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কর্ মসম্পাদননর সাবি মক বিত্র  

 

সাম্প্রবিক অজমন, িযানলঞ্জ এিং ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

 

সাম্প্রবিক িছরসমূনের (৩ িছর) প্রধান অজমনসমূে 

স্টি জাতিমূদহি স্থাস্টিত্ব পিীক্ষদণি জন্য একটি স্থাস্টিত্ব মদেল (Stability Model) উদ্ভাবন ও সজদনটিক সগইন (Genetic Gain) সবি কিা হদিদে। 

বাাংলাদেদশ আমন ধাদনি উপি বৃস্টিপাত এবাং িদব িাচ্চ গড় তাপমাত্রাি প্রভাব স্টনণ িি কিা হদিদে। আেস্টশ িক বৃস্টিপাদতি পস্টিমাদপি সূচক (SPI) ও গি-

মািদকাভ সচইন (GMC) মদেল এবাং স্টজওগ্রাস্টিক ইনিিদমশন স্টিদিম (GIS) পদ্ধস্টত ব্যিোর কনর িাংলানদনশ খরা প্রিণ এলাকা স্টচস্টিতকিণ ও 

মানস্টচত্র ততিী কিা হদিদে। মাটিি গুণাগুদণি উপি স্টভস্টি কদি স্টি ধান চাষাবাে উপদর্াগীতাি ম্যাপ ততস্টি কিা হদিদে। িকল পর্ িাদি ই-গভদন িন্স ও ই-

কৃস্টষ সিবা ব্যবস্থা চালুি লদক্ষয জাতীি পর্ িাদি ‘িাইি নদলজ ব্যাাংক (আিদকস্টব), ‘স্টি িাইি েক্টি’ এবাং ‘আধুস্টনক ধাদনি পস্টিচর্ িা’ সমাবাইল অযাপি 

ততিী কিা হদিদে। অস্টধকন্তু, স্টি িেি েপ্তদিি কম িচাস্টিদেি সবতন-ভাতাস্টে প্রস্তুতকিণ এবাং শ্রস্টমকদেি হাস্টজিা ও মজুস্টি ব্যবস্থাপনাি জন্য িিটওিযাি 

ততস্টি কিা হদিদে। স্টি’ি ওদিব সপাট িাদল সিাগবালাই ও সপাকামাকড় িাংক্রান্ত তথ্য িম্বস্টলত িাইি সপি কণ িাি (Rice Pest Corner) ততস্টি কিা 

হদিদে। এোড়া উস্টদ্ভে সিাগতত্ত্ব স্টবভাদগি িহািতাি ‘ধাদনি সিাগবালাই ব্যবস্থাপনা’ শীষ িক প্রস্টশক্ষণটি ১ম ব্যাদচ প্রাি ২০৯৫ জন অনলাইদন ই-লাস্টন িাং 

পদ্ধস্টত ‘মুিপাঠ’ প্ল্যাটিদম িি মােদম গ্রহণ কদিদেন। উপিন্তু, স্টিি আইস্টিটি’ি িামস্টগ্রক কম িকাদেি স্বীকৃস্টতস্বরুপ উি স্টবভাদগি ওিার্ল্ি িাস্টমত 

এযাওিাে ি ২০১৮অজিন ।  

 

সর্স্যা এিং িযানলঞ্জসমূে 

স্টি’ি কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাদগি গদবষণা কার্ িক্রমদক শস্টিশালীকিদণি স্টনস্টমদি নতুন, যুদগাপদর্াগী ও কার্ িকি জলবায়ু পস্টিবতিদনি মদেল ততিী 

কিা, পস্টিবস্টতিত ভূস্টম ব্যবস্থাপনা ও চাষাবাদেি িলশ্রুস্টতদত িমি উপদর্াগী সমৌসুম-স্টভস্টিক ধান উৎপােদনি পূব িাভাদিি জন্য মদেল ততিী কিা, 

িীস্টমত চাষাবাদেি জস্টমি িদব িািম ব্যবহাি স্টনস্টিত এবাং অকৃস্টষ জস্টম কৃস্টষ  াদত আনিদনি লদক্ষয স্টিদমাট সিস্টন্সাং (RS) ও স্টজআইএি (GIS) 

পদ্ধস্টতি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধ কিা। স্টি’ি উদ্ভাস্টবত জাত ও প্রযুস্টিিমূহ কৃষকিহ িব িস্তদিি মানুদষি কাদে িহজলভযভাদব সপৌ uোদনাি উদেদে ও বতিমান 

িিকাদিি স্টেস্টজটাল বাাংলাদেশ গড়াি লদক্ষয আইস্টিটি  াদত উন্নিন িাধন প্রদিাজন। এোড়া ৫ম প্রজদেি প্রযুস্টি (5G) ও ৪র্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্ব (4IR) এি 

