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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 

 

  

 

 

 

 

 

       ,                      ও       ইনস্টি     

এবাং 
স্টিব,    ও            এর মদযে স্বাক্ষস্টরত 

 

 

 

 

 

 

 

বার্িক কমিম্পাদন চুর্ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুাই ১, ২০১৬- জনু ৩০, ২০১৭ 
 

 

ূর্চত্র 
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কমমম্পােদনর াস্টবমক স্টিত্র 

 

 

 

         
 

সকলন ১:  রূপকল্প (Vision), অস্টভক্ষে (Mission), সকৌলগত উদেলেমূ এবাং কাযমাবস্ট  

 

সকলন ২:        কাযমক্রদমর            /প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

সকলন ৩:  সকৌলগত উদেলে, অগ্রাস্টযকার, কাযমক্রম, কমমম্পােন ূিক এবাং 
ক্ষেমাত্রামূ  

 

াংদযাজনী ১:           (Acronyms) 

 

াংদযাজনী ২:  কমমম্পােন ূিকমূ, বাস্তবায়নকারী াংস্থা এবাং পস্টরমাপন পদ্ধস্টত 

 

াংদযাজনী ৩:  কমমম্পােন ক্ষেমাত্রা অজম দনর সক্ষদত্র অনে মন্ত্রণায়/স্টবভাগ/   /      উপর 

স্টনভম রলীতা 
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            ম        ও               এ  কমিম্পাদননর ার্বিকর্চত্র 

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

 

াম্প্রর্িক জি ন, চযানঞ্জ এবং ভর্বযৎ র্রকল্পনা 
 

াম্প্রর্িক বছরমূনর (৩ বছর)  প্রধান জি নমূঃ 

                     ও       ইনস্টি                          ও                

                                                    ও                            

                     ;      ৩      জামম   ম বোাংদক তুুঁ তজাদতর াংখ্ো ৬৬-৭৩টিদত     
সরলমকীট জাদতর াংখ্ো ৯২ - ১০১টিদত উন্নীত করা ম্ভব দয়দে; বেদর সক্টর প্রস্টত তুুঁ তপাতার উৎপােন 

৩৭.০০ - ৪০.০০ সথদক ৪০.০০ - ৪৭.০০ সম: টদন     ১০০ সরাগমুক্ত স্টডদম (        ) সরলমগুটির 

উৎপােন ৬০ - ৭০ সকস্টজ সথদক ৭০ - ৭৫ সকস্টজদত উন্নীত করা ম্ভব দয়ে; তুুঁ তিাদ াথী ফদর িা পদ্ধস্টত 

উদ্ভাবন করা দয়দে;     জস্টমর বহুমাস্টত্রক বেবার ও িাীদের বাড়স্টত আদয়র ুদযাগ ৃস্টি      ; স্টরাংার 

ুস্টবযা সি অবকাঠাদমা স্থাপন করা  পুস্টিমান মৃদ্ধ পস্টরমানগত     পাতা উৎপােন              ; 

সরনস্টডটা (১ সকস্টজ কাুঁিা সরলম ুতা উৎপােদন           সরলম গুটির প্রদয়াজন) ১৮ - ২০ সথদক ১০ - ১২ 

সত উন্নীত করা ম্ভব দয়দে     প্র       মাযেদম      ৎ সরলম সক্টদরর    জনলস্টক্ত ২,৯০০ জন দত 

৫,৯৪১ জদন উন্নীত করা দয়দে। 

 

 ম    ও চযানঞ্জমূঃ 

ববস্টিক আবাওয়া পস্টরবতম দনর াদথ খ্াপ খ্াওয়াদনা আবাওয়া স্ট   তুুঁ ত ও সরলমকীদটর জাত, 

                ই         ও               উদ্ভাবন     সরলম তুা      উন্নয়ন। 

 

ভর্বযৎ র্রকল্পনাঃ 

     ২০২১         জামম  জম বোাংদক তুুঁ তজাদতর াংখ্ো ৭৩ সথদক ৯০টিদত     সরলমকীট 

জাদতর াংখ্ো ১০১ সথদক ১২৫টিদত উন্নীত করা; সক্টর প্রস্টত বেদর তুুঁ তপাতার উৎপােন ৪০.০০ - ৪৭.০০ সম: 

