
২০১৭-১৮ অথ � বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র ��মািসক অজ�ন পিরবী�ণ কাঠােমা 

সময়কাল:   অে�াবর- িডেস�র ২০১৭                                                                  �জলা: �িড়�াম                   িবভাগ: রং�র  

 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 

(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

ল��মা�া/ 

অজ� ন 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৭-১৮ 

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিতমান 
চলিত মােনর 

িনে� 
�ম�ি�ত 
অ�গিত 

ম�� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১] সব �জনীন 
ও �বষ�হীন 
�াথিমক িশ�া 
স�সারণ 

৫৯ 
[১.১] ��িণক� িনম �াণ 

[১.১.১] িনিম �ত 
��িণক� 

সং�া 
ল��মা�া ১৪০       

অজ�ন ২০       

[১.২] নল�প �াপন 
[১.২.১] �ািপত 
নল�প 

সং�া 
ল��মা�া ১৬০       

অজ�ন ২০       

[১.৩] িশ�াথ� ও 
িশ�কেদর 
জ�ওয়াশ�ক িনম �াণ 

[১.৩.১] িনিম �ত 
ওয়াশ�ক  

সং�া 
ল��মা�া ৪০০       

অজ�ন ২০       

[১.৪] দির� 
িশ�াথ�েদর জ� 
উপ�ি� কায ��ম 

[১.৪.১] উপ�ি� 
�া� ছা�-ছা�ী 

% 
ল��মা�া ১০০       

অজ�ন ৮৬%       

[১.৫] দাির��পীিড়ত 
এলাকায় �ল িফিডং 
কায ��ম 

[১.৫.১] উপকার 
�ভাগী িশ�াথ� 
 

সং�া 
(ল�) 

ল��মা�া ২৮৫০০০       

অজ�ন ২৮৭৬৮০       

[১.৬]িনধ �ািরত সমেয় 
িবনা�ে� পা���ক 
িবতরণ। 

[১.৬.১] 
িবতরণ�ত 
পা���ক 

তািরখ 
ল��মা�া ১.১.১৮       

অজ�ন সময় হয়িন       

[১.৭]িব�ালেয়র ��ন 
�মরামত ও র�ণােব�ণ 

[১.৭.১]  
�মরামত�ত 
িব�ালয়  

সং�া 
ল��মা�া ৬০০       

অজ�ন ৩১      

[১.৮]সকল �াথিমক [১.৮.১] সং�া ল��মা�া ১০০০       



িব�ালেয় �াক-�াথিমক 
��িণ চা�করণ।  

আওতা�� 
িব�ালয় 

(�ম��ী
�ত) 

অজ�ন ১৬০       

[১.৯]ঝের পড়া �রােধ 
�িবধাবি�ত িশ�েদর 
িশ�া ভাতা ও �ি� �দান 
(র�)। 

[১.৯.১] উপকার 
�ভাগী িশ�াথ� 

সং�া 

ল��মা�া ২৭০০      ল��মা�া 

২০১৮ সালেক 

টােগ �ট কের 

করা হেয়েছ। 

অজ�ন ৫৮৪০      

[১.১০] িমড-�ড িমল 
চা�করণ 

[১.১০.১] �ানীয় 
উে�ােগ িব�ালেয় 
িমড-�ড িমল 
চা�করণ 

িব�ালয়  
সং�া 

ল��মা�া ৩       

অজ�ন ০       

[১.১১] ব�ব� ও 
ব�মাতা �গা�কাপ 
�টবল �ণ �ােম� 

[১.১১.১] 
অংশ�হণকারী 
িব�ালয় 

সং�া 
ল��মা�া ১২৪১       

অজ�ন ০       

[১.১২] আ�: �াথিমক 
িব�ালয় �ীড়া ও 
সং�িতক �িতেযািগতা 

[১.১২.১] 
অংশ�হণকারী 
িব�ালয় সং�া 

সং�া 

ল��মা�া ১২৪১      উপেজলায় 

স�� 

হেয়েছ। 
অজ�ন ০      

[১.১৪] সামািজক 
উ�ু�করণ 

[১.১৪.১] মা 
সমােবশ/ 
অিভভাবক 
সমােবশ 

সং�া 

ল��মা�া ৩৭০২       

অজ�ন ১২৪১       

[২] মানস�ত 
�াথিমক িশ�া 
িনি�তকরণ  

 

১৬ [২.১] ৫ম ��িণর 
সমাপনী পরী�া �হণ। 

[২.১.১] উ�ীণ � 
িশ�াথ� 

তািরখ 
ল��মা�া ৯৮.৫       

অজ�ন ৯১.৬৫       

[২.২] িশ�কেদর িস-
ইন-এড এবং িডপইনএড 
�িশ�ণ �দান। 

[২.২.১]�িশ�ণ 
�া� িশ�ক  

সং�া 

ল��মা�া ২০০       

অজ�ন ২৩৩       

[২.৩]  

