .৬ ১ ১

[১.১.৪] অেমািদত নন
পদসহ

সমি সংা ১ ১২৭৫ ১৩৩০ ২৬৫৫ ২৩৯০ ২১২৪ ১৮৫৮ ১৫৯৩ ৩০৭৩

[১.২]
িবিবালেয়র
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.২.১] ১০-তলা িভির উপর
১০-তলা একােডিমক ভবন িনম াণ

সমি
হার
(%)

১.৫ ২৫.০০ ৯১ বিম (১২%)
৬৭১৩ বিম ১৯৪৯.৫০

(২৫%)
৬০৪২ বিম (২৩%) ৫৩৭১ বিম (২০%) ৪৬৯৯ বিম (১৮%) ৪০২৮ বিম (১৫%) ৩৫% ৪০%

[১.২.২] ১০-তলা িভির উপর
১০-তলা ছা হল িনম াণ (হল নং-
০১, আসন সংা ১০০০ ছা)

সমি
হার
(%)

১.৫
৪২২৫ বিম ১৩২৯.৫০

(২৫%)
৩৮০৩ বিম (২৩%) ৩৩৮০ বিম (২০%) ২৯৫৮ বিম (১৮%) ২৫৩৫ বিম (১৫%) ৩০% ৩৩%

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

সমি
হার
(%)

১.৫
৪২২৫ বিম ১৩২৯.৫০

(২৫%)
৩৮০৩ বিম (২৩%) ৩৩৮০ বিম (২০%) ২৯৫৮ বিম (১৮%) ২৫৩৫ বিম (১৫%) ৩৫% ৪০%

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

সমি
হার
(%)

১.৫
৪২২৫ বিম ১৩২৯.৫০

(২৫%)
৩৮০৩ বিম (২৩%) ৩৩৮০ বিম (২০%) ২৯৫৮ বিম (১৮%) ২৫৩৫ বিম (১৫%) ৩৫% ৪০%

[১.২.৫] ১০-তলা িভির উপর
১০-তলা ছাী হল িনম াণ (হল
নং-০২, আসন সংা ১০০০
ছাী)

সমি
হার
(%)

১.৫
৫৬৩৪ বিম ১৭৯৮.৬৮

(৩৩%)
৫০৭১ বিম (৩০%) ৪৫০৭ বিম (২৭%) ৩৯৪৪ বিম (২৩%) ৩৩৮০ বিম (২০%) ৩৫% ৪০%

[১.২.৬] ১০-তলা িভির উপর
১০-তলা িশক ও কম কতাগেণর
আবািসক ভবন িনম াণ (িত
ইউিনট ১০০০ ব..) ১০-তলা
পয  ৩৬ ইউিনট)

সমি
হার
(%)

১.২৫
১০০০ বিম ৩৩২.০০

(২৫%)
৯০০ বিম (২৩%) ৮০০ বিম (২০%) ৭০০ বিম (১৮%) ৬০০ বিম (১৫%) ৩২% ৩০%

[১.২.৭] িবিবালেয়র
াবেরটির ল এ কেলেজর
িবমান এ-েকর ০৩-তলা পয 
ঊখী সসারণ এবং িব-
েকর ০৫-তলা িভির উপর ০৫-
তলা ভবন িনম াণ

সমি
হার
(%)

১ ৭৮.০০ ২৫৫ বিম (৯%)
৮৯৯ বিম ২৭৫.০০

(৩৩%)
৮০৯ বিম (৩০%) ৭১৯ বিম (২৭%) ৬২৯ বিম (২৩%) ৫৩৯ বিম (২০%) ৩২% ৩৩%

[১.২.৮] ১০-তলা িভির উপর
১০-তলা শখ রােসল হেলর িব
ক িনম াণ (আসন সংা ৫০০)

সমি
হার
(%)

১
২৪৬৭ বিম ৭৯৯.০০

(৩৩%)
২২২০ বিম (৩০%) ১৯৭৪ বিম (২৭%) ১৭২৭ বিম (২৩%) ১৪৮০ বিম (২০%) ৩৫% ৩২%

[১.২.৯] ১০-তলা িভির উপর
১০-তলা কম চারীেদর আবািসক
ভবন িনম াণ (িত ইউিনট
৬০০ব.. ১০-তলা পয  ৩৬
ইউিনট)

সমি
হার
(%)

১
৬১৫ বিম ২১০.২৫

(২৫%)
৫৫৪ বিম (২৩%) ৪৯২ বিম (২০%) ৪৩১ বিম (১৮%) ৩৬৯ বিম (১৫%) ৩৩% ৩২%

[১.২.১০] ০৫- তলা িভির উপর
িবমান পরমা িবানী ড. এম.
এ. ওয়ােজদ িময়া িবান অষদ
ভবেনর ঊখী সসারণ (৩য়,
৪থ  ও ৫ম তলা)

সমি
হার
(%)

১
৬৫৫.০০ ২৭৪২ বিম

(৩৪%)
২০১৪ বিম ৪৮১.০০

(২৫%)
১৮১৩ বিম (২৩%) ১৬১১ বিম (২০%) ১৪১০ বিম (১৮%) ১২০৮ বিম (১৫%) ২০ ২১

[১.২.১১] ০৪-তলা িভির উপর
িবমান মীর মশাররফ হােসন
একােডিমক ভবেনর ঊখী
সসারণ (৪থ  তলা)

সমি
হার
(%)

