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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 ০৫ কা ৪৮ ল িশাথর মােঝ ায় ৭৩ কা পাক (মািমক, এবেতদায়ী, দািখল, এসএসিস-ভেকশনাল এবং
দািখল-ভেকশনাল, কািরগির-ড, ইল) িবনাে িবতরণ করা হেয়েছ। একই সমেয় ায় ৯৮ ল ৪৭ হাজার িশাথেক উয়ন খাত হেত
উপি এবং ৬ল ১৯ হাজার িশাথর মে রাজখাত হেত মধাি িবতরণ করা হেয়েছ। িবগত ০৩ বছের ৩০২ বসরকাির কেলজ,
১২  মেডল  ল  এা  কেলজ  ও  ৩২৭  মািমক  িবালয়  জাতীয়করণ  করা  হেয়েছ।  তাছাড়া  ৬৫৭  ল  ও  ১০৭  কেলজেক  নন
এমিপওকরণ, ৮৪৭ ল ও ১১৭ কেলেজর এমিপও-র র পিরবতন করা হেয়েছ। একই সমেয় ১৬ কমািশ য়াল ইউটেক
সাধারণ সরকাির কেলেজ পার এবং উপেজলা পয ােয় ৩১৫ বসরকাির িবালয়েক মেডল িবালেয় পার করা হেয়েছ। ঢাকা
মহানগরীেত ৬ সরকাির কেলজ ও ১১ সরকাির ল চাকরণ, িশকসহ িশা সংি ায় ৪ ল ৬৫ হাজার িশক, কম কতা,
কম চারী ও এসএমিস-র সদগণেক িশণ দান করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ অথ বছের অিধদরাধীন দেশর ায় সকল িবালেয়র সম
িণর  িশাথেদর  মােম  জািতর  িপতা  বব  শখ  িজর  রহমান  ও  মহান  িের  িবষেয়  ানীয়  িেযাাগেণর  সাাৎকার
িভিডওিচের মােম ধারণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কেরানা  ভাইরাস  (কািভড-১৯)’র  ভাবজিনত কারেণ  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 াস,  ১৯ সরকাির মািমক িবালয় াপেনর জ ৩৯.২৪ একর জিম
অিধহণ ইতািদ।

ভিবৎ পিরকনা:

এসিডিজ-৪, জাতীয় িশানীিত-২০১০ এবং পক ২০২১ এর আেলােক অািধকারিভিক কায ম িচিতকরণ ও বাবায়ন, য় ও সময়
সায়ী এবং সহজলভ সবা দােনর লে িনেয়াগ, পেদািত, বদিল, িশণ, এমিপও, ভিত, টার ও অা সবা অন-লাইেন দােনর
মাা ও পিরিধ ি করা, িশক-কম কতা-কম চারীর চারী সংা হালনাগাদ তের ডাটা-বজ তির, জাতীয়করণত ল-কেলজসেহ
পদজন,  িডিজটাল  বাংলােদশ  গড়ার  তেয়  সকল  িশা  িতােন  কিউটার  াব,  মািিমিডয়া  িণক  াপন,  অসর/অনসর
(হাওর, চর, পাব ত, িছটমহল) এলাকায় িশার েযাগ সসারেণর লে ক হণ, কায করভােব অনলাইন াশ ও এমএমিস চা রাখা,
তম সমেয়র মে সরকাির কেলজসেহ েয়াজনীয় সংক পদ ি করা ইতািদ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩৬ ল িশাথর মে রাজ ও উয়ন খাত হেত ি, উপি ও অদান িবতরণ;
িবনাে ২৪ ল ৪১ হাজার পাক িবতরণ এবং ২২ ল ৩৮ হাজার ছাীেক ‘উশন িফ মওফ’ িবধা দান
কািভড-১৯ (কেরানা ভাইরাস) সংমনকােল পাঠদান কায ম অাহত রাখার লে সংসদ িভর মােম ১০০০  এবং
অনলাইেন ৩৯.০৯ ল াশ হণ।
সম  িণর  িশাথেদর  মােম  িের  ইিতহাস  সংরেণর  লে  ধারনত  িভিডওিচসহ  ায়ন  ও  িরেয়িল  শা
বাবায়ন
মািিমিডয়ার  মােম  ৪  ল  াশ  হণ।  ১৮  হাজার  ৫০০  মািমক  িবালয়েক  িতিভিক  বাপনা  পিত  PBM  ও
ISAS িরেপােট র অ করা;
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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 ২০২০ সােলর ............ মােসর ........
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মানসত িশা

