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গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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এবং

মহাপিরচালক, িষ সসারণ অিধদর-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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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 হেলা সেরজিমন উইং। গেবষণা িতান উািবত আিনক ি লতঃ
সেরজিমন উইং ষেকর িনকট সসারণ করেছ। মাঠ পয ােয় বািষ ক িষ সসারণ পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন এ উইং এর ল কাজ।
মাসমান চাষেযা জিম থেক মবধ মান জনেগাির খা ও ি চািহদা রেণর লে িষ সসারণ এর অিধন সেরজিমন উইং
ষেকর িনকট চািহদা অযায়ী ি হােরর মােম িবগত িতন বছের চাল, গম, া ও আসহ শাক-সবিজর উৎপাদন ি করেত
সম হেয়েছ। সসারণ কায ম জারদারকরেণর মােম ২০২০-২১ অথ  বছের মাট খা শের (চাল+গম+া) উৎপাদন হেয়েছ ৩৪
ল মঃ টন। ২০১৯-২০ এর লনায় ২০২০-২১ অথ বছের মাট উৎপাদন ি পেয়েছ ১.৫ ল মঃ টন। খাশ উৎপাদেন য়ং সণ তা
অজেনর লে িবিভ ফসেলর আিনক ও ঘাত সিহ জাত, পািন সায়ী ি, ষম মাায় সার বহার, পািচ ং, আিনক চাষাবাদ, 
ইউিরয়ার বহার ি, মানস বীজ উৎপাদন ও সংরণ, মার া রায় জব ও সজ সার তরী ও বহার ি ইতািদ ি
সসারেণ সাফ অিজত হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশ িতবছর চাষেযা জিম াস পাওয়ায় মবধ মান জনেগাির িবশাল খা ও ি চািহদা রণােথ  টকসই ফসল উৎপাদন
িনিতকরণ, জলবাগত পিরবতন জিনত িঁক মাকােবলা ও েয াগণ  এলাকায় চািহদা িভিক ি সসারণ, জিমর া, উব রতা
শি রার মােম জিমর উৎপাদনশীলতা ি, পেজািনং, সচ কােয  -গভ পািনর বহার কিমেয় -উপির পািনর দ বহার,
ষম মাায় ও দভােব সারসহ অা উপকরণ বহার িনিতকরণ, িষেত নারীর সৃায়ন , সসারণ কমর দতা উয়ন এবং
ষক/ষাণীেদর িগত ান ও দতা িকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

মার া রা ও সার বাপনা পিরেবশ বাব ি সসারণ, জলবাগত পিরবতেনর কারেণ সা েয াগবণ এলাকার
উপেযাগী িষ ি সসারণ, সচ কােয  -উপির ও ির পািনর দ বহার, চাষী পয ােয় মানস বীজ উৎপাদন, সংরণ ও
িবতরণ, মানস ও রানীেযা ফল, সবিজ চাষ এলাকা সাসরণ, বসতবািড়র আিনার কায কর বহার, শ িবােস ডাল,তল ,
মসলা ও সবিজজাতীয় ফসল অ কের ফসেলর বখীতা এবং িনিবড়তা ি, “বাংলা াপ” চনা এবং বাবায়েনর মােম িনরাপদ
খা উৎপাদন, সসারণ কমর িগত ান ও দতা উয়ন, ষক/ষাণীেদর িগত ান িকরণ, ত ি িবাের ই-িষ
বতন, খামার যাীকীকরণ, াচার কৗশল ণয়ন ও বাবায়েনর মােম আিথ ক বানা উয়ন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

সসারণ কায ম জারদারকরেণর মােম ২০২০-২০২১ অথ বছের চােলর মাট উৎপাদন ৩৪ ল মঃ টন এবং ২০২১-২২
বছেরর চাল উৎপাদন লমাা ৩৫ ল মঃটন।
 লাগসই আিনক আিনক ির উপর ৪.১০ ল জন ষক/ষাণীেক িশণ দান।
 আিনক ির উপর ১১২৫ জন সসারণ কমীেক িশণ দান।
 আিনক জাত ও ি সসারেণ ১৭৫০০  দশ নী াপন।
 ষক পয ােয় ইউিরয়া ও নন-ইউিরয়া সােরর ষম বহার িকরণ এবং ফসল আবােদ ২৫% জিমেত  ইউিরয়ার বহার
িনিতকরণ।
 জিমেত জব সার েয়াগ উৎসািহতকরেণ ৪২০০০ জন ষকেক িশণ দান এবং ষেকর বসত িভটায় ২৪৮০০ ভািম  ও
কো সােরর প াপন করা হেয়েছ।
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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, বড়া

