
মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখা

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেররঅথবছেরর  A.P.A.,   A.P.A.,  জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  ওও  উ াবনউ াবন   সং াসং া   অে াবরঅে াবর ’’২০২০২০২০
মােসরমােসর   কায মকায ম   যথ াসমেয়যথ াসমেয়  ব া ব ায়নবা ব ায়ন ।।

: A.P.A. েমর ১০ সে র ২০২০ তািরেখর কাযিববরণী।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত এ িবভােগর ২০২০-২০২১ অথবছেরর A.P.A., জাতীয় াচার কৗশল ও উ াবন সং া
কায ম শতভাগ বা বায়েনর লে  মািসক Activity Execution Calender ণয়ন করা হেয়েছ। উ  Calender-এ
বিণত কায ম যথাসমেয় স  কের বািষক কমস াদন, সবা উ য়ন ও উ াবন শাখােক মাণকসহ অবিহতকরেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি : অে াবর’২০২০ মােসর Activity Excecution Calender।

৪-১০-২০২০

১) অিতির  সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, , িশ া 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।।
২) সিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, , িশ া 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।।
৩) উপসিচব (সকল), মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ, িশ া 
ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  
িশ া িবভাগ
৫) িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব (সকল), , িশ া ম ণালয়, 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

মাঃ ফজ র রহমান
িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

ফান: ৯৫৪৬১৫৮
ইেমইল: apa@moedu.gov.bd

ইউ. ও. নাট ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৭৫.০১.০০৪.২০.১০১ তািরখ:
০৪ অে াবর ২০২০

১৯ আি ন ১৪২৭

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৩) উপম ী মেহাদেয়র একা  সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৪) ি গত কমকতা, শাসন ও অথ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৪-১০-২০২০
মাঃ ফজ র রহমান

১



িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় )

২



অক্টোবর মোক্ের Activity Execution Calender  
 

 

কোর্ যক্রম কম যেম্পোদন সূচক 
গণণো 

পদ্ধতি 
একক 

কম যে

ম্পোদন 

সূচক্কর 

মোন 

মতিপতরষদ তবভোগ 

কর্তযক কোর্ যক্রম 

েম্পোদক্নর জন্য 

তনর্ যোতরি 

েময়/লক্ষ্যমোত্রো 

তবভোগ কর্তযক 

বোস্তবোয়ক্নর েম্ভোব্য 

িোতরখ 

বোস্তবোয়নকোরী কর্তযপক্ষ্ 

(অনুতবভোগ/অতর্শোখো/শোখো) 

এ.তপ.এ. কোর্ যক্রম 

[১.১] বোতষ যক কম যেম্পোদন চুতি 

(এতপএ) বোস্তবোয়ন 

[১.১.১] এতপএ 

টিক্মর মোতেক েভো 

অনুতিি 

েমতি েংখ্যো ২ 
প্রতি মোক্ের ৩০ 

িোতরক্খর মক্ে 

অক্টোবর ২০২০ মোক্ে 

১ম েপ্তোক্ে েভোর 

আক্য়োজন করক্ি েক্ব 

বোতষ যক কম যেম্পোদন, 

সেবো উন্নয়ন ও উদ্ভোবন 

শোখো 

[১.১.২] এতপএ’র 

েকল ত্রত্রমোতেক 

প্রতিক্বদন 

ওক্য়বেোইক্ে 

প্রকোতশি 

েমতি েংখ্যো ১ ১৫.১০.২০২০ 

১২ অথবো ১৪ 

অক্টোবর ২০২০ 

িোতরখ B.M.C েভো 

বোতষ যক কম যেম্পোদন, 

সেবো উন্নয়ন ও উদ্ভোবন 

শোখো 

জোিীয় শুদ্ধোচোর সকৌশল বোস্তবোয়ন েংক্রোন্ত কোর্ যক্রম 

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা   অনুতিি সভা - সংখ্যা ৪ ৪টি েভো 

