
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৩, ২০২২

অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, রাজশাহী

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৩, 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
ফসেলর উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি।

২০

[১.১] উািবত জাত
এবং দশ নী াপন

[১.১.১] ষক িশণ সংা ৮ ৪২০০০ ৩৭৮০০ ৩৩৬০০ ২৯৪০০ ২৫২০০ ৪৭৯৯

[১.১.২] ািপত দশ নী সংা ৫ ২২৫০০ ২০২৫০ ১৮০০০ ১৫৭৫০ ১৩৫০০ ৩৯৬৯

[১.১.৩] সসািরত জাত ও ি সংা ১ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১৮

[১.১.৪] সমলেয় চাষাবাদ ( দশ নী) সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০

[১.২] ি
সসারণ

[১.২.১] আেয়ািজত মাঠিদবস/চািষ র্যালী সংা ২ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৪৫৫ ৩৯০ ১৪৪

[১.২.২] উুকরণ মণ সংা ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ২

[১.২.৩] িষ মলা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০

২
িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ িকরণ।

২০

[২.১] িভি তিয়ত
ও মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, সংরণ
এবং িবতরণ

[২.১.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ ম,টন ৬ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২৭৫

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ ম,টন ৬ ২৪০ ২১৬ ১৯২ ১৬৮ ১৪৪

[২.১.৩] ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা
বীজ

ম,টন ৪ ৩৫০ ৩১৫ ২৮০ ২৪৫ ২১০ ৩৮

[২.২] িষ যপািত
সংহ এবং এর
সহজলভতা ি

[২.২.১] উয়ন সহায়তায় িষ যপািতর সরবরাহ ি সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭

[২.২] িষ যপািত
সংহ এবং এর
সহজলভতা ি

[২.২.২] বীজ উৎপাদন ও িবপণেন ষ উোা তরী সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[২.২.৩] বীজ উৎপাদন ও িবপণেন মিহলা উোা
তরী

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৩, 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।

১০

[৩.১] কম কতােদর
দতা ি

[৩.১.১] কম কতােদর দতা ি সংা িশণ
দান (ইন-সািভ স

াচ ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১

[৩.১.২] িবিভ িতান কক আেয়ািজত িশেণ
কম কতােদর মেনানয়ন দান NATA,RPATC)

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১১

[৩.২] কম চারীেদর
দতা ি

[৩.২.১] কম চারীেদর দতা ি সংা িশণ
দান (ইন-সািভ স)

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.২.২] িবিভ িতান কক আেয়ািজত িশেণ
কম চারীেদর মেনানয়ন দান (RPATC)

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

৪
ই-িষর বহার
সসারণ।

১০
[৪.১] িষ িবষেয় ই-
ত সবা দান

[৪.১.১] িষ িবষয়ক এাপস বহাের ষকেদর
উুকরণ

সংা ৪ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০ ১০৮১৩

[৪.১.২] িষ িবষয়ক েদ বাতা দান সংা ৪ ৮০০০ ৭২০০ ৬৪০০ ৫৬০০ ৪৮০০ ৩৫৫২

[৪.১.৩] অনলাইন সার পািরশ হেণ ষকেদর
উুকরণ

সংা ২ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ৬৮৩

৫
কেম  গিতশীলতা
িেত মিনটিরং
জারদারকরণ।

১০
[৫.১] জলা দর
পিরদশ ন

[৫.১.১] কাশ বিহ তদারিক সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.১.২] ক বিহ তদারিক সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৩, 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%

[৫.১] জলা দর
পিরদশ ন

[৫.১.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.১.৪] ি কলাম রিজার তদারিক সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] উপেজলা দর
পিরদশ ন

[৫.২.১] কাশ বিহ তদারিক সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৬

[৫.২.২] ক বিহ, বরা ও িবল ভাউচার তদারিক সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৯

[৫.২.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৩২

[৫.২.৪] েণাদনা ও নব াসন মাারেরাল তদারিক সংা ১ ২ ১ ৪০

[৫.৩] ক পিরদশ ণ

[৫.৩.১] এস এ এ ও ডােয়রী পিরবীণ সংা ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৮৮

[৫.৩.২] দশ নী রিজার পিরবীণ সংা ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৯৫

[৫.৩.৩] দশ নী মাঠ পিরদশ ন সংা ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৪৮৬

[৫.৩.৪] ষক াাত ও পরামশ  দান সংা ১ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৮৫১

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%



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, লাই ১৩, 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


