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উক্রভক্তিকা (Preamble)
যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ
এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায ক্তনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প 2021 এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয
রযচারক (প্রান ও অথ থ), ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনরিটিউট
এফাং
ভারযচারক, ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনরিটিউট এয ভদে 201৮ াদরয Ryb ভাদয 20 তারযদে
এই ফারল থক কভথম্পাদন ভদঝাতা চুরি স্বাক্ষরযত র।

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন:

3

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনরিটিউদটয কভথম্পাদদনয ারফ থক রচত্র
(Overview of the Performance of Bangladesh Jute Research Institute)

াম্প্ররতক অজথন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা
‡ াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজথনমূ
াট ও াট জাতীয় আঁ পদরয কৃরল এফাং কারযগযী গদফলণায ভােদভ ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনরিটিউট (রফদজআযআই)
উচ্চ পরনীর াট ও াট জাতীয় আঁ পদরয জাত উদ্ভাফন, অন্যান্য কৃরল প্রমৄরি উদ্ভাফন এফাং ফহুমুেী াটজাত ণ্য উদ্ভাফন
কদয। রফগত রতন ফছদয াট ও াট জাতীয় আঁ পদরয মভাট 5টি (মদী াদটয 2টি, ম ালা াটটয 1টি, মভস্তায 1টি এফাং
মকনাটপয 1টি) উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফন কযা দয়দছ। াট ক্তফলয়ক মভৌক্তরক ও পক্তর গটফলিা প্রকল্প কর্তৃক াট ও াটটয
কান্ড িা মযামগয জন্য দায়ী ছত্রাক ম্যাটক্রাপক্তভনা মপক্তওক্তরনা এয ক্তজটনাভ থ্য উটমািন কযা টয়টছ। উটমাক্তি ক্তজটনাভ
টথ্যয আন্তজৃাক্ত ক মভধাস্বত্ত্ব ংযক্ষটিয ক্তনক্তভত্ত ক্তফক্তবন্ন মদট মভাট 7টি আদফদন কযা টয়টছ। ইট াভটে ইউটযাট- 3টি,
আটভক্তযকায়- 5টি, দক্তক্ষি আক্তিকায়- 7টি, অদেররয়ায়- 3টি এফাং ভারদয়রয়ায়- 1টি আদফদন চূড়ান্তবাদফ গৃরত দয়দছ এফাং
ফাকীগুদরা প্রররকউদনয রফরবন্ন ম থাদয় যদয়দছ। াট াংক্রান্ত রফরবন্ন কৃরল প্রমৄরি ম্প্রায সণয জন্য 4,700 জন াটচালী,
800 জন ম্প্রাযণ কভী এফাং 500 জন ম্প্রাযণ কভথকতথাদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। রযফন সযটিাং প্রমৄরি জনরপ্রয়
কযায জন্য কৃলকদদয ভাদঝ স্বউদযাদগ এফাং কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদযয ায়তায় 33,000 জুট রযফনায রফনামূদে রফতযণ
কযা দয়দছ। রফগত রতন ফছদয রফএরির সক এফাং চালী ম থাদয় মথাক্রদভ 4,500 সকরজ প্রজনন এফাং ১ 35 টন ভানদ ারলত
ফীজ উৎাদন কদয যফযা কযা দয়দছ। প্রাকৃরতক যাং দ্বাযা াট ও াটজাত দ্রব্য যরঞ্জতকযণ প্রমৄরি উদ্ভাফন কযা দয়দছ।
াদটয াদথ অন্যান্য কৃরত্রভ ও প্রাকৃরতক আঁদয াংরভশ্রদন উন্নতভাদনয সুতা ও উচ্চমূে াংদমারজত ন্য ততযী কযা দয়দছ।
জাতীয় ম থাদয় রফদজআযআই এয রক্রয় অাংগ্রদণ াদটয ম্যাদেটযী প্যাদকরজাং আইন ততযী ও ফাস্তফারয়ত দয়দছ।
‡ ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ
সদদয ক্রভফধ থভান জনাংখ্যায চারদা পূযদণয জন্য াদটয জরভ অন্যান্য প্ররতদমাগী পর উৎাদদনয জন্য সছদড় রদদত দচ্ছ
এফাং াট চাল ক্রভান্বদয় অনুফ থয ও প্রারন্তক জরভদত স্থানান্তরযত দচ্ছ। এছাড়া তফরিক জরফায়ু রযফতথদনয প্রবাদফ তাভাত্রা বৃরদ্ধ
াদচ্ছ, ফন্যা, েযা ইতযারদয প্রাদুবথাফ সদো রদদচ্ছ এফাং াট চদনয জন্য প্রদয়াজনীয় ারনয অবাফ রযররক্ষত দচ্ছ। াদটয
ন্যায্যমূে প্রারপ্ত এফাং রররথদনয রফকল্প রদদফ দণ্যয সভাড়কীকযদণয উদমাগী াট দণ্যয ব্যফায রনরিত কযা প্রদয়াজন।
এফ রফদফচনায় রযফতথনীর জরফায়ু ও ক্তযটফটয দে োোওয়াদনায উদমাগী স্বল্প জীফনকার ও রফরবন্ন প্ররতকুরতা
নীর াট ও াট জাতীয় পদরয জাত উদ্ভাফন, ারন স্বল্প এরাকা উদমাগী স্বল্প ভদয় াট চন প্রদ্ধরত উদ্ভাফন, ভয়
ভদতা াট ফীজ যফযা কযা, াদটয ব্যফায বৃরদ্ধয জন্য ফহুমূেী াট জাত ণ্য উদ্ভাফন এফাং জনরপ্রয়কযণ াট গদফলণা
ইনরিটিউদটয প্রধান চযাদরঞ্জ।
‡ বরফষ্যৎ রযকল্পনা
প্রচররত ও জীফ প্রমৄরি

