
া: ১ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৫, ২০২১

মািমক ও উমািমক িশা বাড , যেশার

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৫, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িশা
বাপনার মান
উয়ন

২৫

[১.১] িন মািমক, মািমক
ও উমািমক িশা িতান
াপেনর অমিত দান

[১.১.১] অমিত া িশা
িতান

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬০
িবালয় শাখা ও কেলজ শাখা
সংার িমিলত যাগফল

[১.২] িন মািমক, মািমক
ও উমািমক িশা
িতােনর ীিত দান

[১.২.১] ীিত া িশা
িতান

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০
িবালয় শাখা ও কেলজ শাখা
সংার িমিলত যাগফল

[১.৩] িন মািমক, মািমক
ও উমািমক িশা
িতােনর ীিত নবায়ন

[১.৩.১] ীিত নবায়নত
িশা িতান

শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৭
িবালয় শাখা ও কেলজ শাখা
সংার িমিলত যাগফল

[১.৪] একাদশ িণেত
অনলাইেন ভিত

[১.৪.১] অনলাইেন ভিতত
িশাথ

শতকরা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] ৮ম, ৯ম ও ১১শ িণর
িশাথ িনবন

[১.৫.১] িনবনত ৮ম, ৯ম
ও ১১শ িণর িশাথ

শতকরা ৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৫

একাদশ ভিতর সময় না হওয়ায়
 িবালয় শাখার িনবন
সংা (৮ম ও নবম িণর)
 করা হেলা

[১.৬] িশা িতান পিরদশ ন
[১.৬.১] পিরদশ নত িশা
িতান

সংা ৬ ২৮০ ২৫২ ২২৪ ১৯৬ ১৬৮ ২৭
িবালয় শাখা ও কেলজ শাখা
সংার িমিলত যাগফল

২
অনলাইন সবা
দান ও ই-
ফাইিলং কাযম

২০

[২.১] ই-িজিপর মােম ই-
টািরং িয়া

[২.১.১] আানত ই-টার সংা ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ িয়াধীন আেছ

[২.২] ই-নিথ েসস [২.২.১] বাবািয়ত ই-নিথ সংা ১০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২৭৬
অভিরণ ই-ফাইিলং িসেম
ারা িনিত



া: ৩ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৫, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

িজববেষ  ও
কািভড-১৯
সমেয় হীত
উোগসহ

১৫

[৩.১] ই-নিথ, চাকিরর িবিধ
িবধান িবষয়ক এবং িশকেদর
িশণ দান

[৩.১.১] আেয়াজনত
িশণ

সংা ৫ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৫

[৩.২] অনলাইন াস ম
[৩.২.১] আপেলাডত িভিডও
াস

সংা ৫ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৩৮৩৮৯

৩৮৩৮৯ িভিডও ােশর
সাইজ ৬২ মগাবাইট িপিডএফ
কেড করার পরও ১৩
মগাবাইট হওয়ার মাণক
আপেলাড যাে না। মাণক
সংরিত আেছ।

[৩.৩] াণ ও া উপকরণ
িবতরণ

[৩.৩.১] িবতরণত াণ ও
া উপকরণ

ল ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৪] জয়বাংলা উান িনম াণ
[৩.৪.১] িনিম ত জয়বাংলা
উান

সংা ২ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ১

৪

TCV অসরেণ
সবা দান, নিথ
িনি ও ত
দান

১০

[৪.১] TCV অসরেণ
িসেজন চাট ার অযায়ী নিথ
িনিকরণ

[৪.১.১] TCV অসরেণ কম
সমেয়, কম খরেচ ও কম
িভিজেট) িনিত নিথ

সংা ৭ ৩৮০ ৩৪২ ৩০৪ ২৬৬ ২২৮ ১২৭৬
অভিরন ডেভলপত ই-
ফাইিলং িসেেম িনিত

[৪.২] িনিদ  সমেয় ত দান
[৪.২.১] ত অিধকার আইেন
আেবদন অযায়ী দানত
ত

সংা ৩ ৩ ২ ১
ত অিধকার আইেন ত
চেয় কান আেবদন আেসিন



া: ৪ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৫, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

ি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

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


