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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:

বাংলােদশ িশ একােডিমর ৬৪ জলা অিফস ও ৬ উপেজলা অিফেসর মােম ায় ৪২ কায ম বাবািয়ত হয় এবং এর মােম
িবগত ৩ বছের ায় ৯০ ল িশ অংশহেণর েযাগ পেয়েছ। এছাড়া িশর িবকােশ ারিকিশা কের মােম িত কে ৩০ জন
(৪-৫ বছর বয়সী িশ) কের ৬১ কের মােম ১৮৩০ জন িশ, িশ িবকাশ এবং াক-াথিমক িশার েযাগ দান করা হেয়েছ।
িত বছর ৩২ িবষেয় উপেজলা পয ায় থেক  কের জাতীয় পয ােয় জাতীয় িশ রার ও দলগত ৪ িবষেয় মৗমী িতেযািগতার
আেয়াজন করা হয়।িবগত ৩ বছের ায় ৮ লের অিধক িশ এ িতেযািগতায় অংশহণ কের।
িবগত ৩ বছের ১ ল ৫ হাজার িশেক সীত, ত, িচাংকন, আি, গীটার, অিভনয়সহ মাট ১১ িবষেয় িশণ দান করা হেয়েছ।
এছাড়া ঢাকার সাভার ও উরা, নেকানা জলার মাহনগ, ময়মনিসংহ জলার িশাল, গাজীর জলার কালীগ এ সাংিতক িশণ
কায ম সসারণ করা হেয়েছ। ববেক জােনা বাংলােদশ জােনা শীষ ক কম িচ হণ করা হেয়েছ। আমার কথা শান শীষ ক কম িচর
আওতায় ছাটরা বলেব বড়রা নেবন িশেরানােমর কম িচর আেয়াজন করা হয়। জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জিদবস
উপলে ২০১৭ এবং ২০১৮ সােল ২ ারক ডাকিকট কাশ করা হয়। থমবােরর মত চাম জলা কায ালেয় বশােখ মােতা ছড়াগােন
শীষ ক কম িচর আেয়াজন করা হয়। িশেদরেক অিধক হাের পােঠ মেনােযাগী কের তালার ল িবগত িতন বছের মাট ৭৩ িশেতাষ
 কাশ করা হেয়েছ। এছাড়া বাংলােদশ িশ একােডিমর কীয় কায ালেয়র শখ রােসল িশ াগার, শখ রােসল িশ জাঘর ও শখ
রােসল আট ালারী আিনকায়ন করা হেয়েছ। িশ িবেকাষ সংরণ, অিভধান, িচরায়ত সািহত ও ঐিতহ পিরিচিতলক কম িচর
আওতায় ১০০ বই কািশত হেয়েছ। িশর ারিক য ও িবকােশর সমিত নীিত-২০১৩ এর আওতায় জলা ও উপেজলা এবং ইউিনয়ন
িভিক ইিসিসিড কিম গঠন করা হেয়েছ। িশর িবকােশ ারিক িশা কের মােম ২০ ড- কয়ার সাের ৮০০ জন িশেক
সবা দান করা হেয়েছ। সারােদেশ ৬ িশ িবকাশ কের মােম মাট ৭৬০ জন  ও অসহায় িশেক খা, ব, িশা, আবাসন এবং
সামািজক সৃতাসহ িশর অিধকার িনিত করার জসাব িণক িবধা দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িশেদরেক ভিবেতর নাগিরক িহসােব গেড় তালা এবং ণল পয ােয়র িশেদর মােঝ  িতভার েযাগ ি করেত না পারা।

ভিবৎ পিরকনা:

িশর    িতভা  িবকােশর  লে  সাংিতক  িশেণর  মােম  িশর  িত  সিহংসতা  িতেরাধ  এবং  দেশর  সকল  ঃ  িশেক
সামািজক িনরাপা কম িচর অ  করা। জাতীয় িশ উয়ন নীিত-২০১১-এর আেলােক দেশর সকল িশেক তার অিধকার
িনিতকরেণর লে িবিভ কম পিরকনা ণয়েনর মােম িশেদর দেশর ভিবৎ যা নাগিরক িহসােব গেড় তালার কায ম হণ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 ১৭ মাচ জাতীয়িশিদবস ও জািতরিপতারজশতবািষ কীঅানউদযাপন;
 ২০ িশেতাষ  কাশ;
 ৩৬,০০০ জন িশেক িবিভ িবষেয় সাংিতক িশণ দান;
 লাইেির অেটােমশনকরণ;
 ৭২৫ ঃ িশেক িশ িবকাশ কের মােম িবধা দান;
 ৪,০০,০০০ িশর মনন, মধা ও সাংিতক িবকাশ;ও
 ৪০ ড-কয়ার সার-এর মােম ৮০০ িশেক সবা দান।
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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-

