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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 িশণ কােস র ২২; ৩ ােচর মােম ৯,১৮৩জন িশণাথেক িশণ দান করা
হেয়েছ। ১৭ িশণ কাস -ি◌কনেট পিরমাজন করা হেয়েছ। ৩৭ গেবষণা কম  সাদন করা হেয়েছ। পশাগত দতা ির লে
১৯১জন নােয়ম অষদ সদ এবং কম চারীেক ইন-হাউজ িশণ দান করা হেয়েছ। এছাড়াও ৩৩জন কম কতা/কম চারীেক দেশর মে
িবিভ িতােন (িবিপএিস ও এনএিপিড ইতািদ) িশেণর জ পাঠােনা হেয়েছ। এসমেয় ২৪জন কম কতা িবেদেশ িশণ হণ
কেরেছন। বাংলােদশ ইউেনো কিমশেনর অথ ায়েন এসএসিসইএম িশণ কােস র ায়াল তকরণ স হেয়েছ। দেশর িবিভ
জলায় অবিত ােটলাইট িরেসাস  সাের ইএল কাস  চা হেয়েছ। রাতন অিডেটািরয়াম সংার কের আিনকায়ন করা হেয়েছ। 
কনফাের ম তরী ও সিতকরণ স হেয়েছ। এক নন কিউটার াব াপন ও রাতন ােব নন কিউটার সংেযাজন
করা হেয়েছ। রাতন িবান ভবেনর াপক সংার ও উয়ন কের সখােন আট ক তির করা হেয়েছ এবং েয়াজনীয় িশা উপকরন
ও আসবাব ারা সিতকরেণর বা নয়া হেয়েছ। এরফেল নােয়েমর িশেণর সমতা অেনকাংেশ ি পােব । িশেণর নগতমান
ির লে ৫৫জন নােয়ম অষদেক াপটপ দান করা হেয়েছ। বতমােন এসএসিসইএম ও এিসইএম কােস র িশণাথগণ িশা
সফের িবেদশমেনর েযাগ পােন। ইেতামে এিসইএম ও এসএসিসইএম কােস র আওতায় বেদিশক িশাসফের (নােয়ম কম কতাসহ)
৪৪৯জন িশণাথ ভারত, নপাল, টান, মালেয়িশয়া ও িসংগার সফর কেরেছন।

সমা এবং চােলসহ:

৩,২০০ (ায়) জন িবিসএস (সাধারণ িশা) কাডার কম কতা িনয়ািদ িশেণর অেপায় রেয়েছন;
িনয়ািদ িশেণ াকলগ থাকায় িশণ কম িচেক ছয়মােস উীত করেত না পারা;
িণাথর লনায় হােেলর সীট সংার তা;
িশকের দতা ির জ দশীয় এবং বেদিশক িশেণর েযােগর অভাব;
এসএসিসইএম ও এিসইএম কােস র িশনাথগণ া কীট এলাউ হেত বিত রেয়েছন;
অা কাডার কম কতােদরমত িবিসএস (সাধারণ িশা) কাডার-এর িনয়ািদ িশণাথগনণর মে মধাতািলকায় শীষ ান
অিধকারীেদর  িবেদশসফেরর  েযাগ  তরীকরণ;
এসএসিসইএম ও এিসইএম কােস র (বেদিশক) িশাসফেরর ে সরকাির অথ  বরা অল;

ভিবৎ পিরকনা:

৩,০৮০ জন িশণাথর িশণ দান;
নন এক ইারকম এেচ াপন;
২০  গেবষণাকম  সাদন;
৬০  নন কিউটার সংহ ও এক নন কিউটার াব াপন;
সিত এক নন াংেয়জ াব চাকরণ।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৩,০৮০ জন িশণাথর িশণ দান;
নন এক ইারকম এেচ াপন;
২০  গেবষণাকম  সাদন;
৬০  নন কিউটার সংহ ও এক নন কিউটার াব াপন;
সিত এক নন াংেয়জ াব চাকরণ।
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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-

