
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৪, ২০২২

মািমক ও উ মািমক িশা বাড , রাজশাহী

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৪, ২০২২

ি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

সংেশািধত
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
পরীা ও িশা
বাপনার মান
উয়ন;

২০

[১.১] একাশ ণীেত
অনলাইেন ভিত

[১.১.১] অনলাইেন ভিতত
িশাথ

শতকরা ৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১৬৩১৩১ ১০০ ৫

[১.২] ৮ম িণর
িনবনত িশাথ

[১.২.১] ৮ম িণর
িনবনত িশাথ

শতকরা ৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ২৫৬৩৬০ ১০০ ৫

[১.৩] ৯ম িণর
িনবনত িশাথ

[১.৩.১] ৯ম িণর
িনবনত িশাথ

শতকরা ৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ২১৭১৫৫ ১০০ ৫

[১.৪] ১১শ িণর
িনবনত িশাথ

[১.৪.১] ১১শ িণর
িনবনত িশাথ

শতকরা ৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১৫৫০৯০ ১০০ ৫

২
ত ি িনভর
সবা দান িনিত
করা

২০

[২.১] অনলাইেন
যাগােযাগ (া িচর
সংা)

[২.১.১] অনলাইেন
যাগােযাগ (া িচর
সংা)

শতকরা ১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৩৪১২ ১০০ ১০

[২.২] ই-িজিপর মােম
ই-টািরং িয়া

[২.২.১] ই-িজিপর মােম
ই-টািরং িয়া

সংা ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৭ ১০০ ১০

৩
িনিদ  সমেয়র
মে সবা দান
করা;

২০

[৩.১] িসেজন চাট ার
অযায়ী নিথ িনি
করণ

[৩.১.১] সময়মত সবা
াি

সংা ১২ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৫০ ৫৫৯ ১০০ ১২

[৩.২] িনিদ সমেয়
ত দান

[৩.২.১] ত অিধকার
আইেন আেবদন অযায়ী
ত দান

সংা ৮ ১৩ ৯ ৭ ৭ ২০ ১ ১০০ ৮

৪

সমিত েচার
মােম িশা
বােড র সকল
কায েম সময়
সাধন করা;

১০
[৪.১] শাখা িভিক
কম বন

[৪.১.১] িসেজন চাট ার
অজায়ী

সংা ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ১৫ ০ ০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ১৪, ২০২২

ি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

সংেশািধত
ার

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 ৭৫.৭১ ১০০ ১০

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

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

া নর ১০ ৫০ ১০০ ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪ ৪২ ১০০ ৪

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩ ০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৫০ ১০০ ৩

মাট সং ার: ৮৭ ৮৭

*সামিয়ক (provisional) ত


