
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৩, ২০২১

কািরগরী িশা অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৩, ২০২১

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

সা ও সমতার
নীিতর িভিেত
কািরগির ও
িলক িশা ও
িশেণর েযাগ
সসারণ;

৩২

[১.১] আইিস াব াপন
[১.১.১] াপনত আইিস
াব

সংা ৪ ২৩ ১৮ ১৩ ৮ ৩

[১.২] াব আিনকায়ন/উয়ন [১.২.১] আিনকািয়ত াব সংা ৩ ২০ ১৬ ১২ ৮ ৪

[১.৩] িম অিধহন (২৩ জলায়
পিলেটকিনক াপন ক)

[১.৩.১] অিধহনত িম সংা ৪ ৭ ৫ ৩ ২ ১ ৩

[১.৪] কািরগির িশাথেদর ি /উপি
দান

[১.৪.১] ি/উপিা
িশাথ

% ৬ ৫৭ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৫

[১.৫] িতােন ছাী/ মিহলােদর জ
েযাগ িবধা ি করা

[১.৫.১] িত েযাগ
িবধা

িতান সংা ৩ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫

[১.৬] িবেশষ চািহদা স িশাথেদর
েযাগ িবধা ি

[১.৬.১] িত েযাগ
িবধা

িতানসংা ৩ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫

[১.৭] িতানিভিক আসবাবপ
সরবরাহকরন

[১.৭.১] সরবরাহত
আসবাবপ

িতানসংা ৩ ২৩ ১৮ ১৩ ৮ ৩

[১.৮] অনলাইন াস কায ম
[১.৮.১] ফসেক
পিরচািলত ােসর সংা

িপিরয়ড/কে
সংা

৩ ৯৬০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০

[১.৯] কািরগির ও িলক িশা
সােরর লে ১ম বােরর মত িনয়র
(ভােকশনাল) িশােম ৬ ণীেত
িশাথ ভিত কায ম

[১.৯.১] িশাথ ভিত
কায ম চাত িতান
সংা

িতান সংা ৩ ২৩ ১৮ ১৩ ৮ ৩



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৩, ২০২১

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

দশীয় ও
আজািতক
মবাজােরর
উপেযাগী নিতক
েবাধস দ
মানব সদ তরী
করা;

২১

[২.১] িশক ও কম চারীেদর িশণ
দান

[২.১.১] িশনা িশক সংা ৪ ১৫০০ ১২০০ ৯০০ ৬০০ ৪০০ ৬৪৭

কেরানার
কারেন
লমাা
কমােনা হেলও
পরবতেত
অনলাইেন
িশণ স
হওয়ায় অজন
লমাার
চেয় অিধক
হেয়েছ।

[২.১.২] িশনা
কম চারী

সংা ২ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৬০

কেরানার
কারেন
লমাা কম
িনধ ারন করা
হেলও
পরবতেতও
অনলাইেন
িশণ স
হওয়ায় অজন
অিধক হেয়েছ।

[২.২] িতােন কম রত িশকেদর
িবেদেশ আেয়ািজত
িশণ/সিমনার/কম শালা

[২.২.১] অংশহনকারীর
সংা

সংা ৩ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০

[২.৩] ইাি-ইনিউট িলংেকজ ি
[২.৩.১] ািরত
সমেঝাতা ারক

সংা ৪ ২৩৮ ২০০ ১৭০ ১৪০ ১১০ ৯৬

[২.৪] িতােন কম রত িশেদর িশ-
কারখানায় বাব িশণ দান

[২.৪.১] িশ-কারখানায়
বাব িশণ া িশক

সংা ৪ ১১৯ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০

[২.৫] মানব সদ তরীেত িশন
দান

[২.৫.১] অংশহনকারীর
সংা

সংা ৪ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ১৮৩৬



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৩, ২০২১

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%

৩

কািরগির ও
িলক িশা
বাপনায় -
শাসন জারদার
করা;

৯

[৩.১] িতােনর অগেণর সমেয়
সিমনার/কম শালা আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত
সিমনার/ কম শালা

সমি ৩ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২] অােদর অংশহেন সিমনার/
কম শালা আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত
সিমনার/ কম শালা

সমি ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.৩] িশা িতান পিরদশ ন
[৩.৩.১] পিরদশ ন
িতেবদন

সমি ৩ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ৪০ ২

৪

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

৯

[৪.১] িতােন িিভিক বই
সরবরাহ/সংহ,

[৪.১.১] িশা
িতানকক
িিভিক বই য়

বই সংা ৪ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০

[৪.২] বব কণ ার াপন/উয়ন
[৪.২.১] ািপত/উয়নত
বব কণ ার

সংা ৩ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ৫০ ১

[৪.৩] অিধদর ও অিধদরাধীন িতােন
জাতীয় িদবস উদযাপন

[৪.৩.১] উদযািপত অান সংা ২ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭

৫

কািরগির ও
িলক িশা
এবং িশেণর
মােনায়ন।

৪
[৫.১] িশা ও িশণ সংা িবিভ
ইর উপর গেবষণা ও উয়ন
(Prototype)

[৫.১.১] গেবষণা িতেবদন সংা ৪ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৩, ২০২১

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

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

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[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



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৩, ২০২১

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.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

ই-নিথ সং
া
ডাশেবাড  এর
ত
ওেয়বসাইেট
মান না
হওয়ায় ত
দওয়া যায়িন

[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 ৯

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[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



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, সের ২৩, ২০২১

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.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 ৮০ ১০০

[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 ৯০.৪৩

[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 ৮৮

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২৬.৭২

[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


