
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৫, ২০১৯

বাংলােদশ মাদরাসা িশা বাড 

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৮-১৯



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৫, ২০১৯

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

ত ি িনভর
সবা দান
বাপনা গেড়
তালা

৪২

[১.১] অনলাইেন িনবন

[১.১.১] জিডিস িনবন সংা (ল) ২ ৪.০০৮ ৪.০০৭ ৪.০০৬ ৪.০০৫ ৪.০০৪ ৪.০০৭ ৯০ ১.৮

[১.১.২] দািখল িনবন সংা (ল) ২ ৩.০৩ ৩.০২ ৩.০১ ৩.০০ ২.৯৯ ৩.০৩ ১০০ ২

[১.১.৩] আিলম ভিত ও িনবন সংা (ল) ২ ১.১ ১.০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ১.১ ১০০ ২

[১.২] অনলাইেন ফরম িফলাপ

[১.২.১] জিডিস ফরম িফলাপ সংা (ল) ২ ৩.৮ ৩.৭ ৩.৬ ৩.৫ ৩.৪ ৪.০৭ ১০০ ২

[১.২.২] দািখল ফরম িফলাপ সংা (ল) ২ ২.৯ ২.৮ ২.৭ ২.৬ ২.৫ ৩.১ ১০০ ২

[১.২.৩] আিলম ফরম িফলাপ সংা (ল) ২ ১.১ ১.০ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৯ ৮০ ১.৬

[১.৩] অনলাইেন পিরচালনা কিম
অেমাদেনর আেবদন এবং
িবোৎসাহী সদ মেনানয়েনর
আেবদন হণ ও অেমাদন

[১.৩.১] এডহক কিম অমিত ও অেমাদন সংা ২ ১২০০ ১০০০ ৮০০ ৬০০ ৫০০ ১৪০৯ ১০০ ২

[১.৩.২] ােনিজং কিম অেমাদন সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১৪২৮ ৭১.৫ ১.৪৩

[১.৩.৩] গভািণ ং বিড অেমাদন সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫১৭ ১০০ ২

[১.৩.৪] িবোৎসাহী সদ মেনানয়ন সংা ২ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৬৯৪ ১০০ ২

[১.৪] ) অনলাইেন একােডিমক
ীিতর ময়াদ ির আেবদন হণ
ও অেমাদন

[১.৪.১] হীত ও অেমািদত আেবদন সংা ২ ২১০০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ৯০০ ২০৭৩ ৯৯ ১.৯৮

[১.৫] অনলাইেন অিভেযাগ িনি [১.৫.১] িনিত অিভেযাগ সংা ২ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪৫ ৪০ ১৫৫ ১০০ ২

[১.৬] ) অনলাইেন পরীক/ধান
পরীকেদর আেবদন হণ ও িনেয়াগ
দান

[১.৬.১] জিডিস পরীার পরীক/ধান পরীক
িনেয়াগ

সংা ২ ৮০৭০ ৭৯০০ ৭৭০০ ৭৫০০ ৭৩০০ ১০৫৮৯ ১০০ ২

[১.৬.২] দািখল পরীার পরীক/ধান পরীক
িনেয়াগ

সংা ২ ১০৫০০ ১০৩০০ ১০১০০ ৯৯০০ ৯৭০০ ১০৩৫৬ ৯৩ ১.৮৬

[১.৬.৩] আিলম পরীার পরীক/ধান পরীক
িনেয়াগ

সংা ২ ৪০৬০ ৩৯০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩৩০০ ৪০৬০ ১০০ ২

[১.৭] ) ই-টািরং [১.৭.১] ই-টার িয়া সংা ২ ১৪ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ১৯ ১০০ ২

[১.৮] ই-ফাইিলং [১.৮.১] িনিত ই-নিথ সংা ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫৬ ১০০ ২

[১.৯] অনলাইেন পরীা ক থেক
ত সংহ

[১.৯.১] জিডিস ক থেক সংিহত ত সংা ২ ৭৮০ ৭৬০ ৭৪০ ৭২০ ৭০০ ৭৫৮ ৮৯ ১.৭৮

[১.৯.২] দািখল ক থেক সংিহত ত সংা ২ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ৭৫৪ ১০০ ২

[১.৯.৩] আিলম ক থেক সংিহত ত সংা ২ ৪৮০ ৪৬০ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৪৮০ ১০০ ২

[১.১০] িডিজটাল প-ল িসেম
বতন

[১.১০.১] প-ল িসেেম বতন দান ও আয়কর
কতন

সংা ২ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ৪৫০ ১০০ ২



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৫, ২০১৯

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%

২
মান সত মাাসা
িশার েযাগ
সসারণ

১৮

[২.১] মাাসার অ/পার/
িশক- কম চারীেদর িশণ

[২.১.১] অ/পার ও িশকেদর িশণ
দান

সংা ২ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১৪০০ ১০০ ২

[২.১.২] 2 কম চারীেদর িশণ দান সংা ২ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩০০ ১০০ ২

