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ফাাংরাদদ শশু একাদেভী 

দদাদের চত্বয ড়ক 

াফাগ, ঢাকা-১০০০ 

www.shishuacademy.gov.bd 

 

স্মাযক নাং : ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০১.১৭-১৬০৭(৪)                               তাশযখ : ০২.০৭.২০১৮ শি.     

 

শফলে : ২০১৭-২০১৮ অথ © ফছদযয ফাশল©ক কভ ©ম্পাদন চুশি (APA)-এয ত্রৈভাশক (এশির - জুন) ২০১৮  

          িশতদফদন দিযণ িদে। 

   

সূৈ : ৩২.০০.০০০০.০৯২.০৩৩.০১৯(অাং-১).১৬.৩১, তাশযখ : ১৯.০৬.২০১৮ শি:  

 

উযু ©ি শফলে  সূদৈয শযদিশিদত শফনদে জানাদনা মাদে দম , ভশরা  শশু শফলেক ভন্ত্রণারদেয চাশদা 

দভাতাদফক াংযুি ছক অনুমােী ফাাংরাদদ শশু একাদেভীয ফাশল ©ক কভ©ম্পাদন চুশিয ত্রৈভাশক (এশির - 

জুন) ২০১৮ অগ্রগশতয িশতদফদন িদোজনীে ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য এতদদে দিযণ কযা দরা।  

 

াংযুশি : ফণ ©না দভাতাদফক - ০৬ াতা। 

 

 

 

 

 

 

সচিব 

মচহলা ও চিশু চবষয়ক মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেি সচিবালয়, ঢাকা। 

 

 আনজীর চলটন 

পচরিালক 

বাাংলাদেি চিশু একাদেমী । 

ফ ান : ৯৫৫০৩১৭ 

ই-ফমইল : info.shishuacademy@gmail.com 

 

অনুশরশ : দে  জ্ঞাতাদথ ©  কামা ©দথ © 
 

১। জনাফ নুরুন্নাায দফগভ, শশনেয কাযী িধান (প্লাউ ইউশনট), ভশরা  শশু শফলেক ভন্ত্রণারে ,  

    ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা। 

২। দিাগ্রাভায, ভশরা  শশু শফলেক ভন্ত্রণারে , ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা। 

৩। শ.এ. টু শযচারক, বাাংলাদেি চিশু একাদেমী, ঢাকা। 

৪। অশপ কশ। 
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ফাশল ©ক কভ©ম্পাদন চুশিয ত্রৈভাশক (এশির-জুন) ২০১৮ ফাস্তফােন অগ্রগশতয িশতদফদন  

দকন - ৩ 

দকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাশধকায, কাম ©ক্রভ, কভ ©ম্পাদন সূচক এফাং রিযভাৈা 

 

দকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুশি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

শবশিফছয 

(Base 

Year) 
2015-16 

িকৃত 

অজ©ন * 

2016-

17 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক 

অজণন  

(এশির-জুন 

২০১৮) 

        অাধাযণ অশত 

উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত 

ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

        ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

 

 

 

(১) শশুয দভধা 

ভনন শফকাদয 

ভাধ্যদভ আদ ণ 

নাগশযক 

শাদফ গদড় 

দতারা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬০ 

১.১ শশুদদয 

াাংস্কৃশতক িশিণ 

িদান। 

১.১.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(াজায) 

০৭.০০ ২৫ ৩০ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ - 

১.২ শশুদতাল গ্রন্থ 

িকা 

১.২.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(টি) 

০৬.০০ ৫১ ৪৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৮ 

১.৩ শশুদদয 

রাইদেশয ব্যফাদয 

সুদমাগ িদান। 

১.৩.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ০৫.০০ ৯৫০০ ১০০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ২৫৫৫ 

১.৪ শশু পুযস্কায 

িদান। 

১.৪.১ উকাযদবাগী 

শশু াংখ্যা 

াংখ্যা ০৫.০০ ১.৬০ ১.৬৫ ২.৩৫ ২.৩০ ২.২৫ ২.২০ ২.১৫ - 

১.৫ শশুয শফকাদ 

িাযশিক শিা 

িদান। 

১.৫.১ 

উকাযদবাগী শশু 

াংখ্যা ০৫.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৫০০ - 
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দকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুশি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

