
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অধ্যদের কার্যালয় 

আদলকান্দা সরকারর কদলজ, বররশাল 

মাধ্যরমক ও উচ্চরশো অরধ্েপ্তরাধ্ীন মাঠ পর্যাদয়র কার্যালয় সমূদের বারষযক কমযসম্পােন চুরির অগ্রগরত প্ররতদবেন 

আদলকান্দা সরকারর কদলজ, বররশাল এর ২০২০-২০২১ অর্যবছদরর কমযসম্পােন চুরির বারষযক (চূড়ান্ত) অগ্রগরত প্ররতদবেন 

েপ্তর/ সাংস্থার  ককৌশলগত উদেশযসমূে: কসকশন- ৩   
কার্যক্রম কমযসম্পােন সূচক সূচদকর

মান 

গণনার 

পদ্ধরত 

একক লেযমাত্রা অজয ন 

অসাধ্ারণ অরত উত্তম উত্তম চলরত মান চলরত মাদনর 

রনদে 

১ম 

ককায়ার্য ার 
২য় 

ককায়ার্য ার 
৩য় 

ককায়ার্য ার 
৪র্থ 

ককায়ার্য ার 

কমার্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১.১একাডেমিক 
কযাডেন্ডার 

১.১.১একাডেমিক কযাডেন্ডার ও রুটিন 
প্রণয়ন 

১৫ তামরখ তামরখ   ৫ 
সেডেম্বর 

৮ 
সেডেম্বর 

১০ 
সেডেম্বর 

১২ 
সেডেম্বর 

১৪ 
সেডেম্বর 

 ৫ 
সেডেম্বর 

-- -- --  

১.২মিমিেযান্স 
টীি 

১.২.১মিমিেযান্স টীি গঠন  তামরখ তামরখ ২৭ িেুাই ৩০ িেুাই ৫ আগষ্ট ৭ 
আগষ্ট 

 ১০ 
আগষ্ট 

২৫ িেুাই -- -- --  

১.২.২মরড ার্ট  দামখে  েংখযা েংখযা ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ কডরানার 
িনয হয়মন 

৬৮ ৬৭ ৬০ ১৯৫ 

২.১তত্ত্বীয় গ্রহণ উচ্চিাধ্যমিক ১ি বডষট ক্লাে গ্রহণ ৪০ েংখযা েংখযা ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৪৫০ েরকামর 
মনডদটশনায় 
বন্ধ মিে 

১৩৬ ১৮৭ ১৯১ ৫১৪ 

উচ্চিাধ্যমিক ২য় বডষট ক্লাে গ্রহণ  েংখযা েংখযা ২৩০ ২২৫ ২২০ ২১০ ২০০ ১৮৪ ১৩৬ ১৯৬ ১৫৮ ৬৭৪ 
 

২.২বযবহামরক 
ক্লাে গ্রহণ 

উচ্চিাধ্যমিক ১ি বডষট ক্লাে গ্রহণ  েংখযা েংখযা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ কডরানার কারডণ বযবহামরক ক্লাে হয়মন 
উচ্চিাধ্যমিক ২য় বডষট ক্লাে গ্রহণ  েংখযা েংখযা ৬০ ৫৮ ৫৫ ৫০ ৪৮ কডরানার কারডণ বযবহামরক ক্লাে হয়মন 

