
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

বসরকারী িশা িতান িশক ও কম চারী অবসর িবধা বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
অবসরা িশক-
কম চারীেদর অবসর ভাতার
আেবদন অনলাইেন হণ।

২০

[১.১] অবসর িবধা দােনর লে এমিপও
িশক-কম চারীেদর অবসর ভাতার আেবদন
অনলাইেন হণ।

[১.১.১] অনলাইেন আেবদন
হণ

সংা ১৫ ১২৫০০ ১১২৫০ ১০০০০ ৮৭৫০ ৭৫০০ ৩৬৭৩

[১.২] এমিপও িশক-কম চারীগণ অবসর
হণ, পদতাগ অথবা ্◌ বরণ করেল তােদর
া পনসন িবধার জ এখােন আেবদন
কেরন।

[১.২.১] আেবদন যাচাই-বাছাই
করণ

সংা ৫ ১২৫০০ ১১২৫০ ১০০০০ ৮৭৫০ ৭৫০০ ৩৬৭৩

২

সংি িশক-
কম চারীেদর িনকট ইএফ
এর মােম অবসর িবধার
অথ  রণ।

২০

[২.১] এমিপও অবসরা িশক-
কম চারীেদর অবসর ভাতার অথ  ইএফর
মােম রেণর বাকরণ।

[২.১.১] িবইএফএন এর
মােম রণত অথ 

সংা ১৫ ৮৩৬৫ ৭৫২৯ ৬৬৯২ ৫৮৫৬ ৫০১৯ ২৩২৭

[২.২] িশক-কম চারীেদর াংক িহসাব নর
মাউিশ অিধদেরর ইএমআইএস এবং মাাসা
িশা অিধদেরর মিমস এর সােথ ভিরফাই
কের িহসাব নর িনিত করা হয়।

[২.২.১] বাড  সভায় অেমাদন
এবং নিথ উপাপন করা।

সংা ৫ ৮৩৬৫ ৭৫২৯ ৬৬৯২ ৫৮৫৬ ৫০১৯ ২৩২৭

৩
া আেবদনসেহর অিডট
কায ম সকরণ।

২০

[৩.১] অনলাইেন া আেবদনসহ অিডট
কায ম স করা।

[৩.১.১] সত অিডট সংা ১০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৩৬৭৩

[৩.২] িশক-কম চারীেদর দ তের সােথ
মাউিশ অিধদেরর ইএমআইএস এবং মাাসা
িশা অিধদেরর মিমস এর সােথ ভিরফাই
কের অিডট স কের াতা িনধ ারণ করা
হয়।

[৩.২.১] ইএমআইএস এর
সােথ িশক-কম চারীেদর ত
ভিরফাই করা।

সংা ১০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ২৩২৭



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১৭, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
আপিত আেবদনসেহর
অিডট আপির িনির
েয়াজনীয় বা হণ।

১০

[৪.১] অিডট িনির পর আপিত
আেবদনসহ পরবতেত িনির লে
কায ম হণ।

[৪.১.১] অিডট আপি
উেখব ক মইল অথবা প
রণ।

সংা ৫ ১৭০০ ১৫৩০ ১৩৬০ ১১৯০ ১০২০ ১৩৪৬

[৪.২] তের গরিমল অথবা কাগজপে কান
সমা থাকেল এবং চািহদা থাকেল মইল দান
করা হয়। পরবতেত কাগজপ াি সােপে
উ িশক-কম চারীর আেবদন িনি করা
হয়।

[৪.২.১] আপির জমাত
কাগজপসেহর অিডট
িনি করা।

সংা ৫ ১৭০০ ১৫৩০ ১৩৬০ ১১৯০ ১০২০ ৬৭১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
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কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
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অসাধারণ
অিত
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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 ১

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১

*সামিয়ক (provisional) ত


