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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 
 প্রধান বফজ্ঞাননক কভ মকতমা, মৃনিকা ম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট, 

আঞ্চনরক গদফলণাগায, ‡bvqvLvjx 

এফাং 

মূখ্য বফজ্ঞাননক কভ মকতমা,মৃনিকা ম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট, 

নফবাগীয় গদফলণাগায, চট্টগ্রাভ 

 

এয ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

ফানল মক কভ মম্পাদন চুনি 
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মৃনিকা ম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট, আঞ্চনরক গদফলণাগায, ‡bvqvLvjx এয কভ মম্পাদদনয ানফ মক নচত্র 
(Overview of the Performance of Soil Resource Development Institute, Regional 

Laboratory, Noakhali) 

 
 

াম্প্রনতক অজমন, চযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যৎ নযকল্পনা: 

াম্প্রনতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজমনমূ 
মৃনিকা ব্যফস্থানা কাম মক্রদভয ভােদভ সদদয `wÿY-c~e©vÂjxq বৃিয ‡bvqvLvjx অঞ্চদরয (‡bvqvLvjx, j²xcyi ও ‡dbx সজরা) ক্রভহ্রাভান 

আফাদী জনভ ও মৃনিকা ম্পদদয সমৌনিক, রাবজনক ও সটকই ব্যফায নননিতকযণ এ Kvh©vj‡qi প্রধান কাজ। নফগত ৩ ফছরে উক্ত 

গরফষণাগারেে ভাধ্যরভ প্রায় ৩৬০০ টি মৃত্তিকা নমুনা ত্তফরেষণ কো হরয়রছ এফং প্রায় ২২০০ টি  সাে সুাত্তেশ কার্ ড প্রদান কো দয়দছ। ভাটিয 

নমুনা াংগ্র ও সুলভ ায ব্যফায নফলদয় ৩৫০ জন কৃলকদক প্রনক্ষণ সদয়া দয়দছ। দযজনভদন সবজার ায নািকযণ নফলদয় 150 জন কৃনল 

ম্প্রাযণ কভী, ায নিরায ও জন প্রনতনননধদক প্রনক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। প্রায় ৪৭০ টি  “ভাটিয নমুনা াংগ্র দ্ধনত” এফাং ২৫০ টি  

“দযজনভদন সবজার ায নািকযদণয দ্ধনত” নফলয়ক পুনিকা নফতযণ কযা দয়দছ।   
খাদ্য  

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 
ফতমভাদন পর চাদলয নননফড়তা বৃনদ্ধয াদথ াদথ সুলভ ায প্রদয়াগ না কযা এফাং মথামথ মৃনিকা ব্যফস্থানা না থাকায় ভাটিয প্রাণ ফা বজফ 

দাদথ ময নযভান আাাংকাজনক বাদফ হ্রা াদে,ভাটিয jeYv³Zv বৃনদ্ধ াদে,KviY, bZzb Pi m„wó, mgy`ª mgZ‡ji D”PZv e„w× cv‡”Q Ges 

Rjevqyi cwieZ©b NU‡Q, পদর কৃলক ম মাপ্ত ায প্রদয়াগ কদযও অদনক সক্ষদত্র কাাংনখত পরন রাদব ব্যথ ম দে।  তাই ভাটিয স্বাস্থয যক্ষা ও খাদ্য 

জাতীয় পর উৎাদন বৃনদ্ধয রদক্ষয এখনই g„wËKv bgybv cixÿv K‡i dm‡ji Rwg‡Z mylg gvÎvq mvi cÖ‡qvM Ges gvwUi jeYv³Zv 

wbqš¿‡Y cÖ‡qvRbxq cÖhyw³ MÖnb c~e©K AwaK K…lK‡K cÖwkÿY cÖ`vb  কযা একান্ত প্রদয়াজন। উনিনখত নফলয় মূদ গণদচতনতা বৃনদ্ধয রদক্ষয 

ব্যাক প্রচায-প্রচাযণায ব্যফস্থা এফাং যাকানয, সফযকানয কৃনল াংনিষ্ট কভী, জনপ্রনতনননধ ও কৃলকদদয দচতনতা বৃনদ্ধয জন্য প্রনতননয়ত তথ্য-

