
া: ১ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

নায়াখালী িবান ও ি িবিবালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

উচচ িশায়
বাপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ

৩০
[১.১] একােডিমক
কােলার ণয়ন
(াতক পয ােয়)

[১.১.১] ১ম বষ  ভিত পরীা তািরখ ১ ০৩-০৯-২০২২ ০১-১০-২০২২ ০৫-১১-২০২২ ১২-১১-২০২২ ২৬-১১-২০২২

[১.১.২] াশ আর /
ওিরেয়েশন (১ম সিমার)

তািরখ ১ ০১-০১-২০২৩ ১৫-০১-২০২৩ ২৯-০১-২০২৩ ১২-০২-২০২৩ ০৫-০৩-২০২৩

পিতেত ভিত
পরীার কাজ
এখনও চলমান
রেয়েছ। তাই
যথাসমেয় ১ম বষ 
াশ
আর/ওিরেয়েশন
করা সব হয়িন।

[১.১.৩] পরীা আর (১ম
সিমার)

তািরখ ১ ৩০-০৫-২০২৩ ০১-০৬-২০২৩ ০৮-০৬-২০২৩ ১১-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২২-০৩-২০২২

[১.১.৪] পরীার ফল কাশ (১ম
সিমার)

তািরখ ১ ২৫-০৬-২০২৩ ২৬-০৬-২০২৩ ২৭-০৬-২০২৩ ২৮-০৬-২০২৩ ২৯-০৬-২০২৩ ২৩-০৬-২০২২

[১.১.৫] াশ আর (জাড় শষ
সিমার)

তািরখ ১ ০৩-০৭-২০২২ ০৫-০৭-২০২২ ১০-০৭-২০২২ ১৪-০৭-২০২২ ১৭-০৭-২০২২

[১.১.৬] পরীা আর (জাড়
শষ সিমার)

তািরখ ১ ১৫-০৯-২০২২ ২২-০৯-২০২২ ২৯-০৯-২০২২ ০৬-১০-২০২২ ১৬-১০-২০২২

[১.১.৭] পরীার ফল কাশ
(জাড় শষ সিমার)

তািরখ ১ ১৬-১০-২০২২ ২০-১০-২০২২ ২৭-১০-২০২২ ১০-১১-২০২২ ১৭-১১-২০২২ ১৩-১০-২০২২

[১.১.৮] একােডিমক কােলার
ণয়ন

তািরখ ১ ০১-০১-২০২৩ ২৯-০১-২০২৩ ১২-০২-২০২৩ ০৫-০৩-২০২৩ ৩০-০৫-২০২৩ ০১-০১-২০২৩



া: ৩ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.২] সংিবিধব
কায েমর
কােলার

[১.২.১] িরেজ বাড  সভা সংা ১ ৪ ৩ ৩ ৩ ৩

[১.২.২] একােডিমক কাউিল
সভা

সংা ১ ৫ ৪ ৪ ৪ ৪ ১

[১.২.৩] অথ  কিম সভা সংা ১ ৩ ৩ ২ ২ ১

[১.২.৪] পিরকনা, উয়ন ও
ওয়াকস সভা

সংা ১ ৩ ২ ২ ২ ১ ১

[১.২.৫] লাইেরী কিম সংা ১ ২ ১ ১ ১ ১

[১.২.৬] বােজট বাপনা কিম
ও বােজট ওয়ািকং কিমর সভা

সংা ১ ২ ১ ১ ১ ১

[১.৩] আইিস/
আই কাস  বতন

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

সংা ১ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬

[১.৩.২] দ জনশির তরীর
জ
আইিস/PGDLIS/আইআই
কাস 

সংা ১ ৪ ৩ ৩ ৩ ২



া: ৪ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৪] গেবষণাগার
ও কিউটার াব
সসারণ

[১.৪.১] গেবষণা সরামািদ য় সংা ২ ৭০০ ৬৫০ ৫৫০ ৪৫০ ৩০০ ১৪১

[১.৪.২] আসবাবপ য়
(াব/াশম/অিফস)

সংা ২ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৫০ ২১

[১.৪.৩] উয়নত/সসািরত
গেবষণাগার।

সংা ১ ৫ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.৪.৪] িবেশষািয়ত াব
(এিনাল হাউজ)

সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৪.৫] কিউটার/াপটপ য়
(াব ও অিফস)

সংা ১ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২৩০ ২০০ ২

[১.৫] িশণ
কায ম আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত িশণ
(আভরীণ)

সংা ১ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ২

[১.৫.২] বেদিশক িশণ া
িশক, কম কতা

সংা ১ ২ ১ ১ ১ ০ ২

[১.৫.৩] উিশায় িশক,
কম কতার িডী অজন (িপএইচিড,
পা ডর, এমিফল)

সংা ১ ২ ১ ১ ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৬]
আউটকামেবজড
কািরলাম
ণয়ন/উয়ন

[১.৬.১] নন ণীত কাস 
কািরলাম

সংা ১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩

[১.৭] কািভড-১৯
াব াভাব
শমেন হীত
পদেপ

[১.৭.১] সরকােরর সােথ যৗথ
উেেগ িবেশষািয়ত ােব
কািভড-১৯ এর সংমেন আা
রাগীর ননা পরীার জ কীট
সংা

সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১৩০ ১০০ ২২

[১.৮]
Technology
Festival
আেয়াজন করা

[১.৮.১] আেয়ািজত
Technology Festival

সংা ১ ২ ১ ১ ১ ১

২

উ
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ

১৭

[২.১] িবিভ
িবষেয়র উপর
গেবষণা ল
ফলাফল (িবান,
ি , কািরগরী,
সামািজক িবান
ও কলার উপর)

