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ূরচত্র 

 
রফফযণ ৃষ্ঠা 

কভিম্পাদদনয ারফিক রচত্র ৩ 

উক্রভরণকা ৪ 

সকন ১: রূকল্প (Vision), অরবরক্ষে (Mission), সকৌরগত উদেশ্যভূ এফাং কামিাফরর ৫ 

সকন ২: রফরবন্ন কামিক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome/Impact) ৬ 

সকন ৩: সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কামিক্রভ, কভিম্পাদনূচক এফাং রক্ষেভাত্রাভূ ৭ 

  

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms)  ১২ 

াংদমাজনী ২: কভিম্পাদন ূচকভূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং রযভা দ্ধরত ১৩ 

াংদমাজনী ৩: কভিম্পাদন রক্ষেভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায উয 
রনবিযীরতা 

১৬ 
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ফাাংরাদদ যভাণু  কৃরল গদফলণা ইনরিরিউি এয কভিম্পাদদনয ারফিক রচত্র 
( Overview Performance Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture)  

 

 
াম্প্ররতক অজিন,  চোদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 
 

াম্প্ররতক ফছযভূদয ( ৩ ফছয) প্রধান অজিনভূ 

যভাণু রিয ারন্তূণি ফেফাদযয ভাধেদভ নতুন নতুন  জাত ও প্রমুরি উদ্ভাফন  কযাই অত্র প্ররতষ্ঠানরিয ভরূ উদেশ্য। রফগত 
৩ ফছরয ফাাংরারদ যভাণু করৃল গরফলণা ইনরিরিউি ( রফনা)  কতৃৃক ২৬রি উপী জাত ( ধান- ৮রি, িরভরিা- ৫রি,  
রযলা- ২রি,  ছছারা- ২রি,  য়ারফন- ২রি,  রতর- ১রি,  ভসুয- ৩রি,  এফাং চীনাফাদাভ- ৩রি) উদ্ভাফন ও অফভকু্ত কযা 
রয়রছ।  তন্মরধে ফন্যারষ্ণু রফনাধান- ১১,  রফনাধান- ১২ এফাং রিরভয়াভ ছকায়ারররি রফনাধান- ১৫,  গ্রীণ সুায যাই 
রফনাধান- ১৭ অরধক পরন রদরত ক্ষভ।  ছদরয িায় ৪৫ রি ছজরায় রফনা উদ্ভারফত িমুরক্তভরূয ৫৪৪০ রি ব্লক ও 
যীক্ষাভরূক িদৃনী স্থান কযা রয়রছ।  ৬৪৫০ জন কলৃক এফাং রিএই,  রফএরির ও এনরজও এয রফরবন্ন স্তরযয 
১৬০০ জন কভীৃছক িরক্ষণ ছদয়া রয়রছ। রফনা কতৃৃক উদ্ভারফত িমুরক্তভরূয ১, ২০, ০০০ কর ররপছরি ,  ফুকররি 
ও রফনা ছিাপাইর ভদু্রণ কযা রয়রছ।   

 
ভস্যা এফাং চোদরঞ্জভূ 

ক্রভফধভৃান জনাংখ্ো এফাং ররপান্নয়রনয চার করৃল জরভ িাকরৃতক ম্পদও ক্রভহ্রাভান।  এরত স্বপ জরভরত 
অরধক উৎাদনীরতা অজনৃ কযা গরফলণায জন্য চোররঞ্জ।  এছাড়া ফতৃভান রযফরতৃত জরফায়যু িবারফ খ্যা,  
রফণাক্ততা,  জরাফদ্ধতা,  জরভগ্নতা,  ঠান্িা,  তা,  ছাকাভাকড়,  ছযাগফারাই নীর জাত ও িমুরক্ত উদ্ভাফন 
গরফলণায একরি ফড় চোররঞ্জ।  গরফলণা কামৃক্রভরক রক্তারীকযরণয ভাধেরভ উচ্চ পরনীর,  িরতকূরতা রষ্ণু,  
স্বপ ছভয়াদী ও স্বপ উকযণ রনবযৃ জাত এফাং চালাফাদ িমুরক্তয উদ্ভাফন ও উন্নয়ন কযা অতীফ গুরুত্বূণৃ।  
 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

দানাদায ( ধান,  গভ) ,  িার ও ছতরজাতীয় রেয স্বপ জীফনকার ও অরধক পরনীর উন্নত গুণাগুন ম্পন্ন এফাং 
িরতকূর রযরফ উরমাগী ( খ্যা,  রফনাক্ততা,  ফন্যা এফাং তাভাত্রা)  রফরবন্ন পররয জাত উদ্ভাফন,  ারিয কভ 
ররগরনন/ অরধক ছররুরাজম্পন্ন উন্নত জাত উদ্ভাফন,  উদোনতারত্বক পররয ( িরভরিা,  ভরযচ,  ছফগুন,  রিঁয়াজ ও 
রাউ)  উন্নত জাত উদ্ভাফন,  ফারয়ারিকরনাররারজ রফলয়ক ছভৌররক গরফলণা কামৃক্রভ ছজাযদায,  ভারি ক্ষয় রনণয়ৃ এফাং 
রনরযারধ গরফলণা কামৃক্রভ রক্তারী কযা,  দানাদায রেয জন্য জীফাণুারযয গরফলণা ছজাযদায কযা,  ভারি,  ারন 
ও রেয ভরধে করৃল- যাায়রনক দারথৃয (Agro-chemicals) অফরষ্টাাং (Residue) রনরূণ,  রফরবন্ন পররয িধান 
িধান ছযাগ ও ক্ষরতকাযক ছাকা- ভাকড় ফেফস্থানায করারকৌর উদ্ভাফন,  পররত গরফলণায ভাধেরভ জাত ও 
িমুরক্তভরূয অঞ্চর রবরিক উরমারগতা রনরূণ এফাং রফনা িমুরক্ত ল্লী স্থান,  িমুরক্তভরূয আথৃ- াভারজক 
গরফলণা ও অথৃননরতক িবাফ রনরূণ।    
 
