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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:

বাংলােদেশর উর ব াংেশ হাওর, বাওর, খাল, িবল, নদী-নালা, পাহাড়, লা, বনাল আর সমতল িমর অব  সমেয় গত এ িসেলট
অল। অেলর মাট আয়তন ১২৫০৫.৩২ বগ িকঃিমঃ এবং মাট জন সংা ১,১৪,২৪,৭২০ জন। িসেলট অল িসেলট, মৗলভীবাজার,
হিবগ এবং নামগ এই চার জলা িনেয় গত। এ অল িষ পিরেবশ অল ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৯ ও ৩০ এর অ । অেল
আবািদ জিমর শতকরা ৪০ ভাগই হাওর এলাকায়। এ অেল অসং ছাট বড় হাওর, িবল আর ািতক জলাধার আেছ, যার কান কানর
আয়তন ১,০০০ থেক ৪১,০০০ হর পয । িবাত হাকািক ও টায়ার হাওর এই িসেলট অেলই অবিত। িসেলট অল এেদেশর িষ
খােতর উয়েন, িষ জিমর  বহার, আিনক ির বহার, ফসেলর বিচ এবং িবিভতা এবং উ ফলনশীল জােতর চাষাবােদর
মােম অবদান রেখ আসেছ। বতমােন অলর বাৎসিরক মাট খা উৎপাদন ৩৪,২৬,৬৩৪ মঃটন এবং ানীয় চািহদা িমেয় উৃ
খাের পিরমান ১৪,১১,৭৯৯ মঃ টন যা অেলর চািহদা িমেয় জাতীয় চািহদা রেণ অবদান রাখেছ। সসারণ কায ম জারদারকরেণর
মােম িবগত িতন বছের চােলর মাট উৎপাদন হেয়েছ ১০৫৮৭৬৯৭ ম.টন এবং ২০২১-২২ অথ বছের মাট খাশের (চাল+গম+া)
উৎপাদন হেয়েছ ৩৫৭১০২০ 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 ১২২৯৭৬ 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।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

লাগসই আিনক ির উপর ৪৯২০০ জন ষক-ষাণীেক িশণ দান।
আিনক ির উপর ৫০০ জন কম কতােক িশণ দান।
আিনক জাত ও ি সসারেণ ১৫৩০০  দশ ণী াপন।
উয়ন সহায়তার মােম ৪৪০  ি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, িসেলট

এবং

মহাপিরচালক,  িষ  সসারণ  অিধদর-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর  .................
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% পািচ ং ি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।



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৯, ২০২২

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া
ফলাফল/ভাব

কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ধান ধান খা
শের পয াতা

উৎপািদত চাল
মিক
টন

৩৫৭৮৯৪৭ ৩৫৪৭৯১০ ৩৫৪৮২০০ ৩৫৪৮৩০০ ৩৫৪৮৪০০
ি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
মিক
টন

৩৮৮৫ ২৯৪৫ ২৯৫০ ২৯৮০ ৩০০০
ি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 া
মিক
টন

১৮০৫৫ ২০১৬৫ ২০২০০ ২০২৫০ ২০৩০০
ি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
মিক
টন

১৩৭৮২২ ১৪০৩৬০ ১৪০৫০০ ১৪০৫২০ ১৪০৫৪০
ি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
মিক
টন

১৮০৪৬৪০ ১৬৬৮৯৯৩ ১৬৬৭১০০ ১৬৬৭২০০ ১৬৬৭৩০০
ি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 ৪২৫ ৪২৫ ৪৪০ ৪৫০ ৪৬০
ি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



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৯, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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 দশ ণী সমি সংা ৬ ১১৩৮৪ ১১৪৩০ ১৫৩০০ ১৩৯০০ ১২৫৮০ ১১৪৩০ ৯৫০০ ১৫৪০০ ১৫৪৫০

[১.১.২] িশিত ষক সমি সংা ৫ ৩৮৫২০ ৩৬৭০০ ৪৯২০০ ৪৪৫০০ ৪০৪০০ ৩৬৭০০ ২৯৭০০ ৪৯৩০০ ৪৯৪০০

[১.১.৩] িশিত
কম কতা

সমি সংা ৪ ১০২৫ ৯৮০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৫০ ৬০০

[১.১.৪] িনধ ািরত
উপেজলায় সমলেয়
চাষাবাদ

সমি সংা ৪ ৪ ৮ ১০ ৯ ৮ ৮ ৭ ১০ ১২

[১.১.৫] মিনটিরংত
িষ সসারণ কায ম
(রাজ ও িবিভ
কের কায ম
পিরদশ ন)

