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উক্রভস্টণকা (Preamble) 

 

 

          /                            ,      ও                     ,       

                                                    ২০২১                    

    - 

 

 

প্রধান, কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট 

 

এফাং 

 

ভাস্টযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট এয ভদে ২০১৯  

াদরয    ভাদয ১৭ তাস্টযদে এই ফাস্টল িক কভ িম্পাদন চুস্টি স্বাক্ষস্টযত র। 

 

 

এই চুস্টিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ স্টনম্নস্টরস্টেত স্টফলয়মূদ ম্মত দরনঃ 
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কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ এয কভ িম্পাদদনয াস্টফ িক স্টচত্র 

 (Overview of the Performance of Agricultural Statistics Division) 
 

 

 

াম্প্রস্টতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনা  
 

 াম্প্রস্টতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

সফাদযা ধাদনয বৃস্টদ্ধয স্টফস্টবন্ন ম িাদয় স্টনম্ন তাভাত্রায বফযীতায ম্ভাফনা, জরাফায়ু প্রবাফদকয উয স্টবস্টি কদয বৃস্টষ্ট স্টনব িয ধাদনয 

পরদনয পূফ িাবা স্টনণ িয়, জরফায়ু স্টনয়াভদকয উয স্টবস্টি কদয বৃস্টষ্ট স্টনব িয ধান উৎাদদনয পূফ িাবা প্রদান এফাং স্টি জাতমূদয 

স্থাস্টয়ত্ব যীক্ষদণয জন্য একটি স্থাস্টয়ত্ব ভদডর উদ্ভাফন কযা দয়দছ। ধাদনয জাদতয উয স্টবস্টি কদয উৎাদক, সবািা এফাং উৎাদক 

কাভ সবািায অগ্রাস্টধকাযস্টবস্টিক ভদডর প্রস্ত্িত ও তযতা মাচাই কযা দয়দছ। ফক্স-সজনস্টকনস্ দ্ধস্টত ব্যফায কদয ফাাংরাদদদয 

আউ ধান উৎাদদনয বস্টফষ্যৎ প্রাক্করন স্টনধ িাযণ কযা দয়দছ। স্টি ধাদনয জাতমুদয সজদনাটক সগইন সফয কযা দয়দছ। 

ফাাংরাদদদ আভন ধাদনয উয বৃস্টষ্টাত এফাং দফ িাচ্চ গড় তাভাত্রায প্রবাফ স্টনণ িয় কযা দয়দছ। এস্টআই ও ভাকিব সচইন ভদডর 

এফাং স্টজআইএ দ্ধস্টত                                                । স্টজওগ্রাস্টপক ইনপযদভন স্টদিভ 

(স্টজআইএ) প্রযুস্টিয ভােদভ  -                                                           ,        ও     

       ২০১১-১৫          (০৫        ড়) এফাং ২০১৩      ২০১৭                                     ,        ও 

                                    । ডায়নাস্টভক ওদয়ফাইট বতযী এফাং ইন্টাযদনট স্পীড ৩০ সথদক ৪০ এভস্টফস্টএ এ 

উন্নীত কযদত ক্ষভ দয়দছ। কর ম িাদয় ই-গবদন িন্স ও ই-কৃস্টল সফা ব্যফস্থা চালুয রদক্ষয জাতীয় ম িাদয় ‘যাই নদরজ ব্যাাংক 

(আযদকস্টফ)’ এফাং ‘আধুস্টনক ধাদনয স্টযচম িা’ নাদভ দুটি সভাফাইর অযা বতযী কযা দয়দছ। এছাড়া স্টি ‘সনটওয়াকি’ নাভক স্টনজস্ব 

সপবুক গ্রু বতযী কযা দয়দছ এফাং ডায়নাস্টভক স্টবউ            ভােদভ কর তথ্য স্টফআযদকস্টফ ওদয়ফাইদট প্রদস্ট িত দে। 

স্টি’য ১৫৩ জন সজযষ্ঠ স্টফজ্ঞানী ও কভ িকতিাগণদক স্টডস্টজটার স্বাক্ষয াটি িস্টপদকট প্রদান কযা দয়দছ। আইস্টটি াভস্টগ্রক কভ িকাদেয 

স্বীকৃস্টতস্বরু আইস্টটি পুরুষ্কায-২০১৬ এফাং ও              ও     ২০১৮ অজিন কদযদছ । স্টি’য স্টস্টডএ ডাটাদফজ বতস্টয এফাং 

কর স্টফজ্ঞানী ও কভ িকতিাবৃদেয পৃথক আইস্টড বতস্টয স্টি’য চাকুস্টযয আদফদন অনরাইন কযা দয়দছ। 
 

