
২০১৬ সালের বাৎসররক কর্ মপররকল্পনা 

 

ক্ররর্ক 

নং 

রবষয়/ক্ষেত্র প্রস্তারবত রবষয় 

(গৃহীতব্য কালের নার্) 

বাস্তবায়ন কাে দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা 

প্রতযরিত ফোফে 

(কােটি সম্পন্ন হলে 

গুণগত বা পররর্াণগত রক 

পররবতমন আসলব) 

পররর্াপ 

(প্রতযরিত ফোফে 

ততরী হলয়লে রক না তা 

পররর্ালপর র্ানদন্ড) 

শুরুর 

তাররখ 

সর্ারপ্তর 

তাররখ 

১. প্রযুরি 

সম্প্রসারণ 

রিরন োতীয় ফসে (ইক্ষু, 

তাে, ক্ষখজুর, ক্ষগােপাতা 

ও সুগাররবট ) উৎপাদন 

কারী কৃষকলদর তারেকা 

প্রস্তুতকরণ ডাটালবে 

ততরী। 

০১ 

র্াি ম 

২০১৬ 

৩১ ক্ষর্ 

২০১৬ 

প্ররিেণ ও 

প্রযুরি হস্তান্তর 

রবভাগ এবং 

অনফার্ ম 

গলবষণা 

রবভালগর 

রবজ্ঞানী ও 

ক্ষফাকাে পলয়ন্ট 

রবএসআরআই 

উদ্ভারবত প্রযুরিসমূহ 

কৃষকলদর র্ালে 

রবস্তার সহে ও দ্রুত  

হলব। 

ফেন বৃরি পাওয়া ও 

আরথ মক ভালব কৃষক 

ক্ষবিী োভবান হওয়া 

রিরনযুি সকে ফসে 

উৎপাদন উপল াগী  

এোকার কৃষক ও 

অন্যান্ন প্ররতষ্ঠালন 

(রবএসএরফইরস রডএই, 

এনরেও) কর্ মরত  

সম্প্রসারণ কর্ীলদর ই-

ক্ষর্ইে ও ক্ষর্াবাইে নম্বর 

যুি তারেকা প্রস্তুতকরণ 

এবং সর্য়র্ত তালদরলক 

নতুন প্রযুরি সম্পলকম 

অবরহতকরণ। 

০১ 

জুন 

২০১৬ 

৩০ 

অলটা. 

২০১৬ 

প্ররিেণ ও 

প্রযুরি হস্তান্তর 

রবভালগর 

রবজ্ঞানীবৃন্দ। 

 

রিরন োতীয় ফসে 

উৎপাদন কোলকৌিে 

দ্রুত এবং খুব সহলে 

কৃষক োনলত 

পারলব। 

ফেন  বৃরি পালব 

ক্ষসই সালথ রিরন বা 

গুলের পররর্াণ বৃরি 

পালব 

২. দাপ্তররক 

অভযন্তরীন 

কর্ মপরক্রয়ার 

উন্নয়ন 

অভযন্তরীন ই-ক্ষসবা এবং 

ই-ফাইরেং কা মক্রর্ 

রনরিত করণ 

০১ 

জুোই 

৩১ 

রডলসম্বর 

আইরসটি 

ক্ষফাকাে পলয়ন্ট 

দাপ্তররক আলদি, 

রবজ্ঞরপ্ত ইতযারদ দ্রুত 

রবতরণ। 

রিঠিপত্র রবতরলণ 

রডরেটাে স্মারক নং 

এর ব্যাবহার 

রবএসআরআই এর সকে 

আঞ্চরেক ও উপলকন্দ্র 

সমূলহ ব্রডব্যান্ড 

ইন্টারলনট োইন সংল াগ 

স্থাপন 

০১ 

র্াি ম 

২০১৬ 

০১ জুন 

২০১৬ 

আইরসটি ক্ষসলের 

সদস্য 

ইন্টারলনট, ই-ক্ষর্ইে, 

ওলয়ব ব্যাবহার 

সহেীকরলণর 

র্াধ্যলর্ গলবষণা 

কর্ মকালন্ডর উন্নয়ন  

গলবষণা ও দাপ্তররক 

কর্ মকান্ড দ্রুততার 

সালথ সম্পাদন 

 প্রধান ক্ষকলন্দ্রর সালথ 

সকে আঞ্চরেক ও 

উপলকন্দ্র সমূলহ 

আন্তঃকালনকটিরভটির 

ব্যাবস্থাকরণ। 

 

০১ 

র্াি ম 

২০১৬ 

০১ জুন 

২০১৬ 

আইরসটি ক্ষসলের 

সদস্য 

ই-ক্ষসবা, ই-ফাইে 

ইতযারদ ব্যাবহার 

সহেীকরলণর 

র্াধ্যলর্ প্রধান 

ক্ষকলন্দ্রর সালথ 

সাব মেরণক 

ক্ষ াগাল াগ রো 

গলবষণা ও দাপ্তররক 

কর্ মকান্ড দ্রুততার 

সালথ সম্পাদন 

 কর্ মকতমা-কর্ মিারীলদর 

করম্পউটার এর সহে 

ব্যাবহার, ইন্টারলনট এর 

কা মকরী  ব্যাবহার, 

ইউরনলকাড এর র্াধ্যলর্ 

রেখন ইতযরদ রবষলয় 

প্ররিেণ প্রদান 

 

০১ 

এরপ্রে 

২০১৬ 

০১ 

ক্ষসলে. 

২০১৬   

 

প্ররিেণ ও 

প্রযুরি হস্তান্তর 

রবভালগর 

রবজ্ঞানীবৃন্দ 

এবং আইরসটি 

ক্ষসলের কর্ মকতমা 

 

ই-ক্ষসবা, ই-ফাইে , 

ক্ষসাস্যাে রর্রডয়ার 

কা মকরী ব্যাবহার 

রনরিতকরণ  

দাপ্তররক সকে 

ক্ষনাট, দপ্তরালদি 

ররলপাট ম, োন মাে, 

পাবরেলকিন 

ইতযারদ প্রকালি 

ইউরনলকালডর 

ব্যাবহার 



৩. নাগররক 

ক্ষসবা 

সহেীকরণ 

ক্ষহল্প-ক্ষডস্ক ততরীর 

র্াধ্যলর্ ক্ষসবা প্রদান 

০১ 

জুোই 

২০১৬ 

৩১ 

রডলসম্বর 

২০১৬   

 

প্রিাসন রবভাগ 

ও আইরসটি 

ক্ষসলের কর্ মকতমা 

রবএসআরআই 

উদ্ভারবত প্রযুরি, 

ফসলের নতুন োত 

প্রারপ্ত, দাপ্তররক ক্ষ  

ক্ষকান রবষলয় 

প্রলয়ােনীয় তথ্য 

সমূহ সহলে ও কর্ 

সর্লয়  প্রারপ্ত  

দপ্তলরর সকে 

কর্ মকান্ড সম্পাদন 

দ্রুত হলব, েনগলণর 

ক্ষভাগারন্ত োঘব হলব। 

রবএসআরআই প্রযুরি 

ভান্ডার উদ্ভাবন 

০১ 

এরপ্রে 

২০১৬ 

৩১ 

রডলসম্বর 

২০১৬ 

ক্ষফাকাে পলয়ন্ট 

ও আইরসটি 

ক্ষসে এর সদস্য 

রবএসআরআই প্রযুরি 

সমূহ, রিরন োতীয় 

সকে ফসলের 

উৎপাদন ক্ষকৌিে 

ক্ষর্াবাইলে ইন্টারলনট 

সংল াগ োোই 

পাওয়া  ালব। 

ফেন বােলব, 

রিরন/গুে ক্ষবিী হলব, 

অরফলস কৃষকলদর 

 াতায়াত কর্লব 

৪. প্রযুরি 

উদ্ভাবন 

রবএসআরআইএর ১১টি 

রবভালগ রিরন োতীয় 

ফসলের িাষাবাদ 

কোলকৌিে, ক্ষপাষ্ট 

হারলভস্ট  প্রযুরি  

ইতযারদ সহে, সুন্দর ও 

ক্ষদলির সারব মক কল্যালন 

এই ফসলের আরও 

গুরুত্বপূণ ম অবদান রাখার 

র্ত প্রযুরি আরবস্কার। 

০১ 

র্াি ম 

২০১৫ 

৩১ 

রডলসম্বর 

২০১৫ 

সংরিষ্ট 

রবভালগর 

রবজ্ঞানীবৃন্দ 

রিরন োতী  ফসলের  

িাষাবালদর ক্ষেত্র বৃরি 

পালব। ফসলের ফেন 

ও গুণগত র্ান 

বােলব। 

ফেন বােলব, ক্ষদলি 

রিরন ও গুলের 

িারহদা পূরলণর হার 

বােলব 

 

২০১৫ সালের কর্ মপররকল্পনার বাৎসররক  প্ররতলবদন 

 

ক্ররর্ক 

নং 

রবষয়/ক্ষেত্র প্রস্তারবত রবষয় 

(গৃহীতব্য কালের 

নার্) 

বাস্তবায়ন কাে দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা 

প্রতযরিত ফোফে (কােটি 

সম্পন্ন হলে গুণগত বা 

পররর্াণগত রক পররবতমন 

আসলব) 

পররর্াপ 

(প্রতযরিত 

ফোফে ততরী 

হলয়লে রক না 

তা পররর্ালপর 

র্ানদন্ড) 

বাস্তবায়ন 

অবস্থা 

(হযাঁ/না শুরুর 

তাররখ 

সর্ারপ্ত

র 

তাররখ 

১. প্রযুরি 

সম্প্রসারণ 

রবএসআরআই 

উদ্ভারবত ইক্ষু 

প্রযুরির রববরণী 

সম্বরেত “ইক্ষু 

প্রযুরির হযান্ড 

বুক” এর ই-বুক  

ততরী ।  

 

১ 

জুোই  

২০১৫ 

১ 

আগষ্ট 

২০১৫ 

ড. সর্রেৎ 

কুর্ার পাে, 

প্রকল্প পররিােক 

ও ক্ষফাকাে 

পলয়ন্ট। 

ক্ষর্া. মুরনর 

ক্ষহালসন, উর্ধ্মতন 

তবজ্ঞারনক 

কর্ মকতমা ও 

সদস্য, আইরসটি 

ক্ষসে 

রবএসআরআই এর 

ওলয়বসাইট 

(www.bsri.gov.bd) 

