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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, মািমক ও উিশা অিধদর

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত ০৩ বছের মািমক, এবেতদায়ী, দািখল, এসএসিস-ভেকশনাল এবং দািখল-ভেকশনাল, কািরগির-ড, ইল পিতর ায় ৭৫ কা
পাক িবনাে িবতরণ করা হেয়েছ। একই সমেয় পাবিলক পরীার ফলাফেলর িভিেত ায় ৫ল ৪০ হাজার নন িশাথর মে
রাজখাত হেত মধাি দান করা হেয়েছ। অফলাইন এবং অনলাইেন ৪.৫ ল িশক, কম কতা, কম চারী ও অা িশা সংিেদর
িশণ দান করা হেয়েছ। তাছাড়া িবগত িতন বছের অিধদের ই-নিথ কায ম জারদারকরণ, অিধদেরর রাজ এবং উয়ন উভয় খােত
য় কায েম ইিজিপ পিতর বহার সসারণ, িডিজটাল হািজরা বার বতন, মিনটিরং বাপনার আিনকায়েন DMS অাপ
চাকরণ, াচার এবং ইেনােভশন কায ম জারদারকরণ, মািিমিডয়ার মােম পাঠদােনর েযাগ সসারণসহ নানাখী কায েম এ
অিধদর সৃ হেয়েছ। ‘িজব বষ ’ উপলে ‘Project Based Experiential Learning’ এর অংশ িহেসেব
অিধদরাধীন দেশর ায় সকল িবালেয়র সম িণর িশাথেদর মােম “বব শখ িজর রহমান ও িেক জািন” িবষেয়
ানীয় িেযাাগেণর সাাৎকার িভিডওিচের মােম ধারণ করা হেয়েছ। কািভড-১৯ (কেরানা ভাইরাস) সংমন পিরিিতেত ায় ৬৫
ল অনলাইন াশ, এবং সংসদ িভর মােম ায় ২ হাজার াশ হণ ও সচার করা হেয়েছ। কেশারকালীন ি কায ম িবষেয়
৮৪৬৮৪ জন িশক-কম কতােক িশণ দয়া হেয়েছ। িজব জ শতবষ  উপলে ৬ িণর িশাথেদর মােম িণ কায েমর
আওতায় ায় ৩০ ল  রাপন করা হেয়েছ। কািভড-১৯ সংমন রােধ ১২-১৮ বছর বয়সী িশাথেদর মে ১,৩৫,৮৭,৯৫২ হাজার
জনেক ১ম ডাজ এবং ১,১৫,৫০,৫৩৮ জনেক ২য় ডাজ টীকা দান স হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কেরানা ভাইরাস (কািভড-১৯)’র ভােব সকেলর জ িশার সমেযাগ িবমান রাখা, িশেণর মােম যাতা ি, িশা শাসন
শিশালীকরণ, অনাস /মাাস  কেলজেলােত েয়াজনীয় সংক পদজন, পদেসাপান ি, অিধদেরর কম কতা-কম চারী িনেয়াগিবিধ
সংেশাধন, পদ রণ, িশা িতানসেহর অবকাঠােমা উয়ন, ১২’শ িণ পয  মািমক িশা কায ম সসারণ, জার সমতা
িনিতকরেণর জ কায কর পদেপ হণ, অিধক সংক িশা িতান এমিপও’র আওতায় আনয়ন, িত উপেজলায় জাতীয়করণত
ল ও কেলেজ পদজন, ছা-িশক অপাত।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার-২০১৮, িত পিরকনা ২০২১-২০৪১, অম পবািষ ক পিরকনা ২০২১-২০২৫, বাংলােদশ ব-ীপ
পিরকনা ২১০০, টকসই উয়ন অভী ২০৩০, এসিডিজ-৪ এবং জাতীয় িশানীিত-২০১০ এর আেলােক অািধকারিভিক কায ম
িচিতকরণ ও বাবায়ন। িশাথেদর ি এবং মানিসক া রার পাশাপািশ অসর/অনসর (হাওর, চর, পাব ত, িছটমহল) এলাকায়
িশার েযাগ সসারণ, কায করভােব অনলাইন াশ ও এমএমিস চা রাখা। িশা শাসেন িনেয়াগ, পেদািত, বদিল, িশণ, এমিপও,
ভিত, টার ও অা সবা অন-লাইেন দােনর পিরিধ ি করা, জাতীয়করণত ল-কেলজসেহ িশক-কম কতা-কম চারীেদর
পদজন, সকল িশা িতােন কিউটার াব, মািিমিডয়া িণক াপন, সরকাির কেলজসেহ েয়াজনীয় সংক পদ ি করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মািমক পয ােয়র সকল িশাথেক িবনাে পাক িবতরণ
মািিমিডয়ার মােম ৬.৫ ল াশ হণ
পাবিলক পরীার ফলাফেলর িভিেত মধাি া শতভাগ িশাথেক উপি িবতরণ
সংাল সদায়,  তফিসলী  (িহ)/  বৗ/ীান/সশ বািহনী/  িতবী/উপজাতীয়  ( -গাী)  িশাথেদর  মে যা ও
িনব ািচত শতভাগ িশাথেক উপি দান
১৪ হাজার িশক-কম কতােক ি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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, মািমক ও উিশা অিধদর

