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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:

িকা বাপনা কায েমর মােম দেশর মাসমান আবাদী জিম ও িকা সেদর যৗিক, লাভজনক ও টকসই বহার
িনিতকরণ, িকা সদ উয়ন ইনিউট এর ধান কাজ। িবগত ৩ বছের ১৫০ উপেজলার িম ও িকা সদ বহার িনেদ িশকা
হালনাগাদকরণ, ৩৭০ ইউিনয়েনর “িম মা ও সার পািরশ” সহািয়কা, ণয়ন ও ণ কের সংি উপেজলায় িবতরণ করা হেয়েছ।
ায়ী এবং ামাণ িকা পরীাগার-এ ায় ৭৫,৩৫০ িকা, পািন ও উিদ ননা িবেষণ করা হেয়েছ। সােরর নগতমান িনণ েয়র
জ ১১,৫০০ সার ননা িবেষণ করা হেয়েছ। ষম সার বহােরর মােম ফসল উৎপাদন ি অাহত রাখার িনিম ষেকর মােঝ
১,৫০,১৫০ সার পািরশ কাড  দান করা হেয়েছ। িকা বাপনা িবষেয় িষ সসারণ সংি ১,৫০০ জন কম কতা এবং িকা
ননা সংহ ও ষম সার বহার িবষেয় ৩৬,৫০০ জন ষকেক িশণ দয়া হেয়েছ। সেরজিমেন ভজাল সার সনাকরেণর জ ১,৩৫০
জন িষ  সসারণ  কম,  সার  িডলার  ও  জন  িতিনিধেক  িশণ দান  করা  হেয়েছ।  পাহােড়র  ঢা  জিমেত  িকা  সংরণ ও  পািন
িবভািজকা বাপনা ও উপলীয় অেলর লবণা িকা ও পািন বাপনা িবষয়ক ৪ ি উাবন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশর অিধকাংশ িষ জিমেত মার ভৗত ণান সংরণ ও ফসল উৎপাদন ির উম পিরেবশ ির জ েয়াজনীয় জব পদােথ র
পিরমাণ ১.৫%এর কম। ষক কক ফসেলর চািহদা মাতােবক ষম সার বহার না করার কারেণ মার উব রাশি াস । এলাকা
িবেশেষ জিমেত লবণাতা ও অতার িবিত। অপিরকিতভােব পাহাড়ী িমর যেথ বহােরর কারেণ িতিনয়ত পাহাড়ী িমর অবয়।
িশ কারখানার বজ শাধেনর সক বাপনা না থাকায় িষ জিমর ষণ। উিিখত িবষয় সেহ গণসেচতনতা ির লে াপক
চার-চারণার বা এবং সরকাির, বসরকাির িষ সংি কম, জনিতিনিধ ও ষকেদর সেচতনতা ির জ িতিনয়ত ত-উপা
জন, নবায়ন, িবতরন এবং িশণ দান।

ভিবৎ পিরকনা:

িষ িবষয়ক এসিডিজ গাল অজন ও ৮ম পবািষ ক পিরকনা বাবায়েনর িনিম ২০২৫ সােলর মে দেশর সকল উপেজলার মাঠ জিরপ
স কের িম ও িকা সদ বহার িনেদ িশকা হালনাগাদকরণ। ওএফআরএস এর ত-উপা হালনাগাদকরণ কায ম অাহত রাখা।
ায়ী গেবষণাগাের িকা ননা িবেষণ সমতা ি। এমএসএল এর মােম ষেকর িকা ননা িবেষণ ও সার পািরশ কাড 
দান কায ম সসারণ। ণগতমান িনণ েয়র জ সার ননা িবেষণ সমতা ি। িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ষক ও িষ
কিম েদর িশণ অাহত রাখা। আইিস বহার সসারেণর মােম সবা সহজীকরণ। পাহােড়র ঢা জিমেত িকা সংরণ ও পািন
িবভািজকা বাপনা ও উপলীয় অেলর লবণা িকা ও পািন বাপনা িবষয়ক ি উাবন িবষেয় গেবষণা জারদারকরণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদকরেণর জ মাঠ জিরপ - ৫০ উপেজলা।
 জিরপত উপেজলার জ হালনাগাদত উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন ও ণ - ৩৫।
 ইউিনয়ন িভিক িম, মা ও সার পািরশ সহািয়কা (ইউিনয়ন সহািয়কা) ণ - ১৩০ ।
 অনলাইন ফা লাইজার িরকেমেশন এর জ ত-উপা হালনাগাদকরণ - ৩৫ উপেজলা।
 ায়ী গেবষণাগাের িকা ননা িবেষণ - ২০,০০০ ও সার ননা িবেষণ- ৪,০০০ (াি সােপে) ।
 ামান িকা পরীাগাের ষেকর িকা ননা িবেষণ ও সার পািরশ কাড  দান - ৫,৬০০।
 িকা বাপণা িবষয়ক দতা উয়েন ষক ও িষ কিম েদর িশণ - ১০,৫০০ জন।
 িজব বষ  উপলে ষকেদর সার পািরশ কাড  িবতরণ (ওএফআরএস মােম) - ৫০,০০০।
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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-

