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শফবাগীয় অশপদয কভ ডম্পাদদনয াশফ ডক শচত্র 

(Overview of the Performance of the Divisional Office) 

 

াম্প্রশতক অজডন, চযাদরঞ্জ এফাং বশফষ্যৎ শযকল্পনা 

 াম্প্রশতক ফছযমূদয (৩ ফছয)  প্রধান অজডনমূঃ 

ফাংরাক্ষে রযভ গক্ষফলণা ও প্ররেণ ই নশিটিউট রেক্ষ রযভ প্রযুরি উদ্ভাফন ও রযভ রক্টদয েে জনরি সৃরিয 

অন্যতভ প্ররিষ্ঠান। রেক্ষ রযভ রক্ষেয রফকাক্ষ কারযগরয ায়িা ও েে জনরি সৃরিক্ষি এ প্ররিষ্ঠাক্ষনয উক্ষেখক্ষমাগ্য ফোন 

যক্ষয়ক্ষে; রফগি ৩ ফেক্ষয জাভ ডপ্লাজভ ব্যাাংদক তুঁতজাদতয াংখ্যা ৮২ রথদক ৮৪ টিদত এফং রযভকীট জাদতয াংখ্যা ১১২ রথদক  

১১৪ টিদত উন্নীত কযা ম্ভফ দয়দছ ; নতন ও উচ্চপরনীর ১৫টি তুঁতজাত এফাং ২০টি রযভকীদটয জাত উদ্ভাফন  কযা ম্ভফ 

দয়দছ; ফছদয রক্টয প্রশত তুঁতাতায উৎাদন ৩ ৭.০০ - ৪০.০০ রথদক ৪০.০০ - ৪ ৮.০০ রভ: টদন এফং ১০০ রযাগমুি শডদভ 

(রিএপএরএ) রযভগুটিয উৎাদন ৬০ - ৭০ রকশজ রথদক ৭০ - ৭৬ রকশজদত উন্নীত কযা ম্ভফ দয়ছ; তুঁতচাদল াথী পদরয 

চাল দ্ধশত উদ্ভাফন কযা দয়দছ ; পক্ষর জশভয ফহুভাশত্রক ব্যফায ও চালীদদয ফাড়শত আদয়য সুদমাগ সৃশষ্ট ক্ষয়ক্ষে; শরাংরায 

সুশফধা রচ অফকাঠাদভা স্থান কযা য় পুশষ্টভান মৃদ্ধ শযভানগত তুঁিাতা উৎাদন  কযা ম্ভফ ক্ষয়ক্ষে; রযনশডটা (১ রকশজ 

কাঁচা রযভ সুতা উৎাদদন রম রযভান রযভ গুটিয প্রদয়াজন) ১৮-২০  রথদক ৯-১০ রত উন্নীত কযা ম্ভফ দয়দছ ; ৬৫,৭০ 

রভ.টন উন্নত জাদতয তুঁত কাটিাং উৎাদন কযা দয়দছ এফং রযভ রক্টদয দক্ষ জনফর সৃশষ্টয রদক্ষয এ ভদয়য ভদে  ৬৯০ 

জন রযভচালীদক প্ররেণ প্রদান কযা দয়দছ।  

 ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূঃ 

বফশিক আফাওয়া শযফতডদনয াদথ খা খাওয়াদনা আফাওয়া শ ষ্ণু তুঁত ও রযভকীদটয জাত , ভক্ষয়াক্ষমাগী 

রাগই তুঁিচাল ও লুারন প্রযুরি উদ্ভাফন এফং রযভ সুতায ভান উন্নয়ন। 

 বশফষ্যৎ শযকল্পনাঃ 

৭ভ ঞ্চফাশল ডক শযকল্পনা এফাং এশডশজ-২০৩০ এয রক্ষযভাত্রা অনুমায়ী ২০২২ এয ভক্ষে জাভ ডপ্লাজভ ব্যাাংদক 

তুঁতজাদতয াংখ্যা ৮২ রথদক ৮৫ টিদত এফং রযভকীট জাদতয াংখ্যা ১১২ রথদক ১ ১৪ টিদত উন্নীত কযা ; গদফলণাগাদয ১০০ 

