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জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপায, চুয়াডাঙ্গা  

 

এফাং 

 

 মফবাগীয় উমযচারক, প্রাথমভক মক্ষা, খুরনা মফবাগ, খুরনা এয ভদে স্বাক্ষমযত 
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সুমচত্র 

 

 

দপ্তয/াংস্থায কভ িম্পাদদনয ামফ িক মচত্র ----------------------------------------------------------------------- ৩ 

 

প্রস্তাফনা -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ৪ 

 

জকন ১: দপ্তয/াংস্থায রূকল্প (Vision), ামবরক্ষয (Mission), কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র এফাং কাম িাফমর--- 5 

 

জকন ২: দপ্তয/াংস্থায মফমবন্ন কাম িক্রদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) --------------- ৬ 

 

জকন ৩: কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র, াগ্রামধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ ---------------- ৭ 

 

 

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms)----------------------------------------------------------------- 1৩ 

 

াংদমাজনী ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং মযভা দ্ধমত ------------------ ১৪ 

 

াংদমাজনী ৩: কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা াজিদনয জক্ষদত্র ান্যান্য ভন্ত্রণারয়/মফবাদগয উয মনব িযীরতা ---------- ১৬ 

 

াংদমাজনী ৪-৮: াংস্কায ও সুানমূরক কাম িক্রদভয ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কভ িমযকল্পনামূ -------------------- ১৭ 
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 জজরা প্রাথমভক মক্ষা কাম িারয়, চুয়াডাঙ্গা এয কভ িম্পাদদনয ামফ িক মচত্র 

(Overview of the Performance of the District Primary Education Office, Chuadanga) 

াম্প্রমতক াজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বমফষ্যৎ মযকল্পনাাঃ 

 

াম্প্রমতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান াজিনমূাঃ 

 

ভানম্মত প্রাক-প্রাথমভক এফাং প্রাথমভক মক্ষা মনমিত কযদত জজরা প্রাথমভক মক্ষা কাম িারয়, চুয়াডাঙ্গা াঙ্গীকাযাফদ্ধ। জেমণকদক্ষ 

মক্ষক ও মক্ষাথীয কামিত ানুাত াজিন কযদত এ জজরায় 107 জন মক্ষক মনদয়াগ কযা দয়দছ এফাং  322 টি জেমণকক্ষ 

মনভ িান কযা দয়দছ। মক্ষাথীদদয স্বাস্থয দচতন কদয গদড় তুরদত ও মক্ষায ানুকূর মযদফ সৃমিয রদক্ষয 241 টি নরকূ স্থান ও 

86 টি ওয়াব্লক মনভ িাণ কযা দয়দছ। জানুয়ামযয ১ তামযদে কর মক্ষাথীদক মফনামূদেয চায যদঙ্গ মুমিত াঠ্যপুস্তক মফতযণ কযা 

দয়দছ। ২০১৭-১৮ াথ ি ফছয জথদক জভাফাাআর ব্াাংমকাংদয়য ভােদভ প্রাপ্যতাদমাগ্য কর মক্ষাথীয ভাদয়য জভাফাাআদর উবৃমিয াথ ি 

প্রদান কযা দে। প্রমত ফছয কর যকাময প্রাথমভক মফদ্যারদয় ‘স্কুর জরদবর াআভপ্রুবদভন্ট প্ল্যান (SLIP) ফাস্তফায়দনয জন্য মফদ্যারয় 

প্রমত ফাৎমযক ৫০ াজায জথদক ১ রক্ষ টাকা কদয ফযাদ্দ প্রদান কযা দে। তাছাড়া প্রমতফছয মনয়মভতবাদফ প্রাথমভক ও াআফদতদাময় 

মক্ষা ভানী যীক্ষা গ্রণ কযা দে। প্রমতফছয 445 টি মফদ্যারদয়য মক্ষাথীদদয াাংগ্রদণ ফঙ্গফন্ধু ও ফঙ্গভাতা জগাল্ডকা 

প্রাথমভক মফদ্যারয় ফুটফর টুণ িাদভন্ট মযচামরত দয় াঅদছ। প্রাথমভক মক্ষায ামফ িক দাময়ত্ব াাংমফধামনকবাদফ যাদেয উয এফাং তা 

মফদফচনায় প্রাথমভক মক্ষাদক াাংমফধামনকবাদফ াবফতমনক ও ফােতামূরক কযা দয়দছ। 

ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূ: 

ভানম্মত প্রাথমভক মক্ষা মনমিতকযণ এফাং ঝদয ড়া হ্রাকযণ। জকামবড-১৯ মযমস্থমতদত স্বাবামফক াঠদান কাম িক্রভ াব্াত 

যাো। মক্ষক মনদয়াগ, বফন/জেমণকক্ষ মনভ িাণ ও াংস্কাদযয ভােদভ মক্ষক-মক্ষাথী এফাং জেমণকক্ষ-মক্ষাথীয কা মিত ানুাত 

াজিন মনমিত কযা। দমযি ও াস্বের ামববাফকগণদক তাঁদদয মশুদদয মফদ্যারদয় জপ্রযদণ উদ্বুদ্ধ কযা।  

 

বমফষ্যৎ মযকল্পনা: 

Covid-19 Response and Recovery Plan ফাস্তফায়দনয ভােদভ াংকটকারীন মযদভাট রামন িাং প্ল্াটপদভ িয ভােদভ 

জেমডাং দ্ধমতদত াঠদান কাম িক্রভ স্বাবামফক যাো দফ। Civil Registration & Vital Statistics (CRVS) এয 

াদথ ম্পৃিতা ফজায় জযদে কর মক্ষাথীয ছমফ াঅাআমড কাড ি ও ডাটাদফজ প্রণয়ন কযা দফ। ঝদয ড়া ও স্কুর ফম িভূত মশুদদয 

মফদ্যারদয় াঅনয়ন এফাং তাদদয প্রাথমভক মক্ষা মনমিতকযদণয জন্য ম্ভাব্ কর উদদ্যাগ গ্রণ কযা দফ। কর মশুয ভানন্মত 

মক্ষা মনমিত কযায জন্য যকাদযয গৃীত দদক্ষ ফাস্তফায়দনয াাাম প্রাথমভক মফদ্যারদয়য াদথ স্থানীয় কমভউমনটিদক াঅদযা 

জফম ম্পৃি কযায উদদ্যাগ গ্রণ কযা দফ।  

২০২1-২2 াথ িফছদযয ম্ভাব্ প্রধান াজিনমূ: 

