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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:

মাননীয় ধানমী ৬মাচ , ২০১২সােল িডিজটাল সবার উোধন কেরন এবং ০১/০৫/২০১৭িা তািরখ হেত অনলাইন বায় িশক-
কম চারীেদর িনজ াংক িহসােব BEFTN এর মােম অবসর িবধা দান করা হয় এরই ধারাবািহকতায় িশক-কম চারীেদর আেবদন
অনলাইেন হণ কায ম  হয়।

সািতক সমেয় নন ল অথ াৎ জাতীয় বতন ল /২০১৫ মাতােবক অবসর িবধা দান কায কর করা িছল বড় ধরেনর চােল,
জনবল সংকট, অথ  সংকট, ান সংলান থাকা সেও জাতীয় বতন ল/২০১৫ মাতােবক অবসর িবধা দান করা সব হেয়েছ এবং
যারা েব  জাতীয় বতন ল/২০০৯ মাতােবক অবসর িবধা পেয়েছন, নরায় জাতীয় বতন ল/২০১৫ মাতােবক অবসর িবধার বাকী
অংশ দান করা হেয়েছ। মাননীয় ধানমীর িনেদ েশ িবগত ৩(িতন) অথ বছের অথ  মণালয় থেক এনডাউনেম ফা বাবদ ৫০০কা
টাকা এবং মাননীয় ধানমীর াণ ও কাণ তহিবল থেক ৩৫কা টাকা বরা দান কেরন যাহা অবসর িবধা বােড র নােম
িফডিডেপািজট করা আেছ যার লভাংশ িদেয় িশক-কম চারীেদর অবসর িবধা পিরেশাধ করা হয়। মাননীয় ধানমীর িনেদ েশ িবগত
৩(িতন) অথ বছের িশা মণালয় ও অথ  মণালয় ৭৮২কা টাকা এককালীন থাক বরা দান কেরন। ফেল ৩(িতন) বছের ৫১হাজার
৭শত ৮৪জন িশক-কম চারীেক ২হাজার ৫৩৬কা ৩৮ল ৫৪হাজার ৫৪৮টাকা অবসর িবধা দান করা সব হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

• ফা সংকটই ধান সমা এই সমা িনরসেন এিল ২০১৯িঃ হেত িশক-কম চারীেদর এমিপও থেক ৪% চদা কতেনর পিরবেত
৬%কতন করা হে।

ভিবৎ পিরকনা:

* অবসর িবধা বাড েক আয় বধ ক িতােন পিরণত করা।
* আিথ ক সমা সমাধান ও অবসর হেণর পর ব ত অবসর িবধা দান।
* িনজ ভবন িনম াণ করা।
* িশা কমে িনম াণ করা।
* হাসপাতাল িনম াণ করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ফা সংকট র করার জ ২০২০-২০২১অথ বছেরর জাতীয় বােজট থেক বরাের মােম অথ  সংলােনর বা করা।
•  অনলাইন  বাপনায়  অেটােমশন  িয়া  মািমক  ও  উ  িশা  অিধদর,  মাাসা  িশা  অিধদর  ও  কািরগির  িশা
অিধদেরর ডাটা-সাভ ােরর সােথ এিপআই এর মােম সং কের অনলাইেন াতা িনধ ারণ করা হেব।
• ায় ২১(এশ) হাজার আেবদন িনির অেপায় রেয়েছ এর মে ১৫০০০হাজার আেবদন ২০২০-২০২১অথ বছের িনি কের
িশক-কম চারীেদর াংক একাউে অথ  রেণর পিরকনা আেছ।
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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-

চয়ারান, বসরকারী িশা িতান িশক ও কম চারী অবসর িবধা বাড 

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)

অবসর িবধার আেবদন জমা দওয়ার  সমেয়র মে অথ  দান।

১.২ অিভল (Mission)
সরকােরর জাতীয় বােজট বরাের মােম অথ  সংলােনর বা করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. • দতার সংে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন। • উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন। •
দতা ও নিতকতার উয়ন। • ত অিফসার কক অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন। • আিথ ক বাপনার
উয়ন। • সবার িবষেয় সবা িহতার মতামত হণ।
২. • মান স সবা দান • িডিজটাল অেটােমশন কের অনলাইেন অবসর িবধা দান সহিজকরণ ি। • জাতীয়
বােজেটর অ  হওয়া

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. অবসর া, য়াত, পদতাগকারী এিমপও  িশক কম চারীেদর অবসর িবধা দান
২. আিনক অেটােমশন পিত বাবায়ন কের িডিজটাল অনলাইন পিতর আওতায় অবসর িবধা দােনর েযাগ ি ।
৩. অবসর িবধা বােড  িনেয়ািজত সকল কম কতা ও কম চারীেদর আইিস িশণ দান।
৪. দ জনবল তরী।
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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

