
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

িষ সসারণ অিধদর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

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 ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

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;

৫৮

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক সংা (ল) ১০ ৭.৬ ৭.৫৯ ৭.৫৭ ৭.৫৫ ৭.৫ ১.৫৪৯০৭

[১.১.২] ািপত দশ ণী সংা (ল) ১০ ৩.৪ ৩.৩৯ ৩.৩৮৫ ৩.৩৮ ৩.৩৬ ০.৯৬৩৩

[১.১.৩] িশিত কম কতা সংা ২ ২৩০০০ ২২৮৫০ ২২৭০০ ২২৫০০ ২২০০০ ৬০৯৪

[১.১.৪] আেয়ািজত মাঠ িদবস/চাষী র্যালী সংা ২ ১৯২৫০ ১৯১৭৫ ১৯১০০ ১৯০০০ ১৮৯০০ ৬২২০

[১.১.৫] িষ মলা সংা ২ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০

কািভড-১৯ মহামারী
পিরিিতেত সরকােরর
িসাের িেত চেকর
লমাা অজন করা সব
হয় নাই

[১.১.৬] িজব বষ  উপলে িষ উৎসব সংা ২ ৪৫৯৭ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০

কািভড-১৯ মহামারী
পিরিিতেত সরকােরর
িসাের িেত চেকর
লমাা অজন করা সব
হয় নাই

[১.১.৭] উুকরণ মন -ষক/কম কতা সংা ২ ৪৭০ ৪৬৭ ৪৬৪ ৪৬০ ৪৫০

[১.১.৮] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ২ ১১০ ১০৮ ১০৭ ১০৫ ১০৩

[১.১.৯] সসািরত জাত ও ি সংা ১ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১১

[১.১.১০] ফসল কতন উৎসব সংা ১ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪

[১.২] িষ িবষেয় ই-ত সবা
দান

[১.২.১] গত ষক প/াব সংা ১ ২১০০ ২০৬০ ২০৩০ ২০০০ ১৯৮০

[১.২.২] ওয়ান প িষ সসারণ সবা িনিতকে ষক সংগঠন তরী সংা ১ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০

[১.২.৩] িষ িবষয়ক এপস বহাের ষকেদর উুকরণ সংা (ল) ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৪.৫২৮৯৪

[১.২.৪] িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদ বাতা দান সংা ১ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০ ১৩৮০০

[১.৩] খামান ও ি িবষেয় সভা
কম শালার মােম সেচতনতা ি

[১.৩.১] িজববষ  উপলে ািপত পািরবািরক সবিজ ও ি বাগান সংা (ল) ৩ ৪.৭৩৭ ৪.৭ ৪.৬ ৪.৫ ৪.৪ ০.৩

লমাা রেণর জ
িনধ ািরত ক অেমাদন ও
মােঠ কায ম বাবায়েন
িবল হওয়ার কারেন
লমাা অজন করা সব
হয় নাই

[১.৩.২] উানতািক ফসেলর চারা/কলম উৎপাদন সংা (ল) ২ ৭৭.৫ ৭৭.৩ ৭৭.১৫ ৭৭ ৭৬.৮৫ ৬.৭৪৬৬৬

[১.৩.৩] উানতািক ফসেলর চারা/কলম িবতরণ সংা (ল) ২ ৭৭ ৭৬.৮ ৭৬.৬৫ ৭৬.৫ ৭৬.৪ ২৭.৯৪৭০৭

[১.৩.৪] িশিত ষক সংা ১ ১৫৫০০ ১৫৩৫০ ১৫২০০ ১৫০০০ ১৪৮০০

[১.৩.৫] িশিত কম কতা সংা ১ ১৪৫০ ১৪৩৫ ১৪২০ ১৪০০ ১৩৫০

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

[১.৪] িনরাপদ ফসল বাপনা

[১.৪.১] উম িষ চচ ার মােম িনরাপদ সবিজ উৎপাদন াম িতা সংা ২ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ২১২

[১.৪.২] ববর জশত বািষ কীেত উৎসগত িনরাপদ ষেকর বাজার াপন সংা ২ ৬৪ ৬০ ৫৬ ৫২ ৪৮ ১২

[১.৪.৩] িনিত ফাইেটােসিনটাির আেবদন % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[১.৪.৪] জারদারকরণ ত উিদ কায়ােরাইন সংা কায ম (আইিপ/ আরও/ িফউিমেগশন) সংা ১ ১০১৫০০ ৯৯৬৩৮ ৯৭৭৭৬ ৯৫৯১৪ ৯৪০৫২

