
 

 

 

 

 

 
 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 
 

 

 

 

 

 

ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমা, বাাংলাদেশ পরর্াণু কৃষি গদবিণা ইনষিটিউি   খাগড়াছষড় 

উপদকন্দ্র 

 

এবাং 

 

র্ুখয ববজ্ঞাষনক কর্ মকতমা (গদবিণা সর্ন্বয়ক)   বাাংলাদেশ পরর্াণু কৃষি গদবিণা 

ইনষিটিউি, র্য়র্নষসাংহ এর র্দযয স্বাক্ষষরত 

 
 

 
 

বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুক্তি  

 
 
 

 

 

জলুাই ১, ২০১৮ - জনু ৩০, ২০১৯ 
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সূর্চপত্র 

 
র্ববরণ পৃষ্ঠা 

উপক্রর্ষণকা 

 

৩ 

কর্ মসম্পােদনর সাষব মক ষিত্র 

 

৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প (Vision), অষভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত 

উদেশযসর্হূ এবাং কার্ মাবষল 

 

৫ 

সসকশন ২: কার্ মক্রর্, কর্ মসম্পােন সিূক এবাং লক্ষযর্াত্রাসরূ্হ 

 

৬ 

সংয াজনী ১:শব্দসাংদক্ষপ 

 

১১ 

সংয াজনী ২:কর্ মসম্পােন সিূকসর্ূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ মালয়সর্ূহ এবাং 

পষরর্াপ পদ্ধষত 

 

১২ 

সংয াজনী ৩:কর্ মসম্পােন লক্ষযর্াত্রা অজমদনর সক্ষদত্র র্াঠ পর্ মাদয়র 

অনযানয কার্ মালদয়র ষনকি সুষনষেমষ্ট িাষহো 

১৪ 
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উপক্রর্র্ণকা (Preamble) 

 
 

সরকাষর েপ্তর/সাংস্থাসর্ূদহর প্রাষতষ্ঠাষনক েক্ষতা বদৃ্ধদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবষেষহ 

সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ বযবহার ষনদ্ধিতকরদণর 

র্াযযদর্ রুপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমা, বাাংলাদেশ পরর্াণু কৃষি গদবিণা ইনষিটিউি   খাগড়াছষড় 

উপদকন্দ্র 

 

এবাং 

 

র্ুখয ববজ্ঞাষনক কর্ মকতমা (গদবিণা সর্ন্বয়ক), বাাংলাদেশ পরর্াণু কৃষি গদবিণা 

ইনষিটিউি, র্য়র্নষসাংহ এর র্দযয ২০১৮ সাদলর এষপ্রল র্াদসর ৯ তাষরদখ এই 

বাষি মক কর্ মসম্পােন িুদ্ধি স্বাক্ষষরত হল। 

 

 

 

এই িুদ্ধিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ ষনম্নষলষখত ষবিয়সর্ূদহ সম্মত হদলন: 
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বাংলাযদশ পরর্াণু কৃর্ষ গযবষণা ইনর্িটিউি উপযকন্দ্র, খাগড়াছর্ড় এর 

কর্ িসম্পাদযনর সার্ব িক র্চত্র 
(Overview of the Performance of BINA Substation, Khagrachari) 

 

সাম্প্রর্িক অজিন, চযাযলঞ্জ এবং ভর্বষযৎ পর্রকল্পনা  
 

• সাম্প্রর্িক বছরসরূ্যের (৩ বছর) প্রধান অজিনসর্ূে 

 পরর্াণু শদ্ধির শাষিপূণ ম বযবহাদরর র্াযযদর্ উদ্ভাষবত নতুন নতুন জাত ও প্রর্দু্ধি র্াঠ 

পh©vসয় সম্প্রসারণ, ষবনা প্রযান অষিদসর ষবষভন্ন গদবিণা ষবভাগ সথদক স্থাষপত পরীক্ষণ 

বযবস্থাপনা, নতুন নতুন জাত ও প্রর্ুদ্ধি উদ্ভাবদন পরীক্ষণ স্থাপন, নতুন জাত সর্ূদহর 

উপদর্াষগতা র্ািাB এর জনয প্রেমশণী স্থাপন  কৃিকদের প্রষশক্ষণ প্রোন  প্রজনন ও 

র্ানদ াষিত বীজ উৎপােন   কৃিকদের িসল উৎপােন সাংক্রাি ষবষভন্ন সর্সযার সর্াযান 

প্রোন করাই অত্র উপদকদন্দ্রর র্ূল উদেশয। ষবগত ৩ বছদর ষবনা উপদকন্দ্র, খাগড়াছষড় 

কতৃমক কতৃমক ৩৫ টি গদবিণা পরীক্ষণ, ৬টি র্াঠ ষেবস, ৬টি কৃিক প্রষশক্ষণ, টি ৫০০ টি 

প্রেমশণী পরীক্ষণ স্থাপন করা হদয়দছ। কৃিক, কৃষি কর্ মকতমা   উপসহকারী কৃষি কর্ মকতমা, 

শ্রষর্ক ষর্দল ৩৫০ জনদক প্রষশক্ষণ সেয়া হদয়দছ। কৃিদকর র্াদে ষবতরদণর উদেদশয প্রায় 

১৫০০ সকদ্ধজ র্ানদ াষিত বীজ উৎপােন করা হদয়দছ। 

 