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

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. সকল ছেল ও মেয়র জ ায়সত ও মানসত মািমক ও উিশা িনিতকরণ
২. িশিত ও মানস িশক/কম কতা/কম চারীর সংা উেখেযা হাের ি করা
৩. িশােে জার বষ র করা, িতবী ও  তািক জনেগািসহ িঁকেত রেয়েছ এমন জনেগাির জ
মািমক ও উিশা ের সমান েযাগ ি করা
৪. কায কর মিনটিরং ও শাসিনক তা িনিত করা

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

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 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, কেলজ, মাাসার িশক, কম কতা কম চাির িনেয়াগ ও তােদর 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;
১১. আিনক িশা অবকাঠােমা িনম াণ, িশা িতােন ডা সংেযাগ, মািিমিডয়া সরবরাহ, িণ কে পাঠদােন
আইিস বহার এবং িশা বাপনায় আইিসর বাব েয়াগ;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

মািমক েরর লগামী ছা-ছাীেদর
সংা ি

লগামী ছা-ছাীেদর
হার

শতকরা ৬১.২৩ ৬১.৩৩ ৬৩.৫০ ৬৭.২৫ ৬৯.২০ াথিমক ও গণিশা মণালয়
িশা মণালয়, বনেবইস ও
মা.উ.িশ. অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

মািমক ের ঝের পড়া িশাথেদর
সংা াস

ঝের পরা িশাথীেদর
হার

শতকরা ৩৬.৮৯ ৩৫.০২ ৩৪.৯৯ ৩৪.০১ ৩৩.০৫ ানীয় সরকার িবভাগ
মণালয়, মা.উ.িশ.অ. ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

উ মািমক েরর কেলজগামী ছা-
ছাীেদর সংা ি

কেলজগামী ছা-ছাীেদর
হার

শতকরা ৩৩.৯৫ ৩৭.৩০ ৩৭.৬২ ৩৭.৮৩ ৩৯.৮৫ ানীয় সরকার িবভাগ
মণালয়, মা.উ.িশ.অ. ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

উ মািমক ের ঝের পড়া িশাথেদর
সংা াস

ঝের পরা িশাথেদর
হার

শতকরা ২২.০০ ২১.২০ ২১.১০ ১৯.৯১ ১৯.৫৪ ানীয় সরকার িবভাগ
মণালয়, মা.উ.িশ.অ. ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

উ মািমক ের ছা-ছাীেদর সমতা
(জার সমতা িনিতকরণ ও নারীর
মতায়ন)

ছা-ছাীেদর অপাত
(ছা:ছাী)

শতকরা ৫০.৭:৪৯.৩ ৫৩:৪৭ ৫০.২:৪৯.৮ ৫০:৫০ ৫০:৫০ ানীয় সরকার িবভাগ
মণালয়, মা.উ.িশ.অ. ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

পশাগত িডি অজনকারীর সংা ি
(দেশ ও িবেদেশ কম সংােনর মােম
জাতীয় অথ নীিত শিশালী ও সংহতকরণ)

পশাগত িডী
অজনকারীেদর হার

সহাংশ ৫.৬৪ ৫.৭৬ ৬.১৮ ৬.৪৫ ৬.৭২

া ও পিরবার পিরকনা মণালয়,
ম ও কম সংান মনণালয় এবং
বাসী কাণ ও বেদিশক কম সংান
মণালয়

িশা মণালয়, ইউ.িজ.িস.ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

িডি/পা ােয়ট ের িশিত
জনসংা ি (দেশ ও িবেদেশ
কম সংােনর মােম জাতীয় অথ নীিত
শিশালী ও সংহতকরণ)

