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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

  

 

 

 

 

 

রযচারক, ফাাংরাদে রযভ গদফলণা ও প্ররক্ষণ ইনস্টিটিউট  

এফাং 

স্টিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় এয ভদে স্বাক্ষস্টযত 

 

 

 

 

 

 

 

ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১৬- জুন ৩০, ২০১৭ 
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সূস্টিত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কভ িম্পাদদনয াস্টফ িক স্টিত্র 

 

 

 

উক্রভরণকা 

 

সকন ১:  রূকল্প (Vision), অস্টবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফস্টর  

 

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

 

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

 

াংদমাজনী ১:  ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

াংদমাজনী ২:  কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা এফাং স্টযভান দ্ধস্টত 

 

াংদমাজনী ৩:  কভ িম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র অন্য ভন্ত্রণারয়/স্টফবাগ/েপ্তয/াংস্থায উয স্টনব িযীরতা 
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ফাাংরাদে রযভ গদফলণা ও প্ররক্ষণ ইনরিটিউট এয কভ িম্পাদদনয াস্টফ িকস্টিত্র 

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

 

াম্প্রস্টতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনা 

 

াম্প্রস্টতক ফছযমূদয (৩ ফছয)  প্রধান অজিনমূঃ 

ফাাংরাদে রযভ গদফলণা ও প্ররক্ষণ ই নস্টিটিউট 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 ৬৬-৭৩টিদত এফাং সযভকীট জাদতয াংখ্যা ৯২ - ১০১টিদত উন্নীত কযা ম্ভফ দয়দছ; ফছদয 

সক্টয প্রস্টত তুঁতাতায উৎাদন ৩ ৭.০০ - ৪০.০০ সথদক ৪০.০০ - ৪ ৭.০০ সভ: টদন এফাং ১০০ সযাগমুি স্টডদভ (রিএপএরএ) 

সযভগুটিয উৎাদন ৬০ - ৭০ সকস্টজ সথদক ৭০ - ৭৫ সকস্টজদত উন্নীত কযা ম্ভফ দয়ছ ; তুঁতিাদল াথী পদরয িাল দ্ধস্টত উদ্ভাফন 

কযা দয়দছ; পদর জস্টভয ফহুভাস্টত্রক ব্ফায ও িালীদদয ফাড়স্টত আদয়য সুদমাগ সৃস্টি দয়দে; স্টরাংরায সুস্টফধা সি অফকাঠাদভা 

স্থান কযায় পুস্টিভান মৃদ্ধ স্টযভানগত তুঁিাতা উৎাদন  কযা ম্ভফ দয়দে; সযনস্টডটা (১ সকস্টজ 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 জনস্টি ২,৯০০ জন দত ৫,৯৪১ জদন উন্নীত কযা দয়দছ। 

 

ভস্যা ও িযাদরঞ্জমূঃ 

বফস্টিক আফাওয়া স্টযফতিদনয াদথ খা খাওয়াদনা আফাওয়া স্ট ষ্ণু তুঁত ও সযভকীদটয জাত , ভদয়াদমাগী রাগই 

তুঁিচাল ও লুারন প্রযুরি উদ্ভাফন এফাং সযভ সুতায ভান উন্নয়ন। 

 

বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনাঃ 

রূকে ২০২১ এয ভদে জাভ িপ্লাজভ ব্াাংদক তুঁতজাদতয াংখ্যা ৭ ৩ সথদক ৯০টিদত এফাং সযভকীট জাদতয াংখ্যা ১০১ 

সথদক ১২৫টিদত উন্নীত কযা; সক্টয প্রস্টত ফছদয তুঁতাতায উৎাদন ৪০.০০ - ৪৭.০০ সভ: টন সথদক ৪৭.০০ - ৫০.০০ সভ: টদন এফাং 

প্রস্টত ১০০টি সযাগমুি স্টডদভ সযভগুটিয উৎাদন ৭০.০০ - ৭ ৫.০০ সকস্টজ সথদক ৭৫.০০ - ৮০.০০ সকস্টজদত উন্নীত  কযা; সযভ 

