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এবং

মহাপিরচালক, মািমক ও উিশা অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

মািমক ও উ িশা, বিরশাল অল, বিরশাল কক কািরলাম বাবায়ন ও জনশীল  নয়ণ পিত িশণ, িশাথর মে
িবনাে পাক িবতরণ, িশা িতান পিরদশ ন, হােত কলেম িবান িশা, ILC িশণ, িশা িতােন সামী িবতরণসহ
মািিমিডয়া াশম বহার িনিতকরণ, সাধারণ িশা ধারায় ৫৪ িশা িতােন এসএসিস(ভােকশনাল) কাস  করণ ও িশক-
কম চারী এমিপও-করণ কায ম চলমান রেয়েছ। িবগত ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অথ  বছের ৫৭৪৪ জন িতান
ধান/িশকেক কািরলাম বাবায়ন ও জনশীল পিত ণয়েনর উপর িশণ দান করা হেয়েছ। মািমক িবালেয়র (৬ থেক
৯ম) ও মাাসার (১ম থেক ৯ম) ২০২০ সােল ১৩৪০৬৬৪ জন িশাথ, ২০২১ সােল ১৫৯১০৯৭৬ জন িশাথ ও ২০২২ সােল ১৬৩২০২৯৩
জন িশাথর মে পাক িবতরেণ সহায়তা দান, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ অথ  বছের ৫৩৩১ িশা িতান
পিরদশ ন এবং িশা িতান মিনটিরং ও ায়ন কায ম তদারকী করা হেয়েছ। এমিপও িবেকীকরণ বাবায়েনর ে দািখলত
আেবদনপের মে শতভাগ আেবদন িনি করা হেয়েছ। সংাল সদােনর িবিভ িণেত িনয়িমত অয়নরত িশাথেদর উপি
দান করা হেয়েছ।িজব শতবষ  এবং াধীনতার বণ জয়ী যথাযথ ময াদায় উদযাপন করা হয়। এ উপলে রচনা িতেযািগতা ও
দয়ািলকা  ত িতেযািগতার আেয়াজন করা  হয়।  িশা বাপনায় িডিজটালাইেজশেনর সাের সহায়তা  দান এবং ২০৬৫  িশা
িতােন  সামী  িবতরণসহ মািিমিডয়া  াশম বহার  িনিতকরেণর বা  নয়া  হেয়েছ।  ৯৮৩৩ জন িশেকর িডিজটাল কনেট
তিরর িশণ দােন সহায়তা দান, জাতীয় িশা সাহ ও জনশীল মধা অেষণ িতেযািগতার কায ম পিরচালনা করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

কািভড-১৯  এর  অিতমাির  পিরিিতেত  িশা  িতানসেহ  মানসত  িশা  িনিতকরণ।  িশা  িতােন  মানসত  িশা  দােনর
লে  িশেণর  মােম  িশেকর  দতা  ও  যাতা  ি,  িশাসামী  সংহ,  সংরণ  এবং  বহার  িনিত  করা।  িশা  িতােন
াথিমক/এবেতদায়ী সমাপনী পরীায় উীণ  শতভাগ িশাথ ভিত িনিতকরণ। িশাথ-িশেকর অপাত াস এবং িশাথর ঝের পড়া
রাধ করা। মানসত িশা দােনর লে িশা িতােনর আইিস াবেলা সচল রাখা, সেব া বহার এবং িবান িশার েযাগ
িকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

