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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

রযচারক, ফাাংরাদে রযভ গদফলণা ও প্ররক্ষণ ইন্সটিটিউট  

এফাং 

চিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষচযত 

 

 

 

 

 

 

 

ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬ 
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সূচিত্র 

 

 

 

 

রফলয়ঃ াংস্থায কভ িম্পাদদনয াচফ িক চিত্র 

 

 

 

প্রস্তাফনাঃ 

 

সকন ১:  াংস্থায রূকল্প (Vision), অচবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কাম িাফচর 

 

সকন ২:  াংস্থায কাম িক্রদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

সকন ৩:  সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

াংদমাজনী ১:  ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

াংদমাজনী ২:  কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা এফাং চযভান দ্ধচত 

 

াংদমাজনী ৩:  কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয উয চনব িযীরতা। 
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াংস্থায কভ িম্পাদদনয াচফ িকচিত্র 

(Overview of the Performance of the Institute) 

 

াম্প্রচতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং বচফষ্যৎ চযকল্পনা 

 

 

 

ফাাংরাদে রযভ গদফলণা ও প্ররক্ষণ ইন্সটিটিউদটয াম্প্রচতক ফছযমূদয (৩ ফছয)  প্রধান অজিনমূঃ 

ফাাংরাদে রযভ গদফলণা ও প্ররক্ষ ণ ইন্সটিটিউট রেদ রযভ প্রযুরি উদ্ভাফন ও েক্ষ জনরি সৃরিয একভাত্র 

প্ররিষ্ঠান। রেদ রযভ রদেয রফকাদ কারযগরয ায়িা ও েক্ষ জনরি সৃরিদি এ প্ররিষ্ঠাদনয উদেখদমাগ্য অফোন যদয়দে।  

রফগি ৩ ফেদয জাভ িপ্লাজভ ব্াাংদক তুঁতজাদতয াংখ্যা ৬ ৪-৭০টিদত এফাং সযভকীট জাদতয াংখ্যা ৯০ - ৯৭টিদত উন্নীত কযা 

ম্ভফ দয়দছ। ফছদয সক্টয প্রচত তুঁতাতায উৎাদন ৩ ৭.০০ - ৪০.০০ সথদক ৪০.০০ - ৪ ৭.০০ সভ: টদন এফাং ১০০ সযাগমুি 

চডদভ (রডএপএরএ) সযভগুটিয উৎাদন ৬০ - ৭০ সকচজ সথদক ৭০ - ৭৫ সকচজদত উন্নীত কযা ম্ভফ দয়দছ।  তুঁতিাদল াথী 

পদরয িাল দ্ধচত উদ্ভাফন কযা দয়দছ । পদর জচভয ফহুভাচত্রক ব্ফায ও িালীদদয ফাড়চত আদয়য সুদমাগ সৃচি  রে। 
চরাংরায সুচফধা সি অফকাঠাদভা স্থান কযা য় পুচিভান মৃদ্ধ চযভানগত তুঁিাতা উৎাদন কযা ম্ভফ দে। সযনচডটা (১ 

সকচজ কাঁিা সযভ সুতা উৎাদদন রম রযভান সযভ গুটিয প্রদয়াজন) ১৮ - ২০  সথদক ১০ - ১২ সত উন্নীত কযা ম্ভফ দয়দছ  

এফাং প্ররক্ষদণয ভােদভ এ মাফৎ সযভ সক্টদযয েক্ষ জনচি ২,৯০০ জন দত ৫,৭২১ জদন উন্নীত কযা দয়দছ। 

 

ভস্যা ও িযাদরঞ্জমূঃ 

বফচিক আফাওয়া চযফতিদনয াদথ খা খাওয়াদনা আফাওয়া চ ষ্ণু তুঁত ও সযভকীদটয জাত , ভদয়াদমাগী 

রাগই তুঁিচাল ও লুারন প্রযুরি উদ্ভাফন এফাং সযভ সুতায ভান উন্নয়ন। 

 

বচফষ্যৎ চযকল্পনাঃ 

রূকে ২০২১ এয ভদে জাভ িপ্লাজভ ব্াাংদক তুঁতজাদতয াংখ্যা ৭০ সথদক ৯০টিদত এফাং সযভকীট জাদতয াংখ্যা ৯৭ 

