
 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

 

অষতষরক্ত পষরচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী 

এবাং 

পষরচালক, সদরজষিন উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ঢাকা এর িদে স্বাক্ষষরত 
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উপক্রিষনকা (Preamble) 

 

 

 

 

সরকাষর দপ্তরসমূদহ প্রাষতষ্ঠাষনক েক্ষতা বৃষদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবষেষহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার ষনষিতকরদণর িােদি  রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবােদনর লদক্ষয- 

 

 

 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর এর আওতািীন  

অষতষরক্ত পষরচালক, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী 

এবাং 

  পষরচালক সদরজষিন উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খািারবাষি, ঢাকা 

এর িদে ২০২০ সাদলর জুলাই িাদসর  ১৩  তাষরদখ এই  

বাষি িক কি িসম্পােন চুষক্ত স্বাক্ষষরত হল।  

এই চুষক্তদত স্বাক্ষরকারী উিে পক্ষ ষনদেষলষখত ষবিেসমূদহ সম্মত হদলনঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা ১৬ এর ৩ 



 

কি িসম্পােদনর সাষব িক ষচত্র (Overview Performance) 

সাম্প্রষতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 

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

র্মুনা, আত্রাই, বিাল,বারনই,পুনিিবা ও সুষবস্তৃত চলনষবল ষবদিৌত কৃষির অবাষরত ষললাভূষি রাজশাহী অঞ্চল। িসদলর সর্িন বহুমুষখতা রদেদছ সতিষন 

রদেদছ উচ্চ িলনশীলতা। আধুষনক কৃষি কলাদকৌশল প্রবতিদনর সাদথ সাদথ এই অঞ্চল ষনজস্ব খাদ্য চাষহো পূরদনর পাশাপাষশ সারা সেদশর খাদ্য চাষহো 

পূরদন গুরুত্বপূণ ি ভুষিকা সরমে আেমে। ক্রিহ্রাসিান আিাবদ জষি সথদক ক্রিবি িিান জনদগাষষ্ঠর খাদ্য ও পুষষ্ট চাষহো পূরদণর লদক্ষয কৃষি সম্প্রসারণ 

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

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

হদেদছ ৯৭.১৮ লক্ষ সিঃটন এবাং ২০১৯-২০ অথ িবছদর সিাট খাদ্যশদের (চাল+গি+ভূট্টা) উৎপােন হদেদছ ৪১.৬২ লক্ষ সিঃটন। ২০১৭-১৮ অথ িবছদর 

খাদ্যশে উৎপােন হদেদছ ৩৬.৬১ লক্ষ সিঃটন র্া ২০১৭-১৮ অথ িবছদরর তুলনাে বৃষদ্ধ সপদেদছ ৫.০১ লক্ষ সিঃটন। খাদ্যশে উৎপােদন স্বোংসম্পূন িতা 

অজিদনর লদক্ষয ষবষিন্ন িসদলর আধুষনক ও ঘাত সষহঞ্চু জাত, পাষন সাশ্রেী প্রযুষক্ত, সূিি িাত্রাে সার ব্যবহার, পাষচ িাং, আধুষনক চািাবাে, গুটি ইউষরোর 

ব্যবহার বৃষদ্ধ, িানসম্পন্ন বীজ উৎপােন ও সাংরক্ষন  ও ব্যিহার, িাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষাে জজব ও সবুজ সার জতরী ও ব্যবহার বৃষদ্ধ ইতযাষে প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ 

সািল্য অষজিত হদেদছ। সিাট জনদগাষষ্ঠর প্রাে অদি িক নারীদক কৃষিদত সম্পৃক্তােদনর লদক্ষয ২৫% নারীসহ ষবগত ষতন বছদর প্রাে ১.৬০ লক্ষয 

কৃিক/কৃিাণীদক লাগসই ও সেকেই আধুষনক কৃবি প্রযুষক্তর উপর প্রষশক্ষণ প্রোন করা হদেদছ।  

সিো এবাং চযাদলঞ্জসমূহঃ 

সেদশ প্রষতবছর চািদর্াগ্য জষি হ্রাস পাওোে ক্রিবি িিান জনদগাষষ্ঠর ষবশাল খাদ্য ও পুষষ্ট চাষহো পুরণাদথ ি সটকসই িসল উৎপােন ষনষিতকরণ, 

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

জষির উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধ, ক্রপদজাষনাং, সসচ কাদর্ ি ভূ-গিিস্থ্ পাষনর ব্যবহার কষিদে ভূ-উপষরস্থ্ পাষনর েক্ষ ব্যবহার, সুিি িাত্রাে ও েক্ষিাদব সার সহ 

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

শষক্তশালীকরণ, কৃষিদত নারীর সম্পকৃ্তােন এবাং েক্ষতা বৃষদ্ধকরণ, সম্প্রসারণ কিীর েক্ষতা উন্নেন যুমগাপমর্াগী সর্ৌবিক সুমর্াগ সুবিধা বনবিতকরণ কে য 

পবরমিশ এবাং কৃিক/কৃিানীদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা বৃষদ্ধকরণ। 

িষবষ্যৎ পষরকল্পনাঃ 

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

উপদর্াগী কৃষি প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ; সসচ কাদর্ ি ভূ-উপষরস্থ্ ও বৃষষ্টর পাষনর েক্ষ ব্যবহার; চািী পর্ িাদে িানসম্পন্ন বীজ উৎপােন, সাংরক্ষণ ও ষবতরণ; 

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

সবষজজাতীে িসল অন্তভূ িক্ত কদর িসদলর বহুমুখীতা এবাং ষনষবিতা বৃষদ্ধ; “বাাংলা গ্যাপ” সুচনা এবাং বাস্তবােদনর িােদি ষনরাপে খাদ্য উৎপােন; 

সম্প্রসারণ কিীর প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা উন্নেন সুমর্াগ সুবিধা সর্ৌবিক করণ; কৃিক/কৃিাণীদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান বৃষদ্ধকরণ; দ্রুত প্রযুষক্ত ষবস্তাদর ই-

কৃষি প্রবতিন; খািার র্াষন্ত্রকীকরণ; শুদ্ধাচার সকৌশল প্রণেন ও বাস্তবােদনর িােদি আষথ িক ব্যবস্থ্াপনা উন্নেন। 

২০২০-২১ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহঃ 

• সম্প্রসারণ কার্ িক্রি সজারোরকরদনর িােদি ২০২০-২১ অথ িবছদর চাদলর সিাট উৎপােন ৩৩.৩০ লক্ষ সিঃটন র্ার িদে আউশ িান উৎপােন 

৫.০৭ লক্ষ সিঃটন (চাদল) এবাং সিাট খাদ্য শদের (চাল+গি+ভূট্টা) উৎপােন লক্ষযিাত্রা ৩৭.৪০ 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 স্থ্াপন। 

• কৃিক পর্ িাদে ইউষরো ও নন-ইউষরো সাদরর সুিি ব্যবহার বৃষদ্ধকরণ এবাং িসল আবাদে ৩০% জষিদত গুটি ইউষরোর ব্যবহার ষনষিতকরণ। 

• জষিদত জজব সার প্রদোগ উৎসাষহতকরদণ ৫২০০ জন কৃিকদক প্রষশক্ষণ প্রোন এবাং কৃিদকর বসত ষিটাে ১৮৫০০ টি  কদম্পাষ্ট সাদরর স্তুপ 

স্থ্াপন। 

• ৭৫% কৃিক/কৃিাণীমক গুনগত োমনর িীজ ব্যিহার ও ২০% কৃিক / কৃিাণীমক িীজ সশাধমন োধ্যমে ফেল উৎপাদমন উদু্বদ্ধ করণ। 
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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 বৃষদ্ধর 

িােদি িসদলর সটকসই উৎপােন ও উৎপােনশীলতা ষনষিতকরণ। 

১.৩: সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১। িসদলর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধ। 

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

৩। কৃষি উপকরদণর সহজলিযতা ও সরবরাহ বৃষদ্ধকরণ। 

৪। িাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষাে ব্যবস্থ্াপনার উন্নেন 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, উদ্ভুদ্ধকরণ ভ্রিন, কৃষি 

প্রযুষক্ত সিলা,  কি িশালা, সসষিনার ইতযাষে)। 

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

৩। সার ও সারজাতীে দ্রদব্যর ষনবন্ধন নবােন। 

৪। কৃষি গদবিণা প্রষতষ্ঠাদনর সাদথ সিন্বে সািন ও উদ্ভাষবত প্রযুষক্ত িাঠ পর্ িাদে সম্প্রসারণ । 

৫। কৃষি উপকরণ (সার ও বালাইনাশক) সরবরাহ ষনষিকতকরদণর লদক্ষয ষবষসআইষস অনুদিাষেত সার ষডলার ষনদোদগ সহােতা   

    প্রোন, খুচরা সার ষবদক্রতা ও বালাইনাশক ষডলার ষনদোগ প্রোন। 

৬।  িাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষাে জজব ও সুিিসার উৎপােন ও ব্যবহার বৃষদ্ধকরণ। 

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

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

৯।   সসচ এলাকা বৃষদ্ধ এবাং পাষন সাশ্রেী প্রযুু্ষক্ত ব্যবহাদর কৃিকদেরদক উৎসাষহতকরণ। 

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

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

১২। প্রাকৃষতক দুদর্ িাদগ িসদলর ক্ষেক্ষষত পুষিদে সনোর লদক্ষয কৃষি পুনব িাসন এবাং উৎপােদন উৎসাষহত করার জন্য প্রদনােনা  

      সহােতা প্রোন। 

১৩। শে ষবন্যাদস ডাল, সতল, িশলা ও সবজী জাতীে িসল অন্তভূ িষক্তর িােদি িসদলর বহুমুখীতা ও ষনষবিতা বৃষদ্ধকরণ। 

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

১৫। কৃষি ঋণ  প্রাষপ্তদত কৃিকদক সহােতা প্রোন। 

১৬। সদরজষিন ষলাংক প্রকল্প/কি িসূচীর সাদথ সিন্বে সািন। 

১৭। কৃষি সাংষিষ্ট ষবষিন্ন প্রষতষ্ঠাদনর সাদথ সিন্বে সািন। 

১৮। জাতীে বীজ সবাদড ির অনুদিােদনর ষনষিদি নতুন বীদজর িাঠ মূল্যােদন বীজ প্রতযেন এদজন্সীদক সহােতা প্রোন। 

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

২০। খাদ্যশে সাংগ্রদহর ষনষিদি মূল্য ষনি িারদণ ষবষিন্ন িসদলর উৎপােন খরচ ষনরূপন কদর িন্ত্রণালেদক সহােতা প্রোন। 
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‡mKkb-2 

wewfbœ Kvh©µ‡gi PzovšÍ djvdj/ cÖfve ( Outcome/ Impact) 

          

PzovšÍ djvdj/ cÖfve Kg©m¤úv`b m~PKmg~n GKK 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv 

2020-

21 

cÖ‡ÿcY wba©vwiZ jÿ¨gvÎv AR©‡bi †ÿ‡Î 

†hŠ_fv‡e `vwqZ¡cÖvß gš¿Yvjq/ 

wefvM/ ms¯’vmg~‡ni bvg 

DcvËÍm~Î 2018-

19 

2019-

20 
2021-2022 

2022-

2023 

dmj Drcv`‡b K…lK-K…lvYxi Ávb I `ÿZv e„w× cv‡e 1.1.1 cÖwkwÿZ K…lK/K…lvYx msL¨v (Rb) ৬৮২০০ ৬৮৫০০ ৯৭৮৫৭ ৯৮০৫৩ ৯৮১৫১ wWGB, wewfbœ M‡elYv cÖwZôvb 

Dc‡Rjv K…wl 

Awdm 

`ÿ KgKZ©v ˆZix n‡e| 1.1.2 cÖwkwÿZ Kg©KZ©v msL¨v (Rb) ১৮৭৫ ১৫৫০ ২২১৪ ২২১৯ ২২২১ wWGB, wewfbœ M‡elYv cÖwZôvb 

RbwcÖq RvZmg~n `ªæZ e„w× cv‡e| 
1.1.3 RbwcÖq RvZ Øviv ’̄vwcZ 

cÖ`k©bx 
msL¨v ১১০০০ ১১১০০ ১৫৮৫৭ ১৫৮৮৯ ১৫৯০৫ 

wWGB,weGwWwm I M‡elYv 

cÖwZôvb bZzb RvZmg~n `ªæZ e„w× cv‡e| 
1.1.4 bZzb RvZ Øviv ¯’vwcZ 

cÖ̀ k©bx(ivR¯^) 
msL¨v ৭৫০০ ৬৮৯৯ ৯৮৫৬ ৯৮৭৫ ৯৮৮৫ 

dm‡ji Avev` I Drcv`b e„w× cv‡e| 1.1.5 m¤úªmvwiZ RvZ I cÖhyw³ msL¨v ৬০০ ১৭৬৮ ২৫২৬ ২৫৩১ ২৫৩৩ 

K…l‡Ki gv‡S cÖ`k©bxi djvdj m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡e 1.1.6 gvV w`em/ Pvlx i¨vjx msL¨v ৫৬০ ৬৩২ ৯০৩ ৯০৫ ৯০৬ wWGB 

dm‡ji bZzb RvZ I cÖhyw³ m¤ú‡K© aviYv e„w× cv‡e| 1.1.7 K…wl †gjv msL¨v ৩৪ ৬ ৯ ৯ ৯ wWGB I †Rjv cÖkvmb 

miRwg‡b dm‡ji bZzb RvZ I cÖhyw³ m¤ú‡K© aviYv 

e„w× cv‡e| 
1.1.8 DØy×KiY ågY msL¨v ৩৫ ৪০ ৫৭ ৫৭ ৫৭ 

wWGB,weGwWwm I M‡elYv 

cÖwZôvb 

K…l‡Ki cywógvb I Avw_©K mg„w× jvf 
১.১.৯ emZevwo‡Z mewR cywó evMvb 

’̄vcb 
msL¨v ০ ৭৩৪০ ১০৪৮৬ ১০৫০৭ ১০৫১৭  

MÖæ‡ci gva¨‡g K…l‡Ki AwaKvi Av`v‡qi c_ mnR n‡e 1.2.1 MwVZ K…lK MÖæc/K¬ve msL¨v ৮৩৫ ১৪৫১ ২০৭৩ ২০৭৭ ২০৭৯ wWGB 

cÖwkwÿZ K…lK dmj Avev` I Drcv`‡b AwaK Kvh©Kix 

f‚wgKv cvj‡b mÿg 
1.3.1 cÖwkwÿZ e¨w³/ K…lK msL¨v ৭১৮০ ৫৮০৮ ৮২৯৭ ৮৩১৪ ৮৩২২ 

wWGB, GbwRI I M‡elYv 

cÖwZôvb 
`ÿ KgKZ©v ˆZix n‡e| 1.3.2 cÖwkwÿZ Kg©KZ©v msL¨v ২৫০ ২৪০ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৪ 

wewfbœ wel‡q KvwiMix wel‡q Av‡jvPbv, Ávbjvf I 

Av‡jvPbv 
1.3.3 Av‡qvwRZ mfv/ IqvK©kc msL¨v ৪৬ ৩২ ৪৬ ৪৬ ৪৬ 

wbivc` dmj Drcv`b e„w× cv‡e| 
1.4.1 AvBwcGg I AvBwmGg wel‡q 

cÖwkwÿZ K…lK 
msL¨v ১৬৪১৫ ৯১০০ ১১৭০০ ১৩০২৬ ১৩০৩৯ 

wWGB 

`ÿ KgKZ©v ˆZix n‡e| 1.4.2 cÖwkwÿZ Kg©KZ©v msL¨v ২৮০ ১৯৫ ২৭৯ ২৭৯ ২৭৯ 

wewfbœ wel‡q KvwiMix wel‡q Av‡jvPbv, Ávbjvf I 

Av‡jvPbv 
1.5.1 Av‡qvwRZ mfv msL¨v ১৬০ ১৭০ ২৪৩ ২৪৩ ২৪৪ 

wWGB- GAvvBGm 
wWGB- 

GAvvBGm 
AwaK msL¨K K…l‡Ki Kv‡Q K…wl welqK evZ©v †cŠQv‡bv 1.5.2 g yw`ªZ †cv÷vi/ wjd‡jU msL¨v ৪৭৫০০ ৩০০০০ ৪২৮৫৭ ৪২৯৪৩ ৪২৯৮৬ 

K…lK ch©v‡q ¸bMZ I gvbm¤§Z exR msiÿ‡Yi 

cvkvcvwk Drcv`b e„w× cv‡e| 

2.1.1 K…lK ch©v‡q Drcvw`Z Wvj, 

†Zj I gmjv exR 
‡g.Ub ২৩৫ ১৭১২ ২৪৪৫ ২৪৫১ ২৪৫৩ wWGB 

Dc‡Rjv K…wl 

Awdm 

K…lK ch©v‡q ¸bMZ I gvbm¤§Z avbexR msiÿ‡Yi 

cvkvcvwk Drcv`b e„w× cv‡e| 
২.১.2 কৃষক পর্ যায়ে উৎপাদিত ধান বীজ মে.টন ৭২৮ ৫৭০০ ৮১৪৩ ৮১৫৯ ৮১৬৭ wWGB 

K…lK ch©v‡q ¸bMZ I gvbm¤§Z MgexR msiÿ‡Yi 

cvkvcvwk Drcv`b e„w× cv‡e| 
২.১.3 কৃষক পর্ যায়ে উৎপাদিত গে বীজ 

মে.টন 
২৭৫ ৩২০ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ wWGB 
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‡mKkb-2 

wewfbœ Kvh©µ‡gi PzovšÍ djvdj/ cÖfve ( Outcome/ Impact) 

          

PzovšÍ djvdj/ cÖfve Kg©m¤úv`b m~PKmg~n GKK 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv 

2020-

21 

cÖ‡ÿcY wba©vwiZ jÿ¨gvÎv AR©‡bi †ÿ‡Î 

†hŠ_fv‡e `vwqZ¡cÖvß gš¿Yvjq/ 

wefvM/ ms¯’vmg~‡ni bvg 

DcvËÍm~Î 2018-

19 

2019-

20 
2021-2022 

2022-

2023 

  
2.2.1 Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z 

ivBm UªvÝcøv›Uvi 
msL¨v ০ ৪২ ২০ ২০ ২০ wWGB 

  
2.2.2 Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z 

cvIqvi †_ªmvi 
msL¨v ২৯ ১৮ ১০ ১০ ১০ wWGB 

avb KZ©‡Y kÖwgK msKU wbikb I Drcv`b LiP Kg n‡e 
2.2.3 Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z  

wicvi 
msL¨v ১৩ ১৩ ১০ ১০ ১০ wWGB 

  
2.2.4 Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z 

dzUcv¤ú 
msL¨v ৯ ৩০ ৩০ ২০ ২০ wWGB 

  
2.2.5 Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z 

wmWvi 
msL¨v ৩ ৩ ২০ ০ ০ wWGB 

avb KZ©‡Y kÖwgK msKU wbikb I Drcv`b LiP Kg n‡e 
2.2.6 Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z 

K¤^vBb nvi‡f÷vi 
msL¨v ৪ ১৪৩ ৩০ ৩০ ৩০ wWGB 

we`¨yrmvkÖqx I cwi‡ekm¤§Z 
2.3.1 ¯’vwcZ †mvjvi c¨v‡bjhy³ 

†mPhš¿ 
msL¨v ০ ০ ০ ০ ০  

  2.3.2 ¯’vwcZ †mvjvi cvZKyqv msL¨v ০ ০ ০ ০ ০   

‰Remvi Drcv`b I e¨env‡i K…l‡Ki `ÿZv e„w× 3.1.1 cÖwkwÿZ K…lK msL¨v(Rb) ৫০০০ ১০৫৩০ ১৫০৪৩ ১৫০৭৩ ১৫০৮৮ 

wWGB ¯’vwcZ K‡¤úv÷, fvwg©K‡¤úv÷ I meyR mvi wn‡m‡e 

ˆaÂvi e¨envi Rwg‡Z ˆRe c`v‡_©i cwigvY e„w× Ges 

gvwUi ¯̂v‡¯’i Dbœqb  

3.1.2 ¯’vwcZ K‡¤úvó ¯Íyc msL¨v ১৮০০০ ২২৫০০ ৩২১৪৩ ৩২২০৭ ৩২২৩৯ 

3.1.3 ¯’vwcZ fvwg© K‡¤úv÷ msL¨v ১২০০ ১৩৭৩ ১৯৬১ ১৯৬৫ ১৯৬৭ 

3.1.4 োোরজাত োর স্তুপ msL¨v ১৮০০০ ১৯৫০০ ২৭৮৫৭ ২৭৯১৩ ২৭৯৪১ 

3.1.5 Drcvw`Z fvwg© K‡¤úv‡÷i 

cwigvY 
‡g.Ub ৫০০০০ ৩০৩১৭ ৪৩৩১০ ৪৩৩৯৭ ৪৩৪৪০ 

3.1.6 ¯’vwcZ ˆaÂv cÖ`k©Yx (meyR mvi 

wnmv‡e) 
msL¨v ১০০০ ১৩৫০ ১৯২৯ ১৯৩২ ১৯৩২ 
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সসকশন-৩ 

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 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযিাত্রা/ষনণ িােক ২০২০-২১   (Rarget/Criteria 

Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপন  

(Projection

)  

