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 বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, হস্টবগঞ্জ এর কম যসম্পােদনর সাস্টব যক স্টিত্র 

সাম্প্রস্টতক অজযন, িযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনা 

 

 

 সাম্প্রস্টতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজযনসমূহ 

ধান বাাংলাদেদশর উন্নয়দনর মূল স্টভস্টি। ক্ষটকসই খাদ্য স্টনরাপিা স্টনস্টিতকরদণর জন্য উন্নত ধাদনর জাত ও উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাবদন সহায়তা কদর 

বাাংলাদেদশর খাদ্য স্টনরাপিাদক শস্টিশালী করা স্টি আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, হস্টবগঞ্জ এর অন্যতম লক্ষয। এ লদক্ষয বৃহির স্টসদলট অঞ্চদলর কৃস্টষ সমস্যা-হাওড় 

এলাকার উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ এবাং পস্টতত জস্টমদত আবাে বৃস্টদ্ধদক সামদন ক্ষরদখ এ কার্ যালয় গদবষণার কাজ িাস্টলদয় র্াদে। হাওড় এলাকার উপদর্াগী জস্টল 

আমন ধাদনর দুটি উফশী ক্ষকৌস্টলক সাস্টরর PVT িলদছ র্া জাত স্টহসাদব অবমুস্টির পর্ যাদয় রদয়দছ। ধাদনর নতুন জাত উদ্ভাবদনর লদক্ষয স্টবগত ৩ (স্টতন) বছদর 

স্টি প্রধান কার্ যালদয়র সহদর্াস্টগতায় ৩ টি PVT, ১৫ টি ALART এবাং ৬০ টি RYT সম্পন্ন করা হদয়দছ। ধান-হাঁস খামার পদ্ধস্টতদত ধান িাষ কদর জস্টমর 

ক্ষমাট উৎপােনশীলতা ও উব যরতা বাড়াদনা এবাং অম্লীয় মাটিদত চুন প্রদয়াদগর মােদম ধান উৎপােন বাড়াদনার প্রযুস্টি উদ্ভাবন করা হদয়দছ। স্টি উদ্ভাস্টবত জাদতর 

প্রায় ৭৫ ক্ষমস্টিক টন স্টিডার বীজ উৎপােন কদর স্টি সের েপ্তদর ক্ষপ্ররণ করা হদয়দছ এবাং ৫০ ক্ষমস্টিক টন মান ক্ষ াস্টষত বীজ উৎপােন কদর বীজ উৎপােন 

ক্ষনটওয়াদকযর সাদে সাংস্টিষ্ট স্টবস্টভন্ন সরকাস্টর, ক্ষবসরকস্টর, এনস্টজও, ব্যস্টি উদদ্যািা প্রস্টতষ্ঠান ও কৃষদকর মদে স্টবতরণ করা হদয়দছ। প্রযুস্টি হস্তান্তর ও 

সম্প্রসারদণর উদেদে ১,২০০ জন কৃষক, কৃস্টষ কমী/কম যকতযাদের প্রস্টশক্ষণ প্রোন, ১৭ টি মাঠ স্টেবস, ৩ টি কম যশালা, ৬০০ টি প্রেশ যনী প্লট স্থাপন করা হদয়দছ। 

স্টি উদ্ভাস্টবত ধাদনর জাত ও কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত জনস্টপ্রয়করদণর জন্য ১৩০ টি মাঠ প্রেশ যনী করা হদয়দছ। প্রায় ১,০০০ কস্টপ আধুস্টনক ধাদনর িাষ, রাইস জান যাল, 

গদবষণার বাস্টষ যক স্টরদপাট যসহ স্টবস্টভন্ন পুস্টস্তকা সুস্টবধাদভাস্টগদের মদে স্টবতরণ করা হদয়দছ।  

  

 সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ 

বৃহির স্টসদলট অঞ্চদলর হাওদড় শুধুমাত্র একটি ক্ষবাদরা ফসল আবাে করা হয়। বষ যা ক্ষমৌসুদম হাওড় এলাকায় জস্টল আমন ধাদনর উফশী জাদতর অভাদব 

অস্টধকাাংশ জস্টম পস্টতত োদক। তাছাড়া ক্ষবাদরা ও আউশ ক্ষমৌসুদম প্রচুর জস্টম পস্টতত োদক। এ অবস্থায় কম জস্টমদত অস্টধক উৎপােনশীলতা অজযন গদবষণা 

ক্ষক্ষদত্র এক স্টবরাট িযাদলঞ্জ। এছাড়া পস্টরবস্টতযত জলবায়ুর প্রভাদব খরা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা, তাপ, ক্ষপাকামাকড় ও ক্ষরাগবালাই বৃস্টদ্ধর কারদণ ভস্টবষ্যদত 

ক্ষেদশ খাদ্য উৎপােন কদম র্াওয়ার আশম্কা ক্ষেখা স্টেদয়দছ। এ ক্ষপ্রস্টক্ষদত স্টসদলট অঞ্চদলর গদবষণা কার্ যক্রমদক শস্টিশালীকরদণর মােদম জলবায়ুর িযাদলঞ্জ 

ক্ষমাকাদবলা এবাং ধাদনর অব্যাহত উৎপােন বৃস্টদ্ধর লদক্ষয পস্টতত জস্টম িাদষর আওতায় এদন আধুস্টনক ক্ষসি সুস্টবধা সহ উচ্চ ফলনশীল, প্রস্টতকূলতা সস্টহষ্ণু, স্বল্প 

ক্ষময়াস্টে ও স্বল্প উপকরণ স্টনভ যর জাত এবাং িাষাবাে প্রযুস্টির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন একান্ত অপস্টরহার্ য। 

 

 ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনা 

িাদল স্বয়াংসম্পূণ যতা অজযনদক ক্ষটকসই রূপ প্রোদনর লদক্ষয পস্টরবস্টতযত জলবায়ুর প্রভাব ক্ষমাকাদবলা কদর উচ্চ ফলনশীল, প্রস্টতকূলতা সস্টহষ্ণু স্টবদশষ কদর ক্ষবাদরা 

ক্ষমৌসুদমর উপদর্াস্টগ স্বল্প জীবনকাল ও ঠান্ডা সস্টহষ্ণু উফশী ধাদনর অগ্রগামী সাস্টর উদ্ভাবদনর গদবষণা কাজ িলদছ। তাছাড়া জলী আমন ধাদনর জাত উদ্ভাবদনর 

লদক্ষয গদবষণার কাজ এস্টগদয় িলদছ। ক্ষরাপা আমন ক্ষমৌসুদম মাঝাস্টর উচ্চতার জাত উদ্ভাবদনর গদবষণা কাজ িলদছ। নতুন স্বল্প ক্ষময়াস্টে ও স্বল্প উপকরণ স্টনভ যর 

জাত এবাং িাষাবাে প্রযুস্টি কৃষক পর্ যাদয় সম্প্রসারদণর লদক্ষয এসএএও এবাং কৃষকদের প্রস্টশক্ষদণর কার্ যক্রম ভস্টবষ্যৎ (স্বল্প, েী য ক্ষময়াস্টে) পস্টরকল্পনায় অন্তর্ভ যি 

