
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

বাংলােদশ মাদরাসা িশা বাড 

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
মানসত মাাসা
িশার েযাগ
সসারণ

২৫

[১.১] পাবিলক পরীার
িবষয়কাঠােমা, পিত ও
নরবন কাশ

[১.১.১] কািশত িবষয়কাঠােমা ও
মানবন

সংা ৫ ২ ১

[১.২]  েণতা / পিরেশাধক
িনেয়াগ

[১.২.১] ণয়নত তািলকা সংা ৪ ২ ১ ১

[১.২.২] দানত িনেয়াগপ সংা ৪ ২ ১ ১

[১.২.৩] আেয়ািজত ওিরেয়শন সভা সংা ১ ২ ১ ১

[১.৩] পরীক/ধান পরীক
িনেয়াগ

[১.৩.১] ণয়নত তািলকা সংা ৪ ২ ১ ১

[১.৩.২] দানত িনেয়াগপ সংা ৪ ২ ১ ১

[১.৩.৩] আেয়ািজত ওিরেয়শন সভা সংা ১ ২ ১ ১

[১.৪] ফলাফল কাশ [১.৪.১] কািশত ফলাফল সংা ১ ২ ১ ১

[১.৫] িনধ ািরত সমেয় উরপ
নঃিনরীেণর ফলাফল কাশ

[১.৫.১] কািশত নঃ িনরীেণর
ফলাফল

িদন ১ ৩০ ৩৩ ৩৬ ৩৯ ৪২ ৩০

২
মাাসা িশা
বাপনার
মােনায়ন

২৩
[২.১] অনলাইেন িশাথ ভিত ও
িনবন

[২.১.১] ভিত ও িনবত আিলম িণর
িশাথ

সংা (ল) ৫ ০.৮ ০.৭২ ০.৬৪ ০.৫৬ ০.৪৮

[২.১.২] ভিত ও িনবনত দািখল িণর
িশাথ

সংা (ল) ৫ ২.৫ ২.২৫ ২.০ ১.৭৫ ১.৫ ৩.৪৮

[২.১] অনলাইেন িশাথ ভিত ও
িনবন

[২.১.৩] ভিত ও িনবনত জিডিস
িণর িশাথ

সংা (ল) ২ ৩.৫ ৩.১৫ ২.৮ ২.৪৫ ২.১

[২.২] অনলাইেন আেবদনত
পিরচালনা কিম অেমাদন

[২.২.১] িনিত আেবদন সংা ৬ ১৫০০ ১৩০০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১১৪১

[২.৩] অনলাইেন আেবদনত
একােডিমক ীিতর ময়াদ ি

[২.৩.১] িনিত আেবদন সংা ৫ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০ ৪৩২



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

ািতািনক
সমতা ি এবং
িশা ে
াতা ও সমতা
িনিতকরণ

১২

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

[৩.১.১] িশণা দািখল/ আিলম
পরীার কসিচব/ ভারা কম তাগণ

সংা ৪ ১১০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১১৬৩

[৩.১.২] িশণা কম কতাগণ জনঘা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.১.৩] িশণা কম চারীগণ জনঘা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৪

[৩.২] বােড র কম চারীেদর সমতা
ির লে লািন ং সশন আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত লািন ং সশন সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.৩] িশাথেদর ির ফলাফল
কাশ

[৩.৩.১] কািশত িা িশাথেদর
তািলকা

সংা ২ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০

৪

িের চতনা
এবং জাতীয়
ইিতহাস, ঐিতহ ও
সংিতর িবকাশ
সাধন

১০
[৪.১] িিভিক বই/ দিলল
সংহ, জাতীয় িদবস উদযাপন ও
রচনা িতেযািগতা আেয়াজন

[৪.১.১] উদযািপত জাতীয় িদবস সংা ৪ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩

[৪.১.২] সংহীত ও িবতরণত
িিভিক বই / দিলল

সংা ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[৪.১.৩] আেয়ািজত “ি িবষয়ক”
অনলাইনিভিক রচনা িতেযািগতা

সংা ৩ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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

ষাািসক
অজন

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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


