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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, মািমক ও উমািমক িশা বাড , যেশার

এবং

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

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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:

মািমক ও উ মািমক িশা বাড , যেশার গত ৩ বছের অনলাইন সহজীকরণ পিতেত িন মািমক, মািমক ও উমািমক িশা
িতান পাঠদােনর অমিত দান,  ীিত দান ও ীিত নবায়ন,  একাদশ িণেত অনলাইেন ভিত,  ৮ম,  ৯ম ও ১১শ িণর িশাথ
িনবন, অনলাইেন পরীাথর ফরমিফলআপ, িশথ বদিল/ছাড়প ও ভিত বািতল, ৬ িণ থেক অনলাইেন ছা-ছাীর ত আপেলাড,
িশা িতান পিরদশ ন, ই-িজিপেত টার, ই-নিথ/ই-ফাইল এর মােম নিথ িনিকরণ, চাকরীর িবিধ িবধান ও শাসেনর ৫
কম পিরকনার উপর কম চারীেদর িনয়িমত ইনহাউজ িশণ দান, বােড র সবাসেহর উপর িশকেদর িশণ দান ইতািদ ণ 
কায াবলী সাদন করা হেয়েছ। (১) িতবছর ততম সমেয় জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পাবিলক পরীার ফল, ন:িনরীার ফল ও
ির ফল কাশ কের থােক। (২) পাসতেদর সনদ/মাকিশট দান ততার সােথ দান করা হেয়েছ। (২) ই-অিফস ােনজেম ও ই-নিথ
চা  (৩)  অনলাইন  াংক  (৪)  অনলাইেন  নাম  ও  বয়স  সংেশাধেনর  আেবদন  হণ  ও  িনি  (৫)  অনলাইন  একাউস  ােনজেম
িসেম (৬) পাবিলক পরীার ফলাফল ও ির ফলাফল মাবাইেল রণ (৭) অনলাইেন ফরমিফলআপ ও িফস অনলাইেন রণ সবা চা
করা হয়।
উ মািমক পয ােয় একাদশ িণেত ২০১৮-১৯ িশাবেষ  ১,২৩,৭৯৫ জন, ২০১৯-২০ িশাবেষ  ১,৪১,৯৩৪ জন এবং ২০২০-২১ িশা বেষ 
১,৫৪,০৮২ জন িশাথ অনলাইেন ভিত হেয়েছ। ২০১৮-১৯ িশাবেষ  ৫,১১,৪৩৪ জন, ২০১৯-২০ িশাবেষ  ৫,৫০,৮৫১ জন এবং ২০২০-২১
িশা বেষ  ৫,৯৫,০০ জন িশাথর অনলাইেন িনবন স করা হেয়েছ। জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস পরীায় ২০১৯ সােল মাট
৪,৭৪,৫৩০ জন, ২০২০ সােল মাট ৪,৮৬,৫২৮ জন এবং ২০২১ সােল মাট ৫২২১৮০ পরীাথ উীণ  হেয়েছ। িবান িশার সােরর লে
৩১  িশা িতােন িবান শাখা এবং ায় ৪০০  িতােন আইিস িবষেয়র অেমাদন দয়া হেয়েছ। ই-িজিপেত ২০১৯-২০২০ অথ 
বছের ৮ , ২০২০-২১ অথ  বছের ৮ এবং ২০২১-২২ অথ বছের ৫ টার স করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জনশীল পিতর পাঠদান, প ণয়ন ও উরপ ায়েন দ িশেকর অভাব, পরীার দীঘ  ন ও ুভােব পাবিলক পরীা হণ,
মািিমিডয়ার মােম াস হণ, নন নন িবষেয়র িশেকর তা, ােনিজং কিম ও গভিণ ং বিড অেমাদন এবং নঃঅেমাদন
িবষেয় মামলা হওয়া।

ভিবৎ পিরকনা:

বােড র সকল িবভােগর কায ম ই-ফাইিলং ও ই-নিথ আওতায় িনেয় আসা, বােড র সকল ডেম িডিজটালাইজ করা, সব ডাটা পরীার
ফলাফলসহ িনজ সাভ াের সংরণ ও রণােবণ করা, দতা ির লে শাখািভিক িশেণর বা করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১. অনলাইেনর মােম একাদশ িণেত িশাথ ভিত কায ম স করা ২. ই-িজিপর মােম টার কায ম সাদন করা ৩.
বােড র সকল িবভােগর কায ম ই-ফাইিলং ও ই-নিথ আওতায় িনেয় আসা ৪. যথাসমেয় পাবিলক পরীার ফলাফল কাশ,
ন:িনরীার ফল কাশ ও ির ফল কাশ করা ৫. ততার সমেয় পাসতেদর মােঝ সনদ ও মাকিশট িবতরণ করা ৬.
ল/কেলজসহ সকল সবা হীতার আেবদন অনলাইেন হণ ও িনি করা
৭. িশাথর িনবন ও ফরমিফলআেপর িফস অনলাইেনর মােম াংেক রণ ৮. িশাথর িনবন কাড  ও েবশপ
অনলাইেন িবতরণ করা ৯. পাবিলক পরীার ফলাফলসহ সকল ত িশাথ ও িশেকর মাবাইেল রণ
১০.  অনলাইেন  িনকল/িনকল  ডেম  উোলেনর  আেবদন  হণ,  িনি  ও  সবা  দান  ১১.  ক  হণ:  শখ  হািসনা
মািপারপাস অিডটিরয়াম িনম াণ
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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-

চয়ারান, মািমক ও উমািমক িশা বাড , যেশার

এবং

সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর  মে  ২০২২  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)

আিনক ি িনভর িবমােনর মানসত িশা ও িশা বাপনা িনিত করা ।

১.২ অিভল (Mission)
মািমক  ও  উ  মািমক  েরর  িশক,  িশাথ,  অিভভাবক  ও  িশা  সংি  সকেলর  েচায়  নিতক  েবাধস  সৎ,
যা, দ ও দশ িমক মানব সদ িেত িবিভ কােরর কায কর সবা দান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ই-সবা
২. অনলাইেন জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস িশাথর ফরম রণ, পরীার ফল কাশ, ন:িনরীার ফল কাশ ও ির
ফল কাশ এবং উীণ  িশথেদর সনদ ও মাকিশট ই
৩. িশা বাপনার মান উয়ন
৪. িশণ দান
৫. আভরীণ পরীা বার মান উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িন মািমক, মািমক ও উমািমক িশা িতান াপেনর, পাঠদােনর ও ীিত দােনর অমিত দান
২. িন মািমক, মািমক ও উমািমক িশা িতােনর ীিত নবায়ন
৩. একাদশ িণেত অনলাইেন ভিত
৪. ৮ম, ৯ম ও ১১শ িণর িশাথ িনবন
৫. িশা িতান পিরদশ ন
৬. পরীক, ধান পরীক, সটার, মডােরটর ও খাতা ন:িনরীকেদর িবল মাবাইল াংিকং এর মােম রণ
৭. অনলাইন  াংেক  আপেলােডর মােম মািমক ও িন মািমক পয ােয় আভিরণ পরীাসহ হণ
৮. আভিরণ পরীায় ৬-৯ম িণর িশাথর অনলাইেন ফলাফল তরী ও পরবত িণেত উীণ করণ
৯. ই-িজিপর মােম ই-টািরং িয়া
১০. ই-নিথ/ই-ফাইল েসস
১১. অনলাইেন নাম ও বয়স সংেশাধনী সবা দান
১২. অনলাইেন পরীক, ধান পরীক, সটার, মডােরটর ও খাতা ন:িনরীক িনেয়াগ
১৩. ৮ম, ১০ম ও ১২শ িণর িশাথ ফরম রণ
১৪. অনলাইেন জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পরীার ফলাফল কাশ
১৫. অনলাইেন জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পরীার ন:িনরীার ফলাফল কাশ
১৬. অনলাইেন জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পরীার ির ফল কাশ
১৭. জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পরীায় উীণ  িশথেদর সনদ/মাকিশট ই
১৮. বাড  কম কতা ও কম চারীেদর ই-নিথ, িপিপআর, চাকরীর িবিধ িবধান িবষেয় িশণ দান
১৯. িতান ধান ও সহকারী িশক/আইিস িশকেদর বােড র িবিভ পিরেষবার উপর িশণ দান
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২০. াংেক জনশীল প আপেলাড সংা িশণ আেয়াজন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)
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ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

