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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:

আখচািষেদর মে ভিকর টাকা ও আেখর  পিরেশােধর িনিম যথােম ই-গেজট ও মাবাইল াংিকং ১৫  গার িমেল একইসােথ
সফলভােব চা করা হেয়েছ। িচিনর বাজার িিতশীল রাখাসহ ভাাসাধারেণর মে আেখর িচিন পৗঁেছ দয়ার লে ১ ও ২ কিজর
ােকটজাত িচিন বাজারজাত করা  হেয়েছ।  িচিনকেলর অবত জিমসহেক চাষ উপেযাগী  কের ফেলর চাষাবাদ করা  হে। এ ছাড়াও
িবএসএফআইিস’র িনয়ণাধীন িমল/িতানসহেক কীয়ভােব িসিস কােমরা মিনটিরং িসেেমর আওতায় আনার কাজ স হেয়েছ।
সদর দর এবং সকল িমল/িতােনর ৯৯ জন কম কতার আইএিপ ণয়ন করা হেয়েছ। ফলিতেত গত বছেরর চেয় আখ াি ২.১৯ ল
ম.টন, িচিন উৎপাদন ১৩,১৮৮ ম.টন ও িচিন আহরণ হার ০.০৩% ি এবং কারখানার অপিচিত সময় (Down time) গত বছেরর
চেয় ৫০% াস করা সব হেয়েছ। বিক েয াগ পিরিিতেত দেশর জনগণেক রা দয়ার লে কজ হা ািনটাইজার
উৎপাদনব ক বাজারজাত করা হে এবং এেত াপক সাড়া পেড়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সময়মেতা আখচািষেদর আেখর  পিরেশাধ না করায় চািষরা অা েময়াদী ফসেলর িদেক ধািবত হে। চািষেদর ভিক/েণাদনা
দােনর মােম আখচােষ উৎসািহতকরণ, চলিত আখমাড়াই মৗেম আেখর  বাবদ চািষেদর বেকয়া পাওনা ১৬৭.০০ কা টাকা এবং
িবিভ াংেকর িনকট সংার দায়েদনার পিরমাণ ৭৪৯৬.৭৯ কা টাকা। আিথ ক সংকেটর কারেণ ২০১৪ ি. হেত অাবিধ ২২৪৫ জন
িমক ও কম চারীর আেতািষক (Gratuity) ও িপএফ পাওনা বাবদ ৩৩৮.১২ কা টাকা পিরেশাধ করা যাে না। সদর দরসহ
িমল/িতানসেহর িমক ও কম চারীেদর বতন-ভাতািদ সময়মেতা দান করা সব হে না। ািতািনক সমতা ি, উ ফলনশীল
ও অিধক িচিনস, পাকা ও রাগবালাই িতেরাধম আেখর জাত আবাদ, িচিন আহরেণর হার ি এবং িচিন উৎপাদন খরেচর লনায়
িবয় অেনক কম হওয়ায় (াইসাপ) সংার আিথ ক িত রাধকে াইসােপর অথ  সরকার কক সংােক দান এবং ড়
উৎপাদন বকরাসহ চলিত লধন াির বা হণ। িচিনকলসেহর আিনকায়ন/যপািত িতাপেনর মােম িচিন উৎপাদন ি ও
প বখীকরণােথ  উপজাতিভিক িশ াপন ও য় সংেকাচেনর মােম আিথ ক অবা সংহতকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

২০২৪-২০২৫  সােলর  মে  িচিনকলেলােক  ক  ইেভন  পেয়-এ  আনা;  উ  ফলনশীল  ও  অিধক  িচিনস  পাকা  ও  রাগবালাই
িতেরাধম আেখর জাত আবােদর লে “৭ িচিনকেল আেখর জাত িতাপন” শীষ ক ক হেণর িনিম িডিপিপ ণয়ন; িচিনর
ণগতমান উয়েনর লে "৬ িচিনকেল রাতন সিিফউগাল মিশন, স ািরফায়ার ও রাটাির ভায়াম িফার িতাপন" শীষ ক
ক  হণ;  বেদিশক  সহায়তার  আওতায়  Sutech  Engineering  Co.  Ltd.  (Thailand),  ACWA  Power
(Saudi Arabia) এবং Al Jomaih Energy & Water Co. Ltd এর সে যথােম আিনক িচিনকল াপন, সালার
আইিপিপ াপন এবং এোেবজড ইািজ াপেনর সমীা কায ম চলমান।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১২৭২৮৩ একর জিমেত আবাদত আখ হেত ১৬.৪৩ ল ম. টন আখ কারখানায় সরবরােহর মােম ১.১৫ ল ম. টন িচিন
উৎপাদন; িচিনকেলর উপজাত মালােসস বহার কের িবিভ মােনর ৬০ ল ফ িলটার িডিলাির প উৎপাদন; "িবএমআর
অব ক অা কাং (িবিড) িল. (১ম সংেশািধত)" শীষ ক কের ৮০% কাজ বাবায়ন; “ঠারগও িচিনকেল রাতন যপািত
িতাপন ও িবট গার থেক িচিন উৎপাদেনর েয়াজনীয় যপািত সংেযাজন (১ম সংেশািধত)” শীষ ক কের ২য় সংেশািধত
িডিপিপ রণ ও কের ২৪% কাজ বাবায়ন; “নথ েবল িচিনকেল কা-জনােরশন পিতেত িবৎ উৎপাদন এবং গার
িরফাইনাির াপন (১ম সংেশািধত)” শীষ ক কের ২য় সংেশািধত িডিপিপ রণ ও কের ২৩% কাজ বাবায়ন; "১৪
িচিনকেল বজ পিরেশাধনাগার াপন" শীষ ক কের ১০০% কাজ বাবায়ন।
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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-

