
খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২৭, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, াথিমক িশা অিধদর

এবং

িসিনয়র সিচব, াথিমক ও গণিশা মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২০ - ন ৩০, ২০২১



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২৭, ২০২০ ১৭:২৫ া: ২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

িচপ

দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ ................................................................................................................... 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ .......................... 

সকশন ২: দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ................................................. 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ .............................................. 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৬ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৭ ............................................... 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২১ .................................... 



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২৭, ২০২০ ১৭:২৫ া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

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:

াথিমক িশার সািব ক দািয় সাংিবধািনকভােব রাের উপর এবং তা িবেবচনায় াথিমক িশােক সাংিবধািনকভােব অৈবতিনক ও
বাতালক করা হেয়েছ। স লে াথিমক িশা অিধদর াথিমক িবালেয় গমণেপােযাগী সকল িশর জ সমতািভিক, মানসত,
িনরাপদ ও ইিতবাচক াথিমক িশা িনিতকরেণ এবং টকসই উয়েনর জ বষহীন াথিমক িশা সসারেণ কাজ কের যাে।
সকল  িশর  জ  মানসত  িশা  িনিত  করার  লে  িশক:  িশাথ  এবং  িশাথ:িণকের  অপাত  াসকরেণর  জ  নন
িশেকর পদিসহ মাট ৩৮,২৩৯ জন িশক িনেয়াগ ও ২৯,৫০০ িণক িনম াণ করা হেয়েছ। িশার অল পিরেবশ ির লে
১৩,৪০০ নলপ াপন ও ১৬,৩৭০ ওয়াশক িনম াণ করা হেয়েছ। এছাড়া, ঝের পড়া রাধসহ াথিমক িশাচ সের লে ছা-
ছাীেদর িশা সহায়তা কায েমর আওতায় িসকেপ ােরশন ও পৗরসভাসহ দেশর সকল উপেজলায় মাবাইল াংিকং এর মােম
উপি দান করা হে। দাির পীিড়ত এলাকায় ল িফিডং কের আওতায় ২৬,০০০০০ িশাথর মে িনয়িমতভােব উ িস
িবট  িবতরণ  করা  হে।  উয়ন  পিরকনা  িবেকীকরেণর  লে  ৬৫,৪৯৬ াথিমক িবালেয়র  িতেত “ল লেভল ইমভেম
ান” বাবায়েনর জ নীিতমালা অযায়ী বাৎসিরক ৫০ হাজার হেত ১ ল টাকা কের দান করা হে। িশাথেদর মানিসক, শারীিরক
ও নািনক িবকােশর লে িত বছর ায় ১,৩০,৭৩৫ টবল েমর অংশহেণ বব ও বমাতা গাকাপ াথিমক িবালয় টবল
ণ ােম অিত হে। একই সােথ সকল াথিমক িবালেয়র িশাথেদর অংশহেণ আঃাথিমক িবালয় ীড়া ও সাংিতক
িতেযািগতা  অিত  হে

সমা এবং চােলসহ:

সমতািভিক,  মানসত ও িনরাপদ িশা  িনিতকরণ,  নন িশক পদ জনসহ  পেদ িশক িনেয়ােগর মােম িশক-িশাথ
অপাত ১:৩০ করা, নন ভবন/িণক িনম াণ/সংােরর মােম িণক-িশাথর কািত অপাত অজন করা, িশকেদর িণকে
গতাগিতক পাঠদােনর বণতা পিরহার কের েনািদত/উাবনী পার অসরেণ অভ করা, মাঠ পয ােয়র দরসেহর  পেদ
কম কতা/কম চাির িনেয়াগ দয়া।

ভিবৎ পিরকনা:

াথিমক িশা বােক সািব কভােব িডিজটালাইজড করার জ ই-াইমাির বাপনা চা করা হেব। Civil Registration &
Vital Statistics (CRVS) কের মােম াথিমক পয ােয়র সকল িশাথর ছিবসহ আইিড কাড  ও ডাটােবজ ণয়ন করা হেব।
াথিমক িবালেয়র অবকাঠােমা িনম ােণর চািহদা িনপণ, পিরকনা ণয়ন ও পিরবীণ কায ম য়ংিয়করেণর পদেপ হণ করাসহ
সকল িবালেয় িডিজটাল ইােরকভ মািিমিডয়া াসেমর মােম কনেটিভিক পাঠদােনর সকল েযাগ-িবধা িনিত করা হেব।
এসিডিজ’র ল অজেনর িনিম িশক িশেণর জ সময়াব কম পিরকনা ণয়নসহ িশণ মিডউলেক গেপােযাগী করা হেব।
িশাথেদর সহপাঠিমক কায েম উু করার লে ২৫৮৩ জন কের যথােম সহকারী িশক (িমউিজক) ও সহকারী িশক (শারীিরক
িশা) িনেয়াগ করা হেব।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সব জনীন ও বষহীন াথিমক িশা সসারেণর জ ১২,৫০০ িণক, ৬,৫০০ নলপ াপন, ১০,০০০ ওয়াশক িনম াণ
এবং ৫০,০০০ জন িশক িনেয়াগ;
১৫০০০ জন িশকেক আইিস িশণ এবং ৫০০ িশক/কম কতােক বেদিশক িশণ দান/িশাসফের রণ;
৪২০০০  াথিমক িবালেয়র ন মরামত ও রণােবেণর জ এবং ল লেভল ইমভেম ান এর আওতায় ৬৫০০০
 াথিমক িবালেয় অথ  বরা দান;
াথিমক িবালেয় শতভাগ ই-মিনটিরং িসেম চা করা।
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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-

মহাপিরচালক, াথিমক িশা অিধদর

এবং

িসিনয়র সিচব, াথিমক ও গণিশা 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)

সকল িশর জ সমতািভিক ও মানসত াথিমক িশা।

১.২ অিভল (Mission)
াথিমক িশার েযাগ সসারণ ও ণগতমান উয়েনর মােম সকল িশর জ সমতািভিক ও মানসত াথিমক িশা
িনিতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. মানসত াথিমক িশা িনিতকরণ
২. সব জনীন ও বষহীন টকসই মানসত াথিমক িশা সসারণ
৩. াথিমক িশা বাপনার উয়ন

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. াথিমক িশা সংা নীিতমালা ণয়ন ও বাবায়ন;
২. াক-াথিমক ও াথিমক িশা েরর িশাম পিরমাজন ও উয়ন;
৩. াথিমক িশা সংা গেবষণা ও িশক/কম কতােদর দতা ির লে দিশ-বেদিশক িশণ কায ম
বাবায়ন;
৪. ভৗত অবকাঠােমা উয়ন;
৫. িবালেয় েপয় পািন িনিতকরণ;
৬. া সত ািনেটশন িনিতকরণ।
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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

মািমক ের ভিতর েযাগ ি ও ঝের
পড়ার হার াস

াথিমক িশা সমাপনী চের
হার ি

% ৮১.৪০ ৮২ ৮৫ ৮৬ ৮৬.৫ াথিমক িশা অিধদর
বািষ ক াথিমক িবালয়
মাির, ২০২০

মানসত াথিমক িশা অজেন সহায়ক
হেব

ছা িশক অপাত াস অপাত ১:৩৭ ১:৩৬ ১:৩৫ ১:৩৪ ১:৩৩
াথিমক ও গণিশা, জনশাসন ও অথ 
মণালয়

বািষ ক াথিমক িবালয়
মাির, ২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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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] মানসত
াথিমক
িশা
িনিতকরণ

৩৯

[১.১] িজব বষ  উপলে িবেশষ
কম িচ: ৩য় িণর িশাথর
বাংলা পঠন দতা অজন

[১.১.১] ৩য় িণর
বাংলা পঠন দতা
অজনকারী িশাথ

মিত % ৩ ০ ৭০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ০

[১.২] িজব বষ  উপলে িবেশষ
কম িচ: ৫ম িণর িশাথর
বাংলা পঠন দতা অজন

[১.২.১] ৫ম িণর
বাংলা পঠন দতা
অজনকারী িশাথ

মিত % ৩ ০ ৭০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০ ০

[১.৩] ৫ম িণর সমাপনী
পরীা হণ

[১.৩.১] িনধ ািরত
তািরেখ পরীা স

তািরখ তািরখ ৪ ২৬.১১.১৮ ২৪.১১.১৯ ৩১.১২.২০ ৩১.১২.২১ ৩১.১২.২২

[১.৪] াথিমক িশা সমাপণী
পরীার ফলাফেলর িভিেত
মধাি িবতরণ

[১.৪.১] মধাি া
িশাথ

সমি সংা ৩ ৮২৪৭৩ ৮২৪৭৩ ৮২০০০ ৮১৫০০ ৮১০০০ ৮০৫০০ ৮০০০০ ৮২০০০ ৮২০০০

[১.৫] িশকেদর িস-ইন-এড
এবং িডপইনএড িশণ দান

[১.৫.১] িশণ া
িশক

সমি সংা ৩ ১২০০০ ১৫০০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৫০০ ১৬০০০ ১৮০০০ ১৮০০০

[১.৬] আইিস িশণ
[১.৬.১] িশণ া
িশক

সমি সংা ৩ ১০০০০ ১৫০০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪৬০০ ১৪৪০০ ১৪২০০ ১৫০০০ ১৫০০০

[১.৭] নব িনেয়াগত সহকাির
িশকগেণর ইনডাকশন টিনং

[১.৭.১] িশণ া
িশক

সমি সংা ৩ ১২৭৫০ ১০০০০ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৫০০ ১৬০০০ ১৮০০০ ১৯০০০

[১.৮] পশাগত দতার ির
লে কম কতা/ িশকেদর
বেদিশক িশণ/িশা সফর

[১.৮.১] বেদিশক
িশণ/ িশা সফের
গমনকারী কম কতা/
িশক

সমি সংা ৩ ১২৭ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৪৫০০ ৪৫০০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২৭, ২০২০ ১৭:২৫ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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

[১.৯] াথিমক িশায় ত ও
যাগােযাগ িিভিক িশা
বা বতন

[১.৯.১] আইিস
যপািত য়

সমি সংা ২ ০ ০ ৪১০০০ ৪০০০০ ৩৯০০০ ৩৮০০০ ৩৭০০০ ১৩০০০ ১৩০০০

[১.১০] ‘অায়াল াইমাির ল
সাস’ ণয়ন ও কাশ

[১.১০.১] িত বছর
‘অায়াল াইমাির
ল সাস’ণয়ন ও
কাশ

তািরখ তািরখ ২ ৩১.১২.১৮ ৩১.১২.১৯ ৩১.০১.২১ ১০.০২.২১ ১৫.০২.২১ ২০.০২.২১ ২৮.০২.২১ ৩১.০১.২২ ৩১.০১.২৩

[১.১১] বব ও বমাতা
গাকাপ াথিমক িবালয়
টবল ণ ােম আেয়াজন

[১.১১.১] িনধ ািরত
সমেয় বব
গাকাপ টবল
ন ােম সকরণ

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.১৮ ৩০.০৬.২১ ৩০.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩

[১.১১.২] িনধ ািরত
সমেয় বমাতা
গাকাপ টবল
ন ােম সকরণ

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.১৮ ৩০.০৬.২১ ৩০.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩

[১.১২] মানসত পাঠদান
িনিত করার লে িনয়িমত
িবালয় পিরদশ ন

[১.১২.১] াথিমক
িশা িবভাগীয়
কম কতা কক মাপ
অযায়ী িবালয়
পিরদশ ন

সমি সংা (ল) ২ ৩.২ ৩.২ ২ ১.৯৫ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ৩.২ ৩.৩০

[১.১৩] অিফস বাপনায় গিত
আনয়েনর লে িনয়িমত অিফস
পিরদশ ন

[১.১৩.১] াথিমক
িশা িবভাগীয়
কম কতা কক মাপ
অযায়ী অিফস
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ০ ৫০০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১১০০ ১১০০

[১.১৪] মা সমােবেশর আেয়াজন
[১.১৪.১] আেয়ািজত মা
সমােবেশর সংা

সমি সংা (ল) ২ ২.২ ২.২ ২.২ ২.১ ২.০ ১.৯ ১.৮ ২.৩ ২.৪



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২৭, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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

[২] সব জনীন
ও বষহীন
টকসই
মানসত
াথিমক
িশা
সসারণ

৩০ [২.১] িণক িনম াণ
[২.১.১] িনিম ত
িণক

সমি সংা ৪ ৬৯৩০ ১২৫০০ ১২৫০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ১০৫০০ ১০০০০ ১০০০০

[২.২] নলপ াপন [২.২.১] ািপত নলপ সমি সংা ৩ ৭৫০ ৬৬৫০ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৩৭৫০ ৩৭৫০

[২.৩] িশাথ ও িশকেদর
জ ওয়াশক িনম াণ

[২.৩.১] িনিম ত
ওয়াশক

সমি সংা ৩ ২৭৭০ ৭৬০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ১৪৫০০ ১৪৫০০

