গণজাতী বাংলােদশ সরকার

 বািনক কমকতা, এসআরিডআই, িবভাগীয় কায ালয়, লনা
এবং
পিরচালক, িকা সদ উয়ন ইনিউট-এর মে ািরত

বািষ ক কমসাদন ি
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িবভাগীয় অিফেসর কমসাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)
সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা
সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:
িকা বাপনা কায েমর মাম দেশর মাসমান আবাদী জিম ও িকা সেদর যৗিক, লাভজনক ও টকসই বহার
িনিতকরণ ধান কাজ। িবগত ৩ বছের ২২  উপেজলার িম ও িকা সদ বহার িনেদ িশকা হালনাগাদকরণ, ণ এবং সংি
উপেজলায় িবতরণ করা হেয়েছ। উপেজলা িনেদ িশকার তের িভিেত ৫৯৫৫  সার পািরশ কাড  দান করা হেয়েছ। উপেজলা িনেদ িশকা
বহার িবষেয় ৩৯০ জন উপ-সহকারী িষ কমকতা এবং মার ননা সংহ ও ষম সার বহার িবষেয় ৪৫৭০ জন ষকেক িশন
দয়া হেয়েছ। ভজাল সার িনণ েয়র জ ায় ৭০০  সার ননা িবেষণ করা হেয়েছ। ৪৫  ইউিনয়েনর “িম, মা ও সার পািরশ
সহািয়কা” ৩৫০০ “মার ননা সংহ পিত” এবং ৩৫০০ “সেরজিমেন ভজাল সার সনাকরেণর পিত” িবষয়ক িকা ণ ও
িবতরণ করা হেয়েছ। দেশর সকল উপেজলায় িডিজটাল পিতেত ষেকর চািহত ফসেলর জ ষম সার পািরশ কায ম এর পাশাপািশ
অফলাইন সার পািরশ কায ম চা করা হেয়েছ।
সমা এবং চােলসহ:
মার ভৗত ণান সংরণ ও ফসেলর উম ির পিরেবশ ির জ মােত ৫% জব পদাথ  িবমান থাকা েয়াজন িক দেশর
অিধকাংশ িষ জিমেত জব পদােথ র পিরমাণ ১.৫% এর কম এমনিক কান কান এলাকায় ১% এেরা কম হওয়া। ষক কক ফসল
উপেযািগতা িবেবচনা না কের একই জিমেত বছেরর পর বছর একািধক ফসল উৎপাদন এবং ফসেলর চািহদা মাতােবক ষম সার বহার
না করার কারেন মার উব রাশি াস পাওয়া। এলাকা িবেশেষ জিমেত লবনাতা/অতার িবিত। যত গেড় ওঠা িশ কারখানার বজ
শাধেনর সক বাপনা না থাকায় িষ জিমর ষণ। সিতক কােল ামীণ বসতবা, নগরায়ন, িশকারখানা, ইটেখালা এবঙ অা
অবকাঠােমার িবিতর কারেণ উব রা িষ জিম অিষ জিমেত পার। উিিখত িবষয় সেহ গণসেচতনতা ির লে াপক চারচারণার বা এবঙ সরকাির, বসরকাির িষ সংি কম, জনিতিনিধ ও ষকেদর সেচতনতা ির জ িতিনয়ত ত-উপা জন,
নবায়ন, িবতরণ এবং িশণ দান।
ভিবৎ পিরকনা:
উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদকরেণর জ িনয়িমত উপেজলার মাঠ জিরপ এবং উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন ও ণ কায ম অাহত

রাখা। অনলাইন ফালাইজার
িরকেমেশন এর ত-উপা হালনাগাদকরণ কায ম অাহত রাখা। ায়ী গেবষণাগাের িকা ননা
িবেষণ সমতা ি করা। িকা ও সার বাপণা িবষয়ক ষক ও িষ কমেদর িশণ অাহত রাখা। আইিস বহার
সসারেণর মাধেম সবা সহজীকরণ এবং অনলাইন সবার মান িবত করা।
২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:
উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদকরেণর জ মাঠ জিরপ - ৫ উপেজলা।
জিরপত উপেজলার জ হালনাগাদত উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন - ৫।
ইউিনয়ন িভিক িম, মা ও সার পািরশ সহািয়কা (ইউিনয়ন সহািয়কা) ণ -২৫ ।
িকা ও সার বাপণা িবষয়ক ষক ও িষ কিমেদর িশণ - ১১৫০ জন।
উপেজলা িনেদ িশকার ত-উপা বহার কের সার পািরশ কাড  ণয়ন ও িবতরণ -৫০০ ।

