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উক্রভষণকা (Preamble) 

 
 

যকাষয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাষতষ্ঠাষনক দক্ষতা বৃষদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফষদষ সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ 

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

 
 

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা, ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট উদকন্দ্র , সুনাভগঞ্জ 

 
এফাং 

 
মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ মকতমা (গদফলণা ভন্বয়ক), ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট , ভয়ভনষাং এয ভদে 

২০১৮ াদরয এষপ্রর ভাদয ৮ তাষযদে এই  ফাষল মক কভ মম্পাদন চুষি স্বাক্ষষযত র।  

 
 
 

এই চুষিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ষনম্নষরষেত ষফলয়মূদ ম্মত দরন : 
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ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট (ষফনা) উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয কভ মম্পাদদনয াষফ মক ষিত্র 
(Overview of the Performance of BINA Substation, Sunamganj) 

 

াম্প্রষতক অজমন, িযাদরঞ্জ এফাং বষফষ্যৎ ষযকল্পনা  
 

 াম্প্রষতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ 

 যভাণু ষিয াষিপূণ ম ব্যফাদযয ভােদভ উদ্ভাষফত নতুন নতুন  জাত ও প্রমৄষি ভাঠ h©vসয় ম্প্রাযণ, ষফনা প্রধান অষপদয 

ষফষবন্ন গদফলণা ষফবাগ সথদক স্থাষত যীক্ষণ ব্যফস্থানা, নতুন নতুন  জাত ও প্রমৄষি উদ্ভাফদন যীক্ষণ স্থান, প্রজনন ও 

ভানদ াষলত ফীজ উৎাদন কযাই অত্র উদকদন্দ্রয মূর উদেশ্য। ষফগত ৩ ফছদয ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ কর্তমক ০৯ টি যীক্ষণ 
স্থান কযা দয়দছ। সিলেট সিভালের ০৪ টি সজরায় ষফদল কদয  সুনাভগঞ্জ সজরায  ১১ টি উদজরায় ষফনা উদ্ভাষফত পদরয 

জাতগুষরয ২৮৫ টি ব্লক প্রদ মনী স্থান কযা দয়দছ। কৃলক, উকাযী কৃষল কভ মকতমা, শ্রষভক ষভদর ৩৬০ জনদক প্রষক্ষণ সদয়া 

দয়দছ। কৃলদকয ভাদঝ ষফতযদণয উদেদশ্য প্রায় ৫,৫০০ সকষজ ভানদ াষলত ফীজ উৎাদন কযা দয়দছ। 

 
 ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ 

 ক্রভফধ মভান জনাংখ্যা এফাং ষদল্পান্নয়দনয িাদ কৃষল জষভ প্রাকৃষতক ম্পদ ও ক্রভহ্রাভান। এদত স্বল্প জষভদত অষধক 

উৎাদনীরতা অজমন কযা গদফলণায জন্য িযাদরঞ্জ।ফতমভান ষযফষতমত জরফায়ুয প্রবাদফ েযা, জরাফদ্ধতা, জরভগ্নতা, ঠান্ডা, 

তা, সাকাভাকড়, সযাগফারাই নীর জাত ও প্রমৄষি উদ্ভাফন গদফলণায একটি ফড় িযাদরঞ্জ। এছাড়া সুনাভগঞ্জ সজরায় ষতত 

দড় থাকা ষফার এরাকা িাদলয আওতায় আনা,আকষিক ফন্যায ক্ষয় ক্ষষত কাটিদয় পর উৎাদন ও একটি িযাদরঞ্জ। 

অঞ্চরষবষিক গদফলণা কাম মক্রভদক ষিারীকযদণয ভােদভ উচ্চপরনীর, প্রষতকূরতা ষষ্ণু,স্বল্প সভয়াদী ও স্বল্প উকযণ 

