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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

পক ২০২১ বাবায়ন, সবার জ মানসত িশার েযাগ ি ও কািত সমেয় মম আেয়র দেশ উরেণর জ দ মানবসদ
ি এবং িশােক দাির বাংলােদশ গড়ার  ধান  হািতয়ার  িহেসেব  িবেবচনা  কের জাতীয়  িশানীিত-২০১০ বাবায়ন,  িশাথেদর
িনকট িবনাে পাক িবতরণ, উপি দান, িশক িশণ, ভৗত অবকাঠেমা িনম াণ ও সসারণ, িশা িতান জাতীয়করণসহ
মািমক ও উিশা িবভাগ বখী দািয় পালন করেছ। ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ িশাবেষ  ৫,৬১,৬৫,৮২০ জন মািমক
পয ােয়র িশাথর মােঝ ৭৩,৮৪,৫৮,৩৫০ কিপ পাক িবনাে িবতরণ করা হেয়েছ। সকল সমসামিয়ক বিক বণতার পিররক
ত-িিভিক িশা বা বতেনর লে ইারেনট-িনভর ইােরকভ পাঠদান চা, ভিত কায ম অনলাইেন সাদন এবং িশা
বাপনা িডিজটাইেজশন কের এক আিনক, িবানমন ও আজািতক পিরসের িতেযািগতায় সম মানবসদ িেত এ িবভাগ
কাজ করেছ। কািভড-১৯ পিরিিতর মেও মািমক পয ােয় সংসদ িভেত ১১৩০ াশ এবং ৪১ ল অনলাইন ােশর আেয়াজন করা
হেয়েছ। িবিবালয় পয ােয় ৬,৪৮,৫৩২ অনলাইন াশ অিত হেয়েছ, যােত ৩,৭৫,৮,৬,৯৬৬ জন িশাথ অংশহণ কেরেছ। ২০১৯-
২০২০ অথ বছের মািমক পয ােয় ৩২০০ নন িণক িনম াণ এবং ৩৭০০  িশা িতান মরামত ও সংার, িনব ািচত বসরকাির
কেলেজ ৩২০  িণক এবং অনসর এলাকায় িশা িতােন নন ৩২০ নন িণক িনম াণ করা হেয়েছ। পাবিলক িবিবালেয়
২০১৯-২০ অথ বছের ৪৯ একােডিমক ভবন, ৩৫ আবািসক ভবন, ২৮  ছা হল এবং ২২ ছাী হল িনম াণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ধান চােলসহ হে সকল ছেল ও মেয়র জ িবনাখরেচ (free) ায়সত ও মানসত মািমক িশা সমাপন িনিত করা;
সকল নারী ও েষর জ সায়ী ও মানসত উিশার েযাগ িনিত করা; িশার সকল র হেত জার বষ র করা এবং সকল
জনেগাির  জ  মািমক  ও  উ  িশা  ের  সমান  েযাগ  িনিত  করা;  িশ,  িতবি  ও  জার  সংেবদনশীল  এবং  িনরাপদ,
অ িলক ও কায কর িশখন পিরেবশ সিলত পয া সংক িশা অবকাঠােমা িনম াণ ও উয়ন এবং যাতাস িশেকর সংা
উেখেযা হাের ি করা। বতমােন কািভড-১৯ মহামারীর কারেণ এ িবভােগর িবিভ কায ম যথাসমেয় স করা চােলিং হেব।

ভিবৎ পিরকনা:

৮ম পবািষ ক পিরকনা, ২০৩০ সােলর মে এসিডিজ লমাা এবং ২০৪১ সােল উত বাংলােদশ গঠেনর লে মািমক ও উ িশা
িবভাগ পয ায়েম নন িশা িতান াপন, পয ায়েম উপির আওতা সসারণ ও হার ি, কািরলাম ও িসেলবাস পিরমাজন;
নন িবিবালয় াপন ও িবমান িবিবালয়সেহর মােনায়ন, পয ায়েম পয া সংক িশা অবকাঠােমা িনম াণ ও িবমান
অবকাঠােমাসেহর  সসারণ  ও  উয়ন,  যাতাস  িশক  িনেয়াগ  িনিত  করার  লে  এন..আর.িস.এ.  ক  শিশালী  করা  ও
িশকেদর জ িশেণর বা করা, িশা বাপনার মান উয়ন। এছাড়া কািভড-১৯ পিরিিত িবেবচনায় কায কর পিরকনা হণ
করা হেব।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২২ িশাবেষ র ারে মািমক পয ােয়র িশাথেদর মে িবনাে ২৪ কা ৫৮ ল ৩০ হাজার ৪৮৬  পাক
িবতরণ;
কািভড-১৯ পিরিিত িবেবচনায় মািমক পয ােয় িডিজটাল (অনলাইন এবং মািিমিডয়া) পিতর মােম ২৫ ল ােশর
আেয়াজন।
কািভড-১৯  পিরিিত  িবেবচনায়  িবিবালয়সেহ  ৪  ল  অনলাইন  ােশর  আেয়াজন  এবং  অনলাইন  ােশর  মােম  ায়  ২
কা ৫০ ল িশাথেক িশাদান। মািমক পয ােয় ২৫ ল িশাথর িডিজটাল পিতর মােম াশ হণ।
মািমক, উ মািমক এবং াতক পয ােয় ৩৬ ল ৮০ হাজার িশাথেক উপি দান।
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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-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত
মাননীয় মী, িতিনিধ িহসােব সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ১৮ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