[২.১.১] িশকেদর গেবষণা
ক

সংা ৩ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ২২৯

[২.১.২] এম.এস. িশাথ ও
িশকেদর যৗথ গেবষণা ক

সংা ২ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৬৭

[২.১.৩] গেবষণার জ
মণালয়/আজািতক
সংা/দশীয় সংা থেক া
অদান

সংা ১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫

[২.২] সিমনার/
কনফাের/
ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত অভরীণ
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২ ২ ৩

[২.২.২] আেয়ািজত আজািতক
সিমনার/ওয়াকশপ/কনফাের

সংা ১ ২ ১ ১ ১ ০



া: ৬ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৩] ীত
জান ােল গেবষণা
িতেবদন কাশ

[২.৩.১] কািশত গেবষণা
িতেবদন (জাতীয় ও আজািতক
পয ােয়)

সংা ১ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৩৯

[২.৪] গেবষণার
জ কাােস
ইারেনট
নটওয়াক
সসারণ

[২.৪.১] সসািরত ইারেনট
নটওয়াক সংেযাগ

সংেযাগ
সংা

১ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০

[২.৪.২] ইারেনট নটওয়াক
সসারন (সাভ ার ও আইিপ
কােমরা াপন)

সংা ১ ৯৪ ৯২ ৯০ ৯০ ৯০

[২.৫]
িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী
িবধা সসারণ

[২.৫.১] য়ত বই সংা ১ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ১১৯১

[২.৫.২] সাবাইবত িপয়ার
িরিভউড জান াাল

সংা ১ ২ ১ ১ ১ ১

[২.৬] িশাথেদর
ি

[২.৬.১] িবিবালয় থেক ি
া িশাথ (িডট িফ ও
অা)

সংা ১ ৮০০ ৭৮০ ৭৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫৮৪

[২.৬.২] িবিবালেয়র মােম
দানত িবিভ ি
(বাড /সনাকাণ/ইউিজিস ি)

সংা ১ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১০০ ৫০

[২.৭] কা-
কািরলাম
কায ম আেয়াজন
করা

[২.৭.১] আেয়ািজত বািষ ক ীড়া
িতেযাগীতা, ইনেডার,
আউটেডার গম, সাংিতক
অান, িবতক িতেযািগতা
ইতািদর সংা

সংা ১ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৮

[২.৭] কা-
কািরলাম
কায ম আেয়াজন
করা

[২.৭.২] ীড়া সামী/যাংশ য় সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০



া: ৭ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

উ িশায়
অিধকরত
সসারণ,
উয়ন এবং
আিনকায়ন

১০

[৩.১] নন িবভাগ,
ইউট ও
পেদর অেমাদন

[৩.১.১] অেমািদত নন
পদসহ

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৩৫ ৩০ ২০ ৩০২

[৩.১.২] িনেয়াগত জনবল সংা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০

[৩.১.৩] অেমািদত নন িবভাগ সংা ১ ২ ১ ১ ১ ০

[৩.২]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.২.১] খলার মােঠ উয়ন ও
কায ম ি (বাউারী ওয়াল-
১৫০০ ব::)

শতকরা ২ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ১০

[৩.২.২] িনিম ত আবািসক ভবন
(১০ তলা াফ কায়াটার)

শতকরা ২ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ২

[৩.২.৩] আিনকায়ন/িডিজাল
াশম

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.২.৪] ৫০০ ও ২৫০ কিভ
জনােরটেরর জ সাব-শন
তির

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.২]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৩.২.৫] অা ভবন ও াপনা
মরামত (পাক কিন, কীয়
ােরজ ওয়াকশপ, া ও
সাইেকল া)

সংা ১ ৩ ২ ১ ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
উিশায়
উয়ন
ক

৭

[৪.১] দশর শখ
হািসনা সিবান
ও সািকসদ
বাপনা
ইনিউট ক

[৪.১.১] িম অিধহেনর জ
েয়াজনীয় পদেপ হন

সভার
সংা

৩ ৩ ২ ১ ১ ১ ১

[৪.২] িনরাপদ
িবৎ সরবারহ ও
অি িনরাপা
িনিতকরন এবং
অবকাঠােমাগত
উয়ন ক

[৪.২.১] িডিপিপ ণ  গঠন কের
াব রণ

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২৩ ২৩-০৩-২০২৩ ২০-০৪-২০২৩ ২৫-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ১০-১০-২০২২

[৪.৩] নািবিব’র
নঃরায় উয়ন
ক

[৪.৩.১] সাতা যাচাইেয়র জ
ক াব রণ

তািরখ ২ ২৬-০১-২০২৩ ২৬-০৪-২০২৩ ২৫-০৫-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩

৫
উিশায়
সেমঝাতা ও
সেহযাগীতা

৬

[৫.১]
িবিবালয়সহ
ও িশ িতােনর
সােথ কাঅপােরশন
ও কালােবােরশন
ি

[৫.১.১] িশক ও িশাথেদর
আজািতক মািবিল াাম

সংা ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১

[৫.১.২] যৗথ গেবষণা াাম সংা ১ ৩ ২ ১ ১ ১

[৫.১.৩] িবের অা
িবিবালয়সেহর সােথ
ািরত এমওইউ

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ১ ১ ৫

[৫.২] িশ
কারখানার সােধ
সহেযাগীতা সক
াপন

[৫.২.১] িশ কারখানা/অা
িতােনর সােথ ািরত
এমওইউ

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ০

[৫.৩] টকেনালিজ
াফার অিফস
(TTO) কায ম

[৫.৩.১] টকেনালিজ াফার
িবষেয় সভা/সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ০



া: ৯ ণ তািরখ: বার, জায়াির ০৬, ২০২৩

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