ষনব ময জাত এফাং িালাফাদ প্রমৄষিয উদ্ভাফন ও উন্নয়ন কযা অতীফ গুরুত্বপূণ ম। 

 
 বষফষ্যৎ ষযকল্পনা 

 যভাণু ষিয াষিপূণ ম ব্যফাদযয ভােদভ  স্বল্প জীফনকার ও অষধক পরনীর উন্নত গুণাগুন ম্পন্ন এফাং প্রষতকূর ষযদফ 
উদমাগী (েযা, ফন্যা এফাং তাভাত্রা) পদরয নতুন নতুন  জাত ও প্রমৄষি উদ্ভাফন, ষতত দড় থাকা ষফার এরাকা িাদলয 

আওতায় আনা,পষরত গদফলণায ভােদভ জাত ও প্রমৄষিমূদয অঞ্চরষবষিক উদমাষগতা ষনরূণ এফাং ষফনা প্রমৄষি ল্লী স্থান 
এফাং কৃলদকয ভাদঝ ষফতযদণয জন্য প্রজনন এিংভানদ াষলত ফীজ উৎাদন কযা।  

 

২০১৮-১৯ অথ মফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ  

 ষফনা উদ্ভাষফত ষফষবন্ন পদরয ৫ টি জাদতয ৪ সভ.টন ও প্রষতকূরতা নীর জাদতয ১ সভ.টন ভানদ াষলত ফীজ উৎাদন কযা।  

 সিলেট সিভাে সিলেষ কলর সুনামেঞ্জ  সজরায ১১ টি উদজরায় ষফনা উদ্ভাষফত জাত ও প্রমৄষিমূদয ১৫০ টি ব্লক ও যীক্ষামূরক 

প্রদ মনী স্থান কযা।  

 ২২৫ জন কৃলক, ষডএই, ষফএষডষ ও এনষজও এয ষফষবন্ন স্তদযয কভ মকতমা ও কভ মিাযীদক প্রষক্ষণ সদয়া।  

 ষফনা উদ্ভাষফত পদরয ষফষবন্ন জাত ম্প্রাযদণয রদক্ষয ৫ টি ভাঠষদফ ও ৩ টি প্রষক্ষণ আদয়াজন কযা। 

 



5 

 

 সকন ১: 

 
রূকল্প (Vision), অষবরক্ষয noissiM() , সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives)  এফাং কাম মাফষর 
(Functions): 
 
১.১ রূকল্প (Vision):  

যভাণু ষিয াষিপূণ ম ব্যফাদযয ভােদভ পদরয উন্নত জাত ও প্রমৄষি উদ্ভাফদন উৎকল মতা াধন।  

 
১.২ অষবরক্ষয (Mission): 
যভাণু ও জীফপ্রমৄষি অন্যান্য করাদকৌর ব্যফায কদয উচ্চপরনীর ও প্রষতকূর ষযদফ উদমাগী পদরয উন্নত জাত 

ও প্রমৄষি উদ্ভাফদনয ভােদভ োদ্য উৎাদন বৃষদ্ধ ও পুষষ্টভান ষনষিতকযণ এফাং কৃলদকয আথ ম-াভাষজক অফস্থায উন্নয়ন।  

 
১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) :  

১.৩.১ প্রষতষ্ঠাদনয সকৌরগত উদেশ্যমূ:  

১. পদরয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃষদ্ধ 

২. উদ্ভাষফত ফীদজয জরবযতা ও যফযা বৃষদ্ধ 

৩. কৃষল ভূম্পদ ব্যফস্থানায  উন্নয়ন ও াংযক্ষণ 

৪. কভ ম ব্যফস্থানায় সাদাযীদত্বয উন্নয়ন 

 
১.৩.২ আফষশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

১. দক্ষতায দে ফাষল মক কভ মম্পাদন চুষি ফাস্তফায়ন 

২. কাম মদ্ধষত ও সফায ভাদনান্নয়ন 

৩. আষথ মক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪. দক্ষতা ও বনষতকতায উন্নয়ন 

৫. তথ্য অষধকায ও স্বপ্রদণাষদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