সবার জ মানসত িশা।

১.২ অিভল (Mission)
সাধারণ, িবান ও িিভিক িশা এবং িশেণর সমেয় িশিত, দ ও উত নিতকতাস মানব সদ ি।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. মানসত মািমক ও উমািমক িশা িনিত করার লে অবকাঠােমাগত উয়ন এবং াসিক অা েযাগ
িবধা িকরণ;
২. সকল নারী ও েষর জ সায়ী ও মানসত উিশার েযাগ িনিত করা;
৩. গেবষণার মােম মািমক ও উ িশার উয়ন;
৪. িশেণর মােম িশক-কম চারীেদর দতা ি এবং যাতাস িশক-কম চারীর সংা উেেযা হাের
ি করা;
৫. িশােে জার বষ র করা এবং িবেশষ চািহদা স ও  তািক জনেগািসহ িঁকেত রেয়েছ এমন
জনেগাির জ মািমক ও উিশা ের সমান েযাগ িনিত করা।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মািমক এবং উিশা সংা নীিত ণয়ন ও বাবায়ন;
২. িশা ও িশা বাপনার মােনায়ন এবং মািমক, উ মািমক এবং উিশার মােনায়েন গেবষণা ও িশণ
কায ম;
৩. নন িশা অবকাঠােমা িনম াণ, িবমান অবকাঠােমা সংার ও সসারেণ ক ণয়ন ও বাবায়ন, পিরবীণ ও
ায়ন এবং িবেশষািয়ত িবিবালয় াপন, ওেপন এেকশনাল িরেসাস  তির;
৪. মািমক পয ােয়র পাম ণয়ন এবং াথিমক ও মািমক পয ােয়র পাক ণ ও িবনাে িবতরণ;
৫. বসরকাির িশািতােনর িশক িনবন ও িনেয়াগ;
৬. মধািসহ মািমক ও াতক পয ােয় িশাথেদর উপি দান;
৭. িশা িতােন ডা সংেযাগ, মািিমিডয়া বই, িণ কে পাঠদােন আই.িস.. বহার এবং িশা বাপনায়
আই.িস..’র বাব েয়াগ;
৮. িশা ে িপািক ও আজািতক সহেযািগতা ি।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

২০২৫ সােলর মে মািমক েরর
লগামী িশাথেদর সংা ৭২% এ
উিত

লগামী ছা-ছাীেদর
হার

% ৬১.৮৮ - ৬৯.২০ ৭০.০০ ৭০.৮০ াথিমক ও গণিশা মণালয়
মািমক ও উ িশা িবভাগ, মািমক
ও উ িশা অিধদর. ও ানেবইস এর
বািষ ক িতেবদন

২০২৪ সােলর মে মািমক ের ঝের
পড়া িশাথেদর সংা াস

ঝেড় পড়া িশাথেদর
হার

% ৩৪.৪৯ - ৩৩.০৫ ৩২.০০ ৩০.৯৫
ানীয় সরকার িবভাগ,মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয় এবং জনিনরাপা
িবভাগ

মািমক ও উ িশা িবভাগ, মািমক
ও উ িশা অিধদর. ও ানেবইস এর
বািষ ক িতেবদন

২০২৪ সােলর মে উ মািমক
েরর কেলজগামী িশাথেদর সংা
ি (িজইআর)

কেলজগামী ছা-
ছাীেদর হার

% ৩৭.৮৮ - ৩৯.৮৫ ৪০.৫০ ৪১.১৫
ানীয় সরকার িবভাগ এবং জনিনরাপা
িবভাগ

মািমক ও উ িশা িবভাগ, মািমক
ও উ িশা অিধদর. ও ানেবইস এর
বািষ ক িতেবদন

উ মািমক ের ঝের পড়া
িশাথেদর সংা াস

ঝেড় পড়া িশাথেদর
হার

% ২০.০১ - ১৯.৫৪ ১৮.০০ ১৬.৫০
ানীয় সরকার িবভাগ, জনিনরাপা
িবভাগ এবং মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

মািমক ও উ িশা িবভাগ, মািমক
ও উ িশা অিধদর. ও ানেবইস এর
বািষ ক িতেবদন

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

ছা-ছাীেদর অপাত
(ছা:ছাী)

% ৪৫.২:৫৪.৮ - ৫০:৫০ ৫০:৫০ ৫০:৫০
ানীয় সরকার িবভাগ, জনিনরাপা
িবভাগ এবং মিহলা ও িশ িবষয়ক
মণালয়

মািমক ও উ িশা িবভাগ, মািমক
ও উ িশা অিধদর. ও ানেবইস এর
বািষ ক িতেবদন

উ িশায় ছাী ভিতর হার ি
উ িশায় ছাী ভিতর
হার

% ২০.০৭ - ২০.৯৭ ২২.০০ ২৩.০২
ানীয় সরকার িবভাগ এবং জনিনরাপা
িবভাগ

মািমক ও উ িশা িবভাগ, মািমক
ও উ িশা অিধদর. ও ানেবইস এর
বািষ ক িতেবদন

আইিস িশেণর মােম িশেকর
দতা ি

িশণা িশেকর
সংা

সহাংশ ২৯.৪৯৪ - ১৬.৪২০ ১৬.৩০০ ১৬.৩০০ আইিস িবভাগ এবং এআই
মণালয় ও ানেবইস এর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] মানসত
মািমক ও
উমািমক িশা
িনিত করার লে
অবকাঠােমাগত
উয়ন এবং
াসিক অা
েযাগ িবধা
িকরণ;

২০

[১.১] মািমক
পয ােয়র িশা
িতানসেহর
নন ভবন িনম াণ,
মরামত, সংার ও
সসারণ

[১.১.১] িনিম ত িণক
হার

সমি সংা ২.৫ ৩২০০ ১১০০০ ১১০০০ ৯৯০০ ৮৮০০ ৭৭০০ ৬৬০০ ১২০০০ ১২৫০০

[১.১.২] মরামত ও
সংারত িতান

সমি সংা ২.৫ ৩৭০০ ৩৮৫০ ৩৮৫০ ৩৪০০ ৩০৪০ ২৭০০ ২৩০০ ৪১০০ ৪২০০

[১.২] িনব ািচত
বসরকাির
কেলজসেহ
একােডিমক ভবন
িনম াণ ও সসারণ

[১.২.১] িনিম ত িণক
হার

সমি সংা ২.৫ ৪০০ ১০০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১০০০

[১.৩] মািমক
পয ােয়র সকল
িশাথর মােঝ
পাক িবতরণ

[১.৩.১] চািহদার িভিেত
শতভাগ িশাথেদর
িবতরণত পাক

তািরখ তািরখ ৪ ০১.০১.২০ ০১.০১.২১ ৩১.০১.২২ ১৫.০২.২২ ২০.০২.২২ ২৫.০২.২২ ২৮.০২.২২ ০১.০১.২৩ ০১.০১.২৪

