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িাম ডরেট বেরক পধিম ধদরক সাংসদ ভ রনর অভীমুরখ এরস হারির র্ান পারে খামার াধি অ ধিি। 

খামার াধির বভিরর ৩ নাং ধ ধডাং এর ৫ম ও ৬ষ্ঠ িলায় তুলা উন্নয়ন ব ারর্ ডর সদর দপ্তর অ ধিি।  

 

 

খ) অধিরসর ধভেন ও ধমেন  

ধভেন:  

তুলা ও তুলা িসরলর উপজাি এর উৎপাদন বৃধি 

ধমেন:  

ের িণার মাধ্যরম জল ায়ু উপর ােী ও কৃিরকর চাধহদা অনু ায়ী রযুধি উদ্ভা ন, মানসম্পন্ন উচ্চিলনেীল জারির  ীজ সর রাহ, 

ধ দ্যমান চাি এলাকার পাোপাধে বদরের স্বল্প উৎপাদনেীল জধমরি তুলা চাি সম্প্রসারণ ও  াজারজািকররণ সহায়িার মাধ্যরম 

তুলার উৎপাদন বৃধি।  

 



ে) অধিরসর পধরধচধি ও ছধ  (অনধিক ২০০ েব্দ) 

বাাংলাদেশ স্বাধীনতা লাদের পর দেশীয় বস্ত্রশশদে কাঁচা তুলার মারাত্বক সাংকট দেখা দেওয়ার দেশিদত দেদশ তুলাচাষ সম্প্রসারণ ও 

উৎপােন বৃশির লদিে জাশতর জনক বঙ্গবন্ধু দশখ মুশজবুর রহমান এর একান্ত ইচ্ছায় ১৯৭২ সাদল তুলা উন্নয়ন দবার্ ড েশতষ্ঠা করা হয়। 

তুলা গদবষণা কার্ ডক্রমদক দজারোর করার লদিে তুলা গদবষণার োশয়ত্ব ১৯৯১ সাদল বাাংলাদেশ কৃশষ গদবষণা ইনশিটিউট হদত তুলা 

উন্নয়ন দবাদর্ ডর উপর ন্যাস্ত করা হয়। পরবতীদত ২০১২ সাদল তুলা উন্নয়ন দবার্ ড National Agricultural Research 

System (NARS) এর অন্তর্ভ ডক্ত হয়| গদবষণার মাধ্যদম সম্প্রশত তুলার ১টি হাইশির্ ও ২২টি নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত অবমুক্ত 

করায় দহক্টর েশত ফলন ও তুলার গুণগত মান বৃশি বপরয়রছ।  

ঘ) অধিরসর অে ডারনাগ্রাম 

ঙ) গুরুত্বপূণ ড বস ার িাধলকা 

ক্রম বস া নাম বস ারাধপ্তর প ডায় (অধিদপ্তর/আঞ্চধলক) 

১.  আঁেতুলার গুনেিমান পরীিণ সদর দপ্তর 

২.  ধজধনাং সহায়িার অনুরমাদন রদান সদর দপ্তর/ের িণা বকন্দ্রসমুহ 

৩. তুলার  ালাইনােক ট্রায়ারলর অনুরমাদন সদর দপ্তর 

 

২। বস া বরািাইল 

ক) বস ার নাম: তুলার  ালাইনােক ট্রায়ারলর অনুরমাদন 

খ) বস াটি সহধজকররণর ব ৌধিকিা: 

বকাম্পানী (কীটনােক ও  ালাইনােক আমদানীকারী/উৎপাদনকারী রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী রধিষ্ঠান/দপ্তর বস া গ্রহরণর সময় আর দরনর 

ধনধদ ডষ্ট বকান িররমট নাই ধ িায় বস া গ্রধহিারদর অধিরস এরস আর দন করর  কার  রা র এ াং সাংযুধিরি ধক ধক ধদর , এ জন্য 

 ািায়ারির ররয়াজন হয়। এর বরধিরি আর দরনর জন্য ধনধদ ডষ্ট ১ টি অনুরমাধদি িররমট এ াং জমা দারনর সময় ররয়াজনীয় বচক 

ধলস্ট রণয়ন পূ ডক তুলা উন্নয়ন ব ার্ ড এর ওরয় সাইরট আপরলার্ করা োকরল বস া গ্রধহিারদর  ারাং ার অধিরস আসার ররয়াজন 

