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পৃষ্ঠা:-২

রিললট অঞ্চলল শলেি রিরিিতা বৃরিকিণ প্রকল্প (রিপণি অংগ) এি কর্মসম্পােদনর সারব মক রচত্র
(Overview of the Performance of Increasing Cropping Intensity of Sylhet Region (DAM part)

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনাাঃ
• সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (০৩ বছর) প্রধান অজমনসমূহ
কৃষদকর সাদে বাজাদরর সাংদ াগ স্থাপন, অবকাঠাদর্াগত সুদ াগ সুরবধা সৃরি ও অন্যান্য রবপণন ক্ষসবা সম্প্রসারদণর র্াধ্যদর্
প্রকল্প এলাকার কৃষদকর আয় বৃরদ্ধর লদক্ষ্য রিললট অঞ্চলল শলেি রিরিিতা বৃরিকিণ (রিপণি অংগ) শীষ মক প্রকল্পটি
রনরলসভাদব কাজ কদর াদে। েরকষাকরষর সক্ষ্র্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য
কৃষক রবপণন েল গঠন করা হদয়দছ। এছাড়া ০১টি
জাতীয় ক্ষসরর্নার ও টি আঞ্চরলক ওয়াকমশপ আদয়াজন সম্পন্ন হদয়দছ। সক্ষ্র্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য

জন

কৃষক,
জন কর্মকতমা

”

• রবদ্যর্ান সর্স্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ
রিললট অঞ্চলল শলেি রিরিরিতা বৃরিকিণ (রিপণি অংগ) শীষ মক প্রকক্ষল্পর কমিপরিরিি তুলনায় প মাপ্ত জনবদলর অভাদব
গঠিত কৃষকেল ও বাজার ব্যবস্থাপনা করর্টিগুদলার কা মক্রর্ সুস্ঠুভাদব র্রনটররাং করা াদেনা। ফদল অগ্র পশ্চাে সাংদ াগ,
মূল্য সাংদ াজন, সাপ্লাই ক্ষচইনসহ েল ও চুরিরভরিক রবপণন ক্ষ াগসূত্র কা মক্রর্ ব্যহত হদে। তা ছাড়া এদসম্বল ক্ষসন্টার
রনর্মাদনর রনরর্ত্ত খাস জরর্ পাওয়া ক্ষবশ কঠিন।

• ভরবষ্যত কর্মপররকল্পনাাঃ
কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধর সাদে সাদে কৃরষর বারণরজয¢করণ, কৃরষ ব্যবসা ও কৃরষ রভরিক রশদল্পর প্রসার এবাং কৃরষ পণ্য রপ্তানী বৃরদ্ধ
ক্ষপদয়দছ। সুষ্ঠু ও আধুরনক রবপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লদক্ষ্য কৃরষপদণ্যর হাট বাজারসমূদহর উন্নয়দন ভূরর্কা রাখা।
কৃরষপদণ্যর ভযালু ক্ষচইন ও সাপ্লাই ক্ষচইন উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় সহায়তা ক্ষসবা প্রোন ও রনরর্মত এদসম্বল ক্ষসন্টারগুদলার
অবকাঠাদর্াগত ও লরজরিক সুরবধা আদরাও বৃরদ্ধ করা। কৃরষপদণ্যর প্ররক্রয়াজাতকরণ রবদশষ কদর গৃহ প মাদয় এবাং ক্ষুদ্র
উদদ্যািা প মাদয় প্ররক্রয়াজাতকরণ সুরবধা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য পণ্য রবপণদন সহায়তার রনরর্ি ব্র্যরডাং, ক্ষর্াড়কীকরণ ইতযারে সুরবধা
উন্নয়দনর লদক্ষ্য প্রদয়াজনীয় সহায়তা ক্ষসবা প্রোন

২০১৭-১৮ অে মবছদর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহাঃ
• রবপণন ও প্রকদল্পর কা মক্রর্ রবষদয় ৬০টি প্ররতদবেন,
হযডরবল, রিকার, ইতযারে) প্রকাশ;
• টি কৃষক রবপণন েল গঠ
;
•

