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আঞ্চললক ককন্দ্র, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট, গাজীপুর এর কম িসম্পােদনর সালব িক লচত্র 

(Overview of the Performance of Regional Statio, Bangladesh Wheat and Maize 

Research Institute, Gazipur) 
 

 

সাম্প্রলতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িলবষ্যৎ পলরকল্পনা 

 

 সাম্প্রলতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ 

 

কেদশর সালব িক কৃলষ উৎপােন বৃলদ্ধর মাধ্যদম খাদ্য ও পুলষ্ট লনরাপত্তা লনলিতকরণ, কৃষদকর আয় বৃলদ্ধ ও কম িসাংস্থান সৃলষ্টর লদক্ষ্য 

বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট (লবডলিউএমআরআই) গম ও ভুট্টার উপর গদবষণা ও প্রযুলি সম্প্রসারণ কার্ িক্রম 

পলরচালনা কদর থাদক। লবগত লতন অথ িবছদর গদমর ৩টি (ডলিউএমআরআই গম ১, ডলিউএমআরআই গম ২ ও ডলিউএমআরআই 

গম ৩) ও ভুট্টার ৩টি (বালর হাইলিড ভুট্টা ১৭, ডালিউএমআরআই হাইলিড ভুট্টা ১ ও  ডালিউএমআরআই হাইলিড কবলবকণ ি ১) জাত 

উদ্ভাবন ও ছাড় করা হদয়দছ এবাং গদমর ৪টি (BAW 1286, BAW 1290,  BAW 1322 ও BAW 1340) ও ভুট্টার 

১টি অগ্রবতী লাইন (BAM-15x BIL28) জাত লহদসদব অবমুলির প্রলক্রয়াধীন আদছ। লনজস্ব ক্রস এবাং লসলমট কথদক ১৮০৭৮টি 

জাম িপ্লাজম সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এছাড়া মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা, করাগ বালাই ও কপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা, শস্য লনলবড়করদণর জন্য 

নতুন শস্য লবন্যাস এর উপর ৩টি প্রযুলি উদ্ভাবন করা হদয়দছ। লবগত লতন বছদর লবজ্ঞানী, সম্প্রসারণ ও এনলজও কমী এবাং 

কৃষকসহ কমাট ১০০৬৬ জনদক প্রলশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দছ। ৬৫টি কসলমনার/ওয়াকিসপ/মাঠ লেবস এর মাধ্যদম ৬০৮১ জনদক 

উদ্ভালবত প্রযুলি সম্পদকি অবলহত করা হদয়দছ। উদ্ভালবত প্রযুলি হস্তান্তদরর লদক্ষ্য ১৩টি প্রকাশনা এবাং ১০৮৫০টি প্রেশ িনী িক 

স্থাপন করা হদয়দছ। এছাড়াও করলডও এবাং টিলিদত ১০টি কপ্রাগ্রাম প্রচালরত হদয়দছ। এসকল প্রলতটি কাদজর সাদথ আঞ্চললক ককন্দ্র, 

বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট, গাজীপুর এর অংশগ্রহণ রয়েয়ে।   
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বাাংলাদেদশ কৃলষ জলমর পলরমান, জলমর উব িরতা, ভূগিিস্থ পালনসহ প্রাকৃলতক সম্পে ক্রমশঃ হ্রাস পাদে। এমতাবস্থায় ক্রমবধ িমান 

জনসাংখ্যার জন্য খাদ্য ও পুলষ্ট লনরাপত্তা অজিন গদবষণা কক্ষ্দত্র এক লবরাট চযাদলঞ্জ। লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয়সহ 

সকল আঞ্চললক ককন্দ্র/উপদকন্দ্রগুদলাদত অবকাঠাদমাগত দুব িলতা ও উন্নত ল্যাব সুলবধালের অিাব রদয়দছ। ববলিক জলবায়ু 

পলরবতিদনর প্রিাব কমাকাদবলায় ক্ষ্লতগ্রস্থ এলাকাগুদলাদত ইনলিটিউদটর গদবষণার সুদর্াগ সুলবধার অিাব রদয়দছ। অলধকন্তু 

পলরবতিনশীল জলবায়ু কমাকাদবলায় উন্নত জাত ও প্রযুলি উদ্ভাবদনর আধুলনক র্ন্ত্রপালতর অিাব রদয়দছ। সদব িাপলর গদবষণা  

কার্ িক্রম পলরচালনার জন্য আলথ িক সাংকদট থাকদত হয়। 

অত্র ইনলিটিউট এর প্রধান চযাদলঞ্জগুদলা হদে- মাটি ও পালনর সদব িাত্তম ব্যবহারপূব িক ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃলদ্ধ তথা কৃষদকর 

আথ িসামালজক অবস্থার উন্নলত করা; গম ও ভুট্টার স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিন; খাদ্য ও পুলষ্ট লনরাপত্তা লনলিতকরণ এবাং জলবায়ু 

পলরবতিনজলনত প্রিাব (উচ্চ তাপমাত্রা, খরা, লবনািতা, নতুন নতুন করাগবালাই ও কপাকামাকড় এর প্রাদুিিাব ইতযালে) কমাকাদলায় 

নতুন নতুন জাত ও উন্নত প্রযুলি উদ্ভাবন করা। 

 

 িলবষ্যৎ পলরকল্পনা 
 

খাদ্য ও পুলষ্ট লনরাপত্ত্বা অজিদনর লদক্ষ্য পলরবলতিত জলবায়ুর প্রিাব কমাকাদবলা কদর উচ্চফলনশীল, প্রলতকূলতাসলহষ্ণু (খরা, তাপ, 

