
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

বের বখী উয়ন কপ

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

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
িষ সদ
বপনার উয়ন
ও রণােবণ।

২৫

[১.১] -পির পািনর বহার
উৎসািহত করার জ পািন
সংরণ,  সচ কায ম
সসারণ, জলাবতা ও
জলমতা রীকরেণর মােম
আবািদ জিমর আওতা ি

[১.১.১] মাট সচত এলাকা
হর
(ল)

৫ ৫.৩২ ৫.২৫ ৫.২০ ৫.১০ ৫.০০ ৪.৭০৪

[১.১.২] -গভ সচনালা
িনম াণ/সসারণ

িকঃিমঃ ৫ ২০৫ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২০.৩৬

[১.১.৩] খাল নঃ খনন িকঃিমঃ ৫ ৭৫ ৯.২৫

[১.১.৪] র/িদঘী/জলাশয় নঃ
খনন

সংা ৩ ১৪৫ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১২০ ৪৬

[১.১.৫] ািপত সালার পাতয়া সংা ৩ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১

[১.১.৬] ািপত সালার ােনল
সচ য

সংা ২ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ২

[১.১.৭] সসািরত সচ এলাকা হর ২ ২০০০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ১৭৫০ ৪৮৬.৫৮

২

িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ।

২৫

[২.১] সচ যপািত সংহ এবং
এর সহজলভতা ি

[২.১.১] বত মাট সচ যপািত
(গভীর নলপ ও এলএলিপ)

সংা ৫ ১৬০৯৫ ১৫৮৫০ ১৫৭৫০ ১৫৬৫০ ১৫৫৫০ ১৪২৯৬

[২.১.২] সরবরাহত সচ যপািত সংা ৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০

[২.২] িডার, িভি, তািয়ত
ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন
এবং িবতরণ

[২.২.১] উৎপািদত বীজ
মিক টন
(ল)

৪ ০.০০৫০০ ০.০০৪৮০ ০.০০৪৭০ ০.০০৪৬০ ০.০০৪৫০ ৭.২E-৫

[২.২.২] িবতরণত বীজ
মিক টন
(ল)

৩ ০.০০৫০০ ০.০০৪৮০ ০.০০৪৭০ ০.০০৪৬০ ০.০০৪৫০ ০.০০১৭৬৫

[২.৩] উ ের ফলদ চারার
িবতরণ

[২.৩.১] িবতরণত চারা
সংা
(ল)

৪ ০.৯০ .৮০ ০.৭৫ ০.৭০ ০.৬৫

[২.৪]  রাপণ
[২.৪.১] রািপত ফলদ, ঔষধী ও
বনজ 

সংা
(ল)

৪ ১.১০ ১.০৫ ১.০২ ১.০০ ০.৯৫



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

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
পশাদারীের
উয়ন।

১০

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

[৩.১.১] সমসামিয়ক িবষেয়
আেয়ািজত িশণ/লািণ ং সশন

সংা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৩.১.২] িশিত কম কতা/কম চারী জনঘা ৩ ৫৬ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ১২

[৩.২] নন ক অেমাদন
সিকত কায ম

[৩.২.১] অেমািদত নন ক সংা ১ ১ ১

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২.৯২

[৩.৩.২] ি-পীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫.৮৩

[৩.৩.৩] ি-পীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৪.৫৮

৪
ফসেলর উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা
ি।

১০
[৪.১] ষেকর িনকট উািবত
জাত এবং ির সসারণ

[৪.১.১] িষ ও সচ যপািত এবং
অা িষ ি িবষয়ক
িশিত ষক

সংা
(ল)

৫ ০.০০৭৫০ ০.০০৪১৫

[৪.১.২] উ ের অচিলত ফল
ও ফসল চাষাবাদ িবষয়ক িশিত
ষক

সংা
(ল)

৫ ০.০০৩০০ ০.০০২৮০ ০.০০২৭০ ০.০০২৬০ ০.২৫০ ০.০০০৩



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, জায়াির ০৯, ২০২৩

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