[২.২]  সমেয় ফলাফল কাশ

[২.২.১] জিডিস ফলাফল িদন ২ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০ ৩০ ১০০ ২

[২.২.২] দািখল ফলাফল িদন ২ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৬০ ১০০ ২

[২.২.৩] আিলম ফলাফল িদন ২ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ ৬০ ১০০ ২

[২.৩] ) কািরলাম উয়ন ও
পাক নঃ ণয়ন

[২.৩.১] কািরলাম উয়ন সংা ২ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ০

[২.৩.২] যৗিক ায়ন সংা ২ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ০

[২.৩.৩] পাক নঃণয়ন ও কাশ সংা ২ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ০

[২.৪] ) িবনাে পাক িবতরণ [২.৪.১] িবতরণত পাক কা ২ ৫.৬৩ ৫.৬২ ৫.৬১ ৫.৬০ ৫.৫৯ ৫.৬৩ ১০০ ২

৩
িশা ে
াতা ও সমতা
ি িনিতকরণ

৮
[৩.১] ইবেতদায়ী, জিডিস, দািখল ও
আিলম পয ােয় ি দান

[৩.১.১] ইবেতদায়ী ি % ২ ৭.৬৪ ৭.৬২ ৭.৬১ ৭.৬০ ৭.৫৯ ০

[৩.১.২] জিডিস ি % ২ ২.৩৮ ২.৩৭ ২.৩৬ ২.৩৫ ২.৩৪ ০

[৩.১.৩] দািখল ি % ২ ০.৫৩ ০.৫২ ০.৫১ ০.৫০ ০.৪৯ ০.৫৩ ১০০ ২

[৩.১.৪] আিলম ি % ২ ০.৭৬ ০.৭৫ ০.৭৪ ০.৭৩ ০.৭২ ০.৭৬ ১০০ ২

৪
িশা বাপনার
মােনায়ন

৪
[৪.১] মাাসাসহ িনয়িমত মিনটিরং
করা

[৪.১.১] মািসক িভিেত ০৪  কের মাাসা
মিনটিরং

সংা ২ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪৮ ১০০ ২

[৪.১.২] পরীা চলাকালীন ক মিনটিরং সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ২৬২ ৮১ ১.৬২

৫

িের চতনা
এবং জাতীয়
ইিতহাস, ঐিতহ
ও সংিতক
িবকাশ

৩

[৫.১] িিভিক বই ও দিলল
সরবরাহ/সংহ করণ/ িশাথেদর
অবিহতকরণ/ জাতীয় িদবসসহ
উদযাপন

[৫.১.১] িিভিক বই ও দিলল
সরবরাহ/সংহ করণ/ িশাথেদর অবিহতকরণ
করা হেয়েছ

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১০০ ২

[৫.১.২] জাতীয় িদবসসহ উদযাপন সংা ১ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ১০০ ১



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৫, ২০১৯

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] ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

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

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০ ০ ০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০ ০ ০

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১০ ০ ০

[এম.১.২] দর/সংা কক
অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
ই-সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ০

[এম.১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৩.১] উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০

[এম.১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ ১ ০৮-০৪-২০১৯ ২২-০৪-২০১৯ ২০-০৫-২০১৯ ১৬-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ০

[এম.১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[এম.১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী দ
সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০ ০ ০

[এম.১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ০

[এম.১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ১৫ ০ ০

[এম.১.৬] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জাির করা

[এম.১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২০ ০ ০

[এম.১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২০ ০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৫, ২০১৯

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

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

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

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ০

[এম.২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ০

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

[এম.২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০

[এম.২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০

[এম.২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩০ ০ ০

[এম.২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[এম.২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১৫ ০ ০

[এম.২.৫] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[এম.২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০ ০ ০

[এম.২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩২ ০ ০



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৫, ২০১৯

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.৩

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮ ০

[এম.৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[এম.৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭-০১-২০১৯ ২০-০১-২০১৯ ২১-০১-২০১৯ ২২-০১-২০১৯ ২৩-০১-২০১৯ ০

[এম.৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[এম.৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ০৪-০২-২০১৯ ০৮-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ০

[এম.৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ িশণ
আেয়াজন

[এম.৩.৪.১] আেয়ািজত
িশেণর সময়

জনঘা
*

১ ৬০ ০



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৫, ২০১৯

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

জাতীয় াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ কাঠােমা
বাবায়ন ****

[এম.৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ০

[এম.৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০ ০ ০

[এম.৪.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ০

[এম.৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ০

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন ণয়ন
ও ওেয়বসাইেট কাশ

[এম.৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮-১০-২০১৮ ৩১-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ০৬-১২-২০১৮ ০

মাট সং ার: ৬৩.০৭

*সামিয়ক (provisional) ত


