
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

াথিমক িশা অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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
মানসত
াথিমক িশা
িনিতকরণ

২৯

[১.১] কািভড-১৯ িরেকাভাির ান অযায়ী
িশাথর িণকায ম, বািড়র কাজ, ওয়াকশীট,
অনলাইন পাঠদান, বািষ ক পরীা/ায়ন,
সমাপনী পরীা/ায়ন

[১.১.১] িনব ািচত িবালেয়
পাঠদােন অংশহণকারী িশাথ

সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৩০ ২০০

িবালয় িনব াচেনর কায©ম চলমান রেয়েছ।
সময়াব কম©পিরকনা অযায়ী অোবর
২০২১ মােস ৩২০ সরকাির াথিমক িবালেয়র
তািলকা ড়া করা হেব।

[১.১.২] িনধ ািরত সমেয় বািষ ক
পরীা/ায়ন (১ম-৪থ  িণ)
অিত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ২৫-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২

১। িরেকাভাির ান অযায়ী িণ কায ম
বাবািয়ত হে। ২। বািড়র কাজ, ওয়াকশীট,
অনলাইন ঠদানও চা রেয়েছ। ৩। বািষ ক
পরীা/ ায়ন, সমাপনী পরীা যথাসমেয়
অিত হেব।

[১.১.৩] িনধ ািরত সমেয় াথিমক
িশা সমাপনী পরীা/ায়ন
অিত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২১ ১০-০১-২০২২ ২০-০১-২০২২ ২৫-০১-২০২২ ৩১-০১-২০২২
িন ধা©িরত সমেয় াথিমক িশা সমাপনী পরীা
অিত হেব।

[১.২] িশকেদর িডিপএড িশণ দান [১.২.১] িশণা িশক সংা ৪ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০

[১.৩] াক-াথিমক িশকেদর িবেশষািয়ত
িশণ দান

[১.৩.১] িশণা িশক সংা ৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০
কািভড-১৯ পিরিিতেত াক-াথিমক িণ
কায ম ব থাকায় াক-াথিমক িশকেদর
িশণ  করা সব হয়িন।

[১.৪] কম কতােদর পশাগত দতা ির িশণ [১.৪.১] িশণা কম কতা সংা ৩ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১৮৬
৭ ােচর ১৮৬জেনর ই-নিথ িশণ স
হেয়েছ। িশেণর অিফস আেদশ সং করা
হেলা।

[১.৫] িশকেদর আইিস িশণ দান [১.৫.১] িশণা িশক সংা ৪ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০

[১.৬] কািভড-১৯ সহ িবিভ সেচতনতালক
িবষেয় কম কতা, িশক, এসএমিসর সভাপিত,
মা/অিভভাবকেদর অনলাইন/অফলাইেন উুকরণ
সভা আেয়াজন

[১.৬.১] সভা অিত সংা ৩ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০

ণ া ত এখনও পাওয়া যায়িন। তেব কািভড-
১৯ পিরিিতেত িণ কায েম িতিদন
িশকগণ ১০িমিনট কের িশাথেদর কািভড-১৯
সেচতনতা িবষেয় উু করেছন।

[১.৭] ইিেেটড সফটওয়ােরর উপর
ওিরেয়েশন (িশণ)

[১.৭.১] িশণা িশক সংা ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০
নেভর/২১ হেত িশণ  করার িনিম অথ 
ছাড়করেণর কাজ চলেছ।

[১.৮] ”এায়াল াইমাির ল সাস” িতেবদন
ণয়ন ও কাশ

[১.৮.১] িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ৪ ৩১-০৩-২০২২ ১৫-০৪-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২
মাঠ পয ায় হেত এিপএসিস-২০২১ এর ডাটা সংহ
করা হে।

[১.৯] গিণত অিলিয়ােডর িশখন কৗশল
একীতকরণ এবং এনিসিবর িশক
সংরণ/িশক সহািয়কা/িশক িনেদ িশকায়
অ করণ

[১.৯.১] িনধ ািরত সমেয়
অ ত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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%

২

সব জনীন ও
বষহীন
টকসই
মানসত
াথিমক িশা
সসারণ

২৭

[২.১] িশাবেষ র েত িবনাে পাক
িবতরণ

[২.১.১] িনধ ািরত সমেয় পাক
িবতরণ

তািরখ ৫ ০১-০১-২০২২ ১০-০১-২০২২ ২৭-০৪-২০২২ ২৭-০৪-২০২২ ২৭-০৪-২০২২

[২.২] াথিমক িশা বা ুভােব পিরচালনার
লে এক ইিেেটড ডাসেবাড  চলন

[২.২.১] িনধ ািরত সমেয় ডােবাড 
চলন

তািরখ ৫ ৩১-০৫-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২ ীনশটসহ মানক সং করা হেলা।

[২.৩] কািভড-১৯ িরেকাভাির ান অযায়ী
অনলাইন/অফলাইন ও গণমােম (টিলিভশন,
রিডও) পাঠদান কায ম

[২.৩.১] পাঠদােন অংশহণকারী
িশাথ

সংা
(ল)

৪ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০
িতেবদন ণয়েনর জ ত সংেহর কাযম
চলমান।

[২.৪] ই বছর ময়ািদ াক-াথিমক িশা
সমীা, িশাম পিরবীণ এবং াক-াথিমক
িণক সিতকরণ

[২.৪.১] সিতত িবালেয়র
সংা

সংা ৩ ৬৫০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০

এতদিবষেয় িশা সমীা এনিসিব পিরচালনা
করেছ, িশাম ত করা হে। ভিবেত ই
বছর ময়াদী াক-াথিমক িণক -
সিতকরণ হােত নয়া হেব।

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয়র মে ই
বছর ময়ািদ াক-াথিমক িশা
চার জ সমীা স

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২২ ১০-০৬-২০২২ ২০-০৬-২০২২ ২৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২
াক-াথিমক িণ কায ম  হেল সমীা
কায ম হণ করা হেব।

[২.৫] িণক িনম াণ [২.৫.১] িনিম ত িণক সংা ৪ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৬১৭৬ তািলকা মইেল রণ করা হেয়েছ।

[২.৬] সকল াতােযা িশাথেদর জ
উপি কায ম

[২.৬.১] উপি া ছা-ছাীর
হার

% ৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০
২০২১-২২ অথ©বছের উপি িবতরণ
কায©ম  হয় নাই।

৩
াথিমক িশা
বাপনার
উয়ন

১৪

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

[৩.১.১] িপ ফা া িবালয় সংা ৭ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪০০০ ৬৩৫০০ ৬৩০০০ অথ  িবভােগ অথ  ছাড়করেণর কায ম িয়াধীন।

[৩.২] িশকেদর বদিল কায ম অনলাইেন
পিরচালনা

[৩.২.১] িনধ ািরত সমেয় অনলাইন
বদিল চা

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

বদলীর অনলাইন সওয়ার ত করা হেয়েছ
তেব কািভড পিরিিতেত ল ব থাকায়
পাইলং করা সব হয় নাই। ত পাইলং
কায ম  করা হেব।

[৩.৩] উপেজলা পয ায় পয  ibas++ িসেেমর
মােম বােজট বাবায়েনর পদেপ হণ

[৩.৩.১] ibas++ িসেেম
বােজট বাবায়নত Cost
centre

সংা ৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ মাণক মইেল রণ করা হেয়েছ।।



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


