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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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এবং
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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:

২০১৯-২০২০ িশাবেষ  াতক পয ােয় িষ িবিবালয়সেহর  পিতেত িলিডং িবিবালয় িহেসেব ভিত কাযম সফলভােব
বাবায়ন করা; িবিবালেয় ড সফ ােনজেম, এিকালচারাল মেটেরালিজ এবং বােয়াইনফরেম ইিিনয়ািরং িবভাগ খালা;
অবকাঠােমা ও িবেশষািয়ত াবেরটিরসেহর উয়ন, উািবত ির বািণিজকরণসহ িশা ও শাসিনক কায মেক ই-বাপনার
আওতায় আনয়ন; িনজ আেয়র উৎস ি; িবিবালেয়র কীয় াবেরটিরেত আইিসিপএমএস এবং িডএনএ িসেয়ার গেবষণা য
সংেযাজন; বাউেরস-এর আওতায় পিরচািলত গেবষণা কের িভিেত জিমর উৎপাদন ও উব রতা িেত আমন বােরার মােঝ িশম চাষ
পিত উাবন, দিশ জািতর মাছ িদেয় মশা িনধন, ইিলেশর জীবনরহ উোচন, পামওেয়ল িয়াজাতকরণ মিশন, ােরাগ িতেরাগী
গেমর নন জাত উাবনসহ উািবত ি মাঠ পয ােয় অব করণ; ধান কােনার জ বাউ এসআর য উাবন; গর েসেলািসস
রােগর জীবা শনা ও জীবন রহ উোচন; ড রােগর িসেরাটাইপ উাবন; লবণ সহনশীল সিরষার জাত উাবন; অিধক মাংস ও িডম
উৎপাদনশীল বাউ সাদা কালা হেসর জাত উাবন; িবেদিশ ছা-ছাীেদর ভিত ও সািব ক সহেযািগতার জ ইারাশনাল ড াপন;
সকল ছা-ছাীেদর অনলাইেন ভিত ও পরীার িফ দােনর বাসহ া বীমার বা করা; বাউএক এর অধীেন সসারণ ও ি
হার িবষেয় ছা-ছাী. মাঠকম ও চাষীেদর হােত-কলেম িশণদানসহ নন ি সেক উু করণ ও হার; জাম াজম সার
থেক ফল, সবিজ ও মশলার একানই জাত জাতীয় বীজ বাড  কক িনবিত; িজআই এর অধীেন দেশর পাবিলক িবিবালেয়র
িশক ও কম কতােদর জ ফাউেশন িনংসহ িবান ও ির িবিভ িবষেয় িনয়িমত িশণ দান।

সমা এবং চােলসহ:

*িষর আিনকায়ণ, িষ-ত ত ও যাগােযাগ ির বহার, কািরগির, েকৗশল ও িষ িবান সংি নন নন িবষয় খালা; *
আিনক মানসত ণীক, িবেশষািয়ত গেবষণাগার, আবািসকহল িনম াণসহ চািররতেদর আবাসন সমা সমাধােনর লে েয়াজনীয়
অবকাঠােমাগত িবধািদ ি করা; * দাির িবেমাচনসহ খা ও ির িনরাপা িবধােনর ােথ  গেবষণা খােত অথ ায়েনর বা করা; *
িশকেদর িশা-কািরলাম, পাঠদান পিত ও গেবষণা িবষেয় উতর িশেণর মােম দ মানবসদ তিরসহ িশক, কম কতা ও
কম চারীেদর কম দতা ির জ পশাগত িশণদান।

ভিবৎ পিরকনা:

