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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

রিজার, িসেলট িষ িবিবালয়

এবং

সিচব, বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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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:

িসেলট অেলর িবীণ  অনাবািদ জিমসহ িষ বনায়ন পিতেত সাবনাময় সাইাস, চা, িভেলিত ধিনয়া, আদা ও হদ সফলভােব
উৎপাদেনর ফেল িসিব’র গেবষক ও িশাথগণ খা িনরাপায় অবদান রেখেছন। সাউেরসসহ িবমক ও িশা মণালেয়র মােম ায়
১২০ গেবষণা ক চলমান। িশা ও গেবষণায় এই িবিবালয় িশকেদর আ করার জ গেবষণা বরা ি কেরেছ। কািভড-১৯
মহামারীকালীন সমেয়ও িশাথরা যােত অনলাইেন াস করেত পাের সই লে িবমক ও িশা মণালেয়র সহেযািগতা িনেয় মধাবী ও
অল িশাথেদর মােঝ াট েফান ও সহজলভ এমিব সরবরােহর মােম তােদরেক পােঠ মেনােযাগী হেত উৎসািহত করেছ।

সমা এবং চােলসহ:

বিক  মহকারী  নেভল  কেরানা  যা  কািভড-১৯  নােম  সম  িথবী  েড়  তার  ভয়াল  থাবায়  িবগত  ১  বছর  যাবৎ  িবিবালেয়র  িশা
কায ম িবর হেয় পেড়েছ। এ অবার মেও িবিভ অষেদ অনলাইেনর মােম িশা কায ম পিরচালনা করা হে। তেব িশাথেদর
পরীা  হেণর িনয়তা  দান করা  যাে না,  যা  এক িবিবালেয়র জ বড় সমা।  কািভড-১৯ মাকােবলা  কের িবিবালয়েক
সকল পিরিিত মাকােবলা করা এখন এক বড় চােল। িশাথেদর পাঠদােনর জ আিনক াসম সহ অা িবধা িনিত করা,
আিনক াবেরটির, পয া যপািত সরবরাহ িনিত করা, দ ও িিভিক িষিবদ তির করার জ িশা ও গেবষণার পিরেবশ
তির কের কািভড-১৯ এর াভােবর কারেণ িত িশা কায েমর াভািবক অবায় িফিরেয় িনেয় এেস িষ উৎপাদন ি ও খা
িনরাপার ধারা অাহত রাখা এই সমেয়র বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

অনলাইেনর মােম িশা কায ম পিরচালনার ে সমেয়াপেযাগী বা হেণর মােম িবিবালেয়র ইারেনট াইউথ ি করা।
িবেদশী িশাথেদর আ করার জ অবকাঠােমা ও িসহ অা িবধার বা করা। িষর অপার সাবনােক কােজ লািগেয় িবিভ
গেবষণা ক হণ ও ািপং াটান  উতকরণ কের নন নন জাত অ িকরেণর মােম উানতািক ফসল, ািণ ও মৎসদ,
জলািম ও িষ উয়েন জলবা সিহ নন নন ি উাবন ও হার এবং িষ উৎপাদন ির মােম জািতর জনেকর েযা
কা গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমী জনেনী শখ হািসনা সরকােরর পক ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডা ান ২১০০
বাবায়েনর  জ  দেশ  ষম  ও  িনরাপদ  খা  িনরাপা  বলয়  িনিত  করা  এই  িবিবালেয়র  অতম  ল।  িবিবালেয়র  নন
মাারান ত করার িকয়াধীন রেয়েছ যােত ময়াদ ৩০ বছর ময়াদী পিরকনা ণয়ন কের এক িডিপিপ ণয়ন িকয়াধীন রেয়েছ।
উ ক বাবায়ন হেল িবিবালেয়র ২০০ একর জিম অিধেণর িয়াসহ অবকাঠােমা  তরী  এবং িশা  ও গেবষণার  েযাগ  ি
পােব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

