
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ১৫, ২০২২

আিলক খা িনয়ক, লনা

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির 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

ষকেদর েণাদনা
 দান
িনিতকরণ এবং
খাশের িনরাপা
মত গেড় তালা;

২০

[১.১] ধান ও চাল সংহ [১.১.১] সংহীত ধান ও চাল
লাখ মঃ
টন

৭ ১.২০ ১.০০ ০.৯৮ ০.৯৭ ০.৮০ ১.২৬

[১.২] বছর শেষ নতম মত গেড়
তালা

[১.২.১] মদত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

৬ ১.০৫ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ৩.২০

[১.৩] গম সংহ [১.৩.১] সংহীত গম
লাখ মঃ
টন

৩ ০.০৬ ০.৪৫ ০.০৪০ ০.০৩৫ ০.০৩০

[১.৪] দাম রণােবণ ও মরামত
[১.৪.১] মরামতত াপনার
সংা

সংা ২ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৫ ৪

[১.৫] খাশের মািসক িতেবদন [১.৫.১] িতেবদন সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ৬

২

খাশ বাপনার
আিনকায়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ;

২০

[২.১] আিলক খা িনয়ক, সহকারী
আিলক খা িনয়ক, সহকারী
রসায়নিবদ এর জলা/ উপেজলা/
এল.এস.িড পিরদশ ন

[২.১.১] পিরদশ নত সংা ৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৩ ১০ ৬২

[২.২] পিরদশ ন িতেবদন
[২.২.১] পিরবদশ ন
িতেবদেনর উপর িহত
বা

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৩] সীমার মে দাম ঘাটিত [২.৩.১] দাম ঘাটিত % ২ ০.৪২ ০.৪৪ ০.৪৬ ০.৪৮ ০.৫০ ০.২০

[২.৪] সীমার মে পিরবহন ঘাটিত [২.৪.১] পিরবহন ঘাটিত % ২ ০.১২১ ০.১২২ ০.১২৩ ০.১২৪ ০.১২৫ ০.০৪

[২.৫] PIMS ডাটােবস হালনাগাদ করণ
(পািং, িশন ইতািদসহ)

[২.৫.১] জনবেলর ত
হালনাগাদত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ০ ১০০

[২.৬] মাঠ পয ােয়র দর কক ২০২১-২২
অথ  বছর ও েব র অিন আপি অিডট
সফটওয়ার এ এিকরণ।

[২.৬.১] এিত আপি % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ০ ৮০



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির 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%

[২.৭] ভেম াািমং সফটওয়ার
বহার

[২.৭.১] বাবািয়ত াপনা সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭৮

[২.৮] মামলা সংা ডাটােবইজ
হালনাগাদত ত

[২.৮.১] ত হালনাগাদত % ২ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[২.৯] সামািজক অিডট অিধদর কক
উািপত আপির ডশীট জবাব রণ

[২.৯.১] িরত ডশীট জবাব সংা ২ ৯০ ৮০ ৭০

৩
সামািজক িনরাপা
খােত ও  ে
খাশ িবতরণ;

১০

[৩.১] খাবাব কম িচ [৩.১.১] িবতরণত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

৫ ০.৯৩ ০.৮০ ০.৭৫ ০.৭৩ ০.৬০ ০.৫৭

[৩.২] খাবাব কম চীেত উপকারেভাগী
নারী ধান পিরবার অ ি

[৩.২.১] উপকারেভাগী নারী
ধান পিরবার

লাখ মঃ
টন

৩ ০.৭৫ ০.৬০ ০.৫০ ০.৪৫ ০.৪০ ৩১

[৩.৩] াণলক খােত খাশ সরবরাহ [৩.৩.১] সরবরাহত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

২ ০.৭০ ০.৬৫ ০.৬০ ০.৫৪ ০.৫০ ০.৪৬

৪
খাশের বাজার
 িিতশীল ও
াতা িনিতকরণ;

১০

[৪.১] জরী াহক খােত খাশ িবয়
(ইিপ)

[৪.১.১] িবিত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

৪ ০.৪০ ০.৩৩ ০.৩২ ০.২৯ ০.২০ ০.২০

[৪.২] মািসক বাজার দর িতেবদন। [৪.২.১] বাজার দর িতেবদন সংা ৩ ১২ ১২ ০ ০ ০ ৬

[৪.৩] খালাবাজাের খাশ িবি [৪.৩.১] িবিত পিরমাণ
লাখ মঃ
টন

৩ ০.৩৫ ০.৩১ ০.৩০ ০.২৯ ০.১৫ ০.৪২

৫
খাশ সরবরাহ ও
ি পিরিিতর
উয়ন।

১০

[৫.১] খাবাব খােত অি চাল
সরবরাহ

[৫.১.১] সরবরাহত পিরমাণ
হাজার
মঃটন

৪ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১৫ ৭.৩৬

[৫.২] িভিজিড খােত অি চাল সরবরাহ [৫.২.১] সরবরাহত পিরমাণ
হাজার
মঃটন

৩ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১৫ ৮.৫১

[৫.৩] খাের মান পরীা (সাধারণ) [৫.৩.১] পরীিত ননা সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৮৭



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির 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 ৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৮

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২

*সামিয়ক (provisional) ত


