গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
বফজ্ঞাননক কভমকতমা, াট গদফলণা উদকন্দ্র, ভনণযাভপুয, মদায।
এফাং
ভানযচারক, ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইননিটিউট-এয
ভদে স্বাক্ষনযত
ফানল মক কভমম্পাদন চুনি
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০২

উক্রভনণকা (Preamble)
যকযী দপ্তয/াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফনদন সজাযদায কযা,সুান
াংতকযন এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদনয ভােদভ
রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয
বফজ্ঞাননক কভমকতমা, াট গদফলণা উদকন্দ্র, ভনণযাভপুয, মদায
এফাং

ভানযচারক, ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইননিটিউট এয ভদে ২০১৮ াদরয জুন
ভাদয...........তানযদে এই ফানল মক কভমম্পাদন ভদঝাতা চুনি াক্ষনযত দরা।
এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনেত নফলয়মূদ ম্মত দরন:

০৩

াট গদফলণা উদকন্দ্র, ভনণযাভপুয, মদায এয কভমম্পাদদনয ানফ মক নচত্র
(Overview of the Performance of Jute Research sub Station, Monirampur, Jeshore)
াম্প্রনতক অজমন, চযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যৎ নযকল্পনা:
াম্প্রনতক ফছয মূদয (৩ ফছয) প্রধান অজমন মূ :
াট গদফলণা উদকন্দ্র, ভনণযাভপুয, মদায কর্তমক গত ৩ ফছদয াট ও াট জাতীয় পদরয কৃনল গদফলণা ম্পনকমত নফনবন্ন নফবাদগয প্রায় ৮০ টি
যীক্ষণ সুষ্ঠবাদফ ম্পন্ন কযা দয়দছ। াট াংক্রাভত্ম নফনবন্ন কৃনল প্রযুনি ম্প্রাযদণয জন্য ১২০০ জন াট চালীদক প্রনক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। নফগত
নতন ফছদয নফএনডন এয চানদা সভাতাদফক ৬৪১ সকনজ প্রজনন াট ফীজ যকানয মূদে যফযা এফাং ৭৯০ সকনজ ভানদ ানলত াট ফীজ কৃলকদদয
ভাদঝ নফতযণ কযা দয়দছ। নফদজআযআই এয নফনবন্ন জাতদক নযনচত ও জননপ্রয় কযায রদক্ষয বৃত্তয মদায, খুরনা, ফাদগযাট এফাং সাতক্ষীরা অঞ্চদর
নফনবন্ন কভমারায় এফাং নভটিাং এ অাংগ্রণ, াদটয নফনবন্ন জাদতয প্রদমনী প্লট এফাং যীক্ষণ প্লট স্থান কযা দয়দছ। তাছাড়া কৃলক সমন ননদজয ফীজ
ননদজ কযদত াদয সই রদক্ষয নফনামূদে াট ফীজ নফতযণ কদয প্রায় ১০০০ টি াট ফীদজয প্রদ মনী স্দট স্থান কযা দয়দছ। োভাদযয জনভয সুষ্ঠু
ব্যফায, স্যক্রভ অনুযণ, দফ মানয যকাযী আয় বৃনদ্ধয রদক্ষযগত ৩ ফছদয প্রায় ৩.৬৪ টন ডার জাতীয় পর এফাং প্রায় ১৯.১৫ টন দানাস্য উৎাদন
কযা দয়দছ।
ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জ মূ :
াট একটি নযদফ ফান্ধফ অথ মকযী পর। প্রনত ফছয সদদয অথ মনীনতদত ইা উদরস্দেদমাগ্য অফদান যােদছ। নকন্তু ফতমভাদন সদদয ক্রভফধ মভান
জনাংখ্যায চানদা পূযদণয জন্য াদটয জনভ অন্যান্য প্রনতদমাগী পর উৎাদদনয জন্য সছদড় নদদত দচ্ছ এফাং াট চাল ক্রভান্বদয় অনুফ ময ও

