
 

 

 

 

  

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

চেয়াযম্যান, ফাাংরাদদ কৃষল উন্নয়ন কদ পাদযন (ষফএষডষ) 

 

এফাং 

 

সসনয়য ষেফ, কৃষল ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষষযত 

 

 

 

ফাষল পক কভ পম্পাদন চুষি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯ 
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উক্রভষণকা (Preamble) 

 

 

যকাষয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাষতষ্ঠাষনক দক্ষতা বৃষি, স্বচ্ছতা ও জফাফষদষ চজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায ষনষিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

 

চেয়যাযম্যান, ফাাংরাদদ কৃষল উন্নয়ন কদ পাদযন (ষফএষডষ) 

 

এফাং 

 

ষষনয়য ষেফ, কৃষল ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে ২০১৮ াদরয জুন 

ভাদয .............তাষযদে এই ফাষল পক কভ পম্পাদন চুষি স্বাক্ষষযত র। 

 

এই  চুষিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ষনম্নষরষেত ষফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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ষফএষডষ এয কভ পম্পাদদনয াষফ পক ষেত্র 

(Overview of the Performance of BADC) 
 

 

াম্প্রষতক অজপন, েযাদরঞ্জ এফাং বষফষ্যৎ ষযকল্পনা 

 

 াম্প্রষতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজপনমূ  

দদশয কৃসল উন্নয়ন ও যকাশযয কৃসল নীসত ফাস্তফায়শন ফাংরাশদ কৃসল উন্নয়ন কশ মাশযন (সফএসডস) 

পর উৎাদশনয সতনটি উকযণ-ভানম্পন্ন ফীজ, দচ সুসফধা এফং নন-নাইদরাদজনা ায কৃলশকয 

দদাযশগাড়ায় দ ৌঁশে দদয়ায দেশে গুরুত্বপূণ ম ভূষভকা যাখশে। এয ধাযাফাষকতায় ষফগত ৩ ফছদয ম্পাষদত 

উদেখ্যদমাগ্য অজপন দরা, ষফষবন্ন পদরয ৪.২৭ রে চভষরক টন ফীজ উৎাদন ও ৩.৯২ রক্ষ চভষরক টন 

ফীজ যফযা,  ৩০৪ রক্ষ োযা, গুটি, করভ উৎাদন, ৭ রক্ষ চভষরক টন াক-ফষজ ও পর উৎাদন, 

১০৩৩ ষকদরাষভটায োরনারা পুনঃেনন, ১২৯৫ ষকদরাষভটায ভূ-উষযস্থ ও ভূগবপস্থ চেনারা ষনভ পাণ, ১১৮৫ 

টি চে অফকাঠাদভা ষনভ পাণ, ২২৬৮ টি দচ মন্ত্রাসত যফযা, ২৮ টি দারায প্যাশনরযুক্ত দচ মন্ত্র স্থান, 

৩০০০ টি কূ ম মশফেণ, ১৬ রক্ষ চক্টয জষভদত চে সুষফধা প্রদান, ১ রক্ষ দক্টয জসভ নতুন কশয দশচয 

অওতায় অনা, ৩১.৩৪ রক্ষ চভষরক টন নন-নাইদরাদজনা ায সনধ মাসযত ভশে মথাভশয় কৃলকশদয ভাশে 

যফযা, ১৭ টি ষপ্রদপষিদকদটড ষির ায গুদাভ ষনভ পাণ ইতযাষদ।  

 

 ভস্যা এফাং েযাদরঞ্জমূ 

চদদয ক্রভফধ পভান োষদা পূযশণয রশেে সনজস্ব খাভাশয ও  চুষিফি োলীদদয ভােদভ ভানম্পন্ন ফীজ 

উৎাদন কযা, প্রাপ্যতা হ্রা াওয়ায় প্রাপ্য ভূউষযস্থ াষনয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা, জরফায়ু ষযফতপনজষনত 

ষফম পয় চথদক কৃষল ব্যফস্থাদক যক্ষা কযা এফাং ভানম্পন্ন নন-নাইদরাদজনা ায কৃলক ম পাদয় ঠিকবাদফ 

মথাভদয় যফযা ।  

 

 বষফষ্যৎ ষযকল্পনা 

কৃলকদদয ক্রভফধ পভান োষদায াদথ াংগষত চযদে সফসবন্ন পশরয ভানম্পন্ন ফীজ উৎাদন, ংযেণ ও 

যফযা, জীফ প্রযুসক্ত ব্যফায কশয টিসুেকারচায োশফয ভাধ্যশভ অলুফীশজয দভ র দেসণয দযাগভৄক্ত ফীজ 

উৎাদন ও সফতযশণয ভাধ্যশভ সফশদ শত প্রজনন দেসণয অলুফীজ অভদানী সনব মযতা কভাশনা, আধুষনক 

চে প্রযুষিয ম্প্রাযণ ও চে দক্ষতা বৃষিয ভােদভ াসনয সযসভত ব্যফায, দচ এরাকা বৃসদ্ধকযণ, 

ভূউসযস্থ াসনয প্রাপ্যতা বৃসদ্ধ, ভূ-গবপস্থ াষনয স্তয ষযফীক্ষণ, জরাফদ্ধতা দূযীকযণ, ায অভদানী ও 

যফযা কাম মক্রভ সুাংত কযা ইতযাষদ কাম পক্রভ ঠিকবাদফ ফাস্তফায়ন কযায ষযকল্পনা যদয়দছ।  

 

২০১৮-১৯ অথ পফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজপনমূ:  

 ধান, গভ, ভূট্টা, ডার, দতর, অলু, াক-ফসজ, পর ও াট সফসবন্ন পশরয ১.৪২ রে চভষরক টন 

ফীজ উৎাদন ও ১.৩৫ রে চভষরক টন ফীজ কৃলক ম পাদয় যফযা; 

 ৩৩৫.৫ রে ফুর, পর, ফসজয চাযা, গুটি, করভ উৎাদন এফং ৩.১৪ রে দভষরক টন াক-ফসজ ও 

পর যফযা; 

 ৪৫০ ষকদরাষভটায োরনারা পুনঃেনন এফাং ৩৫০ ষকদরাষভটায ভূউষযস্থ ও ভূগবপস্থ চেনারা ষনভ পাণ;  

 ৪০০টি চে অফকাঠাদভা ষনভ পাণ এফাং ২৫০টি দচ মন্ত্রাসত যফযা; 

 ৬০টি দারায প্যাশনরযুক্ত দচ মন্ত্র স্থান এফাং ৩০০০ টি কূ ম মশফেণ; 

 ৫.৬৫ রে চক্টয জষভদত চে সুষফধা প্রদান এফাং ০.২১৫ রে দক্টয জসভ নতুন কশয দশচয অওতায় 

অনা; 

 ১১.৫০ রে দভষরক টন নন-নাইদরাদজনা ায সডরাযচদয ভাধ্যশভ কৃলক ম মাশয় যফযা। 
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চকন ১ 

 

রূকল্প (Vision), অষবরক্ষয )noissiM(, চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

এফাং কাম পাফষর (Functions) 

১.১ রূকল্প (Vision): 

ভানম্পন্ন কৃসল উকযণ চমাগান ও দে দচ ব্যফস্থানা। 
১.২ অষবরক্ষয (Mission): 

উচ্চ পরনীর ষফষবন্ন পদরয ফীজ উৎাদন, াংযক্ষণ ও যফযা বৃষি, চে প্রযুষি উন্নয়ন, ভূউসযস্থ াসনয 

শফ মাত্তভ ব্যফায, জরাফিতা দূযীকযণ, চে দক্ষতা ও চেকৃত এরাকা বৃষি এফাং কৃলক ম পাদয় ভানম্পন্ন নন-

নাইদরাদজনা ায যফযা। 

১.৩ চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ প্রসতষ্ঠাশনয চকৌরগত উদেশ্যমূ  

১. কৃসল উকযশণয জরবেতা ও যফযা বৃসদ্ধকযণ;  

২. ভূউসযস্থ াসনয শফ মাত্তভ ব্যফায এফাং 

৩. নন-নাআশরাশজনা ায যফযা বৃসদ্ধকযণ। 
 

১.৩.২ অফসিক দক রগত উশেিভ 

১. ফাসল মক কভ মম্পাদন চুসক্ত ফাস্তফায়ন দজাযদাযকযণ; 

২. কাম মদ্ধসত, কভ মসযশফ ও দফায ভদনান্নয়ন; 

৩. অসথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন এফাং 

৪. জাতীয় শুদ্ধাচায দক র ও তথ্য সধকায ফাস্তফায়ন দজাযদাযকযণ। 
 

 

১.৪ প্রধান কাম পাফষর (Functions): 

১. উচ্চ পরনীর বফববন্ন পলরয বববি, প্রত্যাবিত্ ও ভানলঘাবলত্ ফীজ উৎাদন, প্রবিিাজাত্কযণ, 

ংযক্ষণ এফং যফযা; 

২. উদ্যান জাত্ীি পলরয মথা ফুর ও পলরয কন্দ, গুটি, চাযা, করভ, াক-ফবজ, পর উৎাদন এফং 

যফযা; 

৩. কৃললকয বনকট গলফলণা প্রবত্ষ্ঠান কর্তকৃ উদ্ভাবফত্ জালত্য ফীজ ফধনৃ ও বফত্যণ; 

৪. বফববন্ন পলরয ফীজ বফশুদ্ধকযণ, জাত্ উন্নিন ও মভৌবরক গলফলণা; 

৫. কৃলক মাৃলি মচ ও কৃবল মন্ত্রাবত্ জরবযকযলণয বনবভি ংগ্র এফং বফত্যণ; 

৬. খার খনন/পুনঃখনলনয কামিৃলভয ভাধ্যলভ ভূ-উবযস্থ াবনয মথামথ ব্যফায বনবিত্পূফকৃ মচ 

ম্প্রাযণ এফং জরাফদ্ধত্া দূয কলয জরাফদ্ধ জবভ অফাদী জবভলত্ বযণত্কযণ;  

৭. খার, পুকুয, জরাি পুনঃখনলনয ভাধ্যলভ ভূ-গবসৃ্থ াবনয পুনবযৃলণয ব্যফস্থা কলয বযলফলয বাযাম্য 

যক্ষাকযণ; 

৮. মচ ও াবন বনষ্কান ফকাঠালভা বনভাৃলণয ভাধ্যলভ মচ ও বনষ্কান ব্যফস্থা অধুবনকীকযণ;  

৯. নন-নাআলরালজনা (টিএব, এভওব, বডএব) ায অভদাবন, ংযক্ষণ ও ভিভত্ বনধাৃবযত্ মূলে 

কৃলকলদয ভালে বফত্যণ; 

১০. নন-নাআলরালজনা ালযয ফাপায স্টক সৃজলনয ভাধ্যলভ কৃলক মাৃলি ায জরবযকযণ ও ালযয 

ফাজায মূে বনিন্ত্রণ।
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দকন ২   

 

সফএসডস’য সফসবন্ন কাম মক্রশভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ মম্পাদন সূচক     

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত রেেভাো  প্রশেণ  সনধ মাসযত রেেভাো জমশনয 

দেশে দম থবাশফ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/ংস্াভশয 

নাভ   

উাত্তসূে 

(Source of 

Data) 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ভানম্পন্ন ফীশজয ম মাপ্ততা যফযাকৃত সবসত্ত, 

প্রতোসয়ত, ভানশঘাসলত এফং 

প্রসতকূরতা সষ্ণু জাশতয 

ফীজ 

দভসরক টন 

(রে) 

1.30 1.35 1.35 1.42 1.48 

সফশজএভস, এসএ, সি, 

ফাসয, সফনা, ফশভৄযকৃসফ ও গভ 

গশফলণা দকন্দ্র 

সফএসডস’য ফাসল মক 

প্রসতশফদন, ত্রেভাসক 

প্রসতশফদন, ফাৎসযক 

ও ধ মফাসল মক ভোয়ন 

প্রসতশফদন 

যফযাকৃত ফুর, পর, 

ফসজয চাযা, গুটি, করভ  

ংখ্যা 

(রে) 

101 ৮৩.০৭ ৩৩৫.৫ ৩৬২.৭ ৩৯৪.৩ 

সফনা, ফাসয ও ফাকৃসফ 

যফযাকৃত াক-ফসজ ও 

পর  

দভসরক টন 

(রে) 

১.৮১ 1.00 ৩.১৪ ৩.৪৭ ৩.৬৮ 

সফনা, ফাসয ও ফাকৃসফ 

দশচয অওতা বৃসদ্ধ  দভাট দচকৃত এরাকা দক্টয (রে) 

৫.২৪ ৫.৪৩ 5.650 5.860 6.095 

সফঅযআসফ, সফসসডসফ ও 

সফঅযসডসফ 

নন-নাআশরাশজনা াশযয ম মাপ্ততা যফযাকৃত টিএস, সডএস 

এফং এভওস ায 

দভসরক টন 

(রে) 

9.94 8.50 11.25 11.50 11.50 

সডএআ, সি, ফাসয, সফনা, 

সফঅযসডএ ও সফএঅযঅআ 

   

 

      * াভসয়ক 
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দকন ৩ 

দক রগত উশেিসবসত্তক কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফং রেেভাোভ 

 

দক রগত 

উশেি 

(Strategic 

Objectives) 

দক রগত 

উশেশিয 

ভান    

(Weight of  

Strategic 

Objectives)  

কাম মক্রভ (Activities) কভ মম্পাদন সূচক     

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কভ ৃম্পাদন 

সূচলকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত জমন রেেভাো/সনণ মায়ক ২০১৮-১৯                 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রশেন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রশেন 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* াধাযণ সত 

উত্তভ 

উত্তভ চরসত 

ভান 

চরসত 

ভাশনয 

সনশে 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১. কৃসল 

উকযশণয 

জরবেতা 

ও যফযা 

বৃসদ্ধকযণ 

৪০ 

১.১ সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও 

ভানদঘাসলত ফীজ উৎাদন, 

প্রসক্রয়াজাতকযণ, ংযেণ 

এফং যফযা 

১.১.১ উৎাসদত সবসত্ত ফীজ দভসরক  টন ৩ 13790 16970 17000 ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ২০৫০০ 21000 

১.১.২ উৎাসদত প্রতোসয়ত 

ফীজ 

দভসরক  টন ৩ 
74760 63451 ৬৮০০০ ৬৪০০০ ৬১০০০ ৫৭০০০ ৫৪০০০ ৭০০০০ 72000 

১.১.৩ উৎাসদত ভানশঘাসলত 

ফীজ 

দভসরক  টন ৩ 
37850 45579 47000 ৪৪০০০ ৪২০০০ ৩৯০০০ ৩৭০০০ ৪৮০০০ 50000 

১.১.৪ যফযাকৃত সবসত্ত ফীজ দভসরক  টন ৩ 13790 ১৩৭৯০ 16970 ১৬০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১৭০০০ ২০৫০০ 

১.১.৫ যফযাকৃত প্রতোসয়ত 

ফীজ 

দভসরক  টন ৩ 
74000 ৭৪৭৬০ 63451 ৬০০০০ ৫৭০০০ ৫৩০০০ ৫০০০০ ৬৮০০০ ৭০০০০ 

১.১.৬ যফযাকৃত ভানশঘাসলত 

ফীজ 

দভসরক  টন ৩ 
37710 ৩৭৮৫০ 45579 ৪৩০০০ ৪১০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৪৭০০০ 48000 