১ ৫০.০০ ২১৫ বিম (৯%)
৫৮১ বিম ১৩৫.২৫

(২৫%)
৫২৩ বিম (২৩%) ৪৬৫ বিম (২০%) ৪০৭ বিম (১৮%) ৩৪৯ বিম (১৫%) ২০ ২১

[১.২.১২] যানবাহন সমি সংা ১

৪৭.৮৮ ১
মাইো ও
১ মাটর
সাইেকল

১৬০.৪৭ ২ বড় বাস ১০০% ৯০ ৮০ ৭০

[১.২.১৩] ১০-তলা িভির উপর
িবমান ১০-তলা িশক ও
কম কতাগেণর আবািসক ভবেনর
ঊখী সসারণ (৬ থেক
১০ম তলা পয  ভাষক, সহকারী
অাপক/সমমােনর কম কতা)

সমি
হার
(%)

০.৭৫ ৮.০০ ৬২ বিম (৩%)
৩৩৬ বিম ১০৩.০০

(৩৪%)
৩০২ বিম (৩০%) ২৬৯ বিম (২৭%) ২৩৫ বিম (২৪%) ২০২ বিম (২০%) ৩৬% ৩২%

[১.২.১৪] 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
হার
(%)

০.৭৫
৭৬২৭ বিম ২১৩৩.৬৬

(৩৩%)
৬৮৬৪ বিম (৩০%) ৬১০২ বিম (২৭%) ৫৩৩৯ বিম (২৩%) ৪৫৭৬ বিম (২০%) ৩২% ২৯%

[১.২.১৫] অিফস যপািত সমি
হার
(%)

০.৭৫ ০ ২০.০০ ৯ িপস (২১%) ১০০% ২৩.৭৫ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ০ ০

[১.২.১৬] আসবাবপ সমি সংা ০.৭৫ ০ ০ ১০০% ৬১৬.২৫ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ০ ০

[১.২.১৭] আষািক ও অা
য়

সমি সংা ০.৭৫ ২৪.০০ (৮%) ১০০% ১০০.০০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ০ ০

[১.২.১৮] পরামশ  সানী (১০
তলা ও তধ  ভবনসেহর মাট
েয়র ০.৮% হাের)

সমি
হার
(%)

০.৭৫
৫০.০০
(১৭%)

১৪৪.০০ (৪৮.৮১%) ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ০ ০
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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%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[১.২.১৯] ০৩-তলা িভির উপর
িবমান ০৩-তলা িচিকৎসা
কের ঊখী সসারণ (৩য়
তলা)

সমি
হার
(%)

০.৭৫ ২৫.০০ ৯১ বিম (১২%)
১৯০ বিম ৫২.২৫

(২৫%)
১৭১ বিম (২৩%) ১৫২ বিম (২০%) ১৩৩ বিম (১৮%) ১১৪ বিম (১৫%) ৩০ ৩৩

[১.২.২০] ০৬-তলা িভির উপর
িবমান বসায় শাসন অষদ
ভবেনর ঊখী সসারণ (৫ম
ও ৬ তলা)

সমি
হার
(%)

০.৫
২৫৩.৩৮ ৯২৪ বিম

(২৬%)
৬৭ বিম ৩২০.০০

(৩৩%)
১০৫১১০ বিম (৩০%) ৯৩৪ বিম (২৭%) ৮১৭ বিম (২৩%) ৭০০ বিম (২০%) ২০ ২১

[১.২.২১] ০৫-তলা িভির উপর
িবমান রবী-নজল অষদ
ভবেনর ঊখী সসারণ (৩য়,
৪থ  ও ৫ম তলা)

সমি
হার
(%)

০.৫
২০১৪ বিম ৪৮৩.২৫

(২৫%)
১৮১৩ বিম (২৩%) ১৬১১ বিম (২০%) ১৪১০ বিম (১৮%) ১২০৮ বিম (১৫%) ৩৫ ৪০

[১.২.২২] ০২-তলা িভির উপর
িবমান বীরে হািমর রহমান
িমলনায়তন (এসিসিস)-এর
এেন ভবেনর ঊখী
সসারণ (২য় তলা)

সমি
হার
(%)

০.৫
২৩৩ বিম ৬৯.২৫

(২৫%)
২০৯ বিম (২৩%) ১৮৬ বিম (২০%) ১৬৩ বিম (১৮%) ১৪০ বিম (১৫%) ৩৫ ৪০

[১.২.২৩] ০৫-তলা িভির উপর
িবমান ০৫-তলা েভা ও
হাউজ উটরেদর কায়াটােরর
ঊখী সসারণ (৫ম তলা)

সমি
হার
(%)

০.৫
৭.০০ ১৯.৮৯ বিম

(৮%)
৬৩ বিম ২২.০০ (২৫%) ৫৭ বিম (২৩%) ৫০ বিম (২০%) ৪৪ বিম (১৮%) ৩৮ বিম (১৫%) ৩৫ ৩২

[১.২.২৪] ০৫-তলা িভির উপর
িবমান ০৫-তলা িশক ও
কম কতাগেণর ২য় ডরিমটির
ভবেনর ঊখী সসারণ (৪থ 
ও ৫ম তলা)

সমি
হার
(%)

০.৫
২৫.০০ ৯৮.৬৯ বিম

(১১%)
২৯৬ বিম ৭৫.০০

(৩৩%)
২৬৬ বিম (৩০%) ২৩৭ বিম (২৬%) ২০৭ বিম (২৩%) ১৭৮ বিম (২০%) ২৫ ৩১

[১.২.২৫] ০৫-তলা িভির উপর
িবমান ০৫-তলা ৮৫০ব.েটর
ভবেনর ঊখী সসারণ (৩য়,
৪থ  ও ৫ম তলা)

