
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

সিচব, িষ মণালয়

এবং

মিপিরষদ সিচব-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০১৫ - ন ৩০, ২০১৬



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

িচপ

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব কিচ ৩ ............................................................................................. 

াবনা ৪ ........................................................................................................................................ 

সকশন ১: মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল ৫ ................. 

সকশন ২: মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ...................................... 

সকশন ৩: কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ ৭ ....................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৬ ................................................................................................ 

সংেযাজনী ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী দর/সংাসহ এবং পিরমাপ পিত ১৭ ........................................ 

সংেযাজনী ৩: কম সাদন লমাা অজেনর ে অা মণালয়/িবভােগর উপর িনভরশীলতা ২১ .............................. 



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

দীঘ েময়াদী খা িনরাপা অজেনর লে ফসলখােত উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা িসহ লাভজনক, টকসই ও পিরেবশবাব িষ বা
গেড় তালা িষ মণালেয়র অতম দািয়। সরকােরর িষবাব নীিত হেণর ফেল খাশ উৎপাদেন য়ংসণ তা অজন, িবিভ
ফসেলর  উত  ও  িতলতা  সিহ  জাত  উাবন,  নন  শ  িবাস,  পািন  সায়ী  ি,  পির  পািন  বহার  কের  সচ  এলাকা
সসারণ, সমিত বালাইনাশক পিত েয়াগ, পাট ও ছােকর জেনাম িসেয় উাটন ইতািদ সাফ অিজত হেয়েছ। িবগত িতন
বছের ১০২০.৮০ ল ম.টন চাল,  ৩৫.৫২ ল ম.টন গম,  ২৫৭.৫৮ ল ম.টন আ এবং ৬৬.৪৮ ম.টন া  উৎপািদত হেয়েছ। এ
সময়কােল  উপকরণ িহেসেব  ধান  বীজ ৪.৪৮ ল ম.টন,  গম বীজ ০.৯৯  ল ম.টন  এবং  আ বীজ ২.৪৫  ল ম.টন  সরবরাহ  করা
হেয়েছ। িবগত িতন বছের উয়ন সহায়তা িহেসেব সােরর ায় ২৭,৪৭৩ কা টাকা, িষ নব াসন খােত ায় ১৫৭ কা টাকা এবং
াসত ে খামার ও িষ যপািত ষকেদর িনকট সরবরাহ করা হেয়েছ এবং লবণাতা, জলাবতা ও খরা সিহসহ িবিভ ফসেলর
১৭৯  উফলনশীল জাত ও ি উাবন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশ মবধ মান জনসংার িবশাল খাচািহদার িবপরীেত আবাদেযা িষ জিম াস পাে। একই সে বিক জলবা পিরবতেনর
িবপ ভাব ও ািতক েয ােগর কারেণ িবল জনেগাির খা যাগােনর চােল মশ নন মাা পাে। এ ছাড়া মার
উৎপাদনশীলতা  ধের  রাখা,  সনাতন  পিতর  খারেপাষ  চাষাবাদ  থেক  বািণিজক  িষেত  উরণ  এবং  িষ  পের  া  
িনিতকরণও  এ  সমেয়র  িষর  অতম  িতবকতা  ।

ভিবৎ পিরকনা:

খাে য়ংসণ তা অজনেক টকসই প দান, খারেপাষ িষ হেত বািণিজক িষেত উরণ, চিলত চাষাবাদ পিত হেত যািক
পিতেত উীত করা, অিধক ি স ফসল উৎপাদন ও ষম খা হেণর অভাস গেড় তালার বা হণ এবং দেশর দিণােল
িষর বখীকরণ ও উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার কায ম ভিবৎ পিরকনায় অ  করা হেয়েছ।

