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উপক্রমষনকা (Preamble) 

সরকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাষতষ্ঠাষনক েক্ষতা বৃষি, স্বচ্ছতা ও জবাবষেষহ সজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার ষনষিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়ন 

 

কৃষি মন্ত্রণালদয়র আওতািীন কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর এর 

 

অষতষরক্ত পষরচালক, ময়মনষসাংহ অঞ্চল, ময়মনষসাংহ 

 

এবাং 

 

পষরচালক, সদরজষমন উইাং, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, খামারবাষড়, ঢাকা এর মদে 

 

২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ১৩ তাষরদখ এই বাষি িক কম িসম্পােন চুষক্ত স্বাক্ষষরত হল । 

 

এই চুষক্তদত স্বাক্ষরকারী উিয় পক্ষ ষনম্নষলষখত ষবিয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 

    

 

 

 

 

 

৩ 



 

 

 কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, মর্মনষসাংহ অঞ্চল এর কম িসম্পােদনর সাষব িক ষচত্র    

(Overview Performance of DAE, Mymensingh Region) 
 

 

সাম্প্রষতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িষবষ্যৎ পষরকল্পনাঃ  

সাম্প্রষতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 
 

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর আওতায়দেদশর েশটি অঞ্চদলর মদে ময়মনষসাংহ অঞ্চল অন্যতম। সদরজষমন উইাং এর কার্ িক্রমসমূহ 

বাস্তবায়দনর জন্য এই অঞ্চল সকল সেনীর কৃিকদের জন্য লাগসই ও সটকসই উন্নত কৃষি প্রযুষক্ত ষবস্তাদরর এ মহান োষয়ত্ব পালন কদর 

র্াদচ্ছ। ক্রমহ্রাসমান চািদর্াগ্র্ জষম সথদক ক্রমবি িমান জনদগাষষ্ঠর খাদ্য ও পুষি চাষহো পূরদণর লদক্ষয খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিদনর 

িারাবাষহকতা রক্ষা করা বড় চযাদলঞ্জ হদলও কৃিকদের চাষহো অনুর্ায়ী প্রযুষক্ত হস্তান্তদরর মােদম ষবগত ষতন বছদর চাল, গম, ভূট্টা, আলু 

ও শাক-সব্জীর উৎপােন বৃষি করদত সক্ষম হদয়দছ। সম্প্রসারণ কার্ িক্রম সজারোরকরদণর মােদম ষবগত ষতন বছদর এ অঞ্চদল চাদলর 

সমাট উৎপােন হদয়দছ ১৩১.৬৮০ লক্ষ সমঃ টন এবাং ২০১৯-২০ ইাং অথ ি বছদর সমাট খাদ্য শস্য (চাল+গম+িট্টা) উৎপােন হদয়দছ 

৪৬.০১ লক্ষ সমঃ টন। খাাদ্য শস্য উৎপােদন স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিদনর লদক্ষয ষবষিন্ন ফসদলর আধুষনক ও ঘাত সষহষ্ণু জাত, পাষন সােয়ী 

প্রযুষক্ত, সুিম মাত্রায় সার ব্যবহার, পাষচ িাং, আধুষনক চািাবাে, গুটি ইউষরয়ার ব্যবহার বৃষি, মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন ও সাংরক্ষণ, মাটির 

স্বাস্থ সুরক্ষায় জজব ও সবুজ সার জতরী ও ব্যবহার বৃষি ইতযাষে প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ সাফল্য অষজিত হদয়দছ। সমাট জনদগাষষ্ঠর প্রায় অদি িক 

নারীদক কৃষিদত সম্পৃক্তায়দনর লদক্ষ নারীসহ ষবগত দুই বছদর প্রায় ৭৭ হাজার কৃিক/কৃিাণীদক লাগসই আধুষনক প্রযুষক্তর উপর প্রষশক্ষণ 

প্রোন করা হদয়দছ।  

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 
 

সেদশ প্রষত বছর চািদর্াগ্য জষম হ্রাস পাওয়ায় ক্রমবি িমান জনদগাষষ্ঠর খাদ্য ও পুষি চাষহো পূরণাদথ ি সটকসই ফসল উৎপােন 

ষনষিতকরণ, জলবায়ুগত পষরবতিন জষনত ঝুঁষক সমাকাদবলা ও দূদর্ িাগপূণ ি এলাকায় চাষহো ষিষিক প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ, জষমর স্বাস্থয, 

উব িরতা শষক্ত রক্ষার মােদম জষমর উৎপােনশীলতা বৃষি, ক্রপদজাষনাং, সসচ কাদর্ ি ভূ-গিিস্থ পাষনর ব্যবহার কষমদয় ভূ-উপষরস্থ পাষনর 

েক্ষ ব্যবহার, সুিম মাত্রায় ও েক্ষিাদব সারসহ অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার ষনষিতকরণ, খামার র্ান্ত্রীষককরণ, দ্রুত ও সহদজ প্রযুষক্ত 

সম্প্রসারদণ ই-কৃষি প্রবতিন, গদবিণা-সম্প্রসারণ-কৃিক সমন্বয় সািন শষক্তশালীকরণ, কৃষিদত নারীর সম্পৃক্তকরণ এবাং েক্ষতা বৃষিকরণ, 

সম্প্রসারণ কমীর েক্ষতা উন্নয়ন এবাং কৃিক/কৃিানীদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা বৃষিকরণ। 

 

িষবষ্যৎ পষরকল্পনা 

 

মাটির স্বাস্থয সুরক্ষা ও সার ব্যবস্থাপনা পষরদবশ বান্ধব প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ, জলবায়ুগত পষরবতিদনর কারদন সম্ভাব্য দূদর্ িাগপ্রবণ এলাকায় 

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

ও ষবতরণ, মানসম্পন্ন ও রপতানীদর্াগ্য ফল, সবজী চাি এলাকা সম্প্রসারণ, বসতবাষড়র আষিনার কার্ িকর ব্যবহার, শস্য ষবন্যাদস 

ডাল,সতল, মসলা ও সবজী জাতীয় ফসল অন্তিভূক্ত কদর ফসদলর বহুমূখীতা এবাং ষনষবড়তা বৃষি, ”বাাংলা গ্যাপ” সূচনা এবাং বাস্তবায়দনর 

মােদম ষনরাপে খাদ্য উৎপােন, সম্প্রসারণ কমীর প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা উন্নয়ন, কৃিক/কৃিাণীদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান বৃষিকরণ, দ্রুত 

প্রযুষক্ত ষবস্তাদওর  ই-কৃষি প্রবতিন, খামার র্ান্ত্রীকীকরণ, শুিাচার সকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর মােদম আষথ িক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন। 

 

২০২০-২১ অথ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

 

 সম্প্রসারণ কিার্ক্রম সজারোরকরণদর মােদম ২০২০-২১ অিথবছদর চাদল সমাট উৎপােন লক্ষমাত্রা ৪৪.৭৫ লক্ষ মঃদ  টন  

 লাগসই  আধুষনক প্রযুষক্তর উপর ১ লক্ষ সচৌে  হাজার কৃিক কৃিাণীদক প্রষশক্ষণ প্রোন। 

 আধুষনক প্রযুষক্তর উপর ১৭০০ জন সম্প্রসারণ কমীদক প্রষশক্ষণ প্রোন। 

 আধুষনক জাত ও প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ ২৫০০০টি প্রেশ িনী স্থাপন। 

 জষমদত জজব সার প্রদয়াগ উৎসাষহতকরদণ ২১০০ জন কৃিকদক প্রষশক্ষণ প্রোন এবাং কৃিদকর বসত ষিটায় ৫০০০০ টি  কদম্পাি 

