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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, মাদরাসা িশা অিধদর

এবং

সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৯ - ন ৩০, ২০২০
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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:

িশা মােষর মৗিলক অিধকার এবং উয়েনর ধান হািতয়ার । বাংলােদশ জাতীয় িশানীিত ২০১০ বাবায়েনর উেে সকেলর জ
মানসত ও েগাপেযাগী িশা িনিত করা এক বড় চােল । এ চােল মাকােবলায় মাাসা িশােক আিনকায়েনর িনিম ২০১৫
সােলর  ন  মােস  মাাসা  িশা  অিধদর  িতিত  হয়  ।  িবগত  ০৩  বছের  মাাসা  িশা  উয়েনর  লে  Establishment  of
Madrasah Educational Management and Information System(MEMIS) Support in
the  Directorate  of  Madrasah  Education  Ges  Establishment  of  Multimedia
Classroom in 653 Madrasah of the Country এবং ১৮০০ িনব ািচত মাাসার ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ ক
বাবায়েনর কাজ চলমান আেছ । এছাড়াও যথােম এবতেদায়ী পয ােয় িশাথ ঝেড় পড়া রােধ উপি দান ক, মামিক(৬ িণ)
হেত কািমল পয  উপি দান ক, সং ও ত এবতেদায়ী মাাসার িশাথেদর জ িফিডং ক, Infrastructural
Development of selected 100 madrasah with science Lab and Arabic language lab
in Bangladesh নামক কের িডিপিপ তিরেম TMED-ত জমা দেয়া হেয়েছ যা অেমাদেনর অেপায় আেছ।

সমা এবং চােলসহ:

মধাবী ও যা িশক িনেয়াগ এবং িশেণর মােম িশকগেণর দতা ি। মাাসা িশা শাসন শিশালীকরণ। মাাসার িশক
ও িশা শাসেনর  পদ রণ। মাাসা িশা িতােনর অবকাঠােমাগত উয়ন। মাাসায় িশা উপকরেণর জ বরা ি। িত
মাদরাসায় িবান ও কািরগির িশার েযাগ সসারণ। িত জলায় অত ০১ কের মাদরাসা জাতীয়করণ। মাাসা িশায় জার
সমতা িনিতকরণ এবং তা বজায় রাখা সংা পদেপ হণ।

ভিবৎ পিরকনা:

িডিজটাল বাংলােদশ এবং SDG-4 বাবায়েনর লে দেশর সকল মাাসায় মািিমিডয়া াস ম ও কিউটার াব াপন করণ।
জাতীয় িশা নীিত ২০১০ এবং পক ২০২১ এর আেলােক অািধকার িভিেত কম িচিতকরণ ও বাবায়ন। য় ও সময় সায়ী এবং
সহজলভ সবা দােনর লে িনেয়াগ, িশণ, এমিপও ও অা সবা অনলাইেন দান িনিতকরণ। সকল মাাসায় পয ায়েম
আইিস কাস  চা এবং আইিস সামী সরবরােহর বা করণ। মাাসা িশা অিধদেরর কায ম ও পিরেবশ আেরা শািশালী এবং
গিতময় করার লে জলা পয ােয় অিফস াপনসহ মাদরাসা িশা অিধদেরর িনজ ভবন িনম ােণর পিরকনা হণ। িশক, কম কতা,
কম চারী পয ােয় দতা ির লে িশেণর বা হণ কের িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ মাাসার িশক কম চারীেদর আেরা দ ও
আিনক কের গেড় তালা। সকল মাাসায় পয ায়েম মািিমিডয়া িণক িতার জ পদেপ হণ। SDG-4 বাবায়েন
বাংলােদেশর  মাাসা  সহেক  আিনক  ও  ি  স  করার  চা  জারদার  করণ।  সম  য়  ই-িজিপর  মােম  স  করণ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

মাাসা িশা অিধদেরর ৩০ জন কম কতােক িশণ দান। ১৭০০ জন মাাসা িশকেক (িবএমআই-এর মােম) িশণ
দান।  ৭৫০  জন  িতান  ধানেক  (িবএমআই-  এর  মােম  )অিফস  ােনজা  িশণ  দান।  ৩৩১    মাাসায়
মািিমিডয়া াসম াপন। মাাসা িশা অিদদের ৯৫% ই- ফাইিলং কায ম চা করা। ৩৩,৯৭৫ জন িশাথ (৫০% ছা
এবং ৫০% ছাী) ক মধাি দান।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, মাদরাসা িশা অিধদর

