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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, মাদরাসা িশা অিধদর

এবং

সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

মাাসা িশা অিধদেরর সরাসির থম িনেয়াগ িহেসেব ১৪ ও ১৬ েডর ১০জন এবং অিধদেরর আওতাধীন বাংলােদশ মাাসা িশক
িশণ ইনিউট(িবএমআই) এর ৩জন কম চারী িনেয়াগ স হেয়েছ। এমিপও বসরকারী মাাসার িশক-কম চারীগেণর িত
২মাস অর এমিপও-এর কায েমর ত সবার লে ইেতােব র ৪ েরর মে জলা িশা অিফসার ও আিলক উপ-পিরচালেকর র
বাদ িদেয় উপেজলা/থানা মািমক িশা অিফস থেক সরাসির মাাসা িশা অিধদের অনলাইন এমিপও-এর আেবদন িতমােস িনি
করা হয়। ৭৯৫৫ মাাসার িশক-কম চারীেদর অনলাইন এমিপও চা করা হেয়েছ। ৩২২ মাাসায় মািিমিডয়া াশম তির করা
হেয়েছ। ৫০৩ নন-এমিপও মাাসােক এমিপও করা হেয়েছ। ‘১৮০০ িনব ািচত মাাসার ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ ক’ এর মােম
১৫০০ মাাসার ভবন িনম ােণর কায ােদশ দানসহ ৪০% ভৗত কাজ স হেয়েছ। ৭৫৫০ জন িশেকর িশণ স হেয়েছ।
মাাসার ১৭১ জন িশকেক আরবী ভাষার ‘ােয়জ কাস ’ স হেয়েছ। বিক মহামারী কেরানাকালীন িশাথেদরেক লখাপড়ায়
সং রাখার লে সংসদ বাংলােদশ টিলিভশেনর মােম “আমার ঘের আমার মাাসা” নামক পাঠদান কায ম চা করা হেয়েছ।
এছাড়া ায় ১৩৪১ মাাসায় বব কণ ার াপন স হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

# নিতক, ধময় ও মানিবক েবাধ স িশার মােম দ মানবসদ তির করা ;
# নারী িশাথেদর বা িববাহ ;
# িশাবাব িণক ও পিরেবশ তির এবং মাাসা িশা িতােনর অবকাঠােমাগত উয়ন;
# কায কর িশেণর বা করণ ;
# িত মাাসায় িবান ও কািরগির িশার েযাগ সসারণ।

ভিবৎ পিরকনা:

# নিতক, ধময় ও মানিবক েবাধ স মানব সদ তির ;
# িডিজটাল বাংলােদশ এবং SDG-4 বাবায়েনর লে দেশর সকল মাাসায় মািিমিডয়া াস ম ও কিউটার াব াপন;
# অথ  য় ও সময় সায়ী এবং সহজলভ সবা দােনর লে িনেয়াগ, িশণ, এমিপও ও অা সবা অনলাইেন দান িনিতকরণ;
# সকল মাাসায় পয ায়েম আইিস াব চা এবং আইিস সামী সরবরােহর বা হণ;
# মাাসা িশা অিধদেরর কায ম আেরা শািশালী এবং গিতময় করার লে মাাসা িশা অিধদেরর িনজ ভবন িনম াণ;
# িশক, কম কতা, কম চারী পয ােয় দতা ির লে িশেণর বা হণ ;
# ৩৩১  মাাসায় মািিমিডয়া াশম াপন করা;
# বা িববাহ রাধ কে সামািজক সেচতনতা তির করা।
# সবা কায ম আেরা জারদার করার জ অিধদেরর জনবলিসহ িবভাগীয় পয ােয় আিলক কায ালয় াপন/জনবল গঠন করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২৪০০  জন  মাাসা  িশকেক  িশণ  দান  ও  ৪০০  জন  িতান  ধানেক  ািতািনক  সমতা  ির  জ  িশণ  দান,
২১,৪৭৫ জন িশাথ (৫০% ছা এবং ৫০% ছাী)ক মধাি দান,
অনলাইেন পাঠদােনর মােম িশাথেদরেক িণর কােজ সং রাখা, এবেতদায়ী পয ােয় িশাথ ঝেড় পড়া রােধ উপি
দান ক বাবায়ন, ৩৩১  মাাসায় মািিমিডয়া াশম াপন এবং
সং ও ত এবতেদায়ী মাাসার িশাথেদর জ িফিডং ক বাবায়ন ।
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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-

