
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

মানসত
কািরগির ও
মাাসা িশার
েযাগ
সসারণ;

২১

[১.১] মািমক র পয  সকল
িশাথেক িবনাে পাক
িবতরণ;

[১.১.১] িনধ ািরত সমেয়র মে
সকল িশাথেক পাক
দান

তািরখ ৩ ১৯-০১-২০২৩ ২৫-০১-২০২৩ ৩০-০১-২০২৩

[১.২] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক
পরীার ফলাফল কাশ;

[১.২.১] কািশত ফলাফল িদন ২ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৫৭

[১.৩] দেশর ৬৫৩  মাাসায়
মািিমিডয়া াশম াপন ক;

[১.৩.১] মািিমিডয়া িভিক
িণক চাত

সংা ৩ ৫১৩

[১.৪] এনিভিকউএফ এর
আওতায় কিেটি াাড 
ণয়ন ও পিরমাজন;

[১.৪.১] অেমািদত
এনিভিকউএফ এর আওতায়
ণীত কিেটি াাড 

সংা ২ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১১

[১.৫] ৪ িবভােগ ৪ মিহলা
পিলেটকিনক ইউট
াপনকে ভবন িনম াণ;

[১.৫.১] ভৗত অগিতর হার % ১ ৩৮ ৩৩.২০

[১.৬] ১০০ উপেজলায় ১ কের
টকিনকাল ল ও কেলজ
াপনকে ভবন িনম াণ;

[১.৬.১] ভৗত অগিতর হার % ১ ৮৩ ৮০ ৭৮ ৭৭.১৮

[১.৭] িনব ািচত (১৮০০ ) মাাসা
উয়নকে িণক িনম াণ;

[১.৭.১] ভৗত অগিতর হার % ২ ৬৩ ৫৮.২৭

[১.৮] ৬৪ টকিনকাল ও
কেলেজর সমতা িকে ভবন
িনম াণ

[১.৮.১] ভৗত অগিতর হার % ২ ৩৬ ৩১.৩০

[১.৯] চলমান উয়ন কসহ
মিনটিরং/পিরদশ ন;

[১.৯.১] মিনটিরং/পিরদশ ন সংা ২ ৬০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৪



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৯] চলমান উয়ন কসহ
মিনটিরং/পিরদশ ন;

[১.৯.২] মিনটিরং/পিরদশ েনর
পািরশ বাবায়েনর হার

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[১.১০] কািরগির িশা িতান
াপন ও পাঠদােনর অমিত
দান;

[১.১০.১] া আেবদন
িনির সময়

িদন ১ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৩৭

[১.১১] কািরগির িশা িতােনর
একােডিমক ীিত দান;

[১.১১.১] া আেবদন
িনির সময়

িদন ১ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫

২
িশা
বাপনার
মােনায়ন;

১৮

[২.১] িবিধ ও িবধানমালা ণয়ন;

[২.১.১] সরকাির আিলয়া
মাাসার িনেয়াগ িবিধমালা
শাসিনক উয়ন সংা
সিচব কিমেত রণ

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২৩

[২.১.২] বাংলােদশ কািরগির
িশা বাড  কম চারীগেণর
চারী িবধানমালা সংেশাধন

তািরখ ১ ৩০-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩

[২.১.৩] বাংলােদশ কািরগির
িশা বােড র রিজেশন ত
সংেশাধন নীিতমালা নীত

তািরখ ১ ৩০-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ২৫-০৬-২০২৩

[২.১.৪] সরকািরত
টকিনকাল ল এ কেলজ
িশক ও কম চারী আীকরণ
িবিধমালা ড়াকরণ

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২৩ ১০-০৫-২০২৩ ১৫-০৫-২০২৩ ২০-০৫-২০২৩ ২৫-০৫-২০২৩

[২.২] বসরকাির িশা িতােনর
বাপনা ধানগেণর সমতা
ির লে িশণ দান;

