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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:

মােষর িশা জীবেনর ঢ় িভি গেড় উেঠ াথিমক িশার মােম। জাতীয়ভােব ণগত, একীত ও জীবনাপী াথিমক িশা িনিত
করার জ াথিমক ও গণিশা মণালয় দায়ব। িশার  উপলি কের বব কা মাননীয় ধানমী শখ হািসনার সরকার ধান
িশেকর  পদেক  ২য়  িণেত  উীতকরণসহ  সহকারী  িশকেদর  বতনেল  এক  ধাপ  উীত  কেরেছ।  িণকের  িশক  ও  িশাথর
অপাত াস করেত ৭৭,৯০৭ জন িশক িনেয়াগ এবং ২০,৪৯৭ িণক িনম াণ করা হেয়েছ। সকল িবালেয় াক-াথিমক িণ চা
করেত ৩৭,৬৭২ াক-াথিমক িশেকর পদ জনব ক িশক িনেয়াগ করা হেয়েছ। িশাথেদর াসেচতন কের গেড় লেত ও
িশার অল পিরেবশ ির লে ২১,৪২৩ নলপ াপন ও ১৯,০০০ ওয়াশক িনম াণ করা হেয়েছ। িবগত িতন বৎসর ধের
জায়ািরর ১ তািরেখ ৬,৫৬,১৮,৪৪৬ জন িশাথেক িবনাে চার রেঙ িত ৩১,৭৬,৭৪,৪৪৩ পাক িবতরণ করা হেয়েছ। ২০১৭-
১৮ অথ  বৎসের মাবাইল াংিকংেয়র মােম ১,১০,০৫৬৩ জন িশাথর জ ৯০,৮৯,৫৬৩ জন মােয়র এাকাউে উপির অথ  দান
করা হেয়েছ। ৩১ ল িশাথেক ল িফিডং কম িচর আওতায় আনা হেয়েছ। উয়ন পিরকনায় ন ি ও মতা িবেকীকরেণর
লে ৬৩,৬৯১ াথিমক িবালেয় “ল লেভল ইমভেম ান” (SLIP) বাবায়েনর জ বাৎসিরক ৪০ হাজার টাকা কের বরা
দান করা হেয়েছ। িবগত িতন বৎসের ায় ৬৬ ল ছা/ছাীর অংশহেণ বব গাকাপ াথিমক িবালয় টবল ন ােম ও
বমাতা বগম ফিজলােসা িজব গাকাপ াথিমক িবালয় টবল ন ােম অিত হেয়েছ। জাতীয় াথিমক িশা সাহ এবং
আজািতক সারতা িদবস সফলভােব পালন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র ধান চােলসহ হেলাঃ শতভাগ িশ ভিত িনিত করা, ঝের পড়ার হার ে িনেয় আসা এবং
িশাথেদর 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 তােদর অভ করা। দির অিভভাবকগণেক িশেম িনৎসািহত করা। িশার ণগতমান ি, একীত ও
জীবনাপী িশা কায ম বাবায়ন করা।

ভিবৎ পিরকনা:

Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) এর সােথ সৃতা বজায় রেখ সকল িশাথর ছিবসহ আইিড
কাড  ও ডাটােবজ ণয়ন করা হেব। াথিমক িশা বাপনা এবং অবকাঠােমা িনম ােণর চািহদা িনপণ, পিরকনা ণয়ন ও পিরবীণ
কায ম য়ংিয়করেণর পদেপ হণ করা হেব। পয ায়েম সকল িবালেয় িডিজটাল ইারঅাকভ মািিমিডয়া াশেমর মােম
কনেট ণয়নেম পাঠদােনর সকল েযাগ-িবধা িনিত করা হেব। কািরলাম ও িশক িশেণর জ সময়াব কম -পিরকনা
ণয়ন ও িডোমা-ইন-াইমাির এেকশন কােস র ডাবল িশফট চা করা হেব। সকল িবালয়েক ই-মিনটিরং িসেেমর আওতায় আনা
হেব।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সব জনীন ও বষহীন াথিমক িশা সসারেণর জ ১০,০০০ িণক, ৭৫০ নলপ াপন এবং ২,৯০০ ওয়াশক িনম াণ;
১ জায়াির ২০১৯ তািরেখ সকল ছা-ছাীর মে িবনাে নন পাক িবতরণ;
াতােযা সকল িশাথেক উপি দান ও ২৬ ল িশাথেক ল িফিডংেয়র আওতায় আনয়ন;
সরকাির াথিমক িবালেয় ৫,০০০ িশক িনেয়াগ; এবং
উপাািনক িশা উয়ন কায েমর িডিপিপ ণয়ন ও িয়াকরণ।
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াবনা (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 ২০১৮ সােলর লাই মােসর ০৪ 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 দান।