পিরচালক, িকা সদ উয়ন ইনিউট

এবং

িসিনয়র সিচব, িষ মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৮ 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)

িম ও িকা সেদর টকসই ও লাভজনক বহার এবং িকা া রা।

১.২ অিভল (Mission)
িকা ও িম সেদর ইনেভির তরী। িম ও িকা সেদর সমতািভিক ণীিবাস। িম ও িকা সেদর সেব াম
বহার িনিতকরেণর জ সবা হণকারীর উপেযাগী িনেদ িশকা, িকা ও সহািয়কা ণয়ন। সমাি িকা বাপনা।
শ উৎপাদন ির জ টকসই পিরকনা ণয়ন ও বাবায়েন িষ মণালেয়র আওতাধীন িতানসহেক সহায়তা দান।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িষ -সদ বাপনার উয়ন ও সংরেণর িনিম িকা জিরপ।
২. িকা া রা ও উয়েনর িনিম ষক সবা।
৩. িম ও িকার টকসই লাভজনক বহার িনিতকরেণ মানবসদ উয়নসহ উািবত ি হার।
৪. সমাি িকা বাপনা।
৫. কম  বাপনায় পশাদারীের উয়ন।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১.  আকাশ  িচের  িবেষণ  এবং  মাঠ  জিরপ  ও  গেবষণাগাের  িকা  পরীার  িভিেত  সম  দেশর  আধা-িবািরত
(Semi Detailed)  িকা  জিরপ কাজ সাদন এবং  িষ  সসারণ  ও গেবষণা  কমেদর  জ উপেজলািভিক
িকা ও িষ উয়েনর সাবনা িবষয়ক এক সহজেবা উপেজলা িনেদ িশকা এবং ইউিনয়ন িভিক িম, মা ও সার
পািরশ সহািয়কা ণয়ন ও কাশনা।
২. িবিভ জিরেপর মােম সনাত িকার পারািরক সক িনণ য় (Soil Correlation), িকা বাপনা
িবষয়ক িবিভ কার মানিচ ও িতেবদন ণয়ন এবং কাশনা।
৩.  সমাি  মা  যথা-িবষা  (toxic)  মা,  উপলীয়  এলাকার  লবণা  মা,  ার  ও  িপট  মার  অবয়  এবং
য় িকা (পাহাড়ী অেল) এলাকা িচিতকরণ এবং সমাি িকা নার পিরকনা ণয়ন ও বাপনার
জ গেবষণা কায ম পিরচালনাসহ িকা জিরপ, িতেবদন ণয়ন ও কাশনা।
৪. ায়ী িকা গেবষণাগার ও ামান িকা পরীাগােরর (এমএসএল) মােম ষেকর জিমর িকা ননা পরীা
কের িবেষেণর ফলাফল ও ফসেলর চািহদা অযায়ী ষম সার পািরশ কাড  দান এবং ইনিউট কক িজত িকা
উব রতা িবষয়ক িবশাল ত-উপাের িভিেত দেশর য কান অেলর ষেকর চািহদা অযায়ী ফসেলর িডিজটাল
(অনলাইন/অফলাইন)  সার  পািরশ  দান।
৫. সােরর ণগতমান িনণ য় ও ভজাল সার সণাকরেনর লে সার ননা িবেষণ।
৬. িকার ণান িবষয়ক ত-উপা সকভােব বহােরর জ িবিভ েরর িষ সসারণকিম , গেবষণাকিম  ও
ষকেদর িশণ দান।
৭.  িবিভ  উপকারেভাগী  সংার  উয়ন  ক  এলাকা  এবং  গেবষণা  খামােরর  িবািরত/আধা-িবািরত  িকা  জিরপ
সাদন  কের  মানিচসহ  িতেবদন  ণয়ন  এবং  দান।
৮. পাহােড়র ঢা জিমেত িকা সংরণ ও পািন িবভািজকা বাপনা ও উপলীয় অেলর লবণা িকা ও পািন
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বাপনা িবষয়ক ি উাবন এবং টকসই চাষাবাদ পিত উাবন িবষেয় গেবষণা।
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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