উাি সৃজন , নফায়ন এফাং প্রনক্ষণ প্রদান কযাই মূর চযাদরঞ্জ।    
 

বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

গদফলণাগাদয মৃনিকা নমুনা নফদিলণ ক্ষভতা বৃনদ্ধ কযা এফাং মৃনিকা নমুনা াংগ্র সথদক শুরু কদয, নমুনামু গদফলণাগাদয সৌৌঁছাদনা, াংগৃীত 

নমুনা প্রনক্রয়াজাত কদয উাদান মু নফদিলণ, ায সুানয কাি ম প্রস্তুতকযণ, কৃলদকয াদত সৌৌঁছাদনা এফাং ভননটনযাং ম মন্ত প্রনতটি কাম মক্রদভ 

আধুননক প্রমৄনি ব্যফায কদয স্বল্প ভদয় সফা প্রানপ্ত নননিত কযা মাদত কৃলক সফা গ্রীতাদদয ভয়,শ্রভ ও অদথ ময াশ্রয় য় । K…lK 

cÖwkÿ‡Yi এয ভােদভ মৃনিকা  নমুনা নফদিলণ ও ায সুানয কাি ম প্রদান কাম মক্রভ  সজাযদায ও ম্প্রাযণ কযা। মৃনিকা নমুনা াংগ্র,সুলভ 

ায ব্যফায, jeYv³Zv mwnòz dm‡ji RvZ Ges jeYv³Zv wbqš¿‡Y wewfbœ cÖhyw³ D™¢veb Ges সগুদরা MÖnb I cÖ‡qv‡M K…lK‡`i 

উদ্বুদ্ধকযণ, দযজনভদন সবজার ায নািকযন মৃনিকা ও ায ব্যফস্থাণা নফলয়ক কৃলক ও কৃনল কভীদদয এফাং ইউননয়ন নিনজটার 

সন্টাদযয উদদ্যািাসদয প্রনক্ষণ কাম মক্রভ ভননটনযাং ব্যফস্থা সজাযদায কযা । আইনটি ব্যফায ম্প্রাযদণয ভাধদভ সফা জীকযণ এফাং 

অনরাইন সফায ভান নফস্তৃত কযা। 
 

২০২০-২০২১ র্ ডফছরেে সম্ভাব্য প্রধান জডনসমূহঃ 

 মৃত্তিকা নমুনা ত্তফরেষণ –  12০০ টি। [মভত্তশনােীজ চলভান (Running) উরজলা ত্তনরদ ডত্তশকা নমুনা প্রাত্তি এফং সুত্তফধারবাগী 

কৃষক (Stakeholder) চাত্তহদাে মপ্রত্তিরে নমুনা ত্তফরেষণ মফত্তশ-কভ হরে ারে ]।  
 মৃত্তিকা নমুনা ত্তফরেষণ ও সাে সুাত্তেশ কার্ ড প্রদান –  22০ টি। 
 মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহ দ্ধত্তে  ও সাে ব্যফস্থাণা ত্তফষয়ক কৃষক ও কৃত্তষ কভীরদে প্রত্তশিণ –  40০ জন (ফারজট প্রাত্তি সাররি)। 
 সহজ দ্ধত্তেরে মবজাল সাে সনাক্তকেণ ত্তফষয়ক কৃষক ও কৃত্তষ কভীরদে প্রত্তশিণ-  ১০০ জন (ফারজট প্রাত্তি সাররি)। 
 মুত্তজফ শেফষ ড উলরি কৃষকরদে ভারঝ সফত্তজ ও পলজ চাো ত্তফেেন - ২০০০ টি।  

 ফানল মক প্রনতদফদন প্রণয়ন- 1 টি।   
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উক্রভনণকা (Preamble) 

 
যকাযী দপ্তয/াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননক দ ক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা ও জফাফনদন সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায 

নননিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফান্তফায়দনয রসক্ষয- 

 

 

প্রধান বফজ্ঞাননক কভ মকতমা, মৃনিকা ম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট, 

আঞ্চনরক গদফলণাগায, ‡bvqvLvjx 

এফাং 

 

