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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

মাননীয় ধানমীর উাবনী ধারণা, সাহ অিভায় ও িনেদ শনা অযায়ী ধানমীর িশা সহায়তা া াপন করা হয়। এর ধান ল
দেশর দির ও মধাবী িশাথ যন অিভভাবেকর আিথ ক অসলতার কারেণ িশার েযাগ থেক বিত না হয়। িবগত িতন বছের াতক
ও সমপয ােয়র ৬,৩৪,০০১ জন িশাথেদর মােঝ ৩৩৬,০৩,৫৩,৭৮০ টাকা উপি ও উশন িফ বাবদ িবতরণ করা হয়। াের
বাপনায় জলা ও িবভাগীয় পয ােয় ‘নারীিশা অাহত এবং নারীেক আতয়ী কের তালার লে করণীয়’ শীষ ক ২০ এবং ‘িশা
সহায়তা বাপনা ও উপি বাবায়ন’ শীষ ক ৪৩ িশণ কম শালা আেয়াজন করা হয়। মািমক থেক াতক ও সমপয ােয়র ৬২৮
জন দির ও মধাবী িশাথর মােঝ িশা িতােন ভিত িনিতকরেণ ভিত সহায়তা িহেসেব সব েমাট ৩৭,২৬,০০০ টাকা এবং ঘ টনার
কারেণ তর আহত ১২ জন দির ও মধাবী িশাথর মােঝ এককালীন িচিকৎসা অদান িহেসেব সব েমাট ৪,০০,০০০ টাকা দান করা
হয়। এম.িফল. এবং িপএইচ.িড. কােস  ২৯ জন গেবষকেক সব েমাট ৪০,২০,০০০ টাকা ি ও ফেলািশপ বাবদ দান করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

া ফা ি, ত দির ও মধাবী িশাথ িনব াচেন দ িনধ ািরত ত/উপাের যথাথ তা িনিত করা এবং িনব ািচত িশাথেদর
মােঝ যথাসমেয় উপি ও উশন িফ দােনর মােম দির িশাথেদর িশা হণ িনিত করা এবং িশা িতােন ভিত
িনিতকরেণ ভিত সহায়তা ও ঘ টনায় তর আহত িশাথেদর মােঝ িচিকৎসা অদান দান।

ভিবৎ পিরকনা:

১. িশা মণালেয়র আওতাধীন সকল উপি কায ম (মাাসা ও কািরগিরসহ) ২০২১-২২ অথ বছেরর মে াের আওতায় ানার ও
পিরচালনা;
২. ত দির ও মধাবী িশাথেক িশা িতােন ভিত িনিতকরেণ ভিতেত সহায়তা এবং ঘ টনায় তর আহত িশাথর িচিকৎসা
অদান দান;
৩. িশা সহায়তা বাপনা ও উপি বাবায়ন িবষেয় িবভাগ-জলা-উপেজলা পয ােয় সভা, সিমনার ও কম শালা আেয়াজন;
৪. এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস  ফেলািশপ ও ি দােনর মােম গেবষণা কায ম পিরচালন; এবং
৫. উপি ও উশন িফ, ভিত সহায়তা এবং িচিকৎসা অদান দােনর মােম িশাথ ঝের পড়ার সংা াস।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কেরানা ভাইরাস মহামািরর মেও সারা দেশর মািমক ও সমমান পয ােয়র ৩০.৫০ ল, উ মািমক ও সমমান পয ােয়র
৫.০০ ল এবং াতক ও সমমান পয ােয়র ১.৩০ ল দির ও মধাবী িশাথর মােঝ উপি দান।
সারা দেশর মািমক ও সমমান পয ােয়র ১৮.০০ ল, উ মািমক ও সমমান পয ােয়র ৩.০০ ল এবং াতক ও সমমান
পয ােয়র ০.৮০ ল দির ও মধাবী বসরকারী িশা িতােনর িশাথর মােঝ উশন িফ িবতরণ।
দির ও মধাবী িশাথেক িশা িতােন ভিত িনিতকরেণ ভিত সহায়তা এবং ঘ টনায় তর আহত িশাথেক িচিকৎসা
বাবদ িচিকৎসা অদান দান।
উ িশায় সহায়তা দােনর লে এম.িফল. এবং িপএইচ.িড. কােস  গেবষকেদর ফেলািশপ ও ি দান এবং উপি িবতরণ
বাপনা কায েমর বিহ:চার ও পিরবীণ কায ম কায কর কের িশার মােনায়েনর লে িবভাগ-জলা-উপেজলা পয ােয়
িশণ/কম শালা/সিমনার আেয়াজন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, ধানমীর িশা সহায়তা া