চয়ারান, বাংলােদশ িচিন ও খা িশ করেপােরশন

এবং

সিচব, িশ মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িচিন উৎপাদন ি এবং উপজাতিভিক প উৎপাদনসহ খাপ বখীকরেণর মােম সংােক আজািতকমােন উীতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
মানসত  িচিন  উৎপাদন  ি,  উপজাতিভিক  পের  বখীকরণ,  বাজার  সসারণ  ইতািদর  মােম  িতানেক  লাভজনক
পয ােয় উীতকরণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. উত ি বহারব ক উ ফলনশীল আখচাষ ও িচিনকেল সরবরাহ
২. ািতািনক সমতা ি ও কারখানার আিনকায়ন
৩. িচিন উৎপাদেনর পিরমাণ এবং আহরেণর হার ি
৪. উৎপািদত প িবপণন, বাজার সসারণ ও য় সংেকাচেনর মােম িতােনর আিথ ক অবা সংহতকরণ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. লমাা অযায়ী িচিন উৎপাদন
২. দতার সােথ িচিনকল পিরচালনা করা
৩. দ জনশি গেড় তালার লে িশণ দান
৪. অথ ৈনিতক কম কাে গিতশীলতা আনয়েনর লে িচিন, িচিনজাত ও উপজাতিভিক প উৎপাদেনর নন ক
বাবায়ন



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

দিশ িচিন বহাের উৎসািহতকরণ িচিন উৎপাদন ম.টন ০.৬৮৯ ০.৮২১ ১.১৫ ১.২৫ ১.৩০ বািণজ মণালয় ও িষ মণালয়
িবএসএফআইিস উৎপাদন
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] উত
ি
বহারব ক
উ ফলনশীল
আখচাষ ও
িচিনকেল
সরবরাহ

২০

[১.১] আখআবাদ
[১.১.১] আখআবাদত
জিমর পিরমাণ

সমি একর ৪ ১১৮০০০ ১২৭২৮৩ ১৩৫০০০ ১৩২০০০ ১৩১০০০ ১৩০৩৫০ ১৪০০০০ ১৪৫০০০

[১.২] উত বীজ সরবরাহ (ঈ-
৩৩, ঈ-৩৪, ঈ-৩৭, ঈ-৩৯, ঈ-
৪০, িবএসআরআই আখ-৪৩,
৪৪ ,৪৫ ও ৪৬)

[১.২.১] সরবরাহত
বীেজর পিরমাণ

সমি ম. টন ৪ ১১৭২৫২ ১২৮৮৪৯ ৬০০০০ ৫৮০০০ ৫৬০০০ ৫৪০০০ ৬১০০০ ৬৪০০০

[১.৩] চািষেদর মে ঋণ
িহেসেব সার সরবরাহ

[১.৩.১] সরবরােহর
পিরমাণ

সমি ম. টন ৪ ১৪১০৮ ২৪২৭৪ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ ২৩০০০ ৩০০০০ ৩২০০০

[১.৪] চািষেদর মে বালাই ও
কীটনাশক ঋণ িহেসেব
সরবরাহ

[১.৪.১] সরবরােহর
পিরমাণ

সমি ম. টন ৩ ১৪১ ৭৮৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১২০০ ১৩০০

