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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, মািমক ও উ মািমক িশা বাড , বিরশাল

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:

সািতক বছরসেহর (৩বছর) ধান অজনসহঃ িজব বেষ  জািতর িপতা বব শখ িজর রহমান ও শহীদ আবর রব সরিনয়াবাত
এবং সাত বীর ের িতিত ও রাল াপন।বিরশাল িশােবােড র আওতাধীন ৬ জলায় বােড র অথ ায়েন ৬ িশা িতােন জািতর
িপতা বব শখ িজর রহমান র িতিত াপন।বিরশাল িশােবােড র শাসিনক ভবেনর ২য় তলায় বব ও ি কণ ার এবং
াধীনতা ও িের পের ািদ স এক উত াগার াপন।মািমক ও উমািমক িশােবাড  বিরশাল িশা সসারণ ও
ণগত িশার  লে  কাজ  কের  থােক।  িশার  সসারন  ও  নগত িশার  জ েয়াজনীয়  ে  নন  িশা  িতােনর  পাঠদােনর
অমিত, ীিত, িশাথ ভিত, িশাথেদর িনবন দান, পরীা হণ এবং পরীার ফল কাশ হেয় থােক। ২০১৯-২০ িশাবেষ 
৭৪,১৪৯ জন িশাথ,২০২০-২০২১ িশাবেষ  ৭২,৬৬৩ জন, ২০২১-২০২২ িশাবেষ  ৭৩,০০০ জন িশাথ একাদশ িণেত অন লাইেন
ভিত করা হেয়েছ।অনলাইন াংিকং এর মােম িবিভ কার িফ সংহ এবং সকল িবল পিরেশাধ করা হে। িবান িশার সাের
বিরশাল বাড  কাজ কের যাে।ই-িজিপ পিতেত টার কায ম চলমান রেয়েছ ।২০১৮-১৯ অথ  বছের ১৩ ও ২০১৯-২০২০ অথ  বছের
৬ টার ই-িজিপেত স করা হেয়েছ।২০২০-২০২১ িশাবষ  থেক অনলাইেন িশাথ াফার কায ম  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

ািতক েয াগ,জনশীল পিতর পাঠদান,প ণয়ন,পিরেশাধন ও উরপ ায়েন দ,িশিত িশেকর অভাব,দীঘ  সময়াপী
পাবিলক পরীা হণ,ুভােব পাবিলক পরীা হণ,ত ও অনসর অেল ত ি সবা পৗঁছােনা,পাবিলক পরীায় সংেযািজত
নন  নন  িবষেয়র  িশক  তা,িবৎিবহীন  এলাকার  িশা  িতােন  ত  ও  যাগােযাগ  ি  িবষয়  পাঠদােনর  অমিত  দােন
িতবকতা,ােনিজং কিম/গভিন ং বিড অেমাদন,নঃঅেমাদন ও অা িবষেয় মামলা ও সেব াপির দ ও িশিত জনবেলর
অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

সবা হীতােদর িনকট তির মােম সকল সবা পৗঁেছ দয়া,বাড েক পপারেলস অিফেস পার(ই-ফাইিলং কায ম  হেয়
বতমােন চলমান),বােড র িনজ স িনম ান,বােড র সকল ত িডিজটালাইজড করা,পরীার ফলাফল িনজ আকাইেভ সংরণ ও
রণােবণ করা,বােড র িনজ ডাটা সার তির ও বাপনা,কম কতা-কম চারীেদর দতা ির জ কম কালীন আরও িশেণর
বা,অনসর(হাওর-বাওর,চর) এলাকায় আেরা নন িশা িতান াপেনর অমিত দান,বিরশাল িশা বােড র সকল িকউরেম
অন-লাইেনর মােম সাদন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

