
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৫, ২০২২

বাতালক াথিমক িশা বাবায়ন পিরবীণ ইউিনট

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৫, 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

াথিমক িবালয় ও অিফস সেরজিমেন
পিরদশ নব ক িবালেয় িশাথেদর
উপিিতর হার ি, ঝের পরার হার াস
ও মানসত াথিমক িশা
িনিতকরণ;

৪০

[১.১] িবালয় পিরদশ ন [১.১.১] পিরদিশ ত িবালয় সংা ১৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০

[১.২] উপেজলা িশা
অিফস/িরেসাস  সার পিরদশ ন

[১.২.১] পিরদিশ ত উপজেলা
িশা অফিস/িরেসাস 
সার

সংা ১৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[১.৩] জলা াথিমক িশা অিফস
পিরদশ ন

[১.৩.১] পিরদিশ ত জলা
াথিমক িশা অিফস

সংা ১০ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭

২

সােবক এমিপও রিজাড বসরকাির
াথিমক িবালয় এবং কিমউিন
াথিমক িবালেয়র িশক কক
আেবদনত জাতীয়করণ সিকত িবষয়
িনির লে যথাযথ কতপের িনকট
েয়াজনীয় তসহ পািরশ রণ

১০
[২.১] আইনী মতামত/পারিশ
দান।

[২.১.১] পািরশত িশক % ১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

৩

শাসিনক কারেণ য সকল িবালয়/
িশক জাতীয়রণ হেত বাদ পেড়েছন তা
ন: যেচাই বাছাই কের জাতীয়করেণর
আওতায় আনয়েনর াপাের পিরশ
রণ

১০
[৩.১] মাঠ পয ায় থেক া
আেবদন/িচ/ত যাচাই/বাছাই
ব ক পািরশ দান

[৩.১.১] পািরশত িশক % ১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১

৪
অিফেসর কম কতা/ কম চারীগেণর
সমতা উয়েনর জ অভরীণ
িশণ

১০
[৪.১] কম কতা-কম চারীগেণর জ
ইনহাউজ িশণ আেয়াজন

[৪.১.১] িশণ া
কম কতা-কম চারী

সংা ১০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, নেভর ১৫, 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%

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 ২

[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


