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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:

জাতীয়  াথিমক  িশা  একােডিম  (নপ)  বাংলােদেশর  াথিমক  িশার  মােনায়েন  দতার  সােথ  কাজ  কের  যাে।  একােডিমর
সাংবাৎসিরক কায ম অথ বছেরর েতই ণীত ও বাড  অব গভন রস কক অেমািদত িশণ পিরকনা অসরণ কের সাদন কের
থােক। এই িতান াথিমক িশা সংি গেবষণা, সিমনার, ওয়াকশপ ইতািদর আেয়াজনও কের থােক। দেশর ৬৭ িপআই এর
মােম  িতন  বছের  মাট  ৩৭৫৫২  জন  াথিমক  িবালেয়র  িশকেক  িডোমা  আন  াইমাির  এেকশন  (িডিপএড)  এবং  ১৩৩৩  জন
িশকেক সা িফেকট ইন এেকশন (িস-ইন-এড) িশণ দান করা হয়। তাছাড়া ২০১৮ হেত ২০২০ সময়কােল মাট ৩৩৬৫ জন মাঠ
পয ােয়র কম কতােক রাজ বােজেটর আওতায় পশাগত দতা ি িবষয়ক িশণ দান করা হেয়েছ। মাঠ পয ােয়র দ িশক,
তাবধায়ক  ও  িশকেদর  ারা  ১০০%  যাতািভিক  প  ণয়েনর  মােম  াথিমক  িশা  সমাপনী  পরীায়  সংেযাজন  করার
কায ম অাহত আেছ।

সমা এবং চােলসহ:

আগামী  ২০২২ সােলর মে দেশর সকল িশণিবহীন  িশকেক িপআইসেহর মােম িডিপএড িশণ দান  করা  ।  কািভড-১৯
পিরিিতেত নেপর াভািবক কায ম পিরচালনা এবং িবিভ কায েম ঘাটিত রন করা। উাবনী পায় নেপর িশণ, গেবষণা,
মিনটিরং াথিমক িশা সমাপনী পরীার যাতািভিক প ণয়ন করা। পশাগত দতা উয়ন ও অবকাঠােমাগত উয়েনর মােম
মানসত িশণ িনিত করা। নপ এর ১৫ তলা িবিশ ডরিমটির কাম র হাউস ভবন িনম াণ কােজর বাবায়ন করা, াথিমক িশা
সংা িবিভ গেবষণা কায ম পিরচালনা, NAPE Strategic Development Plan (NSDP), নপ আইন ও নপ
িবধানমালা অেমাদন।

ভিবৎ পিরকনা:

“COVID  -19  Response  and  Recovery  Plan”  বাবায়েনর  মােম  সংকটকালীন  সমেয়  অনলাইন-অফলাইন  বা
েড পিতেত নপ এর কায মসহ াভািবক রাখা হেব। ২০2১-202২ থেক ২০২৫-20২৬ পয  আগামী ৫ বছের াথিমক
িবালেয়র িশণিবহীন ৫০,০০০ িশকেক িপআইসেহর মােম িডিপএড িশণ দান। ৫ বছের মাঠ পয ােয়র ২০০০ কম কতােক
পশাগত িশণ দান, ৫ বছের ৫ উাবনী সবা চাকরণ, িশক িশণ কািরলাম পিরমাজন, ২০২৫ সােলর মে ১৫ তলা িবিশ
ভবন িনম াণ ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িশণ কম পিরকনা অযায়ী ৬০০ জন কম কতােক িশণ দান;
ািবত ২ গেবষণাকায ম সাদন কের িতেবদন কাশ এবং পািরশ ণয়ন;
াথিমক িশা সমাপনী পরীার জ যাতা িভিক  ণয়ন;
িপআইসেহর মােম াথিমক িবালেয়র ১০০০০ (দশ হাজার) জন িশকেক িডিপএড িশণ দান;
অভিরন াপনা/াপনাসহ িনম াণ ও মরামত কাজ সাদন;
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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-

মহাপিরচালক, জাতীয় াথিমক িশা একােডিম

এবং

সিচব, াথিমক ও গণিশা মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৭ 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)

