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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

  

 

 

 

 

 

পরিচালক, বাাংলাদেশ রিশম গদবষণা ও প্ররশক্ষণ ইনস্টিটিউট  

এবাং 

সস্টিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর মদে স্বাক্ষস্টরত 

 

 

 

 

 

 

 

বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৭- জুন ৩০, ২০১৮ 
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সূস্টিপত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কম িসম্পােদনর সাস্টব িক স্টিত্র 

 

 

 

উপক্রমরণকা 

 

সসকশন ১:  রূপকল্প (Vision), অস্টিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবস্টল  

 

সসকশন ২:  রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

সসকশন ৩:  সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাস্টিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

 

সাংদর্াজনী ১:  শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

সাংদর্াজনী ২:  কম িসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পস্টরমাপন পদ্ধস্টত 

 

সাংদর্াজনী ৩:  কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র অন্য মন্ত্রণালয়/স্টবিাগ/েপ্তি/সাংস্থাি উপর স্টনি িরশীলতা 
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বাাংলাদেশ রিশম গদবষণা ও প্ররশক্ষণ ইনরিটিউট এি কম িসম্পােদনর সাস্টব িকস্টিত্র 

(Overview of the Performance of Bangladesh Sericulture Research and Training Institute) 

 

সাম্প্রস্টতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং িস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনা 

 

সাম্প্রস্টতক বছরসমূদহর (৩ বছর)  প্রিান অজিনসমূহঃ 

বাাংলাদেশ রিশম গদবষণা ও প্ররশক্ষণ ইনস্টিটিউট রেদশ রিশম প্রযুরি উদ্ভাবন ও সরশম সসক্টদর েক্ষ জনশরি সৃরিি 

অন্যতম প্ররিষ্ঠান। রেদশ রিশম রশদেি রবকাদশ কারিগরি সহায়িা ও েক্ষ জনশরি সৃরিদি এ প্ররিষ্ঠাদনি উদেখদ াগ্য অবোন 

িদয়দে; রবগি ৩ বেদি জাম িপ্লাজম ব্াাংদক তুঁতজাদতর সাংখ্যা ৭০ সেদক ৭৭ টিদত এবাং সরশমকীট জাদতর সাংখ্যা ৯৭ সেদক  

১০৬টিদত উন্নীত করা সম্ভব হদয়দছ; নতন ও উচ্চফলনশীল ০৯টি তুঁতজাত এবাং ১২টি সরশমকীদটর জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হদয়দছ; 

বছদর সহক্টর প্রস্টত তুঁতপাতার উৎপােন ৩৭.০০ - ৪০.০০ সেদক ৪০.০০ - ৪৭.০০ সম: টদন এবাং ১০০ সরাগমুি স্টিদম (রিএফএলএস) 

সরশমগুটির উৎপােন ৬০ - ৭০ সকস্টজ সেদক ৭০ - ৭৫ সকস্টজদত উন্নীত করা সম্ভব হদয়ছ; তুঁতিাদষ সােী ফসদলর িাষ পদ্ধস্টত উদ্ভাবন 

করা হদয়দছ; ফদল জস্টমর বহুমাস্টত্রক ব্বহার ও িাষীদের বাড়স্টত আদয়র সুদর্াগ সৃস্টি হদয়দে; স্টরাংলার সুস্টবিাসহ সসি অবকাঠাদমা 

স্থাপন করায় পুস্টিমান সমৃদ্ধ পস্টরমানগত তুঁিপাতা উৎপােন কিা সম্ভব হদয়দে; সরনস্টিটা (১ সকস্টজ কাঁিা সরশম সুতা উৎপােদন র  

পরিমান সরশম গুটির প্রদয়াজন) ১৮ - ২০ সেদক ১০ - ১২ সত উন্নীত করা সম্ভব হদয়দছ; ২২,০০০ সকস্টজ উন্নত জাদতর তুঁত কাটিাংস 

উৎপােন করা হদয়দছ এবাং সরশম সসক্টদর েক্ষ জনবল সৃস্টির লদক্ষয এ সমদয়র মদে ৬৬০ জন সরশমিাষীদক প্ররশক্ষণ প্রোন করা 

