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পৃষ্ঠা:-২ 



 

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

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

সাম্প্ররতক অজমন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা: 
 

• সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (০৩ বছর) প্রধান অজমনসমূহ  

কৃরি পদের বাজার তথ্য প্রকাশ ও কৃরি ব্যবস্থার উন্নয়ন কৃরি রবপণন অরধেপ্তদরর অন্যতর্ প্রধান কাজ। এই েপ্তদরর রাজশাহী 

রবভাগ কর্তমক ওদয়বসাইদের (ইন্টারদনে) র্াধ্যদর্ বাজার তথ্য সাংগ্রহ ও প্রচার কা মক্রর্ ০৮টি ক্ষজলায় সম্প্রসারণ করা হদয়দছ। 

কৃিকদের ন্যায্য মূল্য প্রারপ্ত রনরিত করার লদক্ষ্ ইদতাপূদব ম রনরর্ মত ০৮টি পাইকারী বাজার, ২৮টি ক্ষগ্রায়াস ম র্াদকমদে আধুরনক 

সুদ াগসুরবধা রনরিত করা হদয়দছ। ইদতার্দধ্য ১৫০টি ফার্ মাস ম র্াদকমটিাং গ্রুপ গঠন, ১৪০ জনদক ক্ষর্াটিদভশনাল ট্যযর প্রোন এবাং 

সব মদর্াে ৫১৩৫ জন কৃিাণ/কৃিাণীদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দছ। শস্য গুোর্ ঋণ কা মক্রদর্র অধীদন ০৫টি ক্ষজলায় রবদ্যর্ান 
১১টি গুোদর্র র্াধ্যদর্ ২৮৮০ জন কৃিদকর ২৭২৭ ক্ষর্: েন শস্য সাংরক্ষ্ণ এর রবপরীদত ক্ষর্াে ২.৭৭ ক্ষকাটি োকা ঋণ রবতরণ 

করা হদয়দছ এবাং ০৩টি কুল ক্ষচম্বার সম্পূণ মভাদব চালুকরণসহ এগুদলার র্াধ্যদর্ প্রদয়াজনীয় রবপণন ক্ষসবা প্রোন অব্যাহত রদয়দছ। 

 

• রবদ্যর্ান সর্স্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ  

উপযুক্ত জনবদলর অভাদব রবপণন সাংরিষ্ট অগ্র ও পিাে সাংদ াগ, মূল্য সাংদ াজন, সাপ্লাই এচইনসহ েল ও চুরক্ত রভরিক 

রবপণন ক্ষ াগসূত্র স্থাপন কা মক্রর্ ব্যহত হদে। অনুদর্ারেত রনদয়াগরবরধ না থাকায় শূন্য পদে রনদয়াগ কা মক্রর্ বন্ধ থাকায় 

ক্ষেশব্যাপী রবপণন কা মক্রর্ পররচালনা করার জন্য প্রদয়াজনীয় জনবদলর অভাদব ক্ষজলা প মাদয় র্াত্র ২-৩ জন জনবল দ্বারা 

রবপণন কা মক্রর্ পররচালনা করা সম্ভব হদে না। আধুরনক ও যুদগাপদ াগী রবপণন ক্ষসবা রনরিত করার জন্য প্রদয়াজনীয় 

লরিরষ্টকস্ ক্ষ র্ন: রনজস্ব অরফস ভবন, প্ররশক্ষ্ণ ক্ষকন্দ্র,  ানবাহন, প্রদয়াজনীয় সরঞ্জার্, প্ররশরক্ষ্ত জনবল ইতযারে’র প্রদয়াজন। 

 

• ভরবষ্যত কর্ মপররকল্পনা 

কৃরি উৎপােন বৃরদ্ধর সাদথ সাদথ কৃরির বারণরজযকরণ, কৃরি ব্যবসা ও কৃরি রভরিক রশদল্পর প্রসার এবাং কৃরি পে রপ্তানী বৃরদ্ধ 

ক্ষপদয়দছ। সুষ্ঠু ও আধুরনক রবপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লদক্ষ্য কৃরিপদের হাে বাজারসমূদহর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়দন ভূরর্কা 