২০১৫-১৬ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উ ফলনশীল এবং লবণাতা, খরা ও পািনসিহ জাতসহ িবিভ ফসেলর ৩৬  জাত ও ৪৩ ি উাবন;
ষেকর িনকট উািবত জাত এবং ি সসারেণর লে ৭ ল ৮৫ হাজার জনেক িশণ এবং ১ ল ৫৪ হাজার দশ নী
াপন;
উয়ন সহায়তার মােম িনধ ািরত ে ৪৯.৭৫ ল মিক টন সার সরবরাহ তে ইউিরয়া ২৮.০০ ল   এসিপ ৭.২৫ ল
মিক টন, িডএিপ ৭.০০ ল মিক টন ও এমওিপ ৭.৫০ ল মিক টন;
চােলর উৎপাদন ৩ কা ৪৮ ল মিক টন, গেমর উৎপাদন ১৩.৩ ল মিক টন ও ার উৎপাদন ২৬.৩ ল মিক টন।
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী বাংলােদশ সরকােরর িষ মণালয়-এর দািয়ে িনেয়ািজত মাননীয় মীর িতিনিধ িহসােব
সিচব, িষ মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
ফসল উৎপাদন ও বাপনায় সেব া উৎকষ  অজন

১.২ অিভল (Mission)

শ বখীকরণ,  িবপণন  বার  উয়ন,  অিধক িস ফসল উৎপাদন  এবং  উৎপাদনশীলতা  ির  মােম  খা িনরাপা
িনিতকরণ

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. ফসেলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি
২. িষ উপকরেণর সহজলভতা ও সরবরাহ ি
৩. িষ -সদ বাপনার উয়ন ও সংরণ
৪. িষ পের সরবরাহ ও উপ  াি িনিতকরেণ সহায়তা

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িষ গেবষণা ও িশা কায ম
২. িষ সসারণ ও িশণ
৩. বীজ উৎপাদন, মান িনয়ণ, তয়ন, সংরণ এবং িবতরণ
৪. িকা জিরপ, মার ণান পরীা ও পািরশ
৫. িষ পের সংরণ ও িবপণন
৬. িষেত সহায়তা ও নব াসন
৭. িষ উপকরণ ও যপািত সংহ, উাবন ও বাপনা
৮.  সচ কায ম
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া

ফলাফল
চক

একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

খাশের পয াতা উৎপািদত চাল
মিক টন
(কা)

৩.৪৩ ৩.৪৬ ৩.৪৮ ৩.৫১ ৩.৫৩
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, িশ মণালয়, িবৎ িবভাগ,
খা মণালয়, ানীয় সরকার মণালয় এবং সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও বািষ ক বােজট

খাশের পয াতা উৎপািদত গম
মিক টন
(ল)

১৩.০ ১৩.৩ ১৩.৩ ১৩.৮ ১৩.৯
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, িশ মণালয়, িবৎ িবভাগ,
খা মণালয়, ানীয় সরকার মণালয় এবং সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও বািষ ক বােজট

খাশের পয াতা উৎপািদত া
মিক টন
(ল)

২৫.১ ২৪.৩ ২৬.৩ ২৮.৩ ২৮.৩৬
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, িশ মণালয়, িবৎ িবভাগ,
খা মণালয়, ানীয় সরকার মণালয় এবং সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও বািষ ক বােজট

আ ও সবিজর পয াতা উৎপািদত আ
মিক টন
(ল)

৮৯.৫ ৮৭.৫ ৮৮.৫ ৮৯.৫ ৮৯.৫
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, িশ মণালয়, িবৎ িবভাগ,
খা মণালয়, ানীয় সরকার মণালয় এবং সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও বািষ ক বােজট

আ ও সবিজর পয াতা
উৎপািদত
সবিজ

মিক টন
(ল)

১৩৯.২ ১৩৩.৪ ১৩৬.৪ ১৩৯.৪ ১৩৯.৩৭
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, িশ মণালয়, িবৎ িবভাগ,
খা মণালয়, ানীয় সরকার মণালয় এবং সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও বািষ ক বােজট

অথ করী ফসেলর পয াতা উৎপািদত পাট বল (ল) ৭৪.৩৬ ৭১.০০ ৭৫.৬০ ৭৭.৫১ ৭৭.৫১
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, িশ মণালয়, িবৎ িবভাগ,
খা মণালয়, ানীয় সরকার মণালয় এবং সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও বািষ ক বােজট

