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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:

এনিসিব দেশর াক-াথিমক থেক উ মািমক পয ােয়র িশাম ণয়ন, পিরমাজন কের িশাম অযায়ী পাক ণয়ন,
পিরমাজন, ণ ও িবতরণ কায ম স করেছ। ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ পয  াক-াথিমক, াথিমক, ইবেতদায়ী,
দািখল, এসএসিস ভােকশনাল ও মািমক েরর সব েমাট ১২,৮৯,৫৪,২৭৭ জন িশাথর মােঝ সব েমাট ১০৬,৮৬,৭০,২৮৯কিপ পাক
ও  িশখন-শখােনা  সামী  ণ  কের  িবনাে  সারা  দেশ  িবতরণ  করা  হেয়েছ।  একাদশ-াদশ  িণর  বাংলা  সংকলন,  বাংলা  সহপাঠ,
English For Today পাক ণ ও বাজারজাতকরণ স করা  হেয়েছ ।  ৬ থেক ৯ম-১০ম িণর English For
Today িবষেয়র Listening Text এর অিডও তির কের এনিসিব’র ওেয়বসাইেট আপেলাড করা হেয়েছ। সমিত েয াগ
বাপনা  কের  সহায়তায়  িশেতাষ  ব,  উপাস  ও  ছড়ার  ১২  Supplementary  Reading  Material  এবং
মািমক পয ােয়র িশাথেদর জ িষ িশা িবষেয় সরক পাক ণয়ন এবং মাঠ পয ােয় িবতরণ করা হয়। উমািমক েরর
৩৩ িবষেয়র ৩৮৩ পােকর অেমাদন দান  করা  হেয়েছ  ।  ষ থেক ৯ম-১০ম িণর ইংেরিজ িবষেয়র ৪ ামার  পাক
নন কের ণয়ন করা হেয়েছ। ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ ি িতবিেদর জ ২৩,৯৬৫ কিপ ইল পাক সরবরাহ
করা হেয়েছ এবং াক-াথিমক ও াথিমক ের ৫  েগাির জ (চাকমা, মারমা, গােরা, সাি ও িরা) সব েমাট ৫,০৩,৩৪২ কিপ
পাক সরবরাহ করা হেয়েছ। জাতীয় িশাম-২০১২ অসাের গাহ  িবান শাখার ৪ িবষেয়র ৮ পাক ননভােব ণয়ন কের
এনিসিসিস কক অেমাদেনর পর ণ ও বাজারজাত করা হেয়েছ। ৬ িণর ১৬ পােকর আইিড ত করাসহ ৭ম ও ৮ম ও
িণর ১২  িবষেয়র ই-লািন ং ােটিরয়াল ণয়ন করা হেয়েছ। বােড র ৪৭জন কম চারীেক ইন-হাউজ িশণ দান করা হেয়েছ। িবিভ
পেদ ২৫ জন কম চারী িনেয়াগসহ ২৩ জন কম চারীেক পেদাাত দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িনিদ  সমেয়র মে মাঠ পয ায় থেক ত সংহ এবং অংিশজেনর চািহদা অযায়ী িশাম পিরমাজন
পিরমািজত িশাম অযায়ী পাকসেহর েয়াজনীয় সংেশাধন ও পিরমাজন এবং ইারএকভ িডিজটাল টটক ণয়ন
িডেসর ২০২০ এর মে িনধ ািরত সংক পাক ণ কের দেশর সকল িশা িতােন িবতরণ
াথিমক, মািমক ও উমািমক েরর িশকগণেক িশাম িবষয়ক িশণ দান

ভিবৎ পিরকনা:

াক-াথিমক, াথিমক, মািমক ও উমািমক েরর জাতীয় িশাম ২০১২ এর পিরমাজনব ক িশাম ণয়ন। পিরমািজত
িশাম অযায়ী াক-াথিমক, াথিমক, মািমক ও উমািমক র পয  সকল পাক পিরমাজন ও ইারএিভ িডিজটাল
টটক ণয়নসহ পােকর ই-লািন ং ােটিরয়ালস তির কের ওেয়বসাইেট আপেলাড করা। িশাম বাবায়েনর জ াক-
াথিমক,  াথিমক,  মািমক  ও  উমািমক  েরর  িশক  ও  অংিশজনেক  িশণ  দান।  িশাম  বাবায়েনর  িবষেয়  মিনটিরং
কায ম পিরচালনা।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

াক-াথিমক, াথিমক, মািমক ও উমািমক েরর িশাম পিরমাজন ও উয়ন
াক-াথিমক,  াথিমক,  মািমক,  উমািমক,  ইবেতদািয়,  কািরগির,  দািখল,  দািখল  ভােকশনাল  ও  এসএসিস  ভােকশনাল
েরর িশাথেদর জ পাক ণ ও িবতরণ
াথিমক হেত মািমক র পয  িশাথেদর জ ইল পাকসহ  -গাীর পচ ভাষায় াক-াথিমক হেত ৩য় িণ
পয  িশাথেদর জ পাক ণ ও িবনাে িবতরণ
পিরমািজত িশাম অযায়ী াথিমক েরর থম ও িতীয় এবং মািমক েরর ৬ িণর পাক উয়ন
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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-

চয়ারান, জাতীয় িশাম ও পাক বাড 

এবং

িসিনয়র সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ-এর মে ২০১৯ সােলর ......... মােসর ..... 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মানসত িশাম ও পাক

১.২ অিভল (Mission)
জনশীল,  দ,  দশেেম  উু  ও  নিতক  েবাধস  নাগিরক  িহেসেব  িশাথ  গঠেনর  লে  মানসত  িশাম  ও
পাক  ণয়ন,  উৎপাদন  ও  িবতরণ

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িশাম ও পােকর মান উয়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশাম, পািচ ও পাক ণয়ন, নবায়ন, িনরীণ এবং সংার
২. িশাম, পািচ এবং পােকর কায কািরতা যাচাই এবং ায়ন
৩. পােকর পািলিপ ণয়ন
৪. িতবী িশাথেদর জ উপেযাগী পাক এবং িশা উপকরণ ত ও কাশ
৫. িডিজটাল ও িমথিয় ক ণয়ন ও অেমাদন
৬. পােকর ণ, কাশনা, িবতরণ এবং িবপণন
৭. সরকার কক ঘািষত িণ ও রসেহর িশাথেদর জ িবনাে পাক িবতরণ
৮. পাক, সহায়ক িশখন শখােনা সামী, রার ক ও রফাের ক অেমাদন
৯. দান ও অদােনর মােম িবান, সািহত এবং সংিতিবষয়ক কম কা উৎসািহতকরণ
১০. সরকার কক সমেয় সমেয় দ অা কায াবিল সাদন।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

মানসত িশাম ও পাক পাক ণ ও িবতরণ % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ জাতীয় িশাম ও পাক বাড  মাউিশঅ ও িডিপই

*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

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িশাম
ও
পােকর
মান উয়ন

৭৫

[১.১] ১ জায়ািরেত
সকল িশাথর িনকট
পাক পৗঁছােনা
িনিত করা

[১.১.১] চািহদা অযায়ী
পাক ণ ও িবতরণ

সমি % ৪৫ ৩৫.৪২ ৩৫.২১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১.২] ণ কাগজ ও
আট  কাড  য়

সমি
পিরমান
(হাজার
ম.টন)

