
 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনা উদকন্দ্র, াতক্ষীযা  

 

এফাং 

 

মুখ্য বফজ্ঞাননক কভ মকর্মা (গবফলণা ভন্বয়ক), ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট এয ভদে 

স্বাক্ষবযত 

 

 

 

 

ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবি  

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯ 
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সূবিত্র 

 

নফফযণ পৃষ্ঠা 

উক্রভবণকা 

 

৩ 

কভ মম্পাদদনয াবফ মক বিত্র 

 

৪ 

সকন ১: রূকল্প (Vision), অববরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফবর 

 

৫ 

সকন ২: সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাবধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদনসূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ  ৬ 

  

াংদমাজনী ১:ব্দাংদক্ষ (Acronyms)  

 

১০ 

াংদমাজনী ২:কভ মম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং বযভা দ্ধবত 

 

১১ 

াংদমাজনী ৩:কভ মম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজমদনয সক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/দপ্তয/ াংস্থায উয 

বনবমযীরতা 

 

১২ 
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উক্রভবণকা (Preamble) 

 

 

যকানয দপ্তয/ংস্থামূবয প্রানর্ষ্ঠাননক দক্ষর্া বৃনি, স্বচ্ছর্া ও জফাফনদন জজাযদায কযা, সুান ংর্কযণ 

এফং ম্পবদয মথামথ ব্যফায নননির্কযবণয ভাধ্যবভ রুকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়বনয রবক্ষে- 

 

 

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনা উদকন্দ্র, াতক্ষীযা  

 

এফাং 

 

gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v (M‡elYv mgš^qK), ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা 

ইনবিটিউট এয ভদে ২০১৮ াদরয এনপ্রর ভাদয ০৮ তাবযদে এই ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবি 

স্বাক্ষবযত র। 

 

 

এই চুবিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ বনম্নবরবেত বফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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বফনা উদকন্দ্র, াতক্ষীযা এয কভ মম্পাদদনয াবফ মক বিত্র 

(Overview of the Performance of BINA Sub-Station, Satkhira) 

 

াম্প্রবতক অজমন, িযাদরঞ্জ এফাং ববফষ্যৎ বযকল্পনা  

 

 াম্প্রবতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ 

 যভাণু বিয াবিপূণ ম ব্যফাদযয ভােদভ নতুন নতুন  জার্ ও প্রমৄবি উদ্ভাফন  কযাই অত্র প্রবতষ্ঠানটিয মূর উদেশ্য। নফগর্ ৩ 

ফছবয নফনা উদ্ভানফর্ জার্ ও প্রমৄনি মূ কৃলক ম মাবম ম্প্রাযবণয জন্য ১৪ টি ভাঠ নদফ, ৪২১ টি প্রদণী স্থান, 

০৫ টি কৃলক প্রনক্ষণ আবয়াজন কযা য় । নফনা উদ্ভানফর্ ০৭ টি পবরয  ভানম্মর্ ফীজ চানলবদয ভবধ্য নফর্যণ 

কযা য় মায ভবধ্য ৬ জভ. টন প্রনর্কূরর্া নীর জাবর্য ফীজ আবছ । ৪১৫ জন কৃলক ও নডএই এয নফনবন্ন স্তবযয 

কভ মকর্মাবদয প্রনক্ষণ জদওয়া য় । 

 ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ 

 ক্রভফধ মভান জনংখ্যা এফং নবল্পান্নয়বনয চাব কৃনল জনভ প্রাকৃনর্ক ম্পদ ও ক্রভহ্রাভান। এবর্ স্বল্প জনভবর্ অনধক 

উৎাদনীরর্া অজমন কযা গবফলণায জন্য চোবরঞ্জ। এছাড়া ফর্মভান নযফনর্মর্ জরফায়ুয প্রবাবফ খযা, রফণাির্া, জরাফির্া, 

জরভগ্নর্া, ঠান্ডা, র্া, জাকাভাকড়, জযাগফারাই নীর জার্ ও প্রমৄনি উদ্ভাফন গবফলণায একটি ফড় চোবরঞ্জ। গবফলণা 

কাম মক্রভবক নিারীকযবণয ভাধ্যবভ উচ্চপরনীর, প্রনর্কূরর্া নষ্ণু,স্বল্প জভয়াদী ও স্বল্প উকযণ ননব ময জার্ এফং চালাফাদ 

