
া: ১ ণ তািরখ: বার, লাই ১৫, ২০২২

িষ সসারণ অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: বার, লাই ১৫, 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
িকরণ;

২৫

[১.১] উািবত জাত এবং
ির সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক
সংা
(ল)

৪ ৫.০০ ৪.৮০ ৪.৬০ ৪.৪০ ৪.২০ ১.৪৭৫৩৪

[১.১.২] ািপত দশ নী
সংা
(ল)

৪ ৩.০০ ২.৮০ ২.৬০ ২.৪০ ২.২০ ০.৯৫৪০১

[১.১.৩] িজব শতবষ  উপলে
িনধ ািরত উপেজলায় সমলয়
চাষাবােদর দশ ণী াপনত

সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.৪] িশিত কম কতা সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০

[১.১.৫] মিনটিরংত িষ
সসারণ কায ম

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১

[১.১.৬] আেয়ািজত সিমনার/
ওয়াকশপ

সংা ২ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৩৫

[১.২] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.২.১] পয েবিত উিদ
কায়ােরাইন শন এর কায ম

সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২

[১.২.২] িনিত
ফাইেটােসিনটাির আেবদন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[১.২.৩] আইিপএম ইউিনয়ন
িতা

সংা ২ ৪ ৩

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত
সবা দান

[১.৩.১] িষ আবহাওয়া িবষয়ক
েদ বাতা দান

সংা ২ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৪০০০ ২২০০০ ৮০৩

২

িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ

১৮
[২.১] মানস সার/
বালাইনাশক সরবরাহ
কায ম বাপনা

[২.১.১] িনিত সার ও সার
জাতীয় পের আমদানী, উৎপাদন
ও পিরেবশক লাইেস /নবায়ন
আেবদন

% ৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১১১.০৫



া: ৩ ণ তািরখ: বার, লাই ১৫, 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

[২.১.২] িনিত বালাইনাশক
এর িনবন/ লাইেস / নবায়ন
আেবদন

% ৩ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৯০.৫

[২.১.৩] িনিত আইিপর
আেবদন

% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.২] উানতািক
ফসেলর মানস
চারা/কলম সরবরাহ
কায ম

[২.২.১] উানতািক ফসেলর
মানস চারা/কলম উৎপাদন

সংা
(ল)

৩ ৭৭.৫০ ৭৭.০০ ৭৬.৫০ ৭৬.০০ ৭৫.৫০ ১২.৮৪৯৯৪

[২.২.২] মিনটিরংত হ কালচার
সারসেহর কায ম

সংা ২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৪

[২.২.৩] হ কালচার
সারসেহর চারা/ কলম এর
িবয় িনধ ারণ ও ওেয়বসাইেড
কাশ

তািরখ ১ ০৭-০৭-২০২১ ১৫-০৭-২০২১ ২২-০৭-২০২১ ২৯-০৭-২০২১ ০৮-০৮-২০২১

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

[২.৩.১] িজব বষ  উপলে
উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ
যপািত

সংা ৩ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৪২০০ ৫০১



া: ৪ ণ তািরখ: বার, লাই ১৫, 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

কম 
বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন

১৭

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

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

াচ ২ ৪ ৩ ২ ১

[৩.১.২] সমসামিয়ক িবষেয়
আেয়ািজত িশণ

সংা ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬

[৩.১.৩] িবিভ িতান কক
আেয়ািজত িশেণ কম কতা দর
মেনানয়ন দান (NATA,
NAPD, CPTU) ইতািদ

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.১.৪] বাৎসিরক িশণ
পিরকনা নয়ন

তািরখ ১ ৩১-০১-২০২২ ১৫-০২-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ১৫-০৩-২০২২ ৩১-০৩-২০২২

[৩.২] টকসই উয়ন
অভী এর ২.১, ২.৩, ২.৪,
২.৫, ২.a লমাা,
ডা ান এবং
সরকােরর অা নীিত
ও পিরকনা বাবায়েনর
িনিম ক হণ

[৩.২.১] টকসই উয়ন অভী এর
লমাা, ডা ান এবং
সরকােরর অা নীিত ও
পিরকনা বাবায়েনর সােথ
সিকত নন ক ধারনাপ
তত

সংা ৩ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২



া: ৫ ণ তািরখ: বার, লাই ১৫, 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%

[৩.২] টকসই উয়ন
অভী এর ২.১, ২.৩, ২.৪,
২.৫, ২.a লমাা,
ডা ান এবং
সরকােরর অা নীিত
ও পিরকনা বাবায়েনর
িনিম ক হণ

[৩.২.২] খসড়া ক পিরকনার
িভিেত সাতা যাচাই

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৩

[৩.২.৩] তত িডিপিপ সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬

[৩.৩] কায ম পিরবীণ
ও ায়ন

[৩.৩.১] কম কতােদর মাঠপয ােয়
পিরদিশ ত ক/ কম চী কায ম

সংা ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১

[৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৩.৪.১] অিডট আপি িনিত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫.৬৬



া: ৬ ণ তািরখ: বার, লাই ১৫, 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

িষ -সদ
বাপনার
উয়ন ও
রণােবণ
এবং
িষিভিক
কািরগরী িশা
বাবায়ন

১০

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

[৪.১.১] ািপত সালার
ােনল সচ য

সংা ২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১

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

সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১

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

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

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪

[৪.২.২] কািভড-১৯ মাকােবলায়
খাপ/িষজাত প/নাস াির
বসা/বীজ উৎপাদেন  নারী
িয়াজাতকারী/উোা

সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

[৪.৩] িষ িশণ
ইনিউট এর কায ম

[৪.৩.১] ভিতত িশণাথ সংা ২ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ৩২৫১

[৪.৩.২] পিরদশ ণত িষ
িশণ ইনিউট এর কায ম

সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২



া: ৭ ণ তািরখ: বার, লাই ১৫, 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


