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 কর্ মসূস্টি বাস্তবায়দনি সাস্টব মক স্টিত্র  
 

সাম্প্রস্টতক অ মন, িযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা 

 

সাম্প্রস্টতক অ মনঃ 

স্টি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও উন্নয়ন কার্ মক্রর্ সজারদার কিাি র্াধ্যদর্ জেদশি খাদ্য স্টনিাপত্তা 

স্টনস্টিতকিণ কর্ মসূস্টিটি ২০২১-২২ অর্ মবছদি অনুদর্াস্টেত হদয়দছ।   

 

সর্স্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহঃ 

স্টি আঞ্চস্টলক কার্ মালয়, কুস্টর্ল্লা ১৯৭০ সাদল প্রস্টতস্টষ্ঠত হয়। কার্ মালদয়ি ২৩.৭৫ জহক্টি  স্টর্ি র্দধ্য প্রায় 

১৮.৫৬ জহক্টি  স্টর্ গদবষণা কাদ  ব্যবহ্নত হয়। এখানকাি  র্াটি জিাপা ধান িাদষি  ন্য খুবই উপদর্াগী। 

স্টি কুস্টর্ল্লায় প্রস্টত বছি আর্ন ও জবাদিা এই দুই র্ওসুদর্ ধান িাষ হদয় র্াদক। তদব প্রস্টত বছি আর্ন 

র্ওসুদর্ অস্টত বৃস্টষ্টি কািদণ স্টি কুস্টর্ল্লাি স্টব ব্লদকি ১ জহক্টি, স্টস ব্লদকি ২ জহক্টি,  স্টি ব্লদকি ৪ জহক্টি,  ই 

ব্লদকি ৩ জহক্টি  স্টর্ খুব স্টনচু হওয়ায় এসব ব্লদকি ৬০-৯০% বী  উৎপােন ও অস্টধকাাংশ গদবষণা 

ক্ষস্টতগ্রস্থ হদয় র্াদক। এছাড়া কুর্র্ল্লা অঞ্চদলি সবদিদয় ক্ষস্টতকি ধাদনি ব্লাি জিাদগি ফদল জবাদিা ও টাংদিা 

জিাগজ ি আক্রর্দন আউশ, আর্ন ও জবাদিা র্ওসুদর্ি প্রায় ১০-১৫ ভাগ ধাদনি ফলন নষ্ট হদয় র্াদক। স্টি 

কুস্টর্ল্লাি বী  উৎপােন ও গদবষণাি  স্টর্ উন্নয়ন, জসি নালা সাংস্কাি, ফার্ ম জর্কানাইদ শান সুস্টবধাস্টে বৃস্টদ্ধ 

ও জভৌত অবকাঠাদর্া সাংস্কাদিি র্াধ্যদর্ কুস্টর্ল্লাি ফাদর্ ম আউশ র্ওসুদর্ও ধান উৎপােন ও গদবষণা বৃস্টদ্ধ, 

বীদ ি গুনগত র্ান বৃস্টদ্ধ ও জেদশি বীদ ি িাস্টহো অদনকাাংদশ পূিণ কিা সম্ভব হদব।     

সপ্তর্ পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা ও সেকসই উন্নয়ন অিীষ্ট লক্ষ্যর্াত্রা (এসর্ির্জ) পূিদণি লদক্ষয বাাংলাদেশ ধান 

গদবষণা ইনস্টিটিউট (স্টি), আঞ্চর্লক কার্ িালয়, কুর্র্ল্লাি উন্নয়নমূলক কা  ও গদবষণা সজাড়দার কদি 

লাগসই প্রযুর্ি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারনণর র্াধ্যনর্ ধাদনি উৎপােন বৃর্ি কনর সদনশর খাদ্য র্নরাপত্তা র্নর্িত 

করা প্রদয়া ন। গণপ্র াতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাদিি র্াননীয় প্রধান র্ন্ত্রী র্দহােদয়ি স্টনদে মশনা অনুর্ায়ী “এক 

ইস্টঞ্চ  ায়গাও খাস্টল র্াকদবনা” উস্টিদক সার্দন জিদখ স্টি কুস্টর্ল্লা ফাদর্ মি স্টনিস্টবস্টিন্ন গদবষণা ও সম্পূণ ম 

ফার্ মদক স্টিিাি ও র্ানসম্মত বী  উৎপােদনি আওতায় এদন নতুন ও উচ্চফলনশীল ধান বী  স্টনস্টিত কদি 

কৃষদকি জোিদগোঁড়ায় জপৌৌঁদছ স্টেদয় খাদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিত কিা উি কর্ মসূিীি অন্যতর্ উদেশ্য। এসর্ির্জ’র 

লক্ষ্যর্াত্রা পূরনণর র্াধ্যনর্ কুস্টর্ল্লা অঞ্চদলি জনগনণর জীর্বকার উন্নর্তর জন্য র্কছু কর্ িনকৌশল গ্রহণ করা 

হনয়নে, র্া এলাকার আর্ ম-সার্াস্ট কসহ সার্ব িক উন্নয়নন ব্যাপক ভূর্র্কা রাখনব। কর্ ম জকৌশলগুদলা হনলা- র্ি 

কুর্র্ল্লার গনবষণা অবকাঠানর্া সজারদারকরননর র্াধ্যনর্ গনবষণা ও বীজ উৎপাদন র্নর্িত করা, খাদ্য 

র্নরাপত্তাসহ দার্রদ্র্য ও ক্ষুধা মুর্ি, জিাগ ও জপাকার্াকড় আক্রর্ন স্টনত ফলন ঘাের্ত কর্াননা, স্টি কুস্টর্ল্লাি 

সসি ও র্নষ্কাশন সুর্বধা বৃর্িকরণ, ধান উৎপাদন গর্তশীল করার জন্য খার্ার র্ার্িকীকরণ সুর্বধা বৃর্ি, 

র্ানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহ, ল্যাব-অস্টফস-গদবষণা-খার্াি র্ন্ত্রপাস্টত সিবিাহ, স্টিিাি ও র্ানসম্পন্ন বীজ 

উৎপাদন ও কৃষকনদর র্ানে র্বতরণ, সর্র্িত সরাগ-বালাই ব্যবস্থাপনার উপর প্রদশ িনী স্থাপন, র্াঠ র্দবস ও 

প্রর্শক্ষ্ণ আনয়াজন, র্ি উদ্ভার্বত প্রযুর্ি সমূনহর সম্প্রসারণ, গনবষণা ও বীজ উৎপাদননর সীর্ানা প্রািীর 

র্নর্ িাণ, বী  সাংিক্ষনাগাি স্টনর্ মাণ, স্টি কুস্টর্ল্লাি জভৌত সুস্টবধাস্টে জর্র্ন আবাস্টসক ভবন জর্িার্ত, আনসাি-

শ্রস্টর্ক জশি স্টনর্ মাণ ইতযার্দর সক্ষ্নত্র সজাড় সদয়া হনয়নে। কৃষক ধান উৎপাদননর র্বর্িন্ন পর্ িানয় র্ি উদ্ভার্বত 

প্রযুর্ি ব্যবহার কনর অর্ধক ফসল পানব র্ার ফনল অর্তর্রি ফসল ঘনর আসনব ও বাড়র্ত আনয়র র্াধ্যনর্ 

গ্রার্ীণ জননগাষ্ঠীর জীবন র্াত্রার র্ান উন্নয়ন হনব ফনল এনককটি গ্রার্ এনককটি শহনর পর্রবর্তিত হনব র্া 

গ্রানর্র দার্রদ্র্য দূর করনত সক্ষ্র্ হনব।  
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জটকসই খাদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিতকিদণি  ন্য উন্নত ধাদনি  াত ও উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাবন কিা বাাংলাদেশ 

ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটি (স্টি) অন্যতর্ লক্ষয। এ লদক্ষয স্টি আঞ্চস্টলক কার্ মালয় কুস্টর্ল্লা উচ্চ ফলনশীল 

ধাদনি দুইটি  াত স্টি ধান৩২ এবাং স্টি ধান৮৫  উদ্ভাবন কিা হদয়দছ। এ ছাড়াও কুস্টর্ল্লা অঞ্চদলি ধান 

উৎপােদন সবদিদয় ক্ষস্টতকি ধাদনি টাংদিা জিাগ প্রস্টতদিাধ প্রযুস্টি উদ্ভাবন কিা হদয়দছ। প্রস্টত বছি স্টি 

উদ্ভাস্টবত  াদতি প্রায় অন্ততঃ ১৫ জর্স্টিক টন স্টিিাি বী  উৎপােন কদি বী  উৎপােন জনটওয়মাদকি সাদর্ 

সাংস্টিষ্ট সিকাস্টি, জবসিকাস্টি, এনস্ট ও, ব্যস্টি উদদ্যািা প্রস্টতষ্ঠান ও কৃষদকি র্দধ্য স্টবতিণ কিা হদয় 

র্াদক।   

র্ি কুর্র্ল্লার গনবষণা হনত জলাবিতা সহনশীল, হাওর উপনর্াগী স্বল্প জীবনকাল ও উচ্চ ফলনশীল ধাননর 

জাত সম্প্রসারনণর র্াধ্যনর্ কৃষক তাঁর অনাবাদী, জলাবি এলাকাি র্বর্িন্ন পর্তত জর্র্ ব্যবহার করনত 

পারনব র্ার ফনল একর্দনক সর্র্ন সদনশ অর্তর্রি খাদ্য শস্য উৎপার্দত হনব, সতর্র্ন অন্যর্দনক বাড়র্ত 

শস্য র্বক্রয় কনর কৃষক তাঁর দদন্দর্দন িার্হদা পূরনণ ব্যয় করনত পারনব। বাংলানদনশর সপ্রর্ক্ষ্নত প্রস্তার্বত 

কর্ িসূর্ি ৭র্ পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা, সেকসই উন্নয়ন অিীষ্ট লক্ষ্যর্াত্রা, জাতীয় কৃর্ষনীর্ত ২০১৮, র্নব িািনী 

ইশনতহার, জাতীয় অগ্রার্ধকার, উন্নয়ননর মূলনীর্ত, পর্রকল্পনা ও সম্পদ পর্রর্স্থর্তর সানে সংগর্তপূণ ি। 

বাংলানদশ সরকানরর লক্ষ্য ও অর্িকার হনে ক্ষুধা ও দার্রদ্র্ র্বনর্ািন, আর এ লক্ষ্য অজিননর জন্য র্ি 

কুর্র্ল্লা সব িদা কাজ কনর আসনে।  

এর্তাবস্থায়, এই কর্ িসূিীর র্াধ্যনর্ স্টি কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও বী  উৎপােন কার্ মক্রর্ অস্টধকতি বৃস্টদ্ধ পাদব 

এবাং কুস্টর্ল্লা অঞ্চদল স্টি উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিসমূহ কৃষক পর্ মাদয় সম্প্রসািদণি র্াধ্যদর্ ধাদনি গড় উৎপােন 

বৃস্টদ্ধি পাশাপাস্টশ জেদশি জর্াট উৎপােন বৃস্টদ্ধ পাদব ও খাে স্টনিাপত্তায় স্টবদশষ ভূস্টর্কা িাখদব।  

ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনাঃ 

কৃর্ষ উৎপাদন বৃর্ির সানে সম্পকিযুি র্বজ্ঞানর্ির্ত্তক উদ্ভাবনী গনবষণা প্রর্তষ্ঠান র্হনসনব র্ি কুর্র্ল্লার লক্ষ্য 

হনলা গনবষণার র্ান অর্ধকতর উন্নয়ন কনর সসবার র্ান বাড়াননা ও পর্রবতীত জলবায়ু সর্াকার্বলা কনর 

ধান উৎপাদনন সহায়তা করা। প্রস্তার্বত কর্ িসূিীটি বাংলানদশ সরকানরর র্নব িািনী ইনস্তহার, জিল্টা প্ল্যান, ৭র্ 

পঞ্চবার্ষ িক পর্রকল্পনা, জাতীয় কৃর্ষনীর্ত, জাতীয় অগ্রার্ধকার, উন্নয়ননর মূলনীর্ত, এসর্ির্জর (SDGs 

SL No. 2.1, 2.3 এবং 2a) লক্ষ্যর্াত্রা ও সম্পদ পর্রর্স্থর্তর সানে সংগর্তপূণ ি। অজিনন সহায়ক 

ভুর্র্কা রাখনব। সর্নহতু সরকানরর লক্ষ্য ও অর্িকার হনে ক্ষুধা ও দার্রদ্র্ মুি বাংলানদশ, আর এ লক্ষ্য 

অজিননর জন্য কৃর্ষ তো ধান উৎপাদন বৃর্ি করা  রুস্টি।  

 

২০২২-২৩ অর্ মবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অ মনসমূহঃ 

 কর্ িসূর্ির আওতায় অনাবাস্টে  স্টর্ ও স্থানীয়  াদতি পস্টিপূিক স্টহসাদব আবাদেি র্াধ্যদর্ ধাদনি গড় 

উৎপােন বৃস্টদ্ধ পাদব।  

 কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত ক্রয় কদি স্টি কুস্টর্ল্লাি খার্াদিি কযাপাস্টসটি বৃস্টদ্ধ কনর ধান িাষাবাে দ্রুত সর্দয় ও সল্প 

খিদি র্াড়াই, ঝাড়াই ইতযাস্টে কা  ত্বিাস্টিত হদব ও বী  ধান সুিস্টক্ষত হদব।  

 প্রযুস্টি সম্প্রসািদণি অাংশ স্টহদসদব অন্তত ৬০০ জন কৃষকদক এবাং ২৪০  ন সম্প্রসািণ কর্ িকতিানক 

প্রস্টশক্ষন প্রোন কনর দক্ষ্তা বৃর্ি করা র্ানব এবং কৃষদকি র্াদঠ ১২০ টি প্রযুস্টি প্রেশ মনী স্থাপন ও ১০ টি 

র্াঠ স্টেবস আদয়া ন কদি কৃষকদেি স্টি উদ্ভাস্টবত  াত ও সরাগ দর্ন প্রযুর্ি সম্পনকি সম্যক ধারণা সদয়া 

র্ানব।  

 স্টি উদ্ভাস্টবত স্টবস্টভন্ন আধুস্টনক নতুন ধাদনি   াদতি বী  বী  উৎপােন কনর তা বী  উৎপােন 

জকাম্পাস্টন, বী  স্টিলাি, কৃষক সকদলর র্ানে র্বতরণ করা র্ানব র্াি ফদল ধাদনি প্রকৃত ফলন স্টনস্টিত 

হদব। 
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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

প্রার্তষ্ঠার্নক দক্ষ্তা বৃর্ি, স্বেতা ও জবাবর্দর্হ সজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পনদর র্োর্ে 

ব্যবহার র্নর্িতকরনণর র্াধ্যনর্  রূপকল্প ২০৪১ এর র্োর্ে বাস্তবায়ননর লনক্ষ্য- 

 

 

কর্ মসূস্টি পস্টিিালক, স্টি আঞ্চস্টলক কার্ মালয় কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও উন্নয়ন কার্ মক্রর্ জ ািোি কিাি র্াধ্যদর্ 

জেদশি খাদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিতকিণ কর্ মসূস্টি 

  

এবং 

        

র্হাপস্টিিালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

এর র্নধ্য ২০২২ সাদলি জুন র্াদসি ১৪ তার্রনখ এই বার্ষ িক কর্ িসম্পাদন চুর্ি স্বাক্ষ্র্রত হল।    

 

এই  চুর্িনত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ র্নম্নর্লর্খত র্বষয়সমূনহ সম্মত হনলন: 
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সসকশন ১:  

 

 রূপকল্প, অস্টভলক্ষয, কর্ মসম্পােদনি জক্ষত্র এবাং কার্ মাবস্টল 

 

১.১ রূপকল্পঃ 

স্টি আঞ্চস্টলক কার্ মালয় কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও উন্নয়ন কার্ মক্রর্ জ ািোি কিাি র্াধ্যদর্ জেদশি খাদ্য স্টনিাপত্তা 

স্টনস্টিতকিণ কর্ মসূস্টি।    

১.২ অর্িলক্ষ্যঃ 

র্ি কুর্র্ল্লার গনবষণা অবকাঠানর্া সজারদারকরননর র্াধ্যনর্ গনবষণা ও বীজ উৎপাদন র্নর্িত করা। অঞ্চল 

স্টভস্টত্তক ও অঞ্চদলি সর্স্যাস্টভস্টত্তক জর্র্ন  লাবদ্ধতা সহনশীল ও আদলাক সাংদবেনশীল উন্নত ধাদনি  াত 

কৃষক পর্ মাদয় সম্প্রসািণ কিা। র্ি উদ্ভার্বত প্রযুর্ি সর্র্ন- নতুন উচ্চ ফলনশীল ধাননর জাত, সুষর্ সার 

ব্যবহার কনর হাওরসহ কুর্র্ল্লা অঞ্চনলর ধাননর ফলন বৃর্ি কনর সদনশর গড় উৎপাদন বাড়াননা। কুর্র্ল্লা 

অঞ্চদলি সবদিদয় ক্ষস্টতকি ধাদনি ব্লাি ও টাংদিা জিাগ ের্ন ব্যবস্থাপনা প্রযুর্ি সম্প্রসারনণর র্াধ্যনর্ ধাননর 

ক্ষ্র্ত কর্র্নয় উৎপাদন বৃর্ি ও খাদ্য র্নরাপত্তা র্নর্িত করা। 

 

১.৩ কর্ িসম্পাদননর সক্ষ্ত্রঃ 

১) ফসদলি Drcv`b I Drcv`bkxjZv e„w×| 
২)  ধান বীদ ি সহ লভযতা ও সিবিাহ বৃস্টদ্ধকিণ 

৩)  কর্ ম ব্যবস্থাপনায় জপশাোিীদত্বি উন্নয়ন।  

 

সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কর্ মসম্পােদনি জক্ষত্রঃ 

১)  সুশাসন ও সাংস্কািমূলক কার্ মক্রর্ জ ািোিকিণ। 

 

 

১.৪ কার্ িাবর্ল: 

ক) স্টি কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও বী  উৎপােদনি স্টব, স্টস, স্টি ও ই ব্লদক ৩ ফুট র্াটি ভিাট কিা। 

(খ) কুর্র্ল্লা অঞ্চনলর উপদর্াগী আদলাক সাংদবেনশীল উন্নত ধাদনি  াদতি লাইন উন্নয়ন ও ধান উৎপােন 

প্রযুস্টি কৃষক পর্ মাদয় সম্প্রসািণ কিা। 

(গ) কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত ক্রয় কদি স্টি কুস্টর্ল্লাি খার্াদিি কযাপাস্টসটি বৃস্টদ্ধ করা। 

(ঘ) প্রযুস্টি সম্প্রসািদণি অাংশ স্টহদসদব ৬০০ জন কৃষকদক এবাং ২৪০  ন সম্প্রসািণ  নবলদক প্রস্টশক্ষন 

প্রোন কিা, কৃষদকি র্াদঠ ১২০ টি প্রযুস্টি প্রেশ মনী স্থাপন, ১০ টি র্াঠ স্টেবস আদয়া ন কিা। 

(ঙ) স্টি উদ্ভাস্টবত স্টবস্টভন্ন আধুস্টনক ধাদনি  াদতি ৯ টন বী  উৎপােন এবাং স্টবতিণ কিা। 
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জসকশন ২ 

স্টবস্টভন্ন কার্ মক্রদর্ি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

 

কর্ মসম্পােন সূিকসমূহ 

 

একক 

 

প্রকৃত অ মন 
লক্ষযর্াত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ   স্টনধ মাস্টিত লক্ষযর্াত্রা অ মদনি জক্ষদত্র 

জর্ৌর্ভাদব োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

র্ন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/ সাংস্হাসমূদহি নার্ 

 

উপাত্তসূত্র 

 
২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১.১ কুর্র্ল্লা অঞ্চনলর উপনর্ার্গ আদলাক 

সাংদবেনশীল উন্নত ধাদনি  াদতি 

লাইন উন্নয়ন ও ধান উৎপােন প্রযুস্টি 

কৃষক পর্ মাদয় সম্প্রসািণ কিা হনব এবং 

ধাননর উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ পাদব  

১.১.১ স্থার্পত 

গনবষণা কার্ িক্রর্ 

সাংখ্যা - - ২ ৩ ২  র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা 

এবাং উর্দ্ভদ প্রজনন ও উর্দ্ভদ 

সরাগতত্ত্ব, এআরর্ি স্টবভাগ, 

র্িএই, কুর্র্ল্লা  

প্রাপ্ত ববজ্ঞাস্টনক তথ্য ও প্রযুস্টিি সাংখ্যা, 

স্টি’ি বাস্টষ মক গদবষণা পর্ মাদলািনা 

প্রস্টতদবেন, বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য 

প্রস্টতদবেন 

১.২ স্টি কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও বী  

উৎপােদনি প্লেসমূনহ র্াটি ভিাট কিার 

ফদল ধাননর উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

পাদব। 

১.২.১ জলাবিতা 

র্নরসন 

পর্রর্াপ  

ঘনর্র্োর  

- - - ২১০৫২ ২১০৫৩ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা, 

র্নর্ িাণ ও ইর্ারত এবং 

র্জআরএস স্টবভাগ 

র্াটি িরাে কানজর পর্রর্াপ, স্টি’ি বাস্টষ মক 

গদবষণা পর্ মাদলািনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ মক 

প্রস্টতদবেন, প্রকল্প প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য 

প্রস্টতদবেন 

১.৩ কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টদ্ধ পাদব এবাং 

প্রযুস্টি সম্প্রসািণ সহ তি হদব। 

১.৩.১ স্থার্পত 

প্রদশ িনী 

সাংখ্যা - - ১২০ ১২০ ১১০  র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা 

এবাং উর্দ্ভদ প্রজনন ও উর্দ্ভদ 

সরাগতত্ত্ব, র্জআরএস, হাইর্িি 

র্বিাগ 

স্থাস্টপত প্রেশ মনীি সাংখ্যা, ফরওয়ার্ি িং র্িঠি, 

প্রেশ মনীি ও সহদর্াগী কৃষদকি স্টবস্তাস্টিত 

তথ্য।  

২.১ কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত ক্রয় কদি স্টি 

কুস্টর্ল্লাি খার্াদিি কযাপাস্টসটি বৃস্টদ্ধ 

করা। 

২.১.১ খার্াদিি 

কানজর গর্তশীলতা 

আনয়ন  

সাংখ্যা - - ১ ১ - র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা, 

র্নর্ িাণ ও ইর্ারত, প্রশাসন, 

এফএর্স্টপএইিটি র্বিাগ 

খার্ার র্িপার্তর সংখ্যা, র্িপার্তর র্স্থর 

র্িত্র 

৩.১ এসএএও এবাং কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টদ্ধ 

পাদব এবাং প্রযুস্টি সম্প্রসািণ ও 

 নস্টপ্রয়কিণ সহ তি হদব। 

৩.১.১ এসএএও ও 

কৃষক প্রর্শক্ষ্ণ/র্াঠ 

র্দবস  

সাংখ্যা -  ৮ ৪০ ৩২ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা 

এবাং প্রর্শক্ষ্ন র্বিাগ, র্িএই, 

র্বএর্ির্স   

প্রস্টশস্টক্ষত এসএএও ও কৃষদকি সাংখ্যা, 

প্রস্টশক্ষণ আদয়া দনি আর্ন্ত্রণপত্র, 

উপস্টস্থস্টতি তাস্টলকা, প্রস্টশক্ষদণি স্টস্থিস্টিত্র 

৩.২ কর্ িসূর্ির ফলাফল সম্প্রসারণ ও 

গনবষণা ফলাফল প্রিার ও সংরক্ষ্ণ 

সহজতর হনব।  

৩.২.১ জসস্টর্নাি/ 

ওয়াকমশপ/ 

প্রকাশনাি সাংখ্যা 

সাংখ্যা - - -  ১ ১ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা, 

র্পর্পআরর্ি এবাং টিওর্স র্বিাা্ 

র্িএই, র্বএর্ির্স, বার্র 

জসস্টর্নাি/ওয়াকমশদপি 

সাংখ্যা,স্টিদপাট ম/স্টলফদলট সাংখ্যা, কর্ িসূর্ি 

প্রস্টতদবেন, জসস্টর্নাি/ ওয়াকমশসপর 

আর্ন্ত্রণপত্র, উপস্টস্থস্টতি তাস্টলকা ও স্টস্থিস্টিত্র 

৩.৩ স্টি উদ্ভাস্টবত স্টবস্টভন্ন আধুস্টনক ধাদনি 

 াদতি বী  উৎপােন এবাং স্টবতিণ কিা 

সহজতর হনব। 

৩.৩.১ উৎপার্দত 

র্িিার ও র্ান 

সঘার্ষত বীজ  

পর্রর্াণ 

েন  

    ৩ ২ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা 

স্ট আিএস র্বিাগ, র্বএর্ির্স  

বী  উৎপােদনি জপ্রস্টিত পত্র  
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সসকশন ৩  

কর্ মসম্পাদন পরিকল্পনা 

কর্ মসম্পােন 

জক্ষত্র 

জক্ষদত্রি 

র্ান 

৭০  

কার্ মক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রনক্ষ্পণ  

২০২৩-২৪ 

প্রনক্ষ্পণ  

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসাধারণ অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

স্টি কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও উন্নয়ন কার্ মক্রর্ জ ািোিকরণ কর্ িসূর্ির কর্ িসম্পাদন সক্ষ্ত্রসমূহ 

১। ধাদনি 

উৎপােন ও 

উৎপাদনশীলতা 

বৃস্টদ্ধ  

২৫ ১.১ কুর্র্ল্লা 

অঞ্চনলর উপনর্ার্গ 

আদলাক 

সাংদবেনশীল উন্নত 

ধাদনি  াদতি 

লাইন উন্নয়ন  

১.১.১  াত উদ্ভাবদনি  

 ন্য শাংকিায়ন 
সর্স্টষ্ট সাংখ্যা ২   ২ ১ - - - ২ - 

১.১.২ অগ্রগার্ী  সািী 

স্টনব মািন 
সর্স্টষ্ট সাংখ্যা ১    ৫ ৪ ৩ ২ ১  ৫ - 

১.১.৩ প্র নন ফলন 

পিীক্ষা 
সর্স্টষ্ট সাংখ্যা ১    - - - - - ১ - 

১.২ কৃষদকি স্টনকট 

উদ্ভাস্টবত  াত এবাং 

প্রযুস্টি সম্প্রসািণ  

১.২.১ প্রস্টশস্টক্ষত কৃষক সর্স্টষ্ট সাংখ্যা ৫    ৬০০ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ৭৫০  - 

১.২.২ প্রস্টশস্টক্ষত 

সম্প্রসািণ কর্ মকতমা/কর্ী 
সর্স্টষ্ট সাংখ্যা ৫   ২৪০ ১৫০ ১০০ ৫০ ৪০ ২১০ - 

১.২.৩ স্থাস্টপত প্রেশ মনী সর্স্টষ্ট সাংখ্যা ৫  ১২০ ১২০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১১০ -  

১.২.৪ আদয়াস্ট ত 

জসস্টর্নাি/ওয়াকমশপ 
সর্স্টষ্ট সাংখ্যা ১    ১ - - - - ১ - 

১.২.৫ কৃস্টষ সম্প্রসািণ 

অস্টধেপ্তদিি স্টনকট নতুন 

জাত সম্প্রসারণ  

সর্স্টষ্ট সাংখ্যা ১    ২ ১ - - -  ৪ - 

১.২.৬ কৃস্টষ সম্প্রসািণ 

অস্টধেপ্তদিি স্টনকট 

প্রযুস্টি সম্প্রসারণ  

সর্স্টষ্ট সাংখ্যা  ১    ১ - - - - ১ - 

১.২.৭ প্রকাশনাি সাংখ্যা সর্স্টষ্ট সাংখ্যা ১     ১ - - - - ১ - 

১.৩ ই-কৃস্টষ 

স্টবষয়ক তথ্য ও 

জসবা প্রোন 

১.৩.১ Facebook 

/Email/Mobile-

এি র্াধ্যদর্ সুস্টবধাদভাগী 

ব্যস্টি  

সর্স্টষ্ট 

 

সাংখ্যা 

 

২     ২০ ১৮ ১৭ ১৫ ১০ ২০ -  
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কর্ মসম্পােন 

জক্ষত্র 

জক্ষদত্রি 

র্ান 

৭০  

কার্ মক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রনক্ষ্পণ  

২০২৩-২৪ 

প্রনক্ষ্পণ  

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসাধারণ অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

২। স্টিিাি ও 

র্ান জঘাস্টষত 

বী  ধাদনি 

উৎপােন ও 

সিবিাহ বৃস্টদ্ধ 

 

২৫ ২.১ স্টিিাি ও 

র্ানদঘাস্টষত বী  

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংিক্ষণ এবাং 

স্টবতিণ 

 

২.১.১ উৎপাস্টেত স্টিিাি 

বী  
সর্স্টষ্ট টন  ৭   ৭ ৪ ৩ ২ ১  ৮ - 

২.১.২ উৎপাস্টেত 

র্ানদঘাস্টষত বী  
সর্স্টষ্ট টন ৬ - - ২ ১ - - - ৩ - 

২.১.৩ স্টবতিণকৃত 

স্টিিাি বী  
সর্স্টষ্ট টন ৭   - - ৭ ৪ ৩ ২ ১  ৮ - 

২.১.৪ স্টবতিণকৃত 

র্ানদঘাস্টষত বী  
সর্স্টষ্ট টন ৫  - - ২ ১ - - - ৩ - 

৩।  নবদলি 

েক্ষতা বৃস্টদ্ধ 

২০  ৩.১ কার্ িক্রর্ 

পর্রবীক্ষ্ণ ও 

মূল্যায়ন 

৩.১.১ কর্ িকতিানদর 

গদবষণা ও বীজ উৎপাদন 

কার্ িক্রর্ পস্টিেশ মন 

সর্স্টষ্ট সংখ্যা ৪   - - ৪  ৩ ২ ১ ০ ৪ - 

৩.১.২ পর্রদশ িনকৃত 

গদবষণা ও বীজ উৎপাদন 

কার্ মক্রদর্ি উপর প্রদত্ত 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন  

গড়  % ২  - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ -  

৩.১.৩ কার্ মালদয়ি 

কর্ িসূর্ির আওতায় 

উন্নয়ন কা  (র্াটি িরাে, 

প্রািীর র্নর্ িাণ, রাস্তা দতর্র 

ইতযার্দ) পস্টিেশ মন  

সর্স্টষ্ট সংখ্যা ৪ - - ৪ ৩ ২ ১ ০  ৪  - 

৩.১.৪ কার্ মালদয়ি 

কর্ িসূর্ির আওতায় 

পর্রদশ িনকৃত উন্নয়ন 

কার্ মক্রদর্ি উপর প্রদত্ত 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

গড়  % ৩ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ -    

৩.১.৫ স্টিিাি ও 

র্ানসম্মত বী  উৎপােন 

কার্ মক্রর্ পস্টিেশ মন   

সর্স্টষ্ট সংখ্যা ৩  - -  ৪ ৩ ২ ১ ০  ৪  -  
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কর্ মসম্পােন 

জক্ষত্র 

জক্ষদত্রি 

র্ান 

৭০  

কার্ মক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূিক গণনা 

পদ্ধস্টত 

একক কর্ িসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষ্যর্াত্রা/স্টনণ মায়ক ২০২২-২৩ প্রনক্ষ্পণ  

২০২৩-২৪ 

প্রনক্ষ্পণ  

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২  

অসাধারণ অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

৩.১.৬ পর্রদশ িনকৃত 

বী  উৎপােন 

কার্ মক্রসর্র উপর প্রদত্ত 

সুপার্রশ বাস্তবায়ন 

গড়  % ২ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ -     

৩.১.৭ ইন-হাউ  

প্রস্টশক্ষন প্রোন 
সর্স্টষ্ট সংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ -  ৪   -  

উপনর্াে ৭০  ৭০   

স্টি কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও উন্নয়ন কার্ মক্রর্ জ ািোিকরণ কর্ িসূর্ির সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ িসম্পাদননর সক্ষ্ত্র   

সুশাসন ও 

সাংস্কািমূলক 

কার্ মক্রদর্ি 

বাস্তবায়ন 

জ ািোিকিণ 

৩০ ১) শুদ্ধািাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

১.১শুদ্ধািাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

-  নম্বর ১০ - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ - 

২) ই-গভন্যমান্স/ 

উদ্ভাবন 

কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

২.১ ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভাবন 

কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 
- নম্বি ১০ - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ - 

৩) অস্টভদর্াগ 

প্রস্টতকাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

৪.১ অস্টভদর্াগ প্রস্টতকাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 
- নম্বি ৪ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ - 

৪) জসবা প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত 

কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

৫.১ জসবা প্রোন 

প্রস্টতশ্রুস্টত কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 
- নম্বি ৩ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ - 

৫) তথ্য অস্টধকাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

৩.১ তথ্য অস্টধকাি 

কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 

- নম্বি ৩ - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ - 

উপনর্াে ৩০   ৩০   

সব িসর্াে ১০০   ১০০   
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আর্র্, কর্ মসূস্টি পস্টিিালক, স্টি আঞ্চস্টলক কার্ মালয় কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও উন্নয়ন কার্ মক্রর্ জ ািোি কিাি 

র্াধ্যদর্ জেদশি খাদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিতকিণ কর্ িসূর্ি, স্টহদসদব বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটি 

র্হাপস্টিিালদকি র্নকে অিীকার করর্ে সর্ এই চুর্িনত বর্ণ িত ফলাফল অজিনন সনিষ্ট োকব। 

 

আর্র্, র্হাপর্রিালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট স্টহদসদব স্টি আঞ্চস্টলক কার্ মালয় কুস্টর্ল্লাি গদবষণা 

ও উন্নয়ন কার্ মক্রর্ জ ািোি কিাি র্াধ্যদর্ জেদশি খাদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিতকিণ কর্ িসূর্ি পর্রিালক-এর র্নকে 

অিীকার করর্ে সর্ এই চুর্িনত বর্ণ িত ফলাফল অজিনন প্রনয়াজনীয় সহনর্ার্গতা প্রদান করব। 

 

 

 

স্বাক্ষ্র্রত: 
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সাংদর্া নী-১:  

                                                                 শব্দসাংদক্ষপ 
 

ক্রস্টর্ক 

নাং 

শব্দসাংদক্ষপ স্টববিণ 

১ এআিস্টি এযািাপটিভ স্টিসাি ম স্টিস্টভশন 

২ স্টবআিআিআই/স্টি বাাংলাদেশ িাইস স্টিসাি ম ইনস্টিটিউট 

৩ স্টবএস্টিস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালিািাল জিদভলপদর্ন্ট কদপ মাদিশন 

৪ স্টপস্টপআিস্টি পাবস্টলদকশনস এন্ড পাবস্টলক স্টিদলশনস স্টিস্টভশন 

৫ স্টিএই স্টিপাট মদর্ন্ট অব এস্টগ্রকালিািাল এক্সদটনশন 

৬ স্ট আিএস জ দনটিক স্টিদসাস ম এন্ড সীি 

৭ এফএর্স্টপএইিটি ফার্ ম জর্স্টশনািী এন্ড জপাি হািদভি জটকদনাল ী 

৮ এসএএও উপসহকার্র কৃর্ষ কর্ িকতিা  

৯ বার্র  বাাংলাদেশ এর্গ্রকালিার স্টিসাি ম ইনস্টিটিউট 

১০ র্বনা  বাাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব র্নউর্িয়ার এর্গ্রকালিার  
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সাংদর্া নী- ২:  

কর্ মসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রর্াণক 
 

ক্রর্র্ক নং  কার্ িক্রর্  কর্ িসম্পাদন সূিক বাস্তবায়নকারী অনুর্বিাগ, অর্ধশাখা, শাখা লক্ষ্যর্াত্রা অজিননর প্রর্াণক 

১ ১.১ কুর্র্ল্লা অঞ্চনলর উপনর্ার্গ আদলাক 

সাংদবেনশীল উন্নত ধাদনি  াদতি লাইন উন্নয়ন ও 

ধান উৎপােন প্রযুস্টি কৃষক পর্ মাদয় সম্প্রসািণ 

কিা হনব এবং ধাননর উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ পাদব  

১.১.১ স্থার্পত গনবষণা 

কার্ িক্রর্ 

প্রধান ইউস্টনটঃ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা 

সহদর্াগী ইউস্টনটঃ উস্টদ্ভে প্র নন,  ীব প্রযুস্টি, 

স্ট আিএস, স্টবভাগ 

প্রাপ্ত ববজ্ঞাস্টনক তথ্য ও প্রযুস্টিি সাংখ্যা, স্টি’ি 

বাস্টষ মক গদবষণা পর্ মাদলািনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ মক 

প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

২ ১.২ স্টি কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও বী  উৎপােদনি 

প্লেসমূনহ র্াটি ভিাট কিার ফদল ধাননর 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ পাদব। 

১.২.১ জলাবিতা র্নরসন প্রধান ইউস্টনটঃ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা  

সহদর্াগী ইউস্টনটঃ উস্টদ্ভে প্র নন, স্ট আিএস, খার্াি 

ব্যবস্থাপনা,এফএর্স্টপএইিটি, র্নর্ িাণ ও ইর্ারত 

স্টবভাগ 

র্াটি িরাে কানজর পর্রর্াপ, স্টি’ি বাস্টষ মক 

গদবষণা পর্ মাদলািনা প্রস্টতদবেন, বাস্টষ মক 

প্রস্টতদবেন, প্রকল্প প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য 

প্রস্টতদবেন 

৩ ১.৩ কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টদ্ধ পাদব এবাং প্রযুস্টি 

সম্প্রসািণ সহ তি হদব। 

১.৩.১ স্থার্পত প্রদশ িনী প্রধান ইউস্টনটঃ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা  

সহদর্াগী ইউস্টনটঃ উর্দ্ভদ প্রজনন ও উর্দ্ভদ সরাগতত্ত্ব, 

র্জআরএস, হাইর্িি র্বিাগ 

স্থাস্টপত প্রেশ মনীি সাংখ্যা/ প্রেশ মনীি স্টস্থিস্টিত্র/ 

সহদর্াগী কৃষদকি স্টবস্তাস্টিত তথ্য 

৪ ২.১ কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত ক্রয় কদি স্টি কুস্টর্ল্লাি খার্াদিি 

কযাপাস্টসটি বৃস্টদ্ধ করা। 

২.১.১ খার্াদিি কানজর 

গর্তশীলতা আনয়ন  

প্রধান ইউস্টনটঃ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা 

সহদর্াগী ইউস্টনটঃ র্নর্ িাণ ও ইর্ারত, প্রশাসন, 

এফএর্স্টপএইিটি র্বিাগ 

খার্ার র্িপার্তর সংখ্যা, র্িপার্তর র্স্থর র্িত্র 

৫ ৩.১ কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টদ্ধ পাদব এবাং প্রযুস্টি 

সম্প্রসািণ ও  নস্টপ্রয়কিণ সহ তি হদব। 

৩.১.১ এসএএও ও কৃষক 

প্রর্শক্ষ্ণ/র্াঠ র্দবস  

প্রধান ইউস্টনটঃ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা 

সহদর্াগী ইউস্টনটঃ প্রর্শক্ষ্ন র্বিাগ 

স্টি’ি বাস্টষ মক গদবষণা পর্ মাদলািনা প্রস্টতদবেন/ 

বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন ও অন্যান্য প্রস্টতদবেন 

৬ ৩.২ কর্ িসূর্ির ফলাফল সম্প্রসারণ ও গনবষণা 

ফলাফল প্রিার ও সংরক্ষ্ণ সহজতর হনব।  

৩.২.১ জসস্টর্নাি/ 

ওয়াকমশপ/ প্রকাশনাি 

সাংখ্যা 

প্রধান ইউস্টনটঃ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা 

সহদর্াগী ইউস্টনটঃ উস্টদ্ভে প্র নন,  ীব প্রযুস্টি, 

স্ট আিএস, এফএর্স্টপএইিটি, এআিস্টি, খার্াি 

ব্যবস্থাপনা, র্পর্পআরর্ি, টিওর্স স্টবভাগ 

জসস্টর্নাি/ওয়াকমশদপি 

সাংখ্যা,স্টিদপাট ম/স্টলফদলট সাংখ্যা, কর্ িসূর্ি 

প্রস্টতদবেন, জসস্টর্নাি/ ওয়াকমশসপর 

আর্ন্ত্রণপত্র, উপস্টস্থস্টতি তাস্টলকা ও স্টস্থিস্টিত্র 

৭ ৩.৩ স্টি উদ্ভাস্টবত স্টবস্টভন্ন আধুস্টনক ধাদনি  াদতি 

বী  উৎপােন এবাং স্টবতিণ কিা সহজতর হনব। 

৩.৩.১ উৎপার্দত র্িিার 

ও র্ান সঘার্ষত বীজ  

প্রধান ইউস্টনটঃ র্ি আঞ্চর্লক কার্ িালয় কুর্র্ল্লা 

সহদর্াগী ইউস্টনটঃ স্ট আিএস র্বিাগ 

বী  উৎপােদনি জপ্রস্টিত পত্র 
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সংনর্াজনী ৩:  

অন্য অস্টফদসি সদে সাংস্টিষ্ট কর্ মসম্পােন সূিকসমূহ 

 

 কার্ িক্রর্ কর্ িসম্পাদন সূিক জর্সকল অস্টফদসি সাদর্ সাংস্টিষ্ট সাংস্টিষ্ট অস্টফদসি সাদর্ কার্ মক্রর্ সর্িদয়ি জকৌশল 

১.১ কুর্র্ল্লা অঞ্চনলর উপনর্ার্গ আদলাক 

সাংদবেনশীল উন্নত ধাদনি  াদতি লাইন 

উন্নয়ন ও ধান উৎপােন প্রযুস্টি কৃষক 

পর্ মাদয় সম্প্রসািণ কিা হনব এবং ধাননর 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ পাদব  

১.১.১ স্থার্পত গনবষণা 

কার্ িক্রর্ 

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয় র্াঠ পর্ মাদয়ি সহদর্াস্টগতা, কর্ িসূর্ি প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং 

আস্টর্ মক সহদর্াস্টগতা  

১.২ স্টি কুস্টর্ল্লাি গদবষণা ও বী  

উৎপােদনি প্লেসমূনহ র্াটি ভিাট কিার 

ফদল ধাননর উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ পাদব। 

১.২.১ জলাবিতা র্নরসন স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়,  র্াঠ পর্ মাদয়ি সহদর্াস্টগতা, কর্ িসূর্ি প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং 

আস্টর্ মক সহদর্াস্টগতা   

১.৩ কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টদ্ধ পাদব এবাং প্রযুস্টি 

সম্প্রসািণ সহ তি হদব। 

১.৩.১ স্থার্পত প্রদশ িনী স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয় র্াঠ পর্ মাদয়ি সহদর্াস্টগতা, কর্ িসূর্ি প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং 

আস্টর্ মক সহদর্াস্টগতা  

২.১ কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত ক্রয় কদি স্টি কুস্টর্ল্লাি 

খার্াদিি কযাপাস্টসটি বৃস্টদ্ধ করা। 

২.১.১ খার্াদিি কানজর 

গর্তশীলতা আনয়ন  

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়, সবসরকার্র র্ি 

প্রস্তুতকার্র প্রর্তষ্ঠান  

র্াঠ পর্ মাদয়ি সহদর্াস্টগতা, কর্ িসূর্ি প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং 

আস্টর্ মক সহদর্াস্টগতা  

৩.১ কৃষদকি জ্ঞান বৃস্টদ্ধ পাদব এবাং প্রযুস্টি 

সম্প্রসািণ ও  নস্টপ্রয়কিণ সহ তি হদব। 

৩.১.১ এসএএও ও কৃষক 

প্রর্শক্ষ্ণ/র্াঠ র্দবস  

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়  র্াঠ পর্ মাদয়ি সহদর্াস্টগতা, কর্ িসূর্ি প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং 

আস্টর্ মক সহদর্াস্টগতা  

৩.২ কর্ িসূর্ির ফলাফল সম্প্রসারণ ও 

গনবষণা ফলাফল প্রিার ও সংরক্ষ্ণ 

সহজতর হনব।  

৩.২.১ জসস্টর্নাি/ 

ওয়াকমশপ/ প্রকাশনাি 

সাংখ্যা 

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস, বার্র, র্বনা, এসআরর্িআই, 

কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয়  

র্াঠ পর্ মাদয়ি সহদর্াস্টগতা, কর্ িসূর্ি প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং 

আস্টর্ মক সহদর্াস্টগতা  

৩.৩ স্টি উদ্ভাস্টবত স্টবস্টভন্ন আধুস্টনক ধাদনি 

 াদতি বী  উৎপােন এবাং স্টবতিণ কিা 

সহজতর হনব। 

৩.৩.১ উৎপার্দত র্িিার 

ও র্ান সঘার্ষত বীজ  

স্টিএই, স্টবএস্টিস্টস কৃস্টষ র্ন্ত্রণালয় র্াঠ পর্ মাদয়ি সহদর্াস্টগতা, কর্ িসূর্ি প্রস্তাবনা ও বাস্তবায়ন এবাং 

আস্টর্ মক সহদর্াস্টগতা  
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সংনর্াজনী ৪ 

                          
আঞ্চস্টলক/র্াঠ পর্ মাদয়ি কার্ মালদয়ি  াতীয় শুদ্ধািাি জকৌশল কর্ ম-পস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

           আঞ্চস্টলক/র্াঠ পর্ মাদয়ি কার্ মালদয়ি নার্: বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চস্টলক কার্ মালয়, কুস্টর্ল্লা                           েপ্তি/সাংস্থাি নার্: বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যস্টি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পস্টিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অ মন 

১র্ 

জকায়াট মাি 

২য় 

জকায়াট মাি 

৩য় 

জকায়াট মাি 

৪র্ ম 

জকায়াট মাি 

জর্াট 

অ মন 

অস্ট মত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক ব্যবস্থা………………………………..... র্ানঃ ১৫  

 ১.১ দনর্তকতা কর্র্টির সিা 

আনয়াজন 

সিা 

আনয়ার্জত 

২ সংখ্যা জফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১     

অ মন      

১.২ দনর্তকতা কর্র্টির সিার 

র্সিান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবার্য়ত 

র্সিান্ত 

৪ % জফাকাল 

পদয়ন্ট 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অ মন - - - -  

১.৩ সুশাসন প্রর্তষ্ঠার র্নর্র্ত্ত 

অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রহনণ  

সিা 

অনুর্ষ্ঠত সিা ৪ সংখ্যা জফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১     

অ মন      

১.৪ শুিািার সংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ 

আনয়াজন  

প্রর্শক্ষ্ণ 

আনয়ার্জত 

  ২ সংখ্যা জফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষযর্াত্রা - ১  ১ -    

অ মন      

১.৫ কর্ ি-পর্রনবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযর্বর্ধ অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি 

অনকনজা র্ালার্াল র্নষ্পর্ত্তকরণ 

/পর্রষ্কার-পর্রেন্নতা বৃর্ি, 

র্র্হলানদর জন্য পৃেক ওয়াশরুনর্র 

ব্যবস্থা ইতযার্দ  

উন্নত কর্ ি-

পর্রনবশ 

 ৩ সংখ্যা 

ও 

তার্রখ 

জফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষযর্াত্রা 

 

১ ১ ১ ১   পস্টিষ্কাি 

পস্টিিন্নতা 

বৃস্টদ্ধ কার্ মক্রর্ 

ও টিওএন্ডই 

ভুি 

অনকনজা 

র্ালার্াল 

র্নষ্পর্ত্তকরণ 

অ মন      

২.  ক্রনয়র সক্ষ্নত্র শুিািার ........................................................................র্ানঃ ৩ 

২.১ ২০২২-২৩ অে ি বেনরর ক্রয়-

পর্রকল্পনা  ওনয়বসাইনে প্রকাশ 

ক্রয়-পর্রকল্পনা 

ওনয়বসাইনে 

প্রকার্শত 

 

৩ তার্রখ জফাকাল 

পদয়ন্ট 

১ 

৩১-৭-২২  

লক্ষ্যর্াত্রা ১ - - - - -  

অজিন      
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কার্ মক্রদর্ি নার্ কর্ মসম্পােন 

সূিক 

 

সূিদকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়দনি

োস্টয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যস্টি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষযর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগস্টত পস্টিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অ মন 

১র্ 

জকায়াট মাি 

২য় 

জকায়াট মাি 

৩য় 

জকায়াট মাি 

৪র্ ম 

জকায়াট মাি 

জর্াট 

অ মন 

অস্ট মত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 ৩. শুদ্ধািাি সাংস্টিষ্ট এবাং দুনীস্টত প্রস্টতদিাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্…………….. র্ানঃ ৩২    

৩.১ সসবা প্রদাননর সক্ষ্নত্র 

সরর্জস্টানর প্রনদয় সসবার র্ববরণ ও 

সসবাগ্রহীতার র্তার্ত সংরক্ষ্ণ 

সরর্জস্টার 

হালনাগাদকৃত 

৮ % জফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

৩.২ গণশুনানী অনুস্টষ্ঠত ৮ সাংখ্যা জফাকাল 

পদয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

অজিন      

৩.৩ র্ালার্াল ইননিন্টর্র ও স্থাবর 

অস্থাবর সম্পর্ত্তর র্হসাব 

ইনদভন্টস্টি 

সম্পােন 

৮ সাংখ্যা জফাকাল 

পদয়ন্ট 

১ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ১    

অজিন      

৩.৪ সর্ৌসুর্ ওয়ারী বীজ ধান 

উৎপাদন ও র্বতরনণর তার্লকা 

বী  ধান 

উৎপােন ও  

স্টবতিণ 

৮ পস্টির্াণ জফাকাল 

পদয়ন্ট 

৪ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      
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সাংদর্া নী ৫ 

ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রর্ 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদ

ন সূিনকর 

র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ উত্তর্ িলর্ত র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী 

ধারণা/ সসবা সহর্জকরণ/ 

স্টিস্ট টাইদ শন/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন কার্ মক্রর্ বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারনা/ 

সসবা সহর্জকরণ/ 

স্টিস্ট টাইদ শন/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কার্ মক্রর্ বাস্তবাস্টয়ত 

তাস্টিখ  ৫ ১৬/৩/২০২৩  ৩০/০৩/২০২৩  ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নর্ের ব্যবহার 

বৃর্ি   

[২.১.১] ই-ফাইনল সনাে 

স্টনস্পস্টত্তকৃত  
% ১৫ ৮০% ৭০%  ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ 

[৩.১.১] তথ্য বাতায়নন সকল 

সসবা বক্স হালনাগাদকৃত 
সংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২  

০৪ [৪.১] ৪ে ি র্শল্প র্বপ্লব 

িযানলঞ্জ সর্াকানবলায় 

করণীয় র্বষনয় 

অবর্হতকরণ 

সিা/কর্ িশালা আনয়াজন 

[৪.১.১] ৪ে ি র্শল্প র্বপ্লব 

িযানলঞ্জ সর্াকানবলায় করণীয় 

র্বষনয় অবর্হতকরণ 

সিা/কর্ িশালা আনয়ার্জত 

 ৫  ২ ১ ০  

০৫ [৫.১] ই-গিন্যিান্স ও 

উদ্ভাবন কর্ িপর্রকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কর্ মপস্টিকল্পনা 

বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্ট ত  

সংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ িপর্রকল্পনার 

অধ িবার্ষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রর্তনবদন ঊর্ধ্িতন কর্তিপনক্ষ্র 

র্নকে সপ্রর্রত 

তার্রখ ৫ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩  
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সাংদর্া নী ৬ 

অস্টভদর্াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কর্ ম-পস্টিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ িক্রনর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

 

 

প্রর্াণক 
একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিনকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্তষ্ঠার্নক 

 

 

১৪  

[১.১] অস্টভদর্াগ স্টনষ্পস্টত্ত 

কর্ মকতমা (অস্টনক) ও আস্টপল 

কর্ মকতমাি তথ্য ওদয়বসাইদট 

বত্রর্াস্টসক স্টভস্টত্তদত 

হালনাগােকিণ  

[১.১.১]  অর্নক ও 

আর্পল কর্ িকতিার 

তথ্য হালনাগাদকৃত 

এবং ওনয়বসাইনে 

আপনলািকৃত 

হালনাগাে 

সম্পদন্নি 

সিকাস্টি পত্র, 

ওদয়বসাইদটি 

স্টলাংক 

সাংখ্যা 

 
৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] স্টনস্টে মষ্ট সর্দয় অনলাইন/ 

অফলাইদন প্রাপ্ত অস্টভদর্াগ 

স্টনষ্পস্টত্ত  

[২.১.১] অস্টভদর্াগ 

স্টনষ্পস্টত্তকৃত  

র্নস্পর্ত্তর পত্র  

% ৭ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] অর্িনর্াগ স্টনষ্পস্টত্ত 

সাংক্রান্ত র্াস্টসক প্রস্টতদবেন 

উর্ধ্মতন কর্তমপক্ষ বিাবি জপ্রিণ   

[২.১.১] প্রর্তনবদন 

সপ্রর্রত   

প্রর্তনবদন 

% ৩  -  - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সক্ষ্র্তা 

অজিন  

 

১১ 

[২.১] কর্ মকতমা/কর্ মিািীদেি 

অস্টভদর্াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা 

স্টবষয়ক প্রস্টশক্ষণ আদয়া ন 

[২.১.১] প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্ট ত 

অস্টফস 

আদেশ, 

আদলািযসূস্টি, 

হাস্ট িা 

সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.২] দত্রর্ার্সক র্ির্ত্তনত 

পর্রবীক্ষ্ণ এবং দত্রর্ার্সক 

পর্রবীক্ষ্ণ প্রর্তনবদন উর্ধ্িতন 

কর্তিপনক্ষ্র র্নকে সপ্ররণ  

[২.২.১] দত্রর্ার্সক 

প্রর্তনবদন সপ্রর্রত 

পস্টিবীক্ষণ 

প্রস্টতদবেন 
সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অস্টভদর্াগ প্রস্টতকাি 

ব্যবস্থাপনা স্টবষদয় 

জিকদহাল্ডািগদণি সর্িদয় 

অবস্টহতকিণ সভা  

[২.৩.১] সভা 

অনুস্টষ্ঠত 

সনাটিশ, 

সভাি 

কার্ মস্টববিণী, 

হার্জরা  

সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সাংদর্া নী ৭ 

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

কার্ িক্রনর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

প্রর্াণক 

 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিনকর র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রার্তষ্ঠার্নক 

 
১৮  

[১.১] বত্রর্াস্টসক স্টভস্টত্তদত 

জসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত সাংক্রান্ত 

পর্রবীক্ষ্ণ কর্র্টি পুনগ মঠন   

[১.১.১] কর্র্টি 

পুনগ মঠিত    

কর্র্টির অর্ফস 

আনদশ  সাংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] বত্রর্াস্টসক স্টভস্টত্তদত 

জসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত সাংক্রান্ত 

পর্রবীক্ষ্ণ কর্র্টির সভাি 

র্সিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] র্সিান্ত 

বাস্তবার্য়ত এবাং 

প্রস্টতদবেন 

জপ্রস্টিত  

বাস্তবার্য়ত 

প্রস্টতদবেন 
%  ৪  - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] জসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

র্বষনয় দত্রর্ার্সক র্ির্ত্তনত 

সিা আনয়াজন  

[১.৩.১] সিা 

আনয়ার্জত    

সনাটিশ, হার্জরা, 

ের্ব, সিার 

কার্ মস্টববিণী 

সাংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] বত্রর্াস্টসক স্টভস্টত্তদত 

জসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

হালনাগােকিণ   

[১.৪.১] 

হালনাগােকৃত 

ওদয়বসাইদট 

হালনাগােকৃত  সাংখ্যা ৯ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

সক্ষ্র্তা 

অজিন ও 

পর্রবীক্ষ্ণ 

 

৭ 

[২.১] জসবা প্রোন প্রস্টতশ্রুস্টত 

স্টবষয়ক প্রস্টশক্ষণ আদয়া ন  

[২.১.১] প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্ট ত 

প্রস্টশক্ষণ আদেশ, 

আদলািযসূস্টি, 

প্রস্টশক্ষণার্ীদেি 

হাস্ট িাশীট 

 

সংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২]  সসবা প্রদান র্বষনয় 

সস্টকনহাল্ডারগনণর সর্িনয় 

অবর্হতকরণ সিা আনয়াজন 

[২.২.১]   

অবস্টহতকিণ 

সভা আনয়ার্জত  

সভাি 

কার্ মস্টববিণী 
সংখ্যা 

৪  

 
- - ২ ১ -  - - 
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 সাংদর্া নী ৮ 

 তথ্য অস্টধকাি স্টবষদয় ২০২২-২৩ অর্ মবছদিি বাস্টষ মক কর্ মপস্টিকল্পনা  

কার্ িক্রনর্র 

সক্ষ্ত্র 

 

র্ান 
কার্ িক্রর্ 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিক 

একক 

 

কর্ িসম্পাদন 

সূিনকর 

র্ান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অর্ত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

িলর্ত 

র্ান 

িলর্ত 

র্াননর 

র্ননম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রার্তষ্ঠার্নক ৬ 

[১.১] তথ্য অর্ধকার আইন অনুর্ায়ী 

র্নধ িার্রত সর্নয়র র্নধ্য তথ্য প্রার্প্তর 

আনবদন র্নস্পর্ত্ত  

[১.১.১] র্নধ িার্রত 

সর্নয়র র্নধ্য তথ্য 

প্রার্প্তর আনবদন র্নস্পর্ত্ত 

%  ৬ - - ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সক্ষ্র্তা 

বৃর্ি 
১৯  

[১.২] স্বপ্রদণাস্টেতভাদব প্রকাশদর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ কনর ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগােকৃত 

তথ্য ওদয়বসাইদট 

প্রকাস্টশত 

তার্রখ  ৪ - - 
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
-  - 

[১.৩] বাস্টষ মক প্রস্টতদবেন প্রকাশ  [১.৩.১] বাস্টষ মক 

প্রস্টতদবেন প্রকাস্টশত  
তাস্টিখ  ৩ - - 

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১- 

২০২২ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অর্ধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসানর র্াবতীয় তনথ্যর 

কযাোলক ও ইননিক্স দতর্র/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]  তনথ্যর 

কযাোলক ও ইননিক্স 

প্রস্তুতকৃত/  

হালনাগাদকৃত  

তার্রখ ৩ - - 
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
-  - 

[১.৫] তথ্য অর্ধকার আইন ও  

র্বর্ধর্বধান সম্পনকি জনসনিতনতা 

বৃর্িকরণ 

[১.৫.১]  প্রিাি কার্ মক্রর্ 

সম্পন্ন সংখ্যা ৪ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অর্ধকার আইন ২০০৯ ও 

এর র্বর্ধর্বধান, প্রর্বধানর্ালা,  

স্বপ্রদণাস্টেত তথ্য প্রকাশ 

র্ননদ ির্শকাসহ সংর্িষ্ট স্টবষদয় 

কর্ িকতিা/কর্ িিারীনদর  প্রর্শক্ষ্ণ 

আনয়াজন    

[১.৬.১] প্রর্শক্ষ্ণ 

আনয়ার্জত 

সংখ্যা ৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অর্ধকার সংক্রান্ত 

প্রনতযকটি দত্রর্ার্সক অগ্রগর্ত 

প্রর্তনবদন র্নধ িার্রত সর্নয় 

ওনয়বসাইনের তথ্য অর্ধকার 

সসবাবনক্স প্রকাশ  

[১.৭.১] দত্রর্ার্সক 

অগ্রগর্ত প্রর্তনবদন 

ওনয়বসাইনের তথ্য 

অর্ধকার সসবাবনক্স 

প্রকার্শত  

সংখ্যা  ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 