হদয়দছ।  

 

সমস্যা ও িযাদলঞ্জসমূহঃ 

ববস্টিক আবহাওয়া পস্টরবতিদনর সাদে খাপ খাওয়াদনা আবহাওয়া সস্টহষ্ণু তুঁত ও সরশমকীদটর জাত, সমদয়াপদ াগী লাগসই 

তুঁিচাষ ও পলুপালন প্রযুরি উদ্ভাবন এবাং সরশম সুতাি মান উন্নয়ন। 

 

িস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনাঃ 

৭ম পঞ্চবাস্টষ িক পস্টরকল্পনা, রুপকল্প ২০২১ এবাং এসস্টিস্টজ-২০৩০ এর লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী রুপকল্প ২০২১ এি মদে 

জাম িপ্লাজম ব্াাংদক তুঁতজাদতর সাংখ্যা ৭৭ সেদক ৮৮টিদত এবাং সরশমকীট জাদতর সাংখ্যা ১০৬ সেদক ১২০টিদত উন্নীত করা; নতন 

আরও আবহাওয়া সস্টহষ্ণু  ১৩টি তঁতজাত এবাং ১৭টি সরশমকীদটর জাত উদ্ভাবন করা এবাং সরশম সসক্টদর েক্ষ জনবল ৬,১৬৬ জন 

হদত ৭,১৩০ জদন উন্নীত করা। 

 

২০১৭-১৮ অর্ থ বেদিি সম্ভাব্য প্রধান অজথনসমূহঃ 

 জাম িপ্লাজম ব্াাংদক ৭৭টি তুঁতজাত সাংরক্ষণ করা; 

 জাম িপ্লাজম ব্াাংদক ১০৬টি সরশমকীট জাত সাংরক্ষণ করা; 

 ৪টি তুঁিজাি উদ্ভাবন কিা; 

 ৫টি সরশমকীট জাত উদ্ভাবন কিা; 

 ২২,২০০ সকস্টজ উন্নতজাদতর তুঁতকাটিাং ঊৎপােন করা; 

 রিশম রসক্টদি ২৩০ জনদক প্ররশক্ষণ প্রোন কিা। 
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উপক্রমস্টনকা (Preamble) 

 

সিকারি েপ্তি/সাংস্থাসমূদহি প্রারিষ্ঠারনক েক্ষিা বৃরি, স্বচ্ছিা ও জবাবরেরহ রজািোি কিা, সুশাসন 

সাংহিকিণ এবাং সম্পদেি  র্া র্ ব্যবহাি রনশ্চিকিদণি মােদম রূপকে ২০২১ এি  র্া র্ বাস্তবায়দনি 

লদক্ষে- 

 

পরিচালক, বাাংলাদেশ সরশম গদবষণা ও প্রস্টশক্ষণ ইনস্টিটিউট  

এবাং 

সস্টিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর এর মদে ২০১৭ সাদলর ........................ 

মাদসি .................................. তাস্টরদখ এই বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টরত হল। 

 

এই  চুস্টিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টখত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ  



 

 

C:\Users\User\Desktop\APA 2017-2018\APA_Director&MOTJ_2017-2018 -1.doc5 

সসকশন ১ 

 

রূপকল্প (Vision), অস্টিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

 

১.১. রূপকল্প (Vision):  

রিশম প্রযুরি উদ্ভাবদন গরিশীল গদবষণা প্ররিষ্ঠান।  

 
১.২. অস্টিলক্ষয (Mission):  

 লাগসই প্রযুস্টি উদ্ভাবদনর মােদম উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ কদর সরশম স্টশল্পদক উদেখদর্াগ্য পর্ িাদয় উন্নীতকরণ।  

১.৩. সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১  সাংস্থাি সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):  

             ১. প্রযুরিগি ও উদ্ভাবনীমূলক গদবষণা রজািোিকিণ; 

             ২. মানবসম্পে উন্নয়ন । 

১.৩.২ সাংস্থাি আবরিক রকৌশলগি উদেিসমূহ: 

