প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়ের উদ্ভাবনী উয়যায়গর তামলকা (২০২০-২০২১)

ক্রমিক

ইয়নায়েিন আইমিো প্রদানকারী

১

যিাোঃ আকরাি-আল-যহায়সন
মসমনের সমিব, প্রাথমিক ও
গণমিক্ষা িন্ত্রণালে।

২

মমাোঃ তাজুল ইসলাম
অতততিক্ত সতিব (প্রশাসন)
প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালে।

৩
৪

ঐ
ইয়নায়েিন টিি

৫

ইয়নায়েিন টিি

৬

ইয়নায়েিন টিি

৭

ইয়নায়েিন টিি

৮

ইয়নায়েিন টিি
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দামেত্বপ্রাি কিমকতমা
( যে কিমকতমার যনতৃয়ত্ব সম্পামদত হয়ব তার নাি
ও পদবী)

প্রতযামিত ফলাফল
(কােটি সম্পন্ন হয়ল গুণগত বা
পমরিানগত কী পমরবতমন আসয়ব)

পমরিাপ
(প্রতযামিত ফলাফল
ততমর হয়েয়ে মক না তা
পমরিায়পর িািানদন্ড)

০১/০৭/২০২০
যথয়ক
৩০/০৬/২০২১

সকল কিমকতমা

প্রাথমিক মবযালয়ের প্রমতটি
োত্র/োত্রী প্রমতমদন একটি কয়র
বাাংলা ও একটি কয়র ইাংয়রেী িব্দ
মিখয়ব

মবযালয়ের োত্র/োত্রীয়দর
িব্দ োন্ডার োিাই করণ

০১/০৭/২০২০
যথয়ক
৩০/০৬/২০২১

সকল কিমকতমা

িহািারী কয়রানা োইরায়সর
আক্রিন যথয়ক সুরক্ষা মবষেক
মিক্ষক-মিক্ষাথীগণ ধারণা পায়ব।

সয়িতনা বৃমি

সকল কিমকতমা

ঘয়র বয়স যথয়ক মিক্ষাথীগণ
পাঠ্যসূমি অনুোেী মিক্ষা কাে মক্রি
অব্যাহত থাকয়ব

পাঠ্যসূমি সম্পন্ন করয়ত
পারয়ব

১। িয়নাোরা ইিরাত, যুগ্মসমিব (প্রিাসন)
২। ি. যিাোঃ িাহবুবুর রিীদ, উপসমিব (প্রিা-২)
৩। যিাোঃ মসরাজুল ইসলাি, মসয়টি এনামলট।

যটায়র রমক্ষত সকল িালািায়লর
সঠিক মহসাব মনমিত হয়ব।

যটার পমরদিমন

১। িয়নাোরা ইিরাত, যুগ্মসমিব (প্রিাসন)
২। নােিা যিখ, উপসমিব (মবযালে-১)
৩। প্রয়কৌ: মোঃ িহীদুল ইসলাি, যপ্রাগ্রািার

যসবা প্রদান এবাং গ্রহয়ণর সিে ও
খরি কিয়ব।

ইয়নায়েিন কাে মক্রি সাংক্রান্ত কিমকতমাবৃন্দ

িন্ত্রণালয়ের কিমপমরয়বি উন্নেয়নর
েন্য ক্ষুদ্র উন্নেন প্রকল্প (SIP)
বাস্তবােন সহে হয়ব ।

উন্নত কিমপমরয়বি।

ইয়নায়েিন কাে মক্রি সাংক্রান্ত কিমকতমাবৃন্দ

সৃেনিীলতা ও উদ্ভাবনী উয়যাগ
বাড়য়ব

িন্ত্রণালেসহ অধীনস্ত
দির/অমধদির কতৃমক
প্রণীত উদ্ভাবনী ধারণা

সকল কিমকতমা

এ যপাট মায়ল প্রাথমিক মিক্ষা
সাংক্রান্ত সকল খবর প্রকাি করা
হয়ব।

প্রকাতশত খবরিি সংখ্যা

প্রস্তামবত মবষে
(গৃহীতব্য কায়ের নাি)

বাস্তবােনকাল
(শুরু ও সিামির
তামরখ)

ওোন যি ওোন ওোিম (one
day one word)
োর্চমোল প্ল্যাটফিম ব্যবহার কয়র
মিক্ষক-মিক্ষাথীয়দ যকামেি১৯ যিাকায়বলাে সন্মুখ ধারণা
প্রদান
অনলাইন প্ল্যাটফমম ব্যবহাি
করি পাঠদান কার্ মক্রম িালু
িাখা
অনলাইন যটার ম্যায়নেয়িন্ট
অনলাইয়নর িাধ্যয়ি মবয়দি
গিয়ন ইচ্ছুক োত্র/োত্রীয়দর
প্রাথমিক মিক্ষা সিাপনীর
ম
ইাংয়রমে োষাে সাটিমফয়কট
যপ্ররণ।
Small Improvement
Project (SIP) এর তামলকা
ততমর।
অধীনস্ত দির ও সাংস্থাগুয়লার
উদ্ভাবনী ধারণা ও উয়যাগ
পমরদিমন ও মূল্যােন
অনলাইন মনউেয়পাট মাল

০১/০৭/২০২০
যথয়ক
৩০/০৬/২০২১
০১/০৭/২০২০
যথয়ক
৩০/০৬/২০২১
০৩/১১/২০২০
যথয়ক
৩০/০৬/২০২১
০১/০৭/২০২০
যথয়ক
৩১/১২/২০২০
০১/০৭/২০২০
যথয়ক
৩০/০৬/২০২১
৩১/১২/২০২০
যথয়ক
৩০/০৬/২০২১

সহেীকরণকৃত যসবা
(APA)