ব্যফাটয ভােটভ রফদল কদয সজদনাভ রদকাদয়রসাং (সতালা াট, সদী াট এফাং

Macrophomina phaseolina ছত্রাক) এয পরাপর ব্যফাদযয ভােদভ স্বল্প জীফনকারম্পন্ন, রফরবন্ন ফাদয়াটিক (সযাগ

জীফানু ও সাকা ভাকড়) এফাং এফাদয়াটিক (স্বল্প তাভাত্রা, েযা , রফনাি া ইতযারদ) সে নীর াট ও াট জাতীয় আঁ
পদরয উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফন কযা, াদটয সজদনাভ তথ্য রফলদয় আন্তজথারতক সভধাত্ত্ব অজথন, াওয়ায রযফণায
মটেয
উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ এফাং অনুজীফ রনবথয স্বল্প ভদয় াট চন প্রমৄরি উদ্ভাফন, াদটয উৎাদন ব্যয় হ্রা কযা এফাং গদফলণা ও
কৃলদকয ভাদে পরদনয াথ থকয করভদয় উৎাদন বৃরদ্ধ কযা, প্রচররত ও ফহুমূেী াট জাত দণ্যয ভান উন্নয়ন পূফ থক উৎাদন
েযচ হ্রা কযা। াট ও তুরা অন্যান্য প্রাকৃরতক ও কৃরত্রভ আঁদয াংরভশ্রদন সুতা এফাং ফহুমূেী াট জাত ণ্য উদ্ভাফন কযা,
জুট ফাদয়াকম্পরজট, ফাদয়াাল্প , জুট-ক্তজও মটক্সটাইর ইতযারদ ফহুমূেী াট ণ্য উদ্ভাফন কযায কাম থক্রভ রফদজআযআই এয
বরফষ্যত রযকল্পনায় অন্তর্ভথি কযা দয়দছ।
২০১8-১9 অথ থফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজথনমূ
 মদী, ম ালা ও মভস্তা প্রক্ত টিয একটি কদয সভাট 1টি উচ্চপরনীর জাত উদ্ভাফন এফাং াট াংক্রান্ত ০7টি উন্নত কৃরল ও
রল্প প্রমৄরি উদ্ভাফন;
 আধুরনক াদটয জাত ম্প্রাযণ ও প্রমৄরি স্তান্তদযয জন্য 2000 জন কৃলক ও 200 জন ম্প্রাযণ কভী এফং 200 জন
কভথক াৃ টক প্ররক্ষণ প্রদান, াট রফলয়ক 10টি সরভনায/ওয়াকথ আদয়াজন;
 গদফলণা প্ররতদফদন, ফারল থক গদফলণা কভথসূচী, জান থার, রনউজদরটায ও ররপদরট  ১০টি প্রকানা মুদ্রণ ও প্রকা এফাং ইকৃরল তথ্য ারবথ কাম থক্রভ ম্প্রাযণ ;
 াট ফীজ উৎাদন ও রফণদনয জন্য রফএরির ও অন্যান্য সফযকাযী াংস্থাদক ১,৫০০ সকরজ প্রজনন ফীজ উৎাদন ও
যফযা এফাং
 কৃলক ম থাদয় 7টন ভান স ারলত াট ফীজ উৎাদন ও রফতযণ।
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সকন 1
রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয )noissiM(, সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic objectives) এফাং
কাম থাফরর (Functions)
১.১ রূকল্প (Vision):
াদটয গদফলণা ও উন্নয়দন উৎকল থ অজথন।