2021-22 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

2022-23 
২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

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 

বৃষদ্ধ 

৪৮ 

১.১ উদ্ভাষবত 

জাত এবাং 

প্রযুষক্তর 

সম্প্রসারণ 

১.১.১ প্রষশষক্ষত কৃিক সাংখ্যা ১৭.০ ৬৮২০০ ৬৮৫০০ ৯৭৮৫৭ ৮৮০৭১ ৭৮২৮৬ ৬৮৫০০ ৫৮৭১৪ ৯৮০৫৩ ৯৮১৫১ 

১.১.২ প্রষশষক্ষত কি িকতিা/এসএএও সহ সাংখ্যা ৪.৫ ১৮৭৫ ১৫৫০ ২২১৪ ১৯৯৩ ১৭৭১ ১৫৫০ ১৩২৯ ২২১৯ ২২২১ 

১.১.৩.ক. জনষপ্রে জাত দ্বারা স্থ্াষপত প্রেশ িনী সাংখ্যা ১.০ ১১০০০ ১১১০০ ১৫৮৫৭ ১৪২৭১ ১২৬৮৬ ১১১০০ ৯৫১৪ ১৫৮৮৯ ১৫৯০৫ 

১.১.৩.খ. নতুন উদ্ভাষবত জাত দ্বারা স্থ্াষপত 

প্রেশ িনী 
সাংখ্যা ২.০ ৭৫০০ ৬৮৯৯ ৯৮৫৬ ৮৮৭০ ৭৮৮৫ ৬৮৯৯ ৫৯১৩ ৯৮৭৫ ৯৮৮৫ 

১.১.৪ সম্প্রসাষরত জাত ও প্রযুষক্ত সাংখ্যা ১.০ ৬০০ ১৭৬৮ ২৫২৬ ২২৭৩ ২০২১ ১৭৬৮ ১৫১৫ ২৫৩১ ২৫৩৩ 

১.১.৫ আদোষজত িাঠষেবস/চাষি র যালী  সাংখ্যা ০.৫ ৫৬০ ৬৩২ ৯০৩ ৮১৩ ৭২২ ৬৩২ ৫৪২ ৯০৫ ৯০৬ 

১..১.৬ কৃষি সিলা সাংখ্যা ০.৫ ৩৪ ৬ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৯ 

১.১.৭ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রিণ সাংখ্যা ০.৫ ৩৫ ৪০ ৫৭ ৫১ ৪৬ ৪০ ৩৪ ৫৭ ৫৭ 

১.১.৮ আদোষজত সসষিনার/ওোকিসপ সাংখ্যা ০.৫ ৩৪ ৪ ৬ ৫ ৫ ৪ ৩ ৬ ৬ 

১.১.৯ উদ্বুদ্ধকরদণর িােদি পাষরবাষরক পুষষ্ট 

বাগান 
সাংখ্যা ২.৫ ০ ৭৩৪০ ১০৪৮৬ ৯৪৩৭ ৮৩৮৯ ৭৩৪০ ৬২৯১ ১০৫০৭ ১০৫১৭ 

১.২ কৃষি ষবিদে 

ই-তথ্য সসবা 

প্রোন 

১.২.১ গঠিত কৃিক গ্রুপ/ ক্লাব সাংখ্যা ১ ৮৩৫ ১৪৫১ ২০৭৩ ১৮৬৬ ১৬৫৮ ১৪৫১ ১২৪৪ ২০৭৭ ২০৭৯ 

১.২.২ ইউষনেন পর্ িাদে অনলাইন সসবা চালুকৃত সাংখ্যা ০ ১৫০ ২৯৭ ৪২৪ ৩৮২ ৩৩৯ ২৯৭ ২৫৫ ৪২৫ ৪২৬ 

১.৩ খাদ্যিান ও 

পুষষ্ট ষবিে সিা 

ও কি িশালার 

িােদি 

সদচতনতা বৃষদ্ধ 

১.৩.১ প্রষশষক্ষত ব্যষক্ত/ কৃিক সাংখ্যা ২ ৭১৮০ ৫৮০৮ ৮২৯৭ ৭৪৬৭ ৬৬৩৮ ৫৮০৮ ৪৯৭৮ ৮৩১৪ ৮৩২২ 

১.৩.২ প্রষশষক্ষত কি িকতিা সাংখ্যা ২ ২৫০ ২৪০ ৩৪৩ ৩০৯ ২৭৪ ২৪০ ২০৬ ৩৪৪ ৩৪৪ 

১.৩.৩ আদোষজত সিা/ওোকিসপ সাংখ্যা ০ ৪৬ ৩২ ৪৬ ৪১ ৩৭ ৩২ ২৭ ৪৬ ৪৬ 

১.৩.৪ িল ও সবষজর উৎপাষেত চারা /কলি  সাংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১.৪ ষনরাপে 

িসল ব্যবস্থ্াপনা 

১.৪.১ IPM ও ICM ষবিদে প্রষশষক্ষত কৃিক সাংখ্যা ২ ১৬৪১৫ ৯১০০ ১৩০০০ ১১৭০০ ১০৪০০ ৯১০০ ৭৮০০ ১৩০২৬ ১৩০৩৯ 

১.৪.২ প্রষশষক্ষত কি িকতিা সাংখ্যা ২ ২৮০ ১৯৫ ২৭৯ ২৫১ ২২৩ ১৯৫ ১৬৭ ২৭৯ ২৭৯ 

১.৫ ক্ষষতকারক 

রাসােষনক দ্রব্য 

১.৫.১ আদোষজত সিা সাংখ্যা ১ ১৬০ ১৭০ ২৪৩ ১৫০ ১৯৪ ১৭০ ১৪৬ ২৪৩ ২৪৪ 

১.৫.২ মুষদ্রত সপাস্টার/ষলিদলট (সপাকা/দরাগ 

বালাই েিন সাংক্রান্ত) 
সাংখ্যা ২ ৪৭৫০০ ৩০০০০ ৪২৮৫৭ ৩৮৫৭১ ৩৪২৮৬ ৩০০০০ ২৫৭১৪ ৪২৯৪৩ ৪২৯৮৬ 

    
পৃষ্ঠা ১৬ এর ৮ 

       



সসকশন-৩ 

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 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযিাত্রা/ষনণ িােক ২০২০-২১   (Rarget/Criteria 

Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষপন  

(Projection

)  

2021-22 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

2022-23 
২০১৮-

১৯ 

২০১৯-

২০ 

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 

২। কৃষি 

উপকরদণর 

সহজলিযতা ও 

সরবরাহ বৃষদ্ধ 

করণ 

১৯ 

২.১ ষিষি 

প্রতযাষেত ও 

িানদঘাষিত বীজ 

উৎপােন, 

সাংরক্ষণ এবাং 

ষবতরণ 

২.১.১ কৃিক পর্ িাদে উৎপাষেত িান বীজ সি.টন ২ ৭২৮ ৫৭০০ ৮১৪৩ ৭৩২৯ ৬৫১৪ ৫৭০০ ৪৮৮৬ ৮১৫৯ ৮১৬৭ 

