
ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১২:৫৪ া: ১ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

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

এবং

মহাপিরচালক, িষ সসারণ অিধদর-এর মে ািরত
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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 অিধদর এর কম কাের ল ক িবই হল সেরজিমন উইং। সেরজিমন উইং এর আওতায় উপেজলা, জলা ও অল
পয ােয়র িষ সসারণ অিধদর। গেবষণা িতান উািবত আিনক ি লতঃ সেরজিমন উইং ষেকর িনকট সসারণ করেছ।
মাঠ পয ােয়র বািষ ক িষ সসারণ পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন এই উইং এর ল কাজ। মাসমান চাষেযা জিম থেক মবধ মান
জনেগাীর খা ও ি চািহদা রেণর লে িষ সসারণ এর অধীন সেরজিমন উইং ষেকর িনকট চািহদা অযায়ী ি হােরর
মােম িবগত িতন বছের চাল, গম, া ও আসহ শাক-সবিজ উৎপাদন করেত সম হেয়েছ। সসারণ কায ম জারদারকরেণর
মােম িবগত িতন বছের চােলর মাট উৎপাদন হেয়েছ ১১২৬৪৪৬৪ ম.টন এবং ২০২০-২১ অথ বছের মাট খাশের (চাল+গম+া)
উৎপাদন হেয়েছ ৩৬০০৯১৫ ম.টন। খাশ 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। মাট জনেগাীর ায় অেধ ক নারীেক িষেত
সৃায়েনর লে নারীসহ িবগত িতন বছের ায় ১৩৫৮০৩ ষক / ষাণীেক লাগসই আিনক ির উপর িশণ দান করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশ িতবছর চাষেযা জিম াস পাওয়ায় মবধ মান জনেগাীর িবশাল খা ও ি চািহদা রণােথ  টকসই ফসল উৎপাদন
িনিতকরণ, জলবাগত পিরবতনজিনত িঁক মাকােবলা ও েয াগণ  এলাকায় চািহদা িভিক ি সসারণ, জিমর া, উব রতা
শি রার মােম জিমর উৎপাদনশীলতা ি, পেজািনং, সচ কােয  -উপির পািনর দ বহার, ষম মাায় ও দভােব সারসহ
অা উপকরণ বহার িনিতকরণ, খামার যািকীকরণ, ত ও সহেজ ি সসারেণ ই-িষ বতন, গেবষণা-সসারণ-ষক
সময়  সাধন  শিশালীকরণ,  িষেত  নারীর  সৃায়ন  এবং  দতা  িকরণ,  সসারণ  কমর  দতা  উয়ন  এবং  ষক/  ষাণীেদর
িগত ান ও দতা িকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

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

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

লাগসই আিনক ির উপর ৩৬৭০০ জন ষক-ষাণীেক িশণ দান।
আিনক ির উপর ৯৮০ জন কম কতােক িশণ দান।
আিনক জাত ও ি সসারেণ ১১৪৩০  দশ ণী াপন।
উয়ন সহায়তার মােম ৪১০  িষ যপািত িবতরণ।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১২:৫৪ া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২

া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, িসেলট

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)

১.১) পক (Vision):
ফসেলর টকসই ও লাভজনক উৎপাদন।

১.২ অিভল (Mission)
১.২) অিভল (Mission):
টকসই লাভজনক ফসল উৎপাদন ির লে দ, ফল িবেকীত, এলাকা িনভ র, চািহদািভিক এবং সমিত িষ
সসারণ  সবা  দােনর  মােম  সকল  ণীর  ষেকর  িগত  ান  ও  দতা  িকরন।