এবং

সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১৭:৪১ া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ২২, ২০২২

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মািমক ও উ িশা পয ােয় মানসত িশা

১.২ অিভল (Mission)
সাধারণ, িবান ও িিনভর িশা ও িশেণর সমেয় সমতািভিক, নিতকতাস ও দশেিমক দ মানবসদ তির ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িবেশষ চািহদা স,  -গাি এবং িঁকেত রেয়েছ এমন জনেগািসহ সকেলর জ সমতািভিক, ায়সত ও
মানসত মািমক ও উিশা িনিতকরণ
২. শাসিনক ও মিনটিরং বাপনা জারদারকরণ
৩. িশক/কম কতা/ কম চারীগণেক িশণ দান
৪. ক/াাম বাবায়েন গিতশীলতা ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. গণজাতী বাংলােদশ সরকার ও িশা মণালয় কক হীত কায ম বাবায়ন, নীিতমালা ণয়ন ও সংার;
২. মািমক থেক উ িশা পয  (িবিবালয় ও মাাসা তীত) িশা কায ম পিরচালনা, িশার মােনায়েন
গেবষণা,  িশণ,  নীিতমালা  ণয়ন,  বাবায়ন  এবং  পিরবীণ;
৩. িশার সসারণ, উয়ন ও সমতাকরেণ েয়াজনীয় ক/াাম/ীম ণয়ন, অেমাদেনর বা হণ, বাবায়ন
এবং পিরবীণ ও ায়ন;
৪. জাতীয় িশানীিত-২০১০-এর আেলােক ভিবৎ কম েকৗশল িনধ ারণ ও বািষ ক উয়ন কম িচ ণয়ন ;
৫. মানসত িশা িনিতকে িশক, কম কতা, কম চারী ও সংিগেণর িশণ দান;
৬. বসরকাির ল ও কেলেজর িশক, কম কতা কম চািরেদর বতন-ভাতা খােতর য় িনব ােহর জ বােজট ণয়ন ও অথ 
ছাড়করণ ;
৭. অিধদর ও অিধদেরর আওতাধীন সকল কম কতা কম চারী িনেয়াগ, বদিল, পেদািত, িসেলকশন ড দান, অবসর
িতলক  মরসহ নানািবধ কায ম সাদন ;
৮. িশা কাডােরর কম কতােদর বািষ ক গাপনীয় িতেবদন সংহ/সংরণ, িশা িতােনর একােডিমক কায াবিল ও
বাপনা তদারকীকরণ, িশার মান উয়েনর জ সকল েরর িশকগেণর দেশ-িবেদেশ িশেণর বা হণ;
৯.  অিধদর  ও  অিধদরাধীন  অিফস  ও  িশা  িতােনর  রাজ  ও  উয়ন  খােতর  বােজট  ণয়ন,  য়  মরী  দান  ও
িহসাবরণ;
১০. সরকােরর িবিভ িবভােগর সে যাগােযাগ রা ও সকল িশা িতােনর কােজর সময় সাধন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

