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 ঠাকুযগাঁ যকারয ভররা কলরজ, ঠাকুযগাঁ এয কভ মম্পাদননয াখ্রফ মক খ্রিত্র 

 

াম্প্ররিক অজজন, চ্যালরঞ্জ এফং বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

   

 াম্প্ররিক ফছযমূলয (৩ ফছয) প্রধান অজজনমূ : 
  

কলরজ কযাম্পা রর কযালভযায আিাভুক্ত কযা লেলছ। রক্ষায গুণগি ভালনান্নেলনয রলক্ষ রনেরভি ছাত্রী , রক্ষক  

অরববাফক ভালফলয আলোজন কযা ে। নাযী রিফ , ফাল্য রফফা  ভািক  এফং নাযী রনম জািন এয রফরুলে লচ্িনিা 

সৃরিয রলক্ষ আলরাচ্না বা  সরভনালযয আলোজন কযা লে ে। রক্ষার্থী এফং অরববাফকগণ সমন রক্ষার্থীলিয পরাপর 

ীট অনরাইলন সিখলি  রপ্রন্ট কযলি াযলফন িায ব্যফস্থা  কযা লেলছ। কলরলজয সম সকান িথ্য সম সকউ কলরজ 

লেফাইট এয ভাধ্যলভ সম সকান স্থান লি সিখলি াযলফন িায  ব্যফস্থা কযা লেলছ। ঋতুফিী রক্ষার্থীলিয রফনামূলল্য 

স্যালনটাযী প্যাড যফযালয ব্যফস্থা কযা লেলছ। ফালোলভরিক েরিলি রক্ষার্থীলিয দিরনক ারজযা রনরিি ক সয িা 

অরববাফকলিয সভাফাইলর এএভএলয ভাধ্যলভ জানালনা কযা লেলছ। শুেস্বলয জািীে ংগীি চ্চ্ জা , ফাংরালিলয ইরিা 

 ঐরিয এফং মূল্যলফালধয রক্ষা প্রিালন সজাযিায কযা ে এবালফ লচ্িনিা  মূল্যলফাধ সৃরিয ভাধ্যলভ রক্ষার্থীলিযলক 

সুনাগরযক রললফ গলে সিারায সচ্িা কযা  ে। ফিজভালন রক্ষক কভ জকিজা , কভ জচ্াযীলিয ফালোলভরিক েরিলি উরস্থরি 

রনরিি কযা লেলছ। মুরজফফল জ  স্বাধীনিায সুফ জণজেন্তী উিমান উরলক্ষয ক সরলজ কজতৃক জে ধফনী ীল জক একটি 

ম্যাগারজন প্রকা কযা েলছ এফং ফঙ্গফন্ধু  মুরক্তযুে কণ জায স্থান কযা লেলছ এ ফং কলরজ কযাম্পাল ৬০০ চ্াযা রাগালনা 

লেলছ। রনজস্ব অর্থ জােলন গযীফ সভধাফী রক্ষার্থী  কভ জচ্াযীলিয ভালঝ কলযানা কারীন ত্রাণ রফিযণ কযা লেলছ। সকাবরড -১৯ 

এয ক্রারন্তকালর রক্ষার্থীসিয অনরাইলন রক্ষা কজামক্রভ রুটিন সভািাফলক রযছারনা কযা ে, অনরাইলন যীক্ষা গ্রণ  

পরাপর প্রিান, জুভ এসয ভাধ্যলভ রক্ষক, অবরবফাক  রক্ষার্থীসিয ালর্থ রনেরভি ভিফরনরভে বায আলোজন কযা 

ে। 

 

 ভস্যা এফং চ্যালরঞ্জমূ:  

সিলয উত্তযাঞ্চলরয নাযী রক্ষায অন্যিভ রফদ্যারঠ ো লে ঠাকুযগাঁ যকারয ভররা কলরজ টি নানারফধ ভস্যাে 

জজজরযি। কলরজটিয য কারযকযণ, স্দািক (া)  স্দািক (ম্মান) সকা জ িীঘ জরিন মাফি চ্ালু র্থাকা  লে উাধ্যক্ষ, 

অধ্যাক, লমাগী অধ্যাক কাম্য ংখ্যক  ি সৃজন ে রন।  কলরজটিলি উচ্চ ভাধ্যরভক ম জালে  ব্যফাে রক্ষা াখায 

াঠিালনয অনুভরি র্থাকলর ব্যফাে রক্ষায সকান রফললে অদ্যাফরধ সকান ি ি সৃজন ে রন। কলরজটিলি অনুলভারিি 

