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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:

জাতীয় িশানীিত ২০১০-এর িনেদ শনা অসরণ কের মাাসা িশাধারার ইবেতদািয়, দািখল ও আিলম েরর ইসলািম ও আরিব
িবষয়সেহর িশাম, পাক ও পািচ পিরমাজন; পােক সাদািয়ক সীিত অ করণ; মাাসার একােডিমক ীিত
নবায়ন, পিরচালনা কিম গঠন, অেমাদন, অিভেযাগ িনি, জিডিস, দািখল ও আিলম েরর িশাথ রিজেশন, ভিত ও ফরম রণ,
নাম ও বয়স সংেশাধনসহ অিধকাংশ সবা অনলাইেন দান; িনধ ািরত সমেয় পরীা হণ ও ফলাফল কাশ; একােডিমক াি ও
সনদ িবতরেণর সময় াস; ৩২০০ জন অ/ পার/ ক সিচব/ িশক এবং বােড র ১৫১ জন কম কতা/কম চারীেক িবিভ িশণ
দান; সানী, িফ ইতািদ য়ংিয়ভােব পিরেশােধর জ সানালী াংক িলঃ-এর সােথ ি সাদন; বােড  ই-ফাইিলং বতন।

সমা এবং চােলসহ:

পাবিলক পরীা পিতর আিনকায়ন; মিহলা, িতবি ও ত অল থেক বােড  আগত সবা াথগণেক ততম সমেয়র মে সবা
দান; বােড র কম কতা ও কম চারীেদর কম  দতা িকরণ; বােড র সকল রকড  িডিজটালাইজকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২২ সােলর মে বােড র িহসাব পিতর অেটােমশন;
২০২৩ সােলর মে িশাম পিরমাজন ড়াকরণ, িবরণ এবং আরিব ও ইসলািম িবষয়সেহর পাক ণয়েন এনিসিবেক
সহেযািগতা  দান;
২০২৩ সােলর মে মাাসা িশা িবষেয় গেবষণা কায ম সকরণ;
২০২৪ সােলর মে বােড র অবকাঠােমাগত উয়ন সাদন;
২০২৫ সােলর মে বােড র সকল রকড  িডিজটালাইজকরণ;
বােড র সকল কম কতা ও কম চারীর পশাগত িশণ অাহত রাখা এবং বখীকরণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

যথাসমেয় পাবিলক পরীার িবষয়কাঠােমা, পিত ও নরবন কাশ;
মাাসার একােডিমক ীিত নবায়ন, পিরচালনা কিম গঠন, অেমাদন, িশাথ রিজেশন, ভিত ও ফরম রণ, নাম ও বয়স
সংেশাধনসহ যাবতীয় সবা অনলাইেন দান;
কম কতা ও কম চারীর পশাগত কম দতা ি; ১৬০০ জন অ/ পার/ ক সিচব/ িশক-কম চারীেদর িশণ দান;
বব ও ি সিকত রচনা িতেযািগতার আেয়াজন এবং ২০০ বই /দিলল সংহ।
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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 ২৮ 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), কম সাদেনর  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 কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

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

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

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 িশাম ও পাক পিরমাজেন এনিসিবেক সহায়তা দান
৬. পাবিলক পরীার প ণয়ন ও পিরেশাধন
৭. জিডিস, দািখল ও আিলম েরর পাবিলক পরীা পিরচালনা ও উরপ ায়ন
৮. পাবিলক পরীার ফল কাশ ও নঃিনরীণ
৯. একােডিমক াি ও সনদ দান বা বািতল
১০. পরীাথেদর নাম ও বয়স এবং িপতা-মাতার 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
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

দািখল পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার (৬-১০ম) ২০৪০ সােল
১৪.২৪ এ উীতকরণ;