• সর্সযা এবং চযাযলঞ্জসরূ্ে 

 ক্রর্বয মর্ান জনসাংখযা এবাং ষশদল্পান্নয়দনর িাদপ কৃষি জষর্সহ প্রাকৃষতক সম্পে ও 

ক্রর্হ্রাসর্ান। এদত স্বল্প জষর্দত অষযক উৎপােনশীলতা অজমন করা গদবিণার জনয 

িযাদলঞ্জ। বতমর্ান পষরবষতমত জলবায়ুর প্রভাদব খরা, জলাবদ্ধতা, জলর্গ্নতা, ঠান্ডা, তাপ, 

সপাকার্াকড়, সরাগবালাই সহনশীল জাত ও প্রর্ুদ্ধি উদ্ভাবন গদবিণার একটি বড় িযাদলঞ্জ। 

এছাড়া খাগড়াছষড় পাব মতয অঞ্চদল খরা একটি ষবশাল িযাদলঞ্জ। অঞ্চলষভষিক গদবিণা 

কার্ মক্রর্দক শদ্ধিশালীকরদণর র্াযযদর্ উচ্চিলনশীল, খরা সষহষু্ণ,স্বল্প সর্য়ােী ও স্বল্প 

উপকরণ ষনভমর োনাোর, িল ও র্সলা (আো ও হলুে) জাতীয় জাত এবাং িািাবাে প্রর্দু্ধির 

উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা এ অঞ্চদলর জনয অতীব প্রদয়াজন। 

 

• ভর্বষযৎ পর্রকল্পনা 

 পরর্াণু শদ্ধির শাষিপূণ ম বযবহাদরর র্াযযদর্ স্বল্প জীবনকাল ও অষযক িলনশীল উন্নত 

গুণাগুন সম্পন্ন এবাং প্রষতকূল পষরদবশ উপদর্াগী (খরা এবাং তাপর্াত্রা) িসদলর নতুন নতুন 

জাত ও প্রর্দু্ধি উদ্ভাবন, জরু্ িাদির উপদর্াগী জাদতর উদ্ভাবন। িষলত গদবিণার র্াযযদর্ 

জাত ও প্রর্দু্ধিসর্দূহর অঞ্চলষভষিক উপদর্াষগতা ষনরূপণ   শসয ষনষবড়তা বদৃ্ধদ্ধ ও কৃিকদের 

আথ ম সার্াদ্ধজক অবস্থার উন্নতকরদণ লাভজনক উচ্চ র্ূলয সম্পন্ন িসল শসয ষবনযাদস 

অিমভুদ্ধিকরণ তথা র্াটি ও পষরদবদশর ভারসার্য রক্ষাকরণ সাংক্রাি পরীক্ষণ সম্পােন করা। 

তাছাড়াও ষবনা প্রর্ুদ্ধি পল্লী স্থাপন   ষবষভন্ন সর্ৌসুদর্র রুরুদত প্রেশ মণী স্থাপদনর ষনষর্দি 

কৃিকদের প্রষশক্ষণ প্রোন এবাং কৃিদকর র্াদে ষবতরদণর জনয উপদকদন্দ্রর ষনজস্ব খার্াদর 

প্রজনন ও র্ান সম্পন্ন বীজ উৎপােন ।  

২০১৮-১৯ অর্ িবছযরর সম্ভাবয প্রধান অজিনসরূ্ে  

▪ ষবনা উদ্ভাষবত ষবষভন্ন িসদলর ৫ টি জাদতর ২ সর্.িন ও প্রষতকূলতা সহনশীল জাদতর ১ সর্.িন 

র্ানদ াষিত বীজ উৎপােন করা।  

▪ ষবনা উদ্ভাষবত জাত ও প্রর্ুদ্ধিসর্ূদহর ১৫০ টি ব্লক ও পরীক্ষার্ূলক প্রেশ মনী স্থাপন করা। 

▪ ২২৫ জন কৃিক, ষিএই, ষবএষিষস ও এনদ্ধজও এর ষবষভন্ন স্তদরর কর্ মকতমা ও কর্ মিারীদক প্রষশক্ষণ 

সেয়া। 
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▪ ষবনা উদ্ভাষবত িসদলর ষবষভন্ন জাত সম্প্রসারদণর লদক্ষয ৩ টি র্াঠষেবস ও ৩ টি প্রষশক্ষণ 

আদয়াজন করা। 
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সসকশন ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অষভলক্ষয (Mission( , সকৌশলগত উদেশযসরূ্হ (Strategic Objectives( 

এবাং কার্ মাবষল (Functions(: 

 

১.১ রূপকল্প (Vision):  

পরর্াণু শদ্ধির শাষিপূণ ম বযবহাদরর র্াযযদর্ িসদলর উন্নত জাত ও প্ররু্দ্ধি উদ্ভাবদন 

উৎকি মতা সাযন।  

 

১.২ অর্ভলক্ষ্য (Mission): 

পরর্াণু ও জীবপ্ররু্দ্ধিসহ অনযানয কলাদকৌশল বযবহার কদর উচ্চিলনশীল ও প্রষতকূল 

পষরদবশ উপদর্াগী িসদলর উন্নত জাত ও প্ররু্দ্ধি উদ্ভাবদনর র্াযযদর্ খােয উৎপােন বৃদ্ধদ্ধ 

ও পুটষ্টর্ান ষনদ্ধিতকরণ এবাং কৃিদকর আথ ম-সার্াদ্ধজক অবস্থার উন্নয়ন।  

 

১.৩ ককৌশলগি উযেশযসরূ্ে (Strategic Objectives) :  

১.৩.১ প্রর্িষ্ঠাযনর ককৌশলগি উযেশযসরূ্ে:  