২০১৬-১৭ অথিফছদযয ম্ভাফে প্রধান অজিনভূ  

 ৭রি উপী জাত এফাং ৪রি িমুরক্ত উদ্ভাফন কযা।   
 রফনা উদ্ভারফত ৮রি পররয ৪০ রি জারতয ২১ ছভ. িন  রিিায ও ৭৫ ছভ. িন  িতোরয়ত ফীজ উৎাদন কযা।   
 ছদরয িায় ৪৫ রি ছজরায় রফনা উদ্ভারফত িমুরক্তভরূয ১৫০০ রি ব্লক ও যীক্ষাভরূক িদনৃী স্থান কযা।   
 ৩০০০ জন কলৃক এফাং রিএই,  রফএরির ও এনরজও এয রফরবন্ন স্তরযয ৬০০ কভকৃতৃা ও কভচৃাযীরক িরক্ষণ 

ছদয়া।   
 রফনা কতৃৃক উদ্ভারফত িমুরক্তভরূয ৫০, ০০০ কর ররপছরি ,  ফুকররি ও রফনা ছিাপাইর ও জানাৃর ভদু্রণ 

কযা।  
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 
 

যকারয দপ্তয/ াংস্থাভরূয িারতষ্ঠারনক দক্ষতা ফৃরদ্ধ,  স্বচ্ছতা ও জফাফরদর ছজাযদায কযা,  সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পরদয মথামথ ফেফায রনরিতকযরণয ভাধেরভ রুকপ ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়রনয ররক্ষে-  

 
 

কৃরল ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন ফাাংরাদদ যভাণু কৃরল গদফলণা ইনরিরিউি এয ভারযচারক 

 
এফাং 

 
রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদধে ২০১৬ াদরয জুন ভাদয 

১৪/০৬/২০১৬ তারযদে এই ফারলিক কভিম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 
 
 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়ভূদ ম্মত দরন: 
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সকন ১: 
 
রূকল্প (Vision),  অরবরক্ষে noissiM() , সকৌরগত উদেশ্যভূ এফাং কামিাফরর 
 
১.১ রূকল্প (Vision) :   

যভাণ ু রক্তয ারিূণ ৃ ফেফারযয ভাধেরভ পররয উন্নত জাত ও িমুরক্ত উদ্ভাফরন উৎকলতৃা াধন।   

 

১.২ অরবরক্ষে (Mission) :   

যভাণ ু ও জীফিমুরক্ত অন্যান্য করারকৌর ফেফায করয উচ্চপরনীর ও িরতকূর রযরফ 
উরমাগী পররয উন্নত জাত ও িমুরক্ত উদ্ভাফরনয ভাধেরভ খ্াদে উৎাদন ফৃরদ্ধ ও ুরষ্টভান 
রনরিতকযণ এফাং কলৃরকয আথৃ- াভারজক অফস্থায উন্নয়ন।   

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যভূ (Strategic Objectives):  

ক) পদরয উৎাদন ও উৎাদনীরতা ফৃরদ্ধ 

ে) উদ্ভারফত ফীদজয জরবেতা ও যফযা ফৃরদ্ধ 

গ) কৃরল বূম্পদ ফেফস্থানায  উন্নয়ন ও াংযক্ষণ 

 

১.৪ কামিাফরর (Functions):  

 রভউরিন দ্ধরতয াারমে পর উন্নয়ন  

 জীফ িমুরক্ত দ্ধরতয াারমে পর উন্নয়ন  

 ভরৃিকা ফেফস্থানা ও জীফাণু ায উদ্ভাফন 

 ছচ ও ারন ফেফস্থানা  

 ফারাই ফেফস্থানা ( ছযাগ ও ছাকাভাকড়)  

 পর উৎাদরন াযীযতারিক গরফলণা  

 পর ফেফস্থানা ও রযজরভন গরফলণা  

 িমুরক্ত স্তািয ও এয রযজরভন িবাফ রনরূন  

 উদোনতারিক পর উন্নয়ন গরফলণা  

 আথৃ- াভারজক উন্নয়ন গরফলণা 
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সকন ২   
ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয রফরবন্ন কামিক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

প্রকৃত 
রক্ষেভাত্রা 
২০১৬-
১৭ 

প্রদক্ষণ  রনধিারযত  রক্ষেভাত্রা 
অজিদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/  

রফবাগ/ াংস্াভূদয নাভ 

উাত্তূত্র 
(Source of data) ২০১৪-

১৫ 

২০১৫- ১৬ 
(ভাচি ২০১৬ 
মিন্ত) 

