
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনা উদকন্দ্র, যাংপুয 

 

এফাং 

 

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্ মকর্মা (গবৈষণা সর্ন্বয়ক), ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট এয ভদে 

স্বাক্ষবযত 

 

 

 

 

ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবি  

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯ 
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সূবিত্র 

 

বফফযণ পৃষ্ঠা 

উক্রভবণকা 

 

৩ 

কভ মম্পাদদনযাবফ মকবিত্র  

 

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 

  

াংদমাজনী১:ব্দাংদক্ষ(Acronyms) 

 

১০ 

াংদমাজনী২:কভ মম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং বযভা দ্ধবত  

 

১১ 

াংদমাজনী৩:কভ মম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজমদনয সক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/দপ্তয/ াংস্থায উয 

বনবমযীরতা 

 

১২ 
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উক্রভবণকা(Preamble) 

 

 

যকাবয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবদ্ধ,স্বচ্ছতা ও জফাফবদব সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ 

এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায বনবিতকযদণয ভােদভ রুকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনা উদকন্দ্র, যাংপুয 

 

এফাং 

 

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্ মকর্মা (গবৈষণা সর্ন্বয়ক), ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট এয 

ভদে ২০১৮ াদরয এবপ্রর 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, যাংপুয এয কভ মম্পাদদনয াবফ মক বিত্র 

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

 

াম্প্রবতক অজমন, িযাদরঞ্জ এফাং ববফষ্যৎ বযকল্পনা  

 

 াম্প্রবতক ফছয মূদয (৩ফছয) প্রধান অজমনমূ 

বফনা উদ্ভাবফত জাত ও প্রমৄবি মূ কৃলক ম মাদম ম্প্রাযদণয জন্য ১৮ টি ভাঠ বদফ, ৪০০ টি প্রদণী স্থান, ০৬ টি কৃলক 

প্রবক্ষণ ও ০১ টি কর্ মারায আদয়াজন কযা য় । বফনা উদ্ভাবফত ১৪ টি পদরয ৩৫ সভ.টন ভানম্মত ফীজ উৎাদন কযা ও 

িাবলদদয ভদে বফতযণ কযা য় মায ভদে ১০ সভ. টন প্রবতকূরতা নীর জাদতয ফীজ আদছ । ৫০০ জন কৃলক ও বডএই এয 

বফববন্ন স্তদযয কর্ মকর্মাবক প্রবক্ষণ সদওয়া য় । 
 

 ভস্যাএফাংিযাদরঞ্জমূ 

ক্রভফধ মভান জনাংখ্যা এফাং বদল্পান্নয়দনয িাদ কৃবল জবভ প্রাকৃবতক ম্পদও ক্রভহ্রাভান। এদত স্বল্প জবভদত অবধক 

উৎাদনীরতা অজমন কযা গদফলণায জন্য িযাদরঞ্জ। এছাড়া ফতমভান বযফবতমত জরফায়ুয প্রবাদফ েযা, জরাফদ্ধতা, জরভগ্নতা, 

ঠান্ডা, তা, সাকাভাকড়, সযাগফারাই নীর জাত ও প্রমৄবি উদ্ভাফন গদফলণায একটি ফড় িযাদরঞ্জ। গদফলণা কাম মক্রভদক 

বিারীকযদণয ভােদভ উচ্চপরনীর, প্রবতকূরতা বষ্ণু, স্বল্পদভয়াদী ও স্বল্প উকযণ বনব মযজাত এফাং িালাফাদ প্রমৄবিয 

উদ্ভাফন ও উন্নয়ন কযা অতীফ গুরুত্বপূণ ম। 
 

 ববফষ্যৎবযকল্পনা 

 দানাদায (ধান, গভ), ডার ও সতর জাতীয় দস্যয স্বল্পজীফনকার ও অবধক পরনীর উন্নত গুণাগুন ম্পন্ন এফাং প্রবতকূর 

বযদফ উদমাগী (েযা, ফন্যা এফাং তাভাত্রা) বফববন্ন পদরয জাত উদ্ভাফন, াদটয কভবরগবনন/অবধকদলুদরাজ ম্পন্ন উন্নত 

