গণজাতী বাংলােদশ সরকার

 বািনক কমকতা, এসআরিডআই, িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা
এবং
মহাপিরচালক, িকা সদ উয়ন ইনিউট-এর মে ািরত

বািষ ক কমসাদন ি

লাই ১, ২০২২ - ন ৩০, ২০২৩
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িবভাগীয় অিফেসর কমসাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)
সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা
সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:
িকা বাপনা কায েমর মােম দেশর মাসমান আবাদী জিম ও িকা সেদর যৗিক, লাভজনক ও টকসই বহার
িনিতকরণ এর লে িকা/সার/উিদ/পািন ননা িবেষণই ধান কাজ। িকা সদ উয়ন ইনিউট, লনা িবভাগীয় ও আিলক
গেবষণাগার সহ কক িবগত ৩ বছের ৪,৩৫০  উপেজলা িম ও িকা সদ বহার িনেদ িশকা/ইউিনয়ন সহািয়কা িকা ননা
৩,০৬০  ষক িরত িকা ননাসহ ায় ৫০০  িকা/পািন/উিদ ননা িবেষণ করা হেয়েছ । একই সমেয় ৪,৭৬৯  সার পািরশ
কাড  দান করা হেয়েছ। এছাড়া ামাণ িকা পরীাগার (এমএসএল)-এ ২০০৫  িকা ননা িবেষণ করা হেয়েছ এবং ২০০৫ 
সার পািরশ কাড  দান করা হেয়েছ। ৯৮৭  সার ননা িবেষণ করা হেয়েছ । মার ননা সংহ ও ষম সার বহার এবং সেরজিমেন
ভজাল সার সনাকরণ িবষেয় ২২৩০ জন ষক ও িষ কমেক িশণ দয়া হেয়েছ। ৬২০০  “মার ননা সংহ পিত ও ষম সার
বহার’’ িবষয়ক ফাার এবং ১২০০  ‘‘সেরজিমেন ভজাল সার সনাকরেণর পিত’’ িবষয়ক িকা িবতরণ করা হেয়েছ। িজব
শতবষ  উপলে ফসল উৎপাদন ির লে ৬২৫৬  ফল ও সবিজর চারা িবতরণ করা হেয়েছ।
সমা এবং চােলসহ:
দেশর অিধকাংশ িষ জিমেত জব পদােথ র পিরমাণ ১.৫% এর কম এমনিক কান কান এলাকায় ১% এরও কম হওয়া। ষক কক
ফসল উপেযাগীতা িবেবচনা না কের একই জিমেত বছেরর পর বছর একািধক ফসল উৎপাদন এবং ফসেলর চািহদা মাতােবক ষম সার
বহার না করার কারেণ মার ঊব রাশি াস পাওয়া। অমান িভিক যেথাভােব সার েয়াগ কের অপিরকিত উপােয় চাষাবােদর
কারেণ মােত ি উপাদােনর ঘাটিত বা িবষাতার ি হয়, সােরর অপচয় হয়, খা চে িবষা ের নঃচায়ন ঘেট, সেব াপির
মার উব রতা ও উৎপাদন মতা তথা িকা পিরেবশ িবন হয়, সংগত কারেণই ফসেলর ফলন ও নগত মান াস পায়। যত গেড় ওঠা
িশ কারখানার বজ শাধেনর সক বাপনা না থাকায় িষ জিমর ষণ।
ভিবৎ পিরকনা:
গেবষণাগারসেহ িকা ননা িবেষণ সমতা ি কের এবং িকা ননা সংহ থেক  কের ননা সহ গেবষণাগাের পৗছােনা,
সংহীত ননা িয়াজাত করণ, সার পািরশ কাড  তকরণ, কাড  ষেকর িনকট পৗছান এবং মিনটিরংসহ সকল কায েম আিনক
ি বহার কের সবা হীতােদর সময়, ম ও অেথ র সায় করা। এমএসএল-এর মােম ষেকর িকা ননা িবেষণ ও সার
পািরশ কাড  দান কায ম জারদার ও সসারণ করা। সার-এর ণগত মান িনণ েয় সার ননা িবেষণ সমতা আরও ি করা।