সথদক ১২৫টিদত উন্নীত কযা।  সক্টয প্রচত ফছদয তুঁতাতায উৎাদন ৪০.০০ - ৪৭.০০ সভ: টন সথদক ৪৭.০০ - ৫০.০০ সভ: টদন 

এফাং প্রচত ১০০টি সযাগমুি চডদভ সযভগুটিয উৎাদন ৭০.০০ - ৭৫.০০ সকচজ সথদক ৭৫.০০ - ৮০.০০ সকচজদত উন্নীত  কযা। 

সযভ সুতায ভান উন্নয় রনয রদক্ষে সযনচডটা (১ সকচজ কাঁিা সযভ সুতা উৎাদদন রম রযভান সযভ গুটিয প্রদয়াজন) ১০-১২ 

সথদক ৮-৯ এ উন্নীত কযা এফাং সযভ সক্টদয েক্ষ জনফর ৫,৭২১ জন দত ৬,৫৯৭ জদন উন্নীত কযা। 

 

২০১৫-১৬ অর্ থ ফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজথনমূঃ 

 জাভ িপ্লাজভ ব্াাংদক তুঁতজাদতয াংখ্যা ৭৩টিদত উন্নীত কযা। 

 জাভ িপ্লাজভ ব্াাংদক সযভকীট জাদতয াংখ্যা  ১০১টিদত উন্নীত কযা। 

 ৩টি তুঁিজাি উদ্ভাফন কযা। 

 ৪টি সযভকীট জাত উদ্ভাফন কযা। 

 রযভ রক্টদয ২২০ জনদক ২৪,৭২০ জন ঘন্টা প্ররক্ষণ প্রোন কযা। 
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উক্রভচনকা (Preamble) 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য অধীন ফাাংরাদদ সযভ গদফলণা ও প্রচক্ষণ 

ইন্সটিটিউট এয চযিারক 

এফাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারদয়য  চিফ  এয ভদে ২০১৫ াদরয অদক্টাফয ভাদয 

১৩ তাচযদখ এই ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত র। 
 

এই  চুচিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ চনম্নচরচখত চফলয়মূদ ম্মত দরনঃ  
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সকন ১: 

 

াংস্থায রূকল্প (Vision), অচবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

 

 

 

১.১. রূকল্প (Vision):  

রযভ প্রযুরি উদ্ভাফদন গরিীর গদফলণা প্ররিষ্ঠান।  

 

১.২. অচবরক্ষয ( Mission):  

 রাগই প্রমৄচি উদ্ভাফদনয ভােদভ উৎাদনীরতা বৃচদ্ধ কদয সযভ চল্পদক উদেখদমাগ্য ম িাদয় উন্নীতকযণ।  

 

১.৩.১  সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives):  

             ১. প্রযুরিগি ও উদ্ভাফনীমূরক গদফলণা রজাযোযকযণ; 

              ২. ভানফম্পে উন্নয়ন । 

 

১.৩.২   আফরিক রকৌরগি উদেদিমূ 

১. দক্ষতায দে ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন; 

২. েক্ষিা ও বনচতকতায উন্নয়ন; 

৩. তথ্য অচধকায ও স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

৪. উদ্ভাফন ও অচবদমাগ প্রচতকাদযয ভােদভ সফায ভাদনান্নয়ন; 

৫. আচথ িক ব্ফস্থানায উন্নয়ন। 

 

১.৪  কাম িাফরর (Functions):  

১.তুঁত ও সযভকীদটয জাত াংগ্র, াংযক্ষণ এফাং সদদয আফাওয়া উদমাগী উচ্চপরনীর তুঁত ও সযভকীদটয 

জাত উদ্ভাফন এফাং তুঁতিাল, লুারন ও সযভকীদটয সযাগমুি চডভ উৎাদদনয রাগই প্রমৄচি উদ্ভাফন কযা।  

২. ভানম্পন্ন কাঁিা সযভ উৎাদদনয জন্য সাি সকাকুন কভ িকাদেয উয (চযচরাং, উইচবাং, ডাইাং, চপ্রচটাং ইতযাচদ) 

