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সূরচত্র 

 

 

কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

 

উক্রভরণকা 
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কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview Performance) 

 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ  

 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনরিটিউট (রফদজআযআই) াট ও াট জাতীম আঁ পদরয কৃরল এফাং কারযগযী গদফলণায ভােদভ উচ্চ 

পরনীর াট ও াট জাতীম আঁ পদরয জাত উদ্ভাফন, অন্যান্য কৃরল প্রমৄরি উদ্ভাফন এফাং ফহুমুখী াটজাত ণ্য উদ্ভাফন কদয। রফদে 

ফ িপ্রথভ সদর ও সতালা াদটয এফাং াট াঁচতারধক পদরয ক্ষরতকাযক ছত্রাক Macrophomina phaseolina এয 

জীফন যস্য উদন্াচন কযা দেদছ। াট ও াট জাতীে আঁ পদরয ৫টি (সতালা াদটয ১টি, সদী াদটয ২টি, সকনাদপয ১টি এফাং 

সভস্তায ১টি) উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফন কযা দেদছ। াট াংক্রান্ত রফরবন্ন কৃরল প্রমৄরি ম্প্রাযদনয জন্য ২০০০০ জন াটচালী, 7০০০ 

জন ম্প্রাযণ কভী এফাং ১০০০ জন ম্প্রাযণ কভ িকতিাদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দেদছ। রযফন সযটিাং প্রমৄরি  জনরপ্রে কযায জন্য 

কৃলকদদয ভাদঝ  স্বউদ্যাদ্গ এবংকৃষ ম্প্রারণ অষধদপ্তদ্রর ায়তায় 33000 জুট রযফনায রফনামূদে রফতযণ কযা দেদছ। রফগত 

রতন ফছদযয ৮,৫০০ সকরজ প্রজনন এফাং ১৮০ টন ভানদঘারলত ফীজ উৎাদন কদয যথাক্রদ্ে রফএরির সক এফাং চালী ম িাদে যফযা 

কযা দেদছ। প্রাকৃরতক যাং দ্বাযা াট ও াটজাত দ্রব্য যরঞ্জতকযণ প্রমৄরি উদ্ভাফন কযা দেদছ। াদটয াদথ অন্যান্য কৃরত্রভ ও প্রাকৃরতক 

আঁদয াংরভশ্রদন উন্নতভাদনয সুতা ও উচ্চমূে াংদমারজত ন্য ততযী কযা দেদছ। এছাড়া জুট রজও সটক্সটাইর যাােরনক প্ররক্রোজাত 

কদয ফারণরজযকবাদফ রাস্তার ভাটি ধ, নদীয ফাধ ধ যক্ষাকদল্প ব্যফহৃত দে।  

  

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

 

সদদয ক্রভফধ িভান জনাংখ্যায চারদা পূযদণয জন্য াদটয জরভ অন্যান্য প্ররতদমাগী পর উৎাদদনয জন্য সছদড় রদদত দে এফাং াট 

চাল ক্রভান্বদে অনুফ িয ও প্রারন্তক জরভদত স্থানান্তরযত দে। এছাড়া তফরেক জরফায়ু রযফতিদনয প্রবাদফ তাভাত্রা বৃরদ্ধ াদে, ফন্যা, খযা 

ইতযারদয প্রাদুব িাফ সদখা রদদে এফাং াট চদনয জন্য প্রদোজনীে ারনয অবাফ রযররক্ষত দে। াদটয ন্যায্যমূে প্রারপ্ত এফাং 

রররথদনয রফকল্প রদদফ দণ্যয সভাড়কীকযদণয উদমাগী াট দণ্যয ব্যফায রনরিত কযা প্রদোজন। এফ রফদফচনাে রযফতিনীর 

জরফায়ুয দে খাখাওোদনায উদমাগী রফরবন্ন প্ররতকুরতা নীর াট ও াট জাতীে পদরয জাত উদ্ভাফন, ারন স্বল্প এরাকা 

উদমাগী স্বল্প ভদে াট চন প্রদ্ধরত উদ্ভাফন, ভে ভদতা াট ফীজ যফযা কযা, াদটয ব্যফায বৃরদ্ধয জন্য ফহুমূখী াট জাত ণ্য 

উদ্ভাফন এফাং জনরপ্রেকযণ াট গদফলণা ইনরিটিউদটয প্রধান চযাদরঞ্জ। 

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা  

 

জীফ প্রমৄরি ব্যফাদযয ভােদভ রফরবন্ন ফাদোটিক (সযাগ জীফানু ও সাকা ভাকড়) এফাং এফাদোটিক (স্বল্প তাভাত্রা, খযা ইতযারদ) সে 