সমি
হার
(%)

০.৫
১৩১ বিম ৩৫.৫০

(২৫%)
১১৮ বিম (২২%) ১০৫ বিম (২০%) ৯২ বিম (১৮%) ৭৯ বিম (১৫%) ৩২ ৩৩

[১.২.২৬] িম উয়ন সমি
হার
(%)

০.৫
৩৭৫০ বিম ১৫.২৫

(২৫%)
৩৩৩০ বিম (২২%) ২৯৬০ বিম (২০%) ২৫৯০ বিম (১৮%) ২২২০ বিম (১৫%)

[১.২.২৭] াব. ও বািনক
যপািত, কিমকালস ও
াসওয়ার, ীড়া সরাম ও
মিডকাল যপািত

সমি
হার
(%)

০.৫ ১০০% ১২৫.২৫ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.২.২৮] ফিলত িবান ও
ি অষেদর কীয়
াবেরটির

সমি
হার
(%)

০.৫ ১০০% ২৪৮.০০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.২.২৯] রইন ওয়াটার হারেভ
া (উু জলাশয়) তরী

সমি
হার
(%)

০.৫ ২০৭.০০ (১০০%) (৯০%) (৮০%) (৭০%) ৬০%

[১.২.৩০] গভীর নলপ ও
আষািক যাংশ

সমি
হার
(%)

০
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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%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২] উ
িশা
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ।

২৪

[২.১] সংিবিধব
কায েমর
কােলার

[২.১.১] িসিেকট সভা সমি সংা ১ ৪  ৫  ৬  ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৬

[২.১.২] একােডিমক কাউিল
সভা

সমি সংা ১ ৪ ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৯ ১০

[২.১.৩] অথ  কিম সভা সমি সংা ০.৭৫ ৫ ৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৭ ৮

[২.১.৪] পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস সভা

সমি সংা ০.৭৫ ৫ ৬ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৬ ৬

[২.১.৫] বােজট বাপনা
কিমর সভা

সমি সংা ০.২৫ ২ ২ ৪ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪

[২.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন
(াতক পয ােয়)

[২.২.১] ১ম বষ  ভিত পরীা তািরখ তািরখ ০.৭৫ ০১.১১.১৮ ১-১১-২০১৯ ০১.১২.২০ ০১.১২.২০ ০১.১২.২০ ০১.১২.২০ ০১.১২.২০ ০১.১২.২১ ০১.১২.২২

[২.২.২] াশ আর (১ম
সিমার/ড়া/শষ সিমার)

তািরখ তািরখ ০.৭৫ ১-১-২০১৯ ০১.০১.২০ ০১.০১.২১ ০১.০১.২১ ০১.০১.২১ ০১.০১.২১ ০১.০১.২১ ০১.০১.২২ ০১.০১.২৩

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

তািরখ তািরখ ০.৭৫ ০১.০৭.১৯ ০১.০৭.২০ ০১.০৭.২১ ০১.০৭.২১ ০১.০৭.২১ ০১.০৭.২১ ০১.০৭.২১ ০১.০৭.২২ ০১.০৭.২৩

[২.২.৪] পরীার ফল কাশ
(ড়া / শষ সিমার)

তািরখ তািরখ ০.৭৫ ১৫.০৮.১৯ ১৫.০৮.২০ ১৫.০৮.২১ ১৫.০৮.২১ ১৫.০৮.২১ ১৫.০৮.২১ ১৫.০৮.২১ ১৫.০৮.২২ ১৫.০৮.২৩

[২.৩] আইিস/
আই কাস  বতন

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

সমি সংা ২.২৫ ১৩৯ ৩৯ ১৩০ ১১০ ৯০ ১০২ ৭০ ১৫০ ১৬০
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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%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[২.৩.২] দ জনশির তরীর
জ আইিস কাস 

সমি সংা ১ ১৫ ২৩ ৩৪ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪০ ৪৫

[২.৪] নন
গেবষণাগার ও
কিউটার াব
াপন।

[২.৪.১] ািপত নন গেবষণাগার সমি সংা ১

১৭ 
িবভাগ ও

এক
কীয়
িবান

াবেরটরী

১০  িবভাগ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১২

[২.৪.২] উয়ত/সসািরত
গেবষণাগার।

সমি সংা ১
১২ 
িবভাগ

১৫  িবভাগ ১২  িবভাগ ১০ ৮ ৭ ৬ ২০ ২৫

[২.৪.৩] ািপত/ আিনকায়নত
কিউটার াব

সমি সংা ১ ১৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৪ ১২ ১১ ৩০

[২.৪.৪] িবেশষািয়ত াব
(ইেনােভশন/ফািেকশন/অা)

সমি সংা ১ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৪০ ৪৫

[২.৪.৫] াব যপািত য় গড় % ০.৭৫ ২৫ ৫০ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৯৫% ১০০%

[২.৫] িশণ
কাযম আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত িশণ
(আভরীণ)

সমি সংা ২ ১৬ ১০ ২০ ১৮ ১৪ ১২ ১০ ৩৫ ৪০

[২.৫.২] আেয়ািজত িশণ
(বেদিশক)

সমি সংা ০.৫ ০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[২.৬]
আউটকামেবজড
কািরলাম
ণয়ন/উয়ন