রযাগমুি শডদভ রযভগুটিয উৎাদনীরতা ৭৭ রকশজদত উন্নীত কযা  এফাং রযভ রক্টদয েক্ল জনফর ৬,৬৪৬ জন দত ৭,১২১ 

জদন উন্নীত কযা। 

২০২২-২০২৩ র্ থ ফেক্ষযয ম্ভাব্য প্রধান জথনমূঃ 

 জাভ ডপ্লাজভ ব্যাাংদক ৮৪টি তুঁতজাত াংযক্ষণ কযা; 

 জাভ ডপ্লাজভ ব্যাাংদক ১১৪টি রযভকীট জাত াংযক্ষণ কযা; 

 ১টি তুঁিজাি উদ্ভাফক্ষনয রদক্ষয (১) Hybridization এয ভােদভ প্রাপ্ত ফীজমূ রযান, (২) রযানকৃত 

 ফীজমূদয াংশিষ্ট ক্রশাং অনুমায়ী Germination % ম ডদফক্ষণ, উৎন্ন তুঁতচাযামূদয াংশিষ্ট 

 ক্রশাং অনুমায়ী Servibility % ম ডদফক্ষণ;  

 ১টি রযভকীট জাত  উদ্ভাফক্ষনয রদক্ষয F1 (First Generation) রথদক শযয়াশযাং এয ভােদভ F2, F3 & 

 F4 Generation বতযী কযা; 

 ১০.৭০ রভ.টন উন্নতজাদতয তুঁতকাটিাং ঊৎাদন কযা; 

 গদফলণাগাদয ১০০ রযাগমুি শডদভ রযভগুটিয উৎাদনীরতা ৭৭ রকশজদত উন্নীত কযা;  

 রযভ রক্টক্ষয ২৫০ জনক্ষক প্ররেণ প্রোন কযা। 
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প্রস্তাফনা (Preamble) 

 

 

 

ভন্ত্রণারয়/শফবাগমূ এফাং আওতাধীন  েপ্তয/ংস্থামূক্ষয প্রারিষ্ঠারনক েেিা বৃরি , স্বচ্ছিা ও 

জফাফরের রজাযোয কযা , সুান ংিকযণ এফং ম্পক্ষেয মর্ামর্ ব্যফায রন শিিকযক্ষণয ভােক্ষভ 

রূকে ২০৪১ এয মর্ামর্ ফাস্তফায়ক্ষনয রক্ষেে- 

 

রযচারক, ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা ও প্রশক্ষণ ইনশিটিউট,  যাজাী  

এফাং 

ভাশযচারক, ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড  এয  ভদে ২০২২ াদরয ........................ ভাক্ষয 

.................................. তাশযদখ এই ফাশল ডক কভ ডম্পাদন চুশি স্বাক্ষশযত র। 

 

এই  চুশিদত স্বাক্ষযকাযী উবয় ক্ষ শনম্নশরশখত শফলয়মূদ ম্মত দরনঃ  
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রকন ১ 

 

শফবাগীয় অশপদয রূকল্প (Vision), অশবরক্ষয (Mission), কভ ডম্পাদদনয রক্ষত্র এফাং কাম ডাফরর 

 

 

১.১. রূকল্প (Vision): 

রযভ প্রযুরি উদ্ভাফক্ষন গরিীর গক্ষফলণা প্ররিষ্ঠান।  

 

১.২ অশবরক্ষয (Mission): 

 রাগই প্রমৄশি উদ্ভাফদনয ভােদভ উৎাদনীরতা বৃশদ্ধ কদয রযভ শল্পদক উদেখদমাগ্য ম ডাদয় উন্নীতকযণ।  

 

১.৩ কভ ডম্পাদদনয রক্ষত্র 

১.৩.১ শফবাগীয় অশপদয কভ ডম্পাদদনয রক্ষত্র 

১. প্রযুরিগি ও উদ্ভাফনীমূরক গক্ষফলণা রজাযোযকযণ; 