 ১. েক্ষিাি সদে বারষ থক কম থসম্পােন চুরি বাস্তবায়ন  

২. কা থপিরি ও রসবাি মাদনান্নয়ন  

৩. আরর্ থক ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন। 

৪. েক্ষিা ও ননরিকিাি উন্নয়ন  

 ৫. িথ্য অরধকাি ও স্বপ্রদণারেি িথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন  

 

১.৪  কার্ িাবরল (Functions):  

১.তুঁত ও সরশমকীদটর জাত সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ এবাং সেদশর আবহাওয়া উপদর্াগী উচ্চফলনশীল তুঁত ও সরশমকীদটর জাত 

     উদ্ভাবন এবাং তুঁতিাষ, পলুপালন ও সরশমকীদটর সরাগমুি স্টিম উৎপােদনি লাগসই প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা।  

২. সরশম সসক্টদরর জন্য েক্ষ জনশস্টি সৃস্টি এবাং উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টি মাঠ পর্ িাদয় হস্তান্তি। 
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সসকশন ২  

 

েপ্তর/সাংস্থাি রবরিন্ন কা থক্রদমি চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact)  

 
চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি লক্ষযমাত্রা 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষপন স্টনি িাস্টরত লক্ষেমাত্রা অজথদনি 

রক্ষদত্র সর্ৌেিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

মন্ত্রণালয়/স্টবিাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ততঁ ও রিশম কীটজাি 

উদ্ভাবদন অবোন 

১. তুঁিজাি উদ্ভাবন ও 

সাংিক্ষণ 

সাংখ্যা ৭৩ ৭৭ ৮১ ৮৫ ৮৮ স্টবএসআরটিআই স্টবএসআরটিআই- এর 

বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন 

২.  সরশমকীট  জাত উদ্ভাবন ও 

সাংিক্ষণ 

সাংখ্যা ১০১ ১০৬ ১১১ ১১৬ ১২০ স্টবএসআরটিআই স্টবএসআরটিআই- এর 

বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন 
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সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাস্টিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

 

রকৌশলগি 

উদেি 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগি 

উদেদিি  

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা থক্রম 

(Activitie

s) 

কম থসম্পােন  

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম থসম্পােন  

সূচদকি মান 

(Weight  

of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি অজথন লক্ষেমাত্রা/ক্রাইদটরিয়া মান ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 

2017-18) 

প্রদক্ষপন 

(Projectio

n) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপন 

(Projectio

n) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ অসাধািণ অরি 

উত্তম 

উত্তম চলরি 

মান 

চলরি মাদনি 

রনদে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সাংস্থাি রকৌশলগি উদেিসমূহ 

৪. প্রযুরিগি ও 

উদ্ভাবনীমূলক 

গদবষণা 

 রজািোিকিণ। 

 

 

 

 

 

৫০ 

৪.১ তুঁতজাত 

সাংরক্ষণ 

৪.১.১ সাংরক্ষনকৃত 

জাত   

সাংখ্যা 
১০.০০ 

৭০ ৭৩ ৭৭ ৭৫ ৭৩ ৭২ - ৮১ ৮৫ 

৪.২সরশম 

কীদটর জাত 

সাংরক্ষণ 

৪.২.১ 

সাংরক্ষনকৃত জাত  

সাংখ্যা 
১০.০০ 

৯৭ ১০১ ১০৬ ১০৪ ১০২ ১০০ - ১১১ ১১৬ 

৪.৩ তুঁতজাত 

উদ্ভাবন 

৪.৩.১ উদ্ভারবি 

জাত   

সাংখ্যা 
১০.০০ 

৩ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৩ 

৪.৪  সরশমকীট 

জাত উদ্ভাবন 

৪.৪.১ উদ্ভারবি 

জাত   

সাংখ্যা 
১০.০০ 

৪ ৫ ৫ ৪ ৩ - - ৫ ৪ 

৪.৫ উন্নত 

জাদতর 

তুঁতকাটিাংস 

উৎপােন 

৪.৫.১. উৎপাস্টেত 

তুঁতকাটিাংস   

সকস্টজ 
১০.০০ 

২১,০০০ ২২,০০০ ২২,২০০ ২২,১০০ ২২,০৫০ - - ২২,৪০০ ২২,৬০০ 

২. মানবসম্পে 

উন্নয়ন 

 

