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কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ এয কভ িম্পাদদনয াস্টফ িক স্টচত্র 
 (Overview of the Performance of Agricultural Statistics Division) 

 
 

াম্প্রস্টতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বস্টফষ্যৎ  স্টযকল্পনা  
 

 াম্প্রস্টতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

ধান ফাাংরাদদদয উন্নয়দনয মূর স্টবস্টি। সটকই োদ্য স্টনযািা স্টনস্টিতকযদণয জন্য উন্নত ধাদনয জাত ও উৎ াদন প্রযুস্টি উদ্ভাফদনয ভােদভ 

এ স্টবস্টিদক স্টিারী কযা ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউদটয (স্টি) অন্যতভ রক্ষয। এ রক্ষয ফাস্তফায়দনয জন্য কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাদগয 

স্টফজ্ঞানীগণ সফাদযা ধাদনয বৃস্টদ্ধয স্টফস্টবন্ন ম িাদয় স্টনম্ন তাভাত্রা বফযীতায ম্ভাফনা, জরাফায়ু প্রবাফদকয উয স্টবস্টি কদয বৃস্টষ্ট স্টনব িয ধাদনয 

পরদনয পূফ িাবা স্টনণ িয় কযা, জরফায়ু স্টনয়াভদকয উয স্টবস্টি কদয বৃস্টষ্ট স্টনব িয ধাদনয উৎ াদদনয বস্টফষ্যৎ কযণ, স্টি জাতমূদয স্থাস্টয়ত্ব 

যীক্ষদণয জন্য একটি স্থাস্টয়ত্ব ভদডর উদ্ভাফন কযা, ধাদনয জাদতয উয স্টবস্টি কদয উৎ াদক, সবািা এফাং উৎ াদক কাভ সবািায 

অগ্রাস্টধকায স্টবস্টিক ভদডর প্রস্ত্িত ও তযতা মাচাই, ফক্স-সজনস্টকনস্ দ্ধস্টত ব্যফায কদয ফাাংরাদদদয আউ, আভন এফাং সফাদযা ধান 

উৎ াদদনয বস্টফষ্যৎ  প্রাক্করন স্টনধ িাযণ, স্টজওগ্রাস্টপক ইনপযদভন স্টদিভ (স্টজআইএ) পটওয়যায ব্যফায কদয ফাাংরাদদদ ২৩টি সজরায 

াস্টন ও ভাটিয আদ িস্টনক ভাত্রায ম্যা বতযী, ফাাংরাদদদ আভন ধাদনয উয বৃস্টষ্টাত এফাং দফ িাচ্চ গড় তাভাত্রায প্রবাফ স্টনণ িয় এফাং 

বৃস্টষ্টাত, ফ িস্টনম্ন তাভাত্রা, দফ িাচ্চ তাভাত্রায ২০০২-২০১২ াদরয কন্টুয ম্যা বতযী কযদত ক্ষভ দয়দছ। এছাড়া স্টি’য কৃস্টল স্টযাংখ্যান 

স্টফবাদগয আইস্টটি সর এয স্টনজস্ব জনফদরয ভােদভ ডায়নাস্টভক ওদয়ফাইট বতযী কযদত এফাং ইন্টাযদনট স্পীড ১২ সথদক ৩০ এভস্টফস্টএ 

কযদত ক্ষভ দয়দছ। কর ম িাদয় ই-গবদন িন্স ও ই-কৃস্টল ব্যফস্থা চালুয রদক্ষয জাতীয় ম িাদয় ‘যাই নদরজ ব্যাাংক (আযদকস্টফ)’ নাদভ 

সভাফাইর অযা ও স্টি ‘সনটওয়াকি’ নাভক স্টনজস্ব সপবুক গ্রু বতযী কযা দয়দছ। আইস্টটি ভন্ত্রণারদয়য অধীনস্থ স্টস্টএ কর্তিক্ষ ভােদভ 

প্রথভ ম িাদয়য স্টি’য ৮০ জন বজযষ্ঠ স্টফজ্ঞানী ও কভ িকতিাগণদক স্টডস্টজটার স্বাক্ষয াটি িস্টপদকট প্রদান কযা দয়দছ। আইস্টটি াভস্টগ্রক 