[২.২.১] িশিত িশা
িতান ধান

সংা ২ ৪০০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৩২৪

[২.৩] কািরগির িশা িবষয়ক
সভা/সিমনার আেয়াজন;

[২.৩.১] আেয়ািজত সিমনার সংা ২ ৩ ২ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৪] িশা ও িশণ সংা
িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণা/ািড সাদন;

[২.৪.১] গেবষণা িতেবদন
দািখলত (আওতাধীন
দর/সংার)

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[২.৪.২] গেবষণা িতেবদন
দািখলত (এমইিড)

সংা ১ ২ ১

[২.৫] কািরগির িশার ণগত মান
উয়েনর লে ইাি-ইউট
িলংেকজ িকরণ;

[২.৫.১] ািরত সমেঝাতা
ারক/ি

সংা ২ ৩০ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ২৬

[২.৬] িবভাগীয় পয ােয় ীলস
কিশন আেয়াজন;

[২.৬.১] আেয়ািজত ীলস
কিশন

সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[২.৭] দশাপী িডোমা
ােয়টেদর কম সংােনর েযাগ
ির লে জব ফয়ার আেয়াজন;

[২.৭.১] আেয়ািজত জব ফয়ার সংা ২ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬

৩

ািতািনক
সমতা ও
িশকেদর
দতা ি;

১৭

[৩.১] কািরগির িশায়
িশক/কম চারীর দতািভিক
িশণ দান;

[৩.১.১] িশণা
িশক/কম চারী

সংা ২ ১৫৬০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪২০ ১৪০০ ১০৬৫

[৩.২] মাাসা িশায় িশকেদর
িবষয়িভিক িশণ দান;

[৩.২.১] িশণা িশক সংা ২ ২৪০০ ২৩৫০ ২৩০০ ২২৫০ ২২০০ ১৭৩২

[৩.৩] িশকেদর আইিস
িশণ দান;

[৩.৩.১] িশণা িশক সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৪০০ ৬৩৮

[৩.৪] কািরগির ও মাাসা িশা
িবভােগর কম কতা/কম চারীেদর
আইিসসহ ইনহাউজ িশণ
দান;

[৩.৪.১] িশণা কম কতা জনঘা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২২



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.৪] কািরগির ও মাাসা িশা
িবভােগর কম কতা/কম চারীেদর
আইিসসহ ইনহাউজ িশণ
দান;

[৩.৪.২] িশণা কম চারী জনঘা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০.৯১

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

[৩.৫.১] শট েকােস  িশিত
িশাথ

সংা ২ ২২১০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৯৯৯

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

সংা ১ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ২৮৫১১

[৩.৬] কািরগির ও মাাসা িশা
িবভােগর সকল কম কতা/কম চারীর
সমতা ির লে লািন ং সশন
আেয়াজন;

[৩.৬.১] আেয়ািজত লািন ং
সশন

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

[৩.৭] ৪থ  িশিবব-এর চােল
মাকািবলায় িববাজােরর
উপেযাগী াব/ওয়াকশপ
আিনকায়ন;

[৩.৭.১] আিনকায়নত
াব/ওয়াকশপ

সংা ২ ৯৮ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

৪

িশােে
াতা ও
সমতা
(equity &
equality)
িকরণ;

১৪

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

[৪.১.১] উপিা িশাথর
হার

সংা ২ ৬১০০০০ ৫৯০০০০ ৫৫০০০০ ৫৩০০০০

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

[৪.২.১] িা ছা সংা ২ ১২৩৭ ১২০০ ১১৫০ ১০৮০

[৪.২.২] িা ছাী সংা ২ ১২৩৮ ১২০১ ১১৫১ ১০৮১

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

[৪.৩.১] িবধাা িতান সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৫০ ২০০



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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

[৪.৩.২] িবধাা িশক-
কম চারী

সংা ২ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৪০০

[৪.৩.৩] িবধাা িশাথ সংা ২ ৬২০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫২০০

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

[৪.৪.১] িবধাা িতান সংা ২ ১৬



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ৩০, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

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