৩০ 

 

২.১ সরশম 

সসক্টদর প্রস্টশক্ষণ 

প্রোন 

২.১.১  প্রেত্ত 

প্রস্টশক্ষণ 

সাংখ্যা ৩০.০০ ২২০ ২২৫ ২৩০ 

 

২২৭ ২২৮ ২২৬ - ২৩৫ 

 

২৪০ 

 

 

 

 

 

 
 



utfr, "tRul+o, <t(q1fi-{ CE.51 rf6{6tt e dfi-sq lfFbEEb, qB<, <q e "tlB mlqfffi- .9K

=-Ef =fisr< reiR s, qQ Efu-cs <f,ds rqlT-q qsin a66! q-E-q 
I

Efr, {B<, qq ,g "ttB {g{fffi, <t(Em.t c{.ll rfm{"ff e dFfsq EfEEEE- ,q< "tRE-f6[rs-{

-;=: sfiqFK e<Q s, .qQ Efurc <|fu- TEil-s-q q\irl arlffiT qqnTfivf ekH s-{< |

=rmRs:

4).?:.!..?.s.fl...

'ClTfls?saqlffi

,t<
<g ,e "[E IE{fffi

>a/pvA
/ grRq

o>7

Lirraro.\Dcsklop\APA Fiilal'APA l0l7-18\APA Direcror&\{O1 J 2017-20l8 docb



 

 

C:\Users\User\Desktop\APA 2017-2018\APA_Director&MOTJ_2017-2.doc1 

 

 

সংয োজনী-১ 

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) 

 

 

বিএসআরটিআই িাংলাক্ষেশ সসবরকালচার বরসাচ চ এন্ড সেব ং ইনস্টিটিউট 

 

বিএফএলএএস বিবিি বি সলইংস 
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সংয োজনী- ২: কর্ মসম্পোদন সূচকসমূহ, বোস্তবোয়নকোরী র্ন্ত্রণোলয়/স্টবভোগ/সংস্থো এবং পস্টরর্োপন পদ্ধস্টি-এর স্টববরণ 

ক্রঃ 

নম্বর 

কার্ চক্রম কর্ মসম্পোদন 

সূচক 

স্টববরণ বোস্তবোয়নকোরী 

ইউব ট 

পস্টরর্োপ পদ্ধস্টি এবং 

উপোত্তসূত্র 

সোধোরণ র্ন্তব্য 

১. ১.১.১  তুঁিজোি 

সংরেণ 

স সংরেণকৃত 

তুঁতিাত 

দদশী ও স্টবযদশী  তুঁিজোি সংগ্রহ, মূল্যোয়ন এবং উন্নি তুঁিজোি উদ্ভোবযনর 

লসেে সংরেণ করো। 

স্টবএসআরটিআই স্টবএসআরটিআই- এর মাবসক 

ও ত্রৈমাবসক প্রবতক্ষিে , 

স্টবএসআরটিআই- এর িাবষ চক 

প্রস্টিযবদন 

SDG 

goal 8 এর 

Target 

8.2 এবং 

SDG 

goal 9 এর 

Target 

9b এর সোযে 

সোর্ঞ্জ্যস্যপূণ ম 

২. ১.২.১ দরশর্কীট জোি 

সংরেণ 

সংরেণকৃত 

সরশমকীট িাত 

দদশী ও স্টবযদশী দরশর্কীট জোি সংগ্রহ, মূল্যোয়ন এবং উন্নি দরশর্কীট 

জোি উদ্ভোবযনর লসেে সংরেণ করো। 

স্টবএসআরটিআই স্টবএসআরটিআই- এর মাবসক 

ও ত্রৈমাবসক প্রবতক্ষিে , 

স্টবএসআরটিআই- এর িাবষ চক 

প্রস্টিযবদন 

৩. ১.৩.১  তুঁিজোি উন্নয়ন 

 