স্তূপ স্থাপন। 

 মুষজববি ি উপলদক্ষ মষনটষরাংকৃত ৪ হাজার পাষরবাষরক সষব্জ ও পুষি বাগান। 
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সসকশন-১  

ময়মনষসাংহ অঞ্চদলর রূপকল্প (Vision), অষিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবলী : 

 

১.১  রূপকল্প (Vision) : 

ফসদলর সটকসই উৎপােন, উৎপােনশীলতা । 

 

১.২ অষিলক্ষয (Mission) :  

সকল সেণীর কৃিকদের চাষহো ষিষিক েক্ষ, ফলপ্রসূ ও কার্ িকর সম্প্রসারণ সসবা প্রোন এবাং তাদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান েক্ষতা বৃষি কদর শস্য 

বহুমুখীকরদণর মােদম ফসদলর সটকসই উৎপােন ও উৎপােনশীলতা ষনষিতকরণ । 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) : 

১. ফসদলর  উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃষি । 

২. সম্প্রসারণ কমী এবাং কৃিকদের জ্ঞান ও েক্ষতা উন্নয়ন । 

৩. কৃষি উপকরদণর সহজলিযতা ও র্থার্থ ব্যবহার ষনষিতকরণ । 

৪. মাটির স্বাস্থয  সুরক্ষায় ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাদবক্ষণ । 

 

 

১.৪  কার্ িাবলী (Functions) : 
 

 কৃষি সম্প্রসারণ কমী ও কৃিকদের প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও েক্ষতা বৃষির মােদম আধুষনক প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ কার্ িক্রম গ্রহণ । 

 গদবিণা প্রষতষ্ঠাদনর সাদথ সমন্বয় সজারোরকরণ । 

 আধুষনক প্রযুষক্তর উপর সম্প্রসারণ কমীদের প্রষশক্ষণ প্রোন । 

 কৃষি উপকরদণর (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ ষনষিতকরণ । 

 মাটির স্বাস্থয সুরক্ষায় জজব ও সুিম সার ব্যবহার ষনষিতকরণ । 

 সসচ এলাকা বৃষি এবাং পাষন সােয়ী প্রযুষক্ত ব্যবহাদর কৃিকদের উৎসাষহতকরণ । 

 শস্য ষবন্যাদস ডাল, সতল, মসলা, ভূট্টা ও সবজী জাতীয় ফসল অন্তিভূষক্তর মােদম শদস্যর বহুমুখীতা ও ষনষবড়তা বৃষিকরণ । 

 সুিমমাত্রায় সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরদণর েক্ষ ব্যবহাদর  কৃিকদেরদক উৎসাষহতকরণ/পরামশ ি প্রোন । 

 কৃিক পর্ িাদয় মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন, সাংরক্ষণ ও ষবতরণ । 
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সেকশন-২ 

ষবষিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impa

ct) 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 
লক্ষযমাত্রা  

২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ   
ষনি িাষরত  লক্ষযমাত্রা 

অজিদনর সক্ষদত্র সর্ৌথিাদব 

োষয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/ষবিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

(Source 

of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

খাদ্য শদস্যর পর্ িাপ্ততা 

উৎপাষেত চাল লক্ষ 

সম.টন 

৪৫.১০ ৪৪.৪৬ ৪৪.৭৫ ৪৪.৭৫ ৪৪.৭৫  ষবদুযৎ ষবিাগ, 

ষবএআরআই, 

ষবআরআরআই, 

ষবএষডষস, ষবএমষডএ, 

এসআরষডআই, এসষসএ, 

ষবনা, ষবএইউ, 

এআইএস, ষডএএম 

 

 

 

ষবষবএস ও 

ষডএই’র সর্ৌথ 

প্রষতদবেন 

উৎপাষেত গম লক্ষ 

সম.টন 

০.২১১৭১ ০.২১৬৮৯ ০.২২৪ ০.২২৭৭ ০.২৩৫ 

উৎপাষেত ভূট্টা লক্ষ 

সম.টন 

১.২৫১০৮ ১.৪৮১০৫ ১.৪৯৫৫ ১.৫২৮ ১.৬১১৫ 

আলু ও সব্জী শদস্যর 

পর্ িাপ্ততা 

উৎপাষেত আলু লক্ষ 

সম.টন 

৩.২৩৮০১ ৩.১৯৫০১ ৩.২৭৩৫ ৩.৩৭৯২ ৩.৪৩৮ 

উৎপাষেত সবষজ লক্ষ 

সম.টন 

১৫.৯৬৪০৬ ১৬.১৩৪৯৮ ১৬.৪৩২ ১৬.৬৯৩ ১৬.৮৫৫ 

ডাল জাতীয় ফসদলর 

পর্ িাপ্ততা 

উৎপাষেত ডাল জাতীয় 

ফসল 

লক্ষ 

সম.টন 

০.৩৮৩২৫ ০.০৭৭০২ ০.০৮৪২ ০.০৮৮৩ ০.১০৯৪ 

সতল বীজ ফসদলর পর্ িাপ্ততা উৎপাষেত সতল বীজ ফসল লক্ষ 

সম.টন 

০.৪০৯৪১ ০.৪৮৬৯৪ ০.৪৯৭৫ ০.৫০৬২ ০.৫২৪ 

মসলা জাতীয় ফসদলর 

পর্ িাপ্ততা 

উৎপাষেত মসলা জাতীয় 

ফসল 

লক্ষ 

সম.টন 

০.৯০৭৬৮ ০.৯৯৬৪৪ ১.০০৬৫ ১.০১৮২ ১.০৯৪ 

ফদলর পর্ িাপ্ততা উৎপাষেত ফল লক্ষ 

সম.টন 

৫.৯১৫০৮ ৫.৬৫৭৫০ ৬.২১৮৫ ৬.৩১১ ৬.৪২৫ 

ফুদলর পর্ িাপ্ততা উৎপাষেত ফুল লক্ষ 

সাংখ্যা 

৩৭ ৩৯ ৪০ ৪০ ৪০ 

আঁশ জাতীয় ফসদলর 

পর্ িাপ্ততা 

উৎপাষেত পাট সম.টন ৭৬০০.৯৪৭ ৮৭৩৫.১৮৮ ৮৮৩৪.৩৬১ ৮৮৮০.৬১৭ ৮৯২৬.৮৬৯ 

ইক্ষু ফসদলর পর্ িাপ্ততা উৎপাষেত ইক্ষু লক্ষ 

সম.টন 

২.৩৯২ ২.৫৭৩ ২.৫৯০ ২.৬০১ ২.৬২০ 

৬  

 



সসকশন-৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম  

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পিষত 

(Calcul

ation 

Method 
) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 
of 

Performan

ce 
Indicators

) 

প্রকৃত অজিন 

 

 

লক্ষযমাত্রা/ষনণ িায়ক (২০২০-২১) 

Target / Criteria Value for FY(2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projectio

n) 
2021-2022 

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 
2022-

2023 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-

২০ 

অসািারণ অষত 

উিম 

উিম চলষত 

মান 

চলষত 

মাদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ময়মনষসাংহ অঞ্চদলর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.ফসদলর  

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা 

বৃষি। 

৫৯ 

১.১ উদ্ভাষবত জাত 

ও প্রযুষক্ত কৃিক 

পর্ িাদয় সম্প্রসারণ 

 

