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কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র  

সাম্প্রবিক অজমন, িযানলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

সাম্প্রবিক িছরসমূনের (৩ িছর) প্রধান অজমনসমূে 
 

g„wËKv weÁvb wefvM mv¤úªwZKKv‡j weª KZ©„K bZzb RvZ D™¢ve‡b AMÖMvwg †KŠwjK mvwimg~‡ni Rb¨ 

mv‡ii gvÎv mycvwik K‡i‡Q| avb Pv‡li Rb¨ cUvwkqvg mv‡ii gvÎv Avc‡WU Kiv n‡q‡Q| 

G¨v‡ivweK c×wZ‡Z avb Pv‡li †Møvevj Iqviwgs c‡Ubwkqvj (GWP) wba©viY Kiv n‡q‡Q| MÖxY 

nvDm M¨vm (GHG) Kgv‡bi Rb¨ Dchy³ km¨ web¨vm I Pvl c×wZ mbv³ Kiv n‡q‡Q| gvwUi 

Mfx‡i BDwiqv cÖ‡qvM Ges cvwb e¨e ’̄vcbvi gva¨‡g av‡bi Rwg †_‡K bvBUªvm A·vBW I bvBwUªK 

A·vBW wbM©gY Kgv‡bvi cÖhyw³ Avwe®‹vi Kiv n‡q‡Q| ˆRe I A‰Re mvi e¨e ’̄vcbvi gva¨‡g av‡bi 

m‡e©v”P djb cÖvwßi Rb¨ cÖhyw³ D™¢ve‡b M‡elYv cwiPvwjZ n‡”Q| g„wËKv weÁvb wefvM KZ… ©K weª, 

AM©vwbK mvi D™¢veb I Gi cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g av‡bi djb e„w× I gvwUi ¯^v¯’¨ wbwðZ Kivi M‡elYv 

KvRwU K…l‡Ki gvV ch©v‡q m¤úªmvi‡Yi Rb¨ gvV cÖ`k©bx Kiv n‡q‡Q| GQvovI mvi e¨e ’̄vcbvi 

cÖhyw³ K…l‡Ki gv‡V m¤úªmvi‡bi Rb¨ gvV cÖ`k©bxi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| GB wefvM K…l‡Ki cÖ‡qvR‡b 

wewfbœ ¯’v‡b gvV cwi`k©‡bi gva¨‡g ZvrÿwbK fv‡e civgk© cÖ`vb K‡i _v‡K|  

সর্স্যা এিং িযানলঞ্জসমূে 

µgea©gvb RbmsL¨v Ges wk†ívbœ‡qv‡bi Pv‡c K…wl Rwgi cwigvY µgvš̂‡q Kg‡Q| Lv‡`¨i †hvMvb 

w`‡Z mxwgZ Rwg‡Z eQ‡i ỳB ev Z‡ZvwaK dm‡ji Avev` Ki‡Z n‡”Q| d‡j gvwU µgvš̂‡q Abye©i 

ev ¯^v¯’¨nxb n‡”Q| ‰Re c`v_© bv w`‡q ev Kg cÖ‡qv‡Mi d‡j AbyRxe aŸsm n‡”Q Z_v gvwUi ¯̂v¯’¨ 

Lvivc n‡”Q| Z ỳcwi cwiewZ©Z Rjevqyi cÖfv‡e Liv, jeYv³Zv, Rjve×Zv, VvÛv, D”P ZvcgvÎv 

BZ¨vw`i Kvi‡Y D™¢vweZ cÖhyw³mg~n e¨env‡i mxgve×Zv †`Lv w`‡”Q| GgZve ’̄vq, gvwU welqK 

M‡elYv Kvh©µg‡K kw³kvjxKi‡Yi gva¨‡ggvwUi ¯^v¯’¨ a‡i ivLv Ges AwaK djb wbwðZ Kiv AZxe 

¸iæZ¡cY©| 

ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

AÂjwfwËK cÖhyw³ D™¢ve‡bi cÖ‡qvR‡b †fŠZ I KvwiMix mgm¨v¸‡jv mbv³KiY| gvwU‡Z Dcw ’̄Z 

