গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

বাযপ্রাপ্ত কভমকতমা, বফনা উদকন্দ্র নাবরতাফাড়ী, শযপুয
এফাং
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্মা (গবৈষণা সর্ন্বয়ক), ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট

এয ভদে স্বাক্ষবযত

ম কভমম্পাদন চুবি
ফাবলক

১ জুরাই, ২০১৮– ৩০ জুন, ২০১৯

সূবিত্র
বফফযণ

পৃষ্ঠা
৩

উক্রভবণকা
কভম ম্পাদদনয াবফ মক বিত্র

৪

শকন ১: রূকল্প, অববরক্ষয, শকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফবর

৫

শকন ২: শকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাবধকায, কাম মক্রভ, কভমম্পাদনসূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ

৬

াংদমাজনী ১:ব্দাংদক্ষ

১২

াংদমাজনী ২:কভমম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়মূ এফাং বযভা দ্ধবত-এয বফফযণ

১৩

াংদমাজনী ৩:কভমম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজমদনয শক্ষদত্র ভাঠ ম মাদয়য অন্যান্য কাম মারদয়য বনকট সুবনবদ মষ্ট
িাবদা

১৬
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উক্রভবণকা (Preamble)

যকাবয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতাও জফাফবদব শজাযদায কযা, সুান াংতকযণ
এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায বনবিতকযদণয ভােদভ রুকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয-

বাযপ্রাপ্ত কভমকতমা ,বফনা উদকন্দ্র নাবরতাফাড়ী, শযপুয
এফাং
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্মা (গবৈষণা সর্ন্বয়ক), ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট এয ভদে ২০১৮
াদরয এবপ্রর ভাদয ১০ তাবযদে এই ফাবল মক কভমম্পাদন চুবি স্বাক্ষবযত র।

এই চুবিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ বনম্নবরবেত বফলয়মূদ ম্মত দরন:
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বফনা উদকন্দ্র নাবরতাফাড়ী, শযপুযএয কভমম্পাদদনয াবফ মকবিত্র
(Overview of the Performance of BINA Sub-Station Nalitabari,
Sherpur)
াম্প্রবতকঅজমন, িযাদরঞ্জ এফাং ববফষ্যৎবযকল্পনা


াম্প্রবতক ফছযমূদয(৩ফছয)প্রধান অজমনমূ
যভাণু বিয াবিপূণ ম ব্যফাদযয ভােদভ নতুন নতুন জাত ও প্রমৄবি উদ্ভাফন কযাই অত্র প্রবতষ্ঠানটিয মূর উদেশ্য। উি
উদেশ্য মূদক ফাস্তফায়দনয জন্য বফনা উদকন্দ্র, নাবরতাফাড়ী অত্র অঞ্চদর উদমাগী বফববন্ন পদরয যীক্ষন স্থান ও
মূল্যায়ন কদয থাদক। অত্র অঞ্চরটি মুরত আকবিক ফন্যা প্রফণ এরাকায় ওয়ায় বফনা উদ্ভাবফত ফন্যা বষ্ণু বফনাধান-১১ এয
ব্যাক বাদফ ম্প্রাযণ ও জনবপ্রয় কযা দয়দছ। এছাড়া বফনা উদ্ভাবফত উচ্চপরনীর অন্যান্য পর মূদক কৃলকদদয কাদছ
ম্প্রিায ও জনবপ্রয় কযায উদেশ্য প্রদমনী, ভাঠ বদফ ও প্রবক্ষণ শদওয়া দয়দছ। াম্প্রবতক ফছযমূদ ভাঠ ম মাদয় প্রায় ৪০০
টি ব্লক প্রদমনী, ১২ টি ভাঠ বদফ এফাং প্রায় ৭০০ কৃলদক প্রবক্ষন শদওয়া দয়দছ। অত্র অঞ্চদর মূরত দুটি পর (তকযা ৭০%
আভন-বতত-শফাদযা) িাল কযা দতা। নাবরতাফাবড় উদকদন্দ্রয ভােদভ উন্নত স্য বফন্যাদয আওতায় দুটি পদরয বযফদতম
বতনটি পর (আভন-বযলা-শফাদযা) িাদল উৎাবত কযা দয়দছ এফাং কৃলকদদয ভাদঝ জনবপ্রয়তা রাব কদযদছ। এছাড়াও
বযলায াদথ শভৌিাল প্রদমনী স্থান কযা দয়দছ মা কৃলকযা রাবফান ( প্রবত ফাক্স শথদক ২ শকবজ ভধু ও ২৫-৩০% পরন
বৃবদ্ধ) দয়দছ।
ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ
ক্রভফধ মভান জনাংখ্যা এফাং বদল্পান্নয়দনয িাদ কৃবল জবভ প্রাকৃবতক ম্পদ ও ক্রভহ্রাভান। এদত স্বল্প জবভদত অবধক
উৎাদনীরতা অজমন কযা গদফলণায জন্য িযাদরঞ্জ। এছাড়া ফতমভান বযফবতমত জরফায়ুয প্রবাদফ েযা, রফণািতা, জরাফদ্ধতা,
জরভগ্নতা, ঠান্ডা, তা, শাকাভাকড়, শযাগফারাই নীর জাত ও প্রমৄবিম্প্রাযণ একটি ফড় িযাদরঞ্জ। এছাড়া অত্র অঞ্চরটি
আকবিক ফন্যা ও অবধক বৃবষ্ট প্রফণ ওয়ায় যীক্ষণ ও ব্লক প্রদমনী স্থান একটি ফড় িযাদরঞ্জ।
ববফষ্যৎ বযকল্পনা
বফনা উদ্ভাবফত উচ্চ পরনীর জাতমূদক শযপুয, শনত্রদকানা ও বকদাযগঞ্জ শজরায় ব্যাকবাদফ ম্প্রাযণ ও জনবপ্রয় কযা।
শযপুয শজরায বফদলকদয নাবরতাফাবড় উদজরা উন্নত ষ্য বফন্যাদয আওতায় বনদয় আা শমোদন দুটি পদরয বযফদতম
বতনটি অথফা িাযটি পর িাল কযা মায়। বফনা উদ্ভাবফত জীফাণুাযদক কৃলদকয ভাদঝ জনবপ্রয় কযা। ছাদকৃবলয ভােদভ বফনা
উদ্ভাবফত জাত মূ িাল কযা এফাং অন্যান্য যীক্ষণ স্থান কযা। উদকদন্দ্রয িালদাদমাগী ভস্ত জবভদক িাদলয আওতায় আনা
এফাং শেি ম্যাদয ভােদভ উদকন্দ্রদক বযবিত কযাদনা।
২০১৮-১৯ অথফম ছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ






ভানম্মত যীক্ষণ স্থান।
বফনা উদ্ভাবফত প্রমৄবি মূদয ১৫০ টি ব্লক ও যীক্ষামূরক প্রদমনী স্থান কযা।
বফনা উদ্ভাবফত প্রমৄবি মূদক ম্প্রিায কযায জন্য ৫ টি ভাঠ বদফদয আদয়াজন কযা।
বফনা উদ্ভাবফত প্রমৄবি মূদয িালাফাদদয জন্য ২২৫ জন কৃলকদক প্রবক্ষণ শদওয়া।
ভানদ াবলত ফীজ ৭ টন উৎাদন ও বফতযণ কযা।



কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয বনকট বফনায জাত ও প্রমৄবি স্তািয কযা।
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শকন ১:
রূকল্প( VISION ), অববরক্ষয( MISSION ) উদেশ্যমূ )
এফাং প্রধান কাম মাফবর:) SNOITCNU F(

SEVITCEJBO

CIGETARTS(

১.১ রূকল্প (Vision):
যভাণু বিয াবিপূণ মব্যফাদযযভােদভ পদরয উন্নত জাত ও প্রমৄবি উদ্ভাফদন উৎকলতম া াধন।

১.২ অববরক্ষয (Mission):
যভাণু ও জীফপ্রমৄবি অন্যান্য করাদকৌর ব্যফায কদয উচ্চপরনীর ও প্রবতকূর বযদফ উদমাগী পদরয উন্নত জাত ও
প্রমৄবি উদ্ভাফদনয ভােদভ োদ্য উৎাদন বৃবদ্ধ ও পুবষ্টভান বনবিতকযণ এফাং কৃলদকয আথ ম-াভাবজক অফস্থায উন্নয়ন।

১.৩ শকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :
১.৩.১ প্রবতষ্ঠাদনযদকৌরগতউদেশ্যমূ:
১.পদরয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃবদ্ধ
২.উদ্ভাবফত ফীদজয জরবযতা ও যফযা বৃবদ্ধ
৩.কৃবল ভূম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন ও াংযক্ষণ
৪. কভম ব্যফস্থানায় শাদাযীদেয উন্নয়ন

১.৩.২ আফবশ্যক শকৌরগত উদেশ্যমূ:
১. দক্ষতায দে ফাবল মক কভমম্পাদন চুবি ফাস্তফায়ন
২. কাম মদ্ধবত ও শফায ভাদনান্নয়ন
৩. আবথ মক ব্যফস্থানায উন্নয়ন
৪. দক্ষতা ও ননবতকতায উন্নয়ন
৫. তথ্য অবধকায ও স্বপ্রদণাবদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন

১.৪ কাম মাফবর ()snoitcnuF:
১. বভউদটন দ্ধবতয াাদে পর উন্নয়ন
২. অঞ্চর বববিক উদমাগী বফনা উদ্ভাবফত জাত মূ ম্প্রাযদণয জন্য প্রদমনী স্থান কযা
৩. বফনা উদ্ভাবফত জাত মূ ম্প্রাযদণয জন্য ভাঠ বদফদয আদয়াজন
৪. দুই পর শথদক বতন পদর উন্নত স্য বফন্যা প্রফতমন
৫. কীটনাদকয ক্ষবতকয প্রবাফ তকীকযণ
৬. কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয বনকট বফনা উদ্ভাবফত জাত ও প্রমৄবি মূদক ম্প্রাযদনয জন্য স্তািয
৭. ফারাই ব্যফস্থানা (শযাগ ও শাকাভাকড়)
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শকন ২
শকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাবধকায, কাম মক্রভ, কভমম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ
শকৌরগত
উদেদশ্যয
শকৌরগত
ভান
উদেশ্য
(Weight
(Strategi
of
c
Objective Strategic
s)
Objective
s)
(১)

কাম মক্রভ
(Activities)

কভমম্পাদন
সূিক
(Performance
Indicators)

(৩)

(৪)

(২)

একক
(Unit)

কভমম্পাদন
সূিদকয ভান
প্রকৃতঅজমন
(Weight
of
Performa
nce
২০১৬-১৭ *২০১৭-১৮
Indicator
s)

রক্ষযভাত্রা/ বনণ মায়ক ২০১৮-১৯
(Target /Criteria Value for FY 201819)
প্রদক্ষণ
প্রদক্ষণ
অবত
িরবত িরবত ভাদনয itcejorP( tcejorP(
অাধাযণ
উিভ
)no
)noi
উিভ
ভান
বনদম্ন
২০১৯-২০
২০২০-২১
১০০%
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)

(৯)

(১০)

(১১)

(১২)

(১৩)

(১৪)

(১৫)

াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা

৫

৭

৮

-

-

-

-

-

-

-

জন
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা

১৫
১৫
১০

১৫০

২৫০
১৫০

২২৫
১৫০
৫

১.৩.১ বফনা’যদকৌরগত উদেশ্যমূ
১।পদরয
উৎাদন ও
উৎাদনীরতা
বৃবদ্ধ

২। উদ্ভাবফত
ফীদজয
জরবযতা ও
যফযা বৃবদ্ধ

৬৫

১৫

১.১ নফযী বযদফদ (রফণািতা,
েযা এফাং জরভগ্নতাবষ্ণু, তা
বষ্ণু ইতযাবদ) অববদমাজন
ক্ষভ জাতও প্রমৄবি বফববন্ন
পদরয উচ্চপরনীর জাত ও
প্রমৄবি উদ্ভাফন
১.২ কৃলদকয বনকট উদ্ভাবফত
জাত এফাং প্রমৄবিয ম্প্রাযণ

১.১.১ অফমুিকৃত উদ্ভাবফত জাত
১.১.২ বনফবিত জাত
১.১.৩ ভানম্মত যীক্ষণ স্থান

১.২.১ প্রববক্ষত কৃলক
১.২.২ স্থাবত প্রদমনী
১.২.৩ ভাঠ বদফ/িালী ম মা রী
১.২.৪ আদয়াবজত শবভনায/ওয়াকম
১.২.৫ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয বনকট
স্তািবযত জাত
১.২.৬ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয বনকট
স্তািবযত প্রমৄবি
১.২.৭ ভাঠ ম মাদয় স্তািবযত জাত
১.২.৮ ভাঠ ম মাদয় স্তািবযত প্রমৄবি
১.৩ বনযাদ পর ব্যফস্থানা ১.৩.১ আইবএভ ও আইবএভ প্রবক্ষণ
১.৪ ক্ষবতকাযক যাায়বনক দ্রব্য ১.৪.১ আদয়াবজত বা
ব্যফায হ্রাদয জন্য প্রিাযণা
১.৪.২ মুবদ্রত শািায/বরপদরট
২.৪ বিডায, বববি, প্রতযাবয়ত ও
২.৪.১ উৎাবদতবিডায ফীজ
ভানদ াবলত ফীজ উৎাদন,
২.৪.২ উৎাবদত ভানদ াবলত ফীজ
প্রতযয়ন, াংযক্ষণ এফাং বফতযণ

১৩০

১০

৫

৫ টি

৭ টি

৫

৫

৭ টি

৮ টি

৫

াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
াংখ্যা
শভবিক টন
শভবিক টন

৫

২

৫

৩

২.৪.৩বফতযণকৃতবিডাযফীজ

শভবিক টন

২.৪.৪ বফতযণকৃত ভানদ াবলত ফীজ

শভবিক টন

৩

৩

২.৫ রফণািতা, েযা এফাং
২.৫.১ প্রবতকূরতা নীর জাদতয
জরভগ্নতাবষ্ণু জাদতয বিডায, উৎাবদত ফীজ