১.২ অিভল (Mission)
াথিমক  িশার  েযাগ  সসারণ  ও  ণগত  মােনায়েনর  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. উপাািনক িশা সসারণ ও িনিতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ
৪. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. াথিমক ও গণিশা সংা নীিতমালা ণয়ন ও বাবায়ন;
২. বাতালক াথিমক িশা কম িচ পিরবীণ ও বাবায়ন;
৩. উপাািনক িশা কম িচর বাবায়ন;
৪. াক-াথিমক ও াথিমক িশা েরর িশাম পিরমাজন;
৫. াক-াথিমক ও াথিমক িশা েরর িশাম ও পাক ণয়ন, ণ এবং িবতরণ; এবং
৬. াথিমক ও গণিশা সংা গেবষণা ও িশণ কায ম হণ।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২০, ২০১৮ ১৬:৪৪ া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০৪, ২০১৮

সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

াথিমক িশা সমাপনী চের
হার ি

াথিমক িশা সমাপনী
চের হার

% ৭৯.৬০ ৮০.৮০ ৮১.০০ ৮১.৭০ ৮২.০০ াথিমক িশা অিধদর
এায়াল াইমাির ল সাস িরেপাট  ও
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

িশক-ছা অপাত ি িশক-ছা অপাত অপাত ১:৪২ ১:৪০ ১:৩৭ ১:৩৬ ১:৩৫
জনশাসন ও অথ  মণালয়। সহায়তায়
াথিমক িশা অিধদর।

এায়াল াইমাির ল সাস িরেপাট  ও
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন

সারতার হার ি সারতার হার % ৬৫.০০ ৭২.৩ ৭৪.০০ ৭৫.০০ ৭৬.০০ উপাািনক িশা েরা
মণালেয়র বািষ ক িতেবদন ও পিরসংান
েরার িতেবদন

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

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

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

৩৫

[১.১] িণক িনম াণ
[১.১.১] িনিম ত
িণক

সংা ৫ ৬১০২ ৭০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৮০০০ ১০০০০

[১.২] নলপ াপন [১.২.১] ািপত নলপ সংা ৫ ৯০১৪ ৬০০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৩০০০ ৩৭৫০

[১.৩] িশাথ ও িশকেদর
জ ওয়াশক িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত
ওয়াশক

সংা ৫ ৪০৫৮ ৬০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ১১৬০০ ১৪৫০০

[১.৪] সকল াতা যা
িশাথর জ উপি কায ম

[১.৪.১] ি
াতােযা ছা-ছাী

% ৫ ৯৮.৭৩ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৫] িশা বৎসেরর েত
িবনাে পাক িবতরণ

[১.৫.১] িনধ ািরত
তািরেখ পাক
িবতরণত

তািরখ ৪ ০১.০১.১৭ ০১.০১.১৮ ০১.০১.১৯ ০৫.০১.১৯ ০১.০১.২০ ০১.০১.২১

[১.৬] দািরপীিড়ত এলাকায়
ল িফিডং কায ম

[১.৬.১] উপকারেভাগী
িশাথ

সংা (ল) ৩ ২৮.৭৫ ৩০.০০ ২৬.০০ ২৫.৯৫ ২৫.৯০ ২৫.৮৫ ২৫.৮০ ২৬.০০ ২৬.০০

[১.৭] িবালেয়র মরামত ও
রণােবণ

[১.৭.১] মরামতত
িবালয়

সংা ৩ ২১৭২৪ ২১০০০ ৪২০০০ ৪১০০০ ৪০০০০ ৩৯০০০ ৩৮০০০ ৪২০০০ ৪২০০০

[১.৮] াথিমক িবালেয়
িশক িনেয়াগ

[১.৮.১] িনেয়াগা
িশক

সংা ২ ৬০৫২৪ ১০০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ২৬০০০০ ২৬০০০

[১.৯] ঝের পড়া রাধ কে
িবধা বিত িশেদর িশা
ভাতা ও ি দান (র ক)

