
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, ২০২২

জাতীয় িষ িশণ একােডিম

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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 ে দ
মানবসদ ি

২৫

[১.১] আিনক ি
িবষয়ক িশণ দান

[১.১.১] িশিত িষ কাডার কম কতা সংা(জন) ৫ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৪৫ ১৫৩

[১.১.২] িশিত িষ মণালেয়র অা
দর/সংা কম কতা

সংা(জন) ৫ ১৬৫ ১৬০ ১৫৫ ১৫০ ১৪৫ ১৪১

[১.২] আিনক বাপনা
িবষয়ক িশণ দান

[১.২.১] িশিত িষ কাডার কম কতা সংা(জন) ৫ ২১০ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৫৩

[১.২.২] িশিত িষ মণালেয়র অা
দর/সংা কম কতা

সংা(জন) ৫ ২১০ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৩৪

[১.৩] সিমনার / ওয়াকশপ
আেয়াজন

[১.৩.১] িষ উয়ন িবষয়ক আেয়ািজত
সিমনার/ওয়াকশপ

সংা ৫ ২ ১ ১

২
টকসই িষ
উয়েনর লে
চার ও কাশনা

২৫

[২.১] কাস  গাইডলাইন /
নাটা েলন/ বািষ ক
িশণ পিকা / িশণ
ায়াল কাশ

[২.১.১] কািশত কাস  গাইডলাইন সংা ৫ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০

[২.১.২] কািশত নাটা েলন সংা ৫ ২ ১ ১

[২.১.৩] তত বািষ ক িশণ পিকা সংা ৩ ১ ১

[২.১.৪] তত িশণ ােয়ল সংা ২ ১

[২.২] কাস  গাইডলাইন /
নাটা েলন/ বািষ ক
িশণ পিকা / িশণ
ায়াল িবতরণ

[২.২.১] িবতরণত কাস  গাইডলাইন সংা ৩ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৩২৫

[২.২.২] িবতরণত নাটা েলন সংা ৩ ৩৯ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৬৬

[২.২] কাস  গাইডলাইন /
নাটা েলন/ বািষ ক
িশণ পিকা / িশণ
ায়াল িবতরণ

[২.২.৩] িবতরণত বািষ ক িশণ পিকা সংা ২ ১৮ ৪৯

[২.২.৪] িবতরণত বািষ ক িশণ ােয়ল সংা ২ ১৮



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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%

৩

কম সাদন
বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন

২০

[৩.১] কম কতা/ কম চািরেদর
দতা ি সংা কায ম

[৩.১.১] চথ  িশ িবব এর চােল
মাকােবলায় আই সেক িশিত
কম কতা/ কম চাির

সংা(জন) ৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩৩

[৩.১.২] ডা ান-২১০০ সিকত বা
সমসামিয়ক িবষেয় আেয়ািজত অবিহতকরণ
সভা/কম শালা/ লািন ং সশন

সংা () ৫ ৬ ৫ ৪ ৩

[৩.১.৩] িনয়ািদ িশেণ িশিত কম কতা সংা (জন) ৫ ৪০

[৩.২] িজববষ  উপলে
বব ও ি কণ ার
াপন (মন ও মনেন বব)

[৩.২.১] াপনত বব ও ি কণ ার সংা ৫ ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ১৩, 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 ৪৩

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৫৩.৪৪

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৬৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৫০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৯৪.৪

*সামিয়ক (provisional) ত


