
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

মাদরাসা িশা অিধদর

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
দ জনবল ির মােম
ািতািনক সমতা
ি;

২৫

[১.১] কম কতােদর ইনহাউজ িশণ দান
[১.১.১] িশিত
কম কতা

সংা ৪ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৪১

[১.২] কম চারীেদর ইনহাউজ িশণ দান
[১.২.১] িশিত
কম চারী

সংা ২ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ১৯

[১.৩] এবেতদায়ী েরর িশকেদর
িশণ দান

[১.৩.১] িশিত
িশক

সংা ৪ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ২৮৩

[১.৪] দািখল েরর িশকেদর িশণ
দান

[১.৪.১] িশিত
িশক

সংা ৪ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৪১৬

[১.৫] মাাসার ভাষক/সহকারী
অাপকেদর িবষয়িভিক িশণ দান

[১.৫.১] িশিত
িশক

সংা ৪ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ৬৬

[১.৬] মাাসার িশকেদর িবএমএড
িশণ দান

[১.৬.১] িশিত
িশক

সংা ২ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[১.৭] অনলাইেন িশকেদরেক আরবী ভাষা
িশণ দান

[১.৭.১] িশিত
িশক

সংা ২ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ৪৪২

[১.৮] মাাসা িশা অিধদেরর কম কতা-
কম চারীেদর দতা ির জ লািণ ং
সশন আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত
লািণ ং সশন

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
িশা বাপনার
মােনায়ন;

১৮

[২.১] মাাসা িশার মােনায়েনর জ
িশা শাসন ও অিফস বাপনা িবষেয়
এবেতদায়ী ধানেদর িশণ

[২.১.১] িশিত
িতান ধান

সংা ২ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ৩৪

[২.২] মাাসা িশার মােনায়েনর জ
িশা শাসন ও অিফস বাপনা িবষেয়
দািখল মাাসার পার/সহ-পারেদর
িশণ দান

[২.২.১] িশিত
িতান ধান

সংা ৩ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১১০

[২.৩] মাাসা িশার মােনায়েনর জ
িশা শাসন ও অিফস বাপনা িবষেয়
িসিনয়র মাাসার অ/উপােদর
িশণ দান

[২.৩.১] িশিত
িতান ধান

সংা ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[২.৪] িশা িতান পিরদশ ন
[২.৪.১] পিরদশ নত
িতান

সংা ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১২৪

[২.৫] মাাসার িনেয়াগ কিমেত িডিজ
মেহাদেয়র িতিনিধ মেনানয়ন

[২.৫.১] মেনািনত
িতিনিধ

সংা ১ ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৪০ ৭২০ ১০৪২

[২.৬] মাাসার গভিণ ং বিডেত িবৎসাহী
সদ মেনানয়ন

[২.৬.১] মেনািনত
িবেৎসাহী সদ

সংা ২ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ২০৮

[২.৭] িশক-কম চারীেদর এমিপও দান
[২.৭.১] িবতরণত
এমিপও

সংা ১ ১৫২৮০০ ১৫২৯০০ ১৫৩০০০ ১৫৩১০০ ১৫৩২০০ ১৫৩২৬৭

[২.৮] িশক-কম চারীেদর উতর ল
দান

[২.৮.১] উতর ল
া িশক

সংা ১ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৪০০ ৩২০০ ৭০৭

[২.৯] অনলাইেন পাঠদােনর মােম
িশাথেদরেক িণর কােজ সং রাখা

[২.৯.১] হীত অনলাইন
াশ

সংা ২ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২১৭৭



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

মাাসা িশার সকল ের
াতা (Equity) ও
সমতা(Equality)
িনিতকরণ এবং
মানসত মাাসা িশার
েযাগ সসারণ;

১৭

[৩.১] এবেতদায়ী ের ি/লারশীপ
দান

[৩.১.১] ি া
িশাথ

সংা ২ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০

[৩.২] জিডিস ের ি/লারশীপ দান
[৩.২.১] ি া
িশাথ

সংা ২ ৯০০০ ৮৫০০ ৮২০০ ৮০০০ ৭৮০০

[৩.৩] দািখল ের ি/লারশীপ দান
[৩.৩.১] ি া
িশাথ

সংা ৪ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০

[৩.৪] আিলম ের ি/লারশীপ দান
[৩.৪.১] ি া
িশাথ

সংা ৩ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭১০

[৩.৫] ফািযল ের ি/লারশীপ দান
[৩.৫.১] ি া
িশাথ

সংা ২ ৩৭৫ ৩৭০ ৩৬৫ ৩৬০ ৩৫৫

[৩.৬] মাাসায় আিনক েযাগ িবধা
স ভবন িনম াণ

[৩.৬.১] িনম াণাধীন
ভবেনর কােজর অগিত

% ৪ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪৫

৪

িের চতনা ধারণ
এবং জাতীয়
ইিতহাস,ঐ্িতহ ও
সংিতর িবকাশ সাধন।

১০

[৪.১] মাাসা িশা অিধদেরর আওতাধীন
এমিপও িশা িতােন বব কণ ার
াপন

[৪.১.১] ািপত বব
কণ ার

সংা ৪ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১২৫ ১০০ ২৩৬

[৪.২] িতান কক ি িভিক বই
সংহ

[৪.২.১] সংহীত বই সংা ৩ ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৪০ ৭২০ ৪০৪

[৪.৩] জাতীয় িদবস সহ উদযাপন
[৪.৩.১] উদযািপত
িদবস

সংা ৩ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ৪



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

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

ম

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 ৩

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


