
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, ২০২১

াথিমক ও গণিশা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, 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

সব জনীন,
একীত ও
বষহীন
াথিমক িশা
সসারণ

৩০

[১.১] িণক িনম াণ [১.১.১] িনিম ত িণক সংা ৪ ১১২৫০ ১০৮০০ ১০৩৫০ ৯৯০০ ৯৪৫০ ২০৯২

[১.২] নলপ াপন [১.২.১] ািপত নলপ সংা ৪ ৫৮৫০ ৫৪০০ ৪৯৫০ ৪৫০০ ৪০৫০ ৩৫৯১

[১.৩] িশাথ ও িশকেদর জ ওয়াশক িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত ওয়াশক সংা ৪ ৯০০০ ৮৫৫০ ৮১০০ ৭৬৫০ ৭২০০ ৫৩৮০

[১.৪] সকল াতা যা িশাথর জ উপি কায ম [১.৪.১] ি াতােযা ছা-ছাী % ৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.৫] িশা বৎসেরর েত িবনাে পাক িবতরণ [১.৫.১] িনধ ািরত সমেয় পাক িবতরণত তািরখ ৪ ০১-০১-২০২১ ১০-০১-২০২১ ২০-০১-২০২১ ২৫-০১-২০২১ ৩১-০১-২০২১

[১.৬] জাতীয় াথিমক িশা সাহ আেয়াজন
[১.৬.১] িনধ ািরত সমেয় জাতীয় াথিমক
িশা সাহ আেয়ািজত

তািরখ ৩ ৩০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১
মাননীয় ধানমী জাতীয় াথিমক িশা সাহ এর উোধনী অােন উপিত
থাকেত সদয় সিত াপন কেরিছেলন। িক কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ
জাতীয় াথিমক িশা সাহ উযাপন িগত করা হয়।

[১.৭] দািরপীিড়ত এলাকায় ল িফিডং কায ম [১.৭.১] িবধােভাগী িশাথ
সংা
(ল)

২ ২৭.০০ ২৬.৫০ ২৬.০০ ২৫.৫০ ২৫.০০

[১.৮] িবালেয়র মরামত ও রণােবণ [১.৮.১] মরামতত িবালয় সংা ২ ৪২০০০ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৩৪০০০

[১.৯] াথিমক িবালেয় িশক িনেয়াগ [১.৯.১] িনেয়াগা িশক সংা ২ ৫০০০০ ৪৯০০০ ৪৮০০০ ৪৭০০০ ৪৬০০০ ৫০০০০

পেদর তািলকার িবপরীেত িনেয়াগ িবি জারী করা হেল ১৩০৯৪৬১
আেবদনপ অনলাইেন জমা পেড়েছ। অথ  িবভােগর সিতেম কািরগির
সহায়তার জ েয়েটর সােথ ি করা হেয়েছ। কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ
সকল ধরেণর সমােবশ িনিষ থাকায় িলিখত পরীা িগত রেয়েছ।

[১.১০] িবধা বিত, হতদির, ঝের পড়া ও মজীিব িশ-
িকেশারেদর াথিমক িশা দান

[১.১০.১] ভিতত িশ-িকেশার সংা ১ ৩২০০০ ৩১৫০০ ৩১০০০ ৩০৫০০ ৩০০০০

২
মানসত
াথিমক িশা
িনিতকরণ

২৯

[২.১] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জ
শতবািষ কী উপলে িবেশষ কম িচঃ াথিমক িবালেয়র
িশাথেদর বাংলা পঠন দতা অজন

[২.১.১] ৩য় িণর বাংলা পঠন দতা
অজনকারী িশাথ

% ৩ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭৫

িশাথেদর পঠন দতা অজেনর লে ৮ িবভােগর ১৬  জলার ৩২
উপেজলায় ১২৮ িবালেয় ১৫৩৬জন িশাথেদর ট িনেয় লস ত করা
হয়। কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ িণপাঠদান ব থাকায় কায ম অসমা
রেয়েছ।

[২.১.২] ৫ম িণর বাংলা পঠন দতা
অজনকারী িশাথ

% ৩ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭৫

িশাথেদর পঠন দতা অজেনর লে ৮ িবভােগর ১৬  জলার ৩২
উপেজলায় ১২৮ িবালেয় ১৫৩৬জন িশাথেদর ট িনেয় লস ত করা
হয়। কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ িণপাঠদান ব থাকায় কায ম অসমা
রেয়েছ।

[২.২] বব ও বমাতা বগম ফিজলােছা িজব গাকাপ
াথিমক িবালয় টবল ন ােম

[২.২.১] িনধ ািরত সমেয় বব গাকাপ
টবল ন ােম স

তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১
িবভাগীয় পয ােয়র খলা স করার ড়া পয ােয়র খলা অােন মাননীয়
ধানমীর সাহ উপিিতর লে সারসংেপ রণ করা হেল তা অেমািদত
হয়। িক কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ ড়া খলা িগত আেছ।

[২.২.২] িনধ ািরত সমেয় বমাতা গাকাপ
টবল ন ােম স

তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১
িবভাগীয় পয ােয়র খলা স করার ড়া পয ােয়র খলা অােন মাননীয়
ধানমীর সাহ উপিিতর লে সারসংেপ রণ করা হেল তা অেমািদত
হয়। িক কািভড-১৯ পিরিিতর কারেণ ড়া খলা িগত আেছ।