ও ১০,০০০ রবরভন্ন ধরদনর প্রচার প্রচারনা ক্ষপািার,
উলযািা

;
• টি ওয়াকমশপ ও ৪০০ জন কৃষক সর্ন্বদয় ১০টি ব্যাদচ ক্ষর্াটিদভশনাল ট্যযর আদয়াজন;
• ০২ টি এদসম্বল ক্ষসন্টার
;
•
পৃষ্ঠা:-৩

উপক্রর্রণকা (Preamble)
িিকািী দপ্তি/ িংস্থািমূলহি প্রারতষ্ঠারিক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জিািরদরহ সজািদাি কিা, সুশািি িংহতকিণ
এিং িম্পলদি র্থার্থ ব্যিহাি রিরিতকিলণি মােলম রূপকল্প ২০২১ এি র্থার্থ িাস্তিায়লিি ললক্ষয-

প্রকল্প পরিচালক, রিললট অঞ্চলল শলেি রিরিরিতা বৃরিকিণ প্রকল্প (রিপণি অংগ), ঢাকা
এবাং
র্হাপররচালক, কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর এর র্দধ্য ২০১ সাদলর জুন র্াদসর ২০ তাররদখ এই বারষ মক কর্মসম্পােন
সর্দ াতা চুরি স্বাক্ষ্ররত হল।

এই চুরিদত স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:

পৃষ্ঠা:-৪

ক্ষসকশন -১:
রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষ্য (Mission), ক্ষকৌশলগত উদেশ্য সমূহ এবাং কা মাবলী
১.১ রূপকল্প (Vision):
উৎপােক, রবদক্রতা ও ক্ষভািা সহায়ক কৃরষ রবপণন ও কৃরষ ব্যবসা উন্নয়ন।
১.২ অরভলক্ষ্য (Mission) :
আধুরনক সুরবধা সম্বরলত বাজার অবকাঠাদর্া রনর্মাণ এবাং কৃরষপদণ্যর রবপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা
প্রোদনর র্াধ্যদর্ কৃরষপদণ্যর চারহো ও ক্ষ াগান রনরূপন, র্জুে ও মূল্য পরররস্থরত রবদেষণ ও অতযাবশ্যকীয়
কৃরষপদণ্যর মূল্য ধারার আগার্ প্রদক্ষ্পণ এবাং এ রবষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।
১.৩. কৃরষ রবপণন অরধেপ্তদরর ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objective):
১.৩.১ ম্যাদডদটড ক্ষকৌশলগত উদেশ্য
০১. কৃরষ পদণ্যর সরবরাহ, প্ররক্রয়াজাতকরণ ও রবপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
১.৩.২ অবরশ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্য
০১. েক্ষ্তার সদে বারষ মক কর্মসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন
০২. কা মপদ্ধরত, কর্মপররদবশ ও ক্ষসবার র্াদনান্নয়ন
০৩. আরে মক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
০৪. েক্ষ্তা ও ননরতকতার উন্নয়ন
০৫. তথ্য অরধকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ক্ষজারোর করা
১.৪ কা মাবলী (Functions):
১.৪.১ কৃরষপদণ্যর বাজার তথ্য, গদবষণা, র্াদকমট ক্ষরগুদলশন ও বাজার সম্প্রসারণ।
১.৪.২ রবপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কৃষকদের উৎপারেত ফসদলর ন্যায্য মূল্য প্রারপ্তদত সহায়তা ও
ক্ষভািাদসবা প্রোদনর র্াধ্যদর্ আে ম-সার্ারজক উন্নয়ন।
১.৪.৩ গুরুত্বপূণ ি কৃরিপলেি িাজাি দি প মাদলাচনা ও পূব মাভাস প্রদাি এিং প্রধান প্রধান ফসদলর সরকার
কর্তক
ম ন্যযনতর্ সাংগ্রহ মূল্য রনধ মারদণ সহায়তা প্রোন।
১.৪.৪ কৃরিপলেি িাজাি মরিটরিং ও িাজাি দলিি হ্রাি-বৃরিি কািণ রচরিতিণপূি িক প্রলয়াজিীয় ব্যিস্থা
গ্রহণ;
১.৪.৫ আধুরিক সুলর্াগ সুরিিা িম্বরলত িাজাি অিকাঠালমা রিমিালণি মােলম দক্ষ রিপণি ব্যিস্থা গলি
সতালা।
১.৪.৬ ব্যবসায়ী ও পররবহন সাংস্থার সহায়তায় উৎপােন এলাকা হদত ঘাটরত এলাকায় দ্রুত পণ্য সরবরাদহর
প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ।
১.৪.৭ “কৃরষপণ্য মূল্য উপদেিা করর্টি” এর র্াধ্যদর্ কৃরষপদণ্যর ন্যন্যতর্মূল্য রনধ মারসণ সরকারদক সহায়তা
প্রোন।
১.৪.৮ বারণরজযক রভরিদত কৃরষপণ্য উৎপােন, রবপণন, ভযালু ক্ষচইন উন্নয়ন এবাং কৃরষ রভরিক রশল্প স্থাপদন
উদদ্যািাগণদক উদ্বুদ্ধ করা।
পৃষ্ঠা:-৫

