
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, ২০২২

আিলক পিরচালেকর কায ালয়, িসেলট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, 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
িশার ণগত
মােনায়ন

২৫

[১.১] এমিপও সংি আেবদন িনি
[১.১.১] িনিত
আেবদন।

শতকরা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৬.৫

[১.২] ছা-ছাীেদর মে জায়ারীর ১
তািরেখ বই িবতরণ এবং পাক িদবস
পালন

[১.২.১] িবনাে
িবতরণত পাক।

সংা
(ল)

৫ ১৬০ ১৫৯ ১৫৫ ১৫২ ১৫০ ১৫৭

কপের িনেদ শনা
মাতােবক এ বছর
পাক উৎসব করা
হয়িন, তেব মাউিশ
ণীত িসিডউল
অযায়ী বরাের
অেল া
পাকসহ িবতরণ
করা হেয়েছ।

[১.৩] মািিমিডয়ার মােম াশ হেণর
মািসক িতেবদন রণ

[১.৩.১] িরত
বাৎসিরক িতেবদন।

সংা ৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

অোবর/২১ থেক
িডেসর/২১ পয 
সমেয়র অনলাইেন
এবং মািিমিডয়া
এপস এর মােম
িহত ােসর
িতেবদন।

[১.৪] িবালেয়র িত িভিক বাপনা
পিত (P.B.M.) পিতর বতন ও
ISAS এর মািসক িতেবদন রণ

[১.৪.১] িরত
বাৎসিরক িতেবদন।

সংা ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪

[১.৫] ILC, BCC ও SESIP
াবসহ মিনটিরং

[১.৫.১] মিনটিরংত
িতান।

সংা ৩ ৫১ ৪৮ ৪৪ ৪২ ৪০ ৫৯

[১.৬] িশক িশণ
[১.৬.১] অংশহণকারী
িশক

সংা ৩ ৮৩০০ ৮১০০ ৭৯০০ ৭৭০০ ৭৫০০ ১৭২২



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, 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

িশা শাসেনর
সমতা, তা
এবং দতা ি ও
কায কর মিনটিরং

২৫

[২.১] িশা িতান / িশা অিফস
পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত
িশা িতান।

সংা ৬ ৩৩০ ৩১৫ ৩০০ ২৮৫ ২৭০ ১৩

[২.১.২] পিরদশ নত
জলা/ উপেজলা িশা
অিফস।

সংা ৬ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ১৪

[২.১.৩] আেয়াজনত
সভা।

সংা ৬ ১২ ৯ ৬ ৩ ২ ৩

[২.২] অধীন িশক-কম কতা-কম চারীেদর
পনশন, িপআরএল-এর আেবদন িনির
হার ।

[২.২.১] িনিত। শতকরা ৭ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

৩

িশার সকল ের
সমতা ও মান
িনিতকরণ এবং
িশা িতােনর
পিরেবশ উয়ন।

১০
[৩.১] ষ-াতেকার িণ পয  তফসীলী
ি উপি দান ।

[৩.১.১] িশাথেদর
আেবদন যাচাই বাছাই ও
মেনানয়ন।

সংা ৫ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০

২০২১-২২ অথ বছেরর
তফসীলী সদায় 
িশাথেদর উপি
দােনর কায ম
এখেনা  হয়িন।

[৩.২] িতােনর পিরেবশ উয়েন কম িচ
(াসত টয়েলট, েপয় পািন ও
কািভডকালীন িশা িতান তকরণ)।

[৩.২.১] কম িচ
বাবায়নকারী িতান

সংা ৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০

৪
িশাথেদরেক
িের চতনায়
উ করা।

১০
[৪.১] িতােন বব ও ি কন ার
াপন।

[৪.১.১] বাবায়নকারী
িতান

সংা ১০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ২৭



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, জায়াির ১১, 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 ২

[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


