
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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
িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ িকরণ

১৫

[১.১] িষখােত িভি,
তািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন,
িয়াজাতকরণ, সংরণ
এবং সরবরাহ

[১.১.১] উৎপািদত িভি বীজ মিক টন ২ ১৬৫০০ ১৪৮৫০ ১৩২০০ ১১৫০০ ৯৯০০ ৪৫০৫.৫৩৫

[১.১.২] উৎপািদত তািয়ত বীজ মিক টন ২ ১১০৫০০ ৯৯৪৫০ ৮৮৪০০ ৭৭৩৫০ ৬৬৩০০ ১২৩৭৮.৩৫৮

[১.১.৩] উৎপািদত মানেঘািষত বীজ মিক টন ২ ২০০০০ ৫৩৩.৩৮৬

[১.১.৪] সরবরাহত িভি বীজ মিক টন ২ ১৬৫০০ ১৪৮৫০ ১৩২০০ ১১৫৫০ ৯৯০০ ৪৬৯২.৫৩১

[১.১.৫] সরবরাহত তািয়ত বীজ মিক টন ২ ১০৯৫০০ ৯৮৫৫০ ৮৭৬০০ ৭৬৬৫০ ১০৯৫০০ ৮৬৪৫১.৮৮৫

[১.১.৬] সরবরাহত মানেঘািষত
বীজ

মিক টন ২ ২০০০০ ১১৪১৮.৯৬৪

[১.১.৭] মাট উৎপািদত বীজ মিক টন ২ ১৪৭০০০ ১৩২৩০০ ১১৭৬০০ ১০২৯০০ ৮৮২০০ ১৭৪১৭.২৭৯

[১.১.৮] মাট সরবরাহত বীজ মিক টন ১ ১৪৬০০০ ১৩১৪০০ ১১৬৮০০ ১০২২০০ ৮৭৬০০ ১০২৫৬৩.৩৮

২
উান জাতীয়
ফসেলর উৎপাদন ও
সরবরাহ িকরণ

১৫
[২.১] চারা-কলম, শাক-
সবিজ ও ফল উৎপাদন এবং
সরবরাহ

[২.১.১] উৎপািদত ল, ফল,
সবিজর চারা-কলম

ল ৪ ৪২০.২৫৪ ৩৭৮.২২৯ ৩৩৬.২০৩ ২৯৪.১৭৮ ২৫২.১৫২ ১৩২.৯৩১১৬

[২.১.২] সরবরাহত ল, ফল,
সবিজর চারা-কলম

ল ৪ ৪২০.২৫৪ ৩৭৮.২২৯ ৩৩৬.২০৩ ২৯৪.১৭৮ ২৫২.১৫২ ১৩২.৯৩১১৬

[২.১.৩] উৎপািদত শাক-সবিজ ও
ফল

ল
মিক টন

৪ ৩.৯৬০ ৩.৫৬৪ ৩.১৬৮ ২.৭৭২ ২.৩৭৬ ১.২৭৭৪২

[২.১] চারা-কলম, শাক-
সবিজ ও ফল উৎপাদন এবং
সরবরাহ

[২.১.৪] সরবরাহত শাক-সবিজ ও
ফল

ল
মিক টন

৩ ৩.৯৬০ ৩.৫৬৪ ৩.১৬৮ ২.৭৭২ ২.৩৭৬ ১.২৭৭৪২



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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
উপির পািনর
সেব াম বহার
িনিতকরণ