রাখা এবাং গুরুত্বপূণ ম হাে-বাজার উৎপােন এলাকায় আধুরনক সুদ াগ-সুরবধা সম্বরলত বাজার অবকাঠাদর্া রনর্ মাণ করা। আর্োনী 

ও রপ্তানী রবিদয় হালনাগাে তথ্য উপাি সাংগ্রহ এবাং অরধক মুনাফা ক্ষরাধকদল্প আর্োনীকারক পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের 

সদব মাচ্চ মুনাফা অজমদনর পররর্াণ রনধ মারণ এবাং কৃরিপদের ভযালু ক্ষচইন ও সাপ্লাই ক্ষচইন উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় সহায়তা ক্ষসবা প্রোন 

ও আধুরনক সুদ াগ-সুরবধা সম্বরলত কৃরিপদের প্ররক্রয়াজাতকরণ ক্ষকন্দ্র স্থাপন। কৃরিপদের প্ররক্রয়াজাতকরণ রবদশি কদর গৃহ 

প মাদয় এবাং ক্ষুদ্র উদদ্যাক্ত প মাদয় প্ররক্রয়াজাতকরণ সুরবধা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য ঋণ সুরবধা প্রোন, পে রবপণদন সহায়তার রনরর্ি 

ব্র্যারডাং, ক্ষর্াড়কীকরণ, সাটি মরফদকশন ইতযারে সুরবধা উন্নয়দনর লদক্ষ্য প্রদয়াজনীয় সহায়তা ক্ষসবা প্রোন এবাং ক্ষ  কদয়কটি 

এনরসরিরপ র্াদকমে বন্ধ হদয় আদছ তা চালুকরণ। 

 

২০১৭-১৮ অথ মবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহ 

• বাজার তথ্য রবিদয় ৪১৬টি বুদলটিন এবাং ৪৮০টি প্ররতদবেন প্রকাশ; 

• ৮০০ জন কৃিক ও ১০০ জন প্ররক্রয়াজাতকারীদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন: 

• ৮০টি কৃিক রবপণন েল গঠন, ১০০ জন কৃরি ব্যবসায়ী ও ১২০ জন কৃরি ব্যবসায়ী  উদদ্যাক্তাদক বাজার সাংদ াগ সুরবধা 

প্রোন; 

• বাজার রনয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সাংদশারধত ১৯৮৫) এর  থা থ প্রদয়াগ; 

• আহবানকৃত বাজার উপদেষ্টা করর্টির ১৬ টি সভা অনুরষ্ঠত হদব; 

• ১৫৫০ জন শগঋক সুরবধাদভাগী কৃিদকর ১৫৫০ ক্ষর্: েনশস্য জর্ার রবপরীদত ১.৩০ ক্ষকাটি োকা ঋণ রবতরণ। 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-৩ 



 

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- 

 

উপ-পররচালক, কৃরি রবপণন অরধেপ্তর, রাজশাহী রবভাগ 

এবাং 

র্হাপররচালক, কৃরি রবপণন অরধেপ্তর এর র্দধ্য ২০১৭ সাদলর জুন র্াদসর ২০ তাররদখ এই বারি মক কর্ মসম্পােন 

চুরক্ত স্বাক্ষ্ররত হল। 

 

 

 

 

এই চুরক্তদত স্বাক্ষ্রকারী উভয়পক্ষ্ রনম্নরলরখত রবিয়সমূদহ সম্মত হদলন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-৪ 



 

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

প্রোদনর র্াধ্যদর্ কৃরিপদের চারহো ও ক্ষ াগান রনরূপন, র্জুে ও মূল্য পরররস্থরত রবদিিণ ও অতযাবশ্যকীয় 

কৃরিপদের মূল্য ধারার আগার্ প্রদক্ষ্পণ এবাং এ রবিয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার। 

 

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

১.৩.১ ম্যাদডদেি ক্ষকৌশলগত উদেশ্য 

০১. কৃরি পদের সরবরাহ, প্ররক্রয়াজাতকরণ ও রবপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

 

