
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২০, ২০২২

কািরগরী িশা অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২০, 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

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

২৫

[১.১] িম অিধহণ [১.১.১] অিধহনত িম সংা ৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৩

ফাইল সাইজ বড় বেল
সব মাণক আপেলাড
করা গল না বািকেলা
মইেল পাঠােনা হেব

[১.২] উপি দান [১.২.১] উপিা িশাথ % ৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০
নাশ করা হেয়েছ,
সামেনর মািসেক
অজন হেব।

[১.৩] নারীেদর জ েযাগ িবধা
ি

[১.৩.১] িত েযাগ
িবধা

সংা ৪ ২ ১ ০ ০ ০ ২

ফাইল সাইজ বড় বেল
সব মাণক আপেলাড
করা গল না বািকেলা
মইেল পাঠােনা হেব

[১.৪] িবেশষ চািহদা সেদর
জ েযাগ িবধা ি

[১.৪.১] িত েযাগ
িবধা

সংা ৩ ১ ০ ০ ০ ০ ২

[১.৫] িতানিভিক আসবাবপ
সরবরাহকরণ

[১.৫.১] সরবরাহত
আসবাবপ

িতান
সংা

৪ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৫

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

[১.৬.১] িশাথ ভিত
কায ম চাত িতান
সংা

িতান
সংা

৫ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২০, 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
কািরগির ও িলক
িশা বাপনায় -
শাসন জারদার করা;

১৫

[২.১] িতােনর অগেণর
সমেয় সিমনার/কম শালা
আেয়াজন করা

[২.১.১] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

ফাইল সাইজ বড় িবধায়
১ আপেলাড করা হল
অ মইেল রণ
করা হেব

[২.২] অােদর সমেয়
সিমনার/কম শালা আেয়াজন করা

[২.২.১] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা

সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

ফাইল সাইজ বড় িবধায়
১ আপেলাড করা হল
অ মইেল রণ
করা হেব

[২.৩] িশা িতান পিরদশ ন
[২.৩.১] পিরদশ নত
িতান

সংা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৯

৩

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

১০
[৩.১] কম চারীেদর িশণ দান

[৩.১.১] িশণা
কম চারীর সংা (১-২০ তম
ড)

সংা ৬ ৪০০০ ৩৫০০ ৩২৫০ ৩০০০ ২৫০০ ৮০৮

সাবেজভ ৬৮৮ জন
এবং ইনহাউজ ১২০ জন
িশণ দান করা
হেয়েছ। ফাইল বড়
িবধায় মা সামাির
আপেলাড করা হল

[৩.২] িবেদেশ িশণ দান
(অনলাইন বা অফলাইন)

[৩.২.১] িশণা কম চারী
(১-৯ম ড)

সংা ৪ ১০ ৮ ৬ ৪ ২

৪

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

১০

[৪.১] িতােন িিভিক বই
সরবরাহ/সংহ

[৪.১.১] য়ত
িিভিক বই

সংা ৪ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪
টার িবি কাশ
করা হেয়েছ।

[৪.২] জাতীয় িদবস উদযাপন
[৪.২.১] উদযািপত জাতীয়
িদবস

সংা ৬ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ২



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ২০, 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%

৫
কািরগির ও িলক
িশা এবং িশেণর
মােনায়ন।

১০

[৫.১] কািরগির িশা ও িশণ
সংা িবিভ ইর উপর গেবষণা
পিরচালনা

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

[৫.২] কািরগির িশা অিধদেরর
কম চারীেদর সমতা ির লে
লািন ং সশন আেয়াজন

[৫.২.১] আেয়ািজত লািন ং
সশন

সংা ৪ ৬ ৫ ৪

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

[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