 প্রাপ্যতাদমাগ্য কর মক্ষাথীয উবৃমি প্রদান; 

 মক্ষাফদল িয শুরুদতাআ মক্ষাথীদদয ভদে মফনামূদেয াঠ্যপুস্তক মফতযণ; 

 প্রাথমভক মক্ষা ব্ফস্থা সুিুবাদফ মযচারনায রদক্ষয একটি াআমন্টদগ্রদটড ডযাদফাড ি প্রচরন; 

 জাগত দক্ষতা বৃমদ্ধয জন্য ২৫০০০ মক্ষকদক প্রমক্ষণ প্রদান; 

 কর যকাময প্রাথমভক মফদ্যারদয় স্কুর জরদবর াআম্প্রুবদভন্ট প্ল্ান (SLIP) ফাস্তফায়ন। 
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প্রস্তাফনা (Preamble) 

 

জজরা প্রাথমভক মক্ষা কাম িারয় এফাং াঅওতাধীন কাম িারয়মূদয প্রামতষ্ঠামনক দক্ষতা বৃমদ্ধ, স্বেতা ও জফাফমদম 

জজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্ফায মনমিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয 

মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপায, চুয়াডাঙ্গা। 
 

এফাং 

 

মফবাগীয় উমযচারক, প্রাথমভক মক্ষা, খুরনা মফবাগ, খুরনা এয ভদে ২০২১ াদরয ..............  ভাদয .......... 

তামযদে এাআ ফামল িক কভ িম্পাদন চুমি স্বাক্ষমযত র। 

 

এাআ চুমিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ মনম্নমরমেত মফলয়মূদ ম্মত দরনাঃ   
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জকন ১: 

 

জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা এয রূকল্প (Vision), ামবরক্ষয (Mission), কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র এফাং 

কাম িাফমর  

 

১.১ রূকল্প (Vision) 

 

চুয়াডাঙ্গা জজরায কর মশুয জন্য ভতামবমিক ভানম্মত প্রাথমভক মক্ষা। 

 

১.২ ামবরক্ষয (Mission) 

 

প্রাথমভক মক্ষায সুদমাগ ম্প্রাযণ ও গুণগতভান উন্নয়দনয ভােদভ কর মশুয জন্য ভতামবমিক ও ভানম্মত 

প্রাথমভক মক্ষা মনমিতকযণ। 

 

 

১.৩ কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র 

 

     ১.৩.১ দপ্তয/াংস্থায কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র 

1) ভানম্মত প্রাথমভক মক্ষা মনমিতকযণ 

2) াফ িজনীন ও বফলম্যীন জটকাআ ভানম্মত প্রাথমভক মক্ষা ম্প্রাযণ 

3) প্রাথমভক মক্ষা ব্ফস্থানায উন্নয়ন 

      

১.৩.২ সুান ও াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র 

1) সুান ও াংস্কাযমূরক কাম িক্রদভয ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ  

 

১.৪ কাম িাফমর: )snoitcnuF(  

 

1. প্রাথমভক মক্ষা াংক্রান্ত মযত্র ও নীমতভারা ফাস্তফায়ন; 

2. প্রাক-প্রাথমভক ও প্রাথমভক মক্ষাস্তদযয মযভামজিত মক্ষাক্রভ ফাস্তফায়ন; 

3. প্রাথমভক মক্ষা াংক্রান্ত গদফলণা ও মক্ষক/কভ িকতিাদদয দক্ষতা বৃমদ্ধয রদক্ষয প্রমক্ষণ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন;  

4. জবৌত াফকাঠাদভা উন্নয়ন; 

5. মফদ্যারদয় সুদয় ামন মনমিতকযণ; 

6. স্বাস্থয ম্মত স্যামনদটন মনমিতকযণ; 
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জকন ২ 

জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা এয কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

)Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত াজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত াজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা

২০২১-২২ 

প্রদক্ষণ মনধ িামযত রক্ষযভাত্রা াজিদনয 

জক্ষদত্র জমৌথবাদফ দাময়ত্ব প্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/মফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of Data) 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্রাথমভক মক্ষাচক্র ভাদনয ায 

৯১% এ উন্নীতকযণ 

প্রাথমভক মক্ষা ভানী 

চদক্রয ায বৃমদ্ধ 

% ৮৫ ৮৬ ৮৮ ৮৮ ৮৮ প্রাথমভক মক্ষা ামধদপ্তয, 

মফবাগীয় প্রাথমভক মক্ষা 

কাম িারয়, জজরা প্রাথমভক 

মক্ষা কাম িারয় এফাং 

াঅওতাধীন দপ্তযমূ 

৮ভ ঞ্চফামল িক মযকল্পনা 

ভানম্মত প্রাথমভক মক্ষা 

মনমিতকযদণয রদক্ষয মক্ষক-

মক্ষাথীয কামিত ানুাত 

(১:৩০) াজিন 

মক্ষক-মক্ষাথীয ানুাত 

হ্রা 

ানুাত ১:৩৪ ১:৩৩ ১:৩১ ১:৩০ ১:৩০ প্রাথমভক ও গণমক্ষা 

ভন্ত্রণারয়, জনপ্রান 

ভন্ত্রণারয়, াথ ি ভন্ত্রণারয়  

৮ভ ঞ্চফামল িক মযকল্পনা 

  



Page 7 of 23 

 

জকন ৩ 

কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র, াগ্রামধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 
 

কভ িম্পাদদনয 

জক্ষত্র 

 

কভ িম্পাদদনয 

জক্ষদত্রয ভান 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

 

গণনা দ্ধমত 

 

একক কভ িম্পাদন  

সূচদকয  

ভান 

 

প্রকৃত 

াজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

াজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা/মনণ িায়ক ২০২১-২২  প্রদক্ষন 

(২০২২-২৩) 

প্রদক্ষন 

(২০২৩-২৪) াাধাযণ ামত 

উিভ 

উিভ চরমত 

ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এমএ স্বাক্ষযকাযী ামপদয কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র 

[১] ভানম্মত 

প্রাথমভক মক্ষা 

মনমিতকযণ 

২৯ [১.১] জকামবড-১৯ 

মযদকাবাময প্ল্যান ানুমায়ী 

মক্ষাথীয জেমণকাম িক্রভ, 

ফামড়য কাজ, ওয়াকিীট, 

ানরাাআন াঠদান, ফামল িক 

যীক্ষা/মূোয়ন, ভানী 

যীক্ষা/মূোয়ন 

[১.১.১] গুগর মভট-

এ াঠদানকাযী 

মফদ্যারয়  

ভমি াংখ্যা ২ ০ ০ 4 3 2 1 0 150 250 

[১.১.২] মনধ িামযত 

ভদয় ফামল িক 

যীক্ষা/ মূোয়ন 

(১ভ-৪থ ি জেণী) 

