
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

াথিমক িশা অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

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

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

% ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০
িবালয় কায ম াভািবক হেল পঠন দতা যাচাই
এর কায ম  হরা হেব।

[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

% ৩ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০
িবালয় কায ম াভািবক হেল পঠন দতা যাচাই
কায ম  করা হেব

[১.৩] ৫ম িণর সমাপনী পরীা হণ [১.৩.১] িনধ ািরত তািরেখ পরীা স তািরখ ৪ ৩১-১২-২০২০
কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ াথিমক িশা
সমাপনী পরীা অিত হয়িন।

[১.৪] াথিমক িশা সমাপণী পরীার ফলাফেলর িভিেত
মধাি িবতরণ

[১.৪.১] মধাি া িশাথ সংা ৩ ৮২০০০ ৮১৫০০ ৮১০০০ ৮০৫০০ ৮০০০০
াথিমক িশা সমাপনী পরীা অিত না হওয়ার
কারেণ াথিমক ি দান করা হয়িন।

[১.৫] িশকেদর িস-ইন-এড এবং িডপইনএড িশণ দান [১.৫.১] িশণ া িশক সংা ৩ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৫০০ ১৬০০০ িশণ কায ম চলমান।

[১.৬] আইিস িশণ [১.৬.১] িশণ া িশক সংা ৩ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪৬০০ ১৪৪০০ ১৪২০০
৩৩৫০ জন িশেকর িশণ দােনর িনিম অথ 
ছােড়র কায ম চলমান রেয়েছ।

[১.৭] নব িনেয়াগত সহকাির িশকগেণর ইনডাকশন টিনং [১.৭.১] িশণ া িশক সংা ৩ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৫০০ ১৬০০০ ই-মইেল িরত

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

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

সংা ৩ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০
কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ বেদিশক
িশণ/িশা সফর আেয়াজন করা সব হয়িন।

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

[১.৯.১] আইিস যপািত য় সংা ২ ৪১০০০ ৪০০০০ ৩৯০০০ ৩৮০০০ ৩৭০০০
১৫০০০ াপটপ েয়র দরপ আান করা হেয়েছ
এবং ২৬০০০ াপটপ েয়র দরপ আবােনর
কায ম চলমান।

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

তািরখ ২ ৩১-০১-২০২১ ১০-০২-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২০-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ডাটা এনালাইিসেসর কাজ চলেছ।

[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 ২ ৩০-০৬-২০২১
কািভড-১৯ পিরিিত িবেবচনায় িনেয িনধ ািরত
সমেয়র মে ণ ােম অিত হেব।

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

তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২১
কািভড-১৯ পিরিিত িবেবচনায় িনেয িনধ ািরত
সমেয়র মে ণ ােম অিত হেব।

[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

সংা (ল) ২ ২ ১.৯৫ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ০.৭৮

[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

সংা ২ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৩০২১

[১.১৪] মা সমােবেশর আেয়াজন [১.১৪.১] আেয়ািজত মা সমােবেশর সংা সংা (ল) ২ ২.২ ২.১ ২.০ ১.৯ ১.৮
কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ িবালয় ব থাকায় মা
সমােবশ অিত হয়িন।



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

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

৩০

[২.১] িণক িনম াণ [২.১.১] িনিম ত িণক সংা ৪ ১২৫০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ১০৫০০ ২৭০৩

[২.২] নলপ াপন [২.২.১] ািপত নলপ সংা ৩ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ১৫৪২

[২.৩] িশাথ ও িশকেদর জ ওয়াশক িনম াণ [২.৩.১] িনিম ত ওয়াশক সংা ৩ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ১২৬৪

[২.৪] উপ িশাথেদর জ উপি িবতরণ কায ম [২.৪.১] উপি া ছা-ছাীর হার % ৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৫] িনধ ািরত সমেয় িবনাে পাক িবতরণ [২.৫.১] িবতরণত পাক তািরখ ৩ ০১-০১-২০২১ ১০-০১-২০২১ ১৫-০১-২০২১ ২০-০১-২০২১ ২৫-০১-২০২১ ০১-০১-২০২১

[২.৬] দাির পীিড়ত এলাকায় ল িফিডং কায ম [২.৬.১] উপকার ভাগী িশাথ সংা(ল) ৩ ২৭ ২৬.৫ ২৬ ২৫.৫ ২৫ ২৯

[২.৭] িবালেয়র ন মরামত ও রণােবণ [২.৭.১] মরামতত িবালয় সংা ৩ ৪২০০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৩৪০০০
১ম পয ােয় ২১০০০  িবালেয় ন মরামেতর
বরা দােনর কায ম চলমান

[২.৮] াথিমক িবালেয় িশক িনেয়াগ। [২.৮.১] িনেয়াগ া িশক সংা ৩ ৫০০০০ ৪৯০০০ ৪৮০০০ ৪৭০০০ ৪৬০০০
৩২৫৭৭ পেদর িবপরীেত িনেয়াগ িবি জারী করা
হেয়েছ। মাট ১৩,০৯,৪৬১ আেবদন জমা পেড়েছ।
িলিখত পরীা হেণর কায ম চলমান রেয়েছ।

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

[২.৯.১] উপকার ভাগী িশাথ সংা ৩ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ২৮২৫৬ ৩১ িডেসর ২০২০ তািরেখ ফইজ আউট হেয়েছ।

[২.১০] জাতীয় াথিমক িশা সাহ আেয়াজন [২.১০.১] িনধ ািরত সমেয় িশা সাহ আেয়ািজত তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২১
কািভড-১৯ পিরিিত িবেবচনায় িনেয় িনধ ািরত
সমেয়র জাতীয় িশা সাহ অিত হেব।

৩
াথিমক িশা
বাপনার
উয়ন

৬
[৩.১] বাপনা িবেকীকরেণর লে ল লেভল
ইমভেম ান বাবায়ন (SLIP)

[৩.১.১] িপ ফা া িবালয় সংা ৩ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪০০০ ৬৩৫০০ ৬৩০০০ ৬৫০০০ ।

[৩.২] উপেজলা িভিক ই-মিনটিরং িসেম চাকরণ [৩.২.১] চাত উপেজলা সংা ৩ ৫১০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৫১০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ
সভা আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ
বাবায়ন

[এম.২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০
ই-নিথ িসেেম
িরেপাট  আপেডট হেল
সরবরাহ করা হেব।

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

অনলাইেন িশক
বদিল সফটওয়ার
ণয়ন করা হেয়েছ ।
পরবত কায ম
চলমান
রেয়েছঅনলাইেন
িশক বদিল
সফটওয়ার ণয়ন
করা হেয়েছ । পরবত
কায ম চলমান
রেয়েছ

[এম.২.৩] সবা
সহিজকরণ

[এম.২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

ত সবা দান
সহিজকরণ করেত
হেড এ এক
হটলাইন নর াপন
করা হেয়েছ।

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক
কম চািরর জ িশণ
আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৪ ই-মইেল িরত

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

জনঘা ১ ৫ ৪
জায়াির ২০২১ হেত
িশণ দান করা
হেব।

[এম.২.৫] এিপএ
বাবায়েন েনাদনা
দান

[এম.২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন দর/
একজন কম চারীেক
এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১
েয়াজনীয় বা
হণ করা হেব।



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৪, ২০২১

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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

রাজ দরপ
আান-0 ি-০
িপইিডিপ৪ দরপ
আান-১ ি-২

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ (এিডিপ)
/বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২৭.৮৭

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর জ
মণালেয় াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২০.৪৫

[এম.৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৮৯.৪৬

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির তািলকা
তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