িকা া রায় িম ও িকা সেদর
ত ভাার জন

জিরপত উপেজলা সংা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ এসআরিডআই এসআরিডআই এর বািষ ক িতেবদন

িকা া রায় িম ও িকা সেদর
ত ভাার জন

িণত ও িত উপেজলা
িনেদ িশকা

সংা ৫০ ৩৫ ৩৫ ৪০ ৫০
িবএআরিস, বাির, ি, িবনা ও
িডএই

এসআরিডআই এর বািষ ক িতেবদন

িকা া রায় িম ও িকা সেদর
ত ভাার জন

িণত ও িত ইউিনয়ন
সহািয়কা

সংা ১৩০ ১৩০ ১৩০ ১৫০ ১৫০ এসআরিডআই এসআরিডআই এর বািষ ক িতেবদন

িকা া রায় িম ও িকা সেদর
ত ভাার জন

িবেিষত িকা ননা সংা ১৮,৫০০ ২০,০০০ ২০,৫০০ ২১,০০০ ২১,৫০০ এসআরিডআই এসআরিডআই এর বািষ ক িতেবদন

সােরর ণগতমান িনণ য় িবেিষত সার ননা সংা ৩,৮৫০ ৪,০০০ ৪,১০০ ৪,২০০ ৪,৩০০ এসআরিডআই এসআরিডআই এর বািষ ক িতেবদন

ফসল উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি িবতরণত সার পািরশ কাড  সংা ২৩,৫০০ ৫০,০০০ ৫০,০০০ ৫৫,০০০ ৬০,০০০ িডএই
এসআরিডআই এর বািষ ক িতেবদন
ও অা কািশত িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৬:০৫ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৬:০৫ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, 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] িষ -সদ
বাপনার
উয়ন ও
সংরেণর িনিম
িকা জিরপ।

২০

[১.১] উপেজলা িনেদ িশকা
হালনাগাদকরেণর জ মাঠ
জিরপ।

[১.১.১] জিরপত
উপেজলা

সমি সংা ১০ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৩৫ ৫০ ৫০

[১.২] হালনাগাদকরেণর জ
উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন ও
ণ।

[১.২.১] িণত ও
িত উপেজলা
িনেদ িশকা

সমি সংা ৫ ৫০ ৩৫ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২০ ৪০ ৫০

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

[১.৩.১] িণত ও
িত ইউিনয়ন
সহািয়কা

সমি সংা ৫ ১৩০ ১৩০ ১৩০ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০০ ১৪০ ১৫০