উদ্ভাবিত তুঁতিাত র্োলযবরী জোর্ মপ্লাজর্ ব্যোংযক সংরবেি তুঁিজোিগুযলো উন্নি জোি উদ্ভোবযনর 

লসেে ব্যবহোর কযর স্টনব মোচন, সংকরোয়ন, ইল্ডট্রোয়োল, পোিোর পুস্টির্োন 

স্টনধ মোরণ, পলুপোলন পরীেণ এবং স্টিল্ডট্রোয়োযলর র্োধ্যযর্ উন্নি তুঁিজোি 

উদ্ভোবন করো।     

স্টবএসআরটিআই স্টবএসআরটিআই- এর মাবসক 

ও ত্রৈমাবসক প্রবতক্ষিে , 

স্টবএসআরটিআই- এর িাবষ চক 

প্রস্টিযবদন 

৪. ১.৪.১ দরশর্কীট জোি 

উন্নয়ন 

 

উদ্ভাবিত  

সরশমকীট িাত 

 

দরশর্কীট জোর্ মপ্লাজর্ ব্যোংযক সংরবেত দরশর্কীট জোিগুযলো উন্নি জোি 

উদ্ভোবযনর লসেে ব্যবহোর কযর স্টনব মোচন, সংকরোয়ন, দজযনটিক স্টিযেশন 

এবং স্টিল্ডট্রোয়োযলর র্োধ্যযর্ উন্নি দরশর্কীটজোি উদ্ভোবন করো।     

স্টবএসআরটিআই স্টবএসআরটিআই- এর মাবসক 

ও ত্রৈমাবসক প্রবতক্ষিে , 

স্টবএসআরটিআই- এর িাবষ চক 

প্রস্টিযবদন 

৫. েে জনশস্টি 

 

প্রেত্ত প্রবশেণ বোংলোযদশ দরশর্ গযবষণো ও প্রবশেণ ইনস্টিটিউট, বোংলোযদশ দরশর্ উন্নয়ন 

দবোর্ ম, দরশর্চোযষর সোযে সংবিি স্টবস্টভন্ন এনস্টজও এবং ব্যস্টি র্োস্টলকোনোধীন 

প্রস্টিষ্ঠোযনর র্োধ্যযর্ দরশর্চোষী, স্টরলোর, উইভোর এবং র্োঠপ মোযয়র স্টবস্টভন্ন 

কর্ মকিমো ও কর্ মচোরীযদর প্রস্টশেণোেী স্টহসোযব স্টনব মোচন কযর েোযক। প্রস্টশেণ 

দকোযস মর ধরণ অনু োয়ী প্রস্টশেক এবং গযবষকযদর দ্বোরো স্টবস্টভন্ন দর্য়োদী 

প্রস্টশেণ পস্টরচোস্টলি হয়।  

স্টবএসআরটিআই স্টবএসআরটিআই- এর মাবসক 

ও ত্রৈমাবসক প্রবতক্ষিে , 

স্টবএসআরটিআই- এর িাবষ চক 

প্রস্টিযবদন 
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সংয োজনী ৩: অন্য র্ন্ত্রণোলয়/স্টবভোগ/েপ্তর/সংস্থার স্টনকট সুস্টনস্টদ মি কর্ মসম্পোদন চোস্টহদোসমূহ 

 

 