িজব বষ  উপলে ষকেদর মােঝ অনলাইন ফালাইজার
িরকেমেশন কাড  িবতরণ-৩০০০ ।
মা ও পািনর লবণাতা পিরবীণ -৭৩২  ননা।
কািভড-১৯ পিরিিতেত িষ উৎপাদন জারদারকরণ এর িনিমে দশীয় ফল ও িবিভ রকেমর সবিজ চারা িবতরণ- ১৩০০০ ।
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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 বািনক কমকতা, এসআরিডআই, িবভাগীয় কায ালয়, লনা
এবং
পিরচালক, িকা সদ উয়ন ইনিউট-এর মে ২০২১ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কমসাদন ি ািরত হল।
এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কমসাদেনর  এবং কায াবিল
১.১ পক (Vision)
িম ও িকা সেদর টকসই ও লাভজনক বহার এবং রিত িকা পিরেবশ।
১.২ অিভল (Mission)
িকা ও িম সেদর ইনেভির তরী। িম ও িকা সেদর সমতািভিক ণীিবাস। িম ও িকা সেদর সেব াম
বহার িনিতকরেনর জ সবা হণকারীর উপেযাগী িনেদ িশকা, িকা ও সহািয়কা ণয়ন। সমাি িকা বাপণা।
শ উৎপাদন ির জ টকসই পিরকনা নয়ন ও বাবায়েন িষ মনালেয়র আওতাধীন িতানসহেক সহায়তা।
১.৩ কমসাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কমসাদেনর 
১. িষ -সদ বাপনার উয়ন ও সংরণ
২. ষক সবা
৩. িম ও িকার যৗিক ও লাভজনক বহার িনিতকরেণ মানবসদ উয়ন ও ি হার
৪. সমাি িকা বাপনা
১.৩.২ শাসন ও সংারলক কমসাদেনর 
১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ
১.৪ কায াবিল (Functions)
১. উপেজলািভিক আকাশিচ িবেষণ এবং আধা িবািরত মাঠ জিরেপর কাজ সকরণ।
২. িষ সসারণ এবং গেবষণা কমেদর জ উপেজলািভিক িকা ও িষ উয়েনর সাবনা িবষয়ক এক
সহজেবা উপেজলা িনেদ িশকা এবং ইউিনয়ন িভিক িম, িকা এবং সার পািরশ সহািয়কা ণয়ন।
৩. িবিভ জিরেপর মােম সনাত িকার পারিরক সক িনণ য় (Soil Correlation), িকা বাপনা
িবষয়ক িবিভ কার মানিচ ও িতেবদন ণয়ন।
৪. িবিভ উপকারেভাগী সংার উয়ন ক এলাকা এবং গেবষণা খামােরর িবািরত/আধা-িবািরত িকা জিরপ।
৫. িকার ণান িবষয়ক ত-উপা সকভােব বহােরর জ িবিভ েরর িষ সসারণ কম, গেবষণা কম ও
ষকেদর িশণ দান।
৬. ায়ী িকা গেবষণাগার ও ামান িকা পরীাগােরর (এমএসএল) এর মােম ষকেদর মার ননা পরীা
কের িবেষেণর ফলাফল ও ফসেলর চািহদা অযায়ী ষম সার পািরশ কাড  দান।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব

কমসাদন চকসহ
িত উপেজলা িভিক িম ও িকা
সদ বহার িনেদ িশকা (নবায়নত)

িম ও িকা সদ এর
িত ইউিনয়ন িভিক িম, মা ও সার
সািব ক ত উপাের পয াতা পািরশ সহািয়কা
িবতরনত সার পািরশ কাড 