আেবদন িয়াকরণ: ৮০০১ সংা ১৩৫০০ ১৩৭০০ ১২৫০০ ৩০০ ৩০০ অবসর িবধা বাড  ও মাউিশ অিডট এবং িহসাব শাখা

অিডট কায ম:
অিডট আপি িচ এবং মইল এর
মােম রণ

সংা ৯৫০ ৫০০ ৩০০ ৩০০ ৩০০ অবসর িবধা বাড  অিডট শাখা

িেযাা, হ ও তীথ  যাা,
কাদায়, অ এবং য়াত িশক
কম চারীর অবসর িবধা।

সাধারণ আেদনকারী, িেযাা, হ,
তীথ , অ ও য়াত িশক কম চারীেদর
তািলকা তরী।

সংা ১৩৫০০ ১৩৭০০ ১২৫০০ ৩০০ ৩০০ অবসর িবধা বাড  ও মাউিশ
িশক কম চারীেদর া
আেবদন থেক।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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] • দতার সংে
বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন। •
উাবন ও অিভেযাগ
িতকােরর মােম
সবার মােনায়ন। •
দতা ও নিতকতার
উয়ন। • ত অিফসার
কক অিধকার ও
েণািদত ত কাশ
বাবায়ন। • আিথ ক
বাপনার উয়ন। •
সবার িবষেয় সবা
িহতার মতামত হণ।

৫০

[১.১] অবসর া, পদতাগ,
য়াত িশক কম চারীেদর
িনকট হেত া আেবদন
সহ ৩ মাসর মে
িনি কের - িহসাব
নাাের অবসর িবধার অথ 
রেণর েয়াজনীয় বা
করণ।

[১.১.১] অন-
লাইেনর মােম
আেবদন হণ,
অিডট িনি
করণ এবং ত
দাণ।

সমি সংা ৩০ ১২০০০ ১১০০০ ১২০০০ ১০৮০০ ৯৬০০ ৮৪০০ ৭২০০ ৭০০০ ৭০০০

[১.১.২] আেবদন
হণ

সমি সংা ২০ ১৩৫০০ ১৩৭০০ ১৪০০০ ১২৬০০ ১১২০০ ৯৮০০ ৮৪০০ ৮০০০ ৮০০০

[২] • মান স সবা
দান • িডিজটাল
অেটােমশন কের
অনলাইেন অবসর
িবধা দান সহিজকরণ
ি। • জাতীয়
বােজেটর অ 
হওয়া

২৫

[২.১] অন লাইেনর মাধেম
আেবদন হণ অিডট
িনি করণ এবং ত
রণ।

[২.১.১] াংেক
এডভাইস রণ

সমি সংা ২৫



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৬:৩৪ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৬:৩৪ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৬:৩৪ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৬:৩৪ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০

আিম, চয়ারান, বসরকারী িশা িতান িশক ও কম চারী অবসর িবধা বাড , সিচব, মািমক ও উ িশা
িবভাগ, িশা মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় িহসােব চয়ারান, বসরকারী িশা িতান িশক
ও কম চারী অবসর িবধা বাড -এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

চয়ারান
বসরকারী িশা িতান িশক ও কম চারী
অবসর িবধা বাড 

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৬:৩৪ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইআরিবিব ইআরিবিব-বসরকাির িশা িতান িশক ও কম চারী অবসর িবধা বাড ।

২ সিচব বসরকাির িশা িতান িশক ও কম চারী অবসর িবধা বােড র-সিচব

৩ ভাইস চয়ারান মািমক ও উ িশা অিধদেরর মহাপিরচালক-িশা মণালয়।

৪ চয়ারান সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৬:৩৪ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, 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] অবসর া, পদতাগ, য়াত িশক কম চারীেদর
িনকট হেত া আেবদন সহ ৩ মাসর মে িনি কের
- িহসাব নাাের অবসর িবধার অথ  রেণর েয়াজনীয়
বা করণ।

[১.১.১] অন-লাইেনর মােম আেবদন
হণ, অিডট িনি করণ এবং ত
দাণ।

অবসর িবধা বােড র আইিস শাখার মােম আেবদন
হণ করা হয়, বাড  সদেদর ারা িনরীা করা হয়
এবং ত কম কতার মােম ত পদান করা হয়।

আইিস শাখা এবং বাড  সদেদর
ারা গঠত উপকিম

অিডট সীট ডাটা-বইস

[১.১.২] আেবদন হণ
যাচাই-বাছাই এবং অিডট করেব অবসর িবধা বাড , অথ 
অেমাদন িদেবন মাউিশ।

অবসর িবধা বাড  ও মাউিশ। াংক এভাইস নিথ

[২.১] অন লাইেনর মাধেম আেবদন হণ অিডট িনি করণ
এবং ত রণ।

[২.১.১] াংেক এডভাইস রণ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, লাই ২৯, ২০২০ ১৬:৩৪ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০

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


