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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 ১১২৮.৮৯ (৩৭৩.৬৪+৩৭৫.৪৭+৩৭৯.৭৮) ল ম.টন। মাট খাশের (চাল+গম+া) উৎপাদন হেয়েছ ১৩০৫.১২৮
ল ম.টন। ষক পয ােয ি হােরর লে ১০.১১ ল দশ নী াপন করা হেয়েছ। লাগসই আিনক ির উপর মাট ২৫.০৩ ল
ষক/ষাণীেক িশণ দান করা হেয়েছ, যার ৪০% নারী। ৫২৪০ ষক প/ষক াব গঠন করা হেয়েছ। এছাড়া মার া রায়
২৩.৩০ 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, টকসই ও লাভজনক ফসল উৎপাদন
ি িনিতকরণ এবং সকল িনর ষকেদর চািহদা িভিক িষ সসারণ সবা দােনর মােম ি ান ও দতা িকরণ িষর
উয়েন ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

মাননীয় ধানমীর িনেদ শনা অযায়ী িত ইি িষ জিমর বহার িনিতকরেণর লে দশ ণী আকাের বসতবািড়েত সবিজ ও ি
বাগান াপন কায ম, মার া রা ও সার বাপনায় কো উৎপাদনকারী উোা তরী, 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,  কা বাদাম,  কিফ ও আনারেসর (এমিড-২)  চাষ সসারণ,
শহর-উান পিরকনা নয়ণ ও বাবায়ন, 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, িনরাপদ সবিজ বাজার চলন, 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 ও গেবষণা, সসারণ ও িবএিডিসর মে কায করী যাগ াপন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

লাগসই আিনক ির উপর ৪ ল ষক/ষাণীেক িশণ দান;
আিনক জাত ও ির সসারেণ ২ ল দশ নী াপন;
িনরাপদ ফসল বাপনার উেে ৪ আইিপএম ইউিনয়ন িতা
উানতািক ফসেলর ৭৭.৫ ল মানস চারা/কলম উৎপাদন
কািভড-১৯ মাকােবলায় খাপ/িষজাত প/নাস াির বসা/বীজ উৎপাদেন ৫ জন নারী িয়াজাতকারী/উোা ি
জিমেত জব সার েয়াগ উৎসািহতকরেণ ১০ জন িষ উোা তরী, এবং
উয়ন সহায়তার মােম ৫০০০  ি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 ২০২১ 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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ফসেলর টকসই ও লাভজনক উৎপাদন

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

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

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

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ষেকর মােঝ আিনক ও 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. খা িনরাপা, 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 (Surface water) বহাের উৎসািহতকরণ
৮. িষ ত ি উয়ন উাবনী কায ম, িষ এপস বহার, উম িষ কায ম (GAP) বতন ও িনরাপদ
উৎপাদনম  িষর  জ  IPM  দল  গঠন
৯. িষর উয়েন নারীর সৃকরণ ও দতা িকরণ
১০. কাবাদাম, কিফ ও আনারস (এমিড-২) চাষ সসারেণ ষকেদর উুকরণ
১১. উান ফসল সসারেণ ফল ও সবিজর চারা কলম উৎপাদন ও িবতরণ, উ ফসেলর উৎপাদন িকরণ িষেক
বািনিজকীকরণ 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 সসারণ, িষঋণ ািেত ষকেক সহায়তা দান, েয াগ মাকােবলা ও িষ নব াসন কায ম
বাবায়ন  করা
১৩. খা িনরাপা, উত িমান অজন আইন এবং টকসই িষর সার
১৪. িষ যািকীকরেণ সসারণ সবা জারদারকরণ ও উয়ন সহায়তার মােম যপািত িবতরণ
১৫. িষজ উৎপাদনশীলতা িণ করেত কায করী পদেপ হণ
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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 (কম  সাদন চক-
১.১.১, ১.১.২, ১.১.৩, ১.১.৪, ১.৩.১, )

ল
ম.টন

৩৬৬.০৩৮ ৩৭৯.৭৮* ৩৮০.২২ ৩৮০.৮৮ ৩৮১
িবৎ িবভাগ, িবআরআরআই, িবএআরআই, িবএিডিস,
িবএমিডএ, এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা,
িবএইউ,এসএইউ, এআইএস, িডএএম