* িষ অথ নীিত ও বসায় িশা অষদ ভবেনর (৫ম তলা িভেতর উপর ৫ম তলা) অবিশ কাজ সমারকণ।
* িবিবালেয়র অিডটিরয়াম ভবন িনম াণকাজ সকরণ।
* অনলাইেন িশা ও শাসিনক কায ম চাকরেণর লে অতািনক ভায়াল াসম ত করা এবং িশাথেদর জ
উগিত স ইারেনট সবা চা করা।
* িবিবালেয়র ১০ বছর ময়াদী (২০১৮-২০২৮) সাংগঠিনক কাঠােমা ণয়ন করা।
* নন ইনিউট াপনব ক উতর িশা, গেবষণা ি উাবন ও হারব ক খা িনরাপা িনিত 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, িসেলট িষ িবিবালয়

এবং

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

িষেে সক উতর িশার উয়ন, গেবষণা, ি ও কৗশন উাবন ও হােরর মােম দ মানবসদ তির,
সব পির িনরাপদ খা ও খা িনরাপা িনিতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
িষ িবােনর সােথ সক িশা, গেবষণা িবষেয়র জনশীল িশাদান, নন নন ি উাবন, সসারণ, হার,
িশণ এবং িপািক/বপািক উোগ হেণর মােম দ িষিবদ, িবানী ও িিবদ তির কের দাির িবেমাচন এবং
খা ও ি িনরাপা বলয় ি করা এই িবিবালেয়র ধান ল।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. িষ িশায় ি বহােরর মােম িশা ও গেবষণার নগত মান িনিতকরণ।
২. িষ উয়েন তািক ও বহািরক ানস দ িষিবদ, িষ ও িষ সংি িবষেয় (ািণজ, িষ, মাৎ) িবানী
ও ি তিরর লে দশীয় ও আজািতক মানস িবিভ িশেণর বা হণ।
৩. গেবষকেদর জ দশীয় ও আজািতক মােনর নটওয়াক এর েযাগ িবধা িকরণসহ গেবষণার ণগত মান
উয়েনর মােম িনরাপদ ও িস খাে িনভরতা অজন করা।
৪. িষ িশায় অিধকতর সসারণ।
৫. উিশার জ িবিবালয় ও িশ/িচিকৎসা িতানসেহর সােথ সমেঝাতা ও সহেযািগতা ি করা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িষ ধান দশ িহেসেব িষ িশা হেণ দতা অজন এবং উ িশার ণগত উয়েনর লে িনিদ  পিরকনা
ণয়ন এবং  ছাছাীেদর  জ িত বছর  সংিবিধব ও একােডিমক কােলার  ণয়ন করা  হয়।  দ ও কািরগির  ান
স  িষ  িবষয়ক  ােয়ট  িবিবালয়  হেত  বর  হেব  এবং  তােদর  মােম  দেশর  িষ  উয়ন,  খা  িনরাপা,
জলবার বিক পিরবতেন ইিতবাচক িমকা রাখা সব হেব। িবিবালেয়র িবিভ গেবষণা কের মােম িসেলট
অেলর অনাবািদ জিমসহ আবাদেযা করার লে অল িভিক সাইাস, ঔষিধ , আগর উৎপাদন, চা িশ, মৎ
সদ, ািণসদ, িবীণ  জলািমর উয়ন কের িবিবালয়েক এিগেয় িনেয় যাওয়া। িবিবালেয়র িবিভ অষদ,
িবভাগ, শাখা ও দরসেহর উয়নলক কায েমর ায়ন করা এবং েয়াজেন িশণ দান করা। েয়াজনেবােধ
িবিবালেয়র যেকান কায েমর ায়ন ও চািহদা িনপেনর লে কিমশন কক িরত িবেশষ দল
িবিবালেয়র কায ম পিরদশ ন ও ায়ন কের থােক।
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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

িপএইচিড াােম ভিত িপএইচিড াােম ভিত সংা ১ ২ ৫ ৩ ৫ ইউিজিস ও িবিবালয় পা-ােয়ট ািডজ অষদ

িপএইচিড সকারী দানত িপএইচিড িডী সংা ৮ ৮ ৮ ৪ ৩ ইউিজিস ও িবিবালয় পা-ােয়ট ািডজ অষদ

এমএস াােম ভিত ভিতত এমএস িশাথ সংা ২৬১ ২২১ ২২৮ ২৩২ ২৩৬ ইউিজিস ও িবিবালয় পা-ােয়ট ািডজ অষদ

