
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

  

  

  

  

 †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Ges 

  

উপপররচালক, রবভাগীয় প্রাথরিক রশক্ষা কাh©vলয়,  খুলনা রবভাগ, খুলনা  

Gi g‡a¨ ¯^vÿwiZ 

  

  

বারষ িক কি িসম্পােন চুরি 

  

  

  

  

  

  

  

  

জুলাই ১,  ২০১৮ – জুন ৩০ , ২০১৯ 

  

  

 



 

 

 

সূরচপত্র 

  

 

  

‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqvর  Kg©m¤ú`v‡bi mvwe©K  wPÎ  

প্রস্তাবনা 

  

 

সসকশন ১: ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqvi রূপকল্প (Vision),অরভলক্ষয (Mission),  

সকৌশলগত উদেশ্য এবাং কাh©vবলী 

 

  

সসকশন 2: ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqvi রবরভন্ন কাh©µ‡gi চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  

(Outcome/Impactr) 

 

  

সসকশন ৩ :সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার ,কাh©ক্রি, কি িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

  

 

সাংদ াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

  

সাংদ াজনী ২ :কি িসম্পােন সূচকসমূহ,বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং পররিাপ পদ্ধরত 

  



  

‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv Gi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

(Overview of the Performance of the District Primary Education Office, Kushtia) 
সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনাাঃ 

  

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহাঃ 

প্রাথরিক রশক্ষার গুরুত্ব উপলরি কদর বত িিান সরকার সিতারভরিক ও িানসম্মত প্রাথরিক রশক্ষা রনরিতকরদণ রনরলসভাদব কাজ কদর 

 াদে।রশক্ষক:রশক্ষাথী এবাং রশক্ষাথী:দেরণকদক্ষর অনুপাত হ্রাসকরদণর লদক্ষয এ ‡Rjvq নতুন রশক্ষদকর পেসৃরিসহ 565 জন রশক্ষদকর 

রনদয়াগ প্রোন করা হদয়দছ। শতভাগ ভরত ি রনরিত করার লদক্ষয সরকারর প্রাথরিক রবদ্যালদয় প্রাক-প্রাথরিক রশক্ষা চালু করা হদয়দছ। 

বাস্তব চারহোর আদলাদক প্ররতটি সরকারর প্রাথরিক রবদ্যালদয় ১টি কদর ৪২৭ টি েপ্তরর কাি প্রহরী পে সৃজন করা হদয়দছ। রবদ্যালয় 

প িাদয় রশক্ষার অনুকূল পররদবশ সৃরির লদক্ষয ২৪৫ নলকূপ স্থাপনসহ ৫১৫টি ওয়াশব্লক রনি িাণ করা হদয়দছ। বাধ্যতামূলক প্রাথরিক রশক্ষা 

রনরিতকরদণর লদক্ষয সকল রশক্ষাথীর িদধ্য ২০১৮ সাল ১৩৭০৪৪৫ Lvbv রবনামূদের বই রবতরণ করা হদয়দছ। তাছাড়া, ঝদরপড়া 

সরািসহ প্রাথরিক রশক্ষা সিাপদনর লদক্ষয েররদ্র পররবাদরর রশক্ষা সহায়তা কাh©ক্রদির আওতায়  ২০১৮ সালে ১৬৫০৪৩ Rb রশক্ষাথীদক 

উপবৃরি cÖ`vb Kiv হদয়দছ। ৮৮৮ টি প্রাথরিক রবদ্যালদয় স্টুদেন্ট কাউরিল গঠন করা হদয়দছ। ৮৮ টি প্রাথরিক রবদ্যালদয় রশখদব 

প্ররতটি রশশু (ইরসএল) এর কাh©ক্রি বাস্তবারয়ত হদে। তাছাড়া, ৮৮৮ টি প্রাথরিক রবদ্যালদয় রশক্ষাথীদের জন্য রিে-সে রিল চালু করা 

হদয়দছ। রবদ্যালয় রভরিক উন্নয়ন পররকল্পনা রবদকন্দ্রীকরদণর ৮৮৮ টি প্রাথরিক রবদ্যালদয় ‘স্কুল সলদভল ইিপ্রুভদিন্ট প্ল্যান (SLIP)’ 

বাস্তবায়দনর জন্য রবদ্যালয় প্ররত বাৎসররক ৪০ হাজার টাকা কদর বরাে প্রোন করা হদে। ২০০৯ সাল সথদক রনয়রিতভাদব প্রাথরিক ও 

ইবদতোরয় রশক্ষা সিাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হদে। ২০১২ সাল হদত  বঙ্গবন্ধু ‡MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U ও বঙ্গিাতা 

‡eMg dwRjvZz‡bœmv †MvìKvc cÖv_wgK we`¨vjq dzUej Uzb©v‡g›U পররচারলত হদয় আসদছ। একই সাদথ ‡Rjvq সকল প্রাথরিক 

রবদ্যালদয়র রশক্ষাথীদের অাংশগ্রহদণ রনয়রিতভাদব আন্ত:প্রাথরিক ক্রীড়া ও সাাংস্কৃরতক প্ররতদ ারগতা অনুরিত হদে। 

  

  
সিস্যা ও চযাদলঞ্জসমূহ: 

Kzwóqv †Rjvi প্রাথরিক রশক্ষার প্রিান প্রিান সিস্যা ও চযাদলঞ্জসমূহ হদে রশক্ষক/কি িকত িার শূন্য পে পূরণএবাং নতুন ভবন/দেরণকক্ষ 

রনি িাণ ও সাংস্কাদরর িাধ্যদি রশক্ষক-রশক্ষাথী এবাং সেরণকক্ষ-রশক্ষাথীর কw•Lত অনুপাত অজিন রনরিত করা।রশক্ষক কর্তিক সেরণকদক্ষ 

