
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

িষ মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

ফসেলর উৎপাদন
ও
উৎপাদনশীলতা
ি;

১৯

[১.১] উাবনত িবিভ
ফসেলর উ ফলনশীল এবং
িতলতা সহনশীল জাত ও
ি অেমাদন

[১.১.১] অবত উািবত জাত সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৭

[১.১.২] িনবিত জাত সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩০

[১.১.৩] উািবত ি সংা ২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ১১

[১.১.৪] আানত জাতীয় বীজ
বােড র সভা

সংা ২ ৩ ২ ১

[১.২] ষেকর িনকট
উািবত জাত এবং ি
সসারণ কায ম তদারিক

[১.২.১] ািপত দশ নী ও িষ
সসারণ কায ম

সংা
(ল)

২ ৩.৫২ ৩.৫০ ৩.৪৪ ৩.৩৪ ৩.০৭ ০.৩২৯

[১.২.২] িজব বষ  উপলে
িবতরণত ফলদ , ল ও
সবিজর চারা কলম

সংা
(ল)

২ ৪৬০.০০ ৪৪৫.০০ ৪৩২.০০ ৪০৬.০০ ০.০০ ১০৭.০২

[১.২.৩] কম কতােদর পিরদিশ ত
ািপত দশ নী/িষ সসারণ
কায ম

সংা ১ ২৬ ২৫ ২৪ ২৩ ২২

[১.২.৪] িনিম ত
িফ/িফলার/ডমাির

সংা ১ ১০ ৫ ৪ ৩ ০ ২

[১.৩] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.৩.১] পয েবিত উিদ
কায়ােরাইন সংা কায ম

% ২ ৪ ৩ ২ ০ ০ ১

[১.৪] িষর উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা ির লে
িবিভ
দশ/সংা/িতােনর সােথ
িপািক/ বপািক
সহেযািগতা সংা
কায াবলী

[১.৪.১] সািব ক িষর উয়েনর
লে িষ ে উয়ন সহেযাগীতা
ির জ উয়ন সহেযাগী
(Development
Partners) এর সােথ আেয়ািজত
Local Consultive
Group (LCG) সভা

সংা ২ ২ ১ ০ ০ ০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ;

১৮

[২.১] িনধ ািরত ে সার
সরবরাহ িনিতকরণ

[২.১.১] ইত সার বরাপ সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.১.২] সরবরাহত ইউিরয়া সার
ল
ম.টন

১ ২৪.৫০ ২৪.০০ ২৩.৫০ ২৩.০০ ২২.৫০ ৫.৫৮

[২.১.৩] সরবরাহত এসিপ সার
ল
ম.টন

১ ৪.০০ ৩.৭৫ ৩.৫০ ৩.২৫ ৩.০০ ০.৮২

[২.১.৪] সরবরাহত িডএিপ সার
ল
ম.টন

১ ১২.০০ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫০ ১০.০০ ২.৩৫

[২.১.৫] সরবরাহত এমওিপ সার
ল
ম.টন

১ ৬.৫০ ৬.২৫ ৬.০০ ৫.৭৫ ৫.৫০ ১.২

[২.২] মানস বীজ
সরবরাহ কায ম বাপনা

[২.২.১] িনিত বীজ িডলার
িনবন তয়ণ/নবায়ন আেবদন

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[২.২.২] িনিত আইিপর
আেবদন

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[২.২.৩] তািয়ত বীজ
মিক
টন

১ ৮৪০০০ ৮০০০০ ৭৯০০০ ৭৫০০০ ৭০০০০ ২৯৫৫৮.৩৭

[২.২.৪] পরীিত বীজ ননা সংা ১ ৬২০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৩২২৯

[২.৩] বীজ উৎপাদন
লমাা িনধ ারণ (িডার,
িভি, তািয়ত ও
মানেঘািষত এবং লবণাতা,
খরা এবং জলমতা সিহ
জাত)

[২.৩.১] আেয়ািজত সীড েমাশন
কিমর সভা

সংা ২ ৩ ২ ০ ০ ০ ১

[২.৪] িষ খােত দ
েনাদনার আওতায় কায ম
হণ

[২.৪.১] িজব বষ  উপলে ািপত
পািরবািরক সবিজ ও ি বাগান

সংা
(ল)

২ ১.৪৫ ১.৪০ ১.৩৫ ১.৩০ ১.২৫ ১.৪৭

[২.৪.২] িজব বষ  উপলে ািপত
পািরবািরক সবিজ ও ি বাগান
মিনটিরংত

সংা ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২

[২.৪.৩] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িষ যপািত

সংা ১ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪১০০ ৪৩১



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
কম  বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

১৬

[৩.১] কায ম পিরবীণ ও
ায়ন

[৩.১.১] অিত এিডিপ’র
পয ােলাচনা সভা

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২

[৩.১.২] কম কতােদর মাঠপয ােয়
পিরদিশ ত উয়ন ও পিরচালন
বােজট কায ম

সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.১.৩] িভিডও/অনলাইন/টিল
কনফাের এর মােম দর/সংার
সােথ সভা অিত ও কায ম
মিনটিরংত

