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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

াথিমক িবালেয় সকল িশেক ভিত িনিতকরণসহ ঝেড় পড়া রাধ করেত াথিমক ও গণিশা মণালয় অীকারাব। াথিমক
িশার  উপলি কের ২৬,১৯৩ বসরকাির াথিমক িবালয়েক জাতীয়করণ করা হেয়েছ। তাছাড়া, সরকাির াথিমক িবালেয়র
ধান  িশেকর  পদেক  ২য়  িণেত  উীতকরণসহ  সহকাির  িশকেদর  বতন  ল  এক  ধাপ  উীত  করা  হেয়েছ।  ছা:িশক  ও
ছা:িণকের অপাত াস করেণর লে নন িশেকর পদিসহ ২২৯৭০ জন িশেকর িনেয়াগ দান এবং ১৯২৩৮ িণক
িনম াণ করা হেয়েছ। শতভাগ ভিত িনিত করার লে সরকাির াথিমক িবালেয় াক-াথিমক িশা চা এবং ৩৭০০০ াক-াথিমক
িশেকর পদ ি করা হেয়েছ। িত সরকাির াথিমক িবালেয় ১  কের ৩৬৯৮৮  দির কাম হরী পদ জন করা হেয়েছ এবং
পয ায়েম জনবল আউটেসািস ং করা হে। িবালয় পয ােয় িশার অল পিরেবশ ির লে ২৩৩২১ নলপ াপন ও ১২১৫৬
ওয়াশক িনম াণ করা হেয়েছ। সকল িশাথর মে ২০১৫ সােল ১১.৪৩ কা বই িবতরণ করা হেয়েছ। তাছাড়া, ঝের পড়া রাধসহ
াথিমক িশাচ সের লে দির পিরবােরর িশেদর িশা সহায়তা কায েমর আওতায় ৭৮.৭০ ল িশাথেক উপি এবং
২৯ ল িশাথেক ল িফিডং এর আওতায় আনা হেয়েছ। উয়ন পিরকনা িবেকীকরেণর লে ৪৭২৪৭ াথিমক িবালেয় “ল
লেভল ইমভেম ান” বাবায়েনর জ বাৎসিরক ৩০ হাজার টাকা কের দান করা হে।

সমা ও চােলসহ:

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র ধান ধান সমা ও চােল সহ হে নন িশক িনেয়াগ ও নন ভবন/িণক িনম াণ ও
সংােরর মােম িশক-িশাথ এবং িণক-িশাথর কািত অপাত অজন িনিত করা, িশক কক িণকে িশাথেদর
পাঠদােনর গতাগিতক পাঠদােনর বণতা পিরহার কের েণািদত/উাবনী পা অসরেণ অভ করা, দির অিভভাবকগণ কক
িশেদরেক িবালেয়র পিরবেত মঘন কম সংােন রেণ িনৎসািহত করা, িশার ণগতমান ি, একীত ও জীবনািপ িশা
কায ম বাবায়ন করা।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকাির ও বসরকারী উোেগ ল িফিডং কায ম বাবায়েনর লে জাতীয় ল ফীিডং নীিতমালা ণয়ন করা হেব। সকল িশাথর
ছিবসহ আইিড কাড  ও ডাটােবজ ণয়ন এবং াথিমক িশা বাপনা এবং অবকাঠােমা িনম াণ বাপনা য়ংিয়করেণর পদেপ
হণ করা হেব। ঝেরপড়া ও ল বিহ ত িশেদর উপেযাগী উপাািনক কািরলামসহ জীিবকায়ন দতা িশণ সংা নটওয়াক
গেড় তালা হেব। জাতীয় িশানীিত বাবায়েনর লে কািরলাম, িশক িশেণর জ সময়াব কম পিরকনা ণয়ন ও িডোমা-
ইন-এেকশন ি-সািভ স িশেণ পােরর জ অনলাইন িশণ কায ম  করা হেব।

