
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১৮, ২০২২

এসআরিডআই, িবভাগীয় গেবষণাগার, বিরশাল

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )
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১ ষক সবা দান। ২৫

[১.১] ায়ী গেবষণাগাের িকা ননা
িবেষণ।

[১.১.১] িবেিষত িকা
ননা।

সংা ১০ ৭০০ ৬৩০ ৫৬০ ৪৯০ ৪২০ ৩৫৬

[১.২] এমএসএল এর মােম ষেকর
িকা ননা িবেষণ ।

[১.২.১] িবেিষত িকা
ননার িবতরণত সার
পািরশ কাড ।

সংা ৫ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০
৩য় মািসক-
এ এমএসএল
কম চী নাই।

[১.৩] িবেিষত ননার ফলাফেলর িভিেত
এবং িজব শতবষ  উপলে - উোেগ সার
পািরশ কাড  ত ও িবতরণ।

[১.৩.১] িবতরণত সার
পািরশকাড ।

সংা ৭ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৪৯১

[১.৪] কািভড-১৯ পিরিিতেত পিতত জিম
বহােরর মােম ফসল উৎপাদন ির লে
ফল ও সবিজর চারা িবতরণ।

[১.৪.১] িবতরণত ফল ও
সবিজর চারা।

সংা ৩ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ৫০০

২

িকার ি
উপাদানসহ অা
ত উপা জেনর
লে িকা ননা
িবেষণ।

২৫
[২.১] উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদকরেণর /
ইউিনয়ন সহািয়কাণয়েনর জ িকা ননা
িবেষণ।

[২.১.১] িবেিষত িকা
ননা।

সংা ২৫ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ১৪৭

৩
সােরর নগত মান
পরীণ।

১০
[৩.১] িডএই এবং অা সংার সার ননা
পরীা।

[৩.১.১] িবেিষত সার
ননা।

সংা ১০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ১০৪

৪
মানবসদ উয়ন
ও ি হার।

১০
[৪.১] িকা ও সার বাপনা এবং
সেরজিমেন ভজাল সার সনাকরণ িবষয়ক
ষক ও িষকমেদর িশণ।

[৪.১.১] িশিত ষক ও
ষককম।

সংা ১০ ৪২০ ৩৭৮ ৩৩৬ ২৯৪ ২৫২ ২০০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১৮, ২০২২
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িমক
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মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান
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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 ১.৯

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ১.৪৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ০.৬৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.০০

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ০.৫৭

*সামিয়ক (provisional) ত


