
 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

 

অষতষরক্ত পষরচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী 

এবাং 

পষরচালক, সদরজষিন উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর এর িদে স্বাক্ষষরত 

 

বাষি িক কি িসম্পােন চুষক্ত 

 

১ জুলাই ২০১৯  -  ৩০ জুন ২০২০ 



 

সূষচপত্র 

 

ক্রঃ নাং কার্ িক্রি পৃষ্ঠা নাং 

১ কি িসম্পােদনর সাষব িক ষচত্র ৩ 

২ উপক্রিষনকা  ৪ 

৩ 
সসকশন ১: রূপকল্প (Vision) অষিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত 

উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবষল 
৫ 

৪ 
সসকশন ২: সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাষিকার কার্ িক্রি, কি িসম্পােন এবাং 

লক্ষযিাত্রাসমূহ 
৬-৯ 

৫ চুষক্ত স্বাক্ষর ১০ 

৬ সাংদর্াজনী-১: শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms)  ১১ 

৭ 
সাংদর্াজনী-২: কি িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী 

উইাং/অষিস/ইউষনট/প্রকল্প এবাং পষরিাণ  
১২-১৪ 

৮ 
সাংদর্াজনী-৩: কি িসম্পােন লক্ষযিাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র অন্যান্য েপ্তর/ সাংস্থার 

উপর ষনি িরশীলতা 
১৫ 

 

পৃষ্ঠা ১৫ এর ২ 



 

কি িসম্পােদনর সাষব িক ষচত্র (Overview Performance) 

সাম্প্রষতক অজিন, চযাদলঞ্জ এর িষবষ্যৎ পষরকল্পনাঃ 

সাম্প্রষতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর এর িাঠ পর্ িাদয়র কি িকাদের সিন্বদয়র মূল সকন্দ্র ষবন্দুই হদলা সদরজষিন উইাং এর আঞ্চষলক অষিস। পদ্মা, িহানন্দা, সছাট 

র্মুনা, আত্রাই, বড়াল,বারনই,পুনিিবা ও সুষবস্তৃত চলনষবল ষবদিৌত কৃষির অবাষরত ষললাভূষি রাজশাহী অঞ্চল। িসদলর সর্িন বহুমুষিতা রদয়দছ সতিষন 

রদয়দছ উচ্চ িলনশীলতা। আধুষনক কৃষি কলাদকৌশল প্রবতিদনর সাদে সাদে এই অঞ্চল ষনজস্ব িাদ্য চাষহো পূরদনর পাশাপাষশ সারা সেদশর িাদ্য চাষহো 

পূরদন গুরুত্বপূণ ি ভুষিকা রািদছ। ক্রিহ্রাসিান চাি সর্াগ্য জষি সেদক ক্রিবি িিান জনদগাষষ্ঠর িাদ্য ও পুষি চাষহো পূরদণর লদক্ষয কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তদরর সদরজষিন উইাং এর অষিন আঞ্চষলক অষিস কৃিদকর ষনকট চাষহো অনুর্ায়ী প্রযুষক্ত হস্তান্তদরর িােদি ষবগত ষতন বছদর চাল, গি, ভূট্টা, 

িল ও আলুসহ শাক-সবজীর উৎপােন বৃষি করদত সক্ষি হদয়দছ। সম্প্রসারণ কার্ িক্রি সজারোরকরদণর িােদি ষবগত ষতন বছদর চাদলর সিাট উৎপােন 

হদয়দছ ৯৬.৭১ লক্ষ সিঃটন এবাং ২০১৮-১৯ অে িবছদর সিাট িাদ্যশদের (চাল+গি+ভূট্টা) উৎপােন হদয়দছ ৪০.৮১ লক্ষ সিঃটন। ২০১৬-১৭ অে িবছদর 

িাদ্যশে উৎপােন হদয়দছ ৩৯.২৬ লক্ষ সিঃটন র্া ২০১৫-১৬ অে িবছদরর তুলনায় বৃষি সপদয়দছ ১.০৫ লক্ষ সিঃটন। িাদ্যশে উৎপােদন স্বয়াংসম্পূন িতা 

অজিদনর লদক্ষয ষবষিন্ন িসদলর আধুষনক ও ঘাত সষহঞ্চু জাত, পাষন সাশ্রয়ী প্রযুষক্ত, সূিি িাত্রায় সার ব্যবহার, পাষচ িাং, আধুষনক চািাবাে, গুটি ইউষরয়ার 

ব্যবহার বৃষি, িানসম্পন্ন বীজ উৎপােন ও সাংরক্ষন, িাটির স্বাস্থয সুরক্ষায় জজব ও সবুজ সার জতরী ও ব্যবহার বৃষি ইতযাষে প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ সািল্য 

অষজিত হদয়দছ। সিাট জনদগাষষ্ঠর প্রায় অদি িক নারীদক কৃষিদত সম্পৃক্তায়দনর লদক্ষয নারীসহ ষবগত ষতন বছদর প্রায় ১.৬০ লক্ষয কৃিক/কৃিাণীদক লাগসই 

আধুষনক প্রযুষক্তর উপর প্রষশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এর িদে প্রায় ২৫% নারী ।  

সিো এবাং চযাদলঞ্জসমূহঃ 

সেদশ প্রষতবছর চািদর্াগ্য জষি হ্রাস পাওয়ায় ক্রিবি িিান জনদগাষষ্ঠর ষবশাল িাদ্য ও পুষি চাষহো পুরণাদে ি সটকসই িসল উৎপােন ষনষিতকরণ, 

জলবায়ুগত পষরবতিন জষনত ঝুঁষক সিাকাদবলা ও দুদর্ িাগপূন ি এলাকায় চাষহো ষিষিক প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ, জষির স্বাস্থয ও উব িরতা শষক্ত রক্ষার িােদি 

জষির উৎপােনশীলতা বৃষি, ক্রপদজাষনাং, সসচ কাদর্ ি ভূ-গিিস্থ পাষনর ব্যবহার কষিদয় ভূ-উপষরস্থ পাষনর েক্ষ ব্যবহার, সুিি িাত্রায় ও েক্ষিাদব সার সহ 

