
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৭, ২০২১

বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউিল

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৭, 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: ধবার, এিল ০৭, 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

১. ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি;

৬৭

[১.১] উািবত জাত এবং
উৎপাদন ি হার

[১.১.১] এনএআরএস এর সহায়তায় উািবত জাত ও উৎপাদন ি হারত সংা ৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১৩

[১.১.২] আেয়ািজত নাস  িতােনর গেবষণা কায ম পয ােলাচনা কম শালা সংা ৫ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩

[১.১.৩] িবএআরিসর সমেয় আেয়ািজত জাতীয় বীজ বােড র কািরগির কিমর সভা সংা ২ ২ ১

[১.১.৪] আেয়ািজত জীব ি িবষয়ক কািরগির কিমর সভা সংা ২ ১

[১.১.৫] আেয়ািজত সার িবষয়ক কািরগির কিমর সভা সংা ২ ২ ১

[১.১.৬] আেয়ািজত বালাইনাশক কািরগির উপেদা কিমর সভা সংা ২ ২ ১ ১ • সভা ২২/০২/২০২১ তািরেখ িবএআরিসেত অিত হয়।

[১.১.৭] আেয়ািজত গেবষণা ও সসারেণর সংেযাগ সংা মত িবিনময় সভা সংা ২ ৩ ২ ১ ১
• সভা ৩ ১৬/১১/২০২০ তািরেখ ভা য়ািল, ২৩/১২/২০২০
তািরেখ সরাসির (১০/০২/২০২১ তািরেখ কায িববরণী িরত) ও
২৮/০২/২০২১ ও িবএআরিসেত অিত হয়।

[১.১.৮] িনব াহী চয়ারান এর সভাপিতে গেবষণা িতান, িবএিডিস এবং িডএই এর
সােথ সময়ত ীডার, তিয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন কায ম সময় সভা

সংা ২ ২ ১

[১.১.৯] আেয়ািজত াশনাল টকিনকাল কিম অন বােয়ােটকেনালিজ (NTCCB)
কার কিমর সভা (ােজিনক ফসল)

সংা ১ ১ ১ • সভা ০৮/০২/২০২১ তািরেখ িবএআরিসেত অিত হয়।

[১.১.১০] আেয়ািজত ওয়াকশপ /সভা সংা ০ ০

[১.২] িবএআরিসর সমেয়
বাবািয়ত কের মােম
এনএআরএস কক িবিভ
ফসেলর উফলনশীল জাত ও
উৎপাদন ি উাবন

[১.২.১] ণীত, অেমািদত ও বাবািয়ত গেবষণা কম পিরকনা সংা ৬ ৫১ ৪৬ ৩১ ২৭ ২৩

[১.২.২] মিনটিরং ও ায়নত নাস  গেবষণা িতােনর কায ম সংা ৬ ৫১ ৪৬ ৩১ ২৭ ২৩ ১৮
• িপআইইউ-িবএআরিসর, এনএিপ-২ এর আওতায়
বাবায়নাধীন িপিবআরিজ উপ ক ও কিজএফ এর অথ ায়েন
প জািনং ক

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত সবা
দান

[১.৩.১] অনলাইন সার পািরশমালা-২০১৮ এর ওেয়ব পাট াল চাকরণ সংা ২ ১ ০ ০ ০ ০

[১.৪] ষক/ িবানী/
সসারণ কমসহ অা
সংার িনকট উািবত জাত
এবং ি সসারণ

[১.৪.১] বািষ ক গেবষণা িরেপাট /কায িববরণী সংা ৬ ১৭ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ৪

[১.৪.২] সরকােরর পিলিস ণয়েন দানত মতামত সংা ৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[১.৪.৩] কািশত িকা, িরেপাট , জান াল, েলন, িলফেলট, িনউজেলটার সংা ৫ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ৩
িবএআরিস িনউজেলটার, ক, িশণ ােয়ল, পিকায়
ব

[১.৪.৪] উোাতােদর সােথ ািরত সমেঝাতা ারক (খসড়া ত/মতামত) সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪.৫] জাতীয় িষ গেবষণা ডাইেরির কাশনা সংা ২ ১ ১ জায়াির/২০২১ এ কািশত।

[১.৫] খামান ও ি িবষেয়
চারণা, কাশনা, সভা ও
কম শালার মােম সেচতনতা
ি ইতািদ

[১.৫.১] িশিত ি সংা ৩ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ১৪০
৮/১১/২০২০ তািরেখ, ৫/১২/২০২০, ১২-১৫ ফয়াির/২০২১, ২৯
জায়াির-১ ফয়াির/২০২১ ৮-১১ জায়াির/২০২১ এবং ১৯-২২
মাচ /২০২১ তািরেখ িশণ অিত হয়।

[১.৫.২] আেয়ািজত সভা/ওয়াকশপ সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১
• খামান ও ি িবষেয় ২৭/০৯/২০২০, ২৯/০৯/২০২০,
৩০/০৯/২০২০ তািরেখ ৩ কম শালা অিত হয়। • ৬
জায়াির/২০২১ তািরেখ ১ সভা অিত হয়।

