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পৃষ্ঠা:-২ 



 

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর, খুলনা র্বভাগ এর কর্ িসম্পােদনর সার্ব িক র্চত্র 

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

সাম্প্রর্তক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনাাঃ 

 

• সাম্প্রর্তক বছরসমূদহর ০৩ বছর ) প্রিান অজিনসমূহ 

কৃষক গ্রুপ গঠন, কৃষক প্রর্শক্ষ্ণ, বাজার তথ্য সাংগ্রহ ও প্রচার, বাজার অবকাঠাদর্া ও কৃর্ষপদের মূল্য সাংদ াজন সুর্বিা সৃর্ি, 

শস্য সাংরক্ষ্ণ সুর্বিা প্রোদনর র্বপরীদত ঋণ সুর্বিা র্নর্িতকরণ ইতযার্ে কা র্ক্ির্ বাস্তবায়দনর র্াধ্যদর্ কৃর্ষপদের সুষ্ঠু র্বপণন 

ব্যবস্থা প্রর্তষ্ঠার লদক্ষ্য কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর, খুলনা র্বভাগ র্নরলসভাদব কাজ কদর  াদে। ওদয়বসাইদের (ইন্টারদনে) র্াধ্যদর্ 

বাজার তথ্য সাংগ্রহ ও প্রচার কা ির্ক্র্ ১০টি ক্ষজলায় সম্প্রসারণ করা হদয়দছ। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রার্প্ত র্নর্িত করার লদক্ষ্যসর্াপ্ত  

পাবা প্রকদল্পর আওতায় ইদতাপূদব ি র্নর্র্ িত ০১টি পাইকারী বাজার সম্পূণ িভাদব চালুকরণসহ এগুদলার র্াধ্যদর্ প্রদয়াজনীয় র্বপণন 

ক্ষসবা প্রোন অব্যাহত রদয়দছ।খুলনা র্বভাদগর আওতািনী ১০টি ক্ষজলায় অন্তত ৪/৫টি অনলাইন ক্ষসবা চালু করা হদয়দছ। আধুর্নক 

কৃর্ষ বাজার ব্যবস্থাপনার পদের আধুর্নক ক্ষর্াড়কীকরণ, ক্ষগ্রর্ াং প্রদসর্সাং, পর্রবহন ও ন্যায্য মূল্য প্রার্প্ত র্নর্িতকরদণর জন্য ৪৫০ 

জন কৃষক ও ব্যবসায়ীদক ক্ষের্নাং প্রোন করা হদয়দছ। শস্য গুোর্ ঋণ কা ির্ক্দর্র অিীদন ১০টি ক্ষজলায় র্বদ্যর্ান ২৫টি (চালু ১৭টি) 

চালু আদছ। শস্য গুোদর্র আওতায়  ৫৩১ জন কৃষকদক প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন এবাং ৭৯৪ ক্ষর্র্েকেন শস্য সাংরক্ষ্ণ করা হদয়দছ। 

সাংরক্ষ্ণকৃত শদস্যর র্বপরীদত ক্ষর্াে০.৮৮ ক্ষকাটি োকা ঋণ র্বতরণ করা হদয়দছ।দজলার প্রিান প্রিান বাজারসমূদহ ক্ষর্াে ২৫টি 

কৃর্ষপদের মূল্য প্রেশ িনী ক্ষবা ি স্থাপন হদয়দছ এবাং র্নয়র্র্ত বাজার মূল্য ক্ষবাদ ি র্লখন কা ির্ক্র্ অব্যাহত আদছ। এছাড়া খুলনা 

র্বভাদগর কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তদরর ক্ষর্াে ৯০জন কর্ িকতিাদক েক্ষ্তা অজিদনর জন্য প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দছ। 

• সর্স্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

উপযুি জনবদলর অভাদব র্বপণন সাংর্িি অগ্র ও পিাে সাংদ াগ, মূল্য সাংদ াজন, সাপ্লাই ক্ষেইনসহ েল ও চুর্ি র্ভর্িক র্বপণন 

ক্ষ াগসূত্র স্থাপন কা ির্ক্র্ ব্যহত হদে। এছাড়াও বন্ধ শস্য গুোর্ সমূহ চালুকরণ, কৃর্ষ র্বপণন র্বষদয় েক্ষ্ জনবল সৃর্ি, কৃষক ও 

ব্যবসায়ীদের সাদে র্াদকিে র্লাংদকজ স্থাপন, পে ক্ষর্াড়কীকরদণর র্াধ্যদর্ বাজারজাতকরণ, ইতযার্ে চযাদলঞ্জসমূহ ক্ষর্াকাদবলা 

করা অতযন্ত জরুরী। আধুর্নক ও যুদগাপদ াগীর্বপণনদসবার্নিতকরারজন্যপ্রদয়াজনীয়লর্জর্িকস দ র্ন: র্নজস্ব অর্িস ভবন, 

প্রর্শক্ষ্ন ক্ষকন্দ্র,  ানবাহন ও অন্যান্য প্রদয়াজনীয় সরঞ্জার্ার্ে প্রদয়াজন। এছাড়া আধুর্নক র্বপণন ব্যবস্থা গদড় ক্ষতালার জন্য 