টন সথদক ৪৭.০০ - ৫০.০০ সম: টদন     প্রস্টত ১০০টি সরাগমুক্ত স্টডদম সরলমগুটির উৎপােন ৭০.০০ - ৭৫.০০ 

সকস্টজ সথদক ৭৫.০০ - ৮০.০০ সকস্টজদত উন্নীত করা; সরলম ুতার মান             সরনস্টডটা (১ সকস্টজ 

কাুঁিা সরলম ুতা উৎপােদন           সরলম গুটির প্রদয়াজন) ১০-১২ সথদক ৮-৯ এ উন্নীত করা এবাং সরলম 

সক্টদর    জনব ৫,৯৪১ জন দত ৬,৫৯৭ জদন উন্নীত করা। 

 

২০১৬-১৭                           ম    

 জামম  জম বোাংদক তুুঁ তজাদতর াংখ্ো ৭৭টিদত উন্নীত করা; 
 জামম  জম বোাংদক সরলমকীট জাদতর াংখ্ো ১০৬টিদত উন্নীত করা; 
 ৪          উ   ন    ; 
 ৫  সরলমকীট জাত উ   ন    ; 
 ২২,০০০                                     ; 
            ২২৫      ১,২৯৬ শ্রম                  । 
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উক্রমর্নকা (Preamble) 

 

          /                              ,      ও                  

   ,                                                             ২০২১ 

                       - 
 

       , বাাংাদেল সরলম গদবণা ও প্রস্টলক্ষণ ইনস্টিটিউট  

এবাং 

স্টিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকাদরর এর মদযে ২০১৬ াদর      
      ২৯ তাস্টরদখ্ এই বাস্টমক কমমম্পােন িুস্টক্ত স্বাক্ষস্টরত । 

 

এই  িুস্টক্তদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টস্টখ্ত স্টবয়মূদ ম্মত দনঃ  
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সকলন ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অস্টভক্ষে (Mission), সকৌলগত উদেলেমূ এবাং কাযমাব   

 

 

১.১.   কল্প (Vision):  

                                      ।  

 

১.২. র্ভক্ষ্য (Mission):  

 াগই প্রযুস্টক্ত উদ্ভাবদনর মাযেদম  ৎপােনলীতা বৃস্টদ্ধ কদর সরলম স্টলল্পদক উদেখ্দযাগে পযমাদয় 

উন্নীতকরণ।  

১.৩. সকৌলগি উনেলযমূ (Strategic Objectives): 

১.৩.১        সকৌলগি উনেলযমূ (Strategic Objectives):  

             ১.         ও                             ; 

             ২.              । 

১.৩.২                    ত       ম  : 

 ১.                                       ; 

 ২.      ও              ; 

 ৩.            ও                          ; 

 ৪.          ও               ; 

 ৫.                ; 

 ৬.                     । 

 

১.৪  কাযিাব   (Functions):  

১.তুুঁ ত ও সরলমকীদটর জাত াংগ্র, াংরক্ষণ এবাং সেদলর আবাওয়া উপদযাগী উচ্চফনলী তুুঁ ত ও 

সরলমকীদটর জাত                তুুঁ তিা, পুপান ও সরলমকীদটর সরাগমুক্ত স্টডম উৎপােদন  

    ই প্রযুস্টক্ত উদ্ভাবন করা।  

২. সরলম সক্টদরর জনে েক্ষ জনলস্টক্ত ৃস্টি এবাং উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টক্ত মাঠ পযমাদয়     । 
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সকলন ২  

                  ম             /     (Outcome/Impact)  

 

           /     

(Outcome/Impact) 

কমিম্পাদন ূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

   ত ক্ষ্যমা
ত্রা 

২০১৬-

১৭ 

প্রনক্ষ্ন র্নধিার্রি    ম    
            

সযৌথভানব           

মন্ত্রণায়/র্বভাগ/ 

ংস্ামূনর নাম 

উাত্তূত্র 

(Source of Data) 

২০১৪-১৫ ২০১৫-

১৬ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

     ও             

             

১.               ও 

      