অথ করী ফসেলর পয াতা উৎপািদত ই
মিক টন
(ল)

৫২.০ ৫৫.০ ৫৭.৫ ৫৮.৫ ৫৮.৫
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন, িশ মণালয়, িবৎ িবভাগ,
খা মণালয়, ানীয় সরকার মণালয় এবং সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও বািষ ক বােজট

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] ফসেলর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি

৩৪

[১.১] লবণাতা, খরা এবং
জলমতাসিহ জাতসহ
িবিভ ফসেলর উ
ফলনশীল জাত ও ি
উাবন

[১.১.১] উািবত
জাত

সংা ৭.০০ ৩২ ৩৫ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ৩৭ ৩৫

[১.১.২] উািবত
ি

সংা ৪.০০ ৩৮ ৪১ ৪৩ ৪২ ৪১ ৪০ ৩৯ ৫০ ৪৯

[১.২] ষেকর িনকট
উািবত জাত এবং ির
সসারণ

[১.২.১] িশিত
ি

সংা
(ল)

৫.০০ ৯.১৪ ৮.২৬ ৭.৮৫ ৭.৬ ৭.৩ ৭.০ ৬.৮ ৮.১৫ ৭.৯৩

[১.২.২] ািপত
দশ নী

সংা
(ল)

৪.০০ ১.০২ ১.১১ ১.২৪ ১.২০ ১.১৬ ১.১৪ ১.১১ ১.২৮ ১.০৬

[১.২.৩] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

সংা ৩.০০ ১৮৬ ২০০ ২১০ ২০৫ ২০০ ১৯৫ ১৯০ ২২০ ২৩০

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত
সবা দান

[১.৩.১] গত ষক
প/াব

সংা ৩.০০ ১২৮০ ১০৫০ ১১০০ ১০৭৫ ১০৫০ ১০২৫ ১০০০ ১১৫০ ১১৫০

[১.৩.২]
এআইিসিস’র
িবধােভাগী ষক

সংা
(ল)

৩.০০ ৮.৫ ১২ ১৩ ১২.৭৫ ১২.৫০ ১২.২৫ ১২.০০ ১৪ ১৫

[১.৪] খামান ও ি
িবষেয় চারণা, কাশনা,
সভা ও কম শালার মােম
সেচতনতা ি

[১.৪.১] িশিত
ি

সংা ৩.০০ ২৭০০ ৪২০০ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪১০০ ৪৬৫০ ৫২৮০

[১.৪.২] আেয়ািজত
সভা/ওয়াকশপ

সংা ২.০০ ২ ৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] িষ
উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ ি

২৯

[২.১] িনধ ািরত ে সার
সরবরাহ িনিতকরণ

[২.১.১] সরবরাহত
ইউিরয়া সার

মিক
টন
(ল)

৩.০০ ২৪.৬২ ২৬.৩৯ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৬.০০ ২৫.০০ ২৪.০০ ২৮.০০ ২৮.২৫

[২.১.২]
সরবরাহত
এসিপ সার

মিক
টন
(ল)

২.০০ ৬.৮৫ ৭.২২ ৭.২৫ ৭.০০ ৬.৭৫ ৬.৫০ ৬.২৫ ৭.৩০ ৭.৪০

[২.১.৩]
সরবরাহত িডএিপ
সার

মিক
টন
(ল)

২.০০ ৫.৪৩ ৫.৯৮ ৭.০০ ৬.৫০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৭.২০ ৭.২৫

[২.১.৪] সরবরাহত
এমওিপ সার

মিক
টন
(ল)

