
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, ২০২১

লা উয়ন বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
লা চাষ
সসারণ ও
জনিয়করণ

২৫

[১.১] উািবত জাত এবং
ি সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক সংা ৩ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৯০

[১.১.২] ািপত দশ নী সংা ৩ ১৭৫০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৭৫০

[১.১.৩] ািপত আইিপএম দশ নী সংা ৩ ২৭০ ২৫০ ২৩০ ২২০ ২০০ ২৭০

[১.১.৪] ািপত আদশ / অনফাম / পা িসেপটির ায়াল সংা ৩ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭০০

[১.১.৫] আেয়ািজত সিমনার/ কম শালা সংা ২ ৭ ৬ ৫

[১.১.৬] লা উৎপাদেনর জ পরীিত িকা ননা সংা ১ ১০ ৮ ৭ ৫

[১.১.৭] হারত উািবত জাত সংা ০.৫ ১

[১.১.৮] হারত উািবত ি সংা ০.৫ ২ ১

[১.২] উািবত জাত এবং
ি জনিয়করণ

[১.২.১] মাঠ িদবস/চাষী র্যালী সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২.২] কািশত চারণাপ (িলফেলট, পাার
ইতািদ)

সংা ২ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৪০০০

[১.২.৩] লার  বাজারজাতকরেণর লে
আেয়ািজত অংশীজন সভা

সংা ১ ২ ১

[১.২] উািবত জাত এবং
ি জনিয়করণ

[১.২.৪] গত লা ষক সিমিত সংা ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫

[১.৩] িজববষ  এবং
কািভড -১৯ আেলােক
জিমর সেব া বহার

[১.৩.১] ষকেদর উুকরেণ আেয়ািজত দলীয়
আেলাচনা

সংা ১ ১৫০ ১৪০ ১২৫ ১১০ ১০০ ৫৭

[১.৩.২] লার চারা তির কের ািপত িবেশষ দশ নী সংা ১ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৫০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
লাবীজ সরবরাহ
ও সহজলভতা
ি;

১৮

[২.১] হাইীড, মৗল,
িভি, এবং মানেঘািষত
বীজলা িজিনং, বীজ
উৎপাদন, সংরণ এবং
িবতরণ

[২.১.১] িজিনংত বীজলা মিক টন ৪ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০

[২.১.২] উৎপািদত বীজ (িডার বীজ, িভি বীজ,
মানেঘািষত বীজসহ

মিক টন ৪ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৩] িবতরণত বীজ (বের, খরা, লবনা ও
চরাল এবং পাহািড় এলাকাসহ)

মিক টন ৪ ১১৫ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] উৎপািদত হাইীড বীজ মিক টন ২ ২.০ ১.৫ ১ ০.৫

[২.১.৫] িবতরণত িশল লার চারা/ ি
কটন/অা

সংা
(হাজার)

২ ৩০ ২৭ ২৩ ১৮ ১৩

[২.১.৬] িবতরণত হাইীড বীজ মিক টন ১ ২.০ ১.৫ ১.০ ০.৫

[২.১.৭] িষ সসারন অিধদেরর িনকট হািরত
হাইীড লার বীজ

কিজ ১ ১২৫ ১০৫ ৮৫ ৭০ ৬৫

৩
লা উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

১৫

[৩.১] বরী পিরেবেশ
(লবনাতা, খরা, তাপ
সিহ ইতািদ)
অিভেযাজন সম জাত ও
িসহ লা ফসেলর
উ ফলনশীল জাত এবং
ি উাবন

[৩.১.১] িনবিত জাত সংা ৪ ১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.১] বরী পিরেবেশ
(লবনাতা, খরা, তাপ
সিহ ইতািদ)
অিভেযাজন সম জাত ও
িসহ লা ফসেলর
উ ফলনশীল জাত এবং
ি উাবন

[৩.১.২] উািবত অা ি সংা ৪ ১

[৩.১.৩] সংিহত ও সংরিত জাম াজম সংা ৩ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫

[৩.১.৪] উািবত ি (জাত সিকত) সংা ২ ১

[৩.২] িজববষ  এবং
কািভড -১৯ আেলােক
জিমর সেব া বহার

[৩.২.১] লা িভিক লাভজনক ফসলিবােসর উপর
ািপত গেবষনা ায়াল

সংা ২ ৫ ৪ ৩

৪
কম বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন;

১২
[৪.১] কায ম পিরদশ ন
এবং ায়ন

[৪.১.১] কম কতােদর পিরদশ নত উয়ন ক এবং
পিরচালন বােজেটর আওতায় কায ম

সংা ২ ৪ ২ ১ ১

[৪.১.২] কম কতােদর পিরদশ নত উয়ন ক এবং
পিরচালন বােজেটর আওতায় কায ম এর উপর দ
পািরশ বাবায়ন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.১.৩] িনব াহী পিরচালক/ পিরচালক পয ায় কক
পিরদশ নত গেবষনা/ উািবত জাত/ ি/ বীজ
উৎপাদন কায ম

সংা ২ ২ ১

[৪.১.৪] িনব াহী পিরচালক/ পিরচালক পয ায় কক
পিরদশ নত গেবষনা/ উািবত জাত/ ি/ বীজ
উৎপাদন কায ম এর উপর দ পািরশ বাবায়ন

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.১.৫] আেয়ািজত গেবষণা পয ােলাচনা সভা/
কম শালার িসা বাবায়ন

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.১.৬] িপীয় সভায় উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ০.৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৪.১.৭] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৪, 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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.২] মানবসদ
বাপনা

[৪.২.১] পেদািত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৪.২.২] আই িবষয়ক িশিত জনবল সংা ১ ৩০ ২০ ১০ ৩০

[৪.২.৩] সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশন সংা ১ ৬ ৪ ৩ ২

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

[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


