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ফচলত গমবষণা চবিামগর কে যেম্পাদমনর োচব যক চিত্র 

 (Overview Performance of Adaptive Research Division) 
 

োম্প্রচতক অজযন, িযামলঞ্জ এবং িচবষ্যৎ পচরকল্পনা  

 োম্প্রচতক বছরেমূমহর (৩ বছর) প্রধান অজযনেমূহ  

বাংলামদমশর ক্রেবধ যোন জনেংখ্যার খাদ্য চনরাপত্তা চনচিত করার জন্য ধামনর প্রচতকূল পচরমবশ উপমর্াগী উন্নত জাত ও 

উৎপাদন প্রযুচি উদ্ভাবন জরুচর। বাংলামদশ ধান গমবষণা ইনচিটিউট (চি) সে লমক্ষ্য কাজ কমর র্ামে। চি’র ফচলত গমবষণা 

চবিাগ উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুচি উদ্ভাবন প্রচক্রয়ায় োঠ পর্ যাময়র িযাচলমেশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন কমর। পাশাপাচশ উদ্ভাচবত জাত 

ও প্রযুচি কৃষক পর্ যাময় দ্রুত েম্প্রোরমণর জন্য প্রদশ যনী, োঠ চদবে, কৃষক প্রচশক্ষ্ণ, র যাচল ইতযাচদ বাস্তবায়ন কমর োমক। ফচলত 

গমবষণা চবিাগ চবগত চতন বছমর ৭৭ টি অগ্রগােী সকৌচলক োচরর িযাচলমেশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন কমরমছ র্ার েধ্য সেমক ১০ টি 

উচ্চফলনশীল ধামনর জাত জাতীয় বীজ সবাে য কর্তযক অনুমোদন লাি কমরমছ। উৎপাদন প্রযুচি উদ্ভাবমনর লমক্ষ্য ২ টি উৎপাদন 

প্রযুচির িযাচলমেশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন কমরমছ সর্গুমলা কৃষক পর্ যাময় দ্রুত েম্প্রোরমণর জন্য চি সেমক অনুমোদন সদয়া হময়মছ। 

চি’র উদ্ভাচবত জাত দ্রুত েম্প্রোরমণর জন্য চবগত চতন বছমর ৪০৭৮ টি প্রদশ যনী (বীজ উৎপাদন ও েম্প্রোরণ কে যসূিী) বাস্তবায়ন 

কমরমছ র্ার োধ্যমে প্রায় ১৫২৭ টন ধান উৎপাদন হময়মছ। উৎপাচদত ধামনর েধ্য সেমক কৃষকগণ চনজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রায় ১২০ 

টন বীজ চহমেমব েংরক্ষ্ণ কমরমছ। আধুচনক ধান উৎপাদমন কৃষমকর জ্ঞান ও দক্ষ্তা বৃচির জন্য বাংলামদমশর চবচিন্ন এলাকায় 

সোট ২১৩ টি কৃষক প্রচশক্ষ্ণ বাস্তবায়ন করা হময়মছ র্ার োধ্যমে সোট ৫৯০৬ জন কৃষক এবং ৫৩৪ জন উপ েহকারী কৃচষ 

কে যকতযামক প্রচশক্ষ্ণ সদয়া হময়মছ। উচ্চ ফলনশীল জামতর প্রদশ যনীর উপর সোট ১৭৫ টি োঠ চদবে বাস্তবায়ন করা হময়মছ এবং 

এেব অনুষ্ঠামন চবজ্ঞানী, কৃষক, েম্প্রোরণ কে যকতযা, স্থানীয় প্রশােন ও এলাকার গণ্যোন্য ব্যচিবগ যেহ সোট ১৮৯০০ জন উপচস্থত 

চছমলন। এছাড়া ফচলত গমবষণা চবিামগর তত্ত্বাবধামন েম্প্রচত উদ্ভাচবত এবং জনচপ্রয় ধান জামতর প্রায় ১৫ টন োনম াচষত বীজ চি 

গমবষণা োমঠ উৎপাদন করা হময়মছ র্া সদমশর চবচিন্ন এলাকায় চি ধামনর জাত েম্প্রোরমণর কামজ চনময়াচজত কৃষক ও 

সিকমহাল্ডারমদর চনকট েরবরাহ করা হময়মছ। 

 েেস্যা এবং িযামলঞ্জেমূহ 

বাংলামদমশর ক্রেবধ যোন জনেংখ্যার জন্য প্রচতবছর িামলর িাচহদা বাড়মছ। অন্যচদমক প্রচতচনয়ত প্রচতবছর ০.৪% হামর কৃচষ 

জচে কেমছ। কে জচে সেমক অচধক ফেল ফলামনার কারমণ জচের উব যরতা, ভূগিযস্থ পাচন েহ প্রাকৃচতক েম্পদ ক্রোন্বময় হ্রাে 

পামে। জলবায়ু পচরবতযমনর প্রিামব সদমশ প্রাকৃচতক দুমর্ যাগ বাড়মছ। অস্বািাচবক ঠান্ডা ও তাপ, বন্যা, খরা, লবণািতা, 

