
 

 

 

 

 বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

 

 

 

প্রধান, হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ, স্টি, গাজীপুর 

এবাং 

        মহাপস্টরচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট  

                     এর মদে স্বাক্ষস্টরত 

 

 

 

বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি 
 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 

 



2 
 

সূস্টচপত্র  

 

             

                      ৩ 

       ৪ 

সসকশন ১: রূপকল্প, অস্টভলক্ষয,                এবাং কার্ িাবস্টল ৫ 

সসকশন ২: স্টবস্টভন্ন কার্ িক্রদমর           /       ৭ 

সসকশন ৩: কম িসম্পােন পস্টরকল্পনা  ৮ 

         ১           ১১ 

         ২  কম িসম্পােন                 ১২ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য                  কম িসম্পােন    সমূহ ১৪ 

         ৪:                              , ২০২১-২০২২ ১৫ 

         ৫: ই-গভর্ন্যান্স         কর্ যপরিকল্পনা, 2021-22 ১৮ 

         ৬:                               , ২০২১-২০২২ ১৯ 

         ৭:                            , ২০২১-২০২২ ২০ 

         ৮:                                  , 2021-22  ২১ 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

স্টি’র হাইস্টিড রাইস স্টবভাদগর কম িসম্পােদনর সাস্টব িক স্টচত্র 

 (Overview of the Performance of Hybrid Rice Division) 
 

 

সাম্প্রস্টতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনা 
 

সাম্প্রস্টতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ: 

ধান বাাংলাদেদশর উন্নয়দনর মূল স্টভস্টি। সটকসই খাদ্য স্টনরাপিা স্টনস্টিতকরদণর জন্য উন্নত ধাদনর জাত ও উৎপােন প্রযুস্টি 

উদ্ভাবদনর মােদম এ স্টভস্টিদক শস্টিশালী করা বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটর (স্টি) অন্যতম লক্ষয।  

এ লদক্ষয স্টবগত স্টতন বছদর হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ স্টপতৃ ও মাতৃ সাস্টরর উন্নয়দনর জন্য (স্টপতৃ সাস্টর x স্টপতৃ সাস্টর) ৩০টি ক্রস 

সেদক ১৭০টি লাইন বাছাই করা হদয়দছ ও মাতৃ সাস্টরর সক্ষদত্র (মাতৃ সাস্টর x মাতৃ সাস্টর) ৩০টি ক্রস সেদক ১৩০টি লাইন বাছাই 

করা হদয়দছ। বতিমাদন বাছাইকৃত সম্ভাবনাময় হাইস্টিড লাইনগুস্টলর ৬ষ্ঠ প্রজদের মূল্যায়দনর কাজ চলদছ। এছাড়া আমন (২০) 

ও সবাদরা (২৫) সমৌসুদমর জন্য সমাট ৪৫ টি সম্ভাবনাময় হাইস্টিড কস্টিদনশন বাছাই করা হদয়দছ । স্বল্পকালীন হাইস্টিড জাদতর 

মদে একটি সবাদরা ২০২০-২১ মওসুদম বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদত জাত স্টহসাদব অবমুস্টির জন্য স্টনবন্ধন করা হদয়দছ। 

আউশ মওসুদম স্টি হাইস্টিড ধান৭ নাদম ২০২০ জাতীয় বীজ সবাদড ির ১০২তম সভায় চট্টগ্রাম, রাংপুর ও খুলনা অঞ্চদলর জন্য 

কৃষক পর্ িাদয় চাষাবাদের অনুদমােন লাভ কদরদছ। জাতটি গড় ফলন সহক্টর প্রস্টত ৬.৫-৭.০ সমস্টিক টন, জীবনকাল ১০৫-১১০ 

স্টেন, োনা স্টচকন এবাং ধাদন অযামাইদলাদজর পস্টরমান শতকরা ২৩ ভাগ। সবাদরা ২০১৯-২০ সমৌসুদম প্রায় ৯৫ একর জায়গায় 

স্টবস্টভন্ন ক্ষুদ্র উদদ্যাগতার মােদম স্টি হাইস্টিড ধান২, স্টি হাইস্টিড ধান৩, স্টি হাইস্টিড ধান৪, স্টি হাইস্টিড ধান৫ ও স্টি হাইস্টিড 

ধান৬ এর বীজ উৎপােন উদ্ভাস্টবত হাইস্টিড ধান প্রযুস্টিদক কৃষদকর মাদে স্টবসত্মাদর সহায়তা কদরদছ সর্খান সেদক আনুমাস্টনক 

১০০ সমস্টিক টন হাইস্টিড ধান বীজ উৎপন্ন হদয়দছ সর্টা স্টবস্টভন্ন পস্টরদবশদকর মােদম বাাংলাদেদশর স্টবসতৃ্মণ ি অঞ্চদল কৃষকদের 