২. ভানফম্পে উন্নয়ন। 

১.৩.২ সুান ও াংস্কাযমূরক কভ ডম্পাদদনয রক্ষত্র 

১. সুান ও াংস্কাযমূরক কাম ডক্রদভয ফাস্তফায়ন রজাযদাযকযণ 

 

১.৪  কাম ডাফরর (Functions): 

১. তুঁত ও রযভকীদটয জাত াংগ্র, াংযক্ষণ এফাং রদদয আফাওয়া উদমাগী উচ্চপরনীর তুঁত ও রযভকীদটয 

    জাত উদ্ভাফন এফং তুঁতচাল, লুারন ও রযভকীদটয রযাগমুি শডভ উৎাদদনয রাগই প্রমৄশি উদ্ভাফন কযা। 

২. রযভ রক্টদযয জন্য দক্ষ জনশি সৃশষ্ট এফাং উদ্ভাশফত প্রমৄশি ভাঠ ম ডাদয় স্তান্তয। 
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রকন ২  

 

 

 

রফরবন্ন কাম থক্রক্ষভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ থম্পােন সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি রক্ষযভাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ শনধ ডাশযত রক্ষযভাত্রা 

অজডদনয রক্ষদত্র রমৌথবাদফ 

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত ভন্ত্রণারয়/ 

শফবাগ/াংস্থামূদয নাভ 

উাত্তসুত্র 

(Source of 

Data) 

 
২০২০-২১ 

 

২০২১-২২ 

 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ততঁ ও রযভ কীটজাি 

উদ্ভাফন ও ংযেরণ 

ফোন 

উদ্ভরফি ও ংযেণকৃি 

তুঁিজাি  

ংখ্যা ৮৩ ৮৪ ৮৪ ৮৪ ৮৪ শফএআযটিআই  শফএআযটিআই- 

এয ফাশল ডক 

প্রশতদফদন 

উদ্ভরফি ও ংযেণকৃি 

রযভকীটজাত  

ংখ্যা ১১৩ ১১৪ ১১৪ ১১৪ ১১৪ শফএআযটিআই শফএআযটিআই- 

এয ফাশল ডক 

প্রশতদফদন 

 

* াভশয়ক (Provisional) তথ্য 

 

 

 

 

 



F:\007\2022\APA\2022-2023\APA_BSDB & BSRTI_2022-2023_2ND COPY_1ST PART.doc 

7 

 

রকন ৩ 
 

কভ ডম্পাদন শযকল্পনা 

কভ ডম্পাদদনয 

রক্ষত্র 

কভ ড 

ম্পাদদনয 

রক্ষদত্রয ভান 

কাম ডক্রভ 

 

কভ ডম্পাদন  

সূচক 

 

গণনা 

 দ্ধশত 

একক 

 

কভ ডম্পাদন  

সূচদকয ভান 

 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রা/ক্রাইদটশযয়া ভান ২০২২-২০২৩ 

 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ অশত 

উত্তভ 

উত্তভ চরশত 

ভান 

চরশত ভাদনয 

শনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এশএ স্বাক্ষযকাযী অশপদয কভ ডম্পাদদনয রক্ষত্র  

[১] প্রমৄশিগত ও   

উদ্ভাফনীমূরক 

গদফলণা 

রজাযদাযকযণ। 

 

 

 

 

 

৫০ 

[১.১] তুঁতজাত াংযক্ষণ ১.১.১ াংযক্ষণকৃত 

জাত   

 

ভশষ্ট াংখ্যা ১০ 
৮৩ ৮৪ ৮৪ ৮৩ ৮২ ৮১ - ৮৪ ৮৪ 

[১.২] রযভ কীদটয জাত 

াংযক্ষণ 

 

