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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

পক  ২০২১  বাবায়েনর  মােম  বাংলােদশেক  এক  মম  আেয়র  দেশ  উীতকরেণর  লে  দ,  িশিত  কািরগির  ও  নিতকতা
ানস  মানব  সদ  ি  ও  দশেক  দাির করার  জ জাতীয়  িশা  নীিত  ২০১০  বাবায়নসহ  এ  িবভাগ  বখী  দািয়  পালন
করেছ। কািরগির ও মাাসা িশাথেদর মােঝ ১৭ কা ১৯ ল পাক িবতরণ, ৪,৩১০০০ জন িশাথেক ি/উপি দান, ২৭৩১২
জন িশক/কম চারীেক দেশ এবং ৮১৭ জন িশকেক িবেদেশ িশণ দান করা হেয়েছ। মাাসা িশায় ওেয়বিভিক িশাসহ িষ,
আইিস এবং কম  ও জীবনখী িশা অ  করা হেয়েছ। অভরীণ এবং আজািতক মবাজােরর চািহদা উপেযাগী দ মানব সদ
ির লে বসরকাির উোা ির েযাগ ি করা হেয়েছ। কািরগির িশা িতানসেহ মেয়েদর ভিত কাটা ১০% থেক ২০% এ
উীত করা হেয়েছ। কািরগির িশায় এনেরালেম ১% থেক ১৬.২৫ এ উীত হেয়েছ। ৪ িবভােগ ১ কের মাট ৪ ইিিনয়ািরং কেলজ,
“২৩ জলায় পিলেটকিনক ইনিউট াপন”শীষ ক ক চলমান। ১০০ উপেজলায় ০১  কের টকিনকাল ল ও কেলজ, ৪
িবভােগ ০১ কের মিহলা পিলেটকিনক ইনিউট াপন কায ম চলমান। ৮ িবভাগীয় শহের ৮ টকিনকাল ল ও কেলজ াপন
শীষ ক ক াব ত করা হেয়েছ। প কে িসংগাের ২০০০জন এবং চীেন ৫৮১জন িশক/কম কতােক এবং ৩০০২১ জন
িশণাথেক িশণ দয়া হেয়েছ। িডোমা পয ােয় ৫,৮২৭২০ জনেক ৮০০/= টাকা এবং ৪,৩৭,৫৯৮ জনেক সিমার িভিক ১৬৫০/=
টাকা কের উপি দয়া হেয়েছ। িনব ািচত মাাসাসেহর উয়ন(১৮০০ মাাসা) শীষ ক কের আওতায় িত সংসদীয় আসেন ৬
কের মাাসায় বতল ভবন িনম ােণর কাজ চলমান। িের চতনা ও নিতক েবাধেক জাত করার লে কায ম হণ করা
হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািরগির  ও মাাসা  িশা  িবভােগর ধান  চােলসহ হে সকল ছা-ছাীর  জ িবনা  খরেচ  ায়সত ও মানস িশা  িনিত
করা; সকল নারী ও েষর জ সায়ী ও মানস উ িশার েযাগ ি করা; িশার সকল ের জার বষ র করা এবং সকল
জনেগাীর  জ  কািরগির  ও  মাাসা  িশা  ের  সমান  েযাগ  িনিত  করা;  িশ  িতবি  ও  জার  সংেবদনশীল  এবং  িনরাপদ,
অ িলক ও কায কর িশখন পিরেবশ সিলত পয া সংক িশা অবকাঠােমা িনম াণ ও উয়ন এবং যাতাস িশেকর সংা
উেখেযা হাের ি করা।

ভিবৎ পিরকনা:

উৎপাদনখী অথ ৈনিতক ি অজেন সম জনসদ িবিনম ােণর লে ২০৩০ সােলর মে এসিডিজ-৪ ল অজন, ২০৪১ সােল উত ও
স বাংলােদশ গড়ার লে কািরগির ও মাাসা িশায় াপক সংার ও উয়ন, আিনকায়ন, িডিজটালাইেজশন, পয ায়েম উপির
আওতা সসারণ, কািরলাম ও িসেলবাস পিরমাজন, নন িশা িতান াপন, মােনায়ন, পয ায়েম পয া সংক িশা অবকাঠােমা
িনম াণ ও িবমান অবকাঠােমাসেহর সসারণ ও উয়ন। িশা আইন-২০১৮ ও পিররক িবিধমালা ণয়ন, িশা বাপনায় অিধকতর
লা আনয়েনর জ জনবাব আইন ণয়েনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০১৯ িশাবেষ র ারে কািরগির ও মাাসা িশায় াথিমক থেক মািমক িশাথেদর মে ৫ কা ৬৪ ল পাক
িবতরণ;
পাবিলক পরীাসেহর ফলাফল ৬০ িদেনর মে কাশ;
৬৮৭২ জন কম কতা/িশক/এসএমিস/আইএমিস সদ ও ৮৩০ জন কম চারীেক িশণ দান; এবং
িশার মােনায়েনর জ ২০০ িশািতােনর মান িনধ ারণ(রাংিকং)
২৪২৬৭০ জনেক শট েকােস  িশণ দান।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  কািরগির  ও  মাাসা  িশা  িবভাগ-এর  দািয়ে  িনেয়ািজত  মাননীয়
মীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  কািরগির  ও  মাাসা  িশা  িবভাগ

