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ালানা াািন ান র বামগই এর নম ম্ সাদেনর ্ািব মন িচপ 
 
 

1্া�ি্ন অজমনর চযােলল এবং ভিব�ৎ ািরনকনা 
 
• 2্া�ি্ন বছর্মেহর  ৩ বছর) �ধান অজমনন 

 
3ালানা াািন ান  হে্ জা্ীয় চািহদার িনরীেখ িবগ্ ি্ন বছের ালানাাািনর মৎ� ্সদ ট�য়ন িবষেয় 
গেবষণা ািরচালনার মা�েম ৫ি �যিি ট�াবন নরা হেয়েছ। �যিি্মহ হে�  খাচায় শীলা নানঁা াযােউিনং 
নলােনৗশলর া�াবােয়ািন  বহার নের া্লািায়া মাছ টৎাাদনর  ট�্ ্না্ন  া�ি্ে্ বাগদা িচংিঁ চাষ 
ও  াারেশ মােছর াাানা টৎাাদন । এ্ব �যিি ট�াবেনর ােল  চাষীরা মাছ চাষ নের লাভবান হে�। 
 

• 4্ম�া ও চযােলল্মহন 
5জলবায় �ভাবর দ� জনশিির অভাবর গণগ্মান্স� িচংিঁর াাানা ও খাে�র অভাবর ারােগর �াদভমাব 
ই্যািদ �যিি ট�াবেন অ�্ম চযােলল। 
 
6ভিব�ৎ ািরনকনান 

• 7�ক ্মেয় িচংিঁ চােষর ানৗশল ট�াবন 
• 8নানঁার াাানা টৎাাদন ানৗশল ট�াবন 
• 9টাকলীয় অঅেল নানঁার মজদ িনিান 
• 10বাগদার গলদা ও ্াদা মােছর িম� চাষ 
• 11আহরণ ারব্� িচংিঁ ও মােছর �ি্ নিমেয় আনা 
• 12ারাগমি জাে্র িচংিঁর চাষ া�ি্ 
• 13ালানা াািনর মৎ� ্সেদর চাষাবাদ ানৗশল ট�াবন 

 
14২০১৭-১৮ অথ ম বছের ্�া  অজমনন 
 

• 15নানঁার াাানা টৎাাদন ানৗশল ট�াবন 
• 16টাকলীয় অঅেল নানঁার মজদ িনিান 
• 17�ক ্মেয় িচংিঁ চােষর ানৗশল ট�াবন 
• 18মৎ� ্সদ ট�য়েনর লে� �যিি ট�াবন 
• 19ট�ািব্ �যিি্মহ মাঠ াা মােয় ্�্ারেণর লে�য হ�া�র 
• 20মানব ্সেদর দ�্া বি� 
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টা�মিণনা  Preamble) 
 
 

বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি�িটেউর অধীন খলনা� ালানাাািন ানে র মু  ববািনন নম মন্মা 
 

এবং 
 

মহাািরচালনর বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি�িটউ-এর মে� ২০১৭ ্ােলর........................মাে্র ......... 
্ািরেখ এই বািষ মন নম ম্ সাদন চিি �া�ির্ হল। 

 
 

 
এই চিিে্ �া�রনারী টভয় া� িন�িলিখ্ িবষয়্মেহ ্�্ হেলনন 
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া্নশন ১ 
ইনি�টেউর রানক  Vision)র অিভল�য  Mission)র ানৗশলগ্ টে��্মহ  Strategic Objectives) এবং 

নাা মাবিল  Functions) 
 
১.১ রানক  Vision): 
 
াদেশর ালানাাািনর মৎ�্সদ ট�য়েন জা্ীয় চািহদার িনিরাখ গেবষণা ািরচালনা ও �যিি ট�াবন। 
 
১.২ অিভল�য  Mission): 
 
ালানা াািনর �জাি্্মহেন িববি�র হা্ াথেন বাচােনার র�ানীন্ �জাি্্মেহর নিপম �জনেনর মা�েম ািরেবেশর ভার্াভ 
র�া নরা। গেবষণাল� �যিি �েয়ােগর মা�েম ালানা াািনর মােছর টৎাাদন বি� ও আিমষ চািহদা পরণ। 
 
১.৩ ানৗশলগ্ টে��্মহ  Strategic objectives) 
 
১.৩.১ ালানা াািন ানে র ানৗশলগ্ টে��্মহ 
 

১. ালানা াািনরমৎ� ্সেদর ্ািব মন ট�য়েনর লে�য গেবষণা ািরচালনা 

            ২. ালানা াািনর   মৎ�চাষ ও মৎ�  ব�াানা �যিি ট�াবন ও হ�া�র 

৩. �যিিিভিিন নািরগির �িশ�ণ �দান।    

৪. ারামশ ম া্বা �দান। 

 
১.৩.২ আবি�ন ানৗশলগ্ টে��্মহ 
 
 ১. দ�্ার ্ে� বািষ মন নম ম্ সাদন চিি বা�বায়ন। 
 

 ২. ট�াবন ও অিভোাগ �ি্নােরর মা�েম া্বার মােনা�য়ন। 

 ৩. দ�্া ও  নি্ন্ার ট�য়ন। 

 ৪. ্� অিধনার ও ��েণািদ্ ্� �নাশ বা�বায়ন। 

 ৫. আিথ মন  ব�াানার ট�য়ন। 
 

১.৪ নাা মাবিল  Functions) 

১.  ালানাাািনর  মৎ�্সেদর ট�য়ন ও ্েব মািম  বহার িনি�্ নরার লে�য ামৗিলন ও �ােয়ািগন গেবষণা 
ািরচালনা ও ্ম�য় ্াধন। 

২. �ামীণ দির� জনেগাি�র আথ ম-্ামািজন অব�ার ট�য়েন �ক  য় ও �ক �মিনভমর ািরেবশ টাোাগী ট�্ মৎ� চাষ 
ও  ব�াানা �যিি ট�াবেনর লে�য গেবষণা ািরচালনা। 

৩.  মৎ� বািণিজযনীনরণ ্হায়ন বহমখী মৎ�জা্ া� টৎাাদনর �ি�য়াজা্নরণর মান িনয়�ণ ও িবাণন  ব�ার 
ট�য়ন িবষয়ন গেবষণা ািরচালনা। 

৪.   গেবষণািভিিন �যিি হ�া�র ও নািরগির �িশ�ণ �দান ও  গেবষণা া�েপ মানব্সদ ট�য়ন। 
৬.   মৎ�্সদ ট�য়নর ্ংর�ণ ও  ব�াানা িবষেয় নীি্ �ণয়েন ্রনারেন ারামশ ম �দান। 
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া্নশন ২ 
 ানৗশলগ্ টে��র অ�ািধনারর নাা ম�মর নম ম্ সাদন সচন এবং ল�যমাপা্মহ   

ালানাাািন 
ানে র 
টে�� 

 Strategic 
Objectives 

of BS ) 

ানৗশলগ  ্

টে�ে�র 

মান 
 Weight 

of 
Strategic 
Objective) 

নাা ম�ম 

 Activities) 

নম ম্ সাদন 

সচন 
 Performance 

Indicators) 

এনন 

 Unit) 

নম ম্ সাদন 

সচেনর মান 

 Weight of 
Performance 

Indicators) 

�ন্ অজমন  

ল�যমাপা/িনণ মায়ন ২০১৭-১৮ 
 Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

�ে�াণ 
 Projection) 

২০১৮-১৯ 

�ে�াণ  

 Projection) 

২০১৯-২০ 

অ্াধারণ 
অি্ 

টিম 
টিম 

চলি্ 

মান 

চলি্ 

মােনর 

িনে� ২০১৫-
১৬ 

২০১৬-
১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] মৎ� 
্সেদর ্ািব মন 
ট�য়েনর লে�য 
গেবষণা 
ািরচালনা 

৫৫ 

[১.১]  গেবষণা 
�নক �ণয়ন  

[১.১.১]  �ণয়নন্ 
গেবষণা �নক 

্ংুা ১৭ ৫ ৬ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৬ ৬ 

[১.২]  �নক 
াা মেলাচনা নমমশালা 
আেয়াজন 

[১.৩.১]  আেয়ািজ্ 
নমমশালা ্ংুা ৫ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

[১.৩]  গেবষণা 
�নক বা�বায়ন 

[১.২.১]  বা�বািয়্ 
গেবষণা �নক 

্ংুা ৩৩ ৫ ৫ ৬ ৫ ৫ ৫ ৫ ৬ ৬ 

[২] ট�্ 
মৎ�চাষ ও 
মৎ� 
 ব�াানা 
�যিি ট�াবন 
ও হ�া�র 

৮ 

[২.১]  �যিি 
ট�াবন 

[১.৪.১]  ট�ািব্ 
�যিি 

্ংুা ৬ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

[২.২]  �যিি 
হ�া�র 

[১.৪.১]  হ�া�ির্  
�যিি ্ংুা ২ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

[৩] 
�যিিিভিিন 
নািরগির 
�িশ�ণ �দান  

৫ 

[৩.১] 
খামারী/টে�ািা/ 
নম মন্মােদর 
�িশ�ণ 

৩.১.১] �িশি�্ 
খামারীর টে�ািা ও 
নমমন্মা 

্ংুা ৫ ৩৩০ ২০০ ১২০ ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১২০ ১২০ 

[৪] ারামশ ম 
া্বা �দান  

১২ 

[৪.১] মােছর াাানা 
টৎাাদন ও চাষ 
ারামশ ম া্বা �দান   

[৪.১.১] ারামশ ম 
�দানন্ 
মৎ�চাষী/টে�ািা 

্ংুা ৪ ১৫ ২০ ২৫ ২২ ২০ ১৭ ১৫ ২৭ ৩০ 

[৪.২] মৎ� ারাগ 
�ি্েরাধ ও িনয়�ণ 
ারামশ ম া্বা �দান  

[৪.২.১] ারামশ ম 
�দানন্ মৎ�চাষী ্ংুা ৪ ১৬ ৩০ ৩৬ ৩২ ২৯ ২৫ ২২ ৩৮ ৪০ 

[৪.৩] হযাচাির ও 
খামার �াান 
ারামশ ম া্বা �দান  

[৪.৩.১] ারামশ ম 
�দানন্ টে�ািা ্ংুা ৪ ৪ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

 



7 

 

মাঠ াা মােয়র নাা মালেয়র আবি�ন ানৗশলগ্ টে��্মহ  
 েমাউ মান-২০) 

নলাম-১ নলাম-২ নলাম-৩ নলাম-৪ নলাম-৫ নলাম-৬ 
ানৗশলগ্ টে�� 

 Strategic 
Objectives) 

ানৗশলগ্ 
টে�ে�র মান 
 Weight of 
Strategic 

Objectives) 
 

নাা ম�ম 
 Activities) 

নমম্ সাদন সচন 
 Performa 

nce Indicators) 

এনন 
 Unit) 

নমম্ সাদন 
সচেনর 
মান 

 Weight 
of PI) 

ল�যমাপার মান-২০১৭-১৮ 
অ্াধারণ 

 Excellent) 
অি্ টিম 
 Very 
Good) 

টিম 
 Good) 

চলি্ মান 
 Fair) 

চলি্মােনর 
িনে� 

 Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ�্ার ্ে� 
বািষ মন 

নম ম্ সাদন চিি 
বা�বায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ মবছেরর খ্ঁা বািষ মন নম ম্ সাদন 
চিি দািখল 

িনধ মাির্ ্ময়্ীমার মে� খ্ঁা চিি 
ম�ণালয়/িবভােগ দািখলন্ 

্ািরখ ১ ১৭ এি�ল ১৯ এি�ল ২০ এি�ল ২৩ এি�ল ২৫ এি�ল 

২০১৭-১৮ অথ মবছেরর বািষ মন নম ম্ সাদন চিির 
বা�বায়ন ািরবী�ণ 

 পমাি্ন �ি্েবদন দািখলন্ ্ংুা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ মবছেরর বািষ মন নম ম্ সাদন চিির 
অধ মবািষ মন ম ায়ন �ি্েবদন দািখল 

িনধ মাির্ ্ািরেখ অধ মবািষ মন ম ায়ন 
�ি্েবদন দািখলন্ 

্ািরখ ১ ১৫ জানয়াির ১৬ জানয়াির ১৭ জানয়াির ১৮ জানয়াির ২১ জানয়াির 

২০১৬-১৭ অথ মবছেরর বািষ মন নম ম্ সাদন চিির 
ম ায়ন �ি্েবদন দািখল 

বািষ মন ম ায়ন �ি্েবদন দািখলন্ ্ািরখ  ১ ১৩ জলাই ১৬ জলাই ১৮ জলাই ২০ জলাই ২৩ জলাই 

নাা মা�ি্র 
নম মািরেবশ ও 

া্বার মােনা�য়ন 
৯ 

মাঠ াা মােয়র নাা মালয়্মেহ নমাে� এনি 
অনলাইন া্বা চাব নরা  

অনলাইন া্বা চাবন্ ্ািরখ ১ ৩১ িডে্�র ৩১ জানয়াির ২৮ াা�য়াির - - 

দ�র/্ং�ার নমাে� ১ ি া্বা�ি�য়া 
্হজীন্  

া্বা �ি�য়া ্হজীন্ ্ািরখ ১ ৩১ িডে্�র ৩১ জানয়াির ২৮ াা�য়াির ১৫ মাচ ম  

ট�াবনী টে�াগ ও �� ট�য়ন �নক  এ্আইিা) 
বা�বায়ণ 

ট�াবনী টে�াগ বা�বািয়্ ্ািরখ ১ ৪ জানয়াির ১১ জানয়াির ১৮ জানয়াির ২৫ জানয়াির ৩১ জানয়াির 
এ্আইা বা�বিয়্ % ১ ২৫     

িাআরএল শির ২ মা্ পেব ম ্ংি�র নম মচারীর 
িাআরএল ও  ছি নগদায়ন যগাৎ জাির 

িনি�্নরণ 

্ংি�র নম মচারীর িাআরএল ও ছি 
নগদায়ন যগাৎ জািরন্ 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০   

ি্িেজজ চাউ মার অনাায়ী া্বা �দান 
�নািশ্ ি্িেজজ চাউ মার অনাায়ী 

া্বা �দানন্ 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অিভোাগ �ি্নার  ব�া বা�বায়ন িন�িিন্ অিভোাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

া্বা �্যাশী এবং দশ মনাথ�েদর জ� উয়েলউ্হ 
অো�াগার  Waiting room) এর  ব�া নরা 

িনধ মাির্ ্ময়্ীমার মে� া্বা 
�্যাশী এবং দশ মনাথ�েদর জ� 
উয়েলউ্হ অো�াগার চাবন্ 

্ািরখ ১ ৩১ িডে্�র  ৩১ জানয়াির ২৮ াা�য়াির - - 

া্বার মান ্সেনম া্বা�হী্ােদর ম্াম্ 
ািরবী�েণর  ব�া চাব নরা  

া্বা�হী্ােদর ম্াম্ ািরবী�েণর 
 ব�া চালন্ 

্ািরখ ১ ৩১ িডে্�র  ৩১ জানয়াির ২৮ াা�য়াির - - 
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নলাম-১ নলাম-২ নলাম-৩ নলাম-৪ নলাম-৫ নলাম-৬ 
ানৗশলগ্ টে�� 
 Strategic 
Objectives) 

ানৗশলগ্ 
টে�ে�র মান 
 Weight of 
Strategic 

Objectives) 

নাা ম�ম 
 Activities) 

নমম্ সাদন সচন 
 Performance Indicators) 

এনন 
 Unit) 

নমম্ সাদন 
সচেনর মান 
 Weight 

of PI) 

ল�যমাপার মান-২০১৭-১৮ 
অ্াধারণ 

 Excellent) 
অি্ টিম 
 Very 
Good) 

টিম 
 Good) 

চলি্ মান 
 Fair) 

চলি্মােনর 
িনে� 

 Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ�্া ও  নি্ন্ার 
ট�য়ন 

৪ 

্রনাির নম ম্ সাদন  ব�াানা ্ং�া� 
�িশ�ণ্হ িবিভ� িবষেয় 

নম মন্মা/নম মচারীেদর জ� �িশ�ণ আেয়াজন 
�িশ�েণর ্ময়* জনঘ�া ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জা্ীয় শ�াচার ানৗশল বা�বায়ন 

২০১৭-১৮ অথ মবছেরর শ�াচার বা�বায়ন 
নম মািরনকনা এবং বা�বায়ন ািরবী�ণ 

নাঠােমা �ণী্ ও দািখলন্ 
্ািরখ ১ ১৩ জলাই ৩১ জলাই - - - 

িনধ মাির্ ্ময়্ীমার মে�  পমাি্ন 
ািরবী�ণ �ি্েবদন দািখলন্ 

্ংুা ১ ৪ ৩ - - - 

্� অিধনার ও 
��েণািদ্ ্� 
�নাশ বা�বায়ন  

২ 
 

্� বা্ায়ন হালনাগাদনরণ ্� বা্ায়ন হালনাগাদন্ % .৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

��েণািদ্ ্� �নাশ ��েণািদ্ ্� �নািশ্ % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

বািষ মন �ি্েবদন �ণয়ন ও �নাশ বািষ মন �ি্েবদন ওেয়ব্াইেউ �নািশ্ ্ািরখ ১ ১৫ অে�াবর ২৯ অে�াবর ১৫ নেভ�র ৩০ নেভ�র ১৪ িডে্�র 

আিথ মন  ব�াানার 
ট�য়ন 

২ অিডউ আািি িন�িি নাা ম�েমর ট�য়ন অিডউ আািি িন�িিন্ % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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শ� ্ংে�া  Acronyms) 
 
 

�িমন নং 

 

আ��র্মহ 

 

বণ মনা 

 

১ 

 

িবএাআরআই 

 

বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি�িটউ 

 

২ 

 

িাআরএল 

 

 

ি�াােরউরী িরউায়ারেম� লীভ 

 ্ংাোজনী -১ 
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্ংোাজী-২; নম ম্ সাদন সচন্মহর বা�বায়ননারী  এবং ািরমাা া�ি্-এর  িববরণ 
 