[১]িশা বাপনার মান উয়ন

[১.১]অমিত া, পাঠদােনর অমিত া ও
ীিত া িশা িতান ির হার

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার, িশা
মণালয়, মািমক ও উ িশা িবভাগ, ঢাকা,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং ানেবইজ,
েয়ট, টিলটক িল. সানলী াংক িল, িবকাশ, নগদ,
ডা বাংলা াংক মাবাইল াংিকং

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[১.২]ীিত নবায়েনর আেবদন িনির হার % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার, িশা
মণালয়, মািমক ও উ িশা িবভাগ, ঢাকা,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং ানেবইজ,
েয়ট, টিলটক িল. সানলী াংক িল, িবকাশ, নগদ,
ডা বাংলা াংক মাবাইল াংিকং

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[১.৩]একাদশ িনেত অনলাইেন ভিতত
িশাথর হার

% ৯৭ ৯৯ ১০০

মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার, িশা
মণালয়, মািমক ও উ িশা িবভাগ, ঢাকা,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং ানেবইজ,
েয়ট, টিলটক িল. সানলী াংক িল, িবকাশ, নগদ,
ডা বাংলা াংক মাবাইল াংিকং

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[১.৪] িনবনত ৮ম, ৯ম ও ১১শ িণর
িশাথর হার

% ৬৫ ৮৫ ৯০ ৯৫

মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার, িশা
মণালয়, মািমক ও উ িশা িবভাগ, ঢাকা,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং ানেবইজ,
েয়ট, টিলটক িল. সানলী াংক িল, িবকাশ, নগদ,
ডা বাংলা াংক মাবাইল াংিকং

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[১.৫] পিরদশ নত িশা িতােনর সংা সংা ৫০ ২০০ ২৫০ ৩০০

মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার, িশা
মণালয়, মািমক ও উ িশা িবভাগ, ঢাকা,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং ানেবইজ,
েয়ট, টিলটক িল. সানলী াংক িল, িবকাশ, নগদ,
ডা বাংলা াংক মাবাইল াংিকং

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[১.৬] মাবাইল াংিকং এর মােম ত িরত
পরীক, ধান পরীক, সটার, মডােরটর, খাতা
ন:িনরীকেদর িবল

সংা ১১০০০ ১১৫০০ ১১৮০০

মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার, িশা
মণালয়, মািমক ও উ িশা িবভাগ, ঢাকা,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং ানেবইজ,
েয়ট, টিলটক িল. সানলী াংক িল, িবকাশ, নগদ,
ডা বাংলা াংক মাবাইল াংিকং

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ
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ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

[২] আভিরণ পরীা বার
মান উয়ন

[২.১] াংেক আপেলাডত  সংা ২০০ ২৫০ ৩০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার ও
আওতাধীন মািমক ও িন মািমক পয ােয় িশা
িতানসহ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার

[২.২] আভিরণ পরীায় উীণ  িশাথর
সংা

সংা ২২০০০০ ২২৪০০০ ২২৫০০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার ও
আওতাধীন মািমক ও িন মািমক পয ােয় িশা
িতানসহ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার

[৩] ই-সবা

[৩.১] আানত ই-টার সংা ৮ ৮ ৯ ১০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়, মী
পিরষদ িবভাগ, CPTU, ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার

[৩.২] বাবািয়ত ই-নিথ সংা ৪০ ৫৮০ ৬০০ ৬২০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়, মী
পিরষদ িবভাগ, CPTU, ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/নিথ