১.৩.২ অবরশ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্য 

 ০১. েক্ষ্তার সদে বারি মক কর্ মসম্পােন চুরক্ত  বাস্তবায়ন 

 ০২. কা মপদ্ধরত, কর্ মপররদবশ ও ক্ষসবার র্াদনান্নয়ন 

 ০৩. আরথ 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 কৃরিপদের বাজার তথ্য, গদবিণা, র্াদকমে ক্ষরগুদলশন ও বাজার সম্প্রসারণ। 

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

ক্ষভাক্তাদসবা প্রোদনর র্াধ্যদর্ আথ ম-সার্ারজক উন্নয়ন। 

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

কর্তমক ন্যযনতর্ সাংগ্রহ মূল্য রনধ 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 রনম িাদণি মােদম দক্ষ রিপণন ব্যিস্থা গদি 

সতালা। 

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

প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ।  

 ১.৪.৭ “কৃরিপে মূল্য উপদেষ্টা করর্টি” এর র্াধ্যদর্ কৃরিপদের ন্যন্যতর্মূল্য রনধ মারসণ সরকারদক সহায়তা 

প্রোন। 

 ১.৪.৮ বারণরজযক রভরিদত কৃরিপে উৎপােন, রবপণন, ভযালু ক্ষচইন উন্নয়ন এবাং কৃরি রভরিক রশল্প স্থাপদন 

উদদ্যাক্তাগণদক উদ্বুদ্ধ করা। 

পৃষ্ঠা:-৫ 



 

ক্ষসকশন-২ 

 

কৃরি রবপণন অরধেপ্তদরর ক্ষকৌশলগত উদেশ্য এবাং অগ্রারধকার এর আদলাদক রাজশাহী রবভাদগর কা মক্রর্, কর্ মসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ: 

 

পৃষ্ঠা:-৬ 

 

 

ক্ষকৌশলগত 

উদেশ্য

(Strategic 

Objectives) 

ক্ষকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

র্ান  
(Weight of 

Strategic 

Objective)

কা মক্রর্ (Activities) কর্ মসম্পােন সূচক

(Performance Indicators) 

একক 

(Unit)
কর্ মসম্পােন 

সূচদকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators)

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/রনণ মায়ক ২০১৭-১৮  

(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষ্পন

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষ্পন

(Projection) 

২০১৯-২০ অসাধারণ অরত উির্ উির্ চলরত র্ান চলরত র্াদনর 

রনদম্ন

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) কৃরি রবপণন অরধেপ্তদরর ম্যাদডদেি ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

১। 

কৃরিপদের 

সরবরাহ, 

প্ররক্রয়াজাতক

রণ ওরবপণন 

ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

৮০ ১.১ কৃরি রবপণন ও উন্নয়ন রবিদয় 

প্রচারণা ও তথ্য সাংরক্ষ্ণ (১০) 

১.১.১ প্রকারশত বুদলটিন সাংখ্যা ০৫ ২৬৪ ২৬৪ ৪১৬ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৬০ ৪৮০ ৫০০ 

১.১.২ প্রকারশত প্ররতদবেন সাংখ্যা ০৫ ২৮৮ ২৮৮ ৪৮০ ৪৬০ ৪৫০ ৪৪০ ৪২০ ৫০০ ৫২০ 

১.২ বাজার উন্নয়দন সহায়তা 
প্রোন (৩০) 

১.২.১ গঠিত কৃিক রিপণন দল সাংখ্যা ১০ ৫০ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 

১.২.৩ আহিানকৃত িাজাি উপদদষ্টা করমটিি সভা  সাংখ্যা ০৫ ৮ ১২ ১৬ ১৫ ১৪ ১২ ১০ ২০ ২৪ 

১.২.৪ ইসুযকৃত নুতন লাইদসন্স সাংখ্যা ০৫ ৩২০ ৩৫৫ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩৭০ ৩৮০ 

১.২.৫ নিায়নকৃত লাইদসদন্সি (রিদ্যমান) হাি  % ০৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.২.৬ জমাকৃত নন-ট্যাক্স িাজস্ব   লক্ষ্ োকা ০৫ ১৬.২৫ ১৮.৫০ ১৯.৫০ ১৯.২৫ ১৯.০০ ১৮.৭৫ ১৮.৫ ২০.০০ ২১.০০ 

