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 উপ'রমস্টিণকা (Preamble)

         সরকারী �প্তরসমূদেহ প্রাস্টিতষ্ঠাস্টিনক �ক্ষতা বসৃ্টিদ্ধ স্বচ্চতা ও �বাবস্টি�স্টিহ সে�ার�ার করা,  সুশাসন সুসংহতকরণ
       এবং সম্পদে�র �থা�থ ব্�বহার স্টিনস্টিFতকরদেণদের মা��দেম রুপকল্প 2021    এর �থা�থ বাস্তবা�দেনর লদেক্ষ্�-

            কৃস্টিষ মন্ত্রণালদে�র আওতাধীন বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ� এর বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাদেগর প্রধান

                                                          এবং

গণপ্র�াতন্ত্রী          বাংলাদে�শ সরকাদেরর কৃস্টিষ মন্ত্রণালদে�র আওতাধীন বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ� এর
   মহাপস্টিরচালক এর মদে�� 2020          সাদেলর �ুন মাদেসর ২৩ তাস্টিরদেI এই বাস্টিষ#ক কম#সম্পা�ন চুস্টি'ত স্বাক্ষস্টিরত

হল  ।

       এই চুস্টি'তদেত স্বাক্ষরকারী উভ�পক্ষ স্টিনম্নস্টিলস্টিIত স্টিবষ�সমূদেহ সম্মত হদেলনঃ

বাদে�াদে�দেনালস্টি� স্টিবভাদেগর কম#সম্পা�দেনর সাস্টিব#ক স্টিচত্র
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(Overview Performance of Biotechnology Division)

 সাম্প্রস্টিতক অ�#ন,    চ্�াদেলঞ্জ এবং ভস্টিবষ্�ৎ পস্টিরকল্পনা

    সাম্্পরস্টিতক বছর সমূদেহর (3 ববব)   প্রধান অ�#ন সমূহঃ
  ব াদে� া দে� কদেন া লস্টি� স্টিব ভ া গ          বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উদে�র ধাদেনর �াত উন্ন�ন কম#সূচীর একস্টি� অন্�তম

অঙ্গ          । সে�কসই Iাদ্� স্টিনরাপত্তা স্টিনস্টিFতকরদেণর �ন্� এই স্টিবভাগ ধাদেনর স্টি�সু্�কালচার,  সে�দেনস্টি�ক ট্রান্সফরদেমশন, মাক#ার
 এস্টিস সদে� ড স্টিস দেল ক শ ন , ব বব , স্টিপ র া স্টিম স্টিড ং , QTL সন া' ত ক র ণ ,   স্টিড এনএ স্টিফ ং গ া র স্টিপ্র স্টিন্� ং

            প্রভসৃ্টিত বাদে�াদে�কদেনালস্টি�র স্টিবস্টিভন্ন কলাদেকৌশল ব্�বহাদেরর মা��দেম উন্নত ধাদেনর �াত এবং সেমৌস্টিলক গদেবষণা সং'রান্ত
    তথ্ � উদ্ ভ া ব দেন র ক া� কদের আসদেছ  ব  বব ববববব  বববব  ব বব  ববব ব  । 4স্টি�

     উচ্চ ফ ল ন শ ী ল ধ াদেন র �াত উদ্ ভ া ব ন কর া হদে�দেছ  ববব  বব ববব  ব ববব  ববববব। ,  স্টিব্র ধান৯২
           এবং স্টিব্র ধান৯৬ সেবাদেরা সেমৌসুদেমর �ন্� এবং স্টিব্র ধান৮৭ আমন সেমৌসুদেমর উপদে�াগী  ব বববব বববব বব  ববব।

 গদেব ষ ণ া ইনস্টি� স্টি� উ � ,           স্টিফস্টিলস্টিপন্স সেথদেক সংগ্রস্টিহত ধান এবং গদেমর মদে�� সংকরা�দেনর মা��দেম উদ্ভুত
  সেকৌস্টিলক সাস্টির (IRGC103918)           এর এন্থারকালচার কদের প্রাপ্ত গাদেছর সাদেথ স্টিব্র উদ্ভাস্টিবত সেকৌস্টিলক সাস্টিরর দুই

            বার সংকরা�ন কদের সেপস্টিডস্টিগ্র পদ্ধস্টিতদেত স্টিনব#াচদেনর মা��দেম স্টিব্র ধান ৯২ উদ্বাবন করা হ�[  ব ববব  বববব বব বব।
       উচ্চ ফলনশ ী ল ধ া ন �াদেত র স াদেথ বন্ � ধ া ন Oryza rufipogon   এর পF া ৎ সংকর া � দেণ র

  মা��দেম স্টিব্র ধান৮৭,          স্টিব্র ধান৮৯ এবং স্টিব্র ধান৯৬ উদ্ভাবন করা হদে�দেছ  বববববব  বববব  ববব ব ব বব।
165           স্টি� অগ্রগামী সেকৌস্টিলক সাস্টির উদ্ভাবন করা হদে�দেছ �ার মদে�� লবণা'ততা সস্টিহষ্ণু,  ধাদেনর পাতা ঝলসাদেনা সেরাগ
প্রস্টিতদেরাধী, স্টিনম্ন Glycemic Index, premium quality, স্বল্প সেম�াস্টি� আউশ এবং অনুকূদেল পস্টিরদেবশ
উপদে�াগী উচ্চ ফলনশীল সেকৌস্টিলক সাস্টির রদে�দেছ। বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবষদে�        জ্ঞান ও �ক্ষতা বসৃ্টিদ্ধর উদে0দেশ্� 126 বব

    স্টিবজ্ঞানীদেক প্রস্টিশক্ষণ প্র�ান করা হদে�দেছ  বববববব  । 750    কস্টিপ ব া স্টিষ# ক গদেব ষ ণ া প্ র স্টিত দেব � ন ,
7         স্টি� গদেবষণা প্রবন্ধ এবং গদেবষণা এব�্রাক্� প্রকাশ করা হদে�দেছ।
    সমস্�া এবং চ্�াদেলঞ্জ সমূহ:

       বৈবস্টিশ্বক উষ্ণতার প্রভাদেব �লবা�ুগত পস্টিরবত#দেনর কারদেণ আকস্টি`ক ঝড়,  বব বব বববব ,  স াইদে'ল া ন ,  ঘূস্টিন#ঝড়
      ইত্ � া স্টি� ন া ন া স্টিব ধ সমস্ � া র প্ রদেক া প ব া ং ল া দে� দেশ সেব দেড় ই চদেল দেছ  বববববববববব।

ব বববব  ববব বব  বব বব ব বববববববব ব ,       লবণ া ' ত ত া এব ং Iর া র আস্টিধ ' � স্টি� ন স্টি� ন
বববব ব  বববববব ববববববববব ববববববববব বববববববব ববববব ববব ববববব ববব।

          আবা� ী �স্টিম র পস্টির ম া ণ কমদেছ । এ অবস্ থ া � কম �স্টিম দেত অস্টিধ ক উৎপ া � ন শ ী ল ত া অ�# ন
        গদেব ষ ণ া সেক্ষ দেত্র এক স্টিব র া � চ্ � া দেল ঞ্জ । এছ াড় া পস্টির ব স্টিত# ত �লব া � ু র

বববব বব ব  ববব, লবণ া ' ত ত া , বববববববব ব , বববববববব , ঠ া ন্ ড া , ববব, ব ববববববব  ব
           সেরাগবালাই বসৃ্টিদ্ধর কারদেণ ভস্টিবষ্�দেত সে�দেশ Iাদ্� উৎপা�ন কদেম �াও�ার আশঙ্কা সে�Iা স্টি�দে�দেছ  ববববববব।
       গদেব ষ ণ া ক া �# ' র ম দ্ ব া র া সে� I া দেন �স্টি� ল বৈব স্টিশ ষ্ট ্ � মস্টিন্ড ত গ া ণ া গু ণ

বব ববববব  ববব বব  ববব  বববব ববব  ববববব  ব ব বববব বববব ব  ব ববব’ ব  ববব বব ববব ববব ব।
     স্টিব ভ া দেগ র গদেব ষ ণ া ক া �# ' র ম দেক শস্টি'ত শ া ল ী ক র দেণ র ম া � � দেম �লব া � ু র

    চ্ � া দেল ঞ্জ সেমাক াদেব ল া এব ং ধ াদেন র      অব্�াহত উৎপা�ন বসৃ্টিদ্ধর লদেক্ষ্� উচ্চ ফলনশীল,  প্রস্টিতকূলতা
সস্টিহষ্ণু,            স্বল্প সেম�াস্টি� ও স্বল্প উপকরণ স্টিনভ#র �াত উদ্ভবন ও উন্ন�ন একান্ত অপস্টিরহা�#।
  ভস্টিবষ্�ৎ পস্টিরকল্পনা:

           চাদেল স্ব�ংসমূ্পণ#তা অ�#নদেক সে�কসই রুপ প্র�াদেনর লদেক্ষ্� পস্টিরবস্টিত#ত �লবা�ুর প্রভাব সেমাকাদেবলা� বাদে�াদে�কদেনালস্টি�র
     স্টিবস্টিভন্ন কলাদেকৌশল ব্�বহার কদের উচ্চ ফলনশীল,  প্রস্টিতকূলতা সস্টিহষ্ণু,       উচ্চ পুস্টিষ্টমান সম্পন্ন স্বল্প সেম�াস্টি� �াত উদ্ভাবন

      কদের ধাদেনর উৎপা�নশীলতা বাড়াদেনার কা�#'রম ভস্টিবষ্�ৎ (স্বল্প,     ম�� ও �ীঘ# সেম�াস্টি�)    পস্টিরকল্পনা� অন্তভূ#'ত করা
হদে�দেছ।

20২০-2      ১ অথ# বছদেরর সম্ভাব্� প্রধান অ�#নসমূহ:
 1 ধাদেনর উচচফলনশীল �াত উদ্ভাবন করা:
 1৪স্টি� ফলন পরীক্ষা করা;
 বাদে�াদে�কদেনালস্টি�র স্টিবস্টিভন্ন কলাদেকৌশল ব্�বহাদেরর মা��দেম উচ্চ ফলনশীল, লবণা'ততা সস্টিহষ্ণু, স্বল্প সেম�াস্টি� আউশ,

premium quality, এস্টিন্�অস্টিক্সদেডন্� �ু'ত কাল ধান, স্টিনম্ন Glycemic Index সহ স্টিবস্টিভন্ন বৈবস্টিশষ্ট্�
মস্টিন্ডত ৭৬স্টি� সেকৌস্টিলক সাস্টির উদ্ভাবন করা;

  ২স্টি� স্টিলফদেল� ও ২স্টি� গদেবষণা এব�্রাক্� প্রকাশ করা;
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 250 কস্টিপ বাস্টিষ#ক গদেবষণা প্রস্টিতদেব�ন প্রকাশ

 সেসকশন 1
  বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাদেগর র~  পকল্প (Vision) অস্টিভলক্ষ¨ (Mission)  সেকৌশলগত উদে0শ্�সমূহ

(Strategic Objectives   এবং কা�#াবস্টিল (Functions)

1.1 র~পকল্প:
বাদে�াদে�কদেনালস্টি�র            স্টিবস্টিভন্ন কলাদেকৌশল ব্�বহাদেরর মা��দেম ধাদেনর উন্নত সেকৌস্টিলক সাস্টির এবং সেমৌস্টিলক গদেবষণা উপাত্ত
উদ্ভাবন

1.2 অস্টিভলক্ষ্�:
          ধান গদেবষণা ও সেমৌস্টিলক গদেবষণা উপাত্ত উদ্ভাবদেন বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবস্টিভন্ন কলাদেকৌশল ব্�বহাদেরর

     মা��দেম সে�কসই Iাদ্� স্টিনরাপত্তা অ�#দেন সহা�তা

1.3  সেকৌশলগত উদেদ্ধশ্�সমূহ

1.3.1    বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাদেগর সেকৌশলগত উদে0শ্�সমূহ

1.   ধ াদেন র উৎপ া � ন ও   উৎপা�নশীলত বসৃ্টিদ্ধ

1.3.2   আবস্টিশ্�ক সেকৌশলগত উদে0শ্�সমূহ

1.       �াপ্তস্টিরক কম#কান্ড স্বচ্ছতা বসৃ্টিদ্ধ ও �বাবস্টি�স্টিহ স্টিনস্টিFস্টিতকরণ

2.       কম#ংসম্পা�দেন গস্টিতশীতা আন�[ন ও সেসবার মান বসৃ্টিদ্ধ

3.     আস্টিথ#ক ও সম্প� ভ্�বস্থাপনার উন্ন�ন

1.4  কা�#াবস্টিল
1.     ধাদেনর উচ্চশলনশীল সেকৌস্টিলক সাস্টির উদ্ভাবন

2. লবণা'ততা,          Iরা সস্টিহষ্ণু এবং স্টিবস্টিভন্ন ঘাত সস্টিহষ্ণু ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির উদ্ভাবন

3.   স্বল্প সেম�াস্টি� আউশ, premium quality,    এস্টিন্�অস্টিক্সদেডন্� �ু'ত কাল ধান,   স্টিনম্ন Glycemic

Index        সহ স্টিবস্টিভন্ন বৈবস্টিশষ্্ট� মস্টিন্ডত সেকৌস্টিলক সাস্টির উদ্ভাবন

4.       ধাদেনর �াত উন্ন�দেন সেমৌস্টিলক গদেবষণা উপাত্ত উদ্ভাবন

5.      প্রশাসস্টিনক ও আস্টিথ#ক ব্�বস্থাপনা স্টিবষ�ক কা�#াবস্টিল

6.         আন্ত�#াস্টিতক ও সে�শী� প্রস্টিতষ্ষ্ঠাদেনর সাদেথ গদেবষণা সংদে�াগ স্থাপন

5
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সেসকশন-২
    স্টিবস্টিভন্ন কা�#'রদেমর চূড়ান্ত ফলাফল /  প্রভাব (Outcome/Impact)

 চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব
(Outcome/Imp

act)

   কম#সম্পা�ন সূচক
 সমূহ

(Performan
ce 
Indicators)

 একক
(Unit
)

প্রকৃত
লক্ষ্�মাত্রা
২০২০-২১

  প্রদেক্ষপণ   স্টিনধ#াস্টিরত লক্ষ্�মাত্রা অ�#দেনর
 সেক্ষদেত্র সে�ৌথভাদেব

  �াস্টি�ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণাল� /
স্টিবভাগ/  সংস্থাসমূদেহর নাম

উপাত্তসূত্র
(Source of

Data)

২০১৮-১৯
২০১৯-
২০*

২০২১-২২ ২০২২-২৩

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টিরর ফলন

পরীক্ষা
 ফলন পরীক্ষা সংখ্�া 16 14 13 10 10  বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ,

বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা
ইনস্টি�স্টি�উ�

 বাস্টিষ#ক কম#সম্পা�ন
চুস্টি'ত

   ধাদেনর উচ্চফলনশীল এবং
লবণা'ততা, Iরা,   তাপ ও

   �লমগ্নতাসহ স্টিবস্টিভন্ন ঘাত
    সস্টিহষ্ণু ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির

উদ্ভাবন

  উদ্ভাস্টিবত ধাদেনর
 সেকৌস্টিলক সাস্টির

সংখ্�া 57 76 55 55 55  বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ,
বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা

ইনস্টি�স্টি�উ�

 বাস্টিষ#ক কম#সম্পা�ন
চুস্টি'ত

  বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবষদে�
প্রস্টিশক্ষণ

 প্রস্টিশস্টিক্ষত স্টিবজ্ঞানী/ 
কম#কত#া/ কম#চারী

সংখ্�া 40 40 20 20 20  বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ,
বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা

ইনস্টি�স্টি�উ�

 বাস্টিষ#ক কম#সম্পা�ন
চুস্টি'ত

প্রকাশনা    গদেবষণা প্রবন্ধ ও
এব�্রাক্�,  স্টিবস্টিভন্ন
স্টিরদেপা�#

সংখ্�া 4 2 2 2 2  বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ,
বাংলাদে�শ ধান গদেবষণা

ইনস্টি�স্টি�উ�

 বাস্টিষ#ক কম#সম্পা�ন
চুস্টি'ত

*২০১৯-২০ A_©eQ‡ii লক্ষ্�মাত্রা 
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 সেসকশন-৩
 সেকৌশলগত উদে0শ্�, অগ্রাস্টিধকার, কা�#'রম,      কম#সম্পা�ন সূচক এবং লক্ষমাত্রাসমূহ

সেকৌশলগত
উদে0শ্�

(Strategi
c

Objective
s)

সেকৌশলগত
উদে0দেশ্�র

মান
(Weig
ht of

Strate
gic

Object
ive)

 কা�#'রম
(Activitie

s)

 গণনা পদ্ধস্টিত একক
(Unit

)

কম#সম্পা
�ন

সূচদেকর
মান

(Weig
ht of
Perfo
rman

ce
Indica
tors)

 প্রকৃত
অ�#ন

লক্ষ্�মাত্রা/  স্টিনন#া�ক 20 ২০-2 ১  
(Target/Criteria Value for FY

2019-20)