এনেরালেম হার % ১২.৮৭ ১২.৬৪ ১২.৫৬ ১২.৬২ ১২.৬৮ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাী ঝের পড়ার হার (৬-১০ম) ২০৪০
সােল ৩০.৭২ এ উীতকরণ;

ঝের পড়ার হার % ৪২.৭৫ ৪২.৮২ ৪৩.০১ ৪২.৭২ ৪২.৪৩ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাী ও িশক অপাত ২০৪০ সােল ২৫:১
এ উীতকরণ;

জার সমতা অপাত ২৩:১ ২২:১ ২১:১ ২০:১ ২০:১ কামািশিব, মািশঅ ও বামািশেবা ানেবইস

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] মানসত
মাাসা িশার
েযাগ সসারণ

২৫

[১.১] পাবিলক
পরীার
িবষয়কাঠােমা,
পিত ও নরবন
কাশ

[১.১.১]
িবষয়কাঠােমা ও
মানবন কাশ

সমি সংা ৫ ৪ ৪ ২ ১ ২ ২

[১.২]  েণতা /
পিরেশাধক িনেয়াগ

[১.২.১] খসড়া
তািলকা ণয়ণ

সমি সংা ৪ ৪ ২ ২ ১ ২ ২

[১.২.২] তািলকা
ড়া করণ

সমি সংা ৪ ৪ ২ ২ ১ ২ ২

[১.২.৩] িনেয়াগ
প দান

সমি সংা ১ ৪ ২ ২ ১ ২ ২

[১.৩] পরীক/ধান
পরীক িনেয়াগ

[১.৩.১] খসড়া
তািলকা ণয়ণ

সমি সংা ৪ ৩ ১ ২ ১ ২ ২

[১.৩.২] তািলকা
ড়া করণ

সমি সংা ৪ ৩ ১ ২ ১ ২ ২

[১.৩.৩] িনেয়াগ
প দান

সমি সংা ১ ৩ ১ ২ ১ ২ ২

[১.৪] ফলাফল কাশ
[১.৪.১] কািশত
ফলাফল

সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ১ ৩ ৩

[১.৫] িনধ ািরত সমেয়
উরপ
নঃিনরীেণর
ফলাফল কাশ

[১.৫.১] নঃ
িনরীেণর
ফলাফল কাশ

সমি িদন ১ ৩০ ৩০ ৩০ ৩৩ ৩৬ ৩৯ ৪২ ৩০ ৩০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] মাাসা িশা
বাপনার
মােনায়ন

২৩
[২.১] অনলাইেন
িশাথ ভিত ও
িনবন

[২.১.১] জিডিস সমি
সংা
(ল)

৪ ৪.১৫ ৪.১৮ ৩.৫ ৩.১৫ ২.৮ ২.৪৫ ২.১ ৩.৫ ৩.৫

[২.১.২] দািখল সমি
সংা
(ল)

৪ ২.০৯ ৩.২ ২.৫ ২.২৫ ২.০ ১.৭৫ ১.৫ ২.৫ ২.৫

[২.১.৩] আিলম সমি
সংা
(ল)

৪ ১.৩২ ১.২৮ ০.৮ ০.৭২ ০.৬৪ ০.৫৬ ০.৪৮ ০.৮ ০.৮

[২.২] অনলাইেন
পিরচালনা কিম
অেমাদন

[২.২.১] পিরচালনা
কিম অেমাদন

সমি সংা ৬ ২১৮৫ ৪১৫২ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৫০০ ১৫০০

[২.৩] অনলাইেন
একােডিমক ীিতর
ময়াদ ি

[২.৩.১] আেবদন
অেমাদন

সমি সংা ৫ ১২৩৩ ১৪০০ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০ ১৩০০ ১৩০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] ািতািনক
সমতা ি
এবং িশা ে
াতা ও সমতা
িনিতকরণ

