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উপ�মিণকা (Preamble) 
 
 

সরকাির দ�র/সং�াস�েহর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, স�তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন 
সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর 
লে��- 
 
 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট, আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর �ধান 
 

এবং 
 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট এর মহাপিরচালক এর মে� ২০২০ সােলর �ন মােসর ২৩ তািরেখ এই 
বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হল। 

 
 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলন: 
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 বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট, আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 

(Overview of the Performance of BRRI Regional Station, Habiganj) 

সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎ পিরক�না 
 

 সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর) �ধান অজ�নস�হ 
ধান বাংলােদেশর উ�য়েনর �ল িভি�। �টকসই খা� িনরাপ�া িনি�তকরেণর জ� উ�ত ধােনর জাত ও উৎপাদন ��ি� উ�াবেন সহায়তা 
কের বাংলােদেশর খা� িনরাপ�ােক শি�শালী করা ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর অ�তম ল��। এ লে�� �হ�র িসেলট অ�েলর 
�িষ সম�া-হাওড় এলাকার উৎপাদনশীলতা �ি� এবং পিতত জিমেত আবাদ �ি�েক সামেন �রেখ এ কায �ালয় গেবষণার কাজ চািলেয় 
যাে�। হাওড় এলাকার উপেযাগী জিল আমন ধােনর �� উফশী �কৗিলক সািরর PVT চলেছ যা জাত িহসােব অব�ি�র পয �ােয় রেয়েছ। 
ধােনর ন�ন জাত উ�াবেনর লে�� িবগত ৩ (িতন) বছের ি� �ধান কায �ালেয়র সহেযািগতায় ১০ � PVT, ১০ � ALART এবং ২০ � 
RYT স�� করা হেয়েছ। ধান-হ�স খামার প�িতেত ধান চাষ কের জিমর �মাট উৎপাদনশীলতা ও উব �রতা বাড়ােনা এবং অ�ীয় মা�েত 
�ন �েয়ােগর মা�েম ধান উৎপাদন বাড়ােনার ��ি� উ�াবন করা হেয়েছ। ি� উ�ািবত জােতর �ায় ৭৫ �মি�ক টন ি�ডার বীজ উৎপাদন কের 
ি� সদর দ�ের ��রণ করা হেয়েছ এবং ৫০ �মি�ক টন মান �ঘািষত বীজ উৎপাদন কের বীজ উৎপাদন �নটওয়ােক�র সােথ সংি�� িবিভ� 
সরকাির, �বসরকির, এনিজও, �ি� উে�া�া �িত�ান ও �ষেকর মে� িবতরণ করা হেয়েছ। ��ি� হ�া�র ও স�সারেণর উে�ে� 
১,২০০ জন �ষক, �িষ কম�/কম �কত�ােদর �িশ�ণ �দান, ১৭ � মাঠ িদবস, ৩ � কম �শালা, ১২০ � �দশ �নী �ট �াপন করা হেয়েছ। ি� 
উ�ািবত ধােনর জাত ও �িষ য�পািত জনি�য়করেণর জ� ১৩০ � মাঠ �দশ �নী করা হেয়েছ। �ায় ১,০০০ কিপ আ�িনক ধােনর চাষ, রাইস 
জান �াল, গেবষণার বািষ �ক িরেপাট �সহ িবিভ� �ি�কা �িবধােভািগেদর মে� িবতরণ করা হেয়ছ।  
 

 সম�া এবং চ�ােল�স�হ 
�হ�র িসেলট অ�েলর হাওেড় ��মা� এক� �বােরা ফসল আবাদ করা হয়। বষ �া �মৗ�েম হাওড় এলাকায় জিল আমন ধােনর উফশী জােতর 
অভােব অিধকাংশ জিম পিতত থােক। তাছাড়া �বােরা ও আউশ �মৗ�েম ��র জিম পিতত থােক। এ অব�ায় কম জিমেত অিধক 
উৎপাদনশীলতা অজ�ন গেবষণা ��ে� এক িবরাট চ�ােল�। এছাড়া পিরবিত�ত জলবা�র �ভােব খরা, জলাব�তা, জলম�তা, ঠা�া, তাপ, 
�পাকামাকড় ও �রাগবালাই �ি�র কারেণ ভিব�েত �দেশ খা� উৎপাদন কেম যাওয়ার আশ�কা �দখা িদেয়েছ। এ ��ি�েত িসেলট অ�েলর 
গেবষণা কায ��মেক শি�শালীকরেণর মা�েম জলবা�র চ�ােল� �মাকােবলা এবং ধােনর অ�াহত উৎপাদন �ি�র লে�� পিতত জিম চােষর 
আওতায় এেন আ�িনক �সচ �িবধা সহ উ� ফলনশীল, �িত�লতা সিহ�, �� �ময়ািদ ও �� উপকরণ িনভ�র জাত এবং চাষাবাদ ��ি�র 
উ�াবন ও উ�য়ন একা� অপিরহায �। 
 