এবং

সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর  মে  ২০২১  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

উপি ও িশা সহায়তা দােনর মােম িশাথ ঝের পড়া রাধকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
সারা দেশর দির ও মধাবী িশাথেদর উপি ও উশন িফ এবং িশা িতােন ভিতেত ভিত সহায়তা ও ঘ টনায় আহত
িশাথর িচিকৎসায় িচিকৎসা অদান দােনর মােম িশা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. কেরানা ভাইরাস মহামািরর মেও সারা দেশর মািমক ও সমমান পয ােয়র ৩০.৫০ ল, উ মািমক ও সমমান
পয ােয়র ৫.০০ ল এবং াতক ও সমমান পয ােয়র ১.৩০ ল দির ও মধাবী িশাথর মােঝ উপি িবতরণ।
২. সারা দেশর মািমক ও সমমান পয ােয়র ১৮.০০ ল, উ মািমক ও সমমান পয ােয়র ৩.০০ ল এবং াতক ও
সমমান পয ােয়র ০.৮০ ল দির ও মধাবী বসরকারী িশা িতােনর িশাথর মােঝ উশন িফ দান।
৩. দির ও মধাবী িশাথেক িশা িতােন ভিত িনিতকরেণ ভিত সহায়তা এবং ঘ টনায় তর আহত িশাথেক
িচিকৎসা বাবদ িচিকৎসা অদান দান।
৪. উ িশায় সহায়তা দােনর লে এম.িফল. এবং িপএইচ.িড. কােস  গেবষকেদর ফেলািশপ ও ি দান এবং
উপি িবতরণ বাপনা কায েমর বিহ:চার ও পিরবীণ কায ম কায কর কের িবভাগ-জলা-উপেজলা পয ােয়
িশণ/কম শালা/সিমনার আেয়াজন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ৬ থেক াতক বা সমমান িণ পয  দির ও মধাবী ছা-ছাীেদর িবনা বতেন িশা হেণর েযাগ ি ও উপি
দান;
২. া তহিবেলর জ অথ  সংহ, সংরণ ও িবিনেয়াগ;
৩. িতান ও িশাথ িনব াচেনর মানদ িনধ ারণ;
৪. উপির হার ও পিরমাণ িনধ ারণ;
৫. া এর সকল াবর-অাবর সির রণােবণ ও হফাজতকরণ;
৬. া এর ল ও উে বাবায়েনর িনিম িবিভ উয়ন ক হণসহ যাবতীয় কায ম হণ;
৭. া এর অধীন গেবষণা কায ম পিরচালন;
৮. মািমক ও উ িশা অিধদর, কািরগির িশা অিধদর এবং মাাসা িশা অিধদেরর মাঠ পয ােয়র কম কতা ও
কম চারীেদর া ফা সংা কােজ সৃকরণ;
৯. িশা কায েম সরকাির, বসরকাির সংা ও সমােজর িবশালীেদর সৃকরণ;
১০. িশাথ ঝের পড়া রাধসহ সকল পয ােয় িশার ণগত মান িনিতকরণ; এবং
১১. এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস  অয়নরতেদর ফেলািশপ ও ি দান
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িশাথ ঝের পড়ার সংা
রাধকরণ

১.১: উপি ও উশন িফ া
িশাথর সংা

সংা
(ল)

২.১০ ১.৬৩ ৩৬.৮০ ৩৮.৬৪ ৪০.৫৭
১. িশা মণালয় ২. ধানমীর িশা সহায়তা া
৩. জলা/উপেজলা শাসন ও িশা অিফস ৪.
সংি িশা িতান

HSP, পিরকনা ও
উয়ন, অথ  ও িহসাব
এবং উপি শাখার
িরেপাট  ও িতেবদন।

িণ কে িশাথ
উপিিতর সংা ি

২.১ িশা িতােন ভিতেত ভিত
সহায়তা া িশাথর সংা

সংা
(জন)

১৯২ ২৯৭ ৩০০ ৩৫০ ৪০০
১. িশা মণালয়; ২. ধানমীর িশা সহায়তা
া; ৩. জলা/উপেজলা শাসন ও িশা অিফস;
এবং ৪. সংি িশা িতান

