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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

াথিমক িশার  উপলি কের ব তমান সরকার সমতািভিক ও মানসত াথিমক িশা িনিিতকরেণ িনরলসভােব কাজ কের
যাে। মানসত াথিমক িশা িনিত করেত েয়াজন মানসত িশক। েগাপেযাগী ও মানসত িশক তিরর লে িপিইডিপ-৩
এর আওতায় িশক শিেণ েব র ১২ মােসর িস-ইন-এড কােস র পিরবেত েগাপেযাগী কের ১৮ মাসের িডোমা-ইন-াইমাির এেকশন
(িডিপএড) কাস ব তন করা হয়েছ। পরীণ িবালয়ের সকল িশাথেক িবনাে পাক দান করা হেয়েছ। িশকেদর পশাগত
দতা উয়েনর মােম িশাম িবরণ গিতশীল ও মানসত করার জ সহিশািমক কায াবিল পিরচালনার িবপরীেত আ:িপআই
সাংিতক িতেযািগতা, বািষ ক ীড়া িতেযািগতা, াগািজন ও দয়ািলকা কাশ, িবতক িতেযািগতা ইতািদ কায ম হণ করা হেয়েছ।
এছাড়া পরীণ িবালেয়র এক িণক ২০১৯-২০ অথ বছের িডিজাল াসেম সিত করা হয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ বছর হেত পরীণ
িবালেয় শতভাগ উপির কাযম চা রেয়েছ। িড়াম িপআই সংল পরীণ িবালেয়র ছা/ছাীগণ ২০২০-২০২১ সাল পয 
িতের সােথ ১০০% পাশ কেরেছ।পরীণ িবালেয়র িবট িবতরণ কায ম চলমান। ২০২০-২০২১ অথ বছের িড়াম িপআই এ
এক িডিজটাল াসম সিত করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মানসত াথিমক িশা িনিতকরণ। কািভড-১৯ পিরিিত পরবতেত ািবিধ মেন েখািখ াভািবক পাঠদান কায ম অাহত
রাখা। িশক িশণ, িণ ক সংােরর মােম িশক িশাথেদর আরামদায়ক পিরেবশ িনিত করা।

ভিবৎ পিরকনা:

ক) সংকটকালীন সমেয় িরেমাট লািন র াটফেম র মােম িং পিতেত পাঠদান কায ম াভািবক রাখা হেব।
খ) পশাগত ান, দতা ও িভিস িশক তির করা এবং সকল িশর জ সমতািভিক ও মানসত িশা িনিত করার জ
সরকারের হীত পদেপ বাবায়নের পাশাপািশ ানীয় পয ােয় উাবনী কাযম হণ করা।
গ) িডিপএড িশণ া িড়াম জলার সকল িশেকর ডাটােবইজ তির করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১৮৯ জন িশকেক মানসত িডিপএড িশণ দান;
িনধ ািরত সমেয় িশাথেদর মে িবনাের বই িবতরণ;
পিরদশ ন কায ম ফল ও জারদার করা।
জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন।
যথােযা ময াদায় বাংলা নববষ সহ জাতীয় ও আজািতক িদবসসহ উদযাপন।
িবালয় পয ােয় িশকগেণর উৎকষ  সাধেনর জ (অাসাইনেম, এাকশন িরসাচ , কস ািড, লসন ািডসহ) িবিভ কৗশল
অবলেনর মােম পরীালক িদেনর পড়া িদেন শষ কম চী বাবায়ন করা।
পরীণ িবালেয়র িশাথেদর শতভাগ মানসত াথিমক িশা িনিতকরণ।
িডিপএড িশণাথ িশকেদর শতভাগ মানসত িশণ িনিতকরণ।
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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-

পািরনেটনেড, িড়াম িপআই, িড়াম

এবং

উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়, াথিমক িশা, রংর িবভাগ-এর মে ২০২২ সােলর
................. মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

িপআই,িড়াম -এর কাচেম এলাকার সকল িশর জ সমতািভিক ও মানসত াথিমক িশা দান।

১.২ অিভল (Mission)
াথিমক িশার  েযাগ  সসারণ  ও  ণগতমান  উয়েনর  মােম  জ সকল িশর  জ সমতািভিক ও  মানসত াথিমক
িশা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. মানসত াথিমক িশা িনিতকরণ
২. সাব জনীন ও বষহীন টকসই াথিমক িশা সসারণ
৩. াথিমক িশা বাপনার উয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. াথিমক িশা সংা নীিতমালা বাবায়ন
২. াথিমক িশােরর িশাম পিরমাজেন সহায়তাকরণ
৩. াথিমক িশা সংা িশণ ও গেবষণা কায েম ন দান
৪. িশাম িবরেণর মােম কািত িশখনফল অজেনর মােম মানসত িশাচ সহায়তা দান
৫. িডিপএড িশাথেদর Reflective Prectice সহ, যমন- লসন ািড, এাকশন িরসাচ , িরেিভ জান াল
িলখন, এাসাইনেম, কস ািড, িসেলশন পাঠ ইতািদ ে কায কর অশীলেন অভ করা।
৬. িডিপএড িশণাথ িশকেদর চথ  টাম  কায ম ায়ন।
৭. িডিপএড িশণাথ িশকেদর মানসত িশণ িনিতকরেণ িপআই এর সদর উপেজলার িনব ািচত িবালেয়
অশীলন পাঠদােন সহায়তা দান।
৮. মানসত াথিমক িশা িনিতকরেণ গ ম িবালয় পিরদশ ণ।
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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

১। াথিমক িশাচ সমাপেনর হার 91%
এ উীতকরণ

১। াথিমক িশাচ সমাপেনর
হার ি

সংা ৪৩ ৪২ ৪০ ৪৫ ৫০ াথিমক িশা অিধদর
৮ম পবািষ কী
পিরকনা

মানসত াথিমক িশা িনিতকরেণর
লে িশক-িশাথর কািত অপাত
(1:30) অজন

িশক-িশাথর কািত অপাত
াস

অপাত ১◌ঃ৩৬ ১◌ঃ৩৬ ১◌ঃ৩১ ১◌ঃ৩৭ ১◌ঃ৩৫
াথিমক ও গণিশা, জনশাসন ও অথ 
মণালয়

৮ম পবািষ কী
পিরকনা

িডিপএড িশাথ ভিতর হার মাট িশাথ ভিত সংা ৩৭২ ২৪২ ২০০ ২০০ ২০০ জলা াথিমক িশা অিফস , িড়াম অিফস নিথ

িডিপএড িশাথ পােশর হার িডিপএড ড়া পরীায় পাশ % ৯৮% - - ১০০% ১০০% িপআই িড়াম অিফস নিথ

*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] মানসত
াথিমক িশা
িনিতকরণ

৩৬

[১.১] ান অযায়ী িশাথর
িণ কায ম, বািড়র কাজ,
ওয়াকশীট, অনলাইন পাঠদান,
বািষ ক পরীা/ ায়ন,
সমাপনী পরীা/ায়ন

[১.১.১] পাঠদােন
অংশহণকারী িশাথ
সংা

সমি সংা ১ ২১৫ ২৫১ ৭৫ ১০০ ৫০ ৩৭ ০ ২৭০ ২৭৫

[১.১.২] িনধ ািরত সমেয়
বািষ ক পরীা/ ায়ন
(1ম-4থ  িণ) অিত

তািরখ তািরখ ১ ১৭৩ ১৫.১২.২২ ১৫.১২.২৩ ১৫.১২.২৩ ১৫.১২.২৩ ২৮.০৬.২৩ ১৫.১২.২৩ ১৫.১২.২৪ ১৫.১২.২৫

[১.১.৩] িনধ ািরত সমেয়
াথিমক িশা সমাপনী
পরীা/ ায়ন অিত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৫.১২.২১ ৩০.১১.২৩ ০১.১২.২৩ ০২.১২.২৩ ০৩.১২.২৩ ০৪.১২.২৩ ৩০.১১.২৪ ৩০.১১.২৫