সমি সংা ২ ০ ৩৯ ৩৯ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩ ৩৯ ৩৯

[১.১.৬] আেয়ািজত
সিমনার ওয়াকসপ

সমি সংা ২ ১ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[১.১.৭] উুকরণ মণ সমি সংা ২ ০ ০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ।

২৫

[২.১] মানস সার /
বালাইনাশক সরবরাহ
কায ম বাপনা

[২.১.১] িবিসআইিস ও
চরা সার িবেতার
দাকান পিরদশ ন

সমি সংা ৫ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[২.১.২] পাইকাির ও
চরা িকটনাশক
িবেতার দাকান
পিরদশ ন

সমি সংা ৪ ০ ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০

[২.২] িষ খােত দ
েণাদনার আওতায়
কায ম হন

[২.২.১] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িষ
যপািত দান

সমি সংা ৮ ৪২৫ ৪১০ ৪৪০ ৩৯৮ ৩৫৮ ৩০৮ ২৬৪ ৪৫০ ৪৬০

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

[২.৩.১] ষক পয ােয়
উৎপািদত ধান বীজ

সমি ম.টন ৪ ১৫৫৬ ১৮৫০ ২৫৫০ ২২৮০ ২০৫০ ১৮৫০ ১৫৫০ ২৬০০ ২৬৫০

[২.৩.২] ষক পয ােয়
উৎপািদত গম বীজ

সমি ম.টন ২ ৯ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫.৫ ৫.৮

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

সমি ম.টন ২ ১০০ ১০২ ১৫০ ১৩০ ১১৫ ১০২ ৭০ ১৬০ ১৭০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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] জবসার ও
ভািম  কো িবষেয়
উোা জন

সমি সংা ৫ ০ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ৪ ৭ ৮

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

সমি সংা ৫ ০ ৩ ৪ ৩ ০ ০ 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 ৪ ৪ ৩ ০ ০ 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 ৩৯ ৪০ ৩৫ ৩২ ২৮ ২৫ ৪০ ৪০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ম ২৯, ২০২২ ১৫:৫৮ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ম ২৯, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

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, ি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
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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
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.১.১] ািপত দশ ণী উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ, নামগ) ষক তািলকা, উপেজলাওয়ারী িবভাজন

[১.১.২] িশিত ষক উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ, নামগ)
িশেণর িচ, ষেকর তািলকা,
উপেজলাওয়ারী িবভাজন

[১.১.৩] িশিত কম কতা
অিতির পিরচালেকর কায ালয় ও উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট,
মৗলভীবাজার, হিবগ, নামগ)

িশেণর িচ, কম কতার তািলকা

[১.১.৪] িনধ ািরত উপেজলায় সমলেয় চাষাবাদ উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ, নামগ) ষক তািলকা, িতেবদন

[১.১.৫] মিনটিরংত িষ সসারণ কায ম (রাজ ও িবিভ কের
কায ম পিরদশ ন)

অিতির পিরচালেকর কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

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

[১.১.৭] উুকরণ মণ
উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ, নামগ) ও
উপেজলা িষ অিফস

িচ ও কম কতা/ ষক তািলকা

[২.১] মানস সার / বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম বাপনা

[২.১.১] িবিসআইিস ও চরা সার িবেতার দাকান পিরদশ ন অিতির পিরচালেকর কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

[২.১.২] পাইকাির ও চরা িকটনাশক িবেতার দাকান পিরদশ ন অিতির পিরচালেকর কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

[২.২] িষ খােত দ েণাদনার
আওতায় কায ম হন

[২.২.১] উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ যপািত দান উপেজলা িষ অিফস 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] ি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

[২.৩.৩] ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা বীজ 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] জবসার ও ভািম  কো িবষেয় উোা জন উপপিরচালেকর কায ালয় (িসেলট, মৗলভীবাজার, হিবগ, নামগ) ষক তািলকা, িতেবদন

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

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

অিতির পিরচালেকর কায ালয় পিরদশ ন িতেবদন

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

অিতির পিরচালেকর কায ালয় 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 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

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

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

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

জবসার ও ভািম  কো িবষেয় উোা জন সমবায় অিধদর দািরক যাগােযাগ

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

খাপ/ িষজাত প/ নাস ারী বসা/ বীজ উৎপাদেন 
নারী িয়াজাতকারী/ উোা জন

সমবায় অিধদর 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

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

িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ ষক পয ােয় উৎপািদত ধান বীজ বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন দািরক যাগােযাগ

িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন দািরক যাগােযাগ

িভি, ািয়ত ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন, সংরণ এবং িবতরণ ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল, তল ও মসলা বীজ বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন দািরক যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


