
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

িবভাগীয় পিরসংান অিফস, বিরশাল

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২১-২২



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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 ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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
পিরসংান
সংা
জিরপ
পিরচালনা ও
ত সংহ

৪৩

[১.১] আউশ ফসেলর
আমািনক িহসাব ালন
ও কতন সংা বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
সংহ

[১.১.১] আউশ ফসেলর আমািনক িহসাব
ালন

তািরখ ৩ ২৮-১০-২০২১ ২৯-১০-২০২১ ৩০-১০-২০২১ ৩০-১০-২০২১ ১৩-০১-২০২২

[১.১.২] আউশ ফসেলর ননা কতন সংা
বািষ ক ত সংহ

তািরখ ৩ ২৮-১০-২০২১ ২৯-১০-২০২১ ৩০-১০-২০২১ ৩০-১০-২০২১ তািরখ ২৮-১০-২০২১

[১.২] আমন ফসেলর
আমািনক িহসাব ালন
ও কতন সংা বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
সংহ

[১.২.১] আমন ফসেলর আমািনক িহসাব
ালন

তািরখ ৩ ০৮-০১-২০২২ ০৯-০১-২০২২ ১০-০১-২০২২ ১১০০১-২০২২ ১৩-০১-২০২২

[১.২.২] আমন ফসেলর ননা কতন সংা
বািষ ক ত সংহ

তািরখ ৩ ২৮-১২-২০২১ ২৯-১২-২০২১ ৩০-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২১ তািরখ ১৩-০১-২০২২

[১.৩] বােরা ফসেলর
আমািনক িহসাব ালন
ও কতন সংা বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
সংহ

[১.৩.১] বােরা ফসেলর আমািনক িহসাব
ালন

তািরখ ৩ ০৫-০৭-২০২১ ০৬-০৭-২০২১ ০৭-০৭-২০২ ০৮-০৭-২০২ ১৩-০১-২০২২

[১.৩.২] বােরা ফসেলর ননা কতন সংা
বািষ ক ত সংহ

তািরখ ৩ ২৬-০৬-২০২২ ২৭-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ তািরখ ১৩-০১-২০২২

[১.৪] আ ফসেলর
আমািনক িহসাব ালন
ও কতন সংা বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
সংহ

[১.৪.১] আ ফসেলর আমািনক িহসাব
ালন

তািরখ ৩ ০৫-০৪-২০২২ ০৬-০৪-২০২২ ০৭-০৪-২০২২ ০৮-০৪-২০২২ ১৩-০১-২০২২

[১.৪.২] আ ফসেলর ননা কতন সংা
বািষ ক ত সংহ

তািরখ ৩ ০৫-০৪-২০২২ ০৬-০৪-২০২২ ০৭-০৪-২০২২ ০৮-০৪-২০২২ তািরখ ১৩-০১-২০২২

[১.৫] গম ফসেলর
আমািনক িহসাব ালন
কতন সংা বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
সংহ

[১.৫.১] গম ফসেলর আমািনক িহসাব
ালন

তািরখ ৩ ১৩-০৫-২০২২ ১৪-০৫-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ১৬-০৫-২০২২ ১৩-০১-২০২২

[১.৫.২] গম ফসেলর ননা কতন সংা
বািষ ক ত সংহ

তািরখ ৩ ০৩-০৫-২০২২ ০৪-০৫-২০২২ ০৫-০৫-২০২২ ০৬-০৫-২০২২ তািরখ ১৩-০১-২০২২

[১.৬] পাট ফসেলর
আমািনক িহসাব ালন
কতন সংা বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
সংহ

[১.৬.১] পাট ফসেলর আমািনক িহসাব
ালন

তািরখ ৩ ০৮-১০-২০২১ ০৯-১০-২০২১ ১০-১০-২০২১ ১১-১০-২০২১ ১৩-০১-২০২২



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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%

[১.৬] পাট ফসেলর
আমািনক িহসাব ালন
কতন সংা বািষ ক
জিরপ পিরচালনা ও ত
সংহ

[১.৬.২] পাট ফসেলর ননা কতন সংা
বািষ ক ত সংহ

তািরখ ৩ ২৮-১০-২০২১ ২৯-১০-২০২১ ৩০-১০-২০২১ ৩১-১০-২০২১ তািরখ ১৩-০১-২০২২

[১.৭] দাগ জিরপ
সংা বািষ ক জিরপ
পিরচালনা ও ত সংহ

[১.৭.১] দাগ জিরপ-১ম পেব র ত সংহ
[১.৭.২] দাগ জিরপ-২য় পেব র ত সংহ
[১.৭.৩]দাগ জিরপ-৩য় পেব র ত সংহ
[১.৭.৪]দাগ জিরপ-৪থ  পেব র ত সংহ

তািরখ ১.৫ ১০-০২-২০২২ ১১-০২-২০২২ ১২-০২-২০২২ ১৩-০২-২০২২ ১৩-০১-২০২২

[১.৭.২] দাগ জিরপ-২য় পেব র ত সংহ তািরখ ১.৫ ১০-০৪-২০২২ ১১-০৪-২০২২ ১২-০৪-২০২২ ১৩-০৪-২০২২ তািরখ ১৩-০১-২০২২

[১.৭.৩] ]দাগ জিরপ-৩য় পেব র ত সং তািরখ ১.৫ ২৬-০৬-২০২২ ২৭-০৬-২০২২ ২৮-০৬-২০২২ ২৯-০৬-২০২২ তািরখ ১৩-০১-২০২২

