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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

অ, রংর টকিনকাল ল ও কেলজ

এবং

মহাপিরচালক, কািরগির িশা অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Upazilla Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ববর রাল এবং বব কণ ার াপন করা হেয়েছ। ৫ তলা একােডিমক ভবন িনম াণাধীন ত সমেয়র মে শষ হেব।
িনরিবিউগিতর ইারেনট িবধা দােনর লে ২ এমিবিপএস হেত ৫০ এমিবিপএস ডা সংেযাগ ইীত করা হেয়েছ। িতােনর
িশাথ - িশক কম চারীরেদর ত দােনর জ Masking, Non Masking Bulk SMS চা করা হেয়েছ। পিরবহন ল
হেত া গাড়ী মটর াইিভং কাস  পিরচালনার জ েগাপেযাগী করা হেয়েছ। EIP Program এর আওতায় কিউটার াব,
ািফক িডজাইন  াব,  আই াব  াপন,  কিউটােরর  সংা  িকরণ,  মরামত ও  সংার,  ইেলকিিফেকশন ,মরামত ও  সংার;
কিউটার সেপর ইেলকিিফেকশন মরামত ও সংার; কিউটার সেপর ইেলকিিফেকশন, মরামত ও সংার, বািষ ক উয়ন কম িচর
আওতায় িশা েকৗশল এর মােম িতােনর অভের সাইেকল ােরজ, শাসিনক ভবেনর ব  া হেত দিন পােও িনম ানাধীন 5
তলা ভবেনর দিন া রাা িনম াণ ও রাা সংল ন িনম াণ করা হেয়েছ। িতােনর জ ায়ী িবল বাড  িনম াণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

আিনক েগাপেযাগী যপািত-সরাম ও াব/ওয়াকসেপর অলতা; েয়াজনীয় দতা অজেন িশা ও িশেণর ণগত মান উয়ন,
াপক জনবল সংকট, ভৗত অবকাঠােমা তা; েগাপেযাগী ও নমনীয়/পিরবতনশীল কািরলাম ণয়ন; পাবিলক, অপয া বােজট বরা
বা বােজট বরা িকরণ; মানসত কািরগির বই ও িশা উপকরেণর উয়ন সাধন , e-filing এবং িবষয় িভিক e-book ও i-
book  িনিতকরণ;  িশার  ণগত  মান  উয়েনর  জ  বসরকাির  উোােদর  যাগােযাগ  িকরণ;  ানীয়ভােব  মবাজার  ত
হালনাগাদকরণ; কািরগির িশায় িশিত জনেগাীর সামািজক ময াদা ি’ পিরবতনশীল ির সােথ খাপ খাওয়ােনা’ েয়াজনীয়
অবকাঠােমা উয়ন ও আিনক যপািত াপন’ এসএসিস ও এইচএসিস (ভােকশনাল) ােয়টেদর উ িশার পিরসর ির জ ত
কািরগির; িবিবালয়/ইিিনয়ািরং কেলজ াপন এবং ইাি, লাকাল শাসন ও পরীা সংা কােজ যাগােযােগর েয়াজেন মাটর
ভিহেকেলর বাকরণ।

ানীয় ও বেদিশক মবাজােরর সােথ সাম রেখ পশা িভিক িসএস পিরবতণ করা জরী কারন ি পিরবতেনর সােথ সােথ
কািরলাম, িসেলবাস তরী করা জির, িবষয় বাংলােদশ কািরগির িশা বােড র একারেন চািহদা িভিক মানস জনবল তির করা
বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

িনয়িমত ও সট েকাস  ( াইিভং) কাস  পিরচালনার ও ছাীেদর এেসলী এর জ মাঠ িনম াণ। মাার ান অসাের অবকাঠােমাগত উয়ন।
একােডিমক ভবন-3 (আরএিস ভবন) উখী সসারণ; িশাথেদর এেসমিব ান, াইিভং কাস  পিরচালনা ও িতােনর খলালার
ান সংলােনর েয়াজেন মাঠ তকরণ; গম, ডরেমটরী ও ােরজ সমিত চার তলা িবিশ ভবন িনম াণ; িতােনর অভরীণ
রাা তরী ও বাউারী ওয়াল সংার; ওয়াকসপসহ আিনকায়ন (িসিব বসড ওয়াকসপ াপন) এবং িনভ রেযা িবতায়েনর লে
এক সাব-শন াপন ও অভরীণ িবৎ বার আিনকায়ন ও মসিজদ িনম াণ,।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