মানসত িশণ ও গেবষণা।

১.২ অিভল (Mission)
গেবষণা ও িশণ পিরচালনার মােম মানসত াথিমক িশা বাবায়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. অিফস বাপনা িবষয়ক পশাগত িশণ দান ও গেবষণা পিরচালনা
২. াথিমক িশা সমাপনী পরীার ১০০% যাতািভিক প ণয়ন
৩. িডিপএড বাড  এর মােম িপআইসেহ িশক িশণ কায ম পিরচালনা
৪. অভিরন াপনা/াপনাসেহর িনম াণ ও মরামত কাজ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. াথিমক িশা িবভােগর িবিভ পয ােয়র কম কতােদর পশাগত িশণ দােনর লে বািষ ক িশণ পিরকনা
ণয়ন ও বাবায়ন
২. াথিমক িশা সমাপনী পরীার অভীাপদ ণয়ন ও ১০০% যাতািভিক প ণয়ন
৩. াথিমক িশার িবিভ সমা িচিত কের তার সমাধােনর জ গেবষণা পিরচালনা
৪. াথিমক িশার নবিন ধান িশক ও কম কতােদর ওিরেয়েেশন / িনয়ািদ িশণ দান
৫. িশক িশণ কািরলাম ণয়ন এবং স লে িশণ সামীর উয়ন ও িবরণ ঘটােনা এবং িশণ দান
৬. াথিমক িশােরর িশাম এর উয়ন/পিরমাজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
৭. াথিমক িশার মান উয়েন জাতীয় ও আজািতক িবিভ সিমনার, সভা, ওয়াকশপ, সেলন এর আেয়াজন ও
অংশহণ করা
৮.  াথিমক  ও  গণিশা  মণালয়,  াথিমক  িশা  অিধদর,  উপাািনক  িশা  েরা,  বাতালক  াথিমক  িশা
বাবায়ন ও পিরবীণ ইউিনট, এনিসিব, িপআই ও ইউআরিস এর িবিভ কায েমর সময় সাধন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

২০২৫ সােলর মে ৪০০০ জন
িশণা ধানিশক ও কম কতা

িশণা ধানিশক
ও কম কতা

জন ৬৯০ ৯৪৯ ৬০০ ৭০০ ৮০০
াথিমক ও গণিশা মণালয়, াথিমক
িশা অিধদর, নপ ও িপআইসহ

নপ এর বািষ ক িশণ
কম পিরকনা

২০২৫ সােলর মে ৫ম িণ শেষ
িশাথেদর যাতা অজেনর হার
১০০%

অজেনর হার
অজেনর
হার

১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০
াথিমক ও গণিশা মণালয়, াথিমক
িশা অিধদর, নপ

নপ এর বািষ ক কম পিরকনা

২০২৫ সােলর মে ১০ গেবষণা ও
কাশনা সািদত

গেবষণা িতেবদন ও
কাশনাসহ কািশত

সংা ৬ ৬ ৫ ৬ ৬
াথিমক ও গণিশা মণালয়, াথিমক
িশা অিধদর, নপ ও মাঠপয ােয়র
দরসহ

৮ম পবািষ ক পিরকনা এবং
নপ-এর বািষ ক কম পিরকনা ও
কািশত গেবষণা
িতেবদনসহ।

২০৩০ সােলর মে িডিপএড
িশণা ১ ল িশক

িশণা িশক জন ১৪০০০ ১৯০০০ ১০০০০ ১১০০০ ১২০০০
াথিমক ও গণিশা মণালয়, াথিমক
িশা অিধদর, নপ ও িপআইসহ

৮ম পবািষ ক পিরকনা এবং
নপ এর বািষ ক কম পিরকনা

অভিরন াপনা / াপনাসহ িনম াণ
ও মরামত কাজ

২০২৫ সােলর মে ১৫
তলা ভবন িনম াণ ও
বহােরর জ তত

সংা ১ ২ ২ ২ ২
াগম, াথিমক িশা অিধদর, নপ ও
এলিজইিড

নপ এর বািষ ক কম 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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১১:৫০ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] অিফস বাপনা
িবষয়ক পশাগত
িশণ দান ও
গেবষণা পিরচালনা

৪০

[১.১] জলা/উপেজলা
পয ােয়র াথিমক
িশার কম কতােদর
িশণ ও কম শালা

[১.১.১] িশণা
এিডিপইও, এিসা
পািরনেটনেড , ইউইও,
িপআই ইার, ইউআরিস
ইার , এইউইও এবং
ধান িশক

সমি জন ১০ ৯৯৫ ৯৪৯ ৬০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৭০০ ৮০০

[১.১.২] িপআই
পািরনেটনেডগেণর বািষ ক
কম পিরকনা ণয়ন কম শালা
আেয়ািজত

সমি জন ৮ ৬৭ ৬৭ ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৬৭ ৬৭

[১.২] াথিমক িশা
সংি িবিভ
সমার কারণ
অসান ও সমাধােনর
উপায় িনণ য় সংা
গেবষণা পিরচালনা

[১.২.১] সািদত গেবষণা সমি সংা ৫ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[১.৩] নপ জনবেলর
পশাগত
িশণ/কম শালা ও
লািন ং সশন

[১.৩.১] িশণা নপ
জনবল

সমি জন ৪ ৪৬ ৪৭ ৪৩ ৩৮ ৩৪ ৩০ ৪৭ ৪৭

[১.৩.২] নপ জনবেলর জ
সমসামিয়ক িবষেয়র উপর
আেয়ািজত লািন ং সশন

সমি সংা ২ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[১.৪] মিনটিরং-ফেলা
আপ কায ম
পিরচালনা