িবিবএস, িডএই’র
বািষ ক িতেবদন

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

ল
ম.টন

১০.২৯৪ ১২.৫৫* ১২.৬০ ১২.৬৫ ১২.৭০
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবএিডিস, িবএমিডএ,
এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ,এসএইউ,
এআইএস, িডএএম

িবিবএস, িডএই’র
বািষ ক িতেবদন

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

ল
ম.টন

৫৪.০২৫ ৪৭.০০* ৪৭.১০ ৪৭.২২ ৪৭.৩০
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবএিডিস, িবএমিডএ,
এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ,এসএইউ,
এআইএস, িডএএম

িবিবএস, িডএই’র
বািষ ক িতেবদন

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

ল
ম.টন

১১২.৭১ ১০৯.২৬* ১১০ ১১১ ১১২
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবএিডিস, িবএমিডএ,
এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ,এসএইউ,
এআইএস, িডএএম

িবিবএস, িডএই’র
বািষ ক িতেবদন

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

ল
ম.টন

১৮৪.৪৭ ১৮৯.৭২* ১৮৯.৮০ ১৮৯.৮৫ ১৮৯.৯০
িবৎ িবভাগ, িবএআরআই, িবএিডিস, িবএমিডএ,
এসআরিডআই, এসিসএ, িবনা, িবএইউ,এসএইউ,
এআইএস, িডএএম

িবিবএস, িডএই’র
বািষ ক িতেবদন

িষ উপকরেণর
পয াতা

সরবরাহত িষ যপািত সংা ৪২০০ ৪৫০০ ৫০০০ ৫০০০ ৫০০০
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়
এবং িবএিডিস,

িষ সসারণ
অিধদেরর িতেবদন

িষখােত কম সংান
ি

কািভড-১৯ মাকােবলায় জবসার ও
ভািম  কো িবষেয়  উোা

সংা ১০ ১২ ১৪
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়,
িবএিডিস এবং িডএএম

িষ সসারণ
অিধদেরর িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
িকরণ;

২০

[১.১] উািবত জাত
এবং ির
সসারণ

[১.১.১] িশিত ষক সমি
সংা
(ল)

৩ ৭.৫৫ ৭.৬০ ৪.০০ ৩.৮০ ৩.৬০ ৩.৪০ ৩.২০ ৪.২০ ৪.৪০

[১.১.২] ািপত দশ নী সমি
সংা
(ল)

৩ ৩.৩৮ ৩.৪০ ২.০০ ১.৮০ ১.৬০ ১.৪০ ১.২০ ২.২০ ২.৪০

[১.১.৩] িশিত
কম কতা

সমি সংা ২ ২২৫০০ ২৩০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১১০০০ ১২০০০

[১.১.৪] মিনটিরংত
িষ সসারণ কায ম

সমি সংা ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০

[১.১.৫] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ১০৫ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০

[১.২] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.২.১] পয েবিত উিদ
কায়ােরাইন শন এর
কায ম

সমি সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৪

[১.২.২] িনিত
ফাইেটােসিনটাির আেবদন

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.২.৩] আইিপএম
ইউিনয়ন িতা

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[১.৩] িষ িবষেয়
ই-ত সবা দান

[১.৩.১] িষ আবহাওয়া
িবষয়ক েদ বাতা দান

সমি সংা ১ ৩০০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ ২৮০০০ ২৬০০০ ২৪০০০ ২২০০০ ৩০০০০ ৩০০০০

[১.৪] ফসল উৎপাদন
লমাা িনধ ারণ

[১.৪.১] রিব মৗেমর
ফসেলর উৎপাদন
লমাা িনধ ারন

তািরখ তািরখ ১ ৩১.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ১৫.১২.২১ ৩০.১২.২১ ৩১.১০.২২ ৩১.১০.২৩

[১.৪.২] খিরফ মৗেমর
ফসেলর উৎপাদন
লমাা িনধ ারন

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৩.২২ ১৪.০৪.২২ ২৮.০৪.২২ ১৫.০৫.২২ ৩১.০৫.২২ ৩০.০৩.২৩ ৩১.০৩.২৪



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

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] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ

২০

[২.১] মানস
সার/ বালাইনাশক
সরবরাহ কায ম
বাপনা

[২.১.১] িনিত সার
ও সার জাতীয় পের
আমদানী, উৎপাদন ও
পিরেবশক লাইেস
/নবায়ন আেবদন

গড় % ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০

[২.১.২] ইউিরয়া ও নন
ইউিরয়া সােরর বাৎসিরক
চািহদা িনপন

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.২২ ০৭.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২২.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ৩১.০৫.২৩ ৩০.০৫.২৪

[২.১.৩] িনিত
বালাইনাশক এর িনবন/
লাইেস / নবায়ন
আেবদন

গড় % ৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০

[২.১.৪] িনিত
আইিপর আেবদন

গড় % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

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 

[২.২] উানতািক
ফসেলর মানস
চারা/কলম সরবরাহ
কায ম

[২.২.১] হ কালচার
সারসেহর চারা/
কলম উৎপাদন লমাা
িনধ ারণ

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০৫.২২ ৩০.০৫.২২ ০৭.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২২.০৬.২২ ১৫.০৫.২৩ ১৫.০৫.২৪

[২.২.২] উানতািক
ফসেলর মানস
চারা/কলম উৎপাদন

সমি
সংা
(ল)

২ ৭৭.০০ ৭৭.৫০ ৭৭.৫০ ৭৭.০০ ৭৬.৫০ ৭৬.০০ ৭৫.৫০ ৭৮.০০ ৭৮.৫০

[২.২.৩] মিনটিরংত
হ কালচার
সারসেহর কায ম

সমি সংা ২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩২ ৩৪

[২.২.৪] হ কালচার
সারসেহর চারা/
কলম এর িবয়
িনধ ারণ ও ওেয়বসাইেড
কাশ

তািরখ তািরখ ১ ০৭.০৭.২১ ১৫.০৭.২১ ২২.০৭.২১ ২৯.০৭.২১ ০৮.০৮.২১ ০৭.০৭.২২ ০৬.০৭.২৩

[২.৩] কািভড-১৯
মাকােবলায় িষ
খােত দ
েনাদনার আওতায়
কায ম হণ

[২.৩.১] িজব বষ 
উপলে উয়ন
সহায়তায় সরবরাহত
িষ যপািত

সমি সংা ২ ৪২০০ ৪৫০০ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৪২০০ ৫০০০ ৫০০০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

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] কম 
বাপনায়
পশাদািরের
উয়ন

২০

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

[৩.১.১] কম কতা-
কম চারীেদর দতা ি
সংা িশণ দান
(ইন-সািভ স)

সমি াচ ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬

[৩.১.২] চথ  িশ িবব
এর চেল মাকােবলায়
আই সিকত িশণ
দানত

সমি সংা ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৬০ ৯০

[৩.১.৩] িবিভ িতান
কক আেয়ািজত
িশেণ কম কতা দর
মেনানয়ন দান
(NATA, NAPD,
CPTU) ইতািদ

গড় % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৩.১.৪] বাৎসিরক
িশণ পিরকনা নয়ন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০১.২২ ১৫.০২.২২ ২৮.০২.২২ ১৫.০৩.২২ ৩১.০৩.২২ ৩১.০১.২৩ ৩১.০১.২৪

[৩.২] টকসই উয়ন
অভী এর ২.১, ২.৩,
২.৪, ২.৫, ২.a
লমাা, ডা
ান এবং সরকােরর
অা নীিত ও
পিরকনা
বাবায়েনর িনিম
ক হণ

[৩.২.১] টকসই উয়ন
অভী এর লমাা,
ডা ান এবং
সরকােরর অা নীিত
ও পিরকনা বাবায়েনর
সােথ সিকত নন
ক ধারনাপ তত

সমি সংা ৩ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩০ ৩০

[৩.২.২] খসড়া ক
পিরকনার িভিেত
সাতা যাচাই

সমি সংা ৩ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৫ ১৫

[৩.২.৩] তত
িডিপিপ

সমি সংা ২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০

[৩.৩] কায ম
পিরবীণ ও ায়ন

[৩.৩.১] কম কতােদর
মাঠপয ােয় পিরদিশ ত
ক/ কম চী কায ম

সমি সংা ৩ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

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 

[৪] িষ -
সদ
বাপনার
উয়ন ও
রণােবণ
এবং
িষিভিক
কািরগরী িশা
বাবায়ন

১০

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

[৪.১.১] ািপত সালার
ােনল সচ য

সমি সংা ২ ২০ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৫ ১৫

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

সমি সংা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৪.২] ি ও
কািরগির সহায়তা
দান, এো েসিসং
াবসা
উৎসািহতকরণ এবং
কম সংান ি