জাত উদ্ভাফন, উদ্যানতাবত্বক পদরয (টদভদটা, ভবযি, সফগুন, বিঁয়াজ ও রাউ) উন্নত জাত উদ্ভাফন, ফাদয়াদটকদনাদরাবজ বফলয়ক 

সভৌবরক গদফলণা কাম মক্রভ সজাযদায, ভাটি ক্ষয় বনণ ময় এফাং বনদযাদধ গদফলণা কাম মক্রভ বিারীকযা, দানাদায দস্যয জন্য 

জীফাণুাদযয গদফলণা সজাযদায কযা, ভাটি, াবন ও দস্যয ভদে কৃবল-যাায়বনক দাদথ ময (Agro-chemicals) 

অফবষ্াাং (Residue) বনরূণ, বফববন্ন পদরয প্রধান প্রধান সযাগ ও ক্ষবতকাযক সাকা-ভাকড় ব্যফস্থানায করাদকৌর 

উদ্ভাফন, পবরত গদফলণায ভােদভ জাত ও প্রমৄবিমূদয অঞ্চর বববিক উদমাবগতা বনরূণ এফাং বফনা প্রমৄবি ল্লীস্থান, 

প্রমৄবি মূদয আথ ম-াভাবজক গদফলণা ও অথ মননবতক প্রবাফ বনরূণ। 
 

২০১৮-১৯ অথ মফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ   

 ১৫০টি প্রদ মনী স্থান কযা এফাং ০৫টি ভাঠ বদফ কযা। 
 বফনা উদ্ভাবফত ১১টি পদরয ৪৫টি জাদতয ১০সভ. টন ভানদ াবলত ফীজ উৎাদন কযা মায ভদে ০৫সভ. টন প্রবতকুরতা নীর 

জাদতয ফীজ উৎাদন কযা এফাং কৃলদকয ভাদঝ বফতযন কযা। 
 কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয বনকট ০৫টি জাত স্তান্তয কযা। 
 ভাঠ সরদবদর কৃলদকয কাদছ ০৫টি জাত স্তান্তয কযা। 
 ২২৫জন কৃলক ও বডএই এয বফববন্ন স্তদযয কভ মকতমা ওকভ মিাযী সক প্রবক্ষণ সদয়া। 
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সকন ১: 

 

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

(Functions): 

 

১.১ রূকল্প(Vision): 

যভাণু বিয াবন্তপূণ ম ব্যফাদযয ভােদভ পদরয উন্নত জাত ও প্রমৄবি উদ্ভাফদন উৎকল মতা াধন। 
 

১.২ অববরক্ষয(Mission): 

যভাণু ও জীফ প্রমৄবি অন্যান্য করাদকৌর ব্যফায কদয উচ্চ পরনীর ও প্রবতকূর বযদফ উদমাগী পদরয উন্নত 

জাত ও প্রমৄবি উদ্ভাফদনয ভােদভ োদ্য উৎাদন বৃবদ্ধ ও পুবষ্ভান বনবিতকযণ এফাং কৃলদকয আথ ম-াভাবজক অফস্থায 

উন্নয়ন। 
 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ(Strategic Objectives) : 

১.৩.১ প্রবতষ্ঠাদনয সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

১. পদরয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃবদ্ধ 

২. উদ্ভাবফত ফীদজয জরবযতা ও যফযা বৃবদ্ধ 

৩. কৃবল ভূম্পদ ব্যফস্থানায  উন্নয়ন ও াংযক্ষণ 

৪. কভ ম ব্যফস্থানায় সাদাযীদত্বয উন্নয়ন 

 

১.৩.২ আফবশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

১. ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযন 

২. কভ ম বযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন 

৩. আবথ মক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪. জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ও তথ্য অবধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

 

১.৪ কাম মাফবর(Functions): 

১. বভউদটন দ্ধবতয াাদে পর উন্নয়ন 

২. জীফ প্রমৄবি দ্ধবতয াাদে পর উন্নয়ন 

৩. মৃবিকা ব্যফস্থানা ও জীফাণু ায উদ্ভাফন 

৪. সি ও াবন ব্যফস্থানা 

৫. ফারাই ব্যফস্থানা (সযাগ ও সাকাভাকড়) 