নীর াট ও াট জাতীে আঁ পদরয উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফন কযা, াওোয রযফণায উদ্ভাফন ও ম্প্রাযণ এফাং অনুজীফ রনব িয 

স্বল্প ভদে াট চন প্রমৄরি উদ্ভাফন, াদটয উৎাদন ব্যে হ্রা কযা এফাং গদফলণা ও কৃলদকয ভাদে পরদনয াথ িকয করভদে উৎাদন 

বৃরদ্ধ কযা, প্রচররত ও ফহুমূখী াট জাত দণ্যয ভান উন্নেন পূফ িক উৎাদন খযচ হ্রা কযা।  াট ও তুরা অন্যান্য প্রাকৃরতক ও কৃরত্রভ 

আঁদয াংরভশ্রদন সুতা এফাং ফহুমূখী াট জাত ণ্য উদ্ভাফন কযা, জুট ফাদোকম্পরজট, ফাদোাল্প ইতযারদ ফহুমূখী াট ণ্য উদ্ভাফন কযায 

কাম িক্রভ রফদজআযআই এয বরফষ্যত রযকল্পনাে অন্তর্ভ িি কযা দেদছ। 

 

 ২০১৫-১৬ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ 

 

 াদটয একটি উচ্চপরনীর জাত উদ্ভাফন কযা এফাং াট াংক্রান্ত ০৫টি উন্নত কৃরল ও রল্প প্রমৄরি উদ্ভাফন কযা। 

 আধুরনক াদটয জাত ম্প্রাযণ ও প্রমৄরি স্তান্তদযয জন্য ১,৫০০ জন কৃলকদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা, াট রফলেক ০৮টি 

সরভনায/ওোকি আদোজন কযা এফাং উদ্ভারফত প্রমৄরি স্তান্তদযয জন্য সফযকাযী উদযাগতাদদয াদথ ০২টি ভদঝাতা 

স্মাযক স্বাক্ষয কযা। 

 গদফলণা প্ররতদফদন, ফারল িক গদফলণা কভ িসূচী, জান িার, রনউজদরটায ও ররপদরট  ১০টি প্রকানা মুদ্রণ ও প্রকা কযা এফাং 

ই-কৃরল তথ্য ারব ি কাম িক্রদভয জন্য ২৭টি নতুন করম্পউটায াংগ্র কযা। 

 াট ফীজ উৎাদন ও রফণদনয জন্য রফএরির ও অন্যান্য সফযকাযী াংস্থাদক ১,৫০০ সকরজ প্রজনন ফীজ উৎাদন ও 

যফযা কযা এফাং কৃলক ম িাদে ১১০ টন ভান সঘারলত াট ফীজ উৎাদন ও রফতযণ কযা। 
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উক্ররভকা (Preamble) 

 

 

কৃরল ভন্ত্রণারদেয আওতাধীন ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনরিটিউট এয ভারযচারক 

এফাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয কৃরল ভন্ত্রণারদেয দারেদে রনদোরজত ভাননীে ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ 

রাদফ রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারে 

এয ভদে ২০১৫ াদরয অদটাফয ভাদয 08 তারযদখ এই ফারল িক কভ িম্পাদন ভদঝাতা স্মাযক 

স্বাক্ষরযত র। 

 

এই ভদঝাতা স্মাযদক স্বাক্ষযকাযী উবেক্ষ রনম্নরররখত রফলেমূদ ম্মত দরন: 
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সকন ১: 

 

ভন্ত্রণারদেয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয )noissiM(, সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

 

১.১ রূকল্প (Vision):  

াদ্ের গদ্বণা ও উন্নয়দ্ন দ্ব বাচ্চ উৎক অজিন। 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission):  

াদ্ের কৃষ ও কাষরগরী প্রযুষি উদ্ভাবন ও স্তান্তদ্রর োধ্যদ্ে কৃক ও াে ংষিষ্ট উকারদ্ াগীদ্দর উাজিন বৃষি, দাষরদ্র 

হ্রা, আথ ি-াোষিক অবস্থার উন্নয়ন এবং ষরদ্বল রক্ষ করা।  

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives):  

 

১.৩.১ পদরয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃরদ্ধ 

১.৩.২ কৃরল উকযদণয জরবযতা ও যফযা বৃরদ্ধ 

১.৩.৩ কৃরল র্ভ-ম্পদ রবরি ব্যফস্থানায উন্নেন ও াংযক্ষণ 

১.৩.৪ কৃরল দণ্যয ম িাপ্ত যফযা ও উমৄি মূে প্রারপ্ত রনরিতকযদণ ােতা 

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions) 

 