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

[১.৪.১] হীত াশ সমি
সংা
(ল)

৪ ২৪ ৩৯.০৯ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ৩০ ৩২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৫] বসরকাির
িশা িতানসহ
পিরদশ ন ও িনরীা
(ল ও কেলজ)

[১.৫.১] পিরদিশ ত িশা
িতান (ল ও কেলজ)

সমি সংা ২.৫ ২০৭৫ ২০০০ ১৪৮০ ১৪১০ ১৩৪০ ১২৭০ ১২০০ ১৫৫০ ১৬২০

[১.৬] মািমক ও
উমািমক িশা
বাড  আইন ণয়ন

[১.৬.১] আইেনর খসড়া
ণয়নেম মিপিরষদ
িবভােগ রণ

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৬.২২

[১.৭] এমিপও
বসরকাির কেলেজর
ভাষকেদর ‘জ
ভাষক’/’সহকারী
অাপক’ পেদ
পেদািতর লে
নীিতমালা ণয়ন

[১.৭.১] ণয়নত
নীিতমালা

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৬.২২

[২] সকল নারী ও
েষর জ সায়ী
ও মানসত
উিশার েযাগ
িনিত করা;

২০

[২.১] নন
িবিবালয় াপন

[২.১.১] সরকাির
িবিবালয় াপেনর জ
া ােবর পিরেিেত
আইন ণয়েনর উেে
মিপিরষদ িবভােগ রণ

সমি সংা ২ ৪ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২.২]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[২.২.১] িনিম ত
একােডিমক ভবন হার

সমি সংা ১ ৪৯ ২২ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.২.২] িনিম ত আবািসক
ভবন হার

সমি সংা ১ ৩৫ ১৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.২.৩] িনিম ত ছা হল
হার

সমি সংা ১ ২৮ ৯ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[২.২.৪] িনিম ত ছাী হল
হার

সমি সংা ১ ২২ ১০ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[২.৩]
িবিবালয়সেহ
অনলাইন াস
আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত
অনলাইন াস

সমি সংা ২ ৩০০০০০ ৪০০০০০ ৩৮০০০০ ৩৬০০০০ ৩৫০০০০ ৩৪০০০০ ২০০০০০ ২২০০০০

[২.৩.২] অনলাইন ােস
অংশহণত িশাথ

সমি সংা ২ ৬০০০০০০ ২৫০০০০০০ ২৪০০০০০০ ২৩০০০০০০ ২২০০০০০০ ২১০০০০০০ ৪০০০০০০০ ৪৫০০০০০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৪]
িবিবালয়সেহ
নন গেবষণাগার,
ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব
াপন

[২.৪.১] ািপত নন
গেবষণাগার/ ইেনােভশন
াব

সমি সংা ৩ ১০ ৮ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[২.৫]
অােিডেটশন
িবিধমালা ২০২১-
২০২২ ণয়ন

[২.৫.১] ণয়নত
িবিধমালা

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৬.২২

[২.৬] ববর
জশত বািষ কী
উদযাপন

[২.৬.১]
সাাৎকার/গেবষনািভিক
ব/ক
কাশনা/সিমনার
আেয়াজন

সমি সংা ২ ২ ১

[২.৬.২] বাংলােদশ চয়ার
(বব শখ িজর
রহমান েফসিরয়াল
ফেলািশপ) দান (১)

তািরখ তািরখ ২ ০১.০৬.২২ ০৮.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২১.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৪

[৩] গেবষণার
মােম মািমক
ও উ িশার
উয়ন;

১০
[৩.১] িশা সংা
গেবষণা পিরচালনার
লে অথ  বরা

[৩.১.১] বরাত অথ  সমি
টাকা
(কা)

৩ ২১.৮৬ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.২] িবিভ
িবষেয়র উপর
উতর গেবষণা

[৩.২.১] সািদত উতর
গেবষণা

সমি সংা ৩ ২৫০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ২০০ ২০০

[৩.৩]
িবিবালয়সেহ
গেবষণা

[৩.৩.১] িপএইচিড সমি সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫৫

[৩.৩.২] পা ডরাল
ফেলািশপ দান

সমি সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[৪] িশেণর
মােম িশক-
কম চারীেদর দতা
ি এবং
যাতাস
িশক-কম চারীর
সংা উেেযা
হাের ি করা;

১০

[৪.১] আই.িস..
িবষেয় িশকেদর
িশণ

[৪.১.১] আই.িস..ত
িশণ া িশক

মিত সংা ২ ২০৮০০ ১৬৪২০ ১৪৭৭৮ ১৩১৩৬ ১১৪৯৪ ৯৮৫২ ১৬৩০০ ১৬৩০০

[৪.২] বসরকাির
িশা িতােন 
পদ রেণর িনিমে
িশক িনেয়ােগর
পািরশ

[৪.২.১] পািরশত াথ সমি সংা ২ ৩৬১৫ ৩৫০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১২০০০ ১৫০০০

[৪.৩] িশক এবং
িশা শাসেনর
সােথ সংি
কম কতােদর
িশণ

[৪.৩.১] িশিত িশক
ও কম কতা

সমি সংা ৩ ২৩৬২ ১৬৪৪ ১৬৪৪ ১৪৭৪ ১৩১৬ ১১৪৬ ৯৮৬ ৩০২০ ৩২০০

[৪.৪] মািমক ও
উ িশা িবভােগর
কম চারীেদর
সমতা উয়েনর
লে িবেশষ লািন ং
সশন আেয়াজন

[৪.৪.১] সমসামিয়ক
িবষেয়র উপর আেয়ািজত
িবেশষ লািন ং সশন

সমি সংা ৩ ৬ ৪ ৩ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫] িশােে
জার বষ র
করা এবং িবেশষ
চািহদা স ও
 তািক
জনেগািসহ
িঁকেত রেয়েছ
এমন জনেগাির
জ মািমক ও
উিশা ের
সমান েযাগ
িনিত করা।