১.২ অরবরক্ষয (Mission):
াদটয কৃরল ও কারযগযী প্রমৄরি উদ্ভাফন ও স্তান্তদযয ভােদভ কৃলক ও াংরিষ্ট উকাযদবাগীদদয উাজথন বৃরদ্ধ, দারযদ্রZvi
হ্রা, আথ থ-াভারজক অফস্থায উন্নয়ন এফাং রযদফ যক্ষা।

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives):
১.৩.১ cÖwZôv‡bi ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n
১. াট ও াট জাতীয় পদরয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃরদ্ধ
২. কৃরল উকযদণয জরবযতা ও যফযা বৃরদ্ধ
3. াদটয ব্যফায বৃরদ্ধয রদক্ষয ফহুমূেী াটজাত ণ্য উদ্ভাফন ও উন্নয়ন
4. াট এফং তুরায ও অন্যান্য প্রাকৃক্ত ক আঁটয ংক্তভশ্রটি ফহুমূেী াটজাত সটক্সটাইর ণ্য উদ্ভাফন ও উন্নয়ন
5. Kg©e¨e¯’vcbvয় †ckv`vwi‡Z¡i Dbœqb

১.৪ প্রধান কাম থাফরর (Functions)
১. প্রচররত ও জীফ প্রমৄরি রফদল কদয সজদনাভ রদকাদয়রসাং তথ্য ব্যফায কদয গদফলণায ভােদভ াট ও াট জাতীয়
আঁ পদরয রফরবন্ন প্ররতকূরতা নীর এফাং চারদা রবরিক গুনাফরী মৃদ্ধ উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফন।
2. রফরবন্ন অঞ্চররবরিক াট ও াট জাতীয় আঁ পদরয উৎাদন ও প্ররক্রয়াকযণ প্রমৄরি উদ্ভাফন।
৩. সদদয ফীদজয াটরত দূরযকযদণয জন্য াট ও াট জাতীয় আঁ পদরয প্রজনন ফীজ ও টিএরএ উৎাদন ও
রফতযণ।
৪. সদদ াদটয অবযন্তযীণ চারদা এফাং যপ্তানী বৃরদ্ধয জন্য প্রচররত াট দণ্যয ভান উন্নয়ন এফাং নতুন নতুন ফহুমুেী াট
ণ্য উদ্ভাফন।
৫. কৃলক এফাং াট ণ্য উৎাদনকাযীদদয রনকট াদটয নতুন উদ্ভারফত জাত, কৃরল প্রমৄরি ও রল্প প্রমৄরি স্তান্তদযয জন্য প্ররক্ষন, ভাে
রদফ, সরভনায, রদম্পারজয়াভ, পরাপর প্রদথণী। ইতথারদ
৬. রফদজআযআই এয ফারল থক গদফলণা প্ররতদফদন, গদফলণা কভথসূরচ, ভদনাগ্রাপ, রনউজ সরটায, ররপদরট, বুকদরট এফাং
গদফলণা াংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররতদফদন মূদ্রণ ও প্রকা।
৭. রফদজআযআই এয অবযন্তযীন ভানফ ম্পদ উন্নয়ন।
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সকন 2
সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম থক্রভ, কভথম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ
সকৌরগত
উদেশ্য
(Strategi
c
Objective
s)

