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সংন াজেী ২: কর্ মসম্পাদে ব্যবস্থাপো ও প্রর্াণক ................................................ ১২ 

িাংদর্াজনী ৩: অন্য অর্ফনসর সনে সংর্িষ্ট কম িিম্পােন সূিকিমূহ ........................... ১৩ 

সংয োজনী ৪: জোতীয় শুদ্ধোচোর ককৌশল কর্ মপররকল্পনো, ২০২2-২০২3 ......................... ১৫ 

সংয োজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভোবন কর্ যপরিকল্পনা, 2022-23 ............................... ১৬ 

সংয োজনী 6: তথ্য অরিকোর রবষযয় বোরষ মক কর্ মপররকল্পনো, 2022-23 ...................... ১৭ 

সংয োজনী ৭: অরিয োগ প্ররতকোর ব্যবস্থো কর্ মপররকল্পনো, ২০২২-২০২3 ...................... ১৮ 

সংয োজনী ৮: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত কর্ মপররকল্পনো, ২০২২-২০২3 ............................ ১৯ 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

কর্ মসম্পাদনের সার্ব মক র্িত্র  

(Overview of the Performance of the Division) 
 

সাম্প্রর্িক অজমে, িযানলঞ্জ এবং ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পো 

 

সাম্প্রর্িক বছরসমূনহর (৩ বছর) প্রধাে অজমেসমূহ 

স্টি জাতিমূদহি স্থাস্টিত্ব পিীক্ষদণি জন্য একটি স্থাস্টিত্ব মদেল (Stability Model) উদ্ভাবন ও সজদনটিক সগইন (Genetic Gain) সবি কিা হদিদে। 

স্টজওগ্রাস্টিক ইনিিদমশন স্টিদিম (GIS) পদ্ধস্টত ব্যবহার কনর বাংলানদনশ খরা প্রবণ এলাকা স্টচস্টিতকিণ ও মানস্টচত্র ততিী কিা হদিদে এবং 

বাংলানদনশ আউশ ধাে উৎপাদনের উপন ার্ি জর্র্র এলাকার ম্যাপ তির্র করাসহ তর্াজা  অনু ায়ী জর্র্র পর্রর্াে র্েণ ময় করা হনয়নছ। মাটিি 

গুণাগুদণি উপি স্টভস্টি কদি স্টি ধান চাষাবাে উপদর্াগীতাি ম্যাপ ততস্টি কিা হদিদে। িকল পর্ িাদি ই-গভদন িন্স ও ই-কৃস্টষ সিবা ব্যবস্থা চালুি লদক্ষয 

জাতীি পর্ িাদি ‘িাইি নদলজ ব্যাাংক (আিদকস্টব), ‘স্টি িাইি েক্টি’ এবাং ‘আধুস্টনক ধাদনি পস্টিচর্ িা’ সমাবাইল অযাপি ততিী কিা হদিদে। অস্টধকন্তু, স্টি 

িেি েপ্তদিি কম িচাস্টিদেি সবতন-ভাতাস্টে প্রস্তুতকিণ এবাং শ্রস্টমকদেি হাস্টজিা ও মজুস্টি ব্যবস্থাপনাি জন্য িিটওিযাি ততস্টি কিা হদিদে। স্টি’ি ওদিব 

সপাট িাদল সিাগবালাই ও সপাকামাকড় িাংক্রান্ত তথ্য িম্বস্টলত িাইি সপি কণ িাি (Rice Pest Corner) ততস্টি কিা হদিদে। এোড়া উস্টদ্ভে সিাগতত্ত্ব 

স্টবভাদগি িহািতাি ‘ধাদনি সিাগবালাই ব্যবস্থাপনা’ শীষ িক প্রস্টশক্ষণটি ১ম ব্যাদচ প্রাি ২০৯৫ জন অনলাইদন ই-লাস্টন িাং পদ্ধস্টত ‘মুিপাঠ’ প্ল্যাটিদম িি 

মােদম গ্রহণ কদিদেন। উপিন্তু, স্টিি আইস্টিটি’ি িামস্টগ্রক কম িকাদেি স্বীকৃস্টতস্বরুপ উি স্টবভাদগি ওিার্ল্ি িাস্টমত এযাওিাে ি ২০১৮অজিন ।  

 

সর্স্যা এবং িযানলঞ্জসমূহ 

স্টি’ি কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাদগি গদবষণা কার্ িক্রমদক শস্টিশালীকিদণি স্টনস্টমদি নতুন, যুদগাপদর্াগী ও কার্ িকি জলবায়ু পস্টিবতিদনি মদেল ততিী 

কিা, পস্টিবস্টতিত ভূস্টম ব্যবস্থাপনা ও চাষাবাদেি িলশ্রুস্টতদত িমি উপদর্াগী সমৌসুম-স্টভস্টিক ধান উৎপােদনি পূব িাভাদিি জন্য মদেল ততিী কিা, 

িীস্টমত চাষাবাদেি জস্টমি িদব িািম ব্যবহাি স্টনস্টিত এবাং অকৃস্টষ জস্টম কৃস্টষ তাদত আনিদনি লদক্ষয স্টিদমাট সিস্টন্সাং (RS) ও স্টজআইএি (GIS) 

পদ্ধস্টতি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধ কিা। স্টি’ি উদ্ভাস্টবত জাত ও প্রযুস্টিিমূহ কৃষকিহ িব িস্তদিি মানুদষি কাদে িহজলভযভাদব সপৌ uোদনাি উদেদে ও বতিমান 

িিকাদিি স্টেস্টজটাল বাাংলাদেশ গড়াি লদক্ষয আইস্টিটি তাদত উন্নিন িাধন প্রদিাজন। এোড়া ৫ম প্রজদেি প্রযুস্টি (5G) ও ৪র্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্ব (4IR) এি 

উপোনিমূহ তর্া কৃস্টত্রম বুস্টদ্ধমিা (AI), ইন্টািদনট অব স্টর্াংকি (IoT), সমস্টশন লাস্টন িাং,  স্টবগ োটা (Big Data), ব্লকদচইন (Block Chain), োটা 

অযানালাইটিক্স (Data Analytics) প্রভৃস্টত প্রযুস্টি ব্যবহাি কদি ধানস্টভস্টিক গদবষণাি মাদনান্নিন একান্ত অপস্টিহার্ ি।      

 

ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পো 

গদবষণা তাদত িঠিক এবাং িমদিাপদর্াগী পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত ব্যবহাি স্টনস্টিত কদি ধাদনি উৎপােনশীলতা বাড়াদনাি কার্ িক্রম ভস্টবষ্যৎ (স্বল্প, মে 