১. িসদলর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃদ্ধদ্ধ 

২. উদ্ভাষবত বীদজর সহজলভযতা ও সরবরাহ বৃদ্ধদ্ধ 

৩. কৃষি ভূসম্পে বযবস্থাপনার  উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ 

৪. কর্ ম বযবস্থাপনায় সপশাোরীদের উন্নয়ন 

 

১.৩.২ আবর্শযক ককৌশলগি উযেশযসরূ্ে: 

১. েক্ষতার সদে বাষি মক কর্ মসম্পােন িুদ্ধি বাস্তবায়ন 

২. কার্ মপদ্ধষত ও সসবার র্াদনান্নয়ন 

৩. আষথ মক বযবস্থাপনার উন্নয়ন 

৪. েক্ষতা ও বনষতকতার উন্নয়ন 

৫. তথয অষযকার ও স্বপ্রদণাষেত তথয প্রকাশ বাস্তবায়ন 

 

১.৪ কা িাবর্ল (Functions(: 

১. ষর্উদিশন পদ্ধষতর সাহাদর্য িসল উন্নয়ন  

২. জীব প্ররু্দ্ধি পদ্ধষতর সাহাদর্য িসল উন্নয়ন  

৩. র্ষৃিকা বযবস্থাপনা ও জীবাণু সার উদ্ভাবন 

৪. সসি ও পাষন বযবস্থাপনা 

৫. বালাই বযবস্থাপনা (সরাগ ও সপাকার্াকড়) 

৬. িসল উৎপােদন শারীরতাদ্ধিক গদবিণা 

৭. িসল বযবস্থাপনা ও সদরজষর্ন গদবিণা 

৮. প্ররু্দ্ধি হস্তাির ও এর সদরজষর্ন প্রভাব ষনরূপন 

৯. উেযানতাদ্ধিক িসল উন্নয়ন গদবিণা 

১০.আথ ম-সার্াদ্ধজক উন্নয়ন গদবিণা 
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কসকশন ২ 

ককৌশলগি উযেশয, অগ্রার্ধকার, কা িক্রর্, কর্ িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসরূ্ে 
 

সকৌশলগত 

উদেশয 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশযর 

র্ান 
(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 
(Activities) 

কর্ মসম্পােন 

সূিক 
(Performance 

Indicators) 

 

একক 
(Unit) 

কর্ মসম্পােন 

সূিদকর র্ান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন 
লক্ষযর্াত্রা /ষনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপণ 

(Projection( 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection( 

২০২০-২১ 
২০১৬-

১৭ 

* ২০১৭-

১৮ (র্ািম 

২০১৮) 

অসাযারণ 
অষত 

উির্ 
উির্ 

িলষত 

র্ান 

িলষত 

র্াদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

১.৩.১ র্বনা’র ককৌশলগি উযেশযসরূ্ে 

১। িসদলর 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীল

তা বৃদ্ধদ্ধ 

৬৫ ১.১ ববরী পষরদবদশ 

(লবণািতা, খরা এবাং 

জলর্গ্নতাসষহষু্ণ, 

তাপ সষহষু্ণ ইতযাষে) 

অষভদর্াজন সক্ষর্ 

জাত ও প্ররু্দ্ধিসহ 

ষবষভন্ন িসদলর 

উচ্চিলনশীল জাত 

ও প্ররু্দ্ধি উদ্ভাবন 

১.১.১ অবরু্িকৃত উদ্ভাষবত জাত সাংখযা           

১.১.২ ষনবষিত জাত সাংখযা           

১.১.৩ উদ্ভাষবত প্ররু্দ্ধি  সাংখযা           

১.১.৪ স্থাষপত র্ানসম্মত পরীক্ষণ  ২   ৫       

১.২ কৃিদকর ষনকি 

উদ্ভাষবত জাত এবাং 

প্ররু্দ্ধির সম্প্রসারণ 

১.২.১ প্রষশষক্ষত কৃিক সাংখযা 

(জন) 

১২   ২২৫       

১.২.২ স্থাষপত প্রেশ মনী সাংখযা   ১২   ১৫০       

১.২.৩ র্াঠ ষেবস/িািী র যালী সাংখযা   ১০   ৩       

১.২.৪  আদয়াদ্ধজত সসষর্নার/ 

ওয়াকমশপ  

সাংখযা            

১.২.৫ কৃষি সম্প্রসারণ অষযেপ্তদরর 

ষনকি হস্তািষরত জাত  

সাংখযা ১০   ৫       

১.২.৬ কৃষি সম্প্রসারণ 

অষযেপ্তদরর ষনকি হস্তািষরত  

প্রর্ুদ্ধি 

সাংখযা ২          

১.২.৭ র্াঠ পর্ মাদয় হস্তািষরত জাত  সাংখযা ১০   ৫       

১.২.৮ র্াঠ পর্ মাদয় হস্তািষরত 

প্রর্ুদ্ধি 

সাংখযা ২          

১.৩ ষনরাপে িসল 

বযবস্থাপনা 

১.৩.১ আইষপএর্ ও আইষসএর্ 

প্রষশক্ষণ 

সাংখযা             

১.৪ ক্ষষতকারক 

রাসায়ষনক দ্রবয 

১.৪.১ আদয়াদ্ধজত সভা সাংখযা  ৫   ১       

১.৪.২ রু্ষদ্রত সপািার/ষলিদলি সাংখযা             
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সকৌশলগত 

উদেশয 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশযর 

র্ান 
(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 
(Activities) 

কর্ মসম্পােন 

সূিক 
(Performance 

Indicators) 

 

একক 
(Unit) 