১.৪.১ প্রচররত ও জীফ প্রমৄরি গদফলণায ভােদভ াট ও াট জাতীে আঁ পদরয রফরবন্ন প্ররতকূরতা নীর এফাং 

চারদা রবরিক গুনাফরী মৃদ্ধ উচ্চ পরনীর জাত উদ্ভাফন।  

১.৪.২ রফরবন্ন অঞ্চররবরিক াট ও াট জাতীে আঁ পদরয উৎাদন ও প্ররক্রোকযণ প্রমৄরি উদ্ভাফন।  

১.৪.৩ সদদয ফীদজয ঘাটরত দূরযকযদণয জন্য াট ও াট জাতীে আঁ পদরয প্রজনন ফীজ ও টিএরএ উৎাদন ও 

রফতযণ। 

১.৪.৪ সদদ াদটয আবযন্তযীণ চারদা এফাং যপ্তানী বৃরদ্ধয জন্য প্রচররত াট দণ্যয ভান উন্নেন এফাং নতুন নতুন ফহুমুখী 

াট ণ্য উদ্ভাফন। 

১.৪.৫ কৃলক এফাং াট ণ্য উৎাদনকাযীদদয রনকট াদটয নতুন উদ্ভারফত জাত, কৃরল প্রমৄরি ও রল্প প্রমৄরি স্তান্তদযয 

জন্য প্ররক্ষন, ভাে রদফ, সরভনায, রদম্পারজোভ, পরাপর প্রদ িণী ইতিারদ কযা।  

১.৪.৬ রফদজআযআই এয ফারল িক প্ররতদফদন, গদফলণা কভ িসূরচ, ভদনাগ্রাপ, রনউজ সরটায, ররপদরট, বুকদরট এফাং 

গদফলণা াংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররতদফদন মূদ্রণ ও প্রকা কযা। 

১.৪.৭ রফদজআযআই এয আবযন্তযীন ভানফ ম্পদ উন্নেন কযা।  
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সকন ২   

রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ ( Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ  

 

কভ িম্পাদন সূচকমূ 

 

একক 

 

রবরিফছয 

২০১৩-১৪       

 

প্রকৃত* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৫-১৬ 

প্রদক্ষণ  
রনধ িারযত  রক্ষযভাত্রা অজিদনয 

সক্ষদত্র সমৌথবাদফ দারেেপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারে/রফবাগ/ াংস্ামূদয 

নাভ 

উািসূত্র 

 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

সদদ াদটয সভাট উৎাদন 

বৃরদ্ধয পদর কৃলদকয আে 

বৃরদ্ধ 

জাত উদ্ভাফন াংখ্যা 2 1 1 1 1 রফএআযর, এরএ, রিএই  রফদজআযআই 

এয ভারক, 

তত্রভারক, অধ ি 

ফারল িক এফাং 

ফারল িক 

প্ররতদফদন 

 প্রযুষি উদ্ভাবন াংখ্যা 3 3 5 5 5 রফএআযর, এরএ, রিএই  

 ব্রীডার বীি উৎাদন ককষি 3000 1500 1500 1500 1500 রফএআযর, এরএ, রিএই এফাং 

রফএরির 
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সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম িক্রভ, ভদঝাতা কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রবরি 

ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-

১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৪ -১৫  

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০১৫-১৬ 

Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত ভান চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ভন্ত্রণারে/ রফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

১। পদরয 

উৎাদন ও 

উৎাদনীর

তা বৃরদ্ধ 

70 ১.১ রফরবন্ন পদরয 

উচ্চপরনীর জাত ও 

প্রমৄরি উদ্ভাফন 

১.১.১ উদ্ভারফত 

জাত 

াংখ্যা ১0 ২ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

১.১.২ উদ্ভারফত 

প্রমৄরি 

াংখ্যা 20 ৩ ৩ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ ৫ ৫ 

১.2 কৃলদকয রনকট 

উদ্ভারফত জাত এফাং 

প্রমৄরিয ম্প্রাযণ 

১.2.১ প্রররক্ষত 

ব্যরি/কৃলক 

াংখ্যা 

(রক্ষ) 

১০ ০.০১৫ ০.০১৫ ০.০১৫ ০.০১৪ ০.০১৩ ০.০১২ ০.০১০ ০.০১৭ ০.০১৭ 

১.2.২ গদফলণা 

প্ররতষ্ঠান কর্তিক 

প্রররক্ষত 

ম্প্রাযণ 

কভ িকতিা/কভী 

াংখ্যা 6 ৩০ ৩০ ১৫০ ১4৫ ১4০ ১3৫ 130 ১৫০ ১৫০ 

১.2.3  

আদোরজত 

সরভনায/ 

ওোকি  

াংখ্যা ৫ ৮ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ - ৭ ৮ 

১.2.4 কৃরল 

ম্প্রাযণ 

অরধদপ্তদযয 

রনকট 

স্তান্তরযত জাত  

াংখ্যা 2 ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.2.5 কৃরল 

ম্প্রাযণ 

অরধদপ্তদযয 

রনকট 

স্তান্তরযত  

প্রমৄরি 

 