ক্ষসকশন-২
কৃরষ রবপণন অরধেপ্তদরর ক্ষকৌশলগত উদেশ্য এবাং অগ্রারধকার এর আদলাদক রিললট অঞ্চলল শলেি রিরিরিতা বৃরিকিণ প্রকল্প (রিপণি অংগ) এি কা মক্রর্, কর্মসম্পােন সূচক এবাং
লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ:
কা মক্রর্ (Activities)

ক ৌশলগত
উদ্দেদ্দশের
(Strategic
মান
ক্ষকৌশলগত
উদেশ্য

কর্মসম্পােন সূচক
(Performance Indicators)

একক
(Unit)

(Weight of
Performance
Indicators)

Objectives) (Weight
of
Strategic
Objective)

১
২
৩
৪
(ক) কৃরষ রবপণন অরধেপ্তদরর ম্যাদডদটড ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ
৮
১.১ কৃরষ রবপণন ও উন্নয়ন
১.১.১ প্রকারশত প্ররতদবেন
০১। কৃরষ

পদণ্যর
সরবরাহ,
প্ররক্রয়াজাত
করণ ও
রবপণন
ব্যবস্থার
উন্নয়ন।

কর্মসম্পােন
সূচদকর র্ান

রবষদয় প্রচারণা ও তথ্য সাংরক্ষ্ণ
(২০)

১.২ বাজার উন্নয়দন সহায়তা
প্রোন (২০)

১.১.২ প্রচার প্রচারনা (সপাষ্টাি, হযন্ডরিল,
রিকাি, ব্রুরশয়াি, ইতযারদ)
১.১.৩ রিরমিত রিরিও িকুলমন্টারি

১.২.১ গঠিত কৃিক রিপণি দল
১.২.২ রনরর্মত এদসম্বল ক্ষসন্টার
১.২.৩ িম্পারতদ িালিি
১.৩ উপযুি মূল্য প্রারপ্তদত
১.৩.১ প্ররশরক্ষত কৃিক
প্ররশক্ষ্ন ও অন্যান্য সহায়তা ১.৩.২ িাজাি িংলর্াগ সুরিিা প্রাপ্ত কৃিক
১.৩.৩ আলয়ারজত সমাটিলিশিাল ট্যযি
প্রোন (২৫)
১.৩.৪ আলয়ারজত ওয়াকিশপ/ সিরমিাি
১.৪ কৃরষ উদদ্যািাদের প্রযুরি ১.৪.১ প্রযুরি ও কাররগরী সহায়তাপ্রাপ্ত কৃরষ
ও কাররগরর সহায়তা প্রোন
প্ররক্রয়াজাতকারী
এবাং এদগ্রাপ্রদসরসাং ও কৃরষ
১.৪.২ প্ররশরক্ষ্ত কৃরষ প্ররক্রয়াজাতকারী
ব্যবসায় রবরনদয়াগ উৎসারহত ১.৪.৩ বাজার সাংদ াগ সুরবধাপ্রাপ্ত কৃরষ
করা (১৫)
ব্যবসায় উদদ্যািা
১.৪.৪ প্রোনকুত
উন্নয়ি প্ররশক্ষণ