কর্ মসম্পােন 

সূিদকর র্ান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন 
লক্ষযর্াত্রা /ষনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপণ 

(Projection( 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection( 

২০২০-২১ 
২০১৬-

১৭ 

* ২০১৭-

১৮ (র্ািম 

২০১৮) 

অসাযারণ 
অষত 

উির্ 
উির্ 

িলষত 

র্ান 

িলষত 

র্াদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

বযবহার হ্রাদসর জনয 

প্রিারণা 

২। উদ্ভাষবত 

বীদজর 

সহজলভযতা 

ও সরবরাহ 

বৃদ্ধদ্ধ 

৯ ২.৪ ষিিার, ষভষি, 

প্রতযাষয়ত ও 

র্ানদ াষিত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংরক্ষণ এবাং ষবতরণ 

২.৪.১ উৎপাষেত ষিিার বীজ সর্টিক 

িন 

  
 

       

২.৪.২ উৎপাষেত র্ানদ াষিত 

বীজ 

সর্টিক 

িন 

৬  
 

২       

২.৪.৩ ষবতরণকৃত ষিিার বীজ সর্টিক 

িন 

  
 

       

২.৪.৪ ষবতরণকৃত র্ানদ াষিত 

বীজ  

সর্টিক 

িন 

২  
 

২       

২.৫ লবণািতা, খরা 

এবাং জলর্গ্নতা 

সষহষু্ণ জাদতর 

ষিিার, ষভষি, ও 

র্ানদ াষিত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন ও 

ষবতরণ  

২.৫.১ প্রষতকূলতা সহনশীল 

জাদতর উৎপাষেত বীজ 

সর্টিক 

িন 

৫   ১       

২.৫.২ প্রষতকূলতা সহনশীল 

জাদতর ষবতরণকৃত বীজ 

সর্টিক 

িন 

২   ১       

২.৬ আথ ম-সার্াদ্ধজক 

গদবিণা  

২.৬.১ ষনরূষপত প্রর্ুদ্ধিসরূ্দহর 

অথ মননষতক ষবদেিণ  

সাংখযা           

৩। কৃষি 

ভূসম্পে 

বযবস্থাপনার  

উন্নয়ন ও 

সাংরক্ষণ 

৪ ৩.১ উপদজলা এবাং 

ইউষনয়ন পর্ মাদয় র্াটি 

পরীক্ষার সুষবযাষে 

সম্প্রসারণ/িসদলর 

critical limit ষনণ ময় 

৩.১.১ ষবদেষিত র্ৃষিকা ও সার 

নরু্না 

সাংখযা           

৩.২  বজব সার, সবজু 

সার ও জীবাণু সাদরর 

বযবহার কৃিকদের 

ষনকি জনষপ্রয়করণ 

৩.২.১ প্রষশষক্ষত কৃিক সাংখযা  

(জন) 

          

৩.২.২ জীবাণুসার উৎপােন ও 

ষবতরণ 

 

সকদ্ধজ           

৪। কর্ ম 

বযবস্থাপনায় 

৬ ৪.১ কার্ মক্রর্ 

পষরবীক্ষণ ও রূ্লযায়ন 

৪.১.১ বাস্তবাষয়ত এষিষপ’র  

অগ্রগষত 

%           
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সকৌশলগত 

উদেশয 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশযর 

র্ান 
(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 
(Activities) 

কর্ মসম্পােন 

সূিক 
(Performance 

Indicators) 

 

একক 
(Unit) 

কর্ মসম্পােন 

সূিদকর র্ান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজমন 
লক্ষযর্াত্রা /ষনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদক্ষপণ 

(Projection( 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 
(Projection( 

২০২০-২১ 
২০১৬-

১৭ 

* ২০১৭-

১৮ (র্ািম 

২০১৮) 

অসাযারণ 
অষত 

উির্ 
উির্ 

িলষত 

র্ান 

িলষত 

র্াদনর 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

সপশাোরীদে

র উন্নয়ন 

৪.১.২ বাস্তবাষয়ত রাজস্ব 

বাদজিভূি কর্ মসূষির অগ্রগষত 

%           

৪.১.৩ কর্ মকতমাদের র্াঠ পর্ মাদয় 

পষরেমনকৃত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজিভুি কার্ মক্রর্ 

সাংখযা           

৪.২ র্ানব সম্পে 

বযবস্থাপনা 

৪.২.১  ছাড়পত্র প্রোদনর ষভষিদত 

পূরণকৃত শূনয পে 

%           

  ৪.২.২ পদোন্নষত %           

  ৪.২.৩ প্রষশষক্ষত জনবল %           

  
৪.২.৪ প্রোনকৃত উচ্চষশক্ষার 

র্দনানয়ন 

%           

* সার্ষয়ক 

 

 

 

 

 

 

 

র্বভাগ/কজলা/উপযজলা পh©vকের কাh©vলযের আবর্শযক ককৌশলগি উযেশযসর্ূে, ২০১৮-১৯ 

(কর্াি নম্বর- ২০) 
 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 
সকৌশলগত সকৌশলগত কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পােন   কর্ মসম্পােন  লক্ষযর্াত্রা /ষনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 
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উদেশয 
(Strategic 

Objectives) 

উদেদশযর র্ান 
(Weight of Strategic 

Objectives) 

সূিক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

সূিদকর র্ান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

অসাযারণ 

(Excellent) 

১০০% 

অষত 

উির্ 

(Very 

good) 

৯০% 

উির্ 

(Good) 

৮০% 

িলষত র্ান 

(fair) 