সুতায ভান উন্নয়দনয রদক্ষে সযনস্টডটা (১ সকস্টজ কাঁিা সযভ সুতা উৎাদদন রম রযভান সযভ গুটিয প্রদয়াজন) ১০-১২ সথদক ৮-৯ এ 

উন্নীত কযা এফাং সযভ সক্টদয েক্ষ জনফর ৫,৯৪১ জন দত ৬,৫৯৭ জদন উন্নীত কযা। 

 

২০১৬-১৭ অর্ থ ফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজথনমূঃ 

 জাভ িপ্লাজভ ব্াাংদক তুঁতজাদতয াংখ্যা ৭৭টিদত উন্নীত কযা; 

 জাভ িপ্লাজভ ব্াাংদক সযভকীট জাদতয াংখ্যা ১০৬টিদত উন্নীত কযা; 

 ৪টি তুঁিজাি উদ্ভাফন কযা; 

 ৫টি সযভকীট জাত উদ্ভাফন কযা; 

 ২২,০০০ রকরজ উন্নি জাদিয তুঁিকাটিাং যফযা কযা; 

 রযভ রক্টদয ২২৫ জনদক ১,২৯৬ শ্রভঘন্টা প্ররক্ষণ প্রোন কযা। 
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উক্রভস্টনকা (Preamble) 

 

যকারয েপ্তয/াংস্থামূদয প্রারিষ্ঠারনক েক্ষিা বৃরি , স্বচ্ছিা ও জফাফরের রজাযোয কযা , সুান 

াংিকযণ এফাং ম্পদেয মর্ামর্ ব্যফায রনশ্চিকযদণয ভােদভ রূকে ২০২১ এয মর্ামর্ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষে- 

 

রযচারক, ফাাংরাদদ সযভ গদফলণা ও প্রস্টক্ষণ ইনস্টিটিউট  

এফাং 

স্টিফ, ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয এয ভদে ২০১৬ াদরয ........................ 

ভাদয .................................. তাস্টযদখ এই ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টি স্বাক্ষস্টযত র। 
 

এই  চুস্টিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ স্টনম্নস্টরস্টখত স্টফলয়মূদ ম্মত দরনঃ  
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সকন ১: 

 

রূকল্প (Vision), অস্টবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম িাফরর 

 

 

১.১. রূকল্প (Vision):  

রযভ প্রযুরি উদ্ভাফদন গরিীর গদফলণা প্ররিষ্ঠান।  

 
১.২. অস্টবরক্ষয ( Mission):  

 রাগই প্রমৄস্টি উদ্ভাফদনয ভােদভ উৎাদনীরতা বৃস্টদ্ধ কদয সযভ স্টল্পদক উদেখদমাগ্য ম িাদয় উন্নীতকযণ।  

 

১.৩.১  াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives):  

             ১. প্রযুরিগি ও উদ্ভাফনীমূরক গদফলণা রজাযোযকযণ; 

             ২. ভানফম্পে উন্নয়ন । 

১.৩.২ াংস্থায আফরিক রকৌরগি উদেিমূ: 

 ১. েক্ষিায দে ফারল থক কভ থম্পােন চুরি ফাস্তফায়ন; 

 ২. েক্ষিা ও ননরিকিায উন্নয়ন; 

 ৩. িথ্য অরধকায ও স্বপ্রদণারেি িথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

 ৪. কাম থিরি ও রফায ভাদনান্নয়ন; 

 ৫. কভ থ রযদফ উন্নয়ন; 

 ৬. আরর্ থক ব্যফস্থানায 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 স্টডভ উৎাদদনয রাগই প্রমৄস্টি উদ্ভাফন কযা।  

২. সযভ সক্টদযয জন্য দক্ষ জনস্টি সৃস্টি এফাং উদ্ভাস্টফত প্রমৄস্টি ভাঠ ম িাদয় স্তান্তয। 
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সেকশন ২  

