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উপ&রমস্টিণকা (Preamble)

সরকাস্টির �প্তরসমূদেহর প্রাস্টিতষ্ঠাস্টিনক �ক্ষতা বসৃ্টিদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবস্টি�স্টিহ সেজার�ার করা,
সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদে�র �থা�থ ব্�বহার স্টিনস্টিGতকরদেণর মা��দেম রূপকল্প ২০২১ এর

�থা�থ বাস্তবায়দেনর লদেক্্ষ�-

বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উদে�র ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর প্রধান 

এবং 
         

বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উদে�র মহাপস্টিরচালক এর মদে�� ২০২০ সাদেলর জুন মাদেসর ১৭
তাস্টিরদেH এই বাস্টিষ"ক কম"সম্পা�ন চুস্টি&ত স্বাক্ষস্টিরত হদেলা। 

এই চুস্টি&তদেত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ স্টিনম্নস্টিলস্টিHত স্টিবষয়সমূদেহ সম্মত হদেলনঃ
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ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর কম"সম্পা�দেনর সাস্টিব"ক স্টিচত্র
 er ie  Performance of da ti e esearch i ision(Ov v w A p v R D v )

সাম্প্রস্টিতক অজ"ন, চ্�াদেলঞ্জ এবং ভস্টিবষ্�ৎ পস্টিরকল্পনা 

 সাম্প্রস্টিতক বছরসমূদেহর (৩ বছর) প্রধান অজ"নসমূহ 

বাংলাদে�দেশর &রমবধ"মান জনসংখ্�ার Hাদ্� স্টিনরাপত্তা স্টিনস্টিGত করার জন্� ধাদেনর প্রস্টিতকূল পস্টিরদেবশ উপদে�াগী উন্নত জাত ও
উৎপা�ন প্র�ুস্টি&ত উদ্ভাবন জরম্নস্টির। বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ� (স্টিব্র) সেস লদেক্ষ্� কাজ কদের �াদেচ্ছ। স্টিব্র’র ফস্টিলত
গদেবষণা স্টিবভাগ উন্নত জাত ও উৎপা�ন প্র�ুস্টি&ত উদ্ভাবন প্রস্টি&রয়ায় মাঠ প�"াদেয়র ভ্�াস্টিলদেVশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন কদের।
পাশাপাস্টিশ উদ্ভাস্টিবত জাত ও প্র�ুস্টি&ত কৃষক প�"াদেয় দ্রুত সম্্পরসারদেণর জন্� প্র�শ"নী,  মাঠ স্টি�বস,  কৃষক প্রস্টিশক্ষণ,  র �্াস্টিল
ইত্�াস্টি� বাস্তবায়ন কদের থাদেক। ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাগ স্টিবগত স্টিতন বছদের ১০৫ স্টি� অগ্রগামী সেকৌস্টিলক সাস্টিরর ভ্�াস্টিলদেVশন ট্রায়াল
বাস্তবায়ন কদেরদেছ �ার ম�� সেথদেক ১৭ স্টি� উচ্চফলনশীল ধাদেনর জাত জাতীয় বীজ সেবাV" কত ৃ"ক অনুদেমা�ন লাভ কদেরদেছ। উৎপা�ন
প্র�ুস্টি&ত উদ্ভাবদেনর লদেক্ষ্� ২ স্টি� উৎপা�ন প্র�ুস্টি&তর ভ্�াস্টিলদেVশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন কদেরদেছ সে�গুদেলা কৃষক প�"াদেয় দ্রুত
সম্্পরসারদেণর জন্� স্টিব্র সেথদেক অনুদেমা�ন সে�য়া হদেয়দেছ। স্টিব্র’র উদ্ভাস্টিবত জাত দ্রুত সম্্পরসারদেণর জন্� স্টিবগত স্টিতন বছদের ১৭৮১
স্টি� প্র�শ"নী  (বীজ উৎপা�ন ও সম্্পরসারণ কম"সূচী)  বাস্তবায়ন কদেরদেছ �ার মা��দেম প্রায় ২৩৪ �ন ধান উৎপা�ন হদেয়দেছ।
উৎপাস্টি�ত ধাদেনর ম�� সেথদেক কৃষকগণ স্টিনজস্ব ব্�বস্থাপনায় প্রায় ৫১ �ন বীজ স্টিহদেসদেব সংরক্ষণ কদেরদেছ। এছাড়াও, পাবস্টিলক-
প্রাইদেভ� পা�"নারস্টিশদেপর মা��দেম সারা সে�দেশ স্টিব্র উদ্ভাস্টিবত আধুস্টিনক ধাদেনর জাদেতর ১২০০ স্টি� উপদে�াস্টিগতা পরীক্ষণ (Head to
Head Adaptive Trial) বাস্তবায়ন করা হয়। আধুস্টিনক ধান উৎপা�দেন কৃষদেকর জ্ঞান ও �ক্ষতা বসৃ্টিদ্ধর জন্� বাংলাদে�দেশর স্টিবস্টিভন্ন
এলাকায় সেমা� ১৬০ স্টি� কৃষক প্রস্টিশক্ষণ বাস্তবায়ন করা হদেয়দেছ �ার মা��দেম সেমা� ৫১৮৮ জন কৃষক এবং ৪১২ জন উপ সহকারী
কৃস্টিষ কম"কত"াদেক প্রস্টিশক্ষণ সে�য়া হদেয়দেছ। উচ্চ ফলনশীল জাদেতর প্র�শ"নীর উপর সেমা� ১৮৫ স্টি� মাঠ স্টি�বস বাস্তবায়ন করা হদেয়দেছ
এবং এসব অনুষ্ঠাদেন স্টিবজ্ঞানী, কৃষক, সম্্পরসারণ কম"কত"া, স্থানীয় প্রশাসন ও এলাকার গণ্�মান্� ব্�স্টি&তবগ"সহ সেমা� ২৪,৪৫০
জন উপস্টিস্থত স্টিছদেলন। এছাড়া ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর তত্ত্বাবধাদেন সম্্পরস্টিত উদ্ভাস্টিবত এবং জনস্টিপ্রয় ধান জাদেতর প্রায় ২০ �ন
মানদেaাস্টিষত বীজ স্টিব্র গদেবষণা মাদেঠ উৎপা�ন করা হদেয়দেছ �া সে�দেশর স্টিবস্টিভন্ন এলাকায় স্টিব্র ধান জাত সম্্পরসারদেণর কাদেজ স্টিনদেয়াস্টিজত
কৃষক ও সে�কদেহাল্Vারদে�র স্টিনক� সরবরাহ করা হদেয়দেছ।

