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পাতা-২

কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর কর্মসম্পােদনর সার্ব মক র্চত্র
(Overview of the Performance of Department of Agricultural Marketing)

সাম্প্রর্তক অজমন, চযাদলঞ্জ এবাং ির্বষ্যৎ পর্রকল্পনা
◊ সাম্প্ররতক

িছিসমূধ্যহি (০৩ িছি) প্রিান অর্িনসমূহ

কৃিক গ্রুপ গঠন, কৃিক প্ররিক্ষণ, িার্াি তথ্য প্রচাি, িার্াি অিকাঠাধ্যমা ও কৃরিপধ্যেি মূল্য সংধ্য ার্ন সুরিিা সৃরি, ইতযারদ
কা র্ক্ি ম িাস্তিায়ধ্যনি মােধ্যম কৃরিপধ্যেি সুষ্ঠু রিপণন ব্যিস্থা প্ররতষ্ঠাি লধ্যক্ষয কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর র্নরলসিাদব কাজ কদর
র্াদে। অর্িেপ্তর কর্তমক ওদয়বসাইদের (ইন্টারদনে) র্াধ্যদর্ বাজার তথ্য সাংগ্রহ ও প্রচার কার্ মক্রদর্র আওতায় ৬০,০০০ িার্াি
মূল্য ও ১২০০০ বুধ্যলটিন প্রকাি কিা হধ্যয়ধ্যছ। এছাড়া গুরুত্বপূণ ি কৃরিপধ্যেি িার্াি দি পর্ মাদলাচনাপূি িক িার্াি মরনটরিং ও
িার্াি দধ্যিি হ্রাস-বৃরিি কািণ রচরহহতকিণ রিিয়ক ১২০০ প্ররতধ্যিদন প্রকাি কিা হধ্যয়ধ্যছ। কৃিকদের ন্যায্য মূল্য প্রার্প্ত র্নর্িত
করার লদক্ষ্য ইদতাপূদব ম র্নর্র্মত ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি সগ্রায়াস ম র্াদকমে এবাং ঢাকার গাবতলীদত আধুর্নক সুদর্াগ সুর্বিা
সম্বর্লত সসন্ট্রাল র্াদকমে এর আওতায় ১টি ট্রাক, ৭টি কুল িযান ও ১১টি কুল সচম্বাদরর র্াধ্যদর্ প্রদয়াজনীয় র্বপণন সসবা প্রোন
কার্ মক্রর্ অব্যাহত রদয়দে। কৃর্িপণ্য বাজারজাতকরণ ও মূল্য সাংদর্াজদনর লদক্ষ্য ০৫টি অর্ফস কার্ প্রধ্যসরসং এযান্ড সট্রর্নাং
সসন্টার এবাং র্নব মার্চত সজলাসমূদহ ১৪টি এযাদসম্বল সসন্টার র্নর্মাণ করা হদয়দে। এোড়া ৩০টি স্বল্প খরদচ গৃহ পর্ মাদয় আলু
সাংরক্ষ্ণাগার র্নর্মাণ করা হদয়দে। ইদতার্দধ্য ১১৫৭টি ফার্মাস র্াদকমটিাং গ্রুপ গঠন, ২৫০০ জনদক সর্াটিদিশনাল ট্যযর প্রোন এবাং
সব মদর্াে ১৯,৯০০ জন কৃিকদক প্রর্শক্ষ্ন প্রোন করা হদয়দে। শস্য গুোর্ ঋণ কার্ মক্রদর্র অিীদন ৩২টি সজলায় ৭৯টি উপদজলায়
র্বদ্যর্ান ১১৫টি গুোদর্র র্াধ্যদর্ ১৫,২১৫ জন কৃিদকর ১৮,৪১১ সর্র্ট্রক েন শস্য সাংরক্ষ্ণ এর র্বপরীদত সর্াে ২৪৩২ লক্ষ্
োকা ঋণ র্বতরণ করা হদয়দে। বাাংলাদেশ কৃর্িপণ্য বাজার র্নয়ন্ত্রন আইন, ১৯৬৪ (সাংদশার্িত ১৯৮৫)-এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর
র্াধ্যদর্ বাজারকারবারীদের র্নকে হদত লাইদসন্স র্ফ বাবে ৩.৯২ সকাটি োকা আোয়পূব মক সরকারী সকািাগাদর জর্া প্রোন
করা হদয়দে।
◊ সমস্যা

এিং চযাধ্যলঞ্জসমূহ

উপযুক্ত জনবদলর অিাদব র্বপণন সাংর্িষ্ট অগ্র ও পিাে বাজার সাংদর্াগ (backward-forward linkage), মূল্য
সাংদর্াজন, সাপ্লাই সচইনসহ েল ও চুর্ক্ত র্ির্িক র্বপণন সর্াগসূত্র স্হাপন কার্ মক্রর্ ব্যাহত হদে। পর্ মাপ্ত সাংখ্যক জনবল না
থাকায় র্াঠ পর্ মাদয়র অর্ফসগুদলা দ্বারা ব্যাপক আকাদরর কৃিক সগাষ্ঠীদক কার্িত র্বপণন সসবা প্রোন করা সম্ভবপর হদে না।
আধুর্নক ও যুদগাপদর্াগী র্বপণন সসবা র্নিত করার জন্য প্রদয়াজনীয় লর্জর্িকস সর্র্ন: র্নজস্ব অর্ফস িবন, প্রর্শক্ষ্ন সকন্দ্র,
র্ানবাহন ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় সরঞ্জার্ার্ে প্রদয়াজন।
◊ ভরিষ্যৎ