সংা ২ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ৮ ৬

[৩.১.৪] অভরীণ আেয়ািজত সময়
সভা

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৩

[৩.২] সরকােরর িবমান
আইন ও পিরকনা
বাবায়েনর িনিম
নীিত/িবিধ/কৗশলপ ণয়ন

[৩.২.১] কািভড-১৯ অিভঘাতসহ
িবিভ আপদকালীন পিরিত
মাকােবলায় িষ উৎপাদন ি
চলমান রাখা, িষ িবপনন বার
উয়ন এবং িষপের া
িনিতকরেণ িষ মণালেয়র
কম পিরকনা-২০২০ ণীত

তািরখ ৩ ১৫-০৯-২০২০ ৩০-০৯-২০২০ ১৫-১০-২০২০ ৩০-১০-২০২০ ১৫-১১-২০২০ ১৫-০৭-২০২০

[৩.২.২] বাংলােদশ িষ গেবষণা
ইনিউট কম চাির িবধানমালা-
২০২০ ণীত

তািরখ ৩ ১৬-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৩.২.৩] বাংলােদশ GAP
নীিতমালা-2020 ণীত

তািরখ ১ ১৬-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১

[৩.৩] টকসই উয়ন অভী,
ডা ান এবং সরকােরর
অা নীিত ও পিরকনা
বাবায়েনর িনিম ক
হণ

[৩.৩.১] টকসই উয়ন অভী এর
২.১, ২.৩, ২.৪, ২.৫, ২.a লমাা,
ডা ান এবং সরকােরর অা
নীিত ও পিরকনা বাবায়েনর সােথ
সিকত নন ক অেমািদত

সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৭



া: ৫ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

িষ -সদ
বাপনার
উয়ন ও
রণােবণ;

১২

[৪.১] -পিরিত পািনর
বহার উৎসািহত করার
জ পািন সংরণ,  সচ
কায ম সসারণ,
জলাবতা ও জলামতা
রীকরেণর মােম আবািদ
জিমর আওতা ি সংা
কায ম পিরদশ ন

[৪.১.১] ািপত সালার ােনল
সচ য ও পাতয়া

সংা ২ ১৬০ ১৪৭ ১৩৫ ১২৪ ১১২ ১০

[৪.১.২] সসািরত সচ এলাকা
হর
(ল)

১ ০.৩৮ ০.৩৫ ০.৩১ ০.২৮ ০.২২৫

[৪.১.৩] মাট সচত এলাকা
হর
(ল)

১ ১১.২৬ ১০.৬৯ ৯.৯৮ ৯.২৭ ৮.৫৮ ৩.০৫

[৪.১.৪] কম কতােদর পিরদিশ ত
ািপত সালার ােনল সচ য/
সালার পাতয়া

সংা ১ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭

[৪.২] উপেজলা এবং
ইউিনয়ন পয ােয় িকা
জিরেপর মােম সদ
িচিতকরণ এবং উৎপাদন
সমতা অযায়ী িম ও
িকা সেদর িণ
িবাসকরণ এবং িকা
পরীার িবধািদ সসারণ
কায ম পয েবণ

[৪.২.১] জিরপত উপেজলা সংা ৩ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০

[৪.২.২] কম কতােদর
পিরদশ ন/মিনটিরংত জিরপত
উপেজলা

সংা ২ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭

[৪.২.৩] িজব বষ  উপলে
ষেকর মােঝ িবতরণত সার
পািরশ কাড 

সংা ২ ৫০০০০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৯৮০০



া: ৬ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

িষপের
সরবরাহ,
িয়াজাতকরণ
ও আভরীণ
বাজাের িবপণন
ও রানীেত
সহায়তা;

১০

[৫.১] িষ িবপণন বার
উয়ন এবং তদারিক

[৫.১.১] জলা পয ােয় চাত
ষেকর বাজার

সংা ২ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ১০ ৩৬

[৫.১.২] জলা পয ােয় চাত
ষেকর বাজার মিনটিরংত

সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

[৫.২] ি ও কািরগির
সহায়তা দান এবং এো
েসিসং বসা
উৎসািহতকরণ

[৫.২.১] েসিসং িনং সােরর
কািরগির িবধা া িষপ
িয়াজাতকারী

সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪৩০ ৪২০ ৪০০ ১৩৪

[৫.২.২] কম কতােদর পিরদিশ ত
েসিসং সােরর কািরগির িবধা
া িষপ িয়াজাতকারী

সংা ২ ১২ ১১ ৯ ৮ ৭

[৫.৩] ষকেদর উৎপািদত
পের া
িনিতকরণ

[৫.৩.১] মাঠ পয ায় হেত ত-উপা
সংহ, িবেষন কের উৎপাদন খরচ
িনণ য় এবং খা পিরকনা ও
পিরধারণ কিমর সভার জ
িতেবদন ণয়নত

সংা ১ ২ ১ ০ ০ ০ ১

[৫.৩.২] গত ষক িবপণন দল সংা ১ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৬২



া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

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 েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

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

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[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



া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, অোবর ১৫, ২০২০

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

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 ৮০

[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 নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ 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 ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫

[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-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৯.২৩

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৬৩

*সামিয়ক (provisional) ত


