
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৩, ২০২১

বাংলােদশ িশা ত ও পিরসংান েরা

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৩, 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

মান স
িশাপিরসংান
িবিনমােণ র মােম িশা
বাপনা শিশালী
করণ

৩৫

[১.১] সমিত
িশাত
বাপনার অধীন
কিয় ত ভাার
িহসােব ানেবইস
ক শিশালী করণ

[১.১.১] িশাত সংহ ও
সংরণ

সংা ১৫ ৪২০৫০ ৩৭০০০ ৩৩০০০ ২৯০০০ ২৫০০০ ৬৯

[১.১.২] িশা িবষয়ক গেবষণা সংা ৮ ৪ ৩ ২ ১ ৫

[১.১.৩] KPI ণয়ণ সহ
িশাত িতেবদন ত ও
িবতরণ

সংা ৫ ৯ ৭ ৬ ৫ ০ ৩

[১.১.৪] Education GIS সংা ৩ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৮০

[১.১.৫] মিনটিরং ও ায়ন সংা ২ ১

[১.১.৬] িশাথর াফাইল ও
ইউিনক আইিড

সংা ২ ১৬০০০০০০ ১৩৪০০০০০ ১২৪০০০০০ ১১২০০০০০ ৯৬০০০০০ ১৬০০০০০০

২

ICT িবষেয় িশেণর
িবার ঘেয় িশার
ণগত মান
জারদারকরণ।

২০
[২.১] UITRCE
াপন ও আইিস
িশণ

[২.১.১] িশিত িশক
(BKITCE)

সংা ৫ ৮০০ ৭২০ ৬৪০ ৫৬০ ৪৮০ ৫৬০

[২.১.২] িশিত িশক
(UITRCE)

সংা ৫ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ৩০০০

[২.১.৩] মাার ইনার (ToT) সংা ৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৫০

[২.১.৪] অবকাঠােমা উয়ন
(UITRCE)

হার ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০

[২.১.৫] সভা,কম শালা সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৩

৩
অন-লাইন সবা ও ই-
িরেসাস  ােনজেম

১৫

[৩.১] িডিজটাল
লাইেির,
ডেমশন সবা ও
ই-িজিপ

[৩.১.১] ই-কাটালিগং সািভ স সংা ৭ ৬৫০ ৫৯০ ৫২০ ৪৫৫ ৩৯০

[৩.১.২] ই –ক সবা সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১

[৩.১.৩] ই-পপার িিপংস সংা ৩ ৯০০০ ৮১০০ ৭২০০ ৬৩০০ ৫৪০ ৪২০০

[৩.১.৪] ই-িজিপ সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

৪ িবিভ িবষেয় গেবষণা ৩
[৪.১] উতর
গেবষনা

[৪.১.১] িশাখােত উতর গেবষণা সংা ৩ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৩, 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%

৫
কািভড-১৯ িবারেরােধ
সরকার কৃক দ
িন েদশনা বাবায়ন করা

২ [৫.১] কািভড-১৯
[৫.১.১] ািবিধ মেন দািরক
কায ম পিরচালনা করা

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ২

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১২

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ৪



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৩, 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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২৫-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫০

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, আগ ২৩, 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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