ানুমষ্ঠত 

তামযে তামযে ১ ১৫.১২.১৯ - ১৫.১২.২১ ১৬.১২.২১ ১৭.১২.২১ ১৮.১২.২১ ১৯.১২.২১ ১৫.১২.২২ ১৫.১২.২৩ 

[১.১.৩] মনধ িামযত 

ভদয় প্রাথমভক 

মক্ষা ভানী 

যীক্ষা/ মূোয়ন 

ানুমষ্ঠত 

তামযে তামযে ১ ২4.১১.১9 - ৩০.১১.২১ ০১.১২.২১ ০২.১২.২১ ৩.১২.২১ ০৪.১২.২১ ৩০.১১.২২ ৩০.১১.২৩ 

[১.১.৪] ফামড়য 

কাজ/ওয়াকিীদটয 

ভােদভ মূোয়নকৃত 

মক্ষাথী  

ভমি 
াংখ্যা 

(রক্ষ) 
৩ ০ ০ .৭ .৬ .৬ .৫ .৪ .৮ ১ 

[১.২] মক্ষকদদয মডমএড 

প্রমক্ষণ প্রদান 

[১.২.১] প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

মক্ষক 
ভমি াংখ্যা ৪ 174 97 74 70 65 60 55 40 50 

[১.৩] প্রাক-প্রাথমভক 

মক্ষকদদয মফদলাময়ত 

প্রমক্ষণ প্রদান 

[১.৩.১] প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

মক্ষক ভমি াংখ্যা ২ ০ ০ 40 35 30 25 20 40 45 
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কভ িম্পাদদনয 

জক্ষত্র 

 

কভ িম্পাদদনয 

জক্ষদত্রয ভান 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

 

গণনা দ্ধমত 

 

একক কভ িম্পাদন  

সূচদকয  

ভান 

 

প্রকৃত 

াজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

াজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা/মনণ িায়ক ২০২১-২২  প্রদক্ষন 

(২০২২-২৩) 

প্রদক্ষন 

(২০২৩-২৪) াাধাযণ ামত 

উিভ 

উিভ চরমত 

ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এমএ স্বাক্ষযকাযী ামপদয কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র 

  [১.৪] মক্ষকদদয াঅাআমটি 

প্রমক্ষণ প্রদান 

[১.৪.১] প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

মক্ষক 
ভমি াংখ্যা ৪ ১৫০ ০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৫০ 150 

[১.৫] জকামবড-১৯  

মফমবন্ন দচতনতামূরক 

মফলদয় কভ িকতিা, মক্ষক, 

এএভময বামত,       

ভা/ামববাফকদদয 

ানরাাআন/াপরাাআদন 

উদু্বদ্ধকযণ বা াঅদয়াজন  

[১.৫.১] বা 

ানুমষ্ঠত 

ভমি াংখ্যা ৪ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

  [1.6] Bw›U‡MÖ‡UW 

mdUIq¨v‡ii Dci 

Iwi‡q‡›Ukb (cÖwkÿY) 

[1.6.1] 

cÖwkÿbcÖvß 

wkÿK 

সমষ্টি 

 

সংখ্যা ৩ ০ ০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০ 

  [1.7] ÓG¨vbyqvj 

cÖvBgvwi ¯‹zj †mÝvmÓ 

m¤úbœKiY Ges 

Aby‡gv`b 

[1.7.1] 

m¤úbœK…Z Ges 

Aby‡gvw`Z 
ZvwiL তাষ্টিখ ৪   15/07/21 20/07/21 25/07/21 30/07/21 05/08/21 15/07/22 15/07/23 
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কম মসম্পাদননি 

ক্ষেত্র 

 

কম মসম্পাদননি 

ক্ষেনত্রি মান 

 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পাদন  

সূচক 

 

গণনা দ্ধষ্টত 

 

একক কম মসম্পাদন  

সূচনকি  

মান 

 

প্রকৃত 

অর্মন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

অর্মন 

২০২০-২১ 

লেযমাত্রা/ষ্টনণ মায়ক ২০২১-২২  প্রনেন 

(২০২২-২৩) 

প্রনেন 

(২০২৩-২৪) অসাধািণ অষ্টত 

উত্তম 

উত্তম চলষ্টত 

মান 

চলষ্টত 

মাননি 

ষ্টননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এষ্টএ স্বােিকািী অষ্টপনসি কম মসম্পাদননি ক্ষেত্র 

  [1.8] MwYZ 

Awjw¤úqv‡Wi wkLb 

†KŠkj ‡kÖwYK‡ÿ 

cÖ‡qvM 

[1.8.1] 

‡kÖwYK‡ÿ 

cÖ‡qvMK…Z 
ZvwiL তাষ্টিখ ১ - - 05/06/22 10/06/22 15/06/22 20/06/22 25/06/22 01/01/23 01/01/24 

[2] me©Rbxb 

I •elg¨nxb 

ক্ষেকসই 

gvbm¤§Z 

cÖv_wgK wkÿv 

m¤úªmviY 

27 [2.1] wkÿve‡l©i 

ïiæ‡Z webvg~‡j¨ 

cvV¨cy¯ÍK weZiY 

[2.1.1] wba©vwiZ 

mg‡q cvV¨ cy¯ÍK 

weZiY 

তাষ্টিখ তাষ্টিখ 5 01/01/20 01/01/21 01/01/22 10/01/22 20/01/22 30/01/22 10/02/22 01/01/23 01/01/24 

[2.2] †KvwfW-19 

wiKfvix প্ল্যান Abyhvqx 

AbjvBb/AdjvBb I 

MYgva¨‡g (†Uwjwfkb, 

†iwWI) cvV`vb 

Kvh©µg 

[2.2.1] cvV`v‡b 

AskMÖnYKvix 

wkÿv_©x 
mgwó 

সংখ্যা 

(লে) 
৫ 0 0 .৭ .৬ .৬ .৫ .৪ .৮ ১ 

[2.3] †KvwfW-19 

cwiw¯’wZ‡Z wkÿv_©xi 

gvbwmK weKv‡k 

AbjvBb mvs¯‹…wZK 

Abyôvb Av‡qvRb 

[2.3.1] Av‡qvwRZ 

mvs ‹̄…wZK Abyôvb 

mgwó সংখ্যা  2 0 ১৩০ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১৪০ ১৫০ 
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কভ িম্পাদদনয 