২০১৭-
১৮ 

২০১৮-
১৯ 

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  ( ৮)  ( ৯)  ( ১০)  
উদ্ভারফত জাত ও িমুরক্তয 
িােতা 

উদ্ভারফত জাত াংেো ৭ ৪ ৭ ৮ ৮ রফএআযর, রফএরির, রিএই, 
এরএ 

করৃল ভন্ত্রণাররয়য ফীজ উইাং 
এয জাত অফভরুক্ত 

ছযরজরেন নাং  ও তারযখ্ 
এফাং িকারত ছগরজি 

উদ্ভারফত প্রমুরি াংেো ২ ৪ ৪ ৫ ৫ রফনা’য ভারক, ত্রত্রভারক, 
াম্মারক ফারলকৃ িরতরফদন 

ফীরজয িােতা উৎারদত  ফীজ সভরিক 
িন 

১৬০ ১৩৬ ১৪০ ১৫০ ১৬০ রফনা’য ভারক, ত্রত্রভারক, 
াম্মারক ফারলকৃ িরতরফদন 

প্ররতকূর নীর 
ফীদজয িােতা 

প্ররতকূরতা নীর জাদতয 
উৎারদত ফীজ 

সভরিক 
িন 

৪০ ৪০ ৪০ ৪৫ ৫০   
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সেকলন ৩ 
সকৌলগত উদ্দেলয, অগ্রাধিকার, কাযযক্রম, কমযেম্পাদন েূচক এবং ক্ষ্যমাত্রােমূহ 

 

সকৌরগ
ত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 
উদেদশ্যয 
ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কামিক্রভ 
(Activities) 

কভিম্পাদন  
ূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 
(Unit) 

কর্মসম্পাদন  
সূচককর র্ান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষেভাত্রা/রনণিায়ক ২০১৬- ১৭ 
Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮  

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০১৮-১৯  

২০১৪- ১৫ 
২০১৫- ১৬ 

( ভাচৃ 
২০১৬)  

অাধাযণ অরত 
উত্তভ 

উত্তভ চররত ভান চররত 
ভাদনয 
রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  ( ৮)  ( ৯)  ( ১০)  ( ১১)  ( ১২)  ( ১৩)  ( ১৪)  ( ১৫)  
মন্ত্রণায়/  ধবভাদ্দগর সকৌলগত উদ্দেলযেমূহ 

১। পদরয 
উৎাদন ও 
উৎাদনী
রতা ফৃরদ্ধ 

৬৫ ১.১ রফরবন্ন পদরয 
উচ্চপরনীর জাত ও 
প্রমুরি উদ্ভাফন 

১.১.১ উদ্ভারফত জাত াংেো ২৫ ৭ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ -  ৮ ৮ 
১.১.২ উদ্ভারফত প্রমুরি াংেো ৭ ২ ৩ ৩ ২ -  -  -  ৪ ৪ 

১.২ রফণািতা, েযা 
এফাং জরভগ্নতারষ্ণু 
জাত ও প্রমুরি উদ্ভাফন 

১.২.১ উদ্ভারফত জাত াংেো ১০ -  -  ১ -  -  -  -  ২ ২ 
১.২.২ উদ্ভারফত প্রমুরি াংেো ৩ -  ১ ১ -  -  -  -  ১ ১ 

১.৩ কৃলদকয রনকি 
উদ্ভারফত জাত এফাং 
প্রমুরিয ম্প্রাযণ 

১.৩.১ প্রররক্ষত ফেরি/ কৃলক াংেো  ৩ ৩০০০ ১৩৬০ ৩০০০ ২৭৫০ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ৩০০০ ৩০০০ 

১.৩.২ প্রররক্ষত ম্প্রাযণ 
কভিকতিা/কভিী 

াংেো 
(জন) 

৩ ৫০০ ৫০০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৭০০ ৮০০ 

১.৩.৩ স্থারত প্রদিনী াংেো   ৩ ১৫০০ ২৯৪০ ১৫০০ ১৩০০ ১১০০ ৯০০ ৭০০ ১৬০০ ১৭০০ 
১.৩.৪  আদয়ারজত সরভনায/ 
ওয়াকি  

াংেো ৩ ২৫ ২২ ২৫ ২২ ১৮ ১৬ -  ২৮ ৩০ 

১.৩.৫ কৃরল ম্প্রাযণ 
অরধদপ্তদযয রনকি স্তান্তরযত জাত  

াংেো 
 

২ -  ১৩ ৬ ৫ ৪ -  -  ৬ ৭ 

১.৩.৬ কৃরল ম্প্রাযণ 
অরধদপ্তদযয রনকি স্তান্তরযত  
প্রমুরি 

াংেো ২ -  ৪ ৩ ২ -  -  -  ৩ ৪ 

১.৩.৭ ভাঠ মিাদয় স্তান্তরযত 
জাত  

াংেো ২ -  ১২ ৬ ৫ ৪ -  -  ৬ ৭ 

১.৩.৮ ভাঠ মিাদয় স্তান্তরযত 
প্রমুরি 

াংেো ২ -  ৪ ৩ ২ -  -  -  ৩ ৪ 
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সকৌরগ
ত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 
উদেদশ্যয 
ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কামিক্রভ 
(Activities) 

কভিম্পাদন  
ূচক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 
(Unit) 