প্রমৄনিয উদ্ভাফন ও উন্নয়ন কযা অর্ীফ গুরুত্বপূণ ম। 

 

 ববফষ্যৎ বযকল্পনা 

 দানাদায (ধান, গভ), ডার ও জর্রজার্ীয় বেয স্বল্প জীফনকার ও অনধক পরনীর উন্নর্ গুণাগুন ম্পন্ন এফং প্রনর্কূর 

নযবফ উবমাগী (খযা, রফণাির্া, ফন্যা এফং র্াভাত্রা) নফনবন্ন পবরয জার্ উদ্ভাফন, াবটয কভ নরগননন/অনধক 

জলুবরাজম্পন্ন উন্নর্ জার্ উদ্ভাফন, উদ্যানর্ানত্বক পবরয (টবভবটা, ভনযচ, জফগুন, নিঁয়াজ ও রাউ) উন্নর্ জার্ উদ্ভাফন, 

ফাবয়াবটকবনাবরানজ নফলয়ক জভৌনরক গবফলণা কাম মক্রভ জজাযদায, ভাটি ক্ষয় ননণ ময় এফং ননবযাবধ গবফলণা কাম মক্রভ নিারী 

কযা, দানাদায বেয জন্য জীফাণুাবযয গবফলণা জজাযদায কযা, ভাটি, ানন ও বেয ভবধ্য কৃনল-যাায়ননক দাবথ ময 

(Agro-chemicals) অফনষ্াং (Residue) ননরূণ, নফনবন্ন পবরয প্রধান প্রধান জযাগ ও ক্ষনর্কাযক জাকা-

ভাকড় ব্যফস্থানায করাবকৌর উদ্ভাফন, পনরর্ গবফলণায ভাধ্যবভ জার্ ও প্রমৄনিমূবয অঞ্চরনবনিক উবমানগর্া ননরূণ 

এফং নফনা প্রমৄনি ল্লী স্থান, প্রমৄনিমূবয আথ ম-াভানজক গবফলণা ও অথ মনননর্ক প্রবাফ ননরূণ। 

  

২০১৮-১৯ অথ মফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ   

 ১৫০ টি প্রদ মনী স্থান কযা এফং ০৫ টি ভাঠনদফ কযা ।  

 নফনা উদ্ভানফর্ ১১টি পবরয ৪৫ টি জাবর্য ১০ জভ.টন ভানবঘানলর্ ফীজ উৎাদন কযা মায ভবধ্য ০৫ জভ. টন প্রনর্কুরর্া নীর 

জাবর্য ফীজ উৎাদন কযা এফং কৃলবকয ভাবঝ নফর্যন কযা। 

 কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তবযয ননকট ০৫ টি জার্ স্তান্তয কযা।  

 ভাঠ জরবববর কৃলবকয কাবছ ০৫ টি জার্ স্তান্তয কযা।  

 ২২৫ জন কৃলক ও নডএই এয নফনবন্ন স্তবযয কভ মকর্মা ও কভ মচাযীবক প্রনক্ষণ জদয়া।  
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সকন ১: 

 

রূকল্প (Vision), অববরক্ষয )noissiM(, সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং 

কাম মাফবর (Functions): 

 

১.১ রূকল্প (Vision):  

যভাণু নিয ানন্তপূণ ম ব্যফাবযয ভাধ্যবভ পবরয উন্নর্ জার্ ও প্রমৄনি উদ্ভাফবন উৎকল মর্া াধন।  

 

১.২ অনবরক্ষে (Mission): 

যভাণু ও জীফপ্রমৄনি অন্যান্য করাবকৌর ব্যফায কবয উচ্চপরনীর ও প্রনর্কূর নযবফ উবমাগী পবরয উন্নর্ 

জার্ ও প্রমৄনি উদ্ভাফবনয ভাধ্যবভ খাদ্য উৎাদন বৃনি ও পুনষ্ভান নননির্কযণ এফং কৃলবকয আথ ম-াভানজক অফস্থায 

উন্নয়ন।  

 

১.৩ জকৌরগর্ উবেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

১.৩.১ প্রনর্ষ্ঠাবনয জকৌরগর্ উবেশ্যমূ:  

