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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

িবগত ০৩ বছের ৯৭৫৮ জন িশাথ াাথিমক িশা চ স কেরেছ। ২০১৮-১৯ সােল িশ কাণ াথিমক িবালেয়র িশাথ সংা
িছল ৩১৩৮৬ জন। অিধকাংশ অিভভাবক দির ও ভাসমান হওয়ায় কািভড-১৯ পিরিহিতেত িশাথর সংা আশংকাজনক ভােব াস
পাওয়ার পেরও িবালয় পিরচালনা কিমর সহেযািগতা এবং িশক-কম চারীর হাম িভিজট, অিভভাবকেদর সেচতন ও উু করার ফেল
২০২২ সােল িশাথর সংা হেয়েছ ৩০৮৬০ জন (মািসক িতেবদন মাচ  ২০২২)। িশ কাণ া দেরর কম কতা/কম চারীগণেক ই-
নিথ, জাতীয় াচার কৗশল, ইেনােভশন ইতািদ িবষেয় অভরীণ িশণ দান করা হেয়েছ। ২০২০ সােল া দেরর ১জন সহকারী
পিরচালক ও ১ জন িহসাবরণ কম কতা পেদ এবং িশ কাণ াথিমক িবালেয়র ১১ জন সহকারী িশকেক ধান িশক পেদ
পেদািত দান করা হেয়েছ। অনলাইেনর মােম িবালেয়র িশক/কম চারীেদর বতন-ভাতা দান করা হয়। সামািজক যাগােযাগ মাম
বহার কের না ক অনলাইন মিনটিরং পিতেত িবালয় পিরদশ ন ও ফেলাআপ করা হে। ময়াদ উীণ  িবালয় পিরচালনা কিম
হালনাগাদকরণ করা হেয়েছ। ই-মইল নীিতমালা অসরেণ াের সকল কম কতা/কম চারী এবং িত িবালেয়র নােম ই-মইল খালা
হেয়েছ ও িনয়িমত বহার করা হে।

সমা এবং চােলসহ:

িশ কাণ া এর িনজ আইন ণীত হয়িন। িশ কাণ া ও িবালেয়র জনবল জনশাসন মণালয় কক সংরিত নয়, া
রাজ/উয়ন বােজেটর অ  নয়। কম কতা- িশক-কম চারীেদর পনশনসহ অা েযাগ িবধা নই। চািহদা িভিক (Need
based) িবালয় াপন না হওয়ায় আশাপ ফলাফল পাওয়া যায় না। যাতা যাচাই (Competency) পরীার মােম িশক
িনেয়াগ না হওয়ায় পাঠদান সোষজনক নয়।

ভিবৎ পিরকনা:

দাির  পীিড়ত,  ভাাহত অথচ িনজ েচা  ও েমর ারা  ভাোয়েন য়াসী  অনিধক ১৫ বছর বয়েসর িশ ও িকেশারেদর াথিমক
িশার  লধারায়  িফিরেয়  আনা  এবং  কািরগির  িশণ  দান।  না  ক অনলাইন  মিনটিরং  পিতেত  িবালয়  মিনটিরং  ও  ফেলাআপ
কায ম অাহত রাখা। ২০২৫ সােল িশাথর সংা ৩২৪০০ জেন উীত করা। িশ কাণ া এর িনজ আইন ণয়ন করা। মঘন ও
িশ এলাকায় চািহদামেত িশ কাণ াথিমক িবালয় িতা কের িবধা বিত মজীবী িশেদর াথিমক ও কািরগির িশণ দান।
িবালয় মিনটিরং কায ম জারদারকরেণ সকল িবভাগ, জলা ও উপেজলায় া দর সসারণ। িশ কাণ াথিমক িবালয় ও
কািরগির িশণ ক েগাপেযাগী করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িশ কাণ াথিমক িবালেয়র িশাথর সংা ৩১৫০০ জেন উীত করা;
িতমােস সেব া ৮০  িবালয় অনলাইন মিনটিরং এবং বছের ৬০ িবালয় সেরজিমেন পিরদশ ন;
িশাথ উপিহিত ৭৫% এ উীতকরণ;
িশাথেদর ােসর পাঠ ােস পিড়েয় দয়া এবং সকল িণর িশাথেদর িনজ িনজ পা বাংলা ও ইংেরজী বই  উারেণ
পড়েত পারা;
০৫  িবালেয় সংার/মরামত/রণােবণ এবং ০৫ িবালেয় আসবাবপ দান;
২৫৩০০ জন িশাথেক উপি এবং ২২০ জন িশাথেক া ি দান;
৪০ জন িশকেক িডিপএড ও িস-ইন-এড িশেণ রণ।
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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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, িশ কাণ া

