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ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ২ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

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

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

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

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৫ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৬ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ২০ ............................................................................... 



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

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:

মাাসা  িশাধারার  সকল  েরর  ইসলািম  ও  আরিব  িবষয়সেহর  িশাম  ও  পািচ  িরিভউ;  সকল  িণর  ইসলািম  ও  আরিব
িবষয়সেহর পাক পিরমাজন; সাধারণ িশাধারার আবিক িবষয়সহ মাাসা িশাধারায় বতন; ইসলািম ও আরিব িবষেয়র
পােক সমসামিয়ক িবষয় যমন- নশা জাতীয় ের ফল, ইভিজং, জিবাদ ও সাসী কম কাের ফল, নারী িনয াতন িতেরাধ,
নারীর অিধকার, পিরেবশ ষণেরাধ, িতেম, দশেম এবং বাংলােদেশর মহান ি ও াধীনতার িবষয়ব অ করণ; সাধারণ
িশাধারার আবিক ও ঐিক িমেল মাট ৫৩ পাক মাাসা িশার বিশ উপেযাগী কের পিরমাজন; মাাসার িশাথেদর
ায়েন সাধারণ িবষয়সেহর পাশাপািশ রআন মািজদ এবং আকাঈদ ও িফকহ িবষেয় জনশীল -পিত বতন; জিডিস, দািখল ও
আিলম েরর রিজেশন ও ভিত এবং পরীার ফরম রণ অনলাইেন সকরেণর মােম মাাসা িশা বাপনা উয়ন; যথাযথ
গাপনীয়তা ও িনরাপা িনিতব ক পাবিলক পরীা হণ; িনধ ািরত সমেয় পরীার ফলাফল কাশ; পরীার ফলাফল িয়াকরণ ও
কাশ সংা কায েম দতা ও গিতশীলতা ি এবং সহজলভকরণ, একােডিমক াি ও সনদ িবতরণ সংা সবা দান
কায ম সহজীকরণ; মাাসার ২২১০ জন অ/পার ও িশক এবং বােড র ৩০০ জন কম চারীেক িশণ দান।

সমা এবং চােলসহ:

যথাসমেয় িশাম ড়াকরণ ও াপক িভিেত িশাম িবরণ; যথাযথ মান িনিতব ক যথাসমেয় পাক ণয়ন; পাবিলক
পরীাসেহর েবশপ বােড র পিরবেত মাাসায় িনরাপা িবধানব ক িকরণ; মিহলা, িতবি ও ত অল থেক বােড  আগত
সবা াথগণেক ততম সমেয়র মে সবা দান; বাংলােদশ মাাসা িশা বােড র কম কতা ও কম চারীেদর কম  দতা ি করা।

ভিবৎ পিরকনা:

• বােড র সকল কার সবা অনলাইন-এ দান ও সবাহীতা কক েদয় যাবতীয় িফ সানালী সবার মােম দােনর বাকরণ;
• বােড র সকল কম কতা ও কম চারীর আইিসসহ পশাগত িশণ দান;
• বােড র সকল রকড , নিথ ও ত িডিজটালাইজডকরণ;
• মাাসা পিরদশ ন কায ম জারদারকরণ;
• িশাম পিরমাজন ড়াকরণ ও পিরমািজত িশাম িবরণ;
• পিরমািজত িশােমর আেলােক আরিব ও ইসলািম িবষয়সেহর পাক ণয়ন;
• মাাসা িশাধারায় অত সাধারণ িশাধারার পাকসহ মাাসা িশার ভাবধারা অযায়ী তকরণ;
• সকল িণর পাকসেহর ইােরকভ িডিজটাল ভাস ন (IDMT) তকরণ এবং িশকেদর িশণ দান;
• মাাসার আরিব িবষেয়র িশকগেণর আরিব ভাষায় কেথাপকথন িবষয়ক িশণ দান;
• বােড র ২০তলা ফাউেশনসহ ১৫তলা িবিশ মািপারপাস ভবন িনম াণ করা।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

আরিব ও ইসলািম িবষয়সেহর ৩২ পাক পিরমাজন;
পাবিলক পরীাসেহর ফলাফল ৬০ িদন মেত ৪০ িদন এবং উরপ নঃিনরীণ ফলাফল ৩০ িদেনর মে কাশ;
অনলাইন কায েমর মােম মাাসা বাপনার মােনায়ন;
১৫০০ জন অ/পার/ক সিচব/িশকেক পশাগত িশণ দান;
ি ও বব কন ার াপন এবং ১০০০ িিভিক বই সংহ/মাাসায় সরবরােহর মােম িের চতনা এবং
জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ ও সংিতর িবকাশ
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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-

