
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

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 ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

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

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

সংা ২.৫ ১১০০০ ৯৯০০ ৮৮০০ ৭৭০০ ৬৬০০ ৩৮১৭

[১.১.২] মরামত ও
সংারত িতান

সংা ২.৫ ৩৮৫০ ৩৪০০ ৩০৪০ ২৭০০ ২৩০০ ১০৯৪

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

[১.২.১] িনিম ত িণক
হার

সংা ২.৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ২৮৪

[১.৩] মািমক
পয ােয়র সকল
িশাথর মােঝ
পাক িবতরণ

[১.৩.১] চািহদার িভিেত
শতভাগ িশাথেদর
িবতরণত পাক

তািরখ ৪ ৩১-০১-২০২২ ১৫-০২-২০২২ ২০-০২-২০২২ ২৫-০২-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ৩১-০১-২০২২

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

[১.৪.১] হীত াশ
সংা
(ল)

৪ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ১৪.৮২৬৭৮

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

[১.৫.১] পিরদিশ ত িশা
িতান (ল ও কেলজ)

সংা ২.৫ ১৪৮০ ১৪১০ ১৩৪০ ১২৭০ ১২০০ ৪৩১

[১.৬] মািমক ও
উমািমক িশা
বাড  আইন ণয়ন

[১.৬.১] আইেনর খসড়া
ণয়নেম মিপিরষদ
িবভােগ রণ

তািরখ ১ ৩০-০৬-২০২২
কায ম
চলমান
আেছ।

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

[১.৭.১] ণয়নত নীিতমালা তািরখ ১ ৩০-০৬-২০২২
কায ম
চলমান
আেছ।



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

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

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
তত আইেনর খসড়া
মিপিরষদ িবভােগ িরত

সংা ২ ২ ১ ২

[২.২]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[২.২.১] িনিম ত একােডিমক
ভবন হার

সংা ১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৯

[২.২.২] িনিম ত আবািসক
ভবন হার

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

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%

[২.২]
িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[২.২.৩] িনিম ত ছা হল
হার

সংা ১ ৩ ২ ১ ২

[২.২.৪] িনিম ত ছাী হল
হার

সংা ১ ৩ ২ ১ ১

[২.৩]
িবিবালয়সেহ
অনলাইন াস
আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত অনলাইন
াস

সংা ২ ৪০০০০০ ৩৮০০০০ ৩৬০০০০ ৩৫০০০০ ৩৪০০০০ ২৫০০২৫

[২.৩.২] অনলাইন ােস
অংশহণত িশাথ

সংা ২ ২৫০০০০০০ ২৪০০০০০০ ২৩০০০০০০ ২২০০০০০০ ২১০০০০০০ ১২৩৬৩৪৮৪

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

[২.৪.১] ািপত নন
গেবষণাগার/ ইেনােভশন
াব

সংা ৩ ৩ ২ ১
কায ম
চলমান
আেছ।

[২.৫] অােিডেটশন
িবিধমালা ২০২১-
২০২২ ণয়ন

[২.৫.১] ণয়নত িবিধমালা তািরখ ৩ ৩০-০৬-২০২২
কায ম
চলমান
আেছ।

[২.৬] ববর
জশত বািষ কী
উদযাপন

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

সংা ২ ২ ১
কায ম
চলমান
আেছ।

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

তািরখ ২ ০১-০৬-২০২২ ০৮-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ২১-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ২৫-০৩-২০২২



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

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
গেবষণার মােম
মািমক ও উ
িশার উয়ন;

১০

[৩.১] িশা সংা
গেবষণা পিরচালনার
লে অথ  বরা

[৩.১.১] বরাত অথ 
টাকা
(কা)

৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮

[৩.২] িবিভ িবষেয়র
উপর উতর গেবষণা

[৩.২.১] সািদত উতর
গেবষণা

সংা ৩ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০
কায ম
চলমান
আেছ।

[৩.৩]
িবিবালয়সেহ
গেবষণা

[৩.৩.১] িপএইচিড সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০
কায ম
চলমান
আেছ।

[৩.৩]
িবিবালয়সেহ
গেবষণা

[৩.৩.২] পা ডরাল
ফেলািশপ দান

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬
কায ম
চলমান
আেছ।



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

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

ি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

সংা ২ ১৬৪২০ ১৪৭৭৮ ১৩১৩৬ ১১৪৯৪ ৯৮৫২ ৮০০০

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

[৪.২.১] পািরশত াথ সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০
কায ম
চলমান
আেছ।

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

[৪.৩.১] িশিত িশক ও
কম কতা

সংা ৩ ১৬৪৪ ১৪৭৪ ১৩১৬ ১১৪৬ ৯৮৬ ১২৭৩

[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

সংা ৩ ৬ ৪ ৩

১ লািন ং
সশন
আেয়াজন
করা হেয়েছ।
অবিশ ৫
লািন ং
সশন
আেয়াজেনর
কায ম
চলমান
আেছ।



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

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%

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

সংা ২ ৩১১ ২৮০ ২৫০ ২২০ ১৯০ ১১৮

[৫.২] িশাথেদর
উপি ও উশন িফ
দান

[৫.২.১] িডী ের উপি
া িশাথ

সংা
(ল)

২ ১.৩০ ১.১৭ ১.০৪ ০.৯১ ০.৭৮
কায ম
চলমান
আেছ।

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

সংা
(ল)

১.৫ ৩০.৫০ ২৭.৪৫ ২৪.৪০ ২১.৩৫ ১৮.৩০
কায ম
চলমান
আেছ।

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

সংা
(ল)

১.৫ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০
কায ম
চলমান
আেছ।

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

[৫.৩.১] িনিম ত টয়েলট সংা ১ ৬৫০০ ৫৮৫০ ৫২০০ ৪৫৫০ ৩৯০০ ২০৮৮

[৫.৩.২] িনিম ত রা সংা ১ ১২৫০ ১১২৫ ১০০০ ৮৭৫ ৭৫০ ৪৪৮

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

[৫.৩.৩] িনিম ত টয়েলট ও
রা পিরদশ ন

শতকরা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১০
কায ম
চলমান
আেছ।



া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, এিল ১৩, ২০২২

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

সংার ও
শাসনলক
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


