
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

িকা সদ উয়ন ইনিউট

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

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

িষ -সদ
বাপনার
উয়ন ও
সংরেণর িনিম
িকা জিরপ।

২০

[১.১] উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদকরেণর
জ মাঠ জিরপ।

[১.১.১] জিরপত উপেজলা সংা ১০ ৫০ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৩৫ ২৪

[১.২] হালনাগাদকরেণর জ উপেজলা
িনেদ িশকা ণয়ন ও ণ।

[১.২.১] িণত ও িত
উপেজলা িনেদ িশকা

সংা ৫ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২০ ১৭

[১.৩] ইউিনয়ন িভিক িম, মা ও সার
পািরশ সহািয়কা ণয়ন ও ণ।

[১.৩.১] িণত ও িত
ইউিনয়ন সহািয়কা

সংা ৫ ১৩০ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ৫৭

২

িকা া
রা ও উয়েনর
িনিম ষক
সবা।

২০

[২.১] ায়ী গেবষণাগাের িকা ননা িবেষণ।
[২.১.১] িবেিষত িকা
ননা

সংা ৫ ২০,০০০ ১৯,৫০০ ১৯,০০০ ১৮,৬০০ ১৮,৪০০ ১২৫৭৭

[২.২] িকার া রায় এমএসএল এর
মােম ষেকর িকা ননা িবেষণ ও সার
পািরশ কাড  িবতরণ।

[২.২.১] িবতরণত সার
পািরশ কাড 

সংা ৫ ৫,৬০০ ৫,৩৫০ ৫,১০০ ৪,৮৫০ ৪,৬০০ ২৮৬৯

[২.৩] সার ননা িবেষণ। [২.৩.১] িবেিষত সার ননা সংা ৪ ৪,০০০ ৩,৮৫০ ৩,৭৫০ ৩,৬৫০ ৩,৬০০ ২৩৪৭

[২.৪] িকার া রায় অন লাইন
ফা লাইজার িরকেমেশন িসেেমর জ
ত-উপা হালনাগাদকরণ।

[২.৪.১] ত-উপা
হালনাগাদত উপেজলা

সংা ৩ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২০ ১৯

[২.৫] িজব বষ  উপলে ষকেদর মােঝ সার
পািরশ কাড  িবতরণ।

[২.৫.১] িবতরণত সার
পািরশ কাড 

সংা ৩ ৫০,০০০ ৪৫,০০০ ৪০,০০০ ৩৫,০০০ ৩০,০০০ ২৮৮৭৫

৩

িম ও িকার
টকসই লাভজনক
বহার
িনিতকরেণ
মানবসদ
উয়নসহ উািবত
ি হার।

১০

[৩.১] িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ষক
ও িষ কমেদর িশণ।

[৩.১.১] িশিত কম কতা ও
ষক

সংা ৪ ১০,৫০০ ১০,২৫০ ১২,০০০ ৯,৭৫০ ৯,৫০০ ৪৪৪১

[৩.২] িকা ও সার বাপনা িবষয়ক
ির িফ ায়াল াপন।

[৩.২.১] আেয়ািজত ির
িফ ায়াল

সংা ২ ৪২ ৩৯ ৩৬ ৩৪ ৩২ ২০

[৩.৩] ষক সেলন/মাঠ িদবস এর আেয়াজন।
[৩.৩.১] আেয়ািজত ষক
সেলন/মাঠ িদবস

সংা ২ ৪২ ৩৯ ৩৬ ৩৪ ৩২

[৩.৪] ওয়াকসপ/সিমনার এর আেয়াজন।
[৩.৪.১] আেয়ািজত ওয়াকসপ/
সিমনার

সংা ২ ৩ ২ ০ ০ ০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

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%

৪
সমাি িকা
বাপনা।

১০

[৪.১] পাহাড়ী এলাকার িকা সংরণ ও পািন
িবভািজকা বাপনা িবষয়ক গেবষণা ায়াল
াপন।

[৪.১.১] পাহাড়ী িকায়
ািপত ােয়ািগক গেবষণা
ায়াল

সংা ৪ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২

[৪.২] পিরবীণ সাইট হেত মা ও পািনর
ননা সংহ ব ক লবণাতার উপা জন
এবং িবতরণ।

[৪.২.১] িবতরণত
লবণাতার উপা

সংা ৪ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৫০২

[৪.৩] উপলীয় এলাকার লবণা িকায়
ােয়ািগক গেবষণা ায়াল াপন।

[৪.৩.১] লবণা িকায়
ািপত গেবষণা ায়াল

সংা ২ ৩০০ ২৭০ ২৫০ ২৩০ ২০০ ১১০

৫
কম  বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

১০

[৫.১] কম কতা/কম চারীেদর দতা ির িনিম
িশণ আেয়াজন।

[৫.১.১] িশিত কম কতা/
কম চাির

সংা ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০

[৫.২] িবিভ িতান কক আেয়ািজত
িশণ কায েম কম কতা/কম চাির মেনানয়ন।

[৫.২.১] মেনানীত কম কতা/
কম চাির

সংা ২ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ৪৭

[৫.৩] কম কতা/কম চািরেদর সমতা উয়েন
সমসামিয়ক িবষেয় (এসিডিজ, বাংলােদশ ডা
ান ২১০০, ৮ম পবািষ ক পিরকনা এবং
িত পিরকনা-২০২১-২০১৪ ইতািদ) িবেশষ
লািন ং সশন/ওয়াকশপ আেয়াজন ।

[৫.৩.১] আেয়ািজত লািন ং
সশন/ওয়াকশপ

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪

[৫.৪] অিডট আপি িনি কায ম।

[৫.৪.১] ি/িপীয় সভা
আেয়াজেনর াব িরত

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[৫.৪.২] অিডট আপি
িনিত

সংা ১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫

[৫.৫] কম চাির িনেয়াগ। [৫.৫.১] িনেয়াগত কম চাির সংা ১ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৬৩

[৫.৬] কম কতা/কম চািরেদর পেদািত।
[৫.৬.১] পেদািত া
কম কতা

সংা ০.৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯

[৫.৬] কম কতা/কম চািরেদর পেদািত।
[৫.৬.২] পেদািত া
কম চাির

সংা ০.৫ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৯



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১০, ২০২২

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

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 ৫.০৩৪

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৩

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৯২

*সামিয়ক (provisional) ত


