
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

াথিমক ও গণিশা মণালয়

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৮-১৯



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

সব জনীন,
একীত ও
বষহীন
াথিমক
িশা
সসারণ

৩৫

[১.১] িণক িনম াণ
[১.১.১] িনিম ত
িণক

সংা ৫ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০০০০ ১০০ ৫

[১.২] নলপ াপন
[১.২.১] ািপত
নলপ

সংা ৫ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৭৫০ ১০০ ৫

[১.৩] িশাথ ও
িশকেদর জ
ওয়াশক িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত
ওয়াশক

সংা ৫ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৫০০ ৬০ ৩

[১.৪] সকল াতা
যা িশাথর জ
উপি কায ম

[১.৪.১] ি
াতােযা ছা-ছাী

% ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ৫

[১.৫] িশা বৎসেরর
েত িবনাে
পাক িবতরণ

[১.৫.১] িনধ ািরত
তািরেখ পাক
িবতরণত

তািরখ ৪ ০১-০১-২০১৯ ০৫-০১-২০১৯ ০১-০১-২০১৯ ১০০ ৪

[১.৬] দািরপীিড়ত
এলাকায় ল িফিডং
কায ম

[১.৬.১] উপকারেভাগী
িশাথ

সংা (ল) ৩ ২৬.০০ ২৫.৯৫ ২৫.৯০ ২৫.৮৫ ২৫.৮০ ২৬ ১০০ ৩

[১.৭] িবালেয়র
মরামত ও রণােবণ

[১.৭.১] মরামতত
িবালয়

সংা ৩ ৪২০০০ ৪১০০০ ৪০০০০ ৩৯০০০ ৩৮০০০ ৪২০০০ ১০০ ৩

[১.৮] াথিমক
িবালেয় িশক িনেয়াগ

[১.৮.১] িনেয়াগা
িশক

সংা ২ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ১০০৯২ ১০০ ২

[১.৯] ঝের পড়া রাধ
কে িবধা বিত
িশেদর িশা ভাতা ও
ি দান (র ক)

[১.৯.১] উপকারেভাগী
িশাথ

সংা (ল) ১ ১.৫০ ১.৪৫ ১.৪০ ১.৩৮ ১.৩৬ ১.৫ ১০০ ১

[১.১০] িবধা বিত,
হতদির, ঝের পরা ও
মজীিব িশ-িকশরেদর
াথিমক িশা দান

[১.১০.১] ভিতত
িশ-িকেশার

সংা
(মিত)

১ ৩০০০০ ২৯৮০০ ২৯৬০০ ২৯৩০০ ২৯০০০ ৩১০৫২ ১০০ ১



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১১] জাতীয় াথিমক
িশা সাহ আেয়াজন

[১.১১.১] িনধ ািরত
সমেয় জাতীয়
াথিমক িশা সাহ
আেয়ািজত

তািরখ ১ ৩০-০৩-২০১৯ ১০-০৪-২০১৯ ২০-০৪-২০১৯ ২৫-০৪-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ১৩-০৩-২০১৯ ১০০ ১

২

মানসত
াথিমক
িশা
িনিতকরণ

২৫

[২.১] ৫ম িণর
সমাপনী পরীা হণ

[২.১.১] িনধ ািরত
তািরেখ পরীা স

তািরখ ৫ ৩০-১১-২০১৮ ২৬-১১-২০১৮ ১০০ ৫

[২.২] াথিমক িশা
সমাপনী পরীায়
যাতািভিক ের
বতন

[২.২.১]
যাতািভিক 
বিতত

% ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৪

[২.৩] িশকেদর িস-
ইন-এড এবং িডিপএড
িশণ দান

[২.৩.১] িশণা
িশক

সংা ৪ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ১০৫০০ ১০০০০ ১২০০০ ১০০ ৪

[২.৪] আইিস িশণ
[২.৪.১] িশণা
িশক

সংা ৪ ১০০০০ ৯৭০০ ৯৫০০ ৯৩০০ ৯০০০ ১০০০০ ১০০ ৪

[২.৫] মা সমােবেশর
আেয়াজন

[২.৫.১] সমােবশ
অিত

সংা (ল) ৩ ২.২০ ২.১৫ ২.১০ ২.০৫ ২.০০ ২.৫ ১০০ ৩

[২.৬] মানসত পাঠদান
িনিত করার লে
িনয়িমত িবালয়
পিরদশ ন

[২.৬.১] পিরদশ নত
িবালয়

সংা (ল) ৩ ৩.২০ ৩.১৫ ৩.১০ ৩.০৫ ৩.০০ ৩.২ ১০০ ৩

[২.৭] “এায়াল
াইমাির ল সাস”
িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[২.৭.১] িতেবদন
কািশত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১০-০১-২০১৯ ২০-০১-২০১৯ ২৫-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ৩১-১২-২০১৮ ১০০ ১

