
া: ১ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

কািরগির ও
িলক িশা
ািতােনর
সমতা ি;

১৫

[১.১] বসরকাির িতােনর বাপনা
কিম অেমাদন

[১.১.১] অেমাদনত বাপনা কিম সংা ৩ ৫০০ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৫৭৭

[১.২] বসরকাির িতােন জনবল
িনেয়াগ বাছাই কিম

[১.২.১] অেমাদনত িনেয়াগ বাছাই
কিম

সংা ৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৫২

[১.৩] বসরকাির িশা িতােনর
একােডিমক ীিত দান;

[১.৩.১] া আেবদন িনির সময় িদন ৩ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০

[১.৪]
ড/শালাইেজশন/টকেনালিজ
সংেযাজন ও আসন ি।

[১.৪.১] অেমািদত
ড/শালাইেজশন/টকেনালিজ

সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[১.৫] বােড র আওতাধীন কািরগির
িশা িতানসহ পিরদশ ন, মিনটিরং
ও ায়ন;

[১.৫.১] পিরদশ ন, মিনটিরং ও
ায়নত িশা িতানসহ

সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩৭

২
পাচী ও
পাম
েগাপেযাগীকরণ;

১৫

[২.১] িবিভ িশােমর িসেলবাস
ণয়ন ও পিরমাজণ

[২.১.১] ণয়ন ও পিরমাজণত
িসেলবাস

সংা ৩ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৮১

[২.২] িশক িনেদ িশকা ণয়ন [২.২.১] ণয়নত িশক িনেদ িশকা সংা ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৫

[২.৩] সা িফেকট কােস র নীিতমালা
ও িবধানমালা সংেশাধন

[২.৩.১] খসড়া সংেশাধনত এাডভা
সা িফেকট কাস  িশােমর
িবধানমালা ও নীিতমালা মণালেয়
রণ

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২২ ৩০-০৩-২০২৩ ২০-১২-২০২২

[২.৩.২] খসড়া সংেশাধনত জাতীয়
দতামান বিসক ড (৩৬০ ঘা)
ময়ািদ কােস র নীিতমালা মণালেয়
রণ।

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২২ ৩০-০৩-২০২৩ ২৭-১২-২০২২

[২.৪] িশাথ বদলীর সাধারণ
নীিতমালা ণয়ন

[২.৪.১] ণয়নত নীিতমালা তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২২ ৩০-০৩-২০২৩ ১৭-১১-২০২২



া: ৩ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

সা ও সমতা
নীিতর িভিেত
মানসত
কািরগির ও
িলক িশার
েযাগ সসারণ;

১৫
[৩.১] কািরগির িশা িতান াপন ও
পাঠদােনর অমিত দান;

[৩.১.১] পািরশত আেবদন ড়া
অেমাদেনর জ মণালেয় রণ

িদন ৩ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৬০

[৩.২] কািরগির ও িলক িবষেয়
িশাথেদর শট েকাস  (৩৬০ ঘা)
িশণ দান।

[৩.২.১] িশণা িশাথ সংা ৩ ১২০০০০ ১০৮০০০ ৯৬০০০ ৮৪০০০ ৭২০০০ ৭৩০৮৮

[৩.৩] ড/টকেনালিজ িভিক ধান
পরীকেদর িশণ দান

[৩.৩.১] িশণা ধান পরীক সংা ৩ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৭৬

[৩.৪] ড/টকেনালিজ িভিক
িনরীকেদর িশণ

[৩.৪.১] িশণা িনরীক সংা ৩ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৩০

[৩.৫] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক
পরীার ফলাফল কাশ

[৩.৫.১] কািশত ফলাফল িদন ৩ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৫৮

৪
িশা বাপনার
মােনায়ন।

১৩

[৪.১] গেবষণা সাদন [৪.১.১] কািশত গেবষণা িতেবদন। সংা ৩ ১ ১ ১

[৪.২] িবধানমালা ও নীিতমালা
সংেশাধন

[৪.২.১] খসড়া সংেশাধনত বাংলােদশ
কািরগির িশা বােড র কম চারীগেণর
চারী িবধানমালা মণালেয় রণ

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২২ ৩০-০৩-২০২৩ ১৮-১০-২০২২

[৪.২.২] খসড়া নীত রিজেশন ত
সংেশাধন নীিতমালা মণালেয় রণ

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০২২ ৩০-০৩-২০২৩ ২৯-১২-২০২২

[৪.৩] অভরীণ িশণ
[৪.৩.১] িশণা কম কতা জনঘা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৪

[৪.৩.২] িশণা কম চারী জনঘা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০



া: ৪ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
নিতক েবাধ
স দ মানব
সদ উয়ন;

১২

[৫.১] এনিভিকউএফ এর আওতায়
কিেটি াাড  ণয়ন ও
পিরমাজন;

[৫.১.১] অেমািদত এনিভিকউএফ এর
আওতায় কিেটি াাড  ণয়ন ও
পিরমাজন

সংা ৩ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১১

[৫.২] রিজাড  িনং অগ ানাইেজশন
(RTO) অেমাদন/অেপশন
সংেযাজন।

[৫.২.১] রিজাড  িনং অগ ানাইেজশন
(RTO) অেমাদন/অেপশন
সংেযাজন

সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৮

[৫.৩] িশাথেদর িসিব এ এ
িশণ দান;

[৫.৩.১] িশিত িশাথ সংা ৩ ১৮০০০ ১৬২০০ ১৪৪০০ ১২৬০০ ১০৮০০ ২৮৫১১

[৫.৪] িসিবএলএম ণয়ন ও পিরমাজন
[৫.৪.১] ণয়ন ও পিরমাজনত
িসিবএলএম

সংা ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১৪



া: ৫ ণ তািরখ: বার, জায়াির ১৩, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

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