গতানুগরতক পাঠোদনর প্রবণতা পররহার কদর পদ্ধরত িারফক পাঠোদন অনুসরদণ অভযস্ত করা। হত েররদ্র পররবাদরর রশশুদেরদক 

রবদ্যালদয়র পররবদত ি েিঘন কি িস্থাদন সপ্ররণ রনরুৎসারহত করা। রশক্ষার গুণগতিান বৃরদ্ধ এবাং সিতারভরিক রশক্ষা কাh©ক্রি বাস্তবায়ন 

করা। জাতীয় রশক্ষানীরতর রভরিদত ৮ি সেরণ ch©šÍ প্রাথরিক রশক্ষা কাh©ক্রি বাস্তবায়ন করা। 

  
ভরবষ্যৎপররকল্পনা: 

সকল রশক্ষাথীর ছরবসহ আইরেকাে ি ও োটাদবজ প্রণয়নসহ প্রাথরিক রশক্ষা ব্যবস্থাপনা এবাং অবকাঠাদিা রনি িাণ রনরিত করার জন্য 

পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদব। ঝদর পড়া ও স্কুল বরহ িfzত রশশুদের রবদ্যালদয় আনয়ন এবাং তাদের প্রাথরিক রশক্ষা রনরিতকরদণর জন্য সম্ভাব্য 

সকল উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদব। সকল রশশুর জন্য সিতারভরিক ও িানসন্মত রশক্ষা রনরিত করার জন্য সরকাদরর গৃহীত পেদক্ষপ 

বাস্তবায়দনর পাশাপারশ স্থানীয় ch©šÍ উদ্ভাবনী কাh©ক্রি গ্রহণ করা হদব। 

২০১৮-১৯ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ: 

 সe©জনীন ও ববষম্যহীন প্রাথরিক রশক্ষা সম্প্রসারদণর জন্য সেরণকক্ষ,নলকূপ স্থাপন এবাং ওয়াশব্লক রনি িাণ; 

 রনি িাররত সিদয় রশক্ষাথীদের িদধ্য রবনামূদের বই রবতরণ; 

 প্রাথরিক রশক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও স াগদ াগ প্রযুরির ব্যবহার; 

 কনদটন্টরভরিক পাঠোদনর জন্য সেরণ কদক্ষ োপটপ ও িারিরিরেয়া স্থাপন; 

 আইরসটি রভরিক প্রাথরিক রশক্ষা বাস্তবায়ন; 

 েররদ্র রশক্ষাথীদের উপবৃরি ও স্কুল রফরোং এর আওতায় আনয়ন; 

 রবদ্যালয় ch©v‡q উন্নয়ন পররকল্পনা বাস্তবায়ন; 

 পররেশ িন Kvh©µg ফলপ্রসূ ও সজারোর করা। 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

উপক্রিরণকা 

  

 

 

প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তদরর আওতািীন েপ্তরসমূদহর প্রারতিারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, 

সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের  থা থ ব্যবহার রনরিতকরদণর িাধ্যদি রূপকল্প ২০২১ এর  থা থ বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয- 

  

 

 

 

wefvMxq DccwiPvjK,  

cÖv_wgK wkÿv, Lyjbv wefvM, Lyjbv 

 

Ges 

 

‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv এর িদধ্য  

 

২০১৮ সাদলর Ryb িাদসর 2০ তাররদখ এই বারষ িক কি িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

  

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হলাঃ 



সসকশন ১: 
  

‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqvi রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission),সকৌশলগত 

উদেশ্যসমূহ এবাং কা িাবলী 
  

১.১ রূপকল্প (Vision) 

  

Kzwóqv †Rjvi সকল রশশুর জন্য সিতারভরিক ও িানসম্মত প্রাথরিক রশক্ষা। 

  

 

১.২ অরভলক্ষ (Mission) 

  
প্রাথরিক রশক্ষার সুদ াগ সম্প্রসারণ ও গুণগতিান উন্নয়দনর িাধ্যদি সকল রশশুর জন্য সিতারভরিক ও িানসম্মত 
প্রাথরিক রশক্ষা রনরিতকরণ। 

  

  

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্য (Strategic Objectives): 

  

     ১.৩.১ ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqvi সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
 

1. সাe©জনীন ও ববষম্যহীন প্রাথরিক রশক্ষা সস্প্রসারণ; 

2. িানসম্মত প্রাথরিক রশক্ষা রনরিতকরণ; 

3. প্রাথরিক রশক্ষা ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন (রবদ্যালয় ch©v‡q উন্নয়ন পররকল্পনা)। 

  

 

১.৩.২ আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
 

1. েক্ষতার সদঙ্গ বারষ িক কি িসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন রনরিত; 

2. েক্ষতা ও বনরতকতার উন্নয়ন; 

3. কাh©পদ্ধরত ও সসবার িাদনান্নয়ন; 

4. কি ি পররদবশ উন্নয়ন। 

 

  

১.৪ কা িাবরল  (Functions): 

  

1. প্রাথরিক রশক্ষা সাংক্রান্ত নীরতিালা বাস্তবায়ন; 

2. প্রাথরিক রশক্ষাস্তদরর রশক্ষাক্রি পররিাজিদন সহায়তাকরণ; 

3. প্রাথরিক রশক্ষা সাংক্রান্ত গদবষণা ও প্ররশক্ষণ কাh©ক্রদি সনর্তত্ব প্রোন; 

4. রবদ্যালয় ch©v‡q উন্নয়ন পররকল্পনা প্রণয়ন রনরিতকরণ; 

5. কাwÿত রশখনফল অজিন রনরিতকরণ। 

  

 



 

সসকশন ২ 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

  

  

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  

)Outcome/Impact) 