হর  না। এরি বস া গ্রধহিার ভ্রমণ কমর । আর দরনর পর ধনধদ ডষ্ট বমৌসুম না আসা প ডন্ত আ রদন অনুমধিরাধপ্তরি দীঘ ড সময় ব্যয় হয়। 

িলশ্রুধিরি বমৌসুরমর শুরুর পূর ড ধনধদ ডষ্ট সময় বেরক আ রদন গ্রহণ করা হরল এ াং অররয়াজনীয়  া কম গুরুত্বপূন ড িাপসমূহ কমারনা 

বেরল দীঘ ড সময় হ্রাস পার । এছািা, আর দনপত্র  াধিল করা হরল বকাম্পানী (কীটনােক ও  ালাইনােক আমদানীকারী/উৎপাদনকারী 

রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী রধিষ্ঠান/দপ্তর বক  অ েি করা হয় না। আর দনপত্র  াধিল হরল   ো ে কারন উরেখপূ ডক বকাম্পানীরক ইরমইল 

ও পরত্রর মাধ্যরম অ েি করা হরল বস ার মান বৃধি পার । 

 

ে) বস ারাধপ্তর বমৌধলক িথ্যাধদ 

 ধ িয় িথ্যাধদ 

১ বস া রদানকারী অধিস তুলা উন্নয়ন ব ার্ ড, সদর দপ্তর 

২ বস ার সাংধিপ্ত ধ  রণ তুলার  ালাইনােক ট্রায়ারলর অনুরমাদন 

৩  াধি ডক বস া গ্রহণকারীর সাংখ্যা  ছরর েরি ৭০ টি বকাম্পানী (কীটনােক ও  ালাইনােক 

আমদানীকারী/উৎপাদনকারী রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী রধিষ্ঠান/দপ্তর 

৪ বস ারাধপ্তর েিডা ধল • সা  ধপটারকর অনুরমাদন োকরি হর । 

• স্যাম্পল সাংক্রান্ত সঠিক র্কুরমন্টস 

৫ দাধয়ত্বরাপ্ত কম ডকিডা ও কম ডচারী কটন ইউধনট অধিসার 



৬ বস ারাধপ্তর সময় ৫০ কম ড ধদ স (নােধরক), ৫০ কম ড ধদ স (অধিস) 

৭ বস া রাধপ্তরি ররয়াজনীয় কােজপত্র • আর দরনর পত্র 

• স্যাম্পল/ বরার্াক্ট সম্পধকডি িথ্যাধদ 

• সা ধপটারকর অনুরমাদন পত্র 

৮ বস ারাধপ্তর জন্য খরচ  নাই 

৯ বস ারাধপ্তর জন্য  ািায়ারির সাংখ্যা ৩  ার 

১০ সাংধিষ্ট আইন/ধ ধি/নীধিমালার িাধলকা - 

১১ বস া বপরি ব্যে ড হরল পর িী রধিকারকারী 

কম ডকিডা, পদধ , ইরমইল ও বিান 

কম ডকিডার নামঃ  জাির আলী 

পদধ ঃ  উপ পধরচালক (সদর দপ্তর ) 

কা ডালয়ঃ তুলা উন্নয়ন ব ার্ ড, খামার াধি, ঢাকা। 

ইরমইল: zalibd03@gmail.com 

বমা াইল-০১৭১৪৩০৩৮৮৭ 

অধিস-০২-৯১১১৪৭৬ 

১২ বস া রাধপ্ত/ রদারনর বিরত্র অসুধ িা/ সমস্যা / 

চযারলঞ্জসমূহ 

▪ বকাম্পানী কর্তডক আর দরনর জন্য ধনধদ ডষ্ট বকান িরম নাই 

▪ বকাম্পানী কর্তডক আর দরনর পর বেরক অনুরমাদন রাধপ্ত প ডন্ত 

দীঘ ডসময়। 

▪ আর দনপত্র  াধিল করা হরল বকাম্পানীরক  অ েি করা হয় 

না।  

১৩ অন্যান্য  

 

ঘ) ধ দ্যমান বস া-পিধি ধ রিিণ  

 

বস া 

রদারনর 

িাপ 

কা ডক্রম রধি িারপর 

সময় 

(ধদন) 

সম্পৃি ব্যধি ে ড (পদধ ) 