১.৩ উপযুক্ত মূল্য প্রারপ্তদত 

প্ররশক্ষ্ন ও অন্যান্য সহায়তা 

প্রোন (৩০) 

১.৩.১ প্ররশরক্ষত কৃিক সাংখ্যা ০৫ ৩০০ ৪০০ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৫২৫ ৫৫০ 

১.৩.২ িাজাি সংদর্াগ সুরিিা প্রাপ্ত কৃিক সাংখ্যা ০৫ ২০ ৫০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৭০ ৮০ 

১.৩.৩ শগঋকভূি প্ররশরক্ষ্ত কৃিক সাংখ্যা ০৩ ৭৫ ২৭০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩২০ ৩৩০ 

১.৩.৪ শগঋক সুরিিাপ্রাপ্ত কৃিক সংখ্যা ০৫ ৩০০ ১৫৫০ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৬২০ ৬৩০ 

১.৩.৫ জমাকৃত শদেি পরিমান সম:ট: ০৩ ৩০০ ১৫৫০ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৬২০ ৬৩০ 

১.৩.৬ জর্াকৃত ফসদলর উপর প্রোনকৃত ঋণ ক্ষকাটি োকা ০৩ ০.২৫ ১.০০ ১.৩০ ১.২০ ১.১০ ১.০৫ ১.০০ ১.৪০ ১.৫০ 

১.৩.৭ আদায়কৃত ঋদণর হার % ০৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৪ কৃরি উদদ্যাক্তাদের প্রযুরক্ত 

ও কাররগরর সহায়তা প্রোন 

এবাং এদগ্রাপ্রদসরসাং ও কৃরি 

ব্যবসায় রবরনদয়াগ উৎসারহত 

করা (১০) 

১.৪.১ প্রযুরক্ত ও কাররগরী সহায়তাপ্রাপ্ত কৃরি 

প্ররক্রয়াজাতকারী 

সাংখ্যা ০৩ ৯৬ ১১২ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ ১৪০ ১৫০ 

১.৪.২ প্ররশরক্ষ্ত কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারী সাংখ্যা ০৪ ২০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১৩০ 

১.৪.৩ বাজার সাংদ াগ সুরবধাপ্রাপ্ত কৃরি 

ব্যবসায় উদদ্যাক্তা 

সাংখ্যা ০৩ ৬৮ ১১২ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১০০ ১৪০ ১৫০ 



 

সকৌশলগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objective)  

 

সকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পাদন 

সুচদকি মান 

(Weighi 

of PI) 

লক্ষযমাত্রাি মান-২০১৭-১৮ 

(Target Value-2017-18) 

আসািািণ  

(excellent) 

অরত উত্তম 

(Very Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরতমান 

(Fair) 

চলরতমাদনি রনম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(খ) আবরশ্যক ক্ষকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (২০) 

দক্ষতাি সদে 

িারি িক 

কম িসম্পাদন 

চুরি িাস্তিায়ন  

 

 

 

 

 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ ি িছদিি খসিা িারি িক 

কম িসম্পাদন চুরি দারখল 

রনি িারিত সময় সীমাি মদে খসিা চুরি 

অরিদপ্তদি দারখলকৃত  

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

২০১৭-১৮ অথ ি িছদিি িারি িক 

কম িসম্পাদন চুরি িাস্তিায়ন পরিিীক্ষণ 

ত্রত্রমারসক প্ররতদিদন দারখলকৃত সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ ি িছদিি িারি িক 

কম িসম্পাদন চুরিি অি িিারি িক মূল্যায়ন 

প্ররতদিদন দারখল 

রনি িারিত তারিদখ অি িিারি িক মূল্যায়ন 

প্ররতদিদন দারখলকৃত 

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

২০১৬-১৭ অথ ি িছদিি িারি িক 

কম িসম্পাদন চুরিি মূল্যায়ন প্ররতদিদন 

দারখল 

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

কার্ িপিরত, 

কম ি পরিদিশ 

ও সসিাি 

মদনান্নয়ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯ 

মাঠ পর্ িাদয় কার্ িালয় সমুদহ কমপদক্ষ 

একটি অনলাইন সসিা চালু কিা 

অনলাইন সসিা চালুকৃত তারিখ ১ ৩১ রিদসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ সেব্রুয়ারি - - 