[১.৯.১] উপকারেভাগী
িশাথ

সংা (ল) ১ ২.৮৫ ২.২৫ ১.৫০ ১.৪৫ ১.৪০ ১.৩৮ ১.৩৬

[১.১০] িবধা বিত, হতদির,
ঝের পরা ও মজীিব িশ-
িকশরেদর াথিমক িশা দান

[১.১০.১] ভিতত িশ-
িকেশার

সংা
(মিত)

১ ১৮১৩৮ ২৮৫০০ ৩০০০০ ২৯৮০০ ২৯৬০০ ২৯৩০০ ২৯০০০ ৩৩০০০ ৩৫০০০

[১.১১] জাতীয় াথিমক িশা
সাহ আেয়াজন

[১.১১.১] িনধ ািরত
সমেয় জাতীয় াথিমক
িশা সাহ আেয়ািজত

তািরখ ১ ৩০.০৩.১৭ ৩০.০৩.১৮ ৩০.০৩.১৯ ১০.০৪.১৯ ২০.০৪.১৯ ২৫.০৪.১৯ ৩০.০৪.১৯ ৩০.০৩.২০ ৩০.০৩.২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২০, ২০১৮ ১৬:৪৪ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০৪, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] মানসত
াথিমক িশা
িনিতকরণ

২৫
[২.১] ৫ম িণর সমাপনী
পরীা হণ

[২.১.১] িনধ ািরত
তািরেখ পরীা স

তািরখ ৫ ৩১.১২.১৬ ২৬.১১.১৭ ৩০.১১.১৮ ৩০.১১.১৯ ৩০.১১.২০

[২.২] াথিমক িশা সমাপনী
পরীায় যাতািভিক ের
বতন

[২.২.১] যাতািভিক
 বিতত

% ৪ ৬৫ ৮০ ১০০

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

[২.৩.১] িশণা
িশক

সংা ৪ ১০০০০ ১০০০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ১০৫০০ ১০০০০ ১২০০০ ১২০০০

[২.৪] আইিস িশণ
[২.৪.১] িশণা
িশক

সংা ৪ ১০০০০ ৯৭০০ ৯৫০০ ৯৩০০ ৯০০০ ১০০০০ ১০০০০

[২.৫] মা সমােবেশর আেয়াজন
[২.৫.১] সমােবশ
অিত

সংা (ল) ৩ ২.৪৫ ২.২০ ২.১৫ ২.১০ ২.০৫ ২.০০ ২.২৫ ২.৩০

[২.৬] মানসত পাঠদান
িনিত করার লে িনয়িমত
িবালয় পিরদশ ন

[২.৬.১] পিরদশ নত
িবালয়

সংা (ল) ৩ ৩.০০ ৩.২০ ৩.১৫ ৩.১০ ৩.০৫ ৩.০০ ৩.২০ ৩.২৫

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

[২.৭.১] িতেবদন
কািশত

তািরখ ১ ৩১.১২.১৭ ৩১.১২.১৮ ১০.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২৫.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.১২.২০

[২.৮] বব গাকাপ
াথিমক িবালয় টবল
ন ােম আেয়াজন

[২.৮.১] িনধ ািরত
সমেয় মাঠ পয ােয়র
খলা স

তািরখ ০.৫ ৩০.০৬.১৭ ৩০.০৬.১৮ ৩০.০৬.১৯ ৩০.০৬.২০ ৩০.০৬.২১

[২.৯] বমাতা বগম
ফিজলােসা িজব গাকাপ
াথিমক িবালয় টবল
ন ােম আেয়াজন

[২.৯.১] িনধ ািরত সমেয়
মাঠ পয ােয়র খলা
স

তািরখ ০.৫ ৩০.০৬.১৭ ৩০.০৬.১৮ ৩০.০৬.১৯ ৩০.০৬.২০ ৩০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২০, ২০১৮ ১৬:৪৪ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, লাই ০৪, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] াথিমক
িশা
বাপনা
িবেকীকরণ

