
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১১, ২০২১

বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১১, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ফসেলর উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা
ি

৫০

[১.১] িবিভ ফসেলর
উফলনশীল জাত ও ি
উাবন

[১.১.১] িনবিত জাত (ি স) সংা ১৮ ১৪ ১৩ ১১ ১০ ৮ ৩

[১.১.২] উািবত ি (জাত িকত) সংা ৫ ১৪ ১৩ ১১ ১০ ৮ ৩

[১.২] ষেকর িনকট
উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.২.১] িশিত ষক
সংা
(ল)

২ ০.১০৬০০ ০.০৯৫৪ ০.০৮৪৮ ০.০৭৪২ ০.০৬৩৬ ০.০২৩৫

[১.২.২] িডএই, িবএিডিস, এনিজও
কম কতা/কম চারী

সংা
(ল)

২ ০.০২০৫০ ০.০১৮৪৫ ০.০১৬৪০ ০.০১৪৩৫ ০.০১২৩০ ০.০০৩৬

[১.২.৩] ািপত দশ নী
সংা
(ল)

২ ০.০১১ ০.০০৯৯ ০.০০৮৮ ০.০০৭৭ ০.০০৬৬ ০.০০১১৬

[১.২.৪] আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশপ সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ১১

[১.৩] ষক/িবানী/
সসারণ কমসহ অা
সংার িনকট উািবত জাত
এবং ির সসারণ

[১.৩.১] িলফেলট, কেলট, িনউজেলটার,
জান াল, েলন, ইতািদ কাশনা

সংা ১ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩২ ২৭ ৪

[১.৩.২] উোােদর সােথ সমেঝাতা
ারক ার

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১

২
িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ িকরণ

১৫

[২.১] িডার, িভি,
তািয়ত ও মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, তয়ন, সংরণ
িবতরণ এবং জব ও অজীব
সার, ননা িবেষণ

[২.১.১] উৎপািদত িডারবীজ
ম টন
(ল)

৩ ০.০০৩০০ ০.০০২৭ ০.০০২৪ ০.০০২১ ০.০০১৮ ০.০০২৬৪

[২.১.২] িজব বষ  উপলে উৎসগত
চারা/ কলম/ কাং

সংা
(ল)

২ ১৪.০০ ১২.৬ ১১.২ ৯.৮ ৮.৪ ৬.৪৬৩৮

[২.১.৩] িবতরণত িডারবীজ
ম টন
(ল)

২ ০.০০৩০০ ০.০০১৯১ ০.০০১৭ ০.০০১৪৮ ০.০০১২৭ ০.০০২১৫

[২.১.৪] িজব বষ  উপলে
চারা/কলম/কাং িবতরণত

সংা
(ল)

২ ১৩.৫০ ১২.১৫ ১০.৮ ৯.৪৫ ৮.১ ৬.৩৩৫১



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১১, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন ি
(এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১১, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা চাকরণ
[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ)/বােজট বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর সির
তািলকা তত এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