[২.৬.১] উয়নত কাস 
কািরলাম

সমি সংা ১ ৫ ৫ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১২

[২.৬.২] নন ণীত কাস 
কািরলাম

সমি সংা ০.৭৫ ২২ ২৩ ৩৪ ৩০ ২৬ ২২ ২০ ৩৩ ৩৪

[২.৭]
Technology
Festival
আেয়াজন করা

[২.৭.১] আেয়ািজত
Technology Festival

সমি সংা ১ ২ ২ ৩ ২ ২ ২ ২ ২ ২

[২.৮] আইিকউএিস
সল গঠন করা

[২.৮.১] গঠনত আইিকউএিস
সল

সমি সংা ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[২.৯] আইিস সল
গঠন করা

[২.৯.১] গঠনত আইিস সল সমি সংা ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[২.১০] কািভড-১৯
াভাব শমেন
হীত পদেপ

[২.১০.১] হা ািনটাইজার
উৎপাদেন সমতা

গড় হার ২ ০ ৪০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০%

[২.১০.২] জীবা নাশক চার
াপন

গড় হার ১ ০ ১০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ১০০% ১০০%

[২.১০.৩] হা ািনটাইজার
বহােরর েযাগ (আবািসক হল/
াস ম/ শাসিনক ও আবািসক
ভবনসহ ইতািদ)

গড় হার ১ ২ ৪০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০%

[২.১০.৪] মিডেকল সারসেহ
কািভড-১৯ এর সংমন
পরীার েযাগ

সমি সংা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
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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%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩] উ
িশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ।

১৫

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

[৩.১.১] িপএইচ.িড. সমি সংা ১.৫ ৫৯ ৪০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১৮

[৩.১.২] গেবষণার জ সরাসির
ইউিজিস কক দ অদান

সমি সংা ১.৫ ৬৫ল ৮০ল ২ কা ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ২ কা ১০ ল ২ কা ২০ ল

[৩.১.৩] এম.িফল. সমি সংা ০.৫ ৫৪ ৪৪ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ৫০ ৫৫

[৩.১.৪] গেবষণার জ
িবিবালয় থেক দ অদান

সমি সংা ০

[৩.২] সিমনার/
কনফাের/
ওয়াকশপ আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত আজািতক
সিমনার/ ওয়াকশপ/কনফাের

সমি সংা ০.৫ ৮ ১০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২৫ ১৩০

[৩.২.২] আেয়ািজত অভরীণ
সিমনার/ ওয়াকশপ/কনফাের

সমি সংা ০.৫ ১১০ ১২০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১১৮ ১৫০ ১৫৫

[৩.৩] ীত
জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[৩.৩.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন

সমি সংা ০.৫
৭২ 
ব

১২০  ব ১৬০  ব ১৫০ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৬০ ১৬৫

[৩.৪] অনলাইন
াস নবার সমতা
অজন

[৩.৪.১] অনলাইন াস নবার
সমতা া িবভাগ

সমি সংা ০.৫ ১০ ৩০ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪

[৩.৪.২] অা িবভােগর
অনলাইন াস হেণর সমতার
অগিত

সমি % ০.৫ ০ ৩০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ০ ০

[৩.৪.৩] আেয়ািজত অনলাইন
াস

সমি সংা ০.৫ ০ ৫০ ১২৪৬ ১১৩২ ১০২৯ ৯৩৫ ৮৫০ ১৫০০ ১৬০০

[৩.৪.৪] আেয়ািজত অনলাইন
ােস অংশহণত িশাথ

সমি % ০.৫ ৭০% ৭৫% ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% ৯০ ১০০

[৩.৪.৫] অনলাইেন াস নবার
জ াটফম  তরী (নাট:
ম/গল
াসম/াইপ/জআইএসআই
ইতািদ)

সমি সংা ০.৫ ম/গল/এসআই/াইপ ম/গল/এসআই/াইপ ম/গল/এসআই/াইপ ম/গল/এসআই/াইপ ম/গল/এসআই/াইপ ম/গল/এসআই/াইপ ম/গল/এসআই/াইপ ম/গল/এসআই/াইপ

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

[৩.৫.১] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক

সমি সংা ০.৫ ৭৫০ জন ১২০০ জন ১৪০০ জন ১২৬০ জন ১১৩৪জন ১০২০ জন ৯১৮ জন ১৫০০জন ১৫৫০জন

[৩.৬]
িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[৩.৬.১] য়ত বই / ই-কস সমি সংা ১ ৮৩০০ ৮৮০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১২০০০ ১৫০০০

[৩.৬.২] য়ত জান াল/ ই-
জান াল

সমি সংা ০.৫ ৩৭০০০ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০ ৪৫০০০ ৫০০০০

[৩.৭] ববর
জশত বািষ কী
উদযাপন

[৩.৭.১] ববর জীবন ও কম 
িনেয় আেলাচনা সভা

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৮ ৭
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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%

িবভাগীয় অিফেসর কৗশলগত উেসহ

[৩.৭.২] বব ও াধীনতা
িবতক িতেযাগীতা/ িবিভ
সাংিতক অান/ ইতািদ

সমি সংা ১ ৪ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ৩ ৬ ৬

[৩.৭.৩] ববর রাল/ ভায 
িতা

সমি সংা ১ ০ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.৭.৪] বব চয়ার িতা সমি সংা ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৮] িশাথেদর
ি