১.২ রফণাক্ততা, খযা ও 

জরভগ্নতা সষ্ণু জাশতয সবসত্ত, 

প্রতোসয়ত ও ভানশঘাসলত ফীজ 

উৎাদন, প্রসক্রয়াজাতকযণ, 

ংযেণ এফং যফযা 

১.২.১ প্রসতকূরতা নীর 

জাশতয উৎাসদত ফীজ 

দভসরক টন ২ 
4500 9000 10000 ৯৫০০ ৯০০০ ৮৫০০ ৮০০০ ১০০০০ 10000 

১.২.২ প্রসতকূরতা নীর 

জাশতয  যফযাকৃত ফীজ 

দভসরক টন ২ 
4500 9000 9000 ৮৫০০ ৮১০০ ৭৬০০ ৭২০০ ১০০০০ ১০০০০ 

১.৩ উদ্যান পর মথা চাযা, 

গুটি, করভ, াক-ফসজ, পর 

উৎাদন এফং যফযা 

১.৩.১ উৎাসদত ফুর, পর, 

ফসজয চাযা, গুটি, করভ  

ংখ্যা (রে) ৩ 
105 83.07 335.5 ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২০০ ৩৬২.৭ ৩৯৪.৩ 

১.৩.২ যফযাকৃত ফুর, পর, 

ফসজয চাযা, গুটি, করভ  

ংখ্যা (রে) ৩ 
101 83.07 335.5 ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২০০ ৩৬২.৭ ৩৯৪.৩ 

১.৩.৩ উৎাসদত াক-ফসজ 

ও পর 

দভসরক টন 

(রে) 

৩ 
1.87 1.00 3.14 2.90 2.80 2.60 2.00 ৩.৪৭ ৩.৬৮ 

১.৩.৪ যফযাকৃত াক-ফসজ 

ও পর  

দভসরক টন 

(রে) 

৩ 
1.81 1.00 3.14 2.90 2.80 2.60 2.00 ৩.৪৭ ৩.৬৮ 

১.৪ কৃলশকয সনকট গশফলণা 

প্রসতষ্ঠান কর্তমক উদ্ভাসফত জাত 

এফং প্রযুসক্ত জরবেকযশণয 

জন্য প্রসেণ 

১.৪.১ পর দক্টশয প্রসসেত 

ব্যাসক্ত/কৃলক 

জন ৩ 
১৪০০০ ১৫০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২৫০০ ১২০০০ ১৬৫০০ ১৬৮০০ 

১.৪.২ পর দক্টশয অশয়াসজত 

দসভনায/ওয়াকম  

ংখ্যা ৩ 
৪ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৯ ৯ 
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দক রগত 

উশেি 

(Strategic 

Objectives) 

দক রগত 

উশেশিয 

ভান    

(Weight of  

Strategic 

Objectives)  

কাম মক্রভ (Activities) কভ মম্পাদন সূচক     

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কভ ৃ

ম্পাদন 

সূচলকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত জমন রেেভাো/সনণ মায়ক ২০১৮-১৯                 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রশেন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রশেন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* াধাযণ সত 

উত্তভ 

উত্তভ চরসত 

ভান 

চরসত 

ভাশনয 

সনশে 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২. ভূউসযস্থ 

াসনয 

শফ মাত্তভ 

ব্যফায 

৩০ 

২.১ ভূ-উসযস্থ াসনয 

ব্যফায বৃসদ্ধ কযায জন্য 

সফসবন্ন ধযশনয দব ত 

ফকাঠাশভা সনভ মাণ  

২.১.১ পুনঃখননকৃত খারনারা  সকশরাসভটায 

৩ 300 153 450 ৪৪০ ৪৩০ ৪২০ ৪০০ 470 ৪৫০ 

২.১.২ সনভ মাণকৃত ভূ-উসযস্থ ও 

ভূ-গবমস্থ দচনারা  

সকশরাসভটায ৩ 
400 139 350 ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ৩০০ 475 450 

২.১.৩ সনভ মাণকৃত দচ 

ফকাঠাশভা 

ংখ্যা ৩ 
100 329 400 ৩৮০ ৩৫০ ৩৪০ ৩০০ 315 104 

২.১.৪ যফযাকৃত দচ 

মন্ত্রাসত 

ংখ্যা ৩ 
600 650 250 - - - - 350 ৪০০ 

২.১.৫ স্থাসত দারায 

প্যাশনরযুক্ত দচ মন্ত্র 

ংখ্যা ৩ 
১৯ 9 60 57 54 51 ৪৮ 90 ৭০ 

২.১.৬ ম মশফসেত কূশয 

ংখ্যা 

ংখ্যা ৩ 
3000 3000 3000 - - - - 3000 ৩০০০ 

২.২ ক্ষুদ্রশচ কাম মক্রভ 

ম্প্রাযণ ও জরাফদ্ধতা 

দূযীকযশণয ভাধ্যশভ অফাদী 

জসভয অওতা বৃসদ্ধ 

২.২.১ দচকৃত এরাকা দক্টয (রে) ৩ 
5.24 5.43 5.65 5.50 5.40 5.30 5.00 5.86 ৬.০৯৫ 

২.২.২ ম্প্রাসযত দচ এরাকা দক্টয (রে) ৩ 
0.25 0.206 0.215 0.214 0.212 0.210 0.200 0.22 ০.২৩ 

২.৩  কৃলশকয সনকট  দচ 

মন্ত্রাসত এফং প্রযুসক্ত 

জরবেকযশণয জন্য 

প্রসেণ 

২.৩.১  দচ দক্টশয প্রসসেত 

ব্যাসক্ত/কৃলক 

জন ৩ 

৮৫০ ৮৫২ ২২০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ২৪৩৬ ১৩৫০ 

২.৩.২ দচ দক্টশয অশয়াসজত 

দসভনায/ওয়াকম  

ংখ্যা ৩ 

২ ২ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৬ ৪ 
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দক রগত 

উশেি 

(Strategic 

Objectives) 

দক রগত 

উশেশিয 

ভান    

(Weight of  

Strategic 

Objectives)  

কাম মক্রভ (Activities) কভ মম্পাদন সূচক     

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কভ ৃম্পাদন 

সূচলকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত জমন রেেভাো/সনণ মায়ক ২০১৮-১৯                 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রশেন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রশেন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* াধাযণ সত 

উত্তভ 

উত্তভ চরসত 

ভান 

চরসত 

ভাশনয 

সনশে 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩. নন-

নাআশরাশজনা 

ায  

যফযা 

বৃসদ্ধকযণ 

৫ 

৩.১ সনধ মাসযত ভশে মথাভশয় 

কৃলকশদয ভাশে নন-

নাআশরাশজনা ায যফযা 

সনসিতকযণ 

৩.১.১ যফযাকৃত টিএস 

ায 

রে দভসরক 

টন 

২ ৩.৬১ 3.00 3.75 3.56 3.38 3.19 3.00 3.75 3.75 

৩.১.২ যফযাকৃত সডএস ায রে দভসরক 

টন 

১ ১.৭১ 3.00 2.75 2.61 2.48 2.34 2.20 2.75 2.75 

৩.১.৩ যফযাকৃত এভওস 

ায 

রে দভসরক 

টন 

২ ৪.৬২ 4.25 4.75 4.51 4.28 4.04 3.80 5.00 5.00 

 

* াভসয়ক 
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সফএসডস’য অফসিক দক রগত উশেিভ, ২০১৮-১৯ 

(দভাট নম্বয-২৫) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

দক রগত 

উশেি 

(Strategic 

Objectives) 

দক রগত 

উশেশিয ভান    

(Weight of  

Strategic 

Objectives)  

কাম মক্যভ (Activities) কভ মম্পাদন সূচক     

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কভ ৃম্পাদন 

সূচলকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রেেভাোয ভান - ২০১৮-২০১৯ 

াধাযণ সত উত্তভ উত্তভ চরসত ভান চরসত ভাশনয 

সনশে 

100% 90% 80% 70% 60% 

ফাসল মক 

কভ মম্পাদন 

চুসক্ত 

ফাস্তফায়ন 

দজাযদাযকযণ 

3 

ভাঠ ম মাশয়য কাম মারশয়য শে ২০১৮-১৯ 

থ মফেশযয ফাসল মক কভ মম্পাদন চুসক্ত 

স্বােয ও ওশয়ফাআশট অশরাড 

ফাসল মক কভ মম্পাদন 

চুসক্ত স্বােসযত  

তাসযখ 0.51 ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, 

২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 

- - 

২০১৮-১৯ থ মফেদযয ফাসল মক 

কভ মম্পাদন চুসক্তয ধ মফাসল মক ভোয়ন 

প্রসতশফদন ংসিষ্ট ভন্ত্রণারয়/সফবাশগ 

দাসখর  

ভোয়ন প্রসতশফদন 

দাসখরকৃত 

তাসযখ 0.51 ১৭ জানুয়াসয, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াসয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়াসয, 