 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

ফাাংরাদদদ প্রস্টতফছয ২২ রক্ষ সরাক ফাড়দছ। এ ফস্টধ িত জনাংখ্যায জন্য প্রস্টতফছয ৩.৩০ রক্ষ সভস্টিক টন চার অস্টতস্টযি উৎাদন 

কযদত দফ। অন্যস্টদদক কৃস্টল জস্টভয স্টযভাণ, জস্টভয উফ িযতা, ভূগবিস্থ াস্টন প্রাকৃস্টতক ম্পদ এফাং কৃস্টল শ্রস্টভক ক্রভান্বদয় হ্রা 

াদে। এ অফস্থায় কভ জস্টভদত অস্টধক উৎাদনীরতা অজিন গদফলণায সক্ষদত্র এক স্টফযাট চযাদরঞ্জ। এছাড়া স্টযফস্টতিত জরফায়ুয 

প্রবাদফ েযা, রফণািতা, জরাফদ্ধতা, জরভগ্নতা, ঠাো, তা, সাকাভাকড় ও সযাগফারাই বৃস্টদ্ধয কাযদণ বস্টফষ্যদত সদদ োদ্য 

উৎাদন কদভ মাওয়ায আাংকা সদো স্টদদয়দছ। এ সপ্রস্টক্ষদত স্টি’য কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাদগয গদফলণা কাম িক্রভদক 

স্টিারীকযদণয স্টনস্টভদি নতুন, যুদগাদমাগী ও কাম িকয জরফায়ু স্টযফতিদনয ভদডর বতযী কযা, স্টযফস্টতিত ভূস্টভ ব্যফস্থানা ও 

চালাফাদদয পরশ্রুস্টতদত ভয় উদমাগী সভৌসুভ স্টবস্টিক ধান উৎাদদনয পূফ িাবাদয জন্য ভদডর বতযী কযা, ীস্টভত চালাফাদদয 

জস্টভয দফ িািভ ব্যফায স্টনস্টিত এফাং অকৃস্টল জস্টভ কৃস্টল োদত আনায রদক্ষয স্টযদভাট সস্টন্সাং ও স্টজআইএ দ্ধস্টতয ব্যফায বৃস্টদ্ধ 

কযা। স্টি’য উদ্ভাস্টফত জাত ও প্রযুস্টিমূ কৃলক ফ িস্তদযয ভানুদলয কাদছ জরবযবাদফ সৌছাদনায উদেদশ্য ও ফতিভান 

যকাদযয স্টডস্টজটার ফাাংরাদদ গড়ায রদক্ষয আইস্টটি োদত উন্নয়ন াধন একান্ত অস্টযাম ি।    
 

 বস্টফষ্যৎ স্টযকল্পনা 

চাদর স্বয়াংম্পূণ িতা অজিনদক সটকই রূ প্রদাদনয রদক্ষয স্টযফস্টতিত জরফায়ুয প্রবাফ সভাকাদফরা কদয উচ্চ পরনীর, প্রস্টতকূরতা 

স্টষ্ণু, স্বল্প সভয়াস্টদ ও স্বল্প উকযণ স্টনব িয জাত এফাং চালাফাদ প্রযুস্টিয উদ্ভাফন ও উন্নয়ন এয জন্য গদফলণা োদত ঠিক এফাং 

ভদয়াদমাগী স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টত ব্যফায স্টনস্টিত কদয ধাদনয উৎাদনীরতা ফাড়াদনায কাম িক্রভ বস্টফষ্যৎ (স্বল্প, ভে ও দীর্ ি 

সভয়াস্টদ) স্টযকল্পনায় অন্তভূ িি কযা । অদূয বস্টফষ্যদত স্টজআইএ প্রযুস্টিয াদথ স্টযদভাট সস্টন্সাং প্রযুস্টি াংদমাজন কযা। ই-কৃস্টল 

সফামূ প্রদাদনয জন্য আদযা অস্টধক াংখ্যক অনরাইন ও অপরাইনস্টবস্টিক সভাফাইর ও ওদয়ফ অযা (যাই ডক্টয) বতস্টয ও 

স্টডস্টজটার সফা ফাড়াদনায ভােদভ ই-গবদন িন্স প্রস্টতষ্ঠায উদদ্যাগ গ্রণ কযায স্টযকল্পনা কযা দয়দছ।  
 

২০১৯-২০ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ:  

(১) স্টি উদ্ভাস্টফত আউ, আভন এফাং সফাদযা জাদতয ধাদনয স্থাস্টয়ত্ব, অস্টবদমাজযতা ও             স্টনণ িয় (২) ফাাংরাদদদ ধান 