অন্যান্য উপকরন ব্যবহার ষনষিতকরণ, িািার র্াষন্ত্রকীকরণ, দ্রুত ও সহদজ প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ ই-কৃষি প্রব িতন, গদবিণা- সম্প্রসারণ - কৃিক সিন্বয় সািন 

শষক্তশালীকরণ, কৃষিদত নারীর সম্পকৃ্তায়ন এবাং েক্ষতা বৃষিকরণ, সম্প্রসারণ কিীর েক্ষতা উন্নয়ন এবাং কৃিক/কৃিানীদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা 

বৃষিকরণ। 

িষবষ্যৎ পষরকল্পনাঃ 

িাটির স্বাস্থয সুরক্ষা ও সার ব্যবস্থাপনা; পষরদবশ বান্ধব প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ; জলবায়ুগত পষরবতিদনর কারদন বদরন্দ্র অঞ্চদল সম্ভাব্য দুদর্ িাগপ্রবণ এলাকার 

উপদর্াগী কৃষি প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ; সসচ কাদর্ ি ভূ-উপষরস্থ ও বৃষির পাষনর েক্ষ ব্যবহার; চািী পর্ িাদয় িানসম্পন্ন বীজ উৎপােন, সাংরক্ষণ ও ষবতরণ; 

িানসম্পন্ন ও রিতানীদর্াগ্য িল, সবজী চাি এলাকা সম্প্রসারণ, বসতবাষড়র আষিনার কার্ িকর ব্যবহার; শে ষবন্যাদস ডাল, সতল, িসলা ও 

সবষজজাতীয় িসল অন্তভূ িক্ত কদর িসদলর বহুমুিীতা এবাং ষনষবড়তা বৃষি; “বাাংলা গ্যাপ” সুচনা এবাং বাস্তবায়দনর িােদি ষনরাপে িাদ্য উৎপােন; 

সম্প্রসারণ কিীর প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা উন্নয়ন; কৃিক/কৃিাণীদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান বৃষিকরণ; দ্রুত প্রযুষক্ত ষবস্তাদর ই-কৃষি প্রবতিন; িািার 

র্াষন্ত্রকীকরণ; শুিাচার সকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর িােদি আষে িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন। 

২০১৯-২০ অে িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহঃ 

• সম্প্রসারণ কার্ িক্রি সজারোরকরদনর িােদি ২০১৯-২০ অে িবছদর চাদলর সিাট উৎপােন ৩৩.৬১ লক্ষ সিঃটন র্ার িদে আউশ িান উৎপােন 

৫.০৫ লক্ষ সিঃটন (চাদল) এবাং সিাট িাদ্য শদের (চাল+গি+ভূট্টা) উৎপােন লক্ষযিাত্রা ৩৬.৮৪ লক্ষ সিঃটন। 

• লাগসই আধুষনক প্রযুষক্তর উপর ৮৮৮১০ জন কৃিক কৃিাণীদক প্রষশক্ষণ প্রোন। 

• আধুষনক প্রযুষক্তর উপর ৬৯৪ জন সম্প্রসারণ কিীদক প্রষশক্ষণ প্রোন। 

• আধুষনক জাত ও প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ ১২৫০০ টি প্রেশ িনী স্থাপন। 

• কৃিক পর্ িাদয় ইউষরয়া ও নন-ইউষরয়া সাদরর সুিি ব্যবহার বৃষিকরণ এবাং িসল আবাদে ৩০% জষিদত গুটি ইউষরয়ার ব্যবহার ষনষিতকরণ। 

• জষিদত জজব সার প্রদয়াগ উৎসাষহতকরদণ ৫২০০ জন কৃিকদক প্রষশক্ষণ প্রোন এবাং কৃিদকর বসত ষিটায় ১৮৫০০ টি  কদম্পাি সাদরর স্তুপ 

স্থাপন। 
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উপক্রিষনকা (Preamble) 

 

 

 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর এর আওতািীন  

অষতষরক্ত পষরচালক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী 

এবাং 

  পষরচালক সদরজষিন উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, িািারবাষড়,  

ঢাকা এর িদে ২০১৯ সাদলর জুন িাদসর  ১৯ তাষরদি এই বাষি িক  

কি িসম্পােন চুষক্ত স্বাক্ষষরত হল।  

এই চুষক্তদত স্বাক্ষরকারী উিয় পক্ষ ষনদেষলষিত ষবিয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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সসকশন- ১ 

রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী এর রূপকল্প (Vision), অষিলক্ষয ( Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবষল। 

১.১ রূপকল্প (Vision): 

 িসদলর সটকসই উৎপােন ও উৎপােনশীলতা। 

১.২ অষিলক্ষয (Mission): 

 সকল সশ্রণীর কৃিকদের চাষহোষিষিক েক্ষ, িলপ্রসূ ও কার্ িকর সম্প্রসারণ সসবা প্রোন এবাং প্রযুু্ষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা বৃষির 

িােদি িসদলর সটকসই উৎপােন ও উৎপােনশীলতা ষনষিতকরণ। 

১.৩: সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১। িসদলর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃষি। 

২। সম্প্রসারণ কিী, কৃিকদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা উন্নয়ন। 

৩। কৃষি উপকরদণর সহজলিযতা ও সরবরাহ বৃষিকরণ। 

৪। িাটির স্বাস্থয সুরক্ষায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষনাদবক্ষণ। 

১.৪: কার্ িাবলী (Functions):     

১। কৃিদকর িাদে উন্নত কৃষি প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ কার্ িক্রি গ্রহণ (কৃিক প্রষশক্ষণ, প্রেশ িনী, িাঠ প্রেশ িনী, চািী  র যালী, উদ্ভুিকরণ ভ্রিন, কৃষি 

প্রযুষক্ত সিলা,  কি িশালা, সসষিনার ইতযাষে)। 

২। সম্প্রসারণ কিী ও কৃিকদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা বৃষিকরণ। 

৩। সার ও সারজাতীয় দ্রদব্যর ষনবন্ধন নবায়ন। 

৪। কৃষি গদবিণা প্রষতষ্ঠাদনর সাদে সিন্বয় সািন ও উদ্ভাষবত প্রযুষক্ত িাঠ পর্ িাদয় সম্প্রসারণ । 