মূখ্য বফজ্ঞাননক কভ মকতমা,মৃনিকা ম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট, 

নফবাগীয় গদফলণাগায, চট্টগ্রাভ 

 

 

এয ভদে ২০20 াদরয জুরাই ভাদয ২৮ তানযদখ এই ফানল মক কভ মম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র। 

 
এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননভণনরনখত নফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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সকন ১: 

 

মৃনিকা ম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউদটয রূকল্প (Vision), অনবরক্ষ (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ ( Strategic 

Objectives) এফাং কাম মাফনর (Functions): 
 

১.১ রূকল্প (Vision): 

 
ভূনভ ও মৃনিকা ম্পদদয সটকই ও রাবজনক ব্যফায এফাং সুযসক্ষত মৃনিকা নযদফ। 
 

১.২ অনবরক্ষ (Mission): 
 
মৃনিকা ও ভূনভ ম্পদদয ইনদবন্টনয বতযী। ভূনভ ও মৃনিকা ম্পদদয  ক্ষভতানবনিক সশ্রণীনফন্যা। ভূনভ ও মৃনিকা ম্পদদয দফ মািভ ব্যফায 

নননিতকযদনয জন্য সফা গ্রণকাযীয উদমাগী ননদদ মনকা, পুনত্মকা ও ানয়কা প্রণয়ন। ভস্যানিষ্ট মৃনিকা ব্যফস্থাণা। স্য উৎাদন বৃনদ্ধয 

জন্য সটকই নযকল্পনা প্রনয়ন ও ফান্তফায়দন কৃনল ভন্ত্রনারদয়য আওতাধীন প্রনতষ্ঠানমুদক ায়তা। 
 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্য (Strategic Objective): 
 

১.৩.১   মৃনিকা ম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট, আঞ্চনরক গদফলণাগায, †bvqvLvjx এয সকৌরগত উদেশ্যমূঃ  

১.৩.১.১   কৃলক সফা। 
১.৩.১.২  ভূনভ ও মৃনিকায সমৌনিক ও রাবজনক ব্যফায নননিতকযদণ ভানফম্পদ উন্নয়ন ও প্রমৄনি িান্তয। 

 

 

১.৩.২  আফনশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূঃ 

১.৩.২.১ দাপ্তনযক কভ মকাদজ স্বেতা বৃনদ্ধ ও জফাফনদন নননিতকযণ। 

১.৩.২.২ কভ মম্পাদসন গনতীরতা আনয়ন ও সফায ভান বৃনদ্ধ। 

১.৩.২.৩ আনথ মক ও ম্পদ ব্যফতানায উন্নয়ন।  

 

 

১.৪ কাম মাফনর (Functions): 

 
১.৪.১ নফনবন্ন উৎ সথদক প্রাপ্ত এফাং াংগৃীত ভাটি ও াননয  নমুনা  মৃনিকা গদফলণাগায ও ভ্রাম্যভান মৃনিকা যীক্ষাগাদযয (এভএটিএর)    

        ভােদভ  চানত উদান মু নফদিলণ কযা। 

১.৪.২ নফদিনলত পরাপর ও পদরয চানদা অনুমায়ী সুলভ ায সুানয কাি ম প্রস্তুতপূফ মক তা নফতযন কযা। 
১.৪.৩ মৃনিকায গুণাগুন নফলয়ক তথ্য-উাি ঠিকবাদফ ব্যফাদযয জন্য নফনবন্ন ন্তদযয কৃনল ম্প্রাযণকভী, গদফলণাকভী ও কৃলকদদয প্রনক্ষণ  

         প্রদান। 
১.৪.৪ সভাফাইর সপান এফাং ইউনিন (ইউননয়ন নিনজটার সন্টায)-এয ভােদভ ইননিটিউট কর্তমক সৃনজত মৃনিকা উফ মযতা নফলয়ক  নফার তথ্য- 

        উাদিয নবনিদত সদদয সম সকান অঞ্চদরয কৃলদকয চানদা অনুমায়ী পদরয নিনজটার (অনরাইন) ায  সুানয প্রদান। 
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সকন-২ 

নফনবন্ন কাম মক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ মম্পাদন সুচক মূ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত  রক্ষভাত্রা 

