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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

লাভজনক, টকসই ও পিরেবশবাব িষ বা গেড় তালার লে ফসলখােত উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি এবং িষ বাপনার
উয়েন িষ মণালয় িনেয়ািজত রেয়েছ। সরকােরর িষবাব নীিত হেণর ফেল খাশ উৎপাদেন য়ং সণ তা বজায় রাখা, িবিভ
ফসেলর  উত  ও  িতলতা  সিহ  জাত  উাবন,  নন  শ  িবাস,  পািন  সায়ী  ি,  পির  পািন  বহার  কের  সচ  এলাকা
সসারণ, সমিত বালাই বাপনা পিত েয়াগ, িষর যািকীকরণ, ােজিনক ফসল (িজএমও) উৎপাদন ইতািদ সাফ অিজত
হেয়েছ। িবগত িতন বছের ১০৪৯.০১ ল ম.টন চাল, ৩৮.৬১ ল ম.টন গম, ৩০০.৮১ ল ম.টন আ, ৯৩.৮৪ ল ম.টন া, ৪৭২.৬
ল ম.টন সবিজ, ৩৪৭।০৪ ল ম.টন ফল এবং ১০৪।১৫ ল ম.টন মসলা উৎপািদত হেয়েছ। এ সময়কােল উপকরণ িহেসেব মাট ৪.১২
ল ম.টন  িবিভ  ফসেলর বীজ সরবরাহ  করা  হয়।  িবগত িতন  বছের  উয়ন সহায়তা  িহেসেব  সার  ও  অা িষ  উপকরেণ  ায়  ১৫,
১০৬.৬৯ কা টাকা, সামািজক িনরাপা িষ নব াসন খােত ায় ৩৭৯.৬৮ কা টাকা এবং ৫০%-৭০% াসত ে ১৫১৯৭ 
খামার ও িষ যপািত ষকেদর িনকট সরবরাহ করা হেয়েছ। এ সমেয় লবণাতা, জলাবতা ও খরা সিহসহ িবিভ ফসেলর ২৮৩ 
উফলনশীল জাত ও ি উাবন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশ জনসংা ির সােথ সােথ খাও ি চািহদা ি পাে অপরিদেক আবাদ যা িষ জিম াস পাে। একই সে বিক জলবা
পিরবতেনর িবপ ভাব ও ািতক েয ােগর কারেণ িবল জনেগাির খােযাগান মাগত নন নন চােলের েখািখ হে। এছাড়া
মার উৎপাদনশীলতা ধের রাখা, সনাতন পিতর খারেপাশ চাষাবাদ থেক বািণিজক িষেত উরণ, িষ িমেকর অলতা এবং িষ
পের া  ািও এ সমেয়র িষর ধান চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

খা শ উৎপাদেন য়ংসণ তােক ায়ী প দান, বখী ফসল উৎপাদেন উৎকষ তা অজন, খারেপাশ িষ হেত বািণিজক িষেত
উরণ,  চিলত চাষাবাদ  পিত হেত যািক পিতেত উীত করা,  অিধক ি স ফসল উৎপাদন ও ষম খা হেণর অভাস গেড়
তালা, িনরাপদ ফসল উৎপাদন, অািধকার িভিেত দেশর দিণােল িষর বখীকরণ, পাবত এলাকাসহ িতল এলাকাসেহ
পিরকিত উপােয় চাষাবাদ এবং সািব ক উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার কায ম ভিবৎ পিরকনায় অ  রেয়েছ।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উ ফলনশীল, িস এবং জলমতা, লবণাতা ও খরাসিহ জাতসহ িবিভ ফসেলর ৩৭  জাত ও ৭৬  ি উাবন;
ষেকর িনকট উািবত জাত এবং ি সসারেণর লে ৮.২৬ ল ষকেক িশণ এবং ৩ ল ৫২ হাজার দশ নী াপন;
উয়ন সহায়তার মােম িনধ ািরত ে ইউিরয়া ২৬.০০ ল মিক টন, এসিপ ৭.৫০ ল মিক টন, িডএিপ ৯.০০ ল
মিক টন ও এমওিপ ৮.৫০ ল মিক টন মাট ৪৯ ল মিক টন সার সরবরাহ;
বিণ ত কায েমর ফেল খাশের উৎপাদন হেব ৪ কা ৩৬ ল ৫০ হাজার মিক টন অথ াৎ চােলর উৎপাদন ৩ কা ৮৫ ল
মিক টন, গেমর উৎপাদন ১১.৫০ ল মিক টন ও ার উৎপাদন ৪০ ল মিক টন।
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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 ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর িষ মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ িহসােব
সিচব, িষ মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৯ সােলর লাই মােসর ১৩ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

টকসই, িনরাপদ ও লাভজনক িষ

১.২ অিভল (Mission)
ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা  ি,  শ বখীকরণ,  িস িনরাপদ ফসল উৎপাদন ও িবপণন বা  আিনকায়েনর
মােম িষেক লাভজনক করা এবং জনসাধারেণর ি ও খা িনরাপা িনিত করা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি;
২. িষ উপকরেণর সহজলভতা ও সরবরাহ ি;
৩. িষ -সদ বাপনার উয়ন ও সংরণ;
৪. িষপের সরবরাহ, িয়াজাতকরণ ও িবপণন বার উয়ন ;
৫. কম  বাপনায় পশাদারীের উয়ন।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িষ গেবষণা ও িশা কায ম;
২. িষ সসারণ ও িশণ;
৩. বীজ উৎপাদন, মান িনয়ণ, তয়ন, সংরণ এবং িবতরণ;
৪. িকা জিরপ, মার ণান পরীা ও পািরশ;
৫. িষ পের সংরণ ও িবপণন;
৬. িষেত সহায়তা ও নব াসন;
৭. িষ উপকরণ ও যপািত সংহ, িবতরণ, উাবন ও বাপনা;
৮.  সচ কায ম;
৯. ািতািনক বাপনা।
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

খাশের পয াতা

উৎপািদত চাল
মিক টন
(কা)

৩.৬২ ৩.৬৪ ৩.৮৫ ৩.৮৫ ৩.৮৫
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

উৎপািদত গম
মিক টন
(ল)

