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পৃষ্ঠা:-২ 



 

 

কৃরি রিপণন অরিদপ্তি, রিললট রিভাগ এি কর্ মসম্পােদনর সারব মক রচত্র 

(Overview of the Performance of Sylhet Division, Department of Agricultural Marketing) 

 

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

 

• সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (০৩ বছর) প্রধান অজমনসমূহ 

কৃষক গ্রুপ গঠন, কৃষক প্ররশক্ষ্ণ, বাজার তথ্য সাংগ্রহ ও প্রচার, বাজার অবকাঠাদর্া ও কৃরষপদের মূল্য সাংদ াজন সুরবধা সৃরি, 

ইতযারে কা র্ক্মর্ বাস্তবায়দনর র্াধ্যদর্ কৃরষপদের সুষ্ঠু রবপণন ব্যবস্থা প্ররতষ্ঠার লদক্ষ্য কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর ,রসদলট রবভাগ 

রনরলসভাদব কাজ কদর  াদে। রসদলট রবভাদগ রবগত ৩ বছদর ৫৮৩টি নতুন লাইদসন্স ইসুয করা হদয়দছ এবাং ২২.৭১ লক্ষ্ 

টাকা নন-ট্যাক্স ক্ষররভরনউ আোয় হদয়দছ। রবভাদগর অন্তগ মত ৪টি ক্ষজলায় ক্ষর্াট ১২টি মূল্য তারলকা ক্ষবার্ ম স্থাপন করা হদয়দছ  া 

রনয়রর্ত হালনাগাে করা হয়। ক্ষজলা প মাদয় অনুরষ্ঠত রবরভন্ন ক্ষর্লার ক্ষর্াট ০৭ (সাত)টি ক্ষত অাংশগ্রহণ করা হদয়দছ। কৃষকদের 

সহজ বাজার প্রদবশারধকার রনরিত করার লদক্ষ্য ৪টি এদসম্বল ক্ষসন্টার রনর্ মাণ করা হদয়দছ। কৃষকদের কারবারী সক্ষ্র্তা বৃরদ্ধর 

লদক্ষ্য ১২৫টি কৃষক গ্রুপ গঠনসহ প্রায় ৫০০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দছ; ৫টি কর্ মশালায় কৃষক, কৃরষ ব্যবসায়ী, 

উদযাক্তা এবাং সরকারী-দবসরকারী প্ররতষ্ঠাদনর কর্ মকতমাদের অাংশগ্রহদণর র্াধ্যদর্ ১৪০ জন কৃষদকর বাজার সাংদ াগ স্থাপন 

করা হদয়দছ।  

• সর্স্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 
ক্ষজলা ও রবভাগীয় কা মালদয় ক্ষলাকবদলর প্রকট রদয়দছ। প মাপ্ত ও েক্ষ্ জনবদলর অভাদব ফদরায়ার্ ম ও ব্যাকয়ার্ ম রলাংদকজ 

স্থাপনসহ রবরবধ কা মর্ক্র্ ব্যহত হদে। র্াঠ প মাদয় কর্ মকতমাগদণর আধুরনক বাজার ব্যবস্থাপনা সম্পরকমত প্ররশক্ষ্দণর প্রদয়াজন 

রদয়দছ। একই সাদে আধুরনক সুদ াগ-সুরবধা সম্বরলত বাজার ব্যবস্থাপনার অভাব রদয়দছ। র্ধ্যস্বতদভাগীদের ক্ষেৌরাদের কারদন 

কৃষদকর ন্যায্যমূল্য প্রারপ্তদত সর্স্যা এবাং প্রধান কা মালয় কর্তমক জাররকৃত রনদে মশনা বলবৎ করার লদক্ষ্য সাংরিি কর্ মকতমাদের 

উপর্য মক্ত আইনী ক্ষ্র্তার অভাব পররলরক্ষ্ত হদয়দছ। ক্ষর্াড়রককরণ, মূল্য সাংদ াগ এবাং পদের প্ররর্ক্য়াজাতকরদণ কৃষদকর 

অসদচতনতা ও প্রর্যরক্তর অভাব রদয়দছ। 

• ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 
কৃরষর বারণরজযরককরণ, কৃরষ ব্যবসা ও কৃরষ রভরিক রশদল্পর প্রসার এবাং কৃরষ পদের রপ্তানীদত সহায়তা প্রোন। 

র্ধ্যস্বতদভাগীদের ক্ষেৌরাে লাঘদবর প্যদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং কৃরষ পন্য বাজার রনয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪ প্রদয়াগ বৃরদ্ধ। কৃরষ 

পে উৎপােন এলাকায় কৃষদকর অরবরর্ক্ত পে রাখার জন্য স্বল্পখরদচ কুল ক্ষচম্বার রনর্ মান করা। প্ররশরক্ষ্ত কৃষদকর 

প্ররর্ক্য়াজাতকৃত পে রবপণদন ব্র্যারডাং, ক্ষর্াড়কীকরণ, সাটি মরফদকশন ইতযারে সুরবধা প্রোন। কৃরষ পদের বহুমুখী ব্যবহার রনরিত 

করার জন্য  ো ে ব্যবস্থা গ্রহণ।  

২০১৭-২০১৮ অে মবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহঃ 

• কৃরষ রবপণন ও উন্নয়ন রবষদয় প্রচারণা ও তথ্য সাংরক্ষ্দণর জন্য ৩২৪টি সাপ্তারহক বুদলটিন এবাং ১৪৪টি প্ররতদবেন প্রকাশ 

করা;  

• বাজার রনয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সাংদশারধত ১৯৮৫) এর  ো ে বাস্তবায়দনর র্াধ্যদর্ ২৪০টি নতুন লাইদসন্স ইসুয ৮ (আট) 

লক্ষ্ টাকা নন-ট্যাক্স রাজস্ব আোয় পূব মক সরকারী ক্ষকাষাগাদর জর্া প্রোন এবাং ৪টি বাজার উপদেিা করর্টির সভা আহ্বান 

করা; , এবাং ৪৪টি কৃষক রবপণন েল গঠন। 

• কৃষদকর উপর্যক্ত মূল্য প্রারপ্তদত সহায়তা প্রোদনর লদক্ষ্য ৪৪টি কৃষক রবপণন েল গঠন, ৬০জন কৃষকদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন এবাং 

৪০জন কৃষকদক বাজার সাংদ াদগর সুরবধা প্রোন করা;  

• কৃরষ উদযাক্তাদের কৃরষ ব্যবসায় রবরনদয়াগ করদত উৎসারহত করার লদক্ষ্য ৬০ জন কৃরষ প্ররর্ক্য়াজাতকারীদক প্রর্যরক্ত ও 

কাররগরর সহায়তা প্রোন, ৪৪ জন কৃরষ উদযাক্তাদক বাজার সাংদ াদগর সুরবধা প্রোন, এবাং ৪৪ জন কৃরষ প্ররর্ক্য়াজাতকারীদক 

প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা।  

 

পাতা – ০৩ 



 

 

উপর্ক্র্রণকা (Preamble) 

সরকারী েপ্তর/ সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ ক্ষজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের  ো ে ব্যবহার রনরিতকরদণর র্াধ্যদর্ রূপকল্প ২০২১ এর  ো ে বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

উপ  ,পররচালক কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, রসদলট রবভাগ 

এবাং 

র্হাপররচালক, কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর এর র্দধ্য ২০১৭ সাদলর জুন র্াদসর ২০ তাররদখ এই বারষ মক 

কর্ মসম্পােন সর্দ াতা চুরক্ত স্বাক্ষ্ররত হদলা। 

 

 

 

 

এই চুরক্তদত স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পাতা – ০৪ 



 

 

ক্ষসকশন -১:  

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষ্য (Mission), ক্ষকৌশলগত উদেশ্য সমূহ এবাং কা মাবলী 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

 

উৎপােক, রবদর্ক্তা ও ক্ষভাক্তা সহায়ক কৃরষ রবপণন ও কৃরষ ব্যবসা উন্নয়ন। 

 

১.২ অরভলক্ষ্য (Mission) : 

 

আধুরনক সুরবধা সম্বরলত বাজার অবকাঠাদর্া রনর্ মাণ এবাং কৃরষপদের রবপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা 

প্রোদনর র্াধ্যদর্ কৃরষপদের চারহো ও ক্ষ াগান রনরূপন, র্জুে ও মূল্য পরররস্থরত রবদিষণ ও অতযাবশ্যকীয় 

কৃরষপদের মূল্য ধারার আগার্ প্রদক্ষ্পণ এবাং এ রবষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার। 

 

১.৩. কৃরষ রবপণন অরধেপ্তদরর ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objective): 

১.৩.১ ম্যাদডদটর্ ক্ষকৌশলগত উদেশ্য 

০১. কৃরষ পদের সরবরাহ, প্ররর্ক্য়াজাতকরণ ও রবপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

 

১.৩.২ অবরশ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্য 

 ০১. েক্ষ্তার সদে বারষ মক কর্ মসম্পােন চুরক্ত  বাস্তবায়ন 

 ০২. কা মপদ্ধরত, কর্ মপররদবশ 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 কৃরষপদের বাজার তথ্য, গদবষণা, র্াদকমট ক্ষরগুদলশন ও বাজার সম্প্রসারণ। 

 ১.৪.২ রবপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কৃষকদের উৎপারেত ফসদলর ন্যায্য মূল্য প্রারপ্তদত সহায়তা ও 

ক্ষভাক্তাদসবা প্রোদনর র্াধ্যদর্ আে ম-সার্ারজক উন্নয়ন। 

 ১.৪.৩ গুরুত্বপূণ ি কৃরিপলেি িাজাি দি প মাদলাচনা ও পূব মাভাস প্রদান এিং প্রধান প্রধান ফসদলর সরকার 

কর্তমক ন্যযনতর্ সাংগ্রহ মূল্য রনধ মারদণ সহায়তা প্রোন।  

 ১.৪.৪ কৃরিপলেি িাজাি মরনটরিং ও িাজাি দলিি হ্রাি-বৃরিি কািণ রচরিতিণপূি িক প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহণ; 

 ১.৪.৫ আধুরনক সুলর্াগ সুরিিা িম্বরলত িাজাি অিকাঠালমা রনম িালণি মােলম দক্ষ রিপণন ব্যিস্থা গলি 

সতালা। 

 ১.৪.৬ ব্যবসায়ী ও পররবহন সাংস্থার সহায়তায় উৎপােন এলাকা হদত ঘাটরত এলাকায় দ্রুত পে সরবরাদহর 

প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রহণ।  

 ১.৪.৭ “কৃরষপে মূল্য উপদেিা করর্টি” এর র্াধ্যদর্ কৃরষপদের ন্যন্যতর্মূল্য রনধ মারসণ সরকারদক সহায়তা 

প্রোন। 

 ১.৪.৮ বারণরজযক রভরিদত কৃরষপে উৎপােন, রবপণন, ভযালু ক্ষচইন উন্নয়ন এবাং কৃরষ রভরিক রশল্প স্থাপদন 

উদযাক্তাগণদক উদ্বুদ্ধ করা। 

পৃষ্ঠা:-৫ 



 

 

ক্ষসকশন-২ 

ক্ষকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারধকার এি আললালক রিললট রিভালগি কা মর্ক্র্, কর্ মসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ: 

ক্ষকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক্ষকৌশলগত 

উদেদশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মর্ক্র্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন লক্ষ্যর্াত্রা/ রনণ মায়ক ২০১৭-২০১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অরত 

উির্ 

উির্ চলরত 

র্ান 

চলরতর্াদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ক) কৃরষরবপণনঅরধেপ্তদররম্যাদডদটর্দকৌশলগতউদেশ্যসমূহ 

১। কৃরষপদের 

সরবরাহ ,

প্ররর্ক্য়াজাতকরণ  

ও রিপনন 

ব্যিস্থাি উন্নয়ন 

 

 

৮০  ১.১ কৃরষ রবপণন ও 

উন্নয়ন রবষদয় 

প্রচারণা ও তথ্য 

সাংরক্ষ্ণ (১৫) 

১.১.১ প্রকারশত বুদলটিন সাংখ্যা ০৮ -- ১৮৫ ৩২৪ ৩১৫ ৩১০ ৩০৫ ৩০০ ৩২৪ ৩২৪ 

১.১.২ প্রকারশত প্ররতদবেন সাংখ্যা ০৭  ১৪৪ ১৪৪ ১৪৪ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১৪৪ ১৪৪ 

১.২ বাজার উন্নয়দন 

সহায়তা প্রোন (৩৫) 

১.২.১ ইসুযকৃত নতুন 

লাইদসন্স 

সাংখ্যা ১০ ৩০০ ২৩০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ২৪০ ২৬৪ 

১.২.২ নবায়নকৃত 

লাইদসদন্সর হার (রবযর্ান) 

% ০৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.২.৩ আহবানকৃত বাজার 

উপদেিা করর্টির সভা 

সাংখ্যা ০৫ ০৪ ০৪ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ১০ ১২ 

১.২.৪ জর্াকৃত নন-ট্র্যাক্স 

রাজস্ব 

লক্ষ্ টাকা ১০ ৫.২২ ৭.০০ ৮.০০ ৭.৭৫ ৭.৫০ ৭.২৫ ৭.০০ ৮.৪০ ৯.০০ 

১.২.৫ গঠিত কৃষক রবপণন 

েল 

সাংখ্যা  ০৫ -- ৪০ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ৩০ ৪৮ ৪৮ 

১.৩ উপর্যক্ত মূল্য 

প্রারপ্তদত প্ররশক্ষ্ণ ও 

অন্যান্য সহায়তা 

প্রোন (১৫) 

১.৩.১ প্ররশরক্ষ্ত কৃষক  সাংখ্যা  ১০ -- ৫৬ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

১.৩.২ বাজার সাংদ াগ 

সুরবধাপ্রাপ্ত কৃষক 

সাংখ্যা ০৫ -- ২৯ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৫ ৫০ 

১.৪ কৃরষ 

উদযাক্তাদের প্রর্যরক্ত 

ও কাররগরর সহায়তা 

প্রোন এবাং 

এদগ্রাপ্রদসরসাং ও কৃরষ 

ব্যবসায় রবরনদয়াগ 

উৎসারহত করা (১৫) 

১.৪.১ প্রর্যরক্ত ও কাররগরী 

সহায়তা প্রাপ্ত কৃরষ 

প্ররর্ক্য়াজাতকারী 

সাংখ্যা ০৫ ৪১ ৫৬ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

১.৪.২ বাজার সাংদ াগ 

সুরবধাপ্রাপ্ত কৃরষব্যবসার 

উদযাক্তা 

সাংখ্যা ০৫ ২৭ ৪০ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ৪৮ ৪৮ 

১.৪.৩ প্ররশরক্ষ্ত কৃরষ 

প্ররর্ক্য়াজাতকারী  

সাংখ্যা ০৫ -- ৪০ ৪৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ৪৮ ৪৮ 

পাতা – ০৬ 

 



 

 
 

সকৌশলগত 

উলদ্দশ্য 

(Strategic 

Objective)  

 

সকৌশলগত 

উলদ্দলশ্যি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িিম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম ি িম্পাদন 

সুচলকি মান 

(Weighi 

of PI) 

লক্ষযমাত্রাি মান-২০১৭-১৮ 

(Target Value-2017-18) 

আিািািণ  

(excellent) 

অরত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরতমান 

(Fair) 

চলরতমালনি রনম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(খ) আবরশ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (২০) 

দক্ষতাি িলে 

িারি িক 

কম িিম্পাদন 

চুরি িাস্তিায়ন  

 

 

 

 

 

৪ 

২০১৭-১৮ অর্ ি িছলিি খিিা িারি িক 

কম িিম্পাদন চুরি দারখল 

রনি িারিত িময় িীমাি মলে খিিা চুরি 

অরিদপ্তলি দারখলকৃত  

তারিখ ১ ১৭ এরপ্রল ১৯ এরপ্রল ২০ এরপ্রল ২৩ এরপ্রল ২৫ এরপ্রল 

২০১৭-১৮ অর্ ি িছলিি িারি িক 

কম িিম্পাদন চুরি িাস্তিায়ন পরিিীক্ষণ 

ত্রত্রমারিক প্ররতলিদন দারখলকৃত িংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অর্ ি িছলিি িারি িক 

কম িিম্পাদন চুরিি অি িিারি িক মূল্যায়ন 

প্ররতলিদন দারখল 

রনি িারিত তারিলখ অি িিারি িক মূল্যায়ন 

প্ররতলিদন দারখলকৃত 

তারিখ ১ ১৫ জানুয়ারি ১৬ জানুয়ারি ১৭ জানুয়ারি ১৮ জানুয়ারি ২১জানুয়ারি 

২০১৬-১৭ অর্ ি িছলিি িারি িক 

কম িিম্পাদন চুরিি মূল্যায়ন প্ররতলিদন 

দারখল 

িারি িক মুল্যায়ন প্ররতলিদন দারখলকৃত তারিখ ১ ১৩ জুলাই ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

কার্ িপিরত, 

কম ি পরিলিশ 

ও সিিাি 

মলনান্নয়ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

মাঠ পর্ িালয় কার্ িালয় িমুলহ কমপলক্ষ 

একটি অনলাইন সিিা চালু কিা 

অনলাইন সিিা চালুকৃত তারিখ ১ ৩১ রিলিম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ সেব্রুয়ারি - - 

দপ্তি/িংস্থাি কমপলক্ষ ১টি সিিা প্ররক্রয়া 

িহজীকৃত 

সিিা প্ররক্রয়া িহজীকৃত  তারিখ ১ ৩১ রিলিম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮সেব্রুয়ারি - - 

উদ্বািনী ঊলযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এি 

আইরপ) িাস্তিায়ন 

উদ্ভািনী উলযাগ িাস্তিারয়ত  তারিখ ১ ৪ জানুয়ারি ১১ জানুয়ারি ১৮ জানুয়ারি ২৫ জানুয়ারি ৩১ জানুয়ারি 

এিআইরপ িাস্তিারয়ত % ১ ২৫ - - - - 

রপআিএল শুরুি ২মাি পূলি ি িংরিষ্ট 

কম িচািীি রপআিএল ও ছুটি নগদায়ন 

যুগপৎ জারি রনরিতকিণ 

িংরিষ্ট কম িচািীি রপআিএল ও ছুটি 

নগদায়ন পত্র যুগপৎ জারিকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রিটিলজন চাট িাি অনুর্ায়ী সিিা প্রদান প্রকারশত রিটিলজন চাট িাি অনুর্ায়ী সিিা 

প্রদানকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরভলর্াগ প্ররতকাি ব্যিস্থা িাস্তিায়ন রনস্পরত্তকৃত অরভলর্াগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সিিা প্রতযারশ এনং দশ িানার্ীলদি জন্য 

টয়ললটিহ অলপক্ষাগাি (Waiting 

room) এি ব্যিস্থা কিা 

রনি িারিত িময়িীমাি মলে সিিা 

প্রতযাশী এিং দশ িনার্ীলদি জন্য টয়ললট 

িহ অলপক্ষাগাি চালুকৃত 

তারিখ ১ ৩১ রিলিম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ সেব্রুয়ারি - - 

সিিাি মান িম্পলকি সিিা গ্ররহতালদি 

মতামত পরিিীক্ষলণি ব্যিস্থা চালু কিা 

সিিাগ্রহীতালদি মতামত পরিিীক্ষলনি 

ব্যিস্থা চালুকৃত 

তারিখ ১ ৩১ রিলিম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ সেব্রুয়ারি - - 

পৃষ্ঠা:-৭ 

 



 

 
সকৌশলগত উলদ্দশ্য 

(Strategic 

Objective)  

 

সকৌশলগত 

উলদ্দলশ্যি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িিম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম ি িম্পাদন 

সুচলকি মান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযমাত্রাি মান-২০১৭-১৮ 

(Target Value-2017-18) 

আিািািণ  

(excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরতমান 

(Fair) 

চলরতমালনি 

রনম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতা ও 

ত্রনরতকতাি 

উন্নয়ন 

 

 

 

৪ 

িিকািী কম ি িম্পাদন ব্যিস্থা িংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণিহ রিরভন্ন রিিলয় 

কম িকতিা/কম িচািীলদি জন্য প্ররশক্ষণ 

আলয়াজন 

প্ররশক্ষলণি িময়* জনঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুিাচাি সকৌশল িাস্তিায়ন ২০১৭-১৮ অর্ ি িছলিি শুিাচাি 

িাস্তিায়ন কম িপরিকল্পনা এিং িাস্তিায়ন 

পরিিীক্ষন কাঠালমা প্রনীত ও দারখলকৃত  

তারিখ ১ ১৬ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

রনি িারিত িময়িীমাি মলে ত্রত্রমারিক 

পরিিীক্ষণ প্ররতলিদন দারখলকৃত  

িংখ্য ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অরিকাি 

িাস্তিায়ন  

সজািদাি কিণ 

 

১ 

তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকিণ 

 

তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রলণারদত তথ্য প্রকারশত  

 

স্বপ্রলণারদত তথ্য প্রকারশত  

 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আরর্ িক ব্যিস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

 

২ 

অরিট আপরত্ত রনস্পরত্ত কার্ িক্রলমি 

উন্নয়ন 

অরিট আপরত্ত রনস্পরত্তকৃত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৬০ ঘন্টা প্ররশক্ষলনি মলে অনুযন ২০ ঘন্টা িিকারি কম িিম্পাদন ব্যিস্থাপনা িংক্রান্ত প্ররশক্ষণ অন্তর্ভ িি র্াকলি। 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-৮ 



 

 

আরর্, উপ পররচালক, কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, রসদলট রবভাগ, কৃরষ রবপণন অরধেপ্তদরর র্হাপররচালক এর রনকট 

অেীকার কররছ ক্ষ , এই চুরক্তদত বরণ মত ফলাফল অজমদন সদচি  োকব। 

 

আরর্, র্হাপররচালক, কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর উপ পররচালক, কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর, রসদলট রবভাগ, রসদলট এর 

রনকট অেীকার কররছ ক্ষ  এই চুরক্তদত বরণ মত ফলাফল অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদ ারগতা প্রোন করব।  

 

 

 

স্বাক্ষ্ররত: 

 

 

 

উপ পররচালক        তাররখ  

কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

রসদলট রবভাগ, রসদলট 

 

 

 

র্হাপররচালক         তাররখ  

কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর  

 

 

 

 

 

 

পাতা – ০৯ 



 

 

সাংদ াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

র্ক্রর্ক 

নম্বর 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) রববরণ 

০১। রবএরর্রস বাাংলাদেশ এরগ্রকালচারাল ক্ষর্দভলপদর্ন্ট কদপ মাদরশন 

০২। রবএআররস বাাংলাদেশ এরগ্রকালচািাল ররসাচ ম কাউরন্সল 

০৩। রবএআরআই বাাংলাদেশ এরগ্রকালচার ররসাচ ম ইনরিটিউট 

০৪। রবরসআইরস বাাংলাদেশ ক্ষকরর্কযাল ইডারিজ কদপ মাদরশন 

০৫। রর্এই রর্পাট মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল এক্সদটনশন 

০৬। রর্এএর্ রর্পাট মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল র্াদকমটিাং 

০৭। এফএর্রজ ফার্ মাস ম র্াদকমটিাং গ্রুপ 

০৮। এলরজইরর্ ক্ষলাকাল গভমদর্ন্ট ইরঞ্জরনয়াররাং রর্পাট মদর্ন্ট 

০৯। এনরিরিরপ নর্ ি ওলয়ষ্ট ক্রপ ড্রাইভারি িরেলকশন প্রলজক্ট 

১০। পািা পাইকািী িাজাি অিকাঠালমা উন্নয়ন প্রকল্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-১০