1। কভথ
ব্যফস্থানায
সাদাযী
সেয উন্নয়ন

সকৌরগত
উদেদশ্যয
ভান

কাম থক্রভ
(Activities
)

(Weight
of
Strategi
c
Objectiv
es)

1.১
কাম থক্রভ
যীরফক্ষন ও
মূোয়ন
80

কভথম্পাদন
সূচক
(Performance
Indicators)

1.১.১ অনুরষ্ঠত এরিরয
ম থাদরাচনা বা
1.১.২ অনুরষ্ঠত যাজস্ব
ফাদজটভুি কভথসূরচয
ম থাদরাচনা বা
1.১.৩ উন্নয়ন ও
অনুন্নয়ন ফাদজটভুি
কাম থক্রদভয বা
আদয়াজন
1.২.১ শূণ্য দদ রনদয়াগ
1.২.২ দদান্নরত

1.২ ভানফ
ম্পদ
ব্যফস্থানা
* সাময়িক অজথন (মার্ চ ম থন্ত)

একক
(Unit)

কভথম্পাদন
সূচদকয ভান
Weight of
Performa
nce
Indicators

রক্ষযভাত্রা/রনণ থায়ক ২০১8-১9
2018-19)

প্রকৃত অজথন

Target /Criteria Value for FY

201617

অাধাযণ

অরত
উিভ

উিভ

চররত ভান

চররত
ভাদনয
রনদম্ন

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

201718*

প্রদক্ষণ

প্রদক্ষণ

(Projecti
on)

(Projectio
n)

২০১9-20

২০20-21

%

15

99.5

100

100

99

98

97

96

100

100

াংখ্যা

১5

-

10

12

11

10

9

8

12

12

াংখ্যা

১5

-

10

12

11

10

9

8

12

12

%
%

20
১5

-

80
80

80
80

75
75

70
70

65
65

60
60

90
90

90
90
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দপ্তয/ংস্থায অফশ্যিক ককৌরগত উদ্দেিমূ
(কভাট ভান-২০)

করাভ-১

করাভ-২

করাভ-৩

ককৌরগত উদ্দেি
(Strategic
Objectives)

ককৌরগত
উদ্দেদ্দিয ভান
(Weight of
Strategic
Objectives)

কাম যক্রভ
(Activities)

দক্ষ্তায দ্দে ফাশ্যল যক
কভযম্পাদন চুশ্যি
ফাস্তফায়ন

দক্ষ্তা ও ত্রনশ্যতকতায
উন্নয়ন

তথ্য শ্যধকায ও
স্বিদ্দণাশ্যদত তথ্য িকা
ফাস্তফায়ন

কাম যদ্ধশ্যত ও কফায
ভাদ্দনান্নয়ন

৬

৩

২

৫

করাভ-৪
কভযম্পাদন সুচক
(Performance Indicator)

করাভ-৫

একক
(Unit)

