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উপক্রর্র্ণকা (Preamble) 

 

সরকারী েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রার্তষ্ঠার্চক েক্ষতা বৃর্দ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবর্ের্হ সজারোর করা, সুশাসচ 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার র্চর্িতকরদণর র্াধ্যদর্ রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দচর 

লদক্ষে- 

 

প্রধান বৈজ্ঞাননক কর্ মকর্মা, মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা ব্যাৈস্থাপনা ককন্দ্র, 

মৃনিকা সম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট,ৈান্দরৈান। 

এবাং 

পনরচালক,মৃনিকা সম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট,ঢাকা এর র্ধ্যে স্বাক্ষরনর্ 

এর র্দধ্য ২০১৯ সাদলর ........ র্াদসর ....... তার্রদে এই বার্ষ িক কর্ িসম্পােচ ক্র্ি স্বাক্ষর্রত হল। 

 

এই ক্র্িদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ র্চম্নর্লর্েত র্বষয়সমূদহ সম্মত হদলচ: 
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মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা ব্যাৈস্থাপনা ককন্দ্র,মৃনিকা সম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট,ৈান্দরৈান এর কর্ িসম্পােদচর 

সার্ব িক র্িত্র 

(Overview of the Performance of Soil Conservation & Watershed Management Center,Soil Resource Development 

Institute, Bandarban) 
 
 

সাম্প্রর্তক অজিচ, িোদলঞ্জ এবাং ির্বষ্যৎ পর্রকল্পচা: 

সাম্প্রর্তক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধাচ অজিচসমূহ 

     পৃনিৈীর নৈনভন্ন ক্ষনয়ষু পাৈ মর্য  এলাকার ন্যায় আর্াধ্যদর পাৈ মর্য অঞ্চল ও ভূনর্ক্ষয়,ভূনর্ ধ্বধ্যস অনৈরর্ উৎপাদনশীলর্া হারাধ্যে। অপনরকনির্ 

চাষাৈাদ ও পাহাধ্যের ঢাল ব্যৈস্থাপনা,ব্যপক ও নননৈ মচাধ্যর বৃক্ষ ননধন,অপনরকনির্  অৈকাঠাধ্যর্া ননর্ মান ইর্যানদ এ প্রনিয়াধ্যক ত্বরাননত্ব করধ্যে।এ 

প্রনর্ষ্ঠানটি একটি গধ্যৈষণাধর্ী  প্রনর্ষ্ঠান। পাহােী ঢাধ্যল চাষাৈাদ পদ্ধনর্,ভূনর্ক্ষয় ননয়ন্ত্রন,র্াটির স্বাস্থয উন্নয়ন পাৈ মর্য এলাকার দীর্ ম কর্য়াধ্যদ 

উৎপাদনশীলর্া ৈিায় রাখধ্যর্ এ প্রনর্ষ্ঠানটি নৈনভন্ন গধ্যৈষণা কার্ মির্ এৈং কৃষধ্যকর পাহাে প্রদশ মনী  স্থাপধ্যনর র্ােধ্যর্ সম্প্রসারণ মূলক কাি 

কধ্যর র্াধ্যে।পাহােী ঢাধ্যল গর্ানুগনর্ক পদ্ধনর্ধ্যর্ (স্লাস এন্ড ৈ মান) জুর্ চাধ্যষ ভূনর্ ক্ষধ্যয়র পনরর্াণ কৈধ্যে র্ায়। এ ভূনর্ক্ষয় ননয়ন্ত্রধ্যন রাখার িন্য  

স্লাস এন্ড  ৈাধ্যন মর পনরৈকর্ম কহিসহ স্লাস এন্ড র্ালচ নৈষয়ক একটি গধ্যৈষণা কমার্ির্ কশষ করা হধ্যয়ধ্যে।  গানল ননয়ন্ত্রধ্যনর িন্য গধ্যৈষণা এলাকার 

১ (এক) টি এৈং কৃষধ্যকর পাহােী ঢাধ্যল ৪ (চার) টি সাধারণ গ্যানৈয়ান স্থাপন কধ্যর ধ্বস প্রনর্ধ্যরাধ করা হধ্যয়ধ্যে।  কৃষধ্যকর ধ্বধ্যস র্াওয়া ৩০ টি 

পাহাধ্যে পাধ্যটর চট নৈনেধ্যয় সফলভাধ্যৈ ভূনর্ পুনরুদ্দার করা হধ্যয়ধ্যে। নৈনভন্ন কৃষধ্যকর প্রায় ৮০ একর পাহাধ্যে ফলি ৈাগাধ্যন ভূনর্ ক্ষয় ননয়ন্ত্রধ্যনর 

িন্য আনারস,কননপয়ার,কভটিভার,ৈগাধ্যর্ডুলা ইর্যানদ দ্বারা কহি লাইন স্থাপন করা হধ্যয়ধ্যে। গানল ননয়ন্ত্রধ্যনর িন্য গধ্যৈষণা এলাকায় ০১ (একটি) 

এৈং কৃষধ্যকর পাহাধ্যে ২ (দুইটি) ব্রাশউড কচকধ্যডর্ স্থাপন করা হধ্যয়ধ্যে। ভূনর্ক্ষয় ও ভূনর্ধ্বস ননয়ন্ত্রধ্যনর িন্য ০৩ (নর্ন) িন কৃষধ্যকর পাহাধ্যে 
Contour grassed water ways, Contour trenching, Staggered trenching, Half moon terrach, Graded 

Bunding ইর্যানদ প্রযুনি স্থাপন করা হধ্যয়ধ্যে। ভূনর্ক্ষয় ননয়ন্ত্রন, সরিনর্ধ্যন কভিাল সার সনািকরণ,মৃনিকা নমুনা সংগ্রহ পদ্ধনর্ এৈং সুষর্ 

সার প্রধ্যয়াগ ইর্যানদ নৈষধ্যয় কৃষক,সম্প্রসারণ কর্ী,কর্ মকর্মা,িনপ্রনর্নননধ,সাধ্যরর নডলারধ্যদর নৈনভন্ন কর্য়াধ্যদ প্রনশক্ষণ প্রদান করা হধ্যয়ধ্যে। 

িনপ্রশাসন র্ন্ত্রণালয়,ঢাকা ও নৈভাগীয় কনর্শনাধ্যরর কার্ মালয়,চট্রগ্রার্ কর্তমক  আধ্যয়ানির্ ইধ্যনাধ্যভশন সুধ্যকনসং কর্লায়-২০১৯ এ “র্তর্ীয় ”স্থান 

এৈং  ৈান্দরৈান কিলার “কেষ্ঠ ওধ্যয়ৈ কপাট মাল- এর দপ্তর” নহসাধ্যৈ এ প্রনর্ষ্ঠান র্ধ্যনানীর্ হওয়ার সন্মান অিমন কধ্যরধ্যে। 

 

সর্স্যা এবাং িোদলঞ্জসমূহ 

            ১। অপর্রকর্ল্পত িাদব পাহাড়ী ঢালু ভূর্র্র র্দথচ্ছা ব্যবহাদরর কারদণ ভূর্র্র অবক্ষয়। 

 ২। পাহাড়ী জচদগাষ্ঠীর োর্ররতাতা এবাং অঞতাতা। 

 ৩। আধুর্চক প্রযুর্ি গ্রহদচ অচীহা। 

 ৪। ভূর্র্র র্ার্লকাচা/ সত্ব চা থাকা।  

 ৫। অপ্রতুল সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা। 

 ৬। শুস্ক সর্ৌসুদর্ পার্চর অিাব। 

ির্বষ্যৎ পর্রকল্পচা 

মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা নভনিক নৈনভন্ন গধ্যৈষণা কার্ মির্ পনরচালনা করা। কৃষধ্যকর পাহাধ্যে মৃনিকা ক্ষয় ননয়ন্ত্রধ্যন নৈনভন্ন প্রযুনি প্রদশ মধ্যনর 

র্ােধ্যর্ কৃষকধ্যদর সধ্যচর্ন করা। দক্ষর্া বৃনদ্ধর িন্য প্রনশক্ষধ্যনর আধ্যয়ািন করা। পাহােী িনধ্যগাষ্ঠীর পাহাধ্যের পাদধ্যদধ্যশ ৈাঁধ নদধ্যয় পানন নৈভানিকা 

নভনিক মৃনিকা সংরক্ষধ্যনর নৈনভন্ন প্রযুনি সম্প্রসারণ র্াে চাষ,হাস-মুরগী পালন,গৈানদ পশু পালন,কসচ প্রদান ইর্যানদ কার্ মির্ সম্পাদন করা। আইনসটি 

ব্যৈহার সম্প্রসারধ্যণর র্ােধ্যর্ কসৈা সহিীকরণ এৈং অনলাইন কসৈার র্ান নৈস্তৃর্ করা। 

২০১৯-২০  অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধাচ অজিচসমূহ 

  মৃনিকা ক্ষয় ননয়ন্ত্রধ্যনর িন্য ১০ টি গধ্যৈষণা কার্ মির্ পনরচালনা করা হকৈ। 

  ভূনর্ক্ষয় ননয়ন্ত্রধ্যনর িন্য ২৫ িন কৃষধ্যকর পাহাধ্যে ফলি ৈাগাধ্যন আনারস,কননপয়ার ইর্যানদর দ্বারা  Hedge line স্থাপন। 

  ১০ িন কৃষধ্যকর ধ্বধ্যস র্াওয়া পাহাধ্যে Jute Geo textile স্থাপন কধ্যর ভূনর্ ধ্বস পুনরুদ্দার। 

   গানল ননয়ন্ত্রধ্যনর িন্য Brush wood check dam স্থাপন কধ্যর গধ্যৈষণা কার্ মির্ পনরচালনা। 

  ভূনর্ক্ষয় ও ভূনর্ধ্বস ননয়ন্ত্রধ্যনর িন্য ০৩ (নর্ন) িন কৃষধ্যকর পাহাধ্যে Contour grassed water ways, Contour   

  trenching,Staggered trenching, Half moon terrach, Graded Bunding ইর্যানদ প্রযুনি স্থাপন করা হধ্যয়ধ্যে। 

  মৃনিকা ও পানন সংরক্ষণ ও সার ব্যৈস্থাপনা নৈষয়ক কৃষক ও কৃনষ কর্ীধ্যদর প্রনশক্ষণ-প্রনশক্ষনািী সংখ্যা ৫০ িন। 
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সসকশচ ১: 

 

মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা ব্যাৈস্থাপনা ককন্দ্র,মৃনিকা সম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট,ৈান্দরৈান এর রূপকল্প (Vision), 

অর্িলক্ষ (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ( Strategic Objectives) এবাং কার্ িাবর্ল (Functions): 
 

১.১ রূপকল্প (Vision): 
 
পাহােী ঢালু ভূনর্ ও পানন নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনার যুি যুি ও লাভিনক ব্যৈহার এৈং পনরধ্যৈশ ও র্াটির স্বাস্থয উন্নয়ন। 

 

১.২ অর্িলক্ষ (Mission): 
 
১। পাৈ মর্য চট্রগ্রার্ অঞ্চধ্যল স্থানীয় িনগধ্যনর অংশ গ্রহন নভনিক পানন নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনা উন্নয়ধ্যনর র্ােধ্যর্ মৃনিকা ও পানন সংরক্ষণ, আয় 

বৃনদ্ধ কধ্যর িীৈন িীনৈকার ব্যৈস্থাপনা এৈং দানরদ্র দূরীকরণ। 

২। দানরদ্র দূরীকরধ্যন এৈং প্রাকৃনর্ক ভারসাম্য রক্ষায় সনার্নী জুর্ প্রিার নৈকি নহধ্যসধ্যৈ পানন নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনা র্ধ্যডল উন্নয়ন এৈং র্া 

প্রধ্যয়াধ্যগর িন্য কৃষকধ্যদর সধ্যচর্নর্া সৃনষ্ট করধ্যন প্রনশক্ষন কর্ মসূনচ গ্রহন। 

৩। পাৈ মর্য চট্রগ্রাধ্যর্র কৃষক সম্প্রদাধ্যয়র িন্য কটকসই প্রাকৃনর্ক সম্পদ ব্যৈস্থাপনা পদ্ধনর্র উন্নয়ন করা এৈং র্ার প্রধ্যয়াগ নননির্ করা। 

৪। পাৈ মর্য চট্রগ্রার্ অঞ্চধ্যল ক্ষুদ্র পানন নৈভানিকা উন্নয়ধ্যনর নদক ননধ্যদ মশনা বর্রী করণ এৈং র্া ব্যৈহাধ্যরর িন্য কৃষক পর্ মাধ্যয় েনেধ্যয় কদয়া। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্য (Strategic Objective): 

 
১.৩.১ মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা ব্যাৈস্থাপনা ককন্দ্র,মৃনিকা সম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট,ৈান্দরৈান এর  ককৌশলগর্ উধ্যদ্দশ্য :  

 

১. মৃর্িকা সাংরক্ষণ ও পার্চ র্বিার্জকা ব্যবস্থাপচা র্বষয়ক গদবষণা কার্ িক্রর্ পর্রিালচা করা। 

২. প্রযুর্ি প্রেশ িদচর র্াধ্যদর্ উদ্ভার্বত প্রযুর্ি সমূহ কৃষকদের সোড়দগাড়ায় র্চদয় র্াওয়া 

৩. কৃষক সদিতচতা বৃর্দ্ধর জন্য প্রর্শক্ষচ প্রোচ 

৪. র্বর্িন্ন ধরদচর সর্লায় অাংশ গ্রহচ এবাং এডিাইজার্র সার্ি িস প্রোচ। 

 

১.৩.২ আৈনশ্যক ককৌশলগর্ উধ্যদ্দশ্য সমূহ: 
 

১. বার্ষ িক কর্ িসম্পােচ ক্র্ি বাস্তবায়চ কিারদারকরণ 

২.  কার্ মপদ্ধনর্, কর্ মপনরধ্যৈশ ও কসৈার র্াধ্যনান্নয়ন 

৩. আর্থ িক ও সম্পদ ব্যবস্থাপচা উন্নয়চ 

৪. জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল ও র্থ্য অনধকার বাস্তবায়চ কিারদারকরণ 

 

 

 

১.৪ প্রধাচ কার্ িাবর্ল (Functions): 
 
১.৪.১ পাহােী ঢালু ভূনর্র ভূনর্ক্ষয় প্রনর্ধ্যরাধ্যধর লাগসই প্রযুনি উদ্ভাৈন। 

১.৪.২ পানন নৈভানিকা নভনিক লাগসই ব্যৈস্থাপনা ও পাহােী ঢাধ্যল ৈনি,ফলি ও র্াঠ ফসল চাষাৈাধ্যদর কটকসই পদ্ধনর্ উন্নয়ন। 

১.৪.৩ জুর্ চাধ্যষ ননরুসানহর্ করণ। 

১.৪.৪ পাহােী ঢাধ্যল উৎপানদর্ নৈনভন্ন ফসধ্যলর ভূনর্ক্ষধ্যয়র উপর ডাটাধ্যৈস বর্রীকরণ এৈং নৈনভন্ন ফসধ্যলর উপধ্যর্ানগর্া ননরুপন নৈষয়ক  

         গধ্যৈষণা।  

১.৪.৫ প্রদশ মননর র্ােধ্যর্ উদ্ভানৈর্ প্রযুনি সমূহ কৃষকধ্যদর কদাে কগাোয় ননধ্যয় র্াওয়া এৈং কৃষক সধ্যচর্নর্া বৃনদ্ধকরণ ও ভূনর্ ক্ষয় করাধকধ্যি  

        উদ্ভানৈর্ প্রযুনি এৈং পানন নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনা সম্পমধ্যক সম্প্রসারণ কর্ী (নিও এৈং এননিও) এৈং কৃষকধ্যদর প্রনশক্ষন প্রদান।
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সসকশচ ২ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রার্ধকার, কার্ িক্রর্, কর্ িসম্পােচ সূিক এবাং লক্ষর্াত্রাসমূহ 

সকৌশল উদেশ্য (Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশর র্াচ 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কার্ িক্রর্ (Activities) কর্ িসম্পােচ 

সূিক 

(Performan

ce 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পােচ 

সূিদকর র্াচ 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিচ লক্ষর্াত্রা/র্চণ িায়ক ২০১৯-২০  

Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২১-২২ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অসাধারণ অর্ত উির্ উির্ িলর্ত র্াচ িলর্তর্াদচর 

র্চদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা ব্যাৈস্থাপনা ককন্দর্,মৃনিকা সম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট,ৈান্দরৈান এর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

 

১. সর্স্যনিষ্ট মৃনিকা 

ব্যৈস্থাপনা 

 

 

৪৫ 

 

১.১ মৃনিকা সংরক্ষণ ও 

পানন নৈভানিকা 

ব্যৈস্থাপনা নৈষয়ক 

গধ্যৈষণা 

 

১.১.১  

বর্ৌনলক 

গধ্যৈষণা 

ট্রায়াল 

 

সাংখ্যা 

 

৪৫ 

 

৫ 

 

১০ 

 

১০ 

 

৯ 

 

৮ 

 

৭ 

 

৬ 

 

১৫ 

 

১৫ 

 

 

 

 

২. ভূর্র্ ও মৃর্িকার সর্ৌর্িক 

ও লািজচক  ব্যবহার 

র্চর্িতকরদণ র্াচবসম্পে 

উন্নয়চ ও প্রযুর্ি হস্তান্তর 

 

 

 

  

 ৩৫ 

২.১ মৃনিকা সংরক্ষণ ও 

পানন নৈভানিকা 

ব্যাৈস্থাপনা নৈষয়ক 

উদ্ভানৈর্ প্রযুনির 

প্রদ মশনী স্থাপন। 

 

২.১.১ র্াঠ 

প্রদ মশনী 

 

সাংখ্যা 

 

২৫ 

 

১৫ 

 

৪০ 

 

৪০ 

 

৩৬ 

 

৩২ 

 

২৮ 

 

২৪ 

 

৪৫ 

 

৪৫ 

২.২   মৃর্িকা ও পার্চ 

সাংরক্ষচ,সার 

ব্যবস্থাপচা  র্বষয়ক 

কৃষক ও কৃর্ষ কর্ীদের 

প্রর্শক্ষণ। 

২.২.১. 

প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত 

কর্ িকতিা ও 

কৃষক 

সাংখ্যা ৫ ১০০ ৫০ 

 

৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০০ ১০০ 

২.৩ কর্লা,এডভাইিানর 

সানভ মস,নৈশ্ব মৃনিকা 

নদৈস পালন ইর্যানদ। 

২.৩.১ 

আধ্যয়ানির্ 

কর্লা,এডভাই

িানর সানভ মস, 

নৈশ্ব মৃনিকা  

নদৈস পালন 

ইর্যানদ। 

সাংখ্যা  

৫ 

 

৩ 

 

২ 

 

২ 

 

১ 

 

০ 

 

০ 

 

০ 

 

২ 

 

২ 
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মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা ব্যাৈস্থাপনা ককন্দ্র,মৃনিকা সম্পদ উন্নয়ন ইননিটিউট,ৈান্দরৈান এর আৈনশ্যক ককৌশলগর্ উধ্যদ্দশ্যসমূহ,২০১৯-২০ 

 

কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 
সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)  

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর র্াচ 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities)  

কর্ িসম্পােচ সূিক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পােচ 

সূিদকর র্াচ 

(Weight of 

PI) 

লক্ষর্াত্রার র্াচ-২০১৮-১৯ 

(Target value) 

অসাধারণ 

(Excellent)  

অর্ত উির্ 

(very good) 

উির্ 

(Good) 

িলর্ত র্াচ 

(Fair) 

িলর্ত র্াদচর  

র্চদর্ণ 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তনরক কর্ মকাধ্যন্ড 

স্বের্া বৃনদ্ধ ও 

িৈাৈনদনহ 

নননির্করণ 

৬ 

  

[১.১] ৈানষ মক কর্সম্পাদন চুনি ৈাস্তৈায়ন 
 

[১.১.১] সরকানর কর্ মসম্পাদন ব্যৈস্থাপনা 

সংিান্ত প্রনশক্ষণসহ অন্যান্য নৈষধ্যয় প্রনশক্ষণ 

আধ্যয়ানির্ 

 

িনর্ন্টা 

০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এনপএ টিধ্যর্র র্ানসক সভার নসদ্ভান্ত 

ৈাস্তৈানয়র্ 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯  অি ম ৈেধ্যরর  ৈানষ মক 

কর্সম্পাদন চুনির মূল্যায়ন প্রনর্ধ্যৈদন 

উধ্বমর্ন কর্তমপধ্যক্ষর ননকট দানখল 

র্ানরখ ০.৫ ২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 

৩০ জুলাই, 

২০১৯ 

৩১ জুলাই, 

২০১৯ 

০১ আগি, 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অি ম ৈেধ্যরর ৈানষ মক 

কর্সম্পাদন চুনির অধ মৈানষ মক মূল্যায়ন 

প্রনর্ধ্যৈদন উধ্বমর্ন কর্তমপধ্যক্ষর ননকট দানখল 

র্ানরখ ০.৫ ১৩ িানুয়ানর, 

২০২০ 

১৬ িানুয়ানর, 

২০২০ 

১৭ িানুয়ানর, 

২০২০ 

২০ িানুয়ানর, 

২০২০ 

২১ িানুয়ানর, 

২০২০ 

 

[১.২] িার্ীয় শুদ্বাচার ককৌশল ও র্থ্য  

অনধকার ৈাস্তৈায়ন 

[১.২.১] িার্ীয় শুদ্ধাচার কর্ মপনরকিনা 

ৈাস্তৈানয়র্ 

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

 

[১.৩] অনভধ্যর্াগ প্রনর্কার ব্যৈস্থা ৈাস্তৈায়ন 

[১.৩.১] নননদষ্ট সর্ধ্যয়র র্ধ্যে অনভধ্যর্াগ 

ননস্পনিকৃর্ 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অনভধ্যর্াগ ননস্পনিসংিান্ত র্ানসক 

প্রনর্ধ্যৈদন উধ্বমর্ন অনফধ্যস দানখলকৃর্ 

সংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

 

[১.৪] কসৈা প্রদান প্রনর্শ্রুনর্ হালনাগাদকরণ ও 

ৈাস্তৈায়ন 

[১.৪.১] কসৈা প্রদান প্রনর্শ্রুনর্ হালনাগাদকৃর্ % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] ননধ মানরর্ সর্ধ্যয় বৈর্ানসক ৈাস্তৈায়ন 

প্রনর্ধ্যৈদন উধ্বমর্ন অনফধ্যস দানখলকৃর্ 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] কসৈাগ্রহীর্াধ্যদর র্র্ার্র্ পনরৈীক্ষণ 

ব্যৈস্থা চালুকৃর্ 

র্ানরখ ০.৫ ৩১ নডধ্যসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ িানুয়ানর, 

২০২০ 

০৭ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৭ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৮কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

কর্ মসম্পাদধ্যন 

গনর্শীলর্া আনয়ন ও 

কসৈার র্ান বৃনদ্ধ 

 

৮ 

 

[২.১] ই-ফাইনলং পদ্ধনর্ ৈাস্তৈায়ন 

[২.১.১] সকল শাখায় ই-ননি ব্যৈহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-ফাইধ্যল ননি ননস্পনিকৃর্ % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইধ্যল পৈ িারীকৃর্ % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 
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কলার্-১ কলার্-২ কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 
সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)  

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর র্াচ 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রর্ 

(Activities)  

কর্ িসম্পােচ সূিক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কর্ িসম্পােচ 

সূিদকর র্াচ 

(Weight of 

PI) 

লক্ষর্াত্রার র্াচ-২০১৮-১৯ 

(Target value) 

অসাধারণ 

(Excellent)  

অর্ত উির্ 

(very good) 

উির্ 

(Good) 

িলর্ত র্াচ 

(Fair) 

িলর্ত র্াদচর  

র্চদর্ণ 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[২.২]  উদ্ভাৈনী উধ্যযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকি  

ৈাস্তৈায়ন 

২.২.১] ন্যযনর্র্ একটি উদ্ভাৈনী উধ্যযাগ/ক্ষুদ্র  

উন্নয়ন প্রকি চালুকৃর্ 

র্ানরখ ১ ১১ র্ মাচ, 

২০২০ 

১৮ র্ মাচ, 

২০২০ 

২৫ র্ মাচ, 

২০২০ 

১ এনপ্রল, 

২০২০ 

৮ এনপ্রল, 

২০২০ 

[২.৩] নপআরএল শুরুর ২ র্াস পূধ্যৈ ম সংনিষ্ট  

কর্ মচারীর নপআরএল ও ুটটি নগদায়নপৈ 

িারী করা 

[২.৩.১]  নপ আর এল আধ্যদশ িানরকৃর্ % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২]  ুটটি নগদায়ন পৈ িানরকৃর্ % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪]  র্থ্য ৈার্ায়ন হালনাগাদকরণ [২.৪.১]  অনফধ্যসর সকল র্থ্যহালনাগাদকৃর্ % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আর্থ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপচা উন্নয়চ 
৬ 

[৩.১] ৈাধ্যিট ৈাস্তৈায়ধ্যন উন্নয়ন [৩.১.১]  ৈাধ্যিট ৈাস্তৈায়ন পনরকিনা প্রণীর্ র্ানরখ ১ ১৬ আগি, 

২০২০ 

২০ আগি, 

২০২০ 

২৪ আগি, 

২০২০ 

২৮ আগি, 

২০২০ 

৩০ আগি 

,২০২০ 

[৩.১.২]  বৈর্ানসক ৈাধ্যিট ৈাস্তৈায়ন  

প্রনর্ধ্যৈদন দানখলকৃর্ 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থাৈর ও অস্থাৈর সম্পনির হালনাগাদ  

র্ানলকা প্রস্তুর্ করা 

[৩.২.১]   স্থাৈর সম্পনির র্ানলকা  

হালনাগাদকৃর্ 

র্ানরখ ০.৫ ০৩ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১১ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৮ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

২৫ কফব্রুয়ানর 

২০২০ 

০৪ র্ মাচ, 

২০২০ 

[৩.২.২] অস্থাৈর সম্পনির র্ানলকা  

হালনাগাদকৃর্ 

র্ানরখ ০.৫ ০৩ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১১ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৮ কফব্রুয়ানর, 

২০২০ 

২৫ কফব্রুয়ানর 

২০২০ 

০৪ র্ মাচ, 

২০২০ 

[৩.৩] অর্ডট আপর্ি র্চষ্পর্ি কার্ িক্রদর্র  

উন্নয়চ 

[৩.৩.১]  ব্রডসীট িৈাৈ কপ্রনরর্ % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.২.২]  অর্ডট আপর্ি র্চষ্পর্িকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টারধ্যনট নৈলসহ ইউটিনলটি নৈল  

পনরধ্যশাধ 

[৩.৪.১] নৈনসনস/নৈটিনসএল-এর ইন্টারধ্যনট  

নৈল পনরধ্যশানধর্ 

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.১]  কটনলধ্যফান নৈল পনরধ্যশানধর্ % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩]    নৈদুযৎ নৈল পনরধ্যশানধর্ % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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সাংদর্াজচী-১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

এসআরর্ডআই সদয়ল র্রদসাস ি সডিলপদর্ন্ট ইচর্িটিউট 

এসনসডনিউএর্নস সধ্যয়ল কনিারধ্যভশন এন্ড ওয়াটার কশড কর্ধ্যনিধ্যর্ন্ট কসন্টার। 

  

  

  

  

  

 

 

 



12 

 

সাংদর্াজচী-২: কর্ িসম্পােচ সূিকসমূহ, বান্তবায়চকারী কার্ মালয়সমূহ এবাং পর্রর্াপ পদ্ধর্ত এর র্ববরণ 

ক্রর্র্ক 

চম্বর 

কার্ মির্ 
কর্ িসম্পােচ সূিকসমূহ র্ববরণ বান্তবায়চকারী ইউর্চট 

পর্রর্াপ পদ্ধর্ত এবাং 

উপািসূত্র 

সাধারণ 

র্ন্তব্য 

১ 
 সর্স্যনিষ্ট মৃনিকা 

ব্যৈস্থাপনা 

১.১.১  বর্ৌনলক গধ্যৈষণা 

ট্রায়াল 

মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনা 

নৈষয়ক গধ্যৈষণা 

মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন 

নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনা 

ককন্দ্র (scwmc) 

মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা 

ব্যৈস্থাপনা  ককন্দ্র (scwmc) 

এসআরনডআই,ৈান্দরৈান এর বার্ষ িক 

প্রর্তদবেচ 

 

২ 

ভূর্র্ ও মৃর্িকার সর্ৌর্িক 

ও লািজচক ব্যবহার 

র্চর্িতকরদণ 

র্াচবসম্পে উন্নয়চ ও 

প্রযুর্ি হস্তান্তর 

২.১ র্াঠ প্রদ মশনী 
মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা ব্যাৈস্থাপনা 

নৈষয়ক উদ্ভানৈর্ প্রযুনির প্রদ মশনী স্থাপন। 

মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন 

নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনা 

ককন্দ্র (scwmc) 

স্থানপর্ প্রযুনি প্রদ মশনীর সংখ্যা, মৃনিকা 

সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনা 

ককন্দ্র(scwmc)এসআরনডআই,ৈান্দরৈান 

এর বার্ষ িক প্রর্তদবেচ 

 