শবশিফছয 

(Base 

Year) 
2015-16 

িকৃত 

অজ©ন * 

2016-17 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক 

অজণন  

(এশির-জুন 

২০১৮) 

        অাধাযণ অশত 

উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত 

ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

        ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দকৌরগত উদেশ্যমূ 

  ১.৬ শশু শফকা দকন্দ্র 

শযচারনা। 

১.৬.১ সুশফধাফশিত 

উকাযদবাগী শশু 

াংখ্যা ৫.০০ ৬০০ ৭৪০ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২৫ ৭২০ - 

১.৭ শশু জাদুঘয 

শযদ ণদনয ভাধ্যদভ 

দদ  শফদদদয 

ইশতা ঐশতয 

ম্পদকণ শশুদদয 

শযশচত কযাদনা। 

১.৭.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৫.০০ ৫৫০০ ৭০০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৬০০ ৭৪০০ ২০০ ১৮৪৯ 

১.৮ শশুয ভনন, দভধা 

 াাংস্কৃশতক শফকা। 

১.৮.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(রি) 

৫.০০ ২.২০ ২.৫০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭৫ ২.৭০ - 

১.৯ শশুদদয উদ্ভাফনী 

িভতা বৃশিদত ােতা 

এফাং তাদদয শনভ ণর 

শফদনাদদনয ব্যফস্থা 

গ্রদণয রদিয শশু 

আনন্দদভরা আদোজন। 

১.৯.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(রি) 

 

৫.০০ ১.৩০ ১.৫০ ২.০০ ১.৯৫ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ১,৯৫৬০০ 

১.১০ শশুয শফকাদ 

িাযশিক শিা 

িকদেয ভাধ্যদভ ২০ টি 

দে-দকোয দন্টায 

শযচারনা। 

১.১০.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৪.০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ - 

১.১১ কুইজ  শফতকণ 

উৎফ 

১.১১.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৪.০০ ১৯০০০ ২০৮০০০ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০ - 

১.১২ ফইড়া, ফাাংরা 

ফানান  উচ্চাযণ এফাং 

ক্ষুদদ দরখক কাম©ক্রভ 

১.১২.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৪.০০ ২১০০ ২২২০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ - 
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দকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুশি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

শবশিফছয 

(Base 

Year) 
2015-16 

িকৃত 

অজ©ন * 

2016-17 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক 

অজণন 

(এশির-জুন 

২০১৮) 

        অাধাযণ অশত 

উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত 

ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

        ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

২. শশু অশধকায 

িশতষ্ঠা। 

 

 

 

২০ 

(২.১) শশু অশধকায 

ম্পদকণ দচতনতায 

রদি শশু শদফ  

শশু অশধকায প্তা 

উদমান। 

২.১.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(রি) 

৮.০০ ৫.০০ ৫.৫০ ৬.০০ ৫.৯০ ৫.৮০ ৫.৭০ ৫.৬০ - 

(২.২) িাযশিক শিা 

িদাদনয ভাধ্যদভ 

শশুদদয শিা গ্রদণয 

সুদমাগ শনশিত কযা। 

২.২.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৭.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ - 

(২.৩) শশু অশধকায 

ফাস্তফােদনয রদিয 

শশুদদয শফশবন্ন 

কাম©ক্রভ গ্রণ। 

২.৩.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(রি) 

৫.০০ ১২.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৫.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ - 
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ফাাংরাদদ শশু একাদেভীয আফশশ্যক দকৌরগত উদেশ্যমূ 

দকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

 (Activities) 

কভ ©ম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

(Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক অজণন 

(এশির-জুন ২০১৮) 

অাধাযণ অশত উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক 

কর্িসম্পাদন চুর্ি 

বাস্তবায়ন 
6 

২০১৬-১৭ অথ©ফছরযয খড়া 

ফার্ল িক কভ©ম্পাদন চুর্ি 

দার্খর 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে খড়া চুর্ি 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবারগ দার্খরকৃত  
তার্যখ ১ ১৯ মভ ২২ মভ ২৪ মভ ২৫ মভ ২৬ মভ 

 

১৮ দভ ২০১৭ 

ভাঠমা ©ময়য কামা©রয়মূরয 

রে ২০১৬-১৭ অথ ©ফছরযয 

ফার্ল িক কভ©ম্পাদন  চুর্ি 

স্বাক্ষয 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে চুর্ি 

স্বাক্ষর্যত 
তার্যখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

 