কভ িকাদেয স্বীকৃস্টতস্বরু স্টি স্টডস্টজটার ওয়াল্ড-২০১৬ এ জাতীয় আইস্টটি পুরুষ্কায-২০১৬ অজিন কদযদছ। এছাড়া স্টি’য স্টস্টডএ ডাটাদফজ বতস্টয 

এফাং কর স্টফজ্ঞানী ও কভ িকতিাবৃদেয পৃথক আইস্টড বতস্টয কযা দয়দছ। 
 

 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

ফাাংরাদদদ প্রস্টতফছয ২২ রক্ষ সরাক ফাড়দছ। এ ফস্টধ িত জনাংখ্যায জন্য প্রস্টতফছয ৩.৩০ রক্ষ সভস্টিক টন চার অস্টতস্টযি উৎ াদন কযদত 

দফ। অন্যস্টদদক কৃস্টল জস্টভয স্টযভাণ, জস্টভয উফ িযতা, ভূগবিস্থ াস্টন প্রাকৃস্টতক ম্পদ এফাং কৃস্টল ্রমস্টভক ক্রভা্বয়দয় ্া াদছে।। এ অফস্থায় 

কভ জস্টভদত অস্টধক উৎ াদনীরতা অজিন গদফলণায সক্ষদত্র এক স্টফযাট চযাদরঞ্জ। এছাড়া স্টযফস্টতিত জরফায়ুয প্রবাদফ েযা, রফণািতা, 

জরাফদ্ধতা, জরভগ্নতা, ঠাো, তা, সাকাভাকড় ও সযাগফারাই বৃস্টদ্ধয কাযদণ বস্টফষ্যদত সদদ োদ্য উৎ াদন কদভ মাওয়ায আঙ্কা সদো 

স্টদদয়দছ। এ সপ্রস্টক্ষদত স্টি’য কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাদগয গদফলণা কাম িক্রভদক স্টিারীকযদণয স্টনস্টভদি নতুন, যুগ উদমাগী ও কাম িকয 

জরফায়ু স্টযফতিদনয ভদডর বতযী কযা, স্টযফস্টতিত ভূস্টভ ব্যফস্থানা ও চালাফাদদয পরশ্রুস্টতদত ভয় উদমাগী সভ সুভ স্টবস্টিক ধান উৎ াদদনয 

পূফ িাবাদয জন্য ভদডর বতযী কযা, ীস্টভত চালাফাদদয জস্টভয দফ িািভ ব্যফায স্টনস্টিত এফাং অকৃস্টল জস্টভ কৃস্টল োদত আনায রদক্ষ স্টযদভাট 

সস্টন্সাং ও স্টজআইএ দ্ধস্টতয ব্যফায বৃস্টদ্ধ কযা। স্টি’য উদ্ভাস্টফত জাত ও প্রযুস্টিমূ কৃলক ফ িস্তদযয ভানুদলয কাদছ জরবযবাদফ 

স ছাদনায উদদেশদ্যস ও ফতিভান যকাদযয স্টডস্টজটার ফাাংরাদদ গড়ায রদক্ষয আইস্টটি োদত উন্নয়ন াধন একান্ত অস্টযাম ি।    
 

 বস্টফষ্যৎ  স্টযকল্পনা 

চাদর স্বয়াংম্পূণ িতা অজিনদক সটকই রূ প্রদাদনয রদক্ষয স্টযফস্টতিত জরফায়ুয প্রবাফ সভাকাদফরা কদয উচ্চ পরনীর, প্রস্টতকূরতা স্টষ্ণু, 

স্বল্প সভয়াস্টদ ও স্বল্প উকযণ স্টনব িয জাত এফাং চালাফাদ প্রযুস্টিয উদ্ভাফন ও উন্নয়ন  এয জন্য গদফলণা োদত ঠিক এফাং ভয় উদমাগী 

স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টত ব্যফায স্টনস্টিত কদয ধাদনয উৎ াদনীরতা ফাড়াদনায কাম িক্রভ বস্টফষ্যৎ  (স্বল্প, ভে ও দীর্ ি সভয়াস্টদ) স্টযকল্পনায় 