৬. পর উৎাদদন াযীযতাবিক গদফলণা 

৭. পর ব্যফস্থানা ও দযজবভন গদফলণা 

৮. প্রমৄবি স্তান্তয ও এয দযজবভন প্রবাফ বনরূন 

৯. উদ্যানতাবিক পর উন্নয়ন গদফলণা 

১০.আথ ম-াভাবজক উন্নয়ন গদফলণা 
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সকন২ 

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

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategi

c 

Objective

s) 

সকৌরগতউদে

সশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective

s) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিদকযভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃতঅজমন 
রক্ষযভাত্রা/বনণ মায়ক২০১৮-১৯ 

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

(Projectio

n) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২০-২১ 
২০১৬-১৭ 

*২০১৭-১৮ 

(ভাি ম২০১৮) 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ ি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’যদকৌরগত উদেশ্যমূ 

১। পদরয 

উৎাদন ও 

উৎাদনীরতা 

বৃবদ্ধ 

৬৫ ১.১ বফযী বযদফদ 

(রফণািতা, েযা এফাং 

জরভগ্নতা বষ্ণু, তা 

বষ্ণু ইতযাবদ) অববদমাজন 

ক্ষভ জাতও 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 বদফ/িালী র্ মা রী াংখ্যা ১৮ ৭ ৩ ৫ ৪ ৩ - - ৮ ১০ 

১.২.৪ আদয়াবজত সবভনায/ওয়াকম াংখ্যা           

১.২.৫ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয বনকট 

স্তান্তবযত জাত 

াংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৫ - - - - ৫ ৫ 

১.২.৬ কৃবল ম্প্রাযণ অবধদপ্তদযয বনকট 

স্তান্তবযত প্রমৄবি 

াংখ্যা    ১ - - - - ১ ১ 

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

১.২.৮ ভাঠ ম মাদয় স্তান্তবযত প্রমৄবি াংখ্যা           

১.৩ বনযাদ পর 

ব্যফস্থানা 

১.৩.১ আইবএভ ও আইবএভ প্রবক্ষণ াংখ্যা           

১.৪ ক্ষবতকাযক যাায়বনক 

দ্রব্য ব্যফায হ্রাদয জন্য 

প্রিাযণা 

১.৪.১ আদয়াবজত বা াংখ্যা           

১.৪.২ মুবদ্রত সািায/বরপদরট াংখ্যা           

২। উদ্ভাবফত 

ফীদজয 

জরবযতা ও 

যফযাবৃবদ্ধ 

১৫ ২.৪বিডায, বববি, 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 ১০.০ ৮.০ 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 ১০.০ ৮.০ ৫ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ ৬.০০ ৬.০০ 

২.৫ রফণািতা, েযা এফাং 

জরভগ্নতা বষ্ণু জাদতয 

বিডায, বববি 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) 

সকৌরগতউদে

সশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective

s) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিদকযভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃতঅজমন 
রক্ষযভাত্রা/বনণ মায়ক২০১৮-১৯ 

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

(Projectio

n) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projectio

n) 

২০২০-২১ 
২০১৬-১৭ 

*২০১৭-১৮ 

(ভাি ম২০১৮) 

অাধাযণ অবত উিভ উিভ ি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-াভাবজক গদফলণা ২.৬.১ বনরূবত প্রমৄবিমূদয অথ মননবতক 

বফদেলণ 

াংখ্যা           

৩। কৃবল ভূম্প 

দব্যফস্থানায 

উন্নয়ন ও 

াংযক্ষণ 

 ৩.১ উদজরা এফাং ইউবনয়ন 

ম মাদয় ভাটি যীক্ষায 

সুবফধাবদ ম্প্রাযণ/পদরয 

critical limit বনণ ময় 

৩.১.১ বফদেবলত মৃবিকা ও ায নমুনা াংখ্যা           

৩.২ বজফ ায, বুজ ায ও 

জীফাণুাদযয ব্যফায 

কৃলকদদয বনকট জনবপ্রয় 

কযণ 

৩.২.১ প্রববক্ষত কৃলক াংখ্যা 

(জন) 

          

৩.২.২ জীফাণু ায উৎাদন ও বফতযণ 

 