৫। কৃষি উপকরণ (সার ও বালাইনাশক) সরবরাহ ষনষিকতকরদণর লদক্ষয ষবষসআইষস অনুদিাষেত সার ষডলার ষনদয়াদগ সহায়তা   

    প্রোন, খুচরা সার ষবদক্রতা ও বালাইনাশক ষডলার ষনদয়াগ প্রোন। 

৬।  িাটির স্বাস্থয সুরক্ষায় জজব ও সুিিসার উৎপােন ও ব্যবহার বৃষিকরণ। 

৭।  পাষন ব্যবস্থাপনার িােদি িসল উৎপােন এবাং সসচ কাদর্ ি ভূ-উপষরস্থ পাষনর েক্ষ ব্যবহাদর কৃিকদের উৎসাষহতকরণ। 

৮।   কৃিক পর্ িাদয় িানসম্পন্ন বীজ উৎপােন, সাংরক্ষন ও ষবতরণ। 

৯।   সসচ এলাকা বৃষি এবাং পাষন সাশ্রয়ী প্রযুু্ষক্ত ব্যবহাদর কৃিকদেরদক উৎসাষহতকরণ। 

১০।  সুিিিাত্রায় সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরদনর েক্ষ ব্যবহাদর কৃিকদেরদক উৎসাষহতকরণ/পরািশ ি প্রোন। 

১১।  দুদর্ িাগ প্রবন এলাকায় ঘাত সষহঞ্চু জাত ও চাষহোষিষিক প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ । 

১২। প্রাকৃষতক দুদর্ িাদগ িসদলর ক্ষয়ক্ষষত পুষিদয় সনয়ার লদক্ষয কৃষি পুনব িাসন এবাং উৎপােদন উৎসাষহত করার জন্য প্রদনােনা  

      সহায়তা প্রোন। 

১৩। শে ষবন্যাদস ডাল, সতল, িশলা ও সবজী জাতীয় িসল অন্তভূ িষক্তর িােদি িসদলর বহুমুিীতা ও ষনষবড়তা বৃষিকরণ। 

১৪। আউশ, আিন ও সবাদরা িান সক্ষদত ১০০% পাষচ িাং ষনষিতকরণ। 

১৫। কৃষি ঋণ  প্রাষপ্তদত কৃিকদক সহায়তা প্রোন। 

১৬। সদরজষিন ষলাংক প্রকল্প/কি িসূচীর সাদে সিন্বয় সািন। 

১৭। কৃষি সাংষিি ষবষিন্ন প্রষতষ্ঠাদনর সাদে সিন্বয় সািন। 

১৮। জাতীয় বীজ সবাদড ির অনুদিােদনর ষনষিদি নতুন বীদজর িাঠ মূল্যায়দন বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদক সহায়তা প্রোন। 

১৯। ষবষিন্ন িসদলর বীজ উৎপােদনর ষনষিি লক্ষযিাত্রা ষনি িারদন এবাং উৎপাষেত বীজ ষবতরদণ ষবএষডষসদক সহায়তা প্রোন। 

২০। িাদ্যশে সাংগ্রদহর ষনষিদি মূল্য ষনি িারদণ ষবষিন্ন িসদলর উৎপােন িরচ ষনরূপন কদর িন্ত্রণালয়দক সহায়তা প্রোন। 

পৃষ্ঠা ১৫ এর ৫ 



 



সসকশন-২ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাষিকার, কার্ িক্রি, কি িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযিাত্রাসমূহ 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 

strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূচদকর িান 

(Wight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযিাত্রা/ষনণ িায়ক ২০১৯-২০   (Rarget/Criteria 

Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২১-২২ 
২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অসািারণ 
অষত 

উিি 
উিি 

চলষত 

িান 

চলষত 

িাদনর 

ষনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

অঞ্চল এর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১। িসদলর 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা 

বৃষি 

৪৮ 

১.১ উদ্ভাষবত 

জাত এবাং 

প্রযুষক্তর 

সম্প্রসারণ 

১.১.১ প্রষশষক্ষত কৃিক সাংখ্যা ১৫ ৬৬০০০ ৬৮২০০ ৬৮৫০০ ৬১৬৫০ ৫৪৮০০ ৪৭৯৫০ ৪১১০০ ৬৮৭০০ ৬৯২০০ 

১.১.২ প্রষশষক্ষত কি িকতিা সাংখ্যা ৬ ১৯০০ ১৮৭৫ ১৮৭৫ ১৬৮৮ ১৫০০ ১৩১৩ ১১২৫ ১৮৮০ ১৮৮০ 

১.১.৩.ক. জনষপ্রয় জাত দ্বারা স্থাষপত 

প্রেশ িনী 
সাংখ্যা ৫ ১২০০০ ১১০০০ ১১০৫০ ৯৯৪৫ ৮৮৪০ ৭৭৩৫ ৬৬৩০ ১১১০০ ১১১৫০ 

১.১.৩.ি. নতুন উদ্ভাষবত জাত দ্বারা 

স্থাষপত প্রেশ িনী 
সাংখ্যা ৩ ৮০০০ ৭৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫০০০ ৫০০০ 

১.১.৪ সম্প্রসাষরত জাত ও প্রযুষক্ত সাংখ্যা ৩ ৭০০ ৬০০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬১০ ৬১০ 

১.১.৫ আদয়াষজত িাঠষেবস/চাষি 

র যালী  
সাংখ্যা ১ ৫০০ ৫৬০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬১০ ৬১৫ 

১..১.৬ কৃষি সিলা সাংখ্যা ১ ৪০ ৩৪ ৩৪ ৩১ ২৭ ২৪ ২০ ৩৪ ৩৪ 

১.১.৭ উদ্বুিকরণ ভ্রিণ সাংখ্যা ১ ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ৩৫ ৩৫ 

১.১.৮ আদয়াষজত 

সসষিনার/ওয়াকিসপ 
সাংখ্যা ১ ৩৫ ৩৪ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ৫ ৫ 

