
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

মািমক ও উিশা অিধদর

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

সকল ছেল ও মেয়র
জ ায়সত ও
মানসত মািমক ও
উিশা িনিতকরণ

৩৫

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

[১.১.১] িবনাে
িবতরণত বই

কা ৩ ২৪.৪১ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.০০ ২০.০০ ২৪.৪১ ১০০ ৩

[১.২] মািিমিডয়ার মােম
াশ হণ

[১.২.১] বাৎসিরক হীত
ােশর সংা

ল ২ ৪.০০ ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ১.৫০ ৫.৮৩৩৭ ১০০ ২

[১.৩] কািভড-১৯ (কেরানা
ভাইরাস) সংমনকােল
সংসদ িভর মােম
পাঠদান কায ম পিরচালনা

[১.৩.১] সংসদ িভেত
চািরত াশ

সংা ২ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১১৩০ ১০০ ২

[১.৪] কািভড-১৯ (কেরানা
ভাইরাস) সংমনকােল
অনলাইেন পাঠদান কায ম
পিরচালনা

[১.৪.১] অনলাইেন
চািরত াশ

ল ২ ৩৯.০৯ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৩২.০০ ৩০.০০ ৫৩.৫৩৪৩৪ ১০০ ২

[১.৫] ছাীেদর উশন িফ
মওফ

[১.৫.১] িবধােভাগী ছাী ল ২ ২২.৩৮ ২০.০০ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৬.০০ ৩৫.৮৫০২৮ ১০০ ২

[১.৬] মািমক পয ােয়র
িশা িতােন িবালেয়র
িত িভিক বাপনা
পিত (P.B.M.) পিতর
বতন ও ISAS িরেপাট 
ণয়ন

[১.৬.১] অ 
িবালেয়র সংা

সংা ২ ১৮৫০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৮৫০০ ১০০ ২

[১.৭] ৩২০ সরকাির
মািমক িবালেয় নন
একােডিমক ভবন িনম াণ,
১২৫ িবালেয়
উধ খী/আিমক সসারণ
এবং পাহািড় ও হাওর
এলাকায় ২৪ হােল
িনম াণ

[১.৭.১] নন একােডিমক
ভবন িনম ােণর জ
আানত দরপ

সংা ২ ২৫ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ২৫ ১০০ ২

[১.৭.২]
উধ খী/আিমক
সসারণকে আহবােনর
জ অেমাদনত দরপ

সংা ২ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ৯ ১৫ ১০০ ২

[১.৭.৩] পাহািড় ও হাওর
এলাকায় হােল
িনম ােণর জ আহবানত
দরপ

সংা ২ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৭ ১৫ ১০০ ২

[১.৭.৪] নন একােডিমক
ভবন িনম াণ কাজ 

সংা ১ ৫০ ৪৪ ৪০ ৩৭ ৩৫ ৫০ ১০০ ১

[১.৭.৫]
উধ খী/আিমক
সসারণ কাজ 

সংা ১ ৭০ ৬০ ৫৪ ৫০ ৪৫ ৭০ ১০০ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.৮] ১৭৬ সরকাির
কেলেজ ভৗত
অবকাঠােমাগত উয়ন ও
৪৭ ছা/ছাী িনবাস িনম াণ

[১.৮.১] ভৗত অবকাঠােমা
উয়েনর জ আানত
দরপ

সংা ২ ৪৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮ ৪৪ ১০০ ২

[১.৮.২] ছা/ছাী িনবাস
িনম ােণর জ আানত
দরপ

সংা ২ ৩০ ২৫ ২৩ ২০ ১৬ ৩০ ১০০ ২

[১.৯] ঢাকার সিকেট ১০
সরকাির মািমক িবালয়
াপন

[১.৯.১] অিধহণত জিম
(±)

একর ২ ১৪ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ৯৫ ১.৯

[১.৯.২] িম উয়নত
িতান (±)

সংা ২ ৪ ২ ৪ ১০০ ২

[১.১০] ৯ সরকাির
মািমক িবালয় াপেনর
লে িম অিধহণ

[১.১০.১] অিধহণত
িমর পিরমাণ (±)

একর ২ ৪ ২ ৪ ১০০ ২

[১.১১] সম িণর
িশাথেদর মােম
িের ইিতহাস সংরণ

[১.১১.১] ধারণত
ডেমারীসহ জলা,
অল ও জাতীয় পয ােয়
ায়ন সমাত

তািরখ ২ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৮-০৩-২০২১ ১০০ ২

[১.১১.২] বব ও
িের উপর
িরয়ািল শা

তািরখ ২ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৪-০৬-২০২১ ১০০ ২

২

িশিত ও মানস
িশক/কম কতা/কম চারীর
সংা উেখেযা হাের
ি করা

২১

[২.১] এিপএ িবষেয় িশক,
কম কতা ও কম চারীগণেক
িশণ দান

[২.১.১] িশিত িশক,
কম কতা ও কম চারী

সংা ৪ ২০০ ১৭০ ১৫০ ১২৫ ১০০ ১৩০৭ ১০০ ৪

[২.২] অিধদেরর িশণ
শাখার বাপনায় িশক,
কম কতা ও কম চিরীগণেক
িশণ দান

[২.২.১] িশিত িশক,
কম কতা ও কম চিরীর
সংা

সংা ৩ ৫১৯০ ৪৫০০ ৪১০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৬১৯০ ১০০ ৩