িডি/পা ােয়েটর
হার

শতকরা ৩.৯১ ৩.৯৩ ৩.৯৯ ৪.০৩ ৪.০৭
া ও পিরবার পিরকনা মণালয়
এবং বাসী কান ও বেদিশক
কম সংান মণালয়

মণালয়, ইউ.িজ.িস.ও ানেবইস
এর বািষ ক িতেবদন

উ িশায় ছা-ছাী ভিতর হার
উ িশায় ছা-ছাী
ভিতর হার

শতকরা ১৬.৮৮ ১৯.০১ ১৯.৪০ ১৯.৯১ ২০.৯৭

া ও পিরবার পিরকনা মণালয়,
ম ও কম সংান মণালয় এবং বাসী
কাণ ও বেদিশক কম সংান
মণালয়

িশা মণালয়, ইউ.িজ.িস.ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[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

সমি কা ৩ ২৪.৫৮ ২৪.৮২ ২৪.৪১ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.০০ ২০.০০ ২৫.০০ ২৫.১০

[১.২] মািিমিডয়ার মােম
াশ হণ

[১.২.১] বাৎসিরক হীত
ােশর সংা

সমি ল ২ ৩০ ১৮.৯৮ ৪.০০ ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ১.৫০ ৩০ ৩২

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

[১.৩.১] সংসদ িভেত
চািরত াশ

সমি সংা ২ ৪৮৬ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১০০০ ১০০০

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

[১.৪.১] অনলাইেন
চািরত াশ

সমি ল ২ ৪.১৭ ৩৯.০৯ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৩২.০০ ৩০.০০ ৪৫.০০ ৫০.০০

[১.৫] ছাীেদর উশন িফ
মওফ

[১.৫.১] িবধােভাগী ছাী সমি ল ২ ১৭.১৫ ১৮.৫৬ ২২.৩৮ ২০.০০ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৬.০০ ২৭.০০ ২৮.০০

[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

সমি সংা ২ ১৮৫০০ ১৮৫০০ ১৮৫০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০

[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

সমি সংা ২ ৭৭ ৩৫ ২৫ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১১

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

সমি সংা ২ ২৯ ৫০ ১৫ ১৩ ১১ ১০ ৯ ১১

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

সমি সংা ২ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৭ ৫ ৪

[১.৭.৪] নন একােডিমক
ভবন িনম াণ কাজ 

সমি সংা ১ ৫০ ৪৪ ৪০ ৩৭ ৩৫ ৬০ ৩৮

[১.৭.৫]
উধ খী/আিমক
সসারণ কাজ 

সমি সংা ১ ৭০ ৬০ ৫৪ ৫০ ৪৫ ২০ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

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

[১.৮.১] ভৗত অবকাঠােমা
উয়েনর জ আানত
দরপ

সমি সংা ২ ৫০ ৪৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮ ৮২

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

সমি সংা ২ ৩০ ২৫ ২৩ ২০ ১৬ ১৭

[১.৯] ঢাকার সিকেট ১০
সরকাির মািমক িবালয়
াপন

[১.৯.১] অিধহণত জিম
(±)

সমি একর ২ ৪ ১৪ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ৬

[১.৯.২] িম উয়নত
িতান (±)

সমি সংা ২ ৪ ২ ৬

[১.১০] ৯ সরকাির
মািমক িবালয় াপেনর
লে িম অিধহণ

[১.১০.১] অিধহণত
িমর পিরমাণ (±)

সমি একর ২ ৩.২৪ ৪ ২ ১২

[১.১১] সম িণর
িশাথেদর মােম
িের ইিতহাস সংরণ

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

তািরখ তািরখ ২ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[১.১১.২] বব ও
িের উপর
িরয়ািল শা

তািরখ তািরখ ২ ২০.০৬.২১ ২৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২১

[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

সমি সংা ৪ ৭১৪ ৭৬৭ ২০০ ১৭০ ১৫০ ১২৫ ১০০ ৩০০ ৪০০

[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

সমি সংা ৩ ১৩২৭৭ ৬৭৫৬ ৫১৯০ ৪৫০০ ৪১০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৫০০০ ৫০০০