64 এসিস কের আওতায় 5 তলা ভবেনর িনম াণ স করণ। আিনক াব াপন । পিরবহন ল হেত া গাড়ী মটর
াইিভং কাস  পিরচালনার জ েগাপেযাগী করা হেয়েছ।রাজ বােজেটর আওতায় িশা উপকরণ য়, আসবাব প য়,
SEIP Program এর আওতায় গিরব, বকার ও কম তািশ বকেদর কম সংান িনিত করার লে 360 ঘা ময়াদী
ইেলকিকাল, ওেয়িং, আই সােপাট  টকিনিশয়ান, ািফক িডজাইন িশণ কাস  সমাকারী িশাথেদর আকম সংান।
াইিভং কাস  চা করা। কম সংাপেনর লে জব ফয়ার ।
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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-

অ, রংর টকিনকাল ল ও কেলজ

এবং

মহাপিরচালক, কািরগির িশা অিধদর-এর মে ২০২২ সােলর আগ মােসর ১১ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
উপেজলা অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

কািরগির ও িলক িশা ও িশণ েযাপেযাগীরকরণ, মানব সদ উয়ন, অথ িনতক সি অজন এবং জীবনযাার
মােনায়ন।

১.২ অিভল (Mission)
মান স কািরগির ও িলক িশণ িনিত করার লে েয়াজনীয় নীিতমালা ও কম িচ ণয়ন, ক বাবায়ন,আদশ 
িশা ও িশণ িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ উপেজলা অিফেসর কম সাদেনর 

১.  কািরগির  ও  িলক  িশা  এবং  িশেণর  সকল  ে  সা  ও  সমতার  নীিত  িনিত  করা  এবং  েবশগতার
উয়ন ঘটােনা।
২. দশীয় ও আজািতক ম বাজােরর উপেযাগী দ মানব সদ তরী িনিতকরণ
৩. িশ িতােনর সােথ সংেযাগ াপন ও িশা বাপনায় -শাসন জারদার করা
৪. দেশর মহান াধীনতা ের চতনাস ইিতহাস, ঐিতহ ও জাতীয় সংিত সংরন ও িতপালন
৫. আিথ ক ও সদ বাপনার সম বন িনিতকরণ করা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরণ সংেহর মােম দতা িভিক িশা দান।
২. িশক ও কম চারীেদর িশণ ও িশাথেদর দ জনশি িনিতকরণ ও কম সংান
৩. বাংলােদশ কািরগির িশা বাড  কক িশাবষ পী মাতােবক িনধ ািরত সমেয় পাঠদান িনিত করা।
৪. কািরগির িশাথেদর উপি দােনর মােম দির ও  -গাির িশণ িনিত করণ।
৫. িতােন নারী/িবেশষ চািহদা স িশাথর িশণ িনিতকরেণর মােম লধারায় িনেয় আসা।
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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

ছা-ছাী ভিতর হার এনেরালেম হার সংা ৭৩ ৮১% ৯০ ১০০ ১০০ রংর এসিস, বাকািশেবা, কািশঅ বাকািশেবা, একােডিমক সকশন

ঝের পড়ার হার রাধ করণ ঝের পড়ার হার % ৭০ ৭৮ ৮৫ ৯০ ১০০
বাকািশেবা, কািরগির িশা অিধদর, এমইিড,
িশামণালয়

কািরগির িশা বাড  ও একােডিমক
সকশন , রংর টকিনকাল ল ও
কেলজ

ছা- ছাীর অপাত জার সমতা % ৫০ ৮৫ ৯০ ১০০ ১০০ রংর এসিস, বাকািশেবা, কািশঅ
একােডিমক সকশন রংর এসিস,
বাকািশেবা,

*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] কািরগির ও
িলক িশা
এবং িশেণর
সকল ে
সা ও সমতার
নীিত িনিত
করা এবং
েবশগতার
উয়ন ঘটােনা।

২৫

[১.১] িশক ও
কম চারীেদর িশণ
দান

[১.১.১] ইনহাউজ িশণা
িশক

সমি সংা ৪ ৩০ ০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২০ ৫০ ৫০

[১.১.২] ইনহাউজ িশণা
কম চারী

সমি সংা ৩ ৩০ ০ ২০ ১৫ ১৫ ৩০ ৩০

[১.২] নী কে
আিনক যপািত
াপন ও িশা
উপকরন সংহ

[১.২.১] চথ  িশ িবেবর
চােল মাকােবলায়
িববাজােরর উপেযাগী
াব/ওয়াকসপ াপন

সমি সংা ২ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ২

[১.২.২] ািপত আিনক
যপািত

সমি সংা ২ ৬ ৪ ৪ ৩ ২ ৬ ১০ ১০

[১.৩] িশাবষ পী
মাতােবক পািচ
সমাপন

[১.৩.১] সিমার ান
অযায়ী ণী কায ম
পিরচালনা

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০

[১.৪] কািরগির
িশাথেদর উপি
দান

[১.৪.১] উপিা ছাসংা সমি সংা ৪ ১৫৭৮ ১৬০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১০০০ ২০০০ ২০০০