এমএস িডি দান দানত এমএস িডী সংা ২৬১ ২৬০ ১৬৭ ১৮৪ ২১৫ ইউিজিস ও িবিবালয় পা-ােয়ট ািডজ অষদ

াতক িডীধারীর হার পাশত াতক িডীধারী % ৯৯.৫৭ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ইউিজিস ও িবিবালয় িশা শাখা, রিজার কায ালয়

উিশায় ছাী ভিতর হার ভিতত ছাী সংা ১৯৪ ১৯৪ ১৯৪ ১৯৪ ১৯৪ ইউিজিস ও িবিবালয় িশা শাখা, রিজার কায ালয়

িবেদশী িশাথ এনেরালেম ভিতত িবেদশী িশাথ সংা ০ ২ ৩ ৩ ৩ ইউিজিস ও িবিবালয় িশা শাখা, রিজার কায ালয়

উপজািত কাটায় ভিত ভিতত উপজািত িশাথ সংা ১ ২ ৩ ৩ ৩ ইউিজিস ও িবিবালয় িশা শাখা, রিজার কায ালয়

িেযাা কাটায় ভিত
িেযাা কাটায় ভিতত
িশাথ

সংা ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ইউিজিস ও িবিবালয় িশা শাখা, রিজার কায ালয়

ীত জাণ ােল গেবষণা কম  কাশ কািশত গেবষণা কম  সংা ১৮ ১৬ ২০ ২২ ২৩ ইউিজিস ও িবিবালয় সাউেরস

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ২০:২০ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ২০:২০ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, 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] িষ িশায়
ি
বহােরর
মােম িশা ও
গেবষণার নগত
মান
িনিতকরণ।

২০

[১.১] একােডিমক কােলার
ণয়ন

[১.১.১] ভিত পরীা  তািরখ তািরখ ১ ২৭.১১.২১ ২৪.০৯২০২২ ২০.১২২০২২ ১৫.০২২০২৩ ১৪.০৩২০২৩ ১৪.০৫২০২৩ ১১.০৬২০২৩ ১০.০৯২০২৪ ২০.০৯২০২৫

[১.১.২] লেভল-১, সিমার-
১ াশ আর

তািরখ তািরখ ১ ১৬.০৩.২২ ০১.১২.২২ ০১.০১.২৩ ০১.০৪.২৩ ০১.০৭.২৩ ০৮.০৮.২৩ ১৩.০৯২০২৩ ০১.১২২০২৪ ০১.১২২০২৫

[১.১.৩] ড়া সিমার
(লেভল-৪, সিমার-২) াশ
আর

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০১.২১ ১৬.০৮.২২ ০২.০৭.২৩ ০২.০৮.২৩ ০৫.১০.২৩ ১০.১১.২৩ ০৮.১১.২৩ ০২.০৭.২৪ ০১.০৭.২৫

[১.১.৪] পরীার ফল কাশ
(লেভল-১, সিমার-১)

তািরখ তািরখ ১ ২২.০৮.২২ ২৬.০৫.২৩ ২৬.০৬.২৩ ০১.০৮.২৩ ০৩.০৯.২৩ ০৪.১০.২৩ ০৫.১১.২৩ ২৬.০৬.২৪ ২৬.০৬.২৫

[১.১.৫] পরীার ফল কাশ
(লেভল-৪, সিমার-২)

তািরখ তািরখ ১ ২০.০১.২২ ২৬.১২.২৩ ২৬.১২.২৩ ০৪.০১.২৪ ০৫.০২.২৪ ০৬.০৩.২৪ ০৮.০৪.২৪ ২৬.১২.২৪ ২৮.১২.২৫

[১.২] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[১.২.১] িসিেকট সভা সমি সংা ৩ ১ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪

[১.২.২] একােডিমক কাউিল
সভা

সমি সংা ২ ১ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪

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

[১.২.৪] ভিত কিমর সভা সমি সংা ১ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১ ১ ৪ ৪

[১.২.৫] পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস সভা

সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ১ ১

[১.২.৬] বােজট বাপনা
কিমর সভা

সমি সংা ১ ০ ১ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪

[১.৩] িশাথেদর ি

[১.৩.১] িবিবালেয়র
মােম দানত িবিভ ি

সমি সংা ১ ৯৬৪ ১২৬০ ১৪৯৩ ১৩৪৩ ১১৯৪ ১০৪৫ ৮৯৫ ১৭২৪ ১৯৬০

[১.৩.২] বাড  ি সমি সংা ১ ২২ ৩০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪০ ৪৫

[১.৩.৩] অা ি সমি সংা ১ ১৪ ১৬ ১৬ ১৬ ১৫ ১৪ ১২ ২০ ২৫

[১.৪] কা-কািরলাম
কায ম আেয়াজন

[১.৪.১] সাংিতক অান ও
িবতক িতেযািগতা

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৪.২] ইনেডার
গমস/আউটেডার গমস

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ২০:২০ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, 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 

[২] িষ উয়েন
তািক ও
বহািরক
ানস দ
িষিবদ, িষ ও
িষ সংি
িবষেয় (ািণজ,
িষ, মাৎ)
িবানী ও
ি তিরর
লে দশীয় ও
আজািতক
মানস
িবিভ
িশেণর
বা হণ।

১৫
[২.১] িশণ কায ম
আেয়াজন

[২.১.১] িশকের িশণ সমি সংা ৬ ১১ ১ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৫ ১৫

[২.১.২] কম কতাের
িশণ

সমি সংা ৫ ৫ ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০

[২.১.৩] কম চারীেদর িশণ সমি সংা ৪ ০ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৮ ৮

[৩] গেবষকেদর
জ দশীয় ও
আজািতক
মােনর
নটওয়াক এর
েযাগ িবধা
িকরণসহ
গেবষণার ণগত
মান উয়েনর
মােম িনরাপদ
ও িস
খাে িনভরতা
অজন করা।

১৫

[৩.১] িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণাল ফলাফল

[৩.১.১] গেবষণার জ
সরাসির ইউিজিস কক দ
অদান

মিত টাকা ৪ ১.০০ ২.০০ ২.৫০ ২.২০ ২.১০ ২.০০ ১.৯০ ৩.০০ ৩.৫০

[৩.২]
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.২.১] আজািতক
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের

সমি সংা ৪ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৩.২.২] আভিরন
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের

সমি সংা ২ ০ ০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬০ ৬০

[৩.৩] ীত জাণ ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[৩.৩.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন

সমি সংা ১ ৫১ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০

[৩.৪] িবিবালেয় লাইেরী
িবধা সসারণ

[৩.৪.১] য়ত বই সমি সংা ২ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ১৫২ ১৫০

[৩.৪.২] য়ত জাণ াল সমি সংা ২ ৩৪ ৪৬ ৭৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৪৬ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ২০:২০ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, 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 

[৪] িষ িশায়
অিধকতর
সসারণ।

১০
[৪.১] িবিবালেয়র ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[৪.১.১] অিডটিরয়াম ভবন
িনম াণ (২য় তলা িভেতর উপর
২য় তলা)

সমি % ৫ ৫৫.১১ ২১.২৪ ৭.৯০ ৭.০০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ০ ০

[৪.১.২] িবিবালেয়র
অিডটিরয়ােমর অবিশ কাজ
(যমন: এেকায়ািক,
সাউফসহ ইেিরয়র
িডজাইন, অিডও এবং িভিডও
ইউিনট, জ ও জ লাইং,
কীয় শীতাতপ িনয়ণ
বা, ইেলকিকাল সাব-
শন, জনােরটর,
অিিনব াপক বা এবং
অা সংি কাজ)

মিত % ৫ ২৭.৪৩ ১০.৯৭ ৬১.৫৯ ৫৫.০০ ৫০.০০ ৪০.০০ ৩০.০০ ০ ০

[৫] উিশার
জ
িবিবালয় ও
িশ/িচিকৎসা
িতানসেহর
সােথ সমেঝাতা
ও সহেযািগতা
ি করা।

১০

[৫.১] দশী ও িবেদশী
িবিবালেয়র সােথ কা-
অপােরশন ও কালাবেরশন
ি

[৫.১.১] আভিরন
িবিবালেয়র সােথ ািরত
এমওইউ

সমি সংা ৫ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ৩ ৫

[৫.১.২] আজািতক
িবিবালেয়র সােথ ািরত
এমওইউ

সমি সংা ৩ ২ ২ ৫ ০ ০ ০ ০ ৫ ৮

[৫.২] িশ/িচিকৎসা
িতােনর সােথ সহেযািগতার
সক ি

[৫.২.১] িচিকৎসা িতােনর
সােথ ািরত এমওইউ

সমি সংা ২ ৩ ৩ ৫ ০ ০ ০ ০ ১০ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ১৩, ২০২২ ২০:২০ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ১৯, 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,  িসেলট  িষ  ি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,  িসেলট  িষ  িবিবালয়-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
িসেলট িষ িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ IQAC ইউশনাল কায়ািল এের সল

