
মাধ্যমমক ও উচ্চ মলক্ষা অমিদপ্তরািীন মাঠ পয যায়ের কায যােমূয়র বাম যক কম যম্পাদন চুমির অগ্রগমি প্রমিয়বদন ছক 

(দপ্তয়রর নাম) রকামর গগৌরনদী কয়জ, গগৌরনদী, বমরলা এর ২০২১-২০২২ অর্ যবছয়রর কম যম্পাদন চুমির ২ে প্রামিয়কর (অয়টাবর-      ) অগ্রগমি 

গকলন-৩  

গকৌলগি উয়েশ্য, অগ্রামিকার, কায যক্রম,কম যম্পাদন সূচক,ক্ষযমাত্রা ও অজযনমূ 

কম যম্পাদন 

গক্ষত্র 

মান কায যক্রম কম যম্পাদন  

সূচক 

একক কম য- 

ম্পাদন 

সূচয়কর 

মান  

ক্ষযমাত্রা/ 

অজযন  

২০২১-২০২২ অর্ যবছয়রর ক্ষযমাত্রা/মনন যেক চমান মিব্য 

অািারণ অমি উত্তম উত্তম চমি মান  চমি    

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

এমপএ প্রস্তুিকারী অমিয়র কায যক্রম (১০০ নম্বর)  

 

 

 

 

 

 

 

১. সুষ্ঠুভায়ব 

একায়ডমমক 

কায যক্রম 

পমরচানা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

 

 

১.১ ক্লাল গ্রন(িত্বীে 

ও ব্যবামরক) 

১.১.১ উচ্চ মাধ্যমমক 

১ম বয় য গৃীি ক্লাল  

ংখ্যা  ৫ ক্ষযমাত্রা ৬২০ ৬০০ ৫৮০ ৫৬০ ৫৫০   

অজযন ১১০     

১.১.২ উচ্চ মাধ্যমমক 

২ে বয় য গৃীি ক্লাল 

ংখ্যা ৪ ক্ষযমাত্রা ৩১০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০   

অজযন ৩০     

১.১.৩ স্দািক(পাল) ংখ্যা ৩ ক্ষযমাত্রা ২৮০ ২৬৫ ২৫০ ২৪০ ২৩০   

অজযন ৫৪     

১.১.৪ স্দািক(ম্মান) ংখ্যা ৩ ক্ষযমাত্রা ৪৮০ ৪৫০ ৪৪০ ৪৩০ ৪২০   

অজযন ১২০     

 

 

 

১.২ মলক্ষার্ী 

মূল্যােন 

১.২.১ উচ্চ মাধ্যমমক 

১ম বয় য মূল্যােন 

ংখ্যা ৩ ক্ষযমাত্রা ২ ১      

অজযন ............ 

১.২.২ উচ্চমাধ্যমমক 

২ে বয় য মূল্যােন  

ংখ্যা ৩ ক্ষযমাত্রা ২ ১      

অজযন .... 

১.২.৩ স্দািক(পাল) 

মূল্যােন 

ংখ্যা ২ ক্ষযমাত্রা ৩ ২ ১      

অজযন ১ (এযাাইনয়মন্ট পয়ধামিয়ি) 

১.২.৪ স্দািক(ম্মান) 

মূল্যােন  

ংখ্যা ২ ক্ষযমাত্রা ৩ ২ ১     

অজযন ১ 

 

 

২. প্রলামনক 

দক্ষিা, স্বচ্ছিা 

ও কায যকর 

মমনটমরং 

ব্যবস্থা 

মনমিিকরণ 

 

 

 

 

২৫ 

২.১ একায়ডমমক 

কযায়ন্ডার 

২.১.১ কযায়ন্ডার  

প্রনীি  

িামরখ ৪ ক্ষযমাত্রা ৩১ মডয়ম্বর ৫ জানুোরী ১০ জানুোমর ১৫ জানুোমর ২০ জানুোমর    

অজযন ৩০ মডয়ম্বর 

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

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

২.২ মভমজল্যান্স 

টীম  

২.২.১ মভমজল্যান্স 

টীম গঠিি  

িামরখ ৪ ক্ষযমাত্রা ১ জুাই ৫ জুাই ১০ জুাই ১৫ জুাই ২০ জুাই   

অজযন ১ জুাই  -------- ------ ------ ------- 

২.২.২ দামখকৃি 

মরয়পাট য  

ংখ্যা ৪ ক্ষযমাত্রা ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০   

অজযন ৪৫     

২.৩ এমপএ 

বাস্তবােন  

২.৩.১ ওয়েবাইয়ট 

প্রকাল  

ংখ্যা ৪ ক্ষযমাত্রা ৪       

অজযন ১     

২.৩.২ মামক ভা  

অনুমষ্ঠি  

ংখ্যা ৩ ক্ষযমাত্রা ১২ ১১ ১০ ৯ ৮    

অজযন ৩     

২.৪ শুধাচার মবয়ে 

অংলীজয়নর য়ে ভা   

২.৪.১ মিমবমনমে 

ভা  

ংখ্যা ৩  ক্ষযমাত্রা ২ ১     

 

 

 

অজযন .......     

