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েংমর্াজনী ৩: অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কে যেম্পাদন সূচকেমূহ ১৫ 

সাংদ াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচাি ক্ষকৌশল কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৬-১৭ 

সাংদ াজনী ৫: ই-গিন্যযান্স ও উিাবন কে যপভরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৮ 

সাংদ াজনী ৬: অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৯ 

সাংদ াজনী ৭: সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি বাস্তবায়ন কর্ মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  
২০ 

সাংদ াজনী ৮: তথ্য অস্টধকাি স্টবষদয় বাস্টষ িক কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ২১ 

  



3 
 

স্টি’ি উস্টিে প্রজনন স্টবভাদগি কম িসম্পােদনি সাস্টব িক স্টচত্র 

 (Overview Performance of Plant Breeding Division, BRRI) 
 

সাম্প্রস্টতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা  

• সাম্প্রস্টতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজিনসমূহ  

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

উৎপােন প্রযুস্টি উিাবদনি মােদম স্টবগত স্টতন বছদি ক্ষমাট ১০ টি উচ্চ ফলনশীল ধাদনি জাত উিাবন ও ছাড়কিণ 

কিা হদয়দছ। এি মদে  একটি িপ্তাস্টনদ াগ্য  আমন ধাদনি জাত ( স্টি ধান৯০), ১টি গভীি পাস্টনি বন্যা অঞ্চদলি 

জন্য স্টবদশষভাদব উপদ াগী আমন ধাদনি জাত (স্টি ধান৯১), ভািতীয় স্বণ িা ধাদনি পস্টিবদতি চাষাবােদ াগ্য ৩টি 

আমন ধাদনি জাত (স্টি ধান৯৩, স্টি ধান৯৪ ও স্টি ধান৯৫), ২টি লবণািতা সস্টহষ্ণু ক্ষবাদিা ধাদনি জাত (স্টি ধান৯৭, 

স্টি ধান৯৯), ১টি উচ্চ ফলনশীল ক্ষিাপা আউশ (স্টি ধান ৯৮), ২টি স্টজাংক সমৃদ্ধ ক্ষবাদিা জাত (স্টি ধান১০০, স্টি 

ধান১০২) এবাং ১টি ব্যাকদটস্টিয়াজস্টনত পাতাদিাগ প্রস্টতদিাধী ক্ষবাদিা ধাদনি জাত (স্টি ধান১০১) । এসব ধাদনি 

জাত সািাদেদশ বা ক্ষেদশি সুস্টনস্টে িষ্ট অঞ্চদল কৃষক প িাদয় চাষাবাদেি জন্য ছাড়কিণ কিা হদয়দছ।  

• সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

বাাংলাদেদশ প্রস্টতবছি ২২ লক্ষ ক্ষলাক বাড়দছ। এ বস্টধ িত জনসাংখ্যাি জন্য প্রস্টতবছি ৩.৩০ লক্ষ ক্ষমস্টিক টন চাল 

অস্টতস্টিি উৎপােন কিদত হদব। অন্যস্টেদক কৃস্টষ জস্টমি পস্টিমাণ, জস্টমি উব িিতা, ভূগভিস্থ পাস্টনসহ প্রাকৃস্টতক 

সম্পে এবাং কৃস্টষ শ্রস্টমক ক্রমান্বদয় হ্রাস পাদে। এ অবস্থায় কম জস্টমদত অস্টধক উৎপােনশীলতা অজিন গদবষণা 

ক্ষক্ষদত্র এক স্টবিাট চযাদলঞ্জ। এছাড়া পস্টিবস্টতিত জলবায়ুি প্রভাদব খিা, লবণািতা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা, 

তাপ, ক্ষপাকামাকড় ও ক্ষিাগবালাই বৃস্টদ্ধি কািদণ ভস্টবষ্যদত ক্ষেদশ খাদ্য উৎপােন কদম  াওয়াি আশঙ্কা ক্ষেখা 

স্টেদয়দছ। এ ক্ষপ্রস্টক্ষদত স্টি’ি গদবষণা কা িক্রমদক শস্টিশালীকিদণি মােদম জলবায়ুি চযাদলঞ্জ ক্ষমাকাদবলা এবাং 

ধাদনি অব্যাহত উৎপােন বৃস্টদ্ধি লদক্ষয উচ্চ ফলনশীল, প্রস্টতকূলতা সস্টহষ্ণু, স্বল্প ক্ষময়াস্টে ও স্বল্প উপকিণ স্টনভিি 

জাত উিাবন ও উন্নয়ন একান্ত অপস্টিহা ি। 

• ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা 

চাদল স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিনদক ক্ষটকসই রূপ প্রোদনি লদক্ষয পস্টিবস্টতিত জলবায়ুি প্রভাব ক্ষমাকাদবলা কদি উচ্চ 

ফলনশীল, প্রস্টতকূলতা সস্টহষ্ণু, স্বল্প ক্ষময়াস্টে ও স্বল্প উপকিণ স্টনভিি (উপকিণ সাশ্রয়ী) জাত এবাং চাষাবাে প্রযুস্টিি 

উিাবন ও উন্নয়ন কদি ধাদনি উৎপােনশীলতা বাড়াদনাি কা িক্রম ভস্টবষ্যৎ (স্বল্প, মে ও েীর্ ি ক্ষময়াস্টে) 

পস্টিকল্পনায় অন্তভূ িি কিা হদয়দছ |  

 