২০১৯ 

২২ জানুয়াসয, 

২০১৯ 

২৩ 

জানুয়াসয, 

২০১৯ 

ভাঠ ম মাশয়য কাম মারশয়য ২০১৮-১৯ 

থ মফেশযয ফাসল মক কভ মম্পাদন চুসক্তয 

ধ মফাসল মক ভোয়ন প্রসতশফদন 

ম মাশরাচনাশন্ত পরাফতমক 

(feedback) ভন্ত্রণারয়/সফবাশগ 

দাসখর 

পরাফতমক 

(feedback) প্রদত্ত 

তাসযখ 1 ২৪ জানুয়াসয, 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়াসয, 

২০১৯ 

০৪ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

০৮ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

১১ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

যকাসয কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা 

দ্ধসত ন্যান্য সফলশয় 

কভ মকতমা/কভ মচাযীশদয জন্য প্রসেণ 

অশয়াজন  

অশয়াসজত প্রসেশণয 

ভয় 

জনঘন্টা* 1 60 - - - - 

কাম মদ্ধসত, 

কভ মসযশফ 

ও দফায 

ভশনান্নয়ন 

10 

আ-পাআসরং দ্ধসত ফাস্তফায়ন ফ্রন্ট দডশেয ভাধ্যশভ 

গৃীত ডাক উ-পাআসরং 

সশেশভ অশরাডকৃত 

% 1 80 70 60 55 50 

আ-পাআশর নসথ 

সনষ্পসত্তকৃত ** 

% 1 50 45 40 35 30 

আ-পাআশর ে জাযীকৃত 

*** 

% 1 40 35 30 25 20 

দপ্তয/ংস্থা কর্তমক নরাআন দফা চালু 

কযা 

ন্যেনতভ একটি নতুন আ-

াসব ম চালুকৃত 

তাসযখ 1 ১০ জানুয়াসয, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়াসয, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়াসয, 

২০১৯ 

৩১ ভাচ ম, 

২০১৯ 

৩০ এসপ্রর, 

২০১৯ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

দক রগত 

উশেি 

(Strategic 

Objectives) 

দক রগত 

উশেশিয ভান    

(Weight of  

Strategic 

Objectives)  

কাম মক্রভ (Activities) কভ মম্পাদন সূচক     

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কভ ৃম্পাদন 

সূচলকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রেেভাোয ভান - ২০১৮-২০১৯ 

াধাযণ সত উত্তভ উত্তভ চরসত ভান চরসত ভাশনয 

সনশে 

100% 90% 80% 70% 60% 

    দপ্তয/ংস্থা ও ধীনস্থ কাম মারয়ভশয 

উদ্ভাফনী উশদ্যগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(Small Improvement 

Project, SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উশদ্যগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

ভশয ারনাগাদকৃত 

ডাটাশফআজ ওশয়ফাআশট 

প্রকাসত 

তাসযখ 1 ০৩ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

১১ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

১৮ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

২৫ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ম, 

২০১৯ 

ডাটাশফআজ নুমায়ী 

ন্যেনতভ দুটি নতুন 

উদ্ভাফনী উশদ্যগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চালুকুত 

তাসযখ 1 ০৮ এসপ্রর, 

২০১৯ 

২২ এসপ্রর, 

২০১৯ 

২ দভ, ২০১৯ ১৬ দভ, ২০১৯ ৩০ দভ, 

২০১৯ 

সটিশজন  চাট মায ফাস্তফায়ন ারনাগাদকৃত 

সটিশজন  চাট মায 

নুমায়ী প্রদত্ত দফা 

% 1 80 75 70 60 50 

দফাগ্রীতাশদয ভতাভত 

সযফীেশণয ব্যফস্থা 

চালুকৃত 

তাসযখ 0.5 ৩১ সডশম্বয, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়াসয, 

২০১৯ 

০৭ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

১৭ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

২৮ 

দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

সবশমাগ প্রসতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন সনসদ মষ্ট ভশয়য ভশধ্য 

সবদমাগ সনষ্পসত্তকৃত  

% 0.5 75 70 65 60 50 

সঅযএর শুরুয ২ ভা পূশফ ম ংসিষ্ট 

কভ মচাযসয সঅযএর ও ছুটি নগদায়নে 

জাসয কযা 

সঅাযএর অশদ 

জাসযকৃত 

% 1 100 90 80  -  - 

ছুটি নগদায়নে 

জাসযকৃত 

% 1 100 90 80  -  - 

অসথ মক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৯ 

সডট অসত্ত সনষ্পসত্ত কাম মক্রশভয উন্নয়ন সেেীয় বায় সডট 

অসত্ত সনষ্পসত্তয জন্য 

সুাসযকৃত 

% 1 60 55 50 45 40 

সডট অসত্ত 

সনষ্পসত্তকৃত 

% 1 50 45 40 35 30 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

দক রগত 

উশেি 

(Strategic 

Objectives) 

দক রগত 

উশেশিয ভান    

(Weight of  

Strategic 

Objectives)  

কাম মক্রভ (Activities) কভ মম্পাদন সূচক     

(Performance 

Indicators) 

একক  

(Unit) 

কভ ৃম্পাদন 

সূচলকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রেেভাোয ভান - ২০১৮-২০১৯ 

াধাযণ সত উত্তভ উত্তভ চরসত ভান চরসত ভাশনয 

সনশে 

100% 90% 80% 70% 60% 

    স্থাফয/স্থাফয ম্পসত্তয ারনাগাদ 

তাসরকা প্রস্তুত কযা  

স্থাফয ম্পসত্তয তাসরকা 

ারনাগাদকৃত 

তাসযখ 1 ০৩ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

১১ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

১৮ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

২৫ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ম, 

২০১৯ 

স্থাফয ম্পসত্তয 

তাসরকা ারনাগাদকৃত 

তাসযখ 1 ০৩ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

১১ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

১৮ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

২৫ দপব্রুয়াসয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ম, 

২০১৯ 

ফাসল মক উন্নয়ন কভ মসূসচ ফাস্তযায়ন ফাসল মক উন্নয়ন কভ মসূসচ 

ফাস্তযাসয়ত 

% 2 100 95 90 85 80 

ব্যফহৃত/শকশজা মানফান সফদ্যভান 

নীসতভারা নুমায়ী সনষ্পসত্তকযণ 

সনষ্পসত্তকৃত % 1 80 75 70 60 50 

ফশকয়া সফদুেৎ সফর সযশাধ কযা  সফদুেৎ সফর সযশাসধত % 1 100 95 90 85 80 

শূন্য শদয সফযীশত সনশয়াগ প্রদান সনশয়াগ প্রদানকৃত % 1 80 70 60 50 40 

জাতীয় 

শুদ্ধাচায 

দক র ও 

তথ্য সধকায 

ফাস্তফায়ন 

দজাযদাযকযণ  

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ মসযকল্পনা ও 

সযফীেণ কাঠাশভা ফাস্তফায়ন **** 

ত্রেভাসক প্রসতশফদন 

দাসখরকৃত 

ংখ্যা 1 4 3 - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ মসযকল্পনা ও 

সযফীেণ কাঠাশভায় 

ন্তমভূক্ত রেেভাো 

ফাস্তফাসয়ত  

% 0.5 100 95 90 85 80 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত  কর নরাআন দফা 

