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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:

জাতীয় উয়ন ও অথ ৈনিতক সি অজেনর জ দ মানবসেদর িবক নাই। দতা উয়েনর মাম হে াথিমক িশা।
জাতীয়ভােব  ণগত,  একীত ও  জীবনাপী  াথিমক িশা  িনিত করার  জ াথিমক ও  গণিশা  মণালয়  দায়ব।  িশার  র
উপলি  কের  বব  কা  মাননীয়  ধানমী  শখ  হািসনার  সরকার  ধান  িশেকর  পদেক  ২য়  িণেত  উীতকরণসহ  সহকারী
িশকেদর বতন ল এক ধাপ উীত কেরেছন। িণকের িশক ও িশাথর অপাত াস করেত নন কের ৬৪৩৩৬ জন িশক
িনেয়াগ এবং ২০২৭৫  িণক িনম াণ করা হেয়েছ। সকল িবালেয় াক-াথিমক িণ চা করেত ৩৭৬৭২  াক-াথিমক
িশেকর পদ ি করা হেয়েছ এবং  পেদ ১৩৯৭৪ জন াক-াথিমক িণ িশক িনেয়াগ করা হেয়েছ। িত িবালেয় ১  কের
 ৩৬৯৮৮  দির কাম হির পদ জন কের ৩১০০০ জনেক িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। িশার মােনায়ন ও অল পিরেবশ ির লে
২৪৪৩২  নলপ াপন ও ১৪২৮৪  ওয়াশক িনম াণ করা হেয়েছ। িবগত িতন বছর ১ জায়াির সকল িশাথেক িবনাে চার রেঙর
পাক  িবতরণ  করা  হেয়েছ।  সিত  ৮৯  উপেজলায়  মাবাইল  াংিকং  এর  মােম  সকল  িশাথেক  উপি  দান  করা  হেয়েছ।
৩০ ল িশাথেক ল িফিডং এর আওতায় আনা হেয়েছ। উয়ন পিরকনায় ন ি ও মতা িবেকীকরেণর লে ৬৩৬৯১ 
াথিমক িবালেয় “ল লেভল ইমভেম ান” (SLIP) বাবায়েনর জ বাৎসিরক ৪০ হাজার টাকা কের দান করা হেয়েছ।

সমা ও চােলসহ:

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র ধান সমা ও চােলসহ হে শতভাগ িশেক ভিত করা, ঝের পড়া হার ে িনেয় আসা ও
মানসত িশা িনিত করা। এছাড়া 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 গতাগিতক পাঠদােনর বণতা পিরহার কের উাবনী
পার অসরেণ অভ করা। দির অিভভাবকগণেক িশেম িনৎসািহত করা। িশার ণগতমান ি, একীত ও জীবনাপী িশা
কায ম বাবায়ন করা।

ভিবৎ পিরকনা:

সকল িশাথর ছিবসহ আইিড কাড  ও ডাটােবজ ণয়ন, াথিমক িশা বাপনা এবং অবকাঠােমা িনম াণ বাপনা য়ংিয়করেণর
পদেপ হণ করা হেব। িশকেদর অনলাইন িভিক ডাটােবজ থেক বদলী বাপনা চা করা হেব। ঝের পড়া ও ল বিহ ত িশেদর
উপেযাগী উপাািনক কািরলামসহ জীিবকায়ন দতা িশণ সংা নটওয়াক গেড় তালা হেব। অম িণ পয  াথিমক িশা
অ করণসহ জাতীয় িশানীিত ২০১০ বাবায়েনর লে কািরলাম ও িশক িশেণর জ সময়াব কম পিরকনা ণয়ন করা
হেব। িবালয় পিরদশ েন ই-মিনটিরং িসেমেক িবত করা হেব।