কর্ িকতিা/কর্ িচারীদের  আইটিসহ অন্যান্য প্রর্শক্ষ্ণ প্রদয়াজন। 

 

• ভর্বষ্যত পর্রকল্পনা 

কৃর্ষ উৎপােন বৃর্দ্ধর সাদে সাদে কৃর্ষর বার্ণর্জযকরণ, কৃর্ষ ব্যবসা ও কৃর্ষ র্ভর্িক র্শদল্পর প্রসার এবাং কৃর্ষ পে রপ্তানী বৃর্দ্ধ 

ক্ষপদয়দছ। সুষ্ঠু ও আধুর্নক র্বপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লদক্ষ্য কৃর্ষপদের হাে বাজারসমূদহর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়দন ভূর্র্কা 

রাখা এবাং গুরুত্বপূণ ি হাে-বাজার উৎপােন এলাকায় আধুর্নক সুদ াগ-সুর্বিা সম্বর্লত বাজার অবকাঠাদর্া র্নর্ িাণ করা। আর্োনী 

ও রপ্তানী র্বষদয় হালনাগাে তথ্য উপাি সাংগ্রহ এবাং অর্িক মুনািা ক্ষরািকদল্প আর্োনীকারক পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের 

সদব িাচ্চ মুনািা অজিদনর পর্রর্াণ র্নি িারণ এবাং কৃর্ষপদের ভযালু ক্ষচইন ও সাপ্লাই ক্ষচইন উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় সহায়তা ক্ষসবা প্রোন 

ও আধুর্নক সুদ াগ-সুর্বিা সম্বর্লত কৃর্ষপদের প্রর্র্ক্য়াজাতকরণ ক্ষকন্দ্র স্থাপন। কৃর্ষপদের প্রর্র্ক্য়াজাতকরণ র্বদশষ কদর গৃহ 

প িাদয় এবাং ক্ষুদ্র উদদ্যাি প িাদয় প্রর্র্ক্য়াজাতকরণ সুর্বিা বৃর্দ্ধর লদক্ষ্য ঋণ সুর্বিা প্রোন, পে র্বপণদন সহায়তার র্নর্র্ি ব্র্যর্ডাং, 

ক্ষর্াড়কীকরণ, সাটি ির্িদকশন ইতযার্ে সুর্বিা উন্নয়দনর লদক্ষ্য প্রদয়াজনীয় সহায়তা ক্ষসবা প্রোন করা। এছাড়া বন্ধ এনর্সর্ র্প শস্য 

গুোর্ সমূহ চালু করাসহ অন্যান্য চযাদলঞ্জসমূহ েক্ষ্ভাদব ক্ষর্াকাদবলা করা। অনলাইন নর্ে ব্যবস্থাপনা চালুসহ অন্যান্য ক্ষসবা চালু 

করা। এছাড়া কর্ িকতিা/কর্ িচারীদের  আইটিসহ প্রদয়াজনীয় প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন করা। 

২০১৭-১৮ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহাঃ 

• বাজারতথ্যর্বষদয়৫৭৬টিবুদলটিনএবাং৪০০টিপ্রর্তদবেনপ্রকাশ; 

• ১০০টি কৃষক র্বপণন েল গঠন, ১২০ জন কৃষক ও ১০০ জন কৃর্ষ ব্যবসায়ী উদদ্যািাদক বাজার সাংদ াগ সুর্বিা প্রোন; 

• বাজার র্নয়ন্ত্রন আইন, ১৯৬৪ (সাংদশার্িত ১৯৮৫) এর  ো ে প্রদয়াগ; 

• ৩০০জন কৃষক ও ১৪০ জন কৃর্ষ প্রর্র্ক্য়াজাতকারীদক প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন; 

• ৩০০ জন শগঋক সুর্বিাদভাগী কৃষদকর ৫০০ ক্ষর্:ে: শস্য জর্ার র্বপরীদত ১.০০ ক্ষকাটি োকা ঋণ র্বতরণ।  

 

পৃষ্ঠা:-৩ 

 



 

উপর্ক্র্র্ণকা (Preamble) 

সরকারী েপ্তর/ সাংস্থাসমূদহর প্রার্তষ্ঠার্নক েক্ষ্তা বৃর্দ্ধ, স্বেতা ও জবাবর্ের্হ ক্ষজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের  ো ে ব্যবহার র্নর্িতকরদণর র্াধ্যদর্ রূপকল্প ২০২১ এর  ো ে বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

উপ-পর্রচালক, কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর, খুলনা র্বভাগ 

এবাং 

র্হাপর্রচালক, কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর এর র্দধ্য ২০১৭ সাদলর জুন র্াদসর ২০ তার্রদখ এই বার্ষ িক কর্ িসম্পােন 

সর্দ াতা চুর্ি স্বাক্ষ্র্রত হল। 

 

 

 

 

এই চুর্িদত স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ র্নম্নর্লর্খত র্বষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-৪ 



 

ক্ষসকশন -১:  

রূপকল্প (Vision), অর্ভলক্ষ্য (Mission), ক্ষকৌশলগত উদেশ্য সমূহ এবাং কা িাবলী 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

 