ও েীর্ ি সমিাস্টে) পস্টিকল্পনাি অন্তভূ িি কিা । স্টজআইএি প্রযুস্টিি িাদর্ স্টিদমাট সিস্টন্সাং প্রযুস্টি িাংদর্াজন কদি কনর ফসল ও আবহাওয়া প মনবক্ষণ ও 

র্বনিষণ করা । িস র্াকমভ ক্ষিইে (GMC) র্নেল ও অর্সনলশে র্িওর্র (OT) এর র্াধ্যনর্ জলবায়ুর পুেরাবৃর্ি কাল স্টনণ িি । ই-কৃস্টষ সিবািমূহ 

প্রোদনি জন্য প্রদিাজনীি সমাবাইল ও ওদিব অযাপি ততস্টি এবাং সিন্সিস্টভস্টিক ধাদনি সিাগবালাই ব্যবস্থাপনা সমাবাইল ও ওদিব অযাপি সেদভলপ 

কিা হদব। এোড়া িমিামস্টিক লাস্টন িাং স্টবষি তর্া ৪র্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্দবি (4IR) চযাদলঞ্জ সমাকাদবলাি কিণীি িাংক্রান্ত অবস্টহতকিণ িভা ও কম িশালা 

আদিাজন কিা হদব। আইওটি, কৃস্টত্রম বুস্টদ্ধমিািহ উচ্চ প্রযুস্টি (Hi-tech) প্রবতিদনি মােদম স্টি’সত ভস্টবষ্যদতি িামস্টগ্রক গদবষণা কার্ িক্রম সটকিই 

উন্নিন অভীষ্ট (SDG) এি স্টবস্টভন্ন লক্ষয ও উদেদেি িাদর্ িামঞ্জস্য সিদত শস্টিশালীকিদণি পস্টিকল্পনা িদিদে।  

 

২০২২-২৩ অি মবছনরর সম্ভাব্য প্রধাে অজমেসমূহ 

 স্টি উদ্ভাস্টবত আউশ, আমন এবাং সবাদিা ধাদনি জাদতি স্থাস্টিত্ব, অস্টভদর্াজযতা (Adaptabilty) ও ক্ষজনেটিক ক্ষিইে (Genetic Gain) স্টনণ িি  

 আর্দ্ মিার পর্রর্াণ সর্ন্বয় কনর ধানের ফলে প্রাক্কলনণর জন্য িামঞ্জস্য উৎপােক (Adjustment Factor)  র্েধ মারণ 

 ধান ও ধান িম্পস্টকিত োটাদবজ িক্ষণাদবক্ষণ ও হালনাগােকিণ 

 কৃস্টষ স্টবষদি ই-তথ্য সিবা প্রোদনি লদক্ষয কৃস্টষ আবহাওিা স্টবষিক বাতিা ও কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যবস্থাপনা প্রোন 

 ধাদনি স্থাস্টিত্ব স্টনণ িদিি স্টি উদ্ভাস্টবত স্থাস্টিত্ব মদেদলি ওদিব এস্টপ্ল্দকশন িিটওিযাি প্রস্তুতকিণ  

 স্টি বাদজট ব্যবস্থাপনা িিটওিযাি হালনাগােকিণ 

 স্টি িেি েপ্তদিি কম িচাস্টিদেি সবতন-ভাতাস্টে িিটওিযাি ও স্টি’ি শ্রস্টমকদেি হাস্টজিা ও মজুস্টি ব্যবস্থাপনা িিটওিযাি হালনাগােকিণ   

 র্ি উদ্ভার্বি েতুে ধানের জানির উপন ার্িিা, জলবায়ূ র্েয়ার্ক সংক্রান্ত, ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কাভার ও বন্যায় েির্িস্থ এলাকার এবাং   

      বাংলানদনশ ধাে িাষাবানদর উপন ািী ও অনুপক্ষ ািী এলাকার মানস্টচত্র তির্রকরণ 

 স্টবস্টেদিদনি ইন্টািদনট স্পীে ১০০ এমস্টবস্টপএি সর্দক ১০৫ এমস্টবস্টপএি এ উন্নীতকিণ  

 স্টি ওদিবিাইট এবাং স্টবআিদকস্টব ওদিবিাইট স্টনিস্টমত হালনাগােকিণ  

 ক্ষসন্সরর্ভর্িক ধানের ক্ষরািবালাই ব্যবস্থাপো ক্ষর্াবাইল ও ওনয়ব অযাপস তির্রকরণ 

 ৪র্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্দবি চযাদলঞ্জ কিণীি শীষ িক অবস্টহতকিণ িভা/কম িশালা, নাগস্টিক সিবাি উদ্ভাবন, সিবা পদ্ধস্টত িহস্টজকিণ প্রস্টশক্ষণ, উদ্ভাবন ও সিবা 

িহস্টজকিণ কম িশালা এবাং এমআইএি, আইটি, ই-নস্টর্ ও ই-লাস্টন িাং শীষ িক প্রস্টশক্ষণ আদিাজন ইতযাস্টে 
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প্রস্তাবো (Preamble) 

 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষতা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবস্টেস্টহ সজািোি কিা, সুশািন িাংহতকিণ এবাং িম্পদেি র্র্ার্র্ 

ব্যবহাি স্টনস্টিতকিদণি মােদম রূপকল্প ২০৪১ এি র্র্ার্র্ বাস্তবািদনি লদক্ষয- 

 

 

স্টচি িাইস্টন্টস্টিক অস্টিিাি এবাং প্রধান, কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 
এবাং 

 
মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট-এি মদে ২০২২ সানলর জুে র্ানসর ১৪ তাস্টিদত এই 

বাস্টষ িক কম িিম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টিত হল।   

 

 

এই  চুস্টিদত স্বাক্ষিকািী উভিপক্ষ স্টনম্নস্টলস্টতত স্টবষিিমূদহ িম্মত হদলন:  
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সিকশন ১ 

 

স্টবভাদগি রূপকল্প (Vision), অস্টভলক্ষয (Mission), কর্ মসম্পাদে ক্ষেত্রসমুহ এবং কা মাবর্ল 

১. ১ রূপকল্প (Vision): 

সটকিই ও আেশ ি পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত এবাং ই-কৃস্টষ সিবা প্রযুস্টি উদ্ভাবন ও উন্নিন। 

১.২ অস্টভলক্ষয (Mission):  

িমদিাপদর্াগী পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত ব্যবহাি স্টনস্টিত কদি ধান গদবষণা ও তথ্য প্রযুস্টিস্টভস্টিক 

উদ্ভাবদনি মােদম সটকিই তাদ্য স্টনিাপিা অজিদন িহািতাকিণ।  

১.৩ কর্ মসম্পাদনের ক্ষেত্র 

১.৩.১ স্টবভাদগি কর্ মসম্পাদনের ক্ষেত্র 

১. ধাদনি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ। 

২. কৃস্টষ উপকিদনি িহজলভযতা ও সরবরাহ বৃর্িকরণ। 

৩. কম ি ব্যবস্থাপনাি সপশাোিীদত্বি উন্নিন। 

 