াংস্থায রফরবন্ন কাম থক্রদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact)  

 
চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন সূিকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি রক্ষযভাত্রা 

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষন স্টনধ িাস্টযত রক্ষেভাত্রা অজথদনয 

রক্ষরত্র সমৌথবাদফ োরয়ত্বপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/স্টফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

উাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 
২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ততঁ ও রযভ কীটজাি 

উদ্ভাফদন অফোন 

১. তুঁিজাি উদ্ভাফন ও 

াংযক্ষণ 

াংখ্যা ৭০ ৭৩ ৭৭ ৮২ ৮৬ স্টফএআযটিআই স্টফএআযটিআই- এয 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

২.  সযভকীট  জাত উদ্ভাফন ও 

াংযক্ষণ 

াংখ্যা ৯৭ ১০১ ১০৬ ১১২ ১১৮ স্টফএআযটিআই স্টফএআযটিআই- এয 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 
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সকন ৩ 

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

 

 

রকৌরগি 

উদেি 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌরগি 

উদেদিয  

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম থক্রভ 

(Activitie

s) 

কভ থম্পােন  

সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ থম্পােন  

সূচদকয ভান 

(Weight  

of 

Performan

ce 

Indicators) 

প্রকৃি অজথন রক্ষেভাত্রা/ক্রাইদটরযয়া ভান ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 

2016-17) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০১৭-১৮ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০১৮-১৯ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ অাধাযণ অরি 

উত্তভ 

উত্তভ চররি 

ভান 

চররি ভাদনয 

রনদে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

াংস্থায রকৌরগি উদেিমূ 

১. প্রযুরিগি ও 

উদ্ভাফনীমূরক 

গদফলণা 

 রজাযোযকযণ। 

 

 

 

 

 

৫০ 

১.১ তুঁতজাত 

াংযক্ষণ 

১.১.১ াংযক্ষনকৃত 

জাত   

াংখ্যা 
১০.০০ 

৬৮ ৭০ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭০ - ৭৭ ৮২ 

১.২সযভ 

কীদটয জাত 

াংযক্ষণ 

১.২.১ 

াংযক্ষনকৃত জাত  

াংখ্যা 
১০.০০ 

৯৪ ৯৭ ১০১ ১০০ ৯৯ ৯৮ - ১০৬ ১১২ 

১.৩ তুঁতজাত 

উদ্ভাফন 

১.৩.১ উদ্ভারফি 

জাত   

াংখ্যা 
১০.০০ 

২ ৩ ৪ ৩ ২ - - ৫ ৪ 

১.৪  সযভকীট 

জাত উদ্ভাফন 

১.৪.১ উদ্ভারফি 

জাত   

াংখ্যা 
১০.০০ 

৩ ৪ ৫ ৪ ৩ - - ৬ ৬ 

১.৫ উন্নত 

জাদতয 

তুঁতকাটিাং 

উৎাদন 

১.৫.১ উৎাস্টদত 

তুঁতকাটিাং 

সকস্টজ 
১০.০০ 

২০,০০০ ২১,০০০ ২২,০০০ ২১,৫০০ ২১,৪০০ ২১,৩০০ ২১,২০০ ২২,১০০ ২২,২০০ 

২. ভানফম্পে 

উন্নয়ন 

 

 

 

৩০ 

২.১ প্রস্টক্ষক 

প্রস্টক্ষণ 

২.১.১  প্রদত্ত 

প্রস্টক্ষণ 

াংখ্যা 
৭.০০ 

৪৬ ২০ ২০ 

পুরুল: ১৬ 

ভস্টরা:৪ 

১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ 

পুরুল: ১৬ 

ভস্টরা: ০৪ 

২০ 

পুরুল: ১৬ 

ভস্টরা: ০৪ 

২.২ রযভ চালী 

প্রস্টক্ষণ 

২.২.১  প্রদত্ত 

প্রস্টক্ষণ 

াংখ্যা 
৯.০০ 

৯০ ১৬০ ১৬০ 

পুরুল: ১০২ 

ভস্টরা: ৫৮ 

১৪৪ ১২৮ ১১২ ৯৬ ১৬০ 

পুরুল: ১০২ 

ভস্টরা: ৫৮ 

১৬০ 

পুরুল: ১০৩ 

ভস্টরা: ৫৭ 

 

