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                                               ব্রি’র হাইব্রিড রাইস ব্রিভাদগর কম িসম্পােদনর সাব্রি িক ব্রচত্র  

                                    (Overview of the performance of Hybrid Rice Division)  

সাম্প্রব্রতক অজিন , চযাদলঞ্জ এিং ভব্রিষ্যৎ পব্ররকল্পনা  

সাম্প্রব্রতক িছরসমূদহর ( ৩ িছর) প্রধান অজিনসমূহঃ 

ধান িাংলাদেদশর উন্নয়দনর মূল ব্রভব্রি। সেকসই খাদ্য ব্রনরাপিা ব্রনব্রিতকরদণর জন্য উন্নত ধাদনর জাত ও উৎপােন প্রযুব্রি 

উদ্ভািদনর মােদম ব্রভব্রিদক শব্রিশালী করা িাংলাদেশ ধান গদিষণা ইনব্রিটিউদের (ব্রি) অন্যতম লক্ষয।  

সুপার হাইব্রিড ধান উৎপােদনর জন্য ব্রি ইদতাপূদি ি সুপার হাইব্রিড ধাদনর ব্রপতৃ সাব্ররর সাদে ব্রি উদ্ভাব্রিত ব্রপতৃ সাব্ররর মদে 

সংকরায়দনর মােদম নতুন ব্ররকব্রিদনন্ট ব্রপতৃ সাব্রর ততব্রর হদয়দছ। এ সর্স্ত নতুন স্টপতৃসাস্টরর সাদে স্টি উদ্ভাস্টবত নতুন 

র্াতৃসাস্টরর হাইস্টিডাইদজশদনর র্াধ্যদর্ নতুন নতুন হাইস্টিড ধান উৎপােদনর কা মক্রর্ িলর্ান আদে। ক্ষ গুদলার গড় ফলন 

ক্ষহক্টর প্রস্টত ১০ টদনর উপর  া সুপার হাইস্টিড ধাদনর সর্প মাদয়র। নব উদ্ভাস্টবত হাইস্টিড ধাদনর সাস্টরগুস্টল র্াস্টিদলাদকশদন 

ফলন পরীোর র্াধ্যদর্ একটি লাইন (হাইস্টিড) স্টনব মািন করা হদয়দে  া ক্ষবাদরা ২০২০-২১ র্ওসুদর্ স্টি হাইস্টিড ধান৮ নাদর্ 

বীজ প্রতযয়ন এদজন্সীদত স্টনবন্ধন করা হদয়দে। জাতটির প্রের্ বেদরর ট্রায়াল ইস্টতর্দধ্য সম্পন্ন হদয়দে এবাং ফলাফল 

সদন্তাষজনক। 

ক্ষবাদরা ২০২১-২২ র্ওসুদর্ টুস্টেপাড়া উপদজলায় ব্লক আকাদর স্টি হাইস্টিড ধান৫ প্রেশ মনীর কা মক্রর্ িলর্ান রদয়দে। 

ক্ষকাটালীপাড়া উপদজলায় কৃষদকর র্াদে সর্লয় িাষাবাদের জন্য ৫০ একর জস্টর্দত স্টি হাইস্টিড ধান৩ এবাং স্টি হাইস্টিড ধান৫, 

মুকসুেপুর উপদজলায় ১৫ একর জস্টর্দত স্টি হাইস্টিড ধান৫ িাষাবাদের জন্য বীজ সহায়তা প্রোন করা হদয়দে। ক্ষবাদরা ২০২১-

২২ র্ওসুদর্ প্রায় ৯৫ একর জায়গায় ব্রিব্রভন্ন ক্ষুদ্র উদদ্যাগতার মােদম ব্রি হাইব্রিড ধান২ , ব্রি হাইব্রিড ধান৩, ব্রি হাইব্রিড 

ধান৪, ব্রি হাইব্রিড ধান৫ ,ব্রি হাইব্রিড ধান৬ এর িীজ উৎপােন উদ্ভাব্রিত হাইব্রিড ধান প্রযুব্রিদক কৃষদকর মাদে ব্রিস্তাদর 

সহায়তা কদরদছ সর্খান সেদক আনুমাব্রনক ১৩০ সমব্রিক েন হাইব্রিড ধান িীজ উৎপন্ন হদয়দছ সর্ো ব্রিব্রভন্ন পব্ররদিশদকর 

মােদম িাংলাদেদশর ব্রিস্তীণ ি অঞ্চদলর কৃষকদের মাদে ছব্রিদয় পিদি র্া স্টি উদ্ভাস্টবত হাইস্টিড ধান প্রযুস্টিদক স্টবস্তাদর ও 

সেদশর খাদ্য ব্রনরাপিা পাশাপাব্রশ কৃষকদের আে ি-সামাব্রজক উন্নয়দন ভূব্রমকা রাখদি। 

 

সমস্যা ও চযদলঞ্জসমূহ  

িাংলাদেদশ প্রব্রত িছর ২২ লক্ষ িব্রধ িত জনসংখ্যার জন্য ৩.৩ লক্ষ সমব্রিকেন চাল অব্রতব্ররি উৎপােন করদত হদি। এছািা 

পব্ররিব্রতিত জলিায়ুর প্রভাদি খরা, লিনািতা, জলািদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা, তাপ, সপাকামাকি ও সরাগিালাই বৃব্রদ্ধর কারদন 

ভব্রিষ্যদত সেদশ খাদ্য উৎপােন কদম র্াওয়ার আশঙ্কা সেখা ব্রেদয়দছ। এ সপ্রব্রক্ষদত ব্রি’র হাইব্রিড ধান গদিষণা কার্ িক্রমদক 

শব্রিশালীকরদণর মােদম জলিায়ুর চযাদলঞ্জ সমাকাদিলা এিং ধাদনর অব্যাহত উৎপােন বৃব্রদ্ধর লদক্ষয উচ ফ নলনশীল, 