এবং

িসিনয়র  সিচব,  াথিমক  ও  গণিশা  মণালয়-এর  মে  ২০২২  সােলর  ন  মােসর  ২৬  তািরেখ  এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িবধাবিত, হত দির ও মজীবী িশ-িকেশারেদর মান সত াথিমক িশা দান।

১.২ অিভল (Mission)
ভাাহত, েযাগ-িবধাবিত, হতদির এবং িনজ েচায় ও েম ভাোয়েন য়াসী  িশ-িকেশারেদর িশ কাণ াথিমক
িবালয়সেহর  মােম  াথিমক  িশা  এবং  কািরগির  িশণ  কসেহর  মােম  িশাথেদর  কািরগির  িশণ(Skill
Training)  দান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. হাম িভিজেটর মােম িবালয় এলাকার িবধাবিত, হতদির ও মজীবী িশ-িকেশারেদর িশ কাণ াথিমক
িবালেয় ও কািরগির িশণ কে ভিত।
২. িশকেদর িনয়িমত িবালেয় উপিহিত ও পাঠদান মিনটিরং।
৩. িবালেয়র অবকাঠােমা উয়ন।
৪. িশাথেদর উপি ও া ি দান।
৫. িশকেদর দতা ির লে িশণ দান।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িবধা বিত, মজীবী িশেদরেক িশার লধারায় িফিরেয় আনার লে অিভভাবক/মা সমােবশ করা;
২. িশাথেদর কািরগির িশণ (Skill Training) দান;
৩. াের সকল াবর ও অাবর সি রণােবণ ও হফাজতকরণ;
৪. িবালেয়র অবকাঠােমা উয়ন;
৫. মধাবী িশাথেদর া ি দান।
৬. িশকেদর দতা ির লে িশণ দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

২০২৫ সােলর মে ৩৫০০ জন িবধাবিত, হত
দির, ও মজীবী িশ িকেশার াথিমক িশা চ
স করেব।

াথিমক িশা সমাপনী/বািষ ক
পরীায় অংশহণকারী।

সংা ৩০০০ ৩১৫০ ৩২৫০ ৩৪০০ ৩৫০০
াথিমক ও গণিশা মণালয় এবং িশ
কাণ া।

এসিডিজ এবং
িনব াচনী ইশেতহার

২০২৫ সােলর মে িবালয় এলাকার িবধাবিত,
হতদির ও মজীবী ৩২৪০০ িশ-িকেশারেদর িশ
কাণ াথিমক িবালেয় ভিত কের াথিমক
িশা ও কািরগির িশণ দান।

িশ কাণ াথিমক
িবালয়সেহ ভিতত
িশাথর সংা।

সংা ৩১৮৯৪ ৩০৮৬০ ৩১৫০০ ৩১৮৭৫ ৩২৪০০
াথিমক ও গণিশা মণালয় এবং িশ
কাণ া।

এসিডিজ এবং
িনব াচনী ইশেতহার।

২০২৫ সােলর মে িশ কাণ াথিমক
িবালেয়র ২৬০০০ জন িশাথেক উপি দান।

িশ কাণ াথিমক িবালেয়
উপিা িশাথ সংা।

সংা ২১২৭৫ ২৫২৬১ ২৫৩০০ ২৫৫০০ ২৬০০০
াথিমক ও গণিশা মণালয়, িশ
কাণ া ও িশ কাণ াথিমক
িবালয়।

এসিডিজ এবং
িনব াচনী ইশেতহার।

২০২৫ সােলর মে িশাথ উপিহিতর হার ৯০%
উীতকরণ।

িশাথ উপিহিত % ৫০% ৫৫% ৭৫% ৮০% ৯০%
াথিমক ও গণিশা মণালয় এবং িশ
কাণ া।

৮ম পবািষ ক
পিরকনা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] হাম িভিজেটর
মােম িবালয়
এলাকার
িবধাবিত,
হতদির ও
মজীবী িশ-
িকেশারেদর িশ
কাণ াথিমক
িবালেয় ও
কািরগির িশণ
কে ভিত।