করা হদয়দছ। 

 

২০২১-২০২২ অে যবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ 

 আধুস্টনক ও উন্নত জাত ততস্টরর লদক্ষয অত্র কার্ যালদয়র স্টনজস্ব এবাং স্টি সের েপ্তর কর্তযক প্রেি প্রস্তাস্টবত সকল প্রকার গদবষণা কার্ যক্রম, স্টপস্টভটি, 

এযালাট য, আরওয়াইটি ও এমএলটি সম্পােন;  

 স্টি উদ্ভাস্টবত উচ্চ ফলনশীল ধাদনর ২০ ক্ষমস্টিক টন স্টিডার বীজ উৎপােন কদর স্টবতরদণর উদেদে স্টি-সের েপ্তদর ক্ষপ্ররণ করা এবাং ১০ ক্ষমস্টিক টন 

মানদ াস্টষত বীজ উৎপােন কদর বীজ উৎপােন ক্ষনটওয়াদকযর সাদে সাংস্টিষ্ট স্টবস্টভন্ন সরকাস্টর, ক্ষবসরকস্টর, এনস্টজও, ব্যস্টি উদদ্যািা প্রস্টতষ্ঠান ও 

কৃষদকর মদে স্টবতরণ করা; 

 প্রযুস্টি হস্তান্তর ও সম্প্রসারদণর উদেদে ৪০০ জন কৃষক, কৃস্টষ কমী/কম যকতযাদের প্রস্টশক্ষণ প্রোন; 

 ৫ টি প্রেশ যনী/মাঠ স্টেবস/ক্ষমলা সম্পন্ন করা; 

 স্টি উদ্ভাস্টবত ধাদনর জাত ও কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত জনস্টপ্রয়করদণর জন্য ৪০ টি মাঠ প্রেশ যনী করা; 

 প্রায় ৩০০ কস্টপ আধুস্টনক ধাদনর িাষ, রাইস জান যাল, গদবষণার বাস্টষ যক স্টরদপাট যসহ স্টবস্টভন্ন পুস্টস্তকা স্টবতরণ করা;  

 গদবষণার বাস্টষ যক স্টরদপাট যসহ স্টবস্টভন্ন তবজ্ঞাস্টনক তথ্যস্টভস্টিক স্টরদপাট য প্রকাশ করা। 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

 

প্রারিষ্ঠারনক দক্ষ্িা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছিা ও জবাবরদরহ সজািদাি কিা, সুশাসন সংহিকিণ এবং 

সম্পমদি র্থার্থ ব্যবহাি রনরিিকিমণি মাযমেমম  রূপকল্প ২০৪১ এি র্থার্থ বাস্তবায়মনি 

লমক্ষ্য- 

 

 

প্রধান, স্টি, আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, হস্টবগঞ্জ  

 

এবাং 

 

মহাপস্টরিালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট  

এি মমযমে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর ১৪ িারিমে এই বারষ িক কম িসম্পাদন চুরি স্বাক্ষ্রিি হসলা। 

 

 

এই চুস্টিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টখত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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ক্ষসকশন ১: 

 

স্টি আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, হস্টবগঞ্জ এর রূপকল্প, অস্টভলক্ষয, কম যসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র এবাং কার্ যাবস্টল  

 

১.১ রূপকল্প: 

হাওড় এলাকার উপদর্াস্টগ ও উচ্চ ফলনশীল গভীর পাস্টনর ধাদনর জাত, ক্ষটকসই, স্টনরাপে ও লাভজনক ধান স্টভস্টিক প্রযুস্টি 

উদ্ভাবন। 

 

১.২ অস্টভলক্ষয: 

বৃহির স্টসদলট অঞ্চদলর উপদর্াগী ধান গদবষণা ও প্রযুস্টি উদ্ভাবদনর মােদম ক্ষটকসই খাদ্য স্টনরাপিা অজযদন সহায়তা। 

 

১.৩ কম যসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র 

১) ধাদনর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

২) কৃস্টষ উপকরদণর সহজলভযতা ও সরবরাহ বৃস্টদ্ধকরণ  

৩) কম যসম্পােন ব্যবস্থাপনায় ক্ষপশাোরীদের উন্নয়ন 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম যসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র  

১) সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ যক্রম ক্ষজারোরকরণ 

 

 

১.৪ কার্ যাবস্টল: 

১. ধাদনর উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবদন স্টপস্টভটি, এযালাট য, আরওয়াইটি ও এমএলটিসহ স্টবস্টভন্ন প্রস্টক্রয়া সম্পােন 

২. হাওড় এলাকার উপদর্াস্টগ ক্ষবাদরা ও জস্টল আমন ধাদনর উফশী জাত উদ্ভাবদন আঞ্চস্টলক স্টনজস্ব গদবষণা কার্ যক্রম পস্টরিালনা 

৩. মাটির স্বাস্থয রক্ষা কদর ফসল উৎপােন বৃস্টদ্ধর লদক্ষয অঞ্চল স্টভস্টিক মাটির সমস্যা স্টিস্টিত কদর তা সমাধান 

৪. কৃষদকর স্টনকট উদ্ভাস্টবত ধাদনর জাত ও প্রযুস্টি সম্প্রসারণ 

৫. হাওড় এলাকার উপদর্াস্টগ ধাদনর উন্নত িাষাবাে প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

৬. কৃস্টষ স্টবষদয় ই-তথ্য ক্ষসবা প্রোন 

৭. উদ্ভাস্টবত ধাদনর জাত ও প্রযুস্টি িাস্টষ পর্ যাদয় ক্ষপৌৌঁছাদনার জন্য প্রকাশনা স্টবতরণ ও প্রস্টশক্ষণ  
৮. ধাদনর স্টিডার ও মানদ াস্টষত বীজ উৎপােন (প্ররিকূল- রি ধান ৭৯, ৯১), সাংরক্ষণ ও স্টবতরণ 

৯. স্টি উদ্ভাস্টবত/উন্নয়নকৃত কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত স্টবতরণ 

১০. প্রশাসস্টনক ও আস্টে যক ব্যবস্থাপনা স্টবষয়ক কার্ যাবলী 

১১. আন্তজযাস্টতক ও ক্ষেশীয় প্রস্টতষ্ঠাদনর সাদে গদবষণা সাংদর্াগ স্থাপন 
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সসকশন-২ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ এি স্টবস্টভন্ন কার্ যক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম যসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধ যাস্টরত লক্ষযমাত্রা অজযদনর ক্ষক্ষদত্র 

ক্ষর্ৌেভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ স্টবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. ধাদনর উৎপােন বৃস্টদ্ধকিণ  [১.১] ধাদনর জাত উদ্ভাবদন 

PVT/ALART/AYT/MLT/ 

RYT/SYT 
সাংখ্যা ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ সহ অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ, উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআরএস, হাইস্টিড, স্টজস্টকউএন, এআরস্টড, প্লান্ট 

