
মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমিদপ্তরািীন মাঠ পর্ যায়ের কার্ যালেসমূয়ের বামষ যক কম যসম্পাদন চুমির অগ্রগমি প্রমিয়বদন ছক 

(দপ্তয়রর নাম) সরকামর গগৌরনদী কয়লজ, গগৌরনদী, বমরিাল এর ২০২১-২০২২ অর্ যবছয়রর কম যসম্পাদন চুমির জুলাই-য়সয়েম্বর প্রামিয়কর অগ্রগমি 

গসকিন-৩  

গকৌিলগি উয়েশ্য, অগ্রামিকার, কার্ যক্রম,কম যসম্পাদন সূচক,লক্ষযমাত্রা ও অজযনসমূে 

কম যসম্পাদন 

গক্ষত্র 

মান কার্ যক্রম কম যসম্পাদন  

সূচক 

একক কম যস- 

ম্পাদন 

সূচয়কর 

মান  

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন  

২০২১-২০২২ অর্ যবছয়রর লক্ষযমাত্রা/মনন যেক চলমান মিব্য 

অসািারণ অমি উত্তম উত্তম চলমি মান  চলমি    

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

এমপএ প্রস্তুিকারী অমিয়সর কার্ যক্রম (১০০ নম্বর)  

 

 

 

 

 

 

 

১. সুষু্ঠভায়ব 

একায়েমমক 

কার্ যক্রম 

পমরচালনা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

 

 

১.১ ক্লাি গ্রেন(িত্বীে 

ও ব্যবোমরক) 

১.১.১ উচ্চ মাধ্যমমক 

১ম বয়ষ য গৃেীি ক্লাি  

সংখ্যা  ৫ লক্ষযমাত্রা ৬২০ ৬০০ ৫৮০ ৫৬০ ৫৫০   

অজযন ২১০     

১.১.২ উচ্চ মাধ্যমমক 

২ে বয়ষ য গৃেীি ক্লাি 

সংখ্যা ৪ লক্ষযমাত্রা ৩১০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০   

অজযন ২২৪     

১.১.৩ স্নািক(পাি) সংখ্যা ৩ লক্ষযমাত্রা ২৮০ ২৬৫ ২৫০ ২৪০ ২৩০   

অজযন ১২৮     

১.১.৪ 

স্নািক(সম্মান) 

সংখ্যা ৩ লক্ষযমাত্রা ৪৮০ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০   

অজযন ১৩৮     

 

 

 

১.২ মিক্ষার্ী 

মূল্যােন 

১.২.১ উচ্চ মাধ্যমমক 

১ম বয়ষ য মূল্যােন 

সংখ্যা ৩ লক্ষযমাত্রা ২ ১      

অজযন ১  (অযাসাইনয়মন্ট পদ্ধমিয়ি)  

১.২.২ উচ্চমাধ্যমমক 

২ে বয়ষ য মূল্যােন  

সংখ্যা ৩ লক্ষযমাত্রা ২ ১      

অজযন ১  (অযাসাইনয়মন্ট পদ্ধমিয়ি) 

১.২.৩ স্নািক(পাি) 

মূল্যােন 

সংখ্যা ২ লক্ষযমাত্রা ৩ ২ ১      

অজযন --------- 

১.২.৪ 

স্নািক(সম্মান) 

মূল্যােন  

সংখ্যা ২ লক্ষযমাত্রা ৩ ২ ১     

অজযন ------ 

 

 

২. প্রিাসমনক 

দক্ষিা, 

স্বচ্ছিা ও 

কার্ যকর 

মমনটমরং 

ব্যবস্থা 

মনমিিকরণ 

 

 

 

 

২৫ 

২.১ একায়েমমক 

কযায়লন্ডার 

২.১.১ কযায়লন্ডার  

প্রনীি  

িামরখ ৪ লক্ষযমাত্রা ৩১ মেয়সম্বর ৫ জানুোরী ১০ জানুোমর ১৫ জানুোমর ২০ জানুোমর    

অজযন    -- ---- ------- ------ ----- ----- 

২.১.২ বাস্তবামেি িামরখ ৩ লক্ষযমাত্রা ১ জানুোমর ৬ জানুোমর ১১ জানুোমর ১৬ জানুোমর ২১ জানুোমর   

অজযন ------- -------- --------- ------- -------- 

২.২ মভমজল্যান্স 

টীম  

২.২.১ মভমজল্যান্স 

টীম গঠিি  

িামরখ ৪ লক্ষযমাত্রা ১ জুলাই ৫ জুলাই ১০ জুলাই ১৫ জুলাই ২০ জুলাই   

অজযন ১ জুলাই  -------- ------ ------ ------- 

২.২.২ দামখলকৃি 

মরয়পাট য  

সংখ্যা ৪ লক্ষযমাত্রা ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০   

অজযন ৬৪     

২.৩ এমপএ 

বাস্তবােন  

২.৩.১ ওয়েবসাইয়ট 

প্রকাি  

সংখ্যা ৪ লক্ষযমাত্রা ৪       

অজযন ----     

২.৩.২ মামসক সভা  

অনুমষ্ঠি  

সংখ্যা ৩ লক্ষযমাত্রা ১২ ১১ ১০ ৯ ৮    

অজযন ৩     

২.৪ শুদ্ধাচার মবষয়ে 

অংিীজয়নর সয়ে সভা   

২.৪.১ মিমবমনমে 

সভা  

সংখ্যা ৩  লক্ষযমাত্রা ২ ১     

 