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)

ফসেলর টকসই উৎপাদন ও উৎপানশীলতা।

১.২ অিভল (Mission)
সকল নীর ষকেদর চািহদািভিক দ, ফল ও কায কর সসারণ সবা দান এবং তােদর িগত ান ও দতা ির
মােম ফসেলর টকসই উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. ফসল উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা িকরন।
২. িষ উপকরেণ সহজলভতা ও সরবরাহ িকরণ।
৩. কম বাপনায় পশাদারীের উয়ন।
৪. িষ -সদ বাপনার উয়ন ও রণােবন।

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 িশন, দশ নী, মাঠ িদবস, চাষী রালী, উুকরন
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 িদলার িনেয়াগ
৬. মার া রায় জব ও ষম সার উতপাদন ও বহার িকরণ
৭. পািন বাপনার মােম ফসল উতপাদন এবং সচ কােয  -উপির পািনর দ বহাের ষকেদর উৎসািহতকরণ
৮. ষক পয ােয় মানস বীজ উৎপাদন,সংরণ ও িবতরন।
৯. সচ এলাকা ি এবং পািন সায়ী ি বহাের ষকেদর উৎসািহতকরণ।
১০. ষমমাায় সার ও অা িষ উপকরণ দ বহাের ষকেদরেক উৎসািহত/ পরামশ  দান।
১১. েযাগ  বন এলাকায় ঘাত সিহ জাত ও চািহদািভিক ি সসারণ।
১২. ািতক েয ােগ ফসেলর য়িত িষেয় নয়ার লে িষ নব াসন এবং উৎপাদােন উৎসািহত করার লে
েনাদনা সহায়তা দান।
১৩. শ িবােস ডাল, তল ও সবজী জাতীয় ফসল অির মােম ফসেলর বখীতা ও িনিবড়তা িকরণ।
১৪. আউশ, আমন ও বােরা ধান েত ১০০% পািচ ং িনিকরণ।
১৫. িষ ঋণ ািেত ষকেক সহায়তা দান।
১৬. িষ সংি িবিভ িতােনর সােথ সময় সাধন।
১৭. জাতীয় বীজ বােড র অেমাদেনর িনিম নন বীেজর মাঠ ায়েন বীজ তয়ন এেজীেক সহায়তা দান।
১৮. িবিভ ফসেলর বীজ উৎপাদেনর িনিম লমাা িনধ ারেন এবং উৎপািদত বীজ িবতরেণ িবএিডিসেক সহায়তা দান।
১৯. খাশ সংেহর িনিম  িনধ ারেণ িবিভ ফসেলর উৎপাদন খরচ িনপণ কের মণালয়েক সহায়তা দান।
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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

খা শের
পয াতা

উৎপািদত চাল
ল
মঃটন

৩৪ ৩২.৯ ৩৩.৫ ৩৩.৮ ৩৪.১

িষ মণালয়, অথ 
মণালয়, পিরকনা
কিমশন, িবৎ িবভাগ,
িবআরিডআই, িবএআরআই,
িবএিডিস, িবএমিডএ,
এসআরিডআই, এসিসএ,
িবনা, িবএইউ, এআইএস,
িডএএম

িবিবএস, িডএইর, বািষ ক িতেবদন মাঠ পয ােয়র অগিত িতেবদন

উৎপািদত গম
ল
মঃটন

১.৩৩ ১.২৫৩ ১.৩০ ১.৩৩৫ ১.৩৪

িষ মণালয়, অথ 
মণালয়, পিরকনা
কিমশন, িবৎ িবভাগ,
িবআরিডআই, এসিসএ,
িবনা, িবএইউ, এআইএস

িবিবএস, িডএইর, বািষ ক িতেবদন মাঠ পয ােয়র অগিত িতেবদন

উৎপািদত া
ল
মঃটন

২.০৩ ২.১৫৭ ২.১৬ ২.১৬৮ ২.৭০

িষ মণালয়, অথ 
মণালয়, পিরকনা
কিমশন, িবৎ
িবভাগ,িবএআরআই,
এসিসএ, িবনা, িবএইউ,
এআইএস,

িবিবএস, িডএইর বািষ ক িতেবদন, মাঠ পয ােয়র অগিত িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৪:৪১ া: ৭ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, ২০২২

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

আ ও সবিজর
পয াতা

উৎপািদত আ
ল
মঃটন

২২.৪৪ ২২.১১৮ ২২.১২ ২২.১৩ ২২.১৪৫

িষ মণালয়, অথ 
মণালয়, পিরকনা
কিমশন, িবৎ িবভাগ,
িবএআরআই, এসিসএ,
িবনা, িবএইউ, িবএিডিস,
এআইএস, িডএএম

িবিবএস, িডএইর, বািষ ক িতেবদন মাঠ পয ােয়র অগিত িতেবদন

উৎপািদত
সবিজ

ল
মঃটন

১৪.৪৫ ১৬.৯৬ ১৭ ১৭.০৩ ১৭.০৫

িষ মণালয়, অথ 
মণালয়, পিরকনা
কিমশন, িবৎ িবভাগ,
িবএআরআই, এসিসএ,
িবনা, িবএইউ, িবএিডিস,
এসআরিডআই, এআইএস

িষ মণালয়, অথ  মণালয়,পিরকনা কিমশন,িবৎ
িবভাগ,িবএআরআই,,এসিসএ,িবনা,িবএইউ,িবএিডিস,এসআরিডআই,এআইএস

অথ করী ফসেলর
পয াতা

উৎপািদত পাট
ল
মঃটন

৮.৩৩ ৯.৫৩ ৭.৯৬ ৭.৯৯ ৮.০৫

িষ মণালয়, অথ 
মণালয়, পিরকনা
কিমশন, িবৎ িবভাগ,
িবএআরআই, এসিসএ,
িবেজআরআই, িবনা,
িবএইউ, িবএিডিস, এসআর
িডআই, এআইএস, িডএএম

িষ মণালয়, অথ  মণালয়,পিরকনা কিমশন,িবৎ
িবভাগ,িবএআরআই,,এসিসএ,িবনা,িবএইউ,িবএিডিস,এসআরিডআই,এআইএস,িডএএম

িষর
আিনকায়ন

সরবরাহিত
িষ যপািত

সংা ৩০০ ৩২১ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৮

িডএইর িবিভ ক,
িবৎ,জালািন ও খিনজ
সদ মণালয় এবং
িবএিডিস

িডএইর িবিভ ক,িবৎ,জালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং িবএিডিস।



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৪:৪১ া: ৮ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, ২০২২

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

িষখােত
কম সংােনর
ি

কািভড-১৯
মাকােবলায়
উৎপাদেনর
ধারাবািহকতা
সত রাখেত
জবসার ও
ভািম  কো
এবং বীজ
উৎপাদন িবষেয়
 উোা

সংা - - ৪ ৬ ৮

িডএইর িবিভ ক,
িবৎ,জালািন ও খিনজ
সদ মণালয় এবং
িবএিডিস, িবএমিডএ।

িবিবএস, িডএইর, বািষ ক িতেবদন মাঠ পয ােয়র অগিত িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৪:৪১ া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৪:৪১ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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 

[১] ফসল
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
িকরন।

২০

[১.১] উািবত জাত
এবং ির
সসারণ

[১.১.১] সমলয়
চাষাবাদ দশ নীাপন

সমি সংা ২ ০ ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ২৪ ৩০

[১.১.২] উকরণ
মন

সমি সংা ২ ০ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৩

[১.১.৩] িশিত
ষক/ষাণী

সমি সংা ১ ১৪৩৮৬৭ ১৪৭৫০০ ১৪৮০০০ ১৩৩২০০ ১১৮৪০০ ১০৩৬০০ ৮৮৮০০ ১৫০৯০০ ১৫১০০০

[১.১.৪] ািপত
দশন

সমি সংা ১ ১০০৬৩ ১১৮০৩ ১০৬২২ ৮৪৯৮ ৫৯৪৮ ৩৫৭০ ১২৩৯৩ ১৩০১৩ ১৩২০০

[১.১.৫] িশিত
কম কতা

সমি সংা ১ ১১২৪ ১১২৫ ১১৩০ ১০৫০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১১৪০ ১১৫০

