
ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগঃ িশা মণালয়

এবং

মিপিরষদ সিচব-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৮ - ন ৩০, ২০১৯



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

িচপ

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ........................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ ................... 

সকশন ২: মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ......................................... 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৮ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৯ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২৪ .................................... 



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

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 উ িশা িবভাগ বখী দািয় পালন করেছ। ২০১৬, ২০১৭, ও ২০১৮ সােল ১৩ কা ৭ ল ৫৯ হাজার ৫৫২ জন িশাথর
মােঝ ১০৫ কা ২ ল ৩৫ হাজার ১৬৭ পাক িবতরণ করা হেয়েছ। ২৯৫ বসরকাির িবালয়েক মেডল িবালেয় পার করা
হেয়েছ।  উ  িশার  সাের  ৫  পাবিলক  িবিবালয়  াপন,  ইেতামে  ৩৬  িবিবালয়েক  BdREN  (Bangladesh
Research  and  Education  Network)  এর  আওতায়  আনা  হেয়েছ।  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 মািমক ও
উ িশা িবভাগ কাজ করেছ। ইেতামে ১২৫ উপেজলায় আই.িস.. িরেসাস  সার, ৩৫৫০ িশা িতােন কিউটার াব ও
২৬৬৫৫ িশা িতােন মািিমিডয়া াসম াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালেয়র 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।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকাির  ল  ও  কেলজিবহীন  িত  উপেজলায়  অতঃ  এক  ল  ও  কেলজেক  সরকািরকরণ,  েয়াজন  অযায়ী  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 পয া িশেণর বা করা,
িশা বাপনার মান উয়ন ও িশা আইন ণয়ন।

২০১৮-২০১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িশা আইন ণয়ন
২০১৯ িশাবেষ র ারে াথিমক থেক মািমক িশাথেদর মে ৩৬ কা পাক িবতরণ;
পাবিলক পরীাসেহর ফলাফল ৬০ িদেনর মে কাশ;
১ ল ০৩ হাজার িশকেক িশণ দান; এবং
উ িশা িতানসেহ একােডিমক াােমর মান িনিতকরেণ (Quality Assurance) ৫৭  একােডিমক াাম
ায়ন।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

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

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ 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.  সকল  ছেল  ও  মেয়র  জ িবনাখরেচ/িনখরচায়  (free)  ায়সত ও  মানসত মািমক িশা  সমাপন  িনিত
করা;
২. সকল নারী ও েষর জ সায়ী ও মানসত উিশার েযাগ িনিত করা;
৩. িশােে জার বষ র করা এবং িতবি ও  তািক জনেগািসহ িঁকেত রেয়েছ এমন জনেগাির জ
মািমক ও উিশা ের সমান েযাগ িনিত করা;
৪. কায কর িশেণর মােম িশকেদর দতা ি এবং যাতাস িশেকর সংা উেেযা হাের ি করা;
৫. িশ, িতবি ও জার সংেবদনশীল এবং িনরাপদ, অ িলক ও কায কর িশখন পিরেবশ সিলত িশা
অবকাঠােমা িনম াণ ও উয়ন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ
৪. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

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

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৬-২০১৭
ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা
২০১৮-২০১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১

মািমক েরর লগামী ছা-ছাীেদর সংা
ি

লগামী ছা-ছাীেদর
হার

% ৭৪.২৩ ৭৪.৬৪ ৭৪.৭৩ ৭৪.৮২ ৭৪.৯১ াথিমক ও গণিশা মণালয়
মণালয়, মা.উ.িশ.অ. ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

মািমক ের ঝের পড়া িশাথেদর সংা
াস

ঝের পরা িশাথীেদর
হার

% ৩৮.৩০ ৩৭.৮১ ৩৭.৫৬ ৩৭.৩১ ৩৭.০৬ ানীয় সরকার িবভাগ
মণালয়, মা.উ.িশ.অ. ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

উ মািমক েরর কেলজগামী ছা-ছাীেদর
সংা ি

কেলজগামী ছা-ছাীেদর
হার

% ৩৯.৭৭ ৪০.৫০ ৪১.২৩ ৪১.৯৬ ৪২.৬৯ ানীয় সরকার িবভাগ
মণালয়, মা.উ.িশ.অ. ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

উ মািমক ের ঝের পড়া িশাথেদর
সংা াস

ঝের পরা িশাথেদর
হার

% ২০.০৮ ১৯.৮৯ ১৯.৭০ ১৯.৫১ ১৯.৩২ ানীয় সরকার িবভাগ
মণালয়, মা.উ.িশ.অ. ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