প্রমৄচি উদ্ভাফন কযা। 

৩. সযভ সক্টদযয জন্য দক্ষ জনচি সৃচি , উদ্ভাচফত প্রমৄচি ভাঠ ম িাদয়  স্তান্তয এফাং সদদ কভ িাংস্থান সৃচি ও 

দাচযদ্রতা হ্রাদ ায়তা প্রদান কযা।  
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সেকশন ২  

ইন্সটিটিউদটয আউটকাম (Outcome)  

 
আউটকাভ (Outcome) কভ িম্পাদন সূিকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

চবচিফছয 

২০১৩-১৪ 

প্রকৃত* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষযভাত্রা 

২০১৫-১৬ 

প্রদক্ষন ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয চনধ িাচযত  

প্রবাফ অজিদনয সক্ষদত্র 

সমৌথবাদফ দায়ী  

ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উািসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

ততঁ ও রযভ কীটজাি উদ্ভাফদন 

অফোন 

১. তুঁিজাি উদ্ভাফন ও 

াংযক্ষণ 

াংখ্যা ৬৮ ৭০ ৭৩ ৭৭ ৮২ চফএআযটিআই চফএআযটিআই- এয 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

২.  সযভকীট  জাত উদ্ভাফন ও 

াংযক্ষণ 

াংখ্যা ৯৪ ৯৭ ১০১ ১০৬ ১১২ চফএআযটিআই চফএআযটিআই- এয 

ফাচল িক প্রচতদফদন 

  
 

 

 



C:\Users\HP\Downloads\BSRTI_APA_2015-2016 Final.doc7 

সকন ৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

ফাাংরাদদ সযভ গদফলণা ও প্রচক্ষণ ইন্সটিটিউট (ফাদযগপ্রই) 

রকৌরগি 

উদেি 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌরগি 

উদেদিয  

ভান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

কাম থক্রভ 

(Activiti

es) 

কভ থম্পােন  

সূচক 

(Perform

ance 

Indicator

s) 

 

একক 

(Unit) 

কভ থম্পােন  

সূচদকয ভান 

(Weight  

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

রবরিফেয 

(Base 

Year) 

২০১৩-১৪ 

 

প্রকৃি অজথন* 

২০১৪-১৫ 

রক্ষেভাত্রা/ক্রাইদটরযয়া ভান ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 

2015-16) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন 

(Projecti

on) 

২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অরি 

উিভ 

উিভ চররি 

ভান 

চররি 

ভাদনয 

রনদে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

১. প্রযুরিগি ও 

উদ্ভাফনীমূরক গদফলণা 

রজাযোযকযণ। 

৪৫ ১.১ তুঁতজাত 

াংযক্ষণ 

১.১.১ 

াংযক্ষনকৃত 

জাত   

াংখ্যা ১০.০০ ৬৬ ৬৮ ৭১ ৭০ ৬৯ ৬৮ - ৭৩ ৭৭ 

১.২সযভ 

কীদটয জাত 

াংযক্ষণ 

১.২.১ 

াংযক্ষনকৃত 

জাত  

াংখ্যা ১০.০০ ৯২ ৯৪ ৯৮ ৯৭ ৯৫ ৯৪ - ১০১ ১০৬ 

১.৩ তুঁতজাত 

উদ্ভাফন 

১.৩.১ উদ্ভারফি 

জাত   

াংখ্যা ১২.০০ ২ ২ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৫ 

১.৪  

সযভকীট 

জাত উদ্ভাফন 

১.৪.১ উদ্ভারফি 

জাত   

াংখ্যা ১৩.০০ ২ ৩ ৫ ৪ ৩ - - ৫ ৬ 

২. ভানফম্পে উন্নয়ন ৪০ ২.১ প্রচক্ষক 

প্রচক্ষণ 

২.১.১  প্রদি 

প্রচক্ষণ 

াংখ্যা ১০.০০ ৩৫ ৪৬ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 

২.২ রযভ 

চালী প্রচক্ষণ 

২.২.১  প্রদি 

প্রচক্ষণ 

াংখ্যা ১০.০০ ১৩০ ৯০ ১৬০ ১৪৪ ১২৮ ১১২ ৯৬ ১৬০ ১৬০ 

২.৩ রযররাং, 

রিরনাং ও 

উইরবাং 

প্ররক্ষণ 

২.৩.১  প্রদি 

প্রচক্ষণ 

াংখ্যা ১০.০০ ৩০ ৬০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩০ 

২.৪ ডাইাং ও 

রপ্ররন্টাং 

প্ররক্ষণ 

২.৪.১  প্রদি 

প্রচক্ষণ 

াংখ্যা ১০.০০ - ২০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ২০ 
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দপ্তয/াংস্থায আফচশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

