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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

পিরচালক, বীজ তয়ন এেজী

এবং

িসিনয়র সিচব, িষ মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সকল ফসেলর বীেজর উৎকষ  মান িনিতকরণই বীজ তয়ন এেজীর ধান কাজ। িবগত ৩ বছের নাফাইড ফসেলর ১,২৫,৪৩৭ হর
বীজ  ফসেলর  মাঠ  তয়ন  করা  হেয়েছ  এবং  দেশ  মাট  উৎপািদত  বীেজর  ৪,৬৮,৫৩৩  ম.টন  তয়ন  দান  করা  হেয়েছ  ।  কীয়  ও
আিলক বীজ পরীাগাের ২০,৩১৯ বীজ ননার িবতা, আ তা ও অংেরাদগম মতা পরীা করা হেয়েছ। ইারাশনাল সীড
টিং  এেসািসেয়শন  (ISTA)  হেত  িরত  বীজ  ননা  সংার  বীজ  পরীাগাের  সফলতার  সােথ  পরীা  করা  হে।  বীজ  উৎপাদন,
িয়াজাতকরণ, সংরণ ও বীজ আইেনর উপর ১০,৩৭৩ জন কম কতা/কম চারী, বীজ িডলার ও ষকেদর িশণ দান করা হেয়েছ।
িবগত ৩ বছের নন জােতর অবির জ ৪০৮ জােতর িডইউএস পরীা সাদন করা হেয়েছ এবং বীজ তয়ন এেজী’র পািরেশর
িেত জাতীয় বীজ বাড  ধােনর ২৩, পােটর ১, গেমর ২, আর ১৪ ইনিড জাত অব কের এবং ধােনর ৩০ হাইিড জাত
িনবন কের। ২০১৮ (২০১৭-১৮) হেত ন ২০২০ সাল পয  বাবািয়ত ‘‘িন উৎপাদনশীল ধােনর জাত তাহােরর জ জাত পরীণ
কম িচ”র মােম পর পর ই বছর ২০ আমন (ইনিড ও হাইিড), ২০ বােরা এবং ৯ আউশ ধােনর আিলক ায়াল স হেয়েছ।
িবিল  এনালাইিসেসর  মােম  া  ফলাফেলর  িভিেত  ৯  আমন,  ৭  বােরা  এবং  ৪  আউশ  ধােনর  জােতর  তাহােরর  িয়া
চলমান আেছ। এ ছাড়াও িবগত ৩ বছের মাট ৫৬২৩ (ধােনর ৩৬০২, পােটর ৩২৩, গেমর ৭২৯ ও আর ৯৫১) বীজ লেটর ি-
পা কোল া আউট ট কের বীেজর কৗিলক িবতা যাচাই করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সরকাির ও বসরকাির উোেগ বতমােন চািহদার শতকরা ২৬ ভাগ মানস বীজ সরবরাহ করা সব হে। বীজমান িনিত করার লে
বাজারজাতত মানেঘািষত (এলএস) বীেজর মিনটিরং জারদারকরণ। ননা সংেহর পর হেত বীজ ােকং পয  সমেয় সংি বীজ
লট, বীজ উৎপাদনকারী িতােনর িনয়েণ থাকায় তারণার সাবনা থােক। িতােনর সমতা ির জ বীজ তয়ন এেজীর ধান
কয ালয়, আিলক ও জলা পয ােয়র অিফস ও বীজ পরীাগার সেহ  পেদ কম কতা পদায়ন।

ভিবৎ পিরকনা:

অেমািদত সাংগঠিনক কাঠােমার উপেযাগী অবকাঠােমা উয়ন এবং নন অিফস ও বীজ পরীাগার াপেনর মােম এসিসএ-এর সমতা
ির লে ২০২৩ সােলর মে ১৪ নন অিফস ভবন িনম াণ। শের উৎপাদনশীলতা ও খা উৎপাদন ির লে তয়ন কায েমর
আওতায় ২০২৩ সােলর মে মানস বীজ উৎপাদন ২৫ হেত ৩৫ ভােগ উীতকরণ। বীজ আইন ও িবিধমালা অযায়ী বীেজর মান িনয়ণ
কায ম শিশালীকরণ, বীজ বাজারজাত ও িবয় কায ািদর মিনটিরং জারদারকরণ। িন ফলনশীল অথবা রাগ ও পাকামাকড়
সংেবদনশীল হওয়ার কারেণ ২০২৩ সােলর মে ধান ও গেমর মাট ১৫ জাত তাহােরর িবষেয় জাতীয় বীজ বাড েক পরামশ  দান করা
হেব।  িতােনর  সমতা  ির  জ  তয়ন  এেজীেক  “বীজ  তয়ন  অিধদর”  িহেসেব  গঠন  এবং  বীজ  তয়ন  অিধদর  এর  পদ
জেনর জ উোগ হণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