৭০% 

িলষত 

র্াদনর 

ষনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

বাষি মক 

কর্ মসম্পােন 

িুদ্ধি বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ ২০১৭-১৮ অথ ম বছদরর বাষি মক 

কর্ মসম্পােন িুদ্ধির রূ্লযায়ন 

প্রষতদবেন োষখল 

রূ্লযায়ন প্রষতদবেন োষখলকৃত 

তাষরখ ১ 
২৪ জলুাই, 

২০১৮ 

২৯ 

জলুাই, 

২০১৮ 

৩০ 

জলুাই, 

২০১৮ 

৩১ জলুাই, 

২০১৮ 

১ আগষ্ট, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ ম বছদরর বাষি মক 

কর্ মসম্পােন িুদ্ধির অয ম-বাষি মক 

রূ্লযায়ন প্রষতদবেন উর্ধ্ মতন 

কতৃমপদক্ষর ষনকি োষখল  

রূ্লযায়ন প্রষতদবেন োষখলকৃত 

তাষরখ ১ 

১৩ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

সরকারী কর্ মসম্পােন বযবস্থাপনা 

পদ্ধষতসহ অনযানয ষবিদয় 

কর্ মকতমা/কর্ মিারীদের জনয প্রষশক্ষণ 

আদয়াজন 

আদয়াদ্ধজত প্রষশক্ষদণর সর্য় 

জন 

ন্টা 
১ ৬০ - - - - 

কার্ মপদ্ধষত, 

কর্ মপষরদবশ ও 

সসবার 

র্াদনান্নয়ন 

৯ ই-িাইষলাং পদ্ধষত বাস্তবায়ন ফ্রন্ট সিদের র্াযযদর্ গৃহীত িাক ই-

িাইষলাং ষসদিদর্ আপদলািকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-িাইদল নষথ ষনষ্পষিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-িাইদল পত্র জারীকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাবনী উদেযাগ ও কু্ষদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

নূনযতর্ একটি উদ্ভাবনী উদেযাগ/কু্ষদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবাষয়ত তাষরখ ১ 

৩১ 

ষিদসম্বর, 

২০১৮ 

৭ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

ষসটিদজনস িািমার বাস্তবায়ন হালনাগােকৃত ষসটিদজনস িািমার 

অনুর্ায়ী প্রেি সসবা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবাগ্রহীতাদের র্তার্ত পষরবীক্ষণ 

বযবস্থা িালুকৃত তাষরখ ১ 

৩১ 

ষিদসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ারী, 

২০১৯ 

৭ 

সিবররুয়া

রী, ২০১৯ 

১৭ 

সিবররুয়ারী

, ২০১৯ 

২৮ 

সিবররুয়ারী

, ২০১৯ 

অষভদর্াগ প্রষতকার বযবস্থা বাস্তবায়ন 
ষনষেমষ্ট সর্দয়র র্দযয অষভদর্াগ 

ষনস্পষিকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

ষপআরএল রুরুর ২ র্াস পূদব ম সাংষেষ্ট 

কর্ মিারীর ষপআরএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জাষর ষনদ্ধিতকরণ 

ষপআরএল আদেশ জাষরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাষরকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আষথ মক ও 

সম্পে 

বযবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৫ 
অষিি আপষি ষনষ্পষি কার্ক্রদর্র 

উন্নয়ন 

িিসীি জবাব সপ্রষরত 

 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অষিি আপষি ষনষ্পষিকৃ% % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পষির হালনাগাে 

তাষলকা প্রস্তুত করা 
স্থাবর সম্পষির তাষলকা হালনাগােকৃত  তাষরখ ১ 

৩ 

সিবররুয়ারী, 

১৭ 

সিবররুয়া

২৮ 

সিবররুয়া

২৮ র্ািম, 

২০১৯ 

১৫ এষপ্রল, 

২০১৯ 
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 
সকৌশলগত 

উদেশয 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশযর র্ান 
(Weight of Strategic 

Objectives) 

কার্ মক্রর্ 
(Activities) 

কর্ মসম্পােন  

সূিক 
(Performance 

Indicators) 

 

একক 
(Unit) 

কর্ মসম্পােন  

সূিদকর র্ান 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযর্াত্রা /ষনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 
 

অসাযারণ 

(Excellent) 

১০০% 

অষত 

উির্ 

(Very 

good) 

৯০% 

উির্ 

(Good) 

৮০% 

িলষত র্ান 

(fair) 

৭০% 

িলষত 

র্াদনর 

ষনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

২০১৯ রী, ২০১৯ রী, ২০১৯ 

অস্থাবর সম্পষির তাষলকা 

হালনাগােকৃত  
তাষরখ ১ 

৩ 

সিবররুয়ারী, 

২০১৯ 

১৭ 

সিবররুয়া

রী, ২০১৯ 

২৮ 

সিবররুয়া

রী, ২০১৯ 

২৮ র্ািম, 

২০১৯ 

১৫ এষপ্রল, 

২০১৯ 

বাষি মক উন্নয়ন কর্ মসূিী বাস্তবায়ন বাষি মক উন্নয়ন কর্ মসূিী বাস্তবাষয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় 

রুদ্ধািার 

সকৌশল ও তথয 

অষযকার 

বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 
জাতীয় রুদ্ধািার কর্ মপষরকল্পনা ও 