১.২.১ াংযক্ষণকৃত 

জাত  

ভশষ্ট াংখ্যা ১০ 
১১৩ ১১৪ ১১৪ ১১৩ ১১২ ১১১ - ১১৪ ১১৪ 

[১.৩] ১টি তুঁিজাি 

উদ্ভাফক্ষনয রদক্ষয          

(১) Hybridization 

এয ভােদভ প্রাপ্ত ফীজমূ 

রযান, (২) রযানকৃত 

ফীজমূদয  াংশিষ্ট 

ক্রশাং অনুমায়ী 

Germination % 

ম ডদফক্ষণ, উৎন্ন 

তুঁতচাযামূদয াংশিষ্ট 

ক্রশাং অনুমায়ী 

Servibility% 

ম ডদফক্ষণ;  

১.৩.১ উৎন্ন 

তুঁতচাযামূদয াংশিষ্ট 

ক্রশাং অনুমায়ী   

Servibility% 

ম ডদফক্ষকণকৃত; 

তাশযখ তাশযখ ১০ 
  ০১.০৫.২৩ ৩০.৫.২৩ ১৫.৬.২৩     

[১.৪]  ১টি রযভকীট জাত 

উদ্ভাফক্ষনয রদক্ষয F1 

(First Generation)  

রথদক শযয়াশযাং এয 

ভােদভ F2, F3 & 

 F4 

Generation বতযী 

কযা; 

১.৪.১ F2, F3 & 

F4 Generation 

বতযীকৃত 

তাশযখ তাশযখ ১০ 
  ০১.০৫.২৩ ৩০.৫.২৩ ১৫.৬.২৩    - 

[১.৫] উন্নত জাদতয 

তুঁতকাটিাং উৎাদন 

১.৫.১. উৎাশদত 

তুঁতকাটিাং   

ভশষ্ট রভ.টন ৫ 
৩১.৬ ১০.৫০ ১০.০৭ ১০.৬৫ ১০.৬০ ১০.৫৫ ১০.৫০ ১০.৮০ ১১.০০ 

[১.৬] গদফলণাগাদয 

১০০ রযাগমুি শডদভ 

রযভগুটিয উৎাদন 

ীরতা বৃশদ্ধকযণ 

 ভশষ্ট রকশজ ৫ 
- ৭৬ ৭৭ 

 

৭৬ ৭৫ ৭৪ ৭৩ ৭৮ ৭৮ 
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কভ ডম্পাদদনয 

রক্ষত্র 

কভ ড 

ম্পাদদনয 

রক্ষদত্রয ভান 

কাম ডক্রভ 

 

কভ ডম্পাদন  

সূচক 

 

গণনা 

 দ্ধশত 

একক 

 

কভ ডম্পাদন  

সূচদকয ভান 

 

প্রকৃত অজডন রক্ষযভাত্রা/ক্রাইদটশযয়া ভান ২০২২-২০২৩ 

 

প্রদক্ষণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষণ 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ অশত 

উত্তভ 

উত্তভ চরশত 

ভান 

চরশত ভাদনয 

শনদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

এশএ স্বাক্ষযকাযী অশপদয কভ ডম্পাদদনয রক্ষত্র  

[২] ভানফ  ম্পদ 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] রযভ রক্টদয 

প্রশক্ষণ প্রদান (তুঁতচাল 

/লুারন) 

[২.১.১]  প্রশশক্ষত 

রযভচালী 

ভশষ্ট 

 

াংখ্যা ১৫ ২৪০ ২৪৫ ২৫০ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২৫ ২৫৫ 

 

২৬০ 

 

  [২.২] দীঘ ডদভয়াদী 

প্রশক্ষণ রকা ড  

[২.২.১]  দীঘ ডদভয়াদী 

প্রশক্ষণ রকা ড 

ম্পাশদত 

ভশষ্ট 

 

াংখ্যা ৫ - ১০ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭ ২০ ২০ 

সুান ও াংস্কাযমূরক কভ ডম্পাদদনয রক্ষত্র 

[১] সুান ও 

াংস্কাযমূরক 

কাম ডক্রদভয 

ফাস্তফায়ন 

রজাযদাযকযণ 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধাচায 

কভ ডশযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

             

[১.২] ই-গবন ডান্স/ 

উদ্ভাফন কভ ডশযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

             

[১.৩] অশবদমাগ 

প্রশতকায কভ ডশযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

             