িশা মণালয় এবং মািমক ও উ িশা অিধদর হেত মানসত িশা িনিত করার লে সকল কম িচ এবং িনেদ শনা যথাযথভােব
পালন করেব। সরকােরর সবা  সহিজকরণ তথা সবা  িবেকীকরেণর মােম িতােনর সকল সবাসহেক মােষর দারেগাড়ায় পৗঁেছ
দয়া হেব। সকল িশা িতােন (েয়াজেন াার িভিক) জনশীল প ণয়ন, িডিজটাল কনেট তির, PBM, IMS, ISAS
িবষেয়  In-House  িশেণর  মােম  িশা  িতােনর  জনবলেক  দ  ও  শিশালী  করার  উোগ  অাহত  থাকেব।  সকল  িশা
িতানেক কমপে একমােস একবার পিরদশ েনর আওতায় নয়া হেব। িবরাজমান নন াভািবক (New Normal) পিরিিতেত
িশা িতানসেহর পিরেবশ উয়ন ও শতভাগ া িবিধ অসরেণর বা হণ করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫০০ জন িশকেক িশণ দান;
মািমক  িবালেয়র  (৬  থেক  ৯ম)  ও  মাাসার  (১ম  থেক  ৯ম)  ১৬২৯০৪৮৩  িশাথর  মে  পাক  িবতরেণ  সহায়তা
দান;
২৫০০  িশা িতান (ল ও কেলজ) পিরদশ ন;
মির অযায়ী িপিছেয় পড়া, িবেশষ চািহদা স এবং সংাল িশাথেদর ি/সহায়তা দান কম িচ বাবায়ন;
৫০০ জন িশক এর অন-লাইন িণ কায ম পিরচালনায় সমতা তির করা।
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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-

আিলক পিরচালক, আিলক পিরচালেকর কায ালয়, বিরশাল

এবং

মহাপিরচালক,  মািমক  ও  উিশা  অিধদর-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:



খসড়া দািখেলর সময়: ধবার, এিল ২০, ২০২২ ১৫:৪০ া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২০, ২০২২

সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বিরশাল অেলর মািমক ও উ মািমক িশা বায় িবমােনর িশা িনিতকরণ

১.২ অিভল (Mission)
সমতা-নিতকতাস, আিনক িিনভর িশােসবা ও িশেণর সমেয় িনিদ  জনেগািেক নাগিরক, দ মানব সেদ
পিরণত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. িশার ণগত মােনায়ন
২. িশা শাসেনর সমতা, তা এবং দতা ি ও কায কর মিনটিরং
৩. িশার সমতা িনিতকরণ ও িতােন পিরেবশগত মােনায়ন
৪. সেচতনতা ি

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জাতীয় িশানীিতর আেলােক িশা মণালয় কক হীত কায ম বাবায়ন ও নীিতমালা তকরেণ সহায়তা দান
২. মািমক থেক উ িশা পয  (িবিবালয় তীত) িশা কায ম পিরচালনা ও বাবায়ন, একােডিমক কায াবিল ও
বাপনা তদারকীকরণ
৩. িশার সসারণ, িবরাজমান নন াভািবক (New Normal) পিরিিতেত িশা িতানসেহর কম পিরেবশ
উয়ন, ি িবতরণ, খলালা ও সাংিতক কম কা বাবায়ন ও উয়েন েয়াজনীয় পদেপ হণ
৪. িশার মােনায়েন িবেকীত এমিপও বা, ই-নিথ কায ম, াচার কম পিরকনা বাবায়ন, ত অিধকার
কম পিরকনার বাবায়ন, অিভেযাগ িতকার কম পিরকনা বাবায়ন, সবা দান িতিত বাবায়ন ও নব উাবন
উোেগ হীত যেকান কম িচ বাবায়ন ও ভিবৎ কম েকৗশল িনধ ারণ
৫. দ মানব সদ গেড় তালার লে িশণ চািহদা িনপণ, সকল েরর কম কতা-কম চারী, িশক িশেণর বা
ও পিরকনা বাবায়ন
৬. সরকাির মািমক িশা িতােন িশক-কম চারী, বদিল, পদায়ন ও শাসিনক অা কায াবিল
৭. অিধদর ও অিধদেরর আওতাধীন (আংিশক) কম কতা-কম চারীর বদিল, অবসর িতলক /পনশন মর,
কম চারী কাণ বােড  িবিবধ কায ম সাদন
৮. িবিভ কাজ ও দািরক িচপ কায বন অসাের উতন কপের বরাবের িনির জ অায়ণ
৯. িশাসংি কায েম সরকাির িবিভ মণালয়/িবভােগর সে যাগােযাগ রা ও িনেদ িশত িবিবধ কােজর তা,
কােজ  জবাবিদিহতা  িনিতকরণ,  গণনািনর  বা  হণ,  নিত  রাধ,  অিভেযাগ  িনির  বা  ও  সকল  অধীন
অিফস, িশা িতােনর সােথ সময় ব ক বাবায়ন করা
১০. সংাল সদায়, তফিসিল, িতবী, কাটা াি সােপে ির মরী দান
১১. িশা মণালয়/মািমক ও উ িশা অিধদর হেত া ও িবিবধ ক/াাম হেত া অথ  যথারীিত খরচব ক
কায াবিল সাদন/বাবায়ন।
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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

