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াশনাল এি কালচারাল টকেনালিজ া াম- ফজ II েজ  (এনএ িপ-২)-এর আওতায় 
িসআইিজ, িফয়াক, ইউিনয়ন এবং উপেজলার জ  অ সরণীয় িনেদশাবলী:  

 
িসআইিজ পযােয় অ সরণীয়ঃ   
 

1. িসআইিজ গঠেণর ি য়া স েক সকল িসআইিজ সদে র স ক ধারণা থাকেত হেব। 
2. মাইে া স সারণ পিরক না ণয়েন িসআইিজর সদ েদর সি য় অংশ হণ িনি ত করেত হেব।   
3. মাইে া পিরক নার কিপ িসআইিজর সভাপিত/ সে টারীর িনকট সংরি ত থাকেব।  
4. িসআইিজর দলীয় সভা সংিশ  এসএএও-এর উপি িতেত িনয়িমত অ ি ত হেব (মােস কম পে  ১ বার)। সভার র েলশন 

রিজ াের িলিপব   থাকেত হেব।   
5. িসআইিজ এর মািসক স য় কায ম বা তা লকভােব চা  রাখেত হেব। স েয়র জ  পাশ বিহ/ স য় রিজ ার বহার 

িনি ত করেত হেব।  
6. স য় ত টাকা আয়বধন লক কােজ বহার হেব এবং আয়বধন লক কমকাে র ফেল উপ ত িসআইিজ ও নন-িসআইিজ 

ষেকর তািলকা ও ত ািদ সংর ণ করেত হেব।  
7. সকল িসআইিজ’র াংক একাউ  থাকেত হেব।  
8. শত ভাগ িসআইিজ’র রিজে শন সমবায় অিধদ ের বা তা লকভােব স  করেত হেব।   
9. িসআইিজর সকল সদ  ক ক ি  হেণর ত ািদ রিজ াের ভােব িলিপব  রাখেত হেব।  
10. একজন িসআইিজ সদ  ক ক নতম ৬ জন নন-িসআইিজ ষেকর িনকট ি  স সারণ/হ া েরর ত ািদ রিজ াের 

ভােব িলিপব   থাকেত হেব।  
11. ি  হণকারী িসআইিজ/ নন-িসআইিজ চািষর তািলকা এবং বসলাইন সােভ ও অ া  ত ািদ িসআইিজ সভাপিত/ 

সে টারীর িনকট সংরি ত থাকেব।  
12. িসআইিজ’র সদ েদর িফয়ােকর সে  িনয়িমত যাগােযােগ উ ু  করেত হেব।  
13. িষেত িসআইিজ’র উে খেযা  অবদান (case study) িলিখত আকাের সভাপিত/ সে টারী সংর ণ করেবন।  
14. িসআইিজ’র িত সদ েক তার উ য়ন কায েমর অ গিত ( বসলাইন জিরেপর িভি েত) - ায়েন উ ু  ও দ  কের গেড় 

লেত হেব। 
 

ইউিনয়ন ও িফয়াক পযােয় অ সরণীয়ঃ  
 
 

1. িফয়ােকর ত  বােড ইউনয়েনর যাবতীয় ত  দশন করেত হেব। 
2. িসআইিজ সদ েদর তািলকা িফয়ােক ায়ীভােব দিশত হেব। 
3. িসআইিজ  মাইে া পিরক নাস হ সংর ণ করেত হেব।  
4. সমি ত ইউিনয়ন স সারণ মাইে া পিরক না বই আকাের ণয়ন করেত হেব এবং কিপ িফয়ােক সংরি ত থাকেব।  
5. িফয়াকেক যাবতীয় সাম ী যমনঃ ইউিনয়ন াপ, ইউিনয়ন ােপ িসআইিজর অব ান, িবিভ  িলফেলট, কেলট, পা ার, 

িষ সংি  বই, াগািজন, বীজ ও প  িমউিজয়াম ইত ািদ ারা স  করেত হেব এবং সাম ীস হ ক বিহর মা েম 
সংর ণ করেত হেব।  

6. িফয়ােক দিনক হািজরা রিজ ার থাকেব যখােন এসএএও, িলফ এবং সীল া র করেবন। 
7. ইউইএফ  সদ  মািসক সভা করেবন এবং রিজ াের র েলশন িলিপব  রাখেবন।  
8. সকল িসআইিজ-এর রণ ত ােল  ার কাড িফয়ােক আবি কভােব সংর ণ করেত হেব।  
9. িন  বিণত ছক পে  িফয়ােক সংরি ত ‘ ষেকর সম া সং া  রিজ ার’ এ িফয়ােক আগমণকারী ষেকর সম া িলিপব  

করেত হেব। ষেকর িলিপব  সম ার অ েল সি পসন পেডর মা েম সমাধান িদেত হেব ও িড়প  সংর ণ করেত 
হেব। 
 

 

# তািরখ ষেকর নাম 
ও াম 

ষেকর 
মাবাইল নং  

সম ার 
িববরণ 

েদয় 
পরামশ/সমাধান 

ম  
( কান সম ার সমাধান দয়া স ব না 
হেল বা অ  কান িবষয় িলিপব  হেব) 

পরামশদাতার  
নাম/ া র 
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10.িফয়ােকর পরামশ রিজ াের িলিপব  সম া ও সমাধান উপেজলায় অ ি ত  এসএএওেদর পরবত  পাি ক সভা/ িশ েণ 
আেলাচনার জ  উপ াপন করেত হেব। 

11. উপেজলায় এসএএওেদর িত  পাি ক সভা/ িশ েণর তািরেখ িফয়াক হেত পরামশ হণকারী ষকেদর িতেবদন িনয়িমত 
দািখল করেত হেব।  

12. এসএএও’গণ রা ার আকাের স ােহ ৪ িদন িফয়ােক সবা দান করেবন, যা ইউএও ক ক অ েমািদত হেত হেব। 
13.  সং  ছক অ যায়ী িসআইিজ এবং নন-িসআইিজ ি  হণকারী চাষীেদর তািলকা, ি র নাম, পারফরেম  ইত ািদ 

আলাদা রিজ াের সংর ণ করেত হেব।  
14.  িনে র ছেক িফয়ােক থক ’  রিজ ার সংর ণ করেত হেব: 

1. দশনী সংি  িসআইিজ ষক মিনটিরং রিজ ার, এবং 
2. িশ ণ সংি  িসআইিজ ষক মিনটিরং রিজ ার। 

          রিজ ার ’ েত ছকপে  উি িখত িব ািরত ত ািদ সি েবিশত থাকেব।  
 
ইউিনয়ন:          িসআইিজ’র নাম: 