উৎাদন বৃস্টদ্ধয রদক্ষয অঞ্চরস্টবস্টিক স্টি ধাদনয জাত নািকযণ ধান উৎাদদনয বস্টফষ্যৎ প্রাক্করন স্টনধ িাযণ (৩) স্টি উদ্ভাস্টফত নতুন 

ধাদনয জাদতয উদমাস্টগতা, জরফায়ূ স্টনয়াভক াংক্রান্ত,         ও           ম্যা বতস্টযকযণ (৪) ধান ও ধান ম্পস্টকিত 

ডাটাদফজ যক্ষণাদফক্ষণ ও ারনাগাদকযণ (৫) ল্যান সনটওয়াকি ব্যফস্থানা ও ইন্টাযদনট স্পীড ৪০ এভস্টফস্টএ সথদক ৫১ 

এভস্টফস্টএ এ উন্নীতকযণ (৬) ম্যাদনজদভন্ট ইনপযদভন স্টদিভ (এভআইএ) এয নয়টি ভস্টডউর স্টযচারনা ও ব্যফস্থানা (৭) 

আযদকস্টফ এফাং আধুস্টনক ধাদনয স্টযচম িা সভাফাইর অযা দুটি স্টনয়স্টভত ারনাগাদকযণ ও কার্য্িস্টযস্টধ ম্প্রাযণ এফাং কৃস্টল কর 

সন্টায এয ভােদভ সভাফাইর সফা প্রদান (৮) স্টফআযদকস্টফ ওদয়ফাইট স্টনয়স্টভত ারনাগাদকযণ ও নতুন উদ্ভাস্টফত জাত কর 

প্রযুস্টিমুদয অঞ্চর ও সভৌসুভস্টবস্টিক পযাক্ট ীট বতস্টয (৯) কর আঞ্চস্টরক কাম িারয়মূদ ল্যান ও ইন্টাযদনট াংদমাগ প্রদান 

এয যক্ষণাদফক্ষণ ও ব্যফস্থানা (১০) স্টি’য                ও      ব্যফস্থানা স্টডস্টজটার    (১১) জাতীয় ও আন্তজিাস্টতক 

প্রদ িণী, য যারী, সস্টভনায, কভ িারা প্রিতস্টতদত অাংগ্রণ কযা। 
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      ১: 

 

রূকল্প (Vision), অস্টবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং 

কাম িাফস্টর (Functions): 

 

 

১. ১ রূকল্প: 

        সটকই ও আদ ি স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টত এফাং ই-কৃস্টল সফা প্রযুস্টি উদ্ভাফন ও উন্নয়ন ।  
 

১.২ অস্টবরক্ষয:  

    ভদয়াদমাগী স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টত ব্যফায স্টনস্টিত কদয ধান গদফলণা ও তথ্য প্রযুস্টিস্টবস্টিক উদ্ভাফদনয  

    ভােদভ সটকই োদ্য স্টনযািা অজিদন ায়তাকযণ ।  

 
১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ: 

 

১.৩.১  কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাদগয সকৌরগত উদেশ্যমূ 

              ১. ধাদনয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃস্টদ্ধ । 

              ২. কভ ি ব্যফস্থানায় সাদাস্টযদেয উন্নয়ন । 
    

১.৩.২ আফস্টশ্যক  সকৌরগত উদেশ্যমূ 

   ১.               ,          ও          স্টনস্টিতকযণ 

   ২. কভ িম্পাদদন গস্টতীরতা আনয়ন ও সফায ভান বৃস্টদ্ধ 

   ৩. আস্টথ িক ও     ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

১.৪ কাম িাফস্টর: 

   ১. ধান উৎাদন ও সটকই োদ্য স্টনযািায জন্য গদফলণায সক্ষদত্র স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টতয ব্যফায 

       স্টনস্টিতকযণ ও স্টফস্টবন্ন স্টযাংখ্যাস্টনক ভদডর/ প্রযুস্টি উদ্ভাফন এফাং স্টজআইএ ও স্টযদভাট সস্টন্সাং  

       প্রযুস্টিয ব্যফায । 

   ২. অত্র ইনস্টিটিউদটয স্টফজ্ঞানীদদয চাস্টদা অনুাদয নকা প্রণয়ন, ম্যা বতস্টয ও উদ্ভাফনী উদদ্যাদগয  

       ভােদভ উন্নত সফা প্রদান কযা । 

   ৩. ধান উৎাদদনয সবৌগস্টরক ও জরফায়ু স্টফলয়ক ডাটাদফজ বতযী এফাং স্টজওিযাটিটিকযার স্টফদেলদণয ভােদভ  