৩.১বামষটক 
োংসৃ্কমতক 
প্রমতড ামগতা 

বামষটক োংসৃ্কমতক প্রমতড ামগতা 
অনুষ্ঠান 

২০ তামরখ তামরখ সেব্রুয়ামর 
৩য় েপ্তাহ 

সেব্রুয়ামর 
৪থট েপ্তাহ 

িার্ট  
১ি েপ্তাহ 

িার্ট  ২য় 
েপ্তাহ 

িার্ট  ৩য় 
েপ্তাহ 

কডরানার কারডণ অনুমষ্ঠত হয়মন 

৩.২বামষটক 
ক্রীড়া 
প্রমতড ামগতা 

বামষটক ক্রীড়া প্রমতড ামগতা অনুষ্ঠান  তামরখ তামরখ িানুয়ামরর 
৩য় েপ্তাহ 

িানুয়ামর 
৪থট েপ্তাহ 

সেব্রুয়ামর 
১ি েপ্তাহ 
 

সেব্রুয়ার
ম র 
২য় 
েপ্তাহ 

সেব্রুয়ামর 
৩য় েপ্তাহ 

কডরানার কারডণ অনুমষ্ঠত হয়মন 

3.3 বামষটক 
মিোদ 

বামষটক মিোদ অনুষ্ঠান  তামরখ তামরখ ১১-১২ 
িার্ট  

১৫-১৬ 
িার্ট  

১৮-১৯ 
িার্ট  

২২-২৩ 
িার্ট  

২৮-২৯ 
িার্ট  

কডরানার কারডণ অনুমষ্ঠত হয়মন 

৩.৪ োম্প্রমতক 
মবষয় মনডয় মবর্তট ক 
প্রমতড ামগতা 

োম্প্রমতক মবষয় মনডয় মবর্তট ক 
প্রমতড ামগতা অনুষ্ঠান 

 তামরখ তামরখ এমপ্রে 
১ি েপ্তাহ 

এমপ্রে২য় 
েপ্তাহ 

এমপ্রে 
৩য় েপ্তাহ 

এমপ্রে 
৪থট 
েপ্তাহ 

এমপ্রে 
৫ি েপ্তাহ 

কডরানার কারডণ অনুমষ্ঠত হয়মন 



        আবরশযক ককৌশলগত উদেশযসমূে 
কার্যক্রম কমযসম্পােন সূচক সূচদকর 

মান 

গণনার 

পদ্ধরত 

লেযমাত্রা অজয ন 

অসাধ্ারণ অরত 

উত্তম 

উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদে 

১ম 

ককায়ার্য ার 
২য় 

ককায়ার্য ার 
৩য় 

ককায়ার্য ার 
৪র্থ 

ককায়ার্য ার 

কমার্ 

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.১ বামষটক কিটেম্পাদন রু্মি 
(এম এ) বাস্তবায়ন 

১.১.১ এম এ’র েকে ত্রৈিামেক 
প্রমতডবদন ওডয়ব োইডর্ প্রকামশত 

2 সংখ্যা 
৪ -- -- -- -- -- ১ ১ -- 

 
২ 

১.১.২ এম এ টিডির িামেক েিা 
অনুমষ্ঠত 

১৪ সংখ্যা 
১২ ১১ -- -- -- ৩ ৩ ৩ ৩ ১২ 

১.২ শুদ্ধার্ার/উত্তির্র্ট ার মবষডয় 
সেবাগ্রহীতা/অংশীিনডদর িতািত 

১.২.১ িতমবমনিয় েিা অনুমষ্ঠত 2 সংখ্যা 
৪ ৩ ২ -- -- কডরানার কারডণ অনুমষ্ঠত হয়মন 

 

১.৩ শুদ্ধার্ার/উত্তির্র্ট ার মবষডয় 
সেবাগ্রহীতা/অংশীিনডদর 
অবমহতকরণ 

১.৩.১ অবমহতকরণ েিা 
আডয়ামিত 

1 সংখ্যা 
৪ ৩ ২ -- -- কডরানার কারডণ অনুমষ্ঠত হয়মন 

 

১.৪ সেবা প্রদান প্রমতশ্রুমত মবষডয় 
সেবা গ্রহীতাডদর অবমহতকরণ 

১.৪.১ অবমহতকরণ েিা 
আডয়ািন 

2 সংখ্যা 
৪ ৩ -- -- -- কডরানার কারডণ অনুমষ্ঠত হয়মন 

 

১.৫ তথয বাতায়ন হােনাগাদ 
েংক্রান্ত ত্রৈিামেক প্রমতডবদন 
উর্ধ্টতন কতট  ডের মনকর্ সপ্ররণ 

১.৫.১ ত্রৈিামেক প্রমতডবদন 
সপ্রমরত 

2 সংখ্যা  
৪ 

 
৩ 

 
-- 

 
-- 

  
--- 

 
 ১ 

 
-- 

 
-- 

 

