
খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৬:৪২ া: ১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

বাপনা পিরচালক, ধানমীর িশা সহায়তা া

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগঃ িশা মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৮ - ন ৩০, ২০১৯
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িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৫ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৬ .............................................. 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ১৭ .................................... 
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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 া’ গঠন করা হয়। া এর ধান
ল দেশর দির ও মধাবী িশাথ যন অিভভাবেকর আিথ ক অসলতার কারেণ িশার েযাগ থেক বিত না হয় । ধানমীর িশা
সহায়তা া এর অথ ায়েন াতক (পাস) ও সমমান পয ােয়র িশাথেদর উপি দান করা হয় । া থেক এ পয  ৭ ল ৪৬ হাজার ১শ
৯২ জন িশাথর মে ৪১১ কা ১৬ ল ৪৮ হাজার ৯শ ৪০ টাকা উপি িবতরণ করা হেয়েছ। নারীিশার সার, বািববাহ রােধ
সেচতনতা তির এবং মাননীয় ধানমীর বাণীসিলত ৬০ হাজার পাার ছাপােনা হেয়েছ এবং সারােদেশ িবতরণ করা হেয়েছ ।‘িশাথ
ঝের পড়া রাধকে করণীয়’ শীষ ক কম শালা ২৯ জলায় সমা হেয়েছ এবং তা িতেবদন আকাের মণালেয় রণ করা হেয়েছ ।
“নারীিশা অাহত এবং নারীেক আতয়ী কের তালার লে করণীয়” শীষ ক কম শালা জলা পয ােয় অিত হে। য থেক াতক
িণ পয  দির ও মধাবী িশাথেদর িশা িতােন ভিত িনিতকরণ এবং ঘ টনার কারেণ তর আহত দির ও মধাবী িশাথেদর
এককালীন আিথ ক অদান দান করা হে। া থেক এ পয  ৪০২ জন দির ও মধাবী িশাথেক ভিতর জ ১০ ল ১০ হাজার টাকা
এবং ঘ টনায় তর আহত ১৯ জন িশাথেক িচিকৎসার জ ৩ ল ৫৫ হাজার টাকা আিথ ক সহায়তা দান করা হেয়েছ। এম.িফল. ও
িপএইচ.িড কােস  ি ও ফেলািশপ দােনর কায ম  হেয়েছ।ধানমীর িশা সহায়তা া থেক ‘এিগেয় যাে বাংলােদশ’
িশেরানােম এক সংকলন কাশ হেয়েছ যােত বতমান বাংলােদেশর সািব ক উিতর িচ উপাপন করা হেয়েছ। গণজাতী বাংলােদশ
সরকােরর ২০১৪-২০১৫ অথ বছের দানত ি, উপি ও অা আিথ ক সহেযািগতার িববরণসংবিলত িকা কাশ করা হেয়েছ।
২০১৬-২০১৭ অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন কাশ করা হেয়েছ এবং সংি সকলেক কিপ রণ কের েয়াজনীয় কায ম হেণর িনেদ শনা
দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ধানমীর িশা সহায়তা া এর তহিবল ি, যথাযথভােব মধাবী ও গরীব িশাথ িনব াচন এবং িনব ািচত িশাথর মােঝ যথাসমেয়
আিথ ক সহায়তা দান।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২০ সােলর মে রাের সকল উপি কায ম ধানমীর িশা সহায়তা া এর আওতায় পিরচালনা করা।
‘নারী িশা অাহত ও নারীেক আতয়ী কের তালার িবষেয় করণীয়’ শীষ ক কম শালা জলা পয ােয় আেয়াজন সমা করা।
এম.িফল ও িপএইচ.িড কােস  ফেলািশপ ও ি দান কায ম নীিতমালা অযায়ী সসারণ করা।
উপি কায ম অনলাইনিভিক (Online) করা।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০১৭-২০১৮ অথ বছেরর াতক (পাস) ও সমমান পয ােয় িনব ািচত িশাথেদর ম হেত ৭৫% ছাী ও ২৫% ছা হাের উপি
দান।
ধানমীর িশা সহায়তা া এর যাবতীয় কায ম অনলাইনিভিক করার েয়াজনীয় বা হণ।
ত অিধকার আইন ২০০৯ অসাের যথাযথ ত দান।
ধানমীর িশা সহায়তা া এর তহিবল ি
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, ধানমীর িশা সহায়তা া