[১.৫] নগদ অেথ  ঋণ িবতরণ
[১.৫.১] িবতরণত
ঋেণর পিরমাণ

সমি
ল
টাকা

৩ ২৪০.২৫ ২৬৭ ২৯০ ২৮৫ ২৭৫ ২৭০ ৩০০ ৩২০

[১.৬] ষকেদর মে ভিকর
অথ  দান

[১.৬.১] অেথ র পিরমাণ সমি
ল
টাকা

২ ৯২৬.২৮ ১২৩১ ১২৫০ ১১৭৫ ১১২৫ ১১০০ ১৩০০ ১৪০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২]
ািতািনক
সমতা ি
ও কারখানার
আিনকায়ন

২০

[২.১] কম কতােদর পশাগত ও
দতা উয়েনর জ িশণ

[২.১.১] অভরীণ
িশিত কম কতা

সমি সংা ২ ১১০ ৯৫৮ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২৭০ ২৮০

[২.১.২] বেদিশক
িশিত কম কতা

সমি সংা ১ ১২ ১৪ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ৩০ ৩৫

[২.২] কারখানার
কম চারী/িমক ও অিফস
সহকারীসহ অা কম চারীর
দতা উয়েনর জ িশণ

[২.২.১] কারখানার
িশিত
কম চারী/িমক ও
অিফস সহকারীসহ
অা কম চারী

সমি সংা ২ ৭০ ৫৩৭ ৪৫০ ৪৪০ ৪২৫ ৪১৫ ৪৬০ ৪৮০

[২.৩] আখ উৎপাদন,
সসারণ, ি েয়াগ ও
উত পিতেত আখ চােষ
িসিডএ ও িসআইিসেদর
িশণ

[২.৩.১] ইনহাউেজ
িশিত িসিডএ ও
িসআইিস

সমি সংা ২ ৩৬৩ ৪৫১ ৫০০ ৪৮৫ ৪৭৫ ৪৬০ ৫২০ ৫৪০

[২.৩.২] ইনহাউজ
তীত িশিত িসিডএ
ও িসআইিস

সমি সংা ২ ৯০ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭৫ ৮০

[২.৪] আখচােষর উত
কলােকৗশল সেক চািষেদর
িশণ

[২.৪.১] িশিত চািষ সমি সংা ৩ ২৪২৫ ৩১২৪ ৩৫০০ ৩৪৮০ ৩৪৭০ ৩৪৬০ ৩৬০০ ৩৬৫০

[২.৫] মামলা িনি
[২.৫.১] িনিত
মামলা

গড় % ১ ১ ১ ৩ ২ ১ ৪ ৫

[২.৬] আইএিপ ণয়ন [২.৬.১] ণীত আইএিপ তািরখ তািরখ ২ ২৮.০৭.২০

[২.৭] “িবএমআর অব ক
অা কাং (িবিড) িল.(১ম
সংেশািধত)”শীষ ক ক
বাবায়ন

[২.৭.১] কের ৮০%
কাজ বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.২১

[২.৮] “ঠারগও িচিনকেল
রাতন যপািত িতাপন ও
িবট গার থেক িচিন
উৎপাদেনর েয়াজনীয়
যপািত সংেযাজন (১ম
সংেশািধত)” শীষ ক কের
২য় সংেশািধত িডিপিপ রণ
ও কের ২৪% কাজ
বাবায়ন

[২.৮.১] কের ২৪%
কাজ বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩০.০৬.২১

[২.৯] “নথ েবল িচিনকেল
কা-জনােরশন পিতেত
িবৎ উৎপাদন এবং গার
িরফাইনাির াপন (১ম
সংেশািধত)” শীষ ক কের
২য় সংেশািধত িডিপিপ রণ
এবং কের ২৩% কাজ
বাবায়ন

[২.৯.১] কের ২৩%
কাজ বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩০.০৬.২১

[২.১০] "১৪ িচিনকেল বজ
পিরেশাধণাগার াপন" শীষ ক
ক বাবায়ন

[২.১০.১] কের
১০০% কাজ বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] িচিন
উৎপাদেনর
পিরমাণ এবং
আহরেণর হার
ি