২০১৮-১৯ থ যফছদ্দযয খড়া ফাশ্যল যক কভযম্পাদন চুশ্যি
শ্যনধ যাশ্যযত ভয়ীভায ভদ্দে খড়া চুশ্যি
তাশ্যযখ
দাশ্যখর
ভন্ত্রণারয়/শ্যফবাদ্দগ দাশ্যখরকৃত
ভাঠম যাদ্দয়য কাম যারয়মূদ্দয দ্দে ২০১৮-১৯
শ্যনধ যাশ্যযত ভয়ীভায ভদ্দে চুশ্যি স্বাক্ষ্শ্যযত
তাশ্যযখ
থ যফছদ্দযয ফাশ্যল যক কভযম্পাদন চুশ্যি স্বাক্ষ্য
২০১৭-১৮ থ যফছদ্দযয ফাশ্যল যক কভযম্পাদন চুশ্যিয
শ্যনধ যাশ্যযত তাশ্যযদ্দখ মূল্যায়ন িশ্যতদ্দফদন দাশ্যখরকৃত
ংখ্যা
মূল্যায়ন িশ্যতদ্দফদন দাশ্যখর
২০১৮-১৯ থ যফছদ্দযয ফাশ্যল যক কভযম্পাদন চুশ্যি
ত্রত্রভাশ্যক িশ্যতদ্দফদন দাশ্যখরকৃত
ংখ্যা
ফাস্তফায়ন শ্যযফীক্ষ্ণ
২০১৮-১৯ থ যফছদ্দযয ফাশ্যল যক কভযম্পাদন চুশ্যিয
শ্যনধ যাশ্যযত তাশ্যযদ্দখ ধ যফাশ্যল যক মূল্যায়ন িশ্যতদ্দফদন
তাশ্যযখ
ধ যফাশ্যল যক মূল্যায়ন িশ্যতদ্দফদন দাশ্যখর
দাশ্যখরকৃত
ফাশ্যল যক কভযম্পাদন চুশ্যিয দ্দে ংশ্যিষ্ট কভযকতযাদ্দদয
ত্রফদ্দদশ্যক িশ্যক্ষ্দ্দণ কিশ্যযত কভযকতযা
ংখ্যা
িদ্দণাদনা িদান
যকাশ্যয কভযম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত িশ্যক্ষ্ণ
শ্যফশ্যবন্ন শ্যফলদ্দয় কভযকতযা/কভযচাযীদ্দদয জন্য িশ্যক্ষ্ণ
িশ্যক্ষ্দ্দণয ভয়
জন /ঘণ্টা
অদ্দয়াজন
২০১৮-১৯ থ যফছদ্দযয শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন
কভযশ্যযকল্পনা এফং ফাস্তফায়ন শ্যযফীক্ষ্ণ কাঠাদ্দভা
তাশ্যযখ
িণীত ও দাশ্যখরকৃত
জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর ফাস্তফায়ন

কভযম্পাদন
সূচদ্দকয ভান
াধাযণ
(Weight
(Excellent)
of
PI)
১০০%

করাভ-৬
রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৮-১৯
(Target Value -২০১৮-১৯)
শ্যত উত্তভ
উত্তভ
চরশ্যত ভান
(Very
(Good)
(Fair)
Good)
৯০%
৮০%
৭০%

চরশ্যতভাদ্দনয শ্যনদ্দে
(Poor)
৬০%

১

১৯ এশ্যির

২২ এশ্যির

২৪ এশ্যির

২৫ এশ্যির

২৬ এশ্যির

১

১৫-২০ জুন

-

-

-

-

১

১৪ জুরাআ

১৭ জুরাআ

১৮ জুরাআ

১৯ জুরাআ

২০ জুরাআ

১

৪

৩

২

-

-

১

২২ জানুয়াশ্যয

২৩ জানুয়াশ্যয

২৪ জানুয়াশ্যয

২৫ জানুয়াশ্যয

২৬ জানুয়াশ্যয

১

১

-

-

-

-

১

৪০

৩৫

৩০

২৫

২০

১৫ জুরাআ

৩১ জুরাআ

-

-

-

৪

৩

২

-

-

-

-

১

শ্যনধ যাশ্যযত ভয়ীভায ভদ্দে ত্রত্রভাশ্যক শ্যযফীক্ষ্ণ
িশ্যতদ্দফদন দাশ্যখরকৃত

ংখ্যা

১

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ

%

১

ফাশ্যল যক িশ্যতদ্দফদন িণয়ন ও িকা
আ-পাআশ্যরং দ্ধশ্যত িফতযন
শ্যঅযএর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য ংশ্যিষ্ট কভযচাযীয
শ্যঅযএর, ছুটি নগদায়ন ও কনন ভঞ্জুশ্যযত্র যুগৎ
জাশ্যয শ্যনশ্যিতকযণ

ফাশ্যল যক িশ্যতদ্দফদন ওদ্দয়ফাআদ্দট িকাশ্যত
য
দপ্তয/ংস্থায় আ-পাআশ্যরং দ্ধশ্যত িফশ্যতত
শ্যঅযএর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য ংশ্যিষ্ট কভযচাযীয
শ্যঅযএর, ছুটি নগদায়ন ও কনন ভঞ্জুশ্যযত্র
যুগৎ জাশ্যযকৃত
দপ্তয/ংস্থায কভদ্দক্ষ্ একটি নরাআন কফা
চালুকৃত
দপ্তয/ংস্থায কভদ্দক্ষ্ ০৩টি কফািশ্যক্রয়া
জীকৃত
শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত শ্যবদ্দমাগ