জক্ষত্র 

 

কভ িম্পাদদনয 

জক্ষদত্রয ভান 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

 

গণনা দ্ধমত 

 

একক কভ িম্পাদন  

সূচদকয  

ভান 

 

প্রকৃত 

াজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

াজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা/মনণ িায়ক ২০২১-২২  প্রদক্ষন 

(২০২২-২৩) 

প্রদক্ষন 

(২০২৩-২৪) াাধাযণ ামত 

উিভ 

উিভ চরমত 

ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এমএ স্বাক্ষযকাযী ামপদয কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র 

  [2.4] cÖvK-cÖv_wgK 

†kÖwYKÿ mw¾ZKiY 

[2.4.1] মিতকৃত 

we`¨vj‡qi msL¨v 
mgwó াংখ্যা 5 0 0 ৪৪৫ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ৪৪৫ ৪৪৫ 

[2.5] we`¨vjq 

fe‡bi wbg©vb KvR 

gwbUwis 

[2.5.1] gwbUwisK…Z 

we` v̈jq গড় % 5 0 0 100 95 90 85 80 100 100 

[2.6] mKj 

cÖvc¨Zv‡hvM¨ 

wkÿv_©x‡`i Rb¨ 

Dce„wË Kvh©µg 

[2.6.1] Dce„wËcÖvß 

QvÎ-QvÎxi nvi 
গড় % 5 100 100 100 95 90 85 80 100 100 

[3] cÖv_wgK 

wkÿv 

e¨e¯’vcbvi 

Dbœqb 

১৪ [3.1] e¨e¯’vcbv 

we‡K›`ªKi‡Yi j‡ÿ¨ 

¯‹zj †j‡fj 

BgcÖæf‡g›U cø¨vb 

ev Í̄evqb (SLIP)  

[3.1.1]  মি 

(SLIP) পাড 

প্রাপ্ত মফদ্যারয় mgwó াংখ্যা ৭ 445 ৪৪৫ ৪৪৫ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ৪৪৫ ৪৪৫ 

[৩.২] মফদ্যারয় রুটিন 

জভাআদন্টন্যান্স মথামথবাদফ 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] মফদ্যারয় 

রুটিন জভাআদন্টন্যান্স 

এয াঅওতায় 

ফযাদ্দকৃত াদথ িয 

মথামথবাদফ ব্য় 

nvi % ২ 100 100 100 95 90 85 80 100 100 

[3.3] Dc‡Rjv ch©vq 

ch©šÍ ibas++ 

wm‡÷‡gi gva¨‡g 

ev‡RU ফাস্তফায়দনয 

দদক্ষ গ্রণ 

[3.3.1] ibas++ 

wm‡÷‡g ev‡RU 

ev Í̄evqbK…Z 

Cost centre 

mgwó াংখ্যা ৫ 0 12 141 130 120 110 100 141 141 
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কভ িম্পাদদনয 

জক্ষত্র 

 

কভ িম্পাদদনয 

জক্ষদত্রয ভান 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

 

গণনা দ্ধমত 

 

একক কভ িম্পাদন  

সূচদকয  

ভান 

 

প্রকৃত 

াজিন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃত 

াজিন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা/মনণ িায়ক ২০২১-২২  প্রদক্ষন 

(২০২২-২৩) 

প্রদক্ষন 

(২০২৩-২৪) াাধাযণ ামত 

উিভ 

উিভ চরমত 

ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

mymvkb I ms¯‹vig~jK Kg©m¤úv`‡bi †ÿÎ 

[1] mykvmb I 

ms¯‹vig~jK 

Kvh©µ‡gi 

ev Í̄evqb 

†Rvi`viKiY 

৩০ [1.1] ï×vPvi 

Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evqb 

[1.1.1] ï×vPvi 

Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evwqZ ভমি 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
১০ 94 86 50 45 40 35 30 50 50 

  [1.2]  B-Mfb¨v©Ý/ 

D™¢veb Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evqb 

[1.2.1] B-

Mfb¨v©Ý/ D™¢veb 

Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evwqZ 

ভমি 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
১০ - - 50 45 40 35 30 50 50 

  [1.3] Z_¨ AwaKvi 

Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evqb 

[1.3.1] Z_¨ 

AwaKvi 

Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evwqZ 

ভমি 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
৩ - - 25 22 20 18 16 25 25 

  [1.4] Awf‡hvM 

cÖwZKvi Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evqb 

[1.4.1] Awf‡hvM 

cÖwZKvi 

Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evwqZ 

ভমি 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
৪ - - 25 22 20 18 16 25 25 

  [1.5] †mev cÖ`vb 

cÖwZkÖæwZ 

Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evqb 

[1.5.1] 

†mevcÖ`vb 

cÖwZkÖæwZ 

Kg©cwiKíbv 

ev Í̄evwqZ 

ভমি 
প্রাপ্ত 

নম্বয 
৩ - - 25 22 20 18 16 25 25 
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াঅমভ, জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপায, চুয়াডাঙ্গা মফবাগীয় উমযচারক, প্রাথমভক মক্ষা, 

খুরনা মফবাগ, খুরনা এয মনকট াঙ্গীকায কযমছ জম, এাআ চুমিদত রক্ষযভাত্রা াজিদন দচি 

থাকফ। 

 

াঅমভ, মফবাগীয় উমযচারক, প্রাথমভক মক্ষা, খুরনা মফবাগ, খুরনা জজরা প্রাথমভক মক্ষা 

ামপায, চুয়াডাঙ্গা এয মনকট াঙ্গীকায কযমছ জম, এাআ চুমিদত ফমণ িত রক্ষযভাত্রা াজিদন 

াংমিি কাম িারয়দক ফ িাত্মক দমামগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষমযত: 

 

 

 

 

 

              .................. 

    জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপায                                                          তামযে 

              চুয়াডাঙ্গা  

 

 

 

 

 

       .................. 