এ প্ররতলবদন ও প্রকািনা 

নার্ক ক্ষসবাবলে ক্ষদয়া 

আলে  া হলত 

প্রযুরিসমূহ কৃষকলদর 

র্ালে রবস্তার সহে ও 

দ্রুত  হলব। 

ইক্ষু 

উৎপাদনকারী 

সহ অন্যান্ন 

সংস্থা 

প্রযুরির তথ্য 

সমূহ সহলে 

অনোইলন 

ক্ষপলয় অরধক 

উপকৃত হলে 

হযাঁ 

গলবষণা প মালয় 

সুগারবীট 

িাষাবালদর 

অগ্রগরত সমূলহর 

প্ররতলবদন ই-বুক 

আকালর ততরী  

১ 

ক্ষসলেঃ  

২০১৫ 

২০ 

ক্ষসলেঃ 

২০১৫ 

ক্ষর্া. মুরনর 

ক্ষহালসন, উর্ধ্মতন 

তবজ্ঞারনক 

কর্ মকতমা ও 

সদস্য, আইরসটি 

ক্ষসে 

ওলয়বসাইট  এ 

প্ররতলবদন ও প্রকািনা 

নার্ক ক্ষসবাবলে 

রেফলেট ও বুকলেট 

ক্ষর্ন্যযলত ক্ষদয়া আলে। া 

হলত প্রযুরিসমূহ 

কৃষকলদর র্ালে রবস্তার 

ইক্ষু 

উৎপাদনকারী 

সহ অন্যান্ন 

সংস্থা 

প্রযুরির তথ্য 

সমূহ সহলে 

অনোইলন 

হযাঁ 

http://www.bsri.gov.bd/


সহে ও দ্রুত  হলব। ক্ষপলয় অরধক 

উপকৃত হলে 

২. নাগররক ক্ষসবা 

সহেীকরণ 

আলখর ক্ষরাগ ও 

ক্ষপাকার্াকলের 

আক্রর্ণ হলত 

দর্ন মূেক 

ব্যাবস্থাপনার 

পৃথক কযালেন্ডার 

ততরী করা 

হলয়লে 

০১ 

অলটা.

২০১৫ 

০১ 

নলভ. 

২০১৫ 

কীটতত্ত্ব ও 

ক্ষরাগতত্ত্ব 

রবভালগর 

কর্ মকতমাবৃন্দ 

আখ ক্ষরাপন ক্ষথলক শুরু 

কলর কতমন প মন্ত ক্ষরাগ 

ও ক্ষপাকার্াকলের 

আক্রর্ণ হলত রোর 

েন্য কখন রক রক 

করলত হলব তা সহলেই 

পােন করা  ালে।  

আলখর 

উৎপাদন বৃরি 

ক্ষপলয়লে, 

ক্ষরাগ ও 

ক্ষপাকামুি 

আলখর প্ললটর 

সংখ্যা 

ক্ষবলেলে 

হয ঁ

৩. ফসলের নতুন 

োত উদ্ভাবন 

পরক্রয়া 

বীে প্রতযায়ন 

এলেরির 

সদস্যলদর 

উপরস্থলত  

I-157-07 

আলখর ক্ষলানটির 

র্াঠ মূল্যায়ন 

করা হলয়লে 

১০ 

অলটা. 

২০১৫ 

৩১ 

রডলস. 

২০১৫ 

প্রেনন 

রবভালগর 

কর্ মকতমাবৃন্দ 

োতীয় বীে ক্ষবালড মর 

িারহদা অনূ ায়ী চূোন্ত 

রনব মারিত ক্ষলালনর র্াঠ 

মূল্যায়ন সম্পন্ন কলর তা 

োত রহসালব অবমুি 

করার েন্য ক্ষটকরনকযাে 

করর্টিলত উপস্থাপন  

বন্যা,খরা, 

েোবিতা 

সরহষ্ণু ক্ষরাগ-

ক্ষপাকামুি 

আলখর নতুন 

আরও একটি 

োত 

িাষাবাদ 

হযাঁ 

৪. দাপ্তররক 

অভযন্তরীন 

কর্ মপরক্রয়ার 

উন্নয়ন 

রবএসআরআই 

এর ৭০ েন 

রবজ্ঞানী-কর্ মকতমা 

এবং ৮০ েন 

কর্ মিারীলদর 

করম্পউটার এর 

ব্যাবহার ও ই-

গভালন মনস এর 

উপর প্রাথরর্ক 

ধারণা মূেক 

০১রদন ক্ষর্য়াদী  

প্ররিেণ প্রদান 

১৫ 

এরপ্রে 

২০১৫ 

২২ ক্ষর্ 

২০১৫ 

প্ররিেণ 

রবভালগর 

কর্ মকতমাবৃন্দ 

দাপ্তররক রবরভন্ন 

কর্ মকালন্ড করম্পউটার 

ব্যাবহার কলর কর্ 

সর্লয় গলবষণা ররলপাট ম 

ততরী ,উপস্থাপন , নরথ 

রেখা ইতযারদ সম্পন্ন 

করা। 

গলবষণা 

সম্প্রসারণ ও 

প মালোিনা 

সভায় 

গলবষণা েব্ধ 

ফোফে 

প্ররতলবদন 

উপস্থাপন , 

প্রিাসরনক 

ক্ষনাট  

দপ্তরালদি, 

রবজ্ঞরপ্ত ততরী 

হযাঁ 

 