ত অজন ত অজন* লমাা
একক
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২

িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া
মণালয়/িবভাগ/
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪
সংহাসেহর নাম

সংা ১০

৬

১

১

১

সংা ১৫

২৫

২৫

২৫

২৫

সংা ২০০০

১২৮৯১

৩৫০০

৩৫০০

৩৫০০

েপণ

িবএআরিস, বাির, ি, িবনা ও
িডএই

উপা

এসআরিডআই এর বািষ ক িতেবদন
এসআরিডআই এর বািষ ক িতেবদন

িডএই

এসআরিডআই এর বািষ ক িতেবদন
ও অ কািশত িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কমসাদন পিরকনা
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লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

গণনা
কমসাদন
কমসাদন চক
একক
পিত
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪
২০১৯-২০ ২০২০-২১
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কমসাদেনর 

[১] িষ -সদ
বাপনার উয়ন
ও সংরণ

[২] ষক সবা

২৫

২০

[১.১] উপেজলা িনেদ িশকা
[১.১.১] জিরপত
হালনাগাদ করেণর জ মাঠ
উপেজলা
জিরপ।

সমি

সংা

১০

৮

৬

৫

৪

৩

২

১

৫

৫

[১.২] হালনাগাদকরেণর
জ উপেজলা িনেদ িশকা
ণয়ন।

সমি

সংা

১০

৬

৬

৫

৪

৩

২

১

৫

৫

[১.৩] ইউিনয়ন িভিক
[১.৩.১] িত
িম, মা ও সার পািরশ
ইউিনয়ন সহািয়কা
সহািয়কা ণয়ন।

সমি

সংা

৫

১৫

২৫

২৫

২২

২০

১৮

১৬

২৫

২৫

[২.১] উপেজলা িনেদ িশকার
[২.১.১] িবতরণত
ত-উপা বহার কের
সার পািরশ কাড 
সার পািরশ কাড  িবতরণ

সমি

সংা

১৫

২০০০

৫৬২

৫০০

৪৫০

৪০০

৩৫০

৩০০

৫০০

৫০০

[২.২] কািভড-১৯
পিরিিতেত িষ উৎপদন
জারদানকরণ এর িনিমে
দশীয় ফল ও সবিজ চারা
িবতরণ

[২.২.১] িবতরণত
চারা

সমি

সংা

৩

১৮০০০

১৩০০০ ১১৭০০ ১০৪০০ ৯১০০ ৭৮০০

৫০০০

৫০০০

[২.৩] িজব বষ  উপলে
ষকেদর মােঝ সার
পািরশ কাড  িবতরণ

[২.৩.১] িবতরণত
সার পািরশ কাড 

সমি

সংা

২

১২৫৬৪

৩০০০

৩০০০

৩০০০

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২ ১৭:১২

[১.২.১] িত
উপেজলা িনেদ িশকা

া: ৮

২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০

ণ তািরখ: সামবার, মাচ  ০৭, ২০২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

গণনা
কমসাদন
কমসাদন চক
একক
পিত
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪
২০১৯-২০ ২০২০-২১
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কমসাদেনর 

[৩] িম ও
িকার যৗিক
ও লাভজনক
বহার
িনিতকরেণ
মানবসদ উয়ন
ও ি হার

[৪] সমাি
িকা বাপনা

১৫

১০

[৩.১] িকা ও সার
[৩.১.১] িশণা
বাপনা িবষয়ক ষক ও
কমকতা ও ষক
িষ কমেদর িশণ

সমি

সংা

৮

১৫০০

১১৫০

১০৩৫

৯২০

৮০৫

[৩.২] িকা ও সার
[৩.২.১] আেয়ািজত
বাপনা িবষয়ক ির
মাঠ দশনী
দশনী াপন

সমি

সংা

৩

৬

৬

৫

৪

[৩.৩.১] আেয়ািজত
[৩.৩] ষক সেলন/মাঠ
ষক সেলন/মাঠ
িদবস এর আেয়াজন
িদবস

সমি

সংা

৩

৬

৬

৫

৪

[৩.৪] ওয়াকসপ/সিমনার
এর আেয়াজন

সমি

সংা

১

[৪.১] মা ও পািনর ননা
সংহব ক লবণাতা
[৪.১.১] মা ও পািনর
সমি
পিরবীণ, ত ও উপা লবণাতা পিরবীণ
জন এবং িবতরণ