      ৭০ ৭৩ ৭৭ ৮২ ৮৬ স্টবএআরটিআই স্টবএআরটিআই- 

এর বাস্টমক 

প্রস্টতদবেন 

২.  সরলমকীট  জাত 

      ও       

      ৯৭ ১০১ ১০৬ ১১২ ১১৮ স্টবএআরটিআই স্টবএআরটিআই- 

এর বাস্টমক 

প্রস্টতদবেন 
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সকলন ৩ 

সকৌলগি উনেলয, গ্রার্ধকার, কাযিক্রম, কমিম্পাদন ূচক এবং ক্ষ্যমাত্রামূ 
 

 

        

      
(Strategic 

Objectives) 

        

         

    
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

          

     

(Performanc

e 

Indicators) 

 

    

(Unit) 

          

           

(Weight  

of 

Performance 

Indicators) 

                 /  ই           ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-

17) 

      

(Projection) 

২০১৭-১৮ 

      

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬       
  

    

    

         

    

     

      

     
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

            ত       ম   

১.         ও 

           

       
           । 

 

 

 

 

 

৫০ 

১.১ তুুঁ তজাত 

াংর ণ 

১.১.১ 

াংর নকৃত 

জাত   

      ১০.০০ ৬৮ ৭০ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭০ - ৭৭ ৮২ 

১.২সরলম 

কীদটর জাত 

াংর ণ 

১.২.১ 

াংর নকৃত 

জাত  

      ১০.০০ ৯৪ ৯৭ ১০১ ১০০ ৯৯ ৯৮ - ১০৬ ১১২ 

১.৩ তুুঁ তজাত 

      

১.৩.১ 

       জাত   

      ১০.০০ ২ ৩ ৪ ৩ ২ - - ৫ ৪ 

১.৪  

সরলমকীট 

জাত       

১.৪.১        

জাত   

      ১০.০০ ৩ ৪ ৫ ৪ ৩ - - ৬ ৬ 

১.৫ উন্নত 

জাদতর 

তুুঁ তকাটিাং 
উৎপােন 

১.৫.১ 

উৎপাস্টেত 

তুুঁ তকাটিাং 

সকস্টজ ১০.০০ ২০,০০০ ২১,০০০ ২২,০০০ ২১,৫০
০ 

২১,৪০
০ 

২১,৩০
০ 

২১,২০০ ২২,১০০ ২২,২০০ 

২.         

     

 

 

 

৩০ 

২.১ প্রস্টলক্ষক 

প্রস্টলক্ষণ 

২.১.১  প্রেত্ত 

প্রস্টলক্ষণ 

      ৭.০০ ৪৬ ২০ ২০ 

পুরু: 

১৬ 

মস্টা:৪ 

১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ 

পুরু: ১৬ 

মস্টা: ০৪ 

২০ 

পুরু: ১৬ 

মস্টা: ০৪ 
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২.২      

     প্রস্টলক্ষণ 

২.২.১  প্রেত্ত 

প্রস্টলক্ষণ 

      ৯.০০ ৯০ ১৬০ ১৬০ 

পুরু: 

১০২ 

মস্টা: 
৫৮ 

১৪৪ ১২৮ ১১২ ৯৬ ১৬০ 

পুরু: ১০২ 

মস্টা: ৫৮ 

১৬০ 

পুরু: ১০৩ 

মস্টা: ৫৭ 
 

২.৩      , 
      ও 

 ই    
      

(মস্টা) 

২.৩.১  প্রেত্ত 

প্রস্টলক্ষণ 

      ৭.০০ ৬০ ৩০ ৩০ 

পুরু: ১২ 

মস্টা: 
১৮ 

২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ 

পুরু: ১২ 

মস্টা: ১৮ 

৪০ 

পুরু: ১৬ 

মস্টা: ২৪ 

২.৪   ই  ও 

      
      

(মস্টা) 

২.৪.১  প্রেত্ত 

প্রস্টলক্ষণ 

      ৭.০০ ২০ ১০ ১৫ 

পুরু: ০৫ 

মস্টা: 
১০ 

১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ 

পুরু: ০৮ 

মস্টা: ১২ 

১৫ 

পুরু: ০৫ 

মস্টা: ১০ 
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            ম        ও               এ  অবর্লযক সকৌলগি উনেলযমূ 

