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�িচপ� 
 

 
 
 

উপ�মিণকা 
 

কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 
 
�সকশন ১:  �পক�, অিভল��, �কৗশলগত উে��স�হ এবং �ধান কায �াবিল  
 
�সকশন ২:  িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 
 
�সকশন ৩:  �কৗশলগত উে�� িভি�ক কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 
 
সংেযাজনী ১: শ� সংে�প 
 
সংেযাজনী ২: কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী কায �ালয়স�হ এবং পিরমাপ প�িত 
 
সংেযাজনী ৩: কম �স�াদন ল��মা�া অজ�েনর ��ে� অ� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�ার উপর িনভ �রশীলতা 
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উপ�মিনকা (Preamble) 

 
 
 

সরকাির দ�র/সং�াস�েহর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন 

সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িন�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর 

লে��- 

 
পিরচালক, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট  

এবং 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর মে� ২০২০ সােলর ........................ মােসর 

.................................. তািরেখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হল। 

 
এই  �ি�েত �া�রকারী উভয় প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলনঃ  
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বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট এর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 

(Overview of the Performance of Bangladesh Sericulture Research and Training Institute) 

 
সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎ পিরক�না 
 

 সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর)  �ধান অজ�নস�হঃ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট �দেশ �রশম ��ি� উ�াবন ও �রশম �স�ের দ� জনশি� �ি�র 

অ�তম �িত�ান। �দেশ �রশম িশে�র িবকােশ কািরগির সহায়তা ও দ� জনশি� �ি�েত এ �িত�ােনর উে�খেযা� অবদান 

রেয়েছ; িবগত ৩ বছের জাম ��াজম �াংেক �তঁজােতর সং�া ৮১ �থেক ৮৩ �েত এবং �রশমকীট জােতর সং�া ১১১ �থেক  

১১৩ �েত উ�ীত করা স�ব হেয়েছ; ন�ন ও উ�ফলনশীল ১৪� �তঁজাত এবং ১৮� �রশমকীেটর জাত উ�াবন করা স�ব 

হেয়েছ; বছের �হ�র �িত �তঁপাতার উৎপাদন ৩৭.০০ - ৪০.০০ �থেক ৪০.০০ - ৪৭.০০ �ম: টেন এবং ১০০ �রাগ�� িডেম 

(িডএফএলএস) �রশম��র উৎপাদন ৬০ - ৭০ �কিজ �থেক ৭০ - ৭৫ �কিজেত উ�ীত করা স�ব হেয়ছ; �তঁচােষ সাথী ফসেলর 

চাষ প�িত উ�াবন করা হেয়েছ; ফেল জিমর ব�মাি�ক �বহার ও চাষীেদর বাড়িত আেয়র �েযাগ �ি� হেয়েছ; ি�ংলার 

�িবধাসহ �সচ অবকাঠােমা �াপন করায় �ি�মান স�� পিরমানগত �তঁপাতা উৎপাদন করা স�ব হেয়েছ; �রনিডটা (১ �কিজ 

ক�চা �রশম �তা উৎপাদেন �য পিরমান �রশম ��র �েয়াজন) ১৮-২০ �থেক ৯-১০ �ত উ�ীত করা স�ব হেয়েছ; ৬৫,৪০০ 

�কিজ উ�ত জােতর �তঁ কা�ংস উৎপাদন করা হেয়েছ এবং �রশম �স�ের দ� জনবল �ি�র লে�� এ সমেয়র মে� ৬৮০ জন 

�রশমচাষীেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।  

 

 সম�া ও চ�ােল�স�হঃ 

�বি�ক আবহাওয়া পিরবত�েনর সােথ খাপ খাওয়ােনা আবহাওয়া সিহ� �তঁ ও �রশমকীেটর জাত, সমেয়াপেযাগী 

লাগসই �তঁচাষ ও প�পালন ��ি� উ�াবন এবং �রশম �তার মান উ�য়ন। 

 