           -১ 



 

কম যম্পাদন 

গক্ষত্র 

মান কায যক্রম কম যম্পাদন  

সূচক 

একক কম য- 

ম্পাদন 

সূচয়কর 

মান  

ক্ষযমাত্রা/ 

অজযন  

২০২১-২০২২ অর্ যবছয়রর ক্ষযমাত্রা/মনন যেক চমান মিব্য 

অািারণ অমি উত্তম উত্তম চমি মান  চমি    

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

৩. মলক্ষা 

কায যক্রম 

পমরচানা 

২০ ৩.১ াংস্কৃমিক 

প্রমিয়যামগিা 

াংস্কৃমিক 

প্রমিয়যামগিা অনুমষ্ঠি 

ংখ্যা ৬ ক্ষযমাত্রা  ৫ ৪ ৩ ২ ১   

অজযন ১       

৩.২ বাম যক মলক্ষা ির  বাম যক মলক্ষা ির  

অনুমষ্ঠি 

িামরখ ৪ ক্ষযমাত্রা ১০ গিব্রুোমর ১৫ গিব্রুোমর ২০ গিব্রুোমর ২৮ গিব্রুোমর ১০ মাচ য    

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

৩.৩ বাম যক মমাদ ও 

পূজা  

বাম যক মমাদ ও পূজা 

অনুমষ্ঠি  

িামরখ ৬ ক্ষযমাত্রা ৩১ মডয়ম্বর ১৫ জানুোমর ২০ জানুোমর ২৫ জানুোমর ৩০ জানুোমর   

অজযন ২৫         

৩.৪ কয়জ বাম যকী 

প্রকাল  

কয়জ বাম যকী 

প্রকামলি  

িামরখ ৪ ক্ষযমাত্রা ৩১ মডয়ম্বর ১০ জানুোমর ১৫ জানুোমর ২০ জানুোমর ২৫ জানুোমর   

অজযন ১৬ মডয়ম্বর -------- ---- ----- --------     

৪.  মবমভন্ন 

প্রমলক্ষণ প্রদান 

জনয়চিনিা 

তিরী ও 

অমভবাবক 

মায়বল 

আয়োজন  

১৫ ৪.১ প্রমলক্ষণ প্রদান  ৪.১.১ ইনাউজ 

আইমটি গেমনং  

ংখ্যা ৫ ক্ষযমাত্রা ২ ১ ----- ------ --------   

অজযন -------       

৪.১.২ ইনাউজ 

সৃজনলী গেমনং  

ংখ্যা ৪ ক্ষযমাত্রা ২ ১ --- ----- ----------   

অজযন -------       

৪.২ জনয়চিনিা  

তিরী  

মাদক ও ন্ত্রায়র মবরুয়ধ 

জনয়চিনিা তিরীর 

য়ক্ষয মিয়ট ব্যানার 

তিরী ও মবিরণ  

িামরখ ৩ ক্ষযমাত্রা ৩১ আগস্ট  ১৫ গয়েম্বর ৩০ গয়েম্বর ১৫ অয়টাবর  ৩০ অয়টাবর    

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

৪.৩ অমভবাকক মায়বল  অমভবাবক মায়বল 

আয়োজন  

ংখ্যা ৩ ক্ষযমাত্রা ২ ১ ----- -------- -------   

অজযন ১        

 

৫. স্বাস্থয 

ামব যক 

পমরয়বলগি 

উন্নেন  

১৫  ৫.১ মবশুধ পামন 

মনমিিকরণ 

 কয়য়জ ইয়কমেক 

মিল্টার স্থাপন 

ংখ্যা ৫ ক্ষযমাত্রা ১       

অজযন ১       

৫.২ বৃক্ষ গরাপণ  িজ, বনজ ও ঔমি 

গাছ গরাপণ  

 

ংখ্যা ৫ ক্ষযমাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অজযন ১০০        

৫.৩ পেমনস্কালন ব্যবস্থা 

উন্নমিকরণ 

াি গিাোর জন্য 

গবমন স্থাপন ও 

গেয়নজ ংস্কার  

ংখ্যা  ৫ ক্ষযমাত্রা ৭  ৬ ৫ ৪ ৩   

অজযন  ৭       

           -২ 

 

 

 10/01/2022   

 

 