দপ্তি/সংস্থাি কমপদক্ষ ১টি সসিা প্ররক্রয়া 

সহজীকৃত 

সসিা প্ররক্রয়া সহজীকৃত  তারিখ ১ ৩১ রিদসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮সেব্রুয়ারি - - 

উদ্বািনী ঊদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এস 

আইরপ) িাস্তিায়ন 

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

এসআইরপ িাস্তিারয়ত % ১ ২৫ - - - - 

রপআিএল শুরুি ২মাস পূদি ি সংরিষ্ট 

কম িচািীি রপআিএল ও ছুটি নগদায়ন 

যুগপৎ জারি রনরিতকিণ 

সংরিষ্ট কম িচািীি রপআিএল ও ছুটি 

নগদায়ন পত্র যুগপৎ জারিকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রসটিদজন চাট িাি অনুর্ায়ী সসিা প্রদান প্রকারশত রসটিদজন চাট িাি অনুর্ায়ী সসিা 

প্রদানকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

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

সসিা প্রতযারশ এনং দশ িানাথীদদি জন্য 

টয়দলটসহ অদপক্ষাগাি (Waiting 

room) এি ব্যিস্থা কিা 

রনি িারিত সময়সীমাি মদে সসিা 

প্রতযাশী এিং দশ িনাথীদদি জন্য টয়দলট 

সহ অদপক্ষাগাি চালুকৃত 

তারিখ ১ ৩১ রিদসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ সেব্রুয়ারি - - 

সসিাি মান সম্পদকি সসিা গ্ররহতাদদি 

মতামত পরিিীক্ষদণি ব্যিস্থা চালু কিা 

সসিাগ্রহীতাদদি মতামত পরিিীক্ষদনি 

ব্যিস্থা চালুকৃত 

তারিখ ১ ৩১ রিদসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ সেব্রুয়ারি - - 

 

পৃষ্ঠা:-৭ 



 

 

সকৌশলগত উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objective)  

 

সকৌশলগত 

উদদ্দদশ্যি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম ি সম্পাদন 

সুচদকি মান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযমাত্রাি মান-২০১৭-১৮ 

(Target Value-2017-18) 

আসািািণ  

(excellent) 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলরতমান 

(Fair) 

চলরতমাদনি 

রনম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতা ও 

ত্রনরতকতাি 

উন্নয়ন 

 

 

 

৪ 

সিকািী কম ি সম্পাদন ব্যিস্থা সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণসহ রিরভন্ন রিিদয় 

কম িকতিা/কম িচািীদদি জন্য প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষদণি সময়* জনঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুিাচাি সকৌশল িাস্তিায়ন ২০১৭-১৮ অথ ি িছদিি শুিাচাি 

িাস্তিায়ন কম িপরিকল্পনা এিং িাস্তিায়ন 

পরিিীক্ষন কাঠাদমা প্রনীত ও দারখলকৃত  

তারিখ ১ ১৬ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

রনি িারিত সময়সীমাি মদে ত্রত্রমারসক 

পরিিীক্ষণ প্ররতদিদন দারখলকৃত  

সংখ্য ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অরিকাি 

িাস্তিায়ন  

সজািদাি কিণ 

 

১ 

তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকিণ 

 

তথ্য িাতায়ন হালনাগাদকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকারশত  

 

স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকারশত  

 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আরথ িক ব্যিস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

 

২ 

অরিট আপরত্ত রনস্পরত্ত কার্ িক্রদমি 

উন্নয়ন 

অরিট আপরত্ত রনস্পরত্তকৃত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

৬০ ঘন্টা প্ররশক্ষদনি মদে অনুযন ২০ ঘন্টা সিকারি কম িসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ অন্তর্ভ িি থাকদি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-৮



 

 

আরর্, উপ-পরিচালক, কৃরি রিপণন অরিদপ্তি, িাজশাহী রিভাগ কৃরি রবপণন অরধেপ্তদরর র্হাপররচালক এর 