বীজ খােত িনেয়ািজত জনবেলর দতা ির লে ৪০০ জনেক বীজ ি সংি িবষেয় িশণ দান।
ধান, পাট ও গম ফসেলর মাট ৮৪৫০০ম.টন বীজ তয়ন দান।
বীজ পরীাগােরর তয়নাধীন ৬৩০০ বীজ ননা ও ষক পয ােয়র ২০০০ বীজ ননা পরীাকরণ।
বীজ িডলােরর দাকান পিরদশ ন ব ক ২২০০ মােকট মিনটিরং ননা পরীা কের বাজারজাতত বীেজর মান যাচাইকরণ এবং
িডার, িভি ও তিয়ত িণর মাট ১.৫০ কা তয়ন াগ িবতরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

পিরচালক, বীজ তয়ন এেজী

এবং

িসিনয়র সিচব, িষ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন
ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মানস বীেজর িনয়তা

১.২ অিভল (Mission)
উ ণাণ স ও িতলতা সিহ জােতর মানস বীজ উৎপাদেন ও িবতরেণ উৎপাদনকারীেদর তয়ন সবা দান এবং
মােকট মিনটিরং কায ম জারদারকরেণর মােম বীেজর মান িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. বীেজর উতমান িনিতকরণ।
২. ফসলখােত উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি।
৩. কম বাপনায় পশাদারীের উয়ন।
৪. অংশীজনেদর িগত সহায়তা দান।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. বীজ উৎপাদন, িয়াজাতকরণ, শাধন এবং মান িনয়ণ সেক বীজ উৎপাদকেদর পরামশ  দান;
২. পিরদশ ন ও বীজ পরীার মােম উৎপািদত ও বাজারজাতত বীেজর মান িনয়েণর দািয় পালন;
৩. জাতীয় বীজ বােড র বহােরর জ বীজ উৎপাদন, িয়াজাতকরণ ও মান িনয়ণ িবষয়ক ডাটা ও ত সংহ করা;
৪. িনয়িত ফসেলর িডার, িভি ও তািয়ত ণীর বীজ তয়ন করা;
৫. সেদর লতা সােপে বীজ কাানী/িতানেক বীজ তয়ন সবা দান;
৬. িনয়িত ফসেলর জাত ায়ণ ও ছাড়করণ কায ািদর সময় সাধন;
৭. িন ফলনশীল অথবা রাগ ও পাকামাকড় সংেবদনশীল হওয়ার কারেণ জাত তাহােরর িবষেয় জাতীয় বীজ বাড েক
পরামশ  দান;
৮. ষক পয ােয় উত বীজ বহার ও বধ ন কােজ িষ সসারণ অিধদরেক সহায়তা করা;
৯. সারােদশ থেক মানেঘািষত বীেজর ননা সংহ করা এবং যথাযথ পরীার মােম ঘািষতমান যাচাই করা; এবং
১০. িবমান বীজ আইন ও বীজিবিধর িবধানসহ েয়াগ করা এবং অপরাধীর িবে েয়াজনীয় আইনাগ বা হণ
করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

বীেজর উতমান
িনিতকরণ

তািয়ত বীজ
মিক
টন

১,৬২,৭৪২ ১,৪৮,৯৯৩ ৮৪,৫০০ ৮৫,০০০ ৮৫,০০০

NARS (National Agricultural
Research System)  গেবষণা িতান সহ,
িবএিডিস, বসরকারী বীজ কাানী, িষ সসারণ অিধদর
ও জাতীয় বীজ বাড  ।

