
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১১, ২০২১

ধানমীর িশা সহায়তা া

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১১, 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

সারা দেশর দির ও মধাবী
িশাথেক উপি ও উশন
িফ দােনর মােম ঝের
পড়ার হার াসকরণ।

৩০

[১.১] াতক ও সমমান িণর ১ম,
২য় ও ৩য় বেষ র দির ও মধাবী
িশাথ িনব াচন এবং উপি দান

[১.১.১] উপি া িশাথর
সংা

সংা
(ল)

২০ ১.৮০ ১.৭০ ১.৬০ ১.৫০ ১.৪০ ০.১৮

[১.২] াতক ও সমমান িণর ১ম,
২য় ও ৩য় বেষ র দির ও মধাবী
উপি া িশাথেদর িবপরীেত
বসরকারী িশা িতােন উশন িফ
দান

[১.২.১] উশন িফ া িশাথর
সংা

সংা
(ল)

১০ ১.১০ ১.০৫ ১.০০ ০.৯৫ ০.৯০ ০.১১

২

ত দির ও মধাবী
িশাথেক িশা িতােন
ভিত িনিতকরেণ আিথ ক
সহায়তা, ঘ টনায় তর
আহত িশাথেক আিথ ক
অদান দান এবং উ
িশায় সহায়তা দােনর
মােম িশার েযাগ ি।

২৫

[২.১] ষ থেক াতক (পাস) ও
সমমান িণ পয  দির ও মধাবী
িশাথেদর আিথ ক সহায়তা দান

[২.১.১] িশা িতােন ভিতেত
আিথ ক সহায়তাা িশাথর সংা

সংা
(জন)

১০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৩৮০

[২.২] ষ থেক াতক (পাস) ও
সমমান িণ পয  ঘ টনায় তর
আহত দির ও মধাবী িশাথেদর
এককালীন আিথ ক অদান দান

[২.২.১] ঘ টনায় তর আহত
আিথ ক অদানা িশাথর সংা

সংা
(জন)

৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৯

[২.৩] এম.িফল. কােস  িনব ািচত
ফেলােদর ফেলািশপ ও ি দান

[২.৩.১] এম.িফল. কােস  ফেলািশপ
ও ি দােনর সংা

সংা
(জন)

৫ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ০

[২.৪] িপএইচ.িড. কােস  িনব ািচত
ফেলােদর ফেলািশপ ও ি দান

[২.৪.১] িপএইচ.িড. কােস 
ফেলািশপ ও ি দােনর সংা

সংা
(জন)

৫ ১৫ ১৩ ১০ ০৮ ০৬ ০

৩

জলা-উপেজলা পয ােয় সভা,
সিমনার, কম শালা আেয়াজন
ও িশা উপকরণ িবতরেণর
মােম িশার মােনায়ন।

১০

[৩.১] জলা-উপেজলা পয ােয় সভা,
সিমনার, কম শালা আেয়াজন

[৩.১.১] জলা-উপেজলা পয ােয়
আেয়ািজত সভা/সিমনার/কম শালার
সংা

সংা
()

৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫

[৩.২] জলা-উপেজলা পয ােয় িশা
িতান ও িশাথেদর মােঝ িশা
উপকরণ িবতরণ

[৩.২.১] িশা িতান ও
িশাথেদর মােঝ িবতরণত িশা
উপকরণ এর সংা

সংা
()

৫ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ১১০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১১, 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%

৪
সরকাির-বসরকাির পয ায়
থেক া ফা সংহ ও
বাপনা।

১০
[৪.১] সরকাির-বসরকাির পয ােয়
মতিবিনময় সভার আেয়াজন ও অথ 
সংান

[৪.১.১] ধানমীর িশা সহায়তা
া এর ফা-এ অথ  সংেহর
পিরমাণ

সংা
(কা)

১০ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ০.২২

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 ৪

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ০

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২

[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



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১১, 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 ৬০ ১০০

[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 ৩০

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ০

[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 ২



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১১, 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 ২০

[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

২০২০-২১
অথ বছর পয 
া কক কান
উয়ন ক হণ
করা হয়িন।

[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

২০১৬-১৭ থেক
২০১৯-২০
অথ বছর পয 
সমেয়র অিডট
সাদেনর জ
া কক প
রণ করা হেলও
এখন পয  কান
অিডট পিরচালনা
করা হয়িন।

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

২০১৬-১৭ থেক
২০২০-২১
অথ বছর পয 
সমেয়র অিডট
সাদেনর জ
া কক প
রণ করা হেলও
এখন পয  কান
অিডট পিরচালনা
করা হয়িন।

[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



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, লাই ১১, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