াংখ্যা 4 ১ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ২ ২ 
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সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রবরি 

ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৩-

১৪ 

 

 প্রকৃত 

অজিন* 

২০১৪ -১৫  

রক্ষযভাত্রা/রনণ িােক ২০১৫-১৬ 

Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত ভান চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

১.২.6 রযদাট ি, 

বুদরটিন, 

ররপদরট, 

বুকদরট, 

রনউজদরটায 

ইতযারদ 

প্রকানা 

াংখ্যা ৫ ৭ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

১.২.7 

উদযাগিাদদয 

াদথ ভদঝাতা 

স্বাযক স্বাক্ষয 

াংখ্যা 3 ৪ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ২ ২ 

১.৩ কৃরল রফলদে ই-

তথ্য সফা প্রদান 

১.৩.১ 

ইন্টাযদনট 

সুরফধা 

করম্পউটায 

প্রদান 

াংখ্যা ৫ ১৩ ০৯ ২৭ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১০ ১০ 

২। কৃরল 

উকযদণয 

জরবযতা 

ও যফযা 

বৃরদ্ধকযণ 

15 ২.1 রিিায, রবরি, 

প্রতযারেত ও 

ভানদঘারলত ফীজ 

উৎাদন, প্রতযেন, 

াংযক্ষণ এফাং রফতযণ 

২.1.১ 

উৎারদত 

রিিায ফীজ 

 সভরিক 

টন 

(রক্ষ) 

৫ ০.০৩ ০.০১৫ ০.০১৫ ০.০১৩ ০.০১১ ০.০১০ ০.০০৯ ০.০১৫ ০.০১৫ 

২.1.2 

উৎারদত ভান 

সঘারলত ফীজ 

সভরিক 

টন 

(রক্ষ) 

৫ ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০০৯ ০.০০০৮ ০.০০০৭ ০.০০০৬ ০.০০১১ ০.০০১১ 

২.1. 3 

রফতযণকৃত 

রিিায ফীজ 

 সভরিক 

টন 

(রক্ষ) 

৩ ০.০৩ ০.০১৫ ০.০১৫ ০.০১৩ ০.০১১ ০.০১০ ০.০০৯ ০.০১৫ ০.০১৫ 

1.1.4 

রফতযণকৃত 

ভানদঘারলত 

ফীজ 

সভরিক 

টন 

(রক্ষ) 

2 ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০১১ ০.০০০৯ ০.০০০৮ ০.০০০৭ ০.০০০৬ ০.০০১১ ০.০০১১ 
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দপ্তর/ংস্থার আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

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

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight 
of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

(Target Value -2015-16) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অরত উিভ 

(Very 
Good) 

উিভ 

(Good) 
চররত ভান 

(Fair) 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দে ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি 

ফাস্তফােন 

৩ 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষর রনধ িারযত ভেীভায ভদে চুরি স্বাক্ষষরত তাষরখ ১ ১৫ অদটাফয ১৯ অদটাফয ২২ অদটাফয ২৬ অদটাফয ২৯ অদটাফয 

ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফােন রযফীক্ষণ দারখরকৃত অধ িফারল িক ও তত্রভারক প্ররতদফদন াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

োঠয বাদ্য়র কায বায়মূদ্র দ্ে ফারল িক 

কভ িম্পাদন াংক্রান্ত ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয 

ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয াংক্রান্ত রযত্র 

জারযকৃত 
তারযখ ১ ২৮ এরপ্রর ২০১৬ ৫ সভ ২০১৬ ১২ সভ ২০১৬  ১৯ সভ ২০১৬ ২৬ সভ ২০১৬ 

দক্ষতা ও তনরতকতায 

উন্নেন 
৩ 

কে বকতবা/কে বচারীদ্দর প্ররক্ষণ আদোজন প্ররক্ষদণয ভে
1
 িনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীে শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফােন 

দপ্তর/ংস্থায় ননষতকতা কষেটি গঠিত 

 
তারযখ 

১ 

 
২৯ অদটাফয ০৮ নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

দপ্তর/ংস্থায় শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা প্রণীত তারযখ ১ ১ রিদম্বয ০৭ রিদম্বয ১৪ রিদম্বয ২১ রিদম্বয ২৮ রিদম্বয 