১০.৯৯ ১৩.০০ ১১.৫০ ১১.৫৫ ১১.৬০
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

উৎপািদত া
মিক টন
(ল)

৩৮.৯২ ৩৮.২৮ ৪০ ৪১ ৪১.৫০
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

আ ও সবিজর পয াতা
উৎপািদত আ

মিক টন
(ল)

৯৭.৪৪ ৯৯.৯৬ ১০০ ১০২ ১০৩
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

উৎপািদত সবিজ
মিক টন
(ল)

১৫৯.৫৪ ১৬৪.৫৯ ১৬৪.৬৫ ১৬৪.৭৮ ১৬৪.৮৫
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

ফেলর পয াতা উৎপািদত ফল
মিক টন
(ল)

১২১.১৩ ১২৫.১২ ১৩০.০০ ১৩৫.০০ ১৪০.০০
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

ডাল ফসেলর পয াতা উৎপািদত ডাল
মিক টন
(ল)

১০.৩৮ ১০.৫০ ১১.০০ ১১.২০ ১১.২৫
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

তল ফসেলর পয াতা
উৎপািদত তল
বীজ

মিক টন
(ল)

৯.৭০ ১০.৫৯ ১১.১২ ১১.১৪ ১১.১৬
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

মসলা ফসেলর পয াতা উৎপািদত মসলা
মিক টন
(ল)

৩৭.১২ ৩৭.৮৮ ৩৮.০০ ৩৮.১২ ৩৮.২৩
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

অথ করী ফসেলর
পয াতা

উৎপািদত পাট বল (ল) ৮৮.৯৫ ৭৪.৩৯ ৮০.০৮ ৮০.১৩ ৮০.২২
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

উৎপািদত ই
মিক টন
(ল)

৩৩.৮৬ ৫৬.০০ ৫৮.৩৭ ৫৮.৫০ ৫৯.০০
িশ মণালয়, িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয় এবং
পািন সদ মণালয়

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও িবিবএস

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি;

৩১

[১.১] িবিভ ফসেলর
উ ফলনশীল এবং
িতলতা সহনশীল
জাত ও ি উাবন

[১.১.১] অবত
উািবত জাত

সমি সংা ৪ ১৪ ৭ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১১ ১১

[১.১.২] উািবত ি সমি সংা ৩ ৪৩ ৬৪ ৭৬ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ৭৮ ৮০

[১.১.৩] িনবিত জাত সমি সংা ২ ৯ ১৮ ২৩ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ২৫ ২৫

[১.১.৪] আানত
জাতীয় বীজ বােড র
সভা

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.২] ষেকর িনকট
উািবত জাত এবং
ি সসারণ

[১.২.১] িশিত
ষক

সমি
সংা
(ল)

৩ ৭.৭৪ ৩.১৫ ৮.২৬ ৭.৭৫ ৭.৫০ ৭.২৮ ৭.০০ ৮.২৫ ৮.৫০

[১.২.২] ািপত দশ নী সমি
সংা
(ল)

৩ ২.৫৩ ১.৩৩ ৩.৫২ ২.৬০ ২.৫৫ ২.৫০ ২.৪০ ৩.৬৮ ৩.৭৪

[১.২.৩] মাঠ
িদবস/চাষী য া্িল

সমি সংা ২ ১৯০৬১ ১৬৭৭৭ ১৯৪৪০ ১৯৩৫০ ১৯৩০০ ১৯২০০ ১৯০০০ ১৯৭০০ ২০০০০

[১.২.৪] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ৩৩৯ ২৩০ ৩৮১ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৪০০ ৪৫০

[১.২.৫] আেয়ািজত
মলা

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ৫৭৫ ৫৫০ ৫২৫ ৫০০ ৪৭৫ ৬০০ ৬৫০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.২.৬] ফলজ  ও
সবিজর চারা উৎপাদন

সমি
সংা
(ল)

০.৫ ০ ০ ৯৪.৫০ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৫ ৯৪ ৯২

[১.২.৭] ফলজ  ও
সবিজর চারা িবতরণ

সমি
সংা
(ল)

০.৫ ০ ০ ৯৩.৯৭ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৫ ৯৪ ৯২

[১.২.৮] কম কতােদর
পিরদশ নত িষ
সসারণ কায ম

সমি সংা ০.৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৭৫ ৮০

[১.৩] িষ িবষেয় ই-
ত সবা দান

[১.৩.১] গত ষক
প/াব

সমি সংা ১ ১১৩০ ৯৪৫ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২১০০ ২২০০

[১.৩.২] এআইিসিস’র
িবধােভাগী ষক

সমি সংা ১ ২৬.০০ ২১.০০ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৬.৫০ ২৬.০০ ২৫.৫০ ২৮.০০ ৩০.০০

[১.৩.৩] িষ
আবহাওয়া িবষয়ক
েদবাতা

সমি সংা ০.৫ ০ ০ ৩০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৫০০ ২৮০০০ ৩০৫০০ ৩১০০০

[১.৪] খামান ও ি
িবষেয় চারণা,
কাশনা, সভা ও
কম শালার মােম
সেচতনতা ি

[১.৪.১] িশিত ি সমি সংা ১ ১৯৭৭০ ২৪৯৩৪ ৩৩৪১০ ৩২৫০০ ৩২০০০ ৩১৫০০ ৩১০০০ ৩৫০০০ ৩৬০০০

[১.৪.২] আেয়ািজত
সভা/ওয়াকশপ

সমি সংা ১ ১৯ ৩৮ ৬৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭৫ ৭৫

[১.৪.৩] কািশত
চারনা প (িলফেলট,
পাার, পােলট
ইতািদ)

সমি সংা ০.৫ ১২০০০০ ২১০০০০ ২৩০০০০ ২২৫০০০ ২২০০০০ ২১৫০০০ ২১০০০০ ২২০০০০ ২৩০০০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১.৫] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.৫.১] িনিত
ফাইেটােসিনটির
আেবদন

সমি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ০ ০ ১০০ ১০০

[১.৫.২] আইিপএম ও
আইিসএম িবষেয়
িশিত ষক/ি

সমি সংা ১ ৩২৯৯০ ৭৬০৩০ ৫০৫২০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৫৫০০০ ৫৬০০০

