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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:

বাংলােদেশর দিণােলর িষ িশা,  গেবষণা,  ি ও কৗশল উাবন এবং হারসহ িনিতকরেণর িনিমে জািতর িপতা বব
শখ  িজর  রহমােনর  েযা কা  জনেনী  শখ  হািসনার  িতিতর  পিরেিেত  ২০১৫  সােলর  ১৪  লাই  লনা  িষ  িবিবালয়
আইন পাশ হয়। পরবতেত িব’র িতাতা ভাইস চােলর েফসর ড. মাঃ শহীর রহমান খান এর ঐকািক েচায় ৪ এিল ২০১৯
তািরেখ িবিবালেয়র িশা কায ম আািনকভােব ভ উোধন কেরন মাননীয় িশামী ড. দী মিন, এম.িপ.। ইউিজিস থেক ৬
অষেদর অধীেন ৪৬ িবভােগ িশাম কায ম পিরচালনার অেমাদন পাওয়া িগেয়েছ। বতমােন িবিভ িবভােগ মাট ৭৩ জন িশক
কম রত রেয়েছন। কািভড-১৯ মহামািরেতও অনলাইন াস ও পরীা চলমান রেয়েছ। তাছাড়া বহািরক াস ও গেবষণার লে ২০
িবভােগ  অায়ী  াবেরটরী  াপনসহ    সংক িশা  উপকরণ  য়  করা  হেয়েছ।  লনা  িষ  িবিবালেয়র  িনজ  ওেয়বসাইট  চা
হেয়েছ। িশকগেণর জ ইনিউশলান ইেমইল আইিড খালা হেয়েছ। িশাথেদর জ  থক অায়ী আবািসক হেলর বা এবং
মান-সত খাবােরর জ এক কােফেটিরয়া াপন করা হেয়েছ। জরী া সবার জ ১ অাুেল এবং িশক ও িশাথেদর
যাতায়ােতর িবধােথ  ২ বাসসহ পিরবহন শাখায় মাট ৯ গাড়ী য় করা হেয়েছ। এক ণ া িফিজিবিল ািড কের মােম
িবিবালেয়র ািবত ায়ী কাােসর সীমানা িনধ ারণ কের অগামী ৫০ বছেরর জ মাার ান ণয়ন করা হেয়েছ। মাার ান
অযায়ী  ময়াদী উয়ন পিরকনার আওতায় ৫ বছর ময়াদী লনা িষ িবিবালয় াপন শীষ ক ক িশা মণালেয় জমাদােনর
িয়াধীন রেয়েছ। বতমােন িবিবালেয় ১০ জন কম কতা এবং ১৮৩ জন কম চারী ায়ী পেদ িনেয়ািজত রেয়েছন।

সমা এবং চােলসহ:

িবিবালেয়র জিম অিধহণ, একােডিমক ভবন, শাসিনক ভবন, িবেশষািয়ত গেবষণাগার, আবািসক হল িনম াণসহ
িশক/কম কতা/কম চারীেদর আবাসন সমা সমাধােনর লে েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত িবধািদ ি করা; িষর আিনকায়ন, িষেত
ত ও যাগােযাগ ির বহার, কািরগির, নন নন অষিদয় িবষয় খালা; কাস  কািরলাম, পাঠদান পিত ও গেবষণা িবষেয়
উতর িশেণর মােম দ মানবসদ তিরসহ িশক, কম কতা ও কম চারীেদর কম দতা ির জ পশাগত িশণ দান করা।
এছাড়া নন িবিবালেয় িশক, কম কতা ও কম চারী িনেয়াগ এক চােলিং কাজ।

ভিবৎ পিরকনা:

িবিবালেয়র পিরকনা অযায়ী ২০২০-২১ িশাবেষ  ৫ অষেদ, ২০২২-২৩ িশাবেষ  ৬ অষেদ িশাথ ভিত করা হেব।
বাংলােদেশর দিণােলর পিরবতনশীল লবনা ও জলবা সিহ নন ি উাবন ও হার এবং িষ উৎপাদন ির মােম
জািতর  িপতার  েযা  কা  ষকর  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমী  জনেনী  শখ  হািসনার  সরকােরর  পক-
২০২১  ও  ২০৪১  এবং  ডা  ান  ২১০০  বাবায়েনর  জ দেশ  ষম ও  িনরাপদ  খা িনরাপা  বলয়  িনিত করা  এই  িবিবালেয়র
অতম ল। লনা িষ িবিবালয় বাবায়েনর লে বতমােন ১৫০০ একর জিম অিধহেণর িয়াসহ িবিবালেয়র অবকাঠােমা
তরীর ক ণয়ন চলমান রেয়েছ। ািবত কের মােম াথিমক পয ােয় ৭ অষেদর অিধেন ৫১ িবভােগর িশা কায ম
পিরচালনার েয়াজনীয় িশা িবধািদ িবেশষ কের একােডিমক ভবন, শাসিনক ভবন, িবিভ ফাম , িষ খামার, মৎ খামার,
াবেরটির, ওয়াকসপ, ইাি, গেবষণার ান, ইনিউট ইতািদ িনম াণ/াপন পয ায়েম িতা করা হেব। দেশর খা ও ি
িনরাপা িনিতকরেণ দ িষিবদ গেড় তালা। িপািক সহেযািগতার আওতায় উ িশার েযাগ ি, িভিজং েফসরিশপ এবং
দিশ/িবেদিশ িপািক/বপািক গেবষণা কায  পিরচালনায় আিথ ক সহায়তা ি করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জিম অিধহণ, ৫ বছর ময়াদী লনা িষ িবিবালয় াপন শীষ ক কের ধান ধান অের কায ম  করাসহ উতর
গেবষণার েযাগ ি, নন ফাকািেত িশাথ ভিত এবং দশী ও িবেদশী িতােনর সােথ সমেঝাতা ি ার।
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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, লনা ি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)

িষ  বাপনার  মােম  দ  মানব  সদ  তির  সহ  উতর  িষ  িশা,  গেবষণা,  ি  ও  কৗশল  উাবন  ও  হার  এবং
সেব াপির িনিতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
দেশর কম সংান, দাির িবেমাচন এবং খা ও ির িনরাপাবলায় ির লে মানস েগাপেযাগী িষ িশাসহ গেবষণা,
ি ও কৗশল উাবন, সসারণ, হার, িশণ এবং ি-পািক/ ব পািক উোগ হণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. উতর িষ িশা বাপনায় ণগতমান িনিতকরণ
২. উতর িষ িশা ও গেবষণায় অিধকতর সসারণ
৩. টকসই িষ ি উাবন, গেবষণা, হার, সসারণ ও িনিতকরণ
৪. উতর িষ িশার উয়েন সহেযাগীতা ও সমেঝাতা ার