িাপ-১ 

বকাম্পানী (কীটনােক ও  ালাইনােক সর রাহকারী 

রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী রধিষ্ঠান/দপ্তর কর্তডক আর দনপত্র তুলা 

উন্নয়ন ব ারর্ ডর ধন ডাহী পধরচালক  রা র দাধখল ও ধপএ টু 

ধন ডাহী পধরচালক কর্তডক গ্রহণ 

১ 

বকাম্পানী (কীটনােক ও 

 ালাইনােক 

আমদানীকারী/উৎপাদনকারী 

রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী রধিষ্ঠান/দপ্তর 

িাপ-২ 

ধপএ টু ধন ডাহী পধরচালক কর্তডক আর দনপত্র র্রকটিাং 

এ াং ধন ডাহী পধরচালক কর্তডক ধসন করণ এ াং অধিধরি 

পধরচালক  রা র বররণ 

১ 
ধপএ টু ধন ডাহী পধরচালক, 

ধন ডাহী পধরচালক 

িাপ-৩ 
অধিধরি পধরচালক কর্তডক আর দনপত্র ধসন করণ এ াং 

উপ-পধরচালক  রা র বররণ 
১ অধিধরি পধরচালক 

িাপ-৪ 
উপ-পধরচালক কর্তডক আর দনপত্র ধসন করণ এ াং বর্ক্স 

অধিসার  রা র বররণ 
১ উপ-পধরচালক 

িাপ-৫ বর্ক্স অধিসার কর্তডক আর দনপত্র ধসন করণ ১ কটন ইউধনট অধিসার 

িাপ-৬ 
আর দনপত্র  াচাই 

২০ কটন ইউধনট অধিসার 

িাপ-৭ 
বর্ক্স অধিসার কর্তডক “অনুরমাদন পত্র” এর বনাট 

উপিাপন ও তুলা উন্নয়ন কম ডকিডা  রা র বররণ 
৭ কটন ইউধনট অধিসার 

িাপ-৮ 
তুলা উন্নয়ন কম ডকিডা “অনুরমাদন পত্র” এর বনাট স্বাির 

করর উপ-পধরচালক  রা র বররণ 
২ তুলা উন্নয়ন কম ডকিডা 

িাপ-৯ 
উপ-পধরচালক “অনুরমাদন পত্র” এর বনাট স্বাির করর 

অধিধরি পধরচালক  রা র বররণ 
২ উপ-পধরচালক 

িাপ-১০ 
অধিধরি পধরচালক “অনুরমাদন পত্র” এর বনাট স্বাির 

করর ধন ডাহী পধরচালক  রা র বররণ 
২ অধিধরি পধরচালক 



িাপ-১১ 
ধন ডাহী পধরচালক কর্তডক “অনুরমাদন পত্র” এর বনাট 

অনুরমাদন পূ ডক বর্ক্স অধিসাররর ধনকট বররণ 
২ ধন ডাহী পধরচালক 

িাপ-১২ 
বর্ক্স অধিসার কর্তডক “অনুরমাদন পত্র” উপিাপন ও উপ-

পধরচালক  রা র বররণ 
৭ কটন ইউধনট অধিসার 

িাপ-১৩ 
উপ-পধরচালক কর্তডক “অনুরমাদন পত্র” অনুরমাদন পূ ডক 

বর্ক্স অধিসাররর ধনকট বররণ 
২ উপ-পধরচালক 

িাপ-১৪ 

বর্ক্স অধিসার কর্তডক ১ম বমৌসুরমর জন্য ট্রায়ারলর অনুরমাদন 

পত্র জারীকরণ এ াং ই-িাইরলর মাধ্যরম তুলা উন্নয়ন ব ারর্ ডর 

ের িণা খামার/বকন্দ্র ও ইরমইরলর মাধ্যরম বকাম্পানী 

(কীটনােক ও  ালাইনােক আমদানীকারী/উৎপাদনকারী 

রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী রধিষ্ঠান/দপ্তর  রা র বররণ 

২ কটন ইউধনট অধিসার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ঙ) ধ দ্যমান পিধির ররসস ম্যাপ (Process Map)  

 

 

 

 

 

 

 

 িাপ সাংখ্যাঃ ১৪ 

 সমৃ্পি জন লঃ ০৬ 

 সময়ঃ ৫০ ধদন 



চ) ধ দ্যমান সমস্যা সমািারন কযাটােধরধভধিক রস্তা না: 

 

বিত্র সমস্যার  ণ ডনা সমািারনর রস্তা না 

১। আর দনপত্র/ িরম/ 

 বরধজস্টার/ রধির দন 

ধনধদ ডষ্ট িররমট নাই ধনধদ ডষ্ট িররমট রণয়ন করর ওরয় সাইরট 

আপরলার্ বদওয়া হর ।  

২। দাধখলীয় কােজপত্রাধদ • আর দরনর পত্র 

• স্যাম্পল/ বরার্াক্ট সম্পধকডি িথ্যাধদ 

• কৃধি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তডক েঠিি 

Pesticide Technical 

Advisory Sub-

Committee (সা -ধপটাক) এর 

সভার কা ডধ  রণী 

• আর দরনর পত্র 

• স্যাম্পল/ বরার্াক্ট সম্পধকডি িথ্যাধদ 

• কৃধি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তডক েঠিি 

Pesticide Technical 

Advisory Sub-

Committee (সা -ধপটাক)  এর 

সভার কা ডধ  রণী 

৩। বস ার িাপ ১৪ টি  ৯ টি  

৪। সম্পৃি জন ল ০৬ জন  ০৫ জন 

৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুম াদমের সমে 

সম্পৃক্ত ব্যক্তক্তর সংখ্যা ও পদক্তি 

০৫ জন, ধন ডাহী পধরচালক, অধিধরি 

পধরচালক, উপপধরচালক, তুলা উন্নয়ন 

কম ডকিডা, কটন ইউধনট অধিসার,  

পারস ডানাল এধসধসট্যান্ট 

০৪ জন, ধন ডাহী পধরচালক, অধিধরি 

পধরচালক, উপপধরচালক, কটন ইউধনট 

অধিসার,  পারস ডানাল এধসধসট্যান্ট 

৬। আন্তঃঅধিস ধনভডরেীলিা  পধরকল্পনা োখা  পধরকল্পনা োখার উপর ধনভডরেীলিা  াদ 

বদওয়া  

৭।  আইন/ধ ধি/ রজ্ঞাপন ইিযাধদ The pesticide Rules, 1985 The pesticide Rules, 1985 

৮। অ কাঠারমা/ হার্ ডওয়ার ইিযাধদ - - 

৯। বরকর্ ড/িথ্য সাংরিণ - - 

১০। রযুধির ররয়াে রর াজয ধক 

না 

সামান্য ব্য হার হয়।  রযুধি ব্য হার করা ব রি পারর। 

১১। খরচ (নােধরক+অধিস) ১৫০০/- (নােধরক), অধিরসর বকান খরচ 

নাই 

৫০০/- (নােধরক), অধিরসর বকান খরচ 

নাই 

১২। সময় (নােধরক+অধিস) ৫০ ধদন (নােধরক+অধিস) ৯ ধদন (নােধরক+অধিস) 

১৩।  ািায়াি (নােধরক) ৩  ার ১  ার 

১৪। অন্যান্য  • আর দনপত্র  াধিল হরল পর িী 

কা ডক্রম গ্রহণ করা হয় না  

• আর দনপত্র  াধিল হরল বকাম্পানীরক 

জানারনা ও পর িী ররয়াজনীয় ব্য িা 

গ্রহরনর জন্য অ েি করা হর ।  

 

 

ছ)  তুলনামূলক ধ রিিণ (ধ দ্যমান ও রস্তাধ ি পিধির িাপধভধিক তুলনা): 

 

ধ দ্যমান 

ররসস ম্যারপর 

িাপ 

ধ দ্যমান িারপর  ণ ডনা 
রস্তাধ ি ররসস 

ম্যারপর িাপ 
রস্তাধ ি িারপর  ণ ডনা 

িাপ-১ 

বকাম্পানী (কীটনােক ও  ালাইনােক 

সর রাহকারী রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী রধিষ্ঠান/দপ্তর 

কর্তডক আর দনপত্র তুলা উন্নয়ন ব ারর্ ডর ধন ডাহী 

পধরচালক  রা র দাধখল ও ধপএ টু ধন ডাহী 

পধরচালক কর্তডক গ্রহণ 

িাপ-১ 

বকাম্পানী (কীটনােক ও  ালাইনােক 

সর রাহকারী রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী রধিষ্ঠান/দপ্তর 