লিয রফরবন্ন ম জালেয শুণ্য িমূ এখন পূযণ েরন। কলরজটিলি সকান করম্পউটায ল্যাফ নাই। প্ররিষ্ঠালন রক্ষার্থী ংখ্যা 

স্দািক ম্মান ম জালে  কভ োে ‘কাজ নাই ভজুরয নাই ’ রবরত্তলি রনলোরজি অিযাফশ্যরকে কভ জচ্াযীগলণয ভজুরয প্রিালন 

আরর্থ জক ংকট সিখা সিে।   

 

  বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

জািীে রক্ষানীরি-২০১০, এরডরজ-৪, রূকল্প-২০৪১ এফং ৮ভ ঞ্চফারল জক রযকল্পনা সভািালফক ঠাকুযগাঁ যকারয ভররা 

কলরজ, ঠাকুযগাঁ ভানম্মি  গুণগি রক্ষা রনরিিকযলণয রলক্ষয সজাযিায িলক্ষ গ্রণ কযলফ। ক্লাল রক্ষা র্থী 

উরস্থরিয া য বৃরেয রলক্ষয পরপ্রসূ িলক্ষ গ্রণ কযা  সফ সমভন-রযলফ ফান্ধফ ক্লারুভ , সৌচ্াগায এফং দৃরিনন্দন 

কযাম্পা রফরনভ জাণ কযা লফ। ালয ায বৃরেয জন্য টিউলটারযোর  অবযন্তযীণ যীক্ষায ংখ্যা বৃরে কযা লফ। ব্যফারযক 

ক্লালয ভাধ্যলভ রক্ষার্থীলিয ালি-করলভ রক্ষািান কাম জক্রভ সজাযিায কযা লফ। শুেস্বলয জািীে ঙ্গীি চ্চ্ জা, ফাংরালিলয 

ইরিা ঐরিয এফং মূল্যলফালধয রক্ষা প্রিান সজাযিায কযা লফ মালি কলয রক্ষার্থীলিয ভলধ্য সিাত্বলফালধয সৃরি ে 

এফং িাযা ভাজ  সি গঠলন রক্রে  ফররষ্ঠ ভূরভকা  ারন কযলি ালয। গলফলণা কাম জক্রভলক উৎারি  সফগফান 

কযায রলক্ষয একটি আন্তজজারিক ভালনয জান জার প্রকালয ব্যফস্থা গ্রণ কযা লফ। রক্ষার্থীলিযলক রফশ্বভালনয নাগরযক  

রফলির বালাে িক্ষ রললফ গলে সিারায রলক্ষয কলরজ কযাম্পাল একটি ল্যাঙ্গুলেজ ক্লাফ প্ররিষ্ঠা য ব্যফস্থা গ্রণ কযা লফ।  

রক্ষার্থীলিয ভানরক স্বাস্থযলক রফকরি কযায ভানল কলরজ কযাম্পাল একটি কাউলেররং সন্টায গলে সিারায রযকল্পনা 

যলেলছ।  

 

 ২০২১-২০২২  অথ মফছনযয ম্ভাব্য প্রধান অর্মনমূ: 
 

 রনধ জারযি ভলে একালডরভক কযালরন্ডায প্রণেন 

প্রাপ্ত অরবলমাগ  অন্যান্য আলফিনমূ মর্থামর্থ ভলে রনস্পরত্তকযণ  

 গুণগি  ভানম্পন্ন রক্ষািালনয রলক্ষয ভারিরভরডো ক্লা গ্রণ 

 কাম জকয াঠ্য কাম জক্রভ রযচ্ারনা  
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 ফালোলভরিক েরিলি রক্ষার্থী, রক্ষক কভ জকিজা  কভ জচ্াযীলিয উরস্থরি রনরিিকযণ 

 

cÖ¯Ívebv 
 

 

প্রারিষ্ঠানরক িক্ষিা বৃরে স্বচ্ছিা  জফাফরির সজাযিায কযা, সুান 

ংিকযণ এফং ম্পলিয মর্থামর্থ ব্যফায রনরিিকযসণয ভাধ্যলভ রূকল্প 

২০৪১ -এয মর্থামর্থ ফাস্তফােসনয রলক্ষয- 

 

অধ্যক্ষ, ঠাকুযগাঁও যকাখ্রয ভখ্ররা কনরর্, ঠাকুযগাঁও 

 

এফং 

 

রযচ্ারক, ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা অঞ্চর, যংপুয  

 