১. পদরয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃবদ্ধ 

২. উদ্ভাবফত ফীদজয জরবযতা ও যফযা বৃবদ্ধ 

৩. কৃবল ভূম্পদ ব্যফস্থানায  উন্নয়ন ও াংযক্ষণ 

৪. কভ ম ব্যফস্থানায় জাদাযীবত্বয উন্নয়ন 

 

১.৩.২ আফনশ্যক জকৌরগর্ উবেশ্যমূ: 

১. ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযন 

২. কভ মনযবফ ও সফায ভাদনান্নয়ন 

৩. আবথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪. জার্ীয় শুিাচায জকৌর ও র্থ্য অনধকায ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ 

 

১.৪ কাম মাফনর (Functions): 

১. নভউবটন িনর্য াাবে পর উন্নয়ন  

২. জীফ প্রমৄনি িনর্য াাবে পর উন্নয়ন  

৩. মৃনিকা ব্যফস্থানা ও জীফাণু ায উদ্ভাফন 

৪. জচ ও ানন ব্যফস্থানা 

৫. ফারাই ব্যফস্থানা (জযাগ ও জাকাভাকড়) 

৬. পর উৎাদবন াযীযর্ানিক গবফলণা 

৭. পর ব্যফস্থানা ও বযজনভন গবফলণা 

৮. প্রমৄনি স্তান্তয ও এয বযজনভন প্রবাফ ননরূন 

৯. উদ্যানর্ানিক পর উন্নয়ন গবফলণা 

১০.আথ ম-াভানজক উন্নয়ন গবফলণা 
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সকন ২   

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাবধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 
 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective

s) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন 
রক্ষযভাত্রা/বনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২০-২১ 
২০১৬-১৭ 

* ২০১৭-১৮ 

(ভাচ ম ২০১৮) 

অাধাযণ অবত উত্তভ উত্তভ িরবত ভান 
িরবত ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

১.৩.১ বফনা’য সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১। পদরয 

উৎাদন ও 

উৎাদনীরতা 

বৃবদ্ধ 

৬৫ ১.১ বফযী বযদফদ 

(রফণািতা, েযা এফাং 

জরভগ্নতাবষ্ণু, তা বষ্ণু 

ইতযাবদ) অববদমাজন ক্ষভ 

জাত ও প্রমৄবি বফববন্ন 

পদরয উচ্চপরনীর জাত 

ও প্রমৄবি উদ্ভাফন 

১.১.১ ভানম্মত যীক্ষণ স্থান াংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৫ ৪ - - - ৬ ৬ 

১.১.২ বনফবিত জাত াংখ্যা           

১.১.৩ উদ্ভাবফত প্রমৄবি  াংখ্যা           

১.২ কৃলদকয বনকট উদ্ভাবফত 

জাত এফাং প্রমৄবিয ম্প্রাযণ 

১.২.১ প্রববক্ষত কৃলক াংখ্যা (জন) ১২     ১৫০ ১৫০ ২২৫ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ২৫০ ২৭৫ 

১.২.২ স্থাবত প্রদ মনী াংখ্যা   ২০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৭৫ ২০০ 

১.২.৩ ভাঠ নদফ/চালী ম মাৃ রী াংখ্যা   ১৮ ৬ ২ ৫ ৪ ৩ - - ৮ ১০ 

১.২.৪  আদয়াবজত সবভনায/ ওয়াকম  াংখ্যা           

১.২.৫ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয বনকট 

স্তািবযত জাত  

াংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৫ - - - - ৫ ৫ 

১.২.৬ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয বনকট 

স্তািবযত  প্রমৄবি 

াংখ্যা           

১.২.৭ ভাঠ ম মাদয় স্তািবযত জাত  াংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৫ - - - - ৫ ৫ 

১.২.৮ ভাঠ ম মাদয় স্তািবযত প্রমৄবি াংখ্যা           

১.৩ ননযাদ পর 

ব্যফস্থানা 

১.৩.১ আইনএভ ও আইনএভ প্রনক্ষণ াংখ্যা             

১.৪ ক্ষনর্কাযক যাায়ননক 

দ্রব্য ব্যফায হ্রাবয জন্য 

প্রচাযণা 

১.৪.১ আবয়ানজর্ বা াংখ্যা            

১.৪.২ মুনদ্রর্ জাস্টায/নরপবরট াংখ্যা             

২। উদ্ভাবফত 
ফীদজয 

জরবযতা ও 

যফযা বৃবদ্ধ 

১৫ ২.৪ বিডায, বববত্ত, প্রতযাবয়ত ও 

ভানদ াবলত ফীজ উৎাদন, 

প্রতযয়ন, াংযক্ষণ এফাং বফতযণ 

২.৪.১ উৎাবদত বিডায ফীজ সভবিক টন           

২.৪.২ উৎাবদত ভানদ াবলত ফীজ সভবিক টন ৫ ৪.৫ ৪.৫      ৫ ৪.৫  ৪.০   ৩.৫ ৩.০ ৬.০০ ৬.০০ 