শভবিক টন

৪

১

6

৫

৪

৪
১

৩

শকৌরগত
উদেদশ্যয
ভান
(Strategi (Weight
c
of
Objective Strategic
s)
Objective
s)

শকৌরগত
উদেশ্য

(১)

(২)

কাম মক্রভ
(Activities)

(৩)
বববি, ও ভানদ াবলত ফীজ
উৎাদন, প্রতযয়ন ওবফতযণ
২.৬ আথ ম-াভাবজক গদফলণা

কভমম্পাদন
সূিক
(Performance
Indicators)
(৪)
২.৫.২ প্রবতকূরতা নীর জাদতয
বফতযণকৃত ফীজ
২.৬.১ বনরূবতপ্রমৄবিমূদযঅথ মননবতক
বফদেলণ
৩.১.১ বফদেবলত মৃবিকা ও ায নমুনা

৩। কৃবল
ভূম্পদ
ব্যফস্থানায
উন্নয়ন ও
াংযক্ষণ

৩.১ উদজরা এফাং ইউবনয়ন
ম মাদয় ভাটি যীক্ষায সুবফধাবদ
ম্প্রাযণ/পদরয critical
limit বনণ ময়
৩.২ নজফ ায, বুজ ায ও
৩.২.১ প্রববক্ষত কৃলক
জীফাণু াদযয ব্যফায কৃলকদদয
বনকট জনবপ্রয়কযণ
৩.২.২ জীফাণুায উৎাদন ও বফতযণ

৪। কভম
ব্যফস্থানায়
শাদাযীদেয
উন্নয়ন

৪.১ কাম মক্রভ বযফীক্ষণ ও
মূল্যায়ন

৪.২ ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা

৪.১.১ ফাস্তফাবয়ত এবডব’য অগ্রগবত
৪.১.২ ফাস্তফাবয়ত যাজস্ব ফাদজটভূি
কভমসূবিয অগ্রগবত
৪.১.৩
কভমকতমাদদযভাঠম মাদয়বযদ মনকৃতউন্নয়নওঅ
নুন্নয়নফাদজটভুিকাম মক্রভ
৪.২.১ ছাড়ত্র প্রদাদনয বববিদত পূযণকৃত
শূন্য দ
৪.২.২ দদান্নবত
৪.২.৩ প্রববক্ষত জনফর
৪.২.৪ প্রদানকৃত উচ্চবক্ষায

একক
(Unit)

(৫)
শভবিক টন

কভমম্পাদন
সূিদকয ভান
প্রকৃতঅজমন
(Weight
of
Performa
nce
২০১৬-১৭ *২০১৭-১৮
Indicator
s)
(৬)
৩

াংখ্যা
াংখ্যা

াংখ্যা
(জন)
শকবজ
%
%
াংখ্যা

%
%
%
%

* াভবয়ক
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(৭)

১

(৮)

রক্ষযভাত্রা/ বনণ মায়ক ২০১৮-১৯
(Target /Criteria Value for FY 201819)
প্রদক্ষণ
প্রদক্ষণ
অবত
িরবত িরবত ভাদনয itcejorP( tcejorP(
অাধাযণ
উিভ
)no
)noi
উিভ
ভান
বনদম্ন
২০১৯-২০
২০২০-২১
১০০%
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%
(৯)

৩

(১০)

(১১)

(১২)

(১৩)

(১৪)

(১৫)

উদকদন্দ্রয আফবশ্যক শকৌরগত উেদশ্যমূ, ২০১৮-১৯
(শভাট নাং-২০)
করাভ-১
শকৌরগত
উদেশ্য
(Strategic
Objectives)

ফাবল মককভমম্পাদন
চুবিফাস্তফায়ন
শজাযদাযকযণ

কাম মদ্ধবত,
কভমবযদফ
শফাযভাদনান্নয়ন

আবথ মকও ম্পদ
ব্যফস্থানাযউন্নয়ন

জাতীয় শুদ্ধািায শকৌর
ও তথ্য অবধকায
ফাস্তফায়ন
শজাযদাযকযণ

করাভ-২
শকৌরগতউদে
শশ্যযভান
(Weight of
Strategic
Objectives
)

৩

৯

৪

করাভ-৩
কাম মক্রভ
(Activities)