এয ভলধ্য ২০২১ ানরয জুন ভানয ১৫ তাখ্রযনে এই ফাখ্রল মক কভ মম্পাদন চু্খ্রি 

স্বাক্ষখ্রযত র। 

 

 

 

 

 এই চখ্রিনত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ খ্রনম্নখ্ররখ্রেত খ্রফলয়মূন ম্মত নরন:



 
4 

 

  

 

 

 

সকন ১ 
 

 

ঠাকুযগাঁও যকারয ভররা কদরদজয রুকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং প্রধান কাম িাফরর : 

 

১.১ রূকল্প (Vision)       : গুণগি রক্ষায ভাধ্যলভ  রক্ষার্থীলিয সুনাগরযক রললফ গলে                    

     সিারা  ভানফম্পি উন্নেন। 

১.২ অখ্রবরক্ষয (Mission):  াঠ্যক্রভ অনুমায়ী খ্রনয়খ্রভত তত্ত্বীয় ও ব্যফাখ্রযক  ক্লা গ্রণ, 

াঠ্য কাম মক্রনভয পর ফাস্তফায়ন, খ্রক্ষক-খ্রক্ষাথী ও কভ মিাযীনদয ফানয়ানভখ্রিক 

দ্ধখ্রতনত খ্রনয়খ্রভত উখ্রিখ্রত খ্রনখ্রিতকযণ, ভানম্মত মূল্যায়ন দ্ধখ্রতয মথামথ প্রনয়াগ 

এফং কাম মকয ভখ্রনটখ্রযং ব্যফিানায ভাধ্যনভ ২০৩০ ানরয ভনধ্য ানয ায ১০০% 

উন্নীতকযণ খ্রক্ষাথীনদযনক সুনাগরযক রললফ দিরয  ভানফম্পি উন্নেন।  

 

১.৩ ককৌরগত উনেশ্যমূ (Strategic Objectives):  

 

১.৩.১ ঠাকুযগাঁ যকারয ভররা কলরলজয সকৌরগি উলেশ্যমূ: 

১। সুষু্ঠবানফ একানডখ্রভক কাম মক্রভ খ্রযিারনা 

২। প্রাখ্রনক স্বচ্ছতা খ্রনখ্রিতকযণ 

৩। কাম জকয াঠ্য কাম জক্রভ রযচ্ারনা 

৪। রখন ফান্ধফ রযলফ রনরিিকযণ 

 

  ১.৪  কাম যাফরর (Functions): 

১. ২০১০ ালরয জািীে  রক্ষানীরি  এরডরজ - ৪ ( SDG-4 ) ফাস্তফােন  

২. ভারিরভরডোয ভাধ্যলভ ক্লা গ্রণ  

৩. অনরাইন এ পরাপর প্রকা রনরিিকযণ  অরববাফকগলণয রনকট এএভএ (SMS) এয ভাধ্যলভ পরাপর সপ্রযণ  

৪. অনরাইন ব্যাংরকং এয ভাধ্যলভ মাফিীে রপ গ্রণ 

৫. ফালোলভরিক েরিলি রক্ষার্থী, কভ জচ্াযী,  কভ জকিজাগলনয দিনরন্দন ারজযা গ্রণ এফং রক্ষার্থীলিয  

     উরস্থরি িাৎক্ষরণক এএভএ এয ভাধ্যলভ অরববাফকগলণয রনকট সপ্রযণ 

৬. স্বাস্থযম্মি স্যারনলটলন ব্যফস্থা রনরিিকযণ 

৭. ঋতুফিী রক্ষার্থীলিয স্যারনটারয প্যাড রফনামূলল্য যফযাকযণ 

৮. কলরজ কযাম্পা র র কযালভযায আিাভূরক্তয ভাধ্যলভ কযাম্পালয রনযাত্তা  সুষ্ঠু রযলফ ফজাে যাখা 

৯. প্ররি প্তালয বৃস্পরিফায কলরজ কযাম্পা রযস্কায-রযচ্ছন্নকযলণয ভাধ্যলভ রক্লন কযাম্পা গ্রীন কযাম্পা  

     কভ জসূরচ্ ফাস্তফােন  

১০. রনযাি ারনয ব্যফস্থাকযণ  

১১. সিলপ্রভ জাগ্রি কযায রসক্ষয রনেরভি শুেস্বলয জািীে ংগীি চ্চ্ জা। 

১২.  রফরবন্ন রফললে কভ জকিজা  কভ জচ্াযীলিয প্ররক্ষণ আলোজন  
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সকন 2 

কভ িম্পাদন রযকল্পনা  

কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধরি 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক ভান 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক 2021-22 প্রদক্ষণ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ 
চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 
-  -  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬           

   ঠাকুযগাঁও যকাখ্রয ভখ্ররা কনরনর্য কাম মক্রভ (১০০ নম্বয) 

 

.  