২০২৫ সােলর মে মািমক েরর
লগামী ছা-ছাীেদর সংা ৬৫.৪৮% এ
উীতকরণ

লগামী ছা-ছাীেদর
হার

শতকরা ৬১.৬৮ ৫৯.৬২ ৬৩.০৪ ৬৪.৫০ ৬৫.৪৮ াথিমক ও গণিশা মণালয়

৮ম পবািষ কী পিরকনা, মািমক ও
উ িশা িবভাগ, মািমক ও উ িশা
অিধদর ও ানেবইস এর বািষ ক
িতেবদন

২০২৫ সােলর মে মািমক ের ঝের পড়া
িশাথেদর সংা ৩২.৩৬% এ াসকরণ

ঝের পড়া িশাথীেদর
হার

শতকরা ৩৪.৪৯ ৩৫.০৭ ৩৩.৪৮ ৩৩.৬২ ৩২.৩৬
ানীয় সরকার িবভাগ এবং
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

৮ম পবািষ কী পিরকনা, মািমক ও
উ িশা িবভাগ, মািমক ও উ িশা
অিধদর ও ানেবইস এর বািষ ক
িতেবদন

২০২৫ সােলর মে উ মািমক েরর
কেলজগামী ছা-ছাীেদর সংা ৩৯.৩২%
এ উীতকরণ

কেলজগামী ছা-
ছাীেদর হার

শতকরা ৩৭.৮২ ৩৭.৭০ ৩৮.১০ ৩৮.০৫ ৩৯.৩২
ানীয় সরকার িবভাগ এবং
জনিনরাপা িবভাগ

৮ম পবািষ কী পিরকনা, মািমক ও
উ িশা িবভাগ, মািমক ও উ িশা
অিধদর ও ানেবইস এর বািষ ক
িতেবদন

২০২৫ সােলর মে উ মািমক ের ঝের
পড়া িশাথেদর সংা ১৯.৫৫% এ
াসকরণ

ঝের পড়া িশাথেদর
হার

শতকরা ২০.০১ ১৯.৩৬ ১৯.৮২ ১৯.৪০ ১৯.৫৫
৮ম পবািষ কী পিরকনা, ানীয়
সরকার িবভাগ এবং জনিনরাপা
িবভাগ

৮ম পবািষ কী পিরকনা, মািমক ও
উ িশা িবভাগ, মািমক ও উ িশা
অিধদর ও ানেবইস এর বািষ ক
িতেবদন

২০২৫ সােলর মে উমািমক ের ছা-
ছাীেদর সমতা (জার সমতা িনিতকরণ
ও নারীর মতায়ন) ৫০:৫০ অপােত
উীতকরণ

ছা-ছাীেদর অপাত
(ছা:ছাী)

শতকরা ৫১.১৫:৪৮.৮৫ ৪৮:৫২ ৪৯:৫১ ৫০:৫০ ৫০:৫০ ানীয় সরকার িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ, মািমক ও
উ িশা অিধদর ও ানেবইস এর
বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িবেশষ চািহদা
স,  -
গাি এবং
িঁকেত রেয়েছ
এমন জনেগািসহ
সকেলর জ
সমতািভিক,
ায়সত ও
মানসত
মািমক ও
উিশা
িনিতকরণ

২০

[১.১] এনিসিব হেত া মািমক,
এবেতদায়ী, দািখল, এসএসিস-
ভেকশনাল, দািখল-ভেকশনাল,
কািরগির-ড ও ইল পয ােয়র ছা-
ছাীেদর মে িবনাে পাক
িবতরণ

[১.১.১] িবতরণত পাক সমি শতকরা ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৮৮ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০

[১.২] পাবিলক পরীার ফলাফেলর
িভিেত ঘািষত নন মধাি
িবতরণ

[১.২.১] ি া িশাথ সমি শতকরা ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৩ ৮৫ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০

[১.৩] যা ও িনব ািচত সংাল
সদায়, তফিসলী (িহ)/
বৗ/ীান/সশ বািহনী/িতবী
(িবেশষ চািহদা স)/ -গাীয়
িশাথেদর উপি িবতরণ