 

১৩ জুন ২০১৭ 

২০১৫-১৬ অথ ©ফছরযয ফাশল ©ক 

কভ©ম্পাদন চুর্িয মূল্যায়ন 

প্রর্তরফদন দার্খর 

র্নধা ©র্যত তার্যরখ মূল্যায়ন প্রর্তরফদন 

দার্খরকৃত  
তার্যখ ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

 

১১ জুরাই ২০১৭ 

২০১৬-১৭ অথ ©ফছরযয ফাশল ©ক 

কভ©ম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন 

র্যফীক্ষণ 

ত্রৈভার্ক প্রর্তরফদন দার্খরকৃত  ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

 

০১ 

২০১৬-১৭ অথ ©ফছরযয ফাশল ©ক 

কভ©ম্পাদন চুর্িয অধ©ফাশল ©ক 

মূল্যায়ন প্রর্তরফদন দার্খর 

র্নধা ©র্যত তার্যরখ অধ©ফাশল ©ক মূল্যায়ন 

প্রর্তরফদন দার্খরকৃত 
তার্যখ ১ ২২ জানুয়ার্য ২৩ জানুয়ার্য ২৪ জানুয়ার্য 

২৫ 

জানুয়ার্য 

২৬ 

জানুয়ার্য 

 

০৩ জানুোশয ২০১৭ 

ফাশল ©ক কভ©ম্পাদন চুর্িয 

রে ংর্িষ্ট কভ ©কতা©মদয 

প্ররণাদনা প্রদান 

ত্রফরদর্ক প্রর্ক্ষরণ মপ্রর্যত কভ©কতা © ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

- 
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দকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

 (Activities) 

কভ ©ম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক অজণন 

(এশির-জুন ২০১৮) 

অাধাযণ অর্ত উত্তর্ 

 

উত্তর্ 

 

চলর্ত র্ান 

 
চলর্তর্াঙ্গনর র্নঙ্গে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতা ও 

ননর্তকতার উন্নয়ন 
৩ 

 

যকার্য কভ©ম্পাদন 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ 

র্ফর্বন্ন র্ফলরয় 

কভ ©কতা©/কভ©চাযীরদয জন্য 

প্রর্ক্ষণ আরয়াজন 

প্রর্ক্ষরণয ভয় জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

 

 

১২ 

জাতীয় শুদ্ধাচায মকৌর 

ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথ িফছরযয শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

কভ ©র্যকল্পনা এফং ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ 

কাঠারভা প্রণীত ও দার্খরকৃত 

তার্যখ ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

 

১৩ জুরাই ২০১৭ 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায ভরে ত্রৈভার্ক  

র্যফীক্ষণ প্রর্তরফদন দার্খরকৃত 
ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

০১ 

তথ্য অর্িকার ও 

স্বপ্রঙ্গ ার্দত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 100 90 80 70 60 

 

১০০ 

ফার্ল িক প্রর্তরফদন প্রণয়ন ও 

প্রকা 
ফার্ল িক প্রর্তরফদন ওরয়ফাইরে প্রকার্ত তার্যখ ১ ১৫ অরটাফয ২৯ অরটাফয ১৫ নরবম্বয 

৩০ 

নরবম্বয 
১৫ র্িরম্বয 

 

১৫ অদটাফয ২০১৭ 

কাম©দ্ধর্ত ও মফায 

ভারনান্নয়ন 
৫ 

ই-পাইর্রং দ্ধর্ত প্রফতিন ই-পাইর্রং দ্ধর্ত প্রফর্তিত তার্যখ ১ ২৮ মপব্রুয়ার্য ৩০ ভাচ ি ৩০ এর্প্রর ৩১ মভ ২৯ জুন ০২ জুরাই ২০১৭ 

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূরফ ি 

ংর্িষ্ট কভ ©চাযীয র্আযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও মনন 

ভঞ্জুর্যৈ যুগৎ জার্য 

র্নর্িতকযণ  

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূরফ ি ংর্িষ্ট 

কভ িচাযীয র্আযএর, ছুটি নগদায়ন ও 

মনন ভঞ্জুর্যৈ যুগৎ জার্যকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

১০০ 
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দকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ ণম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক অজণন 