  মফবাগীয় উমযচারক                                                          তামযে 

     প্রাথমভক মক্ষা, খুরনা মফবাগ, খুরনা 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ  

(Acronyms) 

 

 

ক্রমভক নাং ব্দাংদক্ষ 

(Acronyms) 

মফফযণ 

১ এমডম এযানুয়ার জডদবরদভন্ট জপ্রাগ্রাভ 

২ এমএম এযানুয়ার প্রাাআভাময স্কুর জন্সা 

৩ এরমজাআমড জরাকার গবন িদভন্ট াআমঞ্জমনয়ামযাং মডাট িদভন্ট 

৪ মডমএাআচাআ মডাট িদভন্ট াফ াফমরক জরথ াআমঞ্জমনয়ামযাং 

৫ মডমএড মডদপ্ল্াভা াআন প্রাাআভাময এডুদকন 

৬ জন ন্যানার একাদডমভ পয প্রাাআভাময এডুদকন 

৭ মাআমাআ প্রাাআভাময এডুদকন কভমপ্ল্ন এক্সামভদনন 

৮ মটিাঅাআ প্রাাআভাময টিচা ি জেমনাং াআনমিটিউট 

৯ প্রাগভ প্রাথমভক ও গণমক্ষা ভন্ত্রণারয় 

১০ প্রামা প্রাথমভক মক্ষা ামধদপ্তয 

১১ যস্ক মযমচাং াঅউট াফ স্কুর মচরদেন প্রকল্প 

১২ মি স্কুর জরদবর াআভপ্রুবদভন্ট প্ল্যান 
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াংদমাজনী-2: কভ িম্পাদন ব্ফস্থানা ও প্রভাণক 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ ফাস্তফায়নকাযী ানুমফবাগ, ামধাো, াো রক্ষযভাত্রা াজিদনয প্রভাণক 

 

[1.1] জকামবড-19 মযদকাবাময প্ল্যান ানুমায়ী মক্ষাথীয 

জেণীকাম িক্রভ, ফামড়য কাজ, ওয়াকিীট, ানরাাআন 

াঠদান, ফামল িক যীক্ষা/মূোয়ন, ভানী 

যীক্ষা/মূোয়ন 

[1.1.1] গুগর মভট-এ াঠদানকাযী 

মফদ্যারয় 

প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপদয দমামগতায় জজরা 

প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা। 
াঠদানকাযী মফদ্যারয় াংখ্যায 

প্রমতদফদন 

[1.1.2] মনধ িামযত ভদয় ফামল িক যীক্ষা/ 

মূোয়ন (1ভ-4থ ি জেমণ) ানুমষ্ঠত 

প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপদয দমামগতায় জজরা 

প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা। 
যীক্ষায ভয়সূচী 

[1.1.3] মনধ িামযত ভদয় প্রাথমভক মক্ষা 

ভানী যীক্ষা/ মূোয়ন ানুমষ্ঠত 

প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপদয দমামগতায় জজরা 

প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা। 
যীক্ষায ভয়সূচী 

[১.১.৪] ফামড়য কাজ/ওয়াকিীদটয ভােদভ 

মূোয়নকৃত মক্ষাথী 

প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপদয দমামগতায় জজরা 

প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা। 
মূোয়নকৃত মক্ষাথী াংখ্যায 

প্রমতদফদন 

[1.2] মক্ষকদদয মডমএড প্রমক্ষণ প্রদান [1.2.1] প্রমক্ষণপ্রাপ্ত মক্ষক মটিাঅাআ ও উদজরা/থানা মক্ষা ামপদয দমামগতায় জজরা 

প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা। 
মটিাঅাআদত াাংগ্রণকাযীয 

াংখ্যা 

[1.3] প্রাক-প্রাথমভক মক্ষকদদয মফদলাময়ত প্রমক্ষণ 

প্রদান 

[1.3.1] প্রমক্ষণপ্রাপ্ত মক্ষক প্রাক-প্রাথমভক মক্ষা াো, মরম এড াাদযন, প্রাথমভক মক্ষা 

ামধদপ্তদযয দমামগতায় জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা। 
প্রমক্ষদণয ামপ াঅদদ এফাং 

প্রমক্ষণাথীদদয ামজযা মট 

[1.4] মক্ষকদদয াঅাআমটি প্রমক্ষণ প্রদান [1.4.1] প্রমক্ষণপ্রাপ্ত মক্ষক প্রান মফবাগ, প্রাথমভক মক্ষা ামধদপ্তদযয দমামগতায় মফবাগীয় 

প্রাথমভক মক্ষা কাম িারয়, খুরনা 

উদজরা মবমিক প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

মক্ষদকয তামরকা 

[1.5] জকামবড-19 মফমবন্ন দচতনতামূরক মফলদয় 

কভ িকতিা, মক্ষক, এএভম’য বামত, ভা/ 

ামববাফকদদয ানরাাআন/াপরাাআদন উদু্বদ্ধকযণ বা 

াঅদয়াজন 

[1.5.1] বা ানুমষ্ঠত প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপদয দমামগতায় জজরা 

প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা। 
উদজরা মবমিক ানুমষ্ঠত বায 

াংখ্যা 

[1.6] াআমন্টদগ্রদটড পটওয়যাদযয উয ওমযদয়দন্টন 

(প্রমক্ষণ) 

[1.6.1] প্রমক্ষণপ্রাপ্ত মক্ষক তথ্য ব্ফস্থানা মফবাগ, প্রাথমভক মক্ষা ামধদপ্তদযয,  মফবাগীয় 

প্রাথমভক মক্ষা কাম িারয়, খুরনা এয দমামগতায়, জজরা প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা। 

প্রমক্ষদণয ামপ াঅদদ এফাং 

প্রমক্ষণাথীদদয ামজযা মট 

[1.7] ÓG¨vbyqvj cÖvBgvwi ¯‹zj †mÝvmÓ m¤úbœKiY 

Ges Aby‡gv`b 

[1.7.1] m¤úbœK…Z Ges Aby‡gvw`Z প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপ, জজরা প্রাথমভক মক্ষা 

ামপ, মযফীক্ষণ ও মূোয়ন মফবাগ, প্রাথমভক মক্ষা ামধদপ্তদযয 

দমামগতায় মফবাগীয় প্রাথমভক মক্ষা কাম িারয়, খুরনা 

 “প্রাথমভক মফদ্যারয় াআ-ব্ফস্থানা” 

এয মযদাট ি 
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কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ ফাস্তফায়নকাযী ানুমফবাগ, ামধাো, াো রক্ষযভাত্রা াজিদনয প্রভাণক 

 

[1.8] MwYZ Awjw¤úqv‡Wi wkLb †KŠkj ‡kÖwYK‡ÿ 

cÖ‡qvM 

[1.8.1] ‡kÖwYK‡ÿ cÖ‡qvMK…Z প্রমক্ষণ মফবাগ, প্রাথমভক মক্ষা ামধদপ্তদযয দমামগতা এফাং 

জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা এয জভন্টমযাংএ 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত মক্ষকগণ 