 ভিব�ৎ পিরক�না 
চােল �য়ংস�ণ �তা অজ�নেক �টকসই �প �দােনর লে�� পিরবিত�ত জলবা�র �ভাব �মাকােবলা কের উ� ফলনশীল, �িত�লতা সিহ� 
িবেশষ কের �বােরা �মৗ�েমর উপেযািগ �� জীবনকাল ও ঠা�া সিহ� উফশী ধােনর অ�গামী সাির উ�াবেনর গেবষণা কাজ চলেছ। তাছাড়া 
জলী আমন ধােনর জাত উ�াবেনর লে�� গেবষণার কাজ এিগেয় চলেছ। �রাপা আমন �মৗ�েম মাঝাির উ�তার জাত উ�াবেনর গেবষণা কাজ 
চলেছ। ন�ন �� �ময়ািদ ও �� উপকরণ িনভ�র জাত এবং চাষাবাদ ��ি� �ষক পয �ােয় স�সারেণর লে�� এসএএও এবং �ষকেদর 
�িশ�েণর কায ��ম ভিব�ৎ (��, দীঘ � �ময়ািদ) পিরক�নায় অ�� �� করা হেয়েছ। 
 
২০২০-২০২১ অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ 

 আ�িনক ও উ�ত জাত �তিরর লে�� ি� সদর দ�র ক��ক �দ� িপিভ�, এ�ালাট �, আরওয়াই� ও এমএল� স�াদন; 

 ি� উ�ািবত উ� ফলনশীল ধােনর ২৫ �মি�ক টন ি�ডার বীজ উৎপাদন কের িবতরেণর উে�ে� ি�-সদর দ�ের ��রণ করা এবং ১৫  
�মি�ক টন মানেঘািষত বীজ উৎপাদন কের বীজ উৎপাদন �নটওয়ােক�র সােথ সংি�� িবিভ� সরকাির, �বসরকির, এনিজও, �ি� 
উে�া�া �িত�ান ও �ষেকর মে� িবতরণ করা; 

 ��ি� হ�া�র ও স�সারেণর উে�ে� ৪০০ জন �ষক, �িষ কম�/কম �কত�ােদর �িশ�ণ �দান; 

 ৫ � �দশ �নী/�মলা স�� করা; 

 ি� উ�ািবত ধােনর জাত ও �িষ য�পািত জনি�য়করেণর জ� ২০ � মাঠ �দশ �নী করা; 

 �ায় ৩০০ কিপ আ�িনক ধােনর চাষ, রাইস জান �াল, গেবষণার বািষ �ক িরেপাট �সহ িবিভ� �ি�কা িবতরণ করা;  

 গেবষণার বািষ �ক িরেপাট �সহ িবিভ� �ব�ািনক ত�িভি�ক িরেপাট � �কাশ করা।  টন।] 
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�সকশন ১ 
 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর �পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত 
উে��স�হ (Strategic Objectives) এবং কায �াবিল (Function) 

 
১.১ �পক� 
হাওড় এলাকার উপেযািগ ও উ� ফলনশীল গভীর পািনর ধােনর জাত, �টকসই, িনরাপদ ও লাভজনক ধান িভি�ক ��ি� 
উ�াবন। 
 
১.২ অিভল�� 
�হ�র িসেলট অ�েলর উপেযাগী ধান গেবষণা ও ��ি� উ�াবেনর মা�েম �টকসই খা� িনরাপ�া অজ�েন সহায়তা। 
 
১.৩ �কৗশলগত উে��স�হ 
 

১.৩.১ ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর �কৗশলগত উে��স�হ 
১. ধােনর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা �ি� 
২. �িষ উপকরেণর সহজল�য ও সরবরাহ �ি�করণ 
৩. �ষেকর িনকট উ�ািবত জাত এবং �ি� স�সারণ 
 

১.৩.২ ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 
১. দা�িরক কম �কাে� ��তা �ি� ও জবাবিদিহ িনি�তকরণ 
২. কম �স�াদেন গিতশীলতা আনয়ন ও �সবার মান �ি� 
৩. আিথ �ক স�দ �ব�াপনার উ�য়ন 
 