প্রদেক্ষপণ
(Projecti

on)
202 ১-

2 ২

প্রদেক্ষপণ
 (Projecti

on)
202 ২-

2 ৩
2018
-19

২০১৯-
২০*

অসাধারণ অস্টিত
উত্তম

উত্তম চলস্টিত
মান

চলস্টিত
মাদেনর
স্টিনদেম্ন
œ

100
%

90% 80% 70% 60%

1 2 3 4 5 6 ৭ ৮ 9 10 11 12 13 14 15
1|   ধাদেনর

  উৎপা�ন ও
উৎপা�নশীলতা
বসৃ্টিদ্ধ

75

1.1  ধাদেনর
 উচ্চফলনশীল

 �ত উদ্ভাবন

1.1.1 উদ্ভাস্টিবত
  ধাদেনর �াত

সংখ্�া
- 1 1 - - - - - 1 -

1.2 
 প্রস্তাস্টিবত

  ধাদেনর �াত
 মূল্�া�ন

(PVT)

1.2.1  ধাদেনর
 �াত মূল্�া�ন

সংখ্�া

- 1 - - - - - - 1 1

1.3  কৃষদেকর
  মাদেঠ ধাদেনর

  সেকৌস্টিলক সাস্টিরর
 মূল্�া�ন

(ALART) 

1.3.1  কৃষদেকর
 মাদেঠ মূল্�া�ন

সংখ্�া

- 3 1 - - - - - 1 1

1.4  ধাদেনর
  সেকৌস্টিলক সাস্টিরর
 আঞ্চস্টিলক ফলন

পরীক্ষা

1.4.1 আঞ্চস্টিলক
 ফলন পরীক্ষা

সংখ্�া

- 5 3 - - - - - 1 1

1.5  ধাদেনর
  সেকৌস্টিলক সাস্টির
 সেসদেকন্ডারী

 ফলন পরীক্ষা

1.5.1 
  সেসদেকন্ডারী ফলন

পরীক্ষা

সংখ্�া

10 1 1 3 1 - - - 1 1

1.6  ধাদেনর 1.6.1 প্রাথস্টিমক সংখ্�া 10 5 4 4 2 1 - - 2 3
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সেকৌশলগত
উদে0শ্�

(Strategi
c

Objective
s)

সেকৌশলগত
উদে0দেশ্�র

মান
(Weig
ht of

Strate
gic

Object
ive)

 কা�#'রম
(Activitie

s)

 গণনা পদ্ধস্টিত একক
(Unit

)

কম#সম্পা
�ন

সূচদেকর
মান

(Weig
ht of
Perfo
rman

ce
Indica
tors)

 প্রকৃত
অ�#ন

লক্ষ্�মাত্রা/  স্টিনন#া�ক 20 ২০-2 ১  
(Target/Criteria Value for FY

2019-20)

প্রদেক্ষপণ
(Projecti

on)
202 ১-

2 ২

প্রদেক্ষপণ
 (Projecti

on)
202 ২-

2 ৩
2018
-19

২০১৯-
২০*

অসাধারণ অস্টিত
উত্তম

উত্তম চলস্টিত
মান

চলস্টিত
মাদেনর
স্টিনদেম্ন
œ

100
%

90% 80% 70% 60%

1 2 3 4 5 6 ৭ ৮ 9 10 11 12 13 14 15
  সেকৌস্টিলক সাস্টিরর
 প্রাথস্টিমক ফলন

পরীক্ষা

 ফলন পরীক্ষা

1.7  ধাদেনর
  সেকৌস্টিলক সাস্টিরর

ফলন প�#দেবক্ষণ
পরীক্ষা

1.৭.১ ফলন 
প�#দেবক্ষণ পরীক্ষা

সংখ্�া

২০ 4 6 ৪ ৩ ২ ১ - - 3

 ১.৮ ধাদেনর 
উচ্চফলনশীল 
এবং 
লবণা'ততা, 
Iরা, তাপ ও 
�লমগ্নতাসহ 
স্টিবস্টিভন্ন ঘাত 
সস্টিহষ্ণু ধাদেনর 
সেকৌস্টিলক সাস্টির 
উদ্ভাবন 

1. 8.1 
  উদ্ভাস্টিবত ধাদেনর

 সেকৌস্টিলক সাস্টির

সংখ্�া

20 57 55 55 45 40 35 30 55 55

1.৯ 
বাদে�াদে�কদেনাল

  স্টি� স্টিবষদে�
  প্রস্টিশক্ষণ

1.৯.1 প্রস্টিশস্টিক্ষত
স্টিবজ্ঞানী/ কম#কত#া/
কম#চারী

সংখ্�া

5 32 40 ২০ 17 15 12 10 20 20
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সেকৌশলগত
উদে0শ্�

(Strategi
c

Objective
s)

সেকৌশলগত
উদে0দেশ্�র

মান
(Weig
ht of

Strate
gic

Object
ive)

 কা�#'রম
(Activitie

s)

 গণনা পদ্ধস্টিত একক
(Unit

)

কম#সম্পা
�ন

সূচদেকর
মান

(Weig
ht of
Perfo
rman

ce
Indica
tors)

 প্রকৃত
অ�#ন

লক্ষ্�মাত্রা/  স্টিনন#া�ক 20 ২০-2 ১  
(Target/Criteria Value for FY

2019-20)

প্রদেক্ষপণ
(Projecti

on)
202 ১-

2 ২

প্রদেক্ষপণ
 (Projecti

on)
202 ২-

2 ৩
2018
-19

২০১৯-
২০*

অসাধারণ অস্টিত
উত্তম

উত্তম চলস্টিত
মান

চলস্টিত
মাদেনর
স্টিনদেম্ন
œ

100
%

90% 80% 70% 60%

1 2 3 4 5 6 ৭ ৮ 9 10 11 12 13 14 15
1.9.2  স্টিবজ্ঞানী

  কত ৃ#ক আদে�াস্টি�ত
সেসস্টিমনার

সংখ্�া

- 3 2 - - - - - 2 2

1.9.3 প্রকাশনা
(   গদেবষণা প্রবন্ধ
 ও এব�্রাক্�, 

 স্টিবস্টিভন্ন স্টিরদেপা�#) 

সংখ্�া

১০ 4 ২ 2 1 - - - 2 2

*২০১৯-২০ A_©eQ‡ii লক্ষ্�মাত্রা 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬

সেকৌশলগত 
উদে0শ্�
(Strategi

c
objective

s)

সেকৌশলগত 
উদে0দেশ্�রমান
(Weight 
of 
Strategic 
Objective
s)

কা�#'রম 
(Activities)

কম#সম্পা�নসুচক
(Performance Indicator)

একক 
(Uni
t)

কম#সম্পা�নসূচদেকরমান
(Weight of
performanc
e Indicator)

লক্ষ্�মাত্রারমান২০২০-২১

অসাধারণ
(Excellen

t) 

অস্টিত
উত্তম(Ver
y Good)

উত্তম 
(Good
)

চলস্টিত
মান

(Fair)

চলস্টিতমাদেনর
স্টিনদেম্ন(Poor

)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[1] �াপ্তস্টিরক
কম#কাদেন্ড স্বচ্ছতা
বসৃ্টিদ্ধ ও �বাবস্টি�স্টিহ

স্টিনস্টিFতকরণ

১১

[1.1]বাস্টিষ#ক কম#সম্পা�ন 
চুস্টি'ত (এস্টিপএ) বাস্তবা�ন।

[১.১.১] এস্টিপএ’র সকল বৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন
 ওদে�বসাইদে� প্রকাস্টিশত

সংখ্�া ২ ৪ - - - -

        [১.১.২] এস্টিপএ স্টি�দেমর মাস্টিসক সভা অনুস্টিষ্ঠত সংখ্�া ১ ১২ ১১ - - -

[1.2]শুদ্ধাচার/উত্তম চচ#ার 
স্টিবষদে� অংশী�নদে�র সদেঙ্গ 
মতস্টিবস্টিনম�

       [১.২.১] মতস্টিবস্টিনম� সভা অনুস্টিষ্ঠত সংখ্�া ২ ৪ ৩ ২ - -

[১.৩]অস্টিভদে�াগ প্রস্টিতকার
ব্�বস্থা স্টিবষদে�

সেসবাগ্রহীতা/অংশী�নদে�র
অবস্টিহতকরণ।

        [১.৩.১]অবস্টিহতকরণ সভা আদে�াস্টি�ত সংখ্�া ২ ৪ ৩ ২ - -

[১.৪]সেসবা প্র�ান প্রস্টিতশ্রুস্টিত
স্টিবষদে� সেসবাগ্রহীতাদে�র

অবস্টিহতকরণ 
        [১.৪.১]অবস্টিহতকরণ সভা আদে�াস্টি�ত  সংখ্�া ২ ৪ ৩ ২ -

[১.৫]তথ্� বাতা�ন হালনাগা� 
সং'রান্ত বৈত্রমাস্টিসক 
প্রস্টিতদেব�ন উ�ব#তনব কত ৃ#পদেক্ষর
স্টিনক� সেপ্ররণ         [১.৫.১]  বৈত্রমাস্টিসক প্রস্টিতদেব�ন সেপ্রস্টিরত সংখ্�া ২ ৪ ৩

[২] কম#সম্পা�দেন
গস্টিতশীলতা আন�ন

৮ [২.১]ই-নস্টিথ বাস্তবা�ন [২.১.১] ই-নস্টিথদেত সেনা� স্টিনষ্পস্টিত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬

ও সেসবার মান বসৃ্টিদ্ধ

[২.২] উদ্ভাবনী /কু্ষদ্র উন্ন�ন
উদেদ্�াগ বাস্তবা�ন

[২.২.১] নূনতম একস্টি� উদ্ভাবনী /কু্ষদ্র উন্ন�ন
উদেদ্�াগ চালুকৃত

সংখ্�া ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-
২১

-

[২.৩] কম#চারীদে�র প্রস্টিশক্ষণ
প্র�ান

[২.৩.১]     প্রদেত্�ক কম#চাস্টিরর �ন্� প্রস্টিশক্ষণ
আদে�াস্টি�ত

�নঘন্�া ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ -

[২.৩.২]    ১০ম সেগ্রড ও তদু�ব#প্রদেত্�ককম#চারীদেক
    এস্টিপএ স্টিবষদে� প্র�ত্ত প্রস্টিশক্ষণ

�নঘন্�া ১ ৫ ৪ - - -

[২.৪] এস্টিপএ বাস্তবা�দেন
প্রদেনা�না প্র�ান

[২.৪.১] নু্�নতম একস্টি� আওতাধীন �প্তর/ এক�ন
কম#চারীদেক এস্টিপএ বাস্তবা�দেনর �ন্� প্রদেনা�না

প্র�ানকৃত
সংখ্�া ১ ১ - - - -

[৩] আস্টিথ#ক ও
সম্প� ব্�বস্থাপনার

উন্ন�ন
৬

[৩.১] বাস্টিষ#ক 'র� পস্টিরকল্পনা
বাস্তবা�ন

[৩.১.১] 'র� পস্টিরকল্পনা অনু�া�ী 'র� সম্পাস্টি�ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.২] বাস্টিষ#ক উন্ন�ন কম#সূস্টিচ
(এস্টিডস্টিপ)/বাদে�� বাস্তবা�ন

[৩.২.১] বাস্টিষ#ক উন্ন�ন কম#সূস্টিচ (এস্টিডস্টিপ) /বাদে��
বাস্তবাস্টি�ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৩.৩] অস্টিড� আপস্টিত্ত
স্টিনষ্পস্টিত্ত কা�#'রদেমর উন্ন�ন

[৩.৩.১] অস্টিড� আপস্টিত্ত স্টিনষ্পস্টিত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ -

[৩.৪] হালনাগা�কৃতস্থাবর ও
অস্থাবর সম্পস্টিত্তর তাস্টিলকা

উধ#তন অস্টিফদেস সেপ্ররণ

[৩.৪.১] হালনাগা�কৃত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পস্টিত্তর
তাস্টিলকা উধ#তন অস্টিফদেস সেপ্রস্টিরত