১৮

[৩.১] িচিন উৎপাদন
[৩.১.১] উৎপািদত
িচিনর পিরমাণ

সমি
ল ম.
টন

৩ ০.৬৮৯ ০.৮২১৪০ ১.১৫ ১.০০ ০.৯০ ০.৮২৫ ১.২৫ ১.৩০

[৩.২] দতার সােথ িচিন
আহরণ

[৩.২.১] িচিন আহরেণর
হার

গড় % ৩ ৫.৮৩ ৫.৮৬ ৭.০০ ৬.৫০ ৬.২৫ ৬.০০ ৭.২০ ৭.৩০

[৩.৩] েসস লস িনয়ণ
[৩.৩.১] াসত েসস
লস

গড় % ৩ ২.৩৬ ২.৩৬ ২.৩৬ ২.৩৮ ২.৪০ ২.৪২ ২.৩৬ ২.৩৬

[৩.৪] িমেল আখ সরবরাহ
[৩.৪.১] সরবরাহত
আেখর পিরমাণ

সমি
ল ম.
টন

৬ ১১.৮২ ১৪.০২ ১৬.৪৩ ১৫.৩৮ ১৪.৪০ ১৪.০৩ ১৭.৩৬ ১৮.০০

[৩.৫] ড় উৎপাদেনর
মাড়াইকল জ

[৩.৫.১] জত
মাড়াইকল

সমি সংা ৩ ৩২৫ ২৫০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৬০ ৩২০ ৩৫০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] উৎপািদত
প িবপণন,
বাজার
সসারণ ও
য়
সংেকাচেনর
মােম
িতােনর
আিথ ক অবা
সংহতকরণ

১৭

[৪.১] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
থেক ১১০ কা লাকসান
কমােনা

[৪.১.১] উত ি
েয়াগ কের আেখর
উৎপাদন ি এবং
কারখানা ু
পিরচালনার মােম
িচিন উৎপাদন ি

সমি
কা
টাকা

২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭৫ ৮০

[৪.১.২] সায়ী
কায েমর মােম
পিরচালন য় কমােনা

সমি
কা
টাকা

১.৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৪৫ ৫০

[৪.২] উৎপািদত িচিন িবয়

[৪.২.১] িবয়ত
িচিনর পিরমাণ

সমি
ল ম.
টন

২ ০.৪৬ ০.৯১৫ ১.১৫ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ১.২৫ ১.৩০

[৪.২.২] িচিনর
িবয়ল অথ 

সমি
কা
টাকা

১ ২৩০.৪৪ ৪৯৯.১৩ ৬৯০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৭৫০ ৭৮০

[৪.৩] বাজার সসারেণর
লে কেপ ােরট হীতােদর
িনেয় আেলাচনা সভা এবং
সভার িসা বাবায়ন

[৪.৩.১] আেলািচত সভা সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৪.৩.২] সভার িসা
বাবায়ন

গড় % ০.৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ৯০

[৪.৪] উৎপািদত িচটাড়
িবয়

[৪.৪.১] িবয়ত
িচটােড়র পিরমাণ

সমি
ল ম.
টন

২ ০.২৬১৩ ০.৬৪৬ ০.৬২৪ ০.৫৮৪ ০.৫৪৭ ০.৫০৭ ০.৬৬০ ০.৬৮৪

[৪.৪.২] িচটােড়র
িবয়ল অথ 

সমি
কা
টাকা

১ ৩০.৭১২৯ ৮৬.৪৩ ১১২.৩৮ ১০৫.২০ ৯৮.৫০ ৯১.১৮ ১১৮.৭৪ ১২৩.১২

[৪.৫] উৎপািদত িিরট, হা
ািনটাইজার ও জব সার
িবয়

[৪.৫.১] িবয়ত
িিরেটর পিরমাণ

সমি
ল ফ
িলটার

১ ৪৭.৭৩ ৪২.৬৬ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৬০ ৬০

[৪.৫.২] িিরেটর
িবয়ল অথ 

সমি
কা
টাকা

১ ২৩৪.৭০ ২২৫.৬০ ২৯৬.৬০ ২৬৬.৯০ ২৭৩.৩০ ২০৭.৬০ ৩০৮.২৫ ৩০৮.৩০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪.৫.৩] িবয়ত হা
ািনটাইজােরর পিরমাণ

সমি
ল
িলটার

১ ০.৫১ ০.৩০ ০.২৮ ০.২৬ ০.২৫ ০.৩৫ ০.৪০

[৪.৫.৪] হা
ািনটাইজােরর
িবয়ল অথ 

সমি
কা
টাকা

১ ২.৫৫ ১.৫০ ১.৪০ ১.৩০ ১.২৫ ১.৭৫ ২.০০

[৪.৫.৫] িবয়ত
জবসােরর পিরমাণ

সমি ম. টন ০.৫ ১৩১২ ১৪৯০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫০০ ১৮০০ ১৯০০

[৪.৫.৬] জবসােরর
িবয়ল অথ 

সমি
ল
টাকা

০.৫ ১৪৪.৩২ ১৬৩ ১৮৭ ১৮১.৫০ ১৭৬ ১৬৫ ১৯৮ ২০৯

[৪.৬] িমেল উৎপািদত অা
সামী িবয়

[৪.৬.১] র
িলজ/আবাদ

সমি
ল
টাকা

০.৫ ৪১.৪৩ ৩৭.২৯ ৩৩.১৪ ২৯ ৪২ ৪৫

[৪.৬.২] ফসল িবি সমি
ল
টাকা

০.৫ ৪৭১.৮৩ ৪২৪.৬৫ ৩৭৭.৪৬ ৩৩০.২৮ ৫০০ ৫৫০

[৪.৬.৩] অা সমি
ল
টাকা

০.৫ ২৭৫.৮৪ ২৪৮.২৬ ২২০.৬৭ ১৯৩.০৯ ২৯০ ৩০০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

