গণজাতী বাংলােদশ সরকার
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বািষ ক কমসাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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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:
রশম কায ম এক িষিভিক িশ। ােমর দির জনেগাীর াপক কমসংান ি, দাির িবেমাচন, ামীণ আথ -সামািজক অবার
উয়ন ও মিহলােদর মতায়েন এ িশ ন  িমকা পালন কেরেছ। এ ল অজেনর জ আিলক রশম স: কায ালয় , ঢাকা িবগত
৩ বছের ০.১০ ল ঁতচারা উৎপাদন ও িবতরণ করেছ , ৪.০০ ম.টন রশম  উৎপাদন কেরেছ,এছাড়াও রাগ রশম ০.১০ ল িডম
(িডএফএল) িবতরণ সহ ১২৫ জন ষকেক রশম চাষ িবষয়ক কািরগির িশণ দান করা হেয়েছ। মাননীয় ধানমীর িনেদ শনার
িেত ২ জলার ৪  উপেজলায় আমার বািড় আমার খামার কের ২৬  সিমিতর ৮৬১০ জন সদেদর মে জিরপ কের ৯৬ জন
চাষীেক রশম চােষ সৃ করা হেয়েছ। অিধকতর তার জ ঁতচাষীেদর উৎপািদত র া  ডাচ বাংলা াংক অথ াৎ
রেকেটর মােম পিরেশাধ করা হে।
সমা এবং চােলসহ:
বাংলােদশ রশম উয়ন বােড র ধান সমা ও চােল সহ হে: বােড র বীজাগারসহ এবং গেবষণা ও িশণ কের কমকাের
য়ভার ক িনভর হওয়ায় েয়াজনীয় কায ম িনরবিভােব পিরচালনা করেত না পারা, রশম র ু িবপণন বার অভাব,
আবহাওয়া সিহ আরও উত জােতর রশম প উৎপাদন,বীজাগার সেহ আিনক চাষাবাদ পিত ও উত যপািতর সংকট , রশম চােষ
সৃ চাষী/ রশম িশ মািলক ও উোােদর  েদ েয়াজনীয় লধন াির েযােগ সীমাবতা এবং রশম বােড র িনয়ণাধীন
রাজশাহী রশম কারখানা ও ঠারগাও রশম কারখানা ণ েপ চা করা।
ভিবৎ পিরকনা:
আগামী পচ বছেরর মে ৫.০০ ল ঁতচারা উৎপাদন, ৩ .০০ ল রাগ রশম িডম উৎপাদন, ০.৪০ মঃ টন রশম  উৎপাদন এবং
০.৫০ মঃ টন রশম তা উৎপাদন করা হেব। রশম চােষ আহী িবেগর ম থেক পয ায়েম ৪০০ জনেক িশণ দান করা হেব।
ননভােব আেরাও ১২০০ লােকর কমসংান ি করা হেব।
২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:
• ০.০২ ল রাগ রশম িডম চাষীেদর মে িবতরণ;
• ০.৮২ ম. টন রশম  উৎপাদন করা;
• ফািমং পিতেত রশম চাষ সসারণ ২০ িবঘা;

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ৩

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

া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 লেউপপিরচালক, আিলক রশম সসারণ কায ালয়, ঢাকা
এবং
মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উয়ন বাড -এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কমসাদন ি ািরত হল।
এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ৪

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কমসাদেনর  এবং কায াবিল
১.১ পক (Vision)
দেশ রশম চাষ ও িশের সসারণ ও উয়েনর মােম ামীণ জনেগাীর দাির িবেমাচন।
১.২ অিভল (Mission)
লাগসই ি , দ জনবল ও উত গেবষণার মােম রশম খােতর সাবনােক ণ  কােজ লািগেয় রশম চাষ ও িশের উয়ন।
১.৩ কমসাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কমসাদেনর 
১. রশম চাষ সসারেণ সহেযািগতা জারদারকরণ ;
১.৩.২ শাসন ও সংারলক কমসাদেনর 
১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ
১.৪ কায াবিল (Functions)
১. উত জােতর  পেপাকার িডম উৎপাদন ও িবতরণ;
২. িশেণর মােম রশম সের দজনবল ি করা;
৩. অথ  ও াবর সির যথাযথ বাপনা িনিত করা;
৪. রশম চাষ সসারেণ সহেযািগতা জারদারকরণ , মানব সদ উয়ন;
৫. াের রশম িশের েয়াজনীয় কচামালসহ রং, রাসায়িনক ািদ, চরা যাংশ ও আষিক ািদ িস
িরলার, উইভার ও িারেদরেক সরবরােহর বা;