লবণািতা), স্বল্প কময়ালে, খাদটা আকৃলত ঢদল পড়া প্রলতদরাধী ও স্বল্প উপকরণ লনিির গম ও ভুট্টার জাত এবাং প্রযুলি (কৃলষ 

র্ন্ত্রপালত ও শস্য সাংগ্রদহাত্তরসহ) উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কদর ফসকলর উৎপােনশীলতা বাড়াদনার কার্ িক্রম িবলষ্যৎ পলরকল্পনায় অন্তভূ িি 

করা হকয়দছ। 
 

২০২১-২০২২ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

o গদমর ১টি অগ্রবতী লাইন উদ্ভাবন করা হদব।   

o গম ও ভুট্টা চাদষর আধুলনক কলাদকৌশদলর উপর ২৫০ জন কৃষকদক প্রলশক্ষ্ণ প্রোন করা হদব।  

o লবডালিউএমআরআই কথদক উদ্ভালবত প্রযুলি সম্পদকি সম্প্রসারণ কম িকতিা/মাঠ কমী এবাং কৃষকদক অবলহত করার জন্য ৪ 

টি মাঠলেবস ও ১টি ওয়াকিশপ/কসলমনাদরর আদয়াজন করা হদব। 

o গম ও ভুট্টার উন্নত জাদতর ৫ কমলিক টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপােদনর লক্ষ্যমাত্রা লনধ িারণ করা হদয়দছ। 

o আঞ্চললক ককন্দ্র, গাজীপুর এর আওতাভুক্ত এলাকায় ২৫০টি জাত/অন্যান্য প্রযুলির উপর প্রেশ িনী স্থাপন করা হদব। 
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প্রস্তাবনা 

 

 প্রালতষ্ঠালনক েক্ষ্তা বৃলদ্ধ, স্বেতা ও জবাবলেলহ কজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার লনলিতকরদণর মাধ্যদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

আঞ্চললক ককন্দ্র, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট, গাজীপুর 

এবাং 

মহাপলরচালক, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট এর মদধ্য ২০২১ সাদলর জুন 

মাদসর ................তালরদখ এই বালষ িক কম িসম্পােন চুলি স্বাক্ষ্লরত হল। 

 

এই চুলিদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ লনম্নলললখত লবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 

  



3 

 

‡mKkb 1: 

রূপকল্প (Vision), অলিলক্ষ্য (Mission), কম িসম্পেদনর কক্ষ্ত্রসমূহ এবাং কার্ িাবলল (Functions) 

 

1.1 রূপকল্প (Vision) : 

খাদ্য ও পুলষ্ট লনরাপত্তা অজিদন গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুলি উদ্ভাবন। 

 

1.2 অলিলক্ষ্য (Mission) :  

গম ও ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত এবাং উন্নত চাষাবাে পদ্ধলত উদ্ভাবন, কপাকামাকড় ও করাগবালাই েমন ব্যবস্থাপনাসহ 

কৃলষ র্ন্ত্রপালত, শস্য সাংগ্রদহাত্তর ব্যবস্থাপনা লবষদয় লাগসই প্রযুলি উদ্ভাবদন গদবষণা করা এবাং উদ্ভালবত জাত ও 

প্রযুলিসমূহ হস্তান্তর করা। 

 

১.৩ কম িসম্পেদনর কক্ষ্ত্র 

১. ফসদলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। 

২. কৃদ্ধি উপকরয়ণর সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ। 

৩. কম ি ব্যবস্থাপনায় কপশাোরীদত্ত্বর উন্নয়ন। 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর কক্ষ্ত্র 

 

১. সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রম কজারোরকরণ। 

 

 

১.৪ প্রধান কার্ িাবলল (Major Functions) : 

১.  গম ও ভুট্টার জাম িপ্লাজম সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ণ ও উন্নয়ন, সাংকরায়ন, মূল্যায়ন এবাং জাত অবমুলিকরণ। 

২. সাধারণ পলরদবশসহ তাপ, লবণািতা ও খরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন। 

৩.  উন্নত ও আধুলনক উৎপােন প্রযুলি উদ্ভাবন করা। 

৪.  কৃলষ র্ন্ত্রপালত ও শস্য সাংগ্রদহাত্তর প্রযুলি উদ্ভাবন।  

৫.  উদ্ভালবত জাত, উৎপােন প্রযুলি ইতযালের আথ ি-সামালজক লবদিষণ। 

৬.  উদ্ভালবত জাত সমূদহর প্রজননবীজ ও মান সম্পন্ন বীজ উৎপােন 

৭.  প্রযুলি হস্তান্তদরর জন্য প্রলশক্ষ্ণ, উপদর্ালগতা পরীক্ষ্ণ, কম িশালা, মাঠ লেবস ইতযালের আদয়াজনসহ প্রকাশনা 

প্রকাশ। 

৮.  মানব সম্পে উন্নয়ন, প্রশাসলনক ও আলথ িক ব্যবস্থাপনা। 

৯.  কৃলষ লবষয়ক ই-তথ্য কসবা প্রোন। 

১০. আন্তজিালতক ও কেশীয় প্রলতষ্ঠাদনর সাদথ গদবষণা সাংদর্াগ স্থাপন। 
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 কসকশন ২ 

 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impac

t) 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্পণ লনধ িলরত লক্ষ্যমাত্রা অজিদনর 