১০

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

[৩.১.১] ল লেভল
ইমভেম ান
(SLIP) বাবািয়ত

সংা ৬ ৬৩৮৬৫ ৬৩৬৯১ ৬৫০০০ ৬৩০০০ ৬১০০০ ৫৯০০০ ৫৭০০০ ৬৫০০০ ৬৫০০০

[৩.২] ই-মিনটিরং িসেম
চাকরণ

[৩.২.১] ই-মিনটিরং
িসেম চাত
উপেজলা

সংা ৪ ৪০ ৪০ ৮০ ৭৭ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৩৪৮

[৪]
উপাািনক
িশা
সসারণ ও
িনিতকরণ

৫

[৪.১] আজািতক সারতা
িদবস উদযাপন

[৪.১.১] আজািতক
সারতা িদবস
উদযািপত

তািরখ ৩ ০৮.০৯.১৬ ০৮.০৯.১৭ ০৮.০৯.১৮ ০৯.০৯.১৮ ১০.০৯.১৮ ০৮.০৯.১৯ ০৮.০৯.২০

[৪.২] উপাািনক িশা উয়ন
কায েমর িডিপিপ ণয়ন ও
িয়াকরণ

[৪.২.১] িনধ ািরত সমেয়
িডিপিপ ণয়নত ও
িয়াকরণত

তািরখ ২ ০১.০৫.১৯ ১৫.০৫.১৯ ০১.০৬.১৯ ১৫.০৬.১৯ ৩০.০৬.১৯
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

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

১০

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] মণালয়/িবভাগ কক
অনলাইন সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-সািভ স
চাত

তািরখ ১ ১৫.০১.১৯ ১৭.০২.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক (SIP) বাবায়ন

[১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/ উয়ন
ক চাত

তািরখ ১ ১১.০৩.১৯ ১৮.০৩.১৯ ২৫.০৩.১৯ ০১.০৪.১৯ ০৮.০৪.১৯

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন
করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০.০১.১৯ ১৭.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০১.১৯

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৭.১] িপআরএল আেদশ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯ ২৮.০৩.১৯ ১৫.০৪.১৯

[২.৩] বােজট বাবায়েন উয়ন

[২.৩.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - -

[২.৩.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - -

[২.৪] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৫] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৩.১.২] জাতীয় াচার কম পিরকনা
ও পিরবীণ কাঠােমায় অ 
লমাা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল ত
ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ ত
বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

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

[৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫.১০.১৮ ২৯.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ১৩.১২.১৮
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি
ার ও ওেয়বসাইেট
আপেলাড

[৪.১.১] ািরত বািষ ক কম সাদন
ি ওেয়বসাইেট আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪.০৬.১৮ ২৬.০৬.১৮ ২৮.০৬.১৮

[৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন মিপিরষদ
িবভােগ দািখল

[৪.২.১] ায়ন িতেবদন দািখলত তািরখ ০.৫ ১৯.০৮.১৮ ২৭.০৮.১৮ ২৯.০৮.১৮ ০৩.০৯.১৮ ০৫.০৯.১৮

[৪.৩] দর/সংার ২০১৮-১৯
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
দান

[৪.৩.১] ফলাবতক (feedback)
দ

তািরখ ১ ৩১.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১০.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৪.০২.১৯

[৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর সময়
জনঘা
*

১ ৬০ - - - -

*সামিয়ক (provisional) ত
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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
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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'র কম পিরকনা অযায়ী
হালনাগাদ ত ও এায়াল
াইমাির ল সাস

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং া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 নলপ 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।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[১.৩] িশাথ ও িশকেদর
জ ওয়াশক িনম াণ