১.৩.২ সুশাসে ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদনের ক্ষেত্র 

১. সুশোসন ও সংস্কোরমূলক কো মক্রর্ কজোরদোরকরণ 

 

১.৪ কার্ িাবস্টল: 

১. ধান উৎপােন ও সটকিই তাদ্য স্টনিাপিাি জন্য গদবষণাি সক্ষদত্র পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টতি ব্যবহাি  

    স্টনস্টিতকিণ ও স্টবস্টভন্ন পস্টিিাংখ্যাস্টনক মদেল/ প্রযুস্টি উদ্ভাবন, স্টজআইএি ও স্টিদমাট সিস্টন্সাং  

    প্রযুস্টি, কৃস্টত্রম বুস্টদ্ধমিা, আইওটি ও ইদমজ অযানালাইস্টিি প্রযুস্টিি ব্যবহাি।  

 

২. অত্র ইনস্টিটিউদটি স্টবজ্ঞানীদেি চাস্টহো অনুিাদি পিীক্ষদনি নকশা প্রণিন, নমুনািন পদ্ধস্টত প্রণিন,  

    ম্যাপ ততস্টি ও উদ্ভাবনী উদদ্যাদগি মােদম উন্নত সিবা প্রোন কিা। 

 

৩. ধান উৎপােদনি সভৌগস্টলক ও জলবায়ু স্টবষিক োটাদবজ ততিী এবাং স্টজওিযাটিিটিকযাল  

    স্টবদেষদণি মােদম ম্যাপ প্রস্তুত কিা।    

 

৪. উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিিমূদহি প্রচাি ও প্রিাদি স্যাদটলাইট ও আইস্টিটিি ব্যবহাি স্টনস্টিতকিণ।   

 

৫. গদবষকদেি প্রদিাজন অনুিাদি েক্ষতা বৃস্টদ্ধি লদক্ষয পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত, স্টজআইএি পদ্ধস্টত,        

    ই-গভন্যিান্স ও আইস্টিটি স্টবষিক উন্নত প্রস্টশক্ষদণি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা।  
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ক্ষসকশে ২ 

র্বর্ভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  কর্ মসম্পাদে সূিকসমূহ একক 

প্রকৃি অজমে  
লেযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রনেপণ   র্েধ মার্রি  লেযর্াত্রা অজমনের ক্ষেনত্র 

ক্ষ ৌিভানব দার্য়ত্বপ্রাপ্ত  র্ন্ত্রণালয়/র্বভাি/ 

সংস্হাসমূনহর োর্ 

উপািসূত্র 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 
*

 ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ধানের ফলে বৃর্ি সংক্রান্ত িনবষণায় সহায়িা ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/ প্রযুস্টি িাংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 
স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং আঃ 

কার্ িালিিমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

জান িাল ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

ফলে বৃর্ি ও জলবায়ু অর্ভন াজে এ সহায়িা 
স্টজআইএি ও স্টিদমাট সিস্টন্সাং পদ্ধস্টতি মােদম 

উদ্ভাস্টবত মদেল/প্রযুস্টি 
িাংখ্যা - - ২ ২ ২ 

স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং আঃ 

কার্ িালিিমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

জান িাল ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

কৃর্ষ আবহাওয়া র্বষয়ক বািমা ও কৃস্টষতাস্টত্ত্বক 

ব্যবস্থাপো প্রস্টতটি কৃষক, িম্প্রিািণকমী ও 

অন্যান্য ব্যবহািকািীদেি স্টনকট সপৌ uোদনা  

কৃর্ষ  আবহাওয়া র্বষয়ক ক্ষুনদ বািমা প্রদাে িাংখ্যা - ১২ ১২ ১৪ ১৬ 
স্টবএমস্টে, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং 

আঃ কার্ িালিিমূহ 
র্ার্সক প্রর্িনবদে 

ধান চাদষি প্রদিাজনীি জ্ঞান ও প্রযুস্টি সেদশি 

প্রস্টতটি কৃষক, িম্প্রিািণকমী ও অন্যান্য 

ব্যবহািকািীদেি স্টনকট সপৌ uোদনা 

স্টবআিদকর্ব সুর্বধানভািীর সংখ্যা  
ক্রমপুঞ্জীভূত িাংখ্যা  

(লক্ষ) 
৪.০২ ৪.২৮ ৪.৫০ ৪.৭০ ৪.৯০ 

স্টেএই, এআইএি, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ 

এবাং আঃ কার্ িালিিমূহ 
স্টবআিদকস্টব ওদিবিাইট 

স্টি’ি ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধি মােদম গদবষণাি 

গস্টত বৃস্টদ্ধদত িহািতা 

  র্বর্েনরনের ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ   

  (এর্র্বর্পএস ) 
ক্রমপুঞ্জীভূত িাংখ্যা ৫০ ১০০ ১০৫ ১১০ ১১৫ 

স্টবটিস্টিএল, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং 

আঃ কার্ িালিিমূহ 
স্টবটিস্টিএল 

স্টিি ওদিব সমইল ব্যবহািকািীি িাংখ্যা বৃস্টদ্ধ এবাং 

স্টবস্টভন্ন িমস্যাি িমাধান ও িক্ষনাদবক্ষণ 
 স্টিি ওদিব সমইল পস্টিচালনা ও িক্ষনাদবক্ষণ িাংখ্যা ১১০ ১১০ ১০০ ১০০ ১০০ 

স্টবআিআিআই, স্টবস্টিস্টি ওদিব সমইল িাভিাি 

স্টি’ি উদ্ভাস্টবত জাত ও প্রযুস্টিিমূহ কৃষকিহ 

িব িস্তদিি মানুদষি কাদে িহজলভয কিা 

‘র্ি ক্ষফসবুক ক্ষপজ-এ প্রিার (Like সংখ্যা) বৃর্ি 

ও পস্টিচালনা 

িাংখ্যা  

(হাজাি) 
- ১০ ৩৩ 

 

৩৫ 

 

৪০ 

সিিবুক সপজ, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ 

এবাং আঃ কার্ িালিিমূহ 

 

র্ি সিিবুক সপজ 

কম িকতিা ও কম িচািীদেি  েক্ষতা বৃস্টদ্ধ ও 

সপশাোিীদত্বি উন্নিন িাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

এমআইএি ও আইটি এবাং গদবষণাি িক্ষমতা 

বৃস্টদ্ধ িম্পদকি প্রস্টশস্টক্ষত স্টবজ্ঞানী/ 

কম িকতিা/কম িচািী 

িাংখ্যা (জে) - ১০০ ১০০ ১১০ ১১০ 

আইস্টিটি স্টবভাগ, এটুআই এবাং স্টি’ি 

স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ ও আঃ কার্ িালিিমূহ 
হাস্টজিা শীট ও অস্টিি আদেশ 