১.২ কৃষি ষবিদয় 

ই-তথ্য সসবা 

প্রোন 

১.২.১ গঠিত কৃিক গ্রুপ/ ক্লাব সাংখ্যা ১ ৬৫০ ৮৩৫ ৮৫০ ৭৬৫ ৬৮০ ৫৯৫ ৫১০ ৮৫৫ ৮৬০ 

১.২.২ ইউষনয়ন পর্ িাদয় অনলাইন 

সসবা চালুকৃত 
সাংখ্যা ০ ১৪০ ১৫০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১.৩ িাদ্যিান ও 

পুষি ষবিয় সিা 

ও কি িশালার 

িােদি 

সদচতনতা বৃষি 

১.৩.১ প্রষশষক্ষত ব্যষক্ত/ কৃিক সাংখ্যা ২ ৩৬০০ ৭১৮০ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০ ৪০৫০ ৪১০০ 

১.৩.২ প্রষশষক্ষত কি িকতিা সাংখ্যা ২ ৭০০ ২৫০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০ 

১.৩.৩ আদয়াষজত সিা/ওয়াকিসপ সাংখ্যা ০ ১০০ ৪৬ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১.৩.৪ িল ও সবষজর উৎপাষেত 

চারা /কলি  
সাংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১.৪ ষনরাপে 

িসল ব্যবস্থাপনা 

১.৪.১ IPM ও ICM ষবিদয় 

প্রষশষক্ষত কৃিক 
সাংখ্যা ২ ১৩০০০ ১৬৪১৫ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১০১০০ ১০২০০ 

১.৪.২ প্রষশষক্ষত কি িকতিা সাংখ্যা ২ ৩৫০ ২৮০ ২৪২ ২১৮ ১৯৪ ১৬৯ ১৪৫ ২৫০ ২৫০ 

১.৫ ক্ষষতকারক 

রাসায়ষনক দ্রব্য 

১.৫.১ আদয়াষজত সিা সাংখ্যা ১ ১৫০ ১৬০ ২০৭ ১৫০ ১৬৬ ১৪৫ ১২৪ ১৫৫ ১৬০ 

১.৫.২ মুষদ্রত সপাস্টার/ষলিদলট 

(সপাকা/দরাগ বালাই েিন সাংক্রান্ত) 
সাংখ্যা ২ ৩০০০০ ৪৭৫০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৪০০০ ২১০০০ ১৮০০০ ৩০৩০০ ৩০৫০০ 

    পৃষ্ঠা ১৫ এর ৬ 
       



সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 

strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূচদকর িান 

(Wight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযিাত্রা/ষনণ িায়ক ২০১৯-২০   (Rarget/Criteria 

Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২১-২২ 
২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অসািারণ 
অষত 

উিি 
উিি 

চলষত 

িান 

চলষত 

িাদনর 

ষনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২। কৃষি 

উপকরদণর 

সহজলিযতা ও 

সরবরাহ বৃষি 

করণ 

১৯ 

২.১ ষিষি 

প্রতযাষয়ত ও 

িানদঘাষিত বীজ 

উৎপােন, 

সাংরক্ষণ এবাং 

ষবতরণ 

২.১.১ কৃিক পর্ িাদয় উৎপাষেত িান বীজ সি.টন ২ ৫০০০ ৭২৮ ৫৬০০ ৫০৪০ ৪৪৮০ ৩৯২০ ৩৩৬০ ৫৬৫০ ৫৭০০ 

২.১.১ কৃিক পর্ িাদয় উৎপাষেত গি বীজ সি.টন ২ ২০০ ২৭৫ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩১০ ৩২০ 

২.১.২ কৃিক পর্ িাদয় উৎপাষেত িসলা 

বীজ 
সি.টন ৩ ২০০ ০ ৬৭৩ ৬০৬ ৫৩৮ ৪৭১ ৪০৪ ৬৭৪ ৬৭৪ 

২.১.৩ কৃিক পর্ িাদয় উৎপাষেত ডাল বীজ সি.টন ২ ৭৫ ১২০ ১২৫ ১১৩ ১০০ ৮৮ ৭৫ ১৩০ ১৩৫ 

২.১.৪ কৃিক পর্ িাদয় উৎপাষেত সতল বীজ সি.টন ১ ৯০ ১১৫ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১২৫ 

২.১.৫ ষবতরণকৃত ষিষি বীজ সি.টন ১ ১৩০০ ১৩০০ ১২০০ ১০৮০ ৯৬০ ৮৪০ ৭২০ ১২০০ ১২০০ 

২.২ লবণাক্ততা, 

িরা, তাপ এবাং 

জলািগ্নতা 

২.২.১ প্রষতকূলতাসহনশীল জাদতর 

ষবতরণকৃত বীজ 
সি.টন ১ ৩০ ৩৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 

২.৩ কৃষি 

র্ন্ত্রপাষত সাংগ্রহ 

এবাং এর 

সহজলিযতা বৃষি 

২.৩.১ উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত 

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার 
সাংখ্যা ১ ০ ০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

২.৩.২ উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত 

পাওয়ার সেসার 
সাংখ্যা ১ ২৮ ২৯ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২২ 

২.৩.৩ উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত 

ষরপার 
সাংখ্যা ১ ৩৫ ১৩ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ১৩ ২৫ ৩০ 

২.৩.৪ উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত 

ফুটপাম্প 
সাংখ্যা ২ ০ ৯ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৮০ 

২.৩.৫ উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত 

ষসডার 
সাংখ্যা ১ ৩৫ ৩ ১৬ ১৪ ১৩ ১১ ১০ ১৬ ২০ 

২.৩.৬ উন্নয়ন সহায়তায় সরবরাহকৃত 

কম্বাইন হারদিস্টর 
সাংখ্যা ১ ৯ ৪ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২ 

৩। কৃষি ভূসম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

১৩ 

৩.১ জজব সার, 

সবুজ সার ও 

জীবানু সাদরর 

ব্যবহার 

জনষপ্রয়করণ 

৩.১.১ প্রষশষক্ষত কৃিক সাংখ্যা ৪ ৫৫০০ ৫০০০ ৫২০০ ৪৬৮০ ৪১৬০ ৩৬৪০ ৩১২০ ৫২৫০ ৫৩০০ 

৩.১.২ স্থাষপত কদম্পাস্ট সাংখ্যা ২ ১৭০০০ ১৮০০০ ১৮৫০০ ১৬৬৫০ ১৪৮০০ ১২৯৫০ ১১১০০ ১৮৫০০ ১৮৮০০ 