এবং

সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ-এর মে ২০১৯ 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)

উ নিতকতা ও েবাধ স মানব সদ তির।

১.২ অিভল (Mission)
মাাসা িশার সকল পয ােয় েগাপেযাগী, আিনক, টকসই,  ও জবাবিদিহলক এবং উ নিতক মানস িশা শাসন ও
বাপনা িনিত কের উ নিতকতা ও েবাধ স মানব সদ তরীর েচা অাহত রাখা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. মাাসা িশা সকল ের সমতা িনিতকরণ
২. মাাসা িশার সকল ের ণগত মােনায়ন
৩. মাাসা িশা অিধদেরর িনজ বাপনায় এমিপও িবতরণ
৪. মাাসা িশা অিধদেরর কম কতােদর সমতা ি
৫. ি, ইিতহাস,ঐ্িতহ এবং জাতীয় সংিতর চতনার সার ঘটােনা।
৬. মাাসা িশা অিধদেরর কায কর মিনটিরং বা িনিতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

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

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. মাাসা িশা অিধদেরর জ েয়াজনীয় সকল কার সরাম সংহ করার জ পদেপ হণ
২. জাতীয় িশানীিতর আেলােক TMED কক কায ম বাবায়ন ও নীিতমালা তকরেণ সহায়তা দান
৩. মাাসা িশার সকল ের  বাপনা পিরচালনা, বাবায়ন ও তদারিককরণ
৪. মাাসা িশার সসারণ ও উয়েনর েয়াজনীয় পদেপ হণ
৫. মাাসা িশার উয়েন ক ণয়ন ও অেমাদেনর বা হণ এবং বািষ ক উয়ন কম িচ ণয়ন
৬. এ অিধদর হেত online MPO বাপনা চার িনিম মাদরাসা  িশা অিধদের MEMIS Cell াপন
ক ত বাবায়ন িনিতকরণ এবং এ সংা জনবল িনেয়াগকরণ
৭. মাঠ পয ােয় জনবল ও অবকাঠােমাগত িবধা িসহ মাদরাসা িশা অিধদেরর িনজ ভবন তরীর জ ক হণ ও
বাবায়েনর পদেপ হণ
৮. মাাসা িশার সােথ সংিগেণর দতা ির লে িশেণর পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন
৯. মাাসা িশা িতােনর একােডিমক কায াবিল ও বাপনা তদারকীকরণ, িশার মান উয়েনর জ সকল েরর
িশকেদর দেশ-িবেদেশ িশেণর বা হণ
১০. মাাসা িশা অিধদর এর রাজ ও উয়ন খােতর বােজট ণয়ন, য় মরী দান ও িহসাব সংরণ
১১. মাাসা িশা খােত MPO ও অদান খােতর য় িনব ােহর জ বােজট ণয়ন ও অথ  ছাড়করণ
১২.    মাাসা  িশা  িনিতকরেণর  িনিম  সরকােরর  িবিভ  িবভােগর  সে  যাগােযাগ  রা  ও  সকল  িতােনর
কােজর সময় সাধন
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া

ফলাফল চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

দািখল পয ােয় ছা-ছাীর ভিতর হার
ি (৬-১০ম)

ভিতর হার % ১২.৩২ ১২.৩৮ ১২.৪৪ ১২.৫০ ১২.৫৬
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ মাাসা িশা অিধদর ইসলািম আরিব
িবিবালয় বাংলােদশ মাাসা িশা বাড  বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ
ইনিউট

ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাীর ঝের পড়ার
হার াস (৬-১০ম)

ঝেড় পড়ার হার % ৪৫.৪৫ ৪৪.৮৪ ৪৪.২৩ ৪৩.৬২ ৪৩.০১
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ মাাসা িশা অিধদর ইসলািম আরিব
িবিবালয় বাংলােদশ মাাসা িশা বাড  বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ
ইনিউট