১টি েভো আক্য়োজন 

(েম্ভোব্য িোতরখ: ১২ 

অথবো ১৪ অক্টোবর 

২০২০ 

বোতষ যক কম যেম্পোদন, 

সেবো উন্নয়ন ও উদ্ভোবন 

শোখো 

৬.২ িন্ত্রণালয়/তিভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রতিিাৈ কর্তকৃ প্রকল্পের 

িাস্তিায়ৈ অগ্রগতি পতরদর্ৈৃ/ 

পতরিীক্ষণ 

দাতিলকৃি 

প্রতিল্পিদৈ 
- সংখ্যা ৩ 

অক্টোবর-তিক্েম্বর 

মোক্ের মক্ে ৩টি 

প্রকল্প পতরদশ যন 

অক্টোব’২০২০ মোক্ে 

কমপক্ক্ষ্ ১টি প্রকল্প 

পতরদশ যন 

অতিতরি েতচব (উন্নয়ন) 

৮.২  র্ািা/অতির্ািা ও 

আওিািীৈ/অিস্তৈ কার্াৃলয় 

পতরদর্ৈৃ  

পতরদর্ৈৃ 

সম্পন্ন 
- সংখ্যা ২ 

অক্টোবর-তিক্েম্বর 

মোক্ের মক্ে ৫টি 

শোখো/অতর্শোখো ও 

আওিোর্ীন/অর্স্থন 

কোর্ যোলয় পতরদশ যন 

অক্টোব’২০২০ মোক্ে 

কমপক্ক্ষ্ ২টি 

শোখো/অতর্শোখো ও 

আওিোর্ীন/অর্স্থন 

কোর্ যোলয় পতরদশ যন 

েকল অনুতবভোগ 

১৩.২ তৈিাৃতরি সিল্পয় নৈিাতসক 

পতরিীক্ষণ প্রতিল্পিদৈ িতন্ত্রপতরষদ 

তিভাল্পগ দাতিল ও স্ব স্ব 

ওক্য়বেোইক্ে আপক্লোিকরণ 

নৈিাতসক 

প্রতিল্পিদৈ 

দাতিলকৃি ও 

আপক্লোিকৃি 

- িোতরখ ২ ১৫/১০/২০২০ ১৪/১০/২০২০ 

বোতষ যক কম যেম্পোদন, 

সেবো উন্নয়ন ও উদ্ভোবন 

শোখো 

বোতষ যক উদ্ভোবন কোর্ যক্রম বোস্তবোয়ন েংক্রোন্ত 

২.১ ইননোনেশন টিনের সেো 

অনুষ্ঠোন 

২.১.১ সেো 

অনুষ্ঠষ্ঠত  
- 

সংখ্যো 

 
৪ ৬টি েভো 

অক্টোবর’২০২০ মোক্ে 

ইক্নোক্ভশন টিক্মর ২য় 

েভোর আক্য়োজন 

করক্ি েক্ব 

বোতষ যক কম যেম্পোদন, 

সেবো উন্নয়ন ও উদ্ভোবন 

শোখো 

৫.১ উদ্ভোবনী উনযোগ/ধোরণো 

আহবোন এবং প্রোপ্ত উদ্ভোবনী  

ধরণোগুন ো  যোচোই-বোছোইপূব বক 

তোষ্ঠ কো তথ্য বোতোয়নন প্রকোশ  

৫.১.১ উদ্ভোবনী 

উনযোনগর তোষ্ঠ কো 

তথ্য বোতোয়নন 

প্রকোষ্ঠশত 

- তোষ্ঠরখ 4 ০৩/১১/২০২০ ২৯/১০/২০২০ 

বোতষ যক কম যেম্পোদন, 

সেবো উন্নয়ন ও উদ্ভোবন 

শোখো 

১২.১ ন্যূৈিি একটি সেবা পদ্ধতি 

েহতিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন 

১২.১.১ 

েহতিকরণের 

পাইলটিং 

বাস্তবায়ণনর অতিস 

আল্পদর্ জাতরকৃি 

 

- িাতরখ 4 ১৫/১০/২০20 
অনটোবর’২০২০ 

েোনসর ১ে সপ্তোহ 

বোতষ যক কম যেম্পোদন, 

সেবো উন্নয়ন ও উদ্ভোবন 

শোখো 

 

 



 