অিফস ধান, জাতীয় িশা বাপনা একােডিম

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ২০২০ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

“মানসত িশার জ দ িশক”

১.২ অিভল (Mission)
মানসত িশেণর মােম িশকগণেক িশা সংি শাসিনক বাপনা,  গেবষণা  ও পিরকনা  ণয়েণ দ,  মানিবক ও
নিতক েবােধ স এবং দশেেম উু কের গেড় তালা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িশকেদর পশাগত দতা উয়ণ, মানিবক ও নিতক েবােধর িবকাশ ও দশেেম উুকরণ;
২. মািমক ও উ িশার নগতমান িনিতকরেণ িশা গেবষণা ও িশা িবষয়ক কাশণা;
৩. িশেণর িশাম ও িশণ কােলার নয়ণ;
৪. দেশ ও িবেদেশ নামধ িশা/িশণ িতােনর সােথ কায কর সহেযািগতা ি;
৫. িশা বাপনায় শাসনেক শিশালী করা।
৬. শাসেনর উয়ন
৭. জনেসবার উয়ন ঘটােনা
৮. আিথ ক বাপনার উয়ন
৯. বািষ ক কম সাদন ি (এ.িপ.এ.) পিতর ফর কায ম

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশণ দান: নােয়ম ২৫ ধরেনর িশণ দান করেছ এবং িশেনর তািদ ওেয়বসাইেট কাশ করা;
২. িশা ে নীিত িনধ ারন ও সংাের সহায়তা দােনর জ গেবষণা কায ম পিরচালনা কের থােক। িনয়িমত নােয়ম
জান াল ও িনউজ লটার নােয়ম হেত কািশত হয়;
৩. নােয়েমর অাহত উয়েনর লে কিমর মােম িশণ কােলার নয়ণ ও িশােমর জ ওয়াকশপ/
সিমনার  আেয়াজন;
৪. িবিভ দেশর িশা িতােন ানাজেনর উেে নােয়ম হেত িশণাথ রণ;
৫. িশা সংা িবিভ কম িচর উপর গেবষণাকায  সাদন এবং তার ায়ণ করা; জাতীয় এবং আজািতক পয ােয়
সিমনার / কম শালার আেয়াজন কের আলাপ আেলাচনার েযাগ কের দয়া।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

মানসত িশা
িশণা মািমক ও
উিশা সংি িশক ও
িতান ধােনর সংা

সংা ৩২.৩৯ ২৭.৬২ ৩০.৮০ ৩৬.০০ ৪০.০০

১. িশা মণালয় ২. অথ  মণালয় ৩. মািমক ও উ
িশাঅিধদর ৪. িহসাবরণ কম কতার কায ালয়, ঢাকা ৫.
সরকাির ও বসরকাির কেলজ ৬. মািমক পয ােয়র িশা
িতান ৭. জলা িশা অিফস ও িশাসংি দর সহ

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ,
নােয়ম, িশণ ও বাবায়ন
িবভাগ, নােয়ম, শাসন ও
অথ  িবভাগ, নােয়ম

িশােে উাবন সািদত গেবষণা সংা ১২ ১৫ ২০ ২০ ২০
১. িশা মণালয় ২. অথ  মণালয় ৩. িহসাবরণ কম কতার
কায ালয়, ঢাকা

গেবষণা ও তায়ন িবভাগ,
নােয়ম

িশানীিত ও িশা আইন
বাবায়ন

সািদত গেবষণা জান ােল
কাশ- িনউজেলটার ও গেবষণা
জান াল (4+2)

সংা ০৬ ০৬ ০৬ ০৬ ০৬
১. িশা মণালয় ২. অথ  মণালয় ৩. িহসাবরণ কম কতার
কায ালয়, ঢাকা

গেবষণা ও তায়ন িবভাগ,
নােয়ম

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িশকেদর
পশাগত দতা
উয়ণ, মানিবক ও
নিতক
েবােধর িবকাশ
ও দশেেম
উুকরণ;

