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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ধান  বাংলােদেশর  উয়েনর  ল  িভি।  টকসই  খা  িনরাপা  িনিতকরেণর  জ  ধােনর  উত  জাত  ও  উৎপাদন  ি  উাবন  করা
বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট (ি)-এর অতম ল। এ লে িবগত িতন বছের মাট ১৭ উ ফলনশীল ধােনর জাত উাবন ও
ছাড়করণ স করা হেয়েছ। এর মে বােরা মওেম ১ বাসমিতর মত লা-িচকন, ১ লা-িচকন-রানী যা, ১ িজংক স, ১
উ ান স, ১ খরা সহনশীল ধােনর জাত; আমন মওেম ১ লা-স, ১ গি, ৩ ভারতীয় ণ া ধােনর িবক, ১ অগভীর
জলমতা সহনশীল ও ১  উপকরণ স ধােনর জাত এবং আউশ মওেম ১ বানা খরা সহনশীল, ১ েময়াদী পািন সায়ী, ১
জলাবতা  সহনশীল  ও ১ হাইিড ধােনর  জাত রেয়েছ।  তাছাড়া  রাইস াাার  কাম  দানাদার  ইউিরয়া  এিেকটর,  হালিফড কাইন
হারেভেরর মাড়াই  ও ঝাড়াই  অংশ ও ি  পাওয়ার  উইডার  উাবন  করা  হেয়েছ।  ি  উািবত জােতর ায়  ৪৬৮ মিক টন  িডার  বীজ
উৎপাদন কের বীজ উৎপাদন নটওয়ােকর সােথ সংি ৫০০রও বশী সরকাির, বসরকাির, এনিজও, ি ও ষকেদর মে িবতরণ
করা হেয়েছ। ি হােরর উেে ২২৫৬৭ জন ষক, িষ কম, িষ কম কতােদর িশণ দান, ২৩১৯০ মাঠ দশ নী, ১৫৭
সিমনার/কম শালা স করা হেয়েছ। ি উািবত িষ যপািত জনিয়করেণর জ ায় ৩০০ মাঠ দশ নী করা হেয়েছ। আিনক
ধােনর চাষ, রাইস জান াল, গেবষণার বািষ ক িরেপাট সহ ৩৭ কাশনার িতন বছের ায় ১.৭০ ল কিপ িবিভ িকা কাশ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বাংলােদেশ িতবছর ায় ২২ ল লাক বাড়েছ। এ বিধ ত জনসংার জ িতবছর ায় ৩.৩০ ল মিক টন চাল অিতির উৎপাদন
করেত হেব। অিদেক িষ জিমর পিরমাণ, জিমর উব রতা, গভ পািনসহ ািতক সদ এবং িষ িমক মােয় াস পাে। এ
অবায় কম জিমেত অিধক উৎপাদনশীলতা অজন করা এবং কািভড ১৯ পিরিিত মাকােবলা গেবষণা ে এক িবরাট চােল। এছাড়া
পিরবিতত জলবার ভােব খরা, লবণাতা, জলাবতা, জলমতা, ঠাা, তাপ, পাকামাকড় ও রাগবালাই ির কারেণ ভিবেত দেশ
খা উৎপাদন কেম যাওয়ার আশা দখা িদেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

এসিডিজ’র লমাা, ডা ান, আমার াম আমার শহর, সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, জাতীয় িষনীিত ২০১৮ এবং সরকােরর অা
নীিত ও পিরকনার পাশাপািশ চলিত বছের কািভড ১৯ ও ািতক েয াগ মাকােবলায় িবিভ কায ম (ক/কম িচ) হণ করা
হেয়েছ। এছাড়া পিরবিতত জলবার ভােব খরা, লবণাতা, জলাবতা, জলমতা, ঠাা, তাপ, পাকামাকড় ও রাগবালাই ির কারেণ
ভিবেত দেশ চােল য়ংসণ তা অজনেক টকসই প দােনর লে উ ফলনশীল, িতলতা সিহ,  ময়ািদ ও  উপকরণ
িনভর জাত এবং চাষাবাদ ির উাবন ও উয়ন কের ধােনর উৎপাদনশীলতা িকরণ কায ম ভিবৎ (, ম ও দীঘ  ময়ািদ)
পিরকনায় অ  করা হেয়েছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উ ফলনশীল এবং লবণাতা, খরা ও জলমতাসহ িবিভ ঘাত সিহ ২ ধােনর জাত ও ২ উৎপাদন ি উাবন;
ি উািবত উ ফলনশীল ধােনর ৩৮০ মিক টন িডার বীজ ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন কের বীজ উৎপাদন নটওয়ােকর সােথ
সংি সরকাির, বসরকাির, এনিজও, ি উোা িতান ও ষেকর মে িবতরণ;
ি হােরর উেে ৩,৩০০ জন ষক, িষ কম, কম কতােদর িশণ;
মাঠ দশ নী ৫১০০, সিমনার/কম শালা ৩৫ সকরণ;
আিনক ধােনর চাষ, বাংলােদশ রাইস জান াল, গেবষণার বািষ ক িরেপাট সহ ৭ কাশনার ৩৫,০০০ কিপ িবিভ িকা
কাশকরণ।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

