ফাাংলাদেশ ধান গদফষণা ইনস্টিটিউদের ২০১৭-১৮ অর্ থফছদরর ফাস্টষ থক
কর্ থসম্পােন চুস্টির (এস্টএ) কর্ থস্টরকল্পনা
কর্থসম্পােনস্টরফীক্ষণ :
ক্র.নাং

কার্ থক্রদর্রস্টফফরণ

১.১

প্রস্টি ত্রৈর্াস্টসদকরঅগ্রগস্টিপ্রস্টিদফেনদপ্ররদণরজন্যর্াঠ র্ থাদয়র কার্ থালদয়ৈদপ্ররণ।

১.২

১.৩

সর্য়সীর্া

প্রস্টি ত্রৈর্াস্টসদকর শশষ র্াদসর
২৫ িাস্টরদের র্দে
র্াঠ র্ থাদয়র কার্ থালয় হদিপ্রাপ্ত প্রস্টিদফেনসমূহ র্ থাদলাচনা পূফ থক স্টি’র এস্টএ রফিী র্াদসর ২ িাস্টরদের র্দে
ব্যফস্থানা কস্টর্টি কর্তক
থ ফাস্টষ থক কর্থসম্পােন চুস্টির ত্রৈর্াস্টসকঅগ্রগস্টি প্রস্টিদফেন
প্রস্তুিকরণ।
প্রস্টি ত্রৈর্াস্টসদকর অগ্রগস্টিপ্রস্টিদফেনস্টি হদির্ন্ত্রণালদয়দপ্ররণ।
রফিী র্াদসর ৫ িাস্টরদের র্দে

কর্থসম্পােনমুল্যায়ন :
(ক) ২০১৬-১৭অর্ থফছদররফাস্টষ থককর্থসম্পােনচুস্টিরফাস্টষ থকমূল্যায়নপ্রস্টিদফেনপ্রস্তুিকরণ :
ক্র. নাং

কার্ থক্রদর্রস্টফফরণ

সর্য়সীর্া

১.

২০১৬-১৭ অর্ থফছদরর ফাস্টষ থক অগ্রগস্টিরমূল্যায়ন প্রস্টিদফেনদপ্ররদণরজন্যর্াঠ র্ থাদয়র
কার্ থালদয়ৈদপ্ররণ।
র্াঠ র্ থাদয়র কার্ থালয় হদিপ্রাপ্ত প্রস্টিদফেনসমূহ র্ থাদলাচনা পূফ থক স্টি’র এস্টএ
ব্যফস্থানা কস্টর্টি কর্তক
থ ফাস্টষ থক অগ্রগস্টিরমূল্যায়ন প্রস্টিদফেন প্রস্তুিকরণ।
২০১৬-১৭ অর্ থফছদরর ফাস্টষ থকঅগ্রগস্টিরমূল্যায়ন প্রস্টিদফেন স্টি হদির্ন্ত্রণালদয়দপ্ররণ।

১জুলাই,২০১৭

২.
৩.

১০ জুলাই,২০১৭
১৬জুলাই,২০১৭

(ে) ২০১৭-১৮অর্ থফছদররএস্টএএরঅধ থফাস্টষ থকঅগ্রগস্টিরমুল্যায়নপ্রস্টিদফেনপ্রস্তুিকরণ :
ক্র.নাং

কার্ থক্রদর্রস্টফফরণ

সর্য়সীর্া

১.

২০১৭-১৮ অর্ থফছদরর অধ থ-ফাস্টষ থক মূল্যায়নপ্রস্টিদফেনদপ্ররদণরজন্যর্াঠ র্ থাদয়র
কার্ থালদয়ৈদপ্ররণ।
র্াঠ র্ থাদয়র কার্ থালয় হদিপ্রাপ্ত প্রস্টিদফেনসমূহ র্ থাদলাচনা পূফ থক স্টি’র এস্টএ
ব্যফস্থানা কস্টর্টি কর্তক
থ অধ থ-ফাস্টষ থক অগ্রগস্টিরমূল্যায়নপ্রস্টিদফেন প্রস্তুিকরণ।
২০১৭-১৮ অর্ থফছদরর অধ থ-ফাস্টষ থক অগ্রগস্টিরমূল্যায়নপ্রস্টিদফেনস্টি হদির্ন্ত্রণালদয়দপ্ররণ।

২৫ স্টিদসম্বর, ২০১৭

২.
৩.