কমিপরিকল্পনাাঃ

কৃর্ি উৎপােন বৃর্দ্ধর সাদথ সাদথ কৃর্ির বার্ণর্জযকীকরণ, কৃর্ি ব্যবসা ও কৃর্ি র্ির্িক র্শদল্পর প্রসার এবাং কৃর্ি পণ্য রপ্তানী বৃর্দ্ধ
সপদয়দে। সুষ্ঠু ও আধুর্নক র্বপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লদক্ষ্য কৃর্িপদণ্যর হাে-বাজারসমূদহর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়দন ভূর্র্কা
রাখা এবাং গুরুত্বপূণ ম হাে-বাজার ও উৎপােন এলাকায় আধুর্নক সুদর্াগ-সুর্বিা সম্বর্লত বাজার অবকাঠাদর্া র্নর্মাণ করা । বাজার
র্সর্িদকে ততর্রর র্াধ্যদর্ অর্িক মুনাফা লাি সরািকদল্প বাজাদর কৃর্ি উপকরণ ও কৃর্িপদণ্যর র্জুে ও সরবরাহ র্স্থর্তশীল
রাখার লদক্ষ্য পদণ্যর উৎপােন, আর্োনী ও রপ্তানী র্বিদয় হালনাগাে তথ্য-উপাি সাংগ্রহ এবাং কৃর্িপদণ্যর িযালু সচইন ও সাপ্লাই
সচইন উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় সহায়তা সসবা প্রোন ও আধুর্নক সুদর্াগ সুর্বিা সম্বর্লত কৃর্িপদণ্যর প্রর্ক্রয়াজাতকরণ সকন্দ্র স্থাপন।
স্বল্প খিধ্যচ সংিক্ষণ সুরিিা প্রচলধ্যনি লধ্যক্ষয গৃহ প িাধ্যয় আলু সংিক্ষণাগাি রনমিাণ এিং কৃর্িপদণ্যর প্রর্ক্রয়াজাতকরণ র্বদশি
কদর গৃহ এবাং ক্ষুদ্র উদদ্যাক্তা পর্ মাদয় প্রর্ক্রয়াজাতকরণ সুর্বিা বৃর্দ্ধর লদক্ষ্য ঋণ সুর্বিা, পণ্য ব্র্যার্িাং, সর্াড়কীকরণ,
ম
সাটির্ফদকশন
ইতযার্ে সুর্বিা উন্নয়দনর লদক্ষ্য প্রদয়াজনীয় কা ির্ক্ম গ্রহণ। এছাড়া কৃরি রিপণন তথ্য ব্যিস্থাপনায় আইরসটিি
ব্যিহাি বৃরিি লধ্যক্ষয ই-এরগ্রকালচািাল মাধ্যকিটিং রসধ্যেম প্রচলনসহ রিরর্টাল রিসধ্যে বিাি ি স্থাপধ্যনি উধ্যযাগ গ্রহণ।

২০১৭-১৮ অথ মবেদর কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ:
• বাজার তথ্য র্বিদয় ওদয়বসাইদের র্াধ্যদর্ ২০,০০০টি বাজার ের ও ৪,০০০টি বুদলটিন এবাং ৩০০টি প্রর্তদবেন প্রকাশ;
• ২০০টি কৃিক র্বপণন েল গঠন; ৩৫০০ জন কৃিকদক প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন এবাং ৪৮০ জন েলভুক্ত কৃিক প্রর্তর্নর্িদক
সর্াটিদিশনাল ট্যযর এবাং ১৫০০ জন কৃর্ি উদদ্যাক্তাদক উদদ্যাক্তা উন্নয়ন প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন ও ১০টি ওয়াকমশপ ও সসর্র্নার
আদয়াজন। শগঋক সুর্বিা প্রাপ্ত কৃিক ৪০০০ জন ও ৫০০০ সর্েঃেন শস্য গুোদর্ শস্য জর্া;
• বাাংলাদেশ কৃর্িপণ্য বাজার র্নয়ন্ত্রন আইন, ১৯৬৪ (সাংদশার্িত ১৯৮৫)-এর র্থার্থ প্রদয়াদগর র্াধ্যদর্ বাজারকারবারীদের
র্নকে হদত লাইদসন্স র্ফ বাবে ১.৩২ সকাটি োকা রাজস্ব আোয়;
• ২টি এযাদসম্বল সসন্টার র্নর্মাণ ও ১০টি স্বল্প খরদচ গৃহ পর্ মাদয় আলু সাংরক্ষ্ণাগার র্নর্মাণ।
পাতা-৩

উপক্রর্র্ণকা (Preamble)
সিকািী দপ্তি/ সংস্থাসমূধ্যহি প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও র্িািরদরহতা বর্ািদাি কিা, সুিাসন সংহতকিণ
এিং সম্পধ্যদি থা থ ব্যিহাি রনরিতকিধ্যণি মােধ্যম রূপকল্প ২০২১ এি থা থ িাস্তিায়ধ্যনি লধ্যক্ষয-