DcKvix AbyRxe mn gvwUi gvB‡µv Ges g¨v‡µv cywó-‡gŠ‡ji NvUwZ wbY©q Ges Gi cÖwZKv‡ii Dcvq 

mbv³KiY| gvwUi I cwi‡e‡ki ¯^v¯’¨ msi¶‡Y jvMmB cÖhyw³ D™¢veb I ¯’vb we‡k‡l Pvi-dm‡ji 

km¨µ‡gi ev K…wl cwi‡ek-AÂj wfwËK jvfRbK km¨µ‡gi Rb¨ mvi e¨e ’̄vcbvmn KjKviLvbvi 

eR©¨ Øviv ~̀wlZ gvwUi ¯^v¯’¨ Dbœqb, Ges b¨v‡bv dvwU©jvBRvi D™¢veb| 

২০২২-২৩ অর্ মিছনরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূে 

 avb dm‡ji Rb¨ mvi I gvwU e¨e ’̄vcbv welqK 20wU M‡elYv Kvh©µg ’̄vcb| 

 K…l‡Ki gv‡V 14 wU cÖ`k©bx ¯’vcb, cÖwkwÿZ K…lK 297 Ges 33 Rb cÖwkwÿZ Dc mnKvix 
K…wl Kg©KZ©v| 

 PviwU ‡mwgbvi †ccvi Dc¯’vcb| 
 RvZxq I AvšÍR©vwZK Rvb©v‡j 4wU M‡elYv AvwU©‡Kj cÖKvkbv| 
 22 wU ‰eÁvwbK Z_¨ D™¢veb| 
 D™¢veb I Awf‡hvM cÖwZKv‡ii gva¨‡g †mevi gv‡bvbœqb| 

 wefvMxq Rbej‡K BbnvDR cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g `ÿ K‡i †Zvjv| 
 

প্রস্তািনা 
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প্রাচিষ্ঠাচনক দক্ষ্িা বৃচি, স্বচ্ছিা ও জবাবচদচহ সজারদার করা, সুশােন েংহিকরণ এবং েম্পমদর র্থার্থ 

ব্যবহার চনচিিকরমণর োধ্যমে  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়মনর লমক্ষ্য- 

 

 

cÖavb, g„wËKv weÁvb wefvM 

 

এবং 

 

gnvcwiPvjK, evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU 

 

এর েমধ্য ২০২২ সানলর জুন র্ানসর .......১৪................িাচরমে এই বাচষ যক কে যেম্পাদন চুচি স্বাক্ষ্চরি 

হল।   

 

এই  চুচিমি স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ চনম্নচলচেি চবষয়েমূমহ েম্মি হমলন:  
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সেকশন ১:  

 রূপকল্প, অচিলক্ষ্য, কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এবং কার্ যাবচল 

১.১ রূপকল্প: AbyK~j I cÖwZK~j cwi‡e‡k avb I avb-wfwËK dmj Avev‡` gvwUi ¯^v¯ ’¨ Dbœqb| 

১.২ অচিলক্ষ্য: AbyK~j I cÖwZK~j cwi‡e‡k DbœZ mvi e¨e¯’vcbv I gvwUi ¯^v¯ ’¨ myiÿvi Rb¨ cÖhyw³ 

D™¢veb| 

১.৩ কে যেম্পাদমনর সক্ষ্ত্র: 

        ১)  av‡bi Drcv`b I Drcv`bkxjZv e „w×| 

২) কৃবষ ভূসম্পদ ব্যিস্থাপনার উন্নয়ন ও রেণানিেণ। 

৩) কর্ ম ব্যিস্থাপনায় ক্ষপশাদারীনের উন্নয়ন। 

সুশোসন ও সংস্কোরমূল   র্ মসম্পোদযনর কেত্র:  

 ১) সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ 

১.৪ কার্ যাবচল: 

১. ধান ফেমলর জন্য সুষে োর ও োটি ব্যবস্থাপনা 

২.  উপমর্াগী ববজ্ঞাচনক িথ্য/ প্রযুচি উদ্ভাবন  

৩.কৃষমকর চনকট সুষে োর প্রময়াগ প্রযুচির েম্প্রোরণ   

৪. ধান ফেল আবামদ ের্বিি (বজব ও অজজব) োর ব্যবহামরর োধ্যমে ভূচের উৎপাদন েক্ষ্েিা বৃচি  

৫. কৃষমকর চনকট সর্বিি সার ব্যিোর প্রযুচির েম্প্রোরমণর োধ্যমে জনচপ্রয়করণ 

৬. আময়াচজি সেচেনার/ওয়াকযশপ 

৭. কে যকিযা ও কে যিারী প্রচশক্ষ্ণ
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ক্ষসকশন ২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে 

 

একক 

 

প্রকৃি অজমন লেযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রনেপণ   বনধ মাবরি লেযর্াত্রা অজমননর 

ক্ষেনত্র ক্ষ ৌর্ভানি দাবয়েপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্োসমূনের নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২1-২২* ২০২৩ - ২৪ ২০২৪ -২5 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.১ সুষর্ সার ব্যিস্থাপনার 