উপি শাখার িরেপাট ।

২.২ ঘ টনায় তর আহত আিথ ক
অদানা িশাথর সংা

সংা
(জন)

০৭ ০৪ ০৫ ০৭ ১০
১. িশা মণালয় ২. ধানমীর িশা সহায়তা া
৩. জলা/উপেজলা শাসন ও িশা অিফস ৪.
সংি িশা িতান

উপি শাখার িরেপাট ।

গেবষণা কায েম
উৎসাহ/সহায়তা দান

৩.১ এম.িফল.ও িপএইচ.িড কােস 
ফেলািশপ ও ি দােনর সংা

সংা
(জন)

১৫ ১৭ ১০ ১৫ ১৮
১. িশা মণালয় ২. ধানমীর িশা সহায়তা া
৩. জলা/উপেজলা শাসন ও িশা অিফস ৪.
সংি িবিবালয় ও অিফস

উপপিরচালক এর দেরর
িরেপাট ।

উপি কায েমর
বিহ:চার ও পিরবীণ

৪.১ জলা পয ােয় আেয়ািজত িশণ/
কম শালা/সিমনােরর সংা

সংা
()

০৭ ২০ ২০ ২৫ ৩০
১. িশা মণালয় ২. ধানমীর িশা সহায়তা া
৩. জলা শাসন ৪. জলা িশা অিফস

পিরকনা ও উয়ন এবং
অথ  ও িহসাব শাখার
িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৪:৩৯ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ০৭, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কেরানা ভাইরাস
মহামািরর মেও সারা
দেশর মািমক ও সমমান
পয ােয়র ৩০.৫০ ল, উ
মািমক ও সমমান
পয ােয়র ৫.০০ ল এবং
াতক ও সমমান পয ােয়র
১.৩০ ল দির ও মধাবী
িশাথর মােঝ উপি
িবতরণ।

২৫

[১.১] মািমক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছাী
িনব াচন এবং উপি
িবতরণ

[১.১.১] উপি া
ছাীর সংা

সমি
সংা
(ল)

৬ ২২.০০ ২৫.৩০ ১৯.৮২ ১৭.৮৫ ১৫.৮৬ ১৩.৮৮ ১১.৯০ ২০.৮০ ২১.৮৫

[১.২] মািমক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছা িনব াচন
এবং উপি িবতরণ

[১.২.১] উপি া
ছাের সংা

সমি
সংা
(ল)

৪ ১১.৫০ ১৩.৬৬ ১০.৬৮ ০৯.৬০ ০৮.৫৪ ০৭.৪৭ ০৬.৪০ ১১.২২ ১১.৭৭

[১.৩] উ মািমক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছাী
িনব াচন এবং উপি
দান

[১.৩.১] উপি া
ছাীর সংা

সমি
সংা
(ল)

৫ ৫.৮৫ ৬.৩৩ ৩.২৫ ২.৯২ ২.৬০ ২.২৮ ১.৯৫ ৩.৪১ ৩.৫৮

[১.৪] উ মািমক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছা িনব াচন
এবং উপি দান

[১.৪.১] উপি া
ছাের সংা

সমি
সংা
(ল)

৩ ৩.১৫ ৩.৪১ ১.৭৫ ১.৫৮ ১.৪০ ১.২২ ১.০৫ ১.৮৪ ১.৯৩

[১.৫] াতক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছাী
িনব াচন এবং উপি
দান

[১.৫.১] উপি া
ছাীর সংা

সমি
সংা
(ল)

৪ ১.৩৬ ১.০৫ ০.৮৫ ০.৭৬ ০.৬৮ ০.৬০ ০.৫০ ০.৮৮ ০.৯২

[১.৬] াতক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছা িনব াচন
এবং উপি দান

[১.৬.১] উপি া
ছাের সংা

সমি
সংা
(ল)

৩ ০.৭৪ ০.৫৮ ০.৪৫ ০.৪১ ০.৩৬ ০.৩১ ০.২৮ ০.৪৮ ০.৫০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] সারা দেশর মািমক
ও সমমান পয ােয়র ১৮.০০
ল, উ মািমক ও
সমমান পয ােয়র ৩.০০ ল
এবং াতক ও সমমান
পয ােয়র ০.৮০ ল দির ও
মধাবী বসরকারী িশা
িতােনর িশাথর মােঝ
উশন িফ দান।