তাশ্যযখ
তাশ্যযখ

১
১

১৫ দ্দটাফয
২৮ কপব্রুয়াশ্যয

২৯ দ্দটাফয
৩০ ভাচ য

১৫ নদ্দবম্বয
৩০ এশ্যির

৩০ নদ্দবম্বয
৩১ কভ

১৫ শ্যডদ্দম্বয
২৯ জুন

%

১

১০০

৯০

৮০

-

-

তাশ্যযখ

১

৩১ শ্যডদ্দম্বয

৩১ জানুয়াশ্যয

২৮ কপব্রুয়াশ্যয

-

-

তাশ্যযখ

১

৩১ শ্যডদ্দম্বয

৩১ জানুয়াশ্যয

২৮ কপব্রুয়াশ্যয

-

-

%

১

৯০

৮০

৭০

৬০

৫০

কফা িশ্যক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন
শ্যবদ্দমাগ িশ্যতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন
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িশ্যত ভাদ্দয ১ভ িশ্যত ভাদ্দয ২ভ িশ্যত ভাদ্দয ৩য়
প্তা
প্তা
প্তা

করাভ-১

করাভ-২

ককৌরগত উদ্দেি
(Strategic
Objectives)

ককৌরগত
উদ্দেদ্দিয ভান
(Weight of
Strategic
Objectives)

করাভ-৩

কাম যক্রভ
(Activities)

অশ্যথ যক ব্যফস্থানায
উন্নয়ন

৩

১

কভযম্পাদন সুচক
(Performance Indicator)

কফা িতযাী এফং দযণাথীদ্দদয জন্য টয়দ্দরট
দ্দক্ষ্াগায (শ্যধযঃযভ ৎড়ড়) এয ব্যফস্থা কযা
কফায ভান ম্পদ্দকয কফাগ্রীতাদ্দদয ভতাভত
শ্যযফীক্ষ্দ্দণয ব্যফস্থা চালু কযা

শ্যনধ যাশ্যযত ভয়ীভায ভদ্দে শ্যপ বফন ও
অশ্যেণা শ্যযচ্ছন্ন
শ্যনধ যাশ্যযত ভয়ীভায ভদ্দে কফা িতযাী এফং
দযণাথীদ্দদয জন্য টয়দ্দরট দ্দক্ষ্াগায চালুকৃত
কফায ভান ম্পদ্দকয কফাগ্রীতাদ্দদয ভতাভত
শ্যযফীক্ষ্দ্দণয ব্যফস্থা চালুকৃত

শ্যডট অশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত কাম যক্রদ্দভয উন্নয়ন

ফছদ্দয শ্যডট অশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত

শ্যপ বফন ও অশ্যেনা শ্যযচ্ছন্ন যাখা
কভযশ্যযদ্দফ উন্নয়ন

করাভ-৪
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করাভ-৫

একক
(Unit)

কভযম্পাদন
সূচদ্দকয ভান
াধাযণ
(Weight
(Excellent)
of
PI)
১০০%

করাভ-৬
রক্ষ্যভাত্রায ভান -২০১৮-১৯
(Target Value -২০১৮-১৯)
শ্যত উত্তভ
উত্তভ
চরশ্যত ভান
(Very
(Good)
(Fair)
Good)
৯০%
৮০%
৭০%

চরশ্যতভাদ্দনয শ্যনদ্দে
(Poor)
৬০%

তাশ্যযখ

১

৩০ নদ্দবম্বয

৩১ শ্যডদ্দম্বয

৩১ জানুয়াশ্যয

-

-

তাশ্যযখ

১

৩০ নদ্দবম্বয

৩১ শ্যডদ্দম্বয

৩১ জানুয়াশ্যয

-

-

তাশ্যযখ

১

৩০ নদ্দবম্বয

৩১ শ্যডদ্দম্বয

৩১ জানুয়াশ্যয

-

-

%

১

৫০

৪৫

৪০

৩৫

৩০
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াংদমাজনী- ১
ব্দাংদক্ষ (Acronyms)
রফদজআযআই :
রিএই
:
রফএরির
:
রফএআযর :
এরএ
:
রফদজএভর :
রফএরআযআই :