র্হাপর্রচালক, কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
এবাং
সর্চব, কৃর্ি র্ন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর র্দধ্য ২০১৭ সাদলর জুন র্াদসর ...... তার্রদখ এই
বার্ি মক কর্মসম্পােন চুর্ক্ত স্বাক্ষ্র্রত হল।
এই চুর্ক্তদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ র্নম্নর্লর্খত র্বিয়সমূদহ সম্মত হদলন:

পাতা-৪

সসকশন -১:
রূপকল্প (Vision), অর্িলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objective) এবাং
কার্ মাবলী(Functions):
১.১ রূপকল্প (Vision):
উৎপােক, র্বদক্রতা ও সিাক্তা সহায়ক কৃর্ি র্বপণন ও কৃর্ি ব্যবসা উন্নয়ন।
১.২ অর্িলক্ষ্য (Mission) :
আধুর্নক সুর্বিা সম্বর্লত বাজার অবকাঠাদর্া র্নর্মাণ এবাং কৃর্িপদণ্যর র্বপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা
প্রোদনর র্াধ্যদর্ কৃর্িপদণ্যর চার্হো ও সর্াগান র্নরূপন, র্জুে ও মূল্য পর্রর্স্থর্ত র্বদিিণ ও অতযাবশ্যকীয়
কৃর্িপদণ্যর মূল্য িারার আগার্ প্রদক্ষ্পণ এবাং এ র্বিয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।
১.৩.১ প্রর্তষ্ঠাদনর সকৌশলগত উদেশ্য সমূহ (Strategic Objective):
কৃর্িপদণ্যর সরবরাহ, প্রর্ক্রয়াজাতকরণ ও র্বপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
১.৩.২ আবশ্যক সকৌশলগত উদেশ্য সমূহ:
• েক্ষ্তার সদে বার্ি মক কর্মসম্পােন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন;
• কার্ মপদ্ধর্ত, কর্মপর্রদবশ ও সসবার র্াদনান্নয়ন;
• েক্ষ্তা ও তনর্তকতার উন্নয়ন;
• তথ্য অর্িকার বাস্তবায়ন সজাড়োরকরণ;
• আর্থ মক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
১.৪ কার্ মাবলী (Functions):
১) কৃর্িপদণ্যর বাজার তথ্য, গদবিণা, র্াদকমে সরগুদলশন ও বাজার সম্প্রসারণ।
২) র্বপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কৃিকদের উৎপার্েত ফসদলর ন্যায্য মূল্য প্রার্প্তদত সহায়তা ও
সিাক্তাদসবা প্রোদনর র্াধ্যদর্ আথ ম-সার্ার্জক উন্নয়ন।
৩) গুরুত্বপূণ ি কৃরিপধ্যেি িার্াি দি পর্ মাদলাচনা ও পূব মািাস প্রদান এিং প্রিান প্রিান ফসদলর সরকার কর্তক
ম
ন্যযনতর্ সাংগ্রহ মূল্য র্নি মারদণ সহায়তা প্রোন।
৪) কৃরিপধ্যেি িার্াি মরনটরিং ও িার্াি দধ্যিি হ্রাস-বৃরিি কািণ রচরিতিণপূি িক প্রধ্যয়ার্নীয় ব্যিস্থা গ্রহণ;
৫) আধুরনক সুধ্য াগ সুরিিা সম্বরলত িার্াি অিকাঠাধ্যমা রনমিাধ্যণি মােধ্যম দক্ষ রিপণন ব্যিস্থা গধ্যড় বতালা।
৬) ব্যবসায়ী ও পর্রবহন সাংস্থার সহায়তায় উৎপােন এলাকা হদত ঘাের্ত এলাকায় দ্রুত পণ্য সরবরাদহর প্রদয়াজনীয়
উদদ্যাগ গ্রহণ।
৭) “কৃর্িপণ্য মূল্য উপদেষ্টা কর্র্টি” এর র্াধ্যদর্ কৃর্িপদণ্যর ন্যন্যতর্মূল্য র্নি মারবণ সরকারদক সহায়তা প্রোন।
৮) বার্ণর্জযক র্ির্িদত কৃর্িপণ্য উৎপােন, র্বপণন, িযালু সচইন উন্নয়ন এবাং কৃর্ি র্ির্িক র্শল্প স্থাপদন
উদদ্যাক্তাগণদক উদ্বুদ্ধ করা।
পাতা-৫

সসকশন ২
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর র্বর্িন্ন কার্ মক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact)
চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব

কর্মসম্পােন সূচকসমূহ

একক

(Outcome/ Impact) (Performance indicators)

প্রকৃত
২০১৫-১৬

২০১৬-১৭

লক্ষ্যর্াত্রা
২০১৭-১৮

প্রদক্ষ্পণ
২০১৮-১৯

২০১৯-২০

র্নি মার্রত লক্ষ্যর্াত্রা অজমদনর সক্ষ্দত্র
সর্ৌথিাদব োর্য়ত্বপ্রাপ্ত র্ন্ত্রণালয়/
র্বিাগ/ সাংস্থাসমূদহর নার্