১২

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

[৩.১.১] মাাসার
অ/ পার/
ক সিচব/
িশকগেণর
িশণ

সমি সংা ৪ ১০১০ ১৫০০ ১৬০০ ১৪৪০ ১২৮০ ১১২০ ৯৬০ ১৬০০ ১৬০০

[৩.১.২]
কম কতােদর
িশণ

সমি সংা ২ ১৭ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০

[৩.১.৩]
কম চারীেদর
িশণ

সমি সংা ২ ২৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[৩.২] বােড র
কম চারীেদর সমতা
ির লে লািন ং
সশন আেয়াজন

[৩.২.১]
আেয়ািজত লািন ং
সশন

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[৩.৩] িশাথেদর
ির ফলাফল কাশ

[৩.৩.১] ি া
িশাথেদর
তািলকা তকরন

সমি সংা ২ ১১২৫০ ১১২৫০ ১১২৫০ ১০১২৫ ৯০০০ ৭৮৭৫ ৬৭৫০ ১১২৫০ ১১২৫০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

১০

[৪.১] িিভিক
বই/ দিলল সংহ,
জাতীয় িদবস উদযাপন
ও রচনা িতেযািগতা
আেয়াজন

[৪.১.১] জাতীয়
িদবস উদযাপন

সমি সংা ৪ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[৪.১.২]
িিভিক বই
/ দিলল সংহ

সমি সংা ৩ ৩০০০ ১০০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০

[৪.১.৩] “জািতর
িপতা বব শখ
িজর রহমান এর
কম ময় জীবন ও
সানার বাংলা
িবিনম ােণ তর
অবদান” শীষ ক
অনলাইনিভিক
রচনা িতেযািগতা
আেয়াজন

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.১১.২১ ২০.১১.২১ ২৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ০৫.১২.২১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

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



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] পাবিলক পরীার িবষয়কাঠােমা, পিত ও
নরবন কাশ

[১.১.১] িবষয়কাঠােমা ও মানবন কাশ কাশনা উইং বামািশেবা ওেয়ব সাইেট কািশত িবি

[১.২]  েণতা / পিরেশাধক িনেয়াগ

[১.২.১] খসড়া তািলকা ণয়ণ পরীা উইং খসড়া তািলকা

[১.২.২] তািলকা ড়া করণ পরীা উইং ড়া তািলকা

[১.২.৩] িনেয়াগ প দান পরীা উইং িনেয়াগপ

[১.৩] পরীক/ধান পরীক িনেয়াগ

[১.৩.১] খসড়া তািলকা ণয়ণ পরীা উইং ণীত তািলকা

[১.৩.২] তািলকা ড়া করণ পরীা উইং ড়া তািলকা

[১.৩.৩] িনেয়াগ প দান পরীা উইং িনেয়াগপ

[১.৪] ফলাফল কাশ [১.৪.১] কািশত ফলাফল পরীা উইং পরীার ন এবং কািশত ফলাফেলর সারসংেপ

[১.৫] িনধ ািরত সমেয় উরপ নঃিনরীেণর ফলাফল
কাশ

[১.৫.১] নঃ িনরীেণর ফলাফল কাশ পরীা উইং বামািশেবা ওেয়ব সাইেট কািশত ফলাফল

[২.১] অনলাইেন িশাথ ভিত ও িনবন
[২.১.১] জিডিস শাসন ও অথ  িবি

[২.১.২] দািখল শাসন ও অথ  িবি

[২.১] অনলাইেন িশাথ ভিত ও িনবন [২.১.৩] আিলম শাসন ও অথ  ভিতর নীিতমালা/িবি

[২.২] অনলাইেন পিরচালনা কিম অেমাদন [২.২.১] পিরচালনা কিম অেমাদন শাসন ও অথ 
বােড র e-office management system এ
তত বাৎসিরক ত

[২.৩] অনলাইেন একােডিমক ীিতর ময়াদ ি [২.৩.১] আেবদন অেমাদন পিরদশ ন উইং
বােড র e-office management system এ
তত বাৎসিরক ত