একাদডরভক কাম িক্রভ 

রযচারনা 

 

 

১.১ গৃখ্রত তত্ত্বীয় ক্লা  

১.১.১ একাদ কেখ্রণ ভখ্রি ংখ্যা ৬ 3178 450** 2040 1950 1800 1700 1550 3200 3250 

১.১.২ দ্বাদ কেখ্রণ  ’’ ংখ্যা ৬ 800 349** 750 700 650 600 550 925 950 

১.১.৩ স্নাতক (া) ’’ ংখ্যা ৪ 500 00** 225 200 180 165 150 300 400 

১.১.৪ স্নাতক 

(ম্মান) 

 

অর্থ জনীরি ’’ ংখ্যা ৩ 100 00** 180 165 150 140 135 250 280 

ইরালভয 

ইরিা  

ংস্কৃরি  

’’ ংখ্যা ৩ 600 

00** 

240 230 215 200 190 350 400 

ফাংরা ’’ ংখ্যা ৩ 600 00** 240 230 215 200 190 350 400 

ি জন ’’ ংখ্যা ৩ 600 00** 240 230 215 200 190 350 400 

যাষ্ট্ররফঙ্গান ’’ ংখ্যা ৩ 100 00** 240 230 215 200 190 350 400 

ভাজকভ জ ’’ ংখ্যা ৩ 600 00** 240 800 775 750 725 850 850 

১.২ গৃখ্রত ব্যফাখ্রযক ক্লা  
১.২.২ একাদ কেখ্রণ  ’’ ংখ্যা ৩ 250 00** 00** 155 140 130 125 185 200 

১.২.২ দ্বাদ কেখ্রণ  ’’ ংখ্যা ৩ 250 00** 00** 155 140 130 125 185 200 

2. প্রারনক         

   স্বচ্ছতা  

   রনরিতকযণ 

৩৫ 

২.১ ই-পাইররং েরি   

     ফাস্তফােন 

২.১.১ ফ্রন্ট সডলস্কয ভাধ্যলভ  

        গৃীি ডাক ই-পাইররং  

        েরিসি আলরাডকৃি 

’’ ংখ্যা ৪ -- -- 50 45 40 35 30 85 100 

২.১.২ ই-পাইলর নরর্থ  

        রনস্পরত্তকৃি 
’’ ংখ্যা ৪ -- -- 48 45 40 35 30 60 75 

২.১.৩ ই- পাইলর নরর্থ জাযীকৃি ’’ ংখ্যা ৩ -- -- 50 45 40 35 30 85 100 

২.২ রফরবন্ন রফললে কভ জকিজা   

     কভ জচ্াযীলিয প্ররক্ষণ       

     আলোজন 

২.২.১ আসোরজি প্ররক্ষলনয  

         ভে 
’’ ঘণ্টা ৩ -- -- 36 30 27 25 20 48 60 

২.৩ অখ্রবনমাগ প্রখ্রতকায  

      ব্যফিা  ফাস্তফােন 

২.৩.১ খ্রনখ্রদ মি ভনয়য ভনধ্য  

        অখ্রবনমাগ খ্রনষ্পখ্রিকৃত  
’’ ায ৩ 00 00 60 55 50 45 40 80 100 

২.৪ ফারল জক উন্নেন কভ জসূচ্ী                                                                         

ফাস্তফােন 

২.৪.১ ফারল জক উন্নেন কভ জসূচ্ী  

        ফাস্তফারেি 
ভখ্রি ায ৩ -- -- 85 80 75 70 65 90 95 
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কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধরি 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক ভান 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক 2021-22 প্রদক্ষণ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ 
চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 
-  -  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬           

   ঠাকুযগাঁও যকাখ্রয ভখ্ররা কনরনর্য কাম মক্রভ (১০০ নম্বয) 