কি িসম্পােনসূচকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষযিাত্রা 
২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপণ রনি িাররত  লক্ষযিাত্রা অজিদনর 

সক্ষদত্র স ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 
িন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্থাসমূদহর নাি 

উপািসূত্র 

(Source of Data) ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সিাট রশশু ভরত ির হার  সিাট রশশু ভরত ি (GER) % ১২৭.১ ১২৬ ১২৫ ১২৪ ১২০ 

‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, 

Kzwóqv| 

এযানুয়াল প্রাইিারর স্কুল 
সসিাস ররদপাট ি 

প্রকৃত রশশু ভরত িরহার  প্রকৃত রশশু ভরত ি (NER) % ০০.০ ৯৯.৪ ৯৯.৪ ৯৯.৫ ৯৯ 

‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, 

Kzwóqv| 

এযানুয়াল প্রাইিারর স্কুল 
সসিাস ররদপাট ি 

উপরস্থরতর হার  উপরস্থরত % ০০ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ 

‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, 

Kzwóqv| 

এযানুয়াল প্রাইিারর স্কুল 
সসিাস ররদপাট ি 

প্রাথরিক রশক্ষা সিাপনীপরীক্ষায় 
পাদশর হার 

প্রাথরিক রশক্ষা 

সিাপনীপরীক্ষায় পাশ 
% ০০.০০ ৯৯.৫০ ৯৯.৫০ ৯৯.৫০ ৯৯.৬০ 

‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, 

Kzwóqv| 

এযানুয়াল প্রাইিারর স্কুল 
সসিাস ররদপাট ি 

ছাত্র-রশক্ষক অনুপাত  ছাত্র রশক্ষক অনুপাত অনুপাত ০০.০ ৩৫.১ ৩৫.১ ৩৫.১ ৩৫.১ 

cÖv_wgK wkÿv Awa`ßi, 

XvKv| ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv 

Awdm, Kzwóqv| 

এযানুয়াল প্রাইিারর স্কুল 
সসিাস ররদপাট ি 

  

  

 



 

সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারিকার, কা িক্রি, কি িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 
  

সকৌশলগত 
উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা িক্রি 
(Activities) 

কি িসম্পােন  
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

  
একক 
(Unit) 

কি িসম্পােন  
সূচদকর িান 

(Weight 

ofPerformance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন* 
লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯  

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 
(Projection

)২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপন 
(Projectio

n) 
২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 
অসািারণ 

অরত 

উিি 
উিি চলরত িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদম্ন     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

িন্ত্রণালয়/ রবভাদগরসকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১]সব িজনীন ও ববষম্যহীন 

প্রাথরিক রশক্ষা সস্প্রসারণ 
৬৪ 

[১.১] সেরণকক্ষ রনি িাণ [১.১.১]রনরি িত সেরণকক্ষ সাংখ্যা 3.০০ ৫৭ ১৩ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ১০ ৩৬ ৪৮ 

[১.২] নলকূপ স্থাপন [১.২.১]স্থারপত নলকূপ সাংখ্যা 3.০০ ৬০ ৮০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১২০ ১৫০ 

[১.৩] রশক্ষাথী ও রশক্ষকদের 
জন্যওয়াশব্লক রনি িাণ 

[১.৩.১] রনরি িত ওয়াশব্লক সাংখ্যা 3.০০ ৬০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০ 

[১.৪]   উপযুি রশক্ষাথীদের 
জন্য উপবৃরি কা িক্রি 

[১.৪.১] উপবৃরি প্রাপ্ত 
ছাত্র-ছাত্রী 

% 5.০০ ১০০ ১০০ 100 90 80 85 80 100 100 

[১.৫] োররদ্রযপীরড়ত এলাকায় 
স্কুল রফরোং কা িক্রি 

[১.৫.১] উপকার সভাগী 
রশক্ষাথী 

সাংখ্যা (লক্ষ) - - - - - - - - - - 

[১.৬] রনি িাররত সিদয় 
রবনামূদে পাঠযপুস্তক রবতরণ। 

[১.৬.১]রবতরণকৃত 
পাঠযপুস্তক 

তাররখ 5.০০ ০১.০১.১৭ ০১.০১.১৮ ০5.০১.১৯ ১0.০১১৯ 15.০১.১৯ 20.০১.১৯ 25.০১.১৯ ০১.০১.২০ ০১.০১.21 

[১.৭]রবদ্যালদয়র রুটিন 

সিরািত ও রক্ষণাদবক্ষণ 

[১.৭.১]  

সিরািতকৃত রবদ্যালয়  
সাংখ্যা 5.০০ ২৬১ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০ ২৫০ 

[১.৮] সকল প্রাথরিক 

রবদ্যালদয় প্রাক-প্রাথরিক সেরণ 

চালুকরণ।  

[১.৮.১] আওতাভুি 

রবদ্যালয় 

সাংখ্যা 

(ক্রিপুঞ্জীভূত) 
5.০০ ৪৪৪ ৮০৫ ৮০৫ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৮০৫ ৮০৫ 

[১.৯] ঝদর পড়া সরাদি 
সুরবিাবরিত রশশুদের রশক্ষা 
ভাতা ও বৃরি প্রোন (রস্ক)। 

 

[১.৯.১] উপকার সভাগী 
রশক্ষাথী 

সাংখ্যা  - - ২৬০০ - - - - - - - 



সকৌশলগত 
উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা িক্রি 
(Activities) 

কি িসম্পােন  
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

  
একক 
(Unit) 

কি িসম্পােন  
সূচদকর িান 

(Weight 

ofPerformance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন* 
লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯  

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 
(Projection

)২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপন 
(Projectio

n) 
২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 
অসািারণ 

অরত 

উিি 
উিি চলরত িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদম্ন     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১.১০] রিে-সে রিল চালুকরণ 