[১.৫.৩] ডেমারী
িনম াণ

সমি সংা ০.৫ ০ ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৭

[১.৬] িতকারক
রাসায়িনক  বহার
ােসর জ চারণা

[১.৬.১] আেয়ািজত
সভা

সমি সংা ১ ২২ ১৯ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ৪২ ৪৩

[১.৬.২] িত পাার
/ িলফেলট

সমি সংা ১ ৬৭৪৮০০ ৬৪৫০০ ১০৬০০০ ৯৮০০০ ৯৭০০০ ৯৬০০০ ৯৫০০০ ১১০০০০ ১২০০০০

[২] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ ি;

২৫
[২.১] িনধ ািরত ে
সার সরবরাহ
িনিতকরণ

[২.১.১] সরবরাহত
এসিপ সার

সমি
মিক
টন
(ল)

২ ৫.৬২ ৬.৫২ ৬.৫০ ৬ ৫.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০

[২.১.২] সরবরাহত
িডএিপ সার

সমি
মিক
টন
(ল)

২ ৬.১৬ ৬.৩৭ ৮.১০ ৭.৫০ ৭ ৯.০০ ৯.০০

[২.১.৩] সরবরাহত
ইউিরয়া সার

সমি
মিক
টন
(ল)

১ ২১.৬৫ ২৩.৪৭ ২৩.৭৫ ২৩ ২২.৫০ ২৬.০০ ২৬.০০

[২.১.৪] সরবরাহত
এমওিপ সার

সমি
মিক
টন
(ল)

১ ৬.৬৯ ৬.২৪ ৭.৬৫ ৭ ৬.৫০ ৮.৫০ ৮.৫০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.১.৫] ইত সার
বরাপ

সমি সংা ১ ১২ ১১ ১২ ১২

[২.২] সচ যপািত ও
িষ যপািত সংহ
এবং এর সহজলভতা
ি

[২.২.১] সরবরাহত
সচ যপািত

সমি সংা ২ ৭৫৫ ২৯০ ৩১০ ৩০৫ ৩০০ ২৯৫ ২৯০ ৩৫০ ৪০০

[২.২.২] উয়ন
সহায়তায় সরবরাহত
িষ যপািত

সমি সংা ১ ৪৮০০ ৪৮০৪ ৪৮৪০ ৪৮৩০ ৪৮২০ ৪৮১০ ৪৮০৪ ৪৩০০ ৪৩০০

[২.৩] -পিরিত পািনর
বহার উৎসািহত করার
জ পািন সংরণ, 
সচ কায ম সসারণ,
জলাবতা ও জলামতা
রীকরেণর মােম
আবািদ জিমর আওতা
ি

[২.৩.১] ািপত
সালার পাতয়া

সমি সংা ২ ৭৯ ৫৫ ১২৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১১০ ১২০

[২.৩.২] সসািরত
সচ এলাকা

সমি
হর
(ল)

১ ০.২৩১ ০.২২৭ ০.২৬ ০.২৫ ০.২৪ ০.২৩ ০.২২৭ ০.২৩ ০.২৪

[২.৩.৩] মাট সচত
এলাকা

সমি
হর
(ল)

১ ১০.৪৫ ১০.৮৫ ১১.১০ ১১ ১০.৯৫ ১০.৯০ ১০.৮৫ ১১.০০ ১১.২৫

[২.৩.৪] ািপত
সালার ােনল
সচ য

সমি সংা ০.৫ ৯ ৬১ ১০৫ ১০৩ ১০২ ১০১ ১০০ ১১০ ১১৫

[২.৩.৫] কম কতােদর
পিরদশ নত
সসািরত সচ এলাকা

সমি সংা ০.৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৭৫ ৮০

[২.৪] িডার, িভি,
তািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন এবং
িবতরণ

[২.৪.১] উৎপািদত বীজ সমি
মিক
টন
(ল)

২ ০.৪৪৪ ০.৫৭৯ ১.৩৮ ১.৩৬ ১.৩৪ ১.৩২ ১.৩০ ১.৪০ ১.৪২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৪.২] িবতরণত
বীজ

সমি
মিক
টন
(ল)

২ ১.০৯৬ ১.২৫২ ১.৪০ ১.৩৬ ১.৩২ ১.৩০ ১.২৫ ১.৪৫ ১.৫০

[২.৫] লবণাতা, খরা
এবং জলমতা সিহ
জােতর িডার, িভি, ও
মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, তয়ন ও
িবতরণ

[২.৫.১] িতলতা
সহনশীল জােতর
উৎপািদত বীজ

সমি
মিক
টন

২ ২৩০৯ ২৫৫০ ১০০৭০ ৯৯৫০ ৯৯০০ ৯৮৫০ ৯৮০০ ১০১০০ ১০২০০

[২.৬] বীেজর সক মান
িনধ ারণ

[২.৬.১] পরীিত বীজ
ননা

সমি সংা ২ ৪১২০ ৫১৯২ ৫৭০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১৯৫ ৬০০০ ৬২০০

[২.৬.২] তািয়ত বীজ সমি
মিক
টস

২ ১২৭৬৫৪ ১৩৭৪৫৩ ১৪৪০০০ ১৩৮০০০ ১৩৭৬০০ ১৩৭৫৫০ ১৩৭৫০০ ১৫০০০০ ১৫৫০০০

[৩] িষ -
সদ
বাপনার
উয়ন ও
সংরণ;

৮

[৩.১] িকা জিরেপর
মােম িকা ও
সদ িচিতকরণ
এবং উৎপাদন সমতা
অযায়ী িম ও িকা
সেদর িণ িবাস