লবণাতা এলাকায় লবণাতা সহনশীল ফসেলর আবাদ সসারণ, মা ও পািনর লবণাতা বাপনার মােম ফসল উৎপাদন
িকরণ। আইিস বহার সসারেণর মােম সবা সহজীকরণ এবং অনলাইন সবার মান িবত করা।
২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:
উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদকরেণর জ িকা ননা িবেষণ -১৩৪৫ ।
ায়ী গেবষণাগাের িকা ননা িবেষণ -১২৭০ ।
অা কমচী আওতায় মা, পািন ও উিদ ননা িবেষণ -৬৬০ 
এমএসএল এর মােম ষেকর িকা ননা িবেষণ -৮০০  ।
সার পািরশ কাড  ত ও িবতরণ (ায়ী গেবষণাগার ও এমএসএলসহ) -১৯৪৫ ।
িডএই ও অা সংা িরত সার ননা িবেষণ -৫০০ ।
ষক ও িষ কমেদর িশণ -৬০০ জন ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে বািনক কমকতা, এসআরিডআই, িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা
এবং
মহাপিরচালক, িকা সদ উয়ন ইনিউট-এর মে ২০২২ সােলর ................. মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কমসাদন ি ািরত হল।
এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কমসাদেনর  এবং কায াবিল
১.১ পক (Vision)
িম ও িকা সেদর টকসই ও লাভজনক বহার এবং রিত িকা পিরেবশ ।
১.২ অিভল (Mission)
িকা ও িম সেদর ইনেভির তরী । িম ও িকা সেদর সমতািভিক ণীিবাস । িম ও িকা সেদর
সেব াম বহার িনিতকরেণর জ সবা হণকারীর উপেযাগী িনেদ িশকা, িকা ও সহািয়কা ণয়ন । সমাি িকা
বাপনা ও ফসল উৎপাদন ির লে টকসই পিরকনা ণয়ন ও বাবায়েন িষ মণালেয়র আওতাধীন িতানসহেক
সহায়তা ।
১.৩ কমসাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কমসাদেনর 
১. িকার ি উপাদানসহ অা ত উপা জেনর লে িকা ননা িবেষণ।
২. ষক সবা।
৩. সার ননা িবেষণ ।
৪. মানবসদ উয়ন ও ি হার ।
১.৩.২ শাসন ও সংারলক কমসাদেনর 
১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ
১.৪ কায াবিল (Functions)
১. িষ সসারণ কম এবং গেবষণা কমেদর জ উপেজলািভিক িকা ও িষ উয়েনর সাবনা িবষয়ক এক
সহজেবা উপেজলা িনেদ িশকা এবং ইউিনয়ন িভিক িম, িকা এবং সার পািরশ সহািয়কা ণয়ন এর লে িকা
ননা িবেষণ ।
২. ায়ী িকা গেবষণাগার ও ামান িকা পরীাগার (এমএসএল) এর মােম ষকেদর মার ননা পরীা
কের িবেিষত ফলাফল ও ফসেলর চািহদা অযায়ী সার পািরশ কাড  দান ।
৩. সােরর ণগত মান িনিতকরণ ও ভজাল সার সনাকরেণর জ সার ননা িবেষণ ।
৪. মার ননা সংহ পিত এবং সহজ পিতেত ভজাল সার সনাকরণ িবষেয় ষক ও িষ কমেদর িশণ দান ।
৫. গেবষণােরর িবমান যপািত সচল রাখা এবং নন নন যপািত াপনসহ েয়াজনীয় রাসায়িনক ািদ সংহ ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)
ড়া
ফলাফল/ভাব

কমসাদন চকসহ একক

ত অজন
২০২০-২১

ত
েপণ
লমাা
অজন*
২০২২-২৩ ২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫
২০২১-২২

িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া
মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম

উপা

িকা, পািন ও উিদ ননা
সংা ৩০৪২
িবেষণ

২৫৯৭

৩২৭৫

৩৪৪১

৩৫৮৫

বাির, ি, িডএইসহ অা সরকারী,বসরকারী ও
ায়শািসত িতান এবং এসআরিডআই এর
লনা িবভাগীয় ও আিলক কায ালয়সহ।

এসআরিডআই এর বািষ ক ও অা
কািরগির িতেবদন এবং িবগত বছরসেহর
এিপএ-এর মািসক ও বািষ ক িতেবদন।

এমএসএল-এর মােম
িকা ননা িবেষণ

৪০৪

৮০০

৮০০

৮০০

িডএই এবং এসআরিডআই এর লনা িবভাগীয় ও
আিলক কায ালয়সহ।

এসআরিডআই এর বািষ ক ও অা
কািরগির িতেবদন এবং িবগত বছরসেহর
এিপএ-এর মািসক ও বািষ ক িতেবদন।

৩৮৬

৫০০

৫০০

৫০০

বাির, ি, িডএইসহ অা সরকারী,বসরকারী ও
ায়শািসত িতান এবং এসআরিডআই এর
লনা িবভাগীয় ও আিলক কায ালয়সহ।

এসআরিডআই এর বািষ ক ও অা
কািরগির িতেবদন এবং িবগত বছরসেহর
এিপএ-এর মািসক ও বািষ ক িতেবদন।

১২২৪

১৯৪৫

২০৪০

২০৯৫

বাির, ি, িডএইসহ অা সরকারী,বসরকারী ও
ায়শািসত িতান এবং এসআরিডআই এর
লনা িবভাগীয় ও আিলক কায ালয়সহ।

এসআরিডআই এর বািষ ক ও অা
কািরগির িতেবদন এবং িবগত বছরসেহর
এিপএ-এর মািসক ও বািষ ক িতেবদন।

৭৯০

৬০০

৬৫০

৭০০

বাির, ি, িডএইসহ অা সরকারী,বসরকারী ও
ায়শািসত িতান এবং এসআরিডআই এর
লনা িবভাগীয় ও আিলক কায ালয়সহ।

এসআরিডআই এর বািষ ক ও অা
কািরগির িতেবদন এবং িবগত বছরসেহর
এিপএ-এর মািসক ও বািষ ক িতেবদন।

সংা ৭৯৮

িম ও িকা
সেদর যৗিক ও
সােরর নগত মান পরীণ সংা ৪৭৩
টকসই বাপনায়
সািব ক ত উপাের
িবেিষত ফলাফেলর িভিেত
পয াতা
সার পািরশ কাড  ণয়ন ও
সংা ১৬০০
িবতরণ (ায়ী গেবষণাগার ও
এমএসএলসহ)
ষক ও িষ কমেদর
িশণ

সংা ৮২৫

*সামিয়ক (provisional) ত

ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১১:৪১

া: ৬

ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

সকশন ৩
কমসাদন পিরকনা

ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১১:৪১

া: ৭

ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

কমসাদন
চক

গণনা
কমসাদন
একক
পিত
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫
২০২০-২১ ২০২১-২২
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কমসাদেনর 

[১] িকার ি
উপাদানসহ
অা ত
উপা জেনর
লে িকা
ননা িবেষণ।

২৫

[১.১] উপেজলা িনেদ িশকা
হালনাগাদকরেণর / ইউিনয়ন [১.১.১] িবেিষত
সহািয়কা ণয়েনর জ িকা িকা ননা
ননা িবেষণ

সমি

সংা

৫

১৮০১

৮৬০

১৩৪৫

[১.২] িকা দেলর উপিরেরর
ানিভিক ননার রাসায়িনক
[১.২.১] তত
ণাবলীর ত/ উপেজলা
পিরিশ-২
িনেদ িশকার পিরিশ-২
তকরণ।

সমি

সংা

৫

১

১

[১.৩] িকা দেলর
উপিরেরর িম ণীিভিক
[১.৩.১] তত
গড় রাসায়িনক ণাবলীর ত/
সমি
পিরিশ-১
উপেজলা িনেদ িশকার পিরিশ১ তকরণ।

সংা

৫

১

[১.৪] মানিচ একক অযায়ী
মার উপিরেরর গড়
রাসায়িনক ণাবলী/ সারিণ-খ
তকরণ।

১৩৭১

১৪০০

১

১

১

১

১

১

১

১

১

৭০৫

৭৫০

[১.৪.১] তত
সারিণ-খ

সমি

সংা

৫

১

১

১

[১.৫] অা কমিচর
(গেবষণা ও িশা িতানসহ [১.৫.১] িবেিষত
িজও ও এনিজও -র কাযম) িকা, পািন ও
মা, পািন ও উিদ ননা
উিদ ননা
িবেষণ ।

সমি

সংা

৫

৩৩২

৮৫৭

৬৬০

ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১১:৪১

া: ৮

১২১০ ১০৭৬ ৯৪২

৫৯৪

৫২৮

৪৬২

৮০৭

৩৯৬

ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

কমসাদন
চক

গণনা
কমসাদন
একক
পিত
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫
২০২০-২১ ২০২১-২২
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কমসাদেনর 
[২.১] এমএসএল এর মােম [২.১.১] িবেিষত
ষেকর িকা ননা িবেষণ। িকা ননা।

সমি

সংা

৫

৭৯৮

৪০৪

৮০০

৭২০

৫৬০

৪৮০

৮০০

৮০০

[২.২] ায়ী গেবষণাগাের
[২.২.১] িবেিষত
সমি
ষেকর িকা ননা িবেষণ। িকা ননা।

সংা

৫

৯০৯

৮৮০

১২৭০

১১৪৩ ১০১৬ ৮৮৯

৭৬২

১৩৬৫

১৪৩৫

[২.৩.১] ায়ী
গেবষণাগােরর
মােম িবেিষত
সমি
ননার ফলাফেলর
িভিেত তত
সার পািরশ কাড 

সংা

৫

৮০২

৮২০

১১৪৫

১০৩১ ৯১৬

৮০২

৬৮৭

১২৪০

১২৯৫

[২.৪.১]
এমএসএল এর
[২.৪] এমএসএল এর মােম
মােম িবেিষত
ষেকর সার পািরশ কাড 
সমি
ননার ফলাফেলর
ণয়ন
িভিেত তত
সার পািরশ কাড 

সংা

৫

৭৯৮

৪০৪

৮০০

৭২০

৫৬০

৪৮০

৮০০

৮০০

[২.৫] তত সার পািরশ
কাড  িবতরণ ও সংরণ

[২.৫.১] িবতরণ ও
সংরিত সার
সমি
পািরশ কাড 

সংা

৫

১৬০০

১২২৪

১৯৪৫

১৭৫১ ১৫৫৬ ১৩৬২ ১১৬৭

২০৪০

২০৯৫

[৩.১] িডএই ও অা
িতান কক িরত সার
ননা িবেষণ

[৩.১.১] িবেিষত
সমি
সার ননা

সংা

৫

৪৭৩

৩৮৬

৫০০

৪৫০

৪০০

৩৫০

৩০০

৫০০

৫০০

[৩.২] িডএই ও অা
িতান কক িরত সার
ননাসহ রিজারকরণ

[৩.২.১]
রিজার সার সমি
ননা

সংা

৫

৪৭৩

৩৮৬

৫০০

৪৫০

৪০০

৩৫০

৩০০

৫০০

৫০০

[২.৩] ায়ী গেবষণাগােরর
মােম সার পািরশ কাড 
ণয়ন
[২] ষক সবা।

[৩] সার ননা
িবেষণ ।

২৫

১০

ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১১:৪১

া: ৯

৬৪০

৬৪০

ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

কমসাদন
চক

গণনা
কমসাদন
একক
পিত
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫
২০২০-২১ ২০২১-২২
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কমসাদেনর 

[৪] মানবসদ
উয়ন ও ি
হার ।

১০

[৪.১] মার ননা সংহ
পিত ও ষম সার বহার
এবং সরজিমেন ভজাল সার
সনাকরণ িবষয়ক ষক ও
িষ কমেদর িশণ

[৪.১.১] িশিত
সমি
ষক ও িষ কম

সংা

৫

৮২৫

৭৯০

৬০০

৫৪০

৪৮০

৪২০

৩৬০

৬৫০

৭০০

[৪.২] িশিত ষক ও িষ
কমেদর ত সংরণ

[৪.২.১] িশেণর
সমি
সংরিত ত

সংা

৫

৮২৫

৭৯০

৬০০

৫৪০

৪৮০

৪২০

৩৬০

৬৫০

৭০০

ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১১:৪১

া: ১০

ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩
কমসাদেনর কমসাদেনর

ের মান

কায ম

কমসাদন গণনা
কমসাদন
একক
চক
পিত
চেকর মান

ত
ত
চলিত
অিত
চলিত
েপণ
েপণ
অজন
অজন* অসাধারণ
উম
মােনর
উম
মান
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫
২০২০-২১ ২০২১-২২
িনে
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কমসাদেনর 
[১.১] াচার কমপিরকনা
বাবায়ন
[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কমপিরকনা বাবায়ন
৩০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কমপিরকনা বাবায়ন
[১.৪] সবা দান িতিত
কমপিরকনা বাবায়ন
[১.৫] ত অিধকার
কমপিরকনা বাবায়ন

*সামিয়ক (provisional) ত

ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১১:৪১

া: ১১

ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১
িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১

