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ারক ন র: ১২.০৪.০০০০.০০৭.০৫.০০৫.১৯.৮ তািরখ: 
১১ জা য়াির ২০২২

২৭ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় ২০২১২০২১--২২২২   অথবছেররঅথবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র   ২য়২য়  া ি েকরাি েকর  ( (অে াবরঅে াবর -- িডেস রিডেস র //২১২১ ))
অ গিতরঅ গিতর   িতেবদনিতেবদন   ওও  মাণকমাণক  রণরণ ।।

: িষ ম ণালয়, মিনটিরং ও িরেপা ং শাখা এর ারক নং- ১২.০০.০০০০.৩৮.০৫.০১৪.২১-৫৬১
তািরখ : ২৬/১২/২০২১ ি . মাতােবক।

          উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব া হেণর জ  ২০২১-২২
অথবছেরর বীজ ত য়ন এেজ ীর বািষক কমস াদন ি র ২য় াি ক (অে াবর - িডেস র/ ২০২১) এবং ১ম
ষা িসক ( লাই-িডেস র/২০২১) অজেনর অ গিতর িতেবদন এিপএএমএস সফটওয় াের দািখল কের এর
কিপ এতদসংেগ রণ করা হেলা।

সং ি  : বণনামেত।

১১-১-২০২২

সিচব
সিচেবর দ র

িষ ম ণালয়

েধ  শখর মালাকার
পিরচালক

ফান: +৮৮০-২-৪৯২৭২২০০
ইেমইল: dir.sca.gov.bd@gmail.com

িি   আকষণঃআকষণঃ  িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় ), মিনটিরং ও িরেপাট শাখা, িষ ম ণালয়

১১-১-২০২২
আিমনা বগম 

উপ-পিরচালক (অিতির  দািয় )

১



া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৭, ২০২২

বীজ তয়ন এেজী

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৭, 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
বীেজর উতমান
িনিতকরণ।

২৫

[১.১] মৗল, িভি ও তািয়ত
বীেজর তয়ন দান।

[১.১.১] তািয়ত বীজ ম:টন ৪ ৮৪,৫০০ ৮২০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ২৬৮৭৮.৮১

[১.২] বীজ ফসেলর মাঠ তয়ন [১.২.১] তয়নত জিম হর ৪ ৩৬,০০০ ৩৩০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ১২৮৭৮.৭৪

[১.৩] বীজ মান পরীা [১.৩.১] পরীিত বীজ ননা সংা ৪ ৬৩০০ ৬২০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ১৯৬৪

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

সংা ৪ ১৫৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১১৮৪

[১.৫] বাজার জাতত বীেজর
মান যাচাই

[১.৫.১] বাজার পিরবীণ সংা ৩ ২২০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬১৯

[১.৫.২] পিরচািলত মাবাইল কাট  সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫ ১৩

[১.৬] ষক পয ােয় সংরিত
বীেজর মান যাচাই

[১.৬.১] পরীিত বীজ ননা সংা ২ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪৭১

[১.৭] তয়ন াগ ন ও
িবতরন

[১.৭.১] সরবরাহত তয়ন াগ
সংা
(ল)

২ ১৫০ ১৪৫ ১৪২ ১৪০ ১৩৫ ১১২.১৫

২
ফসলখােত উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা
ি।

২৫
[২.১] ষক পয ােয় উািবত
জাত ও ির বহার ি

[২.১.১] িডইউএস পরীাত জাত সংা ৪ ১১৫ ১১০ ১০৮ ১০৫ ১০০ ৫৯

[২.১.২] িভিসইউ পরীাত জাত সংা ৪ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ২২

[২.১.৩] পরীাত হাইিড জাত সংা ৪ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৫২

[২.১] ষক পয ােয় উািবত
জাত ও ির বহার ি

[২.১.৪] িশিত অংশীজন সংা ৩ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ৯১৫

[২.১.৫] সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ৩ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৪

[২.১.৬] মাঠ িদবস সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১

[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 ১২০০০ ১০০০০ ৮০০০ ৮০০০

[২.২.২] কািশত ও িবতরণত
বািষ ক িতেবদন

সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৭, 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%

৩
কম বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

১০

[৩.১] মানব সদ বাপনা

[৩.১.১] বীপ পিরকনা ২১০০ সহ
অা িবষেয় িশিত জনবল

জন ৫ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ১৩৮

[৩.১.২] ৪থ  িশ িবব অজেন
আইিস িবষয়ক আেয়ািজত
িশণ

াচ ৩ ২ ১

[৩.২] কম কতা কক
পিরদশ নত উয়ন ক
কায ম

[৩.২.১] পিরদশ নত ক
অবকাঠােমা ও ক কায ম

সংা ২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৩

৪
অংশীজনেদর
িগত সহায়তা
দান।

১০

[৪.১] বীজ বসার উোােদর
িগত সহায়তা দান

[৪.১.১] সহায়তাা বীজ বসার
উোা

জন ৫ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ২০৬

[৪.২] কািভড- ১৯ মহামারী
মাকােবলায় বীজ বসার নারী
উোােদর িগত সহায়তা
দান

[৪.২.১] সহায়তাা বীজ বসার
নারী উোা

জন ৫ ৩০ ২০ ১০ ৮ ৬ ২২



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ১৭, 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 ৪৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৪৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৪৮

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৪৮

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৪৮

*সামিয়ক (provisional) ত