১০

[৫.১] অনসর
এলাকার িশা
িতােন নন
ণীক িনম াণ

[৫.১.১] নন িনিম ত
ণীক

সমি সংা ২ ৩২০ ৩১৭ ৩১১ ২৮০ ২৫০ ২২০ ১৯০ ৩৫০ ৩৫০

[৫.২] িশাথেদর
উপি ও উশন
িফ দান

[৫.২.১] িডী ের উপি
া িশাথ

সমি
সংা
(ল)

২ ২.১০ ১.৮০ ১.৩০ ১.১৭ ১.০৪ ০.৯১ ০.৭৮ ১.৩৬ ১.৪২

[৫.২.২] মািমক ও
সমমান পয ােয় দির ও
মধাবী িশাথ িনব াচন
এবং উপি ও উশন িফ
দান

সমি
সংা
(ল)

১.৫ ২৪.৯৪ ১২.৬৯ ৩০.৫০ ২৭.৪৫ ২৪.৪০ ২১.৩৫ ১৮.৩০ ৩২.০২ ৩৩.৬২

[৫.২.৩] উ মািমক ও
সমমান পয ােয় দির ও
মধাবী িশাথ িনব াচন
এবং উপি ও উশন িফ
দান

সমি
সংা
(ল)

১.৫ ২১.৪৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৫.২৫ ৫.৫১

[৫.৩] িশা
িতােন ছাীেদর
জ টয়েলট এবং
িবেশষ চািহদা
স ছা-ছাীেদর
জ রা তির

[৫.৩.১] িনিম ত টয়েলট সমি সংা ১ ৩১৯০ ২০০০ ১৮৩২ ১৬৫০ ১৪৭০ ১২৮৫ ১১০০ ১৪১০ ২০০০

[৫.৩.২] িনিম ত রা সমি সংা ১ ৭৩৪ ৭১৭ ৭১৭ ৬৪৫ ৫৭০ ৫০০ ৪৩০ ৮৫১ ৯০৩

[৫.৩.৩] িনিম ত টয়েলট
ও রা পিরদশ ন

মিত শতকরা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০ ২৫ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ই. ই. িড. এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম

২ ইউ. িজ. িস. ইউিনভািস  াস কিমশন

৩ ইফা এেকশন ফর অল

৪ এন..আর.িস.এ. নন-গভণ েম চারস রিজেশন এা সা িফেকট অথির

৫ এন. িস. . িব. াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

৬ এম. িড. িজ. িমিলিনয়াম ডেভলাপেম গাল

৭ িড. আই. এ. ডাইেরেরট অফ অিডট এ ইনেকশন

৮ নােয়ম াশনাল একােডিম ফর এেকশনাল ােনজেম

৯ িব.এ.িস. বাংলােদশ এেিডেটশন কাউিল

১০ িবিডেরন বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশনাল নটওয়াক

১১ ানেবইস বাংলােদশ েরা অফ এেকশনাল ইনফরেমশন এ াসাটক

১২ মা. উ. িশ.অ. মািমক ও উ িশা অিধদর

১৩ মা. উ. িশ. িব. মািমক ও উ িশা িবভাগ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] মািমক পয ােয়র িশা িতানসেহর
নন ভবন িনম াণ, মরামত, সংার ও
সসারণ

[১.১.১] িনিম ত িণক হার উয়ন/পিরকনা অিবভাগ
ক পিরচালক কক দ তয়নপ। েজ িয়ািরং কিমর সভার
কায িববরণী

[১.১.২] মরামত ও সংারত িতান উয়ন/পিরকনা অিবভাগ
ক পিরচালক কক দ তয়নপ। েজ িয়ািরং কিমর সভার
কায িববরণী

[১.২] িনব ািচত বসরকাির কেলজসেহ
একােডিমক ভবন িনম াণ ও সসারণ

[১.২.১] িনিম ত িণক হার উয়ন/পিরকনা অিবভাগ
ক পিরচালক কক দ তয়নপ। েজ িয়ািরং কিমর সভার
কায িববরণী

[১.৩] মািমক পয ােয়র সকল িশাথর মােঝ
পাক িবতরণ

[১.৩.১] চািহদার িভিেত শতভাগ িশাথেদর
িবতরণত পাক

মািমক অিবভাগ এই অজন সংা মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী

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

[১.৪.১] হীত াশ মািমক/কেলজ অিবভাগ
জলাওয়ারী যথাযথ কপ কক ািরত িতেবদন। এই অজন সংা
মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[১.৫] বসরকাির িশা িতানসহ পিরদশ ন
ও িনরীা (ল ও কেলজ)

[১.৫.১] পিরদিশ ত িশা িতান (ল ও কেলজ) কেলজ/আইন ও িনরীা অিবভাগ
তািরখ উেখব ক পিরদশ ন সংা তয়নপ। পিরদশ নকারী কম কতার ার
সিলত পিরদশ ন িতেবদন (দবচয়েনর িভিেত িনরীার জ)।

[১.৬] মািমক ও উমািমক িশা বাড 
আইন ণয়ন

[১.৬.১] আইেনর খসড়া ণয়নেম মিপিরষদ
িবভােগ রণ

মািমক অিবভাগ িণত আইেনর কিপ

[১.৭] এমিপও বসরকাির কেলেজর
ভাষকেদর ‘জ ভাষক’/’সহকারী
অাপক’ পেদ পেদািতর লে নীিতমালা
ণয়ন

