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উপ-পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকা 
 

এবং 
 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর মে� �া�িরত 
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�িচপ� 
 
 
 

 
 
উপ�মিনকা (Preamble) 
 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 
 
 

�সকশন ১: িবএসিডিব’র �পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত উে��স�হ এবং 
কায �াবিল 
 
 
�সকশন ২: িবএসিডিব’র িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 
 
 
�সকশন ৩: �কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 
 
 
সংেযাজনী ১:  শ�সংে�প (Acronyms) 
 
 
সংেযাজনী ২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী দ�র/সং�াস�হ এবং পিরমাপ প�িত 
 
 
সংেযাজনী ৩: কম �স�াদন ল��মা�া অজ�েনর ��ে� মাঠ পয �ােয়র অ�া� কায �ালেয়র িনকট �িনিদ� 
চািহদা 
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৪.১ উপ�মিনকা (Preamble) 
 

 
 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ব� ও পাট ম�ণালেয়র অধীন বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর �ািত�ািনক 

দ�তা �ি� , ��তা ও জবাবিদিহ �জাড়দার করা, �শাসন সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার 

িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 

উপ-পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকা 
এবং 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর মে� ২০২০ সােলর �ন মােসর ………….. তািরেখ এই 

বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হল। 

 

এই  �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলনঃ 
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৪.২ আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকা এর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 
(Overview of the Performance ) 

 

সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ত পিরক�না 
 

 আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকা িবগত িতন বছেরর �ধান অজ�ন স�হ:               

 �রশম কায ��ম এক� �িষিভি�ক িশ�। �ােমর দির� জনেগা�ীর �াপক কম �সং�ান �ি�, দাির� িবেমাচন, �ামীণ 
আথ �-সামািজক অব�ার উ�য়ন ও মিহলােদর �মতায়েন এ িশ� ����ন � �িমকা পালন কেরেছ। এ ল�� অজ�েনর জ� 
বাংলােদশ �রশম  উ�য়ন �বাড � িবগত ৩ বছের  ১.৪৫ ল�  �তঁচারা  উৎপাদন ও  িবতরণ কেরেছ, ০.৩০ �ম.টন �রশম �� 
উৎপাদন কেরেছ; এছাড়াও  ০.৮৭ ল� �রাগ�� �রশম িডম (িডএফএল)  উৎপাদন এবং  �বােড �র আওতায় ৩ � িমিনিফেলচার  
�কে�র মা�েম ১৩ িকেলা�াম �রশম �তা উৎপাদন সহ  ৩৭০ জন �ষকেক �রশম চাষ িবষয়ক কািরগির �িশ�ণ �দান করা 
হেয়েছ। মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনার ��ি�েত  ৭ � �জলার  ১৪ � উপেজলায় আমার বািড় আমার খামার �কে�র ৫০ �  সিমিতর  
১১,৬৪২  জন  সদ�েদর  মে� জিরপ কের  ২৭৩  জন চাষীেক �রশম চােষ স�ৃ� করা হেয়েছ।  ২০১৭-১৮ অথ � বছর  হেত  ২০১৯-২০ অথ � 
বছর পয ��  �রাপণ �মৗ�েম সদ�েদর  মে�  ১,৪৫,০০০ �  �তঁচারা সরবরাহ �দান  ও �রাপণ স�� করা হেয়েছ।  িডিজটাল �সবার 
আওতায় �তঁচাষী ও প�পালনকারীেদর  �মাবাইল SMS এর মা�েম িনয়িমত কািরগির ত� ��রণ করা হে�। অিধকতর 
��তার জ� �তঁ চাষীেদর উৎপািদত ��র �া� �� ডাচ বাংলা �াংক অথ �াৎ রেকেটর মা�েম পিরেশাধ করা হে�। 

সম�া ও চ�ােল�স�হ: 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ধান সম�া ও চ�ােল� স�হ হে�:  �বােড �র বীজাগারস�হ এবং গেবষণা ও �িশ�ণ 
�কে�র কম �কাে�র �য়ভার �ক� িনভ�র হওয়ায় �েয়াজনীয় কায ��ম িনরবি��ভােব পিরচালনা করেত না পারা, �রশম ��র 
��ু িবপণন �ব�ার অভাব, আবহাওয়া সিহ� আরও উ�ত জােতর �রশম প� উৎপাদন,বীজাগার স�েহ আ�িনক চাষাবাদ 
প�িত ও উ�ত য�পািতর সংকট , �রশম চােষ স�ৃ� চাষী/ �রশম িশ� মািলক ও উে�া�ােদর �� �েদ �েয়াজনীয় �লধন 
�াি�র �েযােগ সীমাব�তা এবং �রশম �বােড �র িনয়�ণাধীন রাজশাহী �রশম কারখানা ও ঠা�রগাও �রশম কারখানা �ন ��েপ 
চা� করা। 
 

