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র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয়, কুর্র্ল্লা এর কি যসম্পােদনি সাস্টব যক স্টচত্র  

সাম্প্রস্টতক অজযন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা 

 সাম্প্রস্টতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজযনসমূহ 

ধান বাাংলাদেদশি উন্নয়দনি মূল স্টভস্টি। ক্ষটকসই খাদ্য স্টনিাপিা স্টনস্টিতকিদণি জন্য উন্নত ধাদনি জাত ও 

উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাবন কিা বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটি (স্টি) অন্যতি লক্ষয। এ লক্ষয স্টি আঞ্চস্টলক 

কার্ যালয়, কুস্টিল্লা উচ্চ ফলনশীল নতুন ধাদনি জাদতি দ্রুত সম্প্রসািদণি জন্য কৃষক পর্ যাদয় ৮০৩ টি প্রেশ যনী 

কিা হদয়দছ। উস্টদ্ভে প্রজনন, উস্টদ্ভে ক্ষিাগতত্ত্ব, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা, ধান স্টভস্টিক শস্য ব্যবস্থাপনা স্টবষয়ক ২০৫ টি 

পিীক্ষা, জাত শাংকিায়দনি জন্য ১৪৩ টি ক্রস ও ৫৩২৮ টি অগ্রগািী সাস্টি স্টনব যাচন কার্ যক্রি সম্পন্ন কিা হদয়দছ। 

কুস্টিল্লা অঞ্চদলি ধাদনি সবদচদয় ক্ষস্টতকি একটি ক্ষিাগ টাংদিা-এি কািণ ও েিন ব্যবস্থাপনা প্রযুস্টি ক্ষবি কিা 

হদয়দছ। কুস্টিল্লা অঞ্চদলি কৃষদকি চাস্টহো অনুর্ায়ী স্টি উদ্ভাস্টবত জাদতি প্রায় ৬৮.৩৪ ও ৭৯.২৯ ক্ষিস্টিক টন 

র্থাক্রদি স্টিডাি বীজ  ও িানদ াস্টষত বীজ উৎপােন কদি বীজ উৎপােন ক্ষনটওয়যাদকি সাদথ সাংস্টিষ্ট সিকাস্টি, 

ক্ষবসিকাস্টি, এনস্টজও, ব্যস্টি উদদ্যািা প্রস্টতষ্ঠান ও কৃষদকি িদে স্টবতিণ কিা হদয়দছ। প্রযুস্টি হস্তান্তদিি 

উদেদে ১১৬৫ জন কৃষক ও ১৩৬ জন কৃস্টষ কিী, কৃস্টষ কি যকতযাদেি প্রস্টশক্ষণ প্রোন, ৩ টি কি যশালা ও ২ টি 

ক্ষিলা সম্পন্ন কিা হদয়দছ। ধাদনি চাষ, গদবষণাি বাস্টষ যক স্টিদপাট যসহ ব্লাষ্ট ও টাংদিা ক্ষিাগ স্টনয়ন্ত্রদণি প্রায় 

৩০,০০০ কর্প স্টলফদলট স্টবতিণ কিা হদয়দছ। 

 সিস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

বাাংলাদেদশ প্রস্টতবছি ২২ লক্ষ ক্ষলাক বাড়দছ। এ বস্টধ যত জনসাংখ্যাি জন্য প্রস্টতবছি ৩.৩০ লক্ষ ক্ষিস্টিক টন চাল 

অস্টতস্টিি উৎপােন কিদত হদব। অন্যস্টেদক কৃস্টষ জস্টিি পস্টিিাণ, জস্টিি উব যিতা, ভূগভযস্থ পাস্টনসহ প্রাকৃস্টতক 

সম্পে এবাং কৃস্টষ শ্রস্টিক ক্রিান্বদয় হ্রাস পাদে। এ অবস্থায় কি জস্টিদত অস্টধক উৎপােনশীলতা অজযন গদবষণা 

ক্ষক্ষদত্র এক স্টবিাট চযাদলঞ্জ। এছাড়া কুস্টিল্লা অঞ্চদল পস্টিবস্টতযত জলবায়ুি প্রভাদব জলাবদ্ধতা, জলিগ্নতা, 

ক্ষপাকািাকড় ও ক্ষিাগবালাই বৃস্টদ্ধি কািদণ ভস্টবষ্যদত এ অঞ্চদল খাদ্য উৎপােন কদি র্াওয়াি আশঙ্কা ক্ষেখা 

স্টেদয়দছ। এ ক্ষপ্রস্টক্ষদত স্টি’ি গদবষণা কার্ যক্রিদক শস্টিশালীকিদণি িােদি জলবায়ুি চযাদলঞ্জ ক্ষিাকাদবলা এবাং 

ধাদনি অব্যাহত উৎপােন বৃস্টদ্ধি লদক্ষয উচ্চ ফলনশীল, প্রস্টতকূলতা সস্টহষ্ণু, স্বল্প ক্ষিয়াস্টে ও স্বল্প উপকিণ স্টনভযি 

জাত এবাং চাষাবাে প্রযুস্টিি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন একান্ত অপস্টিহার্ য। 

 ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা 

চাদল স্বয়াংসম্পূণ যতা অজযনদক ক্ষটকসই রূপ প্রোদনি লদক্ষয পস্টিবস্টতযত জলবায়ুি প্রভাব ক্ষিাকাদবলা কদি উচ্চ 

ফলনশীল, প্রস্টতকূলতা সস্টহষ্ণু, ক্ষিাগ সহনশীল এবাং চাষাবাে প্রযুস্টিি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কদি স্টি আঞ্চস্টলক 

কার্ যালয়, কুস্টিল্লা স্টি সেি েপ্তদিি সদথ সহদর্াগীতা কদি ধাদনি উৎপােনশীলতা বাড়াদনাি কার্ যক্রি গ্রহন কিা 

হদয়দছ। এছাড়া কুস্টিল্লা অঞ্চদলি সবদচদয় ক্ষস্টতকি ক্ষিাগ টাংদিা ও ব্লাি-এি েিন ব্যবস্থাপনা প্রযুস্টিি উপি 

আিও গদবষণা ও সম্প্রসািদণি কার্ যক্রি হাদত ক্ষনওয়া হদয়দছ।  

 ২০২২-২৩ অথ যবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ 

 আধুস্টনক ও উন্নত জাত উদ্ভাবদনি লদক্ষ স্টিি সেি দপ্তর কর্তযক প্রেি AYT, PYT, RYT, SYT, 

ALART, PVT পিীক্ষা সম্পােন।  

 উস্টদ্ভে প্রজনন, উস্টদ্ভে ক্ষিাগতত্ত্ব, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা স্টবষয়ক প্রায় ৪৩ টি পিীক্ষা, জাত শাংকিায়দনি জন্য ৩৫ 

টি ক্রস ও ৭০০ টি অগ্রগািী সাস্টি স্টনব যাচন কার্ যক্রি সম্পন্ন । 

 কুস্টিল্লা অঞ্চদল ক্ষিাগ টাংদিা-এি কািণ ও েিন ব্যবস্থাপনা গদবষণা ক্ষজািোিকিণ।  

 স্টি উদ্ভাস্টবত উচ্চ ফলনশীল ধাদনি ২০ ক্ষিস্টিক টন স্টিডাি বীজ ও ১০ টন িানদ াস্টষত বীজ উৎপােন কদি 

বীজ উৎপােন ক্ষনটওয়যাদকি সাদথ সাংস্টিষ্ট সিকাস্টি, ক্ষবসিকাস্টি, এনস্টজও, ব্যস্টি উদদ্যািা প্রস্টতষ্ঠান ও 