চয়ারান, বাংলােদশ মাদরাসা িশা বাড 

এবং

সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ধময় েবাধ সিলত মানসত মাাসা িশা

১.২ অিভল (Mission)
মাাসা িশার সকল পয ােয় েগাপেযাগী, আিনক, টকসই,  ও জবাবিদিহলক, নিতক ও ধময় েবাধ সিলত মানসত
িশার মােম দ মানব সদ উয়ন

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. মানসত মাাসা িশার েযাগ সসারণ
২. মাাসা িশা বাপনার মােনায়ন ও ািতািনক সমতা ি
৩. িশা ে াতা ও সমতা (equity & equality) িনিতকরণ
৪. িের চতনা এবং জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ ও সংিতর িবকাশ সাধন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশা িতান াপন, পাঠদােনর অমিত ও ীিত দান
২. মাাসার একােডিমক ীিত নবায়ন/বািতল
৩. মাাসার এডহক কিম, ােনিজং কিম, গভিণ ং বিড, িনব াহী কিম অেমাদন, িবোৎসাহী সদ মেনানয়ন
৪. িশাথেদর ভিত ও িনবন
৫. মাাসা িশাধারার ইবেতদািয়, দািখল ও আিলম েরর িশাম ও পাক পিরমাজন
৬. প ণয়ন ও পিরেশাধন
৭. জিডিস, দািখল ও আিলম েরর পাবিলক পরীা পিরচালনা ও উরপ ায়ন
৮. পাবিলক পরীার ফল কাশ ও ফল নঃিনরীণ
৯. একােডিমক াি ও সনদ দান বা বািতল
১০. পরীাথর নাম ও বয়স এবং মাতা-িপতার নাম সংেশাধন
১১. মাাসার অ/পার/ক সিচব/িশক এবং বােড র কম কতা/কম চারীেদর পশাগত িশণ দান
১২. অবকাঠােমাগত উয়ন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২২ ২০২২-২০২৩

মাাসা িশায় দািখল পয ােয় ছা-ছাী ভিতর
হার (৬-১০ম) ি

মাাসা িশায় দািখল পয ােয় ছা-ছাী ভিতর
হার (৬-১০ম) ি

% ১২.৩২ ১২.৪৯ ১২.৫৭ ১২.৬২ ১২.৬৮ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় দািখল পয ােয় ছা-ছাী ঝেড়
পড়ার হার (৬-১০ম) াস

মাাসা িশায় দািখল পয ােয় ছা-ছাী ঝেড়
পড়ার হার (৬-১০ম) ি

% ৪৮.৮৮ ৪৩.৪০ ৪২.৯২ ৪২.৫৬ ৪২.২০ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় দািখল পয ােয় ছা-ছাীর অপাত
(৬-১০ম)

মাাসা িশায় দািখল পয ােয় ছা-ছাীর
অপাত (৬-১০ম)

অপাত ৪২.৩:৪৭.৭ ৪২.৪:৫৭.৬ ৪৩:৫৭ ৪৪:৫৬ ৪৫:৫৫ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় আিলম পয ােয় ছা-ছাী ভিতর
হার (১১শ-১২শ) ি

মাাসা িশায় আিলম পয ােয় ছা-ছাী ভিতর
হার (১১শ-১২শ) ি

% ৩.১৫ ৩.২৫ ৩.৩৭ ৩.৪৮ ৩.৬০ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় আিলম পয ােয় ছা-ছাী ঝেড়
পড়ার হার (১১শ-১২শ) াস

মাাসা িশায় আিলম পয ােয় ছা-ছাী ঝেড়
পড়ার হার (১১শ-১২শ) াস

% ২৮.৩৫ ২৬.৩৫ ২৬.০২ ২৫.০০ ২৪.৫০ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

মাাসা িশায় আিলম পয ােয় ছা-ছাীর অপাত
(১১শ-১২শ)

মাাসা িশায় আিলম পয ােয় ছা-ছাীর
অপাত (১১শ-১২শ)

অপাত ৫২.৪:৪৭.৬ ৫৩:৪৭ ৫২:৪৮ ৫১.৫:৪৮.৫ ৫১:৪৯ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ ২০২২-
২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] মানসত
মাাসা িশার
েযাগ সসারণ