          ম্যা প্রস্তুত কযা ।   

   ৪. উদ্ভাস্টফত প্রযুস্টিমূদয প্রচায ও প্রাদয আইস্টটিয ব্যফায স্টনস্টিতকযণ ।   

   ৫. গদফলকদদয প্রদয়াজন অনুাদয স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টত, স্টজআইএ দ্ধস্টত ও আইস্টটি স্টফলয়ক  

       উন্নত প্রস্টক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ।
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সকন ২  

            ,         , কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন     এফাং রক্ষযভাত্রামূ 
 

        

     
(Strategic 

Objectives) 

 

        

       

    
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন     
(Performance 

Indicators) 

    

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

          

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

    

      

      /         ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

      

(Projection) 

২০১৭

-১৮ 

২০১৮     

-১৯ * 

        

(Excellent) 

        

(Very 

Good) 

    

(Good) 

     

    

(Fair) 

           

     

(Poor) 
২০২০

-২১ 

২০২১

-২২ 
১০০%  ৯০%  ৮০%  ৭০%  ৬০%  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ’য সকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] ধাদনয 

উৎাদন ও 

উৎাদনীরতা 

বৃস্টদ্ধ 

৬৫ 

[১.১] গদফলণায সক্ষদত্র 

আধুস্টনক স্টযাংখ্যাস্টনক 

দ্ধস্টতয ব্যফায ও 

স্টফস্টবন্ন স্টযাংখ্যাস্টনক 

ভদডর/ প্রযুস্টি উদ্ভাফন 

[১.১.১] ব্যফহৃত দ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টফত ভদডর/ 

           প্রযুস্টি 
াংখ্যা ১২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[১.২] গদফলণায সক্ষদত্র  

স্টজআইএ ও স্টযদভাট 

সস্টন্সাং প্রযুস্টিয ব্যফায  

[১.২.১] উদ্ভাস্টফত ম্যা াংখ্যা ৮ ৪ ৮ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ১০ 

[১.৩] ায়ক সফা 

[১.৩.১] নকা প্রনয়ণ ও তথ্য স্টফদেলণ াংখ্যা ৩ ৬ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

[১.৩.২] স্টজআইএ ম্যা াংখ্যা ৩ ৪ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

[১.৩.৩] উদমাগী বফজ্ঞাস্টনক তথ্য/ প্রকানা াংখ্যা ৪  ৪ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

[১.৩.৪] সভরায় অাংগ্রন াংখ্যা ৫ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

[১.৪] উদ্ভাস্টফত 

প্রযুস্টিমূদয প্রচায ও 

প্রাদয আইস্টটিয 

ব্যফায স্টনস্টিতকযণ 

[১.৪.১] স্টফআযদকস্টফ’য সুস্টফধাদবাগী ব্যস্টি 
াংখ্যা 

(     ) 
৫ ৩০ ২৫ ২৮ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩২ 

  [১.৪.২] ইন্টাযদনট স্পীড বৃস্টদ্ধকযণ (এভস্টফস্টএ) াংখ্যা ৫ ৩০ ৪০ ১১ ৯ ৮ ৭ ৬ ০৯ ১০ 

[১.৪.৩] ইন্টাযদনট ব্যফাযকাযীয াংখ্যা বৃস্টদ্ধকযণ াংখ্যা ৫ ২০ ২০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২০ ২২ 

[১.৪.৪] ‘যাই নদরজ ব্যাাংক’ (আযদকস্টফ)  

          সভফাইর অযা  স্টযচারনা ও  

          ারনাগাদকযণ 

াংখ্যা 

(ডাউনদরাড) 
৫ ৩০০  ৫০০ ৫৫০ ৫০০ ৪৮০ ৪৫০ ৪০০ ৬০০ ৬৫০ 

[১.৪.৫]     ও         স্টযচারনা ও  

           যক্ষনাদফক্ষন 
াংখ্যা ৫   ১০০ ১১০ ১২০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১৩০ ১৪০ 

[১.৪.৬] ‘স্টি সনটওয়াক ি’ নাভক সপবুক গ্রু 

            বতস্টয, স্টযচারনা ও ারনাগাদকযণ 
াংখ্যা ৫ ৩০ ১৫ ১৫ ১৩ ১০ ০৮ ০৬ ১৫ ২০ 

[২] কভ ি 

ব্যফস্থানায় 

সাদাস্টযদেয 

উন্নয়ন 

১৫ 

[২.১]         কাম িক্রভ 

স্টযফীক্ষণ 

[২.১.১] কভ িকতিাদদয ভাঠম িাদয়        

          কাম িক্রভ স্টযদ িন 
াংখ্যা ১০ ৪৫ ৫০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬০ 

[২.২]            

প্রস্টক্ষণ 

[২.১.২] কভ িকতিাদদয                  ণ  

                   প্রস্টক্ষণ 

াংখ্যা 

(  ) 
৫ ৭০ ১৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০ 

     *         
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কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাদগয আফস্টশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ  