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৯ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সবার জ মানসত কম খী, কািরগির ও নিতক িশা।

১.২ অিভল (Mission)
কািরগির, িলক, িবান ও িিভিক িশা এবং িশেণর সমেয় িশিত, দ ও ধময় েবাধস মানব সদ
ি।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. মানসত কািরগির ও মাাসা িশার েযাগ সসারণ
২. িশােে াতা ও সমতা (equity & equality) িনিতকরণ
৩. দ জনবল ি
৪. িশা বাপনার মােনায়ন
৫.  কািরগির  ও  মাাসা  িশার  উতর  ের  (Tertiary  Level  )  িবান,  ি  এবং  বসা  িশার  অিধকতর
সারসহ উ িশার মােনায়ন
৬. িের চতনা এবংজাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ ও সংিতর িবকাশ সাধন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. কািরগির ও মাাসা িশার মােনায়েন গেবষণা, িশণ, নীিতমালা ও ক ণয়ন, বাবায়ন এবং পিরবীণ;
২. কািরগির ও মাাসা িশা সংা শাসিনক নীিত ণয়ন ও সংার এবং বসরকাির িশা িতােনর িশক িনবন
এবং আিথ ক সহায়তা দান;
৩. কািরগির ও মাাসা িশার িবিভ পয ােয়র পাম ণয়ন ও উয়ন;
৪. কািরগির ও মাাসা িশার িবিভ পয ােয়র পাক ণয়ন, ণ ও িবতরণ;
৫.  িশা  িতােন  ডা  সংেযাগ,  মািিমিডয়া  বই,  ণীকে  পাঠদােন  আইিস  বহার  এবং  িশা  বাপনায়
আইিসর বাব েয়াগ; এবং
৬. িশানীিতর পািরশ বাবায়ন।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

কািরগির িশায় মািমক পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার(৯ম-১০ম)
ি

এনেরালেমত ছা-ছাী % ৪.০৭ ৪.৪৪ ৪.৭৪ ৫.০৬ ৫.৩০ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

কািরগির িশায় মািমক পয ােয় ছা-ছাী ঝেড় পড়ার হার(৯ম-
১০ম) াস

ঝের পড়া ছা-ছাী % ৩৮.৮২ ৩৪.১৮ ৩২.৭৯ ৩১.৪০ ৩০.০২ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

কািরগির িশায় মািমক পয ােয় ছা-ছাী ভিতর অপাত (৯ম-
১০ম)

ছা-ছাীর অপাত অপাত ৭৩.৪:২৬.৬ ৭৩.৫:২৬.৫ ৭২:২৮ ৭১:২৯ ৭০:৩০ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

কািরগির িশায় উ মািমক পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার(১১শ-
১২শ) ি

এনেরালেমত ছা-ছাী % ৫.৫৭ ৬.৭০ ৭.৮২ ৮.৯৫ ১০.০৪ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

কািরগির িশায় উ মািমক পয ােয় ছা-ছাী ঝের পড়ার
হার(১১শ-১২শ) াস

ঝের পড়া ছা-ছাী % ৫৩.৪২ ৫৪.৯৯ ৫৩.২৪ ৫২.৭৭ ৫২.৩০ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

কািরগির িশায় উ মািমক পয ােয় ছা-ছাীর অপাত (১১শ-
১২শ)

ছা-ছাীর অপাত অপাত ৭২.১:২৭.৯ ৭১.৬:২৮.৪ ৭১:২৯ ৭০:৩০ ৬৯:৩১ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

িডোমা ইিিনয়ািরং পয ােয় পিলেটকিনক ইউট এ ছা-ছাী
ভিতর হার ি

এনেরালেমত ছা-ছাী % ২.৩৬ ২.৩৯ ২.৪২ ২.৪৬ ২.৪৮ কামািশিব, কািশঅ ও বাকািশেবা ানেবইস

কািরগির িশায় ছা-ছাী ভিতর অপাত ছা-ছাীর ভিতর অপাত অপাত ৭৫.৭:২৪.৩ ৭৫:২৫ ৭৪:২৬ ৭৩:২৭ ৭২:২৮ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় দািখল পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার(৬-১০ম) ি এনেরালেমত ছা-ছাী % ১২.৩১ ১২.৩২ ১২.৩৩ ১২.৩৫ ১২.৩৬ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় দািখল পয ােয় ছা-ছাী ঝের পড়ার হার(৬-১০ম)
াস

