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সূস্টচপত্র 

 

ক্রস্টমক 

নাং 

স্টবষয় পৃষ্ঠা 

নাং  
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৩ সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কম িেম্পােদনি সক্ষত্র এবং কার্ যাবভল ৫ 
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১৩ োংদ াজনী ৭: অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা কম িপস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৯ 
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সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাদগি কম িেম্পােদনি োস্টব িক স্টচত্র  
 

োম্প্রস্টতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা 

 

োম্প্রস্টতক বছিেমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজিনেমূহঃ 

সটকেই খাদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিতকিদণি জন্য ধান উৎপােদন সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনাি গুরুত্ত্ব অপস্টিেীম। স্টকন্তু স্টবস্টভন্ন কািদণ 

আমাদেি সেদশ সেদচি পাস্টনি প্রাপ্যতা স্টেদন স্টেদন কদম  াদে। এছাড়া জলবায়ু পস্টিবতিন ও প্রাকৃস্টতক দূদ িাদগি কািদণ ধাদনি 

উৎপােন চযাদলদঞ্জি েমু্মখীন। লাগেই প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি মােদম ক্রমহ্রােমান সেদচি পাস্টনি সুষ্ঠু ব্যবহাি কদি ধান-স্টভস্টত্তক ফেল 

উৎপােন বৃস্টদ্ধ কিাই সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাদগি মূল লক্ষয। এ লদক্ষয স্টবগত স্টতন বছদি সমাট ৩টি প্রযুস্টি উদ্ভাবন কিা 

হদয়দছঃ স মন বস্টিশাল অঞ্চদল ফেল উৎপােদনি জন্য ভূ-পৃষ্ঠস্থ স্বাদু পাস্টনি েীমানা স্টনধ িািন প্রযুস্টি, স্টিতীয়টি ভ্রাম্যমান সোলাি 

প্যাদনদলি মােদম চাস্টলত ভূ-পস্টিস্থ সেচ পাদম্পি বহুমুখী ব্যবহাি প্রযুস্টি এবাং তৃতীয়টি উপকূলীয় এলাকায় আমন ধান আগাম 

কতিন কিাি মােদম ফেদলি স্টনস্টবড়তা বৃস্টদ্ধকিণ প্রযুস্টি। তাছাড়া আমন মওসুদম কৃস্টষ খিাি পূব িাভাে প্রোনেহ অন্যান্য প্রযুস্টি 

উদ্ভাবদনি কাজ হাদত সনয়া হদয়দছ। প্রযুস্টি হস্তান্তদিি উদেদে প্রায় ৫০০ জন কৃষক, কৃস্টষ কমী, কৃস্টষ কম িকতিাদেি প্রস্টশক্ষণ 

প্রোন ও ১৪৫টি প্রেশ িনী/মাঠ স্টেবে/দেস্টমনাি/কম িশালা েম্পন্ন কিা হদয়দছ। এছাড়া উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিেমূহ স্টবস্টভন্ন সেশী-স্টবদেশী 

গদবষণা জান িাদল প্রকাশেহ গদবষণাি বাস্টষ িক স্টিদপাট ি ও স্টবস্টভন্ন পুস্টস্তকা প্রনয়ন কিা হদয়দছ। 

 

েমস্যা এবাং চযাদলঞ্জেমূহঃবাাংলাদেদশ প্রস্টতবছি জনোংখ্যা বৃস্টদ্ধি োদে োদে খাদ্য চাস্টহো বাড়দছ। অন্যস্টেদক কৃস্টষ জস্টমি 

পস্টিমাণ, জস্টমি উব িিতা শস্টি, ভূ-গভিস্থ পাস্টনেহ প্রাকৃস্টতক েম্পে এবাং কৃস্টষ শ্রস্টমক ক্রমান্বদয় হ্রাে পাদে। এ অবস্থায় কম 

জস্টমদত অস্টধক ফেল উৎপােনশীলতা অজিন গদবষণ সক্ষদত্র এক স্টবিাট চযাদলঞ্জ। এছাড়া পস্টিবস্টতিত জলবায়ুি প্রভাদব খিা, 

লবণািতা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা, তাপ, সপাকামাকড় ও সিাগবালাই বৃস্টদ্ধি কািদণ ভস্টবষ্যদত সেদশ খাদ্য উৎপােন কদম 

 াওয়াি আশাংকা সেখা স্টেদয়দছ। এ সপ্রস্টক্ষদত সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাদগি গদবষণা কা িক্রমদক শস্টিশালীকিদণি মােদম 

জলবায়ুি চযাদলঞ্জ সমাকাদবলা এবাং ধাদনি অব্যাহত উৎপােন বৃস্টদ্ধি লদক্ষয সেদচি পাস্টনি ও বৃস্টষ্টপাদতি সুষ্ঠু ব্যবহাি ও 

োংিক্ষণ; পস্টিবহন; সেদচি পাস্টনি ব্যবহাি েক্ষতা বৃস্টদ্ধকিণ; স্বল্প পাস্টনদত ফেল উৎপােন; সেচ পাদম্প নবায়নদ াগ্য শস্টিি 

(সেৌি শস্টি) ব্যবহাি বৃস্টদ্ধকিণ; খিা, বন্যা ও লবণািতা তো জলবায়ু পস্টিবতিদনি প্রভাব সমাকাদবলাি প্রযুস্টিি উদ্ভবাবন ও 

উন্নয়ন একান্ত অপস্টিহা ি। 

 

ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনাঃ 

সটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, েিকাদিি স্টনব িাচনী ইশদতহাি-২০১৮, সপ্রস্টক্ষত পস্টিকল্পনা ২০২১-২০৪১, অষ্টম পঞ্চবাস্টষ িক 

পস্টিকল্পনা ২০২১-২০২৫, বাাংলাদেশ বিীপ পস্টিকল্পনা-২১০০, রুপকল্প ২০২১ এবাং িাইচ স্টভশন-২০৫০ সক েমন্বয় কদি খাদদ্য 

স্বয়াংেম্পূণ িতা অজিদনি লদক্ষয পস্টিবস্টতিত জলবায়ুি প্রভাব সমাকাদবলা কদি সেদচি পাস্টনি ও বৃস্টষ্টপাদতি সুষ্ঠু ব্যবহাি এবাং খিা, 

বন্যা ও লবণািতা সমাকাদবলাি প্রযুস্টিি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কদি এবাং নবায়নদ াগ্য সেৌি শস্টিি ব্যবহাদি োশ্রয়ীভাদব ধাদনি 

উৎপােনশীলতা বাড়াদনাি কা িক্রম ভস্টবষ্যৎ (স্বল্প, মে ও েীর্ িদময়াস্টে) পস্টিকল্পনায় অন্তভূ িি কিা হদয়দছ। 

 

২০২২-২৩ অে িবছদিি েম্ভাব্য প্রধান অজিনেমূহঃ 

 সেদচি পাস্টনি ও বৃস্টষ্টপাদতি সুষ্ঠু ব্যবহাি এবাং লবণািতা, খিা ও জলমগ্নতােহ স্টবস্টভন্ন র্াত-প্রস্টতর্াত সমাকাদবলাি ২টি 

ববজ্ঞাস্টনক তথ্যেহ ১টি সেচ প্রযুস্টি উদ্ভাবন; 

 প্রযুস্টি হস্তান্তদিি উদেদে ৫০০ জন কৃষক, কৃস্টষ কমী, কৃস্টষ কম িকতিাদেি প্রস্টশক্ষণ প্রোন; 