(সমাট মান-২০) 
 

কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

সকৌলগি 

উনেলয 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগি 

উনেনলযর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাযিক্রম 

(Activities) 

কমিম্পাদন ুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কমিম্পাদন 

ূচনকর 

মান 

(Weight of 

PI) 

ক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৫-১৬ 

 

অাযারণ 
(Excellent) 

অস্টত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

িস্টত মান 

(Fair) 

িস্টতমাদনর 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতার দে 

বাস্টমক 

কমমম্পােন িুস্টক্ত 

বাস্তবায়ন 

৬ 

২০১৬-১৭ অথমবেদরর খ্ড়া বাস্টমক 

কমমম্পােন িুস্টক্ত োস্টখ্ 

স্টনযমাস্টরত ময়ীমার মদযে খ্ড়া 
িুস্টক্ত মন্ত্রণায়/স্টবভাদগ োস্টখ্কৃত  

তাস্টরখ্ ১ ১৯ সম ২২ সম ২৪ সম ২৫ সম ২৬ সম 

মাঠপযমাদয়র কাযমায়মূদর দে 

২০১৬-১৭ অথমবেদরর বাস্টমক 

কমমম্পােন  িুস্টক্ত স্বাক্ষর 

স্টনযমাস্টরত ময়ীমার মদযে িুস্টক্ত 

স্বাক্ষস্টরত 
তাস্টরখ্ ১ ২৬-৩০ জনু - - - - 

২০১৫-১৬ অথমবেদরর বাস্টমক 

কমমম্পােন িুস্টক্তর মূোয়ন প্রস্টতদবেন 

োস্টখ্ 

স্টনযমাস্টরত তাস্টরদখ্ মূোয়ন প্রস্টতদবেন 

োস্টখ্কৃত  
াংখ্ো ১ ১৪ জুাই ১৭ জুাই ১৮ জুাই ১৯ জুাই ২০ জুাই 

২০১৬-১৭ অথমবেদরর বাস্টমক 

কমমম্পােন িুস্টক্ত বাস্তবায়ন পস্টরবীক্ষণ 
বত্রমাস্টক প্রস্টতদবেন োস্টখ্কৃত  াংখ্ো ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথমবেদরর বাস্টমক 

কমমম্পােন িুস্টক্তর অযমবাস্টমক মূোয়ন 

প্রস্টতদবেন োস্টখ্ 

স্টনযমাস্টরত তাস্টরদখ্ অযমবাস্টমক 

মূোয়ন প্রস্টতদবেন োস্টখ্কৃত 
তাস্টরখ্ ১ ২২ জানুয়াস্টর 

২৩ 

জানুয়াস্টর 
২৪ জানয়ুাস্টর 

২৫ 

জানুয়াস্টর 

২৬ 

জানুয়াস্টর 

বাস্টমক কমমম্পােন িুস্টক্তর দে াংস্টিি 

কমমকতম াদের প্রদণােনা প্রোন 
ববদেস্টলক প্রস্টলক্ষদণ সপ্রস্টরত কমমকতম া াংখ্ো ১ ৩ ২ ১ - - 

েক্ষতা ও 

বনস্টতকতার 
৩ 

 

রকাস্টর কমমম্পােন বেবস্থাপনা 
াংক্রান্ত প্রস্টলক্ষণ স্টবস্টভন্ন স্টবদয় 

প্রস্টলক্ষদণর ময়1
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রস্টলক্ষদণর মদযে অনূেন ২০ঘন্টা রকাস্টর কমমম্পােন বেবস্থাপনা াংক্রান্ত প্রস্টলক্ষণ অন্তভুম ক্ত থাকদব ।  
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কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

সকৌলগি 

উনেলয 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগি 

উনেনলযর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাযিক্রম 

(Activities) 

কমিম্পাদন ুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কমিম্পাদন 

ূচনকর 

মান 

(Weight of 

PI) 

ক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৫-১৬ 

 

অাযারণ 
(Excellent) 

অস্টত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

িস্টত মান 

(Fair) 

িস্টতমাদনর 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উন্নয়ন কমমকতম া/কমমিারীদের জনে প্রস্টলক্ষণ 