মহাপিরচালক, মাদরাসা িশা অিধদর

এবং

সিচব, কািরগির ও মাাসা িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৭ 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 েবাধস মানসত মাাসা িশা

১.২ অিভল (Mission)
ধময় েবাধস মানসত িশার মােম দ মানবসদ উয়ন

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. দ জনবল ির মােম ািতািনক সমতা ি;
২. িশা বাপনার মােনায়ন;
৩. মাাসা িশার সকল ের াতা (Equity) ও সমতা(Equality) িনিতকরণ এবং মানসত মাাসা িশার
েযাগ সসারণ;
৪. িের চতনা ধারণ এবং জাতীয় ইিতহাস,ঐ্িতহ 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. জাতীয় িশানীিতর আেলােক কািরগির মাাসা িশা িবভাগ কক কায ম বাবায়ন ও নীিতমালা তকরেণ
সহায়তা  দান;
২. মাাসা িশার সকল ের  বাপনা পিরচালনা, বাবায়ন ও তদারিককরণ;
৩. মাাসা িশার সসারণ ও উয়েনর েয়াজনীয় পদেপ হণ;
৪. মাাসা িশার উয়েন ক ণয়ন ও অেমাদেনর বা হণ এবং বািষ ক উয়ন কম িচ ণয়ন;
৫.  এ অিধদর হেত অনলাইন এমিপও বাপনা  চার িনিম মিমস সল শিশালীকরণ এবং এ সেল ায়ী  জনবল
িনেয়াগ করার িয়া হণ করা;
৬. মাঠ পয ােয় জনবল ও অবকাঠােমাগত িবধা িসহ মাাসা িশা অিধদেরর িনজ ভবন তরীর জ ক হণ;
৭. আিনক ও েগাপেযাগী মাাসা িশা িনিতকরেণর িনিম সরকােরর িবিভ মণালয়/সংার সে যাগােযাগ রা
ও সকল িতােনর কােজর সময় সাধন।
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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) এনেরালেম হার % ১২.৮৭ ১২.৬৪ ১২.৫৬ ১২.৬২ ১২.৬৮ কামািশিব মািশঅ বামািশেবা ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাী ঝের পড়ার হার (৬-১০ম) ঝের পড়ার হার % ৪২.৭৫ ৪২.৮২ ৪৩.০১ ৪২.৭২ ৪২.৪৩ কামািশিব মািশঅ বামািশেবা ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাীর অপাত (৬-১০ম) জার সমতা অপাত ৪২.৫ : ৫৭.৫ ৪৬.৫:৫৩.৫ ৪৭:৫৩ ৪৮:৫২ ৪৯:৫১ কামািশিব মািশঅ বামািশেবা ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাী ও িশক অপাত িশাথ িশক অপাত অপাত ২৩:১ ২২:১ ২১:১ ২০:১ ২০:১ কামািশিব মািশঅ বামািশেবা ানেবইস

দািখল পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার অপােত মাাসায়
িবান শাখায় ছা-ছাী ভিতর হার

িবান িশায় এনেরালেম
হার

% ১০.২১ ১০.২৭ ১০.২৮ ১০.২৯ ১০.৩০ কামািশিব মািশঅ বামািশেবা ানেবইস

আিলম পয ােয় ছা-ছাী ভিতর হার (১১শ-১২শ) এনেরালেম হার % ৩.৪৩ ৩.৭৬ ৩.৮১ ৩.৮৭ ৩.৯৩ কামািশিব মািশঅ বামািশেবা ানেবইস

আিলম পয ােয় ছা-ছাী ঝের পড়ার হার (১১শ-১২শ) ঝের পড়ার হার % ২৪.৯৭ ২৪.৮৫ ২৫.০০ ২৪.৯৩ ২৪.৮৬ কামািশিব মািশঅ বামািশেবা ানেবইস

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:২৫ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:২৫ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 

[১] দ জনবল ির
মােম ািতািনক
সমতা ি;

