
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, ২০২১

িশ কাণ া

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, 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

১) িবধাবিত,
হতদির, ঝেরপড়া ও
মজীিব িশ-
িকেশারেদর জ
াথিমক ও
িলক/কািরগির
িশা সসারণ;

৪০

[১.১] িশ কাণ াথিমক
িবালেয় িশাথ ভিত

[১.১.১] ভিতত ছা-
ছাী

সংা ১০ ৩২১৫০ ৩২০০০ ৩১৫০০ ৩১০০০ ৩০৫০০ ৩০২৬৭
এিল ২০২১ মােসর মািসক
িতেবদন অযায়ী

[১.২] িশ কাণ কািরগির
িবালেয় িশাথ ভিত

[১.২.১] ভিতত
কািরগির ছা-ছাী

সংা ১০ ৪৮৫ ৪৭৫ ৪৬৫ ৪৫৫ ৪৪৫ ৪২২
এিল ২০২১ মােসর মািসক
িতেবদন অযায়ী

[১.৩] িশ কাণ াথিমক
িবালেয়র িশাথেদর
সরকাির উপি দান

[১.৩.১] উপকারেভাগী
ছা-ছাী

সংা ১০ ৩২১৫০ ৩২০০০ ৩১৫০০ ৩১০০০ ৩০৫০০ ২৫২৬১

২০৪  িবালেয় ২৫২৬১জন
িশাথ নগদ পাট ােল ত
আপেলাড করেরেছন। বািকেদর
জ সনদ এবং অিভভাবেকর
জাতীয় পিরচয় প না
থাকা/জলতা থাকায় তােদরেক
নগদ পাট ােল আপেলাড করা সব
হয়িন।

[১.৪] িশ কাণ াথিমক
িবালেয়র িশাথেদর
া দ িবেশষ ি
দান

[১.৪.১] উপকারেভাগী
ছা-ছাী

সংা ১০ ৬৭৯ ৬৭৫ ৬৭০ ৬৬৫ ৬৬০
কািভড ১৯ এর কারেণ ি পরীা
আেয়াজন করা সব হয়িন।



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, 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

২) িবধাবিত,
হতদির, ঝেরপড়া ও
মজীিব িশ-
িকেশারেদর জ
মানসত াথিমক ও
িলক/ কািরগির
িশা িনিতকরণ;

৩০

[২.১] মানসত পাঠদান
িনিত করার লে
িনয়িমত িবালয়
পিরদশ ন;

[২.১.১] পিরদশ নত
িবালয়;

সংা ১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

কািভড-১৯ এর কারেণ াের
কম কতাগণ অনলাইেন িবালয়
মিনটর কেরন। পিরিহিত
সাভািবক হেল সেরজিমেন
অিধকতর িনিবড় পিরদশ ন করা
সব হেব।

[২.২] িবালয়
সংার/মরামত ও
রণােবণ

[২.২.১]
সংার/মরামতত
িবালয়

সংা ৮ ০৮ ০৮ ০৬ ০৪ ০২

কািভড-১৯ এর কারেণ িবালয়
ব থাকায় সংার/মরামত 
হয়িন। তেব মাঠ পয ায় হেত া
আেবদন পয ােলাচনা কের তািলকা
করা হে।

[২.৩] িনজ ভবেন
পিরচািলত িবালেয়
আসবাবপ সরবরাহ

[২.৩.১] আসবাবপ
সরবরাহত িবালয়

সংা ৮ ১০ ১২ ১০ ০৮ ০৬

কািভড-১৯ এর কারেণ িবালয়
ব থাকায় আসবাবপ সরবরাহ
 হয়িন। তেব মাঠ পয ায় হেত
া আেবদন পয ােলাচনা কের
তািলকা করা হে।

[২.৪] পশাগত দতা
ির লে কম কতা/
িশকেদর বেদিশক
িশণ/িশা সফর

[২.৪.১] গমনকারী
কম কতা

সংা ২ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২
কািভড-১৯ এর কারেণ সরকাির
িনেদ েশ বেদিশক িশণ/ িশা
সফর হিগত রেয়েছ।

[২.৫] কম চারীেদর
সমতার উয়ন
(সমসামিয়ক িবষেয় িবেশষ
লািন ং সশন আেয়াজন)

[২.৫.১] িবেশষ লািন ং
সশন আেয়াজন

সংা ২ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২

কািভড-১৯ এর কারেণ িবেশষ
লািন ং সশন আেয়াজন করা সব
হয়িন। পিরিহিত সাভািবক হেল
িবেশষ লািন ং সশন আেয়াজন করা
সব হেব।



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৮, 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

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