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

ছা-ছাীেদর অপাত
(ছা:ছাী)

: ৫৩.৫৩:৪৬.৪৭ ৫২.৭৬:৪৭.২৪ ৫১.৭৬:৪৮.২৪ ৫০.৭৬:৪৯.২৪ ৫০:৫০ ানীয় সরকার িবভাগ
মণালয়, মা.উ.িশ.অ. ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

উ িশা ের ছাীর সংা ি (জার
সমতা িনিতকরণ ও নারীর মতায়ন)

উিশা ের ছাীেদর
হার

% ৪০.০৫ ৪২.৫১ ৪৩.৪০ ৪৪.৩১ ৪৫.২০ মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়
মণালয়, ইউ.িজ.িস.ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

পশাগত িডি অজনকারীর সংা ি (দেশ
ও িবেদেশ কম সংােনর মােম জাতীয়
অথ নীিত শিশালী ও সংহতকরণ)

িডি অজনকারীেদর হার % ৩.০৮ ৩.৫৬ ৩.৭৫ ৩.৯৬ ৪.১৬
া ও পিরবার পিরকন
মণালয় এবং বাসী কাণ ও
বেদিশক কম সংান মণালয়

মণালয়, ইউ.িজ.িস.ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

িডি/পা ােয়ট ের িশিত জনসংা
ি (দেশ ও িবেদেশ কম সংােনর মােম
জাতীয় অথ নীিত শিশালী ও সংহতকরণ)

িডি/পা ােয়েটর
হার

% ৩.৮৯ ৩.৯৩ ৩.৯৭ ৪.০১ ৪.০৫
া ও পিরবার পিরকনা
মণালয় এবং বাসী কান ও
বেদিশক কম সংান মণালয়

মণালয়, ইউ.িজ.িস.ও
ানেবইস এর বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[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 ১ ৯৩৪ ১৪১০ ১৩৭৫ ১৩২৫ ১৩০০ ১২৭৫ ৪৫০০ ৫০০০

[১.১.২] মরামত ও
সংারত িতান

সংা ১ ৩৫০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৩৭৫০ ৩৭০০ ৪০০০ ৪২০০

[১.১.৩] সসারণত
ভবেনর িণক

সংা ১ ১৯৮ ৪৭৯০ ৪৭০০ ৪৬৫০ ৪৬০০ ৪৫০০ ৫৫০০ ৬০০০

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

[১.২.১] ািপত িরেসাস 
সার

সংা ০.৫ ১৬০ ১৪৪ ১২৮ ১১২ ৯৬ ১৬০

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

[১.৩.১] িনিম ত িণক সংা ২.৫ ১৫ ২৮০০ ২৭৭৫ ২৭৫০ ২৭০০ ২৬৫০ ৪০০ ১০০০

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

[১.৪.১] িবতরণত
পাক

সংা
(কা)

৫ ৩৬.২১ ৩৫.৪২ ৩৬.০০ ৩৫.৯০ ৩৫.৮০ ৩৫.৭০ ৩৫.৭০ ৩৬.৪৭ ৩৬.৪৭

[১.৫] িনধ ািরত সমেয়
পাবিলক পরীার ফলাফল
কাশ

[১.৫.১] পরীা সমা এবং
ফল কােশর মবত সময়

িদন ৩ ৫৭ ৫৯ ৬০ ৬২ ৬৪ ৬৬ ৬৮ ৬০ ৬০

[১.৬] মািিমিডয়া
বহােরর মােম িণ কে
পাঠদান

[১.৬.১] মািিমিডয়ার
মােম পাঠদান

সংা
(ল)

২ ৪১.২৯ ৩৫.০০ ৩২.০০ ৩০.০০ ২৮.০০ ২৫.০০ ৪০ ৪৫

[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 ১৮৫০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৮৫০০ ১৮৫০০

[১.৮] িশা সংা গেবষণা
পিরচালনা

[১.৮.১] পিরচালনাত
গেবষণা

সংা ২ ১৬ ১৮ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৮ ২৮ ২৮

[১.৯] বসরকাির িশা
িতানসহ পিরদশ ন ও
িনরীা

[১.৯.১] পিরদিশ ত িশা
িতান

সংা ২ ২৪৩১ ৩১০০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ৩২০০ ৩৩০০



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.১০] িশা আইন, ২০১৮
ণয়ন

[১.১০.১] আইন ণীত তািরখ ১ ০১.০৬.১৯ ১০.০৬.১৯ ২০.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯

[১.১১] ছাীেদর উশন িফ
মওফ

[১.১১.১] উপকারেভাগী
ছাী

সংা
(ল)

২ ২৬.৩৭ ১৭.১৪ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ১.১০ ১.১০

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

২৫

[২.১] নন িবিবালয়
াপন

[২.১.১] ািপত সরকাির
িবিবালয়

সংা ২ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৩

[২.১.২] বসরকাির
িবিবালয় াপেনর জ
সাতা যাচাইেয়র
িতেবদন

সংা ২ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৫

[২.২] িবিবালয়সেহর
ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[২.২.১] িনিম ত একােডিমক
ভবন

সংা ২ ৬০ ৬০ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬০ ৭০ ৮০

[২.২.২] িনিম ত ছা হল সংা ২ ৭ ১৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৫ ১৫ ১৬

[২.২.৩] িনিম ত ছাী হল সংা ২ ৬ ১২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৫ ১৬

[২.২.৪] িনিম ত আবািসক
ভবন

সংা ২ ১২ ৪৩ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩৫ ৩৫

[২.৩] িবিবালয়সেহ
আই.িস../আই.. কাস 
চাকরণ

[২.৩.১]
আই.িস../আই.. কাস 
চা

সংা ২ ১০ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[২.৪] িবিবালয়সেহ
নন িবভাগ চাকরণ

[২.৪.১] চাত িবভাগ সংা ১.৫ ১৫ ১৮ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ১৮ ৪২ ৪৫

[২.৪.২] চাত
ইনিউট

সংা ১.৫ ২ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ৬ ৬



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৫] গেবষকেদর জ
দশীয় এবং আজািতক
িবমান নটওয়ােকর েযাগ
িবধা িকরণ

[২.৫.১] িবিবালয়
িভিক নটওয়ােক
িবধােভাগী গেবষকেদর
কভােরজ

% ১.৫ ৭২ ৩০ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ৩২ ৩৫

[২.৬] িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণা

[২.৬.১] এম.এস. সংা ২ ৩৫০ ৪২০ ৪১৮ ৪১৫ ৪১০ ৪০০ ৪৫০ ৫০০

[২.৬.২] িপ.এইচ.িড.
গেবষণা

সংা ১.৫ ৮০ ১০০ ১১২ ১১০ ১০৮ ১০৬ ১০৪ ১২২ ১৩২

[২.৬.৩] এম.িফল. সংা ১ ১৫০ ১৭৭ ১৭৫ ১৭৩ ১৭০ ১৬৫ ২০২ ২২৭

[২.৬.৪] উতর গেবষণা সংা ১ ৪৫ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৪০০ ৪৫০

[২.৭] ািতািনক পয ােয়
মান িনিতকরণ বাপনা
সেলর মােম একােডিমক
াাম ায়ন

[২.৭.১] ািয়ত
একােডিমক াাম

সংা ১ ৩৬০ ২৬৩ ৫৭ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৫

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

১৫

[৩.১] অনসর এলাকার
িশা িতােন নন
ণীক িনম াণ

[৩.১.১] নন িনিম ত
ণীক

সংা ২ ২৩০ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ৩৫০ ৩৫০

[৩.২] ছা-ছাীেদর উপি
দান

[৩.২.১] উ মািমক ের
উপি া ছাী

সংা
(ল)

২ ৪.৫৩ ৫.০১ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ ৫.০২ ৫.০৪

[৩.২.২] িডী ের উপি
া ছা

সংা
(ল)

২ ০.৬১ ০.৬২ ০.৬০ ০.৫৮ ০.৫৬ ০.৫৪ ০.৭০ ০.৭৭

[৩.২.৩] িডী ের উপি
া ছাী

সংা
(ল)

২ ২.২৬ ২.২৮ ২.২৭ ২.২৬ ২.১০ ১.৯৫ ২.৩০ ২.৩৩

[৩.২.৪] মািমক ের
উপি া ছা

সংা
(ল)

১ ৯.৯ ১৫.১৫ ১৩.০০ ১১.০০ ৯.৫ ৬ ১৬.০০ ১৭.৫০



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত অজন*
২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.২.৫] মািমক ের
উপি া ছাী

সংা
(ল)

১ ২০.৭২ ২৪.৩০ ২০.০০ ১৭.০০ ১৩.০০ ১১.০০ ২৫.০০ ২৬.০০

[৩.২.৬] উ মািমক ের
উপি া ছা

সংা
(ল)

১ ১.১৩ ১.৩৫ ১.২০ ১.০০ ০.৮০ ০.৭০ ১.৫০ ১.৭৫

[৩.৩] পাবিলক পরীার
ফলাফেলর িভিেত
িশাথেদর ি দান

[৩.৩.১] ি া িশাথ
সংা
(ল)

৪ ২.২৪ ২.২১ ২.০০ ১.৮০ ১.৬০ ১.৫০ ২.২১ ২.২১

[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)

২ ১.৩২ ১.০৩ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ০.৫০ ০.০৪ ০.০৪

[৪.২] আই.িস.. িবষেয়
িশকেদর িশণ

[৪.২.১] আই.িস..ত
িশণ া িশক

সংা
(ল)

২ ১.০০ ৩.১৩ ২.৬১ ২.২০ ১.৯৫ ১.৫০ ৩.০৪ ৩.০৪

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

[৪.৩.১] পািরশত াথ সংা ১ ১২৬১৯ ২৬০০০ ২৩৪০০ ২০৪০০ ১৮২০০ ১৫৬০০ ১২০০০ ১৪০০০

[৪.৪] িশা শাসন ও
বাপনা সংা িশণ

[৪.৪.১] িশিত িশক ও
কম কতা

সংা ১ ৩২৩৯ ৩০৮০ ২৭৬৭ ২৪৬৪ ২৩৩৩ ২২৫৩ ৩৬০০ ৪০০০

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

৪

[৫.১] িশা িতােন
ছাীেদর টয়েলট তির

[৫.১.১] িনিম ত টয়েলট সংা ২ ৮০০ ২২৭৫ ২২০০ ২১৫০ ২১০০ ২০৫০ ১৪৫৫ ১৭৮০

[৫.২] িতবী ছা-ছাীেদর
জ রা তির

[৫.২.১] তিরত রা সংা ২ ১৩৬৯ ৮৫০ ৮২৫ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৮৫০ ৮৫০



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] মণালয়/িবভাগ কক
অনলাইন সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫.০১.১৯ ১৭.০২.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক (SIP) বাবায়ন

[১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/
উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.১৯ ১৮.০৩.১৯ ২৫.০৩.১৯ ০১.০৪.১৯ ০৮.০৪.১৯

[১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০.০১.১৯ ১৭.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০১.১৯

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৭.১] িপআরএল আেদশ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[২.৩.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - -

[২.৩.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - -

[২.৪] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৫] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৮ ২৯.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ১৩.১২.১৮



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৬-২০১৭

ত
অজন*

২০১৭-২০১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

েপণ
২০২০-২০২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
ার ও ওেয়বসাইেট
আপেলাড

[৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪.০৬.১৮ ২৬.০৬.১৮ ২৮.০৬.১৮

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখল

[৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯.০৮.১৮ ২৭.০৮.১৮ ২৯.০৮.১৮ ০৩.০৯.১৮ ০৫.০৯.১৮

[৪.৩] দর/সংার ২০১৮-১৯
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[৪.৩.১] ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ১ ৩১.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১০.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৪.০২.১৯

[৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা
িশণসহ অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর সময়
জনঘা
*

১ ৬০ - - - -

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ মা.উ.িশ.অ. মািমক ও উ িশা অিধদর

২ নােয়ম াশনাল একােডিম ফর এেকশনাল ােনজেম

৩ ইফা এেকশন ফর অল

৪ এস.িব.এ. ল বইজড এােসসেম

৫ িবিডেরন বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশনাল নটওয়াক

৬ িড.আই.এ. ডাইেরেরট অফ অিডট এ ইনেকশন

৭ ই.ই.িড. এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৮ এন.িস..িব. াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

৯ ইউ.িজ.িস. ইউিনভািস  াস কিমশন

১০ এস.িপ.িব.এম. ল পারফরেম বইজড ােনজেম িসেম

১১ মা.উ.িশ.িব. মািমক ও উ িশা িবভাগ

১২ এম.িড.িজ. িমিলিনয়াম ডেভলপেম গালস

১৩ ানেবইস বাংলােদশ েরা অব এেকশনাল ইনফরেমশন এ াসকস



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

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

[১.১.১] নন ভবেন িনিম ত
িণক

মািমক পয ােয়র িশা িতােনর
নন ভবন াপন

মািমক ও উ িশা
অিধদর ও এেকশনাল
ইিিনয়ািরং িডপাট েম

এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ
পিতর আেলােক াপনত নন ভবন সংা