ঝের পড়া ছা-ছাী % ৪৫.৫৫ ৪৪.৮৮ ৪৪.৭৬ ৪৪.৬৪ ৪৪.৫২ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় দািখল পয ােয় ছা-ছাীর অপাত (৬-১০ম) ছা-ছাীর অপাত অপাত ৪৩:৫৭ ৪২.২:৫৭.৮ ৪৩:৫৭ ৪৪:৫৬ ৪৫:৫৫ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় আিলম পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার(১১শ-১২শ)
ি

এনেরালেমত ছা-ছাী % ৩.৫৮ ৩.৬২ ৩.৭১ ৩.৭৪ ৩.৮০ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় আিলম পয ােয় ছা-ছাী ঝের পড়ার হার(১১শ-
১২শ) াস

ঝের পড়া ছা-ছাী % ২৯.০৩ ২৮.৩৫ ২৮.২৫ ২৮.১০ ৭৮.৫০ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় আিলম পয ােয় ছা-ছাীর অপাত(১১শ-১২শ) ছা-ছাীর অপাত অপাত ৫১:৪৯ ৫২.৪:৪৭.৬ ৫২:৪৮ ৫১.৫:৪৮.৫ ৫১:৪৯ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় ফািজল পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার ি এনেরালেমত ছা-ছাী % ১.২৭ ১.২৮ ১.৩১ ১.৪০ ১.৫০ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

মাাসা িশায় ছা-ছাী ভািতর অপাত ছা-ছাী ভিতর অপাত অপাত ৪৪.৭:৫৫.৩ ৪৫:৫৫ ৪৬:৫৪ ৪৭:৫৩ ৪৮:৫২ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

কািরগির িশায়  ময়াদী িশণ কােস  ছা-ছাী ভিতর হার
(৮ম ণ+)

এনেরালেম হার % ২.৩৬ ২.৭২ ২.৮৪ ২.৯২ ৩.০০ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] মানসত
কািরগির ও
মাাসা িশার
েযাগ
সসারণ

৩০

[১.১] পাম েগাপেযাগী কের
ইমািজং ড ও টকেনালিজ চা

[১.১.১] এনিভিকউএফ এর
আওতায় ণয়নত কিেটি
াাড 

সমি সংা ৩ ৮০ ১৪৯ ৬৫ ৫৮ ৫২ ৪৫ ৩৯ ৭০ ৭৫

[১.২] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক
পরীার ফলাফল কাশ

[১.২.১] কািশত ফলাফল গড় িদন ৩ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৬০ ৬০

[১.৩] জায়াির ২০২০ তািরেখ
সকল িশাথর িনকট পাক
িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত পাক
(৫ কা)

গড় % ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪] অনসর এলাকায় নন
িশা িতান াপন(১০০
উপেজলায় ১ কের এসিস
াপন)

[১.৪.১] ৮  এসিস াপেনর
জ অিধহণত িম

সমি সংা ২ ৩০ ৮ ২ ১ ১ ১ ১ ০ ০

[১.৪.২] এসিস ািপত সমি সংা ২ ৩৮ ০ ২৩ ২০ ১৭ ১৫ ১৪ ৪০ ৫০

[১.৫] ৪ িবভােগ ৪ মিহলা
পিলেটকিনক ইনিউট াপন

[১.৫.১] ৪ শাসিনক ভবন
িনম াণ

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[১.৬] ত-ি (I.C.T.)
িভিক বা বতেনর লে
ইারেনট িনভ র ইােরকভ
পাঠদান (Multimedia
Classroom) চা

[১.৬.১] মািিমিডয়া িভিক
িণক চাত

সমি সংা ২ ৫১৭ ৩৫৮ ৩৩১ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ০ ০

[১.৭] আই.িস.. িনং িরেসাস 
সার/জব সেম সল
াপন/উয়ন

[১.৭.১] ািপত িনং িরেসাস 
সার এবং জব সেম সল

সমি সংা ১ ৩৪ ৪৪ ৪৮ ৪০ ৩৫ ৩০ ০ ৫০ ৬০

[১.৭.২] উয়নত িনং িরেসাস 
সার এবং জব সেম সল

সমি সংা ১ ০ ০ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪৪ ৪৮

[১.৭.৩] তদারিকত িনং
িরেসাস  সার এবং জব
সেম সল

সমি সংা ১ ০ ০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ০ ৮০ ৯০

[১.৮] ৪ ইিিনয়ািরং কেলজ /
২৩ পিলেটকিনক ইনিউট /
১ া কেলজ াপন

[১.৮.১] িম অিধহণ সমি সংা ২ ৩০ ০ ২ ১ ১ ১ ১ ৫ ৬



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৯] িশা িতানসহ িনম াণ

[১.৯.১] িণক িনিম ত সমি সংা ২ ৪০ ০ ৪৩২ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৫৩৩ ৭২৭

