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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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এবং

মহাপিরচালক, িষ সসারণ অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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:

িষ সসারণ অিধদেরর আওতায় দেশর চৗ অেলর মে ময়মনিসংহ অল অতম। সেরজিমন উইং এর কায মসহ
বাবায়েনর জ এই অল সকল নীর ষকেদর জ লাগসই ও টকসই উত িষ ি িবােরর এ মহান দািয় পালন কের যাে।
মাসমান চাষেযা জিম থেক মবধ মান জনেগাির খা ও ি চািহদা রেণর লে খাে য়ংসণ তা অজেনর ধারাবািহকতা
রা করা বড় চােল হেলও ষকেদর চািহদা  অযায়ী  ি হােরর মােম িবগত িতন বছের চাল,  গম, া,  আ ও শাক-সীর
উৎপাদন ি করেত সম হেয়েছ। সসারণ কায ম জারদারকরেণর মােম িবগত িতন বছের এ অেল চােলর মাট উৎপাদন হেয়েছ
১৩৫.৪২৪ ল মঃ টন এবং ২০২০-২১ ইং অথ  বছের মাট খা শ (চাল+গম+ভা) উৎপাদন হেয়েছ ৪৭.২৩ ল মঃ টন। খা শ
উৎপাদেন য়ংসণ তা অজেনর লে িবিভ ফসেলর আিনক ও ঘাত সিহ জাত, পািন সায়ী ি, ষম মাায় সার বহার,
পািচ ং, আিনক চাষাবাদ, মানস বীজ উৎপাদন ও সংরণ, মার া রায় জব ও সজ সার তরী ও বহার ি ইতািদ ি
সসারেণ সাফ অিজত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশ িত বছর চাষেযা জিম াস পাওয়ায় মবধ মান জনেগাির খা ও ি চািহদা রণােথ  টকসই ফসল উৎপাদন িনিতকরণ,
জলবাগত পিরবতন জিনত িঁক মাকােবলা ও েয াগণ  এলাকায় চািহদা িভিক ি সসারণ, জিমর া, উব রতা শি রার
মােম জিমর উৎপাদনশীলতা ি, পেজািনং, সচ কােয  -গভ পািনর বহার কিমেয় -উপির পািনর দ বহার, ষম মাায় ও
দভােব সারসহ অা উপকরণ বহার িনিতকরণ, খামার যাীিককরণ, ত ও সহেজ ি সসারেণ ই-িষ বতন, গেবষণা-
সসারণ-ষক  সময়  সাধন  শিশালীকরণ,  িষেত  নারীর  সৃকরণ  এবং  সসারণ  কমর  দতা  উয়ন  এবং  ষক/ষানীেদর
িগত ান ও দতা িকরণ িষর উয়েন বড় চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

এসিডিজ এর ২ নর অভী বাবায়ন িনিতকরেণর জ ২০৩০ সােলর মে উংপাদনশীলতা িন করার লে িবিভ ফসেলর আিনক
উফলনশীল ও হাইিড জাত সসারণ, মার া রা ও সার বাপনা, পিরেবশ বাব ি সসারণ, জলবাগত পিরবতেনর
কারেন সা েয াগবণ এলাকায় উপেযাগী িষ ি সসারণ, সচ কােয  -উপির ও ির পািনর দ বহার, ষক পয ােয়
মানস  বীজ  উৎপাদন,  সংরণ  ও  িবতরণ,  মানস  ও  রপতানীেযা  ফল,  সবজী  চাষ  এলাকা  সসারণ,  বসতবািড়র  আিনার
কায কর বহার, শ িবােস ডাল, তল, মসলা ও সবজী জাতীয় ফসল অ কের ফসেলর বখীতা এবং িনিবড়তা ি, ”বাংলােদশ
াপ”  চনা  এবং  বাবায়েনর  মােম  িনরাপদ  খা  উৎপাদন,  সসারণ  কমর  িগত  ান  ও  দতা  উয়ন,  ষক/ষাণীেদর
িগত ান িকরণ, ত ি িবাের ই-িষ বতন, খামার যাীকীকরণ, াচার কৗশল ণয়ন ও বাবায়েনর মােম আিথ ক
বাপনা উয়ন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সসারণ কাযম জারদারকরণের মােম ২০২১-২২ অথ বছের চােল মাট উৎপাদন লমাা ৪৫.৪৬ ল ম:টন
লাগসই আিনক ির উপর ৬৮ হাজার ষক ষাণীেক িশণ দান।
আিনক ির উপর ১৮০০ জন সসারণ কমেক িশণ দান।
আিনক জাত ও ি সসারেণ ৩২০০০ দশ নী াপন।
কািভড-১৯ মাকােবলায় খাপ/িষজাতপ/নাস াির বসা/বীজ উৎপাদেন ১জন নারী িয়াজাতকারী/উোা ি।
উয়ন সহায়তার মােম ৩০০ িষ যপািত িবতরণ।
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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, ময়মনিসংহ