তথ্য অরধকায ও 

স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফােন 

২ 

তথ্য প্রকা ষনদ্দ বষলকা বাস্তবায়ন 
েন্ত্রণাদ্য়র তথ্য প্রকা ষনদ্দ বষলকা অনুাদ্র 

তথ্য প্রকাষলত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

আওতাধীন দপ্তয/াংস্থাে দারেেপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

রনদোগ 

দপ্তয/াংস্থার দারেেপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ ও 

সমাগাদমাদগয ঠিকানায ঙ্করন ওদেফাইদট 

প্রকারত 

তারযখ ০.৫ ১৫ অদটাফয ২৯ অদটাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ রিদম্বয 

দপ্তর/ংস্থার ফারল িক প্ররতদফদন প্রণেন 
দপ্তয/াংস্থাে ফারল িক প্ররতদফদন ওদেফাইদট 

প্রকারত 
তারযখ ০.৫ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

উদ্ভাফন ও অরবদমাগ 

প্ররতকাদযয ভােদভ 

সফায ভাদনান্নেন 

৫ 

রযফরতিত পযম্যাদট ভন্ত্রণারে/রফবাগ এফাং 

ভােম িাদেয দপ্তযমূদ রটিদজন  চাট িায প্রণয়ন 

রযফরতিত পযম্যাদট দপ্তর/ংস্থার রটিদজন  

চাট িায ওদেফাইদট প্রকারত 
তারযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফােন 

দপ্তর/ংস্থার অরবদমাগ প্ররতকায সপাকার 

দেন্ট রনদোগকৃত 
তারযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

নাগষরদ্কর ষনকে দ্ত প্রাপ্ত অরবদমাগ 

রনষ্পরিকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সফা প্ররক্রোে উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফােন 

দপ্তর/ংস্থার কভদক্ষ একটি কদয অনরাইন 

সফা চালুকৃত 
তারযখ ১ ১ জুন ২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 
১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

দপ্তর/ংস্থার কভদক্ষ একটি কদয 

সফাপ্ররক্রো জীকৃত 
তারযখ ১ ১ জুন ২০১৬ 

৮ জুন 

২০১৬ 
১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

আরথ িক ব্যফস্থানায 

উন্নেন 
২ 

ফাদজট ফাস্তফােন করভটিয কভ িরযরধ মথামথবাদফ 

অনুযণ 

ফাদজট ফাস্তফােন রযকল্পনা (Budget 
Implementation Plan) প্রণীত ও 

দারখরকৃত তত্রভারক ফাদজট ফাস্তফােন 

প্ররতদফদন 

াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

অরিট আরি রনষ্পরি কাম িক্রদভয উন্নেন ফছদয অরিট আরি রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রষলক্ষদ্ণর েদ্ধ্য অন্যূন ২০ঘন্টা রকাষর কে বম্পাদন ব্যবস্থানা ংক্রান্ত প্রষলক্ষণ অন্তর্ভ বি থাকদ্ব ।  
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াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

রফদজআযআই ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনরিটিউট (Bangladesh Jute Research Institute) 

রিএই কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয (Department of Agricultural Extension) 

রফএরির ফাাংরাদদ কৃরল উন্নেন কদ িাদযন (Bangladesh Agricultural 

Development Corporation) 

ষবএআরষ বাংাদ্দল কৃষ গদ্বণা কাউষি (Bangladesh Agricultural Research 

Council) 

এষএ বীি প্রতূয়ন এদ্িিী (Seed Certification Agency) 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফােনকাযী ভন্ত্রণারে/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত এয রফফযণ 

ক্ররভক 

নম্বয 

কভ িম্পাদন সূচকমূ রফফযণ ফাস্তফােনকাযী ইউরনট/প্রকল্প রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

1.  উদ্ভারফত জাত  সদদয রফরবন্ন কৃরল রযদফ অঞ্চর উদমাগী াট ও 

াট জাতীে পদরয উচ্চপরনীর জাত  

রফদজআযআই এয কৃরল গদফলণা উইাং, 

কারযগযী গদফলণা উইাং, াট ও াট 

রফলেক সভৌররক ও  পররত গদফলণা 

প্রকল্প, াট ও াট জাতীে পদরয 

কৃরল প্রমৄরি উদ্ভাফন ও স্তান্তয প্রকল্প 

উদ্ভারফত জাত ও প্রমৄরি াংখ্যা, 

রফদজআযআই এয ফারল িক গদফলণা 

প্ররতদফদন, জান িাদর প্রকারত 

তফজ্ঞারনক রনফন্ধ 

 