[১.৪.১] মিনটিরং-ফেলা আপ
কায ম এবং কম শালা
আেয়াজন বাবািয়ত

সমি সংা ৫ ২৫ ২৫ ১৫ ১২ ১০ ৮ ২০ ২৫

[১.৫] কাশনা

[১.৫.১] াথিমক িশা বাতা
কািশত

সমি সংা ৩ ২ ২ ২ ১ ২ ২

[১.৫.২] াইমারী এেকশন
জান াল কািশত

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১১:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] াথিমক িশা
সমাপনী পরীার
১০০%
যাতািভিক
প ণয়ন

১৫

[২.১] াথিমক িশা
সমাপনী পরীায়
েয়ােগর জ
যাতািভিক প
ণয়ন

[২.১.১] [২.১.১] াথিমক
িশা সমাপনী পরীার জ
ণীত প েয়ােগর হার

গড় % ১৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[৩] িডিপএড বাড  এর
মােম
িপআইসেহ িশক
িশণ কায ম
পিরচালনা

১০
[৩.১] িডিপএড ও িস-
ইন-এড কােস  িশক
িশণ

[৩.১.১] ভিতত িশণাথ
িশক ও িশেণ উপিিত

সমি জন ১০ ১৪০০০ ১৯০০০ ১০০০০ ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ১১০০০ ১২০০০

[৪] অভিরন
াপনা/াপনাসেহর
িনম াণ ও মরামত
কাজ

৫

[৪.১] অভিরন
িনম াণ , াপনা ও
মরামত কাজ
পিরচালনা

[৪.১.১] অভিরন াপনা
ািপত/িনিম ত/মরামতত

সমি সংা ৫ ২ ২ ২ ১ ২ ২



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১১:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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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আিম, মহাপিরচালক, জাতীয় াথিমক িশা একােডিম, সিচব, াথিমক ও গণিশা মণালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  াথিমক  ও  গণিশা  মণালয়  িহসােব  মহাপিরচালক,  জাতীয়  াথিমক  িশা  একােডিম-এর  িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
জাতীয় াথিমক িশা একােডিম

তািরখ

সিচব
াথিমক ও গণিশা মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১১:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইইআর ইনিউট অব এেকশন এা িরসাচ 

২ এিডিপ এায়াল ডেভলপেম াাম

৩ এনিসিব াশনাল কািরলাম এা টট ক বাড 

৪ এিপএসিস এায়াল াইমাির ল সাস

৫ এলিজইিড লাকাল গভন েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৬ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

৭ িডিপএড িডোমা ইন াইমাির এেকশন

৮ নপ াশনাল একােডিম ফর াইমাির এেকশন

৯ িপইিসই াইমাির এেকশন কমিশন এািমেনশন

১০ িপআই াইমাির িনং ইনিউট

১১ াগম াথিমক ও গণিশা মণালয়

১২ ািশঅ াথিমক িশা অিধদর

১৩ িবএনএফই েরা অব নন-ফরমাল এেকশন

১৪ িবিবএস বাংলােদশ েরা অব ািকস

১৫ র িরিচং আউট অব ল িচলেন ক

১৬ িস-ইন-এড সা িফেকট ইন াইমাির এেকশন

১৭ িপ ল লেভল ইমভেম ান



ড়া দািখেলর সময়: মলবার, ন ২২, ২০২১ ১১:৫০ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৪, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] জলা/উপেজলা পয ােয়র াথিমক িশার
কম কতােদর িশণ ও কম শালা

[১.১.১] িশণা এিডিপইও, এিসা পািরনেটনেড , ইউইও,
িপআই ইার, ইউআরিস ইার , এইউইও এবং ধান িশক

পিরকনা ও বাপনা অষদ
িশণ পিরকনা, অিফস আেদশ, হািজরা শীট ও ণীত
কম পিরকনা

[১.১.২] িপআই পািরনেটনেডগেণর বািষ ক কম পিরকনা ণয়ন
কম শালা আেয়ািজত

পিরকনা ও বাপনা অষদ
িশণ পিরকনা, অিফস আেদশ, হািজরা শীট ও ণীত
কম পিরকনা

[১.২] াথিমক িশা সংি িবিভ সমার কারণ
অসান ও সমাধােনর উপায় িনণ য় সংা গেবষণা
পিরচালনা

[১.২.১] সািদত গেবষণা গেবষণা ও পাঠম উয়ন অুনষদ অিফস আেদশ ও গেবষণা িতেবদনসহ

[১.৩] নপ জনবেলর পশাগত িশণ/কম শালা ও
লািন ং সশন

[১.৩.১] িশণা নপ জনবল পিরকনা ও বাপনা অষদ
িশণ পিরকনা, অিফস আেদশ, হািজরা শীট ও
িতেবদনসহ

