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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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এবং
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বািষ ক কম সাদন ি
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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 একরাস সাবনা। যখােন িনিত থাকেব বাংলার িত মােষর জ ঢ় খা িনরাপার বনী। দেশর
অথ নীিতর ল চািলক শি হেব িষ। িজিডিপ-ত িষর িমকা থাকেব অুলনীয়। িবগত কেয়ক দশেক বাংলােদশ িষ খােত অভাবনীয়
িবব সািধত হেয়েছ।১৬ কা মােষর এই দেশ সীিমত খে অসীম সাবনা জািগেয় েলেছ বাংলােদশ। এই দেশর পিরমী ষক ও
মাঠ পয ােয় সরকারী কম কতােদর তৎপরতায়, উৎপাদন িবেব বাংলােদেশর এই অসামা অগিত সব হেয়েছ। িষ সসারণ অিধদর
এর কম কাের ল কিবই হেলা সেরজিমন উইং। গেবষণা িতান উািবত আিনক ি লতঃ সেরজিমন উইং ষেকর িনকট
সসারণ করেছ। মাঠ পয ােয় বািষ ক িষ সসারণ পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন এ উইং এর ল কাজ। মাসমান চাষেযা জিম
থেক মবধ মান জনেগাির খা ও ি চািহদা রেণর লে িষ সসারণ অিধদর-এর সেরজিমন উইং এর অধীন চাম অেলর
ষেকর িনকট চািহদা  অযায়ী  ি হােরর মােম িবগত িতন বছের  চাল,  সয়ািবন  ও আসহ শাক-সবিজর উৎপাদন ি  করেত
সম হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

এ অেলর সমাসহ :
 িষ জিমর াস এবং জনসংা ি।
 অপিরকিত নগরায়েনর ফেল জলাবতা ও পিরেবশ ষণ।
 উপলীয় এলাকার লবণাতা।
 ািতক েয াগ- বা, িণ ঝড় ও জেলাােসর ফেল লবণা পািন েবশ।
চােল : মবধ মান জনসংা, ািতক েয াগ এবং লবণাতা ও জলাবতা মাকােবলা কের টকসই িষ বা গেড় তালা।

ভিবৎ পিরকনা:

ভিবৎ পিরকনা :
মার া রা ও সার বাপনা পিরেবশ বাব ি সসারণ, জলবাগত পিরবতেনর কারেণ সা েয াগবণ এলাকার
উপেযাগী িষ ি সসারণ, সচ কােয  -উপির ও ির পািনর দ বহার, এডিউিড ি বহােরর মােম পািন অপচয় রাধ,
চাষী পয ােয় মানস বীজ উৎপাদন, সংরণ ও িবতরণ, মানস ও রানীেযা ফল, সবিজ চাষ এলাকা সাসরণ, মাননীয়
ধানমীর িনেদ শনা অযায়ী িত ইি িষ জিম বহার িনিতকেণর লে দশ নী আকাের বসতবািড়র আিনার কায কর বহার,
ছােদ বাগান জন, শ িবােস ডাল,তল, মসলা ও সবিজজাতীয় ফসল অ কের ফসেলর বখীতা এবং িনিবড়তা ি িনরাপদ খা
উৎপাদন,  সসারণ  কমেদর  িগত  ান  ও  দতা  উয়ন,  ষক/ষাণীেদর  িগত  ান  িকরণ,  াচার  কৗশল  ণয়ন  ও
বাবায়েনর মােম ষেকর আিথ ক ও সামািজক বার উয়ন সাধন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২১-২০২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহঃ
 সসারণ কায ম জারদারকরেণর মােম ২০২১-২২ অথ বছের খা শের মাট উৎপাদন লমাা ২৯,৫০,৫০০মঃটন।
 লাগসই আিনক আিনক ির উপর ৪৫,৯০০ জন ষক/ষাণীেক িশণ দান।
 আিনক ির উপর ১,০১৫ জন সসারণ কমেক িশণ দান।
 আিনক জাত ও ি সসারেণ ২৮,৫০০  দশ নী াপন।
 ষক পয ােয় ইউিরয়া ও নন-ইউিরয়া সােরর ষম বহার িকরণ এবং  ইউিরয়া সােরর বহার ি করা।
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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, চাম

এবং

মহাপিরচালক, িষ সসারণ অিধদর-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২২ 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 লেপিরবতনশীল 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)
চাম অেলর সকল ণীর 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 পশাদািরের উয়ন ও রণােবণ এবং হ কালচার সার ও িষ িশণ ইনিউট কায ম
পিরদশ ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সকল ণীর 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 িকরণ
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 স¤সারণ, িষঋণ িেত ষকেদর সহায়তা দান।
৯. সসারণ কম ও ষকেদর িশণ ও দতা িকরণ।
১০. িষর উয়েন নারীেক স¤করণ;
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)  জারদারকরন।
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।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