কক্ষ্দত্র কর্ৌথিাদব োলয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ লবিাগ/ সাংস্থাসমূদহর 

নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

data) 

২০১৯-২০ ২০২০-

২১* 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

উদ্ভাদ্ধবত জাত এবং 

প্রযুদ্ধির সম্প্রসারণ  

প্রদ্ধশদ্ধিত কৃিক/কৃিাণী সাংখ্যা ২০০ 

 

৩৭০ ২৫০ ৩০০ ৩০০ লবএআরলস, এসলসএ, 

লবডলিউএমআরআই,  

লবএলডলস, লডএই, এআইএস, 

সংদ্ধিষ্ট  দ্ধবশ্বদ্ধবদ্যালেসমূহ 

বীজ কবাদড ির সিার 

কার্ িলববরণী, গদবষণা  

প্রদ্ধতয়বদন 
প্রদ্ধশদ্ধিত সম্প্রসারণ কর্ মকতমা/ 

কর্ী 

সাংখ্যা ৫০ ৬০ ৬০ ৬৫ ৬৫ 

স্থাদ্ধপত প্রদশ মনী সাংখ্যা ২৫০ ৩৭০ ২৫০ ৩০০ ৩০০ 

র্াঠ দ্ধদবস/ র যাদ্ধল সাংখ্যা ০ ২ ৪ ৫ ৫ 

লিডার/মানদ ালষত/হাইলিড 

বীজ এর পর্ িাপ্ততা 

লিডার বীজ কম. টন ০ ০ ০ ০ ০ লবএআরলস, লবএলডলস, লডএই, 

এনলজও, এআইএস, সংদ্ধিষ্ট  

দ্ধবশ্বদ্ধবদ্যালেসমূহ 

িক বলহ, গদবষণা  

প্রদ্ধতয়বদন 

মানদ ালষত/হাইলিড বীজ কম. টন ৫.০ ৫.৫ ৫.০ ৬.০ ৬.০ 

 

* ২০২০-২১ অথ ি-বছদরর সামলয়ক অজিন  
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কসকশন ৩ 

কম িসম্পােন পলরকল্পনা 

 

কর্ মসম্পাদয়নর ক্ষিত্র র্ান 

 

কার্ মক্রর্ কর্ ম সম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধলত একক 

 

কর্ ম সম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

 

প্রকৃত অজমন লিযর্াত্রা/দ্ধনণ মােক ২০২১-২২ প্রয়িপণ প্রয়িপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* অসাধারণ অদ্ধত উত্তর্ উত্তর্ চলদ্ধত চলদ্ধত 

র্ায়নর দ্ধনয়ে 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

আঞ্চদ্ধলক ক্ষকন্দ্র, দ্ধবডাদ্ধিউএর্আরআই এর কর্ মসম্পাদয়নর ক্ষিত্র 

১। ফসদলর উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি 

২৫ ১.১ প্রদ্ধতকূল পদ্ধরয়বশ 

উপয়র্াগী (তাপ সদ্ধহষ্ণু) 

গয়র্র উচ্চফলনশীল 

জাত ও প্রযুদ্ধি উদ্ভাবন 

১.১.১ লাইন উন্নেন সমলষ্ট সংখ্যা ২ ১ ১ ১ - - -  - - 

১.১.২ অনুকূল পদ্ধরয়বশ 

উপয়র্াগী উদ্ভাদ্ধবত 

অন্যান্য প্রযুদ্ধি 

সমলষ্ট সংখ্যা ০ ০ ০ - -    ১ ১ 

১.২ উদ্ভাদ্ধবত জাত এবং 

প্রযুদ্ধির সম্প্রসারণ 

 

১.৩.১ প্রদ্ধশদ্ধিত কৃিক/কৃিাণী সমলষ্ট সংখ্যা 

(লি) 

৪ ০.০০২০০ 

 

০.০০৩৭০ ০.০০২৫০ ০.০০২৩০ ০.০০২১০ ০.০০১৯০ ০.০০১৭০ ০.০০৩০০ ০.০০৩০০ 

১.৩.২ প্রদ্ধশদ্ধিত সম্প্রসারণ 

কর্ মকতমা/ কর্ী 

সমলষ্ট সংখ্যা 

(লি) 

৩ ০.০০০৫০ 

 

০.০০০৬০ ০.০০০৬০ ০.০০০৫৫ ০.০০০৫০ ০.০০০৪৫ ০.০০০৪০ ০.০০০৬৫ ০.০০০৬৫ 

১.৩.৩ স্থাদ্ধপত প্রদশ মনী সমলষ্ট সংখ্যা 

(লি) 

৪ ০.০০২৫০ ০.০০৩৭০ ০.০০২৫০ ০.০০২৪০ ০.০০২৩০ ০.০০২২০ ০.০০২১০ ০.০০৩০০ ০.০০৩০০ 

১.৩.৪ গর্/ভুট্টার প্রযুদ্ধি 

সংদ্ধিষ্ট আয়োদ্ধজত 

ক্ষসদ্ধর্নার/ওোকমশপ 

সমলষ্ট সংখ্যা ২ ০ ০ ১ - - - - ১ ১ 

১.৩.৫ র্াঠ দ্ধদবস/ র যাদ্ধল সমলষ্ট সংখ্যা ২ ০ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৫ 