টকসই, িনরাপদ ও লাভজনক ধান ি উাবন

১.২ অিভল (Mission)
ধান গেবষণা ও ি উাবেনর মােম টকসই খা িনরাপা অজেন সহায়তা, মাসমান সদ সােপ জলবাবাব ধােনর
ি উাবন এবং গেবষণায় ািতািনক সমতা ি ও উয়ন করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
২. িষ উপকরেণর সহজলভতা ও সরবরাহ িকরণ
৩. কম  বাপনায় পশাদারীের উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ধােনর উফলনশীল জাত ও ি উাবন
২. লবণাতা, খরা, ঠাা, তাপ, জলাবতা, জলমতা, বালাই সিহসহ িবিভ ঘাত সিহ ধােনর জাত ও ি উাবন
৩. ষেকর িনকট উািবত ধােনর জাত ও ির সসারেণ িষ সসারণ কম কতা এবং ষকেদর িশণ দান
৪. িষ িবষেয় ই-ত সবা দান
৫. উািবত ধােনর জাত ও ি চািষ পয ােয় পৗঁছােনার জ কাশনা সাদন
৬. ধােনর িডার ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ ও িবতরণ
৭. লবণাতা, খরা, ঠাা, তাপ, জলাবতা, জলমতা, বালাই সিহসহ িবিভ ঘাত সিহ ধােনর িডার ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, সংরণ ও িবতরণ
৮. িষ যপািত উাবন/ উয়ন
৯. িজববষ  উদযাপেন িবেশষ কম িচ যমন ষকেদর মােঝ িবনাে ধােনর বীজ িবতরণ, দশ নী াপন ও
েরাপণসহ অা িবেশষ কায ম সাদন
১০. ািতািনক বাপনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

ধােনর
উৎপাদনশীলতা
ি

অল পিরেবেশ উািবত
ধােনর জাত

সংা ৩ ২ ১ ১ ১
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

অল পিরেবেশ উািবত
ি (জাত সিকত)

সংা ৩ ৩ ১ ১ ১
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

অল পিরেবেশ উািবত
অা ি

সংা ২ ২ ১ ১ ১
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

িতল পিরেবেশ উািবত
ধােনর জাত

সংা ২ ১ ১ ১ ১
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

িতল পিরেবেশ উািবত
ি (জাত সিকত)

সংা ২ ১ ১ ১ ১
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

িতল পিরেবেশ উািবত
অা ি

সংা ২ ২ ১ ১ ১
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িডার ও
মানেঘািষত বীেজর
পয াতা

অল পিরেবেশ উৎপািদত
িডার বীজ

মিক টন
(ল)

০.০০১৫২৮ ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০১১
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

অল পিরেবেশ িবতরণত
িডার বীজ

মিক টন
(ল)

০.০০১৩৮৭ ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০১১
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

অল পিরেবেশ উৎপািদত
মান ঘািষত বীজ

মিক টন
(ল)

০.০০১৬৩২ ০.০০০৫ ০.০০০৫ ০.০০০৫ ০.০০০৫
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

অল পিরেবেশ িবতরণত
মান ঘািষত বীজ

মিক টন
(ল)

০.০০১৮৬ ০.০০০৫ ০.০০০৫ ০.০০০৫ ০.০০০৫
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

িতলতা সহনশীল জােতর
উৎপািদত বীজ

মিক টন
(ল)

০.০০০৪৩৯ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

িতলতা সহনশীল জােতর
িবতরণত বীজ

মিক টন
(ল)

০.০০০৩৮৯ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০
িডএই, এসিসএ, িবএআরিস, িবএিডিস
ও এআইএস

ি’র মািসক, মািসক, অধ বািষ ক এবং বািষ ক
িতেবদন, বাংলােদশ রাইস জান াল, ধান গেবষণা
সমাচার ও বািষ ক বােজট

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

২৫

[১.১] অল
পিরেবশ উপেযাগী
ধােনর উফলনশীল
জাত ও ি
উাবন

[১.১.১] উািবত জাত সমি সংা ৩ ৩ ২ ১ - - - - ১ ১

[১.১.২] উািবত ি
(জাত সিকত)

সমি সংা ১ ৩ ২ ১ - - - - ১ ১

[১.১.৩] উািবত অা
ি

সমি সংা ১ ২ ২ ১ - - - - ১ ১

[১.২] িতল
পিরেবশ উপেযাগী
(লবণাতা, খরা,
তাপ এবং জলমতা
সিহ) ধােনর
উফলনশীল জাত ও
ি উাবন

[১.২.১] উািবত জাত সমি সংা ৩ ২ ১ ১ - - - - ১ ১

[১.২.২] উািবত ি
(জাত সিকত)

সমি সংা ১ ২ ১ ১ - - - - ১ ১

[১.২.৩] উািবত অা
ি

সমি সংা ১ ২ ২ ১ - - - - ১ ১

[১.৩] ধােনর
জাম াজম সংরণ

[১.৩.১] সংরিত
জাম াজম

সমি সংা ১ ২৬ ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.৪] উািবত জাত
এবং ির
সসারণ

[১.৪.১] িশিত ষক সমি
সংা
(ল)

২ ০.০৭২৩৩ ০.০৩ ০.০৩ ০.০২৭ ০.০২৪ ০.০২১ ০.০১৮ ০.০৩ ০.০৩



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৪.২] িশিত
সসারণ কম কতা/কম

সমি
সংা
(ল)

২ ০.০১০০৮ ০.০০৫ ০.০০৩ ০.০০২৫ ০.০০২ ০.০০১৫ ০.০০১ ০.০০৩ ০.০০৩

[১.৪.৩] ািপত দশ নী সমি
সংা
(ল)

১ ০.০৮৫৯৫ ০.০৬৫ ০.০৫ ০.০৪ ০.০৩ ০.০২ ০.০১ ০.০৫ ০.০৫

[১.৪.৪] িষ সসারণ
অিধদেরর িনকট
হািরত জাত

সমি সংা ১ ৫ ৩ ২ ১ - - - ২ ২

[১.৪.৫] িষ সসারণ
অিধদেরর িনকট
হািরত ি

সমি সংা ১ ৫ ৩ ২ ১ - - - ২ ২

[১.৪.৬] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ৫০ ৩৫ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৩৫ ৩৫

[১.৪.৭] কাশনার সংা সমি সংা ০.৫ ১১ ১১ ৭ ৬ ৫ ৩ ২ ৭ ৭

[১.৫] িষ িবষেয় ই-
ত সবা দান

[১.৫.১] িবআরেকিব’র
িবধােভাগী ি

মিত
সংা
(ল)

