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২০১৯-২০ অর্ থ বছরে বাস্তবাষিত উদ্ভাবনী উরযাগ  

এবং  

সহষিকৃত সসবা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কৃষি মন্ত্রণালি 

 



 

ভূষমকা 

 

সেকাষে কম থচােীরেে েক্ষতা বৃষিে মাধ্যরম নাগষেক সসবা সহষিকেণ ও সুশাসন 

সুসংহতকেরণ িনপ্রশাসরন উদ্ভাবন চচ থাে ভূষমকা গুরুত্বপূণ থ। পৃষর্বীে অরনক সেরশই 

সেকাষে সসবা প্রষিিারক সহিতে ও িনবান্ধব কোে লরক্ষে উদ্ভাবন কার্ থিম 

ষবকারশে উরেরে ষবষিন্ন পর্ থারি ইরনারিশন টিম গঠন কো হরিরছ। উদ্ভাবন উরযাগ 

গ্রহণ ও উরযাগ গ্রহরণে সুরর্াগ সৃষি, েক্ষতা উন্নিন এবং প্ররিািনীি নীষত-পিষত 

প্রণিরন ইরনারিশন টিমসমূহ উরেখরর্াগ্য ভূষমকা োখরছ। 

 

২০১৯-২০ অর্ থবছরে কৃষিমন্ত্রণালরি উদ্ভাবনী উরযাগ ষহরসরব “ফসরলে বীি েপ্তাষনে 

আরবেন” প্রষিিাটি সেকারেে একরসবা এবং ই-নষর্ প্লাটফম থ ব্যবহাে করে ষিষিটাল 

কো হরিরছ। ফরল বীি েপ্তানীকােকগণ ঘরে বরস সহরিই আরবেন প্রষিিা সম্পন্ন 

কেরত পােরছন।    

 

২০১৯-২০ অর্ থবছরে কৃষিমন্ত্রণালরি সমাট ২টি সসবা সহিষকেণ কো হরিরছ। 

১. প্রশাসন-১ শাখা:  কৃষি মন্ত্রণালরি কম থেত কম থকতথা-কম থচােীরেে ষবষিন্ন প্রকাে ঋণ   

    (গৃহ ষনম থাণ, সমাটে কাে, কষম্পউটাে, সমাটে সাইরকল ও বাই সাইরকল) মঞ্জুে। 

২. সাে ব্যবস্থাপনা ও মষনটষেং অষিশাখা: নন-ইউষেিা সারেে মাষসক বোে  

 

এই প্রকাশনাি উষেষখত উদ্ভাবনী উরযাগ এবং সহষিকৃত সসবাে প্ররসসম্যাপ, অষফস 

আরেশ সহ ষবস্তাষেত বণ থনা কো হরিরছ।  

 

 

 

সমাোঃ সেরলািাে সহারসন 

যুগ্মসষচব(প্রশাসন)  

ও 

ষচফ ইরনারিশন অষফসাে 

কৃষি মন্ত্রণালি 



 

ল িংক: https://eksheba.gov.bd/service/?id=BDGS-1584246784 
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ছক ম োতোবেক তথ্য: 

১। বেদ্য োন মেেো পদ্ধবত বেবেষণ 

মেেো প্রদোবনর 

ধোপ 

কোর্ যক্র  প্রবত ধোবপর ে য় 

(বদন/ঘন্টো/ব বনট) 

েম্পৃক্ত ব্যবক্তের্ য (পদবে) 

ধোপ-১ অর্ য বেভোর্, অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত েরোদ্দ প্রদোন - - 

ধোপ-২ কৃবষ  ন্ত্রণোলবয় েরোদ্দ বেভোজন েভো ০৭ বদন ১০ জন 

ধোপ-৩ েভোর বেদ্ধোন্ত অনুর্োয়ী দপ্তর/েংস্থোয় েরোদ্দ প্রদোন বজও জোবর ০৩ বদন ০২ জন 