অন্তভূ িি কযা দয়দছ। অদূয বস্টফষ্যদত স্টজআইএ প্রযুস্টিয াদথ স্টযদভাট সস্টন্সাং প্রযুস্টি াংদমাজন কযা। ই-কৃস্টল সফামূ প্রদাদনয জন্য 

আদযা অস্টধক াংখ্যক অনরাইন ও অপরাইন স্টবস্টিক সভাফাইর অযা ও স্টডস্টজটার সফা প্রস্তুত কযায ভােদভ ই-গবদন িন্স প্রস্টতষ্ঠায উদদ্যাগ 

গ্রণ কযা দয়দছ।  
 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ:  

 ১। স্টি’য কর্তিক উদ্ভাস্টফত আউ, আভন এফাং সফাদযা জাদতয ধাদনয স্থাস্টয়ত্ব ও অস্টবদমাজযতা স্টনণ িয়। 

 ২। স্টি’য কর্তিক উদ্ভাস্টফত আভন এফাং সফাদযা জাদতয ধাদনয             স্টনণ িয়। 

 ৩। ফাাংরাদদদ ধান উৎ াদন বৃস্টদ্ধয রদক্ষয অঞ্চর স্টবস্টিক স্টি ধাদনয জাত নািকযন। 

 ৪। স্টি উদ্ভাস্টফত নতুন ধাদনয জাদতয উদমাস্টগতা ম্যা ও ধাদনয সভ সুভ অনুাদয জরফায়ূ স্টনয়াভক াংক্রান্ত ম্যা বতস্টয কযণ।  

 ৫। ধান ও ধান ম্পস্টকিত ডাটাদফজ যক্ষণাদফক্ষণ। 

 ৬। ল্যান সনটওয়াকি ব্যফস্থানা ও ইন্টাযদনট স্পীড ২০ এভস্টফস্টএ সথদক ৩০ এভস্টফস্টএ এ উন্নীতকযণ। 

 ৭। ম্যাদনজদভন্ট ইনপযদভন স্টদিভ (এভআইএ) এয নয়টি ভস্টডউর ব্যফস্থানা ও স্টযচারনা। 

 ৮। আযদকস্টফ সভাফাইর অযা স্টনয়স্টভত ারনাগাদকযণ ও কার্য্িস্টযস্টধ ম্প্রাযন এফাং কৃস্টল কর সন্টায এয ভােদভ সভাফাইর সফা প্রদান। 

 ৯। কর আঞ্চস্টরক কাম িারয়মূদ সরাকার এস্টযয়া সনটওয়াকি (ল্যান) ও ইন্টাযদনট াংদমাগ যক্ষণাদফক্ষণ ও ব্যফস্থানা । 
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সকন ১  
 

      ১: 

 
রূকল্প (Vision), অস্টবরক্ষয (Mission), সক রগত উদদেশ্যসমূ (Strategic Objectives) এফাং 

কাম িাফস্টর (Functions): 

 

 
১. ১ রূকল্প: 

    সটকই োদ্য স্টনযািায জন্য কৃস্টল তথা ধান গদফলণায সক্ষদত্র আদ ি স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টত উদ্ভাফন ও উন্নয়ন   

    এফাং আইস্টটি সফায ভােদভ ই-গবদন িন্স ও ই-কৃস্টল প্রস্টতষ্ঠা ।  

 
১.২ অস্টবরক্ষয:  

    ভয় উদমাগী স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টত ব্যফায স্টনস্টিত কদয ধান গদফলণা ও তথ্য প্রযুস্টি স্টবস্টিক উদ্ভাফদনয  

    ভােদভ সটকই োদ্য স্টনযািা অজিদন ায়তাকযণ ।  

 
১.৩ সক রগত উদদেশ্যসমূ: 

 
১.৩.১  কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাদগয সক রগত উদদেশ্যসমূ 