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)

”ফসেলর টকসই ও লাভজনক উৎপাদন”

১.২ অিভল (Mission)
”টকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন ি িনিতকরেণর লে দ, ফল, িবেকীত, এলাকািনভর, চািহদািভিক এবং
সমিত িষ সসারণ সবা দােনর মােম সকল িণর ষেকর ি ান ও দতা িকরণ”

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা িকরণ।
২. িষ উপকরেণর সহজলভতা ও সরবরাহ িকরণ।
৩. কেম  গিতশীলতা িেত মিনটিরং জারদারকরণ।
৪. কম  বাপনায় পশাদাির ও সমতার উয়ন।
৫. মার া রায় বাপনার 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. িষ সসারণ কম ও ষকেদর িগত ান ও দতা ির মােম আিনক ি সসারণ কায ম হণ ।
২. গেবষণা িতােনর সােথ সময় জারদারকরণ ।
৩. িষ সংি িবিভ িতােনর সােথ সময় সাধন।
৪.  িষ  উপকরণ  (সার  ও  বালাইনাশক)  সরবরাহ  িনিকতকরেণর  লে  িবিসআইিস  অেমািদত  সার  িডলার  িনেয়ােগ
সহায়তা দান, চরা সার িবেতা ও বালাইনাশক িডলার িনেয়াগ দান।
৫. আিনক ির উপর সসারণ কমেদর িশণ দান ।
৬. িষঋণ ািেত ষকেক সহায়তা দান, েয াগ মাকােবলা ও িষ নব াসন কায ম বাবায়ন করা।
৭. িষ উপকরেণর (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ িনিতকরণ ।
৮. িষ যাকীবরেণ সসারণ সবা জারদারকরণ ও উয়ন সহায়তার মােম যপািত িবতরণ।
৯. মার া রায় জব ও ষম সার বহার িনিতকরণ ।
১০. সচ এলাকা ি এবং পািন সায়ী ি বহাের ষকেদর উৎসািহতকরণ ।
১১.  শ  িবােস  ডাল,  তল,  মসলা,  া  ও  সবজী  জাতীয়  ফসল  অির  মােম  শের  বখীতা  ও  িনিবড়তা
িকরণ  ।
১২. ষমমাায় সার ও অা িষ উপকরেণর দ বহাের ষকেদরেক উৎসািহতকরণ/পরামশ  দান ।
১৩. ষক পয ােয় মানস বীজ উৎপাদন, সংরণ ও িবতরণ ।
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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

খা শের পয াতা

উৎপািদত চাল (কম সাদন চক-১.১.১,
১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫, ১.১.৬, ১.৩.১,
১.৩.২)

ল
ম.টন

৪৫.১২৪৩২ ৪৫.১৯১৭৫ ৪৫.৪৬৯৭৭ ৪৫.৪৮ ৪৫.৫০
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবআরআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা,
িবএইউ, এআইএস, িডএএম

