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দর/সংার কমসাদেনর 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 ১০৪৭.৯৪ (৩৪৭.০৯+৩৩৮.০৬+৩৬২.৭৯) ল ম.টন। মাট খাশের (চাল+গম+া) উৎপাদন হেয়েছ ১১৮৭.১৯
ল ম.টন। ষক পয ােয ি হােরর লে ৬.২৭ ল দশনী াপন করা হেয়েছ। লাগসই আিনক ির উপর মাট ২১.৬৩ ল
ষক/ষাণীেক িশণ দান করা হেয়েছ, যার ৩৮% নারী। িনরাপদ খা উৎপাদন, িয়াজাতকরণ ও উৎপািদত পের 
বাজারজাতকরেণর লে ৩৩৯৮ ষক প/ষক াব গঠন করা হেয়েছ। এছাড়া মার া রায় জব সােরর উৎপাদন ও বহার
িকরণকে ষক পিরবােরর বসত িভটায় ও পাবত এলাকায় ২২.৪০ 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-গেবষণাসসারণ 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 স¤সারণ 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।
২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:
সসারণ কয ম জারদারকরেণর মােম মাট ৩৮৫.৪৮ ল মঃটন চাল উৎপাদন;
খাশ (চাল+গম+া)উৎপাদন মাট ৪৩৭.৯৮ ল মঃটন;
লাগসই আিনক ্ির উপর ৭.৫৫ ল ষক/ষানীেক িশণ দান;
আিনক জাত ও ির সসারেণ ২.৫০ ল দশনী াপন;
জিমেত জব সার েয়াগ উৎসািহতকরেণ ১৫০০০ জন ষকেক িশণ এবং ষেকর বসতিভটায় ৭.৬৫ ল কো/
খামারজাত সার/ ভািম কো সােরর প এবং ৬৬০০ সজসােরর দশনী াপন; এবং
উয়ন সহাহতার মােম ৪২০০ িষ যপািত িবতরণ।

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ৩

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

া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 লেমহাপিরচালক, িষ সসারণ অিধদর
এবং
সিচব, িষ মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কমসাদন
ি াি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, িবেকীত, 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 উপকরেণর সহজলভতা ও সরবরাহ িকরণ;
৩. িষ -সদ বাপনার উয়ন ও রণােবণ;
৪. কম বাপনায় পশাদািরের উয়ন;
৫. িষিভিক কািরগরী িশা বাবায়ন;
১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ
১. কমসাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কমকাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
১.৪ কায াবিল (Functions)
১. ষেকর মােঝ আিনক ও লাগসই িষ ি স¤সারণ 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. খা িনরিপওা, উত িমান অজন আইন এবং টকসই িষর সার;
৪. িষজ উৎপাদনশীলতা িণ করেত কায করী পদেপ হণ;
৫. িষঋণ ািেত ষকেক সহায়তা দান, েয াগ মাকােবলা ও িষ নব াসন কায ম বাবায়ন করা;
৬. মার া রায় জব সােরর (কো, ভািম কো, সজসার) উৎপাদন ও বহার িকরণ;
৭. পািন বাপনার মােম ফসল উৎপাদন এবং -উপির পািনর (ৎভধপব িধঃবৎ) বহাের উৎসািহতকরণ;
৮. ষক পয ােয় মান স বীজ উৎপাদন, সংরণ ও িবতরণ;
৯. িষ ত ি উয়ন উাবনী কায ম, উম িষ কায ম (এঅচ) বতন ও িনরাপদ উৎপাদনম িষর জ ওচগ
দল গঠন;
১০. িষর উয়েন নারীর স¤করণ ও দতা িকরণ;
১১. উান ফসল সসারেণ ফল ও সবিজর চারা কলম উৎপাদন ও িবতরণ, উ ফসেলর উৎপাদন িকরণ িষেক
বািনজীকরণ এবং িষপ আমদািন ও রািনকরেণ মান িনয়ণ;
১২. জলবা পিরবতেনর সােথ সােথ িষ উৎপাদেন য িবপ ভাব তা মাকােবলায় ষকেদর েয়াজনীয় িষ ি ও
ঘাত সিহ জাত স¤সারণ, িষঋণ ািেত ষকেক সহায়তা দান, েয াগ মাকােবলা ও িষ নব াসন কায ম
বাবায়ন করা;
১৩. ি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

