
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১৮, ২০২২

িশ কাণ া

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১৮, ২০২২

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 ৩০৮৬০
২০২২ পয  িশ কাণ াথিমক
িবালেয় ভিতত িশাথ
৩০৮৬০ জন

[১.২] িশ কাণ কািরগির
িবালেয় িশাথ ভিত

[১.২.১] ভিতত কািরগির
ছা-ছাী

সংা ১০ ৪৮৫ ৪৭৫ ৪৬৫ ৪৫৫ ৪৪৫ ৩৩৯
২০২২ পয  িশ কাণ
কািরগির িশণ কসেহ
ভিতত িশণাথ ৩৩৯ জন

[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 ২৫২৬১ জন
িশাথ নগদ পাট ােল ত
আপেলাড কেরেছন।

[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 অিত না হওয়ায় াি
বােড র িসােম া দ
িবেশষ ি দান করা সব
হয়িন।



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১৮, ২০২২

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 ৭৫
া এর কম কতাগণ কক
অনলাইেন িনিবড় মিনটিরং এর
মােম িবালয় পিরদশ ন হয়।

[২.২] িবালয়
সংার/মরামত ও
রণােবণ

[২.২.১]
সংার/মরামতত
িবালয়

সংা ৮ ০৮ ০৮ ০৬ ০৪ ০২

সংার/মরামেতর লে মাঠ
পয ায় হেত া ০৬ আেবদন
যাচাই-বাছাই করা হেয়েছ।
পরবত বাড  সভায় অেমাদেনর
জ উপহাপন করা হেব।

[২.৩] িনজ ভবেন
পিরচািলত িবালেয়
আসবাবপ সরবরাহ

[২.৩.১] আসবাবপ
সরবরাহত িবালয়

সংা ৮ ১০ ১২ ১০ ০৮ ০৬

আসবাবপ সরবরােহর লে
মাঠ পয ায় হেত ০৩ আেবদন
পাওয়া গেছ যা যাচাই-বাছাই
সােপে পরবত বাড  সভায়
অেমাদেনর জ উপহাপন করা
হেব।

[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

[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



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১৮, ২০২২

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