[১.১০.১] স্থানীয় উদদ্যাদগ  

রবদ্যালদয় রিে-সে রিল  
চালুকরণ 

রবদ্যালয় 

সাংখ্যা 
5.০০ ৮০৩ ৮০৫ ৮০৫ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬০০ ৮০৫ ৮০৫ 

[১.১১] 

বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গিাতা সগাল্ডকাপ 
ফুটবল টুণ িাদিন্ট 

[১.১১.১] 

অাংশগ্রহণকারী রবদ্যালয় 
  10.০০ ৮০৫ ৮০৫ ৮০৫ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬০০ ৮০৫ ৮০৫ 

[১.১২] আন্ত: 

প্রাথরিক রবদ্যালয়  

ক্রীড়া ও সাংষ্কৃরতক প্ররতদ ারগতা 

[১.১২.১] 

অাংশগ্রহণকারী রবদ্যালয়  
সাংখ্যা 

  10.০০ ৮০৫ ৮০৫ ৮০৫ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬০০ ৮০৫ ৮০৫ 

[১.১৩] আন্ত: রপটিআই ক্রীড়া  

ও সাংষ্কৃরতক প্ররতদ ারগতা 

[১.১৩.১] 

অাংশগ্রহণকারী রপটিআই  
সাংখ্যা 

  - - - - - - - - - - 

[১.১৪] সািারজক উদ্বুদ্ধকরণ 
[১.১৪.১] িা সিাদবশ/ 

অরভভাবক  সিাদবশ 
সাংখ্যা 10.০০ ২৮১১ ২৮১১ ২৮৮০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৯২০ ৩০০০ 

[২] িানসম্মত প্রাথরিক 
রশক্ষা রনরিতকরণ 

১৬ 

[২.১] ৫ি সেরণর সিাপনী 
পরীক্ষা গ্রহণ। 

[২.১.১] রনি িাররত তাররদখ  

পরীক্ষা সম্পন্ন 
তাররখ 5.০০ 27.১1.২০১6 26.১1.২০১7 ৩0.১1.১8 ০5.১2.১8 ১0.১2.১8 20.১2.১8 31.12.১8 ৩0.১1.২০১9 ৩0.১1.২০20 

[২.২] রশক্ষকদের রস-ইন-এে 

এবাং রেপইনএে প্ররশক্ষণ 
প্রোন। 

[২.২.১]প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 
রশক্ষক  

সাংখ্যা ৫.০০ ১৬৫ ১৭০ ১৭০ ১৫০ ১৩০ ১১০ ৯০ ২০০ ২০০ 

[২.৩]  
প্রিাপ অনু ায়ী পররেশ িন  

[২.৩.১] রবদ্যালয়/েপ্তর 
পররেশ িন 

সাংখ্যা ৫.০০ ৪২৬০ ৪৪২৮ ৪২৩৬ ৪১৮৬ ৪১৩৬ ৪০৮৬ ৪০৩৬ ৪৪৭৬ ৪৪৭৬ 

[২.৪] প্রিান রশক্ষকদের  

েক্ষতার উন্নয়ন 

[২.৪.১] 

লীোরশীপ প্ররশক্ষণ 
সাংখ্যা ১.০০ ১২৫০ ১৫০ ১৫০ ১৪০ ১২৫ ১১০ ৯৫ ১৫০ ১৫০ 



সকৌশলগত 
উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা িক্রি 
(Activities) 

কি িসম্পােন  
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

  
একক 
(Unit) 

কি িসম্পােন  
সূচদকর িান 

(Weight 

ofPerformance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন* 
লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯  

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 
(Projection

)২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপন 
(Projectio

n) 
২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 
অসািারণ 

অরত 

উিি 
উিি চলরত িান 

চলরত 

িাদনর 

রনদম্ন     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] 

প্রাথরিক রশক্ষা ব্যবস্থাপনা  
উন্নয়ন 

৫ 

[৩.১] ব্যবস্থাপনা 
রবদকরন্দ্রকরদণর লদক্ষয স্কুল 
সলদভল ইিপ্রুভদিন্ট প্ল্যান 

বাস্তবায়ন(SLIP) 

[৩.১.১] রিপ ফান্ড প্রাপ্ত  
রবদ্যালয় 

সাংখ্যা ৪.০০ ৮০৩ ৮০৫ ৮০৫ ৭৮০ ৭৫৫ ৭৩০ ৭০৫ ৮০৫ ৮০৫ 

[৩.২] রবদ্যালয় ব্যবস্থাপনায়  

এসএিরস’র অাংশগ্রহণ 

[৩.২.১] 

এসএিরসর’র সভা অনুিান 
সাংখ্যা ১.০০ ৮৪২৯ ৯৬৩৬ ৯৬৫০ ৯৬০০ ৯৫৫০ ৯৫০০ ৯৪৫০ ৯৬৬০ ৯৬৬০ 

  

  

  

  

 

 



 

 

বাধ্যতামূলক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন  

সূচদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১8-১9 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অসািারণ অরত উিি উিি চলরত িান চলরত িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতার সদঙ্গ বারষ িক 

কি িসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন রনরিত করা 

3 

২০১৭-১৮ অর্ থবছলেে বার্ষ থক 

কর্ থসম্পাদন চুর্িে মূল্যায়ন প্রর্িলবদন 

দার্িে 

মূল্যায়ন প্রর্িলবদন দার্িেকৃি তাররখ 

 ১ 

24 জুোই, 

2018 

29 জুোই, 

2018 

30 জুোই, 

2018 

31 জুোই, 

2018 

01 AvM÷, 

2018 

২০১8-১9 অথ িবছদরর বারষ িক কি িসম্পােন 

চুরির অি িবারষ িক মূোয়ন প্ররতদবেন 

DaŸ©Zb KZ…©c‡ÿi wbKU োরখল 

মূল্যায়ন প্রর্িলবদন দার্িেকৃি তাররখ 

১ 

১3 জানুয়ারর, 

2019 

১৬ জানুয়ার্ে, 

2019 

১৭ জানুয়ার্ে, 

2019 

20 জানুয়ার্ে, 

2019 

২১ জানুয়ার্ে, 

2019 

সরকারর কি িসম্পােন ব্যবস্থাপনা 

c×wZmn Ab¨vb¨ রবষদয় 

কি িকত িা/কি িচারীদের জন্য প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন 

