
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

পী উয়ন একােডিম (আরিডএ) বড়া

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িশণ দান
ও পরামশ 
সবার মােম
উয়ন কায ম
গিতশীল করা।

৪০
[১.১] পী উয়েন সমেয়াপেযাগী
িশেণর মােম দতা ি
করা।

[১.১.১] আয়বধ নলক িশণ হণকারীর
সংা (ষ)

জন (ল) ১২ ০.০৪০৮ ০.০৪০৫ ০.০৪০২ ০.০৪ ০.০৩৯

[১.১.২] উুকরণ িশণ হণকারী
উপকারেভাগীর সংা

জন (ল) ১০ ০.০৫৭ ০.০৫৬ ০.০৫৫ ০.০৫৪ ০.০৫২ ০.০০০১১

[১.১.৩] সিমনার/ওয়াকসপ সংা ৮ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ৩

[১.১.৪] আয়বধ নলক িশণ হণকারীর
সংা (মিহলা)

জন (ল) ৫ ০.০১৬০ ০.০১৫ ০.০১৪৫ ০.০১৪০ ০.০১৩

[১.১.৫] িশণ হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং এনিজওকম

জন ৫ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৫০ ৫৩



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

গেবষণা ও
ােয়ািগক
গেবষণার
মােম পী
উয়ন মেডল
উাবন;

৩৫

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

[২.১.১] সািদত গেবষণা সংা ৪ ১৭ ১৬ ১৫ ১৫ ১৪

[২.১.২] সািদত ােয়ািগক গেবষণা সংা ৪ ১৬ ১৫ ১৫ ১৪ ১৪

[২.১.৩] পািন সায়ী আিনক ি
সসারণ ও িবার কের িষ উৎপাদন

জিমর
পিরমাণ
(একর)

২ ৭০০ ৬৯০ ৬৮৫ ৬৮০ ৬৫০ ১০০

[২.২] ির িষ ি

[২.২.১] উপ-ক সংা ২ ১১ ৯ ৮ ৭ ৬

[২.২.২] সচ (এিরয়া) একর ২ ২২০ ১৬০ ১২০ ১০৫ ৭০

[২.২.৩] িব খাবার পািন সরবরাহ
(পিরবার)

সংা ০.৫ ৫৫০ ৪৫০ ৩৫০ ৩০৫ ৩০০

[২.২.৪] পাওয়ার এনািজ সরবরাহ (পিরবার) সংা ০.৫ ২২০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭৫

[২.৩] জামালর আরিডএ
িতা

[২.৩.১] বত য় কা টাকা ১.৫ ২০.৭৬ ১৮.০০ ১৭.০০ ১৬.০৫ ১৫.০০

[২.৩.২] কের উয়ন কােজর অগিত % ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮৫ ৭০

[২.৪] রংর আরিডএ িতা
[২.৪.১] বত য় কা টাকা ১.৫ ২৮.০০ ১৮.২৮ ১৭.২৭ ৮.৮৬ ৮.৮০

[২.৪.২] কের উয়ন কােজর অগিত % ১ ১০০.০০ ৯৭.০০ ৯৫.০০ ৯৪.৩২ ৯০.০০

[২.৫] কাশনার মােম
গেবষণাল ফলাফেলর
চার/িবার

[২.৫.১] কািশত গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সংা ৩ ২২ ২১ ২১ ২১ ২০

[২.৬] কিমউিন পয ােয়
অংশহণ ির মােম সমা
িচিত কের পী উয়েনর
উািবত মেডল বাবায়ন ও ঋণ
দান এবং ইিতবাচক পিরবতেন
বহাের উৎসাহ দান।

[২.৬.১] ঋণ িবতরণ কা টাকা ২ ১৪.৪০ ১২.২০ ১০.৭৫ ৮.৬ ৮.৫০ ২.১৯

[২.৬.২] উপকারেভাগীর সাংা সংা ২ ০.০১৬০ ০.০১৪ ০.০১৩০ ০.০১০৪ ০.০১০ ০.০০২৫৮

[২.৬.৩] আদােয়র পিরমাণ কা টাকা ১ ১৪.২০ ১৩.০০ ১২.১০ ৯.৯৩ ৯.১০ ২.১৮

[২.৬.৪] আদােয়র হার % ১ ৯০ ৮০ ৭৮ ৭৭.৪১ ৭৭ ৭৭.০১

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

[২.৭.১] পরামশ ক সবা সংা ৪ ২৮ ২২ ১৭ ১৩ ১০ ৪

[২.৮] জািতর িপতা বব শখ
িজর রহমােনর
জশতবািষ কী উদযাপন

[২.৮.১] মােছর পানা িবতরণ সংা (ল) ১ ১ .৯০ .৮৫ .৮০ .৭০ ০.৪২

[২.৮.২] গােছর চারা িবতরণ সংা (ল) ১ .১ .০৯ .০৮ .০৭ .০৬ ০.২৭



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮৭

[এম.২.২] িডিজটাল সবা চাকরণ
[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৪.১৫

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১২

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর সির
তািলকা তত এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