[১.৯.২] ভবন মরামতত /
সংারত

সমি সংা ২ ৮০ ৮০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৩৫০ ৪০০

[১.৯.৩] িতান িভিক
সরবরাহত আসবাবপ

সমি সংা ২ ৭৫ ৭৫ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ৩০০০ ৩১৫০

[২] িশােে
াতা ও
সমতা
(equity &
equality)
িনিতকরণ

১৬

[২.১] এসএসিস(ভাক),
এইচএসিস(ভাক), িডোমা ও
িডী ের ছা-ছাীেদর
উপি/িদান

[২.১.১] ছা ি দ গড় % ২ ৬৫ ৬৫ ৬৫ ৬৪.৫ ৬৪ ৬৩.৫০ ৬৩ ৬৫ ৬৫

[২.১.২] ছাী ি দ গড় % ২ ৬৫ ৬৫ ৬০ ৬৫ ৬৪.৫ ৬৪ ৬৩.৫ ৬৩ ৬৫

[২.১.৩] ছা উপি দ গড় % ২ ৬১ ৬৩ ৬৩ ৬২ ৬১ ৬০ ৫৮ ৬৫ ৬৫

[২.১.৪] ছাী উপি দ গড় % ২ ৯১ ৯৫ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ৯৭ ৯৮

[২.২] মাাসা িশায় এবেতদায়ী
থেক ফািজল র পয  ছা-
ছাীেদর ি দান

[২.২.১] ছা ি দ সমি সংা ২ ৪৯ ০ ৮৪৯৩ ৮৪০০ ৮৩০০ ৮২০০ ৮০০০ ৮৫০০ ৯০০০

[২.২.২] ছাী ি দ সমি সংা ২ ৪৯ ০ ২৫৪৮২ ২৫০০০ ২৪৫০০ ২৩০০০ ২২৫০০ ২৫৬০০ ২৬০০০

[২.৩] িতােন ছাী/মিহলা
িশণাথেদর ভৗত েযাগ-িবধা
িকরা

[২.৩.১] িতানিভিক ভৗত
েযাগ-িবধা বিধ ত

সমি সংা ২ ২০ ২৫ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৩০ ১৪০

[২.৪] িবেশষ চািহদা স
িশাথেদর েযাগ-িবধা ির
জ ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ ও
সংার

[২.৪.১] িতানিভিক ভৗত
অবকাঠােমা িনিম ত

সমি সংা ১ ১১৮ ৫০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৩০ ১৪০

[২.৪.২] িতানিভিক ভৗত
অবকাঠােমা সংারত

সমি সংা ১ ০ ০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৮০ ১৫০ ২৭৫ ৩০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] দ জনবল
ি

১৪

[৩.১] কািরগির ও মাাসা িশায়
কম কতা/িশক/কম চারীগণেক
িশণ দান

[৩.১.১] িশণা
কম কতা/িশক/এস.এম.িস./
আই.এম.িস.’র সদ

সমি সংা ৩ ১১০৫০ ৭৬৮৪ ৬৮৭২ ৬৩০৫ ৫৮২৮ ৫১৯৪ ৪৬৪০ ৭৬৯৪ ৯৩১৬

[৩.১.২] িশণা কম চারী সমি সংা ৩ ৫৮০ ১৪৫৯ ৮৩০ ৭৬৭ ৭০৪ ৬৪১ ৫৭৫ ৯০০ ৯৬৩

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

[৩.২.১] িশণা িশণাথ সমি সংা ৩ ২২৩৪৫৫ ১০৬২৪৬ ২৪২৬৭০ ২৩৬৯৭২ ২৩১২৬৫ ২২০৫৭৫ ২১৪৮৭৫ ২৪৮১৭০ ২৫৩৬৮০

[৩.২.২] িস.িব. এ এ ও
আরিপএল িশণা
িশনাথ

সমি সংা ৩ ১০০০০ ১৬২৬৩ ১২০০০ ১০৮০০ ৯৮০০ ৮৪০০ ৭২০০ ১২৫০০ ১৩০০০

[৩.৩] িশকেদর কািরগির ও
িলক িবষেয়/িবষয়িভিক
িশণ দান

[৩.৩.১] িশিত িশক ও
এেসসর

সমি সংা ২ ১৭৫০ ৩৫৬৮ ২১০০ ১৯৬০ ১৮২০ ১৬৮০ ১৫৪০ ২২০০ ২৩০০

[৪] িশা
বাপনার
মােনায়ন

৬

[৪.১] িতােন আই.িস./আই.
. কাস  বতন/নন িবভাগ চা

[৪.১.১] চাত আই.িস.. /
আই.. কাস  / নন িবভাগ

সমি সংা ৪ ৩ ৬ ২ ১ ১ ১ ০ ৪ ৩

[৪.২] িশা ও িশণ সংা
িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা
সাদন

[৪.২.১] পিরচািলত গেবষণা সমি সংা ২ ৬ ৬ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১৫ ১৮