উৎপােক, র্বদর্ক্তা ও ক্ষভািা সহায়ক কৃর্ষ র্বপণন ও কৃর্ষ ব্যবসা উন্নয়ন। 

 

১.২ অর্ভলক্ষ্য (Mission) : 

 

আধুর্নক সুর্বিা সম্বর্লত বাজার অবকাঠাদর্া র্নর্ িাণ এবাং কৃর্ষপদের র্বপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা 

প্রোদনর র্াধ্যদর্ কৃর্ষপদের চার্হো ও ক্ষ াগান র্নরূপন, র্জুে ও মূল্য পর্রর্স্থর্ত র্বদিষণ ও অতযাবশ্যকীয় 

কৃর্ষপদের মূল্য িারার আগার্ প্রদক্ষ্পণ এবাং এ র্বষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার। 

 

১.৩. কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তদরর ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objective): 

১.৩.১ ম্যাদডদে  ক্ষকৌশলগত উদেশ্য 

০১. কৃর্ষ পদের সরবরাহ, প্রর্র্ক্য়াজাতকরণ ও র্বপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

 

১.৩.২ অবর্শ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্য 

 ০১. েক্ষ্তার সদে বার্ষ িক কর্ িসম্পােন চুর্ি  বাস্তবায়ন 

 ০২. কা িপদ্ধর্ত, কর্ িপর্রদবশ ও ক্ষসবার র্াদনান্নয়ন 

 ০৩. আর্ে িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 ০৪. েক্ষ্তা ও ননর্তকতার উন্নয়ন 

 ০৫. তথ্য অর্িকার ও স্বপ্রদণার্েত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ক্ষজারোর করা 

 

১.৪ কা িাবলী (Functions): 

 ১.৪.১ কৃর্ষপদের বাজার তথ্য, গদবষণা, র্াদকিে ক্ষরগুদলশন ও বাজার সম্প্রসারণ। 

 ১.৪.২ র্বপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কৃষকদের উৎপার্েত িসদলর ন্যায্য মূল্য প্রার্প্তদত সহায়তা ও 

ক্ষভািাদসবা প্রোদনর র্াধ্যদর্ আে ি-সার্ার্জক উন্নয়ন। 

 ১.৪.৩ গুরুত্বপূণ ি কৃর্ষপদের বাজার ের প িাদলাচনা ও পূব িাভাস প্রোন এবাং প্রিান প্রিান িসদলর সরকার 

কর্তিক ন্যযনতর্ সাংগ্রহ মূল্য র্নি িারদণ সহায়তা প্রোন।  

 ১.৪.৪ কৃর্ষপদের বাজার র্র্নের্রাং ও বাজার েদরর হ্রাস-বৃর্দ্ধর কারণ র্চর্িতরণপূব িক প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ; 

 ১.৪.৫ আধুর্নক সুদ াগ সুর্বিা সম্বর্লত বাজার অবকাঠাদর্া র্নর্ িাদণর র্াধ্যদর্ েক্ষ্ র্বপণন ব্যবস্থা গদড় ক্ষতালা। 

 ১.৪.৬ ব্যবসায়ী ও পর্রবহন সাংস্থার সহায়তায় উৎপােন এলাকা হদত ঘাের্ত এলাকায় দ্রুত পে সরবরাদহর 

প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ।  

 ১.৪.৭ “কৃর্ষপে মূল্য উপদেিা কর্র্টি” এর র্াধ্যদর্ কৃর্ষপদের ন্যন্যতর্মূল্য র্নি িারদণ সরকারদক সহায়তা প্রোন। 

 ১.৪.৮ বার্ণর্জযক র্ভর্িদত কৃর্ষপে উৎপােন, র্বপণন, ভযালু ক্ষচইন উন্নয়ন এবাং কৃর্ষ র্ভর্িক র্শল্প স্থাপদন 

উদদ্যািাগণদক উদ্বুদ্ধ করা। 

পৃষ্ঠা:-৫ 



 

ক্ষসকশন-২ 

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তদরর ক্ষকৌশলগত উদেশ্য এবাং অগ্রার্িকার এর আদলাদক খুলনা র্বভাদগর কা ির্ক্র্, কর্ িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ: 

 

 

পৃষ্ঠা:-৬ 

 

 

ক্ষকৌশলগত 

উদেশ্য

(Strategic 

Objectives) 

ক্ষকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান 
(Weight of 

Strategic 

Objective)

কা ির্ক্র্ (Activities) কর্ িসম্পােন সূচক

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit)
কর্ িসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators)

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/র্নণ িায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষ্পন(Proj

ection)২০১৮

-১৯ 

প্রদক্ষ্পন(Proj

ection)২০১৯

-২০ অসািারণ অর্ত উির্ উির্ চলর্ত র্ান চলর্ত র্াদনর 

র্নদম্ন

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

(ক) কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তদরর ম্যাদডদে  ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১। 

কৃর্ষপদের 

সরবরাহ, 

প্রর্র্ক্য়াজাতক

রণ ও র্বপণন 

ব্যবস্থার 

উন্নয়ন। 

৮০ ১.১ কৃর্ষ র্বপণন ও উন্নয়ন র্বষদয় 

প্রচারণা ও তথ্য সাংরক্ষ্ণ (১০) 