১.৪ কায �াবিল 
১. ধােনর উ� ফলনশীল জাত উ�াবেন িপিভ�, এ�ালাট �, আরওয়াই� ও এমএল�সহ িবিভ� �ি�য়া স�াদন 
২. হাওড় এলাকার উপেযািগ �বােরা ও জিল আমন ধােনর উফশী জাত উ�াবেন আ�িলক িনজ� গেবষণা কায ��ম পিরচালনা 
৩. মা�র �া�� র�া কের ফসল উৎপাদন �ি�র লে�� অ�ল িভি�ক মা�র সম�া িচি�ত কের তা সমাধান 
৪. �ষেকর িনকট উ�ািবত ধােনর জাত ও ��ি� স�সারণ 
৫. হাওড় এলাকার উপেযািগ ধােনর উ�ত চাষাবাদ ��ি� উ�াবন 
৬. �িষ িবষেয় ই-ত� �সবা �দান 
৭. উ�ািবত ধােনর জাত ও ��ি� চািষ পয �ােয় �পৗছঁােনার জ� �কাশনা িবতরণ 
৮. ধােনর ি�ডার ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন (�িত�ল- ি� ধান৯১), সংর�ণ ও িবতরণ 
৯. ি� উ�ািবত/উ�য়ন�ত �িষ য�পািত িবতরণ 
১০. �শাসিনক ও আিথ �ক �ব�াপনা িবষয়ক কায �াবলী 
১১. আ�জ�ািতক ও �দশীয় �িত�ােনর সােথ গেবষণা সংেযাগ �াপন 
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�সকশন-২ 
ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 

 

�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
(Outcome/Impact) 

 

কম �স�াদন �চকস�হ 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

��ত 
ল��মা�া  
২০২০-২১ 

�ে�পণ   িনধ �ািরত  ল��মা�া অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  ম�ণালয়/িবভাগ/ সং�হাস�েহর 

নাম 

উপা��� 
(Source of Data) 

২০১৮-১৯ 
২০১৯-

২০ 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১. ধােনর উৎপাদন ও 
উৎপাদনশীলতা �ি� পােব 

১.১.১ ধােনর জাত উ�াবেন 
PVT/ALART/AYT 
MLT/ RYT/SYT সং�া ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� সহ অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ, উি�দ �জনন, 
বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইি�ড, 
িজিকউএন, এআরিড, �া� িফিজওলিজ 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন ি�’র বািষ �ক 
�িতেবদন, জান �াল ও 
অ�া� �কািশত �িতেবদন 

১.১.২ ��ি� উ�াবেন পরী�ণ 
কায ��ম 

সং�া ২ ২ ২ ২ ২ 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� সহ অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ, উি�দ �জনন, 
বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইি�ড, 
িজিকউএন, এআরিড, �া� িফিজওলিজ, �া� 
�ােথালিজ, এে�ােমালিজ, �িষত�, �ি�কা 
িব�ান, খামার �াব�াপনা, আরএফএস, �িষ 
অথ �নীিত, �িষ পিরসং�ান, আইডি�উএম 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

১.১.৩ �কৗিলস�দ সং�হ ও 
সংর�ণ  

সং�া  - ৫০ ৫০ ৫০ 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� সহ অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ, িজআরএস, উি�দ �জনন, 
বােয়ােটকেনালিজ, হাইি�ডসহ অ�া� 
সংি�� িবভাগ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

১.২.১ �িশি�ত �ি�/�ষক/ 
স�সারণ কম� 

সং�া ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� সহ অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ, �িশ�ণ িবভাগসহ অ�া� 
সংি�� িবভাগ, �িষ স�সারণ অিধদ�র, 
িসেলট অ�ল 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

১.২.২ �ািপত �দশ �নী সং�া ৩০ ৪০ ৪০ ৫০ ৫০ 
ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� অ�া� 
সংি�� িবভাগ ও অ�া� আঃ কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

১.২.৩ মাঠ িদবস/ PVS সং�া ৫ ৫ ৫ ৬ ৬ 
ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� সহ অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ ও সংি�� িবভাগস�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 
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�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
(Outcome/Impact) 

 

কম �স�াদন �চকস�হ 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

��ত 
ল��মা�া  
২০২০-২১ 

�ে�পণ   িনধ �ািরত  ল��মা�া অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  ম�ণালয়/িবভাগ/ সং�হাস�েহর 

নাম 

উপা��� 
(Source of Data) 

২০১৮-১৯ 
২০১৯-

২০ 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.২.৪ �িষ �মলা সং�া ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 
ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ�, �িশ�ণ 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

১.২.৫ �িষ স�সারণ অিধদ�েরর 
িনকট হ�া�িরত জাত 

সং�া ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ�, উি�দ 
�রজনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, 
হাইি�ড, িজিকউএন, এআরিড, �া� 
িফিজওলিজ িবভাগসহ অ�া� সংি�� 
িবভাগ, অ�া� আঃ কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

১.২.৬ �িষ স�সারণ অিধদ�েরর 
িনকট হ�া�িরত ��ি� 

সং�া ২ ২ ২ ২ ২ 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ�, উি�দ �জনন, 
বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইি�ড, 
িজিকউএন, এআরিড, �া� িফিজওলিজ, �া� 
�ােথালিজ, এে�ােমালিজ, �িষত�, �ি�কা 
িব�ান, খামার �াব�াপনা, আরএফএস, �িষ 
অথ �নীিত, �িষ পিরসং�ান, আইডি�উএম 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

