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উপক্রমরণকা (Preamble) 
 

সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, 

সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর 

র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 
মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনরিটিউট  

 
এবাং 

 
সরচব, কৃরষ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০১৯ সাদলর জুন মাদস  ২০ 

তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষ্ররত হল।  

 

 
এই চুরিদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনরিটিউট এর কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র  

  (Overview of the Performance of Bangladesh Rice Research Institute) 
 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পনা  
 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ  
 

ধান বাাংলাদেদশর উন্নয়দনর মূল রিরি। সটকসই োদ্য রনরাপিা রনরিতকরদণর জন্য ধাদনর উন্নত জাত ও উৎপােন 

প্রযুরি উদ্ভাবন করা বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনরিটিউট (রি)-এর অন্যতম লক্ষ্য। এ লদক্ষ্য রবগত রতন বছদর সমাট 

২০টি উচ্চ ফলনশীল ধাদনর জাত উদ্ভাবন ও ছাড়করণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। এর মদে সবাদরা মওসুদম ১টি বাসমরতর মত 

লম্বা-রচকন, ১টি লম্বা-রচকন-রপ্তানী সর্াগ্য, ২টি রজাংক সমৃদ্ধ, ১টি মেমাত্রার ব্লাি সরাগ প্ররতদরাধী ধাদনর জাত; আমন 

মওসুদম ২টি লবণািতা সহনশীল, ২টি সুগরিযুি, ৩টি সজায়ারিাটার উপযুি, ১টি েরা সহনশীল, ১টি রজাংক সমৃদ্ধ ও 

১টি হাইরিড ধাদনর জাত এবাং আউশ মওসুদম ১টি সবানা েরা সহনশীল, ১টি স্বল্পকালীন সনররকা জাতীয় ও ১টি 

জলাবদ্ধতা সহনশীল ধাদনর জাত রদয়দছ। তাছাড়া “োনাোর ইউররয়া এরিদকটর ও “সসালার লাইট ট্র্যাপ”উদ্ভাবন করা 

হদয়দছ। রি উদ্ভারবত জাদতর প্রায় ৫১২ সমরট্র্ক টন রিডার বীজ উৎপােন কদর বীজ উৎপােন সনটওয়িাদকর সাদথ সাংরিষ্ট 

৫০০টিরও সবশী সরকারর, সবসরকারর, এনরজও, ব্যরি, উদদ্যািা প্ররতষ্ঠান ও কৃষদকর মদে রবতরণ করা হদয়দছ। প্রযুরি 

হস্তান্তদরর উদেদশ্য ১৭,২০০ জন কৃষক, কৃরষ কমী, কৃরষ কম িকতিাদের প্ররশক্ষ্ণ প্রোন, ১৭,০০০টি মাঠ প্রেশ িনী, ১৬২টি 

সসরমনার/কম িশালা, ৮৬টি সমলা/র যারল সম্পন্ন করা  হদয়দছ। রি  উদ্ভারবত কৃরষ র্ন্ত্রপারত জনরপ্রয়করদণর জন্য প্রায় 

৩০০টি মাঠ প্রেশ িনী করা হদয়দছ। আধুরনক ধাদনর চাষ, রাইস জান িাল, গদবষণার বারষ িক ররদপাট িসহ ১১টি প্রকাশনার 

রতন বছদর প্রায় ১.৭০ লক্ষ্ করপ রবরিন্ন পুরস্তকা প্রকাশ করা হদয়দছ। 
 

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 
 

বাাংলাদেদশ প্ররতবছর প্রায় ২২ লক্ষ্ সলাক বাড়দছ। এ বরধ িত জনসাংখ্যার জন্য প্ররতবছর প্রায় ৩.৩০ লক্ষ্ সমরট্র্ক 

টন চাল অরতররি উৎপােন করদত হদব। অন্যরেদক কৃরষ জরমর পররমাণ, জরমর উব িরতা, ভূগিিস্থ পারনসহ 

প্রাকৃরতক সম্পে এবাং কৃরষ শ্ররমক ক্রমান্বদয় হ্রাস পাদচ্ছ। এ অবস্থায় কম জরমদত অরধক উৎপােনশীলতা অজিন 

গদবষণা সক্ষ্দত্র এক রবরাট চযাদলঞ্জ। এছাড়া পররবরতিত জলবায়ুর প্রিাদব েরা, লবণািতা, জলাবদ্ধতা, 

জলমগ্নতা, ঠান্ডা, তাপ, সপাকামাকড় ও সরাগবালাই বৃরদ্ধর কারদণ িরবষ্যদত সেদশ োদ্য উৎপােন কদম র্াওয়ার 

আশঙ্কা সেো রেদয়দছ। এ সপ্ররক্ষ্দত রি’র গদবষণা কার্ িক্রমদক শরিশালীকরদণর মােদম জলবায়ুর চযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলা এবাং ধাদনর অব্যাহত উৎপােন বৃরদ্ধর লদক্ষ্য উচ্চ ফলনশীল, প্ররতকূলতা সরহষ্ণু, স্বল্প সময়ারে ও স্বল্প 

উপকরণ রনিির জাত এবাং চাষাবাে প্রযুরির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন একান্ত অপররহার্ ি। 
 

 িরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

চাদল স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিনদক সটকসই রূপ প্রোদনর লদক্ষ্য পররবরতিত জলবায়ুর প্রিাব সমাকাদবলা কদর উচ্চ 

ফলনশীল, প্ররতকূলতা সরহষ্ণু, স্বল্প সময়ারে ও স্বল্প উপকরণ রনিির জাত এবাং চাষাবাে প্রযুরির উদ্ভাবন ও 

উন্নয়ন কদর ধাদনর উৎপােনশীলতা বাড়াদনার কার্ িক্রম িরবষ্যৎ (স্বল্প, মে ও েীর্ ি সময়ারে) পররকল্পনায় 

      করা হদয়দছ।  
 

২০১৯-২০ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ  

 উচ্চ ফলনশীল এবাং লবণািতা, েরা ও জলমগ্নতাসহ রবরিন্ন র্াত সরহষ্ণু ৫টি ধাদনর জাত ও ৫টি 

উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন; 

 রি উদ্ভারবত উচ্চ ফলনশীল ধাদনর ১৬০ সমরট্র্ক টন রিডার বীজ ও মানদর্ারষত বীজ উৎপােন কদর বীজ 

উৎপােন সনটওয়িাদকর সাদথ সাংরিষ্ট সরকারর, সবসরকারর, এনরজও, ব্যরি উদদ্যািা প্ররতষ্ঠান ও কৃষদকর 

মদে রবতরণ; 

 প্রযুরি হস্তান্তদরর উদেদশ্য ৬,০০০ জন কৃষক, কৃরষ কমী, কম িকতিাদের প্ররশক্ষ্ণ;  

 মাঠ প্রেশ িনী ৬৫০০টি, সসরমনার/কম িশালা ৭০টি ও সমলা/র যারল ৩০টি সম্পন্নকরণ;  