কৃষদকি িদে স্টবতিণ। 

 প্রযুস্টি হস্তান্তদিি উদেদে ৩২৫ জন কৃষক, কৃস্টষ কিী, কি যকতযাদেি প্রস্টশক্ষণ।  

 িাঠ প্রেশ যনী ১২০ টি, ক্ষসস্টিনাি/কি যশালা/ক্ষিলা ১ টি সম্পন্ন। 

 আধুস্টনক ধাদনি চাষ, ব্লাষ্ট ও টাংদিা ক্ষিাগ স্টনয়ন্ত্রদণি প্রায় ৩০০০০ কর্প স্টবস্টভন্ন পুস্টস্তকা/স্টলফদলট স্টবতিণ।  
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

প্রার্িষ্ঠার্নক দক্ষ্িা বৃর্ি, স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হ সজারদার করা, সুশাসন সংহিকরণ এবং 

সম্পমদর র্থার্থ ব্যবহার র্নর্িিকরমণর র্াধ্যমর্ রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়মনর 

লমক্ষ্য- 

 

প্রধান, স্টি আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, কুস্টিল্লা 

 

এবাং 

 

িহাপিস্টচালক, বাাংলাসদশ ধান গবদষণা ইনিটিস্টউট 

 

এর র্মধ্য ২০২২ সাদলি জুন িাদসি ১৪ িার্রমে এই বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষ্র্রি হল।   

 

এই  চুর্িমি স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ র্নম্নর্লর্েি র্বষয়সমূমহ সম্মি হমলন:  
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সসকশন ১ 

রূপকল্প, অর্িলক্ষ্য, কর্ িসম্পাদমনর সক্ষ্ত্র এবং কার্ িাবর্ল 

১.১ রূপকল্প:  

ক্ষটকসই খাদ্য স্টনিাপিা স্টনস্টিতকিদণ ধাদনি জাত এবাং উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

১.২ অর্িলক্ষ্য: 

ধান গদবষণা ও প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি িােদি ক্ষটকসই খাদ্য স্টনিাপিা অজযদন সহায়তা, ক্রিহ্রাসিান সম্পে 

সাদপক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধামনর প্রযুস্টি উদ্ভাবন, গদবষণায় প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক সক্ষিতা বৃস্টদ্ধ এবাং উন্নয়ন করা। 

১.৩ কর্ িসম্পাদমনর সক্ষ্ত্র: 

   ১.৩.১ প্রর্িষ্ঠামনর কর্ িসম্পাদন সক্ষ্ত্রসমূহ: 

১. ধাদনি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

২. ধাদনি স্টিডাি বীদজি সহজলভযতা ও সিবিাহ বৃস্টদ্ধকিণ 

৩. কর্ ি ব্যবস্থাপনায় সপশাদারীমের উন্নয়ন 

  ১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদমনর সক্ষ্ত্র: 

          ১. সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কার্ যক্রদিি বাস্তবায়ন ক্ষজািোিকিণ 

  ১.৪ কার্ িাবর্ল:  

১. ধাদনি উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুস্টি উদ্ভাবন  

২. আদলাক সাংদবেনশীল, জলিগ্নতাসহনশীল, ক্ষিাগ প্রস্টতদিাধীসহ স্টবস্টভন্ন  াত সস্টহষ্ণু ধাদনি জাত ও 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন  

৩. কৃষদকি স্টনকট উদ্ভাস্টবত ধাদনি জাত ও প্রযুস্টিি সম্প্রসািণ 

৪. কৃস্টষ স্টবষদয় ই-তথ্য ক্ষসবা প্রোন  

৫. উদ্ভাস্টবত ধাদনি জাত ও প্রযুস্টি চাস্টষ পর্ যাদয় ক্ষপৌৌঁছাদনাি জন্য প্রকাশনা সম্পােন 

৬. ধাদনি স্টিডাি ও িানদ াস্টষত বীজ উৎপােন, সাংিক্ষণ ও স্টবতিণ 

৭. আদলাক সাংদবেনশীল, জলিগ্নতাসহনশীল, ক্ষিাগ প্রস্টতদিাধীসহ স্টবস্টভন্ন  াত সস্টহষ্ণু ধাদনি স্টিডাি ও 

িানদ াস্টষত বীজ উৎপােন, সাংিক্ষণ ও স্টবতিণ  

৮. কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত উদ্ভাবন/উন্নয়ন/ব্যবহাি  

৯. মুর্জববষ ি উদর্াপমন র্বমশষ কর্ িসূর্ি সর্র্ন কৃষকমদর র্ামে র্বনামূমে ধামনর বীজ র্বিরণ, প্রদশ িনী 

স্থাপন ও বৃক্ষ্মরাপণসহ অন্যান্য র্বমশষ কার্ িক্রর্ সম্পাদন 

১০.আন্তজযাস্টতক ও ক্ষেশীয় প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদথ গদবষণা সাংদর্াগ স্থাপন  

১১. প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক ব্যবস্থাপনা 
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ক্ষসকশন ২ 

র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয়, কুর্র্ল্লার স্টবস্টভন্ন কার্ যক্রদিি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত 

ফলাফল/প্রভাব 

 

কি যসম্পােন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন 
লক্ষযিাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধ যাস্টিত লক্ষযিাত্রা অজযদনি ক্ষক্ষদত্র 

ক্ষর্ৌথভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/ সাংস্হাসমূদহি নাি 

 

উপািসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১। ধাদনি 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা  

বৃস্টদ্ধ 

১. জাত উদ্ভাবদনি জন্য শাংকিায়ন সাংখ্যা ৪৬ ৫৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫ উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

হাইস্টিড, স্টজস্টকউএন, এআিস্টড, প্লান্ট 

স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, 

এদন্টাদিালস্টজ, কৃস্টষতত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, 

আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, পস্টিসাংখ্যান 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ 

কার্ যালয়  কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ যক 

প্রস্টতদবেন, 

জান যাল ও 

অন্যান্য 

প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন, 

স্টি’ি ক্ষবাড য অব 

ম্যাদনজদিন্ট 

২. অগ্রগািী  সািী স্টনব যাচন সাংখ্যা ২২৩১ ১৯৭২ ৭০০ ৭০০ ৭০০ 

৩. প্রজনন ফলন পিীক্ষা সাংখ্যা ৪৫ ৪৬ ৩০ ৩০ ৩০ 

৪. ক্ষপষ্ট  ব্যবস্থাপনা পিীক্ষা সাংখ্যা ১২ ১৮ ৫ ৫ ৫ 

প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, এদন্টাদিালস্টজ, 

কৃস্টষতত্ত্ব,, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, আিএফএস, 

কৃস্টষ অথ যনীস্টত, আইডস্টব্লউএি স্টবভাগসহ 

অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় 

কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

৫. কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যবস্থাপনা পিীক্ষা সাংখ্যা ৭ ৪ ৩ ৩ ৩ 

কৃস্টষতত্ত্ব, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, এদন্টাদিালস্টজ, 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খািাি ব্যাবস্থাপনা, 

আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, পস্টিসাংখ্যান 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

৬. মৃস্টিকা ব্যবস্থাপনা পিীক্ষা সাংখ্যা ৯ ১৩ ৫ ৫ ৫ 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, 

এদন্টাদিালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, খািাি 

ব্যাবস্থাপনা, আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, 

পস্টিসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএি স্টবভাগসহ 

অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় 

কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

৭. ধান স্টভস্টওক শস্য ব্যবস্থাপনা 

পিীক্ষা 
সাংখ্যা - - - - - 

আিএফএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট 

স্টবভাগ,  আঃ কার্ যালয়  কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ  
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চূড়ান্ত 

ফলাফল/প্রভাব 

 

কি যসম্পােন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন 
লক্ষযিাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধ যাস্টিত লক্ষযিাত্রা অজযদনি ক্ষক্ষদত্র 

ক্ষর্ৌথভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/ সাংস্হাসমূদহি নাি 

 

উপািসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

৮. ধাদনি জাি যপ্লাজি সংগ্রহ কমর 

স্টজআিএস স্টবভাদগ ক্ষপ্রিণ ও 

সাংিক্ষণ    

সাংখ্যা - - ৪ ৪ ৪   

৯. প্রস্টশস্টক্ষত কৃষক সাংখ্যা ৪৯২ ৫৭৩ ৫৪০ ৫৪০ ৫৪০  

প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট 

স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কৃস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

১০. প্রস্টশস্টক্ষত সম্প্রসািণ 

কি যকতযা/কিী 
সাংখ্যা ৩৮ ৮১  ৬০ ৬০ ৬০  

প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খািাি 

ব্যাবস্থাপনা, আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, 

কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএি 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

১১. স্থাস্টপত প্রেশ যনী সাংখ্যা ১৩৮ ৫৮৫  ৪০০ ৪০০ ৪০০  

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস, হাইস্টিড, এআিস্টড, প্লান্ট 

প্যাদথালস্টজ, এদন্টাদিালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খািাি ব্যাবস্থাপনা, 

আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, আইডস্টব্লউএি 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

১২. আদয়াস্টজত 

ক্ষসস্টিনাি/ওয়াকযশপ/দিলা  
সাংখ্যা ২  ১ ১ ১ ১ 

প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট 

স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ  চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

১৩. প্রকাশনাি সাংখ্যা সাংখ্যা ৭ ৪ ১ ২ ২ 

স্টপস্টপআিস্টড স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট 

স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ  চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

১৪. Facebook/Email/ 

Mobile এি িােদি সুস্টবধাদভাগী 

ব্যস্টি 

সাংখ্যা ৭২ ১২১ ৭০ ৭০ ৭০ 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস, হাইস্টিড, এআিস্টড, প্লান্ট 

স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, 

এদন্টাদিালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, 

খািাি ব্যাবস্থাপনা, কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান,  

২। স্টিডাি ও 

িান ক্ষ াস্টষত 
১. উৎপাস্টেত স্টিডাি বীজ টন ২৭.৯  ৪০ ১৫ ২০ ২০ 

স্টজআিএস স্টবভাগ সহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট 

স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ যক 

প্রস্টতদবেন, 



7 

 

চূড়ান্ত 

ফলাফল/প্রভাব 

 

কি যসম্পােন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন 
লক্ষযিাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধ যাস্টিত লক্ষযিাত্রা অজযদনি ক্ষক্ষদত্র 

ক্ষর্ৌথভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/ সাংস্হাসমূদহি নাি 

 

উপািসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

বীজ ধাদনি 

উৎপােন ও 

সিবিাহ বৃস্টদ্ধ 

২. উৎপাস্টেত িান ক্ষ াস্টষত বীজ টন ৪৫.৬৪  ১০.২৫৭  ১০ ১০ ১০ 
আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন, 

ক্ষপ্রস্টিত পত্র 

৩. স্টবতিণকৃত স্টিডাি বীজ টন ২৭.৯  ৪০  ১৫ ১৫ ১৫ 

স্টজআিএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট 

স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ 

চলিান প্রকল্পসমূহ 

৪. স্টবতিণকৃত িান ক্ষ াস্টষত বীজ টন ৩১.৯০ ৩০.৩৮২ ৮ ৮ ৮ 
আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ  চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

৫. প্রস্টতকুলতা সহনশীল জাদতি 

উৎপাস্টেত বীজ  
টন ২.৪  ০.৮৯ ০.৬ ০.৬ ০.৬ 

আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ  চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

৬. প্রস্টতকুলতা সহনশীল জাদতি 

স্টবতিণকৃত বীজ 

টন ০.৫৫ ১.২৫৭ ০.৬ ০.৬ ০.৬ 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

 

৩। জনবদলি 

েক্ষতা বৃস্টদ্ধ  

১. কর্ িকিিামদর গদবষণা কার্ িক্রর্ 

পস্টিেশ যন  সংখ্যা 
-  ৪ ৪ ৪ ৪ 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ যক 

প্রস্টতদবেন, 

প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন, 

ক্ষপ্রস্টিত পত্র 

২. পর্রদশ িনকৃি গদবষণা 

কার্ যক্রদিি উপর প্রদত্ত সুপার্রশ 

বাস্তবায়ন 

% 
-  ১০০ ১০০ ১০০  ১০০  

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

৩. কার্ যালদয়ি প্রকদল্পি আওতায় 

উন্নয়ন কাজ পস্টিেশ যন 

 

সংখ্যা 
-   ৪ ৪ ৪ ৪ 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 



8 

 

চূড়ান্ত 

ফলাফল/প্রভাব 

 

কি যসম্পােন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজযন 
লক্ষযিাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধ যাস্টিত লক্ষযিাত্রা অজযদনি ক্ষক্ষদত্র 

ক্ষর্ৌথভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

িন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/ সাংস্হাসমূদহি নাি 

 

উপািসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

৪. কর্ িকিিামদর পর্রদশ িনকৃি 

প্রকদল্পি কার্ যক্রদিি উপর প্রদত্ত 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

%  
-  ১০০  ১০০ ১০০  ১০০  

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

৫. স্টিডাি ও িানসম্মত বীজ 

উৎপােন কার্ যক্রি পস্টিেশ যন   সংখ্যা 
-  ৪ ৪ ৪   ৪   

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

৬. পর্রদশ িনকৃি বীজ উৎপােন 

কার্ যক্রসর্র উপর প্রদত্ত সুপার্রশ 

বাস্তবায়ন 

%  
- ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

৭. ইন-হাউজ প্রস্টশক্ষন প্রোন  

সংখ্যা 
-  ১৩ ১২ ১২  ১২  

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, 

স্টজআিএস, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, আঃ 

কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 
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সসকশন ৩ 

 কি যসম্পােন পস্টিকল্পনা 

কি যসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষদত্রি 

র্ান 

৭০  

কার্ যক্রি কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিমকর র্ান 

 প্রকৃি অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  

২০২৩-২৪ 

প্রমক্ষ্পণ  

২০২৪-২৫ 
২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসাধারণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি 

র্ামনর 

র্নমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, কুস্টিল্লা-এি কি যসম্পােন ক্ষক্ষত্রসমূহ  

১। ধাদনি 

উৎপােন এবং 

উৎপাদনশীলিা 

বৃস্টদ্ধ  

২৫ [১.১] ধাদনি উচ্চ 

ফলনশীল জাত ও 

প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি 

পিীক্ষা 

ববিী পিস্টবদশ 

(লবণািতা, খিা,  

জলিগ্নতা, তাপ 

সহস্টষ্ণু ইতযাে) 

অস্টভদর্াজন সক্ষি 

জাত ও প্রযুস্টি সহ 

স্টবস্টভন্ন ফসদলি উচ্চ 

ফলনশীল জাত ও 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

১.১.১ জাত উদ্ভাবদনি  

জন্য শাংকিায়ন 
সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২  ৪৬ ৫৫ ৩৫ ৩২ ২৮ ২৫ ২১ ৩৫ ৩৫ 

১.১.২ অগ্রগািী  সািী 

স্টনব যাচন 
সিস্টষ্ট সাংখ্যা ১  ২২৩১  ১৯৭২ ৭০০ ৬৩০ ৫৬০ ৪৯০ ৪২০ ৭০০ ৭০০ 

১.১.৩ প্রজনন ফলন 

পিীক্ষা 
সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ৪৫ ৪৬ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩০ ৩০ 

১.১.৪ ক্ষপষ্ট  

ব্যবস্থাপনা পিীক্ষা 
সিস্টষ্ট সাংখ্যা ৩ ১২ ১৮ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৫ 

১.১.৫ কৃস্টষতত্ত্ব 

ব্যবস্থাপনা পিীক্ষা 
সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২  ৭ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩ 