২০১৫-১৬ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

      সব জনীন াথিমক িশা সসারেণর জ ৬০০০ িণক, ৬০০০ নলপ াপন এবং ৯০০০ ওয়াশক িনম াণ করা হেব;
     িনধ ািরত সমেয় ছা-ছাীেদর মে িবনাে ১১ কা ২০ ল পাক িবতরণ করা হেব;
     ৭৮ ল িশাথেক উপি দান ও ৩২ ল িশাথেক ল িফিডং এর আওতায় আনা হেব;
     িবালয়িবহীন ােম ২০০ নন াথিমক িবালয় িনম াণ করা হেব;
     াথিমক িশার ণগত মান উয়েন ৯ িপআই িনম াণ স করা হেব; এবং
     সরকাির াথিমক িবালেয় ১৫৬৭২ জন াক-াথিমক িশক িনেয়াগ করা হেব।
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর াথিমক ও গণিশা মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর
িতিনিধ িহসােব সিচব, াথিমক ও গণিশা মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
সবার জ মানসত াথিমক ও মৗিলক িশা

১.২ অিভল (Mission)

াথিমক িশার েযাগ সসারণ ও ণগতমান উয়েনর মােম সবার জ াথিমক ও মৗিলক িশা িনিতকরণ

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. সব জনীন াথিমক িশা সসারণ
২. মানসত াথিমক িশা িনিতকরণ
৩. সারতার হার ি এবং অাহত ও জীবনাপী িশার েযাগ অবািরতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. াথিমক ও গণিশা সংা নীিতমালা ণয়ন ও বাবায়ন
২. বাতালক াথিমক িশা কম িচ পিরবীণ ও বাবায়ন
৩. অনাািনক িশা কম িচর বাবায়ন
৪. াথিমক িশা েরর িশাম এর উয়ন/পিরমাজন
৫. াথিমক িশা েরর পাবইেয়র পািচ/পাম (Curriculum) তির, ণ ও িবতরণ
৬. াথিমক ও গণিশা সংা গেবষণা ও িশণ কায ম হণ
৭. অা মণালেয়র সােথ াথিমক িশা সংা িবষয়ািদর সময় সাধন এবং বয় িশা ও সারতা িবষেয় িবিভ
NGO এর কায ম পিরবীণ ও বাবায়ন
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

মাট িশ ভিতর হার ি মাট িশ ভিতর হার % ১০৫ ১০৮.৪০ ১০৮.৪০ ১০৯.০০ ১১০.০০
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

ত িশ ভিতর হার ি ত িশ ভিতর হার % ৯৭.০০ ৯৭.৭০ ৯৭.৮০ ৯৮.০০ ৯৮.১০
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

উপিিতর হার ি উপিিতর হার % ৯০.০০ ৮৬.৯০ ৮৭.০০ ৮৭.৫০ ৮৮.০০
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

াথিমক িশা সমাপনী পিরায়
পােশর হার ি

াথিমক িশা সমাপনী
পিরায় পােশর হার

% ৯৮.০০ ৯৭.৯৩ ৯৮.০০ ৯৮.২৫ ৯৮.৩০
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

ছা-িশক অপাত ি ছা িশক অপাত অপাত ১:৪৮ ১:৪০ ১:৪০ ১:৩৯ ১:৩৯
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

সারতার হার ি (১৫+) সারতার হার (১৫+) % ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.২৫ ৬০.৫০ ৬১.০০
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] সব জনীন
াথিমক িশা
সসারণ

৩৮

[১.১] িণক
িনম াণ

[১.১.১] িনিম ত
িণক

সংা ৮.০০ ১৫৫১৭ ৭৪২২ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ৫০০০ ৫০০০

