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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

মবধ মান জনেগাীর খা চািহদা রেণর লে িষ সসারণ অিধদর ষকেদর মে উত ি হােরর মােম ফসেলর
উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা িেত কায ম পিরচালনা করেছ। সসারণ কায ম জারদারকরেণর মােম িবগত ৩ বছের চােলর মাট
উৎপাদন  হেয়েছ  ১০৩২.২৮  (৩৪৭.১০+৩৪৭.১২+৩৩৮.০৬)  ল ম.টন।  মাট  খাশের (চাল+গম+া)  উৎপাদন  হেয়েছ  ১১৫৯.৩৪
ল ম.টন । ষক পয ােয ি হােরর লে ৪.৯৩ ল দশ নী াপন করা হেয়েছ। লাগসই আিনক ির উপর মাট ২১.৭৬ ল
ষক/ষাণীেক  িশণ  দান  করা  হেয়েছ,  যার  ৩৮%  নারী  ।  িনরাপদ  খা  উৎপাদন,  িয়াজাতকরণ  ও  উৎপািদত  পের  
বাজারজাতকরেণর লে  ৩২৭২ ষক প/ষক াব  গঠন করা  হেয়েছ।  এছাড়া  মার া  রায় জব সােরর  উৎপাদন ও বহার
িকরণকে ষক পিরবােরর বসত িভটায় ও পাবত এলাকায় ২২.৩৬ ল কো/ভািম  কো সােরর প াপন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

মাসমান চাষেযা জিম থেক বিধ  জনগেণর জ খা উৎপাদন ও ষম খাের যাগান িনিতকরণ, জিমর া ও উব রা শি
রার মােম মার উৎপািদকা শি ি, দিণােলর িষর উয়ন, -গভ পািনর বহার কিমেয় -উপির পািনর দ বহার,
ফসল সসারেণ ত ই-িষ বতণ, ফসেলর সংগিনেরাধ বা শিশালীকরণ, জলবা পিরবতনজিনত িঁ◌ক মাকােবলা, ষক-
গেবষণা-সসারণ  সময়  বা  শিশালীকরণ,  িষ  সসারেণ  নারীর  সৃায়ন  এবং  দতা  িকরণ,  দ  িষ  িমক  তা
রীকরণ,টকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন ি িনিতকরণ এবং সকল িনর ষকেদর চািহদািভিক িষ সসারণ সবা দােনর
মােম ি ান ও দতা িকরণ িষর উয়েন ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

মার া রা ও সার বাপনা, জলবা পিরবতেনর কারেণ সা িত এলাকার উপেযাগী িষ ি উাবন ও সসারণ, সচ
দতা িকরণ, চাষী পয ােয় ণগত মানস বীজ উৎপাদন, সংরণ ও িবতরণ, মানস ও রানীেযা ফল ও সবিজ চাষ এলাকা
সসারণ, শহর-উান পিরকনা নয়ন ও বাবায়ন, বািড়র ছেদ ফল ও সবিজ চােষ উুকরণ, পিরণ  ি চািহদা মটােত
বসতবাড়ীেত িমর কায কর বহােরর কৗশলগত পিরকনা হণ এবং বাবায়ন, উ- ফসেলর চাষাবােদর মােম ফসেলর বখীতা
ও িনিবড়তা িকরণ, “বাংলােদশ-াপ” চলন এবং বাবায়েনর মােম িনরাপদ খা উৎপাদন, সচকােয  -গভ পািনর বহার
কিমেয়  -উপির  পািনর  দ  বহার,িষ  সসারণ  সংি  সকল  সংার  ভৗত  অবকাঠােমা  উয়নসহ  মানবসদ  উয়ন  ও
বাপনা, মাঠ মিনটিরং বার উয়ন, িষ সসারেণর সব ের ই-িষ বাবায়ন, িষেত খামার যািকীকরেণর সািব ক উয়ন ও
বাবায়ন; িষ িশণ ইনিউট শিশালীকরেণর মােম িষ িডোমা িশার মান উয়ন।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