মণালয়, মা.উ.িশ. অ ও ই.ই.িড.
এর বািষ ক িতেবদন

[১.১.২] মরামত ও সংারত
িতান

মািমক পয ােয়র িশা িতােনর
মরামত ও সংার

মািমক ও উ িশা
অিধদর ও এেকশনাল
ইিিনয়ািরং িডপাট েম

এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ
পিতর আেলােক াপনত নন ভবন সংা

মণালয়, মা.উ.িশ. অ ও ই.ই.িড.
এর বািষ ক িতেবদন

[১.১.৩] সসারণত ভবেনর
িণক

মািমক পয ােয়র িশা িতােনর
সসারণ

মািমক ও উ িশা
অিধদর ও এেকশনাল
ইিিনয়ািরং িডপাট েম

এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ
পিতর আেলােক াপনত নন ভবন সংা

মণালয়, মা.উ.িশ. অ ও ই.ই.িড.
এর বািষ ক িতেবদন

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

[১.২.১] ািপত িরেসাস  সার িরেসাস  সার াপন
বাংলােদশ েরা অফ
এেকশনাল ইনফরেমশন এ
াসকস

বাংলােদশ েরা অফ এেকশনাল ইনফরেমশন এ
াসকস এর পিরমাপ পিতর আেলােক িরেসাস 
সার াপন সংা

মণালয় ও ানেবইস এর বািষ ক
িতেবদন

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

[১.৩.১] িনিম ত িণক িণক িনম াণ
মািমক ও উ িশা
অিধদর ও এেকশনাল
ইিিনয়ািরং িডপাট েম

এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ
পিতর আেলােক াপনত নন িণক সংা

মণালয়, মা.উ.িশ. অ ও ই.ই.িড.
এর বািষ ক িতেবদন

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

[১.৪.১] িবতরণত পাক
১লা জায়ারী পাক িদবেস
িশাথেদর মােঝ বই িবতরণ

মািমক ও উ িশা
অিধদর ও াশনাল
কািরলাম এ টটক বাড 

াশনাল কািরলাম এ টটক বাড  এর
পিরমাপ পিতর আেলােক িবতরণত পাক
সংা

মণালয়, মা.উ.িশ. অ ও
এন.িস..িব. এর বািষ ক িতেবদন

[১.৫] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক
পরীার ফলাফল কাশ

[১.৫.১] পরীা সমা এবং ফল
কােশর মবত সময়

পাবিলক পরীা অিত হওয়ার পর
িনধ ািরত সমেয়র মে ফল কাশ

িশা বাড সহ
িশা বাড  এর পিরমাপ পিতর আেলােক পাবিলক
পরীার ফলাফেলর িদন িনধ ারণ

মণালয় ও িশা বাড  এর বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] মািিমিডয়া বহােরর
মােম িণ কে পাঠদান

[১.৬.১] মািিমিডয়ার মােম
পাঠদান

মািিমিডয়া বহােরর মােম
িনকে পাঠদান

মািমক ও উ িশা
অিধদর

মািমক ও উ িশা অিধদর এর পিরমাপ
পিতর আেলােক মািিমিডয়ার মােম পাঠদােনর
সংা

মণালয়, মা.উ.িশ.অ. এর বািষ ক
িতেবদন

[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

মািমক পয ােয়র িশা িতােন
িবালেয়র িতিভিক বাপনা
পিত িপ.িব.এম. ও আই.সা.স.
বাপনা বতন

মািমক ও উ িশা
অিধদর

মািমক ও উ িশা অিধদর এর পিরমাপ
পিতর আেলােক িশা িতান সংা

মণালয়, মা.উ.িশ.অ. এর বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়ঃ দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৯, ২০১৮

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.৮] িশা সংা গেবষণা
পিরচালনা

[১.৮.১] পিরচালনাত গেবষণা
িশা সংা গেবষণা পিরচালনা,
ায়ন, িশণ, আজািতক ও
ানীয় সভা-কম শালা আেয়াজন

ইউিনভািস  অব াস কিমশন
ও াশনাল একািমক ফর
এেকশনাল ােনজেম

ইউিনভািস  অব াস কিমশন ও াশনাল
একািমক ফর এেকশনাল ােনজেম এর পিরমাপ
পিতর আেলােক পিরচালনাত গেবষণার সংা