২.৫ জারিে শুোচ্ায সকৌর 

 িথ্য অরধকায ফাস্তফােন 

জযিাযকযন 

২.৫.১ রনধ জারযি ভলে 

দত্রভারক প্ররিলফিন িারখরকৃি 
 ংখ্যা ২ -- -- 04 03 02 01 01 04 04 

২.৫.২ িথ্য ফািােন   

        ারনাগািকৃি 
’’ ায ২ -- -- 90 80 75 70 65 95 100 

২.৬ একানডখ্রভক কযানরন্ডায ২.৬.১ কযানরন্ডায প্রণয়ন ’’ তাখ্রযে ২ 01 জুরাই 
01 

জুরাই 
01 খ্রডনম্বয 

15 

খ্রডনম্বয 

25 

খ্রডনম্বয 

31 

খ্রডনম্বয 

10 

জানুোযী 
01 জুরাই 01 জুরাই 

২.৭ রটিলজন চ্াট জায  

      ফাস্তফােন 

২.৭.১ ারনাগািকৃি রটিলজন  

       চ্াট জায অনুমােী প্রিত্ত সফা 
’’ ায ২ -- -- 90 85 80 75 70 100 100 

২.৮ রবরজল্যাে টীভ 
২.৮.১ রবরজল্যাে টীভ গঠন ’’ তাখ্রযে ২ 01 জুরাই 

01 

জুরাই 
01 জুরাই 

10 

জুরাই 

15 

জুরাই 

25 

জুরাই 

30 

জুরাই 
01 জানুোযী 01 জানুোযী 

২.৮.২ িারখরকৃি রযলাট জ ’’ ংখ্যা ১ 205 205 165 150 135 120 100 250 260 

২.৯ ফালোলভরিক 

েরিলিারজযা গ্রণ  

এএএএয ভাধ্যলভ 

অরববাফলিয অফরিকযণ 

২.৯.১ ছাত্রীলিয গৃরি ারজযা ’’ ায ১ 40 80 90 85 80 75 70 90 100 

২.৯.২ কভ জচ্াযীলিয গৃরি  

         ারজযা 
 ায ১ -- -- 80 75 70 65 60 90 100 

২.৯.৩ অরববাফলিয রনকট  

         সপ্ররযি এএএ 
 ায ১ -- -- 80 75 70 65 60 90 100 

২.১০ কাম জকরয ভরনটরযং 

রনরিকযন 

২.১০.১ অধ্যক্ষ কতৃজক রক্ষক  

          মূল্যােন 
,, িারযখ ১ -- -- 28 সপব্রূ. 10 ভাচ্ জ 10 ভাচ্ জ 20 ভাচ্ জ 31 ভাচ্ জ 28 সপব্রূ. 28 সপব্রূ. 

৩.কাম জকয াঠ্য 

কাম জক্রভ রযচ্ারনা 
১৫ 

৩.১ সরভনায  ৩.৭.১ আলোরজি সরভনায ’’ ংখ্যা ৩ 02 00 04 03 02 01 01 12 12 

৩.২ খ্রক্ষা প্তা ৩.২.১ খ্রক্ষা প্তা অনুখ্রষ্ঠত ’’ তাখ্রযে ২ 06 জুরাই য়খ্রন** 
রনধ জারযি 

ভলে 

রনধ জারযি 

ভলে 

রনধ জারযি 

ভলে 

রনধ জারযি 

ভলে 

রনধ জারযি 

ভলে 
06 জুরাই 06 জুরাই 

৩.৪ াংস্কৃখ্রতক প্তা ৩.৪.১ াংস্কৃখ্রতক প্তা অনুখ্রষ্ঠত ’’ তাখ্রযে ২ 06 জুরাই য়খ্রন** 
06 

জানূোযী 

10 

জানূোযী 

15 

জানূোযী 

23 

জানূোযী 

30 

জানূোযী 
06 জুরাই 06 জুরাই 

৩.৫ ক্রীড়া প্তা ৩.৫.১ ক্রীড়া প্তা অনুখ্রষ্ঠত ’’ তাখ্রযে ২ 
02-08 

র্ানুয়াযী 
য়খ্রন** 

10 

জানূোযী 

15 

জানূোযী 

20 

জানূোযী 

25 

জানূোযী 

30 

জানূোযী 
04 জানূোযী 04 জানূোযী 

৩.৬ কনরর্ ম্যাগাখ্রর্ন ৩.৬.১ ম্যাগাখ্রর্ন প্রকাখ্রত ’’ তাখ্রযে ২ 26 ভাচ্ জ 17 ভাচ্ জ 
10 

জানূোযী 

15 

জানূোযী 

20 

জানূোযী 

25 

জানূোযী 

30 

জানূোযী 
05 র্ানু. 05 র্ানু. 