 প্রায় ১৪৫টি প্রেশ িনী/মাঠ স্টেবে/দেস্টমনাি/কম িশালা েম্পন্ন কিা;  

 স্টবস্টভন্ন সেশী-স্টবদেশী গদবষণা জান িাদল প্রবন্ধ, গদবষণাি বাস্টষ িক স্টিদপাট ি, স্টবস্টভন্ন পুস্টস্তকােহ প্রায় ১০টি প্রকাশনা সবি কিা;  

 উদ্ভাবন ও অস্টভদ াগ প্রস্টতকাদিি মােদম সেবাি মাদনান্নয়ন; এবাং 

 স্টবভাগীয় জনবলদক ইনহাউজ প্রস্টশক্ষদণি মােদম েক্ষ কদি সতালা। 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

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

র্থার্থ ব্যবহার ভনভিিকরমণর োধ্যমে  রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ বাস্তবায়মনর লমক্ষ্য- 

 

 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট-এি সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাদগি প্রধান 

 

 

এবং 

 

মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

 

এর েমধ্য ২০২২ োদলি জুন মাদেি 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, কম িেম্পােদনি সক্ষত্র এবাং কা িাবস্টল 

 

১.১ রূপকল্পঃ 

ধান-ভিভিক ফেল উৎপাদমন সেকেই ও লািজনক সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভি উদ্ভাবন। 

 

১.২ অভিলক্ষ্যঃ 

জলবায়ু পস্টিবতিন এবাং ক্রমহ্রােমান েম্পে-এি চযাদলঞ্জ সমাকাদবলা কদি ধান-স্টভস্টত্তক ফেল উৎপােদন 

সটকেই ও লাভজনক সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি মােদম বস্টধ িঞ্চু জনোংখ্যাি খাদ্য 

স্টনস্টিতকিদণ ও স্টনিাপত্তা অজিদন েহায়তা কিা। 

 

১.৩ কে যেম্পাদমনর সক্ষ্ত্রঃ 

১) ফেদলি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ।  

২)  কৃস্টষ ভূেম্পে ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন ও িক্ষণাদবক্ষণ। 
৩)  কম ি ব্যবস্থাপনায় সপশাোিীদেি উন্নয়ন। 

 

সুশােন ও োংস্কািমূলক কম িেম্পােদনি সক্ষত্রঃ 

১)  সুশােন ও োংস্কািমূলক কা িক্রম সজািোিকিণ। 

 

১.৪ কার্ যাবভলঃ 

১) ধান ও ধান-স্টভস্টত্তক ফেদলি জন্য েকল পস্টিদবশ উপদ াগী ও োশ্রয়ী স্টবস্টভন্ন সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা 

কা িক্রম; 

২) উপমর্াগী ববজ্ঞভনক িথ্য ও প্রযুভি উদ্ভাবন; 

৩)  কৃষমকর ভনকে সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির জনভপ্রয়করণ; 

৪) েস্টক্ষণাঞ্চদলি লবণাি ও অলবণাি ভূ-পস্টিস্থ পাস্টনি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধি মােদম ফেদলি স্টনস্টবড়তা ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধকিণ; 

৫)  হাওড়াঞ্চদলি ভূ-পস্টিস্থ/ভূ-গভিস্থ পাস্টনি ব্যবহার ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রমের োধ্যমে জভের 

উৎপাদনশীলিা বৃভিকরণ;  

৬)  ভূ-গভিস্থ পাস্টনি উন্নত স্টবতিন ব্যবস্থাপনা, অপচয় সিাধ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনাি মােদম সেচ েক্ষতা বৃস্টদ্ধ 

ও সটকেই ফেল উৎপােন স্টনস্টিতকিণ; 

৭)       পাহাড়ী এলাকায় পাভনর উন্নি ভবিরন ব্যবস্হাপনা, অপচয় সরাধ ও সুষ্ঠু ব্যবস্হাপনার োধ্যমে সেচ 

দক্ষ্িা বৃভি ও সেকেই ফেল; 

৮)  োঠ কেী ও কৃষক প্রভশক্ষ্ণ/োঠ ভদবে/ /চাষী i¨vjx; 
৯) সেস্টমনাি/ওয়াকিশপ/প্রকাশনাি োংখ্যা; এবাং 

১০)  প্রমিযক কে যকিযা ও কে যচারীর জন্য আময়াভজি প্রভশক্ষ্ণ। 
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সেকশন ২ 

স্টবস্টভন্ন কা িক্রদমি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কম িেম্পােন সূচকেমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 
লক্ষযমাত্রা  

২০২২-২৩* 
প্রদক্ষপণ   

স্টনধ িাস্টিত লক্ষযমাত্রা অজিদনি 

সক্ষদত্র স ৌেভাদব োস্টয়েপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/ োংস্হােমূদহি 

নাম 

 

উপাত্তসূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২  
২০২৩-

২৪ 
২০২৪-২৫  

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.১ ধান ও ধান-স্টভস্টত্তক সেচ প্রযুস্টি 

উদ্ভাবদনি মােদম েম্পদেি সুষু্ঠ ব্যবহাি, 

োশ্রয়, োংিক্ষণ ও কৃস্টষি উৎপােনশীলতা 

বৃস্টদ্ধ পাদব ও পস্টিদবশ োংিক্ষদণ েহায়ক 

হদব।  

১.১.১ স্থাভপি গমবষণা কার্ যক্রে োংখ্যা ১০ ১০ ১১ ১২ ১২ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিি োংখ্যা, স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা 

প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, প্রকল্প 

প্রস্টতদবেন, জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

১.২ ধান ও ধান-স্টভস্টত্তক সেচ প্রযুস্টি 

উদ্ভাবদনি জন্য ববজ্ঞাস্টনক তথ্য ও নতুন 

প্রযুস্টি ব্যবহাদিি ফদল কৃস্টষি 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ পাদব। 

১.২.১ উদ্ভাভবি ববজ্ঞাভনক িথ্য ও 

প্রযুভি 

োংখ্যা 
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ উদ্ভাস্টবত ববজ্ঞাস্টনক তদথ্যি োংখ্যা, স্টি’ি বাস্টষ িক 

গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

প্রকল্প প্রস্টতদবেন, জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

১.৩ কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টদ্ধ পাদব এবাং প্রযুস্টি 

েম্প্রোিণ েহজতি হদব। 

১.৩.১ স্থাভপি প্রদশ যনী 
োংখ্যা 

 

১২ 

 

১৫ 

 

২০ 

 

২০ 

 

২২ 

সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ ও 

স্টিএই 

প্রস্টশস্টক্ষত কৃষদকি োংখ্যা, কৃষক প্রস্টশক্ষণ আদয়াজদনি 

আমন্ত্রণপত্র, হাস্টজিা েীট, প্রস্টশক্ষদণি স্টস্থিস্টচত্র 

২.১ েস্টক্ষণাঞ্চদলি লবণাি ও অলবণাি 

ভূ-পস্টিস্থ পাস্টনি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধি মােদম 

ফেদলি স্টনস্টবড়তা ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

পাদব। 

২.১.১ ভূ-পভরস্থ পাভনর ব্যবহার 

ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিচালনা 

োংখ্যা 
 

১২ 

 

১৫ 

 

১৫ 

 

১৫ 

 

১৬ 

সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ ও 

স্টিএই 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন, প্রকল্প প্রস্টতদবেন, স্টস্থিস্টচত্র, চলস্টচত্র, 

জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

২.২ হাওড়াঞ্চদলি ভূ-পস্টিস্থ/ভূ-গভিস্থ 

পাস্টনি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধি মােদম সটকেই 

ফেল উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

পাদব। 

২.২.১ হাওড়াঞ্চদলি ভূ-পস্টিস্থ/ভূ-

গভিস্থ পাস্টনি ব্যবহার ভবষয়ক 

গমবষণা কার্ যক্রে পস্টিচালনা  

োংখ্যা 
 

১০ 

 

১০ 

 

১০ 

 

১১ 

 

১২ 

সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ ও 

স্টিএই 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন, প্রকল্প প্রস্টতদবেন, স্টস্থিস্টচত্র, চলস্টচত্র, 

জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

২.৩ ভূ-গভিস্থ পাস্টনি উন্নত স্টবতিন 

ব্যবস্থাপনা, অপচয় সিাধ ও সুষু্ঠ 

ব্যবস্থাপনাি মােদম সেচ েক্ষতা বৃস্টদ্ধ ও 

সটকেই ফেল উৎপােন স্টনস্টিতকিণ 

েম্ভব হদব। 

 

২.৩.১ সেদশি ভূ-গভিস্থ পাস্টনি 

ব্যবহাি ভবষয়ক গমবষণা 

কার্ যক্রে পস্টিচালনা 

োংখ্যা 
 

৩ 

 

৪ 

 

৪ 

 

৪ 

 

৫ 

সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ, 

স্টবএস্টিস্টে, স্টবিস্টিউস্টিস্টব ও 

স্টবএমস্টিএ 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন, প্রকল্প প্রস্টতদবেন, স্টস্থিস্টচত্র, চলস্টচত্র, 

জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 
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২.৪ পাহাড়ী এলাকায় পাস্টনি উন্নত 

স্টবতিন ব্যবস্থাপনা, অপচয় সিাধ ও সুষু্ঠ 

ব্যবস্থাপনাি মােদম সেচ েক্ষতা বৃস্টদ্ধ ও 

সটকেই ফেল উৎপােন স্টনস্টিতকিণ 

েম্ভব হদব। 

 

২.৪.১ পাহাড়ী এলাকায় পাস্টনি 

ব্যবহাি ভবষয়ক গমবষণা 

কার্ যক্রে পস্টিচালনা 

োংখ্যা 
০ ০ ১ ২ ২ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ, 

স্টবএস্টিস্টে, স্টবিস্টিউস্টিস্টব ও 

স্টবএমস্টিএ 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন, প্রকল্প প্রস্টতদবেন, স্টস্থিস্টচত্র, চলস্টচত্র, 

জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

৩.১ কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টদ্ধ পাদব এবাং প্রযুস্টি 

েম্প্রোিণ ও জনস্টপ্রয়কিণ েহজতি হদব। 

৩.১.১ োঠ কেী ও কৃষক 

প্রভশক্ষ্ণ/োঠ ভদবে/ /চাষী i¨vjx 

োংখ্যা 
 

১২৫ 

 

১৪৫ 

 

১৫০ 

 

১৫০ 

 

১৫৫ 

সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ ও 

স্টিএই 

মাঠ স্টেবে/ চাষী i¨vjxি োংখ্যা, স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা 

প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, প্রকল্প 

প্রস্টতদবেন, মাঠ স্টেবে/চাষী i¨vjx আদয়াজদনি 

আমন্ত্রণপত্র, হাস্টজিা েীট ও স্টস্থিস্টচত্র 

৩.২ সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

েম্প্রোরণ ও গমবষণা ফলাফল প্রচার ও 

েংরক্ষ্ণ েহজির হমব। 

৩.২.১ সেস্টমনাি/ ওয়াকিশপ/ 

প্রকাশনাি োংখ্যা 

োংখ্যা 
 

৯ 

 

১০ 

 

১১ 

 

১১ 

 

১২ 

সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ ও 

স্টিএই 

সেস্টমনাি/ওয়াকিশদপি োংখ্যা, স্টিদপাট ি/জান িাল/ 

স্টলফদলট/সপািাি/বুকদলদটি োংখ্যা, স্টি’ি বাস্টষ িক 

গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

প্রকল্প প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন, 

সেস্টমনাি/ওয়াকিশপ আদয়াজদনি আমন্ত্রণপত্র, হাস্টজিা 

েীট ও স্টস্থিস্টচত্র 

৩.৩ েক্ষ জনবল বতিী হদব। 

৩.৩.১ প্রমিযক কে যকিযা ও 

কে যচারীর জন্য আময়াভজি  

প্রভশক্ষ্ণ 

জনর্ন্টা  

৪০ 

 

৪০ 

 

৪০ 

 

৪০ 

 

৪০ 

সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ প্রস্টশক্ষণ আদয়াজদনি আমন্ত্রণপত্র, হাস্টজিা েীট ও স্টস্থি 

স্টচত্র 

* ২০২২-২০২৩ অে িবছদিি লক্ষযমাত্রা 
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সেকশন ৩ 

কর্ মসম্পাদন পরিকল্পনা 

কম িেম্পােন সক্ষত্র সক্ষদত্রি োন 

 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধস্টত একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 
 প্রকৃি অজযন 

লক্ষ্যোত্রা/স্টনণ িায়ক 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 

সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনাি কম িেম্পােন সক্ষত্রেমূহ  

১. ফেমলর উৎপাদন ও 

উৎপাদনশীলিা বৃভি  

 

২৫ ১.১ ধান ও ধান-স্টভস্টত্তক 

ফেদলি জন্য স্টবস্টভন্ন পস্টিদবশ 

উপদ াগী ও োশ্রয়ী সেচ ও 

পাস্টন ব্যবস্থাপনা কা িক্রম 

১.১.১ স্থাভপি গমবষণা 

কার্ যক্রে  

ক্রমপুস্টঞ্জভূত োংখ্যা 

১০ 

 

১০ 

 

১০ 

 

১০ 

 

৯ 

 

৮ 

 

৭ 

 

৬ 

 

১১ 

 

১২ 

১.২ উপমর্াগী ববজ্ঞাভনক িথ্য 

ও প্রযুভি উদ্ভাবন 

১.২.১ উদ্ভাভবি ববজ্ঞভনক 

িথ্য ও প্রযুভি  

ক্রমপুস্টঞ্জভূত োংখ্যা 
৫ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.৩ কৃষমকর ভনকে সেচ ও 

পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

জনভপ্রয়করণ 

১.৩.১ স্থাভপি প্রদশ যনী 
ক্রমপুস্টঞ্জভূত োংখ্যা 

১০ 

 

১২ 

 

১৫ 

 

২০ 

 

১৫ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

২০ 

 

২২ 

২. কৃভষ ভূেম্পদ ব্যবস্থাপানার 

উন্নয়ন ও রক্ষ্ণামবক্ষ্ণ 

২০ ২.১ েস্টক্ষণাঞ্চদলি লবণাি ও 

অলবণাি ভূ-পস্টিস্থ পাস্টনি 

ব্যবহাি বৃস্টদ্ধি মােদম 

ফেদলল স্টনস্টবড়তা ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধকিণ 

২.১.১ ভূ-পভরস্থ পাভনর 

ব্যবহার ভবষয়ক 

গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিচালনা 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত োংখ্যা 

৭ 

 

১০ 

 

১২ 

 

১৫ 

 

১৪ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

১৫ 

 