খা শের পয াতা

কমসাদন
চকসহ

একক

েপণ
ত অজন ত অজন* লমাা
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া
মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম

উপা

উৎপািদত চাল

ল ম.টন ৩৬২.৭৯

৩৬৪.৫৯

৩৮৫.৪৭৮ ৩৮৫.৬৮ ৩৮৫.৮৮

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

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

উৎপািদত গম

ল ম.টন ১০.৯৯

১৩.০০

১১.৫০

১১.৫৫

১১.৬০

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

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

উৎপািদত া

ল ম.টন ৩৮.৯২৬

৩৮.২৮

৪০.০০

৪১.০০

৪১.৫০

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

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

উৎপািদত আ

ল ম.টন ৯৭.৪৪

৯৯.৯৬

১০০.০০

১০২.০০ ১০৩.০০

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

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

উৎপািদত সি

ল ম.টন ১৫৯.৫৪

১৬৪.৫৯

১৬৪.৬৫

১৬৪.৭৮ ১৬৪.৮৫

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

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

আ ও সি পয াতা
ডাল জাতীয় ফসেলর
পয াতা

উৎপািদত ডাল জাতীয়
ল ম.টন ১০.৩৮
ফসল

১০.৫০

১২.১০

১২.১২

১২.১৫

িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, ি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 ৯.৭০

১০.৫৯

১১.৫৩

১১.৫৪

১১.৫৫

ি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 ৩৭.১২

৩৭.৮৮

৩৮.৮৪

৩৮.৮৫

৩৮.৮৭

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

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

ফেলর পয াতা

উৎপািদত ফল

ল ম.টন ১২১.১৩

১২৫.১২

১৩০.০০

১৩৫.০০ ১৪০.০০

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

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

েলর পয াতা

উৎপািদত ল

কা
সংা

৩২০.৯১

৩২২.৩৬

৩২৫.০০

৩৩০.০০ ৩৩৫.০০

ি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

৮৮.৯৫

৭৪.৩৯

৮০.০৮

৮০.১৩

৮০.২২

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

িবিবএস, িডএই’র বািষ ক
িতেবদন

ই ফসেলর পয াতা

উৎপািদত ই

ল ম.টন ৩৩.৮৬

৫৬.০০

৫৮.৩৭

৫৮.৫০

৫৯.০০

ি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, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ৬

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কমসাদন চক এবং লমাাসহ

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ৭

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০
কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

গণনা
পিত

কমসাদন
একক
চেকর মান

ত
ত
অিত
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯
১০০%

চলিত
চলিত
েপণ
েপণ
উম
মােনর
মান
২০২০-২১ ২০২১-২০২২
িনে

৯০% ৮০% ৭০%

৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
িকরণ;

[১.১.১] িশিত ষক

সমি

সংা
(ল)

১৫

৭.৩০

৭.৫০

৭.৫৫

৭.৫৪

৭.৫২

৭.৫০

৭.৪৮

৭.৬০

৭.৭০

[১.১.২] জনিয় জাত
ারা ািপত দশনী

সমি

সংা
(ল)