২ Mbps মগাবাইট পার সেক

৩ SIP ল ইভেম েজ

৪ UDL ইউিনভািস  িডিজটাল লাইেরী

৫ ইউিজিস ইউিনভািস  াস কিমশন

৬ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী 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] একােডিমক কােলার ণয়ন

[১.১.১] ভিত পরীা  িশা শাখা
ভিত পরীা অিত হওয়া সংা সভার কায িববরণী,
িবি

[১.১.২] লেভল-১, সিমার-১ াশ আর িডন কাউিেলর আহবায়ক ত ছক, অনলাইন াস ন, াস ন

[১.১.৩] ড়া সিমার (লেভল-৪, সিমার-২) াশ আর িডন কাউিেলর আহবায়ক ত ছক, অনলাইন াস ন, াস ন

[১.১.৪] পরীার ফল কাশ (লেভল-১, সিমার-১) িডন কাউিেলর আহবায়ক ফলাফল কােশর িবি, িশাথেদর আইিড নরসহ

[১.১.৫] পরীার ফল কাশ (লেভল-৪, সিমার-২) িডন কাউিেলর আহবায়ক ফলাফল কােশর িবি, িশাথেদর আইিড নরসহ

[১.২] সংিবিধব কায েমর কােলার

[১.২.১] িসিেকট সভা পিরষদ শাখা
পিরষদ শাখা কক িরত প, িবি, উপিিতর তািলকা,
সভার এেজা, সভার কায িববরণী

[১.২.২] একােডিমক কাউিল সভা পিরষদ শাখা
পিরষদ শাখা কক িরত প, িবি, উপিিতর তািলকা,
সভার এেজা, সভার কায িববরণী

[১.২.৩] অথ  কিমর সভা অথ  ও িহসাব শাখা
অথ  ও িহসাব শাখা কক িরত প, িবি, ল বােজট
বরাের প

[১.২.৪] ভিত কিমর সভা িশা শাখা
ত ছক, সভা আেয়াজেনর তািরখ, আেলাচ িচ, সদেদর
সংা/উপিিতর সংা, সভার নাশ/অিফস আেদশ ারক
নং সহ

[১.২.৫] পিরকনা, উয়ন ও ওয়াকস সভা পিরকনা, উয়ন ও ওয়াক দর
ত ছক, সভা আেয়াজেনর তািরখ, আেলাচ িচ, সদেদর
সংা/উপিিতর সংা, সভার নাশ/অিফস আেদশ ারক
নং সহ

[১.২.৬] বােজট বাপনা কিমর সভা অথ  ও িহসাব শাখা সভা আহবােনর তািরখ, িবি,

[১.৩] িশাথেদর ি

[১.৩.১] িবিবালেয়র মােম দানত িবিভ ি িবিবালেয়র হলসহ িা িশাথেদর তািলকা

[১.৩.২] বাড  ি িশা শাখা, রিজার কায ালয় িােদর তািলকা

[১.৩.৩] অা ি িশা শাখা, রিজার কায ালয় িােদর তািলকা

[১.৪] কা-কািরলাম কায ম আেয়াজন [১.৪.১] সাংিতক অান ও িবতক িতেযািগতা ছাপরামশ  ও িনেদ শনা দর ত ছক, অান আেয়াজেনর কিপ

[১.৪] কা-কািরলাম কায ম আেয়াজন [১.৪.২] ইনেডার গমস/আউটেডার গমস শরীরচচ া িশা িবভাগ ত ছক, অান িতর আেলাচিচ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.১] িশণ কায ম আেয়াজন