প্রব্রতকূলতা সব্রহষ্ণু, স্বল্প সময়াব্রে ও স্বল্প উপকরণ ব্রনভির হাইব্রিড ধাদনর জাত এিং চাষািাে প্রযুব্রির উদ্ভািন ও উন্নয়ন একান্ত 

অপব্ররহার্ ি । 

 

ভব্রিষ্যৎ পব্ররকল্পনা 

চাদল স্বয়ংসম্পূণ িতা অজিনদক সেকসই রূপ প্রোদনর লদক্ষ পব্ররিব্রতিত জলিায়ুর প্রভাি সমাকাদিলা কদর উচ ফ নলনশীল, 

প্রব্রতকূলতা সব্রহষ্ণু, স্বল্প সময়াব্রে ও স্বল্প উপকরণ ব্রনভির হাইব্রিড ধাদনর জাত এিং চাষািাে প্রযুব্রির উদ্ভািন ও উন্নয়ন কদর 

ধাদনর উৎপােনশীলতা িািাদনার কার্ িক্রম অন্তর্ভ িি করা হদয়দছ। তাছািা “অব্রধক নলনশীল হাইব্রিড ধাদনর জাত উদ্ভািন, 

গদিষণা ও আধুব্রনকায়ন” শীষ িক প্রকল্পটিদত সুপার হাইব্রিড ধান ব্রনদয় গদিষণা করার জন্য ব্রিস্তাব্ররত পব্ররকল্পনা আদছ। 

 

২০২২-২৩ অে িিছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

আমন ও সিাদরা মওসুদম কৃষক পর্ িাদয় হাইব্রিড ধাদনর িীজ উৎপােন প্রযুব্রি উদ্ভািন; 

*পাঁচ (৫) টি সম্ভািনাময় ব্রপতৃ ও মাতৃ সাব্রর উদ্ভািন; 

*ব্রি উদ্ভাব্রিত হাইব্রিড ধাদনর ব্রপতৃ ও মাতৃ সাব্ররর ২ সমব্রিক েন কদর ব্রিডার িীজ উৎপােন সনেওয়াদকির সাদে সংব্রিষ্ট 

সরকাব্রর, সিসরকাব্রর, এনব্রজও, ব্যব্রি উদদ্যািা প্রব্রতষ্ঠান ও কৃষদকর মদে ব্রিতরণ 
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প্রস্তািনা 

প্রাব্রতষ্ঠাব্রনক েক্ষতা বৃব্রদ্ধ ,স্বচ্ছতা ও জিািব্রেব্রহ সজারোর করা, সুশাসন সংহতকরণ এিং সম্পদের 

র্োর্ে ব্যিহার ব্রনব্রিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে িাস্তিায়দনর লদক্ষয- 

 

 

িাংলাদেশ ধান গদিষণা ইনব্রিটিউদের হাইব্রিড রাইস ব্রিভাদগর প্রধান 

এিং 

িাংলাদেশ ধান গদিষণা ইনব্রিটিউদের মহাপব্ররচালক এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর ১৪              

      তাব্ররদখ এই িাব্রষ িক কম িসম্পােন চুব্রি স্বাক্ষব্ররত হল। 

 

 

 

  এই  চুব্রিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ ব্রনম্নব্রলব্রখত ব্রিষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 
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সসকশন ১:  

ব্রি’র হাইব্রিড রাইস ব্রিভাগের রূপকল্প, অব্রভলক্ষয, কিমসম্পােদনর সক্ষত্র এিং কার্ িািব্রল 

১.১ রূপকল্প: 

সেকসই ও লাভজনক খাদ্য ব্রনব্রিতকরদণ হাইব্রিড ধাদনর উন্নত জাত এিং উৎপােন প্রযুব্রি উদ্ভািন। 

১.২ অব্রভলক্ষয:  

ধান গদিষণা ও প্রযুব্রি উদ্ভািদনর মােদম সেকসই খাদ্য ব্রনরাপিা অজিদন সহায়তা এিং হাইব্রিড ধান 

গদিষণা ও  উন্নয়ন এিং িীজ উৎপােন প্রযুব্রি দ্রুত ব্রিস্তাদর সহায়তা করা। 

১.৩ কম িসম্পােদনর সক্ষত্র: 

১) নসদলর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃব্রদ্ধ 

২) কৃব্রষ উপকরদণর সহজলভযতা ও সরিরাহ বৃব্রদ্ধকরণ 

৩) কম ি ব্যিস্থাপনায় সপশাোব্ররদের উন্নয়ন 

 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর সক্ষত্র  

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্ িক্রম সজারোরকরণ 

১.৪ কার্ িািব্রল (আইন/ব্রিব্রধ দ্বারা ব্রনধ িাব্ররত কার্ িািব্রল)  

১. সম্ভািনাময় আগাম জাত সমূদহর এন১ (F1) িীজ উৎপােদনর কলাদকৌশল উদ্ভািন। 

২. সম্ভািনাময় হাইব্রিড ধান জাদতর মাতৃ সাব্রর (CMS lines) সমূদহর িীজ িধ িদনর সক্ষদত্র সাব্ররর 

অনুপাত এিং ব্রজিাদরব্রলক এব্রসড (GA3) প্রদয়াদগর মাত্রা ব্রনধ িারণ। 

৩. ব্রপতৃ সাব্রর ও ব্রপতৃ সাব্রর সংকরায়দনর মােদম ব্রপতৃ সাব্ররর সকৌব্রলক তিব্রশদষ্টযর উন্নয়ন সাধন। 

৪. উি িরতা সংরক্ষক সাব্রর (Maintainer or B line)) ও উি িরতা সংরক্ষক সাব্ররর 

সংকরায়দনর মােদম উি িরতা সংরক্ষক সাব্ররর সকৌব্রলক তিব্রশদষ্টযর উন্নয়ন সাধন। 

৫. ব্রি উদ্ভাব্রিত স্থানীয় এিং অগ্রগামী সাব্রর সমূদহর সাইদোপ্লাজব্রমক (Cytoplasmic 

diversity) ব্রিব্রভন্নতা পরীক্ষাকরণ। 

৬. আউে ক্রব্রসং (out crossing) হাদরর উপর ব্রভব্রি কদর উৎকৃষ্ট মাতৃসাব্রর, উি িরতা সংরক্ষক 