২০১৭-১৮ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

     সব জনীন ও বষহীন াথিমক িশা সসারেণর জ ৭০০০ িণক, ৬০০০ নলপ াপন এবং ৬০০০ ওয়াশক
িনম াণ;
     ১ জায়াির, ২০১৮ তািরেখ সকল ছা-ছাীর মে িবনাে নন পাক িবতরণ;
     াতােযা সকল িশাথেক উপি দান ও ৩৫ ল িশাথেক ল িফিডং এর আওতায় আনয়ন;
     ১০০ নন াথিমক িবালয় িনম াণ;
     সরকাির াথিমক িবালেয় ১০০০০ িশক িনেয়াগ এবং
     সারতার হার ি ও অাহত জীবনাপী িশার েযাগ ির লে মৗিলক িশােক চাকরণ;
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উপমিণকা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

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  ........................  সােলর  ........................  মােসর  ........................  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):
মানসত াক-াথিমক, াথিমক, একীত ও জীবনাপী িশা

১.২ অিভল (Mission)

াথিমক িশার েযাগ সসারণ ও নগতমান উয়েনর মােম সবার জ াথিমক, একীত ও জীবনাপী িশা িনিতকরণ

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. সব জনীন, একীত ও বষহীন াথিমক িশা সসারণ
২. মানসত াথিমক িশা িনিতকরণ
৩. াথিমক িশা বাপনা িবেকীকরণ
৪. সারতার হার ি এবং অাহত ও জীবনাপী িশার েযাগ অবািরতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন িনিত করা
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৪. দতা ও নিতকতার উয়ন
৫. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন জারদার করা

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 িচ বাবায়ন
৪. াথিমক িশা েরর িশাম (Curriculum) এর উয়ন/পিরমাজন
৫. াথিমক িশা েরর পাবইেয়র পািচ/পাম তির, ণ ও িবতরণ
৬. াথিমক ও গণিশা সংা গেবষণা ও িশণ কায ম হণ।
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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

২০১৫-২০১৬
ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা
২০১৭-২০১৮

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০

িশ ভিতর হার (Gross
enrollment)

িশ ভিতর হার % ১০৮.৪০ ১০৮.৪০ ১০৭.০০ ১০৬.০০ ১০৫.০০ াথিমক িশা অিধদর
এায়াল াইমাির ল সাস িরেপাট  ও
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

িশ ভিতর ত হার (Net
enrollment)

ত িশ ভিতর হার % ৯৭.৭০ ৯৭.৯০ ৯৭.৯৫ ৯৮.০০ ৯৮.১০ াথিমক িশা অিধদর
এায়াল াইমাির ল সাস িরেপাট  ও
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

উপিিতর হার ি উপিিতর হার % ৮৬.৭০ ৮৬.৯০ ৮৭.০০ ৮৭.৬০ ৮৮.০০ াথিমক িশা অিধদর
এায়াল াইমাির ল সাস িরেপাট  ও
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

াথিমক িশা সমাপনী পরীায়
পােশর হার ি

াথিমক িশা সমাপনী
পরীায় পােশর হার ।

% ৯৭.৯৩ ৯৮.৫২ ৯৮.৭০ ৯৮.৯৩ ৯৯.০০ াথিমক িশা অিধদর
এায়াল াইমাির ল সাস িরেপাট  ও
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

ছা-িশক অপাত ি ছা-িশক অপাত অপাত ১:৪২ ১:৪০ ১:৪০ ১:৪০ ১:৪০ জনশাসন ও অথ  মণালয় এায়াল াইমাির ল সাস িরেপাট 

সারতার হার ি (১৫+) সারতার হার (১৫+) % ৬৪.৬০ ৬৫.০০ ৬৫.৫০ ৬৬.০০ ৬৬.৫০ উপাািনক িশা েরা
বাংলােদশ েরা অব াসকস ও
মণালেয়র ওেয়বসাইট

*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
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] সব জনীন,
একীত ও
বষহীন
াথিমক
িশা
সসারণ