দেশর  খা  ও  ি  িনরাপা  িনিতকরেণ  দ  িষিবদ  গেড়  তালা;  *  িপািক  সহেযািগতার  আওতায়  উচচ  িশার  েযাগ  ি,
িভিজং েফসারিশপ এবং দিশ/িবেদিশ িপািক/বপািক গেবষণা কায  পিরচালনায় সরকাির বসরকাির খাত হেত আিথ ক সহায়তা
ি করা; * িষ সংি িবষয় ও উািবত ি িনেয় আজািতক সিমনার ও ওয়াকশেপর আেয়াজন করা; * মিডিসনাল া হাব
গেড় তালা; পিরেবশ সিহ উ ফলনশীল শজাত উাবেনর লে গেবষণা ক হণ এবং উািবত ি মাঠ পয ােয় সসারেণ
িবিবালয় পিরবারেক সৃ করা; * বজ থেক সংেযাজক প উৎপাদন; * বািব‘র ােয়টেদর সািব ক কম কাের তভাার
গেড় তালা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

NAC-এ  হওয়ার লে াতক পয ােয় কাস -কািরলাম নিব াসহ াব ও িরসাচ -াব আিনক বািনক যপািত ও
সরামািদ ি করা; ইারেনট এর গিত িসহ ই-গভােন িসেম বতন, আইিপ কােমরা াপন কায ম গিতশীল করা;
সরকার ঘািষত পক বাবায়েন িবিবালেয়র এক েগাপেযাগী মাার ান ণয়নসহ ণ া অগ ােনাাম তির;
ADB এর অথ ায়েন উতর িষ িশা, গেবষণা ও উয়ন শীষ ক গেবষণা ক পিরচালনাসহ উািবত ি মাঠ পয ােয় ত
সসারণ ও হার করা
হাওর ও চর উয়ন ইনিউট হেত এমএস/িপএইচ.িড িডী দান এবং CoETL এর কায মেক অিধকতর গিতশীল 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, বাংলােদশ িষ িবিবালয়

এবং

সিচব,  বাংলােদশ  িবিবালয়  মরী  কিমশন-এর  মে  ২০২১  সােলর  ন  মােসর  ২৩  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)

াট  (Smart) িষ বাপনার মােম দ িষিবানী তিরসহ উতর িষিশা, গেবষণা, সসারণ ও িশণ

১.২ অিভল (Mission)
দেশর দাির িবেমাচন এবং খা ও ি িনরাপা িনিত করার লে মানসত েগাপেযাগী উতর িষ িশাসহ গেবষণা,
ি উাবন, সসারণ, িশণ এবং িপািক/বপািক সহেযািগতালক উোগ হণ করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. উতর িষিশার অিধকতর সার
২. উতর িষিশা বাপনায় ণগতমান িনিতকরণ
৩. িষিশা গেবষণােক িবমােন উীতকরণ
৪. িষ ি উাবন ও সসারণ
৫. কািরগির িশেণ দ মানবসদ তির

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিবালেয়র কাস -কািরলাম েগাপেযাগী ও িবমােনর উীত করার মােম টকসই উয়ন লমাা বাবায়ন
এবং  দেশর  খা  ও  ি  িনরাপা  িনিত  করাসহ  িবান  ও  ি  িভিক  েগাপেযাগী  দ  িষিবদ,  িষিবানী,
িিবদ তির করা;
২. সরকােরর ৭ম/৮ম পবািষ ক পিরকনা (২০১৬-২০)-এর সােথ সাম রেখ জািতসংঘ ঘািষত টকসই উয়ন
লসহ সফলভােব বাবায়ন এবং জাতীয় ও আজািতক চািহদার িতফলন ঘেয় িবিবালেয় নন নন ান-
িবান ও ি সিকত িবষয়ািদ কািরলােম অ  করাসহ গেবষণা ক, সসারণ ও িশণকায ম পিরচালনা
করা;
৩. িবিবালয়েক সরকার ঘািষত বাংলােদশ বাষক পিরকনা ২১০০ এর িেত িষ িশা, গেবষণা ও সসারেণর
উৎকষ  ক িহেসেব উীতকরেণর মােম িশিত ও দ মানবসদ ির লে িষ সংি িবােনর সকল শাখায়
গেবষণা িভিক িশা কায ম পিরচালনা, পরীা হণ, িডী দান ও েয়াজনীয় ে অিধি (affiliation)
দান করা;
৪. িতেযািগতালক িববার উপেযাগী গেবষণা পিরচালনা, িষ উয়েন আিনক ি উাবন ও ষকেদর আথ -
সামািজক অবার উয়েনর লে উািবত িষ ি সসারণ ও হােত-কলেম িশণদান।
৫. িবিবালেয়র িশকেদর জ দেশ ও িবেদেশ উতর িশেণর িবধা ি এবং িশা ও গেবষণা ে অিধকতর
উয়েনর জ জাতীয় ও আজািতক িতান ও সংার সে িপািক/বপািক সহেযািগতালক কায ম হণ করা;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

