
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

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

মানসত
কািরগির ও
মাাসা িশার
েযাগ
সসারণ;

১৮

[১.১] মািমক র পয 
শতভাগ িশাথেক িবনাে
পাক িবতরণ

[১.১.১] চািহদার িভিেত
শতভাগ িশাথেদর
িবতরণত পাক

তািরখ ৩ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ৩০-০১-২০২২ ১০-০২-২০২২ ২০-০২-২০২২ ১০-০১-২০২২

[১.২] পাম েগাপেযাগী
কের ইমািজং ড ও
টকেনালিজ চা

[১.২.১] এনিভিকউএফ
এর আওতায় ণীত
কিেটি াাড 

সংা ৩ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১১

[১.৩] ৪ িবভােগ ৪ মিহলা
পিলেটকিনক ইউট াপন
ক (ভবন িনম াণ)

[১.৩.১] ভৗত অগিতর
হার

% ২ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯

[১.৩.২] ক মিনটিরং সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.৪] ১০০ উপেজলায় ১
কের টকিনকাল ল ও কেলজ
াপন ক (ভবন িনম াণ)

[১.৪.১] ভৗত অগিতর
হার

% ২ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১০

[১.৪.২] ক মিনটিরং সংা ২ ২৫ ২২ ২১ ২০ ১৯

[১.৫] িনব ািচত (১৮০০ )
মাাসা উয়ন কের
িণক িনম াণ

[১.৫.১] ভৗত অগিতর
হার

% ২ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১২

[১.৫.২] ক মিনটিরং সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

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
িশা ও িশা
বাপনার
মােনায়ন;

১৮
[২.১] আইন, িবিধ ও
িবধানমালা ণয়ন;

[২.১.১] বাংলােদশ
কািরগির িশা বাড 
িবিধমালা-২০২১ খসড়া
ণয়ন কের মিপিরষদ
িবভােগ রণ

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ০১-০২-২০২২

[২.১.২] বাংলােদশ
কািরগির িশা বাড 
কম চারী (অবসর ও
আেতািষক)
িবধানমালা-২০২১

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.১.৩] বাংলােদশ
কািরগির িশা বাড 
(তহিবল পিরচালনা)
িবধানমালা-২০২১

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

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%

[২.২] কম সংান বাপনার
আওতায় বসরকাির িশা
িতােনর রাংিকং ও িতান
সেহর বাপনার উয়ন;

[২.২.১] রাংিকংত
িতান (িডোমা ইন
িফসািরজ)

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮

[২.২.২] িশণা
ােনজেম ধান

সংা ২ ৪০০ ৩৭০ ৩৫০ ৩৩০ ৩২০ ১৭১

[২.৩] িশা িতােন বব
কণ ার াপন;

[২.৩.১] ািপত বব
কণ ার

সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০

[২.৪] ববর জশতবািষ কী
উদযাপন;

[২.৪.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সংা ২ ৪ ৩ ২

[২.৫] কািরগির িশা িবষয়ক
সভা/সিমনার আেয়াজন;

[২.৫.১] আেয়ািজত
সভা/সিমনার

সংা ২ ৩ ২

[২.৬] িশা ও িশণ সংা
িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা
সাদন;

[২.৬.১] পিরচািলত
গেবষণা

সংা ২ ২ ১



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

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

িতািনক
সমতা ও
িশকেদর
দতা ি;

১৮

[৩.১] কািরগির ও মাাসা
িশায় িশকেদর িবষয়িভিক
িশণ দান;

[৩.১.১] িশণা
িশক

সংা ২ ৫০০০ ৪৫০০ ৪২০০ ৪০০০ ৩৮০০ ১৫৭৭

[৩.২] কািরগির ও মাাসা
িশায় িশকেদর আইিস
িশণ দান;

[৩.২.১] িশণা
িশক

সংা ২ ৪৯৫ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৪০০ ১০৪

[৩.৩] কািরগির ও মাাসা
িশা িবভাগ ও এর আওতাধীন
দর সংার
কম কতা/কম চারীেদর িশণ
দান;

[৩.৩.১] িশণা
কম কতা

সংা ২ ২৫১ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ৪২

[৩.৩.২] িশণা
কম চারী

সংা ২ ২৮৪ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ১২১

[৩.৪] কািরগির ও িলক
িবষেয় িশাথেদর
শট েকাস /িসিব এ এ িশণ
দান;

[৩.৪.১] শট েকােস 
িশিত িশাথ

সংা ২ ২১৬০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ৬২০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

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%

[৩.৪] কািরগির ও িলক
িবষেয় িশাথেদর
শট েকাস /িসিব এ এ িশণ
দান;

[৩.৪.২] িস.িব. এ এ ও
আরিপএল কােস  িশিত
িশাথ

সংা ২ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১২২৬৭

[৩.৫] কািরগির ও মাাসা িশা
িবভােগর ১০ম থেক ১৬তম
ড পয  সকল কম চারীেদর
আইিস িশেণর মােম
সমতা ি;

[৩.৫.১] আইিস িবষেয়
িশণা কম চারী

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪২.৩

[৩.৬] এ িবভাগ ও এর
আওতাধীন অিফেসর
কম কতা/কম চারীেদর
আইিসসহ িবিভ িশণ
দােনর জ এক কিউটার
াব াপন;

[৩.৬.১] ািপত
কিউটার াব

তািরখ ২ ৩০-০৮-২০২১ ১৫-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২১ ১০-১০-২০২১ ২০-১০-২০২১

[৩.৭] এ িবভােগর কম চারীেদর
সমতা ির লে লািন ং
সশন আেয়াজন;

[৩.৭.১] আেয়ািজত লািন ং
সশন

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

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

িশােে
াতা ও
সমতা
(equity &
equality)
িনিতকরণ;

১৬

[৪.১] এসএসিস (ভাক),
এইচএসিস (ভাক), িডোমা ও
িডি ের ছাছাীেদর উপি
দান;

[৪.১.১] উপি া
িশাথ

% ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০

[৪.২] মাাসা িশায় দািখল
থেক ফািজল র পয  ছা-
ছাীেদর ি দান;

[৪.২.১] ছা ি দান সংা ২ ১০৭৩৭ ১০৫০০ ১০০০০ ৯৮০০ ৯৫০০ ১৭৯৪২

[৪.২.২] ছাী ি দান সংা ২ ১০৭৩৮ ১০৫০০ ১০৫০০ ৯৮০০ ৯৫০০ ১৭৬০৬

[৪.৩] িশা িতান, িশক-
কম চারী ও িশাথেদর অদান
দান;

[৪.৩.১] িবধাা
িতান

সংা ২ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০

[৪.৩.২] িবধাা িশক সংা ২ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০

[৪.৩.৩] িবধাা
িশাথ

সংা ২ ৬২০০ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০

[৪.৪] িশা িতােন
ছাী/মিহলা িশাথেদর জ
টয়েলট, নামাজঘর, কমনম
ইতািদ েযাগ-িবধা ি;

[৪.৪.১] িবধাা
িতান

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৪.৫] িবেশষ চািহদা স
িশাথেদর জ রাম,
ইলেচয়ার, ইল ইতািদ
েযাগ িবধা ি;

[৪.৫.১] িবধাা
িতান

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, লাই ১৯, ২০২২

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

সংার ও
শাসনলক
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