 সমস্�া এবং চ্�াদেলঞ্জসমূহ
বাংলাদে�দেশর &রমবধ"মান জনসংখ্�ার জন্� প্রস্টিতবছর চাদেলর চাস্টিহ�া বাড়দেছ। অন্�স্টি�দেক প্রস্টিতস্টিনয়ত প্রস্টিতবছর ০.৪% হাদের
কৃস্টিষ  জস্টিম কমদেছ। কম জস্টিম সেথদেক অস্টিধক ফসল ফলাদেনার  কারদেণ জস্টিমর উব"রতা,  ভূগভ"স্থ পাস্টিন  সহ প্রাকৃস্টিতক সম্প�
&রমান্বদেয় হ্রাস পাদেচ্ছ। জলবায়ু পস্টিরবত"দেনর প্রভাদেব সে�দেশ প্রাকৃস্টিতক দুদে�"াগ বাড়দেছ। অস্বাভাস্টিবক ঠান্Vা ও তাপ,  বন্�া,
Hরা,  লবণা&ততা,  জলাবদ্ধতা,  জলমগ্নতা পস্টিরলস্টিক্ষত হদেচ্ছ। সেসই সাদেথ সেপাকামাকড় ও সেরাগ বালাইদেয়র মাত্রাও  বসৃ্টিদ্ধ
পাদেচ্ছ। এ অবস্থায় কম জস্টিম সেথদেক অস্টিধক ফসল উৎপা�ন কদের সে�কসই Hাদ্� স্টিনরাপত্তা অজ"ন এক স্টিবরা� চ্�াদেলঞ্জ। এ
চ্�াদেলঞ্জ সেমাকাদেবলায় স্টিব্র’র সাস্টিব"ক গদেবষণা কা�"&রমদেক শস্টি&তশালী করদেণর মা��দেম প্রস্টিতকূল পস্টিরদেবশ উপদে�াগী উচ্চ ফলনশীল
ধাদেনর  জাত ও উৎপা�ন  প্র�ুস্টি&ত উদ্ভাবন  করা  এবং  সেসগুদেলা  কৃষক প�"াদেয়  দ্রুত সম্্পরসারণ এHন সমদেয়র  �াস্টিব। এ
প্রস্টি&রয়ায় ফস্টিলত গদেবষণা  স্টিবভাগ অত্�মত্ম গুরম্নত্বপূণ"  ভূস্টিমকা পালন কদের আসদেছ। স্টিকন্তু সে�শব্�াপী  ধাদেনর অগ্রগামী
সেকৌস্টিলক সাস্টিরর ভ্�াস্টিলদেVশন এবং প্র�ুস্টি&তর সম্্পরসারণ কা�"&রম (প্র�শ"নী স্থাপন, কৃষক প্রস্টিশক্ষণ, মাঠ স্টি�বস, কৃস্টিষ সেমলা
ইত্�াস্টি�) বাস্তবায়দেনর জন্� এ স্টিবভাদেগ প্রদেয়াজনীয় সংখ্�ক জনবল ও লস্টিজস্টিষ্টক সাদেপাদে�"র �দেথষ্ট অভাব রদেয়দেছ। সুতরাং সকল
প্রস্টিতকূলতা অস্টিত&রম কদের সে�কসই Hাদ্� স্টিনরাপত্তা অব্�াহত রাHার স্টিনস্টিমদেত্ত ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর জনবল ও লস্টিজস্টিষ্টক
সাদেপা�" বসৃ্টিদ্ধ কদের প্র�ুস্টি&তর ভ্�াস্টিলদেVশন ও সম্্পরসারণ কা�"&রম সেজার�ার করা অপস্টিরহা�"।

 ভস্টিবষ্�ৎ পস্টিরকল্পনা
&রমবধ"মান জনসংখ্�ার Hাদ্� স্টিনরাপত্তা সে�কশই করার লদেক্ষ্� প্রস্টিতকূল পস্টিরদেবশ উপদে�াগী  অস্টিধক ফলনশীল ধাদেনর জাত
উদ্ভাবদেনর জন্� অগ্রগামী সেকৌস্টিলক সাস্টির এবং উৎপা�ন প্র�ুস্টি&তর ভ্�াস্টিলদেVশন কা�"&রম সেজার�ার করা। সম্্পরস্টিত উদ্ভাস্টিবত
জনস্টিপ্রয় ধাদেনর জাত সে�শব্�াপী সম্্পরসারদেণর জন্� কৃষক প�"াদেয় ভাল বীজ সহজলভ্� করা। প�"াপ্ত সংখ্�ক প্র�শ"নী, কৃষক
প্রস্টিশক্ষণ, মাঠ স্টি�বস বাস্তবায়দেন �থা�থ প�দেক্ষপ গ্রহণ এবং সেস লদেক্ষ্� স্বল্প, ম��ম ও �ীa" সেময়াস্টি� পস্টিরকল্পনা গ্রহণ করা।

 ২০২০-২১ অথ"বছদেরর ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর সম্ভাব্� প্রধান অজ"নসমূহ 
 জলবায়ুর  অনুকূল  এবং  প্রস্টিতকূল  পস্টিরদেবশ  উপদে�াগী  উচ্চ ফলনশীল  ৩  স্টি�  ধাদেনর  জাত  উদ্ভাবদেন  মাঠ  প�"াদেয়র

প্রদেয়াজনীয় ভ্�াস্টিলদেVশন ট্রায়াল (ALART) বাস্তবায়ন।
 সারা সে�দেশ স্টিব্র উদ্ভাস্টিবত আধুস্টিনক ধাদেনর জাদেতর ৪০০ স্টি� উপদে�াস্টিগতা পরীক্ষণ (HHAT) বাস্তবায়ন।
 কৃষদেকর অংশগ্রহদেণ প্রায় ২৫০স্টি� প্র�শ"নী (SPDP) ও মাঠ স্টি�বস সম্পন্ন করা। 
 প্র�শ"নী বাস্তবায়দেনর মা��দেম সম্্পরস্টিত উদ্ভাস্টিবত জনস্টিপ্রয় ধান জাদেতর ৩০ (স্টিত্রশ) সেমস্টিট্রক �ন মানসম্পনণ বীজ

উৎপা�ন কদের কৃষক ও উপকারদেভাগীদে�র মাদেe স্টিবতরন ও জাত সম্্পরসারণ। 
 প্র�ুস্টি&ত হসত্মামত্মদেরর উদে8দেশ্� প্রায় ১০০০ জন কৃষক, সম্্পরসারণ কম"ী ও কম"কত"াদে�র প্রস্টিশক্ষণ প্র�ান।
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সেসকশন ১

ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর রূপকল্প (Vision), অস্টিভলক্ষ্� (Mission), সেকৌশলগত উদে8শ্�সমূহ (Strategic
objectives) এবং কা�"াবস্টিল (Functions)

১.১ রূপকল্প (Vision)

অস্টিধক ফলনশীল ধাদেনর জাত ও প্র�ুস্টি&ত উদ্ভাবদেন সহায়তা এবং প্র�ুস্টি&তসমূহ দ্রুত সম্প্রসারণ।

১.২ অস্টিভলক্ষ্� (Mission) 

ধাদেনর অগ্রগাস্টিম সেকৌস্টিলক সাস্টির এবং উৎপা�ন প্র�ুস্টি&ত ভ্�াস্টিলদেVশদেনর মা��দেম জাত ও প্র�ুস্টি&ত উদ্ভাবদেন
সহায়তা  এবং  সে�কসই প্র�ুস্টি&তসমূহ দ্রুত সম্প্রসারদেণর মা��দেম কৃষক প�"াদেয়  ফলন বসৃ্টিদ্ধ  কদের  Hাদ্�
স্টিনরাপত্তা স্টিনস্টিGতকরদেণ গূরুত্বপূণ" ভূস্টিমকা পালন।

১.৩ সেকৌশলগত উদে8শ্�সমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর সেকৌশলগত উদে8শ্�সমূহ
১. ধাদেনর উৎপা�ন ও উৎপা�নশীলতা বসৃ্টিদ্ধ

২. কৃস্টিষ উপকরদেণর সহজলভ্�তা ও সরবরাহ বসৃ্টিদ্ধকরণ

৩. কম"ব্�বস্থাপনায় সেপশা�াস্টিরদেত্বর উন্নয়ন 

১.৩.২ আবস্টিশ্�ক  সেকৌশলগত উদে8শ্�সমূহ
১. �াপ্তস্টিরক কম"কাদেন্V স্বচ্ছতা বসৃ্টিদ্ধ ও জবাবস্টি�স্টিহ স্টিনস্টিGতকরণ

২. কম"সম্পা�দেন গস্টিতশীলতা আনয়ন ও সেসবার মান বসৃ্টিদ্ধ

৩. আস্টিথ"ক ব্�বস্থাপনার উন্নয়ন

১.৪ কা�"াবস্টিল (Functions)

1. জলবায়ুর অনুকূল এবং প্রস্টিতকূল পস্টিরদেবশ উপদে�াগী উচ্চ ফলনশীল ধাদেনর জাত এবং উৎপা�ন প্র�ুস্টি&ত উদ্ভাবদেন মাঠ
প�"াদেয়র প্রদেয়াজনীয় ভ্�াস্টিলদেVশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন। 

2. উদ্ভাস্টিবত ধাদেনর জাত ও উৎপা�ন প্র�ুস্টি&ত কৃষক প�"াদেয় দ্রুত সম্্পরসারদেণর জন্� প্র�শ"নী, মাঠ স্টি�বস, র ্�ালী,
কৃষক সমাদেবশ, আদেলাচনা সভা বাস্তবায়ন এবং কৃস্টিষ স্টিবষয়ক তথ্� ও সেসবা প্র�ান করা।

3. আধুস্টিনক ধাদেনর জাত ও উৎপা�ন প্র�ুস্টি&তর উপর জ্ঞান ও �ক্ষতা বসৃ্টিদ্ধর জন্� কৃষক, সম্্পরসারণ কম"ী ও কম"কত"াদে�র
প্রস্টিশক্ষণ প্র�ান।

4. উচ্চ ফলনশীল ধাদেনর মানদেaাস্টিষত ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপা�ন, সংরক্ষণ ও স্টিবতরন।

5. প্রশাসস্টিনক ও আস্টিথ"ক ব্�বস্থাপনা স্টিবষদেয় কা�"াবলী সম্পা�ন।

6. স্টিপ্রন্� এবং ইদেলকট্রস্টিনক স্টিমস্টিVয়ায় অংশগ্রহদেণর মা��দেম প্র�ুস্টি&তর দ্রুত সম্্পরসারণ তরাস্টিন্বত করা।

7. কৃস্টিষ সম্্পরসারণ অস্টিধ�প্তর এবং সে�দেশর অন্�ান্� প্রস্টিতষ্ঠাদেনর সাদেথ সম্পক" ও সে�াগাদে�াগ সেজার�ার করা।
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সেসকশন-২
   স্টিবস্টিভন্ন কা�"&রদেমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত
ফলাফল/প্রভাব

(Outcome/Impac
t)

 কম"সম্পা�ন সূচকসমূহ
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

প্রকৃত লক্ষ্�মাত্রা
২০২০-২১

প্রদেক্ষপণ
    স্টিনধ"াস্টিরত লক্ষ্�মাত্রা অজ"দেনর সেক্ষদেত্র
   সে�ৌথভাদেব �াস্টিয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/

স্টিবভাগ/  সংস্হাসমূদেহর নাম

উপাত্তসূত্র
(Source of

Data)
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
   নতুন জাত উদ্ভাবদেনর
   জন্� উচ্চ ফলনশীল

  সাস্টিরসমূহ সুপাস্টিরশ করা।

Advanced Line 
Adaptive Research Trial
(ALART): অনুকুল পস্টিরদেবশ 
উপদে�াগী  

সংখ্�া ১১ ৭ ৮ ৮ ৮ স্টিব্র,    স্টিVএই এবং কৃস্টিষ মণ্ত্রণালয়র্  বাস্টিষ"ক
প্রস্টিতদেব�ন, 
স্টিব্র

ALART: বৈবরী পস্টিরদেবদেশ 
(লবণা&ততা, Hরা, জলমগ্নতা,
তাপ সস্টিহষ্ণু ইত্�াস্টি�)

সংখ্�া ২ ৩ ২ ২ ২ স্টিব্র,    স্টিVএই এবং কৃস্টিষ মণ্ত্রণালয় ,,

    আধুস্টিনক ধাদেনর জাত ও
   উৎপা�ন প্র�ুস্টি&ত কৃষক

   প�"াদেয় দ্রুত সম্্পরসারণ

স্থাস্টিপত প্র�শ"নী  
(SPDP & HHAT)

সংখ্�া ৬৪৪ ৬৬২ ৫০০ ৫০০ ৫০০ স্টিব্র,    স্টিVএই এবং কৃস্টিষ মণ্ত্রণালয় ,,

প্রস্টিশস্টিক্ষত কৃষক সংখ্�া ১৬৪০ ১৮০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ স্টিব্র,    স্টিVএই এবং কৃস্টিষ মণ্ত্রণালয়  মাষ্টার সেরাল
মাঠ স্টি�বস সংখ্�া ৬৫ ৫০ ২৫ ৪০ ৪০ স্টিব্র,    স্টিVএই এবং কৃস্টিষ মণ্ত্রণালয় ,,