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনরিটিউট
কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয
ফাাংরাদদ কৃরল উন্নয়ন কদথাদযন
ফাাংরাদদ কৃরল গদফলণা কাউরসর
ফীজ প্রতযয়ন এদজসী
ফাাংরাদদ জুট রভর কদথাদযন
ফাাংরাদদ প্রাণীম্পদ গদফলণা ইনরিটিউট
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াংদমাজনী ২
কভথম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ
ক্র:
নাং
1

কাম থক্রভ
কাম থক্রভ রযফীক্ষণ ও মূোয়ন

2

3

4
5

ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা

কভথম্পাদন
সূচকমূ
অনুরষ্ঠত এরিরয
ম থাদরাচনা বা

রফফযণ

ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট/প্রকল্প

রফদজআযআই-এ চরভান এরির কাম থক্রভ
মূদয অগ্রগরত

রফদজআযআই প্রান

রযভা দ্ধরত এফাং
উািসূত্র
প্রারনক প্ররতদফদন মূ

অনুরষ্ঠত যাজস্ব
ফাদজটভুি কভথসূরচয
ম থাদরাচনা বা
উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন
ফাদজটভুি
কাম থক্রদভয বা
আদয়াজন
শূন্য দদ রনদয়াগ

যাজস্ব ফাদজটভুি কভথসূরচয
রদক্ষয আদয়ারজত বা

অগ্রগরতয রফদজআযআই প্রান

প্রারনক প্ররতদফদন মূ

দদান্নরত

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ফাদজটভুি কাম থক্রদভয
অগ্রগরতয রদক্ষয আদয়ারজত বা

রফদজআযআই প্রান

প্রারনক প্ররতদফদন মূ

রফদজআযআই-এয শূন্য দ মূদ রনদয়াগ

রফদজআযআই প্রান

প্রারনক প্ররতদফদন

রফদজআযআই-এয শূন্য দ মূদ দদান্নরত

রফদজআযআই প্রান

প্রারনক প্ররতদফদন
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াধাযণ
ভন্তব্য

াংদমাজনী 3
অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায ..................... রনকট সুরনরদ থষ্ট কভথম্পাদন চারদামূ
প্ররতষ্ঠাদনয নাভ

াংরিষ্ট কাম থক্রভ

ফাাংরাদদ কৃরল
গদফলণা কাউরসর

াট ও াট জাতীয় উদ্ভারফত জাত/প্রমৄরি
পদরয উচ্চ পরনীর
জাত, প্রমৄরি ও ণ্য
উদ্ভাফন

কৃরল ম্প্রাযণ
অরধদপ্তয

উদ্ভারফত জাত ও প্রমৄরি প্রররক্ষত ব্যরি/কৃলক
ম্প্রাযণ

কভথম্পাদন সূচক

কৃরল ম্প্রাযণ
অরধদপ্তদযয রনকট
স্তান্তরযত জাত
কৃরল ম্প্রাযণ
অরধদপ্তদযয রনকট
স্তান্তরযত প্রমৄরি
গদফলণা প্ররতষ্ঠান
কর্তথক প্রররক্ষত
ম্প্রাযণ
কভথকতথা/কভী

উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট
চারদা/প্রতযাা
গদফলণা ভঞ্জুযী দত তরফর
ায়তা, গদফলণা কা ম থক্রভ প্রণয়দন
যাভথ প্রদান এফাং গদফলণা কাম থক্রভ
অনুদভাদন কযা।
াট চালী প্ররক্ষণ প্রদাদনয জন্য
এরাকা রবরিক চালী রনফ থাচদন
ায়তা প্রদান
রফদজআযআই উদ্ভারফত জাত ও
প্রমৄরি কৃলক ম থাদয় ম্প্রাযদণয
জন্য কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদযয
ায়তা