[১.৭.১] ণয়নত নীিতমালা কেলজ অিবভাগ নীিত নীিতমালার কিপ

[২.১] নন িবিবালয় াপন
[২.১.১] সরকাির িবিবালয় াপেনর জ া
ােবর পিরেিেত আইন ণয়েনর উেে
মিপিরষদ িবভােগ রণ

িবিবালয় অিবভাগ িনধ ািরত সমেয় মিপিরষদ িবভােগ রেণর অায়ণপ।

[২.২] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[২.২.১] িনিম ত একােডিমক ভবন হার িবিবালয়/উয়ন/পিরকনা অিবভাগ
ক পিরচালক কক দ তয়নপ। েজ িয়ািরং কিমর সভার
কায িববরণী।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[২.২] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[২.২.২] িনিম ত আবািসক ভবন হার িবিবালয়/উয়ন/পিরকনা অিবভাগ
ক পিরচালক কক দ তয়নপ। েজ িয়ািরং কিমর সভার
কায িববরণী।

[২.২.৩] িনিম ত ছা হল হার িবিবালয়/উয়ন/পিরকনা অিবভাগ
ক পিরচালক কক দ তয়নপ। েজ িয়ািরং কিমর সভার
কায িববরণী।

[২.২.৪] িনিম ত ছাী হল হার িবিবালয়/উয়ন/পিরকনা অিবভাগ
ক পিরচালক কক দ তয়নপ। েজ িয়ািরং কিমর সভার
কায িববরণী।

[২.৩] িবিবালয়সেহ অনলাইন াস
আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত অনলাইন াস িবিবালয় অিবভাগ
তািরখ ও সময় উেখব ক াশ অযায়ী যথাযথ কপ কক ািরত
তয়নপ। এই অজন সংা মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[২.৩.২] অনলাইন ােস অংশহণত িশাথ িবিবালয় অিবভাগ
তািরখ ও সময় উেখব ক াশ অযায়ী যথাযথ কপ কক ািরত
তয়নপ। এই অজন সংা মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[২.৪] িবিবালয়সেহ নন গেবষণাগার,
ইেনােভশন াব ও কিউটার াব াপন

[২.৪.১] ািপত নন গেবষণাগার/ ইেনােভশন াব িবিবালয় অিবভাগ
ক পিরচালক কক দ তয়নপ। েজ িয়ািরং কিমর সভার
কায িববরণী।

[২.৫] অােিডেটশন িবিধমালা ২০২১-২০২২
ণয়ন

[২.৫.১] ণয়নত িবিধমালা িবিবালয় অিবভাগ ণীত িবিধমালার কিপ

[২.৬] ববর জশত বািষ কী উদযাপন

[২.৬.১] সাাৎকার/গেবষনািভিক ব/ক
কাশনা/সিমনার আেয়াজন

িবিবালয় অিবভাগ সাাৎকার/গেবষনািভিক ব/ক কাশনার কিপ

[২.৬.২] বাংলােদশ চয়ার (বব শখ িজর
রহমান েফসিরয়াল ফেলািশপ) দান (১)

িবিবালয় অিবভাগ
বাংলােদশ চয়ার (বব শখ িজর রহমান েফসিরয়াল ফেলািশপ) দােনর
কিপ

[৩.১] িশা সংা গেবষণা পিরচালনার
লে অথ  বরা

[৩.১.১] বরাত অথ  শাসন ও অথ /িবিবালয় অিবভাগ
দািয়া সংা কক গেবষণা সমাকরেণর িতেবদন। এই অজন সংা
মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[৩.২] িবিভ িবষেয়র উপর উতর গেবষণা [৩.২.১] সািদত উতর গেবষণা শাসন ও অথ /িবিবালয় অিবভাগ
দািয়া সংা কক গেবষণা সমাকরেণর িতেবদন। এই অজন সংা
মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[৩.৩] িবিবালয়সেহ গেবষণা
[৩.৩.১] িপএইচিড িবিবালয় অিবভাগ

দািয়া সংা কক িপএইচিড সমাকরেণর িতেবদন। এই অজন সংা
মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[৩.৩.২] পা ডরাল ফেলািশপ দান িবিবালয় অিবভাগ
দািয়া সংা কক পা ডরাল ফেলািশপ সমাকরেণর িতেবদন। এই
অজন সংা মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[৪.১] আই.িস.. িবষেয় িশকেদর িশণ [৪.১.১] আই.িস..ত িশণ া িশক শাসন ও অথ  অিবভাগ
িশেণর িবষয়, সময়, তািরখ ও এেকক ােচ কতজন িশণাথ অংশহণ
কেরেছ স সংা উেখব ক যথাযথ কপ কক ািরত জলাওয়ারী
সমিত িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.২] বসরকাির িশা িতােন  পদ
রেণর িনিমে িশক িনেয়ােগর পািরশ

[৪.২.১] পািরশত াথ মািমক অিবভাগ
কান আেদেশ কতজন াথেক পািরশ করা হেয়েছ স সংা তয়নপ। এই
অজন সংা মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[৪.৩] িশক এবং িশা শাসেনর সােথ
সংি কম কতােদর িশণ

[৪.৩.১] িশিত িশক ও কম কতা শাসন ও অথ  অিবভাগ
িশেণর িবষয়, সময়, তািরখ ও এেকক ােচ কতজন িশণাথ অংশহণ
কেরেছ স সংা উেখব ক যথাযথ কপ কক ািরত জলাওয়ারী
সমিত িতেবদন

[৪.৪] মািমক ও উ িশা িবভােগর
কম চারীেদর সমতা উয়েনর লে িবেশষ
লািন ং সশন আেয়াজন

[৪.৪.১] সমসামিয়ক িবষেয়র উপর আেয়ািজত িবেশষ
লািন ং সশন

শাসন ও অথ  অিবভাগ
িশেণর িবষয়, সময়, তািরখ ও এেকক ােচ কতজন িশণাথ অংশহণ
কেরেছ স সংা উেখব ক সমিত িতেবদন

