
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, ২০২১

বাংলােদশ মাদরাসা িশা বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
মানসত মাাসা
িশার েযাগ
সসারণ

৩৫

[১.১] আরিব ও ইসলািম
িবষয়সেহর পাক
পিরমাজন

[১.১.১] পিরমািজত পাক সংা ৪ ৩২ ২৯ ২৬ ২৩ ২০

[১.২] পাবিলক পরীার
িবষয়কাঠােমা, পিত ও
নরবন কাশ

[১.২.১] ইবেতদািয় তািরখ ১ ০৭-০১-২০২১ ০৭-০২-২০২১ ০৭-০৩-২০২১ ০৭-০৪-২০২১ ০৭-০৫-২০২১

[১.২.২] জিডিস তািরখ ১ ০৭-০১-২০২১ ০৭-০২-২০২১ ০৭-০৩-২০২১ ০৭-০৪-২০২১ ০৭-০৫-২০২১

[১.২.৩] দািখল তািরখ ১ ০৭-০১-২০২১ ০৭-০২-২০২১ ০৭-০৩-২০২১ ০৭-০৪-২০২১ ০৭-০৫-২০২১

[১.২.৪] আিলম তািরখ ১ ০৭-০৭-২০২০ ০৭-০৮-২০২০ ০৭-০৯-২০২০ ০৭-১০-২০২০ ০৭-১১-২০২০

[১.৩]  েণতা ও পিরেশাধক
িনেয়াগ

[১.৩.১] জিডিস সংা ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০

[১.৩.২] দািখল সংা ২ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০

[১.৩.৩] আিলম সংা ২ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০

[১.৪] পরীক/ধান পরীক
িনেয়াগ

[১.৪.১] জিডিস সংা ২ ৯৪০০ ৯৩৫০ ৯৩০০ ৯২৫০ ৯২০০

[১.৪.২] দািখল সংা ২ ১১২০০ ১১১০০ ১১০০০ ১০৯০০ ১০৮০০

[১.৪.৩] আিলম সংা ২ ৩৯০০ ৩৮৫০ ৩৮০০ ৩৭৫০ ৩৭০০

[১.৫] অনলাইেন পরীা ক
থেক ত সংহ

[১.৫.১] জিডিস সংা ২ ৭৫৮ ৭০০ ৬৮০ ৬৬০ ৬৪০

[১.৫.২] দািখল সংা ২ ৭১২ ৬৬০ ৬৪০ ৬২০ ৬০০

[১.৫.৩] আিলম সংা ২ ৪৪৮ ৪৪০ ৪২০ ৪০০ ৩৮০

[১.৬] িনধ ািরত সমেয় ফলাফল
কাশ

[১.৬.১] জিডিস িদন ২ ৪০ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০

[১.৬.২] দািখল িদন ২ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০

[১.৬.৩] আিলম িদন ২ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০

[১.৭] িনধ ািরত সমেয়র মে
উরপ নঃ িনরীেণর
ফলাফল কাশ

[১.৭.১] জিডিস িদন ১ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০

[১.৭.২] দািখল িদন ১ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০

[১.৭.৩] আিলম িদন ১ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ ৫০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

মাাসা িশা
বাপনার
মােনায়ন ও
ািতািনক
সমতা ি

২৯

[২.১] অনলাইেন িশাথ ভিত ও
িনবন

[২.১.১] জিডিস সংা (ল) ২ ৪.১৮ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৭ ৩.৬

[২.১.২] দািখল সংা (ল) ২ ৩.২ ৩.১ ৩.০ ২.৯ ২.৮

[২.১.৩] আিলম সংা (ল) ২ ১.২০ ১.১৫ ১.১ ১.০৫ ১.০

[২.২] অনলাইেন পরীার ফরম
রণ

[২.২.১] জিডিস সংা (ল) ২ ৪.০ ৩.৯ ৩.৮ ৩.৭ ৩.৬

[২.২.২] দািখল সংা (ল) ২ ২.৮৫ ২.৮ ২.৭৫ ২.৭ ২.৬৫

[২.২.৩] আিলম সংা (ল) ২ ০.৮ ০.৭৫ ০.৭ ০.৬৫ ০.৬

[২.৩] অনলাইেন পিরচালনা
কিম অেমাদন এবং
িবোৎসাহী সদ মেনানয়ন

[২.৩.১] এডহক কিমর অমিত ও
অেমাদন

সংা ১ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ১৮৩৯

[২.৩.২] ােনিজং কিম সংা ১ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ১

[২.৩.৩] গভািণ ং বিড সংা ১ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১

[২.৩.৪] িনব াহী কিম সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫

[২.৩.৫] িবোৎসাহী সদ
মেনানয়ন

সংা ১ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ৪

[২.৪] অনলাইেন একােডিমক
ীিতর ময়াদ ি

[২.৪.১] অেমািদত আেবদন সংা ২ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ২৩৬

[২.৫] অনলাইেন অিভেযাগ
িনি

[২.৫.১] িনিত অিভেযাগ সংা ২ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২০ ৪

[২.৬] বােড র কম কতা/
কম চারীেদর িশণ, মাাসার
অ/ পার/ ক সিচব/
িশকেদর িশণ

[২.৬.১] িশণা
কম কতা/কম চারী

সংা ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[২.৬.২] িশণা মাাসার
অ/ পার/ ক সিচব/ িশক

সংা ২ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০

[২.৭] মাাসা মিনটিরং/
পাবিলক পরীা ক মিনটিরং

[২.৭.১] মাাসা মিনটিরং সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.৭.২] পাবিলক পরীা ক
মিনটিরং

সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

িশা ে
াতা ও সমতা
(equity &
equality)
িনিতকরণ

৬
[৩.১] িশাথেদর ির
ফলাফল কাশ ও ভিত কাটা
সংরণ

[৩.১.১] মধা ি া িশাথ সংা ২ ১১২৫০ ১১১৫০ ১১০৫০ ১০৯৫০ ১০৮৫০

[৩.১.২] সাধারণ ি া িশাথ সংা ২ ২২৩৫০ ২২২৫০ ২২১৫০ ২২০৫০ ২১৯৫০

[৩.১.৩] িেযাা পা কাটা % ২ ৫ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৩.০

৪

িের চতনা
এবং জাতীয়
ইিতহাস, ঐিতহ ও
সংিতর িবকাশ
সাধন

৫

[৪.১] িিভিক বই সংহ/
মাাসায় সরবরাহ ও জাতীয়
িদবস উদযাপন

[৪.১.১] িিভিক বই
সংহ/মাাসায় সরবরাহ

সংা ১.৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০

[৪.১.২] জাতীয় িদবস উদযাপন সংা ১.৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৪.২] ি ও বব কন ার
াপন

[৪.২.১] ি ও বব কন ার
াপন

সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৪০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৪, 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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৫০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


