
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, ২০২২

অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, ঢাকা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: 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

১. ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
িকরণ;

২৫

[১.১] উািবত ি
ষক পয ােয় সসারণ।

[১.১.১] িশিত ষক সংা ২ ২০০০০ ১৮০০০ ১৬০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ৪৫৬০

[১.১.২] ািপত দশ নী সংা ২ ২৫৫০০ ২২২২৯৫০ ২০৪০০ ১৭৮৫০ ১৫৩০০ ৩৫৪০

[১.১.৩] আেয়ািজত
কম শালা/সিমনার

সংা ২ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৫

[১.১.৪] সসািরত জাত ও
ি

সংা ২ ১৭ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ১০

[১.১.৫] িষ মলা সংা ২ ৩ ২ ১ ০ ০

[১.১.৬] িশিত কম কতা সংা ১ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ১১৫৩

[১.১.৭] মিনটিরংত িষ
সসারণ কায ম

সংা ১ ১৫৯০ ১৪৩০ ১২৭২ ১১১৩ ৯৫৪ ৬৫৬

[১.১.৮] আেয়ািজত মাঠ
িদবস/চাষী র্যালী

সংা ১ ১২০০ ১০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ২৫০

[১.১.৯] উুধকরণ মন সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[১.২] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.২.১] পািরবািরক সবিজ ও
ি বাগান

সংা ২ ১৮০০০ ১৬২০০ ১৪৪০০ ১২৬০০ ১০৮০০ ১১০০০

[১.২.২] পয েবিত উিদ
কায়ােরাইন শন এর
কায ম

সংা ১ ১ ০ ০ ০ ০ ২



া: 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%

[১.২] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.২.৩] উম িষ চচ ার
মােম িনরাপদ সবিজ উৎপাদন
াম িতা

সংা ১ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৩৪

[১.২.৪] ভাসমান পিতেত
সবিজ চাষ

সংা ১ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৬৯

[১.২.৫] উ ফসল আবাদ সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১১

[১.২.৬] আইিপএম ইউিনয়ন
িতা

সংা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১

[১.৩] িষ িবষেয় ই-
ত সবা দান

[১.৩.১] িষ আবহাওয়া িবষয়ক
েদ বাতা দান

সংা ১ ২৭০০ ২৪৩০ ২১৬০ ১৮৯০ ১৬২০ ৫৩০

[১.৩.২] িষ িবষেয় এাপস
বহার কের ষকেদর
উুকরণ

সংা ১ ৭০০০০ ৬৩০০০ ৫৬০০০ ৪৯০০০ ৪২০০০ ১৮৫৭৫

[১.৪] ফসল উৎপাদন
লমাা িনধ ারণ

[১.৪.১] রিব মৗেমর ফসেলর
উৎপাদন লমাা িনধ ারণ

তািরখ ১ ৩০-১০-২০২২ ১৫-১১-২০২২ ৩০-১১-২০২২ ১৫-১২-২০২২ ৩০-১২-২০২২ ১০-১০-২০২২

[১.৪.২] খিরফ মৗেমর ফসেলর
উৎপাদন লমাা িনধ ারণ

তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২২ ১৪-০৪-২০২২ ২৮-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ৩১-০৩-২০২২

২

২| িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ;

২০

[২.১] মানস
সার/বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম
বাপনা ও সমিত
বালাই বাপনার
আওতায় পাকা মাকড়
ও রাগ বালাই এর
আমন ও দমন
িতেবদন

[২.১.১] মািসক বাইানাশক
িডলার িনেয়াগ ও নবায়ন
িতেবদন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.১.২] ইউিরয়া ও নন-ইউিরয়া
সােরর বাৎসিরক চািহদা িনপন

পিরমাণ ২ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.১.৩] সাািহক অত জিরপ
িতেবদন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



া: 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%

[২.১] মানস
সার/বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম
বাপনা ও সমিত
বালাই বাপনার
আওতায় পাকা মাকড়
ও রাগ বালাই এর
আমন ও দমন
িতেবদন

[২.১.৪] পাকা-মাকড় , রাগ-
বালাই এর পািক িতেবদন
এবং মািসক র িনধন
িতেবদন

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

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

[২.২.১] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িষ যপািত

সংা ৩ ৩৪৪ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০

[২.২.২] িষ নব াসন ও
েণাদনা (রিব ও খিরপ-১)

সংা
(ল)

৩ ৩ ২ ১ ০ ০ ৮.২৯

[২.৩] কম কতা/কম চারী-
দর বদলী/পদায়ন,
চারী িনয়িমতকরণ ও
উতর ড দান [

[২.৩.১] মািসক  পেদর
িতেবদন তরীসহ বদলী পদায়ন
কায  সাদন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৩.২] চারী িনয়িমতকরণ ও
উতর ড দান

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৪] আিথ ক বাপনা

[২.৪.১] িজিপএফ অীম
উোলন ও ড়া উোলন মরী
দান

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৪.২] অিডট িনিতকরণ
কায ম

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০



া: 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%

৩

৪. িষর -
সদ
বাপনার
উয়ন ও
রনােবন
এবং
িষিভিক
কািরগরী িশা
বাবায়ন।

১৩

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

[৩.১.১] ািপত সালার
ােলনকত সচ য

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৩.১.২] কম কতােদও পরদিশ ত
ািপত সালার ােলন সচ
য

সংা ২ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১৭

[৩.১.৩] ৪% িষ ঋৃণ দান % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪০

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

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

সংা ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০

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

[৩.২.২] কািভড-১৯
মাকােবলায় খাপ/
িষজাতপ/নাস ারী বসা/বীজ
উৎপাদেন  নারী
িয়াজাতকারী/উোা

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১

[৩.৩] িষ িশণ
ইনিউট এর কায ম

[৩.৩.১] পিরদশ নত িষ
িশন ইনিউট এর কায ম

সংা ২ ০ ০ ০ ০ ০

[৩.৩.২] ভিতত িশণাথ সংা ১ ২১০ ০ ০ ০ ০



া: ৬ 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%

৪

৩. কম 
বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন;

১২

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

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

াচ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ২

[৪.১.২] চথ  িশ িবব এর
চেল মাকােবলায় আই
সিকত িশণ দান

সংা ৩ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ২

[৪.১.৩] িবিভ িতান কক
আেয়ািজত কম কতােদর
মেনানয়ন দান

% ৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১৮

[৪.২] কায ম
পরীিবণ ও ায়ন

[৪.২.১] কম কতােদর মাঠ
পয ােয়র পিরদিশ ত
ক/কম িচ কায ম

সংা ৩ ৫৫ ৪৯ ৪৩ ৩৭ ৭১ ৫৬৩

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%



া: ৭ 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