বাজার তদথ্যর
সহজ প্রাপ্যতা

ওদয়ব সাইদে
বাজার মূল্য প্রকাশ

সাংখ্যা

২০০০০

২০০০০

২০০০০

২০০০০

২০০০০

র্বটির্সএল

কৃিদকর সক্ষ্র্তা
বৃর্দ্ধ

প্রর্শর্ক্ষ্ত কৃিক

সাংখ্যা

৩৫০০

৬৪০০

৩৫০০

৪০০০

৪০০০

কৃর্ি সম্প্রসারণ অর্িেপ্তর

গঠিত কৃিক র্বপণন েল

সাংখ্যা

১০০

১৬০

২০০

২৫০

৩০০

কৃর্ি সম্প্রসারণ অর্িেপ্তর

র্নর্র্মত এদসম্বল সসন্টার

সাংখ্যা

৪

৪

২

৩

৪

এলর্জইর্ি

কৃিদকর বাজার
সাংদর্াগ বৃর্দ্ধ

পাতা-৬

উপািসূত্র
[Source of
data]

কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর
বার্ি মক প্রর্তদবেন ও
ওদয়বসাইে
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর
বার্ি মক প্রর্তদবেন
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর
বার্ি মক প্রর্তদবেন
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর
বার্ি মক প্রর্তদবেন

সসকশন-৩

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রার্িকার, কার্ মক্রর্, কর্মসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ
সকৌশলগত
উদেশ্য

সকৌশলগত
কার্ মক্রর্
উদেদশ্যর র্ান (Activities)

(Strategic (Weight of
Objectives) Strategic
Objectives)

প্রর্তষ্ঠাদনর সকৌশলগত উদেশ্য সমূহ (৮০)
৩০
১.১ কৃর্ি র্বপণন
১।
এবাং উন্নয়ন
কৃর্িপদণ্যর
র্বিদয় প্রচারণা
সরবরাহ,
ও তথ্য সাংরক্ষ্ণ
প্রর্ক্রয়াজাতক
(৩০)

রণ ও র্বপণন
ব্যবস্থার
উন্নয়ন

৪০

১০

কর্মসম্পােন সূচক
(Performance Indicators)

১.১.১. ওদয়ব সাইদে
বাজার মূল্য প্রকাশ
১.১.২ প্রকার্শত বুদলটিন
১.১.৩ প্রকার্শত প্রর্তদবেন
১.১.৪ র্বপণন র্বিয়ক প্রচার ও প্রচারণা
(দপাষ্টার, হযির্বল, র্িকার, ব্রুর্শয়ার,
বুকধ্যলট, ইতযার্ে)
১.২ র্বপণন
১.২.১ প্রর্শর্ক্ষ্ত কৃিক ও কৃর্ি ব্যবসায়ী
ব্যবস্থার উন্নয়দন
১.২.২ বাজার কারবারীদের র্নকে
প্রর্শক্ষ্ণ ও
হদত লাইদন্সস র্ফ বাবে আোয়কৃত
েলগঠন (৪০)
রাজস্ব
১.২.৩ র্নর্র্মত এদসম্বল সসন্টার
১.২.৪ গৃহ পর্ মাদয় র্নর্র্মত আলু
সাংরক্ষ্াণাগার
১.২.৫ গঠিত কৃিক র্বপণন েল
১.২.৬ আদয়ার্জত সর্াটিদিশনাল ট্যযর
১.২.৭ অদয়ার্জত ওয়াকমশপ ও সসর্র্নার
১.২.৮ শগঋক সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃিক
১.২.৯ শস্যগুোদর্ জর্াকৃত শস্য
১.৩ কৃর্ি উদদ্যাক্তাদের ১.৩.১ প্রোনকৃত উদদ্যাক্তা উন্নয়ন
প্রর্শক্ষ্ণ
প্রযুর্ক্ত ও কার্রগর্র
সহায়তা প্রোন এবাং
১.৩.২ প্রদসর্সাং এযাি সট্রর্নাং
এদগ্রাপ্রদসর্সাং ও কৃর্ি সসন্টাদরর কার্রগরী সুর্বিা প্রাপ্ত
ব্যবসায় র্বর্নদয়াগ
কৃর্িপণ্য প্রর্ক্রয়াজাতকারী
উৎসার্হত করা (১০)

একক কর্মসম্পােন
(Unit) সূচদকর র্ান

লক্ষ্যর্াত্রা/ক্রাইদের্রয়ার্ান
প্রদক্ষ্পন
(Projec
(Target/Criteria Value for FY 2017-18)
(Weight of
অসািারণ
অর্ত
উির্
চলর্ত চলর্ত র্াদনর tion)
Performance
২০১৮-১৯
উির্
র্ান
র্নদম্ন
Indicators) ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭* ১০০%
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%

