
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০২, ২০২২

জলা ািণসদ দর, ঠারগও

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০২, 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

[১] গবািদপ-
পািখর িচিকৎসা,
রাগ িতেরাধ ও
িনয়ণ

৩৯

[১.১] ২.২ কা দান সসারণ
২.৪ গবািদপর িচিকৎসা ২.৫ হস-
রিগর িচিকৎসা ২.৬ পাষা াণীর
িচিকৎসা ২.৭ গবািদপ-পািখর
রাগ অসােন ননা সংহ ও
গেবষণাগাের রণ ২.৮ িডিজজ
সািভ েল ২.৯ ি ভেটিরনাির
মিডেকল কা াপন

[১.১.১] ২.২ কা দান সসারণ
সংা
(কা)

১০ ০.৪০০০ ০.৩৬০০ ০.৩২০ ০.২৮০০ ০.২৪০০ ০.০৩৬

[১.১.২] ২.৪ গবািদপর িচিকৎসা
দান

সংা
(কা)

৭ ০.০১৪০ ০.০১২৬ ০.০১১২ ০.০০৯৮ ০.০০৮৪ ০.০০৩১৮

[১.১.৩] ২.৫ হস-রিগর িচিকৎসা
দান

সংা
(কা)

৬ ০.০৭৮ ০.০৭০২ ০.০৬২৪ ০.০৫৪৬ ০.০৪৬৮ ০.০২২৭

[১.১.৪] ২.৬ পাষা াণীর িচিকৎসা
দান

সংা ৫ ৭২ ৬৫ ৫৮ ৫০ ৪৩ ৪৫

[১.১.৫] ২.৮ গবািদপ-পািখর িডিজজ
সািভ েল

সংা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৭

[১.১.৬] ২.৯ ি ভেটিরনাির
মিডেকল কা াপন

সংা ৪ ৩৭ ৩৩ ৩০ ২৬ ২২ ৯

[১.১.৭] ২.৭ গবািদপ-পািখর রাগ
অসােন ননা সংহ ও
গেবষণাগাের রণ

সংা ২ ৫৫০ ৪৯৫ ৪৪০ ৩৮৫ ৩৩০ ১৫১

২

[২] মানবসদ
উয়ন ও
কম সংােনর
েযাগ ি

১৯

[২.১] ৩.১ খামািরেদর িশণ
দান ৩.২ মাংস
িযাজাতকারীেদর িশণ দান
৩.৩ গবািদপ-পািখ পালেন
সমতা িেত উঠান বঠক
আেয়াজন ৩.৪ ায়ী ঘাস চাষ
সসারণ

[২.১.১] ৩.১ খামািরেদর িশণ
দান

সংা
(ল)

৬ ০.০২৬ ০.০২৩৪ ০.০২০৮ ০.০১৮২ ০.০১৫৬ ১৭৪৩

[২.১.২] ৩.৪ ায়ী ঘাস চাষ সসারণ একর ৫ ৫৬ ৫০ ৪৫ ৩৯ ৩৪ ২০.৬

[২.১.৩] ৩.২ মাংস
িযাজাতকারীেদর িশণ দান

সংা ৪ ১৩৫ ১২২ ১০৮ ৯৫ ৮১

[২.১.৪] ৩.৩ গবািদপ-পািখ পালেন
সমতা িেত উঠান বঠক
আেয়াজন

সংা
(ল)

৪ ২৮৫ ২৫৭ ২২৮ ২০০ ১৭১ ৭৫



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ০২, 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%

৩

[৩] িনরাপদ
ািণজাত প (ধ,
মাংস ও িডম)
উৎপাদন ও রািন
িেত সহায়তা

১২

[৩.১] ৪.১ খামার/িফডিমল/হাচাির
পিরদশ ন ৪.২ পাি খামার
রিজেশন ও নবায়ন ৪.৩
গবািদপর খামার রিজেশন ও
নবায়ন ৪.৪ ািণসদ িবষয়ক
িবিভ আইন েয়ােগ মাবাইল
কাট  বাবায়ন করা

[৩.১.১] ৪.৪ ািণসদ িবষয়ক
িবিভ আইন েয়ােগ মাবাইল কাট 
বাবায়ন করা

সংা ৫ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ৩

[৩.১.২] ৪.১ খামার/িফডিমল/হাচাির
পিরদশ ন

সংা ৩ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ১৮০

[৩.১.৩] ৪.২ পাি খামার
রিজেশন ও নবায়ন

সংা ২ ১৩ ১২ ১১ ০৯ ০৮ ৩

[৩.১.৪] ৪.৩ গবািদপর খামার
রিজেশন ও নবায়ন

সংা ২ ২৩ ২১ ১৮ ১৬ ১৪ ১৮

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 ৭.৮

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

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

া নর ১০ ৩.২৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ .৬৭৯

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ১.৩২

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৯৬

*সামিয়ক (provisional) ত