 

 

সাংদ াজনী-২ 

কর্ মসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা এবাং পররর্াপ পদ্ধরত এর রববরণ। 

র্ক্ঃ নাং কা মর্ক্র্ কর্ মসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট/প্রকল্প পররর্াপ পদ্ধরত এবাং উপািসূত্র সাধারণ র্ন্তব্য 

১.১ কৃরষ রবপণন ও উন্নয়ন 

রবষদয় প্রচারণা ও তথ্য 

সাংরক্ষ্ণ  

১.১.১ প্রকারশত বুদলটিন রবভাগীয় অরফস কর্তমক প্রকারশত রবরভন্ন বুদলটিন। সাংরিি রবভাগীয় অরফস,  কৃরষ 

রবপণন অরধেপ্তর 

প্রকারশত বুদলটিন এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত 

বারষ মক প্ররতদবেন ও অন্যান্য প্ররতদবেন। 

- 

১.১.২ প্রকারশত প্ররতদবেন ক্ষজলা অরফস কর্তমক প্রকারশত রবরভন্ন প্ররতদবেন। সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস, কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

প্রকারশত প্ররতদবেন এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত 

বারষ মক প্ররতদবেন ও অন্যান্য প্ররতদবেন। 

উৎপােন খরচ ও মূল্য রবস্তাদরর ক্ষক্ষ্দত্র 

তারলকা হদত ১২টি পে রবদবচনা করা 

ক্ষ দত পাদর (ধান, টদর্দটা, সীর্, শসা, 

ক্ষবগুন, লাউ, ফুলকরপ, বাধাকরপ, করল্লা, 

ভুট্টা, সররষা, রর্রিকুর্ড়া, কলা, ক্ষলবু,) 

১.২ বাজার উন্নয়দন সহায়তা 

প্রোন  

১.২.১ ইসুযকৃত নতুন 

লাইদসন্স 

বাজার রনয়ন্ত্রণ আইদনর অধীদন নতুন লাইদসন্স ইসুয করা।  সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস,  কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

ইসুযকৃত নতুন লাইদসন্স সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক 

প্রকারশত বারষ মক প্ররতদবেন ও অন্যান্য প্ররতদবেন। 

- 

১.২.২ নবায়নকৃত 

লাইদসদন্সর হার (রবযর্ান) 

বাজার রনয়ন্ত্রন আইদনর অধীদন রবযর্ান লাইদসন্স নবায়ন করা। সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস,  কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

রবযর্ান লাইদসন্স নবায়দনর হার এবাং রবভাগ কর্তমক 

প্রকারশত বারষ মক প্ররতদবেন ও অন্যান্য প্ররতদবেন। 

- 

১.২.৩ আহবানকৃত বাজার 

উপদেিা করর্টির সভা 

বাজার রনয়ন্ত্রন আইদনর আদলাদক সাংরিি ক্ষজলায় বাজার 

উপদেিা করর্টির সভা আহবান। 

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস,  কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

অনুরষ্ঠত সভার সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত 

বারষ মক প্ররতদবেন ও অন্যান্য প্ররতদবেন। 

- 

১.২.৪ জর্াকৃত নন-ট্র্যাক্স 

রাজস্ব 

ইসুযকৃত নতুন লাইদসন্স ও নবায়নকৃত চলর্ান লাইদসদন্সর রফ 

বাবে আোয়কৃত নন-ট্যাক্স রাজস্ব সরকারী ক্ষকাষাগাদর জর্াোন। 

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস,  কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

সরকারী ক্ষকাষাগাদর জর্াকৃত নন-ট্যাক্স রাজদস্বর 

পররর্ান এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত বারষ মক 

প্ররতদবেন ও অন্যান্য প্ররতদবেন। 

- 

১.২.৫ গঠিত কৃষক রবপণন 

েল 

েলগতভাদব রবপণন কা মর্ক্র্ চালাদনার জন্য রনরে মি সাংখ্যক 

কৃষকদের রনদয় েল গঠন করা (১১×৪=৪৪টি) 