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

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

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

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত



qgTlapislriieyi

rfu  cb3ilflqjii,  an:FTFT^i  f}R  e  anF7  rrrF  q5aerrlalF  (RqqqFffij  qT  ffli  far

€i.ieRE ffl:Tht qEi5tRT thiifa f=rfu'q effli rfu, Ffe{ qaffi qa fas qRE rfe

cq, q± giv arcT5 qrrfu rfu rfe ertffl I

ffi  rfu,  FrF  iTEcttffl,  ftcidwi  at:aiTFTr  Tianaa rfu  rm'a  ffl¥ RE
faqFq"'T aFTran qa fas iqrfu apal± cq, Q± gil ffi iFthiFET wh al&qTtm ffi
¢ an7r ffi ¢FTentmT (faflsTqxpRE)-cap atrfu Fqrfu dFiT ¢ai I

taixpriq,o

ffic#.;.a-I.9.?.\ae+P
CD3JislilJ itl  (City-S)

at:maci ffi ® :anw FrF ¢atontapFT

~TifeRErf=F

EE

ffi REffl
ciFen¥qTen-fir-

ma5€i@iusrrievq3Tm

5t

.?ty..I,9.1.!.ip.i©
ffiq:

2+5 , cfl , 2¢ro



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবএসএফআইিস বাংলােদশ িচিন ও খা িশ করেপােরশন

২ ই-িজ ইেলকিনক িজ

৩ ই-গেজট ইেলকিনক গেজট

৪ এসএমএস শট  মেসজ সািভ স

৫ ইউিডিস ইউিনয়ন িডিজটাল সার

৬ ইিপ ইেয় িটেম া

৭ ফ িলটার িশ পিতেত অালেকাহল জাতীয় তরল পদােথ র পিরমাপ

৮ িবএমআর ােলিং,মডান াইেজশন অা িরেসেম

৯ িবিড  িব ডেভলড

১০ এসিডিজ সাসেটইেনবল ডেভলপেম গাল



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] আখআবাদ
[১.১.১] আখআবাদত জিমর
পিরমাণ

আখআবাদত জিমর পিরমাণ সেক ত দান।
পিরচালক (ই উয়ন ও
গেবষণা)

িষ িবভােগর িতেবদন
ধান (িসিপই), ধান
(এস)

[১.২] উত বীজ সরবরাহ (ঈ-৩৩, ঈ-৩৪,
ঈ-৩৭, ঈ-৩৯, ঈ-৪০, িবএসআরআই আখ-
৪৩, ৪৪ ,৪৫ ও ৪৬)

[১.২.১] সরবরাহত বীেজর পিরমাণ
বাংলােদশ গারপ গেবষণা ইনিউট (িবএসআরআই)
অেমািদত আেখর জাত মাঠ পয ােয় সসারেণর জ
েয়াজনীয় বীজ িবতরণ

পিরচালক (ই উয়ন ও
গেবষণা)

িষ িবভােগর িতেবদন
ধান (িসিপই), ধান
(এস)

[১.৩] চািষেদর মে ঋণ িহেসেব সার
সরবরাহ

[১.৩.১] সরবরােহর পিরমাণ িনধ ািরত মাায় ণগত সার িবতরণ ও েয়াগ
পিরচালক (ই উয়ন ও
গেবষণা)

িষ িবভােগর িতেবদন
ধান (িসিপই), ধান
(এস)

[১.৪] চািষেদর মে বালাই ও কীটনাশক
ঋণ িহেসেব সরবরাহ

[১.৪.১] সরবরােহর পিরমাণ
আেখর রাগবালাই িনণ য় কের ণগতমােনর মাামািফক
কীটনাশক েয়াগ

পিরচালক (ই উয়ন ও
গেবষণা)

িষ িবভােগর িতেবদন
ধান (িসিপই), ধান
(এস)

[১.৫] নগদ অেথ  ঋণ িবতরণ [১.৫.১] িবতরণত ঋেণর পিরমাণ আখচাষত জিমর পিরমাণ ও ি আযায়ীঋেণর টাকা িবতরণ
পিরচালক (ই উয়ন ও
গেবষণা)