মাদে ছস্টড়দয় পড়দব র্া স্টি উদ্ভাস্টবত হাইস্টিড ধান প্রযুস্টিদক স্টবস্তাদর ও সেদশর খাদ্য স্টনরাপিার পাশাপাস্টশ কৃষকদের আে ি-

সামাস্টজক উন্নয়দন ভূস্টমকা রাখদব।   

                   

বাাংলাদেদশ প্রস্টতবছর ২২ লক্ষ সলাক বাড়দছ। এ বস্টধ িত জনসাংখ্যার জন্য প্রস্টতবছর ৩.৩০ লক্ষ সমস্টিক টন চাল 

অস্টতস্টরি উৎপােন করদত হদব। এছাড়া পস্টরবস্টতিত জলবায়ুর প্রভাদব খরা, লবণািতা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা, 

তাপ, সপাকামাকড় ও সরাগবালাই বৃস্টদ্ধর কারদণ ভস্টবষ্যদত সেদশ খাদ্য উৎপােন কদম র্াওয়ার আশঙ্কা সেখা 

স্টেদয়দছ। এ সপ্রস্টক্ষদত স্টি’র হাইস্টিড ধান গদবষণা কার্ িক্রমদক শস্টিশালীকরদণর মােদম জলবায়ুর চযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলা এবাং ধাদনর অব্যাহত উৎপােন বৃস্টদ্ধর লদক্ষয উচ্চ ফলনশীল, প্রস্টতকূলতা সস্টহষ্ণু, স্বল্প সময়াস্টে ও স্বল্প 

উপকরণ স্টনভ ির হাইস্টিড ধাদনর জাত এবাং চাষাবাে প্রযুস্টির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন একামত্ম অপস্টরহার্ ি। 

              

চাদল স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিনদক সটকসই রূপ প্রোদনর লদক্ষয পস্টরবস্টতিত জলবায়ুর প্রভাব সমাকাদবলা কদর উচ্চ ফলনশীল, 

প্রস্টতকূলতা সস্টহষ্ণু, স্বল্প সময়াস্টে ও স্বল্প উপকরণ স্টনভ ির হাইস্টিড ধাদনর জাত এবাং চাষাবাে প্রযুস্টির উদ্ভাবন ও 

উন্নয়ন কদর ধাদনর উৎপােনশীলতা বাড়াদনার কার্ িক্রম ভস্টবষ্যৎ (স্বল্প, মে ও েীর্ ি সময়াস্টে) পস্টরকল্পনায় অন্তভূ িি 

করা হদয়দছ। 

২০২১-২২                            

আমন ও সবাদরা সমৌসুদম কৃষক পর্ িাদয় হাইস্টিড ধাদনর বীজ উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাবন; 

 পাঁচ (৫) টি সম্ভবনাময় স্টপতৃ ও মাতৃ সাস্টর উদ্ভাবন; 

 স্টি উদ্ভাস্টবত হাইস্টিড ধাদনর স্টপতৃ ও মাতৃ সাস্টরর ২ সমস্টিক টন কদর স্টিডার বীজ উৎপােন সনটওয়িাদকর সাদে 
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সাংস্টশস্নষ্ট সরকাস্টর, সবসরকাস্টর, এনস্টজও, ব্যস্টি উদদ্যািা প্রস্টতষ্ঠান ও কৃষদকর মদে স্টবতরণ। 

 

       

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষতা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবস্টেস্টহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্োর্ে 

ব্যবহার স্টনস্টিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটর হাইস্টিড রাইস স্টবভাদগর প্রধান 

 

এবাং 

 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটর মহাপস্টরচালক এর মদে ২০২১                ২০ 

তাস্টরদখ এই বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টরত হল।   

 

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

 

 স্টি’র হাইস্টিড রাইস স্টবভাদগর রূপকল্প, অস্টভলক্ষয,                এবাং কার্ িাবস্টল 

১.১ রূপকল্প: 

     সটকসই ও লাভজনক খাদ্য স্টনস্টিতকরদণ হাইস্টিড ধাদনর উন্নত জাত এবাং উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাবন  

 

১.২ অস্টভলক্ষয: 

ধান গদবষণা ও প্রযুস্টি উদ্ভাবদনর মােদম সটকসই খাদ্য স্টনরাপিা অজিদন সহায়তা এবাং হাইস্টিড ধান গদবষণা ও     

উন্নয়ন এবাং বীজ উৎপােন প্রযুস্টি দ্রম্নত স্টবসত্মাদর সহায়তা করা। 

 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র                                   ৫ ): 

          ১) ফসদলর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

 ২) কৃস্টষ উপকরদণর সহজলভযতা ও সরবরাহ বৃস্টদ্ধকরণ 

         ৩। কম ি ব্যবস্থাপনায় সপশাোস্টরদের উন্নয়ন 

                                                             ) 

১                                     

১.৪ কার্ িাবস্টল: (আইন/স্টবস্টধ দ্বারা স্টনধ িাস্টরত কার্ িাবস্টল)  

