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AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, AvKeicyi, †gŠjfxevRvi Gi 

Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

(Overview of the Performance of Regional Agricultural Research Station, 
Akbarpur, Moulvibazar) 

 

mv¤úªwZK AR©b, P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv t 

 

 mv¤úªwZK eQimg~‡ni (3 eQi) cÖavb AR©bmg~n  

evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU Gi AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, AvKeicyi, †gŠjfxevRvi 1982 

mv‡j c~e©vÂj Z_v e„nËi wm‡j‡Ui K…wl M‡elYv I Dbœq‡bi Rb¨ cÖwZwôZ nq| g‡bvig Pv evMvb, nvIo 

I cvnvo †Niv AZ¨šÍ ˆbmwM©K I „̀wób›`b cwi‡e‡k 41.70 †n±i Rwgi  Dci †K› ª̀wU Aew¯’Z| wewPÎ 

Dw™¢̀  I dj evMv‡bi msMÖn I msi¶b †K› ª̀wU†K †`‡ki Ab¨Zg Rvg©cøvRg †m›Uv‡i cwiYZ K‡i‡Q| 

GB †K› ª̀wU wewfbœ& dj I mwâi DbœZ RvZ D™¢veb, eskwe Í̄vi, Dৎcv`b cÖhyw³, †ivMevjvB I 

†cvKvgvKo e¨e¯’vcbv, DbœZRv‡Zi Pviv I Kjg mieivnmn cÖhyw³ n¯ÍvšÍi I cÖwk¶b BZ¨vw` eûgyLx 

Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g K…wl †¶‡Î Ae`vb †i‡L P‡j‡Q | 

weMZ wZb A_©eQ‡i d‡ji 21 wU AMÖeZx© jvBb/RvZ wn‡m‡e Aegyw³i cÖwµqvq Av‡Q| D³ 

dmjmg~‡ni 125wU Rvg©cøvRg msMÖn Kiv n‡q‡Q| weMZ wZb eQ‡i weÁvbx, m¤úªmviY Kg©KZ©v/Kg©x I 

GbwRI Kg©x Ges K…lKmn †gvU 1180 Rb‡K cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| DØy×Kib ågb,  †mwgbvi/ 

IqvK©k‡ci gva¨‡g 5195 Rb‡K D™¢vweZ cÖhyw³ m¤ú‡K© AewnZ Kiv n‡q‡Q|  

 

 mgm¨v Ges P¨v‡jÄmg~n  

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K›`ª, AvKeicyi, †gŠjfxevRvi cÖwZ eQi mewR I d‡ji D‡jøL‡hvM¨ msL¨K 

DbœZ RvZ I cÖhyw³ (Drcv`b c×wZ, g„wËKv I cvwb e¨e¯’vcbv, †ivMevjvB `gb e¨e ’̄vcbv, dmj 

msMÖn I msMÖ‡nvËi e¨e ’̄vcbv) D™¢ve‡b M‡elYv K‡i _v‡K| GB wekvj cwim‡i M‡elYv cwiPvjbvi 

Rb¨ GB †K‡› ª̀i Rbej I  Avw_©K eivÏ cÖ‡qvR‡bi Zzjbvq LyeB AcÖZzj| weÁvbx‡`i `ÿZv e„w×i  

Rb¨ ch©vß msL¨K †`wk/we‡`wk Gg Gm., wcGBP wW, †d‡jvkxc, cÖwkÿb BZ¨vw`i e¨e ’̄v †bB| GB 
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†K‡›`ª AeKvVv‡gvMZ `~e©jZv, DbœZ j¨ve myweavw`i Afve i‡q‡Q| ˆewk¦K Rjevqy cwieZ©‡bi SzwK 

†gvKv‡ejvq ‡UKmB cÖhyw³ I Rbej ‡bB|  

G M‡elYv †K‡›`ªi cÖavb P¨v‡jÄ¸‡jv n‡”Q-gvV Z`viwK I M‡elYvi Rb¨ Rbe‡ji Afve, AcÖZzj 

Avw_©K eivÏ Øviv DbœZ RvZ I cÖhyw³ D™¢veb Kiv; gvwU I cvwbi m‡e©vËg e¨envi c~e©K dm‡ji 