০.৫ ৩.৭৭ ৪.০৩ ৪.২৯ ৪.২৫ ৪.২০ ৪.১৫ ৪.১০ ৪.৫৬ ৪.৮৪

[১.৫.২] িষ আবহাওয়া
িবষয়ক েদ বাতা দান

সমি সংা ০.৫ - - ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৪ ১৬



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৬] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.৬.১] পরীিত
ফাইেটােসিনটির ননা

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৬.২] আইিপএম ও
আইিসএম িবষেয়
িশিত কম কতা/ ষক

সমি সংা ১ ২২০ ৮০ ৫০ ৪০ ৩৫ ২৫ ২০ ৫০ ৫০

[১.৭] িতকারক
রাসায়িনক 
বহার ােসর জ
চারণা

[১.৭.১] িত পাার/
িলফেলট/ িবি কাশ

সমি সংা ০.৫ ৩৬৫০০ ১০০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০০০০ ১০০০০

[১.৮] িজববষ 
উদযাপেন িবেশষ
কায ম

[১.৮.১] িবনাে
িবতরণত বীজ

সমি
ম. টন
(ল)

১ - ০.০০০৬ ০.০০০৫ ০.০০০৪৫ ০.০০০৪০ ০.০০০৩৫ ০.০০০৩০ ০.০০০৫ ০.০০০৫

[১.৮.২] ািপত িবেশষ
দশ নী

সমি সংা ১ - ১২০ ১০০ ৮৫ ৭০ ৫৫ ৪০ ১০০ ১০০

[২] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ

২৪

[২.১] অল
পিরেবশ উপেযাগী
ধােনর িডার ও
মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, তয়ন,
সংরণ এবং
িবতরণ

[২.১.১] উৎপািদত িডার
বীজ

সমি
মিক
টন
(ল)

৫ .০০০১৫২৮ ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০১ ০.০০০৯ ০.০০০৮ ০.০০০৭ ০.০০১১ ০.০০১১

[২.১.২] িবতরণত
িডার বীজ

সমি
মিক
টন
(ল)

৫ ০.০০১৩৮৭ ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০১ ০.০০০৯ ০.০০০৮ ০.০০০৭ ০.০০১১ ০.০০১১

[২.১.৩] উৎপািদত মান
ঘািষত বীজ

সমি
মিক
টন
(ল)

৩ ০.০০১৬৩২ ০.০০০৫ ০.০০০৫ ০.০০০৪৪ ০.০০০৩৮ ০.০০০৩২ ০.০০০২৫ ০.০০০৫ ০.০০০৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১.৪] িবতরণত মান
ঘািষত বীজ

সমি
মিক
টন
(ল)

৩ ০.০০১৮৬ ০.০০০৫ ০.০০০৫ ০.০০০৪৪ ০.০০০৩৮ ০.০০০৩২ ০.০০০২৫ ০.০০০৫ ০.০০০৫

[২.২] িতল
পিরেবশ উপেযাগী
(লবণাতা, খরা,
তাপ এবং জলমতা
সিহ) ধােনর িডার
ও মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, তয়ন,
সংরণ এবং
িবতরণ

[২.২.১] িতলতা
সহনশীল জােতর
উৎপািদত বীজ

সমি
মিক
টন
(ল)

৪ ০.০০০৪৩৯ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০ ০.০০০২৬ ০.০০০২২ ০.০০০১৮ ০.০০০১৪ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০

[২.২.২] িতলতা
সহনশীল জােতর
িবতরণত বীজ

সমি
মিক
টন
(ল)

৪ ০.০০০৩৮৯ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০ ০.০০০২৬ ০.০০০২২ ০.০০০১৮ ০.০০০১৪ ০.০০০৩০ ০.০০০৩০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] কম 
বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন

২১
[৩.১] কায ম
পিরবীণ ও ায়ন

[৩.১.১] কম কতােদর
পিরদশ নত উয়ন ক
ও কম িচর কায ম

সমি সংা ৩ ৫২ ৩০ ১৫ ১২ ১০ ৭ ৫ ১৫ ১৫

[৩.১.২] কম কতােদর
পিরদশ নত রাজ
বােজেটর আওতায়
কায ম

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[৩.১.৩] কম কতােদর
পিরদশ নত উয়ন ক
ও কম িচ এবং রাজ
বােজেটর আওতায়
কায ম এর উপর দ
পািরশ বাবায়ন

গড় % ২ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.১.৪] মহাপিরচালক/
পিরচালক পয ায় কক
উািবত গেবষণা
কায ম/জাত/ি/বীজ
উৎপাদন কায ম
পিরদশ নত

সমি সংা ২ - ১৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

[৩.১.৫] মহাপিরচালক/
পিরচালক পয ায় কক
উািবত গেবষণা
কায ম/জাত/ি/বীজ
উৎপাদন কায ম
পিরদশ ন পািরশ
বাবায়ন

গড় % ২ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.১.৬] িডএই ,
িবএিডিস এবং
িবএআরিসর সােথ
সময়ত িডার,
তািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন কায ম
বাবায়ন

গড় % ২ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.১.৭] অিডট আপি
িনিত

গড় % ১ ৩২.৪৩ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[৩.২] কম কতা-
কম চারীেদর
িগত দতা
ি সংা কায ম

[৩.২.১] চথ  িশ িবব
এর চেল মাকােবলায়
আই সেক িশিত
কম কতা/কম চাির

সমি সংা ১ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০

[৩.২.২] চথ  িশ িবব
এর চেল মাকােবলায়
এমআইএস সেক
িশিত
কম কতা/কম চাির

সমি সংা ১ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০

[৩.২.৩] সমসামিয়ক
িবষয় িনেয় লািন ং সশন

সমি সংা ১ % % ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৩.২.৪] ইন হাউজ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৬০.১৫ ৫৫ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ৩৬ ৩৬

[৩.৩] মানব সদ
াবাপনা

[৩.৩.১] িশিত
জনবল

সমি সংা ১ ২৫৯ - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.৩.২] িনেয়াগ গড় % ০.৫ ১০০ - ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮০