[২.৩] কম কতাগণেক
িশণ দান

[২.৩.১] িশিত
কম কতার সংা

সমি সংা ৩ ৬৩৬০ ৪৭২৫ ৩০৮০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮৬০ ২০০০

[২.৪] কম চারীগণেক িশণ
দান

[২.৪.১] িশিত
কম চারীর সংা

সমি সংা ৩ ১৪০৯ ২১৮ ১৫০ ১২০ ১০০ ৮০ ৫০ ১৫০ ১৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২.৫] মািমক িবালেয়র
িশকগণেক িশণ দান

[২.৫.১] মািমক
িবালেয়র িশণা
িশক

সমি ল ২ ১.৩৩ ০.৮৭ .৫০ ০.৪০ ০.৩৫ ০.২৫ ০.২০ ২.১০ ০.০৪

[২.৬] আইিস িবষেয়
িশকগণেক িশণ দান

[২.৬.১] আইিস িবষেয়
িশণা িশক

সমি ল ২ ১.৭০ ০.০৫৮৪৪ ০.০৫ ০.০৪ ০.০৩ ০.০২ ০.০১ ২.৭৫ ০.০১

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

[২.৭.১] িশিত কেলজ
িশক

সমি সংা ২ ১৬৮০ ৬৯০ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৪৮০ ৫২০

[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

সমি সংা ২ ২৭২০ ১৬০০ ১৮০০ ১৫০০ ১৩০০ ১১০০ ১০০০ ৩৬০০

[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] িা িশাথ সমি ল ৩ ২.২১ ১.৭৭ ১.৮৭ ১.৫০ ১.২৫ ১.১০ ১.০০ ১.৮৭ ১.৮৭

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

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

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

[৩.৩.১] উপি া ছা সমি ল ২ ৮.৬৯ ১০.২৩ ১২.৬৯ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ১৬.০০ ১৮.০০

[৩.৩.২] উপি া
ছাী

সমি ল ২ ১৬.০২ ১৭.৬৮ ২১.৪৫ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৬.০০ ১৫.০০ ২৬.০০ ২৮.০০

[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 

সমি কা ৩ ১.৯৬ ১.৩০ ১.৮০ ১.৫০ ১.২৫ ১.১০ ১.০০ ২.০০ ২.২০

[৪.২] বােজট বাবায়ন

[৪.২.১] উয়ন বােজট
বাবায়ন

সমি শতকরা ২ ৯৭.৬১ ৬৫.৪২ ৮০.০০ ৭৫.০০ ৭০.০০ ৬৫.০০ ৬০.০০ ৯৬.০০ ৯৮.০০

[৪.২.২] রাজ বােজট
বাবায়ন

সমি শতকরা ২ ৯৫.৭৫ ৯৬.২৭ ৯৮.১৯ ৯৩.০০ ৮৮.০০ ৮৩.০০ ৭০.০০ ৯৮.২৭ ৯৮.৫৭

[৪.৩] িশা িতান ও
অিফস পিরদশ ন

[৪.৩.১] পিরদশ নত
িশা িতান ও অিফস

সমি সংা ২ ৪২০১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ২২০০০ ২৪০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ e-GP e- Government Procurement

২ GER Gross Enrollment Ratio

৩ ISAS Individual Self-Assessment System

৪ MMC Multimedia Class

৫ MPO Monthly Pay Order

৬ NAAND
National Academy for Autism and Neuro
Development

৭ NDD Autism and Neuro Development Disability

৮ PBM Performance Based Management

৯ SBA School Based Assessment

১০ SEDP Secondary Education Development Program

১১ SEQAEP
Secondary Education Quality Access and
Enhancement Project

১২ SESIP Secondary Education Sector Investment Program

১৩ SDG Sustainable Development Goal

১৪ SMC School Managing Committee

১৫ মাউিশ অিধদর মািমক ও উ িশা অিধদর

১৬ কািভড Coronavirus Disease



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ২২:০২ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১২, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[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
িবনাে পাক িবতরণ (মািমক,
এবেতদায়ী, দািখল, এসএসিস-ভেকশনাল এবং
দািখল-ভেকশনাল)

