
 

 

 
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

কর্ মসূচী পরিচালক, বসতবারিতত আলু সংিক্ষণ, প্ররিয়াজাতকিণ ও রবপণন কার্ মির্ কর্ মসূচী, িংপুি 

 

এবং 

 

র্হাপরিচালক, কৃরি রবপণন অরিদপ্তি এি র্তে স্বাক্ষরিত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বারি মক কর্ মসম্পাদন চুরি 
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পৃষ্ঠা:-২ 



 

বসতবারিতত আলু সংিক্ষণ, প্ররিয়াজাতকিণ ও রবপণন কার্ মির্ কর্ মসূচী এি কর্ মসম্পােদনর সারব মক রচত্র 

(Overview of the Performance of Homestead Level Potato Preservation, 

Processing and Marketing Activities Program) 

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা: 

• সাম্প্ররতক বছর সমূদহর (০৩ বছর) প্রধান অজমনসমূহ 

সংিক্ষন ব্যবস্থা উন্নয়ন, বাজাি সংতর্াগ স্থাপন ও িপ্তানী বাজাতি প্রতবশারিকাতিি র্ােতর্ আলু চারিতদি উপযুি মুল্য প্রারপ্ততত সহায়তা 

প্রদাতনি লতক্ষয বসতবারিতত আলু সংিক্ষণ, প্ররিয়াজাতকিণ ও রবপণন কার্ মির্ শীি মক কর্ মসূচীটি বাস্তবারয়ত হদে। কৃষক রবপণন 

েদলর সেস্যগণ আলু সাংরক্ষ্রণ সুরবধা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য কর্ মসূচী আওতাভুক্ত ১১ ক্ষজলার ৪০টি উপদজলার ৮০টি কৃষকেল গঠন ও ৩০টি 

আলুর অরহর্ায়ীত র্দেল ঘর রনর্ মান করা হদয়দছ। রপ্তারন ক্ষ াগ্য আলুর উৎপােন, র্দেল ঘদর আলু সাংরক্ষ্ণ ও আধুরনক রবপণন 

কলাদকৌশদলর রবষদয় কৃষক রবপণন েদলর ৬৯০ জন সেস্যদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দছ। এছাড়া ভাত ও গদর্র পাশাপারশ আলুর 

নানা রবধ ব্যবহার বৃরদ্ধ ও পুরির্ান সম্পদকম জনগদনর র্াদে সদচতনতা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য ০২টি TOT প্ররশক্ষ্ণ ও র্তেল ঘি সংরিষ্ট কৃিক 

রবপণন দতলি র্রহলা সদস্য গণ ও স্থানীয় অন্যান্য র্রহলা সদস্যগতনি সর্ন্বতয় ৭২০ জন সদস্যতক প্ররশক্ষণ প্রদান এবং ২৫টি প্রদশ মনী 

ষ্টতলি আতয়াজন কিা হতয়তে। উতেরিত সকল কার্ মির্ বাস্তবায়তনি লতক্ষয প্রচাি প্রচািনাি অংশ রহসাতব কর্ মসূচী এলাকায় ৪৬০০০ 

স াল্ডাি, র্তেল ঘতিি সপাষ্টাি ও আলুি িন্ধন প্রনালী রবিয়ক সিরসরপবুক, সদয়াল কযাতলন্ডাি সহ অন্যন্য মুদ্রণ সার্গ্রী রবতিণ কিা 

হতয়তে।  

 

• রবদ্যর্ান সর্স্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ  

ক্ষজলা অরিদসর স্বল্প সাংখ্যক জনবল দ্বারা গ্রার্ প মাদয় আলু চাষীদের সর্ন্বদয় কৃষক রবপণন েল গঠন ও কর্ মসুচী কর্তমক রনরর্ মত আলুর 

