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টিআরস্টব-স্টি প্রকদল্পর কি িসম্পােদনর সাস্টব িক স্টিত্র 

(Overview of the Performance of TRB-BRRI Project) 

 

❖ সাম্প্রস্টতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনা  

 

➢ সাম্প্রস্টতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ:  

 

▪ িার বছর ক্ষিয়ােী এ প্রকল্পটি গত ০১লা জানুয়াস্টর ২০১৬ তাস্টরখ ক্ষেদক শুরু হদয়দছ এবাং বতিিাদন প্রকদল্পর স্টিতীয় 

ক্ষফজ িলিান রদয়দছ। স্টি’র জাত উদ্ভাবন প্রস্টিয়াদক আধুস্টনকীকরণ এবাং রূপান্তদরর িােদি জাত উদ্ভাবদনর 

ক্ষকৌস্টলতাস্টিক অজিন বৃস্টি করা এ প্রকদল্পর প্রধান লক্ষয। অদ্যবস্টধ ২০২১-২২ অে ি বছদরর বরাদের ৯০% খরি সম্পন্ন 

করা হদয়দছ। প্রকদল্পর সাম্প্রস্টতক বছরসমূদহর প্রধান অজিনসমূহ স্টনম্নরূপ: 

▪ RGA গ্রীণহাউদজ প্রস্টত িওসুদি প্রায় ৪৫,০০০ টি ক্ষকৌস্টলক সাস্টর অগ্রগািী করা হদে।  

▪ প্রায় ১.৫ স্টিস্টলয়ন ক্ষকৌস্টলক সাস্টরসমূহ Field RGA- এর িােদি অগ্রগািী করা হদয়দছ।  

▪ সব িদিাট ১,৬১,৩৭৬ টি ক্ষকৌস্টলক সাস্টর Line Stage Testing ট্রায়াদল মূল্যায়ন করা হদয়দছ। 

▪ ১৪,০৭৪ টি প্রজনন সাস্টর OYT-ক্ষত এবাং ৩,৬৪৪ টি প্রজনন সাস্টর PYT ও AYT -ক্ষত মূল্যায়ন করা হদয়দছ।  

▪ ২৮,০৬৭ টি F1 Plants- এর Quality Checking িস্টলকুলার িাকিার-এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হদয়দছ ।  

▪ ৫৭,২৭৫ টি Line Selection Trial ক্ষজদনাটাইপ-এর QTL fingerprinting করা হদয়দছ।  

▪ 1k-RiCA v.2 প্যাদনদলর সাহাদে ৬,৯১১ টি Genotypes এর Mid Density Genotyping সম্পন্ন করা 

হদয়দছ।  

▪ Line Stage Testing ট্রায়াদলর ৬,৩০৬ টি ক্ষকৌস্টলক সাস্টরর Bacterial Blight (BB) Score এবাং ৮৪৮টি 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টরর Blast score স্টনণ িয় করা হদয়দছ। 

▪ ৪,১৩৭ টি ক্ষকৌস্টলক সাস্টরর Grain Physio-chemical properties স্টনণ িয় করা হদয়দছ। ১০৮৯ টি লবণাক্ততা 

েহনশীল জাে যপ্লাজে ও সকৌভলক োভর এবং ৩০৩ টি শশতয েহনশীল জাে যপ্লাজে ও সকৌভলক োভরর ভিভনং েম্পন্ন 

করা হমেমে। 

▪ উস্টদ্ভে প্রজনন স্টবভাদগর সাস্টব িক স্টনরাপত্তা স্টনস্টিতকরদণ ১০ (েশ) টি CCTV Camera স্থাপন করা হদয়দছ। 

▪ স্টিস্টজটাল পিস্টতদত িাটা সাংগ্রদহর জন্য আধুস্টনক প্রযুস্টিসম্পন্ন িারটি (০৪) টি Moisture Meter (Model: 

Kett, PM-650, ২টি এবাং Farmpoint-২টি), ২টি Seed Winnower Machine, ২টি Seed Counter, 

২টি Sewing Machine িয় করা হদয়দছ। এছাড়া Automation and post-harvest processing 

প্রস্টিয়াদক ত্বরাস্টিত করার লদক্ষয ১টি Vacuum Sealer Machine (Brand: Rhino-Thailand, 

Capacity: 1kg to 50 kg), ১টি ল্যাবদরটস্টর রাইস স্টিল (Zaccaria) ২টি Oven এবাং আরও একটি 

Harvest Master িয় করা হদয়দছ। 

▪ Modernization of Breeding এর অাংশ স্টহদসদব Barcoding Item (Barcode Printer-৭টি, Brand: 

Zebra, Model: ZT411, Smaller Barcode Printer-১টি, Model: TSC TA310, Zebra 

Scanner-১০টি, Model: DS8178, Barcode Printer Ribbon-460 roll এবাং স্টবস্টভন্ন ধরদণর 

Barcode Label-3000 roll) িয় করা হদয়দছ। 

▪ দুই কযাটাগস্টরর প্রায় ১০০০০ টি Agricultural Marker Sticks (77CM & 49CM) িয় করা হদয়দছ। 

▪ গদবষণার সুক্ষ্ম ছস্টব ধারদনর জন্য High resolution এর এক (০১) টি DSLR Camera (Model: EOS 

6D, Mark-II) িয় করা হদয়দছ। এছাড়া স্টি ক্ষট্রইস্টনাং কিদেক্স ভবদনর ক্ষোতলার স্টভআইস্টপ কনফাদরন্স রুদি ০২ 

(দুই) টি Multimedia Projector স্থাপন করা হদয়দছ এবাং ১টি প্রদজক্টদরর জন্য Online UPS িয় করা 