ম িসআইিজ 
সদ েদর নাম 

িশ ণ/ দশনী ি র নাম 
ফসেলর ফলন 
পাথক  
কমােনা 

াইেমট াট 
এি কালচার 

-------------- ------ ----- ---- 

১ যমন: 
কামাল 

৩০/০৫/২০১৬ - -    

-- জামাল  ২৮/১০/২০১৬     
২০ 

অথবা 
৩০ 

রিহম   ৪/১২/২০১৬    

 
** রিজ াের িত  িসআইিজর জ  এক  কের পাতা থাকেব। যখনই কান িসআইিজর কান সদ  কানও িবষেয় িশ ণ বা 

দশনী পােবন তখনই উ  িসআইিজ‘র জ  িনধািরত পাতায় দশনী/ িশ েণর িবষয়  ওপের িলেখ িনেচর ঘের তািরখ িলখেত 
হেব যন এক নজেরই বাঝা যায় কান সদ  কান িবষেয় কত তািরেখ কতবার িশ ণ/ দশনী পেয়েছন। উদাহরণ: কামাল 
৩০/০৫/২০১৬ তািরেখ ফসেলর ফলন পাথক  কমােনা িবষেয় িশ ণ পেয়েছন। জামাল ২৮/১০/২০১৬ তািরেখ াইেমট াট 
এি কালচার িবষেয় িশ ণ পেয়েছন এবং রিহম ৪/১২/২০১৬ ি . তািরেখ ফলবাগান ব পানা িবষেয় িশ ণ পেয়েছন। 
এভােব রিজ াের ত  সংর ণ করেত হেব। 
 
15. ইউিনয়েন উৎপািদত সকল অ  কের- “ফসল উৎপাদন রিজ ার”- সংর ণ করেত হেব যােত ২০১৫-১৬ অথবছর িভি  

বছর িহসােব গ  হেব।  
16. িবিভ  ধরেনর  িষ য পািত, ফা লাইজােরর ন না, রাগ-বালাই এর ন না ইত ািদ িমউিজয়াম আকাের সংর ণ করেত 

হেব। 
17. স সারণ সবা হণ কায েম “িফয়াক” জনি য় করার উে ে  িসআইিজ ও নন-িসআইিজ ষেকর মােঝ াপক চারণা 

ও উ ু করণ কায ম পিরচালনা করেত হেব।  
18. িফয়ােক িনধািরত ছেক িতন কলাম িবিশ  পিরদশন রিজ ার সংর ণ করেত হেব। 
19. ক  হেত া  সর ামািদ যমন: ট পা , মেয় ার িমটার ইত ািদ বহােরর ত ািদ িনিদ ভােব রিজ াের সংর ণ 

করেত হেব। 
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উপেজলা পযােয় অ সরণীয় 
 
ক. উ য়ন কায ম সং া : 
 

1. এনএ িপ এর উ য়ন কায ম সং া  ত ািদ (ছিব সহ) ত - বােড দিশত হেব এবং হায়াইট বােড মৗ মিভি ক 
কায েমর িববরণ থাকেত পাের।  

2. উপেজলা িষ অিফসার, অিতির  িষ অিফসার ও িষ স সারণ অিফসার মািসক অ ীম মন িচেত এনএ িপ সং া  
কায ম উে খ করেবন । 

3. উপ সহকারী িষ অিফসার  তােদর পাি ক মন িচ ও ডােয়িরেত এনএ িপ সং া  কায ম উে খ করেবন। 
4. উপেজলার সা ািহক সভায় এনএ িপ-এর কায েমর অ গিত স েক আেলাচনা করেত হেব। 
5. সং  ছক অ সরণ কের দশনী রিজ ার িলখেত হেব।  
6. ষক িশ েণর রিজ ার থকভােব সং  ছেক সংর ণ করেত হেব।  
7.  িনয়িমত ইউইিসিস সভা অ ি ত হেব এবং র েলশন সংর ণ করেত হেব।  
8. জাতিভি ক ফসেলর উৎপাদন রিজ ার থাকেত হেব, যােত ২০১৫-১৬ িভি  বছেরর লনায় ফসল িভি ক উৎপাদন ত ািদ 

থাকেব। 
9. িসআইিজ রিজে শেনর িবষেয় েয়াজনীয় সহায়তা িনি ত করেত হেব এবং  রিজ াের ত ািদ সংর ণ করেত হেব। 
10. িসআইিজ’র ত  স িলত ােল  ার কাড সংর ণ করেত হেব।  
11. িশ ণ, মাঠিদবস, এ েপাজার িভিজট স েহর অ ান িচ অ ি ত  তািরেখর কমপে  ৭ িদন েব সংি  জলার 

উপপিরচালক ও িপআইইউ-এনএ িপ২-িডএই, খামারবািড়, ঢাকা কাযালেয় আবি কভােব রণ করেত হেব। 
12. িশ েণর জ  ষক িনবাচেন সতক হেত হেব যােত পযায় েম সকল িসআইিজ সদ  িশ ণ অংশ হণ করেত পােরন । 

 
খ. একাউ স কায ম সং া : 
 

১.  া  বরা  কাড ও সাব কাড অ যায়ী “বরা  রিজ ার”-এ িলিপব  করেত হেব। 
২. িবল ও চক রিজ াের যথাযথভােব িলিপব  করেত হেব। 
৩. খরেচর টাকা ততম সমেয় ক াশ বিহেত িলিপব  করেত হেব, ক াশ বিহেত কান েমই ইড বহার করা যােব না এবং 

ওভার রাই ং পিরহার করেত হেব।  
৪. আইিডএ, ইফাদ ও িজওিব অেথর জ  আলাদা ক াশ বিহ সংর ণ করেত হেব। 
৫. েযাজ  ে  িবিধব ভােব ভ াট ও আই  কতন কের চালােনর মা েম সরকারী কাষাগাের জমা দান িনি ত করেত হেব 

( িশ ক/িরেসাস পাসন, কাস অগানাইজার/সম য়কারী এবং সভায় যাগদানকারী সদ েদর স ানীভাতাসহ)। 
৬. েয়াজনমত রিভিনউ া  লাগােনা িনি ত করেত হেব। 
৭. আবি কভােব িত মােসর ৫ তািরেখর মে  িপআইইউ-এনএ িপ২-িডএই, খামারবািড়, ঢাকা কাযালেয় টেম  অব 

এ েপি চার (এসওই) রণ িনি ত করেত হেব। 
 
এনভাইেরানেম াল/ সা াল সফগাড ই : 

 

িষেত পিরেবশ বা ব কায ম/প িত জনি য়করণ যমন- ক) কীটনাশেকর বহার ােস আইিসএম/ আইিপএম/ স  ফেরামন 
ফ দ ইত ািদ প িত অ সরণ; খ) মা র া  র ায় অিধক হাের জব সােরর বহার; গ) ষম সার বহার; ঘ) এডি উিড 
প িতেত সচ ব াপনা  ঙ) অিধক হাের  রাপণ; চ) GAP (Good Agricultural Practice) এর কাযকর 

েয়াগ, ছ) পািরবািরক ি  িন য়তায় বসত বািড়েত সবজী চাষ জ) নারী ষেকেদর আয়বধন কমকাে  সংি করণ ঝ) Small 
and Vulnerable Communities এর উ য়েন িবেশষ  িদেত হেব। এ সকল িবষেয় এসএএও, িসআইিজ এবং 
নন-িসআইিজ ষেকর সােথ আেলাচনা ও ব ল চােরর ব া হণ করেত হেব। কে র সকল কায েম এনভাইেরানেম াল/ 
সা াল সফগাড ান অ সরণ করেত হেব এবং সকল কািরগির িশ েণ উ  িবষয়ািদ অ  করেত হেব। 
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ক  দলীল সং া : 
 

