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কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র রাজস্ব বায়জয়ের আওতাে বাস্তবােনাধীন 

কম থসূষি’র বাস্তবােন অগ্রগষতর মাষিক তথ্য ষববরণঃ 
                   মায়ির নামঃ        /২০১৯   

 

১. কম থসূষি’র নামঃ পাহাড়ী অঞ্চয়ল ননষরকািহ অন্যান্য উন্নত ধায়নর জায়তর গ্রহণয় াগ্যতা ও লাভজনকতা ষনধ থারণ 

কম থসূষি। 

২. কম থসূষি’র মূল লক্ষ্য ও উয়েশ্যাবলীঃ পাহাড়ী অঞ্চয়ল ননষরকািহ অন্যান্য উন্নত ধায়নর জায়তর গ্রহণয় াগ্যতা ও 

লাভজনকতা ষনধ থারণ কম থসূষির উয়েশ্যাবলী ষনম্নরূপঃ 
 

ক) পাহাড়ী অঞ্চয়ল মওসুমষভষিক জাতওোরী ধায়নর গ্রহনয় াগ্যতার কারণ ও ষবষভন্ন জায়তর ধান িায়ি ব্যবহৃত 

উপকরয়ণর পষরমাণ ষনধ থারণিহ ধান িায়ির আে-ব্যয়ের ষহিাব ষনধ থারণ; 

খ) ঝুম িাি এবং িমতল এলাকাে ধায়নর উৎপাদন বৃষিকয়ে ননষরকািহ নতুন জাতিমূহ িম্প্রিারণ;  

গ) ধান ষভষিক লাগিই ফিল ষবন্যায়ির উন্নেন ও িম্প্রিারণ; এবং 

ঘ) আধুষনক ধান িায়ির িমস্যা ষনণ থয়ের মাধ্যয়ম িমস্যা িমাধায়নর করণীে ষনধ থারণ।  
 

৩. বাস্তবােনকারী িংস্থার নামঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে।  

৪. কম থসূষি’র নমোদকালঃ  অয়টাবর ২০১৭ নর্য়ক জুন ২০২০ প থন্ত। 

৫. কম থসূষি’র বাস্তবােনাধীন এলাকাঃ প্রস্তাষবত কম থসূষিটি বান্দরবান, 

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছষড়িহ অন্যান্য পাহাড়ী এলাকাে বাস্তবাষেত হয়ে। 

 

৬. বরাে:  

        ৬.১  কম থসূষি’র নমাে বায়জে বরাে: ১৫৪.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.২  ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র বরাে: ৬৪.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৩  এ প থন্ত ছাড়কৃত অয়র্ থর পষরমাণ: ১৬.০০ লক্ষ্ োকা  

        ৬.৪  এ মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ১৫.০০ লক্ষ্ োকা 

৬.৫  পূয়ব থর মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ১২.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৬ এ মাি প থন্ত বরােকৃত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার (%): বরােকৃত অয়র্ থর (২৩.৪৪%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর (৯৩.৭৫%) 

        ৬.৭ পূয়ব থর মাি প থন্ত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার: বরােকৃত অয়র্ থর (১৮.৭৫%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর (৭৫.০০%) 

 

৭. কম থসূষি পষরিালয়কর নাম, ঠিকানা, (ফযাক্স, নফান ও নমাবাইল নং িহ): 
     

অষফি আবাষিক 

জনাব নমাঃ িাইফুল ইিলাম, ষপএিও, কৃষি অর্ থনীষত ষবভাগ, 

ষি, গাজীপুর- ১৭০১।  

ষি-১ (ষবপ্লব)-১১, ষি আবাষিক এলাকা 

নফানঃ ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ বষধ থত- ৫৭৬ 

নমাবাইলঃ ০১৯১২৫৪০৬৪০ 

নফানঃ ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ বষধ থত- ২৩৪ 

 

ফযাক্সঃ ০২-৪৯২৭২০০০ - 

ই-নমইলঃ msislamecon@yahoo.com - 

 

 

 

                                                                                                                  কম থসূষি পষরিালয়কর 

                                                                                           নাম ও স্বাক্ষ্র 
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কম থসূষি’র নামঃ পাহাড়ী অঞ্চয়ল ননষরকািহ অন্যান্য উন্নত ধায়নর জায়তর গ্রহণয় াগ্যতা ও লাভজনকতা ষনধ থারণ কম থসূষি। 

 
  কম থসূষি’র প্রধান প্রধান অঙ্গষভষিক অগ্রগষতঃ (গয়বিণা/প্রষশক্ষ্ণ/নিষমনার/কনফায়রন্স/রািােষনক দ্রব্য/বীজ ও উষিদ 

.....................................................) 
 

২০১৯-২০ অর্ থ বছয়রর অগ্রগষত (অঙ্গষভষিক):         

                                                                                             (লক্ষ্ োকাে) 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯)  ৬০.০০ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

৩০.০০% 

১৫.০০ ২৫.০০ - 

ওোকথিপ/নিষমনার 

(৪৮৪২) 

৪.০০ ওোকথিপ/নিষমনার 

(৪৮৪২) - 

- - - 

নমাে রাজস্ব ব্যে ৬৪.০০ ৩০.০০% ১৫.০০ ২৩.৪৪ - 

খ) মূলধন ব্যে ০.০০ - - - - 

নমাে  মূলধন ব্যে ০.০০ - - - - 

িব থয়মাে  =  ৬৪.০০ ৩০.০০% ১৫.০০ ২৩.৪৪ - 

 
 

ক্রমপুষিভুত অগ্রগষতঃ 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯)  ১৪৩.০০ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

৮৫.০০ % 

৯৭.৯৮ ৬৮.৫২ - 

প্রষশক্ষ্ণ ব্যে (৪৮৪০)  

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ৬ ব্যাি 

(প্রষত ব্যায়ি ২৮ জন কয়র), 

তথ্য িংগ্রহকারীয়দর 

প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি 

(প্রষত ব্যায়ি ২১ জন কয়র)  

৩.০০  প্রষশক্ষ্ণ ব্যে (৪৮৪০)  

১০০.০০% 

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ৫ ব্যাি 

(প্রষত ব্যায়ি ২৮ জন কয়র), 

তথ্য িংগ্রহকারীয়দর 

প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি 

(প্রষত ব্যায়ি ২১ জন কয়র)  

৩.০০ 

 

১০০.০০  

ওোকথিপ/নিষমনার 

(৪৮৪২) 