[২.৪] উপ িশাথেদর জ
উপি িবতরণ কায ম

[২.৪.১] উপি া
ছা-ছাীর হার

গড় % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৫] িনধ ািরত সমেয় িবনাে
পাক িবতরণ

[২.৫.১] িবতরণত
পাক

তািরখ তািরখ ৩ ০১.০১.১৯ ০১.০১.২০ ০১.০১.২১ ১০.০১.২১ ১৫.০১.২১ ২০.০১.২১ ২৫.০১.২১ ০১.০১.২২ ০১.০১.২৩

[২.৬] দাির পীিড়ত এলাকায়
ল িফিডং কায ম

[২.৬.১] উপকার ভাগী
িশাথ

গড় সংা(ল) ৩ ২৬ ২৬.৮৬ ২৭ ২৬.৫ ২৬ ২৫.৫ ২৫ ২৭ ২৭

[২.৭] িবালেয়র ন মরামত
ও রণােবণ

[২.৭.১] মরামতত
িবালয়

সমি সংা ৩ ৪২০০০ ৪২০০০ ৪২০০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৩৪০০০ ৪২০০০ ৪২০০০

[২.৮] াথিমক িবালেয় িশক
িনেয়াগ।

[২.৮.১] িনেয়াগ া
িশক

সমি সংা ৩ ৫০০০ ১৮১৪৭ ৫০০০০ ৪৯০০০ ৪৮০০০ ৪৭০০০ ৪৬০০০ ২০০০০ ২২০০০

[২.৯] ঝের পড়া রােধ
িবধাবিত িশেদর িশা
ভাতা ও ি দান (র)

[২.৯.১] উপকার ভাগী
িশাথ

গড় সংা ৩ ১৪৫০০০ ৭০৫০০ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ৩০০০০ ৩০০০০

[২.১০] জাতীয় াথিমক িশা
সাহ আেয়াজন

[২.১০.১] িনধ ািরত
সমেয় িশা সাহ
আেয়ািজত

তািরখ তািরখ ২ ০৮.০৩.১৯ ৩০.০৬.২১ ৩০.০৬.২২ ৩০.০৬.২৩



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২৭, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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

[৩] াথিমক
িশা
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বাপনা িবেকীকরেণর
লে ল লেভল ইমভেম
ান বাবায়ন (SLIP)

[৩.১.১] িপ ফা া
িবালয়

সমি সংা ৩ ৬৫০০০ ৬৫০০০ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪০০০ ৬৩৫০০ ৬৩০০০ ৬৫০০০ ৬৫০০০

[৩.২] উপেজলা িভিক ই-
মিনটিরং িসেম চাকরণ

[৩.২.১] চাত
উপেজলা

সমি সংা ৩ ৮০ ৫০৯ ৫১০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৫১০ ৫১০



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২৭, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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 ৪ ৪ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১০ ১২ ১১ ১২ ১২

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

[১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

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

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ৪ ৪
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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 ৯০ ১০০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক
নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫-০২-২০২০ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১ ১৫-০২-২০২২ ২৩-০২-২০২৩

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ১৫-১০-২০১৯ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১ ২৫-০২-২০২২ ২৫-০২-২০২৩

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫৫ ৬০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪ ৬ ৮

[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 ১ ১



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২৭, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, 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 ৮০ ১০০ ১০০

[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 ৮০ ১০০ ১০০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮৫ ৯০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫৫ ৬০

[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 ১৫-১২-২০২১ ১৫-১২-২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ াগম াথিমক ও গণিশা মণালয়

২ এিডিপ এায়াল ডেভলপেম াাম

৩ এলিজইিড লাকাল গভন েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৪ র িরিচং আউট অব ল িচলেন ক

৫ িপইিসই াইমাির এেকশন কমিশন এািমেনশন

৬ িডিপএড িডোমা ইন াইমাির এেকশন

৭ এিপএসিস এায়াল াইমাির ল সাস

৮ িপ ল লেভল ইমভেম ান

৯ ািশঅ াথিমক িশা অিধদর

১০ নপ াশনাল একােডিম ফর াইমাির এেকশন

১১ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

১২ িপআই াইমাির চাস  িনং ইনিউট
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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] িজব বষ  উপলে
িবেশষ কম িচ: ৩য় িণর
িশাথর বাংলা পঠন দতা
অজন

[১.১.১] ৩য় িণর বাংলা
পঠন দতা অজনকারী
িশাথ

াথিমক িশার নগত মােনায়ন এবং িশাথেদর
পঠন দতা উীতকরেণর লে িণকে পঠন ও
িশখন কায েমর মান উয়ন