র্াধ্যনর্ ধান ফসনলর উৎপাদন 

বৃবি 

১.১.১ স্থাচপি গমবষণা কার্ যক্রে ও উপমর্াগী 

ববজ্ঞচনক িথ্য 

েংখ্যা 
২০ ১০ ১০ ১৫  ১৫ 

g„wËKv weÁvb wefvM উদ্ভাবিি প্রযুবির সংখ্যা/বি’র িাবষ মক গনিষণা 

প মানলািনা প্রবিনিদন/িাবষ মক প্রবিনিদন/প্রকল্প 

প্রবিনিদন/বলফনলট/নপাস্টার/বুকনলট  

১.২ সুষর্ সার ব্যিস্থাপনার 

উপন াগী বিজ্ঞাবনক িথ্য/ 

প্রযুু্বি উদ্ভািন  

১.২.১ প্রকাশনা/  গমবষণা প্রচিমবদন েংখ্যা 
৪ ৪ ৪ ৪  ৪ 

g„wËKv weÁvb wefvM বি’র িাবষ মক গনিষণা প মানলািনা 

প্রবিনিদন/িাবষ মক প্রবিনিদন/প্রকল্প 

প্রবিনিদন/জান মাল/অন্যান্য প্রকাবশি প্রবিনিদন 

১.৩ কৃষনকর জ্ঞান বৃবি 
১.৩.১ প্রচশচক্ষ্ি কৃষক েংখ্যা 

- - ১০৮ ১০৮ ১০৮ 
g„wËKv weÁvb wefvM প্রবশেণ ও প্রবশেণার্ীর সংখ্যা এিং স্থীর বিত্র, 