আিলক ও জলা কায ালয় হেত
া ািরত িতেবদন

তয়েনর জ
পরীিত বীজ

সংা ৮৪৬০ ৫৩২১ ৬৩০০ ৬৩৫০ ৬৪০০
NARS  গেবষণা িতান সহ, িবএিডিস, বসরকারী
বীজ কাানী, িষ সসারণ অিধদর ও জাতীয় বীজ বাড  ।

আিলক ও জলা কায ালয় হেত
া ািরত িতেবদন

তািয়ত বীজ মাঠ হের ৪৪৬৮৪ ২৩,৪৭৭ ৩৬,০০০ ৩৬,০৫০ ৩৬,১০০
NARS  গেবষণা িতান সহ, িবএিডিস, বসরকারী
বীজ কাানী, িষ সসারণ অিধদর ও জাতীয় বীজ বাড  ।

আিলক ও জলা কায ালয় হেত
া ািরত িতেবদন

া-আউট পরীাত
বীজ লট

সংা ১৯০১ ১৪৩৩ ১৫৫০ ১৬০০ ১৬০০
NARS  গেবষণা িতান সহ, িবএিডিস, বসরকারী
বীজ কাানীসহ।

বীজ তয়ন এেজীর সদর
কায ালেয়র সংি শাখা হেত া
ািরত িতেবদন

সরবরাহত তয়ন
াগ

সংা
(ল)

১৭৪.৭২ ১২৬.৬৬ ১৫০ ১৫২ ১৫২
NARS  গেবষণা িতান সহ, িবএিডিস, বসরকারী
বীজ কাানীসহ।

আিলক ও জলা কায ালয় হেত
া ািরত িতেবদন

ফসল খােত উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা
ি।

পরীাত হাইিড
জাত

সংা ৭৮ ৭৬ ৬০ ৬২ ৬৫
NARS  গেবষণা িতান সহ, িবএিডিস, বসরকারী
বীজ কাানী, িষ সসারণ অিধদর ও জাতীয় বীজ বাড  ।

বীজ তয়ন এেজীর সদর
কায ালেয়র সংি শাখা হেত া
ািরত িতেবদন

িডইউএস পরীাত
জাত

সংা ১৪৭ ১৫০ ১১৫ ১২০ ১২৫
NARS  গেবষণা িতান সহ, িবএিডিস, বসরকারী
বীজ কাানী, িষ সসারণ অিধদর ও জাতীয় বীজ বাড  ।

বীজ তয়ন এেজীর সদর
কায ালেয়র সংি শাখা হেত া
ািরত িতেবদন

িভিসইউ পরীাত
জাত

সংা ৩৯ ২৮ ২৫ ২৬ ২৮
NARS  গেবষণা িতান সহ, িবএিডিস, বসরকারী
বীজ কাানী, িষ সসারণ অিধদর ও জাতীয় বীজ বাড  ।

বীজ তয়ন এেজীর সদর
কায ালেয়র সংি শাখা হেত া
ািরত িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৮:৫৮ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] বীেজর
উতমান
িনিতকরণ।

২৫

[১.১] মৗল, িভি ও
তািয়ত বীেজর তয়ন
দান।

[১.১.১] তািয়ত
বীজ

সমি ম:টন ৪ ১,৬২,৭৪২ ১,৪৮,৯৯৩ ৮৪,৫০০ ৮২০০০ ৮০০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ৮৫,০০০ ৮৫,০০০

[১.২] বীজ ফসেলর মাঠ
তয়ন

[১.২.১] তয়নত
জিম

সমি হর ৪ ৪৪৬৮৪ ২৩,৪৭৭ ৩৬,০০০ ৩৩০০০ ৩২০০০ ৩০০০০ ২৫০০০ ৩৬,০৫০ ৩৬,১০০

[১.৩] বীজ মান পরীা
[১.৩.১] পরীিত
বীজ ননা

সমি সংা ৪ ৮৪৬০ ৫৩২১ ৬৩০০ ৬২০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ৬৩৫০ ৬৪০০

[১.৪] জােতর িবতা
পরীা

[১.৪.১] া-আউট
পরীাত বীজ লট

সমি সংা ৪ ১৯০১ ১৪৩৩ ১৫৫০ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১৬০০ ১৬০০

[১.৫] বাজার জাতত
বীেজর মান যাচাই

[১.৫.১] বাজার
পিরবীণ

সমি সংা ৩ ৪৮৭৮ ৩৮২৭ ২২০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ২২৫০ ২০০০