প্রানিক

জনভদত স্থানািনযত দচ্ছ। এছাড়া বফনিক জরফায়ু নযফতমদনয প্রবাদফ তাভাত্রা বৃনদ্ধ াদচ্ছ, ফন্যা, েযা ইতযানদয প্রাদুবমাফ সদো নদদচ্ছ এফাং াট পঁচদনয
জন্য প্রদয়াজনীয় াননয অবাফ নযরনক্ষত দচ্ছ। াদটয ন্যায্যমূে প্রানপ্ত এফাং নরনথদনয নফকল্প নাদফ দেয সভাড়কীকযদণয উদমাগী াট দেয
ব্যফায নননিত ওয়া প্রদয়াজন। অপ্রতুর ফাদজট ও জনফদরয অবাফ, উন্নয়নমূরক কাজ সমভন- আবযভত্মযীণ যাত্মা াকাকযণ, ীভানা প্রচীয ননভমাণ,
ননস্কালন নারা েনন, ভূনভ উন্নয়ন, কাবায ও ইভনস্দদভন্ট সড ননভমাণ, সগাডাউন ননভমাণ, োফ কাভ সেননাং সন্টায ননভমাণ ইতযানদ ফাত্মফায়ন না ওয়ায়
গদফলণায় ব্যা াত সৃনষ্ট দচ্ছ। এফ নফদফচনায় নযফতমনীর জরফায়ুয দে ো োওয়াদনায উদমাগী নফনবন্ন প্রনতকুরতা নীর াট ও াট জাতীয়
পদরয জাত উদ্ভাফন, স্বল্প ানন এরাকা উদমাগী স্বল্প ভদয় াট চন দ্ধনত উদ্ভাফন, ভয় ভদতা াট ফীজ যফযা কযা, াদটয ব্যফায বৃনদ্ধয জন্য
ফহুমুেী াট জাত ে উদ্ভাফন এফাং কৃলক ম মাদয় জননপ্রয় কযা াট গদফলণা উদকন্দ্র , ভনণযাভপুয এয প্রধান চযাদরঞ্জ।
বনফষ্যৎ নযকল্পনা
াট চাদলয অঞ্চরনবনত্তক ভস্যা নচনিত কদয তা ভাধাদনয ব্যফস্থা কযা। কৃলক ম মাদয় ননদজয ফীজ ননদজ উৎাদদনয রদক্ষয ানফ মক দমানগতা কযা।
নফদজআযআই এয উদ্ভানফত জাতমু কৃলক ম মাদয় জননপ্রয় কযায

রদক্ষয আযও অনধক াংখ্যক প্রদমনীয ব্যফস্থা কযা। উদকদন্দ্র সফী নযভাণ

টিএরএ ফীজ উৎাদন কদয তা কৃলক ম মাদয় নফতযদনয ব্যফস্থা কযা। সমফ এরাকায় াট পঁচদনয াননয ভস্যা যদয়দছ সফ এরাকায় নযফন সযটিাং
দ্ধনতয উয প্রনক্ষণর ব্যফস্থা কযা।
২০১৮-১৯ অথ মফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ
 াদটয কভদক্ষ একটি উচ্চপরনীর জাত ও একটি রফণাি নষ্ণু জাত উদ্ভাফন গদফলণায় ঢাকা প্রধান অনপদক ানফ মক দমাগীতা কযা।
 আধুননক াদটয জাত ম্প্রাযণ ও প্রযুনি ত্মাভত্মদযয জন্য কৃলক ও াট ে উৎাদন কভী, উ কানয কৃনল কভমকতমা এফাং ম্প্রাযণ
কভী/কভমকতমাদক প্রনক্ষণপ্রদাদন ানফ মক দমানগতা কযা।
 নফদজআযআই প্রদত্ত নফনবন্ন নফবাদগয কর যীক্ষণ পরবাদফ ম্পন্ন কযা।
 প্রধান কাম মারদয়য চানদা সভাতাদফক নিডায ফীজ উৎাদন কযা।
 ১.০ টন ভান স ানলত াট উৎাদন কযা।
০৪