কর্মসম্পাদন  
সূচককর র্ান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

প্রকৃত অজিন রক্ষেভাত্রা/রনণিায়ক ২০১৬- ১৭ 
Target /Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮  

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০১৮-১৯  

২০১৪- ১৫ 
২০১৫- ১৬ 

( ভাচৃ 
২০১৬)  

অাধাযণ অরত 
উত্তভ 

উত্তভ চররত ভান চররত 
ভাদনয 
রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

( ১)  ( ২)  ( ৩)  ( ৪)  ( ৫)  ( ৬)  ( ৭)  ( ৮)  ( ৯)  ( ১০)  ( ১১)  ( ১২)  ( ১৩)  ( ১৪)  ( ১৫)  
২। উদ্ভারফত 
ফীদজয 
জরবেতা 
ও যফযা 
ফরৃদ্ধ 

১১ ২.৪ রিডায, রবরত্ত, 
প্রতোরয়ত ও 
ভানদ ারলত ফীজ 
উৎাদন, প্রতেয়ন, 
াংযক্ষণ এফাং রফতযণ 

২.৪.১ উৎারদত রিডায ফীজ সভরিক িন ২ ২০ ২১ ২৫ ২১ ১৭ ১৩ -  ৩০ ৩৫ 
২.৪.২ উৎারদত প্রতোরয়ত 
ফীজ 

সভরিক িন ২ ১৪০ ১১৫ ১১৫ ১০০ ৮০ ৬০ -  ১২০ ১২৫ 

২.৪.৩ রফতযণকৃত রিডায ফীজ সভরিক িন ২ ২০ ১১ ২৫ ২১ ১৭ ১৩ -  ৩০ ৩৫ 
২.৪.৪ রফতযণকৃত প্রতোরয়ত 
ফীজ 

সভরিক িন ২ ১৪০ ৯২ ১১৫ ১০০ ৮০ ৬০ -  ১২০ ১২৫ 

২.৫ রফণািতা, েযা 
এফাং জরভগ্নতা রষ্ণু 
জাদতয রিডায, রবরত্ত, 
ও ভানদ ারলত ফীজ 
উৎাদন, প্রতেয়ন ও 
রফতযণ  

২.৫.১ প্ররতকূরতা নীর 
জাদতয উৎারদত ফীজ 

সভরিক িন ১ ৪০ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ -  ৪৫ ৫০ 

২.৫.২ প্ররতকূরতা নীর 
জাদতয রফতযণকৃত ফীজ 

সভরিক িন ১ ৪০ ৩৪ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ -  ৪৫ ৫০ 

২. ৬ আথৃ- াভারজক 
গরফলণা  

২. ৬. ১ িমুরক্তভরূয 
অথৃননরতক রফরেলণ রনরূণ 
কযা 

াংেো ১ ৩ ৫ ৫ ৪ ৩ -  -  ৫ ৫ 

৩। কৃরল 
বূম্পদ 
ফেফস্থানায  
উন্নয়ন ও 
াংযক্ষণ 

৪ ৩.২ উদজরা এফাং 
ইউরনয়ন মিাদয় ভারি 
যীক্ষায সুরফধারদ 
ম্প্রাযণ/পদরয 
critical limit রনণিয় 

৩.২.১ রফদেরলত ভৃরত্তকা ও 
ায নভুনা 

াংেো ২ ৩৫০ ৩৬৭ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ -  ৫০০ ৫০০ 

৩.৩  জজফ ায, ফজু 
ায ও জীফাণু াদযয 
ফেফায কৃলকদদয 
রনকি জনরপ্রয়কযণ 

৩.৩.১ প্রররক্ষত কৃলক াংেো  
( জন)  

১ ৮০ -  ১০০ ৯০ ৮০ -  -  ১২০ ১৩০ 

৩.৩.২ জীফাণুায উৎাদন ও 
রফতযণ 

ছকরজ ১ ১৫০০ ৬১৩. ৮ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ -  ৫০০ ৫০০ 

 



9  

 

দপ্তয/ংস্থায আবশ্যিক ককৌশলগত উদ্দেিসমূহ 

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

ককৌশলগত উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দির 

মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight 
of PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অশ্যত উত্তম 

(Very 
Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলশ্যত মান 

(Fair) 

চলশ্যতমাদ্দনর 

শ্যনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্তার সদ্দে 

বাশ্যষ যক কম যসম্পাদন 

চুশ্যি বাস্তবায়ন 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ থ ফছরযয খড়া ফার্ল থক 

কভ থম্পাদন চুর্ি দার্খর 

 

র্নধ থার্যত ভয়ীভায ভরে খড়া চুর্ি 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবারগ দার্খরকৃত 

তার্যখ ১ ১৯মভ ২২ মভ ২৪ মভ ২৫ মভ ২৬ মভ 

ভাঠ ম থারয়য কাম থারয়মূরয রে ২০১৬-১৭ 

অথ থ ফছরযয ফার্ল থক কভ থম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষয 

র্নধ থার্যত ভয়ীভায ভরে  চুর্ি স্বাক্ষর্যত তার্যখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৫-১৬ অথ থ ফছরযয ফার্ল থক কভ থম্পাদন 