২০১৭-১৮ অথ ম ফছদযয ফাবল মক কভমম্পাদন চুবিয
মুল্যায়ন প্রবতফদদন দাবেরকৃত
মূল্যায়ন প্রবতদফদন দাবের
২০১৮-১৯ অথ ম ফছদযয ফাবল মক কভমম্পাদন চুবিয অধ মফাবল মক মূল্যায়ন প্রবতদফদন উর্ধ্মতন কর্তমদক্ষয বনকট
মুল্যায়ন প্রবতফদদন দাবেরকৃত
দাবের
যকাবয কভমম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধবত অন্যান্য
আদয়াবজত প্রবক্ষদণয ভয়
বফলদয় কভমকতমা/কভমিাযীদদয জন্য প্রবক্ষণ আদয়াজন
ফ্রন্ট শডদেয ভােদভ গৃীত ডাক ই-পাইবরাং বদিদভ
আদরাডকৃত
ই-পাইবরাং দ্ধবত ফাস্তফায়ন
ই-পাইবরাং নবথ বনষ্পবিকৃত
ই-পাইবরাং ত্র জাযীকৃত **
নূন্যতভ একটি উদ্ভাফনী উদদ্যগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প
উদ্ভাফনী উদদ্যদগা ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) ফাস্তফায়ন
ফাস্তফাবয়ত
ারনাগাদ বটিদজন িাট মায অনুমায়ী প্রদি শফা
বটিদজন িাট মায ফাস্তফায়ন
শফায ভান ম্পদকম শফা গ্রীতাদদয ভতাভত
বযফীক্ষদণয ব্যফস্থা িালুকৃত
অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন
বনবদ মষ্ট ভদয়য ভদে অববদমাগ
বআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ম াংবেষ্ট কভমিাযীয
বআযএর আদদ জাবযকৃত
বআযএর, ছুটি নগদায়ন ও শনন ভঞ্জুবযত্র মৄগৎ
ছুটি নগদায়নত্র জাবযকৃত
জাবয বনবিতকযণ
িডীট জফাফ শপ্রবযত
অবডট আবি বনষ্পবি কাম মক্রদভয উন্নয়ন
অবডট আবি বনষ্পবিকৃত
স্থাফয ও অস্থাফয ম্পবিয ারনাগাদ ত
তাবরকা প্রস্তুত কযা
ফাবল মক উন্নয়ন কভমসূিী ফাস্তফায়ন
জাতীয় শুদ্ধািায কভমবযকল্পনা ও বযফীক্ষণ কাঠাদভা
প্রণয়ন

৪

করাভ-৪
কভমম্পাদন
সূিক
(Performance
Indicators)

বনধ মাবযত ভদয়য ভদে নত্রভাবক প্রবতদফদন দাবের
তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ

করাভ-৫
কভমম্পাদন
একক
সূিদকযভান
(Unit) (Weight of
Performanc
e
Indicators)
তাবযে

১

তাবযে

২

%

১

%
%

১
১

তাবযে

২

%

২

তাবযে

২

২৪ জুরাই,
২০১৮
১৭ জানুয়াযী,
২০১৯

৩০ জুরাই,
২০১৮
২০ জানুয়াযী,
২০১৯

০১ আগষ্ট,
২০১৮
২১ জানুয়াযী,
২০১৯

৮০

৭০

৬০

৫৫

৫০

৫০
৪০
৩১ বডদম্বয
২০১৮
৮০
৩১ বডদম্বয
২০১৮

৪৫
৩৫
০৭ জানুয়াযী
২০১৯
৭৫
১৫ জানুয়াযী
২০১৯

৪০
৩০
১৪ জানুয়াযী
২০১৯
৭০
০৭ শপব্রুয়াযী
২০১৯

৩৫
২৫
২১ জানুয়াযী
২০১৯
৬৫
১৭ শপব্রুয়াযী
২০১৯

৩০
২০
২৮ জানুয়াযী
২০১৯
৬০
২৮ শপব্রুয়াযী
২০১৯

০৩ শপব্রুয়াযী
২০১৯
০৩ শপব্রুয়াযী
২০১৯

১৭ শপব্রুয়াযী
২০১৯
১৭ শপব্রুয়াযী
২০১৯

২৮ শপব্রুয়াযী
২০১৯
২৮ শপব্রুয়াযী
২০১৯

২৮ ভাি ম
২০১৯
২৮ ভাি ম
২০১৯

১৫ এবপ্রর
২০১৯
১৫ এবপ্রর
২০১৯

%
%
%
%
২

অস্থাফয ম্পবিয তাবরকা ারনাগাদকৃত

তাবযে

২

%
তাবযে

২

১৫ জুরাই

৩১ জুরাই

-

-

-

াংখ্যা

২

৪

৩

-

-

-

%
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২৯ জুরাই
২০১৮
১৬
জানুয়াযী,
২০১৯

