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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:

েকৗশল ও ি িনভর িশা ও গেবষণার মােম দ জনশি তরী ও দেশর আথ -সামািজক উয়েন অবদান রাখার জ রাজশাহী
েকৗশল ও ি িবিবালয় বতমােন ৪ (চার)  অষেদর আওতায় ১৮ (আঠার)  িবভাগ ও ই ইনিউট এর মােম াতক ও
াতেকার পয ােয় িব.এস.িস ইিিনয়ািরং, িবইউআরিপ, িবআক, এম.এস.িস ইিিনয়ািরং, এম ইিিনয়ািরং, এম.এস.িস, এম.িফল, িপ-
এইচ.িড সহ ৩৭ িবিভ াােম িশাথেদর উ িশা দান কের যাে।
২০১৯-২০ অথ  বছের অ িবিবালেয় িবমক অদােন কীয় লাইেরী ভবেন বব কণ ার িনম াণ, ১ আানক Fab Lab িনম াণ
করা  হেয়েছ।   িশ িতান ও িবেদশী  ২ িবিবালেয়র সােথ MOU করা  হেয়েছ।  ১ বড় বাস ও ১ মাইো  বাস য় করা
হেয়েছ। ডাইনািমক ওেয়বসাইট ও ছা/ছাীেদর ডাটােবজ তরী স করা হেয়েছ। িশাথেক াট  আইিড দান করা হেয়েছ।
আউটেসািস ং এর মােম পির কম িনেয়াগ িদেয় েরা কাাস পিরার পির করা হেয়েছ । কাােস রাা মরামত ও নন রাা
করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথ  বছের িভিস বাংেলা, আিনক মিডেকল সার, রাার পােশ টপাত এবং বব রাল িনম াণ করা হেয়েছ।
IICT ত PGD চাকরণ, গরীব ও মধাবী িশাথেদর কেরানাকালীন সমেয় আিথ ক সহায়তা দান, সকল িশাথেদর ািতািনক
ইেমইল িবধা দান এবং েরা কাাসেক িসিস কােমরার আওতায় আনা হেয়েছ। ২০২১-২০২২ অথ  বছের অিধকতর উয়ন শীষ ক
কের আওতায় ১০ তলা িবিশ ১ িশক ডরিমটির, ১ াফ কায়াট ার, ২ ছা হল ও ২ ছাী হল, ২ একােডিমক ভবন, ১
ইনিউট ভবন, ১ শাসিনক ভবন িনম ােণর কাজ ২০% স হেয়েছ। এছাড়াও িশকেদর জ েগাপেযাগী গেবষণা নীিতমালা
ণয়ন করা হেয়েছ। কম দতা ির লে িশক ও কম কতােদর িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

* েকৗশল ও ি িভিক িশায় বাব িশণ ও েগাপেযাগী ি বহােরর লে আিনক াবেরটির যপািত সরবরাহ িনিত
করার জ েয়াজনীয় বােজট বরা যেথ নয়। একােডিমক ও শাসিনক কায ম ুভােব সাদেনর জ িবমক কক অেমািদত
জনবল পয া নয়।
* কািভড-১৯ ও িনম াণ সামীর বতমান বাজার  উখীর কারেণ অিধকতর উয়ন শীষ ক কের আওতায় িনধ ািরত সমেয়র মে ১০
তলা িবিশ একােডিমক, শাসিনক ভবন ও ছা/ছাীেদর আবািসক হল ইতািদ বাবায়ন করা একটা বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

েকৗশল ও ি িশার সসারণ এবং সািতক চািহদা রেণর লে Institute of Natural Hazard & Disaster
Management  এবং  Bio-Medical  Engineering  িবভাগ  চা  করা  হেব।  ছা/ছাীেদর  ণীক,  াব  ও  আবাসন
িবধা ির লে ভবন সসারণ ও নন ভবন তরী, াব আিনকায়ন ও েয়াজনীয় বািনক যপািত েয়র পিরকনা নয়া হেয়েছ।
ছা/ছাীেদর লাইেরী িবধা ির লে লাইেরী অেটােমশন স করা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

