
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ০৫, ২০২২

ক উয়ন ইউিনট (িপিডইউ)

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ০৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
চা চাষ এলাকা সসারণ ও
চা উৎপাদন সহায়তা দান

২০

[১.১] উ ফলনশীল চােয়র চারা
রাপণ এর মােম এলাকা
সসরাণ

[১.১.১] চা চাষ এলাকা
সসািরত

পিরমাণ
(হর)))

১০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৫৪২.২৭

[১.২] িরািং [১.২.১] বয় চা িতাপন
পিরমাণ
(হর)

১০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৬২.৩৮

২
চা বাগান পিরবীণ ও
ায়ন

২০
[২.১] চা বাগান পিরদশ ন [২.১.১] পিরদশ ন স সংা ১০ ১৩০ ১১৭ ১০৪ ৯১ ৭৮ ১৩৩

[২.২] পিরদশ ন আেলােক
বাগােনর উয়ন অগিত ায়ন

[২.২.১] অগিত ািয়ত সংা ১০ ১৩০ ১১৭ ১০৪ ৯১ ৭৮ ১৩১

৩
চা িশের সমতা ি ও
উয়ন

২০

[৩.১] িপিডইউ কক চা
বাপনার ওপর িশণ
মিডউল আেয়াজন

[৩.১.১] িশণ মিডউল
আেয়ািজত

সংা ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫

[৩.২] চা বাগােনর জ কম শালা
আেয়াজন

[৩.২.১] কম শালা দ সংা ৫ ৩ ২ ১ ৫

[৩.৩]  চা চাষীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৩.১] িশণ দ সংা ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬

৪

চা কারাখানা পিরদশ ন কের
কারখানা উতকরণ ও
াসতভােব চা িতেত
সেচতনতা ি

১০ [৪.১] চা কারখানা পিরদশ ন [৪.১.১] পিরদশ ন স সংা ১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০৫



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ০৫, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

ি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

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 ৯.৬

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ২.২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৩৮

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৩৮

*সামিয়ক (provisional) ত