 কৃরষ র্ারন্ত্রকীকরদণর জন্য ১টি কৃরষ র্ন্ত্রপারত উদ্ভাবন/উন্নয়ন;  

 আধুরনক ধাদনর চাষ, রাইস জান িাল, গদবষণার বারষ িক ররদপাট িসহ ১১টি প্রকাশনার ৫০,০০০ করপ রবরিন্ন 

পুরস্তকা প্রকাশকরণ।  
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সসকশন ১  
 

রূপকল্প, অরিলক্ষ্য, সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং প্রধান কার্ িাবরল 
 

১.১ রূপকল্প: 
 

 সটকসই, রনরাপে ও লািজনক ধান প্রযুরি উদ্ভাবন 
 

১.২ অরিলক্ষ্য: 
 

  ধান গদবষণা ও প্রযুরি উদ্ভাবদনর মােদম সটকসই োদ্য রনরাপিা অজিদন সহায়তা,          সম্পে 

সাদপক্ষ্ জলবায়ুবািব ধাদনর প্রযুরি উদ্ভাবন এবাং গদবষণায় প্রারতষ্ঠারনক সক্ষ্মতা বৃরদ্ধ ও উন্নয়ন 

করা। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ : 
 

১.৩.১ প্ররতষ্ঠাদনর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
 

১. ধাদনর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধ 

২. ধাদনর রিডার বীদজর সহজলিযতা ও সরবরাহ বৃরদ্ধকরণ  

৩. কম ি ব্যবস্থাপনায় সপশাোরীদের উন্নয়ন 

১.৩.২ প্ররতষ্ঠাদনর আবরশ্যক  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 
 

১. োপ্তররক কম িকাদন্ড স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ রনরিতকরণ 

২. কম িসম্পােদন গরতশীলতা আনয়ন ও সসবার মান বৃরদ্ধ 

৩. আরথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন  

১.৪  প্রধান কার্ িাবরল: 
 

১. ধাদনর উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুরি উদ্ভাবন  

২. লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, তাপ, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, বালাই সরহষ্ণুসহ রবরিন্ন র্াত সরহষ্ণু ধাদনর জাত 

ও প্রযুরি উদ্ভাবন  

৩. কৃষদকর রনকট উদ্ভারবত ধাদনর জাত ও প্রযুরির সম্প্রসারদণ কৃরষ সম্প্রসারণ কম িকতিা এবাং কৃষকদের 

প্ররশক্ষ্ণ প্রোন 

৪. কৃরষ রবষদয় ই-তথ্য সসবা প্রোন  

৫. উদ্ভারবত ধাদনর জাত ও প্রযুরি চারষ পর্ িাদয় সপৌৌঁছাদনার জন্য প্রকাশনা সম্পােন 

৬. ধাদনর রিডার ও মানদর্ারষত বীজ উৎপােন, সাংরক্ষ্ণ ও রবতরণ 

৭. লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, তাপ, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, বালাই সরহষ্ণুসহ রবরিন্ন র্াত সরহষ্ণু ধাদনর 

রিডার ও মানদর্ারষত বীজ উৎপােন, সাংরক্ষ্ণ ও রবতরণ  

৮. কৃরষ র্ন্ত্রপারত উদ্ভাবন/ উন্নয়ন 

৯. আন্তজিারতক ও সেশীয় প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ গদবষণা সাংদর্াগ স্থাপন  

১০. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থাপনা 
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সসকশন ২ 
 

রি’র কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Outcome/Impact) 

 
চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ  

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 

লক্ষ্যমাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষ্পণ রনধ িাররত লক্ষ্যমাত্রা অজিদনর  

সক্ষ্দত্র সর্ৌথিাদব োরয়েপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবিাগ/ সাংস্থাসমূদহর 

নাম 

উপািসূত্র  

(Source of Data) ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

              

        

উদ্ভারবত ধাদনর 

জাত 

সাংখ্যা ৭ ৫ ৫ ৪ ৪ রডএই, এসরসএ, রবএআররস  ও 

রবএরডরস, রবনা, এআইএস, 

সাংরিষ্ট  রবশ্বরবদ্যালয়সমূহ 

রি’র মারসক, ত্রত্রমারসক, 

অধ িবারষ িক এবাং বারষ িক 

প্ররতদবেন, রাইস জান িাল, 

ধান গদবষণা সমাচার ও 

বারষ িক বাদজট 

উৎপােন প্রযুরি সাংখ্যা ৭ ৫ ৫ ৪ ৪ রডএই, এসরসএ, রবএআররস  ও 

রবএরডরস, রবনা, এআইএস, 

সাংরিষ্ট  রবশ্বরবদ্যালয়সমূহ 

রি’র মারসক, ত্রত্রমারসক, 

অধ িবারষ িক এবাং বারষ িক 

প্ররতদবেন, রাইস জান িাল, 

ধান গদবষণা সমাচার ও 

বারষ িক বাদজট 

রিডার ও 

মানদর্ারষত বীজ 

সমরট্র্ক টন  ৩১৪ ১৫২ ১৯০ ১৯৫ ২০০ রডএই, এসরসএ, রবএআররস  ও 

রবএরডরস, রবনা, এআইএস, 

সাংরিষ্ট  রবশ্বরবদ্যালয়সমূহ 

রি’র মারসক, ত্রত্রমারসক, 

অধ িবারষ িক এবাং বারষ িক 

প্ররতদবেন, রাইস জান িাল, 

ধান গদবষণা সমাচার ও 

বারষ িক বাদজট 

*২০১৮-১৯ অথ িবছদরর লক্ষ্যমাত্রা 
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সসকশন ৩ 
 

সকৌশলগত উদেশ্য রিরিক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ   
 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

(Actual 

Achievement) 

লক্ষ্যমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২১-

২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অসাধারণ 

(Excelle

nt) 

অরত 

উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনরিটিউট এর সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

১। ধাদনর উৎপােন 

ও উৎপােনশীলতা 

বৃরদ্ধ 

৫৪ 

১.১ অনুকূল 

পররদবশ 

উপদর্াগী  

ধাদনর 

উচ্চফলনশীল 

জাত ও প্রযুরি 

উদ্ভাবন 

১.১.১  উদ্ভারবত জাত সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ১ - - ২ ২ 

১.১.২  উদ্ভারবত প্রযুরি 

(জাত সম্পরকিত) 
সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ৩ ২ ১ - - ২ ২ 

১.১.৩  উদ্ভারবত অন্যান্য 

প্রযুরি 
সাংখ্যা ২ ৫ ৫ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.২ প্ররতকূল 

পররদবশ 

উপদর্াগী  

(লবণািতা, 

েরা, তাপ এবাং 

জলমগ্নতা 

সরহষ্ণু) ধাদনর 

উচ্চফলনশীল 

জাত ও প্রযুরি 

উদ্ভাবন 

১.২.১ উদ্ভারবত জাত সাংখ্যা ৫ ৩ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.২.২ উদ্ভারবত প্রযুরি 

(জাত সম্পরকিত) 
সাংখ্যা ৩ ৩ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.২.৩  উদ্ভারবত অন্যান্য 

প্রযুরি 

সাংখ্যা ২ ৫ ৫ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.৩ ধাদনর 

জাম িিাজম 

সাংরক্ষ্ণ 

১.৩.১ সাংররক্ষ্ত 

জাম িিাজম সাংখ্যা ২ ৩৬ ৩০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০ ২০ 

১.৪  উদ্ভারবত 

জাত এবাং 

প্রযুরির 

সম্প্রসারণ 

১.৪.১ প্ররশরক্ষ্ত কৃষক সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 
৪ ০.০৬২৩৪ ০.০৫ ০.০৫ ০.০৪৩ ০.০৩৬ ০.০৩১ ০.০২২৫ ০.০৬ ০.০৬৫ 

১.৪.২ প্ররশরক্ষ্ত 

সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমী 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 
৪ ০.০১৩৮৪ ০.০১ ০.০১ ০.০০৮৫ ০.০০৭ ০.০০৫৫ ০.০০৪ ০.০১১ ০.০১২ 
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সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

(Actual 

Achievement) 

লক্ষ্যমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২১-

২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অসাধারণ 

(Excelle

nt) 

অরত 

উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১.৪.৩  স্থারপত 

প্রেশ িনী 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 
৪ ০.০৭৪৪৫ ০.০৬২ ০.০৬৫ ০.০৫৯ ০.০৫২ ০.০৪৬ ০.০৩৯ ০.০৬৫ ০.০৬৮ 

১.৪.৪ কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধেপ্তদরর রনকট 

হস্তান্তররত জাত 

সাংখ্যা 

 
৪ ৭ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.৪.৫ কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধেপ্তদরর রনকট 

হস্তান্তররত প্রযুরি 

সাংখ্যা 

 
৪ ৭ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.৪.৬ উদ্ভারবত/ 

উন্নয়নকৃত কৃরষ র্ন্ত্রপারত 
সাংখ্যা 

 
৪ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৪.৭ আদয়ারজত 

সসরমনার/ ওয়াকিশপ 
সাংখ্যা 

 
২ ৫৬ ৫৫ ৭০ ৬২ ৫৫ ৪৮ ৪০ ৭৫ ৮০ 

১.৪.৮ প্রকাশনার সাংখ্যা সাংখ্যা ১ ১৪ ১১ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১২ 

১.৪.৯ কৃরষ সমলাদত 

অাংশগ্রহণ সাংখ্যা ১ ৩২ ৩০ ৩০ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ৩২ ৩৩ 

১.৫ কৃরষ রবষদয় 

ই-তথ্য সসবা 

প্রোন 

১.৫.১ রবআরদকরব’র  

সুরবধাদিাগী ব্যরি 

 

সাংখ্যা 

(লক্ষ্) 
১ ৩.০৯২২৫ ৩.২৫ ০.২৫ ০.২২৫ ০.২০ ০.১৭৫ ০.১৫ ০.২৫ ০.২৫ 

১.৬ রনরাপে 

ফসল 

ব্যবস্থাপনা 

১.৬.১ পরীরক্ষ্ত 

ফাইদটাদসরনটরর  নমুনা % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৬.২ আইরপএম ও 

আইরসএম রবষদয় 

প্ররশরক্ষ্ত কম িকতিা/ কৃষক 
সাংখ্যা ১ ৪৯০ ১২০ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩০ ১৪০ 

১.৭ ক্ষ্রতকারক 

রাসায়রনক দ্রব্য 

ব্যবহার হ্রাদসর 

জন্য প্রচারণা  

 

১.৭.১ মূরদ্রত সপািার/ 

রলফদলট/ রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ 

সাংখ্যা ১ ৬১০০০০ ৯০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১২০০০ ১৫০০০ 
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সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

(Actual 

Achievement) 

লক্ষ্যমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২১-

২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অসাধারণ 

(Excelle

nt) 

অরত 

উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২। ধাদনর রিডার 

বীদজর সহজলিযতা 

ও সরবরাহ বৃরদ্ধকরণ  

 

১৫ 

২.১ অনুকূল 

পররদবশ 

উপদর্াগী  

ধাদনর রিডার ও 

মানদর্ারষত 

বীজ উৎপােন, 

প্রতযয়ন, 

সাংরক্ষ্ণ এবাং 

রবতরণ 

২.১.১ উৎপারেত রিডার 

বীজ 

সমরট্র্ক 

টন 

(লক্ষ্) 

৪ 
০.০০১২৮

৩৯ 
০.০০১ ০.০০১১ ০.০০১ ০.০০০৯ ০.০০০৮ ০.০০০৭ ০.০০১১ ০.০০১১ 

২.১.২  রবতরণকৃত রিডার 

বীজ 

সমরট্র্ক 

টন 

(লক্ষ্) 

৪ 
০.০০১১৫

৮৩ 
০.০০১ ০.০০১১ ০.০০১ ০.০০০৯ ০.০০০৮ ০.০০০৭ ০.০০১১ ০.০০১১ 

২.১.৩ উৎপারেত মান 

সর্ারষত বীজ 

সমরট্র্ক 

টন 

(লক্ষ্) 

২ 
০.০০১৩২

৮ 
০.০০০৩ ০.০০০৫ ০.০০০৪৪ ০.০০০৩৮ ০.০০০৩২ ০.০০০২৫ ০.০০০৫৫ ০.০০০৬ 

২.১.৪ রবতরণকৃত মান 

সর্ারষত বীজ 

সমরট্র্ক 

টন 

(লক্ষ্) 

১ 
০.০০১১৭২

৫ 
০.০০০৩ ০.০০০৫ ০.০০০৪৪ ০.০০০৩৮ ০.০০০৩২ ০.০০০২৫ ০.০০০৫৫ ০.০০০৬ 

২.২ প্ররতকূল 

পররদবশ 

উপদর্াগী  

(লবণািতা, 

েরা, তাপ এবাং 

জলমগ্নতা 

সরহষ্ণু) ধাদনর 

রিডার ও 

মানদর্ারষত 

বীজ উৎপােন, 

প্রতযয়ন, 

সাংরক্ষ্ণ এবাং 

রবতরণ 

২.২.১ প্ররতকূলতা 

সহনশীল জাদতর 

উৎপারেত বীজ 

 

সমরট্র্ক 

টন 

(লক্ষ্) 

২ 
০.০০০৫৩

৭২ 
০.০০০২২ ০.০০০৩০ ০.০০০২৬ ০.০০০২২ ০.০০০১৮ ০.০০০১৪ ০.০০০৩ ০.০০০৩ 

২.২.২ প্ররতকূলতা 

সহনশীল জাদতর 

রবতরণকৃত বীজ 

 সমরট্র্ক 

টন 

(লক্ষ্) 

২ 
০.০০০৩১

৯৬ 
০.০০০২২ ০.০০০৩০ ০.০০০২৬ ০.০০০২২ ০.০০০১৮ ০.০০০১৪ ০.০০০৩ ০.০০০৩ 

৩। কম ি ব্যবস্থাপনায় 

সপশাোরীদের 

উন্নয়ন 

৬ ৩.১ কার্ িক্রম 

পররবীক্ষ্ণ ও 

মূল্যায়ন 

৩.১.১ কম িকতিাদের মাঠ 

পর্ িাদয় পররেশ িনকৃত 

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

সাংখ্যা ১ ৬০ ৪৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 
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সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর  

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

(Actual 

Achievement) 

লক্ষ্যমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষ্পণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

 

প্রদক্ষ্পণ 

(Proje

ction) 
২০২১-

২২ 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* অসাধারণ 

(Excelle

nt) 

অরত 

উিম 

(Very 

good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরত মাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাদজটভুি কার্ িক্রম 

৩.১.২ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজটভুি কার্ িক্রদমর 

অগ্রগরত পর্ িাদলাচনার 

আদয়ারজত সিা 

সাংখ্যা ১ ১৩ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৩.২ মানব 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনা  

৩.২.১ প্রোনকৃত/ 

রনস্পরিকৃত উচ্চ রশক্ষ্ার 

মদনানয়ন 

% ২ ১০০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 

৩.২.২ প্ররশরক্ষ্ত জনবল সাংখ্যা ১ ২১৫ ২১০ ২২০ ১৯৮ ১৭৬ ১৫৪ ১৩২ ২২০ ২৩০ 

৩.২.৩ পদোন্নরত 

 
% ১ ৯২ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 

* ২০১৮-১৯ অথ িবছদরর লক্ষ্যমাত্রা 
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বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনরিটিউট এর আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০ 

(সমাট নম্বর-২৫) 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪  কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম (Activities) কম িসম্পােন সূচক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicator) 

লক্ষ্য মাত্রার মান-২০১৯-২০ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরত মাদনর 

রনদম্ম  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

[১] োপ্তররক 

কম িকাদন্ড স্বচ্ছতা 

বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ 

রনরিতকরণ 

 

৮ 

[১.১] বারষ িক কম িসম্পােন চুরি  

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সরকারর কম িসম্পােন 

ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণসহ অন্যান্য 

রবষদয় প্ররশক্ষ্ণ আদয়ারজত 

জন র্ন্টা ১ ৬০ - - - - 

 

[১.১.২] এরপএ টিদমর মারসক সিার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবারয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] বারষ িক কম িসম্পােন চুরির 

সকল প্ররতদবেন অনলাইদন োরেলকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ - - - - 

[১.১.৪] মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র 

২০১৯-২০ অথ িবছদরর বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরির অধ িবারষ িক মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন পর্ িাদলাচনাদন্ত ফলাবতিক 

(feedback) প্রেি 

তাররে ০.৫ ৩১ জানুয়ারর, 

২০২০ 

০৭ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১০ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৪ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল ও 

তথ্য অরধকার বাস্তবায়ন 

[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অথ ি বছদরর বারষ িক 

প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তাররে ১ ১৫ অদটাবর, 

২০১৯ 

১৫ নদিম্বর, 

২০১৯ 

১৫ রডদসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০২০ 

৩১ জানুয়ারর, 

২০২০ 

[১.৩] অরিদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন  

[১.৩.১] রনরে িষ্ট সমদয়র মদে 

অরিদর্াগ রনষ্পরিকৃত 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অরিদর্াগ রনষ্পরি সাংক্রান্ত 

মারসক প্ররতদবেন মন্ত্রণালদয় 

োরেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

হালনাগােকরণ ও বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

হালনাগােকৃত 

% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] রনধ িাররত সমদয় ত্রত্রমারসক 

বাস্তবায়ন প্ররতদবেন মন্ত্রণালদয় 

োরেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪  কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম (Activities) কম িসম্পােন সূচক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicator) 

লক্ষ্য মাত্রার মান-২০১৯-২০ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরত মাদনর 

রনদম্ম  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৪.৩] সসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পররবীক্ষ্ণ ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাররে ০.৫ ৩১ রডদসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ারর, 

২০২০ 

০৭ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৭ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ সফব্রুয়ারর, 

২০২০  

 

 

 

 

 

[২] কম িসম্পােদন 

গরতশীলতা 

আনয়ন ও সসবার 

মান বৃরদ্ধ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] েপ্তর/সাংস্থায় ই-ফাইরলাং 

পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকল শাোয় ই-নরথ ব্যবহার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-ফাইদল নরথ রনস্পরিকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক 

রডরজটাল সসবা চালু করা  

[২.২.১] ন্যযনতম একটি নতুন রডরজটাল 

সসবা চালুকৃত 

তাররে ১ ১৫ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৫ মাচ ি, ২০২০ ৩১ মাচ ি, 

২০২০ 

৩০ এরপ্রল, 

২০২০ 

৩০ সম, 

২০২০  

[২.৩] েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক উদ্ভাবনী 

উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] ন্যযনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 

তাররে ১ ১১ মাচ ি, 

২০২০ 

১৮ মাচ ি, 

২০২০ 

২৫ মাচ ি, 

২০২০ 

১ এরপ্রল, 

২০২০ 

৮ এরপ্রল, 

২০২০ 

[২.৪] সসবা সহরজকরণ  [২.৪.১] ন্যযনতম একটি সসবা 

সহরজকরণ প্রদসস ম্যাপসহ সরকারর 

আদেশ জাররকৃত  

তাররে ০.৫ ১৫ 

অদটাবর,২০১৯ 

২০ 

অদটাবর,২০১৯ 

২৪ 

অদটাবর,২০১৯ 

২৮ 

অদটাবর,২০১৯ 

৩০অদটাবর,২

০১৯ 

[২.৪.২] সসবা সহরজকরণ অরধদক্ষ্দত্র 

বাস্তবারয়ত 

তাররে ০.৫ ১৫ এরপ্রল, 

২০২০ 

৩০ এরপ্রল, 

২০২০ 

১৫ সম, ২০২০ ৩০ সম, ২০২০ ১৫ জুন, ২০২০ 

[২.৫] রপআরএল শুরুর ২ মাস 

পূদব ি সাংরিষ্ট কম িচারীর রপআরএল 

ও ছুটি নগোয়নপত্র জারী করা

  

[২.৫.১] রপআরএল আদেশ জারীকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৫.২] ছুটি নগোয়নপত্র জারীকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৬] শূন্য পদের  রবপরীদত 

রনদয়াগ প্রোন 

[২.৬.১] রনদয়াগ প্রোদনর জন্য রবজ্ঞরপ্ত 

জাররকৃত 

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৬.২] রনদয়াগ প্রোনকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৭] রবিাগীয় মামলা রনষ্পরি (২.৭.১] রবিাগীয় মামলা রনষ্পরিকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

[২.৮] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগেকরণ 

[২.৮.১] সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আরথ িক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন  
৭ 