সাংখ্যা

১০

সাংখ্যা
সাংখ্যা
সাংখ্যা

০৫
১০
০৫

সাংখ্যা
সকাটি
োকা

০৫
০৫

সাংখ্যা
সাংখ্যা
সাংখ্যা
জন
সাংখ্যা
সাংখ্যা
সর্. েন
সাংখ্যা
(জন)
সাংখ্যা

প্রকৃত অর্িন

০

প্রদক্ষ্পন
(Projec
tion)
২০১৯-২০

০

৩২০০০

১৬০০০

১৫০০০

১৪০০০

১৩০০০

১২০০০

০
০
২০০০০

৬৪০০

৩৫০০

৩৩০০

৩২০০

৩১০০

৩০০০

৪০০০

৫০০০

১.২৫

১.৩০

১.৩২

১.২৮

১.২৫

১.২০

১.১৫

১.৩৫

১.৪০

০৫
০৫

৪
১০

৪
২০

২

১
৮

৭

৬

৫

৩

৪

-

-

০৫
০৫
০৫
০৩
০২
০৫

১০০
৩৬০
৬
৬০০০
৭০০০

১৬০
৮০০
৮
৫০০০
৬০০০

২০০
৪৮০

১
৪৫০

১
৪২০

১
৪০০

৩৮০

২ ০
৫৫০

০
৬০০

১০
৪০০০
৫০০০

৮
৩৬০০
৪৭০০

৭
৩৪০০
৪৫০০

৬
৩২০০
৪৩০০

৫
৩০০০
৪২০০

১২
৪০০০
৫০০০
১৬০০

১৪
৪০০০
৫০০০
১৮০০

০৫

৭০

১৯৫

২০০

১৯০

১৮০

১৭০

১৬০

২৫০

৩০০

৬০০০

*সার্র্য়ক তথ্য
বনাট: (১) রিভলরভং ফান্ড কা ির্ক্ম ২০১৭ সাধ্যল সর্াপ্ত হদব র্বিায় উধ্যযািা উন্নয়ন রিিয়ক সূচকটি িতিমান অথ ম িছধ্যি িাদ বদওয়া হধ্যয়ধ্যছ।
(২) িতিমান অথ ি িছধ্যি ০২টি প্রকল্প সমাপ্ত হধ্যি রিিায় কৃিক প্ররিক্ষধ্যণি সংখ্যা কমাধ্যনা হধ্যয়ছ।
(৩) শস্যগুোর্ কার্ মক্রর্ সাংকুর্চত হওয়ার কারদণ শগঋক সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃিকও জর্াকৃত শদস্যর পর্রর্ান হ্রাস সপদয়দে।

পাতা-৭

০
০
২২০০০

আবর্শ্যক সকৌশলগত উদেশ্য সমূহ
সকৌশলগত
উদেশ্য
(Strategic
Objectives)

সকৌশলগত
উদেদশ্যর র্ান
(Weight of
Strategic
Objectives)

একক

কার্ মক্রর্

কর্মসম্পােন সূচক

(Activities)

(Performance Indicators)

(Unit)

কর্মসম্পােন
সূচদকর র্ান

লক্ষ্যর্াত্রার র্ান: ২০১৭-২০১৮

(Target Value: 2017-18)
অসািারণ
অর্ত উির্
উির্
চলর্তর্ান
(Weight of
Performance (Excellent) (Very good)
(Good)
(Fair)
Indicators)
১০০%
৯০%
৮০%
৭০%

চলর্তর্াদনর র্নদম্ন
(poor)
৬০%

আবর্শ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (২০)
েক্ষ্তার সদে
বার্ি মক
কর্মসম্পােন চুর্ক্ত
বাস্তবায়ন

৪

২০১৭-১৮ অথ মবেদরর খসড়া বার্ি মক কর্মসম্পােন চুর্ক্ত োর্খল

র্নি মার্রত সর্য়সীর্ার র্দধ্য খসড়া চুর্ক্ত
র্ন্ত্রনালয়/র্বিাদগ োর্খলকৃত
তত্রর্ার্সক প্রর্তদবেন োর্খলকৃত
র্নি মার্রত তার্রদখ অি মবার্ি মক মূল্যায়ন
প্রর্তদবেন োর্খলকৃত
বার্ি মক মূল্যায়ন প্রর্তদবেন োর্খলকৃত

তার্রখ

১

১৭ এর্প্রল

১৯ এর্প্রল

২০ এর্প্রল

২৩ এর্প্রল

২৫ এর্প্রল

সাংখ্যা
তার্রখ

১
১

৩
১৬ জানুয়ারী

-১৭ জানুয়ারী

-১৮ জানুয়ারী

-২১ জানুয়ারী

তার্রখ

১

৪
১৫
জানুয়ারী
১৩ জুলাই

১৬ জুলাই

১৮ জুলাই

২০ জুলাই

২৩ জুলাই

অনলাইন সসবা চালুকৃত

তার্রখ

১

৩১ জানুয়ারী

২৮ সফব্রুয়ার্র

--

--

সসবা প্রর্ক্রয়া সহজীকৃত

তার্রখ

১

৩১ জানুয়ারী

২৮ সফব্রুয়ার্র

১৫ র্াচ ম

--

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবার্য়ত
এসআইর্প বাস্তবার্য়ত
সাংর্িষ্ট কর্মচারীর র্পআরএল ও ছুটি নগোয়ন
যুগপৎ জার্রকৃত
প্রকার্শত র্সটিদজনস চাে মার অনুর্ায়ী সসবা
প্রোনকৃত
র্নস্পর্িকৃত অর্িদর্াগ

তার্রখ
%
%

১
১
১

৩১
র্িদসম্বর
৩১
র্িদসম্বর
৪ জানুয়ার্র
২৫
১০০

১১ জানুয়ার্র
-৯০

১৮ জানুয়ার্র
-৮০

২৫ জানুয়ার্র
---

৩১ জানুয়ার্র
---

%

১

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

%
তার্রখ

১
১

৮০
৩১ জানুয়ারী

৭০
২৮ সফব্রুয়ার্র

৬০
--

---

সসবাগ্রহীতাদের র্তার্ত পর্রবীক্ষ্দনর ব্যবস্থা
চালুকৃত
প্রর্শক্ষ্দনর সর্য়

তার্রখ

১

৩১ জানুয়ারী

২৮ সফব্রুয়ার্র

--

--

ঘন্টা

২

৯০
৩১
র্িদসম্বর
৩১
র্িদসম্বর
৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