১ ৩.৬ কৃলষ সম্প্রসারণ 

অলধেপ্তর ও লবএলডলস এর 

লনকট হস্তান্তদ্ধরত জাত 

সমলষ্ট সংখ্যা ১ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৭ 

১.৩.৭ কৃলষ সম্প্রসারণ 

অলধেপ্তদরর লনকট হস্তান্তদ্ধরত 

উৎপাদন প্রযুদ্ধি 

সমলষ্ট সংখ্যা ১ ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০   

১.৩.৮ বাদ্ধি মক গয়বিণা দ্ধরয়পার্ ম সমলষ্ট সংখ্যা ১ ১ ১ ১     ১ ১ 

১.৩.৯ প্রকাশনার সাংখ্যা সমলষ্ট সংখ্যা ১ ০  ১ - - - - ১ ১ 

১.৩.১০ কয়রানা (য়কাদ্ধভ্ড-১৯) 

ক্ষর্াকায়বলাে কৃিকয়দর র্ায়ে 

দ্ধবনামূয়ে গর্/ভুট্টার বীজ 

দ্ধবতরণ 

সমলষ্ট ক্ষকদ্ধজ ১ ০ ০ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১২৫ ১০০   

১.৩.১১ উয়দ্যািায়দর সায়ে  

স্বািদ্ধরত সর্য়োতা স্মারক  

সমলষ্ট সংখ্যা ১ ০ ০ ০ -    ০ ০ 

১.৩.১২ অপ্রচললত প্রলতকূল 

এলাকায় গদমর স্থালপত 

প্রেশ িনী 

সমলষ্ট সাংখ্যা ১ ০ ০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১০০ ১০০ 

১.৫  গর্ ও ভুট্টার জাত 

ও প্রযুদ্ধি সম্প্রসারয়ণর 

জন্য প্রচারণা 

১.৫.১ বঙ্গবন্ধু জন্মশতবাদ্ধি মদ্ধক 

উদর্াপন উপলয়ি উৎসগ মকৃত 

মুদ্ধিত ক্ষপাস্টার/ 

সমলষ্ট সংখ্যা ১ - - ১৫০০ ১২৫০ ১০০০ ৭৫০ ৫০০ ১৫০০০ ১৫০০০ 
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কর্ মসম্পাদয়নর ক্ষিত্র র্ান 

 

কার্ মক্রর্ কর্ ম সম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধলত একক 

 

কর্ ম সম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

 

প্রকৃত অজমন লিযর্াত্রা/দ্ধনণ মােক ২০২১-২২ প্রয়িপণ প্রয়িপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* অসাধারণ অদ্ধত উত্তর্ উত্তর্ চলদ্ধত চলদ্ধত 

র্ায়নর দ্ধনয়ে 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বুকয়লর্/ফযাক্টদ্ধশর্/দ্ধলফয়লর্/ 

দ্ধবজ্ঞদ্ধি প্রকাশ 

২। কৃদ্ধি উপকরয়ণর 

সহজলভ্যতা ও সরবরাহ 

বৃদ্ধিকরণ 

২৫ ২.১ অনুকূল পদ্ধরয়বশ 

উপয়র্াগী  গর্ ও ভুট্টার 

দ্ধিডার ও র্ানয় াদ্ধিত 

বীজ উৎপাদন, প্রতযেন, 

সংরিণ এবং দ্ধবতরণ 

২.১.১ উৎপাদ্ধদত দ্ধিডার বীজ সমলষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লি) 

০ - - - - - - - - - 

২.১.২ উৎপাদ্ধদত র্ানয় াদ্ধিত 

বীজ 

সমলষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লি) 

৭ ০.০০০০৫ ০.০০০০৫৫ ০.০০০০৫ ০.০০০০৪৫ ০.০০০০৪ ০.০০০০৩৫ ০.০০০০৩ ০.০০০০৬ ০.০০০০৬ 

২.১.৩ দ্ধবতরণকৃত দ্ধিডার বীজ সমলষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লি) 

০ - - - - - - - - - 

২.১.৪ দ্ধবতরণকৃত র্ানয় াদ্ধিত 

বীজ 

সমলষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লি) 

৭ ০.০০০০৪ ০.০০০০৪২

৩ 

০.০০০০৫ ০.০০০০৪৫ ০.০০০০৪ ০.০০০০৩৫ ০.০০০০৩ ০.০০০০৫ ০.০০০০৫ 

২.২ প্রদ্ধতকূল পদ্ধরয়বশ 

উপয়র্াগী  (লবণািতা, 

খরা, তাপ এবং ক্ষহয়ল 

পড়া সদ্ধহষ্ণু) গর্ ও 

ভুট্টার দ্ধিডার ও 

র্ানয় াদ্ধিত বীজ 

উৎপাদন, প্রতযেন, 

সংরিণ এবং দ্ধবতরণ 

২.২.১ প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল 

জায়তর উৎপাদ্ধদত দ্ধিডার বীজ 
সমলষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লি) 

০ - - - - - - - - - 

২.২.২ প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল 

জায়তর উৎপাদ্ধদত র্ানয় াদ্ধিত 

বীজ 

সমলষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লি) 

৭ ০.০০০০২ ০.০০০০৩ ০.০০০০৩ ০.০০০০২৫ ০.০০০০০২ ০.০০০০১৫ ০.০০০০১ ০.০০০০৩ ০.০০০০৩ 

২.২.৩ প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল 

জায়তর দ্ধবতরণকৃত দ্ধিডার 

বীজ 

সমলষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লি) 

০ - - - - - - - - - 

২.২.৪ প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল 

জায়তর দ্ধবতরণকৃত 

র্ানয় াদ্ধিত বীজ 

সমলষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লি) 

৪ ০.০০০০১৫ ০.০০০০২ ০.০০০০২৫ ০.০০০০২২

৫ 

০.০০০০২ ০.০০০০১৭

৫ 

০.০০০০১৫ ০.০০০০৩ ০.০০০০৩ 

৩। কর্ ম ব্যবস্থাপনাে 

ক্ষপশাদারীয়ের উন্নেন 

২০ ৩.১ কার্ মক্রর্ পরীদ্ধবিণ 

ও মূোেন 

৩.১.১ কর্ মকতমায়দর 

পদ্ধরদশ মনকৃত উন্নেন/ অনুন্নেন 

বায়জয়র্র আওতাে কার্ মক্রর্ 

ক্রমপুলঞ্জভূত সংখ্যা ৫ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬ 

৩.১.২ কর্ মকতমায়দর 

পদ্ধরদশ মনকৃত উন্নেন/ অনুন্নেন 

বায়জয়র্র আওতাে কার্ মক্রর্ 

এর উপর প্রদত্ত সুপাদ্ধরশ 

বাস্তবােন 

সমলষ্ট সংখ্যা ৪ - - ৩     ৪ ৪ 

৩.১.৩ 

র্হাপদ্ধরচালক/পদ্ধরচালক 

পর্ মায়ে কর্তমক উদ্ভাদ্ধবত গয়বিণা 

কার্ মক্রর্/জাত/প্রযুদ্ধি/বীজ 

উৎপাদন কার্ মক্রর্ পদ্ধরদশ মন  

ক্রমপুলঞ্জভূত সংখ্যা ৫ - - ২ ১    ৩ ৩ 

৩.১.৪ 

র্হাপদ্ধরচালক/পদ্ধরচালক 

পর্ মায়ে কর্তমক উদ্ভাদ্ধবত গয়বিণা 

কার্ মক্রর্/জাত/প্রযুদ্ধি/বীজ 

সমলষ্ট সংখ্যা ৩ - - ১       
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কর্ মসম্পাদয়নর ক্ষিত্র র্ান 

 

কার্ মক্রর্ কর্ ম সম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধলত একক 

 

কর্ ম সম্পাদন 

সূচয়কর র্ান 

 

প্রকৃত অজমন লিযর্াত্রা/দ্ধনণ মােক ২০২১-২২ প্রয়িপণ প্রয়িপণ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* অসাধারণ অদ্ধত উত্তর্ উত্তর্ চলদ্ধত চলদ্ধত 

র্ায়নর দ্ধনয়ে 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

উৎপাদন কার্ মক্রর্ পদ্ধরদশ মন 

সুপাদ্ধরশ বাস্তবােন 

৩.২ র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা 

৩.২.১ প্রদ্ধশদ্ধিত জনবল সমলষ্ট সংখ্যা ৩  ৭ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০ 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর কক্ষ্ত্র 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন 

কজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার 

কম িপলরকল্পনা বাস্তবায়ন 
 সমলষ্ট  ১০          

২) ই-গিদণ িন্স/ উদ্ভাবন 

কম িপলরকল্পনা বাস্তবায়ন 
 সমলষ্ট  ১০          

৩) তথ্য অলধকার 

কম িপলরকল্পনা 

বাস্তবায়ন; 

 সমলষ্ট  ৩          

৪) অলিদর্াগ প্রলতকার 

কম িপলরকল্পনা 

বাস্তবায়ন; 

 সমলষ্ট  ৪          

৫) কসবা প্রোন প্রলতশ্রুলত 

কম িপলরকল্পনা বাস্তবায়ন 
 সমলষ্ট  ৩          

 

 

* ২০২০-২১ অথ ি-বছদরর সামলয়ক অজিন  



qtfr, T?f ffis Tft6f, qwfus 6wr, <l(Effi{ aH e VEt qmq"lf EIFEE$D, 'flqel<,
<T(Effi{ atq e W'f 'ncq"tl ?qfrEUE eK m qftE1-s r-<R eQ cq, qQ EB6e <l{e
Tqrsq q6H {o? elrfrl

qtfr Tqpfffi{, <t(Effi-.[ alq \e Vil qrm"m effiEBE eK dBfrR Rcqr< d{lq?<wtfr-r

sffi[, qfsft-{ 6FT[, <t(Efm{ a|-lt rg VEt 'tc<q"lf ffiFEE, "ffir"I{ eK Grsb qft-q1-{

T-{R 61, q? yfure <ffs r-qlT-{ qE16{ aqgffil3 re61tf,igt $qf{ T3l-itl

qlffis:

ffiffiiffi$ts-q N)oYll^t->
Tcli?ffitfrr rfs6l, qt-sft-+, (<t{r,

<t(Erfi{ elq e VEt 'tmr"n ?qffiEEb,
rffirI{

:q-qtEfrErfls

<t(Elfi.t alq \e vEt rtr-+q"lr tqffiEBt

ErR{

ZL\s\=-u2->
g[Rcf

V
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সাংদর্াজনী-১ 

 

 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

 
লবডলিউএমআরআই বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট 

(Bangladesh wheat and Maize Research Institute) 
লডএই কৃলষ সম্প্রসারণ অলধেপ্তর 

(Department of Agricultural Extension) 
লবএলডলস বাাংলাদেশ কৃলষ উন্নয়ন কদপ িাদরশন  

(Bangladesh Agricultural Developmet Corporation) 
লবএআরলস বাাংলাদেশ কৃলষ গদবষণা কাউলন্সল  