[৩.১] বাদজট বাস্তবায়দন উন্নয়ন [৩.১.১] বাদজট বাস্তবায়ন পররকল্পনা  

প্রণীত 

তাররে ০.৫ ১৬ আগষ্ট, 

২০১৯ 

২০ আগষ্ট, 

২০১৯ 

২৪ আগষ্ট, 

২০১৯ 

২৮ আগষ্ট, 

২০১৯ 

৩০ আগষ্ট, 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রমারসক বাদজট বাস্তবায়ন 

প্ররতদবেন োরেলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ 

(এরডরপ) বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ 

(এরডরপ) বাস্তবারয়ত 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪  কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম (Activities) কম িসম্পােন সূচক (Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performanc

e Indicator) 

লক্ষ্য মাত্রার মান-২০১৯-২০ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অরত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরত মান 

(Fair) 

চলরত মাদনর 

রনদম্ম  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৩] অরডট আপরি রনষ্পরি 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষ্ীয় সিায় রনষ্পরির 

জন্য সুপাররশকৃত অরডট আপরি 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অরডট আপরি রনষ্পরিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরির 

হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর সম্পরির তারলকা 

হালনাগােকৃত 

তাররে ০.৫ ০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ মাচ ি, ২০২০ 

[৩.৪.২] অস্থাবর সম্পরির তারলকা 

হালনাগােকৃত 

তাররে ০.৫ ০৩ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ মাচ ি, ২০২০ 

[৩.৫] ইন্টারদনট রবলসহ 

ইউটিরলটি রবল পররদশাধ 

[৩.৫.১] রবরসরস/রবটিরসএল-এর 

ইন্টারদনট রবল পররদশারধত 

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] সটরলদফান রবল পররদশারধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] রবদ্যযৎ রবল পররদশারধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আরম, মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনরিটিউট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ 

সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, কৃরষ মন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরধ রহসাদব সরচব, কৃরষ মন্ত্রণালয় এর 

রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব।  
 

আরম, সরচব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী, কৃরষ মন্ত্রণালয় এর 

প্ররতরনরধ রহসাদব মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনরিটিউট এর রনকট 

অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন 

করব।  

 

 

স্বাক্ষ্ররত: 
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সাংদর্াজনী-১ 

শব্দসাংদক্ষ্প  
 

ক্ররমক নম্বর শব্দসাংদক্ষ্প রববরণ 

১ এআররড এযাডাপটিি ররসাচ ি রডরিশন 

২ রবআরআরআই/রি বাাংলাদেশ রাইস ররসাচ ি ইনরিটিউট 

৩ রবএরডরস বাাংলাদেশ এরগ্রকালচার সডদিলপদমন্ট কদপ িাদরশন 

৪ রবএআররস বাাংলাদেশ এরগ্রকালচারাল ররসাচ ি কাউরিল 

৫ রবআরদকরব বাাংলাদেশ রাইস নদলজ ব্যাাংক 

৬ রডএই রডপাট িদমন্ট  অব এরগ্রকালচারাল এক্সদটনশন 

৭ এফএমরপএইচটি ফাম ি সমরশনারর এন্ড সপাষ্টহারদিি সটকদনাদলারজ 

৮ রজরকউএন সগ্রইন সকায়ারলটি এন্ড রনউরট্র্শন 

৯ রজআরএস সজদনটিক ররদসাদস িস এন্ড রসড 

১০ আইডরব্লউএম ইররদগশন এন্ড ওয়াটার ম্যাদনজদমন্ট 

১১ আইএরপরপ ইরন্টদগ্রদটড এরগ্রকালচারাল প্রডারটরিটি প্রদজট 

১২ রপরপআররড পাবরলদকশনস এন্ড পাবরলক ররদলশনস রডরিশন 

১৩ আরএফএস রাইস ফারম িাং রসদিমস 

১৪ এসরসএ রসড     রফদকশন এদজরি 

১৫ ডরব্লওএমএম ওয়াকিশপ সমরশনারর এন্ড সমদন্টদনি 
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সাংদর্াজনী – ২ 

 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবিাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 
 

ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপািসূত্র সাধারণ 

মন্তব্য 

১ ১.১ অনুকূল 

পররদবশ 

উপদর্াগী  

ধাদনর 

উচ্চফলনশীল 

জাত ও প্রযুরি 

উদ্ভাবন 

১.১.১  উদ্ভারবত জাত রি’র ধাদনর জাত উদ্ভাবন সাংক্রান্ত গদবষণা 

রবিাগসমূহ ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য অনুকূল এবাং 

প্ররতকূল র্াত সরহষ্ণু (লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, 

জলমগ্নতা প্রভৃরত) ধাদনর উচ্চফলনশীল রবরিন্ন  

জাত উদ্ভাবন কদর। 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, 

িান্ট রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ, কৃরষতত্ত্ব, মৃরিকা রবজ্ঞান, 

োমার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃরষ অথ িনীরত, কৃরষ পররসাংখ্যান, আইডরব্লউএম 

রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত 

প্ররতদবেন, জাতীয় বীজ সবাড ি, 

রি’র সবাড ি অব ম্যাদনজদমন্ট 

 

২ ১.১.২  উদ্ভারবত প্রযুরি 

(জাত সম্পরকিত) 

রি’র ধাদনর জাত উদ্ভাবন সাংক্রান্ত গদবষণা 

রবিাগসমূহ ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য 

উচ্চফলনশীল এবাং লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, ও 

জলমগ্নতাসহ রবরিন্ন র্াত সরহষ্ণু উৎপােন প্রযুরি 

উদ্ভাবন কদর। 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, 

িান্ট রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ, কৃরষতত্ত্ব, মৃরিকা রবজ্ঞান, 

োমার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃরষ অথ িনীরত, কৃরষ পররসাংখ্যান, আইডরব্লউএম 

রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত 

প্ররতদবেন, রি’র সবাড ি অব 

ম্যাদনজদমন্ট 

 

৩ ১.১.৩  উদ্ভারবত অন্যান্য 

প্রযুরি 

রি’র ধাদনর জাত উদ্ভাবন সাংক্রান্ত গদবষণা 

রবিাগসমূহ ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য অনুকূল এবাং 

প্ররতকূল র্াত সরহষ্ণু (লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, 

জলমগ্নতা প্রভৃরত) ধাদনর উচ্চফলনশীল রবরিন্ন  

জাত উদ্ভাবন কদর। 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, 

িান্ট রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ, কৃরষতত্ত্ব, মৃরিকা রবজ্ঞান, 

োমার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃরষ অথ িনীরত, কৃরষ পররসাংখ্যান, আইডরব্লউএম 

রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত 

প্ররতদবেন, রি’র সবাড ি অব 

ম্যাদনজদমন্ট 

 

৪ ১.২ প্ররতকূল 

পররদবশ 

উপদর্াগী  

(লবণািতা, 

েরা, তাপ এবাং 

জলমগ্নতা 

সরহষ্ণু) ধাদনর 

উচ্চফলনশীল 

জাত ও প্রযুরি 

উদ্ভাবন 

১.২.১ উদ্ভারবত জাত রি’র ধাদনর জাত উদ্ভাবন সাংক্রান্ত গদবষণা 

রবিাগসমূহ ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য অনুকূল এবাং 

প্ররতকূল র্াত সরহষ্ণু (লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, 

জলমগ্নতা প্রভৃরত) ধাদনর উচ্চফলনশীল রবরিন্ন  

জাত উদ্ভাবন কদর। 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, 

িান্ট রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ, কৃরষতত্ত্ব, মৃরিকা রবজ্ঞান, 

