
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

সকল ছেল ও মেয়র জ
িবনাখরেচ/িনখরচায়
(free) ায়সত ও
মানসত মািমক িশা
সমাপন িনিত করা;

২৫

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

[১.১.১] নন ভবেন িনিম ত িণক সংা ১.৫ ১১০০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ২৮৪১

[১.১.২] মরামত ও সংারত
িতান

সংা ১.৫ ৩৮৫০ ৩৪০০ ৩০৪০ ২৭০০ ২৩০০ ৩৮৮

[১.২] উপেজলা আই.িস.. িনং ও িরেসাস 
সার াপন

[১.২.১] UITRCE-এর
অবকাঠােমাগত উয়ন এর অগিতর
হার

শতকরা হার ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

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

[১.৩.১] িনিম ত িণক সংা ১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৪২৭

[১.৪] ১লা জায়াির তািরখ সকল িশাথর
মে পাক িবতরণ

[১.৪.১] চািহদার িভিেত িবতরণত
পাক

শতকরা হার ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক পরীার
ফলাফল কাশ

[১.৫.১] পরীা সমা এবং ফল
কােশর মবত সময়

িদন ৩ ৬০ ৬২ ৬৪ ৬৬ ৬৮

[১.৬] মািিমিডয়া বহােরর মােম িণ
কে পাঠদান

[১.৬.১] মািিমিডয়ার মােম পাঠদান
সংা
(ল)

১ ৪.০০ ৩.০০ ২.৫০ ২.০০ ১.৫০ ০.০১৭৪৫

[১.৭] মািমক পয ােয়র িশা িতােন
িবালেয়র িতিভিক বাপনা পিত
(িপ.িব.এম.) ব তন ও আই.সা.স. িরেপাট 
ণয়ন

[১.৭.১] আওতা িশা িতান সংা ২ ১৮৫০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৮৫০০

[১.৮] িশা সংা গেবষণা পিরচালনা [১.৮.১] পিরচালনাত গেবষণা সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[১.৯] বসরকাির িশা িতানসহ
পিরদশ ন ও িনরীা

[১.৯.১] পিরদিশ ত িশা িতান সংা ২ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১০৫

[১.১০] িশা আইন ণয়ন
[১.১০.১] িশা আইেনর খসড়া
ণয়নেম মিপিরষদ িবভােগ রণ

তািরখ ২ ০১-০৫-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[১.১১] ছাীেদর উশন িফ মওফ [১.১১.১] িবধােভাগী ছাী
সংা
(ল)

১ ২২.৩৮ ২০.০০ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৬.০০

[১.১২] কািভড-১৯ (কেরানা ভাইরাস)
সংমনকােল সংসদ িভর মােম পাঠদান
কায ম পিরচালনা

[১.১২.১] সংসদ িভেত চািরত াশ সংা ১ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪৭৬

[১.১৩] কািভড-১৯ (কেরানা ভাইরাস)
সংমনকােল মািমক ও উ মািমক
পয ােয় অনলাইেন পাঠদান কায ম
পিরচালনা

[১.১৩.১] অনলাইেন চািরত াশ
সংা
(ল)

১ ৩৯.০৯ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৩২.০০ ৩০.০০ ২০.০৪৮৪৪



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

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 খসড়া আইন ণয়নেম
মিপিরষদ িবভােগ রণ

শতকরা হার ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.১.২] িবেদশী িডী সমতায়ন সংা ২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৬

[২.২] িবিবালয়সেহর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[২.২.১] িনিম ত একােডিমক ভবন সংা ২ ২২ ২১ ২০ ১৮ ১৫

[২.২.২] িনিম ত ছা হল সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

[২.২.৩] িনিম ত ছাী হল সংা ২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৩

[২.২.৪] িনিম ত আবািসক ভবন সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০

[২.৩] িবিবালয়সেহ অনলাইন াস
আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত অনলাইন াস
সংা
(ল)

