
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০২, ২০২০

জাতীয় িশা বাপনা একােডিম

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িশার মােনায়েন
িশকেদর পশাগত
দতা উয়ন,
মানিবক ও নিতক
েবােধর িবকাশ ও
দশেেম উুকরণ

২০

[১.১] মািমক ও উিশা
পয ােয়র িশক এবং
কম কতাগণ-ক িবিভ ে
িশণ দান

[১.১.১] িশা শাসন ও বাপনা
িশণ দান (ল ও কেলজ)

সংা ৪ ৪২০ ৩৮০ ৩৪০ ৩০০ ২৬০ ১০৮

[১.১.২] িনয়ািদ িশণ দান সংা ৪ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪৩০ ৩৭০ ১৬০

[১.১.৩] িশিত মািমক পয ােয়র
িশক ও কম কতা

সংা ৩ ১১৩০ ১০২০ ৯১০ ৮০০ ৬৮০ ৪৩৩

[১.১.৪] িশিত উিশা পয ােয়র িশক
ও কম কতা

সংা ৩ ৫২৫ ৪৭৫ ৪৩০ ৩৭০ ৩২৫ ৭০

[১.১.৫] এসএসিসইএম সংা ২ ৭০ ৬২ ৫৫ ৫০ ৪৫

[১.১.৬] এিসইএম সংা ২ ১৪০ ১২২ ১১০ ১০৪ ১০০ ৩৯

[১.১.৭] আইিস িশণ দান সংা ২ ২৭০ ২৪৫ ২২০ ১৮৫ ১৭০ ৯৮

২

মািমক ও উ
িশার নগতমান
িনিতকরেণ িশা
গেবষণা উাবন ও
কাশনা

২০

[২.১] িশা এবং িশণ
সংা িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণা ও িশােে উাবন

[২.১.১] সািদত গেবষণা সংা ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[২.২] িশা ও গেবষণা
কাশনা এবং জাতীয় ও
আজািতক পয ােয় সিমনার/
কম শালার আেয়াজন

[২.২.১] নােয়ম িনউজেলটার কাশ সংা ৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০৩ ০২ ১

[২.২.২] জাতীয় এবং আজািতক পয ােয়
িশা ও গেবষণা সিমনার/ কম শালার
আেয়াজন

সংা ৪ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ৩

[২.২.৩] গেবষণা জান াল কাশ সংা ২ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১

৩
িশেণর িশাম
ও িশণ কােলার
ণয়ন

১৫
[৩.১] িশণ কােলার
নয়ণ ও িশােমর জ
ওয়াকশপ/ সিমনার আেয়াজন

[৩.১.১] িনং কােলার ণয়ন সংা ৮ ১ ম ২০১৯
৩১ ম
২০১৯

১৫ ন
২০১৯

২৫ ন
২০১৯

৩১ লাই
২০১৯

[৩.১.২] িশণ িশাম সংােরর জ
সািদত ওযাকশপ / সিমনার

সংা ৭ ১২ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ৬



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

দেশ ও িবেদেশ
নামধ িশা/
িশণ িতােন
সফর ও সহেযািগতা
ি

১০

[৪.১] িশা/ িশণ িতােন
ানাজেনর উেে নােয়ম
হেত িশণাথ রণ ও
কায কর যাগােযাগ

[৪.১.১] িশণাথেদর িবিভ দেশর
িশা/িশণ িতােন িশা সফের
রণ

সংা ৮ ২২০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ৩৯

[৪.১.২] দেশ ও িবেদেশ িবিভ
িশা/িশণ িতােনর সােথ কায কর
যাগােযাগ

সংা ২ ০৬ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩

৫
িশা বাপনায়
শাসনেক শিশালী
করা

১০

[৫.১] নাগিরক সনেদর
বাবায়ন

[৫.১.১] নাগিরক সনদ ত করা এবং
মণালেয়র অেমাদন নয়া

তািরখ ২

[৫.১.২] ওেয়বসাইেট নাগিরক সনদ
অযায়ী িনং অড ারসহ অা যাবতীয়
িবষয় দশ ন

তািরখ ২ ২৬-০১-২০২০

[৫.২] উাবন সেহর বাবায়ন [৫.২.১] উাবন দেলর বাবািয়ত িসা সংা ২ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১

[৫.৩] ত অিধকার আইেনর
অসরণ এবং সই অযায়ী
সবা দান

[৫.৩.১] ত অিধকার আইন এবং
এতদসংা অা িবধানাবলীেত
উেিখত ত দান ও তা ওেয়বসাইেট
কাশ

শতকরা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৪] অিভেযাগ িতকার
বা

[৫.৪.১] অিভেযাগ িতকার বা অযায়ী
সবা দান

শতকরা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৫] জাতীয় াচার
কৗশেলর কম পিরকনা ণয়ন
এবং এর বাবায়ন

[৫.৫.১] ২০১৯-২০ অথ  বছের জাতীয়
াচার কৗশেলর কম  পিরকনা নয়ন
এবং এিথ কিমর অেমাদন হণ

তািরখ ২
১০ ন
২০১৯

১৫ ন
২০১৯

২০ ন
২০১৯

২৫ ন
২০১৯

৩০ ন
২০১৯



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির আেদশ
জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৫] িপআরএল র
১ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী
করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ২০

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০২, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