(Bangladesh Agricultural Research Council) 
এসলসএ বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী  

(Seed Certification Agency) 
এনলজও কবসরকালর সাংস্থা 

(Non-Government Organization) 
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সাংদর্াজনী-২  

কম িসম্পােন সূচদকর পলরমাপ পদ্ধলত 

 

ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুলবিাগ, অলধশাখা, শাখা লক্ষ্মাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

১. অনুকূল পদ্ধরয়বশ উপয়র্াগী 

দ্ধবদ্ধভ্ন্ন ফসয়লর উচ্চফলনশীল 

জাত উদ্ভাবন 

লনবলিত জাত লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চললক ককদন্দ্রর ভুট্টা প্রজনন 

লবিাগ। 

জাতীয় বীজ কবাড ি এর সিার কার্ িলববরণী। 

  উদ্ভালবত প্রযুলি (জাত সম্পদ্ধকমত) লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চললক ককদন্দ্রর ভুট্টা প্রজনন 

লবিাগ। 

উদ্ভালবত জাত সম্পকীত ও জাত বলহভূ িত প্রযুলির র্াচাই-বাছাই 

কলমটির সিার কার্ িলববরণী।  

২. প্রদ্ধতকূল পদ্ধরয়বশ উপয়র্াগী  

(তাপ সদ্ধহষ্ণু) গয়র্র 

উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুদ্ধি 

উদ্ভাবন 

অবমুি জাত লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চললক ককদন্দ্রর গম প্রজনন 

লবিাগ। 

জাতীয় বীজ কবাড ি এর সিার কার্ িলববরণী। 

লাইন উন্নয়ন লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চললক ককদন্দ্রর গম ও ভুট্টা 

প্রজনন লবিাগ। 

উদ্ভালবত জাত সম্পকীত ও জাত বলহভূ িত প্রযুলির র্াচাই-বাছাই 

কলমটির সিার কার্ িলববরণী। 

উদ্ভালবত প্রযুলি (জাত সম্পদ্ধকমত) লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চললক ককদন্দ্রর গম প্রজনন 

লবিাগ। 

উদ্ভালবত জাত সম্পকীত ও জাত বলহভূ িত প্রযুলির র্াচাই-বাছাই 

কলমটির সিার কার্ িলববরণী। 

অনুকূল পদ্ধরয়বশ উপয়র্াগী উদ্ভাদ্ধবত 

অন্যান্য প্রযুদ্ধি 

লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চললক ককদন্দ্রর কৃলষতত্ত্ব, উলদ্ভে 

করাগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব ও কৃলষ প্রদকৌশল লবিাগ। 

উদ্ভালবত জাত সম্পকীত ও জাত বলহভূ িত প্রযুলির র্াচাই-বাছাই 

কলমটির সিার কার্ িলববরণী। 

৩. উদ্ভাদ্ধবত জাত এবং প্রযুদ্ধির 

সম্প্রসারণ 

প্রলশলক্ষ্ত কৃষক/কৃষাণী লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। প্রলশক্ষ্ণ প্রাপ্ত কৃষক/ব্যলির স্বাক্ষ্লরত হালজরা লসট ও 

প্রলশক্ষ্দণর লচঠি। 

প্রলশলক্ষ্ত সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমী লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। প্রলশক্ষ্ণ প্রাপ্ত সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমী স্বাক্ষ্লরত হালজরা লসট 

ও প্রলশক্ষ্দণর লচঠি। 

স্থালপত প্রেশ িনী লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। প্রেশ িনী কৃষদকর তাললকা, প্রেশ িনীর লচঠি ও প্রেশ িনীর ছলব। 

গম/ভুট্টার প্রযুলি সাংলিষ্ট আদয়ালজত 

কসলমনার/ওয়াকিশপ 

লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। কসলমনার/ওয়াকিশপ এর লচঠি, হালজরা লসট, করদপাটিস ি লরদপাট ি, 

ছলব।  

মাঠ লেবস/রয্ালল লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। মাঠ লেবস/রয্াললদত উপলস্থত কৃষক/ব্যলির হালজরা লসট, লচঠি 

ও ছলব।  
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ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুলবিাগ, অলধশাখা, শাখা লক্ষ্মাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

কৃদ্ধি সম্প্রসারণ অদ্ধধদির ও দ্ধবএদ্ধডদ্ধস এর 

দ্ধনকর্ হস্তান্তদ্ধরত জাত 

প্রদ্ধশিণ দ্ধবভ্াগসহ অন্যান্য সংদ্ধিষ্ট দ্ধবভ্াগ এবং সকল আঞ্চদ্ধলক কার্ মালেসহ 

চলর্ান প্রকল্পসমূহ। 

কৃদ্ধি সম্প্রসারণ অদ্ধধদির ও দ্ধবএদ্ধডদ্ধস এর দ্ধনকর্ জাতওোরী 

বীজ দ্ধবতরয়ণর তাদ্ধলকা। 

কৃদ্ধি সম্প্রসারণ অদ্ধধদিয়রর দ্ধনকর্ 

হস্তান্তদ্ধরত উৎপাদন প্রযুদ্ধি 

প্রদ্ধশিণ দ্ধবভ্াগসহ অন্যান্য সংদ্ধিষ্ট দ্ধবভ্াগ এবং সকল আঞ্চদ্ধলক কার্ মালেসহ 

চলর্ান প্রকল্পসমূহ। 

কৃদ্ধি সম্প্রসারণ অদ্ধধদির এর দ্ধনকর্ জায়তর উৎপাদন প্রযুদ্ধি 

দ্ধবতরয়ণর দ্ধলফয়লর্। 

বাদ্ধি মক গয়বিণা দ্ধরয়পার্ ম লবডলিউএমআরআই এর গদবষণা উইাং ও সম্পােনা শাখা। বালষ িক গদবষণ প্রলতদবেন এর কিারদপজ ফদটাকলপ। 