তাস্টিরI ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - -
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আস্টিম,  বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাদেগর প্রধান,   গণপ্র�াতন্ত্রী  বাংলাদে�শ সরকাদেরর বাংলাদে�দেশ ধান
গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ� এর মহাপস্টিরচালদেকর স্টিনক� অঙ্গীকার করস্টিছ সে�,  এই চুস্টি'তদেত বস্টিণ#ত ফলাফল
অ�#দেন সদেচষ্ট থাকব।

আস্টিম, মহাপস্টিরচালক, বাংলাদে�দেশ ধান গদেবষণা ইনস্টি�স্টি�উ�, বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাদেগর প্রধান-এর
স্টিনক� অঙ্গীকার করস্টিছ সে�,  এই চুস্টি'তদেত বস্টিণ#ত ফলাফল অ�#দেন প্রদে�া�নী� সহদে�াস্টিগতা  প্র�ান
করব। 

স্বাক্ষস্টিরত:
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সংদে�া�নী-1
   শব্�সংদেক্ষপ

'রস্টিমক

নম্বর
শব্�সংদেক্ষপ স্টিববরণ

1 এআরস্টিড   এ্�াডাপস্টি�ভ স্টিরসাচ# স্টিডস্টিভশন

2
স্টিবআরআরআই/

স্টিব্র
   বাংলাদে�শ রাইস স্টিরসাচ# ইনস্টি�স্টি�উ�

3 স্টি�স্টিকউএন    সেগ্রইন সেকা�াস্টিলস্টি� এন্ড স্টিনউস্টিট্রশন
4 স্টি�আরএস    সে�দেনস্টি�ক স্টিরদেসাদেস#স এন্ড স্টিসড
5 স্টিপস্টিপআরস্টিড     পাবস্টিলদেকশনস এন্ড পাবস্টিলক স্টিরদেলশন স্টিডস্টিভশন
6 এসস্টিসএ  সীড সাস্টি�#wd‡Kkb এদে�স্টিন্স
7 স্টিডএই স্টিডপা�©    সেমন্� অফ এস্টিগ্রকালচার এক্সদে�নশন
8 স্টিবএস্টিডস্টিস    বাংলাদে�শ এস্টিগ্রকালচারাল সেডভলাপদেমন্� করদেপাদেরশন
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 সংদে�া�নী 2
 কম#সম্পা�ন সূচকসমূহ,     বাস্তবা�নকারী কা�#াল�সমূহ এবং পস্টিরমাপ পদ্ধস্টিত-  এর স্টিববরণ

'রস্টিমক
নম্বর

কা�#'রম  কম#সম্পা�ন সূচকসমূহ কা�#'র‡মi স্টিববরণ  বাস্তবা�নকারী অনুস্টিবভাগ, অস্টিধশাIা,
শাIা

প্র�ত্ত প্রমাণক প্রমাণদেকর
উপাত্তসূত্র

1 1.1  ধাদেনর
 উচ্চফলনশীল �াত

উদ্ভাবন

1.1.1  উদ্ভাস্টিবত
 ধাদেনর �াত

   বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ কত ৃ#ক
   উদ্ভাস্টিবত ধাদেনর উন্নত সেকৌস্টিলক

    সাস্টির কৃষদেকর মাদেঠ চাষাবা� করার
   �ন্� �াত স্টিহসাদেব অবমু'তকরণ।

  বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ,  এসস্টিসএ,
স্টিডএই,    স্টিবএস্টিডস্টিস এবং কৃস্টিষ মন্ত্রণাল�

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক
 প্রস্টিতদেব�ন

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

2 1.2  প্রস্তাস্টিবত
  ধাদেনর �াত মূল্�া�ন

(PVT)

1.2.1   ধাদেনর �াত
মূল্�া�ন

   বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ কত ৃ#ক
   উদ্ভাস্টিবত উন্নত সেকৌস্টিলক সাস্টির

    মাদেঠ চাষাবা� কদের ফলন পরীক্ষা
 করা হ�[

  বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ,  এসস্টিসএ,
স্টিডএই,   স্টিবএস্টিডস্টিস Iামার ব্�বস্থাপনা

    স্টিবভাগসহ অন্�ান্� সংস্টিশ্লষ্ট স্টিবভাগ এবং
আÂ   স্টিলক কা�#াল�সমূহ

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক
 প্রস্টিতদেব�ন

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

3 1.3   কৃষদেকর মাদেঠ
  ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টিরর
 মূল্�া�ন (ALART)

1.3.1  কৃষদেকর
 মাদেঠ মূল্�া�ন

   বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ কত ৃ#ক
   উদ্ভাস্টিবত উন্নত সেকৌস্টিলক সাস্টির

    কৃষদেকর মাদেঠ চাষাবা� কদের ফলন
  পরীক্ষা করা হ�[

 বাদে�াদে�কদেনালস্টি�, এআরস্টিড,  Iামার
    ব্�বস্থাপনা স্টিবভাগসহ অন্�ান্� সংস্টিশ্লষ্ট

  স্টিবভাগ এবং আÂ    স্টিলক কা�#াল�সমূহ

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক
 প্রস্টিতদেব�ন

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

4 1.4   ধাদেনর সেকৌস্টিলক
  সাস্টিরর আঞ্চস্টিলক ফলন

পরীক্ষা

1.4.1  আঞ্চস্টিলক
 ফলন পরীক্ষা

   বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ কত ৃ#ক
   উদ্ভাস্টিবত উন্নত সেকৌস্টিলক সাস্টির

আÂ    স্টিলক কা�#ালদে�র গদেবষণা মাদেঠ
     চাষাবা� কদের ফলন পরীক্ষা করা হ�[

 বাদে�াদে�কদেনালস্টি�,স্টি�স্টিকউএন,  এআরস্টিড,
প্লান্�প্�াদেথালস্টি�,এদেন্�াদেমালস্টি�,  কৃস্টিষতত্ত্ব,

