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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, জাতীয় িশা বাপনা একােডিম

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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 ৩ বছের নােয়ম-এ িবিভ পয ােয়র ২৫ ধরেণর িশণ কােস র ১৭৪ িশণ ােচর মােম ৮,০৬০ জন িশণাথেক িশণ
দান করা হেয়েছ। িশণ কােস র কনেট পিরমাজেনর জ ৩২ কম শালার আেয়াজন করা হেয়েছ । ৫৭ গেবষণাকম  সাদন করা
হেয়েছ। বব চের ববর রাল িনম াণ করা হেয়েছ। পশাগত দতা ির লে জাতীয় াচার কৗশল নীিতমালার আেলােক
সকল অষদ সদ এবং কম চারীেক অভিরণ িশণ দান করা হেয়েছ। এছাড়াও ১১জন কম কতা ও ৩জন কম চারীেক দেশর মে
িবিভ িতােন (িবিপএিস ও এনএিপিড ইতািদ) িশেণর জ পাঠােনা হেয়েছ। এ সমেয় ৫জন কম কতা িবেদেশ িশণ হণ
কেরেছন এবং ৮জন িশক কম কতা িশণাথেদর সে িশা সফের িবেদশ মন কেরেছন । দেশর িবিভ জলায় ােটলাইট মােড
মািমক পয ােয়র িশকগেণর জ পশাগত মােনায়ন কাস , ইংেরিজ িবষেয়র িশকগেণর জ ইএল কাস  ও গিণত িবষেয়র
িশকগেণর জ াথেমকস পডাগিজ কাস  চা রেয়েছ। সিত ৪ িশণ ক আিনকায়ন ও সিতকরণ করা হেয়েছ। এক
রাতন ােব নন কিউটার সংেযাজন করা হেয়েছ। রাতন িবান ভবেনর াপক সংার ও উয়ন কের সখােন সাত ণীক
ত করা হেয়েছ এবং েয়াজনীয় িশা উপকরণ ও আসবাবপ ারা সিতকরেণর বা নয়া হেয়েছ। এর ফেল নােয়েমর িশেণর
সমতা অেনকাংেশ ি পেয়েছ ।  িশেণর নগতমান ির লে নন কের ৮জন নােয়ম অষদেক াপটপ দান করা  হেয়েছ।
এিসইএম ও এসএসিসইএম কােস র আওতায় আংিশক সরকাির অথ ায়েন বেদিশক িশাসফের (নােয়ম কম কতাসহ) ১৭৭জন
িশক/িশণাথ ভারত, চীন, মালেয়িশয়া, ইোেনিশয়া, র, িমশর ও িসংগার সফর কেরেছন। এ সমেয় িনয়াদী িশণাথেদর
ারা ইেনােভশন শােকিজং করা হেয়েছ। সিসেপর আওতায় মাঠপয ােয়র কম কতােদর মৗিলক িশণ এবং ধান িশক ও সহকারী
িশকেদর িপিবএম িশণ কােস  ৫৩,২০০ জনেক িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

নােয়ম এর উেখেযা চােলসহ হেলা : (১) ায় ২৪০০ জন িবিসএস (সাধারণ িশা) কাডার কম কতার িনয়ািদ িশেণ াকলগ
রীকরণ; (২) িশকের দতা ির জ দশীয় এবং বেদিশক িশেণর েযাগ িকরণ; (৩) অা কাডার কম কতােদর মত
িবিসএস (সাধারণ িশা) কাডার-এর িনয়ািদ িশণাথগেণর মে মধা তািলকায় শীষ ান অিধকারীেদর িবেদশ সফেরর েযাগ
তরীকরণ; (৪) এসএসিসইএম ও এিসইএম কােস র (বেদিশক) িশা সফেরর ে পয া পিরমান সরকাির অথ  বরাের বাকরণ; (৫)
অিতি-জিনত কারেণ  জলাবতা রীকরণ এবং আবািসক সংকট রীকরেণ অবকাঠােমা সংার ও আিনকায়ন; (৭) অনলাইন মােড
চাত িশণ কাস  অাহত রাখা ইতািদ ।