সকন ১:
রূকল্প (Vision ), অনবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফনর
1.1 রূকল্প(Vision ):
াদটয কৃনল গদফলণা ও উন্নয়দন দফ মাচ্চ উৎকল ম অজমন।
1.2 অনবরক্ষয(Mission):
াদটয কৃনল ও কানযগযী প্রযুনি উদ্ভাফন ও স্তািদযয ভােদভ বৃত্তয মদায অঞ্চদরয কৃলক ও াংনিষ্ট উকাযদবাগীদদয উাজমন বৃনদ্ধ, দানযদ্র হ্রা, আথ ম
াভানজক অফস্থায উন্নয়ন এফাং নযদফ যক্ষা কযা।
১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম মাফনর (Strategic Objectives)
১.৩.১ াট ও াট জাতীয় পদরয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃনদ্ধ
১.৩.২ কৃনল উকযদণয জরবযতা ও যফযা বৃনদ্ধ
১.৪ কাম মাফনর (Functions)
১.৪.১ অঞ্চরনবনত্তক াট ও াট জাতীয় আঁ পদরয উৎাদন ও প্রনক্রয়াকযন প্রযুনি উদ্ভাফন ।
১.৪.২ সদদয াট ফীদজয ফাজায াটনত দূনযকযদণয জন্য াট ও াট জাতীয় আঁ পদরয প্রজনন ফীজ ও টিএরএ ফীজ উৎাদন ও
নফতযণ।
১.৪.৩ কৃলক এয ননকট াদটয উদ্ভানফত জাত ও কৃনল প্রযুনি স্তািদযয জন্য কৃলক ভাঠ প্রদমনী, কৃলক/কভমকতমা প্রনক্ষণ, ভাঠ নদফ,
পরাপর প্রদমনী ইতযানদ কাম মক্রভ গ্রণ কযা।
১.৪.৪ জনভয ঠিক ব্যফায ও যকাদযয সযনবননউ বৃনদ্ধয রদক্ষয নফএনডনয াদথ চুনিফদ্ধবাদফ বতর ফীজ উৎাদন কযা।
১.৪.৫ আঞ্চনরক সকদন্দ্রয ফানল মক প্রনতদফদন, গদফলণা কভমসূচী এফাং গদফলণা াংক্রাি নফনবন্ন প্রনতদফদণ মুদ্রণ ও প্রকা কযা।

০৫

সকন ২:
সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম মক্রভ, কভমম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ :
সকৌরগত উদেশ্য
(strategic
objectives)

সকৌরগত উদেদশ্যয
ভান (weight of
strategic
objectives)

কাম মক্রভ
(Activities)

কভমম্পাদন সূচক
(Performence
Indicators)

একক
(unit)

কভমম্পাদন
প্রকৃত অজমন
সূচদকয ভান
(weight of
Performe
nce
Indicators
২০১৬-১৭
২০১৭-১৮
)

রক্ষযভাত্রা/ননণ মায়ক ২০১৮-১৯ (Target/criteria Value for FY 2018-

প্রদক্ষণ

প্রদক্ষণ

19)

(Projectio
n)
২০১৯-২০

(Projection)
২০২০-২১

অাধাযন

অনত উত্তভ

উত্তভ

চরনত ভান

চরনত ভাদনয
ননদভণ

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

ভন্ত্ররনারয়/নফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ :
১। াট ও াট
জাতীয় পদরয
উৎাদন ও
উৎাদনীরতা বৃনদ্ধ