সাব্রর ও ব্রপতৃ সাব্রর সমূদহর ফুদলর তিব্রশষ্টযায়ন (Floral biology) পরীক্ষা করা। 

৭. স্থানীয় ও ব্রি উদ্ভাব্রিত অগ্রগামী সাব্রর সমূদহর মদে ব্যাকদেব্ররয়াল ব্লাইে (BLB) প্রব্রতদরাধী সাব্রর 

িাছাইকরণ (Screening)। 

৮. ব্রি উদ্ভাব্রিত অগ্রগামী সাব্রর সমূহ হদত পরীক্ষণ সংকরায়ন (Test crossing) এর মােদম 

উি িরতা সংরক্ষক সাব্রর ও ব্রপতৃ সাব্রর িাছাইকরণ। 

৯. পিাৎ সংকরায়ণ পদ্ধব্রত (Back cross breeding methods) এর মােদম নতুন 

উি িরতা সংরক্ষক সাব্রর সেদক নতুন মাতৃ সাব্ররদত রুপান্তর। 
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১০. কৃব্রত্রম অনুজীি সংক্রমন (Inoculation of pothogens) এর মােদম সরাগ প্রব্রতদরাধী 

ব্রপতৃ-মাতৃ সাব্রর সনািকরন। 

১১. ব্রি উদ্ভাব্রিত ব্রপতৃ-মাতৃ সাব্রর (parental lines) সমূদহর োনার পুব্রষ্ট গুনাগুন ব্রনধ িারণ করা। 

১২. ব্রি অিমুি হাইব্রিড ধাদনর জাত সমূদহর সুব্রস্থব্রত (stability) ব্রনধ িারণ করা। 

১৩. ব্রনউব্রিয়াস িীজ উৎপােন পদ্ধব্রতর মােদম ব্রি অিমুি হাইব্রিড ধাদনর জাত সমূদহর ব্রপতৃ-মাতৃ সাব্রর 

(parental lines) সমূদহর ব্রিশুদ্ধকরণ। 

১৪. সম্ভািনাময় আগাম জাত সমূদহর জীিনকাদলর ব্রিব্রভন্নতা (growth duration) এিং পাতার 

সংখ্যা গণনা পদ্ধব্রতর  (leaf number counting method) মােদম ব্রপতৃ-মাতৃ সাব্ররর 

(parental lines) জীিনকাল ব্রনধ িারণ। 

১৫. ব্রস এম এস সমইনদেন্যান্স এন্ড ইভালুদয়শন (CMS maintenance and 

evaluation nursery) নাস িারীদত হযান্ড ক্রব্রসং (hand crossing) এর মােদম 

মাতৃসাব্ররর সকৌব্রলক ব্রিশুদ্ধতা রক্ষা করা। 

১৬. পরিতী সমৌসুদম ব্যিহাদরর জন্য সম্ভািনাময় মাতৃ সাব্রর এিং হাইব্রিড জাত (hybrid 

combinations) সমূদহর ক্ষুদ্র পব্ররসদর   মাতৃসাব্রর এিং F1 হাইব্রিড ধান িীজ উৎপােন। 

১৭.  প্রচব্রলত এিং মব্রলকুলার পদ্ধব্রতর মােদম ব্রি উদ্ভাব্রিত প্যাদরন্টাল লাইন সমূদহর সকৌব্রলক ব্রিব্রভন্নতা 

ও ব্রিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা। 

১৮. সম্ভািনাময় হাইব্রিড জাত সমূদহর কিাইব্রনং অযাব্রিব্রলটি (combining ability) ব্রনধ িারদণর 

মােদম ব্রপতৃ ও মাতৃ সাব্ররর কিাইব্রনং অযাব্রিব্রলটির ধরণ ব্রনধ িারন করা। 

১৯. ব্রপতৃ ও মাতৃ সাব্ররর হাত সংকরায়ণ (hand crossing) এর মােদম নমুনা পরীক্ষণ হাইব্রিড 

ধান (Experimental hybrid) উৎপােন। 

২০.  প্রােব্রমক নলন পরীক্ষা (PYT), মাব্রিদলাদকশন িায়াল (MLT) এিং অগ্রগামী সাব্ররর 

উপদর্াব্রগতা পরীক্ষা (ALART) এর মােদম সম্ভািনাময় হাইব্রিড জাত সমূহ হদত উপযুি জাত 

িাছাইকরণ। 

২১. ব্যব্রিগত ও কৃষক পর্ িাদয় কার্ িকরী হাইব্রিড ধান (F1) িীজ উৎপােদনর কলাদকৌশল উদ্ভািন ও 

উৎপাব্রেত িীদজর ব্রিপনন ব্যিস্থায় সরকারী ও সিসরকারী প্রব্রতষ্ঠাদনর মদে সর্াগসূত্র ততরী করা।  

২২. কৃষদকর ব্রনকে উদ্ভাব্রিত ধাদনর জাত ও প্রযুব্রির সম্প্রসারণ 

২৩. কৃব্রষ ব্রিষদয় ই-তথ্য সসিা প্রোদন সহায়তা 

২৪. উদ্ভাব্রিত হাইব্রিড ধাদনর জাত ও প্রযুব্রি চাব্রষ পর্ িাদয় সপৌৌঁছাদনার জন্য প্রকাশনা সম্পােন করা। 

২৫. আন্তজিাব্রতক ও সেশীয় প্রব্রতষ্ঠাদনর সাদে গদিষণা সংদর্াগ স্থাপন । 

২৬. তিরী পব্ররদিদশ (লিণািা, খরা, জলমগ্নতা, তাপসব্রহষ্ণু জাত ইতযাব্রে) অব্রভদর্াজন সক্ষমজাত ও 