২.৪.৩ বফতযণকৃত বিডায ফীজ সভবিক টন           

২.৪.৪ বফতযণকৃত ভানদ াবলত ফীজ  সভবিক টন ৫ ৪.৫      ৪.৫      ৫ ৪.৫  ৪.০   ৩.৫ ৩.০ ৬.০০ ৬.০০ 

২.৫ রফণািতা, েযা এফাং 

জরভগ্নতা বষ্ণু জাদতয 

বিডায, বববত্ত, ও ভানদ াবলত 

ফীজ উৎাদন, প্রতযয়ন ও 

বফতযণ  

২.৫.১ প্রবতকূরতা নীর জাদতয 

উৎাবদত ফীজ 

সভবিক টন ৩ ৪.৫       ৪.৫ ৫.০ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫        ৩.০ ৫ ৫ 

২.৫.২ প্রবতকূরতা নীর জাদতয 

বফতযণকৃত ফীজ 

সভবিক টন ২     ৪.৫ ৪.৫ ৫.০ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫        ৩.০ ৫ ৫ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective

s) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন 
রক্ষযভাত্রা/বনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২০-২১ 
২০১৬-১৭ 

* ২০১৭-১৮ 

(ভাচ ম ২০১৮) 

অাধাযণ অবত উত্তভ উত্তভ িরবত ভান 
িরবত ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২.৬ আথ ম-াভানজক গবফলণা  ২.৬.১ ননরূনর্ প্রমৄনিমূবয অথ মনননর্ক নফবেলণ  াংখ্যা           

৩। কৃবল 
ভূম্পদ 

ব্যফস্থানায  

উন্নয়ন ও 

াংযক্ষণ 

 ৩.১ উদজরা এফাং ইউবনয়ন 

ম মাদয় ভাটি যীক্ষায 

সুবফধাবদ ম্প্রাযণ/পদরয 

critical limit বনণ ময় 

৩.১.১ বফদেবলত মৃবত্তকা ও ায নমুনা াংখ্যা           

৩.২  বজফ ায, বুজ ায ও 

জীফাণু াদযয ব্যফায 

কৃলকদদয বনকট জনবপ্রয়কযণ 

৩.২.১ প্রববক্ষত কৃলক াংখ্যা  

(জন) 

          

৩.২.২ জীফাণুায উৎাদন ও বফতযণ 

 

জকনজ           

৪। কভ ম 

ব্যফস্থানায় 

জাদাযীবত্বয 

উন্নয়ন 

 ৪.১ কাম মক্রভ নযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

৪.১.১ ফাস্তফানয়র্ এনডন’য  অগ্রগনর্ %           

৪.১.২ ফাস্তফানয়র্ যাজস্ব ফাবজটভূি 

কভ মসূনচয অগ্রগনর্ 

%           

৪.১.৩ কভ মকর্মাবদয ভাঠ ম মাবয় নযদ মনকৃর্ 

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ফাবজটভুি কাম মক্রভ 

াংখ্যা           

৪.২ ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা ৪.২.১  ছাড়ত্র প্রদাবনয নবনিবর্ পূযণকৃর্ 

শূন্য দ 

%           

  ৪.২.২ বদান্ননর্ %           

  ৪.২.৩ প্রননক্ষর্ জনফর %           

  ৪.২.৪ প্রদানকৃর্ উচ্চনক্ষায ভবনানয়ন %           

* াভনয়ক 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/বনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অাধাযণ অবত উত্তভ উত্তভ িরবত ভান িরবত ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) 