2.  উদ্ভারফত প্রমৄরি াট ও াট জাতীে পদরয আঁ ও ফীদজয উন্নত 

উৎাদন ও চন প্রমৄরি এফাং ফহুমূখী াট ণ্য 

উৎাদন প্রমৄরি 

3.  প্রররক্ষত ব্যরি/কৃলক উদ্ভারফত াট ও াট জাতীে পদরয উচ্চপরনীর 

জাত, উন্নত চালাফাদ দ্ধরত, উন্নত চন দ্ধরত, 

ফহুমূখী াট ণ্য উৎাদন প্রমৄরি রফলদে কৃলক/ব্যরি 

প্ররক্ষণ 

রফদজআযআই এয প্ররক্ষণ াখা,  াট 

ও াট জাতীে পদরয কৃরল প্রমৄরি 

উদ্ভাফন ও স্তান্তয প্রকল্প  

প্ররক্ষণ প্রাপ্ত কৃলক/ব্যরিয াংখ্যা, 

ফারল িক প্ররতদফদন এফাং াংরিষ্ট 

নরথ 

 

4.  গদফলণা প্ররতষ্ঠান কর্তিক 

প্রররক্ষত ম্প্রাযণ 

কভ িকতিা/কভী 

উদ্ভারফত াট ও াট জাতীে পদরয উচ্চপরনীর 

জাত, উন্নত চালাফাদ দ্ধরত, উন্নত চন দ্ধরত, 

ফহুমূখী াট ণ্য উৎাদন প্রমৄরি রফলদে ম্প্রাযণ 

কভ িকতিা/কভীদদয টিওটি প্ররক্ষণ 

রফদজআযআই এয প্ররক্ষণ াখা,  াট 

ও াট জাতীে পদরয কৃরল প্রমৄরি 

উদ্ভাফন ও স্তান্তয প্রকল্প  

প্ররক্ষণ প্রাপ্ত ম্প্রাযণ 

কভ িকতিা/কভী াংখ্যা, ফারল িক 

প্ররতদফদন এফাং াংরিষ্ট নরথ 

 

5.  আদোরজত সরভনায/ 

ওোকি 

গদফলণাে উদ্ভারফত রফরবন্ন জাত ও প্রমৄরি রফলদে 

গদফলক, ম্প্রাযণ কভ িকতিা, নীরত রনধ িাযক এফাং 

রযকল্পনা প্রণেনকাযীদদয রনকট তথ্য রফরনভদেয 

জন্য সরভনায /ওোকি আদোজন 

রফদজআযআই এয প্ররক্ষণ াখা,  াট 

ও াট জাতীে পদরয কৃরল প্রমৄরি 

উদ্ভাফন ও স্তান্তয প্রকল্প  

সরভনা/ওোকিদয াংখ্যা, 

ফারল িক প্ররতদফদন এফাং াংরিষ্ট 

নরথ 

 

6.  কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদযয 

রনকট স্তান্তরযত জাত  

রফদজআযআই উদ্ভারফত জাত কৃলক ম িাদে 

ম্প্রাযদণয জন্য কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদযয রনকট 

স্তান্তয কযা 

রফদজআযআই এয কৃরল উইাং, 

রযকল্পনা, প্ররক্ষণ ও সমাগাদমাগ 

রফবাগ 

ফারল িক প্ররতদফদন  

7.  কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদযয 

রনকট স্তান্তরযত  প্রমৄরি 

রফদজআযআই উদ্ভারফত প্রমৄরি কৃলক ম িাদে 

ম্প্রাযদণয জন্য কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদযয রনকট 

স্তান্তয কযা 

রফদজআযআই এয কৃরল উইাং, 

রযকল্পনা, প্ররক্ষণ ও সমাগাদমাগ 

রফবাগ 

ফারল িক প্ররতদফদন  

8.  রযদাট ি, বুদরটিন, ররপদরট, 

বুকদরট, রনউজদরটায ইতযারদ 

প্রকানা 

রফদজআযআই এয ফারল িক গদফলণা প্ররতদফদন, 

সটকরনকযার সপ্রাগ্রাভ, রফরবন্ন প্রমৄরিয ররপদরট, তত্র-

ভারক রনউজদরটায এফাং অধ ি-ফারল িক গদফলণা 

জান িার প্রকা 

রফদজআযআই এয প্রকানা াখা প্রকানায াংখ্যা, ফারল িক 

প্ররতদফদন এফাং াংরিষ্ট নরথ 

 



Page 13 of 14 

 