২৫

[১.১] কম কতােদর
ইনহাউজ িশণ দান

[১.১.১]
িশিত
কম কতা

সমি সংা ৪ ৩০ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩৪ ৩৬

[১.২] কম চারীেদর
ইনহাউজ িশণ দান

[১.২.১]
িশিত
কম চারী

সমি সংা ২ ০ ০ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ১৮ ১৯

[১.৩] এবেতদায়ী েরর
িশকেদর িশণ
দান

[১.৩.১]
িশিত
িশক

সমি সংা ৪ ৭৭৪ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৭০০ ৮০০

[১.৪] দািখল েরর
িশকেদর িশণ
দান

[১.৪.১]
িশিত
িশক

সমি সংা ৪ ১০০৫ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১৩০০ ১৪০০

[১.৫] মাাসার
ভাষক/সহকারী
অাপকেদর
িবষয়িভিক িশণ
দান

[১.৫.১]
িশিত
িশক

সমি সংা ৪ ২১৯ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৮০ ৩০০

[১.৬] মাাসার
িশকেদর িবএমএড
িশণ দান

[১.৬.১]
িশিত
িশক

সমি সংা ২ ১০৩ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১১০ ১১৫

[১.৭] অনলাইেন
িশকেদরেক আরবী
ভাষা িশণ দান

[১.৭.১]
িশিত
িশক

সমি সংা ২ ০ ০ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ৩৫০ ৩৮০

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

[১.৮.১]
আেয়ািজত
লািণ ং সশন

সমি সংা ৩ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:২৫ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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 

[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

সমি সংা ২ ২২৬ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১৭৫ ১৯০

[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

সমি সংা ৩ ৩০৮ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২০০ ২২০

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

[২.৩.১]
িশিত
িতান ধান

সমি সংা ৩ ৮৯ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১০ ১২০

[২.৪] িশা িতান
পিরদশ ন

[২.৪.১]
পিরদশ নত
িতান

সমি সংা ৩ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১০ ১২০

[২.৫] মাাসার িনেয়াগ
কিমেত িডিজ
মেহাদেয়র িতিনিধ
মেনানয়ন

[২.৫.১]
মেনািনত
িতিনিধ

সমি সংা ১ ৩০০ ৩০০ ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৪০ ৭২০ ৮৫০ ৯০০

[২.৬] মাাসার গভিণ ং
বিডেত িবৎসাহী
সদ মেনানয়ন

[২.৬.১]
মেনািনত
িবেৎসাহী
সদ

সমি সংা ২ ৮০ ১০০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৬০ ১৭০

[২.৭] িশক-
কম চারীেদর এমিপও
দান

[২.৭.১]
িবতরণত
এমিপও

মিত সংা ১ ১৫২০০০ ১৫২৮০০ ১৫২৯০০ ১৫৩০০০ ১৫৩১০০ ১৫৩২০০ ১৫৩৪০০ ১৫৩৬০০

[২.৮] িশক-
কম চারীেদর উতর
ল দান

[২.৮.১]
উতর ল
া িশক

মিত সংা ১ ০ ০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩৪০০ ৩২০০ ৪২০০ ৪৪০০

[২.৯] অনলাইেন
পাঠদােনর মােম
িশাথেদরেক িণর
কােজ সং রাখা

[২.৯.১] হীত
অনলাইন াশ

সমি সংা ২ ০ ০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২৫০০ ২৬০০



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:২৫ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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] 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

সমি সংা ২ ২২৫০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ১২০০০ ১৪০০০

[৩.২] জিডিস ের
ি/লারশীপ দান

[৩.২.১] ি
া িশাথ

সমি সংা ২ ৯০০০ ৯০০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮২০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৯০০০ ৯০০০

[৩.৩] দািখল ের
ি/লারশীপ দান

[৩.৩.১] ি
া িশাথ

সমি সংা ৪ ১৩৫০ ১৩৫০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ১৩৫০ ১৩৫০

[৩.৪] আিলম ের
ি/লারশীপ দান

[৩.৪.১] ি
া িশাথ

সমি সংা ৩ ৭৫০ ৭৫০ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭১০ ৭৫০ ৭৫০