              ১. ধাদনয উৎ াদন ও উৎ াদনীরতা বৃস্টদ্ধ । 

              ২. কভ ি ব্যফস্থানায় সাদাযীদত্বয উন্নয়ন । 
    

১.৩.২ আফস্ট্যসক  সক রগত উদদেশ্যসমূ 

   ১. ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ   

   ২. কাম িদ্ধস্টত, কভ িস্টযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন  

   ৩. আস্টথ িক ও     ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

   ৪. জাতীয় শু্দ্ধাচায সক র ও তথ্য অস্টধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ  

 

১.৪ কাম িাফস্টর: 
   ১. ধান উৎ াদন ও সটকই োদ্য স্টনযািায জন্য গদফণায সক্ষদত্র স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টতয ব্যফায স্টনস্টিতকযণ।  

   ২. অত্র ইনস্টিটিউদটয গদফলকদদয চাস্টদা অনুাদয নকা ও উদ্ভাফনী সপ্রাগ্রাদভয দ্ধাযা উন্নত সফা প্রদান কযা । 

   ৩. গদফলকদদয প্রদয়াজন অনুাদয স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টত, স্টজআইএ দ্ধস্টত ও আইস্টটি স্টফলয়ক স্টফস্টবন্ন উন্নত  

          প্রস্টক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ।  

   ৪. ধান গদফলণা স্টযাংখ্যানগত ভান ও প্রদয়াগ উন্নীতকযণ । 

   ৫. ধান উৎ াদদনয সব গস্টরক ও জরফায়ু স্টফলয়ক ডাটাদফজ বতযী এফাং স্টজওিযাটিটিকযার স্টফদেলদণয ভােদভ  

          ম্যা প্রস্তুত কযা ।   

   ৬. স্টি’য ভগ্র আইস্টটি কাদনকটিস্টবটি যক্ষণাদফক্ষণ ও ইন্টাযদনট স্পীড উন্নীতকযণ, সভাফাইর অযা    

       স্টযচারনা, ফ িদল তথ্যানুমায়ী ারানাগাদ কযা ।  
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            ৭. স্টি’য চাকুস্টযয আদফদন অনরাইন কযায জন্য ই-এযাস্টিদকন স্টদিভ পটওয়যায বতস্টযকযণ । 

      ৮. স্টিদত কর ম িাদয় ই-গবদন িন্স ব্যফস্থা ও ই-কৃস্টল’য প্রচরন কযা । 



 

সকন ২  

            ,         , কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন     এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

  

        

     
(Strategic 

Objectives) 

 

        

       

    
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities)  

 

কভ িম্পাদন     
(Performance  

Indicators)  

     

(Unit)  

কভ িম্পাদন 

      

    

(Weight of 

PI) 

 

          

 

      /         ২০১৮-১৯  

(Target /Criteria Value for FY 2018-19)  

      

(Projection) 

২০১৯-২০ 

      

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬

-১৭ 

২০১৭

-১৮ *         
    

    
    

     

    

     

      

     

  

১০০%  ৯০%  ৮০%  ৭০%  ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ’য সক রগত উদদেশ্যসমূ 

ধাদনয উৎ াদন 

ও 

উৎ াদনীরতা 

বৃস্টদ্ধ 

৭০ 

স্টফস্টবন্ন স্টযাংখ্যাস্টনক 

ভদডর ও প্রযুস্টি 

উদ্ভাফন 

উদ্ভাস্টফত ভদডর ও প্রযুস্টি াংখ্যা ১২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

গদফলণা ায়ক 

স্টজআইএ ম্যা 
উদ্ভাস্টফত ম্যা াংখ্যা ৮ ৪ ৮ ৮ ৬ ৪ ২ ১ ৮ ৮ 

ায়ক সফা 

নকা প্রনয়ণ ও তথ্য স্টফদেলণ াংখ্যা ৩ ৬ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

স্টজআইএ ম্যা াংখ্যা ২ ৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

উদমাগী বফজ্ঞাস্টনক তথ্য  ৮ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

সভরায় অাংগ্রন াংখ্যা ২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

উদ্ভাস্টফত প্রযুস্টিমূদয 

প্রচায ও প্রাদয 

আইস্টটিয ব্যফায 

স্টনস্টিতকযণ 

কৃস্টল স্টফআযদকস্টফ’য সুস্টফধাদবাগী ব্যস্টি 
াংখ্যা 

(     ) 
৫ 

২.৫ 

   