২.২.১ প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত 

কর্ িকতিা ও কৃষক 

মৃর্িকা ও পার্চ সাংরক্ষচ , সার ব্যবস্থাপচা র্বষয়ক 

কৃষক ও কৃর্ষ কর্ীদের প্রর্শক্ষণ। 

মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন 

নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনা 

ককন্দ্র (scwmc) 

প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত কর্ িকতিা ও কৃষদকর সংখ্যা 

এৈং প্রনশক্ষনািীধ্যদর উপনস্থনর্র র্থ্যানদ। 
 

২.৩.১ আধ্যয়ানির্ 

কর্লা,এডভাইিানর 

সানভ মস,নৈশ্ব মৃনিকা নদৈস 

পালন । 

আধ্যয়ানির্ কর্লা,এডভাইিানর সানভ মস,নৈশ্ব মৃনিকা 

নদৈস পালন । 

মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন 

নৈভানিকা ব্যৈস্থাপনা 

ককন্দ্র (scwmc) 

অংশগ্রহধ্যনর সনদ, িধ্যলর েনৈ।নৈনভন্ন 

র্থ্যানদ সরৈরাধ্যহর প্রার্ণানধ। 
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সাংদর্াজচী-৩: অন্যান্য প্রর্তষ্ঠাদচর / র্বিাদগর / র্চকট প্রতোর্শত সুর্চর্ে িষ্ট কর্ িসম্পােচ সহায়তাসমূহ: প্রদর্াজে চয় 

প্রর্তষ্ঠাদচর চার্ সংনিষ্ট কার্ মির্ কর্ িসম্পােচ সূিক উি প্রর্তষ্ঠাদচর র্চকট চানহদা/প্রর্যাশা চানহদা/প্রতোশার সর্ৌর্িকতা প্রতোশা পূরণ চা হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

সজলা কার্ িালয়, 

এসআরর্ডআই, 

রাঙ্গার্াটি এবাং  

কৃর্ষ সম্প্রসারণ 

অর্ধেপ্তর;  

বান্দরবাচ, 

রাঙ্গার্াটি এবাং 

োগড়াছর্ড়। 

২.১ মৃনিকা সংরক্ষণ ও 

পানন নৈভানিকা 

ব্যাৈস্থাপনা নৈষয়ক 

উদ্ভানৈর্ প্রযুনির 

সম্প্রসারণ, মৃর্িকা ও 

পার্চ সাংরক্ষচ , সার 

ব্যবস্থাপচা র্বষয়ক কৃষক 

ও কৃর্ষ কর্ীদের প্রর্শক্ষণ 

এবাং আধ্যয়ানির্ কর্লা। 

১.১.১,  ২.১,  ২.২.১, 

২.৩.১ 

২.১ মৃনিকা সংরক্ষণ ও পানন নৈভানিকা 

ব্যাৈস্থাপনা নৈষয়ক উদ্ভানৈর্ প্রযুনির 

সম্প্রসারণ, মৃর্িকা ও পার্চ সাংরক্ষচ , সার 

ব্যবস্থাপচা র্বষয়ক কৃষক ও কৃর্ষ কর্ীদের 

প্রর্শক্ষণ এবাং আধ্যয়ানির্ কর্লা ইর্যানদধ্যর্ 

সহায়র্া। 

তৃণমূল পর্ িাদয় কৃর্ষ সম্প্রসারণ অর্ধেপ্তদরর জচবল 

থাকার কারদণ মৃর্িকা সম্পে উন্নয়চ ইচর্িটিউট এর 

প্রযুর্ি, সার সুপার্রশ সসবা কার্ িক্রর্, প্রর্শক্ষণ ইতোর্ে 

কৃষক পর্ িাদয় বান্তবায়চ সহজতর হয়। 

 

 

পাহার্ড় ঢাদল ভূর্র্ক্ষয় র্চয়ন্ত্রচ করা 

চা সগদল ভূর্র্ধ্বস সবদড় র্াদব র্ার 

ফদল সটকসই কৃর্ষ উৎপােচ 

ব্যবস্থায়  র্ন্থরতা সেো র্েদত পাদর 

,োদ্য র্চরাপিায় এর প্রিাব পড়দত 

পাদর,পর্রদবশ দূষণ,পাহাদড় বসবাস 

অনুপদর্াগী হদয় পড়া,জজব ববর্িত্র 

র্বচষ্ট হওয়ার সম্ভাবচা রদয়দছ 

ইতোর্ে।  

  

 

 