[১.১.৬] মিনটিরংত
িষ সসারণ
কায ম

সমি সংা ১ ০ ০ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৮ ২০ ২৫

[১.১.৭] িষ
মলা( মলা)

সমি সংা ১ ০ ০ ৩৫ ৩৩ ৩২ ৩০ ২৮ ৪০ ৪০

[১.১.৮] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[১.২] িনরাপদ ফসল
উৎপাদন বাপনা

[১.২.১] আইিপএম ও
আইসএম িবষেয়
িশিত ষক

সমি সংা ১ ১৮২০০ ১৮৫০০ ১৫০০০ ১৩৫০০ ১২০০০ ১০৫০০ ৯০০০ ১৬০০০ ১৮৫০০

[১.২.২] আইিপএম
ইউিনয়ন িতা

সমি সংা ১ ০ ০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[১.৩] িষ িবষেয় ই-
ত সবা

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

সমি সংা ১ ২১০০ ২১৫০ ২২০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২২৫০ ২৩০০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৪:৪১ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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 

[১.৪] খামান ও ি
িবষেয় সভা ও
কম শালার মােম
সেচতনতা ি।

[১.৪.১] িশিত
াি/ষক

সমি সংা ১ ২০২০০ ২১৩৩৫ ২২৫০০ ২১৩৫০ ২০২০০ ১৫৭৫০ ১৫০০০ ২৩০০০ ২৩৫০০

[১.৪.২] িশিত
কম কতা

সমি সংা ১ ৬০০ ৭৫০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৬৫০ ৬০০ ৯০০ ৯৫০

[১.৪.৩] আেয়ািজত
সভা/ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ১১০ ১৫০ ২০০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১৩০ ২২০ ২৫০

[১.৫] িতকারক
রাসয়িনক  বহার
ােসর চারণা।

[১.৫.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ২ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ৩ ৪

[১.৫.২] িত
পাার/িলফেলট

সমি সংা ২ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১১০০০ ১২০০০

[২] িষ
উপকরেণ
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ।

২০

[২.১] িভি,
তািয়ত,মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন ও
িবতরণ/ উোগা
তরী

[২.১.১] ষক পয ায়
উৎপািদত ধান বীজ

সমি ম:টন ৪ ৫১০ ৫৫০ ৬০০ ৫৭৫ ৫৭৫ ৫৫০ ৫৫০ ৬৫০ ৬৭৫

[২.১.২] ষক পয ােয়
উৎপািদত গম বীজ

সমি ম:টন ৪ ২৫০ ২৬০ ৩০০ ২৬০ ২৫০ ২০০ ২০০ ৩১০ ৩২০

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

সমি ম:টন ৪ ৭২৫ ৭৩০ ৭৩৫ ৭৩০ ৭২৫ ৭০০ ৬৫০ ৭৪০ ৭৪৫

[২.২] কািভড-১৯
মাকােবলায় িষ খােত
দ েনাদনার
আওতায় কায মহন

[২.২.১] িজব বষ 
উপলে উয়ন
সহায়তা সরবরাহত
িষ যপািত

সমি সংা ৪ ৩০০ ৩২১ ৩৫৭ ৩২১ ২৮৫ ২৫০ ২১৪ ৩৭০ ৩৮০

[২.৩] মিনটিরংত
৪% েদ িষ লান
দান

[২.৩.১] ৪% সেদ
িষ লান দান
কায ম মিরটিরং

সমি সংা ৪ ১৯৫ ৩০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪২০ ৪৫০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৪:৪১ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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]
কম বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

১৮
[৩.১] জলা দর
পিরদশ ন।

[৩.১.১] কাশ বিহ
তদারিক

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪
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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 