[৩.১.১] জিরপত
উপেজলা

সমি সংা ২ ২৫ ৪২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪৩ ৪২ ৫৫ ৬০

[৩.১.২] িত
উপেজলা িডেররী

সমি সংা ১ ২১ ৩৬ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৫৫ ৬০

[৩.১.৩] িত
ইউিনয়ন সহািয়কা

সমি সংা ১ ৭০ ৯৭ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১৪০ ১৪৫

[৩.১.৪] কম কতােদর
পিরদশ নত জিরপত
উপেজলা

সমি সংা ০.৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ৩০ ৩০

[৩.২] উপেজলা এবং
ইউিনয়ন পয ােয় িকা
পরীার িবধািদ
সসারণ

[৩.২.১] িবেিষত
িকা ননা

সমি সংা ২ ১৪১৯৯ ১৪৮১৮ ২৪৬০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ২৫০০০ ২৬০০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৩] জব সার, সজ
সার ও জীবা সােরর
বহার ষকেদর িনকট
জনিয়করণ

[৩.৩.১] ািপত
কো প

সমি
সংা
(ল)

১ ৭.৫০ ৭.১১ ৭.৬৫ ৭.৫০ ৭.৪০ ৭.৩০ ৭.২০ ৭.৭০ ৭.৭৫

[৩.৩.২] িশিত
ষক

সমি সংা ০.৫ ১৯৯০০ ২১৬৭৫ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ১৬০০০ ১৭০০০

[৪] িষপের
সরবরাহ,
িয়াজাতকরণ
ও িবপণন
বার উয়ন ;

৬

[৪.১] িষ িবপণন এবং
উয়ন িবষেয় চারণা ও
ত সংরণ

[৪.১.১] ওেয়ব সাইেট
বাজার  কাশ

সমি সংা ১ ১৭১০০ ১৬১৪০ ২০০০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬২০০ ২১০০০ ২২০০০

[৪.১.২] কািশত
েলন

সমি সংা ১ ৩২৫৭ ৩০২৩ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩২০০ ৩১০০ ৪২০০ ৪৪০০

[৪.১.৩] কািশত
িতেবদন

সমি সংা ১ ২৩৬ ২৪১ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ৩২০ ৩৪০

[৪.২] িবপণন বার
উয়েন িশণ ও
দলগঠন

[৪.২.১] িশিত
ষক

সমি সংা ১ ৩৫৩৫ ২৭২৫ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৩৪০০০ ৩২০০০ ৪৫০০০ ৪৫০০০

[৪.২.২] গত ষক
িবপণন দল

সমি সংা ১ ২০০ ২৪২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ২৫০ ৩০০

[৪.৩] িষপের
িয়াজাতকরণ

[৪.৩.১] েসিসং
সােরর িবধা া
িষপ
িয়াজাতকারী

সমি সংা ১ ১৯১ ২১২ ৫০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২২০ ৫৫০ ৬০০

[৫] কম 
বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

৫
[৫.১] কায ম পিরবীণ
ও ায়ন

[৫.১.১] অিত
এিডিপ’র পয ােলাচনা
সভা

সমি সংা ১ ৯ ৮ ১০ ৯ ৮ ১২ ১১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ১৪ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৫.১.২] অিত
পিরচালন কায ম
কম িচর পয ােলাচনা
সভা

সমি সংা ১ ৯ ৯ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.১.৩] কম কতােদর
মাঠপয ােয় পিরদশ নত
উয়ন ও পিরচালন
বােজট কায ম

সমি সংা ১ ৪৪ ৭৫ ৮০ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ৮০ ৮০

[৫.১.৪] অভরীণ
আেয়ািজত সময় সভা

সমি সংা ০.৫ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[৫.২] উিেদর জাত
সংরণ আইন, ২০১৮
ণয়ন

[৫.২.১] ড়া
অেমাদেনর জ
মিপিরষদ িবভােগ
িরত

তািরখ তািরখ ০

[৫.৩] বীজ িবিধমালা
আইন ২০১৮ ণয়ন

[৫.৩.১] ড়া
অেমাদেনর জ
মিপিরষদ িবভােগ
িরত

তািরখ তািরখ ০

[৫.৪] মানব সদ
বাপনা

[৫.৪.১] ছাড়প
দানত  পদ

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৫.৪.২] পেদািত সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[৫.৪.৩] িনিত
উিশার আেবদন

সমি % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[১.১] মণালয়/িবভােগ ই-ফাইিলং
পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথ বহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] মণালয়/িবভাগ কক
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] িত শাখায় িবনেযা
নিথর তািলকা ণয়ন ও িবন করা

[১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১০.০১.২০ ১৭.০১.২০ ২৪.০১.২০ ২৮.০১.২০ ৩১.০১.২০

[১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী িবনত
নিথ

সমি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৫] সবা সহিজকরণ

[১.৫.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৫.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও
 নগদায়নপ জারী করা

[১.৬.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৭]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৮] িবভাগীয় মামলা িনি [১.৮.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৯] তবাতায়ন হালনাগাদকরণ
[১.৯.১] মণালয়/িবভােগর সকল
তহালনাগাদত

গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন ি
বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয় িশণ
আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন িনধ ািরত সমেয় অনলাইেন
দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার িসা
বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার কৗশল ও
ত অিধকার বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা মািসক
িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত হালনাগাদত গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মিপিরষদ িবভােগ
দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত পিরবীণ
বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বােজট বাবায়েন উয়ন
[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা ণীত তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] বািষ ক য় পিরকনা
বাবায়ন

[৩.৩.১] য় পিরকনা বাবািয়ত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৪] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৪.১] িপীয় সভায় িনির জ
উপািপত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৪.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৫] টিলেফান িবল পিরেশাধ [৩.৫.১] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-এর
ইারেনট িবল পিরেশাধ

[৩.৬.১] ইারেনট িবল পিরেশািধত সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ১৯ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইিসিস এিকালচার ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন সার