(দভাট ভান-২০) 
 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষভাত্রায ভান-২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অস্টত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চস্টরত ভান 

(Fair) 

চস্টরত ভাদনয 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তস্টযক 

কভ িকাদে স্বেতা 

বৃস্টদ্ধ ও জফাফস্টদস্ট 

স্টনস্টিতকযণ 

 

৬ 

[১.১] ফাস্টল িক  ভ ি      চুস্টি 

     য়  

[১.১.১] যকাস্টয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত  

           প্রস্টক্ষণ অন্যান্য স্টফলদয় প্রস্টক্ষণ আদয়াস্টজত 
জনর্ন্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২]  স্ট  টিদভয ভাস্টক      স্টদ্ধান্ত ফাস্তফাস্টয়ত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ফাস্টল িক কভ িম্পাদন 

          চুস্টিয মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন ঊর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয  

          স্টনকট দাস্টের 

তাস্টযে ০.৫ ২৪ জুরাই, 

২০১৯ 

২৯ জুরাই, 

২০১৯ 
৩০ জুরাই, 

২০১৯ 
৩১ জুরাই, 

২০১৯ 
০১ আগি, 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অথ িফছদযয ফাস্টল িক কভ িম্পাদন  

          চুস্টিয অধ ি-ফাস্টল িক মূল্যায়ন প্রস্টতদফদন ঊর্ধ্িতন 

          কর্তিদক্ষয স্টনকট দাস্টের 

তাস্টযে ০.৫ 
১৩ জানুয়াস্টয 

২০২০ 

১৬ জানুয়াস্টয 

২০২০ 

১৭ জানুয়াস্টয 

২০২০ 

২০ জানুয়াস্টয 

২০২০ 

২১ জানুয়াস্টয 

২০২০ 

[১.২]     য় শুদ্ধাচায       ও 

   অস্টধকায      য়  
[১.২.১]     য় শুদ্ধাচায কভ িস্টযকল্পনা ফাস্তফাস্টয়ত % ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অস্টবদমাগ প্রস্টতকায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

 

[১.৩.১] স্টনস্টদ িষ্ট ভদয়য ভদে অস্টবদমাগ স্টনষ্পস্টিকৃত % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২] অস্টবদমাগ স্টনষ্পস্টিাংক্রান্ত ভাস্টক প্রস্টতদফদন  

           ঊর্ধ্িতন অস্টপদ দাস্টেরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] স        প্রস্টতশ্রুস্টত 

ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন 

 

[১.৪.১] স        প্রস্টতশ্রুস্টত ারনাগাদকৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 
[১.৪.২] স্টনধ িাস্টযত ভদয় বত্রভাস্টক ফাস্তফায়ন প্রস্টতদফদন 

           ঊর্ধ্িতন অস্টপদ দাস্টেরকৃত 
াংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] সফাগ্রীতাদদয ভতাভত স্টযফীক্ষণ       

                 
তাস্টযে ০.৫ 

৩১ স্টডদম্বয, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াস্টয, 

২০২০ 

০৭ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

১৭ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

২৮ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

[২] কভ িম্পাদদন 

গস্টতীরতা আনয়ন 

ও সফায ভান বৃস্টদ্ধ 

 
৮ 

[২.১]  ই-পাইস্টরাং দ্ধস্টত 

ফাস্তফায়ন 

[২.১.১]     াোয় ই-নস্টথ ব্যফায % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-পাইদর নস্টথ স্টনস্পস্টিকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২]  উদ্ভাফনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন  

           প্রকল্প চালুকৃত 
তাস্টযে ১ 

১১ ভাচ ি, 

২০২০ 

১৮ ভাচ ি, 

২০২০ 

২৫ ভাচ ি, 

২০২০ 
১ এস্টপ্রর, 

২০২০ 
৮ এস্টপ্রর, 

২০২০ 
[২.৩]  স্টআযএর শুরুয ২ ভা 

পূদফ ি াংস্টেষ্ট কভ িচাযীয স্টআযএর 

ও ছুটি নগদায়নত্র জাস্টয কযা 

[২.৩.১] স্টআযএর আদদ জাস্টযকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগদায়নত্র জাস্টযকৃত % ১.০ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪]  তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 
[২.৪.১]  অস্টপদয কর তথ্য ারনাগাদকৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

রক্ষভাত্রায ভান-২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অস্টত উিভ 

(Very 

Good) 

উিভ 

(Good) 

চস্টরত ভান 

(Fair) 