[১.২] িডিপএড এর িবিভ
অভরীণ গাঠিনক/ধারাবািহক
কায ম ায়ন

[১.২.১] িশকেদর সােথ
িশকেদর অনলাইন িবিভ
অনলাইন কায েম
অংশহণ

সমি সংা ৬ ২০০ ২০০ ২০০ ২০৬ ২০৪ ২০২ ২০০ ২০০ ২০০

[১.২.২] েজেশন ও
িডিজটাল কনেট তির

সমি সংা ৩ ২০০ ২০০ ২০০ ১৯৬ ১৯৪ ১৯২ ১৯০ ২০০ ২০০

[১.২.৩] এাকসান িরসাচ  সমি সংা ২ ৬০০ ৬১৮ ৬১৮ ৬১০ ৬০০ ৫৩০ ৫১০ ৬০০ ৬০০

[১.২.৪] কস ািড সমি সংা ২ ২০০ ২০০ ২০০ ২০৬ ২০৪ ২০২ ২০০ ২০০ ২০০

[১.২.৫] লসন ািড
বাবায়ন

সমি সংা ২ ৮০ ৭৪ ৭৪ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৮ ৮০ ৮০

[১.২.৬] িসেলসন ও
মাইোিচং

সমি সংা ১ ২৭০ ২৪০ ২৪০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ২৩৫ ২৬০ ২৬০

[১.২.৭] িবতক/উপিত
বৃতা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ১০ ০৮ ১২ ১২

[১.৩] িডিপএড ড়া পরীা
ুভােব সকরণ

[১.৩.১] ড়া পরীা
সািদত

তািরখ তািরখ ৩ ১২.১২.২১ ১২.১২.২২ ১২.১২.২৩ ১৫.১২.২৩ ১৮.১২.২৩ ০১.০৫.২৩ ২৪.১২.২৩ ১২.১২.২৪ ১২.১২.২৫

[১.৪] ৪থ  টােম র ড়া
মৗিখক পরীা অিত

[১.৪.১] ড়া মৗিখক
পরীা সািদত

তািরখ তািরখ ৩ ১৫.০৬.২১ ১৫.০৬.২২ ১৫.০৬.২৩ ০১.০৫.২৩ ২১.০৬.২৩ ২৪.০৬.২৩ ০১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৪ ১৫.০৬.২৫

[১.৫] চািহদািভিক সাব-
াার িলফেলট তির ও
অেমাদন

[১.৫.১] িলফেলট তির ও
অেমািদত

সমি সংা ২ ২৮ ২৮ ২৮ ২৬ ২৪ ২০ ১৮ ২৮ ২৮

[১.৬] চািহদািভিক সাব-
াার িশণ পিরদশ ন

[১.৬.১] িশণ সািদত গড় সংা ২ ৮ ৮ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৮ ৮

[১.৭] আইিস িবষয়ক
িশণ

[১.৭.১] িশণ পিরদিশ ত সমি সংা ৩ ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৪৮ ২৪৬ ২৪২ ২৫০ ২৫০ ২৫০

[১.৮] মাপ অযায়ী পিরদশ ন [১.৮.১] দর পিরদিশ ত সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ০১, ২০২২ ২২:০৫ া: ৯ ণ তািরখ: বার, সের ৩০, 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 

[২] সাব জনীন ও
বষহীন
টকসই াথিমক
িশা সসারণ

২৫

[২.১] িডিপএড ভিত [২.১.১] িডিপএড ভিতত সমি সংা ২ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০

[২.২] িডিপএড কাস  উোধন,
পিরিচিত ও কাস  সেক
ধারণা

[২.২.১] িডিপএড কাস 
উোধন, পিরিচিত ও কাস 
ওিরেয়শন

তািরখ তািরখ ৩ ০১.০১.২১ ০১.০১.২২ ০১.০১.২৩ ০২.০১.২৩ ০৩.০১.২৩ ০১.০৫.২৩ ০৫.০১.২৩ ০১.০১.২৪ ০১.০১.২৫

[২.৩] িনধ ািরত সমেয়
িবনাে পাক িবতরণ

[২.৩.১] পরীণ িবালেয়
পাক িবতরণ

তািরখ তািরখ ১ ০১.০১.২১ ০১.০১.২২ ০১.০১.২৩ ০২.০১.২৩ ০৩.০১.২৩ ০৪.০১.২৩ ০৫.০১.২৩ ০১.০১.২৪ ০১.০১.২৫