ভিবৎ পিরকনা:

১। ভিবেত নােয়েমর সমতা ি কের দেশর িশকেদর মানস িশণ দান ও িশা গেবষণা কায ম পিরচালনা করা;
২। অনলাইন মােড চাত িশণ কাস িল অাহত রাখা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২১০০ জন িশণাথর িশণ দান ও ১৬ গেবষণাকম  সাদনা;
নােয়ম অষদ সদেদর জ বেদিশক িশেণর বাকরণ;
শাসিনক ভবন উিখ সসারণ, িণক অিনকীকরণ, এক নন ােয়জ াব চাকরণ এবং নন যানবাহন সংহ;
জাতীয় পয ােয় িশা সেলন ও গেবষণা ফলাফল িবরেণর লে সভা/সিমনার আেয়াজন;
িশেণর ফলতা যাচাইকরেণর েয়াজনীয় উোগ হণ;
অনলাইন মােড চাত িশণ কাস িল অাহত রাখা।
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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, জাতীয় িশা বাপনা একােডিম

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ৩০ 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

২০৪১ সােলর মে নােয়মেক আজািতক মােনর িশণ িতােন উীত করা।

১.২ অিভল (Mission)
ণগত িশণ দােনর মােম মািমক ও উ িশা পয ােয় পাঠদানরত িশক ও িশা শাসেন কম রত কম কতােদর
িবায়েনর  চােল  মাকােবলার  জ  ত  করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িশার মােনায়েন িশকেদর পশাগত দতা উয়ন, মানিবক ও নিতক েবাধ িবকাশ ও দশেেম উুকরণ
২. ওয়াকশপ ও সিমনার আেয়াজন এবং ইেনােভশন শােকিজং
৩. িশার ণগত মান িনিতকরেণ িশা গেবষণা ও কাশনা
৪. িশণ কােলার ও কম পিরকনা ণয়ন এবং পক বাবায়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশা সংা িবষেয় ২৫ ধরেনর িশণ দান এবং িশেণর তািদ ওেয়বসাইেট কাশ করা;
২. অাহত উয়েনর লে কিমর মােম কম পিরকনা ণয়ন এবং িশণ কােলার তরী। িশেণর িশাম
পিরমাজন ও িশার উয়েনর জ ওয়াকশপ/ সিমনার আেয়াজন;
৩. িশােে নীিত িনধ ারণ ও সংাের সহায়তা দােনর জ গেবষণা কায ম পিরচালনা, নােয়ম জান াল, নােয়ম
িনউজেলটার এবং িশণ ায়াল কাশ;
৪. অা দেশর সােথ িশার মান যাচাই ও মােনায়েনর লে িশা ও িশণ সংা ানাজেনর উেে িবিভ
দেশ িশক ও িশণাথগণেক িশা সফের রণ;
৫. িশা শাসেন ু বাপনা িনিতকরেণর লে নাগিরক সনদ, উাবন ও জাতীয় াচার কৗশেলর কম পিরকনা
ণয়ন ও বাবায়ন এবং ত অিধকার আইন অযায়ী সবা দান ও অিভেযাগ িতকােরর বা করা।
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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

বাংলােদেশর িশার
ণগতমান ি

মািমক ও উ
িশা সংি িশক,
িতান ধান ও
িশা শাসেনর
কম কতােদর িশণ
দান

সংা ২৩৬২ জন ১৮০৬ জন ২১০০ জন ৩৩০০ জন ৩৪০০ জন

১। মািমক ও উ
িশা িবভাগ, িশা
মণালয়, ২। অথ 
মণালয়, ৩। মািমক
ও উ িশা অিধদর,
৪। ধান িহসাব রণ
কম কতার কায ালয়, ৫।
সরকাির ও বসরকাির
কেলজ, ৬। মািমক
পয ােয়র িশা িতান,
৭। জলা িশা অিফস
ও িশা সি
দরসহ