২০২২-২৩ অর্ িবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

▪ অনুকূল পস্টিদবশ উপদ াগী একটি ও প্রস্টতকূল পস্টিদবশ উপদ াগী একটি ধাদনি জাত উিাবন । 

▪ উচ্চ ফলনশীল জাত স্টহসাদব অবমুস্টিি জন্য অনুকুল ও প্রস্টতকূল পস্টিদবশ উপদ াগী ২টি অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক 

সাস্টিি জাতীয় বীজ ক্ষবাদড িি কাস্টিগিী কস্টমটি কর্তিক মাঠ মূল্যায়ন সম্পােন । 

▪ প্রায় ৫০০ কস্টপ আধুস্টনক ধাদনি চাষ, িাইস জান িাল, স্টলফদলট ও গদবষণাি বাস্টষ িক স্টিদপাট িসহ স্টবস্টভন্ন পুস্টস্তকা 

প্রকাশ ও স্টবতিণ। 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

 

প্রাভিষ্ঠাভনক দক্ষ্িা বৃভি, স্বচ্ছিা ও জবাবভদভহ সজারদার করা, সুশােন েংহিকরণ এবং েম্পমদর র্থার্থ 

ব্যবহার ভনভিিকরমণর োধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়মনর লমক্ষ্য- 

 

 

                  প্রধান, উস্টিে প্রজনন স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

এবাং 

 

কৃস্টষ মন্ত্রণালদয়ি আওতাধীন বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি মহাপস্টিচালক-এি মদে ২০২২ সাদলি 

জুন মাদসি     তাস্টিদখ এই বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টিত হল। 

 

 

 

এই চুস্টিদত স্বাক্ষিকািী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টখত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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ক্ষসকশন ১ 

 

উস্টিে প্রজনন স্টবভাদগি রূপকল্প, অস্টভলক্ষয, কম িসম্পােদনি ক্ষক্ষত্র এবাং কা িাবস্টল 

 

১.১ রূপকল্প: 

 

ক্ষটকসই, স্টনিাপে ও লাভজনক ধান প্রযুস্টি উিাবন  

 

১.২ অস্টভলক্ষয:  

 

স্টি’ি উস্টিে প্রজনন স্টবভাদগি প্রধান অস্টভলক্ষয হদলা ক্রমহ্রাসমান সম্পে সাদপদক্ষ অনুকূল পস্টিদবশ উপদ াগী ও 

জলবায়ুবান্ধব ধান গদবষণা ও প্রযুস্টি (আধুস্টনক ধাদনি জাত) উিাবদনি মােদম ক্ষেদশি খাদ্য স্টনিাপিা স্টনস্টিতকিণ, 

ক্ষুধা ও োস্টিদ্র দূিীকিদণি মােদম ক্ষটকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসস্টডস্টজ) অজিদন উদেখদ াগ্য ভুস্টমকা পালন কিা। এছাড়া 

এ স্টবভাদগি অন্যতম লক্ষয হদলা গদবষণায় প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক সক্ষমতা, েক্ষতা বৃস্টদ্ধ এবাং উন্নয়ন সাধন কিা। 

 

১.৩ কে যেম্পাদমনর সক্ষ্ত্র: 

 

১) ধাদনি উন্নত জাত উিাবন  

২) ক্ষকৌস্টলতাস্টিক ববস্টশদষ্টযি উন্নয়ন  

৩) স্টনউস্টিয়াস বীজ উৎপােন এবাং ক্ষমইনদটইদনন্স স্টিস্টডাং 

 

সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কম িসম্পােদনি ক্ষক্ষত্র 

 

১) সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কিা ক্রমদি বাস্তবায়ন ক্ষজািোিকিণ 

 

১.৪ কা িাবস্টল:  

 

১. অনুকুল পস্টিদবশ উপদ াগী উচ্চফলনশীল, পুস্টষ্ট সমৃদ্ধ, ঔষস্টধ গুণাগুণ সম্পন্ন ও গুণগতমান সম্পন্ন ধাদনি জাত 

উিাবন । 

২. প্রস্টতকূল পস্টিদবশ উপদ াগী বজব র্াত প্রস্টতদিাধী ও অজজব র্াত সহনশীল ধাদনি জাত উিাবন । 

৩. বজব র্াত প্রস্টতদিাধী ও অজজব র্াত সহনশীল ক্ষকৌস্টলতাস্টিক ববস্টশদষ্টযি উন্নয়ন । 

৪. স্টি উিাস্টবত সকল জাদতি স্টনউস্টিয়াস বীজ উৎপােন ও িক্ষণাদবক্ষণ এবাং সীস্টমত আকাদি নতুন জাদতি মান 

সম্পন্ন বীজ উৎপােন ও স্টবতিণ। 

৫. উিাস্টবত ধাদনি জাত কৃষক ও সম্প্রসািণ কমী প িাদয় ক্ষপৌৌঁছাদনাি জন্য স্টবস্টভন্ন স্টলফদলট, পুস্টস্তকা প্রকাশ ও 

প্রস্টশক্ষণ প্রোন। 

৬. আন্তজিাস্টতক ও ক্ষেশীয় প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদর্ গদবষণা সাংদ াগ স্থাপন ও তথ্য স্টবস্টনময়। 