[২.১.১] িশকের িশণ আইিকউএিস ত ছক এবং তািলকা

[২.১.২] কম কতাের িশণ আইিকউএিস ত ছক এবং তািলকা

[২.১.৩] কম চারীেদর িশণ আইিকউএিস ত ছক এবং তািলকা

[৩.১] িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণাল ফলাফল [৩.১.১] গেবষণার জ সরাসির ইউিজিস কক দ অদান অথ  ও িহসাব শাখা এবং সাউেরস িবমক কক অথ  বরাের কিপ

[৩.২] সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ আেয়াজন
[৩.২.১] আজািতক সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের িডন কায ালয়, মাৎিবান অষদ সিমনার আেয়াজেনর অেমাদেনর কিপ, িলফেলট

[৩.২.২] আভিরন সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের সাউেরস ও আইিকউএিস ত ছক

[৩.৩] ীত জাণ ােল গেবষণা িতেবদন কাশ [৩.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সাউেরস কািশত জাণ ােলর তািলকা

[৩.৪] িবিবালেয় লাইেরী িবধা সসারণ
[৩.৪.১] য়ত বই লাইেরী শাখা বইেয়র তািলকা

[৩.৪.২] য়ত জাণ াল লাইেরী শাখা জাণ ােলর তািলকা

[৪.১] িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[৪.১.১] অিডটিরয়াম ভবন িনম াণ (২য় তলা িভেতর উপর ২য় তলা) পিরকনা, উয়ন ও ওয়াক দর
সংি দর কক তয়নপ, ত ছক, িবি, সভার
কায িববরণী

[৪.১.২] িবিবালেয়র অিডটিরয়ােমর অবিশ কাজ (যমন: এেকায়ািক,
সাউফসহ ইেিরয়র িডজাইন, অিডও এবং িভিডও ইউিনট, জ ও জ
লাইং, কীয় শীতাতপ িনয়ণ বা, ইেলকিকাল সাব-শন,
জনােরটর, অিিনব াপক বা এবং অা সংি কাজ)

পিরকনা, উয়ন ও ওয়াক দর
সংি দর কক তয়নপ, ত ছক, িবি, সভার
কায িববরণী

[৫.১] দশী ও িবেদশী িবিবালেয়র সােথ কা-
অপােরশন ও কালাবেরশন ি

[৫.১.১] আভিরন িবিবালেয়র সােথ ািরত এমওইউ িশা শাখা, রিজার কায ালয় সংি শাখা কক িরত ত ছক

[৫.১.২] আজািতক িবিবালেয়র সােথ ািরত এমওইউ িশা শাখা, রিজার কায ালয় সংি শাখা কক িরত ত ছক

[৫.২] িশ/িচিকৎসা িতােনর সােথ
সহেযািগতার সক ি

[৫.২.১] িচিকৎসা িতােনর সােথ ািরত এমওইউ িশা শাখা, রিজার কায ালয় সংি শাখা কক িরত ত ছক
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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
িশাথেদর ি বাড  ি মািমক ও উ মািমক িশা বাড , বাংলােদশ ির সংা ও টাকার পিরমাণ

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িষ অথ নীিত ও বসায় িশা অষদ ভবন িনম াণ (৫ম তলা িভেতর উপর ৫ম তলা) অবিশ কাজ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ও অদান

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন অিডটিরয়াম ভবন িনম াণ (২য় তলা িভেতর উপর ২য় তলা) বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ও অদান

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন ওয়াকশপ ভবন িনম াণ (২য় তলা িভেতর উপর ১ম তলা) বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ও অদান

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িষ েকৗশল ও কািরগির অষদ ভবন িনম াণ (৫ম তলা িভেতর উপর ৫ম তলা) বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ও অদান

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
িবিবালেয়র অিডটিরয়ােমর অবিশ কাজ (যমন: এেকায়ািক, সাউফসহ ইেিরয়র িডজাইন,
অিডও এবং িভিডও ইউিনট, জ ও জ লাইং, কীয় শীতাতপ িনয়ণ বা, ইেলকিকাল
সাব-শন, জনােরটর, অিিনব াপক বা এবং অা সংি কাজ)

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ও অদান

িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণাল ফলাফল গেবষণার জ সরাসির ইউিজিস কক দ অদান বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন বােজট ও অদান
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