াঠদান ম িদফক্ষণ প্রমতদফদন 

[2.1] মক্ষাফদল িয শুরুদত মফনামূদে াঠ্যপুস্তক মফতযণ [2.1.1] মনধ িামযত ভদয় াঠ্যপুস্তক মফতযণ প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপ, প্রাথমভক মক্ষা 

ামধদপ্তদযয দমামগতায় জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা 

াঠ্যপুস্তক মফতযদণয ছমফ ও ফাআ 

মফতযণ ম্পমকিত মফমবন্ন ত্রামদ 

[2.২] জকামবড-19 মযদকাবাময প্ল্যান ানুমায়ী ানরাাআন/ 

াপরাাআন ও গণভােদভ (জটমরমবন, জযমডও) াঠদান 

কাম িক্রভ 

[2.3.1] াঠদাদন াাংগ্রণকাযী মক্ষাথী প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপ, প্রাথমভক মক্ষা 

ামধদপ্তদযয দমামগতায় জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা 

াঠদাদনয ভােভ মবমিক মক্ষাথীয 

াংখ্যায প্রমতদফদন 

[2.3] †KvwfW-19 cwiw ’̄wZ‡Z wkÿv_©xi gvbwmK 

weKv‡k AbjvBb mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb 

[2.3.1] Av‡qvwRZ mvs¯‹…wZK Abyôvb প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপ, জজরা প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা এয দমামগতায় মফবাগীয় প্রাথমভক মক্ষা 

কাম িারয়, খুরনা 

Av‡qvwRZ mvs ‹̄…wZK Abyôvb msL¨vi 

cÖwZ‡e`b  

[2.4] cÖvK-cÖv_wgK †kÖwYKÿ mw¾ZKiY [2.4.1] মিতকৃত we`¨vj‡qi msL¨v প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপ, মরম এড 

াাদযন মফবাগ, প্রাথমভক মক্ষ ামধদপ্তদযয দমামগতায় জজরা 

প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা 

াথ ি ফযাদদ্দয ানুমরম এফাং 

মিতকৃত মফদ্যারদয়য ছমফ 

[2.5] we`¨vjq fe‡bi wbg©vb KvR gwbUwis [2.5.1] gwbUwisK…Z we`¨vjq াঅওতাধীন দপ্তযমূদয কভ িকতিাগদণয দমামগতায় জজরা 

প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা 

মফদ্যারদয়য তামরকা এফাং ভমনটমযাং 

প্রমতদফদন 

[2.6] কর প্রাপ্যতাদমাগ্য মক্ষাথীদদয জন্য উবৃমি 

কাম িক্রভ 

[২.৬.১] উবৃমি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীয ায প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপ, প্রাথমভক মক্ষায 

জন্য উবৃমি প্রদান প্রকল্প, প্রাথমভক মক্ষা ামধদপ্তদযয 

দমামগতায় জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা 

উদজরা মবমিক মক্ষাথীদদয প্রদি 

াথ ি ফযাদ্দ ও ছাদড়য কম 

[৩.1] ব্ফস্থানা মফদকন্দ্রীকযদণয রদক্ষয স্কুর জরদবর 

াআভপ্রুবদভন্ট প্ল্ান (SLIP) ফাস্তফায়ন 

[৩.১.১] মি পাড প্রাপ্ত মফদ্যারয় প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপ এফাং ামধদপ্তদযয 

মযকল্পনা ও উন্নয়ন মফবাদগয দমামগতায় জজরা প্রাথমভক মক্ষা 

ামপ, চুয়াডাঙ্গা 

ফযাদ্দ দত্রয ানুমরম 

[৩.২] মফদ্যারয় রুটিন জভাআদন্টন্যান্স মথামথবাদফ ফাস্তফায়ন [৩.২.১] মফদ্যারয় রুটিন জভাআদন্টন্যান্স এয াঅওতায় 

ফযাদ্দকৃত াদথ িয মথামথবাদফ ব্য় 

প্রাথমভক মফদ্যারয়, উদজরা/থানা মক্ষা ামপ, মরম এড 

াাদযন মফবাগ, প্রাথমভক মক্ষা ামধদপ্তদযয দমামগতায় জজরা 

প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা 

উদজরা মবমিক মফদ্যারদয়য 

তামরকা এফাং প্রমতদফদন 

[৩.3] উদজরা ম িায় ম িন্ত ibas++  মদিদভয 

ভােদভ ফাদজট ফাস্তফায়দনয দদক্ষ গ্রণ 

[৩.3.১] ibas++  মদিদভ  ফাদজট 

ফাস্তফায়নকৃত Cost Centre 

াথ ি মফবাগ, প্রাথমভক মক্ষা ামধদপ্তদযয দমামগতায় খুরনা 

মফবাদগয প্রাথমভক মক্ষা াংমিি দপ্তযমূ  

াঅাআফা ++ এয মরাংক 
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াংদমাজনী 3: ান্য ামপদয াদথ াংমিি কভ িম্পাদন সূচকমূ 

 

 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ জমকর ামপদয াদথ াংমিি াংমিি ামপদয াদথ কাম িক্রভ ভন্বদয়য জকৌর 

মনধ িামযত ভদয় মফনামূদে াঠ্যপুস্তক 

মফতযণ 

াঠ্যপুস্তক মফতযণ জাতীয় মক্ষাক্রভ ও াঠ্যপুস্তক জফাড ি ভন্ত্রণারয়/ামধদপ্তয কর্তিক চুমি স্বাক্ষয, মাঅাআম, মএম বা, 

এমডম বা এফাং ম িাদরাচনা বা াঅদয়াজন 
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াংদমাজনী 4: 

                     াঅঞ্চমরক /ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য  জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর কভ িমযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

   াঅঞ্চমরক /ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য নাভ: জজরা প্রাথমভক মক্ষা ামপ, চুয়াডাঙ্গা। 
কাম িক্রদভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্মি/দ 

২০২১-

২০২২ 

াথ িফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন াগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্ 

রক্ষযভাত্রা/ 

াজিন 

১ভ 

জকায়াট িায 

২য় 

জকায়াট িায 

৩য় 

জকায়াট িায 

৪থ ি 

জকায়াট িায 

জভাট 

াজিন 

ামজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রামতষ্ঠামনক ব্ফস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ বনমতকতা কমভটিয বা 

াঅদয়াজন  

বা াঅদয়ামজত ৪ াংখ্যা বনমতকতা 

কমভটি 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

াজিন      

১.২ বনমতকতা কমভটিয বায 

মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাময়ত 

মদ্ধান্ত 

৬ % াংমিি 

কর 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

াজিন      

১.৩ সুান প্রমতষ্ঠায মনমভি 

াাংীজদনয 

(stakeholders) 