ভিব�ৎ পিরক�না:  

          আগামী প�চ বছেরর মে� ৩৭.০০ ল�  �তঁচারা উৎপাদন, ৩৩.০০ ল� �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন, ১৪০০ �মঃ টন 
�রশম �� উৎপাদন এবং ১২২.০০ �মঃ টন �রশম �তা উৎপাদন করা হেব।  �রশম চােষ আ�হী �ি�বেগ �র ম� �থেক 
পয �ায়�েম ৭৪০০ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেব। ন�নভােব আেরাও ৭৬,০০০ জন �লােকর কম �সং�ান �ি� করা হেব।  

 

২০২০-২১ অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ: 

 ১.০৫ ল�  �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম �হণ; 
 ০.২০ ল�   �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন  ও চাষীেদর মে� িবতরণ; 
 ০.৮ �ম. টন �রশম �� উৎপাদন করা; 
 �রশম চােষ দ�তা �ি��র জ� ১০০ জন �রশম চাষী/বসনীেক �িশ�ণ �দান; 
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৪.৩ �সকশন-১: 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত উে��স�হ এবং কায �াবিল 
 

৪.৩.১ �পক� (Vision) 
 
 �দেশ �রশম চাষ ও িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর মা�েম �ামীণ জনেগা�ীর দাির� িবেমাচন। 
 

৪.৩.২ অিভল�� (Mission) 
 
লাগসই ��ি� ,  দ� জনবল ও উ�ত গেবষণার মা�েম �রশম খােতর স�াবনােক �ণ � কােজ লািগেয়   �রশম চাষ 
ও িশে�র  উ�য়ন। 

 

৪.৩.৩ �কৗশলগত উে��স�হ (Strategic Objectives): 
 

১.  �রশম চাষ স�সারেণ সহেযািগতা �জারদারকরণ ; 
২.  মানব স�দ উ�য়ন; 

            ৩. ��ি�গত ও উ�াবনী�লক গেবষণা �জারদারকরণ। 

 

 
৪.৩.৪ কায �াবিল (Functions): 

 

১  �রশম চাষ ও িশে�র স�সারণ ও উ�য়েন দীঘ �েময়াদী উ�য়ন পিরক�না �ণয়ন; 
২  �রশেমর �ব�ািনক ও কািরগির িবষেয় গেবষণা এবং �িশ�ণ �দান; 

৩  উ�ত জােতর �� প�েপাকার িডম উৎপাদন ও িবতরণ; 
৪  �িশ�েণর মা�েম �রশম �স�ের দ�জনবল �ি� করা; 
৫  অথ � ও �াবর স�ি�র যথাযথ �ব�াপনা িনি�ত করা;  
৬  �া��ে�র  �রশম িশে�র �েয়াজনীয় ক�চামালসহ রং, রাসায়িনক ��ািদ, �চরা য�াংশ ও  আ�ষি�ক ��ািদ 

িস� িরলার, উইভার ও ি��ারেদর �ক সরবরােহর   �ব�া; 
৭  �দেশ-িবেদেশ �রশম ও �রশম সাম�ী জনি�য় ও বাজারজাতকরেণর জ� �চােরর �ব�া; 
৮ ক�চা �রশম ও �রশম প� উৎপাদেনর জ� িমল �াপেনর �ব�া �হণ; 

           ৯. �তঁ ও �রশমকীেটর জাত সং�হ, সংর�ণ এবং �দেশর আবহাওয়া উপেযাগী উ�ফলনশীল �তঁ ও �রশমকীেটর        

জাত উ�াবন। 

          ১০. �রশম �স�েরর জ� দ� জনশি� �ি� এবং উ�ািবত ��ি� মাঠ পয �ােয় হ�া�র। 
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৪.৪ �সকশন ২: 

 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � এর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/ Impact) 

 

�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
(Outcome/Impact) 

কম �স�াদন  
�চকস�হ 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) িভি�বছর 
২০১৮-১৯      