াথিমক িবালয়, উপেজলা/থানা
িশা অিফস, জলা াথিমক িশা
অিফস, িবভাগীয় াথিমক িশা
কায ালেয়র সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর

দবচয়েনর িভিেত ায়েনর
সারসংেপ

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর
িতেবদন এবং অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] িজব বষ  উপলে
িবেশষ কম িচ: ৫ম িণর
িশাথর বাংলা পঠন দতা
অজন

[১.২.১] ৫ম িণর বাংলা
পঠন দতা অজনকারী
িশাথ

াথিমক িশার নগত মােনায়ন এবং িশাথেদর
পঠন দতা উীতকরেণর লে িণকে পঠন ও
িশখন কায েমর মান উয়ন

াথিমক িবালয়, উপেজলা/থানা
িশা অিফস, জলা াথিমক িশা
অিফস, িবভাগীয় াথিমক িশা
কায ালেয়র সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর

দবচয়েনর িভিেত ায়েনর
সারসংেপ

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর
িতেবদন এবং অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] ৫ম িণর সমাপনী
পরীা হণ

[১.৩.১] িনধ ািরত তািরেখ
পরীা স

াথিমক িশার ণগত মােনায়ন এবং িশাথেদর
িশার মােন সমতা আনয়েনর উেে াথিমক িশা
সমাপনী পরীা বতন করা হেয়েছ। িতবছর নেভেরর
শেষর িদেক এই পরীা অিত হয়।

াথিমক িশা অিধদর পরীা হেণর সময়িচ
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] াথিমক িশা সমাপণী
পরীার ফলাফেলর িভিেত
মধাি িবতরণ

[১.৪.১] মধাি া
িশাথ

াথিমক িশা সমাপনী পরীার ফলাফেলর িভিেত
মধাবী িশাথেদর মে নীিতমালা অযায়ী ােলল
ও সাধারণ কাটায় মধাি িবতরণ করা।

াথিমক গণিশা মণালয় ও াথিমক
িশা অিধদর

িপইিসই পরীার ফলাফেলর
িভিেত মধা ি দােনর গেজট

াথিমক িশা অিধদর কক
কািশত াথিমক িা
িশাথেদর ফলাফল গেজট।

[১.৫] িশকেদর িস-ইন-এড
এবং িডপইনএড িশণ দান

[১.৫.১] িশণ া
িশক

৬৭  িপআই-ত িশকেদর ১৮ মাস ময়াদী িডিপ-
ইন-এড িশন দান

িপআই ও নপ-এর সহেযািগতায়
াথিমক িশা অিধদর

নপ/অিধদেরর িশণ িবভােগর
িডিপএড সংা িতেবদন

নপ-এর িডিপএড সংা িতেবদন

[১.৬] আইিস িশণ
[১.৬.১] িশণ া
িশক

িশকেদর কনেটিভিক পাঠদােন দতা অজেনর
লে আইিস িশণ দয়া।

িশণ িবভাগ, াথিমক িশা
অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর
িশণ িবভােগর আইিস
িশণ সংা িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর িশণ
িবভােগর িতেবদন এবং এায়াল
াইমাির ল সাস িরেপাট 

[১.৭] নব িনেয়াগত সহকাির
িশকগেণর ইনডাকশন টিনং

[১.৭.১] িশণ া
িশক

নব িনেয়াগত সহকারী িশকগেণর পশাগত দতা
অজেনর লে ইনডাকশন িনং

িশণ িবভাগ, াথিমক িশা
অিধদর

িশণ িবভােগর ইনডাকশন
িশণ সংা িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর িশণ
িবভােগর িতেবদন এবং এায়াল
াইমাির ল সাস িরেপাট 

[১.৮] পশাগত দতার ির
লে কম কতা/ িশকেদর
বেদিশক িশণ/িশা সফর

[১.৮.১] বেদিশক
িশণ/ িশা সফের
গমনকারী কম কতা/
িশক

জাতীয় িশায় িবিভ পয ােয়র  অজনকারী
িশক/িশিকা, কম কতা এবং অিধদর ও মণালেয়র
কম কতােদর পশাগত দতা ির লে বেদিশক
িশণ ও িশা সফের রণ।