চুর্িয মূল্যায়ন প্রর্তরফদন দার্খর 

র্নধ থার্যত তার্যরখয ভরে মূল্যায়ন প্রর্তরদন 

দার্খরকৃত 

ংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

২০১৬-১৭ অথ থ ফছরযয ফার্ল থক কভ থম্পাদন 

চুর্ি ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ 

ত্রৈভার্ক প্রর্তরফদন দার্খরকৃত ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ থ ফছরযয ফার্ল থক কভ থম্পাদন 

চুর্িয অধ থ ফার্ল থক মূল্যায়ন প্রর্তরফদন দার্খর 

র্নধ থার্যত তার্যরখ অধ থফার্ল থক মূল্যায়ন প্রর্তরফদন 

দার্খরকৃত 

তার্যখ ১ ২২ জানুয়ার্য ২৩ জানুয়ার্য ২৪ জানুয়ার্য ২৫ জানুয়ার্য ২৬ জানুয়ার্য 

ফার্ল থক কভ থম্পাদন চুর্িয মে ংর্িষ্ট 

কভ থকতথারদয প্ররণাদনা প্রদান 

ত্রফরদর্ক প্রর্ক্ষরণ মপ্রর্যত কভ থকতথা ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষতা ও 

ননশ্যতকতার উন্নয়ন 

৩ 

যকার্য কভ থম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রর্ক্ষণ র্ফর্বন্ন র্ফলরয় কভ থকতথা/ 

কভ থচাযীরদয জন্য প্রর্ক্ষণ আরয়াজন 

প্রর্ক্ষরণয ভয় জনঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়ন 

২০১৬-১৭ অথ থ ফছরযয শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

কভ থর্যকল্পনা এফং ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ 

কাঠারভা প্রণীত ও দার্খরকৃত 

তার্যখ ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

র্নধ থার্যত ভয়ীভায ভরধ ত্রৈভার্ক র্যফীক্ষণ 

প্রর্তরফদন দার্খরকৃত 

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

ককৌশলগত উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দির 

মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight 
of PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অশ্যত উত্তম 

(Very 
Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলশ্যত মান 

(Fair) 

চলশ্যতমাদ্দনর 

শ্যনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

তথ্য অশ্যধকার ও 

স্বপ্রদ্দণাশ্যদত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ প্রর্ভ ভারয ১ভ 

ßvn 

প্রর্ভ ভারয 

২য় ßvn 

প্রর্ভ ভারয 

৩য় ßvn 

- - 

ফার্ল থক প্রর্তরফদন প্রণয়ন ও প্রকা ফার্ল থক প্রর্তরফদন ওরয়ফাইরে প্রকার্ত তার্যখ ১ ১৫ অরটাফয ২৯ অরটাফয ১৫ নরবম্বয ৩০ নরবম্বয ১৫ র্িরম্বয  

কাম থদ্ধর্ত ও কসবার 

মাদ্দনান্নয়ন 

৫ 

ই-পাইর্রং দ্ধর্ত প্রফতথন দপ্তয/ংস্থায় ই-পাইর্রং দ্ধর্ত প্রফর্তথত তার্যখ ১ ২৮ মপব্রুয়ার্য ৩০ ভাচ থ ৩০ এর্প্রর ৩১ মভ ২৯ জুন 

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূরফ থ ংর্িষ্ট কভ থচাযীয 

র্আযএর, ছুটি নগদায়ন ও মনন ভঞ্জুর্যৈ 

যুগৎ জার্য র্নর্িতকযণ 

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূরফ থ ংর্িষ্ট কভ থচাযীয 

র্আযএর, ছুটি নগদায়ন ও মনন ভঞ্জুর্যৈ 

যুগৎ জার্যকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

মফা প্রর্ক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/ংস্থায কভরক্ষ একটি অনরাইন মফা 

চালুকৃত 

তার্যখ ১ ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য ২৮ মপব্রুয়ার্য - - 

দপ্তয/ংস্থায কভরক্ষ ৩টি মফা প্রর্ক্রয়া 

জীকৃত 

তার্যখ ১ ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য ২৮ মপব্রুয়ার্য - - 

অর্বরমাগ প্রর্তকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন র্নষ্পর্িকৃত অর্বরমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কভ থ র্যরফ উন্নয়ন ৩ 

অর্প বফন ও আর্েনা র্যচ্ছন্ন যাখা 
র্নধ থার্যত ভয়ীভায ভরে অর্প  বফন ও 

আর্েনা র্যচ্ছন্ন 
তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য - - 

মফা প্রতযাী এফং দ থনাথীরদয জন্য 

েয়ররে অরক্ষাগায (waiting 

room) এয ব্যফস্থা কযা 

র্নধ থার্যত ভয়ীভায ভরে মফা প্রতযাী এফং 

দ থনাথীরদয জন্য েয়ররে অরক্ষাগায চালুকৃত 

তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য - - 

মফায ভান ম্পরকথ মফাগ্রীতারদয ভতাভত 

র্যফীক্ষরণয ব্যফস্থা চালু কযা 

মফায ভান ম্পরকথ মফাগ্রীতারদয ভতাভত 

র্যফীক্ষরণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য - - 

আশ্যথ যক ব্যবস্থানার 

উন্নয়ন 

১ অর্িে আর্ি র্নষ্পর্ি কাম থক্ররভয উন্নয়ন ফছরয অর্িে আর্ি র্নষ্পর্িকৃত  % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আরভ, ভারযচারক, ফাাংরাদদ যভাণু কৃরল গদফলণা ইনরিরিউি গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী কৃরল ভন্ত্রণারয় এয প্ররতরনরধ রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারয় এয রনকি অঙ্গীকায 

কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণিত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 

 
আরভ, রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় কৃরল ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ 

রাদফ ফাাংরাদদ যভাণু কৃরল গদফলণা ইনরিরিউদিয ভারযচারদকয রনকি অঙ্গীকায কযরছ সম, 

এই চুরিদত ফরণিত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ।  

 
 
 

স্বাক্ষরযত: 
 
 

    
 ভারযচারক 
ফাাংরাদদ যভাণু কৃরল গদফলণা ইনরিরিউি 

 তারযে 

  
 
 
 
 
 
 

  

 রচফ                                                                         
কৃরল ভন্ত্রণারয় 
 

 তারযে 
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াংদমাজনী- ১ 
 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 
 
রফনা ফাাংরারদ যভাণ ুকৃরল গরফলণা ইনরিরিউি 

রফএআযর ফাাংরারদ করৃল গরফলণা কাউরির 

রিএই করৃল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয 

রফএরির ফাাংরারদ করৃল উন্নয়ন করৃারযন 

এরএ ফীজ িতেয়ন এরজরি  
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াংদমাজনী- ২:  কভিম্পাদন ূচকভূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ 
 

ক্ররভক 
নম্বয 

কামৃক্রভ কভিম্পাদন ূচকভূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনি 
রযভা দ্ধরত এফাং 

উাত্তূত্র 
াধাযণ 
ভন্তফে 

1.  ১.১ রফরবন্ন পদরয 
উচ্চপরনীর জাত  ও 
প্রমরুি উদ্ভাফন 

১.১.১ উদ্ভারফত জাত ফাাংরারদ যভাণ ুকরৃল গরফলণা 
ইনরিরিউরিয রনজস্ব গরফলণাগায ও 
খ্াভাযভরূ রফরবন্ন পররয রভউিোন্ি / 
জাভপৃ্লাজভ ফেফায করয জাত অফভকু্ত কযা 
য়।  

রফনা’য উরদ্ভদ িজনন ও উদোনতি 
রফবাগ 

করৃল ভন্ত্রণাররয়য ফীজ 
উইাং অফভরুক্তয 
ছযরজরেন নাং ও তারযখ্  
এফাং ছগরজি ও রজও 

 

১.১.২ উদ্ভারফত প্রমরুি ফাাংরারদ যভাণ ুকরৃল গরফলণা 
ইনরিরিউরিয রনজস্ব গরফলণাগায ও 
খ্াভাযভরূ ভাঠ মৃারয়য চারদা রবরিক 
গরফলণায ভাধেরভ িমুরক্ত উদ্ভাফন কযা য়।  

রফনা’য রফরবন্ন রফবাগভূ / 
উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

2.  ১.৩ কৃলদকয রনকি 
উদ্ভারফত জাত এফাং 
প্রমরুিয ম্প্রাযণ 

১.২.১ প্রররক্ষত ফেরি/ 
কৃলক 

রফনা’য রনজস্ব খ্াভাযভরূ ও রফরবন্ন 
উরকন্দ্রভরূয ভাধেরভ কলৃকরদয িরক্ষণ 
ছদওয়া য়। 

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকপ /  
কভৃরূচয রমারগতায় িধান 
কামৃারয় এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

১.২.২ প্রররক্ষত 
ম্প্রাযণ 
কভিকতিা/কভিী 

রফনা’য রনজস্ব খ্াভাযভরূ ও রফরবন্ন 
উরকন্দ্রভরূয ভাধেরভ ম্প্রাযণ 
কভকৃতৃা/কভীৃরদয িরক্ষণ ছদওয়া য়। 

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকপ /  
কভৃরূচয রমারগতায় িধান 
কামৃারয় এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

১.৩.৩ স্থারত প্রদিনী রফনা কতৃৃক উদ্ভারফ ত জাত ও িমুরক্ত ভাঠ 
মৃারয় কলৃকরদয ভারঝ রফস্তারযয ররক্ষে 
াধাযণ জাত রবরিক িদনৃী স্থান কযা 
য়।  

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকপ /  
কভৃরূচয রমারগতায় িধান 
কামৃারয় এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

১.৩.৪ আদয়ারজত 
সরভনায/ ওয়াকি  

রফনা কতৃৃক উদ্ভারফত রফরবন্ন পররয চাল 
দ্ধরত ও এয ম্প্রাযরণয ছকৌর 
রনধাৃযরণয ররক্ষে রফরবন্ন অঞ্চরর 
ছরভনায/কভৃারায আরয়াজন কযা য়। 

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকপ /  
কভৃরূচয রমারগতায় িধান 
কামৃারয় এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভার ক, 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

১.৩.৫ কৃরল ম্প্রাযণ 
অরধদপ্তদযয রনকি 
স্তান্তরযত জাত  

রফনা কতৃৃক উদ্ভারফত জাতভূ ম্প্রাযরণয 
ররক্ষে করৃল ম্প্রাযণ অরধদপ্তরযয রনকি 
স্তািয কযা য়। 

পররত গরফলণা ও ম্প্রাযণ 
রফবাগ 

করৃল ম্প্রাযণ 
অরধদপ্তরযয ফারলকৃ 
িরতরফদন 
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ক্ররভক 
নম্বয 

