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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

আমরা  দিখ উয়েনর একরাশ সাবনা। যখােন িনিত থাকেব বাংলার িত মােষর জ ঢ় খা িনরাপার বনী। দেশর
অথ নীিতর ল চািলকা শি হেব িষ। িজিডিপ-ত িষর িমকা থাকেব অলনীয়। আজ সই  সিতই বাব হেত চেলেছ। িবগত
কেয়ক দশেক বাংলােদেশ িষ খােত অভাবনীয় িবব সািধত হেয়েছ। িষ সসারণ অিধদর এর কম কাের ল কিবই হেলা
সেরজিমন উইং। গেবষণা িতান উািবত আিনক ি লতঃ সেরজিমন উইং ষকেদর িনকট সসারণ করেছ। মাঠ পয ােয় বািষ ক
িষ সসারণ পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন এ উইং এর ল কাজ।
দানা খাশ উৎপাদেন য়ংসণ তা অজেনর লে িবিভ ফসেলর আিনক ও ঘাত সিহ জাত, পািন সায়ী ি, ষম মাায় সার
বহার, পািচ ং, আিনক চাষাবাদ,  ইউিরয়া বহার ি, মানস বীজ উৎপাদন, সংরণ, মার া রায় জব ও সজ সার
তির ও বহার ি ইতািদ ি সসারেণ সাফ অিজত হেয়েছ। এছাড়া, এ অেল দশ নী াপন, ষক িশণ ও উুকরেণর
মােম উ ফলনশীল ফসেলর আবাদ ও উৎপাদন ি পেয়েছ। মাট জনেগাির ায় অেধ ক নারীেক িষেত সৃায়েনর লে নারীসহ
িবগত িতন বছের ায় ১,০২,৩৬৪ জন ষক-ষাণীেক লাগসই আিনক ির উপর িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

িষ জিমর াস এবং জনসংা ি।
অপিরকিত নগরায়েনর ফেল জলাবতা ও পিরেবশ ষণ।
ািতক েয াগ-বা, িণ ঝড় ও জেলাােসর ফেল পািন েবশ।

চােলঃ মবধ মান জনসংা, ািতক েয াগ এবং জলাবতা মাকােবলা কের টকসই িষ বা গেড় তালা।

ভিবৎ পিরকনা:

িষ িনভ র পী অেল উৎপাদন ির মােম আথ সামািজক অবার উয়ন, সব  সব ধরেণর দািরের অবসান, ধার অবসান, খা
িনরাপা ও শ িবােস ডাল, তল, মসলা ও সবিজজাতীয় ফসল অ  কের উত িমান অজন এবং টকসই িষর সার, িষ
ে নারী-েষর অংশহণ মােম জার সমতা অজন এবং সকল নারী ও মেয়েদর মতায়ন, উৎপািদত িষ পের পিরিমত ভাগ
ও টকসই উৎপাদন ধরন িনিত করা, সচ কােয  -উপির ও ির পািনর দ বহার, জলবা পিরবতন ও এর ভাব মাকােবলায়
উপ িষ ির বাবায়ন, আিনক ও টকসই িষ ির মােম মকরণ িয়ার মাকােবলা, িমর অবয় রাধ ও িম ি
িয়ার  নীবন  এবং  ফল,  সবিজ  চাষ  এলাকা  সসারেণর  মােম  জীবৈবিচ  াস  িতেরাধ,  ষক-ষাণীেদর  িগত  ান
িকরণ, ত ি িবাের ই-িষর বতেনর মােম জীবন মান উয়ন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সসারণ কায ম জারদারকরেণর মােম ২০২২-২৩ অথ বছের খা শের মাট উৎপাদন লমাা ২৪,২৮,২০০ ম.টন।
লাগসই আিনক ির উপর ৩২০০০ জন ষক-ষাণীেক িশণ দান।
আিনক ির উপর ১,৩০০ জন সসারণ কমেক িশণ দান।
আিনক জাত ও ি সসারেণ ১৫,৫০০ দশ নী াপন।
ষক পয ােয় ইউিরয়া ও নন-ইউিরয়া সােরর ষম বহার িকরণ এবং  ইউিরয়া সােরর বহার ি করা।
ানীয় জােতর পিরবেত হাইিড ও উফশী জােতর আবাদ িকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