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগঃ িশা মণালয়-এর মে ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ
এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৬:৪২ া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দির ও মধাবী িশাথেদর ঝের পড়া রাধ।

১.২ অিভল (Mission)
দির ও মধাবী িশাথেদর উপি, আিথ ক সহায়তা ও অদান দােনর মােম িশাথ ঝের পড়ার হার াস এবং িশা
সহায়তা িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. উপি দােনর মােম িশাথ ঝের পড়া রাধ করা
২. আিথ ক সহায়তা ও অদান দােনর মােম দির ও মধাবীেদর িশার েযাগ ি করা
৩. া ফা সংহ
৪. এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস  ফেলািশপ ও ি দান
৫. ই-াইেপ িসেম বাবায়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. দির ও মধাবী িশাথ িনব াচন।
২. িনব ািচত িশাথেদর উপি দান।
৩. দির ও মধাবী ছা-ছাীর িশা িতােন ভিত িনিতকরেণর জ আিথ ক সহায়তা দান।
৪. ঘ টনার কারেণ তর আহত দির ও মধাবী ছা-ছাীর জ এককালীন আিথ ক অদান দান।
৫. কম শালা আেয়াজন করা।
৬. িবিভ ি, িতান ও াংক এর কাছ থেক অথ  সংেহর উোগ হণ।
৭. এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস  ফেলািশপ ও ি দান।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

িনব ািচত িশাথর সংা
(ছা+ছাী)

১.১: উপিা িশাথর
সংা

সংা
(ল)

২.৮৭ ২.৯০ ২.৯০ ৩.০০ ৩.১০
১. িশা মণালয়, ২. ধানমীর িশা সহায়তা া,
৩. উপেজলা মািমক িশা অিফসার, ৪. সংি
িশা িতান

১. শাসন, অথ  ও িহসাব,
পিরকনা ও উয়ন, উপি ও
িশণ শাখা, ধানমীর িশা
সহায়তা া

িশা িতােন ভিতর জ
আিথ ক সহায়তা দান

১.২: আিথ ক সহায়তাা
িশাথর সংা

সংা
(জন)

৮২ ৯১ ২৫০ ৩০০ ৩৫০
১. িশা মণালয়, ২. ধানমীর িশা সহায়তা া,
৩. সংি জলা ও উপেজলার িবিভ অিফস ও িশা
িতান

১. শাসন, অথ  ও িহসাব,
পিরকনা ও উয়ন, ধানমীর
িশা সহায়তা া

ঘ টনায় তর আহত দির ও
মধাবী িশাথর জ আিথ ক
অদান দান

১.৩: আিথ ক অদানা
িশাথর সংা

সংা
(জন)

৪ ৫ ১০ ১৫ ২০
১. িশা মণালয়, ২. ধানমীর িশা সহায়তা া,
৩. সংি জলা ও উপেজলার িবিভ অিফস ও িশা
িতান

১. শাসন, অথ  ও িহসাব,
পিরকনা ও উয়ন, ধানমীর
িশা সহায়তা া

া ফা ি

১.৪: া ফা সংেহর জ
সভা আহবান। অথ  সংহ,
এফিডআর ও সিয় িহসাব
এর পিরমাণ ি।

সংা
(কা)

১১৭.৩৮ ১৬৭.৭৫ ১৬৭.৭৫ ১৮০.০০ ২০০.০০
১. ধানমীর কায ালয়, ২. অথ  মণালয়, ৩. িশা
মণালয়, ৪. পিরকনা মণালয়, ৫. ধানমীর িশা
সহায়তা া, ৬. বসায়ী ও াংকার

১. পিরকনা ও উয়ন এবং অথ 
ও িহসাব শাখা, ধানমীর িশা
সহায়তা া

ই-াইেপ িসেম এর
মােম উপি িবতরণ

১.৫: উপি কায ম
ির মােম বাবায়ন

সংা
(ল)

