
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২

অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, িসেলট

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: 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
ি।

২৫
[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.১] ািপত দষ নী সংা ৮ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮ ২৪২৭

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.১] ািপত দষ নী সংা ৮ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮

[১.১.১] ািপত দষ নী সংা ৮ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮

[১.১.১] ািপত দষ নী সংা ৮ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮

[১.১.১] ািপত দষ নী সংা ৮ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.২] িশিত ষক সংা ৬ ৩৬৭০০ ৩৩০৩০ ২৯৩৬০ ২৫৬৯০ ২২০২০ ৪৯২২

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.২] িশিত ষক সংা ৬ ৩৬৭০০ ৩৩০৩০ ২৯৩৬০ ২৫৬৯০ ২২০২০

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.৩] িজব শতবষ  উপলে িনধ ািরত
উপেজলায় সমলেয় চাষাবাদ

সংা ৪ ৮ ৭ ৬ ৬ ৫

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.৩] িজব শতবষ  উপলে িনধ ািরত
উপেজলায় সমলেয় চাষাবাদ

সংা ৪ ৮ ৭ ৬ ৬ ৫

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.৪] িশিত কম কতা সংা ৩ ৯৮০ ৮৮২ ৭৮৪ ৬৮৬ ৫৮৮ ২৩

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.৪] িশিত কম কতা সংা ৩ ৯৮০ ৮৮২ ৭৮৪ ৬৮৬ ৫৮৮

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.৫] মিনটিরংত িষ সসারণ
কায ম

সংা ১ ৩৯ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩ ১০

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.৫] মিনটিরংত িষ সসারণ
কায ম

সংা ১ ৩৯ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩



া: 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%

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.৬] আেয়ািজত সিমনার ওয়াকসপ সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.৬] আেয়ািজত সিমনার ওয়াকসপ সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.১.৬] আেয়ািজত সিমনার ওয়াকসপ সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.২] িনরাপদ ফসল বাপনা [১.২.১] আইিপএম ইউিনয়ন িতা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০

[১.২] িনরাপদ ফসল বাপনা [১.২.১] আইিপএম ইউিনয়ন িতা সংা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০

২

িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ।

২৫
[২.১] মানস সার / বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম বাপনা

[২.১.১] পাইকাির ও চরা িকটনাশক
িবেতার লাইেস দান ও নবায়ন

সংা ৩ ৮৮০ ৭৯২ ৭০৪ ৬১৬ ৫২৮ ১৮৭

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম বাপনা

[২.১.১] পাইকাির ও চরা িকটনাশক
িবেতার লাইেস দান ও নবায়ন

সংা ৩ ৮৮০ ৭৯২ ৭০৪ ৬১৬ ৫২৮

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম বাপনা

[২.১.২] িষ িবষয়ক এপস বহাের
ষকেদর উুকরণ

সংা ২ ৭৮৩৫০ ৭০৫১৫ ৬২৬৮০ ৫৪৮৪৫ ৪৭০১০ ১২৫২৪

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম বাপনা

[২.১.২] িষ িবষয়ক এপস বহাের
ষকেদর উুকরণ

সংা ২ ৭৮৩৫০ ৭০৫১৫ ৬২৬৮০ ৫৪৮৪৫ ৪৭০১০

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম বাপনা

[২.১.৩] অনলাইেন সার পািরশ দান সংা ২ ৪০৭২ ৩৬৬৫ ৩২৫৮ ২৮৫০ ২৪৪৩ ৭৩৮

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম বাপনা

[২.১.৩] অনলাইেন সার পািরশ দান সংা ২ ৪০৭২ ৩৬৬৫ ৩২৫৮ ২৮৫০ ২৪৪৩

[২.১.৩] অনলাইেন সার পািরশ দান সংা ২ ৪০৭২ ৩৬৬৫ ৩২৫৮ ২৮৫০ ২৪৪৩

[২.২] কািভড-১৯ মাকােবলায় িষ
খােত দ েণাদনার আওতায়
কায ম হন

[২.২.১] িজব বষ  উপলে উয়ন
সহায়তায় সরবরাহত িষ যপািত দান

সংা ৮ ৪১০ ৩৬৯ ৩২৮ ২৮৭ ২৪৬



া: 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%

[২.২] কািভড-১৯ মাকােবলায় িষ
খােত দ েণাদনার আওতায়
কায ম হন

[২.২.১] িজব বষ  উপলে উয়ন
সহায়তায় সরবরাহত িষ যপািত দান

সংা ৮ ৪১০ ৩৬৯ ৩২৮ ২৮৭ ২৪৬

[২.২] কািভড-১৯ মাকােবলায় িষ
খােত দ েণাদনার আওতায়
কায ম হন

[২.২.২] ৪% েদ িষ ঋণ দান শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] কািভড-১৯ মাকােবলায় িষ
খােত দ েণাদনার আওতায়
কায ম হন