প্রবতষ্ঠাক্ষ র  াম সংবিষ্ট কার্ চক্রম কর্ মসম্পোদন সূচক উি প্রবতষ্ঠাক্ষ র স্টনকট 

চোস্টহদো/প্রতোশা 

চোস্টহদো/প্রিযোশোর 

দ ৌস্টিকিো 

প্রিযোশো পূরণ নো হযল 

সম্ভোব্য প্রভোব 

১. উবদ্ভেবিদ্যা বিভাগ, রািশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

২. িাংলাক্ষেশ কৃবষ গক্ষিষণা ইনস্টিটিউট 

৩. িাংলাক্ষেশ কৃবষ গক্ষিষণা কাউবিল 

৪. িাংলাক্ষেশ পরমানু কৃবষ গক্ষিষণা ইনস্টিটিউট 

৫. িাংলাক্ষেশ ইক্ষু গক্ষিষণা ইনস্টিটিউট 

৬. এক্ষরা মী এন্ড এবরকালচারাল এক্সক্ষট শ  বিভাগ, 

রািশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

৭. রসায়  বিভাগ, রািশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

তুঁতিাত উদ্ভাি  উদ্ভাবিত তুঁতিাত গক্ষিষণা সমক্ষ াক্ষিাক্ষলাবি, 

উপাত্ত সংরহ ও বিক্ষিষণ 

সম্পবকচত কাবরগবর 

মতবিব ময় এিং সহক্ষর্াবগতা 

গক্ষিষণা মা  উন্নয়  ও 

কাবিত ফলাফল অিচক্ষ  

সহায়ক হক্ষি। 

সহক্ষর্াবগতা সপক্ষল ভাল, 

 া সপক্ষল কাি চাবলক্ষয় 

স য়া সম্ভি হক্ষি। 

১. প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, রািশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

২. িাংলাক্ষেশ কৃবষ গক্ষিষণা ইনস্টিটিউট 

৩. িাংলাক্ষেশ কৃবষ গক্ষিষণা কাউবিল 

৪. িাংলাক্ষেশ পরমানু কৃবষ গক্ষিষণা ইনস্টিটিউট 

৫. িাংলাক্ষেশ ইক্ষু গক্ষিষণা ইনস্টিটিউট 

৬. রসায়  বিভাগ, রািশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 

সরশমকীটিাত 

উদ্ভাি  

উদ্ভাবিত 

সরশমকীটিাত 

গক্ষিষণা সমক্ষ াক্ষিাক্ষলাবি, 

উপাত্ত সংরহ ও বিক্ষিষণ 

সম্পবকচত কাবরগবর 

মতবিব ময় এিং সহক্ষর্াবগতা 

গক্ষিষণা মা  উন্নয়  ও 

কাবিত ফলাফল অিচক্ষ  

সহায়ক হক্ষি। 

সহক্ষর্াবগতা সপক্ষল ভাল, 

 া সপক্ষল কাি চাবলক্ষয় 

স য়া সম্ভি হক্ষি। 
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িাংলাক্ষেশ সরশম গক্ষিষণা ও প্রবশেণ ই বিটিউট এর আবস্টিক দকৌশলগি উযেিসমূহ 

(যর্োট র্োন-২০) 

কলোর্-১ কলোর্-২ কলোর্-৩ কলোর্-৪ কলোর্-৫ কলোর্-৬ 

দকৌশলগি উযেি 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌশলগি উযেযির 

র্োন 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কো মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পোদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পোদন 

সূচযকর র্োন 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষ্যর্োত্রোর র্োন -২০১৭-১৮ 

অসোধোরণ 

(Excellent) 

অস্টি উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলস্টি র্োন 

(Fair) 

চলস্টির্োযনর 

স্টনযে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষ্িোর সযে বোস্টষ মক 

কর্ মসম্পোদন চুস্টি 

বোস্তবোয়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অে ম বছযরর খসড়ো বোস্টষ মক 

কর্ মসম্পোদন চুস্টি দোস্টখল 

স্টনধ মোস্টরি সর্য়সীর্োর র্যধ্য খসড়ো চুস্টি 

র্ন্ত্রণোলয়/স্টবভোযগ দোস্টখলকৃি  
িোস্টরখ .৫ ১৯ দর্ ২৩ দর্ ২৫ দর্ ২৬ দর্ ২৭ দর্ 

র্োঠ প মোযয়র কো মোলয় সমূযহর সযে ২০১৭-১৮ অে ম 

বছযরর বোস্টষ মক কর্ মসম্পোদন  চুস্টি স্বোক্ষ্র 
স্টনধ মোস্টরি সর্য়সীর্োর র্যধ্য চুস্টি স্বোক্ষ্স্টরি িোস্টরখ ১ ১৫ জুন 

 