তথ্য ফাতায়শন 

ংশমাসজত 

% 0.5 100 90 80 - - 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত  

% 0.5 100 90 80 - - 

দপ্তয/ংস্থায ২০১৭-১৮ থ মফেশযয 

ফাসল মক প্রসতশফদন প্রণয়ন ও প্রকা 

ফাসল মক প্রসতশফদন 

ওশয়ফাআশট প্রকাসত 

তাসযখ 0.5 ১৮ শক্টাফয, 

২০১৯ 

৩১ 

শক্টাফয, 

২০১৯ 

১৫ নশবম্বয, 

২০১৯ 

২৯ নশবম্বয, 

২০১৯ 

০৬ সডশম্বয, 

২০১৯ 

 

* ৬০ ঘন্টা প্রসেশণয ভশধ্য ন্যেন ২০ ঘন্টা যকাসয কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রসেণ ন্তর্ভ মক্ত থাকশফ। 
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আষভ, চেয়াযম্যান, ফাংরাশদ কৃসল উন্নয়ন কশ মাশযন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী , 

কৃষল ভন্ত্রণারয় এয প্রষতষনষধ ষষনয়য ষেফ , কৃষল ভন্ত্রণারয় এয  ষনকট অঙ্গীকায কযষছ  চম, এই চুষিদত 

ফষণ পত পরাপর অজপদন দেষ্ট থাকফ। 

 

আষভ, ষষনয়য ষেফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, কৃষল ভন্ত্রণারয় এয প্রষতষনষধ ষাদফ 

চেয়াযম্যান, ফাংরাশদ কৃসল উন্নয়ন কশ মাশযন এয ষনকট অঙ্গীকায কযষছ চম, এই চুষিদত ফষণ পত পরাপর 

অজপদন প্রদয়াজনীয় দমাষগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষষযতঃ 

 

 

 

 

    

  

চেয়াযম্যান 

ফাংরাশদ কৃসল উন্নয়ন কশ মাশযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তাষযে 

    

  

ষষনয়য ষেফ 

কৃষল ভন্ত্রণারয় 

 

 তাষযে 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

ষফএষডষ ফাাংরাদদ কৃষল উন্নয়ন কদ পাদযন 

দসনা দচ সনয়ন্ত্রণ াআ 

এরএরস চরা ষরফ ট াম্প 

সফঅযআসফ ফাাংরাদদ েী ষফদ্যযতায়ন চফাড প (Bangladesh Rural Electrification 

Board) 

সফসসডসফ ফাাংরাদদ ষফদ্যযৎ উন্নয়ন চফাড প (Bangladesh Power Development 

Board) 

সফঅযসডসফ ফাাংরাদদ েী উন্নয়ন চফাড প (Bangladesh Rural Development 

Board) 

সফশজএভস ফাাংরাদদ াট কর কদ পাদযন (Bangladesh Jute Mill Corporation) 

এষএ ফীজ প্রতযয়ন এদজষি (Seed Certificating Agency) 

ষি ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনষিটিউট (Bangladesh Rice Research 

Institute) 

ফাষয ফাাংরাদদ কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট (Bangladesh Agricultural 

Research Institute) 

ষফনা ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট (Bangladesh Institute  of 

Nuclear Agriculture) 

ফদমুযকৃষফ ফঙ্গফন্ধু চে মুষজফয যভান কৃষল ষফশ্বষফদ্যারয়  

ফাকৃসফ ফাাংরাদদ কৃষল ষফশ্বষফদ্যারয় 

টিএষ ষরর সুায পদপট 

এভওষ ষভউদযট অফ টা 

ষডএষ ডাইএদভাষনয়াভ পদপট 

এএষ এদরা াষব প চন্টায 

ষডএই কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তয (Department of Agriculture Extention) 

ষফআযষডএ ফাাংরাদদ েী উন্নয়ন একাদডষভ (Bangladesh Rural Development 

Academy) 

ষফএআযআই ফাাংরাদদ সুগায ক্রস্ গদফলণা ইনষিটিউট (Bangladesh Sugar Crops 

Research Institute) 
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ংশমাজনী-২ 

কভ মম্পাদন সূচকভ, ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়ভ এফং সযভা দ্ধসত-এয সফফযণ 

 

ক্রসভক নং কাম মক্রভ  কভ মম্পাদন সূচক  সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী আউসনট সযভা দ্ধসত এফং উাত্তসূে াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ ১.১ সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও 

ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন, 

প্রসক্রয়াজাতকযণ, ংযেণ এফং 

যফযা 

১.১.১ উৎাসদত সবসত্ত ফীজ সিডায ফীজ দথশক সফএসডস'য খাভায ও চুসক্তফদ্ধ 

চালীশদয ভাধ্যশভ উৎাসদত ফীজ 

পর াফ-দক্টশযয অওতায় 

সফএসডস কর্তমক ফাস্তফাসয়ত 

প্রকল্পভশয প্রকল্প 

সযচারশকয কাম মারয় ও যাজস্ব 

ফাশজশটয অওতায় ফীজ 

উৎাদন ংক্রান্ত স্থায়ীধভী 

াফ-কাম মক্রভ এয কাম মক্রভ 

সযচারশকয কাম মারয় 

দভসরক টন এফং ভাব্যফস্থাক (ফীজ) এয দপ্তয 

কর্তমক দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

২ ১.১.২ উৎাসদত প্রতোসয়ত 

ফীজ 

সিডায ফীজ দথশক সফএসডস'য খাভায ও চুসক্তফদ্ধ 

চালীশদয ভাধ্যশভ উৎাসদত ফীজ 

৩ ১.১.৩ উৎাসদত ভানশঘাসলত 

ফীজ 

সিডায ফীজ দথশক সফএসডস'য খাভায ও চুসক্তফদ্ধ 

চালীশদয ভাধ্যদভ উৎাসদত ফীজ 

৪ ১.১.৪ যফযাকৃত সবসত্ত ফীজ ফীজ সডরায ও কৃলশকয সনকট যফযাকৃত ফীজ 

৫ ১.১.৫ যফযাকৃত প্রতোসয়ত 

ফীজ 

ফীজ সডরায ও কৃলশকয সনকট যফযাকৃত ফীজ 

৬ ১.১.৬ যফযাকৃত 

ভানশঘাসলত ফীজ 

ফীজ সডরায ও কৃলশকয সনকট যফযাকৃত ফীজ 

৭ ১.২ রফণাক্ততা, খযা ও জরভগ্নতা 

সষ্ণু জাশতয সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও 

ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন, 

প্রসক্রয়াজাতকযণ, ংযেণ এফং 

যফযা 

১.২.১ প্রসতকূরতা নীর 

জাশতয উৎাসদত ফীজ 

সফএসডস'য খাভায ও চুসক্তফদ্ধ চালীশদয ভাধ্যশভ 

উৎাসদত ফীজ 

কন্ট্রাক্ট দগ্রায়া ম সফবাগ, 

সফএসডস, ঢাকা 

দভসরক টনএফং ভাব্যফস্থাক (ফীজ) এয দপ্তয কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  ৮ ১.২.২ প্রসতকূরতা নীর 