ফাাংরাদে রযভ গদফলণা ও প্ররক্ষণ ইন্সটিটিউট 

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 সূিক  

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন  

সূিদকয ভান  

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৫-১৬ 

(Target Value 2015-16) 

অাধাযণ  

(Excellent) 

অচত উিভ 

(Very Good) 

উিভ  

(Good) 

িরচত ভান 

(Fair) 

িরচত ভাদনয 

রনদে  

(Poor) 

 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১) দক্ষতায দে ফাচল িক 

কভ িম্পাদন চুচি 

ফাস্তফায়ন 

 

 
৩ 

১.১ ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি স্বাক্ষয চনধ িাচযত ভয় ীভায ভদে চুচি স্বাক্ষচযত  তাচযখ ১ ১৫ অদক্টাফয ১৯ অদক্টাফয ২২ অদক্টাফয ২৬ অদক্টাফয ২৯ অদক্টাফয 

১.২ ফাচল িক কভ িম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন চযফীক্ষণ 
দাচখরকৃত অধ িফাচল িক ও বত্রভাচক প্রচতদফদন াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

১.৩ ভাঠম থাদয়য কাম থারয়মূদয দে ফাচল িক কভ িম্পাদন 

াংক্রান্ত ভদঝাতা স্মাযক স্বাক্ষয 

ভদঝাতা স্বাযক স্বাক্ষয াংক্রান্ত চযত্র জাচযকৃত তাচযখ ১ ২৮ এচপ্রর ২০১৬ ৫ সভ ২০১৬ ১২ সভ ২০১৬ ১৯ সভ ২০১৬ ২৬ সভ ২০১৬ 

২) েক্ষিা ও বনচতকতায 

উন্নয়ন 

 

 
৩ 

২.১ কভ থকিথা/কভ থচাযীদেয প্রচক্ষণ আদয়াজন প্রচক্ষদণয ভয় জনঘটা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

২.২ জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায় বনচতকতা কচভটি গঠিত তাচযখ ১ ২৯ অদক্টাফয ০৮ নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

দপ্তয/াংস্থায় শুদ্ধািায কভ িচযকল্পনা প্রণীত তাচযখ ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩) তথ্য অচধকায ও 

স্বপ্রদণাচদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

 

 

 
২ 

৩.১ তথ্য প্রকা রনদে থরকা ফাস্তফায়ন 
ভন্ত্রণারদয়য তথ্য প্রকা চনদদ িচকা অনুাদয তথ্য 

প্রকাচত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

৩.২ আওতাধীন দপ্তয/াংস্থায় দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

চনদয়াগ 

দপ্তয/াংস্থায় দাচয়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায নাভ ও সমাগাদমাদগয 

ঠিকানায াংকরন ওদয়ফাইদট প্রকাচত  

তাচযখ ০.৫ ১৫ অদক্টাফয ২৯ অদক্টাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ চডদম্বয 

৩.৩ েপ্তয/াংস্থায ফাচল িক প্রচতদফদন প্রণয়ন 
দপ্তয/াংস্থায় ফাচল িক প্রচতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকাচত তাচযখ ০.৫ ০১ নদবম্বয ০৮ নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

৪) উদ্ভাফন ও অচবদমাগ 

প্রচতকাদযয ভােদভ 

সফায ভাদনান্নয়ন 

 

 

 

 

 
৫ 

৪.১ চযফচতিত পযম্যাদট ভন্ত্রণারয়/চফবাগ এফাং ভাঠম িাদয়য 

দপ্তযমূদ চটিদজন  িাট িায প্রণয়ন 

চযফচতিত পযম্যাদট দপ্তয/াংস্থায চটিদজন্স িাট িায 

ওদয়ফাইদট প্রকাচত 

তাচযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮ নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