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. কেম  গিতশীলতা িেত মিনটিরং জারদারকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ষেকর মােঝ উত িষ ি সসারণ কায ম হন (ষক িশণ, দশ নী, মাঠ িদবস, চাষী র্যালী, উুকরণ
মণ, িষ ি মলা, কম শালা, সিমনার ইতািদ।
২. সসারণ কম ও ষকেদর িগত ান ও দতা িকরণ।
৩. সার ও সারজাতীয় ের সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ িনবন দান ও িনবন নবায়ন।
৪. িষ গেবষণা িতােনর সােথ সময় সাধন ও উািবত ি মাঠ পয ােয় সসারণ।
৫.  িষ  উপকরণ  (সার  ও  বালাইনাশক)  সরবরাহ  িনিতকরেণর  লে  িবিসআইিস  অেমািদত  সার  িডলার  িনেয়েগ
সহায়তা  দান,  চরা  সার  িবেতা  ও  বালাইনাশক  িডরার  িনেয়াগ  দান।
৬. মার া রায় জব ও ষম সার উৎপাদন ও বহার িকরণ।
৭. পািন বাপনার মােম ফসল উৎপাদন এবং সচ কােয  -উপির পািনর দ বহাের ষকেদরেক উৎসািহতকরণ।
৮. ষক পয ােয় মানস বীজ উৎপাদন, সংরণ ও িবতরন।
৯. সচ এলাকা ি এবং পািন সায়ী ি বহাের ষকেদরেক উৎসািহত করা।
১০. ষম মাায় সার ও অা িষ উপকরেণর দ বহাের ষকেদরেক উৎসািহতকরণ/ পরামশ  দান।
১১. েয াগ বণ এলাকায় ঘাত সিহ জাত ও চািহদা িভিক সসারণ।
১২. ািতক েয ােগ ফসেলর য়িত িষেয় নওয়ার লে িস নব াসন এবং উৎপাদেন উৎসািহত করার লে
েণাদনা এবং াপক বীজ সহায়তা, তপির িবএিডিস কক বীজ িবতরণ অাহত রাখা।
১৩. শ িবােস ডাল, তল ও সবিজ জাতীয় ফসর অির মােম ফসেলর বখীতা ও িনিবড়তা িকরণ।
১৪. আউশ, আমন বােরা ধােনর জিমেত ১০০% পািস ং িনিককরণ।
১৫. িষ ঋণ ািেত ষকেক সহায়তা দান।
১৬. িষ সংি িবিভ িতােনর সােথ সময় সাধন।
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১৭.  কীটনাশক,  রাসায়িনক  সার  ইতািদর  মান  িনয়ণ  ও  ষম  বহার  িনিতকরণ  এবং  জব  বালাই  বাপনা
(আইিপএম)  জারদারকরণ।
১৮. জলবা পিরবতেনর সােথ সােথ িষ উৎপাদেন য িবপ ভাব তা মাকােবলায় ষকেদর েয়াজনীয় িষ ি ও
পরামশ  দান করা।
১৯. পািন সায়ী ফসেলর চাষ ি করা।
২০. িত উপেজলায় কমপে ২ কের ষেকর িনজ উৎপািদত িষজ প িবেয়র জ ষক মােকট াপন করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
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 ম.টন ৩৫০০০৬০ ৩৫৭৮৯৪৭ ৩৫৮৬৭৮০ ৩০০০০৯০ ৩০০১১৪০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ,
িবনা, এআইএস, িডএএম

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

উৎপািদত গম ম.টন ২৩৯১ ৩৮৮৫ ৩৯০০ ৩৯৫০ ৩৯৯০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ,
িবনা, এআইএস, িডএএম

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

উৎপািদত া ম.টন ১৬১৩৭ ১৮০৫৫ ১৮৪৬০ ১৮৭৭৫ ১৯১৯০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ,
িবনা, এআইএস, িডএএম

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

উৎপািদত আ ম.টন ১৩৬৪৯০ ১৩৭৮২২ ১৩৮৯১৫ ১৩৯২০০ ১৩৯৬০৫
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ,
িবনা, এআইএস, িডএএম

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

উৎপািদত সবিজ ম.টন ১৬৮৩৩২৬ ১৮০৪৬৪০ ১৮১১৭৫৫ ১৮১২৫৬০ ১৮১৩১০০
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ,
িবনা, এআইএস, িডএএম

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

িষর আিনকায়ন/
খারেপাশ িষ হেত
বািণিজক িষেত
উরণ

সরবরাহত িষ
যপািত

সংা ২১০ ৪২৫ ৪১০ ৪৪৫ ৪৯০
িশ মণালয়, িবৎ ালানী ও খিনজ সদ
মণালয় এবং িবএিডিস

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

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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 

[১] ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি।

২৫
[১.১] উািবত জাত
এবং ির
সসারণ

[১.১.১] ািপত দষ নী সমি সংা ৮ ৯১৩১ ১১৩৮৪ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮ ১১৭৩০ ১২০০৪

[১.১.১] ািপত দষ নী সমি সংা ৮ ৯১৩১ ১১৩৮৪ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮ ১১৭৩০ ১২০০৪

[১.১.১] ািপত দষ নী সমি সংা ৮ ৯১৩১ ১১৩৮৪ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮ ১১৭৩০ ১২০০৪

[১.১.১] ািপত দষ নী সমি সংা ৮ ৯১৩১ ১১৩৮৪ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮ ১১৭৩০ ১২০০৪