১.০০ ৫.৭৭ ৬.৪১ ৭.৫০ ৭.০০ ৬.৫০ ৬.০০ ৫.৫০ ৭.৫০ ৭.৬০

[২.২] সচ যপািত সংহ
এবং এর সহজলভতা ি

[২.২.১]
সরবরাহত সচ
যপািত

সংা ৩.০০ ১১৪০ ৭১০ ১৯০০ ১৭০০ ১৪৫০ ১২০০ ১০০০ ২০৯০ ১৮০৭

[২.৩] -উপিরিত পািনর
বহার উৎসািহত করার
জ  সচ কায ম
সসারণ, জলাবতা ও
জলামতা রীকরেণর
মােম আবািদ জিমর
আওতা ি

[২.৩.১] সসািরত
সচ এলাকা

হর
(ল)

৩.০০ ৬.০৭ ১.১২ ১.১২ ১.১০ ১.০৮ ১.০৬ ১.০৪ ১.১১ ১.০৮

[২.৩.২] ি া
আবািদ জিম

হর ২.০০ ৯০৫০০ ২০০০০ ৩০০০০ ২৭০০০ ২৫০০০ ২২০০০ ২০০০০ ২৫০০০ ২৭০০০



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৪] িডার, িভি,
তািয়ত ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, তয়ন,
সংরণ এবং িবতরণ

[২.৪.১] উৎপািদত
বীজ

মিক
টন
(ল)

৫.০০ ১.৪২ ১.৩৪ ১.৮৩ ১.৭০ ১.৬০ ১.৫০ ১.৪০ ১.৯৪ ২.০০

[২.৪.২] িবতরণত
বীজ

মিক
টন
(ল)

১.০০ ১.৩৩ ১.৩০ ১.৪৫ ১.৩৭ ১.৩০ ১.২৫ ১.২০ ১.৮০ ১.৯০

[২.৫] লবণাতা, খরা এবং
জলমতা সিহ জােতর
িডার, িভি, ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, তয়ন ও
িবতরণ

[২.৫.১] উৎপািদত
বীজ

মিক
টন

৩.০০ ৯০৫০ ৮০৩০ ৫০০০ ৪৭৫০ ৪৫০০ ৪২৫০ ৪০০০ ৫৫০০ ৫৫২০

[২.৬] বীেজর সক মান
িনধ ারণ

[২.৬.১] পরীিত
বীজ ননা

সংা ২.০০ ৩৯৯১ ৪৯৬১ ৪০০০ ৩৮৫০ ৩৭৫০ ৩৬৫০ ৩৫০০ ৫০০০ ৫৫০০

[২.৭] লা বীেজর িজিনং ও
িবপণন

[২.৭.১] িবতরণত
লা বীজ

মিক
টন

২.০০ ৮৭.৪৩ ১৭০.৬০ ২৪৮.০০ ২২৫.০০ ২১০.০০ ১৯০.০০ ১৭০.০০ ২৪৮.০০ ২৪৮.০০



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] িষ -
সদ
বাপনার
উয়ন ও
সংরণ

১০

[৩.১] িকা জিরেপর
মােম িকা ও সদ
িচিতকরণ এবং উৎপাদন
সমতা অযায়ী িম ও
িকা সেদর িণ
িবাস

[৩.১.১] জিরপত
উপেজলা

সংা ৩.০০ ৩০ ৩০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ ২০

[৩.১.২] িত
উপেজলা িডেরির

সংা ৩.০০ ৩০ ৩০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০ ২০

[৩.২] উপেজলা এবং
ইউিনয়ন পয ােয় মা
পরীার িবধািদ সসারণ

[৩.২.১] িবেিষত
িকা ননা

সংা ২.০০ ১৬০০০ ১৭০০০ ১৮০০০ ১৭৮০০ ১৭৫০০ ১৭২০০ ১৭০০০ ১৮৫০০ ১৮৫০০

[৩.৩] জব সার, সজ সার
ও জীবা সােরর বহার
ষকেদর িনকট
জনিয়করণ

[৩.৩.১] িশিত
ষক

সংা ২.০০ ১৪০০০ ১৪০০০ ১২০০০ ১১৮০০ ১১৬০০ ১১৪০০ ১১২০০ ১২০০০ ১২০০০



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৪] িষ পের
সরবরাহ ও
উপ 
াি
িনিতকরেণ
সহায়তা