৫ ২২.৭০ ৮.৬ ২১.০০ ২০.৮০ ২০.৬০ ২০.৪০ ২০.২০ ২২.০০ ২২.০০

[১.২] াথিমক ও
মািমক েরর
িশাম পিরমাজন ও
উয়ন

[১.২.১] াক-াথিমক
িশাম পিরমাজন ও
উয়ন

সমি সংা ৫ ১ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০

[১.২.২] াথিমক িশাম
পিরমাজন ও উয়ন

সমি সংা ৫ ১ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০

[১.২.৩] াথিমক েরর
িশখন- শখােনা সামী
উয়ন

সমি সংা ৫ ১ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০

[১.২.৪] মািমক েরর
িশাম পিরমাজন ও
উয়ন

সমি সংা ৫ ১ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০

[১.২.৫] পিরমািজত
িশাম অযায়ী াথিমক
েরর ১ম ও ২য় এবং
মািমক েরর ৬ িণর
পাক ণয়ন

সমি % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২.৬] িশাম
বাবায়ন মিনটিরং

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

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

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

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

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত





খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ানেবইস বাংলােদশ েরা অফ এেকশনাল ইনফরেমশন এ াসকস

২ ইউিজিস ইউিনভািস  াস কিমশন

৩ এনিসিব াশনাল কািরলাম এ টটক বাড 

৪ নােয়ম াশনাল একােডিম ফর এেকশনাল ােনজেম

৫ ইইিড এেকশনাল ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৬ িডআইএ ডাইেরেরট অফ অিডট এ ইেপকশন

৭ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

৮ িডিপই াথিমক িশা অিধদর

৯ িবিডেরন বাংলােদশ িরসাচ  এ এেকশন নটওয়াক

১০ এমিডিজ িমলিনয়াম ডেভলাপেম গাস

১১ ইফা এেকশন ফর অল

১২ এসিপিবএম ল পারফরেম বইজড ােনজা

১৩ মাউিশঅ মািমক ও উ িশা অিধদর

১৪ আইিড ইারএকভ িডিজটাল টটক



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ২৫, ২০১৯

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] ১ জায়ািরেত
সকল িশাথর িনকট
পাক পৗঁছােনা
িনিত করা

[১.১.১] চািহদা অযায়ী পাক ণ ও িবতরণ

মাউিশঅ ও িডিপই এর চািহদা অযায়ী পাক ণ ও িবতরেণর িনিম
দরপ আহবান, দরপ ায়ন ও ড়াভােব িনব ািচত দরদাতা িতােনর
মােম যথাসমেয় পাক ণ স কের তা িনিদ  গে িডেসর
২০১৯ এর মে পৗছােনা

এনিসিব চািহদার শতভাগ
মাউিশঅ ও িডিপই
এর চািহদা

[১.১.২] ণ কাগজ ও আট  কাড  য়
মাউিশঅ ও িডিপই এর চািহদা অযায়ী পাক ণ ও িবতরেণর িনিম
ণ কাগজ য়

এনিসিব
পিরমান (হাজার
ম.টন)

এনিসিব

[১.২] াথিমক ও
মািমক েরর
িশাম পিরমাজন ও
উয়ন

[১.২.১] াক-াথিমক িশাম পিরমাজন ও উয়ন াক-াথিমক িশাম পিরমাজন ও উয়ন এনিসিব সংা িডিপই

[১.২.২] াথিমক িশাম পিরমাজন ও উয়ন াথিমক িশাম পিরমাজন ও উয়ন এনিসিব সংা িডিপই

[১.২.৩] াথিমক েরর িশখন- শখােনা সামী উয়ন াথিমক েরর িশখন- শখােনা সামী উয়ন এনিসিব সংা িডিপই

[১.২.৪] মািমক েরর িশাম পিরমাজন ও উয়ন মািমক েরর িশাম পিরমাজন ও উয়ন এনিসিব সংা মাউিশঅ

[১.২.৫] পিরমািজত িশাম অযায়ী াথিমক েরর
১ম ও ২য় এবং মািমক েরর ৬ িণর পাক
ণয়ন

পিরমািজত িশাম অযায়ী াথিমক েরর ১ম ও ২য় এবং মািমক
েরর ৬ িণর পাক ণয়ন

এনিসিব % িডিপই ও মাউিশঅ

[১.২.৬] িশাম বাবায়ন মিনটিরং মাঠপয ােয় িশাম বাবায়ন মিনটিরং এনিসিব সংা িডিপই ও মাউিশঅ
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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
াথিমক িশা
অিধদর