িষ িবভােগর িতেবদন
ধান (িসিপই), ধান
(এস)

[১.৬] ষকেদর মে ভিকর অথ  দান [১.৬.১] অেথ র পিরমাণ
আখ আবােদর ওপর কান ভিক থাক বরা িহেসেব পাওয়া
গেল িবএসআরআই এর িনেদ শনা অযায়ী আখচািষেদর মে
িবতরণ

পিরচালক (অথ )
ভিক দান সংা
ত

িহসাব িনয়ক

[২.১] কম কতােদর পশাগত ও দতা
উয়েনর জ িশণ

[২.১.১] অভরীণ িশিত কম কতা  ে দতা ির জ িশণ চীফ অব পােস ােনল িতেবদন িশণ উপিবভাগ

[২.১.২] বেদিশক িশিত কম কতা  ে দতা ির জ িশণ চীফ অব পােস ােনল িতেবদন িশণ উপিবভাগ

[২.২] কারখানার কম চারী/িমক ও অিফস
সহকারীসহ অা কম চারীর দতা
উয়েনর জ িশণ

[২.২.১] কারখানার িশিত
কম চারী/িমক ও অিফস সহকারীসহ
অা কম চারী

ুভােব িমল পিরচালনা কের উৎপাদশীলতা ি এবং দািরক
কােজ গিতশীলতা আনয়ন

চীফ অব পােস ােনল িতেবদন িশণ উপিবভাগ

[২.৩] আখ উৎপাদন, সসারণ, ি
েয়াগ ও উত পিতেত আখ চােষ িসিডএ
ও িসআইিসেদর িশণ

[২.৩.১] ইনহাউেজ িশিত িসিডএ
ও িসআইিস

িমলিভিক ও জানিভিক আখচািষেদর আখেরাপণ, পিরচয া,
পিরপতা ও কতন িবষেয় িশণ

চীফ অব পােস ােনল িতেবদন িশণ উপিবভাগ

[২.৩.২] ইনহাউজ তীত িশিত
িসিডএ ও িসআইিস

িমলিভিক ও জানিভিক আখচািষেদর আখেরাপণ, পিরচয া,
পিরপতা ও কতন িবষেয় িশণ

চীফ অব পােস ােনল িতেবদন িশণ উপিবভাগ

[২.৪] আখচােষর উত কলােকৗশল সেক
চািষেদর িশণ

[২.৪.১] িশিত চািষ
িমলিভিক ও জানিভিক উত কলােকৗশল সেক চািষেদর
িশণ

চীফ অব পােস ােনল িতেবদন িশণ উপিবভাগ

[২.৫] মামলা িনি [২.৫.১] িনিত মামলা নাগিরক সবা, দািরক সবা ও অভরীণ সবা দান সিচব মািসক িতেবদন আইন ও সি

[২.৬] আইএিপ ণয়ন [২.৬.১] ণীত আইএিপ
আইএিপ ণয়েন সংার তা জবাবিদিহতা ও উৎপাদশীলতা
ি পােব

চয়ারান/ পিরচালকমলী
ও ধানগণ

িতেবদন সংি কম কতা



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[২.৭] “িবএমআর অব ক অা কাং
(িবিড) িল.(১ম সংেশািধত)”শীষ ক ক
বাবায়ন

[২.৭.১] কের ৮০% কাজ
বাবািয়ত

িচিনিশের অথ ৈনিতক কম কাে গিতশীলতা আনয়েনর লে
উপজাতিভিক প উৎপাদেন বখীকরণ িহেসেব বােয়া-
ফা লাইজার া, িচিনকলসেহর িবএমআর,বােয়াাস,
বােয়াকো া াপন ক হণ ও বাবায়ন

পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

মািসক অগিত
িতেবদন

ধান (পিরকনা ও
উয়ন)

[২.৮] “ঠারগও িচিনকেল রাতন
যপািত িতাপন ও িবট গার থেক
িচিন উৎপাদেনর েয়াজনীয় যপািত
সংেযাজন (১ম সংেশািধত)” শীষ ক কের
২য় সংেশািধত িডিপিপ রণ ও কের
২৪% কাজ বাবায়ন

[২.৮.১] কের ২৪% কাজ
বাবািয়ত

িচিনিশের অথ ৈনিতক কম কাে গিতশীলতা আনয়েনর লে
উপজাতিভিক প উৎপাদেন বখীকরণ িহেসেব বােয়া-
ফা লাইজার া, িচিনকলসেহর িবএমআর,বােয়াাস,
বােয়াকো া াপন ক হণ ও বাবায়ন

পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

মািসক অগিত
িতেবদন

ধান (পিরকনা ও
উয়ন)