 
১.৪ কাম মাফষর (Functions): 

১. ষভউদটন দ্ধষতয াাদে পর উন্নয়ন  

২. জীফ প্রমৄষি দ্ধষতয াাদে পর উন্নয়ন  

৩. মৃষিকা ব্যফস্থানা ও জীফাণু ায উদ্ভাফন 

৪. সি ও াষন ব্যফস্থানা 

৫. ফারাই ব্যফস্থানা (সযাগ ও সাকাভাকড়) 

৬. পর উৎাদদন াযীযতাষিক গদফলণা 

৭. পর ব্যফস্থানা ও দযজষভন গদফলণা 

৮. প্রমৄষি স্তািয ও এয দযজষভন প্রবাফ ষনরূন 

৯. উদ্যানতাষিক পর উন্নয়ন গদফলণা 

১০.আথ ম-াভাষজক উন্নয়ন গদফলণা 
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সকন ২ 
সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাষধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

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) 

প্রকৃত অজমন 
রক্ষযভাত্রা/ষনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

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

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১৬-১৭ 
* ২০১৭-১৮ 
(ভাি ম ২০১৮) 

অাধাযণ অষত উিভ উিভ িরষত ভান 
িরষত ভাদনয 

ষনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

১.৩.১ উদকদন্দ্রয সকৌরগত উদেশ্যমূ 
১। পদরয 

উৎাদন ও 

উৎাদনীরতা 

বৃষদ্ধ 

৬১ ১.১ বফযী ষযদফদ (রফণািতা, 

েযা এফাং জরভগ্নতাষষ্ণু, তা 
ষষ্ণু ইতযাষদ) অষবদমাজন 
ক্ষভ জাত ও প্রমৄষি ষফষবন্ন 
পদরয উচ্চপরনীর জাত ও 