[৩.৩.৩] পেদািত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ - - ৫০ ৫০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ - - ৫০ ৫০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ - - ২৫ ২৫

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ - - ২৫ ২৫

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ - - ২৫ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএিপিপ ইিেেটড এিকালচারাল ডািিভ েজ

২ আইডিউএম ইিরেগশন এ ওয়াটার ােনজেম

৩ আরএফএস রাইস ফািম ং িসেমস

৪ এআরিড এাডাপভ িরসাচ  িডিভশন

৫ এফএমিপএইচ ফাম  মিশনাির এ পাহারেভ টকেনােলািজ

৬ এসিসএ িসড সা িফেকশন এেজি

৭ িজআরএস জেনক িরেসােস স এ িসড

৮ িজিকউএন ইন কায়ািল এ িনউিশন

৯ ডিওএমএম ওয়াকশপ মিশনাির এ মেেন

১০ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

১১ িপিপআরিড পাবিলেকশনস এ পাবিলক িরেলশনস িডিভশন

১২ িবআরআরআই/ি বাংলােদশ রাইস িরসাচ  ইনিউট

১৩ িবআরেকিব বাংলােদশ রাইস নেলজ াংক

১৪ িবএআরিস বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  কাউিল

১৫ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচার ডেভলপেম কেপ ােরশন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৪:৪৮ া: ১৮ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] অল পিরেবশ উপেযাগী
ধােনর উফলনশীল জাত ও
ি উাবন

[১.১.১] উািবত জাত

উিদ জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইিড, িজিকউএন, এআরিড, া
িফিজওলিজ, া ােথালিজ, এোেমালিজ, িষত, িকা িবান, খামার
াবাপনা, আরএফএস, িষ অথ নীিত, িষ পিরসংান, আইডিউএম িবভাগসহ
অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

জাতীয় বীজ বােড র কায িববরণী

[১.১.২] উািবত ি (জাত সিকত)

উিদ জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইিড, িজিকউএন, এআরিড, া
িফিজওলিজ, া ােথালিজ, এোেমালিজ, িষত, িকা িবান, খামার
াবাপনা, আরএফএস, িষ অথ নীিত, িষ পিরসংান, আইডিউএম িবভাগসহ
অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

উািবত ধােনর জােতর ফা শীট

[১.১.৩] উািবত অা ি

উিদ জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইিড, িজিকউএন, এআরিড, া
িফিজওলিজ, া ােথালিজ, এোেমালিজ, িষত, িকা িবান, খামার
াবাপনা, আরএফএস, িষ অথ নীিত, িষ পিরসংান, আইডিউএম িবভাগসহ
অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

কািরগির কিম কক বাছাইত িবিভ িবভাগ ও আিলক
কায ালয় থেক া অল পিরেবেশ উািবত অা
ির তািলকা

[১.২] িতল পিরেবশ উপেযাগী
(লবণাতা, খরা, তাপ এবং
জলমতা সিহ) ধােনর
উফলনশীল জাত ও ি
উাবন

[১.২.১] উািবত জাত

উিদ জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইিড, িজিকউএন, এআরিড, া
িফিজওলিজ, া ােথালিজ, এোেমালিজ, িষত, িকা িবান, খামার
াবাপনা, আরএফএস, িষ অথ নীিত, িষ পিরসংান, আইডিউএম িবভাগসহ
অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

জাতীয় বীজ বােড র কায িববরণী

[১.২.২] উািবত ি (জাত সিকত)

উিদ জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইিড, িজিকউএন, এআরিড, া
িফিজওলিজ, া ােথালিজ, এোেমালিজ, িষত, িকা িবান, খামার
াবাপনা, আরএফএস, িষ অথ নীিত, িষ পিরসংান, আইডিউএম িবভাগসহ
অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

উািবত ধােনর জােতর ফা শীট

[১.২.৩] উািবত অা ি

উিদ জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইিড, িজিকউএন, এআরিড, া
িফিজওলিজ, া ােথালিজ, এোেমালিজ, িষত, িকা িবান, খামার
াবাপনা, আরএফএস, িষ অথ নীিত, িষ পিরসংান, আইডিউএম িবভাগসহ
অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

কািরগির কিম কক বাছাইত িবিভ িবভাগ ও আিলক
কায ালয় থেক া িতল পিরেবেশ উািবত অা
ির তািলকা

[১.৩] ধােনর জাম াজম সংরণ [১.৩.১] সংরিত জাম াজম
উিদ জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইিড, িজিকউএন, এআরিড, া
িফিজওলিজ, া ােথালিজ, এোেমালিজ িবভাগ।

িজআরএস িবভাগ থেক া সংরিত জাম াজেমর তািলকা

[১.৪] উািবত জাত এবং
ির সসারণ

[১.৪.১] িশিত ষক
িশণ িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান
কসহ।

িশেণর িবষয়, ষেকর নাম, কানা, তািরখ, মাবাইল
নর ও ারসহ তািলকা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.৪] উািবত জাত এবং
ির সসারণ

[১.৪.২] িশিত সসারণ কম কতা/কম
িশণ িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান
কসহ।

িশেণর িবষয়, সসারণ কম কতা/কমর নাম, কানা,
তািরখ, মাবাইল নর ও ারসহ তািলকা

[১.৪.৩] ািপত দশ নী

উিদ জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইিড, িজিকউএন, এআরিড, া
িফিজওলিজ, া ােথালিজ, এোেমালিজ, িষত, িকা িবান, খামার
াবাপনা, আরএফএস, িষ অথ নীিত, িষ পিরসংান, আইডিউএম িবভাগসহ
অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

ষেকর নাম, ান, জােতর নাম, জিমর পিরমাণসহ ািপত
দশ নীর তািলকা

[১.৪.৪] িষ সসারণ অিধদেরর িনকট
হািরত জাত

িশণ িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান
কসহ।

িডএই-এর িনকট িরত িচ (জাতীয় বীজ বােড র
কায িববরণী সংিসহ)

