
া: ১ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, ২০২২

িষ িবপণন অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: বার, অোবর 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
িষপের িবপণন
বার উয়ন

২৫

[১.১] িবপণন বার
উয়েন িশণ ও
দলগঠন

[১.১.১] িশিত ষক ও িষ বসায়ী সংা ৩ ২২০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৫০০০ ১০০০০ ৩২৩

[১.১.২] বাজার সংেযাগ িবধাা ষক িবপণন দল সংা ৩ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ১৮

[১.১.৩] শদােম জমাত শ
মিক
টন

২ ২৫০০ ২৩০০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ ৩৯০

[১.১.৪] শগঋক িবধাা ষক সংা ১ ১৩০০ ১১০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ২১১

[১.২] িবপণন বার
উয়েন িষ বাজার
সসারণ

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

কা
টাকা

৩ ১.৪৬ ১.৪২ ১.৪০ ১.৩৫ ১.৩০ ০.৫৩৭

[১.২.২] ইত ও নবায়নত িষ িবপণন লাইেস সংা ২ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৪২০০ ১৫৪৭

[১.৩] িবপণন বার
সসারেণ
অবকাঠােমাগত উয়ন

[১.৩.১] ষেকর বাজােরর অায়ী অবকাঠােমা
াপনত

সংা ২ ৫ ৩ ২ ১

[১.৩.২] ষক পয ােয় পয়াজ ও রন সংরণাগার
িনম াণত

সংা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫

[১.৩.৩] টেমেটা সংরণাগার িনম াণত সংা ১ ২ ১

[১.৪] িনত েয়াজনীয়
িষপের বাজারদর,
সরবরাহ পিরিিত
মিনটিরং ও িনয়ণ

[১.৪.১] বাজার মিনটিরং এর লে পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সংা ২ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৫৫

[১.৪.২] আেয়ািজত জলা িষ িবপণন সময়
কিমর সভার িসা বাবায়ন

% ২ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৭০.৭১

[১.৪] িনত েয়াজনীয়
িষপের বাজারদর,
সরবরাহ পিরিিত
মিনটিরং ও িনয়ণ

[১.৪.৩] ঢাকা মহানগরীর িনত েয়াজনীয় িষপের
বাজারদর সহনীয় পয ােয় রাখার লে অংশীজেনর
সমেয় আেয়ািজত সভার িসা বাবায়ন

% ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৯০



া: ৩ ণ তািরখ: বার, অোবর 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
িষ িবপণন ত
বাপনা ও
গেবষণা

২৩

[২.১] বাজার ত চারণা
ও ত সংরণ

[২.১.১] ওেয়ব সাইেট বাজার  কাশ সংা ৪ ২০০০০ ১৮০০০ ১৫০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৫৪০০

[২.১.২] কািশত েলন সংা ৩ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ৩২০০ ৩০০০ ৮৩২

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

সংা ৩ ২০০০০ ১৯০০০ ১৭০০০ ১৫০০০ ১৩০০০ ১০০০০

[২.১.৪] কািশত িষ িবপণন সামিয়কী সংা ২ ৩ ২ ১ ১

[২.২] িষ িবপণন
গেবষণা

[২.২.১] কািশত িতেবদন সংা ৪ ৩১০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ৮২

[২.২.২] িষপের উৎপাদন খরচ িনণ য়ত সংা ৪ ১৮ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৮

[২.২.৩] িষপের িবপণন খরচ িনণ য়ত সংা ৩ ৭ ৫ ৪ ৩ ২

৩

উোা উয়ন ও
িয়াজাতকরণ
িশের িবকাশ এবং
অভরীণ ও রানী
বাজার সসারণ

১২

[৩.১] এোেসিসং ও
িষ বসায় ান দান ও
িবিনেয়াগ উৎসািহত করা

[৩.১.১] িষ উোা উয়নত সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০

[৩.১.২] েসিসং িনং সােরর কািরগরী িবধা
া িষপ িয়াজাতকারী

সংা ৩ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১৮

[৩.২] িষ পের রানী
বাজার সসারণ ও
রানীকারকেদর সমতা
ি

[৩.২.১] আজািতক বাজাের িষ প রানীর
সমতা ির লে রানীকারক বসািয়েদর
সমেয় রানী সংা লস, েয়াজনীয় ডেম
এবং াবাল াপ এর উপর আেয়ািজত কম শালা ও
িশণ।

সংা ৩ ৩ ২ ১

[৩.২] িষ পের রানী
বাজার সসারণ ও
রানীকারকেদর সমতা
ি

[৩.২.২] িষ প আজািতক বাজাের েবেশর
ে রানীকারক/বসরকারী িতানেক সহায়তা
দানত

সংা ৩ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: বার, অোবর 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%

৪

পিরবীণ ও
ায়ন এবং
মানবসদ
বাপনা

১০

[৪.১] পিরবীণ ও
ায়ন

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

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

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

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৪

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

% ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০

[৪.১.৪] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ১৪.৭১

[৪.২] মানবসদ
বাপনা

[৪.২.১] আই িবষেয় িশিত কম কতা/কম চাির সংা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫

[৪.২.২] সমসামিয়ক হীত নীিতসহ অ িবষেয়
অেয়ািজত ওয়াকশপ ও সিমনার/ লািন ং সশন

সংা ২ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৪.২.৩] কম কতা-কম চারীেদর িনেয়াগ % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৩০

[৪.২.৪] কম কতা-কম চারীেদর পেদািত % ১ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



া: ৫ ণ তািরখ: বার, অোবর 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%

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 ১.১৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ০.৫০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১.৩২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৯৬

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৩৬

*সামিয়ক (provisional) ত