অরহর্ারয়ত র্দেল ঘদর আলু সাংরক্ষ্ণ রবষদয় রনয়রর্ত প্রদয়াজনীয় পরার্শ ম প্রোন করা সম্ভব হদয় উদঠনা। এর্ন রক কৃষক রবপণন েদলর 

সাদে আলু প্ররিয়াজাতকারী প্ররতষ্ঠান, রপ্তানীকারক ও সাংদ াগ বাজাদরর সাদে ক্ষ াগসূত্র স্থাপদনর কাজ ব্যাহত হয়। এ-ছাড়া  ানবাহন 

সর্স্যার কারদণ কর্ মসূচীর সারব মক কা মির্ র্রনটররাং করা কিসাধ্য হদয় পদড়। 

 

• ভরবষ্যত কর্ মপররকল্পনা 

ক্ষেদশ আলুর উৎপােন ির্ান্বদয় বৃরদ্ধ পাদে। ক্ষস অনুপাদত রহর্াগাদরর সাংখ্যা ও  আলুর নানারবধ ব্যবহার এবাং রপ্তানী বাজার সম্প্রসাররত 

হয়রন। িদল ক্ষর্ৌসুদর্ আলুর বাজার মূল্য কর্ োকায় চাষীরা ক্ষ র্ন উপযুক্ত মূল্য হদত বরিত হয় ক্ষতর্রন গৃহ প মাদয় উপযুক্ত 

সাংরক্ষ্ণাগাদরর অভাব এবাং সারা ক্ষেদশ রহর্াগার স্বল্পতার কারদণ প্রচুর আলু গৃহ প মাদয়ই নি হয়।এ কার্ মির্ সকল আলু উৎপাদনকািী 

সজলাি প্ররতটি উপতজলায় সম্প্রসািতণি রনরর্ত্ত র্তেল ঘি রনর্ মান, প্রতয়াজনীয় প্ররশক্ষণ প্রদান, র্াঠ রদবস ও প্রদশ মনী ষ্টতলি আতয়াজন 

কিা সহ অন্যান্য কার্ মির্ গ্রহন কিা হতব। এোিা র্ান সম্মত আলুি উৎপাদন বৃরিি দ্বািা িপ্তানী বাজাতি আলু চাষীদের প্রদবশারধকার 

রনরিতকরদণর লদক্ষ্য চুরি রিরত্তক রবপণন ব্যবস্থাি প্রচলন ও রপ্তানীকারকগদণর সাদে একটি স্থায়ী ও ক্ষটকসই কাঠাদর্া গদড় ক্ষতালার 

কা মির্ গ্রহণ করাি িরবিৎ পরিকল্পণা িতয়তে। 

 

২০১৭-১৮ অে মবছদর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহঃ 

• কর্ মসূচীি কার্ মির্ বাস্তবায়তন রবিতয় ১৬টি প্ররততবদন প্রকাশ কিা। 

• কৃষক রবপণন েদলর ২৪০ জন সেস্যদক আলুর উৎপােন, সাংরক্ষ্ণ ও রবপণন কলা ক্ষকৌশল এবং আলুি িন্ধন প্রনালী রবিতয় ৩০০ 

জনতক প্ররশক্ষণ প্রদান কিা;  

• কর্ মসুচীি ষ্টকতহাল্ডািগতণি সর্ন্বতয় ০১টি আঞ্চরলক  ওয়াকমশপ ও ০১টি জাতীয় সসরর্নাি আতয়াজন কিা; 

• আলুর সাংরক্ষ্ণাগার রনর্ মাণ, আলুর বহুমূখী ব্যবহার ও পুরিসদচতনতা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য উদু্বদ্ধকরণ কা মিদর্র অাংশ রহদসদব কর্ মসূচীর 

আওতাভূক্ত সুরবধাদভাগী ও সাধারণ জনসাধারদণর র্াদে ৬০০০ ক্ষপািার, রলিদলট ও ক্ষররসরপবুক  রবতরণ করা;  