চস্টরত ভাদনয 

স্টনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আস্টথ িক ও 

ম্পদ ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৬ 

[৩.১]  ফাদজট ফাস্তফায়দন উন্নয়ন 

[৩.১.১]  ফাদজট ফাস্তফায়ন স্টযকল্পনা প্রণীত তাস্টযে ১ 
১৬ আগি, 

২০১৯ 

২০ আগি, 

২০১৯ 

২৪ আগি, 

২০১৯ 

২৮ আগি, 

২০১৯ 

৩০ আগি, 

২০১৯ 

[৩.১.২] বত্রভাস্টক ফাদজট ফাস্তফায়ন প্রস্টতদফদন  

           দাস্টেরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২]  স্থাফয/অস্থাফয ম্পস্টিয 

ারনাগাদ তাস্টরকা প্রস্ত্ুত কযা 

[৩.২.১]  স্থাফয ম্পস্টিয তাস্টরকা ারনাগাদকৃত তাস্টযে ০.৫ 
৩ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

১১ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

১৮ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

২৫ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

৪ ভাচ ি, 

২০২০ 

[৩.২.২]  অস্থাফয ম্পস্টিয তাস্টরকা ারনাগাদকৃত তাস্টযে ০.৫ 
৩ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

১১ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

১৮ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

২৫ সপব্রুয়াস্টয, 

২০২০ 

৪ ভাচ ি, 

২০২০ 

[৩.৩] অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টি 

কাম িক্রদভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] িডীট জফাফ সপ্রস্টযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অস্টডট আস্টি স্টনষ্পস্টিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টাযদনট স্টফর 

ইউটিস্টরটি স্টফর স্টযদাধ 

[৩.৪.১] স্টফস্টস্ট/স্টফটিস্টএর-এয ইন্টাযদনট স্টফর 

           স্টযদাস্টধত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] সটস্টরদপান স্টফর স্টযদাস্টধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] স্টফদুযৎ স্টফর স্টযদাস্টধত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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আস্টভ, প্রধান, কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ,          ফাাংরাদদ যকাদযয ফাাংরাদদ 

ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট এয ভাস্টযচারক, এয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই 

চুস্টিদত ফস্টণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ।  

 

 

 

আস্টভ, ভাস্টযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনস্টিটিউট, প্রধান, কৃস্টল স্টযাংখ্যান 

স্টফবাগ, এয স্টনকট অঙ্গীকায কযস্টছ সম, এই চুস্টিদত ফস্টণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় 

দমাস্টগতা প্রদান কযফ।  

 

 

 

স্বাক্ষস্টযত :  
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াংদমাজনী-১ 
 

ব্দাংদক্ষ 
 

ক্রস্টভক নম্বয ব্দাংদক্ষ স্টফফযণ 

১ এআযস্টড এযাডাটিব স্টযাচ ি স্টডস্টবন 

২  আ                               

৩ স্টফআযআযআই (স্টি) ফাাংরাদদ যাই স্টযাচ ি ইনস্টিটিউট 

৪ স্টফএস্টডস্ট ফাাংরাদদ এস্টগ্রকারচায সডদবরদভন্ট কদ িাদযন 

৫ স্টফএআযস্ট ফাাংরাদদ এস্টগ্রকারচাযার স্টযাচ ি কাউস্টন্সর 

৬ স্টফআযদকস্টফ ফাংরাদদ যাই নদরজ ব্যাাংক 

৭                                   

৮                                        

৯                                

১০                                                 

১১ স্টইস্টজআইএ    সন্ট্রার পয ইনবাযনদভন্টার এে   ও                      

১২ স্টডএই স্টডাট িদভন্ট  অফ এস্টগ্রকারচাযার এক্সদটনন 

১৩ ডস্টিউএভএভ ওয়াকি সভস্টনাস্টয এে সভদন্টদনন্স 

১৪                         ও              

১৫                           

১৬ এপএভস্টএইচটি পাভ ি সভস্টনাস্টয এে সাষ্টাযদবি সটকদনাদরাস্টজ 

১৭ স্টজস্টকউএন সগ্রইন সকায়াস্টরটি এে স্টনউস্টিন 

১৮ স্টজআযএ সজদনটিক স্টযদাদ ি এে স্টড 

১৯   আ      ও                     

২০ আ                                       

২১ আইডস্টিউএভ ইস্টযদগন এে ওয়াটায ম্যাদনজদভন্ট 

২২ আইএস্টস্ট ইস্টন্টদগ্রদটড এস্টগ্রকারচাযার প্রডাস্টক্টস্টবটি প্রদজক্ট 

২৩             আ                           

২৪ আ                    

২৫ স্পাযদা                                        
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াংদমাজনী-২ 
 

কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়মু এফাং স্টযভা দ্ধস্টত-এয স্টফফযণ 
 