৩.১.৩ িাষি ি কদম্পাস্ট সাংখ্যা ২ ১০০০ ১২০০ ১২৫০ ১১২৫ ১০০০ ৮৭৫ ৭৫০ ১৩০০ ১৩৫০ 

৩.১.৪ িািারজাতসার স্তুপ সাংখ্যা ২ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৮৪০০ ১৬৫৬০ ১৪৭২০ ১২৮৮০ ১১০৪০ ১৮৫০০ ১৮৭০০ 

৩.১.৫ উৎপাষেত কদম্পাস্ট/ িাষি ি 

কদম্পাস্ট/ িািারজাতসাদরর পষরিাণ 
সি.টন ২ ৫২০০০ ৫০০০০ ২৭৫০০ ২৪৭৫০ ২২০০০ ১৯২৫০ ১৬৫০০ ২৮০০০ ২৮৫০০ 

৩.১.৬ স্থাষপত সবুজ সার প্রেশ িনী সাংখ্যা ১ ৯০০ ১০০০ ১১০০ ৯৯০ ৮৮০ ৭৭০ ৬৬০ ১১৫০ ১২০০ 

    
পৃষ্ঠা ১৫ এর ৭ 

      



 

 

 

পৃষ্ঠা ১৫ এর ৮



 

 

 

পৃষ্ঠা ১৫ এর ৯



 

 

 

চুক্তি স্বাক্ষর 

 

 

 

আক্তি, অক্তিক্তরি পক্তরচালক , কৃক্তি সম্প্রসারণ অক্তিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী, পক্তরচালক, সররজক্তিন উইং, কৃক্তি 

সম্প্রসারণ অক্তিদপ্তর, খািারবাক্তি, ঢাকা এর ক্তনকট অঙ্গীকার করক্তি যে, এই চুক্তিরি বক্তণ িি ফলাফল অজিরন সরচষ্ট 

থাকব।   

 

 

 

আক্তি, পক্তরচালক, সররজক্তিন উইং, কৃক্তি সম্প্রসারণ অক্তিদপ্তর, খািারবাক্তি, ঢাকা অক্তিক্তরি পক্তরচালক , কৃক্তি সম্প্রসারণ 

অক্তিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী, এর ক্তনকট অঙ্গীকার করক্তি যে, এই চুক্তিরি বক্তণ িি ফলাফল অজিরন প্ররয়াজনীয় 

সহরোক্তিিা প্রদান করব। 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা ১৫ এর ১০ 

 



 

সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দ সাংদক্ষপ  (Acronyms) 

 

ক্র.নাং শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) ষববরণ 

১ ষডএই ষডপাট িদিন্ট অব এষগ্রকালচারাল এক্সদটনশন 

২ এআইএস এষগ্রকালচার ইনিরদিশন সাষিিস 

৩ ষবআরআরআই বাাংলাদেশ রাইস ষরসাচ ি ইনষস্টটিউট 

৪ ক্তবএআরআই বাংলারদশ এক্তিকালচারাল ক্তরসাচ ি ইনক্তিটিউট 

৫ ক্তবএক্তিক্তস বাংলারদশ এক্তিকালচারাল যিরেলপরিন্ট করপ িাররশন 

৬ ক্তবরজআরআই বাংলারদশ জুট ক্তরসাচ ি ইনক্তিটিউট 

৭ এসআরক্তিআই সরয়ল ক্তররসারস িস  যিরেলপরিন্ট ইনক্তিটিউট 

৮ এসক্তসএ সীি সাটি িক্তফরকশন এক্তজন্সী 

৯ ক্তবনা বাংলারদশ ইনক্তিটিউট অব ক্তনউক্তিয়ার এক্তিকালচার 

১০ ক্তবএইউ বাংলারদশ এক্তিকালচারাল ইউক্তনোক্তস িটি 

১১ ক্তিএএি ক্তিপাট িরিন্ট অব এক্তিকালচারাল িারকিটিং 

১২ ক্তবএিক্তিএ বররন্দ্র িালটিপারপাস ি যিরেলপরিন্ট অথক্তরটি 

১৩ নাটা জািীয় কৃক্তি প্রক্তশক্ষণ একারিিী 

১৪ ক্তবএআরক্তস বাংলারদশ কৃক্তি িরবিণা কাউক্তন্সল 

১৫ এনএআরএস জািীয় কৃক্তি িরবিণা ক্তসরষ্টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা ১৫ এর  ১১ 



 



সংরোজনী-২: কি িসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/ক্তবোি/সংস্থা/উইং এর এবং পক্তরিাপ পদ্ধক্তি এর ক্তববরণঃ 

ক্র.নং কাে িক্রি কি িসম্পাদন সুচকসমূহ ক্তববরণ 
বাস্তবায়নকারী 

ইউক্তনট/প্রকল্প 
পক্তরিাপ পদ্ধক্তি এবং উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

িন্তব্য 

১ 

১. উদ্ভাক্তবি 

প্রযুক্তি কৃিক 

পে িারয় সম্প্রসারণ 

১.১ প্রক্তশক্তক্ষি কৃিক 
উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তি সম্প্রসাররণ িাঠ পে িারয় সম্প্রসারণ কি িকিিা, 

িাঠ কিী কৃিক ও অন্যান্য সুক্তবিারোিীরদর প্রক্তশক্ষণ প্রদান 

িাঠ পে িারয়র সকল যজলা ও 

উপরজলা পে িারয়র দপ্তর, 

সকল প্রকল্পও কি িসুক্তচসমুহ 

িাঠ পোরয়র সকল যজলা উপরজলার 

অিিক্তি প্রক্তিরবদন, সকল প্রকল্প ও 

কি িসূক্তচসমুরহর িাক্তসক, ত্রত্র-িাক্তসক, 

অি িবাক্তি িক অিিক্তি প্রক্তিরবদন ও 

বাক্তি িক চুিান্ত প্রক্তিরবদন, সরজক্তিরন 

পক্তরদশ িন 

ও িক্তনটক্তরং প্রক্তিরবদন। 

 