Institute of Natural Hazard & Disaster Management িবমক এর অেমাদনেম চা করা হেব।
Bio-Medical Engineering িবভাগ িবমক এর অেমাদনেম চা করা হেব।
অিধকতর  উয়ন  কের  আওতায়  সকল  িশাথেক  আবাসন  িবধা  িনিতকরেণর  লে  ২  ছা  হল  ও  ২  ছাী  হল
(আবািসক) িনম াণ কাজ  করা হেব।
িশাথেদর াসম ও াব িবধা িনিতকরেণর লে ১০ তলা িবিশ ৩ একােডিমক ভবন ও ১ ইনিউট ভবন িনম াণ
কাজ ৫০% স করা হেব।
িবিবালেয়র কাােস পািন িনাশেনর জ আিনক েনজ বা ও িশাথেদর খলার মাঠ আিনিককরণ করা হেব।
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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, রাজশাহী েকৗশল ও ি ি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)

েকৗশল ও ি িনভর িশা ও গেবষণার মােম দ জনশি তরী ও দেশর আথ -সামািজক উয়েন অবদান রাখা।

১.২ অিভল (Mission)
* চািহদার িভিেত েকৗশল ও িগত ান,  দতা ও নিতক েণ নািত দতাস কািরগির পশাজীবী  মানব সদ
ি করা।
* িবমােনর েকৗশল ও ি িবষয়ক উিশা, গেবষণা ও উাবেন অল পিরেবশ ি করা।
* িশা, গেবষণা ও উাবেন িবিবালয়, িশ-কারখানা ও পশাদার িতােনর মে বমািক একােডিমক সহেযািগতার েযাগ
ি করা।
* জাতীয় ও অজািতক পয ােয় িবান ও কািরগির িবষয়ক সমা সমাধােনর জ চািহদা মাতােবক পরামশ  দান ও হণ।
* বাংলােদেশর আথ -সামািজক ও িশ-কারখানার টকসই উয়েন নীিত িনধ ারণী িমকা রাখা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. েকৗশল ও ি িনভর িশার অিধকতর সার।
২. েকৗশল ও ি িনভর িশা বপনায় ণগত মান িনিতকরণ।
৩. েকৗশল ও ি িনভর িশা ও গেবষণােক িবমােন উীতকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবিবালেয় নন িবভাগ ও ইনিউট খালার বা হণ।
২. িবিবালেয় নন িবভাগ/ইনিউট/দর/হেল  পেদ েয়াজনীয় সংক জনবল িনেয়াগ।
৩. িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন।
৪. িবিবালেয় আইিস/আই কাস  বতন।
৫. িবিবালেয় নন গেবষণাগার, ইেনােভশন াব ও কিউটার াব াপন।
৬. একােডিমক কায ম গিতশীল রাখার লে একােডিমক কােলার ণয়ন।
৭. সংিবিধব কায েমর কােলার ণয়েনর মােম িসিেকট, একােডিমক কাউিল, অথ  কিম, ািনং কিমসহ
অা কিমর সভা আেয়াজন করা।
৮. িশক, কম কতা ও কম চারীেদর জ গেপাগী িশণ আেয়াজন।
৯. অজািতক মানসত এবং আউটকাম বজড কাস  কািরলাম উয়ন।
১০. সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ আেয়াজন।
১১. েকৗশল, কািরগরী ও িবান িবষেয়র উপর গেবষণা।
১২. ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ।
১৩. িবিবালেয় িডিজটাল লাইেরী িবধা সসারণ।
১৪. িবিভ িবিবালয় ও িশ িতােনর সােথ কাঅপােরশন ও কালাবেরশন ি।
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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

দশীয় ও আজািতক জব মাকেটের সােথ তাল িমিলেয়
িশাথেদর জ েগাপেযাগী এবং আউটকাম বজড
কাস  কািরলাম ণয়ন।

ণয়নত কাস 
কািরলাম

সংা ৬ ১৩ ৬ ৮ ১০
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
(িবমক)

একােডিমক কাউিল এর
সভার রেলশন

কম দতা ির লে িশক ও কম কতােদর জ
দশীয় ও অজািতক মােনর িশণ আেয়াজন।

আেয়ািজত িশণ সংা ৬ ৬ ৮ ৮ ৮
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
(িবমক)