২৫

[২.১] মািমক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছাী
িনব াচন ও উশন িফ
দান

[২.১.১] উশন িফ া
ছাীর সংা

সমি
সংা
(ল)

৬ ১৪.৭৮ ১৩.৯৭ ১১.৭০ ১০.৫৩ ৯.৩৬ ৮.১৯ ৭.০২ ১২.৩৫ ১৩.০০

[২.২] মািমক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছা িনব াচন
ও উশন িফ দান

[২.২.১] উশন িফ
া ছাের সংা

সমি
সংা
(ল)

৪ ৭.৯৭ ৭.৫৩ ৬.৩০ ৫.৬৭ ৫.০৪ ৪.৪১ ৩.৭৮ ৬.৬৫ ৭.০০

[২.৩] উ মািমক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছাী
িনব াচন ও উশন িফ
দান

[২.৩.১] উশন িফ
া ছাীর সংা

সমি
সংা
(ল)

৫ ২.৪৩ ২.৯২ ১.৯৫ ১.৭৫ ১.৫৬ ১.৩৬ ১.১৭ ২.১১ ২.৪৩

[২.৪] উ মািমক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছা িনব াচন
ও উশন িফ দান

[২.৪.১] উশন িফ
া ছাের সংা

সমি
সংা
(ল)

৩ ১.৩২ ১.৫৮ ১.০৫ ০.৯৫ ০.৮৪ ০.৭৪ ০.৬৩ ১.১৪ ১.৩২

[২.৫] াতক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছাী
িনব াচন ও উশন িফ
দান

[২.৫.১] উশন িফ
া ছাীর সংা

সমি
সংা
(ল)

৪ ০.৮৪ ০.৭২ ০.৫২ ০.৪৬ ০.৪১ ০.৩৬ ০.৩১ ০.৫৫ ০.৫৮

[২.৬] াতক ও
সমমান পয ােয়র দির
ও মধাবী ছা িনব াচন
ও উশন িফ দান

[২.৬.১] উশন িফ
া ছাের সংা

সমি
সংা
(ল)

৩ ০.৪৬ ০.৩৮ ০.২৮ ০.২৬ ০.২৩ ০.২০ ০.১৭ ০.৩০ ০.৩২
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] দির ও মধাবী
িশাথেক িশা িতােন
ভিত িনিতকরেণ ভিত
সহায়তা এবং ঘ টনায়
তর আহত িশাথেক
িচিকৎসা বাবদ িচিকৎসা
অদান দান।

১০

[৩.১] ষ থেক
াতক ও সমমান
পয ােয়র দির ও
মধাবী িশাথেদর
িশা িতােন
ভিতেত ভিত সহায়তা
দান

[৩.১.১] িশা
িতােন ভিতেত ভিত
সহায়তা া িশাথর
সংা

সমি
সংা
(জন)

৭ ১৯২ ২৯৭ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩৫০ ৪০০

[৩.২] ষ থেক
াতক ও সমমান
িণর ঘ টনায় তর
আহত দির ও মধাবী
িশাথেদর এককালীন
িচিকৎসা অদান দান

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

সমি
সংা
(জন)

৩ ০৭ ০৪ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৭ ১০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] উ িশায় সহায়তা
দােনর লে এম.িফল.
এবং িপএইচ.িড. কােস 
গেবষকেদর ফেলািশপ ও
ি দান এবং উপি
িবতরণ বাপনা
কায েমর বিহ:চার ও
পিরবীণ কায ম কায কর
কের িবভাগ-জলা-উপেজলা
পয ােয়
িশণ/কম শালা/সিমনার
আেয়াজন।

১০

[৪.১] এম.িফল. কােস 
ফেলা িনব াচন এবং
িনব ািচত ফেলােদর
ফেলািশপ ও ি
দান

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

সমি
সংা
(জন)

৩ ০৭ ০৭ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৫ ০৬

[৪.২] িপএইচ.িড.
কােস  ফেলা িনব াচন
এবং িনব ািচত
ফেলােদর ফেলািশপ
ও ি দান

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

সমি
সংা
(জন)

৩ ০৮ ১০ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ১০ ১২

[৪.৩] উপি িবতরণ
বাপনা কায েমর
বিহ:চার ও
পিরবীণ কায ম
কায কর করা

[৪.৩.১] িবভাগ-জলা-
উপেজলা পয ােয়
আেয়ািজত
িশণ/কম শালা/
সিমনােরর সংা

সমি
সংা
()