সেন াগী কৃষনকর বিস্তাবরি িথ্য  

১.৩.২ প্রচশচক্ষ্ি উপঃ কৃচষ কে যকিযা েংখ্যা 
- - ১২ ১২ ১২ 

g„wËKv weÁvb wefvM প্রবশেণ ও প্রবশেণার্ীর সংখ্যা এিং স্থীর বিত্র, 

সেন াগী কৃষনকর বিস্তাবরি িথ্য 

১.৩.৩ স্থাচপি প্রদশ যনী েংখ্যা 
৭  ৪ ৬ ৬ ৬ 

g„wËKv weÁvb wefvM স্থাবপি প্রদশ মনীর সংখ্যা, প্রদশ মনীর বস্থরবিত্র, 

সেন াগী কৃষনকর বিস্তাবরি িথ্য 

২.১ ধান িানষ সর্বিি 

(জজি/অজজি) সার 

ব্যিস্থাপনার র্াধ্যনর্ র্াটির 

স্বাস্থয সুরো   

২.১.১ েেচিিিামব বজব োর/েবুজ োর/জীবনু 

োর ও অজজি সার ব্যবহার চবষয়ক গমবষণা 

কার্ যক্রে ও উপমর্াগী ববজ্ঞাচনক িথ্য/ প্রযুচি/ 

প্রকাশনা/ প্রচিমবদন 

েংখ্যা 
- ১০ ১২ ১২ ১২ 

g„wËKv weÁvb wefvM উদ্ভাবিি প্রযুবির সংখ্যা/বি’র িাবষ মক গনিষণা 

প মানলািনা প্রবিনিদন/িাবষ মক প্রবিনিদ/ প্রকল্প 

প্রবিনিদন/জান মাল/বলফনলট/নপাস্টার/বুকনলট 

/অন্যান্য প্রকাবশি প্রবিনিদন 

২.২ কৃষনকর র্ানে সর্বিি 

সার ব্যিস্থাপনার জনবপ্রয় 

২.২.১ প্রচশচক্ষ্ি  কৃষক  েংখ্যা 
- - ১ ৮৯ ১৮৯ ১৮৯ 

g„wËKv weÁvb wefvM প্রবশেণ ও প্রবশেণার্ীর সংখ্যা এিং স্থীর বিত্র, 

সেন াগী কৃষনকর বিস্তাবরি িথ্য  

২.২.২ প্রচশচক্ষ্ি উপঃ কৃচষ কে যকিযা েংখ্যা 
  ২১ ২১ ২১ 

g„wËKv weÁvb wefvM প্রবশেণ ও প্রবশেণার্ীর সংখ্যা এিং স্থীর বিত্র, 

সেন াগী কৃষনকর বিস্তাবরি িথ্য 

২.২.৩স্থাচপি প্রদশ যনী েংখ্যা 
- ৬ ৮ ৮ ৮ 

g„wËKv weÁvb wefvM স্থাবপি প্রদশ মনীর সংখ্যা, প্রদশ মনীর বস্থরবিত্র, 

সেন াগী কৃষনকর বিস্তাবরি িথ্য 

৩.১ গনিষণা ফলাফল প্রিার ও 

সংরেন 

৩.১.১. দশে সেড ও িদূধ য এর কে যকিযা প্রচশক্ষ্ন 

আময়াচজি 

েংখ্যা 
- ৪ ৪ ৪ ৪ 

g„wËKv weÁvb wefvM ক্ষসবর্নার/ওয়াকমশনপর সংখ্যা, abstract  

ক্ষসবর্নার/ওয়াকমশপ আনয়াজননর আর্ন্ত্রণপত্র, 

োবজরা সীট ও বস্থর বিত্র 

৩.২ দে জনিল 
৩.২.১ প্রমিযক কে যিারীর জন্য প্রচশক্ষ্ণ 

আময়াচজি 

েংখ্যা 
- ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 

g„wËKv weÁvb wefvM প্রবশেণ আনয়াজননর আর্ন্ত্রণপত্র, োবজরা সীট 

ও বস্থর বিত্র  

*২০২২-২৩ অর্ মিছনরর লেযর্াত্রা 



7 
 

সেকশন ৩ 

 র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  

কে যেম্পাদন সক্ষ্ত্র  সক্ষ্মত্রর োন 

 

কার্ যক্রে  কে যেম্পাদন সূিক Mbbv 
c×wZ  

 
একক 

কে যেম্পাদন সূিমকর 

োন 
প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/চনণ যায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০20-২1 ২০২১-২২ অোধারণ অচি 

উত্তে 

উত্তে িলচি োন িলচি োমনর 

চনমম্ন 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

 100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
১. ধান ফেমলর 

উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীলিা 

বৃচি 

২৫ ১.১ ধান ফেমলর জন্য 

সুষে োর ও োটি 

ব্যবস্থাপনা 

১.১.১ স্থাচপি গমবষণা 

কার্ যক্রে ও উপমর্াগী 

ববজ্ঞচনক িথ্য 

েেচি েংখ্যা ১৫ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫ ১৫ ১৫ 

১.২ উপমর্াগী ববজ্ঞাচনক 

িথ্য/ প্রযুচি উদ্ভাবন 

১.২.১ প্রকাশনা/  গমবষণা 

প্রচিমবদন 

েেচি েংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৪ ২ - - - ৪ ৪ 

১.৩ কৃষমকর চনকট সুষে 

োর প্রময়াগ প্রযুচির 

েম্প্রোরণ 

১.৩.১ প্রচশচক্ষ্ি কৃষক  েেচি েংখ্যা ২ - - ১০৮ ১০০ ৯০ - - ১০৮ ১০৮ 

১.৩.২ প্রচশচক্ষ্ি উপঃ 

কৃচষ কে যকিযা 

  - - - ১২ ২০ ৩০   ১২ ১২ 

১.৩.৩ স্থাচপি প্রদশ যনী েেচি েংখ্যা ৪ ৭ ৪ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৬ 

২. কৃচষ ভূেম্পদ 

ব্যবস্থাপানার 

উন্নয়ন ও রক্ষ্ণা 

সবক্ষ্ণ 

২৫ ২.১ ধান ফেল আবামদ 

ের্বিি (বজব ও অজজব) 

োর ব্যবহামরর োধ্যমে 

ভূচের উৎপাদন েক্ষ্েিা 

বৃচি  

২.১.১ েেচিিিামব বজব 

োর/েবুজ োর/জীবনু োর 

ও অজজি সার ব্যবহার 

চবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে 

ও উপমর্াগী ববজ্ঞাচনক 

িথ্য/ প্রযুচি/ প্রকাশনা/ 

প্রচিমবদন 

েেচি েংখ্যা ১৫ ১০ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৫ ১২ ১২ 

২.২ কৃষমকর চনকট 

সর্বিি সার ব্যিোর 

প্রযুচির েম্প্রোরমণর 

োধ্যমে জনচপ্রয়করণ 

২.২.১ প্রবশবেি কৃষক  েেচি েংখ্যা ৪ - - ১৮৯ ১৮০ ১৭০   ১৮৯ ১৮৯ 

২.২.২ প্রচশচক্ষ্ি উপঃ 

কৃচষ কে যকিযা 

  - - - ২১ ৩০ ৪০   ২১ ২১ 

২.২.২ স্থাচপি প্রদশ যনী  েেচি েংখ্যা ৬ - ৬ ৮ ৭ ৬ - - ৮ ৮ 

৩. কে য 

ব্যবস্থাপনায় 

সপশাদারীমের 

উন্নয়ন 

২০ ৩.১ আময়াচজি 

সেচেনার/ওয়াকযশপ 

৩.১.১. চবজ্ঞানী/ কে যকিযা 

আময়াচজি 

সেচেনার/ওয়াকযশপ  

েেচি েংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৪ ৩ - - - ৪ ৪ 

৩.২ কে যকিযা ও কে যিারী 

প্রচশক্ষ্ণ 

৩.২.১ প্রমিযক কে যিারীর 

জন্য আময়াচজি প্রচশক্ষ্ণ  

েেচি জনঘন্টা ১৫ ৪০ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪০ 

*২০২২-২৩ অর্ মিছনরর লেযর্াত্রা 
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কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্রর োন 