1. িসআইিজ  সকল সদ েদরেক দশনী, িশ ণ ও এ েপাজার িভিজট হেত ি  হণ ও বহাের জারােলাভােব উ ু  
করেত হেব।  

2. একজন িসআইিজ সদ  নতম ০৬ জন নন-িসআইিজ ষেকর িনকট ি  স সারণ করেবন।  
3. িভি  বছর ২০১৫-১৬-এর লনায় িবেশষ িবেশষ ফসেলর উৎপাদন ক  সমাি  বছের নতম পে  ধান-১৪%, গম-১০%, 

টেমেটা-২০%, ব ন-২৫%, কলা-১৫%, ম র-১৬%, সিরষা-১২%, া-১২%, পয়াজ-র ন-১০%, গডাল-১৬% আ -
১০% কের ি  করেত হেব।  

4. ষেকর আয় িভি  বছর ২০১৫-১৬-এর লনায় কমপে  ১০% বাড়েত হেব। 
5. ক  ময়াদ শেষ ক  এলাকার  ৯৩% ষক, বসায়ী এবং সংি  সকেল ক  সং া  কােজ স ি  কাশ করেব। 

 

ক  সংি  কায েম উপেজলা িষ অিফেস আবি কভােব বহায রিজ ারস হ (িনরী ণেযা ): 

আিথক িবষয়ািদ সং া  রিজ ার স হ উ য়ন কায ম সং া  রিজ ারস হ 

1. Cash Book 
2. General Ledger/Subsidiary Ledgers 

(including subsidiary ledgers relating to 
advances and contractors) 

3. Fixed Assets Register 
4. Register of Cheques & Bank Drafts 

received and remitted to Bank 
5. Cheque Issue Register 
6. Monthly Accounts of Receipts and 

Payments 
7. Bill Register 
8. Dispatch Register 
9. File Register 
10. Withholding Tax and Vat Register  

1. দশনী রিজ ার  

2. িশ ণ রিজ ার 

3. ইউইিসিস সভার না শ রিজ ার ও কায িববরণী 

রিজ ার 

4. শ  উৎপাদন রিজ ার  

 

 
িসআইিজ কায েমর জ  েয়াজনীয় রিজ ারস হ (িসআইিজ সংর ণ করেব): 

1. সভা আহবান রিজ ার 

2. সভার কাযিববরণী রিজ ার 

3. দশনী রিজ ার  

4. িশ ণ রিজ ার  

5. স য় রিজ ার 
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িফয়াক-এর জ  েয়াজনীয় রিজ ার (িফয়ােক সংর ণ করেত হেব): 

1. এসএএও, িলফ, সীল-এর দিনক হািজরা রিজ ার  

2. ইউইএফ   মািসক সভার না শ রিজ ার  

3. ইউইএফ  মািসক সভার কাযিববরণী রিজ ার  

4. ষেকর সম া সমধান রিজ ার (িনধািরত ছেক, ক  ময়ােদ সংর ণেযা  বড় রিজ ার)  

5. িতন (৩) কলাম িবিশ  পিরদশণ রিজ ার  

6.  ায়ী মালামাল রিজ ার 

7. িষ য পািত বহার স িকত রিজ ার  

8. দশনী রিজ ার ( িরত ছক অ যায়ী)  

9. িশ ণ রিজ ার ( িরত ছক অ যায়ী) 

10. ফসল উৎপাদন রিজ ার (ইউিনয়েন উৎপািদত সকল ফসল অ  কের) 

11. ি র নাম সহ ি  হণকারী ষেকর তািলকা (িসআইিজ এবং নন-িসআইজ-এর জ   আলাদা রিজ ার) 

12. মান স  বীজ উৎপাদনকারী, ভািম কে া , ইক কে া , কে া সহ যেকান জব সার উৎপাদনকারী ষেকর 

তািলকা সং া  রিজ ার। 
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এনএ িপ ২ এর আওতায় ত ািদ সংর ণ সং া  রিজ ােরর ছকপ  

 

রিজ ােরর ছকপ  # ১: উপেজলা িষ অিফেস বহায- “ দশনী রিজ ার” 

মৗ ম:.......................,     অথ বছর:............................... ফসল: ..................................  ি : .................................................................................................. 

/
নং 

ষেকর 
নাম, 

কানা, 
মাবাইল 

নং 

িসআইিজ’র 
নাম 

দশনী 
ট/কে াল 
ট 

ফসেলর 
জাত 

েটর 
আয়তন 
(ব.িম.) 

বপন/ রাপেণর 
তািরখ 

ফসল 
কতন/সং েহর 
তািরখ 

েট 
া  

উৎপাদন 
( কিজ) 

হ র 
িত 

ফলন 
( ম.টন) 

ি  হণ/অ সরণকারী ষক সং া 
 

এসএএও’র 
নাম/ ক 

িসআইিজ নন-
িসআইিজ 

মাট 
ষ  

মাট 
নারী  

সবেমাট 
ষক 

রষ নারী ষ নারী 
১   দশনী ট  

 
             

কে াল ট  
 

     

                  
 

 

রিজ ােরর ছকপ  # ২: উপেজলা িষ অিফেস বহায- “কমকতা/কমচারীেদর িশ ণ রিজ ার” 

 

/নং িশ ণ া  কমকতার 
নাম/পদিব 

িশ ণ কােসর 
িশেরানাম 

কােস অ  িশ ণ 
ি /  িবষয়ািদ 

িশ েণর ান িশ েণর ময়াদ ম  
আরে র তািরখ সমাি র তািরখ মাট িদন সং া 
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রিজ ােরর ছকপ  # ৩: উপেজলা িষ অিফেস বহায- “মাঠ িদবস রিজ ার”   

/
নং 

দশনী 
ি র 

নাম 

মাঠ িদবেসর 
ান, তািরখ 
ও সময় 

উপি ত ঊধতন 
কমকতার নাম ও 

পদিব 
(উপেজলা/ জলা 

পযায়) 

উপি ত 
কমকতােদর সং া 

উপি ত 
জন িতিনিধ’র 

(ইউিপ 
চয়ার ান বা 

তৎঊ ) নাম ও 
পদিব 

উপি ত ষেকর সং া ি  হেণ আ হী/অ সরণকারী ষক সং া 

জলা 
পযায় 

উপেজলা 
পযায় 

িসআইিজ নন-
িসআইিজ 

মাট 
ষ 

মাট 
নারী 

সব
মাট 

িসআইিজ নন-
িসআইিজ 

মাট 
ষ 

মাট 
নারী 

সবেমাট 

ষ 

না
রী 

ষ 

না
রী 

ষ না
রী 

ষ নারী 

                     
                     

 

রিজ ােরর ছকপ  # ৪: উপেজলা িষ অিফেস বহায- “এ েপাজার িভিজট রিজ ার” 