হদয়দছ। 

▪ বীজ সাংরক্ষণ সুস্টবধার আধুস্টনকায়দনর জন্য স্টবস্টভন্ন সাইদজর (০.৫ ক্ষকস্টজ, ১ ক্ষকস্টজ, ৫ ক্ষকস্টজ, ১০ ক্ষকস্টজ, ১৫ ক্ষকস্টজ) 

৭৫,০০০ টি Hermatic Polybag- এর প্যাদকট, ১০,০০০টি Oven Bag (২০ ক্ষকস্টজ) এবাং দুইটি Sealer 

ক্ষিস্টশন িয় করা হদয়দছ এবাং উস্টদ্ভে প্রজনন স্টবভাদগর সীি প্রদসস্টসাং রুদি ব্যবহৃত হদে। 

▪ স্টিস্টজটাল পিস্টতদত তথ্য সাংগ্রদহর ক্ষক্ষদত্র Bar Tender এবাং Breeding for Results (B4R) সফটওয়যার 

ব্যবহার করা হদে। এছাড়া Google data sheet (Google Drive)- এ Data সাংগ্রহ করা হদে। 
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সিস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ: 
 

বাাংলাদেদশ প্রস্টতবছর ২২ লক্ষ ক্ষলাক বৃস্টি পাদে। এ বস্টধ িত জনসাংখ্যার জন্য প্রস্টতবছর ৩.৩০ লক্ষ ক্ষিস্টট্রক টন িাল অস্টতস্টরি 

উৎপােন করদত হদব। অন্যস্টেদক কৃস্টষ জস্টির পস্টরিাণ, জস্টির উব িরতা, ভূগভিস্থ পাস্টনসহ প্রাকৃস্টতক সম্পে এবাং কৃস্টষ শ্রস্টিক 

িিািদয় হ্রাস পাদে। এ অবস্থায় কি জস্টিদত অস্টধক উৎপােনশীলতা অজিন গদবষণা ক্ষক্ষদত্র এক স্টবরাট িযাদলঞ্জ। এছাড়া 

পস্টরবস্টতিত জলবায়ুর প্রভাদব খরা, লবণািতা, জলাবিতা, জলিগ্নতা, ঠান্ডা, তাপ, ক্ষপাকািাকড় ও ক্ষরাগবালাই বৃস্টির কারদণ 

ভস্টবষ্যদত ক্ষেদশ খাদ্য উৎপােন কদি  াওয়ার আশঙ্কা ক্ষেখা স্টেদয়দছ। এ ক্ষপ্রস্টক্ষদত স্টি’র গদবষণা কা িিিদক শস্টিশালীকরদণর 

িােদি জলবায়ুর িযাদলঞ্জ ক্ষিাকাদবলা এবাং ধাদনর অব্যাহত উৎপােন বৃস্টির লদক্ষয উচ্চ ফলনশীল, প্রস্টতকূলতা সস্টহষ্ণু, স্বল্প 

ক্ষিয়াস্টে ও স্বল্প উপকরণ স্টনভির জাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন একান্ত অপস্টরহা ি। 
 

ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনা: 

▪ অগ্রগািী ক্ষকৌস্টলক সাস্টরসমূহ স্টনব িািদনর ক্ষক্ষদত্র ক্ষজদনাস্টিক স্টসদলকশন পিস্টতর স্টনয়স্টিত ব্যবহার 

▪ ক্ষকৌস্টলতাস্টত্বক অজিদনর হার বৃস্টির জন্য RGA পিস্টতর স্টনয়স্টিত ব্যবহার 

▪ স্টি’র প্রজনন পিস্টতদক আধুস্টনকীকরদণর জন্য স্টিস্টজটাল তথ্য সাংগ্রহ ব্যবস্থাপনা পিস্টতর স্টনয়স্টিত ব্যবহার 

▪ স্টি’র জাত উদ্ভাবন প্রস্টিয়ায়  াস্টিকীকরদণর প্রদয়াগ বাড়াদনা 

▪ বীজ সাংরক্ষদণ অতযাধুস্টনক প্রযুস্টির ব্যবহার স্টনস্টিত করা 

২০২২-২৩ অে িবছদর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ:  

▪ প্রায় ৫,০০,০০০ টি ক্ষকৌস্টলক সাস্টরসমূহ Field RGA-এর িােদি অগ্রগািী করা । 

▪ প্রায় ৪০,০০০ LST লাইদনর মূল্যায়ন সম্পন্ন করা। 

▪ আউশ, আিন ও ক্ষবাদরা িওসুদি Observational Yield Trial- এ ৩৫০০টি এবাং Preliminary Yield 

Trial ও Advanced Yield Trial-এ ৭০০ টি ক্ষকৌস্টলক সাস্টরর পরীক্ষা সম্পন্ন করা।  

▪ ১২,০০০টি স্টজদনাটাইদপর ক্ষলা-ক্ষিনস্টসটি ক্ষজদনাটাইস্টপাং করা। 

▪ সব িদিাট ৫,০০০ টি জাি িোজি ও ক্ষকৌস্টলক সাস্টরর জজব ও অজজব ঘাত সহনশীলতা পরীক্ষা করা হদব। 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 
 

 

 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষতা বৃস্টি, স্বেতা ও জবাবস্টেস্টহ ক্ষজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

 ো ে ব্যবহার স্টনস্টিতকরদণর িােদি রূপকল্প ২০৪১ এর  ো ে বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

সেস্য সস্টিব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কস্টিটি, টিআরস্টব-স্টি প্রকল্প 

 

এবাং 

 

িহাপস্টরিালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এর িদে ২০২২ সাদল জুন িাদসর     তাস্টরখ 

এই বাস্টষ িক কি িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টরত হল। 

 

 

 

এই চুস্টিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টখত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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ক্ষসকশন ১ 

 

টিআরস্টব-স্টি প্রকদল্পর রূপকল্প, অস্টভলক্ষয, কি িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র এবাং কা িাবস্টল 