জাশতয  যফযাকৃত ফীজ 

ফীজ সডরায ও কৃলশকয সনকট যফযাকৃত ফীজ 

৯ ১.৩ উদ্যান পর মথা চাযা, গুটি, 

করভ, াক-ফসজ, পর উৎাদন 

এফং যফযা 

১.৩.১ উৎাসদত ফুর, পর, 

ফসজয চাযা, গুটি, করভ  

সফএসডস'য উদ্যান উন্নয়ন দকন্দ্র, এশগ্রা াসব ম 

দন্টায কর্তমক উৎাসদত চাযা ও করভ 

পর াফ-দক্টশযয অওতায় 

সফএসডস কর্তমক ফাস্তফাসয়ত 

প্রকল্পভশয প্রকল্প 

সযচারশকয কাম মারয় ও যাজস্ব 

ফাশজশটয অওতায় ফীজ 

উৎাদন ংক্রান্ত স্থায়ীধভী 

াফ-কাম মক্রভ এয কাম মক্রভ 

সযচারশকয কাম মারয়  

ংখ্যা (রে) এফং এএস ও উদ্যান উন্নয়ন সফবাগ 

কর্তমক দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

১০ ১.৩.২ যফযাকৃত ফুর, পর, 

ফসজয চাযা, গুটি, করভ  

সফএসডস'য উদ্যান উন্নয়ন দকন্দ্র, এশগ্রা াসব ম 

দন্টায কর্তমক উৎাসদত চাযা ও করভ কৃলক 

ম মাশয় যফযা 

ংখ্যা (রে) এফং এএস ও উদ্যান উন্নয়ন সফবাগ 

কর্তমক দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

১১ ১.৩.৩ উৎাসদত াক-ফসজ 

ও পর 

সফএসডস'য উদ্যান উন্নয়ন দকন্দ্র, এশগ্রা াসব ম 

দন্টায কর্তমক উৎাসদত াক, ব্জী ও পর  

দভসরক টন (রে) এফং এএস ও উদ্যান উন্নয়ন 

সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

১২ ১.৩.৪ যফযাকৃত াক-

ফসজ ও পর  

সফএসডস'য উদ্যান উন্নয়ন দকন্দ্র, এশগ্রা াসব ম 

দন্টায কর্তমক াক, ব্জী ও পর যফযা  

দভসরক টন (রে) এফং এএস ও উদ্যান উন্নয়ন 

সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত প্রসতশফদন 
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ক্রসভক নং কাম মক্রভ  কভ মম্পাদন সূচক  সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী আউসনট সযভা দ্ধসত এফং উাত্তসূে াধাযণ 

ভন্তব্য 

১৩ ১.৪ কৃলশকয সনকট গশফলণা 

প্রসতষ্ঠান কর্তমক উদ্ভাসফত জাত এফং 

প্রযুসক্ত জরবেকযশণয জন্য 

প্রসেণ 

১.৪.১ পর দক্টশয প্রসসেত 

ব্যাসক্ত/কৃলক 

ফীজ ও দচ প্রযুসক্তয উয চুসক্তফদ্ধ চালী ও 

কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয প্রসেণ প্রদান 

বফএবডব'য ংবিষ্ট প্রকল্প, 

কামিৃভ ও কভসৃূবচ 

জন এফং ফীজ ও ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

১৪ ১.৪.২ পর দক্টশয 

অশয়াসজত 

দসভনায/ওয়াকম  

ফীজ ও দচ প্রযুসক্তয উয দসভনায/ওয়াকম 

অশয়াজন 

ংখ্যা এফং ফীজ ও ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

১৫ ২.১ ভূ-উসযস্থ াসনয ব্যফায বৃসদ্ধ 

কযায জন্য সফসবন্ন ধযশনয দব ত 

ফকাঠাশভা সনভ মাণ  

২.১.১ পুনঃখননকৃত খারনারা  ভূসযস্থ াসন ব্যফাশযয ভাধ্যশভ দচ এরাকা 

ম্প্রাযণ 

দচ াফ-দক্টশযয অওতায় 

সফএসডসয কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প ও 

কভ মসূসচয প্রকল্প ও কভ মসূসচ 

সযচারশকয কাম মারয়  

সকশরাসভটায এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 
  

১৬ ২.১.২ সনভ মাণকৃত ভূ-উসযস্থ 

ও ভূ-গবমস্থ দচনারা  

সফসবন্ন ধযশনয দচ মশন্ত্রয জন্য ভূ-সযস্থ ও ভূ-

গবমস্থ (ব্যাসযড াআ) দচনারা সনভ মাণ 

সকশরাসভটায এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 
  

১৭ ২.১.৩ সনভ মাণকৃত দচ 

ফকাঠাশভা 

ফড়, ভাোযী ও দোট াআশজয দচ ফকাঠাশভা 

সনভ মাণ 

ংখ্যা এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 
  

১৮ ২.১.৪ যফযাকৃত দচ 

মন্ত্রাসত 

সফএসডস কর্তমক স্থাসত এরএরস , গবীয নরকূ 

ও গবীয নরকূ 

ংখ্যা এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

১৯ ২.১.৫ স্থাসত দারায 

প্যাশনরযুক্ত দচ মন্ত্র 

দ যসক্ত ব্যফাশযয ভাধ্যশভ সযচাসরত 

এরএরস াম্প স্থান 

ংখ্যা এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 
  

২০ ২.১.৬ ম মশফসেত কূশয 

ংখ্যা 

ম মশফেণ কূশয ভাধ্যশভ ভূ-গবমস্থ াসনয স্তয 

ভসনটসযং কযা য়।   

ংখ্যা এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 
  

২১ ২.২ ক্ষুদ্রশচ কাম মক্রভ ম্প্রাযণ ও 

জরাফদ্ধতা দূযীকযশণয ভাধ্যশভ 

অফাদী জসভয অওতা বৃসদ্ধ 

২.২.১ দচকৃত এরাকা সফএসডস কর্তমক আশতাপূশফ ম দচ অওতায় অসনত 

এরাকা 

দচ াফ-দক্টশযয অওতায় 

সফএসডসয কর্তমক 

ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প ও 

কভ মসূসচয প্রকল্প ও কভ মসূসচ 

সযচারশকয কাম মারয় 

দক্টয (রে) এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 
  

২২ ২.২.২ ম্প্রাসযত দচ 

এরাকা 

চরসত থ ম ফেশযয সফএসডস কর্তমক দচ অওতায় 

অসনতব্য এরাকা 

দক্টয (রে) এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন   

২৩ ৩.১ কৃলশকয সনকট  দচ মন্ত্রাসত 

এফং প্রযুসক্ত জরবেকযশণয জন্য 

প্রসেণ 

৩.১.১ দচ দক্টশয প্রসসেত 

ব্যাসক্ত/কৃলক 

ফীজ ও দচ প্রযুসক্তয উয চুসক্তফদ্ধ চালী ও 

কভ মকতমা-কভ মচাযীশদয প্রসেণ প্রদান 

বফএবডব'য ংবিষ্ট প্রকল্প, 

কামিৃভ ও কভসৃূবচ 

জন এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 
  

২৪ ৩.১.২ দচ দক্টশয 

অশয়াসজত 

দসভনায/ওয়াকম  

ফীজ ও দচ প্রযুসক্তয উয দসভনায/ওয়াকম 

অশয়াজন 

ংখ্যা এফং ক্ষূদ্রশচ সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন   

২৫ ৪.১ সনধ মাসযত ভশে মথাভশয় 

কৃলকশদয ভাশে নন-নাআশরাশজনা 

ায যফযা সনসিতকযণ 

৪.১.১ যফযাকৃত টিএস 

ায 

কৃসল ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রদত্ত ফযাশেয সফযীশত 

সফএসডস কর্তমক যফযাকৃত ায 

ায ব্যফস্থানা সফবাগ, 

সফএসডস 

রে দভসরক টন এফং ায ব্যফস্থানা সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

২৬ ৪.১.২ যফযাকৃত সডএস 

ায 

কৃসল ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রদত্ত ফযাশেয সফযীশত 

সফএসডস কর্তমক যফযাকৃত ায 

২৭ ৪.১.৩ যফযাকৃত এভওস 

ায 

কৃসল ভন্ত্রণারয় কর্তমক প্রদত্ত ফযাশেয সফযীশত 

সফএসডস কর্তমক যফযাকৃত ায 
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ক্রসভক নং কাম মক্রভ  কভ মম্পাদন সূচক  সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী আউসনট সযভা দ্ধসত এফং উাত্তসূে াধাযণ 

ভন্তব্য 

 সফএসডস’য অফসিক দক রগত উশেিভ     

২৮ ভাঠ ম মাশয়য কাম মারশয়য শে 

২০১৮-১৯ থ মফেশযয ফাসল মক 

কভ মম্পাদন চুসক্ত স্বােয ও 

ওশয়ফাআশট অশরাড 

ফাসল মক কভ মম্পাদন চুসক্ত 

স্বােসযত  

সযকল্পনা সফবাশয ভাধ্যশভ ফাসল মক কভ মম্পাদন 

চুসক্ত স্বােয কযা 

সযকল্পনা সফবাগ তাসযখ এফং সযকল্পনা সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