াতক পয ােয় ছা-ছাী ভিত ভিতত াতক পয ােয় ছা-ছাী সংা ১১৩১ ১১৩০ ১১৩০ ১১৩০ ১১৩০ িবমক ও বািব‘র ছয় অষদ
িবমক-এ িরত বািষ ক িতেবদন ও
বােজট চািহদার িরেপাট 

াতেকার (এম.এস.) পয ােয় ছা-
ছাী ভিত

ভিতত াতেকার পয ােয় ছা-
ছাী

সংা ১৫৩৭ ১৮০৩ ১৭০০ ১৭৫০ ১৮০০
িবমক ও বািব‘র উ িশা ও
গেবষণা কিম সংি িশা
িবভাগ ও ইনিউট

িবমক-এ িরত বািষ ক িতেবদন ও
বােজট চািহদার িরেপাট 

িপএইচ.িড পয ােয় ছা-ছাী ভিত
ভিতত িপএইচ.িড পয ােয় ছা-
ছাী

সংা ৬৪ ২২ ২৫ ২৮ ৩০
িবমক ও বািব‘র উ িশা ও
গেবষণা কিম সংি িশা
িবভাগ

িবমক-এ িরত বািষ ক িতেবদন ও
বােজট চািহদার িরেপাট 

াতক িডীধারীর হার পাসত াতক িডীধারী সংা ৯২৩ ৯৭১ ৯৭৫ ৯৮০ ৯৮৫ িবমক ও বািব
িবমক-এ িরত বািষ ক িতেবদন ও
বােজট চািহদার িরেপাট 

াতেকার (এম.এস.) িডীধারী দানত াতেকার িডি সংা ১১৩১ ৫০০ ৫১০ ৫২০ ৫৩০ িবমক ও বািব
িবমক-এ িরত িিতেবদন ও বােজট
চািহদার িরেপাট 

িপএইচ.িড িডীধারী দাত িপএইচ.িড িডি সংা ২৭ ৭২ ৩০ ৩৫ ৪০ িবমক ও বািব
িবমক-এ িরত িতেবদন ও বােজট
চািহদার িরেপাট 

িবেদশী ছা/ছাএীেদর ভিত ভিতত িবেদশী ছা-ছাী সংা ২১ ২৫ ২৫ ২৮ ৩০ িবমক ও বািব
িবমক-এ িরত িতেবদন ও বােজট
চািহদার িরেপাট 

িশক/কম কতােদর উিশায়
িবেদশ গমন

উ িশায় িশক/কম কতােদর
িবেদশ গমণ

সংা ১০০ ৮৭ ৯০ ৯২ ৯৫ িবমক ও বািব
িবমক-এ িরত িতেবদন ও বােজট
চািহদার িরেপাট 

ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন
কাশ

গেবষণা িতেবদন কাশ সংা ১০৬ ১৬৮ ১৭০ ১৭২ ১৭৫ িবমক ও বািব
িবমক-এ িরত িতেবদন ও বােজট
চািহদার িরেপাট 

পশাগত িডোমা িডী কােস  ভিত িডোমা িডী দান সংা ৪১ ৫২ ৫২ ৫৩ ৫৫
িবমক ও বািব’র িপিজিড -ইন-
আইিস এবং আইিসএফ

িবমক-এ িরত বািষ ক িতেবদন ও
বােজট চািহদার িরেপাট 

উ িশায় ছাী ভিতর হার ভিতত ছাী শতাংশ
১২.২৭
(১২৭১)