িবিবএস ও িডএই’র
যৗথ িতেবদন

উৎপািদত গম(কম সাদন চক-১.১.১,
১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫, ১.১.৬, ১.৩.১,
১.৩.২)

ল
ম.টন

০.২২৪৬৫ ০.২৩৬৮০ ০.২৫৮৯৮ ০.২৫৯০০ ০.২৬০০০
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবআরআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা,
িবএইউ, এআইএস, িডএএম

িবিবএস ও িডএই’র
যৗথ িতেবদন

উৎপািদত া(কম সাদন চক-১.১.১,
১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫, ১.১.৬, ১.৩.১,
১.৩.২)

ল
ম.টন

১.৮৯৬০০ ১.৮১০২৫ ১.৯৭৬৬৫ ১.৯৮ ১.৯৯
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবআরআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা,
িবএইউ, এআইএস, িডএএম

িবিবএস ও িডএই’র
যৗথ িতেবদন

আ ও সী শের
পয াতা

উৎপািদত আ (কম সাদন চক-১.১.১,
১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫, ১.১.৬, ১.৩.১,
১.৩.২)

ল
ম.টন

৩.০২০৮০ ৩.৩৬০৪৫ ৩.৪৯৩৫০ ৩.৫০০ ৩.৬০০
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবআরআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা,
িবএইউ, এআইএস, িডএএম

িবিবএস ও িডএই’র
যৗথ িতেবদন

উৎপািদত সবিজ (কম সাদন চক-১.১.১,
১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫, ১.১.৬, ১.৩.১,
১.৩.২)

ল
ম.টন

১২.৫৪৬০০ ১৩.৫৬৪৫০ ১৪.৫৬৫০০ ১৪.৬৯৩ ১৪.৮৫৫
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবআরআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা,
িবএইউ, এআইএস, িডএএম

িবিবএস ও িডএই’র
যৗথ িতেবদন

ডাল জাতীয় ফসেলর
পয াতা

উৎপািদত ডাল জাতীয় ফসল(কম সাদন
চক-১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪,,১.১.৫,
১.১.৬, ১.৩.১, ১.৩.২)

ল
ম.টন

০.০২২৬৫ ০.০২৪৬০ ০.০২৬৮০ ০.০২৮০০ ০.০৩০০০
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবআরআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা,
িবএইউ, এআইএস, িডএএম

িবিবএস ও িডএই’র
যৗথ িতেবদন

িষর আিনকায়ন
সরবরাহত িষ যপািত(কম সাদন চক-
২.২.১)

সংা ১৭৮ ২০৩ ৩০০ ৩০০ ৩০০
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবআরআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা,
িবএইউ, এআইএস, িডএএম

িবিবএস ও িডএই’র
যৗথ িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৫:১৩ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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
িকরণ।

২৩

[১.১] উািবত জাত ও
ি ষক পয ােয়
সসারণ

[১.১.১] িশিত
ষক/ষাণী

সমি সংা ৩ ৮৭৯০৬ ৬৭৪৪০ ৬৮০০০ ৬৪৯৩৭ ৬১৮৭৫ ৫৮৮১২ ৫৫৭৫০ ৬৬০০০ ৬৭০০০

[১.১.২] ািপত দশ নী সমি সংা ৩ ২১১৭৪ ৩০০০০ ৩২০০০ ৩০৭৫০ ২৯৫০০ ২৮২৫০ ২৭০০০ ৩২৫০০ ৩৩০০০

[১.১.৩] িজব বষ  উপলে
ািপত সমলেয় দশ নী

সমি সংা ৩ ০ ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ১০

[১.১.৪] িশিত কম কতা সমি সংা ২ ১৯৪৫ ২১৫০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ১২৫০ ২৪০০ ২৫০০

[১.১.৫] মিনটিরংত িষ
সসারণ কায ম

সমি সংা ২ ০ ০ ৪০ ৩৭ ৩৪ ৩১ ২৮ ৪২ ৪৪

[১.১.৬] মাঠ িদবস সমি সংা ২ ১৪৪২ ১৩৮৫ ১৫০০ ১৪২৫ ১৩৫০ ১২৭৫ ১২০০ ১৫৫০ ১৬০০

[১.১.৭] আেয়ািজত
সিমনার/ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ১৬ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০