 ভিব�ৎ পিরক�নাঃ 

৭ম প�বািষ �ক পিরক�না, �পক� ২০২১ এবং এসিডিজ-২০৩০ এর ল��মা�া অ�যায়ী �পক� ২০২১ এর মে� 

জাম ��াজম �াংেক �তঁজােতর সং�া ৮২ �থেক ৮৪ �েত এবং �রশমকীট জােতর সং�া ১১২ �থেক ১১৪ �েত উ�ীত করা; 

ন�ন আরও ২� �তঁজাত এবং ২� �রশমকীেটর জাত উ�াবন করা এবং �রশম �স�ের দ� জনবল ৬,৩৯৬ জন হেত ৭,১২১ 

জেন উ�ীত করা। 

 

২০২০-২০২১ অথ � বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হঃ 

 জাম ��াজম �াংেক ৮৩� �তঁজাত সংর�ণ করা; 

 জাম ��াজম �াংেক ১১৩� �রশমকীট জাত সংর�ণ করা; 

 ১� �তঁজাত উ�াবন করা; 

 ১� �রশমকীট জাত উ�াবন করা; 

 ১০,৪০০ �কিজ উ�তজােতর �তঁকা�ং ঊৎপাদন করা; 

 �রশম �স�ের ২৪০ জনেক �িশ�ণ �দান করা। 
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�সকশন ১ 
 
 
 

�পক�, অিভল��, �কৗশলগত উে��স�হ এবং �ধান কায �াবিল 
 

 

১.১. �পক�:  

�রশম ��ি� উ�াবেন গিতশীল গেবষণা �িত�ান।  

 

১.২ অিভল��:  

 লাগসই ��ি� উ�াবেনর মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি� কের �রশম িশ�েক উে�খেযা� পয �ােয় উ�ীতকরণ।  

 

১.৩ �কৗশলগত উে��স�হ: 

 ��ি�গত ও উ�াবনী�লক গেবষণা �জারদারকরণ; 

 মানবস�দ উ�য়ন । 

 

১.৪  �ধান কায �াবিল:  

 �তঁ ও �রশমকীেটর জাত সং�হ, সংর�ণ এবং �দেশর আবহাওয়া উপেযাগী উ�ফলনশীল �তঁ ও �রশমকীেটর 

জাত উ�াবন এবং �তঁচাষ, প�পালন ও �রশমকীেটর �রাগ�� িডম উৎপাদেনর লাগসই ��ি� উ�াবন করা। 

 

 �রশম �স�েরর জ� দ� জনশি� �ি� এবং উ�ািবত ��ি� মাঠ পয �ােয় হ�া�র। 
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�সকশন ২  
 
 
 

দ�র/সং�ার িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 
 

�ড়া� ফলাফল/�ভাব 
(Outcome/Impact) 

কম �স�াদন �চকস�হ 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

��ত ল��মা�া 
২০২০-২১ 

�ে�পন িনধ �ািরত ল��মা�া 
অজ�েনর ��ে� �যৗথভােব 

দািয়��া�  ম�ণালয়/ 
িবভাগ/ সং�হাস�েহর নাম 

উপা��� 
(Source of 

Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

�� ও �রশম কীটজাত 

উ�াবন ও সংর��ণ 

অবদান 

উ�িবত ও সংর�ণ�ত 

�তঁজাত  

সং�া ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ িবএসআর�আই িবএসআর�আই- 
এর বািষ �ক 
�িতেবদন 

উ�িবত ও সংর�ণ�ত 

�রশমকীটজাত  

সং�া ১১১ ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ িবএসআর�আই িবএসআর�আই- 
এর বািষ �ক 
�িতেবদন 
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�সকশন ৩ 
 
 

�কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 
 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র  

মান 
(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন  
�চক 

(Performance 
Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন  
�চেকর মান 

(Weight  

of Performance 

Indicators) 

��ত অজ�ন ল��মা�া/�াইেটিরয়া মান ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

�ে�পন 
(Projection) 

২০২১-২২ 

�ে�পন 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে�   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সং�ার �কৗশলগত উে��স�হ 
৪. ��ি�গত ও   
উ�াবনী�লক 
গেবষণা 
�জারদারকরণ। 

