
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

জাতীয় িশা বাপনা একােডিম

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

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

২৪

[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,
মাদরাসা ও িডইও)

সংা ৪ ২৩০ ২০০ ১৮০ ১৬৫ ১৫০ ২০২

[১.১.২] িনয়ািদ িশণ দান সংা ৪ ৭৮০ ৭৬০ ৭৩০ ৬৮০ ৬৪০ ৮২৫

[১.১.৩] মািমক পয ােয়র
িশকেদর িশণ দান

সংা ৩ ৯৫০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৪৩০

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

সংা ৩ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১১১

[১.১.৫] এসএসিসইএম িশণ
দান

সংা ২ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৭৪

[১.১.৬] এিসইএম িশণ দান সংা ২ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৪০

[১.১.৭] আইিস িশণ দান সংা ২ ২৫০ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১২৭

[১.২] দেশ ও িবেদেশ
নামধ িশা/
িশণ িতােন িশা
সফর ও সহেযািগতা
ি

[১.২.১] দেশ ও িবেদেশ নামধ
িশা/ িশণ িতােন
িশণাথসহ িশা সফর

সংা ২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০

[১.২.২] দেশ ও িবেদেশ নামধ
িশা/ িশণ িতােনর সােথ
িশা সংা িবষেয় সমেঝাতা /
সহেযািগতা ি

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৭

২
িশার ণগত মান
িনিতকরেণ িশা
গেবষণা ও কাশনা

২২

[২.১] িশা ও িশণ
সংা িবিভ িবষেয়র
উপর গেবষণা

[২.১.১] সািদত গেবষণা সংা ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১

[২.২] গেবষণা/ কাশনা
সংা কম শালা/
সিমনার আেয়াজন

[২.২.১] গেবষণা/কাশনা সংা
কম শালা আেয়াজন

সংা ৬ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৮ ১০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৩] িশা ও গেবষণা
সংা কাশনা

[২.৩.১] নােয়ম িনউজেলটার কাশ সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[২.৩.২] নােয়ম জান াল কাশ সংা ২ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

কম শালা/সিমনার
আেয়াজন এবং
ইেনােভশন
শােকিসং

১৪

[৩.১] এিপএ, এসিডিজ,
পক ও ইশেতহার
বাবায়ন সংা
কম শালা/সিমনার
আেয়াজন

[৩.১.১] এিপএ বাবায়ন ও মাণক
সংা কম শালা আেয়াজন

সংা ১ ১ ১

[৩.১.২] এসিডিজ/পক বাবায়ন
সংা কম শালা আেয়াজন

সংা ১ ১

[৩.২] িশণ
কােলার ণয়ন ও
িশণ কািরলাম
পিরমাজন সংা
কম শালা/সিমনার
আেয়াজন

[৩.২.১] িশণ কািরলাম
পিরমাজন সংা কম শালা
আেয়াজন

সংা ৩ ৩ ২ ৮

[৩.২.২] িশণ কােলার ণয়ন
সংা কম শালা আেয়াজন

সংা ১ ১

[৩.৩] শাসিনক ও
বাপনা দতা এবং
সবার মােনায়ন
সংা িশণ
কম শালা আেয়াজন

[৩.৩.১] শাসিনক ও বাপনা
িবষয়ক কম শালা আেয়াজন

সংা ২ ২

[৩.৪] িশণাথ কক
কম শালা/সিমনার
আেয়াজন

[৩.৪.১] এিসইএম/এসএসিসইএম
কাস র িশণাথ কক
আেয়ািজত কম শালা

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[৩.৫] িনয়ািদ
িশণাথেদর মােম
ইেনােভশন শােকিসং
াাম আেয়াজন

[৩.৫.১] িনয়ািদ কাস র
িশণােথেদর ইেনােভশন
শােকিসং

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[৩.৬] জাতীয় িশা /
গেবষণা সেলন
আেয়াজন

[৩.৬.১] িশা ও গেবষণা িবষয়ক
জাতীয় সেলন আেয়াজন

সংা ২ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

িশণ কােলার
ও কম পিরকনা
ণয়ন এবং পক
বাবায়ন

১০

[৪.১] বািষক
কম পিরকনা ও
িশণ কােলার
ণয়ন

[৪.১.১] িনং কােলার ণয়ন তািরখ ৭ ৩১-০৫-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩ ৩১-০৭-২০২৩ ১৪-০৮-২০২৩ ৩১-০৮-২০২৩

[৪.১] বািষক
কম পিরকনা ও
িশণ কােলার
ণয়ন

[৪.১.২] বািষ ক কম পিরকনা
ণয়ন

তািরখ ১ ৩১-০৭-২০২২ ১৬-০৮-২০২২ ১০-০৯-২০২২ ২৯-০৯-২০২২ ০৬-১০-২০২২ ২৮-০৭-২০২২

[৪.২] বািষক
কম পিরকনা,
এসিডিজ, পক ও
ইশেতহার বাবায়ন

[৪.২.১] বািষক কম পিরকনা
বাবায়ন িতেবদন

সংা ১ ১

[৪.২.২]
এসিডিজ/পক(ইশেতহার)
বাবায়ন িতেবদন

সংা ১ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ১১

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৬

*সামিয়ক (provisional) ত