[২] িকা া
রা ও
উয়েনর িনিম
ষক সবা।

২০

[২.১] ায়ী গেবষণাগাের
িকা ননা িবেষণ।

[২.১.১] িবেিষত
িকা ননা

সমি সংা ৫ ১৮,৮০০ ২০,০০০ ২০,০০০ ১৯,৫০০ ১৯,০০০ ১৮,৬০০ ১৮,৪০০ ২০,৫০০ ২১,০০০

[২.২] িকার া রায়
এমএসএল এর মােম
ষেকর িকা ননা
িবেষণ ও সার পািরশ কাড 
িবতরণ।

[২.২.১] িবতরণত
সার পািরশ কাড 

সমি সংা ৫ ৫,৬০০ ৫,৬০০ ৫,৬০০ ৫,৩৫০ ৫,১০০ ৪,৮৫০ ৪,৬০০ ৫,৬০০ ৫,৬০০

[২.৩] সার ননা িবেষণ।
[২.৩.১] িবেিষত
সার ননা

সমি সংা ৪ ৩,৮৫০ ৪,০০০ ৪,০০০ ৩,৮৫০ ৩,৭৫০ ৩,৬৫০ ৩,৬০০ ৪,২০০ ৪,৫০০

[২.৪] িকার া রায়
অন লাইন ফা লাইজার
িরকেমেশন িসেেমর জ
ত-উপা হালনাগাদকরণ।

[২.৪.১] ত-উপা
হালনাগাদত
উপেজলা

সমি সংা ৩ ৫০ ৫০ ৩৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২০ ৪০ ৫০

[২.৫] িজব বষ  উপলে
ষকেদর মােঝ সার পািরশ
কাড  িবতরণ।

[২.৫.১] িবতরণত
সার পািরশ কাড 

সমি সংা ৩ ০ ৫০,০০০ ৫০,০০০ ৪৫,০০০ ৪০,০০০ ৩৫,০০০ ৩০,০০০ ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৬:০৫ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, 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] িম ও
িকার টকসই
লাভজনক বহার
িনিতকরেণ
মানবসদ
উয়নসহ উািবত
ি হার।

১০

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

[৩.১.১] িশিত
কম কতা ও ষক

সমি সংা ৪ ১২,৫০০ ১২,৫০০ ১০,৫০০ ১০,২৫০ ১২,০০০ ৯,৭৫০ ৯,৫০০ ১২,৫০০ ১২,৫০০

[৩.২] িকা ও সার
বাপনা িবষয়ক ির
িফ ায়াল াপন।

[৩.২.১] আেয়ািজত
ির িফ
ায়াল

সমি সংা ২ ৪২ ৪২ ৪২ ৩৯ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪২ ৪২

[৩.৩] ষক সেলন/মাঠ
িদবস এর আেয়াজন।

[৩.৩.১] আেয়ািজত
ষক সেলন/মাঠ
িদবস

সমি সংা ২ ৪২ ৪২ ৪২ ৩৯ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৪২ ৪২

[৩.৪] ওয়াকসপ/সিমনার
এর আেয়াজন।

[৩.৪.১] আেয়ািজত
ওয়াকসপ/
সিমনার

সমি সংা ২ ৩ ৩ ৩ ২ ০ ০ ০ ৩ ৩

[৪] সমাি
িকা
বাপনা।

১০

[৪.১] পাহাড়ী এলাকার
িকা সংরণ ও পািন
িবভািজকা বাপনা িবষয়ক
গেবষণা ায়াল াপন।

[৪.১.১] পাহাড়ী
িকায় ািপত
ােয়ািগক গেবষণা
ায়াল

সমি সংা ৪ ১০ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১৫ ১৫

[৪.২] পিরবীণ সাইট হেত
মা ও পািনর ননা সংহ
ব ক লবণাতার উপা
জন এবং িবতরণ।

[৪.২.১] িবতরণত
লবণাতার উপা

সমি সংা ৪ ৬৫০ ৭০০ ৭০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৮০০ ৮০০

[৪.৩] উপলীয় এলাকার
লবণা িকায় ােয়ািগক
গেবষণা ায়াল াপন।

[৪.৩.১] লবণা
িকায় ািপত
গেবষণা ায়াল

সমি সংা ২ ২৫০ ৩০০ ৩০০ ২৭০ ২৫০ ২৩০ ২০০ ৩০০ ৩০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৬:০৫ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, 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 

[৫] কম 
বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

১০

[৫.১] কম কতা/কম চারীেদর
দতা ির িনিম িশণ
আেয়াজন।

[৫.১.১] িশিত
কম কতা/ কম চাির

সমি সংা ২ ৮০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭০

[৫.২] িবিভ িতান কক
আেয়ািজত িশণ কায েম
কম কতা/কম চাির মেনানয়ন।

[৫.২.১] মেনানীত
কম কতা/ কম চাির

সমি সংা ২ ২০ ২০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ২৫ ২৫

[৫.৩] কম কতা/কম চািরেদর
সমতা উয়েন সমসামিয়ক
িবষেয় (এসিডিজ, বাংলােদশ
ডা ান ২১০০, ৮ম
পবািষ ক পিরকনা এবং
িত পিরকনা-২০২১-
২০১৪ ইতািদ) িবেশষ লািন ং
সশন/ওয়াকশপ আেয়াজন ।

[৫.৩.১] আেয়ািজত
লািন ং
সশন/ওয়াকশপ

সমি সংা ২ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৫.৪] অিডট আপি িনি
কায ম।