(এশির-জুন ২০১৮) 

অাধাযণ অশত উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

মফা প্রর্ক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম©ক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/ংস্থায কভরক্ষ একটি অনরাইন 

মফা চালুকৃত 
তার্যখ ১ ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য ২৮ মপব্রুয়ার্য - - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 

 
দপ্তয/ংস্থায কভরক্ষ ৩ টি মফাপ্রর্ক্রয়া 

জীকৃত 
তার্যখ ১ ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য ২৮ মপব্রুয়ার্য - - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 

অর্বরমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 
র্নষ্পর্িকৃত অর্বরমাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

 

১০০% 

কভ ি র্যরফ উন্নয়ন ৩ 

অর্প বফন ও আর্েনা 

র্যচ্ছন্ন যাখা 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে অর্প বফন 

ও আর্েনা র্যচ্ছন্ন 
তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য - - 

০২ জুরাই ২০১৭ 

(শনেশভত) 

মফা প্রতযাী এফং দ িনাথীরদয 

জন্য েয়ররে অরক্ষাগায 

(waiting room)  এয 

ব্যফস্থা কযা  

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে মফা 

প্রতযাী এফং দ িনাথীরদয জন্য 

েয়ররে অরক্ষাগায  চালুকৃত 

তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য - - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 

মফায ভান ম্পরকি 

মফাগ্রীতারদয ভতাভত 

র্যফীক্ষরণয ব্যফস্থা চালু কযা 

মফায ভান ম্পরকি মফাগ্রীতারদয 

ভতাভত র্যফীক্ষরণয ব্যফস্থা চালুকৃত 
তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য - - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 

আর্থ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
১ 

অর্িে আর্ি র্নষ্পর্ি 

কাম©ক্ররভয উন্নয়ন 

 

ফছরয অর্িে আর্ি র্নষ্পর্িকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

৭টি আশি শনষ্পশি 

দেদছ। 
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ফাাংরাদদ শশু একাদেভী 

দদাদের চত্বয ড়ক 

াফাগ, ঢাকা-১০০০ 

www.shishuacademy.gov.bd 

 

স্মাযক নাং : ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০১.১৭-১৬০৭(৪)                               তাশযখ : ০২.০৭.২০১৮ শি.     

 

শফলে : ২০১৭-২০১৮ অথ © ফছদযয ফাশল©ক কভ ©ম্পাদন চুশি (APA)-এয ত্রৈভাশক (এশির - জুন) ২০১৮  

          িশতদফদন দিযণ িদে। 

   

সূৈ : ৩২.০০.০০০০.০৯২.০৩৩.০১৯(অাং-১).১৬.৩১, তাশযখ : ১৯.০৬.২০১৮ শি:  

 

উযু ©ি শফলে  সূদৈয শযদিশিদত শফনদে জানাদনা মাদে দম , ভশরা  শশু শফলেক ভন্ত্রণারদেয চাশদা 

দভাতাদফক াংযুি ছক অনুমােী ফাাং রাদদ শশু একাদেভীয ফাশল ©ক কভ©ম্পাদন চুশিয ত্রৈভাশক (এশির - 

জুন) ২০১৮ অগ্রগশতয িশতদফদন িদোজনীে ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য এতদদে দিযণ কযা দরা।  

 

াংযুশি : ফণ ©না দভাতাদফক - ০৬ াতা। 

 

 

 

 

 

 

সচিব 

মচহলা ও চিশু চবষয়ক মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেি সচিবালয়, ঢাকা। 

 

 আনজীর চলটন 

পচরিালক 

বাাংলাদেি চিশু একাদেমী । 

ফ ান : ৯৫৫০৩১৭ 

ই-ফমইল : info.shishuacademy@gmail.com 

 

অনুশরশ : দে  জ্ঞাতাদথ ©  কামা ©দথ © 
 

১। জনাফ নুরুন্নাায দফগভ, শশনেয কাযী িধান (প্লাউ ইউশনট), ভশরা  শশু শফলেক ভন্ত্রণারে ,  

    ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা। 

২। দিাগ্রাভায, ভশরা  শশু শফলেক ভন্ত্রণারে , ফাাংরাদদ শচফারে, ঢাকা। 

৩। শ.এ. টু শযচারক, বাাংলাদেি চিশু একাদেমী, ঢাকা। 

৪। অশপ কশ। 
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ফাশল ©ক কভ©ম্পাদন চুশিয ত্রৈভাশক (এশির-জুন) ২০১৮ ফাস্তফােন অগ্রগশতয িশতদফদন  