৭. সাংস্টিষ্ট স্টবষদ  উন্নত কলাদকৌশল, প্রযুস্টি ও জ্ঞান সম্প্রসািণ এবাং েক্ষতা বৃস্টদ্ধি লদক্ষয স্নাতদকািি 

স্টশক্ষার্ীদেি গদবষণা পস্টিচালনা ও তত্বাবধাদন সহদ াস্টগতা কিা। 

৮. কৃস্টষ স্টবষদয় ই-তথ্য ক্ষসবা প্রোন । 

৯. োপ্তস্টিক কা িক্রম পস্টিচালনায় ই-নস্টর্ি ব্যবহাি স্টনস্টিতকিণ। 

১০. ধাদনি জাত সাংক্রান্ত অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি এবাং ক্ষসবা প্রোন স্টনস্টিতকিণ। 
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সেকশন-২ 

উস্টিে প্রজনন স্টবভাদগি স্টবস্টভন্ন কা িক্রদমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ   স্টনধ িাস্টিত লক্ষযমাত্রা অজিদনি 

ক্ষক্ষদত্র ক্ষ ৌর্ভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/ সাংস্হাসমূদহি 

নাম 

উপািসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ধাদনি জাত উিাবন উিাস্টবত ধাদনি জাত সাংখ্যা ৩ ২ ২ ২ ২ স্টডএই, এসস্টসএ, স্টবএআিস্টস, 

স্টবএস্টডস্টস, স্টবনা, এআইএস ও 

সাংস্টিষ্ট স্টবশ্বস্টবদ্যালয়সমূহ 

স্টি’ি মাস্টসক, বত্রমাস্টসক, অধ িবাস্টষ িক 

এবাং বস্টষ িক প্রস্টতদবেন, িাইস 

জান িাল ও ধান গদবষণা সমাচাি 
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ক্ষসকশন ৩ 

কম িসম্পােন পস্টিকল্পনা 

কম িসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র সমূহ 

ক্ষক্ষদত্রি 

মান 

কা িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩  প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

 প্রদক্ষপণ  

২০২৪-২৫ 

 

২০২০-২১

  

২০২১-২২* অসাধািণ অস্টত 

উিম 

উিম চস্টলত 

মান 

চস্টলত  

মাদনি স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 উস্টিে প্রজনন স্টবভাগ এি কম িসম্পােন ক্ষক্ষত্র সমূহ 

১। ধাদনি 

উন্নত জাত 

উিাবন 

25 

১.১ অনুকুল 

পস্টিদবশ উপদ াগী 

উচ্চফলনশীল, পুস্টষ্ট 

সমৃদ্ধ, ঔষভি 

গুণাগুণ েম্পন্ন ও 

গুণগিোন েম্পন্ন 

ধাদনি জাত 

উিাবন 

১.১.১ উিাস্টবত জাত সমস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ২ ১ ১ - - - - ২ ২ 

১.১.২ প্রস্তাস্টবত জাদতি 

অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

মাঠ মূল্যায়ন (PVT) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

২ ২ ২ ২ ১ - - - --  

১.১.৩ প্রস্তাস্টবত জাদতি 

অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

মাঠ মূল্যায়দন (PVT) 

ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ১ ২ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

১.১.৪ অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক 

সাস্টিি অস্টভদ াজন 

সক্ষমতা  াচাই 

(ALART) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

১ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.১.৫ অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক 

সাস্টিি অস্টভদ াজন 

সক্ষমতা  াচাদয় 

(ALART) ব্যবহৃত 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ৮ ১০ ১৫ ১৩ ১১ ৯ ৭ ১৫ ১৫ 

১.১.৬ আঞ্চস্টলক ফলন 

পিীক্ষা (RYT) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 
১ ৮ ৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৬ ৬ 

১.১.৭ আঞ্চস্টলক ফলন 

পিীক্ষায় (RYT) 

ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ৪০ ২৫ ৩০ ২৭ ২৪ ১৮ ১৬ ৩০ ৩০ 

১.১.৮ অগ্রগামী ফলন 

পিীক্ষা (AYT) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 
১ ১১ ১৫ ২০ ১৮ ১৪ ১২ ১০ ২০ ২০ 
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কম িসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র সমূহ 

ক্ষক্ষদত্রি 

মান 

কা িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩  প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

 প্রদক্ষপণ  

২০২৪-২৫ 

 

২০২০-২১

  

২০২১-২২* অসাধািণ অস্টত 

উিম 

উিম চস্টলত 

মান 

চস্টলত  

মাদনি স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.১.৯.অগ্রগামী  ফলন 

পিীক্ষায়(AYT)  ব্যবহৃত 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ২০০ ২৫০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩২০ 

১.১.১০.পিীক্ষণীয় ফলন 

পিীক্ষা (OYT) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 
০.৫ ১২ ১২ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৯ ১২ ১৪ 

১.১.১১ পিীক্ষণীয় ফলন 

পিীক্ষায় (OYT) 

ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ১০০০ ১৫০০ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৬০০ ৩৫০০ ৩৫০০ 

১.১.১২ লাইন প িাদয় 

পিীক্ষা      Line 

Stage Test 

(LST) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

 