- সসারণ কায ম জারদারকরেণর মােম মাট ৩৫৭.৫৫ ল ম.টন চাল উৎপাদন;
- খাশ (চাল+গম+া) উৎপাদন মাট ৪০৮.৫৫ ল ম.টন;
- লাগসই আিনক ির উপর ৭.৫ ল ষক/ষাণীেক িশণ দান;
- আিনক জাত ও ির সসারেণ ২.৪৫ ল দশ নী াপন;
-  জিমেত  জব  সার  েয়াগ  উৎসািহতকরেণ  ১৪৮০০  জন  ষকেক  িশণ  এবং  ষেকর  বসত  িভটায়  ৭.৬০  ল  কো/
খামারজাত সার/ভ ািম কো সােরর প এবং ৬৫০০  সজ সােরর দশ নী াপন ; এবং
- উয়ন সহায়তার মােম ৫৩৫৫ ি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-

মহাপিরচালক, িষ সসারণ অিধদর

এবং

সিচব, িষ মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন
ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ 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, িবেকিত, এলাকািনভর, চািহদািভিক এবং
সমিত িষ সসারণ সবা দােনর মােম সকল ণীর ষকেদর ি ান ও দতা িকরণ

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা িকরণ
২. িষ -সদ বাপনার উয়ন ও রণােবণ
৩. িষ উপকরেণর সহজলভতা ও সরবরাহ িকরণ
৪. কম  বাপনায় পশাদারীের উয়ন
৫. িষিভিক কািরগরী িশা বাবায়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ষেকর মােঝ উত ও চিলত লাগসই িষ ি সসারণ এবং সসারণ কম ও ষকেদর দতা িকরণ
২. িষ উপকরেণর (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ িনিতকরেণ িষ উপকরণ সহায়তা কাড  িবতরণ এবং
কীটনাশক,  রাসায়িনক  সার  ইতািদর  মান  িনয়ণ  ও  ষম  বহার  িনিতকরণ
৩. মার া রায় জব সােরর (কো, ভািম  কো, সজসার) উৎপাদন ও বহার িকরণ
৪. পািন বাপনার মােম ফসল উৎপাদন এবং -উপির পািনর (Surface water) বহাের উৎসািহতকরণ
৫. ষক পয ােয় মান স বীজ উৎপাদন, সংরণ ও িবতরণ
৬. িষ ত ি উয়ন, উম িষ কায ম বতন ও িনরাপদ উৎপাদনম িষর জ ওচগ/ওঈগ দল গঠন
৭. িষর উয়েন নারীর সৃকরণ ও দতা িকরণ
৮.  উান  ফসল  সসারেণ  ফল  ও  সির  চারা  কলম  উৎপাদন  ও  িবতরণ,  উ  ফসেলর  উৎপাদন  িকরণ  এবং
িষপ আমদািন ও রািনকরেণ মান িনয়ণ
৯. জলবা পিরবতেনর সােথ সােথ িষ উৎপাদেন য িবপ ভাব তা মাকােবলায় ষকেদর েয়াজনীয় িষ ি ও
ঘাত সিহ জাত সসারণ, িষঋণ ািেত ষকেক সহায়তা দান, েয াগ মাকােবলা ও িষ নব াসন করা; এবং
১০. িষ যািকীকরেণ সসারণ সবা জারদারকরণ ও উয়ন সহায়তার মােম যপািত িবতরণ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

খা শের পয াতা

উৎপািদত চাল ল ম.টন ৩৩৮.০৫৭ ৩৫৬.৩৫ ৩৫৭.৫৫ ৩৫৮.০ ৩৫৮.৫
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

উৎপািদত গম ল ম.টন ১৩.১২ ১২.৮০ ১৩.০০ ১৩.২৫ ১৩.৫০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

উৎপািদত া ল ম.টন ৩৫.১৬ ৩৭.৫৭ ৩৮.০ ৩৮.৫ ৩৯.০ ল ম.টন

িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই,
িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই,
এসিসএ, িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

আ ও সি পয াতা

উৎপািদত আ ল ম.টন ১০২.১৬ ১০০.০০ ৯৮.০০ ৯৫.০০ ৯২.৫
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

উৎপািদত সি ল ম.টন ১৬০.৪২ ১৬২.৫৯ ১৬৪.৫ ১৬৫.৭ ১৬৭.৩
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

ডাল জাতীয় ফসেলর
পয াতা

উৎপািদত ডাল জাতীয়
ফসল

ল ম.টন ১০.২৬ ১০.৮১ ১০.৮৫ ১০.৮৬ ১০.৮৭
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ,
এআইএস, িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