[১.১.১] ািপত দষ নী সমি সংা ৮ ৯১৩১ ১১৩৮৪ ১১৪৩০ ১০২৮৭ ৯১৪৪ ৮০০১ ৬৮৫৮ ১১৭৩০ ১২০০৪

[১.১.২] িশিত ষক সমি সংা ৬ ৪৭৭৫৬ ৩৮৫২০ ৩৬৭০০ ৩৩০৩০ ২৯৩৬০ ২৫৬৯০ ২২০২০ ৩৭৫৪০ ৩৮৩৬০

[১.১.২] িশিত ষক সমি সংা ৬ ৪৭৭৫৬ ৩৮৫২০ ৩৬৭০০ ৩৩০৩০ ২৯৩৬০ ২৫৬৯০ ২২০২০ ৩৭৫৪০ ৩৮৩৬০

[১.১.৩] িজব শতবষ 
উপলে িনধ ািরত
উপেজলায় সমলেয়
চাষাবাদ

সমি সংা ৪ ০ ৪ ৮ ৭ ৬ ৬ ৫ ১২ ১৪

[১.১.৩] িজব শতবষ 
উপলে িনধ ািরত
উপেজলায় সমলেয়
চাষাবাদ

সমি সংা ৪ ০ ৪ ৮ ৭ ৬ ৬ ৫ ১২ ১৪

[১.১.৪] িশিত
কম কতা

সমি সংা ৩ ৮৭২ ১০২৫ ৯৮০ ৮৮২ ৭৮৪ ৬৮৬ ৫৮৮ ১০৪৫ ১১০০

[১.১.৪] িশিত
কম কতা

সমি সংা ৩ ৮৭২ ১০২৫ ৯৮০ ৮৮২ ৭৮৪ ৬৮৬ ৫৮৮ ১০৪৫ ১১০০

[১.১.৫] মিনটিরংত
িষ সসারণ কায ম

সমি সংা ১ ০ ০ ৩৯ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩ ৩৯ ৩৯
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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 

[১.১.৫] মিনটিরংত
িষ সসারণ কায ম

সমি সংা ১ ০ ০ ৩৯ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩ ৩৯ ৩৯

[১.১.৬] আেয়ািজত
সিমনার ওয়াকসপ

সমি সংা ১ ১০ ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.১.৬] আেয়ািজত
সিমনার ওয়াকসপ

সমি সংা ১ ১০ ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.১.৬] আেয়ািজত
সিমনার ওয়াকসপ

সমি সংা ১ ১০ ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.২] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.২.১] আইিপএম
ইউিনয়ন িতা

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৮ ৮

[১.২.১] আইিপএম
ইউিনয়ন িতা

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৮ ৮

[২] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ।

২৫

[২.১] মানস সার
/ বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.১] পাইকাির ও
চরা িকটনাশক
িবেতার লাইেস দান
ও নবায়ন

সমি সংা ৩ ৪৫০ ৩৬৫ ৮৮০ ৭৯২ ৭০৪ ৬১৬ ৫২৮ ৯৩৩ ৯৮৫

[২.১.১] পাইকাির ও
চরা িকটনাশক
িবেতার লাইেস দান
ও নবায়ন

সমি সংা ৩ ৪৫০ ৩৬৫ ৮৮০ ৭৯২ ৭০৪ ৬১৬ ৫২৮ ৯৩৩ ৯৮৫

[২.১.২] িষ িবষয়ক
এপস বহাের ষকেদর
উুকরণ

সমি সংা ২ ২০০৯১ ৯১১৭০ ৭৮৩৫০ ৭০৫১৫ ৬২৬৮০ ৫৪৮৪৫ ৪৭০১০ ৮১০৪০ ৮২৬১০
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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 