১৫.২৬
(১৪৬৫)

০.৩৪ (১৪৭০) ০.৩৪ (১৪৭৫) ০.৩৪ (১৪৮০)
িবমক ও বািব‘র ছয় অষদ
এবং উ িশা ও গেবষণা কিম

িবমক-এ িরত বািষ ক িতেবদন ও
বােজট চািহদার িরেপাট 
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ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

সমা গেবষণা ক সমা গেবষণা সংা ৫১০ ৪৬৪ ৪৭০ ৪৭৫ ৪৮০ বািব ও িবমক
িবমক-এ িরত বািষ ক িতেবদন ও
বােজট চািহদার িরেপাট 

সসারণ ও িশাসহায়ক কায ম
সসারণ ও িশাসহায়ক
কায ম

সংা ১১০০ ১২০০ ১৩০০ ১৩৬০ ১৪০০ বািব
িবমক-এ িরত বািষ ক িতেবদন ও
বােজট চািহদার িরেপাট 

িশণ কায ম িশণ কায ম সংা ৩৯ ৩ ৬৫ ৭০ ৮০ বািব
িবমক-এ িরত িতেবদন ও বােজট
চািহদার িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] উতর
িষিশার
অিধকতর সার

১৫

[১.১] অেমািদত নন
িবভাগ/ইনিউট/সার

[১.১.১]
িবভাগ/ইনিউট/সার

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ০

[১.২] অেমািদত পেদ নন
জনবল

[১.২.১] নন জনবল সমি সংা ২ ৫০ ০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৫০

[১.৩] ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[১.৩.১] সংার ও িনম াণ সমি শতাংশ ২ ১১.১১ ২৮ ১৪.২৮ ১২.৮৫ ১১.৪২ ৯.৯৯ ৮.৫৬ ২৫

[১.৪] নন আসবাবপ [১.৪.১] নন আসবাবপ য় সমি সংা ২ ১০০০ ৩০০০ ১১০০ ৯৯০ ৮৮০ ৭৭০ ৬৬০ ১১০০

[১.৫] াগার সকরণ
[১.৫.১] াগাের বই ও
জান াল য়

সমি সংা ২ ১৮৯৩ ১৭২০ ২৬৪০ ২৩৭৬ ২১১২ ১৮৪৮ ১৫৮৪ ২৬৬০

[১.৬] গােড ন ও িমউিজয়াম
সেহর উয়ন

[১.৬.১] বাটািনকাল গােড ন
ও জাম াজম সাের নন
সংেযাজন

সমি সংা ২ ৩০০ ৩০০ ৩৩৫ ৩০১ ২৬৮ ২৩৪ ২০১ ৩৫০

[১.৬.২] িষ ও িফশ
িমউিজয়ােম নন সংেযাজন

সমি সংা ২ ১৪৮ ১৫৪ ১৭৫ ১৫৭ ১৪০ ১২২ ১০৫ ১৮৫

[১.৭] ফাম সহ থেক আয়
[১.৭.১] ফাম সহ থেক আয়
ি

সমি শতাংশ ১ ৩.৮০ ৪.০২ ৩.৯০ ৩.৫১ ৩.১২ ২.৭৩ ২.৩৪ ৪.০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] উতর
িষিশা
বাপনায়
ণগতমান
িনিতকরণ

১৫

[২.১] কািরলাম, কাস  ও
িসেলবাস েগাপেযাগীকরণ

[২.১.১] কাস  ও িসেলবাস সমি সংা ৩ ১ ২ ২ ১ ১ ০ ০ ২

[২.২] িবভাগ, িরসাচ -াব,
িফ াব ও ওয়াকশেপ
যপািত ও সরামািদ
সরবরাহ

[২.২.১] যপািত ও সরাম সমি সংা ৩ ১৮০ ৩৬৩ ৪১১ ৩৬৯ ৩২৮ ২৮৭ ২৪৬ ৪০০

[২.৩] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[২.৩.১] সমাবতন সমি সংা ০.২৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ০

