
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, নেভর ২৩, ২০২০

কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (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

৩০

[১.১] পাম েগাপেযাগী কের ইমািজং
ড ও টকেনালিজ চা

[১.১.১] এনিভিকউএফ এর আওতায়
ণয়নত কিেটি াাড 

সংা ৩ ৬৫ ৫৮ ৫২ ৪৫ ৩৯ ১১

[১.২] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক পরীার
ফলাফল কাশ

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

[১.৩] জায়াির ২০২০ তািরেখ সকল
িশাথর িনকট পাক িবতরণ

[১.৩.১] িবতরণত পাক % ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

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

[১.৪.১] ৮  এসিস াপেনর জ
অিধহণত িম

সংা ২ ২ ১

[১.৪.২] এসিস ািপত সংা ২ ১০ ৮ ৬

[১.৫] ৪ িবভােগ ৪ মিহলা পিলেটকিনক
ইনিউট াপন

[১.৫.১] শাসিনক ভবেনর ট িবম
ািপত

সংা ২ ২ ১

[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

সংা ২ ৩৩১ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ২৯০

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

[১.৭.১] ািপত জব সেম সল সংা ১ ৪৮ ৪০ ৩৫

[১.৭.২] উয়নত িনং িরেসাস  সার
এবং জব সেম সল

সংা ১ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ১২

[১.৭.৩] তদারিকত িনং িরেসাস 
সার এবং জব সেম সল

সংা ১ ৫০ ৪০ ৩৫ ১০

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

[১.৮.১] িম অিধহণ সংা ২ ২ ১

[১.৯] িশা িতানসহ িনম াণ

[১.৯.১] িণক িনিম ত সংা ২ ৪৩২ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০

[১.৯.২] ভবন মরামতত / সংারত সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২৪০

[১.৯.৩] িতােন সরবরাহত
আসবাবপ

সংা ২ ২৮০০ ২৬০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০



া: 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

ি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 % ২ ৬৫ ৬৪.৫ ৬৪ ৬৩.৫০ ৬৩

[২.১.২] ছাী ি দ % ২ ৬০ ৫৫ ৫০

[২.১.৩] ছা উপি দ % ২ ৬৩ ৬২ ৬১ ৬০ ৫৮

[২.১.৪] ছাী উপি দ % ২ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১

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

[২.২.১] ছা ি দ সংা ২ ৮৪৯৩ ৮৪০০ ৮৩০০ ৮২০০ ৮০০০

[২.২.২] ছাী ি দ সংা ২ ২৫৪৮২ ২৫০০০ ২৪৫০০ ২৩০০০ ২২৫০০

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

[২.৩.১] িতােনর ভৗত েযাগ-িবধা
বিধ ত

সংা ২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৩০

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

[২.৪.১] িতােনর ভৗত অবকাঠােমা
িনিম ত

সংা ১ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ২৮

[২.৪.২] িতােনর ভৗত অবকাঠােমা
সংারত

সংা ১ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৮০ ১৫০

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

সংা ৩ ৬৮৭২ ৬৩০৫ ৫৮২৮ ৫১৯৪ ৪৬৪০ ১৭৬৩

[৩.১.২] িশণা কম চারী সংা ৩ ৮৩০ ৭৬৭ ৭০৪ ৬৪১ ৫৭৫ ৪৩৬

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

[৩.২.১] িশণা িশণাথ সংা ৩ ২৪২৬৭০ ২৩৬৯৭২ ২৩১২৬৫ ২২০৫৭৫ ২১৪৮৭৫ ১২৬৮৭৮

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

সংা ৩ ১২০০০ ১০৮০০ ৯৮০০ ৮৪০০ ৭২০০ ২৪৯১

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

[৩.৩.১] িশিত িশক ও এেসসর সংা ২ ২১০০ ১৯৬০ ১৮২০ ১৬৮০ ১৫৪০ ৫৪৬



া: 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%

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

সংা ৪ ২ ১ ১ ১ ০

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

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

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 সংা ২ ৩৭৫ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০

[৫.১.২] িশা িতােনর িশণা
ােনজেম ধান

সংা ২ ৮৬০ ৭৭৫ ৬৯৫ ৬১৫ ৫৩৫ ২১২

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

[৫.২.১] মািসক িভিেত পিরবীণত
িশা িতান

সংা ১ ৪৩২ ৪০০ ৩৬৫ ৩৩০ ২৯৫ ১৮৬

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 ও ামািচ সংহীত/িশাথেদর
অবিহতকরণ

সংা ২ ৮৬০৫ ৮১০৪ ৭৬০৩ ৭১০২ ৬৬০১ ৩২

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



া: 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%



া: 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.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১৯

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

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

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

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

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

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

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

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ১৪-১০-২০১৯

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৬] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর
সকল তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৮ 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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

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

জনঘা ১ ৬০

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

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.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 ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

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

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ২৫-০৮-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[এম.২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

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

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০



া: ৯ 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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৪-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

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

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

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯.৭১

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায়
িনির জ উপািপত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১২

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