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িষ িবােনর িবিভ ে অসরমান িবের সােথ সংগিত রা ও সমতা অজন। জাতীয় পয ােয় িষ িবােনর সিহত
সক িবষয়সেহর উপর উতর িশা ও গেবষণার েযাগ ি। তাছাড়া গেবষণার মােম জািত ও দেশর উয়েন
েগাপেযাগী নন ও টকসই ি উাবন ও হার এবং সেব াপির িনিতকরণ।
২.  জািতর  হর  কােণ  িতবছর  ১০০০  ােয়ািগক  ও  কািরগির  ান  স  িষ  িবষয়ক  ােয়ট  বর  করা,  যার
ফলিতেত দেশর িষ উয়ন, খা িনরাপা ও জলবা পিরবতেন ইিতবাচক িমকা রাখা সব হেব।
৩. দিণােলর িষ িতিনয়ত পিরবতনশীল জলবা, লবণাতা, ািতক েয াগ ও বরী আবহাওয়ার নানািবধ
চােলের সুখীন। িষেত অনসর হর লনাসহ সারা দেশ কায কর িষ িশা, ি ও কৗশল উাবন ও
হােরর মােম সািব ক িষ উয়েনর লে দ জনবল ি।
৪. বাংলােদেশর দিণােলর -িত, জনজীবন, িত-পিরেবশ, জীবৈবিচ, জীিবকার ধরণ, অথ ৈনিতক অবা ও
সাবনা  দেশর  অা অেলর  চেয়  অন িবধায়  উত  ি ও  িষ  যািকীকরেণর  মােম  সমিত  িষ  বা
চা। দিণােলর সাবনাময় অসীম স সীমা, ছাট-বড় নদী-নালা-জলািম, ছাট-বড় অসং খামাের উত সমিত
ি বহােরর মােম গবািদ প, িষ এবং মৎ উৎপাদন ি ও িবায় দশীয় িবিভ জািতর মাছ সংরণ।
৫. পশাদার িষিবদ ও মাঠ পয ােয় কম রত কমেদর ত, িশণ, কািরগির সহায়তা ও উ িশার িবষেয় সহায়তা
দান।
৬. িবের একক হম ানোভ িবত রবন বাংলােদেশ ািতক সৗেয র লীলািম ও সাবনাময় ািতক
সদ সংরেণ েগাপেযাগী ও উত ি উাবন। বাংলােদেশর অথ ৈনিতক সাবনাময় সসীমায় েগাপেযাগী ও
উত ি েয়ােগর মােম  ইেকানিম সািব ক বহার িনিতকরণ।
৭. দশীয় ও িবেদশী িতােনর সােথ উ িশা ও গেবষণার সসারেণর িনিমে সমেঝাতা ি ার।
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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 (সান) ণীেত িশাথ
ভিত

ভিতত িশাথ সংা ১৫০ ১৫০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ লনা িষ িবিবালয় ও িবমক িবিবালেয়র বািষ ক িতেবদন

ছাী ভিতর হার ভিতত ছাী শতকরা হার ৫৫ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ লনা িষ িবিবালয় ও িবমক িবিবালেয়র বািষ ক িতেবদন

িবেদশী িশাথ ভিত ভিতত িবেদশী িশাথ সংা ১১ ১৫ ১৮ ২১ ২৫ লনা িষ িবিবালয় ও িবমক িবিবালয় বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৫:২০ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৫:২০ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, 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 

[১] উতর িষ
িশা
বাপনায়
ণগতমান
িনিতকরণ

৩০

[১.১] আউটকাম বইজ
কািরলাম ণয়ন

[১.১.১] ণয়নত কাস  কািরলাম সমি সংা ৫ ৪২ ২০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ০

[১.২] বািষ ক িতেবদন কাশ [১.২.১] কািশত বািষ ক িতেবদন সমি সংা ৫ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.৩] িজববেষ র কায 
বাবায়ন

[১.৩.১] ববর িষ নীিত এবং
বতমান সরকােরর িষ উয়ন
িবষয়ক ওয়াকশপ

সমি সংা ৩ ০ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[১.৩.২] মাঠ পয ােয় িষ িবষয়ক
অবিহতকরণ কম িচ

সমি সংা ৩ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৫

[১.৪] সংিবিধব কায েমর
কােলার

[১.৪.১] িসিেকট সভা সমি সংা ২ ১ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৪.২] একােডিমক কাউিল সভা সমি সংা ২ ১ ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৪.৩] অথ  কিমর সভা সমি সংা ২ ০ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৫] দ মানব সদ তরী

[১.৫.১] িশক িশণ সমি সংা ২ ০ ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ০ ৫০ ৬০

[১.৫.২] কম কতা িশণ সমি সংা ২ ০ ২ ২০ ১৫ ১০ ০ ০ ৩০ ৪০

[১.৫.৩] কম চারী িশণ সমি সংা ২ ০ ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১২০ ১৪০

[১.৫.৪] মাঠ কম ও ষকেদর
িশণ

সমি সংা ২ ০ ১ ২০ ১০ ০ ০ ০ ৩০ ৪০

[২] উতর িষ
িশা ও
গেবষণায়
অিধকতর
সসারণ

১৫

[২.১] নন অষদ
অেমাদেনর জ ইউিজিসেত
রণ

[২.১.১] নন অষদ অেমাদেনর
জ ইউিজিসেত িরত

সমি সংা ৫ ৫ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ০

[২.২] নন িবভাগ
অেমাদেনর জ ইউিজিসেত
রণ

[২.২.১] নন িবভাগ অেমাদেনর
জ ইউিজিসেত িরত

সমি সংা ৫ ২১ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ০

[২.৩] ইউিজিস কক
অেমািদত জনবল িনেয়াগ

[২.৩.১] ইউিজিস কক অেমািদত
জনবল িনেয়াগত

গড় সংা ৫ ১৫০ ১৮০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৫:২০ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, 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 