 
��ত 

২০১৯-২০ ল��মা�া 
২০২০-২১ 

�ে�পণ (Projections)   িনধ �ািরত ল��মা�া অজ�েনর 
��ে� �যৗথভােব দািয়��া� 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�হাস�েহর নাম 

উপা��� 
(Source(s) of 

Data) 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

�দেশর  ক�চা �রশেমর অভ��রীণ 
চািহদা �রেণ অবদান 

 

উৎপািদত ক�চা �রশম   
 

�ম.টন 
 

৭.৮০ ৮.০০ ৮.০০ ৮.৪০ ৮.৫০ পিরক�না ম�নালয়, 
পিরক�না কিমশন, অথ � 
িবভাগ, �রশম �স�ের 

স�ৃ� সরকারী/ �বসরকারী 
সং�া স�হ।  

বািষ �ক �িতেবদন 
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৪.৫ �সকশন ৩: �কৗশলগত উে��িভি�ক কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�া 
 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight 

of 
Strategic 
Objective

s) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন  
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

 

কম �স�াদন  
�চেকর মান 

 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

িভি� 
বছর 
(Base 
Year) 
২০১৮-১৯ 

 

 ��ত 
অজ�ন 

২০১৯-২০ 

ল��মা�া/ িনণ �ায়ক ২০২০-২১ 
(Target /Criteria Value for FY 2020-21 ) 

�ে�পন 
(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

�ে�পন 
(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 
অসাধারণ অিত 

উ�ম 
উ�ম চলিত 

মান 

চলিত 
মােনর িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ 
১। �রশম চাষ 
স�সারেণ 
সহেযািগতা 
�জারদারকরণ 
 

   ৭৫  ১.১ �তঁ চারা 
উৎপাদন ও    
িবতরণ 

১.১.১ উৎপািদত 
ও িবতরন�ত  
�তঁ চারা  

ল�  ২৫ .৫০ ০.৫০ ১.০৫ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭০ ০.৬০ ১.১০ ১.২০ 

 ১.২ �রাগ�� 
�রশম িডম 
উৎপাদন ও 
িবতরণ  

১.২.১ উৎপািদত 
ও িবতরণর�ত 
�রশম িডম  

ল� ২০ .৩০ ০.৩২ ০.২০ ০.১৭ ০.১৫ ০.১০ ০.০৫ ০.৩৫ ০.৪০ 

১.৩ �রশম �� 
উৎপাদন 
 

১.৩.১ উৎপািদত 
�রশম ��  

�ম.টন ১০ ১০ ১২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

১.৪ 
িমিনিফেলচার 
�কে� �রশম 
�তা উৎপাদন 

১.৪.১ উৎপািদত 
�রশম �তা  

 
�ম.টন 

১০ .০৪ .০৫ .০৫ .০৪ .০৩ .০২ .০১ .০৬ .০৭ 
 
 

১.৭ �রশম  চাষ 
স�সারেনর 
মা�েম উঠান 
�বঠক আেয়াজন 

১.৭.১�রশম চাষ 
স�সারেনর 
মা�েম উঠান 
�বঠক আেয়ািজত 

সং�া ১০   ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ২০ ২৫ 

 ৭৫    ৭৫          
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 

Performance
Indicator) 

ল��মা�ার মান  ২০২০-২১ 
 

অসাধারণ 
(Excellent)

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দা�িরক কম �কাে� 
��তা �ি� ও জবাবিদিহ 

িনি�তকরণ 
১১ 

  [১.১] বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
(এিপএ) বা�বায়ন। 

[১.১.১] এিপএ’র সকল ��মািসক 

�িতেবদন ওেয়বসাইেট �কািশত 
সং�া ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এিপএ �েমর মািসক সভা অ�ি�ত সং�া ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] ��াচার/উ�ম চচ �ার িবষেয় 
অংশীজনেদর সে� মতিবিনময়  

[১.২.১] মতিবিনময় সভা অ�ি�ত সং�া ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অিভেযাগ �িতকার �ব�া 
িবষেয়  �সবা�হীতা /অংশীজনেদর 

অবিহতকরণ 

[১.৩.১]অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সং�া ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] �সবা �দান �িত�িত িবষেয়  
�সবা�হীতােদর অবিহতকরণ  

[১.৪.১]অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত            সং�া ২ ৪ ৩ ২ 
 