২৯ ২০১৮-১৯ থ মফেশযয ফাসল মক 

কভ মম্পাদন চুসক্তয ধ মফাসল মক 

ভোয়ন প্রসতশফদন ংসিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/সফবাশগ দাসখর  

ভোয়ন প্রসতশফদন দাসখরকৃত সযকল্পনা সফবাশয ভাধ্যশভ ভোয়ন প্রসতশফদন 

দাসখর কযা 

সযকল্পনা সফবাগ তাসযখ এফং সযকল্পনা সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

৩০ ভাঠ ম মাশয়য কাম মারশয়য ২০১৮-১৯ 

থ মফেশযয ফাসল মক কভ মম্পাদন 

চুসক্তয ধ মফাসল মক ভোয়ন 

প্রসতশফদন ম মাশরাচনাশন্ত পরাফতমক 

(feedback) ভন্ত্রণারয়/সফবাশগ 

দাসখর 

পরাফতমক (feedback) 

প্রদত্ত 

সযকল্পনা সফবাশয ভাধ্যশভ পরাফতমক 

(feedback) প্রদান কযা 

সযকল্পনা সফবাগ তাসযখ এফং সযকল্পনা সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

৩১ যকাসয কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা 

দ্ধসত ন্যান্য সফলশয় 

কভ মকতমা/কভ মচাযীশদয জন্য প্রসেণ 

অশয়াজন  

অশয়াসজত প্রসেশণয ভয় সনশয়াগ ও কোন সফবাশয ভাধ্যশভ প্রসেশণয 

অশয়াজন কযা 

সনশয়াগ ও কোন সফবাগ জনঘন্টা* এফং সনশয়াগ ও কোন সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

৩২ আ-পাআসরং দ্ধসত ফাস্তফায়ন ফ্রন্ট দডশেয ভাধ্যশভ গৃীত 

ডাক আ-পাআসরং সশেশভ 

অশরাডকৃত 

অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাশয ভাধ্যশভ  আ-

পাআসরং সশেশভ অশরাড কযা 

অআসটি দর, ভসনটসযং 

সফবাগ 

% এফং অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

আ-পাআশর নসথ সনষ্পসত্তকৃত 

** 

অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাশয ভাধ্যশভ আ-

পাআশর নসথ সনষ্পসত্ত কযা 

অআসটি দর, ভসনটসযং 

সফবাগ 

% এফং অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

আ-পাআশর ে জাযীকৃত *** অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাশয ভাধ্যশভ আ-

পাআশর ে জাযী কযা 

অআসটি দর, ভসনটসযং 

সফবাগ 

% এফং অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

৩৩ দপ্তয/ংস্থা কর্তমক নরাআন দফা 

চালু কযা 

ন্যেনতভ একটি নতুন আ-াসব ম 

চালুকৃত 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাশয ভাধ্যশভ ন্যেনতভ 

একটি নতুন আ-াসব ম চালু কযা 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাগ তাসযখ এফং ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

 

 

 



 

18 

 

 

 

ক্রসভক নং কাম মক্রভ  কভ মম্পাদন সূচক  সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী আউসনট সযভা দ্ধসত এফং উাত্তসূে াধাযণ 

ভন্তব্য 

৩৪ দপ্তয/ংস্থা ও ধীনস্থ 

কাম মারয়ভশয উদ্ভাফনী উশদ্যগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small 

Improvement 

Project, SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উশদ্যগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) ভশয 

ারনাগাদকৃত ডাটাশফআজ 

ওশয়ফাআশট প্রকাসত 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাশয ভাধ্যশভ  

ডাটাশফআজ SIP ভশয ওশয়ফাআশট প্রকা 

কযা 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাগ তাসযখ এফং ংগঠন ও ব্যফস্থানা  সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

ডাটাশফআজ নুমায়ী ন্যেনতভ 

দুটি নতুন উদ্ভাফনী উশদ্যগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকুত 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাশয ভাধ্যশভ ন্যেনতভ 

দুটি SIP চালু কযা 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাগ তাসযখ এফং ংগঠন ও ব্যফস্থানা  সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

৩৫ সটিশজন  চাট মায ফাস্তফায়ন ারনাগাদকৃত সটিশজন  

চাট মায নুমায়ী প্রদত্ত দফা 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাশয ভাধ্যশভ সটিশজন  

চাট মায নুমায়ী প্রদান কযা 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাগ % এফং ংগঠন ও ব্যফস্থানা  সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

দফাগ্রীতাশদয ভতাভত 

সযফীেশণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাশয ভাধ্যশভ 

দফাগ্রীতাশদয ভতাভত সযফীেশণয ব্যফস্থা চালু 

কযা 

ংগঠন ও ব্যফস্থানা সফবাগ তাসযখ এফং ংগঠন ও ব্যফস্থানা  সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

৩৬ সবশমাগ প্রসতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

সনসদ মষ্ট ভশয়য ভশধ্য 

সবশমাগ সনষ্পসত্তকৃত  

তদন্ত সফবাশয ভাধ্যশভ সনসদ মষ্ট ভশয়য ভশধ্য 

সবশমাগ সনষ্পসত্ত কযা 

তদন্ত সফবাগ % এফং তদন্ত সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত প্রসতশফদন   

৩৭ সঅযএর শুরুয ২ ভা পূশফ ম 

ংসিষ্ট কভ মচাযসয সঅযএর ও 

ছুটি নগদায়নে জাসয কযা 

সঅাযএর অশদ জাসযকৃত ংস্থান  সফবাশয ভাধ্যশভ সঅাযএর অশদ 

জাসয কযা 

ংস্থান সফবাগ % এফং ংস্থান সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

৩৮ ছুটি নগদায়নে জাসযকৃত ংস্থান  সফবাশয ভাধ্যশভ ছুটি নগদায়নে জাসয 

কযা 

ংস্থান সফবাগ % এফং ংস্থান সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

৩৯ সডট অসত্ত সনষ্পসত্ত কাম মক্রশভয 

উন্নয়ন 

সেেীয় বায় সডট অসত্ত 

সনষ্পসত্তয জন্য সুাসযকৃত 

সডট  সফবাশয ভাধ্যশভ সেেীয় বায় সডট 

অসত্ত সনষ্পসত্তয জন্য সুাসয কযা 

সডট সফবাগ % এফং সডট সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত প্রসতশফদন    

৪০ সডট অসত্ত সনষ্পসত্তকৃত সডট  সফবাশয ভাধ্যশভ সডট অসত্ত সনষ্পসত্ত 

কযা 

সডট সফবাগ % এফং সডট সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত প্রসতশফদন    

৪১ স্থাফয/স্থাফয ম্পসত্তয ারনাগাদ 

তাসরকা প্রস্তুত কযা  

কৃত াধাযণ সযচম মা সফবাশয ভাধ্যশভ স্থাফয ম্পসত্তয 

তাসরকা ারনাগাদ কযা 

াধাযণ বযচমাৃ বফবাগ তাসযখ এফং াধাযণ সযচম মা সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

স্থাফয ম্পসত্তয তাসরকা 

ারনাগাদকৃত 

াধাযণ সযচম মা সফবাশয ভাধ্যশভ স্থাফয 

ম্পসত্তয তাসরকা ারনাগাদ কযা 

াধাযণ বযচমাৃ বফবাগ তাসযখ এফং াধাযণ সযচম মা সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

৪২ ফাসল মক উন্নয়ন কভ মসূসচ ফাস্তযায়ন ফাসল মক উন্নয়ন কভ মসূসচ 

ফাস্তযাসয়ত 

ভসনটসযং সফবাশয ভাধ্যশভ ফাসল মক উন্নয়ন কভ মসূসচ 

ফাস্তযায়ন কযা 

ভসনটসযং সফবাগ % এফং ভসনটসযং সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 
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ক্রসভক নং কাম মক্রভ  কভ মম্পাদন সূচক  সফফযণ ফাস্তফায়নকাযী আউসনট সযভা দ্ধসত এফং উাত্তসূে াধাযণ 

