
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, ২০২২

বাংলােদশ রশম উয়ন বাড 

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

রশম চাষ
সসারেণ
সহেযািগতা
জারদারকরণ

৪০

[১.১] তঁ চারা উৎপাদন ও
িবতরণ

[১.১.১] উৎপািদত ও িবতরনত
তঁ চারা

ল ৭ ৮.২০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ৫.০০

[১.২] রাগ রশম িডম
উৎপাদন ও িবতরণ

[১.২.১] উৎপািদত ও
িবতরণরত রশম িডম

ল ৭ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭০ ১.০৯

[১.৩] রশম  উৎপাদন [১.৩.১] উৎপািদত রশম  ম.টন ৬ ১২৩ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫

[১.৪] িমিনিফেলচার কে রশম
তা উৎপাদন

[১.৪.১] উৎপািদত রশম তা ম.টন ৬ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ ০.৭৫ ০.৭০ ০.১৮

[১.৫] রশম ব উৎপাদন [১.৫.১] রশম ব উৎপািদত িমটার ৫ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫০০০ ২৯৩০

[১.৬] ক হাার সভা
আেয়াজন

[১.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ৩ ০৫ ০৪ ০৩

[১.৭] রশম চাষ সসারেনর
জ উঠান বঠক আেয়াজন

[১.৭.১] আেয়ািজত উঠান বঠক সংা ৩ ৪৮ ৩৬ ২৪ ১২

[১.৮] িজববষ  উপলে ৫০ জন
িরলারেদর মােঝ চরকা িবতরণ

[১.৮.১] চরকা িবতরণত সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

২

িগত ও
উাবনীলক
গেবষণা
জারদারকরণ;

২৫

[২.১] তঁজাত সংরণ [২.১.১] সংরনত জাত সংা ৬ ৮৪

[২.২] রশম কীেটর জাত
সংরণ

[২.২.১] সংরনত জাত সংা ৬ ১১৪

[২.৩] এক তঁজাত উাবেনর
১৫% কাজ স করা

[২.৩.১] সংকিরত মাজাত
হেত বীজ সংহ ত

তািরখ ৫ ১০-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৪] এক রশমকীটজাত
উাবেনর ২০% কাজ স করা

[২.৪.১] িনব ািচত জােতর মে
সংকরায়ন কের Hybrid
জাত উাবন (ারিক)

তািরখ ৪ ১৫-০৫-২০২২ ৩০-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[২.৫] উত জােতর তঁকাংস
উৎপাদন

[২.৫.১] উৎপািদত তঁকাংস ম.টন ৪ ১০.৫০ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০



া: 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%

৩
মানব সদ
উয়ন;

৫

[৩.১] িশেণর মােম দ
জনবল ি

[৩.১.১] িশিত রশম চাষী
(তঁ চাষ/পপালন)

সংা ৩ ৯২০ ৮৮০ ৮৪০ ৮০০ ৭৬০ ২৫৫

[৩.২] দীঘ েময়াদী িশণ কাস 
[৩.২.১] দীঘ েময়াদী িশণ
কাস  সািদত

সংা ২ ১০ ৮ ৫

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

*সামিয়ক (provisional) ত