[১.২] িষ িবষেয় ই-
ত সবা দান

[১.২.১] অনলাইন সার
পািরশ হেণ ষকেদর
উুকরণ

সমি সংা ২ ০ ০ ৩৫০০ ৩২০০ ২৯০০ ২৬০০ ২৩০০ ৩৬০০ ৩৭০০

[১.২.২] িষ িবষয়ক এপস
বহাের ষকেদর উুকরণ

সমি সংা ২ ০ ৯৫০০০ ৭০০০০ ৬৯৫০০ ৬৯০০০ ৬৮৫০০ ৬৮০০০ ৭২০০০ ৭৪০০০

[১.২.৩] িষ আবহাওয়া
িবষয়ক েদ বাতা দান

সমি সংা ২ ৩১২৪ ৫০৩০ ৫০৩০ ৪৬০০ ৪১৭০ ৩৭৪০ ৩৩১০ ৫১৫০ ৫৭০০

[২] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ।

১৫

[২.১] মানস
সার/বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.১] যাচাইত সােরর
ননা

সমি সংা ৩ ০ ০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৫০ ২৫০ ৩০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৫:১৩ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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 

[২.১.২] নবায়নত
বালাইনাশক পিরেবশক
লাইেস

গড় % ৩ ০ ০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০

[২.১.৩] পিরদশ নত সার ও
বারাইনাশেকর দাকান

সমি সংা ৩ ০ ০ ২০ ১৭ ১৪ ১১ ৮ ২২ ২৫

[২.২] কািভড-১৯
মাকােবলায় িষ
খােত দ েণাদনার
আওতায় কায ম হন

[২.২.১] িজব বষ  উপলে
উয়ন সহায়তায় সরবরাহত
িষ যপািত

সমি সংা ৩ ২২৭ ১৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৩০০ ৩০০

[২.৩] ি ও
কািরগির সহায়দা
দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ
এবং কম সংান ি

[২.৩.১] কািভড- ১৯
মাকােবলায়
খাপ/িষজাত
প/নাস ারী বসা/বীজ
উৎপাদেন  নারী
িয়াজাতকারী/উোা

সমি সংা ৩ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ৩

[৩] কেম 
গিতশীলতা
িেত মিনটিরং
জারদারকরণ।

১২

[৩.১] জলা দর
পিরদশ ন

[৩.১.১] কাশ বিহ তদারিক সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.১.২] ক বিহ তদারিক সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.১.৩] িশণ মাারেরাল
তদারিক

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.১.৪] ি কলাম রিজার
তদারিক

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.২] উপেজলা দর
পিরদশ ন

[৩.২.১] কাশ বিহ তদারিক সমি সংা ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[৩.২.২] ক বিহ, বরা ও
িবল ভাউচার তদারিক

সমি সংা ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[৩.২.৩] িশণ
মাারেরাল তদারিক

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪
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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 

[৩.২.৪] েণাদনা ও নব াসন
মাারেরাল তদারিক

সমি সংা ১ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ২ ২

[৩.৩] ক পিরদশ ণ

[৩.৩.১] এস এ এ ও ডােয়রী
পরীিবণ

সমি সংা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩

[৩.৩.২] দশ নী রিজার
পরীিবণ

সমি সংা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩

[৩.৩.৩] দশ নী মাঠ
পিরদশ ন

সমি সংা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩

[৩.৩.৪] ষক সাাত ও
পরামশ  দান

সমি সংা ১ ০ ০ ২৭২ ২৬২ ২৫২ ২৪২ ২৩২ ২৯০ ৩০০

[৪] কম 
বাপনায়
পশাদাির ও
সমতার
উয়ন।

১০

[৪.১] আিলক িষ
ি সসারণ
কিমর সভা আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত আিলক
িষ ি সসারণ
কিমর সভা