৮.০০ ওোকথিপ/নিষমনার 

(৪৮৪২) ৬০.০০% 

৪.০০ ৫০.০০ - 

নমাে রাজস্ব ব্যে ১৫৪.০০ ৯০.০০ %  ১০৪.৯৮ ৬৮.১৭ - 

খ) মূলধন ব্যে ০.০০ - ০.০০ - - 

নমাে  মূলধন ব্যে ০.০০ - ০.০০ - - 

িব থয়মাে  =  ১৫৪.০০ ৯০.০০ % ১০৪.৯৮ ৬৮.১৭ - 
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কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র রাজস্ব বায়জয়ের আওতাে বাস্তবােনাধীন 

কম থসূষি’র বাস্তবােন অগ্রগষতর মাষিক তথ্য ষববরণঃ 
                   মায়ির নামঃ  অয়টাবর/২০১৯   

 

১. কম থসূষি’র নামঃ মুষজবনগর িমষিত কৃষি উন্নেন প্রকয়ের িলমান গয়বিণা কা থক্রম নজারদারকরণ কম থসূষি। 

২. কম থসূষি’র মূল লক্ষ্য ও উয়েশ্যাবলীঃ মুষজবনগর িমষিত কৃষি উন্নেন প্রয়কের িলমান গয়বিণা কা থক্রম 

নজারদারকরণ কম থসূষি’র উয়েশ্যাবলী ষনম্নরূপঃ 
 

ক) লাগিই উন্নত খামারষবন্যাি প্রযুষি উিাবন ও িম্প্রিারণ; 

খ) ষি উিাষবত নতুন ও উচ্চ ফলনশীল আধুষনক জাতিমূহ জনষপ্রেকরণ; এবং  

গ) প্রষশক্ষ্ণ ও প্রদশ থনীর মাধ্যয়ম আধুষনক কৃষি প্রযুষি ব্যবহায়র কৃিকগণয়ক উদু্বিকরণ 

 

৩. বাস্তবােনকারী িংস্থার নামঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে।  

৪. কম থসূষি’র নমোদকালঃ  অয়টাবর ২০১৭ নর্য়ক জুন ২০২০ প থন্ত। 

৫. কম থসূষি’র বাস্তবােনাধীন এলাকাঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে 

কর্তথক মুষজবনগর িমষিত কৃষি উন্নেন প্রকে এলাকা তর্া কুষিো, 

নময়হরপুর, চুোিাঙ্গা ও ষিনাইদহ নজলাে কম থসূষির কা থক্রম বাস্তবােন 

করা হয়ব। তাছাড়া ষি িদর দপ্তর ও আঞ্চষলক কা থালেিমূয়হ ধান িায়ির 

আওতা বষহ থভূত অব্যবহৃত জােগা  র্ািম্ভব ব্যবহার করা হয়ে। 

 

৬. বরাে:  

        ৬.১  কম থসূষি’র নমাে বায়জে বরাে: ১১০.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.২  ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র বরাে: ৩৮.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৩  এ প থন্ত ছাড়কৃত অয়র্ থর পষরমাণ: ৯.৫০ লক্ষ্ োকা  

৬.৪  এ মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ৯.৫০ লক্ষ্ োকা 

 ৬.৫  পূয়ব থর মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ৯.৫০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৬ এ মাি প থন্ত বরােকৃত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার (%): বরােকৃত অয়র্ থর (২৫.০০%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (১০০.০০%) 

        ৬.৭ পূয়ব থর মাি প থন্ত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার: বরােকৃত অয়র্ থর (২৫.০০%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (১০০.০০%) 

 

৭. কম থসূষি পষরিালয়কর নাম, ঠিকানা, (ফযাক্স, নফান ও নমাবাইল নং িহ): 
     

অষফি আবাষিক 

ি. এি এম শহীদুল্লাহ, এিএিও, আর এফ এি ষবভাগ, ষি, 

গাজীপুর- ১৭০১।  

৫১৮/৮ পষিম ভুরুষলো, গাজীপুর-১৭০০ 

নফানঃ ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ বষধ থত- ৫৯০ 

নমাবাইলঃ ০১৯৩৬৮৬৭৩৬৬ 

- 

ফযাক্সঃ ০২-৪৯২৭২০০০ - 

ই-নমইলঃ shahidullah4567@gmail.com - 

 

 

 

                                                                                                                  কম থসূষি পষরিালয়কর 

                                                                                           নাম ও স্বাক্ষ্র 
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কম থসূষি’র নামঃ মুষজবনগর িমষিত কৃষি উন্নেন প্রকয়ের িলমান গয়বিণা কা থক্রম নজারদারকরণ কম থসূষি। 

 
  কম থসূষি’র প্রধান প্রধান অঙ্গষভষিক অগ্রগষতঃ (গয়বিণা/প্রষশক্ষ্ণ/নিষমনার/কনফায়রন্স/রািােষনক দ্রব্য/বীজ ও উষিদ 

.....................................................) 

 
২০১৯-২০ অর্ থ বছয়রর অগ্রগষত (অঙ্গষভষিক):         

                                                                                             (লক্ষ্ োকাে) 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

মাঠ ষদবি-১০টি 

 

৩৮.০০ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

২৮.০০% 

মাঠ ষদবি-১টি 

৯.৫০ ২৫.০০ - 

নমাে রাজস্ব ব্যে ৩৮.০০ ২৮.০০% ৯.৫০ ২৫.০০ - 

খ) মূলধন ব্যে      

নমাে মূলধন ব্যে   - - - - - 

িব থয়মাে  =  ৩৮.০০ ২৮.০০% ৯.৫০ ২৫.০০ - 
 

 

ক্রমপুষিভুত অগ্রগষতঃ 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

মাঠ প থায়ে গয়বিণা 

এবং মাঠ ষদবি, 

ওোকথিপ 

১১০.০০ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

৭৮.০০% 

মাঠ ষদবি-৩টি 

৮১.৫০ ৭৪.০৯ - 

নমাে রাজস্ব ব্যে ১১০.০০ ৭৮.০০% ৮১.৫০ ৭৪.০৯ - 

খ) মূলধন ব্যে      

নমাে মূলধন ব্যে   - - - - - 

িব থয়মাে  =  ১১০.০০ ৭৮.০০% ৮১.৫০ ৭৪.০৯ - 
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কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র রাজস্ব বায়জয়ের আওতাে বাস্তবােনাধীন 

কম থসূষি’র বাস্তবােন অগ্রগষতর মাষিক তথ্য ষববরণঃ 
                   মায়ির নামঃ  অয়টাবর/২০১৯   

 