১.১.১ প্রকার্শত বুদলটিন সাংখ্যা ০৫ ৩৬০ ৩৬০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩১০ ৩৬০ ৩৬০ 

১.১.২ প্রকার্শত প্রর্তদবেন সাংখ্যা ০৫ ৩৮০ ৩৮০ ৩৮০ ৩৪২ ৩০৪ ২৬৬ ২২৮ ৩৮০ ৩৮০ 

১.২ বাজার উন্নয়দন সহায়তা 

প্রোন (২৫) 
১.২.১ গঠিত কৃষক র্বপণন েল সাংখ্যা ০৫ - ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০ 

১.২.২আহবানকৃত বাজার উপদেিা কর্র্টির সভা সাংখ্যা ০৫ ০১ ১৬ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৪ ৩০ 

১.২.৩ইসুযকৃত নুতন লাইদসন্স সাংখ্যা ০৫ ৮৫০ ৩৭০ ৩৭৫ ৩৩৮ ৩০০ ২৬৩ ২২৫ ৪০০ ৪৫০ 

১.২.৪নবায়নকৃত লাইদসদন্সর (র্বদ্যর্ান) হার  % ০৫ ৪৩% ৭০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.২.৫জর্াকৃত নন-ট্যাক্স রাজস্ব লক্ষ্ োকা ০৫ ২১.২৫ ২২.০০ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.০০ ২০.০০ ১৯.০০ ২৪.০০ ২৫.০০ 

১.৩উপযুি মূল্য প্রার্প্তদত 

প্রর্শক্ষ্ন ও অন্যান্য সহায়তা 

প্রোন(৩০) 

১.৩.১ প্রর্শর্ক্ষ্ত কৃষক সাংখ্যা ০৫ - ৩২০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ৪০০ ৪৫০ 

১.৩.২ বাজার সাংদ াগ সুর্বিা প্রাপ্ত কৃষক সাংখ্যা ০৫ - ১২০ ১৪০ ১২৬ ১১২ ৯৮ ৮৪ ১৫০ ১৭০ 

১.৩.৩শগঋকভূি প্রর্শর্ক্ষ্ত কৃষক সাংখ্যা ০৫ ৩৭১ ৩১০ ৪০০ ৪৫০ ৪০৫ ৩৬০ ৩১৫ ৫০০ ৫৫০ 

১.৩.৪ শগঋক সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃষক সাংখ্যা ০৫ ৫৪০ ৬৫০ ৭০০ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৮০০ 

১.৩.৫জর্াকৃত শদস্যর পর্রর্ান ক্ষর্:ে: ০৫ ৮৮২ ৮৯১ ৯৬০ ৯৩০ ৭৬৮ ৬৫৮ ৫৬৪ ১০০০ ১১০০ 

১.৩.৬ জর্াকৃত িসদলর উপর প্রোনকৃত ঋণ ক্ষকাটি োকা ০৩ ০.৯২ ১.৭০ ১.৮০ ১.৭০ ১.৬০ ১.৫০ ১.৪০ ২.০০ ২.১০ 

১.৩.৭ আোয়কৃত ঋদণর হার % ০২ ৮০ ৮৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৪ কৃর্ষ উদদ্যািাদের প্রযুর্ি 

ও কার্রগর্র সহায়তা প্রোন 

এবাং এদগ্রাপ্রদসর্সাং ও কৃর্ষ 

ব্যবসায় র্বর্নদয়াগ উৎসার্হত 

করা (১৫) 

১.৪.১ প্রযুর্ি ও কার্রগরী সহায়তাপ্রাপ্ত কৃর্ষ 

প্রর্র্ক্য়াজাতকারী 

সাংখ্যা ০৩ ১২০ ১৪০ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ২০০ ২৫০ 

১.৪.২ প্রর্শর্ক্ষ্ত কৃর্ষ প্রর্র্ক্য়াজাতকারী সাংখ্যা ০৫ - ১২০ ১৮০ ১৬২ ১৪৪ ১২৬ ১০৮ ২০০ ২৫০ 

১.৪.৩বাজার সাংদ াগ সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃর্ষ 

ব্যবসায় উদদ্যািা 

সাংখ্যা ০৫ ৮০ ১০০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১৪০ ১৫০ 

১.৪.৪ প্রদসর্সাং ক্ষসন্টাদরর সুর্বিা প্রাপ্ত কৃর্ষ 

প্রর্র্ক্য়াজাতকারী 

সাংখ্যা ০২ - ৫০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৯০ 



 

ক্ষকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective)  

 

ক্ষকৌশলগত 

উদেদশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

কা ির্ক্র্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ ি সম্পােন 

সুচদকর র্ান 

(Weighi 

of PI) 

লক্ষ্যর্াত্রার র্ান-২০১৭-১৮ 

(Target Value-2017-18) 

আসািারণ  

(excellent) 

অর্ত উির্ 

(Very Good) 

উির্ 

(Good) 

চলর্তর্ান 

(Fair) 

চলর্তর্াদনর র্নম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(খ) আবর্শ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (২০) 

েক্ষ্তার সদে 

বার্ষ িক 

কর্ িসম্পােন 

চুর্ি বাস্তবায়ন  

 

 