[১.৩.১] উপি া িশাথ সমি শতকরা ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৪ ৮৭ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০

[১.৪] মািিমিডয়া মােম াশ হণ [১.৪.১] হীত াশ সমি ল ৩ ৫.৮৩ ৮.৪৭ ৬.৫ ৬ ৫.৫ ৫.০ ৪.৫ ৭.০ ৭.৫

[১.৫] ঢাকার সিকেট ১০ সরকাির
মািমক িবালয় াপন

[১.৫.১] জিম অিধহেণর
শাসিনক অেমাদেনর াব
রণ

সমি সংা ৩ ০ ২ ১ ০ ০ ০

[১.৬] ৯ সরকাির মািমক
িবালয় াপেনর লে িম
অিধহণ ও ভবন িনম াণ

[১.৬.১] িবালয় ভবন
িনম ােনর জ চািহত অথ 
করণ

সমি শতকরা ৩ ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০

[১.৭] ১০ কেলেজ আসবাবপ
সরবরাহ

[১.৭.১] িবতরণত
আসবাবপ

সমি সংা ২ ৯২১০ ৮৯০০ ৮৫০০ ৮১০০ ৭৫০০ ৪০১৩৮ ৩৯০০৯
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] শাসিনক ও
মিনটিরং
বাপনা
জারদারকরণ

১৯

[২.১] ইিজিপ বাবায়ন
[২.১.১] আানত দরপের
য়কােয র 

সমি কা ২ ১.৩০ ১.৮১ ১.৮০ ১.৫০ ১.২৫ ১.১০ ১.০০ ২.০০ ২.২০

[২.২] িবআইিপ (বােজট ২.৩
বাবায়ন পিরকনা) অযায়ী
অগিত িতেবদন রণ

[২.২.১] িরত িতেবদন সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[২.৩] একােডিমক পারিভশন, িশা
িতান/অিফস পিরদশ ন

[২.৩.১] ণয়নত িপিবএম
িতেবদন

সমি সংা ২ ১২ ৬ ৩ ২ ১ ০ ০

[২.৩.২] পিরদশ নত িশা
িতান/ অিফস

সমি সংা ২ ৪২০১ ৪৫৫৯ ৫০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৪০০ ৩২০০ ৫০০০ ৬০০০

[২.৪] বসরকাির ল-কেলেজর
এমিপও দান সংা কিমর সভা
আেয়াজন

[২.৪.১] এমিপও িবষয়ক
আেয়ািজত সভা

সমি সংা ২ ৮ ১১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ৯

[২.৫] িবিসএস (সাধারণ িশা)
কাডার কম কতাগেণর পেদািতর
াব রণ, জতা তািলকা
ণয়ন, ও এিসআর সবা সাহ
উদযাপন

[২.৫.১] িরত পেদািতর
াব

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[২.৫.২] সহেযাগী অাপক
পয ােয়র কম কতাগেণর ণীত
জতা তািলকা

তািরখ তািরখ ১ ১৮.০৮.২০ ২০.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩ ২০.০৩.২৪ ২০.০৩.২৫

[২.৫.৩] সহকারী অাপক
পয ােয়র কম কতােদর ণীত
জতা তািলকা

তািরখ তািরখ ১ ২০.০২.২০ ১৪.১০.২০ ২৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩ ২০.০৩.২৪ ২০.০৩.২৫

[২.৫.৪] ভাষক পয ােয়র
কম কতােদর ণীত জতা
তািলকা

তািরখ তািরখ ১ ০৮.০৬.২০ ২৮.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩ ২০.০৩.২৪ ২০.০৩.২৫

[২.৫.৫] ভাষক পয ােয়র
কম কতাগেণর চারী
ায়ীকরেণর াব রণ

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

[২.৫.৬] এিসআর সবা সাহ
উদযািপত

সমি সংা ১ ১ ১ ১ ১

[২.৬] মািমক িবালেয়র সহকারী
িশক, িসিনয়র সহকারী
িশকগেণর পেদািতর লে
জতা তািলকা ণয়ন

[২.৬.১] সহকারী িশকগেণর
পেদািতর লে ণীত
জতা তািলকা

তািরখ তািরখ ১ ২০.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩ ২০.০৩.২৪ ২০.০৩.২৫