ানেবইস

আিলম পয ােয় ছা-ছাীর ভিতর হার
ি (১১শ-১২শ)

ভিতর হার % ৩.৫৯ ৩.৬৩ ৩.৬৭ ৩.৭৫ ৩.৮১
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ মাাসা িশা অিধদর ইসলািম আরিব
িবিবালয় বাংলােদশ মাাসা িশা বাড  বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ
ইনিউট

ানেবইস

আিলম পয ােয় ছা-ছাীর ঝের পড়ার
হার াস (১১শ-১২শ)

ঝেড় পড়ার হার % ২৮.৯০ ২৭.৮৯ ২৬.৮৮ ২৬.০২ ২৫.০০
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ মাাসা িশা অিধদর ইসলািম আরিব
িবিবালয় বাংলােদশ মাাসা িশা বাড  বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ
ইনিউট

ানেবইস

ফািযল পয ােয় ছা-ছাীর ভিতর
হার(১৩শ-১৫শ)

ভিতর হার % ১.৪৫ ১.৬৩ ১.৮১ ২.০২ ২.২৫
কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ মাাসা িশা অিধদর ইসলািম আরিব
িবিবালয় বাংলােদশ মাাসা িশা বাড  বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ
ইনিউট

ানেবইস

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:২৬ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:২৬ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] মাাসা িশা
সকল ের সমতা
িনিতকরণ

৩০

[১.১] এবেতদায়ী ের ি/লারশীপ
দান

[১.১.১] িা
িশাথ

মিত সংা ৬ ২২৫০০ ২২৫০০ ২২৫০০ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২২৫০০ ২২৫০০

[১.২] জিডিস ের ি/লারশীপ
দান

[১.২.১] িা
িশাথ

মিত সংা ৬ ৯০০০ ৯০০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮২০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৯০০০ ৯০০০

[১.৩] দািখল ের ি/লারশীপ
দান

[১.৩.১] িা
িশাথ

মিত সংা ৬ ১৩৫০ ১৩৫০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৮০ ১৩৫০ ১৩৫০

[১.৪] আিলম ের ি/লারশীপ
দান

[১.৪.১] িা
িশাথ

মিত সংা ৬ ৭৫০ ৭৫০ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭১০ ৭৫০ ৭৫০

[১.৫] ফািযল ের ি/লারশীপ
দান

[১.৫.১] িা
িশাথ

মিত সংা ৬ ৩৭৫ ৩৭৫ ৩৭৫ ৩৭০ ৩৬৫ ৩৬০ ৩৫৫ ৩৭৫ ৩৭৫

[২] মাাসা
িশার সকল
ের ণগত
মােনায়ন

২০

[২.১] িশকেদর িশণ দান
[২.১.১] িশিত
িশক

মিত সংা ৫ ১৪৯১ ১৬৭০ ১৭০০ ১৫৩০ ১৩৬০ ১১৯০ ১০২০ ১৭৫০ ১৮০০

[২.২] িতান ধানগেণর অিফস
ােনজেম িশণ দান

[২.২.১] িশিত
িতান ধান

মিত সংা ৫ ১০০৯ ৭৫৪ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৮০০ ৮৫০

[২.৩] মাাসা িশার মােনায়েনর
পিরকনা ণয়েনর জ মাাসা
ধানেদর ওিরেয়শন িশণ

[২.৩.১]
িশিত
িতান ধান

মিত সংা ৫ ৫০ ১০০ ১১০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১২০ ১৩০

[২.৪] ত ি (আইিস) িভিক
বা বতেনর লে ইারেনট
িনভর মািিমিডয়া াসম চা

[২.৪.১] ািপত
মািিমিডয়া
াশম

মিত সংা ৫ ০০ ৩২২ ৩৩১ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ২৯০ ০০ ০০