জলাবিতা, জলেগ্নতা পচরলচক্ষ্ত হমে। সেই োমে সপাকাোকড় ও সরাগ বালাইময়র োত্রাও  বৃচি পামে। এ অবস্থায় কে জচে 

সেমক অচধক ফেল উৎপাদন কমর সটকেই খাদ্য চনরাপত্তা অজযন এক চবরাট িযামলঞ্জ। এ িযামলঞ্জ সোকামবলায় চি’র োচব যক 

গমবষণা কার্ যক্রেমক শচিশালী করমণর োধ্যমে প্রচতকূল পচরমবশ উপমর্াগী উচ্চ ফলনশীল ধামনর জাত ও উৎপাদন প্রযুচি 

উদ্ভাবন করা এবং সেগুমলা কৃষক পর্ যাময় দ্রুত েম্প্রোরণ এখন েেময়র দাচব। এ প্রচক্রয়ায় ফচলত গমবষণা চবিাগ অতযন্ত গুরুত্বপূণ য 

ভূচেকা পালন কমর আেমছ। চকন্তু সদশব্যাপী ধামনর অগ্রগােী সকৌচলক োচরর িযাচলমেশন এবং প্রযুচির েম্প্রোরণ কার্ যক্রে 

(প্রদশ যনী স্থাপন, কৃষক প্রচশক্ষ্ণ, োঠ চদবে, কৃচষ সেলা ইতযাচদ) বাস্তবায়মনর জন্য এ চবিামগ প্রময়াজনীয় েংখ্যক জনবল ও 

লচজচিক োমপামট যর র্মেি অিাব রময়মছ। সুতরাং েকল প্রচতকূলতা অচতক্রে কমর সটকেই খাদ্য চনরাপত্তা অব্যাহত রাখার 

চনচেমত্ত ফচলত গমবষণা চবিামগর জনবল ও লচজচিক োমপাট য বৃচি কমর প্রযুচির িযাচলমেশন ও েম্প্রোরণ কার্ যক্রে সজারদার 

করা অপচরহার্ য। 

 িচবষ্যৎ পচরকল্পনা 

ক্রেবধ যোন জনেংখ্যার খাদ্য চনরাপত্তা সটকশই করার লমক্ষ্য প্রচতকূল পচরমবশ উপমর্াগী অচধক ফলনশীল ধামনর জাত 

উদ্ভাবমনর জন্য অগ্রগােী সকৌচলক োচর এবং উৎপাদন প্রযুচির িযাচলমেশন কার্ যক্রে সজারদার করা। েম্প্রচত উদ্ভাচবত জনচপ্রয় 

ধামনর জাত সদশব্যাপী েম্প্রোরমণর জন্য কৃষক পর্ যাময় িাল বীজ েহজলিয করা, পর্ যাপ্ত েংখ্যক প্রদশ যনী, কৃষক প্রচশক্ষ্ণ, োঠ 

চদবে বাস্তবায়মন র্োর্ে পদমক্ষ্প গ্রহণ এবং সে লমক্ষ্য স্বল্প, েধ্যে ও দী য সেয়াচদ পচরকল্পনা গ্রহণ করা। 

 ২০২০-২১ অে যবছমরর ফচলত গমবষণা চবিামগর েম্ভাব্য প্রধান অজযনেমূহ  

 জলবায়ুর অনুকূল এবং প্রচতকূল পচরমবশ উপমর্াগী উচ্চ ফলনশীল ২ টি ধামনর জাত উদ্ভাবমন োঠ পর্ যাময়র প্রময়াজনীয় 

িযাচলমেশন, এোপটিি ট্রায়াল এবং ALART বাস্তবায়ন। 

 োরা সদমশ চি উদ্ভাচবত আধুচনক ধামনর জামতর ৪০০ টি উপমর্াচগতা পরীক্ষ্ণ (HHAT) বাস্তবায়ন। 

 কৃষমকর অংশগ্রহমণ প্রায় ৩০০০টি প্রদশ যনী (SPDP) ও োঠ চদবে েম্পন্ন করা।  

 প্রদশ যনী বাস্তবায়মনর োধ্যমে েম্প্রচত উদ্ভাচবত জনচপ্রয় ধান জামতর ২২ (বাইশ) সেচট্রক টন োনেম্পন্ন বীজ উৎপাদন 

কমর কৃষক ও উপকারমিাগীমদর োমে চবতরন ও জাত েম্প্রোরণ।  

 প্রযুচি েম্প্রোরমণর উমেমে প্রায় ২৫০০ জন কৃষক, েম্প্রোরণ কেী ও কে যকতযামদর প্রচশক্ষ্ণ প্রদান। 
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প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষ্তা বৃচি, স্বেতা ও জবাবচদচহ সজারদার করা, সুশােন েংহতকরণ এবং েম্পমদর র্োর্ে 

ব্যবহার চনচিতকরমণর োধ্যমে  রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়মনর লমক্ষ্য- 

 

বাংলামদশ ধান গমবষণা ইনচিটিউমটর ফচলত গমবষণা চবিামগর চবিাগীয় প্রধান 

এবং 

বাংলামদশ ধান গমবষণা ইনচিটিউমটর েহাপচরিালক এর েমধ্য ২০২১ োমলর জুন োমের  

 তাচরমখ এই বাচষ যক কে যেম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্চরত হমলা। 

