
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, এিল ০৪, ২০২১

িষ িবপণন অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, এিল ০৪, 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%



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, এিল ০৪, 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

িষপের
সরবরাহ,
িয়াজাতকরণ ও
িবপণন বার
উয়ন।

৭৩

[১.১] িষ িবপণন এবং
উয়ন িবষেয় চারণা ও
ত সংরণ

[১.১.১] ওেয়ব সাইেট বাজার  কাশ সংা ৫ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ৫৪৯০

[১.১.২] কািশত েলন সংা ৫ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩২০০ ৩০০০ ১১২৬

[১.১.৩] কািশত িতেবদন সংা ৫ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ৮৫

[১.১.৪] িবপণন িবষয়ক চার ও চারণা (পাার, হিবল,
িকার, িশয়ার, কেলট, ইতািদ)

সংা ৫ ২০০০০ ১৮০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ৫৫৩৩

[১.২] িবপণন বার
উয়েন িশণ ও
দলগঠন

[১.২.১] িশিত ষক ও িষ বসায়ী সংা ৫ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩২০০০ ৩১০০০ ৩০০০০ ৬৮২

[১.২.২] বাজার কারবারীেদর িনকট হেত লাইেস িফ বাবদ
আদায়ত রাজ

কা টাকা ৫ ১.৪২ ১.৪০ ১.৩৮ ১.৩৫ ১.৩২ ০.৩৫

[১.২.৩] ইত লাইেস সংা ৫ ৪৭০০ ৪৪০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ১৪৭৫

[১.২.৪] আহবানত বাজার উপেদা কিমর সভা সংা ৫ ৬৪ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ২৫

[১.২.৫] গত ষক িবপণন দল সংা ৫ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০

[১.২.৬] অেয়ািজত ওয়াকশপ ও সিমনার সংা ৫ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫

[১.২.৭] এেসল সার িনম াণ সংা ৩ ০৩ ০২ ০১ ০ ০

[১.২.৮] শগঋক িবধাা ষক সংা ৩ ৩০০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৫০০ ২৩০০ ৯৩৭

[১.২.৯] শদােম জমাত শ ম. টন ২ ২৭০০ ২৫০০ ২৩০০ ২২০০ ২০০০ ৬২৭

[১.৩] িষ উোােদর
ি ও কািরগির
সহায়তা দান এবং
এোেসিসং ও িষ
বসায় িবিনেয়াগ
উৎসািহত করা

[১.৩.১] দানত উোা উয়ন িশেণ অংশহণকারী সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬৫০ ২৯৫

[১.৩.২] েসিসং িনং সােরর কািরগরী িবধা া
িষপ িয়াজাতকারী

সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৪০০ ২০৫

[১.৩.৩] িষ উোা উয়নত সংা ১ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৪

[১.৪] িজববষ  উপলে
জনিহতকর কম চী

[১.৪.১] িজববষ  উপলে অিধদেরর িনজ অিফস ােণ
 রািপত

সংা ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.৪.২] জলাপয ােয় বব ষেকর বাজার চাত সংা ২ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০

[১.৫] কািভড-১৯
সময়কালীন িষপের
সরবরাহ ও িবপণন
পিরিিতর উয়ন

[১.৫.১] অনলাইন িবপণন াটফম  চাত সংা ২ ১

[১.৫.২] িষ পের সাাই চইন ও ভা চইন সংি
অংশীজেনর সােথ আেয়াজনত সভা

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ২

[১.৫.৩] জলািভিক িষপের সংরণাগােরর তািলকা
ণয়নত

সংা ১ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫

[১.৫.৪] িষপের উৎপাদন খরচ িনণ য়ত সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১৪

[১.৫.৫] িষপের িবপণন খরচ িনণ য়ত সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, এিল ০৪, 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%

২

কম সাদন
বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন।

২

[২.১] পিরবীণ ও
ায়ন

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

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.১.২] কম কতােদর পিরদশ নত অয়ন বােজেটর আওতায়
কায ম

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩

[২.১.৩] কম কতােদর পিরদশ নত উয়ন ক ও কম িচ
এবং অয়ন বােজেটর আওতায় কায েমর উপর দ
পািরশ বাবায়ন

সংা ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] মানবসদ
বাপনা

[২.২.১] পেদািত/িনেয়াগ সংা ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, এিল ০৪, 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



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, এিল ০৪, 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 ৮০.৩৩

[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 ১৫-০২-২০২১

[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 ২৫-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৪.৮১

[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



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, এিল ০৪, 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 ২৩.৪

[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 ৮৬.৭৫

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১৫.৬৩

[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