[২.৩.২] িডিপএড পাক
িবতরণ

তািরখ তািরখ ১ ০১.০১.২১ ০১.০১.২২ ০১.০১.২৩ ০২.০১.২৩ ০৩.০১.২৩ ০৪.০১.২৩ ০৫.০১.২৩ ০১.০১.২৪ ০১.০১.২৫

[২.৪] সামািজক কােজর জ
দল গঠন

[২.৪.১] দল গত ও
কায ম সািদত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০১.২১ ০৩.০১.২২ ০৩.০১.২৩ ০৪.০১.২৩ ০৫.০১.২৩ ০৬.০১.২৩ ১০.০১.২৩ ০৩.০১.২৪ ০৩.০১.২৫

[২.৫] িতভা অেষণ ও
উপপিরষদ গঠন

[২.৫.১] উপপিরষদ গত তািরখ তািরখ ২ ০৫.০১.২১ ০৫.০১.২২ ০৩.০১.২৩ ০৪.০১.২৩ ০৫.০১.২৩ ০৬.০১.২৩ ০৭.০১.২৩ ০১.০১.২৪ ০১.০১.২৫



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ০১, ২০২২ ২২:০৫ া: ১০ ণ তািরখ: বার, সের ৩০, 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 

[২.৬] িডিপএড ৪থ  টােম র
কায ম পিরদশ ন/মিনটিরং

[২.৬.১] িবালেয় কায ম
পিরদিশ ত

সমি সংা ২ ১১৪ ১৩০ ১৩০ ১২৬ ১২২ ১২০ ১১৪ ১২০ ১২০

[২.৬.২] ইউআরিসেত
কায ম মিনটিরংত

সমি সংা ২ ৩৮ ৪৪ ৪৪ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৪০ ৪০

[২.৭] বািষ ক িশা সফর
[২.৭.১] িশা সফর
অিত

তািরখ তািরখ ১ ০১.০২.২১ ৩০.০১.২২ ৩০.০১.২৩ ০১.০২.২৩ ০৭.০২.২৩ ১৫.০২.২২ ৩০.০৫.২৩ ৩০.০১.২৪ ৩০.০১.২৫

[২.৮] বািষ ক ীড়া
িতেযিগতা

[২.৮.১] বািষ ক ীড়া
িতেযিগতা অিত
(পরীণ িবালয়)

তািরখ তািরখ ২ ০১.০২.২১ ০৭.০২.২২ ০৭.০২.২৩ ০৭.০২.২৩ ১৫.০২.২২ ১৫.০২.২২ ৩০.০৫.২৩ ০৬.০২.২৪ ০৬.০২.২৫

[২.৮.২] বািষ ক ীড়া
িতেযিগতা অিত
(িডিপএড)

তািরখ তািরখ ১ ০১.০২.২১ ০৭.০২.২২ ০৭.০২.২৩ ০৭.০২.২৩ ১৫.০২.২২ ১৫.০২.২২ ৩০.০৫.২৩ ০৬.০২.২৪ ০৬.০২.২৫

[২.৯] িশণ িবালেয়র
ধান িশকেদর সােথ
মতিবিনময় সভা

[২.৯.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সমি সংা ১ ৩ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

[২.১০] দয়ািলকা কাশ
[২.১০.১] দয়ািলকা
কািশত

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[২.১১] বািষ ক াগািজন
কাশ

[২.১১.১] াগািজন
কািশত

তািরখ তািরখ ২ ২৮.০৬.২০ ৩০.১১.২১ ২০.০৭.২২ ২৬.১০.২২ ২০.১১.২২ ২৫.০১.২৩ ০৭.০৩.২৩ ০৬.০২.২৪ ০৫.০৩.২৫

[২.১২] ৪থ  টােম র
িতলক ওিরেয়েশন

[২.১২.১] ওিরেয়েশন
অিত

সমি সংা ২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ৩ ৩ ৮ ৮

[৩] াথিমক
িশা বাপনার
উয়ন।

৯
[৩.১] পরীণ িবালেয়
SLIP ফা ও উপি দান

[৩.১.১] পরীণ িবালেয়
SLIP পিরকনা
বাবায়ন

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০৬.২১ ১৫.০৬.২২ ১৫.০৬.২৩ ১৮.০৬.২৩ ২১.০৬.২৩ ২৪.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৪ ১৫.০৬.২৫