[৩.৩] বাবািয়ত ই-ফাইল সংা ৫০০ ১৫০০ ২০০০ ২৫০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়, মী
পিরষদ িবভাগ, CPTU, ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার

[৩.৪] িনিত নাম ও বয়স সংেশাধন আইিড সংা ১০০০০ ১১০০০ ১২০০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়, মী
পিরষদ িবভাগ, CPTU, ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার

[৩.৫] পরীক, ধান পরীক, সটার,
মডােরটর ও খাতা ন:িনরীকগেণর আইিড

সংা ১১০০০ ১১৫০০ ১১৮০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়, মী
পিরষদ িবভাগ, CPTU, ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার
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ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

[৪] অনলাইেন
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
িশাথ ফরম রণ, পরীার
ফল কাশ, ন:িনরীার ফল
কাশ ও ির ফল কাশ এবং
পাসতেদর মােঝ সনদ/মাকিশট
দান

[৪.১]ফরম রণত ৮ম, ১০ম ও ১২শ িণর
িশাথ

সংা ৫৫০০০০ ৫৭০০০০ ৫৮০০০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড , ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ার/ানেবইজ

[৪.২]জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পাবিলক
পরীায় উীণ  িশাথ

সংা ৫১৫০০০ ৫২০০০০ ৫৩০০০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড , ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[৪.৩]জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
ন:িনরীার পর ফল পিরবিতত িশথর সংা

ােসর
সংা

৩০০ ২৮০ ২৬০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড , ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[৪.৪]জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস িােদর
নােমর তািলকা

সংা ৮০০০ ৮২০০ ৮৪০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড , ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[৪.৫]]জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস ইত
সনদ/মাকিশট

সংা ৫১৫০০০ ৫২০০০০ ৫২৫০০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার,
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়,
জাতীয় িশাম ও পাক বাড , ানেবইজ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

িশণ

[৫.১] িশণাথ বাড  কম কতা-কম চারী জন ১৫০ ১৫০ ১৫০
এককভােব মািমক ও উমািমক িশা
বাড ,যেশার,

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[৫.২] িশা িতান ধান ও সহকারী
িশক/আইিস িশক

জন ৩০০ ৩২৫ ৩৫০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার ও
আওতাধীন িশা িতানসহ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

[৫.৩]  াংেক জনশীল  আপেলাডকারী
িশক

জন ১০০ ১২৫ ১৫০
মািমক ও উমািমক িশা বাড ,যেশার ও
আওতাধীন িশা িতানসহ

যেশার িশা বােড র ত
ভাার/ানেবইজ

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ই-সবা ২০

[১.১] ই-িজিপর মােম ই-
টািরং িয়া

[১.১.১] আহবানত ই-টার সমি সংা ২ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.২] ই-নিথ [১.২.১] বাবািয়ত ই-নিথ সমি সংা ৩ ১০০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬২০ ৬৩০

[১.৩] ই-ফাইল [১.৩.১] বাবািয়ত ই-ফাইল সমি সংা ৫ ১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১২০০ ১৫০০

[১.৪] অনলাইেন নাম ও বয়স
সংেশাধনী সবা দান

[১.৪.১] িনিত আেবদন সমি সংা ৫ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ১৩০০ ১৪০০

[১.৫] অনলাইেন পরীক,
ধান পরীক, সটার,
মডােরটর িনেয়াগ

[১.৫.১] িনেয়াগত পরীক,
ধান পরীক, সটার ও
মডােরটর

সমি সংা ৫ ১১০০০ ৯৯০০ ৮৮০০ ৭৭০০ ৬৬০০ ১১৫০০ ১১৮০০

[২] অনলাইেন
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
িশাথর ফরম রণ,
পরীার ফল কাশ,
ন:িনরীার ফল কাশ ও
ির ফল কাশ এবং উীণ 
িশথেদর সনদ ও মাকিশট
ই