১৬ 

২.২ হাওড়াঞ্চদলি ভূ-

পস্টিস্থ/ভূ-গভিস্থ পাস্টনি 

ব্যবহাি বৃস্টদ্ধি মােদম 

সটকেই ফেল উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধকিণ 

২.২.১ হাওড়াঞ্চদলি 

ভূ-পস্টিস্থ/ভূ-গভিস্থ 

পাস্টনি ব্যবহার ভবষয়ক 

গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিচালনা  

ক্রমপুস্টঞ্জভূত োংখ্যা 

৫ 

 

১০ 

 

১২ 

 

১৫ 

 

১৪ 

 

১২ 

 

১০ 

 

৮ 

 

১৫ 

 

১৬ 

২.৩  ভূ-গভিস্থ পাস্টনি উন্নত 

স্টবতিন ব্যবস্থাপনা, অপচয় 

সিাধ ও সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনাি 

মােদম সেচ েক্ষতা বৃস্টদ্ধ 

ও সটকেই ফেল উৎপােন 

স্টনস্টিতকিণ 

২.৩.১ সেদশি ভূ-গভিস্থ 

পাস্টনি ব্যবহাি ভবষয়ক 

গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিচালনা 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত োংখ্যা 

৫ 

 

 

২ 

 

 

৩ 

 

 

৪ 

 

 

৩ 

 

 

২ 

 

 

১ 

 

 

- 

 

 

৪ 

 

 

৫ 

২.৪ পাহাড়ী এলাকায় 

পাস্টনি উন্নত স্টবতিন 

ব্যবস্থাপনা, অপচয় সিাধ ও 

২.৪.১ পাহাড়ী এলাকায় 

পাস্টনি ব্যবহাি ভবষয়ক 

গমবষণা কার্ যক্রে 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত োংখ্যা 

৩ 

০ ০ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ৩ 
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কম িেম্পােন সক্ষত্র সক্ষদত্রি োন 

 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধস্টত একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 
 প্রকৃি অজযন 

লক্ষ্যোত্রা/স্টনণ িায়ক 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 

সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনাি মােদম 

সেচ েক্ষতা বৃস্টদ্ধ ও 

সটকেই ফেল উৎপােন 

স্টনস্টিতকিণ 

পস্টিচালনা 

৩. কে য ব্যবস্থাপনায় সপশাদারীমের 

উন্নয়ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫ ৩.১ োঠ কেী ও কৃষমকর 

ভনকে সেচ ও পাভন 

ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

েম্প্রোরমণর োধ্যমে 

জনভপ্রয়করণ 

৩.১.১ োঠ কেী ও কৃষক 

প্রভশক্ষ্ণ/োঠ ভদবে/ 

/চাষী i¨vjx  

ক্রমপুস্টঞ্জভূত োংখ্যা 

১০ 

 

১২৫ 

 

১৪৫ 

 

১৪৫ 

 

১৩০ 

 

১২৫ 

 

১২০ 

 

১১০ 

 

১৫০ 

 

১৫৫ 

৩.২ সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা 

প্রযুভির েম্প্রোরণ এবং 

গমবষণা ফলাফল প্রচার ও 

েংরক্ষ্ণ 

৩.২.১ সেস্টমনাি/ 

ওয়াকিশপ/ প্রকাশনাি 

োংখ্যা 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত োংখ্যা 

 

১০ 

 

৯ 

 

১০ 

 

১০ 

 

৯ 

 

৮ 

 

৭ 

 

৬ 

 

১১ 

 

১২ 

৩.৩ কে যকিযা ও কে যচারী 

প্রভশক্ষ্ণ 

৩.৩.১ প্রমিযক কে যকিযা 

ও কে যচারীর জন্য 

আময়াভজি  প্রভশক্ষ্ণ 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত জনর্ন্টা 

৩ 

 

 

৪০ 

 

৪০ 

 

৪০ 

 

৩৫ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২০ 

 

৪০ 

 

৪০ 

 সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনাি সুশােন ও োংস্কািমূলক কম িেম্পােদনি সক্ষত্র  

সুশােন ও োংস্কািমূলক কা িক্রদমি 

বাস্তবায়ন সজািোিকিণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

শুদ্ধাচাি কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত 

 

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

২) ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গভন্যিান্স/ উদ্ভাবন 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত 

 

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

৩) তথ্য অস্টধকাি 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অস্টধকাি 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত 

 

প্রাপ্ত নম্বি 

৩ 
- - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত 

 

প্রাপ্ত নম্বি 

৪ 
- - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) সেবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন 

সেবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবাস্টয়ত 

 

ক্রমপুস্টঞ্জভূত 

 

প্রাপ্ত নম্বি 

৩ 
- - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 
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আভে, ভবিাগীয় প্রধান, সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা ভবিাগ, স্টহদেদব বাাংলাদেশ ধান গদবষণা 

ইনস্টিটিউদটি মহাপস্টিচালদকি ভনকে অঙ্গীকার করভি সর্ এই চুভিমি বভণ যি ফলাফল অজযমন েমচষ্ট 

থাকব।  

 

আভে, েহাপভরচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট স্টহদেদব সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা ভবিামগর 

প্রধান এর ভনকে অঙ্গীকার করভি সর্ এই চুভিমি বভণ যি ফলাফল অজযমন প্রময়াজনীয় েহমর্াভগিা 

প্রদান করব। 

 

স্বাক্ষ্ভরি: 

 

                                          

_____________________________                  ________________________________ 

ভবিাগীয় প্রধান         িাভরে                                              

সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা ভবিাগ 

 

 

                                

_____________________________                  ________________________________ 

মহাপস্টিচালক      িাভরে  

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 
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োংদ াজনী-১:  

শব্দোংদক্ষপ 
 

ক্রস্টমক 

নাং 

শব্দোংদক্ষপ স্টববিণ 

১ এআিস্টি এযািাপটিভ স্টিোচ ি স্টিস্টভশন 

২ স্টবআিআিআই/স্টি বাাংলাদেশ িাইে স্টিোচ ি ইনস্টিটিউট 

৩ স্টবএস্টিস্টে বাাংলাদেশ এস্টিকালচািাল সিদভলপদমন্ট কদপ িাদিশন 

৪ স্টবএআিআই/বাস্টি বাাংলাদেশ এস্টিকালচািাল স্টিোচ ি ইনস্টিটিউট 

৫ স্টপস্টপআিস্টি পাবস্টলদকশনে এন্ড পাবস্টলক স্টিদলশনে স্টিস্টভশন 

৬ স্টিএই স্টিপাট িদমন্ট অব এস্টিকালচািাল এক্সদটনশন 

৭ স্টবিস্টিওস্টিস্টব বাাংলাদেশ ওয়াটাি সিদভলপদমন্ট সবাি ি 

৮ স্টবএমস্টিএ বাস্টিন্ড মাস্টিপািপাে সিদভলপদমন্ট অেস্টিটি 

৯ আইআিআিআই/ইস্টি ইন্টািদনশনাল িাইে স্টিোচ ি ইনস্টিটিউট 

১০ জীব প্রযুস্টি জীব প্রযুস্টি স্টবভাগ 

১১ স্টজআিএে সজদনটিক স্টিদোে ি এন্ড েীি 

১২ এফএমস্টপএইচটি ফাম ি সমস্টশনািী এন্ড সপাি হািদভি সটকদনালজী 

১৩ সকস্টজএফ কৃস্টষ গদবষণা ফাউদন্ডশন 

১৪ স্টেএেআইআিও কমনওদয়লে োইস্টন্টস্টফক এন্ড ইন্ডােস্টিয়াল স্টিচাে ি অিগানাইদজশন 

১৫ এস্টেআইএআি অদেস্টলয়ান সেন্টাি ফি ইন্টািদনশনাল এস্টিকালচািাল স্টিোচ ি 
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োংদ াজনী- ২:  