[৩] মাাসা িশা
অিধদেরর
িনজ
বাপনায়
এমিপও িবতরণ

১০

[৩.১] এমিপও বসরকাির িশা
িতােনর িশক-কম চারীেদর
এমিপও িবতরণ

[৩.১.১]
এমিপওা
িতান

সমি সংা ৬ ৭৬১৯ ৭৬২২ ৭৬২৩ ৭৬২০ ৭৬১৫ ৭৬১০ ৭৬০৫ ৭৬২৩ ৭৬২৩

[৩.২] অদান ত এবেতদায়ী
মাাসার িশক-কম চারীেদর মািসক
অদান িবতরণ

[৩.২.১]
অদানা
িতান

সমি সংা ৪ ১৫১৯ ১৫১৯ ১৫১৯ ১৫১৫ ১৫১০ ১৫০৫ ১৫০০ ১৫১৯ ১৫১৯



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:২৬ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] মাাসা িশা
অিধদেরর
কম কতােদর
সমতা ি

৬
[৪.১] মাাসা িশা অিদদেরর
কম কতাগণেক ইনহাউজ িশণ
দান

[৪.১.১] িশিত
কম কতা

মিত সংা ৬ ১৯ ৩০ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ৩৪ ৩৬

[৫] ি,
ইিতহাস,ঐ্িতহ
এবং জাতীয়
সংিতর চতনার
সার ঘটােনা।

৫

[৫.১] িশা িতান কক ি
িভিক বই ও দিলল
সরবরাহ/সংহকরণ/িশাথেদর
অবিহতকরণ

[৫.১.১]
িিভিক
বই/ দিলল

গড় সংা ২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[৫.২] জাতীয় িদবস সহ উদযাপন
[৫.২.১]
উদযািপত িদবস

মিত সংা ৩ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭

[৬] মাাসা িশা
অিধদেরর
কায কর মিনটিরং
বা
িনিতকরণ

৪
[৬.১] মািসক িভিেত মাাসা
মিনটিরং ও িনরীাকরণ

[৬.১.১] মিনটিরং
ও িনরীাত
মাাসা

গড় সংা ৪ ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:২৬ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১৪:২৬ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

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

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ কামািশিব কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ

২ মািশঅ মাাসা িশা অিধদর

৩ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

৪ বামািশেবা বাংলােদশ মাাসা িশা বাড 

৫ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

৬ িবএমআই বাংলােদশ মাাসা িশক িশণ ইনিউট

৭ নকটার জাতীয় কিউটার িশণ গেবষণা একােডমী

৮ ানেবইস বাংলােদশ িশা ত ও পিরসংান েরা

৯ ইইিড এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম

১০ এনিসিব াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

১১ এসএমিস ল ােনজেম কিম

১২ মাউিশ অিধদর মািমক ও উিশা অিধদর

১৩ মাউিশিব মািমক ও উ িশা িবভাগ

১৪ এসিস টকিনকাল ল এ কেলজ

১৫ এমআইএস ােনজেম ইনফরেমশন িসেম

১৬ িবএম িবজেনজ ােনজেম

১৭ আইএমিস ইনিউট ােনজেম কিম

১৮ িভই টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশনাল িনং

১৯ িস টকিনকাল চাস  িনং কেলজ

২০ এনিভিকউএফ াশনাল টকিনকাল এ ভােকশনাল কায়ািলিফেকশন মওয়াক

২১ আইিপিবএমএস ইনিউট পারফরেম বসড ােনজেম িসেম
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] এবেতদায়ী ের ি/লারশীপ দান [১.১.১] িা িশাথ
এবেতদায়ী সমাপনী পরীার ফলাফেলর উপর মধাি
দান করা হয়

মাাসা িশা অিধদর িা িশাথ মািশঅ

[১.২] জিডিস ের ি/লারশীপ দান [১.২.১] িা িশাথ
জিডিস পরীার ফলাফেলর উপর মধাি দান করা
হয়

মাাসা িশা অিধদর িা িশাথ মািশঅ

[১.৩] দািখল ের ি/লারশীপ দান [১.৩.১] িা িশাথ দািখল পরীার ফলাফেলর উপর মধাি দান করা হয় মাাসা িশা অিধদর িা িশাথ মািশঅ

[১.৪] আিলম ের ি/লারশীপ দান [১.৪.১] িা িশাথ আিলম পরীার ফলাফেলর উপর মধাি দান করা হয় মাাসা িশা অিধদর িা িশাথ মািশঅ