রনকে অেীকার কররছ ক্ষ , এই চুরক্তদত বরণ মত ফলাফল অজমদন সদচষ্ট  থাকব। 

 

আরর্, মহাপরিচালক, কৃরি রবপণন অরধেপ্তর উপ-পররচালক, কৃরি রবপণন অরধেপ্তর, রাজশাহী রবভাগ এর 

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

 

 

 

স্বাক্ষ্ররত: 

 

 

উপ-পররচালক 

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

রাজশাহী রবভাগ, রাজশাহী  

 

                         তাররখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্হাপররচালক 

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       তাররখ 

 

 

       

 

পৃষ্ঠা:-৯



 

সাংদ াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

ক্ররর্ক 

নম্বর 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) রববরণ 

০১। রবএরিরস বাাংলাদেশ এরগ্রকালচারাল ক্ষিদভলপদর্ন্ট কদপ মাদরশন 

০২। রবএআররস বাাংলাদেশ এরগ্রকালচািাল ররসাচ ম কাউরিল 

০৩। রবএআরআই বাাংলাদেশ এরগ্রকালচার ররসাচ ম ইনরিটিউে 

০৪। রবরসআইরস বাাংলাদেশ ক্ষকরর্কযাল ইডারিজ কদপ মাদরশন 

০৫। রিএই রিপাে মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল এক্সদেনশন 

০৬। রিএএর্ রিপাে মদর্ন্ট অব এরগ্রকালচারাল র্াদকমটিাং 

০৭। এফএর্রজ ফার্ মাস ম র্াদকমটিাং গ্রুপ 

০৮। এলরজইরি ক্ষলাকাল গভমদর্ন্ট ইরঞ্জরনয়াররাং রিপাে মদর্ন্ট 

০৯। এনরসরিরপ নথ ি ওদয়ষ্ট ক্রপ ড্রাইভারস িরেদকশন প্রদজক্ট 

১০। পািা পাইকািী িাজাি অিকাঠাদমা উন্নয়ন প্রকল্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা:-১০



 

 

সাংদ াজনী-২  

কর্ মসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূহ এবাং পররর্াপ পদ্ধরত 

 

ক্রঃ নাং কর্ মসম্পােন সূচকসমূহ রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনে/প্রকল্প পররর্াপ পদ্ধরত এবাং উপািসূত্র সাধারণ র্ন্তব্য 

০১। ১.১.১ প্রকারশত বুদলটিন সজলা অরেস কর্তিক  র্তলনামূলক বুদলটিন (৫২×৮=৪১৬টি) 

প্রকাশ কিা। 

কৃরি রবপণন অরধেপ্তদরর 

রাজশাহী রবভাগীয় ও ক্ষজলা 

অরফস সমুহ। 

প্রকারশত বুদলটিন এর সাংখ্যা এবাং রবভাগ 

কর্তমক প্রকারশত বারি মক প্ররতদবেন ও 

অন্যান্য প্ররতদবেন। 

- 

০২। ১.১.২ প্রকারশত প্ররতদবেন সজলা অরেস কর্তিক প্রকারশত মারসক রভরত্তক রিরভন্ন 

প্রকাদিি প্ররতদিদন  (৬০×৮=৪৮০টি) প্রকাশ কিা।  

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

প্রকারশত প্ররতদবেন এবাং রবভাগ কর্তমক 

প্রকারশত বারি মক প্ররতদবেন ও অন্যান্য 

প্ররতদবেন। 

উৎপাদন খিচ ও মূল্য রিস্তাদিি সক্ষদত্র তারলকা 

হদত ১২ টি পন্য রিদিচনা কিা সর্দত পাদি (িান, 

গম, আলু, রপয়াজ, িসুন, আদা, হলুদ, পটল, 

টদমদটা, শসা, সিগুন, রমরষ্ট কুমিা, ফুল করপ, 

িািাকরপ, লাউ, কলা, মসুি িাল, মুগ িাল, 

সরিিা, মুিগী (ব্রয়লাি), মুিগী (দসানালী))। 

০৩। [১.২.১] গঠিত কৃিক রিপণন দল দলগতভাদি রিপণন কার্ িক্রম চালাদনাি জন্য রনরদ িষ্ট সংখ্যক 