 

 

অজযন ১     



কম যসম্পাদন 

গক্ষত্র 

মান কার্ যক্রম কম যসম্পাদন  

সূচক 

একক কম যস- 

ম্পাদন 

সূচয়কর 

মান  

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন  

২০২১-২০২২ অর্ যবছয়রর লক্ষযমাত্রা/মনন যেক চলমান মিব্য 

অসািারণ অমি উত্তম উত্তম চলমি মান  চলমি    

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

৩. সেমিক্ষা 

কার্ যক্রম 

পমরচালনা 

২০ ৩.১ সাংস্কৃমিক 

প্রমিয়র্ামগিা 

সাংস্কৃমিক 

প্রমিয়র্ামগিা 

অনুমষ্ঠি 

সংখ্যা ৬ লক্ষযমাত্রা  ৫ ৪ ৩ ২ ১   

অজযন ১       

৩.২ বামষ যক মিক্ষা 

সির  

বামষ যক মিক্ষা সির  

অনুমষ্ঠি 

িামরখ ৪ লক্ষযমাত্রা ১০ গিব্রুোমর ১৫ 

গিব্রুোমর 

২০ গিব্রুোমর ২৮ গিব্রুোমর ১০ মাচ য    

অজযন --------- --------- --------- --------- -------   

৩.৩ বামষ যক মমলাদ ও 

পূজা  

বামষ যক মমলাদ ও 

পূজা অনুমষ্ঠি  

িামরখ ৬ লক্ষযমাত্রা ৩১ মেয়সম্বর ১৫ 

জানুোমর 

২০ জানুোমর ২৫ জানুোমর ৩০ জানুোমর   

অজযন --------- ---------- -------- ------- ---------   

৩.৪ কয়লজ বামষ যকী 

প্রকাি  

কয়লজ বামষ যকী 

প্রকামিি  

িামরখ ৪ লক্ষযমাত্রা ৩১ মেয়সম্বর ১০ 

জানুোমর 

১৫ জানুোমর ২০ জানুোমর ২৫ জানুোমর   

অজযন ------- -------- ---- ----- --------     

৪.  মবমভন্ন 

প্রমিক্ষণ 

প্রদান 

জনসয়চিনিা 

তিরী ও 

অমভবাবক 

সমায়বি 

আয়োজন  

১৫ ৪.১ প্রমিক্ষণ প্রদান  ৪.১.১ ইনোউজ 

আইমসটি গেমনং  

সংখ্যা ৫ লক্ষযমাত্রা ২ ১ ----- ------ --------   

অজযন -------       

৪.১.২ ইনোউজ 

সৃজনিীল গেমনং  

সংখ্যা ৪ লক্ষযমাত্রা ২ ১ --- ----- ----------   

অজযন -------       

৪.২ জনসয়চিনিা  

তিরী  

মাদক ও সন্ত্রায়সর 

মবরুয়দ্ধ 

জনসয়চিনিা 

তিরীর লয়ক্ষয 

মলিয়লট ব্যানার 

তিরী ও মবিরণ  

িামরখ ৩ লক্ষযমাত্রা ৩১ আগস্ট  ১৫ 

গসয়েম্বর 

৩০ 

গসয়েম্বর 

১৫ অয়টাবর  ৩০ অয়টাবর    

অজযন  ১৪ আগস্ট  ---- ---- ------- ----   

৪.৩ অমভবাকক 

সমায়বি  

অমভবাবক সমায়বি 

আয়োজন  

সংখ্যা ৩ লক্ষযমাত্রা ২ ১ ----- -------- -------   

অজযন ১        

 

৫. স্বাস্থয 

সামব যক 

পমরয়বিগি 

উন্নেন  

১৫  ৫.১ মবশুদ্ধ পামন 

মনমিিকরণ 

 কয়লয়জ ইয়লকমেক 

মিল্টার স্থাপন 

সংখ্যা ৫ লক্ষযমাত্রা ১       

অজযন ১       

৫.২ বৃক্ষ গরাপণ  িলজ, বনজ ও 

ঔষমি গাছ গরাপণ  

 

সংখ্যা ৫ লক্ষযমাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অজযন ১০০        

৫.৩ পেমনস্কািন 

ব্যবস্থা উন্নমিকরণ 

োি গিাোর জন্য 

গবমসন স্থাপন ও 

গেয়নজ সংস্কার  

সংখ্যা  ৫ লক্ষযমাত্রা ৭  ৬ ৫ ৪ ৩   

অজযন  ৭       

 

 


