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উপক্রমস্টণকা (Preamble) 

 

         
বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এর প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষতা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবস্টেস্টহতা সজারোর করা, 

সুশািন িাংহতকরণ এবাং িম্পদের র্থার্থ ব্যবহার স্টনস্টিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবােদনর লদক্ষয- 

 
বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চস্টলক কার্ িালে, স্টিরাজগঞ্জ এর প্রধান 

 
এবাং 

 
বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট, মহাপস্টরচালক এর মদে ২০২০ িাদলর  

জুন  মাদির ২৩ তাস্টরদে এই বাস্টষ িক কম িিম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টরত হল। 

 

 
এই চুস্টিদত স্বাক্ষরকারী উিেপক্ষ স্টনম্নস্টলস্টেত স্টবষেিমূদহ িম্মত হদলনঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্টি আঞ্চস্টলক কার্ িালে, স্টিরাজগঞ্জ এর কম িিম্পােদনর িাস্টব িক স্টচত্র 

 (Overview Performance of Entomology Division) 
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িাম্প্রস্টতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনা  

 

 িাম্প্রস্টতক বছরিমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনিমূহ:  

 
  -             ,        ; বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউদটর িদ্য অধীগ্রহণকৃত একটি নতুন 

আঞ্চস্টলক কার্ িালে। এটি   ’                                                              

                         স্টনম িাণাধীন।                   ৪   ২৫                      

               ।                                                      ।          

                                                   :                                  

                                । ধান বাাংলাদেদশর প্রধান োদ্য শস্য হওোে সটকিই োদ্য স্টনরাপত্তা 

স্টনস্টিতকরদণর জন্য আওতাধীন চারটি সজলার                         উচ্চ 

ফলনশীল ও সরাগ-সপাকামাকড় প্রস্টতদরাধী ধাদনর জাত চাষাবাদের কার্ িকরী পস্টরদবশ িম্মত পদ্ধস্টতর উদ্ভাবন এ 

কার্ িালদের প্রধান লক্ষয।   ’                                                                

                    HHAT-            ৫ ,               ৪ , RYT-               ২ , 

ALART-              ,               ৪ ,                                  , 

Irrigation requirement Test-                                                  

                                              ।                                     

                                      -                                           

                           । ধাদনর উন্নত জাত উদ্ভাবন ও ধাদনর স্টবস্টিন্ন সপাকামাকড় েমদনর কার্ িকরী 

পদ্ধস্টত উদ্ভাবদনর লদক্ষয স্টবস্টিন্ন গদবষণা কার্ িক্রম িম্পন্ন করা হদেদছ, র্া স্টনম্নরূপঃ  

1. ১১০০ টি সকৌস্টলক িাস্টর, জাম ি    , অগ্রগামী িাস্টর ধাদনর গল মাস্টছর স্টবরুদদ্ধ প্রস্টতদরাধী ক্ষমতা 
র্াচাইদের জন্য পরীক্ষা করা হদেদছ।  

2. ধান গদবষণাে উদ্ভাস্টবত স্টবস্টিন্ন প্রযুস্টি িমূহ িঠিকিাদব মাঠ পর্ িাদে ব্যবহাদরর লদক্ষয জ্ঞান বৃস্টদ্ধর জন্য 

১৫০ জন কৃষকদক প্রস্টশক্ষণ প্রোন করা হদেদছ।  

 

 িমস্যা এবাং চযাদলঞ্জিমূহ: 

বাাংলাদেদশ প্রস্টতবছর সর্াগ হদচ্ছ ২২ লক্ষ মানুষ। এ বস্টধ িত জনিাংখ্যার জন্য প্রস্টতবছর প্রাে ৩.৩০ লক্ষ সমস্টিক 

টন চাল অস্টতস্টরি উৎপােন করদত হে। অন্যস্টেদক কৃস্টষ জস্টমর পস্টরমাণ, জস্টমর উব িরতা, ভূগিিস্থ পাস্টন িহ 

প্রাকৃস্টতক িম্পে এবাং কৃস্টষ শ্রস্টমক ক্রমান্বদে হ্রাি পাদচ্ছ। এমতাবস্থাে, কমহ্রািমান জস্টমদত উৎপােনশীলতা অজিন 

গদবষণার সক্ষদত্র এক স্টবরাট চযাদলঞ্জ। এছাড়া পস্টরবস্টতিত জলবায়ুর প্রিাদব ক্ষরা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা, 

তাপ, সরাগ ও সপাকামাকড় এবাং নেীর নাব্যতা কদম র্াওোে চরাঞ্চল বৃস্টদ্ধর কারদণ িস্টবষ্যদত সেদশ োদ্য 

উৎপােন কদম র্াওোর আশাংঙ্কা সেো স্টেদেদছ। সটকিই উন্নেন লক্ষযমাত্রা অজিদনর জন্য পস্টরদবদশর এই িমস্ত 