• কর্ মসূচীভুি ০৩টি সজলায় আলু সংিক্ষতণি ১০টি অরহর্ারয়ত র্তেল ঘি ও রনরর্ মত ঘতি আলু সংিক্ষতণি র্ােতর্ কার্ মির্ চালু 

কিা। 

 

 

 

পাতা-০৩ 

 
 



 

উপির্রণকা (Preamble) 

 

 

 সিকািী দপ্তি/ সংস্থাসমূতহি প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি, স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ সজািদাি কিা, সুশাসন 

সংহতকিণ এবং সম্পতদি র্থার্থ ব্যবহাি রনরিতকিতণি র্ােতর্ রূপকল্প ২০২১ এি র্থার্থ বাস্তবায়তনি 

লতক্ষয- 

 

কর্ মসূচী পরিচালক, বসতবারিতত আলু সংিক্ষণ, প্ররিয়াজাতকিণ ও রবপণন কার্ মির্ কর্ মসূচী, রাংপুর 

 

এবাং 

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

কর্ মসম্পােন সর্দোতা চুরক্ত স্বাক্ষ্ররত হল। 

 

 

 

 

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, রবদিতা 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 রবদেষণ 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 ম্যাদেদটে ক্ষকৌশলগত উদেশ্য 

০১. কৃরষ পদের সরবরাহ, প্ররিয়াজাতকরণ 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 িসদলর ন্যায্য মূল্য প্রারপ্তদত সহায়তা ও 

ক্ষভাক্তাদসবা প্রোদনর র্াধ্যদর্ আে ম-সার্ারজক উন্নয়ন। 

 ১.৪.৩ গুরুত্বপূণ ম কৃরিপতেি বাজাি দি প মাদলাচনা ও পূব মাভাস প্রদান এবং প্রধান প্রধান িসদলর সরকার 

কর্তমক ন্যযনতর্ সাংগ্রহ মূল্য রনধ মারদণ সহায়তা প্রোন।  

 ১.৪.৪ কৃরিপতেি বাজাি র্রনটরিং ও বাজাি দতিি হ্রাস-বৃরিি কািণ রচরিতিণপূব মক প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ; 

 ১.৪.৫ আধুরনক সুতর্াগ সুরবিা সম্বরলত বাজাি অবকাঠাতর্া রনর্ মাতণি র্ােতর্ দক্ষ রবপণন ব্যবস্থা গতি 

সতালা। 

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

প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ 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 

উদদ্যাক্তাগণদক উদ্বুদ্ধ করা। 

পৃষ্ঠা:-৫ 



 

সসকশন- ২ 

কৃরি রবপণন অরিদপ্ততিি সকৌশলগত উতদ্দশ্য এবং অগ্রারিকাি এি আতলাতক বসতবািীতত আলু সংিক্ষণ, প্ররিয়াজাত কিণ ও রবপণন কার্ মির্ কর্ মসূচী এি কার্ মির্ কর্ মসম্পাদন সুচক এবং লক্ষযর্ত্রা সমূহ। 

সকৌশলগত  

উতদ্দশ্য 

strategic 

objective

s 

সকৌশলগত  

উতদ্দতশ্যি র্ান 

(Weight of 

strategic) 

কার্ মির্  

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন সুচক 

(Performance indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদ

ন সুচতকি 

র্ান 

(Weight  

of PI) 

প্রকৃত অজমন লক্ষর্াত্রাি-২০১৭-২০১৮ 

(Target value  2017-2018) 

প্রতক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০১৮-১৯ 

প্রতক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ অসািািন অরত 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্াতনি 

রনতে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

(ক) কৃরি রবপণন অরিদপ্ততিি ম্যাতন্ডতটে সকৌশলগত উতদ্দশ্য (৮০)  