[২.২.২] ৪% েদ িষ ঋণ দান শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২.২] ৪% েদ িষ ঋণ দান শতকরা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ ম.টন ৪ ১৮৫০ ১৬৬৫ ১৪৮০ ১২৯৫ ১১১০ ৫২১

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ ম.টন ৪ ১৮৫০ ১৬৬৫ ১৪৮০ ১২৯৫ ১১১০

[২.৩.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ ম.টন ৪ ১৮৫০ ১৬৬৫ ১৪৮০ ১২৯৫ ১১১০

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ ম.টন ২ ২ ২ ২ ২ ১

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ ম.টন ২ ২ ২ ২ ২ ১

[২.৩.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ ম.টন ২ ২ ২ ২ ২ ১

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ

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

ম.টন ২ ১০২ ৯২ ৮২ ৭১ ৬১ ২

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ

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

ম.টন ২ ১০২ ৯২ ৮২ ৭১ ৬১

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

ম.টন ২ ১০২ ৯২ ৮২ ৭১ ৬১



া: ৫ 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%

৩

িষ -সদ
বাপনার
উয়ন ও
রণােবণ।

১০
[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা
দান, এো েসিসং বসা
উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

[৩.১.১] কািভড-১৯ মাকােবলায় জবসার
ও ভািম  কো িবষেয় উোা জন

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা
দান, এো েসিসং বসা
উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

[৩.১.১] কািভড-১৯ মাকােবলায় জবসার
ও ভািম  কো িবষেয় উোা জন

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৩.১.১] কািভড-১৯ মাকােবলায় জবসার
ও ভািম  কো িবষেয় উোা জন

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা
দান, এো েসিসং বসা
উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

[৩.১.২] কািভড-১৯ মাকােবলায় খাপ/
িষজাত প/ নাস ারী বসা/ বীজ
উৎপাদেন  নারী িয়াজাতকারী/
উোা জন

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা
দান, এো েসিসং বসা
উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

[৩.১.২] কািভড-১৯ মাকােবলায় খাপ/
িষজাত প/ নাস ারী বসা/ বীজ
উৎপাদেন  নারী িয়াজাতকারী/
উোা জন

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা
দান, এো েসিসং বসা
উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

[৩.১.২] কািভড-১৯ মাকােবলায় খাপ/
িষজাত প/ নাস ারী বসা/ বীজ
উৎপাদেন  নারী িয়াজাতকারী/
উোা জন

সংা ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০

৪
কেম  গিতশীলতা
িেত মিনটিরং
জারদারকরণ।

১০
[৪.১] জলা ও উপেজলা দর
পিরদশ ন

[৪.১.১] জলা কায ালেয়র কাশ বিহ, ক
বিহ, িবিভ িশণ মাারেরাল ও িতন
কলাম রিজার তদারিক

সংা ৫ ৪ ৪ ২ ১ ০ ১

[৪.১] জলা ও উপেজলা দর
পিরদশ ন

[৪.১.১] জলা কায ালেয়র কাশ বিহ, ক
বিহ, িবিভ িশণ মাারেরাল ও িতন
কলাম রিজার তদারিক

সংা ৫ ৪ ৪ ২ ১ ০



া: ৬ 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%

[৪.১] জলা ও উপেজলা দর
পিরদশ ন

[৪.১.২] উপেজলা কায ালেয়র কাশ বিহ,
ক বিহ, িবিভ িশণ মাারেরাল ও
িতন কলাম রিজার তদারিক

সংা ৫ ৩৯ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩ ৮

[৪.১] জলা ও উপেজলা দর
পিরদশ ন

[৪.১.২] উপেজলা কায ালেয়র কাশ বিহ,
ক বিহ, িবিভ িশণ মাারেরাল ও
িতন কলাম রিজার তদারিক

সংা ৫ ৩৯ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩

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.১.১] া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.১.২] 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



া: ৭ 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.১.৩] 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.১.৪] 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

[এম.১.৫] ত অিধকার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