Av‡qvwRZ প্ররশক্ষদণর সিয় * জনঘণ্টা 

 

1 10 - - - - 

কার্ থপদ্ধর্ি, কর্ থপর্েলবশ 

ও সসবাে র্ালনান্নয়ন 

৯ 

B-dvBwjs c×wZ ev¯Íevqb 

d«›U †W‡¯‹i gva¨‡g M„nxZ WvK 

B-dvBwjs wm‡÷‡g Avc‡jvWK…Z 

% 

১ 80 70 60 55 50 

B-dvB‡j bw_ wb¯úwËK…Z ** % 1 40 35 30 25 20 

B-dvB‡j cÎ RvwiK…Z *** % 1 40 35 30 25 20 

উদ্ভাবনী উলযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) বাস্তবায়ন 

b~¨bZg GKwU উদ্ভাবনী উলযাগ / 

ÿz`ª উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবার্য়ি 

িার্েি 

১ 

31 wW‡m¤̂i, 

2018 

07 Rvbyqvwi, 

2019 

14 Rvbyqvwi, 

2019 

21 Rvbyqvwi, 

2019 

28 Rvbyqvwi, 

2019 

র্সটিলজনস্ চার্ থাে ev Í̄evqb 

nvjbvMv`K…Z র্সটিলজনস্ চার্ থাে 

অনুর্ায়ী cÖ`Ë সসবা 

% 

১ 80 75 70 60 50 

সসবাগ্রহীিালদে িতািত পররবীক্ষদণর 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

িার্েি 

১ 

31 wW‡m¤̂i, 

2018 

১5 জানুয়ার্ে, 

2019 

07 ‡deªæqvর্ে, 

2019 

17 ‡deªæqvর্ে, 

2019 

28 ‡deªæqvর্ে, 

2019 

অরভদ াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন wbw`©ó mg‡qi g‡a¨ Awf‡hvM 

রনষ্পরিকৃত 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ িাস পূদব ি সাংরিি 

কি িচারীর রপআরএল ও ছুটি 

নগোয়নcÎ জারর রনরিতকরণ 

রপআরএল Av‡`k জাররকৃত % 
১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % 
১ ১০০ ৯০ ৮০   

আর্র্ থক I m¤ú` 5 অর্ির্ আপর্ি র্নষ্পর্ি কার্ থক্রলর্ে eªWmxU Reve †cÖwiZ 
% 0.5 60 55 50 45 40 



বাধ্যতামূলক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন  

সূচদকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযিাত্রা/রনণ িায়ক ২০১8-১9 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অসািারণ অরত উিি উিি চলরত িান চলরত িাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ব্যবস্থাপনাে উন্নয়ন উন্নয়ন অর্ির্ আপর্ি র্নষ্পর্িকৃি  
% 0.5 50 45 40 35 30 

¯’vei I A ’̄vei m¤úwËi nvjbvMv` 

ZvwjKv cÖ¯‘Z Kiv 

¯’vei m¤úwËi ZvwjKv 

nvjbvMv`K…Z 

তাররখ ১ 

03 †deªæqvwi, 

2019 

17 †deªæqvwi, 

2019 

28 †deªæqvwi, 

2019 

28 gvP©,  

2019 

15 GwcÖj, 

2019 

A¯’vei m¤úwËi ZvwjKv 

nvjbvMv`K…Z 

তাররখ ১ 

03 †deªæqvwi, 

2019 

17 †deªæqvwi, 

2019 

28 †deªæqvwi, 

2019 

28 gvP©,  

2019 

15 GwcÖj, 

2019 

evwl©K Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevqb evwl©K Dbœqb Kg©m~wP ev¯ÍevwqZ % 2 100 95 90 85 80 

RvZxq ï×vPvi †KŠkj I 

তথ্য অরিকার বাস্তবায়ন 

সজারোরকরY 

3 

RvZxq ï×vPvi Kg©cwiKíbv I 

cwiexÿY KvVv‡gv cÖYqb 

RvZxq ï×vPvi Kg©cwiKíbv I 

cwiexÿY KvVv‡gv cÖYxZ 

তাররখ ১ 

15 RyjvB, 

2018 

31 RyjvB, 

2018 

- - 

- 

 

wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ ˆÎgvwmK 

cÖwZ‡e`b `vwLj 

wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ ˆÎgvwmK 

cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z 

msL¨v 1 4 3 - - 

 

- 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত 

% 1 ১০০ ৯০ ৮0 - - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



আরি ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv wefvMxq DccwiPvjK, cÖv_wgK wkÿv, Lyjbv wefvM, Lyjbv-Gi রনকট অঙ্গীকার কররছ স , এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচি থাকব। 

  

আরি wefvMxq DccwiPvjK, cÖv_wgK wkÿv, Lyjbv wefvM, Lyjbv ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv Gi রনকট অঙ্গীকার কররছ স , এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সাংরিি 

কাh©vলয়দক সe©ত্মক সহদ ারগতা প্রোন করব। 

  

স্বাক্ষররত: 
  

  

  

  

  

        ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi                                            তাররখ 

          Kzwóqv  
  

  

  