আইিকউএিস

ীত জাণ ােল (দশীয়/আজািতক) গেবষণা িতেবদন
কাশ।

কািশত গেবষণা
িতেবদন

সংা ৫৫০ ৬০০ ৬০০ ৬০০ ৬০০
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
(িবমক)

পিরচালক (গওস) দের
সংরিত নিথ এবং
িবিবালেয়র ওেয়বসাইট

কাঅপােরশন ও কালাবেরশন ির লে িবিভ
িবিবালয় ও িশ িতােনর সােথ এমওইউ ার।

ািরত এমওইউ সংা ৮ ৪ ২ ২ ২
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
(িবমক)

রিজার দর

েকৗশল, কািরগরী ও িবান িবষেয়র উপর াতেকার
িডী দান

দানত িডী সংা ২৫ ২৬ ২৬ ২৬ ২৬
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
(িবমক)

একােডিমক ইনিউট/
িবভাগসহ

*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

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] েকৗশল ও
ি িনভর
িশার
অিধকতর
সার।

২৫

[১.১] িবিবালেয় নন
িবভাগ ও ইনিউট
খালার বা হণ

[১.১.১] চাত
নন ইনিউট

সমি সংা ১ ০ ০ ১

[১.১.২] চাত
নন িবভাগ

সমি সংা ১ ০ ০ ১

[১.২] িবিবালেয় নন
িবভাগ/ইনিউট/দর/হেল
েয়াজেন  পেদ জনবল
িনেয়াগ

[১.২.১] িনেয়াগত
িশক

সমি সংা ৩ ৫৭ ৩১ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২ ১০ ১০

[১.২.২] িনেয়াগত
কম কতা

সমি সংা ২ ৪০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.২.৩] িনেয়াগত
কম চারী

সমি সংা ২ ৯৭ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০

[১.৩] িবিবালেয়র ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[১.৩.১] িনিম ত
আবািসক ভবন

সমি % ৩ ২৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ২৫ ২৫

[১.৩.২] িনিম ত
অনাবািসক ভবন
(একােডিমক
ভবনসহ)

সমি % ৩ ৫ ২০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ২৫ ২৫

[১.৩.৩] িনিম ত
অা ভবন/াপনা

সমি % ২ ৭৫ ২৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩.৪] িনিম ত
আভরীণ
সড়ক/রাা

সমি % ২ ৫০ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩.৫] সসািরত
আবািসক ভবন

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১৫ ১০ ৫ ৫ ৫ ৫০ ২৫

[১.৩.৬] সসািরত
অনাবািসক ভবন

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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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 

[১.৩.৭] সসািরত
অা ভবন/াপনা

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ১০০ ১০০

[১.৩.৮] সসািরত
আভরীণ
সড়ক/রাা

সমি % ১ ১০০ ১০০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ১০০ ১০০
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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] েকৗশল ও
ি িনভর
িশা
বপনায়
ণগত মান
িনিতকরণ।

২৫

[২.১] িবিবালেয়
আইিস/আই কাস 
বতন

[২.১.১] বিতত
আইিস/আই
কাস 

সমি সংা ১ ৩ ৩ ২ ১ ১ ১

[২.২] অজািতক মানসত
এবং আউটকাম বজড
কাস  কািরলাম উয়ন

[২.২.১] উয়নত
কাস  কািরলাম

সমি সংা ২ ৬ ১৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০

[২.৩] িবিবালেয় নন
গেবষণাগার, ইেনােভশন
াব ও কিউটার াব
াপন

[২.৩.১] উয়নত/
সসািরত/
আিনকায়নত
গেবষণাগার

সমি সংা ৩ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.৪] একােডিমক কায ম
গিতশীল রাখার লে
একােডিমক কােলার
ণয়ন

[২.৪.১] াস আরা তািরখ তািরখ ১ ২৫.০১.২০ ০৫.০২.২২ ০৭.০১.২৩ ০৪.০২.২৩ ১৫.০২.২৩ ০১.০৩.২৩ ১৫.০৩.২৩ ০১.০১.২৪ ০১.০১.২৫

[২.৪.২] পরীা
আরা

তািরখ তািরখ ১ ০৫.০৭.২১ ০১.০৭.২৩ ০১.০৮.২৩ ১৫.০৮.২৩ ০১.০৯.২৩ ১৫.০৯.২০ ০১.০৭.২৪ ০১.০৭.২৫