অিতির পিরচালক, অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, িমা

এবং

মহাপিরচালক,  িষ  সসারণ  অিধদর-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর  .................
তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

খা িনরাপা িনিতকরণসহ িষ বািণিজকীকরেণর লে পিরবতনশীল জলবােত পিরেবশ বাব, িনরাপদ ও টকসই
উৎপাদনম উম িষ কায ম বতন যােত ািতক সদ রাসহ দেশর আথ -সামািজক উয়ন রািত হয়।

১.২ অিভল (Mission)
িমা অেলর সকল িণর ষকেদর চািহদািভিক দ, ফল ও কায কর সসারণ সবা দান এবং তােদর িগত ান
ও দতা ির মােম ফসেলর টকসই উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা িনিতকরণ এবং ষকেদর আথ -সামািজক অবার উয়ন
ঘটােনা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি।
২. িষ উপকরেণর সহজলভতা ও সরবরাহ িকরণ।
৩. িষ সদ বাপনার উয়ন ও রণােবণ।
৪. কম বাপনায় পশাদারীের উয়ন ও রণােবণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সকল িণর ষেকর জ িষ িবষয়ক উত ি সসারণ সহায়তা দয়া।
২. আইিপএম ি েয়ােগর মােম পিরেবশ বাব, িনরাপদ ও টকসই উৎপাদনম উম িষ কায ম বতন।
৩. িষ ত ি উয়ন ও ই-িষ ত সবা সসারণ।
৪. িষ উপকরেণর (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ িনিতকরণ।
৫. জব সােরর উৎপাদন ও বহার িনিতকরণ।
৬.  উম  পািন  বাপনার  মােম  ফসল  উৎপাদন  এবং  -উপির  পািন  (surface  water)  বহাের
উৎসািহতকরণ।
৭. ষক পয ােয় মান স বীজ উৎপাদন ও সংরণ।
৮. ষকেদর েয়াজনীয় িষ ি ও ঘাত সিহ জাত সসারণ, িষ ঋণ ািেত ষকেদর সহায়তা দান।
৯. সসারণ কম ও ষকেদর িশণ ও দতা িকরণ।
১০. িষর উয়েন নারীেক সৃকরণ।
১১. উ ফসেলর আবাদ ও উৎপাদন ি।
১২. েয াগ মাকােবলা ও িষ নব াসন করা।
১৩.  কীটনাশক,  রাসায়িনক  সার  ইতািদর  মান  িনয়ণ  ও  ষম  বহার  িনিতকরণ  এবং  জব  বালাই  বাপনা
(আইিপএম)  জারদারকরণ।
১৪. জলবা পিরবতেনর সােথ সােথ িষ উৎপাদেন য িবপ ভাব তা মাকােবলায় ষকেদর েয়াজনীয় িষ ি ও
পরামশ  দান করা।
১৫. পািন সায়ী ফসেলর চাষ ি করা।
১৬. িত উপেজলায় কমপে ২ কের ষেকর িনজ উৎপািদত িষজ প িবেয়র জ ষক মােকট াপন করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ধান ধান খা
শের পয াতা

উৎপািদত চাল
মিক
টন

২২৮৬৬১৫ ২২৮৪১০০ ২২৮৫০০০ ২২৮৬০০০ ২২৮৭০০০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, িবনা,
এসিসএ, িডএএম

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিতর
িতেবদন, সকল ক ও কম িচসেহর মািসক,
মািসক, অধ বািষ ক ও বািষ ক িতেবদন

উৎপািদত গম
মিক
টন

৮২৭৯ ৮২০০ ৮২০০ ৮২৫০ ৮৩০০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, িবনা,
এসিসএ, িডএএম

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিতর
িতেবদন, সকল ক ও কম িচসেহর মািসক,
মািসক, অধ বািষ ক ও বািষ ক িতেবদন

উৎপািদত া
মিক
টন

১৭৯৫১৫ ১৬৫০০০ ১৬৬০০০ ১৬৭০০০ ১৬৮০০০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, িবনা,
এসিসএ, িডএএম

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিতর
িতেবদন, সকল ক ও কম িচসেহর মািসক,
মািসক, অধ বািষ ক ও বািষ ক িতেবদন