তল বীজ ফসেলর
পয াতা

উৎপািদত তল বীজ
ফসল

ল ম.টন ১০.৫৯ ১১.৩৫ ১১.৪০ ১১.৪৫ ১১.৫০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

মসলা জাতীয় ফসেলর
পয াতা

উৎপািদত মসলা
জাতীয় ফসল

ল ম.টন ৩৫.৬০ ৩৬.১২ ৩৬.১৫ ৩৬.২০ ৩৬.২৫
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ,
এআইএস, িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

ফেলর পয াতা উৎপািদত ফল ল ম.টন ১১৫.৬০ ১২০.৩৬ ১২৫.১২ ১৩০.০০ ১৩৫.০০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

েলর পয াতা উৎপািদত ল ল ম.টন ৩০৬.১৫ ৩০৮.৪৯ ৩১৪.৩৬ ৩২০.০০ ৩২৫.০০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

শ জাতীয় ফসেলর
পয াতা

উৎপািদত পাট বল ৮২.৪২ ৮০.১২ ৮৮.৪০ ৮৮.৪৩ ৮৮.৪৫
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
িকরণ

৬০

[১.১] উািবত জাত এবং
ির সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক সমি
সংা
(ল)

১৫ ৭.২৫ ৭.৩০ ৭.৫ ৭.৪৫ ৭.৪ ৭.৩০ ৭.২৫ ৭.৫ ৭.৫৫

[১.১.২] জনিয় জাত ারা
ািপত দশ নী

সমি
সংা
(ল)

১০ ২.৩৮ ২.৩৯ ২.৪৫ ২.৪৩ ২.৪১ ২.৩৯ ২.৩৫ ২.৫ ২.৫৫

[১.১.৩] িশিত কম কতা সমি সংা ৫ ১৪০১৬ ২১৫০০ ২২০০০ ২১৮০০ ২১৬০০ ২১৪০০ ২১২০০ ২২৫০০ ২৩০০০

[১.১.৪] নন উািবত জাত
ারা ািপত দশ নী

সমি সংা ৪ ৮৭০৪৫ ৮৭৫০০ ৮৮০০০ ৮৭৮০০ ৮৭৬৫০ ৮৭৫০০ ৮৭০০০ ৮৮৫০০ ৮৯০০০

[১.১.৫] আেয়ািজত মাঠ
িদবস/চাষী র্যালী

সমি সংা ৩ ১৮৫০০ ১৮৬০০ ১৮৭০০ ১৮৪৭০ ১৮৬৩৫ ১৮৬০০ ১৮৫৫০ ১৮৭৫০ ১৮৮০০

[১.১.৬] িষ মলা সমি সংা ৩ ৫৩০ ৫৩৫ ৫৩৫ ৪৯৫ ৪৫৫ ৪১৫ ৩৭৫ ৫৩৫ ৫৩৫

[১.১.৭] উুকরণ মন সমি সংা ৩ ৪১০ ৪৩০ ৪৪৫ ৪৪০ ৪৩৫ ৪৩০ ৪১৫ ৪৫০ ৪৬০

[১.১.৮] সসািরত জাত
ও ি

সমি সংা ২ ১০ ১০ ১২ ১১ ১১ ৯ ৮ ১৪ ১৬

[১.১.৯] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ১৩০ ১৩৫ ১০২ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১০ ১২০

[১.২] িষ িবষেয় ই-
ত সবা দান

[১.২.১] গত ষক
প/াব

সমি সংা ২ ১১২০ ১১৩০ ১১৪০ ১১৩৬ ১১৩৩ ১১৩০ ১১২৫ ১১৪৫ ১১৫০

[১.৩] খামান ও ি
িবষেয় সভা কম শালার
মােম সেচতনতা ি

[১.৩.১] িশিত
ি/ষক

সমি সংা ২ ৩৩৯০ ১৪২০০ ১৪৫০০ ১৪৪০০ ১৪৩০০ ১৪২০০ ১৪১০০ ১৪৫৫০ ১৪৬০০

[১.৩.২] ফল ও সীর
উৎপািদত চারা/কলম

সমি
সংা
(ল)

