
4 

 

বরিশাল সিকারি মরিলা কললজ,বরিশাল এি বারষ িক কম িসম্পাদন চুরি (২০২১-২২)’ি রিতীয় প্রারিলকি অগ্রগরত 

সসকশন ২   

কমিসম্পাদন পরিকল্পনা 

কমিসম্পাদলনি 

সেত্র 

মান 

 
কার্ িক্রম 

কমিসম্পাদন সূচক 

 

কমিসম্পাদন 

সূচলকি মান 

একক 

 

লেযমাত্রা/ 

অজিন 

লেমাত্রা/রনর্ িািক-২০২১-২০২২ 

চলমান মিব্য      

100% 90% 80% 70% 60% 

১ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  অরজিত 

01. পাঠদালনি 

গুণগত মান 

উন্নয়লন এবং  

সিরশো 

কার্ িক্রলম 

সামারজক রশখন 

মলেল অনুসিণ 

35 

১.১ পাঠ রবভাজন 

১.১.১ একালেরমক কযাললন্ডাি প্রণয়ন 
1 তারিখ 

লেযমাত্রা ৫/১১/২১ ১০/১১/২১ ১৫/১১/২১ ২০/১১/২১ ২৫/১১/২১ 

অজিন ০৩/১১/২১ 

১.১.২ রশেকরভরিক পাঠ বন্টন 

2 তারিখ 

লেযমাত্রা ২০/১১/২১ ২৫/১১/

২১ 

৩০/১১/২১ ০৫/১২/২১ ১০/১২/

২১ 

 অরজিত 

অজিন ১৮/১১/২১ 

১.২ পাঠদান 

১.২.১ উচ্চমাধ্যরমক সেরণ (OL/OFFL) 
5 ঘন্টা 

লেযমাত্রা ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৭০০ 
চলমান  

অজিন ৩৯০ 

১.২.২ স্নাতক (OL/OFFL) 

5 ঘন্টা 

লেযমাত্রা 
২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ২৬৫০ ২৬০০ 

চলমান  
অজিন 

৬১৮ 

১.২.৩ স্নাতলকািি (OL/OFFL) 

3 ঘন্টা 

লেযমাত্রা 
120 100 90 80 70 

চলমান  
অজিন 

৬২ 

১.৩ রশখন-ফল র্াচাই 

১.৩.১ অযালসসলমন্ট ও রফেবাক (OL/OFFL) 
4 % 

লেযমাত্রা 80 70 60 50 40 
চলমান  

অজিন 100 % (অত্র সমলয়) 

১.৩.২ On-line Group Discussion 
2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 200 180 160 140 120 
চলমান  

অজিন ৮৫ 

1.4  পাঠদালন COVID 

সমাকালবলা (OL/OFFL) 

১.৪.১ রবরভন্ন কলললজি সালে মতরবরনময়/ কলন্টন্ট সশয়াি  
2 তারিখ 

লেযমাত্রা 15/01/22 25/01/22 05/02/22 15/2/22 25/3/22 
 অরজিত 

অজিন ১৩/১১/২১ 

1.5 সমন্টিলদি অরভভাবক 

রিলসলব দারয়ত্ব গ্রিণ 

১.৫.১ MENTOR রনলয়াগ 
1 তারিখ 

লেযমাত্রা 15/12/21 15/01/22 15/03/22 15/04/22 15/5/22 
 অরজিত 

অজিন ০৯/১২/২১  

১.৫.২ অরভভাবক ও  রশোরে ি সলেলন (OL/OFFL) 
2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 02 01 - - - 
চলমান  

অজিন ১ 

1.6 জাতীয় রদবস উদর্াপন 
১.৬.১ সমন্টি গ্রুলপ জাতীয় রদবস উদর্াপন (OL/OFFL) 

4 % 
লেযমাত্রা 100 90 80 70 60 

চলমান  
অজিন অরজিত (অত্র সমলয় রবজয় রদবস ও বুরিজীরব রদবস) 

