
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, ২০২১

জাতীয় িশা বাপনা একােডিম

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

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

২০

[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 ও মাদরাসা)

সংা ৪ ২২৫ ২০২ ১৮০ ১৫৬ ১৩৫ ৩৮

[১.১.২] িনয়ািদ িশণ
দান

সংা ৪ ২৪৭ ২২২ ১৯৮ ১৭৩ ১৪৮ ৩১৪

[১.১.৩] মািমক
পয ােয়র িশক ও িশা
শাসেন কম রত
কম কতােদর িশণ
দান

সংা ৩ ৬১০ ৫৪৯ ৪৮৮ ৪২৭ ৩৬৬ ২০০

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

সংা ৩ ২২৫ ২০২ ১৮০ ১৫৬ ১৩৫ ১৪৩

[১.১.৫] এসএসিসইএম
িশণ দান

সংা ২ ৬২ ৫৬ ৫০ ৪৩ ৩৭ ৪০

[১.১.৬] এিসইএম
িশণ দান

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪০

[১.১.৭] আইিস িশণ
দান

সংা ২ ২২৫ ২০২ ১৮০ ১৫৬ ১৩৫ ১৫১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

মািমক ও
উ িশার
ণগতমান
িনিতকরেণ
িশা গেবষণা
ও কাশনা

২০

[২.১] িশা এবং
িশণ সংা িবিভ
িবষেয়র উপর গেবষণা

[২.১.১] সািদত
গেবষণা

সংা ১০ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ১৫

[২.২] িশা ও গেবষণা
কাশন এবং জাতীয় ও
আজািতক পয়ােয়
সিমনার/কম শালার
আেয়াজন

[২.২.১] নােয়ম
িনউজেলটার কাশ

সংা ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ১

[২.২.২] জাতীয় এবং
আজািতক পয ােয় িশা
গেবষণা
সিমনার/কম শালর
আেয়াজন

সংা ৪ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ৬

[২.২.৩] গেবষণা জান াল
কাশ

সংা ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১

৩

িশণ
কােলার
ণয়ন এবং
িশণ
িশাম
পিরমাজন

১৭

[৩.১] িশণ
কােলার ণয়ন ও
িশণ িশাম
পিরমাজেনর জ
কম শালা/সিমনার
আেয়াজন

[৩.১.১] িনং কােলার
ণয়ন

তািরখ ৯ ৩০-০৬-২০২০ ২০-০৭-২০২০ ১৫-০৮-২০২০ ১৫-০৯-২০২০ ১৫-১০-২০২০ ০৮-০৭-২০২০

[৩.১.২] িশণ
িশাম পিরমাজেনর
জ সািদত
কম শালা/সিমনার

সংা ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

দেশ ও
িবেদেশ
নামধ
িশা/ িশণ
িতােন িশা
সফর ও
সহেযািগতা
ি

১০

[৪.১] িবেদশী
িশা/িশণ
িতােন ানাজেনর
উেে নােয়ম হেত
িশণাথগণেক িশা
সফের রণ ও কায কর
যাগােযাগ

[৪.১.১] িশণাথেদর
িবিভ দেশর
িশা/িশণ িতােন
িশা সফের রণ

সংা ৮ ১১৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

কািভড-১৯
জিনত কারেণ
কান িশক
ও
িশণাথেক
িবেদেশ িশা
সফের রণ
করা সব
হয়িন।

[৪.১.২] দেশ ও িবেদেশ
িবিভ িশা/িশণ
িতােনর সােথ কায কর
যাগােযাগ

সংা ২ ৩ ৩ ২ ২ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

িশা শাসেন
ু
বাপনায়
সহেযািগতা
করা।

৮

[৫.১] নাগিরক সনেদর
বাবায়ন

[৫.১.১] ওেয়বসাইেট
নাগিরক সনদ অযায়ী
িনং অড ারসহ অা
যাবতীয় িবষয় দশ ন

সংা ২ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ৩৪

[৫.১.২] নাগিরক সনদ
পিরমাজন

তািরখ ১ ৩০-১২-২০২০ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ২৫-০৮-২০২০

[৫.২] উাবনসেহর
বাবায়ন

[৫.২.১] উাবন দেলর
বাবািয়ত িসা

সংা ২ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৩

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

[৫.৩.১] ত অিধকার
আইন এবং এতদসংা
অা িবধানাবলীেত
উেিখত ত দান ও
তা ওেয়বসাইেট কাশ

শতকরা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

ত চেয়
কউ আেবদন
কেরিন।
তরাং
িতেবদন
দয়া সব
নয়।

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

[৫.৪.১] ২০২০-২১ অথ 
বছেরর জতীয় াচার
কৗশেলর কম পিরকনা
ণয়ন এবং এিথকস
কিমর অেমাদন দান

তািরখ ২ ৩০-১১-২০২০ ৩১-১২-২০২০ ১৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ২৬-০৭-২০২০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, 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 ম

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’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ 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, লাই ১৫, 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 ম

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 ৮৮

[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 ১১-০২-২০২১

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

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ১১-০৪-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১ ১



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৫, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৩৬.৮৬

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯৫

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