পিরচালক, বাংলােদশ িশ একােডিম

এবং

সিচব,  মিহলা  ও িশ িবষয়ক মণালয়-এর মে ২০২০ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িবকিশত িশ।

১.২ অিভল (Mission)
সক পিরচয া ও িশেণর মােম িশর িতভা িবকাশ সাধন ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ১. িশর মধা মনন িবকােশর মােম আদশ  নাগিরক িহসােব গেড় তালা; িশর িবকাশ এবং সামািজক িনরাপা
জারদারকরণ।
২. ২. িশর রা, িনয াতন িতেরাধ এবং অিধকার িতা।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১. িজব জশতবািষ কী উদযাপন; ২. িশেদর সাংিতক িশণ; ৩. িবিভ জাতীয় ও আজািতক িদবস উদযাপন;
৪. িব িশ িদবস ও িশ অিধকার সাহ উদযাপন; ৫. জাতীয় িশ িদবসউদযাপন; ৬. জাতীয় িশ ও মৗিম রার
িতেযািগতা; ৭. িশেতাষ  কাশ; ৮. িশ িবকাশ ক পিরচালনা; ৯. াক-াথিমক ও িশ িবকাশ কায ম; ১০.
িশর লাইেরী বহার; ১১. শাসিনক মােনায়ন; ১২. িশক ্ায়ন; ১৩. ববেকজােনাবাংলােদশেকজােনা; ১৪.
আজািতকিশিবিনময়কায ম (সাংিতক); ১৫. িশ আনেমলা; ১৬. িশেদর আকিচদশ নীরআেয়াজন; ও ১৭.
িশেতাষ চলি দশ ন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

মধা িবকােশ িশেদর অংশহণ
ি।

িবকিশত িশ
সংা
(ল)

১৪.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৭.০০ ১৮.০০
বাংলােদশ িশ একােডমী, মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িশ একােডমীর
বািষ ক িতেবদন।

দশােবােধ িশেদর উুকরণ। দশােবােধ উু িশ
সংা
(ল)

১৪.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৭.০০ ১৮.০০
বাংলােদশ িশ একােডমী, মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িশ একােডমীর
বািষ ক িতেবদন।

িশ অিধকার বাবায়েন িশেদর
অংশহণ ি।

অংশহণকারী িশ
সংা
(ল)

৮.০০ ৮.৫০ ৯.০০ ৯.৫০ ১০.০০
বাংলােদশ িশ একােডমী, মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িশ একােডমীর
বািষ ক িতেবদন।

িশেদর শারীিরক, মানিসক িবকােশ
অংশহণ ি।

অংশহণকারী িশ
সংা
(ল)

২.২০ ২.৪০ ২.৬০ ২.৮০ ৩.০০
বাংলােদশ িশ একােডমী, মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িশ একােডমীর
বািষ ক িতেবদন।

িশেদর  িতভা িবকােশ
পাঠাভােস অংশহণ ি।

িশণ া ও িবকিশত
িশ

সংা ১৩০০০ ১৪০০০ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৭০০০
বাংলােদশ িশ একােডমী, মিহলা ও িশ
িবষয়ক মণালয়

বাংলােদশ িশ একােডমীর
বািষ ক িতেবদন।

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:৩৫ া: ৭ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:৩৫ া: ৮ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:৩৫ া: ৯ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ১. িশর
মধা মনন
িবকােশর
মােম আদশ 
নাগিরক িহসােব
গেড় তালা;
িশর িবকাশ
এবং সামািজক
িনরাপা
জারদারকরণ।

৬০

[১.১] িজববষ  উদযাপন এবং
ববর জিদন উপলে
বইেমলার আেয়াজন।

[১.১.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ০১ ০১ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০১ ০১