[১.৫.২] পিরচািলত
মাবাইল কাট 

সমি সংা ২ ৯ ৩০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫ ১০ ১২

[১.৬] ষক পয ােয়
সংরিত বীেজর মান
যাচাই

[১.৬.১] পরীিত
বীজ ননা

সমি সংা ২ ২৯২৩ ২৩৬৯ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২০০০ ২০৫০

[১.৭] তয়ন াগ ন
ও িবতরন

[১.৭.১]
সরবরাহত
তয়ন াগ

সমি
সংা
(ল)

২ ১৭৪.৭২ ১২৬.৬৬ ১৫০ ১৪৫ ১৪২ ১৪০ ১৩৫ ১৫২ ১৫২

[২] ফসলখােত
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি।

২৫
[২.১] ষক পয ােয়
উািবত জাত ও ির
বহার ি

[২.১.১] িডইউএস
পরীাত জাত

সমি সংা ৪ ১৪৭ ১৫০ ১১৫ ১১০ ১০৮ ১০৫ ১০০ ১২০ ১২৫

[২.১.২] িভিসইউ
পরীাত জাত

সমি সংা ৪ ৩৯ ২৮ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২০ ২৬ ২৮

[২.১.৩] পরীাত
হাইিড জাত

সমি সংা ৪ ৭৮ ৭৬ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬২ ৬৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৮:৫৮ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২.১.৪] িশিত
অংশীজন

সমি সংা ৩ ২৭৮৫ ২২২৭ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২০০০ ২০০০

[২.১.৫] সিমনার/
ওয়াকশপ

সমি সংা ৩ ২২ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৫ ১০

[২.১.৬] মাঠ িদবস সমি সংা ৩ ৫ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৪

[২.২] বব শখ
িজর রহমােনর জ
শতবািষ কী উপলে
হীত বীজ আইন ও বীজ
ি িবষয়ক কাশনা
কায ম

[২.২.১] কািশত
ও িবতরণত
েলন

সমি সংা ২ ১৫০০০ ১১০০০ ১৭০০০ ১৫০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৮০০০ ১৭০০০ ১৫০০০

[২.২.২] কািশত
ও িবতরণত
বািষ ক িতেবদন

সমি সংা ২ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪০০ ৪০০

[৩]
কম বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

১০

[৩.১] মানব সদ
বাপনা

[৩.১.১] বীপ
পিরকনা ২১০০
সহ অা িবষেয়
িশিত জনবল

সমি জন ৫ ৫৪৪ ৩০৯ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৪০০ ৪০০

[৩.১.২] ৪থ  িশ
িবব অজেন
আইিস িবষয়ক
আেয়ািজত িশণ

সমি াচ ৩ ২ ১ ২ ২

[৩.২] কম কতা কক
পিরদশ নত উয়ন ক
কায ম

[৩.২.১]
পিরদশ নত ক
অবকাঠােমা ও
ক কায ম

সমি সংা ২ ৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৮:৫৮ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] অংশীজনেদর
িগত
সহায়তা দান।

১০

[৪.১] বীজ বসার
উোােদর িগত
সহায়তা দান

[৪.১.১]
সহায়তাা বীজ
বসার উোা

সমি জন ৫ ৩৮২ ৬৯৫ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ৩৫০ ৩৫০

[৪.২] কািভড- ১৯
মহামারী মাকােবলায়
বীজ বসার নারী
উোােদর িগত
সহায়তা দান

[৪.২.১]
সহায়তাা বীজ
বসার নারী
উোা

সমি জন ৫ ৩০ ২০ ১০ ৮ ৬ ২০ ২৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএসএ ইারাশনাল িসড টিং এেসািসেয়শন

২ এনএআরএস াশনাল এিকালচারাল িরসাচ  িসেম

৩ এসিসএ বীজ তয়ন এেজী

৪ িডইউএস িডসংেনস, ইউিনফরিম এ ািবিল

৫ িবআরআরআই বাংলােদশ ধান গেবষনা ইনিউট

৬ িবএআরআই বাংলােদশ িষ গেবষনা ইনিউট

৭ িবএিডিস বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন

৮ িবএমিডএ বের বখী উয়ন কপ

৯ িবেজআরআই বাংলােদশ পাট গেবষনা ইনিউট

১০ িবডিউএমআরআই বাংলােদশ গম ও া গেবষণা ইনিউট

১১ িভিসইউ ভাউ ফর কালেভশন এ ইউেজস
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] মৗল, িভি ও তািয়ত বীেজর
তয়ন দান।