[১.২] নলপ াপন
[১.২.১]
ািপত নলপ

সংা ৬.০০ ১১৭৭৬ ৯৮১৯ ৬০০০ ৫৯০০ ৫৮০০ ৫৭০০ ৫৬০০ ৫০০০ ৪০০০

[১.৩] িশাথ ও
িশকেদর জ
ওয়াশক িনম াণ

[১.৩.১]
িনিম ত
ওয়াশক

সংা ৫.০০ ৫০৫০ ৬৭৩৩ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৪০০০ ৩০০০

[১.৪] দির
িশাথেদর জ
উপি কায ম

[১.৪.১]
উপি া
ছা-ছাী

সংা (ল) ৫.০০ ৭৭.২৫ ৭৭.১১ ৭৮.০০ ৭৭.৫০ ৭৭.৪০ ৭৭.২৫ ৭৭.২০ ৭৮.০০ ৭৮.০০

[১.৫] দািরপীিড়ত
এলাকায় ল িফিডং
কায ম

[১.৫.১]
উপকার ভাগী
িশাথ

সংা (ল) ৩.০০ ৩০.৩৪ ৩১.২৪ ৩২.০০ ৩১.৫০ ৩১.৪০ ৩১.৩০ ৩১.২৪ ৩২.০০ ৩২.০০

[১.৬] িনধ ািরত
সমেয় িবনাে
পাক িবতরণ

[১.৬.১]
িবতরণ স

তািরখ ৩.০০ ৩১-০১-২০১৬ ১০-০২-২০১৬ ২০-০২-২০১৬ ২৮-০২-২০১৬ ১০-০৩-২০১৬

[১.৭] িবালেয়র
ন মরামত ও
রণােবণ

[১.৭.১]
মরামতত
িবালয়

সংা ২.০০ ৭৩৫৯ ১৫০০০ ২১০০০ ২০৯০০ ২০৮০০ ২০৭০০ ২০৬০০ ২১০০০ ২১০০০



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৮] সকল
াথিমক িবালেয়
াক-াথিমক িণ
চাকরণ

[১.৮.১]
আওতা
িবালয়

সংা
(মীত)

২.০০ ৩৫৭৮৮ ৪১৭০০ ৫০০০০ ৪৯০০০ ৪৮০০০ ৪৭০০০ ৪৬০০০ ৫৫০০০ ৬০০০০

[১.৯] াথিমক
িবালেয় িশক
িনেয়াগ

[১.৯.১]
িনেয়াগ া
িশক

সংা ২.০০ ১৪০৬৫ ৬৯৩৩ ১৫৬৭২ ১৫৬৫০ ১৫৬০০ ১৫৫৫০ ১৫৫০০ ২০০০০ ২২০০০

[১.১০]
িবালয়িবহীন ােম
নন াথিমক
িবালয় াপন

[১.১০.১] নন
ািপত
াথিমক
িবালয়

সংা ১.০০ ৫২৯ ২৩৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১০০ ৫০

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

[১.১১.১]
উপকার ভাগী
িশাথ

সংা (ল) ১.০০ ৪.১৫ ৩.১২ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.২০ ৩.১৫ ১.০০ ০.৫০



া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] মানসত
াথিমক িশা
িনিতকরণ

৩৫

[২.১] ল লেভল
ইমভেম ান
বাবায়ন (SLIP)

[২.১.১] িপ
ফা া
িবালয়

সংা ৮.০০ ৩৯২৯৩ ৪৭২৪৭ ৬৩৮০০ ৬৩৫০০ ৬৩৩০০ ৬৩১০০ ৬৩০০০ ৬৪০০০ ৬৪৫০০

[২.২] াথিমক
িশার ণগত মান
উয়েন িশণ
অবকাঠােমার উয়ন

[২.২.১] িনিম ত
নন িপআই

সংা ৮.০০ ০ ২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ০ ০

[২.৩] ৫ম িণর
সমাপনী পরীা
হণ

[২.৩.১] উীণ 
িশাথ

% ৫.০০ ৯৭.৯২ ৯৭.৯২ ১০০.০০ ৯৯.৫০ ৯৯.০০ ৯৮.৫০ ৯৮.০০ ১০০ ১০০

[২.৪] াথিমক
িশা সমাপণী
পরীায়
যাতািভিক
ের বতন

[২.৪.১]
যাতািভিক
ের হার

% ৪.০০ ২৫ ৩৫ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৪ ৪২ ৬৫ ১০০

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

[২.৫.১]
িশণ া
িশক

সংা ৪.০০ ১১২০০ ৭৩৪৮ ১১০০০ ১০৯০০ ১০৪০০ ১০৭০০ ১০৬০০ ১২০০০ ১৩০০০

[২.৬] াথিমক
িশায় ত ও
যাগােযাগ
িিভিক িশা
বা চলন

[২.৬.১]
য়ত
আইিস
যপািতর সট

সংা ৩.০০ ৩৯৩০ ৩৯৩০ ১৪৬৮৪ ১১০০০ ৯০০০ ৭০০০ ৫০০০ ১৫০০০ ১৫৫০০

[২.৭] িডপইনএড
এর পাম
সংরণ ও
পিরমাজন

[২.৭.১]
সংেশািধত
িডপইনএড
পাঠম
(িবষয়)

সংা ২.০০ ০ ০ ২৯ ২৭ ২৫ ২৪ ২৩ ০ ০



া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন

চেকর
মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৮] াথিমক
িশা অম িণ
পয  উীতকরণ