 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূিক গণনা পিবি একক কে যেম্পাদন 

সূিমকর োন 

 প্রকৃি অজযন লক্ষ্যোত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ অোধারণ অচি 

উত্তে 

উত্তে িলচি 

োন 

িলচি 

োমনর 

চনমম্ন 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

মৃবত্তকা বিজ্ঞান বিভানগর সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র  

সুশোসন ও 

সংস্কোরমূল  

 ো মক্রযর্র বোস্তবোয়ন 

কজোরদোর রণ 

৩০ ১) শুিািার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

শুদ্ধোচোর  র্ মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

ক্রর্পুবজজভূি প্রাপ্ত নম্বর ১০ - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

২) ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা বোস্তবোরয়ত 

ক্রর্পুবজজভূি প্রাপ্ত নম্বর ১০ - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

৩) িথ্য অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

িথ্য অবধকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

ক্রর্পুবজজভূি প্রাপ্ত নম্বর ৩ -- - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ি 

ক্রর্পুবজজভূি প্রাপ্ত নম্বর ৪ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) ক্ষসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ি 

ক্রর্পুবজজভূি প্রাপ্ত নম্বর ৩ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 
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সংন াজনী-১ শব্দসংনেপ 

µwgK b¤̂i kãms‡ÿc weeiY 

1 GAviwW G¨vWvcwUf wimvP© wWwfkb 

2 weAviAviAvB/weª evsjv‡`k ivBm wimvP© Bbw÷wUDU 

3 weGAviwm evsjv‡`k GwMÖKvjPvivj wimvP© KvDwÝj 

4 wWGB wWcvU©‡g›U  Ae GwMÖKvjPvivj G·‡Ubkb 

5 AvBGdwWwm B›Uvib¨vkbvj dvwU©jvBRvi †W‡fjc‡g›U K‡c©v‡ikb 

6 wcwcAviwW cvewj‡Kkbm GÛ cvewjK wi‡jkbm wWwfkb 

7 weª Av/Kv evsjv‡`k avb M‡elYv Bbw÷wUDU AvÂwjK Kvh©vjq 

8 wUIwm ‡Uªwbs Acv‡ikb †mj 

9 wmGmwf, K¬vB‡gU ¯§vU© wf‡jR cÖKí 

10 wRGBPwRB MÖxbnvDR M¨vm Bwgkb cÖKí 

11 Ggwmwm g‡Wwjs K¬vB‡gU †PÄ cÖKí 

12 wcwcAviwW cvewj‡KkÝ GÛ cvewjK wi‡jkÝ wWwfkb 
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সংন াজনী- ২: 

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 

ক্রচেক নম্বর কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুচবিাগ, অচধশাো, শাো লেযর্াত্রা অজমননর প্রোণক 

১ ১.১ ধান ফেমলর জন্য সুষে োর ও োটি 

ব্যবস্থাপনা 

১.১.১ স্থাচপি গমবষণা কার্ যক্রে ও 

উপমর্াগী ববজ্ঞচনক িথ্য 
মৃবত্তকা বিজ্ঞন বিভানগর সকল বিজ্ঞানী, বি আ./কা. খার্ার 

ব্যিস্থাপনা, কৃষনকর র্াঠ, এনএটিবপ ও অন্যান্য িাস্তিায়নাধীন 

প্রকল্প 

পূনি মর িছনরর APA এিং বি’র িাবষ মক গনিষণা 

প্রবিনিদন/িাবষ মক গনিষণা কর্ মশালা প্রবিনিদন/ 

বলফনলট/বুকনলট/নপাস্টার 

২ ১.২ উপমর্াগী ববজ্ঞাচনক িথ্য/ প্রযুচি উদ্ভাবন ১.২.১ প্রকাশনা/  গমবষণা প্রচিমবদন মৃবত্তকা বিজ্ঞান বিভাগ, বপবপআরবি বিভাগসে সংবিষ্ট বিভাগ, 