২ এআইএস এিকালচার ইনফরেমশন সািভ স

৩ এমওিপ িমউিরেয়ট অব পটাশ

৪ এনএএ াশনাল এিকালচার িনং একােডিম

৫ এসিসএ িসড সা িফেকশন এেজি

৬ িবএআরিস বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  কাউিল

৭ িবএআরআই বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

৮ িবিসআইিস বাংলােদশ কিমকাল ইািজ কেপ ােরশন

৯ িবনা বাংলােদশ ইনিউটঅব িনউিয়ার এিকালচার

১০ বারটান বাংলােদশ ইনিউট অব িরসাচ  এ িনং অন এাইড িনউিশন

১১ িবেজআরআই বাংলােদশ ট িরসাচ  ইনিউট

১২ িবএমিডএ বের মািপারপাস ডেভলপেম অথির

১৩ িবআরআরআই বাংলােদশ রাইস িরসাচ  ইনিউট

১৪ িবএসআরআই বাংলােদশ গারপ িরসাচ  ইনিউট

১৫ িবডািউএমআরআই বাংলােদশ গম ও া িরসাচ  ইনিউট

১৬ িসিডিব কটন ডেভলপেম বাড 

১৭ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

১৮ িডএএম িডপাট েম অব এিকালচারাল মােকং

১৯ িডএিপ ডাই এেমািনয়াম ফসেফট

২০ এসিপ িপল পার ফসেফট



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, লাই ০৭, ২০১৯ ১০:৫৭ া: ২০ ণ তািরখ: রিববার, িডেসর ২২, ২০১৯

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] িবিভ ফসেলর উ
ফলনশীল এবং িতলতা
সহনশীল জাত ও ি
উাবন

[১.১.১] অবত উািবত
জাত

মণালেয়র আওতাধীন িবেশষািয়ত গেবষণা িতানসহ িবিভ
ফসেলর উ ফলনশীল এবং লবণাতা, খরা, জলাবতা ইতািদ
িতলতাসিহ জাত উাবন কের।

িবএআরিস, িবএআরআই,
িবআরআরআই, িবেজআরআই,
িবনা, িবএসআরআই,
িবডািউএমআরআই ও িসিডিব

জাতীয় বীজ বােড র সভার কায িববরণী
থেক উািবত জােতর পিরমাপ িনধ ারণ।

বািষ ক
িতেবদন ও
অা
কািশত
িতেবদন

[১.১.২] উািবত ি
চাষাবাদ পিত, সায়ী পািন বহার, সােরর বহার কৗশল, নন
িষ যপািতর বহার, মার া রা, বালাই দমন বা
ইতািদর সমেয় িষ ি উাবন করা হয়।

িবএআরিস, িবএআরআই,
িবআরআরআই, িবেজআরআই,
িবনা, িবএসআরআই,
িবডািউএমআরআই ও িসিডিব

গেবষণা িতােনর
ঘাষণাপ/কায িববরণী/আেদশ

ঐ

[১.১.৩] িনবিত জাত জাত বতেনর জ িষ মণালেয়র বীজ উইংেয় িনবন করা হয়।

িবএআরিস, িবএআরআই,
িবআরআরআই, িবেজআরআই,
িবনা, িবএসআরআই,
িবডািউএমআরআই ও িসিডিব

িষ মণালেয়র বীজ উইংেয়র িনবনপ। ঐ

[১.১.৪] আানত জাতীয় বীজ
বােড র সভা

গেবষণা িতানসেহর উািবত জাত ছাড়করণ, িনয়িত ফসেলর বীজ
আমদানী অেমাদন এবং বীজ সংা নীিত ও গেবষণার গাইডলাইেনর
অেমাদেনর জ জাতীয় বীজ বােড র সভা অিত হয়।

িষ মণালয় জাতীয় বীজ বােড র অিত সভার সংা
জাতীয় বীজ
বােড র সভার
কায িববরণী

[১.২] ষেকর িনকট
উািবত জাত এবং ি
সসারণ

[১.২.১] িশিত ষক
উািবত জাত ও ি মাঠপয ােয় সসারেণর জ সসারণ
কম কতা, মাঠকম ও ষকেদর িশণ দান করা হয়।

িডএই, িবএিডিস, িবএআরআই,
িবআরআরআই, িবেজআরআই,
িবনা, িবএসআরআই, িবএমিডএ,
িবডািউএমআরআই, িসিডিব ও
এসিসএ

িশিত ষেকর সংা ঐ

[১.২.২] ািপত দশ নী
উািবত জাত ও ি সসারণ এবং ষকেদরেক উুকরেণর জ
মােঠ চাষাবাদ কৗশল, ির বহার ও ফলাফল দশ েনর আেয়াজন
করা হয়।

িডএই, িবএসআরআই, িবনা,
িবএআরআই, িবডািউএমআরআই,
ও িসিডিব

ািপত দশ নীর সংা ঐ

[১.২.৩] মাঠ িদবস/চাষী য া্িল
উািবত জাত ও ি সসারণ এবং ষকেদরেক উুকরেণর জ
মাঠ িদবস ও চাষী য া িল আেয়াজন করা হয়।

িডএই, িবএসআরআই, িবনা,
িবএআরআই, িবডািউএমআরআই,
ও িসিডিব

মাঠ িদবস/চাষী য াবিলর সংা ঐ

[১.২.৪] আেয়ািজত সিমনার/
ওয়াকশপ

উািবত জাত ও ি সসারেণর জ সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন কের জনসাধারণ ও কম কতােদর ি ও জাত সেক
অবিহতকরণ এবং মতিবিনময় করা হয়।

িডএই, িবএআরআই, িবেজআরআই,
িবএসআরআই, িবনা,
িবডািউএমআরআই, িসিডিব,
এসিসএ ও এনএএ

আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশেপর সংা ঐ

[১.২.৫] আেয়ািজত মলা

উািবত জাত ও ি সসারেণর জ িবিভ ধরেনর মলা যমন:
ফল মলা, সি মলা, ম মলা, িষ যপািত মলা ইতািদ আেয়াজন
কের ষক ও জনসাধারণ-কি ও জাত সেক অবিহতকরণ এবং
মতিবিনময় করা হয়।

িডএই, িসিডিব, এআইএস আেয়ািজত মলার সংা ঐ
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[১.২] ষেকর িনকট
উািবত জাত এবং ি
সসারণ