৪ ০৭ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, বাপনা পিরচালক, ধানমীর িশা সহায়তা া, সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-
এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়  িহসােব  বাপনা  পিরচালক,  ধানমীর  িশা
সহায়তা া-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
ধানমীর িশা সহায়তা া

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইউ.িজ.িস ইউিনভািস  াস কিমশন

২ ইফা এেকশন ফর অল

৩ এইচ.এস.িপ. হারেমানাইড াইেপ াাম

৪ এস.ই.িড.িপ সেকারী এেকশন ডভলপেম াাম

৫ িপ.এম.ই.এ.. াইম িমিনাস  এেকশন এিসসেট া

৬ মা.উ.িশ.অ মািমক ও উ িশা অিধদর

৭ মা.উ.িশ.িব. মািমক ও উ িশা িবভাগ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] মািমক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছাী িনব াচন এবং
উপি িবতরণ

[১.১.১] উপি া ছাীর সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[১.২] মািমক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছা িনব াচন এবং
উপি িবতরণ

[১.২.১] উপি া ছাের সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[১.৩] উ মািমক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছাী িনব াচন
এবং উপি দান

[১.৩.১] উপি া ছাীর সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[১.৪] উ মািমক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছা িনব াচন এবং
উপি দান

[১.৪.১] উপি া ছাের সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[১.৫] াতক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছাী িনব াচন এবং
উপি দান

[১.৫.১] উপি া ছাীর সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[১.৬] াতক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছা িনব াচন এবং
উপি দান

[১.৬.১] উপি া ছাের সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[২.১] মািমক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছাী িনব াচন ও
উশন িফ দান

[২.১.১] উশন িফ া ছাীর সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[২.২] মািমক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছা িনব াচন ও
উশন িফ দান

[২.২.১] উশন িফ া ছাের সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[২.৩] উ মািমক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছাী িনব াচন ও
উশন িফ দান

[২.৩.১] উশন িফ া ছাীর সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[২.৪] উ মািমক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছা িনব াচন ও
উশন িফ দান

[২.৪.১] উশন িফ া ছাের সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[২.৫] াতক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছাী িনব াচন ও উশন
িফ দান

[২.৫.১] উশন িফ া ছাীর সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[২.৬] াতক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী ছা িনব াচন ও উশন
িফ দান

[২.৬.১] উশন িফ া ছাের সংা HSP এবং উপি শাখা
HSP, অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[৩.১] ষ থেক াতক ও সমমান পয ােয়র দির ও মধাবী িশাথেদর
িশা িতােন ভিতেত ভিত সহায়তা দান

[৩.১.১] িশা িতােন ভিতেত ভিত সহায়তা া
িশাথর সংা

উপি শাখা অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও িতেবদন

[৩.২] ষ থেক াতক ও সমমান িণর ঘ টনায় তর আহত দির ও
মধাবী িশাথেদর এককালীন িচিকৎসা অদান দান

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

উপি শাখা অথ  ও িহসাব এবং উপি শাখার অিফস আেদশ ও িতেবদন



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ০৭, ২০২১ ১৪:৩৯ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, ন ০৭, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] এম.িফল. কােস  ফেলা িনব াচন এবং িনব ািচত ফেলােদর
ফেলািশপ ও ি দান

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

উপ-পিরচালক এর দর
উপ-পিরচালক এবং অথ  ও িহসাব শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[৪.২] িপএইচ.িড. কােস  ফেলা িনব াচন এবং িনব ািচত ফেলােদর
ফেলািশপ ও ি দান

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

উপ-পিরচালক এর দর
উপ-পিরচালক এবং অথ  ও িহসাব শাখার অিফস আেদশ ও
িতেবদন

[৪.৩] উপি িবতরণ বাপনা কায েমর বিহ:চার ও পিরবীণ
কায ম কায কর করা

[৪.৩.১] িবভাগ-জলা-উপেজলা পয ােয় আেয়ািজত
িশণ/কম শালা/ সিমনােরর সংা

পিরকনা ও উয়ন শাখা
পিরকনা ও উয়ন শাখা এবং অথ  ও িহসাব শাখার অিফস
আেদশ ও িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