আদয়াজন 

জাতীয় শুদ্ধািার সকৌল বাস্তবায়ন 

২০১৬-১৭ অথমবেদরর শুদ্ধািার 

বাস্তবায়ন কমমপস্টরকল্পনা এবাং 
বাস্তবায়ন পস্টরবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত 

ও োস্টখ্কৃত 

তাস্টরখ্ ১  ১৫ জুাই ৩১ জুাই - - - 

স্টনযমাস্টরত ময়ীমার মদযে বত্রমাস্টক  

পস্টরবীক্ষণ প্রস্টতদবেন োস্টখ্কৃত 
াংখ্ো ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথে অস্টযকার ও 

স্বপ্রদণাস্টেত তথে 
প্রকাল বাস্তবায়ন 

২ 

তথে বাতায়ন ানাগােকরণ তথে বাতায়ন ানাগােকৃত % ১ 
প্রস্টত মাদর 

১ম প্তা 

প্রস্টত 

মাদর ২য় 

প্তা 

প্রস্টত মাদর 

৩য় প্তা 
- - 

বাস্টমক প্রস্টতদবেন প্রণয়ন ও প্রকাল 
বাস্টমক প্রস্টতদবেন ওদয়বাইদট 

প্রকাস্টলত 
তাস্টরখ্ ১ ১৫ অদক্টাবর 

২৯ 

অদক্টাবর 
১৫ নদভম্বর 

৩০ 

নদভম্বর 
১৫ স্টডদম্বর 

কাযমপদ্ধস্টত ও 

সবার মাদনান্নয়ন 
৫ 

ই-ফাইস্টাং পদ্ধস্টত প্রবতম ন 
েপ্তর/াংস্থায় ই-ফাইস্টাং পদ্ধস্টত 

প্রবস্টতম ত 
তাস্টরখ্ ১ 

২৮ 

সফব্রুয়াস্টর 
৩০ মািম  ৩০ এস্টপ্র ৩১ সম ২৯ জনু 

স্টপআরএ শুরুর ২ মা পূদবম াংস্টিি 

কমমিারীর স্টপআরএ, েুটি নগোয়ন ও 

সপনলন মঞ্জসু্টরপত্র যুগপৎ জাস্টর 

স্টনস্টিতকরণ  

স্টপআরএ শুরুর ২ মা পূদবম াংস্টিি 

কমমিারীর স্টপআরএ, েুটি নগোয়ন 

ও সপনলন মঞ্জসু্টরপত্র যুগপৎ জাস্টরকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সবা প্রস্টক্রয়ায় উদ্ভাবন কাযমক্রম 

বাস্তবায়ন 

েপ্তর/াংস্থার কমপদক্ষ একটি 

অনাইন সবা িাুকৃত 
তাস্টরখ্ ১ ৩১ স্টডদম্বর 

৩১ 

জানুয়াস্টর 

২৮ 

সফব্রুয়াস্টর 
- - 

েপ্তর/াংস্থার কমপদক্ষ ৩ টি 

সবাপ্রস্টক্রয়া জীকৃত 
তাস্টরখ্ ১ ৩১ স্টডদম্বর 

৩১ 

জানুয়াস্টর 

২৮ 

সফব্রুয়াস্টর 
- - 
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কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

সকৌলগি 

উনেলয 
(Strategic 

Objectives) 

সকৌলগি 

উনেনলযর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাযিক্রম 

(Activities) 

কমিম্পাদন ুচক 

(Performance Indicator) 

  

একক 

(Unit) 

কমিম্পাদন 

ূচনকর 

মান 

(Weight of 

PI) 

ক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৫-১৬ 

 

অাযারণ 
(Excellent) 

অস্টত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

িস্টত মান 

(Fair) 

িস্টতমাদনর 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অস্টভদযাগ প্রস্টতকার বেবস্থা বাস্তবায়ন স্টনষ্পস্টত্তকৃত অস্টভদযাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কমম পস্টরদবল 

