
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ২৩, ২০২০

কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ২৩, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ২৩, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

মানসত
কািরগির ও
মাাসা িশার
েযাগ
সসারণ;

৩২

[১.১] জায়ারী ২০২১ মােসর
মে সকল িশাথর িনকট
পাক িবতরণ

[১.১.১] পাকা িশাথ % ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.২] পাম েগাপেযাগী কের
ইমািজং ড ও টকেনালিজ চা

[১.২.১] এনিভিকউএফ এর আওতায়
ণীত কিেটি াাড 

সংা ৩ ৫০ ৪৬ ৪২ ৪০ ৩৮ ২

[১.৩] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক
পরীার ফলাফল কাশ

[১.৩.১] কািশত ফলাফল িদন ২ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০

[১.৪] আইন ও িবিধ ণয়ন

[১.৪.১] বাংলােদশ মাাসা িশা বাড 
আইন - ২০২০

তািরখ ৩ ২৮-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ৩০-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-০৪-২০২১

[১.৪.২] মাাসা িশা অিধদেরর কম চারী
িনেয়াগ িবিধমালা ২০২০

তািরখ ৩ ০১-০৩-২০২১ ২০-০৩-২০২১ ১০-০৪-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ১০-০৫-২০২১

[১.৪.৩] িবএমআই এর কম চারী িনেয়াগ
িবিধমালা - ২০২০

তািরখ ৩ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১

[১.৪.৪] The Bangladesh Civil
Service Recruitment
Rules, 1981 এর Schedule II
এর Part- VIII অংশ সংেশাধন।

তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.৪.৫] কািরগির িশা অিধদর ও
অিধদরাধীন িতানসেহর কাডার
বিহ  ত গেজেটড ও নন-গেজেটড
[কম কতা-কম চারী] িনেয়াগ িবিধমালা,
২০২০ ণয়ন।

তািরখ ২ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩০-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১

[১.৫] ৪ িবভােগ ৪ মিহলা
পিলেটকিনক ইউট াপন
ক (ভবন িনম াণ)

[১.৫.১] ভৗত অগিতর হার % ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[১.৫.২] ক মিনটিরং সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১

[১.৬] ১০০ উপেজলায় ১ কের
টকিনকাল ল ও কেলজ াপন
ক (ভবন িনম াণ)

[১.৬.১] ভৗত অগিতর হার % ২ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬

[১.৬.২] ক মিনটিরং সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২

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

[১.৭.১] ভৗত অগিতর হার % ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.৭.২] ক মিনটিরং সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৪



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ২৩, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
দ
মানবসদ
ি;

১৯

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

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

সংা ৩ ৩৪৭০ ৩৩০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৫০০ ৩০৭

[২.১.২] িশণা কম চারী সংা ৩ ৪০০ ৩৮০ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ১৩৪

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

[২.২.১] শট েকােস  িশিত িশাথ সংা ৩ ২০৪৩৫০ ১৯০০০০ ১৮০০০০ ১৭০০০০ ১৬০০০০ ২৭৩

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

সংা ৩ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০

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

[২.৩.১] িশিত িশক ও এেসসর সংা ২ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০

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

[২.৪.১] ািপত আইিস াব সংা ২ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ১৬

[২.৪.২] মােনাীত াব সংা ১ ২০ ১৮ ১৪ ১৫ ১৪

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

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

সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ২৩, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

িশােে
াতা ও
সমতা
(equity &
equality)
িনিতকরণ;

১৪

[৩.১] এসএসিস (ভাক),
এইচএসিস (ভাক), িডোমা ও
িডি ের ছাছাীেদর
উপি/ি দান

[৩.১.১] ি/উপি া িশাথ % ২ ৫৭ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৫

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

[৩.২.১] ছা ি দান সংা ৩ ১৬৯৮৭ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০

[৩.২.২] ছাী ি দান সংা ৩ ১৬৯৮৮ ১৬০০১ ১৫০০১ ১৪০০১ ১৩০০১

[৩.৩] িতােন ছাী/মিহলা
িশণাথেদর েযাগিবধা ি
করা

[৩.৩.১] িবধাা িতান সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩

[৩.৪] িবেশষ চািহদা স
িশাথেদর েযাগ িবধা ি

[৩.৪.১] িবধাা িতান সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১

[৩.৫] িশা িতান, িশক ও
িশাথেদর িবেশষ সাহা মরী
দান

[৩.৫.১] িবধাা িতান, িশক ও
িশাথ

টাকা
(কা)

৪ ৫ ৪ ৩.৫ ৩ ২.৫

৪
িশা
বাপনার
মােনায়ন;

১০

[৪.১] কম সংান বাপনার
আওতায় িশা িতান সেহর
রাংিকং ও িতান সেহর
বাপনার উয়ন

[৪.১.১] রাংিকংত বসরকাির িশা
িতান (িষ িডোমা র)

সংা ৪ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০

[৪.১.২] িশণা ােনজেম ধান সংা ২ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০

[৪.২] বব কণ ার াপন [৪.২.১] ািপত বব কণ ার সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

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

[৪.৩.১] পিরচািলত গেবষণা সংা ২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ২৩, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ২৩, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১০.০২

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