োমার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃরষ অথ িনীরত, কৃরষ পররসাংখ্যান, আইডরব্লউএম 

রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত 

প্ররতদবেন, জাতীয় বীজ সবাড ি, 

রি’র সবাড ি অব ম্যাদনজদমন্ট 

 

৫ ১.২.২ উদ্ভারবত প্রযুরি 

(জাত সম্পরকিত) 

রি’র ধাদনর জাত উদ্ভাবন সাংক্রান্ত গদবষণা 

রবিাগসমূহ ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য উচ্চফলনশীল 

এবাং লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, ও জলমগ্নতাসহ রবরিন্ন 

র্াত সরহষ্ণু উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন কদর। 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, িান্ট 

রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ, কৃরষতত্ত্ব, মৃরিকা রবজ্ঞান, োমার 

ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃরষ অথ িনীরত, কৃরষ পররসাংখ্যান, আইডরব্লউএম রবিাগসহ 

অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন, 

রি’র সবাড ি অব ম্যাদনজদমন্ট 

 

৬ ১.২.৩  উদ্ভারবত অন্যান্য 

প্রযুরি 

রি’র ধাদনর জাত উদ্ভাবন সাংক্রান্ত গদবষণা 

রবিাগসমূহ ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য অনুকূল এবাং 

প্ররতকূল র্াত সরহষ্ণু (লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, 

জলমগ্নতা প্রভৃরত) ধাদনর উচ্চফলনশীল রবরিন্ন  জাত 

উদ্ভাবন কদর। 

 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, িান্ট 

রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ, কৃরষতত্ত্ব, মৃরিকা রবজ্ঞান, োমার 

ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃরষ অথ িনীরত, কৃরষ পররসাংখ্যান, আইডরব্লউএম রবিাগসহ 

অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন, 

রি’র সবাড ি অব ম্যাদনজদমন্ট 
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ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপািসূত্র সাধারণ 

মন্তব্য 

 ১.৩ ধাদনর 

জাম িিাজম 

সাংরক্ষ্ণ 

১.৩.১ সাংররক্ষ্ত 

জাম িিাজম 

রি’র রজআরএস রবিাগ সেশ-রবদেদশর রবরিন্ন 

অঞ্চল সথদক জাম িিাজম সাংগ্রহ কদর রি’র জীন 

ব্যাাংদক সাংরক্ষ্ণ কদর থাদক। 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, 

িান্ট রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ রবিাগ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 

 

৭ ১.৪  উদ্ভারবত 

জাত এবাং 

প্রযুরির 

সম্প্রসারণ 

১.৪.১ প্ররশরক্ষ্ত কৃষক উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি কৃষদকর রনকট 

সম্প্রসারদণর জন্য কৃষকদের প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা 

হয়। 

প্ররশক্ষ্ণ রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 

 

৮ ১.৪.২ প্ররশরক্ষ্ত 

সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমী 

উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি কৃষদকর রনকট 

সম্প্রসারদণর জন্য সম্প্রসারণ কম িকতিা ও 

মাঠকমীদের প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা হয়। 

প্ররশক্ষ্ণ রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 

 

৯ ১.৪.৩  স্থারপত 

প্রেশ িনী 

রি’র উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি  কৃষদকর রনকট 

সম্প্রসারদণর জন্য মাদঠ চাষাবাে সকৌশল, 

প্রযুরির ব্যবহার ও ফলাফল প্রেশ িদনর আদয়াজন 

করা হয়। 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, 

িান্ট রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ, কৃরষতত্ত্ব, মৃরিকা রবজ্ঞান, 

োমার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃরষ অথ িনীরত, কৃরষ পররসাংখ্যান, আইডরব্লউএম 

রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ।  

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

১০ ১.৪.৪ কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধেপ্তদরর রনকট 

হস্তান্তররত জাত 

উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি কৃষদকর রনকট 

সম্প্রসারদণর জন্য সম্প্রসারণ কম িকতিা, মাঠকমী 

ও কৃষকদের প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা হয়। 

প্ররশক্ষ্ণ রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 

 

১১ ১.৪.৫ কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধেপ্তদরর রনকট 

হস্তান্তররত প্রযুরি 

কৃরষ র্ারন্ত্রকীকরদণর মােদম কৃষদকর উৎপারেত 

ফসদলর একক প্ররত েরচ কমাদনার জন্য কৃরষ 

র্ন্ত্রপারত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়।  

এফএমরপএইচটি ও আইডরব্লওএমএম রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং 

সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

১২ ১.৪.৬ উদ্ভারবত/ 

উন্নয়নকৃত কৃরষ র্ন্ত্রপারত 

কৃরষ র্ারন্ত্রকীকরদণর মােদম কৃষদকর উৎপারেত 

ফসদলর একক প্ররত েরচ কমাদনার জন্য কৃরষ 

র্ন্ত্রপারত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করা হয়।  

এফএমরপএইচটি ও আইডরব্লওএমএম রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং 

সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

১৩ ১.৪.৭  আদয়ারজত 

সসরমনার/ ওয়াকিশপ 

উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি কৃষদকর রনকট 

সম্প্রসারদণর জন্য সসরমনার/ কম িশালা আদয়াজন 

কদর জনসাধারণ ও কম িকতিাদের জাত ও প্রযুরি 

সম্পদকি অবরহতকরণ এবাং মতরবরনময় করা হয়। 

প্ররশক্ষ্ণ রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

১৪ ১.৪.৮ প্রকাশনার সাংখ্যা উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি কৃষদকর রনকট 

সম্প্রসারদণর জন্য রবরিন্ন ররদপাট ি, জান িাল এবাং 

পুরস্তকা প্রকাশ করা হয়। 

রপরপআররড রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

১৫ ১.৪.৯ কৃরষ সমলাদত 

অাংশগ্রহণ 

উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি কৃষদকর রনকট 

সম্প্রসারদণর জন্য রি উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি 

রনদয় কৃরষ সমলায় অাংশগ্রহণ কদর।   

রজআরএস, রজরকউএন, এআররড রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল 

আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
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ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপািসূত্র সাধারণ 

মন্তব্য 

১৬ ১.৫ কৃরষ 

রবষদয় ই-তথ্য 

সসবা প্রোন 

১.৫.১ রবআরদকরব’র  

সুরবধাদিাগী ব্যরি 

উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি কৃষদকর রনকট 

সম্প্রসারদণর জন্য রবআরদকরব’র মােদম কৃরষ 

রবষদয় ই-কৃরষ সসবা প্রোন করা হয়।   

প্ররশক্ষ্ণ, কৃরষ পররসাংখ্যান রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগসমূহ। রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