[২.৯] “নথ েবল িচিনকেল কা-জনােরশন
পিতেত িবৎ উৎপাদন এবং গার
িরফাইনাির াপন (১ম সংেশািধত)” শীষ ক
কের ২য় সংেশািধত িডিপিপ রণ এবং
কের ২৩% কাজ বাবায়ন

[২.৯.১] কের ২৩% কাজ
বাবািয়ত

িচিনিশের অথ ৈনিতক কম কাে গিতশীলতা আনয়েনর লে
উপজাতিভিক প উৎপাদেন বখীকরণ িহেসেব বােয়া-
ফা লাইজার া, িচিনকলসেহর িবএমআর,বােয়াাস,
বােয়াকো া াপন ক হণ ও বাবায়ন

পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

মািসক অগিত
িতেবদন

ধান (পিরকনা ও
উয়ন)

[২.১০] "১৪ িচিনকেল বজ
পিরেশাধণাগার াপন" শীষ ক ক
বাবায়ন

[২.১০.১] কের ১০০% কাজ
বাবািয়ত

িচিনকল এলাকার ষণেরাধ এবং পিরেবশবাব বজায় রাখার
িনিম ক হণ ও বাবায়ন

পিরচালক (পিরকনা ও
উয়ন)

মািসক অগিত
িতেবদন

ধান (পিরকনা ও
উয়ন)

[৩.১] িচিন উৎপাদন [৩.১.১] উৎপািদত িচিনর পিরমাণ দ কািরগির বাপনায় লমাা অযায়ী িচিন উৎপাদন
পিরচালক (উৎপাদন ও
েকৗশল)

উৎপাদন িবভােগর
িতেবদন

উৎপাদন ও েকৗশল
িবভাগ

[৩.২] দতার সােথ িচিন আহরণ [৩.২.১] িচিন আহরেণর হার দ কািরগির বাপনায় অিধক িচিন উৎপাদন
পিরচালক (উৎপাদন ও
েকৗশল)

উৎপাদন িবভােগর
িতেবদন

উৎপাদন ও েকৗশল
িবভাগ

[৩.৩] েসস লস িনয়ণ [৩.৩.১] াসত েসস লস
উৎপাদন সৃ যপািতর সেব াম বহার িনিত কের েসস
লস িনয়ণ

পিরচালক (উৎপাদন ও
েকৗশল)

উৎপাদন িবভােগর
িতেবদন

উৎপাদন ও েকৗশল
িবভাগ

[৩.৪] িমেল আখ সরবরাহ [৩.৪.১] সরবরাহত আেখর পিরমাণ
উৎপাদন মতাযায়ী আখ াির লে সকল কায কর দেপ
হণ

পিরচালক (উৎপাদন ও
েকৗশল)

উৎপাদন িবভােগর
িতেবদন

উৎপাদন ও েকৗশল
িবভাগ

[৩.৫] ড় উৎপাদেনর মাড়াইকল জ [৩.৫.১] জত মাড়াইকল
িচিনকল এলাকায় ড় উৎপাদেনর মাড়াইকল জের কায কর
দেপ হণ

পিরচালক (ই উয়ন ও
গেবষণা)

িষ িবভােগর িতেবদন
ধান (িসিপই), ধান
(এস)



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.১] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর থেক ১১০
কা লাকসান কমােনা

[৪.১.১] উত ি েয়াগ কের
আেখর উৎপাদন ি এবং কারখানা
ু পিরচালনার মােম িচিন
উৎপাদন ি

উত ির মােম আখআবাদ এবং িচিনকলসেহর পিরচালন
য় াসকরণ

পিরচালক (অথ )
িমেলর বাপনা
পিরচালক কক দ
িতেবদন

িহসাব িনয়ক

[৪.১.২] সায়ী কায েমর মােম
পিরচালন য় কমােনা

উত ির মােম আখআবাদ এবং িচিনকলসেহর পিরচালন
য় াসকরণ

পিরচালক (অথ 
িমেলর বাপনা
পিরচালক কক দ
িতেবদন

িহসাব িনয়ক

[৪.২] উৎপািদত িচিন িবয়
[৪.২.১] িবয়ত িচিনর পিরমাণ

িচিন িবয় নীিতমালা অসরণ কের উৎপািদত িচিন িবয়
কায ম হণ

পিরচালক (বািণিজক) িবয় িতেবদন ধান (িবপণন)

[৪.২.২] িচিনর িবয়ল অথ  িনধ ািরত কেহাারেদর িনকট িবয় পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৩] বাজার সসারেণর লে কেপ ােরট
হীতােদর িনেয় আেলাচনা সভা এবং সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৩.১] আেলািচত সভা
িচিন িবয় নীিতমালা অসরণ ব ক উৎপািদত িচিন বাজার
সসারেণর লে কেপ ােরট হীতােদর মােম কায ম হণ