 মসৃ্টিত্তকা স্টিবজ্ঞান,   Iামার ব্�বস্থাপনা
    স্টিবভাগসহ অন্�ান্� সংস্টিশ্লষ্ট স্টিবভাগ এবং

আÂ    স্টিলক কা�#াল�সমূহ

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক
 প্রস্টিতদেব�ন

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

5 1.5   ধাদেনর সেকৌস্টিলক
  সাস্টির সেসদেকন্ডারী ফলন

পরীক্ষা

1.5.1  সেসদেকন্ডারী
 ফলন পরীক্ষা

   বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ কত ৃ#ক
   উদ্ভাস্টিবত উন্নত সেকৌস্টিলক সাস্টির

    মাদেঠ চাষাবা� কদের ফলন পরীক্ষা
 করা হ�[

    বাদে�াদে�কদেনালস্টি� এবং Iামার ব্�বস্থাপনা
    স্টিবভাগসহ অন্�ান্� সংস্টিশ্লষ্ট স্টিবভাগ

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক
 প্রস্টিতদেব�ন

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

6 1.6   ধাদেনর সেকৌস্টিলক
  সাস্টিরর প্রাথস্টিমক ফলন

পরীক্ষা

1.6.1  প্রাথস্টিমক
 ফলন পরীক্ষা

   বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ কত ৃ#ক
   উদ্ভাস্টিবত উন্নত সেকৌস্টিলক সাস্টির

    মাদেঠ চাষাবা� কদের ফলন পরীক্ষা

    বাদে�াদে�কদেনালস্টি� এবং Iামার
    ব্�বস্থাপনা স্টিবভাগসহ অন্�ান্� সংস্টিশ্লষ্ট

 স্টিবভাগ

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক
 প্রস্টিতদেব�ন

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন
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 করা হ�[
7 ১.৭ উচ্চফলনশীল এবং

স্টিবস্টিভন্ন  ঘাত  সস্টিহষ্ণু
ধাদেনর  সেকৌস্টিলক  সাস্টির
উদ্ভাবন

1.7.1  উদ্ভাস্টিবত
  ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির

   বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ কত ৃ#ক
   উদ্ভাস্টিবত উন্নত সেকৌস্টিলক সাস্টির

    মাদেঠ চাষাবা� কদের ফলন পরীক্ষা
  করা হ�[

    বাদে�াদে�কদেনালস্টি� এবং Iামার ব্�বস্থাপনা
    স্টিবভাগসহ অন্�ান্� সংস্টিশ্লষ্ট স্টিবভাগ

 স্টিব্রর বাস্টিষ#ক
প্রস্টিতদেব�ন

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

8 1.8  বাদে�াদে�কদেনালস্টি�
 স্টিবষদে� প্রস্টিশক্ষণ

1.8.1  প্রস্টিশস্টিক্ষত
স্টিবজ্ঞানী/
কম#কত#া/কম#চারী

প্রস্টিশক্ষদেণর  আদে�া�ন কদের
  স্টিবজ্ঞানীদে�র স্টিনক� বাদে�াদে�কদেনালস্টি�

  স্টিবষদে� অবহস্টিতকরণ

 বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবভাগ প্রস্টিশক্ষদেণর সেনাস্টি�শ   স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

1.8.2  স্টিবজ্ঞানী
 কত ৃ#ক আদে�াস্টি�ত

সেসস্টিমনার

   সেসস্টিমনার আদে�া�ন কদের স্টিবজ্ঞানীদে�র
  স্টিনক� বাদে�াদে�কদেনালস্টি� স্টিবষদে�

    অবস্টিহতকরণ এবং মতস্টিবস্টিনম� করা

স্টিব্র’র সকল গদেবষণা স্টিবভাগ সেসস্টিমনার সেনাস্টি�শ   স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন

1.8.3  প্রকাশনা
(  গদেবষণা প্রবন্ধ,

  এব�্রাক্� ও স্টিবস্টিভন্ন
স্টিরদেপা�#) 

   উদ্ভাস্টিবত �াত ও প্র�ুস্টি'ত
  অবস্টিহতকরদেণর �ন্� স্টিবস্টিভন্ন

স্টিরদেপা�#,    �ান#াল এবং পুস্টিস্তকা
  প্রকাশ করা

 বাদে�াদে�কদেনালস্টি�,   স্টিপস্টিপআরস্টিড স্টিবভাগসহ
     অন্�ান্� সংস্টিশ্লষ্ট স্টিবভাগ এবং আÂস্টিলক

কা�#াল�সমূহ

  �ান#াল ও অন্�ান্�
প্রকাস্টিশত
প্রস্টিতদেব�ন

  স্টিব্রর বাস্টিষ#ক প্রস্টিতদেব�ন
  �ান#াল ও অন্�ান্�
 প্রকাস্টিশত প্রস্টিতদেব�ন
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 সংদে�া�নী 3
          কম#সম্পা�ন লক্ষমাত্রা অ�#দেনর সেক্ষদেত্র মাঠ প�#াদে�র অন্�ান্� কা�#ালদে�র স্টিনক� সুস্টিনস্টি�#ষ্ট চাস্টিহ�া

প্রস্টিতষ্ঠাদেনর
(স্টিবভাগ/আঃকা�#াল�) নাম

 সংস্টিশ্লষ্ট কা�#'রম   কম#সম্পা�ন সূচক   উ'ত প্রস্টিতষ্ঠাদেনর (স্টিবভাগ/  আঃ কা�#াল�)
 স্টিনক� চাস্টিহ�া/প্রত্�াস্টিশত

চাস্টিহ�া/প্রত্�াশার
সে�ৌস্টি'তকতা

   প্রত্�াশা পূরন না হদেল
 সম্ভাব্� প্রভাব

স্টি�আরএস    ধাদেনর উচ্চফলনশীল এবং লবণা'ততা,
Iরা,     তাপ ও �লমগ্নতাসহ স্টিবস্টিভন্ন