াথিমক ও গণিশা মণালয় এবং
াথিমক িশা অিধদর

িশণ িবভােগর বেদিশক িশা
সফর/িশণ বাবায়ন সংা
িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর িশণ
িবভােগর িতেবদন এবং
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.৯] াথিমক িশায় ত ও
যাগােযাগ িিভিক িশা
বা বতন

[১.৯.১] আইিস যপািত
য়

িডিপই, মাঠ পয ােয়রর দরসহ ও াথিমক িবালেয়
বহােরর জ ডটপ, াপটপ, িার, মািিমিডয়া
েজর য়।

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর ত
বাপনা িবভােগর িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর ত
বাপনা িবভােগর িতেবদন এবং
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন

[১.১০] ‘অায়াল াইমাির
ল সাস’ ণয়ন ও কাশ

[১.১০.১] িত বছর
‘অায়াল াইমাির ল
সাস’ণয়ন ও কাশ

িত বছর ‘অায়াল াইমাির ল সাস’ ণয়ন ও
িনধ ািরত সমেয়র মে কাশ

পিরবীণ ও ায়ন িবভাগ, াথিমক
িশা অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর
িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর
িতেবদন এবং অিধদেরর
ওেয়বসাইেট কাশ

[১.১১] বব ও বমাতা
গাকাপ াথিমক িবালয়
টবল ণ ােম আেয়াজন

[১.১১.১] িনধ ািরত সমেয়
বব গাকাপ টবল
ন ােম সকরণ

িতবছর িনধ ািরত সমেয়র মে সকল াথিমক
িবালেয়র অংহেণ মাঠ পয ােয়র বব গাকাপ
াথিমক িবালয় টবল ণ ােম সকরণ

াথিমক ও গণিশা মণালয় এবং
াথিমক িশা অিধদেরর
সহেযািগতায় াথিমক িবালয়,
উপেজলা/থানা িশা অিফস, জলা
াথিমক িশা অিফস, িবভাগীয়
াথিমক িশা কায ালয়।

াথিমক িশা অিধদেরর শাসন
িবভােগর িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর শাসন
িবভােগর িতেবদন এবং
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন

[১.১১.২] িনধ ািরত সমেয়
বমাতা গাকাপ
টবল ন ােম
সকরণ

িতবছর িনধ ািরত সমেয়র মে সকল াথিমক
িবালেয়র অংহেণ মাঠ পয ােয়র বমাতা গাকাপ
াথিমক িবালয় টবল ণ ােম সকরণ

াথিমক ও গণিশা মণালয় এবং
াথিমক িশা অিধদেরর
সহেযািগতায় াথিমক িবালয়,
উপেজলা/থানা িশা অিফস, জলা
াথিমক িশা অিফস, িবভাগীয়
াথিমক িশা কায ালয়।

াথিমক িশা অিধদেরর শাসন
িবভােগর িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর শাসন
িবভােগর িতেবদন এবং
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন

[১.১২] মানসত পাঠদান
িনিত করার লে িনয়িমত
িবালয় পিরদশ ন

[১.১২.১] াথিমক িশা
িবভাগীয় কম কতা কক
মাপ অযায়ী িবালয়
পিরদশ ন

াথিমক িশা িবভাগীয় কম কতা কক মাপ অযায়ী
িবালয় পিরদশ ন করা।

াথিমক িশা িবভাগীয় পিরদশ ন
সংি কম কতা

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর ই-
মিনটিরং িরেপাট 

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর ই-
মিনটিরং িরেপাট 

[১.১৩] অিফস বাপনায়
গিত আনয়েনর লে িনয়িমত
অিফস পিরদশ ন

[১.১৩.১] াথিমক িশা
িবভাগীয় কম কতা কক
মাপ অযায়ী অিফস
পিরদশ ন

াথিমক িশা অিধদেরর অধীন মাঠ পয ােয়র
দরসেহর কােজর তা ও গিতশীলতা আনয়েনর
লে সংি কম তাগণ কক মাপ অযায়ী পিরদশ ন
করা।

াথিমক িশা িবভাগীয় পিরদশ ন
সংি কম কতা

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর ই-
মিনটিরং িরেপাট 

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর ই-
মিনটিরং িরেপাট 

[১.১৪] মা সমােবেশর
আেয়াজন

[১.১৪.১] আেয়ািজত মা
সমােবেশর সংা

িশাথর মা/অিভভাবকেদর মে িশা সেচতনতা ির
লে মা/অিভভাবকেদর িনেয় সভা করা।

এসএমিস’র সহেযািগতায় সংি
িবালেয়র ধান ও সহকাির িশক

াথিমক িশা অিধদেরর পিলিস
এ অপােরশন িবভােগর িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর পিলিস
এ অপােরশন িবভােগর িতেবদন