১৫

[৩.১] ২০৩০ সােলর মে
১০% এলাকায় সচ িবধা
সসারণ ও আবাদী জিমর
পিরমাণ ি

[৩.১.১] সসািরত সচ এলাকা
ল
হর

২ ০.৪০ ০.৩৬ ০.৩২ ০.২৮ ০.২৪ ০.০৭

[৩.১.২] মাট সচত এলাকা
ল
হর

২ ৬.৮৩ ৬.১৪ ৫.৪৬ ৪.৭৮ ৪.০৯ ৬.৫

[৩.১.৩] মাট সচত এলাকার
শতকরা হার

% ২ ৮.৯৯ ৮.০৯ ৭.১৯ ৬.২৯ ৫.৩৯ ৮.৫৫৩

[৩.২] খাল/নালা
নঃখনন/সংার কের
জলাবতা রীকরেণর
মােম আবাদী জিম ি

[৩.২.১] নঃখনন/সংারত
খাল/নালা

িকেলা
িমটার

২ ৩২০ ২৮৮ ২৫৬ ২২৪ ১৯২ ১৩১.৭৪

[৩.২.২] িনম াণত পির ও
গভ সচনালা

িকেলা
িমটার

২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২০৩.২

[৩.৩] সচ যপািত ও িষ
যপািত সংহ এবং
সহজলভতা ি

[৩.৩.১] সরবরাহত সচ যপািত সংা ২ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০২

[৩.৪] -পির পািনর
বহার ির জ িবিভ
ধরেনর ভৗত অবকাঠােমা
িনম াণ

[৩.৪.১] িনম াণত সচ অবকাঠােমা সংা ১ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ২৪৯

[৩.৪.২] ািপত সালার
ােনল সচ য

সংা ১ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৪৭

[৩.৪.৩] পয েবিত েপর সংা সংা ১ ৩৪৬০ ০ ০ ০ ০ ০

৪
নন-নাইোেজনাস
সার সরবরাহ
িকরণ

১৫

[৪.১] নন-নাইোেজনাস
(এসিপ, এমওিপ, িডএিপ)
সার আমদািন, সংরণ ও
সময়মত িনধ ািরত ে
ষকেদর মােঝ সরবরাহ

[৪.১.১] সরবরাহত এসিপ সার
ল
মিক টন

৫ ১.৭৫ ১.৫৮ ১.৪০ ১.২৩ ১.০৫ ১.২৮৬



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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%

[৪.১] নন-নাইোেজনাস
(এসিপ, এমওিপ, িডএিপ)
সার আমদািন, সংরণ ও
সময়মত িনধ ািরত ে
ষকেদর মােঝ সরবরাহ

[৪.১.২] সরবরাহত এমওিপ সার
ল
মিক টন

৫ ৩.০০ ২.৭০ ২.৪০ ২.১০ ১.৮০ ২.৫৮৭

[৪.১.৩] সরবরাহত িডএিপ সার
ল
মিক টন

৫ ৬.৫০ ৫.৮৫ ৫.২০ ৪.৫৫ ৩.৯০ ৩.১০১

৫

িশেণর মােম
জাত ও ি
ষকেদর
অবিহতকরণ এবং
মানব সদ
বাপনা

১০

[৫.১] জাত ও ি
ষকেদর অবিহতকরণ

[৫.১.১] িশিত াি/ষক জন ২ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ২০৪০

[৫.১.২] আেয়ািজত
সিমনার/ওয়াকশপ

সংা ১ ৮ ৬ ৫ ৪ ৪ ০

[৫.২] পিরবীণ, ায়ন
এবং মানব সদ
বাপনা

[৫.২.১] কম কতােদর পিরদশ নত
বীজ দাম

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৬

[৫.২.২] কম কতােদর পিরদশ নত
সার দাম

সংা ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৯

[৫.২.৩] কম কতােদর পিরদশ নত
উয়ন ক

সংা ১ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১

[৫.২.৪] সমসামিয়ক িবষেয়
আেয়ািজত লািন ং সশন

সশন ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০

[৫.২.৫] নন ক অেমাদন সংা ১ ২ ১ ১ ১ ১ ০

[৫.২.৬] দতা উয়েনর জ
আেয়ািজত িশণ

জন ১ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ৩১৫

[৫.২.৭] অিডট আপি িনিত সংা ০.৫ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ৫৩

[৫.২] পিরবীণ, ায়ন
এবং মানব সদ
বাপনা

[৫.২.৮] আজািতক বাজাের আ
রানীত

মিক টন ০.৫ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ০



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১১, ২০২৩

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


