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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:

আজািতক মাভাষা ইনিউট (আমাই) ইউেনোর কাগির-২ ইনিউট িহেসেব ীিত লাভ কেরেছ। দিশ-িবেদিশ ভাষািবানী,
ভাষা গেবষকের অংশহেণ ভাষািবষয়ক জাতীয় ও আজািতক সিমনার িনয়িমতভােব আেয়াজন করা হেয়েছ। আজািতক মাভাষা
ইনিউেটর ৬ তলা পয  ভবন িনম াণ কাজ স হেয়েছ। বাংলােদেশর -ভাষাৈবািনক সমীা শষ হেয়েছ। িবের িলখন িবিধর
াপেনর কাজ শষ হেয়েছ। ভাষা িশণ ক াপন করা হেয়েছ। লাইেিরেত ‘এেশ কন ার’ ও ‘িেযাা কন ার’ াপন করা হেয়েছ।
িনয়িমতভােভ বাংলা ও ইংেরিজ গেবষণা জান ালসহ িবিভ কাশনার কাজ স করা হেয়েছ। লনা, রংর, িসেলট, বিরশাল, রাজশাহী ও
চাম অেলর উপভাষা পৈবিচ অসান, সংরণ ও সাবনা শীষ ক কম শালা স হেয়েছ। িমত বাংলাভাষার বহার শীষ ক
িশেণর আওতায় সরকাির ১ম িণর কম কতা, মািমক ও াথিমক িবালেয়র িশক িমিলেয় ২৯ ােচ মাট ৮২৬ (আটশত
ছািশ) জনেক িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কম কতা/কম চারীর পদ রণ, িথবীর সকল জািতেগাীর ভাষার িডিজটাল আকাইভ াপন, ১২-তলা পয  ভবন িনম াণ, ভাষাসংা
গেবষণার জ াব াপন, ভাষাজাঘর ও আকাইেভর িডিজটালাইেজশন কাজ স করা।

ভিবৎ পিরকনা:

তািক  জনেগাীর  মাভাষায়  পাক  ণয়েন  সহায়তা,  িথবীর  িবিভ  ভাষা  িশার  জ  িশণ  দান,  উপভাষার  সংরণ,
বাংলােদেশর ভািষক জনেগাীর ভাষার এনসাইোিপিডয়া কাশ, ভাষার ডেমেশন, ভাষা আকাইভ এবং িমউিজয়ােম সংরণ ও
দশ ন, বাংলােদেশর ভাষার অিভধান ণয়েনর উোগ হণ ইতািদ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

আজািতক মাভাষা িদবস ২০২২ উদযাপন
জাতীয় ও আজািতক সকল সিমনােরর পিরকনা বাবায়ন
ভাষা িশণ দান
বাংলা ও ইংেরিজ গেবষণা জান ালসহ িবিভ কাশনা
জনবল িনেয়াগ দান
মাভাষা গেবষণা সংা ি/ফেলািশপ দান
িজব বষ  ও াধীনতার বণ  জয়ী উপলে কম চী বাবায়ন
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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, আজািতক মাভাষা ইনিউট

এবং

সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর  মে  ২০২২  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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িবের িবপ ও িব-ায় ভাষাসহ িমতায়ন ও নীবনসহ সকল জািতর মাভাষা সংরণ

১.২ অিভল (Mission)
িবের সকল মাভাষাভাষীর মে ভািষক ও সাংিতক মলবন গেড় তালা। ভাষাৈবিচ সংরণ ও িবকােশর কায ম হেণর
মােম মাভাষা চচ া ও গেবষণার লে আজািতক মাভাষা ইনিউ-ক িবমােনর এক আদশ  িতােন পিরণত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. মাভাষার উয়ন সংা কায ম
২. িবিভ জাতীয় িদবস উযাপন
৩. জনসদ উয়ন
৪. বাংলা ও ইংেরিজ গেবষণা জান ালসহ িবিভ কাশনা

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আজািতক মাভাষা িদবসসহ ণ  জাতীয় িদবস উযাপন
২. ভাষা িবষেয় িশা ও গেবষণার জ ি ও পদক দান
৩. ভাষা িবষেয় গেবষণা-জান াল কাশ, সিমনার ও কম শালা আেয়াজন
৪. বাংলা ভাষার উয়েন গেবষণা ও িশণ কায ম হণ
৫. ভাষা-জাঘর, আকাইভ ও লাইেির পিরচালনা ও সকরণ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ভাষা গেবষণা সংা ত িবার কািশত জান াল/ ক/িনউজ লটার সংা ১০ ১০ ১৫ ১৫ ১৫ কাশনা শাখা, আমাই