মািমক ও উ িশা অিধদর,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড 

বই িবতরেণর িহসাব
মাউিশ অিধদেরর দািরক
নিথ

[১.২] মািিমিডয়ার মােম াশ হণ
[১.২.১] বাৎসিরক হীত ােশর
সংা

পাঠদান কায মেক েগাপেযাগী এবং ফল
করার লে মািিমিডয়ার মােম াশ হণ

মািমক শাখা, মিনটিরং এ
ইভােয়শন উইং, ইএমআইএস সল,
মািমক ও উ িশা অিধদর

এআই-ডাশেবাড 
মাতােবক

এআই-ডাশেবাড ,
ইএমআইএস সল,
এম.ই.ডিউ

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

[১.৩.১] সংসদ িভেত চািরত াশ
কািভড-১৯ (কেরানা ভাইরাস) সংমনকােল
পাঠদান কায ম অাহত রাখার লে সংসদ
িভর মােম পাঠদান কায ম পিরচালনা

সরকাির কেলজ শাখা, বসরকাির
কেলজ শাখা, মািমক শাখা

বাবায়ন সিকত িবিভ
দর/ মাঠ পয ােয়র
িতেবদন

সরকাির কেলজ শাখা,
বসরকাির কেলজ শাখা,
মািমক শাখার নিথ

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

[১.৪.১] অনলাইেন চািরত াশ
কািভড-১৯ (কেরানা ভাইরাস) সংমনকােল
পাঠদান কায ম অাহত রাখার লে
অনলাইেন পাঠদান কায ম পিরচালনা

সরকাির কেলজ শাখা, বসরকাির
কেলজ শাখা, মািমক শাখা

বাবায়ন সিকত িবিভ
দর/ মাঠ পয ােয়র
িতেবদন

সরকাির কেলজ শাখা,
বসরকাির কেলজ শাখা,
মািমক শাখার নিথ

[১.৫] ছাীেদর উশন িফ মওফ [১.৫.১] িবধােভাগী ছাী
মধাি া ও উয়ন খাত হেত িবিভ পয ােয়র
ছাীেদর উশন িফ মওফ িবধা দান

পিরকনা শাখা, সাধারণ শাসন
শাখা, িবিভ কসহ, দাতা
সংাসহ

উপি এবং মধাি
মাতােবক

অিধদর ও কসেহর
দািরক নিথ

[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
মািমক পয ােয়র িশা িতােন িবালেয়র
PBM পিতর বতন ও ISAS িরেপাট 
ণয়ন কায েম অ িতােনর সংা

মািমক ও উ িশা অিধদর,
সিসপ

ক হেত া ত
মাতােবক

মাউিশ অিধদেরর দািরক
নিথ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[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

সরকাির মািমক িবালেয় নন একােডিমক
ভবন িনম ােণর জ দরপ আান করা

সরকাির মািমক িবালয়সেহর
উয়ন ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

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

সরকাির মািমক িবালেয় একােডিমক ভবন
উধ খী/আিমক সসারণকে আহবােনর
জ দরপ অেমাদন

সরকাির মািমক িবালয়সেহর
উয়ন ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

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

পাহািড় ও হাওর এলাকায় সরকাির মািমক
িবালেয় হােল িনম ােণর জ দরপ আহবান

সরকাির মািমক িবালয়সেহর
উয়ন ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

[১.৭.৪] নন একােডিমক ভবন িনম াণ
কাজ 

সরকাির মািমক িবালেয় নন একােডিমক
ভবন িনম াণ কাজ 

সরকাির মািমক িবালয়সেহর
উয়ন ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

[১.৭.৫] উধ খী/আিমক সসারণ
কাজ 

সরকাির মািমক িবালেয় উধ খী/আিমক
সসারণ কাজ  করা

সরকাির মািমক িবালয়সেহর
উয়ন ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

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

[১.৮.১] ভৗত অবকাঠােমা উয়েনর
জ আানত দরপ

সরকাির কেলেজ ভৗত অবকাঠােমাগত উয়েনর
লে দরপ আান

সরকাির কেলজসেহ িবান িশার
েযাগ সসারণ ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

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

সরকাির কেলেজ ছা/ছাী িনবাস িনম ােণর জ
দরপ আান

সরকাির কেলজসেহ িবান িশার
েযাগ সসারণ ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