১০

[৪.১] িষ িবপণন এবং
উয়ন িবষেয় চারণা ও
ত সংরণ

[৪.১.১] ওেয়ব
সাইেট বাজার 
কাশ

সংা ১.০০ ১৯২০০ ২০০০০ ২০০০০ ১৯৫০০ ১৯০০০ ১৮৫০০ ১৮০০০ ২২০০০ ২২০০০

[৪.১.২] কািশত
েলন

সংা ১.০০ ২৫২০ ৪০০০ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩২০০ ৩০০০ ৪২০০ ৪৪০০

[৪.১.৩] কািশত
িতেবদন

সংা ১.০০ ১৬৮ ৩০০ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ২২৫ ২০০ ৩৫০ ৩৫০

[৪.২] বাজার উয়েন
িশণ ও অা সহায়তা
দান

[৪.২.১] িশিত
ষক

সংা ২.০০ ১৩৮৪০ ১০০০০ ২৪৪০ ২২০০ ২০০০ ১৭০০ ১৫০০ ৮০০০ ১০০০০

[৪.২.২] জমাত
ফসেলর উপর
দানত ঋণ

টাকা
(কা)

২.০০ ১৬.০০ ৬.৩৯ ১৪.৮০ ১৪.৫০ ১৪.২০ ১৪.০০ ১৩.৮০ ১৫.২০ ১৫.৯০

[৪.৩] িষ উোােদর
ি ও কািরগির সহায়তা
দান এবং এোেসিসং ও
িষ বসায় িবিনেয়াগ
উৎসািহত করা

[৪.৩.১]
সহায়তাা িষ
বসার উোা

সংা ৩.০০ ৩০০০ ১০০০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ১১০০ ১২০০



া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগ
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত



া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

আিম,  সিচব,  িষ মণালয়,  মাননীয়  মী,  িষ মণালয়-এর িতিনিধ  িহসােব  গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর
মাননীয় ধানমীর িতিনিধ মিপিরষদ সিচেবর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন
সেচ থাকব।

আিম,  মিপিরষদ  সিচব,  গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  িষ
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য, এই িেত বিণ ত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

সিচব
িষ মণালয়

তািরখ

মিপিরষদ সিচব
মিপিরষদ িবভাগ

তািরখ



া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এআইিসিস এিকালচার ইনফরেমশন এ কিমউিনেকশন সার

২ এআইএস এিকালচার ইনফরেমশন সািভ স

৩ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচার ডেভলপেম কেপ ােরশন

৪ িবএফএ বাংলােদশ ফা লাইজার এেসািসেয়শন

৫ িবএআরিস বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  কাউিল

৬ িবএআরআই বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

৭ িবিসআইিস বাংলােদশ কিমকাল ইািজ কেপ ােরশন

৮ িবনা বাংলােদশ ইনিউট অব িনউিয়ার এিকালচার

৯ িবেজআরআই বাংলােদশ ট িরসাচ  ইনিউট

১০ িবএমিডএ বের মািপারপাস ডেভলপেম অথির

১১ িবআরআরআই বাংলােদশ রাইস িরসাচ  ইনিউট

১২ িসিডিব কটন ডেভলপেম বাড 

১৩ িডএই িডপাট েম অব এিকালচারাল এেটনশন

১৪ িডএএম িডপাট েম অব এিকালচারাল মােকং

১৫ িডএিপ ডাই এেমািনয়াম ফসেফট

১৬ এমওিপ িমউিরেয়ট অব পটাশ

১৭ এনএএ াশনাল এিকালচার িনং একােডিম

১৮ এসিসএ িসড সা িফেকশন এেজি

১৯ এসিপ িপল পার ফসেফট

২০ বারটান বাংলােদশ ইনিউট অব িরসাচ  এ িনং অন এাইড িনউিশন



া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[১.১] লবণাতা, খরা এবং
জলমতাসিহ জাতসহ
িবিভ ফসেলর উ ফলনশীল
জাত ও ি উাবন