১৭ ১.৬ রনরাপে 

ফসল 

ব্যবস্থাপনা 

১.৬.১ পরীরক্ষ্ত 

ফাইদটাদসরনটরর  নমুনা 

রি’র ধাদনর জাত উদ্ভাবন সাংক্রান্ত গদবষণা 

রবিাগসমূহ ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য অনুকূল এবাং 

প্ররতকূল র্াত সরহষ্ণু (লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, 

জলমগ্নতা প্রভৃরত) ধাদনর উচ্চফলনশীল রবরিন্ন  

জাত উদ্ভাবন কদর। 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, 

িান্ট রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ, কৃরষতত্ত্ব, মৃরিকা রবজ্ঞান, 

োমার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃরষ অথ িনীরত, কৃরষ পররসাংখ্যান, আইডরব্লউএম 

রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত 

প্ররতদবেন, রি’র সবাড ি অব 

ম্যাদনজদমন্ট 

 

১৮ ১.৬.২ আইরপএম ও 

আইরসএম রবষদয় 

প্ররশরক্ষ্ত কম িকতিা/ 

কৃষক 

রি’র ধাদনর জাত উদ্ভাবন সাংক্রান্ত গদবষণা 

রবিাগসমূহ ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য অনুকূল এবাং 

প্ররতকূল র্াত সরহষ্ণু (লবণািতা, েরা, ঠান্ডা, 

জলমগ্নতা প্রভৃরত) ধাদনর উচ্চফলনশীল রবরিন্ন  

জাত উদ্ভাবন কদর। 

উরদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালরজ, রজআরএস, হাইরিড, রজরকউএন, এআররড, 

িান্ট রফরজওলরজ, িান্ট প্যাদথালরজ, এদন্টাদমালরজ, কৃরষতত্ত্ব, মৃরিকা রবজ্ঞান, 

োমার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃরষ অথ িনীরত, কৃরষ পররসাংখ্যান, আইডরব্লউএম 

রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত 

প্ররতদবেন, রি’র সবাড ি অব 

ম্যাদনজদমন্ট 

 

১৯ ১.৭ ক্ষ্রতকারক 

রাসায়রনক দ্রব্য 

ব্যবহার হ্রাদসর 

জন্য প্রচারণা  

১.৭.১ মূরদ্রত সপািার/ 

রলফদলট/ রবজ্ঞরপ্ত প্রকাশ 

উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরি কৃষদকর রনকট 

সম্প্রসারদণর জন্য রবরিন্ন ররদপাট ি, জান িাল এবাং 

পুরস্তকা প্রকাশ করা হয়। 

রপরপআররড রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

২০ ২.১ অনুকূল 

পররদবশ 

উপদর্াগী  

ধাদনর রিডার ও 

মানদর্ারষত 

বীজ উৎপােন, 

প্রতযয়ন, 

সাংরক্ষ্ণ এবাং 

রবতরণ 

২.১.১ উৎপারেত রিডার 

বীজ 

মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃরদ্ধ কদর কৃষদকর 

জরমদত ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য পর্ িাপ্ত পররমাণ 

রিডার বীজ উৎপােন করা হয়। 

রজআরএস রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

২১ ২.১.২  রবতরণকৃত 

রিডার বীজ 

মান সম্পন্ন বীজ রবতরণ কদর কৃষদকর জরমদত 

ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য পর্ িাপ্ত পররমাণ রিডার 

বীজ রবএরডরসসহ ৫০০টিরও সবশী সরকারর, 

সবসরকারর, এনরজও, ব্যরি উদদ্যািা প্ররতষ্ঠান ও 

কৃষদকর মদে রবতরণ করা হয়। 

রজআরএস রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

২২ ২.১.৩ উৎপারেত মান 

সর্ারষত বীজ 

মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃরদ্ধ কদর কৃষদকর 

জরমদত ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য পর্ িাপ্ত পররমাণ 

রিডার বীজ উৎপােন করা হয়। 

রজআরএস রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

২৩ ২.১.৪ রবতরণকৃত মান 

সর্ারষত বীজ 

মান সম্পন্ন বীজ রবতরণ কদর কৃষদকর জরমদত 

ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য পর্ িাপ্ত পররমাণ রিডার 

বীজ রবএরডরসসহ ৫০০টিরও সবশী সরকারর, 

সবসরকারর, এনরজও, ব্যরি উদদ্যািা প্ররতষ্ঠান ও 

কৃষদকর মদে রবতরণ করা হয়। 

রজআরএস রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 



19 

 

ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পদ্ধরত এবাং উপািসূত্র সাধারণ 

মন্তব্য 

২৪ ২.২ প্ররতকূল 

পররদবশ 

উপদর্াগী  

(লবণািতা, 

েরা, তাপ এবাং 

জলমগ্নতা 

সরহষ্ণু) ধাদনর 

রিডার ও 

মানদর্ারষত 

বীজ উৎপােন, 

প্রতযয়ন, 

সাংরক্ষ্ণ এবাং 

রবতরণ 

২.২.১ প্ররতকূলতা 

সহনশীল জাদতর 

উৎপারেত বীজ 

 

মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃরদ্ধ কদর কৃষদকর 

জরমদত ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য পর্ িাপ্ত পররমাণ 

রিডার বীজ উৎপােন করা হয়। 

রজআরএস রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

২৫ ২.২.২ প্ররতকূলতা 

সহনশীল জাদতর 

রবতরণকৃত বীজ 

 

মান সম্পন্ন বীজ রবতরণ কদর কৃষদকর জরমদত 

ধাদনর ফলন বৃরদ্ধর জন্য পর্ িাপ্ত পররমাণ রিডার 

বীজ রবএরডরসসহ ৫০০টিরও সবশী সরকারর, 

সবসরকারর, এনরজও, ব্যরি উদদ্যািা প্ররতষ্ঠান ও 

কৃষদকর মদে রবতরণ করা হয়। 

রজআরএস রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকারশত প্ররতদবেন 
 

২৬ ৩.১ কার্ িক্রম 

পররবীক্ষ্ণ ও 

মূল্যায়ন 

৩.১.১ কম িকতিাদের মাঠ 

পর্ িাদয় পররেশ িনকৃত 

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজটভুি কার্ িক্রম 

প্ররতষ্ঠাদনর সারব িক উন্নয়দনর জন্য রি’র প্রধান ও 

আঞ্চরলক কার্ িালয়সমূদহ রবরিন্ন উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন বাদজটভুি কার্ িক্রম মাঠ পর্ িাদয় 

পররেশ িন ও বাস্তবায়ন করা হয়। 

পররকল্পনা ও মূল্যায়ন রবিাগ, ইমারত ও রনম িাণ রবিাগ, প্রশাসন রবিাগসহ 

অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, 

অরফরসয়াল নরথ ও অন্যান্য 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন। 

 