 

 

এই চুচিমত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ চনম্নচলচখত চবষয়েমূমহ েম্মত হমলন: 
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সেকশন ১ 

ফচলত গমবষণা চবিামগর রূপকল্প (Vision), অচিলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উমেেেমূহ (Strategic 

objectives) এবং কার্ যাবচল (Functions) 
 

১.১ রূপকল্প (Vision) 
 

অচধক ফলনশীল ধামনর জাত ও প্রযুচি উদ্ভাবমন েহায়তা এবং প্রযুচিেমূহ দ্রুত েম্প্রোরণ। 

 

১.২ অচিলক্ষ্য (Mission)  
 

ধামনর অগ্রগাচে সকৌচলক োচর এবং উৎপাদন প্রযুচি িযাচলমেশমনর োধ্যমে জাত ও প্রযুচি উদ্ভাবমন েহায়তা এবং সটকেই 

প্রযুচিেমূহ দ্রুত েম্প্রোরমণর োধ্যমে কৃষক পর্ যাময় ফলন বৃচি কমর খাদ্য চনরাপত্তা চনচিতকরমণ গূরুত্বপূণ য ভূচেকা পালন। 
 

১.৩ ফচলত গমবষণা চবিামগর কে যেম্পাদমনর সক্ষ্ত্র 

১. ধামনর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃচি 

২. কৃচষ উপকরমণর েহজলিযতা ও েরবরাহ বৃচিকরণ 

৩. কে যব্যবস্থাপনায় সপশাদাচরমত্বর উন্নয়ন 
 

      ও                          

১.       ও                            

১.৪ কার্ যাবচল 

1. অনুকূল ও ববচর পচরমবশ উপমর্াগী উচ্চ ফলনশীল ধামনর জাত এবং উৎপাদন প্রযুচি উদ্ভাবমন োঠ পর্ যাময়র 

প্রময়াজনীয় িযাচলমেশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন।  

2. উদ্ভাচবত ধামনর জাত ও উৎপাদন প্রযুচি কৃষক পর্ যাময় দ্রুত েম্প্রোরমণর জন্য প্রদশ যনী, োঠ চদবে, র যালী, কৃষক 

েোমবশ, আমলািনা েিা বাস্তবায়ন এবং কৃচষ চবষয়ক তথ্য ও সেবা প্রদান করা। 

3. আধুচনক ধামনর জাত ও উৎপাদন প্রযুচির উপর জ্ঞান ও দক্ষ্তা বৃচির জন্য কৃষক, েম্প্রোরণ কেী এবং 

কে যকতযামদর প্রচশক্ষ্ণ প্রদান। 

4. উচ্চ ফলনশীল ধামনর োনম াচষত ও গুণগত োনেম্পন্ন বীজ উৎপাদন, েংরক্ষ্ণ ও চবতরন। 

5. োরামদমশ পচরিাচলত গমবষণা ও েম্প্রোরণ কার্ যক্রে পচরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন 

6.                           । 

7. ই-      /                         । 

8.                             । 

9.                                  । 

10.                                    । 
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সেকশন-২ 

                         /     
 

          /                     এ   

         
        

২০২১-২২ 

                                             

               /     /            

    

       

২০১৯-২০ ২০২০-২১* 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

                      

১.১.১ Advanced Line Adaptive 
Research Trial (ALART): 
অনুকূল পরিবেশ উপব াগী 

সংখ্যা ৭ ৮ ৬০ 70 ৮0   ,   এ  এ               

               ও 

Research 
Program 

১.২.১ ALART: প্ররিকূল পরিবেশ 

উপব াগী (লেণাক্তিা, খিা, 

জলর্গ্নিা, িাপ সরিষ্ণু ইিযারি) 

সংখ্যা ৩ ২ ২০ ২0 ২0   ,   এ  এ               ,, 

১.৩.১ স্থারপি প্রিশ যনী   

(SPDP, AT & HHAT) 
সংখ্যা ৬৬২ ৫০০ ১০০০ ১2০০ ১৫০০   ,   এ  এ               ,, 

১.৩.২ প্ররশরিি কৃষক সংখ্যা 2525 ১০০০ ১০০০ ১১০০ ১২০০   ,   এ  এ                          

১.৩.৩ প্ররশরিি উপসিকািী কৃরষ 

কর্ যকিযা 
সংখ্যা 205 ১০০ ১০০ ১১০ ১২০   ,   এ  এ               ,, 

১.৩.৪ র্াঠ রিেস সংখ্যা ৫০ ২৫ ৫০ ৬০ ৬০   ,   এ  এ               ,, 

১..৪.১                       

       (            ) 
সংখ্যা   20     ,   এ  এ               

               ও 

Research Program 

                   