মণালয়, ইউ.িজ.িস. ও নােয়ম এর
বািষ ক িতেবদন

[১.৯] বসরকাির িশা
িতানসহ পিরদশ ন ও িনরীা

[১.৯.১] পিরদিশ ত িশা
িতান

বসরকাির িশা িতানসহ
পিরদশ ন ও িনরীা

ডাইেরেরট অফ অিডট এ
ইেপকশন

ডাইেরেরট অফ অিডট এ ইেপকশন এর পিরমাপ
পিতর আেলােক পিরদিশ ত িশা িতান সংা

মণালয় ও িড.আই.এ এর বািষ ক
িতেবদন

[১.১০] িশা আইন, ২০১৮
ণয়ন

[১.১০.১] আইন ণীত িশা আইন ণয়ন মণালয়
মণালয় এর পিরমাপ পিতর আেলােক িশা আইন
ণয়ন

মণালয়

[১.১১] ছাীেদর উশন িফ
মওফ

[১.১১.১] উপকারেভাগী ছাী ছাীেদর উশন িফ মওফ
মািমক ও উ িশা
অিধদর

মািমক ও উ িশা অিধদর এর পিরমাপ
পিতর আেলােক উশন িফ মওফত ছাী

মণালয়, মা.উ.িশ.অ. এর বািষ ক
িতেবদন।

[২.১] নন িবিবালয় াপন

[২.১.১] ািপত সরকাির
িবিবালয়

নন িবিবালয় াপন ইউিনভািস  াস কিমশন
ইউিনভািস  াস কিমশন এর পিরমাপ পিতর
আেলােক সরকাির িবিবালয় াপন সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন এর িতেবদন

[২.১.২] বসরকাির িবিবালয়
াপেনর জ সাতা
যাচাইেয়র িতেবদন

নন িবিবালয় াপন ইউিনভািস  াস কিমশন
ইউিনভািস  াস কিমশন এর পিরমাপ পিতর
আেলােক বসরকাির িবিবালয় াপন সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন এর িতেবদন

[২.২] িবিবালয়সেহর ভৗত
অবকাঠােমা উয়ন

[২.২.১] িনিম ত একােডিমক
ভবন

িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমাগত
িবধা

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম ও ইউিনভািস 
াস কিমশন

ইউিনভািস  াস কিমশন ও এেকশনাল
ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ পিতর
আেলােক িনিম ত একােডিমক ভবন সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন ও এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম এর িতেবদন

[২.২.২] িনিম ত ছা হল
িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমাগত
িবধা ছা হল তির

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম ও ইউিনভািস 
াস কিমশন

ইউিনভািস  াস কিমশন ও এেকশনাল
ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ পিতর
আেলােক িনিম ত ছা হল সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন ও এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম এর িতেবদন

[২.২.৩] িনিম ত ছাী হল
িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমাগত
িবধা ছাী হল তির

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম ও ইউিনভািস 
াস কিমশন

ইউিনভািস  াস কিমশন ও এেকশনাল
ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ পিতর
আেলােক িনিম ত ছাী হল সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন ও এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম এর িতেবদন

[২.২.৪] িনিম ত আবািসক ভবন
িবিবালেয়র ভৗত অবকাঠােমাগত
িবধা আবািসক ভবন িনম ান

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম ও ইউিনভািস 
াস কিমশন

ইউিনভািস  াস কিমশন ও এেকশনাল
ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ পিতর
আেলােক িনিম ত আবািসক ভবন সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন ও এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম এর িতেবদন

[২.৩] িবিবালয়সেহ
আই.িস../আই.. কাস 
চাকরণ

[২.৩.১] আই.িস../আই..
কাস  চা

িবিভ িবিবালেয় আই.িস.-
আই.. কাস  বতন

ইউিনভািস  াস কিমশন
ইউিনভািস  াস কিমশন এর পিরমাপ পিতর
আেলােক আই.িস.-আই.. কাস  বতন সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন এর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.৪] িবিবালয়সেহ নন
িবভাগ চাকরণ

[২.৪.১] চাত িবভাগ
িবিভ িবিবালেয় নন িবভাগ
চা

ইউিনভািস  াস কিমশন
ইউিনভািস  াস কিমশন এর পিরমাপ পিতর
আেলােক নন িবভাগ চার সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন এর িতেবদন

[২.৪.২] চাত ইনিউট
িবিভ িবিবালেয় নন
ইনিউট চা

ইউিনভািস  াস কিমশন
ইউিনভািস  াস কিমশন এর পিরমাপ পিতর
আেলােক নন িবভাগ চার সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন এর িতেবদন

