
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৬, ২০২২

বাংলােদশ ফিলত ি গেবষণা ও িশণ ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৬, 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

খা ও ি
িবষয়ক
িশেণর
মােম
সেচতনতা ি

২০

[১.১] খামান ও
ি িবষেয়
িশেণর মােম
সেচতনতা ি

[১.১.১] িশিত ষাণ-ষাণী সংা ৬ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ১০৭৯

[১.১.২] িশিত এসএএও, ইমাম, ল
িশক, এনিজও কম, েরািহত ইতািদ।

সংা ৬ ২৮৫০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ১১০৫

[১.১.৩] অরিত পিরিিতেত বসবাসকারী
জনেগাী ও দির জনগেণর (গােম স/
িবেদশগামী কম/ বীবাসী/অা) বছরাপী
িনরাপদ, িকর ও পয  খা াির িবষেয়
িশণ

সংা ৬ ৬২০০ ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ২১১৫

[১.১.৪] আপদকালীন (কেরানা/অনা) সমেয়
অিজিনত সমার িবষেয় িশণ

সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ১৫০

২

খা িভিক ি
িবষয়ক কাশনা
িবতরেণর
মােম
সেচতনতা ি

২০

[২.১] খামান ও
ি িবষেয়
কাশনা িবতরেণর
মােম সেচতনতা
ি

[২.১.১] আেয়ািজত সভা/ওয়াকশপ সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪
৪ িদেনর কমশালার অিফস
আেদশ ও হািজরা িশট
দান করা হেয়েছ

[২.১.২] ি িবষয়ক িলফেলট/পাার
িবতরণ

সংা ৫ ৯০০০০ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ২০৭৫০

[২.১.৩] সচািরত বতার কিথকা সংা ৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৯

[২.১.৪] তত ি ট িবতরণ সংা ৫ ৬২০০ ৫৮০০ ৫৫০০ ৫৩০০ ৫০০০ ১৮১০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৬, 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
গেবষণা
পিরচািলত

২০

[৩.১] খাে
িতকারক
রাসায়িনেকর ভাব
িবষেয় গেবষণা
পিরচািলত

[৩.১.১] খাে ও খাশের িমান
িবেষণ এবং িতকারক রাসায়িনেকর ভাব
িবষেয় গেবষণা পিরচািলত

সংা ৫ ১ ০ ০ ০ ০ ২
গেবষণা াব অেমািদত
হেয়েছ, থম িকির অথ
ছাড় করা হেয়েছ।

[৩.২] ি িবষয়ক
গেবষণা পিরচািলত

[৩.২.১] খাশের সংহব  ও সংহোর
য় িত াস ও খা িয়াজাতকরণ
িবষেয় গেবষণা পিরচািলত

সংা ৫ ১ ০ ০ ০ ০ ১
গেবষণা াব অেমািদত
হেয়েছ, থম িকির অথ
ছাড় করা হেয়েছ।

[৩.২.২] াসত খা (Functional
Food) ও ঔষিধ গাছ (Medicinal
Plant) িবষেয় গেবষণা পিরচািলত

সংা ৫ ১ ০ ০ ০ ০
গেবষণা াব অেমাদন
িয়াধীন

[৩.২] ি িবষয়ক
গেবষণা পিরচািলত

[৩.২.৩] অিধক িমান স খাসামী,
জাত ও ি উাবন িবষেয় গেবষণা
পিরচািলত

সংা ৫ ১ ০ ০ ০ ০ ২
গেবষণা াব অেমািদত
হেয়েছ, থম িকির অথ
ছাড় করা হেয়েছ।

৪
কম  বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন

১০

[৪.১] কায ম
পিরবীণ ও
ায়ন

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

সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০

[৪.১.২] িনব াহী পিরচালক/পিরচালক পয ায়
কক সংার িবিভ কায ম পিরদশ ন

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ২
মাণক পিরদশন
িতেবদন

[৪.১.৩] িনব াহী পিরচালক/পিরচালক পয ায়
কক সংার িবিভ কায ম পিরদশ ন
পািরশ বাবায়ন

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ২
মাণক-বাবায়ন অগিত
িতেবদন

[৪.২] মানবসদ
বহাপনা

[৪.২.১] চথ  িশ িবব এর চেল
মাকােবলায় এমআইএস সেক িশিত
কম কতা/কম চারী

সংা ৩ ১৫ ০৮ ০৬ ০৪ ০
জায়াির-ন ২০২২
অধবািষকীেত বাবায়ন
করা হেব।

[৪.২.২] িনেয়াগ /পেদািত সংা ৩ ২৯ ২৫ ২০ ১৫ ১০
ছাড়পের জ মণালেয়
লখা হেয়েছ।



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৬, 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 ২৫
িতীয় মািসক/অধবািষক
অগিত িতেবদন সং

[এম.১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

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

া নর ১০ ২৫
িতীয় মািসক/অধবািষক
অগিত িতেবদন সং

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৪ ২৫
িতীয় মািসক/অধবািষক
অগিত িতেবদন সং

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩ ২৫
িতীয় মািসক/অধবািষক
অগিত িতেবদন সং

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২৫
িতীয় মািসক/অধবািষক
অগিত িতেবদন সং

*সামিয়ক (provisional) ত