৩.৭ খ্রক্ষা পয ৩.১.১ খ্রক্ষা পয অনুখ্রষ্ঠত ’’ তাখ্রযে ২ 08 সপব্রূ. য়খ্রন** 10 সপব্রূ. 10 সপব্রূ. 
15 

সপব্রূ. 

20 

সপব্রূ. 
30 সপব্রূ. 10 সপব্রূ. 10 সপব্রূ. 

৩.৮ ফাখ্রল মক খ্রভরাদ ৩.৮.১ খ্রভরাদ অনুখ্রষ্ঠত ’’ তাখ্রযে ২ 11 য়খ্রন** 11 নলবম্বয 12 13 14 15 10 নলবম্বয 10 নলবম্বয 
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কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

 

ভান 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধরি 

 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক ভান 

 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক 2021-22 প্রদক্ষণ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ 
চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদে 
-  -  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬           

   ঠাকুযগাঁও যকাখ্রয ভখ্ররা কনরনর্য কাম মক্রভ (১০০ নম্বয) 

নলবম্বয নলবম্বয নলবম্বয নলবম্বয নলবম্বয 

৪.রখন ফান্ধফ  

   রযলফ   

   রনরিিকযণ 

১০ 

৪.১ রযষ্কায রযচ্ছন্নিা 

 

 

৪.১.১ সেরণকক্ষ ’’ ংখ্যা ২ 18 18 18 12 10 09 08 16 18 

৪.১.২ োরুভ  ’’ ংখ্যা ২ 48 48 48 45 40 35 30 48 48 

৪.১.৩ কলরজ ভাঠ ভখ্রি ায ১ 80 80 100 90 85 80 75 100 100 

 

৪.২ স্বাস্থয ফান্ধফ ব্যফস্থা  

 

৪.২.১ স্যারনটাযী প্যাড যফযা  ’’ ংখ্যা ১ 3500 550** 3500 3200 3000 2750 2500 5000 6000 

৪.২.২ রনযাি ারন যফযা  ’’ ায ১ 85 100 100 95 90 85 80 100 100 

৪.২.৩ কযারন্টলনয ব্যফস্থা  ’’ ায ১ 60 00** 75 70 65 
60 

55 80 85 

৪.২.৪ প্রার্থরভক রচ্রকৎায  

        ব্যফস্থা  
’’ ায ১ 30 00** 70 65 60 55 50 75 80 

৪.২.৫ রফরবন্ন রফললে লচ্িনিা  

        বৃরেমূরক কভ জসূরচ্  
’’ ংখ্যা ১ 08 10 10 08 07 06 05 15 15 

       *  আংখ্রক 

** কনযানা খ্রযখ্রিখ্রত কাযনন
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আখ্রভ অধ্যক্ষ, ঠাকুযগাঁ যকারয ভররা কলরজ , ঠাকুযগাঁ  রযচ্ারক, 

ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা অঞ্চর , যংপুয এয খ্রনকট অঙ্গীকায কযখ্রছ কম, এই 

চখ্রিনত ফখ্রণ মত পরাপর অর্মনন নিি থাকফ । 
 

আখ্রভ খ্রযিারক, ভাধ্যরভক  উচ্চ রক্ষা অঞ্চর, যংপুয অধ্যক্ষ, ঠাকুযগাঁ 

যকারয ভররা কলরজ এয রনকট অঙ্গীকায কযখ্রছ কম, এই চখ্রিনত ফখ্রণ মত 

পরাপর অর্মনন ংখ্রিি অখ্রধদপ্তযনক প্রলোজনীে নমাখ্রগতা প্রদান কযফ । 
 

স্বাক্ষখ্রযত: 

 

                       

অধ্যক্ষ 

ঠাকুযগাঁও যকাখ্রয ভখ্ররা কনরর্ 

ঠাকুযগাঁও 

 

 

 

 

 

 

 

 

তাখ্রযে: ১৫/০৬/২০২১ 

 

----------------------------------- 

রযচ্ারক 

ভাধ্যখ্রভক ও উচ্চ খ্রক্ষা অঞ্চর, 

যংপুয 

----------------------------------- 

তাখ্রযে: 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

 

ক্ররভক ব্দাংদক্ষ পূণ িরূ 

1.  
GmwWwR mvm‡UBb¨vej †W‡fjvc‡g›U †Mvjm 

2.  
Gm Gg Gm  kU© ‡g‡mwRs mvwf©m  

3.  

FY Financial Year  

4.  