1.7 INNOVATION 

কমিকান্ড 

১.৭.১ সমন্টি গ্রুলপ উদ্ভাবনী র্ািনা  Presentation (OL/OFFL) 
4 তারিখ 

লেযমাত্রা 16/12/21 15/01/22 15/02/22 15/03/22 15/04/22 
 অরজিত 

অজিন ১২/১২/২১ 

02. চযাললঞ্জ 

সমাকালবলায় 

রশোরে িলদি 

প্রস্তুতকিণ 

20 
২.১  স্বাস্হিয সলচতনতা 

(OL/OFFL) 

২.১.১ শািীরিক স্বাস্হিয ও পুরি রবষয়ক সসরমনাি 
2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 02 01 - - - 
চলমান  

অজিন চলমান 

২.১.২ ব্যায়াম/ ধ্যান অনুশীলণ 
2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 01 - - - - 
চলমান  

অজিন চলমান 

২.১.৩ স্যারনলেশন সলচতনতা রবষয়ক সসরমনাি 2 সংখ্যা লেযমাত্রা 02 01 - - - চলমান  
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কমিসম্পাদলনি 

সেত্র 

মান 

 

কার্ িক্রম কমিসম্পাদন সূচক 

 

কমিসম্পাদন 

সূচলকি মান 

একক 

 

লেযমাত্রা/ 

অজিন 

লেমাত্রা/রনর্ িািক-২০২১-২০২২ চলমান মিব্য 

অজিন চলমান 

২.২  আইরন পিামশ ি 

(OL/OFFL) 

  

২.২.১ আইন-শংখলা িোকািী বারিনী কর্তিক  
2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 01 - - - - 
চলমান  

অজিন চলমান 

২.২.২ নািী রনগ্রি রবষলয় আইরন পিামশ ি প্রদান 
3 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 01 - - - - 
চলমান  

অজিন চলমান 

২.৩ মানরসক স্বাস্হিয 

(OL/OFFL) 

২.৩.১ আললাচনা সভা  
2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 02 - - - - 
চলমান  

অজিন চলমান 

২.৪ রশোরে িলদি অনুপ্রারণত কিা 

 

(OL/OFFL) 

২.৪.১ প্রািন সফল রশোরে িলদি মাধ্যলম 
3 সংখ্যা 

লেযমাত্রা ০৩ ০২ ০১ - - 
চলমান  

অজিন চলমান 

২.৪.২ আললারকত ব্যরিবলগ িি মাধ্যলম 
2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 02 01 - - - 
চলমান  

অজিন চলমান 

03. সসবা প্রদালন 

দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও 

জবাবরদরিতাি 

উৎকষ ি সার্ন 

20 

৩.১ জবাবরদরিতাি অঙ্গীকাি 

৩.১.১ বারষ িক কম িসম্পাদন চুরি (APA) প্রণয়ন 
3 তারিখ 

লেযমাত্রা 01/07/21 5/7/21 - - - 
 অরজিত 

অজিন ১৫/০৬/২০২১ 

৩.১.২ Website এ ত্রত্রমারসক APA প্ররতলবদন প্রকাশ 

2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 04 03 02 01 - 

চলমান  
অজিন ০২ 

৩.১.৩ APA টিলমি মারসক সভা 

2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 12 10 08 07 06 

চলমান  
অজিন ০৩ 

৩.২ স্বচ্ছতা আনয়ন 

৩.২.১ ফিম রফলাপ/পিীো/লসশন রফ ওলয়বসাইলে প্রকাশ 

2 % 

লেযমাত্রা 100 90 80 70 60 

চলমান  
অজিন 100 % (অত্র সমলয়)  

৩.২.২ রবভাগীয় সসরমনাি ফালন্ডি বারষ িক বালজে পরিকল্পনা প্রণয়ন 

2 তারিখ 

লেযমাত্রা 30/10/21 10/11/21 20/11/21 30/11/21 15/12/21 

 অরজিত 
অজিন ২৬/১০/২০২১ 

৩.৩ সসবা সিজীকিণ 

৩.৩.১ Facebook গ্রুপ/ Website এ ক্লাশ/পিীোি রুটিন জানালনা  

3 % 

লেযমাত্রা 
100 90 80 70 60 

চলমান  

অজিন 100 % (অত্র সমলয়) 