[১.১.১] তািয়ত বীজ
 বীজ িিবদ, কীয় বীজ পরীাগার বীজ তয়ন
এেজী

আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন

[১.২] বীজ ফসেলর মাঠ তয়ন [১.২.১] তয়নত জিম উপপিরচালক, মাঠ শাসন, বীজ তয়ন এেজী আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন

[১.৩] বীজ মান পরীা [১.৩.১] পরীিত বীজ ননা
 বীজ িিবদ, কীয় বীজ পরীাগার বীজ তয়ন
এেজী

আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন

[১.৪] জােতর িবতা পরীা [১.৪.১] া-আউট পরীাত বীজ লট উপপিরচালক, মান িনয়ণ, বীজ তয়ন এেজী
বীজ তয়ন এেজীর সদর কায ালেয়র সংি শাখা হেত া ািরত
িতেবদন

[১.৫] বাজার জাতত বীেজর মান যাচাই
[১.৫.১] বাজার পিরবীণ উপপিরচালক, মাঠ শাসন, বীজ তয়ন এেজী আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন

[১.৫.২] পিরচািলত মাবাইল কাট  উপপিরচালক, মাঠ শাসন, বীজ তয়ন এেজী আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন

[১.৬] ষক পয ােয় সংরিত বীেজর মান
যাচাই

[১.৬.১] পরীিত বীজ ননা
 বীজ িিবদ, কীয় বীজ পরীাগার বীজ তয়ন
এেজী

আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন

[১.৭] তয়ন াগ ন ও িবতরন [১.৭.১] সরবরাহত তয়ন াগ উপপিরচালক, মান িনয়ণ, বীজ তয়ন এেজী আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন

[২.১] ষক পয ােয় উািবত জাত ও
ির বহার ি

[২.১.১] িডইউএস পরীাত জাত উপপিরচালক, মান িনয়ণ, বীজ তয়ন এেজী
বীজ তয়ন এেজীর সদর কায ালেয়র সংি শাখা হেত া ািরত
িতেবদন

[২.১.২] িভিসইউ পরীাত জাত উপপিরচালক, মান িনয়ণ, বীজ তয়ন এেজী
বীজ তয়ন এেজীর সদর কায ালেয়র সংি শাখা হেত া ািরত
িতেবদন

[২.১.৩] পরীাত হাইিড জাত উপপিরচালক, মান িনয়ণ, বীজ তয়ন এেজী
বীজ তয়ন এেজীর সদর কায ালেয়র সংি শাখা হেত া ািরত
িতেবদন

[২.১] ষক পয ােয় উািবত জাত ও
ির বহার ি

[২.১.৪] িশিত অংশীজন
ক পিরচালক, কম িচ পিরচালক, িসিনয়র িনং অিফসার,
বীজ তয়ন এেজী

আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন

[২.১.৫] সিমনার/ ওয়াকশপ ক পিরচালক, িসিনয়র িনং অিফসার, বীজ তয়ন এেজী
বীজ তয়ন এেজীর সদর দর ও আিলক কায ালয় হেত া হািজরা
ও িসিডউল

[২.১.৬] মাঠ িদবস ক পিরচালক, বীজ তয়ন এেজী
বীজ তয়ন এেজীর সদর দর ও ক অিফস হেত া হািজরা ও
িসিডউল

[২.২] বব শখ িজর রহমােনর জ
শতবািষ কী উপলে হীত বীজ আইন ও
বীজ ি িবষয়ক কাশনা কায ম

[২.২.১] কািশত ও িবতরণত েলন
ক পিরচালক, কম িচ পিরচালক, িসিনয়র িনং অিফসার,
বীজ তয়ন এেজী

বীজ তয়ন এেজীর সদর দর, আিলক কায ালয় ও ক অিফস হেত
া কািশত েলন ও িলফেলট/ ফাােরর কিপ

