
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৪, ২০২৩

াথিমক িশা অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৪, ২০২৩

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

২৯

[১.১] িশাথেদর পঠনকালীন ায়েনর
জ িণ কায ম, বািড়র কাজ, িণ
পরীা (াশ ট) ায়ন

[১.১.১] পিরবীণত িনধ ািরত িবালয়সেহ াক াথিমক িণ
থেক ৫ম িণ পয  পঠনকালীন ায়ন, িণ কায েম
অংশহণকারী িশাথ

সংা ৩ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০
১ম ধােপর পিরবীণ কায ম স হেয়েছ।
২য় পয ােয়র পিরবীণ কায ম তই 
হেব।

[১.১.২] পিরবীণত িনধ ািরত িবালয়সেহ াক াথিমক িণ
থেক ৫ম িণ পয  িশাথেদর িণিভিক যাতা অজন

সংা ৩ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০
১ম ধােপর পিরবীণ কায ম স হেয়েছ।
২য় পয ােয়র পিরবীণ কায ম তই 
হেব।

[১.২] িশক, কম কতা-কম চািরগেণর
পশাগত দতা উয়ন

[১.২.১] িবষয়িভিক িশণা িশক সংা ৩ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ িশণ চলমান।

[১.২.২] ইিেেটড সফটওয়ার বহার িবষেয় িশণা
কম কতা-কম চারী

সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০০০ মইেল িরত।

[১.২.৩] আইিস ইন এেকশন িবষেয় িশণা িশক সংা ২ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৬০০০ ৫৬০০
আইিস ইন এেকশন ায়াল পিরমাজেণর
কাজ চলমান রেয়েছ। পিরমাজণব ক মাঠ
পয ােয় িশণ বাবায়ন করা হেব।

[১.২.৪] বাংলা িবষেয় িশেকর িশণ (ও) িশণা
িশক

সংা ২ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১০০০

বাংলা িবষেয় িশেকর িশণ (মাার
ইনার িশণ) ায়াল ড়া করা হেয়েছ।
ফয়াির ২০২২ এ মাঠ পয ােয় বাংলা মাার
ইনার িনং  হেব।

[১.২.৫] মৗল অিফস বাপনা িবষেয় িশণা কম কতা-
কম চারী

সংা ২ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ১১৯ ১১৯ জন কম চারীর িশণ স হেয়েছ।

[১.২.৬] ইিজিপ িবষেয় িশণা কম কতা-কম চারী সংা ২ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০
িশেণর জ ফাম  িনব াচেনর িবষেয়
TOR ণয়ন কের অেমাদেনর কায ম
িয়াধীন।

[১.২.৭] অথ  বাপনা িবষেয় িশণা কম কতা-কম চারী সংা ২ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০ ৪৮০ অিফস আেদশসহ মইেল িরত।

[১.২.৮] এিপএ িবষেয় মাঠ পয ােয়র দরসেহর িশণা
কম কতা-কম চারী

সংা ২ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১২৫ ১০০ ফয়াির, ২০২২ থেক িশণ  হেব।

[১.৩] এায়াল াইমাির ল সাস
(এিপএসিস) িতেবদন ণয়ন ও কাশ

[১.৩.১] িনধ ািরত তািরেখর মে এায়াল াইমারী ল সাস
(এিপএসিস) িতেবদন ণয়ন ও কাশ

তািরখ ৩ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩
ইারাল ভিলেডশেনর কাজ চলমান।
যথসমেয় িতেবদন ণয়নব ক িডিপই এর
ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেব।

[১.৪] মানসত াথিমক িশা বাবায়েন
জনবল িনেয়াগ

[১.৪.১] সরকাির াথিমক িবালেয় িনেয়াগত সহকারী িশক সংা ৩ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০
আগামী ২২ জায়াির ২০২৩ তািরেখ িনব ািচত
াথগণ সহকারী িশক িহসােব যাগদান
করেবন।



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৪, ২০২৩

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

২৭

[২.১] বছেরর েতই িবনাে পাক
িবতরণ

[২.১.১] িনধ ািরত সমেয় িশাথেদর মে পাক িবতরণ তািরখ ৩ ২০-০১-২০২৩ ২৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ ১৫-০২-২০২৩ ২৮-০২-২০২৩ ০১-০১-২০২৩

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

[২.২.১] বাপনা িবেকীকরেণর লে ল লেভল ইমভেম
ান (SLIP) বরাা িবালয়

সংা ৩ ৬৫০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০

[২.৩] িবালয় ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[২.৩.১] সরকাির াথিমক িবালেয় িনিম ত অিতির িণক সংা ২ ১২০০০ ১০০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ২৬০৩ ত মইেল িরত।

[২.৩.২] াক াথিমক িণক সিতকরেণ বরাা সরকাির
াথিমক িবালয়

সংা ২ ৬৫০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ৪৫০০০
২০২৩ িশাবেষ  মাঠ পয ােয় বরা রণ
করা হেব।

[২.৩.৩] সরকাির াথিমক িবালেয় ািপত উেবওেয়ল সংা ২ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ১০২১ মইেল ত রণ করা হেয়েছ।

[২.৩.৪] সরকাির াথিমক িবালেয় িনিম ত ওয়াসক সংা ২ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ৪০০০ ৩৯৮ মইেল ত রণ করা হেয়েছ।

[২.৪] সরকাির াথিমক িবালেয়র
াতােযা সকল িশাথেদর মে
িশার জ উপি িবতরণ

[২.৪.১] িনধ ািরত সমেয়র মে াতােযা িশাথেদর
মা/অিভভাবকগেণর অেল িশার জ উপির অথ  িবতরণ

তািরখ ২ ৩০-০৬-২০২৩ ০ ০ ০ ০
অিতির বরা াি সােপে ২০২২-২৩
অথ©বছেরর উপির অথ  াতার
িভিেত শতভাগ িবতরণ করা সব হেব।

[২.৫] াথিমক িশােে অংশীজেনর
সৃতা ি এবং িশাথেদর মে
ীড়া ও সাংিতক কয েমর উয়ন

[২.৫.১] িনধ ািরত সমেয়র মে জাতীয় াথিমক িশা সাহ
উদযাপন এবং িবগত বছেরর িবজয়ী ি, িতান এবং
িশাথেদর মে াথিমক িশা পদক িবতরণ

তািরখ ৩ ১০-০৪-২০২৩ ২০-০৪-২০২৩ ৩০-০৪-২০২৩ ১০-০৫-২০২৩ ২০-০৫-২০২৩
২০২২ সােলর াথিমক িশা পদক দােনর
লে ি ও িতান বাছাই এর কায ম
চলমান।

[২.৫.২] িনধ ািরত সমেয়র মে বব গাকাপ াথিমক
িবালয় টবল ণ ােম আেয়াজন স

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২৩ ১০-০৫-২০২৩ ২০-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩
ইেতামে জলা ও িবভাগ পয ােয়র খলা
স হেয়েছ।

[২.৫.৩] িনধ ািরত সমেয়র মে বমাতা শখ ফিজলােছা
িজব গাকাপ াথিমক িবালয় টবল ণ ােম আেয়াজন
স

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২৩ ১০-০৫-২০২৩ ২০-০৫-২০২৩ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩
ইেতামে জলা ও িবভাগ পয ােয়র খলা
স হেয়েছ।

[২.৬] াথিমক পয ােয়র িশাথেদর
ছিবসহ ডাটা-বইজ ণয়ন

[২.৬.১] ডাটা বইেজ অ  িশাথ
সংা
(ল)

২ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১০

[২.৭] িবেশষািয়ত িশেদর জ সরকাির
াথিমক িবালেয় র্যা িনম াণ

[২.৭.১] র্যা িনিম ত িবালেয়র হার % ২ ৩৮.৫০ ৩৮.৩৫ ৩৮.১৫ ৩৮.০০ ৩৭.৮০

৩
াথিমক িশা
বাপনার
উয়ন

১৪

[৩.১] িবালয় পয ােয় আইিস উপকরণ
সরবরাহ

[৩.১.১] াপটপ সরবরাহ া িবালয় সংা ৩ ৯৯৯২১ ৯৪৯২১ ৯১৭২১ ৮৭৬২১ ৮৩৫২১ কায ম িয়িধীন।

[৩.১.২] মািিমিডয়া ােজর সরবরাহ া িবালয় সংা ৩ ১০৮৯২১ ১০৩৯২১ ৯৮৯২১ ৯৩৯২১ ৮৮৯২১ কায ম িয়িধীন।

[৩.২] অিফস বাপনা

[৩.২.১] িনধ ািরত সমেয় অনলাইন সফটওয়ােরর মােম আিথ ক
রকড  সংরণ

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩ ৩১-১২-২০২২

[৩.২.২] িনধ ািরত সমেয় কইস ােনজেম সফটওয়ার বতন ও
বহার

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩ ৩১-১২-২০২২

[৩.৩] জাতীয় িশাথ ায়ন
(এনএসএ),২০২২ পিরচালনা, িতেবদন
ণয়ন ও কাশ

[৩.৩.১] িনধ ািরত সমেয়র মে জাতীয় িশাথ ায়ন
(এনএসএ),২০২২ পিরচালনা, িতেবদন ণয়ন ও কাশ

তািরখ ৪ ৩১-০৫-২০২৩ ১০-০৬-২০২৩ ১৫-০৬-২০২৩ ২০-০৬-২০২৩ ৩০-০৬-২০২৩
বতমােন Answer Script ায়ন
এবং ডাটা এি কায ম চলমান রেয়েছ।



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৪, ২০২৩

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

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