১.২.৭ ি� �কাশনা িবতরণ সং�া ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৫০০ ৫০০ 
ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ�, িপিপআরিড 
অ�া� সংি�� িবভাগ, অ�া� আঃ 
কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

১.৩.১ �ফইস�ক, ই-�মইল ও 
�মাবাইেলর মা�েম �িষ িবষয়ক 
ত� ও �সবা �দান 

সং�া 
(জন) 

১৫০ ৩০০ ৩০০ ৩০০ ৩০০ 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ�, উি�দ �জনন, 
বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইি�ড, 
িজিকউএন, এআরিড, �া� িফিজওলিজ, �া� 
�ােথালিজ, এে�ােমালিজ, �িষত�, �ি�কা 
িব�ান, খামার �াব�াপনা, আরএফএস, �িষ 
অথ �নীিত, �িষ পিরসং�ান, আইডি�উএম 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

২. �িষ উপকরেণর 
সহজলভ�তা ও সরবরাহ 
�ি�করণ িনি�ত হেব 

২.১.১ উৎপািদত ি�ডার বীজঃ 
অ��ল পিরেবেশর (ি� ধান২৮, 
২৯, ৫৮, ৮৯) 

�মি�ক টন ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

 
 

২৫ 
 
 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ�, িজআরএস 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 
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�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
(Outcome/Impact) 

 

কম �স�াদন �চকস�হ 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

��ত 
ল��মা�া  
২০২০-২১ 

�ে�পণ   িনধ �ািরত  ল��মা�া অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 
দািয়��া�  ম�ণালয়/িবভাগ/ সং�হাস�েহর 

নাম 

উপা��� 
(Source of Data) 

২০১৮-১৯ 
২০১৯-

২০ 
২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
 
 
 

২.১.২ উৎপািদত 
মান �ঘািষত বীজ 

অ��ল 
পিরেবেশর 
(ি� 
ধান২৮, 
২৯, ৫৮, 
৮৪, ৮৮, 
৮৯, ৯২) 

�মি�ক টন 

১০ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০১ 

১০ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০১ 

১০ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০১ 

১০ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০২ 

১০ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

০২ 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ�, িজআরএস 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

�িত�ল 
পিরেবেশর 
(িবআর২২, 
২৩, ি� 
ধান৭৯, 
৯১) 

২.১.৩ সদর দ�ের ��িরত ি�ডার 
বীজ 

�মি�ক টন ২৫ 
 

২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 
ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ�, িজআরএস 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 

২.১.৪ িবতরণ�ত মান �ঘািষত 
বীজ 

�মি�ক টন 10 
 

10 10 ১২ ১২ 
ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ�, িজআরএস 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, অ�া� 
আঃ কায �ালয়স�হ 

ি�’র বািষ �ক �িতেবদন, 
জান �াল ও অ�া� �কািশত 
�িতেবদন 
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�সকশন -৩ 

ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

(�মাট মান-৭৫) 
 

�কৗশলগত 
উে��স�হ 
(Strategic 

Objectives)  

 

�কৗশলগত 
উে��র 

মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective)  

 

কায ��ম 
(Activities)  

 

কম �স�াদন �চক 
(Performance  

Indicators)  

গণনা 
প�িত 

(Calcula
tion 

method) 

একক 
(Unit)  

 

কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 
(Weight of 

Performan
ce  

Indicators)  

��ত অজ�ন 
(Actual 

Achievement) 
 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২১ 
(Target /Criteria Value for FY 2020-

21)  

�ে�পণ 
(Projection)  

২০২১-
২২ 

�ে�পণ 
(Projection)  

২০২২-
২৩ 

২০১৮-
২০১৯ 

২০১৯-
২০২০ 

অসাধারণ 
 

অিত 
উ�ম 

 

উ�ম 
 

চলিত 
মান 

 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিসাট�উট, আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর �কৗশলগত উে�� 

১. ধােনর 
উৎপাদন ও 
উৎপাদনশীলতা 
�ি� 

৫০ 

১.১ ধােনর 
উ�ফলনশীল জাত 

উ�াবন 

১.১.১ ধােনর জাত উ�াবেন 
PVT/ALART/ AYT/ 
MLT /RYT/SYT 

সমি� সং�া ২০ ২০ ২০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৫ ১৫ 

১.১.২ ��ি� উ�াবেন পরী�ণ 
কায ��ম 

সমি� সং�া ৩ 2 ৫ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.১.৩ �কৗিলস�দ সং�হ ও 
সংর�ণ  

সমি� সং�া ২  - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

১.২ �ষেকর 
িনকট উ�ািবত 
জাত এবং 
��ি�র স�সারণ 

১.২.১ �িশি�ত 
�ি�/�ষক/স�সারণ কম� 

সমি� সং�া ৩ ৪০০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৪০০ ৪০০ 

১.২.২ �ািপত �দশ �নী সমি� সং�া ৫ ৪০ ৪০ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৩ ৫০ ৫০ 