কম িেম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক 
 

ক্রভেক 

নম্বর 

কা িক্রম কে যেম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুভবিাগ, অভধশাো, শাো লক্ষযমাত্রা অজিদনি প্রোণক 

১ ১.১ ধান ও ধান-স্টভস্টত্তক 

ফেদলি জন্য স্টবস্টভন্ন পস্টিদবশ 

উপদ াগী ও োশ্রয়ী সেচ ও 

পাস্টন ব্যবস্থাপনা কা িক্রম 

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

েহদ াগী ইউস্টনটঃ মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান, কৃস্টষতত্ত্ব, উস্টদ্ভে শািীিতত্ত্ব, উস্টদ্ভে প্রজনন, জীব প্রযুস্টি, স্টজআিএে, 

এফএমস্টপএইচটি, এআিস্টি, খামাি ব্যবস্থাপনা, কৃস্টষ অে িনীস্টত ও কৃস্টষ পস্টিোংখ্যান স্টবভাগেমূহ, স্টি 

আঞ্চস্টলক কা িালয়েমূহ এবাং স্টবভাগীয় চলমান প্রকল্পেমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন/ 

প্রকল্প প্রস্টতদবেন/ জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

২ ১.২ উপমর্াগী ববজ্ঞভনক িথ্য 

ও প্রযুভি উদ্ভাবন 

১.২.১ উদ্ভাভবি ববজ্ঞভনক িথ্য ও প্রযুভি  
প্রধান ইউস্টনটঃ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

েহদ াগী ইউস্টনটঃ মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান, কৃস্টষতত্ত্ব, উস্টদ্ভে শািীিতত্ত্ব, উস্টদ্ভে প্রজনন, জীব প্রযুস্টি, স্টজআিএে, 

এফএমস্টপএইচটি, এআিস্টি, খামাি ব্যবস্থাপনা, কৃস্টষ অে িনীস্টত ও কৃস্টষ পস্টিোংখ্যান স্টবভাগেমূহ, স্টি 

আঞ্চস্টলক কা িালয়েমূহ এবাং স্টবভাগীয় চলমান প্রকল্পেমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন/ 

প্রকল্প প্রস্টতদবেন/ জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

৩ ১.৩ কৃষমকর ভনকে সেচ ও 

পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

জনভপ্রয়করণ 

১.৩.১ স্থাভপি প্রদশ যনী 
প্রধান ইউস্টনটঃ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

েহদ াগী ইউস্টনটঃ এআিস্টি, , স্টিএই, স্টি আঞ্চস্টলক কা িালয়েমূহ, স্টবভাগীয় চলমান প্রকল্পেমূহ ও 

অন্যান্য োংস্টিষ্ট প্রস্টতষ্ঠান 

স্থাস্টপত প্রেশ িনীি োংখ্যা/ প্রেশ িনীি স্টস্থিস্টচত্র/ েহদ াগী কৃষদকি 

স্টবস্তাস্টিত তথ্য 

৪ ২.১ েস্টক্ষণাঞ্চদলি লবণাি ও 

অলবণাি ভূ-পস্টিস্থ পাস্টনি 

ব্যবহাি বৃস্টদ্ধি মােদম 

ফেদলি স্টনস্টবড়তা ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধকিণ 

২.১.১ ভূ-পভরস্থ পাভনর ব্যবহার ভবষয়ক 

গমবষণা কার্ যক্রে পস্টিচালনা 

প্রধান ইউস্টনটঃ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

েহদ াগী ইউস্টনটঃ মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান, কৃস্টষতত্ত্ব, উস্টদ্ভে শািীিতত্ত্ব, উস্টদ্ভে প্রজনন, জীব প্রযুস্টি, স্টজআিএে, 

এফএমস্টপএইচটি, এআিস্টি, খামাি ব্যবস্থাপনা, কৃস্টষ অে িনীস্টত ও কৃস্টষ পস্টিোংখ্যান স্টবভাগেমূহ, স্টি 

আঞ্চস্টলক কা িালয়েমূহ এবাং স্টবভাগীয় চলমান প্রকল্পেমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন/ 

প্রকল্প প্রস্টতদবেন/ জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

৫ ২.২ হাওড়াঞ্চদলি ভূ-

পস্টিস্থ/ভূ-গভিস্থ পাস্টনি 

ব্যবহাি বৃস্টদ্ধি মােদম 

সটকেই ফেল উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধকিণ 

২.২.১ হাওড়াঞ্চদলি ভূ-পস্টিস্থ/ভূ-গভিস্থ 

পাস্টনি ব্যবহার ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিচালনা  

প্রধান ইউস্টনটঃ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

েহদ াগী ইউস্টনটঃ মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান, কৃস্টষতত্ত্ব, উস্টদ্ভে শািীিতত্ত্ব, উস্টদ্ভে প্রজনন, জীব প্রযুস্টি, স্টজআিএে, 

এফএমস্টপএইচটি, এআিস্টি, খামাি ব্যবস্থাপনা, কৃস্টষ অে িনীস্টত ও কৃস্টষ পস্টিোংখ্যান স্টবভাগেমূহ, স্টি 

আঞ্চস্টলক কা িালয়েমূহ এবাং স্টবভাগীয় চলমান প্রকল্পেমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন/ 

প্রকল্প প্রস্টতদবেন/ জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

৬ ২.৩  ভূ-গভিস্থ পাস্টনি উন্নত 

স্টবতিন ব্যবস্থাপনা, অপচয় 

সিাধ ও সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনাি 

মােদম সেচ েক্ষতা বৃস্টদ্ধ ও 

সটকেই ফেল উৎপােন 

স্টনস্টিতকিণ 

২.৩.১ সেদশি ভূ-গভিস্থ পাস্টনি ব্যবহাি 

ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে পস্টিচালনা 

প্রধান ইউস্টনটঃ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

েহদ াগী ইউস্টনটঃ স্টবএস্টিস্টে, স্টবিস্টিউস্টিস্টব ও স্টবএমস্টিএ, স্টি আঞ্চস্টলক কা িালয়েমূহ এবাং স্টবভাগীয় 

চলমান প্রকল্পেমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন/ 

প্রকল্প প্রস্টতদবেন/ জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

৭ ২.৪ পাহাড়ী এলাকায় পাস্টনি 

উন্নত স্টবতিন ব্যবস্থাপনা, 

অপচয় সিাধ ও সুষু্ঠ 

ব্যবস্থাপনাি মােদম সেচ 

েক্ষতা বৃস্টদ্ধ ও সটকেই ফেল 

২.৪.১ পাহাড়ী এলাকায় পাস্টনি ব্যবহাি 

ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে পস্টিচালনা 

প্রধান ইউস্টনটঃ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

েহদ াগী ইউস্টনটঃ স্টবএস্টিস্টে, স্টবিস্টিউস্টিস্টব ও স্টবএমস্টিএ, স্টি আঞ্চস্টলক কা িালয়েমূহ এবাং স্টবভাগীয় 

চলমান প্রকল্পেমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন/ 

প্রকল্প প্রস্টতদবেন/ জান িাল ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 
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উৎপােন স্টনস্টিতকিণ 