২০

[২.১] অনলাইেন ৮ম,১০ম ও
১২শ িণর িশাথর
ফরমরণ

[২.১.১] ফরম রণত ৮ম,
৯ম ও ১১শ িণর িশাথ

সমি সংা ৫ ৫৫০০০০ ৪৯৫০০০ ৪৪০০০০ ৩৮৫০০০ ৩৩০০০০ ৫৭০০০০ ৫৮০০০০

[২.২] অনলাইেন
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
পরীার ফলাফল কাশ

[২.২.১]
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
পাবিলক পরীায় উীণ 
িশাথ

সমি সংা ৫ ৫১৫০০০ ৪৬৩৫০০ ৪১২০০০ ৩৬০৫০০ ৩০৯০০০ ৫২০০০০ ৫২০০০০

[২.৩] অনলাইেন
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
পরীার ন:িনরীার
ফলাফল কাশ

[২.৩.১]
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
ন:িনরীার পর পিরবিতত
ফলা িশথ

সমি সংা ৩ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ২৮০ ২৬০

[২.৪] অনলাইেন
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
ির ফল কাশ

[২.৪.১]
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
িােদর তািলকা

সমি সংা ২ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০ ৮২০০ ৮৪০০

[২.৫]
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
পরীায় উীণ েদর মােঝ
সনদ/মাকিশট ই

[২.৫.১]
জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস
ইত সনদ/মাকিশট

সমি সংা ৫ ৫১৫০০০ ৪৬৩৫০০ ৪১২০০০ ৩৬০৫০০ ৩০৯০০০ ৫২০০০০ ৫২৫০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১২:২৪ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িশা বাপনার মান
উয়ন

১২

[৩.১] িন মািমক,
মািমক ও উমািমক
িশা িতান াপেনর,
পাঠদােনর ও ীিত দােনর
অমিত দান

[৩.১.১] অমিত া িশা
িতান, পাঠদােনর অমিত
া ও ীিত া িশা
িতান

সমি সংা ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২] িন মািমক,
মািমক ও উমািমক
িশা িতােনর ীিত
নবায়েনর আেবদন

[৩.২.১] িনিত ীিত
নবায়েনর আেবদন

সমি সংা ১ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩] একাদশ িণেত
অনলাইেন ভিত

[৩.৩.১] অনলাইেন ভিতত
িশাথ

সমি সংা ২ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৪] ৮ম, ৯ম ও ১১শ িণর
িশাথ িনবন

[৩.৪.১] িনবনত ৮ম, ৯ম
ও ১১শ িণর িশাথ

সমি সংা ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৫] িশা িতান
পিরদশ ন

[৩.৫.১] পিরদশ নত িশা
িতান

সমি সংা ৩ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৫০ ৩০০

[৩.৬] পরীক, ধান
পরীক, সটার, মডােরটর ও
খাতা ন:িনরীকেদর িবল
মাবাইল াংিকং এর
মােম ত রণ

[৩.৬.১] িরত িবল সমি সংা ২ ১১০০০ ৯৯০০ ৮৮০০ ৭৭০০ ৬৬০০ ১১৫০০ ১২০০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] িশণ দান ১০

[৪.১] বাড  কম কতা ও
কম চারীেদর ই-নিথ,
িপিপআর, চাকরীর িবিধ
িবধান িবষেয় িশণ দান

[৪.১.১] িশণাথ কম কতা-
কম চারীর সংা

সমি জন ৪ ৬০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৫০ ১৫০

[৪.২] িতান ধান ও
সহকারী িশক/আইিস
িশকেদর বােড র িবিভ
পিরেষবার উপর িশণ
দান

[৪.২.১] িশা িতান ধান
ও সহকারী িশক/আইিস
িশক

সমি জন ৩ ৬০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩২৫ ৩৫০

[৪.৩] াংেক জনশীল
প আপেলাড সংা
িশণ আেয়াজন

[৪.৩.১]  াংেক
জনশীল  আপেলাডকারী
িশক

সমি জন ৩ ৬০ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ১০০ ১০০

[৫] আভরীণ পরীা
বার মান উয়ন

৮

[৫.১] অনলাইন  াংেক
 আপেলােডর মােম
মািমক ও িন মািমক
পয ােয় আভিরণ
পরীাসহ হণ

[৫.১.১] আপেলাডত  সমি সংা ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২৫০ ৩০০

