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(Overview of the Performance of Govt. Rajendra College, Faridpur) 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ ও ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

• সাম্প্ররতক বছরসমূদের (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূেঃ  

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়য়র র্াাংব াং এ ঢা া অঞ্চয়ল ৭ম স্থান অজজন,উচ্চমাধ্যবম  পরীক্ষায় পায়ের হার গয়ে 

প্রায় ৮৩%,এ ায়েবম   ্ায়লন্ডার প্রনয়ণ,বিক্ষা ও েহবিক্ষা  ার্ জক্রয়মর েফল িাস্তিায়ন এিাং বিক্ষন 

িান্ধি পবরয়িি বনবিত রণ,মাবিবমবেয়া ক্লােরূয়ম রূপান্তর  রণ,ছাত্র-ছাত্রীয়ের িায়য়ায়মবি  হাবজরা চালু 

 রণ। 

• সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূেঃ 

আইবেটি বিষয়য়র বিয়িষজ্ঞ বিক্ষয় র অভাি এিাং আইবেটি ল্যায়ির স্বল্পতা। অপর্ জাপ্ত অি াঠায়মা (যর্মন- 

প্রিােবন  ভিন, এ ায়েবম  ভিন, এক্সাম হল, অবেটবরয়াম,  ্াবিন)। মাবিবমবেয়া ক্লাে রূম োংরক্ষণ, 

িায়য়ায়মবি  হাবজরা ও ম্যায়েজ বনবিত  রণ, ইিারয়নট ও ওয়য়িোইট োংরক্ষণেহ বিবিধ  ায়জ 

তহবিয়লি স্বল্পতা। তৃতীয় ও চতুর্ জ যেবণর জনিয়লর অভাি। 

• ভরবষ্যৎ পররকল্পনাঃ 

চযাদলঞ্জসমূে সমাকাদবলা এবাং রশক্ষার সারব িক মাদনান্নদয়র জদে কদলজ প্রশাসদনর রনদনাি পররকল্পনা রদয়দছঃ- 

বিক্ষ   ম জ তজাগয়ণর আইবেটি বিষয়য় েক্ষতা বৃবির জন্য ইন-হাউজ প্রবিক্ষণ চালু রাখােহ উহা উন্নত 

 রয়ণর ব্যিস্থা রণ। বেবজটাল িাাংলায়েি বিবনম জায়ণ ছাত্র- ছাত্রীয়ের আইবেটিয়ত েক্ষ  রার পািাপাবি 

আন্তজজাবত  মায়ন উন্নীত রণ য়ল্প এ ায়েবম   ার্ জক্রম ও েহবিক্ষা  ার্ জক্রয়মর েফল িাস্তিায়ন  রা। 

বিখন িান্ধি পবরয়িি বনবিত রয়ণ বিক্ষ  ছাত্র-ছাত্রী েম্প জ সুদৃঢ়  রা। ইভটিবজাং, মাে  ও জবিিাে 

মুক্ত বিক্ষা পবরয়িি গয়ে যতালা। 

 

• ২০২২-২০২৩ অর্ িবছদর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূেঃ 

১. এ ায়েবম   ্ায়লন্ডার প্রনয়ণ ও উহা িাস্তিায়ন 

২. েহবিক্ষা  ার্ জক্রয়মর েফল িাস্তিায়ন 

৩. উচ্চ মাধ্যবময়  পায়ের হার ৯০% এর উয়িজ রাখা 

৪. বিখন িান্ধি পবরয়িি বনবিত রণ 

৫. ননবত  গুণািবল সুোংহত রয়ণ পেয়ক্ষপ গ্রহণ 

৬. ই-ফাইবলাং এর পবরবধ বৃবি  রণ 

৭. িায়জট িাস্তিায়য়নর েক্ষতা বৃবি এিাং েম্পে ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন 

৮. ইভটিবজাং, মাে  ও জবিিাে মুক্ত বিক্ষা  ্াম্পাে গয়ে যতালা 

 . বগ্রন  ্াম্পাে িাস্তিায়ন  

৯. ন লমুক্ত পরীক্ষা য ন্দ্র  ার্ জ র রাখা 

১০. বেবজটাল  ্াম্পাে িাস্তিায়ন 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

 

সরকারর েপ্তর সমূদের প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরেতা সজারোর করা, সুশাসন সাংেতকরণ  এবাং সম্পদের 

র্র্ার্র্ ব্যবোর রনরিতকরদণর মাধ্যদম রূপকল্প-২০৪১ (Vision-2041) এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

 

অধ্যক্ষ, সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, ফররেপুর 

(সরকারর রায়জন্দ্র কদলজ, ফররেপুর এর প্ররতরনরধ রেসাদব) 

 

 

এবাং 

 

 

পররচালক, মাধ্যরমক ও উচ্চরশক্ষা, ঢাকা অঞ্চল 

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর রশক্ষা মন্ত্রণালয় এর োরয়দে রনদয়ারজত মাননীয় মন্ত্রীর 

প্ররতরনরধ রেসাদব মোপররচালক, মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরধেপ্তর, ঢাকা এর পদক্ষ) 

২০২২ সাদলর জুন মাদসর ৩০ তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত েদলা। 
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এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ রননরলরেত রবষয়সমূদে সম্মত েদলন: 

 

সসকশন ১: 

সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, ফররেপুর এর সাধারণ কার্ িাবরল 

১.১  সাধারণ কার্ িাবরল   

১) কদলদজর একাদেরমক কযাদলন্ডার প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন 

২) রভরজদলন্স টীম গঠন, ক্লাস মরনটররাং, ররদপাট ি মূল্যায়ন ও ব্যবস্থা গ্রেণ 

৩) রবরভন্ন আদবেন ও অরভদর্াগ রনষ্পরি  

৪) একাদেরমক করমটি ও বারষ িক রবরভন্ন অনুষ্ঠাদনর করমটি গঠন 

৫) তত্ত্বীয় ও ব্যবোররক ক্লাশ গ্রেণ 

৬) অভযন্তরীণ রবরভন্ন পরীক্ষা গ্রেণ 

৭) পরীক্ষা করমটির ফলাফল প্র াি ও রেসাব োরেল 

৮) রগ্রন কযাম্পাস বাস্তবায়দন পেদক্ষপ গ্রেণ  

৯) রশক্ষা সফর, বারষ িক রমলাে, ক্রীড়া ও সাাংস্কৃরত অনুষ্ঠান সম্পােন 

১০) মারিরমরেয়া সেরণকক্ষ সাংরক্ষণ 

১১) বারষ িক অরেট ররদপাট ি ততরর ও রনস্পরি 

১২) তনরতকতা রবষয়ক ও জরিবাে রবদরাধী ক্লাশ এবাং গ্রুপ রেসকাশন  

১৩) সর্ৌন েয়রারনর প্ররতকার  রবষয়ক ক্লাশ এবাং গ্রুপ রেসকাশন  

১৪) ANDD এর রনদে িশনা অনুর্ায়ী  ক্লাস ও গ্রুপ রেসকাশন 

১৫) নকলমুি পরীক্ষা সকন্দ্র কার্ িকর রাো 

১৬) ই-নরর্ বাস্তবায়ন, রেরজটাল সসবা  চালুকরণ 

১৭) কম িচারীদের প্ররশক্ষণ প্রোন 
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সসকশন ২: কম িসম্পােন পররকল্পনা 

কম িসম্পােদনর সক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনার 

পদ্ধরত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

(রবগত দুই অর্ িবছদরর) 

২০২২-২০২৩ অর্ িবছদরর লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক প্রদক্ষপন 

(আগামী দুই অর্ িবছদরর) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদন 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, ফররেপুর এর কার্ িক্রম (১০০ নম্বর) 

