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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সিমনার  ও  কনফাের  ম  াপন,  সেম  সল  াপন,  ছাীেদর  নামাজ  ক,  অখানা  াপন,  ছাীেদর  কমনম  াপন,  ছােদর
সাইেকল ােরজ াপন, গাড়ী ােরজ িনম াণ, কািন-এর অবকাঠােমাগত উয়ন ও শহীদ িমনার িনম াণ। িশক-কম চারীেদর ইন-হাউজ
িনং সহ িবিভ েজ এর আওতায় দেশ িশক-কম চারীেদর িশণ হন। অন-লাইেন ছা-ছাীেদর পরীার ফরম রণ ও নর
দান সহ ১ম পব  ছা-ছাীেদর রিজেশন, ছাীেদর কমনম ও ওয়াসম উয়ন। ইিতহাস, ঐিতহ ও িেযাা িভিক বইপ সংহ,
০৫ ােব মািিমিডয়া েজর াপন, ইারেনট সংেযাগ, ০১ িতােনর সােথ MOU ার। ইনিউট কাােস জািতর িপতা
বব শখ িজর রহমান-এর রাল াপন, লাইেরীেত এক বব কণ ার াপন। অিভভাবক িদবস পালন, অিডট আপি িনি,
গাইেড ও কাউিিলং কায ম অাহত। প আউট এর হার কমােনা, কািরগির িশায় এনেরালেম ি, ০৮ িণকে মািিমিডয়া
েজর াপন, িত িণকে মিনটিরং –এর বা করা হেয়েছ। বােয়ােমিক পিতেত িশক-কম চারী ও িশাথর হািজরা হন।

সমা এবং চােলসহ:

সমা: েয়াজনীয় দতা অজেন িশা ও িশেণর ণগত মান উয়ন, পাবিলক-াইেভট পাটনারশীপ (PPP) কায ম জারদার করণ,
বােজট বরা িকরণ, মানসত ই-ক, জান াল, বই ও িশা উপকরণ সংহ, িশার ণগত মান উয়েনর জ বসরকাির উোােদর
আহ  ও  সমতা  িকরণ,  দশী  ও  িবেদশী  মবাজার  ত সংহ  ও  হালনাগাদকরণ,  কািরগির  িশায়  িশিত  জনেগাীর  সামািজক
ময াদা ি এবং েয়াজনীয় তসহ সংেহর জ উগিতর ইারেনট সংেযাগ এবং সাব িণক িবৎ িবধা েয়াজন।
চােলসহঃ জাতীয়ভােব তত কায়ািলিফেকেশন মওয়াক ও আজািতক ভােব ীিত দান এবংেকায়ািলিফেকশন মওয়াক
অযায়ী িনেয়াগ িনিত করণ। িশা ও িশণ দানকারী িতান/সংার ণগতমান কায়ািলিফেকশন মওয়াক অযায়ী িনিত
করণ।

ভিবৎ পিরকনা:

১০০ িসট িবিশ মিহলা হােল িনম াণ। ায় ১৯০০০ বগ ট Vertical expansion এর কাজ। ায় ১২০০ বগ ট রাার কাজ।
পা াপেনর কাজ। ওয়াটার িটেম া াপন। বিতক লাইেনর কাজ। আিনক াব ও ওয়াকশপ াপেনর কাজ। িভিডও
কনফােরিং  েমর  আিনকায়ন।  অা  িরেপযার  এর  কাজ।  কািরগির  িশায়  এনেরারেম  ি।  জার  সমতা  উয়েন  জাতীয়
কৗশলপ অযায়ী বা হন। মাবাইল ফােনর মােম ছা-ছাীেদর িফ আদায় করা। মইনেগট, অিফস ও াসমসহ িস.িস িভ
কােমরার আওতায় আনয়ণ এবং অন-লাইন মিনটিরং ব হন করা। িতােনর ওেয়ব-সাইেট িশক-কম চারী, ছা-ছাী সংি ত
আপেলাড করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• বাকািশেবা এর িবধান ও িসেলবাস অসাের ভিত-িশা কায ম সাদন।
• জাতীয় িদবস, ধময় অান, আভরীণ সাংিত এবং ীড়া সাদন।
• বােজট মাতােবক য় সাদন ও িবিভ ভবেনর মরামত কাজ ইইিড’র মােম সাদন।
• অনলাইেন ছা-ছীেদর যথাসমেয় ি দান।
• আইিস ােব উয়ন ও িশক/কম চারীেদর িশণ।
• জাতীয় াচার কৗশেলর অংশ িহসােব ১) অিভেযাগ ব াপন, ২) ণিত িতেরাধী ানার ফন দশ ন, ৩) জি িবেরাধী
কম কা থেক িবরত থাকেত সতিককরণ ও সেচতনতালক বা হন, ৪) িশকেদর াইেভট না পরােনার জ সতিককরণ,
৫) ইনিউেটর সািব ক য় কায েম তা িনিতকরণ ও ৬) ইভিজং িবষেয় সেচতনতা লক কায ম হন।
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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-

অ, িসরাজগ পিলেটকিনক ইউট

এবং

মহাপিরচালক,  কািরগির  িশা  অিধদর-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
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

কািরগির ও িলক িশা ও িশণ েগাপেযাগীকরণ, মানবসদ উয়ন, অথ ৈনিতক সি অজন এবং জীবন যাার মান
উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
মানস কািরগির ও িলক িশা ও িশণ িনিত করার লে েয়াজনীয় নীিত ও কম িচ ণয়ন, ক বাবায়ন,
আদশ মান িনধ ারন এবং পিরবীন ও ায়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. কািরগির ও িলক িশা ও িশেণর সকল ে সা ও সমতার নীিত িনিত করা এবং েবশ গতার উয়ন
ঘটােনা
২. দশীয় ও আজািতক ম বাজােরর উপেযাগী দ মানব সদ তরী
৩. িশ িতােনর সােথ সংেযাগ াপন ও িশা বাপনায় -শাসন জারদার করা
৪. দেশর মহান াধীনতা ের চতনাস ইিতহাস, ঐিতহ ও জাতীয় সংিত সংরন ও লালন করা
৫. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আইন/িবিধ ারা িনধ ািরত কায াবিল
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

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

ছা-ছী ভিতর হার এনেরালেম হার % ৯৭.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ MOE, DTE, BTEB BTEB

ঝের পড়ার হার ঝের পড়ার হার % ০৫ ০২ ২ ২ ২ MOE, DTE, BTEB BTEB

ছা-ছাীর অপাত জার সমতা অপাত ৬:১ ৬:১ ৫:১ ৪:১ ৪:১ MOE, DTE, BTEB BTEB

*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] কািরগির ও
িলক িশা ও
িশেণর সকল
ে সা ও
সমতার নীিত
িনিত করা এবং
েবশ গতার
উয়ন ঘটােনা

২৫

[১.১] িশক ও
কম চারীেদর িশণ
দান

[১.১.১] ইনহাউজ িশণা
িশক

সমি সংা ৪ ২১ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১০ ২৪ ২৫

[১.১.২] ইনহাউজ িশণা
কম চারী

সমি সংা ৩ ১৪ ৩০ ১৫ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ১৭ ১৭

[১.২] নী কে
আিনক যপািত াপন
ও িশা উপকরন
সংহ

[১.২.১] ািপত আিনক
যপািত

সমি সংা ২ ০৪ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৭ ০৭

[১.২.২] সংহীত আিনক িশা
উপকরন

সমি সংা ২ ০৪ ০৫ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ০৩ ১০ ১১

[১.৩] িশাবষ পী
মাতােবক পািচ
সমাপন

[১.৩.১] সিমার ান অযায়ী
ণী কায ম পিরচালনা

সমি % ৩ ৯০ ৬৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৭০ ৬০ ৯৬ ৯৭

[১.৪] কািরগির
িশাথেদর উপি
দান

[১.৪.১] উপিা ছাসংা সমি সংা ৪ ২২৫০ ৩৪৮০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ২৬০০ ২৬০০

[১.৪.২] উপিা ছাীসংা সমি সংা ৩ ৩৯০ ৫৯৫ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ১০০ ৪০০ ৪০০