[২.৩] কম কতাগণেক
িশণ দান

[২.৩.১] িশিত
কম কতার সংা

সংা ৩ ৩০৮০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৯০০ ৩৫৮৩ ১০০ ৩

[২.৪] কম চারীগণেক িশণ
দান

[২.৪.১] িশিত
কম চারীর সংা

সংা ৩ ১৫০ ১২০ ১০০ ৮০ ৫০ ১৮০ ১০০ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৫] মািমক িবালেয়র
িশকগণেক িশণ দান

[২.৫.১] মািমক
িবালেয়র িশণা
িশক

ল ২ .৫০ ০.৪০ ০.৩৫ ০.২৫ ০.২০ ০.৮১০৮৯ ১০০ ২

[২.৬] আইিস িবষেয়
িশকগণেক িশণ দান

[২.৬.১] আইিস িবষেয়
িশণা িশক

ল ২ ০.০৫ ০.০৪ ০.০৩ ০.০২ ০.০১ ০.০৫৬০৮ ১০০ ২

[২.৭] িডিজটাল কে
তির িবষেয় িশণ
হণকারী সরকাির কেলজ
িশেকর সংা

[২.৭.১] িশিত কেলজ
িশক

সংা ২ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ১০১৬ ১০০ ২

[২.৮] অজম এবং িনউেরা
ডেভলাপেম িডজএা
িবিল (NDD) িবষেয়
িশক-কম কতা-কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৮.১] িশিত িশক-
কম কতা-কম চারীর সদ

সংা ২ ১৮০০ ১৫০০ ১৩০০ ১১০০ ১০০০ ১৫০০ ৯০ ১.৮

৩

িশােে জার
বষ র করা, িতবী
ও  তািক
জনেগািসহ িঁকেত
রেয়েছ এমন জনেগাির
জ মািমক ও
উিশা ের সমান
েযাগ ি করা

১০

[৩.১] পাবিলক পরীার
ফলাফেলর িভিেত ি
দান

[৩.১.১] নন িা
িশাথ

ল ৩ ১.৮৭ ১.৫০ ১.২৫ ১.১০ ১.০০ ৩.১৭৭৩৫ ১০০ ৩

[৩.২] জনােরশন ক 
(পয ায়-২) এর মােম
এেডােলেস াাম চা
করা

[৩.২.১] চাত িতান সংা ৩ ২৫০ ২০০ ২৫০ ১০০ ৩

[৩.৩] মািমক ও উ
মািমক ের ছা-ছাীেদর
উপি দান।

[৩.৩.১] উপি া ছা ল ২ ১২.৬৯ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ১৮.৮২৭১১ ১০০ ২

[৩.৩.২] উপি া
ছাী

ল ২ ২১.৪৫ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৬.০০ ১৫.০০ ৩৩.৫৫৩৫৭ ১০০ ২

৪
কায কর মিনটিরং ও
শাসিনক তা িনিত
করা

৯

[৪.১] ইিজিপ বাবায়ন

[৪.১.১] ইিজিপর মােম
স করার জ
আানত দরপের
য়কােয র 

কা ৩ ১.৮০ ১.৫০ ১.২৫ ১.১০ ১.০০ ১.৯৯৬২ ১০০ ৩

[৪.২] বােজট বাবায়ন

[৪.২.১] উয়ন বােজট
বাবায়ন

শতকরা ২ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৭০.০০ ৬৫.০০ ৬০.০০ ৯১.৬ ১০০ ২

[৪.২.২] রাজ বােজট
বাবায়ন

শতকরা ২ ৯৮.১৯ ৯৩.০০ ৮৮.০০ ৮৩.০০ ৭০.০০ ৯৩.৯৮ ৯২ ১.৮৪

[৪.৩] িশা িতান ও
অিফস পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত
িশা িতান ও অিফস

সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ২০৬৪ ১০০ ২



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

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’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ৪ ১০০ ২

[এম.১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১২ ১০০ ১

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

[এম.১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ২

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

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ 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 ৪ ১০০ ২



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

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 ৬২.২৫ ৮২.৫ ১.৬৫

[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 ১৫-০২-২০২১ ১০০ ২

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১২-১০-২০২০ ১০০ ২

[এম.২.৪]
কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫৪ ১০০ ১

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫ ১০০ ১

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা
দান

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

সংা ১ ১ ১ ১০০ ১



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

ি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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক
য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯১.৬০ ৯১.৫ ১.৮৩

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১]
িপীয় সভায়
উপাপেনর জ
মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ ১

[এম.৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০ ১০০ ১

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর
ও অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ০৭-১২-২০২০ ১০০ ১

মাট সং ার: 99.02 ৯৯.০২

*সামিয়ক (provisional) ত