[১.১.১] উািবত জাত
মণালেয়র আওতাধীন িবেশষািয়ত গেবষণা িতানসহ
ফসেলর ফলন ি এবং লবণাতা, খরা, জলাবতা ইতািদ
ঘাতসিহ জাত উাবন কের।

িবএআরিস,িবএআরআই,িবআরআরআই,
িবেজআরআই, িবনা, িবএসআরআই ও িসিডিব

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[১.১.২] উািবত ি
চাষাবাদ পিত, সায়ী পািন বহার, সােরর বহার কৗশল,
নন িষ যপািতর বহার, মার া রা, বালাই দমন
বা ইতািদর সমেয় িষ ি উাবন করা হয়।

িবএআরিস,িবএআরআই,িবআরআরআই,
িবেজআরআই, িবনা, িবএসআরআই ও িসিডিব

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[১.২] ষেকর িনকট উািবত
জাত এবং ির সসারণ

[১.২.১] িশিত ি
উািবত জাত ও ি মাঠপয ােয় সসারেণর জ সসারণ
কম কতা, মাঠকম ও ষকেদর িশণ দান করা হয়।

িডএই, িবএিডিস, িবএআরআই, িবআরআরআই,
িবেজআরআই, িবনা, িবএসআরআই, িবএমিডএ,
িসিডিব ও এসিসএ

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[১.২.২] ািপত দশ নী
উািবত জাত ও ি সসারণ এবং ষকেদরেক
উুকরেণর জ মােঠ চাষাবাদ কৗশল, ির বহার ও
ফলাফল দশ েনর আেয়াজন করা হয়।

িডএই, িবএসআরআই, িবনা, িবএআরআই ও িসিডিব
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[১.২.৩] আেয়ািজত
সিমনার/ ওয়াকশপ

উািবত জাত ও ি সসারেণর জ সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন কের জনসাধারণ ও কম কতােদর ি ও জাত
সেক অবিহতকরণ এবং মতিবিনময় করা হয়।

িডএই, িবএআরআই, িবেজআরআই, িবএসআরআই,
িবনা, িসিডিব, এসিসএ ও এনএএ

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত
সবা দান

[১.৩.১] গত ষক
প/াব

ষক দল গঠন কের দেলর মােম িষ ি ান ও ই-িষ
বা িবার করা হয়।

িডএই ও এআইএস
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[১.৩.২] এআইিসিস’র
িবধােভাগী ষক

ষক ও ািক জনেগাির িনকট িডিজটাল পিতর মােম িষ
ত পৗঁেছ িদেত ১৪৫ িষ ত ও যাগােযাগ ক
(এআইিসিস) াপন করা হেয়েছ। এেত কিউটার, িভিডও কাম,
ানার ও ইারেনেটর সহায়তায় ই-িষ সবা দান করা হয়।

এআইএস
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[১.৪] খামান ও ি িবষেয়
চারণা, কাশনা, সভা ও
কম শালার মােম সেচতনতা
ি

[১.৪.১] িশিত ি
খামান ও িণ সেক জনসেচতনতা ির জ িশেণর
আেয়াজন করা হয়।

বারটান
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[১.৪.২] আেয়ািজত
সভা/ওয়াকশপ

খামান ও িণ সেক জনসেচতনতা ি ও দতা
উয়েনর জ সভা/ওয়াকশেপর আেয়াজন করা হয়।

বারটান
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন



া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[২.১] িনধ ািরত ে সার
সরবরাহ িনিতকরণ

[২.১.১] সরবরাহত
ইউিরয়া সার

ষেকর িনকট সার াি িনিত করেত সরকার কক উয়ন
সহায়তা দান কের আমদািন  হেত াসত ে ইউিরয়া
সার সরবরাহ করা হয়।

িবিসআইিস, িবএিডিস, িডএই, জলা ও উপেজলা
শাসন এবং বাংলােদশ ফা লাইজার এেসািসেয়শন

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.১.২] সরবরাহত
এসিপ সার

ষেকর িনকট সার াি িনিত করেত সরকার কক উয়ন
সহায়তা দান কের আমদািন  হেত াসত ে এসিপ
সার সরবরাহ কের।