[৩.১.২] ক বিহ
তদারিক

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.১.৩] িশণ
মাারেরাল তদারিক

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.১.৪] ি-কলাম
রিজার তদারিক

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.২] উপেজলা দর
পিরদশ ন

[৩.২.১] কাশবিহ
তদারিক

সমি সংা ২ ০ ০ ১৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ২০ ২৫

[৩.২.২] ক বিহ,
বরা ও িবল ভাউচার
তদারিক

সমি সংা ১ ০ ০ ১৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ২০ ২৫

[৩.২.৩] িশণ
মাারেরাল তদারিক

সমি সংা ১ ০ ০ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪

[৩.২.৪] েনাদনা ও
ন বাসন মাার রাল
তদািরক

সমি সংা ১ ০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৩.৩] ক পিরদশ ন

[৩.৩.১] এসএএও
ডায়ারী পিরিবণ

সমি সংা ২ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩

[৩.৩.২] দশন
রিজার পিরিবণ

সমি সংা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩

[৩.৩.৩] দশন মাঠ
পিরদশ ন

সমি সংা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩

[৩.৩.৪] ষক
াাত ও পরামশ 
দান

সমি সংা ১ ০ ০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩২ ৩৩
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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 

[৪] িষ -
সদ
বাপনার
উয়ন ও
রণােবন।

১২
[৪.১] জব সার, সজ
সার ও জীবা সােরর
বহার জনিয়করণ

[৪.১.১] িশত
ষক

সমি সংা ২ ৪৩৮৪০ ৪৮২০০ ৪৩৪০০ ৩৪৭৩০ ২৪৩০০ ১৪৫০০ ৫০৬০০ ৫৩২০০ ৫৩৩০০

[৪.১.২] ািপত
কো প

সমি সংা ২ ২২৭৭৭ ২৩০০০ ২৩৭০০ ১৬৬৬০ ১১৬৯২ ৬৯৫৫ ২৪১৫০ ২৫৪০০ ২৫৫০০

[৪.১.৩] ািপত ভািম 
কো

সমি সংা ২ ৩৪০৬ ৩৫০০ ৩৫৫০ ২৮২০ ১৯৩৪ ১০৫৮ ৩৬৭৫ ৩৮০০ ৪০০০

[৪.১.৪] উৎপািদত
কোের পিরমান

সমি ম:টন ২ ১৫৯৪৬ ১৬২০০ ১৬৫৮০ ১২৬৬৪ ৮২৬৫ ৪৮৯৯ ১৭০১০ ১৭৮০০ ১৮০০০

[৪.১.৫] উৎপািদত
ভািম কোের
পিরমান

সমি ম:টন ২ ১৩৬৬.৭ ১৪৫০ ১৫০০ ১১৪৪ ৮০৩ ৪৩৮ ১৫০০ ১৫৯৯ ১৬০০

[৪.১.৬] কো এর
িবষেয় নারী উোা
তরী

সমি সংা ২ ০ ০ ৪ ২ ১ ০ ০ ৮ ১০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৪:৪১ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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
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আিম, অিতির পিরচালক, অিতির পিরচালেকর কায ালয়, িষ সসারণ অিধদর, বড়া, 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, বড়া-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, বড়া

তািরখ

মহাপিরচালক
িষ সসারণ অিধদর

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৪:৪১ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআরএস এিকালচার ইনফরেমশন সািভ স

২ এসআরিডআই সেয়ল িরেসাস স ডেভলপেম ইনিউট

৩ এসিসএ সীড সাট িফেকশিনএিজী

৪ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

৫ িডএএম িডপাট েম অব এিকালচারাল মােকং

৬ নাটা জাতীয় িষ িশণ একােডমী

৭ িবআরআরআই বাংলােদশ রাইচ িরসাচ  ইনিউট

৮ িবএআরআই বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

৯ িবএআরিস বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউিল

১০ িবএআরিস বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউিল

১১ িবএইউ বাংলােদশ এিকালচারাল ইউিনভািস 

১২ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচারাল ডেভলপেম কেপ ােরশন

১৩ িবএমিডএ বের মালপারপাস  ডেভলপেম অথির

১৪ িবেজআরআই বাংলােদশ ট িরসাচ  ইনিউট

১৫ িবনা বাংলােদশ ইনিউট অব িনউিয়ার এিকালচার



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ফয়াির ২৩, ২০২২ ১৪:৪১ া: ১৮ ণ তািরখ: হিতবার, ফয়াির ২৪, 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] সমলয় চাষাবাদ দশ নীাপন িডিড ,িডএই ( বড়া, জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ ) জলা হেত া ষক তািলকা