১। িশণ
ও বাবায়ন
িবভাগ,
নােয়ম,

িশােে গেবষণা ও
কাশনা

১। সািদত
গেবষণা, ২।
সিমনার/ কম শালা,
৩। জান াল কাশ, ৪।
িনউজেলটার কাশ

সংা
২২ গেবষণা, ১৪
সিমনার, ১ জান াল ও
৩ িনউজেলটার

১৫ গেবষণা, ১৫
সিমনার, ৩ জান াল ও
৪ িনউজেলটার

১৬ গেবষণা, ১২
সিমনার, ২ জান াল ও
৪ িনউজেলটার

১৮ গেবষণা, ১২
সিমনার, ২ জান াল ও
৪ িনউজেলটার

২০ গেবষণা, ১২
সিমনার, ২ জান াল ও
৪ িনউজেলটার

১। মািমক ও উ
িশা িবভাগ, িশা
মণালয়, ২। অথ 
মণালয়, ৩। ধান
িহসাব রণ কম কতার
কায ালয়, ঢাকা

গেবষণা ও
তায়ন
িবভাগ,
নােয়ম



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৫:৫৩ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১১, ২০২১

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

িশণ কােলার
ণয়ন ও িশণ
িশাম পিরমাজন

১। িশণ
কােলার ণয়ন; ২।
িশণ িশাম
পিরমাজেনর জ
সিমনার/কম শালা
অেয়াজন; ৩।
কম পিরকনা ণয়ন,
এিপএ, এসিডিজ ও
পক বাবায়ন।

সংা
িশণ কােলার-১
এবং সিমনার/ওয়াকশপ-
১২

িশণ কােলার-১
এবং সিমনার/ওয়াকশপ-
১২

িশণ কােলার-১
এবং সিমনার/ওয়াকশপ-
২০

িশণ কােলার-১
এবং সিমনার/ওয়াকশপ-
২০

িশণ কােলার-১
এবং সিমনার/ওয়াকশপ-
২০

১। মািমক ও উ
িশা িবভাগ, িশা
মণালয়, ২। ধান
িহসাব রণ কম কতার
কায ালয়, ঢাকা

১।
পিরকনা
ও উয়ন
িবভাগ,
নােয়ম; ২।
িশণ ও
বাবায়ন
িবভাগ,
নােয়ম; ৩।
গেবষণা ও
তায়ন
িবভাগ,
নােয়ম।

দেশ িবেদেশ
িশা/িশণ
িতােন িশা সফের
িশণাথ রণ ও
সহেযািগতা/সমেঝাথা

১। িশা সফের
িশণাথ রণ; ২।
িবিভ িতােনর
সােথ যাগােযাগ
াপন।

সংা
িশক/িশণাথ
রণ-১৫৮ জন ও সফল
যাগােযাগ াপন-২

িশক/িশণাথ
রণ-সব হয়িন ি◌এবং
সফল যাগােযাগ াপন-
৪

িশক/িশণাথ
রণ-৮০ জন এবং সফল
যাগােযাগ াপন-৪

িশক/িশণাথ
রণ-১৫০ জন এবং
সফল যাগােযাগ াপন-
৫

িশক/িশণাথ
রণ-১৬০ জন এবং
সফল যাগােযাগ াপন-
৬

১। মািমক ও উ
িশা িবভাগ, িশা
মণালয় ২। অথ 
মণলয় ৩। ধান
িহসাব রণ কম কতার
কায ালয়, ঢাকা

িশণ ও
বাবায়ন
িবভাগ,
নােয়ম

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৫:৫৩ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িশার
মােনায়েন
িশকেদর
পশাগত দতা
উয়ন, মানিবক ও
নিতক েবাধ
িবকাশ ও
দশেেম
উুকরণ