স্টবপর্ িে সমাকাস্টবলা কদর স্টনরাপদে োদ্য উৎপােন একটি বড় চযাদলঞ্জ। প্রাকৃস্টতক এিমস্ত স্টবপর্ িদের েরুন প্রস্টত 

বছর ধাদনর ফলন হ্রািিহ উৎপােন প্রস্টক্রোে অস্টস্থস্টতশীল অবস্থার সৃস্টষ্ট হে। এছাড়াও ক্ষস্টতকর     -সপাকার 

কারদণ চরাঞ্চলিহ চলনস্টবল এলাকাে প্রস্টত বছর কৃষকদের প্রাে ১৮ সথদক ৩০ িাগ পর্ িন্ত ধান উৎপােন ব্যহত 

হে। সি সপ্রস্টক্ষদত স্টি’র গদবষণা কার্ িক্রমদক শস্টিশালীকরদণর লদক্ষয সপাকার পুনরূত্থাদনর কারণিমূহ স্টচস্টিত 

করা, জলবায়ুর চযাদলঞ্জ সমাকাদবলাে এবাং ধাদনর অব্যাহত উৎপােন বৃস্টদ্ধর লদক্ষয উচ্চ ফলনশীল,         

                                                                                    

     , ক্ষস্টতকর     -সপাকা প্রস্টতদরাধী ধাদনর জাত ও পরিবেশ োন্ধে ফসল উৎপাদন কলাবকৌশবলি 

উদ্ভােন ও উন্নেন একান্ত অপস্টরহার্ ি।  বতম িাদন সছাট বাোস্টম গাছফস্টড়াং, ফল আস্টম ি ওোম ি এবাং পঙ্গপাল োদ্য 

উৎপােদন নতুন চযাদলঞ্জ স্টহদিদব সেো স্টেদেদছ। 

 



5 

 

 

 িস্টবষ্য পস্টরকল্পনা: 

                                                                                

                                                                               

                                                                                         

                              । পরিবেশ োন্ধে ও টেকসই ধান উৎপাদন েযেস্থাপনাি 

উদ্ভােন কিা।           চলন                          ও  

                         :                 

                                         ।  

    :                            রিসাবজে বেি কািণসমহূ 

রচরিতকিণসহ উচ্চ ফলনশীল এেং টপাকামাকড় সরহষু্ণ ধাবনি জাত উদ্ভােবনি লবযয 
প্ররতবিাধী জাত/টকৌরলক সারিি/লাইন সনাক্ত কিন। 

 

২০২০-২১ অথ িবছদরর িম্ভাব্য প্রধান অজিনিমূহ:  

1. সপাকামাকড় প্রস্টতদরাধশীল জাত উদ্ভাবদনর লদক্ষয ৩৫০টি সেশীে জাম িপ্লাজম, সকৌস্টলক িাস্টর, 
সজদনাটাইপ, অগ্রগামী িাস্টর ও স্টবদেশ সথদক আগত অগ্রগামী িাস্টর গল মাস্টছর স্টবরুদদ্ধ পরীক্ষদণর মােদম 

প্রস্টতদরাধশীল িাস্টর িনািকরণ। র্া পরবতীদত গল মাস্টছর প্রস্টতদরাধশীল জাত উদ্ভাবদন িাহায্য করদব।  

2.                                

3.                                     

4. স্টি উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিিমূহ িঠিকিাদব মাঠ পর্ িাদে ব্যবহাদরর লদক্ষয কৃষকদের জ্ঞান বৃস্টদ্ধর জন্য ২০০ জন 

কৃষকদক প্রস্টশক্ষণ প্রোন। 

5.   :                                 িম্পস্টকিত ২টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ ও গলমাস্টছ সপাকার 

ব্যবস্থাপনার উপর স্টলফদলট ততরী করা। 

6.            ৫ ,              ,                                             

7.                                                                । 
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সিকশন ১  
 

স্টি আঞ্চস্টলক কার্ িালে, স্টিরাজগদঞ্জর রূপকল্প (Vision), অস্টিলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যিমূহ 

এবাং কার্ িাবস্টলিমূহ স্টনম্নরুপ- 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 
 

জলবায়ু পস্টরবতিন এবাং ক্রমহ্রািমান িম্পে এর চযাদলঞ্জ সমাকাদবলা কদর বস্টধ িষ্ণু জনিাংখ্যার জন্য স্টনরাপে 

োদ্য স্টনস্টিতকরদণর লদক্ষয স্টবদ্যমান িমস্যার আদলাদক এমন প্রযুস্টি উদ্ভাবন র্া ব্যবহার কদর অত্র অঞ্চদল 

ধান উৎপােন স্টনস্টব িদে িম্পন্ন হে। 

 

১.২ অস্টিলক্ষয (Mission) 
 

অত্র অঞ্চদল ধান গদবষণা সজারোরকরণিহ ও সরাগ-সপাকামাকড় ব্যবস্থাপনার প্রযুস্টি উদ্ভাবদনর মােদম 

সটকিই োদ্য স্টনরাপত্তা অজিদন িহােতার পাশাপাস্টশ                                         

                   :                                                      । 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যিমূহ (Strategic Objectives) 
 

১.৩.১ স্টি আঞ্চস্টলক কার্ িালে, স্টিরাজগদঞ্জর সকৌশলগত উদেশ্যিমূহ। 

১.                                               ব্যবস্থাপনার কার্ িকরী উপাে উদ্ভাবন 

২.                                