[১] প্রশাসরনক 

স্বচ্ছতা ও আরর্ িক 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা 

আনয়ন 

২৫ 

[১.১] একাদেরমক 

কযাদলন্ডার প্রণয়ন 

[১.১.১] কযাদলন্ডার 

প্রণয়নকৃত 
 তাররে ৩ 

৩০ 

জুলাই 

২৮ 

জুলাই 

উ.মা ক্লাস 

শুরুর ১৫ 

রেন পূদব ি 

উ.মা ক্লাস 

শুরুর ৫ রেন 

পূদব ি 

উ.মা ক্লাস 

শুরুর রেন  
- - 

উ.মা ক্লাস 

শুরুর ১৫ রেন 

পূদব ি 

উ.মা ক্লাস 

শুরুর ১৫ 

রেন পূদব ি 

[১.১.২] বাস্তবায়নকৃত 
 শতকরা ২ ৯০ ৯২ ৯৫ ৮৫ ৭৫ ৭০ <৭০ ৯৮ ৯৮০ 

[১.২] রভরজদলন্স টীম [১.২.১] রভরজদলন্স টীম 

গঠিত 
 তাররে ২ 

১ 

জানুয়ারর 

১ 

জানুয়ারর 

৩০  

জুন 
- - - - 

৩০  

জুন 

৩০  

জুন 

[১.২.২] ররদপাট ি োরেলকৃত 
 েসাংখ্যা ২ --১৫০ --১৫০ ১২১৬০ ১১১৫০ ১৪০    ১৩০ ১২০ ১২১৭০ ১৮০ 

[১.৩] আদবেন রনস্পরি [১.৩.১] আদবেন 

রনষ্পরিকৃত 
 সাংখ্যা ৩ ১৭০ ১৭০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৮০০ ৮০০ 

[১.৪] বারষ িক কম িসম্পােন 

চুরি (এরপএ) বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] এরপএ’র সকল 

তত্রমারসক প্ররতদবেন 

ওদয়বসাদট প্রকাশ 

 সাংখ্যা ১ - - ৪ ৩ - - - ৪ ৪ 

[১.৪.২] এরপএ টিদমর 

মারসক সভা অনুরষ্ঠত 
 সাংখ্যা ২ - - ১২ ১১ ১০ ৯ <৯ ১২ ১২ 

[১.৫] অভ্ন্তরীণ পরীক্ষা 

করমটির ফলাফল ও রেসাব 

োরেদলর সময় 

[১.৫.১] ফলাফল ও 

রেসাব োরেদলর সময় 

গৃেীত 

 রেন ৩ 
সমারপ্তর 

১০ রেন 

সমারপ্তর 

১০ রেন 

সমারপ্তর 

১০ রেন 

সমারপ্তর 

১৫ রেন 

সমারপ্তর 

২০ রেন 

সমারপ্তর 

২৫ রেন 

> সমারপ্তর 

২৫ রেন 

সমারপ্তর 

১০ রেন 

সমারপ্তর 

১০ রেন 

[১.৬] শুদ্ধাচার/উিম চচ িার 

রবষদয় অাংশীজনদের সদি 

মতরবরনময় 

[১.৬.১] মতরবরনময় 

অনুরষ্ঠত  সাংখ্যা ১ - - ২ ১ ১ -    - ২ ২ 

[১.৭] বারষ িক অরেট ররদপাট ি 

(অভযন্তরীন) 

[১.৭.১] ররদপাট ি 

োরেলকৃত 
 সাংখ্যা ২ ১ ১ ১ ১ - - - ২ ২ 

[১.৮] তথ্য অরধকার আইদন 

তথ্য প্রোন 

[১.৮.১] তথ্য প্রোনকৃত  
 সাংখ্যা ২ ৪০ ৪০ ২৪ ২২ ২০ - - ২৪ ২৪ 

[১.৯] যেিা প্রোন প্রবতশ্রুবত 

বিষয়য়  যেিাগ্রহীতায়ের 

অিবহত রণ 

[১.৯.১] রসটিদজন চাট িার 

প্রেশ িন ও োলনাগাে 

করণ 

 সাংখ্যা ২ - ২ ২ ১ - - <১ ২ ২ 
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কম িসম্পােদনর সক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনার 

পদ্ধরত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

(রবগত দুই অর্ িবছদরর) 

২০২১-২০২২ অর্ িবছদরর লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক প্রদক্ষপন 

(আগামী দুই অর্ িবছদরর) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদন 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, ফররেপুর এর কার্ িক্রম (১০০ নম্বর) 

[২] সুষ্ঠুভাদব 

একাদেরমক 

কার্ িক্রম 

পররচালনা 

২৫ 

[২.১] সেরণকদক্ষ পাঠোন 

(তত্ত্বীয়) 

[২.১.১]  উচ্চমাধ্যরমক ১ম 

িয়ষ জ মারিরমরেয়া 

/অনলাইদন পাঠোন 

সম্পারেত 

 সাংখ্যা ৩ ৭২০ ২০০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ <২১০০ ২৪০০ ২৪০০ 