   নতুন উদ্ভাস্টিব� ধাদেনর
    জাত সমূদেহর বীজ বধ"ন
   কদের কৃষক প�"াদেয়

সম্্পরসারণ

ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাগ কত ৃ"ক 
অনুকুল পস্টিরদেবশ উপদে�াগী 
জাদেতর উৎপাস্টি�ত বীজ

সেমস্টিট্রক �ন ৫.০০ ৫.৫ ৫ ৫ ৫ স্টিব্র ,,

কৃষক প�"াদেয় SPDP সেত 
উৎপাস্টি�ত অনুকুল পস্টিরদেবশ 
উপদে�াগী জাদেতর বীজ

সেমস্টিট্রক �ন ২৬.১৫ ৪৪.০০ ২৫ ২৫ ২৫ স্টিব্র,    স্টিVএই এবং কৃস্টিষ মণ্ত্রণালয় ,,

অনুকুল পস্টিরদেবশ উপদে�াগী  
স্টিবতরণকৃত বীজ

সেমস্টিট্রক �ন ৩১.৩৫ ২৯.৩৫ ২৫ ২৫ ২৫ স্টিব্র,    স্টিVএই এবং কৃস্টিষ মণ্ত্রণালয় ,,

ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাগ কত ৃ"ক 
উৎপাস্টি�ত প্রস্টিতকুল পস্টিরদেবশ 
উপদে�াগী জাদেতর বীজ

সেমস্টিট্রক �ন ১.২৫ ১.৫০ ১ ১ ১ স্টিব্র ,,

কৃষক প�"াদেয় SPDP সেত 
উৎপাস্টি�ত প্রস্টিতকুল পস্টিরদেবশ 
উপদে�াগী জাদেতর বীজ

৯.২২ ৩.০০ ৫ ৫ ৫ স্টিব্র,    স্টিVএই এবং কৃস্টিষ মণ্ত্রণালয় ,,

প্রস্টিতকুল পস্টিরদেবশ উপদে�াগী  
জাদেতর স্টিবতরণকৃত বীজ

সেমস্টিট্রক �ন ১৪.০০ ৮.৭৭ ৫ ৬ ৬ স্টিব্র,    স্টিVএই এবং কৃস্টিষ মণ্ত্রণালয় ,,

    মাঠ প�"াদেয় স্টিব্র উদ্ভাস্টিবত
  প্র�ুস্টি&তসমূদেহর সম্ভবতা

   সদেরজস্টিমদেন পস্টির�র্র্শশ"ন কদের
  প্র�ুস্টি&ত সম্পদেক"

কম"কত"াদে�র মাঠ প�"াদেয়র 
কা�"&রম পস্টির�শ"ন ও মূল্�ায়ন

সংখ্�া ৩৮০ ২৫০ ২০০ ২০০ ২০০ স্টিব্র  ভ্রমণসূচী ও
প্রস্টিতদেব�ন
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   স্টিফVব্�াক সংগ্রহ করা
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সেসকশন-৩ 
সেকৌশলগত উদে8শ্�, কা�"&রম, কম"সম্পা�ন সূচক এবং লক্্ষ�মাত্রাসমূহ ২০২০-২১ 

সেকৌশলগত
উদে8শ্�

(Strategic
objective)

সেকৌশলগত
উদে8দেশ্�র মান
(Weight of
strategic

objective)

কা�"&রম
 (Activities)

কম"সম্পা�ন সূচক
(Performance

Indicators)

গণনা পদ্ধস্টিত
(Calculation

method)

একক
(Unit)

কম"সম্পা�ন
সূচদেকর মান
(Weight of

performance
Indicators)

প্রকৃত অজ"ন লক্ষমাত্রা/স্টিনণ"ায়ক ২০২০-২১
(Target/Criteriavalue for FY 2020-21)

প্রদেক্ষপণ
(Projection)

২০২১-২২

প্রদেক্ষপণ
(Projection)

২০২২-২৩২০১৮-
১৯

২০১৯-
২০*

অসাধার
ণ

অস্টিত
উত্তম

উত্তম চলস্টিত
মান

চলস্টিত
মাদেনর
স্টিনদেমণ

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর সেকৌশলগত উদে8দেশ্�সমূহ
১। ধাদেনর 
উৎপা�ন ও 
উৎপা�ন-
শীলতা বসৃ্টিদ্ধ

৫০

১.১. অনুকুল পস্টিরদেবশ 
উপদে�াগী  ধাদেনর জাত 
উদ্ভাবদেন সহায়তা

১.১.১. Advanced 
Line Adaptive 
Research Trial 
(ALART)

&রমপুস্টিঞ্জভহত সংখ্�া ২০ ১১ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮

১.২.  বৈবরী পস্টিরদেবদেশ 
(লবণা&ততা, Hরা, 
জলমগ্নতা, তাপ সস্টিহষ্ণু 
ইত্�াস্টি�) অস্টিভদে�াজন সক্ষম 
ধাদেনর জাত উদ্ভাবদেন সহায়তা 

১.২.১. ALART &রমপুস্টিঞ্জভহত সংখ্�া ৫ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ২ ২

১.৩ কৃষদেকর স্টিনক� উদ্ভাস্টিবত 
জাত এবং প্র�ুস্টি&ত সম্্পরসারণ

১.৩.১ স্থাস্টিপত প্র�শ"নী  
(SPDP & HHAT)

&রমপুস্টিঞ্জভহত সংখ্�া ১২ ৭৫০ ৬৫১ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ৫০০ ৫০০

১.৩.২ প্রস্টিশস্টিক্ষত কৃষক &রমপুস্টিঞ্জভহত সংখ্�া ১০ ১৭৫০ ১৩৮০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০
০

১০০০ ১০০০

১.৩.৩ মাঠ স্টি�বস &রমপুস্টিঞ্জভহত সংখ্�া ৮ ৪৫ ৪৯ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৪০ ৪০
২। কৃস্টিষ 
উপকরদেণর 
সহজলভ্�তা 
ও সরবরাহ 
বসৃ্টিদ্ধকরণ

২০

২.১ অনুকুল পস্টিরদেবদেশর জন্�  
মানদেaাস্টিষত ও গুনগত 
মানসম্পন্ন বীজ উৎপা�ন, 
সংরক্ষণ এবং স্টিবতরণ 