৩৫

[১.১] আরিব ও ইসলািম
িবষয়সেহর পাক
পিরমাজন

[১.১.১] পিরমািজত পাক সমি সংা ৪ ৩২ ৩২ ৩২ ২৯ ২৬ ২৩ ২০ ৩২ ৩২

[১.২] পাবিলক পরীার
িবষয়কাঠােমা, পিত ও
নরবন কাশ

[১.২.১] ইবেতদািয় তািরখ তািরখ ১ ০৭.০১.২১ ০৭.০২.২১ ০৭.০৩.২১ ০৭.০৪.২১ ০৭.০৫.২১ ০৭.০১.২২ ০৭.০১.২৩

[১.২.২] জিডিস তািরখ তািরখ ১ ০৭.০১.২১ ০৭.০২.২১ ০৭.০৩.২১ ০৭.০৪.২১ ০৭.০৫.২১ ০৭.০১.২২ ০৭.০১.২৩

[১.২.৩] দািখল তািরখ তািরখ ১ ০৭.০১.২১ ০৭.০২.২১ ০৭.০৩.২১ ০৭.০৪.২১ ০৭.০৫.২১ ০৭.০১.২২ ০৭.০১.২৩

[১.২.৪] আিলম তািরখ তািরখ ১ ০৭.০৭.২০ ০৭.০৮.২০ ০৭.০৯.২০ ০৭.১০.২০ ০৭.১১.২০ ০৭.০৭.২১ ০৭.০৭.২২

[১.৩]  েণতা ও পিরেশাধক
িনেয়াগ

[১.৩.১] জিডিস সমি সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০

[১.৩.২] দািখল সমি সংা ২ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৯০ ১৯০

[১.৩.৩] আিলম সমি সংা ২ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২৫০ ২৫০

[১.৪] পরীক/ধান পরীক
িনেয়াগ

[১.৪.১] জিডিস সমি সংা ২ ৮০৪০ ৯৪৫৬ ৯৪০০ ৯৩৫০ ৯৩০০ ৯২৫০ ৯২০০ ৯৫০০ ৯৫৫০

[১.৪.২] দািখল সমি সংা ২ ১০৪৩৫ ১১১১৫ ১১২০০ ১১১০০ ১১০০০ ১০৯০০ ১০৮০০ ১১২১৫ ১১২২০

[১.৪.৩] আিলম সমি সংা ২ ৩৯২৫ ৩৯০০ ৩৮৫০ ৩৮০০ ৩৭৫০ ৩৭০০ ৪০০০ ৪১০০

[১.৫] অনলাইেন পরীা ক
থেক ত সংহ

[১.৫.১] জিডিস সমি সংা ২ ৭৫০ ৭৫৮ ৭৫৮ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০ ৭৫৮ ৭৫৮

[১.৫.২] দািখল সমি সংা ২ ৬৫০ ৭১০ ৭১২ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ৬০০ ৭১২ ৭১২

[১.৫.৩] আিলম সমি সংা ২ ৫০০ ৪৪৮ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০ ৪৪৮ ৪৪৮

[১.৬] িনধ ািরত সমেয় ফলাফল
কাশ

[১.৬.১] জিডিস সমি িদন ২ ৩০ ৩০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০ ৪০ ৪০

[১.৬.২] দািখল সমি িদন ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৬০ ৬০

[১.৬.৩] আিলম সমি িদন ২ ৬০ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৬০ ৬০

[১.৭] িনধ ািরত সমেয়র মে
উরপ নঃ িনরীেণর
ফলাফল কাশ

[১.৭.১] জিডিস সমি িদন ১ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ ৩০ ৩০

[১.৭.২] দািখল সমি িদন ১ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ ৩০ ৩০

[১.৭.৩] আিলম সমি িদন ১ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ ৩০ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ ২০২২-
২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] মাাসা িশা
বাপনার
মােনায়ন ও
ািতািনক
সমতা ি

২৯

[২.১] অনলাইেন িশাথ ভিত
ও িনবন

[২.১.১] জিডিস সমি
সংা
(ল)

২ ৪.০৮ ৪.১৫ ৪.১৮ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৭ ৩.৬ ৪.২০ ৪.২৫

[২.১.২] দািখল সমি
সংা
(ল)

২ ১.৫ ২.০৯ ৩.২ ৩.১ ৩.০ ২.৯ ২.৮ ৩.১৫ ৩.২

[২.১.৩] আিলম সমি
সংা
(ল)

২ ১.০ ১.৩২ ১.২০ ১.১৫ ১.১ ১.০৫ ১.০ ১.২৫ ১.৩০

[২.২] অনলাইেন পরীার ফরম
রণ

[২.২.১] জিডিস সমি
সংা
(ল)