[৫.৪.১]
ি/িপীয় সভা
আেয়াজেনর াব
িরত

সমি সংা ১ ১ ১ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

[৫.৪.২] অিডট
আপি িনিত

সমি সংা ১ ০ ৩ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১০

[৫.৫] কম চাির িনেয়াগ।
[৫.৫.১] িনেয়াগত
কম চাির

সমি সংা ১ ০ ১১ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২০

[৫.৬] কম কতা/কম চািরেদর
পেদািত।

[৫.৬.১] পেদািত
া কম কতা

সমি সংা ০.৫ ৭৫ ১৬ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১০

[৫.৬.২] পেদািত
া কম চাির

সমি সংা ০.৫ ০ ৯ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ২৫ ২৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৬:০৫ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, 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] 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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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইএস এিকালচার ইনফরেমশন সািভ স

২ এমএসএল মাবাইল সেয়ল টিং াবেরটরী

৩ এসআরিডআই সেয়ল িরেসাস  ডভলপেম ইনিউট

৪ এসএমআরিস ালাইিন ােনজেম এ িরসাচ  সার

৫ এসিসডিউএমিস সেয়ল কনজারেভশন এ ওয়াটারেশড ােনজেম সার

৬ ওএফআরএস অনলাইন ফা লাইজার িরকেমেশন সফটওয়ার

৭ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

৮ নাটা াশনাল এিকালচারাল িনং একােডমী

৯ বাির বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

১০ িবএআরিস বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  কাউিল

১১ িবনা বাংলােদশ ইনিউট অব িনউিয়ার এিকালচার

১২ ি বাংলােদশ রাইছ িরসাচ  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] উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদকরেণর জ মাঠ জিরপ। [১.১.১] জিরপত উপেজলা িবভাগীয় ও আিলক কায ালয়। জিরপত উপেজলার তািলকা।

[১.২] হালনাগাদকরেণর জ উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন ও ণ। [১.২.১] িণত ও িত উপেজলা িনেদ িশকা
িবভাগীয় ও আিলক কায ালয়, এবং উপেজলা
িনেদ িশকা সল।

িণত ও িত উপেজলা িনেদ িশকার তািলকা।

[১.৩] ইউিনয়ন িভিক িম, মা ও সার পািরশ সহািয়কা ণয়ন ও ণ। [১.৩.১] িণত ও িত ইউিনয়ন সহািয়কা
িবভাগীয় ও আিলক কায ালয় এবং উপেজলা
িনেদ িশকা সল।

িণত ও িত ইউিনয়ন সহািয়কার তািলকা।

[২.১] ায়ী গেবষণাগাের িকা ননা িবেষণ। [২.১.১] িবেিষত িকা ননা কীয় ও আিলক গেবষণাগারসহ। ননা িবেষণ সংা িতেবদন।

[২.২] িকার া রায় এমএসএল এর মােম ষেকর িকা
ননা িবেষণ ও সার পািরশ কাড  িবতরণ।

[২.২.১] িবতরণত সার পািরশ কাড 
িবভাগীয় ও আিলক কায ালয় এবং
গেবষণাগারসহ।

সার পািরশ কাড  িবতরণ সংা িতেবদন।

[২.৩] সার ননা িবেষণ। [২.৩.১] িবেিষত সার ননা কীয় ও আিলক গেবষণাগারসহ। সার ননা িবেষণ সংা িতেবদন।

[২.৪] িকার া রায় অন লাইন ফা লাইজার িরকেমেশন
িসেেমর জ ত-উপা হালনাগাদকরণ।

[২.৪.১] ত-উপা হালনাগাদত উপেজলা আইিস ও িডিপএস সকশন। ত-উপা হালনাগাদ িবষয়ক িতেবদন।

[২.৫] িজব বষ  উপলে ষকেদর মােঝ সার পািরশ কাড  িবতরণ। [২.৫.১] িবতরণত সার পািরশ কাড 
িবভাগীয় ও আিলক কায ালয় এবং
গেবষণাগারসহ।

সার পািরশ কাড  িবতরণ সংা িতেবদন।

[৩.১] িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ষক ও িষ কমেদর িশণ। [৩.১.১] িশিত কম কতা ও ষক
ধান কায ালয়, িবভাগীয় ও আিলক কায ালয়,
িবভাগীয় ও আিলক গেবষণাগার এবং গেবষণা
ক।

িশণ া ষেকর তািলকা।

[৩.২] িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ির িফ ায়াল াপন। [৩.২.১] আেয়ািজত ির িফ ায়াল
িবভাগীয় ও আিলক কায ালয় এবং সংি
গেবষণা ক।