৬০

১.১ াট ও াট জাতীয় ১.১.১ জাত উদ্ভাফদন
পদরয উচ্চপরনীর যীক্ষণ স্থান
জাত ও প্রযুনি উদ্ভাফন ১.১.২ প্রযুনি উদ্ভাফদন
যীক্ষণ স্থান
১.২ কৃলদকয ননকট
উদ্ভানফত জাত এফাং
প্রযুনিয ম্প্রাযণ

াংখ্যা

২০

৮

৮

৮

৬

৪

২

১

৮

৮

াংখ্যা

২০

১৫

১৫

১৫

১২

১০

৮

৬

১৫

১৫

১০

০.০০২৫০

০.০০৮৪০

০.০০৩৫০

০.০০৩০০

০.০০২৫০

০.০০১৫০

০.০০৪৫০

০.০০৪৫০

০৫

০.০০০০০

০.০০০০০

০.০০১০০

০.০০০৭৫

০.০০০৫০

০.০০০২৫

০.০০০২০

০.০০১০০

০.০০১০০

০৫

৪

৫

৫

৩

২

১

০

৫

৫

সভনেক টন
(লক্ষয)

০৬

০.০০০০০৩৩৫

০.০০০০০২৬৩

০.০০০০০৩৭৫

০.০০০০০৩০০

০.০০০০০২৫০

০.০০০০০২০০

০.০০০০০১০০

সভনেক টন
(লক্ষয)

০৫

২.১.৩ নফতযণকৃত নিডায সভনেক টন
াট ফীজ
(লক্ষয)

০৩

০.০০০০০১৮১

০.০০০০০২০০

০.০০০০০২৫

০.০০০০০২০

০.০০০০০১৫

০.০০০০০১০

০.০০০০০০৫

০.০০০০০২৫

০.০০০০০২৫

২.১.৪ নফতযণকৃত ভান
স ানলত ফীজ

সভনেক টন
(লক্ষয)

০৩

০.০০০০০২০৪

০.০০০০০২৭৫

০.০০০০১

০.০০০০০৮

০.০০০০০৬

০.০০০০০৪

০.০০০০০২

০.০০০০১

০.০০০০১

২.১.৫ অন্যান্য পর
উৎাদন, াংযক্ষণও
নফতযণ/নফক্রয়

সভনেক টন
(লক্ষয)

০৩

০.০০০০৫০৭৫

০.০০০১৫৪৫০

০.০০০০২

০.০০০০১৬

০.০০০০১২

০.০০০০০৮

০.০০০০০৪

০.০০০০২

০.০০০০২

াংখ্যা (লক্ষয)
১.২.১ প্রননক্ষত
ব্যনি/কৃলক
১.২.২
াংখ্যা (লক্ষয)
প্রননক্ষতম্প্রাযণ
কভমকতমা/কভী
১.২.৩ প্রযুনি ত্মাভত্ময াংখ্যা
(সভরা/প্রদ মনী /এভএরটি)

২.১.১ উৎানদত নিডায
াট ফীজ
২.১ নিডায, নবনত্ত,
প্রতযানয়ত ও
ভানদ ানলত ফীজ
২.১.২ উৎানদত ভান
উৎাদন, প্রতযয়ণ,
স ানলত ফীজ
াংযক্ষণএফাং নফতযণ

২। কৃনল উকযদণয
জরবযতা ও
যফযা বৃনদ্ধকযণ

২০

০.০০০০০৬৪৯

০.০০০০০২০০

০৬

০.০০৪৫০

০.০০০০১

০.০০০০০৮

০.০০০০০৬

০.০০০০০৪

০.০০০০০৩৭৫

০.০০০০০৩৭৫

০.০০০০১

০.০০০০১

০.০০০০০২

দপ্তয/াংস্থায আফনশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ
(সভাট ভান-20)

Kjvg-1

Kjvg-2

Kjvg-3

‡K․kjMZ
D‡Ïk¨
(Strategic
Objectives)

‡K․kjMZ
D‡Ï‡k¨i gvb
(Weight
Strategic
Objectives)

Kvh©µg
(Activities)

Kg©m¤úv`b myPK
(Performance Indicator)

GKK
(Unit)

Kg©m¤úv`b
myP‡Ki gvb
(Weight
of PI)

100%
AmvaviY
(Excellent)

2018-19 A_©eQ‡ii Lmov evwl©K
Kg©m¤úv`b Pzw³ `vwLj

wba©vwiZ mgmmxgvi g‡a¨ Lmov Pzw³
wefv‡M `vwLjK…Z

ZvwiL

2

19 †g

22 ‡g

2017-18 A_„eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b
Pzw³i g~j¨vqb cÖwZ‡e`b `vwLj
2018-19 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©©m¤úv`b
Pzw³ ev¯Íevqb cwiexÿY
2018-19 A_©eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b
Pzw³i Aa©evwl©K g~jvqb cÖwZe`b `vwLj|
miKvwi Kg©m¤úv`b e¨e¯’vcbv msµvšÍ
cÖwkÿYmn wewfbœ wel‡q
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Rb¨ cªwkÿY
Av‡qvRb|

wbavwiZ Zvwi‡L g~j¨vqb cÖwZ‡e`b
`vwLjK…Z
‣ÎgvwmK cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z

ZvwiL

1

14 RyjvB

msL¨v

1

wba©vwiZ Zvwi‡L Aa©evwl©K g~j¨vqb
cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z
cÖwkÿ‡Yi mgq

ZvwiL

`ÿZvi m‡½
evwl©K
Kg©¤úv`b Pzw³
ev¯Íevqb
5

`ÿZv I
•bwZKZvi
Dbœqb

3

RvZxq ï×vPvi †K․kj ev¯Íevqb

Z_¨ Aw_Kvi
I ¯^cÖ‡Yvw`Z
Z_¨ cÖKvk
ev¯Ívevqb
Kvh©c×wZ I
†mevi
g‡bvbœqb
Kg©cwi‡ek
Dbœqb

Avw_©K
e¨e¯’vcbvi
Dbœqb

Kjvg-4

Kjvg-5

2016-17 A_©eQ‡ii ï×vPvi ev¯Ívevqb
Kg©cwiKíbv Ges ev¯Íevqb cwiexÿY
KvVv‡gv cÖYxZ I `vwLjK…Z|
wba©vwiZ mgq mxgvi g‡a¨ •ÎgvwmK
cwiexÿY cÖwZ‡e`b `vwLjK…Z

2

4

3

3

Z_¨ evZvqb nvjbvMv`KiY
evwl©K cÖwZ‡e`b cÖYqb I cÖKvk

Z_¨ evZvqb nvjbvMv`KiY
evwl©K cÖwZ‡e`b I‡qemvB‡U cÖKvwkZ

‡mev cÖwµqvq D™¢veb Kvh©µg ev¯Íevqb

`ßi/ms¯’vi Kgc‡ÿ GKwU AbjvBb
†mev PvjyK…Z
`ßi/ms¯’vi Kgc‡ÿ 03wU †mev cÖwµqv
mnRxK…Z
Awdm feb I Avw½bv cwi”Qbœ ivLv
wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨v ‡mev cÖZ¨vkx
Ges `k©Yv_x‡`i Rb Uq‡jUmn
A‡cÿvMvi PvjyK…Z
‡mevi gvb m¤ú‡K© †mevMÖnxZv‡`i
gZvgZ cwiexÿ‡Yi e¨e¯’v PvjyK…Z
eQ‡i AwWU AvcwË wb®úwËK…Z