[১.৩.২] নপ জনবেলর জ সমসামিয়ক িবষেয়র উপর আেয়ািজত লািন ং
সশন

[১.৪] মিনটিরং-ফেলা আপ কায ম পিরচালনা [১.৪.১] মিনটিরং-ফেলা আপ কায ম এবং কম শালা আেয়াজন বাবািয়ত
মিনটিরং ও পারিভশন অষদ এবং
িডিপএড বাড 

অিফস আেদশ, হািজরা শীট , মিনটিরং িতেবদনসহ

[১.৫] কাশনা
[১.৫.১] াথিমক িশা বাতা কািশত ভাষা অষদ

অিফস আেদশ ও কািশত াথিমক িশা বাতার হাড  ও
সফটকিপ

[১.৫.২] াইমারী এেকশন জান াল কািশত গেবষণা ও পাঠম উয়ন অুনষদ
অিফস আেদশ ও কািশত াইমারী এেকশন জান াল এর
হাড  ও সফটকিপ

[২.১] াথিমক িশা সমাপনী পরীায় েয়ােগর
জ যাতািভিক প ণয়ন

[২.১.১] [২.১.১] াথিমক িশা সমাপনী পরীার জ ণীত প
েয়ােগর হার

পরীা ও ায়ন অুনষদ
অিফস আেদশসহ, উপিিতর শীট এবং সংি
িতেবদনসহ

[৩.১] িডিপএড ও িস-ইন-এড কােস  িশক
িশণ

[৩.১.১] ভিতত িশণাথ িশক ও িশেণ উপিিত িডিপএড বাড 
অিফস আেদশসহ, ভিতত িশকেদর নােমর তািলকা ও
িতেবদনসহ

[৪.১] অভিরন িনম াণ , াপনা ও মরামত কাজ
পিরচালনা

[৪.১.১] অভিরন াপনা ািপত/িনিম ত/মরামতত
ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর ও
নপ

কম পিরকনা, অিফস আেদশসহ এবং িতেবদনসহ
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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

নপ জনবেলর পশাগত িশণ/কম শালা িশণা নপ জনবল াথিমক ও গণিশা মণালয়
নপ বাড  অব গভণ রস ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন

াথিমক িশা সংি িবিভ সমার কারণ
অসান ও সমাধােনর উপায় িনণ য় সংা গেবষণা
পিরচালনা

সািদত গেবষণা াথিমক ও গণিশা মণালয়
নপ বাড  অব গভণ রস ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন

িডিপএড ও িস-ইন-এড কােস  িশক িশণ ভিতত িশণাথ িশক ও িশেণ উপিিত াথিমক িশা অিধদর
নপ বাড  অব গভণ রস ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন

াথিমক িশা সমাপনী পরীায় েয়ােগর জ
যাতািভিক প ণয়ন

[২.১.১] াথিমক িশা সমাপনী পরীায় যাতািভিক
প েয়ােগর হার

াথিমক িশা অিধদর
নপ বাড  অব গভণ রস ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন

জলা/উপেজলা পয ােয়র াথিমক িশার কম কতােদর
িশণ ও কম শালা

িশিত এিডিপইও, এিসা পািরনেটনেড , ইউইও,
িপআই ইার, ইউআরিস ইার , এইউইও ও ধান
িশক

াথিমক িশা অিধদর
নপ বাড  অব গভণ রস ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন

জলা/উপেজলা পয ােয়র াথিমক িশার কম কতােদর
িশণ ও কম শালা

িপআই পািরনেটনেডগেণর বািষ ক কম পিরকনা ণয়ন
কম শালা

াথিমক িশা অিধদর
নপ বাড  অব গভণ রস ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন

অভিরন িনম াণ , াপনা ও মরামত কাজ পিরচালনা
অভিরন াপনা / াপনাসহ িনম াণ ও মরামত কাজ
সািদত

ানীয় সরকার েকৗশল
অিধদর

ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত
পয ােলাচনা সভার আেয়াজন

মিনটিরং-ফেলা আপ কায ম পিরচালনা
আেয়ািজত কম শালা ও বাবািয়ত মিনটিরং-ফেলা আপ
কায ম

াথিমক িশা অিধদর
নপ বাড  অব গভণ রস ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন

কাশনা াথিমক িশা বাতা াথিমক ও গণিশা মণালয়
নপ বাড  অব গভণ রস ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন

কাশনা াইমারী এেকশন জান াল কাশ াথিমক ও গণিশা মণালয়
নপ বাড  অব গভণ রস ও াথিমক িশা অিধদেরর সােথ িনয়িমত পয ােলাচনা
সভা আেয়াজন
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