৩৬

[১.১] িণক িনম াণ
[১.১.১] িনিম ত
িণক

সংা ৬.০০ ৬০০০ ৭০০০ ৭০০০ ৬৭০০ ৬৫০০ ৬২০০ ৬০০০ ৬৫০০ ৬৫০০

[১.২] নলপ াপন
[১.২.১] ািপত
নলপ

সংা ৬.০০ ৬৪২৩ ৯০০০ ৬০০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫০০০ ৬৫০০ ৬৮০০

[১.৩] িশাথ ও
িশকেদর জ
ওয়াশক িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত
ওয়াশক

সংা ৫.০০ ৯০০০ ৪০০০ ৬০০০ ৫৭০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫০০০ ৬৫০০ ৬৮০০

[১.৪] সকল যা
িশাথর জ
উপি কায ম

[১.৪.১] ি
াতােযা
ছা-ছাী

% ৪.০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ৯২ ১০০ ১০০

[১.৫] িনধ ািরত সমেয়
িবনাে পাক
িবতরণ

[১.৫.১]
িনধ ািরত
তািরেখ
িবতরণত

তািরখ ৪.০০ ০১-০১-২০১৬ ০১-০১-২০১৭ ০১-০১-২০১৮ ০৫-০১-২০১৮ ১০-০১-২০১৮ ১৫-০১-২০১৮ ২০-০১-২০১৮ ০১-০১-২০১৯ ০১-০১-২০২০

[১.৬] দািরপীিড়ত
এলাকায় ল িফিডং
কায ম

[১.৬.১]
উপকারেভাগী
িশাথ

সংা
(ল)

৪.০০ ৩২.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ২৯.৫০ ২৯.০০ ২৮.৫০ ২৮.০০ ৩০.০০ ৩০.০০



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৭] িবালেয়র
ন মরামত ও
রণােবণ

[১.৭.১]
মরামতত
িবালয়

সংা ৩.০০ ১৫০০০ ১৫০০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯০০০ ২০০০০ ২০০০০

[১.৮] িবালয়িবহীন
ােম নন াথিমক
িবালয় াপন

[১.৮.১] নন
ািপত াথিমক
িবালয়

সংা ২.০০ ২৩৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৯] াথিমক
িবালেয় িশক
িনেয়াগ

[১.৯.১] িনেয়াগ
া িশক

সংা ১.০০ ১৩৯৭৪ ১১০০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ১১০০০ ১১৫০০

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

[১.১০.১]
উপকারেভাগী
িশাথ

সংা
(ল)

১.০০ ৩.৩০ ৩.০০ ২.২৫ ২.২০ ২.১৫ ২.১০ ২.০০

[২]
মানসত
াথিমক
িশা
িনিতকরণ

২৫

[২.১] ৫ম িণর
সমাপনী পরীা হণ

[২.১.১]
িনধ ািরত
তািরেখ পরীা
স

তািরখ ৮.০০ ৩১-১২-২০১৫ ৩১-১২-২০১৬ ৩১-১২-২০১৭ ০৫-০১-২০১৮ ১০-০১-২০১৮ ১৫-০১-২০১৮ ২০-০১-২০১৮ ৩১-১২-২০১৮ ৩১-১২-২০১৯

[২.২] াথিমক িশা
সমাপনী পরীায়
যাতািভিক ের
বতন

[২.২.১]
যাতািভিক
ের হার

% ৭.০০ ৫০ ৬৫ ৮০ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৫ ৯০ ১০০



া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৩] িশকেদর িস-
ইন-এড এবং িডপ-
ইন-এড িশণ দান

[২.৩.১]
িশণ া
িশক

সংা ৫.০০ ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ১১০০০ ১১০০০

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

[২.৪.১] য়ত
আইিস
যপািতর সট

সংা ৫.০০ ১৭১৮৪ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ১২৫০০ ১২০০০ ১৫০০০ ১৬০০০