২.১.১ কৃিক পর্ িাদে উৎপাষেত গি বীজ সি.টন ২ ২৭৫ ৩২০ ৪৫৭ ৪১১ ৩৬৬ ৩২০ ২৭৪ ৪৫৮ ৪৫৯ 

২.১.২ কৃিক পর্ িাদে উৎপাষেত িসলা বীজ সি.টন ৩ ০ ৫৪৯ ৭৮৪ ৭০৬ ৬২৭ ৫৪৯ ৪৭১ ৭৮৬ ৭৮৭ 

২.১.৩ কৃিক পর্ িাদে উৎপাষেত ডাল বীজ সি.টন ২ ১২০ ৪৮৮ ৬৯৭ ৬২৭ ৫৫৮ ৪৮৮ ৪১৮ ৬৯৯ ৬৯৯ 

২.১.৪ কৃিক পর্ িাদে উৎপাষেত সতল বীজ সি.টন ১ ১১৫ ৬৭৫ ৯৬৪ ৮৬৮ ৭৭১ ৬৭৫ ৫৭৯ ৯৬৬ ৯৬৭ 

২.১.৫ ষবতরণকৃত ষিষি বীজ সি.টন ১ ১৩০০ ১৭৪ ২৪৯ ২২৪ ১৯৯ ১৭৪ ১৪৯ ২৪৯ ২৪৯ 

২.২ লবণাক্ততা, 

খরা, তাপ এবাং 

জলািগ্নতা 

২.২.১ প্রষতকূলতাসহনশীল জাদতর ষবতরণকৃত 

বীজ 
সি.টন ০.৫ ৩৫ ১৮ ২৬ ২৩ ২১ ১৮ ১৫ ২৬ ২৬ 

২.৩ কৃষি 

র্ন্ত্রপাষত সাংগ্রহ 

এবাং এর 

সহজলিযতা বৃষদ্ধ 

২.৩.১ উন্নেন সহােতাে সরবরাহকৃত পাওোর টিলার সাংখ্যা ২.০ ০ ৪২ ২০ ১৮ ১৬ ৪২ ১২ ২০ ২০ 

২.৩.২ উন্নেন সহােতাে সরবরাহকৃত পাওোর সেসার সাংখ্যা ০.৫ ২৯ ১৮ ১০ ৯ ৮ ১৮ ৬ ১০ ১০ 

২.৩.৩ উন্নেন সহােতাে সরবরাহকৃত ষরপার সাংখ্যা ২.০ ১৩ ১৩ ১০ ৯ ৮ ১৩ ৬ ১০ ১০ 

২.৩.৪ উন্নেন সহােতাে সরবরাহকৃত ফুটপাম্প সাংখ্যা ০.৫ ৯ ৩০ ২০ ১৮ ১৬ ৩০ ১২ ২০ ২০ 

২.৩.৫ উন্নেন সহােতাে সরবরাহকৃত ষসডার সাংখ্যা ০.০ ৩ ৩ ০ ০ ০ ৩ ০ ০ ০ 

২.৩.৬ উন্নেন সহােতাে সরবরাহকৃত কম্বাইন 

হারদিস্টর 
সাংখ্যা ৩.০ ৪ ১৪৩ ৩০ ২৭ ২৪ ১৪৩ ১৮ ৩০ ৩০ 

৩। কৃষি ভূসম্পে 

ব্যবস্থ্াপনার 

উন্নেন 

১৩ 

৩.১ জজব সার, 

সবুজ সার ও 

জীবানু সাদরর 

ব্যবহার 

জনষপ্রেকরণ 

৩.১.১ প্রষশষক্ষত কৃিক সাংখ্যা ৪ ৫০০০ ১০৫৩০ ১৫০৪৩ ১৩৫৩৯ ১২০৩৪ ১০৫৩০ ৯০২৬ ১৫০৭৩ ১৫০৮৮ 

৩.১.২ স্থ্াষপত কদম্পাস্ট সাংখ্যা ২ ১৮০০০ ২২৫০০ ৩২১৪৩ ২৮৯২৯ ২৫৭১৪ ২২৫০০ ১৯২৮৬ ৩২২০৭ ৩২২৩৯ 

৩.১.৩ িাষি ি কদম্পাস্ট সাংখ্যা ২ ১২০০ ১৩৭৩ ১৯৬১ ১৭৬৫ ১৫৬৯ ১৩৭৩ ১১৭৭ ১৯৬৫ ১৯৬৭ 

৩.১.৪ খািারজাতসার স্তুপ সাংখ্যা ২ ১৮০০০ ১৯৫০০ ২৭৮৫৭ ২৫০৭১ ২২২৮৬ ১৯৫০০ ১৬৭১৪ ২৭৯১৩ ২৭৯৪১ 

৩.১.৫ উৎপাষেত কদম্পাস্ট/ িাষি ি কদম্পাস্ট/ 

খািারজাতসাদরর পষরিাণ সি.টন ২ 
৫০০০০ ৩০৩১৭ ৪৩৩১০ ৩৮৯৭৯ ৩৪৬৪৮ ৩০৩১৭ ২৫৯৮৬ ৪৩৩৯৭ ৪৩৪৪০ 

৩.১.৬ স্থ্াষপত সবুজ সার প্রেশ িনী 
সাংখ্যা 

১ ১০০০ ১৩৫০ ১৯২৯ ১৭৩৬ ১৫৪৩ ১৩৫০ ১১৫৭ ১৯৩২ ১৯৩৪ 

    
পৃষ্ঠা ১৬ এর ৯ 

      



 

কলাি-১ কলাি-২ কলাি-৩ কলাি-৪ কলাি-৫ কলাি-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর িান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 
কি িসম্পােন সুচক 

(Performance Indicator)  

একক 

(Unit) 

কি িসম্পােন 

সূচদকর িান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষযিাত্রার িান  ২০২০-২১ 
 

অসািারণ 

(Excellent) 

অষত উিি 

(Very 
Good) 

উিি 

(Good) 

চলষত িান 

(Fair) 

চলষতিাদনর 

ষনদে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তষরক কি িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃষদ্ধ ও জবাবষেষহ 

ষনষিতকরণ 

১১ 

  [১.১] িাবি যক কে যেম্পাদন চুবি (এবপএ) 

িাস্তিােন। 

[১.১.১] এষপএ’র সকল জত্রিাষসক প্রবতমিদন 

ওমেিোইমে প্রকাবশত 
েংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এষপএ টিদির িাষসক সিা অনুষষ্ঠত সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] শুদ্ধাচার/উত্তে চচ যার বিিমে 

অংশীজনমদর েমে েতবিবনেে  
[১.২.১] িতষবষনিে সিা অনুষষ্ঠত েংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অবিমর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থা বিিমে  

সেিাগ্রহীতা /অংশীজনমদর অিবহতকরণ 
[১.৩.১]অবষহতকরণ সিা আদোষজত 

েংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪] সেিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিিমে  

সেিাগ্রহীতামদর অিবহতকরণ  
[১.৪.১]অবষহতকরণ সিা আদোষজত   

         েংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তথ্য িাতােন হালনাগাদ েংক্রান্ত 

ত্রৈোবেক প্রবতমিদন উর্ধ্যতন কর্তযপমের 

বনকে সপ্ররণ 

[১.৫.১]  ত্রৈোবেক প্রবতমিদন সপ্রবরত 
        েংখ্যা  ২ ৪ ৩   

 