বসরকাির িশকেদর
এমিপওিকরেণর মােম িশা
বােক শিশালী করণ

এমিপও সংি আেবদন
িনি

শতকরা ৬৯১০ ৫০০০ ১০০% ১০০% ১০০%
মািমক ও উ িশা
িবভাগ

www.emis.gov.bd

মািমক পয ােয় সকল িশাথর
িনকট পাক িবতরণ
িনিতকরণ

সকল িশাথেদর হােত
িবনাে পাক িবতরণত

শতকরা ১৫৯১০৯৭৬ ১৬৩২০২৯৩ ১০০% ১০০% ১০০%
মািমক ও উ িশা
িবভাগ

http://textbook.gov.bd/ddsec/

িশার ণগতমান িচিতকরেনর
লে সমা িচিতকরণ

অিত সভা (অ, জলা
িশা অিফসার, সরকাির/
বসরকাির মািমক িবালেয়র
ধান িশক ও উপেজলা
মািমক িশা অিফসারেদর
সমেয়)

সংা ৮ ৮ ৮ ৮ ৮
মািমক ও উ িশা
অিধদর

সভার কায িববরণী

*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 
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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] িশার
ণগত
মােনায়ন

২৫

[১.১] ছা-ছাীেদর মে
িবনাে পাক িবতরণ

[১.১.১]
এনিসিব ও
মাউিশঅ'র
িনেদ শনা
মাতােবক
িরত
পােকর
চািহদা

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৩.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৩.২৩ ০৬.০৪.২৩ ১৪.০৪.২৩ ২৫.০৪.২৩ ২৮.০৪.২৩ ৩০.০৩.২৩ ৩১.০৩.২৪

[১.১.২] বছেরর
থম িদন ৪২ 
উপেজলা ও ৬
জলায় বই
উৎসব পািলত

তািরখ তািরখ ২ ০১.০১.২১ ০১.০১.২২ ০১.০১.২৩ ০২.০১.২৩ ০৩.০১.২৩ ০৪.০১.২৩ ০৫.০১.২৩ ০১.০১.২৩ ০১.০১.২৪

[১.১.৩]
মািমক পয ােয়
সকল িশাথর
হােত িবনাে
পাক
িবতরণ

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০১.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০১.২৩ ১৯.০১.২৩ ২৫.০১.২৩ ৩০.০১.২৩ ০৬.০২.২৩ ১৫.০১.২৩ ১৫.০১.২৪

[১.২] IMS-সহ
িবালেয়র িত িভিক
বাপনা (P.B.M)
পিতর বহার ও ISAS
এর মািসক িতেবদন রণ

[১.২.১] িরত
বাৎসিরক
িতেবদন

মিত সংা ৬ ৯ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৭

[১.৩] এমিপও সংি
আেবদন িনি

[১.৩.১]
িনিত
আেবদনপ

গড় শতকরা ১০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ১০০ ১০০

[১.৪] িতান ধান ও
িশকগেণর িশেণর
বাকরণ

[১.৪.১] িশণ
া িতান
ধান/ িশক

মিত সংা ৩ ৫০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫১০
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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 

[২] িশা
শাসেনর
সমতা, তা
এবং দতা ি
ও কায কর
মিনটিরং

২৫

[২.১] সরকাির কম কতা-
কম চারীেদর িশণ
কায ম বাবায়ন।

[২.১.১] িশণ
া সরকাির
কম কতা-কম চারী

মিত সংা ৫ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ৩০ ৩৫

[২.২] িশা িতান/িশা
অিফস পিরদশ ন

[২.২.১]
পিরদশ নত
িশা িতান

মিত সংা ৫ ৩০৪৫ ২০০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭০০ ২০০০ ২১০০

