২০২০-২১ অর্ থবছরেে বার্ষ থক কর্থসম্পাদন চুর্িে ১র্ ত্রৈর্ার্সক অগ্রগর্ি প্রর্িরবদন
র্বভাগ: র্য়র্নর্সিংহ
ত্রৈর্ার্সরকে নার্: জুলাই- সেপ্টেম্বর/20২০
ককৌশলগি উরেশ্য
[১] সর্ বজনীন ও
বর্ষম্যহীন প্রাথমিক
মিক্ষা সস্প্রসারণ

[2] িানসম্মত
প্রাথমিক মিক্ষা
মনমিতকরণ

কার্ থক্রর্

কর্থসম্পাদন সূচক

একক

[১.১]মনর্ বামরত সিয়ে মর্নামূয়ে
পাঠ্যপুস্তক মর্তরণ।
[১.২] দামরদ্র্যপীমিত এলাকাে স্কুল
মিম িং কার্ বক্রি
[১.৩] উপযুক্ত মিক্ষাথীয়দর জন্য
উপবৃমি কার্ বক্রি
[১.৪] র্ঙ্গর্ন্ধু ও র্ঙ্গিাতা
ভগাল্ডকাপ ফুটর্ল টুণ বায়িন্ট

[১.১.১] মর্তরণকৃত পাঠ্যপুস্তক

তারিখ

[১.২.১] উপকার ভ াগী মিক্ষাথী

সিংখ্যা

[১.৩.১] উপবৃমি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী

%

[১.৪.১] অিংিগ্রহণকারী মর্দ্যালে

সিংখ্যা

[১.৫] আন্ত: প্রাথমিক মর্দ্যালে
ক্রীিা ও সিংষ্কৃমতক প্রমতয়র্ামগতা

[১.৫.১] অিংিগ্রহণকারী মর্দ্যালে
সিংখ্যা

সিংখ্যা

[১.৬] আন্ত: মপটিআই ক্রীিা ও
সািংষ্কৃমতক প্রমতয়র্ামগতা

[১.৬.১] অিংিগ্রহণকারী মপটিআই
সিংখ্যা

সিংখ্যা

[১.৭] জাতীে প্রাথমিক মিক্ষা
সপ্তাহ আয়োজন

[১.৭.১] মনর্ বামরত সিয়ে মর্ াগীে
পর্ বায়ে মিক্ষা সপ্তাহ আয়োমজত

তামরখ

[১.৮] সািামজক উদ্বুদ্ধকরণ

[১.৮.১] িা সিায়র্ি/ অম
সিায়র্ি

সিংখ্যা

[২.১] জাণতর ণিতা িঙ্গিন্ধু সেখ
মুণজবুর রহমাপ্টনর জন্ম েতিাণষ িকী
উপলয়ক্ষ মর্য়িষ কিবসূমি: প্রাথমিক
মর্দ্যালয়ের ৩ে ও ৫ি
মিক্ষাথীয়দর র্ািংলা পঠন দক্ষতা
অজবন

ার্ক

[২.১.১] ৩ে ভেমণর র্ািংলা পঠন
দক্ষতা অজবনকারী মিক্ষাথী
[২.১.২] ৫ি ভেমণর র্ািংলা পঠন
দক্ষতা অজবনকারী মিক্ষাথী

%

কর্থসম্পাদন
সূচরকে র্ান

লক্ষ্যর্াৈা
(১০০%)

অর্থন

৪

০১.০১.২1

-

৪

460000

460000

৪

১০০%

১০০%

৪

5353

-

৪

5353

-

৪

4

-

৪

৩১.০৩.২১

-

৪

২০000

-

৪

৮০%

64%

৪

৮০%

৬৫%

%

ক্রর্পুর্িি
অর্থন

র্ন্তব্য

কপ্টরানা জণিত
কারপ্টি ণিদ্যালয়
িন্ধ
কপ্টরানা জণিত
কারপ্টি ণিদ্যালয়
িন্ধ
কপ্টরানা জণিত
কারপ্টি ণিদ্যালয়
িন্ধ
কপ্টরানা
জণনতকারপ্টি
আপ্টয়াজন হয়ণন।
কপ্টরানা
জণনতকারপ্টি
আপ্টয়াজন হয়ণন।