[১.৯] ঢাকার সিকেট ১০ সরকাির
মািমক িবালয় াপন

[১.৯.১] অিধহণত জিম (±)
ঢাকার সিকেট ১০ সরকাির মািমক িবালয়
াপেনর জ জিম অিধহণ

ঢাকার সিকেট ১০ সরকাির
মািমক িবালয় াপন ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

[১.৯.২] িম উয়নত িতান (±)
ঢাকার সিকেট ১০ সরকাির মািমক িবালয়
াপেনর জ অিধহণত িম উয়ন

ঢাকার সিকেট ১০ সরকাির
মািমক িবালয় াপন ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

[১.১০] ৯ সরকাির মািমক িবালয়
াপেনর লে িম অিধহণ

[১.১০.১] অিধহণত িমর পিরমাণ
(±)

৯ সরকাির মািমক িবালয় াপেনর লে
িম অিধহণ

৯ সরকাির মািমক িবালয়
াপন ক

ক হেত া ত
মাতােবক

সংি কের দািরক
নিথ

[১.১১] সম িণর িশাথেদর মােম
িের ইিতহাস সংরণ

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

সম িণর িশাথেদর মােম িের
ইিতহাস সংরণকে ধারনত িভিডওিচসহ
ায়ন করা

সংি কিম
সংি কিমর দর
মাতােবক

সংি কিমর দািরক
নিথ

[১.১১.২] বব ও িের উপর
িরয়ািল শা

সম িণর িশাথেদর মােম িের
ইিতহাস সংরণকে ধারনত
িভিডওিচসেহর িরেয়িল শা

সংি কিম
সংি কিমর দর
মাতােবক

সংি কিমর দািরক
নিথ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

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

[২.১.১] িশিত িশক, কম কতা ও
কম চারী

বািষ ক কম সাদন ি িবষেয় িশক,
কম কতা ও কম চারীগণেক িশণ দান

অ অিধদেরর িশণ শাখা ও
িবিভ কসহ

িশণ শাখা ও িবিভ
ক হেত া দািরক
নিথ

িশণ শাখা ও িশণ
আেয়াজনকারী কসহ

[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

িবিভ িবষেয় িশক, কম কতা ও কম চিরীগণেক
িশণ দান

অ অিধদেরর িশণ শাখা
িশণ শাখা ও িবিভ
ক হেত া দািরক
নিথ

িশণ শাখা ও িশণ
আেয়াজনকারী কসহ

[২.৩] কম কতাগণেক িশণ দান [২.৩.১] িশিত কম কতার সংা অিধদরাধীন কম কতাগণেক িশণ দান
অ অিধদেরর িশণ শাখা ও
িবিভ কসহ

িশণ শাখা ও িবিভ
ক হেত া দািরক
নিথ

িশণ শাখা ও িশণ
দানকারী কসহ

[২.৪] কম চারীগণেক িশণ দান [২.৪.১] িশিত কম চারীর সংা অিধদরাধীন কম চারীগণেক িশণ দান িশণ শাখা ও িবিভ ক
িশণ শাখা ও িবিভ
ক হেত া নিথ