[১.৩.১] িনিম ত ওয়াশক

িপইিডিপ ৪ 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।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[১.৪] সকল াতা যা
িশাথর জ উপি কায ম

[১.৪.১] ি াতােযা
ছা-ছাী

ভিতর হার ি এবং ঝের পড়া রাধ কে উপি দান
কের আওতায় সকল াতােযা িশাথর মে
উপি দান।

ক পিরচালক, উপি দান
ক; াথিমক িশা অিধদর।

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

ক পিরচালেকর িতেবদন,
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[১.৫] িশা বৎসেরর েত
িবনাে পাক িবতরণ

[১.৫.১] িনধ ািরত তািরেখ
পাক িবতরণত

িত বৎসর ১ জায়াির তািরেখ সকল িশাথর িনকট
িবনাে পাক িবতরণ।

জাতীয় িশাম ও পাক
বােড র সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর।

জলা াথিমক িশা অিফস থেক
বই িবতরণ সিকত হালনাগাদ
ত এবং জাতীয় িশাম ও
পাক বাড  ও াথিমক িশা
অিধদেরর বািষ ক ি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 পড়া রাধ কে িত িশাথ
িত উ িমান স ৭৫ াম িবট দান।

ক পিরচালক, ল িফিডং
াাম; াথিমক িশা অিধদর।

এায়াল াইমাির ল সাস ও
ক পিরচালেকর িতেবদন।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[১.৭] িবালেয়র মরামত ও
রণােবণ

[১.৭.১] মরামতত
িবালয়

িপইিডিপ-৪ এর আওতায় চািহদা মাতােবক বড়/ছাট
ধরেনর মরামত ও সংার।

ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদেরর সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর

এলিজইিড-এর কম পিরকনা
অযায়ী হালনাগাদ ত ও মণালয়
কক অথ  ছােড়র ত

াথিমক ও গণিশা মণালয় ও
াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন

[১.৮] াথিমক িবালেয়
িশক িনেয়াগ

[১.৮.১] িনেয়াগা িশক
নন জাতীয়করণত িবালয়সেহর জ এবং পনশন
জিনত কারেন  হওয়া সহকারী িশক পেদর িনেয়াগ
দান।

াথিমক িশা অিধদেরর িনজ
উোেগ।

এায়াল াইমাির ল সাস
িরেপাট ।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[১.৯] ঝের পড়া রাধ কে
িবধা বিত িশেদর িশা
ভাতা ও ি দান (র ক)

[১.৯.১] উপকারেভাগী
িশাথ

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

ক পিরচালক, র ক,
াথিমক িশা অিধদর।

এায়াল াইমাির ল সাস
িরেপাট  ও ক পিরচালেকর
কায ালেয়র িতেবদন।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[১.১০] িবধা বিত, হতদির,
ঝের পরা ও মজীিব িশ-
িকশরেদর াথিমক িশা দান

[১.১০.১] ভিতত িশ-
িকেশার

িশার েযাগ িবধা সসারণ ও নগত মােনায়েনর
মােম িবধা বিত, হত দির, ঝেরপরা ও মজীিব
িশ িকেশারেদর াথিমক ও মৗিলক িশা দান।

িশ কাণ া। িশ কাণ াের হালনাগাদ ত।
াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং িশ কাণ াের বািষ ক
িতেবদন।

[১.১১] জাতীয় াথিমক িশা
সাহ আেয়াজন

[১.১১.১] িনধ ািরত সমেয়
জাতীয় াথিমক িশা
সাহ আেয়ািজত

িত বছর জায়াির-৩০ মাচ  সময়কােল (িনধ ািরত সমেয়)
সকল াথিমক িবালেয়র অংশহেণ জাতীয় াথিমক
িশা সােহর কম িচসহ স করা।

াথিমক িবালয়, উপেজলা/থানা
িশা অিফস, জলা াথিমক িশা
অিফস, িবভাগীয় াথিমক িশা
কায ালেয়র সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর।

াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং া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 হণ।