২০১৭-১৮ অথ মবেদরর শুদ্ধাচার বাস্তবায়দন
কর্মপর্রকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষ্ণ কাঠাদর্া
প্রনীত ও োর্খলকৃত

তার্রখ

১

১৬ জুলাই

৩১ জুলাই

--

--

--

সাংখ্যা

১

৪

৩

--

--

--

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ

র্নি মার্রত সর্য়সীর্ার র্দধ্য
পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্তদবেন োর্খলকৃত
তথ্যবাতায়ন হালনাগােকৃত

%

০.৫

৮০

৭০

৬০

--

--

স্বপ্রদণার্েত তথ্য প্রকার্শত

স্বপ্রদণার্েত তথ্য প্রকার্শত

%

০.৫

১০০

৯০

৮৫

৮০

৭৫

অর্িে আপর্ি র্নষ্পর্ি কার্ মক্রদর্র উন্নয়ন

অর্িে আপর্ি র্নষ্পর্িকৃত

%

২

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

২০১৭-১৮ অথ মবেদরর বর্ি মক কর্মসম্পােন চুর্ক্ত বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষ্ণ

৯

২০১৭-১৮ অথ মবেদরর বার্ি মক কর্মসম্পােন চুর্ক্তর অি মবার্ি মক
মূল্যায়ন প্রর্তদবেন োর্খল
২০১৬-১৭ অথ মবেদরর বার্ি মক কর্মসম্পােন চুর্ক্তর মূল্যায়ন
প্রর্তদবেন োর্খল
র্াঠ পর্ মাদয়র কার্ মালয় কর্পদক্ষ্ একটি অনলাইন সসবা চালু
করা
েপ্তর/সাংস্থার কর্পদক্ষ্ একটি সসবা প্রর্ক্রয়া সহজীকৃত
উদ্ভাবনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এসআইর্প) বাস্তবায়ন

কার্ মপদ্ধর্ত,
কর্মপর্রদবশ ও
সসবার র্াদনান্নয়ন

র্পআরএল শুরুর ২ র্াস পূদব ম সাংর্িষ্ট কর্মচারীর র্পআরএল ও
ছুটি নগোয়ন যুগপৎ জার্র র্নর্িতকরণ
র্সটিদজনস চাে মার অনুর্ায়ী সসবা প্রোন

৪
েক্ষ্তা ও
তনর্তকতার
উন্নয়ন
তথ্য অর্িকার
বাস্তবায়ন
সজাড়োরকরণ
আর্থ মক
ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

১
২

অর্িদর্াগ প্রর্তকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন
সসবা প্রতযাশী এবাং েশমণাথীদের জন্য েয়দলেসহ অদপক্ষ্াগার
(waiting room) এর ব্যবস্থা করা
সসবার র্ান সম্পদকম সসবাগ্রহীতাদের র্তার্ত পর্রবীক্ষ্দণর
ব্যবস্থা চালু করা
সরকারী কর্মসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণসহ র্বর্িন্ন
র্বিদয় কর্মকতমা/ কর্মচারীদের জন্য প্রর্শক্ষ্ণ আদয়াজন
জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল বাস্তবায়ন

র্নি মার্রত সর্য়সীর্ার র্দধ্য সসবাপ্রতযাশী এবাং
েশমণাথীদের জন্য েয়দলেসহ অদপক্ষ্াগার চালুকৃত

পাতা-৮

তত্রর্ার্সক

আর্র্, মহাপর্রচালক, কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী কৃরি মন্ত্রণালয় এি প্ররতরনরি সরচি,
কৃর্ি র্ন্ত্রণালদয়র এর র্নকে অেীকার করর্ে সর্, এই চুর্ক্তদত বর্ণ মত ফলাফল অজমদন সদচষ্ট থাকব।

আর্র্, সর্চব, কৃর্ি র্ন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর র্াননীয় র্ন্ত্রী কৃর্ি র্ন্ত্রণালয় এর প্রর্তর্নর্ি র্হদসদব মহাপর্রচালক,
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর এর র্নকে অেীকার করর্ে সর্, এই চুর্ক্তদত বর্ণ মত ফলাফল অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ার্গতা প্রোন করব।

স্বাক্ষ্র্রত:

র্হাপর্রচালক
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর

তার্রখ

সর্চব
কৃর্ি র্ন্ত্রণালয়

তার্রখ

পাতা-৯

সাংদর্াজনী-১

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms)
ক্রর্র্ক
নম্বর
১

শব্দসাংদক্ষ্প
(Acronyms)
এআইর্সর্স

র্ববরণ
এর্গ্রকালচার ইনফরদর্শন এি কর্র্উর্নদকশন সসন্টার

২

এআইএস

এর্গ্রকালচার ইনফরদর্শন সার্িমস

৩

র্বএর্ির্স

বাাংলাদেশ এর্গ্রকালচারাল সিদিলপদর্ন্ট কদপমাদরশন

৪

র্বএআরর্স

বাাংলাদেশ এর্গ্রকালচািাল র্রসাচ ম কাউর্ন্সল

৫

র্বএআরআই

বাাংলাদেশ এর্গ্রকালচার র্রসাচ ম ইনর্িটিউে

৭

র্বর্সআইর্স

বাাংলাদেশ সকর্র্কযাল ইিার্িজ কদপমাদরশন

৮

র্িএই

র্িপাে মদর্ন্ট অব এর্গ্রকালচারাল এক্সদেনশন

৯

র্িএএর্

র্িপাে মদর্ন্ট অব এর্গ্রকালচারাল র্াদকমটিাং

১০

ইর্বএল

ইিান ম ব্যাাংক র্লর্র্দেি

১১

এফএর্র্জ

ফার্মাস ম র্াদকমটিাং গ্রুপ

১২

এলর্জইর্ি

সলাকাল গিমদর্ন্ট ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং র্িপাে মদর্ন্ট