সকবজ           

৪। কভ ম 
ব্যফস্থানায় 

সাদাযীদত্বয 

উন্নয়ন 

 ৪.১ কাম মক্রভ বযফীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন 

৪.১.১ ফাস্তফাবয়ত এবডব’য অগ্রগবত %           

৪.১.২ ফাস্তফাবয়ত যাজস্ব ফাদজট ভূি 

কভ মসূবিয অগ্রগবত 

%           

৪.১.৩ কভ মকতমাদদয ভাঠ ম মাদয় বযদ মনকৃত 

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ফাদজট ভুি কাম মক্রভ 

াংখ্যা           

৪.২ ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা ৪.২.১ ছাড়ত্র প্রদাদনয বববিদত পূযণকৃত 

শূন্যদ 

%           

  ৪.২.২ দদান্নবত %           

  ৪.২.৩ প্রববক্ষত জনফর %           

  ৪.২.৪ প্রদানকৃত উচ্চবক্ষায ভদনানয়ন %           

* াভবয়ক 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিদকযভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/বনণ মায়ক২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অাধাযণ অবতউিভ উিভ িরবতভান িরবতভাদনযবন

সম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

১.৩.২বফনা’য আফবশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

ফাবল মক কভ মম্পাদন 

চুবি ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযন 

৬ ২০১৭-১৮ অথ ম ফছদযয েড়া ফাবল মক কভ মম্পাদন 

চুবিয মুল্যায়ন প্রবতদফদন দাবের 

মুল্যায়ন প্রবতদফদন দাবেরকৃত 
তাবযে ১ ২৪জুরাই, ২০১৮ 

২৯জুরাই, 

২০১৮ 

৩০জুরাই, 

২০১৮ 

৩১জুরাই, 

২০১৮ 

০১আগষ্, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯অথ ম ফছদযয ফাবল মক কভ মম্পাদন চুবিয 

অধ ম-ফাবল মক মুল্যায়ন প্রবতদফদন ঊর্ধ্মতন কর্তমদক্ষয 

বনকট দাবের 

মুল্যায়ন প্রবতদফদন দাবেরকৃত 

তাবযে ১ 
১৩জানুয়াবয, 

২০১৯ 

১৬জানুয়াবয, 

২০১৯ 

১৭জানুয়াবয, 

২০১৯ 

২০জানুয়াবয, 

২০১৯ 

২১জানুয়াবয, 

২০১৯ 

যকাবয কভ ম ম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধবত 

অন্যান্য বফলদয় কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয জন্য 

প্রবক্ষন আদয়াজন 

আদয়াবজত প্রবক্ষদণয ভয় 

জন ন্টা 
১ 

 
৬০ - - - - 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগতউদেদশ্যযভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিদকযভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষযভাত্রা/বনণ মায়ক২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অাধাযণ অবতউিভ উিভ িরবতভান িরবতভাদনযবন

সম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 

  

      

কাম মদ্ধবত, কভ ম 

বযদফ ও সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯ ই-পাইবরাং দ্ধবত ফাস্তফায়ন ই-পাইবরাং বদিদভ আদরাডকৃত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইবরাং নবথ বনষ্পবিকৃত* % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইদর ত্রজাযীকৃত** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও Small 

Improvement Project ফাস্তফায়ন 

নুযনতভ একটি উদ্ভাফনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফাবয়ত 

তাবযে ১ ৩১বডদম্বয, 

২০১৮ 

০৭জানুয়াবয, 

২০১৯ 

১৪জানুয়াবয, 

২০১৯ 

২১জানুয়াবয, 

২০১৯ 

২৮সপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

বটিদজন িাট মায অনুমায়ী সফা প্রদান ারনাগাদকৃত বটিদজন িাট মায অনুমায়ী সফা 

প্রদানকৃত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সফা গ্রীতাদদয ভতাভত বযফীক্ষণ ব্যফস্থািালুকৃত তাবযে ১ ৩১বডদম্বয, 

২০১৮ 

১৫জানুয়াবয, 

২০১৯ 

০৭সপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

১৭সপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

২৮সপব্রুয়াবয, 

২০১৯ 

অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন বনবদ মষ্ ভদয়য ভদে অববদমাগ বনস্পবিকৃত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

         