[২.৪.৩] পরীার
ফল কাশ

তািরখ তািরখ ১ ০৫.০৮.২১ ০১.০৮.২৩ ০১.০৯.২৩ ১৫.০৯.২৩ ০১.১০.২৩ ১৫.১০.২৩ ০১.০৮.২৪ ০১.০৮.২৫

[২.৫] িশক, কম কতা ও
কম চারীেদর জ গেপাগী
িশণ কায ম আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত
িশণ

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[২.৬] সংিবিধব
কায েমর কােলার
ণয়েনর মােম িসিেকট,
একােডিমক কাউিল, অথ 
কিম, ািনং কিমসহ
িবিভ কিমর সভা
আেয়াজন করা

[২.৬.১] একােডিমক
কাউিেলর সভা

সমি সংা ৩ ৮ ৮ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.৬.২] অথ 
কিমর সভা

সমি সংা ৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪
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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 

[২.৬.৩] BMC
এর সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[২.৬.৪] APA
েমর সভা

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১২

[২.৬.৫] িসিেকট
সভা

সমি সংা ১ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.৬.৬] ািনং
কিমর সভা

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[২.৬.৭] BWG
এর সভা

সমি সংা ১ ২ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২.৬.৮] কের
PSC ও PIC
সভা আেয়াজন

সমি সংা ১ ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৩] েকৗশল ও
ি িনভর
িশা ও
গেবষণােক
িবমােন
উীতকরণ।

২০

[৩.১] সিমনার/
কনফাের/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত
সিমনার/
কনফাের/ওয়াকশপ

সমি সংা ৫ ৭ ৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৯

[৩.২] েকৗশল, কািরগরী
ও িবান িবষেয়র উপর
গেবষণা

[৩.২.১] সািদত
গেবষণা

সমি সংা ২ ৬ ২১ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৫ ১৫ ১৫

[৩.২.২] িপএইচ.িড সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৩.২.৩] এম.িফল সমি সংা ২ ৪ ২ ২ ১ ২ ২

[৩.২.৪] এম.এস.িস
ইিিনয়ািরং/ এম
ইিিনয়ািরং/
এম.এস.িস

সমি সংা ২ ১৭ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০
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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 

[৩.৩] ীত জান ােল
গেবষণা িতেবদন কাশ

[৩.৩.১] কািশত
গেবষণা িতেবদন

সমি সংা ৩ ৫৫০ ৬০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ৬০০ ৬০০

[৩.৪] িবিবালয়সেহ
িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৪.১] লাইেরী
অেটােমশন

সমি % ২ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০

[৩.৫] পারিরক সমেঝাতা
ও সহেযাগীতা ি

[৩.৫.১] িশ
িতােনর সােথ
ািরত এমওইউ

সমি সংা ১ ৫ ২ ২ ১ ২ ২

[৩.৫.২]
িবিবালয়সেহর
সােথ ািরত
এমওইউ

সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ২ ২
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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

 

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

 

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

 

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  রিজার,  রাজশাহী  েকৗশল  ও  ি  ি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, রাজশাহী েকৗশল ও ি িবিবালয়-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
রাজশাহী েকৗশল ও ি ি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 APAMS
Annual Performance Agreement Management
System

৩ BdREN Bangladesh Research and Education Network

৪ BMC Budget Management Committee

৫ BWG Budget Working Group

৬ CC Citizen’s Charter

৭ GRS Grievance Redress System

৮ HEMIS Higher Education Management Information System

৯ HEQEP Higher Education Quality Enhancement Project

১০ IQAC Institutional Quality Assurance Cell

১১ MOU Memorandum Of Understanding

১২ MTBF Medium Term Budgetary Framework

১৩ NIS National Integrity Strategy

১৪ PIC Project Implementation Committee

১৫ PSC Project Steering Committee

১৬ RTI Right to Information

১৭ RUET Rajshahi University of Engineering & Technology

১৮ SDGs Sustainable Development Goals

১৯ UDL University Digital Library

২০ UGC University Grands Commission

২১ দশ বাংলােদশ

২২ িবমক িবিবালয় মরী কিমশন

২৩ িবিবালয় রাজশাহী েকৗশল ও ি িবিবালয়

২৪ মণালয় িশা মণালয়
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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] িবিবালেয় নন িবভাগ ও ইনিউট খালার
বা হণ