Awdm feb I Avw½bv cwi”Qbœ ivLv
‡mev cÖZ¨vkx Ges `k©Yv_x‡`i Rb
Uq‡jUmn A‡cÿvMvi Gi e¨e¯’v Kiv
‡mevi gvb m¤ú‡K© †mevMÖnxZv‡`i gZvgZ
cwiexÿ‡Yi e¨e¯’v Pvjy Kiv
AwWU AvcwË wb®úwË Kvh©µ‡gi Dbœqb

০৭

Kjvg-6
j¶¨gvÎvi gvb-2017-18
90%
80%
AwZ DËg
DËg
(Very
(Good)
good)

70%
PjwZ gvb
(Fair)

60%
PjwZ gv‡bi
wb‡¤œ
(Poor)

24 ‡g

25 ‡g

26 ‡g

17 RyjvB

18 RyjvB

19 RyjvB

20 RyjvB

4

3

2

-

-

1

22 Rvbyqvwi

23 Rvbyqvwi

24 Rvbyqvwi

26 Rvbyqvwi

RbN›Uv

1

60

55

50

25
Rvbyqvwi
45

ZvwiL

1

15 RyjvB

31 RyjvB

-

-

-

msL¨v

1

4

3

2

-

-

%

1

cÖwZ gv‡mi 3q
mßvn
15 b‡f¤^i

-

1

cªwZ gv‡mi 2g
mßvn
29 A‡±vei

-

ZvwiL

cÖwZ gv‡mi 1g
mßvn
15 A‡±vei

15 wW‡m¤^i

ZvwiL

2

31 wW‡m¤^i

31 Rvbyqvwi

28 †deªæqvwi

30
b‡f¤^i
-

ZvwiL

2

31 wW‡m¤^i

31 Rvbyqvwi

28 †deªæqvwi

-

-

ZvwiL
ZvwiL

1
1

30 b‡f¤^i
30 b‡f¤^i

31 wW‡m¤^i
31 wW‡m¤^i

31 Rvbyqvwi
31 Rvbyqvwi

-

-

ZvwiL

1

30 b‡f¤^i

31 wW‡m¤^i

31 Rvbyqvwi

-

-

%

3

50

45

40

35

30

40

-

আনভ বফজ্ঞাননক কভমকতমা, াট গদফলণা উদকন্দ্র, ভনণযাভপুয, মদায, ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইননিটিউদটয ভানযচারক এয ননকট
অেীকায কযনছ সম, এই চুনিদত ফনণ মত পরাপর অজমদন দচষ্ঠ থাকফ।
আনভ, ভানযচারক, ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইননিটিউদটয প্রনতনননধ নাদফ াট গদফলণা উদকন্দ্র, ভনণযাভপুয, মদায এয বফজ্ঞাননক
কভমকতা এয ননকট অেীকায কযনছ সম, এই চুনিদত ফনন মত পরাপর অজমদন প্রদয়াজনীয় দমানগতা প্রদান কযফ।

স্বাক্ষনযত:

০৮

াংদমাজনী-১
ব্দাংদক্ষ (Acronyms)

নফদজআযআই

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইননিটিউট (Bangladesh Jute Research Institute)

নডএই

কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তয (Department of Agricultural Extension)

নফএআযন

ফাাংরাদদ কৃনল গদফলণা কাউনির (Bangladesh Agricultural Research Council)

এনও

ফীজ প্রতযয়ন এজিী (Seed Certification Agency)

টিএরএ

ভানদ ানলত ফীজ (Truthfully Level Seed)

০৯

াংদমাজনী-২
কভমম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম মারয়মূ এফাং নযভা দ্ধনত এয নফফযণ
ক্রনভক
নাং
১
২
৩
৪

৫

৬

কভমম্পাদন
সূচকমূ
উৎানদত ভান
স ানলত াট
ফীজ
উৎানদত
অন্যান্য পদরয
ফীজ
নফতযণকৃত
ভানদ ানলত
ফীজ
কৃনল ম্প্রাযণ
অনধদপ্তদযয
ননকট
ত্মাভত্মনযত
প্রযুনি
প্রননক্ষত
ব্যনি/কৃলক
গদফলণা
প্রনতষ্ঠান কর্তক
ম
প্রননক্ষত
ম্প্রাযণ
কভমকতমা/কভী