কৃিকদদি রনদয় দল গঠন কিা। 

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

গঠিত কৃিক রবপণন েদলর সাংখ্যা এবাং 

রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন । 

- 

০৪। [১.২.২] বন্ধ বাজার চালুকৃত  সুষ্ঠু রবপণন কা মক্রর্ সম্পােদনর লদক্ষ্য অরধেপ্তদরর 

আওতাধীন এনরসরিরপ/ পাবার বন্ধ বাজাদর উপযুক্ত সাংখ্যক 

ক্ষক্রতা ও রবদক্রতাগদনর সর্াগর্ সৃরষ্ট করা।  

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

চালুকৃত বন্ধ বাজাদরর সাংখ্যা এবাং রবভাগ 

কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

০৫। [১.২.৩] আহিানকৃত িাজাি 

উপদদষ্টা করমটিি সভা  

িাজাি রনয়ন্ত্রন আইদনি আদলাদক সংরিষ্ট সজলায় িাজাি 

উপদদষ্টা করমটিি সভা আহিান। 

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

অনুরষ্ঠত সভার সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক 

প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

০৬। [১.২.৪] ইসুযকৃত নুতন লাইদসন্স িাজাি রনয়ন্ত্রন আইদনি অিীদন নুতন লাইদসন্স ইসুয কিা। রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

ইসুযকৃত নুতন লাইদসন্স সাংখ্যা এবাং রবভাগ 

কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

০৭। [১.২.৫] নিায়নকৃত লাইদসদন্সি 

(রিদ্যমান) হাি  

িাজাি রনয়ন্ত্রন আইদনি অিীদন রিদ্যমান লাইদসন্স নিায়ন 

কিা। 

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

রবদ্যর্ান লাইদসি নবায়দনর হার এবাং 

রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

০৮। [১.২.৬] জমাকৃত নন-ট্যাক্স িাজস্ব ইসুযকৃত নুতন লাইদসন্স ও নিায়নকৃত চলমান লাইদসদন্সি 

রে িািদ আদায়কৃত নন-ট্যাক্স িাজস্ব সিকািী সকািাগাদি 

জমাদান। 

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

সরকারী ক্ষকািাগাদর জর্াকৃত নন-ট্যাক্স 

িাজদস্বি পরিমান এবাং রবভাগ কর্তমক 

প্ররতদবেন। 

- 

০৯। [১.৩.১] প্ররশরক্ষত কৃিক কৃরি রবপণন েক্ষ্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য কৃিকদের প্ররশক্ষ্ণ প্রোন 

করা হয়। 

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

প্ররশক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃিদকর সাংখ্যা এবাং 

রবভাগ কর্তমক প্ররতদবেন। 

- 

১০। [১.৩.২] িাজাি সংদর্াগ সুরিিা 

প্রাপ্ত কৃিক 

ক্ষজলা অরফস কর্তমক কৃিকদের বাজার সাংদ াগ স্থাপদন 

সহায়তা প্রোন (১২×৮=১০০ জন) 

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

বাজার সাংদ াগ সুরবধাপ্রাপ্ত কৃিদকর সাংখ্যা 

এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

১১। [১.৩.৩] শগঋকভূি প্ররশরক্ষ্ত 

কৃিক 

শগঋকভূি কৃিক গ্রদপর েলদনতাদক প্ররশক্ষ্ন/ ক্ষর্াটিদভশন 

প্রোন করা। 

রবভাগীয় ও আঞ্চরলক অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

প্ররশক্ষ্ণ প্রাপ্ত গ্রুপ েলদনতার সাংখ্যা এবাং 

রবভাগ  প্ররতদবেন। 

- 

   পৃষ্ঠা:১১   



 

 