১.২.৩ মাঠ িদবস/ PVS সমি� সং�া ৫ 5 ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬ 

১.২.৪ �িষ �মলা সমি� সং�া ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.২.৫ �িষ স�সারণ 
অিধদ�েরর িনকট হ�া�িরত 
জাত 

সমি� সং�া ৫ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 
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�কৗশলগত 
উে��স�হ 
(Strategic 

Objectives)  

 

�কৗশলগত 
উে��র 

মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective)  

 

কায ��ম 
(Activities)  

 

কম �স�াদন �চক 
(Performance  

Indicators)  

গণনা 
প�িত 

(Calcula
tion 

method) 

একক 
(Unit)  

 

কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 
(Weight of 

Performan
ce  

Indicators)  

��ত অজ�ন 
(Actual 

Achievement) 
 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২১ 
(Target /Criteria Value for FY 2020-

21)  

�ে�পণ 
(Projection)  

২০২১-
২২ 

�ে�পণ 
(Projection)  

২০২২-
২৩ 

২০১৮-
২০১৯ 

২০১৯-
২০২০ 

অসাধারণ 
 

অিত 
উ�ম 

 

উ�ম 
 

চলিত 
মান 

 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনিসাট�উট, আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর �কৗশলগত উে�� 

১.২.৬ �িষ স�সারণ 
অিধদ�েরর িনকট হ�া�িরত 
��ি� 

সমি� সং�া ২ 2 ২ ২ - ১ - - ২ ২ 

১.২.৭ ি� �কাশনা িবতরণ সমি� সং�া ৫ 400 ৪০০ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৫০০ ৫০০ 
 

১.৩ ই-�িষ �সবা 
১.৩.১ �ফইস�ক, ই-�মইল ও 
�মাবাইেলর মা�েম �িষ 
িবষয়ক ত� ও �সবা �দান 

সমি� সং�া 
(জন) 

৩ ৩০০ ৩০০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০ ২০ ৩০০ ৩০০ 

২. �িষ 
উপকরেণর 
সহজলভ�তা ও 
সরবরাহ 
�ি�করণ  

২৫ 

২.১ ধােনর 
ি�ডার ও 
মানেঘািষত বীজ 
উৎপাদন, 
�ত�য়ন, 
সংর�ণ এবং 
িবতরণ 

২.১.১ উৎপািদত ি�ডার বীজ সমি� �মি�ক 
টন 

১০ ২৫ ২৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২৫ ২৫ 

২.১.২ 
উৎপািদত 
মান 
�ঘািষত 
বীজ 

অ��ল 
পিরেবেশর(ি� 
ধান২৮, ২৯, 
৫৮, ৮৪, ৮৮, 
৮৯, ৯২) 

সমি� �মি�ক 
টন 

৩ ১০ 

 
 

১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

�িত�ল 
পিরেবেশর 
(িবআর২২, ২৩, 
ি� ধান৭৯, ৯১) 

সমি� �মি�ক 
টন 

১ ০১ ০১ ০১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০২ ০২ 

২.১.৩ সদর দ�ের ��িরত 
ি�ডার বীজ 

সমি� �মি�ক 
টন 

৮ ২৫ ২৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২৫ ২৫ 

২.১.৪ িবতরণ�ত মান �ঘািষত 
বীজ 

সমি� �মি�ক 
টন 

৩ 10 
 

১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২ 
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ি� আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ, ২০২০-২০২১ 
(�মাট মান-২৫)  

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত উে�ে�র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 
 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর 
মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

ল��মা�ার মান২০২০-২১ 
 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দা�িরক 
কম �কাে� ��তা �ি� 

ও জবাবিদিহ 
িনি�তকরণ 

১১ 

[১.১] বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� (এিপএ) বা�বায়ন। 

[১.১.১] এিপএ’র সকল 
��মািসক �িতেবদন 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

সং�া ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এিপএ �েমর মািসক 
সভা অ�ি�ত 

সং�া ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] ��াচার/উ�ম 
চচ �ার িবষেয় 
অংশীজনেদর সে� 
মতিবিনময় 

[১.২.১] মতিবিনময় সভা 
অ�ি�ত 

সং�া ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া িবষেয়  
�সবা�হীতা 
/অংশীজনেদর 
অবিহতকরণ 

[১.৩.১] অবিহতকরণ সভা 
আেয়ািজত 

সং�া ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] �সবা �দান 
�িত�িত িবষেয়  
�সবা�হীতােদর 
অবিহতকরণ  

[১.৪.১] অবিহতকরণ সভা 
আেয়ািজত   

         
সং�া 

২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ সং�া� 
��মািসক �িতেবদন 
উ��তন ক��পে�র িনকট 
��রণ 