অসাধারণ অরত উির্ উির্
২০১৫-১৬ ২০১ -১

৬

৭

সাংখ্যা
সাংখ্যা

১০
১০

১০
-

১০

২০
-

সাংখ্যা

০৫
১০
০৫
০৫
০৫
০

সাংখ্যা

০৫

-

সাংখ্যা

০

-

সাংখ্যা
(জন)

০

িংখ্যা

পৃষ্ঠা:-৬

প্রদক্ষ্পন

(Target/Criteria Value for FY 2017-18)

৫

সাংখ্যা
সাংখ্যা
সাংখ্যা
সাংখ্যা
সাংখ্যা
সাংখ্যা
িংখ্যা

লক্ষ্যর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১ -১

প্রকৃত অজিি

-

৮

২০১৮-১৯
চলরত
র্াদনর রনদম্ন
৬০%

২০১ -

১০০%

৯০%

৮০%

চলরত
র্ান
৭০%

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

৫০
৯,০০০

৪০
৮,০০০

৩০
৭,০০০

২০
৬,০০০

৬০
১০,০০০

-

-

-

-

-

১

১
-

-

-

-

-

-

৬০
৬০
১০,০০০ ১০,০০০
১
৫০
২
১
৫০০

প্রদক্ষ্পন

(Projection) (Projection)

০
২
১

সকৌশলগত
উলদ্দশ্য

সকৌশলগত
উলদ্দলশ্যি মাি

কার্ িক্রম

কমিিম্পাদি সুচক

একক

(Activities)

(Performance Indicator)

(Unit)

কমি িম্পাদি
সুচলকি মাি

লক্ষযমাত্রাি মাি-২০১৭-১৮
(Target Value-2017-18)

(Weighi
আিািািণ
অরত উত্তম
of PI)
(excellent) (Very Good)

(Strategic (Weight of
Objective) Strategic
Objectives

(খ) আবরশ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (২০)
দক্ষতাি িলে
২০১৭-১৮ অথ ি িছলিি খিিা িারি িক
িারি িক
কমিিম্পাদি চুরি দারখল
কমিিম্পাদি
২০১৭-১৮ অথ ি িছলিি িারি িক
চুরি িাস্তিায়ি
কমিিম্পাদি চুরি িাস্তিায়ি পরিিীক্ষণ
২০১৭-১৮ অথ ি িছলিি িারি িক
৪
কমিিম্পাদি চুরিি অি িিারি িক মূল্যায়ি
প্ররতলিদি দারখল
২০১৬-১৭ অথ ি িছলিি িারি িক
কমিিম্পাদি চুরিি মূল্যায়ি প্ররতলিদি
দারখল
কার্ িপিরত,
মাঠ পর্ িালয় কার্ িালয় িমুলহ কমপলক্ষ
কমি পরিলিশ
একটি অিলাইি সিিা চালু কিা
ও সিিাি
দপ্তি/িংস্থাি কমপলক্ষ ১টি সিিা প্ররক্রয়া
মলিান্নয়ি
িহজীকৃত
উদ্বািিী ঊলযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প (এি
আইরপ) িাস্তিায়ি
রপআিএল শুরুি ২মাি পূলি ি িংরিষ্ট
কমিচািীি রপআিএল ও ছুটি িগদায়ি
৯
যুগপৎ জারি রিরিতকিণ
রিটিলজি চাট িাি অনুর্ায়ী সিিা প্রদাি

উত্তম

চলরতমাি চলরতমালিি রিম্ন

(Good)

(Fair)

(Poor)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

রিি িারিত িময় িীমাি মলে খিিা চুরি
অরিদপ্তলি দারখলকৃত
ত্রত্রমারিক প্ররতলিদি দারখলকৃত

তারিখ

১

১৭ এরপ্রল

১৯ এরপ্রল

২০ এরপ্রল

২৩ এরপ্রল

২৫ এরপ্রল

িংখ্যা

১

৪

৩

-

-

-

রিি িারিত তারিলখ অি িিারি িক মূল্যায়ি
প্ররতলিদি দারখলকৃত

তারিখ

১

১৫ জানুয়ারি

১৬ জানুয়ারি

িারি িক মুল্যায়ি প্ররতলিদি দারখলকৃত

তারিখ

১

১৩ জুলাই

১৬ জুলাই

১৮ জুলাই

২০ জুলাই

২৩ জুলাই

অিলাইি সিিা চালুকৃত

তারিখ

১

৩১ রিলিম্বি

৩১ জানুয়ারি

২৮ সেব্রুয়ারি

-

-

সিিা প্ররক্রয়া িহজীকৃত

তারিখ

১

৩১ রিলিম্বি

৩১ জানুয়ারি

২৮সেব্রুয়ারি

-

-

উদ্ভািিী উলযাগ িাস্তিারয়ত
এিআইরপ িাস্তিারয়ত
িংরিষ্ট কমিচািীি রপআিএল ও ছুটি
িগদায়ি পত্র যুগপৎ জারিকৃত

তারিখ
%
%

১
১
১

৪ জানুয়ারি
২৫
১০০

১১ জানুয়ারি
৯০

১৮ জানুয়ারি ২৫ জানুয়ারি ৩১ জানুয়ারি
৮০
-

%

১

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

অরিলর্াগ প্ররতকাি ব্যিস্থা িাস্তিায়ি

প্রকারশত রিটিলজি চাট িাি অনুর্ায়ী সিিা
প্রদািকৃত
রিস্পরত্তকৃত অরিলর্াগ

%

১

৯০

৮০

৭০

৬০

-

সিিা প্রতযারশ এিং দশিািাথীলদি জন্য
টয়ললটিহ অলপক্ষাগাি (Waiting
room) এি ব্যিস্থা কিা
সিিাি মাি িম্পলকি সিিা গ্ররহতালদি
মতামত পরিিীক্ষলণি ব্যিস্থা চালু কিা

রিি িারিত িময়িীমাি মলে সিিা
প্রতযাশী এিং দশিিাথীলদি জন্য টয়ললট
িহ অলপক্ষাগাি চালুকৃত
সিিাগ্রহীতালদি মতামত পরিিীক্ষলিি
ব্যিস্থা চালুকৃত

তারিখ

১

৩১ রিলিম্বি

৩১ জানুয়ারি

২৮ সেব্রুয়ারি

-

-

তারিখ

১

৩১ রিলিম্বি

৩১ জানুয়ারি

২৮ সেব্রুয়ারি

-

-

পৃষ্ঠা:-৭

১৭ জানুয়ারি ১৮ জানুয়ারি

২১জানুয়ারি

সকৌশলগত উলদ্দশ্য
(Strategic
Objective)

সকৌশলগত
উলদ্দলশ্যি মাি

৪

আরথ িক ব্যিস্থাপিাি
উন্নয়ি

কমিিম্পাদি সুচক

একক

(Performance Indicator)

(Unit)

(Weight of
Strategic
Objectives)

দক্ষতা ও
ত্রিরতকতাি
উন্নয়ি

তথ্য অরিকাি
িাস্তিায়ি
সজািদাি কিণ

কার্ িক্রম
(Activities)

কমি িম্পাদি
সুচলকি মাি
(Weight
of PI)

লক্ষযমাত্রাি মাি-২০১৭-১৮
(Target Value-2017-18)

আিািািণ

অরত উত্তম

উত্তম

চলরতমাি

(excellent)

(Very
Good)

(Good)

(Fair)

চলরতমালিি
রিম্ন
(Poor)

প্ররশক্ষলণি িময়*

জিঘন্টা

২

১০০%
৬০

৯০%
৫৫

৮০%
৫০

৭০%
৪৫

৬০%
৪০

তারিখ

১

১৬ জুলাই

৩১ জুলাই

-

-

-

িংখ্য

১

৪

৩

-

-

-

তথ্য িাতায়ি হালিাগাদকিণ

২০১৭-১৮ অথ ি িছলিি শুিাচাি
িাস্তিায়ি কমিপরিকল্পিা এিং িাস্তিায়ি
পরিিীক্ষি কাঠালমা প্রিীত ও দারখলকৃত
রিি িারিত িময়িীমাি মলে ত্রত্রমারিক
পরিিীক্ষণ প্ররতলিদি দারখলকৃত
তথ্য িাতায়ি হালিাগাদকৃত