[৩.৫] ফািযল ের
ি/লারশীপ দান

[৩.৫.১] ি
া িশাথ

সমি সংা ২ ৩৭৫ ৩৭৫ ৩৭৫ ৩৭০ ৩৬৫ ৩৬০ ৩৫৫ ৩৭৫ ৩৭৫

[৩.৬] মাাসায়
আিনক েযাগ িবধা
স ভবন িনম াণ

[৩.৬.১]
িনম াণাধীন
ভবেনর কােজর
অগিত

মিত % ৪ ৩০ ৩৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪৫ ৫০

[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

সমি সংা ৪ ১০ ৩০ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১২৫ ১০০ ২৫০ ৩০০

[৪.২] িতান কক
ি িভিক বই
সংহ

[৪.২.১]
সংহীত বই

সমি সংা ৩ ৯০০ ১০০০ ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৪০ ৭২০ ৮৫০ ৯০০

[৪.৩] জাতীয় িদবস
সহ উদযাপন

[৪.৩.১]
উদযািপত
িদবস

সমি সংা ৩ ০৭ ০৭ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৭ ০৭



ড়া দািখেলর সময়: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:২৫ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, 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: শিনবার, ন ২৬, ২০২১ ১৩:২৫ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৭, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএমিস ইনিউট ােনজেম কিম

২ আইিপিবএমএস ইনিউট পারফরেম বসড ােনজেম িসেম

৩ ইইিড এেকশন 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 কেলজ

১২ িভই টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশনাল িনং

১৩ নকটার াশনাল একােডিম ফর কিউটার িনং এ িরসাচ 

১৪ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

১৫ বামািশেবা বাংলােদশ মাাসা িশা বাড 

১৬ িবএম িবজেনস ােনজেম

১৭ িবএমআই বাংলােদশ মাাসা চাস  িনং ইউট

১৮ ানেবইস বাংলােদশ িশা ত ও পিরসংান েরা

১৯ মাউিশ অিধদর মািমক ও উিশা অিধদর

২০ মাউিশিব মািমক ও উ িশা িবভাগ

২১ মািশঅ মাাসা িশা অিধদর

২২ মিমস মাাসা এেকশন ােনজেম এ ইনফরেমশন িসেম
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] কম কতােদর ইনহাউজ িশণ দান [১.১.১] িশিত কম কতা িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

[১.২] কম চারীেদর ইনহাউজ িশণ দান [১.২.১] িশিত কম চারী িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

[১.৩] এবেতদায়ী েরর িশকেদর িশণ দান [১.৩.১] িশিত িশক িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

[১.৪] দািখল েরর িশকেদর িশণ দান [১.৪.১] িশিত িশক িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

[১.৫] মাাসার ভাষক/সহকারী অাপকেদর িবষয়িভিক িশণ দান [১.৫.১] িশিত িশক িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

[১.৬] মাাসার িশকেদর িবএমএড িশণ দান [১.৬.১] িশিত িশক িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

[১.৭] অনলাইেন িশকেদরেক আরবী ভাষা িশণ দান [১.৭.১] িশিত িশক িশণ শাখা িশণ হেণর ারপ

[১.৮] মাাসা িশা অিধদেরর কম কতা-কম চারীেদর দতা ির জ লািণ ং সশন আেয়াজন [১.৮.১] আেয়ািজত লািণ ং সশন িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

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

[২.১.১] িশিত িতান ধান িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

[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 িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

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

[২.৩.১] িশিত িতান ধান িশণ শাখা অিফস আেদশ ও অংশহণকারীগেণর ারপ

[২.৪] িশা িতান পিরদশ ন [২.৪.১] পিরদশ নত িতান শাসন শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.৫] মাাসার িনেয়াগ কিমেত িডিজ মেহাদেয়র িতিনিধ মেনানয়ন [২.৫.১] মেনািনত িতিনিধ িসিনয়র ও দািখল মাাসা শাখা িতিনিধর প

[২.৬] মাাসার গভিণ ং বিডেত িবৎসাহী সদ মেনানয়ন [২.৬.১] মেনািনত িবেৎসাহী সদ পিরদশ ন শাখা িতিনিধর প

[২.৭] িশক-কম চারীেদর এমিপও দান [২.৭.১] িবতরণত এমিপও অথ  শাখা মণালেয় িজও জারীর জ িরত াব