১০

২.৩৯

২.৪৫

২.৫০

২.৪৮

২.৪৬

২.৪৫

২.৪০

২.৫৫

২.৬০

[১.১.৩] িশিত
কমকতা

সমি

সংা

৫

২১৫০০

২২০০০

২২৫০০

২২৪০০ ২২২০০ ২২০০০ ২১৮০০

২৩০০০

২৩৫০০

[১.১.৪] নন উািবত
সমি
জাত ারা ািপত দশনী

সংা

৪

৮৭৫০০

৮৮০০০

৮৮৫০০ ৮৮৩৫০ ৮৮২০০ ৮৮০০০ ৮৭৮০০

৮৯০০০

৮৯৫০০

সমি

সংা

৩

১৮৬০০

১৮৭০০

১৯০০০

১৯২৫০

১৯৫০০

[১.১.৬] িষ মলা

সমি

সংা

৩

৫৩৫

৫৩৫

৫৫০

৫৪৫

৫৪০

৫৩৫

৫৩০

৫৬০

৫৭০

[১.১.৭] উুকরণ মন

সমি

সংা

৩

৪৩০

৪৫৭

৪৬০

৪৫৯

৪৫৮

৪৫৭

৪৫৬

৪৬০

৪৭০

[১.১.৮] সসািরত জাত
সমি
ও ি

সংা

২

১০

১২

১৪

১৩

১২

০

০

১৫

১৬

[১.১.৯] আেয়ািজত
সিমনার/ওয়াকশপ

সমি

সংা

২

১৩৫

১০২

১০৫

১০৪

১০৩

১০২

১০০

১১০

১২০

[১.২.১] গত ষক
প/াব

সমি

সংা

১

১১৩০

১১৪০

২০০০

১৭৫০

১৪০০

১১৪০

১১০০

২১০০

২২০০

[১.২.২] িষ আবহাওয়া
িবষয়ক েদ বাতা
দান(িলড ফামার)

সমি

সংা

১

০

০

৩০০০০

২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০ ২৬০০০

৩০০০০

৩০০০০

[১.৩.১] ফল ও সবিজর
উৎপািদত চারা/কলম

সমি

সংা
(ল)

১

৭৬

৭৬.৫০

৭৭.০০

৭৬.৮০ ৭৬.৬৫ ৭৬.৫০

৭৬.৪০

৭৭.৫০

৭৮.০০

[১.৩.২] িশিত
ি/ষক

সমি

সংা

১

১৪২০০

১৪৫৬০

১৫০০০

১৪৮৫০ ১৪৭০০ ১৪৫৬০

১৪৪০০

১৫৫০০

১৬০০০

সমি

সংা

১

১২৯০

১৩২০

১৪০০

১৩৮০

১৩৫০

১৩২০

১৩০০

১৪৫০

১৫০০

সমি

সংা

১া: ৮

৯

১০

১০

৯

৮

৭

সমি

সংা

১

০

০

৭৬.৫০

[১.১] উািবত জাত
এবং ির সসারণ [১.১.৫] আেয়ািজত মাঠ
িদবস/চাষী র্যালী
৬০

[১.২] িষ িবষেয় ইত সবা দান

[১.৩] খামান ও ি
[১.৩.৩] িশিত
িবষেয় সভা কমশালার
কমকতা
মােম সচেতনতা ি
[১.৩.৪] আেয়ািজত
ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯
সভা/ওয়াকশপ
[১.৩.৫] ফল ও সবিজর

১৮৯০০ ১৮৮০০ ১৮৭০০ ১৮৬০০

৭৬.৪০ ৭৬.৩০ ৭৬.১৫

ণ
মাচ  ০৯,
৬ তািরখ: মলবার,
১০
১০ ২০২১
৭৬.০০

৭৭.০০

৭৭.৫০

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০
কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

গণনা
পিত

কমসাদন
একক
চেকর মান

ত
ত
অিত
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯

চলিত
চলিত
েপণ
েপণ
উম
মােনর
মান
২০২০-২১ ২০২১-২০২২
িনে

১০০%

৯০% ৮০% ৭০%

৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ
[২] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ;

৬

[২.১] িভি, তািয়ত
ও মানেঘািষত বীজ
[২.১.১] ষক পয ােয়
উৎপাদন, সংরণ এবং উৎপািদত ধান বীজ
িবতরণ