[১.২.৬] ফলজ  ও সবিজর
চারা উৎপাদন

জনসাধারেণর খা ও িমান ির লে িবিভ জােতর ফল, ল ও
সির চারা উৎপাদন করা হয়।

িডএই, িবএিডিস, বাির উৎপািদত চারার সংা ঐ

[১.২.৭] ফলজ  ও সবিজর
চারা িবতরণ

জনসাধারেণর খা ও িমান ির লে িবিভ জােতর ফল ল ও
সির চারা িবতরণ করা হয়।

িডএই, িবএিডিস, বাির িবতরণত চারার সংা ঐ

[১.২.৮] কম কতােদর
পিরদশ নত িষ সসারণ
কায ম

িষ সসারণ অিধদর কক হীত কায মসহ পিরদশ েনর
মােম মিনটিরং করা হয়।

িষ মণালয় কম কতা কক পিরদশ ন সংা
পিরদশ ন
িতেবদন

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত
সবা দান

[১.৩.১] গত ষক প/াব
ষক দল গঠন কের দেলর মােম িষ ি ান ও ই-িষ বা
িবার করা হয়।

িডএই ও এআইএস গত ােবর সংা ঐ

[১.৩.২] এআইিসিস’র
িবধােভাগী ষক

ষক ও ািক জনেগাির িনকট িডিজটাল পিতর মােম িষ ত
পৗঁেছ িদেত ১৪৫ িষ ত ও যাগােযাগ ক (এআইিসিস) াপন
করা হেয়েছ। এেত কিউটার, িভিডও কাম, ানার ও ইারেনেটর
সহায়তায় ই-িষ সবা দান করা হয়।

এআইএস িবধােভাগী ষেকর সংা ঐ

[১.৩.৩] িষ আবহাওয়া িবষয়ক
েদবাতা

ষক ও ািক জনেগাির িনকট েদবাতার মােম আবহাওয়া
িবষয়ক ত পৗঁেছ দয়া হয়। ফেল ষেকরা য কান ািতক
েয ােগর িবষেয় আগাম ত পেয় যায়।

িডএই িবধােভাগী ষেকর সংা ঐ

[১.৪] খামান ও ি
িবষেয় চারণা, কাশনা,
সভা ও কম শালার মােম
সেচতনতা ি

[১.৪.১] িশিত ি
খামান ও িণ সেক জনসেচতনতা ির জ িশেণর
আেয়াজন করা হয়।

বারটান, িডএই ও িবএআরিস িশিত ির সংা ঐ

[১.৪.২] আেয়ািজত
সভা/ওয়াকশপ

খামান ও িণ সেক জনসেচতনতা ি ও দতা উয়েনর জ
সভা/ ওয়াকশেপর আেয়াজন করা হয়।

বারটান, িডএই ও িবএআরিস আেয়ািজত সভা/ওয়াকশেপর সংা ঐ

[১.৪.৩] কািশত চারনা প
(িলফেলট, পাার, পােলট
ইতািদ)

খামান ও িণ সেক জনসেচতনতা ি ও দতা উয়েনর জ
িলফেলট পাার পােলট ইতািদ কাশ করা হয়।

বারটান ও এআইএস কাশনার সংা ঐ

[১.৫] িনরাপদ ফসল
বাপনা

[১.৫.১] িনিত
ফাইেটােসিনটির আেবদন

উিদ ও উিদ জাত  রাগ ও পাকামাকড়  -এ সংা উিদ
া মানপ দান করা হয়।

িডএই া আেবদেনর িেত িনির হার ঐ

[১.৫.২] আইিপএম ও আইিসএম
িবষেয় িশিত ষক/ি

প িভিেত াব গঠণ সমিত বালাই বাপনা ও সমিত ফসল
বাপনা সংা িশণ হােত কলেম কের দান করা হয়।

িডএই ও ি িশিত ষক ও ির সংা ঐ

[১.৫.৩] ডেমারী িনম াণ
ষকেদর িনকট নন িষ ি ও উপেযাগী িষত পৗঁেছ দয়ার
জ িভিডওিচ িনম াণ করা হয়।

এআইএস ডেমারীিনম ােণর সংা ঐ
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[১.৬] িতকারক
রাসায়িনক  বহার
ােসর জ চারণা

[১.৬.১] আেয়ািজত সভা অংশীজেনর সমেয় সভা আেয়াজন িডএই ও িবনা সভার সংা ঐ

[১.৬.২] িত পাার /
িলফেলট

িষত বল চােরর জ পাার ও িলফেলট ছাপােনা হয়। িডএই, এআইএস, িবনা ও ি িতেপাার/িলফেলেটর সংা ঐ

[২.১] িনধ ািরত ে সার
সরবরাহ িনিতকরণ

[২.১.১] সরবরাহত এসিপ
সার

ষেকর িনকট সার াি িনিত করেত সরকার কক উয়ন সহায়তা
দান কের আমদািন  হেত াসত ে এসিপ সার সরবরাহ
কের।

িবএিডিস, িডএই, জলা ও
উপেজলা শাসন এবং বাংলােদশ
ফা লাইজার এেসািসেয়শন

সরবরাহত সােরর পিরমান ঐ

[২.১.২] সরবরাহত িডএিপ সার
ষেকর িনকট সার াি িনিত করেত সরকার কক উয়ন সহায়তা
দান কের আমদািন  হেত াসত ে িডএিপ সার সরবরাহ
কের।

িবএিডিস, িডএই, জলা ও
উপেজলা শাসন এবং বাংলােদশ
ফা লাইজার এেসািসেয়শন

সরবরাহত সােরর পিরমান ঐ

[২.১.৩] সরবরাহত ইউিরয়া
সার

ষেকর িনকট সার াি িনিত করেত সরকার কক উয়ন সহায়তা
দান কের আমদািন  হেত াসত ে ইউিরয়া সার সরবরাহ
করা হয়।

িবিসআইিস, িবএিডিস, িডএই,
জলা ও উপেজলা শাসন ও
বাংলােদশ ফা লাইজার
এেসািসেয়শন

সরবরাহত সােরর পিরমান ঐ

[২.১.৪] সরবরাহত এমওিপ
সার

ষেকর িনকট সার াি িনিত করেত সরকার উয়ন সহায়তা দান
কের আমদািন  হেত াসত ে এমওিপ সার সরবরাহ কের।

