
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, ২০২২

িশ কাণ া

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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

হাম িভিজেটর মােম
িবালয় এলাকার
িবধাবিত, হতদির ও
মজীবী িশ-
িকেশারেদর িশ কাণ
াথিমক িবালেয় ও
কািরগির িশণ কে
ভিত।

২৫

[১.১] িশ কাণ াথিমক
িবালেয় িশাথ ভিত

[১.১.১] ভিতত িশাথ সংা ১৫ ৩১১৫৫ ৩১০০০ ৩০৯০০ ৩০৮৬০ ৩০১০০ ৩১১৯৯

[১.২] িশ কাণ
কািরগির িশণ কে
িশণাথ ভিত

[১.২.১] ভিতত িশণাথ সংা ১০ ৩৪৫ ৩৪২ ৩৪০ ৩৩৯ ৩০০ ৩৬৯

২
িশকেদর িনয়িমত
িবালেয় উপিহিত ও
পাঠদান মিনটিরং।

১৫

[২.১] অনলাইেন িতমােস
৮০  িবালয় পিরদশ ন
ও ফেলাআপ

[২.১.১] িতেবদেন উিিখত
িবালয়

সংা ৫ ৯৬০ ৯০০ ৮৪০ ২৪০ ৯০

[২.২] সেরজিমেন িবালয়
পিরদশ ন ও ফেলাআপ

[২.২.১] িতেবদেন উিিখত
িবালয়

সংা ৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৩ ৩০ ১২

[২.৩] িশাথ উপিহিত
[২.৩.১] িশাথ উপিহিতর
হার (%)

% ৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৫৫ ৫০ ৬৭

৩
িবালেয়র অবকাঠােমা
উয়ন।

১০

[৩.১] িবালয়
সংার/মরামত ও
রণােবণ

[৩.১.১] সংার/মরামতত
িবালয়

সংা ৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ৮

[৩.২] িবালেয়
আসবাবপ সরবরাহ

[৩.২.১] আসবাবপ
সরবরাহত িবালয়

সংা ৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ৬



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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%

৪
িশাথেদর উপি ও
া ি দান।

১০

[৪.১] া ি দান
[৪.১.১] া িা
িশাথ

সংা ৫ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০

০৪/০৮/২০২২ তািেরখ
অিত িশ কাণ াের
াি বােড র ৭৩তম সভায়
িশ কাণ া ি
নীিতমালা ২০১৯ এর
আেলােক ২০২২-২৩ অথ 
বছের ি দােনর িসা
হীত হেয়েছ। স আেলােক
কায ম চলমান রেয়েছ।

[৪.২] উপি দান [৪.২.১] উপিা িশাথ সংা ৫ ২৫৩০০ ২৫২৭৫ ২৫২৬৫ ২৫২৬১ ২৫২৫০

াি বােড র ৭৩তম সভায়
িশ কাণ াথিমক
িবালয় অয়নরত
িশাথেদর উপি
দােনর জ েয়াজনীয়
বােজট বরা অেমাদন
এবং েয়াজনীয় পািরশসহ
অথ  মণালেয় রেণর
িসা হীত হয়। স
আেলােক প রণ করা
হেয়েছ।

৫
িশকেদর দতা ির
লে িশণ দান।

১০
[৫.১] িশকেদর িডিপএড
ও িস-ইন-এড িশেণ
রণ

[৫.১.১] িশেণ রণত
িশক

সংা ১০ ৪০ ৩০ ২০ ০২

জায়াির ২০২৩ সশেন
িডিপএড িশেণর জ
সা িশেকর তািলকা
ত করা হেয়েছ। যাচাই-
বাছাই চলেছ।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৩, 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 ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.৩৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৪২

*সামিয়ক (provisional) ত