[৫.১] অনসর এলাকার িশা িতােন নন
ণীক িনম াণ

[৫.১.১] নন িনিম ত ণীক উয়ন/পিরকনা অিবভাগ ক পিরচালক কক দ তয়নপ এবং জলাওয়ারী িবালেয়র তািলকা

[৫.২] িশাথেদর উপি ও উশন িফ দান
[৫.২.১] িডী ের উপি া িশাথ শাসন ও অথ  অিবভাগ

জলাওয়ারী যথাযথ কপ কক দ তয়নপ। এই অজন সংা
মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[৫.২.২] মািমক ও সমমান পয ােয় দির ও মধাবী
িশাথ িনব াচন এবং উপি ও উশন িফ দান

শাসন ও অথ  অিবভাগ
জলাওয়ারী যথাযথ কপ কক দ তয়নপ। এই অজন সংা
মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[৫.২] িশাথেদর উপি ও উশন িফ দান
[৫.২.৩] উ মািমক ও সমমান পয ােয় দির ও
মধাবী িশাথ িনব াচন এবং উপি ও উশন িফ
দান

শাসন ও অথ  অিবভাগ
জলাওয়ারী যথাযথ কপ কক দ তয়নপ। এই অজন সংা
মণালয়/িবভােগর সংি সভার কায িববরণী।

[৫.৩] িশা িতােন ছাীেদর জ টয়েলট
এবং িবেশষ চািহদা স ছা-ছাীেদর জ
রা তির

[৫.৩.১] িনিম ত টয়েলট উয়ন/পিরকনা অিবভাগ
ক পিরচালক কক দ তয়নপ এবং েজ িয়ািরং কিমর সভার
কায িববরণী। জলাওয়ারী েলর তািলকা।

[৫.৩.২] িনিম ত রা

[৫.৩.৩] িনিম ত টয়েলট ও রা পিরদশ ন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর

সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

িবেশষ চািহদা স ছা-ছাীেদর জ রা তির তিরত রা িম মণালয়
িম অিধহণ সংা কায ম সাদেনর লে িম মণালেয়র সােথ সভা ও প
যাগােযাগ

িশা িতােন ছাীেদর জ টয়েলট তির িনিম ত টয়েলট িম মণালয়
িম অিধহণ সংা কায ম সাদেনর লে িম মণালেয়র সােথ সভা ও প
যাগােযাগ

অনসর এলাকার িশা িতােন নন ণীক িনম াণ নন িনিম ত ণীক িম মণালয়
িম অিধহণ সংা কায ম সাদেনর লে িম মণালেয়র সােথ সভা ও প
যাগােযাগ

িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন িনিম ত ছাী হল িম মণালয়
িম অিধহণ সংা কায ম সাদেনর লে িম মণালেয়র সােথ সভা ও প
যাগােযাগ

নন িবিবালয় াপন
সরকাির িবিবালয় াপেনর জ া
ােবর পিরেিেত আইন ণয়েনর
উেে মিপিরষদ িবভােগ রণ

িম মণালয়
িম অিধহণ সংা কায ম সাদেনর লে িম মণালেয়র সােথ সভা ও প
যাগােযাগ

িনব ািচত বসরকাির কেলজসেহ একােডিমক ভবন িনম াণ ও
সসারণ

িনিম ত িণক িম মণালয়
িম অিধহণ সংা কায ম সাদেনর লে িম মণালেয়র সােথ সভা ও প
যাগােযাগ

উপেজলা আইিস িনং ও িরেসাস  সার াপন
UITRCE এর অবকাঠােমাগত উয়ন এর
অগিতর হার

িম মণালয়
িম অিধহণ সংা কায ম সাদেনর লে িম মণালেয়র সােথ সভা ও প
যাগােযাগ

মািমক পয ােয়র িশা িতানসেহর নন ভবন িনম াণ,
মরামত, সংার ও সসারণ

িনিম ত নন িণক িম মণালয়
িম অিধহণ সংা কায ম সাদেনর লে িম মণালেয়র সােথ সভা ও প
যাগােযাগ

মািমক পয ােয়র িশা িতানসেহর নন ভবন িনম াণ,
মরামত, সংার ও সসারণ

মরামত ও সংারত িতান িম মণালয়
িম অিধহণ সংা কায ম সাদেনর লে িম মণালেয়র সােথ সভা ও প
যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪: যসব নীিত/পিরকনার আেলােক কম সাদন পিরকনা ত করা হেয়েছ

িমক
নর

নীিত/পিরকনার নাম
নীিত/পিরকনার য অংেশর আেলােক এিপএ'র কায ম হণ করা

হেয়েছ
এিপএ'র সংি কায ম ম

১ এসিডিজ

এসিডিজ লমাা-৪.১ সকল ছেল ও মেয়র জ
িবনাখরেচ/িনখরচায় (free) ায়সত ও মানসত মািমক িশা
সমাপন িনিত করা ও সকল নারী ও েষর জ সায়ী ও মানসত
উিশার েযাগ িনিত করা;

[১.১] মািমক পয ােয়র িশা িতানসেহর নন ভবন িনম াণ, মরামত, সংার ও সসারণ, [১.৩] িনব ািচত
বসরকাির কেলজসেহ একােডিমক ভবন িনম াণ ও সসারণ, [১.৪] মািমক পয ােয়র সকল িশাথর মােঝ
িবনাে পাক িবতরণ, [২.১] নন িবিবালয় াপন, [২.২] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন,
[২.৩] িবিবালয়সেহ অনলাইন াস আেয়াজন, [২.৪] িবিবালয়সেহ নন গেবষণাগার, ইেনােভশন াব ও
কিউটার াব াপন।

২ িনব াচনী ইেহার অেদ-৩.১৮ গেবষণার মােম িশার মােনায়ন
[৩.১] িশা সংা গেবষণা পিরচালনা, [৩.২] িবিভ িবষেয়র উপর উতর গেবষণা, [৩.৩] িবিবালয়সেহ
গেবষণা।