[২.১] িণক িনম াণ [২.১.১] িনিম ত িণক
ত চািহদার িভিেত জরাজীণ , জনাকীণ  এবং িণক
তা রেয়েছ এমন িবালয়িলেত িশাথ:িণক
াসকরেণর জ িণক িনম াণ।

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদেরর
সহেযািগতায় াথিমক িশা অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভাগ/
এলিজইিড`র িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভাগ/
এলিজইিড`র িতেবদন



খসড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২৭, ২০২০ ১৭:২৫ া: ১৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.২] নলপ াপন [২.২.১] ািপত নলপ
ত চািহদার িভিেত িব এবং আেস িনক খাবার
পািন সরবরােহর লে গভীর/অগভীর নলপ াপন।

জনা ও েকৗশল অিধদেরর
সহেযািগতায় াথিমক িশা অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভাগ/
িডিপএইচই`র িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভাগ/
িডিপএইচই`র িতেবদন

[২.৩] িশাথ ও িশকেদর
জ ওয়াশক িনম াণ

[২.৩.১] িনিম ত ওয়াশক

টয়েলট, াবখানা এবং হাত-পা ধায়ার িবধা সংবিলত
ওয়াশক িনম াণ। উে িত িবালেয় ২ ওয়াশক
(এক ছা ও ষ িশকেদর জ এবং অপর ছাী
ও মিহলা িশকেদর জ) থাকেব।

জনা ও েকৗশল অিধদেরর
সহেযািগতায় াথিমক িশা অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভাগ/
িডিপএইচই`র িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভাগ/
িডিপএইচই`র িতেবদন

[২.৪] উপ িশাথেদর জ
উপি িবতরণ কায ম

[২.৪.১] উপি া ছা-
ছাীর হার

ভিতর হার ি এবং ঝের পড়ার হার কমােনার লে
উপি দান কের আওতায় উপি াির শতসহ
রণত িশাথেদর মে উপি িবতরণ।

ক পিরচালক, াথিমক িশার জ
উপি দান ক, াথিমক িশা
অিধদর

ক পিরচালক, াথিমক িশার
জ উপি দান ক-এর
িতেবদন

ক পিরচালক, াথিমক িশার
জ উপি দান ক-এর
িতেবদন

[২.৫] িনধ ািরত সমেয়
িবনাে পাক িবতরণ

[২.৫.১] িবতরণত
পাক

িতবছর ০১ জায়ািরর মে ১ম িণ থেক ৫ম িণ
পয  িত িশাথর হােত িবনাে পাক সরবরাহ।

জাতীয় িশাম ও পাক বােড র
সহেযািগতায় াথিমক িশা অিধদর

জাতীয় িশাম ও পাক
বাড  ও াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

জাতীয় িশাম ও পাক বাড 
ও াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[২.৬] দাির পীিড়ত এলাকায়
ল িফিডং কায ম

[২.৬.১] উপকার ভাগী
িশাথ

ভিতর হার ি এবং ঝেড় পড়ার হার কমােনার লে
িত িশাথেক উ িমান স িবট দান।

ক পিরচালক, দাির পীিড়ত
এলাকায় ল িফিডং ক , াথিমক
িশা অিধদর

ক পিরচালক, দাির পীিড়ত
এলাকায় ল িফিডং ক-এর
িতেবদন

ক পিরচালক, দাির পীিড়ত
এলাকায় ল িফিডং ক-এর
িতেবদন

[২.৭] িবালেয়র ন
মরামত ও রণােবণ

[২.৭.১] মরামতত
িবালয়

িপইিডিপ-৪/রাজখাত ও অা কের আওতায়
চািহদা মাতােবক বড়/ছাট ধরেনর মরামত ও সংার।

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদেরর
সহেযািগতায় াথিমক িশা অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভােগর
িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভােগর
িতেবদন

[২.৮] াথিমক িবালেয়
িশক িনেয়াগ।

[২.৮.১] িনেয়াগ া
িশক

নব জনত এবং অবসরজিনত ও অা কারেণ 
হওয়া পেদ িশক পেদর িনেয়াগ দান কায ম।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
সহেযািগতায় াথিমক িশা অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর পিলিস
এ অপােরশন িবভােগর িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর পিলিস
এ অপােরশন িবভােগর িতেবদন