১.১.১. প্রষশষক্ষত 

কৃিক/কৃিাণী 

সমষি সাংখ্যা ১৩ ৭০৭২৫ ৮৭৯০৬ ৯০০৫০ ৮৩৪৫৫ ৭৬৮৬০ ৭০২৬৫ ৬৩৭৬০ ৯১২৫০ ৮১০০০ 

১.১.২.প্রষশষক্ষত কম িকতিা সমষি সাংখ্যা ৭ ১৩০৭ ১৯৪৫ ১৫৪০ ১৪২৬ ১৩১২ ১১৯৮ ১০৮৪ ১৬১৭ ১৬৬৫ 

১.১.৩ ক জনপ্রীয় জাত োরা 

স্থাষপত প্রেশ িনী 

সমষি সাংখ্যা ৯ ১৪১৬১ ২১১৭৪ ২০৭৮৫ ১৯৭৮৬ ১৮৭৮৮ ১৭৭৩৯ ১৬৬৯১ ১৮৫৮৫ ১৮৭৫০ 

১.১.৩খ নতুন উদ্ভাষবত জাত 

োরা স্থাষপত প্রেশ িনী  

সমষি সাংখ্যা ৪ ২৯৯১ ৪৫৩২ ৪৬৬০ ৪২১৬ ৩৭৭২ ৩৩২৮ ২৮৮৪ ৪৫৫৫ ৪৬৮০ 

১.১.৪.সম্প্রসাষরত জাত ও 

প্রযুষক্ত 

গড় সাংখ্যা ২ ২২ ১৮ ২০ ১৮ ১৬ - - ১৮ ২০ 

১.১.৫ মাঠ ষেবস সমষি সাংখ্যা ৩ ১৪৮৬ ১৪৪২ ১৪৮৫ ১৩৭৮ ১২৭০ ১১৬৩ ১০৫৫ ১৩২২ ১৩৬৫ 

১.১.৬. কৃষিদমলা সমষি সাংখ্যা ৩ ৩৬ ৩৮ ৪১ ৩৭ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৫০ 

১.১.৭. উদ্বুিকরণ ভ্রমন সমষি সাংখ্যা ২ ৫৮ ৭১ ৭৯ ৭৩ ৬৬ ৬০ ৫৩ ৮৭ ১০০ 

১.১.৮.আদয়াষজত 

সসষমনার/ওয়াকিশপ 

সমষি সাংখ্যা ২ ১১ ১৬ ২২ ১৯ ১৬ ১৩ ১০ ১৭ ১৯ 

১.২ কৃষি ষবিদয় 

ই-তথ্য সসবা প্রোন 

১.২.১.গঠিত কৃিক গ্রুপ/ক্লাব সমষি সাংখ্যা ২ ৭৫০ ১৯৩৫ ২০০২ ১৮৫৮ ১৭১৪ ১৫৭০ ১৪২৬ ২০৫০ ২০৬০ 

   ১.২.২ ওয়ান স্টপ কৃষি 

েম্প্রোরণ সেবা ষনষিতকল্পে 

কৃিক েংগঠন ততরী 

সমষি সাংখ্যা ১ ০ ০ ৩৫ ৩১ ২৭ ২৩ ১৯ ৩৯ ৪৩ 

   ১.২.৩ কৃষি ষবিয়ক এপস 

ব্যবহাদর কৃিকদের উদ্বুিকরণ 

সমষি সাংখ্যা ১ ০ ০ ১০৮৪০০ ১০৮৩৪০ ১০৮২৮০ ১০৯২২০ ১০৮১৬০ ১০৮৪২০ ১০৮৪৪০ 

   ১.২.৪ কৃষি আবহাওয়া 

ষবিয়ক ক্ষুদে বাতিা প্রোন 

(ষলড ফাম িার) 

সমষি সাংখ্যা ১ ০ ৩৯২৪ ৫০৩০ ৪৬০০ ৪১৭০ ৩৭৪০ ৩৩১০ ৫১৫০ ৫৭০০ 

 

৭ 



 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম  

(Activities)  

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পিষত 

(Calcul

ation 
Method 

)  

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of 
Performan

ce 

Indicators
) 

প্রকৃত অজিন 

 

 

লক্ষযমাত্রা/ষনণ িায়ক (২০২০-২১) 

Target / Criteria Value for FY(2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
2021-2022 

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on) 
2022-

2023 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-

২০ 

অসািারণ অষত 

উিম 

উিম চলষত 

মান 

চলষত 

মাদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ময়মনষসাংহ অঞ্চদলর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.ফসদলর  

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা 

বৃষি। 

 

১.৩. খাদ্য ও পুষি 

ষবিদয় সিা ও 

কম িশালার মােদম 

সদচতনতা বৃষি 

১.৩.১. প্রষশষক্ষত 

ব্যষক্ত/কৃিক 

সমষি সাংখ্যা ৩ ১৩৩০০ ২২৩৩৬ ২৩২০০ ২১০৮০ ১৮৯৬০ ১৬৮৪০ ১৪৭২০ ২৩৯৭৫ ২৫৪৫০ 

১.৩.২.প্রষশষক্ষত 

কম িকতিা  

 

 

 

 

কম িকতিা 

সমষি সাংখ্যা ১ ৫৭৯ ৪৭৬ ৬০০ ৫৪৭ ৪৯৪ ৪৪১ ৩৮৮ ৬৩৮ ৬৮৫ 

১.৩.৩. আদয়াষজত 

সিা/ওয়াকিশপ 

সমষি সাংখ্যা ১ ৬৩ ৬৫ ৭৩ ৬৫ ৫৭ ৪৯ ৪২ ৭৬ ৮৬ 

১.৩.৪ মুষজববি ি উপণদক্ষয 

মানটষরাংকৃত পাষরবাষরক   

সব্জী ও পুষি  বাগান  স্থাপন  

সমষি সাংখ্যা ১ ০ ০ ৩৯৭৪ ৩৭৫৬ ৩৫৩৭ ৩৩৩৯ ৩১৪০ ৪০৪৭ ৪১৫০ 

১.৪. ষনরাপে ফসল 

ব্যবস্থাপনা  

১.৪.১ উিম কৃষি চচ িার 

মােদম ষনরাপে সবষজ 

উৎপােন গ্রাম প্রষতষ্ঠা 

সমষি সাংখ্যা ১ - - ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭২ ৭৫ 

১.৪.২ বিবন্ধুর জন্মশত 

বাষি িকীদত উৎসগীকৃত 

ষনরাপে কৃিদকর বাজার 

স্থাপন 

সমষি সাংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.৪.৩. আইষপএম ও 

আইষসএম ষবিদয় 

প্রষশষক্ষত কৃিক 

সমষি সাংখ্যা ২ ৩৮৮০ ৪১০০ ৪২০০ ৩৯৩০ ৩৬৬০ ৩৩৯০ ৩১২০ ৪১০০ ৪২০০ 

১.৪.৪.প্রষশষক্ষত কম িকতিা 

 

সমষি সাংখ্যা ১ ১২০ ২৩৮ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২৫ ২২০ ২৪০ ২৪৫ 

১.৫.ক্ষষতকারক 

রাসায়ষনক দ্রব্য 

ব্যবহার হ্রাদসর 

প্রচারণা 

১.৫.১. আদয়াষজত সিা 

 

সমষি সাংখ্যা ১ ৬৩ ৩০২ ৪১২ ৩৭২ ৩৩১ ২৯১ ২৫১ ৪৩২ ৪৯৬ 

১.৫.২.মুষদ্রত 

সপাস্টার/ষলফদলট 

সমষি সাংখ্যা ১ ২৯৫০ ২৩৮০০ ৩৮৭৫৫ ৩৫৩৮০ ৩২০০৪ ২৮৬২৯ ২৫২৫৩ ৪১০০০ ৪৮০০০ 

 