[১.৪.২] উপিা
ছাীসংা

সমি সংা ৩ ৭৫ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫৪ ৮০ ৮০

[১.৫] িতােন
নারী/িবেশষ
চািহদাস
িশাথেদর জ
িবধা ি

[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা
ি

সমি সংা ২ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা
সেদর জ িবধা ি

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৪
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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 

[২] দশীয় ও
আজািতক ম
বাজােরর
উপেযাগী দ
মানব সদ
তরী
িনিতকরণ

১৩

[২.১] ছাছাীেদর
দতা ির লে
িলস কিশন
আেয়াজন

[২.১.১] িলস কিশন
আেয়ািজত

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩০.০৪.২৪ ৩০.০৪.২৫

[২.২] ছাছাীেদর
কম সংােনর লে
জব ফয়ার আেয়াজন

[২.২.১] জব ফয়ার আেয়ািজত তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৫.২৩ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৫.২৪ ৩০.০৫.২৫

[২.৩] সিমনার/
কম শালা/মতিবিনময়
সভা আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা/মতিবিনময়
সভা

সমি সংা ৩ ৪ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৫

[২.৪]
দতািলক
িশণ দান
(বিসক কাস , শট 
কাস , ৩৬০ ঘার
কাস  ইতািদ)

[২.৪.১] িশনাথর সংা সমি সংা ২ ৩৯০ ৬০০ ৪০০ ৩৬০ ৩০০ ০ ০ ৫০০ ৫০০

[৩] িশ
িতােনর সােথ
সংেযাগ াপন
ও িশা
বাপনায় -
শাসন জারদার
করা

১২

[৩.১] িশাথেদর
িশ-কারখানায়
বাব িশণ দান

[৩.১.১] িশ-কারখানায় বাব
িশণা িশাথ্র সংা

সমি সংা ৫ ১১২০ ১৭৭৫ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০ ১৫০০ ১৫০০

[৩.২] কািরগির
িশার
মানেনায়েনর লে
ইাি-ইনিউট
িলংেকজ িকরণ

[৩.২.১] িশ িতােনর সােথ
সমেঝাতা ারক ার

সমি সংা ৩ ১০ ১০ ১০ ৮ ৬ ১০ ১০

[৩.৩] শাসিনক ও
একােডিমক কায ম
জারদারকরন

[৩.৩.১] াস মিনটিরং গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০
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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 

[৪] দেশর মহান
াধীনতা ের
চতনাস
ইিতহাস, ঐিতহ
ও জাতীয়
সংিত সংরন
ও িতপালন

১০

[৪.১] িিভিক
বই ও দিলল িশা
িতানকক
সংহকরন

[৪.১.১] য়ত বই সংা সমি সংা ৫ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[৪.২] জাতীয় িদবস
উদযাপন

[৪.২.১] উদযািপত জাতীয়
িদবস

সমি সংা ৫ ১১ ১১ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১১

[৫] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
সম বন
িনিতকরণ
করা।

১০

[৫.১] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.১.১] অিডট আপি
িনিত

সমি % ৪ ১০ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৮ ৮

[৫.২] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৫.২.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় কায  সািদত

সমি % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[৫.৩] াবর ও
অাবর সির
তািলকা ত ও
হালনাগাদকরন

[৫.৩.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত ও
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ২ ২১.০৫.২১ ০৩.০৪.২২ ১৫.১২.২২ ১৫.০১.২৩ ১৫.০৩.২৩ ০৪.০৯.২৩ ০৪.০৯.২৪
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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%

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
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আিম,  অ,  রংর  টকিনকাল  ল  ও  কেলজ,  মহাপিরচালক,  কািরগির  িশা  অিধদর-এর  িনকট  অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  মহাপিরচালক,  কািরগির  িশা  অিধদর  িহসােব  অ,  রংর  টকিনকাল  ল  ও  কেলজ-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অ
রংর টকিনকাল ল ও কেলজ

তািরখ

মহাপিরচালক
কািরগির িশা অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএমিস ইনিউট ােনজেম কিম

২ আইিপিবএমএস ইনিউট পারফরেম বজড ােনজেম িসেম

৩ আইিস ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন টকেনালিজ

৪ এনএসিডিস াশনাল িল ডেভলপেম কাউিল

৫ এনিভিকউএফ াশনাল টকিনকাল এ ভােকশনাল কায়ািলিফেকশন মওয়াক

৬ এনিসিব াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

৭ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

৮ িভই টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশন এ িনং

৯ িভইএমআইএস
টকিনকাল এ ভােকশনাল এেকশন এ িনং ােনজেম এ ইনফরেমশন
িসেম

১০ বাক বািষ ক কম সাদেনর ি

১১ বাকািশেবা বাংলােদশ কািরগির িশা বাড 
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িশক ও কম চারীেদর িশণ দান
[১.১.১] ইনহাউজ িশণা িশক িশা মনালয়, কািশঅ, আরএসিস িশা মনালয়, কািশঅ, আরএসিস এর কায  সমাির িতেবদন