[২.১.২] উচ্চমাধ্যরমক ২য় 

বদষ ি  গৃেীত ক্লাস  
 সাংখ্যা ৩ ৪৮০ ৮০০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ <১০৫০ ১২০০ ১২০০ 

[২.১.৩] স্নাতক (পাস) ১ম, 

২য় ও ৩য় িয়ষ জ   গৃেীত 

ক্লাস 

 সাংখ্যা ৩ ১২৭৫ ১২৭৫ ১৩০০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ <১১০০ ১৩৫০ ১৩৫০ 

[২.১.৪] স্নাতক (সম্মান) 

১ম, ২য় ৩য় ও ৪র্ ি বদষ ি  

গৃেীত ক্লাস (রবষয় প্ররত) 

 সাংখ্যা ৩ ২৮৮০ ১৪০০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০ ১২৫০০ <১২৫০০ ১৫০০০ ১৫০০০ 

[২.১.৫] স্নাতদকাির ১ম পব ি 

ও সশষ পব ি  গৃেীত 

ক্লাস(রবষয় প্ররত) 

 সাংখ্যা ৩ ১০৮০ ১০৮০ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ <৯৫০ ১১০০ ১১০০ 

[২.২] সেরণকদক্ষ পাঠোন 

(ব্যবোররক) 

[২.২.১] উচ্চমাধ্যরমক 

সেরণদত  গৃেীত ক্লাস 
 সাংখ্যা ৩ ১২০০ ১২০০ ৯০০ ৮৬০ ৮২০ ৭৯০ <৯০ ১০০০ ১০০০ 

[২.২.২] স্নাতক (পাস)/ 

(সম্মান) ও স্নাতদকাির 

সেরণদত  গৃেীত ক্লাস 

 সাংখ্যা ২ ৪৫০ ৪৫০ ৩৪০ ২৯০ ২৪০ ১৯০ <১৯০ ৩৪০ ৩৪০ 

[২.৩] একাদেরমক 

কযাদলন্ডার অনুর্ায়ী 

পরীক্ষা গ্রেণ ও ফলাফল 

প্রকাশ 

[২.৩.১] উচ্চমাধ্যরমক 

সেরণদত  গৃেীত পরীক্ষা  
 সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ৪ ৩ ২ ১ <১ ৪ ৪ 

 [২.৩.২] মারসক সেরণ 

পরীক্ষা রণদত গৃেীত পরীক্ষা  
 সসাংখ্যা ২ ৮ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ <৩ ৮      ৮৩০ 
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কম িসম্পােদনর সক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনার 

পদ্ধরত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

(রবগত দুই অর্ িবছদরর) 

২০২২-২০২৩ অর্ িবছদরর লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক প্রদক্ষপন 

(আগামী দুই অর্ িবছদরর) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদন 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, ফররেপুর এর কার্ িক্রম (১০০ নম্বর) 

[৩]  র্ জ র 

সেপাঠ্য কার্ িক্রম 

পররচালনা 

 

২৫ 

 

[৩.১] জাতীয় রেবস 

সমূে পালন 

[৩.১.১] জাতীয় রেবস 

সমূে পারলত 
 িত রা ১০ -- -- ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

[৩.২] বিবন্ধু ও 

মুরিযুদ্ধ 

[৩.২.১] বিবন্ধু ও 

মুরিদর্ােধা কন িার 

সমৃদ্ধকরন 

 োংখ্যা ২ -- -- ৪ ৩ ২ ১ <১ - - 

[৩.২.২] যেবমনার ও 

আয়লাচনােভা  
 োংখ্যা ২ -- ২৪ ১২ ১১ ১০ ৯ <৯ - - 

[৩.৩] রশক্ষাসফর [৩.৩.১] রশক্ষাসফর 

আদয়ারজত 
 সাংখ্যা ৩ ৪৬ - ১৫ ১৪ ১৩ ১২ <১২ ১৫ ১৫ 

[৩.৪] ধমীয় অনুষ্ঠান [৩.৪.১] বারষ িক রমলাে 

ও শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা 

আদয়ারজত 

 সাংখ্যা ২ -- -- ২ -- -- -- -- ২ ২ 

[৩.৫] রশক্ষার্ী উপরস্থরত 

রনরিতকরণ 

[৩.৫.১] োরজরা ররদপাট ি 

োরেলকৃত 
 সাংখ্যা ৩ ৭৫ ১৮০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ <১৫০ ১৮০ ১৮০ 