1. সম্ভাবনাময় আগাম জাত সমূদহর এফ১ (F1) বীজ উৎপােদনর কলাদকৌশল উদ্ভাবন। 

2. সম্ভাবনাময় হাইস্টিড ধান জাদতর মাতৃ সাস্টর (CMS lines) সমূদহর বীজ বধ িদনর সক্ষদত্র সাস্টরর অনুপাত 

এবাং স্টজবাদরস্টলক এস্টসড (GA3) প্রদয়াদগর মাত্রা স্টনধ িারণ। 

3. স্টপতৃ সাস্টর ও স্টপতৃ সাস্টর সাংকরায়দনর মােদমস্টপতৃ সাস্টরর সকৌস্টলক ববস্টশদষ্টযর উন্নয়ন সাধন। 

4. উব িরতা সাংরক্ষক সাস্টর (Maintainer or B line) ওউব িরতা সাংরক্ষক সাস্টরর (Maintainer or B 

line)সাংকরায়দনর মােদম উব িরতা সাংরক্ষক সাস্টরর সকৌস্টলক ববস্টশদষ্টযর উন্নয়ন সাধন। 

5. স্টি উদ্ভাস্টবত স্থানীয় এবাং অগ্রগামী সাস্টর সমূদহর সাইদটাপস্নাজস্টমক (Cytoplasmic diversity) 

স্টবস্টভন্নতা পরীক্ষাকরণ। 

6. আউট ক্রস্টসাং (out crossing) হাদরর উপর স্টভস্টি কদর উৎকৃষ্ট মাতৃসাস্টর, উব িরতা সাংরক্ষক সাস্টর ও স্টপতৃ সাস্টর 

সমূদহর ফুদলর ববস্টশষ্টযায়ন (Floral biology) পরীক্ষা করা। 

7. স্থানীয় ও স্টি উদ্ভাস্টবত অগ্রগামী সাস্টর সমূদহর মে ব্যাকদটস্টরয়াল বস্নাইট (BLB) প্রস্টতদরাধী সাস্টর 

বাছাইকরণ(Screening)। 

8. স্টি উদ্ভাস্টবত অগ্রগামী সাস্টর সমূহ হদত পরীক্ষণ সাংকরায়ন (Test crossing) এর মােদম উব িরতা সাংরক্ষক 

সাস্টর ও স্টপতৃ সাস্টর বাছাইকরণ। 

9. পিাৎ সাংকরায়ণ পদ্ধস্টত (Back cross breeding methods) এর মােদম নতুন উব িরতা সাংরক্ষক সাস্টর 

সেদক নতুন মাতৃ সাস্টরদত রূপান্তর। 
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10. কৃস্টত্রম অনুজীব সাংক্রমন (Inoculation of pathogens) এর মােদম সরাগ প্রস্টতদরাধী স্টপতৃ-মাতৃ সাস্টর 

সনািকরণ। 

11. স্টি উদ্ভাস্টবত স্টপতৃ-মাতৃ সাস্টর ((parental lines) সমূদহর োনার পুস্টষ্ট গুনাগুন স্টনধ িারণ করা। 

12. স্টি অবমুি হাইস্টিড ধাদনর জাত সমূদহর সুস্টস্থস্টত ((stability) স্টনধ িারণ করা। 

13. স্টনউস্টিয়াস বীজ উৎপােন পদ্ধস্টতর মােদম স্টি অবমুি হাইস্টিড ধাদনর জাত সমূদহর স্টপতৃ-মাতৃ সাস্টর 

(parental lines) সমূদহর স্টবশুদ্ধকরণ। 

14. সম্ভাবনাময় আগাম জাত সমূদহর জীবনকাদলর স্টবস্টভন্নতা (growth duration) এবাং পাতার সাংখ্যা গণনা 

পদ্ধস্টতর (leaf number counting method) মােদম স্টপতৃ-মাতৃ সাস্টরর (parental lines) জীবনকাল 

স্টনধ িারণ। 

15. স্টস এম এস ম্যাইনদটন্যন্স এন্ড ইভালুদয়শন (CMS maintenance and evaluation nursery) 

নাস িারীদত হযান্ড ক্রস্টসাং (hand crossing) এর মােদম মাতৃসাস্টরর সকৌস্টলক স্টবশুদ্ধতা রক্ষা করা। 

16. পরবতী মওসুদম ব্যবহাদরর জন্য সম্ভাবনাময় মাতৃ সাস্টর এবাং হাইস্টিড জাত (hybrid combinations) 

সমূদহর ক্ষুদ্র পস্টরসদর মাতৃসাস্টর এবাং F1হাইস্টিড ধান বীজ উৎপােন। 

17.  প্রচস্টলত এবাং মস্টলকুলার পদ্ধস্টতর মােদম স্টি উদ্ভাস্টবত প্যাদরন্টাল লাইন সমূদহর সকৌস্টলক স্টবস্টভন্নতা ও স্টবশুদ্ধতা 