 
 
 
 
 

৫০ 

৪.১ �তঁজাত 
সংর�ণ 

৪.১.১ সংর�ণ�ত 
জাত   

সং�া ১০.০০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮২ ৮১ ৮০ - ৮৪ ৮৫ 

৪.২ �রশম কীেটর 
জাত সংর�ণ 

৪.২.১ 
সংর�ণ�ত জাত  

সং�া ১০.০০ ১১১ ১১২ ১১৩ ১১২ ১১১ ১১০ - ১১৪ ১১৫ 

৪.৩ �তঁজাত উ�াবন ৪.৩.১ উ�ািবত 
জাত   

সং�া ১০.০০ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

৪.৪  �রশমকীট জাত 
উ�াবন 

৪.৪.১ উ�ািবত 
জাত   

সং�া ১০.০০ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

৪.৫ উ�ত জােতর 
�তঁকা�ংস উৎপাদন 

৪.৫.১. উৎপািদত 
�তঁকা�ংস   

�কিজ ১০.০০ ১০,০০০ ১০,২০০ ১০,৪০০ ১০,২০০ ১০,০০০ ৯,৮০০ - ১০,৫০০ ১০,৭০০ 

২. মানব স�দ 
উ�য়ন 

 
৩০ 

 

২.১ �রশম �স�ের 
�িশ�ণ �দান 

২.১.১  �দ� 
�িশ�ণ 

সং�া ৩০.০০ ২৩৫ ২৩৫ 
 

২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২৫ - ২৪৫ 
 

২৫০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

�কৗশলগত উে�� 
(Strategic Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 

Performance
Indicator) 

ল��মা�ার মান  ২০২০-২১ 
 

অসাধারণ 
(Excellent)

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দা�িরক কম �কাে� 
��তা �ি� ও জবাবিদিহ 

িনি�তকরণ 
১১ 

  [১.১] বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
(এিপএ) বা�বায়ন। 

[১.১.১] এিপএ’র সকল ��মািসক 
�িতেবদন ওেয়বসাইেট �কািশত 

সং�া ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এিপএ �েমর মািসক সভা অ�ি�ত সং�া ১ ১২ ১১ - - - 

   [১.২] ��াচার/উ�ম চচ �ার িবষেয় 
অংশীজনেদর সে� মতিবিনময়  

[১.২.১] মতিবিনময় সভা অ�ি�ত সং�া ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অিভেযাগ �িতকার �ব�া 
িবষেয়  �সবা�হীতা /অংশীজনেদর 

অবিহতকরণ 

[১.৩.১]অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সং�া ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] �সবা �দান �িত�িত িবষেয়  
�সবা�হীতােদর অবিহতকরণ  

[১.৪.১]অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত            সং�া ২ ৪ ৩ ২ 
 

- 

[১.৫] ত� বাতায়ন হালনাগাদ সং�া� 
��মািসক �িতেবদন উ��তন 
ক��পে�র িনকট ��রণ 

[১.৫.১]  ��মািসক �িতেবদন ��িরত         সং�া  ২ ৪ ৩    

 [২] কম �স�াদেন 
গিতশীলতা আনয়ন ও 

�সবার মান �ি� 
৮ 

[২.১]ই-নিথ বা�বায়ন [২.১.১] ই-নিথেত �নাট িন�ি��ত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উ�াবনী /�� উ�য়ন উে�াগ 
বা�বায়ন 

[২.২.১] �নতম এক� উ�াবনী /�� উ�য়ন 
উে�াগ চা��ত 

সং�া ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম �চারীেদর �িশ�ণ �দান 
[২.৩.১] �েত�ক  কম �চািরর জ� 

�িশ�ণ আেয়ািজত 
জনঘ�া ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

মাঠ পয �ােয়র আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ ২০২০-২১ 
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[২.৩.২] ১০ম ��ড ও ত��� �েত�ক 
কম �চারীেক এিপএ িবষেয়  �দ� 

�িশ�ণ 

জনঘ�া ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এিপএ বা�বায়েন �েনাদনা �দান 
[২.৪.১] ��নতম এক� আওতাধীন দ�র/ 