[৩.৬] রবএনরসরস, 

সরাভার স্কাউট, 

সরেরক্রদসন্ট ও 

বাধঁনষয়ক প্ররশক্ষণ  

[৩.৬.১] সস্বচ্ছা 

সসবকমূলক কার্ িক্রম 

পররচারলত 
 সাংখ্যা ৩ ১২০৮ ১২০৮ ১২১০ ১১০৯ ১০ ৯ <৯ ১২০ ১২ 
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কম িসম্পােদনর সক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনার 

পদ্ধরত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

(রবগত দুই অর্ িবছদরর) 

২০২২-২০২৩ অর্ িবছদরর লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক প্রদক্ষপন 

(আগামী দুই অর্ িবছদরর) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদন 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, ফররেপুর এর কার্ িক্রম (১০০ নম্বর) 

[৪] রশেন বান্ধব 

পররদবশ রনরিত 

করণ 

১০ 

[৪.১] অবকাঠাদমাগত 

সাংস্কার 

[৪.১.১]মাবিবমবেয়া 

ক্লােরুম োংরক্ষণ 
 োংখ্যা ২ ৪০ ৪০ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৬ <৩৬ ৪২ ৪২ 

[৪.১.২] কযম্পাস 

বাউন্ডারর রনরম িত 
 সাংখ্যা ১ - ১ ১ - - -  ১ ১ 

[৪.১.৩] ভবন সাংস্কার  সাংখ্যা ১ - ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

[৪.২] পররষ্কার 

পররচ্ছন্নতা  

[৪.২.১] পররষ্কার 

পররচ্ছন্নতা অরভজান 

পরলত 

 সাংখ্যা ১ - ৪৬ ৪০ ৪০      ৩৫ ৩০ <৩০ ৪০ ৪০ 

[৪.৩] তনরতকতা রবষয়ক 

ও জরিবাে রবদরাধী 

ক্লাস এবাং গ্রুপ রেসকাশন 

[৪.৩.১] ক্লাস এবাং গ্রুপ 

রেসকাশন আদয়ারজত  সাংখ্যা ১ - ৬ ২ ১ - - - ২ ২ 

[৪.৪] ইভটিবজাং/ সর্ৌন 

েয়রারনর প্ররতকার 

রবষয়ক ক্লাস ও গ্রুপ 

রেসকাশন  

[৪.৪.১] ক্লাস এবাং গ্রুপ 

রেসকাশন আদয়ারজত 
 সাংখ্যা ১ - ৬ ২ ১ - - - ২ ২ 

[৪.৫] ANDD এর 

রনদে িশনা অনুর্ায়ী ক্লাস 

ও গ্রুপ রেসকাশন 

[৪.৫.১] ক্লাস এবাং গ্রুপ 

রেসকাশন আদয়ারজত  সাংখ্যা ১ - ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ <৩ ৬ ৬ 

[৪.৬] যেিয়প্রয়ম 

উদ্ভুি রণ 

[৪.৬.১] অ্ায়েম্ববল 

আয়য়াবজত 
 সাংখ্যা ২ - - ১২০ ১২০ ১১০ ১০০ <১০০ ১২০ ১২০ 
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কম িসম্পােদনর সক্ষত্র মান কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনার 

পদ্ধরত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত অজিন 

(রবগত দুই অর্ িবছদরর) 

২০২২-২০২৩ অর্ িবছদরর লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক প্রদক্ষপন 

(আগামী দুই অর্ িবছদরর) 

২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদন 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, ফররেপুর এর কার্ িক্রম (১০০ নম্বর) 

[৫] কম িসম্পােদন 

গরতশীলতা 

আনয়ন ও সসবার 

মান বৃরদ্ধ Ges 

আরর্ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

১৫ 

[৫.১]কযাম্পাস 

রেরজটালাইদজশন 

বাস্তবায়ন 

[৫.১.১] আইরপ 

কযাদমরার মাধ্যদম ক্লাস 

রুম ও কযাম্পাস 

তোরকীকৃত  

 সাংখ্যা ৩ - - ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ <৯০ ১২০ ১২০ 

[৫.১.২]  ্াম্পায়ে 

ওয়াইফাই চালুকৃত 
 সাংখ্যা ২ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