প্রযুব্রিসহ ব্রিব্রভন্ন নসদলর উচ ফ নলনশীল জাদতর প্যাদরন্টাল লাইন উদ্ভািন। 

২৭.   কৃষদকর ব্রনকে উদ্ভাব্রিত জাত এিং প্রযুব্রির সম্প্রসারণ। 
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ক্ষসকশন ২ 

স্টবস্টভন্ন কা মক্রদর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/ 

প্রভাব 

কর্ মসম্পােন সূিক একক 

 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা   

২০২২-২৩ 

প্রদেপণ 

 

স্টনধ মাস্টরত লেযর্াত্রা অজমদনর 

ক্ষেদত্র ক্ষ ৌেভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/ স্টবভাগ/ সাংস্থার 

সমূদহর নার্ 

উপাত্তসূত্র 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১। ফসদলর 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা 

বৃস্টদ্ধ 

 

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

সহ সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ 

কা মালয় সমূহ, সীড উইাং, 

কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়, স্টবএস্টডস্টস, 

বীজ প্রতযয়ন,  স্টডএই, স্টি 

অনুদর্াস্টেত বীজ 

উৎপােনকারী ক্ষকাম্পানী 

সমূহ ইতযাস্টে। 

 নস্টে 

 ক্ষরস্টজষ্টার খাতা 

 কৃষদকর আদবেন 

ও র্াে প মাদয়র 

িাস্টহোর 

পস্টরদপ্রস্টেদত 

 ধান গদবষণা 

সর্ািার 

 স্টি’র বাস্টষ মক 

প্রস্টতদবেন 

 জান মাল  

 অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

  Mobile 

 e-mail 

 messenger 

১.২  র্াতৃসাস্টরর উদ্ভাবন সাংখ্যা ১ ১ ১ ২ ২ 

২। কৃস্টষ 

উপকরদণর 

সহজলভযতা ও 

সরবরাহ 

বৃস্টদ্ধকরণ 

২.১.১ উৎপাস্টেত স্টিডার  

বীজ 

সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

২.১.২ উৎপাস্টেত র্ান 

ক্ষ াস্টষত বীজ 

সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

২.১.৩ স্টবতরনকৃত স্টিডার  

বীজ সাংখ্যা 

সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

২.১.৪ স্টবতরণকৃত র্ান 

ক্ষ াস্টষত বীজ 

সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 
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সসকশন ৩ কর্ মসম্পােন পস্টরকল্পনা 

কর্ মসম্পােন 

ক্ষেত্র 

ক্ষেদত্রর 

র্ান  

৭০ 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কর্ মসম্পা

েন 

সূিদকর 

র্ান 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/স্টনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদেপণ 

২০২৩-

২৪ 

প্রদেপণ 

২০২৪-২৫ 

 

২০২০-২১ ২০২১

-২২ 

অসাধারণ অস্টত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িস্টলত 

র্ান 

িস্টলত র্াদনর 

স্টনদে 

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 ক্ষকৌশলগত উদেদেসমূহ 

১। ফসদলর 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীল

তা বৃস্টদ্ধ  

 

২৫ 

১.১ ববরী পস্টরদবদশ 

(লবণািতা, খরা, 

জলর্গ্নতা, তাপসস্টহষ্ণু 

জাত ইতযাস্টে) 

অস্টভদ াজন সের্জাত 

ও প্রযুস্টিসহ স্টবস্টভন্ন 

ফসদলর উচ্চফলনশীল 

জাদতর প্যাদরন্টাল 

লাইন উদ্ভাবন 

১.১. ১ স্টপতৃসাস্টরর 

উদ্ভাবন 

 সাংখ্যা ৭ - ১ ১ - - - - - ১ 

১.১.২ র্াতৃসাস্টরর 

উদ্ভাবন 

 সাংখ্যা ৮    ১   ১ - - - - - ১ - 

১.২.২ স্থাস্টপত 

প্রেশ মনী  

 সাংখ্যা ৫ ২০ ২০ ২০ ১৫     ১০ ৫ - ৩০ ৩০ 

১.২.৩ 

র্ােস্টেবস/িাষীর যাস্টল 

 সাংখ্যা ৩ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.২.৪ আদয়াস্টজত 

ক্ষসস্টর্নার/ওয়াকমশপ 

 সাংখ্যা ২ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

২। কৃস্টষ 

উপকরদণর 

সহজলভযতা 

ও সরবরাহ 

বৃস্টদ্ধকরণ 

২৫ ২.১স্টিডার ও র্ান 

ক্ষ াস্টষত বীজ উৎপােন 

এবাং স্টবতরণ 

২.১.১ অনুকূল 

পস্টরদবশ উপদ াগী 

উৎপাস্টেত স্টিডার  

বীজ 

 ক্ষর্স্টট্রক 

টন 

৮ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

২.১.২ স্টবতরনকৃত 

স্টিডার  বীজ  

 ক্ষর্স্টট্রক 

টন 

৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

২.১.৩ অনুকূল 

পস্টরদবশ উপদ াগী 

উৎপাস্টেত র্ান 

ক্ষ াস্টষত বীজ 

 

ক্ষর্স্টট্রক 

টন 

৭ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

২.১.৪ স্টবতরণকৃত 

র্ান ক্ষ াস্টষত বীজ 

 ক্ষর্স্টট্রক 

টন 

৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

৩। কর্ ম 

ব্যবস্থাপনায় 

ক্ষপশাোস্টরদত্বর 

উন্নয়ন  

২০ ৩.১ কা মক্রর্ পস্টরবীেণ 

ও মূল্যায়ন 

কর্ মকতমাদের র্াে 

প মাদয়র কা মক্রর্ 

পস্টরেশ মন ও মূল্যায়ন  

 সাংখ্যা ২০ ২০ ২০ ২০ ১৫ ১০ ৫  ৩০ ৩০ 
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হাইব্রিড রাইস ব্রিভাদগর সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কর্ মসম্পােদনর ক্ষেত্র, ২০২২-২৩  