আঃ কা মালয়সমূে, এনএটিবপ ও অন্যান্য িাস্তিায়নাধীন প্রকল্প 

ক্ষদশী ও বিনদশী জান মাল  

বি িাবষ মক গনিষণা প্রবিনিদন/ 

বলফনলট/বুকনলট/নপাস্টার, ক্ষদশী ও বিনদশী জান মাল 

এর কবপ 

৩ ১.৩ কৃষমকর চনকট সুষে োর প্রময়াগ 

প্রযুচির েম্প্রোরণ 
১.৩.১ কৃষক প্রচশক্ষ্ণ/ স্থাচপি 

প্রদশ যনী/শস্যকিযন 

মৃবত্তকা বিজ্ঞান বিভাগ, কৃষনকর র্াঠ, বি আঃ কা মালয়সমূে, 

এনএটিবপ, বিএই, বিএবিবস, িাবর, বিএআরবস, ক্ষকবজএফ, 

প্রবশেণ বিভাগ, অন্যান্য িাস্তিায়নাধীন প্রকল্প  

প্রবশেনণর আর্ন্ত্রণ পত্র, বস্থর বিত্র, বভবিও, কৃষনকর 

উপাত্ত/কৃষনকর বিস্তাবরি িথ্য 

৪ ২.১ ধান ফেল আবামদ ের্বিি (বজব ও 

অজজব) োর ব্যবহামরর োধ্যমে ভূচের 

উৎপাদন েক্ষ্েিা বৃচি 

২.১.১ েেচিিিামব বজব োর/েবুজ 

োর/জীবনু োর ও অজজি সার 

ব্যবহার চবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে ও 

উপমর্াগী ববজ্ঞাচনক িথ্য/ প্রযুচি/ 

প্রকাশনা/ প্রচিমবদন 

মৃবত্তকা বিজ্ঞান বিভানগর সকল বিজ্ঞানী, বি আ./কা., কৃষনকর 

র্াঠ, বিএই, বিএবিবস, বিএআরবস, এনএটিবপ ও অন্যান্য 

িাস্তিায়নাধীন প্রকল্প  

পূনি মর িছনরর APA এিং বি’র িাবষ মক গনিষণা 

প্রবিনিদন িাবষ মক গনিষণা কর্ মশালা প্রবিনিদন, 

বলফনলট/বুকনলট/নপাস্টার 

৫ ২.২ কৃষমকর চনকট সর্বিি সার ব্যিোর 

প্রযুচির েম্প্রোরমণর োধ্যমে জনচপ্রয়করণ 

২.২.১ কৃষক প্রচশক্ষ্ণ/ স্থাচপি 

প্রদশ যনী/ শস্যকিযন 

কৃষনকর র্াঠ, প্রবশেণ বিভাগসে অন্যান্য সংবিষ্ট বিভাগ, আঃ 

কাঃ, এনএটিবপ, বিএই, বিএবিবস ও অন্যান্য িাস্তিায়নাধীন 

প্রকল্প  

প্রবশেনণল আর্ন্ত্রণ পত্র, বস্থর বিত্র, বভবিও, ফসল 

কিমননর উপাত্ত এিং কৃষনকর বিস্তাবরি িথ্য  

৬ ৩.১ আময়াচজি সেচেনার/ওয়াকযশপ ৩.১.১. দশে সেড ও িদূধ য এর 

কে যকিযা প্রচশক্ষ্ণ আময়াচজি 

টিওবস, বিভাগীয় সকল বিজ্ঞানী, কর্ মকিমা ও কর্ মিারী, 

বিএআরবস  

প্রবশেনণল আর্ন্ত্রণ পত্র, বস্থর বিত্র, বভবিও, 

abstract 

৭ ৩.২ কে যকিযা ও কে যিারী প্রচশক্ষ্ণ ৩.২.১ প্রমিযক কে যিারীর জন্য 

প্রচশক্ষ্ণ আময়াচজি 

মৃবত্তকা বিজ্ঞান বিভাগ, সংবিষ্ট অন্যান্য বিভাগ, বিভগীয় সকল 

কর্ মিারী, টিওবস, বিএআরবস  

প্রবশেনণল আর্ন্ত্রণ পত্র, বস্থর বিত্র, বভবিও 
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েংমর্াজনী ৩: 

অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূিক ক্ষ সকল অবফনসর সানর্ সংবিষ্ট সংবিষ্ট অবফনসর সানর্ কা মক্রর্ সর্িনয়র ক্ষকৌশল 