২.১.১ ফরলি গবেষণা রেভাগ কর্তযক 

অনুকূল পরিবেশ উপব াগী       

উৎপারিি েীজ 

মর্রিক টন ৫.০ ৫ 4.5 4.5 4.5    ,, 

২.১.২ অনুকূল পরিবেশ উপব াগী  

রেিিণকৃি েীজ 
মর্রিক টন ৫.০ ৫ 4.0 4.0 4.0   ,   এ  এ               ,, 

২.২.১ ফরলি গবেষণা রেভাগ 

কর্তযক উৎপারিি প্ররিকূল পরিবেশ 

উপব াগী       েীজ 

মর্রিক টন ১.৫০ ১ 0.5 0.5 0.5    ,, 

২.২.২ প্ররিকূল পরিবেশ উপব াগী  

জাবিি রেিিণকৃি েীজ 
মর্রিক টন ১.৪৭ ১ 0.4 0.4 0.4   ,   এ  এ               ,, 

         

৩.১.১ সািাবিবশ পরিচারলি 

গবেষণা ও সম্প্রসািণ কা যক্রর্ 

পরিেীিণ ও মূল্যায়ন 

সংখ্যা ২৫০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০                    

৩.২.১ ই                  ৬২ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০                  

*২০২০-২১                 
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সেকশন ৩                  

         

    

      

োন 

৭০ 

       কে যেম্পাদন সূিক 
     

     
একক 

কে যেম্পাদন 

সূিমকর 

োন 

 প্রকৃত অজযন লক্ষ্যোত্রা/        ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১* 
অোধারণ 

অচত 

উত্তে 
উত্তে 

িলচত 

োন 

িলচত 

োমনর 

চনমম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

                

১। ধামনর 

উৎপাদন ও  

উৎপাদন-

শীলতা বৃচি 

২৫ 

১.১. অনুকূল পচরমবশ উপমর্াগী  

ধামনর জাত উদ্ভাবমন েহায়তা 
১.১.১. Advanced Line Adaptive 

Research Trial (ALART) 
     েংখ্যা ৮ ৭ 8 3০ 25 2০ 15 1০ 70 ৮0 

১.২: প্ররিকূল পরিবেশ উপব াগী 

ধামনর জাত উদ্ভাবমন েহায়তা  
১.২.১. ALART      েংখ্যা ৪ ৩ 2 5০ 40 3০ 20 ১0 ২0 ২0 

১.৩. কৃষমকর চনকট উদ্ভাচবত জাত 

এবং প্রযুচি েম্প্রোরণ 
১.৩.১ স্থাচপত প্রদশ যনী (SPDP, AT & 

HHAT) 
     েংখ্যা ৪ ৬৬২ 500 ১5০০ 12০০ 10০০ 8০০ 6০০ ১5০০ ১৫০০ 

১.৩.২ প্রচশচক্ষ্ত কৃষক      েংখ্যা ২ 2525 1000 216০ 1944 1728 1512 1296 216০ 2160 

১.৩.৩ প্রচশচক্ষ্ত উপেহকারী কৃচষ 

কে যকতযা 
     েংখ্যা ৪ 205 117 24০ 216 192 168 144 24০ 24০ 

১.৩.৪ োঠ চদবে      েংখ্যা ২ ৫০ 25 ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৬০ ৬০ 

১.৪.                       

       

১.৪.১                    
     েংখ্যা ১  - 20 ১৮ ১৬ ১৪ ১২   

২। কৃচষ 

উপকরমণর 

েহজলিযতা 

ও েরবরাহ 

বৃচিকরণ ২৫ 

২.১ অনুকূল পচরমবমশর জন্য  

োনম াচষত ও গুনগত োনেম্পন্ন 

বীজ উৎপাদন, েংরক্ষ্ণ এবং 

চবতরণ  

 

২.১.১ ফচলত গমবষণা চবিাগ কর্তযক 

উৎপাচদত োন স াচষত বীজ 
     

সেচট্রক 

টন 
৮ ৫.০ 5 4.5 ৩.৫ ২.৫ ১.৫ ০.৫ 4.5 4.5 

২.১.২  অনুকূল পচরমবশ উপমর্াগী  

চবতরণকৃত োন স াচষত বীজ      
সেচট্রক 

টন 
৭ ৫.০ 20 4.0 ৩.০ ২.০ ১.০ ০.৫ 4.0 4.0 

২.২ প্রচতকূল পচরমবশ উপমর্াগী 

(লবণািতা, খরা এবং জলেগ্নতা) 

জামতর গুনগত োনেম্পন্ন বীজ 

উৎপাদন, েংরক্ষ্ণ এবং চবতরণ 

২.২.১ ফচলত গমবষণা চবিাগ কর্তযক 

উৎপাচদত বীজ 
     

সেচট্রক 

টন 
৫ ১.৫০ 1 0.5 ০.৪ ০.৩ ০.২ ০.১ 0.5 0.5 

২.২.২  প্রচতকূল পচরমবশ উপমর্াগী  

চবতরণকৃত বীজ 
     

সেচট্রক 

টন 
৫ ১.৪৭ 5 0.4 ০.৩ ০.২ ০.১  0.4 0.4 

৩। কে য 

ব্যবস্থাপনায় 

সপশাদাচরমত্বর 

উন্নয়ন 

২০ 

৩.১ সািাবিবশ পরিচারলি গবেষণা 

ও সম্প্রসািণ কা যক্রর্ পরিেীিণ ও 

মূল্যায়ন 

৩.১.১ কে যকতযামদর োঠ পর্ যাময়র 

কার্ যক্রে পচরদশ যন ও মূল্যায়ন      েংখ্যা ১০ ২৫০ 200 ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১২৫ ১০০ ২০০ ২০০ 