Drcv`bkxjZv e„w× Z_v K…l‡Ki Av_©mvgvwRK Ae¯’vi DbœZ Kiv; dj I mewR Drcv`‡b 

¯^qsm¤ú~Y©Zv AR©b Ges Rjevqy cwieZ©bRwbZ cÖfve (Liv, gvwUi AgøZv, bZzb bZzb †cvKvgvKo 

Ges †ivMevjvB Gi cÖv ỳ©fve BZ¨vw`) †gvKv‡ejv Kiv|  

 

 

  fwel¨r cwiKíbv  

M‡elYv  Kvh©µg †Rvi`vi Kivi Rb¨ weÁvbx‡`i bZzb c`vqb Kiv| D™¢vweZ cÖhyw³ n¯ÍvšÍi 

hy‡Mvc‡hvMx Kivi Rb¨ cÖwÿÿY myweavw`i AvaywbKvqb Kiv| weÁvbx‡`i `ÿZv e„w×i Rb¨ ch©vß 

msL¨K †`wk/we‡`wk Gg. Gm., wcGBP wW, †d‡jvkxc, cÖwkÿb BZ¨vw`i e¨e ’̄v Kiv| cÖavb Kvh©vjq 

mn mKj AvÂwjK †K›`ª/Dc‡K›`ª̧ ‡jv‡Z AeKvVv‡gvMZ ỳe©jZv ~̀ixKibmn DbœZ j¨ve myweavw` 

m„wó Kiv| gvwUi AgøZv I Liv cÖeY AÂ‡j M‡elYv †K›`ª/Dc‡K› ª̀ ¯’vcbmn cÖ‡qvRbxq my‡hvM 

myweav m„wó Kiv| Rjevqy mywnòz RvZ I cÖhyw³ D™¢ve‡bi Rb¨ AvaywbK M‡elYvMvi cÖwZôv Kiv| 

 

 2016-17 A_© eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~n 

o dj I mewRi 6 wU D”P djbkxj RvZ D™¢ve‡bi Kvh©̈ µg Pjv‡bv n‡e| 

o cÖwkÿ‡bi gva¨‡g cÖvq 500 Rb m¤úªmviY Kg©KZ©v/Kg©xmn weÁvbx, GbwRI Kg©x Ges K…lK‡K 

cÖwkwÿZ K‡i †Zvjv n‡e| 

o DØy×Kib ågb I IqvK©kc/‡mwgbv‡ii gva¨‡g 1500 Rb‡K D™¢vweZ cÖhyw³ m¤ú‡K© AewnZ 

Kiv n‡e| 

o cÖvq 100 †K wR weªWvi mxW Drcv`‡bi jÿ¨gvÎv wba©viY Kiv n‡q‡Q| 

o 20,000 Pviv I Kjg Drcv`b I weZi‡Yi jÿgvÎv wba©vib Kiv n‡q‡Q| 
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DcµgwbKv (Preamble) 
 
 
 

miKvwi `ßi/ms ’̄vmgy‡ni cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯”̂QZv I Revew`wn †Rvi`vi Kiv, mykvmb 

msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2021 Gi h_vh_ ev¯Íevq‡bi 

j‡ÿ¨- 

 

 

 

 

gyL¨ ˆeÁvwbK Kg©KZ©v, AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, AvKeicyi, †gŠjfxevRvi, 

evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU 

Ges 

cwiPvjK, M‡elYv DBs evsjv‡`k K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU Gi g‡a¨ GB evwl©K 

Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯̂vÿwiZ nj| 

 

GB Pzw³ ¯̂vÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb: 
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‡mKkb 1t 

 

 iæcKí (Vision), Awfjÿ¨ (Mission), †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n Ges Kvh©vewj  

 

1.1 iæcKí (Vision) : AvÂwjK K…wl M‡elYv †K›`ªi AvIZvaxb mewR  I d‡ji Drcv`b I 

Drcv`bkxjZv e„w×KiY|  

 

1.2 Awfjÿ¨ (Mission) 

1.  mewR I d‡ji D”P djbkxj, cywógvb m¤úbœ I cÖwZKzj cwie‡k mwnòz RvZ D™¢veb  

2. AvaywbK I †UKmB Drcv`b cÖhyw³ D™¢veb  

3. gvwUi ¯̂v¯’̈  msiÿY I Dbœqb  

4. D™¢vweZ RvZ I cÖhyw³mg~n n¯ÍvšÍ‡ii gva¨‡g †`‡ki Av_©-mvgvwRK Dbœqb  

 