[১.৭.৪] দাগ জিরপ-৪থ  পেব র ত সংহ তািরখ ১.৫ ২৫-১০-২০২১ ২৬-১০-২০২১ ২৭-১০-২০২১ ২৮-১০-২০২১ তািরখ ১৩-০১-২০২২

[১.৮] িম বহার ও সচ
পিরসংান সংা ত
সংহ

[১.৮.১] িম বহার ও সচ পিরসংান
সংা ত সংহ

তািরখ ১ ০৮-১০-২০২১ ০৯-১০-২০২১ ১০-১০-২০২১ ১১-১০-২০২১ ১৩-০১-২০২২



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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%

২

 ও
মির
পিরসংান
এবং চলিত
উৎপাদন
সংা
পিরসংান

১৭

[২.১]  ও মরী
পিরসংান ত

[২.১.১] Wage Rate Index
(WRI) ণয়েন বত িনধ ািরত দরছক
অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম
যথাযথভােব যাচাইব ক িত মােসর ২০
তািরেখর মে ধান কায ালেয় রণ
িনিতকরণ।ণ

তািরখ ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২-০১-২০২২

[২.১.২] Building Materials
Price Index (BMPI) ণয়েন
বত িনধ ািরত দরছক অযায়ী সংহীত
ডটা পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব
যাচাইব ক িত মােসর ২০ তািরেখর মে
ধান কায ালেয় রণ িনিতকরণ

তািরখ ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২-০১-২০২২

[২.১.৩] Consumer Price Index
(CPI) ও ীিত ণয়েন বত
িনধ ািরত দরছক অযায়ী সংহীত ডটা
পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব যাচাইব ক
িত মােসর ২০ তািরেখর মে ধান
কায ালেয় রণ িনিতকরণ

তািরখ ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২-০১-২০২২

[২.১.৪] House Rent Index
(HRI) ণয়েন বত িনধ ািরত দরছক
অযায়ী সংহীত ডটা পিরদশ েনর মােম
যথাযথভােব যাচাইব ক িত কায়াট ােরর ১ম
মােসর ২০ তািরেখর মে ধান কায ালেয়
রণ িনিতকরণ

তািরখ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০৪-০১-২০২২

[২.২] চলিত উৎপাদন
সংা পিরসংান ত

[২.২.১] রণত তফিসলেলা (হৎ ও
মাঝাির িশ-QIIP & PPI) ণয়েনর জ
সংহীত ত পিরদশ েনর মােম
যথাযথভােব যাচাইব ক িত মােসর ২০
তািরেখর মে ধান কায ালেয় রণ
িনিতকরণ

তািরখ ৩ ১২ ১২ ১১ ১০ ১২-০১-২০২২



া: ৬ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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%

[২.২] চলিত উৎপাদন
সংা পিরসংান ত

[২.২.২] রণত তফিসলেলা ( িশ-
QIIP & PPI ণয়েনর জ সংহীত ত
পিরদশ েনর মােম যথাযথভােব যাচাইব ক
িত কায়াট ােরর ১ম মােসর ২০ তািরেখর
মে ধান কায ালেয় রণ িনিতকরণ

তািরখ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০৪-০১-২০২২



া: ৭ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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
ািতািনক
সমতা ি

১০

[৩.১]  ও মির এবং
চলিত উৎপাদন সংা
িশণ আেয়াজন

[৩.১.১] িত বছর জায়াির ও লাই মােস
 ও মির পিরসংান সংা চার (০৪)
 দরছক িবষেয় িশণ আেয়াজন।

তািরখ ৩ ২ ১ ০২-০১-২০২২

[৩.১.২] িত বছর জায়াির ও লাই মােস
চলিত উৎপাদন পিরসংান সংা তফিসল
িবষেয় িশণ আেয়াজন

তািরখ ২ ২ ২ ১ ০২-০১-২০২২

[৩.২] মাঠ পয ােয়  ও
মির এবং চলিত
উৎপাদন সংা ত
সংহ কায ম সেরজিমেন
পিরদশ ন

[৩.২.১] আওতাধীন জলাসেহর মে ননা
িভিেত িত মােস যেকান ২ জলার  ও
মির সংা ত সংহ কায ম
সেরজিমেন পিরদশ ন িতেবদন সদর দের
রণ

তািরখ ১ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৪-০১-২০২২

[৩.২.২] আওতাধীন জলাসেহর মে িত
মােস ননা িভিেত যেকান ২  িতােনর
চলিত উৎপাদন সংা ত সংহ কায ম
সেরজিমেন পিরদশ ন িতেবদন সদর দের
রণ

তািরখ ১ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ২৪-০১-২০২২

[৩.৩] ানীয় িশণ
আেয়াজন

[৩.৩.১] অংশহণত িশণাথ (Man-
Day)

তািরখ ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ০৬-০১-২০২২

[৩.৪] ক হাারগণেক
অিফিশয়াল পিরসংান
সরবরােহর আেবদন
িনি

[৩.৪.১] সরবরাহত অিফিশয়াল পিরসংান
সরবরােহর আেবদন িনি

তািরখ ১ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫-০১-২০২২

[৩.৫] িত কায়াট ােরর
১ম মােসর ১ম সােহ
ওেয়বেপাট ল
হালনাগাদকরণ

[৩.৫.১] ওেয়বেপাট ল হালনাগাদকরণ তািরখ ১ ৪ ৩ ২ ১ ০৪-০১-২০২২



া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, 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 ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


