
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, ২০২২

অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, বড়া

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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
ফসল উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
িকরন।

২০

[১.১] উািবত জাত এবং
ির সসারণ

[১.১.১] সমলয় চাষাবাদ দশ নীাপন সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪

[১.১.২] উকরণ মন সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ১

[১.১.৩] িশিত ষক/ষাণী সংা ১ ১৪৮০০০ ১৩৩২০০ ১১৮৪০০ ১০৩৬০০ ৮৮৮০০ ১৭০২০

[১.১.৪] ািপত দশন সংা ১ ১০৬২২ ৮৪৯৮ ৫৯৪৮ ৩৫৭০ ১২৩৯৩ ৬৩৫৬

[১.১.৫] িশিত কম কতা সংা ১ ১১৩০ ১০৫০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৩৬১

[১.১.৬] মিনটিরংত িষ সসারণ
কায ম

সংা ১ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৮ ৩০৯

[১.১.৭] িষ মলা( মলা) সংা ১ ৩৫ ৩৩ ৩২ ৩০ ২৮

[১.১.৮] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০

[১.২] িনরাপদ ফসল উৎপাদন
বাপনা

[১.২.১] আইিপএম ও আইসএম িবষেয়
িশিত ষক

সংা ১ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ১২৬৫

[১.২.২] আইিপএম ইউিনয়ন িতা সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ২

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত সবা
[১.৩.১] িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদ বাতা
দান (িলড ফামার)

সংা ১ ২২০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ১৬৯

[১.৪] খামান ও ি িবষেয়
সভা ও কম শালার মােম
সেচতনতা ি।

[১.৪.১] িশিত াি/ষক সংা ১ ২২৫০০ ২১৩৫০ ২০২০০ ১৫৭৫০ ১৫০০০ ২৯৬৩

[১.৪.২] িশিত কম কতা সংা ১ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৬৫০ ৬০০ ৫৯

[১.৪.৩] আেয়ািজত সভা/ওয়াকশপ সংা ১ ২০০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১৩০

[১.৫] িতকারক রাসয়িনক 
বহার ােসর চারণা।

[১.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ১৪

[১.৫.২] িত পাার/িলফেলট সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১৩৬৩৭



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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%

২
িষ উপকরেণ
সহজলভতা ও
সরবরাহ িকরণ।

২০

[২.১] িভি,
তািয়ত,মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন ও িবতরণ/ উোগা
তরী

[২.১.১] ষক পয ায় উৎপািদত ধান বীজ ম:টন ৪ ৬০০ ৫৭৫ ৫৭৫ ৫৫০ ৫৫০ ৭৫১৬

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ ম:টন ৪ ৩০০ ২৬০ ২৫০ ২০০ ২০০

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

ম:টন ৪ ৭৩৫ ৭৩০ ৭২৫ ৭০০ ৬৫০ ১০

[২.২] কািভড-১৯ মাকােবলায়
িষ খােত দ েনাদনার
আওতায় কায মহন

[২.২.১] িজব বষ  উপলে উয়ন
সহায়তা সরবরাহত িষ যপািত

সংা ৪ ৩৫৭ ৩২১ ২৮৫ ২৫০ ২১৪ ৯১

[২.৩] মিনটিরংত ৪% েদ
িষ লান দান

[২.৩.১] ৪% সেদ িষ লান দান কায ম
মিরটিরং

সংা ৪ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৪২

৩
কম বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

১৮ [৩.১] জলা দর পিরদশ ন। [৩.১.১] কাশ বিহ তদারিক সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২২



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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%

[৩.১] জলা দর পিরদশ ন।

[৩.১.২] ক বিহ তদারিক সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২৯

[৩.১.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫৭

[৩.১.৪] ি-কলাম রিজার তদারিক সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১৬

[৩.২] উপেজলা দর পিরদশ ন

[৩.২.১] কাশবিহ তদারিক সংা ২ ১৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৬

[৩.২.২] ক বিহ, বরা ও িবল ভাউচার
তদারিক

সংা ১ ১৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ২১

[৩.২.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪৯

[৩.২.৪] েনাদনা ও ন বাসন মাার রাল
তদািরক

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০ ৯৯

[৩.৩] ক পিরদশ ন

[৩.৩.১] এসএএও ডায়ারী পিরিবণ সংা ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ২৯৭

[৩.৩.২] দশন রিজার পিরিবণ সংা ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৫৬০

[৩.৩.৩] দশন মাঠ পিরদশ ন সংা ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৭৬৪

[৩.৩.৪] ষক াাত ও পরামশ  দান সংা ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩৬৩৩৪

৪
িষ -সদ
বাপনার উয়ন
ও রণােবন।

১২
[৪.১] জব সার, সজ সার ও
জীবা সােরর বহার
জনিয়করণ

[৪.১.১] িশত ষক সংা ২ ৪৩৪০০ ৩৪৭৩০ ২৪৩০০ ১৪৫০০ ৫০৬০০ ৫১৩০

[৪.১.২] ািপত কো প সংা ২ ২৩৭০০ ১৬৬৬০ ১১৬৯২ ৬৯৫৫ ২৪১৫০ ৪২০৯

[৪.১.৩] ািপত ভািম  কো সংা ২ ৩৫৫০ ২৮২০ ১৯৩৪ ১০৫৮ ৩৬৭৫ ২২৫৭

[৪.১.৪] উৎপািদত কোের পিরমান ম:টন ২ ১৬৫৮০ ১২৬৬৪ ৮২৬৫ ৪৮৯৯ ১৭০১০ ৪৪৪৪

[৪.১.৫] উৎপািদত ভািম কোের
পিরমান

ম:টন ২ ১৫০০ ১১৪৪ ৮০৩ ৪৩৮ ১৫০০ ২৯৫৪

[৪.১.৬] কো এর িবষেয় নারী উোা
তরী

সংা ২ ৪ ২ ১ ০ ০ ২৫



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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