1.3 †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (Strategic Objectives): 
 

1. dj I mewRi Drcv`b I Drcv`kxjZv e„w×  

2. K…wl DcKi‡Yi mnRjf¨Zv I mieivn e„w×KiY  

 

1.4 Kvh©vewj (Functions) 
 

1.  dm‡ji Rvg©cøvRg msMÖn, msiÿY I Dbœqb, msKivqb, g~j¨vqb Ges RvZ Aegyw³KiY  

2.  DbœZ I AvaywbK Drcv`b cÖhyw³ D™¢veb Kiv  

3.  D™¢vweZ RvZ mg~‡ni cÖRbb exR/Pviv/Kjg Drcv`b  

4.  cÖhyw³ n¯ÍvšÍ‡ii Rb¨ cÖwkÿY, Dc‡hvwMZv cixÿY, Kg©kvjv, gvV w`em BZ¨vw`i Av‡qvRb 

5.  ‡K‡› ª̀i gvbe m¤ú` Dbœqb, cÖkvmwbK I Avw_©K e¨e¯’vcbv  
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‡mKkb-2 

†KŠkjMZ D‡Ïk¨, AMÖvwaKvi, Kvh©µg, Kg©m¤úv`b m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨  

(Strategic  
Objectives) 

‡KŠkjMZ 

D‡Ï‡k¨i  

gvb 

(Weight of 
strategic 

Objective) 

Kvh©µg 

(Activities) 
Kg©m¤úv̀ b m~PK 

Performance Indicators) 
GKK 

(Unit) 
Kg©m¤úv̀ b 

m~P‡Ki gvb 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b 

jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2016-17 (Target/Criteria 
Value for FY 2016-17) 

cÖ‡ÿcb 

(Projection) 
2017-18 

cÖ‡ÿcb 

(Projection) 
2018-19 

2014-15 2015-16 Amvav

ib 

AwZ 

DËg 

DËg PjwZ 

gvb 

PjwZ 

gv‡bi 

wb‡gœ 

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

mswkøó `ßi/ms ’̄vi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n            

1| mewR I d‡ji Drcv`b 

I Drcv`bkxjZv e„w× 

65 1.1 mewR  I 

d‡ji   D”P 

djbkxj RvZ 

D™¢veb 

1.1.1 D™¢vweZ d‡ji AMÖeZx© 

jvBb /RvZ 

msL¨v         6 7 6 10 9 8 7 6 8 7 

1.2 K…l‡Ki wbKU 

D™¢vweZ RvZ Ges 

cÖhyw³i m¤cÖmviY 

1.3.1 cÖwkwÿZ e¨vw³/K…lK msL¨v  
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550 430 350 250 150 100 50 750 1000 

1.3.2 cÖwkwÿZ m¤cÖmvib 

Kg©KZ©v/Kg©x 

msL¨v 50 50 200 150 100 50 20 150 200 

1.3.3 Av‡qvwRZ †mwgbvi 

IqvK©kc 

msL¨v 5 3 6 5 4 3 2 7 7 

1.3.4 wi‡cvU©, ey‡jwUb, 

wjd‡U, e„K‡jU 

msL¨v 3 3 6 5 4 3 2 7 8 

2| K…wl DcKi‡bi 

mnRjf¨Zv I mieivn e„w× 

20 2.1 exR I Pviv 

Kjg Drcv`b 

2.1.1 Drcvẁ Z weªWvi exR IRb 

(†KwR) 
5 93.0 77.35 200 150 100 50 30 120 150 

2.1.2 Drcvẁ Z 

Pviv/Kjg/Kig 

msL¨v) 5 17395 23145 2500

0 

2000

0 

1500

0 

1000

0 

5000 30000 40000 

2.1.3 weZibK…Z weªWvi exR IRb 

(†KwR) 
5 63.0 47.35 150 100 80 50 30 100 120 

2.1.4 weZiYK…Z 

Pviv/Kjg/Kig 

msL¨v  5 8527 17517 2000

0 

1500

0 

1000

0 

5000 2000 20000 25000 
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eva¨Zvg~jK কৗশলগত উে স হ 
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 

PI) 

ল মা ার মান -২০১৫-১৬ 
(Target Value -2015-16) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ ম 
(Very 
Good) 

উ ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর িনে  
(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ তার সে  বািষ ক 
কম স াদন ি  বা বায়ন 

