
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, ২০২১

মািমক ও উিশা অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

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

২৩

[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 শতকরা ৪ ১০০ ৯৫ ৮৮ ৮০ ৭৮

[১.২] পাবিলক পরীার ফলাফেলর িভিেত
ঘািষত নন মধাি িবতরণ

[১.২.১] ি া িশাথ শতকরা ৩ ১০০ ৯৩ ৮৫ ৮০ ৭৮

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

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

[১.৪] িডিজটাল (অনলাইন এবং মািিমিডয়া)
মােম াশ হণ

[১.৪.১] হীত াশ ল ৩ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ৪.৫৪০০১

[১.৫] সরকাির মািমক িবালেয় নন
একােডিমক ভবন িনম াণ

[১.৫.১] ১৪৮ িবালেয় িনিম ত
একােডিমক ভবন

শতকরা ১ ১৫ ১২ ৮ ৬ ৪ ৭.৭৮

[১.৬] ১৭৬ সরকাির কেলেজ ভৗত
অবকাঠােমাগত উয়ন

[১.৬.১] িনিম ত একােডিমক ভবন সংা ১ ১৫ ১২ ৮ ৬ ৪

[১.৭] ঢাকার সিকেট ১০ সরকাির মািমক
িবালয় াপন

[১.৭.১] অিধহণত জিম সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[১.৭.২] িম উয়নত িতান সংা ১ ২ ১

[১.৮] ৯ সরকাির মািমক িবালয়
াপেনর লে িম অিধহণ ও ভবন িনম াণ

[১.৮.১] অিধহণত িম সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[১.৮.২] ভবন িনম ােণর জ আানত
ও ায়নত দরপ

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[১.৯] াশনাল একােডিম ফর অজম এা
িনউেরা ডেভলাপেমাল িডজএিবিল
(NAAND) কের মােম অিক
িশেদর েযাগ সসারণ

[১.৯.১] NAAND এর ভবন িনম াণ
কাজ 

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[১.৯.২] িজত পদ সংা ১ ৬২ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১২

[১.১০] ৭০ পা ােয়ট কেলজ উয়ন

[১.১০.১] য়ত আসবাবপের
ােকজ

সংা ১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩

[১.১০.২] য়ত বই-ক ও
রফাের ােটিরয়ালেসর ােকজ

সংা ১ ১



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

শাসিনক ও
মিনটিরং
বাপনা
জারদারকরণ

২১

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


কা ২ ১.৮০ ১.৫০ ১.২৫ ১.১০ ১.০০

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

[২.২.১] ণয়নত িপিবএম িতেবদন সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[২.২.২] পিরদশ নত িশা িতান/
অিফস

সংা ২ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৪০০ ৩২০০ ২১৮৭

[২.৩] পেদািতর লে িবিসএস (সাধারণ
িশা) কাডার কম কতাগেণর জতা
তািলকা ণয়ন ও মণালেয় াব রণ

[২.৩.১] িরত পেদািতর াব সংা ২ ২ ১

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

তািরখ ২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

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

তািরখ ২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৩.৪] ভাষক পয ােয়র কম কতােদর
ণীত জতা তািলকা

তািরখ ২ ২৮-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৪] মািমক িবালেয়র সহকারী িশক,
িসিনয়র সহকারী িশক, ধান িশক,
সহকারী ধান িশক, সহকারী জলা িশা
অিফসার ও জলা িশা অিফসারগেণর
পেদািতর লে জতা তািলকা ণয়ন

[২.৪.১] সহকারী িশকগেণর
পেদািতর লে ণীত জতা
তািলকা

তািরখ ২ ২০-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৪.২] িসিনয়র সহকারী িশকগেণর
ণীত জতা তািলকা

তািরখ ২ ২৪-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৪.৩] সহকারী ধান িশক,
সহকারী জলা িশা অিফসারগেণর
ণীত জতা তািলকা

তািরখ ২ ২৮-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৪.৪] ধান িশক, জলা িশা
অিফসারগেণর ণীত জতা তািলকা

তািরখ ১ ৩০-০৬-২০২২



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
িশক/কম কতা/
কম চারীগণেক
িশণ দান

১৪

[৩.১] এিপএ িবষেয় িশণ দান
[৩.১.১] এিপএ িবষেয় িশণা
িশক-কম কতা-কম চারী

সংা ২ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০

[৩.২] কম কতােদর ইন-হাউজ িশণ দান
[৩.২.১] ইন-হাউজ িশণা
কম কতা

সংা ২ ৫০ ৪৬ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৩] কম চারীেদর ইন-হাউজ িশণ দান
[৩.৩.১] ইন-হাউজ িশণা
কম চারী

সংা ২ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০

[৩.৪] াচার বাবায়ন িবষয়ক িশণ
দান

[৩.৪.১] াচার িবষেয় িশণা
িশক-কম কতা-কম চারী

সংা ২ ৭০০ ৬৪০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০

[৩.৫] ইেনােভশন িবষেয় িশণ দান
[৩.৫.১] ইেনােভশন িবষেয় িশণা
িশক-কম কতা-কম চারী

সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[৩.৬] সবা সহিজকরণ িবষেয় িশণ দান
[৩.৬.১] সবা সহিজকরণ িবষেয়
িশণা িশক-কম কতা-কম চারী

সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[৩.৭] মািমক পয ােয়র িশকগণেক িব.এড
িশণ দান

[৩.৭.১] িব.এড িশণা িশক সংা ২ ১৮০ ১৬০ ১২০ ১০০ ৯০



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

িশার ণগত
মােনায়েনর লে
ক/াাম
বাবায়েন
গিতশীলতা ি

১২

[৪.১] ক ধারণাপ তির কের মণালেয়
রণ

[৪.১.১] িরত ধারণাপ সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৪.২] চলমান উয়ন কসেহর বািষ ক য়
পিরকনা অেমাদন

[৪.২.১] অেমাদনত য় পিরকনা তািরখ ২ ১৫-১১-২০২১ ৩০-১১-২০২১ ১৫-১২-২০২১ ৩০-১২-২০২১ ১৫-০১-২০২২ ২৯-০৮-২০২১

[৪.৩] চলমান উয়ন কসেহর িপআইিস
সভা আহবান

[৪.৩.১] আহবানত িপআইিস সভা সংা ২ ১৮ ১৫ ১৩ ১১ ১৯ ৩

[৪.৪] চলমান উয়ন কসেহর
এিডিপ/আরএিডিপ সভা আহবান

[৪.৪.১] আহবানত এিডিপ/আরএিডিপ
সভা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[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 সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩

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

[৪.৬.১] িরত িতেবদন সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩

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

[৪.৭.১] িরত িতেবদন সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৪.৮] মিপিরষদ িবভােগর িনধ ািরত ছেক
য় িববরণী রণ

[৪.৮.১] িরত য় িববরণী সংা ১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ২



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