সমি সংা ৫ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩

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

[৪.২.১] দানত িশন সমি সংা ৫ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ৫

[৫] মার া
রায়
বাপনার
উয়ন ও
রণােবণ।

১০

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

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

সমি স!া ৪ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ০

[৫.১.২] ািপত সালার
ােনল  সচয

সমি স!া ৩ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ০ ০

[৫.২] ি ও
কািরগির সহায়দা
দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ
এবং কম সংান ি

[৫.২.১] কািভড- ১৯
মাকােবলায় জব সার ও
ভািম  কো িবষেয় 
উোা

সমি স!া ৩ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ২ ৩
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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
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আিম, অিতির পিরচালক, অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, ময়মনিসংহ, 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, ময়মনিসংহ-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, ময়মনিসংহ

তািরখ

মহাপিরচালক
িষ সসারণ অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইএস এিকালচারাল ইনফরেমশন সািভ স

২ এনএিপিড াশনাল একােডিম ফর ািনং এা ডেভলপেম

৩ এসআরিডআই সেয়ল িরেসাস  ডেভলপেম ইনিউট

৪ এসএআরএস জাতীয় এিকালচারাল গেবষণা িসেম

৫ এসিসএ সীড সা িফেকশন এেজী

৬ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

৭ িডএএম িডপাট েম অব এিকালচারাল মােকং

৮ নাটা াশনাল এিকালচারাল িনং একােডমী

৯ িবআরআরআই বাংলােদশ রাইস িরসাচ  ইনিউট

১০ িবএআরআই বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

১১ িবএআরিস বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  কাউিল

১২ িবএইউ বাংলােদশ এিকালচারাল ইউিনভারিস

১৩ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচারাল ডেভলপেম কেপ ােরশন

১৪ িবএমিডএ বের মালপারপাস  ডেভলপেম অথির

১৫ িবেজআরআই বাংলােদশ ট িরসাচ  ইনিউট

১৬ িবনা বাংলােদশ ইনিউট অব িনউিয়ার এিকালচার

১৭ িসিপইউ সাল িকউরেম টকিনকাল ইউিনট
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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 ও ি ষক পয ােয় সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক/ষাণী উপপিরচালেকর কায ালয় িশেণর িচ, ষক তািলকা

[১.১.২] ািপত দশ নী উপপিরচালেকর কায ালয় ষক তািলকা

[১.১.৩] িজব বষ  উপলে ািপত সমলেয় দশ নী উপপিরচালেকর কায ালয় ষক তািলকা

[১.১.৪] িশিত কম কতা আিলক কায ালয় িশেণর িচ, কম কতার তািলকা

[১.১.৫] মিনটিরংত িষ সসারণ কায ম আিলক কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

[১.১.৬] মাঠ িদবস উপপিরচালেকর কায ালয় িচ

[১.১.৭] আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশপ আিলক কায ালয় সিমনার/ওয়াকশেপর িচ, হািজরা

[১.২] িষ িবষেয় ই-ত সবা দান

[১.২.১] অনলাইন সার পািরশ হেণ ষকেদর উুকরণ উপপিরচালেকর কায ালয় পরামশ  হণকারী ষক তািলকা

[১.২.২] িষ িবষয়ক এপস বহাের ষকেদর উুকরণ উপপিরচালেকর কায ালয় পরামশ  হণকারী ষক তািলকা

[১.২.৩] িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদ বাতা দান উপপিরচালেকর কায ালয় পরামশ  হণকারী ষক তািলকা

[২.১] মানস সার/বালাইনাশক সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.১] যাচাইত সােরর ননা উপপিরচালেকর কায ালয় িতেবদন

[২.১] মানস সার/বালাইনাশক সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.২] নবায়নত বালাইনাশক পিরেবশক লাইেস উপপিরচালেকর কায ালয় িতেবদন