১. কম থসূষি’র নামঃ ধায়নর ফলন বৃষিয়ত নপাকামাকয়ড়র পষরয়বশ বান্ধব গয়বিণা কা থক্রম নজারদারকরণ কম থসূষি 

২. কম থসূষি’র মূল লক্ষ্য ও উয়েশ্যাবলীঃ ধায়নর ফলন বৃষিয়ত নপাকামাকয়ড়র পষরয়বশ বান্ধব গয়বিণা কা থক্রম নজারদারকরণ 

কম থসূষি’র উয়েশ্যাবলী ষনম্নরূপঃ 
 

ক) ধায়নর নপাকামাকড় গয়বিণাে আধুষনক ও উন্নতমায়নর  ন্ত্রপাষত িংগ্রহকরণ; 

খ) ক্ষ্ষতকর রািােষনক কীেনাশয়কর ব্যবহার কষময়ে ধান উৎপাদন;  

গ) কীেতত্ত্ব ষবভায়গর গ্রীন হাউয়ির িংস্কার উন্নেন ও আধুষনকােন;  

ঘ) জলবায়ু পষরবতথয়নর ফয়ল নপাকামাকয়ড়র আক্রমণ ও ক্ষ্ষতর মাত্রা িম্পষকথত পূব থাভাি ময়িল ততরীকরণ এবং; 

ঙ) নতুন উন্নত জাত উিাবয়নর জন্য বাদাষম গাছফষড়ং (BPH) প্রষতয়রাষধ নদশীে ধায়নর  জাত ও ষজন িনািকরণ;  
 

৩. বাস্তবােনকারী িংস্থার নামঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে।  

৪. কম থসূষি’র নমোদকালঃ  নিয়েম্বর ২০১৭ নর্য়ক জুন ২০২০ প থন্ত। 

৫. কম থসূষি’র বাস্তবােনাধীন এলাকাঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে 

কর্তথক ষি িদর দপ্তয়র কম থসূষির কা থক্রম বাস্তবােন করা হয়ে। তাছাড়া ষি’র 

আঞ্চষলক কা থালেিমূয়হর (বষরশাল, রাজশাহী , কুষিো, রংপুর, নিানাগাজী, 

িাতক্ষ্ীরা, ভাঙ্গা, হষবগি, কুষমল্লা) িহােতা ষনয়ে মায়ঠর গয়বিণা কাজগুয়লা 

িংষিি এলাকাে পষরিালনা করা হয়ে। 

 

৬. বরাে:  

        ৬.১  কম থসূষি’র নমাে বায়জে বরাে: ৫৮০.২৫ লক্ষ্ োকা 

        ৬.২  ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র বরাে: ৯৬.৬০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৩  এ প থন্ত ছাড়কৃত অয়র্ থর পষরমাণ: ২৪.১৫ লক্ষ্ োকা  

৬.৪  এ মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ১৪.৬৫ লক্ষ্ োকা 

 ৬.৫  পূয়ব থর মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ১০.১৫ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৬ এ মাি প থন্ত বরােকৃত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার (%): বরােকৃত অয়র্ থর (১৫.১৭%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (৬০.৬৬%) 

        ৬.৭ পূয়ব থর মাি প থন্ত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার: বরােকৃত অয়র্ থর (১০.৫১%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (৪২.০৩%) 

 

৭. কম থসূষি পষরিালয়কর নাম, ঠিকানা, (ফযাক্স, নফান ও নমাবাইল নং িহ): 
     

অষফি আবাষিক 

ি. নশখ শাষমউল হক, মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম থকতথা (অঃদাঃ) ও 

ষবভাগীে প্রধান, কীেতত্ত্ব ষবভাগ, ষি, গাজীপুর- ১৭০১।  
১০/৭ তল্লবাগ, নিাবহানবাগ, ঢাকা-১২০৭। 

নফানঃ ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ বষধ থত- ৫৪৭ 

নমাবাইলঃ ০১৫৫২৪৯৫৫১৪ 

             ০১৭১৫০১১৩৫১ 

- 

ফযাক্সঃ ০২-৪৯২৭২০০০ - 

ই-নমইলঃ shamiulent@gmail.com - 

 

 

                                                                                                                  কম থসূষি পষরিালয়কর 

                                                                                             নাম ও স্বাক্ষ্র 
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কম থসূষি’র নামঃ  ধায়নর ফলন বৃষিয়ত নপাকামাকয়ড়র পষরয়বশ বান্ধব গয়বিণা কা থক্রম নজারদারকরণ কম থসূষি  

 

  কম থসূষি’র প্রধান প্রধান অঙ্গষভষিক অগ্রগষতঃ (গয়বিণা/প্রষশক্ষ্ণ/নিষমনার/কনফায়রন্স/রািােষনক দ্রব্য/বীজ ও উষিদ 

.....................................................) 
 
২০১৯-২০ অর্ থ বছয়রর অগ্রগষত (অঙ্গষভষিক):          

                                                                                                                             (লক্ষ্ োকাে) 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

 

৭৫.৬৫ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) ২৩.০০% 

 

১৪.৬৫ ১৯.৩৭ - 

প্রষশক্ষ্ণ (৪৮৪০) 

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ৮ ব্যাি 

(প্রষত ব্যায়ি ৩৫ জন কয়র), 

এিএএও প্রষশক্ষ্ণ- ১ ব্যাি 

(প্রষত ব্যায়ি ২০ জন কয়র) 

৫.০০ প্রষশক্ষ্ণ (৪৮৪০) 

 

০.০০ ০.০০  

নমাে ৮০.৬৫ ২৩.০০% ১৪.৬৫ ১৮.১৬ - 

খ) মূলধন      

ল্যাব আিবাবপত্র (৬৮২১) ৫.৮০ ল্যাব আিবাবপত্র (৬৮২১) ০.০০ ০.০০ - 

ল্যাবয়রেরী  ন্ত্রপাষত 

(৬৮২২) 

১০.১৫ ল্যাবয়রেরী  ন্ত্রপাষত (৬৮২২) ০.০০ ০.০০  

নমাে   ১৫.৯৫ - ০.০০ ০.০০ - 

িব থয়মাে   ৯৬.৬০ ২৩.০০% ১৪.৬৫ ১৫.১৭ - 
 

 

ক্রমপুষিভুত অগ্রগষতঃ 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

মাঠ প থায়ে গয়বিণা ও 

ওোকথিপ 

২৩৪.৭০ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) ৯৫.০০% 

মাঠ প থায়ে গয়বিণা ও 

ওোকথিপ- ১টি 

১৭৩.৭০ ৭৪.০১ - 

প্রষশক্ষ্ণ (৪৮৪০) 