[২.৩] নব িনেয়াগত সহকারী িশকগেণর ইনডাকশন িনং [২.৩.১] িশণা িশক সংা ৩ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ৮২৮৪

[২.৪] িশকেদর িস-ইন-এড এবং িডিপএড িশণ দান [২.৪.১] িশণা িশক সংা ৩ ১৮০০০ ১৭৫০০ ১৭০০০ ১৬৫০০ ১৬০০০ ২০০

[২.৫] ত ও যাগােযাগ িিভিক াথিমক িশা চলেনর
জ াপটপ, েজর ও সাউ িসেম সরবরাহ

[২.৫.১] আইিস যপািত সরবরাহত
িবালয়

সংা ৩ ৪১০০০ ৩৮০০০ ৩৫০০০ ৩৩০০০ ৩০০০০ ৪১০০০

আইিস যপািত েয়র জ আজািতক দরপ আান করা হয়। কািভড-১৯
পিরিিতর কারেণ দরপ খালার তািরখ একািধকবার পিরবতন করেত হয়।
ইেতামে দরপ খালা হেয়েছ। কািভড পিরিিতর কারেণ পরবত কায ম
স করা সব হয়িন।

[২.৬] আইিস িশণ [২.৬.১] িশণা িশক সংা ৩ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ১৯৩২৩

[২.৭] মা সমােবেশর আেয়াজন [২.৭.১] সমােবশ অিত
সংা
(ল)

২ ১.৯৮ ১.৯০ ১.৮০ ১.৭১ ১.৬২ ০.৩৫
কািভড ১৯ এর কারেণ সরকাাির িনেদ েশ সকল ধরেণর সমােবশ িনিষ িছল।
পরবতেত পিরবিতত পিরিিতেত িনেদ শনার িেত মা সমােবশ ভা য়ািল
করায় লমাা অিজত হয়িন।

[২.৮] মানসত াথিমক িশা িনিত করেত ভা য়াল
াটফেম র মােম মিনটিরং

[২.৮.১] ভা য়াল সভা অিত সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ১৪৮

[২.৯] কািভড-১৯ পিরিিতেত আনের সােথ পাঠদান কায ম
অাহত রাখা (টিলিভশন, রিডও, েঠােফান)

[২.৯.১] পাঠদানত িশাথ
সংা
(ল)

২ ১২০.০০ ১১০.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০

[২.১০] “এায়াল াইমাির ল সাস” িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[২.১০.১] িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত তািরখ ১ ৩১-১২-২০২১ ১০-০২-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ২০-০২-২০২১ ২৮-০২-২০২১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, 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%

৩
উপাািনক
িশা সসারণ
ও িনিতকরণ

৮

[৩.১] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জ
শতবািষ কী উপলে িনররেক সারতা দান

[৩.১.১] িনিদ  সংক িনররেক সারতা
দান

সংা
(ল)

৪ ২১ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ২১

িশা ক চা করার জ িশাথ িনব াচন, পাক ও িশা উপকরণ সংহ,
িশক ও পারভাইজার িশণসহ সকল িত স করা হেয়েছ। কািভড ১৯
এর াভােবর কারেণ ক চা কের িশাথেদর সারতা দান করা সব
হয়িন।

[৩.২] আজািতক সারতা িদবস উদযাপন [৩.২.১] আজািতক সারতা িদবস উদযািপত তািরখ ২ ০৮-০৯-২০২০

[৩.৩] িবালয় বিহ ত ও ঝের পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী িশেদর
াথিমক িশা দান

[৩.৩.১] িনধ ািরত সমেয় িশখন ক চাকরণ তািরখ ২ ৩১-০১-২০২১ ২৮-০২-২০২১ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩১-০১-২০২১

িশা ক চা করার জ বইজলাইন সােভ র মােম িশাথ িনব াচন,
পাক ও িশা উপকরণ সংহ, িশক ও পারভাইজার িশণসহ সকল
িত স করা হেয়েছ। কািভড ১৯ এর াভােব  পিরিিতর কারেণ ক
চা করা সব হয়িন।

৪
াথিমক িশা
বাপনা
িবেকীকরণ

৮

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

[৪.১.১] ল লেভল ইমভেম ান
(SLIP) বাবািয়ত িবালয়

সংা ৩ ৬৫০০০ ৬৪৫০০ ৬৪০০০ ৬৩৫০০ ৬৩০০০

[৪.২] িবালেয়  মরামত কায ম বাবায়েনর জ অথ 
বরা

[৪.২.১] বরাা িবালয় সংা ৩ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ১২৫০০ ১৩৩০০
মণালেয়র সংেশািধত বােজেট ১০০ কা টাকা বরা িছল। িক অথ  মণালয়
হেত অথ  ছােড়র অমিত না পাওয়ায় বািক িবালেয় বরা দান করা যায়িন।

[৪.৩] ই-মিনটিরংেয়র মােম িবালেয়র পাঠদান,
িশক/িশাথ উপিিতসহ সািব ক কায ম তদারিক

[৪.৩.১] ই-মিনটিরংেয়র মােম পিরদশ নত
িবালয়

সংা
(ল)

২ ১.৫ ১.৩ ১.২ ১.১ ১.০ ০.৫৩



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ২৯, 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 েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ 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: হিতবার, লাই ২৯, 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 ৮৪.১১

[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

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২০

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

জনঘা ১ ৫ ৪ ৭

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯৩.৯৬

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