(দর্াট নম্বর-৩০) 

কর্ মসম্পােন ক্ষেত্র ক্ষেদত্রর মান 

৭০ 

কা মক্রর্ কম িসম্পােন 

সূচক 

গণনা পদ্ধস্টত একক কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসাধারণ অব্রত 

উিম 

উিম চলব্রত 

মান 

চলব্রত 

মাদনর 

ব্রনদম্ন ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 হাইব্রিড রাইস ব্রিভাদগর সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কর্ মসম্পােদনর ক্ষেত্র (র্স্টন্ত্রপস্টরষে স্টবভাগ কতৃমক স্টনধ মাস্টরত)  

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক 

কা মক্রদর্র বাস্তবায়ন 

ক্ষজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার 

কর্ মপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

শুদ্ধািার কর্ মপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রর্পুস্টজজভূত প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ মপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ মপস্টরকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রর্পুস্টজজভূত প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

৩) তথ্য অস্টধকার 

কর্ মপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অস্টধকার 

কর্ মপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রর্পুস্টজজভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

৩ 

- - 

২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অস্টভদ াগ প্রস্টতকার 

কর্ মপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

অস্টভদ াগ প্রস্টতকার 

কর্ মপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রর্পুস্টজজভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

৪ 

- - 

২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কর্ মপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কর্ মপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রর্পুস্টজজভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 

৩ 

- - 

২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 



10 
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সাংদ াজনী-১ শব্দসাংদেপ 

ক্রস্টর্ক নম্বর শব্দসাংদেপ স্টববরণ 

১ এআরস্টড এযাডাপটিভ স্টরসাি ম স্টডস্টভশন 

২ স্টবআরআরআই/স্টি বাাংলাদেশ রাইস স্টরসাি ম ইনস্টিটিউট 

৩ ব্রিএব্রডব্রস বাাংলাদেশ এস্টরকালিার ক্ষডদভলপদর্ন্ট কদপ মাদরশন 

৪ স্টবএআরস্টস বাাংলাদেশ এস্টরকালিারাল স্টরসাি ম কাউস্টন্সল 

৫ স্টবআরদকস্টব বাংলাদেশ রাইস নদলজ ব্যাাংক 

৬ স্টডএই স্টডপাট মদর্ন্ট  অব এস্টরকালিারাল এক্সদটনশন 

৭ এফএর্স্টপএইিটি ফার্ ম ক্ষর্স্টশনাস্টর এন্ড ক্ষপাষ্টহারদভি ক্ষটকদনাদলাস্টজ 

৮ স্টজস্টকউএন ক্ষরইন ক্ষকায়াস্টলটি এন্ড স্টনউস্টট্রশন 

৯ স্টজআরএস ক্ষজদনটিক স্টরদসাদস মস এন্ড স্টসড 

১০ আইডস্টব্লউএর্ ইস্টরদগশন এন্ড ওয়াটার ম্যাদনজদর্ন্ট 

১১ আইএস্টপস্টপ ইস্টন্টদরদটড এস্টরকালিারাল প্রডাস্টক্টস্টভটি প্রদজক্ট 

১২ স্টপস্টপআরস্টড পাবস্টলদকশনস এন্ড পাবস্টলক স্টরদলশনস স্টডস্টভশন 

১৩ আরএফএস রাইস ফাস্টর্ মাং স্টসদির্স 

১৪ এসস্টসএ স্টসড সাটি মস্টফদকশন এদজস্টন্স 

১৫ ডস্টব্লউএর্এর্ ওয়াকমশপ ক্ষর্স্টশনাস্টর এন্ড ক্ষর্দন্টদনন্স 
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সাংদ াজনী- ২: 

কর্ মসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্রস্টর্ক 

নম্বর 
কা মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুস্টবভাগ, অস্টধশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমদনর প্রর্াণক 

১ 

১.১  ববরী পস্টরদবদশ (লবণািা, খরা, 

জলর্গ্নতা, তাপসস্টহষ্ণু জাত ইতযাস্টে) 

অস্টভদ াজন সের্জাত ও প্রযুস্টিসহ 

স্টবস্টভন্ন ফসদলর উচ্চফলনশীল জাদতর 

প্যাদরন্টাল লাইন উদ্ভাবন 

১.১.১ স্টপতৃসাস্টরর 

উদ্ভাবন 

 

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

স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদর্ালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান, খার্ার ব্যাবস্থাপনা, 

আরএফএস, কৃস্টষ অে মনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএর্ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, 

আঃ কা মালয়সমূহ । 

কতৃমপে কতৃমক স্বােস্টরত 

কস্টপ 

 

১.১.২ র্াতৃসাস্টরর 

উদ্ভাবন 

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

স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদর্ালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান, খার্ার ব্যাবস্থাপনা, 

আরএফএস, কৃস্টষ অে মনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএর্ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, 

আঃ কা মালয়সমূহ। 

প্রধান (হাইস্টিড রাইস 

স্টবভাগ) কতৃমক স্বােস্টরত 

কস্টপ  

 

১.২.২ স্থাস্টপত 

প্রেশ মনী 

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

স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদর্ালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান, খার্ার ব্যাবস্থাপনা, 

আরএফএস, কৃস্টষ অে মনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএর্ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, 

আঃ কা মালয়সমূহ 

প্রধান (হাইস্টিড রাইস 

স্টবভাগ) কতৃমক স্বােস্টরত 

কস্টপ  

 

১.২.৩ 

র্ােস্টেবস/িাষীর যাস্টল 

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

স্টফস্টজওলস্টজ, প্লান্ট প্যাদোলস্টজ, এদন্টাদর্ালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান, খার্ার ব্যাবস্থাপনা, 

আরএফএস, কৃস্টষ অে মনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরসাংখ্যান, আইডস্টব্লউএর্ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, 