[১.৫] িতােন
নারী/িবেশষ
চািহদাস
িশাথেদর জ িবধা
ি

[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা
ি

সমি সংা ২ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা
সেদর জ িবধা ি

সমি সংা ২ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১

[২] দশীয় ও
আজািতক ম
বাজােরর
উপেযাগী দ
মানব সদ তরী

১৩

[২.১] কািরলাম
পিরমাজন, পিরবধ ন ও
েগাপেযাগীকরন

[২.১.১] কািরলাম পিরমাজন,
পিরবধ ন ও েগাপেযাগীকরেনর
াব রণ

সমি সংা ৪ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১

[২.২] সিমনার/
কম শালা/মতিবিনময়
সভা আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা/মতিবিনময়
সভা

সমি সংা ৪ ০১ ০২ ০২ ০২ ০১ ০৩ ০৩



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ০২, 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 

[২.৩] দতািলক
িশণ দান (বিসক
কাস , শট  কাস , ৩৬০
ঘার কাস  ইতািদ)

[২.৩.১] িশনাথর সংা সমি সংা ৫ ০১

[৩] িশ
িতােনর সােথ
সংেযাগ াপন ও
িশা বাপনায়
-শাসন জারদার
করা

১২

[৩.১] িশাথেদর
িশ-কারখানায় বাব
িশণ দান

[৩.১.১] িশ-কারখানায় বাব
িশণা িশাথ্র সংা

সমি সংা ৫ ৪০০ ৩৯০ ৩৫০ ৩০০ ২৭৫ ৪০০ ৪০০

[৩.২] িশিতােনর
সােথ সমেঝাতা ারক
ার

[৩.২.১] ািরত সমেঝাতা
ারকসংা

সমি সংা ৩ ০২ ০২ ০১ ০২ ০২

[৩.৩] শাসিনক ও
একােডিমক কায ম
জারদারকরন

[৩.৩.১] াস মিনটিরং সমি % ৪ ৫০ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৮৫ ৮৫

[৪] দেশর মহান
াধীনতা ের
চতনাস
ইিতহাস, ঐিতহ
ও জাতীয় সংিত
সংরন ও লালন
করা

১০

[৪.১] িিভিক
বই ও দিলল িশা
িতানকক
সংহকরন

[৪.১.১] য়ত বই সংা সমি সংা ৫ ৬০ ৩৭ ০৫ ০৪ ০৩ ০৩ ০৩ ০৫ ০৫

[৪.২] জাতীয় িদবস
উদযাপন

[৪.২.১] উদযািপত জাতীয় িদবস সমি সংা ৫ ০৭ ০৭ ০৭ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৭ ০৭



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ০২, 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 

[৫] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

১০

[৫.১] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.১.১] অিডট আপি
িনিত

সমি % ৪ ৫০

[৫.২] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৫.২.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় কায  সািদত

সমি % ৪ ৮০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ৯০

[৫.৩] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরন

[৫.৩.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত ও
হালনাগাদত

সমি সংা ২ ৫০ ৫০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯৫



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ০২, 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%

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



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ০২, ২০২২

আিম,  অ,  িসরাজগ  পিলেটকিনক  ইউট,  মহাপিরচালক,  কািরগির  িশা  অিধদর-এর  িনকট  অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মহাপিরচালক,  কািরগির  িশা  অিধদর  িহসােব  অ,  িসরাজগ  পিলেটকিনক  ইউট-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অ
িসরাজগ পিলেটকিনক ইউট

তািরখ

মহাপিরচালক
কািরগির িশা অিধদর

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ০২, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অিনক অিভেযাগ িনি কম কতা

২ এিপএ এয়াল পারফরেম এিেম

৩ এসিপআই িসরাজগ পিলেটকিনক ইউট

৪ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

৫ এমইিড িমিনি অব টকিনকাল এ মাাস এেকশন িডিভশন

৬ িডই ডাইেরেরট অব টকিনকাল এেকশন

৭ বাক বািষ ক কম সাদন ি

৮ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 

৯ িবইিব বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ০২, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িশক ও কম চারীেদর িশণ দান
[১.১.১] ইনহাউজ িশণা িশক কািশঅ, িসপই কািশঅ, িসপই

[১.১.২] ইনহাউজ িশণা কম চারী কািশঅ, িসপই কািশঅ, িসপই

[১.২] নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন সংহ
[১.২.১] ািপত আিনক যপািত িজওিব িসপই

