গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

উপপরিচালক, কৃরি রিপণন অরিদপ্তি, চট্রগ্রাম রিভাগ, চট্রগ্রাম
এিং
মহাপরিচালক, কৃরি রিপণন অরিদপ্তি, খামািিারি, ঢাকা, িাংলাদদশ এি মদে স্বাক্ষরিত
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পৃষ্ঠা:-২

কৃরি রবপণন অরিেপ্তর, চট্টগ্রার্ রবভাগ এর কর্মসম্পােদনর সারব মক রচত্র
(Overview of the Performance of Chittagong Division, Department of Agricultural Marketing)

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা:
• সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (০৩ বছর) প্রিান অজমনসমূহ
কৃিক গ্রুপ গঠন, কৃিক প্ররশক্ষ্ণ, বাজার তথ্য সাংগ্রহ ও প্রচার, বাজার অবকাঠাদর্া ও কৃরিপদের মূল্য সাংদ াজন সুরবিা সৃরি, শস্য সাংরক্ষ্ণ
সুরবিা প্রোদনর রবপরীদত ঋণ সুরবিা রনরিতকরণ ইতযারে কা মক্রর্ বাস্তবায়দনর র্াধ্যদর্ কৃরিপদের সুষ্ঠু রবপণন ব্যবস্থা প্ররতষ্ঠার লদক্ষ্য
কৃরি রবপণন অরিেপ্তরচট্রগ্রার্ রবভাগ , রনরলসভাদব কাজ কদর াদে। ওদয়বসাইদের র্াধ্যদর্ বাজার তথ্য সাংগ (ইন্টারদনে)ারহ ও প্রচার
কা মক্রর্ ১১টি ক্ষজলায় সম্প্রসারণ করা হদয়দছ। মূল্য সাংদ াজন কা মক্রর্ সম্প্রসারদণর রনরর্ত্ত ০১টি অরিস কার্ প্ররক্রয়াজাতকরণ কার্
ক্ষট্রেরনাং ক্ষসন্টার রনর্মান করা হদয়দছ। সবরজ প্ররক্রয়াজাতকরণ রবিদয় ২২০ জন কৃিকদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দছ। আলুর বহুমুখী ব্যবহার
বৃরদ্ধর লদক্ষ্য ১১ টি ক্ষর্লার আদয়াজনসহ মূল্য তারলকা প্রেশমদনর জন্য ২৬টি ক্ষবার্ ম স্হাপন করা হদয়দছ। MZ
ব্যবসায়ী
প্ররতষ্ঠা কদর
০টি
করা হদয়দছ।
করার ক্ষপ্ররক্ষ্দত
২২
রশক্ষ্ণ
| খাদে ক্ষ্রতকারক ক্ষকরর্কযাল ও রপ্রজারদভটিভ
jU
এবাং
বৃরদ্ধর লদক্ষ্য
রবতরণ করা হদয়দছ।

• সর্স্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ
উপযুক্ত জনবদলর অভাদব রবপণন সাংরিি অগ্র ও পিাে সাংদ াগ, মূল্য সাংদ াজন, সাপ্লাই ক্ষচইনসহ েল ও চুরক্তরভরত্তক রবপণন ক্ষ াগ সূত্র
স্থাপন কা মক্রর্ ব্যবহত হদে। এছাড়াও কৃরি রবপণন রবিদয় েক্ষ্ জনবল সৃরি ,কৃিক ও ব্যবসায়ীদের সাদে র্াদকমে রলাংদকজ স্থাপন ,পে
ক্ষর্াড়কীকরদণর র্াধ্যদর্ বাজারজাতকরণ ইতযারে চযাদলঞ্জসমূহ ক্ষর্াকাদবলা করা অতযন্ত জরুরী। ,আধুরনক ও যুদগাপদ াগী রবপণন ক্ষসবা
রনিত করার জন্য প্রদয়াজনীয় লরজরিকস ক্ষ র্ন: রনজস্ব অরিস ভবন ,প্ররশক্ষ্ন ক্ষকন্দ্র , ানবাহন ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় সরঞ্জার্ারে
প্রদয়াজন।
প্ররশক্ষ্দণর