নাা ম�ম নম ম্ সাদন 
সচন্মহ 

িববরণ বা�বায়ননারী 
দ�র/্ং�া 

ািরমাা া�ি্ 
এবং টাাি সপ 

্াধারণ ম�  

[১]  গেবষণা 
�নক �ণয়ন 
ও বা�বায়ন 

[১.১] 
গেবষণা 

�নক �ণী্ 
ও 

বা�বািয়্ 

মৎ�্সেদর ্ািব মন ট�য়েনর 
লে�য ইনি�িটউ নতমন গেবষণা 

�নক �ণয়ন ও বা�বায়ন নরা হয়। 

িবএাআরআই িবএাআরআই-
এর বািষ মন 

�ি্েবদন এবং 
নািরগির 

নিমির ্ভার 
নাা মিববরণী 

ইনি�িটেউর 
টে��াবিল 

অনাায়ী িবিভ� 
ান  ও টােন  
নতমন গেবষণা 
�নক �ণয়ন ও 
বা�বায়ন নরা 

হয়। 

[২]  নম মশালা 
অেয়াজন 

[২.১] 
অনি�্ 
নম মশালা 

মৎ�চাষী/খামারী/টে�ািা/মৎ� 
খা� টৎাাদননারী/মৎ� হযাচাির 
ািরচালনানারী ই্যািদ ও মৎ� 

টৎাাদেনও ট�য়েন  জিঁ্ 
িবেশষব  িনেয় িবিভ� িবষেয় 
নম মশালা আেয়াজন নরা হয়। 

িবএাআরআই িবএাআরআই-
এর বািষ মন 
�ি্েবদন 

রাজ� ও ট�য়ন 
�নেকর আও্ায় 
ািরচািল্ হয়। 

[৩] নতন 
�যিি ট�াবন 

ও হ�া�র 

[৩.১] 
ট�াবনন্ 
ও হ�া�ির্  

�যিি 

মৎ�্সদ ট�য়েন িবএাআরআই 
নতন �যিি ট�াবন নের থােন। 
এ্নল �যিি মৎ� অিধদ�র ও 
অ�া� ্�্ারণ ্ং�ার মা�েম 
মাঠ াা মােয় ্�্ারণ নরা হয়। 

িবএাআরআইর 
মৎ� অিধদ�র 

ও ্ংি�র 
অ�া� ্ং�া 

িবএাআরআই-
এর বািষ মন 

�ি্েবদন এবং 
বািষ মন 

নম মশালার 
�ি্িডং্ 

ইনি�িটেউর 
টে��াবিল 

অনাায়ী িবিভ� 
ান  ও টােন  

নতমন �যিি 
ট�াবন নরা হয়। 

[৪] 
�যিিিভিিন 

নািরগির 
�িশ�ণ �দান 

[৪.১] 
�িশি�্ 
খামারীর 

টে�ািা ও 
নম মন্মা 

ট�ািব্ �যিির টার  খামারীর 
টে�ািা ও ্�্ারণ নম মন্মােদর 

�িশ�ণ �দান নরা হয়। 

িবএাআরআই িবএাআরআই-
এর মাি্ন 
�িশ�ণ 

�ি্েবদন 

ইনি�িটেউর 
িবিভ� ান  ও 
টােন  হে্ 
�িশ�ণ �দান 

নরা হয়। 

[৫] ারামশ ম 
া্বা �দান 

[৫.১] 
ারামশ ম 
া্বা 

�দানন্ 
মৎ�চাষী 

মৎ�চাষী/খামারী/টে�ািা/মৎ� 
খা� টৎাাদননারী/মৎ� হযাচারী 
ািরচালনানারী ও মৎ� টৎাাদেন 

জিঁ্ ্ংি�র সালেভাগীেদর 
চািহদা ামা্ােবন নািরগির/্�গ্ 

্হায়্া �দান নরা হয়। 

িবএাআরআই িবএাআরআই-
এর মাি্ন 
�ি্েবদন 

ইনি�িটেউর 
িবিভ� ান  ও 
টােন  হে্ 
ারামশ ম �দান 

নরা হয়। 
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্ংোাজনী- ৩: অ� দ�র/্ং�ার িননউ সিনিদ মর নম ম্ সাদন চািহদা্মহ 

 
�ি্�ােনর নাম ্ংি�র  

নাা ম�ম 
নম ম্ সাদন 

সচন 
টি �ি্�ােনর িননউ 

চািহদা/�্যাশা 
চািহদা/�্যাশার 

াাৗিিন্া 
�্যাশা পরণ না হেল 

্�া  �ভাব 
বািণিজযন অিডউ 

অিধদ�র 
এবং 

 বেদিশন ্াহা� পর 
�নক অিডউ অিধদ�র 

অিডউ 
আািি 
িন�িি 

১ অিডউ িন�িিনরণ 
নাা ম�ম �হণ 

্রনােরর আিথ মন 
শৃলা এবং অথ ম 
 েয়র ��্া 
বজায় রাখা। 

অিডউ আািি 
িন�িিনরণ নাা ম�ম 

 াহ্ হেবর ােল অব্ের 
াাওয়া নম মন্মােদর অব্র 

সিবধা ািরেশােধ িবল� 
হেব।  
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