িমিামস্টিক স্টবষি স্টনদি লাস্টন িাং সিশন িাংখ্যা   - ২ ২ ২ ২ 

  স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ ও আঃ 

কার্ িালিিমূহ 
হাস্টজিা শীট ও অস্টিি আদেশ 

* ২০২১-২২ অর্ মবছযরর লক্ষর্োত্রো 
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সিকশন ৩  

কর্ মসম্পোদন পররকল্পনো  

কর্ মসম্পাদনের ক্ষেত্র 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেনত্রর মান 

 

কা মক্রর্ কম িিম্পােন সূচক 
িণো 

পির্ি 
একক 

কম িিম্পােন 

সূচদকি 

মান 

 

 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

 

প্রকৃত 

অজিন
*
 

২০২১-

২২  

লক্ষযমাত্রা/র্েণ মায়ক ২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

 

অিাধািণ 
অস্টত 

উিম 
উিম 

চলস্টত 

মান 

চলস্টত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

এর্পএ স্বােরকারী র্বভানির কর্ মসম্পাদে ক্ষেত্রসমূহ 

[১] ধাদনি উৎপােন 

ও উৎপােনশীলতা 

বৃস্টদ্ধ 

২৫ 

[১.১] আধুস্টনক 

পস্টিিাংখ্যাস্টনক, 

স্টজআইএি ও স্টিদমাট 

সিস্টন্সাং পদ্ধস্টতি ব্যবহাি 

ও স্টবস্টভন্ন মদেল/ 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন  

[১.১.১] ব্যবহৃত পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত ও 

          উদ্ভাস্টবত মদেল/প্রযুস্টি 
সর্র্ষ্ট িাংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[১.১.২] স্টজআইএি ও স্টিদমাট সিস্টন্সাং 

          পদ্ধস্টতি মােদম উদ্ভাস্টবত  

          মদেল/প্রযুস্টি 

সর্র্ষ্ট িাংখ্যা ৫ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

[১.১.৩] উপদর্াগী তবজ্ঞাস্টনক তথ্য/   

          প্রকাশনা 
সর্র্ষ্ট িাংখ্যা ৫ ৪ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

[১.২] কৃর্ষ র্বষনয় ই-

িথ্য ক্ষসবা প্রদাে 

[১.২.১] কৃর্ষ  আবহাওয়া র্বষয়ক ক্ষুনদ 

          বািমা প্রদাে 
সর্র্ষ্ট িাংখ্যা ৫ - ১২ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১৪ ১৬ 

[১.২.২] স্টবআিদকস্টব সুস্টবধাদভাগীি  

           িাংখ্যা 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

িাংখ্যা 

(লক্ষ) 
৫ ৪.০২ ৪.২৮ ৪.৫০ ৪.৪৫ ৪.৪০ ৪.৩৫ ৪.৩০ ৪.৭০ ৪.৯০ 

[২] কৃস্টষ উপকিদনি 

িহজলভযতা ও 

সরবরাহ বৃর্িকরণ 

২৫ 

[২.১] কৃস্টষ উপকিদনি 

িহজলভযতা ও সরবরাহ 

বৃর্িকরনণর লনে 

আইর্সটি এর ব্যবহার 

[২.১.১] র্বর্েনরনের ইন্টািদনট স্পীে 

          বৃস্টদ্ধকিণ (এমস্টবস্টপএি) 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 
িাংখ্যা ১০ ৫০ ১০০ ১০৫ ১০৪ ১০৩ ১০২ ১০১ ১১০ ১১৫ 

[২,১.২] স্টিি ওদিব সমইল পস্টিচালনা ও  

           িক্ষনাদবক্ষন 
সর্র্ষ্ট িাংখ্যা ১০ ১১০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০ 

[২.১.৩] র্ি ক্ষফসবুক ক্ষপজ-এ প্রিার  

        (Like সংখ্যা) বৃর্ি ও পস্টিচালনা 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি  

িাংখ্যা 

(হাজাি) 

 

৫ 

 

- 

 

১০ 

 

৩৩ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২০ 

 

১৫ 

 

৩৫ 

 

৪০ 

[৩] কম ি 

ব্যবস্থাপনাি 

সপশাোস্টিদত্বি 

উন্নিন 

২০ 

[৩.১] কম িকতিা ও 

কম িচািীদেি প্রযুস্টিগত  

েক্ষতা বৃস্টদ্ধ িাংক্রান্ত 

কার্ িক্রম 

 

[৩.১. ১] আইটি িম্পদকি  

            প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/কম িচািী 
সর্র্ষ্ট 

িাংখ্যা 

(জে) 
৫ - ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০ 

[৩.১. ২] এমআইএি িম্পদকি  

        প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/ কম িচািী 
সর্র্ষ্ট 

িাংখ্যা 

(জে) 
৫ - ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০ 

[৩.১.৩] িমিামস্টিক স্টবষি স্টনদি লাস্টন িাং   

           সিশন 
সর্র্ষ্ট িাংখ্যা   ৫ - ২ ২ ১ - - - ২ ২ 
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কর্ মসম্পাদনের ক্ষেত্র 

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেনত্রর মান 

 

কা মক্রর্ কম িিম্পােন সূচক 
িণো 

পির্ি 
একক 

কম িিম্পােন 

সূচদকি 

মান 

 

 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

 

প্রকৃত 

অজিন
*
 

২০২১-

২২  

লক্ষযমাত্রা/র্েণ মায়ক ২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ  

২০২৩-২৪ 

 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ 

 

অিাধািণ 
অস্টত 

উিম 
উিম 

চলস্টত 

মান 

চলস্টত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

[৩.২] র্ােব সম্পদ 

ব্যবস্থাপো 
[৩.২.১] প্রস্টশস্টক্ষত জনবল সর্র্ষ্ট 

িাংখ্যা 

(জে) 
৫ - ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬০ 

 সুশাসে ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদনের ক্ষেত্র 

সুশাসে ও 

সংস্কারমূলক 

কা মক্রনর্র বাস্তবায়ে 

ক্ষজারদারকরণ 

3০ 

১) শুিািার 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 
শুদ্ধোচোর কর্ মপররকল্পনো বোস্তবোরয়ত 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

োম্বার 
10 - ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

২) ই-িভন্যমান্স/ উদ্ভাবে 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 

ই-িভন্যমান্স/ উদ্ভাবে কর্ মপর্রকল্পো 

বোস্তবোরয়ত 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

োম্বার 
10 - ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

৩) িথ্য অর্ধকার 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 
িথ্য অর্ধকার কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবার্য়ি 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