 

১.৩.২ আবস্টশ্যক  সকৌশলগত উদেশ্যিমূহ। 

১.                                            । 

২.                                        । 

৩. আস্টথ িক ও িম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নেন। 
 

১.৪ কার্ িাবস্টল (Functions) 
 

১.                                                                       । 

২. চর ভূস্টমদত ধান উৎপােদন মৃস্টত্তকা পাস্টন িহজলিয করণ 

৩.                                       । 

৪.                                                        । 

৫.                                                                   । 

৬. আক্রমন প্রবণ এলাকাে গলমাস্টছ প্রস্টতদরাধী জাদতর মাঠ মূল্যােন/র্াচাইকরণ। 

৭. ধাদনর বাোমী গাছফস্টড়াং এর পপুদলশন িাংগ্রহ ও তাঁর তবস্টশষ্ট স্টনরুপন। 

৮. পস্টরদবশ িম্মতিাদব ইঁদুর ব্যবস্থাপনা এবাং কীটেমন প্রযুস্টির উদ্ভাবন। 

৯. উন্নত ও িহজতর প্রযুস্টি িম্প্রিারণ কমী ও চাস্টষ পর্ িাদে সপৌৌঁছাদনার জন্য প্রকাশনা িম্পােন। 

১০. আন্তজিাস্টতক ও সেশীে প্রস্টতষ্ঠাদনর িাদথ মাঠ িমস্যা স্টবষেক গদবষণার িাংদর্াগ স্থাপন।  



 

 

     -২ 

                         /     (Outcome/Impact) 

 

          /     

(Outcome/Impact) 

 

                

(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

    
         

২ ২ -২  

        
                         

                        

      /     / 

               

       

(Source of 

Data) 

২   - ৯ ২   -২  ২০২ ১ -২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ধাদনর সপাকা-মাকদড়র 

উপস্টস্থস্টত জানা , উপাত্ত 

িান্ডার সৃস্টষ্টর মােদম 

পূব িািাি সেো 

১.১.১ আদলাক ফাঁদে 

সপাকা ও তার প্রাকৃস্টতক 

শত্রু পর্ িদবক্ষণ 
িাংখ্যা - ৩ ৩ ৩ ৩ - 

স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি, জান িাল 

গলমাস্টছ প্রস্টতদরাধী জাদতর 

মাঠ মূল্যােদনর মােদম 

বাছাইকরন 

১.১.২ গলমাস্টছ প্রস্টতদরাধী 

জাদতর মাঠ মূল্যােন িাংখ্যা - ৬ ৬ ৬ - 
স্টি আঃ কার্ িালেিমূহ এবাং 

কৃস্টষ িম্প্রিারণ অস্টধেপ্তর 
স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি 

ধান চাদষ কীটনাশদকর 

ব্যবহার কমদব এবাং তজব 

েমদনর (ছত্রাদকর) ব্যবহার 

বাড়দব। 

১.১.৩ ধাদনর বাোমী গাছ 

ফস্টড়াং েমদন 

এদটাদমাদজনাি ছত্রাদকর 

ব্যবহার 

িাংখ্যা - ২ ৩ ৩ ৩ 

কীটতত্ত্ব স্টবিাগ এবাং উস্টদ্ভে-

সরাগতত্ত্ব স্টবিাগ, গাজীপুর 
স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি, জান িাল 

ধাদনর গলমাস্টছ সপাকার  

স্টবপরীদত প্রস্টতদরাধী 

জাম িপ্লাজম পাওো র্াদব 

১.১.৪ গলমাস্টছ সপাকার  

স্টবপরীদত স্টবস্টিন্ন 

জাম িপ্লাজম, এডিান্স লাইন 

এবাং এফ-২ ম্যাদটস্টরোল 

পরীক্ষা 

িাংখ্যা - ২০০ ৩৫০ ৩৫০ - 

উস্টদ্ভে প্রজনন স্টবিাগ, 

স্টজআরএি স্টবিাগ, জাতীে ও 

আন্তজিাস্টতক ধান গদবষণা 

ইনস্টিটিউট 

স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি, প্রকল্প 

স্টরদপাট ি 

সরাগ ও সপাকা েমদন িঠিক 

িমে জানা র্াদব  

১.১.৫ ব্লাি ও গলমাস্টছ 

প্রস্টতদরাধী স্টি ধান৩৩ এর 

সজদনটিক সমকাস্টনজম 

পরীক্ষা 

িাংখ্যা - ২ ২ ২ ২ 

স্টি আঃ কার্ িালেিমূহ স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি 

চদরর ভূস্টম উন্নেদন স্টবস্টিন্ন 

তজব িাদরর কার্ িকারীতা 

স্টনণ িেিহ মাটির স্বাস্থয রক্ষা 

পাদব 

১.১.৬ চদরর ভূস্টম 

িাংদশাধদন / উন্নেদন 

স্টবস্টিন্ন তজব িাদরর 

কার্ িকারীতা স্টনণ িে 

িাংখ্যা - ৩ ৩ ৩ ৩ স্টি আঃ কার্ িালে,         

স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি 



 

 

বাোমী গাছফস্টড়াং এর 

                      

    

১.১.৭ ধাদনর বাোমী 

গাছফস্টড়াং এর পপুদলশন 

িাংগ্রহ ও তাঁর তবস্টশষ্ট 

স্টনরুপন (আক্রমন প্রবণ 

এলাকাে) 

িাংখ্যা - ৩ ৩ ৩ ৩ 
স্টি আঃ কার্ িালে,         

AFACI, BARC, 

BRRI 

স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি 

ধাদন ফল আস্টম ি ওোম ি এর 

উপস্টস্থস্টত এবাং ক্ষস্টতর 

পস্টরমাণ জানা র্াদব  

১.১.৮              

               িাংখ্যা - - ২ ২ ২ 
স্টি আঃ কার্ িালে,         

AFACI 

প্রকল্প স্টরদপাট ি 

বাদোচার ব্যবহাদর চর 

ভূস্টমদত ধাদনর ফলন বৃস্টদ্ধিহ 

মাটির স্বাস্থয সুরক্ষা হদব 

১.১.৯ ধাদনর ফলন বৃস্টদ্ধ ও 

মাটির স্বাস্থয রক্ষাে 

বাদোচাদরর ভূস্টমকা 
িাংখ্যা - ২ ২ ২ ২ 

স্টি আঃ কার্ িালে,         

মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান স্টবিাগ 

 

স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি 

সেঁচার             ইঁদুর 

         । 

১.১.১০ ধাদনর জস্টমদত 

সেঁচার টাউোর ও সনি 

বক্স স্থাপন ও পর্ িদবক্ষণ 

িাংখ্যা - ৪ ৬০ - - 
কীটতত্ত্ব স্টবিাগ, স্টি আঃ 

কার্ িালে,      ,         

প্রকল্প স্টরদপাট ি 

ধাদনর মাদঠ  ইঁদুর েমদনর 

জন্য কার্ িকরী ফাঁে িনাি 

করা র্াদব 

১.১.১১ ইঁদুর ব্যবস্থাপনাে 

স্টবস্টিন্ন েমন পদ্ধস্টতর 

উন্নেন ও কার্ িকারীতা 

পরীক্ষা 

িাংখ্যা - ২ ২ ২ - 
কীটতত্ত্ব স্টবিাগ, স্টি আঃ 

কার্ িালে,      ,         

প্রকল্প স্টরদপাট ি 

DSSAT        সরাপন 

িমদের              

               

১.১.১২ DSSAT এর 

জন্য জস্টমদত সরাপন 

িমদের পরীক্ষা 
িাংখ্যা - ১ ১ ১ - 

                  ,     

       ,        ,      

     ,             ,  

স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি , প্রকল্প 

স্টরদপাট ি 

জস্টমদত সিচ পাস্টনর কম-

সবস্টশর প্রিাব জানা র্াদব 

১.১.১৩DSSAT এর 

জন্য জস্টমদত সিচ প্রদোগ 

পরীক্ষা 
িাংখ্যা - ১ ১ ১ - 

                  ,     

       ,        ,      

     ,             , 

           

স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি , প্রকল্প 

স্টরদপাট ি 

জস্টমদত ইউস্টরো িাদরর 

কম-সবস্টশর প্রিাব জানা 

র্াদব 

১.১.১৪ DSSAT এর 

জন্য জস্টমদত িার প্রদোগ 

পরীক্ষা 
িাংখ্যা - ১ ১ ১ - 

                  ,     

       ,        ,      

     ,             , 

           

স্টি অযানুোল 

স্টরদপাট ি , প্রকল্প 

স্টরদপাট ি 

 

 

  

 



 

 

সিকশন ৩ 
 

সকৌশলগত উদেশ্য, কার্ িক্রম, কম িিম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রািমূহ   
 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 

 কার্ িক্রম  
(Activities

)  

 

কম িিম্পােন সূচক  
(Performance  

Indicators)  

     

     

(Calcu

lation 

metho

d) 

একক  
(Unit)  

 

কম িিম্পােন 

সূচদকর মান  
(Weight of 

Performance  
Indicators)  

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িােক ২০২০-২১  
(Target /Criteria Value for FY 2020-21)  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২১-২২  

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২২-২৩  

 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

অিাধার

ণ 

অস্টত 

উত্তম 

উত্তম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনর স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চস্টলক কার্ িালে, স্টিরাজগঞ্জ েপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যিমূহ 

১। ধাদনর 

উৎপােন ও  

উৎপােনশী

লতা বৃস্টদ্ধ 

৭৫ 

১.১ 

উপদর্াগী 

তবজ্ঞাস্টনক 

তথ্য/প্রযুস্টি

        

     

      

     

পরীক্ষণ 

(Trial) 

এবাং উন্নত 

প্রযুস্টি 

উদ্ভাবন। 

১.১.১ আদলাক ফাঁদে সপাকা 

ও তার প্রাকৃস্টতক শত্রু 

পর্ িদবক্ষণ 

 

িাংখ্যা ৪ - ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.২ আক্রমন প্রবণ 

এলাকাে গলমাস্টছ প্রস্টতদরাধী 

জাদতর মাঠ 

মূল্যােন/র্াচাইকরণ 

 

িাংখ্যা 

 
৬ - ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ - 

১.১.৩ ধাদনর বাোমী গাছ 

ফস্টড়াং েমদন 

এদটাদমাদজনাি ছত্রাদকর 

ব্যবহার 

 

িাংখ্যা 

 
৩ - ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.৪ ধাদনর গলমাস্টছ 

সপাকার  স্টবপরীদত স্টবস্টিন্ন 

জাম িপ্লাজম, এডিান্স লাইন 

এবাং এফ-২ ম্যাদটস্টরোল 

পরীক্ষা 

 

িাংখ্যা 

 
৬ ১ ২   ৩৫০  ৩০০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ৩৫০ ৩৫০ 

১.১.৫ ব্লাি ও গলমাস্টছ 

প্রস্টতদরাধী স্টি ধান৩৩ এর 

সজদনটিক সমকাস্টনজম 

পরীক্ষা 

 

িাংখ্যা 

 
৪ - ২ ২ ১ - - - ২ ২ 



 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 

 কার্ িক্রম  
(Activities

)  

 

কম িিম্পােন সূচক  
(Performance  

Indicators)  

     

     

(Calcu

lation 

metho

d) 

একক  
(Unit)  

 

কম িিম্পােন 

সূচদকর মান  
(Weight of 

Performance  

Indicators)  

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িােক ২০২০-২১  
(Target /Criteria Value for FY 2020-21)  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২১-২২  

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২২-২৩  

 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

অিাধার

ণ 

অস্টত 

উত্তম 

উত্তম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনর স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চস্টলক কার্ িালে, স্টিরাজগঞ্জ েপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যিমূহ 

১.১.৬ চদরর ভূস্টম 

িাংদশাধদন / উন্নেদন স্টবস্টিন্ন 

তজব িাদরর কার্ িকারীতা 

স্টনণ িে 

 

িাংখ্যা 

 
৪ - ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.৭ ধাদনর বাোমী 

গাছফস্টড়াং এর পপুদলশন 

িাংগ্রহ ও তাঁর তবস্টশষ্ট 

স্টনরুপন (আক্রমন প্রবণ 

এলাকাে) 

 

িাংখ্যা 

 
৪ - ৪ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

 

 

 

 

১.১.৮                    

         
 িাংখ্যা 

 
২ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

১.১.৯ ধাদনর ফলন বৃস্টদ্ধ ও 

মাটির স্বাস্থয রক্ষাে 

বাদোচাদরর ভূস্টমকা 

 

িাংখ্যা ২ - ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.১.১০ ধাদনর জস্টমদত 

সেঁচার টাউোর ও সনি বক্স 

স্থাপন ও পর্ িদবক্ষণ 

 
িাংখ্যা 

 
৪ - ৪ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - - 

১.১.১১ ইঁদুর ব্যবস্থাপনাে 

স্টবস্টিন্ন েমন পদ্ধস্টতর উন্নেন 

ও কার্ িকারীতা পরীক্ষা 

 
িাংখ্যা 

 
৪ - ২ ২ ১ - - - ২ - 

১.১.১২ DSSAT এর 

জন্য জস্টমদত সরাপন িমদের 

পরীক্ষা 

 
িাংখ্যা 

 
৪  ১ ১ - - - - ১ - 



 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 

 কার্ িক্রম  
(Activities

)  

 

কম িিম্পােন সূচক  
(Performance  

Indicators)  

     

     

(Calcu

lation 

metho

d) 

একক  
(Unit)  

 

কম িিম্পােন 

সূচদকর মান  
(Weight of 

Performance  

Indicators)  

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িােক ২০২০-২১  
(Target /Criteria Value for FY 2020-21)  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২১-২২  

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২২-২৩  

 

 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

অিাধার

ণ 

অস্টত 

উত্তম 

উত্তম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনর স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এর আঞ্চস্টলক কার্ িালে, স্টিরাজগঞ্জ েপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যিমূহ 

১.১.১৩DSSAT এর 

জন্য জস্টমদত সিচ প্রদোগ 

পরীক্ষা 

 
িাংখ্যা 

 
৪ - ১ ১ - - - - ১ - 

১.১.১৪ DSSAT এর 

জন্য জস্টমদত িার প্রদোগ 

পরীক্ষা 

 
িাংখ্যা 

 
৪ - ১ ১ - - - - ১ - 

১.২ কৃষদকর 

স্টনকট উদ্ভাস্টবত 

জাত এবাং 

প্রযুস্টির 

িম্প্রিারণ, 

স্টিডার বীজ ও 

মান স াস্টষত 

বীজ উ      

১.২.১ প্রস্টশস্টক্ষত 

ব্যস্টি/কৃষক 
     িাংখ্যা ৪ -- ১৫০ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩০০ ৩০০ 

১.২.২ প্রকাশনার িাংখ্যা   
     িাংখ্যা ২ -- ১ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.২.৩ স্টিডার বীজ উৎপােন 

ও প্রধান কার্ িালদে সপ্ররণ 
     সকস্টজ ৪ - ৫    ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫০০০ ৫০০০ 

 .২.৪                

উৎপােন 
     সকস্টজ ৩  ৪০০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ২০০০ ৪০০০ ৪০০০ 

 .২.৫             
      ৫  ১২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩০ ৩০ 

১.৩ ই-কৃস্টষ 

স্টবষদে ই-তথ্য 

সিবা প্রোন 

১.৪.১ মূস্টিত সপািার/ 

স্টলফদলট/ স্টি’র ওদেবিাইদট 

স্টবজ্ঞস্টপ্ত 

 

     
িাংখ্যা 

 

২ 

 
-- ১ ২  ১  - - - ২ ২ 

*িামস্টেক 

 

 



 

 

  -             ,           বােতামূলক সকৌশলগত উদেশ্যিমূহ, ২০২০-২১ 

(সমাট মান-২৫) 

 

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

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর  মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িিম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িিম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমাত্রার মান-২০২০-২১ 

অিাধারণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চস্টলত মান 

(Fair) 

চস্টলত মাদনর 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[ ] োপ্তস্টরক 

কম িকাদন্ড স্বচ্ছতা 

বৃস্টদ্ধ ও জবাবস্টেস্টহ 

স্টনস্টিতকরণ 

 

১ ১  

[ . ] বাস্টষ িক  ম ি      চুস্টি 

     ে  

[ . .১]       ’                      

                 
িাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[ . .২]  স্টপ  টিদমর মাস্টিক           িাংখ্যা ১ ১২    ১০ - - 

[ .২]       /                

                       
[ .২. ]                    িাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[ . ]                            

          /                   
[ . . ]                      িাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[ .৪]                         

                      
[ .৪. ]                     িাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

  .৫                           

                              

          

[ .৫. ]                        িাংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 

[২] কম িিম্পােদন 

গস্টতশীলতা আনেন 

ও সিবার মান বৃস্টদ্ধ 

 

৮ 

[২.১]  ই-নস্টথ বাস্তবােন [২. . ] ই-নস্টথদত সনাট  স্টনস্পস্টত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২]  উদ্ভাবনী /ক্ষুি উন্নেন উদদ্যাগ 

বাস্তবােন 

[২.২.১] ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুি উন্নেন 

উদদ্যাগ চালুকৃত 
িাংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩]                        

[২.৩.১]                          

        
      ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২]                       

                                
      ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪]                             

[২.৪.১]                       / 

                                 

               

িাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আস্টথ িক ও ৬ [৩.১]                            [৩.১.১]                       % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 



 

 

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

সকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর  মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িিম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িিম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমাত্রার মান-২০২০-২১ 

অিাধারণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চস্টলত মান 

(Fair) 

চস্টলত মাদনর 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

িম্পে ব্যবস্থাপনার 

উন্নেন 

       

[৩.২]                     

(     )/              

[৩.২.১]                     (     ) 

/               
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অস্টডট আপস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্ত কার্ িক্রদমর 

উন্নেন 
[৩.৩.১] অস্টডট আপস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪]                        

                              

[৩.৪.১]                        

                               
তাস্টরে ১ ১৫-১২-২০ ১৪-১-২১ ১৫-২-২১ - - 

 

 
 

 



 

 

 

 

আস্টম, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট              ,           প্রধান মহাপস্টরচালক 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এর স্টনকট অঙ্গীকার করস্টছ সর্ এই চুস্টিদত বস্টণ িত ফলাফল 

অজিদন িদচষ্ট থাকব।  

 

আস্টম, মহাপস্টরচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট কৃস্টষ মন্ত্রণালদের প্রস্টতস্টনস্টধ স্টহিাদব 

বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট              ,           প্রধান এর স্টনকট অঙ্গীকার 

করস্টছ সর্, এই চুস্টিদত বস্টণ িত ফলাফল অজিদন প্রদোজনীে িহদর্াস্টগতা প্রোন করব।  

 
 

স্বাক্ষস্টরত: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

িাংদর্াজনী-১ 

 
শব্দিাংদক্ষপ   

 
ক্রস্টমক নম্বর শব্দিাংদক্ষপ স্টববরণ 

১ এআরস্টড এযাডাপটিি স্টরিাচ ি স্টডস্টিশন 

২ স্টবআরআরআই/স্টি বাাংলাদেশ রাইি স্টরিাচ ি ইনস্টিটিউট 

৩ স্টবএস্টডস্টি বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচার সডদিলপদমট কদপ িাদরশন 

৪ স্টবএআরস্টি বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচারাল স্টরিাচ ি কাউস্টন্সল 

৫ স্টবআরদকস্টব বাংলাদেশ রাইি নদলজ ব্যাাংক 

৬ স্টডএই স্টডপাট িদমট  অব এস্টগ্রকালচারাল এক্সদটনশন 

৭ এফএমস্টপএইচটি ফাম ি সমস্টশনাস্টর এন্ড সপাষ্টহারদিি সটকদনাদলাস্টজ 

৮ স্টজস্টকউএন সগ্রইন সকাোস্টলটি এন্ড স্টনউস্টিশন 

৯ স্টজআরএি সজদনটিক স্টরদিাদি িি এন্ড স্টিড 

১০ আইডস্টব্লউএম ইস্টরদগশন এন্ড ওোটার ম্যাদনজদমট 

১১ আইএস্টপস্টপ ইস্টটদগ্রদটড এস্টগ্রকালচারাল প্রডাস্টিস্টিটি প্রদজি 

১২ স্টপস্টপআরস্টড পাবস্টলদকশনি এন্ড পাবস্টলক স্টরদলশনি স্টডস্টিশন 

১৩ আরএফএি রাইি ফাস্টম িাং স্টিদিমি 

১৪ এিস্টিএ স্টিড িাটি িস্টফদকশন এদজস্টন্স 

১৫ ডস্টব্লউএমএম ওোকিশপ সমস্টশনাস্টর এন্ড সমদটদনন্স 

 

 
 

 

 



 

 

িাংদর্াজনী  ২ 
 

কম িিম্পােন সূচকিমূহ, বাস্তবােনকারী                           -         

 

 

ক্রস্টমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িিম্পােন সূচক          স্টববরণ বাস্তবােনকারী        ,        ,          

      

                

১ ১.১ উপদর্াগী 

তবজ্ঞাস্টনক 

তথ্য/প্রযুস্টি        

                

পরীক্ষণ (Trial) 

এবাং উন্নত প্রযুস্টি 

উদ্ভাবন। 

১. ধাদনর সপাকা-মাকড় জস্টরপ 

ও পর্ িদবক্ষণ, মাইদগ্রটস্টর গাছ 

ফস্টড়াং েমন ব্যবস্থাপনা, ধাদনর 

গলমাস্টছ সপাকার স্টবপরীদত এফ-

২ জাম িপ্লাজদমর পরীক্ষা, লাগিই 

ইঁদুর েমন ব্যবস্থাপনা  উদ্ভাবদনর 

জন্য সেঁচার ব্যবহার, ধাদনর 

গলমাস্টছ  সপাকার স্টবপরীদত 

জাম িপ্লাজম পরীক্ষা 

স্টি’র ধাদনর জাত উদ্ভাবদন এবাং ফলন 

বৃস্টদ্ধর জন্য উচ্চফলনশীল এবাং েরা ও 

জলমগ্নতািহ স্টবস্টিন্ন  াত িস্টহষ্ণু ধাদনর 

সপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা িাংক্রান্ত প্রযুস্টি 

উদ্ভাবন করা হে। 

স্টি আঃ কার্ িালে, স্টিরাজগঞ্জ , উস্টদ্ভে প্রজনন, 

বাদোদটকদনালস্টজ, স্টজআরএি, হাইস্টিড, 

স্টজস্টকউএন, এআরস্টড, প্লাট স্টফস্টজওলস্টজ, প্লাট 

প্যাদথালস্টজ, এদটাদমালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, মৃস্টত্তকা 

স্টবজ্ঞান, োমার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএি, কৃস্টষ 

অথ িনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরিাংখ্যান, আইডস্টবউএম 

স্টবিাগিহ অন্যান্য িাংস্টিষ্ট স্টবিাগ, আঃ 

কার্ িালেিমূহ এবাং মান িম্পন্ন বীজ িরবরাহ 

বৃস্টদ্ধকরণ প্রকল্পিহ       প্রকল্প  

 স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

জান িাল ও অন্যান্য 

প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন 

 ২. উেিাস্টবত প্রযুস্টি পরীক্ষণ   ’                               

              । 

উস্টদ্ভে প্রজনন, বাদোদটকদনালস্টজ, স্টজআরএি, 

হাইস্টিড, স্টজস্টকউএন, এআরস্টড, প্লাট স্টফস্টজওলস্টজ, 

প্লাট প্যাদথালস্টজ, এদটাদমালস্টজ, কৃস্টষতত্ত্ব, 

মৃস্টত্তকা স্টবজ্ঞান, োমার ব্যাবস্থাপনা, আরএফএি, 

কৃস্টষ অথ িনীস্টত, কৃস্টষ পস্টরিাংখ্যান, আইডস্টবউএম 

স্টবিাগিহ অন্যান্য িাংস্টিষ্ট স্টবিাগ, আঃ 

কার্ িালেিমূহ এবাং মান িম্পন্ন বীজ িরবরাহ 

বৃস্টদ্ধকরণ প্রকল্পিহ       প্রকল্প 

  

২ ১.২ কৃষদকর স্টনকট 

উদ্ভাস্টবত 

জাত এবাং প্রযুস্টির 

িম্প্রিারণ, স্টিডার 

বীজ ও মান স াস্টষত 

বীজ উ      

 .২.            /     

 

কৃষক প্রস্টশক্ষণ প্রোন করা হে। কৃষদকর 

স্টনকট উদ্ভাস্টবত জাত ও প্রযুস্টি 

িম্প্রিারদণর জন্য িম্প্রিারণ কম িকতিা, 

মাঠকমী ও কুষদকর প্রস্টশক্ষণ প্রোন করা 

হে। 

প্রস্টশক্ষণ স্টবিাগিহ অন্যান্য িাংস্টিষ্ট স্টবিাগ 

এবাং আঃ কার্ িালেিমূহ,  স্টিরাজগঞ্জ, পাবনা, 

বগুড়া এবাং জেপুরহাট সজলার কৃস্টষ িম্প্রিারণ 

অস্টধেপ্তর 

 স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

জান িাল, , স্টলফদলট এবাং 

অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

১.৩ স্থাস্টপত প্রেশ িনী  স্টি’র উদ্ভাস্টবত জাত, সরাগ-সপাকামাকড় 

েমন প্রযুস্টি এবাং কৃষদকর স্টনকট 

িম্প্রিারদণর জন্য চাষাবাে সকৌশল, 

প্রযুস্টির ব্যবহার ও ফলাফল প্রেশ িদনর 

আদোজন করা হে। 

িাংস্টিষ্ট স্টবিাগ এবাং আঃ কার্ িালেিমূহ,  

স্টিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া এবাং জেপুরহাট 

সজলার কৃস্টষ িম্প্রিারণ অস্টধেপ্তর 

 স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

জান িাল ও অন্যান্য 

প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন 



 

 

ক্রস্টমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িিম্পােন সূচক          স্টববরণ বাস্তবােনকারী        ,        ,          

      

                

  .            ’                             

                            

                                 

                            

             । 

 

িাংস্টিষ্ট স্টবিাগ এবাং আঃ কার্ িালেিমূহ,  

স্টিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া এবাং জেপুরহাট 

সজলার কৃস্টষ িম্প্রিারণ অস্টধেপ্তর  

                      

              

              । 

 

৩ ১.৩ ই-কৃস্টষ স্টবষদে 

ই-তথ্য সিবা প্রোন 

               

               

                             

                            

                 -              

      । 

                             

                    ’        । 

                      

              

              । 

 

৪ প্রকাশনা  .৪.             / 

      /   ’            

      

কৃষদকর স্টনকট উদ্ভাস্টবত জাত ও প্রযুস্টি 

িম্প্রিারদণর জন্য স্টবস্টিন্ন স্টরদপাট ি, জান িাল 

এবাং পুস্টস্তকা প্রকাশ করা হে। 

আইস্টিটি, স্টপস্টপআরস্টড স্টবিাগিহ  িাংস্টিষ্ট 

অন্যান্য স্টবিাগ এবাং আঃ কার্ িালেিমূহ 
 স্টি’র বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

জান িাল ও অন্যান্য 

প্রকাস্টশত প্রস্টতদবেন, স্টির 

ওদেবিাইট 

 

 

িাংদর্াজনী -৩ 
কম িিম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র মাঠ পর্ িাদের অন্যান্য কার্ িালদের স্টনকট সুস্টনস্টে িষ্ট চাস্টহো 

 

প্রস্টতষ্ঠাদনর নাম িাংস্টিষ্ট কার্ িক্রম কম িিম্পােন সূচক উি প্রস্টতষ্ঠাদনর স্টনকট 

চাস্টহো/প্রতযাশা 

চাস্টহো/প্রতযাশার সর্ৌস্টিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল িম্ভাব্য প্রিাব 

কৃস্টষ িম্প্রিারণ 

অস্টধেপ্তর 

উপদর্াগী তবজ্ঞাস্টনক 

তথ্য/প্রযুস্টির উন্নেন 

ধাদনর সপাকা-মাকড় জস্টরপ ও 

পর্ িদবক্ষণ,                , 

                           

   , মাইদগ্রটস্টর গাছ ফস্টড়াং েমন 

ব্যবস্থাপনা,  পস্টরদবশ িম্মতবাদব 

ইদু ৌঁর ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাস্টবত জাত ও  

উৎপােন প্রযুস্টি। 

তথ্য িাংগ্রহ ও প্রযুস্টি 

উদ্ভাবদন িহােতা এবাং 

প্রযুস্টি িম্প্রিারণ 

কৃস্টষ তথা কৃষদকর উন্নেদন 

অপস্টরহার্ ি 

ধাদনর উৎপােনশীলতা ক্ষস্টতগ্রস্ত 

হদব 

 