বআযএল শুরুয ২ ভা পূদফ ম         

         

         

 
        

        

আবথ মক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৩ 
অবডট আবি বনষ্পবি 

অবডট আবি বনষ্পবিকৃত %       

        

স্থাফয/অস্থাফয ম্পবিয ারনাগাদ তাবরকা প্রস্তুত 

কযা 

স্থাফয ম্পবিয ারনাগাদ তাবরকা তাবযে ১ 
০৩সেবুয়বয, 

২০১৯ 

১৭সেবুয়বয, 

২০১৯ 

২৮সেবুয়বয, 

২০১৯ 
২৮ভাি ম, ২০১৯ 

১৫এবপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পবিয ারনাগাদ তাবরকা তাবযে ১ 
০৩সেবুয়বয, 

২০১৯ 

১৭সেবুয়বয, 

২০১৯ 

২৮সেবুয়বয, 

২০১৯ 
২৮ভাি ম, ২০১৯ 

১৫এবপ্রর, 

২০১৯ 

ফাবল মক উন্নয়ন কভ মসূবি ফাস্তফায়ন ফাবল মক উন্নয়ন কভ মসূবি ফাস্তফাবয়ত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধািায 

সকৌর ও তথ্য 

অবধকায ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

২ জাতীয় শুদ্ধািায কভ মবযকল্পনা ও বযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রনয়ন 

জাতীয় শুদ্ধািায কভ মবযকল্পনা ও বযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রনীত 
তাবযে ১ ১৫জুরাই ৩১জুরাই - - - 

বযধ মাবযত ভদয়য ভদে বত্রভাবক প্রবতদফদন 

দাবের 

বযধ মাবযত ভদয়য ভদে বত্রভাবক প্রবতদফদন 

দাবেরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত %       
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আবভ , বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনা উদকন্দ্র, যাংপুয, ফাাংরাদদ  যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট এয 

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্ মকর্মা (গবৈষণা সর্ন্বয়ক) এয বনকট অঙ্গীকায কযবছ সম, এই চুবিদত ফবণ মত 

পরাপর অজমদন দিষ্ থাকফ। 
 

আবভ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্ মকর্মা (গবৈষণা সর্ন্বয়ক), ফাাংরাদদ  যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট 

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনা উদকন্দ্র, যাংপুয এয বনকট অঙ্গীকায কযবছ সম, এই চুবিদত ফবণ মত পরাপর 

অজমদন প্রদয়াজনীয় দমাবগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষবযত: 

 

 

                                                                                 ০৮/০৪/২০১৮ 

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, বফনাউদকন্দ্র, যাংপুয  তাবযে 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

০৮/০৪/২০১৮ 

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্ মকর্মা (গবৈষণা সর্ন্বয়ক) 

ফাাংরাদদ যভাণু কৃবল গদফলণা ইনবিটিউট 

 তাবযে 
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ(Acronyms) 

 

 

বফনা ফাাংরাদদযভাণুকৃবলগদফলণাইনবিটিউট 

বফএআযব ফাাংরাদদকৃবলগদফলণাকাউবির 

বডএই কৃবলম্প্রাযণঅবধদপ্তয 

বফএবডব ফাাংরাদদকৃবলউন্নয়নকদ মাদযন 

এবএ ফীজপ্রতযয়নএদজবি 
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াংদমাজনী-২: কভ মম্পাদনসূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযীভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থাএফাংবযভাদ্ধবতএযবফফযণ 

 

ক্রবভকন

ম্বয 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদনসূিকমূ বফফযণ ফাস্তফায়নকাযীইউবনট 

বযভাদ্ধবতএফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ

ভন্তব্য 

১.  ১.১বফববন্নপদরযউচ্চপর

নীরজাতওপ্রমৄবিউদ্ভাফন 

১.১.১ ভানম্মত যীক্ষণ 

স্থান 

বফনাউদকন্দ্র, 

যাংপুদযযবনজস্বগদফলণাএফাংফাাংরাদদযভাণুকৃবলগদফল

ণাইনবিটিউদটযপ্রধানকাোরদয়যিাবদাবববিকগদফলণা

স্থান। 

বফনা’যআওতাধীনবফববন্নযাজস্ব/প্রকল্প/ 

কভ মসূবিযদমাবগতায়বফনাউদকন্দ্র, 

যাংপুয 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 

 