১.১ রূপকল্প: 

 

স্টি’র জাত উদ্ভাবন প্রস্টিয়ার ক্ষকৌস্টলতাস্টিক অজিন বৃস্টি করা  

 

১.২ অস্টভলক্ষয: 

 

স্টি’র জাত উদ্ভাবন প্রস্টিয়াদক আধুস্টনকীকরণ এবাং রূপান্তদরর িােদি অস্টধক ফলনশীল ও গুণগত িানসম্পন্ন ধাদনর জাত 

উদ্ভাবন করা 

 

১.৩ কি িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র: 

 

১. বাজার ও কৃষদকর িাস্টহো অনু ায়ী অস্টধক ফলনশীল ও গুণগত িানসম্পন্ন ধাদনর জাত উদ্ভাবন করা 

২. ক্ষকৌস্টলতাস্টিক জবস্টশদষ্টযর উন্নয়ন  

৩. স্টনউস্টিয়াস বীজ উৎপােন এবাং ক্ষিইনদটইদনন্স স্টিস্টিাং 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কি িসম্পােনদর ক্ষদত্র 

 

১) সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কা িিদির বাস্তবায়ন ক্ষজারোরকরণ 

 

১.৪ কা িাবস্টল: 

ক) বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটর জাত উদ্ভাবন কা িিদির ক্ষকৌস্টলতাস্টিক অজিদনর হার (Rate of Genetic Gain) 

বৃস্টি করা  

খ) স্টি’র জাত উদ্ভাবন কা িিদি ইস্টিদগ্রদটি স্টিস্টিাং ইনফরদিটিক্স এবাং তথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও স্টবদিষদণ স্টিস্টজটাল পিস্টতর 

ব্যবহার 

গ)  স্টি’র জাত উদ্ভাবন কা িিদির ক্ষকৌস্টলতাস্টিক অজিদনর হারদক পস্টরবীক্ষণ করা এবাং এটিদক জাত উদ্ভাবন কা িিি 

মূল্যায়দনর মূল িাপকাঠি (Key Metric) স্টহসাদব ব্যবহার করা 

ঘ)  স্টি’র জাত উদ্ভাবন প্রস্টিয়ায় ফসল সাংগ্রহ এবাং সাংগ্রদহাত্তর কা িিদি প্রদ াজয ক্ষক্ষদত্র  াস্টিকীকরণ 

ঙ)  প্রজনন সাস্টরসমূহদক জজস্টবক ও অজজস্টবক ঘাত এবাং শস্য িাদনর জন্য স্টিস্টনাং করার ক্ষক্ষদত্র স্বল্প মূদল্যর ও High- 

throughput স্টিস্টনাং সুস্টবধার স্টনয়স্টিত ব্যবহার 

ি)  প্রজনন সাস্টরসমূহ বাছাই-এর ক্ষক্ষদত্র High-density Genome Profile -এর ব্যবহার 

ছ) প্রজনন প্রস্টিয়ায় স্টবস্টভন্ন গুরুত্বপূণ ি জবস্টশষ্টযাবলী স্টসদলকশদনর ক্ষক্ষদত্র ঝঘি গধৎশবৎ-স্টভস্টত্তক িাকিার এযাস্টসদিি স্টসদলকশন 

পিস্টতর ব্যবহার 

জ)  বাজার এবাং কৃষদকর িাস্টহো অনু ায়ী ধাদনর জাত উদ্ভাবদন স্টি’র সক্ষিতা বৃস্টি করা 

ঝ)  নতুন উদ্ভাস্টবত ধাদনর জাতগুদলা সম্প্রসারণ এবাং পুরাতন জাতগুদলা অপসারদণর প্রস্টিয়াদক ত্বরাস্টিত করা 

T) Line Augmentation এর িােদি ‘Breeding Germplasm Enhancement’ ত্বরাস্টিত করা
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ক্ষসকশন ২ 

টিআরস্টব-স্টি প্রকদল্পর কা িিদির চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব কি িসম্পােন সূিক একক প্রকৃত অজিন লক্ষযিাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধ িাস্টরত লক্ষযিাত্রা অজিদনর ক্ষক্ষদত্র ক্ষ ৌেভাদব 

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত িিণালয়/স্টবভাগ/সাংস্থাসমূদহর 

নাি 

উপাত্তসূত্র 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

অস্টধক ফলনশীল ও গুণগত 

িানসম্পন্ন ধাদনর জাত 

ক্ষহাদিাজাইগাস 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টর 

শনািকরণ 

সাংখ্যা ৬৪৮৪২ ৪০৪১৩ ৪০০০০ ৪২০০০ ৪৫০০০ স্টি’র প্রধান কা িালদয়র সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ এবাং 

আঞ্চস্টলক কা িালয়সমূহ IRRI, ICRISAT, 

Intertek, Agriplex, Centor Thai 

টিআরস্টব-স্টি 

প্রকদল্পর িাস্টসক, 

জত্রিাস্টসক, 

অধ িবাস্টষ িক এবাং 

বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন 

ক্ষজদনাটাইস্টপাং (ক্ষলা 

এন্ড স্টিি ক্ষিনস্টসটি) 

সাংখ্যা ২১৮৪২ ২২৩৭৭ ১০০০০ ১২০০০ ১০০০০ স্টি’র প্রধান কা িালদয়র সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ এবাং 

আঞ্চস্টলক কা িালয়সমূহ IRRI, ICRISAT, 

Intertek, Agriplex, Centor Thai 

টিআরস্টব-স্টি 

প্রকদল্পর 

িাস্টসক, 

জত্রিাস্টসক, 

অধ িবাস্টষ িক এবাং 

বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন 

প্রােস্টিক ফলন 

পরীক্ষায় (OYT) 

ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টর 

সাংখ্যা ৫৪৪০ ৬৭৩৯ ৩৫০০ ৩৫০০ ৩৫০০ স্টি’র প্রধান কা িালদয়র সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ এবাং 

আঞ্চস্টলক কা িালয়সমূহ IRRI, ICRISAT, 

Intertek, Agriplex, Centor Thai 

টিআরস্টব-স্টি 

প্রকদল্পর 

িাস্টসক, 

জত্রিাস্টসক, 

অধ িবাস্টষ িক এবাং 

বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন 

ক্ষপ্রািাক্ট ক্ষপ্রাফাইল 

জতরী 

সাংখ্যা ১২ ১০ ৮ ১০ ৮ স্টি’র প্রধান কা িালদয়র সাংস্টিষ্ট স্টবভাগ এবাং 

আঞ্চস্টলক কা িালয়সমূহ IRRI, ICRISAT, 

Intertek, Agriplex, Centor Thai 

টিআরস্টব-স্টি 

প্রকদল্পর 

িাস্টসক, 

জত্রিাস্টসক, 

অধ িবাস্টষ িক এবাং 

বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন 
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ক্ষসকশন ৩ 

কি িসম্পােন পস্টরকল্পনা 

কি িসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র  

 

ক্ষক্ষদত্রর িান 

৭০  

কা িিি কি িসম্পােন সূিক 

 

 

গণনা 

পিস্টত 

একক কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযিাত্রা/স্টনণ িায়ক (২০২২-২৩) প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধারণ অস্টত 

উত্তি 

উত্তি িলস্টত 

িান 

িলস্টত 

িাদনর 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

টিআরস্টব-স্টি প্রকদল্পর কি িসম্পােন ক্ষক্ষত্রসমূহ 

১.বাজার ও 

কৃষদকর 

িাস্টহো 

অনু ায়ী 

অস্টধক 

ফলনশীল ও 

গুণগত 

িানসম্পন্ন 

ধাদনর জাত 

উদ্ভাবন করা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ 

১.১ Line 

Stage 

Testing এর 

িােদি 

ক্ষহাদিাজাইগাস 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টর 

শনািকরণ 

১.১.১ গদবষণা 

প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ৩ ৬৪৮৪২ ৪০৪১৩ ৪০০০০ ৩৬০০০ ৩২০০০ ২৮০০০ ২৪০০০ ৪২০০০ ৪৫০০০ 

১.২ স্টিি ক্ষিনস্টসটি 

(1k-RiCA) 

ক্ষজদনাটাইস্টপাং 

১.২.১ ল্যাবদরটরীর 

প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ১৮১৫ ২২৫৮ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০০০ ২০০০ 

১.৩ ক্ষলা ক্ষিনস্টসটি 

ক্ষজদনাটাইস্টপাং (QC, 

Trait SNP Panel) 

১.৩.১ ল্যাবদরটরীর 

প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ২১৮৪২ ২০১১৯ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ১২০০০ ১০০০০ 

১.৪ প্রােস্টিক ফলন 

পরীক্ষায় (OYT) 

ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টর 

১.৪.১ গদবষণা 

প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ৫৪৪০ ৬৭৩৯ ৩৫০০ ৩১৫০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ ৩২০০ ৩৫০০ 

১.৫ ফলন পরীক্ষায় 

(PYT and/or 

AYT) ব্যবহৃত 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টর 

১.৫.১ 

গদবষণা প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ১১৮৮ ২২২৯ ৭০০ ৬৩০ ৫৬০ ৪৯০ ৪২০ ৭০০ ৭০০ 

১.৬ লবণািতা 

সহনশীল জাি িোজি ও 

ক্ষকৌস্টলক সাস্টর স্টিস্টনাং 

১.৬.১ উপযুি 

পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত 

গদবষণা প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ৭৫৩ ৬৮৯ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫০০ ৫০০ 

১.৭ জশতয সহনশীল 

জাি িোজি ও ক্ষকৌস্টলক 

সাস্টর স্টিস্টনাং 

১.৭.১ উপযুি 

পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত 

গদবষণা প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ৭৬৮ ৩০৩ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩০০ 

১.৮ বন্যা সহনশীল 

জাি িোজি ও ক্ষকৌস্টলক 

সাস্টর স্টিস্টনাং 

১.৮.১ উপযুি 

পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত 

গদবষণা প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ৪০৬ ২৮৩ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৫০ ২৫০ 
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কি িসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র  

 

ক্ষক্ষদত্রর িান 

৭০  

কা িিি কি িসম্পােন সূিক 

 

 

গণনা 

পিস্টত 

একক কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযিাত্রা/স্টনণ িায়ক (২০২২-২৩) প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধারণ অস্টত 

উত্তি 

উত্তি িলস্টত 

িান 

িলস্টত 

িাদনর 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.৯ খরা সহনশীল 

জাি িোজি ও ক্ষকৌস্টলক 

সাস্টর স্টিস্টনাং 

১.৯.১ উপযুি 

পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত 

গদবষণা প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ৩৫২ ৩৫৩ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩০০ 

১.১০ ব্যাদক্টস্টরয়াল 

ব্লাইট এবাং ব্লাি 

প্রস্টতদরাধী জাি িোজি 

ও ক্ষকৌস্টলক সাস্টর 

স্টিস্টনাং 

১.১০.১ উপযুি 

পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত 

গদবষণা প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ২ ৭৪৬৯ ৪২৭৭ ৩০০০ ২৭০০ ২৪০০ ২১০০ ১৮০০ ৪০০০ ৪৫০০ 

১.১১ ক্ষকৌস্টলক সাস্টরর 

শস্যিান ও পুস্টষ্টগুণ 

স্টিস্টনাং 

১.১১.১ল্যাবদরটরীর 

প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ১ ৩৬২০ ৪১৫০ ৩৫০০ ৩১৫০ ২৮০০ ২৪৫০ ২১০০ ৩৫০০ ৪০০০ 

১.১২ টিএলএস ১.১২.১ বীজ বধ িন 

প্রস্টিয়ার প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট ক্ষকস্টজ ১ ২২০০ 

(টিএলএস 

বীজ) 

৩৮৫০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২৫০০ ২৫০০ 

১.১৩ বাজার মূল্যায়ন, 

ক্ষভািা, কৃষক ও 

স্টবদিতার িাস্টহো 

অনু ায়ী ক্ষপ্রািাক্ট 

ক্ষপ্রাফাইল জতরী 

১.১৩.১ সাদভি 

গদবষণার প্রস্টতদবেন 

সিস্টষ্ট বাজাদর

র সাংখ্যা 

২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

২. 