দকন - ৩ 

দকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাশধকায, কাম ©ক্রভ, কভ ©ম্পাদন সূচক এফাং রিযভাৈা 

 

দকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুশি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

শবশিফছয 

(Base 

Year) 
2015-16 

িকৃত 

অজ©ন * 

2016-

17 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক 

অজণন  

(এশির-জুন 

২০১৮) 

        অাধাযণ অশত 

উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত 

ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

        ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

 

 

 

(১) শশুয দভধা 

ভনন শফকাদয 

ভাধ্যদভ আদ ণ 

নাগশযক 

শাদফ গদড় 

দতারা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬০ 

১.১ শশুদদয 

াাংস্কৃশতক িশিণ 

িদান। 

১.১.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(াজায) 

০৭.০০ ২৫ ৩০ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ - 

১.২ শশুদতাল গ্রন্থ 

িকা 

১.২.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(টি) 

০৬.০০ ৫১ ৪৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৮ 

১.৩ শশুদদয 

রাইদেশয ব্যফাদয 

সুদমাগ িদান। 

১.৩.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ০৫.০০ ৯৫০০ ১০০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৯১৩ 

১.৪ শশু পুযস্কায 

িদান। 

১.৪.১ উকাযদবাগী 

শশু াংখ্যা 

াংখ্যা ০৫.০০ ১.৬০ ১.৬৫ ২.৩৫ ২.৩০ ২.২৫ ২.২০ ২.১৫ - 

১.৫ শশুয শফকাদ 

িাযশিক শিা 

িদান। 

১.৫.১ 

উকাযদবাগী শশু 

াংখ্যা ০৫.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৫০০ - 
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দকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুশি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

শবশিফছয 

(Base 

Year) 
2015-16 

িকৃত 

অজ©ন * 

2016-17 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক 

অজণন  

(এশির-জুন 

২০১৮) 

        অাধাযণ অশত 

উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত 

ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

        ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দকৌরগত উদেশ্যমূ 

  ১.৬ শশু শফকা দকন্দ্র 

শযচারনা। 

১.৬.১ সুশফধাফশিত 

উকাযদবাগী শশু 

াংখ্যা ৫.০০ ৬০০ ৭৪০ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২৫ ৭২০ - 

১.৭ শশু জাদুঘয 

শযদ ণদনয ভাধ্যদভ 

দদ  শফদদদয 

ইশতা ঐশতয 

ম্পদকণ শশুদদয 

শযশচত কযাদনা। 

১.৭.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৫.০০ ৫৫০০ ৭০০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৬০০ ৭৪০০ ২০০ ১১৭৭ 

১.৮ শশুয ভনন, দভধা 

 াাংস্কৃশতক শফকা। 

১.৮.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(রি) 

৫.০০ ২.২০ ২.৫০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭৫ ২.৭০ - 

১.৯ শশুদদয উদ্ভাফনী 

িভতা বৃশিদত ােতা 

এফাং তাদদয শনভ ণর 

শফদনাদদনয ব্যফস্থা 

গ্রদণয রদিয শশু 

আনন্দদভরা আদোজন। 

১.৯.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(রি) 

 

৫.০০ ১.৩০ ১.৫০ ২.০০ ১.৯৫ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ১,৯৫৬০০ 

১.১০ শশুয শফকাদ 

িাযশিক শিা 

িকদেয ভাধ্যদভ ২০ টি 

দে-দকোয দন্টায 

শযচারনা। 

১.১০.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৪.০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ - 

১.১১ কুইজ  শফতকণ 

উৎফ 

১.১১.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৪.০০ ১৯০০০ ২০৮০০০ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০ - 

১.১২ ফইড়া, ফাাংরা 

ফানান  উচ্চাযণ এফাং 

ক্ষুদদ দরখক কাম©ক্রভ 

১.১২.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৪.০০ ২১০০ ২২২০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ - 
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দকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুশি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

শবশিফছয 

(Base 

Year) 
2015-16 

িকৃত 

অজ©ন * 

2016-17 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক 

অজণন 

(এশির-জুন 

২০১৮) 