9.  উদযাগিাদদয াদথ ভদঝাতা 

স্বাযক স্বাক্ষয 

রফদজআযআই উদ্ভারফত রফরবন্ন কৃরল ও রল্প প্রমৄরি 

স্তান্তদযয জন্য রফরবন্ন যকাযী, সফযকাযী প্ররতষ্ঠান 

ও রল্প উদযাগিাদদয াদথ ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয 

রফদজআযআই এয রযকল্পনা, 

প্ররক্ষণও সমাগাদমাগ রফবাগ 

স্বাক্ষরযত ভদঝাতা স্মাযদকয 

াংখ্যা 

 

10.  ইন্টাযদনট সুরফধা 

করম্পউটায প্রদান 

ই-তথ্য সফা প্রদান, রিরজটার অরপ রদিভ চালু 

কযা, গদফলণাে প্রাপ্ত তথ্য-উাি রফদিলণ এফাং 

প্ররতদফদন প্রণেদনয জন্য ইন্টাযদনট সুরফধা 

করম্পউটায প্রদান 

রফদজআযআই এয প্রান ও অথ ি দপ্তয 

এফাং করম্পউটায াখা 

প্রদানকৃত করম্পউটাদযয াংখ্যা, 

াংরিষ্ট নরথ 

 

11.  উৎারদত রিিায ফীজ রফএরির কর্তিক প্রতযারেত াট ফীজ উৎাদন ও 

রফতযদণয জন্য রিিায ফীজ উৎাদন  

কৃরল গদফলণা উইাং, রফরবন্ন আঞ্চররক ও 

উ-সকন্দ্র, রফদজআযআই 

উৎারদত রিিায ফীদজয রযভান, 

ফারল িক প্ররতদফদন 

 

12.  উৎারদত ভান সঘারলত ফীজ কৃলক ম িাদে াট ফীদজয ঘাটরত সভাকাদফরাে ভান 

সঘারলত ফীজ উৎাদন  

কৃরল গদফলণা উইাং, রফরবন্ন আঞ্চররক ও 

উ-সকন্দ্র, রফদজআযআই 

উৎারদত ভান সঘারলত ফীদজয 

রযভান, ফারল িক প্ররতদফদন 

 

13.  রফতযণকৃত রিিায ফীজ রফএরির কর্তিক প্রতযারেত াট ফীজ উৎাদন ও 

রফতযদণয জন্য রিিায ফীজ রফএরিরদক প্রদান 

কৃরল গদফলণা উইাং, রফরবন্ন আঞ্চররক ও 

উ-সকন্দ্র, রফদজআযআই 

প্রদানকৃত রিিায ফীদজয রযভান, 

ফারল িক প্ররতদফদন 

 

14.  রফতযণকৃত ভানদঘারলত ফীজ কৃলক ম িাদে াট ফীদজয ঘাটরত সভাকাদফরাে ভান 

সঘারলত ফীজ কৃলক ম িাদে রফতযন 

কৃরল গদফলণা উইাং, রফরবন্ন আঞ্চররক ও 

উ-সকন্দ্র, রফদজআযআই 

রফতযণকৃত ভান সঘারলত ফীদজয 

রযভান, ফারল িক প্ররতদফদন 
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াংদমাজনী ৩ :অন্যান্য প্ররতষ্ঠাদনয/ .....................রফবাদগয/ রনকট প্রতযারত সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন ােতামূ 

 

প্ররতষ্ঠাদনয ধযন প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারে /রফবাদগয প্রতযারত ােতা 

প্রতযাায সমৌরিকতা উি প্ররতষ্ঠাদনয 

রনকট প্রতযাায ভাত্রা 

উদেখ করুন 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

গদ্বণা েন্বয়কারী 

প্রষতষ্ঠান 

বাংাদ্দল কৃষ 

গদ্বণা কাউষি 

উদ্ভাষবত িাত/প্রযুষি  গদ্বণা েঞ্জুরী দ্ত তষব ায়তা, 

গদ্বণা কাম িক্রভ প্রণেদন যাভ ি প্রদান 

এফাং গদফলণা কাম িক্রভ অনুদভাদন কযা। 

িাতীয় কৃষ গদ্বণা ষদ্েে এর এদ্ক্স বষড ষদ্দ্ব 

গদ্বণা কাম িক্রভ প্রণেদন যাভ ি প্রদান কযদত াদয, 

গদফলণা ভঞ্জুযী ােতা প্রদান কযদত াদয এফাং গৃীত 

গদফলণা কাম িক্রভ অনুদভাদন রদদত াদয। 

20% গদ্বণা  কাম িক্রভ প্রণেদন 

অসুরফধা দত াদয।  

 

 

 

 

 

 

 

ম্প্রাযণ প্ররতষ্ঠান 

 

 

 

 

 

 

 

কৃরল ম্প্রাযণ 

অরধদপ্তয 

প্রররক্ষত ব্যরি/কৃলক 

 