মাভাষার সি ও উয়ন

ভাষা সংা গেবষণা কায ম পিরচালনা সংা ০ ০ ২ ২ ২ মািমক ও উিশা িবভাগ গেবষনা শাখা, আমাই

ভাষা সংা গেবষণার জ দ ফেলািশপ/ ি
দান

সংা ০ ০ ৩ ৩ ৩ মািমক ও উিশা িবভাগ গেবষনা শাখা, আমাই

আজািতক মাভাষা পদক দান সংা ৪ ০ ৪ ০ ৪ মািমক ও উিশা িবভাগ আমাই-এর সকল শাখা

ভাষা সংা পব  উদযাপন সংা ০ ০ ৩ ৩ ৩ আমাই-র সকল শাখা

ভাষা িবষেয় জনসেচতনতা ি ও
ােনর আদান-দান
(Knowledge Sharing)

আেয়ািজত জাতীয় সিমনার সংা ২ ২ ২ ২ ২ সিমনার শাখা, আমাই

আেয়ািজত আজািতক সিমনার সংা ২ ২ ১ ১ ১ সিমনার শাখা, আমাই

উদযািপত আজািতক মাভাষা িদবস সংা ১ ১ ১ ১ ১ মািমক ও উিশা িবভাগ আমাই-এর সকল শাখা

উদযািপত িবিভ জাতীয় িদবস সংা ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ আমাই-এর সকল শাখা

আেয়ািজত জাতীয় কম শালা সংা ০ ০ ৫ ৫ ৫ সিমনার শাখা, আমাই

ভাষা গেবষণা িতােনর সােথ ি/এম ও ইউ
ার

সংা ০ ০ ১ ১ ১ আমাই শাসন শাখা

জনসদ উয়ন
িশণাথর সংা সংা ১২৮ ১০০ ১২০ ১২০ ১২০ িশণ শাখা, আমাই

িনেয়াগ সংা ১৪ ২৫ ৬ ৮ ০ শাসন শাখা, আমাই

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] মাভাষার
উয়ন সংা
কায ম

২৪

[১.১] ভাষা সংা
গেবষণা কায ম

[১.১.১] ভাষা সংা
গেবষণার জ কম চী
হণ

সমি সংা ৪ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[১.২] ভাষা সংা
গেবষণার জ
ফেলািশপ/ি দান

[১.২.১] ভাষা সংা
গেবষণার জ
ফেলািশপ/ি দান

সমি সংা ৬ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

[১.৩] আজািতক
মাভাষা পদক দান

[১.৩.১] আজািতক
মাভাষা পদক দান

সমি সংা ৮ ৪ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[১.৪] ভাষা সংা পব 
উদযাপন

[১.৪.১] আেয়ািজত
ইারাশনাল
িলইিক
অিলিয়াড, ােয়জ
ফয়ার ও ভাষা সংা
জব ফয়ার

সমি সংা ৬ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৯, ২০২২ ১২:৫৯ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িবিভ জাতীয়
িদবস উযাপন

২৩

[২.১] জাতীয় সিমনার
[২.১.১] আেয়ািজত
জাতীয় সিমনার

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[২.২] আজািতক
সিমনার

[২.২.১] আেয়ািজত
আজািতক সিমনার

সমি সংা ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[২.৩] আজািতক
মাভাষা িদবস

[২.৩.১] উদযািপত
আজািতক মাভাষা
িদবস

সমি সংা ১০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[২.৪] িবিভ জাতীয়
িদবস উযাপন

[২.৪.১] উদযািপত
িবিভ জাতীয় িদবস

সমি সংা ২ ৩ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[২.৫] জাতীয় কম শালা

[২.৫.১] আেয়ািজত
ভাষানীিত, বানান, ভাষা
িশা লায়ন িয়া,
িশক িশণ ও
েগাীয় ভাষা সংা
কম শালা

সমি সংা ৫ ০ ০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[২.৬] ভাষা গেবষণা
িতােনর সােথ ি/
এম ও ইউ ার

[২.৬.১] ভাষা গেবষণা
িতােনর সােথ
ািরত ি/ এম ও
ইউ

সমি সংা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[৩] জনসদ
উয়ন

১৩ [৩.১] িশণ
[৩.১.১] িশণাথর
সংা

সমি সংা ১০ ১৮৯ ১০০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১২০ ১২০

[৩.২] িনেয়াগ
[৩.২.১] িনেয়াগত
জনবল সংা

সমি সংা ৩ ১৪ ২৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] বাংলা ও
ইংেরিজ গেবষণা
জান ালসহ িবিভ
কাশনা