[১.১.২] ইনহাউজ িশণা কম চারী িশা মনালয়, কািশঅ, আরএসিস িশা মনালয়, কািশঅ, আরএসিস এর কায  সমাির িতেবদন

[১.২] নী কে আিনক যপািত াপন ও
িশা উপকরন সংহ

[১.২.১] চথ  িশ িবেবর চােল মাকােবলায়
িববাজােরর উপেযাগী াব/ওয়াকসপ াপন

িশা মনালয়, কািশঅ, আরএসিস িশা মনালয়, কািশঅ, আরএসিস এর কায  সমাির িতেবদন

[১.২.২] ািপত আিনক যপািত িশা মনালয়, কািশঅ, আরএসিস িশা মনালয়, কািশঅ, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[১.৩] িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন [১.৩.১] সিমার ান অযায়ী ণী কায ম পিরচালনা বাকািশেবা, আরএসিস বাকািশেবা, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[১.৪] কািরগির িশাথেদর উপি দান
[১.৪.১] উপিা ছাসংা কািশঅ, আরএসিস কািশঅ, আরএসিস কায সাদেনর িতেবদন

[১.৪.২] উপিা ছাীসংা কািশঅ, আরএসিস কািশঅ, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[১.৫] িতােন নারী/িবেশষ চািহদাস
িশাথেদর জ িবধা ি

[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা ি কািশঅ, আরএসিস কািশঅ, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা সেদর জ িবধা ি কািশঅ, আরএসিস কািশঅ, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[২.১] ছাছাীেদর দতা ির লে িলস
কিশন আেয়াজন

[২.১.১] িলস কিশন আেয়ািজত কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[২.২] ছাছাীেদর কম সংােনর লে জব
ফয়ার আেয়াজন

[২.২.১] জব ফয়ার আেয়ািজত কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[২.৩] সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভা
আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[২.৪] দতািলক িশণ দান (বিসক
কাস , শট  কাস , ৩৬০ ঘার কাস  ইতািদ)

[২.৪.১] িশনাথর সংা কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[৩.১] িশাথেদর িশ-কারখানায় বাব িশণ
দান

[৩.১.১] িশ-কারখানায় বাব িশণা িশাথ্র
সংা

কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস ,এমওইউ
িশকারখানা

কািশঅ,বাকািশেবা, আরএসিস ,এমওইউ িশকারখানা এর
কায সাদেনর িতেবদন

[৩.২] কািরগির িশার মানেনায়েনর লে
ইাি-ইনিউট িলংেকজ িকরণ

[৩.২.১] িশ িতােনর সােথ সমেঝাতা ারক ার আরএসিস , িশকারখানা আরএসিস , িশকারখানা এর ি সাদেনর িতেবদন

[৩.৩] শাসিনক ও একােডিমক কায ম
জারদারকরন

[৩.৩.১] াস মিনটিরং আরএসিস এর িতান ধান ও িবভাগীয় ধান
আরএসিস এর িতান ধান ও িবভাগীয় ধান এর
কায সাদেনর িতেবদন

[৪.১] িিভিক বই ও দিলল িশা
িতানকক সংহকরন

[৪.১.১] য়ত বই সংা এনিসিব,বাকািশেবা, আরএসিস , এনিসিব,বাকািশেবা, আরএসিিসএর কায সাদেনর িতেবদন

[৪.২] জাতীয় িদবস উদযাপন [৪.২.১] উদযািপত জাতীয় িদবস আরএসিস ও জলা শাসন আরএসিস , জলা শাসন এর কায সাদেনর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৫.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [৫.১.১] অিডট আপি িনিত কািশঅ,আরএসিস,এমইিড, অিডট অিধদর
কািশঅ,আরএসিস,এমইিড, অিডট অিধদেরর িতেবদন ও
মাণক

[৫.২] বািষ ক য় পিরকনা বাবায়ন [৫.২.১] য় পিরকনা অযায়ী য় কায  সািদত কািশঅ, আরএসিস কািশঅ, আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন

[৫.৩] াবর ও অাবর সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরন

[৫.৩.১] াবর ও অাবর সির তািলকা তত ও
হালনাগাদত

আরএসিস , আরএসিস এর কায সাদেনর িতেবদন
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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
জাতীয় িদবস উদযাপন উদযািপত জাতীয় িদবস জলা শাসেকর কায ালয়, রংর প যাগােযাগ ও সরাসির

াবর ও অাবর সির তািলকা ত ও হালনাগাদকরন াবর ও অাবর সির তািলকা তত ও হালনাগাদত রংর িস কেপ ােরশন প যগােযােগর মােম
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