[৫.২] আভিরণ পরীায়
৬-৯ম িণর িশাথর
অনলাইেন ফলাফল তরী ও
পরবত িণেত উীণ করণ

[৫.২.১] উীণ  িশাথর
সংা (৬-৯ম)

সমি জন ৫ ৯০০০০০ ৮১০০০০ ৭২০০০০ ৬৩০০০০ ৫৪০০০০ ৯০৫০০০ ৯১০০০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, মািমক ও উমািমক িশা বাড , যেশার, 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 চয়ারান,  মািমক ও উমািমক িশা
বাড , যেশার-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

চয়ারান
মািমক ও উমািমক িশা বাড , যেশার

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APA Annual Performance Agreement

২ BANBAIS (ানেবইজ)-
Bangladesh Bureau of Educational Information
System

৩ CPTU Central Procurement Technical Unit.

৪ N/A Not Applicable

৫ NIS National Integration Strategy

৬ িজিপ ামীণ ফান িলঃ (বসরকাির মাবাইল অপােরটর/কাানী)

৭ টিলটক সরকাির মাবাইল অপােরটর/কাানী

৮ েয়ট বাংলােদশ েকৗশল ও ি িবিবালয়
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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] ই-িজিপর মােম ই-টািরং িয়া [১.১.১] আহবানত ই-টার িহসাব শাখা িহসাব শাখার িতেবদন

[১.২] ই-নিথ [১.২.১] বাবািয়ত ই-নিথ বােড র সকল শাখা ই-নিথ সংা কাগজপাদী/িতেবদন

[১.৩] ই-ফাইল [১.৩.১] বাবািয়ত ই-ফাইল বােড র সকল শাখা ই-নিথ সংা কাগজপাদী/িতেবদ

[১.৪] অনলাইেন নাম ও বয়স সংেশাধনী সবা দান [১.৪.১] িনিত আেবদন বােড র সিচব উপ-সিচেবর িতেবদন

[১.৫] অনলাইেন পরীক, ধান পরীক, সটার, মডােরটর িনেয়াগ [১.৫.১] িনেয়াগত পরীক, ধান পরীক, সটার ও মডােরটর পরীা শাখা পরীা িনয়ক েদয় িতেবদন

[২.১] অনলাইেন ৮ম,১০ম ও ১২শ িণর িশাথর ফরমরণ [২.১.১] ফরম রণত ৮ম, ৯ম ও ১১শ িণর িশাথ
িহসাব শাখা, পরীা িনয়েকর
দর

ফরমরণত িতেবদন

[২.২] অনলাইেন জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পরীার ফলাফল কাশ
[২.২.১] জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পাবিলক পরীায় উীণ 
িশাথ

পরীা শাখা, কিউটার শাখা ফলাফল পিরসংান

[২.৩] অনলাইেন জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পরীার ন:িনরীার ফলাফল
কাশ

[২.৩.১] জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস ন:িনরীার পর
পিরবিতত ফলা িশথ

পরীা িবভাগ ফলাফল তািলকা

[২.৪] অনলাইেন জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস ির ফল কাশ [২.৪.১] জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস িােদর তািলকা সিচেবর দর ডেম শাখা ির তািলকা

[২.৫] জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস পরীায় উীণ েদর মােঝ সনদ/মাকিশট
ই