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

সমি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪

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

সমি সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭

[৪.৩] িষ িশণ
ইনিউট এর
কায ম

[৪.৩.১] ভিতত
িশণাথ

সমি সংা ২ ২৯২২ ৩০০০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ৩০০০ ৩০০০

[৪.৩.২] পিরদশ ণত
িষ িশণ ইনিউট
এর কায ম

সমি সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

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] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, 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



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইএস এিকালচার ইনফরেমশন সািভ স

২ এআই এিকালচার িনং ইনিউট

৩ এসআরিডআই সেয়ল িরেসাস  ডেভলপেম ইনিউট

৪ এসিসএ সীড সা িফেকশন এেজী

৫ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

৬ িডএএম িডপাট েম অব এিকালচারাল মােকং

৭ িবআরআরআই বাংলােদশ রাইস িরসাচ  ইনিউট

৮ িবএআরআই বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

৯ িবএইউ বাংলােদশ এিকালচারাল ইউিনভািস 

১০ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচারাল ডেভলপেম কেপ ােরশন

১১ িবএমিডএ বের মািপারপাস ডেভলপেম অথির

১২ িবেজআরআই বাংলােদশ ট িরসাচ  ইনিউট

১৩ িবনা বাংলােদশ ইনিউট অব িনউিয়ার এিকালচার



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

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] িশিত ষক সেরজিমন উইং, ক
িশেণর িচ, ষেকর তািলকা,
উপেজলা ওয়ারী িবভাজন

[১.১.২] ািপত দশ নী সেরজিমন উইং, ক
ষক তািলকা (১০%), উপেজলা
ওয়ারী িবভাজন

[১.১.৩] িশিত কম কতা সেরজিমন উইং, ক িশেণর িচ, কম কতার তািলকা

[১.১.৪] মিনটিরংত িষ সসারণ কায ম সেরজিমন উইং পিরদশ ণ িতেবদন

[১.১.৫] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সেরজিমন উইং, ক সিমনার/ ওয়াকশেপর িচ, হািজরা

[১.২] িনরাপদ ফসল বাপনা

[১.২.১] পয েবিত উিদ কায়ােরাইন শন এর কায ম উিদ সংগিনেরাধ উইং পিরদশ ণ িতেবদন

[১.২.২] িনিত ফাইেটােসিনটাির আেবদন উিদ সংগিনেরাধ উইং িতেবদন

[১.২.৩] আইিপএম ইউিনয়ন িতা ক ইউিনয়েনর তািলকা

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত সবা দান [১.৩.১] িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদ বাতা দান ক েদ বাতা, ষক তািলকা

[১.৪] ফসল উৎপাদন লমাা িনধ ারণ
[১.৪.১] রিব মৗেমর ফসেলর উৎপাদন লমাা িনধ ারন পস উইং িতেবদন

[১.৪.২] খিরফ মৗেমর ফসেলর উৎপাদন লমাা িনধ ারন পস উইং িতেবদন

[২.১] মানস সার/ বালাইনাশক সরবরাহ
কায ম বাপনা

[২.১.১] িনিত সার ও সার জাতীয় পের আমদানী, উৎপাদন ও পিরেবশক লাইেস /নবায়ন
আেবদন

সেরজিমন উইং িতেবদন

[২.১.২] ইউিরয়া ও নন ইউিরয়া সােরর বাৎসিরক চািহদা িনপন সেরজিমন উইং িতেবদন

[২.১.৩] িনিত বালাইনাশক এর িনবন/ লাইেস / নবায়ন আেবদন উিদ সংরণ উইং িতেবদন

[২.১.৪] িনিত আইিপর আেবদন উিদ সংগিনেরাধ উইং িতেবদন

[২.২] উানতািক ফসেলর মানস
চারা/কলম সরবরাহ কায ম

[২.২.১] হ কালচার সারসেহর চারা/ কলম উৎপাদন লমাা িনধ ারণ হ কালচার উইং িতেবদন

[২.২.২] উানতািক ফসেলর মানস চারা/কলম উৎপাদন হ কালচার উইং / হ কালচার সার িতেবদন

[২.২.৩] মিনটিরংত হ কালচার সারসেহর কায ম হ কালচার উইং পিরদশ ণ িতেবদন

[২.২.৪] হ কালচার সারসেহর চারা/ কলম এর িবয় িনধ ারণ ও ওেয়বসাইেড কাশ হ কালচার উইং ওেয়ব সাইেডর িণ সট 