[১.১.১] চাত নন ইনিউট িবমক িবমক এর প

[১.১.২] চাত নন িবভাগ িবমক িবমক এর প

[১.২] িবিবালেয় নন িবভাগ/ইনিউট/দর/হেল
েয়াজেন  পেদ জনবল িনেয়াগ

[১.২.১] িনেয়াগত িশক
িবমক কক পদ অেমাদনেম িবিবালেয়র
িসিেকট

িসিেকট এর িসা

[১.২.২] িনেয়াগত কম কতা
িবমক কক পদ অেমাদনেম িবিবালেয়র
িসিেকট

িসিেকট এর িসা

[১.২.৩] িনেয়াগত কম চারী
িবমক কক পদ অেমাদনেম িবিবালেয়র
িসিেকট

িসিেকট এর িসা

[১.৩] িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[১.৩.১] িনিম ত আবািসক ভবন ক পিরচালেকর দর
ক পিরচালেকর দর কক ইত ওয়াক কিশন
সা িফেকট

[১.৩.২] িনিম ত অনাবািসক ভবন (একােডিমক
ভবনসহ)

ক পিরচালেকর দর
ক পিরচালেকর দর কক ইত ওয়াক কিশন
সা িফেকট

[১.৩.৩] িনিম ত অা ভবন/াপনা ক পিরচালেকর দর
ক পিরচালেকর দর কক ইত ওয়াক কিশন
সা িফেকট

[১.৩.৪] িনিম ত আভরীণ সড়ক/রাা েকৗশল দর েকৗশল দর কক ইত ওয়াক কিশন সা িফেকট

[১.৩.৫] সসািরত আবািসক ভবন েকৗশল দর/ ক পিরচালেকর দর
েকৗশল দর/ ক পিরচালেকর দর কক ইত ওয়াক
কিশন সা িফেকট

[১.৩.৬] সসািরত অনাবািসক ভবন েকৗশল দর েকৗশল দর কক ইত ওয়াক কিশন সা িফেকট

[১.৩] িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
[১.৩.৭] সসািরত অা ভবন/াপনা েকৗশল দর েকৗশল দর কক ইত ওয়াক কিশন সা িফেকট

[১.৩.৮] সসািরত আভরীণ সড়ক/রাা েকৗশল দর েকৗশল দর কক ইত ওয়াক কিশন সা িফেকট

[২.১] িবিবালেয় আইিস/আই কাস  বতন [২.১.১] বিতত আইিস/আই কাস  সংি ইনিউট/একােডিমক িবভাগসহ একােডিমক কাউিল এর সভার রেলশন

[২.২] অজািতক মানসত এবং আউটকাম বজড কাস 
কািরলাম উয়ন

[২.২.১] উয়নত কাস  কািরলাম সংি ইনিউট/একােডিমক িবভাগসহ একােডিমক কাউিল সভার রেলশন

[২.৩] িবিবালেয় নন গেবষণাগার, ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব াপন

[২.৩.১] উয়নত/ সসািরত/ আিনকায়নত
গেবষণাগার

েকৗশল দর/ িকউরেম শাখা
েকৗশল দর/িকউরেম শাখা কক ইত ওয়াক অড ার
ও ওয়াক কিশন সা িফেকট
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৪] একােডিমক কায ম গিতশীল রাখার লে
একােডিমক কােলার ণয়ন

[২.৪.১] াস আরা একােডিমক কাউিল িবিবালেয়র একােডিমক কােলার

[২.৪.২] পরীা আরা পরীা িনয়েকর দর পরীা িনয়েকর দর কক ইত প

[২.৪.৩] পরীার ফল কাশ পরীা িনয়েকর দর পরীা িনয়েকর দর কক ইত প

[২.৫] িশক, কম কতা ও কম চারীেদর জ গেপাগী
িশণ কায ম আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত িশণ িআইিকউএিস দর আইিকউএিস সভার নাস/ হািজরা শীট/ সভার ছিব/ সনদপ

[২.৬] সংিবিধব কায েমর কােলার ণয়েনর মােম
িসিেকট, একােডিমক কাউিল, অথ  কিম, ািনং
কিমসহ িবিভ কিমর সভা আেয়াজন করা