• ভরবষ্যত কর্মপররকল্পনা
কৃরি উৎপােন বৃরদ্ধর সাদে সাদে কৃরির বারণরজযকরণ কৃরি ব্যবসা ও কৃরি রভরত্তক রশদল্পর প্রসার এবাং কৃরি পে রপ্তানী বৃরদ্ধ ক্ষপদয়দছ। ,
সুষ্ঠু ও আধুরনক রবপণন ব্যবস্থা অ ব্যাহ ত রাখার লদক্ষ্য কৃরিপদের হাে বাজারসমূদহর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়দন ভূরর্কা রাখা এবাং
গুরুত্বপূরাণ হাে সুরবিা সম্বরলত বাজার অবকাঠাদর্া রনর্মাণ করা। আর্োনী ও রপ্তানী রবিদয়-বাজার উৎপােন এলাকায় আধুরনক সুদ াগহালনাগাে তথ্য উপাত্ত সাংগ্রহ এবাং অরিক মুনািা ক্ষরািকদল্প আর্োনীকারক পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সদব মাচ্চ মুনািা অজমদনর
পররর্াণ রনি মারণ এবাং কৃরিপদের ভযাালু ক্ষচইন ও সাপ্লাই ক্ষচইন উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় সহায়তা ক্ষসবা প্রোন ও আধুরনক সুদ াগ সুরবিাসম্বরলত কৃরিপদের প্ররক্রয়াজাতকরণ ক্ষকন্দ্র স্থাপন। কৃরিপদেরপ্ররক্রয়াজাতকরণ রবদশি কদর গৃহ প মাদয় এবাং ক্ষুদ্র উদোক্ত প মাদয়
ম
প্ররক্রয়াজাতকরণ সুরবিা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য ঋণ সুরবিা প্রোন ,পে রবপণদন সহায়তার রনরর্ত্ত ব্র্যারডাং, সাটিরিদকশন,
ক্ষর্াড়কীকরণ,ইতযারে
সুরবিা উন্নয়দনর লদক্ষ্া প্রদয়াজনীয় সহায়তা ক্ষসবা প্রোন করা। এছাড়া শস্য গুোর্ ঋণ কা মক্রর্ সম্প্রসারদণর কা মকরী পেদক্ষ্প গ্রহন করা
প্রদয়াজন।

২০১৭-১৮ অে ম বছদর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহঃ
•
•
•
•

বাজার তথ্য রবিদয় ৫২৮ টি বুদলটিন এবাং ৩৯৬ টি প্ররতদবেন প্রকাশ;
১২১টি কৃিক রবপণন েল গঠন;
১৬৫ জন কৃিক ও ১২১ জন কৃরি ব্যবসায়ী উদোক্তাদক বাজার সাংদ াগ সুরবিা প্রোন;
বাজার রনয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪ ( ১৯৮৫ সাংদশারিত) এর ো ে প্রদয়াগ।

পাতা-

উপক্রর্রণকা (Preamble)
সিকািী দপ্তি/ সংস্থাসমূদহি প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জিািরদরহ সজািদাি কিা, সুশাসন সংহতকিণ
এিং সম্পদদি র্থার্থ ব্যিহাি রনরিতকিদণি মােদম রূপকল্প ২০২১ এি র্থার্থ িাস্তিায়দনি লদক্ষয-

উপপররচালক, কৃরি রবপণন অরিেপ্তর, চট্রগ্রার্ রবভাগ, চট্রগ্রার্
এবাং
র্হাপররচালক, কৃরি রবপণন অরিেপ্তর-এর র্দধ্য ২০১৭ সাদলর জুন র্াদসর ২০ তাররদখ এই বারি মক কর্মসম্পােন
চুরক্ত স্বাক্ষ্ররত হল।

এই চুরক্তদত স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ রনম্নরলরখত রবিয়সমূদহ সম্মত হদলন:

পাতা-

ক্ষসকশন -১:
রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষ্য (Mission), ক্ষকৌশলগত উদেশ্য সমূহ এবাং কা মাবলী
১.১ রূপকল্প (Vision):
উৎপােক, রবদক্রতা ও ক্ষভাক্তা সহায়ক কৃরি রবপণন ও কৃরি ব্যবসা উন্নয়ন।
১.২ অরভলক্ষ্য (Mission) :
আধুরনক সুরবিা সম্বরলত বাজার অবকাঠাদর্া রনর্মাণ এবাং কৃরিপদের রবপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা
প্রোদনর র্াধ্যদর্ কৃরিপদের চারহো ও ক্ষ াগান রনরূপন, র্জুে ও মূল্য পরররস্থরত রবদিিণ ও অতযাবশ্যকীয়
কৃরিপদের মূল্য িারার আগার্ প্রদক্ষ্পণ এবাং এ রবিয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।
১.৩. কৃরি রবপণন অরিেপ্তদরর ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objective):
১.৩.১ ম্যাদডদের্ ক্ষকৌশলগত উদেশ্য
০১. কৃরি পদের সরবরাহ, প্ররক্রয়াজাতকরণ ও রবপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
১.৩.২ অবরশ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্য
০১. েক্ষ্তার সদে বারি মক কর্মসম্পােন চুরক্ত বাস্তবায়ন
০২. কা মপদ্ধরত, কর্মপররদবশ ও ক্ষসবার র্াদনান্নয়ন
০৩. আরে মক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
০৪. েক্ষ্তা ও ননরতকতার উন্নয়ন
০৫. তথ্য অরিকার ও স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ক্ষজারোর করা
১.৪ কা মাবলী (Functions):
১.৪.১ কৃরিপদের বাজার তথ্য, গদবিণা, র্াদকমে ক্ষরগুদলশন ও বাজার সম্প্রসারণ।
১.৪.২ রবপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কৃিকদের উৎপারেত িসদলর ন্যায্য মূল্য প্রারপ্তদত সহায়তা ও
ক্ষভাক্তাদসবা প্রোদনর র্াধ্যদর্ আে ম-সার্ারজক উন্নয়ন।
১.৪.৩ গুরুত্বপূণ ি কৃরিপদেি িাজাি দি প মাদলাচনা ও পূব মাভাস প্রদান এিং প্রিান প্রিান িসদলর সরকার
কর্তক
ম ন্যযনতর্ সাংগ্রহ মূল্য রনি মারদণ সহায়তা প্রোন।
১.৪.৪ কৃরিপদেি িাজাি মরনটরিং ও িাজাি দদিি হ্রাস-বৃরিি কািণ রচরিতিণপূি িক প্রদয়াজনীয় ব্যিস্থা
গ্রহণ;
১.৪.৫ আধুরনক সুদর্াগ সুরিিা সম্বরলত িাজাি অিকাঠাদমা রনমিাদণি মােদম দক্ষ রিপণন ব্যিস্থা গদি
সতালা।
১.৪.৬ ব্যবসায়ী ও পররবহন সাংস্থার সহায়তায় উৎপােন এলাকা হদত ঘােরত এলাকায় দ্রুত পে সরবরাদহর
প্রদয়াজনীয় উদোগ গ্রহণ।
১.৪.৭ “কৃরিপে মূল্য উপদেিা করর্টি” এর র্াধ্যদর্ কৃরিপদের ন্যন্যতর্মূল্য রনি মারসণ সরকারদক সহায়তা
প্রোন।
১.৪.৮ বারণরজযক রভরত্তদত কৃরিপে উৎপােন, রবপণন, ভযালু ক্ষচইন উন্নয়ন এবাং কৃরি রভরত্তক রশল্প স্থাপদন
উদোক্তাগণদক উদ্বুদ্ধ করা।
পৃষ্ঠা:৫