সংা

১০

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২ ১৭:১২

[৩.৪.১] আেয়ািজত
ওয়াকসপ/সিমনার

া: ৯

৬৯০

১১৫০

১১৫০

৩

৬

৬

৩

৬

৬

২

২

৭৩২

৭৩২

২

৬৯৬

৭৩২

৬৬৫

৫৯১

৫১৭

৪৪৩

ণ তািরখ: সামবার, মাচ  ০৭, ২০২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

কমসাদন
চক

গণনা
পিত

কমসাদন
একক
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪
২০১৯-২০ ২০২০-২১
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কমসাদেনর 
[১.১.১] াচার
কমপিরকনা
বাবািয়ত

মিত

া
নর

১০

[১.২.১] ই[১.২] ই-গভা/ উাবন গভা/ উাবন
কমপিরকনা বাবায়ন কমপিরকনা
বাবািয়ত

মিত

া
নর

১০

[১.৩.১] অিভেযাগ
[১.৩] অিভেযাগ িতকার িতকার
া
মিত
কমপিরকনা বাবায়ন কমপিরকনা
নর
বাবািয়ত

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কমপিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
া
মিত
কমপিরকনা
নর
বাবািয়ত

৩

[১.৫] ত অিধকার
কমপিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কমপিরকনা
বাবািয়ত

৩

[১.১] াচার
কমপিরকনা বাবায়ন

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

মিত

া
নর

*সামিয়ক (provisional) ত

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২ ১৭:১২

া: ১০

ণ তািরখ: সামবার, মাচ  ০৭, ২০২২
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১
িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১

এমএসএল

মাবাইল সেয়ল টিং াবেরটরী

২

এসআরিডআই

সেয়ল িরেসাস  ডভলপেম ইনিউট

৩

িডএই

িডপাট েম অব এিকালচার এেটনশন

৪

বাির

বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

৫

িবএআরিস

বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  কাউিল

৬

িবনা

বাংলােদশ ইনিউট অব িনউিয়ার এিকালচার

৭

ি

বাংলােদশ রাইছ িরসাচ  ইনিউট

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২ ১৭:১২

া: ১২

ণ তািরখ: সামবার, মাচ  ০৭, ২০২২

সংেযাজনী ২: কমসাদন বাপনা ও মাণক
কায ম

কমসাদন চকসহ

বাবায়নকারী অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[১.১] উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদ করেণর জ মাঠ জিরপ।