াট চালী প্ররক্ষণ প্রদাদনয জন্য এরাকা 

রবরিক চালী রনফ িাচদন ােতা প্রদান 

যকাযী কৃরল ম্প্রাযণ াংস্থা রাদফ সমদতু কৃলকদদয 

প্রাথরভক তথ্য রফযভান এফাং কৃলদকয াদথ যারয 

কাজ কদয রফধাে প্ররক্ষদণয জন্য চালী রনফ িাচদন ােতা 

প্রদান কযদত াদয 

১০০% মথামথ কৃলক রনফ িাচন 

ম্ভফ নাও দত াদয এফাং 

প্রমৄরি স্তান্তয ফাধাগ্রস্থ 

দত াদয 

কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদযয 

রনকট স্তান্তরযত জাত  

রফদজআযআই উদ্ভারফত জাত ও প্রমৄরি 

কৃলক ম িাদে ম্প্রাযদণয জন্য কৃরল 

ম্প্রাযণ অরধদপ্তদযয ােতা 

গদফলণাে উদ্ভারফত পদরয জাত এফাং প্রমৄরি 

ত্মাভত্মদযয কাম িক্রভ কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয কদয 

থাদক রফধাে াদটয উচ্চপরনীর জাত এফাং কৃলক 

ম িাদে ম্প্রাযদণ ােতা প্রদান কযদত াদয 

১০০% গদফলণাে উদ্ভারফত 

উচ্চপরনীর জাত ও 

প্রমৄরি স্তান্তয ফাধাগ্রস্থ 

দত াদয 

কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদযয 

রনকট স্তান্তরযত  প্রমৄরি 

গদফলণা প্ররতষ্ঠান কর্তিক 

প্রররক্ষত ম্প্রাযণ 

কভ িকতিা/কভী 

উদ্ভারফত াট ও াট জাতীে পদরয 

উচ্চপরনীর জাত ও উন্নত প্রমৄরি মূ 

ম্প্রাযণ কভ িকতিা/কভীদদয টিওটি 

প্ররক্ষণ প্রদাদনয জন্য ম্প্রাযণ কভ িকতিা 

ভদনানেন প্রদানপূফ িক প্ররক্ষণ সপ্রযণ 

কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তদয কভ িকতিাযা সমদতু কৃলকদদয 

রনকট উদ্ভারফত কৃরল প্রমৄরি এফাং উন্নতজাত ম্প্রাযদণ 

যারয কাজ কদয থাদক, সদতু ম্প্রাযণ 

কভ িকতিাদদয টিওটি প্ররক্ষনণ প্রদোজনীে াংখ্যক 

কভ িকতিা ভদনানেন প্রদান কযদত াদয 

১০০% প্রমৄরি ত্মাভত্ময 

ফাধাগ্রস্থ দত াদয 

ফীজ উৎাদন ও 

রফতযণ প্ররতষ্ঠান 

ফাাংরাদদ কৃরল 

উন্নেন কদ িাদযন 

রফতযণকৃত রিিায ফীজ রফদজআযআই কর্তিক প্রদানকৃত রিিায ফীজ 

দত রবরি ফীজ এফাং প্রতযারেত ফীজ 

উৎাদন কদয কৃলক ম িাদে রফতযণ  

যকাযী ফীজ উৎাদন ও রফতযন প্ররতষ্ঠান রাদফ 

রফদজআযআই দত প্রদোজনীে রযভান রিিায ফীজ 

াংগ্র কদয উি রিিায ফীজ দত রিিায ফীজ দত রবরি 

ফীজ এফাং প্রতযারেত ফীজ উৎাদন কদয কৃলক ম িাদে 

রফতযণ কযদত াদয 

১০০% কৃলক ম িাদে াট ফীদজয 

ঘাটরত দত াদয 

প্রতূয়ন প্রষতষ্ঠান বীি প্রতূয়ন এদ্িিী িাত উদ্ভাবন এবং ব্রীডার 

বীি উৎাদন 

িাত অবমুিকরদ্ণর কক্ষদ্ে োঠ মূল্যায়দ্ন 

আইনগত ায়তা এবং ব্রীডার বীদ্ির 

প্রতূয়ন করা 

িাত অবমুিকরদ্ণর কক্ষদ্ে রকাষর োঠ মূল্যায়নকারী 

প্রষতষ্ঠান ষাদ্ব এবং ব্রীডার বীদ্ি প্রতূয়ন কদ্র ট্যাগ 

প্রদান করদ্ত াদ্র 

30% িাত অবমুিকরদ্ণ এবং 

ব্রীডার বীি ষবতরদ্ণ 

েস্যা দ্ত াদ্র 

 