কর্তডক আর দনপত্র তুলা উন্নয়ন ব ারর্ ডর ধন ডাহী 

পধরচালক  রা র দাধখল ও ধপএ টু ধন ডাহী 

পধরচালক কর্তডক গ্রহণ 

িাপ-২ 

ধপএ টু ধন ডাহী পধরচালক কর্তডক আর দনপত্র 

র্রকটিাং এ াং ধন ডাহী পধরচালক কর্তডক ধসন 

করণ এ াং অধিধরি পধরচালক  রা র 

বররণ 

িাপ-২ 

ধপএ টু ধন ডাহী পধরচালক কর্তডক 

আর দনপত্র র্রকটিাং এ াং ধন ডাহী 

পধরচালক কর্তডক ধসন করণ এ াং বর্ক্স 

অধিসার  রা র বররণ 



িাপ-৩ অধিধরি পধরচালক কর্তডক আর দনপত্র ধসন 

করণ এ াং উপ-পধরচালক  রা র বররণ 

 রর াজয নয় 

িাপ-৪ উপ-পধরচালক কর্তডক আর দনপত্র ধসন করণ 

এ াং বর্ক্স অধিসার  রা র বররণ 

 রর াজয নয় 

িাপ-৫ 
বর্ক্স অধিসার কর্তডক আর দনপত্র ধসন করণ 

 রর াজয নয় 

িাপ-৬ 
আর দনপত্র  াচাই 

িাপ-৩ আর দনপত্র  াচাই 

িাপ-৭ 

বর্ক্স অধিসার কর্তডক “অনুরমাদন পত্র” এর 

বনাট উপিাপন ও তুলা উন্নয়ন কম ডকিডা 

 রা র বররণ 

িাপ-৪ 

বর্ক্স অধিসার কর্তডক পধরকল্পনা ও ের িণা 

োখার মিামি গ্রহণপূ ডক “অনুরমাদরনর 

বনাট ও পত্র” উপিাপন 

িাপ-৮ 

পধরকল্পনা োখার তুলা উন্নয়ন কম ডকিডা 

“অনুরমাদন পত্র” এর বনাট স্বাির করর উপ-

পধরচালক  রা র বররণ 

 রর াজয নয় 

িাপ-৯ 

উপ-পধরচালক “অনুরমাদন পত্র” এর বনাট 

স্বাির করর অধিধরি পধরচালক  রা র 

বররণ 

িাপ-৫ 

উপ-পধরচালক “অনুরমাদরনর বনাট ও পত্র” 

স্বাির করর অধিধরি পধরচালক  রা র 

বররণ 

িাপ-১০ 

অধিধরি পধরচালক “অনুরমাদন পত্র” এর 

বনাট স্বাির করর ধন ডাহী পধরচালক  রা র 

বররণ 

িাপ-৬ 

অধিধরি পধরচালক “অনুরমাদরনর বনাট ও 

পত্র” স্বাির করর ধন ডাহী পধরচালক  রা র 

বররণ 

িাপ-১১ 

ধন ডাহী পধরচালক কর্তডক “অনুরমাদন পত্র” 

এর বনাট অনুরমাদন পূ ডক বর্ক্স অধিসাররর 

ধনকট বররণ 

িাপ-৭ 

ধন ডাহী পধরচালক কর্তডক “অনুরমাদরনর 

বনাট ও পত্র” অনুরমাদন পূ ডক উপ-

পধরচালক ধনকট বররণ 

িাপ-১২ বর্ক্স অধিসার কর্তডক “অনুরমাদন পত্র” 

উপিাপন ও উপ-পধরচালক  রা র বররণ 

 রর াজয নয় 

িাপ-১৩ 

উপ-পধরচালক কর্তডক “অনুরমাদন পত্র” 

অনুরমাদন পূ ডক বর্ক্স অধিসাররর ধনকট 

বররণ 

িাপ-৮ 

উপ-পধরচালক কর্তডক “অনুরমাদন পত্র” 