২০২০-২০২১ 

প্রসক্ষণ ননধ মানযত রক্ষযভাত্রা অজমদনয 

সক্ষদত্র সমৌথবাদফ দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রনারয়/নফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উািসুত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

২০২১-

২০২২ 

২০২২-

২০২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

ভূনভ ও  মৃনিকা ম্পদদয 

সমৌনিক ও সটকন 

ব্যফস্থানায় ানফ মক তথ্য 

উাদিয ম মাপ্ততা  

 

 

 

 

 

মৃনিকা, ানন ও উনিদ নমুনা 

নফদিলণ 

াংখ্যা  ১০৩৩ ১১৫৫ ১২০০ ১৩০০ ১৪০০ ফানয, নি, নিএই  অন্যান্য 

যকাযী ও স্বায়ত্ত্বানত 

প্রনতষ্ঠান এফাং এআযনিআই 

এয আঞ্চনরক গদফলণাগায, 

সনায়াখারী এফাং আঞ্চনরক 

কাম মারয়মূ 

এআযনিআই 

এয ফানল মক 

প্রনতদফদন ও 

অন্যান্য কানযগনয 

প্রনতদফদন 

ায সুানয কাি ম নফতযণ  

 

৭৮৭ ১১৪৯ ১২০০ ১৩০০ ১৪০০ 

কৃলক ও কৃনল কভীদদয প্রনক্ষণ 

 

 ১০০ ২৫০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ 
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সকন ৩ 
সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম মক্রভ, কভ মম্পাদন সূচক এফাং রক্ষভাত্রামূ 

 

সকৌর উদেশ্য 

(Strategic 

Objectivest) 

সকৌরগত 

উদেদয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

es) 

কাম মক্রভ (Activities) কভ মম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজমন রক্ষভাত্রা/ননণ মায়ক ২০২০-২০২১ 

Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রসক্ষণ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রসক্ষণ 

(Projection) 

২০২২-২৩ ২০১৮-

২০১৯ 

২০১৯-

২০২০ 

অাধাযণ অনত 

উিভ 

উিভ চরনত 

ভান 

চরনতভাদনয 

ননদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

g„wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU, আঞ্চনরক গদফলণাগায, ‡bvqvLvjx এয সকৌরগত উদেশ্যমূ 
১. কৃলক সফা ৬৫ ১.১ স্থায়ী গদফলণাগাদয মৃনিকা 

নমুনা নফদিলণ 

১.১.১ নফদিনলত মৃনিকা 

নমুনা 

াংখ্যা ৩০ ১০৩৩ ১১৫৫ 

 

১২০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ১৩০০ ১৪০০ 

১.২ নফদিনলত নমুনায 

পরাপদরয নবনিদত ায 

সুানয কাি ম নফতযণ 

১.২.১ নফতযণকৃত ায 

সুানয কাি ম 

াংখ্যা ২৫ ৭১২ ৯৯৯ ১২০০ ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ১৩০০ ১৪০০ 