[২.৩.২] িসিেকট সভা সমি সংা ০.২৫ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৩ ৩

[২.৩.৩] একােডিমক কাউিল
সভা

সমি সংা ০.২৫ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[২.৩.৪] অথ  কিম সভা সমি সংা ০.২৫ ২ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[২.৪] IQAC এর মােম
কম সাদেনর মািসক ও
বািষ ক ায়ন

[২.৪.১] ায়ন সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ১৮ ১৮

[২.৫] বািষ ক িরেপাট  কাশ
িনয়িমতকরণ

[২.৫.১] বািষ ক িরেপাট  সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ১ ১

[২.৬]
িপািকক/বপািকক
সমেঝাতা ারক

[২.৬.১] সমেঝাতাারক সমি সংা ৩ ২০ ৩ ৪৪ ৩৯ ৩৪ ৩০ ২৬ ৪৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িষিশা
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

১৫

[৩.১] িবান ও কািরগির
িবষেয় গেবষণা

[৩.১.১] াতেকার
(এম.এস.)

সমি সংা ১ ৮৬০ ৫৩১ ৮৮০ ৭৯২ ৭০৪ ৬১৬ ৫২৮ ৮৯০

[৩.১.২] িপএইচ.িড সমি সংা ১ ১৩০ ৭৬ ১৪০ ১২৬ ১১২ ৯৮ ৮৪ ১৫০

[৩.২] নন গেবষণা ক
পিরচালনা

[৩.২.১] নন গেবষণা ক সমি সংা ২ ২৫০ ২৪৮ ২৮০ ২৫২ ২২৪ ১৯৬ ১৬৮ ২৯০

[৩.৩] সমা গেবষণা ক [৩.৩.১] সমা গেবষণা ক সমি সংা ২ ২১০ ১৮২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০

[৩.৪] ীত জান ােল গেবষণা
ও িতেবদন কাশ

[৩.৪.১] কািশত গেবষণা সমি সংা ২ ১০০ ১২৮ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৬০

[৩.৫]
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.৫.১]
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ৫০ ৩৭ ৬০ ৫৪ ৪৫ ৪২ ৩৬ ৭৫

[৩.৬] যৗথভােব গেবষণায়
আজািতক নটওয়াক তির

[৩.৬.১] নটওয়াক সমি সংা ১ ৮ ১০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২

[৩.৭] এম.এস/িপএইচিড
ফেলািশপ দান

[৩.৭.১] ফেলািশপ সমি সংা ২ ২৩৫ ২৪৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৬৫

[৩.৮] ক মিনটিরং ও
ইভােয়শান

[৩.৮.১] ক সমি সংা ১ ২৫০ ২৫৫ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৩০

[৩.৯] ববর
জশতবািষ কী উদযাপন

[৩.৯.১] সিমনার/
িসোিজয়াম/ িবিভ িবষেয়
িতেযািগতা কম চী

সমি সংা ১ ০ ৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৯.২]  রাপণ কম চী সমি সংা ০.৫ ০ ১০০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৯.৩] িডিলট িডি দান সমি সংা ০.৫ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৪] িষ ি
উাবন ও
সসারণ

১৫ [৪.১] ি উাবন [৪.১.১] ি সমি সংা ৫ ৩৫ ০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৪৫ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১১:৪০ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৯, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪.২] ি হারলক
সসারণ কম চী পিরচালনা

[৪.২.১] ি হার সমি সংা ৫ ২০ ২৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩৫ ৪০

[৪.৩] মাঠকম ও ষকেদর
িশণ

[৪.৩.১] িশণ সমি সংা ৫ ১৫ ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০

[৫] কািরগির
িশেণ দ
মানবসদ
তির

১০

[৫.১] চারীব  িষ
ােয়ট

[৫.১.১] ছা/ছাী সমি সংা ২ ৪৮২ ০ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৯০০ ৯৬০