৪.২ অচবদমাগ প্রচতকায ব্ফস্থা ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায অচবদমাগ প্রচতকায সপাকার দয়ট 

চনদয়াগকৃত 

তাচযখ ১ ০১ নদবম্বয ০৮ নদবম্বয ১৫ নদবম্বয ২২ নদবম্বয ২৯ নদবম্বয 

নাগচযদকয চনকট দত প্রাপ্ত অচবদমাগ চনষ্পচিকৃত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

৪.৩ সফা প্রচক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি কদয অনরাইন সফা 

িালুকৃত 

তাচযখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি কদয সফা প্রচক্রয়া 

জীকৃত 

তাচযখ ১ ১ জুন ২০১৬ ৮ জুন ২০১৬ ১৫ জুন ২০১৬ ২২ জুন ২০১৬ ২৯ জুন ২০১৬ 

৫) আচথ িক ব্ফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

 
২ 

৫.১ ফাদজট ফাস্তফায়ন কচভটিয কভ িচযচধ মথামথবাদফ 

অনুযণ 

ফাদজট ফাস্তফায়ন চযকল্পনা (Budget 

Implementation Plan) প্রণীত ও দাচখরকৃত 

বত্রভাচক ফাদজট ফাস্তফায়ন প্রচতদফদন  

াংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

৫.২ অচডট আচি চনষ্পচি কাম িক্রদভয উন্নয়ন ফছরয অচডট আচি চনষ্পচিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

৬০ ঘণ্টা প্ররক্ষদণয ভদে অন্যেন ২০ঘন্টা যকারয কভ থম্পােন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত প্ররক্ষণ অন্তর্ভ থি র্াকদফ ।

াংমৄচি- ‘খ’ 
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াংদমাজনী-১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

রফএআযটিআই ফাাংরাদে ররযকারচায রযাচ থ এন্ড রেরনাং ইন্সটিটিউট 

 

রডএপএরএএ রডরজজ রি ররইাং 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/চফবাগ/াংস্থা এফাং চযভান দ্ধচত-এয চফফযণ 

 

ক্রচভক 

নম্বয 

কভ িম্পাদন সূিকমূ চফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/াংস্থা 

চযভা দ্ধচত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্ 

১. ১.১.১  তুঁতজাত াংয ক্ষণ সদী ও চফদদী  তুঁতজাত াংগ্র, মূল্যায়ন এফাং উন্নত তুঁতজাত 

উদ্ভাফদনয ররক্ষে াংযক্ষণ কযা। 

চফএআযটিআই চফএআযটিআই- এয ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

২. ১.২.১ সযভকীট জাত াংয ক্ষণ সদী ও চফদদী সযভকীট জাত াংগ্র, মূল্যায়ন এফাং উন্নত 

সযভকীট জাত উদ্ভাফদনয ররক্ষে াংযক্ষণ কযা। 

চফএআযটিআই চফএআযটিআই- এয ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

৩. ১.৩.১  তুঁতজাত উন্নয়ন  

 

ভারদফযী জাভ িপ্লাজভ ব্াাংদক াংয রক্ষত তুঁতজাতগুদরা উন্নত জাত 

উদ্ভাফদনয র রক্ষে ব্ফায কদয চনফ িািন, াংকযায়ন, ইল্ডট্রায়ার, 

াতায পুচিভান চনধ িাযণ, লুারন যী ক্ষণ এফাং চপল্ডট্রায়াদরয 

ভােদভ উন্নত তুঁতজাত উদ্ভাফন কযা।     

চফএআযটিআই চফএআযটিআই- এয ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

৪. ১.৪.১ সযভকীট জাত উন্নয়ন  

 

সযভকীট জাভ ি প্লাজভ ব্াাংদক াংয রক্ষি সযভকীট জাতগুদরা 

উন্নত জাত উদ্ভাফদনয র রক্ষে ব্ফায কদয চনফ িািন, াংকযায়ন, 

সজদনটিক চপদেন এফাং চপল্ডট্রায়াদরয ভােদভ উন্নত 

সযভকীটজাত উদ্ভাফন কযা।     

চফএআযটিআই চফএআযটিআই- এয ফাচল িক 

প্রচতদফদন 

 