নফফযণ
কৃলক ম মাদয় াট ফীদজয াটনত
সভাকাদফরায় ভান স ানলত ফীজ উৎাদন
স্য ম মাদয়য আওতায় চুনিনবনত্তক
অন্যান্য পদরয ফীজ উৎাদন ও
নফএনডনদক যফযা
কৃলক ম মাদয় াট ফীদজয াটনত
সভাকাদফরায় ভান স ানলত ফীজ কৃলক
ম মাদয় নফতযন
নফদজআযআই উদ্ভানফত প্রযুনি কৃলক
ম মাদয় ম্প্রাযদণয জন্য কৃনল ম্প্রাযণ
অনধদপ্তদযয ননকট ত্মাভত্ময কযা
উদ্ভানফত াট ও াট জাতীয় পদরয উচ্চ
পরনীর জাত, উন্নত চালাফাদ দ্ধনত,
উন্নত চন দ্ধনত, উন্নত ায ব্যফস্থানা
নফলদয় কৃলক/ব্যনি প্রনক্ষণ
উদ্ভানফত াট ও াট জাতীয় পদরয উচ্চ
পরনীর জাত, উন্নত চালাফাদ দ্ধনত,
উন্নত চন দ্ধনত, উন্নত ায ব্যফস্থানা
নফলদয় ম্প্রাযণ কভমকতমা/কভীদদয টিওটি
প্রনক্ষণ

ফাস্তফায়নকাযী ইউননট

নযভা দ্ধনত এফাং
উাত্তসূত্র
কৃনল গদফলণা উইাং, নফনবন্ন আঞ্চনরক ও উৎানদত ভান স ানলত
উ-সকন্দ্র, নফদজআযআই
ফীদজয নযভাণ ও
ফানল মক প্রনতদফদন
নফনবন্ন আঞ্চনরক ও উ-সকন্দ্র,
উৎানদত
অন্যান্য
নফদজআযআই এফাং নফএনডন
পদরয ফীদজয নযভাণ
ও ভানক প্রনতদফদন
কৃনল গদফলণা উইাং, নফনবন্ন আঞ্চনরক ও নফতযনকৃত ভান স ানলত
উ-সকন্দ্র, নফদজআযআই
ফীদজয নযভাণ ও
ফানল মক প্রনতদফদন
নফদজআযআই এয কৃনল উইাং, নযকল্পনা ফানল মক প্রনতদফদন
প্রনক্ষণ ও সমাগাদমাগ নফবাগ এফাং
নফনবন্ন আঞ্চনরক ও উ-সকন্দ্র
নফদজআযআই প্রনক্ষণ াো, াট ও
াট জাতীয় পদরয কৃনল প্রযুনি
উদ্ভাফন ও ত্মাভত্ময প্রকল্প এফাং
নফনবন্ন আঞ্চনরক ও উ-সকন্দ্র
নফদজআযআই প্রনক্ষণ াো, াট ও
াট জাতীয় পদরয কৃনল প্রযুনি
উদ্ভাফন ও ত্মাভত্ময প্রকল্প এফাং
নফনবন্ন আঞ্চনরক ও উ-সকন্দ্র

১০

প্রনক্ষন প্রাপ্ত
কৃলক/ব্যনিয াংখ্যা,
ফানল মক প্রনতদফদন এফাং
াংনস্দষ্ট ননথ
প্রনক্ষণ প্রাপ্ত ম্প্রাযণ
কভমকতমা/কভী াংখ্যা,
ফানল মক প্রনতদফদন এফাং
াংনস্দষ্ট