[৫.২] চারীকািলন িষ
ােয়ট

[৫.২.১] অা সংায়
কম রত

সমি সংা ২ ১৫০ ৩০ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ২১০ ২৪০

[৫.৩] ফাউেশন িনং [৫.৩.১] িশণাথ সমি সংা ২ ১২৬ ০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৫০ ১৫০

[৫.৪] িশক কম কতা
কম চারী িনং

[৫.৪.১] িশণাথ সমি সংা ২ ১৭৯ ২৭০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১৫০

[৫.৫] মাট িশণ [৫.৫.১] িশণ সমি সংা ২ ৩৯ ৪ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১১:৪০ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৯, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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 ০ ০ ১ ১

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ০ ৩ ২ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ০ ১ ২ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ০ ১ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ০ ০ ২ ২

*সামিয়ক (provisional) ত
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IT PARK BD
Typewritten text
সংেযাজনী

IT PARK BD
Rectangle



িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ Ag. এিকালচার

২ Ag. Econ. এিকালচারাল ইকনিম

৩ Ag. Engg. এিকালচারাল ইিিনয়ািরং

৪ AH এিনাল হাজেবি

৫ AIF একােডিমক ইেনােভশন ফা

৬ BAUEC বাংলােদশ এিকালচারাল ইউিনভািস  এেটনশন সার

৭ BAURES বাংলােদশ এিকালচারাল ইউিনভািস  িরসাচ  িসেম

৮ BdREN (িবিডেরন) বাংলােদশ িরসাচ  এা এেকশন নটওয়াক

৯ BFRI বাংলােদশ িফশ িরসাচ  ইনিউট

১০ BFSA বাংলােদশ ড িসিকউির অেথাির

১১ BINA বাংলােদশ ইনিউট অ িনউিয়ার এিকালচার

১২ BSc ােচলর অ সােয়

১৩ BSERT েরা অ সািসও ইেকােনািমক িরসাচ  অা িনং

১৪ CASR কিম ফর এডভাড ািডজ অা িরসাচ 

১৫ COETL সার ফর একিসেল ইন িচং এ লারিনং

১৬ CRP সার ফর িদ িরেহিবিলেয়শন অ িদ ারালাইজড

১৭ DVM ডর অ ভেটিরনাির মিডিসন

১৮ FAO ড অা এিকালচার অগ ানাইেজশন

১৯ Food Engg. ড ইিিনয়ািরং

২০ GTI ােয়ট িনং ইনিউট

২১ HARDI হাওর এিকালচার িরসাচ  ও চর ডেভালপেম ইনিউট

২২ HEMIS (হিমস) হায়ার এেকশন ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

২৩ HEQEP (হেকপ) হায়ার এেকশন কায়ািল এনহােম েজ

২৪ IADS ইনিউট অ এিিবজেনস অা ডেভলপেম ািডজ

২৫ ICF ইার-িডিসিপনাির সার ফর ড িসিকউির

২৬ ICT ইনফরেমশন অা কিমউিনেকশন টকেনালিজ সল

২৭ IP Camera ইারেনট েটাকল কােমরা

২৮ IQAC ইনিউশনাল কায়ািল অাইের সল

২৯ Mbps াগাবাইট পার সেক

৩০ MS মাার অ সােয়

৩১ NAC াশনাল অােিডেটশন কাউিল

৩২ PGD- in-ICT পা ােয়ট িডেপামা ইন আইিস

৩৩ PhD ডর অ িফলসিফ

৩৪ SMART সলফ মিনটিরং, এনালাইিসস এ িরেপ াং টকেনালিজ

৩৫ TTO টকেনালিজ াফার অিফস

৩৬ বািব বাংলােদশ িষ িবিবালয়

৩৭ িবমক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১১:৪০ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৯, ২০২১া: ১৬

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১১:৪০ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৯, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] অেমািদত নন িবভাগ/ইনিউট/সার [১.১.১] িবভাগ/ইনিউট/সার