[২.৩] কািভড-১৯ মাকােবলায় িষ খােত দ
েনাদনার আওতায় কায ম হণ

[২.৩.১] িজব বষ  উপলে উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ যপািত সেরজিমন উইং, ক ষক তািলকা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

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

[৩.১.১] কম কতা-কম চারীেদর দতা ি সংা িশণ দান (ইন-সািভ স) িশণ উইং িশেণর িচ, হািজরা

[৩.১.২] চথ  িশ িবব এর চেল মাকােবলায় আই সিকত িশণ দানত িশণ উইং ও আইিস অিধশাখা িশেণর িচ, হািজরা

[৩.১.৩] িবিভ িতান কক আেয়ািজত িশেণ কম কতা দর মেনানয়ন দান (NATA,
NAPD, CPTU) ইতািদ

িশণ উইং মেনানয়ন দােনর িচ

[৩.১.৪] বাৎসিরক িশণ পিরকনা নয়ন িশণ উইং বাৎসিরক িশণ পিরকনা

[৩.২] টকসই উয়ন অভী এর ২.১, ২.৩, ২.৪,
২.৫, ২.a লমাা, ডা ান এবং সরকােরর
অা নীিত ও পিরকনা বাবায়েনর িনিম
ক হণ

[৩.২.১] টকসই উয়ন অভী এর লমাা, ডা ান এবং সরকােরর অা নীিত ও
পিরকনা বাবায়েনর সােথ সিকত নন ক ধারনাপ তত

পিরকনা, ক বাবায়ন ও আইিস
উইং

িপিসিপর তািলকা

[৩.২.২] খসড়া ক পিরকনার িভিেত সাতা যাচাই
পিরকনা, ক বাবায়ন ও আইিস
উইং

সাতা যাচাই িতেবদন

[৩.২.৩] তত িডিপিপ
পিরকনা, ক বাবায়ন ও আইিস
উইং

িডিপিপ

[৩.৩] কায ম পিরবীণ ও ায়ন [৩.৩.১] কম কতােদর মাঠপয ােয় পিরদিশ ত ক/ কম চী কায ম
পিরকনা, ক বাবায়ন ও আইিস
উইং

পিরদশ ণ িতেবদন

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

[৪.১.১] ািপত সালার ােনল সচ য সেরজিমন উইং, ক েপর তািলকা

[৪.১.২] কম কতােদর পিরদিশ ত ািপত সালার ােনল সচ য সেরজিমন উইং পিরদশ ণ িতেবদন

[৪.২] ি ও কািরগির সহায়তা দান, এো
েসিসং াবসা উৎসািহতকরণ এবং কম সংান
ি

[৪.২.১] কািভড-১৯ মাকােবলায় জবসার ও ভািম  কো িবষেয়  উোা আিলক কায ালয় উোার তািলকা

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

আিলক কায ালয় উোার তািলকা

[৪.৩] িষ িশণ ইনিউট এর কায ম
[৪.৩.১] ভিতত িশণাথ িশণ উইং, এআই িশণাথর তািলকা

[৪.৩.২] পিরদশ ণত িষ িশণ ইনিউট এর কায ম িশণ উইং পিরদশ ণ িতেবদন



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, এিল ২৮, ২০২১

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
উািবত জাত এবং ির সসারণ ািপত দশ নী বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

উািবত জাত এবং ির সসারণ আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনিউট দািরক যাগােযাগ

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

কম কতা-কম চারীেদর দতা ি সংা কায ম
িবিভ িতান কক আেয়ািজত িশেণ কম কতা দর মেনানয়ন দান
(NATA, NAPD, CPTU) ইতািদ

জাতীয় িষ িশণ একােডিম দািরক যাগােযাগ