পরীক্ষা করা। 

18. সম্ভাবনাময় হাইস্টিড জাত সমূদহর কিাইস্টনাং অযাস্টবস্টলটি (combining ability) স্টনধ িারদণর মােদম স্টপতৃ ও 

মাতৃ সাস্টররকিাইস্টনাং অযাস্টবস্টলটির ধরণ স্টনধ িারন করা। 

19. স্টপতৃ ও মাতৃ সাস্টরর হাত সাংকরায়ণ (hand crossing) এর মােদম নমুণা পরীক্ষণ হাইস্টিড ধান 

(Experimental hybrid) উৎপােন। 

20.  প্রােস্টমক ফলন পরীক্ষা (PYT), মাস্টিদলাদকশন িায়াল (MLT) এবাং অগ্রগামী সাস্টরর উপদর্াস্টগতা পরীক্ষা 

(ALART) এর মােদম সম্ভাবনাময় হাইস্টিড জাত সমূহ হদত উপযুি জাত বাছাইকরণ। 

21. ব্যস্টিগত ও কৃষক পর্ িাদয় কার্ িকরী হাইস্টিড ধান (F1) বীজ উৎপােদনর কলাদকৌশল উদ্ভাবন ও উৎপাস্টেত বীদজর 

স্টবপনন ব্যবস্থায় সরকারী ও সবসরকারী প্রস্টতষ্ঠাদনর মদে সর্াগসূত্র বতরী করা।  

22. কৃষদকর স্টনকট উদ্ভাস্টবত ধাদনর জাত ও প্রযুস্টির সম্প্রসারণ 

23. কৃস্টষ স্টবষদয় ই-তথ্য সসবা প্রোদন সহায়তা 

24. উদ্ভাস্টবত হাইস্টিড ধাদনর জাত ও প্রযুস্টি চাস্টষ পর্ িাদয় সপৌৌঁছাদনার জন্য প্রকাশনা সম্পােন করা। 

25. আমত্মজিাস্টতক ও সেশীয় প্রস্টতষ্ঠাদনর সাদে গদবষণা সাংদর্াগ স্থাপন । 

26. ববরী পস্টরদবদশ (লবণািা, খরা, জলমগ্নতা, তাপসস্টহষ্ণু জাত ইতযাস্টে) অস্টভদর্াজন সক্ষমজাত ও প্রযুস্টিসহ 

স্টবস্টভন্ন ফসদলর উচ্চফলনশীল জাদতর প্যাদরন্টাল লাইন উদ্ভাবন। 

27.   কৃষদকর স্টনকট উদ্ভাস্টবত জাতএবাং প্রযুস্টির সম্প্রসারণ।  
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      ২ 

                               

চূড়ামত্ম 

ফলাফল/ 

প্রভাব  

কম িসম্পােন সূচক 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা  

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

 

স্টনধ িাস্টরত লক্ষযমাত্রা 

অজিদনর সক্ষদত্র 

সর্ৌেভাদব োস্টয়েপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ স্টবভাগ/ 

সাংস্থার সমূদহর নাম 

উপািসূত্র  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১। ফসদলর 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীল

তা বৃস্টদ্ধ 

 

১.১  স্টপতৃসাস্টরর উদ্ভাবন সাংখ্যা ১ ১ ১ ২ ২ এআরস্টড, এদগ্রানস্টম,  

সহ সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ 

কার্ িালয় সমূহ, সীড উইাং, কৃস্টষ 

মন্ত্রণালয়, স্টবএস্টডস্টস, বীজ 

প্রতযয়ন,  স্টডএই, স্টি 

অনুদমাস্টেত বীজ উৎপােনকারী 

সকাম্পানী সমূহ ইতযাস্টে। 

 নস্টে 

 সরস্টজষ্টার খাতা 

 কৃষদকর আদবেন ও 

মাঠ পর্ িাদয়র 

চাস্টহোর 

পস্টরদপ্রস্টক্ষদত 

 ধান গদবষণা 

সমাচার 

 স্টি’র বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন 

 জান িাল  

  অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন  

 Mobile 

 E-mail 

 messenger 

১.২  মাতৃসাস্টরর 

উদ্ভাবন 

সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ ২ 

২। কৃস্টষ 

উপকরদণর 

সহজলভযতা 

ও সরবরাহ 

বৃস্টদ্ধকরণ 

২.১.১ উৎপাস্টেত 

স্টিডার  বীজ 

সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

২.১.২ উৎপাস্টেত মান 

সর্াস্টষত বীজ 

সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

২.১.৩ স্টবতরনকৃত 

স্টিডার  বীজ 

সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

২.১.৪ স্টবতরণকৃত মান 

সর্াস্টষত বীজ 

সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 
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সসকশন ৩                   

কম িসম্পােন 

সক্ষত্র 

সক্ষদত্রর 

মান 

৭০ 

 কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন সূচক 

 

গণনা পদ্ধস্টত  একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

 