একজন কম �চারীেক এিপএ বা�বায়েনর জ� 
�েনাদনা �দান�ত 

সং�া ১ ১ - - - - 

[৩] আিথ �ক ও স�দ 
�ব�াপনার উ�য়ন 

৬ 

 
[৩.১] বািষ �ক �য় পিরক�না বা�বায়ন 

 

[৩.১.১] �য় পিরক�না অ�যায়ী �য় 
স�ািদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ 
(এিডিপ)/বােজট বা�বায়ন 

[৩.২.১] বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (এিডিপ) 
/বােজট বা�বািয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অিডট আপি� িন�ি� কায ��েমর 
উ�য়ন 

[৩.৩.১] অিডট আপি� িন�ি��ত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদ�ত �াবর ও অ�াবর 
স�ি�র তািলকা উধ �তন অিফেস ��রণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদ�ত �াবর ও অ�াবর 
স�ি�র তািলকা উধ �তন অিফেস ��িরত 

তািরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আিম, পিরচালক, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট, মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম 

উ�য়ন �বাড � এর িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন সেচ� থাকব। 

 
 

আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ 

ইনি��উট- এর পিরচালেকর িনকট অ�ীকার করিছ �য, এই �ি�েত বিণ �ত ফলাফল অজ�েন �েয়াজনীয় 

সহেযািগতা �দান করব। 

 
 
�া�িরত: 

 
 

 
 
..............................................     .............................. 
পিরচালক         তািরখ       
বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট         

 
 
 
 
 
 

..............................................    .............................. 
মহাপিরচালক                                                                              তািরখ  
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
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সংেযাজনী-১ 
 
 
 
 

শ� সংে�প 
 

িবএসআর�আই বাংলােদশ �সিরকালচার িরসাচ � এ� ��িনং ইনি��উট 
 

িডএফএলএস িডিজজ ি� �লইংস 
 

িবএসিডিব 
 

বাংলােদশ �সিরকালচার �ড�ভলপেম� �বাড � 
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সংেযাজনী ২ 

কম �স�াদন �চকস�হ, বা�বায়নকারী  কায �ালয়স�হ এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ 

 

�ঃ 
ন�র 

কায ��ম কম �স�াদন 
�চক 

িববরণ বা�বায়নকারী 
ইউিনট 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

১.  �তঁজাত 
সংর�ণ 

 সংর�ণ�ত 
�তঁজাত 

�দশী ও িবেদশী  �তঁজাত সং�হ, ��ায়ন এবং উ�ত �তঁজাত উ�াবেনর 
ল��� সংর�ণ করা। 

িবএসআর�আই িবএসআর�আই- এর মািসক 
ও ��মািসক �িতেবদন, 

িবএসআর�আই- এর বািষ �ক 
�িতেবদন 

SDG goal 5 

এর  
Target 5.1 

এর সােথ 
সাম����ণ �। ২.  �রশমকীট জাত 

সংর�ণ 
সংর�ণ�ত 
�রশমকীট জাত 

�দশী ও িবেদশী �রশমকীট জাত সং�হ, ��ায়ন এবং উ�ত �রশমকীট 
জাত উ�াবেনর ল��� সংর�ণ করা। 

িবএসআর�আই িবএসআর�আই- এর মািসক 
ও ��মািসক �িতেবদন, 

িবএসআর�আই- এর বািষ �ক 
�িতেবদন 

৩.  �তঁজাত উ�য়ন উ�ািবত �তঁজাত মালেবরী জাম ��াজম �াংেক সংরি�ত �তঁজাত�েলা উ�ত জাত উ�াবেনর 
ল��� �বহার কের িনব �াচন, সংকরায়ন, ই��ায়াল, পাতার �ি�মান 
িনধ �ারণ, প�পালন পরী�ণ এবং িফ��ায়ােলর মা�েম উ�ত �তঁজাত 
উ�াবন করা।     

