
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

পী উয়ন একােডিম (আরিডএ) বড়া

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পী উয়েন সমেয়াপেযাগী
িশণ দান ও দতা
ির মােম উয়ন
কায ম গিতশীল করা।

২৫
[১.১] পী উয়েন
সমেয়াপেযাগী িশেণর
মােম দতা ি করা।

[১.১.১] িশণ হণকারী
কম কতা, জনিতিনিধ এবং
এনিজওকম

জন ৭ ১৪০০ ১২৫০ ১১৮০ ১১৫৪ ১১০০ ৭১৫

[১.১.২] আয়বধ নলক িশণ
হণকারীর সংা (ষ)

জন (ল) ৫ ০.০৪১০ ০.০৪০৫ ০.০৪০ ০.০৩৯ ০.০৩৮ ০.০১৩২

[১.১.৩] উুকরণ িশণ
হণকারী উপকারেভাগীর সংা

জন (ল) ৫ ০.০৫৭ ০.০৫৫ ০.০৫৪ ০.০৫১ ০.০৫০ ০.০২৭৮৩

[১.১.৪] সিমনার/ওয়াকসপ সংা ৪ ২৫ ২৩ ২২ ২০ ১৮ ৬

[১.১.৫] আয়বধ নলক িশণ
হণকারীর সংা (মিহলা)

জন (ল) ৪ ০.০১৬০ ০.০১৫০ ০.০১৪৫ ০.০১৪ ০.০১৩ ০.০০৭২৯

২
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার মােম পী
উয়ন মেডল উাবন।

২০

[২.১] িনজ গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণা এবং িবিভ
সংার সংেগ যৗথ গেবষণা
পিরচালনা করা

[২.১.১] সািদত গেবষণা সংা ৪ ১৭ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ১০

[২.১.২] সািদত ােয়ািগক
গেবষণা

সংা ৪ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭

[২.২] িড়াম ও জামালর
ক

[২.২.১] বত য়
টাকা
(কা)

২ ৪৪.৭৫ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ ৭.০১৭

[২.২.২] কের আওতায়
এিপএম ইউিনট িনম ােণর সংা

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ৩

[২.২.৩] কের সািব ক কােজর
অগিত

শতকরা
(%)

১.৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪.১৯

[২.৩] মিকং মােকটস ওয়াক
ফর া চরস (M4C) ২য়
পয ায় ক

[২.৩.১] বত য়
টাকা
(কা)

২.৫ ৩.৩৫ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৬০ ১.৪৮৭৭



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.৩] মিকং মােকটস ওয়াক
ফর া চরস (M4C) ২য়
পয ায় ক

[২.৩.২] বাজার বা উয়েন
েণাদনা দান

সংা ২ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৪

[২.৩.৩] কের সািব ক কােজর
অগিত

শতকরা
(%)

২ ৪০% ৩৫% ৩০% ২৮% ২৫% ৬.৯৭

৩

কিমউিন পয ােয়
অংশহণ ির মােম
পী উয়েনর উািবত
মেডল বাবায়ন এবং
ইিতবাচক পিরবতেন
উৎসাহ দান।

১২

[৩.১] কিমউিন পয ােয়
অংশহণলক ঋণ দান এবং
ইিতবাচক পিরবতেন উৎসাহ
দান।

[৩.১.১] ঋণ িবতরণ
টাকা
(কা)

২ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.২০ ৮.৬ ৮.৫ ২.৮৭২৬

[৩.১.২] ঋণ িহতার সংা
সংা
(ল)

১.৫ ০.০১০ ০.০০৯৫ ০.০০৯ ০.০০৮৮০ ০.০০৮৫ ০.০০৩৬৩

[৩.১.৩] আদােয়র পিরমাণ
টাকা
(কা)

২ ৯.৫০ ৯.২০ ৯.১০ ৯.০০ ৮.৯০ ৩.০১৩২

[৩.১.৪] আদােয়র হার
শতকরা
(%)

১ ৯০% ৮৮% ৮৭.৫% ৮৭.৩৬% ৮০% ৯৪.১১

[৩.১.৫] আকম সংান িজত
উপকারেভাগীর সংা

সংা
(ল)

১.৫ ০.০০৯০ ০.০০৮৭ ০.০০৮৫ ০.০০৮৩ ০.০০৮০ ০.০০৩৬৩

[৩.২] ামীণ জনেগাীর
জীবনমান উয়েনর লে
মােছর পানা ও গােছর চারা
উৎপাদন ও িবতরন

[৩.২.১] মােছর পানা িবতরণ
সংা
(ল)

২ .২০ .১৮ .১৫ .১০ .১০ ০.২২

[৩.২.২] গােছর চারা িবতরণ
সংা
(ল)

২ .১০ .০৯ .০৮ .০৭ .০৬ ০.০৪

৪

পরামশ  সবা ও সদ
িবতরেনর মােম উািবত
মেডল বাবায়ন এবং
জীবনমােন ইিতবাচক
পিরবতন করা।

৮

[৪.১] একামডমীর মেডলসহ
সসারেণর জ িবিভ
ধরেণর পরামশ  সবা দান।

[৪.১.১] পরামশ ক সবা সংা ৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১৩ ১০ ৩

[৪.২] কাশনার মােম
গেবষণাল ফলাফেলর
চার/িবার

[৪.২.১] কািশত গেবষণা ও
ােয়ািগক গেবষণার ফলাফল

সংা ৩ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৯



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, মাচ  ১৯, ২০২৩

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

সংার িনজ
কম কতা/কম চারীেদর
পেদািত ও সমতার
উয়ন।

৫

[৫.১] দর/সংার িনজ
কম কতা/কম চারীেদর িনেয়াগ,
পেদািত

[৫.১.১] কম কতা/কম চারীেদর
পেদািত

সংা
(জন)

২ ৮ ৬ ৪ ৩ ৩ ৬

[৫.২] কম মতা/কম চারীেদর
সমতার উয়ন

[৫.২.১] কম মতা/কম চারীেদর
সমতার (সমসামিয়ক িবষয়
িনেয় লািণ ং সশনসহ) উয়েন
উেগ হণ

সংা
(াচ)

৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