১.১.৬ মৃর্ত্তকা 

ব্যবস্থাপনা পিীক্ষা 
সিস্টষ্ট সাংখ্যা ৩ ৯ ১৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.২ ধামনর জার্ ি 

প্লাজর্ সংগ্রহ,  সপ্ররণ 

ও সংরক্ষ্ণ   

১.২.১ ৮. ধাদনি 

জাি যপ্লাজি সংগ্রহ ও 

স্টজআিএস স্টবভাদগ 

সপ্রর্রি 

     

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১  - ৪ ৪ 
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কি যসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষদত্রি 

র্ান 

৭০  

কার্ যক্রি কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিমকর র্ান 

 প্রকৃি অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  

২০২৩-২৪ 

প্রমক্ষ্পণ  

২০২৪-২৫ 
২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসাধারণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি 

র্ামনর 

র্নমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

১.৩ কৃষদকি স্টনকট 

উদ্ভাস্টবত জাত এবাং 

প্রযুস্টিি সম্প্রসািণ  

১.৩.১ প্রস্টশস্টক্ষত 

কৃষক 
সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ৪৯২ ৫৭৩  ৫৪০  ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০  ২৭০ ২৭০ 

১.৩.২ প্রস্টশস্টক্ষত 

সম্প্রসািণ 

কি যকতযা/কিী 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ৩৮ ৮১  ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০  ৬০ ৬০  

১.৩.৩ স্থাস্টপত 

প্রেশ যনী 
সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ১৩৮ ৫৮৫ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ৫০  ৪০০ ৪০০  

১.৩.৪ আদয়াস্টজত 

ক্ষসস্টিনাি/ওয়াকযশপ/

ক্ষিলা 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ২  ১ ১  ১ - - - ১ ১ 

১.৩.৫ প্রকাশনাি 

সাংখ্যা 
সিস্টষ্ট সাংখ্যা ১ ৭ ৪ ১ - -  - - ২ ২ 

১.৩ কৃস্টষ স্টবষদয় ই-

তথ্য ক্ষসবা প্রোন 

১.৩.১ Facebook 

/ Email/Mobile 

এি িােদি 

সুস্টবধাদভাগী ব্যস্টি 

সিস্টষ্ট 

 

সাংখ্যা 

 

১  ৭২ ১২১ ৭০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৭০ ৭০ 

২। স্টিডাি ও িান 

ক্ষ াস্টষত বীজ 

ধাদনি উৎপােন 

ও সিবিাহ বৃস্টদ্ধ 

 

২৫ ২.১ স্টিডাি ও 

িানদ াস্টষত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংিক্ষণ এবাং স্টবতিণ 

 

২.১.১ উৎপাস্টেত 

স্টিডাি বীজ 

সিস্টষ্ট টন  
৫  ২৭.৯ ৪০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৭  ২০ ২০  

২.১.২ উৎপাস্টেত িান 

ক্ষ াস্টষত বীজ 

 

সিস্টষ্ট টন ৫ ৪৫.৬৪  ১০.২৫৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

২.১.৩ স্টবতিণকৃত 

স্টিডাি বীজ 
সিস্টষ্ট টন ৫ ২৭.৯ ৪০ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৭  ২০ ২০  
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কি যসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষদত্রি 

র্ান 

৭০  

কার্ যক্রি কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিমকর র্ান 

 প্রকৃি অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  

২০২৩-২৪ 

প্রমক্ষ্পণ  

২০২৪-২৫ 
২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসাধারণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি 

র্ামনর 

র্নমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২.১.৪ স্টবতিণকৃত 

িান ক্ষ াস্টষত বীজ 
সিস্টষ্ট টন ৪ ৩১.৯০ ৩০.৩৮২ ৮ ৭ ৬ ৫ - ৮ ৮ 

২.২ প্রস্টতকুলতা 

সস্টহষ্ণু জাদতি 

িানদ াস্টষত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংিক্ষণ এবাং স্টবতিণ 

২.২.১ প্রস্টতকুলতা 

সহনশীল জাদতি 

উৎপাস্টেত বীজ 

সিস্টষ্ট টন ৩ ২.৪  ০.৮৯ ০.৬ ০.৫ ০.৪ ০.৩ ০.২ ০.৬ ০.৬ 

২.২.২ প্রস্টতকুলতা 

সহনশীল জাদতি 

স্টবতিণকৃত বীজ 

সিস্টষ্ট টন ৩  ০.৫৫ ১.২৫৭ ০.৬ ০.৫ ০.৪ ০.৪ ০.২ ০.৬ ০.৬ 

৩। জনবদলি 

েক্ষতা বৃস্টদ্ধ 

২০  ৩.১ কার্ িক্রর্ 

পর্রবীক্ষ্ণ ও মূোয়ন 

৩.১.১ কর্ িকিিামদর 

গদবষণা কার্ িক্রর্ 

পস্টিেশ যন 

সিস্টষ্ট সংখ্যা ৪   - ৪ ৪  ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

৩.১.২ পর্রদশ িনকৃি 

গদবষণা কার্ যক্রদিি 

উপর প্রদত্ত সুপার্রশ 

বাস্তবায়ন 

গড়  % ২  - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩.১.৩ কার্ যালদয়ি 

প্রকদল্পি আওতায় 

উন্নয়ন কাজ পস্টিেশ যন  

সিস্টষ্ট সংখ্যা ৪ - ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০  ৪  ৪  

৩.১.৪ কর্ িকিিামদর 

পর্রদশ িনকৃি প্রকদল্পি 

কার্ যক্রদিি উপর প্রদত্ত 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

গড়  % ২ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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কি যসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষদত্রি 

র্ান 

৭০  

কার্ যক্রি কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিমকর র্ান 

 প্রকৃি অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  

২০২৩-২৪ 

প্রমক্ষ্পণ  

২০২৪-২৫ 
২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসাধারণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি 

র্ামনর 

র্নমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৩.১.৫ স্টিডাি ও 

িানসম্মত বীজ 

উৎপােন কার্ যক্রি 

পস্টিেশ যন   

সিস্টষ্ট সংখ্যা ২ -  ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০  ৪  ৪  

৩.১.৬ পর্রদশ িনকৃি 

বীজ উৎপােন 

কার্ যক্রসর্র উপর প্রদত্ত 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

গড়  % ২ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৩.১.৭ ইন-হাউজ 

প্রস্টশক্ষন প্রোন 
সিস্টষ্ট সংখ্যা ৪ - ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮  ১২ ১২ 

উপমর্াট ৭০  ৭০  

সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কি যসম্পােদনি ক্ষক্ষত্র  

সুশাসন ও 

সাংস্কািমূলক 

কার্ যক্রদিি 

বাস্তবায়ন 

ক্ষজািোিকিণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি 

কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

১.১ শুদ্ধাচাি 

কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রর্ 

পুর্িভুি  

প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ - ৫০   ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

২) ই-গভন্যযান্স/ 

উদ্ভাবন কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

২.১ ই-গভন্যযান্স/ 

উদ্ভাবন কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রর্ 

পুর্িভুি  

প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ - ৫০    ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

৩) অস্টভদর্াগ 

প্রস্টতকাি 

কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

৩.১ অস্টভদর্াগ 

প্রস্টতকাি 

কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রর্ 

পুর্িভুি  

প্রাপ্ত 

নম্বর 
৪ - ২৫   ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) ক্ষসবা প্রোন ৪.১ ক্ষসবা প্রোন ক্রর্ 

পুর্িভুি  

প্রাপ্ত 

নম্বর 
৩ - ২৫   ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 
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কি যসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র 

ক্ষক্ষদত্রি 

র্ান 

৭০  

কার্ যক্রি কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিমকর র্ান 

 প্রকৃি অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ যায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  

২০২৩-২৪ 

প্রমক্ষ্পণ  

২০২৪-২৫ 
২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসাধারণ অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি 