�মাপ অ�যায়ী পিরদশ �ন  

[২.৩.১] 
িব�ালয়/দ�র 
পিরদশ �ন 

সং�া 
ল��মা�া ৫২১৪       

অজ�ন ৮৩৫       

[২.৪] িশ�কেদর 
দ�তার উ�য়ন 

[২.৪.১] 
িবষয়িভি�ক 
�িশ�ণ 

সং�া 
ল��মা�া ৪০০০       

অজ�ন ০       



]৩ [�াথিমক 
িশ�া �ব�াপনা    

উ�য়ন 

৫ [৩.১] �ব�াপনা 
িবেকি�করেণর লে�� 
�ল �লেভল ইম�ভেম� 
��ান বা�বায়ন (SLIP) 

[১.১.৩] ি�প ফা� 
�া� িব�ালেয়র 
সং�া 

সং�া 

ল��মা�া ১২৩৭      বরা� পাওয়া 

যায়িন। 
অজ�ন 

০      

[৩.২] িব�ালয় 
�ব�াপনায় এসএমিস’র 
অংশ�হণ 

[৩.২.১] 
এসএমিসর’র সভা 
অ��ান 

সং�া 

ল��মা�া ৫০০       

অজ�ন ২৭০       

[৩.৩] িব�ালেয় �িত� 
িশ� �িফন ব� সরবরাহ  

[৩.৩.১]  
িবতরণ�ত �িফন 
ব� ও পািনর 
�বাতল 

সং�া 

ল��মা�া ২১০       

অজ�ন 
৩৩       

[৩.৪] �া�ার �াপ 
�তির 

[৩.৪.১] ��ত�ত 
এইউইও এর 
�া�ার �াপ  

সং�া 
ল��মা�া ৪৪       

অজ�ন ১০       

[৩.৫] এইউই্ও 
পিরদশ �ণ দপ �ণ �তির 

[৩.৫.১] ��ত�ত 
এইউইও এর  
পিরদশ �ণ দপ �ণ 

সং�া 
ল��মা�া ৪৪       

অজ�ন ১০       

[3.6] we`¨vj‡qi 
m¤§yLfvM mw¾ZKiY 

[3.6.1] 
we`¨vj‡qi 
m¤§yLfvM mw¾Z   

msL¨v 
ল��মা�া ৪০০       

অজ�ন ৭৬       

[3.6.2] ‡jvnvi 
`Û w`‡q 
cÖ¯‘ZK…Z 
we`¨vj‡qi RvZxq 
cZvKv`Û  

msL¨v 

ল��মা�া ১২০০       

অজ�ন 

১০০       

[3.6.3] cÖ¯‘ZK…Z 
we`¨vj‡qi 
mvBb‡evW© (6©*4©© 
mvB‡Ri Ges 
Dc‡Rjv I 
†Rjvi bvgmn) 

msL¨v 

ল��মা�া ১২০০       

অজ�ন 

২০২       

[3.7] †gBb †ivW ‡_‡K  [3.7.1] ¯’vcbK…Z msL¨v ল��মা�া ১২০০       



we`¨vj‡qi Ae ’̄vb 
wb‡ ©̀kK mvBb‡evW© 
(`~iZ¡ D‡jøLmn) ’̄vcb 
wbwðZKiY 

†gBb †ivW ‡_‡K  
we`¨vj‡qi 
Ae ’̄vb wb‡`©kK 
mvBb‡evW© (`~iZ¡ 
D‡jøLmn)  

অজ�ন 

১১৬       

[3.8] we`¨vj‡q web 
¯’vcb wbwðZKiY 

[3.8.1] ¯’vcbK…Z 
we`¨vj‡q web  

msL¨v 
ল��মা�া ৪৮০০       

অজ�ন ৫০০       

[3.9] we`¨vj‡q Kve`j 
MVb  

[3.9.1] MVbK…Z 
we`¨vj‡q Kve`j  

msL¨v 
ল��মা�া ৪৫০       

অজ�ন ১৯০       

[3.9.2] MVbK…Z 
we`¨vj‡q Kvwes 
Puv`v Av`vq  

msL¨v 
ল��মা�া ৪৫০       

অজ�ন ৭৫       

 

 
  



�সকশন ৩ 

�কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

বাধ�তামূলক �কৗশলগত উে��স�হ: 

 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight 

of 
Strategic 

Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

একক 

(Unit) 

ল��মা�া/ 

অজ� ন 
ল��মা�া /িনণ �ায়ক ২০১৬-১৭ 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিতমান চলিত মােনর 
িনে� 

�ম�ি�ত 
অ�গিত 

ম�� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

দ�তার সে� বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
বা�বায়ন িনি�ত করা 

৪ ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর 
খসড়া বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 
দািখল 

িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� 
খসড়া �ি� 
দািখল�ত 

তািরখ ল��মা�া ২০ �ন       

অজ�ন ০       
 

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর 
বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� বা�বায়ন 
পিরবী�ণ 

��মািসক 
�িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া ল��মা�া ৪       

অজ�ন ১      
 

 

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর 
বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি�র অধ �বািষ �ক 
��ায়ন �িতেবদন 
দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ 
অধ �বািষ �ক ��ায়ন 
�িতেবদন 
দািখল�ত 

তািরখ ল��মা�া ১৫ জা�       

অজ�ন ৩ জা�       
 

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর 
বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি�র ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল 

বািষ �ক ��ায়ন 
�িতেবদন 
দািখল�ত 

তািরখ ল��মা�া ১৩ �লা       

অজ�ন সময় 
হয়িন 

      

কায �প�িত, কম �পিরেবশ 
ও �সবারমােনা�য়ন 

৯ মাঠ পয �ােয়র 
কায �ালয়স�েহ 
কমপে� এক� 

অনলাইন �সবা 
চা��ত 

তািরখ ল��মা�া ৩১ িডেস       

অজ�ন ৩১ িডেস       



অনলাইন �সবা চা� 
করা 
দ�র/সং�ায় কমপে� 
১� �সবা �ি�য়া 
সহজী�ত  

�সবা �ি�য়া 
সহজী�ত 

তািরখ ল��মা�া ৩১ িডেস       

অজ�ন ৩১ িডেস       

উ�াবনী উে�াগ ও 
�� উ�য়ন �ক� 
(এসআইিপ) বা�বায়ন 

উ�াবনী উে�াগ 
বা�বািয়ত 

তািরখ ল��মা�া ৪ জা�       

অজ�ন ৩১ িডেস       

এসআইিপ 
বা�বািয়ত 

% ল��মা�া ২৫       

অজ�ন ১০       

িপআরএল ��র ২ 
মাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর িপআরএল 
ও �� নগদায়ন 
�গপৎ জাির 
িনি�তকরণ 

সংি�� কম �চারীর 
িপআরএল ও �� 
নগদায়ন প� 
�গপৎ জাির�ত 

% ল��মা�া ১০০       
 

অজ�ন ১০০       

িস�েজন� চাট �ার 
অ�যায়ী �সবা �দান 

�কািশত 
িস�েজন� চাট �ার 
অ�যায়ী �সবা 
�দান�ত 

% ল��মা�া ১০০       

অজ�ন ১০০       

অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া বা�বায়ন 

িন�ি��ত 
অিভেযাগ 

% ল��মা�া ৯০       

অজ�ন ১০০       

�সবা �ত�াশী এবং 
দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ 
অেপ�াগার 
(waiting 
room)এর �ব�া 
করা 

িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� 
�সবা �ত�াশী এবং 
দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ 
অেপ�াগার 
চা��ত 

তািরখ ল��মা�া ৩১ িডেস       

অজ�ন ৩১ িডেস       

�সবার মান স�েক� 
�সবা�হীতােদর 
মতামত পিরবী�েণর 
�ব�া চা� করা 

 �সবা�হীতােদর 
মতামত 
পিরবী�েণর 
�ব�া চা��ত 

তািরখ ল��মা�া ৩১ িডেস       

অজ�ন ৩১ িডেস       



দ�তা ও 
�নিতকতারউ�য়ন 

৪ সরকাির কম �স�াদন 
�ব�াপনা সং�া� 
�িশ�ণসহ িবিভ� 
িবষেয় 
কম �কত�া/কম �চারীেদর 
জ� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

�িশ�েণর সময়* জনঘ�া ল��মা�া ৬০       

অজ�ন ২৩       

জাতীয় ��াচার 
�কৗশল বা�বায়ন 

 ২০১৭-১৮ 
অথ �বছেরর 
��াচার বা�বায়ন 
কম �পিরক�না এবং 
পিরবী�ণ কাঠােমা 
�ণীত ও 
দািখল�ত 

তািরখ ল��মা�া ১৬ �লা       

অজ�ন ০       

িনধ �ািরত 
সময়সীমার মে� 
��মািসক 
পিরবী�ণ 
�িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া ল��মা�া ৪       

অজ�ন ১       

ত� অিধকার ও 
��েণািদত ত� �কাশ 
বা�বায়ন �জারদার করা 

১ ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ�ত 

% ল��মা�া ৮০       
 

অজ�ন ৬০       

��েণািদত ত� 
�কািশত 

��েণািদত ত� 
�কািশত 

% ল��মা�া ১০০       

অজ�ন ৫০       

আিথ �ক �ব�াপনার 
উ�য়ন 

২ অিডট আপি� িন�ি� 
কায ��েমর উ�য়ন 

অিডট আপি� 
িন�ি��ত 

% ল��মা�া ৫০       

অজ�ন ০       
 

 
 
 