স্টফস্টজওলস্টজ, মৃস্টিকা, কীটতে স্টবভাগসহ অন্যান্য 

সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ 

স্টি’র বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, 

জান যাল ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন  

[১.২] প্রযুস্টি উদ্ভাবদন পরীক্ষণ কার্ যক্রম সাংখ্যা ২ ২ ৫ ৫ ৫ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ সহ অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ, উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআরএস, হাইস্টিড, স্টজস্টকউএন, এআরস্টড, প্লান্ট 

স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদমালস্টজ, 

কৃস্টষতে, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খামার ব্যাবস্থাপনা, 

আরএফএস, কৃস্টষ অে যনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, 

আইডস্টিউএম স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ 

স্টি’র বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, 

জান যাল ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

[১.৩] প্রস্টশস্টক্ষত কৃষক সাংখ্যা ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ সহ অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ, প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ অন্যান্য 

সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, কৃরষ সম্প্রসািণ অরধদপ্তি, 

রসমলট অঞ্চল 

অংশগ্রহণকািীমদি 

তাস্টলকা, ছরব, সনাটিশ   

[১.৪] স্থাস্টপত প্রেশ যনী সাংখ্যা ৪০ ৪০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ 
রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট 

স্টবভাগ ও অন্যান্য আঃ কার্ যালয়সমূহ 

স্থারপি প্রেশ যনী তাস্টলকা, 

ছরব, সনাটিশ   

[১.৫] মাঠ স্টেবস/ PVS সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 
রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ সহ অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ ও সাংস্টিষ্ট স্টবভাগসমূহ 

স্থারপি প্রেশ যনীর ছরব, 

সনাটিশ   

[১.৬] কৃস্টষ ক্ষমলা সাংখ্যা ০ ১ ১ ১ ১ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ, প্রস্টশক্ষণ 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ 

অংশগ্রহণকািীমদি 

তাস্টলকা, ছরব, সনাটিশ   

[১.৭] স্টি প্রকাশনা স্টবতরণ সাংখ্যা ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ, স্টপস্টপআরস্টড 

অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ 

প্রকাশনা গ্রহণকারীদের 

তাস্টলকা, ছরব   

[১.৮] ক্ষফইসবুক, টিস্টভ, ই-ক্ষমইল ও সাংখ্যা ৩০০ ৩০০ ৩০০ ৩০০ ৩০০ রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ, উস্টদ্ভে প্রজনন, স্টি’র বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, 
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চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম যসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধ যাস্টরত লক্ষযমাত্রা অজযদনর ক্ষক্ষদত্র 

ক্ষর্ৌেভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ স্টবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ক্ষমাবাইদলর মােদম কৃস্টষ স্টবষয়ক তথ্য 

ও ক্ষসবা প্রোন 

(জন) বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআরএস, হাইস্টিড, 

স্টজস্টকউএন, এআরস্টড, প্লান্ট স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট 

প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদমালস্টজ, কৃস্টষতে, মৃস্টিকা 

স্টবজ্ঞান, খামার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃস্টষ 

অে যনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, আইডস্টিউএম 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ 

জান যাল ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

২. কৃস্টষ উপকরদণর 

সহজলভযতা ও সরবরাহ 

বৃস্টদ্ধকরণ রনরিি হমব 

[২.১] উৎপাস্টেত স্টিডার বীজঃ অনুকূল 

পস্টরদবদশর (স্টি ধান২৮, ২৯, ৮৯, ৯২, 

বােবন্ধু ধান১০০) 

ক্ষমস্টিক টন ২৫ ২০ ২০ ২০ ২০ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ, স্টজআরএস 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ 

ছরব, সাংস্টিষ্ট এসস্টসএ 

অস্টফদসর প্রতযয়ন কস্টপ,  

[২.২] উৎপাস্টেত 

মান ক্ষ াস্টষত বীজ 

অনুকূল 

পরিমবমশি (রি 

ধান২৮, ২৯, 

৫৮, ৮৪, ৮৮, 

৮৯, ৯২, ৯৬) 
ক্ষমস্টিক টন 

১০ 

 

 

 

০১ 

১০ 

 

 

 

০১ 

১০ 

 

 

 

১ 

১০ 

 

 

 

০১ 

১০ 

 

 

 

০১ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ, স্টজআরএস 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ 

স্টি’র বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন, 

জান যাল ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন এবাং ছরব, 

সাংস্টিষ্ট এসস্টসএ অস্টফদসর 

প্রতযয়ন কস্টপ, 

প্ররিকূল 

পরিমবমশি (রি 

ধান৬৭, রি 

ধান৭৯, ৯১) 

[২.৩] সের েপ্তদর ক্ষপ্রস্টরত স্টিডার বীজ ক্ষমস্টিক টন ২৫ ২০ ২০ ২০ ২০ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ, স্টজআরএস 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ 

স্টি, গাজীপুদর ক্ষপ্রস্টরত 

স্টিডার বীদজর িালান কস্টপ 

ও রচঠি, সাংস্টিষ্ট এসস্টসএ 

অস্টফদসর প্রতযয়ন কস্টপ, 

মজুে বস্টহ, বীজ স্টবস্টক্রর 

সনাটিশ ও রস্টশে বই, 

বীমজি চারহদা ও বীজ 

সিবিামহি রচঠি, বীজ 

বীিিণ ও সিবিামহি ছরব     

[২.৪] স্টবতরণকৃত মান ক্ষ াস্টষত বীজ ক্ষমস্টিক টন ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ, স্টজআরএস 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, অন্যান্য আঃ 

কার্ যালয়সমূহ 

মজুে বস্টহ, বীজ স্টবস্টক্রর 

সনাটিশ ও রস্টশে বই, 

বীমজি চারহদা ও বীজ 
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চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম যসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধ যাস্টরত লক্ষযমাত্রা অজযদনর ক্ষক্ষদত্র 

ক্ষর্ৌেভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ স্টবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সিবিামহি রচঠি, বীজ 

বীিিণ ও সিবিামহি ছরব     

৩. কম ি ব্যবস্থাপনায় 

সপশাদািীমেি উন্নয়ন 

[৩.১] সমলা/ওয়াকিশপ/মসরমনামি 

অংশগ্রহণ   
সংখ্যা ২ ২ ২ ২ ২ 

উস্টদ্ভে প্রজনন, প্লান্ট প্যাদোলস্টজ, আঃ 

কার্ যালয় হরবগঞ্জসহ িলমান প্রকল্পসমূহ  

 কার্ িক্রমমি সনাটিশ, ছরব, 

অংশগ্রহণকািীমদি 

তাস্টলকা, প্ররিমবদন   

[৩.২] প্ররশক্ষ্ণ গ্রহণ   

সংখ্যা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 
স্টি, আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, হরবগঞ্জ এবাং স্টির 

সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ 

কার্ িক্রমমি সনাটিশ, ছরব, 

অংশগ্রহণকািীমদি 

তাস্টলকা, প্ররিমবদন   

[৩.৩] বীজ উৎপাদন কার্ িক্রম পরিদশ িন 
সংখ্যা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 