োম্বার 
3 - ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অর্ভন াি প্রর্িকার 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 

অর্ভন াি প্রর্িকার কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবার্য়ি 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

োম্বার 
4 - ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) ক্ষসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 

ক্ষসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবার্য়ি 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

োম্বার 
3 - ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

 * ২০২১-২২ অর্ মবছযরর লক্ষর্োত্রো 
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আস্টম, স্টচি িাইস্টন্টস্টিক অস্টিিাি এবাং প্রধান, কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

র্হনসনব মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টে সর্ এই চুস্টিদত 

বস্টণ িত িলািল অজিদন িদচষ্ট র্াকব।  

 

আস্টম, মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট র্হনসনব স্টচি িাইস্টন্টস্টিক অস্টিিাি এবাং প্রধান, 

কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টে সর্ এই চুস্টিদত 

বস্টণ িত িলািল অজিদন প্রদিাজনীি িহদর্াস্টগতা প্রোন কিব। 

 

 

স্বাক্ষস্টিত: 
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সংন াজেী-১ (ক)  

ক্রস্টমক নম্বি শব্দিাংদক্ষপ 

(Acronyms) 
স্টববিণ 

১ আরনকর্ব রাইস েনলজ ব্যাংক 

২ আইর্সটি ইেফরনর্শে এন্ড কর্র্উর্েনকশে ক্ষেকনোলর্জ  

৩ আইেস্টব্লউএম ইস্টিদগশন এে ওিাটাি ম্যাদনজদমন্ট 

৪ আইএস্টপস্টপ ইস্টন্টদগ্রদটে এস্টগ্রকালচািাল প্রোস্টক্টস্টভটি প্রদজক্ট 

৫ এআিস্টে এযাোপটিভ স্টিিাচ ি স্টেস্টভশন 

৬ এআইএস এির্রকালিার ইেফরনর্শে সার্ভ মস  

৭ এর্র্সর্স র্ার্ির্র্র্েয়া কনেে এন্ড কর্র্উর্েনকসন্স র্লর্র্নেে   

৮ এসএলএ  সার্ভ মস ক্ষলনভল এর্িনর্ে    

৯ এর্ওইউ  ক্ষর্নর্ারান্ডার্ অব আন্ডারস্ট্যার্ন্ডং  

১০ র্বএসর্সএল  বাংলানদশ স্যানেলাইে ক্ষকাম্পার্ে র্লর্র্নেে  

১১ স্টবআিআিআই (স্টি) বাাংলাদেশ িাইি স্টিিাচ ি ইনস্টিটিউট 

১২ স্টবএস্টেস্টি বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচাি সেদভলপদমন্ট কদপ িাদিশন 

১৩ স্টবএআিস্টি বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচািাল স্টিিাচ ি কাউস্টন্সল 

১৪ স্টবআিদকস্টব বাংলাদেশ িাইি নদলজ ব্যাাংক 

১৫ র্বর্বএস বাংলানদশ বুযনরা অব স্ট্যাটিসটিকস 

১৬ র্বএর্র্ে বাংলানদশ ক্ষর্নরালর্জকযাল র্েপাে মনর্ে 

১৭ র্বর্সর্স বাংলানদশ কর্ম্পউোর কাউর্ন্সল 

১৮ র্বটির্সএল বাংলানদশ ক্ষের্লকর্র্উর্েনকশে ক্ষকাম্পার্ে র্লর্র্নেে 

১৯ স্টিইস্টজআইএি    সিন্ট্রাল িি ইনভািনদমন্টাল এে র্জওিার্ফক ইেফরনর্শে র্সনস্ট্র্  

২০ স্টেএই স্টেপাট িদমন্ট  অব এস্টগ্রকালচািাল এক্সদটনশন 

২১ েস্টব্লউএমএম ওিাকিশপ সমস্টশনাস্টি এে সমদন্টদনন্স 

২২ ইউএসর্জএস ইউোইনেে ক্ষস্ট্ে র্জওলর্জকযাল সানভ ম 

২৩ ইএসএ ইউনরার্পয়াে ক্ষেস এনজর্ন্স 

২৪ এিএমস্টপএইচটি িাম ি সমস্টশনাস্টি এে সপাষ্টহািদভি সটকদনাদলাস্টজ 

২৫ স্টজস্টকউএন সগ্রইন সকািাস্টলটি এে স্টনউস্টিশন 

২৬ স্টজআিএি সজদনটিক স্টিদিাদি িি এে স্টিে 

২৭ র্জআইএস র্জওিার্ফক ইেফরনর্শে র্সনস্ট্র্ 

২৮ োসা ন্যাসোল আযনরানেটিক্স এন্ড ক্ষেস এের্র্র্েনেশে 

২৯ স্পািদিা ক্ষেস র্রসাি ম এন্ড র্রনর্াে ক্ষসর্ন্সং অি মাোইনজশে 

 



11 

 

 

সংন াজেী-১ (খ) 

ক্রস্টমক নম্বি শব্দিাংদক্ষপ 

(Acronyms) 
স্টববিণ 

১ AI Artificial Intellegence  

২ GIS Geographic Information System 

৩ GMC Guss Markov Chain 

৪ IoT Internet of Thinks 

৫ OT Oscillations Theory  

৬ RS Remote Sensing 

৭ SDG Sustainable Development Goals  

৯ 4IR Fourth Industrial Revoulation  

১০ 5G Fifth Generation  
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সংন াজেী ২: কর্ মসম্পাদে ব্যবস্থাপো ও প্রর্াণক 
 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূিকসমূহ 
বাস্তবায়েকারী অনুর্বভাি, 

অর্ধশাখা, শাখা 
লেযর্াত্রা অজমনের প্রর্াণক 

[১.১] আধুস্টনক পস্টিিাংখ্যাস্টনক, স্টজআইএি 

ও স্টিদমাট সিস্টন্সাং পদ্ধস্টতি ব্যবহাি ও 

স্টবস্টভন্ন মদেল/ প্রযুস্টি উদ্ভাবন  

[১.১.১] ব্যবহৃত পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/প্রযুস্টি কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/ প্রযুস্টিি প্রস্টতদবেন 
[১.১.২] স্টজআইএি ও স্টিদমাট সিস্টন্সাং পদ্ধস্টতি মােদম উদ্ভাস্টবত  

          মদেল/প্রযুস্টি 

কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/ প্রযুস্টিি প্রস্টতদবেন 

[১.১.৩] উপদর্াগী তবজ্ঞাস্টনক তথ্য/ প্রকাশনা কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন / প্রকাশনা এি প্রর্ম পৃষ্ঠা 