৮ 



 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম  

(Activities)  

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পিষত 

(Calc

ulatio

n 
Meth

od )  

একক 

(Unit

) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc
e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

 

লক্ষযমাত্রা/ষনণ িায়ক (২০২০-২১) 

Target / Criteria Value for FY(2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
2021-2022 

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
2022-2023 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসািারণ অষত 

উিম 

উিম চলষত 

মান 

চলষত 

মাদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ময়মনষসাংহ অঞ্চদলর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

২.কৃষি 

উপকরদণর 

সহজলিযতা ও 

সরবরাহ 

বৃষিকরণ 

 

১২  

২.১ বীজ উৎপােন, 

সাংরক্ষণ এবাং ষবতরণ 

২.১.১.কৃিক পর্ িাদয় 

উৎপাষেত িান বীজ 

সমষি সম.টন ১ ১৭০৬ ৪১৯৪ ৪০৭৯ ৩৬৯৫ ৩৩০৯ ২৯২৪ ২৫৩৭ ৪১১০ ৪১৯০ 

২.১.২.কৃিক পর্ িাদয় 

উৎপাষেত গম বীজ 

সমষি সম.টন ১ ৮৫ ১২০ ১৩৭ ১২৪ ১১১ ৯৯ ৮৫ ১৪৮ ১৭৬ 

২.১.৩.কৃিক পর্ িাদয় 

উৎপাষেত ডাল,সতল ও 

মসলা  বীজ 

সমষি সম.টন ১ ১৯৯ ২৭৬ ২৯২ ২৬৪ ২৩৭ ২১০ ১৮৪ ৩২১ ৩৩৮ 

২.২. কৃষি র্ন্ত্রপাষত 

সাংগ্রহ এবাং এর 

সহজলিযতা বৃষি 

২.২.১.উন্নর্ন সহায়তায় 

সরবরাহকৃত রাইস 

ট্রান্সপ্লান্টার 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ১ ০ ৩ ২ ১ ১ ১ ৯ ১৩ 

২.২.২.উন্নর্ন সহায়তায় 

সরবরাহকৃত পাওয়ার 

সেসার 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ৯৪ ০ ৪৫ ৪১ ৩৬ ৩৩ ২৯ ৫০ ৬৫ 

২.২.৩.উন্নর্ন সহায়তায় 

সরবরাহকৃত ষরপার 

সমষি সাংখ্যা ১ ১৪৯ ৪৪ ৫৬ ৫১ ৪৫ ৪০ ৩৩ ৬৫ ৭৯ 

২.২.৪. উন্নর্ন সহায়তায় 

সরবরাহকৃত ফুটপাম্প 

mgwó সাংখ্যা ০.৫ ০ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ৩০ ৪০ 

                

 

৯ 

 

 

 



সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম  

(Activities)  

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পিষত 

(Calc

ulatio

n 
Meth

od )  

একক 

(Unit

) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of 

Performan
ce 

Indicators

) 

প্রকৃত অজিন 

 

 

লক্ষযমাত্রা/ষনণ িায়ক (২০২০-২১) 

Target / Criteria Value for FY(2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
2021-2022 

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Project

ion) 
2022-

2023 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসািারণ অষত 

উিম 

উিম চলষত 

মান 

চলষত 

মাদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ময়মনষসাংহ অঞ্চদলর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

 

 ২.২.৫. উন্নর্ন সহায়তায় 

সরবরাহকৃত ষসডার 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ১০৫ ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০ 

২.২.৬. উন্নর্ন সহায়তায় 

সরবরাহকৃত কম্বাইন 

হারদিস্টার 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ৪২ ১৮২ ১৭৯ ১৬৭ ১৫৫ ১৪৪ ১৩৪ ১৮৩ ১৯০ 

২.৩. ভূ-উপষরস্থ 

পাষনর ব্যবহার 

উৎসাষহত করার জন্য 

পাষন সাংরক্ষণ  কৃষি 

র্ন্ত্রপাষত সাংগ্রহ এবাং 

এর সহজলিযতা বৃষি 

২.৩. ১ স্থাষপত সসালার 

প্যাদনল যুক্ত সসচর্ন্ত্র 

সমষি সাংখ্যা ১ ০ ৫০ ৬২ ৫৬ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬৭ ৭৩ 

২.৩. ২  স্থাষপত সসালার  

পাতদকায়া  

সমষি সাংখ্যা ১ ০ ০ ২ ২ ০ ০ ০ ২ ৩ 

2.4 K…wl FY 

Kvh©µg 

2.4.1 gwbUwisK…Z 4% 

my‡` K…wl FY MÖnb 

Kvh©µg 

গড় % ১  - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 

3. K…wl fym¤ú` 

e¨e¯’vcbvi 

Dbœqb I 

iÿYv‡eÿY 

৪ 

৩.১. জজব সার, সবুজ 

সার ও জীবাণু সাদরর 

ব্যবহার জনপ্রীয়করণ 

৩.১.১. প্রষশাক্ষত কৃিক 

 

সমষি সাংখ্যা ১.৫ ২৪০০ ২০২০ ২০৫০ ২০৪০ ২০৩০ ২০২০ ২০১০ ২০৭০ ৩০০০ 

৩.১.২.স্থাষপত কদম্পাস্ট 

স্তুপ 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ৩৬২৯৫ ৩১১১৯ ৪৯৯৩৩ ৪৪৯৪০ ৩৯৯৪৬ ৩৪৯৫৩ ২৯৯৬০ ৫০৩০০ ৫০৫০০ 

৩.১.৩.স্থাষপত িাষম ি 

কদম্পাস্ট 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ৩০৯১ ৫২৮৫ ৫৪৮৬ ৪৯৩৭ ৪৩৮৯ ৩৮৪০ ৩২৯২ ৫৬৫০ ৬৮০০ 

৩.১৪.উৎপাষেত 

কদম্পাস্ট সাদরর পষরমান 

সমষি সম.টন ০.৫ ৬৬১৫৫ ৩৫০২২ ৫৭২৪৭ ৫১৫২৩ ৪৫৭৯৮ ৪০০৭৩ ৩৪৩৪৮ ৫৭৭০০ ৫৮১৫০ 

৩.১.৫ উৎপাষেত িাষম ি 

কদম্পাস্ট সাদরর পষরমান 

সমষি সম.টন ০.৫ ৭৫৮ ১০১৪ ১০৮১ ৯৭৩ ৮৬৫ ৭৫৬ ৬৪৮ ১১২৪ ১১৮০ 

৩.১.৬.স্থাষপত সবুজ সার 

প্রেশ িনী 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ১০০ ১২১ ২৮৫ ১৫০ ১৩৩ ১১৮ ১০১ ৩৩৫ ৩৮৫ 

৪| কর্ ম 

ব্যবস্থাপনায় 

সপশাদারীল্পের 

উন্নয়ন 

২.৫ 

 

৪.১ কার্ মক্রর্ 

পষরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

৪.১.১ বাস্তবাষয়ত 

এষিষপ’র সিা 

- - - - - - - - - - - - 

৪.১.২ বাস্তবাষয়ত    

রাজস্ব বাল্পজটভূক্ত 

কর্ মসূষির  সিা 

- - - - - - - - - - - - 

 



 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম  

(Activities)  

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা 

পিষত 

(Calc

ulatio
n 

Meth

od )  

একক 

(Unit

) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of 
Performan

ce 

Indicators
) 