[২.৮] বব গাকাপ
াথিমক িবালয়
টবল ন ােম
আেয়াজন

[২.৮.১] িনধ ািরত
সমেয় মাঠ পয ােয়র
খলা স

তািরখ ০.৫ ৩০-০৬-২০১৯ ০৪-০৪-২০১৯ ১০০ ০.৫

[২.৯] বমাতা বগম
ফিজলােসা িজব
গাকাপ াথিমক
িবালয় টবল ন ােম
আেয়াজন

[২.৯.১] িনধ ািরত
সমেয় মাঠ পয ােয়র
খলা স

তািরখ ০.৫ ৩০-০৬-২০১৯ ০৪-০৪-২০১৯ ১০০ ০.৫



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

াথিমক
িশা
বাপনা
িবেকীকরণ

১০

[৩.১] বাপনা
িবেকীকরেণর লে
ল লেভল ইমভেম
ান (SLIP)
বাবায়ন

[৩.১.১] ল লেভল
ইমভেম ান
(SLIP) বাবািয়ত

সংা ৬ ৬৫০০০ ৬৩০০০ ৬১০০০ ৫৯০০০ ৫৭০০০ ৬৩৫০০ ৯২.৫ ৫.৫৫

[৩.২] ই-মিনটিরং
িসেম চাকরণ

[৩.২.১] ই-মিনটিরং
িসেম চাত
উপেজলা

সংা ৪ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৭০ ৬০ ২.৪

৪

উপাািনক
িশা
সসারণ ও
িনিতকরণ

৫

[৪.১] আজািতক
সারতা িদবস উদযাপন

[৪.১.১] আজািতক
সারতা িদবস
উদযািপত

তািরখ ৩ ০৮-০৯-২০১৮ ০৯-০৯-২০১৮ ১০-০৯-২০১৮ ০৮-০৯-২০১৮ ১০০ ৩

[৪.২] উপাািনক িশা
উয়ন কায েমর
িডিপিপ ণয়ন ও
িয়াকরণ

[৪.২.১] িনধ ািরত
সমেয় িডিপিপ
ণয়নত ও
িয়াকরণত

তািরখ ২ ০১-০৫-২০১৯ ১৫-০৫-২০১৯ ০১-০৬-২০১৯ ১৫-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৯ ০



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ
ও সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১]
মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত
বাবায়ন

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

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০০ ১০০ ১

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩০.৫৭ ৬১ ০.৬১

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০.৩৮ ১০০ ১

[এম.১.২]
মণালয়/িবভাগ কক
অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক
নন ই-সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫-০১-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ৩১-১২-২০১৮ ১০০ ১

[এম.১.৩]
মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/
উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] ডাটােবজ
অযায়ী নতম  নন
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ ২৫-০৩-২০১৯ ০১-০৪-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ১০০ ১

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর
তািলকা ণয়ন ও িবন
করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ১০-০১-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা
অযায়ী িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৫] িসেজস
চাট ার বাবায়ন

[এম.১.৫.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০ ৬০ ০.৬

[এম.১.৫.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ৩১-১২-২০১৮ ১০০ ১

[এম.১.৬] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.১.৬.১] িনিদ  সমেয়র
মে অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০ ৬০ ০.৩



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.১.৬] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.১.৬.২] অিভেযাগ
িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৭] িপআরএল
র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৭.১] িপআরএল আেদশ
জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৭.২]  নগদায়নপ
জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[এম.২.১] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায়
িনির জ পািরশত
অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৭.১৪ ১০০ ০.৫

[এম.২.২] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯ ০৩-০২-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯ ০৩-০২-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.২.৩] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.২.৩.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত

সংা ০.৫ ১ ১ ১০০ ০.৫

[এম.২.৩.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ৪ ১০০ ০.৫

[এম.২.৪] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবায়ন

[এম.২.৪.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৫.৬৩ ৯১.৫ ১.৮৩



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.২.৫] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.২.৫.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.২.৬]
অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান
নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[এম.২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.২.৭] বেকয়া িবৎ
িবল পিরেশাধ করা

[এম.২.৭.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১

[এম.২.৮]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ০

এম.৩

জাতীয়
াচার
কৗশল ও
ত অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[এম.৩.১] জাতীয়
াচার কম পিরকনা
ও পিরবীণ কাঠােমা
বাবায়ন ****

[এম.৩.১.১] িনধ ািরত সমেয়
মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ৪ ১০০ ১

[এম.৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮৫ ৭০ ০.৭

[এম.৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.২.১]
মণালয়/িবভােগর সকল ত
ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০ ৮০ ০.৮

[এম.৩.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন
ও কাশ

[এম.৩.৩.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৮ ২৯-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ১৩-১২-২০১৮ ১৪-১০-২০১৮ ১০০ ১



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৪

বািষ ক
কম সাদন
ি
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] অধীন
দর/সংার সে
২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
ার ও ওেয়বসাইেট
আপেলাড

[এম.৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪-০৬-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ১০০ ০.৫

[এম.৪.২] ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ
দািখল

[এম.৪.২.১] ায়ন
িতেবদন দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯-০৮-২০১৮ ২৭-০৮-২০১৮ ২৯-০৮-২০১৮ ০৩-০৯-২০১৮ ০৫-০৯-২০১৮ ১৬-০৮-২০১৮ ১০০ ০.৫

[এম.৪.৩] দর/সংার
২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[এম.৪.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১০-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৪-০২-২০১৯ ৩০-০১-২০১৯ ১০০ ১

[এম.৪.৪] সরকাির
কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ
অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

[এম.৪.৪.১] আেয়ািজত
িশেণর সময়

জনঘা
*

১ ৬০ ৬০ ১০০ ১

মাট সং ার: ৯১.২৯

*সামিয়ক (provisional) ত