[২.২.২] ত ও
যাগােযাগ
ি বহার
কের িণকে
পাঠদান কায ম
পিরবীণত

মিত সংা ৩ ১০০০ ১০৫০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১১০০ ১২০০

[২.২.৩]
পিরদশ নত
জলা/উপেজলা
িশা অিফস

মিত সংা ২ ৪২ ১৫ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৫ ২০

[২.৩] অধীন িশক-
কম কতা-কম চারীেদর
পনশন, িপআরএল-এর
আেবদন িনিকরণ

[২.৩.১]
িনিত
আেবদনপ

সমি শতকরা ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০

[২.৪] অল পয ােয় সরকাির
কম কতা/ কম চারীর
সানেদর বদলী ভিতর
আেবদন িনিকরণ

[২.৪.১] সরকাির
কম কতা/
কম চারীর
সানেদর
িনিত
বদলী ভিতর
আেবদন

সমি শতকরা ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০
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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 

[৩] িশার
সমতা
িনিতকরণ ও
িতােন
পিরেবশগত
মােনায়ন

১০

[৩.১] ষ থেক দশম িণ
পয  সংাল তফিসলী
[িহ, বৗ, িান, সশ
বািহনী, ি িতবী,
িতবী (ি ও অিক
িতত)/অিক/উপজাতীয়
(-েগাী)] উপি দান

[৩.১.১]
তফিসলী
উপির বাছাই
করা আেবদন
মাউিশ-ত
রণত

সমি শতকরা ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৩.১.২] া
কাটা অসাের
তফিসলী
উপির মরী
আেদশ জারীত

সমি শতকরা ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০

[৩.২] িনয়িমত জাতীয়
সংগীত/সমােবশ, জাতীয়
িদবস পালন, াউং/গাল স
গাইড, িবালেয়র আিনা,
িণ ক পিরার,
সিনেটশন,  রাপন
অিভযান বাবায়ন,
কেশারকালীন া ও ি
কায ম এবং
কিভড/কািভেডার া
িবিধ িনিতকরণ

[৩.২.১]
পিরবীণত
িশা িতান

সমি শতকরা ৪ ১০০০ ১০৫০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১১০০ ১২০০
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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 

[৪] সেচতনতা
ি

১০

[৪.১] আিলক কায ালেয়
জিবাদ, সাসবাদ,
বািববাহ রাধ,
মাদকিবেরাধী চার-চারণা,
িবিভ ািতক েযােগ র
িত ও অা িবষয়ক
সভা বাবায়ন

[৪.১.১] জলা
িশা
অিফসারেদর
সােথ অিত
সভা

মিত সংা ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৬

[৪.১.২] কেলজ
পয ােয়
অেদর সােথ
অিত সভা

মিত সংা ৩ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৫

[৪.১.৩] ধান
িশকেদর সােথ
অিত সভা

মিত সংা ৩ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৫
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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

[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, আিলক পিরচালক, আিলক পিরচালেকর কায ালয়, বিরশাল, মহাপিরচালক, মািমক ও উিশা
অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, মািমক ও উিশা অিধদর িহসােব আিলক পিরচালক, আিলক পিরচালেকর কায ালয়,
বিরশাল-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

আিলক পিরচালক
আিলক পিরচালেকর কায ালয়, বিরশাল

তািরখ

মহাপিরচালক
মািমক ও উিশা অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ APA Annual Performance Agreement

২ CD Curriculum Dissemination

৩ CQ Creative Question

৪ GRS Grievance Redress System

৫ IMS Institute Management System

৬ ISAS Individual Self-Assessment System

৭ MMC Multi Media Classroom

৮ MPO Monthly Pay Order

৯ NIS National Integrity Strategy

১০ PBM Performance Based Management

১১ SESIP Secondary Education Sector Investment Program

১২ TCG Teacher Curriculum Guide

১৩ ই-নিথ ই-ফাইিলং িসেম
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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] ছা-ছাীেদর মে িবনাে পাক িবতরণ