  

       wefvMxq DccwiPvjK                        তাররখ  

   প্রাথরিক রশক্ষা ,Lyjbv wefvM, Lyjbv 

  

  

   

 



 

  

সাংদ াজনী-১ 

  

শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 
  

  

ক্ররিক নাং আদ্যক্ষর বণ িনা 

১ প্রাগি প্রাথরিক ও গণরশক্ষা িন্ত্রণালয় 

২ প্রারশঅ প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর 

৩ সনপ ন্যাশনাল একাদেিী ফর প্রাইিারর এডুদকশন 

৪ রবএনএফই ব্যযদরা অব নন-ফরিাল এডুদকশন 

৫ এরেরপ এযানুয়াল সেদভলপদিন্ট সপ্রাগ্রাি 

৬ এলরজইরে সলাকাল গভন িদিন্ট ইরঞ্জরনয়াররাং রেপাট িদিন্ট 

৭ রেরপএইচই রেপাট িদিন্ট অব পাবরলক সহলথ ইরঞ্জরনয়াররাং 

৮ এনরসটিরব ন্যাশনাল কাররকুলাি এযান্ড সটক্সট ব্যক সবাে ি 

৯ আইইআর ইনরিটিউট  অব এডুদকশন এযান্ড ররসাচ ি 

১০ রবরবএস বাাংলাদেশ ব্যযদরা অব িাটিসটিকস 

১১ রস্ক রররচাং আউট অব স্কুল রচলদেন প্রকল্প 

১২ রপইরসই প্রাইিারর এডুদকশন কিরপ্ল্শন এক্সারিদনশন 

১৩ রেপ-ইন-এে রেদপ্ল্ািা ইন প্রাইিারর এডুদকশন 

১৪ এরপএসরস এযানুয়াল প্রাইিারর স্কুল সসিাস 

১৫ রপটিআই প্রাইিারর সেরনাং ইনরিটিউট 

১৬ রিপ স্কুল সলদভল ইিপ্রুভদিন্ট প্ল্যান 

  

 



 

সাংদ াজনী- ২: কি িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থা এর রববরণ এবাং পররিাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

  

  

ক্ররিক নম্বর কা িক্রি কি িসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থা 
পররিাপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 
সািারণ 

িন্তব্য 

১ [১.১] সেরণকক্ষ রনি িাণ [১.১.১] রনরি িত সেরণকক্ষ 
জরাজীণ ি এবাং জনাকীণ ি রবদ্যালয় গুরলদত ৫০ জন 
রশক্ষাথীদক একসদঙ্গ পাঠোন করাদনা  ায় এিন 
সেরণকক্ষ রনি িাণ। 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর 

সহদ ারগতায় প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর ,  

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

২ [১.২] নলকূপ স্থাপন [১.২.১] স্থারপত নলকূপ 
প্রকৃত চারহোর রভরিদত রবশুদ্ধ এবাং আদস িরনকমুি 
খাবার পারন সরবরাদহর লদক্ষয গভীর/অগভীর এবাং 
তারা পাম্প স্থাপন 

জনস্বাস্থয ও প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর 
সহদ ারগতায় প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর 

, †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

৩ 
[১.৩] রশক্ষাথী ও রশক্ষকদের 

জন্য ওয়াশব্লক রনি িাণ 
[১.৩.১] রনরি িত ওয়াশব্লক  

রপইরেরপ ৩ এর আওতায় ৩টি টয়দলট, ২টি 
প্রোবখানা এবাং হাত-পা সিায়ার সুরবিা সাংবরলত 
ওয়াশব্লক রনি িাণ। উদেখ্য প্ররত রবদ্যালদয় ২টি 

ওয়াশব্লক   ( একটি ছাত্র ও পুরুষ রশক্ষকদের জন্য 
এবাং অপরটি ছাত্রী ও িরহলা রশক্ষকদের জন্য) 
থাকদব। 

জনস্বাস্থয ও প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর 

সহদ ারগতায় প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর ,  

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

৪ 
[১.৪] রশক্ষাথীদের জন্য উপবৃরি 

Kvh©µg 
[১.৪.১] উপবৃরি প্রাপ্ত ছাত্র-

ছাত্রী 

ভরত ির হার বৃরদ্ধ এবাং ঝদর পড়ার হার কিাদনার 
লদক্ষয উপবৃরি প্রোন প্রকদল্পর আওতায় উপযুি 

পররবাদরর রশক্ষাথীদের িদধ্য উপবৃরি প্রোন। 

প্রকল্প পররচালক  

উপবৃরি প্রোন প্রকল্প ,প্রাথরিক রশক্ষা 

অরিেপ্তর   ,†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, 

Kzwóqv| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

৫ 
[১.৫] োররদ্রযপীরড়ত এলাকায় 

স্কুল রফরোং Kvh©µg 
[১.৫.১] উপকার সভাগী 
রশক্ষাথী 

ভরত ির হার বৃরদ্ধ এবাং ঝদড় পরার হার কিাদনার 
লদক্ষয প্ররত রশক্ষাথীদক উচ্চ পুরিিান সম্পন্ন ৭৫ গ্রাি 

রবস্কুট প্রোন। 

প্রকল্প পররচালক, স্কুল রফরোং সপ্রাগ্রাি, 

প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর , †Rjv cÖv_wgK 

wkÿv Awdm, Kzwóqv 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

৬ 
[১.৬]রনি িাররত সিদয় রবনামূদে 

পাঠযপুস্তক রবতরণ। 
[১.৬.১] রবতরণকৃত 

পাঠযপুস্তক 

প্ররতবছর ১ জানুয়াররর িদধ্য ১ি সেরণ সথদক ৫ি 

সেরণ ch©šÍ প্ররত রশক্ষাথীর হাদত রবনামূদে 

পাঠযপুস্তক সরবরাহ। 

জাতীয় রশক্ষাক্রি ও পাঠযপুস্তক সবাদে ির 

সহদ ারগতায় প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর ,†Rjv 

cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv|| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