২৪

[১.১] মািমক ও উ
িশা পয ােয়র িশক,
িতান ধান এবং িশা
শাসেন কম রত
কম কতাগণেক িবিভ
ে িশণ দান

[১.১.১] িশা শাসন ও
বাপনা িশণ দান
(ল, কেলজ, মাদরাসা ও
িডইও)

সমি সংা ৪ ৩১৫ ২২৫ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৬৫ ১৫০ ৩০০ ৩৫০

[১.১.২] িনয়ািদ িশণ
দান

সমি সংা ৪ ৪৩৯ ৫৮০ ৬২০ ৫৮০ ৫৬০ ৫৩০ ৫০০ ৮০০ ৮০০

[১.১.৩] মািমক পয ােয়র
িশকেদর িশণ দান

সমি সংা ৩ ১০৪৮ ৬১০ ৭২০ ৭০০ ৬৭০ ৬৫০ ৬০০ ৯০০ ৯৫০

[১.১.৪] কেলজ পয ােয়র
িশক ও িশা শাসেন
কম রত কম কতােদর
িশণ দান

সমি সংা ৩ ১৭৫ ২২৫ ২০০ ১৮০ ১৫৫ ১৪০ ১২০ ৩০০ ৩২০

[১.১.৫] এসএসিসইএম
িশণ দান

সমি সংা ২ ৭৯ ৬২ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ১০৫ ১১০

[১.১.৬] এিসইএম িশণ
দান

সমি সংা ২ ৭৯ ৫০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ১০৫ ১১০

[১.১.৭] আইিস িশণ
দান

সমি সংা ২ ২২৭ ২২৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১৩০ ২৭০ ৩০০

[১.২] দেশ ও িবেদেশ
নামধ িশা/ িশণ
িতােন িশা সফর ও
সহেযািগতা ি

[১.২.১] দেশ ও িবেদেশ
নামধ িশা/ িশণ
িতােন িশণাথসহ
িশা সফর

সমি সংা ২ ১৮৮ ০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২২০ ২২০

[১.২.২] দেশ ও িবেদেশ
নামধ িশা/ িশণ
িতােনর সােথ িশা
সংা িবষেয় সমেঝাতা /
সহেযািগতা ি

সমি সংা ২ ৬ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] ওয়াকশপ ও
সিমনার আেয়াজন
এবং ইেনােভশন
শােকিজং

২০

[২.১] িশণ কািরলাম
পিরমাজন সংা
ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন (িশ: ও বা:
িবভাগ)

[২.১.১] িশণ কািরলাম
পিরমাজন সংা
ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন

সমি সংা ৪ ৬ ৭ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[২.২] িশণাথ কক
আেয়ািজত
ওয়াকশপ/সিমনার (িশ:
ও বা: িবভাগ)

[২.২.১] এসএসিসইএম এবং
এিসইএম িশণাথ কক
আেয়ািজত
ওয়াকশপ/সিমনার

সমি সংা ২ ৪ ২ ২ ২ ১ ১ ০ ৪ ৪

[২.৩] গেবষণা সংা
ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন (গেব: ও তা:
িবভাগ)

[২.৩.১] গেবষণা সংা
ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন

সমি সংা ৬ ১২ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২

[২.৪] িশণ কােলার
ণয়ন ও পক বাবায়ন
সংা ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন (পির: ও উ:
িবভাগ)

[২.৪.১] িশণ কােলার
ণয়ন ও পক বাবায়ন
সংা ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন

সমি সংা ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ০ ৩ ৩

[২.৫] নােয়ম এর সবার
মান ির জ িবিভ
িবষেয় ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন (শা: ও অথ 
িবভাগ)

[২.৫.১] নােয়ম এর সবার
মান ির জ িবিভ
িবষেয় ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন

সমি সংা ৩ ১ ০ ৩ ২ ১ ১ ০ ৩ ৪

[২.৬] দেশর িশার
মােনায়েন জাতীয় /
আজািতক িশা সেলন
/ কনফাের আেয়াজন।
(গেব: ও তা: িবভাগ)

[২.৬.১] দেশর িশার
মােনায়েন জাতীয় /
আজািতক িশা সেলন
/ কনফাের আেয়াজন

সমি সংা ১ ০ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ১ ১

[২.৭] িনয়াদী
িশণাথেদর মােম
ইেনােভশন শােকিজং
াাম বাবায়ন (িশ: ও
বা: িবভাগ)

[২.৭.১] িনয়াদী
িশণাথেদর মােম
ইেনােভশন শােকিজং
াাম আেয়াজন

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ২ ১ ১ ০ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৪, ২০২১ ১৫:৫৩ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িশার ণগত
মান িনিতকরেণ
িশা গেবষণা ও
কাশনা

১৬

[৩.১] িশা এবং িশণ
সংা িবিভ িবষেয়র
উপর গেবষণা

[৩.১.১] সািদত গেবষণা সমি সংা ১২ ২২ ১৫ ১৬ ১৩ ১২ ১০ ৯ ১৮ ২০

[৩.২] িশা ও গেবষণা
সংা কাশনা

[৩.২.১] নােয়ম
িনউজেলটার কাশ

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৩.২.২] নােয়ম জান াল
কাশ

সমি সংা ২ ১ ৩ ২ ২ ১ ১ ২ ২

[৪] িশণ
কােলার ও
কম পিরকনা
ণয়ন এবং
পক বাবায়ন

১০

[৪.১] িশণ কােলার ও
কম পিরকনা ণয়ন এবং
এিপএ, এসিডিজ ও পক
বাবায়ন

[৪.১.১] িনং কােলার
ণয়ন

তািরখ তািরখ ৭ ৩১.০৫.২২ ৩০.০৬.২২ ৩০.০৭.২২ ৩০.০৮.২২ ৩০.০৯.২২ ৩১.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৪

[৪.১.২] বািষ ক
কম পিরকনা ণয়ন

তািরখ তািরখ ১ ২৯.০৭.২১ ৩১.০৮.২১ ১৫.০৯.২১ ৩০.০৯.২১ ২০.১০.২১ ৩১.০৭.২২ ৩১.০৭.২৩

[৪.১.৩] এসিডজ বাবায়ন
িতেবদন

সমি সংা ১ ১ ১ ১

[৪.১.৪] পক বাবায়ন
(ইশেতহার) িতেবদন

সমি সংা ১ ১ ১ ১
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের 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%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
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
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আিম, মহাপিরচালক, জাতীয় িশা বাপনা একােডিম, 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  মহাপিরচালক,  জাতীয়  িশা  বাপনা
একােডিম-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
জাতীয় িশা বাপনা একােডিম

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইএএম এেকশনাল এডিমিনেশন এ ােনজেম

২ ইএল ইংিলশ ােয়জ িচং

৩ এিপএ এায়াল পারফরেম এিেম

৪ এফিস ফাউেশন িনং কাস 

৫ এসএসিসইএম িসিনয়র াফ কাস  অন এেকশন এ ােনজেম

৬ এিসইএম এাডভা কাস  অন এেকশন এ ােনজেম

৭ নােয়ম াশনাল একােডিম ফর এেকশাল ােনজেম
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] মািমক ও উ িশা পয ােয়র িশক, িতান ধান এবং
িশা শাসেন কম রত কম কতাগণেক িবিভ ে িশণ দান

[১.১.১] িশা শাসন ও বাপনা িশণ দান (ল, কেলজ, মাদরাসা
ও িডইও)