‡mKkb-2

কৃরি রবপণন অরিেপ্তদরর ক্ষকৌশলগত উদেশ্য এবাং অগ্রারিকার এর আদলাদক চট্টগ্রার্ রবভাদগর কা মক্রর্, কর্মসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ:
ক্ষকৌশলগত
উদেশ্য
(Strategic
Objectives
)

১। কৃরি
পদের
সরবরাহ,
প্ররক্রয়াজা
তকরণ ও
বাজার
ব্যবস্থার
উন্নয়ন।

ক্ষকৌশলগত
উদেদশ্যর র্ান
(Weight of
Strategic
Objective)

(Activities)

(Performance Indicators)

(Unit)

(Target/Criteria Value for FY 2017-18)
অসািারণ অরত উত্তর্ উত্তর্
চলরত চলরত র্াদনর
রনদম্ন
র্ান

(Weight of
Performance
Indicators)

১.১ কৃরি রবপণন ও
উন্নয়ন রবিদয়
প্রচারণা ও তথ্য
সাংরক্ষ্ণ (২০)
১.২ বাজার উন্নয়দন
সহায়তা প্রোন ৩০)

৫২৮

০৫

২
৩
৪

এড ক্ষট্ররনাং

পাতা-৬

৫২৮

৫২০

৫১৫

৫১০

৫০০

৩৯০

৩৮৫

৩৮০

৩৭৫

(Projection
) ২০১

৫২৮

৫২৮

১১

১১০
১১

১২১

১১৬
১০

১১০
৯

১০৫
৮

১০০
৭

১২৬
১১

১৩২
১১

৮১৮

৮৭০

৯০০

৮৯০
৯০

৮৮০
৮০

৮৭০
৭০

৮৬০
৬০

৯২০
১০০

৯৩০
১০০

৩০.৭৪

৩০.০০

৩০.৫০

২৮.৫০

২৭.৫০

২৭.০০

২৬.০০

৩১.০০

৩১.২০

১৫৪

১৬৫

১৬০

১৫৫

১৫০

১৪০

১৭০

১৭৫

১২২

১২৫

১২০

১১৫

১১০

১০৫

১৩০

১৩৫

১১০

১৫৪

১৬৫

১৬০

১৫৫

১৫০

১৪০

১৭০

১৭৫

৮০

১১০
১১০

১২১
১২১

১১৬
১১৬

১১০
১১০

১০৫
১০৫

১০০
১০০

১২৬
১২৬

১৩২
১৩২

৭০

৬৫

৬০

৫৫

৫০

৭৫

৮০

১৩

কাররগরর

৫২৮

(Projection)
২০১ ১

সকৌশলগত
উদদ্দশ্য

সকৌশলগত
উদদ্দদশ্যি মান

কার্ িক্রম

কমিসম্পাদন সুচক

একক

(Activities)

(Performance Indicator)

(Unit)

কমি সম্পাদন
সুচদকি মান

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

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

(Strategic (Weight of
Objective) Strategic
Objectives

(খ) আবরশ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (২০)
দক্ষতাি সদে
২০১৭-১৮ অথ ি িছদিি খসিা িারি িক
িক
িারি
কমিসম্পাদন চুরি দারখল
কমিসম্পাদন
২০১৭-১৮ অথ ি িছদিি িারি িক
চুরি িাস্তিায়ন
কমিসম্পাদন চুরি িাস্তিায়ন পরিিীক্ষণ
২০১৭-১৮ অথ ি িছদিি িারি িক
৪
কমিসম্পাদন চুরিি অি িিারি িক মূল্যায়ন
প্ররতদিদন দারখল
২০১৬-১৭ অথ ি িছদিি িারি িক
কমিসম্পাদন চুরিি মূল্যায়ন প্ররতদিদন
দারখল
কার্ িপিরত,
মাঠ পর্ িাদয় কার্ িালয় সমুদহ কমপদক্ষ
কমি পরিদিশ
একটি অনলাইন সসিা চালু কিা
ও সসিাি
দপ্তি/সংস্থাি কমপদক্ষ ১টি সসিা প্ররক্রয়া
মদনান্নয়ন
সহজীকৃত
উদ্বািনী ঊদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এস
আইরপ) িাস্তিায়ন
রপআিএল শুরুি ২মাস পূদি ি সংরিষ্ট
কমিচািীি রপআিএল ও ছুটি নগদায়ন
৯
যুগপৎ জারি রনরিতকিণ
রসটিদজন চাট িাি অনুর্ায়ী সসিা প্রদান