 [২] কি িসম্পােদন 

গষতশীলতা আনেন ও 

সসবার িান বৃষদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নষথ বাস্তবােন [২.১.১] ই-নষথদত সনাট ষনষ্পষিকৃত  
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নেন উদদ্যাগ বাস্তবােন 
[২.২.১] নূনতি একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নেন 

উদদ্যাগ চালুকৃত 

সাংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কি িচারীদের প্রষশক্ষণ প্রোন 

[২.৩.১] প্রমতেক  কে যচাবরর জন্য প্রবশেণ 

আমোবজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ 

৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ে সগ্রড ও তদুর্ধ্য প্রমতেক 

কে যচারীমক এবপএ বিিমে  প্রদত্ত প্রবশেণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এষপএ বাস্তবােদন প্রদনােনা প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতি একটি আওতািীন েপ্তর/ একজন 

কি িচারীদক এষপএ বাস্তবােদনর জন্য প্রদনােনা 

প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আষথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থ্াপনার উন্নেন 
৬ 

 

[৩.১] বাষি িক ক্রে পষরকল্পনা বাস্তবােন 
[৩.১.১] ক্রে পষরকল্পনা অনুর্ােী ক্রে সম্পাষেত % ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাষি িক উন্নেন কি িসূষচ (এষডষপ)/বাদজট 

বাস্তবােন 

[৩.২.১] বাষি িক উন্নেন কি িসূষচ (এষডষপ) 

/বাদজট বাস্তবাষেত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অবডে আপবত্ত বনষ্পবত্ত কার্ যক্রমের 

উন্নেন 
[৩.৩.১] অবডে আপবত্ত বনষ্পবত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাির ও অস্থাির 

েম্পবত্তর তাবলকা উধ যতন অবফমে সপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাির ও অস্থাির 

েম্পবত্তর তাবলকা উধ যতন অবফমে সপ্রবরত 
তাবরে ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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োঠ পর্ যামের আবষশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০২০-২১ 



চুবি স্বাের 

 

 

 

 

 

আবে, অবতবরি পবরচালক , কৃবি েম্প্রোরণ অবধদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী, পবরচালক, েমরজবেন উইং, কৃবি 

েম্প্রোরণ অবধদপ্তর, োোরিাবড়, ঢাকা এর বনকে অেীকার করবে সর্, এই চুবিমত িবণ যত ফলাফল অজযমন েমচষ্ট 

থাকি।   

 

 

তাবরে: ১৩.০৭.২০২০ বি. 

 

 

 

আবে, পবরচালক, েমরজবেন উইং, কৃবি েম্প্রোরণ অবধদপ্তর, োোরিাবড়, ঢাকা অবতবরি পবরচালক , কৃবি েম্প্রোরণ 

অবধদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী, এর বনকে অেীকার করবে সর্, এই চুবিমত িবণ যত ফলাফল অজযমন প্রমোজনীে 

েহমর্াবগতা প্রদান করি। 

 

 

তাবরে: ১৩.০৭.২০২০ বি. 
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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 বিএআরআই িাংলামদশ এবগ্রকালচারাল বরোচ য ইনবিটিউে 

৫ বিএবডবে িাংলামদশ এবগ্রকালচারাল সডমিলপমেন্ট কমপ যামরশন 

৬ বিমজআরআই িাংলামদশ জুে বরোচ য ইনবিটিউে 

৭ এেআরবডআই েমেল বরমোমে যে  সডমিলপমেন্ট ইনবিটিউে 

৮ এেবেএ েীড োটি যবফমকশন এবজন্সী 

৯ বিনা িাংলামদশ ইনবিটিউে অি বনউবিোর এবগ্রকালচার 

১০ বিএইউ িাংলামদশ এবগ্রকালচারাল ইউবনিাবে যটি 

১১ বডএএে বডপাে যমেন্ট অি এবগ্রকালচারাল োমকযটিং 

১২ বিএেবডএ িমরন্দ্র োলটিপারপাে য সডমিলপমেন্ট অথবরটি 

১৩ নাো জাতীে কৃবি প্রবশেণ একামডেী 

১৪ বিএআরবে িাংলামদশ কৃবি গমিিণা কাউবন্সল 

১৫ এনএআরএে জাতীে কৃবি গমিিণা বেমষ্টে 
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েংমর্াজনী-২: কে যেম্পাদন সূচকেমূহ, িাস্তিােনকারী েন্ত্রণালে/বিিাগ/েংস্থা/উইং এর এিং পবরোপ পদ্ধবত এর বিিরণঃ 

ক্র.নং কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সুচকেমূহ কার্ যক্রমের বিিরণ 
িাস্তিােনকারী 

ইউবনে/প্রকল্প 
পবরোপ পদ্ধবত এিং উপাত্তসূৈ 

১ 

১. উদ্ভাবিত 

প্রযুবি কৃিক 

পর্ যামে 

েম্প্রোরণ 

১.১ প্রবশবেত কৃিক 
উদ্ভাবিত প্রযুবি েম্প্রোরমণ োঠ পর্ যামে েম্প্রোরণ কে যকতযা, োঠ 

কেী কৃিক ও অন্যান্য সুবিধামিাগীমদর প্রবশেণ প্রদান 

োঠ পর্ যামের েকল সজলা ও 

উপমজলা পর্ যামের দপ্তর, েকল 

প্রকল্পও কে যসুবচেমুহ 

োঠ পর্ামের েকল সজলা উপমজলার 

অগ্রগবত প্রবতমিদন, েকল প্রকল্প ও 

কে যসূবচেমুমহর োবেক, ত্রৈ-োবেক, 

অধ যিাবি যক অগ্রগবত প্রবতমিদন ও 

িাবি যক চুড়ান্ত প্রবতমিদন, েমজবেমন 

পবরদশ যন 

ও েবনেবরং প্রবতমিদন। 

১.২ প্রবশবেত কে যকতযা/এেএএও েহ 
উদ্ভাবিত প্রযুবির উপর েম্প্রোরণ কেীমদর বিবিন্ন সেোমদ প্রবশেণ 

প্রদান 

১.৩.ক. জনবপ্রে জাত দ্বারা স্থাবপত প্রদশনী 
উদ্ভাবিত প্রযুবি েম্প্রোরমণ োঠ পর্ যামে চািািাদ সকৌশল, প্রযুবির 

ব্যিহার ও ফলাফল প্রদশ যনী স্থাপন ১.৩.ে. নতুন উদ্ভাবিত জাত দ্বারা স্থাবপত 

প্রদশনী 

১.৪ েম্প্রোবরত জাত ও প্রযুবি 

োঠ পর্ যামের েি যমশি উদ্ভাবিত প্রযুবি েম্প্রোরমণ েম্পোরণ কেী, 

কৃিকমদর প্রবশেন প্রদান, প্রদশ যনী স্থাপন, গমিিণা প্রবতষ্ঠান সথমক 

গৃবহত েম্প্রোরণ কার্ যক্রে িাস্তিােমন েহােতা প্রদান। 

১.৫ আমোবজত োঠ বদিে/চািী র োলী 
আধুবনক কৃবি প্রযুবি ও জাত েম্পমকয অিবহত করমত সজলা ও 