০.৫ 
৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৬ 

১.১.১৩ লাইন প িাদয় 

ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

সাংখ্যা  (LST entry 

no) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

১ ২৬,৫০০ ৩০,০০০ ২০,০০০ ১৮,০০০ ১৬,০০০ ১৪,০০০ ১২,০০০ ২০০০০ ২০০০০ 

১.১.১৪  ক্ষসস্টগ্রদগটিাং 

ক্ষপ্রাদজস্টনি সাংখ্যা (No 

of Segregating 

progeny) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

১ ১,৫০,০০০ ১,৫০,০০০ ২,০০০০০ 
১৮০০০

০ 

১৬০০০

০ 

১৪০০০

০ 
১২০০০০ ২০০০০০ ২২০০০০ 

১.১.১৫ সাংকিায়ণ 

(Hybridization) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 
০.৫ ১৪৫ ২০০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩২০ 

১.২ প্রস্টতকূল 

পস্টিদবশ উপদ াগী 

বজব র্াত 

প্রস্টতদিাধী ও 

অজজব র্াত 

সহনশীল ধাদনি  

জাত উিাবন 

১.২.১ উিাস্টবত জাত সমস্টষ্ট সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.২.২ প্রস্তাস্টবত জাদতি 

অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

মাঠ মূল্যায়ন (PVT) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

১ ১ ১ ২ ১ - - - ১ ১ 

১.২.৩ প্রস্তাস্টবত জাদতি 

অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

মাঠ মূল্যায়দন (PVT) 

ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ২ ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 



9 
 

কম িসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র সমূহ 

ক্ষক্ষদত্রি 

মান 

কা িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩  প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

 প্রদক্ষপণ  

২০২৪-২৫ 

 

২০২০-২১

  

২০২১-২২* অসাধািণ অস্টত 

উিম 

উিম চস্টলত 

মান 

চস্টলত  

মাদনি স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ১.২.৪ অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক 

সাস্টিি অস্টভদ াজন 

সক্ষমতা  াচাই 

(ALART) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

১ ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৬ 

১.২.৫ অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক 

সাস্টিি অস্টভদ াজন 

সক্ষমতা  াচাদয় 

(ALART) ব্যবহৃত 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ৬ ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১২ 

১.২.৬ অাংশগ্রহণ মূলক 

জাত স্টনব িাচন 

(PVS ) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

১ ৩ ২ ১ - - - - ১ ২ 

১.২.৭ অাংশগ্রহণ মূলক 

জাত স্টনব িাচদন ব্যবহৃত 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি সাংখ্যা 

(PVS entry no) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.২.৮ আঞ্চস্টলক ফলন 

পিীক্ষা  (RYT) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 
১ ৮ ৮ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০ 

১.২.৯ আঞ্চস্টলক ফলন 

পিীক্ষায় (RYT) ব্যবহৃত 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ৭০ ৫০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬৫ 

১.২.১০ অগ্রগামী ফলন 

পিীক্ষা (AYT) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 
১ ১৫ ১০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২২ 

১.২.১১ অগ্রগামী ফলন 

পিীক্ষায়(AYT)  ব্যবহৃত 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ৩৮০ ৪০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫৫০ 

১.২.১২ পিীক্ষণীয় ফলন 

পিীক্ষা (OYT) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 
০.৫ ১৬ ৩০ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১২ 

১.২.১৩ পিীক্ষণীয় ফলন 

পিীক্ষায় (OYT) 

ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ৩,০১৭ ৩০০০ ৩৫০০ ৩১৫০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ ৩৫০০ ৩৭০০ 
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কম িসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র সমূহ 

ক্ষক্ষদত্রি 

মান 

কা িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩  প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

 প্রদক্ষপণ  

২০২৪-২৫ 

 

২০২০-২১

  

২০২১-২২* অসাধািণ অস্টত 

উিম 

উিম চস্টলত 

মান 

চস্টলত  

মাদনি স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.২.১৪ লাইন প িাদয় 

পিীক্ষা Line Stage 

Test (LST) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ৯ ৯ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৮ ৭ 

১.২.১৫ লাইন প িাদয় 

ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি 

সাংখ্যা  (LST entry 

no) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ৪০,০০০ ৩০,০০০ ৩০.০০০ ২৭,০০০ ২৪,০০০ ২১,০০০ ১৮,০০০ ৩০,০০০ ৩২,০০০ 

১.২.১৬ ক্ষসস্টগ্রদগটিাং 

ক্ষপ্রাদজস্টনি সাংখ্যা (No 

of Segregating 

progeny) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

০.৫ ১,৩০০০০ ১,২০,০০০ ১,৪০,.০০০ 
১,০৮০০

০ 
৯৬০০০ ৮৪০০০ ৭২০০০ ১,২৫,০০০ ১,৩০,০০০ 

১.২.১৭ সাংকিায়ণ 

(Hybridization) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 
১ ১৫০ ১৫০ ২০০ ১৩৫ ১২০ ১০৫ ৯০ ১৫০ ১৫০ 

২. 