১০

[১.১] উিশা ও মািমক
পয ােয়র িশক এবং
কম কতাগণ-ক িশণ
দান করা

[১.১.১] িশিত উিশা
িশক ও কম কতাের সংা

সমি শত ২ ৭.১১ ৭.৪০ ৮.৪৫ ৭.৬০ ৬.৭৬ ৬.০০ ৫.৫০ ৮.৪০ ৮.৪৫

[১.১.২] িনয়ািদ সমি শত ২ ৫.৬৬ ৬.০০ ৬.০০ ৫.৪০ ৪.৮০ ৪.৫০ ৪.৪০ ৯.৬৫ ১১.৪০

[১.১.৩] এসএসিসইএম সমি শত ২ ০.৭৪ ০.৭৯ ০.৭০ ০.৬৩ ০.৫৬ ০.৫৩ ০.৫০ ০.৭৫ ০.৭০

[১.১.৪] এিসইএম সমি শত ১ ১.৫৩ ১.৫০ ১.৪০ ১.২৬ ১.১২ ১.১০ ১.০৮ ১.৪৫ ১.৪০

[১.১.৫] িশা শাসন ও
বাপনা (কেলজ)

সমি শত ১ ১.৭৩ ২.৪৬ ২.৪৫ ২.২০ ১.৯৬ ১.৯০ ১.৮৫ ২.৪০ ২.৪৫

[১.১.৬] িশিত মািমক
পয ােয়র িশক ও কম কতার
সংা

সমি শত ১ ১৩.৪৯ ৬.২৭ ৯.৩৫ ৮.৪১ ৭.৪৮ ৭.৪০ ৭.৩৫ ১০.৯৫ ১৩.১৫

[১.১.৭] িশা শাসন ও
বাপনা (মািমক)

সমি শত ১ ২.১৩ ৩.২০ ২.৪৫ ২.২০ ১.৯৬ ১.৯০ ১.৮৫ ২.৪০ ২.৪৫

[২] মািমক ও
উ িশার
নগতমান
িনিতকরেণ
িশা গেবষণা ও
িশা িবষয়ক
কাশণা;

১০
[২.১] িশা এবং িশণ
সংা িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণা কায  সাদন করা

[২.১.১] সািদত গেবষণা সমি সংা ১০ ১২ ১৫ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০ ২০

[৩] িশেণর
িশাম ও
িশণ
কােলার নয়ণ;

১০

[৩.১] কিমর মােম
িশণ কােলার নয়ণ ও
িশােমর জ ওযাকশপ/
সিমনার আেয়াজন

[৩.১.১] ণীত িনং
কােলার

সমি সংা ৫ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১

[৩.১.২] সািদত
ওয়াকশপ/সিমনার

সমি সংা ৫ ০৬ ০৭ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৯ ১০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] দেশ ও
িবেদেশ নামধ
িশা/িশণ
িতােনর সােথ
কায কর
সহেযািগতা ি;

১০

[৪.১] িবিভ দেশর িশা
িতােন ানাজেনর
উেে নােয়ম হেত
িশণাথ রণ

[৪.১.১] িশণাথেদর িবিভ
দেশর িশা িতােন িশা
সফের রণ

সমি শতক ১০ ২.২০ ২.২৫ ২.৩০ ২.২৫ ২.২০ ২.১০ ২.০৫ ২.৪০ ২.৪৫

[৫] িশা
বাপনায়
শাসনেক
শিশালী করা।

১০

[৫.১] িশা সংা িবিভ
কম িচর উপর গেবষণাকায 
সাদন এবং তার ায়ণ
করা; জাতীয় এবং
আজািতক পয ােয়
সিমনার/ কম শালার
আেয়াজন কের আলাপ
আেলাচনার েযাগ কের
দয়া