৩.২        -                

                 

৩.২.১ ই             
           ১০ ৬২ ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬০ 

*২০২০-২১                  
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োন 

৭০ 

       কে যেম্পাদন সূিক 
     

     
একক 

কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

 প্রকৃত অজযন লক্ষ্যোত্রা/        ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১* 

অোধারণ অচত 

উত্তে 

উত্তে িলচত 

োন 

িলচত 

োমনর 

চনমম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

       ও                          

      ও 

         

         

        

           

৩০ ১)                           
                                

প্রাপ্ত 

নম্বর 
10  10 50 40 30 20 10 50 50 

২) ই-      /       

                   
ই-      /                  

         
     

প্রাপ্ত 

নম্বর 
10  10 50 40 30 20 10 50 50 

৩)                      

        

                              
     

প্রাপ্ত 

নম্বর 
3  3 25 20 15 10 5 25 25 

৪)                

                   

                          

         
     

প্রাপ্ত 

নম্বর 
4  4 25 20 15 10 5 25 25 

৫)                  

                   

                            

         
     

প্রাপ্ত 

নম্বর 
3  3 25 20 15 10 5 25 25 

*২০২০-২১                  
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আচে, বাংলামদশ ধান গমবষণা ইনচিটিউমটর ফচলত গমবষণা চবিামগর চবিাগীয় প্রধান বাংলামদশ 

ধান গমবষণা ইনচিটিউমটর েহাপচরিালক এর চনকট অঙ্গীকার করচছ সর্, এই চুচিমত বচণ যত 

ফলাফল অজযমন েমিি োকব। 

 

আচে, েহাপচরিালক, বাংলামদশ ধান গমবষণা ইনচিটিউমটর েংস্থা প্রধান চহোমব বাংলামদশ ধান 

গমবষণা ইনচিটিউমটর ফচলত গমবষণা চবিামগর প্রধামনর চনকট অঙ্গীকার করচছ সর্, এই চুচিমত 

বচণ যত ফলাফল অজযমন প্রময়াজনীয় েহমর্াচগতা প্রদান করব।  

 
 

স্বাক্ষ্চরত: 
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েংমর্াজনী ১ 

শব্দেংমক্ষ্প (Acronyms) 

ক্রে শব্দেংমক্ষ্প চববরণ 

১ এআরচে এযাোপটিি চরোি য চেচিশন 

২ চবআরআরআই/চি বাংলামদশ রাইে চরোি য ইনচিটিউট 

৩ চেএই চেপাট যমেন্ট  অব এচগ্রকালিারাল এক্সমটনশন 
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েংমর্াজনী ২ 

 কে যেম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রোণক 

ক্রচেক 

নম্বর 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক বাস্তবায়নকারী ইউচনট 

অণুচবিাগ, অচধশাখা, শাখা 

লক্ষ্যোত্রা অজযমনর প্রোণক 

১ ১.১. অনুকূল পচরমবশ উপমর্াগী  ধামনর জাত 

উদ্ভাবমন েহায়তা 
১.১.১. Advanced Line Adaptive 

Research Trial (ALART) 

ফচলত গমবষণা চবিাগ (এআরচে),  চি আঞ্চচলক কার্ যালয়েমূহ 

এবং চেএই 

চি’র              ,               , জান যাল, েোিার 

ও অন্যান্য প্রকাচশত প্রচতমবদন 

১.২.  ববরী পচরমবমশ উপমর্াগী ধামনর জাত 

উদ্ভাবমন েহায়তা  

১.২.১. ALART 

১.৩ কৃষমকর চনকট উদ্ভাচবত জাত এবং প্রযুচি 

েম্প্রোরণ 
১.৩.১ স্থাচপত প্রদশ যনী  (SPDP, AT & HHAT) এআরচে,  চি আঞ্চচলক কার্ যালয়েমূহ, চেএই, এনচজও এবং 

সকাম্পানী 

চি’র              ,               , জান যাল, েোিার 

ও অন্যান্য প্রকাচশত প্রচতমবদন 

১.৩.২ প্রচশচক্ষ্ত কৃষক এআরচে,  চি’র আঞ্চচলক কার্ যালয়েমূহ এবং চেএই            ও চি’র বাচষ যক প্রচতমবদন  

১.৩.৩ প্রচশচক্ষ্ত উপেহকারী কৃচষ কে যকতযা এআরচে,  চি’র আঞ্চচলক কার্ যালয়েমূহ এবং চেএই            ও চি’র বাচষ যক প্রচতমবদন 

১.৩.৪ োঠ চদবে এআরচে,  চি আঃ কার্ যালয়েমূহ এবং চেএই           , চি’র বাচষ যক প্রচতমবদন ও অন্যান্য প্রকাচশত 

প্রচতমবদন 

১.৩.৫                              এআরচে,  চি আঃ কার্ যালয়েমূহ এবং চেএই               ও   ’                 

২ ২.১ অনুকূল পচরমবমশর জন্য  োনম াচষত ও 

গুনগত োনেম্পন্ন বীজ উৎপাদন, েংরক্ষ্ণ এবং 

চবতরণ  

 

২.১.১ ফচলত গমবষণা চবিাগ কর্তযক উৎপাচদত 

বীজ 

এআরচে ও খাোর ব্যবস্থাপনা চবিাগ, চি, গাজীপুর বীজ উৎপাদন ও েরবরাহ সরচজষ্ট্রার, চি’র বাচষ যক ও 

অন্যান্য প্রচতমবদন 

২.১.৩  অনুকূল পচরমবশ উপমর্াগী  চবতরণকৃত 

বীজ 

এআরচে এবং চেএই বীজ েরবরাহ সরচজষ্ট্রার ও চি’র বাচষ যক প্রচতমবদন  

২.২ কৃষক পর্ যাময় প্রচতকূল পচরমবশ উপমর্াগী 

(লবণািতা, খরা এবং জলেগ্নতা) জামতর গুনগত 

োনেম্পন্ন বীজ উৎপাদন, েংরক্ষ্ণ এবং চবতরণ 

২.২.১ ফচলত গমবষণা চবিাগ কর্তযক উৎপাচদত 

বীজ 

এআরচে ও খাোর ব্যবস্থাপনা চবিাগ, চি, গাজীপুর বীজ উৎপাদন ও েরবরাহ সরচজষ্ট্রার, চি’র বাচষ যক ও 

অন্যান্য প্রচতমবদন 

২.২.৩  প্রচতকূল পচরমবশ উপমর্াগী  চবতরণকৃত 

বীজ 

এআরচে এবং চেএই বীজ েরবরাহ সরচজষ্ট্রার ও চি’র বাচষ যক প্রচতমবদন  

৩ ৩.১ কার্ যক্রে পচরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন ৩.১.১ কে যকতযামদর োঠ পর্ যাময়র কার্ যক্রে 

পচরদশ যন ও মূল্যায়ন 

এআরচে,  চি’র অন্যান্ন চবিাগ ও আঞ্চচলক কার্ যালয়েমূহ এবং 

চেএই 

ভ্রেণ সূিী ও চরমপাট য/প্রচতমবদন এবং অন্যান্ন প্রচতমবদন  

৩.২        -                          

       

৩.২.১ ই            এআরচে,  চি’র অন্যান্ন চবিাগ োচেক প্রচশক্ষ্ণ েংক্রান্ত চরমপাট য 
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েংমর্াজনী ৩ 

অন্য অচফমের েমঙ্গ েংচিি কে যেম্পাদন সূিকেমূহ 

েংচশস্নি কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূিক সর্েকল অচফমের েমঙ্গ েংচিি  েংচিি অচফমের েমঙ্গ েেন্বময়র সকৌশল 

অনুকূল ও প্রচতকূল পচরমবশ উপমর্াগী  

ধামনর জাত উদ্ভাবমন েহায়তা 

Advanced Line Adaptive 
Research Trial (ALART) 

                  (   ই) ALART বাস্তবায়মনর েংচিি চবজ্ঞানী, চেএই এর 

োমে সর্াগামর্াগ কমর েেন্বয় করমবন 

কৃষমকর চনকট উদ্ভাচবত জাত এবং প্রযুচি 

েম্প্রোরণ 
স্থাচপত প্রদশ যনী (SPDP, AT & HHAT)                   (   ই)     HHAT    

                             ই         

েংচিি চবজ্ঞানী, চেএই এবং         ই          

োমে সর্াগামর্াগ কমর েেন্বয় করমবন 

প্রচশচক্ষ্ত কৃষক ও উপেহকারী কৃচষ 

কে যকতযা 

                  (   ই) সকাে য সকাঅচে যমনটর,  েংচিি    ই          োমে 

সর্াগামর্াগ কমর েেন্বয় করমবন 

োঠ চদবে ও                 

             

                  (   ই) েংচিি চবজ্ঞানী, চেএই    েংচিি          োমে 

সর্াগামর্াগ কমর েেন্বয় করমবন 
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েংমর্াজনী ৪ 

   /      জাতীয় শুিািার সকৌশল কে য-পচরকল্পনা ২০২১-২২ 

 

দপ্তর/েংস্থার নােঃ ফচলত গমবষণা চবিাগ, বাংলামদশ ধান গমবষণা ইনচিটিউট 

             
          

    

      

    
    

          

         

   /   

২০২১-২২ 

অে য ব সরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগচত পচরবীক্ষ্ণ ২০২১-২০২২ 
     

     

      

    
েন্তব্য         / 

     

১  

সকা  ট যার  

২  

সকায়াট যার  

৩  

সকায়াট যার  

৪ে য 

সকায়াট যার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.                ........................২২ 

১.১ বনচতকতা কচেটির েিা 

েিা আময়াচজত ৪ েংখ্যা 

        (      

ও        

       ) 

৪ 

   োত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন        

১.২ বনচতকতা কচেটির েিার 

চেিান্ত বাস্তবায়ন  
         

      
৬ % 

েংচিি কে যকতযা 

(েকল 

চবিাগ/শাখা) 

১০০ 

   োত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন        

১.৩                    

         (Stakeholders) 

             

          ২      সফাকাল পময়ন্ট ৪ 

   োত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন        

1.4                    

             

        
২      

        (      

ও        

       ) 

     -২ 

(৪৫০  ) 

   োত্রা - 

     -

১ 

(২১০  ) 

     -

১ 

(২৪০  ) 

-    

অজযন        

১.৫                

        -

       
২ 

     

ও 

      

        (      

ও        

       )     

          ও 

          

৪  ও 

৩০-৯-২১ 

৩১-১২-২১ 

৩১-৩-২২ 

৩০-৬-২২ 

   োত্রা 
৩০-৯-

২১ 

৩১-১২-

২১ 

৩১-৩-

২২ 

৩০-৬-

২২ 
  

১.    ও       ই    

      ২.       

                

(     )। ৩.      -

               

(            ,    

        ও           )  

অজযন       
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   /   

২০২১-  

২০২২ অে য 

ব সরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগচত পচরবীক্ষ্ণ ২০২১-২০২২ 

     

     

      

    
েন্তব্য         / 

     

১  

সকা  ট যার  

২  

 

সকায়াট যার  

৩  

সকায়াট যার  

৪ে য 

সকায়াট যার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬                    

   -       , ২০২১-২২ ও 

                        

                    ও 

ও     ই             

            

ও         

        

        ও 

         

১ তাচরখ             

১০-০৬-২১ 

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

   োত্রা 
১০-৬-২১ 

 

১৫-১০-

২১ 
১৫-১-২২ ১৫-৪-২২    

অজযন        

১.৭  ও           /    

                (           ) 

                          

                 ও  

                      

            

       

   /        
৪ তাচরখ             

১৫-০৬-২১ 

১৫-১০-২১ 

১৫-১-২২ 

১৫-৪-২২ 

   োত্রা 
১৫-৬-২১ 

 

১৫-১০-

২১ 
১৫-১-২২ ১৫-৪-২২    

অজযন        

১.৮                       

                   

ও     ই        

প্রদত্ত পুরস্কার ১                  
১৫-৬-২২, 

৩০-৬-২২ 

   োত্রা - - - 
১৫-৬-২২ 

৩০-৬-২২ 
   

অজযন        

২.                   .................. ৮ 

২.১ ২০২১-২২              

পচরকল্পনা (প্রকমল্পর অনুমোচদত 

বাচষ যক ক্রয় পচরকল্পনােহ) 

ওময়বোইমট প্রকাশ 

ক্রয় 

পচরকল্পনা 

ওময়বোইমট 

প্রকাচশত 

২       

  -        (    ও 

     ),         

ই       ,         

  ই     (    )     

                  

৩১-৭-২১ 

(      ও 

   ) ও 

১৪-৪-২২ 

(        ) 

   োত্রা ৩১-৭-২১ - - ১৪-৪-২২   ১      

অজযন        

২.২       PSCও PIC 

           

    

        
২      

          

        

PSC-২ 

PIC-৪ 

   োত্রা PIC-১ 
PSC-১ 

PIC-১ 
PIC-১ 

PSC-১ 

PIC-১ 
  

১      

(     -২) 

অজযন        
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   /   

২০২১-  

২০২২ অে য 

ব সরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগচত পচরবীক্ষ্ণ ২০২১-২০২২ 

     

     

      

    
েন্তব্য         / 

     

১  

সকা  ট যার  

২  

 

সকায়াট যার  

৩  

সকায়াট যার  

৪ে য 

সকায়াট যার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৩                    

        

            

       

         

২ % 

          

        ও 

             

        

১০০ 

   োত্রা ০৭ ৩০ ৫৫ ১০০    

অজযন        

২.৪                      

    (       ,        , 

        ই     )      

               

      

         

         

        

২       
          

        
৩০-৬-২২ 

   োত্রা - - - 
৩০-৬-

২২ 
   

অজযন        

৩.                                                   ...............২০ (                                ) 

৩.১                
        

      
৪                  ৪ 

   োত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন        

৩.২      / :       /     

              
        ৪      

          / 

          
৪ 

   োত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন        

৩.৩ Motivational 

Speech ও           

          (           ) 

               

Speech 

     
৪                 ৪ 

    োত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন        

৩.৪                       

 ই  ও                 

        ও            

         ও            

        

        ৪                  ৪ 

   োত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন        

৩.৫               ও       

                        ও 

     

       

        ও 

     

৪                  ৪ 

   োত্রা ১ ১ ১ ১    

অজযন        
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         ৫: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপচরকল্পনা 

 

    কার্ যক্রে 
কে যেম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধারণ উত্তে িলচত োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 

[১.১] ই-নরিি ব্যেিাি বৃরি   

[১.১.১] ই-ফাইবল মনাট 

        
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য োিায়ন 

িালনাগািকিণ 

[২.১.১] িথ্য োিায়বন সকল মসো 

েক্স িালনাগািকৃি 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২]              ও       