ক্ষকৌস্টলতাস্টিক 

ববস্টশদষ্টযি 

উন্নয়ন 

25 ২.১Gene/QT

L সনািকিণ 

/ম্যাস্টপাং/ 

Validation 

২.১.১ সনািকৃত 

Gene/QTL-এি 

সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

১০ - ৫ ১০ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৪ 

২.২ QTL 

deployment 

২.২.১ সনািকৃত 

Gene/QTL-যুি 

সাস্টিি সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

৫ - ১০০    ২০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ৯৫ 

২.৩ Line 

augmentatio

n 

২.৩.১ Augmented 

সাস্টিি সাংখ্যা  

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

১০ - ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৭ 

৩.স্টনউস্টিয়াস 

বীজ উৎপােন 

এবাং 

ক্ষমইনদটইদনন্স 

স্টিস্টডাং 

২০ 

৩.১ স্টি উিাস্টবত 

সকল জাদতি 

স্টনউস্টিয়াস বীজ 

উৎপােন ও 

িক্ষণাদবক্ষণ এবাং 

সীস্টমত আকাদি 

৩.১.১ স্টনউস্টিয়াস বীজ 

উৎপােদনি আওতায় 

জাদতি সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

৮ - ৯৯ ১০১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০১ ১০১ 

৩.১.২ ক্ষমইনদটইদনন্স 

স্টিস্টডাং-এি আওতায় 

প্যাদিদেি সাংখ্যা 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 

৭ - ২৫০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৫০ ২৫০ 
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কম িসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র সমূহ 

ক্ষক্ষদত্রি 

মান 

কা িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩  প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

 প্রদক্ষপণ  

২০২৪-২৫ 

 

২০২০-২১

  

২০২১-২২* অসাধািণ অস্টত 

উিম 

উিম চস্টলত 

মান 

চস্টলত  

মাদনি স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

নতুন জাদতি মান 

ক্ষর্াস্টষত বীজ 

উৎপােন। 

৩.১.৩. অনুকূল পস্টিদবশ 

উপদ াগী নতুন  ধাদনি 

জাদতি মান ক্ষর্াস্টষত বীজ 

উৎপােন 

সমস্টষ্ট টন 

২.৫ - ১০০০ ১টন 
৯০০ 

ক্ষকস্টজ 

৮০০ 

ক্ষকস্টজ 

৭০০ 

ক্ষকস্টজ 
৬০০ ক্ষকস্টজ ১ ১ 

 

  

৩.১.৪.  প্রস্টতকূল 

পস্টিদবশ উপদ াগী নতুন 

ধাদনি জাদতি মান 

ক্ষর্াস্টষত বীজ উৎপােন 

সমস্টষ্ট টন 

২.৫ - - ১টন 
৯০০ 

ক্ষকস্টজ 

৮০০ 

ক্ষকস্টজ 

৭০০ 

ক্ষকস্টজ 
৬০০ ক্ষকস্টজ ১ ১ 

 
সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কম িসম্পােদনি ক্ষক্ষত্র  

সুশাসন ও 

সাংস্কািমূলক

কা িক্রদমি 

বাস্তবায়ন 

ক্ষজািোিকিণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচাি 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জ

ভূত 

প্রাপ্ত নম্বি ১০ - ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

  ২) ই-গভন্যিান্স/ উিাবন 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যিান্স/ উিাবন 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জ

ভূত 

প্রাপ্ত নম্বি 

১০ - ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

  ৩) তথ্য অস্টধকাি 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অস্টধকাি 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জ

ভূত 

প্রাপ্ত নম্বি 

৩ - ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

  ৪) অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জ

ভূত 

প্রাপ্ত নম্বি 

৪ - ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

  ৫) ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জ

ভূত 

প্রাপ্ত নম্বি 

৩ - ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 
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সাংদ াজনী-১ 

kãms‡¶c 
 
ক্রস্টমক নম্বি শব্দসাংদক্ষপ স্টববিণ 

১ স্টি (স্টবআিআিআই) বাাংলাদেশ িাইস স্টিসাচ ি ইনস্টিটিউট 

২ স্টবআিদকস্টব বাংলাদেশ িাইস নদলজ ব্যাাংক 

৩ স্টবএস্টডস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচািাল ক্ষডদভলপদমে কদপ িাদিশন 

৪ এস্টপএ এযানুয়াল পািফিদমন্স এপ্রাইজাল 

৫ এএলএআিটি অযাডভান্সড লাইন অযাডাপটিভ স্টিসাচ ি িায়াল 

৬ স্টডএই স্টডপাট িদমে অব এস্টগ্রকালচািাল এক্সদটনশন 

৭ আিওয়াইটি স্টিজওনাল ইল্ড িায়াল 

৮ স্টপস্টভটি ক্ষপ্রাদপাজড ভযািাইটি িায়াল 

৯ এসস্টডস্টজ সাসদটইদনবল ক্ষডদভলপদমে ক্ষগালস 

১০ এসআইস্টপ স্মল ইমপ্রুভদমে প্রদজক্ট 

১১ এসস্টসএ সীড সাটি িস্টফদকশন এদজন্সী 

১২ ক্ষলাস্টজআই ক্ষলা গ্লাইদসস্টমক ইনদডক্স 

১৩ এআইএস এস্টগ্রকালচাি ইনফিদমশন স্টসদিম 
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সাংদ াজনী-২ কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 

 
ক্রভেক 

নম্বর 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুভবিাগ, অভিশাখা, শাখা লক্ষযমাত্রা অজিদনি প্রোণক 

১ ১.১ অনুকুল পস্টিদবশ উপদ াগী 

উচ্চফলনশীল, পুস্টষ্ট সমৃদ্ধ, ঔষভি গুণাগুণ 

েম্পন্ন ও গুণগিোন েম্পন্ন ধাদনি জাত 

উিাবন 

১.১.১ উিাস্টবত জাত উদ্ভিদ প্রজনন দ্ভিভাগ, AGGRi Alliance 

প্রকল্প, Transforming rice breeding 

through capacity enhancement of 

BRRI (TRB-BRRI) প্রকল্প, 

Healthier R 

ice প্রকল্প, Harvest Plus প্রকল্প, 

স্টবভাগীয় প্রধান কির্তক 

স্বাক্ষস্টিত প্রতযয়নপত্র এবাং 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা 