১২। [১.৩.৪] শগঋক সুরিিাপ্রাপ্ত কৃিক শগঋদকি আওতায় গ্রুপভূক্ত কৃিক সেস্যদের ঋণ/শে 

সংিক্ষন সুরিিা প্রদান কিা। 

 রবভাগীয় ও আঞ্চরলক 

অরফস,  কৃরি রবপণন 

অরধেপ্তর 

সুরবধাপ্রাপ্ত কৃিদকর সাংখ্যা এবাং রবভাগ 

কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

১৩। [১.৩.৫] জমাকৃত শদেি পরিমান শগঋদকি আওতায় গ্রুপভূক্ত কৃিক সেস্যদের শে গুদাদম 

সংিক্ষন/ জমা িাখা। 

রবভাগীয় ও আঞ্চরলক অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

জর্াকৃত শদস্যর পররর্ান এবাং রবভাগ 

কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

১৪। [১.৩.৬] জর্াকৃত ফসদলর উপর 

প্রোনকৃত ঋণ 

শগঋদকি আওতায় গ্রুপভূক্ত সেস্যদের গুোদর্ জর্াকৃত 

শদস্যর রবপরীদত সাংরিষ্ট তফরসরল ব্যাাংক কর্তমক ঋণ প্রোন 

করা। 

রবভাগীয় ও আঞ্চরলক অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

রবতরণকৃত ঋদণর পররর্ান এবাং রবভাগ 

কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

১৫। [১.৩.৭] আদায়কৃত ঋদণর হার শগঋদকি আওতায় গ্রুপভূক্ত সেস্যদের জর্াকৃত শদস্যর 

রবপরীদত রবতরণকৃত ঋণ আোয় করা। 

রবভাগীয় ও আঞ্চরলক অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

রবতরণকৃত ঋণ আোদয়র হার এবাং রবভাগ 

কর্তমক প্রকারশত প্ররতদবেন। 

- 

১৬। [১.৪.১] প্রযুরক্ত ও কাররগরী 

সহায়তাপ্রাপ্ত কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারী 

ক্ষজলা অরফস কর্তমক কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারী উদদ্যাক্তাদক 

প্রযুরক্ত ও কাররগরী রবিদয় সহায়তা প্রোন (১৫×৮=১২০ 

জন) 

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

সহায়তা প্রাপ্ত প্ররক্রয়াজাতকারী উদদ্যাক্তার 

সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত  

প্ররতদবেন। 

- 

১৭। [১.৪.২] প্ররশরক্ষ্ত কৃরি 

প্ররক্রয়াজাতকারী 

কৃরি পদের প্ররক্রয়াজাতকরণ রবিদয় েক্ষ্তা বৃরদ্ধর লদক্ষ্য 

কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারীগনদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা 

(১২×৮=১০০ জন) 

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

প্ররশক্ষ্ন গ্রহনকারী কৃরি প্ররক্রয়াজাতকারীর 

সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত 

প্ররতদবেন। 

 

১৮। [১.৪.৩] বাজার সাংদ াগ 

সুরবধাপ্রাপ্ত কৃরি ব্যবসায় উদদ্যাক্তা 

ক্ষজলা অরফস কর্তমক কৃরি ব্যবসায় উদদ্যাক্তাদক বাজার 

সাংদ াগ স্থাপদন সহায়তা প্রোন (১৫×৮=১২০ জন) 

রবভাগীয় ও ক্ষজলা অরফস,  

কৃরি রবপণন অরধেপ্তর 

বাজার সাংদ াগ সুরবধাপ্রাপ্ত উদদ্যাক্তার 

সাংখ্যা এবাং রবভাগ কর্তমক প্রকারশত 

প্ররতদবেন। 

- 
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সাংদ াজনী ৩ 

অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনর/ .....................রবভাদগর/ রনকে প্রতযারশত সুরনরে মষ্ট কর্ মসম্পােন সহায়তাসমূহ 

প্ররতষ্ঠাদনর 

ধরন 

প্ররতষ্ঠাদনর নার্ সাংরিষ্ট কর্ মসম্পােন 

সূচক 

উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকে 

সাংরিষ্ট 

র্ন্ত্রণালয় /রবভাদগর 

প্রতযারশত সহায়তা 

প্রতযাশার ক্ষ ৌরক্তকতা উক্ত প্ররতষ্ঠাদনর রনকে 

প্রতযাশার র্াত্রা উদেখ 

করুন 

প্রতযাশা পূরণ 

না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

(প্রদর্াজয নদহ) 
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