আঃ কা মালয়সমূহ 

প্রধান (হাইস্টিড রাইস 

স্টবভাগ) কতৃমক স্বােস্টরত 

কৃষদকর নাদর্র তাস্টলকা 

 ১.২.৪ আদয়াস্টজত 

ক্ষসস্টর্নার/ কর্ মশালা 

প্রস্টশেণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কা মালয়সমূহ 

 

প্রধান (হাইস্টিড রাইস 

স্টবভাগ) কতৃমক স্বােস্টরত 

কৃষদকর নাদর্র তাস্টলকা 
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ক্রস্টর্ক 

নম্বর 
কা মক্রর্ কর্ মসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুস্টবভাগ, অস্টধশাখা, শাখা লেযর্াত্রা অজমদনর প্রর্াণক 

২ ২.১ স্টিডার ও র্ানদ াস্টষত বীজ 

উৎপােন এবাং স্টবতরণ 

২.১.১ উৎপাস্টেত 

স্টিডার  বীজ 

স্টজআরএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কা মালয়সমূহ প্রধান (হাইস্টিড রাইস 

স্টবভাগ) কতৃমক স্বােস্টরত 

কস্টপ  

 

 

২.১.২ উৎপাস্টেত 

র্ান ক্ষ াস্টষত বীজ 

স্টজআরএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কা মালয়সমূহ প্রধান (হাইস্টিড রাইস 

স্টবভাগ) কতৃমক স্বােস্টরত 

কস্টপ  

 

২.১.৩ স্টবতরনকৃত 

স্টিডার  বীজ 

স্টজআরএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কা মালয়সমূহ প্রধান (হাইস্টিড রাইস 

স্টবভাগ) কতৃমক স্বােস্টরত 

কৃষদকর নাদর্র তাস্টলকা 

 

২.১.৪ স্টবতরণকৃত 

র্ান ক্ষ াস্টষত বীজ 

স্টজআরএস স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কা মালয়সমূহ প্রধান (হাইস্টিড রাইস 

স্টবভাগ) কতৃমক স্বােস্টরত 

কৃষদকর নাদর্র তাস্টলকা 

৩ ৩.১ কা মক্রর্ পস্টরবীেণ ও মূল্যায়ন কর্ মকতমাদের র্াে 

প মাদয়র কা মক্রর্ 

পস্টরেশ মন ও মূল্যায়ন 

প্রস্টশেণ স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ, আঃ কা মালয়সমূহ Tour program 

এবাং Tour report 

এর র্াধ্যদর্ 
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সংদর্াজনী ৩:  

অন্য অস্টফদসর সদে সাংস্টিষ্ট কর্ মসম্পােন সূিকসমূহ 

 কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক ক্ষ সকল অস্টফদসর সাদে সাংস্টিষ্ট সাংস্টিষ্ট অস্টফদসর সাদে কা মক্রর্ সর্ন্বদয়র ক্ষকৌশল 

স্টবস্টভন্ন ফসদলর উচ্চফলনশীল 

জাত ও প্রযুস্টি উদ্ভাবন 
উদ্ভাস্টবত জাত ও উৎপােন প্রযুস্টি  স্টড এ ই প্রযুস্টির সম্প্রসারণ 

 লবনািতা, খরা এবাং জলর্গ্নতা 

সস্টহষ্ণু জাত ও প্রযুস্টি উদ্ভাবন  
উৎপাস্টেত স্টিডার বীজ 

স্টড এ ই 
জাত অনুদর্ােন, বীজ প্রতযয়ন 

 কৃষদকর স্টনকট উদ্ভাস্টবত জাত ও 

প্রযুস্টির সম্প্রসারণ 

উৎপাস্টেত স্টিডার বীজ স্টড এ ই নতুন জাদতর বীজ উৎপােদন গুরত্ব প্রোন 
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সংদর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চব্রলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র শুদ্ধাচার সকৌশল কম ি-পব্ররকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চব্রলক/মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালয়/ব্রিভাগ/শাখা/প্রকল্প/কম িসূব্রচর নাম:  

 

কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

িাস্তিায়দনর োব্রয়েপ্রাপ্ত 

ব্যব্রি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অে িিছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগব্রত পব্ররিীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম সকায়াে িার ২য় সকায়াে িার ৩য় 

সকায়াে িার 

৪ে ি সকায়াে িার সমাে 

অজিন 

অব্রজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাব্রতষ্ঠাব্রনক ব্যিস্থা………………………………..... 

 ১.১ তনব্রতকতা কব্রমটির সভা 

আদয়াজন 

সভা আদয়াব্রজত ২ সংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষযমাত্রা   ১ ১ ১ ১    

অজিন      

১.২ তনব্রতকতা কব্রমটির সভার 

ব্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিাব্রয়ত ব্রসদ্ধান্ত ৪ % ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্রব্রতষ্ঠার ব্রনব্রমি 

অংশীজদনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহদণ  সভা 

অনুব্রষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযমাত্রা - ১ - ১    

অজিন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রব্রশক্ষণ 

আদয়াজন  

প্রব্রশক্ষণ 

আদয়াব্রজত 

  ২ সংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযমাত্রা 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

 

 

  

 

 অজিন      

১.৫ কম ি-পব্ররদিশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযব্রিব্রধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইর্ভি অদকদজা 

মালামাল ব্রনষ্পব্রিকরণ 

/পব্ররষ্কার-পব্ররচ্ছন্নতা বৃব্রদ্ধ, 

মব্রহলাদের জন্য পৃেক 

ওয়াশরুদমর ব্যিস্থা ইতযাব্রে  

উন্নত কম ি-

পব্ররদিশ 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

তাব্ররখ 

ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষযমাত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পস্টরষ্কার 

পস্টরচ্ছন্নতা 

বৃস্টদ্ধ কা মক্রর্ 

ও 

টিওএন্ডইর্ভি 

অদকদজা 

মালামাল 

ব্রনষ্পব্রিকরণ 

 