১.৩.২ নফনা’য আফবশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

ফাবল মক কভ মম্পাদন 

চুবি ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযন 

৬ ২০১৭-১৮ অথ ম ফছবযয খড়া ফানল মক কভ মম্পাদন 

চুনিয মুল্যায়ন প্রনর্বফদন দানখর 

মুল্যায়ন প্রনর্বফদন দানখরকৃর্ 
র্ানযখ ১ 

২৪ জুরাই, 

২০১৮ 

২৯ জুরাই, 

২০১৮ 

৩০ জুরাই, 

২০১৮ 

৩১ জুরাই, 

২০১৮ 

০১ আগষ্, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ ম ফছবযয ফানল মক কভ মম্পাদন চুনিয 

অধ ম-ফানল মক মুল্যায়ন প্রনর্বফদন  ঊর্ধ্মর্ন 

কর্তমবক্ষয ননকট দানখর 

মুল্যায়ন প্রনর্বফদন দানখরকৃর্ 

র্ানযখ ১ 
১৩ জানুয়ানয, 

২০১৯ 

১৬ জানুয়ানয, 

২০১৯ 

১৭ জানুয়ানয, 

২০১৯ 

২০ জানুয়ানয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়ানয, 

২০১৯ 

যকানয কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা িনর্ অন্যান্য 

নফলজয় কভ মকর্মা/কভ মচাযীবদয জন্য প্রনক্ষন 

আবয়াজন 

আবয়ানজর্ প্রনক্ষবণয ভয় 

জন ঘন্টা 
১ 

 
৬০ - - - - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/বনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অাধাযণ অবত উত্তভ উত্তভ িরবত ভান িরবত ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) 

 

  

      

কাম মিনর্, 

কভ মনযবফ ও 

সফায ভাদনান্নয়ন 

৯ ই-পাইনরং িনর্ ফাস্তফায়ন ই-পাইনরং নবস্টবভ আবরাডকৃর্ % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইনরং ননথ ননষ্পনিকৃর্* % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইবর ত্র জাযীকৃর্** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উবদ্যাগ ও Small 

Improvement Project ফাস্তফায়ন 

নুেনর্ভ একটি উদ্ভাফনী উবদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফানয়র্ 

র্ানযখ ১ ৩১ নডবম্বয, 

২০১৮ 

০৭ জানুয়ানয, 

২০১৯ 

১৪ জানুয়ানয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়ানয, 

২০১৯ 

২৮ জপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

নটিবজন চাট মায অনুমায়ী জফা প্রদান ারনাগাদকৃর্ নটিবজন চাট মায অনুমায়ী জফা 

প্রদানকৃর্ 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

জফাগ্রীর্াবদয ভর্াভর্ নযফীক্ষণ ব্যফস্থা চালুকৃর্ র্ানযখ ১ ৩১ নডবম্বয, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ানয, 

২০১৯ 

০৭ জপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

১৭ জপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

২৮ জপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

অনববমাগ প্রনর্কায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন নননদ মষ্ ভবয়য ভবধ্য অনববমাগ ননস্পনিকৃর্ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

         

নআযএ শুরুয ২ ভা পূবফ ম         

         

         

 
        

        

আবথ মক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৩ 
অনডট আনি ননষ্পনি  

অনডট আনি ননষ্পনিকৃর্  %       

        

স্থাফয/অস্থাফয ম্পনিয ারনাগাদ র্ানরকা প্রস্তুর্ 

কযা 

স্থাফয ম্পনিয ারনাগাদ র্ানরকা র্ানযখ ১ 
০৩ জেবুয়নয, 

২০১৯ 

১৭ জেবুয়নয, 

২০১৯ 

২৮ জেবুয়নয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ ম, 

২০১৯ 

১৫ এনপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পনিয ারনাগাদ র্ানরকা  র্ানযখ ১ 
০৩ জেবুয়নয, 

২০১৯ 

১৭ জেবুয়নয, 

২০১৯ 

২৮ জেবুয়নয, 

২০১৯ 

২৮ ভাচ ম, 

২০১৯ 

১৫ এনপ্রর, 

২০১৯ 

ফানল মক উন্নয়ন কভ মসূনচ ফাস্তফায়ন ফানল মক উন্নয়ন কভ মসূনচ ফাস্তফানয়র্ % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জার্ীয় শুিাচায 

জকৌর ও র্থ্য 

অনধকায ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

২ জাতীয় শুদ্ধািায কভ মবযকল্পনা ও বযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রনয়ন 