িশণ ও বাবায়ন িবভাগ িতেবদন/িশণাথ তািলকা

[১.১.২] িনয়ািদ িশণ দান িশণ ও বাবায়ন িবভাগ িতেবদন/িশণাথ তিলকা

[১.১.৩] মািমক পয ােয়র িশকেদর িশণ দান িশণ ও বাবায়ন িবভাগ িতেবদন/িশণাথ তািলকা

[১.১.৪] কেলজ পয ােয়র িশক ও িশা শাসেন কম রত কম কতােদর
িশণ দান

িশণ ও বাবায়ন িবভাগ িতেবদন/িশণাথ তািলকা

[১.১.৫] এসএসিসইএম িশণ দান িশণ ও বাবায়ন িবভাগ িতেবদন/িশণাথ তািলকা

[১.১.৬] এিসইএম িশণ দান িশণ ও বাবায়ন িবভাগ িতেবদন/িশণাথ তািলকা

[১.১.৭] আইিস িশণ দান িশণ ও বাবায়ন িবভাগ িতেবদন/িশণাথ তািলকা

[১.২] দেশ ও িবেদেশ নামধ িশা/ িশণ িতােন িশা
সফর ও সহেযািগতা ি

[১.২.১] দেশ ও িবেদেশ নামধ িশা/ িশণ িতােন
িশণাথসহ িশা সফর

িশণ ও বাবায়ন িবভাগ অিফস আেদেশর কিপ

[১.২.২] দেশ ও িবেদেশ নামধ িশা/ িশণ িতােনর সােথ িশা
সংা িবষেয় সমেঝাতা / সহেযািগতা ি

িশণ ও বাবায়ন িবভাগ সমেঝাতা ারক/প/অিফস আেদেশর কিপ

[২.১] িশণ কািরলাম পিরমাজন সংা ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন (িশ: ও বা: িবভাগ)

[২.১.১] িশণ কািরলাম পিরমাজন সংা ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন

িমণ ও বাবায়ন িবভাগ অিফস অেদশ ও উপিিত

[২.২] িশণাথ কক আেয়ািজত ওয়াকশপ/সিমনার (িশ: ও
বা: িবভাগ)

[২.২.১] এসএসিসইএম এবং এিসইএম িশণাথ কক আেয়ািজত
ওয়াকশপ/সিমনার

িশণ ও বাবায়ন িবভাগ অিফস আেদশ/উপিিত

[২.৩] গেবষণা সংা ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন (গেব: ও
তা: িবভাগ)

[২.৩.১] গেবষণা সংা ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন গেবষণা ও তায়ন িবভাগ অিফস আেদশ ও উপিিত

[২.৪] িশণ কােলার ণয়ন ও পক বাবায়ন সংা
ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন (পির: ও উ: িবভাগ)

[২.৪.১] িশণ কােলার ণয়ন ও পক বাবায়ন সংা
ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ অিফস আেদশ ও উপিিত

[২.৫] নােয়ম এর সবার মান ির জ িবিভ িবষেয়
ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন (শা: ও অথ  িবভাগ)

[২.৫.১] নােয়ম এর সবার মান ির জ িবিভ িবষেয়
ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন

শাসন ও অথ  িবভাগ অিফস আেদশ ও উপিিত

[২.৬] দেশর িশার মােনায়েন জাতীয় / আজািতক িশা
সেলন / কনফাের আেয়াজন। (গেব: ও তা: িবভাগ)

[২.৬.১] দেশর িশার মােনায়েন জাতীয় / আজািতক িশা সেলন /
কনফাের আেয়াজন

গেবষণা ও তায়ন িবভাগ অিফস আেদশ ও িতেবদন

[২.৭] িনয়াদী িশণাথেদর মােম ইেনােভশন শােকিজং
াাম বাবায়ন (িশ: ও বা: িবভাগ)