২ ৭৫.৫০ ৭৬.০০ ৭৬.৫০ ৭৬.৪০ ৭৬.৩০ ৭৬.০০ ৭৫.৮০ ৭৬.৫০ ৭৭.০০

[১.৩.৩] িশিত কম কতা সমি সংা ১ ২১০ ১২৯০ ১৩০০ ১২৯০ ১২৮০ ১২৭০ ১২৬০ ১৩২০ ১৩৪০

[১.৩.৪] আেয়ািজত
সভা/ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ৭ ৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[১.৪] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.৪.১] আইিপএম ও
আইিসএম িবষেয় িশিত
ষক

সমি সংা ২ ৩১৫২০ ৩২৫০০ ৩৩০০০ ৩২৮৫০ ৩২৭০০ ৩২৫০০ ৩২৪০০ ৩৩৫০০ ৩৪০০০

[১.৪.২] িনিত
ফাইেটােসিনটাির আেবদন

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ০ ০ ০ ১০০ ১০০

[১.৫] িতকারক
রাসায়িনক  বহার
ােসর চারণা

[১.৫.১] আেয়ািজত সভা সমি সংা ১ ১২ ১৬ ১৮ ১৭ ১৬ ০ ০ ১৯ ২০

[১.৫.২] িত
পাার/িলফেলট

সমি সংা ১ ১১৬০০ ১২৮০০ ১৩০০০ ১২৫০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ১৩০০০ ১৩৫০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] িষ -
সদ
বাপনার
উয়ন ও
রণােবণ

৬
[২.১] জব সার, সজ
সার ও জীবা সােরর
বহার জনিয়করণ

[২.১.১] িশিত ষক সমি সংা ২ ১৪৬০০ ১৪৭০০ ১৪৮০০ ১৪৭৭০ ১৪৭৩৫ ১৪৭০০ ১৪৬০০ ১৪৯০০ ১৪৮০০

[২.১.২] ািপত সজ সার
দশ ণী

সমি সংা ২ ৬৩২০ ৬৪০০ ৬৫০০ ৬৪৫০ ৬৪০০ ৬৩৫০ ৬৩০০ ৬৬০০ ৬৬৫০

[২.১.৩] ািপত কো /
ভািম  কো প

সমি
সংা
(ল)

১ ৭.৪৫ ৭.৫০ ৭.৬০ ৭.৫৬ ৭.৫৩ ৭.৫০ ৭.৪৫ ৭.৬৫ ৭.৭০

[২.১.৪] উৎপািদত
কো/ ভািম  কোের
পিরমান

সমি
সংা
(মঃ
টন)

১ ১৯.৩০ ১৯.৪০ ১৯.৬৫ ১৯.৬০ ১৯.৫৫ ১৯.৫০ ১৯.৪৫ ১৯.৭৫ ২০.০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ

৫

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

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

সমি মঃ টন ১ ২৯৫০ ১৮৫০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২১০০ ২২০০

[৩.২] িষ যপািত
সংহ এবং এর
সহজলভতা ি

[৩.২.১] পাওয়ার লার সমি সংা ০.৩ - ৪৪০ - - - - - - -

[৩.২.২] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত রাইস
াাার

সমি সংা ০.৩ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০

[৩.২.৩] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত পাওয়ার
সার

সমি সংা ০.৩ ১৭৩৫ ১২২৫ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৭০০ ১৭৫০

[৩.২.৪] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িরপার

সমি সংা ০.৩ ৯৮০ ২২৩৫ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২০০০ ২০৫০

[৩.২.৫] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত টপা

সমি সংা ০.৩ ৭৫৭ ২৫০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৯০০ ১০০০

[৩.২.৬] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত কাইন
হারেভর

সমি সংা ০.৩ ১৮৮ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ৪০০ ৪৫০

[৩.২.৭] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িসডার

সমি সংা ০.২ ৫৫০ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৪০ ২২০ ২০০ ৩০০ ৩৫০

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

[৩.৩.১] ািপত সালার
ােনল  সচ য

সমি সংা ১ ০ ০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০ ২০

[৩.৩.২] ািপত সালার
পাতয়া

সমি সংা ১ ০ ০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ৩২ ২০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৪] কম 
বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন

২
[৪.১] কায ম
পরববীণ ও ায়ন

[৪.১.১] অিত এিডিপ’র
পয ােলাচনা সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৪.১.২] অিত রাজ
বােজট কম িচর
পয ােলাচনা সভা

সমি সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫] িষিভিক
কািরগরী িশা
বাবায়ন

২
[৫.১] িষ িশণ
ইনিউট এ িশণাথ
ভিত

[৫.১.১] ভিতত
িশণাথ

সমি সংা ২ ১৯৫০ ২১০০ ২১০০ ২০৫০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ২১০০ ২১৫০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং
িসেেম আপেলাডত

গড় % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

গড় % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন
ই-সািভ স চাত

তািরখ তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
সেহর হালনাগাদত
ডাটােবইজ ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

গড় % ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

সমি % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

সমি % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত সমি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, নেভর ২৯, ২০১৮ ১২:১০ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

সমি
জনঘা
*

১ ৬০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪ ৩

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  মহাপিরচালক,  িষ  সসারণ  অিধদর,  সিচব,  িষ  মণালয়-এর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই  িেত
বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  িষ  মণালয়  িহসােব  মহাপিরচালক,  িষ  সসারণ  অিধদর-এর  িনকট  অীকার  করিছ  য  এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
িষ সসারণ অিধদর

তািরখ

সিচব
িষ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

২ এআইএস এিকালচারাল ইনফরেমশন সািভ স

৩ িবআরআরআই বাংলােদশ রাইস িরসাচ  ইনিউট

৪ িবএআরআই বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

৫ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচারাল ডেভলপেম কেপ ােরশন

৬ িবেজআরআই বাংলােদশ ট িরসাচ  ইনিউট

৭ এসআরিডআই সেয়ল িরেসাস  ডেভলপেম ইনিউট

৮ এসিসএ সীড সা িফেকশন এেজী

৯ িবনা বাংলােদশ ইনিউট অব িনউিয়ার এিকালচার

১০ িবএইউ বাংলােদশ এিকালচারাল ইউিনভািস 

১১ িডএএম িডপাট েম অব এিকালচারাল মােকং

১২ িবএমিডএ বের মািপারপাস ডেভলপেম অথির

১৩ এআই এিকালচার িনং ইনিউট
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[১.১] উািবত
জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক
উািবত জাত এবং ি সসারেণ মাঠ
পয ােয়র ষক ও অা িবধােভাগীেদর
িশণ দান

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.২] জনিয় জাত ারা
ািপত দশ নী

উািবত জাত এবং ি সসারেণ মাঠ
পয ােয় চাষাবাদ কৗশল, ির বহার ও
ফলাফল দশ নী াপন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.৩] িশিত কম কতা
উািবত জাত এবং ি সসারেণ মাঠ
পয ােয় সসারণ কম কতা, মাঠকমেদর
িশণ দান

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.৪] নন উািবত জাত
ারা ািপত দশ নী

উািবত জাত এবং ি সসারেণ মাঠ
পয ােয় চাষাবাদ কৗশল, ির বহার ও
ফলাফল দশ নী াপন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.৫] আেয়ািজত মাঠ
িদবস/চাষী র্যালী

উািবত জাত এবং ি সসারেণ মাঠ
পয ােয় ষক মাঠ িদবস/ চাষী র্যালীর
আেয়াজন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.৬] িষ মলা
আিনক িষ ি ও জাত সেক অবিহত
করেত জাতীয়, জলা ও উপেজলা পয ােয় িষ
মলার আেয়াজন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.৭] উুকরণ মন

আিনক িষ ি ও জাত বহােরর
মােম সফল ষেকর সাফ সেরজিমেন
পিরদশ ন এবং ি সসারেণ ষকেক
উৎসািহতকরণ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.৮] সসািরত জাত ও
ি

গেবষণা িতান কক উািবত জাত এবং
ি সসারণ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.৯] আেয়ািজত সিমনার/
ওয়াকশপ

উািবত জাত এবং ি সসারণ সিমনার
ও ওয়াকশপ আেয়াজন কের উািবত জাত
এবং ি সেক অবিহত করণ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[১.২] িষ িবষেয়
ই-ত সবা দান

[১.২.১] গত ষক প/াব
ষক দল গঠেণর মােম িষ ি ান ও
ই-িষ িবার

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৩] খামান ও
ি িবষেয় সভা
কম শালার মােম
সেচতনতা ি

