
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, ২০২১

বসরকাির িশক িনবন ও তয়ন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, 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।

২৫

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

[১.১.১] া আেবদন সংা ২ ১০০০০০০ ৮২০০০০ ৭৭০০০০ ৬৬০০০০ ৫৮০০০০

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

[১.২.১] আেবদন াি ও পরীা হেণর
মবত সময়

িদন ৪ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪০

[১.২.২] িিলিমনাির পরীা হণ ও
ফল কােশর মবত সময়

িদন ৪ 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 ৪ ৯৫ ৯৫ ১০৫ ১১৫ ১২৫

[১.৩.২] পরীা হণ ও ফল কােশর
মবত সময়

িদন ৪ ৬০ ৮৫ ৯৫ ১০৫ ১১৫

[১.৪] িলিখত পরীায় উীণ  াথেদর
মৗিখক পরীা হণ শেষ পদিভিক
মধাতািলকা ণয়ন, কাশ ও সনদ
দান

[১.৪.১] িলিখত পরীা ও মৗিখক
পরীা হেণর মবত সময়

িদন ৩ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৪০ ১৫০

[১.৪.২] পরীা হণ ও ফল কােশর
মবত সময়

িদন ২ ৩০ ৪০ ৫০ ৬০ ৭০

[১.৪.৩] পরীার ফল কাশ ও সনদপ
দােনর মবত সময়

িদন ২ ৯০ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, 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।

২৫

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

[২.১.১] িনিদ  সমেয়  পেদর
তািলকা ওেয়বসাইেট কাশ

তািরখ ৫ ৩০-১২-২০২১ ১৫-০৫-২০২২ ২৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ২৮-০৬-২০২২

[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 ৪ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০

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

[২.৩.১] আেবদন হণ ও িনেয়াগ
পািরেশর জ ড়া তািলকা ণয়ন

িদন ৪ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০ ১৬

সিসেপর
মােম িবিভ
বসরকাির িশা
িতােনর
চািহদার িভিেত
গত ০৮ আগ
২০২১ তািরখ
থেক ৩১ আগ
২০২১ তািরখ
পয  চারী
াথেদর িনকট
থেক আেবদন
হণ করা হয়
এবং ১৬
সের ২০২১
তািরেখ ড়া
তািলকা ণয়ন
করা হয়।

[২.৪] বসরকাির িশা িতােনর
 পদ রেণর িনিম পািরশকরণ

[২.৪.১] িনেয়ােগর পািরশকরণ সংা ৪ ১০০০০ ৭০০০ ৫০০০ ৪০০০ ২০০০

[২.৫] িবমান িশক িনবন
পরীার িলিখত অংেশর িসেলবাস
ণয়ন ও হালনাগাদ করা

[২.৫.১] িসেলবাস ণয়ন ও
হালনাগাদকরণ কিমর কম শালা
আেয়াজন

সংা ৪ ২ ১ ৩

[২.৫.২] হালনাগাদত ও নন নীত
িসেলবাস অেমাদেনর জ িশা
মণালেয় রণ

িদন ৪ ৬০ ৭০ ৮০ ৯০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, অোবর ১২, 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
শাসিনক কায েম
তা ও দতা
িনিতকরণ।

২০

[৩.১] কম চারীেদর িশণ দান।
[৩.১.১] েতক কম চারীর জ িশণ
আেয়াজন।

জন ঘা ৬ ৬০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ২৪

[৩.২] এিপএ বাবায়েন েনাদনা
দান।

[৩.২.১] তম একজন কম চারীেক
এিপএ বাবায়েনর জ েনাদনা দান।

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন।

[৩.৩.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সন.।

% ৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৪] বােজট বাবায়ন। [৩.৪.১] বােজট বাবায়ন করা। % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৫] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন।

[৩.৫.১] িনিত অিডট আপি। % ৩ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০

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