প্রকাশনার সংখ্যা লবডলিউএমআরআই এর গদবষণা উইাং ও সম্পােনা শাখা। প্রকাশনার ফদটাকলপ। 

কয়রানা (য়কাদ্ধভ্ড-১৯) ক্ষর্াকায়বলাে 

কৃিকয়দর র্ায়ে দ্ধবনামূয়ে গর্/ভুট্টার 

বীজ দ্ধবতরণ 

লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। বীজ লবতরদণর ছলব ও কৃষদকর স্বাক্ষ্লরত তাললকা। 

উয়দ্যািায়দর সায়ে স্বািদ্ধরত সর্য়োতা 

স্মারক 

লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। স্বাক্ষ্লরত সমদ াতা স্মারদকর ফদটাকলপ ও ছলব। 

অপ্রচললত প্রলতকূল এলাকায় গদমর 

প্রেশ িনী স্থাপন 

লবডলিউএমআরআই এর চলমান প্রকল্পসমূহ। প্রেশ িনী কৃষদকর তাললকা, প্রেশ িনীর লচঠি ও প্রেশ িনীর ছলব। 

কৃদ্ধি দ্ধবিয়ে ই-তথ্য ক্ষসবা 

প্রদান 

সুলবধাদিাগী ব্যালি/কৃষক আইদ্ধসটি দ্ধবভ্াগ । ওদয়বসাইদটর উদ্ভালবত জাত/প্রযুলির কসবাবক্স লিলজটদরর 

সাংখ্যার লিন শট ি 

গর্ ও ভুট্টার জাত ও প্রযুদ্ধি 

সম্প্রসারয়ণর জন্য প্রচারণা  

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবাদ্ধি মদ্ধক উদর্াপন উপলয়ি 

উৎসগ মকৃত মুদ্ধিত ক্ষপাস্টার/ 

বুকয়লর্/ফযাক্টদ্ধশর্/দ্ধলফয়লর্/ দ্ধবজ্ঞদ্ধি 

প্রকাশ 

সংদ্ধিষ্ট দ্ধবভ্াগ এবং সকল আঞ্চদ্ধলক কার্ মালেসহ চলর্ান প্রকল্পসমূহ। প্রকাশনায় উলিলখত মুদ্রন কলপর সাংখ্যা ফদটাকলপ 

৪. অনুকূল পদ্ধরয়বশ উপয়র্াগী  

গর্ ও ভুট্টার দ্ধিডার ও 

র্ানয় াদ্ধিত বীজ উৎপাদন, 

প্রতযেন,সংরিণ এবং 

দ্ধবতরণ 

উৎপালেত লিডার বীজ লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং লবলিন্ন আঞ্চললক ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। উৎপালেত লিডার বীদজর স্বাক্ষ্লরত তাললকা, িক বলহ। 

লবতরণকৃত লিডার বীজ লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং লবলিন্ন আঞ্চললক ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। লবতরণকৃত লিডার বীদজর তাললকা, লবতরণ বলহ। 

উৎপালেত মানদ ালষত/হাইলিড বীজ লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং লবলিন্ন আঞ্চললক ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। উৎপালেত মানদ ালষত বীদজর স্বাক্ষ্লরত তাললকা, িক বলহ। 

লবতরণকৃত মানদ ালষত/হাইলিড বীজ লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং লবলিন্ন আঞ্চললক ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। লবতরণকৃত মানদ ালষত বীদজর তাললকা, লবতরণ বলহ। 
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ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুলবিাগ, অলধশাখা, শাখা লক্ষ্মাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

প্রদ্ধতকূল পদ্ধরয়বশ উপয়র্াগী  

(লবণািতা, খরা, তাপ এবং 

জলর্গ্নতা সদ্ধহষ্ণু) গর্ ও 

ভুট্টার দ্ধিডার ও র্ানয় াদ্ধিত 

বীজ উৎপাদন, প্রতযেন, 

সংরিণ এবং দ্ধবতরণ 

প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল জায়তর উৎপাদ্ধদত 

বীজ 

লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং লবলিন্ন আঞ্চললক ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। উৎপালেত বীদজর স্বাক্ষ্লরত তাললকা, িক বলহ। 

প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল জায়তর দ্ধবতরণকৃত 

বীজ 

 

লবডলিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং লবলিন্ন আঞ্চললক ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। লবতরণকৃত বীদজর বীদজর তাললকা, লবতরণ বলহ। 

কার্ মক্রর্ পরীদ্ধবিণ ও 

মূোেন 

কর্ মকতমায়দর পদ্ধরদশ মনকৃত উন্নেন/ 

অনুন্নেন বায়জয়র্র আওতাে কার্ মক্রর্ 

লবডলিউএমআরআই এর প্রধান ও আঞ্চললক কার্ িালদয়র লবজ্ঞানী ও কম িকতিাগণ।  সুপালরশসহ পলরেশ িন প্রলতদবেন। 