[১.১.১] জিরপত উপেজলা

িবভাগীয় কায ালয়, লনা

জিরপত উপেজলার তািলকা

[১.২] হালনাগাদকরেণর জ উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন।

[১.২.১] িত উপেজলা িনেদ িশকা

িবভাগীয় কায ালয়, লনা

িণত/িত উপেজলা িনেদ িশকার তািলকা

[১.৩] ইউিনয়ন িভিক িম, মা ও সার পািরশ সহািয়কা ণয়ন।

[১.৩.১] িত ইউিনয়ন সহািয়কা

িবভাগীয় কায ালয়, লনা

িণত/িত ইউিনয়ন সহািয়কার তািলকা

[২.১] উপেজলা িনেদ িশকার ত-উপা বহার কের সার পািরশ কাড 
িবতরণ

[২.১.১] িবতরণত সার পািরশ কাড 

িবভাগীয় কায ালয়, লনা

িবতরণত সার পািরশ কােড র অকিপ/তািলকা

[২.২] কািভড-১৯ পিরিিতেত িষ উৎপদন জারদানকরণ এর িনিমে
দশীয় ফল ও সবিজ চারা িবতরণ

[২.২.১] িবতরণত চারা

িবভাগীয় কায ালয়, লনা

িবতরণত চারার তািলকা

[২.৩] িজব বষ  উপলে ষকেদর মােঝ সার পািরশ কাড  িবতরণ

[২.৩.১] িবতরণত সার পািরশ কাড 

িবভাগীয় কায ালয়, লনা

িবতরণত সার পািরশ কােড র অকিপ/তািলকা

[৩.১] িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ষক ও িষ কমেদর িশণ

[৩.১.১] িশণা কমকতা ও ষক

িবভাগীয় কায ালয়, লনা

রিজার ও মাার রােলর ানকিপ , সংি িশেণর
িরিচ

[৩.২] িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ির দশনী াপন

[৩.২.১] আেয়ািজত মাঠ দশনী

িবভাগীয় কায ালয়, লনা

ষেকর নাম কানা ও মাবাইল নর , সংি ির দশনী
াপন এর িরিচ

[৩.৩] ষক সেলন/মাঠ িদবস এর আেয়াজন

[৩.৩.১] আেয়ািজত ষক সেলন/মাঠ িদবস িবভাগীয় কায ালয়, লনা

[৩.৪] ওয়াকসপ/সিমনার এর আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত ওয়াকসপ/সিমনার

িবভাগীয় কায ালয়, লনা

[৪.১] মা ও পািনর ননা সংহব ক লবণাতা পিরবীণ, ত ও উপা
[৪.১.১] মা ও পািনর লবণাতা পিরবীণ িবভাগীয় কায ালয়, লনা
জন এবং িবতরণ

ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ফয়াির ২৮, ২০২২ ১৭:১২

া: ১৩

আেয়ািজত ষক সেলন/মাঠ িদবেসর তািলকা
ওয়াকসপ/সিমনার আেয়াজেনর নাশ, হািজরা িববরণী,
কায িববরণী এবং িরিচ
মা ও পািনর লবণাতা পিরবীণ এর মািসক িতেবদেনর
কিপ

ণ তািরখ: সামবার, মাচ  ০৭, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কমসাদন চকসহ
কায ম

কমসাদন চক

যসকল অিফেসর সােথ
সংি

সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

কািভড-১৯ পিরিিতেত িষ উৎপদন জারদানকরণ এর িনিমে
দশীয় ফল ও সবিজ চারা িবতরণ

িবতরণত চারা

িষ সসারণ অিধদর

প যাগােযাগ, মইল/সরাসির যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ, ম/সরাসির
িশণ।

িজব বষ  উপলে ষকেদর মােঝ সার পািরশ কাড  িবতরণ

িবতরণত সার পািরশ কাড 

িষ সসারণ অিধদর

প যাগােযাগ, মইল/সরাসির যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ, ম/সরাসির
িশণ।

ষক সেলন/মাঠ িদবস এর আেয়াজন

আেয়ািজত ষক সেলন/মাঠ িদবস িষ সসারণ অিধদর

প যাগােযাগ, মইল/সরাসির যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ, ম/সরাসির
িশণ।

িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ির দশনী াপন

আেয়ািজত মাঠ দশনী

িষ সসারণ অিধদর

প যাগােযাগ, মইল/সরাসির যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ, ম/সরাসির
িশণ।

িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ষক ও িষ কমেদর িশণ

িশণা কমকতা ও ষক

িষ সসারণ অিধদর

প যাগােযাগ, মইল/সরাসির যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ, ম/সরাসির
িশণ।

মা ও পািনর ননা সংহব ক লবণাতা পিরবীণ, ত ও উপা
মা ও পািনর লবণাতা পিরবীণ িষ সসারণ অিধদর
জন এবং িবতরণ

প যাগােযাগ, মইল/সরাসির যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ, ম/সরাসির
িশণ।

উপেজলা িনেদ িশকার ত-উপা বহার কের সার পািরশ কাড 
িবতরণ

িবতরণত সার পািরশ কাড 

িষ সসারণ অিধদর

প যাগােযাগ, মইল/সরাসির যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ, ম/সরাসির
িশণ।

হালনাগাদকরেণর জ উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন।

িত উপেজলা িনেদ িশকা

িষ সসারণ অিধদর

প যাগােযাগ, মইল/সরাসির যাগােযাগ, টিলেফািনক যাগােযাগ, ম/সরাসির
িশণ।
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