[১.৪] রফা প্রদান 

প্রশতশ্রুশত কভ ডশযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

             

[১.৫] তথা অশধকায 

কভ ডশযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

             

  

* াভশয়ক (Provisional) তথ্য 
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সংয োজনী-১ 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

শব্দ সংক্ষেপ 

(Acronyms) 

মিিরণ 

 

১. ডিএফএলএএস ডিডিি ডি ললইংস 

 

২. মিএসটি মিযলোিো ইন মসল্ক টেকযনোয োজী 

 

৩. ডবএসআরটিআই বাংলাক্ষেশ লসডরকালচার ডরসাচ চ এন্ড লেড ং ইনমিটিউট 

 

৪. ডবএসডিডব 

 

বাংলাক্ষেশ লসডরকালচার লিটেলপক্ষেন্ট লবাি চ 
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সংয োজনী ২: কি মসম্পোদন ব্যিস্থোনো ও প্রিোণক 

কার্ চক্রে কি মসম্পোদন সূচকসমূহ িোস্তিোয়নকোরী অনুমিেোগ,  

অমধশোখো, শোখো 

 ক্ষ্যিোত্রো অজমযনর প্রিোণক 

১.১.১  [১.১] তুঁতজোত সংরেণ [১.১.১] সংরেণকৃত িাত তুঁতচোষ শোখো 

 

প্রমতযিদন 

১.১.১  [১.২] টরশিকীযের জোত সংরেণ [১.২.১] সংরেণকৃত িাত টরশিকীে শোখো 

 

প্রমতযিদন 

[১.৩] ১টি তুঁতিাত উদ্ভাবক্ষ র  যক্ষ্য (১) 

Hybridization এর িোধ্যযি প্রোপ্ত 

িীজসমূহ টরোন, (২) টরোনকৃত িীজসমূযহর 

সংমিষ্ট ক্রমসং অনু োয়ী Germination 

%  মযিক্ষ্ণ, উৎন্ন তুঁতচোরোসমূযহর সংমিষ্ট 

ক্রমসং অনু োয়ী Servibility%  মযিক্ষ্ণ;  

[১.৩.১] উৎন্ন তুঁতচোরোসমূযহর সংমিষ্ট 

ক্রমসং অনু োয়ী   Servibility% 

 মযিক্ষ্কণকৃত; 

তুঁতচোষ শোখো 

 

প্রমতযিদন 

[১.৪]  ১টি টরশিকীে জোত  উদ্ভাবক্ষ র  যক্ষ্য 

F1 (First Generation) টথযক 

মরয়োমরং এর িোধ্যযি F2, F3 & F4 

Generation ততরী করো; 

[১.৪.১] F2, F3 & F4 

Generation ততরীকৃত 

টরশিকীে শোখো 

 

প্রমতযিদন 

১.৪.১ [১.৫] উন্নত জোযতর তুঁতকোটিংস উৎোদন [১.৫.১] উৎোমদত তুঁতকোটিংস   তুঁতচোষ শোখো 

 

প্রমতযিদন 

১.৪.১ [১.৬] গযিষণোগোযর ১০০ টরোগমুক্ত মিযি টরশি 

গুটির উৎোদনশী তো বৃমিকরণ 

[১.৬.১] উৎোমদত টরশিগুটি   টরশিকীে শোখো 

 

প্রমতযিদন 

১.৪.১ [২.১] প্রমশক্ষ্যণর িোধ্যযি দক্ষ্ জনি  সৃমষ্ট 

(তুঁতচোষ/ লুো ন) 

[২.১.১]  প্রমশমক্ষ্ত টরশিচোষী প্রমশক্ষ্ণ শোখো প্রমতযিদন 

১.৪.১ [২.২] দীঘ মযিয়োমদ প্রমশক্ষ্ণ টকোস ম [২.২.১]  দীঘ মযিয়োদী প্রমশক্ষ্ণ টকোস ম 

সম্পোমদত 

প্রমশক্ষ্ণ শোখো প্রমতযিদন 

 

 

 


