
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, ২০২২

অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, িমা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, 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-ষাণী সংা ৫ ৩৭২০০ ৩৩৪৮০ ২৯৭৬০ ২৬০৪০ ২২৩২০ ৯৯৬৬

[১.১.২] ািপত দশ নী সংা ৫ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ৩৯৬২

[১.১.২] ািপত দশ নী সংা ৫ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০

[১.১.২] ািপত দশ নী সংা ৫ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০

[১.১.২] ািপত দশ নী সংা ৫ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০

[১.১.৩] িশিত কম কতা সংা ৩ ১২৫০ ১১২৫ ১০০০ ৮৭৫ ৭৫০ ৪৯০

[১.১.৪] মিনটিরংত িষ সসারণ কায ম সংা ২ ৪ ০ ০ ০ ০ ১

[১.১.৫] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ২ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯

[১.১.৫] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ২ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ৩

[১.১.৫] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ২ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯

[১.১.৫] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ২ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯

[১.১] উািবত জাত এবং
ির সসারণ

[১.১.৬] উুকরণ মণ সংা ১ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ৯ ১১

[১.১.৭] আেয়ািজত মাঠ িদবস/ চািষর্যালী সংা ১ ১৪০০ ১২৬০ ১১২০ ৯৮০ ৮৪০ ৩৬১

[১.২] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.২.১] আইিপএম ও আইিসএম িবষেয়
িশিত ষক

সংা ১ ৩৩০০ ২৯৭০ ২৬৪০ ২৩১০ ১৯৮০ ১৪৩৫

[১.২.২] আইিপএম ও আইিসএম িবষেয়
িশিত কম কতা

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১৩

[১.২.৩] িজব বষ  উপলে িনধ ািরত
উপেজলায় সমলেয় চাষাবাদ

সংা ১ ৬ ০ ৫ ০ ৪ ৭

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত
সবা দান

[১.৩.১] িষ িবষয়ক এাপস বহাের
ষকেদর উুকরণ

সংা ৩ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৩৫৪০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, 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 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 মঃটন ৫ ৬৮০০ ৬১২০ ৫৪৪০ ৪৭৬০ ৪০৮০ ৩৪৪

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ মঃটন ৫ ১৩০ ১১৭ ১০৪ ৯১ ৭৮ ১৮.৩

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

মঃটন ৫ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৩ ১০৮ ১৬৭

[২.২] মানস সার
সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.২.১] ইউিরয়া ও নন ইউিরয়া সােরর বািষ ক
চািহদা িনপন

সংা ৫ ৩০৫২১৬ ০ ০ ০ ০ ৯৬৮৯৯

[২.৩] কািভড ১৯
মাকােবলায় িষ খােত
দ েণাদনার আওতায়
কায ম হণ

[২.৩.১] িজব বয  উপলে উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িষ যপািত

সংা ৫ ১২৫ ১১৩ ৮৮ ৮৮ ৭৫ ৪২

৩
িষ সদ
বাপনার উয়ন
ও রণােবণ।

১০
[৩.১] জবসার, সজসার
ও জীবাসােরর বহার
জনিয়করণ

[৩.১.১] িশিত ষক সংা ৫ ২৪৩০ ২১৮৭ ১৯৪৪ ১৭০১ ১৪৫৮ ১২৩২

[৩.১.২] ািপত কো/ ভািম কো প সংা ৩ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০ ১১১৮৬

[৩.১.৩] উৎপািদত কো/ ভািম কোের
পিরমাণ

মঃটন ২ ৩৬০ ৩২৪ ২৮৮ ২৫২ ২১৬ ২৪০

৪

কম বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন ও
রণােবণ।

১০

[৪.১] ি ও কািরগির
সহায়তা দান,
এোেসিসং াবসা
উৎসািহতকরণ এবং
কম সংান ি

[৪.১.১] কািভড ১৯ মাকােবলায় জবসার ও
ভািম কো িবষেয়  উোা

সংা ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৪.১.২] কািভড ১৯ মাকােবলায় খাপ/
িষজাত প/ নাস াির বাপনা/ বীজ
উৎপাদেন  নারী িয়াজাতকারী/ উোা

সংা ৫ ৩ ০ ০ ০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, এিল ১১, 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