০১।কৃরি পতণি 

সিবিাহ 

প্ররিয়াজাত 

কিণ ও দক্ষ 

রবপণতন 

সহায়তা কিা।  

৮০ ১.১ কৃরি রবপণন ও 

উন্নয়ণ রবিতয় প্রচািণা 

ও তথ্য সংিক্ষণ 

১.১.১-প্রকারশত প্ররততবদন  সংখ্যা ১০ ৪ ১৬ ১৬ ১৪ ১৩ ১১ ১০ -  

১.১.২-সিরসরপবুক, সপাষ্টাি ও স াল্ডাি 

প্রচািণা     

সংখ্যা ১০ ৬০০০ ৪০০০০ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৬০০ ৫৪০০ ৫২০০   

১.২ বাজাি উন্নয়তন 

সহায়তা প্রদান 

 

১.২.১ গৃহ পর্ মাতয় রনরর্ মত আলু 

সংিক্ষণ       

সংখ্যা ১০ - ২০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬   

 ১.২.২ চালুকৃত রনরর্ মত আলু সংিক্ষণ    সংখ্যা ০৫ - 

 

২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২   

উপযুি মুল্য প্রারপ্ততত 

প্ররশক্ষণ ও অন্যান্য 

সহায়তা প্রদান 

১.৩.১ প্ররশরক্ষত কৃিক আলু চািী) সংখ্যা ১০ ৯০ ৬০০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০   

১.৩.২ বাজাি সংতর্াগ সুরবিা প্রাপ্ত 

কৃিক (আলু চািী)  

সংখ্যা ০৫ - ৩০০ ৩৫০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৫০   

১.৩.৩ আলু সংিক্ষণ সুরবিা প্রাপ্ত 

কৃিক  

সংখ্যা ০৫ - ৪০০ 

 

৪২০ ৩৮০ ৩৫০ ৩৩০ ৩০০   

১.৩.৪ আলু সংিক্ষ্ণাগাতি জর্াকৃত 

আলুি পরির্ান  

সর্েঃটন ০৫ - 

- 

৪৮০ ৫২০ ৫১০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০   

১.৩.৫ আতয়ারজত ওয়াকমশপ/ 

সসরর্নাি  

সংখ্যা ০৫ - 

 

২ ২ ২ ২ ১ ১   

১.৪ কৃরি উতযািাতদি 

প্রযুরি ও কারিগিী 

সহায়তা প্রদান ও 

এতগ্রাপ্রতসরসং ও কৃরি 

ব্যবসায় রবরনতয়াগ 

উৎসারয়ত কিা। 

১.৪.১ প্রযুরি ও কারিগরি সহায়তা 

প্রাপ্ত আলু প্ররিয়াজাতকািী 

সংখ্যা ০৫ - ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

১.৪.২ প্ররশরক্ষত আলু প্ররিয়াজাতকািী সংখ্যা ০৫ ১৪৫ ৬২৫ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ১৮০   

১.৪.৩ বাজাি সংতর্াগ সুরবিা প্রাপ্ত 

আলু প্রকৃয়াজাতকািী    

সংখ্যা ০৫ - ৮০ ৯০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫   

পৃষ্ঠা-৬ 



 

সকৌশলগত 

উতদ্দশ্য 

(Strategic 

Objective)  

 

সকৌশলগত 

উতদ্দতশ্যি র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

কার্ মির্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ ম সম্পাদন 

সুচতকি র্ান 

(Weighi 

of PI) 

লক্ষযর্াত্রাি র্ান-২০১৭-১৮ 

(Target Value-2017-18) 

আসািািণ  

(excellent) 

অরত উত্তর্ 

(Very Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলরতর্ান 

(Fair) 

চলরতর্াতনি রনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(খ) আবরশ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (২০) 

দক্ষতাি সতে 

বারি মক 

কর্ মসম্পাদন 

চুরি বাস্তবায়ন  

 

 

 

 