৩ 

   
২৫ ২০ ১৫ ১০ ০৫ ৩০ ৩৫ 

ইন্টাযদনট স্পীড বৃস্টদ্ধকযণ (এভস্টফস্টএ) াংখ্যা ৫ ২০ ৩০ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

ইন্টাযদনট ব্যফাযকাযীয াংখ্যা বৃস্টদ্ধকযণ াংখ্যা ৫ ২০ ২০ ২০ ১৫ ১০ ০৫ ০ ২০ ২২ 

ই- পাইদর নস্টথ স্টনস্পস্টিকৃত াংখ্যা ৫ - - ৮০০ ৭৮০ ৭৬০ ৭৫০ ৭২০ ৮৫০ ৮৬০ 

ই- পাইদর প্রত্র জাযীকৃত াংখ্যা ৫ - - ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২০ ৭০০ ৮০০ ৮২০ 

স্টি’য স্টনজস্ব সভফাইর অযা ‘যাই নদরজ 

ব্যাাংক’ (আযদকস্টফ) বতস্টয, স্টযচারনা ও 

ারনাগাদকযণ 

াংখ্যা 

(ডাউনদরাড) 
৫ ৩০০ ২০০ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৪২০ ৪০০ ৫৫০ ৬০০ 

‘স্টি সনটওয়াক ি’ নাভক সপবুক গ্রু বতস্টয, 

স্টযচারনা ও ারনাগাদকযণ 
াংখ্যা ৫ ৩০ ১০ ১৫ ১৩ ১০ ০৮ ০৬ ১৫ ২০ 

কভ ি 

ব্যফস্থানায় 

সাদাযীদত্বয 

উন্নয়ন 

১০ 

        কাম িক্রভ 

স্টযফীক্ষণ 

কভ িকতিাদদয ভাঠম িাদয়         কাম িক্রভ 

স্টযদ িন 
াংখ্যা ৮ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

           

প্রস্টক্ষণ 

কভ িকতিাদদয                  ণ    

     প্রস্টক্ষণ 
াংখ্যা (  ) ২ ৭০ ১৫ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭ ১৫ ১৫ 

 *         



 

কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাদগয আফস্ট্যসক সক রগত উদদেশ্যসমূ, ২০১৮-১৯ 

(দভাট নম্বয ২০) 

    -১     -২     -৩     -৪     -৫     -৬     -৭ 

        

     
(Strategic 

Objectives) 

 

        

           
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন     
(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

          

(Weight of 

PI) 

      /         ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

                             
     

           

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফাস্টল িক 

কভ িম্পাদন 

চুস্টি ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

২০১৭-১৮ অথ িফছদযয  ফাস্টল িক  কভ িম্পাদন চুস্টিয 

মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দস্টের 
মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত তাস্টযে ১ 

২৪     , 

২০১৮ 

২৯     , 

২০১৮ 

৩০     , 

২০১৮ 

৩১     , 

২০১৮ 

১    , 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয  ফাস্টল িক  কভ িম্পাদন চুস্টিয 

অধ িফাস্টল িক মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন উর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয 

স্টনকট দস্টের 

মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত তাস্টযে ১ 
১৩        , 

২০১৯ 

১৬        , 

২০১৯ 

১৭        , 

২০১৯ 

২০        , 

২০১৯ 

২১        , 

২০১৯ 

যকাস্টয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধস্টত অন্যান্য 

স্টফলদয় কভ িকতিা/ কভ িচাযীদদয জন্য প্রস্টক্ষণ 

আদয়াজন 

আদয়াস্টজত প্রস্টক্ষদণয ভয় জনর্ন্টা * ১ ৬০ - - - - 

কাম িদ্ধস্টত, 

কভ িস্টযদফ ও 

সফায 

ভাদনান্নয়ন 

৯ 

 -            ফাস্তফায়ন 

                         -              

         
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই- পাইদর নস্টথ স্টনস্পস্টিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই- পাইদর প্রত্র জাযীকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) 

ফাস্তফায়ন 

         উদ্ভাফনী উদদ্যাগ / ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফাস্টয়ত 
তাস্টযে ১ 