প্রমৄষি উদ্ভাফন 

১.১.১ অফমুিকৃত উদ্ভাষফত জাত াংখ্যা           

১.১.২ ষনফষিত জাত াংখ্যা           

১.১.৩ উদ্ভাষফত প্রমৄষি  াংখ্যা           

১.১.৪ স্থাষত ভানম্মত যীক্ষণ  ২          

১.২ কৃলদকয ষনকট উদ্ভাষফত জাত 
এফাং প্রমৄষিয ম্প্রাযণ 

১.২.১ প্রষষক্ষত কৃলক াংখ্যা (জন) ১২   ২২৫       

১.২.২ স্থাষত প্রদ মনী াংখ্যা   ১২   ১৫০       

১.২.৩ ভাঠ ষদফ/িালী ম মাৃ রী াংখ্যা   ১০   ৫       

১.২.৪  আদয়াষজত সষভনায/ ওয়াকম  াংখ্যা            

১.২.৫ কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তদযয ষনকট 

স্তািষযত জাত  

াংখ্যা ১০   ৫       

১.২.৬ কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তদযয ষনকট 

স্তািষযত  প্রমৄষি 

াংখ্যা ২          

১.২.৭ ভাঠ ম মাদয় স্তািষযত জাত  াংখ্যা ১০   ৫       

১.২.৮ ভাঠ ম মাদয় স্তািষযত প্রমৄষি াংখ্যা ২          

১.৩ ষনযাদ পর ব্যফস্থানা ১.৩.১ আইষএভ ও আইষএভ প্রষক্ষণ াংখ্যা             

১.৪ ক্ষষতকাযক যাায়ষনক দ্রব্য 
ব্যফায হ্রাদয জন্য প্রিাযণা 

১.৪.১ আদয়াষজত বা াংখ্যা  ৫   ১       

১.৪.২ মুষদ্রত সািায/ষরপদরট াংখ্যা             
২। উদ্ভাষফত 
ফীদজয 

জরবযতা ও 

যফযা বৃষদ্ধ 

৯ ২.৪ ষিডায, ষবষি, প্রতযাষয়ত ও 

ভানদ াষলত ফীজ উৎাদন, 

প্রতযয়ন, াংযক্ষণ এফাং ষফতযণ 

২.৪.১ উৎাষদত ষিডায ফীজ সভষিক টন           

২.৪.২ উৎাষদত ভানদ াষলত ফীজ সভষিক টন ৬   ৪       

২.৪.৩ ষফতযণকৃত ষিডায ফীজ সভষিক টন           

২.৪.৪ ষফতযণকৃত ভানদ াষলত ফীজ  সভষিক টন ২   ৪       

২.৫ রফণািতা, েযা এফাং 

জরভগ্নতা ষষ্ণু জাদতয ষিডায, 
ষবষি, ও ভানদ াষলত ফীজ 
উৎাদন, প্রতযয়ন ও ষফতযণ  

২.৫.১ প্রষতকূরতা নীর জাদতয 
উৎাষদত ফীজ 

সভষিক টন ৫   ১       

২.৫.২ প্রষতকূরতা নীর জাদতয 
ষফতযণকৃত ফীজ 

সভষিক টন ২   ১       

* াভষয়ক 
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ষফবাগ/সজরা/উদজরা h©vসয়য কাh©vরদয়য আফষশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ, ২০১৮-১৯ 

(সভাট নম্বয- ২০) 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

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/ষনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

 
অাধাযণ 

(Excellent) 
১০০% 

অষত উিভ 

(Very good) 
৯০% 

উিভ 

(Good) 
৮০% 

িরষত ভান 

(fair) 
৭০% 

িরষত ভাদনয ষনদম্ন 

(Poor) 
৬০% 

ফাষল মক কভ মম্পাদন 
চুষি ফাস্তফায়ন 
সজাযদাযকযণ 

৩ ২০১৭-১৮ অথ ম ফছদযয ফাষল মক কভ মম্পাদন চুষিয 
মূল্যায়ন প্রষতদফদন দাষের 

মূল্যায়ন প্রষতদফদন দাষেরকৃত 
তাষযে ১ 

২৪ জুরাই, 
২০১৮ 

২৯ জুরাই, 
২০১৮ 

৩০ জুরাই, 
২০১৮ 

৩১ জুরাই, 
২০১৮ 

১ আগষ্ট, 
২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ ম ফছদযয ফাষল মক কভ মম্পাদন চুষিয 
অধ ম-ফাষল মক মূল্যায়ন প্রষতদফদন উর্ধ্মতন কর্তমদক্ষয 
ষনকট দাষের  

মূল্যায়ন প্রষতদফদন দাষেরকৃত 
তাষযে ১ 

১৩ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

১৬ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

১৭ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

২০ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

২১ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

যকাযী কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধষত অন্যান্য 

ষফলদয় কভ মকতমা/কভ মিাযীদদয জন্য প্রষক্ষণ 
আদয়াজন 

আদয়াষজত প্রষক্ষদণয ভয় 

জন ন্টা ১ ৬০ - - - - 

কাম মদ্ধষত, 
কভ মষযদফ ও 
সফায ভাদনান্নয়ন 

৯ ই-পাইষরাং দ্ধষত ফাস্তফায়ন ফ্রন্ট সডদেয ভােদভ গৃীত ডাক ই-পাইষরাং ষদিদভ 
আদরাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

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

ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 
ফাস্তফায়ন 

নূন্যতভ একটি উদ্ভাফনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 
ফাস্তফাষয়ত 

তাষযে ১ 
৩১ ষডদম্বয, 
২০১৮ 

৭ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

১৪ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

২১ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

২৮ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

ষটিদজন িাট মায ফাস্তফায়ন ারনাগাদকৃত ষটিদজন িাট মায অনুমায়ী প্রদি সফা % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 
সফাগ্রীতাদদয ভতাভত ষযফীক্ষণ ব্যফস্থা িালুকৃত 