[১.৫] ফািযল ের ি/লারশীপ দান [১.৫.১] িা িশাথ ফািযল পরীার ফলাফেলর উপর মধাি দান করা হয় মাাসা িশা অিধদর িা িশাথ মািশঅ

[২.১] িশকেদর িশণ দান [২.১.১] িশিত িশক
িশকেদর পশাগত দতা ির জ িশণ দান
করা হয়

মাাসা িশা অিধদর,
বাংলােদশ মাাসা িশক
িশণ িতান

িশিত িশক মািশঅ

[২.২] িতান ধানগেণর অিফস ােনজেম িশণ দান
[২.২.১] িশিত িতান
ধান

িতান ধানগেণর অিফস ােনজা িবষেয় দ
করার জ িশণ দান করা হয়।

মাাসা িশা অিধদর,
িবএমআই

িশিত িতান
ধান।

মািশঅ

[২.৩] মাাসা িশার মােনায়েনর পিরকনা ণয়েনর জ
মাাসা ধানেদর ওিরেয়শন িশণ

[২.৩.১] িশিত িতান
ধান

মাাসার উয়েন পিরকনা ণয়েনর জ িতান
ধানগণেক িশণ দয়া হয়।

মািশঅ িশিত িতান ধান মািশঅ

[২.৪] ত ি (আইিস) িভিক বা বতেনর লে
ইারেনট িনভ র মািিমিডয়া াসম চা

[২.৪.১] ািপত মািিমিডয়া
াশম

আইিস িভিক িশা বা বতেনর জ
মািিমিডয়া াস ম াপন।

মাাসা িশা অিধদর
ািপত মািিমিডয়া
াস ম

মািশঅ

[৩.১] এমিপও বসরকাির িশা িতােনর িশক-
কম চারীেদর এমিপও িবতরণ

[৩.১.১] এমিপওা িতান
বসরকারী মাাসা সহ এর িশক কম চারীগেণর
এমিপও িবতরণ

মািশঅ
এমিপও া িশা
িতান

মািশঅ

[৩.২] অদান ত এবেতদায়ী মাাসার িশক-কম চারীেদর
মািসক অদান িবতরণ

[৩.২.১] অদানা িতান
অদান ত এবেতদায়ী মাাসার িশক
কম চারীেদর মািসক অদান িবতরণ

মাাসা িশা অিধদর অদান া িতান মািশঅ

[৪.১] মাাসা িশা অিদদেরর কম কতাগণেক ইনহাউজ িশণ
দান

[৪.১.১] িশিত কম কতা
মাাসা িশা অিধদেরর কম কতাগেণর পশাগত দতা
ির জ ইনহাউজ িশণ দােনর বা করা হয়।

মাাসা িশা অিধদর িশিত কম কতা মািশঅ

[৫.১] িশা িতান কক ি িভিক বই ও দিলল
সরবরাহ/সংহকরণ/িশাথেদর অবিহতকরণ

[৫.১.১] িিভিক বই/
দিলল

িের সক ইিতহাস জানার জ িশাথেদর ক
উু করার জ েতক িতানেক ি িভিক বই
/দিলল সংহ করার িনেদ শনা দয়া হয়।

েতক মাাসা সংহীত বই মািশঅ

[৫.২] জাতীয় িদবস সহ উদযাপন [৫.২.১] উদযািপত িদবস
িত জাতীয় িদবস যথাযথ ময াদায় উদযাপেনর বা
করা হেলা।

েতক মাাসা, মাাসা িশা
অিধদর

উদযািপত িদবস মািশঅ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৬.১] মািসক িভিেত মাাসা মিনটিরং ও িনরীাকরণ
[৬.১.১] মিনটিরং ও িনরীাত
মাাসা

মাাসার িশা বা, আিথ ক ও শাসিনক িবষয়
মিনটিরং এর মােম মাাসা সহেক গিতশীল রাখা।

মাাসা িশা অিধদর
মিনটিরং ও িনরীাত
মাাসা

মািশঅ
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত

সহায়তা
তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় পিরকনা িবভাগ ািপত মািিমিডয়া াশম ক পােশ সহায়তা ক অেমাদেনর ল সংা
নব িবধায় ক বাাবািয়ত না হেল কম কাে গিত সার
হেব না।


