
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

 

 

কর্ মসূস্টি পস্টিিালক, উপকূলীয় বস্টিশাল ও খুলনা অঞ্চদল পাস্টন সম্পে ও র্াটিি 

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনাি র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা বৃস্টিকিণ 

এবাং 

র্হাপস্টিিালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

এি র্দধ্য স্বাক্ষস্টিত 

 

 

 

 

বাস্টষ মক কর্ মসম্পােন চুস্টক্ত 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ – ৩০ জুন, ২০২৩ 
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সূস্টিপত্র 

 

ক্রস্টর্ক 

নাং 

স্টবষয় পৃষ্ঠা 

নাং  

১ কর্ মসম্পােদনি সাস্টব মক স্টিত্র ৩ 

২ প্রস্তাবনা ৪ 

৩ সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্ মসম্পােদনি ক্ষক্ষত্র এবং কার্ যাবভল ৫ 

৪ সেকশন ২: ভবভিন্ন কার্ যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব  ৬ 

৫ সেকশন ৩: কে যেম্পাদন পভরকল্পনা  ৭ 

৬ সাংদ াজনী ১:  শব্দসাংদক্ষপ ১০ 

৭ সাংদ াজনী ২: কে যেম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রোণক ১১ 

৮ েংমর্াজনী ৩: অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কে যেম্পাদন সূিকেমূহ ১২ 

৯ সাংদ াজনী ৪: জাতীয় শুিািাি ক্ষকৌশল কর্ মপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৩ 

১০ সাংদ াজনী ৫: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৫ 

১১ সাংদ াজনী ৬: ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত কর্ মপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৬ 

১২ সাংদ াজনী ৭: অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা কর্ মপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৭ 

১৩ সাংদ াজনী ৮: তথ্য অস্টধকাি স্টবষদয় বাস্টষ মক কর্ মপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৮ 
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 কর্ মসূস্টি বাস্তবায়দনি সাস্টব মক স্টিত্র  
 

সাম্প্রস্টতক অজমন, িযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা 

 

সাম্প্রস্টতক অজমনঃ 

উপকূলীয় বস্টিশাল ও খুলনা অঞ্চদল ভূ-পস্টিস্থ কর্ লবনাক্ত পাস্টন সম্পে ও র্াটিি লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনাি র্াধ্যদর্ ধান 

স্টভস্টিক শস্য স্টবন্যাদসি র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা বৃস্টিকিণ কর্ মসূস্টিটি ২০২০-২১ অর্ মবছদি অনুদর্াস্টেত হদয়দছ। স্টবগত 

২০২১-২২ অর্ মবছদি আউশ র্ওসুদর্ ১০ টি প্রেশ মনী (২২০ স্টবঘা), আর্ন র্ওসুদর্ ৬৭টি প্রেশ মনী (১১২০ স্টবঘা) এবাং ক্ষবাদিা 

র্ওসুদর্ ১৩৮টি প্রেশ মনীি (৩১৪০ স্টবঘা) র্াধ্যদর্ উচ্চফলনশীল ও লবণসহনশীল জাত সমূদহি কৃষক প মাদয় সম্প্রসািণ ও 

জনস্টপ্রয়কিণ কিা হদয়দছ। এছাড়া উন্নত ক্ষসি প্রযুস্টক্ত ব্যবহাদিি র্াধ্যদর্ পাস্টনি অপিয় ও ক্ষসি এলাকা বৃস্টি কিা হদয়দছ। 

আধুস্টনক ধান িাদষ উন্নত কলাদকৌশল ব্যবহাি স্টবষদয় ১৫ ব্যাি (প্রস্টত ব্যাদি ৩০ জন) কৃষদকি প্রস্টশক্ষণ ক্ষেয়া হদয়দছ।   

 

সর্স্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহঃ 

বাাংলাদেদশ প্রস্টতবছি জনসাংখ্যা বৃস্টিি সাদর্ সাদর্ খাদ্য িাস্টহো বাড়দছ। অন্যস্টেদক কৃস্টষ জস্টর্ি পস্টির্াণ, জস্টর্ি উব মিতা 

শস্টক্ত, ভূ-গভমস্থ পাস্টনসহ প্রকৃস্টতক সম্পে এবাং কৃস্টষ শ্রস্টর্ক ক্রর্ান্বদয় হ্রাস পাদে। এছাড়া উপকূলীয় ১৯টি ক্ষজলায় শুকদনা 

র্ওসুদর্ পাস্টন ও র্াটিি লবনাক্ততা স্টেন স্টেন বৃস্টি পাদে। এি ফদল ক্ষসদিি জন্য স্বাদু পাস্টনি প্রাপ্যতা হ্রাস পাদে। এ অবস্থায় 

উপকূলীয় অঞ্চদল শুকদনা র্ওসুদর্ ফসল উৎপােন এক স্টবিাট িযাদলঞ্জ। ক্রর্বধ মর্ান জনদগাষ্ঠীি খাদদ্যি িাস্টহো 

স্টনস্টিতকিদনি জন্য ফসদলি উৎপােন বৃস্টিি লদক্ষয ক্ষসদিি পাস্টনি ও বৃস্টষ্টপাদতি সুষ্ঠ ব্যবহাি ও সাংিক্ষণ; পস্টিবহন; ক্ষসদিি 

পাস্টনি ব্যবহাি েক্ষতা বৃস্টিকিণ; কর্ লবনাক্ততা পাস্টন ব্যবহাদিি সঠিক ব্যবস্থাপনা; র্াটিি লবনাক্ততাি হ্রাসকিদণি 

কলাদকৌশল এবাং সদব মাপস্টি জলবায়ু পস্টিবতমদনি প্রভাব ক্ষর্াকাদবলাি প্রযুস্টক্তি উদ্ভবাবন ও উন্নয়ন একান্ত অপস্টিহা ম। 

 

ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনাঃ 

ক্ষটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, সিকাদিি স্টনব মািনী ইশদতহাি-২০১৮, ক্ষপ্রস্টক্ষত পস্টিকল্পনা ২০২১-২০৪১, অষ্টর্ পঞ্চবাস্টষ মস্টক 

পস্টিকল্পনা ২০২১-২০২৫, বাাংলাদেশ বদ্বীপ পস্টিকল্পনা-২১০০, রুপকল্প ২০২১, িাইস স্টভশন-২০৫০ এবাং মুস্টজববষ ম-২০২০ ক্ষক 