[৩] টকসই
িষ ি
উাবন,
গেবষণা,
হার,
সসারণ ও
িনিতকরণ

১৫
[৩.১] ীত জান ােল গেবষণা
ও িতেবদন কাশ

[৩.১.১] কািশক গেবষণা সমি সংা ৫ ০ ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৪০ ৫০

[৩.২] িষ িবান ও
কািরগরী িবষেয় গেবষণা

[৩.২.১] িষ িবান ও কািরগরী
গেবষণা

সমি সংা ৫ ০ ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৬

[৩.৩] সমকালীন িবষেয়
লািনং সশন/
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত লািনং
সশন/সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ

সমি সংা ৫ ০ ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ৫ ৬

[৪] উতর িষ
িশার উয়েন
সহেযাগীতা ও
সমেঝাতা ার

১০

[৪.১] দশী-িবেদশী
িবিবালয়/ সংার সােথ
সমেঝাতা ারক ার

[৪.১.১] ািিরত সমেঝাতা ারক সমি সংা ৫ ০ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[৪.২] িষ যািকরণ ও িশে
সহেযাগীতা সক াপন

[৪.২.১] ািপত সহেযাগীতালক
সক

সমি সংা ৫ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৫:২০ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, 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

[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, লনা ি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,  লনা  িষ  িবিবালয়-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার
লনা িষ িবিবালয়

তািরখ

সিচব
বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১৫:২০ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ২২, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APA Annual Performance Agreement

২ KAU Khulna Agricultural University

৩ UGC University Grants Commission of Bangladesh

৪ িব লনা িষ িবিবালয়

৫ ি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] আউটকাম বইজ কািরলাম ণয়ন [১.১.১] ণয়নত কাস  কািরলাম সংি অষেদর িডন অিফস কািরলাম/কাস /িসেলবাস কিপ

[১.২] বািষ ক িতেবদন কাশ [১.২.১] কািশত বািষ ক িতেবদন রিজার কায ালয় িতেবদেনর কিপ

[১.৩] িজববেষ র কায  বাবায়ন
[১.৩.১] ববর িষ নীিত এবং বতমান সরকােরর িষ উয়ন িবষয়ক
ওয়াকশপ

রিজার কায ালয় নাশ, হািজরা িসট/ছিব

[১.৩.২] মাঠ পয ােয় িষ িবষয়ক অবিহতকরণ কম িচ সংি অষেদর িডন অিফস নাশ, হািজরা িসট/ছিব

[১.৪] সংিবিধব কায েমর কােলার

[১.৪.১] িসিেকট সভা রিজার কায ালয় সভার নাশ ও কায ািববরণী

[১.৪.২] একােডিমক কাউিল সভা রিজার কায ালয় সভার নাশ ও কায ািববরণী

[১.৪.৩] অথ  কিমর সভা অথ  ও িহসাব শাখা সভার নাশ ও কায ািববরণী

[১.৫] দ মানব সদ তরী

[১.৫.১] িশক িশণ রিজার কায ালয় নাশ, হািজরা িসট/ছিব

[১.৫.২] কম কতা িশণ রিজার কায ালয় নাশ, হািজরা িসট/ছিব

[১.৫.৩] কম চারী িশণ রিজার কায ালয় নাশ, হািজরা িসট/ছিব

[১.৫.৪] মাঠ কম ও ষকেদর িশণ রিজার কায ালয় নাশ, হািজরা িসট/ছিব

[২.১] নন অষদ অেমাদেনর জ ইউিজিসেত রণ [২.১.১] নন অষদ অেমাদেনর জ ইউিজিসেত িরত রিজার কায ালয় িবমক এর অেমািদত কিপ