 

 

 

৪ 

২০১৭-১৮ অে ি বছদরর খসড়া বার্ষ িক 

কর্ িসম্পােন চুর্ি োর্খল 

র্নি িার্রত সর্য় সীর্ার র্দধ্য খসড়া চুর্ি 

অর্িেপ্তদর োর্খলকৃত  

তার্রখ ১ ১৭ এর্প্রল ১৯ এর্প্রল ২০ এর্প্রল ২৩ এর্প্রল ২৫ এর্প্রল 

২০১৭-১৮ অে ি বছদরর বার্ষ িক 

কর্ িসম্পােন চুর্ি বাস্তবায়ন পর্রবীক্ষ্ণ 

নত্রর্ার্সক প্রর্তদবেন োর্খলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অে ি বছদরর বার্ষ িক 

কর্ িসম্পােন চুর্ির অি িবার্ষ িক মূল্যায়ন 

প্রর্তদবেন োর্খল 

র্নি িার্রত তার্রদখ অি িবার্ষ িক মূল্যায়ন 

প্রর্তদবেন োর্খলকৃত 

তার্রখ ১ ১৫ জানুয়ার্র ১৬ জানুয়ার্র ১৭জানুয়ার্র ১৮জানুয়ার্র ২১জানুয়ার্র 

২০১৬-১৭ অে ি বছদরর বার্ষ িক 

কর্ িসম্পােন চুর্ির মূল্যায়ন প্রর্তদবেন 

োর্খল 

বার্ষ িক মুল্যায়ন প্রর্তদবেন োর্খলকৃত তার্রখ ১ ১৩ জুলাই ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

কা িপদ্ধর্ত, 

কর্ ি পর্রদবশ 

ও ক্ষসবার 

র্দনান্নয়ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

র্াঠ প িাদয় কা িালয় সমুদহ কর্পদক্ষ্ 

একটি অনলাইন ক্ষসবা চালু করা 

অনলাইন ক্ষসবা চালুকৃত তার্রখ ১ ৩১ র্ দসম্বর ৩১ জানুয়ার্র ২৮ ক্ষিব্রুয়ার্র - - 

েপ্তর/সাংস্থার কর্পদক্ষ্ ১টি ক্ষসবা প্রর্র্ক্য়া 

সহজীকৃত 

ক্ষসবা প্রর্র্ক্য়া সহজীকৃত  তার্রখ ১ ৩১র্ দসম্বর ৩১ জানুয়ার্র ২৮ক্ষিব্রুয়ার্র - - 

উদ্বাবনী ঊদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এস 

আইর্প) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ বাস্তবার্য়ত  তার্রখ ১ ৪ জানুয়ার্র ১১জানুয়ার্র ১৮জানুয়ার্র ২৫জানুয়ার্র ৩১জানুয়ার্র 

এসআইর্প বাস্তবার্য়ত % ১ ২৫ - - - - 

র্পআরএল শুরুর ২র্াস পূদব ি সাংর্িি 

কর্ িচারীর র্পআরএল ও ছুটি নগোয়ন 

যুগপৎ জার্র র্নর্িতকরণ 

সাংর্িি কর্ িচারীর র্পআরএল ও ছুটি 

নগোয়ন পত্র যুগপৎ জার্রকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

র্সটিদজন চাে িার অনু ায়ী ক্ষসবা প্রোন প্রকার্শত র্সটিদজন চাে িার অনু ায়ী ক্ষসবা 

প্রোনকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অর্ভদ াগ প্রর্তকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন র্নস্পর্িকৃত অর্ভদ াগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

ক্ষসবা প্রতযার্শ এনাং েশ িানােীদের জন্য 

েয়দলেসহ অদপক্ষ্াগার (Waiting 

room) এর ব্যবস্থা করা 

র্নি িার্রত সর্য়সীর্ার র্দধ্য ক্ষসবা 

প্রতযাশী এবাং েশ িনােীদের জন্য েয়দলে 

সহ অদপক্ষ্াগার চালুকৃত 

তার্রখ ১ ৩১র্ দসম্বর ৩১জানুয়ার্র ২৮ক্ষিব্রুয়ার্র - - 

ক্ষসবার র্ান সম্পদকি ক্ষসবা গ্রর্হতাদের 

র্তার্ত পর্রবীক্ষ্দণর ব্যবস্থা চালু করা 

ক্ষসবাগ্রহীতাদের র্তার্ত পর্রবীক্ষ্দনর 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তার্রখ ১ ৩১র্ দসম্বর ৩১জানুয়ার্র ২৮ক্ষিব্রুয়ার্র - - 

পৃষ্ঠা:-৭ 

 



 

 

ক্ষকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective)  

 

ক্ষকৌশলগত 

উদেদশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা ির্ক্র্ 

(Activities) 

কর্ িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ ি সম্পােন 

সুচদকর র্ান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষ্যর্াত্রার র্ান-২০১৭-১৮ 

(Target Value-2017-18) 

আসািারণ  

(excellent) 

অর্ত উির্ 

(Very 

Good) 

উির্ 

(Good) 

চলর্তর্ান 

(Fair) 

চলর্তর্াদনর 

র্নম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষ্তা ও 

ননর্তকতার 

উন্নয়ন 

 