১৮ জুন 
১৯ জুন ২০ জুন ২১ জুন 

২০১৬-১৭ অে ম বছযরর বোস্টষ মক কর্ মসম্পোদন 

চুস্টির মূল্যোয়ন প্রস্টিযবদন দোস্টখল 

স্টনধ মোস্টরি িোস্টরযখ মূল্যোয়ন প্রস্টিযবদন 

দোস্টখলকৃি  
সংখ্যো ১ ১৬ জুলোই ১৮ জুলোই ১৯ জুলোই ২০ জুলোই ২৩ জুলোই 

২০১৭-১৮ অে ম বছযরর বোস্টষ মক কর্ মসম্পোদন 

চুস্টি বোস্তবোয়ন পস্টরবীক্ষ্ণ 
ত্রত্রর্োস্টসক প্রস্টিযবদন দোস্টখলকৃি  সংখ্যো .৫ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অে ম বছযরর বোস্টষ মক কর্ মসম্পোদন 

চুস্টির অধ মবোস্টষ মক মূল্যোয়ন প্রস্টিযবদন দোস্টখল 

স্টনধ মোস্টরি িোস্টরযখ অধ মবোস্টষ মক মূল্যোয়ন 

প্রস্টিযবদন দোস্টখলকৃি 
িোস্টরখ ১ ১৪ জোনুয়োস্টর 

১৬ 

জোনুয়োস্টর 
১৮ জোনুয়োস্টর ২১ জোনুয়োস্টর ২২ জোনুয়োস্টর 

কোর্ মপদ্ধস্টি ও দসবোর 

র্োযনোন্নয় 
৯ 

ই-ফাইবলং পদ্ধবত িাস্তিায়  ই-ফাইক্ষল  ব  ব ষ্পবত্তকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

       ইউব ক্ষকাি ব্যিহার ব বিত করা ইউব ক্ষকাি ব্যিহার ব বিতকৃত % .৫  ১০০ ৯৫ ৯০- ৮৫ ৮০- 

বপআরএল শুরুর ২মাস পূক্ষি চ সংবিষ্ট কম চচারীর 

বপআরএল ও ছুটি  গোয়  যুগপৎ িাবর ব বিতকরণ 
বপআরএল  ও ছুটি  গোয়  যুগপৎ িাবরকৃত 

% 
.৫  ১০০ ৯০ ৮০ - - 

বসটিক্ষি স চাট চার অনুর্ায়ী সসিা প্রো  
প্রকাবশতবসটিক্ষি স চাট চার অনুর্ায়ী সসিা 

প্রো কৃত 

% 
১  ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অবভক্ষর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থা িাস্তিায়  ব ষ্পবত্তকৃত অবভক্ষর্াগ %         ১  ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসিার মা  সম্পক্ষকচ সসিারবহতাক্ষের  মতামত 

পবরিীেক্ষণর ব্যিস্থা চালু করা 

সসিার মা  সম্পক্ষকচ সসিারবহতাক্ষের  

মতামত পবরিীেক্ষণর ব্যিস্থা চালুকৃত 

% 
১  ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

েপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে দুইটি অ লাই  সসিা 

চালু করা 
 কমপক্ষে বত টি অ লাই  সসিা চালুকৃত 

তাবরখ 
১ ৩১ বিক্ষসম্বর 

৩১ 

িানুয়ারী 
২৮ সফব্রুয়ারী - - 

েপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে বত টি  সসিাপ্রবক্রয়া  

সহিীকৃত 
কমপক্ষে বত টি  সসিাপ্রবক্রয়া  সহিীকৃত 

তাবরখ 
১ ৩১ বিক্ষসম্বর 

৩১ 

িানুয়ারী 
২৮ সফব্রুয়ারী ১৫ মাচ চ - 

েপ্তর/সংস্থার ও অধী স্থ কার্ চালয় সমূক্ষহর 

উদ্ভাি ী উক্ষদ্যাগ ও Small 

Improvement Project 

(SIP)    িাস্তিায়  

উদ্ভাি ী উক্ষদ্যাগ ও SIP  সমূক্ষহর িাটাক্ষিি 

প্রস্তুতকৃত 

তাবরখ 
১ ৪ িানুয়ারী ১১ িানুয়ারী ১২৮ িানুয়ারী ২৫ িানুয়ারী 

 