[২.৮.১] অম
িণেত উীত
িবালয়

সংা ১.০০ ৪৯১ ১৭৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫০ ৬০

[৩] সারতার
হার ি এবং
অাহত ও
জীবনাপী
িশার েযাগ
অবািরতকরণ

১০

[৩.১] মৗিলক
সারতা অজেনর
জ বই দান

[৩.১.১] ণীত
বই

সংা (ল) ৫.০০ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.২] মৗিলক
সারতার উপর
িশণ দান

[৩.২.১]
মৗিলক
সারতা
হণকারী
িনররজন

সংা (ল) ৫.০০ ০ ০ ১.০০ ০.৯৫ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ ৭.০০ ৮.০০



া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

আিম,  সিচব,  াথিমক  ও  গণিশা  মণালয়,  মাননীয়  মী,  াথিমক  ও  গণিশা  মণালয়-এর  িতিনিধ  িহসােব
গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য, এই
িেত বিণ ত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।

আিম, মিপিরষদ সিচব, গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমীর িতিনিধ িহসােব সিচব, াথিমক ও
গণিশা মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

সিচব
াথিমক ও গণিশা মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ াগম াথিমক ও গণিশা মণালয়

২ ািশঅ াথিমক িশা অিধদর

৩ নপ াশনাল একােডমী ফর াইমাির এেকশন

৪ িবএনএফই েরা অব নন-ফরমাল এেকশন

৫ এিডিপ এায়াল ডেভলপেম াাম

৬ এলিজইিড লাকাল গভন েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৭ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

৮ এনিসিব াশনাল কািরলাম এা টট ক বাড 

৯ আইইআর ইনিউট অব এেকশন এা িরসাচ 

১০ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াসকস

১১ র িরিচং আউট অব ল িচলেন ক

১২ িপইিসই াইমাির এেকশন কমিশন এািমেনশন

১৩ িডপ-ইন-এড িডোমা ইন াইমাির এেকশন

১৪ এিপএসিস এায়াল াইমাির ল সাস

১৫ িপআই াইমাির িনং ইনিউট

১৬ িপ ল লেভল ইমভেম ান

১৭ এন িজ ও নন গভণ েম অরগানাইেজশন



া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[১.১] িণক িনম াণ [১.১.১] িনিম ত িণক
জরাজীণ  এবং জনাকীণ  িবালয় িলেত ৫০ জন িশাথেক একসােথ
পাঠদান করােনা যায় এমন িণক িনম াণ।

ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদেরর সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.২] নলপ াপন [১.২.১] ািপত নলপ
ত চািহদার িভিেত িব এবং আেস িনক খাবার পািন সরবরােহর
লে গভীর/অগভীর এবং তারা পা াপন।

জনা ও েকৗশল অিধদেরর
সহেযািগতায় াথিমক িশা
অিধদর

জনা ও েকৗশল অিধদর ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] িশাথ ও িশকেদর জ
ওয়াশক িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত ওয়াশক

িপইিডিপ ৩ এর আওতায় ৩ টয়েলট, ২ া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 অিধদর ও
জনা ও েকৗশল অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[১.৪] দির িশাথেদর জ
উপি কায ম

[১.৪.১] উপি া ছা-
ছাী

ভিতর হার ি এবং ঝের পড়ার হার কমােনার লে উপি দান
কের আওতায় গরীব পিরবােরর িশাথেদর মে উপি দান।

ক পিরচালক উপি দান
ক, াথিমক িশা অিধদর

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[১.৫] দািরপীিড়ত এলাকায় ল
িফিডং কায ম

[১.৫.১] উপকার ভাগী
িশাথ

ভিতর হার ি এবং ঝেড় পরার হার কমােনার লে িত িশাথেক উ
িমান স ৭৫ াম িবট দান।

ক পিরচালক, ল িফিডং
াাম, াথিমক িশা অিধদর

ক পিরচালেকর কায ালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৬] িনধ ািরত সমেয় িবনাে
পাক িবতরণ

[১.৬.১] িবতরণ স
িতবছর ৩১ িডেসেরর 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

[১.৭] িবালেয়র ন মরামত
ও রণােবণ

[১.৭.১] মরামতত
িবালয়

িপইিডিপ-৩ এর আওতায় চািহদা মাতােবক বড়/ছাট ধরেনর মরামত ও
সংার।

ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদেরর সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৮] সকল াথিমক িবালেয়
াক-াথিমক িণ চাকরণ