[১.১.১] এনিসিব ও মাউিশঅ'র িনেদ শনা
মাতােবক িরত পােকর চািহদা

মািমক ও উ িশা অিধদর ও অধীন
অিফসসহ এবং জাতীয় িশাম ও পাক
বাড , ঢাকা

অগায়নপ, উপেজলা মািমক িশা অিফস ও জলা িশা অিফস
থেক া তের িভিেত িবভাগীয় পয ােয় এক কের উতন
কপের িনকট অায়ণ

[১.১.২] বছেরর থম িদন ৪২  উপেজলা ও
৬ জলায় বই উৎসব পািলত

জলা, উপেজলা শাসন, িশা অিফসসহ ও
িশা িতান

অগায়নপ, মাউিশ কক িনেদ শনা মাতােবক সকল িশা িতােন
উৎসব পালন কের পাক িবতরণ করা হয়।

[১.১.৩] মািমক পয ােয় সকল িশাথর
হােত িবনাে পাক িবতরণ

জলা, উপেজলা শাসন, িশা অিফসসহ ও
িশা িতান

অগায়নপ, মাউিশ কক িনেদ শনা মাতােবক সকল িশা িতােন
উৎসব পালন কের পাক িবতরণ করা হয়।

[১.২] IMS-সহ িবালেয়র িত িভিক বাপনা
(P.B.M) পিতর বহার ও ISAS এর মািসক
িতেবদন রণ

[১.২.১] িরত বাৎসিরক িতেবদন
মািমক ও উ িশা অিধদর এর আওতাধীন
জলা ও উপেজলা িশা অিফস এবং সংি
িতান

অগায়নপ, মািমক ও উ িশা, বিরশাল কক মিনটিরং কের
উতন কপের িনকট িরেপাট  রণ

[১.৩] এমিপও সংি আেবদন িনি [১.৩.১] িনিত আেবদনপ
মািমক ও উ িশা অিধদর ও অধীন
অিফসসহ

অগায়নপ, িতান, উপেজলা িশা অিফস ও জলা িশা অিফস
হেত া আেবদন যাচাই-বাচাই কের  আেবদন মাউিশ,
ঢাকােত রণ ন  আেবদন িতােন ফরত পাঠােনা হয়।

[১.৪] িতান ধান ও িশকগেণর িশেণর বাকরণ [১.৪.১] িশণ া িতান ধান/ িশক
মািমক ও উ িশা অিধদর, সিসপসহ
অা ক