 

 

৪ 

সরকারী কর্ ি সম্পােন ব্যবস্থা সাংর্ক্ান্ত 

প্রর্শক্ষ্ণসহ র্বর্ভন্ন র্বষদয় 

কর্ িকতিা/কর্ িচারীদের জন্য প্রর্শক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্রর্শক্ষ্দণর সর্য়* জনঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক্ষকৌশল বাস্তবায়ন ২০১৭-১৮ অে ি বছদরর শুদ্ধাচার 

বাস্তবায়ন কর্ িপর্রকল্পনা এবাং বাস্তবায়ন 

পর্রবীক্ষ্ন কাঠাদর্া প্রনীত ও োর্খলকৃত  

তার্রখ ১ ১৬জুলাই ৩১জুলাই - - - 

র্নি িার্রত সর্য়সীর্ার র্দধ্য নত্রর্ার্সক 

পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্তদবেন োর্খলকৃত  

সাংখ্য ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অর্িকার 

বাস্তবায়ন  

ক্ষজারোর করণ 

 

১ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রদণার্েত তথ্য প্রকার্শত  

 

স্বপ্রদণার্েত তথ্য প্রকার্শত  

 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আর্ে িক ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

 

২ 

অর্ ে আপর্ি র্নস্পর্ি কা ির্ক্দর্র 

উন্নয়ন 

অর্ ে আপর্ি র্নস্পর্িকৃত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৬০ ঘন্টা প্রর্শক্ষ্দনর র্দধ্য অনুযন ২০ ঘন্টা সরকার্র কর্ িসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংর্ক্ান্ত প্রর্শক্ষ্ণ অন্তর্ভ িি োকদব। 

 



 

আর্র্, উপ-পর্রচালক, কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর, খুলনা র্বভাগ কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তদরর র্হাপর্রচালক এর র্নকে 

অেীকার করর্ছ ক্ষ , এই চুর্িদত বর্ণ িত িলািল অজিদন সদচি  োকব। 

 

আর্র্, র্হাপর্রচালক, কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর উপ-পর্রচালক, কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর, খুলনা র্বভাগ এর র্নকে 

অেীকার করর্ছ ক্ষ , এই চুর্িদত বর্ণ িত িলািল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদ ার্গতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষ্র্রত: 

 

 

উপ-পর্রচালক 

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

খুলনা র্বভাগ, ঢাকা 

 

                         তার্রখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্হাপর্রচালক 

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       তার্রখ 

 

 

         

 

 

পৃষ্ঠা:-৮ 



 

সাংদ াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

র্ক্র্র্ক 

নম্বর 

শব্দসাংদক্ষ্প 

(Acronyms) 
র্ববরণ 

০১। র্বএর্ র্স বাাংলাদেশ এর্গ্রকালচারাল ক্ষ দভলপদর্ন্ট কদপ িাদরশন 

০২। র্বএআরর্স বাাংলাদেশ এর্গ্রকালচারাল র্রসাচ ি কাউর্ন্সল 

০৩। র্বএআরআই বাাংলাদেশ এর্গ্রকালচার র্রসাচ ি ইনর্িটিউে 

০৪। র্বর্সআইর্স বাাংলাদেশ ক্ষকর্র্কযাল ইডার্িজ কদপ িাদরশন 

০৫। র্ এই র্ পাে িদর্ন্ট অব এর্গ্রকালচারাল এক্সদেনশন 

০৬। র্ এএর্ র্ পাে িদর্ন্ট অব এর্গ্রকালচারাল র্াদকিটিাং 

০৭। এিএর্র্জ িার্ িাস ি র্াদকিটিাং গ্রুপ 

০৮। এলর্জইর্  ক্ষলাকাল গভিদর্ন্ট ইর্ঞ্জর্নয়ার্রাং র্ পাে িদর্ন্ট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-০৯



 

 

সাংদ াজনী-২: কর্ িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী সাংস্থা এবাং পর্রর্াপ পদ্ধর্ত এর র্ববরণ। 

র্ক্াঃ নাং কা ির্ক্র্ কর্ িসম্পােন সূচকসমূহ র্ববরণ বাস্তবায়নকারী ইউর্নে/প্রকল্প পর্রর্াপ পদ্ধর্ত এবাংউপািসূত্র সািারণ র্ন্তব্য 

০১ 

 

১.১ কৃর্ষ র্বপণন ও উন্নয়ন 

র্বষদয় প্রচারণা ও তথ্য 

সাংরক্ষ্ণ (১০) 

১.১.১ প্রকার্শত বুদলটিন র্বভাগীয় অর্িস কর্তিক প্রকার্শত র্বর্ভন্ন বুদলটিন। সাংর্িি র্বভাগীয় অর্িস,  কৃর্ষ 

র্বপণন অর্িেপ্তর 

প্রকার্শত বুদলটিন এর সাংখ্যা এবাং 

র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত বার্ষ িক 

প্রর্তদবেন ও অন্যান্য প্রর্তদবেন। 

- 

১.১.২ প্রকার্শত প্রর্তদবেন ক্ষজলা অর্িস কর্তিক প্রকার্শত র্বর্ভন্ন প্রর্তদবেন। সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