৩ 

বািষ ক কম স াদন ি  া র িনধ ািরত সময়সীমার মে  ি  া িরত তািরখ ১ ১৫ অে াবর ১৯ অে াবর ২২ অে াবর ২৬ অে াবর ২৯ অে াবর 

বািষ ক কম স াদন ি  বা বায়ন পিরবী ণ দািখল ত অধ বািষ ক ও মািসক িতেবদন সং া ১ ৫ ৪ ৩ - - 
মাঠপয ােয়র কায ালয়স েহর সে  বািষ ক 

কম স াদন সং া  সমেঝাতা ারক া র 
সমেঝাতা ারক া র সং া  পিরপ  জাির ত তািরখ ১ ২৮ এি ল ২০১৬ ৫ ম ২০১৬ ১২ ম ২০১৬  ১৯ ম ২০১৬ ২৬ ম ২০১৬ 

দ তা ও নিতকতার 
উ য়ন 

৩ 

কম কতা/কম চারীেদর িশ ণ আেয়াজন িশ েণর সময়1 জনঘ া ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন 
দ র/সং ায় নিতকতা কিম  গ ত 

 
তািরখ 

১ 
 

২৯ অে াবর ০৮ নেভ র ১৫ নেভ র ২২ নেভ র ২৯ নেভ র 

দ র/সং ায় াচার কম পিরক না ণীত তািরখ ১ ১ িডেস র ০৭ িডেস র ১৪ িডেস র ২১ িডেস র ২৮ িডেস র 

ত  অিধকার ও েণািদত 
ত  কাশ বা বায়ন 

২ 

ত  কাশ িনেদ িশকা বা বায়ন ম ণালেয়র ত  কাশ িনেদ িশকা অ সাের ত  
কািশত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

আওতাধীন দ র/সং ায় দািয় া  কম কতা 
িনেয়াগ 

দ র/সং ার দািয় া  কম কতার নাম ও 
যাগােযােগর কানার স লন ওেয়বসাইেট কািশত তািরখ ০.৫ ১৫ অে াবর ২৯ অে াবর ১৫ নেভ র ৩০ নেভ র ১৫ িডেস র 

দ র/সং ার বািষ ক িতেবদন ণয়ন দ র/সং ায় বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত তািরখ ০.৫ ০১ নেভ র ০৮নেভ র ১৫ নেভ র ২২ নেভ র ২৯ নেভ র 

উ াবন ও অিভেযাগ 
িতকােরর মা েম সবার 

মােনা য়ন 
৫ 

পিরবিত ত ফর ােট ম ণালয়/িবভাগ এবং 
মাঠপয ােয়র দ রস েহ িস েজ  স চাট ার 

ণয়ন 

পিরবিত ত ফর ােট দ র/সং ার িস েজ  স চাট ার 
ওেয়বসাইেট কািশত 

তািরখ ১ ০১ নেভ র ০৮নেভ র ১৫ নেভ র ২২ নেভ র ২৯ নেভ র 

অিভেযাগ িতকার ব া বা বায়ন 

দ র/সং ার অিভেযাগ িতকার ফাকাল পেয়  
িনেয়াগ ত তািরখ ১ ০১ নেভ র ০৮নেভ র ১৫ নেভ র ২২ নেভ র ২৯ নেভ র 

নাগিরেকর িনকট হেত া  অিভেযাগ িন ি ত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

সবা ি য়ায় উ াবন কায ম বা বায়ন 

দ র/সং ার কমপে  এক  কের অনলাইন সবা 
চা ত তািরখ ১ ১ ন ২০১৬ ৮ ন ২০১৬ ১৫ ন ২০১৬ ২২ ন ২০১৬ ২৯ ন ২০১৬ 

দ র/সং ার কমপে  এক  কের সবা ি য়া 
সহজী ত 

তািরখ ১ ১ ন ২০১৬ ৮ ন ২০১৬ ১৫ ন ২০১৬ ২২ ন ২০১৬ ২৯ ন ২০১৬ 

আিথ ক ব াপনার উ য়ন ২ 
বােজট বা বায়ন কিম র কম পিরিধ 

যথাযথভােব অ সরণ 

বােজট বা বায়ন পিরক না (Budget 
Implementation Plan) ণীত ও দািখল ত 

মািসক বােজট বা বায়ন িতেবদন 
সং া ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