[৩.১.২] পরীণ িবালেয়
উপি দান

সমি সংা ১ ২৫১ ২৬২ ১০০ ১৬২ ০ ০ ০ ৩০০ ৩০০



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ০১, ২০২২ ২২:০৫ া: ১১ ণ তািরখ: বার, সের ৩০, 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 

[৩.২] পরীণ িবালেয়র
অিভভাবক সমােবশ/মা
সমােবশ

[৩.২.১] অিভভাবক
সমােবশ/মা সমােবশ
অিত

সমি সংা ১ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ৪ ৪

[৩.৩] ভবন মরামত/ ন
মনেটইা

[৩.৩.১] মরামত/ ন
মনেটইা স

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ৩০.০৫.২৩ ০২.০৬.২৩ ০৪.০৬.২৩ ০৮.০৬.২৩ ১৫.০৬.২৩ ৩০.০৫.২৪ ৩০.০৫.২৫

[৩.৪] মািসক সময় সভা
[৩.৪.১] আওতাধীন দর
সেহ অিফস ধানেদর
িনেয় সভার আেয়াজন

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১০ ৯ ১২ ১২

[৩.৫] িডিপএড িশাথেদর
ইেমইল আইিড বহার

[৩.৫.১] িডিপএড
িশাথেদর ইেমইল আইিড
খালার সংা

সমি সংা ২ ২০০ ১৯৪ ১৯০ ১৮৪ ১৮০ ২০০ ২০০

[৩.৫.২] ইেমইল আইিড
দতার সােথ বহার

সমি সংা ২ ২০০ ১৯৪ ১৯০ ১৮৪ ১৮০ ২০০ ২০০
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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%

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 ১০ ১০ ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮ ৮ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩ ৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, পািরনেটনেড, িড়াম িপআই, িড়াম, উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়, াথিমক িশা,
রংর িবভাগ-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, উপপিরচালক, উপপিরচালেকর কায ালয়, াথিমক িশা, রংর িবভাগ িহসােব পািরনেটনেড, িড়াম
িপআই, িড়াম-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

পািরনেটনেড
িড়াম িপআই, িড়াম

তািরখ

উপপিরচালক
উপপিরচালেকর কায ালয়, াথিমক িশা, রংর
িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ উিশঅ উপেজলা িশা অিফস

২ এনিসিব াশনাল কািরলাম এা টট ক বাড 

৩ এিপএসিস এায়াল াইমাির ল সাস

৪ এলিজইিড লাকাল গভন েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম

৫ িডিপএইচই িডপাট েম অব পাবিলক হলথ ইিিনয়ািরং

৬ িডিপএড িডোমা ইন াইমাির এেকশন

৭ নপ াশনাল একােডমী ফর াইমাির এেকশন

৮ িপইিডিপ-৩ াইমাির এেকশন ডেভলপেম াাম-৩

৯ িপইিডিপ-৪ াইমাির এেকশন ডেভলপেম াাম-৪

১০ িপইিসই াইমাির এেকশন কমিশন এািমেনশন

১১ িপআই াইমাির চাস  িনং ইনিউট

১২ াগম াথিমক ও গণিশা মণালয়

১৩ ািশঅ াথিমক িশা অিধদর

১৪ িবএনএফই েরা অব নন-ফরমাল এেকশন

১৫ র িরিচং আউট অব ল িচলেন ক

১৬ িপ ল লেভল ইমভেম ান
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ান অযায়ী িশাথর িণ কায ম, বািড়র
কাজ, ওয়াকশীট, অনলাইন পাঠদান, বািষ ক পরীা/
ায়ন, সমাপনী পরীা/ায়ন

[১.১.১] পাঠদােন অংশহণকারী িশাথ সংা নপ, িপআই, িডিপইও, উিশঅ িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.১.২] িনধ ািরত সমেয় বািষ ক পরীা/ ায়ন (1ম-4থ 
িণ) অিত

িডিজ, িডিড অিফস, িডিপইিও, িপআই ও উিশঅ িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.১.৩] িনধ ািরত সমেয় াথিমক িশা সমাপনী পরীা/
ায়ন অিত

িডিজ, িডিড অিফস, িডিপইিও, িপআই ও উিশঅ িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.২] িডিপএড এর িবিভ অভরীণ
গাঠিনক/ধারাবািহক কায ম ায়ন