ক্ষকৌস্টলতাস্টি 

জবস্টশদষ্টযর 

উন্নয়ন 

২৫ ২.১ Gene/QTL 

সনািকরণ/ম্যাস্টপাং 

২.১.১ সনািকৃত 

Gene/QTL-এর 

সাংখ্যা 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ১০ - ৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

  ২.২ QTL 

deployment 

২.২.১ সনািকৃত 

Gene/QTL-যুি 

সাস্টরর সাংখ্যা 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ৫ - ১০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০ 

২.৩ Line 

augmentation 

২.৩.১ Augmented 

সাস্টরর সাংখ্যা  

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ১০ - ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৭ 

৩. 

স্টনউস্টিয়াস 

বীজ উৎপােন 

এবাং 

ক্ষিইনদটইদন

ন্স স্টিস্টিাং 

২০ 

৩.১ স্টি উদ্ভাস্টবত সকল 

জাদতর স্টনউস্টিয়াস বীজ 

উৎপােন ও 

রক্ষণাদবক্ষণ এবাং 

সীস্টিত আকাদর নতুন 

জাদতর িান সম্পন্ন 

৩.১.১ স্টনউস্টিয়াস বীজ 

উৎপােদনর আওতায় 

জাদতর সাংখ্যা 

সিস্টষ্ট সাংখ্যা ৮ - ৯৯ ১০১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০২ 

৩.১.২ ক্ষিইনদটইদনন্স 

স্টিস্টিাং-এর আওতায় 

প্যাদরদির সাংখ্যা 

সিস্টষ্ট 

সাংখ্যা 

৭ - ২৫০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৫০ ২৫৫ 
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কি িসম্পােন 

ক্ষক্ষত্র  

 

ক্ষক্ষদত্রর িান 

৭০  

কা িিি কি িসম্পােন সূিক 

 

 

গণনা 

পিস্টত 

একক কি িসম্পােন 

সূিদকর িান 

প্রকৃত অজিন লক্ষযিাত্রা/স্টনণ িায়ক (২০২২-২৩) প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২১-২২ অসাধারণ অস্টত 

উত্তি 

উত্তি িলস্টত 

িান 

িলস্টত 

িাদনর 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বীজ উৎপােন। ৩.১.৩. নতুন জাদতর 

িান সম্পন্ন বীজ 

উৎপােন 

সিস্টষ্ট 

ক্ষকস্টজ 

৫ ২২০০ ১০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০০০ ২০০০ 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কি িসম্পােদনর ক্ষক্ষত্র 

সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক

কা িিদির 

বাস্তবায়ন 

ক্ষজারোরকর

ণ 

৩০ ১) শুিািার 

কি িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুিািার কি িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 
 িিপুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর 
১০ - ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

 ২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কি িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কি িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 িিপুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর ১০ - ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

৩) তথ্য অস্টধকার 

কি িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

তথ্য অস্টধকার 

কি িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 িিপুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর ৩ - ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অস্টভদ াগ প্রস্টতকার 

কি িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

অস্টভদ াগ প্রস্টতকার 

কি িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 িিপুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর ৪ - ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কি িপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কি িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 িিপুস্টঞ্জভূত 

প্রাপ্ত 

নম্বর ৩ - ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 
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সাংদ াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ 

ALART = Advanced Lines Adaptive Research Trial 

BB = Bacterial Blight 

BBS = Bangladesh Bureau of Statistics  

BIMS = Breeding Information Management System 

BMGF = Bill and Melinda Gates Foundation 

BPAT = Breeding Programme Assessment Tool  

BRRI = Bangladesh Rice Research Institute  

CRF = Collaborative Research Fellow 

DAE = Department of Agricultural Extension 

DNA = Deoxy-ribo Nucleic Acid 

DPP = Development Project Proposal  

DUS = Distinctness, Uniformity and Stability test 

ECNEC = Executive Committee of the National Economic Council 

ERD = Economic Relation Division  

GBS = Genotyping by Sequencing  

GDP = Gross Domestic Product  

GoB = Government of Bangladesh 

GRS = Genetic Resources and Seed Division 

HIES = Household Income and Expenditure Survey 

IP = Intellectual Property 

IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change 

IRRI = International Rice Research Institute  

LST = Line Selection Trial 

MABC = Marker Assisted Backcrossing  

MAS = Marker Assisted Selection 

MET = Multi-Environment Testing/Trial 

MoA = Ministry of Agriculture 

NGO = Non-Government Organization 

NIR = Near-infrared analyzer 

NSB = National Seed Board 

OYT = Observational Yield Trial 

PEC = Project Evaluation Committee 

PO = Programme Officer 

PVT = Proposed Variety Trial 

PYT = Preliminary Yield Trial   

QTL = Quantitative Trait Loci 

RGA = Rapid Generation Advance  

RYT = Regional Yield Trial 

SNP = Single Nucleotide Polymorphism 

SPDP = Seed Production and Dissemination Programme 

SRF = Strategic Result Framework  

SSR = Simple Sequence Repeat 

SYT = Secondary Yield Trial 

TRB = Transforming Rice Breeding 



13 

 