প্রকৃত 

অজিন 

লÿ্ র্মাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অস্টত 

উিম 

উিম চস্টলত 

মান 

চস্টলত মাদনর 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ এর সকৌশলগত উদেদেসমূহ 

১। ফসদলর 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীল

তা বৃস্টদ্ধ 

২৫ ১.১ ববরী পস্টরদবদশ 

(লবণািা, খরা, 

জলমগ্নতা, তাপসস্টহষ্ণু 

জাত ইতযাস্টে) অস্টভদর্াজন 

সক্ষমজাত ও প্রযুস্টিসহ 

স্টবস্টভন্ন ফসদলর 

উচ্চফলনশীল জাদতর 

প্যাদরন্টাল লাইন উদ্ভাবন 

১.১. ১ স্টপতৃসাস্টরর 

উদ্ভাবন 

 সাংখ্যা ৭ ১ - ১ - - - - ১  

১.১.২ মাতৃসাস্টরর 

উদ্ভাবন 

 সাংখ্যা ৮ 

 

১ ১ 

 

 

১ - - - - 

 

 

- ১ 

১.২.২ স্থাস্টপত 

প্রেশ িনী 

 সাংখ্যা ৫ ২০ ২০ ২০ ১৫ ১০ ৫ - ৩০ ৩০ 

১.২.৩ 

মাঠস্টেবস/চাষীর যাস্টল 

 সাংখ্যা ৩ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.২.৪ আদয়াস্টজত 

সসস্টমনার/ওয়াকিশপ 

 সাংখ্যা ২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২। কৃস্টষ 

উপকরদণর 

সহজলভযতা 

ও সরবরাহ 

বৃস্টদ্ধকরণ 

২৫ ২.১স্টিডার ও মান সর্াস্টষত 

বীজ উৎপােন এবাং 

স্টবতরণ 

২.১.১ উৎপাস্টেত 

স্টিডার  বীজ 

 সমস্টিক 

টন 

 

৮ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

২.১.২ উৎপাস্টেত মান 

সর্াস্টষত বীজ 

 সমস্টিক 

টন 

৭ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

২.১.৩ স্টবতরনকৃত 

স্টিডার  বীজ 

 সমস্টিক 

টন 

৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

২.১.৪ স্টবতরণকৃত 

মান সর্াস্টষত বীজ 

 সমস্টিক 

টন 

৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

৩। কম ি 

ব্যবস্থাপনায় 

সপশাোস্টরদের 

উন্নয়ন 

২০ ৩.১ কার্ িক্রম পস্টরবীক্ষণ 

ও মূল্যায়ন 

কম িকতিাদের মাঠ 

পর্ িাদয়র কার্ িক্রম 

পস্টরেশ িন ও মূল্যায়ন 

 সাংখ্যা ২০ ২০ ২০ ২০ ১৫ ১০ ৫  ৩০ ৩০ 
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হাইস্টিড রাইস স্টবভাদগর                                , ২০২১-২২ 

(সমাট নির-৩০) 
                   মান 

৭০ 

       কম িসম্পােন 

সূচক 

          একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/        ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অসাধারণ অস্টত 

উিম 

উিম চলস্টত 

মান 

চলস্টত 

মাদনর 

স্টনদম্ন 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 

 হাইস্টিড রাইস স্টবভাদগর                                                              )  

                 

                 

           

৩০ ১)        

                   

                  

         

             

    
10 - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫ ০  

২) ই-              

                   

ই-              
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২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২ ৫  

৪)                

                   

               

           

         

         

    

    

4 

- - 

২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২ ৫  

৫)                  

                   

                 

           

         

         

    

    

3 

- - 
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আস্টম, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটর হাইস্টিড রাইস স্টবভাদগর প্রধান, মহাপস্টরচালক, বাাংলাদেশ ধান 

গদবষণা ইনস্টিটিউট এর স্টনকট অঙ্গীকার করস্টছ সর্, এই চুস্টিদত বস্টণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট োকব। 

 

আস্টম, মহাপস্টরচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট সাংস্থা প্রধান স্টহসাদব বাাংলাদেশ ধান গদবষণা 

ইনস্টিটিউট এর হাইস্টিড রাইস স্টবভাদগর প্রধাদনর স্টনকট অঙ্গীকার করস্টছ সর্, এই  চুস্টিদত বস্টণ িত ফলাফল 

অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াস্টগতা প্রোন করব।  

 

 

স্বাক্ষস্টরত: 
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        -১         

ক্রস্টমক নির শব্দসাংদক্ষপ স্টববরণ 

১ এআরস্টড এযাডাপটিভ স্টরসাচ ি স্টডস্টভশন 

২ স্টবআরআরআই/স্টি বাাংলাদেশ রাইস স্টরসাচ ি ইনস্টিটিউট 

৩ স্টবএস্টডস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচার সডদভলপদমন্ট কদপ িাদরশন 

৪ স্টবএআরস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচারাল স্টরসাচ ি কাউস্টন্সল 