২.৩ রযররাং, 

রিরনাং ও 

উইরবাং প্ররক্ষণ 

(ভস্টরা) 

২.৩.১  প্রদত্ত 

প্রস্টক্ষণ 

াংখ্যা 
৭.০০ 

৬০ ৩০ ৩০ 

পুরুল: ১২ 

ভস্টরা: ১৮ 

২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ 

পুরুল: ১২ 

ভস্টরা: ১৮ 

৪০ 

পুরুল: ১৬ 

ভস্টরা: ২৪ 

২.৪ িাইাং ও 

রপ্ররন্টাং প্ররক্ষণ 

(ভস্টরা) 

২.৪.১  প্রদত্ত 

প্রস্টক্ষণ 

াংখ্যা 
৭.০০ 

২০ ১০ ১৫ 

পুরুল: ০৫ 

ভস্টরা: ১০ 

১৪ ১৩ ১২ ১১ ২০ 

পুরুল: ০৮ 

ভস্টরা: ১২ 

১৫ 

পুরুল: ০৫ 

ভস্টরা: ১০ 
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ফাাংরাদে রযভ গদফলণা ও প্ররক্ষণ ইনরিটিউট এয আফস্টশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(সভাট ভান-২০) 

 

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 সুিক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অস্টত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরস্টত ভান 

(Fair) 

িরস্টতভাদনয 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দে ফাস্টল িক 

কভ িম্পাদন চুস্টি 

ফাস্তফায়ন 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয খড়া ফাস্টল িক কভ িম্পাদন 

চুস্টি দাস্টখর 

স্টনধ িাস্টযত ভয়ীভায ভদে খড়া চুস্টি 

ভন্ত্রণারয়/স্টফবাদগ দাস্টখরকৃত  
তাস্টযখ ১ ১৯ সভ ২২ সভ ২৪ সভ ২৫ সভ ২৬ সভ 

ভাঠম িাদয়য কাম িারয়মূদয দে ২০১৬-১৭ 

অথ িফছদযয ফাস্টল িক কভ িম্পাদন  চুস্টি স্বাক্ষয 
স্টনধ িাস্টযত ভয়ীভায ভদে চুস্টি স্বাক্ষস্টযত তাস্টযখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

২০১৫-১৬ অথ িফছদযয ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টিয 

মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দাস্টখর 

স্টনধ িাস্টযত তাস্টযদখ মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন 

দাস্টখরকৃত  
াংখ্যা ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টি 

ফাস্তফায়ন স্টযফীক্ষণ 
বত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন দাস্টখরকৃত  াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টিয 

অধ িফাস্টল িক মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দাস্টখর 

স্টনধ িাস্টযত তাস্টযদখ অধ িফাস্টল িক মূল্যায়ন 

প্রস্টতদফদন দাস্টখরকৃত 
তাস্টযখ ১ ২২ জানুয়াস্টয 

২৩ 

জানুয়াস্টয 
২৪ জানুয়াস্টয ২৫ জানুয়াস্টয ২৬ জানুয়াস্টয 

ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টিয দে াংস্টিি 

কভ িকতিাদদয প্রদণাদনা প্রদান 
বফদদস্টক প্রস্টক্ষদণ সপ্রস্টযত কভ িকতিা াংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দক্ষতা ও বনস্টতকতায 

উন্নয়ন 
৩ 

 

যকাস্টয কভ িম্পাদন ব্ফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রস্টক্ষণ স্টফস্টবন্ন স্টফলদয় কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয 

জন্য প্রস্টক্ষণ আদয়াজন 

প্রস্টক্ষদণয ভয়
1
 জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধািায সকৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথ িফছদযয শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন 