সমি

মঃটন

১

৪৯৬৮০

০

৩৫০০০

৩৪৫০০ ৩৪০০০ ৩৩৫০০ ৩৩০০০

[২.১.২] ষক পয ােয়
উৎপািদত গম বীজ

সমি

মঃটন

১

৯৮৭০

০

২৮০০

২৭৫০

২৭০০

২৬৫০

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

সমি

মঃটন

১

১৮৫০

২০০০

২০০০

১৯৫০

১৯০০

[২.২.১] উয়ন সহায়তায়
সমি
সরবরাহত িষ যপািত

সংা

২

৪৮৫০

৫৩৫৫

৪২০০

৪১৭৫

সংা

১

০

২০

২০

১৯

[২.২] িষ যপািত
সংহ এবং
সহজলভতা ি

[২.৩] -উপির পািনর
বহার উৎসািহত
[২.৩.১] ািপত সালার
করার জ পািন
ানেল  সচ য
সংরণ, সেচ
কায ম সসারণ

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

সমি

া: ৯

৩৬০০০

৩৭০০০

২৬০০

২৯০০

৩০০০

১৮৫০

১৮০০

২০০০

২০০০

৪১৫০

৪১২৫

৪১০০

৪৫০০

৫০০০

১৮

১৭

১৬

২০

২০

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০
কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের
মান

কায ম

কমসাদন চক

গণনা
পিত

কমসাদন
একক
চেকর মান

ত
ত
অিত
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯

চলিত
চলিত
েপণ
েপণ
উম
মােনর
মান
২০২০-২১ ২০২১-২০২২
িনে

১০০%

৯০% ৮০% ৭০%

৬০%

১৪৯৫০ ১৪৯০০ ১৪৮৭০ ১৪৬০০

দর/সংার কৗশলগত উেসহ
[৩.১.১] শিিত ষক

[৩] িষ সদ
বাপনার
উয়ন ও
রণােবণ;

[৪] কম
বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন;

[৫] িষিভিক
কািরগরী িশা
বাবায়ন;

৫

সমি

সংা

১

১৪৭০০

১৪৮৭০

১৫০০০

[৩.১.২] ািপত কো
সমি
প

সংা
(ল)

১

৭.৫০

৭.৬০

৫.৫০

৫.৪৯

৫.৪৮

৫.৪৭

[৩.১.৩] ািপত ভািম
সমি
[৩.১] জব সার, সজ কো প
সার ও জীবা সারের [৩.১.৪] ািপত সজ সার
সমি
বহার জনিয়করণ দ শণী

সংা
(ল)

১

০

০

২.১৫

২.১৪

২.১৩

সংা

১

৬৪০০

৬৫০০

৬৬০০

৬৫৭০

৬৫৩৫

[৩.১.৫] উৎপাদিত
কোের পিরমান

২

২

[৪.১] কায ম
পিরবীণ ও ায়ন

[৫.১] িষ িশণ
ইনিউট এ
িশণাথ ভিত

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

১৫৫০০

১৬০০০

৫.৪৬

৫.৫০

৫.৫০

২.১২

২.১০

২.২২

২.৩০

৬৫০০

৬৪০০

৬৬৫০

৬৭০০

সমি

ল
(মঃটন)

০.৫

০

০

১৩.২০

১৩.০০ ১২.৮০ ১২.৬০

১২.৪০

১৩.৪০

১৩.৫০

[৩.১.৬] উৎপাদিত ভািম
সমি
কোের পিরমান

ল
(মঃটন)

০.৫

০

০

০.৮০

০.৭৮

০.৭৬

০.৭৩

০.৭০

০.৯০

১.০০

[৪.১.১] বাবািয়ত
এিডিপ’র সভা

সমি

সংা

১

১২

১২

১২

১১

১০

৯

৮

১২

১২

[৪.১.২] বাবািয়ত রাজ
সমি
বােজট কমিচর সভা

সংা

১

১২

১২

১২

১১

১০

৯

৮

১২

১২

[৫.১.১] ভিতত
িশণাথ

সংা

২

২১০০

২৬০০

২৬০০

২৫৫০

২৫০০

২৪৫০

২৪০০

২৭০০

২৮০০

সমি

া: ১০

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০
কৗশলগত
কৗশলগত
উেের
উে
মান

কায ম

কমসাদন চক

গণনা পিত একক

কমসাদন
চেকর মান

ত
ত
অজন
অজন* অসাধারণ অিত উম
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯

উম

চলিত মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

েপণ েপণ
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

আবিক কৗশলগত উেসহ
[১.১] দর/সংায় ই-ফাইিলং [১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত
পিত বাবায়ন
[১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার

[১]
কমসাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

গড়

%

২

৭০

৬৫

৬০

৫৫

৫০

গড়

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

%

১

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
তািরখ
চাত

তািরখ

১

১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ

তািরখ

১

১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০

০৮.০৪.২০

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ

তািরখ

০.৫

১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯

৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ

তািরখ

০.৫

১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

গড়

%

০.৫

১০০

৯০

৮০

গড়

%

০.৫

১০০

৯০

৮০

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি

%

০.৫

৮০

৭০

৬০

৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত

সমি

%

০.৫

৮০

৭০

৬০

৫০

[১.৪] সবা সহিজকরণ
১০

[১.৫] িপআরএল র ১ মাস
[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত
েব  সংি কমচারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত
জারী করা
[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৭] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত

মিত %

১

৫০

৪৫

৪০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

গড়

১

১০০

৯০

৮০

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত

%

া: ১১

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০
কৗশলগত
কৗশলগত
উেের
উে
মান

কায ম

কমসাদন চক

কমসাদন
চেকর মান

গণনা পিত একক

ত
ত
অজন
অজন* অসাধারণ অিত উম
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯
১০০%

উম

চলিত মান

চলিত
মােনর
িনে

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

৯০

৮০

েপণ েপণ
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

আবিক কৗশলগত উেসহ
[২.১.১] সরকাির কমসাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয় িশণ সমি
আেয়ািজত

জনঘা

১

৬০

[২.১.২] বািষ ক কমসাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সংা

১

৪

%

০.৫

১০০

তািরখ

০.৫

সমি
[২.১] বািষ ক কমসাদন ি
[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবায়ন
গড়
বাবািয়ত

[২] দািরক
কমকাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কমসাদন ির
তািরখ
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback) দ
৮

[২.২.১] জাতীয় াচার কমপিরকনা
[২.২] জাতীয় াচার কৗশল বাবািয়ত
ও ত অিধকার বাবায়ন
[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত
[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

গড়

%

১

তািরখ

তািরখ

১

৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০

১০০

৯৫

৯০

৮৫

১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

মিত %

০.৫

১০০

৯০

৮০

৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি

০.৫

১২

১১

১০

৯

১

৯০

৮০

৭০

৬০

৪

৩

২

সংা

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড়

%

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক বাবায়ন
সমি
িতেবদন মণালেয় দািখলত

সংা

০.৫

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
তািরখ
বা চাত

তািরখ

০.৫

া: ১২

১৪.০২.২০

৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০

৩১.০১.২০

২৮.০২.২০

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০
কৗশলগত
কৗশলগত
উেের
উে
মান

কায ম

কমসাদন চক

গণনা পিত একক

কমসাদন
চেকর মান

ত
ত
অজন
অজন* অসাধারণ অিত উম
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯
১০০%

৯০%

উম

চলিত মান

চলিত
মােনর
িনে

৮০%

৭০%

৬০%

েপণ েপণ
২০২০-২১ ২০২১-২০২২

আবিক কৗশলগত উেসহ
[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন
[৩.২] বািষ ক উয়ন কমিচ
(এিডিপ) বাবায়ন
[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন
৭
[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত

তািরখ

তািরখ

০.৫

১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি

সংা

০.৫

৪

৩

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কমিচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

মিত %

২

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

মিত %

০.৫

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত

মিত %

০.৫

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ

তািরখ

০.৫

০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ

তািরখ

০.৫

০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

মিত %

১

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত

মিত %

০.৫

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত

মিত %

০.৫

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

*সামিয়ক (provisional) ত

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ১৩

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

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

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ১৪

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১
িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১