%

তাবযে

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত

২৪ জুরাই,
২০১৮
১৩ জানুয়াযী,
২০১৯

জন ন্টা

স্থাফয ম্পবিয তাবরকাারনাগাদকৃত

ফাবল মক উন্নয়ন কভমসূিী ফাস্তফাবয়ত
জাতীয় শুদ্ধািায কভমবযকল্পনা ও বযফীক্ষণ কাঠাদভা
প্রণীত
বনধ মাবযত ভদয়য ভদে নত্রভাবক প্রবতদফদন
দাবেরকৃত

করাভ-৬
রক্ষযভাত্রা/ বনণ মায়ক২০১৭-১৮
(Target /Criteria Value for FY 2016-17)
অাধাযণ অবত উিভ
উিভ
িরবত ভান িরবত ভাদনয
বনদম্ন
১০০%
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%

আবভ,বাযপ্রাপ্ত কভমকতমা , বফনা উদকন্দ্র নাবরতাফাড়ী, শযপুয, ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট এয মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্মা
(গবৈষণা সর্ন্বয়ক) এয বনকট অেীকায কযবছ শম, এই চুবিদত ফবণ মত পরাপর অজমদন দিষ্ট থাকফ।
আবভ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্মা (গবৈষণা সর্ন্বয়ক), ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউ ট এ য প্রবতবনবধ বাদফ বফনা উদকন্দ্র
নাবরতাফাড়ী, শযপুয এয বাযপ্রাপ্ত কভমকতমায, বনকট অেীকায কযবছ শম, এই চুবিদত ফবণ মত পরাপর অজমদন প্রদয়াজনীয় দমাবগতা প্রদান
কযফ।
স্বাক্ষবযত:

০৮/০৪/২০১৮
তাবযে

বাযপ্রাপ্ত কভমকতমা
বফনা উদকন্দ্র নাবরতাফাড়ী, শযপুয

০৮/০৪/২০১৮
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্মা (গবৈষণা সর্ন্বয়ক)
ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট

তাবযে
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াংদমাজনী-১
ব্দাংদক্ষ (Acronyms)
বফনা

ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট

বফএআযব

ফাাংরাদদ কৃবল গদফলণা কাউবির

বডএই

কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তয

বফএবডব

ফাাংরাদদ কৃবল উন্নয়ন কদমাদযন

এবএ

ফীজ প্রতযয়ন এদজবি
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াংদমাজনী-২: কভমম্পাদন সূিকমূ ,ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়মূ এফাং বযভা দ্ধবত-এয বফফযণ
ক্রবভক
নম্বয
1.

2.

3.

কাম মক্রভ
১.১ বফববন্ন পদরয
উচ্চপরনীর জাত ও
প্রমৄবি উদ্ভাফন

১.২ কৃলদকয বনকট
উদ্ভাবফত জাত এফাং
প্রমৄবিয ম্প্রাযণ

২.৪ বিডায, বববি,
প্রতযাবয়ত ও ভানদ াবলত
ফীজ উৎাদন, প্রতযয়ন,

কভমম্পাদন সূিকমূ

বফফযণ

ফাস্তফায়নকাযী ইউবনট

১.১.১ অফমুিকৃত উদ্ভাবফত
জাত
১.১.২ বনফবিত জাত
১.১.৩ ভানম্মত যীক্ষণ
স্থান

প্রধান কাম মারদয়য এফাং উদকদন্দ্রয বনজস্ব
ভানম্মত যীক্ষণ স্থান কযা য়

১.২.১ প্রববক্ষত কৃলক

উদকদন্দ্রয ভােদভ কৃলকদদয প্রবক্ষণ শদওয়া য়।

১.২.২ স্থাবত প্রদমনী

উদকদন্দ্রয ভােদভ কৃলদকয ভাদঠ ব্লক প্রদমনী
শদওয়া য়।

১.২.৩ ভাঠ বদফ/িালী ম মা রী

উদকদন্দ্রয ভােদভ বফনা কর্তমক উদ্ভাবফত জাত ও
প্রমৄবি ভাঠ ম মাদয় কৃলকদদয ভাদঝ বফস্তাদযয রদক্ষয
ভাঠ বদফদয আদয়াজন কযা য়