[৩.৮.১] িবিবালেয়র মােম
দানত িবিভ ি

সমি সংা ০.৫ ৪০ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪০ ৪০

[৩.৯] কা-
কািরলাম কায ম
আেয়াজন করা

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

সমি সংা ০.৫ ১৫ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০

[৪]
সমেঝাতা ও
সহেযািগতা

৬

[৪.১]
িবিবালয়সহ ও
িশ িতােনর
সােথ কাঅপােরশন
ও কালােবােরশন
ি

[৪.১.১] আজািতক িবিবালয়
সেহর সােথ ািরত এমওইউ

সমি সংা ১.৫ ৫ ১০ ৫ ৪ ৪ ৩ ৩ ৭ ৮

[৪.১.২] যৗথ গেবষণা াাম সমি সংা ১.৫ ১ ১ ৩ ৩ ২ ২ ২ ৪ ৪

[৪.১.৩] অভরীণ
িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

সমি সংা ১ ০ ২ ৪ ৩ ৩ ২ ২ ৫ ৬

[৪.২] িশ
কারখানার সােধ
সহেযাগীতা সক
াপন

[৪.২.১] িশ িতােনর সােথ
ািরত এমওইউ

সমি সংা ২
িশ

িতান
১০

িশ িতান ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫
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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

[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, 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 APA Annual Performance Agreement

২ BdREN Bangladesh Research and Education Network

৩ ID Identification

৪ IQAC Institutional Quality Assurance Cell

৫ ACM Association of Computing Machinery

৬ JSTOR Journal Storage

৭ IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers

৮ UGC University Grants Commission

৯ িবমক িবিবালয় মরী কিমশন

১০ IIER Institute of Islamic Education and Research

১১ MLI Modern Language Institute

১২ SA Self Assessment

১৩ DPP Development Project Proposal

১৪ ইিব ইসলামী িবিবালয়
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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] িবিবালসেহ
নন িবভাগ, ইউট ও
পেদর িবপরীেত জনবল
অেমাদন

[১.১.১] িনেয়াগত জনবল িশক, কম কতা ও কম চারী িনেয়াগ সংাপন শাখা, ইিব
িসিেকট কক
িনেয়াগ অেমাদন

ইউিজিস কক পেদর
অেমাদন/ছাড়করণ

[১.১.২] অেমািদত নন িবভাগ
িশক, কম কতা ও কম চারী পেদর
অেমাদন

সংাপন শাখা, ইিব ও ইউিজিস
কক পেদর অেমাদন

ইউিজিস কক পেদর
অেমাদন/ছাড়করণ

িসিেকট কক িনেয়াগ অেমাদন

[১.১.৩] অেমািদত নন ইউট নন িবভাগ চাকরণ সংাপন শাখা, ইিব
িসিেকট কক
িনেয়াগ অেমাদন

িসিেকট কক িনেয়াগ অেমাদন

[১.১.৪] অেমািদত নন পদসহ

অেমািদত
অষদ/িবভাগ/অিফসসেহ জনবেলর
চািহদা অেমাদন এবং
দ,িশিত জনবল
িনেয়াগ/পদোিত

িবমক ও ইসলামী িবিবালয়
িসিেকট কক
িনেয়াগ অেমাদন

িবমক বািষ ক িতেবদন এবং
িবিবালেয়র বািষ ক িতেবদন ও
বােজট বই

[১.২] িবিবালেয়র
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.১] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা একােডিমক ভবন
িনম াণ

ভবন িনম াণ ইিিনয়ািরং শাখা সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[১.২.২] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা ছা হল িনম াণ (হল
নং-০১, আসন সংা ১০০০ ছা)

ভবন িনম াণ ইিিনয়ািরং শাখা সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.৩] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা ছা হল িনম াণ (হল
নং-০২, আসন সংা ১০০০ ছা)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

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

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.৫] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা ছাী হল িনম াণ (হল
নং-০২, আসন সংা ১০০০ ছাী)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.৬] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা িশক ও
কম কতাগেণর আবািসক ভবন িনম াণ (িত ইউিনট ১০০০
ব..) ১০-তলা পয  ৩৬ ইউিনট)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.৭] িবিবালেয়র াবেরটির ল এ কেলেজর িবমান
এ-েকর ০৩-তলা পয  ঊখী সসারণ এবং িব-েকর
০৫-তলা িভির উপর ০৫-তলা ভবন িনম াণ

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.২] িবিবালেয়র
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.৮] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা শখ রােসল হেলর িব
ক িনম াণ (আসন সংা ৫০০)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.৯] ১০-তলা িভির উপর ১০-তলা কম চারীেদর আবািসক
ভবন িনম াণ (িত ইউিনট ৬০০ব.. ১০-তলা পয  ৩৬
ইউিনট)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.১০] ০৫- তলা িভির উপর িবমান পরমা িবানী ড.
এম. এ. ওয়ােজদ িময়া িবান অষদ ভবেনর ঊখী
সসারণ (৩য়, ৪থ  ও ৫ম তলা)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.১১] ০৪-তলা িভির উপর িবমান মীর মশাররফ হােসন
একােডিমক ভবেনর ঊখী সসারণ (৪থ  তলা)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.১২] যানবাহন যানবাহন ইসলামী িবিবালয় সংা ইসলামী িবিবালয়

[১.২.১৩] ১০-তলা িভির উপর িবমান ১০-তলা িশক ও
কম কতাগেণর আবািসক ভবেনর ঊখী সসারণ (৬ থেক
১০ম তলা পয  ভাষক, সহকারী অাপক/সমমােনর
কম কতা)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.১৪] 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

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.১৫] অিফস যপািত অিফস যপািত
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.১৬] আসবাবপ আসবাবপ
ইিিনয়ািরং শাখা,ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.১৭] আষািক ও অা য় আষািক ও অা য় ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.১৮] পরামশ  সানী (১০ তলা ও তধ  ভবনসেহর মাট
েয়র ০.৮% হাের)