[৫] কািরগির ও
মাাসা িশার
উতর ের
(Tertiary
Level )
িবান, ি
এবং বসা
িশার
অিধকতর
সারসহ উ
িশার
মােনায়ন

৫

[৫.১] কম সংান বাপনার
আওতায় িশা িতানসহ য াং
িকং ও িতান সেহর
বাপনার উয়ন

[৫.১.১] রাংিকংত িশা
িতান

সমি সংা ২ ১১৮ ৩০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৩৯০ ৪০০

[৫.১.২] িশা িতােনর
িশণা ােনজেম ধান

সমি সংা ২ ০ ৭০৯ ৮৬০ ৭৭৫ ৬৯৫ ৬১৫ ৫৩৫ ৯২০ ৯৮০

[৫.২] কািরগির ও মাাসা িশা
িবভাগ এর মাপ অযায়ী
িতানসেহর পিরবীণ

[৫.২.১] মািসক িভিেত
পিরবীণত িশা িতান

সমি সংা ১ ৪ ১২৫ ৪৩২ ৪০০ ৩৬৫ ৩৩০ ২৯৫ ৪৭৫ ৫১০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৬] িের
চতনা
এবংজাতীয়
ইিতহাস,
ঐিতহ ও
সংিতর
িবকাশ সাধন

৪

[৬.১] িশা িতান কক
ি িভিক বই, দিলল ও
ামািচ
সরবরাহ/সংহকরণ/দশ ন
িশাথেদর অবিহতকরণ।

[৬.১.১] িতান কক ি
িভিক বই, দিলল ও ামািচ
সংহীত/িশাথেদর
অবিহতকরণ

সমি সংা ২ ৫ ২৪ ৮৬০৫ ৮১০৪ ৭৬০৩ ৭১০২ ৬৬০১ ৯৫৫৫ ১০৫০৫

[৬.২] মলার আেয়াজন [৬.২.১] আেয়ািজত মলা গড় সংা ২ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

[১.৫.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী করা

[১.৬.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৪, ২০১৯ ০৮:৪৭ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয় িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন িনধ ািরত সমেয় অনলাইেন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল ও
ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৪.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ মািশঅ মাাসা িশা অিধদর

২ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

৩ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

৪ বামািশেবা বাংলােদশ মাাসা িশা বাড 

৫ িবএমআই বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ ইনিউট

৬ নকটার জাতীয় কিউটার িশণ ও গেবষণা একােডমী

৭ ানেবইস বাংলােদশ িশা ত ও পিরসংান েরা

৮ ইইিড এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৯ এনিসিব াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

১০ এসএমিস ল ােনজেম কিম

১১ আইএমিস ইনিউট ােনজেম কিম

১২ িভই টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশনাল িনং

১৩ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

১৪ িবএম িবজেনজ ােনজেম

১৫ আইিপিবএমএস ইনিউট পারফরেম বসড ােনজেম িসেম

১৬ এনিভিকউএফ াশনাল টকিনকাল এ ভােকশনাল কায়ািলিফেকশন মওয়াক

১৭ িসিব এ এ কিেটি বসড িনং এ এেসসেম

১৮ িপআই পিলেটকিনক ইনিউট

১৯ এসিস টকিনকাল ল এ কেলজ

২০ িস টকিনকাল চাস  িনং কেলজ

২১ িভআই ভােকশনাল চাস  িনং ইনিউট

২২ মাউিশিব মািমক ও উ িশা িবভাগ

২৩ কামািশিব কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] পাম েগাপেযাগী কের ইমািজং
ড ও টকেনালিজ চা

[১.১.১] এনিভিকউএফ এর আওতায়
ণয়নত কিেটি াাড 

পাম েগাপেযাগী কের
এনিভিকউএফ কিেটি াাড 
নয়ন

িবইিব
িবইিব এর পিরমাপ পিতর আেলােক নয়নত
এনিভিকউএফ কিেটি াাড  সংা

িবইিব এর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক পরীার
ফলাফল কাশ

[১.২.১] কািশত ফলাফল
পাবিলক পরীা অিত হওয়ার পর
িনধ ািরত সমেয়র মে ফল কাশ

িবইিব, বামািশেবা
িবইিব ,বামািশেবা এর পিরমাপ পিতর আেলােক
পািবিলক পরীার ফলাফেলর িদন িনধ ারন

িবইিব, বামািশেবা
এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] জায়াির ২০২০ তািরেখ সকল
িশাথর িনকট পাক িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত পাক (৫
কা)