পষরবীক্ষণ কাঠাদর্া প্রণয়ন 

জাতীয় রুদ্ধািার কর্ মপষরকল্পনা ও 

পষরবীক্ষণ কাঠাদর্া প্রণীত 
তাষরখ ১ 

১৫ জলুাই, 

২০১৯ 

৩১ 

জলুাই, 

২০১৯ 

- - - 

ষনয মাষরত সর্য়সীর্ার র্দযয বত্রর্াষসক 

পষরবীক্ষণ প্রষতদবেন োষখল 

ষনয মাষরত সর্য়সীর্ার র্দযয বত্রর্াষসক 

পষরবীক্ষণ প্রষতদবেন োষখলকৃত 
সাংখযা ১ ৪ ৩ - - - 

তথয বাতায়ন হালনাগােকরণ তথয বাতায়ন হালনাগােকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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আষর্, ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমা, বাাংলাদেশ পরর্াণ ু কৃষি গদবিণা ইনষিটিউি 

উপদকন্দ্র, খাগড়াছষড়, বাাংলাদেশ পরর্াণু কৃষি গদবিণা ইনষিটিউি, 

র্য়র্নষসাংহ এর র্খুয ববজ্ঞাষনক কর্ মকতমা (গদবিণা সর্ন্বয়ক) এর ষনকি 

অেীকার করষছ সর্, এই িুদ্ধিদত বষণ মত িলািল অজমদন সদিষ্ট থাকব। 

 

আষর্, র্খুয ববজ্ঞাষনক কর্ মকতমা (গদবিণা সর্ন্বয়ক), বাাংলাদেশ পরর্াণ ু

কৃষি গদবিণা ইনষিটিউি, র্য়র্নষসাংহ, বাাংলাদেশ পরর্াণ ু কৃষি গদবিণা 

ইনষিটিউ উপদকন্দ্র, খাগড়াছষড় এর ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমার ষনকি 

অেীকার করষছ সর্, এই িুদ্ধিদত বষণ মত িলািল অজমদন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্াষগতা প্রোন করব।  

 

স্বাক্ষষরত 

 

                               

০৮/04/2018 

ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমা,  

বাাংলাদেশ পরর্াণ ু কৃষি গদবিণা ইনষিটিউি 

উপদকন্দ্র, খাগড়াছষড় 

 তাষরখ 

 

 

 

 

                   

  

 

 

 

 

০৮/০৪/২০১৮ 

র্ুখয ববজ্ঞাষনক কর্ মকতমা (গদবিণা সর্ন্বয়ক) 

বাাংলাদেশ পরর্াণু কৃষি গদবিণা ইনষিটিউি, 

র্য়র্নষসাংহ  

 তাষরখ 
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সংয াজনী-১ 

 

শব্দসংযক্ষ্প (Acronyms) 

 

 

ষবনা বাাংলাদেশ পরর্াণু কৃষি গদবিণা ইনষিটিউি 

ষবএআরষস বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা কাউদ্ধিল 

ষিএই কৃষি সম্প্রসারণ অষযেপ্তর 

ষবএষিষস বাাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কদপ মাদরশন 

এসষসএ বীজ প্রতযয়ন এদজদ্ধি  
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সংয াজনী-২: কর্ মসম্পােন সূিকসর্হূ, বাস্তবায়নকারী কার্ মালয়সর্ূহ এবাং পষরর্াপ পদ্ধষত এর ষববরণ 
 

ক্রষর্

ক 

নম্বর 

কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পােন 

সূিকসর্হূ 
ষববরণ বাস্তবায়নকারী ইউষনি 

পষরর্াপ পদ্ধষত এবাং 

উপািসূত্র 

সাযার

ণ 

র্িবয 

1.  ১.১ ষবষভন্ন িসদলর 

উচ্চিলনশীল 

জাত  ও প্রর্ুদ্ধি 

উদ্ভাবন 

১.১.১ অবর্ুিকৃত 

উদ্ভাষবত জাত 

    

১.১.২ ষনবষিত জাত 

১.১.৩ উদ্ভাষবত 

প্রর্ুদ্ধি 

    

2.  ১.২ কৃিদকর ষনকি 

উদ্ভাষবত জাত 

এবাং প্রর্ুদ্ধির 

সম্প্রসারণ 

১.২.১ প্রষশষক্ষত কৃিক উপদকদন্দ্রর র্াযযদর্ কৃিকদের প্রষশক্ষণ 

সেওয়া হয়। 

ষবনা’র আওতাযীন ষবষভন্ন 

প্রকল্প/ কর্ মসূষির 

সহদর্াষগতায় ষবনা 

উপদকন্দ্র, খাগড়াছষড়  

ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন 

 

১.২.২ স্থাষপত প্রেশ মনী ষবনা কতৃ মক উদ্ভাষবত জাত ও প্ররু্দ্ধি 

র্াঠ পর্ মাদয় কৃিকদের র্াদে ষবস্তাদরর 

লদক্ষয সাযারণ জাত ষভষিক প্রেশ মনী 

স্থাপন করা হয়। 

ষবনা’র আওতাযীন ষবষভন্ন 

প্রকল্প/ কর্ মসূষির 

সহদর্াষগতায় ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় 

ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন 

 

১.২.৩ র্াঠ ষেবস/িািী 

র যালী 

ষবনা কতৃ মক উদ্ভাষবত জাত ও প্ররু্দ্ধি 

র্াঠ পর্ মাদয় কৃিকদের র্াদে ষবস্তাদরর 

লদক্ষয র্াঠ ষেবদসর আদয়াজন করা হয়। 

ষবনা’র আওতাযীন ষবষভন্ন 

প্রকল্প/ কর্ মসূষির 

সহদর্াষগতায় ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় 

ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন 

 

