
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৮, ২০২১

বীজ তয়ন এেজী

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৮, 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
মানস বীেজর
সহজলভতা ও
সরবরাহ ি।

৪৫

[১.১] মৗল, িভি ও তািয়ত
বীেজর তয়ন দান।

[১.১.১] তািয়ত বীজ ম:টন ১০ ৮৪০০০ ৮০০০০ ৭৯০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৪৮৯৬

[১.২] বীজ ফসেলর মাঠ তয়ন [১.২.১] তয়নত জিম হর ১০ ৩৬০০০ ৩৪০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ৩৩৯১

[১.৩] বীজ মান পরীা [১.৩.১] পরীিত বীজ ননা সংা ৭ ৬২০০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫৩০০ ৫১০০ ৩১৪

[১.৪] জােতর িবতা পরীা
[১.৪.১] া-আউট পরীাত বীজ
লট

সংা ৬ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ৬৯৯

[১.৫] বাজার জাতত বীেজর
মান যাচাই

[১.৫.১] বাজার পিরবীণ সংা ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১২২২

[১.৫.২] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৬

[১.৬] ষক পয ােয় সংরিত
বীেজর মান যাচাই

[১.৬.১] পরীিত বীজ ননা সংা ৩ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ৮৫০ ৬৫০ ২১৮

[১.৭] তয়ন াগ ন ও
িবতরন

[১.৭.১] সরবরাহত তয়ন াগ
সংা
(ল)

৪ ১৫০ ১৪৫ ১৪২ ১৪০ ১৩০ ৬.০৫

২
ফসলখােত উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা
ি।

২৫

[২.১] ষক পয ােয় উািবত জাত
ও ির বহার ি

[২.১.১] িডইউএস পরীাত জাত সংা ৪ ১১০ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯২ ৪০

[২.১.২] িভিসইউ পরীাত জাত সংা ৪ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০

[২.১.৩] িশিত অংশীজন সংা ৪ ২০০০ ১৯৫০ ১৮০০ ১৫০০ ১২০০ ৭৬৫

[২.১.৪] সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ৪ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫

[২.১.৫] পরীাত হাইিড জাত সংা ৩ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২

[২.১.৬] মাঠ িদবস ও চাষী র্যালী সংা ২ ৪ ৩ ২ ২ ২ ২

[২.২] বব শখ িজর
রহমােনর জ শতবািষ কী
উপলে হীত বীজ আইন ও
বীজ ি িবষয়ক কাশনা
কায ম

[২.২.১] কািশত ও িবতরণত
েলন

সংা ২ ১৭০০০ ১৫০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০

[২.২.২] কািশত ও িবতরণত
বািষ ক িতেবদন

সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩২০ ২৮০ ২৪০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৮, 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
কম বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

৩

[৩.১] মানব সদ বাপনা [৩.১.১] িশিত জনবল সংা ২ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১৮০ ১৭০ ২০

[৩.২] কম কতা কক
পিরদশ নত উয়ন ক
কায ম

[৩.২.১] পিরদশ নত ক
অবকাঠােমা

সংা ১ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

৪ বীজ উোা জন। ২
[৪.১] বীজ বসার উোােদর
িগত সহায়তা দান।

[৪.১.১] সহায়তাা বীজ বসার
উোা

সংা ২ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ২২০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৮, 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%

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 ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

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

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৮, 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%

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 ৫

[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 ১৫-০২-২০২১

[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 ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২

[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



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ০৮, 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%

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 ১০

[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 ২৮

[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 ৪৫

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬

[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 ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