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ, এিএএও 

প্রষশক্ষ্ণ 

১৬.৪০ প্রষশক্ষ্ণ (৪৮৪০) ৭০.০০% 

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ১৩ ব্যাি 

এিএএও প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি 

১১.৪০ ৬৯.৫১  

নমাে ২৫১.১০ ৮৭.০০% ১৮৫.১০ ৭৩.৭২ - 

খ) মূলধন      

অষফি িরিাম (৬৮১৯) ৪.০০ অষফি িরিাম (৬৮১৯) 

১০০.০০% 

৪.০০ ১০০.০০ - 

ল্যাব আিবাবপত্র (৬৮২১) ১৫.০০ ল্যাব আিবাবপত্র (৬৮২১) 

৭০.০০% 

৯.২০ ৬১.৩৩ - 

ল্যাবয়রেরী  ন্ত্রপাষত 

(৬৮২২) 

৩১০.১৫ ল্যাবয়রেরী  ন্ত্রপাষত (৬৮২২) 

৯৫.০০% 

৩০০.০০ ৯৬.৭৩  

নমাে   ৩২৯.৭৫ ৯৫.০০% ৩১৩.২০ ৯৪.৯৮ - 

িব থয়মাে   ৫৮০.২৫ ৯৫.০০% ৪৯৮.৩০ ৮৫.৮৮ - 
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কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র রাজস্ব বায়জয়ের আওতাে বাস্তবােনাধীন 

কম থসূষি’র বাস্তবােন অগ্রগষতর মাষিক তথ্য ষববরণঃ 
                   মায়ির নামঃ অয়টাবর/২০১৯   

 

১. কম থসূষি’র নামঃ ষি’র কৃষিতত্ত্ব ষবভায়গর উন্নেন এবং গয়বিণা শষিশালীকরণ  

২. কম থসূষি’র মূল লক্ষ্য ও উয়েশ্যাবলীঃ ষি’র কৃষিতত্ত্ব ষবভায়গর উন্নেন এবং গয়বিণা শষিশালীকরয়ণর উয়েশ্যাবলী 

ষনম্নরূপঃ 
 

ক) আধুষনক  ন্ত্রপাষত ও নকষমকযাল িংয় াজয়নর মাধ্যয়ম ষি’র কৃষিতত্ত্ব ষবভায়গর পুরাতন ল্যাবয়রেরীয়ক 

আধুষনকােন করা; 

খ) গয়বিণা মান উন্নেন এবং নেকিই প্রযুষি উিাবন করা;  

 

৩. বাস্তবােনকারী িংস্থার নামঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে।  

৪. কম থসূষি’র নমোদকালঃ  অয়টাবর ২০১৭ নর্য়ক জুন ২০২০ প থন্ত। 

৫. কম থসূষি’র বাস্তবােনাধীন এলাকাঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে, 

িদর দপ্তর, গাজীপুর এবং ষনব থাষিত গয়বিণা িাইয়ে (বাবুগি, বষরশাল/ 

আমতলী, বরগুনা ও পবা, রাজশাহী) কম থসূষির কা থক্রম বাস্তবােন করা 

হয়ে। 

 

৬. বরাে:  

        ৬.১  কম থসূষি’র নমাে বায়জে বরাে: ৩৮৬.৭০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.২  ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র বরাে: ১১৯.৩০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৩  এ প থন্ত ছাড়কৃত অয়র্ থর পষরমাণ: ২৯.৮২৫ লক্ষ্ োকা  

৬.৪  এ মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ৩.৪৬ লক্ষ্ োকা 

 ৬.৫  পূয়ব থর মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ২.১০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৬ এ মাি প থন্ত বরােকৃত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার (%): বরােকৃত অয়র্ থর (২.৯০%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (১১.৬০%) 

        ৬.৭ পূয়ব থর মাি প থন্ত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার: বরােকৃত অয়র্ থর (১.৭৬%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (৭.০৪%) 

 

৭. কম থসূষি পষরিালয়কর নাম, ঠিকানা, (ফযাক্স, নফান ও নমাবাইল নং িহ): 
     

অষফি আবাষিক 

ি. নমাঃ  শহীদুল ইিলাম, মুখ্য তবজ্ঞাষনক কম থকতথা (ি. দা.), 

কৃষিতত্ত্ব ষবভাগ, ষি, গাজীপুর- ১৭০১।  

ষি-১৯৬, কষব নজরুল স্মরষন, নজাড় পুকুর, জেয়দবপুর, 

গাজীপুর। 

নফানঃ ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ বষধ থত- ৩৮০ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৯৮৬৮৩৩৩ 

- 

ফযাক্সঃ ০২-৪৯২৭২০০০ - 

ই-নমইলঃ shahidul.brri@yahoo.com - 

 

 

 

                                                                                                                  কম থসূষি পষরিালয়কর 

                                                                                           নাম ও স্বাক্ষ্র 
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কম থসূষি’র নামঃ  ষি’র কৃষিতত্ত্ব ষবভায়গর উন্নেন এবং গয়বিণা শষিশালীকরণ কম থসূষি 
 

  কম থসূষি’র প্রধান প্রধান অঙ্গষভষিক অগ্রগষতঃ (গয়বিণা/প্রষশক্ষ্ণ/নিষমনার/কনফায়রন্স/রািােষনক দ্রব্য/বীজ ও উষিদ 

.....................................................) 
 

২০১৯-২০ অর্ থ বছয়রর অগ্রগষত (অঙ্গষভষিক):          

                                                                                                (লক্ষ্ োকাে) 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

মাঠ প থায়ে গয়বিণা ও  

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি  

(প্রষত ব্যায়ি ৩০ জন কয়র), 

ষবজ্ঞানী প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি 

(প্রষত ব্যায়ি ১০ জন কয়র), 

ওোকথিপ- ১টি এবং মাঠ ষদবি- ৪টি 

২৯.২০ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯)  

১৫.০০% 

         -২     

৩.৪৬ ১১.৮৫ - 

নকষমকযল ক্রে (৪৮৫২) ৩.০০ নকষমকযল ক্রে (৪৮৫২)  

- 

০.০০ ০.০০  

ল্যায়বর িংস্কার ও উন্নেন (৪৯৩১) ২০.০০ ল্যায়বর িংস্কার ও উন্নেন 

(৪৯৩১)  

০.০০ ০.০০  

নমাে ৫২.২০ ৭.০০% ৩.৪৬ ৬.৬৩ - 

খ) মূলধন      

ল্যাব  ন্ত্রপাষত (৬৮১৩) ৬৭.১০ ল্যব  ন্ত্রপাষত (৬৮১৩)  

- 

০.০০ ০.০০ - 

নমাে   ৬৭.১০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ - 

িব থয়মাে   ১১৯.৩০ ৫.০০% ৩.৪৬ ২.৯০ - 
 

 

ক্রমপুষিভুত অগ্রগষতঃ 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

মাঠ প থায়ে গয়বিণা ও  

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ,  

ষবজ্ঞানী প্রষশক্ষ্ণ,  

মাঠ ষদবি, 

ওোকথিপ 

৮৯.২০ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

৯০.০০%  

মাঠ প থায়ে গয়বিণা ও  

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ৮ ব্যাি  

(প্রষত ব্যায়ি ৩০ জন কয়র), 

ষবজ্ঞানী প্রষশক্ষ্ণ- ৩ ব্যাি 

(প্রষত ব্যায়ি ১০ জন কয়র), 

ওোকথিপ- ২টি, মাঠ ষদবি 

৫টি 

৬৩.৪৮ ৭১.১৭ - 

নকষমকযল ক্রে (৪৮৫২) ১৬.০০ নকষমকযল ক্রে (৪৮৫২) 

৯৫.০০% 

১৩.০০ ৮১.২৫  

ল্যায়বর িংস্কার ও উন্নেন (৪৯৩১) ৪০.০০ ল্যায়বর িংস্কার ও উন্নেন 

(৪৯৩১) ৭০.০০% 

২০.০০ ৫০.০০  

নমাে ১৪৫.২০ ৯০.০০% ৯৬.৪৮ ৬৬.৪৫ - 

খ) মূলধন      

ল্যাব  ন্ত্রপাষত (৬৮১৩) ২৪১.৫০ ল্যাব  ন্ত্রপাষত (৬৮১৩) 

৮৮.০০% 

১৭৪.৪০ ৭২.২২ - 

নমাে   ২৪১.৫০ ৮৮.০০% ১৭৪.৪০ ৭২.২২ - 

িব থয়মাে   ৩৮৬.৭০ ৯৩.০০% ২৭০.৮৮ ৭০.০৫ - 
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কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র রাজস্ব বায়জয়ের আওতাে বাস্তবােনাধীন 

কম থসূষি’র বাস্তবােন অগ্রগষতর মাষিক তথ্য ষববরণঃ 
                   মায়ির নামঃ অয়টাবর/২০১৯   

 

১. কম থসূষি’র নামঃ “                           -এ এ                      (Establishment of 

a Rice Museum at Bangladesh Rice Research Institute)” 

 

২. কম থসূষি’র মূল লক্ষ্য ও উয়েশ্যাবলীঃ                            -এ এ                        

উয়েশ্যাবলী ষনম্নরূপঃ 
 

ক) ষি উিাষবত জাত ও প্রযুষি প্রদশ থণীর জন্য একটি ষমউষজোম প্রষতষ্ঠা; 

খ) ষি উিাষবত নতুন জাত ও প্রযুষি জনষপ্রেকরয়ণ একটি নয়লজ হাব ততষর; এবং 

গ) আধুষনক ধান ষবিেক কৃষি প্রযুু্ষি ষবিয়ে নদষশ-ষবয়দশী পষরদশ থকয়দর উদু্বিকরণ।  

 

৩. বাস্তবােনকারী িংস্থার নামঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে।  

৪. কম থসূষি’র নমোদকালঃ  অয়টাবর ২০১৮ নর্য়ক জুন ২০২১ প থন্ত। 

৫. কম থসূষি’র বাস্তবােনাধীন এলাকাঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে   

৬. বরাে:  

        ৬.১  কম থসূষি’র নমাে বায়জে বরাে: ১০০.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.২  ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র বরাে: ৫০.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৩  এ প থন্ত ছাড়কৃত অয়র্ থর পষরমাণ: ১২.৫০ লক্ষ্ োকা  

৬.৪  এ মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ১২.৫০ লক্ষ্ োকা 

 ৬.৫  পূয়ব থর মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ১২.৫০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৬ এ মাি প থন্ত বরােকৃত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার (%): বরােকৃত অয়র্ থর (২৫.০০%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (১০০.০০%) 

        ৬.৭ পূয়ব থর মাি প থন্ত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার: বরােকৃত অয়র্ থর (২৫.০০%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (১০০.০০%) 

 

৭. কম থসূষি পষরিালয়কর নাম, ঠিকানা, (ফযাক্স, নফান ও নমাবাইল নং িহ): 
     

অষফি আবাষিক 

নমাহাম্মদ আব্দুল নমাষমন, ষিষনের ষলোয়জোঁ অষফিার, 

                , ষি, গাজীপুর- ১৭০১।  

বাড়ী নং-০৯, ফ্ল্যাে-ষি৩, নরাি-০৩, ষপ্রোংকা হাউষজং, 

ষমরপুর-১ ঢাকা। 

নফানঃ ০২-৪৯২৭২০৫১ বষধ থত-৩১৪  

নমাবাইলঃ ০১৭১৬৫৪০৩৮০ 

             ০১৮২৮৩০৮৫৩০ 

- 

ফযাক্সঃ ০২-৪৯২৭২০০০ - 

ই-নমইলঃ smmomim80@gmail.com - 

 

 

 

                                                                                                                  কম থসূষি পষরিালয়কর 

                                                                                           নাম ও স্বাক্ষ্র 
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কম থসূষি’র নামঃ                             -এ এ                      কম থসূষি 
 

  কম থসূষি’র প্রধান প্রধান অঙ্গষভষিক অগ্রগষতঃ (গয়বিণা/প্রষশক্ষ্ণ/নিষমনার/কনফায়রন্স/রািােষনক দ্রব্য/বীজ ও উষিদ 

.....................................................) 
 

২০১৯-২০ অর্ থ বছয়রর অগ্রগষত (অঙ্গষভষিক):         

                                                                                                 

(লক্ষ্ োকাে) 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৩২৫৭১০৩) 

(              , 

            এ     , 

এ                ) 

৫০.০০ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

৩০.০০% 

১২.৫০ ২৫.০০ - 

নমাে ৫০.০০ ৩০.০০% ১২.৫০ ২৫.০০ - 

খ) মূলধন      

 - - - -  

নমাে   - - - - - 

িব থয়মাে   ৫০.০০ ৩০.০০% ১২.৫০ ২৫.০০ - 
 

 
ক্রমপুষিভুত অগ্রগষতঃ 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৩২৫৭১০৩) 

(              , 

            এ     , 

এ                ) 

১০০.০০ গয়বিণা ব্যে (৪৮২৯) 

৪০.০০% 

৩৭.৫০ ৩৭.৫০ - 

নমাে ১০০.০০ ৪০.০০% ৩৭.৫০ ৩৭.৫০ - 

খ) মূলধন   - -  

 - - - - - 

নমাে   - - - - - 

িব থয়মাে   ১০০.০০ ৪০.০০% ৩৭.৫০ ৩৭.৫০ - 
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কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র রাজস্ব বায়জয়ের আওতাে বাস্তবােনাধীন 

কম থসূষি’র বাস্তবােন অগ্রগষতর মাষিক তথ্য ষববরণঃ 
                   মায়ির নামঃ অয়টাবর/২০১৯   

 

১. কম থসূষি’র নামঃ                 (       -    )                           

২. কম থসূষি’র মূল লক্ষ্য ও উয়েশ্যাবলীঃ “                (       -    )                  ”       ’  

উয়েশ্যাবলী ষনম্নরূপঃ 
 

ক) C4 –                                ; 

খ) C4 –              এ                                                           ; এবং 

গ) অষত উচ্চ ফলয়নর উপয় াগী শারীরতাষিক তবষশিযােয়নর মাধ্যয়ম আদশ থ ধান গায়ছর ময়িল ষনরূপণ এবং এর 

ষভষিয়ত ধায়নর জাত উিাবয়নর জন্য িং রােন ও নকৌষলক িাষর ষনব থািন।  

 

৩. বাস্তবােনকারী িংস্থার নামঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে।  

৪. কম থসূষি’র নমোদকালঃ  অয়টাবর ২০১৮ নর্য়ক জুন ২০২১ প থন্ত। 

৫. কম থসূষি’র বাস্তবােনাধীন এলাকাঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে   

৬. বরাে:  

        ৬.১  কম থসূষি’র নমাে বায়জে বরাে: ৫০৩.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.২  ২০১৯-২০২০ অর্ থ বছয়র বরাে: ৪৩৩.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৩  এ প থন্ত ছাড়কৃত অয়র্ থর পষরমাণ: ১০৮.২৫ লক্ষ্ োকা  

৬.৪  এ মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ২.০০ লক্ষ্ োকা 

 ৬.৫  পূয়ব থর মাি প থন্ত ব্যষেত অয়র্ থর পষরমাণ: ১.০০ লক্ষ্ োকা 

        ৬.৬ এ মাি প থন্ত বরােকৃত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার (%): বরােকৃত অয়র্ থর (০.৪৬%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (১.৮৫%) 

        ৬.৭ পূয়ব থর মাি প থন্ত অর্ থ ব্যয়ের শতকরা হার: বরােকৃত অয়র্ থর (০.২৩%) 

ছাড়কৃত অয়র্ থর   (০.৯২%) 

 

৭. কম থসূষি পষরিালয়কর নাম, ঠিকানা, (ফযাক্স, নফান ও নমাবাইল নং িহ): 
     

অষফি আবাষিক 

ি মুন্নুজান খানম, প্রধান তবজ্ঞাষনক কম থকতথা, উষিদ শারীরতত্ত্ব ষবভাগ,  
ষি, গাজীপুর- ১৭০১।  

বাড়ী নং-১৩, , নরাি-০১, নিটর-৬, উিরা, ঢাকা। 

নফানঃ ০২-৪৯২৭২০৬০ বষধ থত-৬৩৫  

নমাবাইলঃ ০১৯২৬২৫৫০৯১ 

             ০১৫৫২৩৩৬৩৫১ 

- 

ফযাক্সঃ ০২-৪৯২৭২০০০ - 

ই-নমইলঃ munnujan_khanam@yahoo.com - 

 

 

 

                                                                                                                  কম থসূষি পষরিালয়কর 

                                                                                           নাম ও স্বাক্ষ্র 
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কম থসূষি’র নামঃ                  (       -    )                          
 

  কম থসূষি’র প্রধান প্রধান অঙ্গষভষিক অগ্রগষতঃ (গয়বিণা/প্রষশক্ষ্ণ/নিষমনার/কনফায়রন্স/রািােষনক দ্রব্য/বীজ ও উষিদ 

.....................................................) 
 

২০১৯-২০ অর্ থ বছয়রর অগ্রগষত (অঙ্গষভষিক):         

  

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৩২৫৭১০৩) ১০.০০ গয়বিণা ব্যে (৩২৫৭১০৩) 

১৫.০০% 

২.০০ ২০.০০ - 

নকষমকযল ক্রে (৩২৫৬১০২) ২০.০০ নকষমকযল ক্রে 

(৩২৫৬১০২) 

০.০০ ০.০০ - 

ল্যাব নেকষনষশোনয়দর প্রষশক্ষ্ণ 

(৩২৩১২০১) 

২.০০ ল্যাব নেকষনষশোনয়দর 

প্রষশক্ষ্ণ (৩২৩১২০১) 

০.০০ ০.০০ - 

গয়বিণা প্রকাশনা (৩২৫৫১০২) ১.০০ গয়বিণা প্রকাশনা 

(৩২৫৫১০২) 

০.০০ ০.০০ - 

নমাে রাজস্ব ব্যে ৩৩.০০ ৬.০০% ২.০০ ৬.০৬ - 

খ) মূলধন    -  

গয়বিণা ল্যায়বর  ন্ত্রপাষত ক্রে 

(৪১১২৩১৬) 

৪০০.০০ গয়বিণা ল্যায়বর  ন্ত্রপাষত 

ক্রে (৪১১২৩১৬) 

০.০০ ০.০০ - 

নমাে মূলধন ব্যে ৪০০.০০ - ০.০০ ০.০০ - 

িব থয়মাে   ৪৩৩.০০ ৬.০০% ২.০০ ০.৪৬ - 

                                                                                           
 

ক্রমপুষিভুত অগ্রগষতঃ 

লক্ষ্যমাত্রা ও বরাে অগ্রগষত/ব্যে (অয়টাবর/২০১৯ প থন্ত) মন্তব্য 

নভৌত (নকাি নং) আষর্ থক নভৌত আষর্ থক শতকরা হার (%) 

ক) রাজস্ব ব্যে      

গয়বিণা ব্যে (৩২৫৭১০৩) ৩০.০০ গয়বিণা ব্যে (৩২৫৭১০৩) 

৭.০০% 

২.০০ ৬.০৬ - 

গয়বিণা প্রকাশনা (৩২৫৫১০২) ২.০০ গয়বিণা প্রকাশনা 

(৩২৫৫১০২) 

০.০০ ০.০০ - 

ল্যাব নেকষনষশোন ও তবজ্ঞাষনক 

কম থকতথায়দর প্রষশক্ষ্ণ (৩২৩১২০১) 

৬.০০ ল্যাব নেকষনষশোনয়দর 

প্রষশক্ষ্ণ (৩২৩১২০১) 

০.০০ ০.০০ - 

গয়বিণা ল্যায়বর জন্য নকষমকযাল 

ক্রে (৩২৫৬১০২) 

৪৫.০০ গয়বিণা ল্যায়বর জন্য 

নকষমকযাল ক্রে (৩২৫৬১০২) 

০.০০ ০.০০  

নমাে রাজস্ব ব্যে ৮৩.০০ ৩.০০% ২.০০ ২.৪০ - 

খ) মূলধন   - - - 

গয়বিণা ল্যায়বর  ন্ত্রপাষত 

(৪১১২৩১৬) 

৪২০.০০ ল্যাব  ন্ত্রপাষত (৪১১২৩১৬)  ০.০০ ০.০০ - 

নমাে মূলধন ব্যে ৪২০.০০ - ০.০০ ০.০০  

িব থয়মাে   ৫০৩.০০ ৩.০০% ২.০০ ০.৪০ - 
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২০১৯-২০ অর্ থ বছয়র কম থসূষিিমূয়হর অয়টাবর/২০১৯ মায়ির বরাে ও ব্যয়ের প্রষতয়বদন 
 

বাস্তবােনকারী দপ্তর/িংস্থাঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে 

(লক্ষ্ োকাে) 

ক্রষমক 

নং 

                     কম থসূিীর নাম নমোদকাল কম থসূষির নমাে 

বরাে 

২০১৯-২০ অর্ থ বছয়রর বরাে, ছাড় ও অগ্রগষত ক্রমপূষিত অগ্রগষত 

 

২০১৯-২০ 

অর্ থ বছয়রর 

বরাে 

ছাড়কৃত 

অয়র্ থর 

পষরমাণ 

অয়টাবর/ 

২০১৯ মাি 

প থন্ত ব্যে 

আষর্ থক 

অগ্রগষত 

ছাড়কৃত 

অয়র্ থর (%) 

আষর্ থক 

অগ্রগষত 

বরােকৃত 

অয়র্ থর 

(%) 

প্রষতয়বদ

নাধীন 

মাি প থন্ত 

নভৌত 

অগ্রগষত 

(%) 

প্রষতয়বদ

নাধীন 

মাি প থন্ত 

ক্রমপূষি

ত ব্যে 

প্রষতয়বদনাধী

ন মাি প থন্ত 

ক্রমপূষিত 

আষর্ থক 

অগ্রগষত 

(%) 

প্রষতয়বদনাধী

ন মাি প থন্ত 

ক্রমপূষিত 

নভৌত 

অগ্রগষত 

(%) 

১  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ জনাব নাজমা নবগম 

ষিষনের িহকারী িষিব 

(ষনরীক্ষ্া-১) 

 

পাহাড়ী অঞ্চয়ল ননষরকািহ 

অন্যান্য উন্নত ধায়নর জায়তর 

গ্রহণয় াগ্যতা ও লাভজনকতা 

ষনধ থারণ কম থসূষি  

অয়টাবর 

২০১৭ নর্য়ক 

জুন ২০২০ 

প থন্ত।  

১৫৪.০০ ৬৪.০০ ১৬.০০ 

 

১৫.০০ ৯৩.৭৫% 

 

২৩.৪৪% ৩০.০০% 

 

১০৪.৯৮ ৬৮.১৭% ৯০.০০% 

২ জনাব কাজী আব্দুর রােহান 

উপিষিব (প্রশািন-৫) 

 

মুষজবনগর িমষিত কৃষি উন্নেন 

প্রয়কের িলমান গয়বিণা 

কা থক্রম নজারদারকরণ 

কম থসূষি  

অয়টাবর 

২০১৭ নর্য়ক 

জুন ২০২০ 

প থন্ত।  

১১০.০০ ৩৮.০০ ৯.৫০ 

 

৯.৫০ ১০০.০০% ২৫.০০% ২৮.০০% ৮১.৫০ ৭৪.০৯% ৭৮.০০% 

৩ জনাব নমায়শ থদা আিার 

উপিষিব (গয়বিণা-১) 

 

ধায়নর ফলন বৃষিয়ত 

নপাকামাকয়ড়র পষরয়বশ বান্ধব 

গয়বিণা কা থক্রম 

নজারদারকরণ কম থসূষি  

অয়টাবর 

২০১৭ নর্য়ক 

জুন ২০২০ 

প থন্ত।  

৫৮০.২৫ ৯৬.৬০ ২৪.১৫ 

 

১৪.৬৫ ৬০.৬৬% ১৫.১৭% ২৩.০০% ৪৯৮.৩০ ৮৫.৮৮% ৯৫.০০% 

৪ জনাব নমাঃ মষনরুজ্জামান 

উপিষিব (উপকরণ-১) 

 

ষি’র কৃষিতত্ত্ব ষবভায়গর উন্নেন 

এবং গয়বিণা শষিশালীকরণ 

কম থসূষি  

অয়টাবর 

২০১৭ নর্য়ক 

জুন ২০২০ 

প থন্ত।  

৩৮৬.৭০ ১১৯.৩০ ২৯.৮২৫ 

 

৩.৪৬ ১১.৬০% ২.৯০% ৫.০০% ২৭০.৮৮ ৭০.০৫% ৯৩.০০% 

৫ জনাব নমাঃ নরজাউল কষরম 

খান, িহকারী িষিব (ষনরীক্ষ্া-২) 

                    

       -এ এ        

              

অয়টাবর 

২০১৮ নর্য়ক 

জুন ২০২১ 

প থন্ত।  

১০০.০০ ৫০.০০ ১২.৫০ 

 

১২.৫০ ১০০.০০% 

 

২৫.০০% ৩০.০০% ৩৭.৫০ ৩৭.৫০% ৪০.০০% 

৬ জনাব নমাঃ মষনরুজ্জামান 

উপিষিব (উপকরণ-১) 

 

                 

(       -    ) গয়বিণা 

শষিশালীকরণ কম থসূষি 

অয়টাবর 

২০১৮ নর্য়ক 

জুন ২০২১ 

প থন্ত।  

৫০৩.০০ ৪৩৩.০০ ১০৮.২৫ 

 

২.০০ ১.৮৫% ০.৪৬% ৬.০০% ২.০০ 

 