[৫.২] রেরজটাল সসবা  

চালুকরণ 

[৫.২.১] একটি নতুন 

রেরজটাল সসবা 

চালুকৃত(ই সপদমন্ট) 

 সাংখ্যা ২ - - ১ - - - - ১ ১ 

[৫.৩] কম িচারীদের 

প্ররশক্ষণ প্রোন 

[৫.৩.১]   ম জচাবরর জন্য 

প্রবিক্ষণ আয়য়াবজত 
 

সাংখ্যা 

(জন) 
২ - ১৫ ১৫ ১৩ ১২ ১১ <১১ ১৫ ১৫ 

[৫.৩.২] ১০ম যগ্রে ও 

তদুর্ধ্জ  ম জচারীয়  এবপএ 

বিষয়য়  প্রেত্ত প্রবিক্ষণ 

প্রোনকৃত 

 
সাংখ্যা 

(জন) 
২ - ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ <১৪ ২০ ২০ 

[৫.৪] এরপএ 

বাস্তবায়দন প্রদনােনা 

প্রোন 

[৫.৪.১] নুযনতম একজন 

কম িচারীদক এরপএ 

বাস্তবায়দনর জে 

প্রদনােনা প্রোনকৃত 

 সাংখ্যা ১ - ১ ১ - - - - ১ ১ 

 [৫.৫]  িাবষ জ  ক্রয় 

পররকল্পনা বাস্তবায়ন 

[৫.৫.১] ক্রয় পররকল্পনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পারেত  শতকরা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ <৭০ ১০০ ১০০ 

 [৫.৬] হালনাগােকৃত 

স্থাির ও অস্থাির 

েম্পবত্তর তাবল া 

মন্ত্রণালয়/বিভায়গ 

যপ্ররণ  

[৫.৬.১] হালনাগােকৃত 

স্থাির ও অস্থাির 

েম্পবত্তর তাবল া 

মন্ত্রণালয়/বিভায়গ যপ্রবরত 

 তাররে ১ 
১৫ 

রেদসম্বর 

১৫ 

রেদসম্বর 

১৫ 

রেদসম্বর 

১৫ 

জানুয়ারর 

১৫ 

সফব্রুয়ারর 
- - 

১৫ 

রেদসম্বর 

১৫ 

রেদসম্বর 
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আরম, অধ্যক্ষ, সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, ফররেপুর রেদসদব পররচালক, মাধ্যরমক ও উচ্চরশক্ষা, ঢাকা অঞ্চল এর 

রনকট অিীকার কররছ সর্ এই  চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট র্াকব। 

 

 

 

আরম, পররচালক, মাধ্যরমক ও উচ্চরশক্ষা, ঢাকা অঞ্চল এর রনকট রেদসদব অধ্যক্ষ, সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, 

ফররেপুর অিীকার কররছ সর্ এই  চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সরকারর রাদজন্দ্র কদলজদক প্রদয়াজনীয় 

সেদর্ারগতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষররত: 

 

 

………………………….... 

অধ্যক্ষ, সরকারর রাদজন্দ্র কদলজ, ফররেপুর 

……………………… 

তাররে 

 

 

 

 

………………………….... 

পররচালক, মাধ্যরমক ও উচ্চরশক্ষা, ঢাকা অঞ্চল 

……………………… 

তাররে 
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সাংদর্াজনী-1:  শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) র্রে র্াদক 

 

ক্ররমক 

নাং 

শব্দসাংদক্ষপ পূণ িরূপ 

01 ANDD 
Autism and Neuro Development 

Disability 

02 APA Annual Performance Agreement 
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সাংদর্াজনী-২ : কম িসম্পােন সূচদকর পররমাপ পদ্ধরত 

ক্ররমক নম্বর কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

০১ [১.১] একাদেরমক কযাদলন্ডার প্রণয়ন [১.১.১-১.১.২] একাদেরমক কযাদলন্ডার প্রণয়নকৃত ও বাস্তবায়নকৃত একাদেরমক কযাদডাদরর করপ। 

০২ [১.২] রভরজদলন্স টীম [১.২.১-১.২.৩] রভরজদলন্স টীম গঠিত, ররপট োরেলকৃত রভরজদলন্স টীম এর করপ। 