কামৃক্রভ কভিম্পাদন ূচকভূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনি 
রযভা দ্ধরত এফাং 

উাত্তূত্র 
াধাযণ 
ভন্তফে 

  ১.৩.৬ কৃরল ম্প্রাযণ 
অরধদপ্তদযয রনকি 
স্তান্তরযত  প্রমরুি 

রফনা কতৃৃক উ দ্ভারফত িমুরক্তভূ 
ম্প্রাযছণয ররক্ষে  করৃল ম্প্রাযণ 
অরধদপ্তরযয রনকি স্তািয কযা য়।  

পররত গরফলণা ও ম্প্রাযণ রফবাগ করৃল ম্প্রাযণ 
অরধদপ্তরযয ফারলকৃ 
িরতরফদন 

 

১.৩.৭ ভাঠ মিাদয় 
স্তান্তরযত জাত  

রফনা কতৃৃক উদ্ভারফত জাতভূ ম্প্রাযছণয 
ররক্ষে ভাঠ মৃারয় কলৃরকয রনকি স্তািয 
কযা য়।  

পররত গরফলণা ও ম্প্রাযণ রফবাগ রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

১.৩.৮ ভাঠ মিাদয় 
স্তান্তরযত প্রমরুি 

রফনা কতৃৃক উ দ্ভারফত িমুরক্তভূ 
ম্প্রাযছণয ররক্ষে ভাঠ মৃারয় কলৃরকয 
রনকি স্তািয কযা য়। 

পররত গরফলণা ও ম্প্রাযণ রফবাগ রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

3.  ২.৪ রিডায, রবরত্ত, 
প্রতোরয়ত ও 
ভানদ ারলত ফীজ 
উৎাদন, প্রতেয়ন, 
াংযক্ষণ এফাং রফতযণ 

২.৪.১ উৎারদত রিডায 
ফীজ 

রফনা’য গরফলণা খ্াভায ভরূ ছভৌর ফীজ ও 
উরকরন্দ্রয ভাধেরভ ভান ছ ারলত ফীজ 
উৎাদন কযা য়। 

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকপ /  
কভৃরূচয রমাগীতায় িধান 
কামৃারয় এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

২.৪.২  উৎারদত 
প্রতোরয়ত ফীজ 

রফনা’য গরফলণা খ্াভায ভরূ ছভৌর ফীজ ও 
উরকরন্দ্রয ভাধেরভ ভান ছ ারলত ফীজ 
উৎাদন কযা য়।  

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকপ /  
কভৃরূচয রমাগীতায় িধান 
কামৃারয় এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

২.৪.৩ রফতযণকৃত 
রিডায ফীজ 

রফনা’য গরফলণা খ্াভায ভরূ ছভৌর ফীজ ও 
উরকরন্দ্রয ভাধেরভ উৎারদত ভান ছ ারলত 
ফীজ চা লীছদয ভারঝ স্বপ ভরূরে /রফনাভরূরে 
রফতযণ কযা য়। 

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকপ /  
কভৃরূচয রমাগীতায় িধান 
কামৃারয় এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

২.৪.৪ রফতযণকৃত 
প্রতোরয়ত ফীজ 

রফনা’য গরফলণা খ্াভায ভরূ ছভৌর ফীজ ও 
উরকরন্দ্রয ভাধেরভ উৎারদত ভান ছ ারলত 
ফীজ চা লীছদয ভারঝ স্বপ ভরূরে /রফনাভরূরে 
রফতযণ কযা য়। 

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকপ /  
কভৃরূচয রমাগীতায় িধান 
কামৃারয় এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 

 

4.  ২.৫ রফণািতা, েযা 
এফাং জরভগ্নতা রষ্ণু 
জাদতয রিডায, রবরত্ত, 
ও ভানদ ারলত ফীজ 
উৎাদন, প্রতেয়ন ও 
রফতযণ 

২.৫.১ প্ররতকূরতা 
নীর জাদতয 
উৎারদত ফীজ 

রফনা’য গরফলণা খ্াভায ভরূ ও 
উরকরন্দ্রয ভাধেরভ কলৃরকয ভারঠ 
প্ররতকূরতা নীর জাদতয ফীজ উৎাদন 
কযা য়। 

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকল্/ 
কভৃরূচয রমাগীতায় িধান 
কামৃারয় এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , 
ত্রত্রভারক, াম্মারক 
ফারলকৃ িরতরফদন 
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ক্ররভক 
নম্বয 

কামৃক্রভ কভিম্পাদন ূচকভূ রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনি 
রযভা দ্ধরত এফাং 

উাত্তূত্র 
াধাযণ 
ভন্তফে 

  ২.৫.২ প্ররতকূরতা 
নীর জাদতয 
রফতযণকৃত ফীজ 

রফনা’য গরফলণা খ্াভায ভরূ ও উরকরন্দ্রয 
ভাধেরভ উৎারদত প্ররতকূরতা নীর জাদতয  
ফীজ চারলরদয ভারঝ স্বপ ভরূরে /রফনাভরূরে 
রফতযণ কযা য়। 

রফনা’য আওতাধীন রফরবন্ন িকপ / 
কভৃরূচয রমাগীতায় িধান কামৃারয় 
এফাং উরকন্দ্রভূ 

রফনা’য ভারক , ত্রত্রভারক, 
াম্মারক ফারলকৃ িরতরফদন 

 