২ ৩.৮ ৪.০ ৪.০ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৭ ৩.৬ ৪.১ ৪.১৫

[২.২.২] দািখল সমি
সংা
(ল)

২ ২.৯ ২.৮১ ২.৮৫ ২.৮ ২.৭৫ ২.৭ ২.৬৫ ২.৯ ৩.০

[২.২.৩] আিলম সমি
সংা
(ল)

২ ১.০ ০.৮৮ ০.৮ ০.৭৫ ০.৭ ০.৬৫ ০.৬ ০.৯ ১.০

[২.৩] অনলাইেন পিরচালনা
কিম অেমাদন এবং
িবোৎসাহী সদ মেনানয়ন

[২.৩.১] এডহক কিমর
অমিত ও অেমাদন

সমি সংা ১ ১৪০০ ৭০৩ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৮১০ ৮২০

[২.৩.২] ােনিজং কিম সমি সংা ১ ১৯৭০ ১১৩০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭২০ ৭৪০

[২.৩.৩] গভািণ ং বিড সমি সংা ১ ৪৬৮ ১৭১ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৬০ ১৭০

[২.৩.৪] িনব াহী কিম সমি সংা ১ ৫০ ২১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[২.৩.৫] িবোৎসাহী সদ
মেনানয়ন

সমি সংা ১ ৫৮৯ ১৬০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৬০ ১৭০

[২.৪] অনলাইেন একােডিমক
ীিতর ময়াদ ি

[২.৪.১] অেমািদত আেবদন সমি সংা ২ ২১০০ ১২৩৩ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১৫০০ ১৬০০

[২.৫] অনলাইেন অিভেযাগ
িনি

[২.৫.১] িনিত অিভেযাগ সমি সংা ২ ৭৮ ২৭ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২০ ৪০ ৪২

[২.৬] বােড র কম কতা/
কম চারীেদর িশণ, মাাসার
অ/ পার/ ক সিচব/
িশকেদর িশণ

[২.৬.১] িশণা
কম কতা/কম চারী

সমি সংা ২ ২৯০ ১৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০

[২.৬.২] িশণা মাাসার
অ/ পার/ ক সিচব/
িশক

সমি সংা ২ ১১৫০ ১০১০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১৬০০ ১৭০০

[২.৭] মাাসা মিনটিরং/
পাবিলক পরীা ক মিনটিরং

[২.৭.১] মাাসা মিনটিরং সমি সংা ২ ৫০ ১১৯ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[২.৭.২] পাবিলক পরীা ক
মিনটিরং

সমি সংা ২ ১১৫ ২৫ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ৩৫০ ৪০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ ২০২২-
২০২৩

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] িশা ে
াতা ও সমতা
(equity &
equality)
িনিতকরণ

৬
[৩.১] িশাথেদর ির
ফলাফল কাশ ও ভিত কাটা
সংরণ

[৩.১.১] মধা ি া
িশাথ

সমি সংা ২ ১১২৫০ ১১২৫০ ১১২৫০ ১১১৫০ ১১০৫০ ১০৯৫০ ১০৮৫০ ১১২৫০ ১১২৫০

[৩.১.২] সাধারণ ি া
িশাথ

সমি সংা ২ ২২৩৫০ ২২৩৫০ ২২৩৫০ ২২২৫০ ২২১৫০ ২২০৫০ ২১৯৫০ ২২৩৫০ ২২৩৫০

[৩.১.৩] িেযাা পা
কাটা

সমি % ২ ৫ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ ৫ ৫

[৪] িের
চতনা এবং
জাতীয় ইিতহাস,
ঐিতহ ও
সংিতর িবকাশ
সাধন

৫

[৪.১] িিভিক বই
সংহ/ মাাসায় সরবরাহ ও
জাতীয় িদবস উদযাপন

[৪.১.১] িিভিক বই
সংহ/মাাসায় সরবরাহ

সমি সংা ১.৫ ৩০০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১২০০ ১৪০০

[৪.১.২] জাতীয় িদবস
উদযাপন

সমি সংা ১.৫ ৬ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[৪.২] ি ও বব কন ার
াপন

[৪.২.১] ি ও বব
কন ার াপন

সমি সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

গড় % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

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

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয় াব
িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, বাংলােদশ মাদরাসা িশা বাড , সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয় িহসােব চয়ারান, বাংলােদশ মাদরাসা িশা বাড -
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বাংলােদশ মাদরাসা িশা বাড 