[১.৪.৫] আইিপএম ও আইিসএম িবষেয় িশিত ষক সংা ১ ৫১০০০ ৫০৮৯০ ৫০৭৮০ ৫০৬৭৫ ৫০৫০০

[১.৪.৬] িশিত কম কতা সংা ১ ৩৮০ ৩৭৬ ৩৭৩ ৩৭০ ৩৬৫

[১.৫] িতকারক রাসায়িনক 
বহার ােসর চারণা

[১.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬

[১.৫.২] িত পাার/িলফেলট সংা ১ ১৭৫০০ ১৬৬০০ ১৫৮০০ ১৫০০০ ১৪৫০০



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

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
িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ িকরণ

৭

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

[২.১.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ মঃ টন ১ ৩৬০০০ ৩৫৬৫০ ৩৫৩০০ ৩৫০০০ ৩৪০০০ ৩০৮৯.১

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ মঃ টন ১ ২৯০০ ২৮৬৫ ২৮৩০ ২৮০০ ২৭৫০ ৪৮৯.২

[২.১.৩] ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা বীজ মঃ টন ১ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০

[২.২] িষ যপািত সংহ এবং
সহজলভতা ি

[২.২.১] উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ যপািত সংা ২ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪১০০ ৮২৯

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

[২.৩.১] ািপত সালার ােনল  সচ য সংা ১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১২
আরএিডিপেত বরা কিমেয়
দয়ার কারেন লমাা অজন
করা সব হয় নাই।

[২.৪] িষ ঋণ [২.৪.১] মিনটিরংত ৪% েদ িষ ঋণ দান কায ম % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯৮

৩
িষ -সদ
বাপনার উয়ন ও
রণােবণ

৪
[৩.১] জব সার, সজ সার ও
জীবা সােরর বহার জনিয়করণ

[৩.১.১] ািপত কো/ ভািম  কো/ াইেকা কো/ সজ সার সংা (ল) ২ ৮.০ ৭.৯ ৭.৮ ৭.৭ ৭.৬ ১.৭৯৫৯৭

[৩.১.২] িশিত ষক সংা ১ ১৫৫০০ ১৫৩৫০ ১৫২০০ ১৫০০০ ১৪৮০০

[৩.১.৩] উৎপািদত কো/ ভািম  কো/ াইেকা কো/ সজ সার ল (মঃ টন) ১ ১৪.৩ ১৪.২ ১৪.১ ১৪ ১৩.৯ ৭.০৭৯৯

৪
কম  বাপনায়
পশাদািরের উয়ন

৪
[৪.১] কায ম পিরবীণ ও
ায়ন

[৪.১.১] কম কতােদর পিরদশ নত উয়ন ক ও কম চীর কায ম সংা ১ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০

[৪.১.২] বাবািয়ত এিডিপ’র সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.১.৩] বাবািয়ত রাজ বােজট কম িচর সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.১.৪] কম কতােদর পিরদশ নত অয়ন বােজেটর আওতায় কায ম সংা ০.৫ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০

[৪.১.৫] কম কতােদর পিরদশ নত উয়ন ক ও কম চী এবং অয়ন বােজেটর আওতায়
কায ম এর উপর দ পািরশ বাবায়ন

সংা ০.৫ ৩৫০০ ৩৩০০ ৩১০০ ২৯০০ ২৭০০

[৪.১.৬] কম কতােদর পিরদশ নত েণাদনার অথ  ারা বাবািয়ত দশ নী ট সংা ০.৫ ৩৩৯২ ৩৩০০ ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০

[৪.১.৭] কম কতােদর পিরদশ নত েণাদনার অথ  ারা বাবািয়ত দশ নী ট পািরশ বাবায়ন সংা ০.৫ ৩৩৯২ ৩৩০০ ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০

৫
িষিভিক কািরগরী
িশা বাবায়ন

২
[৫.১] িষ িশণ ইনিউট এ
িশণাথ ভিত

[৫.১.১] ভিতত িশণাথ সংা ২ ৩০০০ ২৯৭৪ ২৯৪৮ ২৯২২ ২৯০০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

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

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৫

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, লাই ২৫, ২০২১

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.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯৮.১১

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয় াব
িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত এবং
হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


