
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০১, ২০২০

িষ সসারণ অিধদর

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ফসেলর উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা
িকরণ;

৬০

[১.১] উািবত জাত
এবং ির
সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক
সংা
(ল)

১৫ ৭.৫৫ ৭.৫৪ ৭.৫২ ৭.৫০ ৭.৪৮ ৭.৫৫ ০

[১.১.২] জনিয় জাত ারা ািপত
দশ নী

সংা
(ল)

১০ ২.৫০ ২.৪৮ ২.৪৬ ২.৪৫ ২.৪০ ২.৫ ০

[১.১.৩] িশিত কম কতা সংা ৫ ২২৫০০ ২২৪০০ ২২২০০ ২২০০০ ২১৮০০ ২২৫০০ ০

[১.১.৪] নন উািবত জাত ারা
ািপত দশ নী

সংা ৪ ৮৮৫০০ ৮৮৩৫০ ৮৮২০০ ৮৮০০০ ৮৭৮০০ ৮৮৫০০ ০

[১.১.৫] আেয়ািজত মাঠ িদবস/চাষী
র্যালী

সংা ৩ ১৯০০০ ১৮৯০০ ১৮৮০০ ১৮৭০০ ১৮৬০০ ১৯০০০ ০

[১.১.৬] িষ মলা সংা ৩ ৫৫০ ৫৪৫ ৫৪০ ৫৩৫ ৫৩০ ৪০০ ০

[১.১.৭] উুকরণ মন সংা ৩ ৪৬০ ৪৫৯ ৪৫৮ ৪৫৭ ৪৫৬ ৪৬০ ০

[১.১.৮] সসািরত জাত ও ি সংা ২ ১৪ ১৩ ১২ ০ ০ ১৪ ০

[১.১.৯] আেয়ািজত
সিমনার/ওয়াকশপ

সংা ২ ১০৫ ১০৪ ১০৩ ১০২ ১০০ ১০৫ ০

[১.২] িষ িবষেয় ই-
ত সবা দান

[১.২.১] গত ষক প/াব সংা ১ ২০০০ ১৭৫০ ১৪০০ ১১৪০ ১১০০ ২০০০ ০

[১.২.২] িষ আবহাওয়া িবষয়ক
েদ বাতা দান(িলড ফাম ার)

সংা ১ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ৩৭৪৬৮ ০

[১.৩] খামান ও
ি িবষেয় সভা
কম শালার মােম
সচেতনতা ি

[১.৩.১] ফল ও সবিজর উৎপািদত
চারা/কলম

সংা
(ল)

১ ৭৭.০০ ৭৬.৮০ ৭৬.৬৫ ৭৬.৫০ ৭৬.৪০ ৭৭ ০

[১.৩.২] িশিত ি/ষক সংা ১ ১৫০০০ ১৪৮৫০ ১৪৭০০ ১৪৫৬০ ১৪৪০০ ১৫০০০ ০

[১.৩.৩] িশিত কম কতা সংা ১ ১৪০০ ১৩৮০ ১৩৫০ ১৩২০ ১৩০০ ১৪০০ ০

[১.৩.৪] আেয়ািজত সভা/ওয়াকশপ সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ০

[১.৩.৫] ফল ও সবিজর চারা/কলম
িবতরণ

সংা ১ ৭৬.৫০ ৭৬.৪০ ৭৬.৩০ ৭৬.১৫ ৭৬.০০ ৭৬.৫৩ ০

[১.৪] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.৪.১] আইিপএম ও আইিসএম
িবষেয় িশিত ষক

সংা ২ ৫০৬৭৫ ৪৯০০০ ৪৭৫০০ ৪৬০০০ ৪৫০০০ ৫০৬৭৫ ০

[১.৪.২] িনিত
ফাইেটােসেনটাির আেবদন

% ১ ১০০ ৯৫ ০ ০ ০ ১০০ ০

[১.৪.৩] িশিত কম কতা সংা ১ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩২০ ১১৮০ ০

[১.৫] িতকারক
রাসায়িনক 
বহার ােসর
চারণা

[১.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ০ ০ ২০ ০

[১.৫.২] িত পাার/িলফেলট সংা ১ ১৫০০০ ১৪৭০০ ১৪৪০০ ১৩০০০ ১২৫০০ ১৫০০০ ০



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ;