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

[৩.১.১] মাাসার অ/ পার/ ক সিচব/ িশকগেণর িশণ শাসন ও পরীা উইং সংি অিফস আেদশ

[৩.১.২] কম কতােদর িশণ শাসন ও অথ  সংি অিফস আেদশ

[৩.১.৩] কম চারীেদর িশণ শাসন ও অথ  সংি অিফস আেদশ

[৩.২] বােড র কম চারীেদর সমতা ির লে লািন ং
সশন আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত লািন ং সশন শাসন ও অথ  সংি অিফস আেদশ

[৩.৩] িশাথেদর ির ফলাফল কাশ [৩.৩.১] ি া িশাথেদর তািলকা তকরন শাসন ও অথ  িশাথর তািলকা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] িিভিক বই/ দিলল সংহ, জাতীয় িদবস
উদযাপন ও রচনা িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.১.১] জাতীয় িদবস উদযাপন শাসন ও অথ  অিফস আেদশ

[৪.১.২] িিভিক বই / দিলল সংহ শাসন ও অথ  বই েয়র রিশদ

[৪.১.৩] “জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান এর কম ময়
জীবন ও সানার বাংলা িবিনম ােণ তর অবদান” শীষ ক
অনলাইনিভিক রচনা িতেযািগতা আেয়াজন

গত কিম িবি ও ড়া ফলাফল



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
পাবিলক পরীার িবষয়কাঠােমা, পিত ও নরবন কাশ িবষয়কাঠােমা ও মানবন কাশ জাতীয় িশাম ও পাক বাড  প আদান দান



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংেযাজনী ৪: জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 
    দ র/ সং ার নাম: বাংলােদশ মা াসা িশ া বাড, ঢাকা 

কায েমর নাম কমস াদন 
চক 
 

চেকর 
মান 

একক 
 

বা বায়েনরদািয় া  
ি /পদ 

২০২১-২০২২ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২১-২০২২  ম  

ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. ািত ািনক ব া………………………………..... 
১.১ নিতকতা কিম র সভা 
আেয়াজন 

সভা 
আেয়ািজত 

৪ সং া চয়ার ান ৪ ল মা া ১ ১ ১ ১    
অজন      

১.২ নিতকতা কিম র সভার 
িস া  বা বায়ন 

বা বািয়ত 
িস া  

৬ % শাসন ও অথ ১০০ ল মা া ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজন      

১.৩ শাসন িত ার িনিম  
অংশীজেনর 
(stakeholders) 
অংশ হেণ  সভা 

অ ি ত সভা ২ সং া সকল উইং ৪ ল মা া ১ ১ ১ ১    
অজন      

১.৪ াচার সং া  িশ ণ 
আেয়াজন 

িশ ণ 
আেয়ািজত 

  ২ সং া পিরদশন শাখা ২০ জন ল মা া 
 

 
 

 
 

২০ জন 
 

 
 

 
 

  

অজন      

১.৫ কম-পিরেবশ উ য়ন  উ ত কম-
পিরেবশ 

    ২ সং া 
ও 
তািরখ 

শাসন ও অথ ৪ ল মা া 
 

১ ১ ১ ১    

অজন      
অজন      

১.৬ জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না, ২০২১-২২ ও 

মািসক পিরবী ণ িতেবদন 
সংি  ম ণালেয় দািখল ও   
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

কম-পিরক না  
ও মািসক 

িতেবদন 
দািখল ত ও 
আপেলাড ত 

    ১ তািরখ ফাকাল পেয়  ০৭.০৭.২০২১ 
(কমপিরক না 
দািখল) 
১৫.১০.২০২১ 
১৫.০১.২০২২ 
১৫.০৪.২০২২ 
২০.০৭.২০২২ 