[১.৩.১] িশিত
ি/ষক

খামান ও ি সেক িশণ, সভা ও
কম শালার মােম সেচতনতা ি করেত
িশণ দান

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৩] খামান ও
ি িবষেয় সভা
কম শালার মােম
সেচতনতা ি

[১.৩.২] ফল ও সীর
উৎপািদত চারা/কলম

ফল ও সীর উৎপািদত চারা/কলম িবতরেণর
মােম খামান ও ির উয়ন

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৩.৩] িশিত কম কতা
খামান ও ি সেক কম কতা ও
সসারণ কমেদর িশণ দান

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৩.৪] আেয়ািজত
সভা/ওয়াকশপ

খামান ও ি সেক কম কতা ও
সসারণ কমেদর অবিহত করণ।

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৪] িনরাপদ
ফসল বাপনা

[১.৪.১] আইিপএম ও
আইিসএম িবষেয় িশিত
ষক

িনরাপদ খা উৎপাদন সেক সসারণ
কমেদর িশণ দান করা

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৪.২] িনিত
ফাইেটােসিনটাির আেবদন

িনরাপদ খা আমদানী / রানী ও উৎপাদন
িনিত করার জ ফাইেটােসিনটাির আেবদন
যাচাই বাছাই কের িনিকরণ

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৫] িতকারক
রাসায়িনক 
বহার ােসর
চারণা

[১.৫.১] আেয়ািজত সভা

িতকর রাসায়িনক  যমন সার ,সকল
কার বালাইনাশক বহার ােসর লে সভা
আেয়াজন ও পাার/িলফেলট িবতরণ কের
চারণা করা

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৫.২] িত
পাার/িলফেলট

িতকর রাসায়িনক  যমন সার ,সকল
কার বালাইনাশক বহার ােসর লে সভা
আেয়াজন ও পাার/িলফেলট িবতরণ কের
চারণা করা

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[২.১] জব সার,
সজ সার ও
জীবা সােরর
বহার
জনিয়করণ

[২.১.১] িশিত ষক
জব সার, সজ সার ও জীবা সােরর বহার
ষকেদর িনকট জনিয় করেত ষক িশণ
দান

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[২.১.২] ািপত সজ সার
দশ ণী

সজ সার উৎপাদন ির ফলাফল দশ নী
াপন

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[২.১.৩] ািপত কো /
ভািম  কো প

জব সােরর বহার ষকেদর িনকট জনিয়
করেত ষেকর বসত িভটায় কো প
াপন করা

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[২.১.৪] উৎপািদত কো/
ভািম  কোের পিরমান

ষেকর বসত িভটায় কো প/ভািম 
কো প াপন কের জব সার উৎপাদন

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

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

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

বীেজর চািহদা রেণ ষক পয ােয়
মােনােঘািষত ডাল, তল ও মসলা বীজ
উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ

হ কালচার উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং, মাঠ
পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক ও কম চীসহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[৩.২] িষ
যপািত সংহ
এবং এর
সহজলভতা ি

[৩.২.১] পাওয়ার লার
িষ যািিককরণ ির লে ৫০-৭০%
উয়ন সহায়তার মােম িষ যপািত
সরবরাহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, ক ও কম চী

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.২.২] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত রাইস াাার

িষ যািিককরণ ির লে ৫০-৭০%
উয়ন সহায়তার মােম িষ যপািত
সরবরাহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, ক ও কম চী

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.২.৩] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত পাওয়ার সার

িষ যািিককরণ ির লে ৫০-৭০%
উয়ন সহায়তার মােম িষ যপািত
সরবরাহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, ক ও কম চী

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.২.৪] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িরপার

িষ যািিককরণ ির লে ৫০-৭০%
উয়ন সহায়তার মােম িষ যপািত
সরবরাহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, ক ও কম চী

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.২.৫] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত টপা

িষ যািিককরণ ির লে ৫০-৭০%
উয়ন সহায়তার মােম িষ যপািত
সরবরাহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, ক ও কম চী

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.২.৬] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত কাইন
হারেভর

িষ যািিককরণ ির লে ৫০-৭০%
উয়ন সহায়তার মােম িষ যপািত
সরবরাহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, ক ও কম চী