৬

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

[২.১.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান
বীজ

মঃটন ১ ৩৫০০০ ৩৪৫০০ ৩৪০০০ ৩৩৫০০ ৩৩০০০ ৩৫০০০ ০

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

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম
বীজ

মঃটন ১ ২৮০০ ২৭৫০ ২৭০০ ২৬৫০ ২৬০০ ২৮০০ ০

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

মঃটন ১ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২০০০ ০

[২.২] িষ যপািত
সংহ এবং
সহজলভতা ি

[২.২.১] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িষ যপািত

সংা ২ ৪২০০ ৪১৭৫ ৪১৫০ ৪১২৫ ৪১০০ ৪২০০ ০

[২.৩] -উপির
পািনর বহার
উৎসািহত করার জ
পািন সংরণ,
সেচ কায ম
সসারণ

[২.৩.১] ািপত সালার ানেল
 সচ য

সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০ ০



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

িষ -সদ
বাপনার
উয়ন ও
রণােবণ;

৫

[৩.১] জব সার,
সজ সার ও জীবা
সারের বহার
জনিয়করণ

[৩.১.১] শিিত ষক সংা ১ ১৫০০০ ১৪৯৫০ ১৪৯০০ ১৪৮৭০ ১৪৬০০ ১৫০০০ ০

[৩.১.২] ািপত কো প
সংা
(ল)

১ ৫.৫০ ৫.৪৯ ৫.৪৮ ৫.৪৭ ৫.৪৬ ৫.৫ ০

[৩.১.৩] ািপত ভািম  কো প
সংা
(ল)

১ ২.১৫ ২.১৪ ২.১৩ ২.১২ ২.১০ ২.১৫ ০

[৩.১.৪] ািপত সজ সার দ শণী সংা ১ ৬৬০০ ৬৫৭০ ৬৫৩৫ ৬৫০০ ৬৪০০ ৬৬০০ ০

[৩.১.৫] উৎপাদিত কোের
পিরমান

ল
(মঃটন)

০.৫ ১৩.২০ ১৩.০০ ১২.৮০ ১২.৬০ ১২.৪০ ১৩.২ ০

[৩.১.৬] উৎপাদিত ভািম 
কোের পিরমান

ল
(মঃটন)

০.৫ ০.৮০ ০.৭৮ ০.৭৬ ০.৭৩ ০.৭০ ০.৮ ০

৪
কম  বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন;

২
[৪.১] কায ম
পিরবীণ ও ায়ন

[৪.১.১] বাবািয়ত এিডিপ’র সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ০

[৪.১] কায ম
পিরবীণ ও ায়ন

[৪.১.২] বাবািয়ত রাজ
বােজট কম িচর সভা

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ০

৫
িষিভিক
কািরগরী িশা
বাবায়ন;

২
[৫.১] িষ িশণ
ইনিউট এ
িশণাথ ভিত

[৫.১.১] ভিতত িশণাথ সংা ২ ২৬০০ ২৫৫০ ২৫০০ ২৪৫০ ২৪০০ ২৯২২ ০



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১] দর/সংায়
ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫৪ ০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৫.৫ ০

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১২-০২-২০২০ ০

[এম.১.৩]
দর/সংাকক উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০ ১১-০৩-২০২০ ০

[এম.১.৪] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ০

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ১৫-০৪-২০২০ ০

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব  সংি
কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী
করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ০

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩৬০ ০

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৯০ ০

[এম.১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল তহালনাগাদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ অা
িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৬০ ০

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির
সকল িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ৫ ০

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৪৩.৭৫ ০

[এম.২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৯-২০ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ০

[এম.২.২] জাতীয়
াচার কৗশল ও ত
অিধকার বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৯২.৭৫ ০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ০

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ১০ ০

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪১.২৫ ০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয়
দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ৪ ০

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ
ও বাবায়ন

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ১৮-০৭-২০১৯ ০



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ০১, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[এম.৩.১] বােজট
বাবায়েন উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ২২-০৮-২০১৯ ০

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ৩ ০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯২ ০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত
করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ০

[এম.৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ০

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ০

মাট সং ার:

*সামিয়ক (provisional) ত