Dc‡Rjv wb‡`©wkKvi wfwË‡Z  

নিনজদটর সার সুপাররশ কার্ ড 

রিতরণ 

১.৩.১ নফতযণকৃত ায 

সুানয কাি ম 

াংখ্যা ০৫ ৭৫ ১৫০ ৫০০ ৪০০ ৩৫০ ৭০০ ৬৫০ ৭০০ ৮০০ 

মুত্তজফ শেফষ ড উলরি 

কৃষকরদে ভারঝ সফত্তজ ও 

পলজ চাো ত্তফেেন 

ত্তফেেনকৃে চাো াংখ্যা ৫ - ৫০০ ২০০০ ১৫০০ ১০০০ ৮০০ ৫০০ ২০০০ ২০০০ 

২. ভূনভ ও 

মৃনিকায 

সমৌনিক ও 

রাবজনক 

ব্যফায 

নননিতকযদণ 

ভানফম্পদ 

উন্নয়ন ও 

প্রমৄনি িান্তয 

১০ ২.১ ভাটিয নমুনা াংগ্র 

দ্ধনত ও  ায ব্যফস্থানা 

নফলয়ক কৃলক ও কৃনল 

কভীদদয প্রনক্ষণ। 

২.১.১. প্রননক্ষত কৃলক 

ও কৃলককভী। 

াংখ্যা ০৭ ৭৫ ২০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ৩০০ ৩০০ 

২.২ জ দ্ধনতদত সবজার 

ায নািকযণ নফলয়ক 

কৃলক ও কৃনল কভীদদয 

প্রনক্ষণ। 

২.২.১ প্রননক্ষত কৃলক 

ও কৃলককভী। 

াংখ্যা ০৩  ২৫ ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০ 
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g„wËKv m¤ú` Dbœqb Bbw÷wUDU,  আঞ্চনরক গদফলণাগায, আঞ্চনরক গদফলণাগায, †bvqvLvjx এয Avewk¨K †KŠkjMZ D‡Ïk¨ mgyn (২০২০-২০২১) 

(‡gvU gvb-২৫) 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 
সকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives)  

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম মক্রভ 
(Activities)  

কভ মম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 
একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 
সূচদকয ভান 
(Weight 

of PI) 

রক্ষভাত্রায ভান-২০২০-২১ 
(Target value) 

অাধাযণ 
(Excellent)  

অনত উিভ 
(very good) 

উিভ 
(Good) 

চরনত ভান 
(Fair) 

চরনত ভাদনয  

ননদভণ (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(১) দাপ্তনযক 

কভ মকাদজ স্বেতা 

বৃনদ্ধ ও 

জফাফনদন 

নননিতকযণ 

 

১১ 

(১.১) ২০২০-২০২১ ফানল মক কভ মম্পাদন 

চুনি  ev¯Íevqন 

(১.১.১) এনএ'য কর বত্রভানক  

প্রনতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকানত 

msL¨v ২ ৪ - - - - 

(১.১.২) এনএ টিদভয ভানক বা 

অনুনিত। 

msL¨v ১ ১২ ১১ - - - 

(১.২) শুদ্ধাচায/উিভ চচ মায নফলদয় 

অাংনজদনয দে ভতনফননভয়। 

(১.২.১) ভতনফননভয় বা 

অনুনিত 

msL¨v ২ ৪ ৩ ২ - - 

(১.৩) অনবদমাগ প্রনতকায ব্যফস্থা নফলদয় 

সফাগ্রনতা/অাংনজনদদয অফনতকযণ। 

(১.৩.১) অফনতকযণ বা 

আদয়ানজত 

msL¨v ২ ৪ ৩ ২ - - 

(১.৪) মসফা প্রদান প্রত্তেশ্রুত্তে ত্তফষরয় 

সফাগ্রনতাদদয অফনতকযণ। 

(১.৪.১) অফনতকযণ বা 

আদয়ানজত 

msL¨v ২ ৪ ৩ ২ - - 

(১.৫) তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত 

বত্রভানক  প্রনতদফদন উধ মতন অনপদ  সপ্রযণ 

(১.৫.১) বত্রভানক  প্রনতদফদন 

উধ মতন অনপদ  সপ্রনযত। 

msL¨v ২ ৪ ৩ ২ - - 

(২) 

কভ মম্পাদসন 

গনতীরতা 

আনয়ন ও 

সফায ভান বৃনদ্ধ 

৮ (২.১) ই-ননথ ev¯Íevqb (২.১.১) ই-ননথদত সনাট  

wb®úwËK…Z  

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

(২.২) উিাফনী/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ 

ফান্তফায়ন  

 

 

(২.২.১) byb¨Zg GKwU উিাফনী/ 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ চারকৃত  

 

তানযখ ২ ১৫-২-২০২১ ১৫-৩-২০২১ ১৫-৪-২০২১ ১৫-৫-২০২১ - 

(২.৩) কভ ডচােীরদে প্রত্তশিণ 

প্রদান  

(২.৩.১) প্রদতযক কভ ডচােীরদে জন্য 

প্রত্তশিণ অরয়াত্তজে 

জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

(২.৩.২) ১০ভ সগ্রট ও তদূর্ধ্ম প্রদতযক 

কভ ডচােীদরক এত্তএ ত্তফষরয় প্রদি  

প্রত্তশিণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

(২.৪) এত্তএ ফান্তফায়সন প্রদনাদনা প্রদান (২.৪.১) নুন্নতভ একটি আওতানধন 

দপ্তয/ একজন কভ মচাযীদক এত্তএ 

ফান্তফায়সনয জন্য প্রদনাদনা 

প্রদানকৃত   

msL¨v ১ ১ - - - - 
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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 মক্রভ 
(Activities)  