প িাদলাচনাি প্রস্টতদবেন 

১.১.২ প্রস্তাস্টবত জাদতি অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি মাঠ মূল্যায়ন 

(PVT) 
১.১.৩ অগ্রগামী  ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি অস্টভদ াজন সক্ষমতা  াচাই 

(Advanced Line Adaptive Research Trial) 

১.১.৪ অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি আঞ্চস্টলক ফলন পিীক্ষা (RYT) 

১.১.৫ সাংকিায়ণ (Hybridization) 

১.২ প্রস্টতকূল পস্টিদবশ উপদ াগী বজব 

র্াত প্রস্টতদিাধী ও অজজব র্াত সহনশীল 

ধাদনি জাত উিাবন 

 

১.২.১ উিাস্টবত জাত 

১.২.২ প্রস্তাস্টবত জাদতি অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি মাঠ মূল্যায়ন 

(PVT) 

১.২.৩ অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি অস্টভদ াজন সক্ষমতা  াচাই 

(Advanced Line Adaptive Research 

Trial) 

১.২.৪ অগ্রগামী ক্ষকৌস্টলক সাস্টিি আঞ্চস্টলক ফলন পিীক্ষা (RYT) 

১.২.৫ সাংকিায়ণ (Hybridization) 

২ ২.১ Gene/QTL 

সনািকিণ/ম্যাস্টপাং/Validation 

২.১.১ সনািকৃত Gene/QTL-এি সাংখ্যা 

 ২.২ QTL deployment ২.২.১ সনািকৃত Gene/QTL-যুি সাস্টিি সাংখ্যা 

 ২.৩ Line augmentation ২.৩.১ Augmented সাস্টিি সাংখ্যা  

৩ 
৩.১ স্টি উিাস্টবত সকল জাদতি 

স্টনউস্টিয়াস বীজ উৎপােন ও 

িক্ষণাদবক্ষণ এবাং সীস্টমত আকাদি 

নতুন জাদতি মান ক্ষর্াস্টষত বীজ 

উৎপােন 

৩.১.১ wbDwK¬qvm exR Drcv`ক্ষনি আওতায় জাদতি সাংখ্যা 

৩.১.২ ক্ষমইনদটইদনন্স স্টিস্টডাং-এি আওতায় প্যাদিদেি সাংখ্যা 

৩.১.৩. অনুকূল পস্টিদবশ উপদ াগী নতুন  ধাদনি জাদতি মান ক্ষর্াস্টষত 

বীজ উৎপােন 

৩.১.৪.  প্রস্টতকূল পস্টিদবশ উপদ াগী নতুন ধাদনি জাদতি মান ক্ষর্াস্টষত 

বীজ উৎপােন 
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সাংদ াজনী-৩ অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

 কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক ক্ষ সকল অস্টফদসি সাদর্ সাংস্টিষ্ট সাংস্টিষ্ট অস্টফদসি সাদর্ কা িক্রম সমন্বদয়ি ক্ষকৌশল 

সম্প্রসািণ কাজ উিাস্টবত জাত ও উৎপােন প্রযুস্টি কৃস্টষ সম্প্রসািণ অস্টধেপ্তি প্রযুস্টি সম্প্রসািণ 

জাত অনুদমােন, বীজ প্রতযয়ন উৎপাস্টেত স্টনউস্টিয়াস বীজ এবাং 

মান সম্পন্ন বীজ 

বীজ প্রতযয়ন এদজস্টন্স জাত অনুদমােন, বীজ প্রতযয়ন 

নতুন জাদতি বীজ উৎপােদনি 

মােদম উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধদত 

সহায়তা কিা 

উিাস্টবত জাদতি উৎপাস্টেত স্টভস্টি 

বীজ 

বাাংলাদেশ কৃস্টষ উন্নয়ন কদপ িাদিশন নতুন জাদতি বীজ উৎপােদন গুরূত্ব প্রোন 
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সাংদ াজনী-৪ জািীয় শুিাচার সকৌশল কে যপভরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

দপ্তর/েংস্থার নােঃ বাংলামদশ িান গমবষণা ইনভিটিউট 

 
কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যভি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগভি পভরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজযন 

১ে 

সকায়াট যার 

২য় 

সকায়াট যার 

৩য় 

সকায়াট যার 

৪থ য 

সকায়াট যার 

সোট 

অজযন 

অভজযি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাভিষ্ঠাভনক ব্যবস্থা………………………………..... 