জাতীয় শুদ্ধািায কভ মবযকল্পনা ও বযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রনীত 
র্ানযখ ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

নযধ মানযর্ ভবয়য ভবধ্য বত্রভানক প্রনর্বফদন 

দানখর 

নযধ মানযর্ ভবয়য ভবধ্য বত্রভানক প্রনর্বফদন 

দানখরকৃর্ 
ংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

র্থ্য ফার্ায়ন ারনাগাদকযণ র্থ্য ফার্ায়ন ারনাগাদকৃর্ %       
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আবভ, বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনা উদকন্দ্র, াতক্ষীযা, ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট 

এয gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v (M‡elYv mgš^qK) এয বনকট অঙ্গীকায কযবছ সম, 

এই চুবিদত ফবণ মত পরাপর অজমদন দিষ্ট থাকফ।  

 

আবভ, gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v (M‡elYv mgš^qK), ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল 

গদফলণা ইনবিটিউট  বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনা উদকন্দ্র, াতক্ষীযা এয  বনকট অঙ্গীকায কযবছ সম, 

এই চুবিদত ফবণ মত পরাপর অজমদন প্রদয়াজনীয় দমাবগতা প্রদান কযফ।  

 

 

স্বাক্ষবযত: 

 

                                                                 

     

                                                          ০৮/০৪/২০১৮                                                                                                                        

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনা উদকন্দ্র, াতক্ষীযা   তাবযে 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

০৮/০৪/২০১৮ 

gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v 

(M‡elYv mgš^qK)  
ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট  

 তাবযে 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

নফনা ফাংরাবদ যভাণু কৃনল গবফলণা ইননস্টটিউট 

নফএআযন ফাংরাবদ কৃনল গবফলণা কাউনির 

নডএই কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তয 

নফএনডন ফাংরাবদ কৃনল উন্নয়ন কব মাবযন 

এনএ ফীজ প্রর্েয়ন এবজনি  
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াংদমাজনী-২: কভ মম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থা এফাং বযভা দ্ধবত এয বফফযণ 

 

ক্রবভক 

নম্বয 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিকমূ বফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউবনট 

বযভা দ্ধবত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভিব্য 

১.  ১.১ বফববন্ন পদরয 

উচ্চপরনীর জাত  ও 

প্রমৄবি উদ্ভাফন 

১.১.১ ভানম্মত যীক্ষণ 

স্থান 

নফনা উবকন্দ্র , ার্ক্ষীযা এয ননজস্ব গবফলণা এফং 

ফাংরাবদ যভাণু কৃনল গবফলণা ইননস্টটিউবটয প্রধান 

কাোরবয়য  চানদা নবনিক গবফলণা স্থান।  

নফনা’য আওর্াধীন নফনবন্ন যাজস্ব /প্রকল্প/ 

কভ মসূনচয বমানগর্ায় নফনা উবকন্দ্র , 

ার্ক্ষীযা  

নফনা উবকন্দ্র , ার্ক্ষীযা’য 

ভানক, বত্রভানক, াম্মানক 

ও ফানল মক প্রনর্বফদন 

 

২.  ১.২ কৃলদকয বনকট 

উদ্ভাবফত জাত এফাং 

প্রমৄবিয ম্প্রাযণ 

১.২.১ প্রববক্ষত কৃলক উবকবন্দ্রয ভাধ্যবভ কৃলকবদয প্রনক্ষণ জদওয়া য়। নফনা’য আওর্াধীন নফনবন্ন যাজস্ব /প্রকল্প/ 

কভ মসূনচয বমানগর্ায় নফনা উবকন্দ্র , 

ার্ক্ষীযা 

নফনা উবকন্দ্র , ার্ক্ষীযা’য 

ভানক, বত্রভানক, াম্মানক 

ও ফানল মক প্রনর্বফদন 

 

১.২.২ স্থাবত প্রদ মনী নফনা কর্তমক উদ্ভানফর্ জার্ ও প্রমৄনি ভাঠ ম মাবয় 

কৃলকবদয ভাবঝ নফস্তাবযয রবক্ষে াধাযণ জার্ নবনিক 

প্রদ মনী স্থান কযা য়। 

নফনা’য আওর্াধীন নফনবন্ন  যাজস্ব /প্রকল্প/ 

কভ মসূনচয বমানগর্ায় নফনা উবকন্দ্র , 

ার্ক্ষীযা 

নফনা উবকন্দ্র , ার্ক্ষীযা’য 

ভানক, বত্রভানক, াম্মানক 

ও ফানল মক প্রনর্বফদন 

 