[১.৮.১] আওতা
িবালয়

দেশর সকল াথিমক িবালেয় ৫ বছর বয়সী িশেদর ক াক-াথিমক
িণেত ভিত করা ও বছরাপী িশা কায ম।

াথিমক িশা অিধদর
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৯] াথিমক িবালেয় িশক
িনেয়াগ

[১.৯.১] িনেয়াগ া
িশক

াক-াথিমক িশার জ, নন জাতীয়করণত িবালয়সেহর জ
এবং পনশন জিনত কারেন  হওয়া সহকারী িশক পেদর িনেয়াগ
দান কায ম।

াথিমক িশা অিধদর
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন



া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[১.১০] িবালয়িবহীন ােম নন
াথিমক িবালয় াপন

[১.১০.১] নন ািপত
াথিমক িবালয়

িবালয়িবহীন ােম নন াথিমক িবালয় (িত িবালেয় ৩ 
িণক এবং ১  িশক ক) াপন। নন িবালয় াপেনর জ
ায়ীভােব ৩৩ শতাংশ জিম অদােনর মােম সংহ করা।

ক পিরচালক, িবালয়িবহীন
এলাকায় ১৫০০ িবালয় াপন
ক, াথিমক িশা অিধদর ও
ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর

ক পিরচালেকর কায ালয়,
াথিমক িশা অিধদর ও ানীয়
সরকার েকৗশল অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

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

[১.১১.১] উপকার ভাগী
িশাথ

িবধা বিত এবং ঝেড় পরা িশাথেদর িবালয়খী করার জ িশা
সহায়তা দান।

ক পিরচালক, র াথিমক
িশা অিধদর

ক পিরচালেকর কায ালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.১] ল লেভল ইমভেম
ান বাবায়ন (SLIP)

[২.১.১] িপ ফা া
িবালয়

িতবছর িবালয় পয ােয় উয়ন পিরকনা ণয়ন ও বাবায়েনর জ
িত িবালয়েক িপ ফাের মােম ৩০ হাজার টাকা দান।

াথিমক িশা অিধদর
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.২] াথিমক িশার ণগত
মান উয়েন িশণ
অবকাঠােমার উয়ন

[২.২.১] িনিম ত নন
িপআই

ণগত মান স িশা দােনর লে াথিমক িশকেদর এক বছর
ময়াদী িস-ইন-এড এবং দড় বছর ময়াদী িডপ-ইন-এড িশণ দােনর
লে েতক জলা সদের িপআই াপন।

ক পিরচালক, ১২ িপআই
িনম াণ ক, াথিমক িশা
অিধদর ও ানীয় সরকার
েকৗশল অিধদর

ক পিরচালেকর কায ালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[২.৩] ৫ম িণর সমাপনী পরীা
হণ

[২.৩.১] উীণ  িশাথ
াথিমক িশার ণগত মােনায়ন এবং িশাথেদর িশার মােন সমতা
আনয়েনর উেে াথিমক িশা সমাপনী পরীা (PECE) বতন।
িতবছর নেভেরর শেষর িদেক এই পরীা অিত হয়।

াথিমক িশা অিধদর
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.৪] াথিমক িশা সমাপণী
পরীায় যাতািভিক ের
বতন

[২.৪.১] যাতািভিক
ের হার

াথিমক িশা সমাপনী পিরায় যাতা িভিক প ণয়ন এবং
২০১৮ সােলর মে ১০০% যাতা িভিক প ণয়ন।

জাতীয় াথিমক িশা একােডমীর
সহেযািগতায় াথিমক িশা
অিধদর

জাতীয় াথিমক িশা একােডমী
ও াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

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

[২.৫.১] িশণ া
িশক

িত িপআই এ ২০০ জন িহসােব ৫৫  িপআই এ মাট ১১০০০
িশকেক িস-ইন-এড/িডপ-ইন-এড ১২/১৮ মাস ময়াদী িশন দান।

িপআইেয়র সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর

াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.৬] াথিমক িশায় ত ও
যাগােযাগ িিভিক িশা
বা চলন

[২.৬.১] য়ত আইিস
যপািতর সট

াথিমক িশায় আইিস িবষয়ক ােনর অ িকরেণর লে
পয ায়িভিক াপটপ, মািিমিডয়া েজর য় ও িবতরণ।