০০ ০০ ০০ ৩.০০ ৩.১০
১. িশা মণালয়, ২. ধানমীর িশা সহায়তা া,
৩. সংি জলার িবিভ অিফস ও িশা িতান

১. পিরকনা ও উয়ন এবং অথ 
ও িহসাব শাখা, ধানমীর িশা
সহায়তা া

এম.িফল.ও িপএইচ.িড. কােস 
ফেলািশপ ও ি দান

১.৬: নীিতমালা অসাের এম.
িফল. ও িপএইচ. িড. কােস 
ফেলািশপ ও ি দান

সংা
(জন)

০০ ০১ ১০ ১০ ১০
১. ধানমীর কায ালয় ২. িশা মণালয়, ৩.
ধানমীর িশা সহায়তা া, ৪. সংি
িবিবালয় ও অিফস

১. পিরকনা ও উয়ন এবং অথ 
ও িহসাব শাখা, ধানমীর িশা
সহায়তা া

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৬:৪২ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৬:৪২ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] উপি দােনর
মােম িশাথ
ঝের পড়া রাধ করা

৩০
[১.১] মানদ অযায়ী াতক (পাস)
ও সমমান িণর দির ও মধাবী
িশাথ িনব াচন এবং উপি দান

[১.১.১] উপিা
িশাথেদর সংা

সংা
(ল)

৩০ ২.৮৭ ২.৯০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭০ ২.৬০ ২.৪০ ৩.০০ ৩.১০

[২] আিথ ক সহায়তা
ও অদান দােনর
মােম দির ও
মধাবীেদর িশার
েযাগ ি করা

৩০

[২.১] িশা িতােন ভিতর জ
আেবদন থেক মানদ অযায়ী দির
ও মধাবী িশাথ িনব াচন এবং
আিথ ক সহায়তা দান

[২.১.১] আিথ ক
সহায়তাা
িশাথেদর সংা

সংা ১৫ ৮২ ৯১ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ৩০০ ৩৫০

[২.২] ঘ টনায় তর আহত দির ও
মধাবী িশাথর আেবদন থেক
মানদ অযায়ী িশাথ িনব াচন
এবং আিথ ক অদান দান

[২.২.১] আিথ ক
অদানা িশাথেদর
সংা

সংা ১৫ ০৪ ০৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০

[৩] া ফা
সংহ

৫
[৩.১] া ফা ির জ বসায়ী
ও াংক মািলকেদর সােথ
মতিবিনময় ও সভার আেয়াজন

[৩.১.১] া এর ফা
ির জ অথ 
সংেহর জ বসায়ী
ও াংক মািলকেদর
সােথ মতিবিনময় ও
সভার আেয়াজন

সংা
(কা)

৫ ১১৭.৩৮ ১৬৭.৭৫ ১৬৭.৭৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১২০

[৪] এম.িফল. ও
িপএইচ.িড. কােস 
ফেলািশপ ও ি
দান

৫
[৪.১] নীিতমালা অসাের এম. িফল.
ও িপএইচ. িড. কােস  ফেলািশপ ও
ি দান

[৪.১.১] ফেলািশপ ও
ি া িশাথর
সংা

সংা ৫ ০ ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[৫] ই-াইেপ
িসেম বাবায়ন

৫
[৫.১] উপি কায ম ির
মােম বাবায়ন

[৫.১.১] আেবদনত
িশাথর সংা

সংা
(ল)

৫ ০ ০ ৩.০০ ২.৯৫ ২.৯০ ২.৮৫ ২.৮০ ৩.১০ ৩.২০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৬:৪২ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৬:৪২ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৬:৪২ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সংা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮ ১৬:৪২ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

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

আিম,  সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগঃ  ি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 া
মািমক ও উ িশা িবভাগঃ িশা মণালয়

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগঃ িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] মানদ অযায়ী াতক (পাস) ও
সমমান িণর দির ও মধাবী িশাথ
িনব াচন এবং উপি দান