কভ িস্টযকল্পনা এফাং ফাস্তফায়ন স্টযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত ও দাস্টখরকৃত 

তাস্টযখ ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

স্টনধ িাস্টযত ভয়ীভায ভদে বত্রভাস্টক  

স্টযফীক্ষণ প্রস্টতদফদন দাস্টখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অস্টধকায ও 

স্বপ্রদণাস্টদত তথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

২ 
তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 

প্রস্টত ভাদয ১ভ 

প্তা 

প্রস্টত ভাদয 

২য় প্তা 

প্রস্টত ভাদয 

৩য় প্তা 
- - 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন প্রণয়ন ও প্রকা ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকাস্টত তাস্টযখ ১ ১৫ অদক্টাফয ২৯ ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ স্টডদম্বয 

                                                 
1
 ৬০ ঘণ্টা প্রস্টক্ষদণয ভদে অন্যযন ২০ঘন্টা যকাস্টয কভ িম্পাদন ব্ফস্থানা াংক্রান্ত প্রস্টক্ষণ অন্তর্ভ িি থাকদফ ।  
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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 সুিক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৫-১৬ 

 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অস্টত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরস্টত ভান 

(Fair) 

িরস্টতভাদনয 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

অদক্টাফয 

কাম িদ্ধস্টত ও সফায 

ভাদনান্নয়ন 
৫ 

ই-পাইস্টরাং দ্ধস্টত প্রফতিন দপ্তয/াংস্থায় ই-পাইস্টরাং দ্ধস্টত প্রফস্টতিত তাস্টযখ ১ ২৮ সপব্রুয়াস্টয ৩০ ভাি ি ৩০ এস্টপ্রর ৩১ সভ ২৯ জুন 

স্টআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংস্টিি কভ িিাযীয 

স্টআযএর, ছুটি নগদায়ন ও সনন ভঞ্জুস্টযত্র 

মৄগৎ জাস্টয স্টনস্টিতকযণ  

স্টআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংস্টিি 

কভ িিাযীয স্টআযএর, ছুটি নগদায়ন ও সনন 

ভঞ্জুস্টযত্র মৄগৎ জাস্টযকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সফা প্রস্টক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ একটি অনরাইন সফা 

িালুকৃত 
তাস্টযখ ১ ৩১ স্টডদম্বয 

৩১ 

জানুয়াস্টয 
২৮ সপব্রুয়াস্টয - - 

দপ্তয/াংস্থায কভদক্ষ ৩ টি সফাপ্রস্টক্রয়া 

জীকৃত 
তাস্টযখ ১ ৩১ স্টডদম্বয 

৩১ 

জানুয়াস্টয 
২৮ সপব্রুয়াস্টয - - 

অস্টবদমাগ প্রস্টতকায ব্ফস্থা ফাস্তফায়ন স্টনষ্পস্টত্তকৃত অস্টবদমাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কভ ি স্টযদফ উন্নয়ন ৩ 

অস্টপ বফন ও আস্টেনা স্টযচ্ছন্ন যাখা 
স্টনধ িাস্টযত ভয়ীভায ভদে অস্টপ বফন ও 

আস্টেনা স্টযচ্ছন্ন 
তাস্টযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ স্টডদম্বয ৩১ জানুয়াস্টয - - 

সফা প্রতযাী এফাং দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট 

অদক্ষাগায (waiting room)  এয ব্ফস্থা 

কযা  

স্টনধ িাস্টযত ভয়ীভায ভদে সফা প্রতযাী এফাং 

দ িনাথীদদয জন্য টয়দরট অদক্ষাগায  

িালুকৃত 

তাস্টযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ স্টডদম্বয ৩১ জানুয়াস্টয - - 

সফায ভান ম্পদকি সফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

স্টযফীক্ষদণয ব্ফস্থা িালু কযা 

সফায ভান ম্পদকি সফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

স্টযফীক্ষদণয ব্ফস্থা িালুকৃত 
তাস্টযখ ১ ৩০ নদবম্বয ৩১ স্টডদম্বয ৩১ জানুয়াস্টয - - 