গেবষণা সংা িতেবদন।

[৩.৩] ষক সেলন/মাঠ িদবস এর আেয়াজন। [৩.৩.১] আেয়ািজত ষক সেলন/মাঠ িদবস
িবভাগীয় ও আিলক কায ালয় এবং সংি
গেবষণা ক।

মাঠ িদবেস অংশহণকারী ষকেদর তািলকা।

[৩.৪] ওয়াকসপ/সিমনার এর আেয়াজন। [৩.৪.১] আেয়ািজত ওয়াকসপ/ সিমনার ধান কায ালয়, িবভাগীয় কায ালয় ও গেবষণা ক। ওয়াকসপ/সিমনাের অংশহণকারীেদর তািলকা।

[৪.১] পাহাড়ী এলাকার িকা সংরণ ও পািন িবভািজকা বাপনা
িবষয়ক গেবষণা ায়াল াপন।

[৪.১.১] পাহাড়ী িকায় ািপত ােয়ািগক
গেবষণা ায়াল

িকা সংরণ ও পািন িবভািজকা বাপনা
ক, বারবান।

গেবষণা িতেবদন।

[৪.২] পিরবীণ সাইট হেত মা ও পািনর ননা সংহ ব ক লবণাতার
উপা জন এবং িবতরণ।

[৪.২.১] িবতরণত লবণাতার উপা
লবনাতা বাপনা ও গেবষণা ক এবং সংি
িবভাগীয় ও আিলক কায ালয়সহ।

িকা ও পািন লবনাতা বাপনা িতেবদন।

[৪.৩] উপলীয় এলাকার লবণা িকায় ােয়ািগক গেবষণা ায়াল
াপন।

[৪.৩.১] লবণা িকায় ািপত গেবষণা
ায়াল

লবণাতা বাপনা ও গেবষণা ক, লনা। গেবষণা িতেবদন।

[৫.১] কম কতা/কম চারীেদর দতা ির িনিম িশণ আেয়াজন। [৫.১.১] িশিত কম কতা/ কম চাির িশণ ও যাগােযাগ িবভাগ িশণ া কম কতা/কম চািরেদর তািলকা
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৫.২] িবিভ িতান কক আেয়ািজত িশণ কায েম
কম কতা/কম চাির মেনানয়ন।

[৫.২.১] মেনানীত কম কতা/ কম চাির িশণ ও যাগােযাগ িবভাগ মেনানীত কম কতা/কম চািরেদর তািলকা।

[৫.৩] কম কতা/কম চািরেদর সমতা উয়েন সমসামিয়ক িবষেয় (এসিডিজ,
বাংলােদশ ডা ান ২১০০, ৮ম পবািষ ক পিরকনা এবং িত
পিরকনা-২০২১-২০১৪ ইতািদ) িবেশষ লািন ং সশন/ওয়াকশপ আেয়াজন ।

[৫.৩.১] আেয়ািজত লািন ং সশন/ওয়াকশপ িশণ ও যাগােযাগ িবভাগ
লািন ং সশন/ওয়াকশেপ অংশহণকারীর হািজরা
িববরণী।

[৫.৪] অিডট আপি িনি কায ম।
[৫.৪.১] ি/িপীয় সভা আেয়াজেনর াব
িরত

শাসন অশাখা
ি/িপীয় সভা আেয়াজেনর জ িরত ােবর
কিপ।

[৫.৪.২] অিডট আপি িনিত শাসন অশাখা িনিত অিডট আপির তািলকা।

[৫.৫] কম চাির িনেয়াগ। [৫.৫.১] িনেয়াগত কম চাির শাসন অশাখা িনেয়াগত কম চািরগেণর িনেয়াগপ।

[৫.৬] কম কতা/কম চািরেদর পেদািত। [৫.৬.১] পেদািত া কম কতা শাসন অশাখা পেদািতর া কম কতাগেণর পেদািত আেদশ।

[৫.৬] কম কতা/কম চািরেদর পেদািত। [৫.৬.২] পেদািত া কম চাির শাসন অশাখা পেদািত া কম চািরগেণর পেদািত আেদশ।
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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

হালনাগাদকরেণর জ উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন
ও ণ।

িণত ও িত উপেজলা
িনেদ িশকা

বাংলােদশ িষ গেবষণা
কাউিল

সংি িতান উপেজলা িম ও িকা সদ বহার িনেদ িশকা (উপেজলা িনেদ িশকা) সাদনা বােড র সদ
িবধায় পারিরক আলাপ আেলাচনার িভিেত সভা আেয়াজেনর মােম কায ম সাদন করা হয়।

