


া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, ২০২১

মািমক ও উমািমক িশােবাড , িসেলট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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
িশা
বাপনার মান
উয়ন ;

২৫

[১.১] িন-মািমক, মািমক ও
উমািমক িশা িতােনর
অমিতর লে াব রণ

[১.১.১] িতােনর অমিতর লে াব
িরত

সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৬

[১.২] িন-মািমক, মািমক ও
উমািমক িশা িতােনর
ীিতর লে াব রণ

[১.২.১] িতােনর ীিতর লে াব
িরত

সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৩] একাদশ ণীেত অনলাইেন ভিত [১.৩.১] অনলাইেন ভিতত িশাথ সংা ৪ ৭৫,০০০ ৭০,০০০ ৬৫,০০০

[১.৪] ৮ম, ৯ম ও ১১শ ণীর িশাথ
িনবন

[১.৪.১] ৮ম ণীেত িনবনত িশাথ সংা ৪ ১২৫,০০০ ১২০,০০০ ১১৫,০০০ ১৩১৪৬২

[১.৪.২] ৯ম ণীেত িনবনত িশাথ সংা ৪ ১২০,০০০ ১১৫,০০০ ১১২,০০০

[১.৪.৩] একাদশ ণীেত িনবনত
িশাথ

সংা ৪ ৭৫,০০০ ৭৪,০০০ ৭৩,০০০

[১.৫] িশা িতান পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ নত িতান সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৮

২
ত ি
িনভর সবা
িনিত করা ;

২৫

[২.১] ই-িজিপর মােম ই-টািরং
িয়া

[২.১.১] আানত ই-টািরং সংা ৬ ৩ ২ ১ ১

[২.২] ই-িস বাবায়ন [২.২.১] িনিত আেবদেনর সংা সংা ৬ ৩৫০ ৩২০ ৩০০

[২.৩] ই-নিথ বাবায়ন [২.৩.১] নিথ িনিত সংা ৭ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ৫৪২

[২.৪] নাম ও বয়স সংেশাধেনর
আেবদন অনলাইেন হণ

[২.৪.১] নাম ও বয়স সংেশাধেনর িবষেয়
িসা হণত

সংা ৬ ৬৫০ ৬০০ ৫০০ ৮৩১

৩
যথাসমেয় সবা
দান কায ম
হণ ;

২০

[৩.১] শ ও িনকল ডেমস
[৩.১.১] সবা িহতােদর আেবদেনর
িেত ডেম সরবরাহ

সংা ৭ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ৩৫২২

[৩.২] ডেম যাচাই
[৩.২.১] সবািহতােদর আেবদেনর
িেত যাচাইত ডেম।

সংা ৭ ৬৫০ ৬০০ ৫০০ ১৫২২

[৩.৩] িনিদ  সমেয় ত দান
[৩.৩.১] চািহদার িেত দানত
তের সংা

সংা ৬ ৩ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১০, 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.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত






