[১.২] কৃর্ষ র্বষনয় ই-িথ্য ক্ষসবা প্রদাে 

[১.২.১] কৃর্ষ  আবহাওয়া র্বষয়ক ক্ষুনদ বািমা প্রদাে কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ প্রস্টতদবেন / ক্ষফসবুক গ্রুপ / ই-ক্ষর্ইল 

[১.২.২] স্টবআিদকস্টব সুস্টবধাদভাগীি িাংখ্যা আইস্টিটি সিল র্বআরনকর্ব ওনয়বসাইে র্হে কাউোর 

[২.১] কৃস্টষ উপকিদনি িহজলভযতা ও 

সরবরাহ বৃর্িকরনণর লনে আইর্সটি এর 

ব্যবহার 

[২.১.১] র্বর্েনরনের ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ (এমস্টবস্টপএি) আইস্টিটি সিল ইোরনেে র্বল / র্িঠি 

[২,১.২] স্টিি ওদিব সমইল পস্টিচালনা ও িক্ষনাদবক্ষন আইস্টিটি সিল সিস্টজষ্টাি বস্টহি কস্টপ 

[২.১.৩] র্ি ক্ষফসবুক ক্ষপজ-এ প্রিার (Like সংখ্যা) বৃর্ি ও 

পস্টিচালনা 
আইস্টিটি সিল ক্ষফসবুক ক্ষপজ 

[৩.১] কম িকতিা ও কম িচািীদেি প্রযুস্টিগত  

েক্ষতা বৃস্টদ্ধ িাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

[৩.১. ১] আইটি িম্পদকি প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/কম িচািী আইস্টিটি সিল প্রর্শেনণর র্িঠি/ প্রর্শেণািীনদর উপর্স্থর্ির িার্লকা 

[৩.১. ২] এমআইএি িম্পদকি প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/ কম িচািী আইস্টিটি সিল প্রর্শেনণর র্িঠি/ প্রর্শেণািীনদর উপর্স্থর্ির িার্লকা 

[৩.১.৩] িমিামস্টিক স্টবষি স্টনদি লাস্টন িাং সিশন আইস্টিটি সিল 
প্রর্শেণ/কর্ মশালা আনয়াজনের আনদশ/ প্রর্শেণািীনদর 

উপর্স্থর্ির িার্লকা 

[৩.২] র্ােব সম্পদ ব্যবস্থাপো [৩.২.১] প্রস্টশস্টক্ষত জনবল কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ প্রর্শেনণর র্িঠি/ প্রর্শেণািীনদর উপর্স্থর্ির িার্লকা 
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িাংদর্াজনী ৩: অন্য অর্ফনসর সনে সংর্িষ্ট কর্ মসম্পাদে সূিকসমূহ 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদে সূিক ক্ষ  সকল অর্ফনসর সানি সংর্িষ্ট সংর্িষ্ট অর্ফনসর সানি কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

আধুস্টনক পস্টিিাংখ্যাস্টনক, স্টজআইএি ও স্টিদমাট 

সিস্টন্সাং পদ্ধস্টতি ব্যবহাি ও স্টবস্টভন্ন মদেল/ 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন  

[১.১.১] ব্যবহৃত পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/প্রযুস্টি 
র্বআরআরআই এর র্বর্ভন্ন র্বভাি ও 

আÂর্লক কা মালয়সমূহ 

িনবষণা পরীেণ স্থাপে ও িথ্য আদাে-প্রদাে 

[১.১.২] স্টজআইএি ও স্টিদমাট সিস্টন্সাং পদ্ধস্টতি মােদম উদ্ভাস্টবত  

          মদেল/প্রযুস্টি 
স্টবএমস্টে অেলাইন োটা ক্রি 

কৃর্ষ র্বষনয় ই-িথ্য ক্ষসবা প্রদাে 

[১.২.১] কৃর্ষ  আবহাওয়া র্বষয়ক ক্ষুনদ বািমা প্রদাে 

স্টবএমস্টে, র্বআরআরআই এর র্বর্ভন্ন র্বভাি 
এসএলএ, চুর্ি, এর্ওইউ, দাপ্তর্রক ক্ষর্ইল, 

ই-ের্ি’র র্াধ্যনর্ পত্রজারীকৃি ইিযার্দ 
[১.২.২] স্টবআিদকস্টব সুস্টবধাদভাগীি িাংখ্যা 

কৃস্টষ উপকিদনি িহজলভযতা ও সরবরাহ 

বৃর্িকরনণর লনে আইর্সটি এর ব্যবহার 
[২.১.১] র্বর্েনরনের ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ (এমস্টবস্টপএি) র্বর্েনরে 

চুর্ি, দাপ্তর্রক ক্ষর্ইল, 

ই-ের্ি’র র্াধ্যনর্ পত্রজারীকৃি ইিযার্দ 

কম িকতিা ও কম িচািীদেি প্রযুস্টিগত  েক্ষতা বৃস্টদ্ধ 

িাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

[৩.১. ১] আইটি িম্পদকি প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/কম িচািী 

র্বআরআরআই, এটুআই,  

আইর্সটি র্বভাি  
দাপ্তর্রক ক্ষর্ইল, ই-ের্ি’র র্াধ্যনর্ পত্রজারীকৃি [৩.১. ২] এমআইএি িম্পদকি প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/ কম িচািী 

[৩.১.৩] িমিামস্টিক স্টবষি স্টনদি লাস্টন িাং সিশন 

র্ােব সম্পদ ব্যবস্থাপো [৩.২.১] প্রস্টশস্টক্ষত জনবল র্বআরআরআই দাপ্তর্রক ক্ষর্ইল, ই-ের্ি’র র্াধ্যনর্ পত্রজারীকৃি 
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িাংদর্াজনী ৪-৮: সংস্কার ও সুশাসেমূলক কার্ িক্রদমি বাস্তবািন িাংক্রান্ত কম©পস্টিকল্পনািমূহ 
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িাংদর্াজনী ৪ 

জািীয় শুিািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পর্রকল্পো, ২০২২-২০২৩ 
 

র্বভাি/কা মালনয়র োর্: কৃর্ষ পর্রসংখ্যাে র্বভাি, র্ি।     

কার্ িক্রদমি নাম কম িিম্পােন সূচক 

 

সূচদকি 

মান 

একক 

 

বাস্তবািদনি 

োস্টিত্বপ্রাপ্ত 

ব্যস্টি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ িবেদিি 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবািন অগ্রগস্টত পস্টিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা

/ অজিন 

১ম 

সকািাট িাি 

২ি 

সকািাট িাি 

৩ি 

সকািাট িাি 

৪র্ ি 

সকািাট িাি 

সমাট 

অজিন 

অস্টজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক ব্যবস্থা 

 ১.১ তনস্টতকতা কস্টমটিি িভা আদিাজন িভা আদিাস্টজত ২ িাংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