[২.৬.১] একােডিমক কাউিেলর সভা রিজার দর
রিজার দর কক কািশত একােডিমক কাউিল সভার
রেলশন

[২.৬.২] অথ  কিমর সভা কোলার এর দর অথ  কিমর সভার রেলশন

[২.৬] সংিবিধব কায েমর কােলার ণয়েনর মােম
িসিেকট, একােডিমক কাউিল, অথ  কিম, ািনং
কিমসহ িবিভ কিমর সভা আেয়াজন করা

[২.৬.৩] BMC এর সভা বােজট বপনা কিম BMC সভার হািজরা শীট/ সভার রেলশন

[২.৬.৪] APA েমর সভা এিপএ ম এিপএ েমর সভার নাশ/ হািজরা শীট/ রেলশন

[২.৬.৫] িসিেকট সভা রিজার দর রিজার দর কক কািশত িসিটকট সভার রেলশন

[২.৬.৬] ািনং কিমর সভা পিরচালক (পিরকনা ও উয়ন) দর ািনং কিমর সভার নাশ/ রেলশন

[২.৬.৭] BWG এর সভা কোলার এর দর BWG এর সভার নাস/ হািজরা শীট/ সভার রেলশন

[২.৬.৮] কের PSC ও PIC সভা আেয়াজন পিরচালক পিরকনা ও উয়েনর দর সভার নাস/ হািজরা শীট/ মাইটস

[৩.১] সিমনার/ কনফাের/ওয়াকশপ আেয়াজন [৩.১.১] আেয়ািজত সিমনার/ কনফাের/ওয়াকশপ সংি একােডিমক িবভাগ/ ইনিউট নাস/ আমণ প/ ছিব/িতেবদন

[৩.২] েকৗশল, কািরগরী ও িবান িবষেয়র উপর
গেবষণা

[৩.২.১] সািদত গেবষণা
পিরচালক গেবষণা ও সসারণ এর দর/
একােডিমক ইনিউট/ িবভাগসহ

পিরচালক (গেবষণা ও সসারণ) দেরর ত/ িতেবদন

[৩.২.২] িপএইচ.িড পরীা িনয়েকর দর
পরীা িনয়েকর দেরর ত/একােডিমক কাউিল সভার
রেলশন

[৩.২.৩] এম.িফল পরীা িনয়েকর দর
পরীা িনয়েকর দেরর ত/একােডিমক কাউিল সভার
রেলশন

[৩.২.৪] এম.এস.িস ইিিনয়ািরং/ এম ইিিনয়ািরং/
এম.এস.িস

পরীা িনয়েকর দর
পরীা িনয়েকর দেরর ত/একােডিমক কাউিল সভার
রেলশন

[৩.৩] ীত জান ােল গেবষণা িতেবদন কাশ [৩.৩.১] কািশত গেবষণা িতেবদন সংি িবভাগ/ইনিউট িবিবালেয়র ওেয়ব সাইট/ পিরচালক (গওস) এর দেরর ত

[৩.৪] িবিবালয়সেহ িডিজটাল লাইেরী িবধা
সসারণ

[৩.৪.১] লাইেরী অেটােমশন লাইেরী বাপনা কিম ওয়াক কমিশন সা েফেকট

[৩.৫] পারিরক সমেঝাতা ও সহেযাগীতা ি
[৩.৫.১] িশ িতােনর সােথ ািরত এমওইউ রিজার দর ির কিপ/ছিব

[৩.৫.২] িবিবালয়সেহর সােথ ািরত এমওইউ রিজার দর ির কিপ/ছিব
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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

িবিবালেয় নন িবভাগ ও ইনিউট খালার বা হণ চাত নন ইনিউট বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবিবালেয়র অেমািদত অগ ােনাাম, চািহদা ও েয়াজনীয়তা ইতািদ িবেবচনা
কের িবমক এর এিবষেয় ত িসা।

িবিবালেয় নন িবভাগ ও ইনিউট খালার বা হণ চাত নন িবভাগ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবিবালেয়র অেমািদত অগ ােনাাম, চািহদা ও েয়াজনীয়তা ইতািদ িবেবচনা
কের িবমক এর এিবষেয় ত িসা।