৭ 
[১.৭]রবদ্যালদয়র রুটিন 
সিরািত ও রক্ষণাদবক্ষণ 

[১.৭.১]  
সিরািতকৃত রবদ্যালয়  

রপইরেরপ-৩ এর আওতায় চারহো সিাতাদবক 
বড়/দছাট িরদনর সিরািত ও সাংস্কার। 

স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তদরর 

সহদ ারগতায় প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর ,  

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv|| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

৮ 
[১.৮]সকল প্রাথরিক রবদ্যালদয় 
প্রাক-প্রাথরিক সেরণ চালুকরণ।  

[১.৮.১] আওতাভুি 

রবদ্যালয় 

সেদশর সকল প্রাথরিক রবদ্যালদয় ৫ বছর বয়সী 
রশশুদের সক প্রাক-প্রাথরিক সেরণদত ভরত ি করা ও 

বছরব্যাপী রশক্ষা Kvh©µg 

প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর ,   †Rjv cÖv_wgK 

wkÿv Awdm,Kzwóqv| | 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  



ক্ররিক নম্বর কা িক্রি কি িসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থা 
পররিাপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 
সািারণ 

িন্তব্য 

৯ 
[১.৯] ঝদর পড়া সরাদি 
সুরবিাবরিত রশশুদের রশক্ষা 
ভাতা ও বৃরি প্রোন (রস্ক)। 

[১.৯.১] উপকার সভাগী 
রশক্ষাথী 

প্রাক-প্রাথরিক রশক্ষার জন্য, নতুন জাতীয়করণকৃত 
রবদ্যালয়সমূদহর জন্য এবাং সপনশন জরনত কারদন 
শূন্য হওয়া সহকারী রশক্ষক পদের রনদয়াগ প্রোন 

Kvh©µg । 

প্রকল্প পররচালক (রস্ক ,)প্রাথরিক রশক্ষা 

অরিেপ্তর, †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, 

PzqvWv½|| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi,Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

১০ [১.১০] রিে-সে রিল  চালুকরণ 
[১.১০.১] স্থানীয় উদদ্যাদগ  

রবদ্যালদয় রিে-সে রিল  

চালুকরণ 

রশক্ষাথীদের রনয়রিত উপরস্থরত বৃরদ্ধর লদক্ষয স্থানীয় 

উদদ্যাদগ দুপুদরর খাবাদরর ব্যবস্থা করা 

রবদ্যালদয়র এসএসরস, স্থানীয় গন্যিান্য 

ব্যরিবগ ি, স্থানীয় রশক্ষা রবভাদগর 

সহদ ারগতায় ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, 

Kzwóqv| 

 †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi,  

Kzwóqv Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

১১ 
[১.১১] বঙ্গবন্ধু ও  

বঙ্গিাতা সগাল্ডকাপ ফুটবল  

টুণ িাদিন্ট 

[১.১১.১] অাংশগ্রহণকারী  
রবদ্যালয় 

রশক্ষাথীদের (দছদল ও সিদয়) ফুটবল সখলায় 
উৎসারহত করা 

প্রাথরিক রশক্ষা রবভাগ ও স্থানীয় প্রশাসদনর 

সহদ ারগতায় ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, 

Kzwóqvv| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

১২ 
[১.১২] আন্ত: প্রাথরিক  

রবদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংষ্কৃরতক  

প্ররতদ ারগতা 

[১.১২.১] অাংশগ্রহণকারী  

রবদ্যালয় সাংখ্যা 
 রশক্ষাথীদের  সখলাধূলা ও সাাংস্কৃরতক  

কি িকাদন্ড উৎসারহত করা 

প্রাথরিক রশক্ষা রবভাগ ও স্থানীয় প্রশাসদনর 

সহদ ারগতায় ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, 

Kzwóqv| 

 †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, 

Kzwóqv Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

১৩ 
[১.১৩] আন্ত: রপটিআই  

ক্রীড়া ও সাংষ্কৃরতক প্ররতদ ারগতা 

[১.১৩.১] অাংশগ্রহণকারী  

রপটিআই সাংখ্যা 

 প্ররশক্ষণাথীদের  সখলাধূলা ও সাাংস্কৃরতক  

কি িকাদন্ড উৎসারহত করা 

রপটিআই এর সহদ ারগতায় ‡Rjv cÖv_wgK 

wkÿv Awdm, Kzwóqv| 
 †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, 

Kzwóqv Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

১৪ [১.১৪] সািারজক উদ্বুদ্ধকরণ 
[১.১৪.১] িা সিাদবশ/ 

অরভভাবক সিাদবশ 
প্রাথরিক রশক্ষায় িা/অরভভাবকদের সম্পৃি করার 

লদক্ষয সিাদবশ করা 

রবদ্যালদয় এসএিরস, স্থানীয় প্রাথরিক রশক্ষা 

রবভাদগর সহদ ারগতায় ‡Rjv cÖv_wgK wkÿv 

Awdm, Kzwóqv| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

১৫ 
[২.১] ৫ি সেরণর সিাপনী 
পরীক্ষা গ্রহণ। 

[২.১.১] উিীণ ি রশক্ষাথী 

প্রাথরিক রশক্ষার গুণগত িাদনান্নয়ন এবাং রশক্ষাথীদের 

রশক্ষার িাদন সিতা আনয়দনর উদেদশ্য প্রাথরিক 

রশক্ষা সিাপনী পরীক্ষা   ( PECE )প্রবতিন। 
প্ররতবছর নদভম্বদরর সশদষর রেদক এই পরীক্ষা 
অনুরিত হয়। 