উত্তম

চলরতমান চলরতমাদনি রনম্ন

(Good)

(Fair)

(Poor)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

রনি িারিত সময় সীমাি মদে খসিা চুরি
অরিদপ্তদি দারখলকৃত
ত্রত্রমারসক প্ররতদিদন দারখলকৃত

তারিখ

১

১৭ এরপ্রল

১৯ এরপ্রল

২০ এরপ্রল

২৩ এরপ্রল

২৫ এরপ্রল

সংখ্যা

১

৪

৩

-

-

-

রনি িারিত তারিদখ অি িিারি িক মূল্যায়ন
প্ররতদিদন দারখলকৃত

তারিখ

১

১৫ জানুয়ারি

১৬ জানুয়ারি

িারি িক মুল্যায়ন প্ররতদিদন দারখলকৃত

তারিখ

১

১৩ জুলাই

১৬ জুলাই

১৮ জুলাই

২০ জুলাই

২৩ জুলাই

অনলাইন সসিা চালুকৃত

তারিখ

১

৩১ রিদসম্বি

৩১ জানুয়ারি

২৮ সেব্রুয়ারি

-

-

সসিা প্ররক্রয়া সহজীকৃত

তারিখ

১

৩১ রিদসম্বি

৩১ জানুয়ারি

২৮সেব্রুয়ারি

-

-

উদ্ভািনী উদযাগ িাস্তিারয়ত
এসআইরপ িাস্তিারয়ত
সংরিষ্ট কমিচািীি রপআিএল ও ছুটি
নগদায়ন 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

অরভদর্াগ প্ররতকাি ব্যিস্থা িাস্তিায়ন

প্রকারশত রসটিদজন চাট িাি অনুর্ায়ী সসিা
প্রদানকৃত
রনস্পরত্তকৃত অরভদর্াগ

%

১

৯০

৮০

৭০

৬০

-

সসিা প্রতযারশ এনং দশিানাথীদদি জন্য
টয়দলটসহ অদপক্ষাগাি (Waiting
room) এি ব্যিস্থা কিা
সসিাি মান সম্পদকি সসিা গ্ররহতাদদি
মতামত পরিিীক্ষদণি ব্যিস্থা চালু কিা

রনি িারিত সময়সীমাি মদে সসিা
প্রতযাশী এিং দশিনাথীদদি জন্য টয়দলট
সহ অদপক্ষাগাি চালুকৃত
সসিাগ্রহীতাদদি মতামত পরিিীক্ষদনি
ব্যিস্থা চালুকৃত

তারিখ

১

৩১ রিদসম্বি

৩১ জানুয়ারি

২৮ সেব্রুয়ারি

-

-

তারিখ

১

৩১ রিদসম্বি

৩১ জানুয়ারি

২৮ সেব্রুয়ারি

-

-

পৃষ্ঠা:-৭

১৭ জানুয়ারি ১৮ জানুয়ারি

২১জানুয়ারি

সকৌশলগত উদদ্দশ্য
(Strategic
Objective)

সকৌশলগত
উদদ্দদশ্যি মান

৪

আরথ িক ব্যিস্থাপনাি
উন্নয়ন

কমিসম্পাদন সুচক

একক

(Performance Indicator)

(Unit)

(Weight of
Strategic
Objectives)