[২.৫.১] জএসিস/এসএসিস/এইচএসিস ইত সনদ/মাকিশট পরীা িবভাগ কায সাদেনর প তািলকা

[৩.১] িন মািমক, মািমক ও উমািমক িশা িতান াপেনর,
পাঠদােনর ও ীিত দােনর অমিত দান

[৩.১.১] অমিত া িশা িতান, পাঠদােনর অমিত া ও
ীিত া িশা িতান

কেলজ িবভাগ, িবালয় িবভাগ
আেবদেনর তািরখ, িতােনর নাম, অমিত
দােনর তািরখ

[৩.২] িন মািমক, মািমক ও উমািমক িশা িতােনর ীিত
নবায়েনর আেবদন

[৩.২.১] িনিত ীিত নবায়েনর আেবদন কেলজ িবভাগ, িবালয় িবভাগ
আেবদেনর তািরখ, িতােনর নাম, ীিত
নবায়েনর তািরখ

[৩.৩] একাদশ িণেত অনলাইেন ভিত [৩.৩.১] অনলাইেন ভিতত িশাথ কেলজ িবভাগ ভিত সংা ত

[৩.৪] ৮ম, ৯ম ও ১১শ িণর িশাথ িনবন [৩.৪.১] িনবনত ৮ম, ৯ম ও ১১শ িণর িশাথ
কেলজ িনবন শাখা, িবালয়
িনবন শাখা

িনবনত ৮ম,৯ম ও ১১শ িণর িশাথর
ত

[৩.৫] িশা িতান পিরদশ ন [৩.৫.১] পিরদশ নত িশা িতান কেলজ িবভাগ, িবালয় িবভাগ
পিরদশ েনর তািরখ, ান/সাইট/অিফেসর নাম,
পিরদশ নকারী কম কতার নাম ও পদবী

[৩.৬] পরীক, ধান পরীক, সটার, মডােরটর ও খাতা ন:িনরীকেদর
িবল মাবাইল াংিকং এর মােম ত রণ

[৩.৬.১] িরত িবল িহসাব িবভাগ িতেবদন

[৪.১] বাড  কম কতা ও কম চারীেদর ই-নিথ, িপিপআর, চাকরীর িবিধ িবধান
িবষেয় িশণ দান

[৪.১.১] িশণাথ কম কতা-কম চারীর সংা সাশন শাখা, কিউটার শাখা অিফস আেদশ, হািজরাপ, ির িচ
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.২] িতান ধান ও সহকারী িশক/আইিস িশকেদর বােড র িবিভ
পিরেষবার উপর িশণ দান

[৪.২.১] িশা িতান ধান ও সহকারী িশক/আইিস িশক সাশন শাখা, কিউটার শাখা অিফস আেদশ, হািজরাপ, ির িচ

[৪.৩] াংেক জনশীল প আপেলাড সংা িশণ আেয়াজন [৪.৩.১]  াংেক জনশীল  আপেলাডকারী িশক সাশন শাখা, কিউটার শাখা অিফস আেদশ, হািজরাপ, ির িচ

[৫.১] অনলাইন  াংেক  আপেলােডর মােম মািমক ও িন মািমক
পয ােয় আভিরণ পরীাসহ হণ

[৫.১.১] আপেলাডত 
পরীা িনয়েকর দর,
কিউটার ক

আপেলাডত প সংা

[৫.২] আভিরণ পরীায় ৬-৯ম িণর িশাথর অনলাইেন ফলাফল তরী ও
পরবত িণেত উীণ করণ

[৫.২.১] উীণ  িশাথর সংা (৬-৯ম) কিউটার ক উীণ  িশাথর সংা
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

একাদশ িণেত অনলাইেন ভিত অনলাইেন ভিতত িশাথ মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়
সফটওয়ােরর ায়াল এবং পেম গটওেয় ায়াল বােড র ওেয়বসাইেট কাশ, হ লাইেন সকাল ৯টা হেত রাত
১০ টা পয  কােয়িরর উর দান, অনলাইেন কেলজ, বাড , মণালয় ও েয়েটর সােথ সাব  িণক যাগােযাগ রা

ই-িজিপর মােম ই-টািরং
িয়া

আহবানত ই-টার িসিপইউ, টারার িতান ই-িকউর ওেয়বসাইেটর মােম িনি

ই-নিথ বাবািয়ত ই-নিথ ধানমীর কায ালয় সরকাির নিথ পাট ােলর মােম
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