১০ [৪.১] কাশনা [৪.১.১] কাশনা সমি সংা ১০ ১০ ১০ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ১৫ ১৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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, আজািতক মাভাষা ইনিউট, 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, আজািতক মাভাষা
ইনিউট-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
আজািতক মাভাষা ইনিউট

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আমাই আজািতক মাভাষা ইনিউট
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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] ভাষা সংা গেবষণা কায ম [১.১.১] ভাষা সংা গেবষণার জ কম চী হণ গেবষণা শাখা ভাষা সংা গেবষণার অিফস আেদশ

[১.২] ভাষা সংা গেবষণার জ
ফেলািশপ/ি দান

[১.২.১] ভাষা সংা গেবষণার জ ফেলািশপ/ি দান গেবষণা শাখা ভাষা সংা গেবষণার জ ফেলািশপ/ি দােনর অিফস আেদশ

[১.৩] আজািতক মাভাষা পদক দান [১.৩.১] আজািতক মাভাষা পদক দান শাসন শাখা আজািতক মাভাষা পদক দােনর অিফস আেদশ

[১.৪] ভাষা সংা পব  উদযাপন
[১.৪.১] আেয়ািজত ইারাশনাল িলইিক অিলিয়াড,
ােয়জ ফয়ার ও ভাষা সংা জব ফয়ার

সিমনার শাখা
আেয়ািজত ইারাশনাল িলইিক অিলিয়াড, ােয়জ ফয়ার ও
ভাষা সংা জব ফয়ার- এর িতেবদন ও আেলাকিচ

[২.১] জাতীয় সিমনার [২.১.১] আেয়ািজত জাতীয় সিমনার আেয়ািজত জাতীয় সিমনার জাতীয় সিমনার আেয়াজেনর িতেবদন, উপিিত ও আেলাকিচ

[২.২] আজািতক সিমনার [২.২.১] আেয়ািজত আজািতক সিমনার সিমনার শাখা আজািতক সিমনার আেয়াজেনর িতেবদন, উপিিত ও আেলাকিচ

[২.৩] আজািতক মাভাষা িদবস [২.৩.১] উদযািপত আজািতক মাভাষা িদবস শাসন শাখা আজািতক মাভাষা িদবস আেয়াজেনর িতেবদন ও আেলাকিচ

[২.৪] িবিভ জাতীয় িদবস উযাপন [২.৪.১] উদযািপত িবিভ জাতীয় িদবস শাসন শাখা িবিভ জাতীয় িদবস আেয়াজেনর িতেবদন ও আেলাকিচ

[২.৫] জাতীয় কম শালা
[২.৫.১] আেয়ািজত ভাষানীিত, বানান, ভাষা িশা লায়ন িয়া,
িশক িশণ ও েগাীয় ভাষা সংা কম শালা

সিমনার শাখা জাতীয় কম শালা আেয়াজেনর িতেবদন, উপিিত ও আেলাকিচ

[২.৬] ভাষা গেবষণা িতােনর সােথ ি/ এম
ও ইউ ার

[২.৬.১] ভাষা গেবষণা িতােনর সােথ ািরত ি/ এম ও ইউ শাসন শাখা
ভাষা গেবষণা িতােনর সােথ ািরত ি/ এম ও ইউ -র কিপ ও
আেলাকিচ

[৩.১] িশণ [৩.১.১] িশণাথর সংা িশণ শাখা িশেণর অিফস আেদশ, উপিিত ও আেলাকিচ

[৩.২] িনেয়াগ [৩.২.১] িনেয়াগত জনবল সংা শাসন শাখা িনেয়াগপ

[৪.১] কাশনা [৪.১.১] কাশনা কাশনা শাখা কাশনার দ
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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
আজািতক মাভাষা িদবস উদযািপত আজািতক মাভাষা িদবস মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় সরাসির যাগােযাগ ও অিফস ারক

ভাষা সংা গেবষণা কায ম ভাষা সংা গেবষণার জ কম চী হণ মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় সরাসির যাগােযাগ ও অিফস ারক

ভাষা সংা গেবষণার জ ফেলািশপ/ি দান ভাষা সংা গেবষণার জ ফেলািশপ/ি দান মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় সরাসির যাগােযাগ ও অিফস ারক

আজািতক মাভাষা পদক দান আজািতক মাভাষা পদক দান মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় সরাসির যাগােযাগ ও অিফস ারক
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