উপমজলা পর্ যামে োঠ বদিে/চািী র োলী আমোজন। 

১.৬ কৃবি সেলা 
আধুবনক কৃবি প্রযুবি ও জাত েম্পমকয অিবহত করমত সজলা ও 

উপমজলা পর্ যামে কৃবি সেলার আমোজন। 

১.৭ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রেন 

আধুবনক কৃবি প্রযুবি ও জাত ব্যিহামরর োধ্যমে েফল কৃিমকর 

োফল্য েমরজবেমন পবরদশ যন এিং প্রযুবি েম্প্রোমণ কৃিকমক 

উৎোবহতকরণ। 

১.৮ আমোবজত সেবেনার/ওোকযশপ 
উদ্ভাবিত প্রযুবি েম্প্রোরমণ কে যশালা ও সেবেনার আমোজন কমর 

উদ্ভাবিত প্রযুবি েম্পমকয অবহতকরণ। 

১.৯  মুবজি িি য উপলমেে পাবরিাবরক পুবষ্ট 

িাগান স্থাপন 
   

২ 

 

 

২. গমিিণা 

প্রবতষ্ঠামনর 

োমথ েেম্বে 

সজারদারকরণ 

২.১ এনএটিবেবে (NATCC) েিা 

অনুবষ্ঠত 

বিএআরবে-বডএই সর্ৌথ উমযামগ এনএটিবেবেে এর বনেবেত েিার 

োধ্যমে গমিিণা প্রবতষ্ঠামনর েি যমশি উদ্ভাবিত প্রযুি েম্পমকয জানা 

এিং প্রযুবি েংগ্রহ করা। 

বিএআরবে, বডএই এিং 

এনএআরএে (NARS) ভুি 

েকল গমিিণা প্রবতষ্ঠান। 

এনএটিবেবে(NATCC) েি যমশি 

উদ্ভাবিত প্রযুবি েম্পমকয উপস্থাপন 

এিং প্রযুবির তাবলকা প্রকাশ। 

২.২ েি যমশি উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুবি 

েম্প্রোবরত 

োঠ পর্ যামের েি যমশি উদ্ভাবিত প্রযুবি েম্প্রোরমণ েম্পোরণ কেী, 

কৃিকমদর প্রবশেন প্রদান, প্রদশ যনী স্থাপন, গমিিণা প্রবতষ্ঠান সথমক 

গৃবহত েম্প্রোরণ কার্ যক্রে িাস্তিােমন েহােতা প্রদান 

োঠ পর্ যামে েকল সজলা ও 

উপমজলা পর্ যামের দপ্তর/েকল 

প্রকল্প ও কে যসুবচেমুহ, 

গমিিনা প্রবতষ্ঠান 

োঠ পর্ যামের েকর সজলা উপমজলা 

অগ্রগবত প্রবতমিদন, েকল প্রকল্প ও 

কে যসূবচেমুমহর প্রবতমিদন নএএটিবেবে 

েিাে গমিিনা প্রবতষ্ঠান কর্তযক 

প্রবতমিদন উপস্থাপন েমরজবেন পবরদশ যন 

ও েবনেবরং প্রবতমিদন। 
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ক্র.নং কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সুচকেমূহ কার্ যক্রমের বিিরণ 
িাস্তিােনকারী 

ইউবনে/প্রকল্প 
পবরোপ পদ্ধবত এিং উপাত্তসূৈ 

৩ 

৩. কৃবি 

বিিমে ই- 

তথ্য সেিা 

প্রদান 

৩.১ গঠিত কৃিক গ্রুপ/িাি কৃিকমদল গঠমনর োধ্যমে কৃবি প্রযুবিগত জ্ঞান ও দেতা বৃবদ্ধকরণ।   

৪ 

৪. োযোন ও 

পুবষ্ট বিিে 

েিা ও 

কে যশালার 

োধ্যমে 

েমচতনতা 

বৃবদ্ধ 

৪.১ প্রবশবেত ব্যবি/কৃিক োযোন ও পুবষ্ট েম্পমকয েমচতনা িাড়ামত প্রবশেণ পদান, দলীে 

আমলাচনা, উঠান ত্রিঠক করা ইতোবদ। 

৪.২ প্রবশবেত কে যকতযা/saao 
উদ্ভাবিত প্রযুবির উপর েম্প্রোরণ কেীমদর বিবিন্ন সেোমদ প্রবশেণ 

প্রদান 

োঠ পর্ যামের েকল সজলা ও 

উপমজলা পর্ যামের দপ্তর, েকর 

প্রকল্প, কে যসূবচসুহ, জাতীে 

কৃবি প্রবশেণ একামডেী 

(NATA) বিবিন্ন গমিিণা 

প্রবতষ্ঠান। 

োঠ পর্ যামের েকর সজলা উপমজলা 

অগ্রগবত প্রবতমিদন, েকল প্রকল্প ও 

কে যসূবচেমুমহর প্রবতমিদন 

নএএটিবেবে েিাে উপস্থাবপত 

প্রবতমিদন। 

৪.৩ অমোবজত েিা/ওোকযশপ োযোন ও পুবষ্ট বিিে েিা ও কে যশালার োধ্যমে েমচতনতা বৃবদ্ধ ও 

অিবহতকরন। 

৪.৪ ফল ও েব্জীর উৎপাবদত চারা/কলে চাবি ও হটি যকালচার সেন্টার েমূমহ চারা কলাে উৎপাদন। ব্যবিগত ও িাবনবজেক নাে যাবর 

ও হটি যকালচার সেন্টারেমূহ। 

৫.২  IPM ও ICM বিিমে প্রবশবেত 

কৃিক 

বনরাপদ ফেল উৎপাদমন আগ্রহী কৃিকমদর প্রবশেন োঠ পর্ যামের সজলা ও 

উপমজলা পর্ যামের দপ্তর। 

োঠ পর্ামের েকল সজলা উপমজলার 

অগ্রগবত প্রবতমিদন। 

৫.৩ প্রবশবেত কে যকতযা/ saap উদ্ভাবিত প্রযুবির উপর েম্প্রোরণ কেীমদর বিবিন্ন সেোমদ প্রবশেণ 

প্রদান 

োঠ পর্ যামের সজলা ও 

উপমজলা পর্ যামের দপ্তর, েকল 

প্রকল্পও কে যসুবচেমুহ 

োঠ পর্ামের েকল সজলা উপমজলার 

অগ্রগবত প্রবতমিদন, েমজবেমন 

পবরদশ যনও েবনেবরং প্রবতমিদন। 

৬ 

৬. 