৩১       , 

২০১৮ 

০৭        , 

২০১৯ 

১৪        , 

২০১৯ 

২১        , 

২০১৯ 

২৮        , 

২০১৯ 

স্টটিদজন্স চাট িায ফাস্তফায়ন 

ারনাগাদকৃত স্টটিদজন্স চাট িায অনুমায়ী প্রদি সফা % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সফাগ্রীতাদদয ভতাভত স্টযফীক্ষদণয ব্যফস্থা চালুকৃত তাস্টযে ১ 
৩১       , 

২০১৮ 

১৫        , 

২০১৯ 

০৭        , 

২০১৯ 

১৭        , 

২০১৯ 

২৮        , 

২০১৯ 

অস্টবদমাগ প্রস্টতকায ব্যফস্থা ফাত্মফায়ন                  অস্টবদমাগ স্টনষ্পস্টিকৃত % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

স্টআযএর শরুয ২ ভা পূদফ ি াংস্টেষ্ট কভ িচাযীয 

স্টআযএর ও ছুটি নগদায়ন যুগৎ  জাস্টয 

স্টনস্টিতকযণ 

স্টআযএর আদদ জাস্টযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়ন জাস্টযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আস্টথ িক ও 

    

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৫ 

অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টি কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

                 % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

     ও                             

        

                             তাস্টযে ১ 
০৩        , 

২০১৯ 

১৭        , 

২০১৯ 

২৮        , 

২০১৯ 
২৮     , ২০১৯ 

১৫    , 

২০১৯ 

                              তাস্টযে ১ 
০৩        , 

২০১৯ 

১৭        , 

২০১৯ 

২৮        , 

২০১৯ 
২৮     , ২০১৯ 

১৫    , 

২০১৯ 

                   ফাস্তফায়ন                    ফাস্তফাস্টয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শু্দ্ধাচায 

সক র ও তথ্য 

অস্টধকায 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

জাতীয়  শদ্ধাচায কভ িস্টযকল্পনা ও স্টযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণয়ন 

জাতীয়  শদ্ধাচায কভ িস্টযকল্পনা ও স্টযফীক্ষণ কাঠাদভা 

প্রণীত 
তাস্টযে ১ ১৫      ৩১      - - - 

স্টনধ িাস্টযত ভদয়য ভদে বত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন দাস্টের স্টনধ িাস্টযত ভদয়য ভদে বত্রভাস্টক প্রস্টতদফদন দাস্টেরকৃত াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 



 

 

 

 

আস্টভ, প্রধান, কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ,          ফাাংরাদদ যকাদযয ফাাংরাদদ 

ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট এয  ভাস্টযচারক, এয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই 

চুস্টিদত ফস্টণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ।  

 
 
 
আস্টভ, ভাস্টযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট, প্রধান, কৃস্টল স্টযাংখ্যান 

স্টফবাগ, এয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই চুস্টিদত ফস্টণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় 

দমাস্টগতা প্রদান কযফ।  

 
 
 

স্বাক্ষস্টযত :  

 
 

 



 