পাতা-১০

সাংদর্াজনী- ২: কর্মসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী র্ন্ত্রণালয়/র্বিাগ/সাংস্থা এবাং পর্রর্াপ পদ্ধর্ত এর র্ববরণ
ক্র:
নাং

কার্ মক্রর্

কর্মসম্পােন সূচকসমূহ

১.১.৩ প্রকার্শত প্রর্তদবেন

সকন্দ্রীয়, র্বিাগীয় ও সজলা পর্ মায় সথদক র্বর্িন্ন কৃর্িপদণ্যর বাজারের সাংগ্রহ কদর
তের্নক, সাপ্তার্হক ও র্ার্সক বাজারের কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর ওদয়বসাইদে প্রকাশ
করা হয়।
কৃর্ি পদণ্যর বাজার মূল্য, ফসল সাংগ্রদহাির সাংরক্ষ্ণ, র্বপণন ইতযার্ে তথ্য সম্বর্লত
কৃর্ি র্বপণন বুদলটিন প্রকাশ করা হয়।
কৃর্ি র্বপণন সম্পর্কমত র্বর্িন্ন প্রর্তদবেন প্রকাশ করা হয়।

[১.১.৪ ] র্বপণন র্বিয়ক প্রচার ও প্রচারণা
(দপাষ্টার, হযির্বল, র্িকার, ব্রুর্শয়ার, বুকধ্যলট,
ইতযার্ে)
১.২.১ প্রর্শর্ক্ষ্ত কৃিক

কৃর্ি পদণ্যর র্বপণন র্বিয়ক র্বর্িন্ন তথ্য সর্র্ন প্যাদকর্জাং, সটিাং,ম সগ্রর্িাং, সাংরক্ষ্ন
ও বাজারজাতকরণ প্রভৃর্ত তথ্য সম্বর্লত সপাষ্টার, হযির্বল, র্িকার, ব্রুর্শয়ার, ইতযার্ে
প্রচার করা।
কৃর্ি র্বপণন েক্ষ্তা বৃর্দ্ধর লদক্ষ্য কৃিকদের প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন করা হয়।

১.২.২ বাজার কারবারীদের র্নকে হদত
লাইদন্সস র্ফ বাবে আোয়কৃত রাজস্ব
[১.২.৩] র্নর্র্মত এদসম্বল সসন্টার

[১.২.৪] গৃহ পর্ মাদয় র্নর্র্মত আলু সাংরক্ষ্ণাগার

১.১.১ ওদয়ব সাইদে বাজার মূল্য প্রকাশ
১.১.২ প্রকার্শত বুদলটিন
১।

২।

[১.১] কৃর্ি র্বপণন এবাং উন্নয়ন
র্বিদয় প্রচারণা ও তথ্য সাংরক্ষ্ণ

[১.২] র্বপণন ব্যবস্থার উন্নয়দন
প্রর্শক্ষ্ণ ও েলগঠন

[১.২.৫] গঠিত কৃিক র্বপণন েল
[১.২.৬] আদয়ার্জত সর্াটিদিশনাল ট্যযর

[১.২.৭] আদয়ার্জত ওয়াকমশপ ও সসর্র্নার
[১.২.৮] শগঋক সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃিক

৩।

[১.৩] কৃর্ি উদদ্যাক্তাদের প্রযুর্ক্ত
ও কার্রগর্র সহায়তা প্রোন এবাং
এদগ্রাপ্রদসর্সাং ও কৃর্ি ব্যবসায়
র্বর্নদয়াগ উৎসার্হত করা

র্ববরণ

কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)

পর্রর্াপ পদ্ধর্ত এবাং উপািসূত্র
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর বার্িকম প্রর্তদবেন ও
ওদয়বসাইে।
প্রকার্শত বুদলটিন।
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য
প্রকার্শত প্রর্তদবেন।
প্রকার্শত প্রচারনার সাংখ্যা

ইসুযকৃত নুতন লাইধ্যসন্স ও নিায়নকৃত চলমান লাইধ্যসধ্যন্সি রফ িািদ আদায়কৃত ননট্যাক্স িার্স্ব সিকািী বকািাগাধ্যি র্মাদান।
কৃিকদের সহজ বাজার প্রদবশার্িকাদরর সুদর্াগ সৃর্ষ্টর লদক্ষ্য বাজার অবকাঠাদর্া
সুর্বিা র্থা: এদসম্বল সসন্টার র্নর্মান করা।

কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)
সাংর্িষ্ট প্রকল্প অর্ফস, কৃর্ি
র্বপণন অর্িেপ্তর

কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য
প্রকার্শত প্রর্তদবেন।
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য
প্রকার্শত প্রর্তদবেন
র্নর্র্মত এদসম্বল সসন্টাদরর সাংখ্যা এবাং প্রকল্প কর্তমক
প্রকার্শত বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য প্রর্তদবেন।