[২.১.২] িষ িবষয়ক
এপস বহাের ষকেদর
উুকরণ

সমি সংা ২ ২০০৯১ ৯১১৭০ ৭৮৩৫০ ৭০৫১৫ ৬২৬৮০ ৫৪৮৪৫ ৪৭০১০ ৮১০৪০ ৮২৬১০

[২.১.৩] অনলাইেন সার
পািরশ দান

সমি সংা ২ ৩০৩৯ ৩৫৬০ ৪০৭২ ৩৬৬৫ ৩২৫৮ ২৮৫০ ২৪৪৩ ৪২৩২ ৪৩৯৩

[২.১.৩] অনলাইেন সার
পািরশ দান

সমি সংা ২ ৩০৩৯ ৩৫৬০ ৪০৭২ ৩৬৬৫ ৩২৫৮ ২৮৫০ ২৪৪৩ ৪২৩২ ৪৩৯৩

[২.১.৩] অনলাইেন সার
পািরশ দান

সমি সংা ২ ৩০৩৯ ৩৫৬০ ৪০৭২ ৩৬৬৫ ৩২৫৮ ২৮৫০ ২৪৪৩ ৪২৩২ ৪৩৯৩

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

[২.২.১] িজব বষ 
উপলে উয়ন
সহায়তায় সরবরাহত
িষ যপািত দান

সমি সংা ৮ ৩৬৮ ৪২৫ ৪১০ ৩৬৯ ৩২৮ ২৮৭ ২৪৬ ৪৪৫ ৪৯০

[২.২.১] িজব বষ 
উপলে উয়ন
সহায়তায় সরবরাহত
িষ যপািত দান

সমি সংা ৮ ৩৬৮ ৪২৫ ৪১০ ৩৬৯ ৩২৮ ২৮৭ ২৪৬ ৪৪৫ ৪৯০

[২.২.২] ৪% েদ িষ
ঋণ দান

গড় শতকরা ২ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২.২] ৪% েদ িষ
ঋণ দান

গড় শতকরা ২ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২.২.২] ৪% েদ িষ
ঋণ দান

গড় শতকরা ২ ০ ০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১২:৫৪ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, 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 

[২.৩] িভি, ািয়ত
ও মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, সংরণ
এবং িবতরণ

[২.৩.১] ষক পয ােয়
উৎপািদত ধান বীজ

সমি ম.টন ৪ ১০৩২ ১৬৫৬ ১৮৫০ ১৬৬৫ ১৪৮০ ১২৯৫ ১১১০ ১৯০৬ ১৯৭৯

[২.৩.১] ষক পয ােয়
উৎপািদত ধান বীজ

সমি ম.টন ৪ ১০৩২ ১৬৫৬ ১৮৫০ ১৬৬৫ ১৪৮০ ১২৯৫ ১১১০ ১৯০৬ ১৯৭৯

[২.৩.১] ষক পয ােয়
উৎপািদত ধান বীজ

সমি ম.টন ৪ ১০৩২ ১৬৫৬ ১৮৫০ ১৬৬৫ ১৪৮০ ১২৯৫ ১১১০ ১৯০৬ ১৯৭৯

[২.৩.২] ষক পয ােয়
উৎপািদত গম বীজ

সমি ম.টন ২ ৯ ৯ ২ ২ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২.৩.২] ষক পয ােয়
উৎপািদত গম বীজ

সমি ম.টন ২ ৯ ৯ ২ ২ ২ ২ ১ ৩ ৩

[২.৩.২] ষক পয ােয়
উৎপািদত গম বীজ

সমি ম.টন ২ ৯ ৯ ২ ২ ২ ২ ১ ৩ ৩

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

সমি ম.টন ২ ৭৫ ১০০ ১০২ ৯২ ৮২ ৭১ ৬১ ১০৭ ১১০

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

সমি ম.টন ২ ৭৫ ১০০ ১০২ ৯২ ৮২ ৭১ ৬১ ১০৭ ১১০

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

সমি ম.টন ২ ৭৫ ১০০ ১০২ ৯২ ৮২ ৭১ ৬১ ১০৭ ১১০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১২:৫৪ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, 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] ি ও
কািরগরী সহায়তা
দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ
এবং কম সংান ি

[৩.১.১] কািভড-১৯
মাকােবলায় জবসার ও
ভািম  কো িবষেয়
উোা জন

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[৩.১.১] কািভড-১৯
মাকােবলায় জবসার ও
ভািম  কো িবষেয়
উোা জন

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[৩.১.১] কািভড-১৯
মাকােবলায় জবসার ও
ভািম  কো িবষেয়
উোা জন

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

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

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

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

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১২:৫৪ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, 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 

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

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬

[৪] কেম 
গিতশীলতা
িেত মিনটিরং
জারদারকরণ।

১০
[৪.১] জলা ও
উপেজলা দর
পিরদশ ন

[৪.১.১] জলা কায ালেয়র
কাশ বিহ, ক বিহ,
িবিভ িশণ
মাারেরাল ও িতন
কলাম রিজার তদারিক

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৪ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৪.১.১] জলা কায ালেয়র
কাশ বিহ, ক বিহ,
িবিভ িশণ
মাারেরাল ও িতন
কলাম রিজার তদারিক