কভ মম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 
একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 
সূচদকয ভান 
(Weight 

of PI) 

রক্ষভাত্রায ভান-২০২০-২১ 
(Target value) 

অাধাযণ 
(Excellent)  

অনত উিভ 
(very good) 

উিভ 
(Good) 

চরনত ভান 
(Fair) 

চরনত ভাদনয  

ননদভণ (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

(৩) আনথ মক ও 

ম্পদ 

ব্যফতানায 

উন্নয়ন 

৬ 

(৩.১) evwl©K ক্রয় ত্তেকল্পনা ev¯Íevqb (৩.১.১) ক্রয় ত্তেকল্পনা  Aনুমায়ী 
ক্রয় ম্পাদন।  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

(৩.২) evwl©K Dbœqb Kg©m~wP ev¯Íevqন (৩.২.১) evwl©K Dbœqb Kg©m~wP 

ev¯ÍevwqZ 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

(৩.৩) অনিট আনি ননষ্পনি কাম মক্রদভয 

উন্নয়ন 

(৩.৩.১) অনিট আনি 

ননষ্পনিকৃত  

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

(৩.৪) ¯’vei I A¯’vei m¤úwËi 

nvjbvMv` ZvwjKv উধ মতন অনপদ  সপ্রযণ 

nvjbvMvদকৃত ¯’vei অ¯’vei 

m¤úwËi ZvwjKv উধ মতন অনপদ  

সপ্রযণ 

ZvwiL ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১ - - 

   % ২৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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াংদমাজনী-১ 
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াংদমাজনী-১: ব্দাংসক্ষ (Acronyms) 

 
এআযনিআই দয়র নযদা ম সিবরদভন্ট ইননিটিউট 
নফএআযন ফাাংরাদদ এনগ্রকারচাযার নযাচ ম কাউনির 
ফানয ফাাংরাদদ এনগ্রকারচাযার নযাচ ম ইননিটিউট 
নি ফাাংরাদদ যাইছ নযাচ ম ইননিটিউট 
নফনা ফাাংরাদদ ইননিটিউট অফ ননউনিয়ায এনগ্রকারচায 
নিএই নিাট মদভন্ট অফ এনগ্রকারচায এক্সদটনন 
এভএটিএর সভাফাইর দয়র সটনষ্টাং ল্যাফদযটযী 
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াংদমাজনী-২: কভ মম্পাদন সূচকমূ, ফান্তফায়নকাযী Kvh©vjqmgyn এফাং নযভা দ্ধনত এয নফফযণ 
ক্রনভক 