[৩] াথিমক
িশা
বাপনা
িবেকীকরণ

১৫

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

[৩.১.১]
বাপনা
িবেকীকরেণর
লে ল
লেভল
ইমভেম
ান (SLIP)
বাবায়ন

সংা ৭.০০ ৩৬৩১০ ৬৩৮০০ ৬৩৬৯১ ৬৩০০০ ৬২৫০০ ৬২০০০ ৬১০০০ ৬৩৬৯১ ৬৩৬৯১

[৩.২] িশকেদর
িবষয়িভিক িশণ
দান

[৩.২.১]
িশণা
িশক

সংা ৫.০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৫০০০ ২৪০০০ ২৫০০০ ২৫০০০

[৩.৩] উপেজলা
িভিক ই-মিনটিরং
িসেম চাকরণ

[৩.৩.১]
উপেজলা
িভিক ই-
মিনটিরং
িসেম
চাকরণ

সংা ৩.০০ ৪০ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৩ ৩০ ১০০ ১৫০



া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত
অজন*

২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত

মােনর িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪]
সারতার
হার ি
এবং অাহত
ও জীবনাপী
িশার
েযাগ
অবািরতকরণ

৪

[৪.১] মৗিলক
িশােকের জ
িশক িনেয়াগ

[৪.১.১] িনেয়াগ
া িশক

সংা ২.০০ ৮২২০০ ৮০০০০ ৭৮০০০ ৭৬০০০ ৭৪০০০ ৪৫০০০ ২২৮০০

[৪.২] মৗিলক
িশােকের জ
িনেয়াগত িশকেদর
িশণ

[৪.২.১] িশণ
া িশক

সংা ২.০০ ৮২২০০ ৮০০০০ ৭৮০০০ ৭৬০০০ ৭৪০০০ ৪৫০০০ ২২৮০০



া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার মােনায়ন

৯

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন [১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ১.০০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] ইউিনেকাড বহার িনিত করা
[১.২.১] ইউিনেকাড বহার
িনিতত

% ০.৫০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক ২০১৬-১৭ অথ বছের
ণীত তািলকা অযায়ী কমপে  কের অনলাইন
সবা চা করা

[১.৩.১] নতম  অনলাইন সবা
চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৭ ০৭-১২-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭ ২১-১২-২০১৭ ২৮-১২-২০১৭

[১.৪] মণালয়/িবভাগ কক উাবনী উোগ ও
Small Improvement Project
(SIP) বাবায়ন

[১.৪.১] উাবনী উোগ ও SIP-
সেহর ডাটােবস তত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৭ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭

[১.৪.২] উাবনী উোগ ও SIP
রিেকেটড

% ১.০০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১০

[১.৫] সবার মান সেক সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চা করা

[১.৫.১] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীেণর বা চাত

তািরখ ১.০০ ১৪-০৯-২০১৭ ২৮-০৯-২০১৭ ১২-১০-২০১৭ ৩১-১০-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

[১.৬] মণালয়/িবভােগর িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৬.১] তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৬.২] শাখায় িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫০ ১১-০১-২০১৮ ১৮-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ২৫-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮

[১.৭] িসেজস চাট ার অযায়ী সবা দান
[১.৭.১] িসেজস চাট ার বাবায়ন
সংা পিরবীণ বহা চাত

তািরখ ১.০০ ৩১-১২-২০১৭ ১৫-০১-২০১৮ ২২-০১-২০১৮ ০৮-০২-২০১৮ ২২-০২-২০১৮

[১.৮] অিভেযাগ িতকার বা বাবায়ন

[১.৮.১] িনি সংা িতেবদন
িরত

সংা ০.৫০ ১২ ১১

[১.৮.২] িনিত অিভেযাগ % ০.৫০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০

[২] দতার সে
বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন
িনিত করা

৪

[২.১] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি দািখল

[২.১.১] িনধ ািরত সময়সীমার মে
খসড়া ি দািখলত

তািরখ ০.৫০ ২৩-০৪-২০১৭ ২৪-০৪-২০১৭ ২৫-০৪-২০১৭ ২৬-০৪-২০১৭ ২৭-০৪-২০১৭

[২.২] ২০১৬-১৭ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির ায়ন িতেবদন দািখল