[১.২.১] িশকেদর সােথ িশকেদর অনলাইন িবিভ
অনলাইন কায েম অংশহণ

িপআই, উপেজলা িশা অিফস, ইউআরিস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.২.২] েজেশন ও িডিজটাল কনেট তির িপআই, উপেজলা িশা অিফস, ইউআরিস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.২.৩] এাকসান িরসাচ  নপ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.২.৪] কস ািড নপ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.২.৫] লসন ািড বাবায়ন নপ,িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.২.৬] িসেলসন ও মাইোিচং নপ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.২.৭] িবতক/উপিত বৃতা নপ, িপআই, িডিপইও, উিশঅ িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.৩] িডিপএড ড়া পরীা ুভােব সকরণ [১.৩.১] ড়া পরীা সািদত নপ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.৪] ৪থ  টােম র ড়া মৗিখক পরীা অিত [১.৪.১] ড়া মৗিখক পরীা সািদত নপ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.৫] চািহদািভিক সাব-াার িলফেলট তির ও
অেমাদন

[১.৫.১] িলফেলট তির ও অেমািদত িপআই, উপেজলা িশা অিফস, ইউআরিস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.৬] চািহদািভিক সাব-াার িশণ পিরদশ ন [১.৬.১] িশণ সািদত ািশঅ, িপআই, জািশঅ, উপেজলা িশা অিফস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.৭] আইিস িবষয়ক িশণ [১.৭.১] িশণ পিরদিশ ত িপআই, উপেজলা িশা অিফস, ইউআরিস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[১.৮] মাপ অযায়ী পিরদশ ন [১.৮.১] দর পিরদিশ ত ািশঅ, িডিড অিফস, িপআই, ইউআরিস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.১] িডিপএড ভিত [২.১.১] িডিপএড ভিতত নপ, িপআই, িডিপইও, উিশঅ িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.২] িডিপএড কাস  উোধন, পিরিচিত ও কাস 
সেক ধারণা

[২.২.১] িডিপএড কাস  উোধন, পিরিচিত ও কাস 
ওিরেয়শন

নপ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.৩] িনধ ািরত সমেয় িবনাে পাক িবতরণ
[২.৩.১] পরীণ িবালেয় পাক িবতরণ ািশঅ, এনিসিব, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.৩.২] িডিপএড পাক িবতরণ ািশঅ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.৪] সামািজক কােজর জ দল গঠন [২.৪.১] দল গত ও কায ম সািদত িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.৫] িতভা অেষণ ও উপপিরষদ গঠন [২.৫.১] উপপিরষদ গত িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৬] িডিপএড ৪থ  টােম র কায ম
পিরদশ ন/মিনটিরং

[২.৬.১] িবালেয় কায ম পিরদিশ ত িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.৬.২] ইউআরিসেত কায ম মিনটিরংত িপআই, ইউআরিস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.৭] বািষ ক িশা সফর [২.৭.১] িশা সফর অিত নপ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.৮] বািষ ক ীড়া িতেযিগতা
[২.৮.১] বািষ ক ীড়া িতেযিগতা অিত (পরীণ
িবালয়)

নপ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.৮.২] বািষ ক ীড়া িতেযিগতা অিত (িডিপএড) নপ, িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.৯] িশণ িবালেয়র ধান িশকেদর সােথ
মতিবিনময় সভা

[২.৯.১] মতিবিনময় সভা অিত নপ, িপআই, উপেজলা িশা অিফস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.১০] দয়ািলকা কাশ [২.১০.১] দয়ািলকা কািশত িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.১১] বািষ ক াগািজন কাশ [২.১১.১] াগািজন কািশত িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[২.১২] ৪থ  টােম র িতলক ওিরেয়েশন [২.১২.১] ওিরেয়েশন অিত িপআই িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.১] পরীণ িবালেয় SLIP ফা ও উপি
দান

[৩.১.১] পরীণ িবালেয় SLIP পিরকনা বাবায়ন ািশঅ, িডিড অিফস, িপআই, উিশঅ িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.১.২] পরীণ িবালেয় উপি দান ািশঅ, িডিড অিফস, িপআই, উিশঅ িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.২] পরীণ িবালেয়র অিভভাবক সমােবশ/মা
সমােবশ