২.  ১.২কৃলদকযবনকটউদ্ভাবফত

জাতএফাংপ্রমৄবিযম্প্রায

ণ 

১.২.১প্রববক্ষতকৃলক উদকদন্দ্রযভােদভকৃলকদদযপ্রবক্ষণদদওয়ায়। বফনা’যআওতাধীনবফববন্নযাজস্ব/প্রকল্প/ 

কভ মসূবিযদমাবগতায়বফনাউদকন্দ্র, 

যাংপুয 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 

 

১.২.২স্থাবতপ্রদ মনী বফনাকর্তমকউদ্ভাবফতজাতওপ্রমৄবিভাঠম মাদয়কৃলকদদযভা

সঝবফস্তাদযযরদক্ষযাধাযণজাতবববিকপ্রদ মনীস্থানকযা

য়। 

বফনা’যআওতাধীনবফববন্নযাজস্ব/প্রকল্প/ 

কভ মসূবিযদমাবগতায়বফনাউদকন্দ্র, 

যাংপুয 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 

 

১.২.৩ভাঠবদফ/িালীম মারী  বফনাকর্তমকউদ্ভাবফতবফববন্নপদরযিালদ্ধবতওএযম্প্রা

যদণযদকৌরবনধ মাযদণযরদক্ষযবফববন্নঅঞ্চদরভাঠবদফদয

আদয়াজনকযা 

বফনা’যআওতাধীনবফববন্নযাজস্ব/প্রকল্প/ 

কভ মসূবিযদমাবগতায়বফনাউদকন্দ্র, 

যাংপুয 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 

 

১.২.৪আদয়াবজতদবভনায/ও

য়াকম 

    

১.২.৫কৃবলম্প্রাযণঅবধদপ্তদযযবন

কটস্তান্তবযতজাত 

বফনাকর্তমকউদ্ভাবফতজাতমূম্প্রাযদণযরদক্ষযকৃবল

ম্প্রাযণঅবধদপ্তদযযবনকটস্তান্তযকযায়। 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুয কৃবলম্প্রাযণঅবধদপ্তদযযফাবল ম

কপ্রবতদফদন 

 

১.২.৬কৃবলম্প্রাযণঅবধদপ্তদয

যবনকটস্তান্তবযতপ্রমৄবি 

    

১.২.৭ভাঠম মাদয়স্তান্তবযতজাত বফনাকর্তমকউদ্ভাবফতজাতমূম্প্রাযদণযরদক্ষযভাঠম মা

সয়কৃলদকযবনকটস্তান্তযকযায়। 

বফনা’যআওতাধীনবফববন্নযাজস্ব/প্রকল্প/ 

কভ মসূবিযদমাবগতায়বফনাউদকন্দ্র, 

যাংপুয 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 

 

১.২.৮ভাঠম মাদয়স্তান্তবযতপ্রমৄ

বি 

    

৩.  ২.৪বিডায, বববি, 

প্রতযাবয়তওভানদ াবলতফী

জউৎাদন, প্রতযয়ন, 

২.৪.১উৎাবদতবিডাযফীজ     

২.৪.২উৎাবদতভানদ াবলতফী

জ 

উদকদন্দ্রযভােদভভানদ াবলতফীজউৎাদনকযায়। বফনা’যআওতাধীনবফববন্নযাজস্ব/প্রকল্প/ 

কভ মসূবিযদমাবগতায়বফনাউদকন্দ্র, 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

 



12 

 

ক্রবভকন

ম্বয 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদনসূিকমূ বফফযণ ফাস্তফায়নকাযীইউবনট 

বযভাদ্ধবতএফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ

ভন্তব্য 

াংযক্ষণএফাংবফতযণ যাংপুয াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 

২.৪.৩বফতযণকৃতবিডাযফীজ     

২.৪.৪বফতযণকৃতভানদ াবলতফী

জ 

উদকদন্দ্রযভােদভউৎাবদতভানদ াবলতফীজিালীদদযভা

সঝস্বল্পমূদল্য/বফনামূদল্যবফতযণকযায়। 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুয বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 

 