র্ামনর 

র্নমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

প্রস্টতশ্রুস্টত কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

প্রস্টতশ্রুস্টত 

কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

৫) তথ্য অস্টধকাি 

কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

৫.১ তথ্য অস্টধকাি 

কি যপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রর্ 

পুর্িভুি  

প্রাপ্ত 

নম্বর 
৩ - ২৫    ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

উপমর্াট ৩০   ৩০   

সব িমর্াট ১০০   ১০০   
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আর্র্, প্রধান, স্টি আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, কুস্টিল্লা স্টহদসদব িহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা 

ইনস্টিটিউট এি র্নকট অঙ্গীকার করর্ি সর্ এই চুর্িমি বর্ণ িি ফলাফল অজিমন সমিষ্ট থাকব।  

আর্র্, িহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট স্টহদসদব  প্রধান, স্টি আঞ্চস্টলক 

কার্ যালয় কুস্টিল্লা এর র্নকট অঙ্গীকার করর্ি সর্ এই চুর্িমি বর্ণ িি ফলাফল অজিমন প্রময়াজনীয় 

সহমর্ার্গিা প্রদান করব। 

 

স্বাক্ষ্র্রি: 
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সাংদর্াজনী-১  

শব্দসাংদক্ষপ 

ক্রর্র্ক 

নম্বর 
শব্দসংমক্ষ্প র্ববরণ 

১ এআরর্ি এযািাপটিি র্রসাি ি র্ির্িশন 

২ র্বআরআরআই/র্ি বাংলামদশ রাইস র্রসাি ি ইনর্িটিউট 

৩ র্বএর্ির্স বাংলামদশ এর্গ্রকালিার সিমিলপমর্ন্ট কমপ িামরশন 

৪ র্বএআরর্স বাংলামদশ এর্গ্রকালিারাল র্রসাি ি কাউর্ন্সল 

৫ র্বআরমকর্ব বাংলামদশ রাইস নমলজ ব্যাংক 

৬ র্িএই র্িপাট িমর্ন্ট  অব এর্গ্রকালিারাল এক্সমটনশন 

৭ এফএর্র্পএইিটি ফার্ ি সর্র্শনার্র এন্ড সপাষ্টহারমিি সটকমনামলার্জ 

৮ র্জর্কউএন সগ্রইন সকায়ার্লটি এন্ড র্নউর্িশন 

৯ র্জআরএস সজমনটিক র্রমসামস িস এন্ড র্সি 

১০ আইির্িউএর্ ইর্রমগশন এন্ড ওয়াটার ম্যামনজমর্ন্ট 

১১ আইএর্পর্প ইর্ন্টমগ্রমটি এর্গ্রকালিারাল প্রিার্ির্িটি প্রমজি 

১২ র্পর্পআরর্ি পাবর্লমকশনস এন্ড পাবর্লক র্রমলশনস র্ির্িশন 

১৩ আরএফএস রাইস ফার্র্ িং র্সমির্স 

১৪ এসর্সএ র্সি সাটি যর্ফমকশন এমজর্ন্স 

১৫ ির্িওএর্এর্ ওয়াকিশপ সর্র্শনার্র এন্ড সর্মন্টমনন্স 
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সাংদর্াজনী- ২ 

কি যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রিাণক 

ক্রস্টিক 

নম্বি 
কার্ যক্রি কি যসম্পােন সূচক  বাস্তবায়নকারী অনুর্বিাগ, অর্ধশাো, শাো লক্ষযিাত্রা অজযদনি প্রর্াণক 

১ ১.১ ধাদনি উচ্চ 

ফলনশীল জাত ও 

প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি 

পিীক্ষা 

 

ববিী পস্টিদবশ (খিা,  

জলিগ্নতা, তাপ 

সস্টহষ্ণু ইতযাস্টে) 

অস্টভদর্াজন সক্ষি 

জাত ও প্রযুস্টিসহ 

স্টবস্টভন্ন ফসদলি উচ্চ 

ফলনশীল জাত ও 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

১.১.১ জাত উদ্ভাবনদি জন্য 

শাংকিায়ন 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআিএস, হাইস্টিড, স্টজস্টকউএন, এআিস্টড, প্লান্ট স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট 

প্যাদথালস্টজ, এদন্টাদিালস্টজ, কৃস্টষতত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খািাি ব্যাবস্থাপনা, আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, 

পস্টিসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএি স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

 

সাংগ্রহকৃত কার্ যাবলীি প্রিাণকসমূদহি 

স্টপস্টডএফ/ছস্টব 

২ ১.১.২ অগ্রগািী  সািী স্টনব যাচন 

৩ ১.১.৩ প্রজনন ফলন পিীক্ষা 

৪ ১.১.৪ ক্ষপষ্ট  ব্যবস্থাপনা পিীক্ষা প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, এদন্টাদিালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, আইডস্টব্লউএি 

স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

৫ ১.১.৫ কৃস্টষতত্ত্ব ব্যবস্থাপনা 

পিীক্ষা 

কৃস্টষতত্ত্ব, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, এদন্টাদিালস্টজ, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খািাি ব্যাবস্থাপনা, আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, 

পস্টিসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএি স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

৬ ১.১.৬ মৃস্টিকা ব্যবস্থাপনা পিীক্ষা মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, এদন্টাদিালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, খািাি ব্যাবস্থাপনা, আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, 

পস্টিসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএি স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

৭ ১.১.৭ ধান স্টভস্টওক শস্য 

ব্যবস্থাপনা পিীক্ষা 

আিএফএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ,  আঃ কার্ যালয়  কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ  

৮ ১.২ কৃষদকি স্টনকট 

উদ্ভাস্টবত জাত এবাং 

প্রযুস্টিি সম্প্রসািণ 

১.২.১ প্রস্টশস্টক্ষত ব্যস্টি/কৃষক প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কৃস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ প্রস্টশক্ষদণি স্টবষয়, কৃষদকি নাি, ঠিকানা, তাস্টিখ, 

ক্ষিাবাইল নম্বি ও স্বাক্ষিসহ তাস্টলকা 

৯ ১.২.২ গদবষণা প্রস্টতষ্ঠান কর্তযক 

প্রস্টশস্টক্ষত সম্প্রসািণ কি যকতযা/কিী 

প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খািাি ব্যাবস্থাপনা, আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান, 

আইডস্টব্লউএি স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

প্রস্টশক্ষদণি স্টবষয়,  সম্প্রসািণ কি যকতযা/কিীি 

নাি, ঠিকানা, তাস্টিখ, ক্ষিাবাইল নম্বি ও 

স্বাক্ষিসহ তাস্টলকা 

১০ ১.২.৩ স্থাস্টপত প্রেশ যনী উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআিএস, হাইস্টিড, এআিস্টড, প্লান্ট প্যাদথালস্টজ, এদন্টাদিালস্টজ, 

কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খািাি ব্যাবস্থাপনা, আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, আইডস্টব্লউএি স্টবভাগসহ 

অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ 

কৃষদকি নাি, স্থান, জাদতি নাি, জস্টিি 

পস্টিিাণসহ স্থাস্টপত প্রেশ যনীি তাস্টলকা 
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ক্রস্টিক 

নম্বি 
কার্ যক্রি কি যসম্পােন সূচক  বাস্তবায়নকারী অনুর্বিাগ, অর্ধশাো, শাো লক্ষযিাত্রা অজযদনি প্রর্াণক 

১১ ১.২.৪ আদয়াস্টজত 

ক্ষসস্টিনাি/ওয়াকযশপ 

প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ  চলিান প্রকল্পসমূহ নাি, স্টবষয়, তাস্টিখসহ আদয়াস্টজত 