িথ্য োিায়বন        
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভােন 

কর্ যপরিকল্পনা োস্তোয়ন  

[৩.১.১]                    

                    
 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি োস্তোয়ন 

অগ্রগরি প যাবলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আবয়ারজি 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কর্ যপরিকল্পনাি 

অর্ যোরষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররিবেিন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপবিি রনকট মপ্ররিি 

িারিখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এ   উদ্ভােনী র্ািণা/ 

মসো সিরজকিণ/         

                

[৪.১.১] এ   উদ্ভােনী র্ািনা/ 

মসো সিরজকিণ/         

                

       ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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         ৬:                              -       , ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূিক 

 

 

      একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২১-২০২২ 

অোধারণ 
অচত 

উত্তে 
উত্তে  

িলচত 

োন 

িলচত 

োমনর 

চনমম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

        

 

 

৫ 

[১.১]                              ও 

                 ও                 

                   

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকিযাি িথ্য িালনাগািকৃি 

এেং ওবয়েসাইবট আপবলাডকৃি 

               

           

ও               

     

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিেীিণ ও 

সির্িাবৃরি 

 

২০ 

 ২ ১                                  

              এ                     

                                 

 ২ ১ ১                   

              

% ৮  - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 ২ ২         /                          

     এ       এ     ও           

             

 ২ ২ ১                

           

                   

       

     ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রৈর্ারসক রভরিবি পরিেীিণ এেং ত্রৈর্ারসক 

পরিেীিণ প্ররিবেিন উর্ধ্যিন কর্তযপবিি রনকট 

মপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রৈর্ারসক প্ররিবেিন 

মপ্ররিি 

                
  

     
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 ২ ৪                               

                                  
 ২ ৪ ১            

                

     ৪ - - ২ ১  - - 
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         ৭:                             -       , ২০২১-২০২২  

 

কা যক্রবর্ি 

মিৈ 

 

র্ান 
কা যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পািন 

সূচক 

      

 

একক 

 

কর্ যসম্পা

িন 

সূচবকি 

র্ান 

প্রকৃি 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-২১ 

লিযর্াৈা ২০২১-২০২২ 

অসার্ািণ 
অরি 

উির্ 
উির্ 

চলরি 

র্ান 

চলরি র্াবনি 

রনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১]                  পরিেীিণ 

করর্টিি রসিান্ত োস্তোয়ন 

[১.১.১] রসিান্ত 

োস্তোরয়ি 

        

        
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

 ১ ২                           

                     

 ১ ২ ১  

ও              

         

           

ও         

                

            

     ৫ - - ৪ ৩  - - 

সির্িা অজযন 

ও পরিেীিণ 
১৫ 

[২.১]                         

             

 

[১.১.১]       

        

            

           

            

        

          

সংখ্যা 10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  মসো প্রিান রেষবয় 

মেকবিাল্ডািগবণি সর্ন্ববয় অেরিিকিণ 

সভা আবয়াজন 

[১.৩.১]  

             

      

                সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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         ৮:                 ২০২1-22                             

 

কা যক্রবর্ি 

মিৈ 

 

র্ান 
কা যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পািন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পািন 

সূচবকি র্ান 

প্রকৃি 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-

২১ 

লিযর্াৈা ২০২১-২০২২ 

অসার্ািণ 
অরি 

উির্ 
উির্  চলরি র্ান 

চলরি 

র্াবনি 

রনবে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ৮ 

[১.১] রনর্ যারিি সর্বয়ি র্বে িথ্য 

প্রিান 

 

[১.১.১] রনর্ যারিি 

সর্বয়ি র্বে িথ্য 

প্রিানকৃি 

কর্ যরিেস ৫   ২০ - - -  

[১.২] িারয়ত্বপ্রাপ্ত/ রেকল্প িারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ যকিযা                     

রনয়রর্িকিণ 

[১.২.১]         

         
কর্ যরিেস ৩   ০ ১ ৩ ৫  

 

সির্িা     
১৭ 

[১.৩]                       

   িালনাগাি কবি ও         

     

[১.৩.১]            

িথ্য ও         

       

িারিখ ৫   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২  

 ১ ৪                       
 ১ ৪ ১         

                
      ৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০১৯ 
  

[১.৫]  িথ্য অরর্কাি আইন, ২০০৯ এি 

৫ র্ািা অনুসাবি  ােিীয় িবথ্যি 

কযাটাগিী  ও কযাটালক ত্রিরি/ 

িালনাগািকিণ 

[১.৫.১]  িবথ্যি 

কযাটাগিী  ও কযাটালক 

প্রস্তুিকৃি 

িারিখ ৫   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২  

[১.৬] িথ্য অরর্কাি আইন ও 

রেরর্রের্ান সম্পবকয জনসবচিনিা 

বৃরিকিণ 

[১.৬.১]       

           
সংখ্যা ২   ৩ ২ ১   

[১.৭]                 

কর্ যকিযাবিি প্ররশিণ আবয়াজন 

[১.৭.১] প্ররশিণ 

আবয়ারজি 
সংখ্যা ২   ৩ ২ ১   

 

 

 