/
নং 

এ েপাজার িভিজেটর জ  
িনবািচত ােনর নাম/ কানা 

িভিজেটর জ  ান  
িনবাচেনর যৗি কতা 

িভিজেটর 
তািরখ 

সং  উপেজলা 
কমকতার নাম/পদিব 

সং /উপি ত 
এসএএও- দর নাম 

িভিজেট অংশ হণকারী 
িসআইিজ ষক সং া 

িভিজেট দিশত 
ি স হ 

ম  

      ষ নারী   
          
          
 

রিজ ােরর ছকপ  # ৫: িফয়াক-এ বহায- “িসআইিজ/নন-িসআইিজ ষেকর ি  হণ সং া  রিজ ার” (বড় ধরেনর রিজ ার েয়াজন হেব) 

/নং ি র নাম ক  সহায়তায় সরাসির ি  হণকারী িসআইিজ ষক ি  হণকারীর মা েম ি  িব ােরর িববরণ ম  
ষেকর নাম/ কানা িসআইিজ’র নাম/ ক/িইউিনয়ন িসআইিজ-  ষক নন-িসআইিজ ষক 

  ষক ে র নাম িসআইিজ’র নাম ষক ে র নাম কানা 
         
 

িবঃ ঃ ১। সরাসির ি  হণ বলেত দশনী, মাঠ িদবস, িশ ণ ইত ািদ কায েম ত ভােব উপি ত থেক ি  হণেক ঝােনা হেয়েছ। 

        ২।  িডিপিপ অ যায়ী একজন িসআইিজ ষক ৬ (ছয়) জন নন-িসআইিজ ষেকর িনকট ি র িব ার ঘটােবন- এ িনেদশনা িবেশষভােব অ সরণ করেত হেব। 

       ৩। িত  ি র অ েল ি  হণকারী িসআইিজ/নন-িসআইিজ ষক ে র নাম উে খ করেত হেব। 
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িপআইইউ-এনএ িপ ২-িডএই ত িতেবদন রেণর ছকপ     (ছকপ  ১-৩ েব িরত) 

িতেবদন ছক: ৪  

এনএ িপ২ এর আওতায় বা বািয়ত দশনীর াথিমক/মািসক িতেবদন, িতেবদেনর তািরখ:............................ 
 

মৗ ম:.........................................      বৎসর:................................................. 
উপেজলা: .................................................................... জলা:...................................................................... 

ফসল:.................................................       দশনীর নাম:........................................... ি :............................ 
 

/
নং 

দশনী ষেকর নাম, কানা, 
মাবাইল নং, িসআইিজ’র নাম 

দশনী 
ট/কে াল ট 

েটর আয়তন 
(বগিমটার) 

ফসেলর 
জাত 

বপন/ রাপণ 
তািরখ 

ফসেলর 
র 

দশনী ট ও কে াল 
েটর  লনা লক িচ  

এসএএও এর নাম, 
ক, মাবাইল ন র 

১  দশনী ট       
কে াল ট     

         
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                        উপেজলা িষ কমকতার া র 
                                                                                                                                                                                     নাম:             পদিব: 

িতেবদন ছকপ : ৫  

এনএ িপ২ এর আওতায় বা বািয়ত দশনীর ড়া  িতেবদন, িতেবদেনর তািরখ:...................................... 
 

মৗ ম:.........................................      বৎসর:................................................. 
উপেজলা: ........................................................................................................... জলা: 

ফসল:................................................ দশনীর নাম:.................................................. ি র নাম:......................................... 
 

/নং দশনী ষেকর 
নাম, কানা, 
মাবাইল নং, 

িসআইিজ’র নাম 

দশনী 
ট/ 

কে াল ট 

ফসেলর 
জাত 

বপন/ 
রাপণ 

তািরখ 

ফসল 
কতন/ 
সং েহর 
তািরখ 

া  ফলন, উৎপাদন য়, উৎপািদত পে র বাজার  ও 
লাভ/ িতর িববরণ ( হ র িত) 

ি  হণ/অ সরণকারী ষেকর সং া 

ফলন 
( ম.টন) 

উৎপাদন 
য় (টাকা) 

পে র 
বাজার  
(টাকা) 

লাভ/ িত  
(+)/ (-) 
(টাকা) 

িসআইিজ নন-
িসআইিজ 

মাট সবেমাট 

১  দশনী ট        ষ না
রী 

ষ না
রী 

ষ না
রী 

 
কে াল ট        

                 
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                উপেজলা িষ কমকতার া র 
                                                                                                                                                                                                                       নাম:             পদিব: 
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িতেবদন ছক: ৬ 
 

এনএ িপ২ এর আওতায় বা বািয়ত মাঠ িদবেসর মািসক িতেবদন, (মাস:...................২০১৭), িতেবদেনর তািরখ:......................... 
 

মৗ ম:.........................................      বৎসর:................................................. 
ক:...............................ইউিনয়ন: ...............................................উপেজলা: .......................... জলা:........................................... 

 
দশনী ি র নাম:...................................................................................................িসআইিজর নাম:.......................................................... 

 
 

/নং 
 

দশনী  
ফসেলর নাম ও 
জাত 

 
মাঠ 
িদবেসর 
তািরেখ 
ফসেলর র 

 
মাঠ 
িদবেসর 

ান ও 
তািরখ 

উপি ত কমকতার 
সং া 

উপি ত 
জন িতিনিধ
র সং া 

উপি ত ষক সং া ি  হণ/অ সরণকারী ষেকর 
সং া 

জলা 
পযায় 

উপেজ
লা 
পযায় 

িসআইিজ নন-িসআইিজ মাট সবেমাট িসআইিজ নন-
িসআইিজ 

মাট 
ষ নারী ষ নারী ষ নারী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 
                 
                 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 উপেজলা িষ কমকতার া র 
                                                                                                                                                                                                                       নাম:             পদিব: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page | 10  
 

িতেবদন QKcÎ-7 
 

GbGwUwc-2 wWGBÕi AvIZvq............. ....A_© eQ‡i .............. ‡gŠmy‡g  Dc‡Rjvi cÖwk¶Y Kvh©µg বা বায়ন AMÖMwZi gvwmK cÖwZ‡e`b, িতেবদেনর তািরখ:................................ 
 