২.১ ই-নমথ বাস্তবায়ন ২.১.১ ই-নমথডত সনার্ 
মনষ্পমত্তকৃত 

2 % ৮০ ৭০ ৬০ -- --          ই-নমথ সনই  

২.২ মেমির্াে সেবা র্ােুকরণ ২.২.২ একটি নতুন মেমির্াে 
সেবা র্ােুকৃত 

2 সংখ্যা ১৫-২-
২১ 

১৫-
৩-২১ 

১৫-
৪-
২১ 

১৫-
৫-২১ 

-- --- --- প্রশংো ৈ  
অনোইডন  
প্রদান 

--  

২.৩ সেবা েহমিকরণ ২.৩.১ একটি েহমিকৃত সেবা 
অমধ্ডেডক্র বাস্তবাময়ত 

2 সংখ্যা ২৫-২-
২১ 

২৫-
৩-২১ 

২৫-
৪-
২১ 

২৫-
৫-২১ 

-- -- -- ১টি -- ১ 

২.৪ কিটর্ারীডদর প্রমশেণ প্রদান ২.৪.১ প্রডতযক কিটর্ামরর িনয 
প্রমশেন আডয়ামিত 

1 জনঘন্টা ৫০ ৪০ ৩০ ২০ -- কডরানায় 
হয়মন 

কডরানায় 
হয়মন 

 ৫০ হয়মন ৫০ 

২.৪.২ 10ি সগ্রে ও তদরৃ্ধ্ট 
প্রডতযক কিটর্ারীডক এম এ মবষডয় 
প্রমশেণ 

1 জনঘন্টা ৫ ৪ -- -- -- কডরানায়হয়মন কডরানায়
হয়মন 

৫ হয়মন ৫ 

২.৫ এম এ বাস্তবায়ডন প্রডনাদনা 
প্রদান 

২.৫.১ নযযনতি একটি আওতাধ্ীন 
দপ্তর/একিন কিটর্ারীডক এম এ 

1 সংখ্যা ১      
-- 

 
-- 

 
১ 

 
-- 

 
১ 



বাস্তবায়ডনর িনয প্রডনাদনা 
প্রদানকৃত 

৩.১ বামষটক ক্রয়  মরকল্পনা 
বাস্তবায়ন 

৩.১.১ ক্রয়  মরকল্পনা অনু ায়ী 
ক্রয় েম্পামদত 

1 % ১০০ ৯০ ৮০ -- -- -- -- হডয়ডি 
 ১ 

-- ১ 

৩.২ বামষটক উন্নয়ন কিটেযমর্ 
এমেম /বাডির্ বাস্তবায়ন 

৩.২.১ বামষটক উন্নয়ন কিটেযমর্ 
(এমেম )/বাডির্ বাস্তবাময়ত 

2 % ১০০ ৯০ ৮০   --   ১ -- -- ১ 

৩.৩ অমেটি আ মত্ত মনস্পমত্ত 
কা টক্রডির উন্নয়ন 

৩.৩.১ মৈ েীয় েিায় 
উ স্থা ডনর িনয িন্ত্রণােডয় 
প্রস্তাব সপ্রমরত 

1 % ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -- --- --- --- --  

৩.৩.২ অমিটি আ মত্ত 
মনষ্পমত্তকৃত 

1 % ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ -- ---- ----- ------ -----  

৩.৪ হােনাগাতকৃত স্থাবর ও 
অস্থাবর েম্পমত্তর তামেকা 
িন্ত্রনােয়/মবিাডগ সপ্ররণ 

৩.৪.১  
হােনাগাতকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 
েম্পমত্তর তামেকা 
িন্ত্রনােয়/মবিাডগ সপ্রমরত 

1 তারিখ্ ১৫-
১২-২০ 

১৫-১-
২১ 

১৫-
২-
২১ 

-- -- ১৪-১-২১ তামরডখডপ্রমরত ১ 

 

(কম  েং ুি) 
দপ্তর / েংস্থার সকৌশেগত উডেশযেিযহ  
১.১ একাডেমিক কযাডেন্ডার ও রুটিন প্রনয়ন  
১.২ মিমিেযান্স টিি  
২.১ তত্ত্বীয় ক্লাে গ্রহণ মরড ার্টট   
২.২ সেবা অনোইনকরণ  
৩.১ বামষটক ক্রি কর্মকট ান্ড  মরর্ােনার িনয কমিটি গঠন 
৩.৪ প্রমতষ্ঠাডনর স্থাবর ও অস্থাবর েম্পডদর মববরণ 



কার্য্কক্রট ডির প্রিাণক 
 
 

েপ্তর/ সাংস্থার  ককৌশলগত উদেশযসমূে:  
 ১.১ একাডেমিক কযাডেন্ডার প্রনয়ন :  

 



েপ্তর/ সাংস্থার  ককৌশলগত উদেশযসমূে:  
 ১.২ ভিভিল্যান্স টীম গঠন :  

 





















 



েপ্তর/ সাংস্থার  ককৌশলগত উদেশযসমূে:  
২.১ তত্ত্বীয় ক্লাস গ্রহণ :  

 

























 

















 



আবভযযক ককৌযল্গত উদ্দেযয সমহূ:  
১.১.১ ত্রৈমাভসক সকল্ প্রভতদ্দবদন ওদ্দয়ব সাইদ্দে প্রকাভযত  

www.agcbarisal.edu.bd  
 
 
১.১.২ এভিএ মাভসক সিা অনুভিত :  
 প্রমাণক 

 

http://www.agcbarisal.edu.bd/












 
 
২.৪ এভিএ বাস্তবায়দ্দন প্রদ্দণাদনা প্রদান :  
 প্রমাণক  

 



 
৩.১ বাভষিক ক্রয় িভিকল্পনা বাস্তবায়ন:  
 প্রমাণক  
 
 

 
 



৩.৪ হাল্নাগাতকৃত স্থাবি ও অস্থাবি সম্পভিি তাভল্কা উর্ধ্িতন অভিদ্দস কপ্রিণ :  
 প্রমাণক

 



 