[১.৫.১]  ��মািসক �িতেবদন 
��িরত 

        
সং�া  

২ ৪ ৩    

[২] কম �স�াদেন 
গিতশীলতা আনয়ন 
ও �সবার মান �ি� 

৮ 
[২.১]ই-নিথ বা�বায়ন 

[২.১.১] ই-নিথেত �নাট 
িন�ি��ত 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উ�াবনী /�� 
উ�য়ন উে�াগ বা�বায়ন 

[২.২.১] �নতম এক� উ�াবনী 
/�� উ�য়ন উে�াগ চা��ত 

সং�া ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 



12 
 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic 

Objectives) 

�কৗশলগত উে�ে�র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 
 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন �চেকর 
মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

ল��মা�ার মান২০২০-২১ 
 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৩] কম �চারীেদর 
�িশ�ণ �দান 

[২.৩.১] �েত�ক  কম �চািরর 
জ� �িশ�ণ আেয়ািজত 

জনঘ�া ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ম ��ড ও 
ত����েত�ককম �চারীেক 
এিপএ িবষেয়  �দ� �িশ�ণ 

জনঘ�া ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এিপএ বা�বায়েন 
�েনাদনা �দান 

[২.৪.১] ��নতম এক� 
আওতাধীন দ�র/ একজন 
কম �চারীেক এিপএ 
বা�বায়েনর জ� �েনাদনা 
�দান�ত 

সং�া ১ ১ - - - - 

[৩] আিথ �ক ও 
স�দ �ব�াপনার 

উ�য়ন 
৬ 

 
[৩.১] বািষ �ক �য় 
পিরক�না বা�বায়ন 
 

[৩.১.১] �য় পিরক�না 
অ�যায়ী �য় স�ািদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��িচ (এিডিপ)/বােজট 
বা�বায়ন 

[৩.২.১] বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��িচ (এিডিপ) /বােজট 
বা�বািয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অিডট আপি� 
িন�ি� কায ��েমর 
উ�য়ন 

[৩.৩.১] অিডট আপি� 
িন�ি��ত 

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদ�ত 
�াবর ও অ�াবর 
স�ি�র তািলকা উধ �তন 
অিফেস ��রণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদ�ত �াবর 
ও অ�াবর স�ি�র তািলকা 
উধ �তন অিফেস ��িরত 

তািরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আিম, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর �ধান মহাপিরচালক, বাংলােদশ 
ধান গেবষণা ইনি��উট এর িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন সেচ� থাকব। 
 
আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট সং�া �ধান িহসােব বাংলােদশ ধান গেবষণা 
ইনি��উট আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� এর �ধােনর িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল 
অজ�েন �েয়াজনীয় সহেযািগতা �দান করব। 
  
�া�িরতঃ 
 

 
    
 �ধান, আ�িলক কায �ালয়, হিবগ� 

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট  
 
 
 

 তািরখ 

    
 মহাপিরচালক                                                                         

বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��উট  
 তািরখ 
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সংেযাজনী - ১ 
 

শ�সংে�প 
 

�িমক ন�র শ�সংে�প িববরণ 

১ এআরিড এ�াডাপ�ভ িরসাচ � িডিভশন 

২ িবআরআরআই/ি� বাংলােদশ রাইস িরসাচ � ইনি��উট 

৩ িবএিডিস বাংলােদশ এি�কালচার �ডেভলপেম� কেপ �ােরশন 

৪ িবএআরিস বাংলােদশ এি�কালচারাল িরসাচ � কাউি�ল 

৫ িবআরেকিব বংলােদশ রাইস নেলজ �াংক 

৬ িডএই িডপাট �েম�  অব এি�কালচারাল এ�েটনশন 

৭ এফএমিপএইচ� ফাম � �মিশনাির এ� �পা�হারেভ� �টকেনােলািজ 

৮ িজিকউএন ��ইন �কায়ািল� এ� িনউি�শন 

৯ িজআরএস �জেন�ক িরেসােস �স এ� িসড 

১০ আইডি�উএম ইিরেগশন এ� ওয়াটার �ােনজেম� 

১১ আইএিপিপ ইি�ে�েটড এি�কালচারাল �ডাি�িভ� �েজ� 

১২ িপিপআরিড পাবিলেকশনস এ� পাবিলক িরেলশনস িডিভশন 

১৩ আরএফএস রাইস ফািম �ং িসে�মস 

১৪ এসিসএ িসড সা� �িফেকশন এেজি� 

১৫ ডি�উএমএম ওয়াক�শপ �মিশনাির এ� �মই��েন� 

১৬ আরওয়াই� িরিজওনাল ই� �ায়াল 

১৭ অ�ালাট �   অ�াডভা�ড লাইন অ�াডাপ�ভ িরসাচ �  �ায়াল 

১৮ এমএল� মাি� �লােকশন  �ায়াল 

১৯ িপিভ� ��াে�াস� ভ�ারাই� �ায়াল 

২০ িপিভএস পা� �িসেপটির ভ�ারাইটাল িসেলকশন 
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সংেযাজনী - ২ 
কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী কায �ালয়স�হ এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ 

 

�িমক 
ন�র 

কায ��ম কম �স�াদন �চক িববরণ বা�বায়নকারী ইউিনট �দ� �মাণক �মাণেকর 
উপা� �� 

১. 
 