 

ক্রস্টভক 

নম্বয 

        কভ িম্পাদন সূচক স্টফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউস্টনট স্টযভা দ্ধস্টত এফাং 

 উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ 

[১.১] গদফলণায সক্ষদত্র 

আধুস্টনক স্টযাংখ্যাস্টনক 

দ্ধস্টতয ব্যফায ও স্টফস্টবন্ন 

স্টযাংখ্যাস্টনক ভদডর/ 

প্রযুস্টি উদ্ভাফন 

[১.১.১] ব্যফহৃত দ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টফত ভদডর/ প্রযুস্টি 

স্টি’য জাত মূদয স্থায়ীত্ব ভদডর, স্টি’য কর্তিক উদ্ভাস্টফত আভন 

এফাং সফাদযা জাদতয ধাদনয             স্টনণ িয়, ফাাংরাদদদ 

ধান উৎাদন বৃস্টদ্ধয রদক্ষয অঞ্চর স্টবস্টিক স্টি ধাদনয জাত 

নািকযন, গ্রথ ভদডর ব্যফায কদয অঞ্চরস্টবস্টিক ধান 

উৎাদদনয বস্টফষ্যৎ প্রাক্করন স্টনধ িাযণ 

কৃস্টল স্টযাংখ্যান, কৃস্টল 

অথ িনীস্টত, প্লান্ট স্টিস্টডাং, প্লান্ট 

স্টপস্টজওরস্টজ এফাং স্টি আঃ 

কাম িারয়মূ 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, জান িার ও 

অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন 

 

২ 
[১.২] গদফলণায সক্ষদত্র 

স্টজআইএ ও স্টযদভাট 

সস্টন্সাং প্রযুস্টিয ব্যফায  

[১.২.১] উদ্ভাস্টফত ম্যা 

ধান উৎাদদনয সবৌগস্টরক ও জরফায়ু স্টফলয়ক ডাটাদফজ বতযী 

এফাং স্টজওিযাটিটিকযার স্টফদেলদণয ভােদভ ম্যা প্রস্তুত কযা 

স্টজআইএ ইউস্টনট, কৃস্টল 

স্টযাংখ্যান স্টফবাগ 

স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, জান িার ও 

অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন 

 

৩ [১.৩] ায়ক সফা 

[১.৩.১] নকা প্রনয়ণ ও তথ্য স্টফদেলণ 
অত্র ইনস্টিটিউদটয গদফলকদদয চাস্টদা অনুাদয নকা প্রণয়ন ও 

তথ্য স্টফদেলদণ ায়তা কযা 

কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ সফাগ্রীতাদদয ভতাভত স্টযফীক্ষণ 

সযস্টজষ্টায 

 

[১.৩.২] স্টজআইএ ম্যা অত্র ইনস্টিটিউদটয গদফলকদদয চাস্টদা অনুাদয ম্যা বতস্টয কযা  স্টজআইএ ইউস্টনট 

[১.৩.৩] উদমাগী বফজ্ঞাস্টনক তথ্য/ প্রকানা 
উদমাগী বফজ্ঞাস্টনক তথ্য/ প্রকানা  কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন, জান িার ও 

অন্যান্য প্রকাস্টত প্রস্টতদফদন 

 

[১.৩.৪] সভরায় অাংগ্রন ধান ম্পিস্টকত তথ্য প্রচাদযয জন্য স্টফস্টবন্ন সভরায় অাংগ্রন কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ সভরায় অাংগ্রন এয ত্র/আভন্ত্রন  

৪ 

[১.৪] উদ্ভাস্টফত 

প্রযুস্টিমূদয প্রচায ও 

প্রাদয আইস্টটিয ব্যফায 

স্টনস্টিতকযণ 

 [১.৪.১] স্টফআযদকস্টফ’য সুস্টফধাদবাগী ব্যস্টি স্টফআযদকস্টফ   সুস্টফধাদবাগী ব্যস্টিয াংখ্যা স্টনধ িাযন 

আইস্টটি সর, কৃস্টল 

স্টযাংখ্যান স্টফবাগ 
স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন 

 
  [১.৪.২] ইন্টাযদনট স্পীড বৃস্টদ্ধকযণ (এভস্টফস্টএ) স্টি’য ইন্টাযদনট স্পীড বৃস্টদ্ধ 

[১.৪.৩] ইন্টাযদনট ব্যফাযকাযীয াংখ্যা বৃস্টদ্ধকযণ স্টিদত ইন্টাযদনট ব্যফাযকাযীয াংখ্যা বৃস্টদ্ধ 

[১.৪.৪] ‘যাই নদরজ ব্যাাংক’ (আযদকস্টফ) সভফাইর 

অযা  স্টযচারনা ও ারনাগাদকযণ 

‘যাই নদরজ ব্যাাংক’ (আযদকস্টফ) সভফাইর অযা  এয 

ডাউনদরাড াংখ্যা 

[১.৪.৫]     ও         স্টযচারনা ও যক্ষনাদফক্ষন     ও         ব্যফাযকাযীয স্টফস্টবন্ন ভস্যায ভাধান 

[১.৪.৬] ‘স্টি সনটওয়াক ি’ নাভক সপবুক গ্রু বতস্টয, 

স্টযচারনা ও ারনাগাদকযণ 

সপবুক গ্রু ‘স্টি সনটওয়াকি’ এয দস্য াংখ্যা বৃস্টদ্ধ 

৫ 
[২.১]         কাম িক্রভ 

স্টযফীক্ষণ 

[২.১.১] কভ িকতিাদদয ভাঠম িাদয়         কাম িক্রভ 

স্টযদ িন 

কভ িকতিা/গদফলকদদয ভাঠম িাদয়        কাম িক্রভ স্টযদ িন    

ব্যফস্থা গ্রণ । 

কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ        কাম িক্রভ স্টযদ িন এয 

ম্ভাব্যসূচী ও ভাঠ স্টযদ িন  

 

৬ 
[২.২]            

প্রস্টক্ষণ 

[২.১.২] কভ িকতিাদদয                  ণ    

     প্রস্টক্ষণ 

কভ িকতিা/গদফলকদদয প্রদয়াজন অনুাদয                 ণ 

        প্রস্টক্ষদণয ব্যফস্থা গ্রণ । 

কৃস্টল স্টযাংখ্যান স্টফবাগ স্টি’য ফাস্টল িক প্রস্টতদফদন  
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কভ িম্পাদন রক্ষভাত্রা অজিদনয সক্ষদত্র ভাঠ ম িাদয়য অন্যান্য কাম িারদয়য স্টনকট সুস্টনস্টদ িষ্ট চাস্টদা 

 

প্রস্টতষ্ঠাদনয নাভ              কভ িম্পাদন সূচক উি প্রস্টতষ্ঠাদনয স্টনকট  

চাস্টদা/প্রতযাা 

চাস্টদা/প্রতযাায 

সমৌস্টিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

     [১.১] গদফলণায সক্ষদত্র আধুস্টনক 

       স্টযাংখ্যাস্টনক দ্ধস্টতয  

       ব্যফায ও স্টফস্টবন্ন  

       স্টযাংখ্যাস্টনক ভদডর/  

        প্রযুস্টি উদ্ভাফন 

[১.১.১] ব্যফহৃত দ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টফত 

          ভদডর/প্রযুস্টি 

        ব্যফায এয জন্য তথ্য              অস্টযাম ি              দফ 

স্টি আঃ 

কাম িারয়মূ 
                        অস্টযাম ি              দফ 

               ব্যফায এয জন্য তথ্য              অস্টযাম ি              দফ 

       
[১.২] গদফলণায সক্ষদত্র  

       স্টজআইএ ও স্টযদভাট  

       সস্টন্সাং প্রযুস্টিয ব্যফায  

[১.২.১] উদ্ভাস্টফত ম্যা 

ম্যা উদ্ভাফন এয জন্য তথ্য 
ম্যা উদ্ভাফন এয জন্য 

অস্টযাম ি 
ম্যা উদ্ভাফন            

    ,         , 

     
               

ম্যা উদ্ভাফন এয জন্য 

অস্টযাম ি 

ম্যা উদ্ভাফন          

   

        

[১.৪] উদ্ভাস্টফত প্রযুস্টিমূদয  

       প্রচায ও প্রাদয আইস্টটিয 

       ব্যফায স্টনস্টিতকযণ 

[১.৪.২] ইন্টাযদনট স্পীড বৃস্টদ্ধকযণ  

         (এভস্টফস্টএ) 

 

ইন্টাযদনট              

          

আ            

           

আ            

               দফ 

           ,    

[২.১]         কাম িক্রভ  

        স্টযফীক্ষণ 

[২.১.১] কভ িকতিাদদয ভাঠম িাদয়        

          কাম িক্রভ স্টযদ িন 

       কাম িক্রভ স্টযদ িন        

           

       কাম িক্রভ স্টযদ িন  

      অস্টযাম ি 

       কাম িক্রভ স্টযদ িন 

ক্ষস্টতগ্রস্থ দফ 

[২.২]            প্রস্টক্ষণ 
[২.১.২] কভ িকতিাদদয              

               ণ         প্রস্টক্ষণ 
                       

                   

অস্টযাম ি 

                   

           

 


