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া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, ২০২১

বসরকাির িশক িনবন ও তয়ন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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

িশক িনবন
পিত ,
মানসত ও
সণ 
নিতকরণ।

৪০

[১.১] িশক িনবন পরীার
িবি কাশ ও াথেদর িনকট
হেত Online-এ আেবদন হণ

[১.১.১] া আেবদন সংা ৪ ৮০০০০০ ৭২০০০০ ৬৭০০০০ ৫৬০০০০ ৪৮০০০০

[১.২] াথেদর িিলিমনাির
পরীা হণ, ফলাফল িয়াকরণ
ও কাশ

[১.২.১] আেবদন াি ও
পরীা হেণর মবত
সময়

িদন ৬ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪০

[১.২.২] িিলিমনাির
পরীা হণ ও ফল
কােশর মবত সময়

িদন ৬ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০

[১.৩] িিলিমনাির পরীায় উীণ 
াথেদর িলিখত পরীা হণ,
িফলাফল িয়াকরণ ও কাশ

[১.৩.১] িিলিমনাির
পরীা ও িলিখত পরীার
মবত সময়

িদন ৬ ৮৫ ৯৫ ১০৫ ১১৫ ১২৫

[১.৩.২] পরীা হণ ও
ফল কােশর মবত
সময়

িদন ৬ ৪৫ ৮৫ ৯৫ ১০৫ ১১৫

[১.৪] িলিখত পরীায় উীণ 
াথেদর মৗিখক পরীা হণ
শেষ মাননীয় হাইেকাট  িবভােগর
িনেদ শনা অযায়ী পদিভিক
মধাতািলকা ণয়ন, কাশ ও
সনদ দান

[১.৪.১] িলিখত পরীা ও
মৗিখক পরীা হেণর
মবত সময়

িদন ৪ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪০ ১৫০

[১.৪.২] পরীা হণ ও
ফল কােশর মবত
সময়

িদন ৪ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০

[১.৪.৩] পরীার ফল
কাশ ও সনদপ দােনর
মবত সময়

িদন ৪ ৯০ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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%

২
দ ও মান সত
িশক িনেয়াগ
িনিতকরণ।

৩৫

[২.১] বসরকাির িশা
িতানসেহ  িশক পেদর
জলাওয়ারী বাৎসিরক িহসাব
সংহ

[২.১.১] িনিদ  সমেয় 
পেদর তািলকা ওেয়বসাইেট
কাশ

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ২৮-০৬-২০২১

[২.২] িশা িতান হেত 
পেদ িনেয়ােগর জ অিধযাচন
হণ ও তা অনলাইেন কাশ

[২.২.১] অিধযাচন হণ ও
অনলাইেন কােশর
মবত সময়

িদন ৮ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০

[২.৩] িনবন সনদধারী আহী
িশক াথেদর িনকট হেত
অনলাইেন আেবদন হণ ও তা
যাচাই-বাছাই শেষ মধািভিক
তািলকা ণয়ন

[২.৩.১] আেবদন হণ ও
মধািভিক তািলকা
ণয়েনর মবত সময়

িদন ১০ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০

[২.৪] মধার িভিেত যাছাইত
াথেদর িশাগত
সা িফেকটসহ NTRCA
কক যাচাই শেষ তািলকা ণয়ন

[২.৪.১] িনেয়ােগর
পািরেশর জ মধা
তািলকা ণয়ন

িদন ৫ ১০০ ১০৫ ১১০ ১২০ ১৩০ ১২৯৯

[২.৫] বসরকাির িশা
িতােনর  পদ রেণর
িনিম পািরশকরণ

[২.৫.১] িনেয়ােগর
পািরশকরণ

সংা ১০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২০০০০ ১৫০০০ ১০০০০ ১২৯৯



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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

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 ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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

[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

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[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



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, 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

[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

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