িডএই

িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

২

এআইএস

এিকালচার ইনফরেমশন সািভস

৩

িবআরআরআই

বাংলােদশ রাইস িরসাচ  ইনিউট

৪

িবএআরআই

বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

৫

িবএিডিস

বাংলােদশ এিকালচারাল ডেভলপেম কেপােরশন

৬

িবেজআরআই

বাংলােদশ ট িরসাচ  ইনিউট

৭

এসআরিডআই

৮

এসিসএ

সেয়ল িরেসাস  ডেভলপেম ইনিউট

সীড সািফেকশন
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

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ১৫

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

সংেযাজনী- ২: কমসাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ১৬

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কায ম

কমসাদন চকসহ

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

িববরণ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

া: ১৭

দ মাণক

উপা 

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কায ম

কমসাদন চকসহ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক

উপা 

উািবত জাত এবং ্ি◌ সসারেণ
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
মাঠ পয ােয়র ষক ও অা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ
িবধােভাগীেদর িশণ দান

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

জনিয় জাত এবং ্ি◌ সসারেণ
[১.১.২] জনিয় জাত ারা
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
মাঠ পয ােয় চাষাবাদ কৗশল, ির
ািপত দশনী
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ
বহার ও ফলাফল দশনী াপন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

উািবত জাত এবং ্ি◌ সসারেণ
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
[১.১.৩] িশিত কমকতা মাঠ পয ােয় সসারণ কমকতা,
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ
মাঠকমেদর িশণ দান

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

নন উািবত জাত এবং ি
[১.১.৪] নন উািবত জাত সসারেণ মাঠ পয ােয় চাষাবাদ
ারা ািপত দশনী
কৗশল, ির বহার ও ফলাফল
দশনী াপন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং

[১.১.৫] আেয়ািজত মাঠ
িদবস/চাষী র্যালী

জনিয় ও নন উািবত জাত এবং
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
্ি◌ সসারেণ মাঠ পয ােয় ষক
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ
মাঠ িদবস/চাষী র্যালীর আেয়াজন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.৬] িষ মলা

আিনক িষ ি ও জাত সেক
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
অবিহত করেত জাতীয়, জলা ও
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ
উপেজলা পয ােয় িষ মলার আেয়াজন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.৭] উুকরণ মন

আিনক িষ ি ও জাত বহােরর
মােম সফল ষেকর সাফ
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
সেরজিমেন পিরদশন এবং ্ি◌
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ
সসারেণ ষকেক উৎসািহতকরণ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

জনিয় ও নন উািবত জাত এবং
্ি◌ সসারণ সিমনার ও
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
ওয়াকশপ আেয়াজন কের উািবত জাত পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ
এবং ্ি◌ সেক অবিহত করণ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.১.১] িশিত ষক

[১.১] উািবত
জাত এবং
ির
সসারণ

িববরণ

[১.১.৮] সসািরত জাত ও গেবষণা িতান কক উািবত জাত
ি
এবং ্ি◌ সসারণ

[১.১.৯] আেয়ািজত
সিমনার/ওয়াকশপ

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ১৮

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কায ম

[১.২] িষ
িবষেয় ই-ত
সবা দান

[১.৩] খামান
ও ি িবষেয়
সভা কমশালার
মােম
সচেতনতা ি

কমসাদন চকসহ

িববরণ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক

উপা 

[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 কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.২.২] িষ আবহাওয়া
িবষয়ক েদ বাতা
দান(িলড ফামার)

িষ আবহাওয়া বিষয়ক েদ ব াতা
দান কের ষকদের সচেতনতা ি

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৩.১] ফল ও সবিজর
উৎপািদত চারা/কলম

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


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৩.২] িশিত
ি/ষক


খামান ও ি সেক িশণ, সভা হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
ও কমশালার মােম সেচতনতা ি মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
করেত িশণ দান
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