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ৫

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)
ড়া ফলাফল/ভাব

কমসাদন চকসহ একক

িনধ ািরত লমাা অজেনর
েপণ
ত অজন ত অজন* লমাা
ে যৗথভােব দািয়া
উপা
২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫
মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম

দেশর কচা রশেমর অভরীণ চািহদা রেণ অবদান
*সামিয়ক (provisional) ত

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ৬

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

সকশন ৩
কমসাদন পিরকনা

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ৭

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

কমসাদন
চক

গণনা
কমসাদন
একক
পিত
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫
২০২০-২১ ২০২১-২২
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কমসাদেনর 
[১.১.১] িবতরনত
সমি
ঁত চারা

ল

২০

.০১

.০১

.০৭

.০৬

[১.২.১]
[১.২] রাগ রশম িডম
িবতরণরত রশম সমি
িবতরণ
িডম

ল

১৫

.০২

.০৩

.০২

.০১
০.৮০ ০.৭৫ ০.৭০

[১.১] ঁত চারা িবতরণ

[১] রশম চাষ
সসারেণ
সহেযািগতা
জারদারকরণ ;

৭০

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

.০৫

.০৪

[১.৩] রশম  উৎপাদন

[১.৩.১] উৎপািদত
সমি
রশম 

ম.টন

১৫

১.৪১

১.৫

০.৮২

[১.৪] রশম চাষ
সসারেনর জ উঠান
বঠক আেয়াজন

[১.৪.১] আেয়ািজত
সমি
উঠান বঠক

সংা

১০

৪

৪

৪

৩

২

১

[১.৫] ফািমং পিতেত
রশম চাষ সসারণ

[১.৫.১] ফািমং
পিতেত রশম
চাষ সসারণ

িবঘা

১০

০

০

২০

১৮

১৫

১২

সমি

া: ৮

.০৩

০.৬৫

১০

.০৮

.০৯

.০৩

.০৪

০.৮৫

০.৯০

৪

৪

১০

১২

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

কমসাদন গণনা
কমসাদন
একক
চক
পিত
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫
২০২০-২১ ২০২১-২২
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কমসাদেনর 
[১.১] াচার কমপিরকনা
বাবায়ন
[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কমপিরকনা বাবায়ন
৩০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কমপিরকনা বাবায়ন
[১.৪] সবা দান িতিত
কমপিরকনা বাবায়ন
[১.৫] ত অিধকার
কমপিরকনা বাবায়ন

*সামিয়ক (provisional) ত

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ৯

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

আিম, উপপিরচালক, আিলক রশম সসারণ কায ালয়, ঢাকা, মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উয়ন বাড -এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।
আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উয়ন বাড  িহসােব উপপিরচালক, আিলক রশম সসারণ কায ালয়,
ঢাকা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

উপপিরচালক
আিলক রশম সসারণ কায ালয়, ঢাকা

তািরখ

মহাপিরচালক
বাংলােদশ রশম উয়ন বাড 

তািরখ

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ১০

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১
িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১

িডএফএল

রাগ রশম িডম

২

বসিন

রশম চাষী

৩

িবএসিডিব

বাংলােদশ রশম উয়ন বাড 

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ১১

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

সংেযাজনী ২: কমসাদন বাপনা ও মাণক
কায ম

কমসাদন চকসহ

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা

লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ঁত চারা িবতরণ

[১.১.১] িবতরনত ঁত চারা

ােনজার সসারণ

চাষীেদর নােমর তািলকা

[১.২] রাগ রশম িডম িবতরণ

[১.২.১] িবতরণরত রশম িডম

ােনজার সসারণ

চাষীেদর নােমর তািলকা

[১.৩] রশম  উৎপাদন

[১.৩.১] উৎপািদত রশম 

ােনজার সসারণ

চাষীেদর নােমর তািলকা

[১.৪] রশম চাষ সসারেনর জ উঠান বঠক আেয়াজন

[১.৪.১] আেয়ািজত উঠান বঠক

উপ-পিরচালক

নাশ, হািজরা, রেলশন, ছিব

[১.৫] ফািমং পিতেত রশম চাষ সসারণ

[১.৫.১] ফািমং পিতেত রশম চাষ সসারণ

ােনজার সসারণ

চাষীেদর নােমর তািলকা

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ১২

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কমসাদন চকসহ
কায ম

কমসাদন চক

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

যসকল অিফেসর সােথ সংি

া: ১৩

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

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

ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন

া: ১৪

ণ তািরখ: হিতবার, ম ১২, ২০২২