ধােনর উ� 
ফলনশীল জাত ও 
��ি� উ�াবন 
 

১.১ ধােনর জাত উ�াবেন 
PVT/ALART/ 
AYT/MLT/RYT 
/SYT 
 

ি�’র ধােনর জাত উ�াবন 
সং�া� গেবষণা িবভাগস�হ 
ধােনর ফলন �ি�র জ� 
উ�ফলনশীল এবং খরা ও 
জলম�তাসহ িবিভ�  ঘাত সিহ� 
ধােনর জাত উ�াবন কের। 

উি�দ �জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইি�ড, 
িজিকউএন, এআরিড, �া� িফিজওলিজ িবভাগসহ অ�া� 
সংি�� িবভাগ, আঃ কায �ালয়স�হ  
 

অিফস �ারক, সাইনেবাড �, 
�লেভল, ��া�াম এিরয়া িম�ং 
িরেপাট � 

িজওিব ও 
�াইরা 
�কে�র 
অথ �ায়েন 

১.২ ��ি� উ�াবেন পরী�ণ 
কায ��ম  

ি�’র ধােনর জােতর উৎপাদন 
��ি� উ�াবন সং�া� গেবষণা 
িবভাগস�হ ধােনর ফলন �ি�র 
জ� উ�ফলনশীল এবং খরা ও 
জলম�তাসহ িবিভ� ঘাত সিহ� 
উৎপাদন ��ি� উ�াবন কের। 

উি�দ �জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইি�ড, 
িজিকউএন, এআরিড, �া� িফিজওলিজ, �া� �ােথালিজ, 
এে�ােমালিজ, �িষত�, �ি�কা িব�ান, খামার �াব�াপনা, 
আরএফএস, �িষ অথ �নীিত, �িষ পিরসং�ান, আইডি�উএম 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, আঃ কায �ালয়স�হ  
 

অিফস �ারক, সাইনেবাড �, 
�লেভল, ��া�াম এিরয়া িম�ং 
িরেপাট � 

িজওিব 

২. �ষেকর িনকট 
ধােনর উ�ািবত 
জাত এবং ��ি�র 
স�সারণ 
 

২.১ �িশি�ত �ি�/�ষক/ 
স�সারণ কম� 

�ষেকর িনকট উ�ািবত জাত ও 
��ি� স�সারেণর জ� 
স�সারণ কম �কত�া, মাঠকম� ও 
�ষকেদর �িশ�ণ �দান করা 
হয়। 

�িশ�ণ িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, আঃ কায �ালয়স�হ  
 

�িশ�নাথ�েদর তািলকা, ি�র িচ� িজওিব ও 
�াইরা 
�কে�র 
অথ �ায়েন 

২.২ �ািপত �দশ �নী ি�’র উ�ািবত জাত ও ��ি�  
�ষেকর িনকট স�সারেণর 
জ� মােঠ চাষাবাদ �কৗশল, 
��ি�র �বহার ও ফলাফল 
�দশ �েনর আেয়াজন করা হয়। 

উি�দ �জনন, বােয়ােটকেনালিজ, িজআরএস, হাইি�ড, 
িজিকউএন, এআরিড, �া� িফিজওলিজ, �া� �ােথালিজ, 
এে�ােমালিজ, �িষত�, �ি�কা িব�ান, খামার �াব�াপনা, 
আরএফএস, �িষ অথ �নীিত, �িষ পিরসং�ান, আইডি�উএম 
িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, আঃ কায �ালয়স�হ  
 

অিফস �ারক, সাইনেবাড �, 
�লেভল, ��া�াম এিরয়া িম�ং 
িরেপাট � 

িজওিব, 
�াইরা ও � 
আর িব 
�কে�র 
অথ �ায়েন 

২.৩ মাঠিদবস/ PVS �ষেকর িনকট উ�ািবত জাত ও 
��ি� স�সারেণর জ�য 
মাঠিদবস/ চঠঝ আেয়াজন কের 
জনসাধারণ ও কম �কত�ােদর জাত 
ও ��ি� স�েক� অবিহতকরণ 
এবং মতিবিনময় করা হয়। 

�িশ�ণ িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, আঃ কায �ালয়স�হ  
 

ি�র িচ�, স�ানীর ভাঊচার িজওিব ও 
�াইরা 
�কে�র 
অথ �ায়েন 
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�িমক 
ন�র 