তািরখ

সিচব
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএমিস ইনিউট ােনজেম কিম

২ আইিপিবএমএস ইনিউট পারফরেম বসড ােনজেম িসেম

৩ ইইিড এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৪ এনিভিকউএফ াশনাল টকিনকাল এ ভােকশনাল কায়ািলিফেকশন মওয়াক

৫ এনিসিব াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

৬ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

৭ এসএমিস ল ােনজেম কিম

৮ কামািশিব কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ

৯ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

১০ এসিস টকিনকাল ল এ কেলজ

১১ িস টকিনকাল চাস  িনং ল

১২ িভই টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশনাল িনং

১৩ নকটার জাতীয় কিউটার িশণ ও গেবষণা একােডমী

১৪ িপআই পিলেটকিনক ইনিউট

১৫ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

১৬ বামািশেবা বাংলােদশ মাাসা িশা বাড 

১৭ িবএম িবজেনজ ােনজেম

১৮ িবএমআই বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ ইনিউট

১৯ ানেবইস বাংলােদশ িশা ত ও পিরসংান েরা

২০ িভআই ভােকশনাল চাস  িনং ইনিউট

২১ মাউিশিব মািমক ও উ িশা িবভাগ

২২ মািশঅ মাাসা িশা অিধদর

২৩ িসিব এ এ কিেটি বসড িনং এ এেসসেম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.১] আরিব ও ইসলািম
িবষয়সেহর পাক
পিরমাজন

[১.১.১] পিরমািজত
পাক

িবেশষ ােনল কক সংি পাকসেহর টট, ছিব ইতািদ পিরমাজনব ক েণর
জ এনিসিব’ত রণ করা হয়

কাশনা উইং এনিসিব’ত িরত প বামািশেবা

[১.২] পাবিলক পরীার
িবষয়কাঠােমা, পিত
ও নরবন কাশ

[১.২.১] ইবেতদািয়
র সংি পাবিলক পরীার িবষয় কাঠােমা, পিত ও নরবন সিকত িবি বােড র
ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয়

কাশনা উইং বামািশেবা ওেয়ব সাইেট কািশত িবি বামািশেবা

[১.২.২] জিডিস
র সংি পাবিলক পরীার িবষয় কাঠােমা, পিত ও নরবন সিকত িবি বােড র
ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয়

কাশনা উইং বামািশেবা ওেয়ব সাইেট কািশত িবি বামািশেবা

[১.২.৩] দািখল
র সংি পাবিলক পরীার িবষয় কাঠােমা, পিত ও নরবন সিকত িবি বােড র
ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয়

কাশনা উইং বামািশেবা ওেয়ব সাইেট কািশত িবি বামািশেবা

[১.২.৪] আিলম
র সংি পাবিলক পরীার িবষয় কাঠােমা, পিত ও নরবন সিকত িবি বােড র
ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয়

কাশনা উইং বামািশেবা ওেয়ব সাইেট কািশত িবি বামািশেবা

[১.৩]  েণতা ও
পিরেশাধক িনেয়াগ

[১.৩.১] জিডিস
বােড র িবির িেত অনলাইেন া আেবদনসহ যাচাই-বাছাইব ক িনব িচত  েণতা
এবং পিরেশাধকগেণর িনকট িনেয়াগপ রণ করা হয়

পরীা উইং অেমািদত তািলকা বামািশেবা

[১.৩.২] দািখল
বােড র িবির িেত অনলাইেন া আেবদনসহ যাচাই-বাছাইব ক িনব িচত  েণতা
এবং পিরেশাধকগেণর িনকট িনেয়াগপ রণ করা হয়

পরীা উইং অেমািদত তািলকা বামািশেবা

[১.৩.৩] আিলম
বােড র িবির িেত অনলাইেন া আেবদনসহ যাচাই-বাছাইব ক িনব িচত  েণতা
এবং পিরেশাধকগেণর িনকট িনেয়াগপ রণ করা হয়

পরীা উইং অেমািদত তািলকা বামািশেবা

[১.৪] পরীক/ধান
পরীক িনেয়াগ

[১.৪.১] জিডিস
বােড র িবির িেত অনলাইেন া আেবদনসহ যাচাই-বাছাইব ক িনব িচত পরীক
এবং ধান পরীকগেণরেমাবাইল ফােন েদ বাতা রণ করা হয়।

পরীা উইং অেমািদত তািলকা বামািশেবা

[১.৪.২] দািখল
বােড র িবির িেত অনলাইেন া আেবদনসহ যাচাই-বাছাইব ক িনব িচত পরীক
এবং ধান পরীকগেণরেমাবাইল ফােন েদ বাতা রণ করা হয়।