ুভােব অনলাইেনর মােম একাদশ িণেত িশাথ ভিত;
তির উপর িনভর কের পরীা বাপনার উয়ন;
সকল িকউরেম অনলাইেনর মােম সাদন;
তি বহার কের সকল সবা হীতার সােথ অনলাইেন যাগােযাগ;
ই-ফাইিলং বাবায়ন ও িসেজন চাট ার অযায়ী সবা দান;
ত অিধকার আইেন িনিদ  সমেয় ত দান;
সকল ত অন লাইেন দান।
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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 উ মািমক িশা বাড , বিরশাল

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)

বােড র পক ( Vision):িনমািমক,মািমক ও উমািমক পয ােয় িশার িভত শিশালী করেণ মানসত িশা ও
িশা বাপনা িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
িবধান ণয়ন,তদারিক,িনয়ন,উয়ন এবং িশাথেদর সেব া ান অজন,দ ও নিতক েবাধ স মানব সদ ি ও
মান স কায কর সবা দােনর মােম িনমািমক,মািমক ও উমািমক পয ােয় িশার িভত শিশালী করেণ মানসত
িশা ও িশা বাপনা আিনকায়ন এবং টকসই উয়ন।
িশা বাপনার উয়ন
পরীা ও িশা বাপনার নগত মান উয়ন করা;
ত ি িনভর সবা দান িনিত করা;
িনিদ  সমেয়র মে সবা দান করা;
সমিত েচার মােম িশােবােড র সকল কায েম সময় সাধন করা;
াচার কম পিরকনা বাবায়ন করা
ই-গভেন  ও উাবন কম পিরকনা বাবায়ন করা
ত অিধকার কম পিরকনা বাবায়ন করা
অিভেযাগ িতকার কম পিরকনা বাবায়ন করা
সবা দান িতিত কম পিরকনা বাবায়ন করা

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িশা বাপনার মােনায়ন
২. ত ি িনভর সবা দান কায ম
৩. িনিদ সমেয়র মে সবা দান

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশাথেদর ভিত ও িনবন এবং িনবন সনদ দান
২. িশা িতান পাঠদােনর অমিত দান
৩. জএসিস,এসএসিস ও এইচএসিস পরীা পিরচালনা,ফল কাশ,ফল ন:িনরীণ
৪. একােডিমক াি ও সনদ দান বা বািতল
৫. বসরকাির িশা িতান পিরচালনার জ ােনিজং কিম বা গভিন ং বিড অেমাদন
৬. আিপল ও আরিবেশন সভা
৭. সমতা িনধ ারণ(এসএসিস ও এইচএসিস পয ােয়র)
৮. নাম ও বয়স সংেশাধন(আইন ও িবিধ মাতােবক) অন লাইেনর মােম আেবদন হণ কের তার সমাধান করা
৯. সরকাির নীিতমালার িভিেত মধাবী িশাথেদর ি দান ফল িয়াকরণ
১০. উরপ ায়ন সিকত িবষেয় অনলাইেন িশক িশণ কায ম ।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৫:০২ া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

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

পরীা ও িশা
বাপনার
মােনায়ন

অমিত া িশা িতান
ি পেয়েছ

সংা ২৮ ২০ ১৬ ১৮ ২০
মািমক ও উ িশা িবভাগ,িশা মণালয়,মািমক ও উ
িশা অিধদর,ঢাকা,জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং
ানেবইজ

বিরশাল িশােবােড র
ত ভাােরর ত

ীিত া/নবায়নত িশা
িতান ি পেয়েছ

সংা ২০০ ২৫০ ২৬০ ২৭০
মািমক ও উ িশা িবভাগ,িশা মণালয়,মািমক ও উ
িশা অিধদর,ঢাকা,জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং
ানেবইজ

বিরশাল িশােবােড র
ত ভাােরর ত

একাদশ িণেত ভিতত
িশাথ সংা

সংা ৭৪১৪৯ ৭৩০০০ ৭০০০০ ৭১০০০ ৭১৫০০
মািমক ও উ িশা িবভাগ,িশা মণালয়,মািমক ও উ
িশা অিধদর,ঢাকা,জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং
ানেবইজ