[২.২.১] িনধ ািরত তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ০৮-০৮-২০১৭ ১০-০৮-২০১৭ ১৩-০৮-২০১৭ ১৬-০৮-২০১৭ ১৭-০৮-২০১৭

[২.৩] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন পিরবীণ

[২.৩.১] মািসক িতেবদন ণীত ও
দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩

[২.৪] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন দািখল

[২.৪.১] িনধ ািরত তািরেখ অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩০-০১-২০১৮ ৩১-০১-২০১৮ ০১-০২-২০১৮ ০৫-০২-২০১৮ ০৬-০২-২০১৮

[২.৫] আওতাধীন দর/সংার সে ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ি ার

[২.৫.১] বািষ ক কম সাদন ি
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-০৬-২০১৮ ১৮-০৬-২০১৮ ১৯-০৬-২০১৮ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮



া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৫-২০১৬

ত অজন*
২০১৬-২০১৭

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৭-২০১৮

েপণ
২০১৮-২০১৯

েপণ
২০১৯-২০২০

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ বাপনার
উয়ন

৩

[৩.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন
[৩.১.১] বছের অিডট আপি
িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.২] াবর/অাবর সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.২.১] াবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[৩.২.২] অাবর সির হালনাগাদ
তািলকা

তািরখ ০.৫০ ০১-০২-২০১৮ ১৫-০২-২০১৮ ২৮-০২-২০১৮ ২৮-০৩-২০১৮ ১৫-০৪-২০১৮

[৩.৩] মণালয়/িবভােগ কাণ কম কতা িনেয়াগ
করা

[৩.৩.১] কাণ কম কতা িনেয়াগত
ও ওেয়ব সাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

[৪] দতা ও
নিতকতার উয়ন

২

[৪.১] সরকাির কম সাদন বাপনা সংা
িশণসহ িবিভ িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

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

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা ণয়ন করা

[৪.২.১] াচার বাবায়ন
কম পিরকনা এবং পিরবীণ কাঠােমা
ণীত ও দািখলত

তািরখ ০.৫০ ১৩-০৭-২০১৭ ৩১-০৭-২০১৭

[৪.৩] িনধ ািরত সময়সীমার মে মািসক
পিরবীণ িতেবদন দািখল করা

[৪.৩.১] মািসক পিরবীণ
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫০ ৪ ৩

[৫] ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন
জারদার করা

২

[৫.১] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ [৫.১.১] ত বাতায়ন হালনাগাদত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮০

[৫.২] েণািদত ত কাশ [৫.২.১] েণািদত ত কািশত % ০.৫০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[৫.৩] মণালয়/িবভােগর বািষ ক িতেবদন ণয়ন
ও কাশ

[৫.৩.১] বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৭ ২৯-১০-২০১৭ ১৫-১১-২০১৭ ৩০-১১-২০১৭ ১৪-১২-২০১৭

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

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



া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িপ ল লেভল ইমভেম ান

২ িপআই াইমাির িনং ইনিউট

৩ এিপএসিস এায়াল াইমাির ল সাস

৪ িডপ-ইন-এড িডোমা ইন াইমাির এেকশন

৫ িপইিসই াইমাির এেকশন কমিশন এািমেনশন

৬ র িরিচং আউট অব ল িচলেন ক

৭ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব াসকস

৮ আইইআর ইনিউট অব এেকশন এা িরসাচ 

৯ এনিসিব াশনাল কািরলাম এা টট ক বাড 

১০ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

১১ এলিজইিড লাকাল গভন েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

১২ এিডিপ এায়াল ডেভলপেম াাম

১৩ িবএনএফই েরা অব নন-ফরমাল এেকশন

১৪ নপ াশনাল একােডমী ফর াইমাির এেকশন

১৫ ািশঅ াথিমক িশা অিধদর

১৬ াগম াথিমক ও গণিশা মণালয়



া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

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 উপা 

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

ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদেরর সহেযািগতায়
াথিমক িশা অিধদর

