
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, ২০২২

জাতীয় কিউটার িশণ ও গেবষণা একােডমী

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, ২০২২
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অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

মানসত
আইিস
িশেণর েযাগ
সসারণ;

২৫

[১.১] মািমক ও উমািমক পয ােয়র ল, কেলজ,
মাাসা ও কািরগির িশা িতােনর িশকগেণর
িশণ (৩০ িদন)।

[১.১.১] আইিস িবষেয়
িশণা িশক।

সংা ৫ ৪৯৫ ৪৯৩ ৪৯২ ৪৯১ ৪৯০ ১৯১

[১.২] িশিত বকার বক ও ব মিহলােদর
িশিত  পশাজীবী ও উোা িহেসেব গেড়
তালার লে িশণ।

[১.২.১] িশিত  পশাজীবী ও
উোা।

সংা ৬ ১৯০৫ ১৯০৩ ১৯০২ ১৯০১ ১৯১০ ১৮১

[১.৩] াািমং িবষেয় দতা অজেনর লে
িশণ ।

[১.৩.১] াািমং িবষেয়
িশণাথ।

সংা ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৪৫

[১.৪] [১.৪] ল ও কেলেজর িশকগেণর আইিস
িবষেয় িশণ(১৪িদন)

[১.৪.১] িশণা আইিস
িবষেয় িশক।

সংা ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৭

[১.৫] দ মানব সদ উয়েন আইিস িবষেয়
িশণ (১মাস/৬মাস)।

[১.৫.১] িশণা িশাথ। সংা ৪ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৯৯

২
ািতািনক
সমতা ি;

২০

[২.১] নকটার এর ৯ম ড ও ত পয ােয়র
কম চারীেদর আইিস িবষেয় িশণ।

[২.১.১] িশিণা িশক-
কম কতা

সংা ৫ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১০

[২.২] নকটার এর ১০ম ড হেত তদিন পয ােয়র
কম চারীেদর আইিস িশণ।

[২.২.১] িশণা কম চারী। সংা ৫ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪৪ ৩৫

[২.৩] িশণ কােয  বহােরর জ আিনক
কিউটার য়।

[২.৩.১] য়ত কিউটার। সংা ৩ ৪৪ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৭

[২.৪] নকটার এর িমশন ও িভশেনর সংেগ সংগিতণ 
গেবষণা।

[২.৪.১] পিরচািলত গেবষণা সংা ৩ ১

[২.৫] একােডমীর কম কতা-কম চািরেদর পশাগত
দতা ির লে লািন ং সশন পিরচালনা;

[২.৫.১] পিরচািলত লািন ং সশন সংা ৪ ৩ ২ ১

৩
িশেণর ে
াতা ও সমতা
িনিতকরণ;

১৫
[৩.১] দ মানব সদ উয়েন িশিত বক ও ব
মিহলােদর আইিস িবষেয় িশণ।

[৩.১.১] িশণা ষ
িশণাথ।

সংা ৫ ২২৮৫ ২২৫০ ২২০০ ২১২৫ ২১০০ ৫৬৯



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, ২০২২
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.১] দ মানব সদ উয়েন িশিত বক ও ব
মিহলােদর আইিস িবষেয় িশণ।

[৩.১.২] িশণা মিহলা
িশণাথ।

সংা ৫ ৪৪৫ ৪৪০ ৪৩৫ ৪৩০ ৪২০ ১২৪

[৩.২] িবেশষ চািহদা স ি ও  -গাীর
সদেদর আইিস িবষেয় িশণ।

[৩.২.১] িশণা িবেশষ চািহদা
স ও  -গাীর সদ।

সংা ৫ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৫ ৬

৪

িের চতনা
এবং দশীয়
সংিতর িবকাশ
সাধন।

১০

[৪.১] ি িবষয়ক সিমনার/আেলাচনা সভা।
[৪.১.১] আেয়ািজত
সিমনার/আেলাচনা সভা/

সংা ২ ১

[৪.২] ি িভিক বই ও দিলল
সরবরাহ/সংহকরণ/ িশণাথেদর দান/
অবিহতকরণ।

[৪.২.১] সংহত ি িভিক
বই/দিলল

সংা ২ ৫৫ ৫২ ৫১ ৫০ ৪৮ ২৫

[৪.৩] দশীয় সংিতর িবকাশ সাধন।
[৪.৩.১] আেয়ািজত সাংিতক
অান

সংা ২ ২ ১ ১

[৪.৪] জাতীয় ও আজািতক িদবসসহ উদযাপন। [৪.৪.১] িদবসসহ পালন সংা ৪ ৭ ৭ ৭ ৭ ৭ ১

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 ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৯, 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%

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 ১.০৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.১৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ .৭২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৪২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৬৬

*সামিয়ক (provisional) ত