SMS Short Messaging Service  

5.  
SDG Sustainable Development Goal 



 
10 

 

  

 

াংদমাজনী-২ 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম যারয়সমূহ এফাং রযভা দ্ধরতয রফফযণ 

 

ক্ররভ

ক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ 
ফাস্তফায়নকাযী 

ইউরনট 
রযভা দ্ধরত এফাং উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

1. 1.১ একাদডরভক কযাদরন্ডায ১.১.১ কযাদরন্ডায প্রণয়নকৃত 01 জুরাই 2020 িারযখে একাখেরভক কযাখরন্ডায প্রনীি 

হখয়খে।  

K‡jR cÖkvmb  K‡j‡Ri bw_   

2. ১.২ রবরিল্যান্স টীভ ১.২.১ রবরিল্যান্স টীভ গঠিি 01 জুরাই 2019 িারযখে গঠিি হখয়খে এফং Kvh©µg 

Pjgvb 

wfwR‡jÝ wUg  K‡j‡Ri bw_  

3. ১.৩ আদফদন রনষ্পরত্ত ১.৩.১ রনষ্পরত্তকৃত আদফদন `vwLjK…Z Av‡e`bmg~n wba©vwiZ mg‡q wb¯úwË Kiv nq|  K‡jR cÖkvmb  K‡j‡Ri bw_  

4. 1.4 অনরাইন সসফা প্রদান  1.4.1 অবযন্তযীন যীক্ষায পরাপর  

অনরাইখন প্রকা  

wba©vwiZ mg‡q Af¨šÍixb cixÿvi dj cÖKvk Kiv nq|  mswkøó KwgwU  K‡j‡Ri bw_  

1.4.2 ফাখয়াখভরিক দ্ধরিখি োত্রীখদয 

হারিযা গ্রহণ  

QvÎx nvwRiv wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ ev‡qv‡gwUªK c×wZ‡Z 

nvwRiv MÖnY Kiv n‡q‡Q|   

K‡jR cÖkvmb  K‡j‡Ri bw_  

5. 2.1ভারিরভরেয়া ক্লাস গ্রহণ  উচ্চ ভাধ্যরভক সেরণ  cÖYxZ K¬vm iæwUb Abymv‡i h_vmg‡q K¬vmmg~n MÖnY Ges 
h_vh_ gwbUwis Kiv nq| 

mswkøó Kg©KZ©v  এটুআই-ডযাদফাড ি, ইএভআইএ সর, এভ.ই.ডরিউ Avw_©K 
m¼U Av‡Q 

6. 2.2 তত্ত্বীয় ক্লা গ্রণ সকর সেরণ  cÖYxZ K¬vm iæwUb Abymv‡i h_vmg‡q K¬vmmg~n MÖnY Ges 
h_vh_ gwbUwis Kiv nq| 

mswkøó Kg©KZ©v K‡j‡Ri bw_  

7. 2.3 ব্যফারযক ক্লা গ্রণ উচ্চ ভাধ্যরভক সেরণ  cÖYxZ K¬vm iæwUb Abymv‡i h_vmg‡q K¬vmmg~n MÖnY Ges 
h_vh_ gwbUwis Kiv nq| 

mswkøó Kg©KZ©v K‡j‡Ri bw_  

8. রক্ষা পয রক্ষা পয অনুরিত wba©vwiZ mg‡q wkÿv mdi m¤úbœ Kiv nq|  mswkøó KwgwU  K‡j‡Ri bw_  

9. রক্ষা প্তা রক্ষা প্তা অনুরিত wba©vwiZ mg‡q wkÿv mßvn cvjb Kiv nq| mswkøó KwgwU K‡j‡Ri bw_  

10. াাংস্কৃরতক প্তা াাংস্কৃরতক প্তা অনুরিত wba©vwiZ mg‡q mvs¯‹…wZK mßvn D`hvcb Kiv nq| mswkøó KwgwU  K‡j‡Ri bw_  

11. ক্রীড়া প্তা ক্রীড়া প্তা অনুরিত wba©vwiZ mg‡q µxov mßvn cvjb Kiv nq| mswkøó KwgwU  K‡j‡Ri bw_  

12. কদরজ ম্যাগারজন ম্যাগারজন প্রকারত wba©vwiZ mg‡q K‡jR g¨vMvwRb cÖKvk Kiv nq| mswkøó KwgwU  K‡j‡Ri bw_  

13. ফারল িক রভরাদ রভরাদ অনুরিত wba©vwiZ mg‡q wgjv` AbywôZ nq|  mswkøó KwgwU  K‡j‡Ri bw_  