ষক সেলন/মাঠ িদবস এর আেয়াজন।
আেয়ািজত ষক সেলন/মাঠ
িদবস

িষ সসারণ অিধদর
ণল পয ােয় িডএই এর জনবল থাকায় িডএই এর কম কতােদর সােথ আলাপ আেলাচনার মােম/তােদর সিয়
সহেযািগতায় ষক পয ােয় কায ম বাবায়ন সহজতর হয়।

িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ির িফ
ায়াল াপন।

আেয়ািজত ির িফ ায়াল িষ সসারণ অিধদর
ণল পয ােয় িডএই এর জনবল থাকায় িডএই এর কম কতােদর সােথ আলাপ আেলাচনার মােম/তােদর সিয়
সহেযািগতায় ষক পয ােয় কায ম বাবায়ন সহজতর হয়।

িজব বষ  উপলে ষকেদর মােঝ সার পািরশ
কাড  িবতরণ।

িবতরণত সার পািরশ কাড  িষ সসারণ অিধদর
ণল পয ােয় িডএই এর জনবল থাকায় িডএই এর কম কতােদর সােথ আলাপ আেলাচনার মােম/তােদর সিয়
সহেযািগতায় ষক পয ােয় কায ম বাবায়ন সহজতর হয়।

িকার া রায় এমএসএল এর মােম
ষেকর িকা ননা িবেষণ ও সার পািরশ
কাড  িবতরণ।

িবতরণত সার পািরশ কাড  িষ সসারণ অিধদর
ণল পয ােয় িডএই এর জনবল থাকায় িডএই এর কম কতােদর সােথ আলাপ আেলাচনার মােম/তােদর সিয়
সহেযািগতায় ষক পয ােয় কায ম বাবায়ন সহজতর হয়।

হালনাগাদকরেণর জ উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন
ও ণ।

িণত ও িত উপেজলা
িনেদ িশকা

বাংলােদশ পরমা িষ
গেবষণা ইনিউট

সংি িতান উপেজলা িম ও িকা সদ বহার িনেদ িশকা (উপেজলা িনেদ িশকা) সাদনা বােড র সদ
িবধায় পারিরক আলাপ আেলাচনার িভিেত সভা আেয়াজেনর মােম কায ম সাদন করা হয়।

িকা ও সার বাপনা িবষয়ক ষক ও িষ
কমেদর িশণ।

িশিত কম কতা ও ষক িষ সসারণ অিধদর
ণল পয ােয় িডএই এর জনবল থাকায় িডএই এর কম কতােদর সােথ আলাপ আেলাচনার মােম/তােদর সিয়
সহেযািগতায় ষক পয ােয় কায ম বাবায়ন সহজতর হয়।

হালনাগাদকরেণর জ উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন
ও ণ।

িণত ও িত উপেজলা
িনেদ িশকা

িষ সসারণ অিধদর
সংি িতান উপেজলা িম ও িকা সদ বহার িনেদ িশকা (উপেজলা িনেদ িশকা) সাদনা বােড র সদ
িবধায় পারিরক আলাপ আেলাচনার িভিেত সভা আেয়াজেনর মােম কায ম সাদন করা হয়।

হালনাগাদকরেণর জ উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন
ও ণ।

িণত ও িত উপেজলা
িনেদ িশকা

বাংলােদশ িষ গেবষণা
ইনিউট

সংি িতান উপেজলা িম ও িকা সদ বহার িনেদ িশকা (উপেজলা িনেদ িশকা) সাদনা বােড র সদ
িবধায় পারিরক আলাপ আেলাচনার িভিেত সভা আেয়াজেনর মােম কায ম সাদন করা হয়।

হালনাগাদকরেণর জ উপেজলা িনেদ িশকা ণয়ন
ও ণ।

িণত ও িত উপেজলা
িনেদ িশকা

বাংলােদশ ধান গেবষণা
ইনিউট

সংি িতান উপেজলা িম ও িকা সদ বহার িনেদ িশকা (উপেজলা িনেদ িশকা) সাদনা বােড র সদ
িবধায় পারিরক আলাপ আেলাচনার িভিেত সভা আেয়াজেনর মােম কায ম সাদন করা হয়।



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৬:০৫ া: ১৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২১, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


	Soil Resource Development Institute_2021-2022_complete_apa.pdf
	APA