৫. েক্ষ জনচি 

 

ফাাংরাদদ সযভ গদফলণা ও প্র রক্ষণ ইন্সটিটিউট, ফাাংরাদদ 

সযভ উন্নয়ন সফাড ি, সযভিাদলয াদথ াং রিি চফচবন্ন এনচজও 

এফাং ব্চি ভাচরকানাধীন প্রচতষ্ঠাদনয ভােদভ সযভিালী, চযরায, 

উইবায এফাং ভাঠম িাদয়য চফচবন্ন কভ িকতিা ও কভ িিাযীদদয 

প্রচক্ষণাথী চাদফ চনফ িািন কদয থাদক। প্রচ ক্ষণ সকাদ িয ধযণ 

অনুমায়ী প্রচক্ষক এফাং গদফলকদদয দ্বাযা চফচবন্ন সভয়াদী প্রচ ক্ষণ 

চযিাচরত য়।  

চফএআযটিআই চফএআযটিআই- এয ফাচল িক 

প্রচতদফদন 
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াংদমাজনী ৩: কভ িম্পাদদনয রদক্ষয অন্য ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয চনকট সুচনচদ িি কভ িম্পাদন িাচদামূ 

 

 

াংস্থায ধযণ াংস্থায নাভ াংচিি 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

উি াংস্থায চনকট 

াংচিি 

ভন্ত্রণারয়/চফবাদগয 

িাচদা 

িাচদা/প্রতযাায 

সমৌচিকতা 

উি াংস্থায চনকট 

িাচদায ভাত্রা 

উদেখ করুন 

প্রতযাা পূযণ না 

দর ম্ভাব্ প্রবাফ 

স্বায়ত্বারি ১. উরদ্ভেরফদ্যা রফবাগ, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় 

২. ফাাংরাদে কৃরল গদফলণা ইন্সটিটিউট 

৩. ফাাংরাদে কৃরল গদফলণা কাউরন্সর 

৪. ফাাংরাদে যভানু কৃরল গদফলণা ইন্সটিটিউট 

৫. ফাাংরাদে ইক্ষু গদফলণা ইন্সটিটিউট 

৬. এদরানভী এন্ড এররকারচাযার এক্সদটনন রফবাগ, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয় 

৭. যায়ন রফবাগ, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় 

তুঁিজাি 

উন্নয়ন 

গদফলণা রভরর্াদডাদরারজ, 

উাি াংর ও রফদিলণ 

ম্পরকথি কারযগরয 

ভিরফরনভয় এফাং 

দমারগিা 

গদফলণা ভান 

উন্নয়ন ও কারিি 

পরাপর অজথদন 

ায়ক দফ। 

২০%  দমারগিা রদর 

বার, না রদর কাজ 

চাররদয় রনয়া ম্ভফ 

দফ। 

স্বায়ত্বারি ১. প্রাণীরফদ্যা রফবাগ, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় 

২. ফাাংরাদে কৃরল গদফলণা ইন্সটিটিউট 

৩. ফাাংরাদে কৃরল গদফলণা কাউরন্সর 

৪. ফাাংরাদে যভানু কৃরল গদফলণা ইন্সটিটিউট 

৫. ফাাংরাদে ইক্ষু গদফলণা ইন্সটিটিউট 

৬. এদরানভী এন্ড এররকারচাযার এক্সদটনন রফবাগ, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয় 

৭. যায়ন রফবাগ, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় 

রযভকীদটয 

জাি উন্নয়ন 

গদফলণা রভরর্াদডাদরারজ, 

উাি াংর ও রফদিলণ 

ম্পরকথি কারযগরয 

ভিরফরনভয় এফাং 

দমারগিা 

গদফলণা ভান 

উন্নয়ন ও কারিি 

পরাপর অজথদন 

ায়ক দফ। 

 ২০% দমারগিা রদর 

বার, না রদর কাজ 

চাররদয় রনয়া ম্ভফ 

দফ। 

 

 

 

  