১ জায়াির তািরেখ সকল িশাথর মােঝ
পাক িবতরণ

কািশঅ, মািশঅ,
এনিসিব

কািশল, মািশঅ, এনিসিব এর পিরমাপ পিতর
আেলােক িবতরনত পাক এর সংা

কািশঅ, মািশঅ,
এনিসিব এর
বািষ ক িতেবদন

[১.৪] অনসর এলাকায় নন িশা
িতান াপন(১০০ উপেজলায় ১ কের
এসিস াপন)

[১.৪.১] ৮  এসিস াপেনর জ
অিধহণত িম

অনসর এলাকায় নন িশা িতান
াপন এর জ িম অিধহন

কািশঅ ও ৮
উপেজলায় ১ কের
এসিস াপন ক

কািশঅ ও৮ উপেজলায় ১ কের এসিস াপন ক
এর পিরমাপ পিতর আেলােক িম অিধহণ

কািশঅ এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪.২] এসিস ািপত
অনসর এলাকায় নন িশা িতান
াপন এর জ িম অিধহন

কািশঅ ও ৮
উপেজলায় ১ কের
এসিস াপন ক

কািশঅ ও৮ উপেজলায় ১ কের এসিস াপন ক
এর পিরমাপ পিতর আেলােক িম অিধহণ

কািশঅ এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৫] ৪ িবভােগ ৪ মিহলা পিলেটকিনক
ইনিউট াপন

[১.৫.১] ৪ শাসিনক ভবন িনম াণ
ময়মনিসংহ, রংর, বিরশাল ও িসেলট
িবভাগীয় সদের ১ কের মাট ৪ মিহলা
পিলেটকিনক ইনিউট াপন

কািশঅ ও ইইিড সংা
কািরগির িশা
অিধদর

[১.৬] ত-ি (I.C.T.) িভিক
বা বতেনর লে ইারেনট িনভ র
ইােরকভ পাঠদান (Multimedia
Classroom) চা

[১.৬.১] মািিমিডয়া িভিক িণক
চাত

ত-ি (I.C.T.) িভিক বা
বতেনর লে মািিমিডয়া াসম
াপন

কািশঅ, বামািশেবা,
মািশঅ

কািশঅ, বামািশেবা, মািশঅ এর পিরমাপ পিতর
আেলােক মািিমিডয়া াসম াপন সংা

কািশঅ, বামািশেবা,
মািশঅ এর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.৭] আই.িস.. িনং িরেসাস 
সার/জব সেম সল াপন/উয়ন

[১.৭.১] ািপত িনং িরেসাস  সার
এবং জব সেম সল

আই.িস.. িনং ও িরেসাস  সার াপন কািশঅ, বামািশেবা
কািশঅ, বামািশেবা এর পিরমাপ পিতর আেলােক
ািপত আই.িস.. িনং ও িরেসাস  সার সংা

কািশঅ, বামািশেবা
এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৭.২] উয়নত িনং িরেসাস 
সার এবং জব সেম সল

আই.িস.. িনং ও িরেসাস  সার াপন কািশঅ, বামািশেবা
কািশঅ, বামািশেবা এর পিরমাপ পিতর আেলােক
ািপত আই.িস.. িনং ও িরেসাস  সার সংা

কািশঅ, বামািশেবা
এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৭.৩] তদারিকত িনং িরেসাস 
সার এবং জব সেম সল

আই.িস.. িনং ও িরেসাস  সার
তদারিক

কািশঅ, বামািশেবা
কািশঅ, বামািশেবা এর পিরমাপ পিতর আেলােক
ািপত আই.িস.. িনং ও িরেসাস  সার সংা

কািশঅ, বামািশেবা
এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৮] ৪ ইিিনয়ািরং কেলজ / ২৩
পিলেটকিনক ইনিউট / ১ া
কেলজ াপন

[১.৮.১] িম অিধহণ

িশা িতান িনম াণ, িনং ও িরেসাস 
সার াপন, ভৗত অবকাঠােমাগত
িবধা সসারণ এর জ েয়াজনীয় িম
বরা অথবা অিধহেণর অেমাদন

কািশঅ সংা
কািশঅ এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৯] িশা িতানসহ িনম াণ