%

০.৫

৮০

৭০

৬০

-

-

স্বপ্রলণারদত তথ্য প্রকারশত

স্বপ্রলণারদত তথ্য প্রকারশত

%

০.৫

১০০

৯০

৮৫

৮০

৭৫

অরিট আপরত্ত রিস্পরত্ত কার্ িক্রলমি
উন্নয়ি

অরিট আপরত্ত রিস্পরত্তকৃত

%

২

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

িিকািী কমি িম্পাদি ব্যিস্থা িংক্রান্ত
প্ররশক্ষণিহ রিরিন্ন রিিলয়
কমিকতিা/কমিচািীলদি জন্য প্ররশক্ষণ
আলয়াজি
জাতীয় শুিাচাি সকৌশল িাস্তিায়ি

১

২

৬০ ঘন্টা প্ররশক্ষলিি মলে অনুযি ২০ ঘন্টা িিকারি কমিিম্পাদি ব্যিস্থাপিা িংক্রান্ত প্ররশক্ষণ অন্তর্ভিি থাকলি।

পৃষ্ঠা ৮

আরর্, প্রকল্প পরিচালক, রিললট অঞ্চলল শলেি রিরিরিতা বৃরিকিণ প্রকল্প (রিপণি অংগ), ঢাকা কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তদরর র্হাপররচালক এর রনকট অেীকার কররছ ক্ষ , এই চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন সদচি
োকব।
আরর্, মহাপরিচালক, কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর প্রকল্প পরিচালক, রিললট অঞ্চলল শলেি রিরিরিতা বৃরিকিণ
প্রকল্প (রিপণি অংগ), ঢাকা এর রনকট অেীকার কররছ ক্ষ , এই চুরিদত বরণ মত ফলাফল অজমদন প্রদয়াজনীয়
সহদ ারগতা প্রোন করব।

স্বাক্ষ্ররত:

প্রকল্প পরিচালক (অ: দা:)
রিললট অঞ্চলল শলেি রিরিরিতা বৃরিকিণ প্রকল্প
(রিপণি অংগ), ঢাকা

তাররখ

র্হাপররচালক
কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর

তাররখ

পৃষ্ঠা:-৯

সাংদ াজনী-১

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms)
ক্ররর্ক
নম্বর
০১।

শব্দসাংদক্ষ্প

রববরণ

(Acronyms)
রবএরডরস

বাাংলাদেশ এরগ্রকালচারাল ক্ষডদভলপদর্ন্ট কদপমাদরশন

০২।

রবএআররস

বাাংলাদেশ এরগ্রকালচািাল ররসাচ ম কাউরিল

০৩।

রবএআরআই

বাাংলাদেশ এরগ্রকালচার ররসাচ ম ইনরিটিউট

০৪।

রবরসআইরস

বাাংলাদেশ ক্ষকরর্কযাল ইডারিজ কদপমাদরশন

০৫।

রডএই

রডপাট মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল এক্সদটনশন

০৬।

রডএএর্

রডপাট মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল র্াদকমটিাং

০৭।

এফএর্রজ

ফার্মাস ম র্াদকমটিাং গ্রুপ

০৮।

এলরজইরড

ক্ষলাকাল গভমদর্ন্ট ইরঞ্জরনয়াররাং রডপাট মদর্ন্ট

পৃষ্ঠা:-১০

সাংদ াজনী-২: কর্মসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা এবাং পররর্াপ পদ্ধরত এর রববরণ।
ক্রাঃ নাং
কর্মসম্পােন সূচকসমূহ
Kvh©µg
০১।
১.১ কৃরষ রবপণন ও উন্নয়ন
১.১.১ প্রকারশত প্ররতদবেন
রবষদয় প্রচারণা ও তথ্য সাংরক্ষ্ণ
০২।
১.১.২ প্রচার প্রচারনা (সপাষ্টাি, হযন্ডরিল,
(২০)
রিকাি, ব্রুরশয়াি, ইতযারদ)
০৩।
১.১.৩ রিরমিত রিরিও িকুলমন্টারি
০৪।