দক্ষতা ও
ত্রনরতকতাি
উন্নয়ন

তথ্য অরিকাি
িাস্তিায়ন
সজািদাি কিণ

কার্ িক্রম
(Activities)

কমি সম্পাদন
সুচদকি মান
(Weight
of PI)

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

আসািািণ

অরত উত্তম

উত্তম

চলরতমান

(excellent)

(Very
Good)

(Good)

(Fair)

চলরতমাদনি
রনম্ন
(Poor)

প্ররশক্ষদণি সময়*

জনঘন্টা

২

১০০%
৬০

৯০%
৫৫

৮০%
৫০

৭০%
৪৫

৬০%
৪০

তারিখ

১

১৬ জুলাই

৩১ জুলাই

-

-

-

সংখ্য

১

৪

৩

-

-

-

তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকিণ

২০১৭-১৮ অথ ি িছদিি শুিাচাি
িাস্তিায়ন কমিপরিকল্পনা এিং িাস্তিায়ন
পরিিীক্ষন কাঠাদমা প্রনীত ও দারখলকৃত
রনি িারিত সময়সীমাি মদে ত্রত্রমারসক
পরিিীক্ষণ প্ররতদিদন দারখলকৃত
তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকৃত

%

০.৫

৮০

৭০

৬০

-

-

স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকারশত

স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকারশত

%

০.৫

১০০

৯০

৮৫

৮০

৭৫

অরিট আপরত্ত রনস্পরত্ত কার্ িক্রদমি
উন্নয়ন

অরিট আপরত্ত রনস্পরত্তকৃত

%

২

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০

সিকািী কমি সম্পাদন ব্যিস্থা সংক্রান্ত
প্ররশক্ষণসহ রিরভন্ন রিিদয়
কমিকতিা/কমিচািীদদি জন্য প্ররশক্ষণ
আদয়াজন
জাতীয় শুিাচাি সকৌশল িাস্তিায়ন

১

২

৬০ ঘন্টা প্ররশক্ষদনি মদে অনুযন ২০ ঘন্টা সিকারি কমিসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ অন্তর্ভিি থাকদি।

পৃষ্ঠা:-৮

আরর্, উপ-পরিচালক, কৃরি রিপণন অরিদপ্তি, চট্রগ্রাম রিভাগ কৃরি রবপণন অরিেপ্তদরর র্হাপররচালক এর রনকে
অেীকার কররছ ক্ষ , এই চুরক্তদত বরণ মত িলািল অজমদন সদচি োকব।

আরর্, মহাপরিচালক, কৃরি রবপণন অরিেপ্তর উপ-পররচালক, কৃরি রবপণন অরিেপ্তর, চট্রগ্রাম রবভাগ এর রনকে
অেীকার কররছ ক্ষ , এই চুরক্তদত বরণ মত িলািল অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদ ারগতা প্রোন করব।

স্বাক্ষ্ররত:

উপপররচালক
কৃরি রবপণন অরিেপ্তর
রাংপুর রবভাগ, রাংপুর

র্হাপররচালক
কৃরি রবপণন অরিেপ্তর

তাররখ

তাররখ

পৃষ্ঠা:-৯

সাংদ াজনী-১

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms)
ক্র: নাং শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms)
রববরণ
০১। রবএরর্রস
বাাংলাদেশ এরগ্রকালচারাল ক্ষর্দভলপদর্ন্ট কদপমাদরশন
০২।