৪. ২.৫রফণািতা,েযাএফাংজ

রভগ্নতাবষ্ণুজাদতযবিডা

য, 

বববি,ওভানদ াবলতফীজউ

ৎাদন,প্রতযয়নওবফতযণ 

২.৫.১প্রবতকূরতানীরজা

সতযউৎাবদতফীজ 

উদকদন্দ্রযভােদভকৃলদকযভাদঠপ্রবতকূরতানীরজা

সতযফীজউৎাদনকযায়। 

বফনা’যআওতাধীনবফববন্নযাজস্ব/প্রকল্প/ 

কভ মসূবিযদমাবগতায়বফনাউদকন্দ্র, 

যাংপুয 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 

 

২.৫.২প্রবতকূরতানীরজা

সতযবফতযণকৃতফীজ 

উদকদন্দ্রযভােদভউৎাবদতপ্রবতকূরতানীরজাদতয

ফীজিাবলদদযভাদঝস্বল্পমূদল্য/বফনামূদল্যবফতযণকযায়। 

বফনাউদকন্দ্র,যাংপুয বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 

 

৫. ২.৬আথ ম-

াভাবজকগদফলণা 

২.৬.১বনরূবতপ্রমৄবিমূদযঅথ ম

বনবতকবফদেলণ 

    

৬.  ৩.২উদজরাএফাংইউবনয়ন

ম মাদয়ভাটিযীক্ষাযসুবফধা

বদম্প্রাযণ/পদরযcri

tical limitবনণ ময় 

৩.২.১বফদেবলতমৃবিকাওাযন

মুনা 

    

৭. 

 

৩.৩বজফায, 

বুজাযওজীফাণুাদযযব্য

ফাযকৃলকদদযবনকটজন

বপ্রয়কযণ 

৩.৩.১জীফাণুাযউৎাদনওবফ

তযণ 

নাইদিাদজনাদযযবফকল্পবদদফবফনাকর্তমকউদ্ভাবফতজীফা

ণুাযউৎাদনওকৃলদকযভাদঝস্বল্পমূদল্য/বফনামূদল্যবফতয

ণকযায়। 

বফনাউদকন্দ্র, যাংপুয বফনাউদকন্দ্র, যাংপুদযযভাবক, 

বত্রভাবক, 

াম্মাবকওফাবল মকপ্রবতদফদন 
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াংদমাজনী৩ :  অন্যভন্ত্রণারয়/বফবাগ/দপ্তয/াংস্থাযবনকটসুবনবদ মষ্কভ মম্পাদনিাবদামূ 

 

প্রবতষ্ঠাদনযনাভ াংবেষ্কাম মক্রভ কভ মম্পাদনসূিক উিপ্রবতষ্ঠাদনযবনকটিাবদা/প্রতযাা িাবদা/প্রতযাাযদমৌবিকতা প্রতযাাপূযণনাদরম্ভাব্যপ্রবাফ 

ফাাংরাদদযভাণুকৃবলগদফলণাইনবিটিউট, 

প্রধানকাোরয় 

কাবযগবয, 

আবথ মকএফাংভানফম্পদউন্নয়দনায়তা 

কাবযগবয, 

আবথ মকএফাংভানফম্পদউন্নয়দনায়তাপ্রদান 

কাবযগবয, 

আবথ মকএফাংভানফম্পদউন্নয়দনায়তাপ্রদয়াজন 

উদকন্দ্রমুদযপ্রধানবরয়াদজাঅবপবদদফকাজকযা গদফলণা, 

কৃলকপ্রবক্ষণএফাংজাতম্প্রাযণকাম মক্রভব্যতদফ 

কৃবলম্প্রাযণঅবধদপ্তয কৃলদকযবনকটউদ্ভাবফতজাতএফাংপ্রমৄবিম্প্রাযণ প্রমৄবিওজাতস্তান্তয জাতওপ্রমৄবিমূম্প্রাযদণায়তাপ্রদয়াজন বফনাউদ্ভাবফতজাতওপ্রমৄবিমূম্প্রাযণকাম মক্রদভকৃবলম্প্রাযণঅবধদপ্তদযযায়তাপ্রদান জাতওপ্রমৄবিমূম্প্রাযণব্যতদতাদয। 
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