৩ ৮ম পবািষ ক পিরকনা
অায়-১১, অেদ-১১.৭.১ িশেণর মােম িশক- -কম চারীেদর
দতা ি এবং যাতাস িশক-কম চারী সংা উেেযা
হাের ি করা

[৪.১] আই.িস.. িবষেয় িশকেদর িশণ, [৪.২] বসরকাির িশা িতােন  পদ রেণর িনিমে িশক
িনেয়ােগর পািরশ, [৪.৩] িশক এবং িশা শাসেনর সােথ সংি কম কতােদর িশণ, [৪.৪] মািমক ও উ
িশা িবভােগর ১০ম ড হেত ১৬তম ড পয  সকল কম চারীেদর আইিস িশেণর মােম সমতা ি।



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ০৮, ২০২১ ১৬:২৪ া: ২২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০২, ২০২১

সংেযাজনী ৫-৯: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২     পরররশষ্ট-'ক' 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নার্: মাধ্যবমক ও উচ্চ বিক্ষা বিভাগ, বিক্ষা মন্ত্রণালয়। 

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 
১র্ ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় ককায়ার্ মার ৪র্ ম ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা 

আনয়াজে  

সভা আনয়াবজি 
৪ সংখ্যা 

অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/সদস্য সবিি 
০৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত 

৬ % অনুবিভাগ প্রধাাে (সকল) ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা 

২ সংখ্যা অনুবিভাগ প্রধাাে (সকল) ০২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ০১ ০১ -    

অজমন     
 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ আয় াশজত 

২ সংখ্যা 
অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/এবিএ িাখা 
৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 
- ১ ১ ১ 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অমকমজা 

র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নি কম থ-িবরনিি 

২ 

সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

উিসবিি (প্রিাসে)/নসিা 

িাখা 

২ 

৩১/১২/২১ 

৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - 
১ 

৩১/১২/২১ 
- 

১ 

৩০/০৬/২২ 

   

অজমন 

     

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন 

র্রিপররষদ রবভামগ দারখল ও স্ব 

স্ব ওময়বসাইমর্ আপমলাডকরণ 

 কর্ মপররকল্পনা ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

১ তাররখ 

অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/এবিএ িাখা/আইবসটি 

অবধািাখা 

৩০/০৬/২১ 

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৬/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২ 
   

অজমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 
১র্ ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় ককায়ার্ মার ৪র্ ম ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওিাধাীে দপ্তর/সংস্হা 

(প্রন াজয ক্ষক্ষনে) কর্তথক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ মপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতমবদমনর ওপর 

রিডব্যাক প্রদান  

রিডব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

  ৪ তাররখ 

অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/এবিএ িাখা 

৩০/০৬/২১ 

৩০/১০/২১ 

৩০/০১/২২ 

৩০/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

৩০/০৬/২১ ৩০/১০/২১ ৩১/০১/২২ ৩০/০৪/২২  

  

অজমন 

     

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদাে এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবলকা 

ওনয়িসাইনে প্রকাি 

 

প্রদত্ত পুরস্কার   ১ িাবরখ 

অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ)/এবিএ িাখা 
৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২২    

অজমন 

     

২.  আবর্ থক ব্যিস্থািো উন্নয়ে ........................................................................০৮ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছমরর ক্রয়-

পররকল্পনা (প্রকনের অনুনমাবদি 

বারষ মক ক্রয় িবরকেোসহ) 

ওনয়িসাইনে প্রকাশ  

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ 
অবি. সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ/উন্নয়ে/িবরকেো)/আই

বসটি অবধািাখা 

৩১/০৭/২১ 

৩১/০৩/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/২১ - ৩১/০৩/২২ -    

অজমন 

    

 

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC 

সভা আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা 

অবি. সবিি 

(িবরকেো/উন্নয়ে) 

PSC সভা 

৮০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ২০ ২২ ২৩    

অজমন      

PIC সভা 

৮০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫ ২০ ২২ ২৩    

অজমন        

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ 

বাস্তবা ন 

বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ বাস্তবাশ ত 

   ২ % 

অবি. সবিি (িবরকেো) ১০০ 

লক্ষ্যর্াত্রা 
১০ ২০ ৩০ ৪০ 

   

অজথে      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশমষ প্রকমল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি 

কর্াতামবক হস্তান্তর করা 

 প্রকমল্পর সম্পদ 

রবরি কর্াতামবক 

হস্তান্তররত  

   ২ িাবরখ 

অবি. সবিি 

(উন্নয়ে/িবরকেো) 

৩০.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০২.২২ -    

অজথে 

 

 

    

 



 

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 
১র্ ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 
৩য় ককায়ার্ মার ৪র্ ম ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………২০ (অগ্রাবধাকার বভবত্তনি নুযেিম িাঁিটি কা থক্রম) 

৩.১ বিক্ষকনদর ক্ষিেিে/ছুটি 

সংক্রান্ত বিষয়াবদ  র্াসমনয় 

বেষ্পবত্তকরণ 

প্রাপ্ত আনিদে 

বেষ্পবত্তকরণ 
৪ 

িিক

রা 
অবিবরক্ত সবিি (সকল) ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন     
 

৩.২ িবরদি থে ও বেরীক্ষা 

অবধাদপ্তনরর িবরদি থে 

কা থক্রনমর  র্ার্ থিা মূল্যায়ে  

িবরদি থে 

প্রবিনিদনের 

বেনদ থিোসমূনহর 

সামঞ্জস্যিা 

প্রবিষ্ঠাে ি থানয় 

ি থানলািো/ 

িবরিীক্ষণ 

৪ সংখ্যা 
অবিবরক্ত সবিি (অবিে ও 

বেরীক্ষা) 
১২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন     

 

৩.৩ জািীয় বিক্ষা ব্যিস্থািো 

একানিবম (োনয়ম)-এর প্রবিক্ষণ 

সক্ষমিার উন্নয়ে 

প্রবিক্ষণ সক্ষমিা 

উন্নয়নের জন্য 

গঠিি কবমটির 

সুিাবরি িাস্তিায়ে 

৪ 
িিক

রা 

অবিবরক্ত সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ) 
৭৫% 

লক্ষ্যর্াত্রা  ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন     

 