১.২ বাজার উন্নয়দন সহায়তা
প্রোন (২০)

১.২.১ গঠিত কৃিক রিপণি দল

০৫।

১.২.২ রনরর্মত এদসম্বল ক্ষসন্টার

০৬।

১.২.৩ িম্পারতদ িালিি

০৭।
০৮।
০৯।

১০।

১১।

১২।

১৩।

১.৩ উপযুি মূল্য প্রারপ্তদত
প্ররশক্ষ্ন ও অন্যান্য সহায়তা
প্রোন (২৫)

রববরণ
প্রকল্প অরেি কর্তিক প্রকারশত রিপণি রিিলয়
রিরিন্ন প্ররতলিদি প্রকাশ কিা।
প্রকল্প অরেি কর্তিক প্রকল্প কার্ িক্রম রিিলয়
প্রকারশত রিরিন্ন প্রচািণা।

রিপণি রিিয়ক কার্ িক্রম রিলয় রিরমিত রিরিও
িকুলমন্টারি
দলগতিালি রিপণি কার্ িক্রম চালালিাি জন্য
রিরদ িষ্ট িংখ্যক কৃিকলদি রিলয় দল গঠি কিা।
কৃষকদের সহজ বাজার প্রদবশারধকাদরর
সুদ াগ সৃরির লদক্ষ্য বাজার অবকাঠাদর্া
সুরবধা ো: এদসম্বল ক্ষসন্টার রনর্মান করা।
রবরভন্ন রবপণন রবষয়ক সাদভম সম্পােন

১.৩.১ প্ররশরক্ষত কৃিক

কৃরষ রবপণন েক্ষ্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য কৃষকদের
প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা হয়।
১.৩.২ িাজাি িংলর্াগ সুরিিা প্রাপ্ত
প্রকল্প কর্তমক কৃষকদের বাজার সাংদ াগ স্থাপদন
কৃিক
সহায়তা প্রোন
১.৩.৩ আলয়ারজত সমাটিলিশিাল ট্যযি সদচতনতা সৃরির লদক্ষ্য কৃষকদের েলবদ্ধভাদব
গুরুত্বপূণ ম কৃরষ রবপণন কা মক্রর্ সদরজরর্ন
পররেশমদনর ব্যবস্থা করাদনা হয়।
১.৩.৪ আলয়ারজত ওয়াকিশপ/ সিরমিাি বাজার সাংদ াগ ও অন্যান্য প্রচরনামূলক
কা মক্রর্ চালাদনার জন্য প্রকদল্পর আওতায়
ওয়াকমশপ/ ক্ষসরর্নার আদয়াজন করা হয়।
১.৪ কৃরষ উদদ্যািাদের প্রযুরি ১.৪.১ প্রযুরি ও কাররগরী সহায়তাপ্রাপ্ত মূল্য িংলর্াজি ও প্ররক্রয়াজাতকিণ সুরিিা
ও কাররগরর সহায়তা প্রোন
কৃরষ প্ররক্রয়াজাতকারী
সৃরষ্টি ললক্ষয অিকাঠালমা রিমিাি
এবাং এদগ্রাপ্রদসরসাং ও কৃরষ
ব্যবসায় রবরনদয়াগ উৎসারহত ১.৪.২ প্ররশরক্ষ্ত কৃরষ প্ররক্রয়াজাতকারী প্রকল্প কর্তমক কৃরষ প্ররক্রয়াজাতকারী
উদদ্যািাদক প্রযুরি ও কাররগরী রবষদয়
করা (১৫)
সহায়তা প্রোন
১.৪.৩ বাজার সাংদ াগ সুরবধাপ্রাপ্ত
কৃরষ পদণ্যর প্ররক্রয়াজাতকরণ রবষদয় েক্ষ্তা
কৃরষ ব্যবসায় উদদ্যািা
বৃরদ্ধর লদক্ষ্য কৃরষ প্ররক্রয়াজাতকারীগনদক
প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা।
১.৪.৪ প্ররশরক্ষত
কৃরষ পদণ্যর
প্ররক্রয়াজাতকরণ রবষদয় প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা।