িশণ শাখা ও িশণ
দানকারী কসহ

[২.৫] মািমক িবালেয়র িশকগণেক
িশণ দান

[২.৫.১] মািমক িবালেয়র
িশণা িশক

মািমক িবালেয়র িশকগণেক িবিভ িবষেয়
িশণ দান

অ অিধদেরর িশণ শাখা ও
িবিভ কসহ

িশণ শাখা ও িবিভ
ক হেত া দািরক
নিথ

িশণ শাখা ও িবিভ
ক

[২.৬] আইিস িবষেয় িশকগণেক
িশণ দান

[২.৬.১] আইিস িবষেয় িশণা
িশক

আইিস িবষেয় িশক-কম কতাগণেক িশণ
দান

অ অিধদেরর িশণ শাখা ও
িবিভ কসহ

িশণ শাখা ও িবিভ
ক হেত া দািরক
নিথ

িশণ শাখা ও
আেয়াজনকারী কসহ

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

[২.৭.১] িশিত কেলজ িশক
িডিজটাল কে তির িবষেয়কেলজ
িশকগণেক িশণ দান

অ অিধদেরর িশণ শাখা ও
িবিভ কসহ

িশণ শাখা ও িবিভ
ক হেত া দািরক
নিথ

িশণ শাখা ও িশণ
আেয়াজনকারী কস

[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

অজম এবং িনউেরা ডেভলাপেম িডজএযাী
িবিল (NDD) িবষেয় িশক-কম কতা-
কম চারীেদর িশণ

মািমক ও উ িশা অিধদর,
াশনাল একােডিম ফর অজম এ
িনউেরা-ডেভলপেমাল
িডজএািবিলস ক

ক হেত া ত
মাতােবক

দািরক নিথ

[৩.১] পাবিলক পরীার ফলাফেলর
িভিেত ি দান

[৩.১.১] িা িশাথ
রাজ খাত হেত িবিভ পয ােয়র ছা-ছাীেদর
ি দান

মািমক ও উ িশা অিধদর,
কািরগির িশা অিধদর, িশা
বাড সহ

মধাি শাখা হেত া
ত মাতােবক

িশা বাড , মাউিশ
অিধদেরর দািরক নিথ

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

[৩.২.১] চাত িতান
উয়ন খাত হেত িবিভ পয ােয়র ছা-ছাীেদর
ি ও অদান সহায়তা দান

মািমক ও উ িশা অিধদর,
িবিভ কসহ

ক হেত া ত
মাতােবক

মাউিশ অিধদেরর দািরক
নিথ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

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

[৩.৩.১] উপি া ছা
উয়ন খাত হেত িবিভ পয ােয়র ছােদর ি ও
অদান সহায়তা দান

মািমক ও উ িশা অিধদর,
িবিভ কসহ

ক হেত া ত
মাতােবক

ক ও মাউিশ অিধদেরর
দািরক নিথ

[৩.৩.২] উপি া ছাী
উয়ন খাত হেত িবিভ পয ােয়র ছাীেদর ি ও
অদান সহায়তা দান

মািমক ও উ িশা অিধদর,
িবিভ কসহ

ক হেত া ত
মাতােবক

ক ও মাউিশ অিধদেরর
দািরক নিথ

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


ইিজিপর মােম েয়র জ দরপ আান করা
অথ  ও য় শাখা, মািমক ও উ
িশা অিধদর

অথ  ও য় শাখার ত
মাতােবক

মাউিশ অিধদেরর দািরক
নিথ

[৪.২] বােজট বাবায়ন
[৪.২.১] উয়ন বােজট বাবায়ন উয়ন খােতর বােজট বাবায়ন

মািমক ও উ িশা অিধদর,
অিধদরাধীন িবিভ ক

পিরকনা ও উয়ন শাখার
ত মাতােবক

মাউিশ অিধদর ও এর
আওধীন কের নিথ

[৪.২.২] রাজ বােজট বাবায়ন রাজ খােতর বােজট বাবায়ন মািমক ও উ িশা অিধদর
অথ  ও য় শাখার ত
মাতােবক

মাউিশ অিধদর এর
কের নিথ

[৪.৩] িশা িতান ও অিফস পিরদশ ন
[৪.৩.১] পিরদশ নত িশা িতান
ও অিফস

অিধদরাধীন িশা িতান ও অিফস পিরদশ ন মিনটিরং এা ইভােয়শন উইং
এমইডিউ হেত া ত
মাতােবক

মিনটিরং এা ইভােয়শন
উইং
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

িবনাে িবতরণত বই
বরাত অথ ছাড়করণ, আেদশ-িনেদ শনা
দান

সংি িবষেয় সদয় িসা েয়াজন
তাশা রণ না হেল লমাা অজন সব
হেব না।

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

অনলাইেন চািরত াশ
সংসদ িভর মােম এবং অনলাইেন
পাঠদান কায ম পিরচালনার িবষেয়
শাসিনক িসা এবং আিথ ক মরী দান