২৭ ৩.১.২ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজটভুি কার্ িক্রদমর 

অগ্রগরত পর্ িাদলাচনার 

আদয়ারজত সিা 

প্ররতষ্ঠাদনর সারব িক উন্নয়দনর জন্য রি’র প্রধান ও 

আঞ্চরলক কার্ িালয়সমূদহ রবরিন্ন উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন বাদজটভুি কার্ িক্রম মাঠ পর্ িাদয় 

পররেশ িন ও বাস্তবায়ন এবাং এর অগ্রগরত 

পর্ িাদলাচনার জন্য সিার অদয়াজন করা হয়। 

পররকল্পনা ও মূল্যায়ন রবিাগ, ইমারত ও রনম িাণ রবিাগ, প্রশাসন রবিাগসহ 

অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন, 

অরফরসয়াল নরথ ও অন্যান্য 

পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন। 

 

২৮ ৩.২ মানব 

সম্পে 

ব্যবস্থাপনা  

৩.২.১ প্রোনকৃত/ 

রনস্পরিকৃত উচ্চ রশক্ষ্ার 

মদনানয়ন 

প্ররতষ্ঠাদনর কারিত গদবষণার ফলাফল অজিদনর 

লদক্ষ্য উচ্চ রশক্ষ্ায় মদনানয়দনর মােদম েক্ষ্ 

জনবল গদড় সতালা হয়। 

গদবষণা ও প্রশাসন রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক 

কার্ িালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন ও 

অরফরসয়াল নরথ। 
 

২৯ ৩.২.২ প্ররশরক্ষ্ত জনবল প্ররতষ্ঠাদনর সারব িক অগ্রগরতর জন্য  জনবলদক 

প্ররশরক্ষ্ত কদর গদড় সতালা হয়। 

প্ররশক্ষ্ণ রবিাগসহ অন্যান্য সাংরিষ্ট রবিাগ এবাং সকল আঞ্চরলক কার্ িালয়সহ 

চলমান প্রকল্পসমূহ। 

রি’র বারষ িক প্ররতদবেন ও 

অরফরসয়াল নরথ। 
 

৩০ ৩.২.৩ পদোন্নরত সময়মত পদোন্নরতর মােদম শূন্য পে পূরণ করা। প্রশাসন রবিাগ। রি’র বারষ িক প্ররতদবেন ও 

অরফরসয়াল নরথ। 
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সাংদর্াজনী  ৩ 

অন্য মন্ত্রণালয়/রবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার রনকট সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন চারহোসমূহ 
 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম সাংরিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার সর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

বীজ প্রতযয়ন এদজরি ধাদনর উচ্চফলনশীল জাত 

ও প্রযুরি উদ্ভাবন 

উদ্ভারবত জাত 

 

জাত অনুদমােন। রবদশষ ত্রবরশদষ্টযর নতুন জাত।  ধাদনর উৎপােনশীলতা 

ক্ষ্রতগ্রস্ত হদব। 

কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর উদ্ভারবত 

জাত ও প্রযুরি সম্প্রসারণ 

উদ্ভারবত জাত ও  

প্রযুরি সম্প্রসারদণ 

প্ররশক্ষ্ণ, 

সসরমনার/ওয়াকিশপ 

জাত ও প্রযুরি সম্প্রসারণ। কৃরষ তথা কৃষদকর উন্নয়দন অপররহার্ ি। উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরির 

সুফল কৃষক তুলনামূলক কম 

পাদব।  

বীজ প্রতযয়ন এদজরি ধাদনর রিডার ও 

মানদর্ারষত বীজ উৎপােন, 

প্রতযয়ন, সাংরক্ষ্ণ এবাং 

রবতরণ 

উৎপারেত রিডার বীজ 

 

বীজ প্রতযয়ন। কৃরষ তথা কৃষদকর উন্নয়দন অপররহার্ ি। ধাদনর উৎপােনশীলতা 

ক্ষ্রতগ্রস্ত হদব। 

বাাংলাদেশ কৃরষ উন্নয়ন 

কদপ িাদরশন 

ধাদনর রিডার ও 

মানদর্ারষত বীজ উৎপােন, 

প্রতযয়ন, সাংরক্ষ্ণ এবাং 

রবতরণ 

রবতরণকৃত রিডার 

বীজ  

নতুন জাদতর বীজ উৎপােন ও 

রবতরদণ     প্রোন। 

কৃষক পর্ িাদয় নতুন জাদতর সম্প্রসারণ।  নতুন জাদতর সম্প্রসারণ ধীর 

গরতদত হদব। 

কৃরষ, অথ ি ও পররকল্পনা 

মন্ত্রণালয় 

কার্ িক্রম পররবীক্ষ্ণ ও 

মূল্যায়ন   

সম্পন্নকৃত কার্ িক্রম পর্ িাপ্ত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজট বরাে। 

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় পররমাণ 

অথ ি বরাে প্রদয়াজন। 

প্ররতষ্ঠাদনর সারব িক অগ্রগরত 

ধীর গরতদত হদব। 

কৃরষ, অথ ি ও পররকল্পনা 

মন্ত্রণালয় 

মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা প্ররশরক্ষ্ত জনবল পর্ িাপ্ত বাদজট বরাে। প্ররশরক্ষ্ত জনবল ছাড়া প্ররতষ্ঠাদনর সারব িক অগ্রগরত অজিন সম্ভব 

নয় রবধায় প্রদয়াজনীয় পররমাণ অথ ি বরাে প্রদয়াজন। 

প্ররতষ্ঠাদনর সারব িক অগ্রগরত 

ধীর গরতদত হদব। 

কৃরষ, অথ ি ও পররকল্পনা 

মন্ত্রণালয় 

মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা প্রোনকৃত/        

উচ্চ রশক্ষ্ার         

              দ  ও 

পর্ িাপ্ত বাদজট বরাে। 

উচ্চ রশরক্ষ্ত জনবল ছাড়া সকান গদবষণা প্ররতষ্ঠাদনর কারিত 

গদবষণার ফলাফল অজিন করা সম্ভব নয় রবধায়      দ  ও 

প্রদয়াজনীয় পররমাণ অথ ি বরাে প্রদয়াজন। 

প্ররতষ্ঠাদনর সারব িক অগ্রগরত 

ধীর গরতদত হদব। 

কৃরষ, অথ ি ও জন প্রশাসন 

মন্ত্রণালয় 

মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা  পদোন্নরত/রনদয়াগ সময়মত 

পদোন্নরত/রনদয়াগোদনর 

মােদম শূন্য পে পূরণ, নতুন 

পে সৃরষ্ট এবাং পর্ িাপ্ত বাদজট 

বরাে। 

প্ররতষ্ঠাদনর সাাংগঠরনক কাঠাদমা পুনগ িঠন, সময়মত 

পদোন্নরত/রনদয়াগোদনর মােদম শূন্য পে পূরণ, নতুন নতুন পে 

সৃরষ্ট করা এবাং প্রদয়াজনীয় পররমাণ অথ ি বরাে প্রদয়াজন।  

প্ররতষ্ঠাদনর সারব িক অগ্রগরত 

ধীর গরতদত হদব। 
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