প্রকৃত অজিন 

 

 

লক্ষযমাত্রা/ষনণ িায়ক (২০২০-২১) 

Target / Criteria Value for FY(2020-21) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
2021-2022 

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Project

ion) 
2022-

2023 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসািারণ অষত 

উিম 

উিম চলষত 

মান 

চলষত 

মাদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

   ৪.১.৩ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত উন্নয়ন 

প্রকল্প ও কম িসূচীর 

কার্ িক্রম 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ০ ০ ১৭৯ ১৭১ ১৬৩ ১৫৫ ১৪৭ ১৮৩ ১৮৭ 

৪.১.৪ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত অনুন্নয়ন 

বাদজদটর আওতায় 

কার্ িক্রম 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ০ ০ ৭২ ৬৮ ৬৪ ৬০ ৫৬ ৭৬ ৮০ 

৪.১.৫ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত উন্নয়ন 

প্রকল্প ও কম িসূচী এবাং 

অনুন্নয়ন বাদজদটর 

আওতায় কার্ িক্রম এর 

উপর প্রেি সুপাষরশ 

বাস্তবায়ন 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ০ ০ ২৫০ ২৪২ ২৩৪ ২২৬ ২১৮ ২৫৪ ২৫৮ 

৪.১.৬ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত প্রদণােনার 

অথ ি দ্বারা বাস্তবাষয়ত 

প্রেশ িনী প্লট 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ০ ০ ২৪৩ ২৩৫ ২২৭ ২১৯ ২১১ ২৪৭ ২৫১ 

৪.১.৭ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত প্রদণােনার 

অথ ি দ্বারা বাস্তবাষয়ত 

প্রেশ িনী প্লট সুপাষরশ 

বাস্তবায়ন 

সমষি সাংখ্যা ০.৫ ০ ০ ২৪৩ ২৩৫ ২২৭ ২১৯ ২১১ ২৪৭ ২৫১ 

 

 

 

 

 



 

১০ 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

সকৌশলগতউল্পেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগতউল্পেল্পশ্যরর্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পাদনসুিক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পাদনসূিল্পকরর্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যর্াত্রারর্ান২০২০-২১ 

 

অোধারণ 

(Excellent) 

অষত উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

িলষত র্ান 

(Fair) 

িলষতর্াল্পনর 

ষনল্পে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তষরক কর্ মকাল্পে স্বচ্ছতা 

বৃষি ও জবাবষদষি 

ষনষিতকরণ 

১১ 

[১.১] বাষি িক কম িসম্পােন চুষক্ত (এষপএ) 

বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এষপএ’র েকল তত্রর্াষেক প্রষতদবেন 

ওদয়বসাইদট প্রকাষশত 
সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এষপএ টিল্পর্র র্াষেক েভা অনুষিত েংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচার/উিম চচ িার ষবিদয় অাংশীজনদের 

সদি মতষবষনময় 
[১.২.১] র্তষবষনর্য় েভা অনুষিত সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অষিদর্াগ প্রষতকার ব্যবস্থা ষবিদয়  

সসবাগ্রহীতা /অাংশীজনদের অবষহতকরণ 
[১.৩.১]অবষিতকরণ েভা আল্পয়াষজত 

সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - 
- 

[১.৪] সসবা প্রোন প্রষতশ্রুষত ষবিদয়  

সসবাগ্রহীতাদের অবষহতকরণ  
[১.৪.১]অবষিতকরণ েভা আল্পয়াষজত   

         সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাে সাংক্রান্ত 

জত্রমাষসক প্রষতদবেন উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর ষনকট 

সপ্ররণ 

[১.৫.১]  জত্রমাষসক প্রষতদবেন সপ্রষরত 
        সাংখ্যা  ২ ৪ ৩   

 

[২] কর্ মেম্পাদল্পন গষতশীলতা 

আনয়ন ও সেবার র্ান বৃষি 
৮ 

[২.১]ই-নষি বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নষিল্পত সনাট ষনষ্পষত্তকৃত 
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উল্পযাগ বাস্তবায়ন 
[২.২.১] নূনতর্ একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উল্পযাগ িালুকৃত 

েংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কর্ মিারীল্পদর প্রষশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদতযক  কম িচাষরর জন্য প্রষশক্ষণ 

আদয়াষজত 
জনঘন্টা ২ ৪০ 

৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম সগ্রড ও তদুর্ধ্িপ্রদতযককম িচারীদক 

এষপএ ষবিদয়  প্রেি প্রষশক্ষণ 
জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এষপএ বাস্তবায়ল্পন প্রল্পনাদনা প্রদান 

[২.৪.১] নুযনতর্ একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন 

কর্ মিারীল্পক এষপএ বাস্তবায়ল্পনর জন্য প্রল্পনাদনা 

প্রদানকৃত 

েংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আষি মক ও েম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বাষি মক ক্রয় পষরকেনা বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পষরকেনা অনুর্ায়ী ক্রয় েম্পাষদত % ১ ১০০ 
৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাষি মক উন্নয়ন কর্ মসূষি (এষিষপ)/বাল্পজট 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাষি মক উন্নয়ন কর্ মসূষি (এষিষপ) /বাল্পজট 

বাস্তবাষয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অষডট আপষি ষনষ্পষি কার্ িক্রদমর উন্নয়ন [৩.৩.১] অষডট আপষি ষনষ্পষিকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগােকৃতস্থাবর ও অস্থাবর সম্পষির 

তাষলকা উি িতন অষফদস সপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পষির 

তাষলকা উি িতন অষফদস সপ্রষরত 
তাষরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

 

মাঠ পর্ িাদয়র আবষশ্যকল্পকৌশলগতউল্পেশ্যেমূি ২০২০-২১(প্রস্তাষবত) 



১



 

আষম অষতষরক্ত পষরচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর, ময়মনষসাংহ অঞ্চল, ময়মনষসাংহ পষরচালক, 

সদরজষমন উইাং, সম্প্রসারণ অষিেপ্তর,খামারবাষড়, ঢাকা এর ষনকট অিীকার করষছ সয় এই চুষক্তদত 

বষণ িত ফলাফল অজিদন সদচি থাকব। 

 

 

আষম, পষরচালক, সদরজষমন উইাং কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর অষতষরক্ত পষরচালক, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিেপ্তর ময়মনষসাংহ অঞ্চল, ময়মনষসাংহ এর ষনকট অিীকার করষছ সর্, এই চুষক্তদত বষণ িত 

ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াষগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 

 

 

 

          

        তাষরখ : 

অষতষরক্ত পষরচালক 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

ময়মনষসাংহ অঞ্চল, ময়মনষসাংহ 

 

 

 

 

 

         তাষরখ :      

পষরচালক 

সদরজষমন উইাং 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

খামারবাষড়, ঢাকা 
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সাংদর্াজনী -১ 

শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms ) 