ক্ষসস্টিনাি/ওয়াকযশদপি তাস্টলকা 

১২ ১.২.৫ কৃস্টষ সম্প্রসািণ 

অস্টধেপ্তদিি স্টনকট হস্তান্তস্টিত 

জাত 

ফস্টলত গদবষণা, প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

সাংগ্রহকৃত কার্ যাবলীি প্রর্াণকসমূমহর 

র্পর্িএফ/ির্ব 

১৩ ১.২.৬ কৃস্টষ সম্প্রসািণ 

অস্টধেপ্তদিি স্টনকট হস্তান্তস্টিত 

প্রযুস্টি 

ফস্টলত গদবষণা, প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

সাংগ্রহকৃত কার্ যাবলীি প্রর্াণকসমূমহর 

র্পর্িএফ/ির্ব 

১৪ ১.২.৭ প্রকাশনাি সাংখ্যা স্টপস্টপআিস্টড স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ  চলিান প্রকল্পসমূহ প্রকাশনাি নাি, প্রকাশকালসহ প্রকাশনাি 

কস্টপ 

১৫ ১.৩ ই-কৃস্টষ স্টবষয়ক 

তথ্য ও ক্ষসবা প্রোন 

১.৩.১ Facebook/Email/ 

Mobile এি িােদি 

সুস্টবধাদভাগী ব্যস্টি 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদয়াদটকদনালস্টজ, স্টজআিএস, হাইস্টিড, স্টজস্টকউএন, এআিস্টড, প্লান্ট স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট 

প্যাদথালস্টজ, এদন্টাদিালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, খািাি ব্যাবস্থাপনা, আিএফএস, কৃস্টষ অথ যনীস্টত, 

কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএি স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান 

প্রকল্পসমূহ 

সাংগ্রহকৃত কার্ যাবলীি প্রর্াণকসমূমহর 

র্পর্িএফ/ির্ব 

১৬ ২.১ স্টিডাি ও 

িানদ াস্টষত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংিক্ষণ এবাং 

স্টবতিণ 

 

২.১.১ উৎপাস্টেত স্টিডাি বীজ 

 

স্টজআিএস স্টবভাগ সহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ স্টবস্টভন্ন জাদতি স্টিডাি বীদজি নাি ও পস্টিিাণসহ 

উৎপােদনি তাস্টলকা 

১৭ ২.১.২ উৎপাস্টেত িানদ াস্টষত 

বীজ 

আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লা  িানদ াস্টষত বীদজি নাি ও পস্টিিাণসহ 

উৎপােদনি তাস্টলকা 

১৮ ২.১.৩ স্টবতিনকৃত স্টিডাি বীজ 

 

স্টজআিএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লাসহ চলিান প্রকল্পসমূহ স্টবস্টভন্ন জাদতি স্টিডাি বীদজি নাি ও পস্টিিাণসহ 

স্টবতিদণি তাস্টলকা 

১৯ ২.১.৪ স্টবতিনকৃত িানদ াস্টষত 

বীজ  

আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লা  স্টবস্টভন্ন জাদতি িানদ াস্টষত বীদজি নাি ও 

পস্টিিাণসহ স্টবতিদণি তাস্টলকা 

২০ ২.২ প্রস্টতকুলতা 

সহনশীল জাদতি 

িানদ াস্টষত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংিক্ষন ও স্টবতিণ  

২.২.১ প্রস্টতকুলতা সহনশীল 

জাদতি উৎপাস্টেত বীজ 
আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লা স্টবস্টভন্ন জাদতি প্রস্টতকূলতা 

সহনশীল জাদতি উৎপাস্টেত 

বীদজি নাি ও পস্টিিাণসহ তাস্টলকা  

২১ ২.২.২ প্রস্টতকুলতা সহনশীল 

জাদতি স্টবতিণকৃত বীজ 
আঃ কার্ যালয় কুস্টিল্লা  স্টবস্টভন্ন জাদতি প্রস্টতকূলতা 

সহনশীল জাদতি 

বীদজি নাি ও পস্টিিাণসহ স্টবতিদণি তাস্টলকা 
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ক্রস্টিক 

নম্বি 
কার্ যক্রি কি যসম্পােন সূচক  বাস্তবায়নকারী অনুর্বিাগ, অর্ধশাো, শাো লক্ষযিাত্রা অজযদনি প্রর্াণক 

২২ ৩.১ কার্ িক্রর্ 

পর্রবীক্ষ্ণ ও 

মূোয়ন 

৩.১.১ কর্ িকিিামদর গদবষণা 

কার্ িক্রর্ পস্টিেশ যন 

আঞ্চর্লক কার্ িালয়, পর্রকল্পনা ও মূোয়ন র্বিাগ, প্রশাসন র্বিাগসহ অন্যান্য সংর্িষ্ট র্বিাগ   কর্ িকিিামদর র্াঠ পর্ িাময় গমবষণা   

কার্ িক্রমর্র স্থান, িার্রেসহ িার্লকা  

২৩ ৩.১.২ পর্রদশ িনকৃি গদবষণা 

কার্ যক্রদিি উপর প্রদত্ত সুপার্রশ 

বাস্তবায়ন 

আঞ্চর্লক কার্ িালয়, সংর্িষ্ট র্বিাগ   সুপার্রশ বাস্তবায়মনর িার্লকা 

২৪ ৩.১.৩ কার্ যালদয়ি প্রকদল্পি 

আওতায় উন্নয়ন কাজ পস্টিেশ যন  

িলর্ান প্রকল্পসমূমহর প্রকল্প/কর্ িসূর্ি পর্রিালকগণ, পর্রকল্পনা ও মূোয়ন র্বিাগ, ইর্ারি ও র্নর্ িাণ 

র্বিাগ, প্রশাসন র্বিাগসহ অন্যান্য সংর্িষ্ট র্বিাগ এবং আঞ্চর্লক কার্ িালয়।  

র্বর্িন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্ িসূর্ি ও রাজস্ব 

বামজটভুি কার্ িক্রর্ র্াঠ পর্ িাময় পর্রদশ িন 

করিঃ সুপার্রশ বাস্তবায়মনর িার্লকা। 

২৫ ৩.১.৪ কর্ িকিিামদর পর্রদশ িনকৃি 

প্রকদল্পি কার্ যক্রদিি উপর প্রদত্ত 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

আঞ্চর্লক কার্ িালয়, সংর্িষ্ট র্বিাগ   সুপার্রশ বাস্তবায়মনর িার্লকা 

২৬ ৩.১.৫ স্টিডাি ও িানসম্মত বীজ 

উৎপােন কার্ যক্রি পস্টিেশ যন   

পর্রিালক (গমবষণা), র্জআরএস র্বিাগ, আঞ্চর্লক কার্ িালয়, পর্রকল্পনা ও মূোয়ন র্বিাগ, সংর্িষ্ট 

র্বিাগ   

স্টিডাি ও িানসম্মত বীজ উৎপােন কার্ যক্রি 

পস্টিেশ যনকরিঃ সুপার্রশ  বাস্তবায়মনর িার্লকা। 

২৭ ৩.১.৬ পর্রদশ িনকৃি বীজ 

উৎপােন কার্ যক্রসর্র উপর প্রদত্ত 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

আঞ্চর্লক কার্ িালয়, র্জআরএস র্বিাগ, সংর্িষ্ট র্বিাগ   সুপার্রশ বাস্তবায়মনর িার্লকা 

২৮  ৩.১.৭ ইন-হাউজ প্রস্টশক্ষন প্রোন আঞ্চর্লক কার্ িালয়, প্রর্শক্ষ্ণ র্বিাগ, পর্রকল্পনা ও মূোয়ন র্বিাগ, প্রশাসন র্বিাগসহ অন্যান্য 

সংর্িষ্ট র্বিাগ   

সনাটিশ/হার্জরা/ির্ব  
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সংমর্াজনী ৩ 

অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কি যসম্পােন সূচকসমূহ 

 কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূিক ক্ষর্সকল অস্টফদসি সাদথ সাংস্টিষ্ট সাংস্টিষ্ট অস্টফদসি সাদথ কার্ যক্রি 

সিন্বদয়ি ক্ষকৌশল 

ধাদনি উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুস্টি 

হস্তান্তি 

উদ্ভাস্টবত জাত ও  প্রযুস্টিি 

কৃষক এি িাদে স্টবস্তাি 

কৃস্টষ সম্প্রসািণ অস্টধেপ্তি র্িঠি, সিা, ই-সর্ইল এবং ই-নর্থ 

ধাদনি স্টিডাি ও িানদ াস্টষত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, সাংিক্ষণ এবাং স্টবতিণ 

উৎপাস্টেত স্টিডাি ও িানদ াস্টষত 

বীজ 

বীজ প্রতযয়ন এদজস্টন্স স্টচঠি, সভা, ই-ক্ষিইল এবাং ই-নস্টথ 

ধাদনি স্টভস্টি ও িানদ াস্টষত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, সাংিক্ষণ এবাং স্টবতিণ 

স্টবতিণকৃত স্টিডাি বীজ  বাাংলাদেশ কৃস্টষ উন্নয়ন কদপ যাদিশন স্টচঠি, সভা, ই-ক্ষিইল এবাং ই-নস্টথ 
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সংমর্াজনী ৪ 

                          
আঞ্চস্টলক/িাঠ পর্ যাদয়ি কার্ যালদয়ি জাতীয় শুদ্ধাচাি ক্ষকৌশল কি য-পস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

           আঞ্চস্টলক/িাঠ পর্ যাদয়ি কার্ যালদয়ি নাি: বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চস্টলক কার্ যালয়, কুস্টিল্লা                                               েপ্তি/সাংস্থাি নাি: বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

কার্ যক্রদিি নাি কি যসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

িান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যস্টি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অথ যবছদিি 

লক্ষযিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পস্টিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  িন্তব্য 

লক্ষযিাত্রা/ 

অজযন 

১ি 

ক্ষকায়াট যাি 

২য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৩য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৪থ য 

ক্ষকায়াট যাি 

ক্ষিাট 

অজযন 

অস্টজযত 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক ব্যবস্থা………………………………..... র্ানঃ ১৫  

 ১.১ ননর্িকিা কর্র্টির সিা 

আময়াজন 

সিা 

আময়ার্জি 

২ সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষযিাত্রা ১ ১ ১ ১     

অজযন      

১.২ ননর্িকিা কর্র্টির সিার 

র্সিান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবার্য়ি 

র্সিান্ত 

৪ % ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

১০০ লক্ষযিাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন - - - -  

১.৩ সুশাসন প্রর্িষ্ঠার র্নর্র্ত্ত 

অংশীজমনর 

(stakeholders) অংশগ্রহমণ  

সিা 

অনুর্ষ্ঠি সিা ৪ সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষযিাত্রা - ১ - ১     

অজযন      

১.৪ শুিািার সংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ 

আময়াজন  

প্রর্শক্ষ্ণ 

আময়ার্জি 

  ২ সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষযিাত্রা - ১  ১ -    

অজযন      

১.৫ কর্ ি-পর্রমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযর্বর্ধ অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা র্ালার্াল র্নষ্পর্ত্তকরণ 

/পর্রষ্কার-পর্রচ্ছন্নিা বৃর্ি, 

র্র্হলামদর জন্য পৃথক ওয়াশরুমর্র 

ব্যবস্থা ইিযার্দ  

উন্নি কর্ ি-

পর্রমবশ 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

িার্রে 

ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষযিাত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পস্টিষ্কাি 

পস্টিেন্নতা 

বৃস্টদ্ধ কার্ যক্রি 

ও টিওএন্ডই 

ভুি 

অমকমজা 

র্ালার্াল 

র্নষ্পর্ত্তকরণ 

অজযন      

২.  ক্রময়র সক্ষ্মত্র শুিািার ........................................................................র্ানঃ ৩ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ি বিমরর ক্রয়-

পর্রকল্পনা  ওময়বসাইমট প্রকাশ 

ক্রয়-পর্রকল্পনা 

ওময়বসাইমট 

প্রকার্শি 

 

৩ িার্রে ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

১ 

৩১-৭-২২  

লক্ষ্যর্াত্রা ১ - - - - -  

অজিন      



 

21 

 

কার্ যক্রদিি নাি কি যসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

িান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যস্টি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অথ যবছদিি 

লক্ষযিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পস্টিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  িন্তব্য 

লক্ষযিাত্রা/ 

অজযন 

১ি 

ক্ষকায়াট যাি 

২য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৩য় 

ক্ষকায়াট যাি 

৪থ য 

ক্ষকায়াট যাি 

ক্ষিাট 

অজযন 

অস্টজযত 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 ৩. শুদ্ধাচাি সাংস্টিষ্ট এবাং দুনীস্টত প্রস্টতদিাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রি…………….. র্ানঃ ৩২    

৩.১ সসবা প্রদামনর সক্ষ্মত্র 

সরর্জিামর প্রমদয় সসবার র্ববরণ ও 

সসবাগ্রহীিার র্িার্ি সংরক্ষ্ণ 

সরর্জিার 

হালনাগাদকৃি 

৮ % ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

৩.২ গণশুনানী অনুস্টষ্ঠত ৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

অজিন      

৩.৩ র্ালার্াল ইনমিন্টর্র ও স্থাবর 

অস্থাবর সম্পর্ত্তর র্হসাব 

ইনদভন্টস্টি 

সম্পােন 

৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১    

অজিন      

৩.৪ সর্ৌসুর্ ওয়ারী বীজ ধান 

উৎপাদন ও র্বিরমণর িার্লকা 

বীজ ধান 

উৎপােন ও  

স্টবতিণ 

৮ পস্টিিাণ ক্ষফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      
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সাংদর্াজনী ৫ 

ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রি 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিমকর 

র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ উত্তর্ িলর্ি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ 

সসবা সহর্জকরণ/ 

স্টডস্টজটাইদজশন/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ যক্রি বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ 

সসবা সহর্জকরণ/ 

স্টডস্টজটাইদজশন/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ যক্রি বাস্তবাস্টয়ত 

তাস্টিখ  ৫ ১৬/৩/২০২৩  ৩০/০৩/২০২৩  ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নর্থর ব্যবহার বৃর্ি   [২.১.১] ই-ফাইমল সনাট 

স্টনস্পস্টিকৃত  
% ১৫ ৮০% ৭০%  ৬০% 

০৩ [৩.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[৩.১.১] িথ্য বািায়মন সকল 

সসবা বক্স হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২  

০৪ [৪.১] ৪থ ি র্শল্প র্বপ্লব িযামলি 

সর্াকামবলায় করণীয় র্বষময় 

অবর্হিকরণ সিা/কর্ িশালা 

আময়াজন 

[৪.১.১] ৪থ ি র্শল্প র্বপ্লব িযামলি 

সর্াকামবলায় করণীয় র্বষময় 

অবর্হিকরণ সিা/কর্ িশালা 

আময়ার্জি 

 ৫  ২ ১ ০  

০৫ [৫.১] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ িপর্রকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কি যপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত প্রস্টশক্ষণ আদয়াস্টজত  
সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ িপর্রকল্পনার 

অধ িবার্ষ িক স্ব-মূোয়ন প্রর্িমবদন 

ঊর্ধ্িিন কর্তিপমক্ষ্র র্নকট সপ্রর্রি 

িার্রে ৫ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩  
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সাংদর্াজনী ৬ 

অস্টভদর্াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কি য-পস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ িক্রমর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

 

 

প্রিাণক 
একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিমকর র্ান 

প্রকৃি 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি 

র্ামনর 

র্নমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্িষ্ঠার্নক 

 