 

সাংদ াজনী ২: কি িসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রিাণক 

 

িস্টিক নম্বর কা িিি কি িসম্পােন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুস্টবভাগ, 

অস্টধশাখা, শাখা 

  লক্ষযিাত্রা অজিদনর প্রিাণক 

১ ১.১ Line Stage Testing এর িােদি ক্ষহাদিাজাইগাস ক্ষকৌস্টলক সাস্টর 

শনািকরণ 

১.১.১ গদবষণা প্রস্টতদবেন টিআরস্টব-স্টি প্রকল্প স্টবভাগীয় প্রধান কর্তিক স্বাক্ষরীত প্রতযয়নপত্র 

এবাং স্টি’র বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলািনার 

প্রস্টতদবেন ১.২ স্টিি ক্ষিনস্টসটি (1k-RiCA) ক্ষজদনাটাইস্টপাং ১.২.১ল্যাবদরটস্টরর প্রস্টতদবেন  

১.৩ ক্ষলা ক্ষিনস্টসটি ক্ষজদনাটাইস্টপাং ১.৩.১ল্যাবদরটস্টরর প্রস্টতদবেন   

১.৪ প্রােস্টিক ফলন পরীক্ষায় (OYT) ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টর ১.৪.১ গদবষণা প্রস্টতদবেন 

১.৫ ফলন পরীক্ষায় (PYT and/or AYT) ব্যবহৃত ক্ষকৌস্টলক সাস্টর ১.৫.১ গদবষণা প্রস্টতদবেন 

১.৬ লবণািতা সহনশীল জাি িোজি ও ক্ষকৌস্টলক সাস্টর স্টিস্টনাং ১.৬.১ উপযুি পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত গদবষণা 

প্রস্টতদবেন 

১.৭ জশতয সহনশীল জাি িোজি ও ক্ষকৌস্টলক সাস্টর স্টিস্টনাং ১.৭.১ উপযুি পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত গদবষণা প্রস্টতদবেন 

১.৮ বন্যা সহনশীল জাি িোজি ও ক্ষকৌস্টলক সাস্টর স্টিস্টনাং ১.৮.১ উপযুি পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত গদবষণা 

প্রস্টতদবেন 

১.৯ খরা সহনশীল জাি িোজি ও ক্ষকৌস্টলক সাস্টর স্টিস্টনাং  ১.৯.১ উপযুি পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত গদবষণা 

প্রস্টতদবেন 

১.১০ ব্যাদক্টস্টরয়াল ব্লাইট প্রস্টতদরাধী জাি িোজি ও ক্ষকৌস্টলক সাস্টর স্টিস্টনাং ১.১০.১ উপযুি পস্টরদবদশ পস্টরিাস্টলত গদবষণা 

প্রস্টতদবেন   

১.১১ ক্ষকৌস্টলক সাস্টরর শস্যিান ও পুস্টষ্টগুণ স্টিস্টনাং  ১.১১.১ল্যাবদরটস্টরর প্রস্টতদবেন 

১.১২ স্টিিার বীজ ১.১২.১ বীজ বধ িন প্রস্টিয়ার প্রস্টতদবেন 

১.১৩ বাজার মূল্যায়ন, ক্ষভািা, কৃষক ও স্টবদিতার িাস্টহো অনু ায়ী 

ক্ষপ্রািাক্ট ক্ষপ্রাফাইল জতরী 

১.১৩.১ সাদভ ি গদবষণার প্রস্টতদবেন 

  

২ ২.১ Gene/QTL সনািকরণ/ম্যাস্টপাং ২.১.১ সনািকৃত Gene/QTL-এর সাংখ্যা 

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

২.৩ Line augmentation ২.৩.১ Augmented সাস্টরর সাংখ্যা  

৩ ৩.১ স্টি উদ্ভাস্টবত সকল জাদতর স্টনউস্টিয়াস বীজ উৎপােন ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং 

সীস্টিত আকাদর নতুন জাদতর িান সম্পন্ন বীজ উৎপােন। 

৩.১.১ স্টনউস্টিয়াস বীজ উৎপােনদর আওতায় জাদতর সাংখ্যা

  

৩.১.২ ক্ষিইনদটইদনন্স স্টিস্টিাং-এর আওতায় প্যাদরদির সাংখ্যা

  

৩.১.৩. নতুন জাদতর িান সম্পন্ন বীজ উৎপােন 
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সাংদ াজনী ৩: অন্য অস্টফদসর সদে সাংস্টিষ্ট কি িসম্পােন সূিকসমূহ 

 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক ক্ষ  সকল অস্টফদসর সাদে সাংস্টিষ্ট সাংস্টিষ্ট অস্টফদসর সাদে কা িিি সিিদয়র ক্ষকৌশল 

প্রস্টশক্ষদণর আদয়াজন করা প্রস্টশক্ষদণর সাংখ্যা BRRI প্রস্টশক্ষণ আদয়াজদন সহদ াস্টগতা 

সাংকরায়দণর জন্য বীজ ও জবস্টশষ্টযস্টভস্টত্তক 

Molecular Marker সাংগ্রহ 

িাস্টহো িাস্টফক প্রাপ্যতা IRRI সঠিক সিদয় প্রোন 

Genomic Selection এর জন্য প্রদটাকল 

সাংগ্রহ 

প্রদটাকদলর প্রাপ্যতা IRRI স্টবস্তাস্টরত প্রদটাকল প্রোন 

ল্যাবদরটস্টরর  িপাস্টত ও ফসল কতিন ও 

কতিদনাত্তর ক্ষিস্টশনাস্টরদজর Specification 

সাংগ্রহ 

Specification গ্রহণ IRRI, ICRISAT আধুস্টনক ক্ষিস্টশনাস্টরদজর Specification 

বীজ সাংরক্ষণ পিস্টতর আধুস্টনকায়ন পিস্টতসমূদহর বাস্তবায়ন Centor Thai, Thailand উপযুি পিস্টত প্রোন 

