
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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
নিতক েবাদস
দ মানব সদ
উয়ন;

২৫

[১.১] কিেটি াাড  ণয়ন
[১.১.১] অেমািদত কিেটি
াাড 

সংা ৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ২

[১.২] কাস  এািিডেটশন
[১.২.১] অেমািদত কাস 
এািিডেটশন

সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ২

[১.৩] অােসসেম লস তির
[১.৩.১] অেমািদত অােসসেম
লস

সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[১.৪] িতান RTO ও অােসসেম সার
করণ

[১.৪.১] অেমািদত িতান সংা ২ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫

[১.৫] িশক/িশক সনদায়ন
[১.৫.১] সা ফাইড
িশক/িশক

সংা ৩ ৩০০ ২৭৫ ২৬০ ২৫০ ২৪০

[১.৬] িশণাথ সনদায়ন [১.৬.১] সা ফাইড িশাথ সংা ৩ ৪০০০ ৩৬০০ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩০০০

[১.৭] কম রত কমেদর সনদায়ন [১.৭.১] সা ফাইড কম সংা ৩ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০

[১.৮] কিেটি াাড  পিরমাজন [১.৮.১] পিরমািজত াাড  সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৩

[১.৯] ইাি এােসসর [১.৯.১] অেমািদত এােসসর সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০

২

কািরগির ও িলক
িশা বাপনার
মােনায়ন এবং
ািতািনক সমতা
ি;

২৪

[২.১] বসরকাির িতােনর বাপনা
কিম অেমাদন

[২.১.১] অেমািদত কিম সংা ৪ ৫০০ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৩৮০ ১৩৫

[২.২] বসরকাির িতােন জনবল িনেয়াগ
বাছাই কিম

[২.২.১] বাছাই কিম গঠন সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৩

[২.৩] িশািতােনর মান িনধ ারণ
(র্যাংিকংকরণ) িষ িডোমা র

[২.৩.১] িতান র্যাংিকংকরণ
(A, B, C, D) কাটাগির

সংা ৪ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০

[২.৪] টকেনালিজ/ শালাইেজশন/ ড
িভিক ধান পরীক ও িনরীক িশন
(িডোমা ইন ইিিনয়ািরং)

[২.৪.১] িশিত ধান পরীক
ও িনরীক

সংা ৪ ৩০০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০

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

[২.৫.১] পিরবীণত িশা
িতান

সংা ৪ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০

[২.৬] অভরীণ িশণ
[২.৬.১] িশণা কম কতা সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ২৮ ৩০

[২.৬.২] িশণা কম চারী সংা ২ ৩০ ২৭ ২৫ ২৩ ২০ ১০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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%

৩
পাচী ও পাম
েগাপেযাগীকরণ;

১৪

[৩.১] িডোমা িশােমর িসেলবাস
পিরমাজেনর কায ম

[৩.১.১] পিরমািজত িবষয় সংা ৫ ২০০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ৯

[৩.২] জাতীয় দতামান বিসক িশােমর
িসেলবাস ণয়ন ও পিরমাজন

[৩.২.১] পিরমািজত িবষয় সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৩.৩] িতােন আই.িস./আই কাস 
বতন/নন ড/ টকেনালিজ সংেযাজন

[৩.৩.১] নন ড/টকেনালিজ
অেমাদন

সংা ৩ ৩ ২ ২ ১ ১

[৩.৪] িশা ও মানবসদ উয়ন সংা
িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা সাদন

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

৪

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

৬

[৪.১] নন িতান অেমাদন [৪.১.১] অেমািদত িতান সংা ২ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ৩৪

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

[৪.২.১] িশণা িশণাথ সংা ২ ২০০০০০ ১৯০০০০ ১৮০০০০ ১৭০০০০ ১৬০০০০

[৪.৩] িনধ ািরত সমেয় পাবিলক পরীার
ফলাফল কাশ

[৪.৩.১] কািশত ফলাফল িদন ২ ৬০ ৬২ ৬৪ ৬৬ ৬৮

৫

িের চতনা এবং
জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ
ও সংিতর িবকাশ
সাধন।

৬

[৫.১] বব কণ ার াপন
[৫.১.১] বব কণ ার ািপত
করণ

সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১

[৫.২] িশা িতান কক ি িভিক
বই, দিলল ও ামািচ সরবরাহ/সংহকরণ/
দশ ন িশাথেদর অবিহতকরণ।

[৫.২.১] িতান কক
িশাথেদর অবিহতকরণ

সংা ৩ ৩০০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, 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

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা চাকরণ
[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৬

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ১

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর সির
তািলকা তত এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