উন্নয়ন 
৩ 

অস্টফ ভবন ও আস্টেনা পস্টরচ্ছন্ন রাখ্া 
স্টনযমাস্টরত ময়ীমার মদযে অস্টফ 

ভবন ও আস্টেনা পস্টরচ্ছন্ন 
তাস্টরখ্ ১ ৩০ নদভম্বর 

৩১ 

স্টডদম্বর 

৩১ 

জানুয়াস্টর 
- - 

সবা প্রতোলী এবাং েলমনাথীদের জনে 
টয়দট অদপক্ষাগার (waiting room)  

এর বেবস্থা করা  

স্টনযমাস্টরত ময়ীমার মদযে সবা 
প্রতোলী এবাং েলমনাথীদের জনে 
টয়দট অদপক্ষাগার  িাুকৃত 

তাস্টরখ্ ১ ৩০ নদভম্বর 
৩১ 

স্টডদম্বর 

৩১ 

জানুয়াস্টর 
- - 

সবার মান ম্পদকম  সবাগ্রীতাদের 

মতামত পস্টরবীক্ষদণর বেবস্থা িা ুকরা 
সবার মান ম্পদকম  সবাগ্রীতাদের 

মতামত পস্টরবীক্ষদণর বেবস্থা িাকৃুত 
তাস্টরখ্ ১ ৩০ নদভম্বর 

৩১ 

স্টডদম্বর 

৩১ 

জানুয়াস্টর 
- - 

আস্টথমক 

বেবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

১ 
অস্টডট আপস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্ত কাযমক্রদমর 

উন্নয়ন 

 

বেদর অস্টডট আপস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্তকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আস্টম,        ,                      ও       ইনস্টি   ,     ,    ও     

               অেীকার করস্টে সয, এই িুস্টক্তদত বস্টণমত ফাফ অজম দন দিি থাকব। 

 

 

আস্টম, স্টিব,    ও           ,                        ও       ইনস্টি    

             স্টনকট অেীকার করস্টে সয, এই িুস্টক্তদত বস্টণমত ফাফ অজম দন        

বমা ক দযাস্টগতা প্রোন করব। 

 

 

স্বাক্ষস্টরত: 

 

 

 

                           

        ই            তাস্টরখ্ ……………… 

 

 

 

স্টিব                                                                               তাস্টরখ্ ……………. 

   ও            
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ংনযাজনী-১ 

        (Acronyms) 

 

 

        ই                                     
ইনস্টি    

 

                     ই   
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ংনযাজনী- ২: কমিম্পাদন ূচকমূ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণায়/র্বভাগ/ংস্থা এবং র্রমান দ্ধর্ি-এর র্ববরণ 

   
নম্ব
র 

     ম কমিম্পাদ
ন 

ূচকমূ 

র্ববরণ বাস্তবায়নকা
রী       

র্রমা দ্ধর্ি এবং 
উাত্তূত্র 

াধারণ 

মন্তবয 

১. ১.১.১  তুুঁ তজাত 

াংর   

           

        

সেলী ও স্টবদেলী  তুুঁ তজাত াংগ্র, মূোয়ন এবাং উন্নত তুুঁ তজাত 

উদ্ভাবদনর     াংর ণ করা। 

স্টবএআরটিআই স্টবএআরটিআই- এর 

      ও         

       , 

স্টবএআরটিআই- এর 

       প্রস্টতদবেন 

 

২. ১.২.১ সরলমকীট 

জাত 

াংর   

         

        

    

সেলী ও স্টবদেলী সরলমকীট জাত াংগ্র, মূোয়ন এবাং উন্নত 

সরলমকীট জাত উদ্ভাবদনর     াংর ণ করা। 

স্টবএআরটিআই স্টবএআরটিআই- এর 

      ও         

       , 

স্টবএআরটিআই- এর 

       প্রস্টতদবেন 

 

৩. ১.৩.১  তুুঁ তজাত 

উন্নয়ন 

 

       

        

মাদবরী জামম  জম বোাংদক াংর  ত তুুঁ তজাতগুদা উন্নত 

জাত উদ্ভাবদনর     বেবার কদর স্টনবমািন,    রায়ন, 

ইল্ডট্রায়া, পাতার পসু্টিমান স্টনযমারণ, পুপান পরী ণ এবাং 
স্টফল্ডট্রায়াদর মাযেদম উন্নত তুুঁ তজাত উদ্ভাবন করা।     