পিরচালক (বািণিজক) িবয় িতেবদন ধান (িবপণন)

[৪.৩.২] সভার িসা বাবায়ন
িচিন িবয় নীিতমালা অসরণ ব ক উৎপািদত িচিন বাজার
সসারেণর লে কেপ ােরট হীতােদর মােম কায ম হণ

পিরচালক (বািণিজক) সভার কায িববরণী ধান (িবপণন)

[৪.৪] উৎপািদত িচটাড় িবয়
[৪.৪.১] িবয়ত িচটােড়র
পিরমাণ

িনধ ািরত কেহাারেদর িনকট িবয় পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৪.২] িচটােড়র িবয়ল অথ  িনধ ািরত কেহাারেদর িনকট িবয় পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৫] উৎপািদত িিরট, হা
ািনটাইজার ও জব সার িবয়

[৪.৫.১] িবয়ত িিরেটর
পিরমাণ

িনধ ািরত কেহাারেদর িনকট িবয় পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৫.২] িিরেটর িবয়ল অথ  িনধ ািরত কেহাারেদর িনকট িবয় পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৫] উৎপািদত িিরট, হা
ািনটাইজার ও জব সার িবয়

[৪.৫.৩] িবয়ত হা
ািনটাইজােরর পিরমাণ

িনধ ািরত কেহাারেদর িনকট িবয় পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৫.৪] হা ািনটাইজােরর
িবয়ল অথ 

িনধ ািরত কেহাারেদর িনকট িবয় পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৫.৫] িবয়ত জবসােরর
পিরমাণ

িনধ ািরত কেহাারেদর িনকট িবয় পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৫.৬] জবসােরর িবয়ল অথ  িনধ ািরত কেহাারেদর িনকট িবয় পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[৪.৬] িমেল উৎপািদত অা সামী
িবয়

[৪.৬.১] র িলজ/আবাদ িমেল উৎপািদত অা সামী িবয় কায ম হণ পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৬.২] ফসল িবি িমেল উৎপািদত অা সামী িবয় কায ম হণ পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)

[৪.৬.৩] অা িমেল উৎপািদত অা সামী িবয় কায ম হণ পিরচালক (অথ ) এমআইএস িতেবদন ধান (এমআইএস)



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ২২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ০৫, ২০২০

সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট

চািহদা/তাশা
চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা
বাংলােদশ গারপ
গেবষণা ইনিউট

অেথ র পিরমাণ সময়মত বরা ও সরবরাহ াি।
বােজট েণাদনা িনিতকরেণর মােম চািষেক আখচােষ উুকরণ,
আেখর ফলন ি ও িমেল আখ সরবরাহ ির ফেল অিধক িচিন উৎপাদন

চািষরা আখচােষ িনৎসািহত হেব এবং িমেল
আখ সরবরাহ াস পেয় িচিন উৎপাদন কম হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ িষ উয়ন
কেপ ােরশন

সরবরােহর পিরমাণ সময়মত বরা ও সরবরাহ াি।
বােজট েণাদনা িনিতকরেণর মােম চািষেক আখচােষ উুকরণ,
আেখর ফলন ি ও িমেল আখ সরবরাহ ির ফেল অিধক িচিন উৎপাদন

চািষরা আখচােষ িনৎসািহত হেব এবং িমেল
আখ সরবরাহ াস পেয় িচিন উৎপাদন কম হেব।

অা
পা অেয়ল কাািন
িল.

সরবরােহর পিরমাণ সময়মত বরা ও সরবরাহ াি।
বােজট েণাদনা িনিতকরেণর মােম চািষেক আখচােষ উুকরণ,
আেখর ফলন ি ও িমেল আখ সরবরাহ ির ফেল অিধক িচিন উৎপাদন

চািষরা আখচােষ িনৎসািহত হেব এবং িমেল
আখ সরবরাহ াস পেয় িচিন উৎপাদন কম হেব।

অা িবিভ বািণিজক াংক
িবতরণত ঋেণর
পিরমাণ

সময়মত বরা ও সরবরাহ াি।
বােজট েণাদনা িনিতকরেণর মােম চািষেক আখচােষ উুকরণ,
আেখর ফলন ি ও িমেল আখ সরবরাহ ির ফেল অিধক িচিন উৎপাদন

চািষরা আখচােষ িনৎসািহত হেব এবং িমেল
আখ সরবরাহ াস পেয় িচিন উৎপাদন কম হেব।