 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ ম বেতিি িসিা বারি মক 

কর্ মসম্পাদন চুরি দারিল 

রনি মারিত সর্য় সীর্াি র্তে িসিা চুরি 

অরিদপ্ততি দারিলকৃত  

তারিি ১ ১৭ এরপ্রল ১৯ এরপ্রল ২০ এরপ্রল ২৩ এরপ্রল ২৫ এরপ্রল 

২০১৭-১৮ অথ ম বেতিি বারি মক 

কর্ মসম্পাদন চুরি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ 

ত্রত্রর্ারসক প্ররততবদন দারিলকৃত সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ ম বেতিি বারি মক 

কর্ মসম্পাদন চুরিি অি মবারি মক মূল্যায়ন 

প্ররততবদন দারিল 

রনি মারিত তারিতি অি মবারি মক মূল্যায়ন 

প্ররততবদন দারিলকৃত 

তারিি ১ ১৫ জানুয়ারি ১৬ জানুয়ারি ১৭ জানুয়ারি ১৮ জানুয়ারি ২১জানুয়ারি 

২০১৬-১৭ অথ ম বেতিি বারি মক 

কর্ মসম্পাদন চুরিি মূল্যায়ন প্ররততবদন 

দারিল 

বারি মক মুল্যায়ন প্ররততবদন দারিলকৃত তারিি ১ ১৩ জুলাই ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

কার্ মপিরত, 

কর্ ম পরিতবশ 

ও সসবাি 

র্তনান্নয়ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

র্াঠ পর্ মাতয় কার্ মালয় সমুতহ কর্পতক্ষ 

একটি অনলাইন সসবা চালু কিা 

অনলাইন সসবা চালুকৃত তারিি ১ ৩১ রেতসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ স ব্রুয়ারি - - 

দপ্তি/সংস্থাি কর্পতক্ষ ১টি সসবা প্ররিয়া 

সহজীকৃত 

সসবা প্ররিয়া সহজীকৃত  তারিি ১ ৩১ রেতসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮স ব্রুয়ারি - - 

উদ্বাবনী ঊতযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এস 

আইরপ) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উতযাগ বাস্তবারয়ত  তারিি ১ ৪ জানুয়ারি ১১ জানুয়ারি ১৮ জানুয়ারি ২৫ জানুয়ারি ৩১ জানুয়ারি 

এসআইরপ বাস্তবারয়ত % ১ ২৫ - - - - 

রপআিএল শুরুি ২র্াস পূতব ম সংরিষ্ট 

কর্ মচািীি রপআিএল ও ছুটি নগদায়ন 

যুগপৎ জারি রনরিতকিণ 

সংরিষ্ট কর্ মচািীি রপআিএল ও ছুটি 

নগদায়ন পত্র যুগপৎ জারিকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রসটিতজন চাট মাি অনুর্ায়ী সসবা প্রদান প্রকারশত রসটিতজন চাট মাি অনুর্ায়ী সসবা 

প্রদানকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরিতর্াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রনস্পরত্তকৃত অরিতর্াগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সসবা প্রতযারশ এনং দশ মানাথীতদি জন্য 

টয়তলটসহ অতপক্ষাগাি (Waiting 

room) এি ব্যবস্থা কিা 

রনি মারিত সর্য়সীর্াি র্তে সসবা 

প্রতযাশী এবং দশ মনাথীতদি জন্য টয়তলট 

সহ অতপক্ষাগাি চালুকৃত 

তারিি ১ ৩১ রেতসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ স ব্রুয়ারি - - 

সসবাি র্ান সম্পতকম সসবা গ্ররহতাতদি 

র্তার্ত পরিবীক্ষতণি ব্যবস্থা চালু কিা 

সসবাগ্রহীতাতদি র্তার্ত পরিবীক্ষতনি 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তারিি ১ ৩১ রেতসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ স ব্রুয়ারি - - 

পৃষ্ঠা:-৭ 

 

 



 

 

সকৌশলগত উতদ্দশ্য 

(Strategic 

Objective)  

 