প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর ,   †Rjv cÖv_wgK 

wkÿv Awdm, Kzwóqv| 
 †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, 

Kzwóqv Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

১৬ 
[২.২] রশক্ষকদের রস-ইন-এে 
এবাং রেপইনএে প্ররশক্ষণ 

প্রোন। 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ প্রাপ্ত 
রশক্ষক  

প্ররতটি রপটিআই এ ২০০ জন রহসাদব প্ররতটি 

রপটিআই এ  রশক্ষকদের রস-ইন-এে/রেপ-ইন-এে 
১২/১৮ িাস সিয়ােী প্ররশক্ষন প্রোন 

রপটিআইদয়র সহদ ারগতায়    †Rjv cÖv_wgK 

wkÿv Awdm, Kzwóqv| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
  

১৭ 
[২.৩] প্রিাপ অনু ায়ী  

পররেশ িন  
[২.৩.১] রবদ্যালয়/েপ্তর  
পররেশ িন 

িাঠ ch©v‡qi কি িকত িাদের প্রিাপ অনু ায়ী পররেশ িন 
করা 

িাঠ ch©v‡qi েপ্তরসমূদহর সহদ ারগতায় ‡Rjv 

cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv|  
†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, Kzwóqv 

Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
 

১৮ 
[২.৪]  রশক্ষকদের  

েক্ষতার উন্নয়ন 
[২.৪.১] রবষয়রভরিক 

প্ররশক্ষণ 
 রশক্ষকদের রবষয়রভরিক পাঠোদনর েক্ষতা অজিদনর 

লদক্ষয রবষয়রভরিক প্ররশক্ষণ প্রোন 

প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর ,উপদজলা ররদসাস ি 

সসন্টাদরর সহদ ারগতায়   †Rjv cÖv_wgK wkÿv 

Awdm, Kzwóqv| 

 †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, 

Kzwóqv Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
 



ক্ররিক নম্বর কা িক্রি কি িসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থা 
পররিাপ পদ্ধরত এবাং 

উপািসূত্র 
সািারণ 

িন্তব্য 

১৯ 
[৩.১] স্কুল সলদভল  

ইিপ্রুভদিন্ট প্ল্যান  

বাস্তবায়ন (SLIP) 

[৩.১.১] রিপ ফান্ড  

প্রাপ্ত রবদ্যালয় 

প্ররতবছর রবদ্যালয় ch©v‡q উন্নয়ন পররকল্পনা প্রণয়ন 
ও বাস্তবায়দনর জন্য প্ররতটি রবদ্যালয়দক রিপ ফাদন্ডর 

িাধ্যদি 4০ হাজার টাকা প্রোন। 

SLIP করিটি, উপদজলা রশক্ষা অরফস, 
প্রাথরিক রশক্ষা অরিেপ্তর এর সহদ ারগতায় 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv| 

†Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi,  

Kzwóqv Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
 

২০ 
[৩.২] রবদ্যালয় ব্যবস্থাপনায়  

এসএিরস’র অাংশগ্রহণ 
[৩.২.১] এসএিরসর’র সভা  
অনুিান 

প্ররত িাদস কিপদক্ষ একটি কদর এসএসরস’র সভা 
করা। 

রবদ্যালদয়র এসএিরস’র সহদ ারগতায় ‡Rjv 

cÖv_wgK wkÿv Awdm, Kzwóqv| 
 †Rjv cÖv_wgK wkÿv Awdmvi, 

Kzwóqv Gi evwl©K cÖwZ‡e`b| 
 

 



 

  

 

সাংদ াজনী ৩  : অন্য িন্ত্রণালয়/রবভাদগর রনকট সুরনরে িি কি িসম্পােন চারহোসমূহ 

  

  

  

প্ররতিাদনর নাি সাংরিি কা িক্রি কি িসম্পােন সূচক উি প্ররতিাদনর রনকট চারহো/প্রতযাশা চারহো/প্রতযাশার স ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

অরিেপ্তর এলরজইরে [১.১.১]রনরি িত সেরণকক্ষ  
রনি িাররত সিদয় সটন্ডার আহবান ও 

রনি িাণ কাজ পh©সবক্ষণ 

িাঠ প িায় সথদক প্রাপ্ত তারলকা িন্ত্রণালয়অনুদিােন 
করা হয়। রনি িাণ সাংক্রান্ত সকল কাজ (দটন্ডার 
আহবান হদত রবল প্রোন) এলরজইরে কর্তিক করা 
হয়।  

wkLb  wkLvb Kvh©ক্রি সজারোর, রবদ্যালদয় পাঠোন 
পররদবশ রনরিতকরণ রবলরম্বত হদব। 

অরিেপ্তর রেরপএইচই 
[১.২.১]স্থারপত নলকূপ  
[১.৩.১]রনরি িত ওয়াশব্লক 

রনি িাররত সিদয় সটন্ডার আহবান ও 

রনি িাণ কাজ প িদবক্ষণ 

িন্ত্রণালয়  সথদক সকবল তারলকা অনুদিােন করা 

হয়। রনি িাণ সাংক্রান্ত সকল কাজ  ( সটন্ডার 

আহবান, রবল প্রোনসহ )রেরপএইচই কর্তিক করা 

হয়। 

সুদপয় পারন ও স্যারনদটশন রনরিতকরণ রবলরম্বত 
হদব। 

সবাে ি এনরসটিরব [১.৬.১ ]রবতরণকৃত পাঠযপুস্তক 
রনি িাররত সিদয়র িদধ্য পাঠযপুস্তক 
মুদ্রন ও সরবরাহ। 

বই মুদ্রদণর জন্য সটন্ডার সথদক আহবান, রবল 

প্রোন ইতযারে কাজ এনরসটিরব কর্তিক করা হয়। 
রনি িাররত সিদয় পাঠযপুস্তক পাওয়া  াদব না। 

  

 