১.২.৪  আদয়াদ্ধজত 

সসষর্নার/ ওয়াকমশপ 

    

১.২.৫ কৃষি সম্প্রসারণ ষবনা কতৃ মক উদ্ভাষবত জাতসর্হূ ষবনা উপদকন্দ্র, খাগড়াছষড় কৃষি সম্প্রসারণ  
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ক্রষর্

ক 

নম্বর 

কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পােন 

সূিকসর্হূ 
ষববরণ বাস্তবায়নকারী ইউষনি 

পষরর্াপ পদ্ধষত এবাং 

উপািসূত্র 

সাযার

ণ 

র্িবয 

অষযেপ্তদরর ষনকি 

হস্তািষরত জাত 

সম্প্রসারদণর লদক্ষয কৃষি সম্প্রসারণ 

অষযেপ্তদরর ষনকি হস্তাির করা হয়। 

অষযেপ্তদরর বাষি মক 

প্রষতদবেন 

১.২.৬ কৃষি সম্প্রসারণ 

অষযেপ্তদরর ষনকি 

হস্তািষরত  প্রর্ুদ্ধি 

ষবনা কতৃ মক উদ্ভাষবত প্ররু্দ্ধিসর্ূহ 

সম্প্রসারদণর লদক্ষয কৃষি সম্প্রসারণ 

অষযেপ্তদরর ষনকি হস্তাির করা হয়।  

ষবনা উপদকন্দ্র, খাগড়াছষড় কৃষি সম্প্রসারণ 

অষযেপ্তদরর বাষি মক 

প্রষতদবেন 

 

১.২.৭ র্াঠ পর্ মাদয় 

হস্তািষরত জাত  

ষবনা কতৃ মক উদ্ভাষবত জাতসর্হূ 

সম্প্রসারদণর লদক্ষয র্াঠ পর্ মাদয় 

কৃিদকর ষনকি হস্তাির করা হয়। 

ষবনা উপদকন্দ্র, খাগড়াছষড় 

ও সম্প্রসারণ ষবভাগ 

ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন 

 

১.২.৮ র্াঠ পর্ মাদয় 

হস্তািষরত প্রর্ুদ্ধি 

ষবনা কতৃ মক উদ্ভাষবত প্ররু্দ্ধিসর্ূহ 

সম্প্রসারদণর লদক্ষয র্াঠ পর্ মাদয় 

কৃিদকর ষনকি হস্তাির করা হয়। 

ষবনা উপদকন্দ্র, খাগড়াছষড় 

ও সম্প্রসারণ ষবভাগ 

ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন 

 

3.  ২.৪ ষিিার, ষভষি, 

প্রতযাষয়ত ও 

র্ানদ াষিত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংরক্ষণ এবাং 

ষবতরণ 

২.৪.১ উৎপাষেত 

ষিিার বীজ 

    

২.৪.২  উৎপাষেত 

র্ানদ াষিত বীজ 

উপদকদন্দ্রর গদবিণা খার্ার ও কৃিদকর 

র্াদঠ র্ানদ াষিত বীজ উৎপােন করা 

হয়। 

ষবনা’র আওতাযীন ষবষভন্ন 

প্রকল্প/ কর্ মসূষির 

সহদর্াষগতায় ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় 

ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন 

 

২.৪.৩ ষবতরণকৃত 

ষিিার বীজ 

    

২.৪.৪ ষবতরণকৃত উপদকদন্দ্রর গদবিণা খার্ার সর্ূদহ ষবনা’র আওতাযীন ষবষভন্ন ষবনা উপদকন্দ্র,  
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ক্রষর্

ক 

নম্বর 

কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পােন 

সূিকসর্হূ 
ষববরণ বাস্তবায়নকারী ইউষনি 

পষরর্াপ পদ্ধষত এবাং 

উপািসূত্র 

সাযার

ণ 

র্িবয 

র্ানদ াষিত বীজ উৎপাষেত র্ানদ াষিত বীজ িািীদের 

র্াদে স্বল্প র্ূদলয/ষবনার্ূদলয ষবতরণ করা 

হয়। 

প্রকল্প/ কর্ মসূষির 

সহদর্াষগতায় ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন 

4.  ২.৫ লবণািতা, 

খরা এবাং 

জলর্গ্নতা সষহষু্ণ 

জাদতর ষিিার, 

ষভষি, ও 

র্ানদ াষিত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন 

ও ষবতরণ 

২.৫.১ প্রষতকূলতা 

সহনশীল জাদতর 

উৎপাষেত বীজ 

উপদকদন্দ্রর গদবিণা খার্াদর ও কৃিদকর 

র্াদঠ প্রষতকূলতা সহনশীল জাদতর বীজ 

উৎপােন করা হয়। 

ষবনা’র আওতাযীন ষবষভন্ন 

প্রকল্প/ কর্ মসূষির 

সহদর্াষগতায় ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় 

ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন 

 

২.৫.২ প্রষতকূলতা 

সহনশীল জাদতর 

ষবতরণকৃত বীজ 

উপদকদন্দ্রর গদবিণা খার্াদর ও কৃিদকর 

র্াদঠ উৎপাষেত প্রষতকূলতা সহনশীল 

জাদতর  বীজ িাষিদের র্াদে স্বল্প 

র্ূদলয/ষবনার্ূদলয ষবতরণ করা হয়। 

ষবনা’র আওতাযীন ষবষভন্ন 

প্রকল্প/ কর্ মসূষির 

সহদর্াষগতায় ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় 

ষবনা উপদকন্দ্র, 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন প্রষতদবেন 

 