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস   ,কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

গঠিত কৃষক রবপণন েদলর সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক 

প্রকারশত প্ররতদবেন । 

- 

১.৩  উপর্যক্ত মূল্য প্রারপ্তদত 

প্ররশক্ষ্ণ ও অন্যান্য 

সহায়তা প্রোন  

১.৩.১ প্ররশরক্ষ্ত কৃষক  কৃরষ রবপণন েক্ষ্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য কৃষকদের প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা 

হয় (১৫×০৪=৬০ জন) 

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস   ,কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

প্ররশক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃষদকর সাংখ্যা এবাং রবভাগ 

কর্তমক প্ররতদবেন। 

- 

১.৩.২ বাজার সাংদ াগ 

সুরবধাপ্রাপ্ত কৃষক 

ক্ষজলা অরফস কর্তমক কৃষকদের বাজার সাংদ াগ স্থাপদন সহায়তা 

প্রোন (১০×০৪=৪০ জন) 

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস   ,কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

বাজার সাংদ াগ সুরবধাপ্রাপ্ত কৃষদকর সাংখ্যা এবাং 

রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

১.৪  কৃরষ উদযাক্তাদের প্রর্যরক্ত 

ও কাররগরর সহায়তা প্রোন 

এবাং এদগ্রাপ্রদসরসাং ও কৃরষ 

ব্যবসায় রবরনদয়াগ 

উৎসারহত করা  

১.৪.১ প্রর্যরক্ত ও কাররগরী 

সহায়তা প্রাপ্ত কৃরষ 

প্ররর্ক্য়াজাতকারী 

ক্ষজলা অরফস কর্তমক কৃরষ প্ররর্ক্য়াজাতকারী উদযাক্তাদক প্রর্যরক্ত 

ও কাররগরী রবষদয় সহায়তা প্রোন (১৫×০৪=৬০ জন) 

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস   ,কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

সহায়তা প্রাপ্ত প্ররর্ক্য়াজাতকারী উদযাক্তার সাংখ্যা 

এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত  প্ররতদবেন। 

- 

১.৪.২ বাজার সাংদ াগ 

সুরবধাপ্রাপ্ত কৃরষব্যবসার 

উদযাক্তা 

ক্ষজলা অরফস কর্তমক কৃরষ ব্যবসায় উদযাক্তাদক বাজার সাংদ াগ 

স্থাপদন সহায়তা প্রোন (১১×০৪=৪৪ জন) 

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস   ,কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

বাজার সাংদ াগ সুরবধাপ্রাপ্ত উদযাক্তার সাংখ্যা এবাং 

রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

১.৪.৩ প্ররশরক্ষ্ত কৃরষ 

প্ররর্ক্য়াজাতকারী  

কৃরষ পদের প্ররর্ক্য়াজাতকরণ রবষদয় েক্ষ্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য কৃরষ 

প্ররর্ক্য়াজাতকারীগনদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা (১১×০৪=৪৪ জন) 

সাংরিি রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস   ,কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

প্ররশক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃরষ প্ররর্ক্য়াজাতকারীর সাংখ্যা 

এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

পাতা – ১১ 



 

 

সাংদ াজনী ৩ 

অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনর/ .....................রবভাদগর/ রনকট প্রতযারশত সুরনরে মি কর্ মসম্পােন সহায়তাসমূহ 

প্ররতষ্ঠাদনর 

ধরন 

প্ররতষ্ঠাদনর নার্ সাংরিি কর্ মসম্পােন সূচক উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

সাংরিি 

র্ন্ত্রণালয় /রবভাদগর 

প্রতযারশত সহায়তা 

প্রতযাশার ক্ষ ৌরক্তকতা উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

প্রতযাশার র্াত্রা উদল্লখ 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

(প্রদ াজয নদহ) 
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