কর্ মকতমায়দর পদ্ধরদশ মনকৃত উন্নেন/ 

অনুন্নেন বায়জয়র্র আওতাে কার্ মক্রর্ এর 

উপর প্রদত্ত সুপাদ্ধরশ বাস্তবােন 

লবডলিউএমআরআই এর প্রধান ও আঞ্চললক কার্ িালদয়র লবজ্ঞানী ও কম িকতিাগণ। পলরেশ িদনর সুপালরশ বাস্তবায়ন প্রলতদবেন। 

 র্হাপদ্ধরচালক/পদ্ধরচালক পর্ মায়ে কর্তমক 

উদ্ভাদ্ধবত গয়বিণা 

কার্ মক্রর্/জাত/প্রযুদ্ধি/বীজ উৎপাদন 

কার্ মক্রর্ পদ্ধরদশ মন  

লবডলিউএমআরআই এর মহাপলরচালক/পলরচালকগণ। সুপালরশসহ পলরেশ িন প্রলতদবেন। 

র্হাপদ্ধরচালক/পদ্ধরচালক পর্ মায়ে কর্তমক 

উদ্ভাদ্ধবত গয়বিণা 

কার্ মক্রর্/জাত/প্রযুদ্ধি/বীজ উৎপাদন 

কার্ মক্রর্ পদ্ধরদশ মন সুপাদ্ধরশ বাস্তবােন 

লবডলিউএমআরআই এর মহাপলরচালক/পলরচালকগণ। পলরেশ িদনর সুপালরশ বাস্তবায়ন প্রলতদবেন। 

র্ানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রদ্ধশদ্ধিত জনবল প্রদ্ধশিণ দ্ধবভ্াগসহ অন্যান্য সংদ্ধিষ্ট দ্ধবভ্াগ এবং সকল আঞ্চদ্ধলক কার্ মালেসহ 

চলর্ান প্রকল্পসমূহ। 

প্রলশক্ষ্দণর কনাটিশ, হালজরা লসট। 

চতৃর্ থ শিল্প শিপ্লি এর চযলেঞ্জ  োকবাবলেিঞব  

একআইএস সম্পলোথ প্রশিশিত 

াক থাতথব/াক থচবরী 

প্রদ্ধশিণ ও ক্ষর্াগায়র্াগ দ্ধবভ্াগ। প্রলশক্ষ্দণর কনাটিশ, হালজরা লসট। 

পয়দান্নদ্ধত প্রশাসন লবিাগ প্রশাসন লবিাগ কথদক জারীকৃত লচঠি। 

প্রদানকৃত উচ্চ দ্ধশিার 

র্য়নানেন/দ্ধনষ্পদ্ধত্তকৃত 

প্রদ্ধশিণ ও ক্ষর্াগায়র্াগ দ্ধবভ্াগ। কৃলষ মন্ত্রণালয় কথদক প্রাপ্ত র্য়নানেন/দ্ধনষ্পদ্ধত্তকৃত দ্ধচঠি। 
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সাংদর্াজনী ৩  

 অন্য অলফদসর সদে সাংলিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক কর্ সকল অলফদসর সাদথ সাংলিষ্ট সাংলিষ্ট অলফদসর সাদথ কার্ িক্রম সমন্বদয়র ককৌশল 

উচ্চফলনশীল জাত ছাড়করণ দ্ধনবদ্ধিত জাত বাাংলাদেশ কৃলষ গদবষণা কাউলন্সল জাত অনুদমােন প্রলক্রয়াকরণ 

অবমুি জাত বাাংলাদেশ কৃলষ গদবষণা কাউলন্সল, বীজ 

প্রতযয়ন এদজলন্স 

জাত অনুদমােন প্রলক্রয়াকরণ 

লিডার বীজ প্রতযয়ন বীজ প্রতযয়ন এদজলন্স বীজ প্রতযয়ন 

কৃলষ প্রযুলি সম্প্রসারণ প্রলশলক্ষ্ত ব্যলি/কৃষক কৃলষ সম্প্রসারণ অলধেপ্তর কৃলষ সম্প্রসারণ অলধেপ্তর কর্দহতু কৃষকদের সাদথ সরাসলর কাজ কদর লবধায় 

প্রলশক্ষ্দণর জন্য চাষী লনব িাচদন সহায়তা প্রোন করদত পাদর 

 প্রলশলক্ষ্ত সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমী কৃলষ সম্প্রসারণ অলধেপ্তর কৃলষ সম্প্রসারণ অলধেপ্তদরর কম িকতিারা কর্দহতু কৃষকদের লনকট উদ্ভালবত কৃলষ 

প্রযুলি এবাং উন্নতজাত সম্প্রসারদণ সরাসলর কাজ কদর থাদক, কসদহতু 

সম্প্রসারণ কম িকতিাদের প্রলশক্ষ্দণ প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক কম িকতিা মদনানয়ন 

প্রোন করদত পাদর 

গর্ ও ভুট্টার দ্ধিডার বীজ 

উৎপাদন এবং দ্ধবতরণ 

লবতরণকৃত লিডার বীজ বাাংলাদেশ কৃলষ উন্নয়ন কদপ িাদরশন সরকারী বীজ উৎপােন ও লবতরণ প্রলতষ্ঠান লহসাদব লবডলিউএমআরআই হদত 

প্রদয়াজনীয় পলরমাণ লিডার বীজ সাংগ্রহ কদর উি লিডার বীজ হদত লিলত্ত বীজ 

এবাং প্রতযালয়ত বীজ উৎপােন কদর কৃষক পর্ িাদয় লবতরণ 

 