পরামশ  সানী
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.২] িবিবালেয়র
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.১৯] ০৩-তলা িভির উপর িবমান ০৩-তলা িচিকৎসা
কের ঊখী সসারণ (৩য় তলা)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.২০] ০৬-তলা িভির উপর িবমান বসায় শাসন
অষদ ভবেনর ঊখী সসারণ (৫ম ও ৬ তলা)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.২১] ০৫-তলা িভির উপর িবমান রবী-নজল অষদ
ভবেনর ঊখী সসারণ (৩য়, ৪থ  ও ৫ম তলা)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.২২] ০২-তলা িভির উপর িবমান বীরে হািমর
রহমান িমলনায়তন (এসিসিস)-এর এেন ভবেনর ঊখী
সসারণ (২য় তলা)

ভবন িনম াণ ইিিনয়ািরং শাখা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.২৩] ০৫-তলা িভির উপর িবমান ০৫-তলা েভা ও
হাউজ উটরেদর কায়াটােরর ঊখী সসারণ (৫ম তলা)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.২৪] ০৫-তলা িভির উপর িবমান ০৫-তলা িশক ও
কম কতাগেণর ২য় ডরিমটির ভবেনর ঊখী সসারণ (৪থ  ও
৫ম তলা)

ভবন িনম াণ
ািনং ও ইিিনয়ািরং
শাখা,ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.২৫] ০৫-তলা িভির উপর িবমান ০৫-তলা
৮৫০ব.েটর ভবেনর ঊখী সসারণ (৩য়, ৪থ  ও ৫ম তলা)

ভবন িনম াণ ইিিনয়ািরং শাখা সংা ইিিনয়ািরং শাখা

[১.২.২৬] িম উয়ন িম উয়ন ইসলামী িবিবালয় সংা ইসলামী িবিবালয়

[১.২.২৭] াব. ও বািনক যপািত, কিমকালস ও
াসওয়ার, ীড়া সরাম ও মিডকাল যপািত

াব. ও বািনক যপািত,
কিমকালস ও াসওয়ার, ীড়া
সরাম ও মিডকাল যপািত

ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.২৮] ফিলত িবান ও ি অষেদর কীয়
াবেরটির

ফিলত িবান ও ি অষেদর
কীয় াবেরটির

ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[১.২.২৯] রইন ওয়াটার হারেভ া (উু জলাশয়) তরী
রইন ওয়াটার হারেভ া (উু
জলাশয়) তরী

ইসলামী িবিবালয় সংা ইসলামী িবিবালয়

[১.২] িবিবালেয়র
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.২.৩০] গভীর নলপ ও আষািক যাংশ গভীর নলপ ও আষািক যাংশ ইসলামী িবিবালয় যানবাহন ইসলামী িবিবালয়
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.১] সংিবিধব
কায েমর কােলার

[২.১.১] িসিেকট সভা সংিবিধব কায ম
কাউিল শাখা ,ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
কাউিল শাখা

[২.১.২] একােডিমক কাউিল সভা সংিবিধব কায ম একােডিমক শাখা, ইিব সংা একােডিমক শাখা, ইিব

[২.১.৩] অথ  কিম সভা সংিবিধব কায ম
অথ  ও িহসাব িবভাগ, ইসলামী
িবিবালয়

সংা
অথ  ও িহসাব িবভাগ, ইসলামী
িবিবালয়

[২.১.৪] পিরকনা, উয়ন ও ওয়াকস সভা সংিবিধব কায ম
েকৗশল অিফস, ইসলামী
িবিবালয়

সংা ইসলামী িবিবালয়

[২.১.৫] বােজট বাপনা কিমর সভা সংিবিধব কায ম
অথ  ও িহসাব িবভাগ, ইসলামী
িবিবালয়

সংা
অথ  ও িহসাব িবভাগ, ইসলামী
িবিবালয়

[২.২] একােডিমক
কােলার ণয়ন (াতক
পয ােয়)

[২.২.১] ১ম বষ  ভিত পরীা সংিবিধব কায ম
কীয় ভিত কিম ইসলামী
িবিবালয়

সংা একােডিমক শাখা, ইিব

[২.২.২] াশ আর (১ম সিমার/ড়া/শষ সিমার) একােডিমক কােলার
পরীা িনয়ক ও একােডিমক
শাখা ইসলামী িবিবালয়

তািরখ
পরীা িনয়ক ও একােডিমক শাখা
ইসলামী িবিবালয়

[২.২.৩] পরীা আর (১ম সিমার/ ড়া/শষ সিমার) একােডিমক কােলার
পরীা িনয়ক ও একােডিমক
শাখা ইসলামী িবিবালয়

তািরখ
পরীা িনয়ক ও একােডিমক শাখা
ইসলামী িবিবালয়

[২.২.৪] পরীার ফল কাশ (ড়া / শষ সিমার) একােডিমক কােলার
পরীা িনয়ক ও একােডিমক
শাখা ইসলামী িবিবালয়

তািরখ
পরীা িনয়ক ও একােডিমক শাখা
ইসলামী িবিবালয়

[২.৩] আইিস/ আই
কাস  বতন

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

অষদ/িবভাগ একােডিমক শাখা, ইিব তািরখ
ইসলামী িবিবালেয়র সংি
অিফস/সকশন

[২.৩] আইিস/ আই
কাস  বতন

[২.৩.২] দ জনশির তরীর জ আইিস কাস  অষদ/িবভাগ একােডিমক শাখা, ইিব তািরখ
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৪] নন গেবষণাগার ও
কিউটার াব াপন।