২.১.১ ফস্টিলত গদেবষণা 
স্টিবভাগ কত ৃ"ক উৎপাস্টি�ত 
বীজ

&রমপুস্টিঞ্জভহত সেমস্টিট্র
ক �ন

৫ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

২.১.২ কৃষক প�"াদেয় 
SPDP সেত উৎপাস্টি�ত বীজ

&রমপুস্টিঞ্জভহত সেমস্টিট্র
ক �ন

৪ ২৫ ২৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫

২.১.৩  অনুকুল পস্টিরদেবশ 
উপদে�াগী  স্টিবতরণকৃত বীজ

&রমপুস্টিঞ্জভহত সেমস্টিট্র
ক �ন

৩ ২৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫

২.২ কৃষক প�"াদেয় প্রস্টিতকুল 
পস্টিরদেবশ উপদে�াগী 
(লবণা&ততা, Hরা এবং 
জলমগ্নতা) জাদেতর গুনগত 
মানসম্পন্ন বীজ উৎপা�ন, 
সংরক্ষণ এবং স্টিবতরণ

২.২.১ ফস্টিলত গদেবষণা 
স্টিবভাগ কত ৃ"ক উৎপাস্টি�ত 
বীজ

&রমপুস্টিঞ্জভহত সেমস্টিট্র
ক �ন

২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

২.২.২ কৃষক প�"াদেয় 
SPDP সেত উৎপাস্টি�ত বীজ

&রমপুস্টিঞ্জভহত ৩ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

২.২.৩  প্রস্টিতকুল পস্টিরদেবশ
উপদে�াগী  স্টিবতরণকৃত বীজ

&রমপুস্টিঞ্জভহত সেমস্টিট্র
ক �ন

৩ ৮ ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬

৩। কম" 
ব্�বস্থাপনায় 
সেপশা�াস্টিরদেত্ব
র উন্নয়ন

৫ ৩.১ কা�"&রম পস্টিরবীক্ষণ ও 
মূল্�ায়ন

৩.১.১ কম"কত"াদে�র মাঠ 
প�"াদেয়র কা�"&রম পস্টির�শ"ন
ও মূল্�ায়ন

&রমপুস্টিঞ্জভহত সংখ্�া ৫ ২৩০ ৪০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ২০০

* সামস্টিয়ক/চলমান
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ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর আবস্টিশ্�ক সেকৌশলগত উদে8শ্�সমূহ ২০২০-২১
(সেমা� মান-২০)

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬
সেকৌশলগত
উদে8শ্�

(Strategic
Objectives)

সেকৌশলগত
উদে8দেশ্�র

মান
(Weight of
Strategic

Objectives)

কা�"&রম
(Activities)

কম"সম্পা�ন সূচক
(Performance Indicator)

একক
(Unit)

কম"সম্পা�ন
সূচদেকর মান
(Weight of

Performance
Indicator)

লক্ষমাত্রার মান-২০২০-২১
অসাধারণ

(Excellent)
অস্টিত উত্তম
(Very Good)

উত্তম
(Good)

চস্টিলত মান
(Fair)

চস্টিলত মাদেনর
স্টিনদেম্ন
(Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১] 
�াপ্তস্টিরক 
কম"কাদেন্V 
স্বচ্ছতা বসৃ্টিদ্ধ 
ও জবাবস্টি�স্টিহ 
স্টিনস্টিGতকরণ

১০

[১.১] বাস্টিষ"ক কম"  সম্পা�ন চুস্টি&ত 
বাস্তবা�mন

[১.১.১] সরকাস্টির কম"সম্পা�ন ব্�বস্থাপনা সং&রান্ত প্রস্টিশক্ষণসহ অন্�ান্� 
স্টিবষদেয় প্রস্টিশক্ষণ আদেয়াস্টিজত

জনaন্�া ১.৫ ৬০ - - - -

[১.১.২] এস্টিপএ স্টি�দেমর মাস্টিসক সভার স্টিসদ্ধান্ত বাস্তবাস্টিয়ত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০
[১.১.৩] ২০১৮-  ১৯ অথ"বছদেরর বাস্টিষ"ক কম"সম্পা�ন চুস্টি&তর মূল্�ায়ন 
প্রস্টিতদেব�ন ঊ�ব"তন কত ৃ"পদেক্ষর স্টিনক� �াস্টিHল

তাস্টিরH ১.৫ ২৪ জুলাই 
২০১৯

২৯ জুলাই
২০১৯

৩০ জুলাই
২০১৯

৩১ জুলাই
২০১৯

০১ আগ�
২০১৯

[১.১.৪] ২০১৯-  ২০ অথ"বছদেরর বাস্টিষ"ক কম"সম্পা�ন চুস্টি&তর অধ"-বাস্টিষ"ক 
মূল্�ায়ন প্রস্টিতদেব�ন ঊ�ব"তন কত ৃ"পদেক্ষর স্টিনক� �াস্টিHল

তাস্টিরH ১.৫ ১৩ জানুয়াস্টির
২০২০

১৬ জানুয়াস্টির
২০২০

১৭ জানুয়াস্টির
২০২০

২০ জানুয়াস্টির
২০২০

২১ জানুয়াস্টির
২০২০

[১.২] জাতী�m শুদ্ধাচার   সেকৌশল ও
 তথ্� অস্টিধকার বাস্তবা�mন

[১.২.১] জাতী�m শুদ্ধাচার কম"পস্টিরকল্পনা বাস্তবাস্টিয়ত % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ -

[১.৩] অস্টিভদে�াগ প্রস্টিতকার 
ব্�বস্থা বাস্তবায়ন

[১.৩.১] স্টিনস্টি�"ষ্ট সমদেয়র মদে�� অস্টিভদে�াগ স্টিনষ্পস্টিত্তকৃত % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% -
[১.৩.২] অস্টিভদে�াগ স্টিনষ্পস্টিত্তসং&রান্ত মাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন ঊ�ব"তন অস্টিফদেস 
�াস্টিHলকৃত

সংখ্�া ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ -

[১.৪] সেস   বা প্র�ান প্রস্টিতশ্রুস্টিত 
হালনাগা�করণ ও বাস্তবায়ন

[১.৪.১] সেস   বা প্র�ান প্রস্টিতশ্রুস্টিত হালনাগা�কৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -
[১.৪.২] স্টিনধ"াস্টিরত সমদেয় বৈত্রমাস্টিসক বাস্তবায়ন প্রস্টিতদেব�ন ঊ�ব"তন অস্টিফদেস 
�াস্টিHলকৃত

সংখ্�া ১.৫ ৪ ৩ ২ - -

[২] 
কম"সম্পা�দেন 
গস্টিতশীলতা 
আন�mন ও 
সেসবার মান বসৃ্টিদ্ধ

৯

[২.১]  ই-ফাইস্টিলং পদ্ধস্টিত 
বাস্তবায়ন

[২.১.১]  সকল শাHায় ই-নস্টিথ ব্�বহার % ২.০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০
[২.১.২] ই-ফাইদেল নস্টিথ স্টিনস্পস্টিত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০
[২.১.৩] ই-ফাইদেল পত্র জারীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.২]  উদ্ভাবনী উদেদ্�াগ/কু্ষদ্র 
উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