িবিবালেয় নন িবভাগ/ইনিউট/দর/হেল েয়াজেন 
পেদ জনবল িনেয়াগ

িনেয়াগত িশক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবিবালেয়র অেমািদত অগ ােনাাম, চািহদা ও েয়াজনীয়তা ইতািদ িবেবচনা
কের িবমক এর এিবষেয় ত িসা।

িবিবালেয় নন িবভাগ/ইনিউট/দর/হেল েয়াজেন 
পেদ জনবল িনেয়াগ

িনেয়াগত কম কতা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবিবালেয়র অেমািদত অগ ােনাাম, চািহদা ও েয়াজনীয়তা ইতািদ িবেবচনা
কের িবমক এর এিবষেয় ত িসা।

িবিবালেয় নন িবভাগ/ইনিউট/দর/হেল েয়াজেন 
পেদ জনবল িনেয়াগ

িনেয়াগত কম চারী বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িবিবালেয়র অেমািদত অগ ােনাাম, চািহদা ও েয়াজনীয়তা ইতািদ িবেবচনা
কের িবমক এর এিবষেয় ত িসা।

িবিবালেয় নন গেবষণাগার, ইেনােভশন াব ও কিউটার
াব াপন

উয়নত/ সসািরত/
আিনকায়নত গেবষণাগার

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন েয়াজনীয় বােজট বরা রাখার জ িবমক-ক পের মােম অেরাধ জানােনা।

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত আবািসক ভবন বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন েয়াজনীয় বােজট বরা রাখার জ িবমক-ক পের মােম অেরাধ জানােনা।

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন
িনিম ত অনাবািসক ভবন (একােডিমক
ভবনসহ)

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন েয়াজনীয় বােজট বরা রাখার জ িবমক-ক পের মােম অেরাধ জানােনা।

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত অা ভবন/াপনা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন েয়াজনীয় বােজট বরা রাখার জ িবমক-ক পের মােম অেরাধ জানােনা।

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত আভরীণ সড়ক/রাা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন েয়াজনীয় বােজট বরা রাখার জ িবমক-ক পের মােম অেরাধ জানােনা।

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন সসািরত আবািসক ভবন বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন েয়াজনীয় বােজট বরা রাখার জ িবমক-ক পের মােম অেরাধ জানােনা।

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন সসািরত অনাবািসক ভবন বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন েয়াজনীয় বােজট বরা রাখার জ িবমক-ক পের মােম অেরাধ জানােনা।

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন সসািরত অা ভবন/াপনা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন েয়াজনীয় বােজট বরা রাখার জ িবমক-ক পের মােম অেরাধ জানােনা।

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমা উয়ন সসািরত আভরীণ সড়ক/রাা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন েয়াজনীয় বােজট বরা রাখার জ িবমক-ক পের মােম অেরাধ জানােনা।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৭, ২০২২ ১৮:০০ া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ০৮, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



লক্ষ্যমাত্রা ১ম ২য় ৩য় ৪র্ থ

/অর্থন ক ায়ার্ থার ক ায়ার্ থার ক ায়ার্ থার ক ায়ার্ থার

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১

অর্থন

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

অর্থন

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১

অর্থন

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১

অর্থন

১ ১

15-12-22 15-06-23

লক্ষ্যমাত্রা 31-07-22

অর্থন

লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

অর্থন

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১

অর্থন

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১

অর্থন

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১

অর্থন

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১

অর্থন

রার্শাহী প্রক ৌশল ও প্রযুক্তি ক্তিশ্বক্তিদ্যালকয়র র্াতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  ম থপক্তর ল্পনা , ২০২2-২০২3

[National Integrity Strategy (NIS) Workplan]

 ার্ থক্রকমর নাম  ম থসম্পাদন সূচ সূচক র

 মান

এ  িাস্তিায়কনর 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্তি /পদ

২০২2-20২3 

অর্ থিছকরর 

লক্ষ্যমাত্রা

িাস্তিায়ন অগ্রগক্তত পক্তরিীক্ষ্ণ , ২০২2-২০২3 মন্তব্য

কমার্ অর্থন অক্তর্থত মান

% করক্তর্ষ্ট্রার

১. প্রাক্ততষ্ঠাক্তন  ব্যিস্থা

১.১ ননক্তত তা  ক্তমটি সভা আকয়ার্ন সভা আকয়াক্তর্ত ২ সংখ্যা করক্তর্ষ্ট্রার ৪

100%১.২ ননক্তত তা  ক্তমটির সভার ক্তসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন িাস্তিাক্তয়ত 