াাংগ্রদণ  বা 

ানুমষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা জজরা প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, 

চুয়াডাঙ্গা 

2 রক্ষযভাত্রা  1 1     

াজিন      

১ .৪ শুদ্ধ াাচায াংক্রান্ত প্রমক্ষণ 

াঅদয়াজন 

প্রমক্ষণ 

াঅদয়ামজত 

২ াংখ্যা জজরা প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, 

চুয়াডাঙ্গা 

২ রক্ষযভাত্রা  ১ ১     

াজিন      

১.৫ কভ ি-মযদফ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযমফমধ ানুযণ/টিওএডাআভুি 

াদকদজা ভারাভার 

মফনিকযণ/মযষ্কায-মযেন্নতা 

বৃমদ্ধ াআতযামদ) 

উন্নত কভ ি-

মযদফ 

৩ াংখ্যা 

ও 

তামযে 

জজরা 

প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, 

চুয়াডাঙ্গা 

৩টি, 

১৭ /০৮/২১  

১০ /১০/২১  

০২ /০২/২২  

রক্ষযভাত্রা  ১টি, 

১৭ /০৮/২১  

১টি, 

১০ /১০/২১  

১টি, 

০২ /০২/২২  

  মফস্তামযত 

মফফযণী 

মযমি 

‘ক’ 

াজিন       
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কাম িক্রদভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্মি/দ 

২০২১-

২০২২ 

াথ িফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন াগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্ 

রক্ষযভাত্রা/ 

াজিন 

১ভ 

জকায়াট িায 

২য় 

জকায়াট িায 

৩য় 

জকায়াট িায 

৪থ ি 

জকায়াট িায 

জভাট 

াজিন 

ামজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রামতষ্ঠামনক ব্ফস্থা……………………………….....২৬ 

১.৬  জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর 

কভ ি-মযকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

বত্রভামক মযফীক্ষণ প্রমতদফদন 

দপ্তয/াংস্থায় দামের ও স্ব স্ব 

ওদয়ফাাআদট াঅদরাডকযণ 

কভ ি-মযকল্পনা 

ও বত্রভামক 

প্রমতদফদন 

দামেরকৃত ও 

াঅদরাডকৃত 

৪ তামযে জজরা 

প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, 

চুয়াডাঙ্গা 

কভ িমযকল্পনা 

০৫ /০৭/২১  

বত্রভামক 

প্রমতদফদন 

০৫ /১০/২১  

০৫ /০১/২২  

০৫ /০৪/২২  

রক্ষযভাত্রা ০৫

/০৭/২১  

০৫ /১০/২১  ০৫/১/২২ ০৫ /০৪/২২     

াজিন 

 

     

 

১.৭ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফাং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তামরকা 

ওদয়ফাাআদট প্রকা 

প্রদি পুযস্কায ৩ তামযে জজরা প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, 

চুয়াডাঙ্গা 

১৫ /৬/২২  রক্ষযভাত্রা    ১৫ /৬/২২     

াজিন      

২. ক্রদময জক্ষদত্র শুদ্ধাচায ................................................. ৪ 

২.১ ২০২১-২২ াথ ি ফছদযয ক্রয় 

মযকল্পনা ওদয়ফাাআদট প্রকা 

ক্রয় মযকল্পনা  

ওদয়ফাাআদট 

প্রকামত 

৪ তামযে জজরা প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, 

চুয়াডাঙ্গা 

৩০/০৯/২১ রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/২১       

াজিন      

৩. শুদ্ধাচায াংমিি এফাং দুনীমত প্রমতদযাদধ ায়ক ান্যান্য কাম িক্রভ……………..২০  (াগ্রামধকায মবমিদত নুযনতভ াঁচটি কাম িক্রভ) 

৩.১ প্রামতষ্ঠামনক গণশুনামন 

াঅদয়াজন 

াঅদয়ামজত 

গণশুনামন 

৪ াংখ্যা মফবাগীয়  

উমযচারক 

১২ রক্ষযভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

াজিন      

৩.২ স্ব স্ব জফাপ্রদান প্রমতশ্রুমত  

( মটিদজন টাট িায )

ারনাগাদকযণ ,ওদয়ফ াাআদট 

প্রকা ও ফাস্তফায়ন 

জফাপ্রদান 

প্রমতশ্রুমত 

ারনাগাদকযণ ,

ফাস্তফাময়ত ও 

ওদয়ফ াাআদট 

প্রকামত 

৪ % জজরা প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, 

চুয়াডাঙ্গা 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

াজিন      

৩.৩ ামনস্পন্ন মফলয়গুদরা জপাআ- বা াঅদয়াজন ৪ াংখ্যা জজরা প্রাথমভক ৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    
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কাম িক্রদভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্মি/দ 

২০২১-

২০২২ 

াথ িফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন াগ্রগমত মযফীক্ষণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্ 

রক্ষযভাত্রা/ 

াজিন 

১ভ 

জকায়াট িায 

২য় 

জকায়াট িায 

৩য় 

জকায়াট িায 

৪থ ি 

জকায়াট িায 

জভাট 

াজিন 

ামজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

টু-জপাআ  মনস্পন্নকযণ মক্ষা ামপ, 

চুয়াডাঙ্গা 

াজিন      

৩.৪ বত্রভামক মবমিদত জেষ্ঠ 

জফাদাতা মনফ িাচন এফাং তাঁদক 

প্রাংাত্র প্রদান 

 

প্রাংাত্র 

প্রদানকৃত 

৪ তামযে জজরা প্রাথমভক 

মক্ষা ামপ, 

চুয়াডাঙ্গা 

বত্রভামদকয 

জল 

কাম িমদফদ 

রক্ষযভাত্রা ৩০.৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.৬.২২    

াজিন      

৩.৫ মফবাগীয় ভাভরায যায় 

ওদয়ফ াাআদট প্রকা 

ওদয়ফ াাআদট 

প্রকামত 

৪ % মক্ষা 

ামপায 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

াজিন      
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াংদমাজনী ৫:  

 

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কম যপরিকল্পনা 

 

 

ক্রভ  কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

াাধাযণ উিভ চরমত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 

[১.১ ]াআ-নমথয ব্ফায বৃমদ্ধ   

[১.১.১] াআ-পাাআদর জনাট 

মনস্পমিকৃত 
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১ ]তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১ ]তথ্য ফাতায়দন কর জফা 