[১.৪.৫] িষ সসারণ অিধদেরর িনকট
হািরত ি

এফএমিপএইচ ও আইডিওএমএম িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল
আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

িডএই-এর িনকট িরত িচ (উািবত ধােনর জােতর ফা
শীট সংিসহ)

[১.৪.৬] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ
িশণ িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান
কসহ।

নাম, িবষয়, তািরখসহ আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশেপর
তািলকা

[১.৪.৭] কাশনার সংা
িপিপআরিড িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ
চলমান কসহ।

কাশনার নাম, কাশকালসহ কাশনার কিপ

[১.৫] িষ িবষেয় ই-ত সবা
দান

[১.৫.১] িবআরেকিব’র িবধােভাগী ি আইিস সল, িষ পিরসংান িবভাগসহ অা সংি িবভাগসহ।
িষ পিরসংান িবভাগ থেক া িবআরেকিব’র মােম
িষ িবষেয় ই-িষ সবা া িবধােভাগী ির সংা
সিলত কিপ

[১.৫.২] িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদ বাতা
দান

এোেমট াব, িষ পিরসংান িবভাগ
িষ পিরসংান িবভাগ থেক িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদ
বাতা রেণর কিপ/িতেবদন

[১.৬] িনরাপদ ফসল বাপনা

[১.৬.১] পরীিত ফাইেটােসিনটির ননা

উিদ জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইিড, িজিকউএন, এআরিড, া
িফিজওলিজ, া ােথালিজ, এোেমালিজ, িষত, িকা িবান, খামার
াবাপনা, আরএফএস, িষ অথ নীিত, িষ পিরসংান, আইডিউএম িবভাগসহ
অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

উিদ রাগত ও উিদ কীটত িবভাগ থেক া
ফাইেটােসেনটির ননার তািলকাসহ িচ

[১.৬.২] আইিপএম ও আইিসএম িবষেয় িশিত
কম কতা/ ষক

উিদ রাগত ও কীটত িবভাগ।
ষেকর নাম, কানা, তািরখ, মাবাইল নর ও ারসহ
আইিপএম ও আইিসএম িবষেয় িশিত কম কতা/ ষেকর
তািলকা

[১.৭] িতকারক রাসায়িনক 
বহার ােসর জ চারণা

[১.৭.১] িত পাার/ িলফেলট/ িবি কাশ
িপিপআরিড িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ
চলমান কসহ।

িত পাার/ িলফেলট/ িবি কােশর কিপ

[১.৮] িজববষ  উদযাপেন িবেশষ
কায ম

[১.৮.১] িবনাে িবতরণত বীজ ধান কায ালেয়র িবিভ িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়।
িবিভ িবভাগ এবং আিলক কায ালয় থেক া িবিভ
জােতর িবনাে বীজ িবতরেণর তািলকা

[১.৮.২] ািপত িবেশষ দশ নী ধান কায ালেয়র িবিভ িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়।
িবিভ িবভাগ এবং আিলক কায ালেয় ািপত িবিভ জােতর
দশ নীর তািলকা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.১] অল পিরেবশ উপেযাগী
ধােনর িডার ও মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, তয়ন, সংরণ এবং
িবতরণ

[২.১.১] উৎপািদত িডার বীজ
িজআরএস িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ
চলমান কসহ।

িজআরএস িবভাগ থেক া িবিভ জােতর িডার বীেজর
নাম ও পিরমাণসহ উৎপাদেনর তািলকা

[২.১.২] িবতরণত িডার বীজ
িজআরএস িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ
চলমান কসহ।

িজআরএস িবভাগ থেক া িবিভ জােতর িডার বীেজর
নাম ও পিরমাণসহ িবতরেণর তািলকা

[২.১.৩] উৎপািদত মান ঘািষত বীজ
িজআরএস িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ
চলমান কসহ।

িবিভ িবভাগ এবং আিলক কায ালয় থেক া িবিভ
জােতর মানেঘািষত বীেজর নাম ও পিরমাণসহ উৎপাদেনর
তািলকা

[২.১] অল পিরেবশ উপেযাগী
ধােনর িডার ও মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, তয়ন, সংরণ এবং
িবতরণ

[২.১.৪] িবতরণত মান ঘািষত বীজ
িজআরএস িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ
চলমান কসহ।

িবিভ িবভাগ এবং আিলক কায ালয় থেক া িবিভ
জােতর মানেঘািষত বীেজর নাম ও পিরমাণসহ িবতরেণর
তািলকা

[২.২] িতল পিরেবশ উপেযাগী
(লবণাতা, খরা, তাপ এবং
জলমতা সিহ) ধােনর িডার
ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
তয়ন, সংরণ এবং িবতরণ

[২.২.১] িতলতা সহনশীল জােতর উৎপািদত
বীজ

িজআরএস িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ
চলমান কসহ।

িবিভ িবভাগ এবং আিলক কায ালয় থেক া িবিভ
জােতর িতলতা সহনশীল জােতর উৎপািদত বীেজর নাম ও
পিরমাণসহ তািলকা

[২.২.২] িতলতা সহনশীল জােতর িবতরণত
বীজ

িজআরএস িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ
চলমান কসহ।

িবিভ িবভাগ এবং আিলক কায ালয় থেক া িবিভ
জােতর িতলতা সহনশীল জােতর বীেজর নাম ও
পিরমাণসহ িবতরেণর তািলকা

[৩.১] কায ম পিরবীণ ও
ায়ন

[৩.১.১] কম কতােদর পিরদশ নত উয়ন ক
ও কম িচর কায ম

পিরকনা ও ায়ন িবভাগ, ইমারত ও িনম াণ িবভাগ, শাসন িবভাগসহ অা
সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