কৃিকদের সাংরক্ষ্ন সুর্বিা সৃর্ষ্টর লদক্ষ্য গৃহ পর্ মাদয় র্নর্মাণকৃত আলু সাংরক্ষ্ণাগার
র্নর্মান করা।
দলগতভাধ্যি রিপণন কা ির্ক্ম চালাধ্যনাি র্ন্য রনরদ িি সংখ্যক কৃিকধ্যদি রনধ্যয় দল
গঠন কিা।
সদচতনতা সৃর্ষ্টর লদক্ষ্য কৃিকদের েলবদ্ধিাদব গুরুত্বপূণ ম কৃর্ি র্বপণন কার্ মক্রর্
সদরজর্র্ন পর্রেশমদনর ব্যবস্থা করাদনা হয়।

সাংর্িষ্ট কর্মসূচী অর্ফস,
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
সাংর্িষ্ট প্রকল্প অর্ফস, কৃর্ি
র্বপণন অর্িেপ্তর
সাংর্িষ্ট প্রকল্প অর্ফস, কৃর্ি
র্বপণন অর্িেপ্তর

র্নর্র্মত আলু সাংরক্ষ্ণাগাদরর সাংখ্যা এবাং কর্মসূচী কর্তমক
প্রকার্শত বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য প্রর্তদবেন।
গঠিত কৃিক র্বপণন েদলর সাংখ্যা এবাং প্রকল্প কর্তমক
প্রকার্শত বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য প্রর্তদবেন।
সর্াটিদিশনাল ট্যযর প্রাপ্ত কৃিদকর সাংখ্যা এবাং প্রকল্প
কর্তমক প্রকার্শত বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য প্রর্তদবেন।

বাজার সাংদর্াগ ও অন্যান্য প্রচরনামূলক কার্ মক্রর্ চালাদনার জন্য ওয়াকমশপ/
সসর্র্নার আদয়াজন করা হয়।
শগঋধ্যকি আওতায় গ্রুপভূক্ত কৃিক সেস্যদের প্রর্শক্ষ্ন, সর্াটিদিশন প্রোন করা ও
িস্য সংিক্ষন সুরিিা প্রদান কিা।

সাংর্িষ্ট প্রকল্প অর্ফস, কৃর্ি
র্বপণন অর্িেপ্তর
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)

আদয়াজনকৃত ওয়াকমশপ/ সসর্র্নাদরর সাংখ্যা এবাং প্রকল্প
কর্তমক প্রকার্শত বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য প্রর্তদবেন।
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর বার্ি মক প্রর্তদবেন ও অন্যান্য
প্রকার্শত প্রর্তদবেন
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর বার্ি মক প্রর্তদবেন ও অন্যান্য
প্রকার্শত প্রর্তদবেন
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য
প্রকার্শত প্রর্তদবেন
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তদরর বার্িকম প্রর্তদবেন ও অন্যান্য
প্রকার্শত প্রর্তদবেন

[১.২.৯] শস্যগুোদর্ জর্াকৃত শস্য

শগঋধ্যকি আওতায় গ্রুপভূক্ত কৃিক সেস্যদের িস্য গুদাধ্যম সংিক্ষন/ র্মা িাখা।

[১.৩.১] প্রদানকৃত উযধ্যিা উন্নয়ন প্ররিক্ষণ

কৃর্ি ব্যবসার উদদ্যাক্তা সৃর্ষ্টর জন্য র্বর্িন্ন তথ্য সরবরাহ কদর এবাং প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন
কদর কৃর্ি ব্যবসায় উদদ্যাক্তা উন্নয়দন সহায়তা করা হয়।
প্রদসর্সাং এযাি সট্রর্নাং সসন্টাদরর র্বদ্যর্ান কার্রগরী সুদর্াগসুর্বিা সমুদহর ব্যবহাদরর
র্াধ্যদর্ কৃর্িপদণ্যর প্রর্ক্রয়াজাতকারী সৃর্ষ্টদত সহায়তা করা হয়।

[১.৩.২] প্রদসর্সাং এযাি সট্রর্নাং সসন্টাদরর
কার্রগরী সুর্বিা প্রাপ্ত কৃর্িপণ্য
প্রর্ক্রয়াজাতকারী

বাস্তবায়নকারী
ইউর্নে/প্রকল্প
কৃর্ি র্বপণন অর্িেপ্তর
(র্িএএর্)

পাতা-১১

সািারণ
র্ন্তব্য

সাংদর্াজনী ৩ :অন্যান্য প্রর্তষ্ঠাদনর/ .....................র্বিাদগর/ র্নকে প্রতযার্শত সুর্নর্ে মষ্ট কর্মসম্পােন সহায়তাসমূহ

প্রর্তষ্ঠাদনর
িরন

প্রর্তষ্ঠাদনর নার্

সাংর্িষ্ট কর্মসম্পােন
সূচক

উক্ত প্রর্তষ্ঠাদনর র্নকে
সাংর্িষ্ট
র্ন্ত্রণালয় র্বিাদগর/
প্রতযার্শত সহায়তা
(প্রধ্য ার্য নধ্যহ)

পাতা-১২

প্রতযাশার সর্ৌর্ক্তকতা

উক্ত প্রর্তষ্ঠাদনর র্নকে
প্রতযাশার র্াত্রা উদেখ
করুন

প্রতযাশা পূরণ
না হদল সম্ভাব্য
প্রিাব