[২.২.২] কািশত ও িবতরণত বািষ ক
িতেবদন

িসিনয়র িনং অিফসার, বীজ তয়ন এেজী
বীজ তয়ন এেজীর সদর দর হেত া কািশত বািষ ক িতেবদেনর
কিপ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] মানব সদ বাপনা

[৩.১.১] বীপ পিরকনা ২১০০ সহ অা
িবষেয় িশিত জনবল

িসিনয়র িনং অিফসার, বীজ তয়ন এেজী
বীজ তয়ন এেজীর সদর দর, আিলক কায ালয় ও ক অিফস হেত
া হািজরা ও িসিডউল

[৩.১.২] ৪থ  িশ িবব অজেন আইিস
িবষয়ক আেয়ািজত িশণ

িসিনয়র িনং অিফসার, বীজ তয়ন এেজী বীজ তয়ন এেজীর সদর দর হেত া হািজরা ও িসিডউল

[৩.২] কম কতা কক পিরদশ নত উয়ন
ক কায ম

[৩.২.১] পিরদশ নত ক অবকাঠােমা ও
ক কায ম

বীজ তয়ন এেজীর সদর কায ালয় ও ক অিফেসর
কম কতা

বীজ তয়ন এেজীর সদর দর ও ক অিফেসর কম কতা কক
ািরত পিরদশ ন িতেবদন

[৪.১] বীজ বসার উোােদর িগত
সহায়তা দান

[৪.১.১] সহায়তাা বীজ বসার উোা উপপিরচালক, মাঠ শাসন, বীজ তয়ন এেজী আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন

[৪.২] কািভড- ১৯ মহামারী মাকােবলায়
বীজ বসার নারী উোােদর িগত
সহায়তা দান

[৪.২.১] সহায়তাা বীজ বসার নারী
উোা

উপপিরচালক, মাঠ শাসন, বীজ তয়ন এেজী আিলক ও জলা কায ালয় হেত া ািরত িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
বীজ মান পরীা পরীিত বীজ ননা বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন যথা সমেয় বীজ ননা সংেহর িনিমে বীজ উৎপাদনকারী িতানেক প দান/ ওেয়বসাইেটর মােম সময়িচ জানােনা হেব।

বীজ ফসেলর মাঠ তয়ন তয়নত জিম বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন
যথা সমেয় বীজ মাঠ তয়েনর আেবদন সংেহর িনিমে বীজ উৎপাদনকারী িতানেক প দান/ ওেয়বসাইেটর মােম
সময়িচ জানােনা হেব।

মৗল, িভি ও তািয়ত বীেজর
তয়ন দান।

তািয়ত বীজ বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট যথা সমেয় বীজ ননা সংেহর িনিমে বীজ উৎপাদনকারী িতানেক প দান/ ওেয়বসাইেটর মােম সময়িচ জানােনা হেব।

ষক পয ােয় সংরিত বীেজর মান
যাচাই

পরীিত বীজ ননা িষ সসারণ অিধদর
িষ সসারণ অিধদর কক বাবািয়ত বীজ উৎপাদনকারী কের বীজ পরীার িনিমে বীজ ননা সংেহ উোগ হণ করা
হেব।

তয়ন াগ ন ও িবতরন সরবরাহত তয়ন াগ বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন াগ হণকারী/ বীজ উৎপাদনকারীেদর িনকট হেত সময়মত চািহদা াির িনিতকরেন উোগ হণ করা হেব।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ
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সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনো ২০২১-২২ দপ্তি/সংস্থো প যোযেি অরিযসি জর্ন্ 

 

ক্রর্ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  
 

র্ান কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ [১] ই-গভর্ন্যোন্স ও উদ্ভোবন সংক্রোন্ত 

কো যক্রযর্ি বোস্তবোেন জজোিদোিকিণ 

 

 

 

 

 
 

২৯ 
 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবো তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূযব য বোস্তবোরেত উদ্ভোবনী ধোিণো, 

সহরজকৃত ও রিরজটোইজকৃত জসবো সংক্রোন্ত 

প যোয োচনো সভো   

[১.৪.১] সভো আযেোরজত  তোরিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনোট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ সভা/কর্ মশালা 

আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যো ৪ ৪ ৩ ২ 

২ [২] প্রোরতষ্ঠোরনক দক্ষতো বৃরি  ২১ [২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃি সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকোশনো ও তথ্যোরদ িথ্য বািায়কন 

প্রকোরশত 

সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনো বোস্তবোেন সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযেোরজত  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর ির্ন্ 

বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ মাকলাচনা 

সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন কর্তমপকের 

তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

সংখ্যা ৩ ৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 

- 

 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ িতকার ব া সং া  কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম  চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক 
ব াপনা 

 
 

৫ 
[১.১] অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) ও আিপল 
কমকতার ত  ওেয়বসাইেট মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও আিপল 
কমকতার ত  হালনাগাদ ত 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাড ত 

সং া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী ণ ও 
স মতা ি  

 
২০ 

[২.১] িনিদ  সমেয় অনলাইন/ অফলাইেন া  
অিভেযাগ িন ি  এবং িন ি  সং া  মািসক 

িতেবদন উ তন ক প  বরাবর রণ   
[২.১.১] অিভেযাগ িন ি ত  % 

৮ 
  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কমকতা/কমচারীেদর অিভেযাগ িতকার 
ব া এবং িজআরএস সফটওয় ার িবষয়ক িশ ণ 

আেয়াজন 
[২.২.১] িশ ণ আেয়ািজত সং া 

৫ 
 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] মািসক িভি েত পিরবী ণ এবং মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন উ তন ক পে র িনকট রণ 

[২.৩.১] মািসক িতেবদন 
িরত 

  
সং া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ িতকার ব াপনা িবষেয় 
কেহা ারগেণর সম েয় অবিহতকরণ সভা  [২.৪.১] সভা অ ি ত সং া ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

সংেযাজনী ৭: সবা দান িত িত বা বায়ন কম-পিরক না, ২০২১-২০২২ 

 

কায েমর   মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক 

 
কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 

২০১৯-২০ 

ত অজন 
২০২০-২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ অিত উ ম উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ািত ািনক 
 
 

১0 

[১.১] সবা দান িত িত পিরবী ণ কিম র 
িস া  বা বায়ন 

[১.১.১] িস া  
বা বািয়ত 

% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সবা দান িত িত মািসক িভি েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওেয়বসাইেট  
িত মািসেক 

হালনাগাদ ত 

সং া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স মতা অজন ও 
পিরবী ণ 

১5 

[২.১] সবা দান িত িত িবষয়ক  িশ ণ 
আেয়াজন  

 
[১.১.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

 
সং া 

 
10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সবা দান িবষেয় কেহা ারগেণর 
সম েয় অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  অবিহতকরণ 
সভা অ ি ত সং া 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 
 

 

সংেযাজনী ৮: ত  অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথবছেরর বািষক কমপিরক না  

 

কমস াদেনর 
  

মান কায ম  
কমস াদন 

চক 
একক  

কমস াদন 
চেকর মান 

ত 
অজন 
২০১৯-

২০ 

ত 
অজন 
২০২০-

২১ 

ল মা া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ািত ািনক ১০ 
[১.১] ত  অিধকার আইন অ যায়ী 
িনধািরত সমেয়র মে  ত  দান 
 

[১.১.১] িনধািরত সমেয়র 
মে  ত  দান ত 

% ১০ 

 
 

 
 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
স মতা ি  

১৫ 

[১.২] েণািদতভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ 

[১.2.১] হালনাগাদ ত ত  
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ 

- 

[১.৩] বািষক িতেবদন কাশ  
[১.3.১] বািষক িতেবদন 

কািশত  তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০২১ 
- - 

[১.৪]  ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর 
৫ ধারা অ সাের যাবতীয় তে র 
ক াটাগির  ও ক াটালগ তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  তে র ক াটাগির  
ও ক াটালগ 

ত ত/হালনাগাদ ত 
তািরখ ০৩   

৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-০১-
২০২২ - 

[১.৫] ত  অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স েক জনসেচতনতা 
ি করণ 

[১.5.১]  চার কায ম 
স  

কায েমর 
সং া 

০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত  অিধকার িবষেয় 
কমকতােদর িশ ণ আেয়াজন    

[১.6.১] িশ ণ 
আেয়ািজত 

িশ েণর 
সং া  

০৩   ৩ ২ ১ - - 
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