
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ১৩, ২০২১

উপাািনক িশা েরা

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

িবালয় বিহ ত
িশেদর জ
উপাািনক
াথিমক িশার
েযাগ
অবািরতকরণ (৪থ 
াথিমক িশা
উয়ন কম িচর
আওতাধীন)

৩৫

[১.১] যাচাইকারী
ত িতােনর
সােথ ি
সাদন।

[১.১.১] িনধ ািরত
সমেয়র মে
যাচাইকারী ত
িতােনর সােথ
ি সাদন।

তািরখ ১৫ ০১-০১-২০২১ ০১-০২-২০২১ ০১-০৩-২০২১ ০১-০৪-২০২১ ০১-০৫-২০২১
িসাের জ মণালেয়
িবেবচনাধীন।

[১.২]
বাবায়নকারী
সংার সােথ
পাট ানারশীপ ি
সাদন।

[১.২.১] িনধ ািরত
সমেয়র মে
বাবায়নকারী
সংার সােথ ি
সাদন।

তািরখ ১০ ০১-১১-২০২০ ০১-১২-২০২০ ০১-০২-২০২১ ০৫-০৩-২০২১ ০১-০৪-২০২১

[১.৩] িশখন ক
চা।

[১.৩.১] িনধ ািরত
সমেয় িশখন ক
চাকরণ।

তািরখ ১০ ০১-০১-২০২১ ০১-০২-২০২১ ০১-০৩-২০২১ ০১-০৪-২০২১ ০১-০৫-২০২১
সরকাির িসাের উপর
িনভশীল।



া: 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

সারতারহার ি
এবং অাহত ও
জীবন াপী
িশার েযাগ
অবািরতকরণ
[মৗিলক সারতা
ক (৬৪ জলা)
এর আওতাধীন]

২০

[২.১] মৗিলক
সারতার িশখন
ক চা।

[২.১.১] িনধ ািরত
সংক িশখন ক
চা

সংা ১০ ৩৫০০০ ৩৩০০০ ৩১০০০ ২৯০০০ ২৭০০০

নেভল কেরানা ভাইরােসর
াভােব  পিরিিতর
কারেণ িতীয় পয ােয়র
১১৪  উপেজলায় ৩৫০০
(িত কে ২ িশফট
কের) িশখন ক চা
করা সব হয়িন। কেরানা
পিরিিত াভািবক হেল
সরকােরর িনেদ শনার
িেত িশখন ক চা
করা হেব।

[২.২] িশাথেদর
সারতা দান।

[২.২.১] িনিদ 
সংক িশাথেক
সারতা দান

সংা
(ল)

১০ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩

িজব বষ  উদযাপন
উপলে ২১ ল
িনরর িশাথেক
সারতা দােনর
েয়াজনীয় বা হণ
করা হেয়েছ।



া: 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%

৩
উপাািনক িশা
সসারণ ও
িনিতকরণ

২০

[৩.১] আজািতক
সারতা িদবস
উদযাপন।

[৩.১.১] িনধ ািরত
সমেয় আজািতক
সারতা িদবস
উদযািপত

তািরখ ১০ ০৮-০৯-২০২০

[৩.২] িবিভ মলা
উদযাপন।

[৩.২.১] িডিজটাল
মলা

তািরখ ৫ ০৫-০১-২০২১ ০৫-০২-২০২১ ০৫-০৩-২০২১

০৯/১২/২০২০ থেক
১১/১২/২০২০ ি: তািরখ
পয  ভা য়ািল িডিজটাল
মলা অিত হেয়েছ।
েরা উ মলায়
অংশহণ কেরেছ।

[৩.২.২] উয়ন মলা তািরখ ৫ ১৭-০১-২০২১ ১৭-০২-২০২১ ১৭-০৩-২০২১

জাতীয়ভােব উয়ন মলা
উদযাপন করা হেল তা
বাবায়েনর সকল ব 
িত হণ করা হেব।



া: 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.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 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.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 ৪০

[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

বােজট বইসড
আকাউিং িসেম
নােম এক
সফটওয়ার চা করা
হেয়েছ। নেভল
কেরানা ভাইরাস
(কািভড-৯)
াভােব 
পিরিিতর কারেণ
সফটওয়ার
সহিজত সবা
অিধেে বাবায়ন
করা সব হয়িন।

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৪০

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫

[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



া: ৭ 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 ১১.৩২

[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 ১৯.২৫

[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

২০২০-২০২১
অথ বছের িপীয়
সভায়
উপাপনেযা
আপি নই।

[এম.৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪.১৭

িতেবদনকালীন
সমেয় অিন ২৪
আপির মে ১
আপি িনি করা
হেয়েছ।

[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