১.২.৩ ভাঠ নদফ/চালী ম মাৃারী নফনা কর্তমক উদ্ভানফর্ নফনবন্ন পবরয চাল িনর্ ও এয 

ম্প্রাযবণয জকৌর ননধ মাযবণয রবক্ষে  নফনবন্ন অঞ্চবর 

ভাঠ নদফবয আবয়াজন কযা 

নফনা’য আওর্াধীন নফনবন্ন যাজস্ব /প্রকল্প/ 

কভ মসূনচয বমানগর্ায় নফনা উবকন্দ্র , 

ার্ক্ষীযা 

নফনা উবকন্দ্র, ার্ক্ষীযা’য 

ভানক, বত্রভানক, াম্মানক 

ও ফানল মক প্রনর্বফদন 

 

১.২.৪  আদয়াবজত সবভনায/ 

ওয়াকম 

    

১.২.৫ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয 

বনকট স্তািবযত জাত 

নফনা কর্তমক উদ্ভানফর্ জার্মূ ম্প্রাযবণয রবক্ষে 

কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তবযয ননকট স্তান্তয কযা য়। 

নফনা উবকন্দ্র, ঈশ্বযদী কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তবযয 

ফানল মক প্রনর্বফদন 

 

১.২.৬ কৃবল ম্প্রাযণ 

অবধদপ্তদযয বনকট স্তািবযত  

প্রমৄবি 

    

১.২.৭ ভাঠ ম মাদয় স্তািবযত 

জাত  

নফনা কর্তমক উদ্ভানফর্ জার্মূ ম্প্রাযবণয রবক্ষে 

ভাঠ ম মাবয় কৃলবকয ননকট স্তান্তয কযা য়। 

পনরর্ গবফলণা ও ম্প্রাযণ নফবাগ নফনা উবকন্দ্র , ার্ক্ষীযা’য 

ভানক, বত্রভানক, াম্মানক 

ও ফানল মক প্রনর্জফদন 

 

১.২.৮ ভাঠ ম মাদয় স্তািবযত 

প্রমৄবি 

    

৩.  ২.৪ বিডায, বববত্ত, 

প্রতযাবয়ত ও ভানদ াবলত 

২.৪.১ উৎাবদত বিডায ফীজ     

২.৪.২  উৎাবদত ভানদ াবলত উবকবন্দ্রয ভাধ্যবভ ভানবঘানলর্ ফীজ উৎাদন কযা নফনা’য আওর্াধীন নফনবন্ন যাজস্ব /প্রকল্প/ নফনা উবকন্দ্র, ার্ক্ষীযা  
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ক্রবভক 

নম্বয 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিকমূ বফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউবনট 

বযভা দ্ধবত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভিব্য 

ফীজ উৎাদন, প্রতযয়ন, 

াংযক্ষণ এফাং বফতযণ 

ফীজ য়। কভ মসূনচয বমানগর্ায় নফনা উবকন্দ্র , 

ার্ক্ষীযা 

ভানক, বত্রভানক, াম্মানক 

ও ফানল মক প্রনর্বফদন 

২.৪.৩ বফতযণকৃত বিডায ফীজ     

২.৪.৪ বফতযণকৃত ভানদ াবলত 

ফীজ 

উবকবন্দ্রয ভাধ্যবভ উৎানদর্ ভান জঘানলর্ ফীজ 

চালীবদয ভাবঝ স্বল্প মূবল্য/নফনামূবল্য নফর্যণ কযা য়। 

নফনা উবকন্দ্র, ার্ক্ষীযা নফনা উবকন্দ্র , ার্ক্ষীযা’য 

ভানক, বত্রভানক, াম্মানক 

ও ফানল মক প্রনর্বফদন 

 