উৎপািদত আ
মিক
টন

৫৮৫৯৫৯ ৫৯৪১০০ ৫৯৪৫০০ ৫৯৪৬০০ ৫৯৪৭০০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, িবনা,
এসিসএ, িডএএম

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিতর
িতেবদন, সকল ক ও কম িচসেহর মািসক,
মািসক, অধ বািষ ক ও বািষ ক িতেবদন

উৎপািদত সবিজ
মিক
টন

৮৭৩৬৭০ ৮৪৫৪০০ ৮৪৬০০০ ৮৪৮০০০ ৮৫০০০০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, িবনা,
এসিসএ, িডএএম

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিতর
িতেবদন, সকল ক ও কম িচসেহর মািসক,
মািসক, অধ বািষ ক ও বািষ ক িতেবদন

িষর আিনকীকরণ
সরবরাহত িষ
যপািত

সংা ১২৮ ১৯২ ১৯৫ ১৯৫ ১৯৫
িশ মণালয়, িবৎ ালানী ও খিনজ সদ
মণালয় ও িবএিডিস,

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিতর
িতেবদন, সকল ক ও কম িচসেহর মািসক,
মািসক, অধ বািষ ক ও বািষ ক িতেবদন

িষখােত
কম সংথান ি

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি।

২৫

[১.১] উািবত জাত
এবং ির
সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক-
ষাণী

সমি সংা ৫ ৩৭২০০ ২৮৬৪৬ ৩২০০০ ২৯০০০ ২৬০০০ ২৩০০০ ২০০০০ ৩৩০০০ ৩৪০০০

[১.১.২] ািপত দশ নী সমি সংা ৫ ১৫৫২০ ১৪৭৮৬ ১৫৫০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ১৫১০০ ১৫২০০

[১.১.৩] িশিত কম কতা সমি সংা ৩ ১২৫০ ১২১২ ১৩০০ ১১২৫ ১০০০ ৮৭৫ ৭৫০ ১২৬০ ১২৭০

[১.১.৪] মিনটিরংত িষ
সসারণ কায ম

সমি সংা ২ ০ ৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৫ ৪২ ৪৫

[১.১.৫] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ৬ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[১.১.৬] উুকরণ মণ সমি সংা ১ ১৬ ১৩ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৮ ১৮ ২০

[১.১.৭] আেয়ািজত মাঠ
িদবস/ চািষর্যালী

সমি সংা ১ ১৩৫০ ১১০০ ১৩০০ ১১৫০ ১০৫০ ৯০০ ৭২০ ১৪০০ ১৪৫০

[১.২] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.২.১] আইিপএম ও
আইিসএম িবষেয় িশিত
ষক

সমি সংা ১ ৩২৫০ ৩৩০০ ৩৩০০ ২৯০০ ২৫০০ ২১০০ ১৮০০ ৩৩৫০ ৩৪০০

[১.২.২] আইিপএম ও
আইিসএম িবষেয় িশিত
কম কতা

সমি সংা ১ ৩২ ১২৫ ১৩০ ১২০ ১১০ ৯৫ ৮০ ১৩৫ ১৪০

[১.২.৩] িজব বষ  উপলে
িনধ ািরত উপেজলায় সমলেয়
চাষাবাদ

সমি সংা ১ ০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ১০

[১.৩] িষ িবষেয় ই-
ত সবা দান

[১.৩.১] িষ িবষয়ক এাপস
বহাের ষকেদর
উুকরণ

সমি সংা ৩ ১৪৫০০ ৮০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৫০০০ ১০০০০ ১১০০০

[২] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ।

২৫

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

[২.১.১] ষক পয ােয়
উৎপািদত ধান বীজ

সমি মঃটন ৫ ৬৭০০ ৩০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৬০০ ২২০০ ১৯০০ ৩৬০০ ৩৮০০

[২.১.২] ষক পয ােয়
উৎপািদত গম বীজ

সমি মঃটন ৫ ১৩০ ১২৩ ১৩০ ১১৭ ১০৪ ৯১ ৭৮ ১৩২ ১৩৫

[২.১.৩] ষক পয ােয়
উৎপািদত ডাল, তল ও
মসলা বীজ

সমি মঃটন ৫ ১৮০ ১৮২ ১৯০ ১৬২ ১৪৪ ১২৩ ১০৮ ১৯০ ২০০

[২.২] মানস সার
সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.২.১] ইউিরয়া ও নন
ইউিরয়া সােরর বািষ ক
চািহদা িনপন