সকৌশলগত 

উতদ্দতশ্যি র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মির্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ ম সম্পাদন 

সুচতকি র্ান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযর্াত্রাি র্ান-২০১৭-১৮ 

(Target Value-2017-18) 

আসািািণ  

(excellent) 

অরত উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলরতর্ান 

(Fair) 

চলরতর্াতনি 

রনে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতা ও 

ত্রনরতকতাি 

উন্নয়ন 

 

 

 

৪ 

সিকািী কর্ ম সম্পাদন ব্যবস্থা সংিান্ত 

প্ররশক্ষণসহ রবরিন্ন রবিতয় 

কর্ মকতমা/কর্ মচািীতদি জন্য প্ররশক্ষণ 

আতয়াজন 

প্ররশক্ষতণি সর্য়* জনঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুিাচাি সকৌশল বাস্তবায়ন ২০১৭-১৮ অথ ম বেতিি শুিাচাি 

বাস্তবায়ন কর্ মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন 

পরিবীক্ষন কাঠাতর্া প্রনীত ও দারিলকৃত  

তারিি ১ ১৬ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

রনি মারিত সর্য়সীর্াি র্তে ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষণ প্ররততবদন দারিলকৃত  

সংখ্য ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অরিকাি 

বাস্তবায়ন  

সজািদাি কিণ 

 

১ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকিণ 

 

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রতণারদত তথ্য প্রকারশত  

 

স্বপ্রতণারদত তথ্য প্রকারশত  

 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আরথ মক ব্যবস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

 

২ 

অরেট আপরত্ত রনস্পরত্ত কার্ মিতর্ি 

উন্নয়ন 

অরেট আপরত্ত রনস্পরত্তকৃত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৬০ ঘন্টা প্ররশক্ষতনি র্তে অনুযন ২০ ঘন্টা সিকারি কর্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংিান্ত প্ররশক্ষণ অন্তভু মি থাকতব। 

 
 

 

 

পৃষ্ঠা:-৮ 



 

আরর্, কর্ মসূচী পরিচালক, বসতবারিতত আলু সংিক্ষণ, প্ররিয়াজাতকিণ ও রবপণন কার্ মির্ কর্ মসূচী, িংপুি 

কৃরষ রবপণন অরধেপ্তদরর র্হাপররচালক এর রনকট অেীকার কররছ ক্ষ , এই চুরক্তদত বরণ মত িলািল অজমদন 

সদচি োকব। 

 

আরর্, র্হাপরিচালক, কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর কর্ মসূচী পরিচালক, বসতবারিতত আলু সংিক্ষণ, 

প্ররিয়াজাতকিণ ও রবপণন কার্ মির্ কর্ মসূচী, িংপুি এর রনকট অেীকার কররছ ক্ষ , এই চুরক্তদত বরণ মত 

িলািল অজমদন প্রদয়াজনীয় সহদ ারগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষ্ররত: 

 

 

কর্ মসূচী পরিচালক  

বসতবারিতত আলু সংিক্ষণ, প্ররিয়াজাতকিণ ও 

রবপণন কার্ মির্ কর্ মসূচী, িংপুি 

 

                          

 

 

   তাররখ  

 

 

 

 

র্হাপররচালক 

কৃরষ রবপণন অরধেপ্তর 

 

 

 

 

 

 

 

    তাররখ  

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-৯ 



 

সাংদ াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

িরর্ক 

নম্বর 

শব্দসাংদক্ষ্প 

(Acronyms) 

রববরণ 

০১। রবএরেরস বাাংলাদেশ এরগ্রকালচারাল ক্ষেদভলপদর্ন্ট কদপ মাদরশন 

০২। রবএআররস বাাংলাদেশ এরগ্রকালচািাল ররসাচ ম কাউরিল 

০৩। রবএআরআই বাাংলাদেশ এরগ্রকালচার ররসাচ ম ইনরিটিউট 

০৪। রবরসআইরস বাাংলাদেশ ক্ষকরর্কযাল ইোরিজ কদপ মাদরশন 

০৫। রেএই রেপাট মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল এক্সদটনশন 

০৬। রেএএর্ রেপাট মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল র্াদকমটিাং 

