
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

বাংলােদশ তত বাড 

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২০-২১



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

তত পের
উৎপাদন ও
ণগতমান
িেত
সহায়তাকরণ

২৪

[১.১] তত ব উৎপাদেন
সহায়তা

[১.১.১] তিতেদর উৎপািদত
তত বে বয়েনার সহায়তা
দান

কা
িমটার

১০ ৩.৫০ ৩.১৫ ২.৮০ ২.৪৫ ২.১০ ১.৪৪১৪

[১.১.২] তিতেদর তত বে
বত তায় বয়নব 
সহায়তা দান

কিজ ৫ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ১৭১৪৩

[১.২]  ঋণ িবতরণ-
আদায়

[১.২.১] আদায়তঋণ
ল
টাকা

৪ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১০৭.৩৪

[১.২.২] ঋণ া িবধােভাগী
ষ তিত

সংা ৩ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৬৯৫

[১.২.৩] ঋণ া িবধােভাগী
মিহলা তিত

সংা ১ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১২২

[১.২.৪] ই-লান এর পাইলং
কায ম চাকরণ

তািরখ ১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ২৭-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

২

তত বের
বাজার
সসারেণ
সহেযািগতা

১৮

[২.১] তত বের রািন
সনদ দান

[২.১.১] িনিত আেবদন % ৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.২] ক হাারেদর
সােথ সভার মােম ব
বসার সহেযািগতা

[২.২.১] কেহাারেদর
সােথ সভা

সংা ৪ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

[২.৩] বাজার সসারেণ
সহায়তাকরণ

[২.৩.১] ততব মলা
আেয়াজন/অংশহণ

সংা ৩ ৪ ৩ ৩ ২ ১

[২.৩.২] রািনকারকেদর
সােথ মতিবিনময় সভা

সংা ৩ ২ ১ ১ ১ ০ ১

৩
মানবসদ
উয়ন

১৫
[৩.১] কািরগির িশা
(ব েকৗশল/ি)

[৩.১.১] উীণ  িডোমা- ইন-
টটাইল িডি উীণ 
িশাথ

% ৫ ৮০ ৭৮ ৭৫ ৭০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.২] িনব ািচত তিতেদর
িশণ

[৩.২.১] িশণ া তিত সংা ১০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০

৪
উয়ন কায ম
জারদারকরণ

৯

[৪.১] তত বােড র
আওতাধীন মাঠপয ােয়র
িনজ ভবনসেহর
সংারকরণ

[৪.১.১] সংারত ভবন সংা ২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

[৪.২] বাংলােদেশর
সানালী ঐিতহ মসিলন
তা ও কাপড় তিরর
ি নার

[৪.২.১] িজব বষ  উদযাপন
উপলে বাংলােদেশর
সানালী ঐিতহ ঢাকাই
মসিলন নাের গেবষণা
কায েম ইিতবাচক ফলাফল
কাশ

তািরখ ২ ১৭-০৩-২০২১ ৩১-০৩-২০২১

[৪.২.২] মসিলেনর িজআই
এর জ ননা জমা দান

তািরখ ২ ০১-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ০৬-০৮-২০২০

[৪.৩] উয়ন কের ত
কাজ করণ

[৪.৩.১] শখ হািসনা তত
পী কের িম উয়ন
এবং সীমানা াচীর িনম াণ
কাজ করণ

তািরখ ২ ৩১-০৩-২০২১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৪.৪] িবএমআরই কে
ািপত মিশনািরসেহর
মােম সবা কায ম
চাকরণ

[৪.৪.১] ািপত
মিশনািরসেহর মােম
সবা দান কায ম 

তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২১ ৩১-০৫-২০২১ ২০-০৬-২০২১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
সবার
মােনায়ন ও
ায়ন

৯

[৫.১] কায করী াথিমক
তিত সিমিত অিডটকরণ

[৫.১.১] অিডটত াথিমক
তিত সিমিত

সংা ২ ২২০ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৩০ ৪৪

[৫.২] আওতাধীন
িতানসেহর
অিডটকরণ

[৫.২.১] অিডটত িতান সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৫.৩] অভরীণ অিডেটর
পািরশ /আপি
বাবায়ন -িনিরকরণ

[৫.৩.১] বাবায়নত
পািরশ/আপি িনিত

% ১ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ২০.৮৯

[৫.৪] আওতাধীন
িতানসেহর কায ম
ায়ন

[৫.৪.১] কায ম ায়নত
িতান

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ১

[৫.৫] ২০১৯-২০
অথ বছের এমই এর
পািরশ বাবায়ন

[৫.৫.১] বাবায়নত
পািরশ

% ০.৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১০

[৫.৬] তিত সিমিত
কক  িবধায়
আমদািনত তা ও
রসায়িনক আমদািনর
পািরশ দােনর
িতেবদন রণ।

[৫.৬.১] িরত িতেবদন সংা ১ ৩ ২ ১ ২

[৫.৭] বাতেবা কম চাির
চাির িবধানমালা,
২০১৯ এর খসড়া ব ও
পাট মণালেয় দািখল ।

[৫.৭.১] দািখলত খসড়া তািরখ ০.৫ ০১-০৬-২০২১ ০৭-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

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 ২

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৬

[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 ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ২



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

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

[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 ১৬

[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 ১



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

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 ৪.৫২

[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 ৪.৯৪

[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 ১৫.৯৪

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৩৫.৩৪

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

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত
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*সামিয়ক (provisional) ত