ধান ধান খা শের
পয াতা

উৎপািদত চাল মঃ টন ২৮১৩৪৫৭ ২৯৪৭০৭৬ ২৯৫০৫০০ ২৯৫৫৭৫০ ২৯৫৮৫০০ িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবনা, িবএিডিস, এসিসএ িডএই ও িবিবএস যৗথ িতেবদন

উৎপািদত গম মঃ টন ৪৪ ১৩৩৪ ১৩৩৫ ১৩৩৮ ১৩৪০ িবএআরআই, এসিসএ, িবনা, িডএই ও িবিবএস যৗথ িতেবদন

উৎপািদত া মঃ টন ১৪০৩০ ১৬৮৬২ ১৬৯০০ ১৬৯৫০ ১৬৯৭৫ িবএআরআই, এসিসএ, িবনা, িডএই ও িবিবএস যৗথ িতেবদন

উৎপািদত আ মঃ টন ১১২৬১০ ১২৬৩৭৯ ১২৬৫০০ ১২৬৬০০ ১২৬৬৫০ িবএআরআই, িবএিডিস, িবিভ কাািন িডএই ও িবিবএস যৗথ িতেবদন

উৎপািদত সবিজ মঃ টন ১৭৩১৬৬৫ ১৯৯৪৩২৪ ১৯৯৪৫০০ ১৯৯৪৭৫০ ১৯৯৪৮০০ িবএআরআই, িবএিডিস, িবিভ কাািন িডএই ও িবিবএস যৗথ িতেবদন

িষর আিনকায়ন সরবরাহত িষ যপািত সংা ৫৪ ১৩২ ১৩৫ ১৩৮ ১৪০
িশ মণালয়, িবএিডিস, িবএআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস

িডএইর িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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 ৪৫৮৬০ ৫৯৩২৩ ৪৫৯০০ ৪১৩১০ ৩৬৭২০ ৩২১৩০ ২৭৫৪০ ৪৫৯৫০ ৪৬০০০

[১.১.২] ািপত দশ নী সমি সংা ৫ ১৭২২৭ ৩৬৫৩৬ ২৮৫০০ ২৫৬৫০ ২২৮০০ ১৯৯৫০ ১৭১০০ ২৮৫৫০ ২৮৫৮০

[১.১.৩] িশিত কম কতা সমি সংা ৩ ১৪০১ ১১২৯ ১০১৫ ৯১৪ ৮১২ ৭১০ ৬০৯ ১০১৮ ১০২০

[১.১.৪] মিনটিরংত িষ
সসারণ কায ম

সমি সংা ২ ০০ ০০ ৫ ৪ ৩ ০ ০ ৬ ৭

[১.১.৫] উুকরণ মন সমি সংা ২ ৩০ ৪৭ ৩৫ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ৩৬ ৩৭

[১.১.৬] আেয়ািজত
সিমনার/ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ৩৮ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.১.৭] আেয়ািজত মাঠ
িদবস/চাষী র্যালী

সমি সংা ১ ১৭২৮ ২৪১১ ১৭৩৫ ১৫৬১ ১৩৮৮ ১২১৫ ১০৪১ ১৭৩৮ ১৭৪০

[১.১.৮] সমলয় চাষাবাদ
দশ নী

সমি সংা ১ ০০ ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.২] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.২.১] আইিপএম ও
আইিসএম িবষেয় িশিত
ষক

সমি সংা ১ ৭৩৪৫ ৩০৮৬ ১৯০০ ১৭১০ ১৫২০ ১৩৩০ ১১৪০ ১৯১৫ ১৯২০

[১.২.২] আইিপএম ও
আইিসএম িবষেয় িশিত
কম কতা

সমি সংা ১ ৬৬ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪২ ৪৫

[১.৩] িষ িবষেয়
ই-ত সবা দান

[১.৩.১] িষ িবষয়ক এপস
বহাের ষকেদর উুকরণ

সমি সংা ৩ ০০ ৬৬৯৭৭ ৭০৮৫০ ৬৩৭৬৫ ৫৬৬৮০ ৪৯৫৯৫ ৪২৫১০ ১০৬২৭৫ ১১৩৩৬০

[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 ০০ ৩৬৬১ ৩৮৫০ ৩৪৬৫ ৩০৮০ ২৬৯৫ ২৩১০ ৩৯০০ ৩৯৫০