৩১িানুয়ারী 

উদ্ভাি ী উক্ষদ্যাগ ও SIP  সরবপ্লক্ষকক্ষটি 

সংখ্যা 

১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ 

 

 

 

আস্টে মক ব্যবস্থোপনোর 

উন্নয়ন 
৩ অস্টর্ট আপস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্ত  

অস্টর্ট আপস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্তকৃি 

 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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কলোর্-১ কলোর্-২ কলোর্-৩ কলোর্-৪ কলোর্-৫ কলোর্-৬ 

দকৌশলগি উযেি 

(Strategic 

Objectives) 

দকৌশলগি উযেযির 

র্োন 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কো মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পোদন সুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পোদন 

সূচযকর র্োন 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষ্যর্োত্রোর র্োন -২০১৭-১৮ 

অসোধোরণ 

(Excellent) 

অস্টি উত্তর্ 

(Very 

Good) 

উত্তর্ 

(Good) 

চলস্টি র্োন 

(Fair) 

চলস্টির্োযনর 

স্টনযে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

স্থাির/অস্থাির সম্পবত্তর হাল াগাে তাবলকা 

প্রস্তুত করা 

স্থাির সম্পবত্তর হাল াগাে তাবলকা  িোস্টরখ ১ ১ দিব্রুয়োস্টর ১৫দিব্রুয়োস্টর ২৮ দিব্রুয়োস্টর ২৮ মাচ চ ৩০ এস্টপ্রল 

অস্থাির সম্পবত্তর হাল াগাে তাবলকা  িোস্টরখ .৫ ১ দিব্রুয়োস্টর 
১৫ 

দিব্রুয়োস্টর 
২৮ দিব্রুয়োস্টর ২৮ মাচ চ ৩০ এস্টপ্রল 

েপ্তর/সংস্থার কল্যাণ কম চকতচা ব ক্ষয়াগ করা 
কল্যাণ কম চকতচা ব ক্ষয়াগকৃত ও ওক্ষয়ি 

সাইক্ষট প্রকাবশত 
িোস্টরখ .৫ ১৫ অক্ষটাির ২৯অক্ষটাির ১৫  ক্ষভম্বর ৩০  ক্ষভম্বর ১৪বিক্ষসম্বর 

দক্ষ্িো ও ত্রনস্টিকিোর 

উন্নয়ন 
২ 

সরকারী সম চসম্পাে  ব্যিস্থাপ া সংক্রান্ত 

প্রবশেণসহ বিবভন্ন বিষক্ষয় কম চকতচা/ 

কম চচারীক্ষের িন্য প্রবশেণ আক্ষয়াি  

প্রবশেক্ষণর সময় ি ঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

িাতীয় শুদ্ধাচার  সক্ষকেৌশল িাস্তিায়   

২০১৭-১৮ অ চ িছক্ষরর  শুদ্ধাচার   িাস্তিায়  

কম চপবরকল্প া এিং িাস্তিায়  পবরিীেণ 

কাঠাক্ষমা প্রণীত ও োবখলকৃত 

তাবরখ .৫ ১৩ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

স্টনধ মোস্টরি সর্য়সীর্োর র্যধ্য ত্রত্রর্োস্টসক 

পস্টরবীক্ষ্ণ প্রস্টিযবদন োবখলকৃত 
সংখ্যা .৫ ৪ ৩    

তথ্য অবধকার ও 

স্বপ্রক্ষণাবেত তথ্য 

প্রকাশ িাস্তিায়  

২ 

তথ্য িাতায়  হাল াগােকরণ তথ্য িাতায়  হাল াগােকৃত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

স্বপ্রক্ষণাবেত তথ্য প্রকাশ স্বপ্রক্ষণাবেত তথ্য প্রকাবশত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

িাবষ চক প্রবতক্ষিে  প্রণয়  ও প্রকাশ িাবষ চক প্রবতক্ষিে  প্রণয়  ও প্রকাবশত িোস্টরখ .৫ ১৫ অক্ষটাির ২৯অক্ষটাির ১৫  ক্ষভম্বর ৩০  ক্ষভম্বর ১৪বিক্ষসম্বর 

 