১.২.৪ আদয়াবজত
শবভনায/ওয়াকম
১.২.৫ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয উদকদন্দ্রয ভােদভ বফনা কর্তমক উদ্ভাবফত জাতমূ
বনকট স্তািবযত জাত
ম্প্রাযদণয রদক্ষয কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয
বনকট স্তািয কযা য়।
১.২.৬ কৃবল ম্প্রাযণ
উদকদন্দ্রয ভােদভ বফনা কর্তমক উদ্ভাবফত
অবধদপ্তদযয বনকট স্তািবযত প্রমৄবিমূ ম্প্রাযদণয রদক্ষয কৃবল ম্প্রাযণ
প্রমৄবি
অবধদপ্তদযয বনকট স্তািয কযা য়।
১.২.৭ ভাঠ ম মাদয় স্তািবযত উদকদন্দ্রয ভােদভ বফনা কর্তমক উদ্ভাবফত জাতমূ
জাত
ম্প্রাযদণয রদক্ষয ভাঠ ম মাদয় কৃলদকয বনকট
স্তািয কযা য়।
১.২.৮ ভাঠ ম মাদয় স্তািবযত উদকদন্দ্রয ভােদভ বফনা কর্তমক উদ্ভাবফত
প্রমৄবি
প্রমৄবিমূ ম্প্রাযদণয রদক্ষয ভাঠ ম মাদয়
কৃলদকয বনকট স্তািয কযা য়।
২.৪.১ উৎাবদত বিডায ফীজ
২.৪.২ উৎাবদত
উদকদন্দ্রয ভােদভ ভানদ াবলত ফীজ উৎাদন
ভানদ াবলতফীজ
কযা য়।
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উদকদন্দ্রয বনজস্ব তত্ত্বাফধাদন প্রধান
কাম মারদয় যাজস্ব/কভমসূিী/প্রকল্প এয
দমাগীতায়
উদকদন্দ্রয বনজস্ব তত্ত্বাফধাদন বফনা’য
আওতাধীন যাজস্ব/ প্রকল্প/কভমসূবিয
দমাবগতায়
উদকদন্দ্রয বনজস্ব তত্ত্বাফধাদন বফনা’য
আওতাধীন যাজস্ব/ প্রকল্প/কভমসূবিয
দমাবগতায়
উদকদন্দ্রয বনজস্ব তত্ত্বাফধাদন বফনা’য
আওতাধীন যাজস্ব/ প্রকল্প/কভমসূবিয
দমাবগতায়

বযভা দ্ধবত এফাং
উািসূত্র

উদকদন্দ্রয ভাবক, নত্রভাবক,
াম্মাবক ও ফাবল মক প্রবতদফদন
উদকদন্দ্রয ভাবক, নত্রভাবক,
াম্মাবক ও ফাবল মক প্রবতদফদন
উদকদন্দ্রয ভাবক, নত্রভাবক,
াম্মাবক ও ফাবল মক প্রবতদফদন

উদকন্দ্র

কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয
ফাবল মক প্রবতদফদন

উদকন্দ্র

কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয
ফাবল মক প্রবতদফদন

উদকন্দ্র

উদকদন্দ্রয ভাবক, নত্রভাবক,
াম্মাবক ও ফাবল মক প্রবতদফদন

উদকন্দ্র

উদকদন্দ্রয ভাবক, নত্রভাবক,
াম্মাবক ও ফাবল মক প্রবতদফদন

উদকদন্দ্রয বনজস্ব তত্ত্বাফধাদন বফনা’য
আওতাধীন যাজস্ব/ প্রকল্প/কভমসূবিয

উদকদন্দ্রয ভাবক, নত্রভাবক,
াম্মাবক ও ফাবল মক প্রবতদফদন

াধাযণ
ভিব্য

ক্রবভক
নম্বয

কাম মক্রভ

কভমম্পাদন সূিকমূ

বফফযণ

ফাস্তফায়নকাযী ইউবনট

াংযক্ষণ এফাং বফতযণ

দমাবগতায়
২.৪.৩ বফতযণকৃতবিডায ফীজ
২.৪.৪ বফতযণকৃতভানদ াবলত
ফীজ

4.

5.
6.

৭.

২.৫ রফণািতা, েযা এফাং
জরভগ্নতাবষ্ণু জাদতয
বিডায, বববি, ও
ভানদ াবলত ফীজ
উৎাদন, প্রতযয়ন
ওবফতযণ
২.৬ আথ ম-াভাবজক
গদফলণা
৩.২ উদজরা এফাং
ইউবনয়ন ম মাদয় ভাটি
যীক্ষায সুবফধাবদ
ম্প্রাযণ/পদরয
critical limit
বনণ ময়
৩.৩ নজফ ায, বুজ ায
ও জীফাণু াদযয ব্যফায
কৃলকদদয বনকট
জনবপ্রয়কযণ

বযভা দ্ধবত এফাং
উািসূত্র

২.৫.১ প্রবতকূরতা নীর
জাদতয উৎাবদত ফীজ
২.৫.২ প্রবতকূরতা নীর
জাদতয বফতযণকৃত ফীজ

উদকদন্দ্রয ভােদভ উৎাবদত ভানদ াবলত ফীজ
িালীদদয ভাদঝ স্বল্প মূদল্য/বফনামূদল্য বফতযণ কযা
য়।
উদকদন্দ্রয ভােদভ উদকদন্দ্রয গদফলণা ও কৃলদকয
ভাদঠ প্রবতকূরতা নীর জাদতয ফীজ উৎাদন
কযা য়।
উদকদন্দ্রয ভােদভ উৎাবদত ভানদ াবলত ফীজ
িালীদদয ভাদঝ স্বল্প মূদল্য/বফনামূদল্য বফতযণ কযা
য়।

