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উস্টিে শারীরতত্ত্ব স্টবভাদগর কম ©সম্পােদনর সাস্টব িক স্টচত্র 

সাম্প্রস্টতক অজ ©ন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনা  

সাম্প্রস্টতক বছর সমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজ ©নসমূহঃ 

নতুন পীড়ন সস্টহষ্ণু জাত উিাবদনর উদেদশ্য ধান গাদছর অজজব পীড়দনর স্টবস্টভন্ন স্টেক স্টনদয় অেয়ন করা এবাং উৎপােন ক্ষমতা বৃস্টদ্ধর লদক্ষয 

শারীরতাস্টত্ত্বক সক্ষমতা ত্বরাস্টিতকরন উস্টিে শারীরতত্ত্ব স্টবভাদগর অন্যতম লক্ষয । চারা অবস্থায় ১০৮০টি অগ্রগামী সাস্টরর মে হদত ৫৬ টি 

এবাং স্টি স্টজন ব্যাাংক জাম িপ্লাজম  (১৪১৫টি) এর মে হদত ১২১টি মেম মাত্রার লবণািতা সহনশীল স্টহসাদব স্টচস্টিত করা হদয়দছ। স্টি’র জীন 

ব্যাাংদকর ৩৩৪টি জাম িপ্লাজম হদত ১১টির ১৪ স্টেন জলমগ্ন সস্টহষ্ণু স্টহসাদব সনাি করা হদয়দছ। এছাড়াও ২৮৫টি অগ্রগামী সাস্টরর মে হদত 

1১টি মেম মাত্রার জলমগ্নতা সহনশীল স্টহসাদব স্টচস্টিত করা হদয়দছ। জলাবদ্ধ পস্টরদবদশ মেম মাত্রার সহনশীল স্টহসাদব ১৩৮টি 

কজদনাটাইদপর মদে ২৮টি স্টচস্টিত করা হদয়দছ। ৯৩৮টি কজদনাটাইদপর মদে ৪৯টি খরা সহনশীল স্টহসাদব স্টচস্টিত করা হদয়দছ। অগ্রগামী 

ককৌস্টলক সাস্টর” আইআর96321-1099-402-স্টব-4-1-2, আইআর9880-Gaz-5-1-1-2 এবং আইআর ১১৮১৯৪- স্টব -১৭-৩ অল্প পাস্টনদত 

ভাল জদে। স্টি স্টজন ব্যাাংক জাম©প্লাজম (অযাকদসশন নাং1069, 1353, 1434, 1630, 1673 1684, ১৮০০, 1819, ১৯০৫ ও ১৯০৭) 

এবাং স্টবদেস্টশ জাত (স্টিআরআর ধান44, স্টসআর সুগন্ধধান907, কযামদপানীএসএমএল) প্রজনন প িাদয় খরা সহনশীল স্টহসাদব স্টচস্টিত করা 

হদয়দছ  া খরা সহনশীল জাত উিাবদন কিানার প্যাদরন্ট স্টহসাদব ব্যবহার করা হদে। চারা অবস্থায় 1880টি অগ্রগামী সাস্টরর মে হদত 

254টি এবাং স্টি স্টজন ব্যাাংক জাম িপ্লাজম  (750টি) এর মে হদত 126টি মেম মাত্রার ঠাণ্ডা সহনশীল স্টহসাদব স্টচস্টিত করা হদয়দছ। এছাড়া 

স্টমস্টনয়াশাহী এবাং ভূটানধান নামক দুইটি ধাদনর জাদতর সমগ্র জীবনকাদল ঠান্ডা সস্টহষ্ণু স্টহসাদব স্টচস্টিত করা হদয়দছ  াহা ঠান্ডা সহনশীল 

জাত উিাবদন কিানার প্যাদরন্ট স্টহসাদব ব্যবহার করা হদে। স্টি ধান৬7, স্টি ধান৬9 এবাং  IRTON কেদক প্রাপ্ত ২টি ককৌস্টলক সাস্টর 

(টিস্টপ৭৫৯৪,টিস্টপ১৬১৯৯) মেম মাত্রার ঠান্ডা সস্টহষ্ণু স্টহসাদব স্টচস্টিত করা হদয়দছ।  কবাদরা মওসুদমর জন্য স্টি ধান২৯ ও স্টিধান২৮; আউস 

মওসুদমর জন্য স্টি ধান৪৮ এবাং স্বল্প-কময়াস্টে আমন মওসুদমর জন্য স্টি ধান৬২ জাতদক উচ্চ তাপমাত্রা সস্টহষ্ণু করার গদবষণা চলদছ। 

মস্টলকুলার স্টিস্টিাং এর মােদম এ জাত সমূদহ উচ্চ তাপমাত্রা সস্টহষ্ণু QTL (qHTSF4.1) সস্টন্নদবস্টশত কদর ককৌস্টলক সাস্টর উিাবদনর কাজ 

এস্টগদয় চলদছ। স্টি ধান২৮ ও স্টি ধান২৯ এর ব্যাক গ্রাউদন্ডর কমাট ৬৭টি উচ্চ এমাইদলাজ স্টবস্টশষ্ট ও উচ্চ তাপমাত্রা সস্টহষ্ণু ককৌস্টলক সাস্টরর মাঠ 

মূল্যায়ন চলমান আদছ। C4-rice উিাবন ও উন্নয়ন গদবষণায় ইদমস্টজাং স্টসদিম (হাই-থ্রুপুটস্টফদনাস্টমকস) এবাং সাদলাক-সাংদিষন 

গদবষণার কমৌস্টলক সক্ষমতা প্রস্টতস্টষ্ঠত করা হদয়দছ। C4-rice গদবষণায়, ধান (C3) এবাং কাউন, ভূট্টা, সরগম, ইক্ষু, শ্যামা ও উস্টরধান 

(C4) এর পাতার গাঠস্টনক ও সাদলাক-সাংদিষন েক্ষতার ববস্টশষ্টযায়দনর গদবষণা চলমান আদছ। দুই সাস্টর স্টবস্টশষ্ট হাইস্টিি স্টসদিদমর 

পুাংবন্ধযা লাইন উিাবদনর জন্যTMS5 স্টজনদক এবাং লবণািতা সহনশীল লাইন উিাবদনর জন্যOsRR22 স্টজনদক 

CRISPR/Cas9 স্টসদিদমর মাোদম স্টজদনাম এস্টিটিাং করার লদক্ষয কভক্টর বতস্টর করা হদয়দছ। Rice transformation এর 

মােদম পস্টজটিভ গাছ সনাি করা হদয়দছ  াদের স্টমউদটশন সনািকরদণর জন্য স্টসকুদয়স্টসাংএর কাজ চলমান রদয়দছ। আমন েওসুমে স্টি 

ধান95 এবাং কবাদরা মওসুদমর জন্য স্টি ধান২৯, স্টি ধান58, স্টি ধান6৯, স্টি ধান74, স্টি ধান88, স্টি ধান8৯ ও স্টি ধান96 জাতমুহ 

তুলনামুলক ভাবব কহদলপড়া সহনশীল  স্টহসাদব স্টচস্টিত করা হদয়দছ। ধাদনর শারীর বৃত্তীয় উন্নয়ন ও করস্টিদয়শন গ্রহদণর েক্ষতা বৃস্টদ্ধ  ও 

অস্টধক ফলদনর জন্য ধাদনর অবয়বগত (Morphological) ববস্টশষ্টয উন্নয়দনর স্টনস্টমদত্ত ৩৮টি ববস্টশষ্টয স্টচস্টিত করা হদয়দছ। আমন েওসুমে 

স্টি ধান৫৪ নাস্টবদত করাপদনর উপদ াগী জাত  স্টহসাদব স্টচস্টিত করা হদয়দছ।  স্টি প্রধান কা িালয় ও এর স্টবস্টভন্ন আঞ্চস্টলক কা িালদয় আবহাওয়া 

উপাত্ত সাংগ্রদহর লদক্ষয Manual এবাং Automatic Weather station স্থাপন, িাটাসাংগ্রহ, সাংরক্ষন এবাং স্টবতরন করা হদে।  

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহঃ 

বত©মাদন ধাদনর ফলন বৃস্টদ্ধ স্থস্টবর অবস্থায় আদছ। ফলদনর এই স্থস্টবরতা ভাো (Yield ceiling break) না কগদল ভস্টবষ্যদত ক্রমবধ িমান 

জনসাংখ্যার জন্য খাদে ঘাটস্টত কেখা স্টেদত পাদর। তাছাড়া পস্টরবস্টতিত জলবায়ুর প্রভাদব খরা, লবণািতা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা এবাং 

তাপ বৃস্টদ্ধর কারদণও ভস্টবষ্যদত কেদশ খাদে উৎপােন কদম  াওয়ার আশঙ্কা কেখা স্টেদয়দছ। এ কপ্রস্টক্ষদত স্টি’র গদবষণা কা ©ক্রমদক  

শস্টিশালীকরদণর মােদম জলবায়ুর চযাদলঞ্জ কমাকাদবলা এবাং ধাদনর অব্যাহত উৎপােন বৃস্টদ্ধর লদক্ষয উচ্চ ফলনশীল, অজজব পীড়ন সস্টহষ্ণু, 

স্বল্প কময়াস্টে ও স্বল্প উপকরণ স্টনভ©র জাত এবাং চাষাবাে প্রযুস্টির উিাবন ও উন্নয়ন একান্ত অপস্টরহা © । 

ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনাঃ 

ধান উৎপােদন স্বয়াংসম্পূতা© অজ ©নদক কটকসই রুপ প্রোদনর লদক্ষয পস্টরবস্টততি জলবায়ুর প্রভাব কমাকাদবলা করার জন্য প্রস্টতকুলতা সস্টহষ্ণু 

জাম©প্লাজম বাছাই এবাং ককৌস্টলক সাস্টরর ববস্টশষ্টযায়ন করা। ধাদনর ফলদনর স্থস্টবরতা ভাোর জন্য শারীরতাস্টত্ত্বক ববস্টশষ্টযায়ন করা।  

২০২2-২০২3 অে ©বছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহঃ 

 জাম©প্লাজদমর লবনািতা (৪০০টি), খরা (২০০টি), জলমগ্নতা (১০০টি), ঠান্ডা (২৫০টি) এবাং উচ্চ তাপমাত্রা (৫০টি) সস্টহষ্ণুতা পরীক্ষা 

করা হদব। 

 স্টিিার কর্তিক সরবরাহকৃত ৫৫০টি অগ্রগামী সাস্টরর অজজব পীড়ন (লবনািতা, খরা, জলমগ্নতা, ঠাণ্ডা এবাং উচ্চ তাপমাত্রা) সস্টহষ্ণুতার 

জন্য পরীক্ষা করা হদব। স্টি ধান২৮ এবাং স্টি ধান২৯ এ উচ্চ তাপমাত্রা সহনশীল QTL যুি ককৌস্টলক সাস্টরর উচ্চ তাপমাত্রা  সস্টহষ্ণুতা ও 

ফলন পরীক্ষা করা হদব।  
 ধাদনর ফলন বৃস্টদ্ধ করদত কপ্রাগ্রাম এস্টরয়াদত কনওয়া শারীরতাস্টত্বক পরীক্ষনসমূহ বাস্তবায়ন করা হদব।  

 কপ্রাগ্রাম এস্টরয়াদত কনয়া C4 ধান স্টবষয়ক পরীক্ষনসমূহ বাস্তবায়ন করা হদব।  

 স্টি প্রধান কা া©লয় ও এর স্টবস্টভন্ন আঞ্চস্টলক কা া©লদয় স্থাস্টপত Weather station হদত আবহাওয়া উপাত্ত সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও স্টবতরন 

করা হদব।  
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

প্রাভতষ্ঠাভনক দক্ষ্তা বৃভি, স্বচ্ছতা ও জবাবভদভহতা সজারদার করা, সুশােন েংহতকরণ এবং েম্পমদর র্র্ার্র্ 

ব্যবহার ভনভিতকরমণর োধ্যমে  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবােমনর লমক্ষ্য- 

 

 

স্টবভাগীয় প্রধান, উস্টিে শারীরতত্ত্ব স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

এবাং 

মহাপস্টরচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর ১৪ তাস্টরদখ এই 

বাস্টষ িক কম©সম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টরত হল। 

 

এই চুস্টিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টখত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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কসকশন-১ 

উস্টিে শারীরতত্ত্ব স্টবভাদগর রুপকল্প, অস্টভলক্ষয, কম িসম্পােদনর কক্ষত্র এবাং কা া©বস্টল: 

 

১.১ রূপকল্প:  

অনুকূল ও প্রস্টতকূল পস্টরদবশ উপদ াস্টগ ধাদনর জাত/ প্রযুস্টি উিাবন। 

 

১.২ অস্টভলক্ষয:  

ধাদনর শারীরতাস্টত্ত্বক ববস্টশষ্টযায়দনর মােদম অনুকূল ও প্রস্টতকূল পস্টরদবদশ ধাদনর জাত ও নতুন প্রযুস্টি 

উিাবদন সহায়তা।  

১.৩  কে যেম্পাদমনর সক্ষ্ত্র: 

১) ধাদনর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ করদত অজজব পীড়ন (লবণািতা, খরা, জলমগ্নতা, উচ্চ 

তাপমাত্রা, এবাং ঠান্ডা) সস্টহষ্ণু জাম িপ্লাজম স্টনব িাচন। 

2) ধাদনর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ করদত অজজব পীড়ন সস্টহষ্ণু অগ্রগামী ককৌস্টলক সাস্টর স্টনব িাচন। 

3) ধাদনর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ করদত স্টবস্টবধ শারীরতাস্টত্ত্বক গদবষণা। 

4) ধাদনর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ করদত Genome editing এর CRISPR/Cas9 প্রযুস্টি 

এবাং C4 ধান। 

5) ধাদনর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ করদত ক্রপ ওদয়োর ইনফরদমশন। 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর কক্ষত্র (মস্টিপস্টরষে স্টবভাগ কর্তিক স্টনধ িাস্টরত):  

১) সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কা িক্রম কজারোরকরণ 

১.৪ কার্ যাবভল (আইন/স্টবস্টধ দ্বারা স্টনধ িাস্টরত কার্ যাবভল):  

১) অজজব পীড়ন (লবণািতা, খরা, জলমগ্নতা, উচ্চ তাপমাত্রা, এবাং ঠান্ডা) সস্টহষ্ণু ধাদনর জাত 

উিাবদনর স্টনস্টমদত্ত অজজব পীড়ন সস্টহষ্ণু জাম িপ্লাজম বাছাই (Screening) করা। 

২) অজজব পীড়ন সস্টহষ্ণু ধাদনর জাত উিাবদনর স্টনস্টমদত্ত অজজব পীড়ন সস্টহষ্ণু অগ্রগামী ককৌস্টলক 

সাস্টর বাছাই (Screening) করা। 

৩) স্টবস্টভন্ন শারীরতাস্টত্ত্বক গদবষণার মােদম ধাদনর ফলন বৃস্টদ্ধর ববস্টশষ্টয স্টচস্টিত করা। 

৪) Genome editing এর CRISPR/Cas9 প্রযুস্টি এবাং C4 ধান গদবষণার মােদম ধাদনর 

নতুন ববস্টশদষ্টযর উন্নয়ন করা। 

৫) আবহাওয়া উপাত্ত সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও স্টবতরন করা।
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কসকশন-২ 

স্টবস্টভন্ন কা ক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম ©সম্পােন 

সূচকসমূহ 

 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষয মাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ স্টনধাস্টরত লক্ষযমাত্রা অজ ©কনর 

কক্ষদত্র ক ৌেভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

মণ্ত্ত্রণালয়/স্টবভাগ/সাংস্থাসমূদহর 

নাম 

উপাত্তসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২০২২  ২০২3-২4 ২০২4-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ 

লবনািতা সস্টহষ্ণু 

জাম ©প্লাজম 

পরীক্ষাকৃত 

জাম ©প্লাজম 

সাংখ্যা ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ ককৌস্টল সম্পে ও বীজ স্টবভাগ, স্টি 

গাজীপুর 

স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টি’র বস্টষ িক 

গদবষণা প িাকলাচনা প্রস্টতদবেন 

খরা সস্টহষ্ণু জাম ©প্লাজম পরীক্ষাকৃত 

জাম ©প্লাজম 
সাংখ্যা ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ককৌস্টল সম্পে ও বীজ স্টবভাগ, স্টি 

গাজীপুর 

স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টি’র বস্টষ িক 

গদবষণা প িাকলাচনা প্রস্টতদবেন 

জলমগ্নতা সস্টহষ্ণু 

জাম ©প্লাজম 

পরীক্ষাকৃত 

জাম ©প্লাজম 
সাংখ্যা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ককৌস্টল সম্পে ও বীজ স্টবভাগ, স্টি 

গাজীপুর 

স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টি’র বস্টষ িক 

গদবষণা প িাকলাচনা প্রস্টতদবেন, 

ঠান্ডা সস্টহষ্ণু জাম ©প্লাজম পরীক্ষাকৃত 

জাম ©প্লাজম 
সাংখ্যা ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৫০ ককৌস্টল সম্পে ও বীজ স্টবভাগ, স্টি 

গাজীপুর 

স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টি’র বস্টষ িক 

গদবষণা প িাকলাচনা প্রস্টতদবেন, 

উচ্চ তাপমাত্রা সস্টহষ্ণু 

জাম ©প্লাজম 

পরীক্ষাকৃত 

জাম ©প্লাজম 
সাংখ্যা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ককৌস্টল সম্পে ও বীজ স্টবভাগ, স্টি 

গাজীপুর 

স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টি’র বস্টষ িক 

গদবষণা প িাকলাচনা প্রস্টতদবেন 

পীড়ন সস্টহষ্ণু অগ্রগাস্টম 

ককৌস্টলক সাস্টর 

পরীক্ষাকৃত  অগ্রগাস্টম 

ককৌস্টলক সাস্টর 
সাংখ্যা ৫৫০ ৫৫০ 575 ৬০০ ৬২৫ উস্টিে প্রজনন স্টবভাগ এবাং 

জীব প্রযুস্টি স্টবভাগ, স্টি, গাজীপুর 

স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টি’র বস্টষ িক 

গদবষণা প িাকলাচনা প্রস্টতদবেন 

ধাদনর ফলন বৃস্টদ্ধর 

ববস্টশষ্টয স্টচস্টিতকরণ 

বাস্তবায়নকৃত পরীক্ষণ  

সমূহ 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ গদবষণা স্টবভাগ সমুহ, স্টি, 

গাজীপুর 

স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টি’র বস্টষ িক 

গদবষণা প িাকলাচনা প্রস্টতদবেন 

CRISPR/ Cas9 

প্রযুস্টি এবাং C4 ধান 

গদবষণার মােদম ধাদনর 

নতুন ববস্টশদষ্টযর উন্নয়ন 

বাস্তবায়নকৃত পরীক্ষণ  

সমূহ 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ গদবষণা স্টবভাগ সমুহ, স্টি, 

গাজীপুর 

স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টি’র বস্টষ িক 

গদবষণা প িাকলাচনা প্রস্টতদবেন 

স্টি কা িালয় সমূদহর   

Weather station এর 

আবহাওয়া উপাত্ত 

সাংগৃহীত আবহাওয়া 

উপাত্ত (তাপমাত্রা, 

বৃস্টষ্টপাত, আদ্রতা 

সাংখ্যা স্টি গাজীপুর 

ও ৭টি 

আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË সাংগ্ Öহ 

করা হদয়দছ। 

স্টি গাজীপুর 

ও ৭টি 

আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË সাংগ্ Öহ 

করা হদব। 

স্টি গাজীপুর ও 

৭টি আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË সাংগ্ Öহ 

করা হদব। 

স্টি গাজীপুর ও 

৭টি আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË সাংগ্ Öহ 

করা হদব। 

স্টি গাজীপুর ও 

৭টি আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË সাংগ্ Öহ 

করা হদব। 

স্টি আঞ্চস্টলক কা িালয়সমূহ স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, স্টি’র বস্টষ িক 

গদবষণা প িাকলাচনা প্রস্টতদবেন 
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সেকশন ৩: কর্ মসম্পাদন পরিকল্পনা  

কম িসম্পােন কক্ষত্র কক্ষদত্রর 

োন 

৭০ 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূচক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কে যেম্পাদ

ন সূচমকর 

োন 

 প্রকৃত অজযন লক্ষ্যোত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০২০-

২১ 
২০২১-২২ 

অোধার

ণ 

অভত 

উত্তে 

উত্তে চলভত 

োন 

চলভত োমনর 

ভনমে 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 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (আইন/রবরি দ্বািা রনি মারিত দারিত্ব অনুযািী)   

[১] ধাদনর উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

করদত অজজব পীড়ন 

(লবণািতা, খরা, 

জলমগ্নতা,  উচ্চ তাপমাত্রা, 

এবাং ঠান্ডা)   সস্টহষ্ণু  

জাম িপ্লাজম স্টনব িাচন । 

20 ১.১ জাম©প্লাজম এর 

লবণািতা সস্টহষ্ণুতা 

পরীক্ষা 

১.১.১ পরীক্ষাকৃত 

জাম©প্লাজম 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 4 ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ৪০০ ৪০০ 

১.২ জাম©প্লাজম এর খরা 

সস্টহষ্ণুতা পরীক্ষা 

১.২.১ পরীক্ষাকৃত 

জাম©প্লাজম 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 4 ২০০ ২০০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৬৫ ১৫০ ২০০ ২০০ 

১.৩ জাম©প্লাজম এর 

জলমগ্নতা সস্টহষ্ণুতা 

পরীক্ষা 

১.৩.১ পরীক্ষাকৃত 

জাম©প্লাজম 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 4 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৪ জাম©প্লাজম এর ঠান্ডা 

সস্টহষ্ণুতা পরীক্ষা 

১.৪.১ পরীক্ষাকৃত 

জাম©প্লাজম 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 4 ২৫০ ২৫০ ২৫০ ২৩৫ ২২০ ২০০ ১৮০ ২৫০ ২৫০ 

১.৫ জাম©প্লাজম এর উচ্চ 

তাপমাত্রা সস্টহষ্ণুতা 

পরীক্ষা 

১.৫.১ পরীক্ষাকৃত 

জাম©প্লাজম 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 4 ৫০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

[২] ধাদনর উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

করদত অজজব পীড়ন 

সস্টহষ্ণু  অগ্রগামী ককৌস্টলক 

সাস্টর স্টনব িাচন । 

10 2.1 স্টিিার কর্ত ©ক 

সরবরাহকৃত অগ Öগামী  

সাস্টরর পীড়ন সস্টহষ্ণুতা 

পরীক্ষা করা 

2.1.১ পরীক্ষাকৃত 

অগ Öগামী ককৌস্টলক 

সাস্টর 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা 10 550 550 575 475 375 275 175 600 625 

[৩] ধাদনর উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ করদত 

স্টবস্টবধ শারীরতাস্টত্ত্বক 

গদবষণা। 

20 3.1 ধাদনর ফলন বৃস্টদ্ধ 

করদত কপ্রাগ্রাম এস্টরয়াদত 

কেয়া স্টবস্টবধ শারীরতাস্টত্বক 

পরীক্ষণ সমূহ বাস্তবায়ন 

করা   

3.1.১ বাস্তবায়নকৃত 

পরীক্ষনসমূহ 

সমস্টষ্ট % 20 100 100 100 90 80 70 60 100 100 

[4] ধাদনর উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

করদত Genome 

editing এর 

CRISPR/Cas9 প্রযুস্টি 

এবাং C4 ধান । 

10 4.1 কপ্রাগ্রাম এস্টরয়াদত 

কেয়া Genome 

editing এর CRISPR 

Cas9 প্রযুস্টি C4 ধান 

স্টবষয়ক  পরীক্ষণ সমূহ 

বাস্তবায়ন করা   

4.1.১ বাস্তবায়নকৃত 

পরীক্ষনসমূহ 

সমস্টষ্ট % 10 - 100 100 90 80 70 60 100 100 
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[5] ধাদনর উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

করদত ক্রপ ওদয়োর 

ইনফরদমশন। 

 

10 5.1 স্টি গাজীপুর ও 

আÂস্টলক কা ালয় সমূদহর  

হদত আবহাওয়া উপাË 

সাংগ্ Öহ করা।   

5.1.১ সাংগৃহীত 

আবহাওয়া উপাË 

(তাপমাত্রা, বৃস্টষ্টপাত, 

আেÖতা) 

সমস্টষ্ট সাংখ্যা ১০ স্টি গাজীপুর ও 

৭টি আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË সাংগ্ Öহ 

করা হদয়দছ। 

স্টি গাজীপুর ও 

৭টি আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË সাংগ্ Öহ 

করা হদয়দছ। 

স্টি গাজীপুর 

ও ৭টি 

আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË 

স্টি গাজীপুর 

ও ৬টি 

আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË 

স্টি গাজীপুর 

ও ৫টি 

আÂস্টলক 

কা িালয় 

এর 

আবহাওয়া 

উপাË 

স্টি গাজীপুর 

ও ৪টি 

আÂস্টলক 

কা িালয় 

এর 

আবহাওয়া 

উপাË 

স্টি গাজীপুর 

ও ৩টি 

আÂস্টলক 

কা িালয় 

এর 

আবহাওয়া 

উপাË 

স্টি গাজীপুর ও 

৭টি আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË সাংগ্ Öহ 

করা হদব। 

স্টি গাজীপুর 

ও ৭টি 

আÂস্টলক 

কা িালয় এর 

আবহাওয়া 

উপাË সাংগ্ Öহ 

করা হদব। 

 

কম িসম্পােন কক্ষত্র কক্ষদত্রর 

োন 

3০ 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূচক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 
 প্রকৃত অজযন 

লক্ষ্যোত্রা/স্টনণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০২০-২১ ২০২1-২2 

অোধারণ অভত 

উত্তে 

উত্তে চলভত 

োন 

চলভত 

োমনর ভনমে 
২০২৩-২৪ ২০২4-২5 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

 সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর কক্ষত্র (মস্টিপস্টরষে স্টবভাগ কর্তিক স্টনধ িাস্টরত)  

সুশাসন ও সংস্কািমূলক 

কায মক্রবর্ি বাস্তবািন 

ক্ষজািদািকিণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার 

কম িপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচাি 

কর্ মপরিকল্পনা 

বাস্তবারিত 

ক্রমপুস্টিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
10 - 50 50 40 30 20 10 50 50 

২) ই-গভন্যিাস/ উিাবন 

কম িপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 
ই-গভন্যিাস/ উিাবন 

কম িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবারিত 

ক্রমপুস্টিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
10 - 50 50 40 30 20 10 50 50 

৩) তথ্য অস্টধকার 

কম িপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অস্টধকার 

কম িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
3 - 25 25 20 15 10 5 25 25 

৪) অস্টভদ াগ প্রস্টতকার 

কম িপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

অস্টভদ াগ প্রস্টতকার 

কম িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
4 - 25 25 20 15 10 5 25 25 

৫) কসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টরকল্পনা বাস্তবায়ন 

কসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টরকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

ক্রমপুস্টিভূত 
প্রাপ্ত 

নম্বর 
3 - 25 25 20 15 10 5 25 25 

 



qlfr, fuft{ d{l{, EfrR {til{Eq R-q'L Rq61'fqffi 11(Elc['t *lrl-rfit

<l<Elcn t {r{ 'lr{{6lt i{ffitrUB ,qr rql'lRD1Elrffi ffi q1frs'1-s +-<Q cq, et

Uere <Ffo eor+q w6c+ xo? qn+<t

qtfr q-{qRurqo, <t<Etcq{ {f{ 'fm{6r ilffiEEF Rcqr< Efrq lTftflEq

Rorcur{ Ftgrft-r q{rr;rd ffi qqftq6 +-<R cq ,{t Efucs <ffr p-a1-sq q6o

qffiffi q-qr{rft-sr qff{ p-r<l

qlwfis:

Bfrq."nfuEqRotut

>*/ou/4r4\--ffi{

>e\ow\Jo >-:*
--ffi-aql'tREtqr

<t(qkn-.t {H 'lc{{r6lf ffitrEE
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সংয োজনী ১: শব্দসংযেপ 

 

ক্রমিক 

নম্বর  

শব্দসংযেপ মিিরণ 

১ মি িোংলোযেশ ধোন গযিষণো ইনমিটিউট 

২ IRTON International Rice Temperate Observational Nursery 

৩ QTL Quantitative Trait Loci 

৪ Acc Accession 

৫ আ/কো আÂমলক কো যোলয়  

6 TMS Thermo-sensitive genic Male Sterility 

7 OsRR22 A gene responsible for the salinity-tolerant phenotype  

8 CRISPR Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 

9 Cas9 CRISPR associated protein 9 
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সংয োজনী- ২: কি যসম্পোেন ব্যিস্থোপনো ও প্রিোণক 

ক্রমিক 

নম্বর 

কো যক্রি কি মসম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুমবভাগ, 

অমিশাখা, শাখা 

লেযিোত্রো অজযযনর প্রিাণক 

১ ১.১ জোি©প্লোজযির লিণোক্ততো সমিষ্ণুতো পরীেো  ১.১.১ পরীেোকৃত 

জোি©প্লোজি 

উমিে শোরীরতত্ত্ব্ব মিভোগ মি’র িমষ যক প্রমতযিেন, িন্ত্রণোলযয় প্রপ্রমরত িোমষ যক প্রমতযিেন, জোন যোল ও অন্যোন্য 

প্রকোমশত প্রমতযিেন, পরীেযনর মিত্র 

২ ১.২ জোি©প্লোজযির খরো সমিষ্ণুতো পরীেো ১.২.১ পরীেোকৃত 

জোি©প্লোজি 

উমিে শোরীরতত্ত্ব্ব মিভোগ মি’র িমষ যক প্রমতযিেন, িন্ত্রণোলযয় প্রপ্রমরত িোমষ যক প্রমতযিেন, জোনোল ও অন্যোন্য 

প্রকোমশত প্রমতযিেন, পরীেযনর মিত্র 

৩ ১.৩ জোি©প্লোজযির জলিগ্নতো সমিষ্ণুতো পরীেো ১.৩.১ পরীেোকৃত 

জোি©প্লোজি 

উমিে শোরীরতত্ত্ব্ব মিভোগ মি’র িমষ যক প্রমতযিেন, িন্ত্রণোলযয় প্রপ্রমরত িোমষ যক প্রমতযিেন, জোন যোল ও অন্যোন্য 

প্রকোমশত প্রমতযিেন, পরীেযনর মিত্র 

৪ ১.৪ জোি©প্লোজযির ঠোন্ডো সমিষ্ণুতো পরীেো ১.৪.১ পরীেোকৃত 

জোি©প্লোজি 

উমিে শোরীরতত্ত্ব্ব মিভোগ মি’র িমষ যক প্রমতযিেন, িন্ত্রণোলযয় প্রপ্রমরত িোমষ যক প্রমতযিেন, জোন যোল ও অন্যোন্য 

প্রকোমশত প্রমতযিেন, পরীেযনর মিত্র 

5 ১.৫ জোি©প্লোজযির এর উচ্চ তোপিোত্রো সমিষ্ণুতো 

পরীেো 

১.৫.১ পরীেোকৃত 

জোি©প্লোজি 

উমিে শোরীরতত্ত্ব্ব মিভোগ মি’র িমষ যক প্রমতযিেন, িন্ত্রণোলযয় প্রপ্রমরত িোমষ যক প্রমতযিেন, জোন যোল ও অন্যোন্য 

প্রকোমশত প্রমতযিেন, পরীেযনর মিত্র 

6 ২.১ মিডোর কর্তযক সরিরোিকৃত অগ্রগোিী  

সোমরর পীড়ন সিনশীলতো পরীেো করো 

২.১.১ পরীেোকৃত 

অগ্রগোিী প্রকৌমলক সোমর 

উমিে শোরীরতত্ত্ব্ব মিভোগ মি’র িমষ যক প্রমতযিেন, িন্ত্রণোলযয় প্রপ্রমরত িোমষ যক প্রমতযিেন, জোন যোল ও অন্যোন্য 

প্রকোমশত প্রমতযিেন, পরীেযনর মিত্র 

7 ৩.১  ধোযনর ফলন বৃমি করযত প্রপ্রোগ্রোি 

এমরয়োযত প্রেয়ো মিমিধ শোরীরতোমিক পরীেণ 

সমূি িোস্তিোয়ন করো   

৩.১.১ িোস্তিোয়নকৃত 

পরীেণসমূি 

উমিে শোরীরতত্ত্ব্ব মিভোগ মি’র িমষ যক প্রমতযিেন, িন্ত্রণোলযয় প্রপ্রমরত িোমষ যক প্রমতযিেন, জোন যোল ও অন্যোন্য 

প্রকোমশত প্রমতযিেন, পরীেযনর মিত্র 

8 ৪.১  প্রপ্রোগ্রোি এমরয়োযত প্রেয়ো Genome 

editing এর CRISPR/Cas9 প্রযুমক্ত C4 

ধোন মিষয়ক  পরীেণ সমূি িোস্তিোয়ন করো   

৪.১.১ িোস্তিোয়নকৃত 

পরীেোসমূি 

উমিে শোরীরতত্ত্ব্ব মিভোগ মি’র িমষ যক প্রমতযিেন, িন্ত্রণোলযয় প্রপ্রমরত িোমষ যক প্রমতযিেন, জোন যোল ও অন্যোন্য 

প্রকোমশত প্রমতযিেন, পরীেযনর মিত্র 

9 ৫.১ মি গোজীপুর ও আ/কো সমূি  িযত 

আিিোওয়ো উপোত্ত সংগ্রি করো 

৫.১.১ সংগৃিীত 

আিিোওয়ো উপোত্ত 

(তোপিোত্রো, বৃমিপোত, 

আদ্রতো) 

উমিে শোরীরতত্ত্ব্ব মিভোগ মি’র িমষ যক প্রমতযিেন, িন্ত্রণোলযয় প্রপ্রমরত িোমষ যক প্রমতযিেন, জোন যোল ও অন্যোন্য 

প্রকোমশত প্রমতযিেন 
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সংয াজনী ৩: অন্য অমফযসর সযে সংমিি কি যসম্পোেন সূিকসমূি 

 

 কা মক্রি কি মসম্পাদন সূচক প্র সকল অমফযসর সোযে 

সংমিি 

সংমিি অমফযসর সোযে কো যক্রি সিন্বযয়র প্রকৌশল 

জোি যপ্লোজি এর পীড়ন 

(লিণোক্ততো, খরো, 

জলিগ্নতো,  উচ্চ 

তোপিোত্রো, এিং ঠোন্ডো)   

সমিষ্ণুতো পরীেো করো 

পরীেোকৃত জোি যপ্লোজি প্রকৌমল সম্পে ও িীজ 

মিভোগ, মি গোজীপুর 

জার্ মপ্লাজমর্র প্রময়াজনীয় পররর্ান বীজ সরবরাহ করোর জন্য সংমিি অমফযসর মনকট  েো ে কতযপযের 

িোধ্যযি আযিেন করো িযি। 

অগ্রগোিী সোমরর পীড়ন 

সমিষ্ণুতো পরীেো করো 

পরীেোকৃত অগ্রগোিী 

প্রকৌমলক সোমর 

উমিে প্রজনন মিভোগ, মি 

গোজীপুর 

উমিে প্রজনন মিভোগ, মি গোজীপুর িযত সরবরাহকৃত অগ্রগোিী সোমরসমুযির  অজজব পীড়ন সমিষ্ণুতো পরীেো করো 

িযি। 

অগ্রগোিী সোমরর পীড়ন 

সমিষ্ণুতো পরীেো করো 

পরীেোকৃত অগ্রগোিী 

প্রকৌমলক সোমর 

জজি প্রযুমক্ত মিভোগ, মি 

গোজীপুর 

জজি প্রযুমক্ত মিভোগ, মি গোজীপুর িযত সরবরাহকৃত অগ্রগোিী সোমরসমুযির  অজজব পীড়ন সমিষ্ণুতো পরীেো করো 

িযি। 
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 সংয াজনী 5:  আঞ্চমিক/িাঠ প মাযয়র কা মািযয়র জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশি কি ম-পমরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

আঞ্চমিক/িাঠ প মাযয়র কা মািয়/মবভাগ/শাখা/প্রকল্প/কি মসূমচর নাি: উমিে শোরীরতত্ত্ব্ মিভোগ 

 

কা মক্রযির নাি কি মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচযকর 

িান 

একক 

 

বাস্তবায়যনর 

দাময়ত্বপ্রাপ্ত ব্যমি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছযরর 

িক্ষ্যিাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগমত পমরবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  িন্তব্য 

িক্ষ্যিাত্রা/ 

অজমন 

১ি 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কিার্ 

অজমন 

অমজমত 

িান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রামতষ্ঠামনক ব্যবস্থা…………15……………………..... 

 ১.১ ননমতকতা কমিটির 

সভা আযয়াজন 

সভা 

আযয়ামজত 

২ সংখ্যা প্রফোকোল পযয়ন্ট ৪ িক্ষ্যিাত্রা   ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননমতকতা কমিটির 

সভার মসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাময়ত 

মসদ্ধান্ত 

৪ % প্রফোকোল পযয়ন্ট ১০০ িক্ষ্যিাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রমতষ্ঠার 

মনমিত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহযণ  সভা 

অনুমষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা প্রফোকোল পযয়ন্ট ২ িক্ষ্যিাত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্রমশক্ষ্ণ আযয়াজন  

প্রমশক্ষ্ণ 

আযয়ামজত 

২ সংখ্যা প্রফোকোল পযয়ন্ট ২ িক্ষ্যিাত্রা 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

 

 

  

 

 অজমন      

১.৫ কি ম-পমরযবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযমবমি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অযকযজা িািািাি 

মনষ্পমত্তকরণ /পমরষ্কার-

পমরচ্ছন্নতা বৃমদ্ধ, িমহিাযদর 

জন্য পৃর্ক ওয়াশরুযির 

ব্যবস্থা ইতযামদ  

উন্নত কি ম-

পমরযবশ 

৩ সংখ্যা 

ও 

তামরখ 

প্রফোকোল পযয়ন্ট ৪ িক্ষ্যিাত্রা 

 

১ ১ ১ ১   স্বাস্থযমবমি 

অনুসরণ, 

পমরষ্কোর 

পমরচ্ছন্নতো 

বৃমি কো যক্রি 

ও 

টিওএন্ডইভুি 

অযকযজা 

িািািাি 

মনষ্পমত্তকরণ 

 

অজমন      
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২.  ক্রযয়র কক্ষ্যত্র শুদ্ধাচার .........................3............................................... 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছযরর 

ক্রয়-পমরকল্পনা  

ওযয়বসাইযর্ প্রকাশ 

ক্রয়-পমরকল্পনা 

ওযয়বসাইযর্ 

প্রকামশত 

৩ তামরখ প্রফোকোল পযয়ন্ট ১ 

৩১-৭-২৩ 

িক্ষ্যিাত্রা ১ - - -    

 

অজমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধাচার সংমিষ্ট এবং দুনীমত প্রমতযরাযি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রি…32……….. (অগ্রামিকার মভমত্তযত ১  নংসহ নুযনতি ৪ টি কা মক্রি) 

৩.১ কসবা প্রদাযনর কক্ষ্যত্র 

করমজস্টাযর প্রযদয় কসবার 

মববরণ ও কসবাগ্রহীতার 

িতািত সংরক্ষ্ণ 

করমজস্টার 

হািনাগাদকৃত 

৮ % প্রফোকোল পযয়ন্ট ৪ িক্ষ্যিাত্রা ১ ১ ১ ১   প্রিোণক মিসোযি 

প্ররমজিোযরর 

ফযটোকমপ 

সংযুক্ত করযত 

িযি 

অজমন      

৩.২ গণশুনানী অনুমিত ৮ সংখ্যো প্রফোকোল পযয়ন্ট ২ িক্ষ্যিাত্রা - ১ - ১   শুনোনী 

আযয়োজযনর 

প্রনোটিশ, 

উপমস্থমত ও 

মস্থরমিত্র প্রিোণক 

মিসোযি মেযত 

িযি 

অজমন      

৩.৩ িািািাি ইনযভন্টমর ও 

স্থাবর অস্থাবর সম্পমত্তর 

মহসাব 

ইনযভন্টমর 

সম্পোেন 

৮ সংখ্যো প্রফোকোল পযয়ন্ট ১ িক্ষ্যিাত্রা - - - ১   স্থাবর অস্থাবর 

সম্পমত্তর মহসাব 

প্রিাণক মহসাযব 

মদযত হযব 

অজমন      

৩.৪ কিৌসুি ওয়ারী বীজ িান 

উৎপাদন ও মবতরযণর 

তামিকা 

িীজ ধোন 

উৎপোেন ও  

মিতরণ 

৮ পমরিোণ প্রফোকোল পযয়ন্ট ৪ 

 

িক্ষ্যিাত্রা ১ ১ ১ ১   কিৌসুি ওয়ারী 

বীজ িান 

উৎপাদন ও 

মবতরযণর 

তামিকা প্রিানক 

মহসাযব মদযত 

হযব। 

অজমন      

 

মব:দ্র:- ককান ক্রমিযকর কা মক্রি প্রয াজয না হযি তার কারণ িন্তব্য কিাযি উযেখ করযত হযব। 
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 সংয োজনী 6: ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবন কি মপমরকল্পনা, ২০২2-২০২3 

 

ক্রর্  কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর মান 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ উত্তম চলতি মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ 

সসবা সহতিকরণ/ 

রিরজটাইমজশন বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/ 

সসবা সহতিকরণ/ 

রিরজটাইমজশনবাস্তবারয়ত 

তাররখ ১0 ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নতির ব্যবহার বৃতি   [২.১.১] ই-ফাইকল সনাট 

রনস্পরিকৃত 
% ১0 ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[৩.১.১] িথ্য বািায়ন  

হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ১5 ৪ ৩ ২ 

০৪ [4.১] ৪ে য মশল্প মিপ্লযির 

িযোযলঞ্জ প্রিোকোযিলোয় 

করণীয় মিষযয় অিমিতকরণ 

সভো/কি যশোলো আযয়োজন  

 

[4.১.1] ৪ে য মশল্প মিপ্লযির 

িযোযলঞ্জ প্রিোকোযিলোয় করণীয় 

মিষযয় অিমিতকরণ 

সভো/কি যশোলো আযয়োমজত 

সংখ্যা ৫ 2 1 -- 

০5 

[5.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

কম যপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[5.১.১] কর্ মপররকল্পনা বাস্তবায়ন 

সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আময়ারজত  
 6 ৪ ৩ ২ 

[5.১.২] কম যপতরকল্পনার 

অধ যবাতষ যক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিকবদন 

ঊর্ধ্যিন কর্তযপকক্ষ্র তনকট 

সপ্রতরি 

সংখ্যা 4 ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 



14 

 

সংম াজনী 7: অরিম াগ প্ররতকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ মপররকল্পনা, ২০২2-২০২3 

কার্ যক্রকমর 

সক্ষ্ত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর 

মান 

প্রকৃি অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি অিযন 

২০২1-২2 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম  

চলতি 

মান 

চলতি মাকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

14 

[১.১] অমভয োগ মনষ্পমত্ত কি যকতযো (অমনক) ও 

আমপল কি যকতযোর তথ্য ওযয়িসোইযট  

এিং মজআরএস সফটওয়োযর (প্রয োজয প্রেযত্র)  

জত্রিোমসক মভমত্তযত িোলনোগোেকরণ  

[১.১.১]  অতনক ও আতপল 

কম যকিযার িথ্য 

হালনাগাদকৃি এবং 

ওকয়বসাইকট আপকলাডকৃি 

সংখ্যা 

 
4 - - ৪ ৩ - - - 

[১.2] মনমে যি সিযয় অনলোইযন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অমভয োগ মনষ্পমত্ত 

 

[১.2.১]  অমভয োগ 

মনষ্পমত্তকৃি 

 

% 

 

7 - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.3] অরিম াগ রনষ্পরি সংক্রান্ত র্ারসক 

প্ররতমবদন উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ বরাবর প্রপ্ররণ   
[১.3.১]  প্রতিকবদন সপ্রতরি 

 

% 

 

3 - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষ্মিা 

অিযন  
11 

[২.1] কর্ মকতমা/কর্ মচারীমদর অরিম াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা এবং রজআরএস সফটওয়যার রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ আময়াজন 

[২.1.১] প্ররশক্ষণ আময়ারজত সংখ্যা 
4 

 
- 4 ২ ১ - - - 

  

[২.2] ত্রত্রমাতসক তভতত্তকি পতরবীক্ষ্ণ এবং 

ত্রত্রমাতসক পতরবীক্ষ্ণ প্রতিকবদন উর্ধ্যিন 

কর্তযপকক্ষ্র তনকট সপ্ররণ 

[২.২.১] ত্রত্রমাতসক প্রতিকবদন 

সপ্রতরি 
সংখ্যা ৩ - 4 ৪ ৩ ২ ১ - 

  

[২.3] অরিম াগ প্ররতকার ব্যবস্থাপনা রবষময় 

প্রেকমহাল্ডারগমণর সর্ন্বময় অবরহতকরণ সিা 

আময়াজন 

[২.৩.১] সিা আযয়োমজত সংখ্যা ৪ - 2 ২ ১  - - 
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সংম াজনী 8: প্রসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন কর্ মপররকল্পনা, ২০২2-২০২3  

কার্ যক্রকমর 

সক্ষ্ত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম য সম্পাদন 

সূচককর মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২1-২2 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম 

চলতি 

মান 

চলতি 

মাকনর তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

 

১8 

[১.1] ত্রৈর্ারসক রিরিমত প্রসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত সংক্রান্ত পররবীক্ষণ করর্টি 

পুন মগঠন   

[১.1.১] করর্টি পুন মগঠিত 
সংখ্যা 

 

3 

 
- - ৪ ৩ 2 1 - 

[১.২] ত্রৈর্ারসক রিরিমত প্রসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত সংক্রান্ত কতমটির সভার 

তসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] মসদ্ধান্ত 

বাস্তবাময়ত এিং 

প্রমতযিেন প্রপ্রমরত  

 

%  

 

4 

 
- - ৯০ ৮০ ৭০ 60 - 

[১.3] প্রসিো প্রেোন প্রমতশ্রুমত মিষযয়  

আওতোধীন েপ্তর /সংস্থোর সিন্বযয় 

জত্রিোমসক মভমত্তযত সভো আযয়োজন  

 

[১.3.১] সভো আযয়োমজত  2 - - ৪ ৩ 2 1 - 

[১.4] ত্রৈর্ারসক রিরিমত প্রসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত হালনাগাদকরণ  

(আওতোধীন েপ্তর /সংস্থোসি) 

[১.4.১] হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা 

 

9 

 
- - ৪ ৩ 2 1 - 

সক্ষ্মিা 

অিযন  
7 

[২.১] প্রসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত রবষয়ক 

কর্ মশালা/ প্ররশক্ষণ/ প্রসরর্নার 

আময়াজন  

 

[2.১.১] প্ররশক্ষণ / 

কর্ মশালা আময়ারজত 

 

সংখ্যা 

 

3 - 4 ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত তবষকয় 

সেককহাল্ডারগকণর সমন্বকয় 

অবতহিকরণ সভা আকয়ািন 

[2.2.১]  অবরহতকরণ 

সিা আময়ারজত 
সংখ্যা 4 - 2 ২ ১ - - - 
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সংম াজনী 9: তথ্য অরিকার রবষময় ২০২2-২3 অি যবছকরর বারষ মক কর্ মপররকল্পনা  

কম যসম্পাদকনর 

সক্ষ্ত্র 

 

মান 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদন 

সূচককর 

মান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-

২০২২ 

লক্ষ্যমাত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তম 
উত্তম  

চলতি 

মান 

চলতি 

মাকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 10 

[১.১] তথ্য অমধকোর আইন অনু োয়ী 

মনধ যোমরত সিযয়র িযধ্য তথ্য প্রোা্মপ্তর 

আযিেন মনষ্পমত্ত 

 

[১.১.১] তনধ যাতরি 

সমকয়র মকে তথ্য 

প্রোা্মপ্তর আযিেন 

মনষ্পমত্ত 

% 06 - - 100% ৯০% ৮০% - - 

  

 

[১.২]স্বপ্রমণারদতিামব প্রকাশম াগ্য সকল 

তথ্য হালনাগাদ ককর ওময়বসাইমট প্রকাশ  

[১.২.১]হালনাগাদকৃত 

িথ্য ওময়বসাইমট 

প্রকারশত  

িাতরখ 

 
04 - - 

৩১-১২-

২০২2  

 

15-01-

2023  

 

1-০১-

২০২3  

 

- - 

৩০-০৬-

২০২৩  

 

- - - - 

 

সক্ষ্মিা বৃরি 
15 [১.৩]বারষ মক প্ররতমবদন প্রকাশ 

[১.৩.১]বারষ মক 

প্ররতমবদন প্রকারশত 
তাররখ  0৩ - - 

15-10-

20022 

31-10-

2022 

30-11-

2022 
- - 

  

[১.৪] িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ 

ধারা অনুসাকর র্াবিীয় িকথ্যর কযাটাগরী  

ও কযাটালক ত্রিতর/ হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]িকথ্যর 

কযাটাগরী  ও 

কযাটালক প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ 03 - - 
31-১2-

২০২2 

১৫-0১-

২০২3 

31-01-

২০23 
- - 

  
[১.৫]  িথ্য অতধকার আইন ও তবতধতবধান 

সম্পককয িনসকচিনিা বৃতিকরণ 

[১.৫.১]  প্রচার 

কা মক্রর্ সম্পন্ন 
সংখ্যা 04 - - ৩ ২ ১ - - 

  

[১.৬] তথ্য অমিকার আইন, ২০০৯ ও এর 

মিধোনিোলো, প্রমিধোনিোলো,, স্বতঃপ্রযণোমেত 

তথ্য প্রকোশ মনযে যমশকোসি সংমিি মিষযয় 

কি যকতযো/ কি যিোরীযের প্রমশেণ আযয়োজন  

[১.৬.১]  প্রমশেণ 

আযয়োমজত 
সংখ্যা 03 - - ৩ ২ ১ - - 

  

[১.৭] তথ্য অমিকার সংক্রোন্ত প্রযতযকটি 

জত্রিোমসক অগ্রগমতর প্রমতযিেন মনধ যোমরত 

সিযয় ওযয়িসোইযটর তথ্য অমিকার প্রসিো 

িযে প্রকোশ  

 

[১.৭.১] জত্রিোমসক 

অগ্রগমতর প্রমতযিেন 

মনধ যোমরত সিযয় 

ওযয়িসোইযটর তথ্য 

অমিকার প্রসিো িযে 

প্রকোমশত 

 

সংখ্যা  0২ - - 4 ৩ ২ ১ - 

 