০.৪০% ৩.০০% 

  নমাে (ষি)  ১৮৩৩.৯৫ ৮০০.৯০ ২০০.২২৫  ৫৭.১১ ২৮.৫২% ৭.১৩% - ৯৯৫.১৬ ৫৪.২৬% - 
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২০১৯-২০ অর্ থ বছয়র কম থসূষিিমূয়হর অয়টাবর/২০১৯ মায়ির নেন্ডার িংক্রাম্ত প্রষতয়বদন 

 

বাস্তবােনকারী দপ্তর/িংস্থাঃ বাংলায়দশ ধান গয়বিণা ইনষিটিউে 

 

ক্রঃ নং নমাে ষস্কয়মর (কম থসূষি) িংখ্যা দরপত্র/প্যায়কজ/নকায়েশয়নর 

নমাে িংখ্যা 

আহবায়নর নমাে 

িংখ্যা 

ই-ষজষপর মাধ্যয়ম 

আহবায়নর নমাে 

িংখ্যা 

কা থায়দশ 

প্রদায়নর 

িংখ্যা 

ই-ষজষপর মাধ্যয়ম 

কা থায়দশ প্রদায়নর 

িংখ্যা 

মন্তব্য 

প্রষতয়বদনাধীন মাি প থন্ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ পাহাড়ী অঞ্চয়ল ননষরকািহ অন্যান্য উন্নত ধায়নর 

জায়তর গ্রহণয় াগ্যতা ও লাভজনকতা ষনধ থারণ কম থসূষি  
- - - - - 

িকল ব্যে গয়বিণা, প্রষশক্ষ্ণ ও 

কম থশালাে হওোে নকান দরপত্র নাই। 

২ মুষজবনগর িমষিত কৃষি উন্নেন প্রয়কের িলমান 

গয়বিণা কা থক্রম নজারদারকরণ কম থসূষি  
- - - - - 

িকল ব্যে গয়বিণাে হওোে নকান 

দরপত্র নাই। 

৩ ধায়নর ফলন বৃষিয়ত নপাকামাকয়ড়র পষরয়বশ বান্ধব 

গয়বিণা কা থক্রম নজারদারকরণ কম থসূষি  
২টি ২টি ২টি ২টি ২টি 

- 

৪ ষি’র কৃষিতত্ত্ব ষবভায়গর উন্নেন এবং গয়বিণা 

শষিশালীকরণ কম থসূষি  ৩টি ৩টি ৩টি - - 

                        

                           

২টি দরপত্র পূনঃ আহবান করা হয়ব। 

৫                            -এ এ        

              
১টি ১টি ১টি ১টি ১টি - 

৬               (       -    ) গয়বিণা 

শষিশালীকরণ কম থসূষি 
২  ২টি ২টি ২টি ২টি - 

 নমাে (ষি) ৮টি ৮টি ৮টি ৫টি ৫টি - 
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২০১৯-২০ অর্ থবছয়র ষি কর্তথক বাস্তবােনাধীন কম থসূষিিমূয়হর অয়টাবর/১৯ প থন্ত  

প্রষশক্ষ্ণ/ওোকথিপ/নিষমনার/মাঠ ষদবি িংক্রান্ত অগ্রগষত প্রষতয়বদনঃ 

  (লক্ষ্ োকাে) 

ক্রঃ 

নং 

কম থসূষির নাম ২০১৯-২০ অর্ থবছয়রর লক্ষ্যমাত্রা অনুষষ্ঠত প্রষশক্ষ্ণ/ওোকথিপ/নিষমনার/মাঠ ষদবয়ির িংখ্যা প্রষশক্ষ্য়ণর ধরণ 

প্রষতয়বদনাধীন মায়ি 

(অয়টাবর/১৯) 

প্রষতয়বদনাধীন মাি 

(অয়টাবর/১৯) প থন্ত 

১ পাহাড়ী অঞ্চয়ল ননষরকািহ অন্যান্য উন্নত ধায়নর 

জায়তর গ্রহণয় াগ্যতা ও লাভজনকতা ষনধ থারণ 

কম থসূষি  

মাঠ ষদবি- ১০টি, ওোকথিপ- ১টি - - হায়ত কলয়ম, 

প্রষশক্ষ্ণ কয়ক্ষ্ 

২ মুষজবনগর িমষিত কৃষি উন্নেন প্রকয়ের িলমান 

গয়বিণা কা থক্রম নজারদারকরণ কম থসূষি  

মাঠ ষদবি- ১০টি - মাঠ ষদবি- ৪টি হায়ত কলয়ম, 

প্রষশক্ষ্ণ কয়ক্ষ্ 

৩ ধায়নর ফলন বৃষিয়ত নপাকামাকয়ড়র পষরয়বশ বান্ধব 

গয়বিণা কা থক্রম নজারদারকরণ কম থসূষি  

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ৮ ব্যাি (প্রষত ব্যায়ি ৩৫ জন কয়র), 

এিএএও প্রষশক্ষ্ণ- ১ ব্যাি (প্রষত ব্যায়ি ২০ জন কয়র) 

- - হায়ত কলয়ম, 

প্রষশক্ষ্ণ কয়ক্ষ্ 

৪ ষি’র কৃষিতত্ত্ব ষবভায়গর উন্নেন এবং গয়বিণা 

শষিশালীকরণ কম থসূষি  

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি (প্রষত ব্যায়ি ৩০ জন কয়র), 

ষবজ্ঞানী প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি (প্রষত ব্যায়ি ১০ জন কয়র), 

ওোকথিপ- ১টি, মাঠ ষদবি- ৪টি 

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ - ১ ব্যাি কৃিক প্রষশক্ষ্ণ - ২ ব্যাি হায়ত কলয়ম, 

প্রষশক্ষ্ণ কয়ক্ষ্ 

৫                            -এ এ        

              
- 

- - - 

 

৬               (       -    ) গয়বিণা 

শষিশালীকরণ কম থসূষি 
এিএএও প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি (প্রষত ব্যায়ি ২০ জন কয়র) 

- - হায়ত কলয়ম, 

প্রষশক্ষ্ণ কয়ক্ষ্ 

 নমাে (ষি) কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ১০ ব্যাি,  

ষবজ্ঞানী প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি, 

এিএএও প্রষশক্ষ্ণ- ৩ ব্যাি, 

মাঠ ষদবি- ২৪টি, 

ওোকথিপ- ২টি 

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ১ ব্যাি মাঠ ষদবি- ৪টি 

কৃিক প্রষশক্ষ্ণ- ২ ব্যাি 
 

 

 

 