নম্বয 

Kvh©µg 
কভ মম্পাদন সূচকমূ নফফযণ ফান্তফায়নকাযী ইউননট 

নযভা দ্ধনত এফাং 

উািসূত্র 

প্রভাণদকয  

উািসুত্র 

১ 
স্থায়ী গদফলণাগাদয 

মৃনিকা নমুনা নফদিলণ 
নফদিনলত মৃনিকা নমুনা 

সুলভ ায ব্যফায কদয পদরয পরন বৃনদ্ধয 

রসক্ষযমৃনিকা নমুনা াংগ্রদ কৃলকদদয উদ্বুদ্ধকযণ, 

নমুনা াংগ্র, প্রনক্রয়াজাতকযণ এফাং গদফলণাগাদয 

উদাননবনিক নফদিলণ । 

সজরা কাম মারয় এফাং 

আঞ্চনরক গদফলণাগায, 

‡bvqvLvjx। 
মৃনিকা ইনপযদভন বুদক নরনফদ্ধ 

নফিনলত পরাপর। 

 
আঞ্চনরক 

গদফলণাগায, 

‡bvqvLvjx'য 

ফানল মক ও 

কানযগনয 

অন্যান্য 

প্রনতদফদন 

২ 

নফদিনলত নমুনায 

পরাপদরয নবনিদত 

ায সুানয কাি ম 

নফতযণ নফতযণকৃত ায সুানয 

কাি ম 

সুলভ ায ব্যফায কদয পদরয পরন বৃনদ্ধয 

রসক্ষযমৃনিকা নমুনা নফদিনলত পরাপদরয নবনিদত 

সুলভ ায সুানয কাি ম প্রণয়ন কদয কৃলকদদয 

ভাদঝ নফতযণ। 

আঞ্চনরক গদফলণাগায, 

‡bvqvLvjx । 
নফতযণকৃত ায সুানয কাদি ময 

াংখ্যা, আঞ্চনরক গদফলণাগায, 

‡bvqvLvjx এয ফানল মক প্রনতদফদন 

আঞ্চনরক 

গদফলণাগায, 

‡bvqvLvjx'য 

ফানল মক ও 

কানযগনয 

অন্যান্য 

প্রনতদফদন 

৩ 

মৃনিকা ও ায 

ব্যফস্থানা নফলয়ক 

কৃলক ও কৃনল কভীদদয 

প্রনক্ষণ। 
প্রনক্ষণপ্রাপ্ত কভ মকতমা ও 

কৃলক 

ভূনভ ও মৃনিকা ম্পদ এয উন্নয়ন ও াংযক্ষসণয 

রসক্ষয উিানফত প্রমৄনি ম্পদকম m¤úªmviY Kg©x  ও 

কৃলকদক প্রনক্ষণ প্রদান। 

সজরা কাম মারয় এফাং 

আঞ্চনরক গদফলণাগায, 

‡bvqvLvjx । 
প্রনক্ষণ সযনজষ্টায 

ভাষ্টায সযার 

ও 

প্রনক্ষণপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা,  

কৃলদকয 

াংখ্যা 
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াংদমাজনী-৩: অন্যান্য প্রনতষ্ঠাদনয / নফবাদগয / ননকট প্রতযানত সুনননদ মষ্ট কভ মম্পাদন ায়তামূ: প্রদমাজয নয় 

 

প্রনতষ্ঠাদনয নাভ mswkøó Kvh©µg কভ মম্পাদন সূচক উি প্রনতষ্ঠাদনয ননকট Pvwn`v/cÖZ¨vkv Pvwn`v/প্রতযাায সমৌনিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

সজরা কাম মারয়, 

এআযনিআই, 

‡bvqvLvjx এফাং  

কৃনল ম্প্রাযণ 

অনধদপ্তয;  

‡bvqvLvjx, 

j²xcyi এফাং 

‡dbx। 

স্থায়ী গদফলণাগাদয 

মৃনিকা নমুনা নফদিলণ 

ও পরাপদরয নবনিদত 

ায সুানয কাি ম 

নফতযণ এফাং  মৃনিকা 

ও ায ব্যফস্থানা 

নফলয়ক কৃলক ও কৃনল 

কভীদদয প্রনক্ষণ। 

 সকন ৩ এয 

১.১.১, ১.২.১, ১.৩.১, 

২.১.১, ২.২.১ উ-

অনুদেদ অনুমায়ী 

প্রমৄনি ম্প্রাযণ, সবজার ায 

নািকযণ, ভ্রাম্যভান মৃনিকা 

গদফলণাগাদযয ভােদভ কৃলদকয 

মৃনিকা নমুনা াংগ্র  ওায সুানয 

কাি ম নফতযণ ইতযানদদত ায়তা 

র্তণমূর ম মাদয় কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তদযয 

জনফর থাকায কাযদণ মৃনিকা ম্পদ উন্নয়ন 

ইননিটিউট এয প্রমৄনি, ায সুানয সফা 

কাম মক্রভ, প্রন ক্ষণ ইতযানদ কৃলক ম মাদয় 

ফািফায়ন জতয য়। 

সটকই কৃনল উৎাদন ব্যফস্থায় 

ভন্থযতা সদখা নদদত াদয । 

পদর খাদ্য ননযািায় এয প্রবাফ 

ড়দত াদয। 

  
 

 
 