[২.৮] িশক-কম চারীেদর উতর ল দান [২.৮.১] উতর ল া িশক এমিপও শাখা এমিপও বাছাই কিমর রেলশন

[২.৯] অনলাইেন পাঠদােনর মােম িশাথেদরেক িণর কােজ সং রাখা [২.৯.১] হীত অনলাইন াশ শাসন শাখা িতান কক অনলাইন াশ হেণর িতেবদন

[৩.১] এবেতদায়ী ের ি/লারশীপ দান [৩.১.১] ি া িশাথ িহসাব শাখা িজ  িপ পিতেত ি দােনর িরেপাট 

[৩.২] জিডিস ের ি/লারশীপ দান [৩.২.১] ি া িশাথ িহসাব শাখা িজ  িপ পিতেত ি দােনর িরেপাট 

[৩.৩] দািখল ের ি/লারশীপ দান [৩.৩.১] ি া িশাথ িহসাব শাখা িজ  িপ পিতেত ি দােনর িরেপাট 

[৩.৪] আিলম ের ি/লারশীপ দান [৩.৪.১] ি া িশাথ িহসাব শাখা িজ  িপ পিতেত ি দােনর িরেপাট 

[৩.৫] ফািযল ের ি/লারশীপ দান [৩.৫.১] ি া িশাথ িহসাব শাখা িজ  িপ পিতেত ি দােনর িরেপাট 
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.৬] মাাসায় আিনক েযাগ িবধা স ভবন িনম াণ [৩.৬.১] িনম াণাধীন ভবেনর কােজর অগিত উয়ন শাখা ক পিরচালেকর তয়ন

[৪.১] মাাসা িশা অিধদেরর আওতাধীন এমিপও িশা িতােন বব কণ ার াপন [৪.১.১] ািপত বব কণ ার শাসন শাখা শাসন শাখার তয়ন

[৪.২] িতান কক ি িভিক বই সংহ [৪.২.১] সংহীত বই শাসন শাখা শাসন শাখার তয়ন

[৪.৩] জাতীয় িদবস সহ উদযাপন [৪.৩.১] উদযািপত িদবস শাসন শাখা িদবস উদযাপেনর প
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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
মাাসা িশার মােনায়েনর জ িশা শাসন ও অিফস বাপনা িবষেয়
িসিনয়র মাাসার অ/উপােদর িশণ দান

িশিত িতান ধান বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট িশণাথ মেনানয়ন দান ও িশেণর শাসিনক আেদশ দান

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

িশিত িতান ধান বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট িশণাথ মেনানয়ন দান ও িশেণর শাসিনক আেদশ দান

অনলাইেন িশকেদরেক আরবী ভাষা িশণ দান িশিত িশক বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট িশণাথ মেনানয়ন দান ও িশেণর শাসিনক আেদশ দান

মাাসার িশকেদর িবএমএড িশণ দান িশিত িশক বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট িশণাথ মেনানয়ন দান ও িশেণর শাসিনক আেদশ দান

মাাসার ভাষক/সহকারী অাপকেদর িবষয়িভিক িশণ দান িশিত িশক বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট িশণাথ মেনানয়ন দান ও িশেণর শাসিনক আেদশ দান

দািখল েরর িশকেদর িশণ দান িশিত িশক বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট িশণাথ মেনানয়ন দান ও িশেণর শাসিনক আেদশ দান

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

িশিত িতান ধান বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট িশণাথ মেনানয়ন দান ও িশেণর শাসিনক আেদশ দান

এবেতদায়ী েরর িশকেদর িশণ দান িশিত িশক বাংলােদশ মাদরাসা িশক িশণ ইনিউট িশণাথ মেনানয়ন দান ও িশেণর শাসিনক আেদশ দান

অনলাইেন পাঠদােনর মােম িশাথেদরেক িণর কােজ সং রাখা হীত অনলাইন াশ ৩  সরকাির আিলয়া মাাসা
সরকাির আিলয়া মাাসা সহ িত ৩ মাস অর অর হীত অনলাইন
ােশর িতেবদন পাঠােব
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