Clipper (BB inoculation) িয় Clipper-এর প্রাপ্যতা BRRI উন্নতিাদনর clipper- প্রোন 
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েংমর্াজনী ৪: টিআরভব-ভি প্রকমল্পর জাতীে শুদ্ধাচার সকৌশল কে য-পভরকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবােমনর দাভেত্বপ্রাপ্ত 

ব্যভক্ত/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ যবেমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবােন অগ্রগভত পভরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজযন 

১ে 

সকাোর্ যার 

২ে 

সকাোর্ যার 

৩ে 

সকাোর্ যার 

৪র্ য 

সকাোর্ যার 

সোর্ 

অজযন 

অভজযত 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাভতষ্ঠাভনক ব্যবস্থা………………………………..... 

 ১.১ শনভতকতা কভেটির েিা 

আমোজন 

েিা আমোভজত ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ি ৪ লক্ষ্যোত্রা   ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ শনভতকতা কভেটির েিার 

ভেদ্ধান্ত বাস্তবােন 

বাস্তবাভেত 

ভেদ্ধান্ত 

৪ % ক্ষফাকাল পদয়ি ১০০ লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশােন প্রভতষ্ঠার ভনভেত্ত 

অংশীজমনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  েিা 

অনুভষ্ঠত েিা ৪ েংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ি ২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১    

অজযন      

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ 

আমোজন  

প্রভশক্ষ্ণ 

আমোভজত 

  ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ি ২ লক্ষ্যোত্রা 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

 

 

  

 

 অজযন      

১.৫ কে য-পভরমবশ উন্নেন 

(স্বাস্থযভবভি 

অনুেরণ/টিওএন্ডইভুক্ত 

অমকমজা োলাোল 

ভনষ্পভত্তকরণ /পভরষ্কার-

পভরচ্ছন্নতা বৃভদ্ধ, েভহলামদর 

জন্য পৃর্ক ওোশরুমের ব্যবস্থা 

ইতযাভদ  

উন্নত কে য-

পভরমবশ 

 ৩ েংখ্যা 

ও 

তাভরখ 

ক্ষফাকাল পদয়ি ৪ লক্ষ্যোত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পস্টরষ্কার 

পস্টরেন্নতা 

বৃস্টি কা িিি 

ও 

টিওএন্ডইভুক্ত 

অমকমজা 

োলাোল 

ভনষ্পভত্তকরণ 

 

অজযন      
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২.  ক্রমের সক্ষ্মত্র শুদ্ধাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ য 

বেমরর ক্রে-পভরকল্পনা  

ওমেবোইমর্ প্রকাশ 

ক্রে-

পভরকল্পনা 

ওমেবোইমর্ 

প্রকাভশত 

৩ তাভরখ ক্ষফাকাল পদয়ি ১ 

৩১-৭-২২ 

লক্ষ্যোত্রা ১ - - -    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার েংভিষ্ট এবং দুনীভত প্রভতমরামি েহােক অন্যান্য কার্ যক্রে…………….. (অগ্রাভিকার ভিভত্তমত ১  নংেহ নুযনতে ৪ টি কার্ যক্রে) 

৩.১ সেবা প্রদামনর সক্ষ্মত্র 

সরভজস্টামর প্রমদে সেবার 

ভববরণ ও সেবাগ্রহীতার 

েতােত েংরক্ষ্ণ 

সরভজস্টার 

হালনাগাদকৃত 

৮ % ক্ষফাকাল পদয়ি ৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   প্রিাণক স্টহসাদব 

ক্ষরস্টজিাদরর 

ফদটাকস্টপ সাংযুি 

করা হদব 

অজযন      

৩.২ গণশুনানী অনুস্টষ্ঠত ৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ি ২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১   শুনানী 

আদয়াজদনর 

ক্ষনাটিশ, উপস্টস্থস্টত 

ও স্টস্থরস্টিত্র 

প্রিাণক স্টহসাদব 

ক্ষেয়া হদব 

অজযন      

৩.৩ োলাোল ইনমিন্টভর 

ও স্থাবর অস্থাবর 

েম্পভত্তর ভহোব 

ইনদভিস্টর 

সম্পােন 

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

েম্পভত্তর ভহোব 

প্রোণক ভহোমব 

সদো হমব 

অজযন      

৩.৪ সেৌসুে ওোরী বীজ 

িান উৎপাদন ও 

ভবতরমণর তাভলকা 

বীজ ধান 

উৎপােন ও 

স্টবতরণ 

৮ পস্টরিাণ ক্ষফাকাল পদয়ি ৪ 

 

লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   সেৌসুে ওোরী 

বীজ িান উৎপাদন 

ও ভবতরমণর 

তাভলকা প্রোনক 

ভহোমব ভদমত 

হমব। 

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

 

 

ক্রর্  
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] এ টি উদ্ভাবনী ধািণা/ সসবা 

সহরিকিণ/ রিরজটোইযজশন 

বোস্তবোয়ন  

[১.১.১] এ টি উদ্ভাবনী ধািনা/ সসবা 

সহরিকিণ/ রিরজটোইযজশন বোস্তবোরয়ত  
তোররখ  ১০ ১৬/০৩/২০২৩  ৩০/০৩/২০২৩  ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি   [২.১.১] ই-ফাইকল সনাট রনস্পরিকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

 