খামান ও ি সেক কমকতা ও
[১.৩.৩] িশিত কমকতা
সসারণ কমেদর িশণ দান


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৩.৪] আেয়ািজত
সভা/ওয়াকশপ

খামান ও ি সেক কমকতা ও
সসারণ কমেদর অবিহত করণ


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৩.৫] ফল ও সবিজর
চারা/কলম িবতরণ

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


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ১৯

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কায ম

কমসাদন চকসহ

িববরণ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক

উপা 


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

িনরাপদ খা আমদানী / রানী ও

হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
উৎপাদন িনিত করার জ
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
ফাইেটােসিনটাির আেবদন যাচাই বাছাই
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ
কের িনিকরণ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
িনরাপদ খা উৎপাদন সেক
[১.৪.৩] িশিত কমকতা
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
সসারণ কমকতােদর িশণ দান
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৫.১] আেয়ািজত সভা

িতকর রাসায়িনক  যমন সার
,সকল কার বালাইনাশক বহার
ােসর লে সভা আেয়াজন


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৫.২] িত
পাার/িলফেলট

িতকর রাসায়িনক  যমন সার

হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
,সকল কার বালাইনাশক বহার
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
ােসর লে পাার/িলফেলট িবতরণ
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ
কের চারণা করা

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[২.১] িভি,
তািয়ত ও
মানেঘািষত বীজ [২.১.১] ষক পয ােয়
উৎপাদন,
উৎপািদত ধান বীজ
সংরণ এবং
িবতরণ


বীেজর চািহদা রেণ ষক পয ােয় মান হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
ঘািষত ধান বীজ উৎপাদন, সংরণ
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
এবং িবতরণ
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[২.১.২] ষক পয ােয়
উৎপািদত গম বীজ


বীেজর চািহদা রেণ ষক পয ােয় মান হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
ঘািষত গম বীজ উৎপাদন, সংরণ
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
এবং িবতরণ
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

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


বীেজর চািহদা রেণ ষক পয ােয় মান হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
ঘািষত ডাল, তল ও মসলা বীজ
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[১.৪.১] আইিপএম ও
িনরাপদ খা উৎপাদন সেক
আইিসএম িবষেয় িশিত
ষকেদর িশণ দান করা
ষক
[১.৪] িনরাপদ [১.৪.২] িনিত
ফসল বাপনা ফাইেটােসেনটাির আেবদন

[১.৫]
িতকারক
রাসায়িনক 
বহার ােসর
চারণা

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

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ২০

ণ তািরখ: মলবার, মাচ  ০৯, ২০২১

কায ম

কমসাদন চকসহ

িববরণ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক

উপা 

[২.২] িষ
যপািত সংহ [২.২.১] উয়ন সহায়তায়
এবং
সরবরাহত িষ যপািত
সহজলভতা ি

িষ যািিককরণ ির লে ৫০৭০% ভি ক ে/িবনাে উয়ন
সহায়তার মােম িষ যপািত
সরবরাহ


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[২.৩] -উপির
পািনর বহার
উৎসািহত করার
[২.৩.১] ািপত সালার
জ পািন
ানেল  সচ য
সংরণ,
সেচ কায ম
সসারণ

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


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.১.১] শিিত ষক


জব সার, সজ সার ও জীবা সােরর হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
বহার ষকেদর িনকট জনিয় করেত মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
ষক িশণ দান
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.১.২] ািপত কো
প

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


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

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


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

সজ সার উৎপাদন ির ফলাফল
দশনী াপন


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.১.৫] উৎপাদিত
কোের পিরমান

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


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.১.৬] উৎপাদিত ভািম
কোের পিরমান

জব সােরর বহার ষকেদর িনকট
জনিয় করেত ষেকর বসত িভটায়
ভািম কো প াপন কের ভািম
কো সার উৎপাদন


হকালচার
উইং, উিদ সংগিনেরাধ উইং,
মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা
পয ােয়র দর, সকল ক ও কমচীসহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলার অগিত
িতেবদন, সকল ক ও কমচীসেহর মািসক,
মািসক ও বািষ ক অগিত িতেবদন, সেরজিমেন
পিরদশন ও মিনটিরং িতেবদন