৮ ৩.১ োঠ কেী ও কৃষমকর 

ভনকে সেচ ও পাভন 

ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

েম্প্রোরমণর োধ্যমে 

জনভপ্রয়করণ 

৩.১.১ োঠ কেী ও কৃষক প্রভশক্ষ্ণ/োঠ 

ভদবে/ /চাষী i¨vjx  

প্রধান ইউস্টনটঃ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

েহদ াগী ইউস্টনটঃ প্রস্টশক্ষণ স্টবভাগ, স্টিএই, স্টি আঞ্চস্টলক কা িালয়েমূহ এবাং স্টবভাগীয় চলমান 

প্রকল্পেমূহ 

প্রস্টশস্টক্ষত েম্প্রোিণ কমীি োংখ্যা/ প্রস্টশক্ষণ/োঠ ভদবে/ /চাষী 

i¨vjx আদয়াজদনি আমন্ত্রণপত্র/ হাস্টজিা েীট/ব্যানাি এবাং 

প্রস্টশক্ষদণি/োঠ ভদবে/ /চাষী i¨vjxি স্টস্থিস্টচত্র ও স্টভস্টিওস্টচত্র 

৯ ৩.২ সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা 

প্রযুভির েম্প্রোরণ এবং 

গমবষণা ফলাফল প্রচার ও 

েংরক্ষ্ণ 

৩.২.১ সেস্টমনাি/ ওয়াকিশপ/ প্রকাশনাি 

োংখ্যা 

প্রধান ইউস্টনটঃ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

েহদ াগী ইউস্টনটঃ এআিস্টি, স্টিএই, স্টি আঞ্চস্টলক কা িালয়েমূহ ও স্টবভাগীয় চলমান প্রকল্পেমূহ 

সেস্টমনাি/ওয়াকিশপ/প্রকাশনাি োংখ্যা/ স্টি’ি বাস্টষ িক গদবষণা 

প িাদলাচনা প্রস্টতদবেন/ বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন/ প্রকল্প প্রস্টতদবেন ও 

অন্যান্য প্রস্টতদবেন/ সেস্টমনাি/ওয়াকিশপ আদয়াজদনি আমন্ত্রণপত্র/ 

হাস্টজিা েীট, স্টস্থিস্টচত্র ও স্টভস্টিওস্টচত্র 

১০ ৩.৩ কে যকিযা ও কে যচারী 

প্রভশক্ষ্ণ 

৩.৩.১ প্রমিযক কে যকিযা ও কে যচারীর জন্য 

আময়াভজি  প্রভশক্ষ্ণ 

প্রধান ইউস্টনটঃ সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

েহদ াগী ইউস্টনটঃ োংস্টিষ্ট অন্যান্য স্টবভাগ, স্টবভগীয় েকল কম িচািী, টিওস্টে, স্টবএআিস্টে ও স্টবভাগীয় 

চলমান প্রকল্পেমূহ 

প্রস্টশক্ষদণি আমন্ত্রণ পত্র, প্রস্টশস্টক্ষত কে যকিযা ও কে যচারীর োংখ্যা/ 

প্রস্টশক্ষদণি হাস্টজিা েীট/ব্যানাি, স্টস্থিস্টচত্র ও স্টভস্টিওস্টচত্র 
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েংমর্াজনী ৩:  

অন্য অস্টফদেি েদে োংস্টিষ্ট কম িেম্পােন সূচকেমূহ 

 কার্ যক্রে কে যেম্পাদন সূচক স েকল অস্টফদেি োদে োংস্টিষ্ট োংস্টিষ্ট অস্টফদেি োদে কা িক্রম েমন্বদয়ি সকৌশল 

১.১ ধান ও ধান-স্টভস্টত্তক ফেদলি জন্য স্টবস্টভন্ন পস্টিদবশ 

উপদ াগী ও োশ্রয়ী সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা কা িক্রম 

১.১.১ স্থাভপি গমবষণা কার্ যক্রে  স্টিএই, স্টবএস্টিস্টে, ইস্টি, বাস্টি, স্টবিস্টিউস্টিস্টব, স্টবএআিস্টে, 

কৃস্টষ মন্ত্রণালয়, সকস্টজএফ, স্টেএেআইআিও, 

এস্টেআইএআি 

মাঠ প িাদয়ি েহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টে িক 

েহদ াস্টগতা  

১.২ উপমর্াগী ববজ্ঞভনক িথ্য ও প্রযুভি উদ্ভাবন 
১.২.১ উদ্ভাভবি ববজ্ঞভনক িথ্য ও 

প্রযুভি  

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টে, ইস্টি, বাস্টি, স্টবিস্টিউস্টিস্টব, স্টবএআিস্টে, 

কৃস্টষ মন্ত্রণালয়, সকস্টজএফ, স্টেএেআইআিও, 

এস্টেআইএআি 

মাঠ প িাদয়ি েহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টে িক 

েহদ াস্টগতা 

১.৩ কৃষমকর ভনকে সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির 

জনভপ্রয়করণ 

১.৩.১ স্থাভপি প্রদশ যনী স্টিএই, স্টবএস্টিস্টে, বাস্টি, কৃস্টষ মন্ত্রণালয়, সকস্টজএফ, 

এস্টেআইএআি 

মাঠ প িাদয়ি েহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টে িক 

েহদ াস্টগতা 

২.১ েস্টক্ষণাঞ্চদলি লবণাি ও অলবণাি ভূ-পস্টিস্থ 

পাস্টনি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধি মােদম ফেদলি স্টনস্টবড়তা ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধকিণ 

২.১.১ ভূ-পভরস্থ পাভনর ব্যবহার 

ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিচালনা 

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টে, স্টবিস্টিউস্টিস্টব, কৃস্টষ মন্ত্রণালয়, 

সকস্টজএফ, এস্টেআইএআি 

মাঠ প িাদয়ি েহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টে িক 

েহদ াস্টগতা 

২.২ হাওড়াঞ্চদলি ভূ-পস্টিস্থ/ভূ-গভিস্থ পাস্টনি ব্যবহাি 

বৃস্টদ্ধি মােদম সটকেই ফেল উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধকিণ 

২.২.১ হাওড়াঞ্চদলি ভূ-পস্টিস্থ/ভূ-

গভিস্থ পাস্টনি ব্যবহার ভবষয়ক 

গমবষণা কার্ যক্রে পস্টিচালনা  

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টে, স্টবিস্টিউস্টিস্টব মাঠ প িাদয়ি েহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং তথ্য-উপাত্ত 

েহদ াস্টগতা 

২.৩  ভূ-গভিস্থ পাস্টনি উন্নত স্টবতিন ব্যবস্থাপনা, অপচয় 

সিাধ ও সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনাি মােদম সেচ েক্ষতা বৃস্টদ্ধ ও 

সটকেই ফেল উৎপােন স্টনস্টিতকিণ 

২.৩.১ সেদশি ভূ-গভিস্থ পাস্টনি 

ব্যবহাি ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিচালনা 

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টে, স্টবএমস্টিএ মাঠ প িাদয়ি েহদ াস্টগতা, গদবষণা বাস্তবায়ন এবাং তথ্য-উপাত্ত েহদ াস্টগতা 

২.৪ পাহাড়ী এলাকায় পাস্টনি উন্নত স্টবতিন ব্যবস্থাপনা, 

অপচয় সিাধ ও সুষু্ঠ ব্যবস্থাপনাি মােদম সেচ েক্ষতা 

বৃস্টদ্ধ ও সটকেই ফেল উৎপােন স্টনস্টিতকিণ 

২.৪.১ পাহাড়ী এলাকায় পাস্টনি 

ব্যবহাি ভবষয়ক গমবষণা কার্ যক্রে 

পস্টিচালনা 

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টে, স্টবএমস্টিএ মাঠ প িাদয়ি েহদ াস্টগতা, গদবষণা বাস্তবায়ন এবাং তথ্য-উপাত্ত েহদ াস্টগতা 

৩.১ োঠ কেী ও কৃষমকর ভনকে সেচ ও পাভন 

ব্যবস্থাপনা প্রযুভির েম্প্রোরমণর োধ্যমে জনভপ্রয়করণ 

৩.১.১ োঠ কেী ও কৃষক 

প্রভশক্ষ্ণ/োঠ ভদবে/ /চাষী i¨vjx  

স্টিএই, কৃস্টষ মন্ত্রণালয়, সকস্টজএফ, এস্টেআইএআি মাঠ প িাদয়ি েহদ াস্টগতা, প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টে িক 

েহদ াস্টগতা 

৩.২ সেচ ও পাভন ব্যবস্থাপনা প্রযুভির েম্প্রোরণ এবং 

গমবষণা ফলাফল প্রচার ও েংরক্ষ্ণ 

৩.২.১ সেস্টমনাি/ ওয়াকিশপ/ 

প্রকাশনাি োংখ্যা 

স্টিএই, স্টবএআিস্টে, সকস্টজএফ, এস্টেআইএআি প্রকল্প প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং আস্টে িক েহদ াস্টগতা 

৩.৩ কে যকিযা ও কে যচারী প্রভশক্ষ্ণ ৩.৩.১ প্রমিযক কে যকিযা ও 

কে যচারীর জন্য আময়াভজি  

প্রভশক্ষ্ণ 

স্টিএই, স্টবএআিস্টে ও অন্যান্য নাে িভূি গদবষণা 

প্রস্টতষ্ঠান 

প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন ও বাস্তবায়ন 
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েংমর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চস্টলক/মাঠ প িাদয়ি কা িালদয়ি জাতীয় শুদ্ধাচাি সকৌশল কম ি-পস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
 

স্টবভাদগি নাম: সেচ ও পাস্টন ব্যবস্থাপনা স্টবভাগ 

কা িক্রদমি নাম কম িেম্পােন সূচক 

 

সূচদকি 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োস্টয়েপ্রাপ্ত ব্যস্টি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অে িবছদিি 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অিগস্টত পস্টিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

সকায়াট িাি 

২য় 

সকায়াট িাি 

৩য় 

সকায়াট িাি 

৪ে ি 

সকায়াট িাি 

সমাট 

অজিন 

অস্টজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

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

১.১ বনস্টতকতা কস্টমটি েভা আময়াজন েভা আদয়াস্টজত ২ োংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজিন      

১.২ বনস্টতকতা কস্টমটির েভাি স্টেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাস্টয়ত স্টেদ্ধান্ত ৪ % সফাকাল পদয়ন্ট ১০০ লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন      

১.৩ সুশােন প্রস্টতষ্ঠাি স্টনস্টমত্ত অাংশীজদনি 

(stakeholders) অাংশিহদণ  েভা 

অনুস্টষ্ঠত েভা ৪ োংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযমাত্রা - ১ - ১    

অজিন      

১.৪ ৪ শুিাচার েংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ আময়াজন প্রভশক্ষ্ণ 

আময়াভজি 

২ োংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযমাত্রা 

 

- 

 

১ 

 

১ 

 

- 

 

 

 

  

অজিন      

১.৫ কম ি-পস্টিদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযস্টবস্টধ 

অনুেিণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

স্টবনষ্টকিণ/পস্টিষ্কাি-পস্টিেন্নতা বৃস্টদ্ধ, 

মস্টহলাদেি জন্য পৃেক ওয়াশরুদমি ব্যবস্হা  

ইতযাস্টে  

উন্নি কে য-পভরমবশ ৩ োংখ্যা ও 

তাস্টিখ 

সফাকাল পদয়ন্ট ৪  

 

লক্ষযমাত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পস্টিষ্কাি পস্টিেন্নতা 

বৃস্টদ্ধ কা িক্রম 

ও টিওএন্ডইভুি 

অমকমজা োলাোল 

ভনষ্পভিকরণ 

 

অজিন      

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

২.১ ২০২২-২৩ অে ি বছদিি ক্রয়-পস্টিকল্পনা  

ওদয়বোইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পস্টিকল্পনা 

ওদয়বোইদট 

প্রকাস্টশত 

৩ তাস্টিখ সফাকাল পদয়ন্ট ১ 

৩১-৭-২৩ 

লক্ষযমাত্রা ১ - - -    

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অজযন      

৩. শুদ্ধাচাি োংস্টিষ্ট এবাং দুনীস্টত প্রস্টতদিাদধ েহায়ক অন্যান্য কা িক্রম…………….. (অগ্রাভধকার ভিভিমি ১ নং েহ নুযনিে ৪টি কার্ যক্রে) 

৩.১ সেবা প্রদামনর সক্ষ্মত্র সরভজস্টামর 

প্রমদয় সেবার ভববরণ ও 

সরভজস্টার 

হালনাগাদকৃি 

৮ % সফাকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১   প্রমাণক স্টহদেদব 

সিস্টজিাদিি ফদটাকস্টপ 

োংযুি কিদত হদব 

অজিন      
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কা িক্রদমি নাম কম িেম্পােন সূচক 

 

সূচদকি 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োস্টয়েপ্রাপ্ত ব্যস্টি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অে িবছদিি 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অিগস্টত পস্টিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

সকায়াট িাি 

২য় 

সকায়াট িাি 

৩য় 

সকায়াট িাি 

৪ে ি 

সকায়াট িাি 

সমাট 

অজিন 

অস্টজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

সেবাগ্রহীিার েিােি েংরক্ষ্ণ 

৩.২ গণশুনানী অনুস্টষ্ঠত ৮ োংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ২ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১   শুনানী আদয়াজদনি 

সনাটিশ, উপস্টস্থস্টত ও 

স্টস্থিস্টচত্র প্রমাণক 

স্টহোদব স্টেদত হদব 

অজিন      

৩.৩ োলাোল ইনমিন্টভর ও স্থাবর 

অস্থাবর েম্পভির ভহোব 

ইনদভন্টস্টি 

েম্পােন 

৮ োংখ্যা সফাকাল পদয়ন্ট ১ লক্ষযমাত্রা - - - ৩১-৫-২৩   স্থাবর অস্থাবর 

েম্পভির ভহোব 

প্রোণক ভহোমব 

ভদমি হমব 

অজিন      

৩.৪ সেৌসুে ওয়ারী বীজ ধান 

উৎপাদন ও ভবিরমণর িাভলকা 

বীজ ধান 

উৎপােন ও  

স্টবতিণ 

৮ পস্টিমাণ সফাকাল পদয়ন্ট ৪ 

 

লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১   সেৌসুে ওয়ারী বীজ 

ধান উৎপাদন ও 

ভবিরমণর িাভলকা 

প্রোনক ভহোমব 

ভদমি হমব। 

অজিন      

ভব:দ্র:- সকান ক্রভেমকর কার্ যক্রে প্রমর্াজয না হমল িার কারণ েন্তব্য কলামে উমেে করমি হমব। 
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োংদ াজনী ৫:  

ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

 

ক্রম  
কার্ যক্রে 

 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-

২০২৩ 

  

অোধারণ উিে 
চলস্টত মাদনি স্টনদচ 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ৪ ৫ ৬     

০১ 

 

[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা /সেবা 

েহস্টজকিণ/ স্টিস্টজটাইদজশন বাস্তবায়ন 

(১.১.১) একটি উদ্ভাবনী ধািণা /দেবা েহস্টজকিণ/ 

স্টিস্টজটাইদজশন বাস্তবাস্টয়ত 
িাভরে ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ 