[২.৬.২] িসিনয়র সহকারী
িশকগেণর ণীত জতা
তািলকা

তািরখ তািরখ ১ ২৪.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩ ২০.০৩.২৪ ২০.০৩.২৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩]
িশক/কম কতা/
কম চারীগণেক
িশণ দান

১৮
[৩.১] এিপএ িবষেয় িশণ দান

[৩.১.১] এিপএ িবষেয়
িশণ দানত

সমি সংা ২ ৭৬৭ ৫০৪ ৬৬০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬০০ ৬০০

[৩.২] ইন-হাউজ িশণ দান
[৩.২.১] ইন-হাউজ িশণ
দানত

সমি সংা ১ ১২০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ১০০ ২০০ ২০০

[৩.৩] াচার বাবায়ন িবষয়ক
িশণ দান

[৩.৩.১] াচার িবষেয়
িশণ দানত

সমি সংা ১ ৭০ ৫০০ ৭০০ ৬৪০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৬০০ ৬০০

[৩.৪] ইেনােভশন িবষেয় িশণ
দান

[৩.৪.১] ইেনােভশন িবষেয়
িশণ দানত

সমি সংা ১ ২৯ ১০০ ১০০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৩৫০ ৩৫০

[৩.৫] সবা সহিজকরণ িবষেয়
িশণ দান

[৩.৫.১] সবা সহিজকরণ
িবষেয় িশণ দানত

সমি সংা ১ ৬০ ৮০ ১০০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৩৫০ ৩৫০

[৩.৬] আ িফিসয়াল ইনেটিলেজ
িবষেয় িশণ দান

[৩.৬.১] আ িফিসয়াল
ইনেটিলেজ িবষেয় িশণ
দানত

সমি সংা ২ ১৪০ ৬০০ ৫২০ ৪৮০ ৪১০ ৩৫০ ৬০০ ৬০০

[৩.৭] িজআরএস িবষেয় িশণ
দান

[৩.৭.১] িজআরএস িবষেয়
িশণ দানত

সমি সংা ২ ৩১৬ ১৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ৩০০ ৩০০

[৩.৮] এেকশন ইন এমারেজি
িবষেয় িশণ দান

[৩.৮.১] এেকশন ইন
এমারেজি িবষেয় িশণ
দানত

সমি সংা ১ ১০০ ৮৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[৩.৯] ই-নিথ িবষেয় িশণ দান
[৩.৯.১] ই-নিথ িবষেয়
িশণ দানত

সমি সংা ২ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ৩০০ ৩০০

[৩.১০] িসেজন চাট ার িবষেয়
িশণ দান

[৩.১০.১] িসেজন চাট ার
িবষেয় িশণ দানত

সমি সংা ২ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ৩০০ ৩০০

[৩.১১] ত অিধকার িবষেয় িশণ
দান

[৩.১১.১] ত অিধকার
িবষেয় িশণ দানত

সমি সংা ১ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ৩০০ ৩০০

[৩.১২] মািমক পয ােয়র িশকেদর
জনশীল পিত িবষেয় িশণ
দান

[৩.১২.১] জনশীল পিত
িবষেয় িশণ দানত

সমি সংা ১ ২৩৯৫০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০

[৩.১৩] অজম িবষেয় িশণ
দান

[৩.১৩.১] অজম িবষেয়
িশণ দানত

সমি সংা ১ ৫২০০ ২০০০ ১৬০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ২০০০ ২০০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ অিত উম উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] ক/াাম
বাবায়েন
গিতশীলতা ি

১৩

[৪.১] ক ধারণাপ তির কের
মণালেয় রণ

[৪.১.১] িরত ধারণাপ সমি সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ৬ ৬

[৪.২] চলমান উয়ন কসেহর
বািষ ক য় পিরকনা অেমাদন

[৪.২.১] অেমাদনত য়
পিরকনা

তািরখ তািরখ ২ ২৯.০৮.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.১২.২১ ৩০.১২.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৯.২৩ ১৫.০৯.২৪