সমি সংা ৫ ০ ০ ৪ ৪ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৪.১.২] উপেজলা
কায ালেয়র কাশ বিহ,
ক বিহ, িবিভ িশণ
মাারেরাল ও িতন
কলাম রিজার তদারিক

সমি সংা ৫ ০ ০ ৩৯ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩ ৩৯ ৩৯

[৪.১.২] উপেজলা
কায ালেয়র কাশ বিহ,
ক বিহ, িবিভ িশণ
মাারেরাল ও িতন
কলাম রিজার তদারিক

সমি সংা ৫ ০ ০ ৩৯ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩ ৩৯ ৩৯



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১২:৫৪ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, 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



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১২:৫৪ া: ১৬ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২

আিম, অিতির পিরচালক, অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, িসেলট, 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, িসেলট-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, িসেলট

তািরখ

মহাপিরচালক
িষ সসারণ অিধদর

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১২:৫৪ া: ১৭ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইএস এিকালচার ইনফরেমশন সািভ স

২ এসআরিডআই সেয়ল িরেসাস  ডেবলপেম ইনিউট

৩ এসিসএ িসড সা িফেকশন এেজী

৪ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

৫ নাটা াশনাল এিকালচারাল িনং একােডিম

৬ নাস  াশনাল এিকালচারাল িরসাস  িসেম

৭ িবএআরআই বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাস  ইনিউট

৮ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচারাল ডেবলপেম কেপ ােরশন

৯ িবেজআরআই বাংলােদশ ট িরসাস  ইনিউট

১০ ি বাংলােদশ রাইস িরসাস  ইনিউট



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১২:৫৪ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২

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] ািপত দষ নী
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা (উপেজলাওয়ারী
িবভাজন)

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ

[১.১.১] ািপত দষ নী

[১.১.১] ািপত দষ নী
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা (উপেজলাওয়ারী
িবভাজন)

[১.১.১] ািপত দষ নী

[১.১.১] ািপত দষ নী

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ [১.১.২] িশিত ষক
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

িশেণর িচ, ষেকর তািলকা,
উপেজলাওয়ারী িবভাজন

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ [১.১.২] িশিত ষক
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

িশেণর িচ, ষেকর তািলকা,
উপেজলাওয়ারী িবভাজন

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ [১.১.৩] িজব শতবষ  উপলে িনধ ািরত উপেজলায় সমলেয় চাষাবাদ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ) ও উপেজলা িষ অিফস

ষক তািলকা, িতেবদন

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ [১.১.৩] িজব শতবষ  উপলে িনধ ািরত উপেজলায় সমলেয় চাষাবাদ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ) ও উপেজলা িষ অিফস

ষক তািলকা, িতেবদন

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ [১.১.৪] িশিত কম কতা
অিতির পিরচালেকর কায ালয় ও উপপিরচালেকর কায ালয়
(িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ, নামগ)

িশেণর িচ, কম কতার তািলকা

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ [১.১.৪] িশিত কম কতা
অিতির পিরচালেকর কায ালয় ও উপপিরচালেকর কায ালয়
(িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ, নামগ)

িশেণর িচ, কম কতার তািলকা

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ [১.১.৫] মিনটিরংত িষ সসারণ কায ম অিতির পিরচালেকর কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ [১.১.৫] মিনটিরংত িষ সসারণ কায ম অিতির পিরচালেকর কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ [১.১.৬] আেয়ািজত সিমনার ওয়াকসপ অিতির পিরচালেকর কায ালয় সিমনার/ ওয়াকসেপর িচ, হািজরা

[১.১] উািবত জাত এবং ির সসারণ
[১.১.৬] আেয়ািজত সিমনার ওয়াকসপ

[১.১.৬] আেয়ািজত সিমনার ওয়াকসপ অিতির পিরচালেকর কায ালয় সিমনার/ ওয়াকসেপর িচ, হািজরা

[১.২] িনরাপদ ফসল বাপনা [১.২.১] আইিপএম ইউিনয়ন িতা
উপপিরচালেকর কায ালয়, হিবগ উপেজলা িষ অিফস,
বাবল, হিবগ

ইউিনয়েনর তািলকা ও ষক
তািলকা

[১.২] িনরাপদ ফসল বাপনা [১.২.১] আইিপএম ইউিনয়ন িতা
উপপিরচালেকর কায ালয়, হিবগ উপেজলা িষ অিফস,
বাবল, হিবগ