[৫.১.১] সািদত গেবষণা
জান ােল কাশ

সমি সংা ৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪

[৫.১.২] জাতীয় এবং
আজািতক পয ােয়
সিমনার/কম শালার আেয়াজন

সমি সংা ৪ ২০ ২১ ২২ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ২৪ ২৫

[৫.১.৩] নােয়ম ওেয়বসাইেট
িশণ সংা সকল ত
কাশ

তািরখ তািরখ ২

[৬] শাসেনর
উয়ন

৮

[৬.১] ত অিধকার আইেনর
অসরণ এবং সই অযায়ী
সবা দান

[৬.১.১] ত অিধকার আইন
এবং এতদসংা অা
িবধানাবলীেত উেিখত ত
ওেয়বসাইেট কাশ

সমি সংা ২ ০০ ০০ ০৩ ০২ ০১ ০৪ ০৫

[৬.২] অিভেযাগ িতকার
বা

[৬.২.১] অিভেযাগ িতকার
বা অযায়ী সবা দান
করা

সমি সংা ১

[৬.৩] জাতীয় াচার
কৗশেলর কম পিরকনা
ণয়ন এবং এর বাবায়ন

[৬.৩.১] ২০১৬-২০১৭
অথ বছের জাতীয় াচার
কৗশেলর কম পিরকনা ণয়ন
এবং এিথ কিমর অেমাদন
হণ

সমি সংা ২



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৭] জনেসবার
উয়ন ঘটােনা

৭

[৭.১] নাগিরক সনেদর
বাবায়ন

[৭.১.১] নাগিরক সনদ ত
করা এবং মণালেয়র
অেমাদন নয়া

তািরখ তািরখ ২

[৭.১.২] ওেয়বসাইট, িনং
ািশওর, রিনকা ও অা
মােম নাগিরক সনদ কাশ
করা

তািরখ তািরখ ২

[৭.২] উাবন সেহর
বাবায়ন

[৭.২.১] উাবন গেলর
বাবািয়ত িসা

সমি সংা ৬ ০৪ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৬

[৮] আিথ ক
বাপনার উয়ন

৫

[৮.১] বােজট বাপনা
কিমর (িবএমিস)
কম পিরিধ অযায়ী
কম সাদন

[৮.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা তকরণ এবং অথ 
িবভােগর িনকট মািসক
বােজট বাবায়ন িতেবদন
উপাপন

সমি শতকরা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৮.১.২] মািসক িভিেত
বােজট বাপনা কিম
পিরবীিত কািত লমাার
িবপরীেত ত অজন

সমি শতকরা ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৮.২] িনরীা দতার
উয়ন

[৮.২.১] বছেরর উেেযা
িনরীা আপি মীমাংসার
শতকরা হার

সমি শতকরা ১ ৯০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৮.৩] ২০১৭-২০১৮
অথ বছেরর কম সাদন
ির খসড়া সময়মত
উপাপন করা

[৮.৩.১] যথাসমেয় উপাপন সমি শতকরা ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৯] বািষ ক
কম সাদন ি
(এ.িপ.এ.) পিতর
ফর কায ম

৫
[৯.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এ.িপ.এ.) সাদন

[৯.১.১] ি বাবায়ন সমি শতকরা ৫ ৯৭.৫ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

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] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

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

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

গড় % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন
ই-সািভ স চাত

তািরখ তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
সেহর হালনাগাদত
ডাটােবইজ ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

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

তািরখ তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

গড় % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

সমি % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সমি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

সমি
জনঘা
*

১ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

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

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪ ৩

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

সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

আিম, অিফস ধান, 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  অিফস  ধান,  জাতীয়  িশা  বাপনা
একােডিম-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অিফস ধান
জাতীয় িশা বাপনা একােডিম

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ নােয়ম জাতীয় িশা বাপনা একােডিম

২ িপিবএম পারফরা াইজড ােনজেম



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, িডেসর ১৩, ২০১৮ ১২:৫০ া: ১৯ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০৮, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ
মাণক