অগায়নপ, মাউিশ, ঢাকার ঘািষত সময়িচ অযায়ী িশণ স

[২.১] সরকাির কম কতা-কম চারীেদর িশণ কায ম
বাবায়ন।

[২.১.১] িশণ া সরকাির কম কতা-
কম চারী

মািমক ও উ িশা অিধদর ও আিলক উপ-
পিরচালেকর দর

অগায়নপ, উিশ, ঢাকার ঘািষত সময়িচ অযায়ী িশণ স

[২.২] িশা িতান/িশা অিফস পিরদশ ন

[২.২.১] পিরদশ নত িশা িতান
মািমক ও উ িশা অিধদেরর আিলক
কায ালয় ও অধীন অিফসসহ

অগায়নপ, পয ায়েম িনধ ািরত সমেয় িনব ািচত িতান পিরদশ ন

[২.২.২] ত ও যাগােযাগ ি বহার
কের িণকে পাঠদান কায ম
পিরবীণত

জলা ও উপেজলা িশা অিফস এবং  
িতান ধান

অগায়নপ, জলা ও উপেজলা িশা অিফস হেত পিরদশ নত
িতেবদেনর আেলােক িরেপাট  রণ

[২.২.৩] পিরদশ নত জলা/উপেজলা িশা
অিফস

মািমক ও উ িশা অিধদেরর আিলক উপ-
পিরচালেকর দর

অগায়নপ, িনধ ািরত সমেয় উপেজলা ও জলা িশা অিফস পিরদশ ন

[২.৩] অধীন িশক-কম কতা-কম চারীেদর পনশন,
িপআরএল-এর আেবদন িনিকরণ

[২.৩.১] িনিত আেবদনপ
মািমক ও উ িশা অিধদর ও আিলক উপ-
পিরচালেকর দর

অগায়নপ, যথাযথ কপের মােম দািখলত আেবদন
িনিকরণ

[২.৪] অল পয ােয় সরকাির কম কতা/ কম চারীর সানেদর
বদলী ভিতর আেবদন িনিকরণ

[২.৪.১] সরকাির কম কতা/ কম চারীর
সানেদর িনিত বদলী ভিতর আেবদন

আিলক উপ-পিরচালেকর দর ও িবভাগীয়
সদেরর আওতাধীন সরকাির িবালয়সহ

সরকাির কম কতা/কম চারীেদর বদলীর িভিেত সানেদর ভিত
িনিকরণ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] ষ থেক দশম িণ পয  সংাল তফিসলী [িহ,
বৗ, িান, সশ বািহনী, ি িতবী, িতবী (ি ও
অিক িতত)/অিক/উপজাতীয় (-েগাী)] উপি
দান

[৩.১.১] তফিসলী উপির বাছাই করা
আেবদন মাউিশ-ত রণত

মািমক ও উ িশা অিধদর ও আিলক উপ-
পিরচালেকর দর

উতন কপের কাটা বরাে আেলােক বধ আেবদেনর িভিেত
কাটা বন কের উপি দান

[৩.১.২] া কাটা অসাের তফিসলী
উপির মরী আেদশ জারীত

মািমক ও উ িশা অিধদর ও আিলক উপ-
পিরচালেকর দর

উতন কপের কাটা বরাে আেলােক বধ আেবদেনর িভিেত
কাটা বন কের উপি মিরর আেদশ দান

[৩.২] িনয়িমত জাতীয় সংগীত/সমােবশ, জাতীয় িদবস পালন,
াউং/গাল স গাইড, িবালেয়র আিনা, িণ ক
পিরার, সিনেটশন,  রাপন অিভযান বাবায়ন,
কেশারকালীন া ও ি কায ম এবং
কিভড/কািভেডার া িবিধ িনিতকরণ

[৩.২.১] পিরবীণত িশা িতান
জলা ও উপেজলা িশা অিফস এবং -
িতান ধান

উতন কপের িনেদশ না মাতােবক কম িচ পালেনর িনেদশ না
দান

[৪.১] আিলক কায ালেয় জিবাদ, সাসবাদ, বািববাহ
রাধ, মাদকিবেরাধী চার-চারণা, িবিভ ািতক েযােগ র
িত ও অা িবষয়ক সভা বাবায়ন

[৪.১.১] জলা িশা অিফসারেদর সােথ
অিত সভা

আিলক পিরচালক ও উপপিরচালেকর দর
উতন কপের িনেদশ না মাতােবক কম িচ পালেনর িনেদশ না
দান

[৪.১.২] কেলজ পয ােয় অেদর সােথ
অিত সভা

আিলক পিরচালেকর দর
উতন কপের িনেদশ না মাতােবক কম িচ পালেনর িনেদশ না
দান

[৪.১.৩] ধান িশকেদর সােথ অিত সভা আিলক পিরচালক ও উপপিরচালেকর দর
উতন কপের িনেদশ না মাতােবক কম িচ পালেনর িনেদশ না
দান
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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

ছা-ছাীেদর মে িবনাে পাক িবতরণ
এনিসিব ও মাউিশঅ'র িনেদ শনা মাতােবক িরত পােকর
চািহদা

জাতীয় িশাম ও পাক বাড  চািহদামত পা ক ছাপােনা ও উপেজলা মািমক িশা অিফেস রণ

ছা-ছাীেদর মে িবনাে পাক িবতরণ বছেরর থম িদন ৪২  উপেজলা ও ৬ জলায় বই উৎসব পািলত জাতীয় িশাম ও পাক বাড  চািহদামত পা ক ছাপােনা ও উপেজলা মািমক িশা অিফেস রণ

ছা-ছাীেদর মে িবনাে পাক িবতরণ মািমক পয ােয় সকল িশাথর হােত িবনাে পাক িবতরণ জাতীয় িশাম ও পাক বাড  চািহদামত পা ক ছাপােনা ও উপেজলা মািমক িশা অিফেস রণ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