কম কতােদর মাঠ পয ােয় পিরদশ নত উয়ন ক ও
কম িচর কায েমর ান, তািরখসহ মেণর তািলকা

[৩.১.২] কম কতােদর পিরদশ নত রাজ
বােজেটর আওতায় কায ম

পিরকনা ও ায়ন িবভাগ, ইমারত ও িনম াণ িবভাগ, শাসন িবভাগসহ অা
সংি িবভাগ এবং সকল আিলক কায ালয়সহ চলমান কসহ।

কম কতােদর মাঠ পয ােয় পিরদশ নত রাজ বােজেটর
আওতায় কায েমর ান, তািরখসহ মেণর তািলকা

[৩.১.৩] কম কতােদর পিরদশ নত উয়ন ক
ও কম িচ এবং রাজ বােজেটর আওতায়
কায ম এর উপর দ পািরশ বাবায়ন

চলমান কসেহর ক/কম িচ পিরচালকগণ, পিরকনা ও ায়ন িবভাগ,
ইমারত ও িনম াণ িবভাগ, শাসন িবভাগসহ অা সংি িবভাগ এবং সকল
আিলক কায ালয়সহ।

িবিভ উয়ন ক/কম িচ ও রাজ বােজট কায ম
মাঠ পয ােয় পিরদশ ন করতঃ পািরশ বাবায়রেনর তািলকা।

[৩.১.৪] মহাপিরচালক/ পিরচালক পয ায় কক
উািবত গেবষণা কায ম/জাত/ি/বীজ
উৎপাদন কায ম পিরদশ নত

মহাপিরচালক/পিরচালক
মহাপিরচালক/পিরচালক মাঠ পয ােয় পিরদশ নত উয়ন ও
অয়ন বােজট কায েম ান, তািরখসহ মেণর তািলকা

[৩.১.৫] মহাপিরচালক/ পিরচালক পয ায় কক
উািবত গেবষণা কায ম/জাত/ি/বীজ
উৎপাদন কায ম পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন

সকল িবভাগ/শাখা/আিলক কায ালেয়র ধানগণ এবং চলমান কসেহর
ক/কম িচ পিরচালকগণ।

ি কক উািবত গেবষণা কায ম/জাত/ি/বীজ উৎপাদন
কায ম পিরদশ ন করতঃ পািরশ বাবায়েনর তািলকা।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] কায ম পিরবীণ ও
ায়ন

[৩.১.৬] িডএই , িবএিডিস এবং িবএআরিসর
সােথ সময়ত িডার, তািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন কায ম বাবায়ন

পিরচালক (গেবষণা) ও িজআরএস িবভাগ সভার নাশ ও কায িববরণী

[৩.১.৭] অিডট আপি িনিত অিডট সল অিডট আপির ডশীট জবাব

[৩.২] কম কতা-কম চারীেদর
িগত দতা ি সংা
কায ম

[৩.২.১] চথ  িশ িবব এর চেল
মাকােবলায় আই সেক িশিত
কম কতা/কম চাির

আইিস সল, িষ পিরসংান িবভাগ আইিস সল থেক া িশণাথেদর হািজরা তািলকা।

[৩.২.২] চথ  িশ িবব এর চেল
মাকােবলায় এমআইএস সেক িশিত
কম কতা/কম চাির

আইিস সল, িষ পিরসংান িবভাগ আইিস সল থেক া িশণাথেদর হািজরা তািলকা।

[৩.২.৩] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং সশন সকল িবভাগ/শাখা/আিলক কায ালয়সহ িচ, হািজরাশীট

[৩.২.৪] ইন হাউজ িশণ সকল িবভাগ/শাখা/আিলক কায ালয়সহ িচ, হািজরাশীট

[৩.৩] মানব সদ াবাপনা
[৩.৩.১] িশিত জনবল িশণ িবভাগসহ সকল িবভাগ/শাখা/আিলক কায ালয় এবং চলমান কসহ িচ, হািজরাশীট

[৩.৩.২] িনেয়াগ শাসন িবভাগ িনেয়ােগর িচ

[৩.৩] মানব সদ াবাপনা [৩.৩.৩] পেদািত শাসন িবভাগ পেদািতর িচ
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক
যসকল অিফেসর সােথ

সংি
সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

অল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর উফলনশীল জাত ও
ি উাবন

উািবত জাত বীজ তয়ন এেজী
অল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর উফলনশীল জাত অবকরেণর জ ি বীজ তয়ন এেজির সােথ িচ,
সভা, ই-মইল এবং ই-নিথর মােম যাগােযাগ কের থােক।

অল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর উফলনশীল জাত ও
ি উাবন

উািবত ি (জাত
সিকত)

িষ সসারণ অিধদর
অল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর উািবত ি সসারেণর জ ি িষ সসারণ অিধদেরর সােথ িচ,
সভা, ই-মইল এবং ই-নিথর মােম যাগােযাগ কের থােক।

িতল পিরেবশ উপেযাগী (লবণাতা, খরা, তাপ
এবং জলমতা সিহ) ধােনর উফলনশীল জাত ও
ি উাবন

উািবত জাত বীজ তয়ন এেজী
িতল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর উফলনশীল জাত অবকরেণর জ ি বীজ তয়ন এেজির সােথ িচ,
সভা, ই-মইল এবং ই-নিথর মােম যাগােযাগ কের থােক।

িতল পিরেবশ উপেযাগী (লবণাতা, খরা, তাপ
এবং জলমতা সিহ) ধােনর উফলনশীল জাত ও
ি উাবন

উািবত ি (জাত
সিকত)

িষ সসারণ অিধদর
িতল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর উািবত ি সসারেণর জ ি িষ সসারণ অিধদেরর সােথ িচ,
সভা, ই-মইল এবং ই-নিথর মােম যাগােযাগ কের থােক।