েবতকারক 

রাোেবনক 

দ্রব্য 

৬.১ আমোবজত েিা েবতকারক রাোেবনক বিবিন্ন দ্রিাবদ েম্পমকয অিবহত করন। োঠ পর্ যামের সজলা ও 

উপমজলা পর্ যামের দপ্তরেমুহ 

োঠ পর্ামের েকল সজলা উপমজলার 

অগ্রগবত প্রবতমিদন, েমজবেমন 

পবরদশ যনও েবনেবরং প্রবতমিদন। 

  

৬.২ মূবদ্রত সপািার/বলফমলে (োবেক কৃবি 

করনীে ও সপাকা/সরাগ িালাই দেন 

েংক্রান্ত) 

েবতকারক রাোেবনক বিবিন্ন দ্রিাবদ েম্পমকয অিবহতকরন ও 

েমচতনতা বৃবদ্ধ করন। 

৭ 

৭.  বিবত্ত 

প্রতোবেত ও 

োনম াবিত 

িীজ উৎপাদন, 

েংরেণ এিং 

বিতরণ 

৭.১ কৃিক পর্ যামে উৎপাবদত ধান িীজ উদ্ভাবিত নতুন জাত েম্প্রোরমণ প্রদশনী স্থাপন করমত বিবত্ত িীজ 

বিতরন এিং োন স াবিত িীজ বিতরন 

োঠ পর্ যামের সজলা ও 

উপমজলা পর্ যামের দপ্তরেমুহ, 

বিএবডবে, বি,বিএআরআই 

োঠ পর্ামের েকল সজলা উপমজলার 

অগ্রগবত প্রবতমিদন ও বি, 

বিএআরআই, বিএবডবে‘র প্রবতমিদন। 

৭.২ কৃিক পর্ যামে উৎপাবদত গে িীজ 

৭.৩ কৃিক পর্ যামে উৎপাবদত ডাল িীজ 

৭.৪ কৃিক পর্ যামে উৎপাবদত সতল িীজ 

৭.৫ কৃিক পর্ যামে উৎপাবদত েেলা িীজ 
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ইউবনে/প্রকল্প 
পবরোপ পদ্ধবত এিং উপাত্তসূৈ 

৮ 

৯. কৃবি 

র্ন্ত্রপাবত 

েংগ্রহ এিং 

এর 

েহজলিেতা 

বৃবদ্ধ 

 

  

৯.১ উন্নেন েহােতাে েরিরাহকৃত রাইে 

ট্রান্সপ্লান্টার 

বিবিন্ন প্রকল্প ও প্রমনাদণা/িতুযবক মুমল্য েরিরাহ ও েহবজকরন। 

োঠ পর্ যামে েকল উপমজলা, 

সজলা ও  বিবিন্ন 

প্রকল্প/কে যসুবচ েমূহ 

োঠ পর্ যামে েকল উপমজলার, সজলা 

ও অঞ্চমলর  প্রবতমিদন,ও প্রকল্প 

েমুমহর প্রবতমিদন 

৯.২ উন্নেন েহােতাে েরিরাহকৃত পাওোর 

সেোর 

৯.৩ উন্নেন েহােতাে েরিরাহকৃত বরপার 

৯.৪ উন্নেন েহােতাে েরিরাহকৃত ফুেপাম্প 

৯.৫ উন্নেন েহােতাে েরিরাহকৃত বেডার 

৯.৬ উন্নেন েহােতাে েরিরাহকৃত কম্বাইন 

হারমিির 

১০ 

১০. ত্রজি োর, 

েবুজ োর ও 

জীিানু োমরর 

ব্যিহার 

জনবপ্রেকরণ 

১০.১ প্রবশবেত কৃিক ত্রজি োর, েবুজ োর উৎপাদন ও ব্যিহার এিং িাবে য কমম্পাষ্ট োর 

ব্যিহার েম্পমকয কৃিকমদর প্রবশেণ প্রদান 

োঠ পর্ যামে েকল সজলা 

উপমজলা পর্ যামের দপ্তর, েকল 

প্রকল্প ও কে যসুবচ নাো ও 

গমিিণা প্রবতষ্ঠান 

োঠ পর্ যামে েকল সজলা উপমজলার 

প্রবতমিদন, প্রকল্প ও কে যসুবচেমুমহর 

প্রবতমিদন 

১০.২ স্থাবপত কমম্পাি/ িাবে য কমম্পাি/ 

োোরজাত োর স্তুপ 

ত্রজি োর উৎপাদন ও ব্যিহার কৃিকমদর িেত বিোে কমম্পাষ্ট স্তুপ 

স্থাপন করা। 
োঠ পর্ যামে েকল সজলা 

উপমজলা পর্ যামের দঢ়প্তর, 

েকল প্রকল্প ও কে যসুবচ 

োঠ পর্ যামে েকল সজলা উপমজলার 

প্রবতমিদন, প্রকল্প ও কে যসুবচেমুমহর 

প্রবতমিদন 

১০.৩ উৎপাবদত কমম্পাি/ িাবে য কমম্পাি/ 

োোরজাত োমরর পবরোন 

োটির স্থাস্থে রোে সকমচা োর জনবপ্রে করমত িাবে য কমম্পাষ্ট স্তুপ 

স্থাপন করা 

১০.৪ স্থাবপত েবুজ োর প্রদশ যনী েবুজ োর উৎপাদন ও ব্যিহার বৃবদ্ধর লমেে সিার ধান কতযমনর পর 

েবুজ োর বহমেমি ত্রধঞ্চা চাি করা 
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েংমর্াজনী-৩ 

কে যেম্পাদন লেেোৈা অজযমনর সেমৈ োঠ পর্ামের অন্যান্য কার্ যালমের বনকে সুবনবদষ্ট চাবহদা 

প্রবতষ্ঠামনর নাে েংবিষ্ট কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক 
উি প্রবতষ্ঠামনর বনকে 

চাবহদা/প্রতোশা 
চাবহদা/প্রতোশার সর্ৌবিকতা 

প্রতোশা পূরণ না হমল 

েম্ভাব্য প্রিাি 

নাো(NATA) বিএআরআই, 

বিআরআরআই, এেবেএ 

২.১.১ প্রবশবেত েম্প্রোরণ 

কেী 

উদ্ভাবিত আধুবনক প্রযুবি উপর 

েম্প্রোরণ কেীমদর প্রবশেণ প্রদান 

৫০% 

নাো বিবিন্ন বিিমে প্রবশেন ও প্রবতমিদন প্রদান 

কমর , বিএআরআই, এেবেএ ও বিআরআরআই 

উদ্ভাবিত প্রযুবির েম্প্রোরমণর প্রবশেণ প্রদান 

কমর 

প্রযুবি েম্প্রোরণেহ 

ফেমলর উৎপাদন 

ব্যহত হমি। 

 বিআরআরআই 

বিএআরআই, বিনা 

১.১.২ স্থাবপত প্রদশ যনী 

েেমোগমর্াগী ও েঠিক প্রযুবি 

প্রদান 

৫০% 

গমিিণা প্রবতষ্ঠামনর উদ্ভাবিত জাত ও 

প্রযুবি বডএই েম্প্রোরণ কমর। 

বিএবডবে 

চাবহদা অনুর্ােী বিবত্ত িীজ 

েরিরাহ 

৫০% 

প্রদশ যনী স্থাপমনর জন্য বিএবডবে বিবত্ত 

িীজ েরিরাহ কমর 

বিএবডবে 

৩.১.১ বিতরণকৃত 

োনেম্পন্ন িীজ  

েেেেত চাবহদা অনুর্ােী 

োনেম্পন্ন িীজ েরিরাহ 

৭০% 

বিএবডবে উদ্ভাবিত জামতর িীজ িধ যন 

কমর েরিরাহ কমর। 

বিএআরবে 

১.২.১ এনএটিবেবে 

(NATCC) এর 

অনুবষ্ঠত েিা 

বিএআরবে-বডএই সর্ৌথিামি 

এনএটিবেবে েিা কমর গমিিনা 

েম্প্রোরণ েেন্বে োধন 

৫০% 

বিএআরবে েকল গমিিণা প্রবতষ্ঠামনর 

েেন্বেকারী বহোমি কাজ কমর। 
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