[২.৫] গেবষকেদর জ দশীয়
এবং আজািতক িবমান
নটওয়ােকর েযাগ িবধা
িকরণ

[২.৫.১] িবিবালয় িভিক
নটওয়ােক িবধােভাগী
গেবষকেদর কভােরজ

গেবষণার  তিরর জ এক
নটওয়াক চা

ইউিনভািস  াস কিমশন
ইউিনভািস  াস কিমশন এর পিরমাপ পিতর
আেলােক নটওয়াক চার সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন এর িতেবদন

[২.৬] িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণা

[২.৬.১] এম.এস.
িশা িশণ সংা িবিভ
িবষেয়র উপর গেবষণা

ইউিনভািস  াস কিমশন ও
ানেবইস

ইউিনভািস  াস কিমশন ও ানেবইস
মণালয়, ইউিনভািস  াস
কিমশন ও ানেবইস এর িতেবদন।

[২.৬.২] িপ.এইচ.িড. গেবষণা
িশা িশণ সংা িবিভ
িবষেয়র উপর গেবষণা

ইউিনভািস  াস কিমশন ও
ানেবইস

ইউিনভািস  াস কিমশন ও ানেবইস এর
পিরমাপ পিতর আেলােক গেবষণার সংা

মণালয়, ইউিনভািস  াস
কিমশন ও ানেবইস এর িতেবদন।

[২.৬.৩] এম.িফল.
িশা িশণ সংা িবিভ
িবষেয়র উপর গেবষণা

ইউিনভািস  াস কিমশন ও
ানেবইস

ইউিনভািস  াস কিমশন ও ানেবইস
মণালয়, ইউিনভািস  াস
কিমশন ও ানেবইস এর িতেবদন।

[২.৬.৪] উতর গেবষণা
িশা িশণ সংা িবিভ
িবষেয়র উপর গেবষণা

ইউিনভািস  াস কিমশন ও
ানেবইস

ইউিনভািস  াস কিমশন ও ানেবইস
মণালয়, ইউিনভািস  াস
কিমশন ও ানেবইস এর িতেবদন।

[২.৭] ািতািনক পয ােয় মান
িনিতকরণ বাপনা সেলর
মােম একােডিমক াাম
ায়ন

[২.৭.১] ািয়ত একােডিমক
াাম

ািতািনক পয ােয় মান িনিতকরণ
বাপনা সেলর মােম
একােডিমক াাম ায়ন

ইউিনভািস  াস কিমশন
ইউিনভািস  াস কিমশন এর পিরমাপ পিতর
আেলােক ািয়ত একােডিমক াাম সংা

মণালয় ও ইউিনভািস  াস
কিমশন এর িতেবদন

[৩.১] অনসর এলাকার িশা
িতােন নন ণীক িনম াণ

[৩.১.১] নন িনিম ত ণীক
ভৗগিলকভােব অনসর এলাকায়
নন ণীক িনম াণ

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম

এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ
পিতর আেলােক িশা িতােন নন ণীকের
সংা

মণালয় ও ই.ই.িড. এর বািষ ক
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.২] ছা-ছাীেদর উপি
দান

[৩.২.১] উ মািমক ের
উপি া ছাী

উ-মািমক ের ছাীেদর উপি
দান

মািমক ও উ িশা
অিধদর

মািমক ও উ িশা অিধদর এর পিরমাপ
পিতর আেলােক উ-মািমক ের ি া ছাী
সংা

মণালয় ও মা.উ.িশ.অ. এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২.২] িডী ের উপি া
ছা

িডী ের ছােদর উপি দান ধানমীর িশা সহাযতা া
ধানমীর িশা সহায়তা া এর পিরমাপ পিতর
আেলােক িডী ের ি া ছা সংা

মণালয় ও ধানমীর িশা
সহায়তা া এর বািষ ক িতেবদন

[৩.২.৩] িডী ের উপি া
ছাী

িডী ের ছাীেদর উপি দান ধানমীর িশা সহায়তা া
ধানমীর িশা সহায়তা া এর পিরমাপ পিতর
আেলােক ি া ছাী সংা

মণালয় ও ধানমীর িশা
সহায়তা া এর বািষ ক িতেবদন

[৩.২.৪] মািমক ের উপি
া ছা

মািমক ের ছােদর উপি
দান

মািমক ও উ িশা
অিধদর

মািমক ও উ িশা অিধদর এর পিরমাপ
পিতর আেলােক মািমক ের ি া ছা
সংা

মণালয় ও মা.উ.িশ.অ. এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] ছা-ছাীেদর উপি
দান