াথিমক িশা অিধদর
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.৭] িডপইনএড এর পাম
সংরণ ও পিরমাজন

[২.৭.১] সংেশািধত
িডপইনএড পাঠম
(িবষয়)

িপইিডিপ-৩ এর আওতায় িশকেদর ১৮ মাস াপী িডপ-ইন-এড মৗিলক
িশণ দান কায ম চা করা হেয়েছ। ২০১৭ সােলর মে সকল
িপআই এ কায ম চা করা হেব। এ লে িডপ-ইন-এড এর িবমান
২০১১-১২ সমেয় ণীত কািরলাম হালনাগাদকরণ।

ইনিউট অব এেকশন এা
িরসােচ র সহেযািগতায় জাতীয়
াথিমক িশা একােডমী ও
াথিমক িশা অিধদর

ইনিউট অব এেকশন এা
িরসাচ  ও জাতীয় াথিমক িশা
একােডমীর এর িতেবদন

[২.৮] াথিমক িশা অম িণ
পয  উীতকরণ

[২.৮.১] অম িণেত
উীত িবালয়

িশানীিত বাবায়েনর লে ত চািহদার আেলােক াথিমক িশােক
৮ম িণেত উীতকরণ।

াথিমক িশা অিধদর
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[৩.১] মৗিলক সারতা অজেনর
জ বই দান

[৩.১.১] ণীত বই
সারতা িবষেয় িনররজনেদর িশণ দােনর জ বইেয়র পািলিপর
খসড়া ণয়ন ও অেমাদন।

উপাািনক িশা েরা
উপাািনক িশা েরার বািষ ক
িতেবদন

[৩.২] মৗিলক সারতার উপর
িশণ দান

[৩.২.১] মৗিলক সারতা
হণকারী িনররজন

িডিপিপ এর লমাা অযায়ী িনরর জনেগািেক সারতা অজেনর
লে ৬ মােসর িশা দান।

উপাািনক িশা েরা
উপাািনক িশা েরার বািষ ক
িতেবদন



া: ১৯ ণ তািরখ: সামবার, অোবর ০৫, ২০১৫

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ িতােনর
িনকট তাশার

মাা উেখ
কন

তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয়
ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায়
মণালয়

িনিম ত নন িপআই,িনিম ত
িণক,নন ািপত
াথিমক িবালয়

িনধ ািরত সমেয় টার আহবান ও
িনম াণ কাজ পয েবণ

মাঠ পয ায় থেক া তািলকা মণালয় অেমাদন
করা হয়। িনম াণ সংা সকল কাজ (টার আহবান
হেত িবল দান) এলিজইিড কক করা হয়।

৯০%
িশক িশণ কায ম এবং
িবালেয় পাঠদান িবলিত হেব।

িবভাগ ানীয় সরকার িবভাগ
ািপত নলপ,িনিম ত
ওয়াশক

িনধ ািরত সমেয় টার আহবান ও
িনম াণ কাজ পয েবণ

মণালয় থেক কবল তািলকা অেমাদন করা হয়।
িনম াণ সংা সকল কাজ (টার আহবান, িবল
দানসহ) িডিপএইচই কক করা হয়।

৮০%
েপয় পািন ও ািনেটশন
িনিতকরণ িবলিত হেব।

অা
াশনাল কািরলাম
এা টট ক বাড 

িবতরণ স
িনধ ািরত সমেয়র মে পাক ন
ও সরবরাহ।

বই েণর জ টার থেক আহবান, িবল দান
ইতািদ কাজ এনিসিব কক করা হয়।

৬০%
িনধ ািরত সমেয় পাক পাওয়া
যােব না।

অা
ইনিউট অব
এেকশন এা িরসাচ 

সংেশািধত িডপইনএড
পাঠম (িবষয়)

িনধ ািরত সমেয় পাম সংরন ও
পিরমাজন সকরণ

িডিপইনএড এর পাম সংরন ও পিরমাজেনর
সামিক কাজ ঢাকা িবিবালেয়র আইইআর কক
করা হয়।

৫০%

রােনা পােম িডপ-ইন-এড
চলমান থাকেব। ফেল িশণাথগণ
হালনাগাদ পাম কম িচর আওতা
বিহ ত থাকেব।