[২.২] নন িবভাগ অেমাদেনর জ ইউিজিসেত রণ [২.২.১] নন িবভাগ অেমাদেনর জ ইউিজিসেত িরত রিজার কায ালয় িবমক এর অেমািদত কিপ

[২.৩] ইউিজিস কক অেমািদত জনবল িনেয়াগ [২.৩.১] ইউিজিস কক অেমািদত জনবল িনেয়াগত রিজার কায ালয় িবমক এর অেমািদত কিপ

[৩.১] ীত জান ােল গেবষণা ও িতেবদন কাশ [৩.১.১] কািশক গেবষণা সংি অষেদর িডন অিফস জান ােলর কিপ

[৩.২] িষ িবান ও কািরগরী িবষেয় গেবষণা [৩.২.১] িষ িবান ও কািরগরী গেবষণা সংি অষেদর িডন অিফস গেবষণার িরেপ ােটর কিপ

[৩.৩] সমকালীন িবষেয় লািনং সশন/
সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত লািনং সশন/সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ
রিজার কায ালয়/সংি অষেদর িডন
অিফস

নাশ, হািজরা িসট/ছিব

[৪.১] দশী-িবেদশী িবিবালয়/ সংার সােথ সমেঝাতা ারক
ার

[৪.১.১] ািিরত সমেঝাতা ারক রিজার কায ালয় সমেঝাতা ারেকর ািরত কিপ

[৪.২] িষ যািকরণ ও িশে সহেযাগীতা সক াপন [৪.২.১] ািপত সহেযাগীতালক সক
রিজার কায ালয়/সংি অষেদর িডন
অিফস

িচ ও ডেম
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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

ইউিজিস কক অেমািদত জনবল িনেয়াগ ইউিজিস কক অেমািদত জনবল িনেয়াগত বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
চািহদা পের মােম িবমক-এর সােথ সমন
সাধন

নন িবভাগ অেমাদেনর জ ইউিজিসেত রণ নন িবভাগ অেমাদেনর জ ইউিজিসেত িরত বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
চািহদা পের মােম িবমক-এর সােথ সমন
সাধন

নন অষদ অেমাদেনর জ ইউিজিসেত রণ নন অষদ অেমাদেনর জ ইউিজিসেত িরত বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
চািহদা পের মােম িবমক-এর সােথ সমন
সাধন

সংিবিধব কায েমর কােলার িসিেকট সভা মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়
কিমর সদ মেনানয়ন সােপে সভা আেয়াজন
করা সব

সংিবিধব কায েমর কােলার একােডিমক কাউিল সভা মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়
কিমর সদ মেনানয়ন সােপে সভা আেয়াজন
করা সব

সংিবিধব কায েমর কােলার অথ  কিমর সভা মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়
কিমর সদ মেনানয়ন সােপে সভা আেয়াজন
করা সব

সমকালীন িবষেয় লািনং সশন/ সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ
আেয়াজন

আেয়ািজত লািনং সশন/সিমনার/কনফাের/ওয়াকশপ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন
িব অেমািদত কিম এবং িবমক-এর সােথ
সমন সভা

দ মানব সদ তরী িশক িশণ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

দ মানব সদ তরী কম কতা িশণ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

দ মানব সদ তরী কম চারী িশণ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

দ মানব সদ তরী মাঠ কম ও ষকেদর িশণ বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

িষ যািকরণ ও িশে সহেযাগীতা সক াপন ািপত সহেযাগীতালক সক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

দশী-িবেদশী িবিবালয়/ সংার সােথ সমেঝাতা ারক
ার

ািিরত সমেঝাতা ারক বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

িষ িবান ও কািরগরী িবষেয় গেবষণা িষ িবান ও কািরগরী গেবষণা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

ীত জান ােল গেবষণা ও িতেবদন কাশ কািশক গেবষণা বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