তাষযে ১ 
৩১ ষডদম্বয, 
২০১৮ 

১৫ জানুয়াযী, 
২০১৯ 

৭ সপব্রুয়াযী, 
২০১৯ 

১৭ সপব্রুয়াযী, 
২০১৯ 

২৮ সপব্রুয়াযী, 
২০১৯ 

অষবদমাগ প্রষতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন ষনষদ মষ্ট ভদয়য ভদে অষবদমাগ ষনস্পষিকৃত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

ষআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ম াংষিষ্ট কভ মিাযীয 
ষআযএর ও ছুটি নগদায়নত্র জাষয ষনষিতকযণ 

ষআযএর আদদ জাষযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
ছুটি নগদায়নত্র জাষযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আষথ মক ও ম্পদ 
ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৫ 
অষডট আষি ষনষ্পষি কামক্রদভয উন্নয়ন 

িডীট জফাফ সপ্রষযত 
 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অষডট আষি ষনষ্পষিকৃ% % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পষিয ারনাগাদ তাষরকা 
প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পষিয তাষরকা ারনাগাদকৃত  তাষযে ১ 
৩ সপব্রুয়াযী, 
২০১৯ 

১৭ সপব্রুয়াযী, 
২০১৯ 

২৮ সপব্রুয়াযী, 
২০১৯ 

২৮ ভাি ম, 
২০১৯ 

১৫ এষপ্রর, ২০১৯ 

অস্থাফয ম্পষিয তাষরকা ারনাগাদকৃত  তাষযে ১ ৩ সপব্রুয়াযী, 
২০১৯ 

১৭ সপব্রুয়াযী, 
২০১৯ 

২৮ সপব্রুয়াযী, 
২০১৯ 

২৮ ভাি ম, 
২০১৯ 

১৫ এষপ্রর, ২০১৯ 

ফাষল মক উন্নয়ন কভ মসূিী ফাস্তফায়ন 
ফাষল মক উন্নয়ন কভ মসূিী ফাস্তফাষয়ত 
 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধািায 
সকৌর ও তথ্য 

৩ জাতীয় শুদ্ধািায কভ মষযকল্পনা ও ষযফীক্ষণ 
কাঠাদভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধািায কভ মষযকল্পনা ও ষযফীক্ষণ কাঠাদভা 
প্রণীত 

তাষযে ১ 
১৫ জুরাই, 
২০১৯ 

৩১ জুরাই, ২০১৯ - - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

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/ষনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

 
অাধাযণ 

(Excellent) 
১০০% 

অষত উিভ 

(Very good) 
৯০% 

উিভ 

(Good) 
৮০% 

িরষত ভান 

(fair) 
৭০% 

িরষত ভাদনয ষনদম্ন 

(Poor) 
৬০% 

অষধকায ফাস্তফায়ন 
সজাযদাযকযণ 

ষনধ মাষযত ভয়ীভায ভদে বত্রভাষক ষযফীক্ষণ 
প্রষতদফদন দাষের 

ষনধ মাষযত ভয়ীভায ভদে বত্রভাষক ষযফীক্ষণ 
প্রষতদফদন দাষেরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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আষভ, বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা , ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট উদকন্দ্র , সুনাভগঞ্জ, 

ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট , ভয়ভনষাং এয মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ মকতমা (গদফলণা 

ভন্বয়ক) এয ষনকট অেীকায কযষছ সম , এই চুষিদত ফষণ মত পরাপর অজমদন দিষ্ট থাকফ। 

 
আষভ, মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ মকতমা (গদফলণা ভন্বয়ক ), ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট , 

ভয়ভনষাং, ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউ  উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমায  

ষনকট অেীকায কযষছ সম , এই চুষিদত ফষণ মত পরাপর অজমদন প্রদয়াজনীয় দমাষগতা প্রদান কযফ।   

 
 
স্বাক্ষষযত: 

 
 
 

                                                                             ০৮/০৪/২০১৮                                                                         

বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা,  

ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট উদকন্দ্র , সুনাভগঞ্জ 

 তাষযে 

 
 
 
 

                      

  

 

 

 

