
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২

অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, িদনাজর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, 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 ৪৮৮৬৫ ৪৮৫১৩ ৪৮১৬৩ ৪৭৮১৩ ৪৩৮৭৫ ৯৭৯৬

[১.১.২] ািপত দশ নী সংা ৬ ৯৪২৮ ৯৪০০ ৯২৫০ ৯১০০ ৮১৮৪ ৫৫৪৫

[১.১.৩] সমলয় চাষ সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ০

[১.২] ি
সসারণ

[১.২.১] আেয়ািজত মাঠিদবস/চাষী র্যালী সংা ২ ১২৩৬ ১২০৭ ১১৮০ ১১৫১ ৯৬৫ ১৩২

[১.২.২] উুকরণ মণ সংা ২ ৫৫ ৫৩ ৫১ ৪৯ ৩৭

[১.২.৩] িষ মলা সংা ১ ২৩ ১৮ ১৫ ১০ ৮

২
িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ িকরণ

২০

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

[২.১.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ ম.টন ৬ ১৬২০ ১৪০৪ ১২৯৩ ১৩৪৮ ১০৭১ ৫৮২

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ ম.টন ৬ ৩৯২ ৩৫৩ ৩২৭ ৩৬২ ২৬৪

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

ম.টন ৪ ১৬৩ ১৫৬ ১৪৬ ১৪১ ১২৮ ১৯

[২.২] িষ যপািত
সংহ এবং এর
সহজলভতা ি ।

[২.২.১] উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ যপািত
ি

সংা ২ ৩৭০ ৩৫৪ ৩৩৮ ৩২৬ ২৭১ ৬৩

[২.২.২] বীজ উৎপাদন ও িবপণেন িষ উোা
তরী

সংা ২ ৩৩৫ ৩০৭ ২৮৪ ২৯১ ২২৮ ৯৮

৩
কম  বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন

১০

[৩.১] কম কতােদর
দতা ি

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

াচ ৩ ৮৭২ ৮৩৬ ৭৯৯ ৮৩৯ ৬৭৭ ১৯৫

[৩.১.২] িবিভ িতান কক আেয়ািজত িশেণ
কম কতােদর মেনানয়ন দান(নাটা, আরিপএিস)

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৫২

[৩.২] কম চারীেদর
দতা ি।

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

সংা ৩ ১৬৮ ১৪২ ১২৭ ১১৩ ১০২ ৪০

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

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২৭



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, 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%

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 ২৮৫৩৫ ২৬৯৪৩ ২৫৩৭১ ২৭০১০ ২২১২২ ৬৮৫২

[৪.১.২] িষ িবসয়ক েদ বাতা দান সংা ৪ ২৯৩৩০ ২৬৬০৩ ২০৮৭৯ ১৪১০০ ১৩৩০৭ ৫৮৩৪

[৪.১.৩] অনলাইন সার পািরশ হেণ ষকেদর
উুকরণ

সংা ২ ১৩৭৪০ ১২৩৮৪ ১১০২৮ ২৪৮২ ৪৫২৬ ৪২১৭

৫
কেম  গিতশীলতা
িেত মিনটিরং
জারদারকরণ

১০
[৫.১] জলা দর
পিরদশ ন ।

[৫.১.১] কাশ বিহ তদারিক সংা ০.৫ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৭০ ৬৫ ৭৫

[৫.১.২] ক বিহ তদারিক সংা ০.৫ ১২০ ১১০ ১০৫ ৮০ ৭ ৮০

[৫.১.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক সংা ০.৫ ৪০০ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৩৬৫ ৭২

[৫.১.৪] ি কলাম রিজার তদারিক সংা ০.৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ৯০ ৮৫ ৬৫

[৫.২] উপেজলা দর
পিরদশ ন ।

[৫.২.১] কাশ বিহ তদারিক সংা ১ ৫৯৯ ৭৪২ ৫৮০ ৮৫২ ৮৩৫ ১৫৪

[৫.২.২] ক বিহ বরা ও িবল ভাউচার তদারিক সংা ১ ৯৬৫ ৮৮৪ ৮০৪ ৮৩০ ৬৩৪ ২২৩

[৫.২.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক সংা ১ ৯৪৫ ৮৬৫ ৭৮৪ ৮১২ ৬১২ ২৯৮

[৫.২.৪] েণাদনা ও ন বাসন মাারেরাল তদারিক সংা ১ ১০৩৫ ৯৪৮ ৮৬০ ৮৩০ ৩৮১ ৪০৬

[৫.৩] ক পিরদশ ন ।

[৫.৩.১] এস এ এ ও ডােয়রী পরীিবণ সংা ১ ১৩৮৩ ১২৬৯ ১১৫৫ ১০৭৮ ৮৭৬ ৬৪৯

[৫.৩.২] দশ নী রিজার পরীিবণ সংা ১ ৩৩৪৪ ৩১২৯ ৬২৯৯ ২৮৯৭ ২৪৪২ ১২১৯

[৫.৩.৩] দশ নী মাঠ পিরদশ ন সংা ১ ১০৪০ ৯৭৫ ৯১১ ৮২৮ ৭১৯ ৮৭৫

[৫.৩.৪] ষক াাত ও পরামশ  দান সংা ১ ৫৪৮৮৫ ৫১৫৬০ ৪৮২১৫ ৫২৯৯০ ৪২৭৮৫ ১১৮৭৯



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, 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


