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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, মািমক ও উ মািমক িশা বাড , িমা

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:

িশার সসারণ ও ণগত িশার লে মািমক ও উমািমক িশােবাড , িমা কাজ কের থােক। িশার সসারণ ও ণগত
িশার জ েয়াজনীয় ে নন িশা িতােনর পাঠদােনর অমিত, ীিত, িশাথ ভিত, িশাথেদর িনবন দান, পরীা হণ
এবং পরীার ফল কাশ করা হেয় থােক। িতবছর িনধ ািরত সমেয় জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস পরীা  করা হয়। ২০২০-২১
িশাবেষ র ১,১৫,৭৭৫ জন িশাথ একাদশ িণেত অনলাইেন ভিত হেয়েছ। িনমািমক পয ােয় ২৭ , মািমক পয ােয় ২৮ ও
উমািমক পয ােয় ১৬  িশা িতােনর পাঠদােনর অমিত এবং ীিত দান করা হেয়েছ। ২০১৯-২০ িশাবেষ  ৬,২২,১০০ জন
২০২০-২১ িশাবেষ  ৬,৩৯,১২৮ এবং জন ২০২১-২২ িশাবেষ  ৬,২৪,০৬৩ জন িশাথর অনলাইেন িনবন স করা হেয়েছ। িন
মািমক, মািমক এবং উমািমক পয ােয় িসেলবাস ও কািরলাম অযায়ী জনশীল  পিতেত পাবিলক পরীা স করা
হেয়েছ। জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস পরীায় ২০১৯ সােল ৫,৫৮,৬৩১ জন, ২০২০ সােল ৫,৬৫,৩৬২ জন এবং ২০২১ সােল ৫,৮৫,৫১১
জন অংশহণ কেরেছ। অনলাইন ংিকং/মাবাইল ংিকং এর মােম িবিভ িফ সংহ এবং সকল িবল দান করা হে। ফেল িবেশষ
েয়াজন তীত কান সবা হীতােক বােড  আসেত হয় না এমনিক াংেকও যাওয়ার েয়াজন হয় না। িবান িশা সােরর লে ৪৫০
িশা  িতােন  িবান  শাখা  এবং  ৭৫০  িতােন  আইিস  িবষেয়র  অেমাদন  দয়া  হেয়েছ।  এ  িতােনর  সকল  য়  িয়া  ইিজিপ
পিতেত স করা হে। ২০২১-২০২২ অথ  বছের ১২ টার ই-িজিপেত করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

জনশীল পিতেত 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 ি িনভর সবা পৗঁছােনা, পাবিলক পরীায় সংেযািজত
নন নন িবষেয়র িশেকর তা, ােনিজং কিম বা গভিনং বিড অেমাদন, ন:অেমাদন ও অা িবষেয় মামলা হওয়া এবং 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 সকল ত িডিজটাইজ করা।
 পরীার ফল িনজ আকাইেভ সংরণ ও রণােবণ করা।
 বেড র িনজ ডাটা সার তির ও বাপনা।
 কম কতা/কম চারীেদর দতা ির জ কম কালীন িশেণর বা।
 অসর/অনসর (হাওর, চর, ীপ) এলাকায় আেরা নন িশা িতান াপেনর অমিত দান।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 ুভােব অনলাইেন একাদশ িণেত িশাথ ভিত;
 তির উপর িনভর কের পরীা বাপনার উয়ন;
 তি বহার কের সবা সহজীকরণ;
 শতভাগ ই-ফাইিলং বাবায়ন;
 ত অিধকার আইেন িনিদ  সমেয় ত দান
 সকল ত অনলাইেন দান করা;
 িবিভ িশািতােন জািতর িপতা ববর ৮ রাল াপন।
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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 , িমা

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)

মািমক ও উমািমক িশার িভত শিশালীকরেণ মানসত িশা ও িশা বাপনা িনিত করা।

১.২ অিভল (Mission)
িবধান সংেশাধন, তদারিক, িনয়ণ, উয়ন এবং িশাথেদর সেব া ান অজন, দ ও নিতক েবাধস মানবসদ ি
ও মানস কায কর সবা দােনর মােম মািমক ও উমািমক পয ােয়র িশা ও িশা বাপনা আিনকায়ন ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িশা বার উয়ন
২. আিথ ক বার উয়ন
৩. সবা সহজীকরণ
৪. দািরক কােজ গিতশীলতা
৫. পরীা বার উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশা িতান াপন, পাঠদােনর অমিত ও ীিত দান;
২. িশাথেদর ভিত ও িনবন এবং িনবন সনদ দান;
৩. জএসিস, এসএসিস ও এইচএসিস পরীা পিরচালনা, ফল কাশ, ফল নঃিনরীণ;
৪. একােডিমক াি ও সনদ দান;
৫. িশা িতান পিরচালনার জ ােনিজং কিম বা গভিন ং বিড অেমাদন;
৬. আিপল ও আরিবেশেনর মােম অিভেযাগ িনিকরণ;
৭. নাম ও বয়স সংেশাধন ;
৮. সরকাির নীিতমালার িভিেত মধাবী িশাথেদর ি দােনর গেজট ণয়ন ও কাশ।
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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 সংা কােজর গিতশীলতা
ি

পরীক িশণ ও িডিজটাইেজশেনর হার % ৭০ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৯০ িশা িতান, মাউিশ ও মণালয়
িমা িশােবােড র ত
ভাার

পাবিলক পরীায় পােশর হার ি
িবষয় িভিক সিমনার আেয়াজন ও
মিনটিরং ির হার

% ৮৩ ৮২ ৮৫ ৯০ ৯৫ িশা িতান, মাউিশ ও মণালয়
িমা িশােবােড র ত
ভাার

িশার মােনায়ন ও ািতািনক
তা ও জবাবিদিহতা ি

িনয়িমত িশা িতান পিরদশ ন,
ােনিজং/গভিন ং কিম দান ও আপীল
িনিকরণ

% ৬০ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৯০
িশা িতান, মাউিশ, মণালয় ও
ানীয় শাসন

িমা িশােবােড র ত
ভাার

সবাহীতার ভাগাি াস সবার উাবন ও সহিজকরেণর হার % ৭৬ ৮৫ ৯০ ৯৫ ১০০
সানালী াংক ও মাবাইল াংিকং
িতান

িমা িশােবােড র ত
ভাার

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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
বার উয়ন

২২

[১.১]
পিরদশ ন(িবালয়)

[১.১.১]
পিরদশ নত
িতােনর
সংা

সমি সংা ৩ ১৮৫ ২২৫ ২২০ ১৯৮ ১৭৬ ১৫৪ ১৩২ ২৩৫ ২৫০

[১.২]
পিরদশ ন(কেলজ)

[১.২.১]
পিরদশ নত
িতােনর
সংা

সমি সংা ৩ ২৭ ৬১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[১.৩] সিমনার
আেয়াজন

[১.৩.১]
আেয়ািজত

সমি সংা ৪ ০০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[১.৪] ীিত নবায়ন
[১.৪.১] ীিত
নবায়ন দান

সমি সংা ৪ ১৪৫ ৩০৩ ৩২০ ২৮৮ ২৫৬ ২২৪ ১৯২ ৩৩০ ৩৪০

[১.৫] গভিন ং বিড
[১.৫.১] গভিন ং
বিডর অমিত

সমি সংা ৪ ৩৫ ১১৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০

[১.৬] ােনিজং
কিম

[১.৬.১]
ােনিজং
কিম অমিত

সমি সংা ৪ ২৯৫ ১১৬৯ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬০ ২১৫ ২৭০ ৪৬০ ৪৭০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: 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] আিথ ক
বার উয়ন

১৪

[২.১] য় পিরকনা
[২.১.১]
সাদেনর
তািরখ

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৬.১৯ ০৪.০৭.২১ ৩০.০৬.২১ ১৫.০৭.২১ ৩০.০৭.২১ ১৫.০৮.২১ ৩০.০৮.২১ ৩০.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩

[২.২] বািষ ক উয়ন
কম চী বাবায়ন

[২.২.১]
বাবািয়ত
কম চী

সমি % ৪ ৭০.০ ৮০ ৮০.০ ৭৫.০ ৭০.০ ৬৫.০ ৬০.০ ৮৫.০ ৯০.০

[২.৩] ি ও িপীয়
সভার আেয়াজন

[২.৩.১]
আেয়ািজত সভা

সমি সংা ৩ ১ ২ ২ ০ ০ ০ ০ ৩ ৩

[২.৪] অিডট আপি
িনি

[২.৪.১]
িনিত
আপি

সমি % ৪ ২০ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ৭ ৮

[৩] সবা
সহজীকরণ

১২ [৩.১] ি-নকল
[৩.১.১] দােনর
সংা

সমি সংা ২ ৫৫০০ ৫৪৬৯ ৪০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৭০০০ ৮০০০

[৩.২] নাম সংেশাধন।
[৩.২.১] দােনর
সংা

সমি সংা ২ ৫০০০ ১০৫১৫ ৬০০০ ৫৪০০ ৪৮০০ ৪২০০ ৩৬০০ ৭০০০ ৮০০০

[৩.৩] শ কিপ
[৩.৩.১]
দােনর সংা

সমি সংা ২ ৫৩০০ ১৭৪৬৯ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১১০০০ ১২০০০

[৩.৪] ভিত বািতল
[৩.৪.১] দােনর
সংা

সমি সংা ২ ৩৪৫ ৫৬৬ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪৫০ ৫০০

[৩.৫] ছাড়প
[৩.৫.১]
দােনর সংা

সমি সংা ২ ৪৫০ ৯৬৮ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬০০ ৭০০

[৩.৬] আিরক
সংেশাধন

[৩.৬.১]
সংেশাধেনর
সংা

সমি সংা ২ ১৪০০ ৪৪৪৩ ১৬০০ ১৪৪০ ১২৮০ ১১২০ ৯৬০ ১৭০০ ১৮০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: 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%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] দািরক
কােজ গিতশীলতা

১২

[৪.১] কিমর সভা
আেয়াজন

[৪.১.১] সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ৪ ৩২ ৬৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪২ ৪৪

[৪.২] িশণ
আেয়াজন

[৪.২.১] িশণ
আেয়ািজত

সমি জন ৪ ৮০ ১১৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০

[৪.৩] ববর রাল
াপন

[৪.৩.১] ািপত
রাল সংা

সমি সংা ২ ০ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩ ৬ ৮

[৪.৪] ীড়া সামী
দান

[৪.৪.১]
িবতরণত

সমি সংা ২ ৪০ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৫০ ৬০

[৫] পরীা
বার উয়ন

১০
[৫.১] ক পিরদশ ন

[৫.১.১]
পিরদশ নত

সমি সংা ৪ ০০ ১৫০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৭৫ ২০০

[৫.২] পরীক িনেয়াগ
[৫.২.১]
িনেয়াগত

সমি সংা ২ ০০ ৫৩০৫ ৫৫০০ ৪৯৫০ ৪৪০০ ৩৮৫০ ৩৩০০ ৬০০০ ৬৫০০

[৫.৩] পরীক
িশণ

[৫.৩.১]
িশণা

সমি সংা ৪ ০০ ৫৩০৫ ৫৫০০ ৪৯৫০ ৪৪০০ ৩৮৫০ ৩৩০০ ৬০০০ ৬৫০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ 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



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

আিম, চয়ারান, মািমক ও উ মািমক িশা বাড , িমা, সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় িহসােব চয়ারান, মািমক ও উ মািমক িশা
বাড , িমা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

চয়ারান
মািমক ও উ মািমক িশা বাড , িমা

তািরখ

সিচব
মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ a2i Access to Information