5.  ২.৬ আথ ম-

সার্াদ্ধজক গদবিণা 

২.৬.১ ষনরূষপত 

প্রর্ুদ্ধিসর্ূদহর 

অথ মননষতক ষবদেিণ 

    

6.  ৩.২ উপদজলা 

এবাং ইউষনয়ন 

পর্ মাদয় র্াটি 

পরীক্ষার সুষবযাষে 

সম্প্রসারণ/িসদল

র critical limit 

ষনণ ময় 

৩.২.১ ষবদেষিত 

র্ৃষিকা ও সার নর্ুনা 

    

৭. ৩.৩ বজব সার, ৩.৩.১ জীবাণু সার নাইদিাদজন সাদরর ষবকল্প ষহদসদব ষবনা র্ৃষিকা ষবজ্ঞান ষবভাগ ষবনা উপদকন্দ্র,  
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ক্রষর্

ক 

নম্বর 

কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পােন 

সূিকসর্হূ 
ষববরণ বাস্তবায়নকারী ইউষনি 

পষরর্াপ পদ্ধষত এবাং 

উপািসূত্র 

সাযার

ণ 

র্িবয 

 সবুজ সার ও 

জীবাণু সাদরর 

বযবহার কৃিকদের 

ষনকি 

জনষপ্রয়করণ 

উৎপােন ও ষবতরণ কতৃমক উদ্ভাষবত জীবাণু সার কৃিদকর 

র্াদে স্বল্প র্দূলয ষবতরণ করা হয়। 

খাগড়াছষড় এর 

র্াষসক, বত্রর্াষসক, 

সাম্মাষসক ও বাষি মক 

প্রষতদবেন 
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সংয াজনী ৩  

কর্ িসম্পাদন লক্ষ্যর্াত্রা অজিযনর কক্ষ্যত্র র্াঠ প িাযের অনযানয কা িালযের র্নকি সুর্নর্দিষ্ট চার্েদা 

 

প্রষতষ্ঠাদনর 

নার্ 

সাংষেষ্ট 

কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পােন সূিক 

উি প্রষতষ্ঠাদনর ষনকি 

িাষহো/প্রতযাশা 
িাষহো/প্রতযাশার সর্ৌদ্ধিকতা 

প্রতযাশা পূরণ 

না হদল সম্ভাবয 

প্রভাব 

বাাংলাদেশ কৃষি 

গদবিণা 

কাউদ্ধিল 

কাষরগষর, 

আষথ মক এবাং 

র্ানব সম্পে 

উন্নয়দন 

সহায়তা 

কাষরগষর, আষথ মক এবাং 

র্ানব সম্পে উন্নয়দন 

সহায়তা প্রোন 

কাষরগষর, আষথ মক এবাং র্ানব 

সম্পে উন্নয়দন সহায়তা 

প্রদয়াজন  

জাতীয় কৃষি গদবিণা 

ষসদিদর্র প্রযান ষলয়াদজা 

অষিস ষহদসদব কাজ করা  

গদবিণা 

কার্ মক্রর্ বযহত 

হদব 

বাাংলাদেশ কৃষি 

উন্নয়ন 

কদপ মাদরশন 
ষিিার, ষভষি, 

প্রতযাষয়ত ও 

র্ানদ াষিত 

বীজ উৎপােন, 

প্রতযয়ন, 

সাংরক্ষণ এবাং 

ষবতরণ 

ষভষি ও প্রতযাষয়ত বীজ 

উৎপােন ও ষবতরদণর 

র্াযযদর্ জাত 

সম্প্রসারদণর সহায়তা 

করা  

ষবনা কতৃমক ষভষি ও প্রতযাষয়ত 

বীজ উৎপােন ও ষবতরদণর 

র্াযযদর্ জাত সম্প্রসারদণর 

সহায়তা প্রদয়াজন  

ষবএষিষসর র্যাদন্ডি অনসুাদর 

ষবনা কতৃমক উদ্ভাষবত জাদতর 

ষভষি ও প্রতযাষয়ত বীজ 

উৎপােন ও ষবতরণ করা 

সম্প্রসারণ 

কার্ মক্রর্ বযহত 

হদব  

বীজ প্রতযয়ন 

এদজদ্ধি 

ষিিার বীজ উৎপােন ষবনা কতৃমক উদ্ভাষবত নতুন 

জাত সর্ূদহর ষিিার বীজ 

উৎপােদন সক্ষদত্র পষরেশ মদনর 

র্াযযদর্ র্ান েন্ড প্রতযায়দন 

সহায়তা প্রদয়াজন 

ষিিার বীদজর গুণগত র্ান 

বজায় রাখা 

ষিিার বীদজর 

গুণগত র্ান 

হ্রাস সপদত 

পাদর  

কৃষি সম্প্রসারণ 

অষযেপ্তর 

কৃিদকর ষনকি 

উদ্ভাষবত জাত 

এবাং প্ররু্দ্ধি 

সম্প্রসারণ 

প্ররু্দ্ধি ও জাত হস্তাির জাত ও প্ররু্দ্ধি সর্ূহ 

সম্প্রসারদণ সহায়তা প্রদয়াজন 

ষবনা উদ্ভাষবত জাত ও প্ররু্দ্ধি 

সর্ূহ সম্প্রসারণ কার্ মক্রদর্ 

কৃষি সম্প্রসারণ অষযেপ্তদরর 

সহায়তা প্রোন 

জাত ও প্ররু্দ্ধি 

সর্ূহ 

সম্প্রসারণ  

বযহত হদত 
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পাদর। 

 

 


