
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, ২০২২

বাংলােদশ পাট গেবষণা ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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

পাট ও পাট
জাতীয় ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

২৫

[১.১] পাট ও পাট
জাতীয় ফসেলর
উফলনশীল জাত,
ি ও প
উাবন/উয়ন

[১.১.১] উািবত অা ি সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[১.১.২] গেবষণা লাইন উয়ন সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.১.৩] সংরিত জাম াজম সংা ১ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৮

[১.১.৪] পাট শ থেক  ে মাইোিালাইন
সেলাজ উৎপাদন পিত উয়নত

কিজ ১ ৫ ৪.৫ ৪ ৩.৫ ৩ ২

[১.১.৫] ট এবং ট-কটন েড কাপেড় কায কর
িপগেম িিং উয়নত

িমটার ১ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ২০

[১.১.৬] পাট পাতার পানীয় উৎপাদন পিত মােনায়নত কিজ ১ ২ ১.৮ ১.৬ ১.৪ ১.২ ১.৫

[১.১.৭] শাং ফিক এর Softness ি কের
মােনায়নত

িমটার ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬

[১.১.৮] ট কটন েড  ফিক এর িবমান
Picks/inch. ি কের মােনায়নত

িমটার ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ২০

[১.১.৯] পাট প উৎপাদেন সবা দান সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪

[১.১.১০] িনবিত জাত সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১

[১.১.১১] উািবত ি (জাত িবষয়ক) সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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%

[১.২] ষক/
উোগতােদর িনকট
উািবত জাত এবং
ির হার

[১.২.১] িশিত ি/ষক
সংা
(ল)

২
০.০১২(২৪
াচ)

০.০১১ ০.০১০ ০.০০৯ ০.০০৮ ০.০০৩৭

[১.২.২] নারী উোা িেত পাট প উৎপাদনকম
িশণ

সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০

[১.২.৩] দশ নী/ মাঠ িদবস (ি দশ নী) সংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২.৪] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.২.৫] কািশত িরেপাট , েলন, িলফেলট, কেলট,
িনউজেলটার ইতািদ

সংা ১ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০

[১.২.৬] িশিত সসারণ কম কতা/কম সংা ১ ১০০ ৭৫ ৫০ ২৫ ২০ ৫০

[১.২.৭] হারত উািবত জাত সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

[১.২.৮] হারত উািবত ি সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.২.৯] উোগােদর সােথ সমেঝাতা ারক ার সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০

২
িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ ি

২৫

[২.১] তািয়ত ও
মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, তয়ন,
সংরণ এবং
িবতরণ

[২.১.১] উৎপািদত িডার বীজ মিক টন ৫ ১.৫ ১.৪ ১.২ ১.০ ০.৮ ১.৮২৫

[২.১.২] উৎপািদত মান ঘািষত বীজ মিক টন ৫ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৪.৪৮২

[২.১] তািয়ত ও
মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, তয়ন,
সংরণ এবং
িবতরণ

[২.১.৩] িবতরণত িডার বীজ মিক টন ৫ ১.৫ ১.৪ ১.২ ১.০ ০.৮

[২.১.৪] িবতরণত মানেঘািষত বীজ মিক টন ৫ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৬

[২.১.৫] বব শখ িজর রহমান এর জশতবািষ কী
উপলে েরাপন

সংা ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[২.১.৬] বিক কেরানা মহামারী পিরিিতেত ির
চািহদা রেণ ষেকর বসতিভটায় িবেজআরআই দিশ পাট
শাক-১ বপন

সংা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৮



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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
কম বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন

২০

[৩.১] কায ম
পরীিবণ ও
ায়ন

[৩.১.১] অিডট আপি িনিত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ১০ ০ ০.৫৮

[৩.১.২] মহাপিরচালক/পিরচালক পয ায় কক উািবত
গেবষণা কায ম/জাত/ ্ি/বীজ উৎপাদন কায ম
পিরদশ ন

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৩.১.৩] মহাপিরচালক/পিরচালক পয ায় কক উািবত
গেবষণা কায ম/জাত/ ি/বীজ উৎপাদন কায ম
পিরদশ ন পািরশ বাবায়ন

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০

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

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

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

সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯

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

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০ ৯

[৩.২] মানব সদ
বাপনা

[৩.২.১] ডা ান, িত পিরকনা, ৪থ  িশ িবব,
বােজট বাপনা এবং আই সংাসহ অা িবষেয়
িশিত জনবল

সংা ১২
৭৮০(২০
াচ)

৭০০ ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৭৮

[৩.২] মানব সদ
বাপনা

[৩.২.২] পেদািত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ৩৯.৪৪



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, এিল ১০, 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

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