[২.৭.১] িনয়াদী িশণাথেদর মােম ইেনােভশন শােকিজং াাম
আেয়াজন

িশণ ও বাবায়ন িবভাগ অিফস আেদশ ও িতেবদন/ছিব
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] িশা এবং িশণ সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা [৩.১.১] সািদত গেবষণা গেবষণা ও তায়ন িবভাগ িতেবদন

[৩.২] িশা ও গেবষণা সংা কাশনা
[৩.২.১] নােয়ম িনউজেলটার কাশ গেবষণা ও তায়ন িবভাগ িনউজেলটােরর কিপ

[৩.২.২] নােয়ম জান াল কাশ গেবষণা ও তায়ন িবভাগ জান ােলর কিপ

[৪.১] িশণ কােলার ও কম পিরকনা ণয়ন এবং এিপএ,
এসিডিজ ও পক বাবায়ন

[৪.১.১] িনং কােলার ণয়ন পিরকনা ও উয়ন িবভাগ িনং কােলােরর কিপ

[৪.১.২] বািষ ক কম পিরকনা ণয়ন পিরকনা ও উয়ন িবভাগ কম পিরকনার কিপ

[৪.১.৩] এসিডজ বাবায়ন িতেবদন পিরকনা ও উয়ন িবভাগ বাবায়ন িতেবদন

[৪.১] িশণ কােলার ও কম পিরকনা ণয়ন এবং এিপএ,
এসিডিজ ও পক বাবায়ন

[৪.১.৪] পক বাবায়ন (ইশেতহার) িতেবদন পিরকনা ও উয়ন িবভাগ বাবায়ন িতেবদন
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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
মািমক ও উ িশা পয ােয়র িশক, িতান ধান এবং িশা শাসেন কম রত কম কতাগণেক িবিভ
ে িশণ দান

িনয়ািদ িশণ দান মািমক ও উিশা অিধদর প মারফত যাগােযাগ

মািমক ও উ িশা পয ােয়র িশক, িতান ধান এবং িশা শাসেন কম রত কম কতাগণেক িবিভ
ে িশণ দান

এসএসিসইএম িশণ দান মািমক ও উিশা অিধদর প মারফত যাগােযাগ

মািমক ও উ িশা পয ােয়র িশক, িতান ধান এবং িশা শাসেন কম রত কম কতাগণেক িবিভ
ে িশণ দান

এিসইএম িশণ দান মািমক ও উিশা অিধদর প মারফত যাগােযাগ

মািমক ও উ িশা পয ােয়র িশক, িতান ধান এবং িশা শাসেন কম রত কম কতাগণেক িবিভ
ে িশণ দান

িনয়ািদ িশণ দান
বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম (বাড ),
িমা

প মারফত যাগােযাগ/যৗথ সভা

মািমক ও উ িশা পয ােয়র িশক, িতান ধান এবং িশা শাসেন কম রত কম কতাগণেক িবিভ
ে িশণ দান

িনয়ািদ িশণ দান পী উয়ন একােডিম (আরিডএ) বড়া প মারফত যাগােযাগ/যৗথ সভা

মািমক ও উ িশা পয ােয়র িশক, িতান ধান এবং িশা শাসেন কম রত কম কতাগণেক িবিভ
ে িশণ দান

িনয়ািদ িশণ দান
জাতীয় পিরকনা ও উয়ন একােডিম
(এনএিপিড)

প মারফত যাগােযাগ

মািমক ও উ িশা পয ােয়র িশক, িতান ধান এবং িশা শাসেন কম রত কম কতাগণেক িবিভ
ে িশণ দান

িনয়ািদ িশণ দান জাতীয় িষ িশণ একােডিম প মারফত যাগােযাগ

মািমক ও উ িশা পয ােয়র িশক, িতান ধান এবং িশা শাসেন কম রত কম কতাগণেক িবিভ
ে িশণ দান

িনয়ািদ িশণ দান
বাংলােদশ লাক শাসন িশণ ক
(িবিপএিস)

প মারফত যাগেযাগ
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