Dc‡Rjvt---------------------------------------------†Rjvt-------------------------------------------------- 

                       gv‡mi bvgt------------------------------------- 
 

µwgK 

bs 

 

cÖwk¶‡Yi welq 

eZ©gvb A_© eQ‡i 

cÖwk¶‡Yi j¶¨ 

gvÎv (e¨vP) 

cÖwZ‡e`b 

Kvjxb gv‡mi 

AMÖMwZ 

(e¨vP) 

cÖwZ‡e`b Kvjxb 

gvm ch©šÍ eQ‡ii 

µgcywÄZ 

AMÖMwZ (e¨vP) 

বতমান মােস িশ ণ হণকারীর সং া িতেবদনকালীন মাস পয  
ম ি ত িশ ণাথ র সং া 

ষ gwnjv ‡gvU 

ষ 

gwnjv ‡gvU 

K) wmAvBwR m`m¨ cÖwk¶Yt   

           

           

L) wmAvBwR wjWvi cÖwk¶Yt   

           

           

           

M) bb -wmAvBwR Pvwl cÖwk¶Yt    

           

           

N)GmGGI cÖwk¶Yt   

           

           

O) Kg©KZ©v cÖwk¶Yt   

           

চ) কমচারী িশ ণ 

 

                                                                       Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii bvg I ¯̂v¶i 
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িসআইিজ ষক িশ ণ নীিতমালা: 
 

1. ষক িশ েণর ল ল  হেব-সংি  িবষেয় িশ ণ া  ষেকর ান ও দ তা ি  করা।   
2. ষক িশ ণ কায েম িনে া  িবষেয় িবেশষভােব ি  িদেত হেব: 

Training packages will be differen ated between old (NATP-1) upazilas and new 
upazilas: 
 New (2nd genera on-NATP 2) CIGs will receive trainings first on basic issues of 

produc on, technology use, demonstra on technology, group forma on, group 
management and governance, leadership, post-harvest technologies, good 
agricultural prac ces, environmental and social issues, Agricultural Innova ve Fund 
(AIF) use etc.;  

 Old (1st genera on-NATP-1) CIGs will be introduced to non-farm specialized training 
such as financial literacy, savings management, simplified procurement, collec ve 
marke ng, AIF fund use etc. as well as receive, where needed, refreshers on 
elements of the basic training package. 

 

More specifically (Major Training Topics): 
 

Basic Training Course for new (2ndgeneration NATP-2) CIGs: 
 Introduction to NATP: NATP, objectives, project areas, implementers, beneficiaries, 

scope, activities/interventions, benefits etc. 
 Farmer mobilization: What is CIG/PO, importance of CIGs/POs and their executive 

committees, strengthening CIGs/POs, holding meetings, preparation of meeting 
agenda and minute, CIG registration, sustainability etc. 

 Use of Modern Technologies: Modern technologies available in agriculture, their 
uses and benefits etc. 

 Technology Demonstration: What is demonstration, selection of technology and 
farmers for demonstration, establishment of demonstration, field days, training on 
demonstration etc. 

 CIG Micro Plan (CMP) Preparation: Importance, problem identification, work plan 
preparation, budgeting etc. 

 Fund Raising and Management: Fund raising and management guidelines, 
maintaining bank account, profitable investment of fund, record keeping etc. 

 Post-harvest Management: Post-harvest loss reduction, proper and hygienic 
handling like sorting, washing, processing, preservation, carrying, marketing etc. 

 Environmental Safeguard: Adverse effect of excessive use of ago-chemicals, use of 
IPM/ICM/OM, waste and carcass management etc. 
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 Social Safeguard: Safeguarding for poor, landless, women and ethnic group etc. 
 Good Agricultural Practices (GAP): Introducing GAP and describe benefits etc. 
 Agricultural Innovation Fund (AIF-2 & 3): Purpose, operational procedures, who will 

get, how and how much etc. 
 

Specialized Non-Farming Training Courses for Old (1st Generation-NATP-1) CIGs: 
 Financial Literacy: Book keeping & accounts introduction to group finance & 

managing group money, planning and budgeting, auditing, banking, registers & 
record keeping etc. 

 Saving Management: Importance of savings, source of saving fund, bank account, 
profitable investment etc. 

 Simplified Procurement: Scope of simplified procurement; preparing specification, 
cost estimation, procurement plan; methods (RFG& direct procurement) and 
procedures of procurement, vouchers, etc. 

 Agri-machinery use: Benefits of machineries, guidelines for machinery use, types of 
machinery available with sources, operation and maintenance etc. 

 Income Generating Activities: Identification of location/group specific income 
generating activities, homestead gardening, high value crop production, agro/food 
processing, value addition etc. 

 Collective Marketing: Benefits of collective marketing, supply chain management, 
price gap analysis, contract production with ensured marketing, link to urban/super 
market etc. 

 Agricultural Innovation Fund (AIF 2 & 3): Purpose, operational procedures, who will 
get, how and how much etc. 
 

3. িসআইিজ  ষেকেদর ম  থেক িশ ণাথ  িনবাচন করেত হেব।  
4. ক  ময়ােদ িবিভ  িবষেয়র ওপর িতজন িসআইিজ ষক ন ন উপেজলার (এনএ িপ-২) ে    

৩ (িতন) বার এবং রাতন উপেজলার (এনএ িপ-১) ে  ২ ( ই)বার িশ ণ পােব। 
5. িত াচ ষক িশ ণ কমপ  ২  এবং সেবা  ৩  িসআইিজ’র মে  সীমাব  রাখেত হেব। 

িত ােচর ে  এনএ িপ-১  রাতন উপেজলায় িত িসআইিজ থেক কমপ  ১০(দশ) জন 
এবং এনএ িপ-২  ন ন উপেজলায় িত িসআইিজ থেক কমপ  ১৫(পেনর) জন ষকেক 
আম ণ জানােনা যােব।  

6. ক  ময়ােদ িসআইিজ িলডারিশপ/িনবাহী কিম র সদ েদর িশ ণর  িত  িসিআইিজ 
থেক ন ন উপেজলায় (এনএ িপ-২) ০৮(আট) জন এবং রাতন উপেজলায় (এনএ িপ-১) ০৪(চার) 

জন ষক িশ ণ পােবন। 
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7. ক  ময়ােদ িত ইউিনয়েন িসআইিজ ষকেদর সােথ নন-িসআইিজ ষকেদর Farmers 
Technology Sharing Training এর  ০১ (এক)  াচ অ ি ত হেব। যখােন ১০ জন 
িসআইিজ ষক ও ৯০ জন নন-িসআইিজ ষক উপি ত থাকেবন। 

8. িশ েণ ষক িনবাচেনর ে  ল  রাখেত হেব য িশ েণর িবষয়ব  িনবািচত ষেকর চািহদা 
িভি ক হয়, িশ ণ ি  িশ ণ া  ষেকর বা ব ে  েয়ােগর েযাগ থাকেব এবং ােচর 
সকল ষেকর িশ ণ চািহদা একই হেব। 

9. িশ ন কায ম পিরক না ও বা বায়েনর ে  সতক থাকেত হেব যােত িসআইিজ  সকল ষক 
িশ ণ হেণর েযাগ পান। 

10. িশ ণর কাযকািরতা যাচাইেয়র উে ে  িশ ণ- ব ও িশক ণ পরবত  সমেয় মৗিখক ায়ন 
(Evaluated orally) ি য়া স  করেত হেব। 

11. িত  ােচর জ  িশ ণ কায ম সকাল ৯.০০ ঘ কা হেত িবকাল ৫.০০ ঘ কা পয  চলমান 
থাকেব, চা িবরিত ও ম া  ভােজর সময় িতত ১ (এক) ঘ া কের মাট ৫ (প চ)  সসেন িশ ণ 
কায সমা  হেব।  

12. িশ ণ কােস Environmental / social safeguard স িকত িবষয়ব / ি  অ  
করেত হেব। 

13. নন-িসআইিজ ষেকর মােঝ ি  িব াের আ হী হেবন িনবাচেনর ে  এমন ষকেক াধা  িদেত 
হেব। 

14.  কে র িবধান অ যায়ী িশ ণ কােস মাট িশ ণাথ র কমপ  ৩৫% নারী ষকেক িনবাচন 
করেত হেব।  