৩.৪ বিক্ষা সংক্রান্ত উচ্চির 

গনিষণা সঞ্চালে িবরবস্থবি 

মবেেবরং 

বিশ্ববিদ্যালয় 

ি থানয় 

ল্যািনরেবর/মাঠ 

ি থানয়র ক্ষক্ষে 

িবরদি থে/ 

িবরিীক্ষণ 

৪ সংখ্যা 
অবিবরক্ত সবিি (প্রিাসে ও 

অর্ থ/বিশ্ববিদ্যালয়) 
৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

 

৩.৫ NCTB এর প্রণীিব্য 

িাঠ্যপুস্তনকর উিকরণসমূনহর 

মাে সংরক্ষণ 

বিক্ষা মন্ত্রণালনয়র 

কবমটি কর্তথক িই 

ছাড়ানোর অগ্রগবি 

িবরদি থে 

৪ সংখ্যা অবিবরক্ত সবিি (সকল) ৫ 

লক্ষ্যর্াত্রা - ৫ - -    

অজমন     

 

  



 -                          ২০২১-২২                                            

    

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১]  -                     

                            

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
িাতরখ ৫ 

১৬ ০৩ ২০২২ ১৪ ০৪ ২০২২ ০৫ ০৫ ২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  
িাতরখ ৫ 

২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]       তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি 
িাতরখ ৫ ৩০ ১২ ২০২২ ১৩ ০১ ২০২০ ২০ ০১ ২০২২ 

[১ ৪]                              ,  হ     

                                         
[১ ৪ ১]              

       ৪ ৩০ ০৮ ২০২১  ১৫ ০৯ ২০২১  ৩০ ০৯ ২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৪.১] ই-ফাইকল                % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় 

তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা আকয়ািন 
[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি 

     ৪ ২ ১ - 

২ 

[২]                     ১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২ ১ ২]                      িথ্য বািায়কন 

       

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২ ২ ১]                                

         

 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২ ২ ৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২ ২ ৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন 

র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊ্্র্রধধবিন কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩ ০১ ২০২২ ২০ ০১ ২০২২ ২৭ ০১ ২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি উকযাগ 

পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 

 



                                                                                    -       , ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কেযসম্পাদন 

সূচক 

 

 

      একক 

 

কেযসম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২

০-২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

        

 

 

৫ 

[১.১]                       

                          

                         

             

[১.১.১]  অতনক ও 

আতিল কে যকতযার 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এবং ওমেবসাইমে 

আিমলাডকৃত 

         

      

         , 

           

     

     

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

িতরবীেণ ও 

সেেতাবৃতি 

 

২০ 

 ২ ১                      

                          

                      

                          

       

 ২ ১ ১          

         

      

        

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 ২ ২                             

                       

                     

       

 ২ ২ ১        

        

         , 

         , 

        

       

     
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রোতসক তিতত্তমত িতরবীেণ 

এবং ত্রত্রোতসক িতরবীেণ প্রততমবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযিমের তনকে ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রোতসক 

প্রততমবদন ক্ষপ্রতরত 

        

               ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 ২ ৪                         

                          

              

 ২ ৪ ১      

      

     

                ৪ - - ২ ১  - - 

 



                                                                                  -       , ২০২১-২০২২  

 

 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কেযসম্পাদন 

সূচক 

      

 

একক 

 

কেযসম্পা

দন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধার

ণ 

অতত 

উত্তে 
উত্তে 

চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর তনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১৩ 

[১.১]                  

পতরবীেণ কতেটির তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] তসদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ত 

        

        
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

 ১ ২                   

                             

 ১ ২ ১  

           

             

           

          

           

          

       

     

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সেেতা 

অর্যন 
১২ 

[২.১]                         

              

 

[১.১.১]       

        

          , 

         , 

            

      , 

          

 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান তবষময় 

ক্ষেকম াল্ডারেমণর সেবয়েময় 

অবত তকরণ সভা আময়ার্ন 

[১.৩.১]  

             

      

                সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 

 



                ২০২১-২২                                                        ) 

কার্ যক্রমের 

ক্ষেত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কেযসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কেযসম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযোত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রোণক অসাধারণ 
অতত 

উত্তে 
উত্তে  

চলতত 

োন 

চলতত 

োমনর 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইন অনুর্ায়ী 

তনধ যাতরত সেময়র েমে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] তনধ যাতরত সেময়র 

েমে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্যতন কার্ যালময় ক্ষপ্রতরত  

প্রততমেদন 

 

সেেতা 

    

১৫ 

[১.২]                       

   হালনাগাদ কমর           

     

[১.2.১]            

তথ্য           

       

তাতরখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগাদকৃত 

             

              

ওময়েসাইমের তলিংক। 

 ১                         
 ১ 3 ১         

                
       ০    

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - োতষ যক প্রততমেদমনর কতি 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসামর র্ােতীয় তমথ্যর 

কযাোগতর  ও কযাোলগ তততর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তমথ্যর 

কযাোগতর  ও কযাোলগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাতরখ ০    
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সিংতিষ্ট তেষয় অন্তর্ভ যক্তকৃত 

োতসক সেন্বয় সভার 

কার্ যতেেরণী 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইন ও 

তেতধতেধান সম্পমকয র্নসমচতনতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]              

    
সিংখ্যা ০৩     ২ ১ - - 

সভা, ক্ষসতেনার, কে যশালার 

অতিস আমদশ তকিংো 

প্রচারিমত্রর কতি। 

[১.৬]                 

কেযকতযামদর প্রতশেণ আময়ার্ন    

[১.6.১] প্রতশেণ 

আময়াতর্ত সিংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
প্রতশেণ আময়ার্মনর 

অতিস আমদশ 

 