পরীা উইং অেমািদত তািলকা বামািশেবা

[১.৪.৩] আিলম
বােড র িবির িেত অনলাইেন া আেবদনসহ যাচাই-বাছাইব ক িনব িচত পরীক
এবং ধান পরীকগেণরেমাবাইল ফােন েদ বাতা রণ করা হয়।

পরীা উইং অেমািদত তািলকা বামািশেবা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[১.৫] অনলাইেন পরীা
ক থেক ত সংহ

[১.৫.১] জিডিস
পরীা চলাকালীন িত পরীার িদন পরীা ক হেত পরীাথ সিকত ত িনধ ািরত
ছেক অনলাইেন সংহ করা হয়। সংহীত তের িভিেত সারসংেপ তব ক বাড  হেত
মণালেয় রণ করা হয়।

পরীা উইং
মণালেয় িরত সারসংেেপর
অিলিপ

বামািশেবা

[১.৫.২] দািখল
পরীা চলাকালীন িত পরীার িদন পরীা ক হেত পরীাথ সিকত ত িনধ ািরত
ছেক অনলাইেন সংহ করা হয়। সংহীত তের িভিেত সারসংেপ তব ক বাড  হেত
মণালেয় রণ করা হয়।

পরীা উইং
মণালেয় িরত সারসংেেপর
অিলিপ

বামািশেবা

[১.৫.৩] আিলম
পরীা চলাকালীন িত পরীার িদন পরীা ক হেত পরীাথ সিকত ত িনধ ািরত
ছেক অনলাইেন সংহ করা হয়। সংহীত তের িভিেত সারসংেপ তব ক বাড  হেত
মণালেয় রণ করা হয়।

পরীা উইং
মণালেয় িরত সারসংেেপর
অিলিপ

বামািশেবা

[১.৬] িনধ ািরত সমেয়
ফলাফল কাশ

[১.৬.১] জিডিস
পরীা সমাির পর উরপ ায়নসহ যাবতীয় কায ম সাদনব ক মণালয় কক
িনেদ িশত তািরেখ ড়া ফলাফল কাশ করা হয়।

পরীা উইং
পরীার ন এবং কািশত ফলাফেলর
সারসংেপ

বামািশেবা

[১.৬.২] দািখল
পরীা সমাির পর উরপ ায়নসহ যাবতীয় কায ম সাদনব ক মণালয় কক
িনেদ িশত তািরেখ ড়া ফলাফল কাশ করা হয়।

পরীা উইং
পরীার ন এবং কািশত ফলাফেলর
সারসংেপ

বামািশেবা

[১.৬.৩] আিলম
পরীা সমাির পর উরপ ায়নসহ যাবতীয় কায ম সাদনব ক মণালয় কক
িনেদ িশত তািরেখ ড়া ফলাফল কাশ করা হয়।

পরীা উইং
পরীার ন এবং কািশত ফলাফেলর
সারসংেপ

বামািশেবা

[১.৭] িনধ ািরত সমেয়র
মে উরপ নঃ
িনরীেণর ফলাফল
কাশ

[১.৭.১] জিডিস
পরীার ফলাফল কােশর পর পরীাথেদর িনকট হেত অনলাইেন া আেবদন অযায়ী
ধান পরীকগেণর িনকট থেক সংি উরপ সংহ করা হয় এবং ণঃিনরীণ স
করা হয়। ণঃিনরীেণর ফলাফল বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয়।

পরীা উইং
বামািশেবা ওেয়ব সাইেট কািশত
ফলাফেলর অিলিপ

বামািশেবা

[১.৭.২] দািখল
পরীার ফলাফল কােশর পর পরীাথেদর িনকট হেত অনলাইেন া আেবদন অযায়ী
ধান পরীকগেণর িনকট থেক সংি উরপ সংহ করা হয় এবং ণঃিনরীণ স
করা হয়। ণঃিনরীেণর ফলাফল বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয়।

পরীা উইং
বামািশেবা ওেয়ব সাইেট কািশত
ফলাফেলর অিলিপ

বামািশেবা

[১.৭.৩] আিলম
পরীার ফলাফল কােশর পর পরীাথেদর িনকট হেত অনলাইেন া আেবদন অযায়ী
ধান পরীকগেণর িনকট থেক সংি উরপ সংহ করা হয় এবং ণঃিনরীণ স
করা হয়। ণঃিনরীেণর ফলাফল বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয়।