৩.৩.২ অরফস সিায়কলদি দারয়ত্ব বন্টন ও সফান নম্বি Facebook গ্রুপ/ 

Website এ প্রকাশ 
1 তারিখ 

লেযমাত্রা 31/12/21 31/1/22 28/2/22 30/3/22 30/4/22 

 অরজিত 
অজিন ১০/১০/২১ 

৩.৩.৩ ভরতি প্ররক্রয়া অন-লাইন কিা 2 তারিখ 
লেযমাত্রা 31/1/22 28/2/22 30/3/22 30/4/22 30/5/22 

 অরজিত 
অজিন ০৪/০১/২২ 

৩.৩.৪ বারষ িক অভযিিীণ অরেে কার্ িক্রম 
3 তারিখ 

লেযমাত্রা 30/4/22 10/5/22 20/5/22 30/5/22 10/6/22 

 অরজিত 
অজিন ৩১/১০/২২ 

04. সপশাগত 

উন্নয়লন 

রশেকলদি 

উিুিকিণ 

15 

৪.১ পাঠদান সংক্রাি 

(OL/OFFL) 

৪.১.১ প্রলতযক রবভালগ রশেকবৃলেি আললাচনা সভা 
2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 02 01 - - - 
চলমান  

অজিন চলমান 

4.1.2 Proffessional Learning Community 

Formation and Practice  
5 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 5 4 3 2 1 
চলমান  

অজিন চলমান 

৪.১.৩ রবরভন্ন কলললজি রবষয়রভরিক রশেকলদি জ্ঞান, অরভজ্ঞতাি আদান-

প্রদান রবষয়ক আললাচনা সভা 
2 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 01 - - - - 
 অরজিত 

অজিন ১ 

৪.২ প্ররশেণ (OL/OFFL) ৪.২.১ পাঠ পরিকল্পনা রবষয়ক 3 সংখ্যা লেযমাত্রা 01 - - - - চলমান  
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কমিসম্পাদলনি 

সেত্র 

মান 

 

কার্ িক্রম কমিসম্পাদন সূচক 

 

কমিসম্পাদন 

সূচলকি মান 

একক 

 

লেযমাত্রা/ 

অজিন 

লেমাত্রা/রনর্ িািক-২০২১-২০২২ চলমান মিব্য 

 অজিন চলমান 

৪.২.২ Formative Assessment কাঠালমা ত্রতরি 
3 সংখ্যা 

লেযমাত্রা 01 - - - - 
চলমান  

অজিন চলমান 

05. রশো-

সিায়ক পরিলবশ 

সমুন্নতকিণ 

10 
5.1 রশোেী বান্ধব পরিলবশ 

সৃরি 

5.1.1 সসৌের্ ি বর্ িন/ বাগান পরিচ্ছন্নতা করমটি গঠন ও মরনেরিং ২ 

 
রিলপাে ি 

লেযমাত্রা ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ 
চলমান  

অজিন ৬ 

5.1.2 কযাম্পালস Waste Segregation Bin স্হিাপন ২ 

 
% 

লেযমাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 
 অরজিত 

অজিন ১০০% 

5.1.3 সিালেল করমটি গঠন ২ 

 
তারিখ 

লেযমাত্রা ৩১/১২/২১ ১০/১/২২ ২০/১/২২ ৩০/১/২২ ১০/২/২২ 
 অরজিত 

অজিন ১১/১০/২১ 

5.1.4 রশেক পরিষদ রনব িাচন ২ 

 
তারিখ 

লেযমাত্রা ২৫/৬/২২ ২৬/৬/২২ ২৭/৬/২২ ২৮/৬/২২ ২৯/৬/২২ 
চলমান  

অজিন চলমান 

5.1.5 বাৎসরিক করমটি গঠন 
২ তারিখ 

লেযমাত্রা ১৬/১২/২১ ৫/১/২২ ১৫/১/২২ ২৫/১/২২ ৩০/১/২২ 
চলমান অরজিত 

অজিন ১৬/১১/২১ 

 

 

 

 

                   

                                                                                                                                   অধ্যে 

                                                                                                                          বরিশাল সিকারি মরিলা কললজ, বরিশাল 

 

 

 