াথিমক িশা অিধদর।

াথিমক িশা অিধদর কক
কািশত ড়া ফলাফেলর
িতেবদন ও এায়াল াইমাির ল
সাস িরেপাট ।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[২.২] াথিমক িশা সমাপনী
পরীায় যাতািভিক ের
বতন

[২.২.১] যাতািভিক
 বিতত

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

জাতীয় াথিমক িশা একােডমীর
সহেযািগতায় াথিমক িশা
অিধদর।

জাতীয় াথিমক িশা একােডমী
কক ণীত পের ধরণ
িবেষন িতেব.।

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

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

[২.৩.১] িশণা
িশক

িত িপআই-এ ২০০ জন িহসােব ৫৫  িপআই-এ
মাট ১১০০০ িশকেক ১২ মাস ময়ািদ িস-ইন-এড ও
১৮ মাস ময়ািদ িডিপএড িশণ দান

িপআইেয়র সহেযািগতায়
াথিমক িশা অিধদর।

িশনাথর কাস  সমাির তািলকা
ও অথ  ছােড়র ত।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[২.৪] আইিস িশণ
[২.৪.১] িশণা
িশক

িশকেদর কনেট নয়ণব ক পাঠদােন দতা অজেনর
লে িশণ দান।

াথিমক িশা অিধদর।
এায়াল াইমাির ল সাস
িরেপাট  এবং াথিমক িশা
অিধদেরর বািষ ক িতেবদন।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[২.৫] মা সমােবেশর আেয়াজন [২.৫.১] সমােবশ অিত
াথিমক িশার নগত মােনায়ন অিভভাবকেদর
মতামত হণ ও উ মতামেতর আেলােক বা হেণর
িনিম িনয়িমত মা সমােবেশর আেয়াজন।

াথিমক িবালয় ও াথিমক
িশা অিধদর।

সমােবশ সংা ও সমােবেশর
পািরশ।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[২.৬] মানসত পাঠদান
িনিত করার লে িনয়িমত
িবালয় পিরদশ ন

[২.৬.১] পিরদশ নত
িবালয়

মানসত পাঠদান িনিত করা, িশক-িশাথেদর
িবালেয় উপিিত িনিতসহ াথিমক িশার নগত
মান ির লে িনয়িমত িবালয় পিরদশ ন করা।

াথিমক ও গণিশা মণালয়
এবং াথিমক িশা অিধদর

পিরদশ নত িবালেয়র সংা ও
পিরদশ ন িতেবদন।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[২.৭] “এায়াল াইমাির ল
সাস” িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[২.৭.১] িতেবদন
কািশত

াথিমক িশার নগত মান িনিত কে বাপনা
পিরকনা ও কােজর জ ত পিরসংান ণয়ন।

াথিমক িশা অিধদর।
িতেবদন কােশর তািরখ ও
কািশত িতেবদন।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[২.৮] বব গাকাপ
াথিমক িবালয় টবল
ন ােম আেয়াজন

[২.৮.১] িনধ ািরত সমেয়
মাঠ পয ােয়র খলা স

িতবছর এিল-৩০ ন সময়কােল (িনধ ািরত সময়)
সকল াথিমক িবালেয়র ছােদর অংহেণ বব
গাকাপ াথিমক িবালয় টবল ণ ােম
সকরণ।

াথিমক িবালয়, উপেজলা/থানা
িশা অিফস, জলা াথিমক িশা
অিফস, িবভাগীয় াথিমক িশা
কায ালেয়র সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর।

াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[২.৯] বমাতা বগম
ফিজলােসা িজব গাকাপ
াথিমক িবালয় টবল
ন ােম আেয়াজন

[২.৯.১] িনধ ািরত সমেয়
মাঠ পয ােয়র খলা স

িতবছর এিল-৩০ ন সময়কােল (িনধ ািরত সময়)
সকল াথিমক িবালেয়র ছাীেদর অংহেণ বমাতা
বগম ফিজলােসা িজব গাকাপ াথিমক িবালয়
টবল ণ ােম সকরণ।

াথিমক িবালয়, উপেজলা/থানা
িশা অিফস, জলা াথিমক িশা
অিফস, িবভাগীয় াথিমক িশা
কায ালেয়র সহেযািগতায় াথিমক
িশা অিধদর।