পৃষ্ঠা-১১

বাস্তবায়নকারী ইউরনট/প্রকল্প
সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর
সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর
সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর
সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর
সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর

পররর্াপ পদ্ধরত এবাং উপািসূত্র
প্রকারশত প্ররতদবেদনর এর সাংখ্যা এবাং প্রকল্প
কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন।
প্রকারশত প্রচারনার সাংখ্যা এবাং প্রকল্প কর্তমক
প্রকারশত প্ররতদবেন।
রনরর্মত রভরডও ডকুদর্ন্টাররর সাংখ্যা এবাং
প্রকল্প কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন।
গঠিত কৃষক রবপণন েদলর সাংখ্যা এবাং প্রকল্প
কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন ।
রনরর্মত এদসম্বল ক্ষসন্টাদরর সাংখ্যা এবাং প্রকল্প
কর্তমক প্রকারশত বারষ মক প্ররতদবেন ও অন্যান্য
প্ররতদবেন।

সাধারণ র্ন্তব্য
-

সাংরেি প্রকল্প অরফস,
রবপণন অরধেপ্তর
সাংরেি প্রকল্প অরফস,
রবপণন অরধেপ্তর
সাংরেি প্রকল্প অরফস,
রবপণন অরধেপ্তর
সাংরেি প্রকল্প অরফস,
রবপণন অরধেপ্তর

সাদভমর সাংখ্যা এবাং প্রকল্প কর্তমক প্রকারশত
প্ররতদবেন।
প্ররশক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃষদকর সাংখ্যা এবাং প্রকল্প
কর্তমক প্ররতদবেন।
বাজার সাংদ াগ সুরবধাপ্রাপ্ত কৃষদকর সাংখ্যা
এবাং প্রকল্প কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন।

-

ক্ষর্াটিদভশনাল ট্যযর প্রাপ্ত কৃষদকর সাংখ্যা

-

কৃরষ
কৃরষ
কৃরষ
কৃরষ

সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর

-

-

-

এবাং প্রকল্প কর্তমক প্রকারশত বারষ মক প্ররতদবেন
ও অন্যান্য প্ররতদবেন।

আদয়াজনকৃত ওয়াকমশপ/ ক্ষসরর্নাদরর
সাংখ্যা এবাং প্রকল্প কর্তমক প্রকারশত বারষ মক

-

প্ররতদবেন ও অন্যান্য প্ররতদবেন।
সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর

রিরমিত প্রলিরিং সিন্টাি এি সাংখ্যা এবাং

সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর

সহায়তা প্রাপ্ত প্ররক্রয়াজাতকারী উদদ্যািার
সাংখ্যা এবাং প্রকল্প কর্তমক প্রকারশত

সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর

প্ররতদবেন।
প্ররশক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃরষ প্ররক্রয়াজাতকারীর
সাংখ্যা এবাং প্রকল্পকর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন।

সাংরেি প্রকল্প অরফস, কৃরষ
রবপণন অরধেপ্তর

সাংখ্যা এবাং প্রকল্পকর্তমক
প্রকারশত প্ররতদবেন।

প্রকল্প কর্তমক প্রকারশত বারষ মক প্ররতদবেন ও
অন্যান্য প্ররতদবেন।
-

-

সাংদ াজনী ৩ :অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনর/ .....................রবভাদগর/ রনকট প্রতযারশত সুরনরে মি কর্মসম্পােন সহায়তাসমূহ
প্ররতষ্ঠাদনর
ধরন

প্ররতষ্ঠাদনর নার্

সাংরেি কর্মসম্পােন
সূচক

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট
সাংরেি
র্ন্ত্রণালয় রবভাদগর/
প্রতযারশত সহায়তা
(প্রলর্াজয িলহ)

পৃষ্ঠা:১২

প্রতযাশার ক্ষ ৌরিকতা

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট
প্রতযাশার র্াত্রা উদেখ
করুন

প্রতযাশা পূরণ
না হদল সম্ভাব্য
প্রভাব

