
া: ১ ণ তািরখ: বার, আগ ০৬, ২০২১

বসরকাির িশা িতান িশক ও কম চারী কাণ া

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: বার, আগ ০৬, 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

১।কম সাদেন গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার মান ২
দািরক কম কাে তা
ি ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ ৩ আিথ ক ও
সদ বাপনার উয়ন

২০

[২.১] অবসর া,
পদতাগ, য়াত িশক
কম চারীেদর িনকট হেত
া আেবদন সহ
িনি কের   িহসাব
নের কাণ িবধার
অথ  রেণর েয়াজনীয়
বাকরণ।

[২.১.১] অনলাইেনর
মােম এমিপও 
িশক কম চারীেদর
িনকট হেত আেবদন
হণ

সংা ১০ ৩১৬৯
০১/১০/২০২০ হইেত ৩১/১২/২০২০
পয ৩১৬৯  আেবদন অনলাইেন
জমা হয়

[২.১.২] অবসর া,
য়াত ও পদতাগত
িশক কম চারীেদর
তািলকা কের আেবদন
অিডট করণঃ

সংা ১০ ৩৫৬৭

েব র জমাত (২০১৮-২০১৯)
সােলর আেবদন অিডট করা
হেয়েছ জমাত আেবদন ধরা
হেয়েছ ০১/১০/২০২০ হেত
৩১/১২/২০২০ পয

৩

• দতার সংে বািষ ক
কম সাদন ি বাবায়ন।
• উাবন ও অিভেযাগ
িতকােরর মােম সবার
মােনায়ন। • দতা ও
নিতকতার উয়ন। • ত
অিফসার কক অিধকার ও
েণািদত ত কাশ
বাবায়ন। • আিথ ক
বাপনার উয়ন। •
সবার িবষেয় সবা িহতার
মতামত হণ।

২০

[৩.১] অবসর া,
পদতাগ, য়াত িশক
কম চারীেদর িনকট হেত
া আেবদন সহ
িনি কের   িহসাব
নের কাণ িবধার
অথ  রেণর েয়াজনীয়
বা করণ

[৩.১.১] িশক
কম চারীেদর িনকট
অনলাইেন অিডট
আপির ত দান

সংা ১০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১২৪০০ ১০৫০০ ৯০০০ ২৫১

আপিত ২৫১ জন আেবদনকারী
িশক কম চারীেদর িনকট
টিলেফােন আপিজিনত ত
দান করা হেয়েছ

[৩.১.২] অনলাইেনর
মােম আেবদন হণ,
অিডট িনি করণ এবং
ত দান।

সংা ৫ ১৩০০০ ১১৭০০ ১০৪০০ ৯১০০ ৭৮০০ ৩৩১৬

অিডট িনির পর ০১/১০/২০২০
হেত ৩১/১২/২০২০ পয ৩৩১৬
জন িশক কম চারীর িনকট
অনলাইেনর মােম ১৪৬ কা ২১
ল ৭১ হাজার ৩১৭ টাকা রণ
করা হেয়েছ

[৩.২] ১.১.২]
অনলাইেনর মােম
আেবদন হন, অিডট
িনি করণ এবং ত
দান

[৩.২.১] অনলাইেন অিডট
আপি িনি িনিত
করণ

সংা ৫ ৩৩১৬

অিডট িনির পর ০১/১০/২০২০
হেত ৩১/১২/২০২০ পয ৩৩১৬
জন িশক কম চারীর িনকট
অনলাইেনর মােম ১৪৬ কা ২১
ল ৭১ হাজার ৩১৭ টাকা রণ
করা হেয়েছ



া: ৩ ণ তািরখ: বার, আগ ০৬, 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 ২

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৪

০১/১০/২০২০ হেত ৩১/১২/২০২০
পয িতন মােস এিপএ েমর ৩
 মািসক সভা করা হয়, েব র
১ম মািসেক ১  সভাসহ মাট
অধ বািষ েক ৪  সভা করা
হেয়েছ

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২
থম কায়াটাের ১ ও ২য়
মািসেক ১ সহ মাট ২
মতিবিনময় করা হেয়েছ

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২

অিভেযাগ িতকার িবষেয় সবা
িহতােদর অিভেযােগর
িতকারলক বা হণ কের
তােদরেক অবিহতকরণ করা
হেয়েছ

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

সবা দান িতত িবষেয় সবা
িহতােদর অবিহতকরণ সে
১ম কায়াটাের ১ সভা এবং ২য়
কায়াটাের ১  সভা অিত হয়


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

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ২

বসরকাির িশা িতান িশক
কম চারী কাণ া এর ২০২০-
২০২১ অথ বছের বােজট
মাতােবক ১ম কায়াট ার (লাই,
আগ, সের-২০২০) ও ২য়
মািসক (অোবর, নেভর,
িডেসর-২০২০) অধ -বািষ ক
িতেবদন পশ করা হেলা



া: ৪ ণ তািরখ: বার, আগ ০৬, 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 ৫০

[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 ০১-০১-২০২১

[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 ০১-০১-২০২১

অিডট আপি িনির লে
িশক কম চারীেদর িনকট সকাল
৯ ঘকা হেত িবকাল ৫ ঘকা
পয এ ফান হেত ফান
কের অবিহত করণ।

[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



া: ৫ ণ তািরখ: বার, আগ ০৬, 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

[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 ৮০

[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 ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