উািবত জাত এবং ির সসারণ
িশিত সসারণ
কম কতা/কম

িষ সসারণ অিধদর
অল ও িতল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর উািবত জাত ও ি িবষয়ক িশণ দােনর জ ি িষ
সসারণ অিধদেরর সােথ িচ, সভা, ই-মইল এবং ই-নিথর মােম যাগােযাগ কের থােক।

উািবত জাত এবং ির সসারণ
িষ সসারণ অিধদেরর
িনকট হািরত জাত

িষ সসারণ অিধদর
অল ও িতল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর উািবত জাত হােরর জ ি িষ সসারণ অিধদেরর সােথ
িচ, সভা, ই-মইল এবং ই-নিথর মােম যাগােযাগ কের থােক।

উািবত জাত এবং ির সসারণ
িষ সসারণ অিধদেরর
িনকট হািরত ি

িষ সসারণ অিধদর
অল ও িতল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর উািবত ি হােরর জ ি িষ সসারণ অিধদেরর
সােথ িচ, সভা, ই-মইল এবং ই-নিথর মােম যাগােযাগ কের থােক।

অল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর িডার ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, তয়ন, সংরণ এবং িবতরণ

উৎপািদত িডার বীজ
বীজ তয়ন এেজি,
িবএিডিসসহ অা িতান

অল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর িডার ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, তয়ন, এবং সংরেণর জ ি বীজ
তয়ন এেজি, িবএিডিসসহ অা িতােনর সােথ িচ, সভা, ই-মইল এবং ই-নিথর মােম যাগােযাগ
কের থােক।

িতল পিরেবশ উপেযাগী (লবণাতা, খরা, তাপ
এবং জলমতা সিহ) ধােনর িডার ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, তয়ন, সংরণ এবং িবতরণ

িতলতা সহনশীল জােতর
উৎপািদত বীজ

বীজ তয়ন এেজি,
িবএিডিসসহ অা িতান

িতল পিরেবশ উপেযাগী ধােনর বীজ উৎপাদন, তয়ন এবং সংরেণর জ, ি বীজ তয়ন এেজি,
িবএিডিসসহ অা িতােনর সােথ িচ, সভা, ই-মইল এবং ই-নিথর মােম যাগােযাগ কের থােক।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ২০২১-২২ 

 

দপ্তরসংস্ার নার্  াংাসলােদশ াান বোংণাা ননরটিটিউট  
কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন  

সূচক 

সূচমকর 

োন 

 

একক বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০২১-  

২০২২ অর্ ম 

াংছকরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

াংাস্তাংায়ন অগ্রবরত পররাংীক্ষ্া ২০২১-২০২২ মোট 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

র্ন্তব্য 

 লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়া মার  

২য় 

 ককায়া মার  

৩য় 

ককায়া মার  

৪র্ ম 

ককায়া মার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়তষ্ঠায়নক ব্যবস্থা ........................২২ 

১.১ ননরতকতা করর্িউর ংভা ংভা 

আেয়ারজত 

৪ ংসখ্যা পয়রচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ 

পয়রচর্ যা) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

১.২ ননরতকতা করর্িউর ংভার 

রংদ্ধান্ত াংাস্তাংায়ন  

বাস্তবায়য়ত 

য়সদ্ধান্ত 

৬ % ংসরিষ্ট কর্ মকতমা 

(ংকল 

রাংভাবসশাখা) 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন        

১.৩ সুশাসন প্রয়তষ্ঠার য়নয়েত্ত 

অংশীর্মনর (Stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুয়ষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ক াকাল 

পেয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

1.4 শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা পয়রচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ 

পয়রচর্ যা) 

প্রয়শক্ষ্ণ-২ 

(৪৫০র্ন) 

লক্ষ্যর্াত্রা - প্রয়শক্ষ্ণ-১ 

(২১০র্ন) 

প্রয়শক্ষ্ণ-১ 

(২৪০র্ন) 

-    

অজমন        

১.৫ কে য পয়রমবশ উন্নয়ন উন্নত কর্ ম-

পশিয়েি 

২ সংখ্যা 

ও 

তায়রখ 

পয়রচালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ 

পয়রচর্ যা) এবং 

সকল য়বভাগ 

ও শাখা প্রধান 

৪  ও 

৩০-৯-২১ 

৩১-১২-২১ 

৩১-৩-২২ 

৩০-৬-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-

২১ 

৩১-১২-

২১ 

৩১-৩-২২ ৩০-৬-

২২ 

  ১. োস্ক ও 

স্যায়নটাইর্ার 

য়বতরণ  

২. অমকামর্া 

োলাোল 

য়বনষ্টকরণ 

(য়নলাে)। 

৩. পয়রস্কার-

পয়রচ্ছন্নতা 

কার্ যক্রে 

অজমন       
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কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন  

সূচক 

সূচমকর 

োন 

 

একক বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০২১-  

২০২২ অর্ ম 

াংছকরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

াংাস্তাংায়ন অগ্রবরত পররাংীক্ষ্া ২০২১-২০২২ মোট 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

র্ন্তব্য 

 লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়া মার  

২য় 

 ককায়া মার  

৩য় 

ককায়া মার  

৪র্ ম 

ককায়া মার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(বাথরুে 

পয়রস্কার, কক্ষ্ 

সার্ামনা ও টব 

সার্ামনা) 

(সংযুয়ি-১) 

১.৬ র্াতীয় শুদ্ধাচার মকৌশল 

কে য-পয়রকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

ত্রত্রোয়সক পয়রবীক্ষ্ণ প্রয়তমবদন 

সংয়িষ্ট েন্ত্রণালময় দায়খল ও 

ওময়বসাইমট আপমলাডকরণ 

কে য 

পয়রকল্পনা ও 

ত্রত্রোয়সক 

প্রয়তমবদন 

দায়খলকৃত ও 

আপমলাডকৃত 

১ তাররখ ম াকাল 

পময়ন্ট 

১০-০৬-২১  

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০-৬-

২১  

 

১৫-১০-

২১ 

১৫-১-২২ ১৫-৪-

২২ 

   