স্টবএআরটিআই স্টবএআরটিআই- এর 

      ও         

       , 

স্টবএআরটিআই- এর 

       প্রস্টতদবেন 

 

৪. ১.৪.১ সরলমকীট 

জাত উন্নয়ন 

 

        

        

    

 

সরলমকীট জামম  জম বোাংদক াংর    সরলমকীট জাতগুদা 
উন্নত জাত উদ্ভাবদনর     বেবার কদর স্টনবমািন,    রায়ন, 

সজদনটিক স্টফদেলন এবাং স্টফল্ডট্রায়াদর মাযেদম উন্নত 

সরলমকীটজাত উদ্ভাবন করা।     

স্টবএআরটিআই স্টবএআরটিআই- এর 

      ও         

       , 

স্টবএআরটিআই- এর 

       প্রস্টতদবেন 

 

৫. তুুঁ তকাটিাং 

উৎপােন 

        

তুুঁ তকাটিাং 

তুুঁ তপাতা উৎপােদনর জনে তুুঁ তজস্টম মূ পস্টরিযমা করা য়। 

পাতা প্লাক কদর াংগ্র কদর সরলমকীদটর জাত াংরক্ষদণর জনে 
স্টবএআরটিআই স্টবএআরটিআই- এর 

      ও         
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বেবার করা য় এবাং ডা কাটিাং উৎপােদনর জনে াংরক্ষণ 

করা য়। একটি স্টনেিৃ মদয়র পর ডা পস্টরপক্ক দ োুঁটাই 
কদর কাটিাং াংগ্র কদর তুুঁ তিারা উৎপােদনর জনে িাস্টো 
সমাতাদবক রকাস্টর/সবরকাস্টর প্রস্টতষ্ঠাদন রবরা এবাং 
স্টবএআরটিআই এর স্টনজস্ব প্রদয়াজদন বেবার করা য়।  

       , 

স্টবএআরটিআই- এর 

       প্রস্টতদবেন 

৬.    জনলস্টক্ত 

 

          বাাংাদেল সরলম গদবণা ও প্র     ইনস্টিটিউট, বাাংাদেল 

সরলম উন্নয়ন সবাডম , সরলমিাদর াদথ াং  ি স্টবস্টভন্ন এনস্টজও 

এবাং বেস্টক্ত মাস্টকানাযীন প্রস্টতষ্ঠাদনর মাযেদম সরলমিাী, 
স্টরার, উইভার এবাং মাঠপযমাদয়র স্টবস্টভন্ন কমমকতম া ও 

কমমিারীদের প্রস্টল ণাথী স্টাদব স্টনবমািন কদর থাদক। প্রস্টল ণ 

সকাদমর যরণ অনুযায়ী প্রস্টল ক এবাং গদবকদের দ্বারা স্টবস্টভন্ন 

সময়ােী প্রস্টল ণ পস্টরিাস্টত য়।  

স্টবএআরটিআই স্টবএআরটিআই- এর 

      ও         

       , 

স্টবএআরটিআই- এর 

       প্রস্টতদবেন 

 

ংনযাজনী ৩: নয মন্ত্রণায়/র্বভাগ/   /      র্নকট ুর্নর্দি ষ্ট কমিম্পাদন চার্দামূ 

 

 

  ত        ম       

     ম 

কমিম্পাদন 

ূচক 

উি   ত      র্নকট 

চার্দা/ ত     
চার্দা/প্রিযালার 

সযৌর্িকিা 
প্রিযালা রূণ না 
ন ম্ভাবয প্রভাব 

১.                ,                    

২.                      ইনস্টি    

৩.                             

৪.                             ইনস্টি    

৫.          ই          ইনস্টি    

৬.                                

     ,                    

৭.            ,                    

        

      

       

        

                    , 

          ও        

               

             
          

                

ও             

                 

               

   ,             

                

     

১.                ,                    

২.                      ইনস্টি    

           

      

       

           

                    , 

          ও        

                

ও             

               

   ,             
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৩.                             

৪.                             ইনস্টি    

৫.          ই          ইনস্টি    

৬.            ,                    

               

             
          

                                 

     

 

 

 

  

 