[৪.৩] চলমান উয়ন কসেহর
িপআইিস সভা আহবান

[৪.৩.১] আহবানত িপআইিস
সভা

সমি সংা ২ ১৭ ১৮ ১৫ ১৩ ১১ ১৯ ২০ ২০

[৪.৪] চলমান উয়ন কসেহর
এিডিপ/আরএিডিপ সভা আহবান

[৪.৪.১] আহবানত
এিডিপ/আরএিডিপ সভা

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৪.৫] কসেহর অগিত সংি
(আিথ ক+বাব) চার িতেবদন
(আইএমইিড/০৫, কের মািসক
অগিত, সারসংেপ িতেবদন,
কের য় পিরকনার সংি
িতেবদন) মণালেয় রণ

[৪.৫.১] িরত িতেবদন সমি সংা ২ ১২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১২ ১২

[৪.৬] চলমান উয়ন কের
অগিত সংি আইএমইিড/০৫
িতেবদন আইএমইিড ও পিরকনা
কিমশেন রণ

[৪.৬.১] িরত িতেবদন সমি সংা ১ ১২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১২ ১২

[৪.৭] চলমান উয়ন কের অগিত
সংি আইএমইিড/০৩ (মািসক)
িতেবদন আইএমইিড ও পিরকনা
কিমশেন রণ

[৪.৭.১] িরত িতেবদন সমি সংা ১ ২ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৪.৮] মিপিরষদ িবভােগ য়
িববরণী রণ

[৪.৮.১] িরত য় িববরণী সমি সংা ১ ১২ ৯ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১২ ১২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

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

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ADP Annual Development Programme

২ ANDD Autism and Neuro Development Disability

৩ DMS Digital Monitoring System

৪ e-GP e- Government Procurement

৫ GER Gross Enrollment Ratio

৬ IMED Implementation Monitoring and Evaluation Division

৭ ISAS Institutional Self-Assessment Summery

৮ MMC Multimedia Class

৯ MPO Monthly Pay Order

১০ NAAND
National Academy for Autism and Neuro
Development

১১ NCTB National Curriculum and Textbook Board

১২ PBEL Project Based Experiential Learning

১৩ PBM Performance Based Management

১৪ PIC Project Implementation Committee

১৫ RADP Revised Annual Development Programme

১৬ SDG Sustainable Development Goal

১৭ SESIP Secondary Education Sector Investment Program

১৮ SMC School Managing Committee

১৯ কািভড Coronavirus Disease

২০ মাউিশ অিধদর মািমক ও উ িশা অিধদর
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] এনিসিব হেত া মািমক, এবেতদায়ী, দািখল, এসএসিস-
ভেকশনাল, দািখল-ভেকশনাল, কািরগির-ড ও ইল পয ােয়র ছা-
ছাীেদর মে িবনাে পাক িবতরণ

[১.১.১] িবতরণত পাক মািমক শাখা
আিলক দরসহ হেত া বই িবতরেণর
িতেবদন

[১.২] পাবিলক পরীার ফলাফেলর িভিেত ঘািষত নন মধাি
িবতরণ

[১.২.১] ি া িশাথ পিরকনা ও উয়ন ি িবতরেণর তািলকা

[১.৩] যা ও িনব ািচত সংাল সদায়, তফিসলী (িহ)/
বৗ/ীান/সশ বািহনী/িতবী (িবেশষ চািহদা স)/ -গাীয়
িশাথেদর উপি িবতরণ

[১.৩.১] উপি া িশাথ পিরকনা ও উয়ন উপি িবতরেণর তািলকা

[১.৪] মািিমিডয়া মােম াশ হণ [১.৪.১] হীত াশ মিনটিরং এা ইভােয়শান উইং এআই ডাশ বাড  হেত া িতেবদন

[১.৫] ঢাকার সিকেট ১০ সরকাির মািমক িবালয় াপন
[১.৫.১] জিম অিধহেণর শাসিনক অেমাদেনর াব
রণ