        অাধাযণ অশত 

উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত 

ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

        ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

২. শশু অশধকায 

িশতষ্ঠা। 

 

 

 

২০ 

(২.১) শশু অশধকায 

ম্পদকণ দচতনতায 

রদি শশু শদফ  

শশু অশধকায প্তা 

উদমান। 

২.১.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(রি) 

৮.০০ ৫.০০ ৫.৫০ ৬.০০ ৫.৯০ ৫.৮০ ৫.৭০ ৫.৬০ - 

(২.২) িাযশিক শিা 

িদাদনয ভাধ্যদভ 

শশুদদয শিা গ্রদণয 

সুদমাগ শনশিত কযা। 

২.২.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা ৭.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ - 

(২.৩) শশু অশধকায 

ফাস্তফােদনয রদিয 

শশুদদয শফশবন্ন 

কাম©ক্রভ গ্রণ। 

২.৩.১ উকাযদবাগী 

শশু 

াংখ্যা 

(রক্ল) 

৫.০০ ১২.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৫.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ - 
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ফাাংরাদদ শশু একাদেভীয আফশশ্যক দকৌরগত উদেশ্যমূ 

দকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

 (Activities) 

কভ ©ম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

(Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক অজণন 

(এশির-জুন ২০১৮) 

অাধাযণ অশত উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক 

কর্িসম্পাদন চুর্ি 

বাস্তবায়ন 
6 

২০১৬-১৭ অথ©ফছরযয খড়া 

ফার্ল িক কভ©ম্পাদন চুর্ি 

দার্খর 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে খড়া চুর্ি 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবারগ দার্খরকৃত  
তার্যখ ১ ১৯ মভ ২২ মভ ২৪ মভ ২৫ মভ ২৬ মভ 

 

১৮ দভ ২০১৭ 

ভাঠমা ©ময়য কামা©রয়মূরয 

রে ২০১৬-১৭ অথ ©ফছরযয 

ফার্ল িক কভ©ম্পাদন  চুর্ি 

স্বাক্ষয 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে চুর্ি 

স্বাক্ষর্যত 
তার্যখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

 

 

১৩ জুন ২০১৭ 

২০১৫-১৬ অথ ©ফছরযয ফাশল ©ক 

কভ©ম্পাদন চুর্িয মূল্যায়ন 

প্রর্তরফদন দার্খর 

র্নধা ©র্যত তার্যরখ মূল্যায়ন প্রর্তরফদন 

দার্খরকৃত  
তার্যখ ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

 

১১ জুরাই ২০১৭ 

২০১৬-১৭ অথ ©ফছরযয ফাশল ©ক 

কভ©ম্পাদন চুর্ি ফাস্তফায়ন 

র্যফীক্ষণ 

ত্রৈভার্ক প্রর্তরফদন দার্খরকৃত  ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

 

০১ 

২০১৬-১৭ অথ ©ফছরযয ফাশল ©ক 

কভ©ম্পাদন চুর্িয অধ©ফাশল ©ক 

মূল্যায়ন প্রর্তরফদন দার্খর 

র্নধা ©র্যত তার্যরখ অধ©ফাশল ©ক মূল্যায়ন 

প্রর্তরফদন দার্খরকৃত 
তার্যখ ১ ২২ জানুয়ার্য ২৩ জানুয়ার্য ২৪ জানুয়ার্য 

২৫ 

জানুয়ার্য 

২৬ 

জানুয়ার্য 

 

০৩ জানুোশয ২০১৭ 

ফাশল ©ক কভ©ম্পাদন চুর্িয 

রে ংর্িষ্ট কভ ©কতা©মদয 

প্ররণাদনা প্রদান 

ত্রফরদর্ক প্রর্ক্ষরণ মপ্রর্যত কভ©কতা © ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

- 

 



E:\Shishu Academy\WEb doccument\APA (April-June 2018).doc 17 

-5- 

দকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

 (Activities) 

কভ ©ম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক অজণন 

(এশির-জুন ২০১৮) 

অাধাযণ অর্ত উত্তর্ 

 

উত্তর্ 

 

চলর্ত র্ান 

 
চলর্তর্াঙ্গনর র্নঙ্গে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতা ও 

ননর্তকতার উন্নয়ন 
৩ 

 

যকার্য কভ©ম্পাদন 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রর্ক্ষণ 

র্ফর্বন্ন র্ফলরয় 

কভ ©কতা©/কভ©চাযীরদয জন্য 

প্রর্ক্ষণ আরয়াজন 

প্রর্ক্ষরণয ভয় জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

 

 

- 

জাতীয় শুদ্ধাচায মকৌর 

ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথ িফছরযয শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

কভ ©র্যকল্পনা এফং ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ 

কাঠারভা প্রণীত ও দার্খরকৃত 

তার্যখ ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

 

১৩ জুরাই ২০১৭ 

র্নধ িার্যত ভয়ীভায ভরে ত্রৈভার্ক  

র্যফীক্ষণ প্রর্তরফদন দার্খরকৃত 
ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

০১ 

তথ্য অর্িকার ও 

স্বপ্রঙ্গ ার্দত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 100 90 80 70 60 

 

১০০ 

ফার্ল িক প্রর্তরফদন প্রণয়ন ও 

প্রকা 
ফার্ল িক প্রর্তরফদন ওরয়ফাইরে প্রকার্ত তার্যখ ১ ১৫ অরটাফয ২৯ অরটাফয ১৫ নরবম্বয 

৩০ 

নরবম্বয 
১৫ র্িরম্বয 

 

১৫ অদটাফয ২০১৭ 

কাম©দ্ধর্ত ও মফায 

ভারনান্নয়ন 
৫ 

ই-পাইর্রং দ্ধর্ত প্রফতিন ই-পাইর্রং দ্ধর্ত প্রফর্তিত তার্যখ ১ ২৮ মপব্রুয়ার্য ৩০ ভাচ ি ৩০ এর্প্রর ৩১ মভ ২৯ জুন ০২ জুরাই ২০১৭ 

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূরফ ি 

ংর্িষ্ট কভ ©চাযীয র্আযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও মনন 

ভঞ্জুর্যৈ যুগৎ জার্য 

র্নর্িতকযণ  

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূরফ ি ংর্িষ্ট 

কভ িচাযীয র্আযএর, ছুটি নগদায়ন ও 

মনন ভঞ্জুর্যৈ যুগৎ জার্যকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

১০০ 
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দকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ ণম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ©ম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রিযভাৈা/শনণ ণােক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ত্রৈভাশক অজণন 

(এশির-জুন ২০১৮) 

অাধাযণ অশত উিভ 

 

উিভ 

 

চরশত ভান 

 

চরশতভাদনয 

শনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

মফা প্রর্ক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম©ক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/ংস্থায কভরক্ষ একটি অনরাইন 

মফা চালুকৃত 
তার্যখ ১ ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য ২৮ মপব্রুয়ার্য - - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 

 
দপ্তয/ংস্থায কভরক্ষ ৩ টি মফাপ্রর্ক্রয়া 

জীকৃত 
তার্যখ ১ ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য ২৮ মপব্রুয়ার্য - - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 

অর্বরমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 
র্নষ্পর্িকৃত অর্বরমাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

 

১০০% 

কভ ি র্যরফ উন্নয়ন ৩ 

অর্প বফন ও আর্েনা 

র্যচ্ছন্ন যাখা 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে অর্প বফন 

ও আর্েনা র্যচ্ছন্ন 
তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য - - 

০২ জুরাই ২০১৭ 

(শনেশভত) 

মফা প্রতযাী এফং দ িনাথীরদয 

জন্য েয়ররে অরক্ষাগায 

(waiting room)  এয 

ব্যফস্থা কযা  

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে মফা 

প্রতযাী এফং দ িনাথীরদয জন্য 

েয়ররে অরক্ষাগায  চালুকৃত 

তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য - - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 

মফায ভান ম্পরকি 

মফাগ্রীতারদয ভতাভত 

র্যফীক্ষরণয ব্যফস্থা চালু কযা 

মফায ভান ম্পরকি মফাগ্রীতারদয 

ভতাভত র্যফীক্ষরণয ব্যফস্থা চালুকৃত 
তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য - - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 

আর্থ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
১ 

অর্িে আর্ি র্নষ্পর্ি 

কাম©ক্ররভয উন্নয়ন 

 

ফছরয অর্িে আর্ি র্নষ্পর্িকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

৭টি আশি শনষ্পশি 

দেদছ। 
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