সর্ন্বয় কদি খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ মতা অজমদনি লদক্ষয উপকূলীয় অঞ্চদল কর্ লবনাক্ত পাস্টনি সাংিক্ষণ ও সুষ্ঠ ব্যবহাি এবাং র্াটিি 

লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনাি র্াধ্যদর্ একফসলী জস্টর্দক স্টদ্ব-ফসলী এবাং স্টদ্ব-ফসলী জস্টর্দক স্টতন ফসলী কিাি র্াধ্যদর্ ফসদলি 

উৎপােনশীলতা বৃস্টি। 

 

২০২১-২২ অর্ মবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহঃ 

 কর্ লবনাক্ত ভূপস্টিস্থ পাস্টনি সাংিক্ষণ ও ব্যবহাি এবাং র্াটিি লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনাি র্াধ্যদর্ বস্টিশাল ও খুলনা অঞ্চদল 

ফসদলি স্টনস্টবড়তা বৃস্টিকিদণ ববজ্ঞাস্টনক তথ্য/প্রযুস্টক্ত উদ্ভাবন; 

 কর্ লবনাক্ত ভূপস্টিস্থ পাস্টন ব্যবহাদিি র্াধ্যদর্ বস্টিশাল, খুলনা ও সাতক্ষীিা অঞ্চদল ২১৫টি ক্ষবাদিা, আর্ন, আউশ ও িস্টব 

ফসদলি প্রেশ মনী স্থাপন; 

 ধান স্টভস্টিক ফসল িাষাবাদে পাস্টনি সাংিক্ষণ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা ও র্াটিি লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনাি উপি প্রায় ৪৫০ জন 

কৃষক প্রস্টশক্ষণ; এবাং 

 উদ্ভাস্টবত ববজ্ঞাস্টনক তথ্য বাস্টষ মক গদবষণা প্রস্টতদবেন আকাদি প্রকাশ। 
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প্রস্তাবনা 

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

র্থার্থ ব্যবহার ভনভিিকরমণর োধ্যমে  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়মনর লমক্ষ্য- 

 

 

কর্ মসূস্টি পস্টিিালক, উপকূলীয় বস্টিশাল ও খুলনা অঞ্চদল পাস্টন সম্পে ও র্াটিি লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনাি 

র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা বৃস্টিকিণ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

এবং 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

র্হাপস্টিিালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

এর েমধ্য ২০২২ সাদলি জুন র্াদসি ১৪ িাভরমে এই বাভষ যক কে যেম্পাদন চুভি স্বাক্ষ্ভরি হল।   

 

এই  চুভিমি স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ ভনম্নভলভেি ভবষয়েমূমহ েম্মি হমলন:  
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সেকশন ১:  

 

 রূপকল্প, অস্টভলক্ষয, কর্ মসম্পােদনি ক্ষক্ষত্র এবাং কা মাবস্টল 

 

১.১ রূপকল্পঃ 

ধানভিভিক ফেল উৎপাদমন সেকেই ও লািজনক সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভি ও মৃভিকা েম্পমদর 

র্থার্থ ব্যবহামরর প্রযুভি উদ্ভাবন। 

 

১.২ অভিলক্ষ্যঃ 

জলবায়ু পস্টিবতমন এবাং ক্রর্হ্রাসর্ান সম্পে-এি িযাদলঞ্জ ক্ষর্াকাদবলা কদি ধান উৎপােদন ক্ষটকসই ও 

লাভজনক ক্ষসি ও পাভন ব্যবস্থাপনা এবং মৃভিকা েম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রযুস্টক্ত উদ্ভাবদনি র্াধ্যদর্ বস্টধ মষ্ণু 

জনসাংখ্যাি খাদ্য স্টনস্টিতকিদণ ও স্টনিাপিা অজমদন সহায়তা কিা। 

 

১.৩ কে যেম্পাদমনর সক্ষ্ত্রঃ 

১) ফসদলি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টি। 

২)  কৃস্টষ ভূসম্পে ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন ও িক্ষণাদবক্ষণ। 

৩)  কর্ ম ব্যবস্থাপনায় ক্ষপশাোিীদেি উন্নয়ন।  

 

সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কর্ মসম্পােদনি ক্ষক্ষত্রঃ 

১)  সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কা মক্রর্ ক্ষজািোিকিণ। 

 

 

১.৪ কার্ যাবভল: 

১) সজায়ার-িাো ও লবনাি পভরমবশ উপমর্াগী ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা এবাং মৃস্টিকা সম্পে ব্যবহাদিি 

র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা ও উৎপােনশীলতা বৃস্টিকিণ; 

২)  কৃষদকি স্টনকট ক্ষসি প্রযুস্টক্ত সম্প্রসািদণি জন্য র্াঠ পিীক্ষণ/প্রেশ মণী, র্াঠ স্টেবস/িাষী িলী, কৃষক 

প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন; 

৩) ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা প্রযুস্টক্তসমূহ সাংিক্ষণ ও সম্প্রসািদণি জন্য গদবষণা জান মাদল প্রবন্ধ, গদবষণা 

প্রস্টতদবেন ও পুস্টস্তকা প্রকাশ। 
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ক্ষসকশন ২ 

স্টবস্টভন্ন কা মক্রদর্ি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কর্ মসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজমন 

লক্ষযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ   স্টনধ মাস্টিত লক্ষযর্াত্রা অজমদনি 

ক্ষক্ষদত্র ক্ষ ৌর্ভাদব োস্টয়েপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/ সাংস্হাসমূদহি 

নার্ 

 

উপািসূত্র 

 
২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.১ ধান ও ধান-স্টভস্টিক ক্ষসি ও মৃস্টিকা 

সম্পে ব্যবহাদিি প্রযুস্টক্ত/ববজ্ঞাস্টনক তথ্য 

উদ্ভাবদনি র্াধ্যদর্ সম্পদেি সুষ্ঠ ব্যবহাি, 

সাশ্রয়, সাংিক্ষণ হদব ও কৃস্টষি 

উৎপােনশীলতা বৃস্টি পাদব ও পস্টিদবশ 

সাংিক্ষদণ সহায়ক হদব।  

১.১.১ স্থাভপি গমবষণা 

কার্ যক্রে 

সাংখ্যা 

- ৩ ৩ - - 

ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা এবাং 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান স্টবভাগ 

উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টক্তি সাংখ্যা, স্টি’ি বাস্টষ মক গদবষণা 

প মাদলািনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন, প্রকল্প 

প্রস্টতদবেন, জান মাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

১.২ ধান ও ধান-স্টভস্টিক ক্ষসি ও মৃস্টিকা 

সম্পে প্রযুস্টক্ত উদ্ভাবদনি জন্য ববজ্ঞাস্টনক 

তথ্য ও নতুন প্রযুস্টক্ত ব্যবহাদিি ফদল 

কৃস্টষি উৎপােনশীলতা বৃস্টি পাদব। 

১.২.১ উদ্ভাভবি ববজ্ঞভনক 

িথ্য/ প্রযুভি 

সাংখ্যা 

- ১ ১ - - 

ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা এবাং 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান স্টবভাগ 

উদ্ভাস্টবত ববজ্ঞাস্টনক তদথ্যি সাংখ্যা, স্টি’ি বাস্টষ মক গদবষণা 

প মাদলািনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন, প্রকল্প 

প্রস্টতদবেন, জান মাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

১.৩ কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টি পাদব এবাং প্রযুস্টক্ত 

সম্প্রসািণ সহজতি হদব। 

১.৩.১ স্থাভপি প্রদশ যনী 
সাংখ্যা  

- 

 

১৩০ 

 

১৫০ 
- - 

ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা এবাং 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান স্টবভাগ 

স্থাস্টপত প্রেশ মনীি সাংখ্যা, প্রেশ মনীি স্টস্থিস্টিত্র, সহদ াগী 

কৃষদকি স্টবস্তাস্টিত তথ্য 

২.১ েস্টক্ষণাঞ্চদলি লবণাক্ত ও অলবণাক্ত 

ভূ-পস্টিস্থ পাস্টনি ব্যবহাি বৃস্টিি র্াধ্যদর্ 

ফসদলি স্টনস্টবড়তা ও উৎপােনশীলতা 

বৃস্টিকিণ 

২.১.১ ভূপভরস্থ পাভনর 

ব্যবহার ভবষয়ক গমবষণা 

কার্ যক্রে পস্টিিালনা 

সাংখ্যা 

 

- 

 

১ 

 

১ 
- - 

ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা এবাং 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান স্টবভাগ 

স্থাস্টপত প্রেশ মনীি সাংখ্যা, প্রেশ মনীি স্টস্থিস্টিত্র, সহদ াগী 

কৃষদকি স্টবস্তাস্টিত তথ্য 

২.২ েস্টক্ষণাঞ্চদলি র্াটিি লবণাক্ততা 

ব্যবস্থাপনাি র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টিকিণ 

২.২.১ োটির লবণািিা 

ব্যবস্থাপনা ভবষয়ক 

গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিিালনা 

সাংখ্যা 

 

- 

 

১ 

 

১ 
- - 

ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা এবাং 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান স্টবভাগ 

স্থাস্টপত প্রেশ মনীি সাংখ্যা, প্রেশ মনীি স্টস্থিস্টিত্র, সহদ াগী 

কৃষদকি স্টবস্তাস্টিত তথ্য 

৩.১ কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টি পাদব এবাং প্রযুস্টক্ত 

সম্প্রসািণ ও জনস্টপ্রয়কিণ সহজতি হদব। 

৩.১.১ কৃষক প্রভশক্ষ্ণ 
সাংখ্যা  

- 

 

৪৫০ 

 

২২০ 
- - 

ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা এবাং 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান স্টবভাগ 

প্রস্টশস্টক্ষত কৃষদকি সাংখ্যা, কৃষক প্রস্টশক্ষণ আদয়াজদনি 

আর্ন্ত্রণপত্র, উপস্টস্থস্টতি তাস্টলকা, প্রস্টশক্ষদণি স্টস্থিস্টিত্র 

৩.২ সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

েম্প্রোরণ ও গমবষণা ফলাফল প্রচার ও 

েংরক্ষ্ণ েহজির হমব। 

৩.২.১ ক্ষসস্টর্নাি/ 

ওয়াকমশপ/ প্রকাশনাি 

সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

- ২ ১ - - 

ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা এবাং 

মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান স্টবভাগ 

ক্ষসস্টর্নাি/ওয়াকমশদপি সাংখ্যা, স্টিদপাট ম/জান মাল/ 

স্টলফদলট/ক্ষপািাি/বুকদলদটি সাংখ্যা, স্টি’ি বাস্টষ মক 

গদবষণা প মাদলািনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন, 

প্রকল্প প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন, 

ক্ষসস্টর্নাি/ওয়াকমশপ আদয়াজদনি আর্ন্ত্রণপত্র, উপস্টস্থস্টতি 

তাস্টলকাও স্টস্থিস্টিত্র 
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সেকশন ৩  

কর্ মসম্পােন পস্টিকল্পনা 

কর্ মসম্পােন ক্ষক্ষত্র ক্ষক্ষদত্রি োন 

 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক গণনা পিস্টত একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 
 প্রকৃি অজযন 

লক্ষ্যোত্রা/স্টনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অোধারণ অভি 

উিে 

উিে চলভি 

োন 

চলভি 

োমনর ভনমম্ন 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ 
৪ 

৫ 
৬ ৭ ৮ ৯ 

১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনাি কর্ মসম্পােন ক্ষক্ষত্রসমূহ  

১. ফেমলর উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীলিা বৃভি  

 

২৫ ১.১ ক্ষজায়াি-ভাটা ও লবনাক্ত 

পস্টিদবশ উপদ াগী ফসদলি 

উৎপােনশীলতা বৃস্টিদত ক্ষসি 

ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা এবাং 

মৃস্টিকা সম্পদেি সুষ্ঠ 

ব্যবস্থাপনা কা মক্রর্  

১.১.১ স্থাভপি গমবষণা 

কার্ যক্রে  

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত সাংখ্যা 

১০ - ৩ ৩ ২ ১ - - - - 

১.২ উপমর্াগী ববজ্ঞভনক িথ্য 

ও প্রযুভি উদ্ভাবন 

১.২.১ উদ্ভাভবি ববজ্ঞভনক 

িথ্য/প্রযুভি  

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত সাংখ্যা 

৫ - ১ ১ - - - - - - 

১.৩ কৃষমকর ভনকে সেচ ও 

পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

জনভপ্রয়করণ 

 

১.৩.১ স্থাভপি প্রদশ যনী 
ক্রর্পুস্টঞ্জভূত সাংখ্যা 

 

১০ 

 

- 

 

১৩০ 

 

১৫০ 

 

১৩০ 

 

১২০ 

 

১০৫ 

 

৯০ 

 

- 

 

- 

২. কৃভষ ভূেম্পদ ব্যবস্থাপানার 

উন্নয়ন ও রক্ষ্ণামবক্ষ্ণ 

২০ ২.১ েস্টক্ষণাঞ্চদলি লবণাক্ত ও 

অলবণাক্ত ভূ-পস্টিস্থ পাস্টনি 

ব্যবহাি বৃস্টিি র্াধ্যদর্ 

ফসদলি স্টনস্টবড়তা ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টিকিণ 

২.১.১ ভূ-পভরস্থ পাভনর 

ব্যবহার ভবষয়ক গমবষণা 

কার্ যক্রে পস্টিিালনা 

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত সাংখ্যা 

 

১০ 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

২.২ খুলনা অঞ্চদল র্াটিি 

লবনাক্ততা ব্যবস্থাপনাি 

র্াধ্যদর্ ক্ষটকসই ফসল 

উৎপােন স্টনস্টিতকিণ  

২.২.১ র্াটিি লবনাক্ততা 

ব্যবস্থাপনা ভবষয়ক 

গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিিালনা  

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত সাংখ্যা 

 

১০ 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

৩. কে য ব্যবস্থাপনায় সপশাদারীমের 

উন্নয়ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ ৩.১ োঠ কেী ও কৃষমকর 

ভনকে সেচ ও পাভন এবং 

মৃভিকা েম্পদ ব্যবস্থাপনা 

প্রযুভির েম্প্রোরমণর োধ্যমে 

জনভপ্রয়করণ 

৩.১.১ কৃষক প্রভশক্ষ্ণ 
ক্রর্পুস্টঞ্জভূত সাংখ্যা 

 

২০ 

 

- 

 

৪৫০ 

 

২২০ 

 

১৯০ 

 

১৭০ 

 

১৫০ 

 

১৩০ 

 

- 

 

- 

৩.২ সেচ ও পাভন এবং 

মৃভিকা েম্পদ ব্যবস্থাপনা 

প্রযুভির েম্প্রোরণ এবং 

গমবষণা ফলাফল প্রচার ও 

েংরক্ষ্ণ 

৩.২.১ ক্ষসস্টর্নাি/ 

ওয়াকমশপ/ প্রকাশনাি 

সাংখ্যা 

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত সাংখ্যা 

৫ - ২ ১ - - - - - - 
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 ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনাি সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কর্ মসম্পােদনি ক্ষক্ষত্র  

সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কা মক্রদর্ি 

বাস্তবায়ন ক্ষজািোিকিণ 

৩০ ১) শুিািাি কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুিািাি কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত 

 

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

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ মপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ মপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত 

 

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

৩) তথ্য অস্টধকাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অস্টধকাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত 

 

প্রাপ্ত নম্বি 

৩ 
- - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত 

 

প্রাপ্ত নম্বি 

৪ 
- - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কর্ মপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কর্ মপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রর্পুস্টঞ্জভূত 

 

প্রাপ্ত নম্বি 

৩ 
- - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 
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আভে, কর্ মসূস্টি পস্টিিালক, উপকূলীয় বস্টিশাল ও খুলনা অঞ্চদল পাস্টন সম্পে ও র্াটিি লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনাি 

র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা বৃস্টিকিণ, স্টহদসদব বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটি র্হাপস্টিিালদকি ভনকে 

অঙ্গীকার করভি সর্ এই চুভিমি বভণ যি ফলাফল অজযমন েমচষ্ট থাকব।  

 

আভে, েহাপভরচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট স্টহদসদব উপকূলীয় বস্টিশাল ও খুলনা অঞ্চদল পাস্টন 

সম্পে ও র্াটিি লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনাি র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা বৃস্টিকিণ কে যসূভচ পভরচালক এর ভনকে 

অঙ্গীকার করভি সর্ এই চুভিমি বভণ যি ফলাফল অজযমন প্রময়াজনীয় েহমর্াভগিা প্রদান করব। 

 

স্বাক্ষ্ভরি: 

 

                      

------------------------------------------------------                       ----------------------- 

কর্ মসূস্টি পস্টিিালক, উপকূলীয় বস্টিশাল ও খুলনা অঞ্চদল                              তাস্টিখ 

পাস্টন সম্পে ও র্াটিি লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনাি র্াধ্যদর্  

ফসদলি স্টনস্টবড়তা বৃস্টিকিণ                                                     

 

 

                  

 ---------------------------------------                    ------------------------------------ 

র্হাপস্টিিালক      িাভরে  

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 
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সাংদ াজনী-১:  

শব্দসাংদক্ষপ 

 

ক্রস্টর্ক 

নাং 

শব্দসাংদক্ষপ স্টববিণ 

১ এআিস্টি এযািাপটিভ স্টিসাি ম স্টিস্টভশন 

২ স্টবআিআিআই/স্টি বাাংলাদেশ িাইস স্টিসাি ম ইনস্টিটিউট 

৩ স্টবএস্টিস্টস বাাংলাদেশ এস্টিকালিািাল ক্ষিদভলপদর্ন্ট কদপ মাদিশন 

৪ স্টবএআিআই/বাস্টি বাাংলাদেশ এস্টিকালিািাল স্টিসাি ম ইনস্টিটিউট 

৫ স্টপস্টপআিস্টি পাবস্টলদকশনস এন্ড পাবস্টলক স্টিদলশনস স্টিস্টভশন 

৬ স্টিএই স্টিপাট মদর্ন্ট অব এস্টিকালিািাল এক্সদটনশন 

৭ স্টবিস্টিওস্টিস্টব বাাংলাদেশ ওয়াটাি ক্ষিদভলপদর্ন্ট ক্ষবাি ম 

৮ স্টবএর্স্টিএ বাস্টিি র্াস্টিপািপাস ক্ষিদভলপদর্ন্ট অর্স্টিটি 

৯ আইআিআিআই/ইস্টি ইন্টািদনশনাল িাইস স্টিসাি ম ইনস্টিটিউট 

১০ জীব প্রযুস্টক্ত জীব প্রযুস্টক্ত স্টবভাগ 

১১ স্টজআিএস ক্ষজদনটিক স্টিদসাস ম এন্ড সীি 

১২ এফএর্স্টপএইিটি ফার্ ম ক্ষর্স্টশনািী এন্ড ক্ষপাি হািদভি ক্ষটকদনালজী 

১৩ ক্ষকস্টজএফ কৃস্টষ গদবষনা ফাউদন্ডশন 

১৪ স্টসএসআইআিও কর্নওদয়লর্ সাইস্টন্টস্টফক এন্ড ইন্ডাসস্টিয়াল স্টিিাস ম অিগানাইদজশন 

১৫ এস্টসআইএআি অদেস্টলয়ান ক্ষসন্টাি ফি ইন্টািদনশনাল এস্টিকালিািাল স্টিিাস ম 
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সাংদ াজনী- ২:  

কর্ মসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 
 

ক্রভেক 

নম্বর 

কা মক্রর্ কে যেম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুভবিাগ, অভধশাো, শাো লক্ষযর্াত্রা অজমদনি প্রোণক 

১ ১.১ ধান ও ধান-স্টভস্টিক 

ক্ষসি ও মৃস্টিকা সম্পে 

ব্যবহাদিি প্রযুস্টক্ত/ববজ্ঞাস্টনক 

তথ্য উদ্ভাবদনি র্াধ্যদর্ 

সম্পদেি সুষ্ঠ ব্যবহাি, 

সাশ্রয়, সাংিক্ষণ হদব ও 

কৃস্টষি উৎপােনশীলতা বৃস্টি 

পাদব ও পস্টিদবশ সাংিক্ষদণ 

সহায়ক হদব। 

১.১.১ স্থাভপি গমবষণা কার্ যক্রে  
প্রধান ইউস্টনটঃ ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

সহদ াগী ইউস্টনটঃ মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, কৃস্টষতত্ত্ব, উস্টদ্ভে শািীিতত্ত্ব, উস্টদ্ভে প্রজনন, জীব প্রযুস্টক্ত, স্টজআিএস, 

এফএর্স্টপএইিটি, এআিস্টি, খার্াি ব্যবস্থাপনা, কৃস্টষ অর্ মনীস্টত ও কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগসমূহ, স্টি আঞ্চস্টলক 

কা মালয়সমূহ এবাং স্টবভাগীয় িলর্ান প্রকল্পসমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ মক গদবষণা প মাদলািনা 

প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন/ প্রকল্প 

প্রস্টতদবেন/ জান মাল ও অন্যান্য 

প্রস্টতদবেন 

২ ১.২ উপমর্াগী ববজ্ঞভনক 

িথ্য ও প্রযুভি উদ্ভাবন 

১.২.১ উদ্ভাভবি ববজ্ঞভনক িথ্য/ 

প্রযুভি  

প্রধান ইউস্টনটঃ ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

সহদ াগী ইউস্টনটঃ মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, কৃস্টষতত্ত্ব, উস্টদ্ভে শািীিতত্ত্ব, উস্টদ্ভে প্রজনন, জীব প্রযুস্টক্ত, স্টজআিএস, 

এফএর্স্টপএইিটি, এআিস্টি, খার্াি ব্যবস্থাপনা, কৃস্টষ অর্ মনীস্টত ও কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগসমূহ, স্টি আঞ্চস্টলক 

কা মালয়সমূহ এবাং স্টবভাগীয় িলর্ান প্রকল্পসমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ মক গদবষণা প মাদলািনা 

প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন/ প্রকল্প 

প্রস্টতদবেন/ জান মাল ও অন্যান্য 

প্রস্টতদবেন 

৩ ১.৩ কৃষমকর ভনকে সেচ ও 

পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

জনভপ্রয়করণ 

১.৩.১ স্থাভপি প্রদশ যনী 
প্রধান ইউস্টনটঃ ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

সহদ াগী ইউস্টনটঃ এআিস্টি,  স্টিএই, স্টি আঞ্চস্টলক কা মালয়সমূহ, স্টবভাগীয় িলর্ান প্রকল্পসমূহ ও অন্যান্য সাংস্টিষ্ট 

প্রস্টতষ্ঠান 

স্থাস্টপত প্রেশ মনীি সাংখ্যা/ প্রেশ মনীি 

স্টস্থিস্টিত্র/ সহদ াগী কৃষদকি স্টবস্তাস্টিত 

তথ্য 

৪ ২.১ েস্টক্ষণাঞ্চদলি লবণাক্ত 

ও অলবণাক্ত ভূপস্টিস্থ 

পাস্টনি ব্যবহাি বৃস্টিি 

র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা 

ও উৎপােনশীলতা বৃস্টিকিণ 

২.১.১ ভূ-পভরস্থ পাভনর ব্যবহার 

ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিিালনা 

প্রধান ইউস্টনটঃ ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

সহদ াগী ইউস্টনটঃ মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, কৃস্টষতত্ত্ব, উস্টদ্ভে শািীিতত্ত্ব, উস্টদ্ভে প্রজনন, জীব প্রযুস্টক্ত, স্টজআিএস, 

এফএর্স্টপএইিটি, এআিস্টি, খার্াি ব্যবস্থাপনা, কৃস্টষ অর্ মনীস্টত ও কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগসমূহ, স্টি আঞ্চস্টলক 

কা মালয়সমূহ এবাং স্টবভাগীয় িলর্ান প্রকল্পসমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ মক গদবষণা প মাদলািনা 

প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন/ প্রকল্প 

প্রস্টতদবেন/ জান মাল ও অন্যান্য 

প্রস্টতদবেন 

৫ 
২.২ েস্টক্ষণাঞ্চদলি র্াটিি 

লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনাি 

র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টিকিণ 

২.২.১ োটির লবণািিা 

ব্যবস্থাপনা ভবষয়ক গমবষণা 

কার্ যক্রে পস্টিিালনা 

প্রধান ইউস্টনটঃ ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

সহদ াগী ইউস্টনটঃ মৃস্টিকা স্টবজ্ঞান, কৃস্টষতত্ত্ব, উস্টদ্ভে শািীিতত্ত্ব, উস্টদ্ভে প্রজনন, জীব প্রযুস্টক্ত, স্টজআিএস, 

এফএর্স্টপএইিটি, এআিস্টি, খার্াি ব্যবস্থাপনা, কৃস্টষ অর্ মনীস্টত ও কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগসমূহ, স্টি আঞ্চস্টলক 

কা মালয়সমূহ এবাং স্টবভাগীয় িলর্ান প্রকল্পসমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ মক গদবষণা প মাদলািনা 

প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন/ প্রকল্প 

প্রস্টতদবেন/ জান মাল ও অন্যান্য 

প্রস্টতদবেন 

৬ ৩.১ োঠ কেী ও কৃষমকর 

ভনকে সেচ ও পাভন 

ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

েম্প্রোরমণর োধ্যমে 

জনভপ্রয়করণ 

৩.১.১ োঠ কেী ও কৃষক প্রভশক্ষ্ণ 
প্রধান ইউস্টনটঃ ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

সহদ াগী ইউস্টনটঃ প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগ,  স্টিএই, স্টি আঞ্চস্টলক কা মালয়সমূহ এবাং স্টবভাগীয় িলর্ান প্রকল্পসমূহ 

প্রস্টশস্টক্ষত সম্প্রসািণ কর্ীি সাংখ্যা/ 

প্রস্টশক্ষণ/োঠ ভদবে/ /িাষী প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াজদনি আর্ন্ত্রণপত্র/ উপস্টস্থস্টতি 

তাস্টলকা/ব্যানাি এবাং প্রস্টশক্ষদণি/োঠ 

ভদবে/ /িাষী প্রস্টশক্ষণ স্টস্থিস্টিত্র 

৭ ৩.২ সেচ ও পাভন 

ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

েম্প্রোরণ এবং গমবষণা 

ফলাফল প্রচার ও েংরক্ষ্ণ 

৩.২.১ ক্ষসস্টর্নাি/ ওয়াকমশপ/ 

প্রকাশনাি সাংখ্যা 

প্রধান ইউস্টনটঃ ক্ষসি ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

সহদ াগী ইউস্টনটঃ এআিস্টি, স্টিএই, স্টি আঞ্চস্টলক কা মালয়সমূহ ও স্টবভাগীয় িলর্ান প্রকল্পসমূহ 

ক্ষসস্টর্নাি/ওয়াকমশপ/প্রকাশনাি 

সাংখ্যা/ স্টি’ি বাস্টষ মক গদবষণা 

প মাদলািনা প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ মক 

প্রস্টতদবেন/ প্রকল্প প্রস্টতদবেন  



12 

 

েংমর্াজনী ৩:  

অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কর্ মসম্পােন সূিকসমূহ 

 

 কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক ক্ষ সকল অস্টফদসি সাদর্ সাংস্টিষ্ট সাংস্টিষ্ট অস্টফদসি সাদর্ কা মক্রর্ সর্ন্বদয়ি ক্ষকৌশল 

১.১ ক্ষজায়াি-ভাটা ও লবনাক্ত পস্টিদবশ উপদ াগী 

ফসদলি উৎপােনশীলতা বৃস্টিদত ক্ষসি ও পাস্টন 

ব্যবস্থাপনা এবাং মৃস্টিকা সম্পদেি সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা 

কা মক্রর্ 

১.১.১ স্থাভপি গমবষণা 

কার্ যক্রে  

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, ইস্টি, বাস্টি, স্টবিস্টিউস্টিস্টব, 

স্টবএআিস্টস, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়, ক্ষকস্টজএফ, 

স্টসএসআইআিও, এস্টসআইএআি 

র্াঠ প মাদয়ি সহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টর্ মক 

সহদ াস্টগতা  

১.২ উপমর্াগী ববজ্ঞভনক িথ্য ও প্রযুভি উদ্ভাবন 
১.২.১ উদ্ভাভবি ববজ্ঞভনক িথ্য 

ও প্রযুভি  

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, ইস্টি, বাস্টি, স্টবিস্টিউস্টিস্টব, 

স্টবএআিস্টস, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়, ক্ষকস্টজএফ, 

স্টসএসআইআিও, এস্টসআইএআি 

র্াঠ প মাদয়ি সহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টর্ মক 

সহদ াস্টগতা 

১.৩ কৃষমকর ভনকে সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা 

প্রযুভির জনভপ্রয়করণ 

১.৩.১ স্থাভপি প্রদশ যনী স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, বাস্টি, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়, 

ক্ষকস্টজএফ, এস্টসআইএআি 

র্াঠ প মাদয়ি সহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টর্ মক 

সহদ াস্টগতা 

২.১ েস্টক্ষণাঞ্চদলি লবণাক্ত ও অলবণাক্ত ভূ-পস্টিস্থ 

পাস্টনি ব্যবহাি বৃস্টিি র্াধ্যদর্ ফসদলল স্টনস্টবড়তা 

ও উৎপােনশীলতা বৃস্টিকিণ 

২.১.১ ভূ-পভরস্থ পাভনর ব্যবহার 

ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিিালনা 

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, স্টবিস্টিউস্টিস্টব, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়, 

ক্ষকস্টজএফ, এস্টসআইএআি 

র্াঠ প মাদয়ি সহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টর্ মক 

সহদ াস্টগতা 

২.২ েস্টক্ষণাঞ্চদলি র্াটিি লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনাি 

র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা ও উৎপােনশীলতা 

বৃস্টিকিণ 

২.২.১ োটির লবণািিা 

ব্যবস্থাপনা ভবষয়ক গমবষণা 

কার্ যক্রে পস্টিিালনা 

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, স্টবিস্টিউস্টিস্টব, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়, 

ক্ষকস্টজএফ, এস্টসআইএআি 

র্াঠ প মাদয়ি সহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টর্ মক 

সহদ াস্টগতা 

    

৩.১ োঠ কেী ও কৃষমকর ভনকে সেচ ও পাভন 

ব্যবস্থাপনা প্রযুভির েম্প্রোরমণর োধ্যমে 

জনভপ্রয়করণ 

৩.১.১ কৃষক প্রভশক্ষ্ণ স্টিএই, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়, ক্ষকস্টজএফ, এস্টসআইএআি র্াঠ প মাদয়ি সহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টর্ মক 

সহদ াস্টগতা 

৩.২ সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির েম্প্রোরণ 

এবং গমবষণা ফলাফল প্রচার ও েংরক্ষ্ণ 

৩.২.১ ক্ষসস্টর্নাি/ ওয়াকমশপ/ 

প্রকাশনাি সাংখ্যা 

স্টিএই, স্টবএআিস্টস, ক্ষকস্টজএফ, এস্টসআইএআি প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টর্ মক সহদ াস্টগতা 
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েংমর্াজনী ৪: 

আঞ্চস্টলক/র্াঠ প মাদয়ি কা মালদয়ি জািীয় শুিাচার সকৌশল কে য-পভরকল্পনা ২০২২-২৩ 

   কর্ মসূস্টি’ি নার্: “উপকূলীয় বস্টিশাল ও খুলনা অঞ্চদল পাস্টন সম্পে ও র্াটিি লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনাি র্াধ্যদর্ ফসদলি স্টনস্টবড়তা বৃস্টিকিণ” 

কা মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োস্টয়েপ্রাপ্ত 

ব্যস্টক্ত/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অিগস্টত পস্টিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মাি 

২য় 

ক্ষকায়াট মাি 

৩য় 

ক্ষকায়াট মাি 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মাি 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অস্টজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ বনস্টতকতা কস্টর্টি সভা আময়াজন সভা আদয়াস্টজত ২ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন      

১.২ বনস্টতকতা কস্টর্টির সভাি স্টসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাস্টয়ত 

স্টসিান্ত 

৪ % ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রস্টতষ্ঠাি স্টনস্টর্ি 

অাংশীজদনি (stakeholders) 

অাংশিহদণ  সভা 

অনুস্টষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ ৪ শুিাচার েংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্রভশক্ষ্ণ 

আময়াভজি 

২ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযর্াত্রা 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পস্টিদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযস্টবস্টধ 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুক্ত অদকদজা 

র্ালার্াল স্টবনষ্টকিণ/পস্টিষ্কাি-

পস্টিেন্নতা বৃস্টি, র্স্টহলাদেি জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুদর্ি ব্যবস্হা  ইতযাস্টে  

উন্নি কে য-

পভরমবশ 

৩ সাংখ্যা 

ও 

তাস্টিখ 

ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ৪  

 

লক্ষযর্াত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পস্টিষ্কাি পস্টিেন্নতা 

বৃস্টি কা মক্রর্ 

ও টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা োলাোল 

ভনষ্পভিকরণ 

 

অজমন      

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

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছদিি ক্রয়-

পস্টিকল্পনা  ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পস্টিকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাস্টশত 

৩ তাস্টিখ ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ১ 

৩১-৭-২৩ 

লক্ষযর্াত্রা ১ - - -    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অজযন      

৩. শুিািাি সাংস্টিষ্ট এবাং দুনীস্টত প্রস্টতদিাদধ সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্…………….. (অগ্রাভধকার ভিভিমি ১ নং েহ নুযনিে ৪টি কার্ যক্রে) 

৩.১ সেবা প্রদামনর সক্ষ্মত্র সরভজস্টামর 

প্রমদয় সেবার ভববরণ ও সেবাগ্রহীিার 

েিােি েংরক্ষ্ণ 

সরভজস্টার 

হালনাগাদকৃি 

৮ % ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১   প্রর্াণক স্টহদসদব 

ক্ষিস্টজিাদিি 

ফদটাকস্টপ সাংযুক্ত 

কিদত হদব 

অজমন      

৩.২ গণশুনানী অনুস্টষ্ঠত ৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১   শুনানী আদয়াজদনি 
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কা মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োস্টয়েপ্রাপ্ত 

ব্যস্টক্ত/পে 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অিগস্টত পস্টিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াট মাি 

২য় 

ক্ষকায়াট মাি 

৩য় 

ক্ষকায়াট মাি 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াট মাি 

ক্ষর্াট 

অজমন 

অস্টজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অজমন      ক্ষনাটিশ, উপস্টস্থস্টত ও 

স্টস্থিস্টিত্র প্রর্াণক 

স্টহসাদব স্টেদত হদব 

৩.৩ োলাোল ইনমিন্টভর ও স্থাবর 

অস্থাবর েম্পভির ভহোব 

ইনদভন্টস্টি 

সম্পােন 

৮ সাংখ্যা ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ১ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩১-৫-

২৩ 

  স্থাবর অস্থাবর 

েম্পভির ভহোব 

প্রোণক ভহোমব 

ভদমি হমব 

অজমন      

৩.৪ সেৌসুে ওয়ারী বীজ ধান উৎপাদন 

ও ভবিরমণর িাভলকা 

বীজ ধান 

উৎপােন ও  

স্টবতিণ 

৮ পস্টির্াণ ক্ষফাকাল পদয়ন্ট ৪ 

 

লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   সেৌসুে ওয়ারী বীজ 

ধান উৎপাদন ও 

ভবিরমণর িাভলকা 

প্রোনক ভহোমব 

ভদমি হমব। 

অজমন      

 

ভব:দ্র:- সকান ক্রভেমকর কার্ যক্রে প্রমর্াজয না হমল িার কারণ েন্তব্য কলামে উমেে করমি হমব। 
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 সাংদ াজনী ৫: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা 

 

 

ক্রর্  
কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

লক্ষ্যোত্রা 

২০২২-২০২৩ 

  

অোধারণ উিে 
িলস্টত র্াদনি স্টনদি 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ৪ ৫ ৬     

০১ 

 

[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা /ক্ষসবা 

সহস্টজকিণ/ স্টিস্টজটাইদজশন বাস্তবায়ন 

(১.১.১) একটি উদ্ভাবনী ধািণা /দসবা 

সহস্টজকিণ/ স্টিস্টজটাইদজশন বাস্তবাস্টয়ত 
িাভরে ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ 

১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নভথর ব্যবহার বৃভি   [২.১.১] ই-ফাইমল সনাে স্টনস্পস্টিকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ 

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

০৪ [৪.১] ৪র্ ম স্টশল্প স্টবপ্লদবি িযাদলঞ্জ 

ক্ষর্াকাদনলায় কিণীয় স্টবষদয় 

অবস্টহতকিণ/ কর্ মশালা আদয়াজন 

[৪.১.১] ৪র্ ম স্টশল্প স্টবপ্লদবি িযাদলঞ্জ 

ক্ষর্াকাদনলায় কিণীয় স্টবষদয় অবস্টহতকিণ 

সভা/কর্ মশালা আদয়াস্টজত 

সাংখ্যা ৫ ২ ১ 

-- 

০৫ 

[৫.১] ই-গভমন্যান্স ও উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কে যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

প্রস্টশক্ষণ আদয়াস্টজত  
সাংখ্যা  ৬ ৪  ৩  

২ 

[৫. ১.২] কর্ মপস্টিকল্পনাি অধ মবাস্টষ মক স্ব-

মূল্যায়ন প্রস্টতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষি 

স্টনকট ক্ষপ্রস্টিত 

তাস্টিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ 

 

০৯/০২/২০২৩ 
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সাংদ াজনী ৬:  

ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত বাস্তবায়ন কর্ ম-পস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রমের সক্ষ্ত্র 

 
োন 

কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অজযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ অভি উিে উিে 
চলভি 

োন 

চলভি 

োমনর 

ভনমম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভিষ্ঠাভনক 

 

 

১৮ 

[১.১] বত্রর্াস্টসক স্টভস্টিদত ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

সাংক্রান্ত পস্টিবীক্ষণ কস্টর্টি পুন মগঠন 

[ ১.১.১] কস্টর্টি 

পুন মগঠিত 
সাংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[ ১.২] বত্রর্াস্টসক স্টভস্টিদত ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

সাংক্রান্ত পস্টিবীক্ষণ কস্টর্টিি সভাি স্টসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

[ ১.৩.১] স্টসিান্ত 

বাস্তবাস্টয়ত এবাং 

প্রস্টতদবেন ক্ষপ্রস্টিত 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[ ১.৩] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষদয় আওতাধীন 

েপ্তি/সাংস্থাি সর্ন্বদয় বত্রর্াস্টসক স্টভস্টিদত সভা 

আদয়াজন 

[ ১.২.১] সভা 

আদয়াস্টজত সাংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] বত্রর্াস্টসক স্টভস্টিদত ক্ষসবা  প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

হালনাগােকিণ (আওতাধীন েপ্তি/সাংস্থাসহ) 

[ ১.৪.১] হালনাগােকৃত 

সাংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

েক্ষ্েিা অজযন  ৭ 

[২.১] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষয়ক 

কর্ মশালা/প্রস্টশক্ষণ/ক্ষসস্টর্নাি আদয়াজন 

[ ২.১.১] 

প্রস্টশক্ষণ/কর্ মশালা 

আদয়াস্টজত 

সাংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] ক্ষসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষদয় 

ক্ষিকদহাল্ডািগদণি  সর্ন্বদয় অবস্টহতকিণ সভা 

আদয়াজন 

[ ২.২.১] অবস্টহতকিণ 

সভা আদয়াস্টজত সাংখ্যা ৪ - - ২ ১    
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সাংদ াজনী ৭:  

অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কর্ মপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 
কে যেম্পাদন সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃি অজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অজযন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ 
অভি 

উিে 
উিে  

চলভি 

োন 

চলভি 

োমনর 

ভনমম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভিষ্ঠাভনক 

 

 

১৪ 

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

আস্টপল কর্ মকতমাি তথ্য ওদয়বসাইদট এবাং 

স্টজআিএস সফটওয়যাদি (প্রদ াজয ক্ষক্ষদত্র) 

বত্রর্াস্টসক স্টভস্টিদত হালনাগােকিণ  

[১.১.১]  অভনক ও আভপল 

কে যকিযার িথ্য 

হালনাগাদকৃি এবং 

ওময়বোইমে আপমলাডকৃি 

সাংখ্যা 

 
৪   ৪ ৩    

[২.১] স্টনস্টে মষ্ট সর্দয় অনলাইন/ অফলাইদন প্রাপ্ত 

অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টি  

[২.১.১] অস্টভদ াগ 

স্টনষ্পস্টিকৃত  
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[ ১.৩] অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টি  সাংক্রান্ত র্াস্টসক 

প্রস্টতদবেন উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ বিাবি ক্ষপ্রিণ 

[ ১.৩.১] প্রস্টতদবেন 

ক্ষপ্রস্টিত 

% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

সক্ষর্তা 

অজমন 

১১ 

[২.২] কর্ মকতমা/কর্ মিািীদেি অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

ব্যবস্থা এবাং স্টজআিএস সফটওয়যাি স্টবষয়ক 

প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন 

[২.২.১] প্রস্টশক্ষণ আদয়াস্টজত সাংখ্যা 
৪ 

 
- - ২ ১ - - - 
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সাংদ াজনী ৮: তথ্য অস্টধকাি স্টবষদয় ২০২২-২৩ অর্ মবছদিি বাস্টষ মক কর্ মপস্টিকল্পনা  

 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 

 

োন 
কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অজযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ অভি উিে উিে  চলভি োন 

চলভি 

োমনর 

ভনমম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভিষ্ঠাভনক ১০ 

[ ১.১] তথ্য অস্টধকাি আইন অনু ায়ী স্টনধ মাস্টিত 

সর্দয়ি র্দধ্য তথ্য প্রাস্টপ্তি আদবেনস্টনষ্পস্টি 

[১.১.১] স্টনধ মাস্টিত সর্দয়ি 

র্দধ্য তথ্য প্রাস্টপ্তি আদবেন 

স্টনষ্পস্টি 
% ৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

েক্ষ্েিা বৃস্টি 
১৫ 

[ ১.২] স্বতঃপ্রদণাস্টেতভাদব প্রকাশদ াগ্য সকল 

তথ্য হালনাগাে কদি ওদয়বসাএট  প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগােকৃত 

তথ্য ওদয়বসাইদট প্রকাস্টশত তাস্টিখ ০৪   
৩১-১২-২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 
৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২৩ - - - - 

[ ১.৩] বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন প্রকাশ [ ১.৩.১] স্টনধ মাস্টিত সর্দয় 

বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন প্রকাস্টশত 
তাস্টিখ ০৩   

৩০-০৬-

২০২২ 
৩১-১০-২০২২ ৩১-১১-২০২২ - - 

[ ১.৪] তথ্য অস্টধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ ধািা 

অনুসাদি  াবতীয় তদথ্যি কযাটালগ ও ইনদিক্স 

বতস্টি/হালনাগােকিণ 

[১.৪.১] তদথ্যি কযাটালগ 

ও ইনদিক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাস্টিখ ০৩   ৩১-১২-২০২২ 
১৫-০১-

২০২৩ 
৩১-০১-২০২৩ - - 

[ ১.৫] তথ্য অস্টধকাি  আইন ও স্টবস্টধস্টবধান 

সম্পদকম জনসদিতনতা বৃস্টিকিণ 

 ১.৫.১] প্রিাি কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[ ১.৬] তথ্য অস্টধকাি আইন, ২০০৯ ও এি 

স্টবস্টধর্ালা, প্রস্টবধানর্ালা, স্বতঃপ্রদণাস্টেত তথ্য 

প্রকাশ স্টনদে মস্টশকাসহ  সাংস্টিষ্ট স্টবষদয় 

কর্ মকতমা/কর্ মিািীদেি প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন 

[১.৬.১] প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্টজত 
সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অস্টধকাি সাংক্রান্ত প্রদতযকটি 

বত্রর্াস্টসক অিগস্টত প্রস্টতদবেন স্টনধ মাস্টিত সর্দয় 

ওদয়বসাইদটি তথ্য অস্টধকাি ক্ষসবাবদক্স প্রকাশ 

[১.৭.১] বত্রর্াস্টসক অিগস্টত  

প্রস্টতদবেন ওদয়বসাইদটি 

তথ্য অস্টধকাি ক্ষসবাবদক্স 

প্রকাস্টশত 

সাংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 