পরীা উইং
বামািশেবা ওেয়ব সাইেট কািশত
ফলাফেলর অিলিপ

বামািশেবা

[২.১] অনলাইেন িশাথ
ভিত ও িনবন

[২.১.১] জিডিস অনলাইেন িনিদ  সময়সীমা এবং িয়া অবলনব ক িনবন করা হয়। রিজেশন শাখা িবি বামািশেবা

[২.১.২] দািখল অনলাইেন িনিদ  সময়সীমা এবং িয়া অবলনব ক িনবন করা হয়। রিজেশন শাখা িবি বামািশেবা

[২.১.৩] আিলম অনলাইেন িনিদ  সময়সীমা এবং িয়া অবলনব ক ভিত ও িনবন করা হয়। রিজেশন শাখা ভিতর নীিতমালা/িবি বামািশেবা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, লাই ৩০, ২০২০ ১৭:২৪ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৭, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[২.২] অনলাইেন পরীার
ফরম রণ

[২.২.১] জিডিস
পরীার ফরম রেণর িনয়মাবিল এবং তািরখ উেখব ক বােড র ওেয়ব সাইেট িবি কাশ
করা হয়। মাাসা ধান বােড র ওেয়ব সাইেট দ ড়া তািলকা অযায়ী িনিদ  পইেজ
ফরম রেণর কায ম সমাধা কেরন।

পরীা উইং
ফরম রণত পরীাথেদর ত
সিলত সারসংেপ

বামািশেবা

[২.২.২] দািখল
পরীার ফরম রেণর িনয়মাবিল এবং তািরখ উেখব ক বােড র ওেয়ব সাইেট িবি কাশ
করা হয়। মাাসা ধান বােড র ওেয়ব সাইেট দ ড়া তািলকা অযায়ী িনিদ  পইেজ
ফরম রেণর কায ম সমাধা কেরন।

পরীা উইং
ফরম রণত পরীাথেদর ত
সিলত সারসংেপ

বামািশেবা

[২.২.৩] আিলম
পরীার ফরম রেণর িনয়মাবিল এবং তািরখ উেখব ক বােড র ওেয়ব সাইেট িবি কাশ
করা হয়। মাাসা ধান বােড র ওেয়ব সাইেট দ ড়া তািলকা অযায়ী িনিদ  পইেজ
ফরম রেণর কায ম সমাধা কেরন।

পরীা উইং
ফরম রণত পরীাথেদর ত
সিলত সারসংেপ

বামািশেবা

[২.৩] অনলাইেন
পিরচালনা কিম
অেমাদন এবং
িবোৎসাহী সদ
মেনানয়ন

[২.৩.১] এডহক কিমর
অমিত ও অেমাদন

মাাসা হেত আেবদন াির পর সিকত িবিধমালার আেলােক যাচাই-বাছাইব ক কিমর
অমিত ও অেমাদন িবষয়ক আেদশ বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় এবং সংি
মাাসা ধােনর মাবাইল ফােন েদ বাতা রণ করা হয়।

শাসন শাখা
বােড র e-office
management system এ
তত বাৎসিরক ত

বামািশেবা

[২.৩.২] ােনিজং কিম
মাাসা হেত আেবদন াির পর সিকত িবিধমালার আেলােক যাচাই-বাছাইব ক কিমর
অেমাদন িবষয়ক আেদশ বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় এবং সংি মাাসা ধােনর
মাবাইল ফােন েদ বাতা রণ করা হয়।

শাসন শাখা
বােড র e-office
management system এ
তত বাৎসিরক ত

বামািশেবা

[২.৩.৩] গভািণ ং বিড
মাাসা হেত আেবদন াির পর সিকত িবিধমালার আেলােক যাচাই-বাছাইব ক কিমর
অেমাদন িবষয়ক আেদশ বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় এবং সংি মাাসা ধােনর
মাবাইল ফােন েদ বাতা রণ করা হয়।

শাসন শাখা
বােড র e-office
management system এ
তত বাৎসিরক ত

বামািশেবা

[২.৩.৪] িনব াহী কিম
মাাসা হেত আেবদন াির পর সিকত িবিধমালার আেলােক যাচাই-বাছাইব ক কিমর
অেমাদন িবষয়ক আেদশ বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় এবং সংি মাাসা ধােনর
মাবাইল ফােন েদ বাতা রণ করা হয়।

শাসন শাখা
বােড র e-office
management system এ
তত বাৎসিরক ত

বামািশেবা

[২.৩.৫] িবোৎসাহী সদ
মেনানয়ন

মাাসা হেত আেবদন াির পর সিকত িবিধমালার আেলােক যাচাই-বাছাইব ক মেনানয়ন
ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় এবং সংি মাাসা ধােনর মাবাইল ফােন েদ বাতা রণ
করা হয়।