স্টি, আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, হরবগঞ্জ এবাং স্টির 

সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ 

কার্ িক্রমমি ছরব, প্ররিমবদন   

[৩.৪] পরিদশ িনকৃি বীজ উৎপাদন 

কার্ িক্রমমি ওপি প্রদত্ত সুপারিশ 

বাস্তবায়ন 
% ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

স্টি, আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, হরবগঞ্জ এবাং স্টির 

সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ 

কার্ িক্রমমি ছরব, প্ররিমবদন   

[৩.৫] গমবষণা কার্ িক্রম পরিদশ িন 
সংখ্যা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 

স্টি, আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, হরবগঞ্জ এবাং স্টির 

সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ 

কার্ িক্রমমি ছরব, প্ররিমবদন   

[৩.৬] পরিদশ িনকৃি গমবষণা কার্ িক্রমমি 

ওপি প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন  %  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
রিএই, উস্টদ্ভে প্রজনন, স্টজআরএস, আঃ 

কার্ যালয় হরবগঞ্জসহ িলমান প্রকল্পসমূহ 

কার্ িক্রমমি ছরব, প্ররিমবদন   
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ক্ষসকশন -৩ 

রি আঞ্চরলক কার্ িালয়, হরবগঞ্জ এি কম যসম্পােন পস্টরকল্পনা  

 
 

কম যসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষদত্রর মান 

৭০ 

 

কার্ যক্রম 

 

 

কম যসম্পােন সূিক 

 

গণনা পদ্ধস্টত 

 

একক 

 

 

কম যসম্পােন 

সূিদকর মান 

 

প্রকৃত অজযন 

 

লক্ষযমাত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপণ প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধারণ 

 

অস্টত 

উিম 

 

উিম 

 

িলস্টত 

মান 

 

িলস্টত 

মাদনর 

স্টনদম্ন 

 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইন্সটিটিউট, আঞ্চস্টলক কার্ যালয় হস্টবগঞ্জ এর কম যসম্পােন ক্ষক্ষত্রসমূহ  

১. ধাদনর 

উৎপােন 

বৃস্টদ্ধকিণ 

২৫ [১.১] ধাদনর 

উচ্চফলনশীল জাত 

উদ্ভাবন 

[১.১.১] ধাদনর জাত উদ্ভাবদন 

PVT/ALART/ AYT/ 

MLT /RYT/SYT 

সমরি সাংখ্যা 

৫ ২০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 

[১.১.২] প্রযুস্টি উদ্ভাবদন 

পরীক্ষণ কার্ যক্রম 

সমরি সাংখ্যা 

৪ ৫ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ২ 

[১.২] কৃষদকর 

স্টনকট উদ্ভাস্টবত 

জাত এবাং প্রযুস্টির 

সম্প্রসারণ 

[১.২.১] প্রস্টশস্টক্ষত কৃষক সমরি সাংখ্যা 
৩ ৪০০ ৩০০ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪০০ 

[১.২.২] স্থাস্টপত প্রেশ যনী সমরি সাংখ্যা 

৫ ৪০ ৩২৬ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪০০ 

[১.২.৩] মাঠ স্টেবস/ PVS সমরি সাংখ্যা ৪ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

[১.২.৪] কৃস্টষ ক্ষমলা সমরি সাংখ্যা 
১ ৩ ৩ ১ - - - - ১ ১ 

[১.২.৫] স্টি প্রকাশনা স্টবতরণ সমরি সাংখ্যা ৩ ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪০০ ৪০০ 

[১.৩] ই-কৃস্টষ 

ক্ষসবা 

[১.৩.১] ক্ষফইসবুক, ই-ক্ষমইল ও 

ক্ষমাবাইদলর মােদম কৃস্টষ 

স্টবষয়ক তথ্য ও ক্ষসবা প্রোন 

 

 

সমরি সাংখ্যা 

(জন) 

১ ৩০০ ৪০০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩০০ 

২. কৃস্টষ 

উপকরদণর 

২৫ [২.১] ধাদনর 

স্টিডার ও 

[২.১.১] উৎপাস্টেত স্টিডার বীজ সমরি ক্ষমস্টিক 

টন 
১০ ২৫ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 
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সহজলভযতা ও 

সরবরাহ 

বৃস্টদ্ধকরণ 

মানদ াস্টষত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংরক্ষণ এবাং 

স্টবতরণ 

[২.১.২] 

উৎপাস্টেত 

মান 

ক্ষ াস্টষত 

বীজ 

অনুকূল 

পরিমবমশি(রি 

ধান২৮, ২৯,  

৮৪, ৮৮, ৮৯, 

৯২) 

সমরি ক্ষমস্টিক 

টন 

৫ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

প্ররিকূল 

পরিমবমশি (রি 

ধান৬৭) 

সমরি ক্ষমস্টিক 

টন ০১ ০১ ১ ১ ০.৯ ০.৮ ০.৭ ০.৬ ০১ ০১ 

[২.১.৩] স্টিডার বীজ সমরি ক্ষমস্টিক 

টন 
৬ ২৫ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 

[২.১.৪] স্টবতরণকৃত মান 

ক্ষ াস্টষত বীজ 

সমরি ক্ষমস্টিক 

টন 
৩ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

৩. কম ি 

ব্যবস্থাপনায় 

সপশাদািীমেি 

উন্নয়ন 

২০ [৩.১] কার্ িক্রম 

পরিবীক্ষ্ণ ও 

মূল্যায়ন 

[৩.১.১]মমলা/ওয়াকিশপ/মসরমনা

সি অংশগ্রহণ   সমস্টষ্ট সংখ্যা ৪  ৩ ৩ ২ ১    ২ ২ 

[৩.১.২] প্ররশক্ষ্ণ গ্রহণ   
সমস্টষ্ট সংখ্যা ৩ ৩ ১০ ৩ ২ ১   ৩ ৩  

[৩.১.৩] বীজ উৎপাদন কার্ িক্রম 

পরিদশ িন সমস্টষ্ট সংখ্যা ৩ - ৩ ৩ ২ ১   ৩ ৩ 

[৩.১.৪] পরিদশ িনকৃি বীজ 

উৎপাদন কার্ িক্রমমি ওপি প্রদত্ত 

সুপারিশ বাস্তবায়ন 
গড় % ৩ - ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

[৩.১.৫] গমবষণা কার্ িক্রম 

পরিদশ িন সমস্টষ্ট সংখ্যা ৩ - ৩ ৩ ২ ১   ৩ ৩ 

[৩.১.৬] পরিদশ িনকৃি গমবষণা 

কার্ িক্রমমি ওপি প্রদত্ত সুপারিশ 

বাস্তবায়ন  
গড় % ৩ - ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম যসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র 

সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ যক্রদমর 

বাস্তবায়ন 

ক্ষজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার 

কম যপস্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[১.১] শুদ্ধািার 

কম যপস্টরকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত ক্রমপুস্টঞ্জর্ভত 
প্রাপ্ত 

নম্বি 
১০ - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

২) ই-গভন্যযান্স/ 

উদ্ভাবন 

কম যপস্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[২.১] ই-গভন্যযান্স/ উদ্ভাবন 

কম যপস্টরকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টঞ্জর্ভত প্রাপ্ত 

নম্বি 
১০ - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 



11 

 

৩) তথ্য 

অস্টধকার 

কম যপস্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৩.১] তথ্য অস্টধকার 

কম যপস্টরকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টঞ্জর্ভত প্রাপ্ত 

নম্বি 
৩ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অস্টভদর্াগ 

প্রস্টতকার 

কম যপস্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৪.১] অস্টভদর্াগ প্রস্টতকার 

কম যপস্টরকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টঞ্জর্ভত প্রাপ্ত 

নম্বি 
৪ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) ক্ষসবা প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম যপস্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

[৫.১] ক্ষসবা প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত কম যপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টঞ্জর্ভত প্রাপ্ত 

নম্বি 
৩ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 
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সাংদর্াজনী - ১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

 

ক্রস্টমক নম্বর শব্দসাংদক্ষপ স্টববরণ 

১ এআরস্টড এযাডাপটিভ স্টরসাি য স্টডস্টভশন 

২ স্টবআরআরআই/স্টি বাাংলাদেশ রাইস স্টরসাি য ইনস্টিটিউট 

৩ স্টবএস্টডস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালিার ক্ষডদভলপদমন্ট কদপ যাদরশন 

৪ স্টবএআরস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালিারাল স্টরসাি য কাউস্টন্সল 

৫ স্টবআরদকস্টব বাংলাদেশ রাইস নদলজ ব্যাাংক 

৬ স্টডএই স্টডপাট যদমন্ট অব এস্টগ্রকালিারাল এক্সদটনশন 

৭ এফএমস্টপএইিটি ফাম য ক্ষমস্টশনাস্টর এন্ড ক্ষপাষ্টহারদভি ক্ষটকদনাদলাস্টজ 

৮ স্টজস্টকউএন ক্ষগ্রইন ক্ষকায়াস্টলটি এন্ড স্টনউস্টিশন 

৯ স্টজআরএস ক্ষজদনটিক স্টরদসাদস যস এন্ড স্টসড 

১০ আইডস্টিউএম ইস্টরদগশন এন্ড ওয়াটার ম্যাদনজদমন্ট 

১১ আইএস্টপস্টপ ইস্টন্টদগ্রদটড এস্টগ্রকালিারাল প্রডাস্টিস্টভটি প্রদজি 

১২ স্টপস্টপআরস্টড পাবস্টলদকশনস এন্ড পাবস্টলক স্টরদলশনস স্টডস্টভশন 

১৩ আরএফএস রাইস ফাস্টম যাং স্টসদিমস 

১৪ এসস্টসএ স্টসড সাটি যস্টফদকশন এদজস্টন্স 

১৫ ডস্টিউএমএম ওয়াকযশপ ক্ষমস্টশনাস্টর এন্ড ক্ষমইক্ষন্টদনন্স 

১৬ আরওয়াইটি স্টরস্টজওনাল ইল্ড িায়াল 

১৭ অযালাট য   অযাডভান্সড লাইন অযাডাপটিভ স্টরসাি য  িায়াল 

১৮ এমএলটি মাস্টি ক্ষলাদকশন  িায়াল 

১৯ স্টপস্টভটি ক্ষপ্রাদপ্রাসড্ ভযারাইটি িায়াল 

২০ স্টপস্টভএস পাটি যস্টসদপটস্টর ভযারাইটাল স্টসদলকশন 
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সাংদর্াজনী - ২ 

কম যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক  
 

µwgK 

b¤̂i 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b 

m~PK 

weeiY ev¯ÍevqbKvix BDwbU cwigvc c×wZ Ges 

DcvËm~Î 

mvaviY 

gšÍe¨ 

1| 

 

av‡bi D”P djbkxj 

RvZ I  cÖhyw³ 

D™¢veb 

[1.1] av‡bi 

RvZ D™¢ve‡b 

PVT/ 

ALART/ 

RYT/ 

MLT/AYT 

weªÕi av‡bi RvZ D™¢veb msµvšÍ 

M‡elYv wefvMmg~n av‡bi djb 

e„w×i Rb¨ D”Pdjbkxj Ges 

jeYv³Zv, Liv I RjgMœZvmn 

wewfbœ  NvZ mwnòz av‡bi RvZ 

D™¢veb K‡i| 

Dw™¢` cÖRbb, ev‡qv‡UK‡bvjwR, wRAviGm, nvBweªW, wRwKDGb, 

GAviwW, cøv›U wdwRIjwR wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt 

Kvh©vjqmg~n  

weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
 

1.2 cÖhyw³ 

D™¢ve‡b cix¶Y 

Kvh©µg  

weªÕi av‡bi Rv‡Zi Drcv`b 

cÖhyw³ D™¢veb msµvšÍ M‡elYv 

wefvMmg~n av‡bi djb e„w×i 

Rb¨ D”Pdjbkxj Ges 

jeYv³Zv, Liv I RjgMœZvmn 

wewfbœ NvZ mwnòz Drcv`b 

cÖhyw³ D™¢veb K‡i| 

Dw™¢` cÖRbb, ev‡qv‡UK‡bvjwR, wRAviGm, nvBweªW, wRwKDGb, 

GAviwW, cøv›U wdwRIjwR, cøv›U c¨v‡_vjwR, কীটতে, K…wlZË¡, 

g„wËKv weÁvb, Lvgvi e¨ve¯’vcbv, AviGdGm, K…wl A_©bxwZ, K…wl 

cwimsL¨vb, AvBWweøDGg wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt 

Kvh©vjqmg~n  

weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
 

2| K„l‡Ki wbKU av‡bi 

D™¢vweZ 

RvZ Ges cÖhyw³i 

m¤úÖmviY 

[2.1] cÖwkwÿZ 

e¨w³/K…lK/ 

m¤úÖmviY Kgx© 

K…l‡Ki wbKU D™¢vweZ RvZ I 

cÖhyw³ m¤úªmvi‡Yi Rb¨ 

m¤úªmviY Kg©KZ©v, gvVKg©x I 

K…lK‡`i cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv 

nq| 

cÖwkÿY wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt Kvh©vjqmg~n  weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
 

[2.2] ’̄vwcZ 

cÖ̀ k©bx 

weªÕi D™¢vweZ RvZ I cÖhyw³  

K…l‡Ki wbKU m¤úªmvi‡Yi Rb¨ 

gv‡V Pvlvev` †KŠkj, cÖhyw³i 

e¨envi I djvdj cÖ`k©‡bi 

Av‡qvRb Kiv nq| 

Dw™¢` cÖRbb, ev‡qv‡UK‡bvjwR, wRAviGm, nvBweªW, wRwKDGb, 

GAviwW, cøv›U wdwRIjwR, cøv›U c¨v‡_vjwR, কীটতে, K…wlZË¡, 

g„wËKv weÁvb, Lvgvi e¨ve¯’vcbv, AviGdGm, K…wl A_©bxwZ, K…wl 

cwimsL¨vb, AvBWweøDGg wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt 

Kvh©vjqmg~n  

weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
 

[2.3] gvVw`em/ 

PVS 
K…l‡Ki wbKU D™¢vweZ RvZ I 

cÖhyw³ m¤úªmvi‡Yi Rb¨ 

gvVw`em/ PVS Av‡qvRb K‡i 

RbmvaviY I Kg©KZ©v‡`i RvZ 

I cÖhyw³ m¤ú‡K© AewnZKiY 

Ges gZwewbgq Kiv nq| 

cÖwkÿY wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt Kvh©vjqmg~n  weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
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µwgK 

b¤̂i 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b 

m~PK 

weeiY ev¯ÍevqbKvix BDwbU cwigvc c×wZ Ges 

DcvËm~Î 

mvaviY 

gšÍe¨ 

  [2.4] K…wl‡gjvq 

AskMÖnY 

K…l‡Ki wbKU D™¢vweZ RvZ I 

cÖhyw³ m¤úªmvi‡Yi Rb¨ weª 

D™¢vweZ RvZ I cÖhyw³ wb‡q K…wl 

†gjvq AskMÖnY K‡i|   

wRAviGm, wRwKDGb, GAviwW wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, 

Avt Kvh©vjqmg~n  
weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
 

[2.5] cÖKvkbv K…l‡Ki wbKU D™¢vweZ RvZ I 

cÖhyw³ m¤úªmvi‡Yi Rb¨ wewfbœ 

wi‡cvU©, Rvb©vj Ges cyw¯ÍKv 

cÖKvk Kiv nq| 

wcwcAviwW wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt Kvh©vjqmg~n  weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
 

3| B-K…wl †mev [3.1] †dBmeyK, 

B‡gBj I 

†gvevB‡ji 

gva¨‡g K…wl 

welqK Z_¨ I 

†mev cÖ`vb 

K…l‡Ki wbKU D™¢vweZ RvZ I 

cÖhyw³ m¤úªmvi‡Yi Rb¨ 

weAvi‡KweÕi Ges †dBmeyK, 

B‡gBj I †gvevB‡ji gva¨‡g 

K…wl wel‡q B-K…wl †mev cÖ`vb 

Kiv nq|   

cÖwkÿY, K…wl cwimsL¨vb wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvMmg~n, 

Avt Kvh©vjqmg~n 

weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
 

4| av‡bi weªWvi I 

gvb‡NvwlZ exR 

Drcv`b, cÖZ¨qb, 

msiÿY Ges weZiY 

[4.1] Drcvw`Z 

exR 
gvb m¤úbœ exR mieivn e„w× 

K‡i K…l‡Ki Rwg‡Z av‡bi djb 

e„w×i Rb¨ ch©vß cwigvY weªWvi 

I gvb‡NvwlZ exR Drcv`b Kiv 

nq| 

wRAviGm wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt Kvh©vjqmg~n  weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
 

[4.2] weZiYK…Z 

exR 

gvb m¤úbœ exR weZiY K‡i 

K…l‡Ki Rwg‡Z av‡bi djb 

e„w×i Rb¨ ch©vß cwigvY weªWvi 

exR wRAviGm wefv‡M cvVv‡bv 

nq Ges G‡`i gva¨‡g 

weGwWwmmn Ab¨vb¨ miKvwi, 

†emiKvwi, GbwRI I e¨w³ 

D‡`¨v³v cÖwZôvb weZiY Kiv 

nq Ges K…l‡Ki g‡a¨ 

gvb‡NvwlZ exR weZiY Kiv 

nq| 

wRAviGm wefvMmn Ab¨vb¨ mswkøó wefvM, Avt Kvh©vjqmg~n  weªÕi evwl©K cÖwZ‡e`b, Rvb©vj I 

Ab¨vb¨ cÖKvwkZ cÖwZ‡e`b 
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সাংদর্াজনী - ৩ 

অন্য অস্টফদসর সদে সাংস্টিষ্ট কম যসম্পােন সূিকসমূহ 

cÖwZôv‡bi bvg mswkøó Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK D³ cªwZôv‡bi wbKU  

Pvwn`v /cÖZ¨vkv  

Pvwn`v/cÖZ¨vkvi 

†hŠw³KZv 

cÖZ¨vkv c~iY bv n‡j m¤¢ve¨ cÖfve 

K…wl m¤úªmviY 

Awa`ßi 

K„l‡Ki wbKU av‡bi D™¢vweZ 

RvZ Ges cÖhyw³i m¤úÖmviY 

n Í̄všÍwiZ 

RvZ I cªhyw³ 

cÖhyw³ m¤úªmviY K…wl Z_v K„l‡Ki Dbœq‡b 

Acwinvh© 

av‡bi Drcv`bkxjZv ÿwZMÖ Í̄ n‡e 

exR cÖZ¨qb G‡RwÝ av‡bi weªWvi exR Drcv`b, 

cÖZ¨qb, msiÿY Ges weZiY 

Drcvw`Z weªWvi exR RvZ Aby‡gv`b, exR cÖZ¨qb we‡kl ‰ewk‡ó¨i bZzb RvZ D™¢vweZ RvZ I cÖhyw³i mydj K…lK 

Zzjbvg~jK Kg cv‡e  

evsjv‡`k K…wl Dbœqb 

K‡c©v‡ikb 

Drcvw`Z weªWvi exR bZzb Rv‡Zi exR Dcv`‡b 

¸iƒZ¡ cÖ`vb 

K…lK ch©v‡q bZzb Rv‡Zi 

m¤úªmviY  

bZzb Rv‡Zi m¤úªmviY axi MwZ‡Z n‡e 
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সংমর্াজনী ৪  

                     জাতীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কম যপস্টরকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

 

 

আঞ্চস্টলক/মাঠ পর্ যাদয়র কার্ যালদয়র নাম: বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, হস্টবগঞ্জ                          েপ্তর/সাংস্থার নাম: বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

কার্ যক্রদমর নাম কম যসম্পােন সূিক 

 

সূিদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যস্টি/পে 

২০২২-২৩ 

অে যবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষণ ২০২২-২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক্ষকায়াট যার 

২য় 

ক্ষকায়াট যার 

৩য় 

ক্ষকায়াট যার 

৪ে য 

ক্ষকায়াট যার 

ক্ষমাট 

অজযন 

অস্টজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১.] প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক ব্যবস্থা  

[১.১] তনস্টতকতা কস্টমটি সভা 

আময়াজন 

[১.১.১] সভা 

আদয়াস্টজত 

২  সাংখ্যা স াকাল পময়ন্ট  ৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১ - 
- - 

অজযন - - - - - 

[১.২] তনস্টতকতা কস্টমটিি সভার 

স্টসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] বাস্তবাস্টয়ত 

স্টসদ্ধান্ত 

৪  % স াকাল পময়ন্ট  ১০০  লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ - 
- - 

অজযন - - - - - 

[১.৩] সুশাসন প্রস্টতষ্ঠার স্টনস্টমি 

অাংশীজদনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ সভা 

[১.৩.১] অনুস্টষ্ঠত 

সভা 

৪ সাংখ্যা স াকাল পময়ন্ট  ২   লক্ষযমাত্রা - ১ - ১ - 

- - 
অজযন - - - - - 

[১.৪] শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আময়াজন  

[১.৪.১] প্ররশক্ষ্ণ 

আময়ারজি 

২ সংখ্যা স াকাল পময়ন্ট  ২  লক্ষযমাত্রা - ১ ১ - - 
- - 

অজযন - - - - - 

[১.৫] কম য-পস্টরদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযস্টবস্টধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

মালামাল রনষ্পরত্তকরণ/পস্টরষ্কার-

পস্টরেন্নতা বৃস্টদ্ধ, মরহলামদি জন্য 

পৃথক ওয়াশরুমমি ব্যবস্থা ইতযাস্টে) 

[১.৫.১] উন্নি কম ি-

পরিমবশ 

৩ সাংখ্যা 

ও 

তাস্টরখ 

স াকাল পময়ন্ট  ৪ 

৩০-০৯-২২ 

৩১-১২-২২ 

৩১-০৩-২৩ 

২৫-০৬-২৩  

লক্ষযমাত্রা 

 

১ 

৩০-০৯-

২২ 

১ 

৩১-১২-২২ 

১ 

৩১-০৩-

২৩  

১ 

২৫-০৬-

২৩ 

- 

- - 

অজযন - - - - - 

[২.]  ক্রময়ি সক্ষ্মে শুদ্ধাচাি  

[২.১] ২০২২-২৩ অে য বছদরর ক্রয়-

পস্টরকল্পনা ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[২.১.১] ক্রয়-

পস্টরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাস্টশত 

৩  তাস্টরখ স াকাল পময়ন্ট ৩১-০৭-২২  
লক্ষযমাত্রা ৩১-০৭-২২ - - - - 

- - 

অজিন - - - - - 
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কার্ যক্রদমর নাম কম যসম্পােন সূিক 

 

সূিদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যস্টি/পে 

২০২২-২৩ 

অে যবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষণ ২০২২-২৩ 

মন্তব্য লক্ষযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক্ষকায়াট যার 

২য় 

ক্ষকায়াট যার 

৩য় 

ক্ষকায়াট যার 

৪ে য 

ক্ষকায়াট যার 

ক্ষমাট 

অজযন 

অস্টজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[৩.] শুদ্ধািার সাংস্টিষ্ট এবাং দুনীস্টত প্রস্টতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রম 

[৩.১] সসবা প্রদামনি সক্ষ্মে 

সিরজস্টামি প্রমদয় সসবাি রববিণ 

ও সসবগ্রহীিাি মিামি সংিক্ষ্ণ  

[৩.১.১] 

সিরজস্টাি 

হালনাগাদকৃি  

৮  % স াকাল পময়ন্ট  ৪  ১ ১ ১ ১ ১ - - 

- 

[৩.২] গণশুনারন আদয়াজন [৩.২.১] গণশুনানী 

অনুস্টষ্ঠত 

৮  সংখ্যা স াকাল পময়ন্ট ২  লক্ষযমাত্রা - ১ - ১ - 
- - 

অজযন - - - - - 

[৩.৩] মালামাল ইনমিন্টরি ও 

স্থাবি অস্থাবি সম্পরত্তি রহসাব 

[৩.৩.১] 

ইনমিন্টরি 

সম্পারদি 

৮  সংখ্যা স াকাল পময়ন্ট ১  লক্ষযমাত্রা - - - ১ - 

- - 
অজযন - - - - - 

[৩.৪] সমৌসুম ওয়ািী বীজ ধান 

উৎপাদন ও রবিিমণি িারলকা 

[৩.৪.১] 

উৎপারদি ও 

রবিিণকৃি বীজ 

ধান  

৮  পরিমাণ স াকাল পময়ন্ট ৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১ - 

- - 
অজযন - - - - - 

সব িমমাট ৫০  
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সাংদর্াজনী ৫ 

ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩  

 

ক্রম  কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূচমকি মান 

লক্ষ্যমাো ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ উত্তম চলরি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

[১] [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

সসবা সহরজকিণ/ 

রিরজটাইমজশন বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/সসবা 

সহরজকিণ/রিরজটাইমজশন বাস্তবারয়ি  

িারিে  ১০  ১৬/০৩/২০২৩  ৩০/০৩/২০২৩  ১৩/০৪/২০২৩  

[২] [২.১] ই-নরথি ব্যবহাি বৃরদ্ধ   [২.১.১] ই- াইমল সনাট স্টনস্পস্টিকৃত % ১০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[৩] [৩.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[৩.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি  সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

[৪] [৪.১] ৪থ ি রশল্পরবপ্লমবি চযামলঞ্জ 

সমাকামবলায় কিণীয় রবষময় 

অবরহিকিণ সিা/কম িশালা 

আময়াজন  

[৪.১.১] ৪থ ি রশল্পরবপ্লমবি চযামলঞ্জ সমাকামবলায় কিণীয় 

রবষময় অবরহিকিণ সিা/কম িশালা আদয়াস্টজত  

সাংখ্যা ৫ ২  ১  -  

[৫ ] [৫.১] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কম িপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আময়ারজি  

সংখ্যা  ৬  ৪  ৩  ২  

[৫.১.২] কম িপরিকল্পনাি অধ িবারষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্ররিমবদন উদ্ধিিন কর্তিপমক্ষ্ি রনকট সপ্ররিি  

িারিে  ৪  ১৫/০১/২০২৩  ৩১/০১/২০২৩  ০৯/০২/২০২৩  

সব িমমাট  ৫০   
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সাংদর্াজনী ৬       

তথ্য অস্টধকার স্টবষদয় ২০২২-২৩ অে যবছদরর বাস্টষ যক কম যপস্টরকল্পনা  

 

কম িসম্পাদমন

ি সক্ষ্ে 

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূচমকি মান 

প্রকৃি অজিন লক্ষ্যমাো ২০২২-২০২৩ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধািণ অরি উত্তম উত্তম চলরি মান চলরি 

মামনি 

রনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১] 

প্রারিষ্ঠারনক 

৬  [১.১] িথ্য অরধকাি আইন অনুর্ায়ী রনধ িারিি 

সমময়ি মমযমে িথ্য প্রারপ্তি আমবদন রনষ্পরত্ত  

[১.১.১] রনধ িারিি সমময়ি মমযমে 

িথ্য প্রারপ্তি আমবদন রনষ্পরত্তকৃি 

% ৬  - - ১০০ ৯০ ৮০ -  -  

[২] সক্ষ্মিা 

বৃস্টদ্ধ 

১৯  [১.২] স্বপ্রদণাস্টেতভাদব প্রকাশদর্াগ্য সকল 

তথ্য হালনাগাদ কমি ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগােকৃত িথ্য 

ওদয়বসাইদট প্রকাস্টশত 

িারিে ৪  - - ৩১/১২/২২  ১৫/০১/২৩  ৩১/০১/২৩  -  -  

৩০/০৬/২৩  - - -  -  

[১.৩] বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন প্রকাশ  [১.৩.১] রনধ িারিি সমময় বাস্টষ যক 