 

০৮/০৪/২০১৮ 

মুখ্য বফজ্ঞাষনক কভ মকতমা (গদফলণা ভন্বয়ক) 

ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট , ভয়ভনষাং  

 তাষযে 
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াংদমাজনী-১ 

 
ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 
 
ষফনা ফাাংরাদদ যভাণু কৃষল গদফলণা ইনষিটিউট 

ষফএআযষ ফাাংরাদদ কৃষল গদফলণা কাউষির 

ষডএই কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তয 

ষফএষডষ ফাাংরাদদ কৃষল উন্নয়ন কদ মাদযন 

এষএ ফীজ প্রতযয়ন এদজষি  
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াংদমাজনী-২: কভ মম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়মূ এফাং ষযভা দ্ধষত এয ষফফযণ 
 

ক্রষভক 

নম্বয 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিকমূ ষফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউষনট 

ষযভা দ্ধষত এফাং 
উািসূত্র 

াধাযণ 

ভিব্য 

1.  ১.১ ষফষবন্ন পদরয 
উচ্চপরনীর জাত  ও 

প্রমৄষি উদ্ভাফন 

১.১.১ অফমুিকৃত উদ্ভাষফত জাত     

১.১.২ ষনফষিত জাত 

১.১.৩ উদ্ভাষফত প্রমৄষি     

2.  ১.২ কৃলদকয ষনকট 
উদ্ভাষফত জাত এফাং 

প্রমৄষিয ম্প্রাযণ 

১.২.১ প্রষষক্ষত কৃলক উদকদন্দ্রয ভােদভ কৃলকদদয প্রষক্ষণ সদওয়া য়। ষফনা’য আওতাধীন ষফষবন্ন প্রকল্প / 

কভ মসূষিয দমাষগতায় ষফনা উদকন্দ্র , 

সুনাভগঞ্জ  

ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয ভাষক, 

বত্রভাষক, াম্মাষক ও ফাষল মক প্রষতদফদন 

 

১.২.২ স্থাষত প্রদ মনী ষফনা কর্তমক উদ্ভাষফত জাত ও প্রমৄষি ভাঠ ম মাদয় 

কৃলকদদয ভাদঝ ষফস্তাদযয রদক্ষয াধাযণ জাত 

ষবষিক প্রদ মনী স্থান কযা য়। 

ষফনা’য আওতাধীন ষফষবন্ন প্রকল্প / কভ মসূষিয 

দমাষগতায় ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ 
ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয ভাষক, 

বত্রভাষক, াম্মাষক ও ফাষল মক প্রষতদফদন 

 

১.২.৩ ভাঠ ষদফ/িালী ম মারী ষফনা কর্তমক উদ্ভাষফত জাত ও প্রমৄষি ভাঠ ম মাদয় 

কৃলকদদয ভাদঝ ষফস্তাদযয রদক্ষয ভাঠ ষদফদয 

আদয়াজন কযা য়। 

ষফনা’য আওতাধীন ষফষবন্ন প্রকল্প / কভ মসূষিয 

দমাষগতায় ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ 
ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয ভাষক, 

বত্রভাষক, াম্মাষক ও ফাষল মক প্রষতদফদন 

 

১.২.৪  আদয়াষজত সষভনায/ 
ওয়াকম 

    

১.২.৫ কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তদযয 

ষনকট স্তািষযত জাত 
ষফনা কর্তমক উদ্ভাষফত জাতমূ ম্প্রাযদণয রদক্ষয 

কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তদযয ষনকট স্তািয কযা 

য়। 

ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তদযয ফাষল মক 

প্রষতদফদন 
 

১.২.৬ কৃষল ম্প্রাযণ 

অষধদপ্তদযয ষনকট স্তািষযত  

প্রমৄষি 

ষফনা কর্তমক উদ্ভাষফত প্রমৄষিমূ ম্প্রাযদণয 

রদক্ষয কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তদযয ষনকট স্তািয 

কযা য়।  

ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ কৃষল ম্প্রাযণ অষধদপ্তদযয ফাষল মক 

প্রষতদফদন 
 

১.২.৭ ভাঠ ম মাদয় স্তািষযত জাত  ষফনা কর্তমক উদ্ভাষফত জাতমূ ম্প্রাযদণয রদক্ষয 

ভাঠ ম মাদয় কৃলদকয ষনকট স্তািয কযা য়।  
ষফনা উদকন্দ্র , সুনাভগঞ্জ ও ম্প্রাযণ 

ষফবাগ 
ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয ভাষক, 

বত্রভাষক, াম্মাষক ও ফাষল মক প্রষতদফদন 
 

১.২.৮ ভাঠ ম মাদয় স্তািষযত 
প্রমৄষি 

ষফনা কর্তমক উদ্ভাষফত প্রমৄষিমূ ম্প্রাযদণয 

রদক্ষয ভাঠ ম মাদয় কৃলদকয ষনকট স্তািয কযা য়।  
ষফনা উদকন্দ্র , সুনাভগঞ্জ ও ম্প্রাযণ 

ষফবাগ 
ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয ভাষক, 

বত্রভাষক, াম্মাষক ও ফাষল মক প্রষতদফদন 

 

3.  ২.৪ ষিডায, ষবষি, 
প্রতযাষয়ত ও ভানদ াষলত 

ফীজ উৎাদন, প্রতযয়ন, 
াংযক্ষণ এফাং ষফতযণ 

২.৪.১ উৎাষদত ষিডায ফীজ     

২.৪.২  উৎাষদত ভানদ াষলত 
ফীজ 

উদকদন্দ্রয গদফলণা োভায ও কৃলদকয ভাদঠ 

ভানদ াষলত ফীজ উৎাদন কযা য়।  
ষফনা’য আওতাধীন ষফষবন্ন প্রকল্প / কভ মসূষিয 

দমাষগতায় ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ 
ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয ভাষক, 

বত্রভাষক, াম্মাষক ও ফাষল মক প্রষতদফদন 

 

২.৪.৩ ষফতযণকৃত ষিডায ফীজ     

২.৪.৪ ষফতযণকৃত ভানদ াষলত 
ফীজ 

উদকদন্দ্রয গদফলণা োভায মূদ উৎাষদত 

ভানদ াষলত ফীজ িালীদদয ভাদঝ স্বল্প 

মূদল্য/ষফনামূদল্য ষফতযণ কযা য়। 

ষফনা’য আওতাধীন ষফষবন্ন প্রকল্প / কভ মসূষিয 

দমাষগতায় ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ 
ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয ভাষক, 

বত্রভাষক, াম্মাষক ও ফাষল মক প্রষতদফদন 

 

4.  ২.৫ রফণািতা, েযা ২.৫.১ প্রষতকূরতা নীর উদকদন্দ্রয গদফলণা োভাদয ও কৃলদকয ভাদঠ ষফনা’য আওতাধীন ষফষবন্ন প্রকল্প / কভ মসূষিয ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয ভাষক,  
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ক্রষভক 

নম্বয 
কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিকমূ ষফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউষনট 

ষযভা দ্ধষত এফাং 
উািসূত্র 

াধাযণ 

ভিব্য 
এফাং জরভগ্নতা ষষ্ণু 

জাদতয ষিডায, ষবষি, ও 

ভানদ াষলত ফীজ 

উৎাদন, প্রতযয়ন ও 
ষফতযণ 

জাদতয উৎাষদত ফীজ প্রষতকূরতা নীর জাদতয ফীজ উৎাদন কযা 

য়। 
দমাষগতায় ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ বত্রভাষক, াম্মাষক ও ফাষল মক প্রষতদফদন 