[২.১.৩] পিরদশ নত সার ও বারাইনাশেকর দাকান আিলক কায ালয় িতেবদন

[২.২] কািভড-১৯ মাকােবলায় িষ খােত দ
েণাদনার আওতায় কায ম হন

[২.২.১] িজব বষ  উপলে উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ যপািত উপপিরচালেকর কায ালয় ষক তািলকা

[২.৩] ি ও কািরগির সহায়দা দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

[২.৩.১] কািভড- ১৯ মাকােবলায় খাপ/িষজাত প/নাস ারী বসা/বীজ উৎপাদেন
 নারী িয়াজাতকারী/উোা

উপপিরচালেকর কায ালয় উোার তািলকা

[৩.১] জলা দর পিরদশ ন

[৩.১.১] কাশ বিহ তদারিক আিলক কায ালয় পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা

[৩.১.২] ক বিহ তদারিক আিলক কায ালয় িতেবদন

[৩.১.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক আিলক কায ালয় িতেবদন

[৩.১.৪] ি কলাম রিজার তদারিক আিলক কায ালয় িতেবদন

[৩.২] উপেজলা দর পিরদশ ন

[৩.২.১] কাশ বিহ তদারিক আিলক কায ালয় পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা

[৩.২.২] ক বিহ, বরা ও িবল ভাউচার তদারিক আিলক কায ালয় পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা

[৩.২.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক আিলক কায ালয় পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা
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কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৩.২] উপেজলা দর পিরদশ ন [৩.২.৪] েণাদনা ও নব াসন মাারেরাল তদারিক আিলক কায ালয় পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা

[৩.৩] ক পিরদশ ণ

[৩.৩.১] এস এ এ ও ডােয়রী পরীিবণ আিলক কায ালয় পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা

[৩.৩.২] দশ নী রিজার পরীিবণ আিলক কায ালয় পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা

[৩.৩.৩] দশ নী মাঠ পিরদশ ন আিলক কায ালয় পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা

[৩.৩.৪] ষক সাাত ও পরামশ  দান আিলক কায ালয় পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা

[৪.১] আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা
আেয়াজন

[৪.১.১] আেয়ািজত আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা আিলক কায ালয় সভার প. কায িববরনী

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

[৪.২.১] দানত িশন আিলক কায ালয় িশনাথ মেনানয়ন প

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

[৫.১.১] কম কতােদর পিরদিশ ত ািপত সালার ােনল সচ য আিলক কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

[৫.১.২] ািপত সালার ােনল  সচয উপপিরচালেকর কায ালয় েপর তািলকা

[৫.২] ি ও কািরগির সহায়দা দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

[৫.২.১] কািভড- ১৯ মাকােবলায় জব সার ও ভািম  কো িবষেয়  উোা উপপিরচালেকর কায ালয় 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
কম কতা-কম চারীেদর দতা ি সংা কায ম দানত িশন াশনাল একােডিম ফর ািনং এ ডেভলপেম দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত ও ি ষক পয ােয় সসারণ ািপত দশ নী বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত ও ি ষক পয ােয় সসারণ আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশপ বাংলােদশ পরমা িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত ও ি ষক পয ােয় সসারণ ািপত দশ নী বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত ও ি ষক পয ােয় সসারণ িশিত কম কতা জাতীয় িষ িশণ একােডিম দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত ও ি ষক পয ােয় সসারণ ািপত দশ নী বাংলােদশ পরমা িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত ও ি ষক পয ােয় সসারণ িশিত কম কতা বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা বাংলােদশ পরমা িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা আেয়াজন আেয়ািজত আিলক িষ ি সসারণ কিমর সভা িকা সদ উয়ন ইনিউট দািরক যাগােযাগ

কম কতা-কম চারীেদর দতা ি সংা কায ম দানত িশন জাতীয় িষ িশণ একােডিম দািরক যাগােযাগ

কম কতা-কম চারীেদর দতা ি সংা কায ম দানত িশন সাল িকউরেম টকিনকাল ইউিনট দািরক যাগােযাগ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৫:১৩ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