15. িত  িশ ণ কােসর ে  িবষয়ব  িভি ক িরেসাস পারসন এর নাম/পদবী উে খ কের িশ ণ 
িচ আবি কভােব ইংেরজী ভাষায় ণয়ন করেত হেব ও িশ ণ র ১ স াহ েব িপআইইউ-

এনএ িপ-২-িডএই, সংি  িডিড অিফেস রণ ( ইেমইল / হাডকিপ) করেত হেব এবং অিফেস 
সংর ণ করেত হেব। উে , উ য়ন সহেযাগী সং ার িতিনিধগণ উপেজলায় এনএ িপ-২ এর 
কায ম পিরদশেনর সময় এই িশ ণ িচ এবংবাংলায় ত ত হ া আউট স হ ত  করেত 
পােরন। 

16. িশ েণর জ  িনবািচত িবষয়ব  / ি  স ে  দ  /অিভ  /TOT- া  কমকতাগণ িরেসাস 
পারসন িহেসেব িনবািচত হেবন। িডএই এর অ ল, জলা ও উপেজলা পযায় / ানীয় গেবষণা িত ান / 
হ কালচার স ার  / এ আই/ বীজ ত য়ন এেজি  / িষ ত  সািভস / িবএিডিসেত কমরত 
কমকতােদর ক িরেসাস পারসন িহেসেব িনবাচন করা যেত পাের। 

17. িসআইিজ িলডার/িনবাহী কিম র সদ েদর িশ েণর ে  উপেজলা/ জলা সমবায় কমকতােক 
িরেসাস পারসন িনবাচন করেত হেব। 
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18. বীজ উৎপাদন ও সংর ণ িবষয়ক ষক িশ ণ বীজ ত য়ন এেজি র কমকতােদর অ  করা 
যেত পাের। 

19. িশ ণ /কমশালা / সিমনাের অংশ হণকারী ষক, িরেসাস পারসন ও অ া  সকেলর ভাতা/স ানী 
তােদর িনজ িনজ াংক একাউ  / মাবাইল াংক একাউ  এর মা েম িবতরণ করেত হেব 
(.....allowances are paid via bank wire into the personal bank’s 
account of the eligible recipient)। 

20. িশ েণর জ  মেনানীত ষকেদর তািলকা তােদর িনজ িনজ াংক একাউ  / মাবাইল াংক 
একাউ  ন র সহ িশ ণ র েবই তরী কের অিফেস সংর ণ করেত হেব। 

21. াংক একাউ  এর মা েম স ানী ভাতা পিরেশােধ অব ই একাউ  পয়ী ( Account Payee) 
াংক চক দান করেত হেব।  

22. িত াচ িশ ণ জলা / অ ল পযােয়র কমকতাগণ সেবা  ০২ ( ই)  সসেন িশ ক িহেসেব 
দািয়  পালন করেত পারেবন। অপর ৩ (িতন)  সসেন উপেজলা পযােয়র এবং অ া  কমকতাগণ 

িশ ক িহেসেব দািয়  পালন করেবন। 
23.  িত াচ িশ ণ একজন কমকতা ০১(এক) কমিদবেস সেবা  ০২( ই)  সসেন িশ ক িহেসেব 

দািয়  পালন করেত পারেবন। 
24. একজন কমকতা ০১(এক) কম িদবেস পাশাপািশ অবি ত সেবা  ০২( ই)  উপেজলায় িশ ক 

িহেসেব দািয়  পালন করেত পারেবন। 
25. উপেজলা পযােয় িরেসাস পারসেনর তা হেল পা বত  উপেজলার কমকতগণ িনয় ণকারী কমকতার 

অ মিত েম িশ ক িহেসেব দািয়  পালন করেত পারেবন। 
26. কভার পজ (িবষয়, ক , অথবছর, উপেজলার নাম উে খ বক) সহ ত ত হ া  আউট বই আকাের 

ব ধাই কের িশ ণাথ েদর ক দান করেত হেব। এর সংেগ ফা ার, নাট ক ও কলম িদেত হেব। 
সংি  নিথেত হ া  আউট (বই) এর কিপ সংর ণ করেত হেব, যাহােত পরবত েত পিরদশনকারী 
ক প  ত  করেত পাের। 

27. িশ ণ কায েম উ ত িশ ণ Methodology, যমন- High quality lecture, 
power point presentation, video show, practical, display, 
group discussion/exercise, interaction, reading materials, live 
specimen, flip chart ইত ািদর বহার / েয়াগ ঘটােত হেব। 

28. কান অব ােতই একই িদেন একই ােন ২ ( ই)  িভ  িভ  িশ ণ কাস বা একই িশ ণ কােসর 
২ ( ই)  াচ একই ভ া  / ক  পিরচালনা করা যােব না। 

29.  িশ েণর উে  সফল বা বায়েন উপেজলা িষ অিফসার সািবক দািয়  পালন করেবন। 
30.  মৗ েমর জ  িনধািরত িশ ণ স হ মৗ েমর কায ম র েবই সমা  করেত হেব। 
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31. িশ ণ রিজ ােরর ে  িনে া  ছক অ সরণ করেত হেব এবংমিনটিরং / পিরদশন / িনরী ণ 

ইত ািদর েয়াজেন ে র সংেগ সংর ণ করেত হেব। ষক িশ ণ রিজ ােরর অব কতা বজায় 
রাখেত হেব। 

ান:                                                 তািরখ: 
ম ষেকরনাম: 

িপতা/ ামী: 
াম: 

িসআইিজরনাম: জাতীয় 
পিরচয়প নং: 

মাবাইলনং: িশ ণ উপকরণ: হণকারী 
ষেকর া: 

সনা কারী 
এসএএওর া: 

নাট ক হ া  
আউট 

কলম ফা ার 

           
 

32. একই ষকেক একই িবষয়ব র উপর একািধকবার িশ ণ দয়া যােব না। 
33. ষক িশ ণ ভাতা িবতরেণর মা ারেরােলর ে  িনে া  ছক অ সরণ করেত হেব । ষক িশ ণ 

রিজ ার ও মা ারেরােল ষেকর ম একই হেত হেব। 
 

ান: তািরখ: 
ম ষেকর 

নাম 
িপতা/ ামীর 
নাম 

াম মাবাইল াংক 
একাউ  নং: 

াংিকং 
িত ােনর নাম 

ভাতার 
পিরমান 
(টাকা) 

হণকারী 
ষেকর া র 

সনা কারী 
এসএএওর া র 

         
         
         

 
৩৪. িরেসাস পারসেনর ভাতা পিরেশােধর মা ারেরাল িনে া  ছক অ যায়ী হেব। 

ান:তািরখ: 
ম নাম পদবী ও কম ল িশ ণর িবষয়ব  চক ন র াংেকর নাম 

ও শাখা 
ভাতার পিরমান (টাকা) হণকারী কমকতার 

া র 
        
        