রবএআররস

বাাংলাদেশ এরগ্রকালচািাল ররসাচ ম কাউরিল

০৩।

রবএআরআই

বাাংলাদেশ এরগ্রকালচার ররসাচ ম ইনরিটিউে

০৪।

রবরসআইরস

বাাংলাদেশ ক্ষকরর্কযাল ইডারিজ কদপমাদরশন

০৫।

রর্এই

রর্পাে মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল এক্সদেনশন

০৬।

রর্এএর্

রর্পাে মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল র্াদকমটিাং

০৭।

এিএর্রজ

িার্মাস ম র্াদকমটিাং গ্রুপ

০৮।

এলরজইরর্

ক্ষলাকাল গভমদর্ন্ট ইরঞ্জরনয়াররাং রর্পাে মদর্ন্ট

০৯।

এনরসরিরপ

নথ ি ওদয়ষ্ট ক্রপ ড্রাইভারস িরেদকশন প্রদজক্ট

১০।

পািা

পাইকািী িাজাি অিকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প

পৃষ্ঠা:-১০

সাংদ াজনী-২:
কর্মসম্পােন সূচকসমূহ,বাস্তবায়নকারী এবাং পররর্াপ পদ্ধরত এর রববরণ।
ক্রঃ নাং
১

কৃরি রবপণন ও উন্নয়ন রবিদয়
প্রচারনা ও তথ্য সাংরক্ষ্ণ

২

৩

কর্মসম্পােন সূচক
১.১.১ প্রকারশত বুদলটিন
১.১.২ প্রকারশত প্ররতদবেন

বাজার উন্নয়ন সহায়তা প্রোন

৪

২

৫

৩

৬

৪

(রবের্ান)

হার
৭

৮

উপযুক্ত মূল্য প্রারপ্তদত প্ররশক্ষ্ণ ও
অন্যান্য সহায়তা প্রোন।

৯
১০

১.৩.১ প্ররশরক্ষ্ত কৃিক
১.৩.২ বাজার সাংদ াগ সুরবিাপ্রাপ্ত কৃিক

কৃরি ও উদোক্তাদের প্রযুরক্ত ও
কাররগরর সহায়তা প্রোন এবাং
এদগ্রাপ্রদসরসাং ও কৃরি ব্যবসায়
রবরনদয়াগ উৎসারহত করা

১.৪.১ প্রযুরক্ত ও কাররগরী সহায়তা প্রাপ্ত
কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারী

১১

১.৪.২ প্ররশরক্ষ্ত কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারী

১২

১৩

রববরণ
রবভাগীয় অরিস প্রকারশত রবরভন্ন বুদলটিন।

বাস্তবায়নকারী ইউরনে/প্রকল্প
সাংরিি রবভাগীয় অরিস কৃরি ,
রবপণনঅরিেপ্তর

ক্ষজলা অরিস কর্তমক প্রকারশত রবরভন্ন প্ররতদবেন।

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর

েলগতভাদব রবপণন কা মক্রর্ চালাদনার জন্য রনরে মি
সাংখ্যক কৃিকদের রনদয় েল গঠন করা (১১×১১=১২১টি)
বাজার রনয়ন্ত্রন আইদনর আদলাদক সাংরিি ক্ষজলায় বাজার
উপদেিা করর্টির সভা আহবান।
বাজার রনয়ন্ত্রন আইদনর অিীদন নুতন লাইদসি ইসুয করা।

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর
সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর
সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর
সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর
সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর

বাজার রনয়ন্ত্রন আইদনর অিীদন রবের্ান লাইদসি নবায়ন
করা।
ইসুযকৃত নুতন লাইদসি ও নবায়নকৃত চলর্ান লাইদসদির
রি বাবে আোয়কৃত নন-ট্যাক্স রাজস্ব সরকারী ক্ষকািাগাদর
জর্াোন।
কৃরি রবপণন েক্ষ্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য কৃিকদের প্ররশক্ষ্ণ প্রোন
করা হয় (১৫×১১=১৬৫ জন)
ক্ষজলা অরিস কর্তমক কৃিকদের বাজার সাংদ াগ স্থাপদন
সহায়তা প্রোন (১২×১১=১২৫ জন)
ক্ষজলা অরিস কর্তমক কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারী উদোক্তাদক
প্রযুরক্ত ও কাররগরী রবিদয় সহায়তা প্রোন (১৫×১১=১৬৫
জন)

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর
সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর
সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর

১.৪.৩ বাজার সাংদ াগ সুরবিাপ্রাপ্ত
কৃরিব্যবসার উদোক্তা

কৃরি পদের প্ররক্রয়াজাতকরণ রবিদয় েক্ষ্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য
কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারীগনদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা
(১১×১১=১২১ জন)
ক্ষজলা অরিস কর্তমক কৃরি ব্যবসায় উদোক্তাদক বাজার
সাংদ াগ স্থাপদন সহায়তা প্রোন (১১×১১=১২১ জন)

১.৪.৪
কাররগরর

রবের্ান প্রদসরসাং অবকাঠদর্া সুরবিা ব্যবহাদরর লদক্ষ্য
কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারীগনদক সহায়তা প্রোন।

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর

এড ক্ষট্ররনাং

পাতা-১১

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা
অরিস কৃরি রবপণন ,অরিেপ্তর

পররর্াপ পদ্ধরত এবাং উপাত্তসূত্র
প্রকারশত বুদলটিন এর সাংখ্যা এবাং রবভাগ
কর্তমক প্রকারশত বারি মক প্ররতদবেন ও
অন্যান্য প্ররতদবেন।
প্রকারশত প্ররতদবেন এবাং রবভাগ কর্তমক
প্রকারশত বারি মক প্ররতদবেন ও অন্যান্য
প্ররতদবেন।

গঠিত কৃিক রবপণন েদলর সাংখ্যা এবাং
রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন ।
অনুরষ্ঠত সভার সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক
প্রকারশত প্ররতদবেন।
ইসুযকৃত নুতন লাইদসি সাংখ্যা এবাং রবভাগ
কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন।
রবের্ান লাইদসি নবায়দনর হার এবাং
রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন।
সরকারী ক্ষকািাগাদর জর্াকৃত নন-ট্যাক্স
রাজদস্বর পররর্ান এবাং রবভাগ কর্তমক
প্ররতদবেন।
প্ররশক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃিদকর সাংখ্যা এবাং
রবভাগ কর্তমক প্ররতদবেন।
বাজার সাংদ াগ সুরবিাপ্রাপ্ত কৃিদকর সাংখ্যা
এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন।
সহায়তা প্রাপ্ত প্ররক্রয়াজাতকারী উদোক্তার
সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত
প্ররতদবেন।
প্ররশক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারীর
সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত
প্ররতদবেন।
বাজার সাংদ াগ সুরবিাপ্রাপ্ত উদোক্তার
সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত
প্ররতদবেন।
সুরবিাপ্রাপ্ত কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারীর সাংখ্যা
এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন।

সািারণ র্ন্তব্য
উৎপােন খরচ ও মূল্য রবস্তাদরর ক্ষক্ষ্দত্র তারলকা
হদত ১২ টি পন্য রবদবচনা করা ক্ষ দত পাদর (িান,
গর্, আলু, রপয়াজ, রসুন, আো, হলুে, পেল,
েদর্দো, শসা, ক্ষবগুন, রর্রি কুর্ড়া, ফুল করপ,
বািাকরপ, লাউ, কলা, র্সুর র্াল, মুগ র্াল,
সররিা, মুরগী (ব্রয়লার), মুরগী (ক্ষসানালী))।
-

-

-

-

সাংদ াজনী-৩
অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনর/ .....................রবভাদগর/ রনকে প্রতযারশত সুরনরে মি কর্মসম্পােন সহায়তাসমূহ
প্ররতষ্ঠাদনর িরন

প্ররতষ্ঠাদনর নার্ সাংরিি কর্মসম্পােন
সূচক

উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকে সাংরিি
র্ন্ত্রণালয় রবভাদগর/প্রতযারশত
সহায়তা
(প্রদ াজয নদহ)

পাতা – ১২

প্রতযাশার
ক্ষ ৌরক্তকতা

উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকে
প্রতযাশার র্াত্রা উদেখ
করুন

প্রতযাশা পূরণ না
হদল সম্ভাব্য প্রভাব