১.২ তনস্টতকতা কস্টমটিি িভাি স্টিদ্ধান্ত বাস্তবািন বাস্তবাস্টিত স্টিদ্ধান্ত ৪ % ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন      

১.৩ সুশািন প্রস্টতষ্ঠাি স্টনস্টমি অাংশীজদনি 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  িভা 

অনুস্টষ্ঠত িভা ৪ িাংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

২ লক্ষযমাত্রা - ১ - ১    

অজিন      

১.৪ শুদ্ধাচাি িাংক্রান্ত প্রস্টশক্ষণ আদিাজন  প্রস্টশক্ষণ আদিাস্টজত ২ িাংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

২ লক্ষযমাত্রা - ১ ১ -    

 অজিন      

১.৫ কম ি-পস্টিদবশ উন্নিন (স্বাস্থযস্টবস্টধ অনুিিণ/ 

টিওএেইভুি অদকদজা মালামাল স্টনষ্পস্টিকিণ 

/পস্টিষ্কাি-পস্টিচ্ছন্নতা বৃস্টদ্ধ, মস্টহলাদেি জন্য পৃর্ক 

ওিাশরুদমি ব্যবস্থা ইতযাস্টে  

উন্নত কম ি-পস্টিদবশ ৩ িাংখ্যা 

ও 

তাস্টিত 

ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

৪ লক্ষযমাত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পর্রষ্কার পর্রচ্ছন্নিা বৃর্ি 

কা মক্রর্ ও টিওএেইভুি 

অদকদজা মালামাল 

স্টনষ্পস্টিকিণ অজিন      

২. ক্রদিি সক্ষদত্র শুদ্ধাচাি 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ি বেদিি ক্রি-পস্টিকল্পনা  

ওদিবিাইদট প্রকাশ 

ক্রি-পস্টিকল্পনা 

ওদিবিাইদট প্রকাস্টশত 

৩ তাস্টিত ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

১ 

৩১-৭-২২ 

লক্ষযমাত্রা ১ - - -  

 

  

 

 
অজিন      

৩. শুদ্ধাচাি িাংস্টেষ্ট এবাং দুনীস্টত প্রস্টতদিাদধ িহািক অন্যান্য কার্ িক্রম  

৩.১ সিবা প্রোদনি সক্ষদত্র সিস্টজিাদি প্রদেি 

সিবাি স্টববিণ ও সিবাগ্রহীতাি মতামত িাংিক্ষণ 

সিস্টজিাি 

হালনাগােকৃত 

৮ % ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১   প্রর্াণক র্হসানব ক্ষরর্জস্ট্ানরর 

ফনোকর্প সংযুি করনি হনব অজিন      

৩.২ গণশুনানী আদিাজন অনুর্িি ৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

২ লক্ষযমাত্রা - ১ - ১   ক্ষোটিশ, উপর্স্থর্ি ও র্স্থরর্িত্র 

প্রর্াণক র্হসানব র্দনি হনব অজিন      

৩.৩ মালামাল ইনদভন্টস্টি ও স্থাবি অস্থাবি 

িম্পস্টিি স্টহিাব 

ইেনভের্র সম্পাদে ৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

১ লক্ষযমাত্রা - - - ১   স্থাবি অস্থাবি িম্পস্টিি স্টহিাব 

প্রমাণক  স্টেদত হদব অজিন      

৩.৪ সমৌসুম ওিািী বীজ ধান উৎপােন ও 

স্টবতিদণি তাস্টলকা 

বীজ ধাে উৎপাদে ও 

র্বিরণ 

৮ পর্রর্াণ ক্ষফাকাল 

পনয়ে 

৪ 

 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১   বীজ স্টবতিদণি তাস্টলকা 

প্রমানক স্টহিাদব স্টেদত হদব। অজিন      
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সংন াজেী ৫ 

ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপস্টিকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

ক্রর্ 
কার্ িক্রম 

 

কম িিম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িিম্পােন 

সূচদকি মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অিাধািণ উিম চলস্টত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 

[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/দিবা 

িহস্টজকিণ/ স্টেস্টজটাইদজশন 

বাস্তবািন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/দিবা িহস্টজকিণ/ 

স্টেস্টজটাইদজশন বাস্তবািন 
তাস্টিত ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ 
২.১] ই-নস্টর্ি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধ   

[২.১.১] ই-িাইদল সনাট র্েের্িকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য বাতািন হালনাগােকিণ [৩.১.১] তথ্য বাতািন হালনাগােকৃত িাংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ 

[৪.১] ৪র্ ি স্টশল্পস্টবপ্ল্দবি চযাদলঞ্জ 

সমাকাদবলাি কিণীি স্টবষদি 

অবস্টহতকিণ িভা/ কম িশালা 

আদিাজন 

[৪.১.১]  ৪র্ ি স্টশল্পস্টবপ্ল্দবি চযাদলঞ্জ সমাকাদবলাি 

কিণীি স্টবষদি অবস্টহতকিণ িভা/ কম িশালা আদিাজন 
িাংখ্যা ৫ ২ ১ - 

০৫ 

[৫.১] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবািন  

[৫.১.১] কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে সংক্রান্ত প্রর্শেণ 

আনয়ার্জি  
িাংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম িপস্টিকল্পনাি অধ িবাস্টষ িক স্ব-মূল্যািন 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষি স্টনকট সপ্রস্টিত 
তাস্টিত ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সংন াজেী ৬  

অর্ভন াি প্রর্িকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ মপর্রকল্পো ২০২২-২০২৩ 

কার্ িক্রদমি 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িিম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িিম্পােন 

সূচদকি মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২  

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অিাধািণ 
অস্টত 

উিম 
উিম  

চলস্টত 

মান 

চলস্টত 

মাদনি 

স্টনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অর্ভন াি র্েষ্পর্ি কর্ মকিমা (অর্েক) ও 

আর্পল কর্ মকিমার িথ্য ওনয়বসাইনে এবং 

র্জআরএস সফেওয়যানর (প্রন াজয ক্ষেনত্র) 

তত্রর্ার্সক র্ভর্িনি হালোিাদকরণ  

[১.১.১]  অস্টনক ও আস্টপল 

কম িকতিাি তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদিবিাইদট ও র্জআরএস 

সফেওয়যানর হালোিাদকৃি/ 

আপদলােকৃত 

সংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] র্ের্দ মষ্ট সর্নয় অেলাইে/ অফলাইনে প্রাপ্ত 

অর্ভন াি র্েষ্পর্ি  
[১.২.১]  অর্ভন াি র্েষ্পর্িকৃি % ৭ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অর্ভন াি র্েষ্পর্ি সংক্রান্ত র্ার্সক 

