
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

িমা িবিবালয়

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
ষাািসক

অজন

ঊতন
কপের
পয েবণ

১০০%

১

অসরমান িব ও
জাতীয় পয ােয় সিত
ও সমতা অজেনর জ
উিশা ও
গেবষণােক িবমােন
উীতকরণ এবং
উিশায় সমেঝাতা
ও সহেযািগতাকরণ

২৫

[১.১] িবিভ িবষেয়র উপর গেবষনা ল
ফলাফল (কলা,সামািজক িবান,বসা,িবান
ও কািরগরীর উপর)

[১.১.১] গেবষণার জ িবিবালয় হেত দ অদান সংা ২ ১৪০ ১৬২

[১.১.২] গেবষণার জ সরাসির ইউিজিসসহ অা সতান
হেত া অদান

সংা ১ ১২ ১৪

[১.১.৩] কালােবােরটভ (সমিত) িরসােস র সংা সংা ০.৫ ৩ ৮

[১.২] সিমনার/কনফাের/ওয়াকসপ আেয়াজন

[১.২.১] আেয়ািজত অভরীন সিমনার/কনফাের/ওয়াকসপ সংা ২ ১৫ ১২

[১.২.২] আেয়ািজত আজািতক
সিমনার/কনফাের/ওয়াকসপ আেয়াজন

সংা ১ ২ ৩

[১.২.৩] জাতীয় ও আজািতক ওয়াকশপ ও সিমনাের পপার
উপাপন/অংশহন

সংা ০.৫ ৫ ১২

[১.৩] জান াল কাশনা [১.৩.১] কাশনা সংা ৩ ৪ ১

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

[১.৪.১] সসািরত ইারেনট নটওয়াক সংা ১ ১০০ ৩৯

[১.৫] িবিবারলেয় িডিজটাল লাইেরীর
িবধা সসারণ

[১.৫.১] িবিবালেয়র নটওয়াক িবধা ভাগী গেবষকেদর
ইউজার সংা

সংা ২ ৮০০ ৩৩৮

[১.৬] ববর জীবন ও দশ ন [১.৬.১] ববর জীবন ও কম  িনেয় আেলাচনা সভা সংা ১ ৩ ৩

[১.৭] ািতঠািনক পয ােয় মান িনিতকরন
সেলর মােম একােডিমক াাম ায়ন

[১.৭.১] ািয়ত একােডিমক াাম সংা ১ ২

[১.৮] কা-কািরলাম কায ম আেয়াজন করা
[১.৮.১] আেয়ািজত কা-কািররাম কায ম (সাংিতক
অান,িবতক িতেযািগতা,বািষ ক িড়া
িতেযািগতা/ইনেডার ও আউটেডার গম ইতািদ)

সংা ২ ৪ ৫

[১.৯] ি ও মধা ি দান [১.৯.১] দানত ি ও মধা ি সংা ২ ৭৬ ২৩৬

[১.১০] লাইেরীর বই য় [১.১০.১] য়ত বই সংা ২ ১৫০০

[১.১১] িবিবালয় সহ ও িশ িতােনর
সােথ কা-অপােরশন ও কালােবরশন ি

[১.১১.১] আজািতক িবিবালয় সেহর সেথ ািরত
এমওইউ

সংা ২ ২

[১.১১.২] অভরীন িবিবালয় সহ ও অা িতােনর
সােথ ািরত এমওইউ

সংা ২ ২



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
ষাািসক

অজন

ঊতন
কপের
পয েবণ

১০০%

২

অসরমান িব ও
জাতীয় পয ােয় সিত
ও সমতা অজেনর জ
উ িশা বাপনার
নগত মােনায়ন;

২৪ [২.১] সংিবিধব কায েমর কােলার

[২.১.১] িসিেকট সভা সংা ৩ ৪ ১

[২.১.২] একােডিমক কাউিল সভা সংা ৩ ৪ ৩

[২.১.৩] অথ  কিমর সভা সংা ৩ ৪ ২

[২.১.৪] বােজট বাপনা কিমর সভা সংা ৩ ৪ ৩

[২.১.৫] বােজট ওয়ািকং েপর সভা সংা ৩ ৪ ৩

[২.১.৬] পিরকনা,উয়ন ও ওয়াকস সভা সংা ২ ২ ১

[২.২] গেবষণাগার ও কিউটার াব াপন
[২.২.১] ািপত/আিনকায়নত গেবষণাগার সংা ১ ৫

[২.২.২] ািপত/আিনকায়নত কিউটার াব সংা ২ ৪

[২.৩] িশন কায ম আেয়াজন [২.৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ৮ ৮

[২.৪] আউটকামেবজড কািরলাম
ণয়ন/উয়ন

[২.৪.১] উয়নত কাস  কািরলাম সংা ২ ৫ ১

৩

অসরমান িব ও
জাতীয় পয ােয় সিত
ও সমতা অজেনর জ
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন সােপে
উিশার অিধকতর
সার

২১

[৩.১] নন িবভাগ,ইনিউট ও জনবল িনেয়াগ [৩.১.১] িবমক কক অেমািদত জনবল িনেয়াগ শতাংশ ২ ৮০ ১৬.৬৭

[৩.২] অবকাঠােমা উিতকরণ ও সসারণ [৩.২.১] আসবাবপ য় সংা ২ ১২০ ১২০

[৩.৩] িবিবালয় সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.৩.১] িনিম ত ছা হল (০২ ) ৫৫০০০ ব।িম। শতাংশ ২ ২৮ ১৮

[৩.৩.২] িনিম ত ছাী হল (০২ ) ৫৫০০০ ব।িম। শতাংশ ২ ২৫.৫০ ১৮

[৩.৩.৩] িনিম ত শাসিনক ভবন (০১ ) ৬০০০ ব।িম। শতাংশ ২ ২২ ৯

[৩.৩.৪] িনিম ত একােডিমক ভবন (০৪ ) ৫০০০০ ব।িম। শতাংশ ২ ৩০ ১৪

[৩.৩.৫] িনিম ত আবািসক ভবন (০৩ ) ১৪৬১০ ি◌ব।িম। শতাংশ ২ ২০.৫ ১৩

[৩.৩] িবিবালয় সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.৩.৬] িনিম ত ফটক শতাংশ ৩ ২৪.৮০ ২৫

[৩.৩.৭] সীমানা াচীর ৪০০০ িমটার শতাংশ ২ ১৫ ৬

[৩.৩.৮] িম উয়ন ১০০ একর শতাংশ ২ ৩০ ৩০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৮, ২০২৩

পিরমােপর মান

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
ষাািসক

অজন

ঊতন
কপের
পয েবণ

১০০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা বাবায়ন [এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা বাবািয়ত া নর ১০ ৪.৯৯

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৪.১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪ ১.৮৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৬৪

*সামিয়ক (provisional) ত