ধোপ-৪ ক যকতযো-ক যচোরীবদর বনকট হবত আবেদন েংগ্রহ ১৫ বদন - 

ধোপ-৫ দপ্তর/েংস্থো কর্তযক আবেদন েোছোই ০৩ বদন ০৩ জন 

ধোপ-৬ েোছোইকৃত আবেদন  ন্ত্রণোলবয় মপ্ররণ ০২ বদন ০2 জন 

ধোপ-৭  ন্ত্রণোলবয় চূড়োন্ত েভো ০৫ বদন ০৪ জন 

ধোপ-৮ বজ ও জোবর ০৩ বদন ০২ জন 

 

২। বেদ্য োন পদ্ধতবর প্রবেে ম্যোপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq n‡Z eivÏ cÖ`vb 

2. K…wl gš¿Yvj‡q eivÏ wefvRb mfv 

3. mfvi wm×všÍ Abyhvqx `ßi/ms ’̄vq eivÏ cÖ`vb wRI Rvwi 

4. Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i wbKU n‡Z Av‡e`b msMÖn 

5. `ßi/ms ’̄v KZ…©K Av‡e`b evQvB 

6. evQvBK…Z Av‡e`b gš¿Yvj‡q †cÖiY 

7. gš¿Yvj‡q P~ovšÍ mfv 

8. wR I Rvwi 



৩।  তুলনোমূলক বেবেষণ (বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর ধোপবভবিক তুলনো): 

মেত্র ে স্যোর েণ যনো ে োধোবনর প্রস্তোেনো 

১। আবেদনপত্র/ ফর / 

 মরবজস্টোর/ প্রবতবেদন 

- - 

২। দোবিলীয় কোর্জপত্রোবদ - - 

৩। মেেোর ধোপ উপবজলো পর্ যোয় হবত একটি আবেদন আেবত অবনক 

মেবত্র অর্ য েছর মেষ হবয় র্োয়। বেবেষ কবর গৃহ 

বন যোণ অগ্রীব র মেবত্র ২য় বকবস্তর টোকো পোওয়ো 

অবনক মেবত্রই অবনবিত হবয় পবড়।  ন্ত্রণোলয় ও এর 

আওতোধীন দপ্তর/েংস্থোর ঋবণর অর্ য বেভোজবনর ফবল 

মদিো র্োয় মকোন মকোন একটি েংস্থোর অনুকূবল 

েরোদ্দকৃত অর্ য অবধ যকও মেষ হয়বন আেোর মকোন মকোন 

েংস্থোর মেবত্র অবর্ যর অভোবে ঋণ প্রদোন করো েম্ভে 

হয়বন। 

অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত েরোদ্দ পোওয়োর পর 

দপ্তর/ েংস্থোর  োধ্যব  ক যরত ক যকতযো-

ক যচোরীবদর বনকট হবত আবেদন েংগ্রহ 

করো হবে। মর্বহতু অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত 

বেবভন্ন প্রকোর অবগ্র  (গৃহ বন যোণ, ম োটর 

কোর, ম োটর েোইবকল, কবম্পউটোর ও 

েোই েোইবকল) এর অর্ য কৃবষ  ন্ত্রণোলবয়র 

একক মহবে েরোদ্দ প্রদোন করো হয়, 

মেবহতু কৃবষ  ন্ত্রণোলয় হবত অবগ্রব র 

বজও জোবর করো মর্বত পোবর। 

৪। েম্পৃক্ত জনেল   

৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুম াদমের সমে 

সম্পৃক্ত ব্যক্তক্তর সংখ্যা ও পদক্তি 

  

৬। আন্তঃঅবফে বনভ যরেীলতো    

৭।  আইন/বেবধ/ প্রজ্ঞোপন ইতযোবদ   

৮। অেকোঠোব ো/ হোে যওয়োর ইতযোবদ   

৯। মরকে য/তথ্য েংরেণ   

১০। প্রযুবক্তর প্রবয়োর্ প্রবর্োজয বক নো -  

১১। িরচ (নোর্বরক+অবফে)   

১২। ে য় (নোর্বরক+অবফে)   