[১.২.২] সংহীত আিনক িশা উপকরন িজওিব িসপই

[১.৩] িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন [১.৩.১] সিমার ান অযায়ী ণী কায ম পিরচালনা বাকািশেবা, িসপই িসপই

[১.৪] কািরগির িশাথেদর উপি দান
[১.৪.১] উপিা ছাসংা কািশঅ, িসপই কািশঅ, িসপই

[১.৪.২] উপিা ছাীসংা কািশঅ, িসপই কািশঅ, িসপই

[১.৫] িতােন নারী/িবেশষ চািহদাস িশাথেদর জ িবধা ি
[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা ি িসপই িসপই

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা সেদর জ িবধা ি িসপই িসপই

[২.১] কািরলাম পিরমাজন, পিরবধ ন ও েগাপেযাগীকরন [২.১.১] কািরলাম পিরমাজন, পিরবধ ন ও েগাপেযাগীকরেনর াব রণ বাকািশেবা বাকািশেবা

[২.২] সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন [২.২.১] আেয়ািজত সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা কািশঅ,বাকািশেবা,িসপই কািশঅ,বাকািশেবা,িসপই

[২.৩] দতািলক িশণ দান (বিসক কাস , শট  কাস , ৩৬০ ঘার
কাস  ইতািদ)

[২.৩.১] িশনাথর সংা বাকািশেবা,িসপই বাকািশেবা,িসপই

[৩.১] িশাথেদর িশ-কারখানায় বাব িশণ দান [৩.১.১] িশ-কারখানায় বাব িশণা িশাথ্র সংা িসপই, িশ কারখানা িসপই, িশ কারখানা

[৩.২] িশিতােনর সােথ সমেঝাতা ারক ার [৩.২.১] ািরত সমেঝাতা ারকসংা কািশঅ,িসপই কািশঅ,িসপই

[৩.৩] শাসিনক ও একােডিমক কায ম জারদারকরন [৩.৩.১] াস মিনটিরং িসপই িসপই

[৪.১] িিভিক বই ও দিলল িশা িতানকক সংহকরন [৪.১.১] য়ত বই সংা িসপই িসপই

[৪.২] জাতীয় িদবস উদযাপন [৪.২.১] উদযািপত জাতীয় িদবস িসপই িসপই

[৫.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [৫.১.১] অিডট আপি িনিত কািশঅ, িসপই কািশঅ, িসপই

[৫.২] বািষ ক য় পিরকনা বাবায়ন [৫.২.১] য় পিরকনা অযায়ী য় কায  সািদত কািশঅ, িসপই কািশঅ, িসপই

[৫.৩] াবর ও অাবর সির তািলকা ত ও হালনাগাদকরন [৫.৩.১] াবর ও অাবর সির তািলকা তত ও হালনাগাদত িসপই িসপই



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ০২, ২০২২

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

জাতীয় িদবস উদযাপন উদযািপত জাতীয় িদবস কািরগির িশা অিধদর
কািরগির িশা অিধদেরর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি অিফস
বাবায়ন কের থােক

িশিতােনর সােথ সমেঝাতা ারক ার ািরত সমেঝাতা ারকসংা কািরগির িশা অিধদর
কািরগির িশা অিধদেরর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি অিফস
বাবায়ন কের থােক

সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন আেয়ািজত সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা কািরগির িশা অিধদর
কািরগির িশা অিধদেরর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি অিফস
বাবায়ন কের থােক

িতােন নারী/িবেশষ চািহদাস িশাথেদর জ
িবধা ি

নারীেদর জ িবধা ি কািরগির িশা অিধদর
কািরগির িশা অিধদেরর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি অিফস
বাবায়ন কের থােক

িতােন নারী/িবেশষ চািহদাস িশাথেদর জ
িবধা ি

িবেশষ চািহদা সেদর জ িবধা ি কািরগির িশা অিধদর
কািরগির িশা অিধদেরর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি অিফস
বাবায়ন কের থােক

নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন
সংহ

ািপত আিনক যপািত কািরগির িশা অিধদর
কািরগির িশা অিধদেরর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি অিফস
বাবায়ন কের থােক

নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন
সংহ

সংহীত আিনক িশা উপকরন কািরগির িশা অিধদর
কািরগির িশা অিধদেরর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি অিফস
বাবায়ন কের থােক

দতািলক িশণ দান (বিসক কাস , শট  কাস ,
৩৬০ ঘার কাস  ইতািদ)

িশনাথর সংা
বাংলােদশ কািরগির িশা
বাড 

বাংলােদশ কািরগির িশা বাড  এর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি
অিফস বাবায়ন কের থােক

কািরলাম পিরমাজন, পিরবধ ন ও েগাপেযাগীকরন
কািরলাম পিরমাজন, পিরবধ ন ও েগাপেযাগীকরেনর
াব রণ

বাংলােদশ কািরগির িশা
বাড 

বাংলােদশ কািরগির িশা বাড  এর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি
অিফস বাবায়ন কের থােক

িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন সিমার ান অযায়ী ণী কায ম পিরচালনা
বাংলােদশ কািরগির িশা
বাড 

বাংলােদশ কািরগির িশা বাড  এর িনেদ শনা মাতােবক কম সাদন চক সংি
অিফস বাবায়ন কের থােক



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: শিনবার, লাই ০২, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংয োজনী ৪: 

                     আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের                       -       , ২০২২-২০২৩  

আঞ্চলিক/মোঠ প যোযের কো যোিযের    : 

                          

 

      

    

এ   

 

          

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.               ……………………………….....২৬ 

১.১                  আযেোজন             ৪                          ১ ১ ১ ১    

          

১.২             র            

        

               ৬ % 

” 

         
১ ১ ১ ১ 

   

          

১.৩                             

(stakeholders)              

          ৪      

” 

         ১ ১ ১ ১    

          

১.৪ শুদ্ধোচোর সংক্রোন্ত প্রলিক্ষণ আযেোজন  প্রলিক্ষণ 

আযেোলজত 

  ২ সংখ্যো 

” 

         

 
১ ১ ১ ১ 

 

 

  

          

১.৫    -            (         

     /  এ            

               /      -        

            

উন্নত কম য-

পলরযেি 

 ৩        

      

” 

         

 
১ ১ ১ ১ 

   

          

          

১.৬                       -

       , ২০২১-২২           

                দপ্তর/সংস্থোে 

      ও স্ব স্ব ওযেেসোইযে 

আপযিোডকরণ  

    -         

          

        

          

          

  ৪       

” 

         

০৬/১০/২২ ১ ১ ১ 

   

          

          



                          

 

      

    

এ   

 

          

         

   /   

২০২১-২০২২ 

         

        

                     , ২০২১-২০২২      

       / 

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুদ্ধোচোর পুরস্কোর প্রদোন এেং 

পুরস্কোরপ্রোপ্তযদর তোলিকো ওযেেসোইযে 

প্রকোি 

প্রদত্ত পুরস্কোর   ৩ তোলরখ            ২    ১ ১      

২.  ক্রযের ক্ষক্ষযে শুদ্ধোচোর ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২             -

                        

  -        

          

       

৪       

” 

২৫             ২৫/০৮/২২       

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩.              এ                                   ……………..২০ (অগ্রোলিকোর লিলত্তযত ন্যুনতম পাঁচটি কো যক্রম) 

৩.১                  ৪            15/09/22 15/01/23 15/04/23 15/09/23    

          

৩.২                          ৪            85% 90% 95% 90%    

          

৩.৩                            

      

 ৪            15/09/22 15/01/23 15/04/23 15/09/23    

          

৩.৪ শিক্ষকদের প্রাইদেট না পড়াদনার 

জন্য সতকীকরণ 

 ৪            100% 100% 100% 100%    

          

৩.৫ ইেটিশজিং মােকািশি ও জঙ্গী  

শিদরাধী কম মকান্ড থেদক শিরত োকার 

জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধকরণ 

 ৪            85% 90% 95% 90%    

          

          

লে:দ্র:- ক্ষকোন ক্রলমযকর কো যক্রম প্রয োজু নো লযি তোর কোরণ মন্ত্য  কিোযম উযলেখখ করযত লযে  

 



ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