[১.১.২] উকরণ মন এিড,িডএই, িডিড ,িডএই ( বড়া, জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ ) িচ এবং জলা হেত া ষক তািলকা।

[১.১.৩] িশিত ষক/ষাণী িডিড ,িডএই ( বড়া, জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ ) জলা হেত া ষক তািলকা

[১.১.৪] ািপত দশন িডিড ,িডএই ( বড়া, জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ ) জলা হেত া দশন ষক তািলকা

[১.১.৫] িশিত কম কতা এিড,িডএই,িডিড ,িডএই ( বড়া, জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ ) িচ এবং জলা হেত া হািজরা ও িশণ তািলকা

[১.১.৬] মিনটিরংত িষ সসারণ কায ম এিড,িডএই,বড়া অল,বড়া পিরদশ ন িতেবদন

[১.১.৭] িষ মলা( মলা) িডিড ,িডএই ( বড়া, জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ ) িচ ও ষক হািজরা তািলকা

[১.১.৮] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ এিড,িডএই,িডিড ,িডএই ( বড়া, জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ ) িচ এবং উপিিতর হািজরা ও ির িচ

[১.২] িনরাপদ ফসল উৎপাদন
বাপনা

[১.২.১] আইিপএম ও আইসএম িবষেয় িশিত ষক িডিড ,িডএই ( বড়া, জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ )
জলা হেত া আইিপএম ও আইিসএম িবষেয় ষক
তািলকা।

[১.২.২] আইিপএম ইউিনয়ন িতা িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) িশণ া ষক তািলকা

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত সবা
[১.৩.১] িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদ বাতা দান (িলড
ফামার)

িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) পরামশ  হণকারী ষক তািলকা

[১.৪] খামান ও ি িবষেয় সভা ও
কম শালার মােম সেচতনতা ি।

[১.৪.১] িশিত াি/ষক এিড,িডএই,িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) িচ ও উপিিতর হািজরা, ির িচ

[১.৪.২] িশিত কম কতা এিড,িডএই,িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) িচ ও উপিিতর হািজরা, ির িচ

[১.৪.৩] আেয়ািজত সভা/ওয়াকশপ এিড িডএই, িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) িচ ও উপিিতর হািজরা এবং ির িচ

[১.৫] িতকারক রাসয়িনক 
বহার ােসর চারণা।

[১.৫.১] আেয়ািজত সভা িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) িচ ও িলফেলট

[১.৫.২] িত পাার/িলফেলট এিড িডএই, িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) িত িলফেলট

[২.১] িভি, তািয়ত,মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন ও িবতরণ/ উোগা তরী

[২.১.১] ষক পয ায় উৎপািদত ধান বীজ িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) সংেহার ষক তািলকা ও ছিব

[২.১.২] ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) সংেহার ষক তািলকা ও ছিব

[২.১.৩] ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল,তল ও মসলা বীজ িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) সংেহার ষক তািলকা ও ছিব

[২.২] কািভড-১৯ মাকােবলায় িষ
খােত দ েনাদনার আওতায়
কায মহন

[২.২.১] িজব বষ  উপলে উয়ন সহায়তা সরবরাহত
িষ যপািত

িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) িচ ও অেমািদত ষক তািলকা

[২.৩] মিনটিরংত ৪% েদ িষ
লান দান

[২.৩.১] ৪% সেদ িষ লান দান কায ম মিরটিরং িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) উপেজলায় অেমািদত ষক তািলকা

[৩.১] জলা দর পিরদশ ন। [৩.১.১] কাশ বিহ তদারিক এিড িডএই পিরদশ ন নাট / িনেদ শনা/ পরামশ  প
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] জলা দর পিরদশ ন।

[৩.১.২] ক বিহ তদারিক এিড,িডএই,বড়া পিরদশ ন নাট/ িনেদ শনা/ পরামশ  প

[৩.১.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক এিড,িডএই,বড়া পিরদশ ন নাট/ িনেদ শনা/ পরামশ  প