[২.৪.১] ািপত নন গেবষণাগার অষদ/িবভাগ/ইনিউট
েকৗশল অিফস ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৪.২] উয়ত/সসািরত গেবষণাগার। অষদ/িবভাগ/ইনিউট
েকৗশল অিফস ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৪.৩] ািপত/ আিনকায়নত কিউটার াব অষদ/িবভাগ/ইনিউট
আইিস সল ও েকৗশল অিফস
ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৪.৪] িবেশষািয়ত াব (ইেনােভশন/ফািেকশন/অা) সংি িবভােগর চািহদা অযায়ী
ইেনােভশন ম ও েকৗশল অিফস
ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৪.৫] াব যপািত য় সংি িবভােগর চািহদা অযায়ী
পিরকনা উয়ন ও েকৗশল
অিফস ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.৫] িশণ কাযম
আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত িশণ (আভরীণ) দতা উয়ন িনং সল ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৫.২] আেয়ািজত িশণ (বেদিশক) দতা উয়ন িনং সল ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৬] আউটকামেবজড
কািরলাম ণয়ন/উয়ন

[২.৬.১] উয়নত কাস  কািরলাম িশার েগাপেযাগী মান উয়ন
IQAC ও একােডিমক শাখা
ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৬.২] নন ণীত কাস  কািরলাম িশার েগাপেযাগী মান উয়ন
একােডিমক শাখা ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৭] Technology
Festival আেয়াজন
করা

[২.৭.১] আেয়ািজত Technology Festival নন ি উয়ন
েকৗশল অষদ, সংি িবভাগ ও
আইিস সল ইসলামী
িবিবালয়

সংা
েকৗশল অষদ, সংি িবভাগ ও
আইিস সল ইসলামী িবিবালয়

[২.৮] আইিকউএিস সল
গঠন করা

[২.৮.১] গঠনত আইিকউএিস সল িডিজটাল কায ম উয়ন IQAC ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.৯] আইিস সল গঠন
করা

[২.৯.১] গঠনত আইিস সল
িডিজটাল কায েমর উয়ন ও
রণােবণ

আইিস সল ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.১০] কািভড-১৯
াভাব শমেন হীত
পদেপ

[২.১০.১] হা ািনটাইজার উৎপাদেন সমতা কেরানা সংামণ রাধ
মিডেকল সার ও কেরানা
িতেরাধ সল ইসলামী
িবিবালয়

সংা
মিডেকল সার ও কেরানা িতেরাধ
সল ইসলামী িবিবালয়

[২.১০.২] জীবা নাশক চার াপন কেরানা সংামণ রাধ
মিডেকল সার ও কেরানা
িতেরাধ সল ইসলামী
িবিবালয়

সংা
মিডেকল সার ও কেরানা িতেরাধ
সল ইসলামী িবিবালয়

[২.১০.৩] হা ািনটাইজার বহােরর েযাগ (আবািসক হল/
াস ম/ শাসিনক ও আবািসক ভবনসহ ইতািদ)

সীিমত
মিডেকল সার ও কেরানা
িতেরাধ সল ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[২.১০.৪] মিডেকল সারসেহ কািভড-১৯ এর সংমন
পরীার েযাগ

নই
মিডেকল সার ও কেরানা
িতেরাধ সল ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন



ড়া দািখেলর সময়: বার, ন ২৬, ২০২০ ১৫:৪৩ া: ২৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০১, ২০২০

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

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

[৩.১.১] িপএইচ.িড. গেবষণা
একােডিমক শাখা ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.১.২] গেবষণার জ সরাসির ইউিজিস কক দ অদান গেবষণা
একােডিমক শাখা ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.১.৩] এম.িফল. গেবষণা
একােডিমক শাখা ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.১.৪] গেবষণার জ িবিবালয় থেক দ অদান ািবত ক িভিক
অথ  ও িহসাব ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.২] সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত আজািতক সিমনার/
ওয়াকশপ/কনফাের

ািবত ক িভিক
অথ  ও িহসাব ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.২] সিমনার/
কনফাের/ ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.২.২] আেয়ািজত অভরীণ সিমনার/ ওয়াকশপ/কনফাের
অষদ/িবভাগ/ইনিউট কক
িনধ ািরত

একােডিমক শাখা ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.৩] ীত জান ােল
গেবষণা িতেবদন কাশ

[৩.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন
৮ অষদীয় িনয়িমত জান ােল
কািশত

৮ অষদ ও তপজ ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.৪] অনলাইন াস
নবার সমতা অজন

[৩.৪.১] অনলাইন াস নবার সমতা া িবভাগ সীিমত ৩৪ িবভাগ ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.৪.২] অা িবভােগর অনলাইন াস হেণর সমতার
অগিত

েচা অাহত ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.৪.৩] আেয়ািজত অনলাইন াস সীিমত আকাের ৩৪ িবভাগ ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.৪.৪] আেয়ািজত অনলাইন ােস অংশহণত িশাথ
আেয়ািজত অনলাইন ােস
অংশহণত িশাথ

ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.৪.৫] অনলাইেন াস নবার জ াটফম  তরী (নাট:
ম/গল াসম/াইপ/জআইএসআই ইতািদ)

ম/জআইএসআই
৩৪ িবভাগ ও আাইিস সল
ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