    ঘাত সস্টিহষ্ণু ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির
উদ্ভাবন

 উদ্ভাস্টিবত উচ্চফলনশীল
   ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির

ধাদেনর �াম#প্লা�ম সরবরাহ করা নতুন  ধাদেনর  �াত
উন্ন�দেন অপস্টিরহা�#

ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 

 প্লান্� স্টিফস্টি�ওলস্টি�    ধাদেনর উচ্চফলনশীল এবং লবণা'ততা,
Iরা,     তাপ ও �লমগ্নতাসহ স্টিবস্টিভন্ন

    ঘাত সস্টিহষ্ণু ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির
উদ্ভাবন

 উদ্ভাস্টিবত উচ্চফলনশীল
  ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির

   উদ্ভাস্টিবত সেকৌস্টিলক সাস্টিরর �লাবদ্ধতা,
�লমগ্নতা,  Iরা,  লবণা'ততা,    ঠান্ডা ও তাপ

   সহনশীলতার মাত্রা স্টিনধ#ারণ করা

নতুন  ধাদেনর  �াত
উন্ন�দেন অপস্টিরহা�#

ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 

  প্লান্� প্�াদেথালস্টি�    ধাদেনর উচ্চফলনশীল এবং লবণা'ততা,
Iরা,     তাপ ও �লমগ্নতাসহ স্টিবস্টিভন্ন

    ঘাত সস্টিহষ্ণু ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির
উদ্ভাবন

 উদ্ভাস্টিবত উচ্চফলনশীল
  ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির

    উদ্ভাস্টিবত সেকৌস্টিলক সাস্টিরর স্টিবস্টিভন্ন সেরাগ
   সহনশীলতার মাত্রা স্টিনধ#ারণ করা

নতুন  ধাদেনর  �াত
উন্ন�দেন অপস্টিরহা�#

ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 

এদেন্�াদেমালস্টি�    ধাদেনর উচ্চফলনশীল এবং লবণা'ততা,
Iরা,     তাপ ও �লমগ্নতাসহ স্টিবস্টিভন্ন

    ঘাত সস্টিহষ্ণু ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির
উদ্ভাবন

 উদ্ভাস্টিবত উচ্চফলনশীল
  ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির

   উদ্ভাস্টিবত সেকৌস্টিলক সাস্টিরর সেপাকামাকড়
   প্রস্টিতদেরাধীর মাত্রা স্টিনধ#ারণ করা

নতুন  ধাদেনর  �াত
উন্ন�দেন অপস্টিরহা�#

ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 

স্টি�স্টিকউএন    ধাদেনর উচ্চফলনশীল এবং লবণা'ততা,
Iরা,     তাপ ও �লমগ্নতাসহ স্টিবস্টিভন্ন

    ঘাত সস্টিহষ্ণু ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির
উদ্ভাবন

 উদ্ভাস্টিবত উচ্চফলনশীল
  ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির

    উদ্ভাস্টিবত সেকৌস্টিলক সাস্টিরর স্টিফস্টি�ও '�াস্টিম'�াল
  গুণাগুণ স্টিনণ#� করা

নতুন  ধাদেনর  �াত
উন্ন�দেন অপস্টিরহা�#

ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 

কৃস্টিষতত্ত্ব    ধাদেনর উচ্চফলনশীল এবং লবণা'ততা,
Iরা,     তাপ ও �লমগ্নতাসহ স্টিবস্টিভন্ন

    ঘাত সস্টিহষ্ণু ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির
উদ্ভাবন

 উদ্ভাস্টিবত উচ্চফলনশীল
  ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির

   উদ্ভাস্টিবত সেকৌস্টিলক সাস্টিরর কৃস্টিষতাস্টিত্ত্বক
  ব্�বস্থাপনা স্টিনধ#ারণ করা

নতুন  ধাদেনর  �াত
উন্ন�দেন অপস্টিরহা�#

ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 

 মসৃ্টিত্তকা স্টিবজ্ঞান    ধাদেনর উচ্চফলনশীল এবং লবণা'ততা,
Iরা,     তাপ ও �লমগ্নতাসহ স্টিবস্টিভন্ন

    ঘাত সস্টিহষ্ণু ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির
উদ্ভাবন

 উদ্ভাস্টিবত উচ্চফলনশীল
  ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টির

     উদ্ভাস্টিবত সেকৌস্টিলক সাস্টিরর সাদেরর মাত্রা স্টিনধ#ারণ নতুন  ধাদেনর  �াদেতর
সার  ব্�বস্থাপনা�
অপস্টিরহা�#

ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 

 এআরস্টিড     উদ্ভাস্টিবত ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টিরর মাঠ   সেকৌস্টিলক সাস্টিরর মাদেঠ      উদ্ভাস্টিবত সেকৌস্টিলক সাস্টিরর কৃষদেকর মাদেঠ ফলন নতুন  ধাদেনর  �াত ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
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মূল্�া�ন   ফলন পরীক্ষা  পরীক্ষা করা উন্ন�দেন অপস্টিরহা�# ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 
 Iামার ব্�বস্থাপনা     উদ্ভাস্টিবত ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টিরর মাঠ

মূল্�া�ন
  সেকৌস্টিলক সাস্টিরর মাদেঠ
  ফলন পরীক্ষা

      মাদেঠ ফলন পরীক্ষা করা �ন্� প্ল� প্রস্তুত
করা

  মাদেঠ ফলন পরীক্ষা�
অপস্টিরহা�#

ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 

 আঃ কা�#াল�     উদ্ভাস্টিবত ধাদেনর সেকৌস্টিলক সাস্টিরর মাঠ
মূল্�া�ন

  সেকৌস্টিলক সাস্টিরর মাদেঠ
  ফলন পরীক্ষা

আ Â       স্টিলক কা�#ালদে�র মাদেঠ ফলন পরীক্ষা করা নতুন  ধাদেনর  �াত
উন্ন�দেন অপস্টিরহা�#

ধাদেনর নতুন  �াত উদ্ভাবন
ক্ষস্টিতগ্রস্থ হদেব 
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