এমএসএল

মাবাইল সেয়ল টিং াবেরটরী

২

এসআরিডআই

সেয়ল িরেসাস  ডভলপেম ইনিউট

৩

িডএই

িডপাট েম অব এিকালচার এেটনশন

৪

বাির

বাংলােদশ এিকালচারাল িরসাচ  ইনিউট

৫

ি

বাংলােদশ রাইস িরসাচ  ইনিউট

ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ১৫, ২০২২ ১১:৪১

া: ১৩

ণ তািরখ: ধবার, ন ২৯, ২০২২

সংেযাজনী ২: কমসাদন বাপনা ও মাণক
কায ম

বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা

কমসাদন চকসহ

লমাা অজেনর মাণক

[১.১] উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদকরেণর / ইউিনয়ন সহািয়কা
ণয়েনর জ িকা ননা িবেষণ

[১.১.১] িবেিষত িকা ননা

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

ননা িবেষেণর ফলাফল সংরণ রিজার ও
িরত ফলাফেলর অিফস কিপ।

[১.২] িকা দেলর উপিরেরর ানিভিক ননার রাসায়িনক
ণাবলীর ত/ উপেজলা িনেদ িশকার পিরিশ-২ তকরণ।

[১.২.১] তত পিরিশ-২

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

ননা িবেষেণর ফলাফল সংরণ রিজার ও
িরত ফলাফেলর অিফস কিপ।

[১.৩] িকা দেলর উপিরেরর িম ণীিভিক গড় রাসায়িনক
ণাবলীর ত/ উপেজলা িনেদ িশকার পিরিশ-১ তকরণ।

[১.৩.১] তত পিরিশ-১

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

ননা িবেষেণর ফলাফল সংরণ রিজার ও
িরত ফলাফেলর অিফস কিপ।

[১.৪] মানিচ একক অযায়ী মার উপিরেরর গড় রাসায়িনক
ণাবলী/ সারিণ-খ তকরণ।

[১.৪.১] তত সারিণ-খ

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

ননা িবেষেণর ফলাফল সংরণ রিজার ও
িরত ফলাফেলর অিফস কিপ।

[১.৫] অা কমিচর (গেবষণা ও িশা িতানসহ িজও ও এনিজও [১.৫.১] িবেিষত িকা, পািন ও উিদ িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
-র কাযম) মা, পািন ও উিদ ননা িবেষণ ।
ননা
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

ননা িবেষেণর ফলাফল সংরণ রিজার ও
িরত ফলাফেলর অিফস কিপ।

[২.১] এমএসএল এর মােম ষেকর িকা ননা িবেষণ।

[২.১.১] িবেিষত িকা ননা।

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা।

িকা ননা িবেষেণর ফলাফল সংরণ
রিজার।

[২.২] ায়ী গেবষণাগাের ষেকর িকা ননা িবেষণ।

[২.২.১] িবেিষত িকা ননা।

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

ননা িবেষেণর ফলাফল সংরণ রিজার ও
িরত ফলাফেলর অিফস কিপ।

[২.৩] ায়ী গেবষণাগােরর মােম সার পািরশ কাড  ণয়ন

[২.৩.১] ায়ী গেবষণাগােরর মােম
িবেিষত ননার ফলাফেলর িভিেত
তত সার পািরশ কাড 

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

সার পািরশ কােড র অিলিপ

[২.৪] এমএসএল এর মােম ষেকর সার পািরশ কাড  ণয়ন

[২.৪.১] এমএসএল এর মােম
িবেিষত ননার ফলাফেলর িভিেত
তত সার পািরশ কাড 

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা।

সার পািরশ কােড র অিলিপ

[২.৫] তত সার পািরশ কাড  িবতরণ ও সংরণ

[২.৫.১] িবতরণ ও সংরিত সার পািরশ িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
কাড 
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

সংরিত সার পািরশ কােড র অিলিপ

[৩.১] িডএই ও অা িতান কক িরত সার ননা িবেষণ

[৩.১.১] িবেিষত সার ননা

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগার, যেশার।

সার ননা িবেষেণর ফলাফল সংরণ
রিজার ও িরত ফলাফেলর অিফস কিপ।

[৩.২] িডএই ও অা িতান কক িরত সার ননাসহ
রিজারকরণ

[৩.২.১] রিজার সার ননা

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগার, যেশার।

সার ননা িবেষেণর ফলাফল সংরণ
রিজার

[৪.১] মার ননা সংহ পিত ও ষম সার বহার এবং সরজিমেন
ভজাল সার সনাকরণ িবষয়ক ষক ও িষ কমেদর িশণ

[৪.১.১] িশিত ষক ও িষ কম

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

িশেণর মাার রাল ও ির িচ।
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কায ম
[৪.২] িশিত ষক ও িষ কমেদর ত সংরণ
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বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা

কমসাদন চকসহ
[৪.২.১] িশেণর সংরিত ত

িবভাগীয় গেবষণাগার, লনা ও আিলক গেবষণাগারসহ
(যেশার/ িঝনাইদহ/ িয়া)।

া: ১৫

লমাা অজেনর মাণক
িশণ রিজার।
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কমসাদন চকসহ
কায ম

কমসাদন চক

যসকল অিফেসর সােথ সংি

সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

বাির, ি, িডএইসহ অা সরকারী ও ায়শািসত
িতান এবং এসআরিডআই এর লনা িবভাগীয় ও
আিলক কায ালয়সহ ।

িডএইসহ অা সরকারী ও ায়শািসত িতান কক আেয়ািজত মািসক সময়
সভা, কািরগির কিমর সভায় অংশহণ কের এবং যাগােযােগর মােম িকা ননা
সংহ ও অা িবষেয় সমেয়র মােম কায  সমাধা করা হয়।

অা কমিচর (গেবষণা ও িশা িতানসহ
বাির, ি, িডএইসহ অা সরকারী ও ায়শািসত
িবেিষত িকা, পািন ও উিদ
িজও ও এনিজও -র কাযম) মা, পািন ও
িতান এবং এসআরিডআই এর লনা িবভাগীয় ও
ননা
উিদ ননা িবেষণ ।
আিলক কায ালয়সহ ।

িডএইসহ অা সরকারী ও ায়শািসত িতান কক আেয়ািজত মািসক সময়
সভা, কািরগির কিমর সভায় অংশহণ কের এবং যাগােযােগর মােম িকা ননা
সংহ ও অা িবষেয় সমেয়র মােম কায  সমাধা করা হয়।

উপেজলা িনেদ িশকা হালনাগাদকরেণর /
ইউিনয়ন সহািয়কা ণয়েনর জ িকা ননা িবেিষত িকা ননা
িবেষণ

বাির, ি, িডএইসহ অা সরকারী ও ায়শািসত
িতান এবং এসআরিডআই এর লনা িবভাগীয় ও
আিলক কায ালয়সহ ।

িডএইসহ অা সরকারী ও ায়শািসত িতান কক আেয়ািজত মািসক সময়
সভা, কািরগির কিমর সভায় অংশহণ কের এবং যাগােযােগর মােম িকা ননা
সংহ ও অা িবষেয় সমেয়র মােম কায  সমাধা করা হয়।

এমএসএল এর মােম ষেকর িকা ননা
িবেিষত িকা ননা।
িবেষণ।

িডএই ও এসআরিডআই এর লনা িবভাগীয় ও আিলক িডএই ও এসআরিডআই এর লনা িবভাগীয় ও আিলক কায ালয়সেহর সমেয়র
কায ালয়সহ ।
মােম কায  সমাধা করা হয়।

িডএই ও অা িতান কক িরত সার
ননা

িবেিষত সার ননা

িডএইসহ অা সরকারী, ায়শািসত ও বসরকারী
িতানসহ।

. সার পািরশ কাড  ণয়ন ও িবতরণ

িবেিষত ননার ফলাফেলর
বাির, ি, িডএইসহ অা সরকারী ও ায়শািসত
িভিেত িবতরণত সার পািরশ
িতান এবং এসআরিডআই এর লনা িবভাগীয় ও
কাড  (ায়ী গেবষণাগার ও
আিলক কায ালয়সহ ।
এমএসএলসহ)।

ায়ী গেবষণাগাের ষেকর িকা ননা
িবেষণ।

িবেিষত িকা ননা।

মার ননা সংহ পিত ও ষম সার বহার
এবং সরজিমেন ভজাল সার সনাকরণ িবষয়ক িশিত ষক ও িষ কম
ষক ও িষ কমেদর িশণ
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িডএইসহ অা সরকারী, ায়শািসত ও বসরকারী
িতানসহ।
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িডএইসহ অা সরকারী, ায়শািসত ও বসরকারী িতানসেহর কক িরত
ননা।
িডএইসহ অা সরকারী ও ায়শািসত িতান কক আেয়ািজত মািসক সভায়
অংশহণ কের এবং যাগােযােগর মােম সার পািরশ কাড  িবতরণকায  সমাধা করা
হয়।
িডএইসহ অা সরকারী, ায়শািসত ও বসরকারী িতানসেহর সহেযাগীতায়
ষক ও িষ কমেদর িশণ দান করা হয়।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কমপিরকনাসহ
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