২জানুয়াস্টর, ২০১৮
৫জানুয়াস্টর, ২০১৮

২০১৮-১৯অর্ থফছদরর স্টি’রফাস্টষ থক কর্থসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষর কার্ থক্রর্ সম্পােনঃ
ক্র. নাং
কার্ থক্রদর্রস্টফফরণ
(ক) র্াঠ র্ থাদয়র কার্ থালদয়র ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টির কার্ থক্রর্
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.

ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টি প্রস্তুদির জন্য র্াঠ র্ থাদয়র অস্টপসসমূহদক অনুদরাধ জ্ঞান
ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টি সাংক্রান্ত নীস্টির্ালার ওর র্াঠ র্ থাদয়র কর্থকিথাদের প্রস্টশক্ষণ
র্াঠ র্ থাদয়র এস্টএ টির্ কর্তক
থ ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টির ১র্ েসড়া প্রস্তুিকরণ
র্াঠ র্ থাদয়র কার্ থালদয়র প্রধান কর্তক
থ ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টির ১র্ েসড়া অনুদর্ােন
র্াঠ র্ থাদয়র কার্ থালদয়র প্রধান কর্তক
থ ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টির চূড়ান্ত েসড়া প্রধান
কর্ থালদয় শপ্ররণ
র্াঠ র্ থাদয়র কার্ থালদয় ফাস্টষ থক কর্থসম্পােন চুস্টির েসড়া এস্টএ কর্থসম্পােন ব্যফস্থানা
টির্ কর্তক
থ র্ থাদলাচনা
প্রধান কার্ থালদয়রকর্থসম্পােন ব্যফস্থানা টিদর্র সুাস্টরশ অন্তর্ভথি কদর ফাস্টষ থক কর্থসম্পােন
চুস্টি চূড়ান্তকরণ
র্াঠ র্ থাদয়র অস্টপসসমূদহর ফাস্টষ থক কর্থসম্পােনচুস্টি ফাদজে ব্যফস্থানা কস্টর্টি কর্তক
থ
অনুদর্ােন
র্াঠ র্ থাদয়র ফাস্টষ থক কর্থসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষর
স্ব স্ব কার্ থালদয়র ওদয়ফসাইদে ফাস্টষ থক কর্থসম্পােন চুস্টি প্রকাশ

সর্য়সীর্া
১৫-২১র্াচ থ, ২০১৮
০১-০৬এস্টপ্রল, ২০১৮
০৭-০৮এস্টপ্রল, ২০১৮
০৯-১১ এস্টপ্রল, ২০১৮
১৭ এস্টপ্রল, ২০১৮
২৪-৩০ এস্টপ্রল, ২০১৮
০৫-০৯শর্, ২০১৮
১১-১৭ শর্, ২০১৮
১৫-২০ জুন, ২০১৮
২১ জুন, ২০১৮

(ে) স্টি’র ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টির কার্ থক্রর্
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

এস্টএ কর্থসম্পােন ব্যফস্থানা টির্ কর্তক
থ ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টির ১র্ েসড়া প্রণয়ন
র্হাস্টরচালক র্দহােয় কর্তক
থ ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টির ১র্ েসড়া অনুদর্ােন
ফাস্টষ থককর্থসম্পােন চুস্টির চূড়ান্ত েসড়া র্ন্ত্রণালদয় শপ্ররণ
কর্থসম্পােন ব্যফস্থানা সাংক্রান্ত স্টফদশষজ্ঞ পুদলর সুাস্টরশ অন্তর্ভথি কদর ফাস্টষ থক
কর্থসম্পােন চুস্টি চূড়ান্ত কদর ফাদজে ব্যফস্থানা কস্টর্টি কর্তক
থ অনুদর্ােন
ফাদজে ব্যফস্থানা কস্টর্টি কর্তক
থ অনুদর্াস্টেিফাস্টষ থক কর্থসম্পােন চুস্টির্ন্ত্রণালদয় শপ্ররণ
ফাস্টষ থক কর্থসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষর
প্রধান কার্ থালদয়র ওদয়ফসাইদে ফাস্টষ থক কর্থসম্পােন চুস্টি প্রকাশ

০৯-১০ এস্টপ্রল, ২০১৮
১২-১৩ এস্টপ্রল, ২০১৮
১৮-১৯ এস্টপ্রল, ২০১৮
১১-১৭ শর্, ২০১৮
১৪-১৮শর্, ২০১৮
১৫-২০জুন, ২০১৮
২১-২২জুন, ২০১৮