৩১/০৫/২০২৩ 

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

০৩ 

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

০৪ [৪.১] ৪ে ি স্টশল্প স্টবপ্লদবি চযাদলঞ্জ 

সমাকাদনলায় কিণীয় স্টবষদয় অবস্টহতকিণ/ 

কম িশালা আদয়াজন 

[৪.১.১] ৪ে ি স্টশল্প স্টবপ্লদবি চযাদলঞ্জ সমাকাদনলায় 

কিণীয় স্টবষদয় অবস্টহতকিণ েভা/কম িশালা 

আদয়াস্টজত 

োংখ্যা ৫ ২ ১ 

-- 

০৫ 

[৫.১] ই-গভিন্যান্স ও উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কে যপভরকল্পনা বাস্তবায়ন োংক্রান্ত 

প্রস্টশক্ষণ আদয়াস্টজত  
োংখ্যা  ৬ ৪  ৩  

২ 

[৫. ১.২] কম িপস্টিকল্পনাি অধ িবাস্টষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রস্টতদবেন উর্ধ্িতন কতৃিপদক্ষি স্টনকট সপ্রস্টিত 
তাস্টিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ 

 

০৯/০২/২০২৩ 
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 োংদ াজনী ৬:  

সেবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত বাস্তবায়ন কম ি-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] বত্রমাস্টেক স্টভস্টত্তদত সেবা প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত োংক্রান্ত পস্টিবীক্ষণ কস্টমটি পুন িগঠন 

[ ১.১.১] কস্টমটি 

পুন িগঠিত 
োংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[ ১.২] বত্রমাস্টেক স্টভস্টত্তদত সেবা প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত োংক্রান্ত পস্টিবীক্ষণ কস্টমটিি েভাি 

স্টেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[ ১.৩.১] স্টেদ্ধান্ত 

বাস্তবাস্টয়ত এবাং 

প্রস্টতদবেন সপ্রস্টিত 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[ ১.৩] সেবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষদয় 

আওতাধীন েপ্তি/োংস্থাি েমন্বদয় বত্রমাস্টেক 

স্টভস্টত্তদত েভা আদয়াজন 

[ ১.২.১] েভা 

আদয়াস্টজত োংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] বত্রমাস্টেক স্টভস্টত্তদত সেবা  প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত হালনাগােকিণ (আওতাধীন 

েপ্তি/োংস্থােহ) 

[ ১.৪.১] 

হালনাগােকৃত 
োংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

েক্ষ্েিা অজযন  ৭ 

[২.১] সেবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষয়ক 

কম িশালা/প্রস্টশক্ষণ/সেস্টমনাি আদয়াজন 

[ ২.১.১] 

প্রস্টশক্ষণ/কম িশালা 

আদয়াস্টজত 

োংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত স্টবষদয় 

সিকদহাল্ডািগদণি  েমন্বদয় অবস্টহতকিণ 

েভা আদয়াজন 

[ ২.২.১] অবস্টহতকিণ 

েভা আদয়াস্টজত োংখ্যা ৪ - - ২ ১    
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োংদ াজনী ৭:  

অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা োংক্রান্ত কম ি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 

 

 

১৪ 

[১.১] অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টত্ত কম িকতিা (অস্টনক) ও 

আস্টপল কম িকতিাি তথ্য ওদয়বোইদট এবাং 

স্টজআিএে েফটওয়যাদি (প্রদ াজয 

সক্ষদত্র) বত্রমাস্টেক স্টভস্টত্তদত হালনাগােকিণ  

[১.১.১]  অভনক ও আভপল 

কে যকিযার িথ্য 

হালনাগাদকৃি এবং 

ওময়বোইমে আপমলাডকৃি 

োংখ্যা 

 
৪   ৪ ৩    

[২.১] স্টনস্টে িষ্ট েমদয় অনলাইন/ অফলাইদন প্রাপ্ত 

অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টত্ত  

[২.১.১] অস্টভদ াগ 

স্টনষ্পস্টত্তকৃত  
% ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[ ১.৩] অস্টভদ াগ স্টনষ্পস্টত্ত  োংক্রান্ত 

মাস্টেক প্রস্টতদবেন উর্ধ্িতন কতৃিপক্ষ 

বিাবি সপ্রিণ 

[ ১.৩.১] প্রস্টতদবেন 

সপ্রস্টিত 

% ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

েক্ষমতা 

অজিন 

১১ 

[২.২] কম িকতিা/কম িচািীদেি অস্টভদ াগ প্রস্টতকাি 

ব্যবস্থা এবাং স্টজআিএে েফটওয়যাি স্টবষয়ক 

প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন 

[২.২.১] প্রস্টশক্ষণ আদয়াস্টজত োংখ্যা 
৪ 

 
- - ২ ১ - - - 
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োংদ াজনী ৮:  

তথ্য অস্টধকাি স্টবষদয় ২০২২-২৩ অে িবছদিি বাস্টষ িক কম িপস্টিকল্পনা  

 

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 িাস্টিত 

েমদয়ি মদে তথ্য প্রাস্টপ্তি আদবেনস্টনষ্পস্টত্ত 

[১.১.১] স্টনধ িাস্টিত েমদয়ি 

মদে তথ্য প্রাস্টপ্তি 

আদবেন স্টনষ্পস্টত্ত 
% ৬   ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

েক্ষ্েিা বৃস্টদ্ধ 
১৫ 

[ ১.২] স্বতঃপ্রদণাস্টেতভাদব প্রকাশদ াগ্য েকল 

তথ্য হালনাগাে কদি ওদয়বোএট  প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগােকৃত 

তথ্য ওদয়বোইদট 

প্রকাস্টশত 

তাস্টিখ ০৪   

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 
৩১-০১-২০২৩ - - 

৩০-০৬-২৩ - - - - 

[ ১.৩] বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন প্রকাশ [ ১.৩.১] স্টনধ িাস্টিত েমদয় 

বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন 

প্রকাস্টশত 

তাস্টিখ ০৩   
৩০-০৬-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 
৩১-১১-২০২২ - - 

[ ১.৪] তথ্য অস্টধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ ধািা 

অনুোদি  া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 

েম্পদকি জনেদচতনতা বৃস্টদ্ধকিণ 

 ১.৫.১] প্রচাি কা িক্রম 

েম্পন্ন 
োংখ্যা ০৪   ৩ ২ ১ - - 

[ ১.৬] তথ্য অস্টধকাি আইন, ২০০৯ ও এি 

স্টবস্টধমালা, প্রস্টবধানমালা, স্বতঃপ্রদণাস্টেত তথ্য 

প্রকাশ স্টনদে িস্টশকােহ  োংস্টিষ্ট স্টবষদয় 

কম িকতিা/কম িচািীদেি প্রস্টশক্ষণ আদয়াজন 

[১.৬.১] প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্টজত 
োংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অস্টধকাি োংক্রান্ত প্রদতযকটি 

বত্রমাস্টেক অিগস্টত প্রস্টতদবেন স্টনধ িাস্টিত েমদয় 

ওদয়বোইদটি তথ্য অস্টধকাি সেবাবদক্স প্রকাশ 

[১.৭.১] বত্রমাস্টেক 

অিগস্টত  প্রস্টতদবেন 

ওদয়বোইদটি তথ্য 

অস্টধকাি সেবাবদক্স 

প্রকাস্টশত 

োংখ্যা ০২   ৪ ৩ ২ ১ - 

 

 