সারােদেশর িশাথেদর জ িশার েযাগ
অাহত রাখা আবক

সংসদ িভর মােম এবং অনলাইেন
পাঠদান কায ম পিরচালনা সব হেব না

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

সংসদ িভেত চািরত াশ
সংসদ িভর মােম এবং অনলাইেন
পাঠদান কায ম পিরচালনার িবষেয়
শাসিনক িসা এবং আিথ ক মরী দান

সারােদেশর িশাথেদর জ িশার েযাগ
অাহত রাখা আবক

সংসদ িভর মােম এবং অনলাইেন
পাঠদান কায ম পিরচালনা সব হেব না

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

উপি া ছা
সময়মত উপি ও মধাি খােত বরাত
অথ  ছাড়করণ

উপি ও মধাি িবতরেণর জ সময়মত
অথ  ছাড়করণ জরী

া সকলেক সময়মত উপি ও
মধাি িবতরণ সব হেব না ।

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

উপি া ছাী
সময়মত উপি ও মধাি খােত বরাত
অথ  ছাড়করণ

উপি ও মধাি িবতরেণর জ সময়মত
অথ  ছাড়করণ জরী

া সকলেক সময়মত উপি ও
মধাি িবতরণ সব হেব না ।

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

িা িশাথ
সময়মত উপি ও মধাি খােত বরাত
অথ  ছাড়করণ

উপি ও মধাি িবতরেণর জ সময়মত
অথ  ছাড়করণ জরী

া সকলেক সময়মত উপি ও
মধাি িবতরণ সব হেব না ।

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

িবধােভাগী ছাী
সময়মত উপি ও মধাি খােত বরাত
অথ  ছাড়করণ

উপি ও মধাি িবতরেণর জ সময়মত
অথ  ছাড়করণ জরী

া সকলেক সময়মত উপি ও
মধাি িবতরণ সব হেব না ।

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

উয়ন বােজট বাবায়ন
রাজ ও উয়ন বােজেটর অথ  বরা ও
ছাড়করণ

রাজ ও উয়ন বােজট বাবায়েনর জ অথ 
বরা ও ছাড়করণ আবক

বােজেট বরাত অথ  সময়মত য় করা
সব হেব না

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

রাজ বােজট বাবায়ন
রাজ ও উয়ন বােজেটর অথ  বরা ও
ছাড়করণ

রাজ ও উয়ন বােজট বাবায়েনর জ অথ 
বরা ও ছাড়করণ আবক

বােজেট বরাত অথ  সময়মত য় করা
সব হেব না

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

িশিত িশক-কম কতা-কম চারীর
সদ

সময়মত িশণ খােত বরাত
অথ ছাড়করণ

িশেণর জ সময়মত অথ  ছাড় হওয়া
েয়াজন

পয া সংক িশক, কম কতা,
কম চারীেদর িশণ দান সব হেব না ।

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

িশিত কেলজ িশক
সময়মত িশণ খােত বরাত
অথ ছাড়করণ

িশেণর জ সময়মত অথ  ছাড় হওয়া
েয়াজন

পয া সংক িশক, কম কতা,
কম চারীেদর িশণ দান সব হেব না ।

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

আইিস িবষেয় িশণা িশক
সময়মত িশণ খােত বরাত
অথ ছাড়করণ

িশেণর জ সময়মত অথ  ছাড় হওয়া
েয়াজন

পয া সংক িশক, কম কতা,
কম চারীেদর িশণ দান সব হেব না ।

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

মািমক িবালেয়র িশণা
িশক

সময়মত িশণ খােত বরাত
অথ ছাড়করণ

িশেণর জ সময়মত অথ  ছাড় হওয়া
েয়াজন

পয া সংক িশক, কম কতা,
কম চারীেদর িশণ দান সব হেব না ।
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িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় / িবভাগ
মািমক ও উ িশা িবভাগ,
িশা মণালয়

িশিত িশক, কম কতা ও কম চারী
সময়মত িশণ খােত বরাত
অথ ছাড়করণ

িশেণর জ সময়মত অথ  ছাড় হওয়া
েয়াজন

পয া সংক িশক, কম কতা,
কম চারীেদর িশণ দান সব হেব না ।


