
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

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

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
নিতক েবাধ
স দ মানব
সদ উয়ন;

১৫

[১.১] কিেটি াাড  ণয়ন ও
পিরমাজন

[১.১.১] অেমািদত কিেটি
াাড  ণয়ন ও পিরমাজন

সংা ৩ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৯

[১.২] িতান RTO করণ ও
অােসসেম সার অেমাদন

[১.২.১] িতান আরও করণ ও
এােসসেম সার অেমাদন

সংা ৩ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৪

[১.৩] জাতীয় দতামান িভিক
সনদায়ন (িশণাথ, কম রত কম,
ইাি অােসসর)

[১.৩.১] সা ফাইড িশণাথ,
কম রত কম, ইাি অােসসর

সংা ৩ ১৫০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ১২৯৩০

[১.৪] িসিবএলএম ণয়ন ও পিরমাজন
[১.৪.১] অেমািদত িসিবএলএম
ণয়ন ও পিরমাজন

সংা ৩ ২৫ ২০ ১৬ ১৪ ১২ ৩৪

[১.৫] িবইিব পিরচািলত কাস 
সেহর সােথ জাতীয় দতামান
কাঠােমার িণবকরণ

[১.৫.১] অেমািদত নীিতমালা তািরখ ৩ ২৫-০৩-২০২২ ২০-০৫-২০২২



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

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

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

কািরগির ও
িলক িশা
ািতােনর
সমতা ি;

১৫

[২.১] িতান পিরদশ ন নীিতমালা-
২০২১

[২.১.১] অেমািদত নীিতমালা তািরখ ৩ ২৩-০৩-২০২২ ২৫-০৫-২০২২

[২.২] বসরকাির িতােনর
বাপনা কিম অেমাদন

[২.২.১] বাপনা কিম অেমাদন সংা ২ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৫৯৯

[২.৩] বসরকাির িতােন জনবল
িনেয়াগ বাছাই কিম

[২.৩.১] বাছাই কিম অেমাদন সংা ৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৬১

[২.৪] কািরগির ও মাাসা িশা
িবভােগর মাপ অযায়ী
িতানসেহর পিরবীণ

[২.৪.১] পিরবীণত িশা িতান সংা ২ ১৫০ ১৩০ ১১০ ১০০ ৮০ ১৩৯

[২.৫] বসরকাির িশা িতান
একােডিমক ীিত অেমাদন।

[২.৫.১] িতােনর ীিত দান সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৪

[২.৬] কািরগির ও িলক িশা
িতােনর িশক- িশকগেণর
পশাগত দতা উয়েনর লে
িশণ দােনর বা হণ।

[২.৬.১] িশণ া িশক-
িশক

সংা ২ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০

৩
পাচী ও
পাম
েগাপেযাগীকরণ;

১৫

[৩.১] িবিভ িশােমর িসেলবাস
ণয়ন ও পিরমাজণ

[৩.১.১] িসেলবাস ণয়ন ও
পিরমাজণ

সংা ৪ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১০০ ৮০ ৬৫

[৩.২] িডোমা ইন-ইিিনয়ািরং
িশােমর িবধান-২০২২ ণয়ন।

[৩.২.১] িবধানমালা ণয়ন তািরখ ৪ ২৫-০৫-২০২২ ২৬-০৬-২০২২ ০ ০

[৩.৩] এাডভা সা িফেকট কাস 
নীিতমালা-২০২১ ণয়ন

[৩.৩.১] নীতমালা অেমাদন তািরখ ৪ ২০-১০-২০২১ ২৫-০২-২০২২ ০ ০ ০ ২৫-১১-২০২১

[৩.৪] এাডভা সা িফেকট কাস 
িবধানমালা-২০২১ ণয়ন।

[৩.৪.১] িবধানমালা অেমাদন তািরখ ৩ ২০-১০-২০২১ ২৫-০২-২০২২ ০ ০ ০ ২৫-১১-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

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

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
িশা বাপনার
মােনায়ন।

১৫

[৪.১] িশািতােনর মান িনধ ারণ
(র্যাংিকংকরণ) িডোমা ইন িফসািরজ
(বসরকাির িতান)

[৪.১.১] িতান র্যাংিকং করণ সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৪.২] িডোমা ইন এিকালচার এবং
িডোমা ইন িফসািরজ এর কম সাদন
িবষেয়র উপর গেবষণা সাদন

[৪.২.১] পিরচািলত গেবষণা সংা ৩ ২ ২ ১ ১ ১

[৪.৩] আইন, িবিধ ও িবধানমালা
ণয়ন

[৪.৩.১] অেমািদত িবিধমালা তািরখ ৩ ১৫-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ০ ০ ০

[৪.৩.২] অেমািদত (তহিবল
পিরচালনা) িবধানমালা

তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ০ ০ ০

[৪.৩.৩] অেমািদত (অবসর ও
আেতািষক) িবধানমালা

তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ০ ০ ০

[৪.৩.৪] অেমািদত িবধানমালা তািরখ ২ ১৫-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ০ ০ ০

৫

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

১০ [৫.১] িতান াপন ও পাঠদান [৫.১.১] অেমািদত িতান সংা ৪ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১০৪

[৫.২] টকেনালিজ িভিক ধান
পরীক, পরীক ও িনরীক িশন

[৫.২.১] িশিত ধান পরীক,
পরীক ও িনরীক

সংা ৩ ৩০০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ২০০ ৩৯৪

[৫.৩]
ড/শালাইেজশন/টকেনালিজ
সংেযাজন ও আসন ি অেমাদন।

[৫.৩.১] অেমািদত
ড/শালাইেজশন/টকেনালিজ

সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩২



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

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

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