১.২ প্রক্তশক্তক্ষি কি িকিিা/এসএএও সহ 
উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তির উপর সম্প্রসারণ কিীরদর ক্তবক্তেন্ন যিয়ারদ 

প্রক্তশক্ষণ প্রদান 

১.৩.ক. জনক্তপ্রয় জাি দ্বারা স্থাক্তপি 

প্রদশনী উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তি সম্প্রসাররণ িাঠ পে িারয় চািাবাদ যকৌশল, 

প্রযুক্তির ব্যবহার ও ফলাফল প্রদশ িনী স্থাপন ১.৩.খ. নতুন উদ্ভাক্তবি জাি দ্বারা 

স্থাক্তপি প্রদশনী 

১.৪ সম্প্রসাক্তরি জাি ও প্রযুক্তি 

িাঠ পে িারয়র সব িরশি উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তি সম্প্রসাররণ সম্পসারণ 

কিী, কৃিকরদর প্রক্তশক্ষন প্রদান, প্রদশ িনী স্থাপন, িরবিণা 

প্রক্তিষ্ঠান যথরক গৃক্তহি সম্প্রসারণ কাে িক্রি বাস্তবায়রন সহায়িা 

প্রদান। 

১.৫ আরয়াক্তজি িাঠ ক্তদবস/চািী 

র যালী 

আধুক্তনক কৃক্তি প্রযুক্তি ও জাি সম্পরকি অবক্তহি কররি যজলা ও 

উপরজলা পে িারয় িাঠ ক্তদবস/চািী র যালী আরয়াজন। 

১.৬ কৃক্তি যিলা 
আধুক্তনক কৃক্তি প্রযুক্তি ও জাি সম্পরকি অবক্তহি কররি যজলা ও 

উপরজলা পে িারয় কৃক্তি যিলার আরয়াজন। 

১.৭ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রিন 

আধুক্তনক কৃক্তি প্রযুক্তি ও জাি ব্যবহাররর িাধ্যরি সফল 

কৃিরকর সাফল্য সররজক্তিরন পক্তরদশ িন এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণ 

কৃিকরক উৎসাক্তহিকরণ। 

১.৮ আরয়াক্তজি যসক্তিনার/ওয়াকিশপ 
উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তি সম্প্রসাররণ কি িশালা ও যসক্তিনার আরয়াজন 

করর উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তি সম্পরকি অক্তহিকরণ। 

২ 

 

 

২. িরবিণা 

প্রক্তিষ্ঠারনর সারথ 

সিম্বয় 

যজারদারকরণ 

২.১ এনএটিক্তসক্তস (NATCC) সো 

অনুক্তষ্ঠি 

ক্তবএআরক্তস-ক্তিএই যেৌথ উরযারি এনএটিক্তসক্তসস এর ক্তনয়ক্তিি 

সোর িাধ্যরি িরবিণা প্রক্তিষ্ঠারনর সব িরশি উদ্ভাক্তবি প্রযুি 

সম্পরকি জানা এবং প্রযুক্তি সংিহ করা। 

ক্তবএআরক্তস, ক্তিএই এবং 

এনএআরএস (NARS) 

ভুি সকল িরবিণা প্রক্তিষ্ঠান। 

এনএটিক্তসক্তস(NATCC) সব িরশি 

উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তি সম্পরকি উপস্থাপন 

এবং প্রযুক্তির িাক্তলকা প্রকাশ। 

২.২ সব িরশি উদ্ভাক্তবি জাি ও প্রযুক্তি 

সম্প্রসাক্তরি 

িাঠ পে িারয়র সব িরশি উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তি সম্প্রসাররণ সম্পসারণ 

কিী, কৃিকরদর প্রক্তশক্ষন প্রদান, প্রদশ িনী স্থাপন, িরবিণা 

প্রক্তিষ্ঠান যথরক গৃক্তহি সম্প্রসারণ কাে িক্রি বাস্তবায়রন সহায়িা 

প্রদান 

িাঠ পে িারয় সকল যজলা ও 

উপরজলা পে িারয়র 

দপ্তর/সকল প্রকল্প ও 

কি িসুক্তচসমুহ, িরবিনা 

প্রক্তিষ্ঠান 

িাঠ পে িারয়র সকর যজলা উপরজলা 

অিিক্তি প্রক্তিরবদন, সকল প্রকল্প ও 

কি িসূক্তচসমুরহর প্রক্তিরবদন 

নএএটিক্তসক্তস সোয় িরবিনা প্রক্তিষ্ঠান 

কর্তিক প্রক্তিরবদন উপস্থাপন 

সররজক্তিন পক্তরদশ িন ও িক্তনটক্তরং 

প্রক্তিরবদন। 
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ক্র.নং কাে িক্রি কি িসম্পাদন সুচকসমূহ ক্তববরণ বাস্তবায়নকারী ইউক্তনট/প্রকল্প 
পক্তরিাপ পদ্ধক্তি এবং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

িন্তব্য 

৩ 

৩. কৃক্তি ক্তবিরয় 

ই- িথ্য যসবা 

প্রদান 

৩.১ িঠিি কৃিক গ্রুপ/িাব  কৃিকরদল িঠরনর িাধ্যরি কৃক্তি 

প্রযুক্তিিি জ্ঞান ও দক্ষিা বৃক্তদ্ধকরণ। 

   

৪ 

৪. খাযিান ও 

পুক্তষ্ট ক্তবিয় সো 

ও কি িশালার 

িাধ্যরি 

সরচিনিা বৃক্তদ্ধ 

৪.১ প্রক্তশক্তক্ষি ব্যক্তি/কৃিক খাযিান ও পুক্তষ্ট সম্পরকি সরচিনা বািারি 

প্রক্তশক্ষণ পদান, দলীয় আরলাচনা, উঠান ত্রবঠক 

করা ইিযাক্তদ। 

৪.২ প্রক্তশক্তক্ষি কি িকিিা/saao 
উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তির উপর সম্প্রসারণ কিীরদর 