২ BANBEIS
Bangladesh Bureau of Educational Information and
Statistics

৩ EED Educational Engineering Department

৪ e-GP Electronic Government Procurement

৫ HSC Higher Secondary Certificate

৬ JSC Junior School Certificate

৭ SSC Secondary School Certificate

৮ মাউিশ মািমক ও উিশা অিধদর



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ 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] পিরদশ ন(িবালয়) [১.১.১] পিরদশ নত িতােনর সংা িবালয় শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[১.২] পিরদশ ন(কেলজ) [১.২.১] পিরদশ নত িতােনর সংা কেলজ শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[১.৩] সিমনার আেয়াজন [১.৩.১] আেয়ািজত জনশাসন শাখা নাশ/ উপিিতপ

[১.৪] ীিত নবায়ন [১.৪.১] ীিত নবায়ন দান িবালয়/কেলজ শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[১.৫] গভিন ং বিড [১.৫.১] গভিন ং বিডর অমিত কেলজ শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[১.৬] ােনিজং কিম [১.৬.১] ােনিজং কিম অমিত িবালয় শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[২.১] য় পিরকনা [২.১.১] সাদেনর তািরখ জনশাসন শাখা অিফস আেদশ

[২.২] বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন [২.২.১] বাবািয়ত কম চী জনশাসন শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[২.৩] ি ও িপীয় সভার আেয়াজন [২.৩.১] আেয়ািজত সভা িহসাব শাখা নাশ/উপিিতপ

[২.৪] অিডট আপি িনি [২.৪.১] িনিত আপি িহসাব শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[৩.১] ি-নকল [৩.১.১] দােনর সংা পরীা শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[৩.২] নাম সংেশাধন। [৩.২.১] দােনর সংা নাম ও বয়স সংেশাধন শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[৩.৩] শ কিপ [৩.৩.১] দােনর সংা িবালয়/কেলজ/পরীা শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[৩.৪] ভিত বািতল [৩.৪.১] দােনর সংা িবালয়/কেলজ শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[৩.৫] ছাড়প [৩.৫.১] দােনর সংা িবালয়/কেলজ শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[৩.৬] আিরক সংেশাধন [৩.৬.১] সংেশাধেনর সংা িবালয়/কেলজ/পরীা শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[৪.১] কিমর সভা আেয়াজন [৪.১.১] সভা আেয়ািজত জনশাসন শাখা অিফস আেদশ/উপিিতপ

[৪.২] িশণ আেয়াজন [৪.২.১] িশণ আেয়ািজত জনশাসন শাখা অিফস আেদশ/উপিিতপ

[৪.৩] ববর রাল াপন [৪.৩.১] ািপত রাল সংা জনশাসন শাখা অিফস আেদশ/ াি ীকারপ

[৪.৪] ীড়া সামী দান [৪.৪.১] িবতরণত ীড়া শাখা অিফস আেদশ/ াি ীকারপ

[৫.১] ক পিরদশ ন [৫.১.১] পিরদশ নত পরীা শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[৫.২] পরীক িনেয়াগ [৫.২.১] িনেয়াগত পরীা শাখা িতেবদন/ অিফস আেদশ

[৫.৩] পরীক িশণ [৫.৩.১] িশণা পরীা শাখা অিফস আেদশ/ উপিিতপ
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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
বািষ ক উয়ন কম চী বাবায়ন বাবািয়ত কম চী িশা েকৗশল অিধদর প/মইল/ই-নিথ

পিরদশ ন(কেলজ) পিরদশ নত িতােনর সংা মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় প/মইল/ই-নিথ

পিরদশ ন(িবালয়) পিরদশ নত িতােনর সংা মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয় প/মইল/ই-নিথ

অিডট আপি িনি িনিত আপি িহসাব মহািনয়েকর কায ালয় প/ইেমল/ই-নিথ

ি ও িপীয় সভার আেয়াজন আেয়ািজত সভা িহসাব মহািনয়েকর কায ালয় প/ইেমল/ই-নিথ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