িবএিডিস, িডএই, জলা ও উপেজলা শাসন এবং
বাংলােদশ ফা লাইজার এেসািসেয়শন

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.১.৩] সরবরাহত
িডএিপ সার

ষেকর িনকট সার াি িনিত করেত সরকার কক উয়ন
সহায়তা দান কের আমদািন  হেত াসত ে িডএিপ
সার সরবরাহ কের।

িবএিডিস, িডএই, জলা ও উপেজলা শাসন,
বাংলােদশ ফা লাইজার এেসািসেয়শন

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.১.৪] সরবরাহত
এমওিপ সার

ষেকর িনকট সার াি িনিত করেত সরকার উয়ন সহায়তা
দান কের আমদািন  হেত াসত ে এমওিপ সার
সরবরাহ কের।

িবএিডিস, িডএই, জলা ও উপেজলা শাসন,
বাংলােদশ ফা লাইজার এেসািসেয়শন

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.২] সচ যপািত সংহ
এবং এর সহজলভতা ি

[২.২.১] সরবরাহত সচ
যপািত

সেচর এলাকা ি ও সচ কায ম সিয় রাখেত িবিভ এলাকা
নলপসহ িবিভ সচ যপািত সরবরাহ করা হয়।

িবএিডিস ও িবএমিডএ
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.৩] -উপিরিত পািনর
বহার উৎসািহত করার জ
 সচ কায ম সসারণ,
জলাবতা ও জলামতা
রীকরেণর মােম আবািদ
জিমর আওতা ি

[২.৩.১] সসািরত সচ
এলাকা

 মৗেম অনাবাদী জিম চােষর আওতায় আনেত সচ িবধা
ির মােম সচ এলাকা সসারণ করা হয়।

িবএিডিস ও িবএমিডএ
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.৩.২] ি া
আবািদ জিম

সচ িবধা দােনর মােম অনাবাদী জিম চােষর আওতায় এেন
আবাদী জিমর পিরমাণ ি করা হয়।

িবএিডিস ও িবএমিডএ
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.৪] িডার, িভি, তািয়ত
ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
তয়ন, সংরণ এবং িবতরণ

[২.৪.১] উৎপািদত বীজ
গেবষণা িতানসহ জনন বীজ উৎপাদন কের এবং িবএিডিস
িভি বীজ ও তািয়ত/মানেঘািষত বীজ উৎপাদন কের।

িবএিডিস, িবআরআরআই, িবএআরআই ও
িবএসআরআই

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.৪.২] িবতরণত বীজ
গেবষণা িতান ও িবএিডিস কক উৎপািদত বীজ মাঠ পয ােয়
ও অা বীজ উৎপাদন িতােন িবতরণ করা হয়।

িবএিডিস, িবআরআরআই, িবএআরআই ও
িবএসআরআই

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন



া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[২.৫] লবণাতা, খরা এবং
জলমতা সিহ জােতর
িডার, িভি, ও মানেঘািষত
বীজ উৎপাদন, তয়ন ও
িবতরণ

[২.৫.১] উৎপািদত বীজ
লবণাতা, খরা এবং পািনসিহ জাতসহ িবিভ িতলতা
সহনশীল জােতর বীজ উৎপাদন করা হয়।

িবএিডিস, িবআরআরআই, িবএআরআই ও
িবএসআরআই

িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.৬] বীেজর সক মান
িনধ ারণ

[২.৬.১] পরীিত বীজ
ননা

গেবষণা িতান ও বসরকাির বীজ উৎপাদনকারী িতান
কক মাঠ পয ােয় বীজ অব করার েব  বীজ তয়ন এেজী
বীেজর ননা পরীা কের থােক।

এসিসএ
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[২.৭] লা বীেজর িজিনং ও
িবপণন