১.১ ধান ফেমলর জন্য সুষে োর ও 

োটি ব্যবস্থাপনা 

১.১.১ স্থাচপি গমবষণা কার্ যক্রে ও 

উপমর্াগী ববজ্ঞচনক িথ্য 
বিএই, বিএবিবস, ইবর, বিএআরবস, ক্ষকবজএফ ও অন্যান্য bvm©fz³ 

M‡elYv cÖwZôvb 

র্াঠ প মানয়র সেন াবগিা, প্রকল্প প্রস্তািনা ও 

িাস্তিায়ন এিং আবর্ মক সেন াবগিা 

১.২ উপমর্াগী ববজ্ঞাচনক িথ্য/ 

প্রযুচি উদ্ভাবন 

১.২.১ প্রকাশনা/  গমবষণা প্রচিমবদন ইবর, ক্ষকবজএফ, বিএআরবস,  প্রকল্প প্রস্তািনা ও িাস্তিায়ন এিং আবর্ মক সেন াবগিা 

১.৩ কৃষমকর চনকট সুষে োর 

প্রময়াগ প্রযুচির েম্প্রোরণ 
১.৩.১ কৃষক প্রচশক্ষ্ণ/ স্থাচপি 

প্রদশ যনী/শস্যকিযন 

বিএই, বিএবিবস, ইবর, িাবর ক্ষকবজএফ র্াঠ প মানয়র সেন াবগিা, প্রকল্প প্রস্তািনা ও 

িাস্তিায়ন এিং আবর্ মক সেন াবগিা 

২.১ ধান ফেল আবামদ ের্বিি 

(বজব ও অজজব) োর ব্যবহামরর 

োধ্যমে ভূচের উৎপাদন েক্ষ্েিা 

বৃচি 

২.১.১ েেচিিিামব বজব োর/েবুজ 

োর/জীবনু োর ও অজজি সার ব্যবহার 

চবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে ও উপমর্াগী 

ববজ্ঞাচনক িথ্য/ প্রযুচি/ প্রকাশনা/ 

প্রচিমবদন 

বিএই, বিএবিবস, বিএআরবস, ক্ষকবজএফ, এনএটিবপ ও অন্যান্য 

নাস মভুি প্রবিষ্ঠান  

র্াঠ প মানয়র সেন াবগিা, প্রকল্প প্রস্তািনা ও 

িাস্তিায়ন এিং আবর্ মক সেন াবগিা 

২.২ কৃষমকর চনকট সর্বিি সার 

ব্যিোর প্রযুচির েম্প্রোরমণর 

োধ্যমে জনচপ্রয়করণ 

২.২.১ কৃষক প্রচশক্ষ্ণ/ স্থাচপি প্রদশ যনী/ 

শস্যকিযন 

বিএই, বিএবিবস, ইবর, িাবর, ক্ষকবজএফ র্াঠ প মানয়র সেন াবগিা, প্রকল্প প্রস্তািনা ও 

িাস্তিায়ন এিং আবর্ মক সেন াবগিা 

৩.১ আময়াচজি সেচেনার/ওয়াকযশপ ৩.১.১. দশে সেড ও িদূধ য এর কে যকিযা 

প্রচশক্ষ্ন আময়াচজি 

বিএআরবস, বিএই, ইবর ও bvm©fz³ M‡elYv cÖwZôvb প্রকল্প প্রস্তািনা ও িাস্তিায়ন এিং আবর্ মক সেন াবগিা 

৩.২ কে যকিযা ও কে যিারী প্রচশক্ষ্ণ ৩.২.১ প্রমিযক কে যিারীর জন্য প্রচশক্ষ্ণ 

আময়াচজি 

বিএই, বিএআরবস ও অন্যান্য নাস মভুি গনিষণা প্রবিষ্ঠান প্রকল্প প্রস্তািনা ও িাস্তিায়ন এিং আবর্ মক সেন াবগিা 
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                     েংমর্াজনী ৪: 

                     
 জািীয় শুিািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

 

 

বিভানগর নার্: g„wËKv weÁvb:  

কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন সূিক 

 

সূিমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর দাচয়েপ্রাপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অেগচি পচরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজযন 

১ে সকায়াট যার ২য় সকায়াট যার ৩য় 

সকায়াট যার 

৪থ য সকায়াট যার সোট 

অজযন 

অচজযি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাচিষ্ঠাচনক ব্যবস্থা………………………………..... 