- 

[১.৫] ত� বাতায়ন হালনাগাদ সং�া� 
��মািসক �িতেবদন উ��তন 
ক��পে�র িনকট ��রণ 

[১.৫.১]  ��মািসক �িতেবদন ��িরত         সং�া  ২ ৪ ৩    

 [২] কম �স�াদেন 
গিতশীলতা আনয়ন ও 

�সবার মান �ি� 
৮ 

[২.১]ই-নিথ বা�বায়ন [২.১.১] ই-নিথেত �নাট িন�ি��ত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উ�াবনী /�� উ�য়ন উে�াগ 
বা�বায়ন 

[২.২.১] �নতম এক� উ�াবনী /�� উ�য়ন 
উে�াগ চা��ত 

সং�া ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম �চারীেদর �িশ�ণ �দান 

[২.৩.১] �েত�ক  কম �চািরর জ� 
�িশ�ণ আেয়ািজত 

জনঘ�া ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম ��ড ও ত��� �েত�ক 
কম �চারীেক এিপএ িবষেয়  �দ� 

�িশ�ণ 

জনঘ�া ১ ৫ ৪ - - - 

মাঠ পয �ােয়র আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ ২০২০-২১(��ািবত) 
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[২.৪] এিপএ বা�বায়েন �েনাদনা �দান 
[২.৪.১] ��নতম এক� আওতাধীন দ�র/ 

একজন কম �চারীেক এিপএ বা�বায়েনর জ� 
�েনাদনা �দান�ত 

সং�া ১ ১ - - - - 

[৩] আিথ �ক ও স�দ 
�ব�াপনার উ�য়ন 

৬ 

 
[৩.১] বািষ �ক �য় পিরক�না বা�বায়ন 

 

[৩.১.১] �য় পিরক�না অ�যায়ী �য় 
স�ািদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ 
(এিডিপ)/বােজট বা�বায়ন 

[৩.২.১] বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (এিডিপ) 
/বােজট বা�বািয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অিডট আপি� িন�ি� কায ��েমর 
উ�য়ন 

[৩.৩.১] অিডট আপি� িন�ি��ত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদ�ত �াবর ও অ�াবর 
স�ি�র তািলকা উধ �তন অিফেস ��রণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদ�ত �াবর ও অ�াবর 
স�ি�র তািলকা উধ �তন অিফেস ��িরত 

তািরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আিম, উপ-পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকা, মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড �, এর িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন সেচ� থাকব। 

 
 
আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, উপ-পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ 

কায �ালয়, ঢাকা এর  িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন সং�ােক সব �া�ক সহেযািগতা 
�দান করব। 

 
 
�া�িরত: 

 
 

 
………………………    ……………… 
উপ-পিরচালক                     তািরখ 

           আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকা 
 
 
            ………………………….    ………………… 

মহাপিরচালক                         তািরখ 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �      
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সংেযাজনী ১: শ�সংে�প (Acronyms) 

 
 

িডএফএল িডিজজ ি� �লইং 

এম�িবএফ িমিডয়াম টাম � বােজটাির ��মওয়াক� 

িবএসিডিব বাংলােদশ �সিরকালচার �ডেভলপেম� �বাড � 

িবএসআর�আই বাংলােদশ �সিরকালচার িরসাচ � এ� ��িনং ই���উট 

বসিন �রশম প� পালনকারী 
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সংেযাজনী- ২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া এবং পিরমাপ প�িতর িববরণ 
 

কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

 ১.১ �তঁ চারা উৎপাদন ও    
িবতরণ 

১.১.১ উৎপািদত ও িবতরন�ত  
�তঁ চারা  

স�সারণ এলাকায় চাষী পয �ােয় সরবরােহর িনিমে� 
�তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ করা হয় । মান স�� 
�তঁ চারা সরবরাহ করার ফেল �রশম চােষ পিরমাণ ও 
পিরিধ �ি� পায়। 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড � 

আ�িলক �কে�র মািসক �িতেবদন 
ও পিরদশ �ন �িতেবদন এবং বািষ �ক 
�িতেবদন,  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড �  

SDGs এর 5.1, 12.4 
ল��মা�ার সােথ সাম���ন � 

 ১.২ �রাগ�� �রশম িডম 
উৎপাদন ও িবতরণ  

১.২.১ উৎপািদত ও িবতরণর�ত 
�রশম িডম  

�রশম �বােড �র �ত�� ও পেরা� ততাবধােন �রশম 
চাষীেদর মে� িবতরেনর জ� �রাগ�� �রশম িডম 
উৎপাদন করা হেব। 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড � 

আ�িলক �কে�র মািসক �িতেবদন 
ও পিরদশ �ন �িতেবদন এবং বািষ �ক 
�িতেবদন,  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড �  