এলিজইিড-এর কম পিরকনা অযায়ী
হালনাগাদ ত ও এায়াল াইমাির
ল সাস িরেপাট 

া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 অিধদেরর
কম পিরকনা অযায়ী হালনাগাদ
ত ও এায়াল াইমাির ল
সাস িরেপাট 

াথিমক ও গণিশা মণালয় 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 ছাি ও মিহলা িশকেদর
জ) থাকেব।

জনা ও েকৗশল
অিধদেরর সহেযািগতায়
াথিমক িশা অিধদর

জনা ও েকৗশল অিধদেরর
কম পিরকনা অযায়ী হালনাগাদ
ত ও এায়াল াইমাির ল
সাস িরেপাট 

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] সকল যা িশাথর
জ উপি কায ম

[১.৪.১] ি
াতােযা 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

উপি দােনর সােথ সংি
াংেকর হালনাগাদ ত ও এায়াল
াইমাির ল সাস িরেপাট 

ক পিরচালেকর কায ালেয়র
িতেবদন, াথিমক ও গণিশা
মণালয় ও াথিমক িশা
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন

[১.৫] িনধ ািরত সমেয়
িবনাে পাক িবতরণ

[১.৫.১] িনধ ািরত তািরেখ
িবতরণত

ি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

জলা াথিমক িশা অিফস থেক
বই িবতরণ সিকত া হালনাগাদ
ত ও জাতীয় িশাম ও
পাক বােড র িতেবদন

জাতীয় িশাম ও পাক
বাড , াথিমক ও গণিশা
মণালয় ও াথিমক িশা
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন

[১.৬] দািরপীিড়ত এলাকায়
ল িফিডং কায ম

[১.৬.১] উপকারেভাগী
ি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

এায়াল াইমাির ল সাস
িরেপাট  এবং ক পিরচালেকর
কায ালেয়র িতেবদন

াথিমক ও গণিশা মণালয় 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

এলিজইিড-এর কম পিরকনার
হালনাগাদ ত ও মণালয় কক
অথ  ছােড়র ত

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন



া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

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

[১.৮] িবালয়িবহীন ােম
নন াথিমক িবালয়
াপন

[১.৮.১] 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

এায়াল াইমাির ল সাস
িরেপাট  এবং ক পিরচালেকর
কায ালেয়র িতেবদন

াথিমক ও গণিশা মণালয়,
াথিমক িশা অিধদর ও ানীয়
সরকার েকৗশল অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন

[১.৯] াথিমক িবালেয়
িশক িনেয়াগ

[১.৯.১] িনেয়াগ া
িশক

নন জাতীয়করণত িবালয়সেহর জ এবং পনশন
জিনত কারেন  হওয়া সহকারী িশক পেদর িনেয়াগ
দান কায ম।

াথিমক িশা অিধদর
এায়াল াইমাির ল সাস
িরেপাট 

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

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

[১.১০.১] উপকারেভাগী
িশাথ

িবধা বিত এবং ঝের পড়া িশাথেদর িবালয়খী
করার জ িশা সহায়তা দান।

ক পিরচালক, র
াথিমক িশা অিধদর

এায়াল াইমাির ল সাস
িরেপাট  এবং ক পিরচালেকর
কায ালেয়র িতেবদন

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.১] ৫ম িণর সমাপনী
পরীা হণ

[২.১.১] িনধ ািরত তািরেখ
পরীা স

া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 অিধদর কক
িনধ ািরত সমেয় কািশত ড়া
ফলাফেলর িতেবদন ও এায়াল
াইমাির ল সাস িরেপাট 

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.২] াথিমক িশা
সমাপনী পরীায়
যাতািভিক ের বতন