ইউিনয়েনর তািলকা ও ষক
তািলকা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.১] মানস সার / বালাইনাশক সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.১] পাইকাির ও চরা িকটনাশক িবেতার লাইেস দান ও
নবায়ন

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

িতেবদন

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.১] পাইকাির ও চরা িকটনাশক িবেতার লাইেস দান ও
নবায়ন

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

িতেবদন

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.২] িষ িবষয়ক এপস বহাের ষকেদর উুকরণ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

িতেবদন

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.২] িষ িবষয়ক এপস বহাের ষকেদর উুকরণ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

িতেবদন

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.৩] অনলাইেন সার পািরশ দান উপেজলা িষ অিফস িতেবদন, ষক তািলকা

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.৩] অনলাইেন সার পািরশ দান উপেজলা িষ অিফস িতেবদন, ষক তািলকা

[২.১.৩] অনলাইেন সার পািরশ দান

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

[২.২.১] িজব বষ  উপলে উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ
যপািত দান

উপেজলা িষ অিফস ষক তািলকা, ি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 দান

উপেজলা িষ অিফস ষক তািলকা, িতেবদন

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

[২.২.২] ৪% েদ িষ ঋণ দান উপেজলা িষ অিফস ষক তািলকা, িতেবদন

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

[২.২.২] ৪% েদ িষ ঋণ দান উপেজলা িষ অিফস ষক তািলকা, িতেবদন

[২.২.২] ৪% েদ িষ ঋণ দান

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

[২.৩.১] ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

[২.৩.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.৩] ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা বীজ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

[২.৩] িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
সংরণ এবং িবতরণ

[২.৩.৩] ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা বীজ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

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

[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

[৩.১.১] কািভড-১৯ মাকােবলায় জবসার ও ভািম  কো িবষেয়
উোা জন

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

[৩.১.১] কািভড-১৯ মাকােবলায় জবসার ও ভািম  কো িবষেয়
উোা জন

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

[৩.১.১] কািভড-১৯ মাকােবলায় জবসার ও ভািম  কো িবষেয়
উোা জন

[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

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

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

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

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

ষক তািলকা, িতেবদন

[৩.১] ি ও কািরগরী সহায়তা দান, এো েসিসং
বসা উৎসািহতকরণ এবং কম সংান ি

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

[৪.১] জলা ও উপেজলা দর পিরদশ ন
[৪.১.১] জলা কায ালেয়র কাশ বিহ, ক বিহ, িবিভ িশণ
মাারেরাল ও িতন কলাম রিজার তদারিক

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.১] জলা ও উপেজলা দর পিরদশ ন
[৪.১.১] জলা কায ালেয়র কাশ বিহ, ক বিহ, িবিভ িশণ
মাারেরাল ও িতন কলাম রিজার তদারিক

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.১] জলা ও উপেজলা দর পিরদশ ন
[৪.১.২] উপেজলা কায ালেয়র কাশ বিহ, ক বিহ, িবিভ িশণ
মাারেরাল ও িতন কলাম রিজার তদারিক

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

পিরদশ ন িতেবদন

[৪.১] জলা ও উপেজলা দর পিরদশ ন
[৪.১.২] উপেজলা কায ালেয়র কাশ বিহ, ক বিহ, িবিভ িশণ
মাারেরাল ও িতন কলাম রিজার তদারিক

উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ,
নামগ)

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
িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা বীজ বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

ি ও কািরগরী সহায়তা দান, এো েসিসং বসা উৎসািহতকরণ এবং
কম সংান ি

কািভড-১৯ মাকােবলায় জবসার ও ভািম  কো িবষেয়
উোা জন

সমবায় অিধদর দািরক যাগােযাগ

ি ও কািরগরী সহায়তা দান, এো েসিসং বসা উৎসািহতকরণ এবং
কম সংান ি

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

সমবায় অিধদর দািরক যাগােযাগ

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

উািবত জাত এবং ির সসারণ ািপত দষ নী বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত এবং ির সসারণ ািপত দষ নী বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত এবং ির সসারণ আেয়ািজত সিমনার ওয়াকসপ িষ ত সািভ স দািরক যাগােযাগ

মানস সার / বালাইনাশক সরবরাহ কায ম বাপনা অনলাইেন সার পািরশ দান িকা সদ উয়ন ইনিউট দািরক যাগােযাগ

কািভড-১৯ মাকােবলায় িষ খােত দ েণাদনার আওতায় কায ম হন ৪% েদ িষ ঋণ দান সানালী াংক িলিমেটড দািরক যাগােযাগর
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