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

[৩.৫.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক ইারেনট নটওয়াক
আাইিস সল ইসলামী
িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.৬] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৬.১] য়ত বই / ই-কস ৩১০০ ই-ক
কীয় লাইেরী ও অষদ/িবভাগ
ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.৬.২] য়ত জান াল/ ই-জান াল ৩৭০০
কীয় লাইেরী ও অষদ/িবভাগ
ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৩.৭] ববর জশত
বািষ কী উদযাপন

[৩.৭.১] ববর জীবন ও কম  িনেয় আেলাচনা সভা িনধ ািরত আেলাচনা অান
গত কিম ইসলামী
িবিবালয়

সংা গত কিম ইসলামী িবিবালয়

[৩.৭] ববর জশত
বািষ কী উদযাপন

[৩.৭.২] বব ও াধীনতা িবতক িতেযাগীতা/ িবিভ
সাংিতক অান/ ইতািদ

িনধ ািরত কম চী িভিক
গত কিম ইসলামী
িবিবালয়

সংা গত কিম ইসলামী িবিবালয়

[৩.৭.৩] ববর রাল/ ভায  িতা ৩ ািপত হেয়েছ ইসলামী িবিবালয় কপ সংা ইসলামী িবিবালয় কপ

[৩.৭.৪] বব চয়ার িতা বব চয়ার িতা িতা আেছ
বাংলা িবভাগ ইসলামী
িবিবালয়

সংা বাংলা িবভাগ ইসলামী িবিবালয়

[৩.৮] িশাথেদর ি [৩.৮.১] িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ ি িবান ি মণালয়
একােডিমক শাখা ও অষদ/িবভাগ
ইসলামী িবিবালয়

সংা
একােডিমক শাখা ও অষদ/িবভাগ
ইসলামী িবিবালয়

[৩.৯] কা-কািরলাম
কায ম আেয়াজন করা

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

IQAC আেয়ািজত ২৩ িবভাগ IQAC ইসলামী িবিবালয় সংা IQAC ইসলামী িবিবালয়

[৪.১] িবিবালয়সহ ও
িশ িতােনর সােথ
কাঅপােরশন ও
কালােবােরশন ি

[৪.১.১] আজািতক িবিবালয় সেহর সােথ ািরত
এমওইউ

৮ ৮ িবিভ দশ ও ইিব সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৪.১.২] যৗথ গেবষণা াাম ২
২ অভরীন িবিবালয় ও
ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৪.১.৩] অভরীণ িবিবালয়সেহর সােথ ািরত
এমওইউ

১
িবান ি মনালয় ও
ইসলামী িবিবালয়

সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন

[৪.২] িশ কারখানার
সােধ সহেযাগীতা সক
াপন

[৪.২.১] িশ িতােনর সােথ ািরত এমওইউ ি িয়াধীন ইসলামী িবিবালয় সংা
ইসলামী িবিবালেয়র সংি অিফস
ও সকশন
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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
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

১০-তলা িভির উপর ১০-তলা একােডিমক ভবন িনম াণ েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

িবিবালেয়র াবেরটির ল এ কেলেজর িবমান এ-েকর
০৩-তলা পয  ঊখী সসারণ এবং িব-েকর ০৫-তলা িভির
উপর ০৫-তলা ভবন িনম াণ

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

১০-তলা িভির উপর িবমান ১০-তলা িশক ও কম কতাগেণর
আবািসক ভবেনর ঊখী সসারণ (৬ থেক ১০ম তলা পয 
ভাষক, সহকারী অাপক/সমমােনর কম কতা)

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

অিফস যপািত েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব
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ি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
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

আসবাবপ েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

আষািক ও অা য় েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

পরামশ  সানী (১০ তলা ও তধ  ভবনসেহর মাট েয়র ০.৮%
হাের)

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

সালার ােনল াপন েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

০৫- তলা িভির উপর িবমান পরমা িবানী ড. এম. এ.
ওয়ােজদ িময়া িবান অষদ ভবেনর ঊখী সসারণ (৩য়, ৪থ 
ও ৫ম তলা)

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

০৪-তলা িভির উপর িবমান মীর মশাররফ হােসন একােডিমক
ভবেনর ঊখী সসারণ (৪থ  তলা)

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

০৬-তলা িভির উপর িবমান বসায় শাসন অষদ ভবেনর
ঊখী সসারণ (৫ম ও ৬ তলা)

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

০২-তলা িভির উপর িবমান বীরে হািমর রহমান
িমলনায়তন (এসিসিস)-এর এেন ভবেনর ঊখী সসারণ
(২য় তলা)

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

০৩-তলা িভির উপর িবমান ০৩-তলা িচিকৎসা কের ঊখী
সসারণ (৩য় তলা)

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

০৫-তলা িভির উপর িবমান ০৫-তলা েভা ও হাউজ
উটরেদর কায়াটােরর ঊখী সসারণ (৫ম তলা)

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

০৫-তলা িভির উপর িবমান ০৫-তলা িশক ও কম কতাগেণর
২য় ডরিমটির ভবেনর ঊখী সসারণ (৪থ  ও ৫ম তলা)

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

িম উয়ন েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

াব. ও বািনক যপািত, কিমকালস ও াসওয়ার, ীড়া
সরাম ও মিডকাল যপািত

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব
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ি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
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

ফিলত িবান ও ি অষেদর কীয় াবেরটির েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব

মণালয় / িবভাগ
পিরকনা িবভাগ, পিরকনা
মণালয়

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

েজ অেমাদন, অথ  বরা ও ছাড় করণ িবিবালয় উয়ন
উ িশা বাপনার ণগত
মােনায়ন বাধা হেব