০৩ [১.৩] আদবেন রনস্পরি [১.৩.১] আদবেন রনস্পরিকৃত আদবেন রনষ্পরির প্ররতদবেন। 

০৪ [১.৪] বারষ িক কম িসম্পােন চুরি (এরপএ) বাস্তবায়ন 
[১.৪.১-১.৪.২] এরপএ’র সকল তত্রমারসক প্ররতদবেন ওদয়বসাদট প্রকাশ ও 

এরপএ টিদমর মারসক সভা অনুরষ্ঠত 

ওয়য়িোইট বরয়পাট ও করমটির সভার করপ। 

০৫ [১.৫] পরীক্ষা করমটির ফলাফল ও রেসাব োরেদলর সময় [১.৫.১] পরীক্ষা করমটির ফলাফল ও রেসাব োরেদলর গৃেীত সময়  প্ররতদবেন। 

০৬ [১.৬] শুদ্ধাচার/উিম চচ িার রবষদয় অাংশীজনদের সদি মতরবরনময় [১.৬.১] মতরবরনময় অনুরষ্ঠত সভার করপ। 

০৭ [১.৭] বারষ িক অরেট ররদপাট ি [১.৭.১] বারষ িক অরেট ররদপাট ি োরেলকৃত বারষ িক অরেট ররদপাট ি 

০৮ [১.৮] তথ্য অরধকার আইদন তথ্য প্রোন [১.৮.১] তথ্য অরধকার আইদন তথ্য প্রোনকৃত তথ্য প্রোদনর প্ররতদবেন। 

০৯ [১.৯] যেিা প্রোন প্রবতশ্রুবত বিষয়য়  যেিাগ্রহীতায়ের অিবহত রণ [১.৯.১] রসটিদজন চাট িার  প্রেশ িন ও োলনাগাে করণ বেটিয়জন চাট জায়রর বস্থর বচত্র 

১০ [২.১] সেরণকদক্ষ পাঠোন (তত্ত্বীয়) [২.১.১-২.১.৫] সেরণকদক্ষ পাঠোন (তত্ত্বীয়) গৃেীত গৃেীত ক্লাদসর রেসাব রববরণী। 

১১ [২.২] সেরণকদক্ষ পাঠোন (ব্যবোররক) [২.২.১-২.২.২] সেরণকদক্ষ পাঠোন (ব্যবোররক) গৃেীত গৃেীত ব্যবোররক ক্লাদসর রেসাব রববরণী। 

১২ [২.৩] একাদেরমক কযাদলন্ডার অনুর্ায়ী পরীক্ষা গ্রেণ ও ফলাফল প্রকাশ [২.৩.১-২.৩.৪] একাদেরমক কযাদলন্ডার অনুর্ায়ী পরীক্ষা গ্রেণ ও ফলাফল প্রকারশত পরীক্ষা গ্রেণ ও ফলাফল প্রকাদশর রববরণী। 

১৩ [৩.১] জাতীয় রেবস সমূে আদয়াজন [৩.১.১] জাতীয় রেবস সমূে আদয়ারজত রস্থর রচত্র। 

১৪ [৩.২] বিবন্ধু ও মুরিযুদ্ধ [৩.২.১-৩.২.৩] বিবন্ধু ও মুরিদর্ােধা কন িার সমৃদ্ধকরণ; যেবমনার ও আয়লাচনােভা  আদয়ারজত স্টকদররজস্টার/ রস্থর রচত্র। 

১৫ [৩.৩] রশক্ষা সফর আদয়াজন [৩.৩.১] রশক্ষা সফর আদয়ারজত রশক্ষা সফর সাংক্রান্ত প্ররতদবেন। 

১৬ [৩.৩] সাাংস্কৃরতক অনুষ্ঠান আদয়াজন [৩.৩.১] সাাংস্কৃরতক অনুষ্ঠান আদয়ারজত আদয়ারজত সাাংস্কৃরতক অনুষ্ঠাদনর করমটি ও রস্থর রচত্র। 

১৭ [৩.৪] ধমীয় অনুষ্ঠান [৩.৪.১] বারষ িক রমলাে ও শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা আদয়ারজত আদয়ারজত বারষ িক রমলাে ও শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা এর রস্থর রচত্র। 