সমি সংা ৫ ০ ৩০৫২১৬ ৩০৫৩০০ ০ ২২০০০০ ১৮০০০০ ৩০৭৫০০ ৩০৮০০০

[২.৩] কািভড ১৯
মাকােবলায় িষ
খােত দ েণাদনার
আওতায় কায ম
হণ

[২.৩.১] িজব বয  উপলে
উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িষ যপািত

সমি সংা ৫ ১২২ ১২৭ ১৩০ ১১৩ ৮৮ ৮০ ৭৫ ১৩০ ১৩০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] িষ সদ
বাপনার
উয়ন ও
রণােবণ।

১০

[৩.১] জবসার,
সজসার ও
জীবাসােরর বহার
জনিয়করণ

[৩.১.১] িশিত ষক সমি সংা ৫ ২৪৩০ ২৪৫০ ২৫০০ ২২০০ ১৯৫০ ১৭০০ ১৩৫০ ২৬০০ ২৭০০

[৩.১.২] ািপত কো/
ভািম কো প

সমি সংা ৩ ২৯৫০০ ২৯৫০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৭০০০ ৩১০০০ ৩২০০০

[৩.১.৩] উৎপািদত
কো/ ভািম কোের
পিরমাণ

সমি মঃটন ২ ৩৫৫ ৩৬০ ৪০০ ৩৭০ ৩৩০ ৩০০ ২৫০ ৪২০ ৪৫০

[৪]
কম বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন ও
রণােবণ

১০

[৪.১] ি ও
কািরগির সহায়তা
দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ
এবং কম সংান ি

[৪.১.১] কািভড ১৯
মাকােবলায় জবসার ও
ভািম কো িবষেয় 
উো

সমি সংা ৫ ০ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ১৫ ২০

[৪.১.২] কািভড ১৯
মাকােবলায় খাপ/
িষজাতপ/নাস ারী
বাপনা/বীজ উৎপাদেন
 নারী
িয়াজাতকারী/উো

সমি সংা ৫ ০ ৩ ৫ ৩ ৮ ১০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২০, ২০২২

আিম, অিতির পিরচালক, অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, িমা, মহাপিরচালক, িষ
সসারণ অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, িষ সসারণ অিধদর িহসােব অিতির পিরচালক, অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ
সসারণ অিধদর, িমা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয়
সহেযািগতা  দান  করব।

ািরত:

অিতির পিরচালক
অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ
অিধদর, িমা

তািরখ

মহাপিরচালক
িষ সসারণ অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইএস এিকালচারাল ইনফেমশন সািভ স

২ এনএআরএস জাতীয় িষ গেবষণা িসেম (াশনাল এিকালচারাল িরসাস  িসেম)

৩ এসআরিডআই সেয়ল িরেসাস  ডেভলপেম ইনিউট

৪ এসিসএ িসড সা িফেকশন এেজি

৫ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

৬ িডএএম িডপাট েম অব এিকালচারাল মােকং

৭ নাটা জাতীয় িষ িশণ একােডিম (াশনাল এিকালচারাল িনং একােডিম)

৮ িবএআরআই বাংলােদশ এিকালচার ডেভলপেম ইনিউট

৯ িবএআরআরআই বাংলােদশ রাইচ িরসাস  ইনিউট

১০ িবএআরিস বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউিল

১১ িবএইউ বাংলােদশ এিকালচারাল ইউিনভািস 

১২ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচার ডেভলপেম কেপ ােরশন

১৩ িবেজআরআই বাংলােদশ ট িরসাস  ইনিউট

১৪ িবনা বাংলােদশ ইনিউট অব িনউিয়ার এিকালচার
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক-ষাণী উপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া)
িশেণর িচ/ ষেকর হািজরা/ তািলকা/ উপেজলাওয়ারী
িবভাজন

[১.১.২] ািপত দশ নী উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া)
িশেণর িচ/ াথিমক িতেবদন/ উপেজলাওয়ারী
িবভাজন/ছিব