অজিন      
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-২- 

২.  ক্রদয়র সক্ষদত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অে ি 

িছদরর ক্রয়-পব্ররকল্পনা  

ওদয়িসাইদে প্রকাশ 

ক্রয়-পব্ররকল্পনা 

ওদয়িসাইদে 

প্রকাব্রশত 

৩ তাব্ররখ ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ১ 

৩১-৭-২২ 

লক্ষযমাত্রা ১ - - -    

 

অজিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংব্রিষ্ট এিং দুনীব্রত প্রব্রতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম…………….. (অগ্রাব্রধকার ব্রভব্রিদত ১  নংসহ নুযনতম ৪ টি কার্ িক্রম) 

৩.১ সসিা প্রোদনর সক্ষদত্র 

সরব্রজিাদর প্রদেয় সসিার 

ব্রিিরণ ও সসিাগ্রহীতার 

মতামত সংরক্ষণ 

সরব্রজিার 

হালনাগােকৃত 

৮ % ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১   প্রর্াণক স্টহসাদব 

ক্ষরস্টজিাদরর 

ফদটাকস্টপ সাংযুি 

করদত হদব 

অজিন      

৩.২ গণশুনানী অনুস্টষ্ঠত ৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযমাত্রা - ১ - ১   শুনানী আদয়াজদনর 

ক্ষনাটিশ, উপস্টস্থস্টত 

ও স্টস্থরস্টিত্র প্রর্াণক 

স্টহসাদব স্টেদত হদব 

অজিন      

৩.৩ মালামাল ইনদভন্টব্রর 

ও স্থাির অস্থাির সম্পব্রির 

ব্রহসাি 

ইনদভন্টস্টর 

সম্পােন 

৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ১ লক্ষযমাত্রা - - - ১   স্থাির অস্থাির 

সম্পব্রির ব্রহসাি 

প্রমাণক ব্রহসাদি 

ব্রেদত হদি 

অজিন      

৩.৪ সমৌসুম ওয়ারী িীজ 

ধান উৎপােন ও ব্রিতরদণর 

তাব্রলকা 

বীজ ধান 

উৎপােন ও  

স্টবতরণ 

৮ পস্টরর্াণ ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ৪ 

 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১   সমৌসুম ওয়ারী 

িীজ ধান 

উৎপােন ও 

ব্রিতরদণর 

তাব্রলকা 

প্রমাণক ব্রহসাদি 

ব্রেদত হদি। 

অজিন      

 

ব্রি:দ্র:- সকান ক্রব্রমদকর কার্ িক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদলেখখ করদত হদি। 
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সাংদ াজনী ৫: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভািন কম িপব্ররকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

ক্রর্  
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ উিম চলব্রত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভািনী ধারণা/ 

সসিা সহব্রজকরণ/ 

স্টডস্টজটাইদজশন বাস্তবায়ন  

[১.১.১] একটি উদ্ভািনী ধারনা/ 

সসিা সহব্রজকরণ/ স্টডস্টজটাইদজশন 

বাস্তবাস্টয়ত  

তাস্টরখ  ১০ ১৬/৩/২০২৩  ৩০/০৩/২০২৩  ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নব্রের ব্যিহার বৃব্রদ্ধ   [২.১.১] ই-নাইদল সনাে 

স্টনস্পস্টত্তকৃত 
% ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য িাতায়ন 

হালনাগােকরণ 

[৩.১.১] তথ্য িাতায়ন 

হালনাগােকৃত 
সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪ে ি ব্রশল্প ব্রিপ্লদির 

চযাদলঞ্জ সমাকাদিলায় করণীয় 

ব্রিষদয় অিব্রহতকরণ সভা/ 

কম িশালা  আদয়াজন 

[৪.১] ৪ে ি ব্রশল্প ব্রিপ্লদির চযাদলঞ্জ 

সমাকাদিলায় করণীয় ব্রিষদয় 

অিব্রহতকরণ সভা/ কম িশালা  

আদয়াব্রজত 

সংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

০৫ 

[৫.১] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভািন 

কম িপব্ররকল্পনা িাস্তিায়ন  

[৫.১.১] কর্ মপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

সাংক্রান্ত প্রস্টশেণ আদয়াস্টজত  
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম িপব্ররকল্পনার 

অধ িিাব্রষ িক স্ব-মূল্যায়ন প্রব্রতদিেন 

ঊর্ধ্িতন কতৃিপদক্ষর ব্রনকে সপ্রব্ররত 

তাব্ররখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২//২০২৩ 
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সাংদ াজনী ৬: ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত বাস্তবায়ন কর্ ম-পস্টরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পা

েন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধার

ণ 

অব্রত 

উিম 
উিম 

চলব্রত 

মান 

চলব্রত 

মাদনর 

ব্রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাব্রতষ্ঠাব্রনক 

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রমাব্রসক ব্রভব্রিদত ক্ষসবা 

প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত সাংক্রান্ত  পব্ররিীক্ষণ 

কব্রমটি পুনগ িঠন 

[১.১.১] ব্রসদ্ধান্ত 

পুনগ িঠিত 

সাংখ্যা 

 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তত্রমাব্রসক ব্রভব্রিদত ক্ষসবা 

প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত সাংক্রান্ত পব্ররিীক্ষণ 

কব্রমটির  সভার ব্রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

[১.৩.১] ব্রসদ্ধান্ত 

িাস্তিাব্রয়ত ও 

প্রব্রতদিেন সপ্রব্ররত 

% ৪ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষদয় 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার সমন্বদয় 

তত্রমাব্রসক ব্রভব্রিদত সভা আদয়াজন 

[১.২.১] সভা 

আদয়াস্টজত 

সাংখ্যা 

 

২ 

 
  ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] বত্রর্াস্টসক স্টভস্টত্তদত ক্ষসবা 

প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত হালনাগােকরণ 

(আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থাসহ)  

[১.৪.১] 

হালনাগােকৃত 

সাংখ্যা 

 

৯ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১- - 

সক্ষমতা 

অজিন  
৭ 

[২.১] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষয়ক  

কম িশালা/প্রস্টশেণ/ক্ষসস্টর্নার 

আদয়াজন  

 