[১.২] অেমািদত পেদ নন জনবল [১.২.১] নন জনবল

[১.৩] ভৗত অবকাঠােমা উয়ন [১.৩.১] সংার ও িনম াণ

[১.৪] নন আসবাবপ [১.৪.১] নন আসবাবপ য়

[১.৫] াগার সকরণ [১.৫.১] াগাের বই ও জান াল য়

[১.৬] গােড ন ও িমউিজয়াম সেহর উয়ন
[১.৬.১] বাটািনকাল গােড ন ও জাম াজম সাের নন সংেযাজন

[১.৬.২] িষ ও িফশ িমউিজয়ােম নন সংেযাজন

[১.৭] ফাম সহ থেক আয় [১.৭.১] ফাম সহ থেক আয় ি

[২.১] কািরলাম, কাস  ও িসেলবাস েগাপেযাগীকরণ [২.১.১] কাস  ও িসেলবাস

[২.২] িবভাগ, িরসাচ -াব, িফ াব ও ওয়াকশেপ যপািত ও সরামািদ সরবরাহ [২.২.১] যপািত ও সরাম

[২.৩] সংিবিধব কায েমর কােলার

[২.৩.১] সমাবতন

[২.৩.২] িসিেকট সভা

[২.৩.৩] একােডিমক কাউিল সভা

[২.৩.৪] অথ  কিম সভা

[২.৪] IQAC এর মােম কম সাদেনর মািসক ও বািষ ক ায়ন [২.৪.১] ায়ন

[২.৫] বািষ ক িরেপাট  কাশ িনয়িমতকরণ [২.৫.১] বািষ ক িরেপাট 

[২.৬] িপািকক/বপািকক সমেঝাতা ারক [২.৬.১] সমেঝাতাারক

[৩.১] িবান ও কািরগির িবষেয় গেবষণা
[৩.১.১] াতেকার (এম.এস.)

[৩.১.২] িপএইচ.িড

[৩.২] নন গেবষণা ক পিরচালনা [৩.২.১] নন গেবষণা ক

[৩.৩] সমা গেবষণা ক [৩.৩.১] সমা গেবষণা ক

[৩.৪] ীত জান ােল গেবষণা ও িতেবদন কাশ [৩.৪.১] কািশত গেবষণা

[৩.৫] সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ আেয়াজন [৩.৫.১] সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ

[৩.৬] যৗথভােব গেবষণায় আজািতক নটওয়াক তির [৩.৬.১] নটওয়াক

[৩.৭] এম.এস/িপএইচিড ফেলািশপ দান [৩.৭.১] ফেলািশপ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১১:৪০ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৯, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.৮] ক মিনটিরং ও ইভােয়শান [৩.৮.১] ক

[৩.৯] ববর জশতবািষ কী উদযাপন

[৩.৯.১] সিমনার/ িসোিজয়াম/ িবিভ িবষেয় িতেযািগতা কম চী

[৩.৯.২]  রাপণ কম চী

[৩.৯.৩] িডিলট িডি দান

[৪.১] ি উাবন [৪.১.১] ি

[৪.২] ি হারলক সসারণ কম চী পিরচালনা [৪.২.১] ি হার

[৪.৩] মাঠকম ও ষকেদর িশণ [৪.৩.১] িশণ

[৫.১] চারীব  িষ ােয়ট [৫.১.১] ছা/ছাী

[৫.২] চারীকািলন িষ ােয়ট [৫.২.১] অা সংায় কম রত

[৫.৩] ফাউেশন িনং [৫.৩.১] িশণাথ

[৫.৪] িশক কম কতা কম চারী িনং [৫.৪.১] িশণাথ

[৫.৫] মাট িশণ [৫.৫.১] িশণ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১১:৪০ া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৯, ২০২১

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
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন সংার ও িনম াণ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন ত কাজ, নন জনবল নন ভবন িনম াণ/সসারণ, রাতন াপনা সংার, উয়ন

অেমািদত পেদ নন জনবল নন জনবল বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন ত কাজ, নন জনবল নন ভবন িনম াণ/সসারণ, রাতন াপনা সংার, উয়ন

অেমািদত নন িবভাগ/ইনিউট/সার িবভাগ/ইনিউট/সার বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন ত কাজ, নন জনবল নন ভবন িনম াণ/সসারণ, রাতন াপনা সংার, উয়ন