বিরশাল িশােবােড র
ত ভাােরর ত

িনবনত িশাথ
সংা(৮ম,৯ম, ও একাদশ
িণ)

সংা ২৯৮৬০১ ২৯৮৬০১ ২৮৯১১২ ২৮৯০০০ ২৯০০০০
মািমক ও উ িশা িবভাগ,িশা মণালয়,মািমক ও উ
িশা অিধদর,ঢাকা,জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং
ানেবইজ

বিরশাল িশােবােড র
ত ভাােরর ত

ত ির বহার
ি

পরীা বাপনার মােনায়ন শতকরা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
মািমক ও উ িশা িবভাগ,িশা মণালয়,মািমক ও উ
িশা অিধদর,ঢাকা,জাতীয় িশাম ও পাক বাড  এবং
ানেবইজ

বিরশাল িশােবােড র
ত ভাােরর ত

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৫:০২ া: ৮ 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 

[১] িশা
বাপনার
মােনায়ন

২৫

[১.১]
িনমািমক,মািমক ও
উমািমক িশা
িতােনর অমিত দান

[১.১.১] অমিত
দানত িশা
িতান

সমি সংা ৩ ২৮ ২০ ৩০ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ ২০ ২১

[১.২]
িনমািমক,মািমক ও
উমািমক িশা
িতােনর ীিত দান

[১.২.১]
নবায়নত/ীিত
দানত িশা
িতান

সমি সংা ৩ ২০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৬০ ২৭০

[১.৩] একাদশ িণেত
অনলাইেন ভিত

[১.৩.১] অনলাইেন
ভিতত িশাথ

সমি সংা ৪ ৭৪১৪৯ ৭২৬৬৩ ৭৩০০০ ৬৫৭০০ ৫৮৪০০ ৫১১০০ ৪৩৮০০ ৭৩১০০ ৭৩২০০

[১.৪] ৮ম,৯ম ও১১শ
িণর িশাথ িনবন

[১.৪.১] ৮ম িণর
িনবনত িশাথ,
৯ম িণর
িনবনত িশাথ,
একাদশ িণর
িনবনত িশাথ

সমি সংা ১০ ২৯৮৬০১ ২৯৮৬০১ ২৮৯১১২ ২৬০২০০ ২৩১২৯০ ২০২৩৭৮ ১৭৩৪৬৭ ২৯৫১০০ ২৯৭২০০

[১.৫] িশা িতান
পিরদশ ন

[১.৫.১] িশা
িতান
পিরদশ নত

সমি সংা ৩ ১৯ ২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৬] িশার মােনায়েন
আিথ ক অদান দান

[১.৬.১] আিথ ক
অদােনর পিরমান

সমি সংা ২ ৪৮০০০০ ৪৯০০০০ ৫০০০০০ ৪৫০০০০ ৪০০০০০ ৩৫০০০০ ৩০০০০০ ৫০০০০০ ৫০১০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৫:০২ া: ৯ 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 

[২] ত ি
িনভর সবা দান
কায ম

২৫

[২.১] অনলাইেন
যাগােযাগ (া িচর
সংা)

[২.১.১] বা
হণত িচর
সংা

সমি সংা ৯ ২৪ ৩০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৩৫ ৪০

[২.২] ই-িজিপর মােম
ই-টািরং িয়া চা
করণ

[২.২.১] আহবানত
ই-টািরং

সমি সংা ৮ ৬ ৬ ৮ ৭.২ ৬.৪ ৫.৬ ৪.৮ ১৩ ১৩

[২.৩] ই-ফাইিলং চা
করণ

[২.৩.১] ই-ফাইিলং
বাবায়ন িয়া

গড় শতকরা ৮ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩]
িনিদ সমেয়র
মে সবা দান

২০

[৩.১] িসেজন চাট ার
অযায়ী নিথ
িনিকরণ(া
আেবদেনর িভিেত)

[৩.১.১] সময়মত
সবা দান

গড় শতকরা ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.২] িনিদ  সমেয়র
মে ত দান

