
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ১৪, ২০২২

বাংলােদশ গারপ গেবষণা ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ১৪, 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

িবিভ গারেপর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ির লে জাত ও
ি সসারণ।

২৩
[১.১] উািবত জাত এবং ি
সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক সংা ৪ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ৩৮০

[১.১.২] িশিত সসারণ কম কতা/কম সংা ৪ ৫০০ ৪৭৫ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ২৫২

[১.১.৩] ািপত দশ নী সংা ৪ ২৫০ ২৪৫ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ৬০

[১.১.৪] হািরত ি সংা ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৪

[১.১.৫] আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশপ সংা ৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৪

[১.১.৬] হািরত জাত সংা ৩ ১ ১

[১.১.৭] িবতরণত ফাার/িলফেলট সংা ২ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২০০

২

বীজ ই ও অা
ফসেলর সহজলভতা
ও সরবরাহ
িকরণ।

২১

[২.১] িজব বষ  উপলে আিলক
ক, উপেক ও দেশর িবিভ
ােন চারা উৎপাদন ও িবতরণ

[২.১.১] তােলর চারা উৎপাদন ও িবতরণ সংা ২ ২৫০০ ২৪৫০ ২৪০০ ২৩৫০ ২৩০০

[২.১.২] খেরর চারা উৎপাদন ও িবতরণ সংা ২ ৫৫০০ ৫৪৫০ ৫৪০০ ৫৩৫০ ৫৩০০

[২.১.৩] গালপাতার চারা উৎপাদন ও
িবতরণ

সংা ২ ৫৫০০ ৫৪৫০ ৫৪০০ ৫৩৫০ ৫৩০০ ৫৫০০

[২.২] আেখর িডার, িভি, তিয়ত
ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
তয়ন, সংরণ এবং িবতরণ

[২.২.১] িবতরণত (তািয়ত) বীজ আখ মিক টন ২ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ ৬৪৪



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ১৪, 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%

[২.২] আেখর িডার, িভি, তিয়ত
ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
তয়ন, সংরণ এবং িবতরণ

[২.২.২] উৎপািদত (িডার) বীজ আখ মিক টন ২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬

[২.২.৩] িবতরণত (িডার) বীজ আখ মিক টন ২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬

[২.২.৪] উৎপািদত (িভি) বীজ আখ মিক টন ২ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১২০

[২.২.৫] িবতরণত (িভি) বীজ আখ মিক টন ২ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১২০

[২.২.৬] উৎপািদত (তািয়ত) বীজ আখ মিক টন ২ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০

[২.২.৭] িতলতা সহনশীল জােতর বীজ
উৎপাদন

মিক টন ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.২.৮] িতলতা সহনশীল জােতর বীজ
িবতরণ

মিক টন ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৩] বছরাপী সবিজ, ডাল, তল
ও মসলা ফসল উৎপাদেনর জ বড
াপন (মাননীয় ধানমীর িনেদশ না
অয়ায়ী কািভড-১৯ এর
অিভঘাতসহ মাকােবলার িনিম)

[২.৩.১] বছরাপী সবিজ, ডাল, তল ও
মসলা ফসল উৎপাদেনর জ ািপত বড

সংা ২ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৪৭

৩
কম  বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন।

১৪
[৩.১] কম কতা-কম চারীেদর দতা
ি সংা কায ম

[৩.১.১] ই-ফাইিলং সেক িশিত
কম কতা/কম চারী

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

[৩.১.২] আই সেক িশিত
কম কতা/কম চারী

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭

[৩.১.৩] এশ শতেকর চােল
মাকােবলায় গারেপর উত চাষাবাদ
ি িবষয়ক িশিত কম কতা/কম চারী

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৭



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ১৪, 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%

[৩.১] কম কতা-কম চারীেদর দতা
ি সংা কায ম

[৩.১.৪] সমসামিয়ক িবষয় সেক
আেয়ািজত লািন ং সশন

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪

[৩.২] পেদািত [৩.২.১] আেয়ািজত িডিপইিস সভা সংা ১ ২ ১

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায ম

[৩.৩.১] আেয়ািজত িপীয় সভা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

৪

িবিভ গারেপর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ির লে জাত ও
ি উাবন।

১২
[৪.১] অিধক িমি, েময়ািদ,
লবণাতা, খরা এবং জলমতা
সিহ জাত ও ি উাবন

[৪.১.১] উািবত অা ি সংা ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ০

[৪.১.২] সংরিত জাম াজম সংা ৫ ৬ ৫ 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



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, এিল ১৪, ২০২২

*সামিয়ক (provisional) ত