ফক্স ারনাগাদকৃত 

ারনাগাদদয 

াংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] মফমবন্ন প্রকানা ও 

তথ্যামদ তথ্য ফাতায়দন প্রকামত 

ারনাগাদদয 

াংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১ ]াআ-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন 

কভ িমযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[৩.১.১] কভ িমযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্রমক্ষণ 

াঅদয়ামজত  

প্রমক্ষদণয াংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ িমযকল্পনায ফাস্তফায়ন 

াগ্রগমত ম িাদরাচনা াংক্রান্ত বা 

াঅদয়ামজত 

বায াংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ িমযকল্পনায 

াধ িফামল িক স্ব -মূোয়ন প্রমতদফদন 

ঊর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয মনকট জপ্রমযত 

তামযে ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযণা /

জফা মজকযণ/ ক্ষুি উন্নয়ন 

কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাফনী ধাযনা /

জফা মজকযণ/ ক্ষুি উন্নয়ন 

কাম িক্রভ ফাস্তফাময়ত  

তামযে  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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াংদমাজনী ৬:  

 

ামবদমাগ প্রমতকায ব্ফস্থা াংক্রান্ত কভ ি-মযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কাম িক্রদভয 

জক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

াজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

াজিন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

াাধাযণ 
ামত 

উিভ 
উিভ  

চরমত 

ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রামতষ্ঠামনক 

ব্ফস্থানা 

 

 

৫ 

[১.১] ামবদমাগ মনষ্পমি কভ িকতিা (ামনক) ও 

াঅমর কভ িকতিায তথ্য ওদয়ফাাআদট 

বত্রভামক মবমিদত ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]  ামনক ও াঅমর 

কভ িকতিায তথ্য 

ারনাগাদকৃত এফাং 

ওদয়ফাাআদট াঅদরাডকৃত 

ারনাগাদদয 

াংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

মযফীক্ষণ ও 

ক্ষভতাবৃমদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] মনমদ িি ভদয় ানরাাআন / াপরাাআদন 

প্রাপ্ত ামবদমাগ মনষ্পমি এফাং মনষ্পমি াংক্রান্ত 

ভামক প্রমতদফদন উর্ধ্িতন কর্তিক্ষ ফযাফয 

জপ্রযণ   

[২.১.১] ামবদমাগ 

মনষ্পমিকৃত  
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয ামবদমাগ 

প্রমতকায ব্ফস্থা এফাং মজাঅযএ পটওয়যায 

মফলয়ক প্রমক্ষণ াঅদয়াজন 

[২.২.১] প্রমক্ষণ াঅদয়ামজত 
প্রমক্ষদণয 

াংখ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] বত্রভামক মবমিদত মযফীক্ষণ এফাং 

বত্রভামক মযফীক্ষণ প্রমতদফদন উর্ধ্িতন 

কর্তিদক্ষয মনকট জপ্রযণ 

[২.৩.১] বত্রভামক 

প্রমতদফদন জপ্রমযত 

  প্রমতদফদন 

জপ্রযদণয 

াংখ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] ামবদমাগ প্রমতকায ব্ফস্থানা মফলদয় 

জিকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় াফমতকযণ বা  
[২.৪.১] বা ানুমষ্ঠত বায াংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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াংদমাজনী ৭:  

 

জফা প্রদান প্রমতশ্রুমত ফাস্তফায়ন কভ ি-মযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

কাম িক্রদভয 

জক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত 

াজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

াজিন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

াাধাযণ 
ামত 

উিভ 
উিভ 

চরমত 

ভান 

চরমত 

ভাদনয মনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রামতষ্ঠামনক 

 

 

১0 

[১.১] জফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

মযফীক্ষণ কমভটিয মদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] মদ্ধান্ত 

ফাস্তফাময়ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] জফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

বত্রভামক মবমিদত 

ারনাগাদকযণ   

[১.২.১] 

ওদয়ফাাআদট  প্রমত 

বত্রভামদক 

ারনাগাদকৃত 

ারনাগাদদ

য াংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষভতা 

াজিন ও 

মযফীক্ষণ 

১5 

[২.১] জফা প্রদান প্রমতশ্রুমত 

মফলয়ক  প্রমক্ষণ াঅদয়াজন  

 

[১.১.১] প্রমক্ষণ 

াঅদয়ামজত 

 

প্রমক্ষদণয 

াংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  জফা প্রদান মফলদয় 

জিকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় 

াফমতকযণ বা াঅদয়াজন 

[১.৩.১]  

াফমতকযণ বা 

ানুমষ্ঠত 

বায 

াংখ্যা 
5 - - ২ ১ - - - 
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াংদমাজনী ৮:  

 

তথ্য ামধকায মফলদয় ২০২১-২২ াথ িফছদযয ফামল িক কভ িমযকল্পনা  

কভ িম্পাদদনয 

জক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

াজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

াজিন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

াাধাযণ 
ামত 

উিভ 
উিভ  

চরমত 

ভান 

চরমত 

ভাদনয 

মনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রামতষ্ঠামনক ১০ 

[১.১] তথ্য ামধকায াঅাআন ানুমায়ী 

মনধ িামযত ভদয়য ভদে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] মনধ িামযত 

ভদয়য ভদে তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

ক্ষভতা বৃমদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণামদতবাদফ প্রকাদমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ কদয ওদয়ফাাআদট 

প্রকা 

[১.2.১] ারনাগাদকৃত 

তথ্য ওদয়ফাাআদট 

প্রকামত 

তামযে 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৩] ফামল িক প্রমতদফদন প্রকা  
[১.3.১] ফামল িক 

প্রমতদফদন প্রকামত  
তামযে  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  তথ্য ামধকায াঅাআন, ২০০৯ 

এয ৫ ধাযা ানুাদয মাফতীয় 

তদথ্যয কযাটাগময  ও কযাটারগ 

বতময/ ারনাগাদকযণ 

[১.4.১]  তদথ্যয 

কযাটাগময  ও কযাটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 

তামযে ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] তথ্য ামধকায াঅাআন ও 

মফমধমফধান ম্পদকি জনদচতনতা 

বৃমদ্ধকযণ 

[১.5.১]  প্রচায কাম িক্রভ 

ম্পন্ন 

কাম িক্রদভয 

াংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য ামধকায মফলদয় 

কভ িকতিাদদয প্রমক্ষণ াঅদয়াজন    

[১. 6 .১]  প্রমক্ষণ 

াঅদয়ামজত 

প্রমক্ষদণয 

াংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 

 


