
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, রাজশাহী

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০২২-২৩



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ফসেলর উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি।

২৫

[১.১] উািবত জাত এবং
দশ নী াপন

[১.১.১] ষক িশণ সংা ১০ ৪৮৬০০ ৪৮৫৮০ ৪৮৫৭০ ৪৮৫৬০ ২৯১৬০ ১২৪৩৫

[১.১.২] ািপত দশ নী সংা ৬ ২৫৪৩০ ২৫৪২০ ২৫৪১০ ২৫৪০০ ১৫২৫৮ ১৭৩০৮

[১.১.৩] সসািরত জাত ও ি সংা ১ ৫০ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩০ ৫৫

[১.১.৪] সমালেয় চাষ (দশ নী াপন) সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৬

[১.২] ি সসারণ
[১.২.১] আেয়ািজত মাঠিদবস/চািষ র্যালী সংা ৩ ৮৩৫ ৮৩২ ৮৩০ ৮২৯ ৫০১ ১৩৯

[১.২.২] উুকরণ মণ সংা ৪ ৫২ ৫০ ৪৯ ৪৮ ৩১ ৬

২
িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ িকরণ।

২৫

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

[২.১.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ ম.টন ৮ ২২০০ ২১৯৭ ২১৯৬ ২১৯৫ ১৩২০ ১৭৮২

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ ম.টন ৮ ১৮৮ ১৮৭ ১৮৬ ১৮৫ ১১৩

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

ম.টন ৫ ৫২০ ৫১৮ ৫১৭ ৫১৬ ৩১২ ৪০

[২.২] িষ যপািত ও
অা উপকরণ সংহ
এবং এর সহজলভতা
ি

[২.২.১] উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ যপািত
ি

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৫৬

[২.২.২] বীজ উৎপাদন ও িবপণেন িষ উোা তরী সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ৫

[২.২] িষ যপািত ও
অা উপকরণ সংহ
এবং এর সহজলভতা
ি

[২.২.৩] কো ও ভািম  কো সার উৎপাদন ও
িবপণেন িষ নারী উোা তরী

সংা ১ ২ ১

৩
কম  বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন।

১০
[৩.১] কম কতা ও
কম চারীেদর দতা ি

[৩.১.১] কম কতা ও কম চারীেদর দতা ি সংা
িশণ দান (ইন-সািভ স)

সংা ৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬৮

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

% ৫ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ২৪ ১০৩



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
কেম  গিতশীলতা
িেত মিনটিরং
জারদারকরণ।

১০

[৪.১] পনশন, িজিপএফ,
 মর ও এনওিস
দান

[৪.১.১] কম চারীেদর পনশন মরী % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.১.২] িজিপএফ মরী % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.১.৩] বিহ: বাংলােদশ  মরী দান % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.১.৪] কম কতা/কম চারীেদর এনওিস দান % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.২] দািরক সভা
আেয়াজন

[৪.২.১] মািসক িবভাগীয় সভা আেয়াজন সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৭ ৬

[৪.২.২] আিলক িষ ি সসারণ কিমর
সভা

সংা ১ ৩ ২ ১ ১

[৪.৩] সসারণ
কায ম পিরদশ ন

[৪.৩.১] উপেজলা অিফস পিরদশ ন সংা ১ ৩৪ ৩৪ ২০ ১৫ ১০ ১৫

[৪.৩.২] ক/রাজ দশ নী পিরদশ ন সংা ১ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮৫ ১২৬ ৮০৪



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, জায়াির ০৫, ২০২৩

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

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 ১০ ১০০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৭৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৮০

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত


