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উপক্রমস্টণকা (Preamble) 

 

         
সিকািী  েপ্তি/সাংস্থাসমূদহি প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষতা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবস্টেস্টহ সজািোি কিা, সুশাসন 

সাংহতকিণ এবাং সম্পদেি র্থার্থ ব্যবহাি স্টনস্টিতকিদণি মােদম রূপকল্প ২০২১ এি র্থার্থ বাস্তবায়দনি 

লদক্ষয- 

 
বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি আওতাধীন কীটতত্ত্ব স্টবভাগ এি স্টবভাগীয় প্রধান 

 
এবাং 

 
কৃস্টষ মন্ত্রণালদয়ি আওতাধীন বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি মহাপস্টিচালদকি মদে ২০১৯ সাদল 

জুন  মাদসি ১৯ তাস্টিদে এই বাস্টষ িক কম িসম্পােন চুস্টি স্বাক্ষস্টিত হল। 

 

 
এই চুস্টি স্বাক্ষিকািী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টেত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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কীটতত্ত্ব স্টবভাদগি কম িসম্পােদনি সাস্টব িক স্টচত্র 
 (Overview Performance of Entomology Division) 

 
সাম্প্রস্টতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা  

 

 সাম্প্রস্টতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজিনসমূহ:  

 
ধান বাাংলাদেদশি প্রধান োদ্য শস্য হওয়ায় সটকসই োদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিতকিদণি জন্য উচ্চ ফলনশীল ও 

সপাকামাকড় প্রস্টতদিাধী ধাদনি জাত এবাং সপাকামাকড় েমদন কার্ িকিী পস্টিদবশ সম্মত পদ্ধস্টত উদ্ভাবন কীটতত্ত্ব 

স্টবভাদগি প্রধান লক্ষয। এ পর্ িন্ত ২৩২টি ধাদনি অপকািী ও ৩৭৫টি উপকািী সপাকামাকড় সনাি কিা হদয়দছ। 

এমতাবস্থায়, সটকসই োদ্য স্টনিাপত্তা স্টনস্টিত কিাি জন্য ধাদনি উন্নত জাত উদ্ভাবন ও ধাদনি স্টবস্টভন্ন সপাকামাকড় 

েমদনি কার্ িকিী পদ্ধস্টত উদ্ভাবদনি লদক্ষয স্টবস্টভন্ন গদবষণা কার্ িক্রম সম্পন্ন কিা হদয়দছ, র্া স্টনম্নরূপঃ  

 

1. স্টি স্টবগত বছদি ১৪টি উচ্চ ফলনশীল ধাদনি জাদতি প্রস্টত সপাকামাকড় সহনশীলতা সম্পস্টকিত তথ্য  

সাংগ্রহ কিা হদয়দছ।  

2. ৫৯৬টি সকৌস্টলক সাস্টি, জাম ি    , অগ্রগামী সাস্টি ধাদনি প্রধান প্রধান সপাকা সর্মন-বাোমী গাছ ফস্টড়াং, 

সাো-স্টপঠ গাছ ফস্টড়াং, সবুজ পাতা ফস্টড়াং, গল মাস্টছি স্টবরুদদ্ধ প্রস্টতদিাধী ক্ষমতা র্াচাইদয়ি জন্য পিীক্ষা 

কিা হদয়দছ।  

3. সপাকামাকড় েমদনি প্রযুস্টিসমূহ মাঠ পর্ িাদয় সম্প্রসািদণি লদক্ষয বস্টিশাল, কুস্টষ্টয়া, িাজশাহী, কুস্টমল্লা, 

স্টসদলট ও িাংপুি অঞ্চদল ২৬০টি মাঠ প্রেশ িনী কিা হদয়দছ। 

4. ধাদনি প্রধান প্রধান সপাকাি স্টবরুদদ্ধ ৫২০টি বাস্টনস্টজযক কীটনাশদকি মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন কিা।  

5. কীটতত্ত্ব স্টবভাগ উদ্ভাস্টবত সপাকামাকড় েমদনি প্রযুস্টি সমূহ সঠিকভাদব মাঠ পর্ িাদয় ব্যবহাদিি লদক্ষয  

জ্ঞান বৃস্টদ্ধি জন্য ৭২০ জন কৃষকদক এবাং ৪০ জন উপসহকািী কৃস্টষ কম িকতিাদক প্রস্টশক্ষণ প্রোন কিা 

হদয়দছ।  

6. সপাকামাকড় সম্পস্টকিত একটি স্টলফদলট, ৪টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ ও ২টি আন্তজিাস্টতক সসস্টমনাি ও 

ওয়াকিশদপ প্রবন্ধ উপস্থাপন কিা হদয়দছ। 

 

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: 

বাাংলাদেদশ প্রস্টতবছি ২২ লক্ষ সলাক বাড়দছ। এ বস্টধ িত জনসাংখ্যাি জন্য প্রস্টতবছি ৩.৩০ লক্ষ সমস্টিক টন চাল 

অস্টতস্টিি উৎপােন কিদত হদব। অন্যস্টেদক কৃস্টষ জস্টমি পস্টিমাণ, জস্টমি উব িিতা, ভূগভিস্থ পাস্টন সহ প্রাকৃস্টতক 

সম্পে এবাং কৃস্টষ শ্রস্টমক ক্রমান্বদয় হ্রাস পাদচ্ছ। এমতাবস্থায়, কম জস্টমদত অস্টধক উৎপােনশীলতা অজিন গদবষণাি 

সক্ষদত্র এক স্টবিাট চযাদলঞ্জ। এছাড়া পস্টিবস্টতিত জলবায়ুি প্রভাদব ক্ষিা, লবণািতা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা, 

তাপ ও সপাকামাকড় বৃস্টদ্ধি কািদণ ভস্টবষ্যদত সেদশ োদ্য উৎপােন কদম র্াওয়াি আশঙ্কা সেো স্টেদয়দছ। সটকসই 

উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজিদনি জন্য পস্টিদবশ সম্মত সপাকামাকড় ব্যবস্থাপনাি মােদম স্টনিাপে োদ্য উৎপােনও 

একটি বড় চযাদলঞ্জ। প্রস্টত বছি সপাকামাকড় সর্ ক্ষস্টত কদি তা ধাদনি ফলন হ্রাদসি ও উৎপােদন অস্টস্থস্টতশীল 

অবস্থা সৃস্টষ্টি জন্য একটা প্রধান কািণ। সপাকামাকদড়ি কািদণ প্রস্টত বছি কৃষকদেি ১৮ ভাগ পর্ িন্ত ধান উৎপােন 

ক্ষস্টতগ্রস্থ হয়। এছাড়াও ধান গুোমজাত কিদণি সময় গুোমজাত সপাকামাকদড়ি কািদণ প্রায় ১৫% ক্ষস্টত হয়। 

নতুন নতুন সপাকা মাকদড়ি পুনরূত্থাদনি কািণ সমূহ স্টচস্টিত কিা এবাং এি সপ্রস্টক্ষদত স্টি’ি গদবষণা কার্ িক্রমদক 

শস্টিশালীকিদণি মােদম জলবায়ুি চযাদলঞ্জ সমাকাদবলা এবাং ধাদনি অব্যাহত উৎপােন বৃস্টদ্ধি লদক্ষয উচ্চ 

ফলনশীল, সপাকামাকড় প্রস্টতদিাধী ধাদনি জাত উদ্ভাবন  ও পস্টিদবশ বান্ধব সপাকামাকড় েমন ব্যবস্থাি উদ্ভাবন ও 

উন্নয়ন একান্ত অপস্টিহার্ ি। 
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 ভস্টবষ্যৎ পস্টিকল্পনা: 

পস্টিদবশ বান্ধব সটকসই সপাকামাকড় েমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন। সপাকামাকদড়ি লাগসই েমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন। 

সপাকামাকদড়ি স্টিসাদজিদেি কািণসমূহ স্টচস্টিতকিণ। উচ্চ ফলনশীল, সপাকামাকড় সস্টহষ্ণু ধাদনি জাত উদ্ভাবদনি 

লদক্ষয সপাকামাকড় প্রস্টতদিাধী জাত/সকৌস্টলক সাস্টিি/লাইন সনাি কিা। 

২০১৯-২০ অথ িবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ:  

1. উচ্চ ফলনশীল ও লবনািতা, ক্ষিা ও জলমগ্নতা সহ স্টবস্টভন্ন সস্টহষ্ণু ৩টি ধাদনি জাত উদ্ভাবদনি জন্য 

সপাকা-মাকদড়ি স্টিস্টনাং সম্পস্টকিত তথ্য উপাত্ত ততিীি জন্য পিীক্ষণ।  

2. সপাকামাকড় প্রস্টতদিাধশীল জাত উদ্ভাবদনি লদক্ষয ১৫০টি সেশীয় জাম িপ্লাজম, সকৌস্টলক সাস্টি, 

সজদনাটাইপ, অগ্রগামী সাস্টি ও স্টবদেশ সথদক আগত অগ্রগামী সািী, বাোমী গাছ ফস্টড়াং, সাো-স্টপঠ গাছ 

ফস্টড়াং, সবুজ পাতা ফস্টড়াং ও গল মাস্টছি স্টবরুদদ্ধ পিীক্ষদণি মােদম প্রস্টতদিাধশীল সাস্টি সনািকিণ। র্া 

পিবতীদত সপাকামাকড় প্রস্টতদিাধশীল জাত উদ্ভাবদন সাহায্য কিদব।  

3. উপকািী সপাকামাকড় সাংিক্ষদণি জন্য ইদকা ইস্টঞ্জস্টনয়াস্টিাং পদ্ধস্টত র্াচাইদয়ি জন্য মাঠ পিীক্ষণ।  

4. ধাদনি প্রধান প্রধান সপাকাি স্টবরুদদ্ধ ৬০টি বাস্টনস্টজযক কীটনাশদকি মাঠ মূল্যায়ন সম্পন্ন কিা। 

5. কীটতত্ত্ব স্টবভাগ উদ্ভাস্টবত সপাকামাকড় েমদন প্রযুস্টিসমূহ সঠিকভাদব মাঠ পর্ িাদয় ব্যবহাদিি লদক্ষয 

কৃষকদেি জ্ঞান বৃস্টদ্ধি জন্য ১৫০ জন কৃষকদক প্রস্টশক্ষণ প্রোন।  

6. সেদশি স্টবস্টভন্ন কৃস্টষ পস্টিদবশ অঞ্চদল কীটনাশক ছাড়া বা সীস্টমত কীটনাশক ব্যবহাদিি মােদম ধান 

উৎপােদনি জন্য প্রায় ৫০টি প্রেশ িনী স্থাপন কিা। 

7. সপাকামাকড় সম্পস্টকিত ২টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ ও ক্ষস্টতকািক িাসায়স্টনক দ্রব্য ব্যবহাদিি হ্রাস পদ্ধস্টতি 

উপি ২টি স্টলফদলট ততিী কিা। 
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সসকশন ১  
 

কীটতত্ত্ব স্টবভাদগি রূপকল্প (Vision), অস্টভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবস্টলঃ 

১.১ রূপকল্প  

 

কীটনাশক ব্যবহাি ছাড়া বা কম কীটনাশক ব্যবহাি কদি ধাদনি সপাকামাকড় েমদনি জন্য পস্টিদবশ সম্মত 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন। 

১.২ অস্টভলক্ষয   

 
ধান গদবষণা ও সপাকামাকড় ব্যবস্থাপনাি প্রযুস্টি উদ্ভাবদনি মােদম সটকসই োদ্য স্টনিাপত্তা অজিদন সহায়তা।  

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  

 
১.৩.১ কীটতত্ত্ব স্টবভাদগি সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ। 

১. সপাকামাকড় ব্যবস্থাপনাি কার্ িকিী উপায় উদ্ভাবন। 

২. সপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা সহজলভযকিণ। 

১.৩.২ আবস্টশ্যক  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ। 

১.                         ও                  । 

২.                    আ য়  ও              । 

৩. আস্টথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন।  

 

১.৪ কার্ িাবস্টল  

 

১. কৃষদকি স্টনকট উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিি সম্প্রসািণ। 

২. পস্টিদবশ বান্ধব কীট েমন প্রযুস্টি উদ্ভাবন সর্মন, ইদকা ইস্টঞ্জস্টনয়াস্টিাং এবাং সভষজ উস্টদ্ভদেি ব্যবহাি। 

৩. সপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা স্টবষদয় ই-তথ্য সসবা প্রোন। 

৪. উদ্ভাস্টবত সপাকামাকড় েমন প্রযুস্টি সম্প্রসািণ কমী ও চাস্টষ পর্ িাদয় সপৌৌঁছাদনাি জন্য প্রকাশনা 

সম্পােন। 

৫. সসালাি আদলাক ফাঁে মাঠ পর্ িাদয় স্টবতিণ এবাং আদলাক ফাঁদেি ডাটা ব্যবহাি কদি সপাকাি সম্ভাব্য 

আক্রমদণি পূব িাভাদসি মদডল ততিী কিা। 

৬. আন্তজিাস্টতক ও সেশীয় প্রস্টতষ্ঠাদনি সাদথ কীটতত্ত্ব স্টবষয়ক গদবষণাি সাংদর্াগ স্থাপন।  



 

 

সসকশন ২ 
 

স্টি’ি কীটতত্ত্ব স্টবভাদগি সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাস্টধকাি, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ   
 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 

 কার্ িক্রম  
(Activities)  

 

কম িসম্পােন সূচক  
(Performance  

Indicators)  

একক  
(Unit)  

 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান  
(Weight of 

Performance  

Indicators)  

প্রকৃত 

অজিন 

 

লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০১৯-২০  
(Target /Criteria Value for FY 2019-20)  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২০-২১  

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২১-২২  

 

 ২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* অসাধািণ অস্টত 

উত্তম 

উত্তম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কীটতত্ত্ব স্টবভাদগি সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

১। ধাদনি 

উৎপােন ও  

উৎপােনশী

লতা বৃস্টদ্ধ 

৮০ 

১.১ 

উপদর্াগী 

তবজ্ঞাস্টনক 

তথ্য/প্রযুস্টি

ি উন্নয়ন 

১.১.১ স্টি ফাদম ি সপাকা-মাকড় 

জস্টিপ 

সাংখ্যা 
৫ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.২ আদলাক ফাঁদে সপাকা-

মাকড় পর্ িদবক্ষণ 

সাংখ্যা 
৫ ৩ ২ ৩ ১ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.৩ বাাংলাদেদশি স্টকছু 

স্টনব িাস্টচত কৃস্টষ পস্টিদবশ অঞ্চদল  

সপাকা-মাকড় জস্টিপ  

সাংখ্যা 

 ৪ ৩ ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.৪ জলবায়ু পস্টিবতিদনি ফদল 

সপাকা-মাকদড়ি পূব িাভাস মদডল 

ততিী কিণ 
 

সাংখ্যা 

 ৩ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.১.৫ লবণাি মাটি এবাং 

পাস্টনদত সপাকা-মাকদড়ি 

প্রস্টতস্টক্রয়া পর্ িদবক্ষণ  

সাংখ্যা 

 ২ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

১.১.৬ পাতা সমাড়াদনা সপাকাি 

উপি তাপমাত্রাি  প্রভাব 

পর্ িদবক্ষণ 

সাংখ্যা 

 ৩ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

১.১.৭  িাজশাহী অঞ্চদল ধাদনি 

মাজিা সপাকাি স্টবস্টভন্ন প্রজাস্টত 

সনািকিণ 

সাংখ্যা 

 

২ - - ২ ১ - - - ২ ২ 



 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 

 কার্ িক্রম  
(Activities)  

 

কম িসম্পােন সূচক  
(Performance  

Indicators)  

একক  
(Unit)  

 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান  
(Weight of 

Performance  

Indicators)  

প্রকৃত 

অজিন 

 

লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০১৯-২০  
(Target /Criteria Value for FY 2019-20)  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২০-২১  

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২১-২২  

 

 ২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* অসাধািণ অস্টত 

উত্তম 

উত্তম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কীটতত্ত্ব স্টবভাদগি সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

১.১.৮ ইদকা ইস্টঞ্জস্টনয়াস্টিাং এি 

মােদম উপকািী সপাকামাকড় 

সাংিক্ষণ  

সাংখ্যা 

 

৩ ১ ১ ১ - - - - ১ ২ 

১.১.৯ ধাদনি ফলদন মিা স্টডগ 

এবাং সাো শীষ এি প্রভাব সবি 

কিা 

সাংখ্যা 

 

২ - - ১ - - - - ১ ১ 

১.১.১০ ধাদনি স্টবস্টভন্ন সপাকা 

েমদনি জন্য কীটনাশদকি 

কার্ িকািীতা পিীক্ষা  

সাংখ্যা 

 

৫ ২ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.১.১১ সেশীয় গাছ গাছালীি 

সতদলি সধায়া দ্বািা ধাদনি 

গুোমজাত  সপাকামাকদড়ি 

েমন ব্যবস্থা  

সাংখ্যা ২ ১ - ১ - - - - ১ ২ 

১.১.১২ ধাদনি সপাকা েমদন 

ন্যাদনা পাটি িদকদলি ব্যবহাি 

সাংখ্যা 

 

২ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

১.১.১৩ ধাদন কীটনাশদকি 

অবদশষ (residues) স্টবদেষণ  

সাংখ্যা 

 

২ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

১.১.১৪ ধাদনি উপকািী সপাকা 

মাকদড়ি উপি কীটনাশদকি 

প্রভাব পিীক্ষা  

সাংখ্যা 

 

২ - - ১ - - - - ১ ১ 

১.১.১৫ ধাদনি মাজিা সপাকা 

েমদন স্টকছু নতুন কীটনাশদকি 

সাংখ্যা 

 

২ - - ২ ১ - - - ২ ২ 



 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 

 কার্ িক্রম  
(Activities)  

 

কম িসম্পােন সূচক  
(Performance  

Indicators)  

একক  
(Unit)  

 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান  
(Weight of 

Performance  

Indicators)  

প্রকৃত 

অজিন 

 

লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০১৯-২০  
(Target /Criteria Value for FY 2019-20)  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২০-২১  

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২১-২২  

 

 ২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* অসাধািণ অস্টত 

উত্তম 

উত্তম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কীটতত্ত্ব স্টবভাদগি সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

কার্ িকািীতা পিীক্ষা  

১.১.১৬ ধাদনি স্টবস্টভন্ন সপাকাি  

স্টবপিীদত জাম িপ্লাজম পিীক্ষা  

সাংখ্যা 

 

৫ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.১৭ বাোমী গাছ ফস্টড়াং 

প্রস্টতদিাধী ধাদনি জন্য 

সাংকিায়ন 

সাংখ্যা 

 

২ ১ - ১ - - - - ২ ২ 

১.১.১৮ সেশীয়  জাম িপ্লাজম 

সথদক বাোমী গাছ ফস্টড়াং 

প্রস্টতদিাধী উৎস সনািকিণ 

সাংখ্যা 

 

২ - - ১ - - - - ২ ২ 

১.১.১৯ ধাদনি সপাকা েমদন 

CRISPR Cas9 

ব্যবহাদিি মােদম ধাদনি 

সসদিাদটস্টনন সাংদেষণ স্টনয়ন্ত্রণ  

সাংখ্যা 

 

২ - - ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.২০ ধাদনি বাোমী গাছ 

ফস্টড়াং এবাং গল মাস্টছ প্রস্টতদিাধী 

উৎদসি সফদনা-সজদনাস্টমক  

পিীক্ষা  

সাংখ্যা 

 

২ - - ২ ১    ২ ২ 

১.১.২১ ধাদনি সাোপীঠ গাছ 

ফস্টড়াং প্রস্টতদিাধী সেশীয় 

জাম িপ্লাজদমি নদভল সজদনটিক 

সসাস ি সনািকিণ  

সাংখ্যা 

 

২ - - ২ ১    ২ ২ 

১.১.২২ মাদঠ সপাকামাকড় সাংখ্যা ৫ - - ৫ ৪    ৫ ৫ 



 

 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যি 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 

 কার্ িক্রম  
(Activities)  

 

কম িসম্পােন সূচক  
(Performance  

Indicators)  

একক  
(Unit)  

 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান  
(Weight of 

Performance  

Indicators)  

প্রকৃত 

অজিন 

 

লক্ষযমাত্রা/স্টনণ িায়ক ২০১৯-২০  
(Target /Criteria Value for FY 2019-20)  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২০-২১  

 

 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 
২০২১-২২  

 

 ২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* অসাধািণ অস্টত 

উত্তম 

উত্তম চস্টলত 

মান 

চস্টলত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কীটতত্ত্ব স্টবভাদগি সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

েমদনি জন্য সসালাি আদলাক 

ফাঁদেি ব্যবহাি  

 

১.১.২৩ পাতা সমাড়াদনা সপাকা 

েমদনি জন্য সসক্স সফদিামদনি 

ব্যবহাি 

সাংখ্যা 

 

৩ - - ২ ১    ২ ২ 

১.১.২৪ ধানদক্ষদত পস্টিদবশ 

সম্মত ইঁদুি ব্যবস্থাপনা 

সাংখ্যা 

 

২ - - ১ - - - - ১ ১ 

১.২ উদ্ভাস্টবত 

জাত এবাং 

প্রযুস্টিি 

সম্প্রসািণ 

১.২.১ প্রস্টশস্টক্ষত ব্যস্টি/কৃষক সাংখ্যা ৩ ১২০ ১৯০ ১২০ ৯০ ৮০ ৬০ ৫০ ১৫০ ১৫০ 

১.২.২ প্রকাশনাি সাংখ্যা   সাংখ্যা 

 

২ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - - ২ ২ 

১.৩ স্টনিাপে 

ফসল 

ব্যবস্থাপনা 

১.৩.১ স্টনস্পস্টত্তকৃত 

ফাইদটাদসস্টনটস্টি আদবেন  

% ১ ১ - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

১.৩.২ আইস্টপএম প্রস্টশক্ষণ সাংখ্যা ৪ ৬০ - ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩০ ৯০ ৯০ 

১.৪ 

ক্ষস্টতকািক 

িাসায়স্টনক 

দ্রব্য ব্যবহাি 

হ্রাদসি জন্য 

প্রচািণা 

১.৪.১ মূস্টদ্রত সপািাি/ 

স্টলফদলট/ স্টি’ি ওদয়বসাইদট 

স্টবজ্ঞস্টপ্ত 

 

সাংখ্যা 

 

১ ৩ ১ ১ - - - - ১ ২ 

*সামস্টয়ক 

 



 

 

স্টি’ি কীটতত্ত্ব স্টবভাদগি বােতামূলক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০ 

(সমাট মান-২০) 
 

কলাম-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 িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমাত্রাি মান-২০১৯-২০ 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চস্টলত মান 

(Fair) 

চস্টলত মাদনি 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] োপ্তস্টিক 

কম িকাদন্ড স্বচ্ছতা 

বৃস্টদ্ধ ও জবাবস্টেস্টহ 

স্টনস্টিতকিণ 

 

৬ 

[১.১] বাস্টষ িক  ম ি      চুস্টি 

     য়  

[১.১.১] সিকাস্টি কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত প্রস্টশক্ষণসহ অন্যান্য স্টবষদয় প্রস্টশক্ষণ 

আদয়াস্টজত 

জনঘন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এস্টপএ টিদমি মাস্টসক      স্টসদ্ধান্ত 

বাস্তবাস্টয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ িবছদিি বাস্টষ িক 

কম িসম্পােন চুস্টিি মূল্যায়ন প্রস্টতদবেন 

ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষি স্টনকট োস্টেল 

তাস্টিে ০.৫ 
২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই, 

২০১৯ 
৩০ জুলাই, 

২০১৯ 
৩১ জুলাই, 

২০১৯ 
০১ আগি, 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অথ িবছদিি বাস্টষ িক 

কম িসম্পােন চুস্টিি অধ ি-বাস্টষ িক মূল্যায়ন 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষি স্টনকট োস্টেল 

তাস্টিে ০.৫ 
১৩ জানুয়াস্টি 

২০২০ 

১৬ জানুয়াস্টি 

২০২০ 

১৭ 

জানুয়াস্টি 

২০২০ 

২০ 

জানুয়াস্টি 

২০২০ 

২১ জানুয়াস্টি 

২০২০ 

[১.২]     য় শুদ্ধাচাি       ও    

অস্টধকাি      য়  

[১.২.১]     য় শুদ্ধাচাি কম িপস্টিকল্পনা 

বাস্তবাস্টয়ত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অস্টভদর্াগ প্রস্টতকাি ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

 

[১.৩.১] স্টনস্টে িষ্ট সমদয়ি মদে অস্টভদর্াগ 

স্টনষ্পস্টত্তকৃত 
% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অস্টভদর্াগ স্টনষ্পস্টত্তসাংক্রান্ত মাস্টসক 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্িতন অস্টফদস োস্টেলকৃত 
সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] সস        প্রস্টতশ্রুস্টত 

হালনাগােকিণ ও বাস্তবায়ন 

 

[১.৪.১] সস        প্রস্টতশ্রুস্টত হালনাগােকৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] স্টনধ িাস্টিত সমদয় তত্রমাস্টসক বাস্তবায়ন 

প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্িতন অস্টফদস োস্টেলকৃত 
সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] সসবাগ্রহীতাদেি মতামত পস্টিবীক্ষণ 

           

 

তাস্টিে ০.৫ 
৩১ স্টডদসম্বি, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াস্টি, 

২০২০ 

০৭ 

সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১৭ 

সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

২৮ সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 



 

 

কলাম-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 িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমাত্রাি মান-২০১৯-২০ 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চস্টলত মান 

(Fair) 

চস্টলত মাদনি 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

[২] কম িসম্পােদন 

গস্টতশীলতা আনয়ন 

ও সসবাি মান বৃস্টদ্ধ 

 
৮ 

[২.১]  ই-ফাইস্টলাং পদ্ধস্টত বাস্তবায়ন 

[২.১.১]     শাোয় ই-নস্টথ ব্যবহাি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-ফাইদল নস্টথ স্টনস্পস্টত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইদল পত্র জািীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২]  উদ্ভাবনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 
তাস্টিে ১ ১১ মাচ ি, ২০২০ ১৮ মাচ ি, ২০২০ 

২৫ মাচ ি, 

২০২০ 
১ এস্টপ্রল, 

২০২০ 
৮ এস্টপ্রল, 

২০২০ 

[২.৩]  স্টপআিএল শুরুি ২ মাস পূদব ি 

সাংস্টেষ্ট কম িচািীি স্টপআিএল ও ছুটি 

নগোয়নপত্র জাস্টি কিা 

[২.৩.১] স্টপআিএল আদেশ জাস্টিকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগোয়নপত্র জাস্টিকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪]  তথ্য বাতায়ন হালনাগােকিণ [২.৪.১]  অস্টফদসি সকল তথ্য হালনাগােকৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩] আস্টথ িক ও 

সম্পে ব্যবস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১]  বাদজট বাস্তবায়দন উন্নয়ন 

[৩.১.১]  বাদজট বাস্তবায়ন পস্টিকল্পনা প্রণীত তাস্টিে ১ 
১৬ আগি, 

২০১৯ 

২০ আগি, 

২০১৯ 

২৪ আগি, 

২০১৯ 

২৮ আগি, 

২০১৯ 

৩০ আগি, 

২০১৯ 

[৩.১.২] তত্রমাস্টসক বাদজট বাস্তবায়ন 

প্রস্টতদবেন োস্টেলকৃত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২]  স্থাবি/অস্থাবি সম্পস্টত্তি 

হালনাগাে তাস্টলকা প্রস্ত্তুত কিা 

[৩.২.১]  স্থাবি সম্পস্টত্তি তাস্টলকা 

হালনাগােকৃত 
তাস্টিে ০.৫ 

৩ সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১১ সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

৪ মাচ ি, ২০২০ 

[৩.২.২]  অস্থাবি সম্পস্টত্তি তাস্টলকা 

হালনাগােকৃত 
তাস্টিে ০.৫ 

৩ সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১১ সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়াস্টি, 

২০২০ 

৪ মাচ ি, ২০২০ 

[৩.৩] অস্টডট আপস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্ত কার্ িক্রদমি 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] িডসীট জবাব সপ্রস্টিত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অস্টডট আপস্টত্ত স্টনষ্পস্টত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টািদনট স্টবলসহ ইউটিস্টলটি স্টবল 

পস্টিদশাধ 

[৩.৪.১] স্টবস্টসস্টস/স্টবটিস্টসএল-এি ইন্টািদনট 

স্টবল পস্টিদশাস্টধত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 



 

 

কলাম-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 িসম্পােন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

লক্ষমাত্রাি মান-২০১৯-২০ 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অস্টত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চস্টলত মান 

(Fair) 

চস্টলত মাদনি 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩.৪.২] সটস্টলদফান স্টবল পস্টিদশাস্টধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] স্টবদুযৎ স্টবল পস্টিদশাস্টধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

সাংদর্াজনী-১ 

 
শব্দসাংদক্ষপ   

 
ক্রস্টমক নম্বি শব্দসাংদক্ষপ স্টববিণ 

১ এআিস্টড এযাডাপটিভ স্টিসাচ ি স্টডস্টভশন 

২ স্টবআিআিআই/স্টি বাাংলাদেশ িাইস স্টিসাচ ি ইনস্টিটিউট 

৩ স্টবএস্টডস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচাি সডদভলপদমন্ট কদপ িাদিশন 

৪ স্টবএআিস্টস বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচািাল স্টিসাচ ি কাউস্টেল 

৫ স্টবআিদকস্টব বাংলাদেশ িাইস নদলজ ব্যাাংক 

৬ স্টডএই স্টডপাট িদমন্ট  অব এস্টগ্রকালচািাল এক্সদটনশন 

৭ এফএমস্টপএইচটি ফাম ি সমস্টশনাস্টি এন্ড সপাষ্টহািদভি সটকদনাদলাস্টজ 

৮ স্টজস্টকউএন সগ্রইন সকায়াস্টলটি এন্ড স্টনউস্টিশন 

৯ স্টজআিএস সজদনটিক স্টিদসাদস িস এন্ড স্টসড 

১০ আইডস্টিউএম ইস্টিদগশন এন্ড ওয়াটাি ম্যাদনজদমন্ট 

১১ আইএস্টপস্টপ ইস্টন্টদগ্রদটড এস্টগ্রকালচািাল প্রডাস্টিস্টভটি প্রদজি 

১২ স্টপস্টপআিস্টড পাবস্টলদকশনস এন্ড পাবস্টলক স্টিদলশনস স্টডস্টভশন 

১৩ আিএফএস িাইস ফাস্টম িাং স্টসদিমস 

১৪ এসস্টসএ স্টসড সাটি িস্টফদকশন এদজস্টে 

১৫ ডস্টিউএমএম ওয়াকিশপ সমস্টশনাস্টি এন্ড সমদন্টদনে 

 

 
 

 

 



 

 

সাংদর্াজনী  ২ 
 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকািী মন্ত্রণালয়/স্টবভাগ/সাংস্থা এবাং পস্টিমাপ পদ্ধস্টত-এি স্টববিণ 
 

ক্রস্টমক 

নম্বি 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক স্টববিণ বাস্তবায়নকািী ইউস্টনট পস্টিমাপ পদ্ধস্টত 

এবাং উপাত্তসূত্র 

সাধািণ 

মন্তব্য 

১ ১.১ উপদর্াগী 

তবজ্ঞাস্টনক 

তথ্য/প্রযুস্টিি 

উন্নয়ন 

১.১.১               -         , ১.১.২ 

আ               -            , ১.১.৩ 

                                   

           -         , ১.১.৪ জলবায়ু 

পস্টিবতিদনি ফদল সপাকা-মাকদড়ি পূব িাভাস 

মদডল ততিী কিণ, ১.১.৫           এ   

            -            য়         , 

১.১.৬                      উ   

                       , ১.১.৭  

                                      

             , ১.১.৮           য়     

এ        উ                      , 

১.১.৯                    এ            

এ              , ১.১.১০             

                                    

     , ১.১.১১     য়                   

   য়                                  

        , ১.১.১২                  

                     , ১.১.১৩      

                (residues) 

      , ১.১.১৪       উ            

       উ                       , 

১.১.১৫                                

                          , ১.১.১৬ 

                                     

     , ১.১.১৭                          

              য় , ১.১.১৮     য়  

স্টি’ি ধাদনি জাত উদ্ভাবদন কীটতত্ত্ব স্টবভাগ 

ধাদনি ফলন বৃস্টদ্ধি জন্য সপাকা প্রস্টতদিাধী 

উচ্চফলনশীল এবাং লবণািতা, েিা ও 

জলমগ্নতাসহ স্টবস্টভন্ন ঘাত সস্টহষ্ণু ধাদনি 

সপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

কদি। 

কীটতত্ত্ব, স্টি আঃ কার্ িালয়সমূহ স্টি’ি বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 



 

 

ক্রস্টমক 

নম্বি 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক স্টববিণ বাস্তবায়নকািী ইউস্টনট পস্টিমাপ পদ্ধস্টত 

এবাং উপাত্তসূত্র 

সাধািণ 

মন্তব্য 

                                       

উৎ         , ১.১.১৯                  

CRISPR Cas9               

                          য়  , ১.১.২০ 

                      এ           

         উৎ         -               , 

১.১.২১                                 

    য়                              

       , ১.১.২২                      

          আ                , ১.১.২৩ 

                                 

               , ১.১.২৪         

                       

২ ১.২ উদ্ভাস্টবত 

জাত এবাং 

প্রযুস্টিি 

সম্প্রসািণ 

১.২.১           /   , ১.২.২         

       

কৃষকদক প্রস্টশস্টক্ষত কিাি জন্য কৃষক প্রস্টশক্ষণ 

প্রোন কিা হয়। কৃষদকি স্টনকট উদ্ভাস্টবত জাত 

ও প্রযুস্টি সম্প্রসািদণি জন্য স্টবস্টভন্ন স্টিদপাট ি, 

জান িাল এবাং পুস্টস্তকা প্রকাশ কিা হয়। 

কীটতত্ত্ব, প্রস্টশক্ষণ, স্টপস্টপআিস্টড স্টবভাগসহ 

অন্যান্য সাংস্টেষ্ট স্টবভাগ, আঞ্চস্টলক 

কার্ িালয়সমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন, জান িাল 

ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

৩ ১.৩        

    

        

১.৩.১                       আ    , 

১.৩.২ আ   এ         

               ,                  

                               

                            য়,       

                  য়        আ       

     য়। 

কীটতত্ত্ব, উস্টদ্ভে সিাগতত্ত্ব, প্রস্টশক্ষণ, 

স্টপস্টপআিস্টড স্টবভাগসহ অন্যান্য সাংস্টেষ্ট 

স্টবভাগ, আঞ্চস্টলক কার্ িালয়সমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন, কীটতত্ত্ব 

স্টবভাদগি ফাইল ও 

অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

 

৪ ১.৪ 

        

    য়    

         

         

       

১.৪.১            /       /   ’  

ও য়             

সপাকা মাকড় েমদনি প্রযুস্টি সমূহ স্টবস্টভন্ন 

মােদম প্রচাি কিা হয়।  

 

 

 

 

কীটতত্ত্ব, আইস্টসটি, স্টপস্টপআিস্টড স্টবভাগসহ 

অন্যান্য সাংস্টেষ্ট স্টবভাগ, আঞ্চস্টলক 

কার্ িালয়সমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক 

প্রস্টতদবেন, কীটতত্ত্ব 

স্টবভাদগি ফাইল, 

স্টিি ওদয়বসাইট 

 

 

 



 

 

 

সাংদর্াজনী -৩ 

 
কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনি সক্ষদত্র মাঠ পর্ িাদয়ি অন্যান্য কার্ িালদয়ি স্টনকট সুস্টনস্টে িষ্ট চাস্টহো 

 

প্রস্টতষ্ঠাদনি নাম সাংস্টশস্নষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক উি প্রস্টতষ্ঠাদনি স্টনকট 

চাস্টহো/প্রতযাশা 

চাস্টহো/প্রতযাশাি সর্ৌস্টিকতা প্রতযাশা পূিণ না হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

কৃস্টষ সম্প্রসািণ 

অস্টধেপ্তি 

উপদর্াগী তবজ্ঞাস্টনক 

তথ্য/প্রযুস্টিি উন্নয়ন 

ধাদনি সপাকা-মাকড় জস্টিপ ও 

পর্ িদবক্ষণ, সেদশি েস্টক্ষণাঞ্চদল 

সপাকা-মাকড় জস্টিপ ও 

পর্ িদবক্ষণ, ধাদনি স্টবস্টভন্ন 

সপাকাি স্টবপিীদত 

কীটনাশদকি কার্ িকািীতা 

স্টনণ িয়,                

            ,      

                      

       আ           

      , উদ্ভাস্টবত জাত ও  

উৎপােন প্রযুস্টি 

তথ্য উদ্ভাবদন সহায়তা এবাং 

প্রযুস্টি সম্প্রসািণ 

কৃস্টষ তথা কৃষদকি উন্নয়দন 

অপস্টিহার্ ি 

ধাদনি উৎপােনশীলতা ক্ষস্টতগ্রস্ত 

হদব 

 

 

  


