
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, লাই ০৮, ২০২১

বাংলােদশ রশম উয়ন বাড 

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, লাই 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

রশম চাষ
সসারেণ
সহেযািগতা
জারদারকরণ ;

৪৫

[১.১] তঁ চারা উৎপাদন ও িবতরণ
[১.১.১] উৎপািদত ও িবতরনত
তঁ চারা

ল ৫ ৪.৭০ ৩.৫০ ৩.০০ ০ ০

[১.২] রাগ রশম িডম উৎপাদন ও
িবতরণ

[১.২.১] উৎপািদত ও িবতরণরত
রশম িডম

ল ৫ ২.৭০ ২.০০ ১.৮০ ০ ০ ০.৯৭

[১.৩] রশম  উৎপাদন [১.৩.১] উৎপািদত রশম  ম.টন ৫ ১১২ ৯০ ৮০ ২.২৭

[১.৪] িমিনিফেলচার কে রশম তা
উৎপাদন

[১.৪.১] উৎপািদত রশম তা ম.টন ৫ .৭০ .৬৫ .৬০

[১.৫] রশম ব উৎপাদন [১.৫.১] রশম ব উৎপািদত িমটার ৫ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০

[১.৬] ক হাার সভা আেয়াজন [১.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ৫ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

[১.৭] রশম চাষ সসারেনর জ উঠান
বঠক আেয়াজন

[১.৭.১] আেয়ািজত উঠান বঠক সংা ৫ ৪৮ ৪০ ৩৬ ৩০ ২৪ ৩

[১.৮] নন উোা ির জ চার অব
কমাস  এর সােথ সভা আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত সভা সংা ৫ ২ ১ ১

[১.৯] রশম চাষ সসারেনর জ তঁক
াপন

[১.৯.১] তঁ ক ািপত সংা ৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

২

িগত ও
উাবনীলক
গেবষণা
জারদারকরণ।

২৫

[২.১] তঁজাত সংরণ [২.১.১] সংরনত জাত সংা ৫ ৮৩

[২.২] রশম কীেটর জাত সংরণ [২.২.১] সংরনত জাত সংা ৫ ১১৩

[২.৩] তঁজাত উাবন [২.৩.১] উািবত জাত সংা ৫ ১

[২.৪] রশমকীট জাত উাবন [২.৪.১] উািবত জাত সংা ৫ ১

[২.৫] উত জােতর তঁকাংস উৎপাদন [২.৫.১] উৎপািদত তঁকাংস ম.টন ৫ ১০.৪০ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০

৩ মানব সদ উয়ন; ৫
[৩.১] আমার বািড় আমার খামার কের
সদ সহ চাষী/বসনীেদর িশেণর মােম
দ জনবল ি

[৩.১.১] িশিত রশম চাষী সংা ৫ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ৬০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, লাই 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



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, লাই 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

[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

[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

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[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



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, লাই 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

[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 ২৭.১৬

[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

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[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

*সামিয়ক (provisional) ত