ভন্তব্য 

৪৩ ব্যফহৃত/শকশজা মানফান 

সফদ্যভান নীসতভারা নুমায়ী 

সনষ্পসত্তকযণ 

সনষ্পসত্তকৃত াধাযণ সযচম মা সফবাশয ভাধ্যশভ 

ব্যফহৃত/শকশজা মানফান সফদ্যভান নীসতভারা 

নুমায়ী সনষ্পসত্ত কযা 

াধাযণ বযচমাৃ বফবাগ % এফং াধাযণ সযচম মা সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

৪৪ ফশকয়া সফদুেৎ সফর সযশাধ কযা  সফদুেৎ সফর সযশাসধত াধাযণ সযচম মা সফবাশয ভাধ্যশভ সফদুেৎ সফর 

সযশাধ কযা 

াধাযণ বযচমাৃ বফবাগ % এফং াধাযণ সযচম মা সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

৪৫ শূন্য শদয সফযীশত সনশয়াগ প্রদান সনশয়াগ প্রদানকৃত সনশয়াগ ও কোন সফবাশয ভাধ্যশভ শূন্য শদয 

সফযীশত সনশয়াগ প্রদান কযা 

সনশয়াগ ও কোন সফবাগ % এফং সনশয়াগ ও কোন সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

৪৬ জাতীয় শুদ্ধাচায কভ মসযকল্পনা ও 

সযফীেণ কাঠাশভা ফাস্তফায়ন 

**** 

ত্রেভাসক প্রসতশফদন 

দাসখরকৃত 

ংস্থান সফবাশয ভাধ্যশভ ত্রেভাসক প্রসতশফদন 

দাসখর কযা 

ংস্থান সফবাগ ংখ্যা এফং ংস্থান সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ মসযকল্পনা ও সযফীেণ 

কাঠাশভায় ন্তমভূক্ত রেেভাো 

ফাস্তফাসয়ত  

ংস্থান সফবাশয ভাধ্যশভ জাতীয় শুদ্ধাচায 

কভ মসযকল্পনা কযা 

ংস্থান সফবাগ % এফং ংস্থান সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 

  

৪৭ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত  কর নরাআন দফা তথ্য 

ফাতায়শন ংশমাসজত 

অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাশয ভাধ্যশভ কর 

নরাআন দফা তথ্য ফাতায়শন ংশমাজন কযা 

অআসটি দর, ভসনটসযং 

সফবাগ 

% এফং অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত  অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাশয ভাধ্যশভ তথ্য 

ফাতায়ন ারনাগাদ কযা 

অআসটি দর, ভসনটসযং 

সফবাগ 

% এফং অআসটি দর, ভসনটসযং সফবাগ কর্তমক 

দাসখরকৃত প্রসতশফদন 

  

৪৮ দপ্তয/ংস্থায ২০১৭-১৮ থ মফেশযয 

ফাসল মক প্রসতশফদন প্রণয়ন ও প্রকা 

ফাসল মক প্রসতশফদন 

ওশয়ফাআশট প্রকাসত 

ভসনটসযং সফবাশয ভাধ্যশভ ফাসল মক প্রসতশফদন 

ওশয়ফাআশট প্রকা কযা 

ভসনটসযং সফবাগ তাসযখ এফং ভসনটসযং সফবাগ কর্তমক দাসখরকৃত 

প্রসতশফদন 
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ংশমাজনী-৩ 

ন্য ভন্ত্রণারয়/সফবাগ/দপ্তয/ংস্থায সনকট সুসনসদ মষ্ট কভ মম্পাদন চাসদাভ 

 

প্রসতষ্ঠাশনয নাভ ংসিষ্ট কাম মক্রভ ংসিষ্ট কভ মম্পাদন সূচক উক্ত প্রসতষ্ঠাশনয সনকট 

চাসদা/প্রতোা 

চাসদা/প্রতোায 

দম সক্তকতা 

প্রতোা পূযণ না শর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ফাসয সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন , প্রসক্রয়াজাতকযণ, 

ংযেণ এফং যফযা 

যফযাকৃত সবসত্ত ফীজ সফসবন্ন পশরয সিডায ফীজ এফং 

চাযা, করভ উৎাদশনয জন্য ভার্তগাে 

যফযা 

যাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রসতষ্ঠান সশশফ 

জাতীয় কৃসল উন্নয়নভরক 

কভ মকাশে  কাম মকয 

শমাসগতা সযাম ম।  

কাসিত ভাোয় কৃসল 

উৎাদন ব্যাত শফ। 

উদ্যান পর, চাযা-করভ, াক-ফসজ, পর উৎাদন ও যফযা যফযাকৃত ফুর, পর এফং ফসজ চাযা 

ও করভ 

সি সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন , প্রসক্রয়াজাতকযণ, 

ংযেণ এফং যফযা 

যফযাকৃত সবসত্ত ফীজ সফসবন্ন জাশতয ধাশনয সিডায ফীজ 

যফযা 

রফণাক্ততা, খযা ও জরভগ্নতা সষ্ণু জাশতয সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও 

ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন, প্রসক্রয়াজাতকযণ, ংযেণ এফং যফযা 

প্রসতকূরতা নীর জাশতয  

যফযাকৃত ফীজ 

সফনা সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন , প্রসক্রয়াজাতকযণ, 

ংযেণ এফং যফযা 

যফযাকৃত সবসত্ত ফীজ সফসবন্ন পশরয সিডায ফীজ যফযা 

রফণাক্ততা, খযা ও জরভগ্নতা সষ্ণু জাশতয সবসত্ত , প্রতোসয়ত ও 

ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন, প্রসক্রয়াজাতকযণ, ংযেণ এফং যফযা 

প্রসতকূরতা নীর জাশতয  

যফযাকৃত ফীজ 

সফশজএভস সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন , প্রসক্রয়াজাতকযণ, 

ংযেণ এফং যফযা 

যফযাকৃত ফীজ চশটয ফস্তা যফযা 

এসএ সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন, প্রসক্রয়াজাতকযণ, 

ংযেণ এফং যফযা 

যফযাকৃত প্রতোসয়ত ফীজ সফএসডস কর্তমক উৎাসদত ফীজ 

প্রতেয়ন কযা 

  রফণাক্ততা, খযা ও জরভগ্নতা সষ্ণু জাশতয সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও 

ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন, প্রসক্রয়াজাতকযণ, ংযেণ এফং যফযা 

প্রসতকূরতা নীর জাশতয  

যফযাকৃত ফীজ 

ফীজ যফযা 

ফশভৄযকৃসফ উদ্যান পর, চাযা-করভ, াক-ফসজ, পর উৎাদন ও যফযা যফযাকৃত ফুর, পর এফং ফসজ চাযা 

ও করভ 

সফসবন্ন পশরয সিডায ফীজ যফযা 

ফাকৃসফ উদ্যান পর, চাযা-করভ, াক-ফসজ, পর উৎাদন ও যফযা চাযা, করভ উৎাদশনয জন্য ভার্তগাে 

যফযা 

গভ গশফলণা দকন্দ্র সবসত্ত, প্রতোসয়ত ও ভানশঘাসলত ফীজ উৎাদন , প্রসক্রয়াজাতকযণ, 

ংযেণ এফং যফযা 

যফযাকৃত সবসত্ত ফীজ ফীজ যফযা 

সফঅযআসফ ভূ-সযসস্থত াসনয ব্যফায বৃসদ্ধ কযায জন্য সফসবন্ন ধযশনয দব ত 

ফকাঠাশভা সনভ মাণ, ক্ষুদ্রশচ কাম মক্রভ ম্প্রাযণ ও জরাফদ্ধতা 

দূযীকযশণয ভাধ্যশভ অফাদী জসভয অওতা বৃসদ্ধ 

ম্প্রাসযত দচ এরাকা সফদুেৎ ংশমাগ 

সফসসডসফ 

সফঅযসডসফ নরকূ, যাফায ডোভ প্রভৃসত 

ব্যফাযকাযী কৃলক গ্রু/সভসত গঠন 
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