[৩.১.৩] ািপত ভািম
[৩.১] জব সার, কো প
সজ সার ও
জীবা সারের
বহার
[৩.১.৪] ািপত সজ সার
জনিয়করণ
দ শণী

ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ১৩:৪৯

া: ২১
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কায ম

কমসাদন চকসহ

িববরণ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,
শাখা

দ মাণক

উপা 

[৪.১] কায ম
পিরবীণ ও
ায়ন

[৪.১.১] বাবািয়ত
এিডিপ’র সভা

চলমান িবিভ ক ও কমিচর
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
কমচীসহ,িশণ উইং ও সকল এআই
সহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক, কমিচসহ ও এআইসেহর অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশন ও মিনটিরং

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক, কমিচসহ ও এআইসেহর অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশন ও মিনটিরং

[৪.১] কায ম
পিরবীণ ও
ায়ন

[৪.১.২] বাবািয়ত রাজ
বােজট কমিচর সভা

চলমান িবিভ ক ও কমিচর
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
কমচীসহ,িশণ উইং ও সকল এআই
সহ

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক, কমিচসহ ও এআইসেহর অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশন ও মিনটিরং

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক, কমিচসহ ও এআইসেহর অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশন ও মিনটিরং

সরকারী ষাল িষ িশণ
ইনিউট এ িষিভিক কািরগরী
িশায় চার বছর ময়াদী িষ িডোমা
িডী দান

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

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক, কমিচসহ ও এআইসেহর অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশন ও মিনটিরং

মাঠ পয ােয়র সকল জলা ও উপেজলা পয ােয়র দর,
সকল ক, কমিচসহ ও এআইসেহর অগিত
িতেবদন, সেরজিমেন পিরদশন ও মিনটিরং

[৫.১] িষ
িশণ
[৫.১.১] ভিতত
ইনিউট এ
িশণাথ
িশণাথভিত
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কমসাদন চািহদাসহ
িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম

কমসাদন চক

উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

চািহদা/তাশার যৗিকতা

অা

িবআরআরআই,
িবএআরআই, িবনা

জনিয় জাত ারা ািপত
দশনী

সময় উপেযাগী জাত ও সক ি দান

িবআরআরআই, িবএআরআই িবনা সহ অা গেবষণা
িতােনর উািবত জাত ও সক ি িডএই সসারণ
কের

ি সসারণসহ ফসেলর
উৎপাদন াহত হেব

অা

িবএিডিস, িডএই

জনিয় জাত ারা ািপত
দশনী

িবআরআরআই, িবএআরআই িবনা সহ অা গেবষণা
সময় উপেযাগী জাত ও সক ি দান সক পিরমােন
িতােনর উািবত জাত ও সক ি িডএই সসারণ
ণগত মানস বীজ সরবরাহ
কের িবএিডিস উািবত জােতর বীজ সরবরাহ কের

ি সসারণসহ ফসেলর
উৎপাদন াহত হেব।

অা

এআইএস

িষ মলা

আেয়ািজত িষ মলার ত ও উপা চার ও কাশনা।
এআইএস িষিভিক ত ও উপা চার ও কাশনা ত ি সসারণসহ ফসেলর
উািবত জাত এবং ি আেয়ািজত সিমনার ও ওয়াকশপ
কের ও চার কের
উৎপাদন াহত হেব।
এর ত ও উপা চার ও কাশনা

অা

এআইএস

আেয়ািজত িষ মলার ত ও উপা চার ও কাশনা।
এআইএস িষিভিক ত ও উপা চার ও কাশনা ত ি সসারণসহ ফসেলর
আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশপ উািবত জাত এবং ি আেয়ািজত সিমনার ও ওয়াকশপ
কের ও চার কের
উৎপাদন াহত হেব।
এর ত ও উপা চার ও কাশনা
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