আস্টথ িক ব্ফস্থানায 

উন্নয়ন 
১ অস্টডট আস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্ত কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

 

ফছদয অস্টডট আস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্তকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

রফএআযটিআই ফাাংরাদে ররযকারচায রযাচ থ এন্ড রেরনাং ইনস্টিটিউট 

 

রিএপএরএএ রিরজজ রি ররইাং 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/স্টফবাগ/াংস্থা এফাং স্টযভান দ্ধস্টত-এয স্টফফযণ 

 

ক্রঃ 

নম্বয 

কাম থক্রভ কভ িম্পাদন 

সূিকমূ 

স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্ 

১. ১.১.১  তুঁতজাত 

াংযক্ষণ 

 াংযক্ষণকৃি 

তুঁিজাি 

সদী ও স্টফদদী  তুঁতজাত াংগ্র, মূল্যায়ন এফাং উন্নত তুঁতজাত 

উদ্ভাফদনয ররক্ষে াংযক্ষণ কযা। 

স্টফএআযটিআই ভারক প্ররিদফেন, রযে থন 

এফাং স্টফএআযটিআই- এয 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

 

২. ১.২.১ সযভকীট জাত 

াংযক্ষণ 

াংযক্ষণকৃি 

রযভকীট জাি 

সদী ও স্টফদদী সযভকীট জাত াংগ্র, মূল্যায়ন এফাং উন্নত 

সযভকীট জাত উদ্ভাফদনয ররক্ষে াংযক্ষণ কযা। 

স্টফএআযটিআই ভারক প্ররিদফেন, রযে থন 

এফাং স্টফএআযটিআই- এয 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

 

৩. ১.৩.১  তুঁতজাত উন্নয়ন  

 

উদ্ভারফি তুঁিজাি ভারদফযী জাভ িপ্লাজভ ব্াাংদক াংয রক্ষত তুঁতজাতগুদরা উন্নত জাত 

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

াতায পুস্টিভান স্টনধ িাযণ, লুারন যী ক্ষণ এফাং স্টপল্ডট্রায়াদরয 

ভােদভ উন্নত তুঁতজাত উদ্ভাফন কযা।     

স্টফএআযটিআই ভারক প্ররিদফেন, রযে থন 

এফাং স্টফএআযটিআই- এয 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

 

৪. ১.৪.১ সযভকীট জাত 

উন্নয়ন 

 

উদ্ভারফি  

রযভকীট জাি 

 

সযভকীট জাভ ি প্লাজভ ব্াাংদক াংয রক্ষি সযভকীট জাতগুদরা 

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

সজদনটিক স্টপদেন এফাং স্টপল্ডট্রায়াদরয ভােদভ উন্নত 

সযভকীটজাত উদ্ভাফন কযা।     

স্টফএআযটিআই ভারক প্ররিদফেন, রযে থন 

এফাং স্টফএআযটিআই- এয 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

 

৫. তুঁতকাটিাং 

উৎাদন 

উৎারেি 

তুঁতকাটিাং 

তুঁতাতা উৎাদদনয জন্য তুঁতজস্টভ মূ স্টযিম িা কযা য়। াতা 

প্লাক কদয াংগ্র কদয সযভকীদটয জাত াংযক্ষদণয জন্য ব্ফায 

কযা য় এফাং ডার কাটিাং উৎাদদনয জন্য াংযক্ষণ কযা য়। 

একটি স্টনদৃি ভদয়য য ডার স্টযক্ক দর ছাঁটাই কদয কাটিাং 

াংগ্র কদয তুঁতিাযা উৎাদদনয জন্য িাস্টদা সভাতাদফক 

যকাস্টয/সফযকাস্টয প্রস্টতষ্ঠাদন  যফযা এফাং স্টফএআযটিআই এয 

স্টনজস্ব প্রদয়াজদন ব্ফায কযা য়।  

স্টফএআযটিআই ভারক প্ররিদফেন, রযে থন 

এফাং স্টফএআযটিআই- এয 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

 