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

০৪ [৪.১] ৪ি য রিল্প রবপ্লকবি চযাকলঞ্জ 

সর্াকাকবলায় কিণীয় রবষকয় 

অবরহিকিণ সভা/কর্ যিালা আকয়ািন 

[৪.১.১] ৪ি য রিল্প রবপ্লকবি চযাকলঞ্জ 

সর্াকাকবলায় কিণীয় রবষকয় অবরহিকিণ 

সভা/কর্ যিালা আকয়ারিি 

সংখ্যো ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ 

[৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৫.১.১]  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোয়ন সংক্রোন্ত 

প্ররশক্ষণ আযয়োরজত  
সংখ্যো ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-

মূল্যায়ন প্ররিকবদন ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি রনকট 

সপ্ররিি 

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রকর্ি সক্ষ্ত্র 
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

 

১৪ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো (অরন ) ও আরপল 

 র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযট এবং রজআরএস সফটওয়যোযর 

(প্রয োজয কক্ষযে)  ত্রের্োরস  রিরিযত হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল কর্ যকিযাি 

িথ্য হালনাগাদকৃি এবং ওকয়বসাইকট 

আপকলাডকৃি 

সংখ্যো 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত অরিয োগ 

রনষ্পরি  
[১.২.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  % 

৭ 

  
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অরিয োগ রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  প্ররতযবদন 

উর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ বরোবর কপ্ররণ   
[১.৩.১] প্ররতযবদন কপ্রররত % ৩ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষ্র্িা অিযন 

 
১১ 

[২.১]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো 

এবং রজআরএস সফটওয়যোর রবষয়  প্ররশক্ষণ আযয়োজন 
[২.১.১] প্ররশক্ষণ আযয়োরজত সংখ্যো 

৪ 

 
- - ২ ১   - 

[২.২] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি পরিবীক্ষ্ণ এবং ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীক্ষ্ণ প্ররিকবদন উর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্ি রনকট সপ্রিণ 
[২.২.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররিকবদন সপ্ররিি 

  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহত রণ সিো  
[২.৩.১] সিো আযয়োরজত সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রকর্ি সক্ষ্ত্র 
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ 
চলরি 

র্ান 

চলরি র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

সংক্রোন্ত পরিবীক্ষ্ণ করর্টি পুনগ যঠন 

[১.১.১] করর্টি 

পুনগ যঠিি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

সংক্রোন্ত পরিবীক্ষ্ণ করর্টিি সভাি রসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.২.১] রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোরয়ত এবং 

প্ররতযবদন কপ্রররত 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষযয় আওতোিীন 

দপ্তর/ সংস্থোর সর্ন্বযয় ত্রের্োরস  রিরিযত সিো 

আযয়োজন 

[১.৩.১] সিো 

আযয়োরজত 
সংখ্যো ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] ত্রের্োরস  রিরিযত কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

হোলনোগোদ রণ (আওতোিীন দপ্তর/ সংস্থোসহ) 
[১.৪.১] হোলনোগোদকৃত 

সংখ্যো 

 

৯ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষ্র্িা অিযন  ৭ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

 র্ মশোলো/প্ররশক্ষণ/ কসরর্নোর আযয়োজন  

 

[২.১.১] প্ররশক্ষণ / 

 র্ মশোলো আযয়োরজত 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষকয় 

সেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকয় অবরহিকিণ সভা 

আকয়ািন 

[১.৩.১]  অবরহত রণ 

সিো আযয়োরজত 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২২-২৩ অর্ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো 

 

কার্ যক্রকর্ি সক্ষ্ত্র 
 

র্ান কার্ যক্রর্ 
 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  চলরি র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকাি আইন অনুর্ায়ী রনধ যারিি 

সর্কয়ি র্কে িথ্য প্রারিি আকবদন রনষ্পরত্ত 

 

[১.১.১] রনধ যারিি সর্কয়ি 

র্কে িথ্য প্রারিি আকবদন 

রনষ্পরত্ত 

 

% ৬   ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

সক্ষ্র্িা বৃরদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বত:প্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য স ল 

তথ্য হালনাগাদ ককি ওযয়বসোইযট প্র োশ 

[১.২.১] হোলনোগোদকৃত 

িথ্য ওযয়বসোইযট 

প্র োরশত 

িারিখ 

 
৪   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

৩০-০৬-

২০২৩ 
    

[১.৩] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.৩.১] বোরষ ম  প্ররতযবদন 

প্র োরশত  
তোররখ  ৩   

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুসাকি র্াবিীয় িকথ্যি কযাটালক ও 

ইনকডক্স ত্রিরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.৫.১]  িকথ্যি কযাটালক 

ও ইনকডক্স প্রস্তুিকৃি/ 

হালনাগািকৃি 

িারিখ ৩   
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন ও রবরধরবধান 

সম্পককয িনসকচিনিা বৃরিকিণ 

[১.৫.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি  

রবরধর্ালা, প্ররবধানর্ালা, স্বি:প্রকণারদি িথ্য 

প্রকাি রনকদ যরিকাসহ সংরিষ্ট রবষযয় কর্ যকিযা 

/ কর্ যচািীকদি প্ররিক্ষ্ণ আকয়ািন    

[১.৬.১] প্ররিক্ষ্ণ 

আকয়ারিি 
সংখ্যা  ৩   ৩ ২ ১ - - 

  

[১.৭] তথ্য অরি োর সং োন্ত প্রযতয টি 

ত্রের্োরস  অগ্রগরত প্ররতযবদন রনি মোররত সর্যয় 

ওযয়বসোইযটর তথ্য অরি োর কসবো বযে 

প্র োশ 

[১.৭.১] ত্রের্োরস  অগ্রগরত 

প্ররতযবদন ওযয়বসোইযটর 

তথ্য অরি োর কসবো বযে 

প্র োরশত 

সংখ্যো ২   ৪ ৩ ২ ১ - 
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