 
৩৫. কাস সংগঠক (সংি  এসএএও) দর ভাতা পিরেশােধর মা ারেরাল িনে া  ছক অ যায়ী হেব 

ান: তািরখ: 
ম নাম পদবী ও 

কম ল 
চকন র াংেকর নাম ও শাখা ভাতার পিরমান (টাকা) হণকারীর া র 

       
       

 
3৬. িরেসাস পারসন / কাস সংগঠক এর ে  িবিধেমাতােবক আয়কর (Income tax) কতন 
বা তা লক। 
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NATP-  দশনী কায ম বা বায়ন সং া  গাইডলাইন 

দশনী: 

দশনী াপেনর ে  থেমই খয়াল রাখেত হেব য ি  হ া েরর সেবাৎ  মা ম হে  দশনী। কান এক  দশনী 
সফলভােব বা বািয়ত না হেল দশনী াপনকারী ষকসহ অ া  ষক দশনীর ি  হেণ নিতবাচক ি  ভি  পাষণ 
করেত পােরন। তাই দশনী ট অিত অব ই দশনীয় হেত হেব এবং দশনীর সফল বা বায়ন িনি ত করেত হেব।  

এনএ িপ-  সকল দশনী সফল বা বায়েনর িনিম  কিতপয় িনেদশনা িনে  দ  হেলা:  

1. িসআইিজ ষেকর ত  চািহদার িভি েত ত ত – “মাইে া স সারণ পিরক না”- এ অ  রেয়েছ এমন ি ই 

দশনী  াপেনর জ  িনবাচন করেত হেব।  

2. ক  ময়ােদ এনএ িপ-২ এর আওতায় গ ত িত িসআইিজ এর অ েল সেবা  ৫ (প চ)  এবং এনএ িপ-১ এর 

আওতায় গ ত িসআইিজ এর অ েল সেবা  ৩ (িতন)  দশনী বা বায়ন করা যােব। 

3. সকল দশনী িসআইিজ ষেকর জিমেত ািপত হেব। 

4. দশনীয় এবং ষক ও সবসাধারেণর চলাচেলর জ  অিত িবধাজনক ান দশনী াপেনর জ  িনবাচন করেত হেব, 

 সড়ক/রা ার পা  ান অ ািধকার িহেসেব িবেবচ  হেব। 

5. দশনীর ান  ব া  এবং সারা বছর ফসল উৎপাদেনর উপেযাগী হেত হেব। 

6. দশনীেত অব ই উ ফলনশীল ও আ িনক জােতর মানস  বীজ বহার করেত হেব।  

7. দশনী েটর আকার-আ িত, উবরাশি  এবং পািরপাি কতা দশনী াপেনর উপেযাগী ও মানস ত হেত হেব। 

8. দশনী াপনকারী ষক সংি  িসআইিজ’র সদ ে র আেলাচনা ও িস া েম িনবািচত/মেনানীত হেবন। 

9. িনবািচত/মেনানীত ষক এলাকার ায়ী বািস া হেবন এবং তােক এলাকায় ব ল পিরিচত, জনি য়, সমবায়ী 

মেনাভাবাপ , ন  দােন স মতাস , িষ কােজ অিভ  ও  গিতশীল হেত হেব। 

10. িনবািচত/মেনানীত ষকেক ন ন/আ িনক ি  হণ ও বহার এবং বািণিজ ক িষজ কােয আ হী হেত হেব। 

11. িনবািচত/মেনানীত ষকেক এলাকার নারী ষকসহ িসআইিজ/নন-িসআইিজ ষেকেদর মােঝ দশনীর ি  হণ ও 

বহার সং া  উ ু করণ কােজ উৎসাহী হেত হেব এবং ি র ভাব িতফলেন স ম হেত হেব। 

12. সহেজই বাংলা ভাষায় িলখেত ও পড়েত পােরন এমন ি  দশনীর জ  িনবািচত/মেনানীত হেবন। 

13. িনবািচত/মেনানীত ষক দশনী সং া  িবিভ  শত অ সরণ ও পালেন স ত হেবন। 

14. দশনীর ষক সকল ণীর ষকেদরেক দশনী ট  পিরদশন এবং সংি  এসএএও- ক মাঠ িদবস আেয়াজন 

সংি  কায েম সহেযািগতা দােনর ণাবলী স  হেবন। 

15. পিরবা ব ি  যমন-এডি উিড,  ইউিরয়া, স জ সার উৎপাদন, স  ফেরােমন ফ দ বহার, িজেরা েলজ বা 

চাষিবহীন ফসল উৎপাদন, হ  পরাগায়ন ইত ািদ আ িনক ি  হণ ও িব াের আ হী হেবন।   

16. দশনী েটর জ  িনধািরত পিরমােপর সাইন বাড (ন না সং )  ও পির ভােব িলিখত এবং আকষণীয় হেত 

হেব। 
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17. যেহ  দশনীর ষক িসআইিজ’র সদ গণ ক ক মেনানীত, সেহ  িসআইিজ-এর িত  সভায় িতিন ( দশনী ষক) 

দশনীর বতমান অব া (সাফ /পারফরেম ) স ে  আেলাচনা করেবন; তােত িসআইিজ এর অ া  সদ েদর িনকট 

দশনী াপনকারী ষেকর জবাবিদিহতা ি  পােব এবং দশনীর সফল বা বায়েন তার অিধক দািয় শীলতা ও 

সেচতনতা ি  হেব; সংি  এসএএও এত  িবষেয় সহায়তাকারীর দািয়  পালেন তৎপর হেবন। 

18. দশনী াপেনর যেথািচত েব িনিদ  এক  তািরেখ সংি  এসএএও- দর উপি িতেত সাইন বাডসহ দশনীর সকল 

মানস ত উপকরণ দশনীর জ  িনবািচত/মেনানীত সকল ষকেদরেক সরাসির িকট আকাের িবতরণ করেত হেব এবং 

িবতরেণর েব দশনী াপেনর ল , উে , দশনী ব াপনা ইত ািদ িবষেয় সংি  আেলাচনা করেত হেব ও 

িলিখত গাইড লাইন দান করেত হেব। 

19. দশনীর ট সংল  ষেকর িনজ / ানীয় ব াপনায় এক  কে াল ট ািপত হেব, য সব ে  কে াল ট 

েযাজ  হেব না স সব ে  পা   মােঠর অ প ফসল ও ব াপনা কে াল ট িহেসেব িবেবচ  হেব। 

20. দশনী েটর সাইন বােড মানস ত, সাজা এবং একই ধরেনর ২  ঁ  বহার করেত হেব এবং সাইন বাড  েটর 

দশনীয়/ মান ােন ফসেলর েত াপন করেত হেব যােত ফসল ি র কারেণ সাইন বাড  কখনই তিলেয় না 

যায়। 

21. দশনী েট য কান ধরেনর পিরচযা যথাসমেয় স  করেত হেব এবং িনি ত করেত হেব য দশনীর জীরন চে  

যথাযথ পিরচযা ও তদারিকর কান ঘাটিত দখা দয় নাই। 

22. দশনী ট াপন, ব াপনাসহ সংি  সকল কােজ িনয়িমত উপি িত ও পিরদশেন সংি  এসএএও এবং উপেজলার 