াক-াথিমক িশাম
পিরমাজন ও উয়ন

যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ। াক-াথিমক, াথিমক েরর
িশাম পিরমাজন ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয়
সহেযাগীতা দােনর িনেদ শ

িডিপই মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজেনর কাজ
িবলিত হেব।

িডপাট েম
াথিমক িশা
অিধদর

াথিমক িশাম পিরমাজন
ও উয়ন

যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ। াক-াথিমক, াথিমক েরর
িশাম পিরমাজন ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয়
সহেযাগীতা দােনর িনেদ শ

িডিপই মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজেনর কাজ
িবলিত হেব।

িডপাট েম
াথিমক িশা
অিধদর

াথিমক েরর িশখন- শখােনা
সামী উয়ন

যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ। াক-াথিমক, াথিমক েরর
িশাম পিরমাজন ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয়
সহেযাগীতা দােনর িনেদ শ

িডিপই মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজেনর কাজ
িবলিত হেব।

িডপাট েম
াথিমক িশা
অিধদর

পিরমািজত িশাম অযায়ী
াথিমক েরর ১ম ও ২য় এবং
মািমক েরর ৬ িণর
পাক ণয়ন

যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ। াক-াথিমক, াথিমক েরর
িশাম পিরমাজন ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয়
সহেযাগীতা দােনর িনেদ শ

িডিপই মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজেনর কাজ
িবলিত হেব।

িডপাট েম
াথিমক িশা
অিধদর

িশাম বাবায়ন মিনটিরং
যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ। াক-াথিমক, াথিমক েরর
িশাম পিরমাজন ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয়
সহেযাগীতা দােনর িনেদ শ

িডিপই মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজেনর কাজ
িবলিত হেব।

িডপাট েম
মািমক ও উিশা
অিধদর

মািমক েরর িশাম
পিরমাজন ও উয়ন

যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ।মািমক েরর িশাম পিরমাজন
ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয় সহেযাগীতা দােনর
িনেদ শ

মাউিশঅ মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজন কাজ
িবলিত হেব।

িডপাট েম
মািমক ও উিশা
অিধদর

পিরমািজত িশাম অযায়ী
াথিমক েরর ১ম ও ২য় এবং
মািমক েরর ৬ িণর
পাক ণয়ন

যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ।মািমক েরর িশাম পিরমাজন
ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয় সহেযাগীতা দােনর
িনেদ শ

মাউিশঅ মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজন কাজ
িবলিত হেব।

িডপাট েম
মািমক ও উিশা
অিধদর

িশাম বাবায়ন মিনটিরং
যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ।মািমক েরর িশাম পিরমাজন
ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয় সহেযাগীতা দােনর
িনেদ শ

মাউিশঅ মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজন কাজ
িবলিত হেব।

িডপাট েম
মািমক ও উিশা
অিধদর

চািহদা অযায়ী পাক ণ
ও িবতরণ

যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ।মািমক েরর িশাম পিরমাজন
ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয় সহেযাগীতা দােনর
িনেদ শ

মাউিশঅ মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজন কাজ
িবলিত হেব।
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ি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
মািমক ও উিশা
অিধদর

ণ কাগজ ও আট  কাড  য়
যথাসমেয় পােকর চািহদা রণ।মািমক েরর িশাম পিরমাজন
ও উয়েনর লে সকল িশা িতানেক েয়াজনীয় সহেযাগীতা দােনর
িনেদ শ

মাউিশঅ মাঠপয ােয়র
িতানসেহর িনয়নকারী
কপ

পাক ণ ও িবতরণ িবলিত হেব।
িশাম বাবায়ন ও পিরমাজন কাজ
িবলিত হেব।