5.  ২. ৬ আথৃ- াভারজক 
গরফলণা 

২. ৬. ১ িমুরক্তভরূয 
অথৃননরতক রফরেলণ 
রনরূণ কযা 

রফনা কতৃৃক উদ্ভারফত জাত ও িমুরক্ত ভরূয 
অথৃননরতক রফরেলণ কযা য়। 

করৃল অথৃনীরত রফবাগ রফনা’য ভারক , ত্রত্রভারক, 
াম্মারক ফারলকৃ 
িরতরফদন 

 

6.  ৩.২ উদজরা এফাং 
ইউরনয়ন মিাদয় ভারি 
যীক্ষায সুরফধারদ 
ম্প্রাযণ/পদরয 
critical limit রনণিয় 

৩.২.১ রফদেরলত ভৃরত্তকা 
ও ায নভুনা 

ভরৃিকা রফজ্ঞান রফবাগ কতৃৃক কলৃরকয চারদা 
অনুারয পদরয critical limit রনণিয় কযা য় 
এফাং ায আভদানীকাযকরদয ারযয নভনুা   
রফরেলণ কযা য়  

ভরৃিকা রফজ্ঞান রফবাগ রফনা’য ভারক , ত্রত্রভারক, 
াম্মারক ফারলকৃ িরতরফদন 

 

৭.  
 
৩.৩ জজফ ায, ফজু 
ায ও জীফাণু াদযয 
ফেফায কৃলকদদয রনকি 
জনরপ্রয়কযণ 

৩. ৩. ২ জীফাণু ায 
উৎাদন ও রফতযণ 

নাইররারজন ারযয রফকপ রররফ রফনা কতৃৃক 
উদ্ভারফত জীফাণ ুায উৎাদন ও কলৃরকয ভারঝ 
রফতযণ কযা য় 

ভরৃিকা রফজ্ঞান রফবাগ রফনা’য ভারক, ত্রত্রভারক, 
াম্মারক ফারলকৃ িরতরফদন 
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াংদমাজনী ৩ :  অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকি সুরনরদিষ্ট কভিম্পাদন চারদাভূ 
 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরেষ্ট কামৃক্রভ কভিম্পাদন ূচক 
উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকি 

চারদা/প্রতোা 
চারদা/প্রতোায সমৌরিকতা 

প্রতোা ূযণ না 
দর ম্ভাফে প্রবাফ 

ফাাংরারদ করৃল 
গরফলণা কাউরির 

কারযগরয,  
আরথৃক এফাং 
ভানফ ম্পদ 
উন্নয়রন ায়তা 

কারযগরয,  আরথৃক এফাং 
ভানফ ম্পদ উন্নয়রন 
ায়তা িদান 

কারযগরয,  আরথৃক এফাং ভানফ 
ম্পদ উন্নয়রন ায়তা িরয়াজন  

জাতীয় করৃল গরফলণা ররিরভয 
িধান ররয়ারজা অরপ রররফ 
কাজ কযা  

গরফলণা কামৃক্রভ 
ফেত রফ 

ফাাংরারদ করৃল 
উন্নয়ন 
করৃারযন 

রিডায, রবরত্ত, 
প্রতোরয়ত ও 
ভানদ ারলত ফীজ 
উৎাদন, 
প্রতেয়ন, াংযক্ষণ 
এফাং রফতযণ 

রবরি ও িতোরয়ত ফীজ 
উৎাদন ও রফতযরণয 
ভাধেরভ জাত ম্প্রাযরণয 
ায়তা কযা  

রফনা কতৃৃক রবরি ও িতোরয়ত 
ফীজ উৎাদন ও রফতযরণয 
ভাধেরভ জাত ম্প্রাযরণয 
ায়তা িরয়াজন  

রফএরিরয ভোরন্িি অনুারয রফনা 
কতৃৃক উদ্ভারফত জারতয রবরি ও 
িতোরয়ত ফীজ উৎাদন ও 
রফতযণ কযা 

ম্প্রাযণ 
কামৃক্রভ ফেত 
রফ  

ফীজ িতেয়ন 
এরজরি 

রিিায ফীজ উৎাদন রফনা কতৃৃক উদ্ভারফত নতুন জাত 
ভরূয রিিায ফীজ উৎাদরন 
ছক্ষরত্র রযদরৃনয ভাধেরভ ভান 
দন্ি িতোয়রন ায়তা িরয়াজন 

রিিায ফীরজয গুণগত ভান ফজায় 
যাখ্া 

রিিায ফীরজয 
গুণগত ভান হ্রা 
ছরত ারয  

করৃল ম্প্রাযণ 
অরধদপ্তয 

কলৃরকয রনকি 
উদ্ভারফত জাত 
এফাং িমুরক্ত 
ম্প্রাযণ 

িমুরক্ত ও জাত স্তািয জাত ও িমুরক্ত ভূ ম্প্রাযরণ 
ায়তা িরয়াজন 

রফনা উদ্ভারফত জাত ও িমুরক্ত 
ভূ ম্প্রাযণ কামৃক্ররভ করৃল 
ম্প্রাযণ অরধদপ্তরযয ায়তা 
িদান 

জাত ও িমুরক্ত 
ভূ ম্প্রাযণ  
ফেত রত 
ারয।  

 


