
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

ট ডাইভারিসিফেকশন েমাশন সার

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

পিরমােপর মান
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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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

বখী পাটপের
ানীয় ও আজািতক
বাজার সসারেণ
সহেযািগতা দান

৩০

[১.১] বখী পাটপ মলা আেয়াজন [১.১.১] আেয়ািজত মলা সংা ৬ ৩ ২ ১ ১

[১.২] বখী পাটপ মলায় অংশহণ [১.২.১] অংশহণত মলা সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪

[১.৩] আজািতক মলায় অংশহেণর িত
িবষয়ক ওয়াকশপ

[১.৩.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ৪ ১

[১.৪] বখী পাটপের  িনধ ারণ িবষয়ক
ওয়াকশপ

[১.৪.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ৫ ১ ১

[১.৫] িডজাইন উয়ন ওয়াকশপ [১.৫.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ৫ ২ ১ ১

[১.৬] কচামাল সরবরাহ [১.৬.১] সরবরাহত কচাশাল গজ ৫ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৬০০০০ ৫৫০০০ ৫০০০০ ১৭৮১৫

২

বখী পাটপের
চার সার ও
বহাের সহেযািগতা
জারদারকরণ;

৩০

[২.১] সেচতনতা লক/উকরণ কম শালা [২.১.১] আেয়ািজত কম শালা সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[২.২] তা-িবেতা সেলন [২.২.১] আেয়ািজত সেলন সংা ৫ ২ ১ ১

[২.৩] উোােদর সােথ মতিবিনময় সভা [২.৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[২.৪] উোােদর ঋণ াির লে সভা [২.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ৪ ২ ১ ১

[২.৫] ট িজও-টটাইেলর বহার ির
লে ক হাােরর সােথ সভা

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ৪ ১

[২.৬] এিপএ সংি কম কতােদর সমতা
ির লে িশণ আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ১

[২.৭] উোােদর অাওয়াড /সাননা দান [২.৭.১] দ সাননা সংা ৫ ১

৩
বখী পাটপ
উৎপাদনকারী
উোা উয়ন;

১০

[৩.১] উোা উয়ন িশণ [৩.১.১] আেয়ািজত িশণ সংা ৩ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৮৭

[৩.২] পের নগতমান উয়ন িশণ [৩.২.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ৩ ২ ১ ২

[৩.৩] ই-মােকং িবষয়ক িশণ [৩.৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[৩.৪] এেপাট  ডেমনেটশন িবষয়ক
িশণ/ওয়াকশপ

[৩.৪.১] আেয়ািজত
িশণ/ওয়াকশপ

সংা ২ ১ ১

[৩.৫] বমখী পাটপের উোা িনবন [৩.৫.১] উোার সংা সংা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৪০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

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

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