১৩। র্োতোয়োত (নোর্বরক)   

১৪। অন্যোন্য    

 

 



৪। প্রস্তোবেত প্রবেে ম্যোপ: 

 

 

 

 

 

 

৫।  তুলনোমূলক বেবেষণ (বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর ধোপবভবিক তুলনো): 

বেদ্য োন প্রবেে 

ম্যোবপর ধোপ 

বেদ্য োন ধোবপর েণ যনো  প্রস্তোবেত প্রবেে 

ম্যোবপর ধোপ 

প্রস্তোবেত ধোবপর েণ যনো 

ধোপ-১ অর্ য বেভোর্, অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত েরোদ্দ প্রোবপ্তর 

পর কৃবষ  ন্ত্রণোলবয় েরোদ্দ বেভোজন েভো, 

েভোর বেদ্ধোন্ত অনুর্োয়ী দপ্তর/েংস্থোয় েরোদ্দ 

প্রদোন, ক যকতযো-ক যচোরীবদর বনকট হবত 

আবেদন েংগ্রহ,  

দপ্তর/েংস্থো কর্তযক আবেদন েোছোই, েোছোইকৃত 

আবেদন  ন্ত্রণোলবয় মপ্ররণ,  ন্ত্রণোলবয় চূড়োন্ত 

েভো কবর ৮টি ধোবপ ৩৮ কোর্ যবদেবে ২২জন 

জনেবলর েম্প্রক্ততোয় েকল কোর্ যক্র  েম্পন্ন 

কবর  বনোনীত আবেদনকোরীবদর অনুকূবল 

 ঞ্জুবরর আবদে জোবর করো হবতো।   

ধোপ-১ অর্ য বেভোর্, অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত েরোদ্দ প্রোবপ্তর 

পর ক যকতযো-ক যচোরীবদর বনকট হবত 

আবেদন েংগ্রহ এেং প্রোপ্ত আবেদন র্োচোই-

েোছোই কবর মেেোটি েহবজকরবণর  োধ্যব  

েতয োবন ৪টি ধোবপ ২৫ কোর্ যবদেবে ০৮জন 

জনেবলর েম্প্রক্ততোয় েকল কোর্ যক্র  েম্পন্ন 

কবর  বনোনীত আবেদনকোরীবদর অনুকূবল 

 ঞ্জুবর আবদে জোবর করো হবে। 

ধোপ-২ ধোপ-২ 

ধোপ-৩ ধোপ-৩ 

ধোপ-৪ ধোপ-৪ 

ধোপ-৫  

ধোপ-৬ 

ধোপ-৭ 

ধোপ-৮ 

 

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুেোবর বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর তুলনো: 

 বেদ্য োন পদ্ধবত প্রস্তোবেত পদ্ধবত 

ে য় (বদন/ঘন্টো) ৩৮ বদন 25 বদন 

িরচ (নোর্বরক ও অবফবের) - - 

র্োতোয়োত - - 

ধোপ ৮টি 4টি 

জনেল ২২ জন 08 জন 

দোবিলীয় কোর্জপত্র প্রবয়োজন অনুর্োয়ী প্রবয়োজন অনুর্োয়ী 

 

1. A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq n‡Z eivÏ cÖ`vb 

2. Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i wbKU n‡Z Av‡e`b msMÖn 

3. cÖvß Av‡e`b hvPvB-evQvB 

4. wR I Rvwi 
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ছক ম োতোবেক তথ্য: 

১। বেদ্য োন মেেো পদ্ধবত বেবেষণ: 

মেেো প্রদোবনর ধোপ কোর্ যক্র  প্রবত ধোবপর ে য় 

(বদন) 

েম্পৃক্ত ব্যবক্তের্ য (পদবে) 