প্রস্টতদবেন প্রকাস্টশত  

তাস্টরখ  ৩ - - ১৫/১০/২২  

 

৩১/১০/২২  ৩০/১১/২২  -  -  

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুসামি র্াবিীয় িমথ্যি কযাটাগরি ও 

ইমেক্স তিরি/হালনাগাদকিণ 

[১.৪.১]  িমথ্যি কযাটালগ ও 

ইমেক্স  প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িারিে ৩  - - ৩১/১২/২২ ১৫/০১/২৩ ২০-০১-২২ ৩১/০১/২৩ - 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও রবরধরবধান 

সম্পমকি জনসমচিনিা বৃরদ্ধকিণ   

[১.৫.১]  প্রিার কার্ যক্রম সম্পন্ন সংখ্যা ৪  - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অরধকাি আইন ২০০৯ ও এি 

রবরধমালা, প্ররবধানমালা, স্বপ্রদণাস্টেতভাদব 

তথ্য প্রকাশ রনমদ িরশকাসহ সংরিি রবষময় 

কম িকিিা/কম িচারিমদি প্ররশক্ষ্ণ আময়াজন 

[১.৬.১] প্ররশক্ষ্ণ আময়ারজি সংখ্যা  ৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অরধকাি সংক্রান্ত প্রমিযকটি 

তেমারসক প্ররিমবদন রনধ িারিি সমময় 

ওময়বসাইমটি িথ্য অরধকাি সসবাবমক্স 

প্রকাশ  

[১.৭.১] তেমারসক অগ্রগরি 

প্ররিমবদন ওময়বসাইমটি িথ্য 

অরধকাি সসবাবমক্স প্রকারশি 

সংখ্যা ২  - - ৪  ৩  ২  ১  - 

সব িমমাট  ২৫   ২৫   



21 

 

 

 

সাংদর্াজনী ৭   

 অস্টভদর্াগ প্রস্টতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম য-পস্টরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ িক্রমমি 

সক্ষ্ে 

 

মা

ন 

কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূচমকি মান 

প্রকৃি অজিন লক্ষ্যমাো ২০২২-২০২৩ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধািণ অরি 

উত্তম 

উত্তম  চলরি 

মান 

চলরি 

মামনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১] 

প্রারিষ্ঠারনক 

১৪ [১.১] অস্টভদর্াগ স্টনষ্পস্টি কম যকতযা 

(অস্টনক) ও আস্টপল কম যকতযার তথ্য 

ওদয়বসাইদট এবং রজআিএস 

স টওয়যামি (প্রমর্াজয সক্ষ্মে) তেমারসক 

স্টভস্টিদত হালনাগােকরণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কম িকিিাি িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওময়বসাইমট 

আপমলািকৃি 

সাংখ্যা 

 

৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] স্টনস্টে যষ্ট সমদয় অনলাইন/ 

অফলাইদন প্রাপ্ত অস্টভদর্াগ স্টনষ্পস্টি 

[১.২.১] অস্টভদর্াগ স্টনষ্পস্টিকৃত  % ৭  

  

- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অস্টভদর্াগ স্টনষ্পস্টি সংক্রান্ত মারসক 

প্ররিমবদন উদ্ধিিন কর্তিপক্ষ্ বিাবি সপ্রিণ  

[১.৩.১] প্ররিমবদন সপ্ররিি  % ৩    ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[২] সক্ষ্মিা 

অজিন  

১১ [২.১] কম যকতযা/কম যিারীদের অস্টভদর্াগ 

প্রস্টতকার ব্যবস্থা এবাং স্টজআরএস 

সফটওয়যার স্টবষয়ক প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন 

[২.১.১] প্রস্টশক্ষণ আদয়াস্টজত সাংখ্যা ৪  

 

- - ২  ১  - - - 

[২.২] তেমারসক রিরত্তমি পরিবীক্ষ্ণ 

এবং তেমারসক পরিবীক্ষ্ণ প্ররিমবদন 

উর্ধ্িিন কর্তিপমক্ষ্ি রনকট সপ্রিণ 

[২.২.১] তেমারসক প্ররিমবদন 

সপ্ররিি 

  সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অস্টভদর্াগ প্রস্টতকার ব্যবস্থাপনা 

স্টবষদয় ক্ষিকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অবস্টহতকরণ সভা আময়াজন   

[২.৩.১] সভা আময়ারজি  সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

সব িমমাট  ২৫   ২৫   
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সাংদর্াজনী ৮    

ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত বাস্তবায়ন কম য-পস্টরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ িক্রমমি 

সক্ষ্ে 

 

মান কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পাদন 

সূচমকি মান 

প্রকৃি অজিন লক্ষ্যমাো ২০২২-২০২৩ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধািণ অরি 

উত্তম 

উত্তম চলরি 

মান 

চলরি মামনি 

রনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬  ৭  ৮  ৯  ১০  ১১  ১২  ১৩  

[১] 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১৮   [১.১] তেমারসক রিরত্তমি ক্ষসবা প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত সংক্রান্ত  পরিবীক্ষ্ণ করমটি 

পুনগ িঠন  

[১.১.১] করমটি পুনগ িঠিি  সাংখ্যা ৩  - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তেমারসক রিরত্তমি ক্ষসবা প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত সংক্রান্ত  পরিবীক্ষ্ণ 

করমটিি সিাি রসন্ধান্ত বাস্তবায়ন  

[১.২.১] রসদ্ধান্ত বাস্তবারয়ি এবং 

প্ররিমবদন সপ্ররিি  

% ৪  - - ৯০  ৮০  ৭০  ৬০  - 

[১.৩] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত রবষময় 

আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাি সমন্বময় 

তেমারসক রিরত্তমি সিা আময়াজন  

[১.৩.১] সিা আময়ারজি  সাংখ্যা ২   - - ৪  ৩  ২  ১  - 

[১.৪] তত্রমাস্টসক স্টভস্টিদত সসবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি হালনাগাদকিণ 

(আওিাধীন দপ্তি/সংস্থাসহ)   

[১.৪.১] হালনাগােকৃত সাংখ্যা 

 

৯  

 

- - ৪ ৩ ২  ১  - 

[২] সক্ষ্মিা 

অজিন 

৭   [২.১] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষয়ক 

কম িশালা/প্রস্টশক্ষণ/মসরমনাি 

আদয়াজন  

[২.১.১]কম িশালা/প্রস্টশক্ষণ/মসরমনাি 

আদয়াস্টজত 

সংখ্যা ৩   - - ২  ১  - - - 

[২.২]  সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষময় 

সস্টকমহাল্ডািগমণি সমন্বময় 

অবরহিকিণ সিা আময়াজন 

[২.২.১]  অবস্টহতকরণ সভা 

অনুস্টষ্ঠত 

সংখ্যা ৪   - - ২ ১ - - - 

সব িমমাট  ২৫  ২৫   

 

 

 