অজমন        

১.৭ আওতাধীন আঞ্চয়লক/োঠ 

পর্ যাময়র কার্ যালয় (প্রমর্ার্য মক্ষ্মত্র) 

কর্তযক দায়খলকৃত র্াতীয় শুদ্ধাচার 

মকৌশল কে যপয়রকল্পনা ও  পয়রবীক্ষ্ণ 

প্রয়তমবদমনর উপর য় ডব্যাক প্রদান 

য় ডব্যাক 

সভা/কে যশালা 

৪ তাররখ ম াকাল 

পময়ন্ট 

১৫-০৬-২১  

১৫-১০-২১ 

১৫-১-২২ 

১৫-৪-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫-৬-

২১  

 

১৫-১০-

২১ 

১৫-১-২২ ১৫-৪-

২২ 

   

অজমন        

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রাপ্তমদর তায়লকা 

ওময়বসাইমট প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তায়রখ সংয়িষ্ট কয়েটি ১৫-৬-২২, 

৩০-৬-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১৫-৬-

২২ ৩০-

৬-২২  

   

অজমন        

 

 

২. আয়থ যক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.................. ৮ 

২.১ ২০২১-২২ অথ য বছমরর ক্রয় 

পররকল্পনা (প্রকেল্পর অনুের্ারদত 

াংারণ মক ক্রয় পররকল্পনাংহ) 

ওেয়াংংানে  প্রকাশ 

ক্রয় 

পররকল্পনা 

ওেয়াংংানে  

প্রকারশত 

২ তায়রখ উপ-পয়রচালক 

(অথ য ও য়হসাব), 

এয়িকউটিভ 

ইয়িয়নয়ার, 

এয়সসমটন্ট 

ডাইমরক্টর 

(সংগ্রহ) এবং 

সংয়িষ্ট প্রকল্প 

পয়রচালক 

৩১-৭-২১ 

(রার্স্ব ও 

(প্রকল্প) 

ও  

১৪-৪-২২ 

(সংমশায়ধত) 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১-৭-

২১ 

- - ১৪-৪-

২২ 

  ১টি প্রকল্প 

অজমন        



3 

 

কার্ যক্রমের নাে কে যসম্পাদন  

সূচক 

সূচমকর 

োন 

 

একক বাস্তবায়মনর 

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০২১-  

২০২২ অর্ ম 

াংছকরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

াংাস্তাংায়ন অগ্রবরত পররাংীক্ষ্া ২০২১-২০২২ মোট 

অর্যন 

অয়র্যত 

োন 

র্ন্তব্য 

 লক্ষ্যোত্রা/ 

অর্যন 

১ে 

ককায়া মার  

২য় 

 ককায়া মার  

৩য় 

ককায়া মার  

৪র্ ম 

ককায়া মার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকমল্পর PSCও PIC সভা 

আময়ার্ন 

সভা 

আময়ায়র্ত 

২ সংখ্যা সংয়িষ্ট প্রকল্প 

পয়রচালক 

PSC-২ 

PIC-৪ 

লক্ষ্যর্াত্রা PIC-১ PSC-১ 

PIC-১ 

PIC-১ PSC-১ 

PIC-১ 

  ১টি প্রকল্প 

(সংযুয়ি-২) 

অজমন        

২.৩ বায়ষ যক উন্নয়ন কে যসূয়চ 

বাস্তবায়ন  

 

বায়ষ যক উন্নয়ন 

কে যসূয়চ 

বাস্তবায়য়ত 

২ % সংয়িষ্ট প্রকল্প 

পয়রচালক ও 

প্রধান 

পয়রকল্পনা 

কে যকতযা 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ০৭ ৩০ ৫৫ ১০০    

অজমন        

২.৪ প্রকল্প সোয়প্ত মশমষ প্রকমল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন, কয়ম্পউটার, 

আসবাবপত্র ইতযায়দ) য়বয়ধ 

মোতামবক হস্তান্তর 

 

 

প্রকয়েি 

সম্পদ শেশি 

মর্াতায়েক 

হস্তান্তশিত 

২ তায়রখ সংয়িষ্ট প্রকল্প 

পয়রচালক 

৩০-৬-২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০-৬-

২২ 

   

অজমন        

৩. শুদ্ধাচার সংয়িষ্ট এবং দুনীয়ত প্রয়তমরামধ সহায়ক  অন্যান্য কার্ যক্রে...............২০ (অগ্রায়ধকার য়ভয়ত্তমত নূন্যতে পাঁচটি কার্ যক্রে) 

৩.১ গণশুনানী আময়ার্ন গণশুনানী 

অনুয়ষ্ঠত 

৪ সংখ্যা ম াকাল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

৩.২ য়বভাগ/আ:কার্ যালয়/শাখা 

আকয়িক পয়রদশ যন 

 

 

পয়রদশ যন 

 

৪ সংখ্যা েহাপয়রচালক/ 

পয়রচালকদ্বয় 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

৩.৩ Motivational Speech 

ও ধূসর এলাকা য়চয়িত কমর 

(প্রমর্ার্য মক্ষ্মত্র) সতকীকরণপত্র 

র্ায়র 

Speech 

প্রদান  

৪ সংখ্যা েহাপয়রচালক ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

৩.৪ কে যশালার োধ্যমে দুনীয়তর 

আইন ও য়বয়ধোলার য়বষময় 

কে যকতযা ও কে যচারীমদর 

অবয়হতকরণ ও দুনীয়ত দেমন 

উদু্বদ্ধকরণ 

অবয়হতকরণ 

সভা 

আময়ায়র্ত 

৪ সংখ্যা ম াকাল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

৩.৫ শুদ্ধাচার প্রয়তষ্ঠায় ও দুনীয়ত 

প্রয়তমরামধ মিাগান য়নব যাচন ও প্রচার  

মিাগান য়নব যাচন 

ও প্রচার 

৪ সংখ্যা ম াকাল 

পময়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

 



 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


