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ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.৭৯ তািরখ: 
০৪ এি ল ২০২২

২১ চ  ১৪২৮

িবষয:় ২০২১২০২১--২২২২   অথঅথ   বছেররবছেরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   ি রি র   ৩য়৩য়  া ি কা ি ক ( (জ া য়া িরজ া য়া ির --মাচমাচ’ ’ ২০২২২০২২ ) ) অ গিতঅ গিত
িতেবদনিতেবদন   ওও  মাণকমাণক ( ( সফটসফট   ওও  হ াডহ াড   কিপকিপ) ) রণরণ   সেসে ।।

: ১২.০০.০০০০.৩৮.০৫.০১৪.২১-১১৮; ৩০/০৩/২০২২ইং

উপ  িবষয় ও  পে র ি েত, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি উট এর ২০২১-২২ অথ বছেরর বািষক
কমস াদন ি র ৩য় াি েকর (জা য়াির-মাচ’ ২০২২) বা বায়ন অ গিতর ত  APAMS সফটওয় াের
আপেলাড বক আপেলাড ত িতেবদন ও মাণক (সফট ও হাড কিপ) এতদসে  রণ করা হেলা।  

সং ি ঃ বণনা মাতােবক।   

৫-৪-২০২২

সিচব
সিচেবর দ র

িষ ম ণালয়

ড. মা: শাহজাহান কবীর
মহাপিরচালক (চলিত দািয় )

ফান: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ া : ৪৯২৭২০০০

ইেমইল: dg@brri.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  সিচব, বােজট ও মিনটিরং অিধশাখা, িষ ম ণালয়

ারক ন র: ১২.২২.০০০০.০৪৪.৭৭.০০২.২১.৭৯/১(৩) তািরখ: ২১ চ  ১৪২৮
০৪ এি ল ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব, শাসন অ িবভাগ, িষ ম ণালয়।
২) িসিনয়র সহকারী সিচব (অিতির  দািয় ), মিনটিরং ও িরেপাট শাখা, িষ ম ণালয়।
৩) সংি  নিথ।

১



া: ১ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, ২০২২

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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

ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

২৫

[১.১] অল পিরেবশ
উপেযাগী ধােনর
উফলনশীল জাত ও ি
উাবন

[১.১.১] উািবত জাত সংা ৩ ১ - - - - ১

[১.১.২] উািবত ি (জাত সিকত) সংা ১ ১ - - - - ১

[১.১.৩] উািবত অা ি সংা ১ ১ - - - - ১

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

[১.২.১] উািবত জাত সংা ৩ ১ - - - - ১

[১.২.২] উািবত ি (জাত সিকত) সংা ১ ১ - - - - ১

[১.২.৩] উািবত অা ি সংা ১ ১ - - - - ১

[১.৩] ধােনর জাম াজম
সংরণ

[১.৩.১] সংরিত জাম াজম সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪] উািবত জাত এবং
ির সসারণ

[১.৪.১] িশিত ষক
সংা
(ল)

২ ০.০৩ ০.০২৭ ০.০২৪ ০.০২১ ০.০১৮ ০.০০৭৬৮

[১.৪.২] িশিত সসারণ
কম কতা/কম

সংা
(ল)

২ ০.০০৩ ০.০০২৫ ০.০০২ ০.০০১৫ ০.০০১ ০.০০২২



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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%

[১.৪] উািবত জাত এবং
ির সসারণ

[১.৪.৩] ািপত দশ নী
সংা
(ল)

১ ০.০৫ ০.০৪ ০.০৩ ০.০২ ০.০১ ০.০০৬৫

[১.৪.৪] িষ সসারণ অিধদেরর
িনকট হািরত জাত

সংা ১ ২ ১ - - - ২

[১.৪.৫] িষ সসারণ অিধদেরর
িনকট হািরত ি

সংা ১ ২ ১ - - - ২

[১.৪.৬] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ১ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১৮

[১.৪.৭] কাশনার সংা সংা ০.৫ ৭ ৬ ৫ ৩ ২

[১.৫] িষ িবষেয় ই-ত
সবা দান

[১.৫.১] িবআরেকিব’র িবধােভাগী ি
সংা
(ল)

০.৫ ৪.২৯ ৪.২৫ ৪.২০ ৪.১৫ ৪.১০ ৪.২৫১৫৪

[১.৫.২] িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদ
বাতা দান

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৬

[১.৬] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.৬.১] পরীিত ফাইেটােসিনটির ননা % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

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

সংা ১ ৫০ ৪০ ৩৫ ২৫ ২০

[১.৭] িতকারক
রাসায়িনক  বহার
ােসর জ চারণা

[১.৭.১] িত পাার/ িলফেলট/
িবি কাশ

সংা ০.৫ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০

[১.৮] িজববষ  উদযাপেন
িবেশষ কায ম

[১.৮.১] িবনাে িবতরণত বীজ
ম. টন
(ল)

১ ০.০০০৫ ০.০০০৪৫ ০.০০০৪০ ০.০০০৩৫ ০.০০০৩০

[১.৮.২] ািপত িবেশষ দশ নী সংা ১ ১০০ ৮৫ ৭০ ৫৫ ৪০ ১৬০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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%

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
মিক টন
(ল)

৫ ০.০০১১ ০.০০১ ০.০০০৯ ০.০০০৮ ০.০০০৭

[২.১.২] িবতরণত িডার বীজ
মিক টন
(ল)

৫ ০.০০১১ ০.০০১ ০.০০০৯ ০.০০০৮ ০.০০০৭

[২.১.৩] উৎপািদত মান ঘািষত বীজ
মিক টন
(ল)

৩ ০.০০০৫ ০.০০০৪৪ ০.০০০৩৮ ০.০০০৩২ ০.০০০২৫

[২.১.৪] িবতরণত মান ঘািষত বীজ
মিক টন
(ল)

৩ ০.০০০৫ ০.০০০৪৪ ০.০০০৩৮ ০.০০০৩২ ০.০০০২৫ ০.০০০৭০৪৭২

[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

মিক টন
(ল)

৪ ০.০০০৩০ ০.০০০২৬ ০.০০০২২ ০.০০০১৮ ০.০০০১৪ ০.০০০১৩১৬

[২.২.২] িতলতা সহনশীল জােতর
িবতরণত বীজ

মিক টন
(ল)

৪ ০.০০০৩০ ০.০০০২৬ ০.০০০২২ ০.০০০১৮ ০.০০০১৪ ০.০০০২৩৫৯৭



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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

২১

[৩.১] কায ম পিরবীণ ও
ায়ন

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

সংা ৩ ১৫ ১২ ১০ ৭ ৫ ১২

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

সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৭

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৯

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

সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৬

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৭৫

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.১.৭] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[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

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০

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

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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%

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

[৩.২.৩] সমসামিয়ক িবষয় িনেয় লািন ং
সশন

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪

[৩.২.৪] ইন হাউজ িশণ জনঘা ১ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ১২.৬৪

[৩.৩] মানব সদ
াবাপনা

[৩.৩.১] িশিত জনবল সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.৩.২] িনেয়াগ % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০

[৩.৩.৩] পেদািত % ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

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 ৬.৪৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৯.১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.৪৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৫৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৭৬

*সামিয়ক (provisional) ত


