
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, ২০২২

অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, যেশার

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
ফসেলর উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা
ি

২৫

[১.১] উািবত জাত এবং
ির সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক সংা ৪ ৪৮০০০ ৪৩২০০ ৩৮৪০০ ৩৩৬০০ ২৮৮০০ ১১০৬৫

[১.১.২] ািপত দশন সংা ৪ ১৬০০০ ১৪৪০০ ১২৮০০ ১১২০০ ৯৬০০ ৮১২১

[১.১.৩] িজব বষ  উপলে সমলেয়র
দশ নী

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৫

[১.১.৪] উুকরণ মন সংা ৩ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৩০

[১.১.৫] আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশপ সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪

[১.১.৬] আেয়ািজত মাঠ িদবস সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩৩৭

[১.১.৭] িষ মলা সংা ২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১৯

[১.১.৮] িশিত কম কতা সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৩৮৮

[১.২] িষ িবষেয় ই-ত সবা
দান

[১.২.১] িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদ
বাতা দান

সংা ১ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫৩৩

[১.২.২] িষ িবষয়ক এপস বহাের
ষকেদর উুকরণ

সংা ১ ১৬০০ ১৪৪০ ১২৮০ ১১২০ ৯৬০ ৬০০

[১.৩] িতকর রাসায়িনক 
বহার ােসর চারণা

[১.৩.১] িত পাার/িলফেলট সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

২

সসারণ কম,
ষকেদর ি
ান ও দতা
উয়ন

১৫

[২.১] মানস
সার/বালাইনাশক সরবরাহ
কায ম বাপনা

[২.১.১] ইউিরয়া ও নন-ইউিরয়া সােরর
বাৎসিরক চািহদা িনপণ

সংা ৩ ৩০.০৫.২২ ০৬.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২৩.০৬.২২ ২৮.০৬.২২

[২.১.২] পিরদশ নত বালাই নাশক
দাকান

সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৬

[২.১.৩] ভজাল সােরর ননা যাচাই সংা ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১২

[২.২] িষ যপািত সংহ এবং
সহজলভতা ি

[২.২.১] উয়ন সহায়তায় সরবরাহত
িষ যপািত

সংা ৩ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১৩৩

[২.৩] মানস বীজ উৎপাদন
সংরণ ও িবতরণ

[২.৩.১] বীজ উৎপাদন ও িবপনেন িষ
উোা তির

সংা ৩ ২৬ ২৩ ২০ ১৮ ১৫ ৮



া: 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%

৩
িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ িকরণ

১০

[৩.১] কম কতা-কম চারীেদর
দতা ি সংা কায ম

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

সংা ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১৯

[৩.১.২] িবিভ িতান কক
আেয়ািজত িশেণ কম কতােদর
মেনানয়ন দান

সংা ৩ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৩৪

[৩.২] কম  বাপনায় সমতা
ও পশাদািয়ের উয়ন

[৩.২.১] আিলক িষ ি কিমর
সভা আেয়ািজত

সংা ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

৪

মার া
রায়
বাপনার উয়ন
ও রণােবণ

১০

[৪.১] -উপির পািনর বহার
উৎসািহত করার জ পািন
সংরণ,  সচ কায ম
সসারণ

[৪.১.১] ািপত সালার ােনল সচ
য

সংা ৩ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ২৪

[৪.১.২] কম কতােদর পিরদিশ ত ািপত
সালার ােনল সচ য

সংা ৩ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১

[৪.২] ি ও কািরগির
সহায়তা দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ এবং
কম সংান ি

[৪.২.১] কািভড-১৯ মাকােবলায় জব
সার ও ভািম  কো িবষেয় ি
উোা

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০

[৪.২] ি ও কািরগির
সহায়তা দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ এবং
কম সংান ি

[৪.২.২] কািভড-১৯ মাকােবলায়
খাপ/িষ জাত প/নাস ারী
বা/বীজ উৎপাদেন  নারী
িয়াজাতকারী/ উোা

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০



া: 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%

৫
কেম  গিতশীলতা
িেত মিনটিরং
জারদারকরণ

১০

[৫.১] জেলা দর পরিদ শন [৫.১.১] ি কলাম রিজার তদারিক সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৩

[৫.২] উপজেলা দর পরিদ শন

[৫.২.১] কাশ বিহ তদারিক সংা ২ ১৬ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৩

[৫.২.২] ক বিহ বরা তদারিক সংা ২ ১২ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৩

[৫.২.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক সংা ২ ৮ ৪ ৩ ২ ১ ১০

[৫.৩] ক পরিদ শণ

[৫.৩.১] এস এ এ ও ডােয়রী পরীিবণ সংা ১ ৪০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ২২

[৫.৩.২] দ শনী রিজার পরীিবণ সংা ১ ২০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ১৫

[৫.৩.৩] দ শনী মাঠ পিরদণ সংা ১ ২০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ২৫

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