 ১.১ ননভিকিা কভেটির 

েিা আময়াজন 

েিা 

আময়াভজি 

২ েংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ে ৪ লক্ষ্যোত্রা   ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ ননভিকিা কভেটির 

েিার ভেিান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাভয়ি 

ভেিান্ত 

৪ % ক্ষফাকাল পদয়ে ১০০ লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশােন প্রভিষ্ঠার 

ভনভেত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  েিা 

অনুভষ্ঠি েিা ৪ েংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ে ২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১    

অজযন      

১.৪ শুিাচার েংক্রান্ত 

প্রভশক্ষ্ণ আময়াজন  

প্রভশক্ষ্ণ 

আময়াভজি 

  ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ে ২ লক্ষ্যোত্রা 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

 

 

  

 

 অজযন      

১.৫ কে য-পভরমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযভবভি 

অনুেরণ/টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা োলাোল 

ভনষ্পভত্তকরণ /পভরষ্কার-

পভরচ্ছন্নিা বৃভি, েভহলামদর 

জন্য পৃথক ওয়াশরুমের 

ব্যবস্থা ইিযাভদ  

উন্নি কে য-

পভরমবশ 

 ৩ েংখ্যা 

ও 

িাভরখ 

ক্ষফাকাল পদয়ে ৪ লক্ষ্যোত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পস্টিষ্কাি পস্টিেন্নতা 

বৃস্টদ্ধ কা িক্রম 

ও টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা োলাোল 

ভনষ্পভত্তকরণ 

 

অজযন      
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২.  ক্রময়র সক্ষ্মত্র শুিাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ য 

বছমরর ক্রয়-পভরকল্পনা  

ওময়বোইমট প্রকাশ 

ক্রয়-

পভরকল্পনা 

ওময়বোইমট 

প্রকাভশি 

৩ িাভরখ ক্ষফাকাল পদয়ে ১ 

৩১-৭-২৩ 

লক্ষ্যোত্রা ১ - - -    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুিাচার েংভিষ্ট এবং দুনীভি প্রভিমরামি েহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রে…………….. (অগ্রাভিকার ভিভত্তমি ১  নংেহ নুযনিে ৪ টি কার্ যক্রে) 

৩.১ সেবা প্রদামনর 

সক্ষ্মত্র সরভজিামর 

প্রমদয় সেবার ভববরণ ও 

সেবাগ্রহীিার েিােি 

েংরক্ষ্ণ 

সরভজিার 

হালনাগাদকৃি 

৮ % ক্ষফাকাল পদয়ে ৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   প্রমাণক স্টহসাদব 

ক্ষিস্টজিাদিি ফদটাকস্টপ 

সাংযুি কিা হদব 
অজযন      

৩.২ গণশুনানী অনুস্টষ্ঠত ৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ে ২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১   শুনানী আদয়াজদনি 

ক্ষনাটিশ, উপস্টস্থস্টত ও 

স্টস্থিস্টচত্র প্রমাণক 

স্টহসাদব ক্ষেয়া হদব 

অজযন      

৩.৩ োলাোল 

ইনমিন্টভর ও স্থাবর 

অস্থাবর েম্পভত্তর 

ভহোব 

ইনদভেস্টি 

সম্পােন 

৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ে ১ লক্ষ্যোত্রা - - - ১   স্থাবর অস্থাবর 

েম্পভত্তর ভহোব 

প্রোণক ভহোমব 

ভদমি হমব 

অজযন      

৩.৪ সেৌসুে ওয়ারী 

বীজ িান উৎপাদন ও 

ভবিরমণর িাভলকা 

বীজ ধান 

উৎপােন ও 

স্টবতিণ 

৮ পস্টিমাণ ক্ষফাকাল পদয়ে ৪ 

 

লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   সেৌসুে ওয়ারী বীজ 

িান উৎপাদন ও 

ভবিরমণর িাভলকা 

প্রোনক ভহোমব 

ভদমি হমব। 

অজযন      
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সংয াজনী ৫: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 

 

 

ক্রর্  
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 
 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ উত্তম চলতি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ সসবা 

সহতিকরণ/ রিরজটাইযজশন 

বাস্তবায়ন  

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ সসবা 

সহতিকরণ/ রিরজটাইযজশন বাস্তবারয়ি  
িারিখ  ১০ ১৬/০৩/২০২৩  ৩০/০৩/২০২৩  ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নতির ব্যবহার বৃতি   [২.১.১] ই-ফাইকল সনাট রনস্পরিকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

 

০৩ 
[৩.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ [৩.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪ি য তিল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ 

সমাকাকবলায় করণীয় তবষকয় 

অবতহিকরণ সভা/কম যিালা 

আকয়ািন 

[৪.১.১] ৪ি য তিল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ 

সমাকাকবলায় করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ 

সভা/কম যিালা আকয়াতিি 
সংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ 

[৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কম যপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কর্ মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আযয়ারজি  
সংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম যপতরকল্পনার অধ যবাতষ যক স্ব-

মূল্যায়ন প্রতিকবদন ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্র 

তনকট সপ্রতরি 

িাতরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সাংদ াজনী ৬: অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

 

কার্ যক্রকমর 

সক্ষ্ত্র 
 

মান কার্ যক্রম 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম  

চলতি 

মান 

চলতি 

মাকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

 

১৪ 

[১.১] অরিয াগ রনষ্পরি কর্ মকিমা (অরনক) ও আরপল 

কর্ মকিমাি িথ্য ওযয়বসাইযট এবং রজআিএস 

সফটওয়যাযি (প্রয াজয সক্ষযে)  ত্রের্ারসক রিরিযি 

হালনাগাদকিণ  

[১.১.১]  অতনক ও আতপল 

কম যকিযার িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওকয়বসাইকট আপকলাডকৃি 

সংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলাইন/ অফলাইযন প্রাপ্ত 

অরিয াগ রনষ্পরি  
[১.২.১] অরিয াগ রনষ্পরিকৃি  % 

৭ 

  
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অরিয াগ রনষ্পরি সংক্রান্ত র্ারসক প্ররিযবদন 