ক্তবক্তেন্ন যিয়ারদ প্রক্তশক্ষণ প্রদান 

িাঠ পে িারয়র সকল যজলা ও উপরজলা 

পে িারয়র দপ্তর, সকর প্রকল্প, কি িসূক্তচসুহ, 

জািীয় কৃক্তি প্রক্তশক্ষণ একারিিী 

(NATA) ক্তবক্তেন্ন িরবিণা প্রক্তিষ্ঠান। 

িাঠ পে িারয়র সকর যজলা 

উপরজলা অিিক্তি প্রক্তিরবদন, 

সকল প্রকল্প ও কি িসূক্তচসমুরহর 

প্রক্তিরবদন নএএটিক্তসক্তস সোয় 

উপস্থাক্তপি প্রক্তিরবদন। 

৪.৩ অরয়াক্তজি সো/ওয়াকিশপ খাযিান ও পুক্তষ্ট ক্তবিয় সো ও কি িশালার 

িাধ্যরি সরচিনিা বৃক্তদ্ধ ও অবক্তহিকরন। 

৪.৪ ফল ও সব্জীর উৎপাক্তদি চারা/কলি চাক্তি ও হটি িকালচার যসন্টার সমূরহ চারা কলাি 

উৎপাদন। 

ব্যক্তিিি ও বাক্তনক্তজযক নাস িাক্তর ও 

হটি িকালচার যসন্টারসমূহ। 

৫ 

৫. ক্তনরাপদ 

ফসল 

ব্যবস্থাপনা

  

    

৫.২  IPM ও ICM ক্তবিরয় 

প্রক্তশক্তক্ষি কৃিক 

ক্তনরাপদ ফসল উৎপাদরন আিহী কৃিকরদর 

প্রক্তশক্ষন 

িাঠ পে িারয়র যজলা ও উপরজলা পে িারয়র 

দপ্তর। 

িাঠ পোরয়র সকল যজলা 

উপরজলার অিিক্তি প্রক্তিরবদন। 

৫.৩ প্রক্তশক্তক্ষি কি িকিিা/ saap উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তির উপর সম্প্রসারণ কিীরদর 

ক্তবক্তেন্ন যিয়ারদ প্রক্তশক্ষণ প্রদান 

িাঠ পে িারয়র যজলা ও উপরজলা পে িারয়র 

দপ্তর, সকল প্রকল্পও কি িসুক্তচসমুহ 

িাঠ পোরয়র সকল যজলা 

উপরজলার অিিক্তি প্রক্তিরবদন, 

সরজক্তিরন পক্তরদশ িনও 

িক্তনটক্তরং প্রক্তিরবদন। 

 

৬ 
৬. ক্ষক্তিকারক 

রাসায়ক্তনক দ্রব্য 

৬.১ আরয়াক্তজি সো ক্ষক্তিকারক রাসায়ক্তনক ক্তবক্তেন্ন দ্রবাক্তদ সম্পরকি 

অবক্তহি করন। 

িাঠ পে িারয়র যজলা ও উপরজলা পে িারয়র 

দপ্তরসমুহ 

িাঠ পোরয়র সকল যজলা 

উপরজলার অিিক্তি প্রক্তিরবদন, 

সরজক্তিরন পক্তরদশ িনও 

িক্তনটক্তরং প্রক্তিরবদন। 

  

৬.২ মূক্তদ্রি যপািার/ক্তলফরলট (িাক্তসক 

কৃক্তি করনীয় ও যপাকা/যরাি বালাই 

দিন সংক্রান্ত) 

ক্ষক্তিকারক রাসায়ক্তনক ক্তবক্তেন্ন দ্রবাক্তদ সম্পরকি 

অবক্তহিকরন ও সরচিনিা বৃক্তদ্ধ করন। 

৭ 

৭.  ক্তেক্তত্ত 

প্রিযাক্তয়ি ও 

িানর াক্তিি 

বীজ উৎপাদন, 

সংরক্ষণ এবং 

ক্তবিরণ 

৭.১ কৃিক পে িারয় উৎপাক্তদি িান বীজ উদ্ভাক্তবি নতুন জাি সম্প্রসাররণ প্রদশনী স্থাপন 

কররি ক্তেক্তত্ত বীজ ক্তবিরন এবং িান য াক্তিি 

বীজ ক্তবিরন 

িাঠ পে িারয়র যজলা ও উপরজলা পে িারয়র 

দপ্তরসমুহ, ক্তবএক্তিক্তস, ক্তি,ক্তবএআরআই 

িাঠ পোরয়র সকল যজলা 

উপরজলার অিিক্তি প্রক্তিরবদন 

ও ক্তি, ক্তবএআরআই, 

ক্তবএক্তিক্তস‘র প্রক্তিরবদন। 

৭.২ কৃিক পে িারয় উৎপাক্তদি িি বীজ 

৭.৩ কৃিক পে িারয় উৎপাক্তদি িাল বীজ 

৭.৪ কৃিক পে িারয় উৎপাক্তদি যিল বীজ 

৭.৫ কৃিক পে িারয় উৎপাক্তদি িসলা 

বীজ 
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ক্র.নং কাে িক্রি কি িসম্পাদন সুচকসমূহ ক্তববরণ বাস্তবায়নকারী ইউক্তনট/প্রকল্প 
পক্তরিাপ পদ্ধক্তি এবং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ 

িন্তব্য 

৮ 

৯. কৃক্তি 

েন্ত্রপাক্তি সংিহ 

এবং এর 

সহজলেযিা 

বৃক্তদ্ধ 

 

  

৯.১ উন্নয়ন সহায়িায় সরবরাহকৃি 

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার 

ক্তবক্তেন্ন প্রকল্প ও প্ররনাদণা/েতুিক্তক মুরল্য সরবরাহ 

ও সহক্তজকরন। 

িাঠ পে িারয় সকল উপরজলা, যজলা ও  

ক্তবক্তেন্ন প্রকল্প/কি িসুক্তচ সমূহ 

িাঠ পে িারয় সকল উপরজলার, 

যজলা ও অঞ্চরলর  

প্রক্তিরবদন,ও প্রকল্প সমুরহর 

প্রক্তিরবদন 

 