ক্রঃ নাং শব্দ সাংদক্ষপ ষববরণ 

১ ষডএই ষডপাট িদমন্ট অব এষগ্রকালচারাল এক্সদটনশন 

২ এআইএস এষগ্রকালচারাল ইনফরদমশন সাষি িস 

৩ ষবআরআরআই বাাংলাদেশ রাইস ষরসাচ ি ইনষস্টটিউট 

৪ ষবএআরআই বাাংলাদেশ এষগ্রকালচারাল ষরসাচ ি ইনষস্টটিউট 

৫ ষবএষডষস বাাংলাদেশ এষগ্রকালচারাল সডদিদলাপদমন্ট কদপ িাদরশন 

৬ ষবদজআরআই বাাংলাদেশ জুট ষরসাচ ি ইনষস্টটিউট 

৭ এসআরষডআই সদয়ল ষরদসাস ি সডদিদলাপদমন্ট ইনষস্টটিউট 

৮ এসষসএ সীড সাটি িষফদকশন এদজন্সী 

৯ ষবনা বাাংলাদেশ ইনষস্টটিউট অব ষনউষক্লয়ার এষগ্রকালচার 

১০ ষবএইউ বাাংলাদেশ এষগ্রকালচারাল ইউষনিারষসটি 

১১ ষডএএম ষডপাট িদমন্ট অব এষগ্রকালচারাল মাদকিটিাং 

১২ ষবএমষডএ বদরন্দ্র মালটিপারপাস ি সডদ দ লাপদমন্ট অথষরটি 

১৩ নাটা জাতীর্ কৃষি প্রষশক্ষণ একাদডমী 

১৪ ষবএআরষস বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউষন্সল 

১৫ এসএআরএস জাতীয় কৃষি গদবিণা ষসদস্টম 

 

 

 

 

 

 

 

১৩ 



সাংদর্াজনী- ২ 

কর্ মেম্পাদন সূিকেমূি, বাস্তবায়নকারী কার্ মালয়েমূি এবং পষরর্াপ পিষত-এর ষববরণ 

 

ক্রষর্ক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কর্ মেম্পাদন সূিক কার্ মক্রল্পর্র ষববরণ বাস্তবায়নকারী অনুষবভাগ, 

অষধশাখা, শাখা 

প্রদত্ত প্রর্াণক প্রমাণদকর উপাি 

সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ১.১. কৃিদকর 

ষনকট উদ্ভাষবত 

জাত এবাং 

প্রযুু্ষ ক্তর 

সম্প্রসারণ 

১১১ প্রষশষক্ষত কৃিক উদ্ভাষবত জাত এবাং প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ মাঠ পর্ িাদয়র 

কৃিক ও অন্যান্য সুষবিাদিাগীদের প্রষশক্ষণ প্রোন 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, AvÂwjK 

Kvh©vjq, প্রকল্প ও কম িসূচী 

সমূহ 

হাষজরা, প্রষশক্ষদণর 

ষচঠি, প্রষশক্ষদণর ছষব 

উপদজলা কৃষি 

অষফস, ষডষড অষফস 

ও আঞ্চষলক 

কার্ িালয় 

১.১.২  প্রষশষক্ষত কম িকতিা উদ্ভাষবত জাত ও প্রযুষক্তর উপর সম্প্রসারণ কম িকতিাদের 

প্রষশক্ষণ প্রোন 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, AvÂwjK 

Kvh©vjq, প্রকল্প ও কম িসূচী 

সমূহ 

১.১.৩.ক. জনষপ্রয় জাত 

দ্বারা স্থাষপত প্রেশনী 

উদ্ভাষবত প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ মাঠ পর্ িাদয় চািাবাে 

সকৌশল, প্রযুষক্তর ব্যবহার ও ফলাফল প্রেশ িনী স্থাপন 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, সকল প্রকল্প 

ও কম িসূচী সমূহ 

উপকরণ ষবতরদনর 

মািারদরাল, 

সাইনদবাড ি সহ ছষব  

উপদজলা কৃষি 

অষফস, ষডষড অষফস  

১.১.৩.খ. নতুন উদ্ভাষবত 

জাত দ্বারা স্থাষপত প্রেশনী 

উদ্ভাষবত প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ মাঠ পর্ িাদয় চািাবাে 

সকৌশল, প্রযুষক্তর ব্যবহার ও ফলাফল প্রেশ িনী স্থাপন 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, সকল প্রকল্প 

ও কম িসূচী সমূহ 

১.১.৪ সম্প্রসাষরত জাত ও 

প্রযুষক্ত 

গদবিণা প্রষতষ্ঠান সথদক মাঠ পর্ িাদয়র সব িদশি উদ্ভাষবত 

জাত ও প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ সহায়তা প্রোন 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, সকল প্রকল্প 

ও কম িসূচী সমূহ 

১.১.৫ আদয়াষজত মাঠ 

ষেবস/চািী র যালী 

আধুষনক কৃষি প্রযুষক্ত ও জাত সম্প্রসারদণ মাঠ পর্ িাদয় 

মাঠ ষেবস/চািী র যালী আদয়াজন 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, সকল প্রকল্প 

ও কম িসূচী সমূহ 

ছষব কযাপশন সহ  

 

১৪ 

 



ক্রষর্ক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কর্ মেম্পাদন সূিক কার্ মক্রল্পর্র ষববরণ বাস্তবায়নকারী অনুষবভাগ, 

অষধশাখা, শাখা 

প্রদত্ত প্রর্াণক প্রমাণদকর 

উপাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

  ১.১.৬ আদর্াষজত কৃষিদমলা আধুষনক কৃষি প্রযুষক্ত ও জাত সম্পদকি অবষহত করদত 

সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয় কৃষি সমলার আদয়াজন  

সকল সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তর 

ছষব ব্যানার সহ  উপদজলা কৃষি 

অষফস, ষডষড 

অষফস  ১.১.৭ উদু্বিকরণ ভ্রমন আধুষনক কৃষি প্রযুষক্ত ও জাত ব্যবহাদরর মােদম সফল 

কৃিদকর সাফল্য সদরজষমদন পষরেশ িন এবাং প্রযুষক্ত 

সম্প্রসারদণ কৃিকদক উৎসাষহতকরণ  

সকল সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তর 

ছষব ব্যানার সহ  

১.১.৮ আদয়াষজত 

সসষমনার/ওয়াকিশপ 

উদ্ভাষবত প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ কম িশালা ও সসষমনার 

আদয়াজন কদর উদ্ভাষবত প্রযুষক্ত সম্পদকি অষহতকরণ 

AvÂwjK Kvh©vjq মািারদরাল, ষচঠি ও 

ছষব ব্যানার সহ  

AvÂwjK 

Kvh©vjq 

১.২. কৃষি ষবিদয় 

ই- তথ্য সসবা 

প্রোন 

১.২.১. গঠিত কৃিক গ্রুপ/ক্লাব কৃিক েল গঠদনর মােদম কৃষি প্রযুষক্তগত জ্ঞান ও ই- 

কৃষি ষবস্তার ও েক্ষতা বৃষিকরণ 

সকল সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তর 

ছষব, গ্রুপ গঠদনর 

সরজুদলশন  

উপদজলা কৃষি 

অষফস, ষডষড 

অষফস 

১.২.২ ওয়ান স্টপ কৃষি 

েম্প্রোরণ সেবা ষনষিতকল্পে 

কৃিক েংগঠন ততরী 

কৃিক গ্রুদপর েক্ষতা বৃষি কদর ওয়ান স্টপ কৃষি 

সম্প্রসারণ সসবা প্রোন 

 

১.২.৩ কৃষি ষবিয়ক এপস 

ব্যবহাদর কৃিকদের উদু্বিকরণ 

কৃিকদের কৃষি ষবিয়ক ষবষিন্ন এপস ব্যবহাদর উদু্বি 

করণ 

 

১.২.৪ কৃষি আবহাওয়া 

ষবিয়ক ক্ষুদে বাতিা প্রোন 

K…lK‡`i কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক ক্ষুদে বাতিা প্রোদনর 