ককৌশলগি উরেশ্য

[৩] প্রাথমিক মিক্ষা
ব্যর্স্থাপনা উন্নেন

কার্ থক্রর্

কর্থসম্পাদন সূচক

একক

[২.২] ৫ি ভেমণর সিাপনী পরীক্ষা
গ্রহণ।
[২.৩] মিক্ষকয়দর মস-ইন-এ
এর্িং ম মপএ প্রমিক্ষণ প্রদান।
[২.৪] প্রিাপ অনুর্ােী মর্দ্যালে
পমরদিবন

[২.২.১] মনর্ বামরত সিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ
করা
[২.৩.১] প্রমিক্ষণ প্রাপ্ত মিক্ষক

তারিখ
সিংখ্যা

[২.৪.১] পমরদমিবত মর্দ্যালে

সিংখ্যা

[২.৫] ই-মণনটণরিং ণেপ্টেপ্টম
ণিদ্যালয় িণরদেিন

[২.৫.১] ই-মণনটণরিং ণেপ্টেপ্টমর
আওতায় িণরদণেিত ণিদ্যালয় েিংখ্যা

েিংখ্যা

[২.৬] প্রিাপ অনুর্ােী অমিস
পমরদিবন
[২.৭] মিক্ষকয়দর আইমসটি
প্রমিক্ষণ
[৩.১] স্কুল ভলয় ল ইিপ্রু য়িন্ট
প্ল্যান র্াস্তর্ােন (SLIP)
[৩.২] ণিদ্যালয় রুটিন সমপ্টেন্যান্স

[২.৬.১] পমরদমিবত অমিস

সিংখ্যা

[২.৭.১] আইমসটি প্রমিক্ষণ প্রাপ্ত
মিক্ষক
[৩.১.১] মিপ এর আওতাে িরাদ্দকৃত
অপ্টথ ির যথাযথভাপ্টি ব্যয়
[৩.২.১] ণিদ্যালয় রুটিন সমপ্টেন্যান্স
এর আওতায় িরাদ্দকৃত অপ্টথ ির
যথাযথভাপ্টি ব্যয়
[৩.৩.১] আওতাধীন দপ্তরেমূহপ্টর
অণিে প্রধানপ্টদর ণনপ্টয় েভার
আপ্টয়াজন
[৩.৪.১] অনুমিত এসএিমস'র স া

সিংখ্যা

[৩.৩] মাণেক েমন্বয় েভা
আপ্টয়াজন
[৩.৪] মর্দ্যালে ব্যর্স্থাপনাে
এসএিমস’র অিংিগ্রহন

%

কর্থসম্পাদন
সূচরকে র্ান

লক্ষ্যর্াৈা
(১০০%)

অর্থন

৪

৩0.১১.২০

-

৪

১৪৫৩

১৪৫৩

৩

১২০০০

-

৩

১২০00

-

৩

700

১৬০

৩

১২৮০

৩৫০

৪

১০০%

১০০%

র্ন্তব্য

প্রণেক্ষি চলমান
কপ্টরানাজণনত
কারপ্টি ণিদ্যালয়
িন্ধ
কপ্টরানাজণনত
কারপ্টি ণিদ্যালয়
িন্ধ

কায িক্রম চলমান
কায িক্রম চলমান

%
৪

১০০%

১০০%

৩

১২

3

৪

১৫০০০

৩৫২৫

সিংখ্যা
সিংখ্যা

ক্রর্পুর্িি
অর্থন

আবর্শ্যক ককৌশলগি উরেশ্য সমূহ, 20২০-2১
ককৌশলগি উরেশ্য

কার্ থক্রর্

কর্থসম্পাদন সূচক

একক

[1] দাপ্তর্েক
কর্থকারে স্বচ্ছিাবৃর্ি
ও র্বাবর্দর্হ
র্নর্িিকেণ

[1.1] বার্ষ থক কর্থসম্পাদন
চুর্ি বাস্তবায়ন

[১.১.১] এর্িএ’ে সকল ত্রৈর্ার্সক
প্রর্িরবদন ওরয়বসাইরে প্রকার্শি
[১.১.২] এর্িএ টিরর্ে র্ার্সক সভাে র্সিান্ত
বাস্তবার্য়ি