প্রকার্শত প্রর্তদবেন এবাং র্বভাগ 

কর্তিক প্রকার্শত বার্ষ িক প্রর্তদবেন ও 

অন্যান্য প্রর্তদবেন। 

উৎপােন খরচ ও মূল্য র্বস্তাদরর ক্ষক্ষ্দত্র 

তার্লকা হদত ১৪ টি পন্য র্বদবচনা করা ক্ষ দত 

পাদর (িান, গর্, আলু, র্পয়াজ, রসুন, আো, 

হলুে, পেল, েদর্দো, শসা, ক্ষবগুন, র্র্র্ি 

কুর্ড়া, ফুল কর্প, বািাকর্প, লাউ, কলা, র্সুর 

 াল, মুগ  াল, সর্রষা, মুরগী (ব্রয়লার), মুরগী 

(ক্ষসানালী))। 

০২ ১.২ বাজার উন্নয়দন 

সহায়তা প্রোন (২৫) 

[১.২.১] গঠিত কৃষক র্বপণন েল েলগতভাদব র্বপণন কা ির্ক্র্ চালাদনার জন্য 

র্নর্ে িি সাংখ্যক কৃষকদের র্নদয় েল গঠন করা 

(১০×১০=১০০টি) 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

গঠিত কৃষক র্বপণন েদলর সাংখ্যা 

এবাং র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত 

প্রর্তদবেন । 

- 

[১.২.২] আহবানকৃত বাজার উপদেিা 

কর্র্টির সভা 

বাজার র্নয়ন্ত্রন আইদনর আদলাদক সাংর্িি 

ক্ষজলায় বাজার উপদেিা কর্র্টির সভা আহবান। 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

অনুর্ষ্ঠত সভার সাংখ্যা এবাং র্বভাগ 

কর্তিক প্রকার্শত প্রর্তদবেন। 

- 

[১.২.৩]ইসুযকৃত নুতন লাইদসন্স বাজার র্নয়ন্ত্রন আইদনর অিীদন নুতন লাইদসন্স 

ইসুয করা।  

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

ইসুযকৃত নুতন লাইদসন্স সাংখ্যা এবাং 

র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত প্রর্তদবেন। 

- 

[১.২.৪]নবায়নকৃত লাইদসদন্সর 

(র্বদ্যর্ান) হার  

বাজার র্নয়ন্ত্রন আইদনর অিীদন র্বদ্যর্ান 

লাইদসন্স নবায়ন করা। 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

র্বদ্যর্ান লাইদসন্স নবায়দনর হার এবাং 

র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত প্রর্তদবেন। 

- 

[১.২.৫]জর্াকৃত নন-ট্যাক্স রাজস্ব ইসুযকৃত নুতন লাইদসন্স ও নবায়নকৃত চলর্ান 

লাইদসদন্সর র্ি বাবে আোয়কৃত নন-ট্যাক্স রাজস্ব 

সরকারী ক্ষকাষাগাদর জর্াোন। 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

সরকারী ক্ষকাষাগাদর জর্াকৃত নন-

ট্যাক্স রাজদস্বর পর্রর্ান এবাং র্বভাগ 

কর্তিক প্রর্তদবেন। 

- 

০৩ ১.৩উপযুি মূল্য প্রার্প্তদত 

প্রর্শক্ষ্ন ও অন্যান্য 

সহায়তা প্রোন(৩০) 

[১.৩.১] প্রর্শর্ক্ষ্ত কৃষক কৃর্ষ র্বপণন েক্ষ্তা বৃর্দ্ধর লদক্ষ্য কৃষকদের 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন করা হয়(৩৪×১০=৩৪০টি) 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

প্রর্শক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃষদকর 

সাংখ্যাএবাং র্বভাগ কর্তিক প্রর্তদবেন। 

 

[১.৩.২] বাজার সাংদ াগ সুর্বিা প্রাপ্ত 

কৃষক 

ক্ষজলা অর্িস কর্তিক কৃষকদের বাজার সাংদ াগ 

স্থাপদন সহায়তা প্রোন (১৪×১০=১৪০ জন) 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

বাজার সাংদ াগ সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃষদকর 

সাংখ্যা এবাং র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত 

প্রর্তদবেন। 

- 

[১.৩.৩]শগঋকভূি প্রর্শর্ক্ষ্ত কৃষক শগঋকভূি কৃষক গ্রদপর েলদনতাদক প্রর্শক্ষ্ন/ 

ক্ষর্াটিদভশন প্রোন করা। 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক 

অর্িস,  কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রাপ্ত গ্রুপ েলদনতার সাংখ্যা 

এবাং র্বভাগ  প্রর্তদবেন। 

- 

[১.৩.৪] শগঋক সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃষক শগঋদকর আওতায় গ্রুপভূি কৃষক সেস্যদের 

ঋণ/শস্য সাংরক্ষ্ন সুর্বিা প্রোন করা। 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক 

অর্িস,  কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃষদকর সাংখ্যা এবাং 

র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত প্রর্তদবেন। 

- 

[১.৩.৫]জর্াকৃত শদস্যর পর্রর্ান শগঋদকর আওতায় গ্রুপভূি কৃষক সেস্যদের 

শস্য গুোদর্ সাংরক্ষ্ন/ জর্া রাখা। 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক 