ঢাকার সিকেট ১০ সরকাির মািমক
িবালয় াপন ক

জিম অিধহেণর শাসিনক অেমাদেনর াব
রেণর কিপ

[১.৬] ৯ সরকাির মািমক িবালয় াপেনর লে িম অিধহণ ও
ভবন িনম াণ

[১.৬.১] িবালয় ভবন িনম ােনর জ চািহত অথ 
করণ

৯ সরকাির মািমক িবালয় াপন ক অথ  করণ আেদেশর কিপ

[১.৭] ১০ কেলেজ আসবাবপ সরবরাহ [১.৭.১] িবতরণত আসবাবপ
সরকাির কেলজসেহ িবান িশার েযাগ
সসারণ ক

আসবাবপ িবতরেণর িহসাব িববরণী

[২.১] ইিজিপ বাবায়ন [২.১.১] আানত দরপের য়কােয র  অথ  ও য় শাখা দরপ আােনর কিপসহ

[২.২] িবআইিপ (বােজট ২.৩ বাবায়ন পিরকনা) অযায়ী অগিত
িতেবদন রণ

[২.২.১] িরত িতেবদন অথ  ও য় শাখা িরত িতেবদেনর কিপ ও ফেরায়ািডং

[২.৩] একােডিমক পারিভশন, িশা িতান/অিফস পিরদশ ন
[২.৩.১] ণয়নত িপিবএম িতেবদন পিরকনা ও উয়ন িতেবদেনর কিপ

[২.৩.২] পিরদশ নত িশা িতান/ অিফস মিনটিরং এা ইভােয়শান উইং
পিরদশ েনর অিফস আেদশ, িতেবদেনর অায়ন,
DMS এাপস-এর িতেবদন

[২.৪] বসরকাির ল-কেলেজর এমিপও দান সংা কিমর সভা
আেয়াজন

[২.৪.১] এমিপও িবষয়ক আেয়ািজত সভা মািমক শাখা সভার রেলশন, অিফস আেদশ, উপিিতপ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.৫] িবিসএস (সাধারণ িশা) কাডার কম কতাগেণর পেদািতর াব
রণ, জতা তািলকা ণয়ন, ও এিসআর সবা সাহ উদযাপন

[২.৫.১] িরত পেদািতর াব সরকাির কেলজ শাখা পেদািতর াব রেণর কিপ

[২.৫.২] সহেযাগী অাপক পয ােয়র কম কতাগেণর ণীত
জতা তািলকা

সরকাির কেলজ শাখা জতা তািলকার কিপ

[২.৫.৩] সহকারী অাপক পয ােয়র কম কতােদর ণীত
জতা তািলকা

সরকাির কেলজ শাখা জতা তািলকার কিপ

[২.৫.৪] ভাষক পয ােয়র কম কতােদর ণীত জতা
তািলকা

সরকাির কেলজ শাখা জতা তািলকার কিপ

[২.৫.৫] ভাষক পয ােয়র কম কতাগেণর চারী
ায়ীকরেণর াব রণ

সরকাির কেলজ শাখা ায়ীকরেণর াব রেণর অায়ন

[২.৫.৬] এিসআর সবা সাহ উদযািপত সরকাির কেলজ শাখা সবা সাহ উদযাপেনর আেদশ, ছিব

[২.৬] মািমক িবালেয়র সহকারী িশক, িসিনয়র সহকারী
িশকগেণর পেদািতর লে জতা তািলকা ণয়ন

[২.৬.১] সহকারী িশকগেণর পেদািতর লে ণীত
জতা তািলকা

সরকাির মািমক শাখা জতা তািলকার কিপ

[২.৬.২] িসিনয়র সহকারী িশকগেণর ণীত জতা
তািলকা

সরকাির মািমক শাখা জতা তািলকার কিপ

[৩.১] এিপএ িবষেয় িশণ দান [৩.১.১] এিপএ িবষেয় িশণ দানত িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.২] ইন-হাউজ িশণ দান [৩.২.১] ইন-হাউজ িশণ দানত িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.৩] াচার বাবায়ন িবষয়ক িশণ দান [৩.৩.১] াচার িবষেয় িশণ দানত িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.৪] ইেনােভশন িবষেয় িশণ দান [৩.৪.১] ইেনােভশন িবষেয় িশণ দানত িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.৫] সবা সহিজকরণ িবষেয় িশণ দান [৩.৫.১] সবা সহিজকরণ িবষেয় িশণ দানত িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.৬] আ িফিসয়াল ইনেটিলেজ িবষেয় িশণ দান
[৩.৬.১] আ িফিসয়াল ইনেটিলেজ িবষেয় িশণ
দানত

িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.৭] িজআরএস িবষেয় িশণ দান [৩.৭.১] িজআরএস িবষেয় িশণ দানত িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.৮] এেকশন ইন এমারেজি িবষেয় িশণ দান
[৩.৮.১] এেকশন ইন এমারেজি িবষেয় িশণ
দানত

িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.৯] ই-নিথ িবষেয় িশণ দান [৩.৯.১] ই-নিথ িবষেয় িশণ দানত িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.১০] িসেজন চাট ার িবষেয় িশণ দান [৩.১০.১] িসেজন চাট ার িবষেয় িশণ দানত িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.১১] ত অিধকার িবষেয় িশণ দান [৩.১১.১] ত অিধকার িবষেয় িশণ দানত িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.১২] মািমক পয ােয়র িশকেদর জনশীল পিত িবষেয় িশণ
দান

[৩.১২.১] জনশীল পিত িবষেয় িশণ দানত সিসপ িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৩.১৩] অজম িবষেয় িশণ দান [৩.১৩.১] অজম িবষেয় িশণ দানত
াশনাল একােডমী ফর অজম এ
িনউেরােডেভলপেমাল িডসএিবিল ক

িশেণর অিফস আেদশ, িশণাথেদর তািলকা

[৪.১] ক ধারণাপ তির কের মণালেয় রণ [৪.১.১] িরত ধারণাপ পিরকনা ও উয়ন ধারণাপের কিপ ও অায়ন

[৪.২] চলমান উয়ন কসেহর বািষ ক য় পিরকনা অেমাদন [৪.২.১] অেমাদনত য় পিরকনা পিরকনা ও উয়ন য় পিরকনা অেমাদেনর কিপ

[৪.৩] চলমান উয়ন কসেহর িপআইিস সভা আহবান [৪.৩.১] আহবানত িপআইিস সভা পিরকনা ও উয়ন শাখা সভার রেলশন, অিফস আেদশ, উপিিতপ

[৪.৪] চলমান উয়ন কসেহর এিডিপ/আরএিডিপ সভা আহবান [৪.৪.১] আহবানত এিডিপ/আরএিডিপ সভা পিরকনা ও উয়ন শাখা সভার রেলশন, অিফস আেদশ, উপিিতপ

[৪.৫] কসেহর অগিত সংি (আিথ ক+বাব) চার িতেবদন
(আইএমইিড/০৫, কের মািসক অগিত, সারসংেপ িতেবদন,
কের য় পিরকনার সংি িতেবদন) মণালেয় রণ

[৪.৫.১] িরত িতেবদন পিরকনা ও উয়ন শাখা িতেবদেনর কিপ

[৪.৬] চলমান উয়ন কের অগিত সংি আইএমইিড/০৫ িতেবদন
আইএমইিড ও পিরকনা কিমশেন রণ

[৪.৬.১] িরত িতেবদন পিরকনা ও উয়ন শাখা িতেবদেনর কিপ

[৪.৭] চলমান উয়ন কের অগিত সংি আইএমইিড/০৩ (মািসক)
িতেবদন আইএমইিড ও পিরকনা কিমশেন রণ

[৪.৭.১] িরত িতেবদন পিরকনা ও উয়ন শাখা িতেবদেনর কিপ

[৪.৮] মিপিরষদ িবভােগ য় িববরণী রণ [৪.৮.১] িরত য় িববরণী পিরকনা ও উয়ন শাখা য় িববরণীর কিপ ও অায়নপ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
এনিসিব হেত া মািমক, এবেতদায়ী, দািখল, এসএসিস-ভেকশনাল, দািখল-ভেকশনাল,
কািরগির-ড ও ইল পয ােয়র ছা-ছাীেদর মে িবনাে পাক িবতরণ

িবতরণত পাক জাতীয় িশাম ও পাক বাড 
সময়মত পাক ছাপােনার জ টিলেফান বা পের মােম
যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