[২.২.১] ন্ূ�নতম একস্টি� উদ্ভাবনী উদেদ্�াগ/কু্ষদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত তাস্টিরH ১
১১ মাচ"
 ২০২০

১৮ মাচ"
 ২০২০

২৫ মাচ"
২০২০

১ এস্টিপ্রল
২০২০

৮ এস্টিপ্রল
 ২০২০

[২.৩]  স্টিপআরএল শুরুরু ২ মাস 
পূদেব" সংস্টিশ্লষ্ট কম"চারীর স্টিপআরএল ও
ছুস্টি� নগ�ায়নপত্র জাস্টির করা

[২.৩.১] স্টিপআরএল আদে�শ জাস্টিরকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[২.৩.২] ছুস্টি� নগ�ায়নপত্র জাস্টিরকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[২.৪]  তথ্� বাতায়ন 
হালনাগা�করণ

[২.৪.১]  অস্টিফদেসর সকল তথ্� হালনাগা�কৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩] 
আস্টিথ"ক ও 
সম্প� 
ব্�বস্থাপনার 
উন্নয়ন

৬

[৩.১]  বাদেজ� বাস্তবায়দেন উন্নয়ন
[৩.১.১]  বাদেজ� বাস্তবায়ন পস্টিরকল্পনা প্রণীত তাস্টিরH ১

১৬ আগ�
২০১৯

২০ আগ�
২০১৯

২৪ আগ�
২০১৯

২৮ আগ�
২০১৯

৩০ আগ�
২০১৯

[৩.১.২] বৈত্রমাস্টিসক বাদেজ� বাস্তবায়ন প্রস্টিতদেব�ন �াস্টিHলকৃত সংখ্�া ১ ৪ ৩ - - -

[৩.২]  স্থাবর/অস্থাবর
সম্পস্টিত্তর হালনাগা� তাস্টিলকা

প্রস্ত্তুুত করা

[৩.২.১]  স্থাবর সম্পস্টিত্তর তাস্টিলকা হালনাগা�কৃত তাস্টিরH ০.৫ ৩ সেফব্রুয়াস্টির
২০২০

১১ সেফব্রুয়াস্টির
২০২০

১৮ সেফব্রুয়াস্টির
২০২০

২৫ সেফব্রুয়াস্টির
২০২০ ৪ মাচ" ২০২০

[৩.২.২]  অস্থাবর সম্পস্টিত্তর তাস্টিলকা হালনাগা�কৃত তাস্টিরH ০.৫ ৩ সেফব্রুয়াস্টির
২০২০

১১ সেফব্রুয়াস্টির
২০২০

১৮ সেফব্রুয়াস্টির
২০২০

২৫ সেফব্রুয়াস্টির
২০২০

৪ মাচ"
 ২০২০

[৩.৩] অস্টিV� আপস্টিত্ত স্টিনষ্পস্টিত্ত
কা�"&রদেমর উন্নয়ন

[৩.৩.১] ব্রVসী� জবাব সেপ্রস্টিরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০
[৩.৩.২] অস্টিV� আপস্টিত্ত স্টিনষ্পস্টিত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] ইন্�ারদেন� স্টিবলসহ ইউস্টি�স্টিলস্টি�
স্টিবল পস্টিরদেশাধ

[৩.৪.১] স্টিবস্টিসস্টিস/স্টিবস্টি�স্টিসএল-এর ইন্�ারদেন� স্টিবল পস্টিরদেশাস্টিধত % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০
[৩.৪.২] সে�স্টিলদেফান স্টিবল পস্টিরদেশাস্টিধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০
[৩.৪.৩] স্টিবদু্�ৎ স্টিবল পস্টিরদেশাস্টিধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০
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আস্টিম,  বাংলাদে�শ  ধান  গদেবষণা  ইনস্টি�স্টি�উদে�র  ফস্টিলত  গদেবষণা  স্টিবভাদেগর  প্রধান  বাংলাদে�শ  ধান
গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উদে�র মহাপস্টিরচালক এর স্টিনক� অঙ্গীকার করস্টিছ সে�, এই চুস্টি&তদেত বস্টিণ"ত ফলাফল
অজ"দেন সদেচষ্ট থাকব।

আস্টিম, মহাপস্টিরচালক, বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উদে�র সংস্থা প্রধান স্টিহসাদেব বাংলাদে�শ ধান
গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উদে�র ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর প্রধাদেনর স্টিনক� অঙ্গীকার করস্টিছ সে�, এই চুস্টি&তদেত
বস্টিণ"ত ফলাফল অজ"দেন প্রদেয়াজনীয় সহদে�াস্টিগতা প্র�ান করব। 

স্বাক্ষস্টিরত:

সংদে�াজনী ১
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শব্�সংদেক্ষপ (Acronyms)

&র

ম
শব্�সংদেক্ষপ স্টিববরণ

১ এআরস্টিV এ্�াVাপস্টি�ভ স্টিরসাচ" স্টিVস্টিভশন
২ স্টিবআরআরআই/স্টিব্র বাংলাদে�শ রাইস স্টিরসাচ" ইনস্টি�স্টি�উ�
৩ স্টিVএই স্টিVপা�"দেমন্�  অব এস্টিগ্রকালচারাল এক্সদে�নশন
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সংদে�াজনী ২
 কম"সম্পা�ন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কা�"ালয়সমূহ এবং পস্টিরমাপ পদ্ধস্টিত-এর স্টিববরণ

&রস্টিমক
নম্বর

কা�"&রম কম"সম্পা�ন সূচক কা�"&রদেমর স্টিববরণ বাস্তবায়নকারী ইউস্টিন�
অণুস্টিবভাগ, অস্টিধশাHা, শাHা

প্র�ত্ত প্রমাণক পস্টিরমাপ পদ্ধস্টিত এবং উপাত্তসূত্র

১ ১.১. অনুকুল পস্টিরদেবশ 
উপদে�াগী  ধাদেনর জাত 
উদ্ভাবদেন সহায়তা

১.১.১. Advanced 
Line Adaptive 
Research Trial 
(ALART)

স্টিব্র’র ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাগ ALART গদেবষণার  
মা��দেম ধাদেনর ফলন বসৃ্টিদ্ধর জন্� উচ্চফলনশীল এবং
লবণা&ততা, Hরা ও জলমগ্নতা সহ স্টিবস্টিভন্ন  aাত 
সস্টিহষ্ণু ধাদেনর জাত উদ্ভাবদেন সহায়তা প্র�ান করা।

ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাগ 
(এআরস্টিV),  স্টিব্র আঞ্চস্টিলক 
কা�"ালয়সমূহ এবং স্টিVএই

 বাস্টিষ"ক প্রস্টিতদেব�ন, স্টিব্র স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক প্রস্টিতদেব�ন, জান"াল, 
সমাচার ও অন্�ান্� প্রকাস্টিশত 
প্রস্টিতদেব�ন

১.২.  বৈবরী পস্টিরদেবদেশ 
(লবণা&ততা, Hরা, 
জলমগ্নতা, তাপ সস্টিহষ্ণু 
ইত্�াস্টি�) অস্টিভদে�াজন সক্ষম 
ধাদেনর জাত উদ্ভাবদেন সহায়তা

১.২.১. ALART ,,

১.৩ কৃষদেকর স্টিনক� উদ্ভাস্টিবত 
জাত এবং প্র�ুস্টি&ত 
সম্্পরসারণ

১.২.১ স্থাস্টিপত প্র�শ"নী  
(SPDP & HHAT)

কৃষদেকর মাদেঠ বীজ উৎপা�ন ও জাত সম্্পরসারণ 
কম"সূস্টিচ (SPDP) এবং সেহV �ু সেহV ট্রায়াল 
(HHAT) এর মা��দেম ধাদেনর জাত ও 
প্র�ুস্টি&তসমূদেহর প্রচার-প্রসার করা

এআরস্টিV,  স্টিব্র আঞ্চস্টিলক 
কা�"ালয়সমূহ, স্টিVএই, এনস্টিজও 
এবং সেকাম্পানী

,, স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক প্রস্টিতদেব�ন, জান"াল, 
সমাচার ও অন্�ান্� প্রকাস্টিশত 
প্রস্টিতদেব�ন

১.২.২ প্রস্টিশস্টিক্ষত কৃষক কৃষদেকর স্টিনক� স্টিব্র উদ্ভাস্টিবত জাত ও প্র�ুস্টি&ত 
সম্্পরসারদেণর জন্� সম্্পরসারণ কম"ী ও কৃষকদে�রদেক 
প্রস্টিশক্ষণ প্র�ান করা

এআরস্টিV,  স্টিব্র’র অন্�ান্ন 
স্টিবভাগ ও আঞ্চস্টিলক কা�"ালয়সমূহ
এবং স্টিVএই

 মাষ্টার সেরাল স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক প্রস্টিতদেব�ন, জান"াল 
ও অন্�ান্� প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

১.২.৩ মাঠ স্টি�বস প্র�ুস্টি&ত প্র�শ"নীর ফলাফল কৃষক, সম্্পরসারণকম"ী 
এবং অন্�ান্�দে�রদেক সদেরজস্টিমদেন সে�Hাদেনা ও অবগত 
করাদেনা

এআরস্টিV,  স্টিব্র আঃ 
কা�"ালয়সমূহ এবং স্টিVএই

,, স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক প্রস্টিতদেব�ন, জান"াল 
ও অন্�ান্� প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

২ ২.১ অনুকুল পস্টিরদেবদেশর জন্�  
মানদেaাস্টিষত ও গুনগত 
মানসম্পন্ন বীজ উৎপা�ন, 
সংরক্ষণ এবং স্টিবতরণ 

২.১.১ ফস্টিলত গদেবষণা 
স্টিবভাগ কত ৃ"ক উৎপাস্টি�ত 
বীজ

স্টিব্র’র স্টিনজস্ব জস্টিমদেত ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর 
সরাসস্টির তত্ত্বাবধাদেন মাণসম্পন্ন বীজ উৎপা�ন করা

এআরস্টিV ও Hামার ব্�বস্থাপনা 
স্টিবভাগ, স্টিব্র, গাজীপুর

,, বীজ উৎপা�ন ও সরবরাহ 
সেরস্টিজষ্ট্রার, স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক ও 
অন্�ান্� প্রস্টিতদেব�ন

২.১.২ কৃষক প�"াদেয় 
SPDP সেত উৎপাস্টি�ত বীজ

কৃষদেকর মাদেঠ স্থাস্টিপত প্র�শ"ণীসমূহদেত উৎপাস্টি�ত 
বীজ �া পরবত"ী সেমৌসুদেম ব্�বহাদেরর জন্� সংরক্ষণ 
করা হয়

এআরস্টিV এবং স্টিVএই ,, স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক প্রস্টিতদেব�ন ও 
অন্�ান্� প্রস্টিতদেব�ন

২.১.৩  অনুকুল পস্টিরদেবশ 
উপদে�াগী  স্টিবতরণকৃত বীজ

এআরস্টিV কত ৃ"ক উৎপাস্টি�ত বীজ স্টিবতরণ এবং SPDP 
সেত উৎপাস্টি�ত বীজ কৃষকদে�র মদে�� স্টিবস্টিনময়/স্টিবতরন/
স্টিবস্টি&র

এআরস্টিV এবং স্টিVএই ,, বীজ উৎপা�ন ও সরবরাহ 
সেরস্টিজষ্ট্রার ও স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক 
প্রস্টিতদেব�ন 

২.২ কৃষক প�"াদেয় প্রস্টিতকুল 
পস্টিরদেবশ উপদে�াগী 
(লবণা&ততা, Hরা এবং 
জলমগ্নতা) জাদেতর গুনগত 

২.২.১ ফস্টিলত গদেবষণা 
স্টিবভাগ কত ৃ"ক উৎপাস্টি�ত 
বীজ

স্টিব্র’র স্টিনজস্ব জস্টিমদেত ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর 
সরাসস্টির তত্ত্বাবধাদেন মানসম্পন্ন বীজ উৎপা�ন করা

এআরস্টিV ও Hামার ব্�বস্থাপনা 
স্টিবভাগ, স্টিব্র, গাজীপুর

,, বীজ উৎপা�ন ও সরবরাহ 
সেরস্টিজষ্ট্রার, স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক ও 
অন্�ান্� প্রস্টিতদেব�ন

২.২.২ কৃষক প�"াদেয় কৃষদেকর মাদেঠ স্থাস্টিপত প্র�শ"ণীসমূহদেত উৎপাস্টি�ত এআরস্টিV এবং স্টিVএই ,, স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক প্রস্টিতদেব�ন ও 
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&রস্টিমক
নম্বর

কা�"&রম কম"সম্পা�ন সূচক কা�"&রদেমর স্টিববরণ বাস্তবায়নকারী ইউস্টিন�
অণুস্টিবভাগ, অস্টিধশাHা, শাHা

প্র�ত্ত প্রমাণক পস্টিরমাপ পদ্ধস্টিত এবং উপাত্তসূত্র

মানসম্পন্ন বীজ উৎপা�ন, 
সংরক্ষণ এবং স্টিবতরণ

SPDP সেত উৎপাস্টি�ত বীজ বীজ �া পরবত"ী সেমৌসুদেম ব্�বহাদেরর জন্� সংরক্ষণ 
করা হয়

অন্�ান্� প্রস্টিতদেব�ন

২.২.৩  প্রস্টিতকুল পস্টিরদেবশ
উপদে�াগী  স্টিবতরণকৃত বীজ

এআরস্টিV কত ৃ"ক উৎপাস্টি�ত বীজ স্টিবতরণ এবং SPDP 
সেত উৎপাস্টি�ত বীজ কৃষকদে�র মদে�� স্টিবস্টিনময়/স্টিবতরন/
স্টিবস্টি&র

এআরস্টিV এবং স্টিVএই ,, বীজ উৎপা�ন ও সরবরাহ 
সেরস্টিজষ্ট্রার ও স্টিব্র’র বাস্টিষ"ক 
প্রস্টিতদেব�ন 

৩ ৩.১ কা�"&রম পস্টিরবীক্ষণ ও 
মূল্�ায়ন

৩.১.১ কম"কত"াদে�র মাঠ 
প�"াদেয়র কা�"&রম পস্টির�শ"ন 
ও মূল্�ায়ন

এআরস্টিV’র জনবল মাঠ প�"াদেয়র স্টিবস্টিভন্ন কা�"&রম 
পস্টির�শ"ন ও প�"দেবক্ষণ কদের তার মূল্�ায়ন স্টিরদেপা�" 
প্র�ান করদেবন। ভ্রমণ প্রস্টিতদেব�দেন তা প্রস্টিতফস্টিলত
হদেব।

এআরস্টিV,  স্টিব্র’র অন্�ান্ন 
স্টিবভাগ ও আঞ্চস্টিলক কা�"ালয়সমূহ
এবং স্টিVএই

  ভ্রমণসূচী ও প্রস্টিতদেব�ন ভ্রমণ সূচী ও স্টিরদেপা�"/প্রস্টিতদেব�ন 
এবং অন্�ান্ন প্রস্টিতদেব�ন 
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সংদে�াজনী ৩

অন্� �প্তর/সংস্থার স্টিনক� ফস্টিলত গদেবষণা স্টিবভাদেগর সুস্টিনস্টি�"ষ্ট কম"সম্পা�ন চাস্টিহ�াসমূহ

প্রস্টিতষ্ঠাদেনর নাম সংস্টিশস্নষ্ট কা�"&রম কম"সম্পা�ন সূচক উ&ত প্রস্টিতষ্ঠাদেনর স্টিনক�
চাস্টিহ�া/প্রত্�াশা 

চাস্টিহ�া/প্রত্�াশার
সে�ৌস্টি&তকতা

প্রত্�াশা পূরণ না হদেল সম্ভাব্� প্রভাব

 কৃস্টিষ সম্্পরসারণ 
অস্টিধ�প্তর (DAE)

ALART গদেবষণা এবং  বীজ
উৎপা�ন ও সম্্পরসারণ 
কম"সূস্টিচ (SPDP)

উদ্ভাস্টিবত জাত ও  
উৎপা�ন প্র�ুস্টি&ত

উন্নত প্র�ুস্টি&তর দ্রুত 
সম্্পরসারদেণ কা�"কর ভূস্টিমকা 
পালন

কৃস্টিষ তথা কৃষদেকর উন্নয়দেন
সহদে�াস্টিগতা অপস্টিরহা�"

ধাদেনর উৎপা�নশীলতা ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব এবং
Hাদ্� স্টিনরাপত্তা eুস্টিকদেত পড়দেব।
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	বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ধানের প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন জরম্নরি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ব্রি’র ফলিত গবেষণা বিভাগ উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় মাঠ পর্যায়ের ভ্যালিডেশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন করে। পাশাপাশি উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, কৃষক প্রশিক্ষণ, র্যালি ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে থাকে। ফলিত গবেষণা বিভাগ বিগত তিন বছরে ১০৫ টি অগ্রগামী কৌলিক সারির ভ্যালিডেশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন করেছে যার মধ্য থেকে ১৭ টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ২ টি উৎপাদন প্রযুক্তির ভ্যালিডেশন ট্রায়াল বাস্তবায়ন করেছে যেগুলো কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য ব্রি থেকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ব্রি’র উদ্ভাবিত জাত দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য বিগত তিন বছরে ১৭৮১ টি প্রদর্শনী (বীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ কর্মসূচী) বাস্তবায়ন করেছে যার মাধ্যমে প্রায় ২৩৪ টন ধান উৎপাদন হয়েছে। উৎপাদিত ধানের মধ্য থেকে কৃষকগণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৫১ টন বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করেছে। এছাড়াও, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে সারা দেশে ব্রি উদ্ভাবিত আধুনিক ধানের জাতের ১২০০ টি উপযোগিতা পরীক্ষণ (Head to Head Adaptive Trial) বাস্তবায়ন করা হয়। আধুনিক ধান উৎপাদনে কৃষকের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মোট ১৬০ টি কৃষক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে মোট ৫১৮৮ জন কৃষক এবং ৪১২ জন উপ সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রদর্শনীর উপর মোট ১৮৫ টি মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এসব অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানী, কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ মোট ২৪,৪৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ফলিত গবেষণা বিভাগের তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি উদ্ভাবিত এবং জনপ্রিয় ধান জাতের প্রায় ২০ টন মানঘোষিত বীজ ব্রি গবেষণা মাঠে উৎপাদন করা হয়েছে যা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্রি ধান জাত সম্প্রসারণের কাজে নিয়োজিত কৃষক ও স্টেকহোল্ডারদের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।
	ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা টেকশই করার লক্ষ্যে প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী অধিক ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য অগ্রগামী কৌলিক সারি এবং উৎপাদন প্রযুক্তির ভ্যালিডেশন কার্যক্রম জোরদার করা। সম্প্রতি উদ্ভাবিত জনপ্রিয় ধানের জাত দেশব্যাপী সম্প্রসারণের জন্য কৃষক পর্যায়ে ভাল বীজ সহজলভ্য করা। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রদর্শনী, কৃষক প্রশিক্ষণ, মাঠ দিবস বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সে লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
	২০২০-২১ অর্থবছরের ফলিত গবেষণা বিভাগের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