শাসন শাখা
বােড র e-office
management system এ
তত বাৎসিরক ত

বামািশেবা

[২.৪] অনলাইেন
একােডিমক ীিতর
ময়াদ ি

[২.৪.১] অেমািদত আেবদন
মাাসা হেত আেবদন াির পর সিকত িবিধমালার আেলােক যাচাই-বাছাইব ক ীিতর
ময়াদ ি িবষয়ক আেদশ বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় এবং সংি মাাসা ধােনর
মাবাইল ফােন েদ বাতা রণ করা হয়।

পিরদশ ন উইং
বােড র e-office
management system এ
তত বাৎসিরক ত

বামািশেবা

[২.৫] অনলাইেন
অিভেযাগ িনি

[২.৫.১] িনিত
অিভেযাগ

অনলাইেন া অিভেযােগর িবষেয় তদব ক অিভেযাগ িনি করা হয় এবং
অিভেযাগকারীেক মাবাইেল েদ বাতার মােম অবগত করা হয়।

শাসন শাখা
বােড র e-office
management system এ
তত বাৎসিরক ত

বামািশেবা
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ মাণক উপা 

[২.৬] বােড র কম কতা/
কম চারীেদর িশণ,
মাাসার অ/ পার/
ক সিচব/ িশকেদর
িশণ

[২.৬.১] িশণা
কম কতা/কম চারী

বােড র কম কতা/কম চারীগণেক পশাগত িশণ দান করা হয়। শাসন শাখা
অংশহণকারী কম কতা/কম চারীর
হািজরাপের অিলিপ

বামািশেবা

[২.৬.২] িশণা
মাাসার অ/ পার/
ক সিচব/ িশক

মাাসার অ/ পার/ ক সিচব/িশেকর জ িশণ কাস  আেয়াজন করা হয়।
শাসন শাখা ও পরীা
উইং

অংশহণকারীগেণর হািজরাপের
অিলিপ

বামািশেবা

[২.৭] মাাসা মিনটিরং/
পাবিলক পরীা ক
মিনটিরং

[২.৭.১] মাাসা মিনটিরং
মাাসা াপন, মাাসায় িবভাগ খালা, ীিতর ময়াদ ি, শাসিনক ইতািদ েয়াজেন
মাাসা মিনটর করা হয়।

পিরদশ ন উইং পিরদশ ন িতেবদন বামািশেবা

[২.৭.২] পাবিলক পরীা
ক মিনটিরং

িত পাবিলক পরীা চলাকালীন সংি কম কতাগেণর সমেয় পিরদশ ন ম গঠনব ক
পরীা কে ুভােব পরীা কায ম মিনটর করা হয়।

পরীা উইং পিরদশ ন িতেবদন বামািশেবা

[৩.১] িশাথেদর ির
ফলাফল কাশ ও ভিত
কাটা সংরণ

[৩.১.১] মধা ি া
িশাথ

মধা ি া িশাথর তািলকা বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় রিজেশন শাখা তািলকা বামািশেবা

[৩.১.২] সাধারণ ি া
িশাথ

সাধারণি া িশাথর তািলকা বােড র ওেয়ব সাইেট কাশ করা হয় রিজেশন শাখা তািলকা বামািশেবা

[৩.১.৩] িেযাা পা
কাটা

িশা মণালয় কক কািশত ভিতর নীিতমালায় কাটা সংা িনেদ শনা থােক, যা বােড র
ওেয়ব সাইেট কাশ এবং যথারীিত অত হয়।

রিজেশন শাখা নীিতমালা/ িবি বামািশেবা

[৪.১] িিভিক বই
সংহ/ মাাসায় সরবরাহ
ও জাতীয় িদবস উদযাপন

[৪.১.১] িিভিক বই
সংহ/মাাসায় সরবরাহ

িিভিকবই সংহ করা / মাাসায় সরবরাহ করা শাসন শাখা বই েয়র রিশদ বামািশেবা

[৪.১.২] জাতীয় িদবস
উদযাপন

বােড  জাতীয় িদবসসহ উদযাপন করা হয়। শাসন শাখা অিফস আেদশ বামািশেবা

[৪.২] ি ও বব
কন ার াপন

[৪.২.১] ি ও বব
কন ার াপন

বােড  ি ও বব কণ ার াপন শাসন শাখা আেলাকিচ বামািশেবা
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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 কায ম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব
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