 ১.১ বনচিকিা কচেটির েিা 

আময়াজন 

েিা আময়াচজি ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ৪ লক্ষ্যোত্রা   ১ ১ ১ ১    

অজযন      

১.২ বনচিকিা কচেটির েিার 

চেিান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাচয়ি চেিান্ত ৪ % ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ১০০ লক্ষ্যোত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজযন      

১.৩ সুশােন প্রচিষ্ঠার চনচেত্ত 

অংশীজমনর 

(stakeholders) 

অংশেহমণ  েিা 

অনুচষ্ঠি েিা ৪ েংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১    

অজযন      

১.৪ শুিািার েংক্রান্ত প্রচশক্ষ্ণ 

আময়াজন  

প্রচশক্ষ্ণ 

আময়াচজি 

  ২ েংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ২ লক্ষ্যোত্রা 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

 

 

  

 

 অজযন      

১.৫ কে য-পচরমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযচবচধ 

অনুেরণ/টিওএন্ডইভুি অমকমজা 

োলাোল চনষ্পচত্তকরণ 

/পচরষ্কার-পচরচ্ছন্নিা বৃচি, 

েচহলামদর জন্য পৃথক 

ওয়াশরুমের ব্যবস্থা ইিযাচদ  

উন্নি কে য-

পচরমবশ 

 ৩ েংখ্যা 

ও 

িাচরে 

ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ৪ লক্ষ্যোত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পবরষ্কার 

পবরচ্ছন্ন

িা বৃবি 

কা মক্রর্ 

ও 

টিওএন্ড

ইভুি 

অমক

সজা 

োলাো

ল 

অজযন      
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কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন সূিক 

 

সূিমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর দাচয়েপ্রাপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অেগচি পচরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজযন 

১ে সকায়াট যার ২য় সকায়াট যার ৩য় 

সকায়াট যার 

৪থ য সকায়াট যার সোট 

অজযন 

অচজযি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

চনষ্পচত্ত

করণ 

 

২.  ক্রময়র সক্ষ্মত্র শুিািার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ য 

বছমরর ক্রয়-পচরকল্পনা  

ওময়বোইমট প্রকাশ 

ক্রয়-পচরকল্পনা 

ওময়বোইমট 

প্রকাচশি 

৩ িাচরে ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ১ 

৩১-৭-২২                     

লক্ষ্যোত্রা ১ - - -    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুিািার েংচিি এবং দুনীচি প্রচিমরামধ েহায়ক অন্যান্য কার্ যক্রে…………….. (অোচধকার চিচত্তমি ১  নংেহ নুযনিে ৪ টি কার্ যক্রে) 

৩.১ সেবা প্রদামনর সক্ষ্মত্র 

সরচজস্টামর প্রমদয় সেবার 

চববরণ ও সেবােহীিার 

েিােি েংরক্ষ্ণ 

সরচজস্টার 

হালনাগাদকৃি 

৮ % ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ৪ লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   প্রর্াণক 

বেসানি 

ক্ষরবজস্টানরর 

ফনটাকবপ 

সংযুি করনি 

েনি 

অজযন      

৩.২ গণশুনানী অনুবষ্ঠি ৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ২ লক্ষ্যোত্রা - ১ - ১   শুনানী 

আনয়াজননর 

ক্ষনাটিশ, 

উপবস্থবি ও 

বস্থরবিত্র 

প্রর্াণক 

বেসানি বদনি 

েনি 

অজযন      

৩.৩ োলাোল ইনমিন্টচর 

ও স্থাবর অস্থাবর েম্পচত্তর 

চহোব 

ইননভন্টবর 

সম্পাদন 

৮ সংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ১ লক্ষ্যোত্রা - - - ১   স্থাবর 

অস্থাবর 

েম্পচত্তর 

চহোব 

প্রোণক 

চহোমব 

চদমি হমব 

অজযন      
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কার্ যক্রমের নাে কে যেম্পাদন সূিক 

 

সূিমকর 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়মনর দাচয়েপ্রাপ্ত 

ব্যচি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অথ যবছমরর 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অেগচি পচরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজযন 

১ে সকায়াট যার ২য় সকায়াট যার ৩য় 

সকায়াট যার 

৪থ য সকায়াট যার সোট 

অজযন 

অচজযি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ সেৌসুে ওয়ারী বীজ 

ধান উৎপাদন ও চবিরমণর 

িাচলকা 

িীজ ধান 

উৎপাদন ও  

বিিরণ 

৮ পবরর্াণ ক্ষফাকাল পনয়ন্ট ৩ 

 

লক্ষ্যোত্রা ০ ১ ১ ১   সেৌসুে 

ওয়ারী বীজ 

ধান 

উৎপাদন ও 

চবিরমণর 

িাচলকা 

প্রোনক 

চহোমব 

চদমি হমব। 

অজযন      

 

চব:দ্র:- সকান ক্রচেমকর কার্ যক্রে প্রমর্াজয না হমল িার কারণ েন্তব্য কলামে উমেে করমি হমব। 
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সংয োজনী ৫:  

ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপচরকল্পনা 
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সংয োজনী 6:  

কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২2-২০২3 
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সংয োজনী 7:  
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