াথিমক িশা অিধদেরর বািষ ক
িতেবদন।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

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

[৩.১.১] ল লেভল
ইমভেম ান
(SLIP) বাবািয়ত

িতবৎসর িবালয় পয ােয় উয়ন পিরকনা ণয়ন ও
বাবায়েনর জ িত িবালেয় বাৎসিরক িপ ফাের
মােম ৪০ হাজার টাকা কের দান।

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

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[৩.২] ই-মিনটিরং িসেম
চাকরণ

[৩.২.১] ই-মিনটিরং
িসেম চাত উপেজলা

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

াথিমক িশা অিধদর।
এতসংা সফওয়ার ণয়ন
িতেবদন।

াথিমক ও গণিশা মণালেয়র
এবং াথিমক িশা অিধদেরর
বািষ ক িতেবদন।

[৪.১] আজািতক সারতা
িদবস উদযাপন

[৪.১.১] আজািতক
সারতা িদবস উদযািপত

িতবছর আজািতক সারতা িদবস উদযাপন করা। উপাািনক িশা েরা।
উপাািনক িশা েরার বািষ ক
িতেবদন।

উপাািনক িশা েরার বািষ ক
িতেবদন।

[৪.২] উপাািনক িশা উয়ন
কায েমর িডিপিপ ণয়ন ও
িয়াকরণ

[৪.২.১] িনধ ািরত সমেয়
িডিপিপ ণয়নত ও
িয়াকরণত

উপাািনক িশা উয়ন কায ম বাবায়েনর লে
িডিপিপ ণয়ন ও িয়া করা।

উপাািনক িশা েরা।
উপাািনক িশা েরার বািষ ক
িতেবদন।

উপাািনক িশা েরার বািষ ক
িতেবদন।
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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

িডপাট েম
জাতীয় পাম ও
পাক বাড 

িনধ ািরত তািরেখ
পাক িবতরণত

পাক েণর জ টার আহবান, িবল দান
িনধ ািরত সমেয়র মে পাক ণ ও
সরবরাহ।

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

িনধ ািরত সমেয় পাক িবতরণ
করা সব হেব না।

িডপাট েম
ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদর

মরামতত িবালয়
িনধ ািরত সমেয় টার আহবান ও মরামত কাজ
স।

মাঠ পয ায় থেক া তািলকা মণালয় পয ােয় অেমাদন করা হয়।
মরামত কােজর টার আহবান হেত িবল দান কায ম এলিজইিড
কক স করা হয়।

িবালেয় পাঠদান পিরেবশ
িনিতকরণ িবলিত হেব।

িডপাট েম
ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদর

িনিম ত িণক
িনধ ািরত সমেয় টার আহবান ও মরামত কাজ
স।

মাঠ পয ায় থেক া তািলকা মণালয় পয ােয় অেমাদন করা হয়।
মরামত কােজর টার আহবান হেত িবল দান কায ম এলিজইিড
কক স করা হয়।

িবালেয় পাঠদান পিরেবশ
িনিতকরণ িবলিত হেব।

িডপাট েম
জনা েকৗশল
অিধদর

িনিম ত ওয়াশক
িনধ ািরত সমেয় টার আহবান ও িনম াণ কাজ
স

মাঠ পয ায় থেক দ তািলক মণালয় থেক অেমাদন করা হয়।
িনম াণ সংা সকল কাজ (টার আহবান, িবল দান ইতািদ)
িডিপএইচই কক স করা হয়।

েপয় পািন ও ািনেটশন
িনিতকরণ িবলিত হেব।

িডপাট েম
জনা েকৗশল
অিধদর

ািপত নলপ
িনধ ািরত সমেয় টার আহবান ও িনম াণ কাজ
স

মাঠ পয ায় থেক দ তািলক মণালয় থেক অেমাদন করা হয়।
িনম াণ সংা সকল কাজ (টার আহবান, িবল দান ইতািদ)
িডিপএইচই কক স করা হয়।

েপয় পািন ও ািনেটশন
িনিতকরণ িবলিত হেব।