 

১৪  

[১.১] অস্টভদর্াগ স্টনষ্পস্টি কি যকতযা 

(অস্টনক) ও আস্টপল কি যকতযাি 

তথ্য ওদয়বসাইদট বত্রিাস্টসক 

স্টভস্টিদত হালনাগােকিণ  

[১.১.১]  অর্নক ও 

আর্পল কর্ িকিিার 

িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওময়বসাইমট 

আপমলািকৃি 

হালনাগাে 

সম্পদন্নি 

সিকাস্টি পত্র, 

ওদয়বসাইদটি 

স্টলাংক 

সাংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] স্টনস্টে যষ্ট সিদয় অনলাইন/ 

অফলাইদন প্রাপ্ত অস্টভদর্াগ 

স্টনষ্পস্টি  

[২.১.১] অস্টভদর্াগ 

স্টনষ্পস্টিকৃত  

র্নস্পর্ত্তর পত্র  

% ৭ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অর্িমর্াগ স্টনষ্পস্টি সাংক্রান্ত 

িাস্টসক প্রস্টতদবেন উর্ধ্যতন 

কর্তযপক্ষ বিাবি ক্ষপ্রিণ   

[২.১.১] প্রর্িমবদন 

সপ্রর্রি   

প্রর্িমবদন 

% ৩  -  - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষ্র্িা 

অজিন  

 

১১ 

[২.১] কি যকতযা/কি যচািীদেি 

অস্টভদর্াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা 

স্টবষয়ক প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন 

[২.১.১] প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্টজত 

অস্টফস আদেশ, 

আদলাচযসূস্টচ, 

হাস্টজিা 

সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.২] নত্রর্ার্সক র্ির্ত্তমি 

পর্রবীক্ষ্ণ এবং নত্রর্ার্সক 

পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্িমবদন উর্ধ্িিন 

কর্তিপমক্ষ্র র্নকট সপ্ররণ  

[২.২.১] নত্রর্ার্সক 

প্রর্িমবদন সপ্রর্রি 

পস্টিবীক্ষণ 

প্রস্টতদবেন 
সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অস্টভদর্াগ প্রস্টতকাি 

ব্যবস্থাপনা স্টবষদয় 

ক্ষিকদহাল্ডািগদণি সিন্বদয় 

অবস্টহতকিণ সভা  

[২.৩.১] সভা 

অনুস্টষ্ঠত 

সনাটিশ, সভাি 

কার্ যস্টববিণী, 

হার্জরা  
সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজনী ৭ 

 ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত বাস্তবায়ন কি য-পস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

কার্ িক্রমর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

প্রিাণক 

 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিমকর র্ান 

প্রকৃি 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি র্ামনর 

র্নমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রার্িষ্ঠার্নক 

 
১৮  

[১.১] বত্রিাস্টসক স্টভস্টিদত ক্ষসবা 

প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত সাংক্রান্ত 

পর্রবীক্ষ্ণ কর্র্টি পুনগ যঠন   

[১.১.১] কর্র্টি 

পুনগ যঠিত    

কর্র্টির অর্ফস 

আমদশ  সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] বত্রিাস্টসক স্টভস্টিদত ক্ষসবা 

প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত সাংক্রান্ত 

পর্রবীক্ষ্ণ কর্র্টির সভাি র্সিান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.২.১] র্সিান্ত 

বাস্তবার্য়ি এবাং 

প্রস্টতদবেন ক্ষপ্রস্টিত  

বাস্তবার্য়ি 

প্রস্টতদবেন 
%  ৪  - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

র্বষময় নত্রর্ার্সক র্ির্ত্তমি সিা 

আময়াজন  

[১.৩.১] সিা 

আময়ার্জি    

সনাটিশ, হার্জরা, 

ির্ব, সিার 

কার্ যস্টববিণী 

সাংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] বত্রিাস্টসক স্টভস্টিদত ক্ষসবা 

প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত হালনাগােকিণ   

[১.৪.১] 

হালনাগােকৃত 

ওদয়বসাইদট 

হালনাগােকৃত  
সাংখ্যা ৯ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষ্র্িা 

অজিন ও 

পর্রবীক্ষ্ণ 

 

৭ 

[২.১] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

স্টবষয়ক প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন  

[২.১.১] প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্টজত 

প্রস্টশক্ষণ আদেশ, 

আদলাচযসূস্টচ, 

প্রস্টশক্ষণাথীদেি 

হাস্টজিাশীট 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রদান র্বষময় 

সিকমহাল্ডারগমণর সর্ন্বময় 

অবর্হিকরণ সিা আময়াজন 

[২.২.১]   

অবস্টহতকিণ সভা 

আময়ার্জি  

সভাি কার্ যস্টববিণী 

সংখ্যা 
৪  

 
- - ২ ১ -  - - 
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 সাংদর্াজনী ৮ 

 তথ্য অস্টধকাি স্টবষদয় ২০২২-২৩ অথ যবছদিি বাস্টষ যক কি যপস্টিকল্পনা  

কার্ িক্রমর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিমকর র্ান 

প্রকৃি 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অর্ি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ি 

র্ান 

িলর্ি 

র্ামনর 

র্নমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্িষ্ঠার্নক ৬ 

[১.১] িথ্য অর্ধকার আইন অনুর্ায়ী 

র্নধ িার্রি সর্ময়র র্মধ্য িথ্য প্রার্প্তর 

আমবদন র্নস্পর্ত্ত  

[১.১.১] র্নধ িার্রি সর্ময়র 

র্মধ্য িথ্য প্রার্প্তর আমবদন 

র্নস্পর্ত্ত 

%  ৬ - - ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সক্ষ্র্িা বৃর্ি ১৯  

[১.২] স্বপ্রদণাস্টেতভাদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কমর ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগােকৃত িথ্য 

ওদয়বসাইদট প্রকাস্টশত 
িার্রে  ৪ - - 

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
-  - 

[১.৩] বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন প্রকাশ  [১.৩.১] বাস্টষ যক প্রস্টতদবেন 

প্রকাস্টশত  
তাস্টিখ  ৩ - - 

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১- 

২০২২ 
- - 

[১.৪]  িথ্য অর্ধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অনুসামর র্াবিীয় িমথ্যর 

কযাটালক ও ইনমিক্স নির্র/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]  িমথ্যর কযাটালক 

ও ইনমিক্স প্রস্তুিকৃি/  

হালনাগাদকৃি  
িার্রে ৩ - - 

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
-  - 

[১.৫] িথ্য অর্ধকার আইন ও  

র্বর্ধর্বধান সম্পমকি জনসমিিনিা 

বৃর্িকরণ 

[১.৫.১]  প্রচাি কার্ যক্রি 

সম্পন্ন সংখ্যা ৪ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অর্ধকার আইন ২০০৯ ও এর 

র্বর্ধর্বধান, প্রর্বধানর্ালা,  স্বপ্রদণাস্টেত 

িথ্য প্রকাশ র্নমদ ির্শকাসহ সংর্িষ্ট স্টবষদয় 

কর্ িকিিা/কর্ িিারীমদর  প্রর্শক্ষ্ণ 

আময়াজন    

[১.৬.১] প্রর্শক্ষ্ণ 

আময়ার্জি 

সংখ্যা ৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] িথ্য অর্ধকার সংক্রান্ত প্রমিযকটি 

নত্রর্ার্সক অগ্রগর্ি প্রর্িমবদন র্নধ িার্রি 

সর্ময় ওময়বসাইমটর িথ্য অর্ধকার 

সসবাবমক্স প্রকাশ  

[১.৭.১] নত্রর্ার্সক অগ্রগর্ি 

প্রর্িমবদন ওময়বসাইমটর 

িথ্য অর্ধকার সসবাবমক্স 

প্রকার্শি  

সংখ্যা  ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 