কায ��ম কম �স�াদন �চক িববরণ বা�বায়নকারী ইউিনট �দ� �মাণক �মাণেকর 
উপা� �� 

  
 

২.৪ �িষেমলায় অংশ�হণ �ষেকর িনকট উ�ািবত জাত ও 
��ি� স�সারেণর জ� ি� 
উ�ািবত জাত ও ��ি� িনেয় 
�িষ �মলায় অংশ�হণ কের।   

িজআরএস, িজিকউএন, এআরিড িবভাগসহ অ�া� সংি�� 
িবভাগ, আঃ কায �ালয়স�হ  
 

আম�ণ প�, অিফস �ারক, 
সনদপ� 

িজওিব 

২.৫ �কাশনা �ষেকর িনকট উ�ািবত জাত ও 
��ি� স�সারেণর জ� িবিভ� 
িরেপাট �, জান �াল এবং �ি�কা 
�কাশ করা হয়। 

িপিপআরিড িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, আঃ 
কায �ালয়স�হ  
 

�কাশনা (বই, িলফেলট, �পা�ার) িজওিব ও 
�াইরা 
�কে�র 
অথ �ায়েন 

৩. ই-�িষ �সবা ৩.১ �ফইস�ক, ইেমইল ও 
�মাবাইেলর মা�েম �িষ 
িবষয়ক ত� ও �সবা �দান 

�ষেকর িনকট উ�ািবত জাত ও 
��ি� স�সারেণর জ� 
িবআরেকিব’র এবং �ফইস�ক, 
ইেমইল ও �মাবাইেলর মা�েম 
�িষ িবষেয় ই-�িষ �সবা �দান 
করা হয়।   

�িশ�ণ, �িষ পিরসং�ান িবভাগসহ অ�া� সংি�� 
িবভাগস�হ, আঃ কায �ালয়স�হ 
 

িনব�েনর তািলকা, �সবা 
�হীতােদর তািলকা 

িজওিব 

৪. ধােনর ি�ডার ও 
মানেঘািষত বীজ 
উৎপাদন, �ত�য়ন, 
সংর�ণ এবং 
িবতরণ 

৪.১ উৎপািদত বীজ মান স�� বীজ সরবরাহ �ি� 
কের �ষেকর জিমেত ধােনর 
ফলন �ি�র জ� পয �া� পিরমাণ 
ি�ডার ও মানেঘািষত বীজ 
উৎপাদন করা হয়। 

িজআরএস িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, আঃ কায �ালয়স�হ  
 

সাইনেবাড �, �লেভল, ��া�াম 
এিরয়া িম�ং িরেপাট �, অিফস 
�ারক 

িজওিব 

৪.২ িবতরণ�ত বীজ মান স�� বীজ িবতরণ কের 
�ষেকর জিমেত ধােনর ফলন 
�ি�র জ� পয �া� পিরমাণ ি�ডার 
বীজ িজআরএস িবভােগ পাঠােনা 
হয় এবং এেদর মা�েম 
িবএিডিসসহ ৫০০ �রও �বশী 
সরকাির, �বসরকাির, এনিজও ও 
�ি� উে�া�া �িত�ান িবতরণ 
করা হয় এবং �ষেকর মে� 
মানেঘািষত বীজ িবতরণ করা 
হয়। 

িজআরএস িবভাগসহ অ�া� সংি�� িবভাগ, আঃ কায �ালয়স�হ সাইনেবাড �, �লেভল, ��া�াম 
এিরয়া িম�ং িরেপাট �, অিফস 
�ারক 

িজওিব 
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সংেযাজনী - ৩ 
কম �স�াদন ল��মা�া অজ�েনর ��ে� মাঠ পয �ােয়র অ�া� কায �ালেয়র িনকট �িনিদ �� চািহদা 

 

�িত�ােনর নাম সংি�� কায ��ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট চািহদা/�ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না হেল স�া� �ভাব 
�িষ স�সারণ অিধদ�র �ষেকর িনকট ধােনর উ�ািবত হ�া�িরত চািহদা /�ত�াশা  �িষ তথা �ষেকর উ�য়েন 

অপিরহায � 
ধােনর উৎপাদনশীলতা �িত�� হেব 

বীজ �ত�য়ন এেজি� জাত এবং ��ি�র স�সারণ জাত ও  ��ি� ��ি� স�সারণ িবেশষ �বিশে��র ন�ন জাত উ�ািবত জাত ও ��ি�র �ফল �ষক 
�লনা�লক কম পােব  

বাংলােদশ �িষ উ�য়ন 
কেপ �ােরশন 

উৎপািদত ি�ডার বীজ জাত অ�েমাদন, বীজ �ত�য়ন �ষক পয �ােয় ন�ন জােতর 
স�সারণ  

ন�ন জােতর স�সারণ ধীর গিতেত হেব 

 
 