[১.১.১] উপিা
িশাথেদর সংা

মানদ অযায়ী দির ও মধাবী িশাথ
িনব াচন ও উপি দান।

১. ধানমীর কায ালয়, ২. িশা মণালয়, ৩.
ধানমীর িশা সহায়তা া, ৪. জলা ও উপেজলা
মািমক িশা অিফসার, ৫. অ (সংি কেলজ)

ধানমীর কায ালয়,
িশা মণালয় ও
ধানমীর িশা
সহায়তা া এর
বািষ ক িতেবদন

ধানমীর কায ালয়,
িশা মণালয় ও
ধানমীর িশা
সহায়তা া এর
ওেয়বসাইট

[২.১] িশা িতােন ভিতর জ আেবদন
থেক মানদ অযায়ী দির ও মধাবী
িশাথ িনব াচন এবং আিথ ক সহায়তা
দান

[২.১.১] আিথ ক সহায়তাা
িশাথেদর সংা

৬ থেক াতক (পাস) িণ পয  িশা
িতােন ভিতর জ আেবদন থেক মানদ
অযায়ী দির ও মধাবী িশাথ িনব াচন এবং
আিথ ক সহায়তা দান

১. ধানমীর কায ালয়, ২. িশা মণালয়, ৩.
ধানমীর িশা সহায়তা া, ৪. জলা ও উপেজলা
মািমক িশা অিফসার, ৫. সংি িশা িতান
ধান

পিরপ ও নীিতমালা
অযায়ী

ধানমীর কায ালয়,
িশা মণালয় ও
ধানমীর িশা
সহায়তা া এর
ওেয়বসাইট

[২.২] ঘ টনায় তর আহত দির ও
মধাবী িশাথর আেবদন থেক মানদ
অযায়ী িশাথ িনব াচন এবং আিথ ক
অদান দান

[২.২.১] আিথ ক অদানা
িশাথেদর সংা

৬ থেক াতক (পাস) িণ পয  িশা
িতােন ভিতর জ আেবদন থেক মানদ
অযায়ী দির ও মধাবী িশাথ িনব াচন এবং
আিথ ক অদান দান

১. ধানমীর কায ালয়, ২. িশা মণালয়, ৩.
ধানমীর িশা সহায়তা া, ৪. জলা ও উপেজলা
মািমক িশা অিফসার, ৫. সংি িশা িতান
ধান

পিরপ ও নীিতমালা
অযায়ী

ধানমীর কায ালয়,
িশা মণালয় ও
ধানমীর িশা
সহায়তা া এর
ওেয়বসাইট

[৩.১] া ফা ির জ বসায়ী ও
াংক মািলকেদর সােথ মতিবিনময় ও
সভার আেয়াজন

[৩.১.১] া এর ফা ির
জ অথ  সংেহর জ
বসায়ী ও াংক মািলকেদর
সােথ মতিবিনময় ও সভার
আেয়াজন

ধানমীর িশা সহায়তা া তহিবল ির
জ বসায়ী ও াংক মািলকেদর সােথ
মতিবিনময় ও সভার আেয়াজন

১. ধানমীর কায ালয়, ২. িশা মণালয়, ৩.
ধানমীর িশা সহায়তা া, ৪. BAB ও
FBCCI

[৪.১] নীিতমালা অসাের এম. িফল. ও
িপএইচ. িড. কােস  ফেলািশপ ও ি
দান

[৪.১.১] ফেলািশপ ও ি া
িশাথর সংা

নীিতমালা অসাের িত অথ বছের ৫ জন
গেবষকেক এম. িফল. ও ৫ জন গেবষকেক
িপএইচ. িড. কােস  ফেলািশপ ও ি দান

১. ধানমীর কায ালয়, ২. িশা মণালয়, ৩.
ধানমীর িশা সহায়তা া, ৪. সংি িশা
িতান

বাপনা কিম ও
বাছাই কিমর
মােম

[৫.১] উপি কায ম ির মােম
বাবায়ন

[৫.১.১] আেবদনত িশাথর
সংা

ই-াইেপ িয়ার মােম উপি কায ম
বাবায়ন

১. ধানমীর কায ালয়, ২. িশা মণালয়, ৩.
ধানমীর িশা সহায়তা া
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