অিডট আপি  িন ি  কায েমর উ য়ন বছের অিডট আপি  িন ি ত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

                                                
1 ৬০ ঘ া িশ েণর মে  অ ন ২০ঘ া সরকাির কম স াদন ব াপনা সং া  িশ ণ অ  থাকেব ।  
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ms‡hvRbx-1 

 

kãms‡ÿc (Acronyms) 
 

weGAviAvB  evsjv‡`k  K…wl M‡elYv Bbw÷wUDU  

(Bangladesh Agricultural Research institute) 

wWGB K…wl m¤úªmvib Awa`ßi  

(Department of Agricultural Extension) 

weGwWwm  evsjv‡`k K…wl Dbœqb K‡c©v‡ikb  

(Bangladesh Agricultural Development Corporation) 
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ms‡hvRbx- 2: Kg©m¤úv`b m~PKmg~n, ev¯—evqbKvix gš¿Yvjq/wefvM/ms ’̄v Ges cwigvc c×wZ Gi weeiY 

 
 

µwgK 

b¤̂i 

Kg©m¤úv`b m~PKmg~n weeiY ev Í̄evqbKvix BDwbU cwigvc c×wZ Ges DcvËm~Î mvaviY 

gšÍe¨ 

1.  উ ািবত জাত 

 AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর আওতাধীন 

dm‡ji উ ফলনশীল জাত। 
AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর  

চলমান ক সমূহ । 

NSB meeting  

2.  উ ািবত ি  AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর আওতাধীন 

ফসলস েহর  উৎপাদন ি র এবং খরচ ও সময়  

কমােনার জ  িবিভ  ি । 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর 

িবভাগ/ ক  এবং চলমান 

ক সমূহ। 

 উ ািবত জাত ও ি  সং া, 
িবএআরআই  এর বািষ ক গেবষণা 
িতেবদন, জান ােল কািশত 

ব ািনক িনব  

 

3.   িশি ত ি / ষক উ ািবত   উ ফলনশীল dm‡ji জাত, 

উ ত চাষাবাদ যুি , সচ ও পািন 

ব ব াপনা, যাি কীকরণ ইত ািদ িবষেয় 

কৃষক/ব ি  িশ ণ। 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর  চলমান 

ক স হ। 

িশ ণ া  ষক/ ি র সং া, 
বািষ ক িতেবদন এবং সংি  নিথ। 

 

4.  গেবষণা িত ান ক ক 

িশি ত স সারণ 

কম কত া/কম  

উ ািবত   উ ফলনশীল dmj সমুেহর 

উ ত চাষাবাদ যুি , সচ ও পািন 

ব ব াপনা ইত ািদ িবষেয়  স সারণ 

কমকতা/কমী িশ ণ। 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর চলমান 

ক স হ। 

িশ ণ া  স সারণ 

কম কত া/কম র সং া, বািষ ক 
িতেবদন এবং সংি  নিথ। 

 

5.   আেয়ািজত সিমনার/ 

ওয়াকশপ  

গেবষণায় উ ািবত িবিভ  জাত ও ি  ইত ািদ 

িবষেয় গেবষক, স সারণ কম কত া, নীিত 

িনধ ারকেদর িনকট ত  িবিনমেয়র জ  

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন। 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর  চলমান 

ক স হ। 

সিমনার/ওয়াকশপ এর সং া, 
বািষ ক িতেবদন এবং সংি  নিথ। 

 

6.   িরেপাট, েল ন, িলফেলট, 

কেলট, িনউজেলটার ইত ািদ 

কাশনা 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর বািষক 

গেবষণা িতেবদন, টকিনক াল 

া াম, িবিভ  যুি র িলফেলট । 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর চলমান 

ক স হ। িবএআরআই এর গেবষণা উইং 

ও স াদনা শাখা।  

কাশনার সং া, বািষ ক িতেবদন 

এবং সংি  নিথ। 
 

7.  