ক্তসদ্ধান্ত

৪

২

১.৩ সুশাসন প্রক্ততষ্ঠার ক্তনক্তমকে অংশীর্কনর 

(stakeholders) অংশগ্রহকণ সভা

অনুক্তষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা করক্তর্ষ্ট্রার ২

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রক্তশক্ষ্ণ আকয়ার্ন প্রক্তশক্ষ্ণ 

আকয়াক্তর্ত

২ সংখ্যা করক্তর্ষ্ট্রার

লক্ষ্যমাত্রা

অর্থন

২. আক্তর্  ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন (ক্রকয়র কক্ষ্কত্র শুদ্ধাচার )

২.১ ২০২2-২০২3 অর্ থ িছকরর ক্রয়-পক্তর ল্পনা

(প্র কল্পর অনুকমাক্তদত িাক্তষ থ  ক্রয় পক্তর ল্পনাসহ)

ওকয়িসাইকর্ প্র াশ

ক্রয়-পক্তর ল্পনা 

ওকয়িসাইকর্ 

প্র াক্তশত

৩ তাক্তরখ প্রধান 

প্রক ৌশলী ও 

প্র ল্প পক্তরচাল 

প্রক্তত অর্ থ 

িছকরর জুলাই 

মাকসর কশষ 

সপ্তাকহ

১.৫  ম থ-পক্তরকিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযক্তিক্তধ অনুসরণ/ 

টিওএন্ডইভুি অক কর্া মালামাল ক্তনষ্পক্তে রণ/ 

পক্তরষ্কার-পক্তরচ্ছন্নতা বৃক্তদ্ধ, মক্তহলাকদর র্ন্য পৃর্  

ওয়াশরুকমর ব্যিস্থা ইতযাক্তদ)

উন্নত  ম থ 

পক্তরকিশ

৩ সংখ্যা 

ও 

তাক্তরখ

প্রধান প্রক ৌশলী ২

৩. শুদ্ধাচার সংক্তিষ্ট এিং দুনীক্তত প্রক্ততকরাকধ সহায়  অন্যান্য  ার্ থক্রম (অগ্রাক্তধ ার ক্তভক্তেকত )

৩.১ কসিা প্রদাকনর কক্ষ্কত্র করক্তর্ষ্টাকর প্রকদয় কসিার 

ক্তিিরণ ও কসিা গ্রহীতার মতামত সংরক্ষ্ণ

করক্তর্ষ্টার 

হালনাগাদকৃত

৪ % করক্তর্ষ্ট্রার 100%

৪

৩.2 প্রক্তত নত্রমাক্তসক  শুদ্ধাচার ও দুনীক্ততর ক্তিরুকদ্ধ 

সভা সমাকিশ  রা

আকয়াক্তর্ত সভা ৮ সংখ্যা করক্তর্ষ্ট্রার ৪

3.3 শুদ্ধাচার এিং দুনীক্তত প্রক্ততকরাধ সংক্তিষ্ট 

ক্তিষকয় ক্তিক্তভন্ন প্রক্ততষ্ঠাকনর সাকর্ knowledge 

sharing.

পত্র র্ারী ৪ % করক্তর্ষ্ট্রার

৪

3.4 মাদ  ও ধুমপাকনর ক্তিরুকদ্ধ র্নসকচতনতা 

বৃক্তদ্ধর লকক্ষ্য ছাত্র/ক্তশক্ষ্ / ম থ তথা/ ম থচারীকদর 

সমন্বকয় সভা আকয়ার্ন  রা।

আকয়াক্তর্ত সভা ৮ সংখ্যা করক্তর্ষ্ট্রার ২

3.5 উধ থতন  র্তথপক্ষ্  র্তথ  ক্তিক্তভন্ন ক্তিভাগ/ 

দপ্তর/শাখা/হলসমূকহ আ ক্তি  ক্তভক্তর্র্  রা।

আ ক্তি  

ক্তভক্তর্র্

৮ সংখ্যা করক্তর্ষ্ট্রার

M.1.1



ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