[১.১.৩] িশিত কম কতা উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) িশেণর িচ/ জলা/উপেজলাওয়ারী কম কতা িবভাজন/ছিব

[১.১.৪] মিনটিরংত িষ সসারণ কায ম আিলক কায ালেয়র কম কতাগণ পিরদশ ন িতেবদন/মণিচ

[১.১.৫] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ এিড অিফস এবং িডিড অিফস (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) সিমনার/ ওয়াকশেপর িচ/ অংশহণকারীগেণর হািজরা/ছিব

[১.১.৬] উুকরণ মণ এিড অিফস এবং িডিড অিফস (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) উুকরণ মেনর িচ/ অংশহণকারীগেণর হািজরা/ছিব

[১.১.৭] আেয়ািজত মাঠ িদবস/ চািষর্যালী উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) মাঠিদেবস িচ/ অংশহণকারীগেণর হািজরা/ছিব

[১.২] িনরাপদ ফসল বাপনা

[১.২.১] আইিপএম ও আইিসএম িবষেয় িশিত ষক উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) িশেণর িচ/ ষেকর হািজরা/ উপেজলাওয়ারী িবভাজন

[১.২.২] আইিপএম ও আইিসএম িবষেয় িশিত কম কতা উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া)
িশেণর িচ/ কম কতাগেণর হািজরা/ উপেজলাওয়ারী
িবভাজন

[১.২.৩] িজব বষ  উপলে িনধ ািরত উপেজলায় সমলেয় চাষাবাদ উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) চাষকারী ষেকর তািলকা

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত সবা
দান

[১.৩.১] িষ িবষয়ক এাপস বহাের ষকেদর উুকরণ উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) ক পয ােয় পরামশ  হণকারী ষেকর তািলকা/ রিজার

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

[২.১.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) বীজ সংরণকারী ষেকর তািলকা/ িতেবদন

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) বীজ সংরণকারী ষেকর তািলকা/ িতেবদন

[২.১.৩] ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা বীজ উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) বীজ সংরণকারী ষেকর তািলকা/ িতেবদন

[২.২] মানস সার সরবরাহ
কায ম বাপনা

[২.২.১] ইউিরয়া ও নন ইউিরয়া সােরর বািষ ক চািহদা িনপন উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) চািহদা িনপেনর িচ/ সমািরিসট

[২.৩] কািভড ১৯ মাকােবলায়
িষ খােত দ েণাদনার
আওতায় কায ম হণ

[২.৩.১] িজব বয  উপলে উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ
যপািত

উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) িবতরণত যপািতর ষক তািলকা

[৩.১] জবসার, সজসার ও
জীবাসােরর বহার
জনিয়করণ

[৩.১.১] িশিত ষক উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) িশেণর িচ/ ষেকর হািজরা/ উপেজলাওয়ারী িবভাজন

[৩.১.২] ািপত কো/ ভািম কো প উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) ষেকর নােমর তািলকা/ িতেবদন/ছিব

[৩.১.৩] উৎপািদত কো/ ভািম কোের পিরমাণ উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) ষেকর নােমর তািলকা/ িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] ি ও কািরগির সহায়তা
দান, এো েসিসং বসা
উৎসািহতকরণ এবং কম সংান
ি

[৪.১.১] কািভড ১৯ মাকােবলায় জবসার ও ভািম কো িবষেয়
 উো

উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) উোার তািলকা

[৪.১.২] কািভড ১৯ মাকােবলায় খাপ/ িষজাতপ/নাস ারী
বাপনা/বীজ উৎপাদেন  নারী িয়াজাতকারী/উো

উপপপিরচালেকর কায ালয় (িমা, চদর ও াণবািড়য়া) উোার তািলকা
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
উািবত জাত এবং ির সসারণ ািপত দশ নী বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত এবং ির সসারণ আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত এবং ির সসারণ ািপত দশ নী বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত এবং ির সসারণ আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত এবং ির সসারণ ািপত দশ নী বাংলােদশ পরমা িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাদ

উািবত জাত এবং ির সসারণ আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ বাংলােদশ পরমা িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাদ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