SDGs এর 5.1 
ল��মা�ার সােথ সাম���ন � 

১.৩ �রশম �� উৎপাদন 
 

১.৩.১ উৎপািদত �রশম ��  �রশম �বােড �র �ত�� ও পেরা� ত�াবধােন �রশম 
চাষীেদর মা�েম �রশম �� উৎপাদন করা হেব। 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড � 

আ�িলক �কে�র মািসক �িতেবদন 
ও পিরদশ �ন �িতেবদন এবং বািষ �ক 
�িতেবদন,  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড �  

SDGs এর 8.2 
ল��মা�ার সােথ এবং 

সরকােরর িনব �াচিন 
ইশেতহােরর ৩.১২, ৩.১৩ 

ল��মা�র সােথ সাম���ন � 
১.৪ িমিনিফেলচার �কে� 
�রশম �তা উৎপাদন 

১.৪.১ উৎপািদত �রশম �তা  সরকারী পয �ােয় �বােড �র িনয়�নাধীন ৮� 
িমিনিফেলচার �কে�র মা�েম �রশম �তা  উৎপাদন । 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড � 

আ�িলক �কে�র মািসক �িতেবদন 
ও পিরদশ �ন �িতেবদন এবং বািষ �ক 
�িতেবদন,  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড �  

SDGs এর 8.2, 17.11 
ল��মা�ার সােথ সাম���ন � 

২.১ �িশ�েণর মা�েম দ� 
জনবল �ি� 

২.১.১ �িশি�ত �রশম চাষী 

(�তঁচাষ) 
�রশম চাষীেদর দ�তা �ি�র জ� �তঁচাষ ও 
উৎপাদনশীলতা �রশম প� পালন িবষেয় �িশ�ণ 
�দান।   

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড � 

আ�িলক �কে�র মািসক �িতেবদন 
ও পিরদশ �ন �িতেবদন এবং বািষ �ক 
�িতেবদন,  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড �  

সরকােরর িনব �াচিন 
ইশেতহােরর ৩.১৪ ল��মা�র 

সােথ সাম���ন � 
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সংেযাজনী ৩ : কম �স�াদেনর লে�� অ� ম�ণালয় /েগর িনকটিবভা �িনিদ �� কম �স�াদন চািহদাস�হ 

 
সং�ার ধরণ সং�ার নাম সংি�� কম �স�াদন 

�চক 
উ� সং�ার িনকট 

সংি�� 
ম�ণালয় /িবভােগর 

চািহদা 

চািহদা/�ত�াশার �যৗি�কতা উ� সং�ার িনকট 
চািহদার মা�া 
উে�খ ক�ন 

�ত�াশা �রণ না 
হেল স�া� �ভাব 

সরকারী সড়ক ও জনপদ িবভাগ �তঁ জিমর উৎপাদন ও 
িবতরণ 

রা�ার পােশ �তগাছ 
�রাপেন সহায়তা 

সড়ক ও জনপদ িবভাগ, �জলা 
�শসন, ইউিনয়ন পিরশদ ও উপেজলা 
�শাসেনর রা�ার ধােরর পিতত 
জিমেত �ত চারা �রাপেনর �েযাগ 
িদেল স�সারন কম �কা� �বগবান 
হেব।  

২০% কাংিখত ল�� 
অজ�ন বাধা�� 

হেব। 

সরকারী অিডট িবভাগ অিডট আপি� িন�ি� অিডট আপি� িন�ি�েত 
সহায়তা �দান 

অিডট িবভাগ অিডট আপি� িন�ি� 
কের থােক 

৫০% কাংিখত ল�� 
অজ�ন বাধা�� 

হেব। 
সরকারী অথ � িবভাগ, ও পিরক�না 

কিমশন 
উৎপািদত ও 
িবতরন�ত  �তঁ চারা  
উৎপািদত ও 
িবতরণর�ত �রশম িডম 
উৎপািদত �রশম �� 
উৎপািদত �রশম �তা   

ন�ন �ক� অ�েমাদন ও 
অথ � অব�ি� সহায়তা 
�দান 

অথ � ও পিরক�না ম�নালয় �ক� 
অ�েমাদন কের থােক 

৫০% �ক� অ�েমাদন 
করা যােব না ফেল 
কাংিখত ল�� 
অজ�ন বাধা�� 
হেব।। 
  

 


	(Overview of the Performance )
	২০২০-২১ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:



