
 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 
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মহাপস্টিচালক এি মদে স্বাক্ষস্টিত 
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উপক্রমস্টণকা (Preamble) 

 

 

                                 ,      ও                     ,       

                                                    ২০২১                    

    - 

 

 

প্রধান, কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

এবাং 

 

মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি মদে ২০২০  

সাদলি    মাদসি ২৩ তাস্টিদে এই বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টিত হল। 

 

 

এই চুস্টিদত স্বাক্ষিকািী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টেত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ এি কম িসম্পােদনি সাস্টব িক স্টচত্র 

 (Overview of the Performance of Agricultural Statistics Division) 
 

 

 
 

 

সাম্প্রস্টতক অর্িন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা  
 

 সাম্প্রস্টতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধান অর্িনসমূহ 
 

সবাদিা ধাদনি বৃস্টদ্ধি স্টবস্টভন্ন পর্ িাদয় স্টনম্ন তাপমাত্রাি ববিীতাি সম্ভাবনা, র্লাবায়ু প্রভাবদকি উপি স্টভস্টি কদি বৃস্টষ্ট স্টনভ িি ধাদনি 

ফলদনি পূব িাভাস স্টনণ িয়, র্লবায়ু স্টনয়ামদকি উপি স্টভস্টি কদি বৃস্টষ্ট স্টনভ িি ধান উৎপােদনি পূব িাভাস প্রোন এবাং স্টি র্াতসমূদহি 

স্থাস্টয়ত্ব পিীক্ষদণি র্ন্য একটি স্থাস্টয়ত্ব মদেল উদ্ভাবন কিা হদয়দছ। ধাদনি র্াদতি উপি স্টভস্টি কদি উৎপােক, সভািা এবাং উৎপােক 

কাম সভািাি অগ্রাস্টধকািস্টভস্টিক মদেল প্রস্ত্িত ও সতযতা র্াচাই কিা হদয়দছ। বক্স-সর্নস্টকনস্ পদ্ধস্টত ব্যবহাি কদি বাাংলাদেদশি 

আউশ ধান উৎপােদনি ভস্টবষ্যৎ প্রাক্কলন স্টনধ িািণ কিা হদয়দছ। স্টি ধাদনি র্াতসমুদহি সর্দনাটক সগইন সবি কিা হদয়দছ। 

বাাংলাদেদশ আমন ধাদনি উপি বৃস্টষ্টপাত এবাং সদব িাচ্চ গড় তাপমাত্রাি প্রভাব স্টনণ িয় কিা হদয়দছ। এসস্টপআই ও মাকিভ সচইন মদেল 

এবাং স্টর্আইএস পদ্ধস্টত                                                । বাাংলাদেদশি স্টবস্টভন্ন পস্টিদবদশ ধাদনি র্াদতি 

ফলদনি উপি স্টভস্টি কদি স্টর্স্টর্ই বাইপ্লট এবাং স্থাস্টর়্িত্ব স্টবদেষণ কিা হদয়দছ। স্টর্ওগ্রাস্টফক ইনফিদমশন স্টসদিম (স্টর্আইএস) 

প্রযুস্টিি মােদম  -                                                           ,        ও            ২০১১-

১৫          (০৫         ) এবাং ২০১২      ২০১৭                                     ,        ও        

                             । স্টি ধান৪৮ হদত স্টি ধান৮৬ পর্ িন্ত মাটিি গুণাগুদণি উপি স্টভস্টি কদি চাষাবাে উপদর্াগীতাি 

ম্যাপ বতস্টি কিা হদয়দছ। আেস্টশ িক বৃস্টষ্টপাদতি পস্টিমাদপি সূচক (SPI) ও মািদকাভ সচইন (GMC) মদেদলি মােদম বাাংলাদেদশ 

েিা প্রবণ এলাকা স্টচস্টিতকিণ ও মানস্টচত্র বতিী কিা হদয়দছ।  

 

োয়নাস্টমক ওদয়বসাইট বতিী এবাং ইন্টািদনট স্পীে ৩০ সেদক ৫১ এমস্টবস্টপএস এ উন্নীত কিা হদয়দছ। সকল পর্ িাদয় ই-গভদন িন্স ও 

ই-কৃস্টষ সসবা ব্যবস্থা চালুি লদক্ষয র্াতীয় পর্ িাদয়  ‘িাইস নদলর্ ব্যাাংক (আিদকস্টব)’, ‘িাইস েক্টি’ এবাং ‘আধুস্টনক ধাদনি পস্টিচর্ িা’ 

সমাবাইল অযাপস বতিী কিা হদয়দছ। স্টি’ি স্টনদয়াগ প্রস্টক্রয়া সম্পূণ িরূদপ অনলাইদনি মােদম সম্পন্ন হদে। এছাড়া স্টি ‘সনটওয়াকিস’ 

নামক স্টনর্স্ব সফসবুক গ্রুপ ও সফসবুক সপর্ বতিী কিা হদয়দছ এবাং োয়নাস্টমক স্টভউ কাদনস্টক্টস্টভটিি মােদম সকল তথ্য স্টবআিদকস্টব 

ওদয়বসাইদট প্রেস্টশ িত হদে। স্টি’ি ই-নস্টে স্টসদিদম স্টেস্টর্টাল স্বাক্ষি ব্যবহাি কিাি লদক্ষয নতুন কদি ১০০ র্ন সহ সব িদমাট ২২৩ 

র্ন সর্যষ্ঠ স্টবজ্ঞানী ও কম িকতিাগণদক স্টেস্টর্টাল স্বাক্ষি সাটি িস্টফদকট প্রোন কিা হদয়দছ। স্টি’ি ওদয়ব সপাট িাদল সিাগবালাই ও 

সপাকামাকড় সাংক্রান্ত তথ্য সম্বস্টলত সপি কণ িাি বতস্টি কিা হদয়দছ। এছাড়া উস্টদ্ভে সিাগতত্ত্ব স্টবভাদগি সহায়তায় ধাদনি সিাগবালাই 

ব্যবস্থাপনা শীষ িক প্রস্টশক্ষণটি ১ম ব্যাদচ প্রায় ২০৯৫ র্ন অনলাইদন মুিপাঠ প্লযাটফদম িি মােদম গ্রহণ কদিদছন। স্টি’ি স্টবজ্ঞানী ও 

কম িকতিাদেি উদ্ভাবনমনস্ক স্টহদসদব গদড় সতালাি অাংশ স্টহদসদব স্টনয়স্টমত ‘নাগস্টিক সসবায় উদ্ভাবন ’ এবাং  ‘সসবা সহস্টর্কিণ’ সাংক্রান্ত 

প্রস্টশক্ষণ প্রোন কিা হদয়দছ। স্টি’ি স্টপস্টেএস োটাদবর্ বতস্টি এবাং সকল স্টবজ্ঞানী ও কম িকতিাবৃদেি পৃেক আইস্টে বতস্টি কিা হদয়দছ। 

স্টিি স্টবদ্যমান ইাংদিস্টর্ সোদমইন (www.brri.gov.bd) এি পাশাপাস্টশ বাাংলা সোদমইন (বাাংলা.স্টবআিআিআই) স্টনবন্ধন কিা 

হদয়দছ।  এছাড়াও আইস্টসটি সামস্টগ্রক কম িকাদেি স্বীকৃস্টতস্বরুপ আইস্টসটি পুরুষ্কাি-২০১৬ (২০১৭ এ প্রোনকৃত) এবাং ওয়ার্ল্ি সাস্টমত 

এযাওয়াে ি ২০১৮ অর্িন কদিদছ ।  

 
 

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 
 

বাাংলাদেদশ প্রস্টতবছি ২২ লক্ষ সলাক বাড়দছ। এ বস্টধ িত র্নসাংখ্যাি র্ন্য প্রস্টতবছি ৩.৩০ লক্ষ সমস্টিক টন চাল অস্টতস্টিি উৎপােন 

কিদত হদব। অন্যস্টেদক কৃস্টষ র্স্টমি পস্টিমাণ, র্স্টমি উব িিতা, ভূগভিস্থ পাস্টনসহ প্রাকৃস্টতক সম্পে এবাং কৃস্টষ শ্রস্টমক ক্রমান্বদয় হ্রাস 

পাদে। এ অবস্থায় কম র্স্টমদত অস্টধক উৎপােনশীলতা অর্িন গদবষণাি সক্ষদত্র এক স্টবিাট চযাদলঞ্জ। এছাড়া পস্টিবস্টতিত র্লবায়ুি 

প্রভাদব েিা, লবণািতা, র্লাবদ্ধতা, র্লমগ্নতা, ঠাো, তাপ, সপাকামাকড় ও সিাগবালাই বৃস্টদ্ধি কািদণ ভস্টবষ্যদত সেদশ োদ্য 

উৎপােন কদম র্াওয়াি আশাংকা সেো স্টেদয়দছ। এ সপ্রস্টক্ষদত স্টি’ি কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাদগি গদবষণা কার্ িক্রমদক 

শস্টিশালীকিদণি স্টনস্টমদি নতুন, যুদগাপদর্াগী ও কার্ িকি র্লবায়ু পস্টিবতিদনি মদেল বতিী কিা, পস্টিবস্টতিত ভূস্টম ব্যবস্থাপনা ও 

চাষাবাদেি ফলশ্রুস্টতদত সময় উপদর্াগী সমৌসুম-স্টভস্টিক ধান উৎপােদনি পূব িাভাদসি র্ন্য মদেল বতিী কিা, সীস্টমত চাষাবাদেি 

র্স্টমি সদব িািম ব্যবহাি স্টনস্টিত এবাং অকৃস্টষ র্স্টম কৃস্টষ োদত আনাি লদক্ষয স্টিদমাট সসস্টন্সাং ও স্টর্আইএস পদ্ধস্টতি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধ 

কিা। স্টি’ি উদ্ভাস্টবত র্াত ও প্রযুস্টিসমূহ কৃষকসহ সব িস্তদিি মানুদষি কাদছ সহর্লভযভাদব সপৌছাদনাি উদেদশ্য ও বতিমান 

সিকাদিি স্টেস্টর্টাল বাাংলাদেশ গড়াি লদক্ষয আইস্টসটি োদত উন্নয়ন সাধন একান্ত অপস্টিহার্ ি।    

http://www.brri.gov.bd/
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 ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা 
 

চাদল স্বয়াংসম্পূণ িতা অর্িনদক সটকসই রূপ প্রোদনি লদক্ষয পস্টিবস্টতিত র্লবায়ুি প্রভাব সমাকাদবলা কদি উচ্চ ফলনশীল, প্রস্টতকূলতা 

সস্টহষ্ণু, স্বল্প সময়াস্টে ও স্বল্প উপকিণ স্টনভ িি র্াত এবাং চাষাবাে প্রযুস্টিি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন এি র্ন্য গদবষণা োদত সঠিক এবাং 

সমদয়াপদর্াগী পস্টিসাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত ব্যবহাি স্টনস্টিত কদি ধাদনি উৎপােনশীলতা বাড়াদনাি কার্ িক্রম ভস্টবষ্যৎ (স্বল্প, মে ও েীর্ ি 

সময়াস্টে) পস্টিকল্পনায় অন্তভূ িি কিা । স্টর্আইএস প্রযুস্টিি সাদে স্টিদমাট সসস্টন্সাং প্রযুস্টি সাংদর্ার্ন কদি         ও     ও   

     ক্ষ  ও            । কৃষক পর্ িাদয় ধান চাষ সম্পস্টকিত প্রযুস্টি সমূহ সম্প্রসািদন ক্রপ স্টসমুদলশন মদেদলি প্রস্তুস্টত ও ব্যবহাি। 

স্টিদত ধান গদবষণায় বাদয়াইনফিদমটিকস এি ব্যবহাি।                                           ও           

                 ।          (GM)      ও           ও                                         । 

বাাংলাদেদশি কৃস্টষ এবাং র্লবায়ুদত এলস্টনদনা ও লাস্টনদনা এি প্রভাব স্টনন িয়। 

 

ই-কৃস্টষ সসবাসমূহ প্রোদনি র্ন্য আদিা অস্টধক সাংখ্যক অনলাইন ও অফলাইনস্টভস্টিক সমাবাইল ও ওদয়ব অযাপস  বতস্টি ও স্টেস্টর্টাল 

সসবা বাড়াদনাি মােদম ই-গভদন িন্স প্রস্টতষ্ঠাি উদদ্যাগ গ্রহণ কিাি পস্টিকল্পনা কিা হদয়দছ। স্টভস্টপএন স্টসদিম, স্টভস্টপএন টাদনল, 

এনস্টক্রদেে সর্াগাদর্াগ স্টসদিম সেদভালপ কিাসহ স্টিি সাইবাি স্টনিাপিা স্টসদিম সর্ািোি কিা হদব। স্টি আলাপন সমাবাইল অযাপস 

এবাং গাড়ী স্টিকুইস্টর্শন খুদে বাতিা সফটওয়যাি সেদভালপ কিা হদব। এছাড়া স্টি’ি স্টবজ্ঞানী ও কম িকতিাবৃেদক উদ্ভাবনমনস্ক কদি 

সতালাি লদক্ষয নাগস্টিক সসবায় উদ্ভাবন ও সসবা সহস্টর্কিণ শীষ িক প্রস্টশক্ষণ এবাং স্টেস্টর্টাল সসবা ত্বিাস্টন্বত কিাি লদক্ষয ই-নস্টে 

ব্যবস্থাপনা ও প্রস্টশক্ষণ কার্ িক্রমসমূহ ই-লাস্টন িাং স্টসদিম এি আওতায় আনাি উদদ্যাগ গ্রহণ কিা হদয়দছ। কৃস্টত্রম বুস্টদ্ধমিাসহ উচ্চ 

প্রযুস্টি (Hi-tech) প্রবতিদনি মােদম স্টি’সত ভস্টবষ্যদতি সামস্টগ্রক গদবষণা কার্ িক্রদম শস্টিশালীকিদণি পস্টিকল্পনা িদয়দছ। 

 
 

২০২০-২১ অে িবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অর্িনসমূহ  

 

(১) স্টি উদ্ভাস্টবত আউশ, আমন এবাং সবাদিা র্াদতি ধাদনি স্থাস্টয়ত্ব, অস্টভদর্ার্যতা ও             স্টনণ িয়  

(২)                      ,        ও                                          ।  

(৩)                     ও                              আউশ মওসুদমি র্ন্য ক্রপ স্টসমুদলশন (স্টেদসট) মদেদলি 

     সভস্টলদেশন, কযাস্টলদিশন প্রস্তুস্টত ও ব্যবহাি। 

(৪) ধান ও ধান সম্পস্টকিত োটাদবর্ িক্ষণাদবক্ষণ ও হালনাগােকিণ  

(৫) ধান গদবষণায় বাদয়াইনফিদমটিক্স এি সক্ষত্র সবিকিন  

(৬) স্টি সেি েপ্তদিি কম িচাস্টিদেি সবতন-ভাতাস্টে সফটওয়যাি সেদভালপকিণ 

(৭) স্টি’ি শ্রস্টমকদেি হাস্টর্িা ও মজুস্টি ব্যবস্থাপনা স্টনয়স্টমত হালনাগােকিণ  

(৮) স্টি উদ্ভাস্টবত নতুন ধাদনি র্াদতি উপদর্াস্টগতা, র্লবায়ূ স্টনয়ামক সাংক্রান্ত,                     ও             

            ম্যাপ বতস্টিকিণ  

(৯) ল্যান সনটওয়াকি ব্যবস্থাপনা ও ইন্টািদনট স্পীে ৫১ এমস্টবস্টপএস সেদক ৭১ এমস্টবস্টপএস এ উন্নীতকিণ  

(১০) ম্যাদনর্দমন্ট ইনফিদমশন স্টসদিম ( এমএইএস) এি নয়টি মস্টেউল পস্টিচালনা ও ব্যবস্থাপনা  

(১১) আিদকস্টব , িাইস েক্টি এবাং আধুস্টনক ধাদনি পস্টিচর্ িা সমাবাইল অযাপস স্টনয়স্টমত হালনাগােকিণ ও কার্য্িপস্টিস্টধ সম্প্রসািণ  

      এবাং কৃস্টষ কল সসন্টাি এি মােদম সমাবাইল সসবা প্রোন  

(১২) স্টবআিদকস্টব ওদয়বসাইট স্টনয়স্টমত হালনাগােকিণ ও নতুন উদ্ভাস্টবত র্াতসহ সকল প্রযুস্টিসমুদহি অঞ্চল ও সমৌসুমস্টভস্টিক  

       ফযাক্ট শীট বতস্টি  

(১৩) সকল আঞ্চস্টলক কার্ িালয়সমূদহ ল্যান ও ইন্টািদনট সাংদর্াগ প্রোনসহ এি িক্ষণাদবক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা  

(১৪) গাড়ী স্টিকুইস্টর্শন সাংক্রান্ত তথ্য ক্ষুদে বাতিা’ি মােদম সপ্রিণ  

(১৫) ‘স্টি আলাপন’ সটস্টলদফান স্টেদিক্টস্টি  

(১৬) নাগস্টিক সসবায় উদ্ভাবন, সসবা সহস্টর্কিণ প্রস্টশক্ষণ এবাং ই-নস্টে ও ই-লাস্টন িাং শীষ িক প্রস্টশক্ষণ আদয়ার্ন ইতযাস্টে  

(১৭) র্াতীয় ও আন্তর্িাস্টতক প্রেশ িণী, ি যালী, সসস্টমনাি, কম িশালা প্রভৃস্টতদত অাংশগ্রহণ কিা।  
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      ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অস্টভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং 

কার্ িাবস্টল (Functions): 

 

 
১. ১ রূপকল্প: 

        সটকসই ও আেশ ি পস্টিসাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত এবাং ই-কৃস্টষ সসবা প্রযুস্টি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন ।  

 
১.২ অস্টভলক্ষয:  

    সমদয়াপদর্াগী পস্টিসাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত ব্যবহাি স্টনস্টিত কদি ধান গদবষণা ও তথ্য প্রযুস্টিস্টভস্টিক উদ্ভাবদনি  

    মােদম সটকসই োদ্য স্টনিাপিা অর্িদন সহায়তাকিণ ।  

 
১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ: 

 

১.৩.১  কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাদগি সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

              ১. ধাদনি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ । 

              ২. কম ি ব্যবস্থাপনায় সপশাোস্টিদত্ত্বি উন্নয়ন । 
    

১.৩.২ আবস্টশ্যক  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

   ১.               ,          ও          স্টনস্টিতকিণ 

   ২. কম িসম্পােদন গস্টতশীলতা আনয়ন ও সসবাি মান বৃস্টদ্ধ 

   ৩. আস্টে িক ও     ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন 

 

১.৪ কার্ িাবস্টল: 

   ১. ধান উৎপােন ও সটকসই োদ্য স্টনিাপিাি র্ন্য গদবষণাি সক্ষদত্র পস্টিসাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টতি ব্যবহাি 

       স্টনস্টিতকিণ ও স্টবস্টভন্ন পস্টিসাংখ্যাস্টনক মদেল/ প্রযুস্টি উদ্ভাবন এবাং স্টর্আইএস ও স্টিদমাট সসস্টন্সাং  

       প্রযুস্টিি ব্যবহাি । 

   ২. অত্র ইনস্টিটিউদটি স্টবজ্ঞানীদেি চাস্টহো অনুসাদি পিীক্ষদনি নকশা প্রণয়ন, নমুনায়ন পদ্ধস্টত প্রণয়ন, ম্যাপ 

       বতস্টি ও উদ্ভাবনী উদদ্যাদগি মােদম উন্নত সসবা প্রোন কিা । 

   ৩. ধান উৎপােদনি সভৌগস্টলক ও র্লবায়ু স্টবষয়ক োটাদবর্ বতিী এবাং স্টর্ওিযাটিসটিকযাল স্টবদেষদণি মােদম  

          ম্যাপ প্রস্তুত কিা ।   

   ৪. উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিসমূদহি প্রচাি ও প্রসাদি আইস্টসটিি ব্যবহাি স্টনস্টিতকিণ ।   

   ৫. গদবষকদেি প্রদয়ার্ন অনুসাদি পস্টিসাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত, স্টর্আইএস পদ্ধস্টত ও আইস্টসটি স্টবষয়ক  

       উন্নত প্রস্টশক্ষদণি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা ।
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সসকশন ২ 

                         /     (Outcome/Impact) 

 

          /     

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

    

         

২০২০-২১ 

                                 

                        

      /     / 

               

       

(Source of 

Data) 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

                             
ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/ 

প্রযুস্টি 
সাংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান, কৃস্টষ অে িনীস্টত, 

প্লান্ট স্টিস্টোং, প্লান্ট স্টফস্টর্ওলস্টর্ 

এবাং স্টি আঃ কার্ িালয়সমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

র্ান িাল ও অন্যান্য 

প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন 

        ও                           উদ্ভাস্টবত ম্যাপ সাংখ্যা ৮ ৯ ১০ ১০ ১১ স্টবআিআিআই                

               
       নকশা প্রনয়ণ ও তথ্য 

স্টবদেষণ 
সাংখ্যা ৩ ৬ ৮ ৯ ১০ স্টবআিআিআই            

             প্রযুস্টিসমুদহি প্রচাি সমলায় অাংশগ্রহন সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ স্টবআিআিআই 
               

    

ধান চাদষি প্রদয়ার্নীয় জ্ঞান ও প্রযুস্টি সেদশি 

প্রস্টতটি কৃষক, সম্প্রসািণকমী ও অন্যান্য 

ব্যবহািকািীদেি স্টনকট সপৌদছ স্টেদব 

স্টবআিদক                   
সাংখ্যা 

(হার্াি) 
২৫ ২৮ ২৬ ৩০ ৩২ স্টবআিআিআই , স্টেএই, এআইএস স্টবআিদকস্টব ওদয়বসাইট 

স্টি’ি ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধি ফদল গদবষণাি 

গস্টত বৃস্টদ্ধ পাদব 

  ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ    

  (         ) 
সাংখ্যা ৪০ ৫১ ২০ ২০ ২২ 

স্টবআিআিআই, স্টবটিস্টসএল 
স্টবটিস্টসএল 

স্টিদত ইন্টািদনট ব্যবহািকািীি সাংখ্যা বৃস্টদ্ধি 

ফদল সকদলি কাদছ ইন্টািদনট সপৌদছ র্াদব 

  ইন্টািদনট ব্যবহািকািীি সাংখ্যা  

  বৃস্টদ্ধকিণ 
সাংখ্যা ২০ ২৫ ২০ ২০ ২২ স্টবআিআিআই, স্টবটিস্টসএল 

িাওটাি 

ধান চাদষি প্রদয়ার্নীয় জ্ঞান ও প্রযুস্টি সেদশি 

প্রস্টতটি কৃষক, সম্প্রসািণকমী ও অন্যান্য 

ব্যবহািকািীদেি স্টনকট সপৌদছ স্টেদব 

িাইস নদলর্ ব্যাাংক (আিদকস্টব) 

সমাবাইল অযাপস  পস্টিচালনা ও 

হালনাগােকিণ 

সাংখ্যা 

(োউনদলাে) 
৫০০  ৫৫০ ৬০০ ৬৫০ ৭০০ 

স্টবআিআিআই, স্টবস্টসস্টস 
গুগল সপ্ল সষ্টাি 

স্টিি ওদয়ব সমইল ব্যবহািকািীি স্টবস্টভন্ন 

সমস্যাি সমাধান ও িক্ষনাদবক্ষন বৃস্টদ্ধ পাদব 

 স্টিি ওদয়ব সমইল পস্টিচালনা ও 

িক্ষনাদবক্ষন 
সাংখ্যা ১১০ ১২০ ১০০ ১২০ ১৩০ 

স্টবআিআিআই, স্টবস্টসস্টস 
ওদয়ব সমইল সাভিাি 

স্টি’ি উদ্ভাস্টবত র্াত ও প্রযুস্টিসমূহ কৃষকসহ 

সব িস্তদিি মানুদষি কাদছ সহর্লভযভাদব 

সপৌছাদনা 

      ও                 

   বতস্টি,  পস্টিচালনা ও 

হালনাগােকিণ 

সাংখ্যা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ২০ স্টবআিআিআই       ও      

                     
কম িকতিাদেি মাঠপর্ িাদয়        

কার্ িক্রম পস্টিেশ িন 
সাংখ্যা ৫০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ স্টবআিআিআই 

    এি সম্ভাব্যসূচী ও 

মাঠ পস্টিেশ িন এি 

সিস্টর্ষ্টািভূি তাস্টলকা 

গদবষণায় সপশাোস্টিদত্ত্বি উন্নয়ন প্রস্টশস্টক্ষত র্নবল 
সাংখ্যা 

(  ) 
১৫ ৩০ ৬০ ৬০ ৬০ স্টবআিআিআই সাংস্টেষ্ট নস্টে 

 



8 

 

 
 

 

সসকশন ৩  

            , কার্ িক্রম, গণনা পদ্ধস্টত, কম িসম্পােন     এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

        

     
(Strategic     

Objectives) 

 

        

           
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

 

কম িসম্পােন     
(Performance 

Indicators) 

      

     

(Calculation 
method) 

    

(Unit) 

কম িসম্পােন 

          

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

    

      

      /         ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

      

(Projection) 

২০১৮

-১৯ 

২০১৯     

-২০ * 

                    
     

    

           

     
২০২১

-২২ 

২০২২

-২৩ 
১০০%  ৯০%  ৮০%  ৭০%  ৬০%  

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ’ি সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] ধাদনি 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীল

তা বৃস্টদ্ধ 

৬৫ 

[১.১] গদবষণাি সক্ষদত্র 

আধুস্টনক পস্টিসাংখ্যাস্টনক 

পদ্ধস্টতি ব্যবহাি ও 

স্টবস্টভন্ন পস্টিসাংখ্যাস্টনক 

মদেল/ প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

[১.১.১] ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/ 

           প্রযুস্টি 
     সাংখ্যা ১২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[১.২] গদবষণাি সক্ষদত্র  

স্টর্আইএস ও স্টিদমাট 

সসস্টন্সাং প্রযুস্টিি ব্যবহাি  

[১.২.১] উদ্ভাস্টবত ম্যাপ      সাংখ্যা ৮ ৮ ৯ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১০ 

[১.৩] সহায়ক সসবা 

[১.৩.১] নকশা প্রনয়ণ ও তথ্য স্টবদেষণ      সাংখ্যা ৩ ৫ ৮ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০ 

[১.৩.২] স্টর্আইএস ম্যাপ      সাংখ্যা ৩ ৫ ৮ ১০ ৯ ৭ ৫ ৩ ১০ ১০ 

[১.৩.৩] উপদর্াগী ববজ্ঞাস্টনক তথ্য/ প্রকাশনা      সাংখ্যা ৪  ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[১.৩.৪] সমলায় অাংশগ্রহন      সাংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

[১.৪] উদ্ভাস্টবত 

প্রযুস্টিসমূদহি প্রচাি ও 

প্রসাদি আইস্টসটিি 

ব্যবহাি স্টনস্টিতকিণ 

[১.৪.১] স্টবআিদকস্টব সুস্টবধাভুস্টগি সাংখ্যা      হার্াি ৫ ২৫ ২৮ ২৬ ২৪ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩২ 

  [১.৪.২] ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ (এমস্টবস্টপএস)      সাংখ্যা ৫ ১০ ১১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২২ 

[১.৪.৩] ইন্টািদনট ব্যবহািকািীি সাংখ্যা বৃস্টদ্ধকিণ      সাংখ্যা ৪ ২০ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২২ 

[১.৪.৪] ‘িাইস নদলর্ ব্যাাংক (আিদকস্টব) 

সমাবাইল অযাপস  পস্টিচালনা ও হালনাগােকিণ 
     

 (োউনদলাে) 

সাংখ্যা 
৪ ৫০০  ৫৫০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৬৫০ ৭০০ 

[১.৪.৫] স্টিি ওদয়ব সমইল পস্টিচালনা ও  

           িক্ষনাদবক্ষন 
     সাংখ্যা ৪   ১১০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০ 

[১.৪.৬] স্টি সনটওয়াকিস নামক সফসবুক গ্রুপ 

বতস্টি,  পস্টিচালনা ও হালনাগােকিণ 
     সাংখ্যা ৪ ১৫ ১৫ ১৫ ১৩ ১০ ০৮ ০৬ ১৫ ২০ 

[১.৪.৭] স্টভস্টেও কনফাদিস্টন্সাং পস্টিচালনা      সাংখ্যা ৪ - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

[২] কম ি 

ব্যবস্থাপনায় 

সপশাোস্টিদত্ত্বি 

উন্নয়ন 

১০ 

[২.১]         

কার্ িক্রম পস্টিবীক্ষণ 

[২.১.১] কম িকতিাদেি মাঠপর্ িাদয়        

          কার্ িক্রম পস্টিেশ িন 
     সাংখ্যা ৫ ৫০ ৬০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬০ 

[২.২] মানব সম্পে 

ব্যবস্থাপনা 
[২.১.২] প্রস্টশস্টক্ষত র্নবল      

সাংখ্যা 

(  ) 
৫ ১৫ ৩০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬০ 

  *  ২০১৯-২০                  
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কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাদগি আবস্টশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (সমাট মান-২৫) 

 

 লাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােনসুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রাি মান ২০২০-২১ 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অস্টত উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলস্টত মান 

(Fair) 

চলস্টত মাদনি 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তস্টিক 

কম িকাদে স্বেতা 

বৃস্টদ্ধ ও র্বাবস্টেস্টহ 

স্টনস্টিতকিণ 

১১ 

[১.১]                     (    )         

[১.১.১] এস্টপএ’ি সকল বত্রমাস্টসক         

          ও                
     ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এস্টপএ টিদমি মাস্টসক সভা অনুস্টষ্ঠত সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২]       /                           

                     
[১.২.১] মতস্টবস্টনময় সভা অনুস্টষ্ঠত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩]                            

                 /                   
[১.৩.১]অবস্টহতকিণ সভা আদয়াস্টর্ত      ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪]                                      

                 
[১.৪.১]অবস্টহতকিণ সভা আদয়াস্টর্ত        ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

[১.৫]                                  

                                       
[১.৫.১]                             ২ ৪ ৩    

[২] কম িসম্পােদন 

গস্টতশীলতা আনয়ন 

ও সসবাি মান বৃস্টদ্ধ 

৮ 

[২.১] ই-নস্টে বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নস্টেদত সনাট স্টনষ্পস্টিকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ বাস্তবায়ন 
[২.২.১] নূনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদদ্যাগ  

           চালুকৃত 
সাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম িচািীদেি প্রস্টশক্ষণ প্রোন 

[২.৩.১]                                  র্নর্ন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০      ও                           

                            
র্নর্ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এস্টপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন 

[২.৪.১] নুযনতম একটি আওতাধীন েপ্তি/ একর্ন 

          কম িচািীদক এস্টপএ বাস্তবায়দনি র্ন্য প্রদনােনা 

          প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আস্টে িক ও 

সম্পে ব্যবস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১] বাস্টষ িক ক্রয় পস্টিকল্পনা বাস্তবায়ন [৩.১.১] ক্রয় পস্টিকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পাস্টেত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বাস্টষ িক উন্নয়ন কম িসূস্টচ (এস্টেস্টপ)/বাদর্ট 

        বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাস্টষ িক উন্নয়ন কম িসূস্টচ (এস্টেস্টপ) /বাদর্ট 

           বাস্তবাস্টয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩]                               [৩.৩.১]                   % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                 ও             

                                

[৩.৪.১]                 ও              

                                   
      ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আস্টম, প্রধান, কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ,          বাাংলাদেশ সিকাদিি বাাংলাদেশ 

ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি মহাপস্টিচালক, এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টছ সর্, এই 

চুস্টিদত বস্টণ িত ফলাফল অর্িদন সদচষ্ট োকব।  

 

 

 

আস্টম, মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, প্রধান, কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান 

স্টবভাগ, এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টছ সর্, এই চুস্টিদত বস্টণ িত ফলাফল অর্িদন প্রদয়ার্নীয় 

সহদর্াস্টগতা প্রোন কিব।  

 

 

 

    স্বাক্ষস্টিত :  
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সাংদর্ার্নী-১ 
 

শব্দসাংদক্ষপ 
 

ক্রস্টমক নম্বি শব্দসাংদক্ষপ স্টববিণ 

১ এআিস্টে এযাোপটিভ স্টিসাচ ি স্টেস্টভশন 

২                                  

৩ স্টবআিআিআই (স্টি) বাাংলাদেশ িাইস স্টিসাচ ি ইনস্টিটিউট 

৪ স্টবএস্টেস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচাি সেদভলপদমন্ট কদপ িাদিশন 

৫ স্টবএআিস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচািাল স্টিসাচ ি কাউস্টন্সল 

৬ স্টবআিদকস্টব বাংলাদেশ িাইস নদলর্ ব্যাাংক 

৭                                   

৮                                        

৯                                

১০                                                 

১১ স্টসইস্টর্আইএস    সসন্ট্রাল ফি ইনভািনদমন্টাল এে   ও                      

১২ স্টেএই স্টেপাট িদমন্ট  অব এস্টগ্রকালচািাল এক্সদটনশন 

১৩ েস্টিউএমএম ওয়াকিশপ সমস্টশনাস্টি এে সমদন্টদনন্স 

১৪                         ও              

১৫                           

১৬ এফএমস্টপএইচটি ফাম ি সমস্টশনাস্টি এে সপাষ্টহািদভি সটকদনাদলাস্টর্ 

১৭ স্টর্স্টকউএন সগ্রইন সকায়াস্টলটি এে স্টনউস্টিশন 

১৮ স্টর্আিএস সর্দনটিক স্টিদসাদস িস এে স্টসে 

১৯          ও                     

২০                                         

২১ আইেস্টিউএম ইস্টিদগশন এে ওয়াটাি ম্যাদনর্দমন্ট 

২২ আইএস্টপস্টপ ইস্টন্টদগ্রদটে এস্টগ্রকালচািাল প্রোস্টক্টস্টভটি প্রদর্ক্ট 

২৩                                         

২৪                      

২৫ স্পািদসা                                        
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সাংদর্ার্নী-২ 
 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকািী কার্ িালয়সমুহ এবাং পস্টিমাপ পদ্ধস্টত-এি স্টববিণ 
 

 

ক্রস্টমক 

নম্বি 
        কম িসম্পােন সূচক কার্ িক্রদমি স্টববিণ 

বাস্তবায়নকািী 

অনুস্টবভাগ, 

অস্টধশাো, শাো 

    প্রমাণক প্রমাণদকি উপািসূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ 

[১.১] গদবষণাি সক্ষদত্র 

আধুস্টনক পস্টিসাংখ্যাস্টনক 

পদ্ধস্টতি ব্যবহাি ও স্টবস্টভন্ন 

পস্টিসাংখ্যাস্টনক মদেল/ 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

[১.১.১] ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/ প্রযুস্টি 

স্টি’ি র্াত সমূদহি স্থায়ীত্ব মদেল, স্টি’ি কর্তিক উদ্ভাস্টবত আমন এবাং 

সবাদিা র্াদতি ধাদনি             স্টনণ িয়, বাাংলাদেদশ ধান 

উৎপােন বৃস্টদ্ধি লদক্ষয অঞ্চল-স্টভস্টিক স্টি ধাদনি র্াত সনািকিন, 

সগ্রাে মদেল ব্যবহাি কদি অঞ্চলস্টভস্টিক ধান উৎপােদনি ভস্টবষ্যৎ 

প্রাক্কলন স্টনধ িািণ 

কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান, কৃস্টষ 

অে িনীস্টত, প্লান্ট স্টিস্টোং, 

প্লান্ট স্টফস্টর্ওলস্টর্ এবাং 

স্টি আঃ কার্ িালয়সমূহ 

প্রকাশনাি প্রেম পৃষ্ঠা 
স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, র্ান িাল ও 

অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন 

২ 
[১.২] গদবষণাি সক্ষদত্র 

স্টর্আইএস ও স্টিদমাট 

সসস্টন্সাং প্রযুস্টিি ব্যবহাি  

[১.২.১] উদ্ভাস্টবত ম্যাপ 

ধান উৎপােদনি সভৌগস্টলক ও র্লবায়ু স্টবষয়ক োটাদবর্ বতিী এবাং 

স্টর্ওিযাটিসটিকযাল স্টবদেষদণি মােদম ম্যাপ প্রস্তুত কিা 

স্টর্আইএস ইউস্টনট, কৃস্টষ 

পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ 
ম্যাপ এি কস্টপ 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, র্ান িাল ও 

অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন 

৩ [১.৩] সহায়ক সসবা 

[১.৩.১] নকশা প্রনয়ণ ও তথ্য স্টবদেষণ 
অত্র ইনস্টিটিউদটি গদবষকদেি চাস্টহো অনুসাদি পস্টিক্ষদনি নকশা 

প্রণয়ন ও তথ্য স্টবদেষদণ সহায়তা কিা 
কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ সিস্টর্ষ্টািভূি তাস্টলকা সসবাগ্রহীতাদেি মতামত 

পস্টিবীক্ষণ সিস্টর্ষ্টাি 
[১.৩.২] স্টর্আইএস ম্যাপ অত্র ইনস্টিটিউদটি গদবষকদেি চাস্টহো অনুসাদি ম্যাপ বতস্টি কিা  স্টর্আইএস ইউস্টনট সিস্টর্ষ্টািভূি তাস্টলকা 

[১.৩.৩] উপদর্াগী ববজ্ঞাস্টনক তথ্য/ প্রকাশনা উপদর্াগী ববজ্ঞাস্টনক তথ্য/ প্রকাশনা  কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ প্রকাশনাি প্রেম পৃষ্ঠা 
স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, র্ান িাল ও 

অন্যান্য প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন 

[১.৩.৪] সমলায় অাংশগ্রহন ধান সম্পিস্টকত তথ্য প্রচাদিি র্ন্য স্টবস্টভন্ন সমলায় অাংশগ্রহন কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ অাংশগ্রহন    /    সমলায় অাংশগ্রহন এি পত্র/আমন্ত্রন 

৪ 

[১.৪] উদ্ভাস্টবত 

প্রযুস্টিসমূদহি প্রচাি ও 

প্রসাদি আইস্টসটিি ব্যবহাি 

স্টনস্টিতকিণ 

 [১.৪.১] স্টবআিদকস্টব’ি সুস্টবধাদভাগী ব্যস্টি স্টবআিদকস্টব   সুস্টবধাদভাগী ব্যস্টিি সাংখ্যা স্টনধ িািন 

আইস্টসটি সসল, কৃস্টষ 

পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ 

সাংস্টেষ্ট স্ক্রীনসট স্টবআিদকস্টব ওদয়বসাইট 

  [১.৪.২] ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ (এমস্টবস্টপএস) স্টি’ি ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধ স্টচঠি স্টবটিস্টসএল 

[১.৪.৩] ইন্টািদনট ব্যবহািকািীি সাংখ্যা বৃস্টদ্ধকিণ স্টিদত ইন্টািদনট ব্যবহািকািীি সাংখ্যা বৃস্টদ্ধ সিস্টর্ষ্টািভূি তাস্টলকা সাংস্টেষ্ট সিস্টর্ষ্টাি 

[১.৪.৪] ‘িাইস নদলর্ ব্যাাংক’ (আিদকস্টব) সমবাইল 

অযাপস  পস্টিচালনা ও হালনাগােকিণ 

‘িাইস নদলর্ ব্যাাংক’ (আিদকস্টব) সমবাইল অযাপস  এি োউনদলাে 

সাংখ্যা 
সাংস্টেষ্ট স্ক্রীনসট গুগল সপ্ল সষ্টাি 

[১.৪.৫]     ও         পস্টিচালনা ও িক্ষনাদবক্ষন     ও         ব্যবহািকািীি স্টবস্টভন্ন সমস্যাি সমাধান সিস্টর্ষ্টািভূি তাস্টলকা সাংস্টেষ্ট সিস্টর্ষ্টাি 

[১.৪.৬] ‘স্টি সনটওয়াকস ি’ নামক সফসবুক গ্রুপ বতস্টি, 

পস্টিচালনা ও হালনাগােকিণ 
সফসবুক গ্রুপ ‘স্টি সনটওয়াকিস’ এি সেস্য সাংখ্যা বৃস্টদ্ধ সাংস্টেষ্ট স্ক্রীনসট       ও      

[১.৪.৭] স্টভস্টেও কনফাদিস্টন্সাং পস্টিচালনা স্টভস্টেও কনফাদিস্টন্সাং এি আদয়ার্ন    /    সাংস্টেষ্ট নস্টে 

৫ 
[২.১]         কার্ িক্রম 

পস্টিবীক্ষণ 

[২.১.১] কম িকতিাদেি মাঠপর্ িাদয়         কার্ িক্রম 

পস্টিেশ িন 

কম িকতিা/গদবষকদেি মাঠপর্ িাদয়        কার্ িক্রম পস্টিেশ িন    

ব্যবস্থা গ্রহণ । 
কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ 

    এি সম্ভাব্যসূচী 

ও সিস্টর্ষ্টািভূি 

তাস্টলকা 

সাংস্টেষ্ট নস্টে ও সিস্টর্ষ্টাি 

৬ 
[২.২] মানব সম্পে 

ব্যবস্থাপনা 
[২.১.২] প্রস্টশস্টক্ষত র্নবল 

কম িকতিা/গদবষক/কম িচাস্টিদেি প্রদয়ার্ন অনুসাদি প্রস্টশক্ষদণি ব্যবস্থা 

গ্রহণ । 
কৃস্টষ পস্টিসাংখ্যান স্টবভাগ 

প্রস্টশক্ষদণ উপস্টস্থস্টতি 

তাস্টলকা 
সাংস্টেষ্ট নস্টে 
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সাংদর্ার্নী -৩ 
 

কম িসম্পােন লক্ষমাত্রা অর্িদনি সক্ষদত্র মাঠ পর্ িাদয়ি অন্যান্য কার্ িালদয়ি স্টনকট সুস্টনস্টে িষ্ট চাস্টহো 

 

প্রস্টতষ্ঠাদনি নাম              কম িসম্পােন সূচক উি প্রস্টতষ্ঠাদনি স্টনকট  

চাস্টহো/প্রতযাশা 

চাস্টহো/প্রতযাশাি 

সর্ৌস্টিকতা 

প্রতযাশা পূিণ না হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

     [১.১] গদবষণাি সক্ষদত্র আধুস্টনক 

       পস্টিসাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টতি  

       ব্যবহাি ও স্টবস্টভন্ন  

       পস্টিসাংখ্যাস্টনক মদেল/  

        প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

[১.১.১] ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত 

          মদেল/প্রযুস্টি 

        ব্যবহাি এি র্ন্য তথ্য              অপস্টিহার্ ি              হদব 

স্টি আঃ 

কার্ িালয়সমূহ 
                        অপস্টিহার্ ি              হদব 

               ব্যবহাি এি র্ন্য তথ্য              অপস্টিহার্ ি              হদব 

       
[১.২] গদবষণাি সক্ষদত্র  

       স্টর্আইএস ও স্টিদমাট  

       সসস্টন্সাং প্রযুস্টিি ব্যবহাি  

[১.২.১] উদ্ভাস্টবত ম্যাপ 

ম্যাপ উদ্ভাবন এি র্ন্য তথ্য 
ম্যাপ উদ্ভাবন এি র্ন্য 

অপস্টিহার্ ি 
ম্যাপ উদ্ভাবন            

    ,         , 

     
               

ম্যাপ উদ্ভাবন এি র্ন্য 

অপস্টিহার্ ি 
ম্যাপ উদ্ভাবন            

        

[১.৪] উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিসমূদহি  

       প্রচাি ও প্রসাদি আইস্টসটিি 

       ব্যবহাি স্টনস্টিতকিণ 

[১.৪.২] ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ  

         (এমস্টবস্টপএস) 

 

ইন্টািদনট              

          

             

           

             

               হদব 

           ,    

[২.১]         কার্ িক্রম  

        পস্টিবীক্ষণ 

[২.১.১] কম িকতিাদেি মাঠপর্ িাদয়  

                 কার্ িক্রম পস্টিেশ িন 

       কার্ িক্রম পস্টিেশ িন        

           

       কার্ িক্রম পস্টিেশ িন  

      অপস্টিহার্ ি 

       কার্ িক্রম পস্টিেশ িন 

ক্ষস্টতগ্রস্থ হদব 

[২.২] মানব সম্পে ব্যবস্থাপনা [২.১.২] প্রস্টশস্টক্ষত র্নবল                        
                   

অপস্টিহার্ ি 

                   

           

 