উর্ধ্মিন কর্তমপক্ষ বিাবি সপ্রিণ   
[১.৩.১] প্ররিযবদন সপ্ররিি % ৩ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষ্মিা অিযন 

 
১১ 

[২.১] কর্ মকিমা/কর্ মচািীযদি অরিয াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা 

এবং রজআিএস সফটওয়যাি রবষয়ক প্ররশক্ষণ 

আযয়াজন 

[২.১.১] প্ররশক্ষণ আযয়ারজি সংখ্যা 
৪ 

 
- - ২ ১   - 

[২.২] ত্রত্রমাতসক তভতত্তকি পতরবীক্ষ্ণ এবং ত্রত্রমাতসক 

পতরবীক্ষ্ণ প্রতিকবদন উর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্র তনকট সপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রত্রমাতসক প্রতিকবদন 

সপ্রতরি 

  

সংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অরিয াগ প্ররিকাি ব্যবস্থাপনা রবষযয় 

সেকযহাল্ডািগযণি সর্ন্বযয় অবরহিকিণ সিা  
[২.৩.১] সিা আযয়ারজি সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয াজনী ৭: সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি বাস্তবায়ন কর্ মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

 

কার্ যক্রকমর সক্ষ্ত্র 
 

মান কার্ যক্রম 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর 

মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তম 
চলতি 

মান 

চলতি মাকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রমাতসক তভতত্তকি সসবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি সংক্রান্ত পতরবীক্ষ্ণ কতমটি পুনগ যঠন 

[১.১.১] কতমটি 

পুনগ যঠিি 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্রমাতসক তভতত্তকি সসবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি সংক্রান্ত পতরবীক্ষ্ণ কতমটির সভার 

তসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ি এবং 

প্ররিযবদন সপ্ররিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষযয় 

আওিাধীন দপ্তি/ সংস্থাি সর্ন্বযয় ত্রের্ারসক 

রিরিযি সিা আযয়াজন 

[১.৩.১] সিা 

আযয়ারজি 
সংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] ত্রের্ারসক রিরিযি সসবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি হালনাগাদকিণ (আওিাধীন দপ্তি/ 

সংস্থাসহ) 

[১.৪.১] হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা 

 

৯ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষ্মিা অিযন  ৭ 

[২.১] সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষয়ক  

কর্ মশালা/প্ররশক্ষণ/ সসরর্নাি আযয়াজন  

 

[২.১.১] প্ররশক্ষণ / 

কর্ মশালা আযয়ারজি 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষকয় 

সেককহাল্ডারগকণর সমন্বকয় অবতহিকরণ 

সভা আকয়ািন 

[১.৩.১]  

অবরহিকিণ সিা 

আযয়ারজি 

সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংয াজনী ৮: িথ্য অরধকাি রবষযয় ২০২২-২০২৩ অর্ মবছযিি বারষ মক কর্ মপরিকল্পনা  

 

কার্ যক্রকমর 

সক্ষ্ত্র 
 

মান কার্ যক্রম 
 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম  চলতি মান 

চলতি 

মাকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] িথ্য অতধকার আইন অনুর্ায়ী 

তনধ যাতরি সমকয়র মকে িথ্য প্রাতির 

আকবদন তনষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তনধ যাতরি 

সমকয়র মকে িথ্য 

প্রাতির আকবদন তনষ্পতত্ত 

 

% ৬   ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

সক্ষ্মিা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বি:প্রযণারদিিাযব প্রকাশয াগ্য 

সকল িথ্য হালনাগাদ ককর ওযয়বসাইযট 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃি 

িথ্য ওযয়বসাইযট 

প্রকারশি 

িাতরখ 

 
৪   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-

০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

৩০-০৬-

২০২৩ 
    

[১.৩] বারষ মক প্ররিযবদন প্রকাশ  
[১.৩.১] বারষ মক 

প্ররিযবদন প্রকারশি  
িারিখ  ৩   

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-

১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসাকর র্াবিীয় িকথ্যর কযাটালক 

ও ইনকডক্স ত্রিতর/ হালনাগাদকরণ 

[১.৫.১]  িকথ্যর 

কযাটালক ও ইনকডক্স 

প্রস্তুিকৃি/ 

হালনাগািকৃি 

িাতরখ ৩   
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-

০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৫] িথ্য অতধকার আইন ও তবতধতবধান 

সম্পককয িনসকচিনিা বৃতিকরণ 

[১.৫.১]  প্রচাি কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ এর  

তবতধমালা, প্রতবধানমালা, স্বি:প্রকণাতদি 

িথ্য প্রকাি তনকদ যতিকাসহ সংতিষ্ট রবষযয় 

কম যকিযা / কম যচারীকদর প্রতিক্ষ্ণ 

আকয়ািন    

[১.৬.১] প্রতিক্ষ্ণ 

আকয়াতিি 
সংখ্যা  ৩   ৩ ২ ১ - - 

  

[১.৭] িথ্য অরধকাি সংকান্ত প্রযিযকটি 

ত্রের্ারসক অগ্রগরি প্ররিযবদন রনধ মারিি 

সর্যয় ওযয়বসাইযটি িথ্য অরধকাি সসবা 

বযে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রের্ারসক 

অগ্রগরি প্ররিযবদন 

ওযয়বসাইযটি িথ্য 

অরধকাি সসবা বযে 

প্রকারশি 

সংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১ - 
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