[১.৬] আজািতক সহেযািগতা

[১.৬.১] আেয়ািজত কম শালা/পরামশ ক সভা/িশণ/সিমনার সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১
• BARC-GIFS, Canada এর সােথ সমিত সভা ও
িব খা িদবস ও িকা িদবস-২০২০ উপলে আেয়ািজত
সিমনার

[১.৬.২] আজািতক সহেযািগতায় িশিত ি সংা ২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ১

[১.৬.৩] মতামত/িনেদ শনা দানত দাতা সংা/িবেদশী সংা/িতােনর সােথ
িপীয়/িপীয় ি

সংা ১ ১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৭, 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

২. কম 
বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

৮

[২.১] কায ম পরীিবণ ও
ায়ন

[২.১.১] অিত অভরীন সময় সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৮ ৭ ৩
• ৬/০৭/২০২০, ০৩/০৮/২০২০, ০৬/০৯/২০২০, ০৫/১০/২০২০,
১৫/১১/২০২০ এবং ২২/১২/২০২০, ২৪/০১/২০২১, ১৪/০২/২০২১
এবং ২৫/০৩/২০২১ তািরেখ মাট ৯ সভা অিত হয়।

[২.২] মানবসদ বাপনা

[২.২.১] পেদািত সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[২.২.২] কম কতােদর পিরদশ নত উয়ন ক ও কম চীর কায ম সংা ২ ৩ ২ ১

[২.২.৩] কম কতােদর পিরদশ নত উয়ন ক ও কম চী এবং অয়ন বােজেটর
আওতায় কায ম এর উপর দ পািরশ বাবায়ন

সংা ১ ৩ ২ ১

[২.৩] িজববষ  উদযাপন [২.৩.১] ববর জীবনাদেশ র উপর জাতীয় সিমনার সংা ১ ১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৭, 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%



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৭, 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
িবএআরিস’র ওেয়বসাইেট
আপেলঅেডর তািরখ ০৭
এিল/২০২১

[এম.১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

• ৩০/০৭/২০২০, ৩১/০৮/২০২০,
৩০/০৯/২০২০, ২৮/১০/২০২০,
এবং ২৫/১১/২০২০,
২২/১২/২০২০, ২৪/০১/২০২১,
১৪/০২/২০২১, ২৫/০৩/২০২১
তািরেখ ৯ সভা অিত হয়।

[এম.১.২]
াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১]
মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

• মতিবিনময় সভা ৩
২৮/০৯/২০২০ ও ০৬/১২/২০২০
০১/০৩/২০২১ তািরেখ
িবএআরিসেত অিত হয়।

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

• অবিহতকরণ সভা ৩
২৮/০৯/২০২০ তািরখ,
০৫/১২/২০২০ এবং ১৫/০৩/২০২১
তািরেখ িবএআরিসেত অিত
হয়।

[এম.১.৪] সবা
দান িতিত
িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

• অবিহতকরণ ৩ সভা
২৭/০৯/২০২০, ০৬/১২/২০২০ ,
১৫/০৩/২০২১ তািরেখ িবএআরিস
কক আেয়াজন করা হয়।

[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

• লাই/২০২০-মাচ /২০২১
ময়ােদ ত বাতায়ন হালনাগাদ
সংা মািসক িতেবদন িষ
মণালেয় রণ করা হেয়েছ।



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৭, 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 ৮২.৮

[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 ০৭-০২-২০২১

• িডিজটাল সবা: “িষ পরামশ 
বাতায়ন” িবএআরিস’র
ওেয়বসাইেট আপেলােডর তািরখ:
০৭/০২/২১

[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 ২৭

• ২০-২১/০১/২০২১ তািরেখ সবা
পিত সহজীকরেণ সমতা
উয়ন িবষয়ক আেয়ািজত • ১৫-
২৪/০২/২০২১ তািরেখ মানব
সদ উয়ন ও কম েে দতা
উয়ন িবষয়ক িশণ • ০৩-
০৪/০৩/২০২১ উাবনী সমতা
উয়ন িবষয়ক িশণ

[এম.২.৪.২] ১০ম
ড ও ত
েতক কম চারীেক
এিপএ িবষেয় দ
িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫
• িশণ ২৬/০১/২০২১
তািরেখ িবএআরিসেত অিত
হয়।

[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



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, এিল ০৭, 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 ২৫

• ২০২০-২১ অথ  বছেরর বািষ ক
য় পিরকনা, লাই-মাচ /২০২১
ময়ােদ মািসক য় িতেবদেনর
কিপ সং

[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 ৭৬.৪৯৯
• িপআইইউ-িবএআরিসর,
এনএিপ-২ কের মাচ /২০২১
পয  এিডিপ িতেবদন

[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

• িপীয় সভায় উপাপনেযা
কান অিডট আপি না থাকায়
িপীয় সভায় উপাপেনর জ
মণালেয় াব রণ করা
হয়িন।

[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