অনুরমাদন পূ ডক বর্ক্স অধিসাররর ধনকট 

বররণ 

িাপ-১৪ 

বর্ক্স অধিসার কর্তডক ১ম বমৌসুরমর জন্য 

ট্রায়ারলর অনুরমাদন পত্র জারীকরণ এ াং ই-

িাইরলর মাধ্যরম তুলা উন্নয়ন ব ারর্ ডর ের িণা 

খামার/বকন্দ্র ও ইরমইরলর মাধ্যরম বকাম্পানী 

(কীটনােক ও  ালাইনােক 

আমদানীকারী/উৎপাদনকারী রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী 

রধিষ্ঠান/দপ্তর  রা র বররণ 

িাপ-৯ 

বর্ক্স অধিসার কর্তডক ১ম বমৌসুরমর জন্য 

ট্রায়ারলর অনুরমাদন পত্র জারীকরণ এ াং ই-

িাইরলর মাধ্যরম তুলা উন্নয়ন ব ারর্ ডর ের িণা 

খামার/বকন্দ্র ও ইরমইরলর মাধ্যরম বকাম্পানী 

(কীটনােক ও  ালাইনােক 

আমদানীকারী/উৎপাদনকারী রধিষ্ঠান)/ব্য সায়ী 

রধিষ্ঠান/দপ্তর  রা র বররণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জ) রস্তাধ ি ররসস ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 িাপ সাংখ্যাঃ ০৯ 

 সম্পৃি জন লঃ ০৫ 

 সময়ঃ ৯ ধদন 

(সর ডাচ্চ)  



৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসারর ধ দ্যমান ও রস্তাধ ি পিধির তুলনা 

 

 ধ দ্যমান পিধি রস্তাধ ি পিধি 

সময় (ধদন/ঘন্টা) ৫০ ধদন (নােধরক+অধিস) ৯ ধদন (নােধরক+অধিস) 

খরচ (নােধরক ও 

অধিরসর) 

১৫০০/- (নােধরক), অধিরসর বকান খরচ নাই ৫০০/- (নােধরক), অধিরসর বকান খরচ নাই 

 ািায়াি ০৩  ার ০১  ার 
িাপ ১৪ টি  ১০ টি  
জন ল ০৬ জন  ০৫ জন  
দাধখলীয় কােজপত্র • ৩ টি,  

• আর দরনর পত্র 

• স্যাম্পল/ বরার্াক্ট সম্পধকডি িথ্যাধদ 

• কৃধি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তডক েঠিি 

Pesticide Technical 

Advisory Sub-Committee 

(সা -ধপটাক) এর সভার কা ডধ  রণী 

• ৩ টি,  

• আর দরনর পত্র 

• স্যাম্পল/ বরার্াক্ট সম্পধকডি িথ্যাধদ 

• কৃধি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তডক েঠিি 

Pesticide Technical 

Advisory Sub-

Committee (সা -ধপটাক) এর 

সভার কা ডধ  রণী 

 

 

 

বলখধচত্র:   

 

 

 

৪।  াস্ত ায়ন 

  ক)  াস্ত ায়রনর অধভজ্ঞিার আনুপূধ ডক ধ  রণ (২০০ েরব্দর মরধ্য) 

  খ)  াস্ত ায়রনর সময়া ি কম ডপধরকল্পনা  

 

কা ডক্রম অদক্টা নদে শর্দস জানু বিব্রু মাচ ড 

পাইলট (েদর্াজে দিদে) শুরু ও সমাশি       

মশিপশরষে শবোদগ বাস্তবায়ন েশতদবেন 

দেরদণর তাশরখসমূহ 

      

পুদরা অশধদিদে বাস্তবায়ন শুরুর তাশরখ       

পুররা অধিরিরত্র  াস্ত ায়ন মূল্যায়ন 

রধির দন বররণ 

      



 

  খ)  াস্ত ায়রনর জন্য ব্যধয়ি অরে ডর পধরমাণ: বকান অরে ডর ররয়াজন নাই  

  ে)  াস্ত ায়রন চযারলঞ্জসমূহ:  াস্ত ায়নকারী কম ডকিডা/কম ডচারীরদর কারজর রধি অধনহা  

  ঘ) চযারলঞ্জ বমাকার লায় গৃহীি ব্য িাধদ 

  চ) সরকাধর আরদে জাধরর িাধরখ 

  ছ) রচারর গৃহীি ব্য িাধদ 

  জ) পধর ীিণ 

  ঝ) অধভজ্ঞিালব্ধ ধেিণ 

  ঞ) বস া সহধজকরণ কা ডক্ররমর ছধ  ও ধভধর্ও (ধলাংক)  

  ট) বাস্তবায়ন টিম: নাম, পেশব, ছশব 

  ঠ) বটকসইকররণ গৃহীি ব্য িাধদ 