াংদমাজনী-১ 
 

ব্দাংদক্ষ 
 

ক্রস্টভক নম্বয ব্দাংদক্ষ স্টফফযণ 

১ এআযস্টড এযাডাটিব স্টযাচ ি স্টডস্টবন 

২                    

৩ স্টফআযআযআই/স্টি ফাাংরাদদ যাই স্টযাচ ি ইনস্টিটিউট 

৪ স্টফএস্টডস্ট ফাাংরাদদ এস্টগ্রকারচায সডদবরদভন্ট কদ িাদযন 

৫ স্টফএআযস্ট ফাাংরাদদ এস্টগ্রকারচাযার স্টযাচ ি কাউস্টন্সর 

৬ স্টফআযদকস্টফ ফাংরাদদ যাই নদরজ ব্যাাংক 

৭                                   

৮                                        

৯                                

১০ স্টইস্টজআইএ    সন্ট্রার পয ইনবাযনদভন্টার এে   ও                      

১১ স্টডএই স্টডাট িদভন্ট  অফ এস্টগ্রকারচাযার এক্সদটনন 

১২ ডস্টিউএভএভ ওয়াকি সভস্টনাস্টয এে সভদন্টদনন্স 

১৩ এপএভস্টএইচটি পাভ ি সভস্টনাস্টয এে সাষ্টাযদবি সটকদনাদরাস্টজ 

১৪ স্টজস্টকউএন সগ্রইন সকায়াস্টরটি এে স্টনউস্টিন 

১৫ স্টজআযএ সজদনটিক স্টযদাদ ি এে স্টড 

১৬          ও                     

১৭                                         

১৮ আইডস্টিউএভ ইস্টযদগন এে ওয়াটায ম্যাদনজদভন্ট 

১৯ আইএস্টস্ট ইস্টন্টদগ্রদটড এস্টগ্রকারচাযার প্রডাস্টিস্টবটি প্রদজি 

২০ স্টস্টআযস্টড াফস্টরদকন এে াফস্টরক স্টযদরন স্টডস্টবন 

২১ আযএপএ যাই পাস্টভ িাং স্টদিভ 

২২                      

২৩ এস্টএ ীড াটি িস্টপদকন এদজস্টন্স 

২৪ স্পাযদা                                        

 

 
 



 

াংদমাজনী-২ 
 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়ুহ এফাং স্টযভা দ্ধস্টত-এয স্টফফযণ 
 

ক্রস্টভক 

নম্বয 

        কভ িম্পাদন সূচক স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং 

 উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ wewfbœ 

cwimsL¨vwbK 

g‡Wj I cÖhyw³ 

D™¢veb 

উদ্ভাস্টফত  g‡Wj I cÖhyw³   স্টি’য জাত মূদয স্থায়ীত্ব ভদডর, স্টি’য কর্তিক উদ্ভাস্টফত আভন 

এফাং সফাদযা জাদতয ধাদনয             স্টনণ িয়, ফাাংরাদদদ 

ধান উৎ াদন বৃস্টদ্ধয রদক্ষয অঞ্চর স্টবস্টিক স্টি ধাদনয জাত 

নািকযন, ধান ও ধান ম্পিস্টকত ডাটাদফজ যক্ষণাদফক্ষণ । 

কৃস্টল স্টযাংখ্যান, কৃস্টল 

অথ িনীস্টত, স্টজআযএ, 

িান্ট স্টপস্টজওরস্টজ এফাং 

স্টি আঃ কাম িারয়মূ 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, জান িার 

ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন 
 

২ M‡elYv  mnvqK 

wRAvBGm  g¨vc 

উদ্ভাস্টফত ম্যা  ধান উৎ াদদনয সব গস্টরক ও জরফায়ু স্টফলয়ক ডাটাদফজ বতযী 

এফাং স্টজওিযাটিটিকযার স্টফদেলদণয ভােদভ ম্যা প্রস্তুত কযা।   

স্টজআইএ ইউস্টনট, কৃস্টল 

স্টযাংখ্যান স্টফবাগ 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, জান িার 

ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন 
 

৩ mnvqK †mev bKkv cÖbqY I Z_¨ we‡kølY, 

wRAvBGm g¨vc, Dc‡hvMx  

 ‣eÁvwbK Z_¨ I †gjvq AskMÖnY 

স্টযাংখ্যাস্টনক bKkv cÖbqY-প্র†য়vগ I স্টজওিযাটিটিকযার Z_¨ 

we‡kølY, wRAvBGm g¨vc ও Dc‡hvMx ‣eÁvwbK Z_¨ iফiv 

এফাং স্টফস্টবন্ন †gjvq AskMÖnY । 

  

কৃস্টল স্টযাংখ্যান 

স্টফবাগ, স্টজআইএ 

ইউস্টনট এফাং আইস্টটি 

সর  

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, জান িার 

ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন 

 

৪ D™¢vweZ cÖhyw³ 

mg~‡ni cÖPvi I 

cÖmv‡i AvBwmwUi 

e¨envi 

wbwðZKiY 

K…wl‡Z weAvi‡KweÕi myweav‡fvMx 

e¨w³, ইন্টাযদনট স্পীড ও 

e¨enviKvixi msL¨v বৃস্টদ্ধ, এফাং 

ÔivBm b‡jR e¨vsKÕ (Avi‡Kwe) 