৪. ২.৫ রফণািতা, েযা এফাং 

জরভগ্নতা বষ্ণু জাদতয 

বিডায, বববত্ত, ও 

ভানদ াবলত ফীজ 

উৎাদন, প্রতযয়ন ও 

বফতযণ 

২.৫.১ প্রবতকূরতা নীর 

জাদতয উৎাবদত ফীজ 

উবকবন্দ্রয ভাধ্যবভ কৃলবকয ভাবঠ প্রবতকূরতা নীর 

জাদতয ফীজ উৎাদন কযা য়। 

নফনা’য আওর্াধীন নফনবন্ন যাজস্ব /প্রকল্প/ 

কভ মসূনচয বমানগর্ায় নফনা উবকন্দ্র , 

ার্ক্ষীযা 

নফনা’য ভানক , বত্রভানক, 

াম্মানক ও ফানল মক প্রনর্বফদন 

 

২.৫.২ প্রবতকূরতা নীর 

জাদতয বফতযণকৃত ফীজ 

উবকবন্দ্রয ভাধ্যবভ উৎানদর্ প্রবতকূরতা নীর 

জাদতয  ফীজ চানলবদয ভাবঝ স্বল্প মূবল্য /নফনামূবল্য 

নফর্যণ কযা য়। 

নফনা উবকন্দ্র, ার্ক্ষীযা নফনা’য ভানক , বত্রভানক, 

াম্মানক ও ফানল মক প্রনর্বফদন 

 

৫. ২.৬ আথ ম-াভানজক 

গবফলণা 

২.৬.১ ননরূনর্ প্রমৄনিমূবয 

অথ মনননর্ক নফবেলণ 

     

৬.  ৩.২ উদজরা এফাং 

ইউবনয়ন ম মাদয় ভাটি 

যীক্ষায সুবফধাবদ 

ম্প্রাযণ/পদরয 

critical limit 

বনণ ময় 

৩.২.১ বফদেবলত মৃবত্তকা ও 

ায নমুনা 

    

৭. 

 

৩.৩ বজফ ায, বুজ ায 

ও জীফাণু াদযয ব্যফায 

কৃলকদদয বনকট 

জনবপ্রয়কযণ 

৩.৩.১ জীফাণু ায উৎাদন 

ও নফর্যণ 

নাইবরাবজন াবযয নফকল্প নববফ নফনা কর্তমক উদ্ভানফর্ 

জীফাণু ায উৎাদন ও কৃলবকয ভাবঝ স্বল্প 

মূবল্য/নফনামূবল্য নফর্যণ কযা য়। 

নফনা উবকন্দ্র, ার্ক্ষীযা নফনা’য ভানক, বত্রভানক, 

াম্মানক ও ফানল মক প্রনর্বফদন 
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াংদমাজনী ৩ :  অন্য ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/দপ্তয/াংস্থায বনকট সুবনবদ মষ্ট কভ মম্পাদন িাবদামূ 

 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ ংনেষ্ কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক উি প্রবতষ্ঠাদনয বনকট িাবদা/প্রতযাা িাবদা/প্রতযাায সমৌবিকতা 
প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ফাংরাবদ যভাণু 

কৃনল গবফলণা 

ইননস্টটিউট, প্রধান 

কাোরয় 

কানযগনয, আনথ মক 

এফং ভানফ ম্পদ 

উন্নয়বন ায়র্া 

কানযগনয, আনথ মক এফং ভানফ 

ম্পদ উন্নয়বন ায়র্া প্রদান 

কানযগনয, আনথ মক এফং ভানফ ম্পদ 

উন্নয়বন ায়র্া প্রবয়াজন  

উবকন্দ্র মুবয প্রধান নরয়াবজা অনপ 

নববফ কাজ কযা  

গবফলণা, কৃলক 

প্রনক্ষণ এফং জার্ 

ম্প্রাযণ কাম মক্রভ 

ব্যর্ বফ 

কৃনল ম্প্রাযণ 

অনধদপ্তয 

কৃলবকয ননকট 

উদ্ভানফর্ জার্ এফং 

প্রমৄনি ম্প্রাযণ 

প্রমৄনি ও জার্ স্তান্তয জার্ ও প্রমৄনি মূ ম্প্রাযবণ ায়র্া 

প্রবয়াজন 

নফনা উদ্ভানফর্ জার্ ও প্রমৄনি মূ 

ম্প্রাযণ কাম মক্রবভ কৃনল ম্প্রাযণ 

অনধদপ্তবযয ায়র্া প্রদান 

জার্ ও প্রমৄনি মূ 

ম্প্রাযণ  ব্যর্ 

বর্ াবয। 

 

 