িজববেষ র কায  বাবায়ন
ববর িষ নীিত এবং বতমান সরকােরর িষ উয়ন িবষয়ক
ওয়াকশপ

বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে

আউটকাম বইজ কািরলাম ণয়ন ণয়নত কাস  কািরলাম বাংলােদশ িবিবালয় মরী কিমশন িবমক থেক বােজট বরা সােপে
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



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: খুলনা কৃরি রিশ্বরিদ্যালয় 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, 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  ব্যিস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরত তা  রর্টি সভা আযেোজন সভা আময়ারজত ৪ সংখ্যা সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ 

আযেোজন  

প্রলিক্ষণ আযেোলজত   ২ সংখ্যো এরপএ 

কসল 

২ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 

 

১ 

 

 

 

১ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররমিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অম মজা 

র্ালার্াল রিনষ্ট রণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নত কম য-পলরযেি  ৩ সংখ্যা ও 

তাররখ 

প্রর উরমর্

ন্ট 

অরিসার 

১৫/১২/২১ ও 

১৫/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

 ১৫/১২/২১  ১৫/০৬/২২    

অজমন      

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, 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 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা, ২০২১-২২ ও নত্রর্ারস  

পররিীক্ষ্ণ প্ররতমিদন দপ্তর/সংস্থোে 

দারখল ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ  

  র্ ম-পরর ল্পনা  ও 

নত্রর্ারস  প্ররতমিদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

  ৪ তাররখ সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

০৫/০৬/২১ 

১২/১০/২১ 

১০/০১/২২ 

১২/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৫/০৬/২১ 

 

১২/১০/২১ 

 

১০/০১/২২ 

 

১২/০৪/২২    

অজমন      

অজমন      

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

১৫/০৬/২২     ১৫/০৬/২২    

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

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছমরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওময়িসাইমর্ প্র াশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওময়িসাইমর্ 

প্র ারশত 

৪ তাররখ সদস্য-

সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

১৫/০৭/২১ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫/০৭/২১       

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

৩.১ শুদ্ধোচোর ক্ষকৌিি ও এলপএ 

েোস্তেোেন সংক্রোন্ত কম যিোিো/প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

কম যিোিো/প্রলিক্ষণ 

 

৪ সংখ্যা এরপএ কসল ২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৩.২ দুনীরত প্ররতমরামি সমচতনতা 

বৃরদ্ধর লমক্ষ্য কসরর্নার 

আময়ারজত কসরর্নার ৪ সংখ্যা সদস্য-সরচি, 

সংরিষ্ট 

 রর্টি, 

খকৃরি 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অজমন      

৩.৩ অরভমর্ামগর রভরত্তমত গ্রহীত 

ব্যিস্থা গ্রহমণর রিিময় প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র 

অরভমর্াগ ারীম  অিরহত রণ 

 

 

অরভমর্াগ 

অিরহত রণ 

৪ %  শাখা 

 র্ ম তমা 

(আইন), 

ইউরজরস 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      



 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন সূচ  

 

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

িাস্তিায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পররিীক্ষ্ণ, 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 

৩.৪ লিক্ষক, লিক্ষোর্থী, কম যকতযো ও 

কম যচোরীযদর মযে সমন্বে সিো 

আযিোচনো সিো ৪ সংখ্যা রশক্ষ্া শাখা, 

খুকৃরি 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৩.৫ এলপএ, উদ্ভোেন, ক্ষসেো প্রদোন 

প্রলতশ্রুলত কম যপলরকল্পনো েোস্তেোেযনর 

িযক্ষু দক্ষতো উন্নেযনর জন্য 

ক্ষদযি/লেযদযি প্রলিক্ষণ/নযিজ 

ক্ষিেোলরং/লিক্ষোসফর 

আযেোলজত 

ক্ষদযি/লেযদযি 

প্রলিক্ষণ/নযিজ 

ক্ষিেোলরং/লিক্ষোসফর 

৪ সংখ্যা এরপএ কসল ৩০ জন লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০     

অজমন      

অজমন      

লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো হযি তোর কোরণ মন্তব্য কিোযম উযেখ করযত হযে। 

 

 



 

 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 

 



 

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  - - 

 

 

 

 

 

 



 

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 - - - 

 

 



 

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 - - 

 