৫ স্টবআরদকস্টব বাংলাদেশ রাইস নদলজ ব্যাাংক 

৬ স্টডএই স্টডপাট িদমন্ট  অব এস্টগ্রকালচারাল এক্সদটনশন 

৭ এফএমস্টপএইচটি ফাম ি সমস্টশনাস্টর এন্ড সপাষ্টহারদভি সটকদনাদলাস্টজ 

৮ স্টজস্টকউএন সগ্রইন সকায়াস্টলটি এন্ড স্টনউস্টিশন 

৯ স্টজআরএস সজদনটিক স্টরদসাদস িস এন্ড স্টসড 

১০ আইডস্টবস্নউএম ইস্টরদগশন এন্ড ওয়াটার ম্যাদনজদমন্ট 

১১ আইএস্টপস্টপ ইস্টন্টদগ্রদটড এস্টগ্রকালচারাল প্রডাস্টক্টস্টভটি প্রদজক্ট 

১২ স্টপস্টপআরস্টড পাবস্টলদকশনস এন্ড পাবস্টলক স্টরদলশনস স্টডস্টভশন 

১৩ আরএফএস রাইস ফাস্টম িাং স্টসদিমস 

১৪ এসস্টসএ স্টসড সাটি িস্টফদকশন এদজস্টন্স 

১৫ ডস্টবস্নউএমএম ওয়াকিশপ সমস্টশনাস্টর এন্ড সমদন্টদনন্স 
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        - ২  

                         

ক্রস্টমক 

নির 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুস্টবভাগ, অস্টধশাখা, শাখা  

               

প্রমাণক 

১ 

 

১.১  ববরী পস্টরদবদশ (লবণািা, খরা, 

জলমগ্নতা, তাপসস্টহষ্ণু জাত 

ইতযাস্টে) অস্টভদর্াজন সক্ষমজাত ও 

প্রযুস্টিসহ স্টবস্টভন্ন ফসদলর 

উচ্চফলনশীল জাদতর প্যাদরন্টাল 

লাইন উদ্ভাবন 

১.১.১ স্টপতৃসাস্টরর 

উদ্ভাবন 

 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআরএস, হাইস্টিড রাইস, স্টজস্টকউএন, এআরস্টড, পস্নান্ট 

স্টফস্টজওলস্টজ, পস্নান্ট প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদমালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খামার 

ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃস্টষ অে িনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, আইডস্টবস্নউএম স্টবভাগসহ 

অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ । 

     (হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ) 

কতৃিক স্বাক্ষস্টরত কস্টপ  

১.১.২ মাতৃসাস্টরর 

উদ্ভাবন 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআরএস, হাইস্টিড রাইস, স্টজস্টকউএন, এআরস্টড, পস্নান্ট 

স্টফস্টজওলস্টজ, পস্নান্ট প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদমালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খামার 

ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃস্টষ অে িনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, আইডস্টবস্নউএম স্টবভাগসহ 

অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ। 

     (হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ) 

কতৃিক স্বাক্ষস্টরত কস্টপ  

১.২.২ স্থাস্টপত 

প্রেশ িনী 

 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআরএস, হাইস্টিড রাইস, স্টজস্টকউএন, এআরস্টড, পস্নান্ট 

স্টফস্টজওলস্টজ, পস্নান্ট প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদমালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খামার 

ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃস্টষ অে িনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, আইডস্টবস্নউএম স্টবভাগসহ 

অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ 

     (হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ) 

কতৃিক স্বাক্ষস্টরত কৃষদকর 

নাদমর তাস্টলকা  

১.২.৩ 

মাঠস্টেবস/চাষীর যা

স্টল 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআরএস, হাইস্টিড রাইস, স্টজস্টকউএন, এআরস্টড, পস্নান্ট 

স্টফস্টজওলস্টজ, পস্নান্ট প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদমালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খামার 

ব্যাবস্থাপনা, আরএফএস, কৃস্টষ অে িনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, আইডস্টবস্নউএম স্টবভাগসহ 

অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ 

     (হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ) 

কতৃিক স্বাক্ষস্টরত কৃষদকর 

নাদমর তাস্টলকা  
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ক্রস্টমক 

নির 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুস্টবভাগ, অস্টধশাখা, শাখা  

               

প্রমাণক 

 ১.২.৪ আদয়াস্টজত 

সসস্টমনার/ কম িশালা 

প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ  কতিপক্ষ কতৃিক স্বাক্ষস্টরত 

কস্টপ 

২ ২.১ স্টিডার ও মানদর্াস্টষত বীজ 

উৎপােন এবাং স্টবতরণ 

২.১.১ উৎপাস্টেত 

স্টিডার  বীজ 

স্টজআরএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ      (হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ) 

কতৃিক স্বাক্ষস্টরত কস্টপ  

২.১.২ উৎপাস্টেত 

মান সর্াস্টষত বীজ 

স্টজআরএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ      (হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ) 