িপািকক/বপািকক সমেঝাতা ারক সমেঝাতাারক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িশা ও গেবষণার উয়ন ও েগাপেযাগীকরণ গেবষণার ে সসারণ ও ণগত মান উয়ন

বািষ ক িরেপাট  কাশ িনয়িমতকরণ বািষ ক িরেপাট  বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িশা ও গেবষণার উয়ন ও েগাপেযাগীকরণ গেবষণার ে সসারণ ও ণগত মান উয়ন

িবভাগ, িরসাচ -াব, িফ াব ও ওয়াকশেপ যপািত ও
সরামািদ সরবরাহ

যপািত ও সরাম বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িশা ও গেবষণার উয়ন ও েগাপেযাগীকরণ গেবষণার ে সসারণ ও ণগত মান উয়ন

কািরলাম, কাস  ও িসেলবাস েগাপেযাগীকরণ কাস  ও িসেলবাস বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িশা ও গেবষণার উয়ন ও েগাপেযাগীকরণ গেবষণার ে সসারণ ও ণগত মান উয়ন



সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের নার্: 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা আযেোজন সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ %   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

  ২ সংখ্যো   লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা 

র্ালার্াল রবনষ্ট রণ/পররষ্কার-পররচ্ছন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-

পলরযেি 

 ৩ সংখ্যা ও 

তাররখ 

  লক্ষ্যর্াত্রা 

 

       

অজমন      

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন দপ্তর/সংস্থোে 

দারখল ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ  

  র্ ম-পরর ল্পনা  

ও নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

  ৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২১, ২০২১ ১১:৪০ ণ তািরখ: হিতবার, সের ০৯, ২০২১া: ২০



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ           

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়বসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্র ারশত 

৪ তাররখ   লক্ষ্যর্াত্রা        

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১  ৪    লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.২  ৪    লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.৩  ৪    লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.৪  ৪    লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.৫  ৪    লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

অজমন      

লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 
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 সংেযাজনী ৫: ই-গভ া  ও উ াবন কমপিরক না 

 

 
ম  কায ম  

কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ল মা া ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উ ম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 
০১ [১.১] ই-নিথর বহার ি    [১.১.১] ই-ফাইেল নাট িন ি ত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] ত  বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত  বাতায়েন সকল সবা 
ব  হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভ  কাশনা ও ত ািদ 
ত  বাতায়েন কািশত 

হালনাগােদর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভ া  ও উ াবন 
কমপিরক না বা বায়ন  

[৩.১.১] কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  িশ ণ আেয়ািজত  

িশ েণর 
সং া 

৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কমপিরক নার বা বায়ন 
অ গিত পযােলাচনা সং া  সভা 
আেয়ািজত 

সভার সং া ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কমপিরক নার অধবািষক 
- ায়ন িতেবদন ঊ তন 

ক পে র িনকট িরত 
তািরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এক  উ াবনী ধারণা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বায়ন  

[৪.১.১] এক  উ াবনী ধারনা/ সবা 
সহিজকরণ/  উ য়ন কায ম 
বা বািয়ত  

তািরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-
২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও 
আিপল কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক 
িভি েত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক 
িশ ণ আেয়াজন 

[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত 
িশ েণর 
সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং 
মািসক পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র 

িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  িতেবদন 
রেণর সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সভার সং া ৪ - - ২ ১  - - 
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সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২  

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 

২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত 
পিরবী ণ কিম র িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত 
মািসক িভি েত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

হালনাগােদর 
সং া 

 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন 
ও পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  
িশ ণ আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
িশ েণর 
সং া 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় 

অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সভার সং া 5 - - ২ ১ - - - 
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সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  ত  
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   ৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 
কািশত  

তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও িবিধিবধান 
স েক জনসেচতনতা ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় কমকতােদর 
িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ আেয়ািজত িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 
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