[২.৭.১] িবতরণত লা
বীজ

লা উয়ন বাড  তােদর খামাের লা বীজ উৎপাদন কের এবং
িবতরণ কের।

িসিডিব
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[৩.১] িকা জিরেপর মােম
িকা ও সদ িচিতকরণ
এবং উৎপাদন সমতা
অযায়ী িম ও িকা
সেদর িণ িবাস

[৩.১.১] জিরপত
উপেজলা

সারােদেশ ইউিনয়ন পয ােয় িকা ননােত ফসেলর খা
উপাদােনর পিরমাণ িনণ েয়র জ মাঠ জিরপ করা হয়।

এসআরিডআই
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[৩.১.২] িত উপেজলা
িডেরির

িকা জিরেপর ত সিলত উপেজলা িডেরির ণ করা হয়
যােত উ উপেজলার মােত ফসেলর খা উপাদােনর পিরমাণ
এবং তার পিরেিেত সােরর পিরমাণ পািরশ করা হয়। ফেল
ষম সােরর বহার সব হয়।

এসআরিডআই
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[৩.২] উপেজলা এবং ইউিনয়ন
পয ােয় মা পরীার িবধািদ
সসারণ

[৩.২.১] িবেিষত
িকা ননা

মােত িবমান খা উপাদােনর পিরমাণ জানেত তা িবেষণ
করা হয়, ফেল চািহদামত ষম সার বহােরর জ পািরশ করা
সব হয়।

এসআরিডআই
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[৩.৩] জব সার, সজ সার ও
জীবা সােরর বহার
ষকেদর িনকট জনিয়করণ

[৩.৩.১] িশিত ষক
জব সার েতর বািনক পিত ও তা বহাের উু করেত
ষকেদর িশেণর বা করা হয়।

এসআরিডআই
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন



া: ২০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[৪.১] িষ িবপণন এবং উয়ন
িবষেয় চারণা ও ত
সংরণ

[৪.১.১] ওেয়ব সাইেট
বাজার  কাশ

কীয়, িবভাগীয় ও জলা পয ায় থেক িবিভ িষপের
বাজারদর সংহ কের দিনক, সাািহক ও মািসক বাজারদর িষ
িবপণন অিধদেরর ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়।

িডএএম
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[৪.১.২] কািশত
েলন

িষ পের বাজার , ফসল সংেহার সংরণ, িবপণন
ইতািদ ত সিলত িষ িবপণন েলন কাশ করা হয়।

িডএএম কািশত েলন

[৪.১.৩] কািশত
িতেবদন

িষ িবপণন সিকত িবিভ িতেবদন কাশ করা হয। িডএএম
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[৪.২] বাজার উয়েন িশণ
ও অা সহায়তা দান

[৪.২.১] িশিত ষক িষ িবপণন সেক ষকেদর িশণ দান করা হয়। িডএএম
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[৪.২.২] জমাত ফসেলর
উপর দানত ঋণ

িষপ আমানেতর িবপরীেত ািণিজক াংক থেক
ষকেদরেক ঋণ দান করা হয়।

িডএএম
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন

[৪.৩] িষ উোােদর
ি ও কািরগির সহায়তা
দান এবং এোেসিসং ও
িষ বসায় িবিনেয়াগ
উৎসািহত করা

[৪.৩.১] সহায়তাা
িষ বসার উোা

িষ বসার উোা ির জ িবিভ ত সরবরাহ কের
এবং ঋণ িবধা হেণ সাহা কের িষ বসায় উোা
িেত সহায়তা করা হয়।

িডএএম
িষ মণালেয়র বািষ ক
িতেবদন ও অা কািশত
িতেবদন



া: ২১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ িতােনর িনকট
তাশার মাা উেখ কন

তাশা রণ না হেল
সা ভাব

মণালয় িশ মণালয় সরবরাহত ইউিরয়া সার ইউিরয়া সার উৎপাদন ও সময়মত সরবরাহ
ইউিরয়া সার উৎপাদন িবিসআইিসর িনয়াধীন। ড
ােপর (উয়ন সহায়তা) টাকা িষ মণালয় থেক
দান করা হয়।

৮৫% ফসল উৎপাদন হত হেব