কতৃিক স্বাক্ষস্টরত কস্টপ  

২.১.৩ স্টবতরনকৃত 

স্টিডার  বীজ 

স্টজআরএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ      (হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ) 

কতৃিক স্বাক্ষস্টরত কৃষদকর 

নাদমর তাস্টলকা  

২.১.৪ স্টবতরণকৃত 

মান সর্াস্টষত বীজ 

স্টজআরএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ      (হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ) 

কতৃিক স্বাক্ষস্টরত কৃষদকর 

নাদমর তাস্টলকা  

৩ ৩.১ কার্ িক্রম পস্টরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কম িকতিাদের মাঠ 

পর্ িাদয়র কার্ িক্রম 

পস্টরেশ িন ও মূল্যায়ন 

প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টশস্নষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ িালয়সমূহ  Tour Program এবাং Tour 

Report এর মােদম 
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সাংদর্াজনী ৩:  

                                    

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক                                                               

স্টবস্টভন্ন ফসদলর 

উচ্চফলনশীল জাত ও 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

উদ্ভাস্টবত জাত ও  উৎপােন প্রযুস্টি স্টড এই প্রযুস্টি সম্প্রসারণ 

 লবণািতা, খরা এবাং 

জলমগ্নতাসস্টহষ্ণু জাত ও 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

উৎপাস্টেত স্টিডার বীজ স্টড এই জাত অনুদমােন, বীজ প্রতযয়ন 

 কৃষদকর স্টনকট উদ্ভাস্টবত 

জাত এবাং প্রযুস্টির 

সম্প্রসারণ 

উৎপাস্টেত স্টিডার বীজ স্টড এই 
নতুন জাদতর বীজ উপােদন গুরূে প্রোন 
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সাংদর্াজনী ৪: 

                                                                       -         ২০২১-২০২২  

আঞ্চস্টলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র    : হাইস্টিড রাইস স্টবভাগ 
 

             
          

    

 

 

      

    

 

    

                   

       

২০২১-  ২০২২ 

অে ি ব সরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পস্টরবীক্ষণ ২০২১-২০২২      

     

      

    

মন্তব্য 

        / 

     
১  সকা  ট িার  

২  

 সকায়াট িার  
৩  সকায়াট িার  ৪ে ি সকায়াট িার  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ বনস্টতকতা কস্টমটির সভা সভা আদয়াস্টজত ৪ সাংখ্যা                  

              ) 

৪    মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        

১.২ বনস্টতকতা কস্টমটির সভার স্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

               ৬ % সাংস্টিষ্ট কম িকতিা (সকল 

স্টবভাগ/শাখা) 

১০০    মাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন        

১ ৩                    

                     ) 

             

          ২      সফাকাল পদয়ন্ট ৪    মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন 
       

1.4                                         ২                       

              ) 

     -২ 

 ৪৫০  ) 

   মাত্রা -      -১ 

 ২১০  ) 

     -১ 

 ২৪০  ) 

- 
   

অজিন        

১ ৫                       -       ২                         ৪       মাত্রা ৩০-৯-২১ ৩১-১২-২১ ৩১-৩-২২ ৩০-৬-২২   ১        
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                    ) 

                

          

৩০-৯-২১ 

৩১-১২-২১ 

৩১-৩-২২ 

৩০-৬-২২ 

অজিন  

     

      ই    

       

২          

        

        

      )। 

৩        -

        

       

       

           

             

       ) 

      -১) 

অজিন        

১ ৬                       -

         ২০২১-২২           

                              

              ই             

              

                

          

         

১ তাস্টরখ             ১০-০৬-২১  

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

   মাত্রা ১০-৬-২১  

 

১৫-১০-২১ ১৫-১-২২ ১৫-৪-২২ 
   

অজিন 
       

১ ৭                           

                    )              

                                 

                             

     

       

            

৪ তাস্টরখ             ১৫-০৬-২১  

১৫-১০-২১ 

১৫-১-২২ 

১৫-৪-২২ 

   মাত্রা ১৫-৬-২১  

 

১৫-১০-২১ ১৫-১-২২ ১৫-৪-২২ 
   

অজিন 

       

১ ৮                       

                         ই   

     

প্রেি পুরস্কার ১                  ১৫-৬-২২  

৩০-৬-২২ 

   মাত্রা - - - ১৫-৬-২২ 

৩০-৬-২২  
   

অজিন        

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

২ ১ ২০২১-২২              পস্টরকল্পনা 

(প্রকদল্পর অনুদমাস্টেত বাস্টষ িক ক্রয় 

পস্টরকল্পনাসহ) ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয় পস্টরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট প্রকাস্টশত 

২         -               

     )          

ই                 

  ই          )     

                  

৩১-৭-২১ 

        

    ) 

   

১৪-৪-২২ 

         ) 

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

অজিন  
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২ ২                    

       

            ২                

        

PSC-২ 

PIC-৪ 

   মাত্রা PIC-১ PSC-১ 

PIC-১ 

PIC-১ PSC-১ 

PIC-১ 
  

১      

      -২) 