২৫

[১.১] িশ কাণ
াথিমক িবালেয়
িশাথ ভিত

[১.১.১] ভিতত
িশাথ

সমি সংা ১৫ ৩১৮৯৪ ৩০৮৬০ ৩১১৫৫ ৩১০০০ ৩০৯০০ ৩০৮৬০ ৩০১০০ ৩১৫০০ ৩২০০০

[১.২] িশ কাণ
কািরগির িশণ
কে িশণাথ ভিত

[১.২.১] ভিতত
িশণাথ

সমি সংা ১০ ৪৬৫ ৩৩৯ ৩৪৫ ৩৪২ ৩৪০ ৩৩৯ ৩০০ ৩৭৫ ৪০০

[২] িশকেদর
িনয়িমত িবালেয়
উপিহিত ও
পাঠদান মিনটিরং।

১৫

[২.১] অনলাইেন
িতমােস ৮০ 
িবালয় পিরদশ ন ও
ফেলাআপ

[২.১.১] িতেবদেন
উিিখত িবালয়

মিত সংা ৫ ০ ২৪০ ৯৬০ ৯০০ ৮৪০ ২৪০ ১০৮০ ১২০০

[২.২] সেরজিমেন
িবালয় পিরদশ ন ও
ফেলাআপ

[২.২.১] িতেবদেন
উিিখত িবালয়

সমি সংা ৫ ০ ৩৩ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৩ ৩০ ৭০ ৮০

[২.৩] িশাথ
উপিহিত

[২.৩.১] িশাথ
উপিহিতর হার (%)

সমি % ৫ ৫০ ৫৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৫৫ ৫০ ৮০ ৯০

[৩] িবালেয়র
অবকাঠােমা
উয়ন।

১০

[৩.১] িবালয়
সংার/মরামত ও
রণােবণ

[৩.১.১]
সংার/মরামতত
িবালয়

সমি সংা ৫ ৬ ০ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৮ ১০

[৩.২] িবালেয়
আসবাবপ সরবরাহ

[৩.২.১] আসবাবপ
সরবরাহত িবালয়

সমি সংা ৫ ৬ ০ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৮ ১০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৬, ২০২২ ১৮:১৩ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] িশাথেদর
উপি ও া
ি দান।

১০
[৪.১] া ি দান

[৪.১.১] া িা
িশাথ

সমি সংা ৫ ৪৬৫ ০ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ২৫০ ৩০০

[৪.২] উপি দান
[৪.২.১] উপিা
িশাথ

সমি সংা ৫ ২১৭২৫ ২৫২৬১ ২৫৩০০ ২৫২৭৫ ২৫২৬৫ ২৫২৬১ ২৫২৫০ ২৫৫০০ ২৬০০০

[৫] িশকেদর
দতা ির লে
িশণ দান।

১০
[৫.১] িশকেদর
িডিপএড ও িস-ইন-এড
িশেণ রণ

[৫.১.১] িশেণ
রণত িশক

সমি সংা ১০ ০ ০২ ৪০ ৩০ ২০ ০২ ৫০ ৬০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৬, ২০২২ ১৮:১৩ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২২, ২০২২ ১১:৫১ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৭, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এিপএ এায়াল পারফেম  এিেম

২ এসিডিজ সাসেটইেনবল ডেভলপেম গাল

৩ িডিপএড িডোমা ইন াইমাির এেকশন

৪ িস-ইন-এড সা িফেকট ইন এেকশন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৬, ২০২২ ১৮:১৩ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] িশ কাণ াথিমক িবালেয় িশাথ ভিত [১.১.১] ভিতত িশাথ িশা ও শাসন িবালেয়র মািসক িতেবদন।

[১.২] িশ কাণ কািরগির িশণ কে িশণাথ ভিত [১.২.১] ভিতত িশণাথ িশা ও শাসন িবালেয়র মািসক িতেবদন।

[২.১] অনলাইেন িতমােস ৮০  িবালয় পিরদশ ন ও ফেলাআপ [২.১.১] িতেবদেন উিিখত িবালয় মিনটিরং ম িবালেয়র মািসক িতেবদন।

[২.২] সেরজিমেন িবালয় পিরদশ ন ও ফেলাআপ [২.২.১] িতেবদেন উিিখত িবালয় মিনটিরং ম িবালেয়র মািসক িতেবদন।

[২.৩] িশাথ উপিহিত [২.৩.১] িশাথ উপিহিতর হার (%) িশা ও শাসন িবালেয়র মািসক িতেবদন

[৩.১] িবালয় সংার/মরামত ও রণােবণ [৩.১.১] সংার/মরামতত িবালয় শাসন ও অথ  সংার/মরামেতর প

[৩.২] িবালেয় আসবাবপ সরবরাহ [৩.২.১] আসবাবপ সরবরাহত িবালয় শাসন ও অথ  আসবাবপ রেণর প

[৪.১] া ি দান [৪.১.১] া িা িশাথ িশা ও অথ  ি দােনর অিফস আেদশ

[৪.২] উপি দান [৪.২.১] উপিা িশাথ িশা ও অথ  িবালেয়র মািসক িতেবদন।

[৫.১] িশকেদর িডিপএড ও িস-ইন-এড িশেণ রণ [৫.১.১] িশেণ রণত িশক িশা ও শাসন িবালেয়র মািসক িতেবদন।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৬, ২০২২ ১৮:১৩ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ১৬, ২০২২ ১৮:১৩ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