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.২.৭] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িসডার

িষ যািিককরণ ির লে ৫০-৭০%
উয়ন সহায়তার মােম িষ যপািত
সরবরাহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, ক ও কম চী

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

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

[৩.৩.১] ািপত সালার
ােনল  সচ য

সৗর শি বহােরর মােম সচ দান ও
সেচর অধীন আবািদ জিম িকরণ।

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, ক ও কম চী

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.৩.২] ািপত সালার
পাতয়া

সৗর শি বহােরর মােম সচ দান ও
সেচর অধীন আবািদ জিম িকরণ।

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, ক ও কম চী

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত িতেবদন, সকল
ক ও কম চীসেহর মািসক, মািসক ও বািষ ক অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও মিনটিরং িতেবদন

[৪.১] কায ম
পরববীণ ও
ায়ন

[৪.১.১] অিত এিডিপ’র
পয ােলাচনা সভা

চলমান িবিভ ক ও কম িচর লমাা
অজেন কায কর পদেপ হন করা। সই লে
িনয়িমত পিরবীণ ও ায়ন কায ম
জারদার করা

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ,িশণ উইং
ও সকল এআই সহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,সকল ক ,
কম িচ সহ ও এআই সেহর অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশ ন ও মিনটরং িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
দ

মাণক
উপা 

[৪.১] কায ম
পরববীণ ও
ায়ন

[৪.১.২] অিত রাজ
বােজট কম িচর
পয ােলাচনা সভা

চলমান িবিভ ক ও কম িচর লমাা
অজেন কায কর পদেপ হন করা। সই লে
িনয়িমত পিরবীণ ও ায়ন কায ম
জারদার করা

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র
দর, সকল ক ও কম চীসহ,িশণ উইং
ও সকল এআই সহ

িতেবদন
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,সকল ক ,
কম িচ সহ ও এআই সেহর অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশ ন ও মিনটরং িতেবদন

[৫.১] িষ
িশণ
ইনিউট এ
িশণাথ ভিত

[৫.১.১] ভিতত িশণাথ
সরকারী ষাল িষ িশণ ইনিউট এ
িষিভিক কািরগরী িশায় চার বছর ময়াদী
িষ িডোমা িডী দান

িশণ উইং ও সকল এআই সহ িতেবদন
এআই সেহর অগিত িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশ ন ও
মিনটরং িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব

দর / সংা
বাংলােদশ িষ গেবষণা
ইনিউট

জনিয় জাত ারা ািপত
দশ নী

সময় উপেযাগী জাত ও সক ি দান
িবআরআরআই, িবএআরআই সহ অা গেবষণা
িতােনর উািবত জাত ও সক ি িডএই সসারণ
কের

ি সসারণসহ ফসেলর উৎপাদন
াহত হেব।

দর / সংা
বাংলােদশ িষ গেবষণা
ইনিউট

নন উািবত জাত ারা ািপত
দশ নী

সময় উপেযাগী জাত ও সক ি দান
িবআরআরআই, িবএআরআই সহ অা গেবষণা
িতােনর উািবত জাত ও সক ি িডএই সসারণ
কের

ি সসারণসহ ফসেলর উৎপাদন
াহত হেব।

অা িবএিডিস, িবএইউ
জনিয় জাত ারা ািপত
দশ নী

সক পিরমােন ণগত মানস বীজ সরবরাহ িবএিডিস উািবত জােতর বীজ সরবরাহ কের
ি সসারণসহ ফসেলর উৎপাদন
াহত হেব।

অা িবএিডিস, িবএইউ
নন উািবত জাত ারা ািপত
দশ নী

সক পিরমােন ণগত মানস বীজ সরবরাহ িবএিডিস উািবত জােতর বীজ সরবরাহ কের
ি সসারণসহ ফসেলর উৎপাদন
াহত হেব।

অা এআইএস আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ
উািবত জাত এবং ি আেয়ািজত সিমনার
ও ওয়াকশপ এর ত ও উপা চার ও
কাশনা

এআইএস িষিভিক ত ও উপা চার ও কাশনা
ত কের ও চার কের

ি সসারণসহ ফসেলর উৎপাদন
াহত হেব।