০৭। এিএর্রজ িার্ মাস ম র্াদকমটিাং গ্রুপ 

০৮। এলরজইরে ক্ষলাকাল গভমদর্ন্ট ইরঞ্জরনয়াররাং রেপাট মদর্ন্ট 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

পৃষ্ঠা:-১০ 



 

 

সাংদ াজনী-২ 

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

িঃ 

নাং 

কর্ মসম্পােন কা মির্ কর্ মসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট/প্রকল্প পররর্াপ পদ্ধরত এবাং উপািসূত্র সাধারণ র্ন্তব্য 

 

০১। 

 

১.১ কৃরি রবপণন ও 

উন্নয়ণ রবিতয় 

প্রচািণা ও তথ্য 

সংিক্ষণ 

  

১.১.১  প্রকারশত 

প্ররতদবেন 

কর্ মসূচী অর স কর্তমক রবরিন্ন প্ররততবদন প্রকাশ 

কিা। 

কর্ মসূচী পরিচালতকি 

কার্ মালয়   কৃরষ রবপণন 

অরধেপ্তর, রাংপুর 

প্রকারশত প্ররততবদন এর সাংখ্যা= - 

[১.১.২] সিরসরপ বুক, সপাষ্টাি 

ও স াল্ডাি প্রচািণা 

কর্ মসূচী অর স কর্তমক কর্ মসূচীি কার্ মির্ রবিতয় 

৬০০০ প্রকারশত রবরিন্ন প্রচািণা। 

,, প্রচাি প্রচািণা সংিান্ত সপাষ্টাি, স াল্ডাি, সিরসরপ 

বুক, োয়্রিী,  এর সাংখ্যা  

- 

 

০২। 

 

 

১.২ বাজাি উন্নয়তন 

সহায়তা প্রদান 

 

[১.২.১] রনরর্ মত গৃহ প মাদয়  

আলু সাংরক্ষ্ানাগার 

গঠিত দতলি সদস্যতদি আলু সংিক্ষণ সুরবিা 

প্রদাতনি জন্য কর্ মসূচী কর্তমক রনরদ মষ্ট আয়ততনি 

১০টি র্তেল আলু সংিক্ষণাগাি রনর্ মান কিা।। 

,, রনরর্ মত সংিক্ষণাগাতিি সাংখ্যা  - 

[১.২.২] চালুকৃত গৃহ প মাদয় 

রনরর্ মত আলু সাংরক্ষ্ানাগার 

গঠিত দতলি সদস্যতদি আলু সংিক্ষণ সুরবিা 

প্রদাতনি জন্য কর্ মসূচী কর্তমক রনরর্ মত র্তেল আলু 

সংিক্ষণাগাি চালু কিা। 

,, চালুকৃত সংিক্ষণাগাতিি সাংখ্যা  - 

[১.৩.১] প্ররশরক্ষত কৃিক 

(আলু চািী) 

কৃরষ রবপণন েক্ষ্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য ২৪০জন 

কৃষকদক (আলু চািী) প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা। 

,, প্ররশক্ষণ গ্রহনকািী আলু চািীতদি সংখ্যা  - 

 

০৩। 

 

১.৩ উপযুি মুল্য 

প্রারপ্ততত প্ররশক্ষণ ও 

অন্যান্য সহায়তা প্রদান 

[১.৩.২] বাজাি সংতর্াগ 

সুরবিা প্রাপ্ত কৃিক (আলু চািী) 