[২.২.১] যাতািভিক
ের হার

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

জাতীয় াথিমক িশা
একােডিমর সহেযািগতায়
াথিমক িশা অিধদর

জাতীয় াথিমক িশা একােডিম
কক ণীত পের ধরণ িবেষণ
িতেবদন ।

াথিমক ও গণিশা মণালয়,
জাতীয় াথিমক িশা একােডিম ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[২.৩] িশকেদর িস-ইন-এড
এবং িডপ-ইন-এড িশণ
দান

[২.৩.১] িশণ া
িশক

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

িপআইেয়র সহেযািগতায়
াথিমক িশা অিধদর

িশণাথর উপিিতর তািলকা ও
অথ  ছােড়র ত

াথিমক ও গণিশা মণালয়,
জাতীয় াথিমক িশা একােডিম ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

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

[২.৪.১] য়ত আইিস
যপািতর সট

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

াথিমক িশা অিধদর
আইিস যপািত য় ও িবতরেণর
িতেবদন এবং এায়াল াইমাির
ল সাস িরেপাট 

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

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

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

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

াথিমক িশা অিধদর
অথ  ছােড়র ত ও কম সাদেনর
িতেবদন এবং এায়াল াইমাির
ল সাস িরেপাট 

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন



া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

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

[৩.২] িশকেদর
িবষয়িভিক িশণ দান

[৩.২.১] িশণা
িশক

িশকেদর দতা ির লে িবষয়িভিক িশণ
দান।

াথিমক িশা অিধদর
িশণাথেদর উপিিত তািলকা ও
অথ  ছােড়র ত এবং এায়াল
াইমাির ল সাস িরেপাট ।

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[৩.৩] উপেজলা িভিক ই-
মিনটিরং িসেম চাকরণ

[৩.৩.১] উপেজলা
িভিক ই-মিনটিরং
িসেম চাকরণ

াথিমক িশা বাপনার মান উয়েনর জ উপেজলা
িভিক ইেলকিনক পয েবণ কায ম জারদার করা।

াথিমক িশা অিধদর সফটওয়ার িতেবদন
াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] মৗিলক িশােকের
জ িশক িনেয়াগ

[৪.১.১] িনেয়াগ া
িশক

৬ মােসর মৗিলক িশা কায ম বাবায়েনর জ
কম এলাকায় িত উপেজলায় ৩০০ জন িশক িনেয়াগ।

উপাািনক িশা েরা
ক পিরচালেকর কায ালেয়র
িতেবদন, মৗিলক িশা কম িচ
ক

উপাািনক িশা েরা ও
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন

[৪.২] মৗিলক িশােকের
জ িনেয়াগত িশকেদর
িশণ

[৪.২.১] িশণ া
িশক

বাছাইত ২০ জন মাার ইনােরর মােম িনেয়াগত
িশকেদরেক িনয়ািদ িশণ দান।

উপাািনক িশা েরা
ক পিরচালেকর কায ালেয়র
িতেবদন, মৗিলক িশা কম িচ
ক

উপাািনক িশা েরা ও
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
বািষ ক িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ২০, ২০১৭

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 তাশা রণ না হেল সা ভাব

অা এলিজইিড
িনিম ত িণক,মরামতত
িবালয়

িনধ ািরত সমেয় টার আহবান ও িনম াণ কাজ
পয েবণ

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

িবালেয় পাঠদান পিরেবশ
িনিতকরণ িবলিত হেব।

অা িডিপএইচই িনিম ত ওয়াশক,ািপত নলপ
ি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 স করা হয়।

েপয় পািন ও ািনেটশন
িনিতকরণ িবলিত হেব।

অা এনিসিব িনধ ািরত তািরেখ িবতরণত
িনধ ািরত সমেয়র মে পাক ণ ও
সরবরাহ।

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

িনধ ািরত সমেয় পাক িবতরণ
করা সব হেব না।