[১.২] িশেদর সাংিতক
িশণ দান।

[১.২.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি
সংা
(হাজার)

৪ ৪২ ৩৬ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩৭ ৩৮

[১.৩] িশেদর সাংিতক
িশণ পিরদশ ন/ ই-
মিনটিরং।

[১.৩.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ০০ ০০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.৪] িশেতাষ  কাশ।
[১.৪.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ২০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪

[১.৫] মািসক ‘িশ’
পিকাকাশ।

[১.৫.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.৬] িশেদর লাইেির
বহােরর েযাগ দান।

[১.৬.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ১৫০০০ ১৬০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১৭০০০ ১৮০০০

[১.৭] জাতীয় িশ ও মৗমী
রার দান।

[১.৭.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ০২.৮০ ০২.৮২ ০২.৮৩ ০২.৮২ ০২.৮১ ০২.৮০ ০২.৭৯ ০২.৮৪ ০২.৮৫

[১.৮] িশর িবকােশ ারিক
িশা দান।

[১.৮.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪০০০ ০০ ০০ ০০ ৪২০০ ৪২০০

[১.৯] িশ িবকাশ ক
পিরচালনা।

[১.৯.১]
িবধাবিত িশ
উপকারেভাগী

সমি সংা ৪ ৭৫০ ৭৬০ ৭২৫ ৭১৫ ৭০৫ ৬৯৫ ৬৮৫ ৭৩০ ৭৪০

[১.১০] িশ জাঘর পিরদশ েনর
মােম দশ ও িবেদেশর
ইিতহাস ঐিতহ সেক
িশেদর পিরিচত করােনা।

[১.১০.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ৯০০০ ১০০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ১২০০০ ১৩০০০

[১.১১] িশর মনন, মধা ও
সাংিতক িবকাশ।

[১.১১.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি
সংা
(ল)

৪ ০৩.৫০ ০৪.০০ ০৪.১০ ০৪.০০ ০৩.৯০ ০৩.৮০ ০৩.৭০ ০৪.২০ ০৪.৩০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:৩৫ া: ১০ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১.১২] িশর িবকােশ ারিক
িশা কের মােম ৪০
ড-কয়ার সনটার পিরচালনা।

[১.১২.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ৪০০ ৮০০ ৮০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৮০০ ৮০০

[১.১৩] জাপােন িশ সাংিতক
দল রণ।

[১.১৩.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬

[১.১৪] রে িশ সাংিতক
দল রণ।

[১.১৪.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ১৪ ১৪ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৪ ১৪

[১.১৫] ভারেতর কলকাতায়
আজািতক বইেমলায়
অংশহণ।

[১.১৫.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৪ ০২ ০৪ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০২ ০২

[২] ২. িশর
রা, িনয াতন
িতেরাধ এবং
অিধকার
িতা।

১৫

[২.১] িশ অিধকার সেক
সেচতনতার লে িশ িদবস ও
িশ অিধকার সাহ উদযাপন।

[২.১.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি
সংা
(ল)

৬ ০৬.৫০ ০৭.০০ ০৭.০০ ০৬.৫০ ০৬.০০ ০৫.৫০ ০৫.০০ ০৭.৫০ ০৮.০০

[২.২] ারিক িশা দােনর
মােম িশেদরিশাহেণর
েযাগ িনিত করা।

[২.২.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি সংা ৫ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ৪২০০ ৪২০০

[২.৩] িশ অিধকার
বাবায়েনর লে িশেদর
িবিভ কায ম হণ।

[২.৩.১]
উপকারেভাগী িশ

সমি
সংা
(ল)

৪ ১৭.০০ ১৮.০০ ১৮.০০ ১৭.৫০ ১৭.০০ ১৬.৫০ ১৬.০০ ১৮.৫০ ১৯.০০



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:৩৫ া: ১১ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ০৪ ০৪ ৪ ০৪ ০৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ০৪ ০৪ ৪ ৩ ২ ০৪ ০৪

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ০৪ ০৪ ৪ ৩ ২ ০৪ ০৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ০৪ ০৪ ৪ ৩ ২ ০৪ ০৪

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ০৪ ০৪ ৪ ৩ ০৪ ০৪



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:৩৫ া: ১২ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

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

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, লাই ২৮, ২০২০ ১৯:৩৫ া: ১৩ ণ তািরখ: বার, আগ ০৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

