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বা বািয়ত বািষ ক উ াবন কম পিরক নার িতেবদন 
বাংলােদশ িষ উ য়ন ক প ােরশন (িবএিডিস)  

িবেবচ  সাল – ০১/০৭/২০১৭ হেত ৩০/০৬/২০১৮  
 
 

 

ঃ 
নং 

িবষয়/  
ািবত িবষয়  

( হীত  কােজর নাম) 
পিরমাপ ( ত ািশত ফলাফল তির হেয়েছ িক না তা পিরমােপর মানদ ড) 

১ ২ ৩ ৪ 

১। ইেনােভশন 
কম পিরক না ণয়ন  

ক পে র বািষ ক ইেনােভশন কম পিরক না 
ণয়ন  

ক পে র মা েম ইেনােভশন কম পিরক না-২০১৭-২০১৮ ণয়ন ও বা বায়ন করা হেয়েছ। 

২। সভা িত মােস ইেনােভশন েমর সভা আহবান িত মােসর িনয়িমত ইেনােভশন েমর সভা অ ি ত হেয়েছ। 
৩। িতেবদন ইেনােভশন েমর বাৎসিরক (২০১৭-২০১৮) 

িতেবদন ত ও রণ 
িতেবদন ওেয়বসাইেট িনয়িমত আপেডটসহ কাশ এবং িষ ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। 

৪। উ াবনী ধারণা উ াবনী ধারণা আহবান ও যাচাই বাছাই ব ক 
স ালন ও সংর ণ। 

০৯  উ াবনী ধারনার সংকলন ত করা হেয়েছ। 
 ১।   সেচ অিধক ফসল উৎপাদেন ষেকর সচ িব ালয়  

২।  িডিজটাল প িতেত ষেকর িনকট িবএিডিস'র মানস  বীজ সরবরাহ িনি তকরণ 
৩।  -গভ  পাইপ লাইন (বািরড পাইপ) এর মা েম জলাব তা রীকরণ 
৪।   অিভেযাগ ফেম অিভেযাগ/সম া হণ কের সমাধান করা 
৫।  িষ পরামশ ও ত  সবা (িবএিডিস িষ কল স ার) 
৬।  িষে ে  ত  ি র বহার (It in Agriculture) 
৭।  া মান সালার ােনল চা  
৮।  ি  উপাদান গম বীজ ফা লাইেজশন/ াইিমং এবং ফািলয়ার িফিডং কৗশেলর মা েম অিধক       
গম    উৎপাদন কৗশল 
৯।  ত  ি  বহার কের িষ উপকােরর চািহদা িন পণ ও ম েদর ত  জনগেনর সহজলভ  
করা। 

৫। 
 

উ াবনী ধারণার 
পাইল ং 

উ াবনী উে াগ পাইল ং এর কায ম হণ ০৫  পাইল ং স  করা হেয়েছ। 
 ১।   সেচ অিধক ফসল উৎপাদেন ষেকর সচ িব ালয় 

২।  িডিজটাল প িতেত ষেকর মাবাইল/ িবএিডিসর ওেয়বসাইেট দােনর ফেল ষক সহেজই 
বীেজর ম েদর ত  দান 
৩।  -গভ  পাইপ লাইন (বািরড পাইপ) এর মা েম জলাব তা রীকরণ 
৪।  পাটবীজ উৎপােনর ল মা া, কম চী, ম দ, িবতরণ,  ইত ািদ ত  সবা দান। 
৫।  াউ  ওয়াটার জািনং াপ 
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ঃ 
নং 

িবষয়/  
ািবত িবষয়  

( হীত  কােজর নাম) 
পিরমাপ ( ত ািশত ফলাফল তির হেয়েছ িক না তা পিরমােপর মানদ ) 

৬। উ াবনী উে ােগর 
অিভ তা অজন 

ক পে র উ াবনী উে ােগর বা বায়ন ও 
তদারকী এবং এ সং া  অিজত অিভ তা 
(সফল/িবফল) িতেবদন আকাের তকরণ। 

০৫  উে াগ বা বায়ন তদারকী এবং িতেবদন ত করা হেয়েছ।। 
 ১।   সেচ অিধক ফসল উৎপাদেন ষেকর সচ িব ালয় 

২।  িডিজটাল প িতেত ষেকর মাবাইল/ িবএিডিসর ওেয়বসাইেট বীেজর ম েদর ত  দান 
৩।  -গভ  পাইপ লাইন (বািরড পাইপ) এর মা েম জলাব তা রীকরণ 
৪।  পাটবীজ উৎপােনর ল মা া, কম চী, ম দ, িবতরণ,  ইত ািদ ত  সবা দান। 
৫।  াউ  ওয়াটার জািনং াপ 

৭। জাতীয়ভােব বা বায়ন উ াবনী উে াগ দশ াপী বা বায়ন। ০২  উে াগ ক পে র অিধে ে  স সারণ করা হেয়েছ।  
 ১।  পাটবীজ উৎপােনর ল মা া, কম চী, ম দ, িবতরণ,  ইত ািদ ত  সবা দান। 

২।  াউ  ওয়াটার জািনং াপ 

 

৮। উ াবনী স মতা ি  উ াবনী ম মতা ি র লে  ইেনােভশন সং া  
িশ ণ/কম শালা/ িশ াসফর আেয়াজন। 

০৪  িশ ণ/কম শালা আেয়াজন করা হেয়েছ।   
 ১।  ই-ফাইিলং ২   

২।  ই- ট ািরং ১  
৩।  ইেনােভশন ১   

 

৯। নটওয়ািকং ও 
পাট নারিশপ 

অংশীজনেদর সে  মতিবিনময় সভা আেয়াজন।  সবা দান িবষেয় ৫  সভা আেয়াজন করা হেয়েছ। 
 ১।  সবা সহজীকরণ িবষেয় = ৩ 

২। ই- সবা িবষেয়= ২ 
 

১০। সা াল িমিডয়ার 
বহার 

সাশাল িমিডয়ার বহার অ াহত রাখা এবং 
নাগিরক সম া সমাধােন তার বহার অিধকতর 
ি  করা। 

"িবএিডিস ভাবনা"  ফস ক পর স সারেণর কায ম অ াহত রেয়েছ। 
  

 

১১। ই- সবা ও ফাইিলং 
কায ম 

ই-ফাইল ব াপনা ও ই- সবা বা বায়ন। সকল ে  ই- ট ািরং এবং  ধান কায ালেয় অিধকাংশ িবভােগ ই-ফাইিলং  করা হেয়েছ। 

 