[৩.১.৪] ি-কলাম রিজার তদারিক এিড,িডএই,বড়া পিরদশ ন নাট/ িনেদ শনা/ পরামশ  প

[৩.২] উপেজলা দর পিরদশ ন

[৩.২.১] কাশবিহ তদারিক এিড,িডএই,িডিড,িডএই( বড়া,জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ) পিরদশ ন নাট/ িনেদ শনা/ পরামশ  প

[৩.২.২] ক বিহ, বরা ও িবল ভাউচার তদারিক এিড,িডএই,িডিড,িডএই ( বড়া,জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ) পিরদশ ন নাট/িনেদ শনা/পরামশ  প

[৩.২.৩] িশণ মাারেরাল তদারিক এিড,িডএই,িডিড,িডএই ( বড়া,জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ) পিরদশ ন নাট/ িনেদ শনা/ পরামশ  প

[৩.২.৪] েনাদনা ও ন বাসন মাার রাল তদািরক এিড,িডএই,িডিড,িডএই ( বড়া,জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ) পিরদশ ন নাট/ িনেদশ না/পরামশ  প

[৩.৩] ক পিরদশ ন

[৩.৩.১] এসএএও ডায়ারী পিরিবণ এিড,িডএই,িডিড,িডএই( বড়া,জয়রহাট,পাবনা ও িসরাজগ) পিরদশ ন কলাম/ িনেদশ না

[৩.৩.২] দশন রিজার পিরিবণ এিড িডএই, িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) মিনটিরং নাট

[৩.৩.৩] দশন মাঠ পিরদশ ন এিড িডএই, িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) মাঠ পিরদশ ন নাট ও ছিব

[৩.৩.৪] ষক াাত ও পরামশ  দান এিড িডএই, িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) ষক সাাতকােরর ছিব

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

[৪.১.১] িশত ষক িডিড, িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) িচ ও ষেকর হািজরা ,ছিব

[৪.১.২] ািপত কো প িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) জলাওয়াির িববরণ ও ছিব

[৪.১.৩] ািপত ভািম  কো িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) জলাওয়াির িববরণ ও ছিব

[৪.১.৪] উৎপািদত কোের পিরমান িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) জলাওয়াির িববরণ ও ছিব

[৪.১.৫] উৎপািদত ভািম কোের পিরমান িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) জলাওয়াির িববরণ ও ছিব

[৪.১.৬] কো এর িবষেয় নারী উোা তরী িডিড িডএই (বড়[, জয়রহাট, পাবনা ও িসরাজগ) কম  িববরণ ও ছিব
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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
উািবত জাত এবং ির সসারণ িশিত ষক/ষাণী বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউিল দািরক কায ম

উািবত জাত এবং ির সসারণ ািপত দশন বাংলােদশ িষ গেবষণা কাউিল দািরক কায ম

ক পিরদশ ন দশন মাঠ পিরদশ ন বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন দিরক কায ম

উািবত জাত এবং ির সসারণ ািপত দশন বাংলােদশ িষ উয়ন কেপ ােরশন দিরক কায ম

উািবত জাত এবং ির সসারণ িশিত ষক/ষাণী বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট দািরক কায ম

উািবত জাত এবং ির সসারণ ািপত দশন বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট দািরক কায ম

উািবত জাত এবং ির সসারণ িশিত কম কতা বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিউট দািরক কায ম

িভি, তািয়ত,মানেঘািষত বীজ উৎপাদন ও িবতরণ/ উোগা তরী ষক পয ায় উৎপািদত ধান বীজ বীজ তয়ন এেজী দািরক যাগােযাগ

িভি, তািয়ত,মানেঘািষত বীজ উৎপাদন ও িবতরণ/ উোগা তরী ষক পয ােয় উৎপািদত গম বীজ বীজ তয়ন এেজী দািরক যাগােযাগ

িভি, তািয়ত,মানেঘািষত বীজ উৎপাদন ও িবতরণ/ উোগা তরী ষক পয ােয় উৎপািদত ডাল,তল ও মসলা বীজ বীজ তয়ন এেজী দািরক যাগােযাগ

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

খামান ও ি িবষেয় সভা ও কম শালার মােম সেচতনতা ি। আেয়ািজত সভা/ওয়াকশপ পাট অিধদর দািরক কায ম
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