ল মা া ১৫.১০.২০২১ 
 

১৫.০১.২০২২ 
 

১৫.০৪.২০২
২ 
 

২০.০৭.২০২২    

অজন      

১.৭ আওতাধীন  আ িলক/ 
মাঠ পযােয়র কাযালয় 
( েযাজ  ে ) ক ক 
দািখল ত জাতীয় াচার 
কৗশল কম-পিরক না ও 
পিরবী ণ  িতেবদেনর ওপর 
িফড াক দান  

িফড াক 
সভা/কমশালা 

অ ি ত 

   ৪ তািরখ   ল মা া      বােডর আওতাধীন 
আ িলক/মাঠ পযােয় কান 
কাযকর কাযালয় না থাকায় 
ইহা েযাজ  নয়। 

অজন      

১.৮ াচার র ার দান 
এবং 

র ার া েদর তািলকা 
ওেয়বসাইেট কাশ 

দ  র ার     ১ তািরখ চয়ার ান          

 



কায েমর নাম কমস াদন 
চক 
 

চেকর 
মান 

একক 
 

বা বায়েনরদািয় া  
ি /পদ 

২০২১-২০২২ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২১-২০২২  ম  

ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
২.  আিথক ব াপনা উ য়ন ........................................................................ 
২.১ ২০২১-২২ অথ বছেরর য়-
পিরক না পিরক না  ( কে র  
অ েমািদত বািষক য় 
পিরক নাসহ)   ওেয়বসাইেট 
কাশ 

য়-পিরক না 
ওেয়বসাইেট 

কািশত 

২ তািরখ শাসন ও অথ ৩১.০৭.২০২১ ল মা া ৩১.০৭.২০
২১ 

      

অজন      

২.২ কে র PSC ও PIC 
সভা আেয়াজন  

সভা 
আেয়ািজত 

২ সং া   ল মা া      ক  নই িবধায় েযাজ  
নয় অজন      

২.৩ বািষক উ য়ন কম িচ 
বা বায়ন 

বািষক 
উ য়ন 
কম িচ 

বা বািয়ত 
 
 

   ২ %   ল মা া      ক  নই িবধায় েযাজ  
নয় 

অজন      

২.৪ ক  সমাি  শেষ কে র 
স দ (যানবাহন, কি উটার, 
আসবাবপ  ইত ািদ) িবিধ 
মাতােবক হ া র করা 

কে র 
স দ িবিধ 
মাতােবক 
হ া িরত 

    ২ তািরখ   ল মা া      ক  নই িবধায় েযাজ  
নয় 

অজন      

৩. াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ সহায়ক অ া  কায ম……………..৩০ (অ ািধকার িভি েত নতম প চ  কায ম) 
৩.১ িসিস িভর আওতা 
স সারণ 

ক ােমরার 
সং া 

৪ সং া শাসন ও অথ 4 ল মা া    ৪    
অজন      

৩.২ ওয়ান প সািভস চা করণ ওয়ান প 
সািভস স ার 

৪ সং া শাসন ও অথ 1 ল মা া   ১     
অজন      

৩.৩ কমকতা ও কমচারীেদর 
ষণা লক সভা 

অ ি ত সভা ৪ সং া শাসন ও অথ 2 ল মা া  ১  ১    
অজন      

৩.৪ নিতকতা ও া িবিধ 
স িকত পা ার/ ফ ন/ 

ানার বােড দশন 

টাঙােনা 
পা ার/ 
ফ ন/ 

ানার 

৪ সং া শাসন ও অথ 4 ল মা া  ১ ২ ১    
অজন      

৩.৫ বােডর ওেয়ব সাইেট 
সেচতনতা লক িনেদশনা 

কাশ 

কািশত 
িনেদশনা 

৪ সং া শাসন ও অথ 2 ল মা া  ১  ১    
অজন      

 

িব: :- কান িমেকর কায ম েযাজ  না হেল তার কারণ ম  কলােম উে খ করেত হেব। 

 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