৯.২ উন্নয়ন সহায়িায় সরবরাহকৃি 

পাওয়ার যেসার 

৯.৩ উন্নয়ন সহায়িায় সরবরাহকৃি 

ক্তরপার 

৯.৪ উন্নয়ন সহায়িায় সরবরাহকৃি 

ফুটপাম্প 

৯.৫ উন্নয়ন সহায়িায় সরবরাহকৃি 

ক্তসিার 

৯.৬ উন্নয়ন সহায়িায় সরবরাহকৃি 

কম্বাইন হাররেির 

১০ 

১০. ত্রজব সার, 

সবুজ সার ও 

জীবানু সাররর 

ব্যবহার 

জনক্তপ্রয়করণ 

১০.১ প্রক্তশক্তক্ষি কৃিক ত্রজব সার, সবুজ সার উৎপাদন ও ব্যবহার এবং 

োক্তি ি করম্পাষ্ট সার ব্যবহার সম্পরকি কৃিকরদর 

প্রক্তশক্ষণ প্রদান 

িাঠ পে িারয় সকল যজলা উপরজলা পে িারয়র 

দপ্তর, সকল প্রকল্প ও কি িসুক্তচ নাটা ও 

িরবিণা প্রক্তিষ্ঠান 

িাঠ পে িারয় সকল যজলা 

উপরজলার প্রক্তিরবদন, প্রকল্প ও 

কি িসুক্তচসমুরহর প্রক্তিরবদন 

১০.২ স্থাক্তপি করম্পাি/ োক্তি ি 

করম্পাি/ খািারজাি সার স্তুপ 

ত্রজব সার উৎপাদন ও ব্যবহার কৃিকরদর বসি 

ক্তেটায় করম্পাষ্ট স্তুপ স্থাপন করা। 

িাঠ পে িারয় সকল যজলা উপরজলা পে িারয়র 

দঢ়প্তর, সকল প্রকল্প ও কি িসুক্তচ 

িাঠ পে িারয় সকল যজলা 

উপরজলার প্রক্তিরবদন, প্রকল্প ও 

কি িসুক্তচসমুরহর প্রক্তিরবদন 

 

১০.৩ উৎপাক্তদি করম্পাি/ োক্তি ি 

করম্পাি/ খািারজাি সাররর পক্তরিান 

িাটির স্থাস্থয রক্ষায় যকরচা সার জনক্তপ্রয় কররি 

োক্তি ি করম্পাষ্ট স্তুপ স্থাপন করা 

১০.৪ স্থাক্তপি সবুজ সার প্রদশ িনী সবুজ সার উৎপাদন ও ব্যবহার বৃক্তদ্ধর লরক্ষয 

যবার িান কিিরনর পর সবুজ সার ক্তহরসরব ত্রিঞ্চা 

চাি করা 
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সংরোজনী-৩ 

কি িসম্পাদন লক্ষযিাত্রা অজিরনর যক্ষরত্র িাঠ পোরয়র অন্যান্য কাে িালরয়র ক্তনকট সুক্তনক্তদষ্ট চাক্তহদা 

প্রক্তিষ্ঠারনর নাি সংক্তিষ্ট কাে িক্রি কি িসম্পাদন সূচক 
উি প্রক্তিষ্ঠারনর ক্তনকট 

চাক্তহদা/প্রিযাশা 
চাক্তহদা/প্রিযাশার যেৌক্তিকিা 

প্রিযাশা পূরণ না হরল 

সম্ভাব্য প্রোব 

নাটা(NATA) ক্তবএআরআই, 

ক্তবআরআরআই, এসক্তসএ 

২.১.১ প্রক্তশক্তক্ষি সম্প্রসারণ 

কিী 

উদ্ভাক্তবি আধুক্তনক প্রযুক্তি উপর 

সম্প্রসারণ কিীরদর প্রক্তশক্ষণ প্রদান 

৫০% 

নাটা ক্তবক্তেন্ন ক্তবিরয় প্রক্তশক্ষন ও প্রক্তিরবদন প্রদান 

করর , ক্তবএআরআই, এসক্তসএ ও ক্তবআরআরআই 

উদ্ভাক্তবি প্রযুক্তির সম্প্রসাররণর প্রক্তশক্ষণ প্রদান 

করর 

প্রযুক্তি সম্প্রসারণসহ 

ফসরলর উৎপাদন 

ব্যবহি হরব। 

 ক্তবআরআরআই 

ক্তবএআরআই, ক্তবনা 

১.১.২ স্থাক্তপি প্রদশ িনী 

সিরয়ািরোিী ও সঠিক প্রযুক্তি 

প্রদান 

৫০% 

িরবিণা প্রক্তিষ্ঠারনর উদ্ভাক্তবি জাি ও 

প্রযুক্তি ক্তিএই সম্প্রসারণ করর। 

ক্তবএক্তিক্তস 

চাক্তহদা অনুোয়ী ক্তেক্তত্ত বীজ 

সরবরাহ 

৫০% 

প্রদশ িনী স্থাপরনর জন্য ক্তবএক্তিক্তস ক্তেক্তত্ত 

বীজ সরবরাহ করর 

ক্তবএক্তিক্তস 

৩.১.১ ক্তবিরণকৃি 

িানসম্পন্ন বীজ  

সিয়িি চাক্তহদা অনুোয়ী 

িানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ 

৭০% 

ক্তবএক্তিক্তস উদ্ভাক্তবি জারির বীজ বি িন 

করর সরবরাহ করর। 

ক্তবএআরক্তস 

১.২.১ এনএটিক্তসক্তস 

(NATCC) এর 

অনুক্তষ্ঠি সো 

ক্তবএআরক্তস-ক্তিএই যেৌথোরব 

এনএটিক্তসক্তস সো করর িরবিনা 

সম্প্রসারণ সিন্বয় সািন 

৫০% 

ক্তবএআরক্তস সকল িরবিণা প্রক্তিষ্ঠারনর 

সিন্বয়কারী ক্তহসারব কাজ করর। 

 

পৃষ্ঠা ১৫ এর ১৫ 

 

 