 উৎপািদত ি ডার বীজ AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর আওতাধীন AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর  িবিভ  

উৎপািদত ি ডার বীেজর পিরমাণ, 

বািষ ক িতেবদন। 
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µwgK 

b¤̂i 

Kg©m¤úv`b m~PKmg~n weeiY ev Í̄evqbKvix BDwbU cwigvc c×wZ Ges DcvËm~Î mvaviY 

gšÍe¨ 

ফসলসমুেহর ি ডার সীড উৎপাদন । িবভাগ/উপেক /আ িলক ক  ।  

8.  িবতরণ ত ি ডার বীজ 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর আওতাধীন 

ফসলস েহর উৎপািদত ি ডার সীড িবএিডিস ক 

দান। 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর  িবিভ  

ক /উপেক /আ িলক ক  । 

িবতরণ ত ি ডার বীেজর পিরমাণ, 

বািষ ক িতেবদন। 
 

9.  উৎপািদত 

চারা/কলম/কা ং 

 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর  আওতাধীন 

ফসলস েহর চারা/কলম/কা ং  উৎপাদন । 
AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর  িবিভ  

িবভাগ/উপেক /আ িলক ক  । 

উৎপািদত চারা/কলম/কা ং এর 

পিরমাণ, বািষ ক িতেবদন। 
 

10.  িবতরণকৃত 

চারা/কলম/কা ং 

 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর  আওতাধীন 

ফসলস েহর উৎপািদত চারা/কলম/কা ং  িবএিডিস 

ও িডএইেক দান। 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ এর  িবিভ  

িবভাগ/উপেক /আ িলক ক  । 

িবতরণ ত চারা/কলম/কা ং এর 

পিরমাণ, বািষ ক িতেবদন। 
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ms‡hvRbx 3 : Ab¨vb¨ `ßi/ms ’̄vi wbKU cÖZ¨vwkZ mywbw`©ó Kg©m¤úv`b mnvqZvmg~n 

 
 

cÖwZôv‡bi bvg  mswk ó Kvh©µg  Kg©m¤úv`b m~PK D³ cÖwZôv‡bi wbKU 

Pvwn`v/cÖZ¨vkv 

Pvwn`v/cÖZ¨vkvi †hŠw³KZv cÖZ¨vkv c~iY bv n‡j 

m¤¢ve¨ cÖfve 

 িষ  স সারণ 
অিধদ র 

 

 

 

 

 

      cÖwkÿb 

িশি ত ি / ষক িষ ি  িশ ণ দােনর জ  
এলাকা িভি ক চাষী িনব াচেন সহায়তা 
দান। 

সরকারী িষ স সারণ সং া িহসােব 
যেহ  ষকেদর াথিমক ত  

িব মান এবং ষেকর সােথ সরাসির 
কাজ কের িবধায় িশ েণর জ  চাষী 
িনব াচেন সহায়তা দান করেত পাের 

যথাযথ ষক িনব াচন স ব 
নাও হেত পাের এবং ি  
হ া েরর বাধা  হেত পাের 

গেবষণা িত ান ক ক 
িশি ত স সারণ 

কম কতা/কম  

উ ািবত সবিজ ফল ও ফুেলর 
উ ফলনশীল জাত ও উ ত 

যুি  সমূহ স সারণ 
কমকতা/কমীেদর িটওিট 

িশ ণ দােনর জন  

স সারণ কমকতা মেনানয়ন 

দানপূবক িশ েণ রণ 

িষ স সারণ অিধদ ের কম কতারা 
যেহ  ষকেদর িনকট উ ািবত িষ 

ি  এবং উ তজাত স সারেণ 
সরাসির কাজ কের থােক, যেহ  
স সারণ কম কতােদর ও  িশ েণ 
েয়াজনীয় সং ক কম কতা মেনানয়ন 
দান করেত পাের 

ি  হ া েরর বাধা  
হেত পাের 

বাংলােদশ িষ উ য়ন 
কেপ ােরশন 

 

 

    exR Pviv Kjg 

িবতরণ ত ি ডার বীজ 
AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀ ক ক 
উৎপািদত দান ত ি ডার বীজ হেত 
িভি  বীজ এবং ত ািয়ত বীজ উৎপাদন 
কের ষক পয ােয় িবতরণ  

সরকারী বীজ উৎপাদন ও িবতরন 
িত ান িহসােব িবএআরআই হেত 
েয়াজনীয় পিরমান ি ডার বীজ সং হ 

কের উ  ি ডার বীজ হেত ি ডার বীজ 
হেত িভি  বীজ এবং ত ািয়ত বীজ 
উৎপাদন কের ষক পয ােয় িবতরণ 

ষক পয ােয় বীেজর ঘাটিত 
হেত পাের 

 
 