৬. েক্ষ জনস্টি 

 

প্রেত্ত প্ররক্ষণ ফাাংরাদদ সযভ গদফলণা ও প্র রক্ষণ ই নস্টিটিউট, ফাাংরাদদ 

সযভ উন্নয়ন সফাড ি, সযভিাদলয াদথ াং রিি স্টফস্টবন্ন এনস্টজও 

এফাং ব্স্টি ভাস্টরকানাধীন প্রস্টতষ্ঠাদনয ভােদভ সযভিালী, স্টযরায, 

উইবায এফাং ভাঠম িাদয়য স্টফস্টবন্ন কভ িকতিা ও কভ িিাযীদদয 

প্রস্টক্ষণাথী স্টাদফ স্টনফ িািন কদয থাদক। প্রস্ট ক্ষণ সকাদ িয ধযণ 

অনুমায়ী প্রস্টক্ষক এফাং গদফলকদদয দ্বাযা স্টফস্টবন্ন সভয়াদী প্রস্ট ক্ষণ 

স্টযিাস্টরত য়।  

স্টফএআযটিআই ভারক প্ররিদফেন, রযে থন 

এফাং স্টফএআযটিআই- এয 

ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 
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াংদমাজনী ৩: অন্য ভন্ত্রণারয়/স্টফবাগ/েপ্তয/াংস্থায স্টনকট সুস্টনস্টদ িি কভ িম্পাদন িাস্টদামূ 

 

 

প্ররিষ্ঠাদনয নাভ াংরিি কাম থক্রভ কভ িম্পাদন সূিক উি প্ররিষ্ঠাদনয স্টনকট 

িাস্টদা/প্রিোা 

িাস্টদা/প্রতযাায 

সমৌস্টিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্ প্রবাফ 

১. উরদ্ভেরফদ্যা রফবাগ, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় 

২. ফাাংরাদে কৃরল গদফলণা ইনস্টিটিউট 

৩. ফাাংরাদে কৃরল গদফলণা কাউরির 

৪. ফাাংরাদে যভানু কৃরল গদফলণা ইনস্টিটিউট 

৫. ফাাংরাদে ইক্ষু গদফলণা ইনস্টিটিউট 

৬. এদরানভী এন্ড এররকারচাযার এক্সদটনন রফবাগ, 

যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় 

৭. যায়ন রফবাগ, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় 

তুঁিজাি উদ্ভাফন উদ্ভারফি তুঁিজাি গদফলণা রভরর্াদিাদরারজ, 

উাত্ত াংর ও রফদিলণ 

ম্পরকথি কারযগরয 

ভিরফরনভয় এফাং দমারগিা 

গদফলণা ভান উন্নয়ন ও 

কারিি পরাপর অজথদন 

ায়ক দফ। 

দমারগিা রদর বার, 

না রদর কাজ চাররদয় 

রনয়া ম্ভফ দফ। 

১. প্রাণীরফদ্যা রফবাগ, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় 

২. ফাাংরাদে কৃরল গদফলণা ইনস্টিটিউট 

৩. ফাাংরারে কৃরল গদফলণা কাউরির  

৪. ফাাংরাদে যভানু কৃরল গদফলণা ইনস্টিটিউট 

৫. ফাাংরাদে ইক্ষু গদফলণা ইনস্টিটিউট 

৬. যায়ন রফবাগ, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয় 

রযভকীটজাি 

উদ্ভাফন 

উদ্ভারফি 

রযভকীটজাি 

গদফলণা রভরর্াদিাদরারজ, 

উাত্ত াংর ও রফদিলণ 

ম্পরকথি কারযগরয 

ভিরফরনভয় এফাং দমারগিা 

গদফলণা ভান উন্নয়ন ও 

কারিি পরাপর অজথদন 

ায়ক দফ। 

দমারগিা রদর বার, 

না রদর কাজ চাররদয় 

রনয়া ম্ভফ দফ। 

 

 

 

  

 