প্রর্িনবদে উর্ধ্মিে কর্তমপে বরাবর ক্ষপ্ররণ   

[১.৩.১]  র্ার্সক প্রর্িনবদে 

ক্ষপ্রর্রি 
% ৩ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

পস্টিবীক্ষণ 

 ও িক্ষমতা 

অজিন 

 

১১ 

[২.১] তত্রমাস্টিক স্টভস্টিদত পস্টিবীক্ষণ এবাং 

তত্রমাস্টিক পস্টিবীক্ষণ প্রস্টতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষি স্টনকট সপ্রিণ 

 

[২.১.১] তত্রমাস্টিক প্রস্টতদবেন 

সপ্রস্টিত 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২] কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর অর্ভন াি প্রর্িকার 

ব্যবস্থা এবং র্জআরএস সফেওয়যার র্বষয়ক 

ক্ষসর্র্োর/কর্©শালা/প্রর্শেণ আনয়াজে 

 

[২.২.১] প্রর্শেণ/ 

ক্ষসর্র্োর/কর্©শালা আনয়ার্জি 
সংখ্যা 

 

৪ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অর্ভন াি প্রর্িকার ব্যবস্থাপো র্বষনয় 

ক্ষস্ট্কনহাল্ডারিনণর সর্ন্বনয় অবর্হিকরণ সভা  

আনয়াজে 

[২.৩.১] অবর্হিকরণ সভা 

আনয়ার্জি 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংন াজেী ৭ 

 ক্ষসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ে কর্ ম-পর্রকল্পো ২০২২-২০২৩ 

কার্ িক্রদমি 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িিম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িিম্পােন 

সূচদকি মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অিাধািণ অস্টত উিম উিম 
চলস্টত 

মান 

চলস্টত 

মাদনি স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক 

 

 

১৮ 

[১.১] তত্রমাস্টিক স্টভস্টিক ক্ষসবা প্রদাে 

প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত পস্টিবীক্ষণ কস্টমটিি 

কস্টমটি পুনগ িঠন 

[১.১.১] কস্টমটি 

পুনগ িঠিত 
সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] তত্রর্ার্সক র্ভর্িক ক্ষসবা প্রদাে 

প্রর্িশ্রুর্ি সংক্রান্ত পর্রবীেণ কর্র্টির 

সভার র্সিান্ত বাস্তবায়ে   

[১.৩.১] র্সিান্ত 

বাস্তবার্য়ি এবং 

প্রর্িনবদে ক্ষপ্রর্রি 

% 

 

৪ 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] ক্ষসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি র্বষনয় 

আওিাধীে দপ্তর/সংস্থার সর্ন্বনয় 

তত্রর্ার্সক র্ভর্িনি সভা আনয়াজে   

[১.২.১] সভা 

আনয়ার্জি 
িাংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] তত্রর্ার্সক র্ভর্িনি ক্ষসবা প্রদাে 

প্রর্িশ্রুর্ি হালোিাদকরণ (আওিাধীে 

দপ্তর/সংস্থাসহ) 

[১.৪.১] হালোিাদকৃি িাংখ্যা ৯ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

িক্ষমতা 

অজিন  
৭ 

[২.১] ক্ষসবা প্রদাে প্রর্িশ্রুর্ি র্বষয়ক   

কম িশালা/প্রর্শেণ/নসর্র্োর আনয়াজে  

 

[২.১.১] প্রর্শেণ/ 

কম িশালা আনয়ার্জি 

 

িাংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সিবা প্রোন স্টবষদি 

সিকদহার্ল্ািগদণি িমন্বদি 

অবস্টহতকিণ িভা আদিাজন 

[২.২.১]  অবর্হিকরণ 

সভা আনয়ার্জি 
িাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংন াজেী ৮  

িথ্য অর্ধকার র্বষনয় ২০২২-২৩ অি মবছনরর বার্ষ মক কর্ মপর্রকল্পো  
 

কার্ িক্রদমি 

সক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িিম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম ি 

িম্পােন 

সূচদকি 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অিাধািণ 
অস্টত 

উিম 
উিম 

চলস্টত 

মান 

চলস্টত 

মাদনি 

স্টনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক ৬ 

[১.১] তথ্য অস্টধকাি আইন অনুর্ািী 

স্টনধ িাস্টিত িমদিি মদে তথ্য প্রাস্টপ্তি 

আদবেন স্টনষ্পস্টি 

 

[১.১.১] স্টনধ িাস্টিত িমদিি 

মদে তথ্য প্রাস্টপ্তি আদবেন 

স্টনষ্পস্টি 
% ০৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

িক্ষমতা বৃর্ি 
১৯ 

[১.২] স্বিঃ প্রনণার্দিভানব প্রকাশন াগ্য 

সকল তথ্য হালনাগাে কদি ওনয়বসাইনে 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালোিাদকৃি তথ্য 

ওনয়বসাইনে প্রকার্শি 
তাস্টিত 

 
০৪   

৩১-১২-২০২২ 
১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

৩০-০৬-২০২৩ - - - - 

[১.৩] বার্ষ মক প্রর্িনবদে প্রকাশ  [১.৩.১] র্েধ মার্রি সর্নয় 

বার্ষ মক প্রর্িনবদে প্রকার্শি 
িার্রখ ০৩   ১৫-১০-২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অস্টধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুিাদি র্াবতীি তদথ্যি কযাটালক 

ও ইনদেক্স ততস্টি/ হালনাগােকিণ 

[১.৪.১]  তদথ্যি  কযাটালক 

ও ইনদেক্স  প্রস্তুতকৃত/ 

হালনাগােকৃত 

তাস্টিত ০৩   ৩১-১২-২০২২ 
১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৫] তথ্য অস্টধকাি আইন ও স্টবস্টধস্টবধান 

িম্পদকি জনিদচতনতা বৃস্টদ্ধকিণ 

[১.৫.১]  প্রিার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
িাংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] িথ্য অর্ধকার আইে,২০০৯ ও এর 

র্বর্ধধাের্ালা স্বিঃপ্রনণার্দি িথ্য প্রকাশ 

র্েনদর্শকাসহ সংর্িষ্ট র্বষনয় 

কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর প্রর্শেণ আনয়াজে 

[১.৬.১] প্রস্টশক্ষণ আদিাস্টজত 

িাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অস্টধকাি িাংক্রান্ত প্রদতযকটি 

তত্রমাস্টিক অগ্রগস্টত প্রস্টতদবেন স্টনধাস্টিত 

িমদি ওদিবিাইদটি তথ্য অস্টধকাি 

সিবাবদক্স প্রকাশ 

[১.৭.১] তত্রমাস্টিক অগ্রগস্টত 

প্রস্টতদবেন ওদিবিাইদটি 

তথ্য  অস্টধকাি সিবাবদক্স 

প্রকাস্টশত 

িাংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 