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

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

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, পিরচালক, বাংলােদশ িশ একােডিম, সিচব, মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  মিহলা  ও  িশ িবষয়ক মণালয় িহসােব  পিরচালক,  বাংলােদশ িশ একােডিম-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
বাংলােদশ িশ একােডিম

তািরখ

সিচব
মিহলা ও িশ িবষয়ক মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ বািশএ বাংলােদশ িশ একােডিম

২ মিশিবম মিহলা ও িশিবষয়কমণালয়

৩ ইএলিসিডিপ িশর িবকােশ ারিক িশা ক
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] িজববষ  উদযাপন এবং ববর
জিদন উপলে বইেমলার আেয়াজন।

[১.১.১] উপকারেভাগী
িশ

জািতরিপতা ও ি সেক িশ-িকেশারেদর উুকরণ
বাংলােদশ িশ একােডিম (
শাসন ও কাশনা)

অােন অংশহণকারীর
তািলকা

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.২] িশেদর সাংিতক িশণ
দান।

[১.২.১] উপকারেভাগী
িশ

িশেদর জনশীলতা ও  িতভা িবকাশ সাধেনর েযাগ ির
লে সীত, ত, িচাংকন, আি, অিভনয়, তবলা, িগটার ইতািদ
িবষেয় িশণ দান।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(িশণ শাখা)

হািজরা রিজার
বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.৩] িশেদর সাংিতক িশণ
পিরদশ ন/ ই- মিনটিরং।

[১.৩.১] উপকারেভাগী
িশ

িশেদর জনশীলতা ও  িতভা িবকাশ সাধেনর েযাগ ির
লে সীত, ত, িচাংকন, আি, অিভনয়, তবলা, িগটার ইতািদ
িবষেয় িশণ দােনর পিরদশ ন/ ই- মিনটিরং।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(শাসন) িবভাগ।

অন-লাইন মিনটিরং।
বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.৪] িশেতাষ  কাশ।
[১.৪.১] উপকারেভাগী
িশ

বাংলা ভাষায় িশেদর জ িবিভ িবষেয় উতমােনর বই এবং
কাষ ও মািসক ‘‘িশ’’ পিকা কাশ।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(কাশনা) িবভাগ।

কািশত
বইেয়রতািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.৫] মািসক ‘িশ’ পিকাকাশ।
[১.৫.১] উপকারেভাগী
িশ

বাংলা ভাষায় িশেদর জ িবিভ িবষেয় উতমােনর বই এবং
কাষ ও মািসক ‘‘িশ’’ পিকা কাশ।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(কাশনা, িশ শাখা) কািশত।

িশ পিকার তািলকা।
বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.৬] িশেদর লাইেির বহােরর
েযাগ দান।

[১.৬.১] উপকারেভাগী
িশ

িশেদর পাঠাভাস ি এবং লাইেিরর িত আ করার লে
িবিভ িশা িতােনর িশ লাইেিরেত এেস পড়ানার েযাগ ি
করা।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(লাইেির শাখা)।

হািজরা রিজার।
বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.৭] জাতীয় িশ ও মৗমী রার
দান।

[১.৭.১] উপকারেভাগী
িশ

ণল পয ােয়র িশেদর  িতভা িবকােশর েযাগ ি এবং
িবিভ িবষেয় মধাস িশেদর ীিত দােনর জ িশ রার
দান।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(সাংিতক অান, শাখা)।

িতেযাগীতায়
অংশহেণর তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.৮] িশর িবকােশ ারিক িশা
দান।

[১.৮.১] উপকারেভাগী
িশ

ঃ ও িবধাবিত িশেদর মধার লালন এবং িবালয়খী করা।
বাংলােদশ িশ একােডিম
(শাসন শাখা)।

ভিতত িশেদর
তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.৯] িশ িবকাশ ক পিরচালনা।
[১.৯.১] িবধাবিত
িশ উপকারেভাগী

ঃ ও িবধাবিত িশেদর খাবার ও বাসানসহ লখাপড়া,
িচিকৎসা দােনর মােম নব াসন করা।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(শাসন শাখা)।

িনবাসী িশেদর
তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।
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কায ম
কম সাদন
চকসহ

িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১০] িশ জাঘর পিরদশ েনর মােম
দশ ও িবেদেশর ইিতহাস ঐিতহ
সেক িশেদর পিরিচত করােনা।

[১.১০.১] উপকারেভাগী
িশ

িশ জাঘেরর মােম জলা ও উপেজলার মানিচ ও ত
িববরণীসহ ানীয় ইিতহাস ঐিতেহর িনদশ ন, িের ইিতহাস,
জাতীয় ও আজািতক িের জীবন আদশ  সেক িশেদর
পিরিচত করােনা।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(জাঘর শাখা)।

পিরদশ ন রিজার।
বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.১১] িশর মনন, মধা ও সাংিতক
িবকাশ।

[১.১১.১] উপকারেভাগী
িশ

িশর মনন, মধা ও সাংিতক িবকােশর লে িশ উয়ন কম িচর
আওতায় ৬৪ জলা অিফস ও ৬ উপেজলা অিফেসর মােম িত
বছর ৩৫ কায ম বাবািয়ত হয়।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(সাংিতক, অান শাখা)।

অােন অংশহণকারীর
তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.১২] িশর িবকােশ ারিক িশা
কের মােম ৪০ ড-কয়ার
সনটার পিরচালনা।

[১.১২.১] উপকারেভাগী
িশ

গােম স কমর িশেদর বাসানসহ িচ িবেনাদন, খলালা, পিরার
পিরতা, িচিকৎসা, পিরচয া, য ও াক পঠেনর মােম সািব ক
িবকােশ সহায়তা করা।

বাংলােদশ িশ একােডিম (িশর
িবকােশ ারিক িশা ক ৩য়
পয ায়) ক।

উপকারেভাগী িশেদর
তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.১৩] জাপােন িশ সাংিতক দল
রণ।

[১.১৩.১]
উপকারেভাগী িশ

দশীয়সাংিতকআদান-দান
বাংলােদশ িশ একােডিম
(সাংিতক, অান শাখা)।

িনব ািচত িশেদর
তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.১৪] রে িশ সাংিতক দল
রণ।

[১.১৪.১] উপকারেভাগী
িশ

দশীয় সাংিতক আদান-দান।
বাংলােদশ িশ একােডিম
(সাংিতক, অান শাখা)।

িনব ািচত িশেদর
তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[১.১৫] ভারেতর কলকাতায় আজািতক
বইেমলায় অংশহণ।

[১.১৫.১] উপকারেভাগী
িশ

দশীয়সংিত ও সািহেতরআদান-দান।
বাংলােদশ িশ একােডিম (
শাসন ও কাশনা)।

সরকাির আেদশ।
বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[২.১] িশ অিধকার সেক
সেচতনতার লে িশ িদবস ও িশ
অিধকার সাহ উদযাপন।

[২.১.১] উপকারেভাগী
িশ

িশ অিধকার সনদ সেক সকল মহেল সেচতনতা ির লে
জাতীয়ভােব িনধ ািরত িতপা িবষয়েক সামেন রেখ সাহাপী
আেলাচনা, সাংিতক িতেযািগতা,চলি দশ নী, পাার,
িলফেলট িবতরণ, সাংিতক অান ও িশ দয়ািলর মােম
কম িচ উদযাপন।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(শাসন ও সাংিতক) িবভাগ।

অােন অংশহণকারীর
তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[২.২] ারিক িশা দােনর মােম
িশেদরিশাহেণর েযাগ িনিত
করা।

[২.২.১] উপকারেভাগী
িশ

ঃ ও িবধাবিত িশেদর ারিক িশা দােনর মােম
িশেদর াথিমক িবালেয় ভিতর উপেযাগী কের গেড় তালা।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(শাসন) িবভাগ।

ভিতত িশেদর
তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।

[২.৩] িশ অিধকার বাবায়েনর লে
িশেদর িবিভ কায ম হণ।

[২.৩.১] উপকারেভাগী
িশ

িশ অিধকার সনদ সেক সকল মহলেক অবিহত করা এবং সনেদর
বাবায়ন রািত করা।

বাংলােদশ িশ একােডিম
(শাসন ও সাংিতক) িবভাগ।

অােন অংশহণকারীর
তািলকা।

বাংলােদশ িশ একােডিমর
বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট।
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