২.৫.২ প্রষতকূরতা নীর 
জাদতয ষফতযণকৃত ফীজ 

উদকদন্দ্রয গদফলণা োভাদয ও কৃলদকয ভাদঠ 

উৎাষদত প্রষতকূরতা নীর জাদতয  ফীজ 

িাষলদদয ভাদঝ স্বল্প মূদল্য /ষফনামূদল্য ষফতযণ কযা 
য়। 

ষফনা’য আওতাধীন ষফষবন্ন প্রকল্প / কভ মসূষিয 

দমাষগতায় ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ 
ষফনা উদকন্দ্র, সুনাভগঞ্জ এয ভাষক, 

বত্রভাষক, াম্মাষক ও ফাষল মক প্রষতদফদন 
প্রষতদফদন 
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াংদমাজনী ৩  
কভ মম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজমদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম মাসয়য অন্যান্য কাম মারদয়য ষনকট সুষনষদ মষ্ট িাষদা 

 

প্রষতষ্ঠাদনয নাভ াংষিষ্ট কাম মক্রভ কভ মম্পাদন সূিক উি প্রষতষ্ঠাদনয ষনকট িাষদা/প্রতযাা িাষদা/প্রতযাায সমৌষিকতা 
প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ফাাংরাদদ কৃষল 

গদফলণা কাউষির 
কাষযগষয, আষথ মক 
এফাং ভানফ ম্পদ 
উন্নয়দন ায়তা 

কাষযগষয, আষথ মক এফাং ভানফ 
ম্পদ উন্নয়দন ায়তা প্রদান 

কাষযগষয, আষথ মক এফাং ভানফ ম্পদ 
উন্নয়দন ায়তা প্রদয়াজন  

জাতীয় কৃষল গদফলণা ষদিদভয প্রধান 
ষরয়াদজা অষপ ষদদফ কাজ কযা  

গদফলণা কাম মক্রভ 
ব্যত দফ 

ফাাংরাদদ কৃষল 
উন্নয়ন কদ মাদযন 

ষিডায, ষবষি, 
প্রতযাষয়ত ও 

ভানদ াষলত ফীজ 

উৎাদন, প্রতযয়ন, 
াংযক্ষণ এফাং 

ষফতযণ 

ষবষি ও প্রতযাষয়ত ফীজ উৎাদন 
ও ষফতযদণয ভােদভ জাত 
ম্প্রাযদণয ায়তা কযা  

ষফনা কর্তমক ষবষি ও প্রতযাষয়ত ফীজ 
উৎাদন ও ষফতযদণয ভােদভ জাত 
ম্প্রাযদণয ায়তা প্রদয়াজন  

ষফএষডষয ম্যাদন্ডট অনুাদয ষফনা কর্তমক 
উদ্ভাষফত জাদতয ষবষি ও প্রতযাষয়ত ফীজ 
উৎাদন ও ষফতযণ কযা 

ম্প্রাযণ কাম মক্রভ 
ব্যত দফ  

ফীজ প্রতযয়ন এদজষি ষিডায ফীজ উৎাদন ষফনা কর্তমক উদ্ভাষফত নতুন জাত মূদয 
ষিডায ফীজ উৎাদদন সক্ষদত্র ষযদ মদনয 
ভােদভ ভান দন্ড প্রতযায়দন ায়তা 
প্রদয়াজন 

ষিডায ফীদজয গুণগত ভান ফজায় যাো ষিডায ফীদজয গুণগত 
ভান হ্রা সদত াদয  

কৃষল ম্প্রাযণ 
অষধদপ্তয 

কৃলদকয ষনকট 
উদ্ভাষফত জাত এফাং 
প্রমৄষি ম্প্রাযণ 

প্রমৄষি ও জাত স্তািয জাত ও প্রমৄষি মূ ম্প্রাযদণ ায়তা 
প্রদয়াজন 

ষফনা উদ্ভাষফত জাত ও প্রমৄষি মূ 
ম্প্রাযণ কাম মক্রদভ কৃষল ম্প্রাযণ 
অষধদপ্তদযয ায়তা প্রদান 

জাত ও প্রমৄষি মূ 
ম্প্রাযণ  ব্যত 

দত াদয। 

 
 