িবএিডিস, িডএই, জলা ও
উপেজলা শাসন এবং বাংলােদশ
ফা লাইজার এেসািসেয়শন

সরবরাহত সােরর পিরমান ঐ

[২.১] িনধ ািরত ে সার
সরবরাহ িনিতকরণ

[২.১.৫] ইত সার বরাপ
এসিপ, িডএিপ ও এমওিপ সােরর চািহদা অসাের িতমােস িডলার
পয ােয় িবতরেণর জ জলা শাসক বরাবের বরা দান করা হয়।

িষ মণালয় সার বরাপ ই
সার বরাপ
ই সংা

[২.২] সচ যপািত ও িষ
যপািত সংহ এবং এর
সহজলভতা ি

[২.২.১] সরবরাহত সচ
যপািত

সেচর এলাকা ি ও সচ কায ম সিয় রাখেত িবিভ এলাকা
নলপসহ িবিভ সচ যপািত সরবরাহ করা হয়।

িবএিডিস ও িবএমিডএ সরবরাহত সচ যপািতর সংা ঐ

[২.২.২] উয়ন সহায়তায়
সরবরাহত িষ যপািত

িষ যািকীকরণ ির লে উয়ন সহায়তার (২৫-৩০%) মােম
িষ যপািত সরবরাহ

িডএই সরবরাহত িষ যপািতর সংা ঐ
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[২.৩] -পিরিত পািনর
বহার উৎসািহত করার
জ পািন সংরণ, 
সচ কায ম সসারণ,
জলাবতা ও জলামতা
রীকরেণর মােম আবািদ
জিমর আওতা ি

[২.৩.১] ািপত সালার পাতয়া
বের এলাকায় পািনর াতা ির জ ির পািন ধারনম ও
পািন উোলেন সালার ি বহার কের পাতয়া খনন এবং তার
মােম িদেয় খাবার ও সেচর চািহদা রণ করা হয়।

িবএিডিস ও িবএমিডএ ািপত সালার পাতয়ার সংা ঐ

[২.৩.২] সসািরত সচ এলাকা
 মৗেম অনাবাদী জিম চােষর আওতায় আনেত সচ িবধা ির
মােম সচ এলাকা সসারণ করা হয়।

িবএিডিস ও িবএমিডএ সচত এলাকার ফল ঐ

[২.৩.৩] মাট সচত এলাকা মিত সচ এলাকা িবএিডিস ও িবএমিডএ সচত এলাকার ফল ঐ

[২.৩.৪] ািপত সালার
ােনল সচ য

সচ যে সালার ােনল াপন কের িবেতর িবক বার মােম
সচ সরবরােহর বা

িবএিডিস ও িবএমিডএ
ািপত সালার ােনল সচযের
সংা

ঐ

[২.৩.৫] কম কতােদর
পিরদশ নত সসািরত সচ
এলাকা

সংি দর/সংা কক সািদত সচ কায ম পিরদশ েনর মােম
মিনটর করা।

িষ মণালয় সসািরত সচ এলাকা পিরদশ েনর সংা
পিরদশ ন
িতেবদন

[২.৪] িডার, িভি,
তািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন এবং িবতরণ

[২.৪.১] উৎপািদত বীজ
গেবষণা িতানসহ জনন বীজ উৎপাদন কের এবং িবএিডিস িভি
বীজ ও তািয়ত/মানেঘািষত বীজ উৎপাদন কের।

িবএিডিস, িবআরআরআই,
িবএআরআই ও িবএসআরআই

বীেজর ওজন ঐ

[২.৪] িডার, িভি,
তািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন এবং িবতরণ

[২.৪.২] িবতরণত বীজ
গেবষণা িতান ও িবএিডিস কক উৎপািদত বীজ মাঠ পয ােয় ও
অা বীজ উৎপাদন িতােন িবতরণ করা হয়।

িবএিডিস, িবআরআরআই,
িবএআরআই ও িবএসআরআই

বীেজর ওজন ঐ

[২.৫] লবণাতা, খরা এবং
জলমতা সিহ জােতর
িডার, িভি, ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, তয়ন ও
িবতরণ

[২.৫.১] িতলতা সহনশীল
জােতর উৎপািদত বীজ

লবণাতা, খরা এবং পািনসিহ জাতসহ িবিভ িতলতা সহনশীল
জােতর বীজ উৎপাদন করা হয়।

িবএিডিস, িবআরআরআই,
িবএআরআই ও িবএসআরআই

বীেজর ওজন ঐ

[২.৬] বীেজর সক মান
িনধ ারণ

[২.৬.১] পরীিত বীজ ননা
গেবষণা িতান ও বসরকাির বীজ উৎপাদনকারী িতান কক মাঠ
পয ােয় বীজ অব করার েব  বীজ তয়ন এেজী বীেজর ননা
পরীা কের থােক।

এসিসএ ননার সংা

[২.৬.২] তািয়ত বীজ
গেবষণা িতান ও বসরকাির বীজ উৎপাদনকারী িতান কক মাঠ
পয ােয় বীজ পরীাব ক তািয়ত ।

বীজ তায়ন এেজী বীেজর পিরমান ঐ
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[৩.১] িকা জিরেপর
মােম িকা ও সদ
িচিতকরণ এবং উৎপাদন
সমতা অযায়ী িম ও
িকা সেদর িণ
িবাস

[৩.১.১] জিরপত উপেজলা
সারােদেশ ইউিনয়ন পয ােয় িকা ননােত ফসেলর খা উপাদােনর
পিরমাণ িনণ েয়র জ মাঠ জিরপ করা হয়।

এসআরিডআই জিরপত উপেজলা সংা ঐ

[৩.১.২] িত উপেজলা
িডেররী

িকা জিরেপর ত সিলত উপেজলা িডেরির ণ করা হয় যােত
উ উপেজলার মােত ফসেলর খা উপাদােনর পিরমাণ এবং তার
পিরেিেত সােরর পিরমাণ পািরশ করা হয়। ফেল ষম সােরর
বহার সব হয়।

এসআরিডআই িত উপেজলার িডেরির ঐ

[৩.১.৩] িত ইউিনয়ন
সহািয়কা

মােত িবমান খা উপাদােনর পিরমাণ জানেত তা িবেষণ করা
হয়, ফেল চািহদামত ষম সার বহােরর জ পািরশ করা সব হয়।