কমকতা  সবদা সেচ  হেবন, কান দশনীর সফল বা বায়ন িবি ত হেল সংি  এসএএও দায়ী হেবন এবং সংি  

উপেজলা কমকতাগেণর থতা িচি ত হেয় থাকেব। 

23. দশনী রিজ ােরর িনধািরত ছেক দশনীর সকল কার ত  িলিপব  থাকেব।  

24. দশনী কায েমর যথাযথ ড েম শন ত ও সংর ণ করেত হেব। 

25. দশনীর পারফরেমে র ওপর িভি  কের success story িলিখত আকাের িপআইইউ-এনএ িপ ২-িডএই- ত রণ 

করেত হেব। 

26. দশনী সং া  িতেবদন িনয়িমতভােব িপআইইউ-এনএ িপ ২-িডএই- ত রণ করেত হেব, কান অ ত ািশত কারেণ 

দশনী িত  হেল া াসহ তাৎ িণকভােব খামারবািড়, ঢাকা  ক  দ রেক অবিহত করেত হেব। 

 

 

 

 



b¨vkbvj GwMªKvjPvivj †UK‡bvjwR †cÖvMÖvg- ‡dR II cÖ‡R±-Gi 

mvBb‡ev‡W©i bgybvt mKj cÖ`k©bxi Rb¨ cÖ‡qvR¨ 

 

                                                                  ৩ ফুট 

cÖhyw³i bvgt av‡bi djb cv_©K¨ Kgv‡bv cÖ`k©bx 

dmjt ‡ivcv AvDk     RvZt weªavb 48   †gŠmygt Lwic-1/2017           

K„l‡Ki bvgt †gv. Avãyj Kwig 
wmAvBwRi bvgt D`qbcyi dmj wmAvBwR mgevq mwgwZ wj: 

Rwgi cwigvYt 100 kZvsk   ecb/†ivcY ZvwiLt 20/03/2017 

MÖvgt D`qbcyi       eøK t ga¨cvov        BDwbqbt cwðgfvM 

b¨vkbvj GwMÖKvjPvivj †UK‡bvjRx †cÖvMÖvg (GbGwUwc-2) 

 K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, cZœxZjv, buIMv| 

 

GKvwaK K…l‡Ki †ÿ‡Î mn‡hvMx K…l‡Ki cÖ`k©bx‡Z ¯’vc‡bi Rb¨ mvBb‡ev‡W©i bgybv 

                                            2ফুট 

cÖhyw³i bvgt          

dmjt             RvZt              †gŠmygt 

K„l‡Ki bvgt 

wmAvBwRi bvgt 

Rwgi cwigvY:            ecb/‡ivc‡Yi ZvwiL: 

ÔGbGwUwc-2, K…wl m¤úªmviY Awa`ßi, cZœxZjv, buIMv| 

 

meyR e¨vK MÖvD‡Û  njy` †jLv Ges njỳ  e¨vK MÖvD‡Û Kvj †jLv 

 

১

 

৬

২

 



Page | 32  
 

NATP-  মাঠ িদবস কায ম বা বায়ন সং া  গাইডলাইন 

সরাসির দশন, পার িরক আেলাচনা-পযােলাচনা এবং যাচাই-বাছাই বা পরী া-িনরী ার মা েম ি  িব ােরর উ ম মা ম 

হেলা মাঠ িদবস। ি  স ীয় উ ু করণ কায েম মাঠ িদবস িবেশষ িমকা পালন কের। মাঠ িদবস কাযকরভােব বা বায়েনর 

ওপর িনভর কের ি  হ া েরর সফলতা।  

মাঠ িদবস কায ম বা বায়েনর কিতপয় িনেদশনা:   

1. দশনী ি র সাফ  বা বস তভােব দশেনর িনিম  দশনী েটর মােঠ বা েটর অিত সি কেট মাঠ িদবস 

অ ি ত হেব। 

2. দশনীর ি  যৗি ক ও আকষণীয় ভােব উপ াপেনর িবধাজনক সমেয় মাঠ িদবস অ ি ত হেব, যমন-শ  

কতেনর মা েম দশনীর ফলাফল দশন। 

3. মাঠ িদবেস ৮০-১০০ জন িসআইিজ/নন-িসআইিজ ষেকর উপি িত িনি ত করেত হেব, এর মে  নারী ষক থাকেবন 

কমপে  ৩৫%। 

4. ানীয়ভােব জনি য়, ন  দােন স ম, সাধারণ ষেকর আ াভাজন, ইিতবাচক িচ া- চতনায় িব াসী, এমন 

ি েদরেক মাঠ িদবস অ ােন আম ণ জানােত হেব। 

5. মাঠ িদবস অ ােনর যেথািচত েব মাঠ িদবস িচ ও পিরক না ণয়ন করেত হেব এবং িবভাগীয় ঊধতন 

কমকতােদরেক ণীত িচ ও পিরক না রণ করেত হেব যােত িবভাগীয় ঊধতন কমকতাগণ মাঠ িদবেস উপি ত হেত 

পােরন। 

6. অ ি ত  মাঠ িদবেসর নতম ৭ িদন েব অ ান িচ িপআইইউ-এনএ িপ ২-িডএই ত রণ করেত হেব যােত 

কে র িতিনিধ কমকতা মাঠ িদবেস যাগদান করেত পােরন। 

7. মাঠ িদবেসর আেলাচনা-পযােলাচনা পেব দশনী সংি  ি র সপে  ত - মানািদ উপ াপন করেত হেব এবং 

অ ােনর িত পেব উপি ত ষকেদর অংশ হণ িনি ত কের ি  স ে  তােদর আ া অজন করেত হেব। 

8. মাঠ িদবস অ ােনর শষ অংশ  হেব ায়ন পব। ায়ন পেব  যাচাই কের দখেত হেব য ি  স ে  কতজন 

ষক স ক ধারণা পেয়েছন এবং কতজন ষক ি  হেণ আ হী; ি  স ে  ধারণা পেত থ হেয়েছন বা 

ি  হেণ অনা হী হেল যথাযথ া া ও ি র মা েম উ ু করেণর েচ া িনেত হেব, এ ে  আ হী বা উে াগী 

ষক উ ম িমকা পালন করেত পােরন।  

9. মাঠ িদবেসর  আেয়াজন মানস  হেত হেব এবং সামি ক কায ম যথাযথ ড েমে শন কের সংর ণ করেত হেব। 

10. দশনী রিজ ােরর শষ অংেশ মাঠ িদবেস উপি ত ষকেদর নাম, কানা, িসআইিজ/নন-িসআইিজ ষক, ি  

হেণ আ হী/অনা হী, অনা হী হেল তার কারণ ইত ািদ ত   উে খসহ ষক ক ক া িরত হেব এবং রিজ ার  

িনরী েণর জ  িফয়ােক এ সংর ণ করেত হেব। 

11. মাঠ িদবস সং া  সকল ত  উপেজলা িষ কমকতার কাযালেয় সংরি ত থাকেব। 

 