১৮ [৩.৫] রশক্ষার্ী উপরস্থরত রনরিতকরণ [৩.৫.১] রশক্ষার্ী উপরস্থরত রনরিতকরণ ও বাধ্যকরদণর ররদপাট ি োরেলকৃত োরেলকৃত ররদপাদট ির করপ। 

১৯ [৩.৬] রবএনরসরস, সরাভার স্কাউট, সরেরক্রদসন্ট ও বাধঁনষয়ক প্ররশক্ষণ [৩.৬.১] সস্বচ্ছা সসবকমূলক কার্ িক্রম পররচারলত রস্থর রচত্র। 

২০ [৪.১] অবকাঠাদমাগত সাংস্কার [৪.১.১-৪.১.২] অবকাঠাদমাগত সাংস্কার সম্পারেত সম্পারেত সাংস্কার কাদজর প্ররতদবেন ও  রস্থর রচত্র। 

২১ [৪.২] পররষ্কার পররচ্ছন্নতা [৪.২.১] পররষ্কার পররচ্ছন্নতা অরভজান পরলত রস্থর রচত্র। 

২২ [৪.৩] তনরতকতা রবষয়ক ও জরিবাে রবদরাধী ক্লাস এবাং গ্রুপ রেসকাশন [৪.৩.১] তনরতকতা রবষয়ক ও জরিবাে রবদরাধী ক্লাস এবাং গ্রুপ রেসকাশন আদয়ারজত আদয়ারজত ক্লাদসর প্ররতদবেন ও রস্থর রচত্র। 

২৩ [৪.৪] সর্ৌন েয়রারনর প্ররতকার রবষয়ক ক্লাস ও গ্রুপ রেসকাশন  [৪.৪.১] সর্ৌন েয়রারনর প্ররতকার রবষয়ক ক্লাস ও গ্রুপ রেসকাশন আদয়ারজত আদয়ারজত ক্লাদসর প্ররতদবেন ও রস্থর রচত্র। 

২৪ [৪.৫] ANDD এর রনদে িশনা অনুর্ায়ী ক্লাস ও গ্রুপ রেসকাশন [৪.৫.১] ANDD এর রনদে িশনা অনুর্ায়ী ক্লাস ও গ্রুপ রেসকাশন আদয়ারজত আদয়ারজত ক্লাদসর প্ররতদবেন ও রস্থর রচত্র। 

২৫ [৪.৬] যেিয়প্রয়ম উদু্বি রণ [৪.৬.১] অ্ায়েম্ববল আয়য়াবজত রস্থর রচত্র। 

২৫ [৫.১] কযাম্পাস রেরজটালাইদজশন [৫.১.১-৫.১.২] আইরপ কযাদমরার মাধ্যদম কযাম্পাস তোররকৃত, ওয়াইফাই চালুকৃত তথ্য প্রোদনর প্ররতদবেন। 

২৬ [৫.২] রেরজটাল সসবা  চালুকরণ [৫.২.১] একটি নতুন রেরজটাল সসবা চালুকৃত (ই- সপদমন্ট) তথ্য প্রোদনর প্ররতদবেন। 

২৭ [৫.৩] কম িচারীদের প্ররশক্ষণ প্রোন [৫.৩.১] কম িচারীদের প্ররশক্ষণ প্রোনকৃত তথ্য প্রোদনর প্ররতদবেন। 

২৮ [৫.৪] এরপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন [৫.৪] এরপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন তথ্য প্রোদনর প্ররতদবেন। 
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ক্ররমক নম্বর কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

২৯ [৫.৫]  িাবষ জ  ক্রয় পররকল্পনা বাস্তবায়ন [৫.৫.১] ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পারেত তথ্য প্রোদনর প্ররতদবেন। 

৩০ [৫.৬] অরেট আপরি রনষ্পরি কার্ িক্রদমর উন্নয়ন [৫.৬.১] অরেট আপরি রনষ্পরিকৃত তথ্য প্রোদনর প্ররতদবেন। 

৩১ 
[৫.৭] হালনাগােকৃত স্থাির ও অস্থাির েম্পবত্তর তাবল া 

মন্ত্রণালয়/বিভায়গ যপ্ররণ 

[৫.৭.১] হালনাগােকৃত স্থাির ও অস্থাির েম্পবত্তর তাবল া মন্ত্রণালয়/বিভায়গ যপ্রবরত তথ্য প্রোদনর প্ররতদবেন। 

 