[৩.২.৫] মািমক ের উপি
া ছাী

মািমক ের ছাীেদর উপি
দান

মািমক ও উ িশা
অিধদর

মািমক ও উ িশা অিধদর এর পিরমাপ
পিতর আেলােক মািমক ের ি া ছাী
সংা

মণালয় ও মা.উ.িশ.অ. এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.২.৬] উ মািমক ের
উপি া ছা

উ-মািমক ের ছােদর উপি
দান

মািমক ও উ িশা
অিধদর

মািমক ও উ িশা অিধদর এর পিরমাপ
পিতর আেলােক উ-মািমক ের ি া ছা
সংা

মণালয় ও মা.উ.িশ.অ. এর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] পাবিলক পরীার
ফলাফেলর িভিেত িশাথেদর
ি দান

[৩.৩.১] ি া িশাথ
পাবিলক পরীার ভাল ফলাফেলর
িভিেত িশাথেদর ি দান

মািমক ও উ িশা
অিধদর

মািমক ও উ িশা অিধদর এর পিরমাপ
পিতর আেলােক ি া িশাথ সংা

মণালয় ও মা.উ.িশ.অ. এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] মািমক িবালেয়র
িশকগণেক িশন দান

[৪.১.১] িশণ া িশক
মািমক িবালেয়র িশকগণেক
িশন দান

মািমক ও উ িশা
অিধদর

মািমক ও উ িশা অিধদর এর পিরমাপ
পিতর আেলােক িশণ া িশক সংা

মণালয় ও মা.উ.িশ.অ. এর বািষ ক
িতেবদন

[৪.২] আই.িস.. িবষেয়
িশকেদর িশণ

[৪.২.১] আই.িস..ত িশণ
া িশক

আই.িস.. িবষেয় িশকেদর
িশণ

বাংলােদশ েরা অব
এেকশনাল ইনফরেমশন এ
াসকস

বাংলােদশ েরা অব এেকশনাল ইনফরেমশন এ
াসকস এর পিরমাপ পিতর আেলােক িশণ
া িশক সংা

মণালয় ও ানেবইস এর বািষ ক
িতেবদন

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

[৪.৩.১] পািরশত াথ

িনবন সনদধারী আহী াথেদর
ম হেত মধার িভিেত বসরকাির
িশা িতােন িশক িনেয়াগ
দােনর জ পািরশ

বসরকাির িশক িনবন ও
তয়ন কপ

বসরকাির িশক িনবন ও তয়ন কপ এর
পিরমাপ পিতর আেলােক সনদা িশেকর সংা

মণালয় ও এন..আর.িস.এ. এর
বািষ ক িতেবদন

[৪.৪] িশা শাসন ও বাপনা
সংা িশণ

[৪.৪.১] িশিত িশক ও
কম কতা

িশক ও কম কতাগণেক িশণ
দান

জাতীয় িশা বাপনা
একােডিম

জাতীয় িশা বাপনা একােডিম এর পিরমাপ
পিতর আেলােক িশণা িশক ও কম কতার
সংা

মণালয় ও জাতীয় িশা বাপনা
একােডিম
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৫.১] িশা িতােন ছাীেদর
টয়েলট তির

[৫.১.১] িনিম ত টয়েলট
িশা িতােন ছাীেদর টয়েলট
তির

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম

এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ
পিতর আেলােক িশা িতােন তিরত টয়েলট
সংা

মণালয় ও ই.ই.িড. এর বািষ ক
িতেবদন।

[৫.২] িতবী ছা-ছাীেদর
জ রা তির

[৫.২.১] তিরত রা
িতবী ছা-ছাীেদর জ রা
তির

এেকশনাল ইিিনয়ািরং
িডপাট েম

এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম এর পিরমাপ
পিতর আেলােক িতবীেদর জ তিরত রা
সংা

মণালয় ও ই.ই.িড. এর বািষ ক
িতেবদন।
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

মণালয় িম মণালয় নন িনিম ত ণীক িশা িতান িনম ােণর জ েয়াজনীয় িম বরা অথবা অিধহণ
নন িশা িতান িনম ােণর জ িম
অিধহণ

িম হেণ জলতা

মণালয় িম মণালয় ািপত িরেসাস  সার িশা িতান িনম ােণর জ েয়াজনীয় িম বরা অথবা অিধহণ
নন িশা িতান িনম ােণর জ িম
অিধহণ

িম হেণ জলতা

মণালয় িম মণালয় নন ভবেন িনিম ত িণক িশা িতান িনম ােণর জ েয়াজনীয় িম বরা অথবা অিধহণ
নন িশা িতান িনম ােণর জ িম
অিধহণ

িম হেণ জলতা