িবএসআর�আই িবএসআর�আই- এর মািসক 
ও ��মািসক �িতেবদন, 

িবএসআর�আই- এর বািষ �ক 
�িতেবদন 

৪.  �রশমকীট জাত 
উ�য়ন 

উ�ািবত  
�রশমকীট জাত 

 

�রশমকীট জাম ��াজম �াংেক সংরি�ত �রশমকীট জাত�েলা উ�ত জাত 
উ�াবেনর ল��� �বহার কের িনব �াচন, সংকরায়ন, �জেন�ক িফে�শন 
এবং িফ��ায়ােলর মা�েম উ�ত �রশমকীটজাত উ�াবন করা।     

িবএসআর�আই িবএসআর�আই- এর মািসক 
ও ��মািসক �িতেবদন, 

িবএসআর�আই- এর বািষ �ক 
�িতেবদন 

৫. দ� জনশি� �দ� �িশ�ণ বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বাড �, �রশমচােষর সােথ সংি�� িবিভ� এনিজও এবং �ি� মািলকানাধীন 
�িত�ােনর মা�েম �রশমচাষী, িরলার, উইভার এবং মাঠপয �ােয়র িবিভ� 
কম �কত�া ও কম �চারীেদর �িশ�ণাথ� িহসােব িনব �াচন কের থােক। �িশ�ণ 
�কােস �র ধরণ অ�যায়ী �িশ�ক এবং গেবষকেদর �ারা িবিভ� �ময়াদী 
�িশ�ণ পিরচািলত হয়।  

িবএসআর�আই িবএসআর�আই- এর মািসক 
ও ��মািসক �িতেবদন, 

িবএসআর�আই- এর বািষ �ক 
�িতেবদন 
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সংেযাজনী ৩ 
 

অ� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�ার িনকট �িনিদ �� কম �স�াদন চািহদাস�হ 
 

�িত�ােনর নাম সংি�� কায ��ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট 

চািহদা/�ত�াশা 

চািহদা/�ত�াশার 

�যৗি�কতা 

�ত�াশা �রণ না হেল 

স�া� �ভাব 

১. উি�দিব�া িবভাগ, রাজশাহী িব�িব�ালয় 

২. বাংলােদশ �িষ গেবষণা ইনি��উট 

৩. বাংলােদশ �িষ গেবষণা কাউি�ল 

৪. বাংলােদশ পরমা� �িষ গেবষণা ইনি��উট 

৫. বাংলােদশ ই� গেবষণা ইনি��উট 

৬. এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ,  

    রাজশাহী িব�িব�ালয় 

৭. রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব�িব�ালয় 

 

�তঁজাত উ�াবন উ�ািবত �তঁজাত গেবষণা �মেথােডােলািজ, 

উপা� সং�হ ও িবে�ষণ 

স�িক�ত কািরগির 

মতিবিনময় এবং সহেযািগতা 

গেবষণা মান উ�য়ন ও 

কাি�ত ফলাফল অজ�েন 

সহায়ক হেব। 

সহেযািগতা �পেল ভাল, 

না �পেল কাজ চািলেয় 

�নয়া স�ব হেব। 

১. �ািণিব�া িবভাগ, রাজশাহী িব�িব�ালয় 

২. বাংলােদশ �িষ গেবষণা ইনি��উট 

৩. বাংলােদশ �িষ গেবষণা কাউি�ল 

৪. বাংলােদশ পরমা� �িষ গেবষণা ইনি��উট 

৫. বাংলােদশ ই� গেবষণা ইনি��উট 

৬. রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব�িব�ালয় 

�রশমকীটজাত 

উ�াবন 

উ�ািবত 

�রশমকীটজাত 

গেবষণা �মেথােডােলািজ, 

উপা� সং�হ ও িবে�ষণ 

স�িক�ত কািরগির 

মতিবিনময় এবং সহেযািগতা 

গেবষণা মান উ�য়ন ও 

কাি�ত ফলাফল অজ�েন 

সহায়ক হেব। 

সহেযািগতা �পেল ভাল, 

না �পেল কাজ চািলেয় 

�নয়া স�ব হেব। 

 