[৩.২.১] অিভভাবক সমােবশ/মা সমােবশ অিত ািশঅ, িডিড অিফস, িপআই, উিশঅ িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৩] ভবন মরামত/ ন মনেটইা [৩.৩.১] মরামত/ ন মনেটইা স
ািশঅ, িডিড অিফস, িপআই,
এলিজইিড/িডিপএইচই/পৗরসভা

িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৪] মািসক সময় সভা
[৩.৪.১] আওতাধীন দর সেহ অিফস ধানেদর িনেয়
সভার আেয়াজন

ািশঅ, িডিড অিফস, িপআই, ইউআরিস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৫] িডিপএড িশাথেদর ইেমইল আইিড বহার
[৩.৫.১] িডিপএড িশাথেদর ইেমইল আইিড খালার
সংা

িপআই, উপেজলা িশা অিফস, ইউআরিস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন

[৩.৫.২] ইেমইল আইিড দতার সােথ বহার িপআই, উপেজলা িশা অিফস, ইউআরিস িপয়আইেয়র মািসক/মািসক/বাৎসিরক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: বার, লাই ০১, ২০২২ ২২:০৫ া: ১৭ ণ তািরখ: বার, সের ৩০, 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

ভবন মরামত/ ন মনেটইা মরামত/ ন মনেটইা স ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর
মাঠ পয ায় থেক া তািলকা মণালয় অেমাদন করা হয়। িনম াণ সংা সকল কাজ
(টার আহবান হেত িবল দান) এলিজইিড কক করা হয়।

পরীণ িবালেয় SLIP ফা ও উপি দান পরীণ িবালেয় উপি দান ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর
মাঠ পয ায় থেক া তািলকা মণালয় অেমাদন করা হয়। িনম াণ সংা সকল কাজ
(টার আহবান হেত িবল দান) এলিজইিড কক করা হয়।

িডিপএড এর িবিভ অভরীণ গাঠিনক/ধারাবািহক কায ম
ায়ন

এাকসান িরসাচ  জাতীয় াথিমক িশা একােডিম িনধ ািরত তািরখ ও তািলকা অযায়ী প রন সােপে কায ম বাবায়ন

িডিপএড এর িবিভ অভরীণ গাঠিনক/ধারাবািহক কায ম
ায়ন

কস ািড জাতীয় াথিমক িশা একােডিম িনধ ািরত তািরখ ও তািলকা অযায়ী প রন সােপে কায ম বাবায়ন

িডিপএড এর িবিভ অভরীণ গাঠিনক/ধারাবািহক কায ম
ায়ন

লসন ািড বাবায়ন জাতীয় াথিমক িশা একােডিম িনধ ািরত তািরখ ও তািলকা অযায়ী প রন সােপে কায ম বাবায়ন

িডিপএড ৪থ  টােম র কায ম পিরদশ ন/মিনটিরং ইউআরিসেত কায ম মিনটিরংত জাতীয় াথিমক িশা একােডিম িনধ ািরত তািরখ ও তািলকা অযায়ী প রন সােপে কায ম বাবায়ন

িনধ ািরত সমেয় িবনাে পাক িবতরণ িডিপএড পাক িবতরণ জাতীয় াথিমক িশা একােডিম িনধ ািরত তািরখ ও তািলকা অযায়ী প রন সােপে কায ম বাবায়ন

িডিপএড ভিত িডিপএড ভিতত জাতীয় াথিমক িশা একােডিম িনধ ািরত তািরখ ও তািলকা অযায়ী প রন সােপে কায ম বাবায়ন

৪থ  টােম র ড়া মৗিখক পরীা অিত ড়া মৗিখক পরীা সািদত জাতীয় াথিমক িশা একােডিম িনধ ািরত তািরখ ও তািলকা অযায়ী প রন সােপে কায ম বাবায়ন

িডিপএড ড়া পরীা ুভােব সকরণ ড়া পরীা সািদত জাতীয় াথিমক িশা একােডিম িনধ ািরত তািরখ ও তািলকা অযায়ী প রন সােপে কায ম বাবায়ন
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