মােদম কার্ িক্রম সহজীকরণ 

বাতিার কাপ 

১.৩ খাদ্যমান ও 

পুষি ষবিয় সিা ও 

কম িশালার মােদম 

সদচতনতা বৃষি 

১.৩.১ প্রষশষক্ষত ব্যষক্ত/কৃিক খাদ্যমান ও পুষি সম্পদকি সদচতনা বাড়াদত প্রষশক্ষণ 

প্রোন 

সকল সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তর, প্রকল্প ও কম িসূচী সমূহ 

হাষজরা, প্রষশক্ষদণর 

ষচঠি, প্রষশক্ষদণর 

ছষব 

১.৩.২ প্রষশষক্ষত কম িকতিা উদ্ভাষবত প্রযুষক্তর উপর সম্প্রসারণ কম িকতিাদের প্রষশক্ষণ 

প্রোন 

সকল সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তর, প্রকল্প ও কম িসূচী সমূহ 

হাষজরা, প্রষশক্ষদণর 

ষচঠি,, প্রষশক্ষদণর 

ছষব 

১.৩.৩ অদয়াষজত 

সিা/ওয়াকিশপ 

খাদ্যমান ও পুষি ষবিয় সিা ও কম িশালার মােদম 

সদচতনতা বৃষি ও অবষহতকরণ 

সকল সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তর, প্রকল্প ও কম িসূচী সমূহ 

মািারদরাল, ষচঠি ও 

ছষব ব্যানার সহ  

১.৩.৪ মুষজববি ি উপলদক্ষয 

মষনটষরাংকৃত পাষরবাষরক 

সবষজ পুষি বাগান স্থাপন 

পুষি সরবরাহ ষনষিত করার লদক্ষয প্রেশ িনী বাস্তবায়নসহ 

উদু্বিকরদণর মােদম পাষরবাষরক সবষজ বাগান স্থাপন 

সকল সজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তর, AvÂwjK Kvh©vjq, প্রকল্প 

ও কম িসূচী সমূহ 

উপকরণ ষবতরদনর 

মািারদরাল, 

সাইনদবাড ি সহ ছষব  

১৫ 



 

ক্রষর্ক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কর্ মেম্পাদন সূিক কার্ মক্রল্পর্র ষববরণ বাস্তবায়নকারী 

অনুষবভাগ, অষধশাখা, 

শাখা 

প্রদত্ত প্রর্াণক প্রমাণদকর উপাি 

সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

  ১.৪.১ উিম কৃষি চচ িার মােদম 

ষনরাপে সবষজ উৎপােন গ্রাম 

প্রষতষ্ঠা 

    

  ১.৪.২ বিবন্ধুর জন্মশত 

বাষি িকীদত উৎসগীকৃত ষনরাপে 

কৃিদকর বাজার স্থাপন 

    

 ১.৪ ষনরাপে ফসল ব্যবস্থাপনা ১.৪.৩ আইষপএম ও আইষসএম 

ষবিদয় প্রষশষক্ষত কৃিক 

ষনরাপে ফসল উৎপােদন আগ্রহী কৃিকদের প্রষশক্ষণ সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর।  

হাষজরা, 

প্রষশক্ষদণর 

ষচঠি,, 

প্রষশক্ষদণর ছষব 

উপদজলা কৃষি 

অষফস, ষডষড 

অষফস  ১.৪.৪  আইষপএম ও আইষসএম 

ষবিদয় প্রষশষক্ষত কম িকতিা 

ষনরাপে ফসল উৎপােদন উদ্ভাষবত প্রযুষক্তর উপর 

সম্প্রসারণ  কম িকতিাদের  প্রষশক্ষণ প্রোন  

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

১.৫ ক্ষষতকারক রাসায়ষনক দ্রব্য 

ব্যবহার হ্রাদসর প্রচারণা 

১.৫.১ আদয়াষজত সিা ক্ষষতকারক রাসায়ষনক ষবষিন্ন দ্রবাষে সম্পদকি 

অবষহতকরণ 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর।  

হাষজরা, ষচঠি,,  

ছষব 

উপদজলা কৃষি 

অষফস, ষডষড 

অষফস  ১.৫.২ মূষদ্রত সপাস্টার/ষলফদলট ক্ষষতকারক রাসায়ষনক ষবষিন্ন দ্রবাষে সম্পদকি 

অবষহতকরণ ও সদচতনতা বৃষিকরণ 

সপাস্টার/ 

ষলফদলট স্ক্যান 

কষপ 

২ ২.১  ষিষি প্রতযাষয়ত ও 

মানদঘাষিত বীজ উৎপােন, 

সাংরক্ষণ এবাং ষবতরণ 

২.১.১ কৃিক পর্ িাদয় উৎপাষেত 

িান বীজ 

উদ্ভাষবত নতুন জাত সম্প্রসারদণ প্রেশনী স্থাপন করদত 

ষিষি বীজ ষবতরন এবাং মান সঘাষিত বীজ ষবতরন 

মাঠ পর্ িাদয়র সজলা ও 

উপদজলা পর্ িাদয়র 

েপ্তরসমুহ, ষবএষডষস, ষি, 

ষবএআরআই 

প্রষতদবেন ও 

ছষব 

উপদজলা কৃষি 

অষফস, ষডষড 

অষফস  ২.১.২ কৃিক পর্ িাদয় উৎপাষেত 

গম বীজ 

উদ্ভাষবত নতুন জাত সম্প্রসারদণ প্রেশনী স্থাপন করদত 

ষিষি বীজ ষবতরন এবাং মান সঘাষিত বীজ ষবতরন 

২.১.৩ কৃিক পর্ িাদয় উৎপাষেত 

ডাল ,সতল ও মসলা বীজ 

উদ্ভাষবত নতুন জাত সম্প্রসারদণ প্রেশনী স্থাপন করদত 

ষিষি বীজ ষবতরন এবাং মান সঘাষিত বীজ ষবতরন 

১৬ 

 

 



ক্রষর্ক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কর্ মেম্পাদন সূিক কার্ মক্রল্পর্র ষববরণ বাস্তবায়নকারী অনুষবভাগ, 

অষধশাখা, শাখা 

প্রদত্ত প্রর্াণক প্রমাণদকর 

উপাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ২.২ কৃষি র্ন্ত্রপাষত 

সাংগ্রহ এবাং এর 

সহজলিযতা বৃষি 

২.২.১ উন্নয়ন সহায়তায় 

সরবরাহকৃত কৃষি র্ন্ত্রপাষত 

কৃষশ র্াষন্ত্রষককরণ বৃষির লদক্ষ ৫০-৭০% িতুিকী 

মূদল্য/ ষবনা মূদল্য উন্নয়ন সহায়তার মােদম কৃষি 

র্ন্ত্রপাষত সরবরাহ 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

ছষব ও সরজুদলশন উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস 

 ২.৩. ভূ-উপষরস্থ পাষনর 

ব্যবহার উৎসাষহত 

করার জন্য পাষন 

সাংরক্ষণ  কৃষি র্ন্ত্রপাষত 

সাংগ্রহ এবাং এর 

সহজলিযতা বৃষি 

২.৩. ১ স্থাষপত সসালার 

প্যাদনল যুক্ত সসচর্ন্ত্র 

সেৌর শষক্ত ব্যবিাল্পরর র্াধ্যল্পর্ সেি প্রদান ও সেল্পির 

অধীন আবাষদ জষর্ বৃষিকরণ। 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

ছষব ও সরজুদলশন উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস 

 ২.৪ কৃষি ঋণ কার্ িক্রম 

সহজীকরণ 

২.৪.১ মষনটষরাংকৃত ৪% সুদে 

কৃষি ঋণ গ্রহন কার্ িক্রম 

উৎপােন কার্ িক্রম গষতশীল রাখদত ৪% সুদে কৃষি 

ঋণ কার্ িক্রম মষনটষরাং করা 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর 