র্নঘন্টা

[১.২] শুিাচাে/উত্তর্ চচ থাে
র্বষরয় অিংশীর্নরদে সারর্
র্ির্বর্নর্য়
[১.৩] অর্ভরর্াগ প্রর্িকাে
ব্যবস্থা র্বষরয় কসবা
গ্রহীিা/অিংশীর্নরদে
অবর্হিকেণ
[১.৪] কসবা প্রদান
প্রর্িশ্রুর্ি র্বষরয় কসবা
গ্রহীিারদে অবর্হিকেণ
[2] কর্থসম্পাদরন
গর্িশীলিা আনয়ন ও
কসবাে র্ান বৃর্ি

সিংখ্যা

কর্থসম্পাদন
সূচরকে র্ান

লক্ষ্যর্াৈা (১০০%)

অর্থন

২

৪

১

১

১২

৪

২

৪

১

২

৪

১

১

সিংখ্যা
[১.২.১] র্ির্বর্নর্য় সভা অনুর্িি
সিংখ্যা
[১.৩.১] অবর্হিকেণ সভা আরয়ার্র্ি

[১.৪.১] অবর্হিকেণ সভা আরয়ার্র্ি

সিংখ্যা

২

৪

[২.১] ই-নর্র্ বাস্তবায়ন

[২.১..১] ই-নর্র্রি কর্াে র্নষ্পর্ত্তকৃি

%

২

৮০%

[২.২] উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন
উরযাগ বাস্তবায়ন
[২.৩] কর্থচার্েরদে প্রর্শক্ষ্ণ
প্রদান

[২.২.১] নূন্যির্ একটি উদ্ভাবনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন
উরযাগ চালুকৃি
[২.৩.১] প্ররিযক কর্থচার্েে র্ন্য প্রর্শক্ষ্ণ
আরয়ার্র্ি
[২.৩.২] ১০ কগ্রড ও িদু্র্ধ্থ প্ররিযক
কর্থচার্েরক এর্িএ র্বষরয় প্রদত্ত প্রর্শক্ষ্ণ
[২.৪.১] নূযনির্ একটি আওিাধীন দপ্তে/
একর্ন কর্থচার্েরক এর্িএ বাস্তবায়রনে
র্ন্য প্ররনাদনা প্রদানকৃি

সিংখ্যা

২

১৫.০২.২০২১

র্নঘন্টা

২

৪০

র্নঘন্টা

১

৫

৫

সিংখ্যা

১

১

-

[২.৪] এর্িএ বাস্তবায়রন
প্ররনাদনা প্রদান

৮০%
১০

ক্রর্পুর্িি অর্থন

র্ন্তব্য

ককৌশলগি উরেশ্য

কার্ থক্রর্

[৩] আর্র্ থক ও সম্পদ
ব্যবস্থাে উন্নয়ন

[৩.১] বার্ষ থক ক্রয়
ির্েকল্পনা বাস্তাবয়ন
[৩.২] বার্ষ থক উন্নয়ন
কর্থসূর্চ (এর্ডর্ি)/বারর্ে
বাস্তবায়ন
[৩.৩] অর্ডে আির্ত্ত
র্নষ্পর্ত্ত কার্ থক্ররর্ে উন্নয়ন
[৩.৪] হালনাগাদকৃি
স্থাবে ও অস্থাবে সম্পর্ত্তে
িার্লকা উর্ধ্থিন অর্িরস
কপ্রেণ

কর্থসম্পাদন সূচক

একক

কর্থসম্পাদন
সূচরকে র্ান

লক্ষ্যর্াৈা (১০০%)

অর্থন

১

-

-

[৩.১.১] ক্রয় ির্েকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয়
সম্পার্দি

%

[৩.১.২] বার্ষ থক উন্নয়ন কর্থসূর্চ
(এর্ডর্ি)/বারর্ে বাস্তবার্য়ি

%

২

১০০%

১০০%

[৩.১.৩] অর্ডে আির্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃি

%

২

৫০

0

িার্েখ

১

১৫.১২.২০২০

-

[৩.১.৪] হালনাগাদকৃি স্থাবে ও অস্থাবে
সম্পর্ত্তে িার্লকা উর্ধ্থিন অর্িরস কপ্রর্েি

ক্রর্পুর্িি অর্থন

স্বাক্ষণরত/১০/১১/২০২০
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