
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

বাংলােদশ পী উয়ন একােডিম (বাড ), িমা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

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

িশেণর মােম
িগত ও
ািতািনক
সমতা ি করা।

৩৫

[১.১] িশণ হণকারী কম কতা,
জনিতিনিধ এবং এনিজও কম

[১.১.১] িশণাথ জন ১২ ১২৪০ ১১০০ ১০০০ ৮৫০ ৭০০ ৫৯২

[১.২] সমবায় সংগঠন ও অনাািনক দেলর
সদেদর আয়িলক িশণ

[১.২.১] িশণাথ জন (ল) ১০ ০.০০৫ ০.০০৪ ০.০০৩ ০.০০২ ০.০০১ ০.০০৩৩৫

[১.৩] আিকান এিশয়ান (AARDO)
দশ কম কতােদর  ঋণ বাপনা
িশণ

[১.৩.১] িশণ কাস  সংা ৫ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৪] িজব বষ  পালেনর তাৎপয  িবষয়ক
সিমনার আেয়াজন

[১.৪.১] সংা সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২

[১.৫] ের চারা িবতরণ [১.৫.১] সংা সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১৭৫০

[১.৬] মােছর পানা িবতরণ [১.৬.১] সংা সংা ৩.৫ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২২৭৭০

[১.৭] কম কতা/কম চারীেদর িনেয়াগ ও
পেদািত

[১.৭.১] িনেয়াগ ও
পেদািত

সংা ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫

[১.৮] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন [১.৮.১] লািন ং সশন সংা ০.৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

২

পী এলাকার
িবিভ সমা
িচিতকরণ,
উয়েনর নন
 অসান
এবং সমা
উোরেণর পা
িনপেনর জ
গেবষণা পিরচালনা
করা।

১৫

[২.১] সািদত গেবষণা
[২.১.১] সািদত
গেবষণা

সংা ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ২

[২.২] কািশত গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

[২.২.১] কািশত
গেবষণা ও ােয়ািগক
গেবষণার ফলাফল

সংা ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

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%

৩

ােয়ািগক গেবষণা
পিরচালনার
মােম পী
উয়েনর নন
ধারণা ও পিত
উাবেনর েচা
হণ।

১২
[৩.১] বােড র রাজ বােজেটর আওতায়
ােয়ািগক গেবষণা সাদন

[৩.১.১] সািদত
ােয়ািগক গেবষণা

সংা ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ২ ২



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

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%

[৩.২] এিডিপ অথ ায়েন ক পিরচালনা
[৩.২.১] এিডিপ 
ক

সংা ২ ২ ২ ১ ১ ০

[৩.৩] এিডিপেত অ ির জ নন ক
াবনা

[৩.৩.১] মণালেয়
উপািপত ক

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪

[৩.৪] ক িবধােভাগীেদর ঋণ িবতরণ [৩.৪.১] িবতরণত ঋণ
টাকা
(কা)

১ ০.২৮ ০.২৫ ০.২৪ ০.২৩ ০.১৫ ০.১৩৩

[৩.৫] ঋণ আদায় [৩.৫.১] আদায়ত ঋণ % ১ ১০০.০ ৯৮.০ ৯৬.০ ৯৪.০ ৯২.০ ১০০

[৩.৬] আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত
(মিহলা)

[৩.৬.১] িনেয়ািজত
মিহলা

জন (ল) ০.৫ ০.০০৩৬ ০.০০৩২ ০.০০৩১৫ ০.০০৩১ ০.০০১৮৬ ০.০০০৯

[৩.৭] আয়বধ নলক কম কাে িনেয়ািজত
(ষ)

[৩.৭.১] িনেয়ািজত ষ জন (ল) ০.৫ ০.০০২০ ০.০০১৫ ০.০০১৪৫ ০.০০১৪ ০.০০০৮৪ ০.০০০৫

[৩.৮] অবকাঠােমা উয়ন (৫ তলা হােল,
কনফাের হল )

[৩.৮.১] অবকাঠােমা % ০.৫ ১০০.০ ৯০.০ ৮৫.০ ৮০.০ ৭০.০ ৮০

[৩.৯] বাড  অেটােমশন (কােফেটিরয়া ও
িহসাব)

[৩.৯.১] অেটােমশন % ০.৫ ১০০.০ ৯০.০ ৮৫.০ ৮০.০ ৭০.০ ৩৫

[৩.১০] িষ যািকীকরণ
[৩.১০.১] ধান কাটার য
িবতরণ

সংা ০.৫ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.১১] াইেকা কো া াপন
[৩.১১.১] াইেকা
কো া

সংা ০.৫ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.১২] ামীণ বক ও িষ উোােদর
িশণ

[৩.১২.১] িশণ সংা ১ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ২০৮



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

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%

৪

পী উয়েনর
নীিত, কৗশল এবং
নন ধারণা
িবােরর ফল
কায ম পিরচালনা
করা।

৮

[৪.১] গেবষক, নীিতিনধ ারক, িশািবদ এবং
সরকাির ও বসরকাির কম কতা সমেয়
বািষ ক পিরকনা সেলন সংগঠন

[৪.১.১] বািষ ক পিরকনা
সেলন সংগঠন

সংা ৩ ১ ১ ১ ০ ০ ১

[৪.২] পী উয়ন এবং সৃ িবষেয়
জাতীয়/ আজািতক সিমনার ও কম শালা
আেয়াজন

[৪.২.১] আেয়ািজত
সিমনার / কম শালা

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৪.৩] পী উয়েনর িবিভ িবষেয়
আ েকেলর সমেয় জান াল কাশ

[৪.৩.১] কািশত
ইংেরজী ও বাংলা জান াল

সংা ২ ২ ২ ১ ১ ০ ১

[৪.৪] গেবষণা ও ােয়ািগক গেবষণা
ফলাফল কাশনা িবষয়ক সিমনার

[৪.৪.১] আেয়ািজত
সিমনার

সংা ১ ১ ১ ১ ১ ০

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



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ০৯, ২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত