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

সমি মঃটন ২ ৯১৯ ১৯১.৪ ১১৫ ১০৪ ৯২ ৮১ ৬৯ ১২০ ১২৫

[২.১.৩] ষক পয ােয়
উৎপািদত গম বীজ

সমি মঃটন ১ ০৪ ৩.১৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৯ ১০

[২.২] মানস
সার সরবরাহ
কায ম বাপনা

[২.২.১] বসরকারী পয ােয়
তকীর আওতায় ফসেফক
ও পটাশ সােরর দিললপ
রণ

সমি মঃটন ৫ ০০ ০০ ৬০০০০০ ৫৪০০০০ ৪৮০০০০ ২০৪০০০ ৩৬০০০০ ৬০২০০০ ৬০৩০০০

[২.২.২] ইউিরয়া ও নন
ইউিরয়া সােরর বাৎসিরক
চািহদা িনপন

সমি মঃটন ৫ ০০ ০০ ২৫০৫৫৮ ২২৫৫০৩ ২০০৪৪৭ ১৭৫৩৯১ ১৫০৩৩৫ ২৫০৬৫০ ২৫০৭০০

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

[২.৩.১] িজববষ  উপলে
উয়ন সহায়তায় সরবরাহত
িষ যপািত

সমি সংা ৫ ৫৪ ১৩২ ১৩৫ ১২৬ ১১৭ ১০৮ ৯৯ ১৩৮ ১৪০

[২.৪] -উপির
পািনর বহার
উৎসািহত করার
জ পািন সংরণ,
 সচ কায ম
সসারণ

[২.৪.১] ািপত সালার
ােনল  সচ য

সমি সংা ১ ১৫০ ০১ ০৫ ০৪ ০৩ ০০ ০০ ০৫ ০৫

[২.৪.২] কম কতােদর
পিরদিশ ত ািপত সালার
ােনল সচ য

সমি সংা ১ ০০ ০০ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০০ ০৩ ০৩



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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 জীবা
সােরর বহার
জনিয়করণ

[৩.১.১] িশিত ষক সমি সংা ৫ ২৪৭৬৬ ৩২১৮ ১৭৩০ ১৫৫৭ ১৩৮৪ ১২১১ ১০৩৮ ১৭৪০ ১৭৫০

[৩.১.২] ািপত
কো/ভািম কো প

সমি মঃটন ৩ ২৪২৯৬ ৪৪৫৭৬ ৪৫০০০ ৪০৫০০ ৩৬০০০ ৩১৫০০ ২৭০০০ ৪৫৫০০ ৪৫৮০০

[৩.১.৩] উৎপািদত
কো/ভািম কোের
পিরমান

সমি মঃটন ২ ৯২৭১ ১২১৮২ ১২৫০০ ১১২৫০ ১০০০০ ৮৭৫০ ৭৫০০ ১২৬৫০ ১২৭০০

[৪]
কম বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন ও
রণােবণ
এবং হ কালচার
সার ও িষ
িশণ
ইনিউট
কায ম
পিরদশ ন

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 
উোা

সমি সংা ২ ০০ ০০ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০২ ০২

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

সমি সংা ২ ০০ ০০ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০২ ০২

[৪.২] হ কালচার
সার ও িষ
িশণ
ইনিউটএর
কায ম

[৪.২.১] পিরদশ নত
হ কালচার সােরর কায ম

সমি সংা ৩ ০০ ০০ ১২ ১১ ১০ ০৮ ০৭ ১৫ ১৫

[৪.২.২] পিরদশ নত িষ
িশণ ইনিিউেটর কায ম

সমি সংা ৩ ০০ ০০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৮ ০৮



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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, ফয়াির ২৩, ২০২২

আিম, অিতির পিরচালক, অিতির পিরচালেকর কায ালয়, চাম, 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,
চাম-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

অিতির পিরচালক
অিতির পিরচালেকর কায ালয়, চাম

তািরখ

মহাপিরচালক
িষ সসারণ অিধদর

তািরখ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইএস এিকালচারাল ইনফরেমশন সািভ স

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

৩ এসআরিডআই সেয়ল িরেসােস স ডেভলপেম ইনিউট

৪ এসিসএ সীড সা িফেকশন এেজী

৫ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

৬ িডএএম িডপাট েম অব এিকালচারাল মােকং

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

৮ িবআরআরআই বাংলােদশ রাইস িরসাস  ইনিউট

৯ িবএআরআই বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

১০ িবএআরিস বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউিল

১১ িবএইউ বাংলােদশ এিকালচারাল ইউিনভািস 

১২ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচার ডেভলপেম কেপ ােরশন

১৩ িবএমিডএ বের মালপারপাস  ডেভলপেম অথির

১৪ িবেজআরআই বাংলােদশ ট িরসাচ  ইনিউট

১৫ িবনা বাংলােদশ ইনিউট অব িনউিয়ার এিকালচার

১৬ ি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 উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর
িশেনর িচ, ষেকর হািজরা তািলকা,
উপেজলাওয়ারী িবভাজন

[১.১.২] ািপত দশ নী উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর
ষেকর তািলকা/াথিমক িতেবদন, উপেজলাওয়ারী
িবভাজন

[১.১.৩] িশিত কম কতা উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর
িশেনর িচ, জলা/উপেজলাওয়ারী কম কতা
িবভাজন

[১.১.৪] মিনটিরংত িষ সসারণ কায ম অিতির পিরচালেকর দর, িডএই, চাম পিরদশ ন িতেবদন

[১.১.৫] উুকরণ মন উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর সিমনার/ওয়াকশেপর িচ ও হািজরা

[১.১.৬] আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশপ উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর উুকরণ মেণর িচ ও হািজরা

[১.১.৭] আেয়ািজত মাঠ িদবস/চাষী র্যালী উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর মাঠ িদবেসর িচ ও হািজরা

[১.১.৮] সমলয় চাষাবাদ দশ নী উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর ষেকর তািলকা

[১.২] িনরাপদ ফসল বাপনা
[১.২.১] আইিপএম ও আইিসএম িবষেয় িশিত ষক উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর

িশেনর িচ, ষেকর হািজরা তািলকা,
উপেজলাওয়ারী িবভাজন

[১.২.২] আইিপএম ও আইিসএম িবষেয় িশিত কম কতা উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর
িশেনর িচ, জলা/উপেজলাওয়ারী কম কতা
িবভাজন

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত সবা
দান

[১.৩.১] িষ িবষয়ক এপস বহাের ষকেদর উুকরণ উপ পরিচালকের দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর
ক পয ােয় পরামশ দানকারী ষেকর তািলকা
রিজার

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

[২.১.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ উপ পরিচালকের দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর সংরিত বীেজর ষেকর তািলকা িতেবদন

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা বীজ উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর সংরিত বীেজর ষেকর তািলকা িতেবদন

[২.১.৩] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর সংরিত বীেজর ষেকর তািলকা িতেবদন

[২.২] মানস সার সরবরাহ
কায ম বাপনা

[২.২.১] বসরকারী পয ােয় তকীর আওতায় ফসেফক ও পটাশ সােরর
দিললপ রণ

অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িডএই
মণালেয় রণত িবিভ কাািনর নামসহ
িতেবদন

[২.২.২] ইউিরয়া ও নন ইউিরয়া সােরর বাৎসিরক চািহদা িনপন উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর চািহদা িনপেনর িচ

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

[২.৩.১] িজববষ  উপলে উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ যপািত উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর িবতরণত যপািতর ষেকর তািলকা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৪] -উপির পািনর বহার
উৎসািহত করার জ পািন
সংরণ,  সচ কায ম
সসারণ

[২.৪.১] ািপত সালার ােনল  সচ য উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর ষক তািলকা

[২.৪.২] কম কতােদর পিরদিশ ত ািপত সালার ােনল সচ য উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর পিরদশ ন িতেবদন

[৩.১] জবসার, সজসার ও
জীবা সােরর বহার
জনিয়করণ

[৩.১.১] িশিত ষক উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর
িশেনর িচ, ষেকর হািজরা তািলকা,
উপেজলাওয়ারী িবভাজন

[৩.১.২] ািপত কো/ভািম কো প উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর ষেকর নােমর তািলকা/িতেবদন

[৩.১.৩] উৎপািদত কো/ভািম কোের পিরমান উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর ষেকর নােমর তািলকা/িতেবদন

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

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

উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর উোার তািলকা

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

উপ পিরচালেকর দর, চাম/কবাজার/নায়াখালী/ফনী/লীর উোার তািলকা

[৪.২] হ কালচার সার ও িষ
িশণ ইনিউটএর কায ম

[৪.২.১] পিরদশ নত হ কালচার সােরর কায ম অ, িষ িশণ ইনিউট, চাম/নায়াখালী িশণাথর তািলকা

[৪.২.২] পিরদশ নত িষ িশণ ইনিিউেটর কায ম অ, িষ িশণ ইনিউট, চাম/নায়াখালী পিরদশ ন িতেবদন
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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 িশিত কম কতা বাংলােদশ লাক শাসন িশণ ক (িবিপএিস) দািরক যাগােযাগ

িভি, তািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন সময়মত চািহদা অযায়ী মানস বীজ সরবরাহ

িভি, তািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা বীজ বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন সময়মত চািহদা অযায়ী মানস বীজ সরবরাহ

িভি, তািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন সময়মত চািহদা অযায়ী মানস বীজ সরবরাহ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