৩ ৩.০০ ২.৮০ ২.৬০ ২.৫০ ২.৪০ ২৫৬৮৯৩

[২.৩.২] অনলাইন ােস অংশহণত
িশাথ

সংা
(ল)

৩ ৬০.০০ ৫৮.০০ ৫৬.০০ ৫৫.০০ ৫৪.০০ ১৪৯৪৮১৬৩

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

[২.৪.১] ািপত নন গেবষণাগার/
ইেনােভশন াব

সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

৩

িশােে জার বষ
র করা এবং িতবি ও
 তািক জনেগািসহ
িকেত রেয়েছ এমন
জনেগাির জ মািমক ও
উিশা ের সমান েযাগ
িনিত করা;

১৮

[৩.১] অনসর এলাকার িশা িতােন
নন ণীক িনম াণ

[৩.১.১] নন িনিম ত ণীক সংা ২ ৩১৭ ২৮৫ ২৫৩ ২২১ ১৯০ ৬৯

[৩.২] ছা-ছাীেদর উপি দান

[৩.২.১] মািমক ও উ মািমক
ের উপি া ছা

সংা
(ল)

৪ ১২.৬৯ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০

[৩.২.২] মািমক ও উ মািমক
ের উপি া ছাী

সংা
(ল)

৪ ২১.৪৫ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৬.০০ ১৫.০০

[৩.২.৩] িডী ের উপি া
িশাথ

সংা
(ল)

৪ ১.৮০ ১.৭০ ১.৬০ ১.৫০ ১.৪০

[৩.৩] পাবিলক পরীার ফলাফেলর িভিেত
িশাথেদর ি দান

[৩.৩.১] ি া িশাথ
সংা
(ল)

৪ ১.৮৭ ১.৫০ ১.২৫ ১.১০ ১.০০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

কায কর িশেণর মােম
িশকেদর দতা ি এবং
যাতাস িশেকর
সংা উেেযা হাের
ি করা;

৬

[৪.১] মািমক িবালেয়র িশকগণেক
িশন দান

[৪.১.১] িশণ া িশক
সংা
(ল)

১.৫ ০.৫০ ০.৪০ ০.৩৫ ০.২৫ ০.২০ ০.৬৩১৮১

[৪.২] আই.িস.. িবষেয় িশকেদর িশণ
[৪.২.১] আই.িস..ত িশণ া
িশক

সংা ১.৫ ২০৮০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০০ ১০১৬০

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

[৪.৩.১] পািরশত াথ সংা ২ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২০০০০ ১৫০০০ ১০০০০

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

[৪.৪.১] িশিত িশক ও কম কতা সংা ১ ১৬৪৪ ১৪৭৪ ১৩১৬ ১১৪৬ ৯৮৬ ১৪৭

৫

িশ, িতবি ও জার
সংেবদনশীল এবং িনরাপদ,
অ িলক ও কায কর
িশখন-শখােনা পিরেবশ
সিলত িশা অবকাঠােমা
িনম াণ ও উয়ন।

৬

[৫.১] িশা িতােন ছাীেদর টয়েলট তির [৫.১.১] িনিম ত টয়েলট সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৩৬৬০

[৫.২] িতবী ছা-ছাীেদর জ রা
তির

[৫.২.১] তিরত রা সংা ২ ৭১৭ ৬৪৫ ৫৭০ ৫০০ ৪৩০ ৭৫২

[৫.৩] সম িণর িশাথেদর মােম
িের ইিতহাস সংরণ

[৫.৩.১] ধারণত ডেমারীসহ
জলা, অল ও জাতীয় পয ােয় ায়ন
সমাত

তািরখ ১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৫.৩.২] বব ও িের উপর
িরয়ািল শা

তািরখ ১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৬.০৩

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩৭.৭৭

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৮.২৭

*সামিয়ক (provisional) ত