†gevBj A¨vcm •Zwi, cwiPvjbv I 

nvjbvMv`KiY  

K…wl‡Z স্টি’য স্টনজস্ব ওদয়ফাইট স্টফআযদকস্টফÕi সুস্টফধাদবাগী ব্যস্টি,  

ইন্টাযদনট স্পীড বৃস্টদ্ধ ও e¨enviKvixi msL¨v বৃস্টদ্ধ,   ’  

ও       , ও সপবুক গ্রু ‘স্টি সনটওয়াকি’ এফাং স্টি’য স্টনজস্ব 

সভাফাইর অযা যাই নদরজ ব্যাাংক (Avi‡Kwe)  স্টফলয়ক 

আইস্টটি প্রযুস্টিমূ । 

আইস্টটি সর, কৃস্টল 

স্টযাংখ্যান স্টফবাগ 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, জান িার 

ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন, 

আইস্টটি নীস্টতভারা ২০১৫, 

উদ্ভাফন কভ িস্টযকল্পনা প্রনয়ন ও 

স্টযকল্পনা স্টনদদ িস্টকা ২০১৫, 

ফাস্টল িক ফাদজট 

 

৫         কাম িক্রভ 

স্টযফীক্ষণ 

কভ িকতিাদদয ভাঠম িাদয়         

কাম িক্রভ স্টযদ িন 

কভ িকতিা/গদফলকদদয ভাঠম িাদয়        কাম িক্রভ স্টযদ িন    

ব্যফস্থা গ্রণ ।  

কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, জান িার 

ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন 

 

৬            

প্রস্টক্ষণ 

কভ িকতিাদদয             

     ণ         প্রস্টক্ষণ 

স্টি’য কভ িকতিা/গদফলকদদয প্রদয়াজন অনুাদয         

স্টযাংখ্যাস্টনক         ণ         প্রস্টক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ । 

কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, জান িার 

ও অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন 

 

 

 

 



 

 

াংদমাজনী -৩ 
 

কভ িম্পাদন রক্ষভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য স্টনকট সুস্টনস্টদ িষ্ট চাস্টদা 

 

প্রস্টতষ্ঠাদনয নাভ              কভ িম্পাদন সূচক উি প্রস্টতষ্ঠাদনয স্টনকট  

চাস্টদা/প্রতযাা 

চাস্টদা/প্রতযাায 

সম স্টিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

K…wl m¤úªmviY 

Awa`ßi 

wewfbœ cwimsL¨vwbK 

g‡Wj I cÖhyw³ D™¢veb 

D™¢vweZ g‡Wj I 

cÖhyw³ 
g‡Wj I cÖhyw³ D™¢ve‡bi Rb¨ Z_¨ M‡elYvi  Rb¨ অস্টযাম ি M‡elYv ক্ষস্টতগ্রস্থ দফ 

                  

         

wewfbœ cwimsL¨vwbK 

g‡Wj I cÖhyw³ D™¢veb 

D™¢vweZ g‡Wj I 

cÖhyw³ 
g‡Wj I cÖhyw³ D™¢ve‡bi Rb¨ Z_¨ M‡elYvi  Rb¨ অস্টযাম ি M‡elYv ক্ষস্টতগ্রস্থ দফ 

         

             

          

M‡elYv mnvqK 

wRAvBGm g¨vc 
D™¢vweZ g¨vc g¨vc D™¢ve‡bi Rb¨ Z_¨ M‡elYvi  Rb¨ অস্টযাম ি M‡elYv ক্ষস্টতগ্রস্থ দফ 

             

D™¢vweZ cÖhyw³mg~‡ni 

cÖPvi I cÖmv‡i 

AvBwmwUi e¨envi 

wbwðZKiY 

weÁvbx I 

Kg©KZ©v‡`i wWwRUvj 

wmM‡bPvi weZiY 

                        w    
             

       KiY 
             ক্ষস্টতগ্রস্থ দফ 

 
 