উপা


[১.১] উিশা ও মািমক পয ােয়র িশক এবং কম কতাগণ-ক
িশণ দান করা

[১.১.১] িশিত উিশা িশক ও কম কতাের সংা িবিভ কাস  নােয়ম সংখা নােয়ম

[১.১.২] িনয়ািদ
৩৩ ও ৩৪ তম
িবিসএস

নােয়ম সংা নােয়ম

[১.১.৩] এসএসিসইএম
িবিভ কেলেজর
আাপকগণ

নােয়ম সংা নােয়ম

[১.১.৪] এিসইএম
সহেযাগী
আাপকণ

নােয়ম সংা নােয়ম

[১.১.৫] িশা শাসন ও বাপনা (কেলজ)

[১.১.৬] িশিত মািমক পয ােয়র িশক ও কম কতার সংা
িবিভ কেলেজর
ধান

নােয়ম সংা নােয়ম

[১.১.৭] িশা শাসন ও বাপনা (মািমক)

[২.১] িশা এবং িশণ সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা
কায  সাদন করা

[২.১.১] সািদত গেবষণা

[৩.১] কিমর মােম িশণ কােলার নয়ণ ও িশােমর
জ ওযাকশপ/ সিমনার আেয়াজন

[৩.১.১] ণীত িনং কােলার

[৩.১.২] সািদত ওয়াকশপ/সিমনার

[৪.১] িবিভ দেশর িশা িতােন ানাজেনর উেে নােয়ম
হেত িশণাথ রণ

[৪.১.১] িশণাথেদর িবিভ দেশর িশা িতােন িশা সফের রণ

[৫.১] িশা সংা িবিভ কম িচর উপর গেবষণাকায  সাদন
এবং তার ায়ণ করা; জাতীয় এবং আজািতক পয ােয় সিমনার/
কম শালার আেয়াজন কের আলাপ আেলাচনার েযাগ কের দয়া

[৫.১.১] সািদত গেবষণা জান ােল কাশ

[৫.১.২] জাতীয় এবং আজািতক পয ােয় সিমনার/কম শালার আেয়াজন

[৫.১.৩] নােয়ম ওেয়বসাইেট িশণ সংা সকল ত কাশ

[৬.১] ত অিধকার আইেনর অসরণ এবং সই অযায়ী সবা
দান

[৬.১.১] ত অিধকার আইন এবং এতদসংা অা িবধানাবলীেত উেিখত ত
ওেয়বসাইেট কাশ

[৬.২] অিভেযাগ িতকার বা [৬.২.১] অিভেযাগ িতকার বা অযায়ী সবা দান করা

[৬.৩] জাতীয় াচার কৗশেলর কম পিরকনা ণয়ন এবং এর
বাবায়ন

[৬.৩.১] ২০১৬-২০১৭ অথ বছের জাতীয় াচার কৗশেলর কম পিরকনা ণয়ন এবং এিথ
কিমর অেমাদন হণ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ
মাণক

উপা


[৭.১] নাগিরক সনেদর বাবায়ন
[৭.১.১] নাগিরক সনদ ত করা এবং মণালেয়র অেমাদন নয়া

[৭.১.২] ওেয়বসাইট, িনং ািশওর, রিনকা ও অা মােম নাগিরক সনদ কাশ করা

[৭.২] উাবন সেহর বাবায়ন [৭.২.১] উাবন গেলর বাবািয়ত িসা

[৮.১] বােজট বাপনা কিমর (িবএমিস) কম পিরিধ অযায়ী
কম সাদন

[৮.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা তকরণ এবং অথ  িবভােগর িনকট মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন উপাপন

[৮.১.২] মািসক িভিেত বােজট বাপনা কিম পিরবীিত কািত লমাার
িবপরীেত ত অজন

[৮.২] িনরীা দতার উয়ন [৮.২.১] বছেরর উেেযা িনরীা আপি মীমাংসার শতকরা হার

[৮.৩] ২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর কম সাদন ির খসড়া সময়মত
উপাপন করা

[৮.৩.১] যথাসমেয় উপাপন

[৯.১] বািষ ক কম সাদন ি (এ.িপ.এ.) সাদন [৯.১.১] ি বাবায়ন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