২.৬.১ বনরূবত প্রমৄবিমূদয
অথ মননবতক বফদেলণ
৩.২.১ বফদেবলত মৃবিকা ও
ায নমুনা

৩.৩.১ জীফাণু ায উৎাদন
ও বফতযণ
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উদকদন্দ্রয বনজস্ব তত্ত্বাফধাদন বফনা’য
আওতাধীন যাজস্ব/ প্রকল্প/কভমসূবিয
দমাবগতায়
উদকদন্দ্রয বনজস্ব তত্ত্বাফধাদন বফনা’য
আওতাধীন যাজস্ব/ প্রকল্প/কভমসূবিয
দমাবগতায়
উদকদন্দ্রয বনজস্ব তত্ত্বাফধাদন বফনা’য
আওতাধীন যাজস্ব/ প্রকল্প/কভমসূবিয
দমাবগতায়

উদকদন্দ্রয ভাবক, নত্রভাবক,
াম্মাবক ও ফাবল মক প্রবতদফদন
উদকদন্দ্রয ভাবক, নত্রভাবক,
াম্মাবক ও ফাবল মক প্রবতদফদন
উদকদন্দ্রয ভাবক, নত্রভাবক,
াম্মাবক ও ফাবল মক প্রবতদফদন

াধাযণ
ভিব্য

াংদমাজনী ৩
মষ্ট
কভমম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজমদনয শক্ষদত্র ভাঠ ম মাদয়য অন্যান্য কাম মারদয়য বনকট সুবনবদিাবদা
প্রতযাা পূযণ না দর
ম্ভাব্য প্রবাফ
গদফলণা কাম মক্রভ
ব্যত দফ

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ

াংবেষ্টকাম মক্রভ

ফাাংরাদদ কৃবল
গদফলণা কাউবির

কাবযগবয, আবথ মক
এফাং ভানফ ম্পদ
উন্নয়দন ায়তা
বিডায, বববি,
প্রতযাবয়ত ও
ভানদ াবলত ফীজ
উৎাদন, প্রতযয়ন,
াংযক্ষণ এফাং
বফতযণ

কাবযগবয, আবথ মক এফাং ভানফ
ম্পদ উন্নয়দন ায়তা প্রদান

কাবযগবয, আবথ মক এফাং ভানফ ম্পদ
উন্নয়দন ায়তা প্রদয়াজন

জাতীয় কৃবল গদফলণা বদিদভয প্রধান
বরয়াদজা অবপ বদদফ কাজ কযা

বববি ও প্রতযাবয়তফীজ উৎাদন
ও বফতযদণয ভােদভ জাত
ম্প্রাযদণয ায়তা কযা

বফনা কর্তমক বববি ও প্রতযাবয়তফীজ
উৎাদন ও বফতযদণয ভােদভ জাত
ম্প্রাযদণয ায়তা প্রদয়াজন

বফএবডবয ম্যাদন্ডট অনুাদয বফনা কর্তমক
উদ্ভাবফত জাদতয বববি ও প্রতযাবয়ত ফীজ
উৎাদন ও বফতযণ কযা

ম্প্রাযণ কাম মক্রভ
ব্যত দফ

বিডায ফীজ উৎাদন

বিডায ফীদজয গুণগত ভান ফজায় যাো

বিডায ফীদজয গুণগত
ভান হ্রা শদত াদয

কৃলদকয বনকট
উদ্ভাবফত জাত এফাং
প্রমৄবি ম্প্রাযণ

প্রমৄবি ও জাত স্তািয

বফনা কর্তমক উদ্ভাবফত নতুন জাত মূদয
বিডায ফীজ উৎাদদন শক্ষদত্র বযদমদনয
ভােদভ ভান দন্ড প্রতযায়দন ায়তা
প্রদয়াজন
জাত ও প্রমৄবি মূ ম্প্রাযদণ ায়তা
প্রদয়াজন

বফনা উদ্ভাবফত জাত ও প্রমৄবি মূ
ম্প্রাযণ কাম মক্রদভ কৃবল ম্প্রাযণ
অবধদপ্তদযয ায়তা প্রদান

জাত ও প্রমৄবি মূ
ম্প্রাযণ ব্যত
দত াদয।

ফাাংরাদদ কৃবল
উন্নয়ন কদমাদযন

ফীজ প্রতযয়ন এদজবি

কৃবল ম্প্রাযণ
অবধদপ্তয

কভমম্পাদন সূিক

উি প্রবতষ্ঠাদনয বনকট িাবদা/ প্রতযাা
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িাবদা/ প্রতযাায শমৌবিকতা