[৩.২.১] ত
অিধকার আইেন
আেবদন অযায়ী
ত দান

গড় শতকরা ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৫:০২ া: ১০ 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%

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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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APAMS Annual Performance Agrement Management System

২ e-gp Electronic Government Procurment

৩ GRS Grivence Redress System

৪ NCTB
National Curriculum and Textbook
Board(Bangladesh)

৫ NIS National Integrity strategy

৬ RTI Right to information

৭ মাউিশ মািমক ও উ িশা অিধদর



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৫:০২ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] িনমািমক,মািমক ও উমািমক িশা িতােনর
অমিত দান

[১.১.১] অমিত দানত িশা িতান িবালয় ও কেলজ শাখা িবালয় ও কেলজ শাখার অিফস আেদশ

[১.২] িনমািমক,মািমক ও উমািমক িশা িতােনর
ীিত দান

[১.২.১] নবায়নত/ীিত দানত িশা িতান িবালয় ও কেলজ শাখা িবালয় ও কেলজ শাখার অিফস আেদশ

[১.৩] একাদশ িণেত অনলাইেন ভিত [১.৩.১] অনলাইেন ভিতত িশাথ
কেলজ শাখা ও িহসাব শাখা এবং কিউটার
সল

কেলজ শাখার অিফস আেদশ

[১.৪] ৮ম,৯ম ও১১শ িণর িশাথ িনবন
[১.৪.১] ৮ম িণর িনবনত িশাথ, ৯ম িণর
িনবনত িশাথ, একাদশ িণর িনবনত িশাথ

িবালয় ও কেলজ শাখা এবং কিউটার সল বােড র সংরিত ত

[১.৫] িশা িতান পিরদশ ন [১.৫.১] িশা িতান পিরদশ নত িবালয় ও কেলজ শাখা িবালয় ও কেলজ শাখার অিফস আেদশ

[১.৬] িশার মােনায়েন আিথ ক অদান দান [১.৬.১] আিথ ক অদােনর পিরমান চয়ারন, সিচব ও িহসাব শাথা চয়ারন, সিচব দেরর অিফস আেদশ

[২.১] অনলাইেন যাগােযাগ (া িচর সংা) [২.১.১] বা হণত িচর সংা চয়ারন, সিচব ও অা অিবভাগ
চয়ারন, সিচব ও অা অিবভাগ এর
অিফস আেদশ

[২.২] ই-িজিপর মােম ই-টািরং িয়া চা করণ [২.২.১] আহবানত ই-টািরং চয়ারন, সিচব ও কিউটার সল চয়ারন, সিচব দেরর অিফস আেদশ

[২.৩] ই-ফাইিলং চা করণ [২.৩.১] ই-ফাইিলং বাবায়ন িয়া চয়ারন, সিচব ও কিউটার সল চয়ারন, সিচব দেরর অিফস আেদশ

[৩.১] িসেজন চাট ার অযায়ী নিথ িনিকরণ(া আেবদেনর
িভিেত)

[৩.১.১] সময়মত সবা দান সকল অিবভাগ সকল অিবভাগ এর অিফস আেদশ

[৩.২] িনিদ  সমেয়র মে ত দান [৩.২.১] ত অিধকার আইেন আেবদন অযায়ী ত দান সিচব দর সিচব দর এর অিফস আেদশ
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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

৮ম,৯ম ও১১শ িণর িশাথ িনবন
৮ম িণর িনবনত িশাথ, ৯ম িণর িনবনত িশাথ, একাদশ িণর িনবনত
িশাথ

মািমক ও উিশা অিধদর পরীার য় িনব ােহর িহসাব মাউিশেত দািখল করা

৮ম,৯ম ও১১শ িণর িশাথ িনবন
৮ম িণর িনবনত িশাথ, ৯ম িণর িনবনত িশাথ, একাদশ িণর িনবনত
িশাথ

জাতীয় িশাম ও পাক বাড  িবনাে ক াির িহসাব দািখল করা
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