14. রক্ষক মূল্যায়ন  wba©vwiZ mg‡q wba©vwiZ c×wZ‡Z wkÿKMY‡K g~j¨vqb 
Kiv nq|  

wkÿv_©x I K‡jR 
cÖkvmb  

K‡j‡Ri bw_  

15. 1.2 রযষ্কায রযচ্ছন্নিা †kÖwYKÿ, Iqvkiæg Ges K‡jR gvV wbqwgZ †kÖwYKÿ, Iqvkiæg Ges K‡jR gvV cwi®‹vi Kiv 
nq|  

K‡jR cÖkvmb I 
mswkøó KwgwU  

K‡j‡Ri bw_  

16. 1.3 স্বাস্থ্য ফান্ধফ ব্যফস্থ্া  

স্যারনটাযী প্যাে সযফযাহ  
FZzeZx wkÿv_©x‡`i FZzKvjxb m¨vwbUvix c¨vW mieivn 
Kiv nq|  

K‡jR cÖkvmb K‡j‡Ri bw_ 
Avw_©K 
m¼U Av‡Q 

রনযাদ ারন সযফযাহ  
K‡j‡Ri wbR¯̂ bjK~c I wdëv‡ii gva¨‡g wbivc` cvwb 
mieivn Kiv nq|  

K‡jR cÖkvmb K‡j‡Ri bw_ 
Avw_©K 
m¼U Av‡Q 
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াংদমাজনী-3 

অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারহদামূ 

 

প্ররতিাদনয 

নাভ 

াংরিষ্ট কাম যক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতিাদনয রনকট 

চারদা/প্রিযাা 

চারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পুযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

রক্ষা 

ভন্ত্রণারয় 

সু বাখফ 

একাখেরভক কাম যক্রভ 

রযচারনা 

িত্ত্বীয় ও ব্যফহারযক ক্লাস 

সংখ্যা 

এনাভ করভটিয সুারয অনুমায়ী 

দ সৃজন ও কভ িকতিা দায়ন 

সু বাখফ একাদডরভক 

কাম িক্রভ রযচারনা কযায 

জন্য দ সৃজন ও কভ িকতিায 

দায়ন প্রদয়াজন। 

সু বাখফ একাদডরভক 

কাম িক্রভ রযচারনা ব্যাত দফ। 

রক্ষা 

ভন্ত্রণারয় 

রক্ষক, কভ িকতিা, 

কভ িচাযীদদয প্ররক্ষণ 

প্রদান 

প্ররক্ষণ প্রাপ্ত রক্ষক , 

কভ িকতিা, কভ িচাযীদদয 

াংখ্যা 

ভয়ভত প্ররক্ষণ খাদত 

ফযােকৃত অথ িছাড়কযণ । 

প্ররক্ষদণয জন্য ভয়ভত অথ ি 

ছাড় ওয়া প্রদয়াজন 

ম িাপ্ত াংখ্যক রক্ষক, কভ িকতিা, 

কভ িচাযীদদয প্ররক্ষণ প্রদান  সম্ভফ 

হখফ না ।  পখর ভানফসম্পদ উন্নয়ন 

হখফ না।  

রক্ষা 

ভন্ত্রণারয় 
FZzeZx QvÎx‡`i 
m¨v‡bUvix c¨vW 
mieivn  

FZzeZx QvÎxi msL¨v  cÖ‡qvRbxq A_© eivÏ  mgqgZ A_© Qvo nIqv 
cÖ‡qvRb  

`wi ª̀ I †gavex QvÎxiv K¬v‡k 
AskMÖnY Ki‡Z cvi‡e bv|  

রক্ষা 

ভন্ত্রণারয় 

QvÎx‡`i AvBwmwU 
wel‡q cÖwkÿY  

QvÎx‡`i msL¨v  cÖ‡qvRbxq Kw¤úDUvi j¨ve 
¯’vc‡bi Rb¨ A_© eivÏ  

mgqgZ A_© Qvo nIqv 
cÖ‡qvRb  

hy‡Mv‡cv‡hvMx wkÿvjv‡f e¨_© 
n‡e|  

RvZxq 
wek¦we`¨vjq  

wewfbœ †kÖwYi cixÿv 
MÖnY  

cixÿv msL¨v  wba©vwiZ mg‡q cixÿv MÖnY myôzfv‡e wkÿv Kvh©µg 
cwiPvjbv  

wba©vwiZ mg‡q cixÿv MÖnY bv 
Ki‡j cÖZ¨vwkZ K¬vm MÖnY e¨nZ 
n‡e| 

      
 