উদ্ভারফত াট ও াট জাতীয় পদরয
উচ্চপরনীর জাত ও উন্নত প্রমৄরি
মূ ম্প্রাযণ কভথকতথা/কভীদদয
টিওটি প্ররক্ষণ প্রদাদনয জন্য
ম্প্রাযণ কভথকতথা ভদনানয়ন
প্রদানপূফ থক প্ররক্ষণ সপ্রযণ
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চারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা
জাতীয় কৃরল গদফলণা রদিভ এয এদক্স ফরি
রদদফ গদফলণা কা ম থক্রভ প্রণয়দন যাভথ প্রদান
কযদত াদয, গদফলণা ভঞ্জুযী ায়তা প্রদান কযদত
াদয এফাং গৃীত গদফলণা কাম থক্রভ অনুদভাদন রদদত
াদয।
যকাযী কৃরল ম্প্রাযণ াংস্থা রাদফ সমদতু
কৃলকদদয প্রাথরভক তথ্য রফযভান এফাং কৃলদকয
াদথ যারয কাজ কদয রফধায় প্ররক্ষদণয জন্য
চালী রনফ থাচদন ায়তা প্রদান কযদত াদয।
গদফলণায় উদ্ভারফত পদরয জাত এফাং প্রমৄরি
ত্মাভত্মদযয কাম থক্রভ কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয
কদয থাদক রফধায় াদটয উচ্চপরনীর জাত এফাং
কৃলক ম থাদয় ম্প্রাযদণ ায়তা প্রদান কযদত
াদয।
কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদয কভথকতথাযা সমদতু
কৃলকদদয রনকট উদ্ভারফত কৃরল প্রমৄরি এফাং
উন্নতজাত ম্প্রাযদণ যারয কাজ কদয থাদক,
সদতু ম্প্রাযণ কভথকতথাদদয টিওটি প্ররক্ষনণ
প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কভথকতথা ভদনানয়ন প্রদান কযদত
াদয।

প্রতযাা পূযণ না দর
ম্ভাব্য প্রবাফ
গদফলণা কা ম থক্রভ
প্রণয়দন অসুরফধা দত
াদয।
মথামথ কৃলক রনফ থাচন
ম্ভফ নাও দত াদয
এফাং প্রমৄরি স্তান্তয
ফাধাগ্রস্থ দত াদয
গদফলণায় উদ্ভারফত
উচ্চপরনীর জাত ও
প্রমৄরি স্তান্তয
ফাধাগ্রস্থ দত াদয

প্রমৄরি স্তান্তয
ফাধাগ্রস্থ দত াদয

ফাাংরাদদ কৃরল
ব্রীিায, রবরি, প্রতযারয়ত ও রফতযণকৃত রব্রিায ফীজ
উন্নয়ন কদথাদযন ভানদ ারলত ফীজ উৎাদন,
প্রতযয়ন, াংযক্ষণ ও
রফতযণ
ফীজ প্রতযয়ন
এদজসী

াট ও াট জাতীয়
পদরয উচ্চ পরনীর
জাত, প্রমৄরি ও ণ্য
উদ্ভাফন

রফদজআযআই কর্তথক প্রদানকৃত রব্রিায
ফীজ দত রবরি ফীজ এফাং প্রতযারয়ত
ফীজ উৎাদন কদয কৃলক ম থাদয়
রফতযণ

যকাযী ফীজ উৎাদন ও রফতযন প্ররতষ্ঠান রাদফ
রফদজআযআই দত প্রদয়াজনীয় রযভান রব্রিায ফীজ
াংগ্র কদয উি রব্রিায ফীজ দত রব্রিায ফীজ দত
রবরি ফীজ এফাং প্রতযারয়ত ফীজ উৎাদন কদয কৃলক
ম থাদয় রফতযণ কযদত াদয।
জাত উদ্ভাফন এফাং জাত অফমুিকযদণয সক্ষদত্র ভাে জাত অফমুিকযদণয সক্ষদত্র যকারয ভাে
ব্রীিায ফীজ উৎাদন
মূোয়দন আইনগত ায়তা এফাং মূোয়নকাযী প্ররতষ্ঠান রাদফ এফাং ব্রীিায ফীদজ
ব্রীিায ফীদজয প্রতযয়ন কযা
প্রতযয়ন কদয ট্যাগ প্রদান কযদত াদয।

ব্রীিায, রবরি, প্রতযারয়ত ও
ভানদ ারলত ফীজ উৎাদন,
প্রতযয়ন, াংযক্ষণ ও
রফতযণ
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কৃলক ম থাদয় াট
ফীদজয াটরত দত
াদয
জাত অফমুিকযদণ
এফাং ব্রীিায ফীজ
রফতযদণ ভস্যা দত
াদয