[২.১.১] প্রস্টশেণ/ 

কম িশালা 

আদয়াস্টজত 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সসিা প্রোন ব্রিষদয় 

সিকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় 

অিব্রহতকরণ সভা আদয়াজন 

[২.২..১]  

অবস্টহতকরণ 

সভা অনুস্টষ্ঠত 

সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সাংদ াজনী ৭: অস্টভদ াগ প্রস্টতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কর্ ম-পস্টরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ িক্রদমর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অব্রত 

উিম 
উিম  

চলব্রত 

মান 

চলব্রত 

মাদনর 

ব্রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাব্রতষ্ঠাব্রনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টত্ত কর্ মকতমা (অস্টনক) ও 

আস্টপল কর্ মকতমার তথ্য ওদয়বসাইদট ও 

স্টজআরএস সফটওয়যাদর (প্রদ াজয ক্ষেদত্র) 

বত্রর্াস্টসক স্টভস্টত্তদত হালনাগােকরণ  

[১.১.১]  অব্রনক ও আব্রপল 

কম িকতিার তথ্য হালনাগােকৃত 

এিং ওদয়িসাইদে 

আপদলাডকৃত 

সাংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] স্টনস্টে মষ্ট সর্দয় অনলাইদন/ অফলাইদন 

প্রাপ্ত অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টত্ত 

[১.২..১] অস্টভদ াগ 

স্টনষ্পস্টত্তকৃত 
% 

৭ 

  
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টত্ত সাংক্রান্ত র্াস্টসক 

প্রস্টতদবেন উর্ধ্মতন কতৃমপে বরাবর ক্ষপ্ররণ   
[১.৩.১] প্রব্রতদিেন সপ্রব্ররত % 

৩ 

  
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষমতা 

অজিন 
১১ 

[২.১] কর্ মকতমা/কর্ মিারীদের অস্টভদ াগ 

প্রস্টতকার ব্যবস্থা এবাং স্টজআরএস সফটওয়যার 

স্টবষয়ক প্রস্টশেণ আদয়াজন 

[২.১.১] প্রস্টশেণ আদয়াস্টজত 
সাংখ্যা 

 
৪ - - ২ ১ - - - 

[২.২] তত্রমাব্রসক ব্রভব্রিদত পব্ররিীক্ষণ এিং 

তত্রমাব্রসক পব্ররিীক্ষণ প্রব্রতদিেন উর্ধ্িতন 

কতৃিপদক্ষর ব্রনকে সপ্ররণ 

[২.২.১] তত্রমাব্রসক প্রব্রতদিেন 

সপ্রব্ররত 

  

সাংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অস্টভদ াগ প্রস্টতকার ব্যবস্থাপনা স্টবষদয় 

ক্ষিকদহাল্ডারগদণর সর্ন্বদয় অবস্টহতকরণ সভা 

আদয়াজন  

[২.৩.১] সভা আদয়াস্টজত সাংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সাংদ াজনী ৮: তথ্য অস্টধকার স্টবষদয় ২০২২-২৩ অে মবেদরর বাস্টষ মক কর্ মপস্টরকল্পনা  

কম িসম্পােদনর 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অব্রত উিম উিম  চলব্রত মান 

চলব্রত 

মাদনর 

ব্রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাব্রতষ্ঠাব্রনক ১০ 

[১.১] তথ্য অব্রধকার আইন অনুর্ায়ী  

ব্রনধ িাব্ররত সমদয়র মদে তথ্য প্রাব্রপ্তর আদিেন 

ব্রনষ্পব্রি  

[১.১.১] ব্রনধ িাব্ররত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রাব্রপ্তর আদিেন 

ব্রনষ্পব্রি 

% ০৬ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সক্ষমতা বৃস্টদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বতঃপ্রদণাস্টেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তথ্য 

হালনাগাে কদর ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগােকৃত 

তথ্য ওদয়বসাইদট 

প্রকাস্টশত 

তাব্ররখ 

 
০৪   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

৩০-০৬-

২০২৩ 
    

[১.৩] বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন প্রকাশ  

[১.৩.১] স্টনধ মাস্টরত সর্দয় 

বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন 

প্রকাস্টশত  

তাস্টরখ  ০৩   
১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অব্রধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসাদর র্ািতীয় তদথ্যর কযাোলগ ও 

ইনদডক্স ততব্রর/ হালনাগােকরণ 

[১.৪.১]  তদথ্যর কযাোলগ 

ও ইনদডক্স প্রস্তুতকৃত / 

হালনাগােকৃত 

তাব্ররখ ০৩   
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
-  

[১.৫] তথ্য অব্রধকার আইন ও ব্রিব্রধব্রিধান 

সম্পদকি জনসদচতনতা বৃব্রদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রিার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১   

[১.৬] তথ্য অব্রধকার আইন, ২০০৯ এর ও 

এর ব্রিব্রধমালা, প্রব্রিধানমালা, স্বতঃপ্রদণাব্রেত 

তথ্য প্রকাশ ব্রনদে িব্রশকাসহ সংব্রিষ্ট ব্রিষদয় 

কম িকতিা/কম িচারীদের ] প্রব্রশক্ষণ আদয়াজন 

[১.৬.১] প্রব্রশক্ষণ 

আদয়াব্রজত 
সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১   

[১.৭] তথ্য অব্রধকার সংক্রান্ত  প্রদতযকটি 

তত্রমাব্রসক অগ্রগব্রত প্রব্রতদিেন ব্রনধ িাব্ররত 

সমদয় ওদয়বসাইদটর তথ্য অব্রধকার 

সসিািদক্স প্রকাশ 

[১.৭.১] তত্রমাব্রসক 

অগ্রগব্রত প্রব্রতদিেন 

ওদয়বসাইদটর তথ্য 

অব্রধকার সসিািদক্স 

প্রকাস্টশত 

সংখ্যা  ০২   ৪ ৩ ২ ১  

 