[১.৯.১] িণক িনিম ত
কািরগির ও মাাসা িশা িতােন নন
কের িণক িনম াণ।

কািশঅ, মািশঅ ও
ইইিড

সংা কািশঅ ও মািশঅ

[১.৯.২] ভবন মরামতত /
সংারত

কািরগির ও মাাসা িশা িতােন নন
কের িণক িনম াণ।

কািশঅ, মািশঅ ও
ইইিড

সংা কািশঅ ও মািশঅ

[১.৯.৩] িতান িভিক সরবরাহত
আসবাবপ

কািরগির ও মাাসা িশা িতােন
আসবাবপ সরবরাহ

ইইিড সংা ইইিড

[২.১] এসএসিস(ভাক), এইচএসিস(ভাক),
িডোমা ও িডী ের ছা-ছাীেদর
উপি/িদান

[২.১.১] ছা ি দ
কািরগির িশা িতােন ছােদর ি
দান

কািশঅ, বাকািশেবা শতকরা কািশঅ, বাকািশেবা

[২.১.২] ছাী ি দ
কািরগির িশা িতােন ছাীেদর ি
দান

কািশঅ, বাকািশেবা শতকরা কািশঅ, বাকািশেবা

[২.১.৩] ছা উপি দ
িশা িতােন ছা-ছাীেদর উপি
দান

কািশঅ
কািশঅ ও এসইপ এর পিরমাপ পিতর আেলােক ছা-
ছাীেদর উপি দান

কািশঅ এর বািষ ক
িতেবদন

[২.১.৪] ছাী উপি দ িশা িতােন ছা-ছাীেদর ি দান কািশঅ, বামািশেবা
কািশঅ ও বামািশেবা এর পিরমাপ পিতর আেলােক
ছা-ছাীেদর ি দান

কািশঅ, বামািশেবা
এর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.২] মাাসা িশায় এবেতদায়ী থেক
ফািজল র পয  ছা-ছাীেদর ি দান

[২.২.১] ছা ি দ
মাাসা িশা িতােন ছােদর ি
দান

মািশঅ, বামািশেবা শতকরা মািশঅ, বামািশেবা

[২.২.২] ছাী ি দ
মাাসা িশা িতােন ছাীেদর ি
দান

মািশঅ, বামািশেবা শতকরা মািশঅ, বামািশেবা

[২.৩] িতােন ছাী/মিহলা
িশণাথেদর ভৗত েযাগ-িবধা
িকরা

[২.৩.১] িতানিভিক ভৗত েযাগ-
িবধা বিধ ত

িতবী ছা ছাীেদর জ উপেযাগী
িশণ/িবিভ অবকাঠােমা াপন ও
যপািত সরবরাহসহ েযাগ-িবধা ি
করা

ইইিড,কািশঅ
ইইিড,কািশঅ এর পিরমাপ পিতর আেলােক িত
েযাগ-িবধা সংা

ইইিড,কািশঅ এর
বািষ ক িতেবদন

[২.৪] িবেশষ চািহদা স িশাথেদর
েযাগ-িবধা ির জ ভৗত
অবকাঠােমা িনম াণ ও সংার

[২.৪.১] িতানিভিক ভৗত
অবকাঠােমা িনিম ত

িশা িতােন ভৗত অবকাঠােমা িনিম ত
কািশঅ, মািশঅ,
ইইিড

সংা কািশঅ, মািশঅ

[২.৪] িবেশষ চািহদা স িশাথেদর
েযাগ-িবধা ির জ ভৗত
অবকাঠােমা িনম াণ ও সংার

[২.৪.২] িতানিভিক ভৗত
অবকাঠােমা সংারত

িশা িতােনর ভৗত অবকাঠােমা
সংার

কািশঅ, মািশঅ,
ইইিড

সংা কািশঅ, মািশঅ

[৩.১] কািরগির ও মাাসা িশায়
কম কতা/িশক/কম চারীগণেক িশণ
দান

[৩.১.১] িশণা
কম কতা/িশক/এস.এম.িস./
আই.এম.িস.’র সদ

কািরগির ও মাাসা িশার
কম কতা/িশক/
এস.এম.িস./আই.এম.িস.’র সদেদর
িশণ

কািশঅ,নকটার,
বামািশেবা, মািশঅ,
িবইিব

কািশঅ, নকটার, বামািশেবা, মািশঅ, িবইিব এর
পিরমাপ পিতর আেলােক িশিত
কম কতা/িশক/এস.এম.িস./আই.এম.িস.’র সদস সংা

কািশঅ, নকটার,
বামািশেবা, মািশঅ,
িবইিব এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.১.২] িশণা কম চারী
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ ও
আওতাধীন দর/সংার কম চারীেদর
িশণ

কািশঅ, নকটার,
বামািশেবা, িবইিব

সংা

কািশঅ, নকটার,
বামািশেবা, মািশঅ,
িবইিব এর বািষ ক
িতেবদন

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

[৩.২.১] িশণা িশণাথ
িশাথেদর কািরগির ও িলক িবষেয়
িশণ

িবইিব, নকটার সংা িবইিব, নকটার

[৩.২.২] িস.িব. এ এ ও আরিপএল
িশণা িশনাথ

কািরগির ও িলক িশার িস.িব.
এ এ িশণ া িশানাথ

িবইিব
িবইিব এর পিরমাপ পিতর আেলােক িস.িব. এ এ
িশণ া িশানাথ সংা

িবইিব এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] িশকেদর কািরগির ও িলক
িবষেয়/িবষয়িভিক িশণ দান

