
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

বাংলােদশ অােিডেটশন কাউিল

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

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
উ িশা িতান ও
একােডিমক াাম
অােিডেটশন।

২৫

[১.১] উ িশায় অােিডেটশন িবষেয় উুকরণ
কম শালা সকরণ।

[১.১.১] আেয়ািজত
কম শালা

সংা ৩ ৪ ৩ ৬

[১.২] অােিডেটশন মানদ িতপালন িবষেয়
িশণ কম শালা আেয়াজন

[১.২.১] আেয়ািজত
িশণ কম শালা

সংা ৪ ৮ ৭ ৬ ৫

[১.৩] িকউএ েফশনালেদর জ অােিডেটশন
পিলিস, িবিধমালা, াাড , ইিকউএ এবং
অাকােডিমক অিডট িবষেয় িশণ কম শালা
আেয়াজন

[১.৩.১] আেয়ািজত
িশণ কম শালা

সংা ৪ ৬ ৫ ৪

[১.৪] Outcome-based
Curriculum, Teaching
Learning & Assessment িবষেয়
িশণ আেয়াজন

[১.৪.১] আেয়ািজত
িশণ

সংা ২ ৩ ২

[১.৫] আইিকউএিস এর পিরচালকগেণর অংশহেণ
অােিডেটশন াাড  ও িবিধমালার উপর
িশণ আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত
িশণ

সংা ৩ ৩ ২

[১.৬] অােিডেটশন কিম, একােডিমক িনরীা
এবং মর িহেসেব দািয় পালেনর জ িরেসাস 
পাস ন িনব াচন।

[১.৬.১] িনব ািচত
িরেসাস  পাস ন

সংা ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২৭ ১৮

[১.৭] অােিডেটশন ায়াল ণয়ন,ণ ও
িবতরণ

[১.৭.১] িবতরণত
অােিডেটশন ায়াল

সংা ৩ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০

[১.৮] কায়ািল অাের ও অােিডেটশন
িবষেয় আজািতক সিমনার আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত
আজািতক সিমনার

সংা ২ ১

[১.৯] উ িশা িতােনর অােিডেটশেনর জ
দরখা আান

[১.৯.১] আািয়ত
দরখা

তািরখ ১



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

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

উ িশা িতান ও
একােডিমক াাম
পয ােয় বাংলােদশ
াশনাল
কায়ািলিফেকশনস
মওয়াক বাবায়েনর
মােম উ িশার মান
িনিতকরণ।

১৫

[২.১] উ িশার মান উয়েনর জ
িবএনিকউএফ িবষেয় কম শালা আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত
কম শালা

সংা ৬ ৮ ৭ ৬ ৫

[২.২] উ িশা িতােনর আইিকউএিসর
সমতা ির জ পশাগত িশণ কম শালা
সকরণ।

[২.২.১] আেয়ািজত
পশাগত িশণ
কম শালা

সংা ৩ ৩ ২

[২.৩] উ িশার মান উয়েনর জ
িবএনিকউএফ িবষেয় িশণ আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত
িশণ

সংা ৬ ৮ ৭ ৬ ৫

৩

উ িশায় কায়ািল
অাের ও
অােিডেটশন িবষেয়
গেবষণা।

১০
[৩.১] কাউিেলর জ গেবষণা নীিতমালা ণয়ন

[৩.১.১] ণীত গেবষণা
নীিতমালা

সংা ৪ ১

বাংলােদশ
অােিডেটশন
কাউিেলর
গেবষণা
ণীিতমালার
খসড়া ড়াকরা
হেয়েছ। যা
কাউিল সভার
অেমাদেনর
অেপাধীন।

[৩.২] কায়ািল অাের ও অােিডেটশন
িবষেয় গেবষণা াব হণ ও গেবষণা সাদন

[৩.২.১] সািদত
গেবষণা

সংা ৬ ২ ০ ০ ০ ১

৪

আজািতকভােব ীত ও
হণেযা কায়ািল
অাের এেজিসেহর
সােথ সক াপন।

১০

[৪.১] আজািতক পয ােয় হণেযা কায়ািল
অাের নটওয়াক ও অােিডেটশন এেজির
সােথ মতামত িবিনময়

[৪.১.১] মতামত িবিনময় সংা ৫ ২

[৪.২] আজািতক পয ােয় কায়ািল অাের
এবং অােিডেটশন িবষয়ক
কনফাের/ওয়াকশেপ অংশহণ

[৪.২.১] আজািতক
সিমনার ও কনফােরে
অংশহণ

সংা ৫ ১



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

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%

৫

কাউিেলর শাসিনক
বা শিশালীকরণ,
িজববষ  ও াধীনতার
বণ জয়ী উপলে
িবিভ জনিহতকর
কায ম হণ।

১০

[৫.১] কাউিেলর লাইেিরেত বব ও ি
কণ ার চাকরণ

[৫.১.১] চাত বব
ও ি কণ ার

সংা ৩ ১ ১

[৫.২] কাউিেলর ওেয়বসাইেট াধীনতার
বণ জয়ী কণ ার চাকরণ

[৫.২.১] চাত
বণ জয়ী কণ ার

সংা ৩ ১ ১

[৫.৩] িবএিস-এর কম চারী চাকির িবধানমালা
জািরকরণ

[৫.৩.১] জািরত
িবধানমালা

সংা ৪ ১ ১

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