অজিন        

২ ৩                            

 

            

                

২ %           

               

                

১০০    মাত্রা ০৭ ৩০ ৫৫ ১০০    

অজিন 
       

২ ৪                          

                           

ই     )                     

               

                 

২                         ৩০-৬-২২    মাত্রা - - - ৩০-৬-২২    

অজিন 
       

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

৩ ১                              ৪                  ৪    মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        

৩ ২                            

        

        

 

৪                  

          

৪    মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        

৩ ৩                       

                                ) 

               

             ৪                 ৪    মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন 
       

৩ ৪                        ই    

                          

                                 

        

        ৪                  ৪    মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন 

       

৩ ৫                                

                       

                 

     

৪                  ৪    মাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        
 

স্টব:দ্র:- সকান ক্রস্টমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেখ করদত হদব। 
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          ৫: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপস্টরকল্পনা 

 

    কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি   
[১.১.১] ই-ফাইকল ননাট         % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল নসবা 

বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

 ২ ১ ২                       

িথ্য বািায়কন        
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

 ৩ ১ ১                     

                     
 ৫ ৪ ৩ ২ 

 ৩ ১ ২  কর্ যপরিকল্পনাি বাস্তবায়ন 

অগ্রগরি পর্ যাকলাচনা সংক্রান্ত সভা 

আকয়ারিি 

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

 ৩ ১ ৩  কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররিকবদন ঊর্ধ্যিন 

কর্তযপকক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি 

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

০৪  ৪ ১      উদ্ভাবনী ধািণা/ 

নসবা সহরিকিণ/         

                

 ৪ ১ ১      উদ্ভাবনী ধািনা/ নসবা 

সহরিকিণ/                

          

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

কার্ যক্রকর্ি 

নক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

      একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

        

 

 

৫ 

[১.১]                                     

                                     

             

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকিযাি িথ্য হালনাগাদকৃি এবং 

ওকয়বসাইকট আপকলাডকৃি 

               

         , 

                

     

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীক্ষ্ণ ও 

সক্ষ্র্িাবৃরি 

 

২০ 

 ২ ১                    /             

                                    

                                 

 ২ ১ ১                   

              

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 ২ ২         /                               

                                

       

 ২ ২ ১                

         , 

         ,         

       

     
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি পরিবীক্ষ্ণ এবং ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষ্ণ প্ররিকবদন উর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি রনকট নপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররিকবদন 

নপ্ররিি 

                
  

     
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 ২ ৪                               

                                  
 ২ ৪ ১            

                

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

কার্ যক্রকর্ি 

নক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

      

 

একক 

 

কর্ যসম্পাদ

ন সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ 
চলরি 

র্ান 

চলরি র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১]                  পরিবীক্ষ্ণ 

করর্টিি রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রসিান্ত 

বাস্তবারয়ি 
                % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

 ১ ২                           

                     

 ১ ২ ১             

             

           

          

                

            

     

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষ্র্িা অিযন 

ও পরিবীক্ষ্ণ 
১৫ 

[২.১]                         

              

 

[১.১.১]       

        

          , 

         , 

            

      ,           

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  নসবা প্রদান রবষকয় 

নেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকয় অবরহিকিণ 

সভা আকয়ািন 

[১.৩.১]  

             

      

                সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 

 

 



 

21 

 

         ৮:                 ২০২১-২২                             

কার্ যক্রকর্ি 

নক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  চলরি র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ৮ 

[১.১] রনধ যারিি সর্কয়ি র্কে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিি 

সর্কয়ি র্কে িথ্য 

প্রদানকৃি 

কর্ যরদবস ৫   ২০ - - -  

 

[১.২] দারয়ত্বপ্রাপ্ত/ রবকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ যকিযা                     

রনয়রর্িকিণ 

[১.২.১]         

         
কর্ যরদবস ৩   ০ ১ ৩ ৫  

 

সক্ষ্র্িা     
১৭ 

[১.৩]                          

হালনাগাদ ককি                

[১.৩.১]            

িথ্য           

       

িা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 অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুসাকি র্াবিীয় িকথ্যি কযাটাগিী  

ও কযাটালক ত্রিরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.৫.১]  িকথ্যি 

কযাটাগিী  ও কযাটালক 

প্রস্তুিকৃি 

িারিখ ৫   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 
৩১-০১-২০২২  

[১.৬] িথ্য অরধকাি আইন ও রবরধরবধান 

সম্পককয িনসকচিনিা বৃরিকিণ 

[১.৬.১]              

    
সংখ্যা ২   ৩ ২ ১   

[১.৭]                 কর্ যকিযাকদি 

প্ররিক্ষ্ণ আকয়ািন    

[১.৭.১] প্ররিক্ষ্ণ 

আকয়ারিি সংখ্যা  ২   ৩ ২ ১   

 

 