[৩.৩.১] িশিত িশক ও এেসসর
িশকেদর কািরগির ও িলক িবষেয়
িশণ দান

কািশঅ
কািশঅ ও এসইপ এর পিরমাপ পিতর আেলােক
কািরগির ও িলক িবষেয় িশণ া িশক সংা

কািশঅ এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] িতােন আই.িস./আই. . কাস 
বতন/নন িবভাগ চা

[৪.১.১] চাত আই.িস.. / আই..
কাস  / নন িবভাগ

িবিভ িতােন আই.িস./আই.. কাস 
বতন/নন িবভাগ চা

কািশঅ, িবইিব
কািশঅ, িবইিব এর পিরমাপ পিতর আেলােক চাত
আই.িস./আই.. কাস  বতন/নন িবভাগ সংা

কািশঅ, িবইিব এর
বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[৪.২] িশা ও িশণ সংা িবিভ
িবষেয়র উপর গেবষণা সাদন

[৪.২.১] পিরচািলত গেবষণা
িশা ও িশণ সংা িবিভ ইর
উপর গেবষণা পিরচালনা ও ায়ন

কািশঅ, মািশঅ,
িবইিব

কািশঅ, মািশঅ, িবইিব এর পিরমাপ পিতর আেলােক
পিরচালনাত গেবষণার সংা

কািশঅ, মািশঅ,
িবইিব এর বািষ ক
িতেবদন

[৫.১] কম সংান বাপনার আওতায়
িশা িতানসহ য াং িকং ও িতান
সেহর বাপনার উয়ন

[৫.১.১] রাংিকংত িশা িতান
িশা িতানসেহ পারফরেম বসড
মেনজা িসসেটম ব তন

কািশঅ
কািশঅ এর পিরমাপ পিতর আেলােক বতন/পিরমাজন
ত িতান সংা

কািশঅ এর বািষ ক
িতেবদন

[৫.১.২] িশা িতােনর িশণা
ােনজেম ধান

িশা িতােনর িশণা
ােনজেম ধান

কািশঅ, মািশঅ সংা কািশঅ, মািশঅ

[৫.২] কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ
এর মাপ অযায়ী িতানসেহর
পিরবীণ

[৫.২.১] মািসক িভিেত
পিরবীণত িশা িতান

আইেটম ওয়াির M.I.S.সংকরণ কািশঅ
কািশঅ এর পিরমাপ পিতর আেলােক সংত
M.I.S.সংা

কািশঅ এর বািষ ক
িতেবদন

[৬.১] িশা িতান কক ি
িভিক বই, দিলল ও ামািচ
সরবরাহ/সংহকরণ/দশ ন িশাথেদর
অবিহতকরণ।

[৬.১.১] িতান কক ি
িভিক বই, দিলল ও ামািচ
সংহীত/িশাথেদর অবিহতকরণ

িত িতান কক ি িভিক
বই/দিলল সংহীত/িশাথেদর
অবিহতকরণ

কািশঅ, নকটার,
বামািশেবা, মািশঅ,
িবইিব

কািশঅ, নকটার, বামািশেবা, মািশঅ, িবইিব এর
পিরমাপ পিতর আেলােক সরবরাহাত ি িভিক
বই/দিলল সংা

কািশঅ, নকটার,
বামািশেবা, মািশঅ,
িবইিব এর বািষ ক
িতেবদন

[৬.২] মলার আেয়াজন [৬.২.১] আেয়ািজত মলা

কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ ও এর
আওতাধীন দর/সংার মােম জাতীয়
িশ িদবস পালন উপলে মলার
আেয়াজন

কামািশিব, কািশঅ,
মািশঅ, বাকািশেবা,
বামািশেবা, নকটার

সংা
কামািশিব, কািশঅ,
মািশঅ, বাকািশেবা,
বামািশেবা, নকটার
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় জনিনরাপা িবভাগ িদবসসহ পািলত িদবসসহ উদযাপেন িনরাপা দান
িশা িতােন জাতীয় িদবস সহ
িনরাপেদ উদযাপন

জনিনরাপার িব ঘটেব

মণালয়
বাবায়ন পিরবীণ ও
ায়ন িবভাগ

এসিস ািপত
অনসর এলাকায় নন িশা িতান াপন(১০০ উপেজলায় ১ কের
এসিস াপন)

িশা িতান িনম াণ কােজ পিরবীণ
ও ায়ন

ণগত মান বজায় থাকেব না

মণালয় িম মণালয় িম অিধহণ
িশা িতান িনম াণ, িনং ও িরেসাস  সার াপন, ভৗত অবকাঠােমাগত
িবধা সসারণ এর জ েয়াজনীয় িম বরা অথবা অিধহেণর অেমাদন

িশা িতান িনম ােণর জ িম িম অিধহেণ জলতা