কৃিদকর তাষলকা উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস  

3 ৩.১ জজব সার, সবুজ 

সার ও জীবাণু সাদরর 

ব্যবহার জনষপ্রয়করণ 

৩.১.১ প্রষশষক্ষত কৃিক জজব সার, সবুজ সার উৎপােন ও ব্যবহার এবাং 

িাষম ি কদম্পাি সার ব্যবহার সম্পদকি কৃিকদের 

প্রষশক্ষণ প্রোন 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

হাষজরা, প্রষশক্ষদণর 

ষচঠি,, প্রষশক্ষদণর 

ছষব 

উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস  

৩.১.২ স্থাষপত কদম্পাস্ট স্তুপ জজব সার উৎপােন ও ব্যবহার কৃিকদের বসত 

ষিটায় কদম্পাি স্তুপ স্থাপন করা। মাটির স্থাস্থয 

রক্ষায় সকদচা সার জনষপ্রয় করদত িাষম ি কদম্পাি 

স্তুপ স্থাপন করা 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

ছষব কযাপশন সহ  উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস  
3.1.3 fvwg© K‡¤úvó ‘̄c 

3.1.4 K‡¤úv÷ Drcv`b জজব সার ব্যবহার জনষপ্রয় করদত কৃিকদের বসত 

ষিটায় কদম্পাি স্তুপ ও িাষম ি কদম্পাি স্তুপ স্থাপন 

কদর সার উৎপােন করা                          

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

প্রষতদবেন ও ছষব উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস  

3.1.5 fvwg© K‡¤úvó 

Drcv`b 

3.1.6 ¯’vwcZ meyR mvi 

cÖ`k©bx 

meyR mvi Drcv`b I e¨envi e„w×i j‡ÿ¨ 

†evi avb KZ©‡bi ci meyR mvi wn‡m‡e 

ˆaÂv Pvl Kiv 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

উপকরণ ষবতরদনর 

মািারদরাল, 

সাইনদবাড ি সহ ছষব  

উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস  

১৭ 

 



 

ক্রষর্ক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কর্ মেম্পাদন সূিক কার্ মক্রল্পর্র ষববরণ বাস্তবায়নকারী 

অনুষবভাগ, অষধশাখা, 

শাখা 

প্রদত্ত প্রর্াণক প্রমাণদকর 

উপাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪ ৪.১ কার্ মক্রর্ 

পষরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

৪.১.১ বাস্তবাষয়ত এষিষপ’র 

সিা 

  র্াঠ পর্ মাল্পয়র েকল 

সজলা ও উপল্পজলা 

পর্ মাল্পয়র দপ্তর, েকল 

প্রকে, কর্ মসূষিেমূল্পির 

অগ্রগষত প্রষতল্পবদন, 

েল্পরজষর্ল্পন পষরদশ মন 

ও র্ষনটষরাং, ষবষভন্ন 

কার্ মক্রল্পর্র ষস্থর ষিত্র। 

 

 ৪.১.২ বাস্তবাষয়ত    রাজস্ব 

বাল্পজটভূক্ত কর্ মসূষির  সিা 

   

 ৪.১.৩ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও 

কম িসূচীর কার্ িক্রম 

 সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর 

উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস  

  ৪.১.৪ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত অনুন্নয়ন বাদজদটর 

আওতায় কার্ িক্রম 

 সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস  

৪.১.৫ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও 

কম িসূচী এবাং অনুন্নয়ন 

বাদজদটর আওতায় কার্ িক্রম 

এর উপর প্রেি সুপাষরশ 

বাস্তবায়ন  

 

সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস  

৪.১.৬ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত প্রদণােনার অথ ি 

দ্বারা বাস্তবাষয়ত প্রেশ িনী প্লট  

৪.১.৭ কম িকতিাদের 

পষরেশ িনকৃত প্রদণােনার অথ ি 

দ্বারা বাস্তবাষয়ত প্রেশ িনী প্লট 

সুপাষরশ বাস্তবায়ন 

 সকল সজলা ও উপদজলা 

পর্ িাদয়র েপ্তর, প্রকল্প ও 

কম িসূচী সমূহ 

প্রষতদবেন ও ছষব উপদজলা 

কৃষি অষফস, 

ষডষড অষফস  

১৮ 



সাংদর্াজনী-৩ :  

অন্য েপ্তর/সাংস্থার ষনকট সুষনষে িি চাষহোসমুহ 

প্রষতষ্ঠাদনর নাম সাংষিি কার্ িক্রম কমৃসম্পােন সূচক উক্ত প্রষতষ্ঠাদনর ষনকট 

চাষহো/প্রতযাশা 

চাষহো/প্রতযাশার 

সর্ৌষক্তকতা 

প্রতযাশা পুরণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রিাব 

নাটা (NATA), ষবএআরআই, 

ষবআরআরআই, এসষসএ 

 উৎপাষেত প্রযুষক্ত কৃিক 

পর্ িাদয় সম্প্রসারণ 

প্রষশষক্ষত সম্প্রসারন কমী উদ্ভাষবত আধুষনক প্রযুষক্তর 

উপর সম্প্রসারণ কমীদের 

প্রষশক্ষণ প্রোন 

নাটা ষবািন্ন ষবিদয় প্রষশক্ষন 

প্রষতদবেন প্রণয়ন কদর এবাং 

ষবএআরআই, 

ষবআরআরআই,ষবনা এর 

উদ্ভাষবত জাত ষডএই 

সম্প্রসমারণ কদর 

প্রযুষক্ত সম্প্রসারণসহ 

ফসদলর উৎপােন ব্যহত 

হদব 

ষবএআরআই,ষবআরআরআই,ষবনা  উৎপাষেত প্রযুষক্ত কৃিক 

পর্ িাদয় সম্প্রসারণ 

স্থাষপত প্রেশ িনী সমদয়াপদর্াগী ও সঠিক 

প্রযুষক্ত প্রোন 

গদবিণা প্রষতষ্ঠাদনর এর 

উদ্ভাষবত জাত ষডএই 

সম্প্রসমারণ কদর 

ষবএষডষস কৃষি উপকরদণর 

সহজলিযতা ও র্থার্থ 

ব্যবহার ষনষিতকরণ। 

ষবতরণকৃত মানসম্পন্ন বীজ চাষহো অনুর্ায়ী ষিষি বীজ 

সরবরাহ 

প্রেশ িনী স্থাপদনর জন্য 

ষবএষডষস ষিষি বীজ 

সরবরাহ কদর 

ষবএষডষস কৃষি উপকরদণর 

সহজলিযতা ও র্থার্থ 

ব্যবহার ষনষিতকরণ। 

ষবতরণকৃত মানসম্পন্ন বীজ সময়মত চাষহো অনুর্ায়ী 

মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ 

ষবএষডষস উদ্ভাষবত জাদতর 

বীজ বি িন কদর সরবরাহ 

কদর  

ষবএআরষস  গদবিণা প্রষতষ্ঠাদনর সাদথ 

সমন্বর্ সজারোরকরণ 

এনএটিষসষস এর সিা 

অনুষষ্ঠত 

ষবএআরষস-ষডএই 

সর্ৌথিাদব এনএটিষসষস সিা 

কদর সম্প্রসারণ সমন্বয় 

সািন 

ষবএআরষস সকল 

প্রষতষ্ঠাদনর সমন্বয়কারী 

ষহসাদব কাজ কদর 

 

১৯ 

 

 

  



 