[২.৯] ঝের পড়া রােধ
িবধাবিত িশেদর িশা
ভাতা ও ি দান (র)

[২.৯.১] উপকার ভাগী
িশাথ

িবধা বিত এবং ঝেড় পড়া িশাথেদর িবালয়খী
করার জ িশা সহায়তা দান

ক পিরচালক, িরিচং আউট অব ল
িচলেন (র), াথিমক িশা
অিধদর

ক পিরচালক, িরিচং আউট অব
ল িচলেন (র)-এর িতেবদন

ক পিরচালক, িরিচং আউট অব
ল িচলেন (র)-এর িতেবদন

[২.১০] জাতীয় াথিমক িশা
সাহ আেয়াজন

[২.১০.১] িনধ ািরত সমেয়
িশা সাহ আেয়ািজত

িত বছর ৩০ েনর মে সকল াথিমক িবালেয়র
অংশহেণ জাতীয় াথিমক িশা সােহর কম িচসহ
স করা।

াথিমক িবালয়, উপেজলা/থানা
িশা অিফস, জলা াথিমক িশা
অিফস, িবভাগীয় াথিমক িশা
কায ালেয়র সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর
শাসন/ পিলিস এ অপােরশন
িবভােগর িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর শাসন/
পিলিস এ অপােরশন িবভােগর
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৩.১] বাপনা
িবেকীকরেণর লে ল
লেভল ইমভেম ান
বাবায়ন (SLIP)

[৩.১.১] িপ ফা া
িবালয়

িতবছর িবালয় পয ােয় উয়ন পিরকনা ণয়ন ও
বাবায়েনর জ িত িবালয়েক নীিতমালা অযায়ী
িপ ফা দান।

াথিমক িবালয়, উপেজলা/থানা
িশা অিফস এবং অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভাগ

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভােগর
িতেবদন

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরকনা ও উয়ন িবভােগর
িতেবদন

[৩.২] উপেজলা িভিক ই-
মিনটিরং িসেম চাকরণ

[৩.২.১] চাত উপেজলা
াথিমক িশা বাপনার মান উয়েনর জ উপেজলা
িভিক িবালয় পিরদশ েনর ইেলকিনক পয েবন
কায ম জারদার করা

াথিমক িশা অিধদর
াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর ই-
মিনটিরং িরেপাট 

াথিমক িশা অিধদেরর
পিরবীণ ও ায়ন িবভােগর ই-
মিনটিরং িরেপাট 
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা
জাতীয় িশাম ও
পাক বাড 

িবতরণত পাক
িনধ ািরত সমেয়র মে পাক ন ও
সরবরাহ।

াথিমেকর িবনাের পাক ণ ও সরবরােহর কাজ
সহেযাগী িতান িহেসেব এনিসিব স কের থােক

িশাথেদর িনকট িনধ ািরত সমেয় পাক িবতরণ
করা যােব না। ফেল পাঠদান কায েম িব ঘটেব।

দর / সংা
জনা েকৗশল
অিধদর

ািপত নলপ
িনধ ািরত সমেয় মে দরপ আহবানসহ
াপেনর কাজ স করা

াথিমক িশা অিধদেরর অধীন নলপ াপেনর কাজ
সহেযাগী দর িহেসেব িডিপএইচই কের থােক

িবালেয়র িশাথ/িশকেদর জ েপয় পািন
িনিতকরণ িবলিত হেব।

দর / সংা
ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদর

িনিম ত িণক
িনধ ািরত সমেয় মে দরপ আহবানসহ
িনম াণ কাজ স করা

াথিমক িশা অিধদেরর অধীন াথিমক িবালেয়র
িণক িনম ােণর কাজ সহেযাগী দর িহেসেব এলিজইিড
কের থােক

িবালেয় পাঠদােনর অল পিরেবশ িনিতকরণ
িবলিত হেব।

দর / সংা
জনা েকৗশল
অিধদর

িনিম ত ওয়াশক
িনধ ািরত সমেয় মে দরপ আহবানসহ
িনম াণ কাজ স করা

াথিমক িশা অিধদেরর অধীন নলপ াপেনর কাজ
সহেযাগী দর িহেসেব িডিপএইচই কের থােক

িবালেয়র িশাথ/িশকেদর জ াসত
ািনেটশন িনিতকরণ িবলিত হেব।