াধাযণ
ভিব্য

াংদমাজনী ৩
কভমম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজমদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম মাদয়য অন্যান্য কাম মারদয়য ননকট সুনননদ মষ্ট চানদা
প্রনতষ্ঠাদনয নাভ
কৃনল ম্প্রাযণ
অনধদপ্তয

াংনিষ্ট
কাম মক্রভ
১.১ াট ও
াট জাতীয়
পদরয
উচ্চপরনীর
জাত, প্রযুনি
ও ে উদ্ভাফন
১.২ কৃলদকয
ননকট উদ্ভানফত
জাত এফাং
প্রযুনিয
ম্প্রাযণ
২.১ নিডায,
নবনত্ত,
প্রতযানয়ত ও
ভানদ ানলত
ফীজ উৎাদন,
প্রতযয়ন,
াংযক্ষণ এফাং
নফতযণ

কভমম্পাদন সূচক
প্রননক্ষত ব্যনি/কৃলক

কৃনল ম্প্রাযণ
অনধদপ্তদযয ননকট
ত্মাভত্মনযত জাত
কৃনল ম্প্রাযণ
অনধদপ্তদযয ননকট
স্তািনযত প্রযুনি
গদফলণা প্রনতষ্ঠান
কর্তমক প্রননক্ষত
ম্প্রাযণ
কভমকতমা/কভী

উি প্রনতষ্ঠাদনয ননকট
চানদা/প্রতযাা
াট চালী প্রনক্ষণ প্রদাদনয
জন্য এরাকা নবনত্তক চালী
ননফ মাচদন ায়তা প্রদান

নফদজআযআই উদ্ভানফত জাত
ও প্রযুনি কৃলক ম মাদয়
ম্প্রাযদনয জন্য কৃনল
ম্প্রাযণ অনধদপ্তদযয
ায়তা
উদ্ভানফত াট ও াট জাতীয়
পদরয উচ্চ পরনীর জাত
ও উন্নত প্রযুনি মূ
ম্প্রাযণ কভমকতমা/কভীদদয
টিওটি প্রনক্ষণ প্রদাদনয জন্য
ম্প্রাযণ কভমকতমা ভদনানয়ন
প্রদানপূফ মক প্রনক্ষদণ সপ্রযণ

১১

চানদা/প্রতযাায
সমৌনিকতা
যকাযী কৃনল ম্প্রাযণ াংস্থা নাদফ সমদতু
কৃলকদদয প্রাথনভক তথ্য নফদ্যভান এফাং
কৃলকদদয াদথ যানয কাজ কদয নফধায়
প্রনক্ষদণয জন্য চালী ননফ মাচদন ায়তা প্রদান
কযদত াদয।
গদফলণায় উদ্ভানফত পদরয জাত এফাং প্রযুনি
ত্মাভত্মদযয কাম মক্রভ কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তয
কদয থাদক নফধায় াদটয উচ্চ পরনীর জাত
এফাং কৃলক ম মাদয় ম্প্রাযদণ ায়তা প্রদান
কযদত াদয।

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য
প্রবাফ
মথামথ কৃলক ননফ মাচন ম্ভফ
নাও দত াদয এফাং প্রযুনি
ত্মাভত্ময ফাধাগ্রস্থ দত াদয

কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তদয কভমকতমাযা সমদতু
কৃলকদদয ননকট উদ্ভানফত কৃনল প্রযুনি এফাং
উন্নতজাত ম্প্রাযদণ যানয কাজ কদয থাদক,
সদতু ভপ্রাযণ কভমকতমাদদয টিওটি প্রনক্ষণ
প্রদয়াজনীয় াংখ্যক কভমকতমা ভদনানয়ন প্রদান
কযদত াদয।

প্রযুনি ত্মাভত্ময ফাধাগ্রস্থ
দত াদয

গদফলণায় উদ্ভানফত
উচ্চপরনীর জাত ও প্রযুনি
ত্মাভত্ময ফাধাগ্রস্থ দত াদয