ধোপ-১ র্বেষনো অনুেন্ধোনী কর্তযক নবি উপস্থোপন। ২  বেএবিবে. বেবেআইবে ও 

মেেরকোরী আ দোবনকোরক 

কর্তযক দোবয়ত্বপ্রোপ্ত 

ক যকতযো। 

ধোপ-২ উপ-প্রধোন কর্তযক র্োচোই-েোছোইপূে যক অগ্রোয়ন। ১  

ধোপ-৩ অবতবরক্ত েবচে কর্তযক অগ্রোয়ন। ১  

ধোপ-৪ েবচে কর্তযক অনুব োদন। ১  

  ম োট ৫ বদন  

 

২। বেদ্য োন পদ্ধবতর প্রবেে ম্যোপ: 

 

র্বেষণো অনুেন্ধোনী                          উপ-প্রধোন                                 অবতবরক্ত েবচে                           েবচে। 

 

৩।  তুলনোমূলক বেবেষণ (বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর ধোপবিবিক তুলনো): 

 

মেত্র ে স্যোর েণ যনো ে োধোবনর প্রস্তোেনো 

১। আবেদনপত্র/ ফর / 

 মরবিস্টোর/ প্রবতবেদন 

  

২। দোবিলীয় কোর্িপত্রোবদ   

৩। মেেোর ধোপ ৪টি ধোবপর কোরবণ ে য়বেপণ হয়। বেদ্য োন ৪টি ধোবপর স্থবল ৩টি ধোবপ  

েম্পন্ন হবে।  

৪। েম্পৃক্ত িনেল   

৫। স্বোেরকোরী/ অনুব োদবনর েবে 

েম্পৃক্ত ব্যবক্তর েংখ্যো ও পদবে 

  

৬। আন্তঃঅবফে বনি যরশীলতো    

৭।  আইন/বেবধ/ প্রজ্ঞোপন ইতযোবদ   

৮। অেকোঠোব ো/ হোি যওয়োর ইতযোবদ   

৯। মরকি য/তথ্য েংরেণ   

১০। প্রযুবক্তর প্রবয়োর্ প্রবর্োিয বক 

নো 

-  



 

১১। িরচ (নোর্বরক+অবফে)   

১২। ে য় (নোর্বরক+অবফে)   

১৩। র্োতোয়োত (নোর্বরক)   

১৪। অন্যোন্য    

 

 

৪। প্রস্তোবেত প্রবেে ম্যোপ: 

 

র্বেষণো অনুেন্ধোনী                        উপ-প্রধোন                 অবতবরক্ত েবচে।  

 

 

৫।  তুলনোমূলক বেবেষণ (বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর ধোপবিবিক তুলনো): 

 

বেদ্য োন প্রবেে 

ম্যোবপর ধোপ 

বেদ্য োন ধোবপর েণ যনো  প্রস্তোবেত প্রবেে 

ম্যোবপর ধোপ 

প্রস্তোবেত ধোবপর েণ যনো 

ধোপ-১ র্বেষণো অনুেন্ধোনী কর্তযক নবি উপস্থোপবনর 

 োধ্যব  েবচে পর্ যোবয় অনুব োদবনর পর 

মেেোটি ৪টি ধোবপ েম্পন্ন হওয়োয় ম োট ৫বদন 

ে বয়র প্রবয়োিন হত। 

ধোপ-১ র্বেষণো অনুেন্ধোনী কর্তযক নবি 

উপস্থোপবনর  োধ্যব  অবতবরক্ত েবচে 

পর্ যোবয় অনুব োদবনর পর মেেোটি ৩টি 

ধোবপ ৪বদবন েম্পন্ন হওয়োয় মেেো 

েহিীকরণ তরোবিত হবয়বছ। 

ধোপ-২ ধোপ-২ 

ধোপ-৩ ধোপ-৩ 

ধোপ-৪ 

 

 

 

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুেোবর বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর তুলনো 

 

 বেদ্য োন পদ্ধবত প্রস্তোবেত পদ্ধবত 

ে য় (বদন) ৫ ৪ 

িরচ (নোর্বরক ও অবফবের)   

র্োতোয়োত   

ধোপ ৪ ৩ 

িনেল   

দোবিলীয় কোর্িপত্র   

 

 

 

 

 


