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২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে উদ্ভাবনী উরযাগ এে তালিকাাঃ- 

 

১। বাাংলাদেশ রাইস নদলজ ব্াাংক (অনিাইন সেবা)।  

২। রাইস নদলজ ব্াাংক (স াবাইি অযাপে।)।  

 

২০১৭-১৮ অর্ থ বছরেে SIP এে তালিকাাঃ- 
 

১। শ্রল করেে সবতন ব্যবস্থাপনা েহজীকেণ।  

২। ধারনে চাষ পদ্ধলত ও কৃলষতালিক ব্যবস্থাপনা েহজীকেণ। 

৩। ধারনে সোগ ে রন কৃষরকে কেণীয় ব্যবস্থাপনা েহজীকেণ। 

৪। োইে নরিজ ব্যাাংক (আেরকলব) স াবাইি অযাপে  

৫। অনিাইন অযালিরকশন লেরে  

৬। অলিে রুর  সহায়াইট সবার্ থ এে ব্যবহাে  

৭। অলিরেে ক থকতথা ক থচােীরেে অবস্থান লর্েরি সবারর্ থে  াধ্যর  জানা। 

৮। পুোতন আইলেটি যন্ত্াাংশেমূরহে ল উলজয়া  ততেী। 

৯। প্রলত েপ্তারহে আবহাওয়াে পূব থাভাে “লি সনটওয়ারকথ” প্রোন। 

১০। পেীক্ষরণে  ারে েীরিে সিরবি ব্যবহাে। 

১১। বীজতিায় লবভারগে না  ও জারতে তথ্য েম্বলিত সবার্ থ এে ব্যবহাে। 

১২। জনোধােরণে জন্য অনিাইরন িেরিে েতকীকেণ বাতথা প্রোরনে ব্যবস্থা (ধারনে সোগ ে রন েতকথবাতথা ও ব্যবস্থাপনা) 

১৩। লবভারগে েকি িাইি ও র্কুর ন্ট েঠিকভারব সকলবরনট/আি ালে বা সেিরি োলজরয় োখা।  

১৪। েেকারেে/ লনজ অলিরেে উন্নয়নমূিক কারজে ভারিা ভারিা সপাোে সেয়ারি িালগরয় োখা। 

১৫। লবভারগে জন্য প্ররয়াজনীয় িালন থচারেে ব্যবস্থা কো এবাং তা সুলবন্যস্ত কো। 

১৬। অলিরেে গুরুত্বপূণ থ কাগজপত্র োংেক্ষরণে জন্য আিাো আিাো িাইি ব্যবহাে কো। 

১৭। প্ররতযক ক থকতথাে রুর ে সেয়ারি একটি করে সবার্ থ োখা। সবারর্ থ পেবতী এক েপ্তারহে কাজ এবাং ে রয়ে একটি তালিকা োখা। 

১৮। প্রলত  ারেে একটি লনলে থষ্ট তালেরখ লবভারগে পলেস্কাে পলেচ্ছন্নতাে কাজ কো।  

১৯। লনোপে ইরিকলিক তাে, সুইচ সবারর্ থে ব্যবস্থা কো। 

২০। লনোপে ও লবশুদ্ধ পালনে ব্যবস্থা কো। 

২১। লি উদ্ভালবত জাতেমুরহে বীজ লবতেরণে প্যারকরট লি’ে  রনাগ্রা -যুক্ত সিরবি ব্যবহাে কো।  

২২। লি’ে েকি লবভাগ, শাখা, র্েল টলে এবাং আঞ্চলিক কায থািরয়ে আেবাবপত্র, সরাকালেজ, সবর্শীট, পে থা, সতায়ারি এবাং বালিরশে 

কাভারে লি’ে  রনাগ্রা  ব্যবহাে কো। 

২৩। প্রলশক্ষনার্ীরেে সুলবধ থারর্ থ লি’ে সিলনাং ক রিরেে ওয়াশরুর  স াবাইি, হযান্ড ব্যাগ ও সকাট  োখাে সুব্যবস্থা কো। 

২৪। েকরিে  ারে শৃঙ্খিারবাধ এবাং লনলব থরে চিাচি বজায় োখাে জন্য লি’ে কলেরর্ােগরিা  arrow লচহ্ন লেরয় যাওয়া আোে পর্ 

এবাং েকি লবভাগ/শাখা লচলহ্নতকেণ। 

২৫। একটি স াবাইি অযাপরেে  াধ্যর  লি উদ্ভালবত নতুন জাত/প্রযুলক্ত এবাং লবলভন্ন  ওসুর  চাষাবারেে গুরুত্বপূন থ তথ্যেমূহ েকি কৃলষ 

ক থকতথা/উপ-েহকােী কৃলষ ক থকতথারেে স াবাইরি বাতথা পাোরনা।  

২৬। প্রকরেে অগ্রগলতে তথ্য ও োে োংরক্ষপ লর্লজটাি সবারর্ থ প্রেশ থন।  

২৭। ক থেক্ষতা বৃলদ্ধে িরক্ষয লবভারগে ক থকতথা-ক থচােীরেে  ারে প্রলতলেন ১ ঘন্টা আরিাচনা কো। 

২৮। দূনীলত সোরধ  হাপলেচািরকে েপ্তরে “আল  ও আ াে অলিে দূনীলতমুক্ত” না ক িিক সিখা। 
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