অর্িস,  কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

জর্াকৃত শদস্যর পর্রর্ান এবাং র্বভাগ 

কর্তিক প্রকার্শত প্রর্তদবেন। 

- 

[১.৩.৬] জর্াকৃত িসদলর উপর 

প্রোনকৃত ঋণ 

শগঋদকর আওতায় গ্রুপভূি সেস্যদের গুোদর্ 

জর্াকৃত শদস্যর র্বপরীদত সাংর্িি তির্সর্ল 

ব্যাাংক কর্তিক ঋণ প্রোন করা। 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক 

অর্িস,  কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

র্বতরণকৃত ঋদণর পর্রর্ান এবাং 

র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত প্রর্তদবেন। 

- 
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  [১.৩.৭] আোয়কৃত ঋদণর হার শগঋদকর আওতায় গ্রুপভূি সেস্যদের জর্াকৃত 

শদস্যর র্বপরীদত র্বতরণকৃত ঋণ আোয় করা। 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও আঞ্চর্লক 

অর্িস,  কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

র্বতরণকৃত ঋণ আোদয়র হার এবাং 

র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত প্রর্তদবেন। 

- 

০৪ ১.৪ কৃর্ষ উদদ্যািাদের 

প্রযুর্ি ও কার্রগর্র 

সহায়তা প্রোন এবাং 

এদগ্রাপ্রদসর্সাং ও কৃর্ষ 

ব্যবসায় র্বর্নদয়াগ 

উৎসার্হত করা (১৫) 

[১.৪.১]প্রযুর্ি ও কার্রগরী সহায়তাপ্রাপ্ত 

কৃর্ষ প্রর্র্ক্য়াজাতকারী 

ক্ষজলা অর্িস কর্তিক কৃর্ষ প্রর্র্ক্য়াজাতকারী 

উদদ্যািাদক প্রযুর্ি ও কার্রগরী র্বষদয় সহায়তা 

প্রোন (১৮×১০=১৮০ জন) 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

সহায়তা প্রাপ্ত প্রর্র্ক্য়াজাতকারী 

উদদ্যািার সাংখ্যা এবাং র্বভাগ 

কর্তিক প্রকার্শত  প্রর্তদবেন। 

- 

[১.৪.২] প্রর্শর্ক্ষ্ত কৃর্ষ প্রর্র্ক্য়াজাতকারী কৃর্ষ পদের প্রর্র্ক্য়াজাতকরণ র্বষদয় েক্ষ্তা 

বৃর্দ্ধর লদক্ষ্য কৃর্ষ প্রর্র্ক্য়াজাতকারীগনদক 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রোন করা(১৮×১০=১৮০টি) 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

প্রর্শক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃর্ষ 

প্রর্র্ক্য়াজাতকারীর সাংখ্যাএবাং 

র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত প্রর্তদবেন। 

 

[১.৪.৩]বাজার সাংদ াগ সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃর্ষ 

ব্যবসায় উদদ্যািা 

ক্ষজলা অর্িস কর্তিক কৃর্ষ ব্যবসায় উদদ্যািাদক 

বাজার সাংদ াগ স্থাপদন সহায়তা প্রোন 

(১২×১০=১০০ জন) 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

বাজার সাংদ াগ সুর্বিাপ্রাপ্ত উদদ্যািার 

সাংখ্যা এবাং র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত 

প্রর্তদবেন। 

- 

[১.৪.৪] প্রদসর্সাং ক্ষসন্টাদরর সুর্বিা প্রাপ্ত 

কৃর্ষ প্রর্র্ক্য়াজাতকারী 

র্বদ্যর্ান প্রদসর্সাং অবকাঠদর্া সুর্বিা ব্যবহাদরর 

লদক্ষ্য কৃর্ষ প্রর্র্ক্য়াজাতকারীগনদকসহায়তা 

প্রোন। 

সাংর্িি র্বভাগীয় ও ক্ষজলা অর্িস,  

কৃর্ষ র্বপণন অর্িেপ্তর 

সুর্বিাপ্রাপ্ত কৃর্ষ প্রর্র্ক্য়াজাতকারীর 

সাংখ্যাএবাং র্বভাগ কর্তিক প্রকার্শত 

প্রর্তদবেন। 
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সাংদ াজনী ৩ :অন্যান্য প্রর্তষ্ঠাদনর/ .....................র্বভাদগর/ র্নকে প্রতযার্শত সুর্নর্ে িি কর্ িসম্পােন সহায়তাসমূহ 

প্রর্তষ্ঠাদনর িরন প্রর্তষ্ঠাদনর নার্ সাংর্িি কর্ িসম্পােন 

সূচক 

উি প্রর্তষ্ঠাদনর র্নকে 

সাংর্িি 

র্ন্ত্রণালয় /র্বভাদগর 

প্রতযার্শত সহায়তা 

প্রতযাশার ক্ষ ৌর্িকতা উি প্রর্তষ্ঠাদনর র্নকে 

প্রতযাশার র্াত্রা উদেখ 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

(প্রদ াজয নদহ) 
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