কর্ মসূচী অরিস কর্তমক ৩৫০জন কৃষকদক (আলু 

চািী) বাজার সাংদ াগ স্থাপদন সহায়তা প্রোন। 

,, বাজাতিি সাতথ সংতর্াগ স্থাপতণ সহায়তা প্রাপ্ত 

কৃিতকি সংখ্যা 

- 

[১.৩.৩] আলু সংিক্ষণ 

সুরবিাপ্রাপ্ত কৃষক 

কর্ মসূচীি আওতায় গ্রুপভূক্ত ৪২০জন কৃষক 

সেস্যদের আলু সংিক্ষণ সুরবিা প্রদান কিা। 

,, গ্রুপ ভুি সংিক্ষণ সুরবিা প্রাপ্ত আলু চারিতদি সংখ্যা - 

[১.৩.৪] আলু সংিক্ষণাগাতি 

জর্াকৃত আলুি পরির্ান 

কর্ মসূচীি আওতায় গ্রুপভূক্ত কৃষক সেস্যদের ৫২০ 

ক্ষর্ঃটঃ আলু সংলক্ষণাগাতি জর্া িািা। 

,, গ্রুপ ভুি আলু চারিতদিতক সংিক্ষণ সুরবিা প্রদাতনি 

পরির্ান  

- 

[১.৩.৫] আতয়ারজত 

ওয়াকমশপ/ সসরর্নাি 

কর্ মসূচী কর্তমক ১টি আঞ্চরলক ও ১টি জাতীয় 

সসরর্নাি আতয়াজন কিা। 

,, ওয়াকমশপ ও সসরর্নাতিি সাংখ্যা  - 

 

০৪। 

 

১.৪ কৃরি উতযািাতদি 

প্রযুরি ও কারিগরি 

সহায়তা প্রদান ও 

এতগ্রাপ্রতসরসং ও কৃরি 

ব্যাবসায় রবরনতয়াগ 

উৎসারহত কিা   

[১.৪.১] প্রযুরক্ত ও কাররগরী 

সহায়তাপ্রাপ্ত আলু 

প্ররিয়াজাতকারী 

কর্ মসূচী কর্তমক আলু প্ররিয়াজাতকারী ৩০জন 

উদদ্যাক্তাদক প্রযুরক্ত ও কাররগরী রবষদয় সহায়তা 

প্রোন কিা। 

,, সহায়তাপ্রাপ্ত আলু প্ররিয়াজাতকারী সাংখ্যা  - 

[১.৪.২] প্ররশরক্ষ্ত আলু 

প্ররিয়াজাতকারী 

আলু প্ররিয়াজাতকরণ রবষদয় েক্ষ্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য 

গৃরহনী ও র্দেল ঘর সাংরেি ৩০০জন র্রহলা 

সেস্য গণদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা। 

,, প্ররশক্ষ্ণ গ্রহনকািী গৃরহনী ও র্রহলা সদস্যগতণি 

সংখ্যা    

 

[১.৪.৩] বাজার সাংদ াগ 

সুরবধাপ্রাপ্ত আলু 

প্ররিয়াজাতকারী 

কর্ মসূচী অর স কর্তমক ৯০জন আলু 

প্ররিয়াজাতকারী উদদ্যাক্তাদক বাজার সাংদ াগ 

স্থাপদন সহায়তা প্রোন। 

,, বাজার সাংদ াগ প্রাপ্ত আলু প্রকৃয়াজাতকারীর সাংখ্যা। - 

পৃষ্ঠা:-১১ 

 



 

 

সাংদ াজনী ৩ 

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

 

প্ররতষ্ঠাদনর ধরন প্ররতষ্ঠাদনর নার্ সাংরেি কর্ মসম্পােন 

সূচক 

উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

সাংরেি 

র্ন্ত্রণালয় /রবভাদগর 

প্রতযারশত সহায়তা 

প্রতযাশার ক্ষ ৌরক্তকতা উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

প্রতযাশার র্াত্রা উদেখ 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

(প্রতর্াজয নতহ) 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-১২ 

 