এসআরিডআই িবেিষত িকা ননা সংা ঐ

[৩.১.৪] কম কতােদর
পিরদশ নত জিরপত উপেজলা

উপেজলা পয ােয় িকা ননােত মার ণগতমান ও খা উপাদান
পিরমােপর জ িকা সদ উয়ন ইনিউট কক জিরপত
উপেজলাসহ পিরদশ ন করা হয়।

িষ মণালয় পিরদশ নত উপেজলার সংা
পিরদশ ন
িতেবদন

[৩.২] উপেজলা এবং
ইউিনয়ন পয ােয় িকা
পরীার িবধািদ সসারণ

[৩.২.১] িবেিষত িকা ননা
মােত িবমান খা উপাদােনর পিরমাণ জানেত তা িবেষণ করা
হয়, ফেল চািহদামত ষম সার বহােরর জ পািরশ করা সব হয়।

এসআরিডআই িবেিষত িকা ননা সংা ঐ

[৩.৩] জব সার, সজ সার
ও জীবা সােরর বহার
ষকেদর িনকট
জনিয়করণ

[৩.৩.১] ািপত কো প
মার া রা ও মােত জব উপাদান ির জ কো েপর
মােম জব সার ত করা হয়

িডএই ািপত কো েপর সংা ঐ

[৩.৩.২] িশিত ষক
জব সার েতর বািনক পিত ও তা বহাের উু করেত
ষকেদর িশেণর বা করা হয়।

এসআরিডআই িশিত ষেকর সংা ঐ

[৪.১] িষ িবপণন এবং
উয়ন িবষেয় চারণা ও
ত সংরণ

[৪.১.১] ওেয়ব সাইেট বাজার 
কাশ

কীয়, িবভাগীয় ও জলা পয ায় থেক িবিভ িষপের বাজারদর
সংহ কের দিনক, সাািহক ও মািসক বাজারদর িষ িবপণন
অিধদেরর ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়।

িডএএম
িবিভ ফসেলর দিনক, সাািহক, পািক
ও মািসক মাট ত সংা

ঐ

[৪.১.২] কািশত েলন
িষ পের বাজার , ফসল সংেহার সংরণ, িবপণন ইতািদ
ত সিলত িষ িবপণন েলন কাশ করা হয়।

িডএএম কািশত েলেনর ঐ

[৪.১.৩] কািশত িতেবদন িষ িবপণন সিকত িবিভ িতেবদন কাশ করা হয। িডএএম কািশত িতেবদেনর সংা ঐ

[৪.২] িবপণন বার
উয়েন িশণ ও দলগঠন

[৪.২.১] িশিত ষক িষ িবপণন সেক ষকেদর িশণ দান করা হয়। িডএএম িশিত ষেকর সংা ঐ

[৪.২.২] গত ষক িবপণন দল
িষ িবপণেনর জ একই জাতীয় পের বািণেজ িনেয়ািজত িেদর
সমেয় ষক িবপণন দল গঠন।

িডএএম ষক িবপণন দেলর সংা ঐ

[৪.৩] িষপের
িয়াজাতকরণ

[৪.৩.১] েসিসং সােরর
িবধা া িষপ
িয়াজাতকারী

িষ িবপণন অিধদর কক ািপত েসিসং সারসেহ
উোা/িষ বসায়ী/ ষকেদর বহার িবধা দান করা হয়।

িডএএম
েসিসং সােরর িবধাা িষপ
িয়াজাতকারীর সংা

ঐ
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[৫.১] কায ম পিরবীণ ও
ায়ন

[৫.১.১] অিত এিডিপ’র
পয ােলাচনা সভা

বািষ ক উয়ন কম িচর আওতায় হীত কের মািসক/বািষ ক
অগিত

িষ মণালয় এিডিব সভার কায িববরণী ঐ

[৫.১] কায ম পিরবীণ ও
ায়ন

[৫.১.২] অিত পিরচালন
কায ম কম িচর
পয ােলাচনা সভা

রাজ বােজট কম িচর বািষ ক অগিত িষ মণালয় পয ােলাচনা সভার কায িববরণী ঐ

[৫.১.৩] কম কতােদর মাঠপয ােয়
পিরদশ নত উয়ন ও পিরচালন
বােজট কায ম

উয়ন ও অয়ন বােজট কায ম পরীিবেণর জ কম কতাগণ
মাঠ পিরদশ ন কেরন

িষ মণালয় পিরদশ ন িতেবদন ঐ

[৫.১.৪] অভরীণ আেয়ািজত
সময় সভা

মণালেয়র িবিভ কায েমর মািসক অগিত িষ মণালয় সময় সভার কায িববরণী ঐ

[৫.২] উিেদর জাত
সংরণ আইন, ২০১৮
ণয়ন

[৫.২.১] ড়া অেমাদেনর জ
মিপিরষদ িবভােগ িরত

[৫.৩] বীজ িবিধমালা আইন
২০১৮ ণয়ন

[৫.৩.১] ড়া অেমাদেনর জ
মিপিরষদ িবভােগ িরত

[৫.৪] মানব সদ
বাপনা

[৫.৪.১] ছাড়প দানত 
পদ

 পেদর িনেয়ােগর জ ছাড়প দান করা হয়। িষ মণালয়  পেদর িবপরীেত ছাড়প দােনর হার ঐ

[৫.৪.২] পেদািত  পদ রেণর জ পেদািত দান। িষ মণালয়  পেদর িবপরীেত পেদািতর হার ঐ

[৫.৪.৩] িনিত উিশার
আেবদন

কম কতােদর দতা ির জ উিশার অমিত দান করা হয়। িষ মণালয় া আেবদেনর িভিেত িনির হার ঐ
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় / িবভাগ িশ মণালয় সরবরাহত ইউিরয়া সার ইউিরয়া সার উৎপাদন ও সময়মত সরবরাহ
ইউিরয়া সার উৎপাদন িবিসআইিসর িনয়াধীন। ড ােপর
(উয়ন সহায়তা) টাকা িষ মণালয় থেক দান করা হয়।

ফসল উৎপাদন হত হেব