উপোনিমূহ তর্া কৃস্টত্রম বুস্টদ্ধমিা (AI), ইন্টািদনট অব স্টর্াংকি (IoT), সমস্টশন লাস্টন িাং,  স্টবগ োটা (Big Data), ব্লকদচইন (Block Chain), োটা 

অযানালাইটিক্স (Data Analytics) প্রভৃস্টত প্রযুস্টি ব্যবহাি কদি ধানস্টভস্টিক গদবষণাি মাদনান্নিন একান্ত অপস্টিহার্ ি।      
 

ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা 

গদবষণা  াদত িঠিক এবাং িমদিাপদর্াগী পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত ব্যবহাি স্টনস্টিত কদি ধাদনি উৎপােনশীলতা বাড়াদনাি কার্ িক্রম ভস্টবষ্যৎ (স্বল্প, মে 

ও েীর্ ি সমিাস্টে) পস্টিকল্পনাি অন্তভূ িি কিা । স্টজআইএি প্রযুস্টিি িাদর্ স্টিদমাট সিস্টন্সাং প্রযুস্টি িাংদর্াজন কদি কনর ফসল ও আিোওয়া প মনিক্ষণ ও 

বিনিষণ করা । গস র্াকমভ ক্ষিইন (GMC) র্নেল ও অবসনলশন বিওবর (OT) এর র্াধ্যনর্ জলিায়ুর পুনরাবৃবি কাল স্টনণ িি । ই-কৃস্টষ সিবািমূহ 

প্রোদনি জন্য প্রদিাজনীি সমাবাইল ও ওদিব অযাপি ততস্টি এবাং সিন্সিস্টভস্টিক ধাদনি সিাগবালাই ব্যবস্থাপনা সমাবাইল ও ওদিব অযাপি সেদভলপ 

কিা হদব। এোড়া িমিামস্টিক লাস্টন িাং স্টবষি তর্া ৪র্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্দবি (4IR) চযাদলঞ্জ সমাকাদবলাি কিণীি িাংক্রান্ত অবস্টহতকিণ িভা ও কম িশালা 

আদিাজন কিা হদব। আইওটি, কৃস্টত্রম বুস্টদ্ধমিািহ উচ্চ প্রযুস্টি (Hi-tech) প্রবতিদনি মােদম স্টি’সত ভস্টবষ্যদতি িামস্টগ্রক গদবষণা কার্ িক্রম সটকিই 

উন্নিন অভীি (SDG) এি স্টবস্টভন্ন লক্ষয ও উদেদেি িাদর্ িামঞ্জস্য সিদ  শস্টিশালীকিদণি পস্টিকল্পনা িদিদে।  

২০২১-২২ অি মিছনরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূে 

 স্টি উদ্ভাস্টবত আউশ, আমন এবাং সবাদিা ধাদনি জাদতি স্থাস্টিত্ব, অস্টভদর্াজযতা (Adaptabilty) ও ক্ষজননটিক ক্ষগইন (Genetic Gain) স্টনণ িি  

 আর্দ্ মিার পবরর্াণ সর্ন্বয় কনর ধাননর ফলন প্রাক্কলনণর জন্য িামঞ্জস্য উৎপােক (Adjustment Factor)  বনধ মারণ 

 ধান ও ধান িম্পস্টকিত োটাদবজ িক্ষণাদবক্ষণ ও হালনাগােকিণ 

 কৃস্টষ স্টবষদি ই-তথ্য সিবা প্রোদনি লদক্ষয কৃস্টষ আবহাওিা স্টবষিক বাতিা ও কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যবস্থাপনা প্রোন 

 ধান গদবষণাি বাদিা-ইনিিদমটিক্স এি সক্ষত্র ততস্টিকিণ  

 R িিটওিযাদিি মােদম ধাদনি স্থাস্টিত্ব স্টনণ িদিি সপ্রাগ্রাম প্রস্তুতকিণ  

 স্টি বাদজট ব্যবস্থাপনা িিটওিযাি প্রস্তুতকিণ 

 স্টি িেি েপ্তদিি কম িচাস্টিদেি সবতন-ভাতাস্টে িিটওিযাি ও স্টি’ি শ্রস্টমকদেি হাস্টজিা ও মজুস্টি ব্যবস্থাপনা িিটওিযাি স্টনিস্টমত হালনাগােকিণ   

 বি উদ্ভাবিি নতুন ধাননর জানির উপন াবগিা, জলিায়ূ বনয়ার্ক সংক্রান্ত, ল্যান্ড ইউজ ল্যান্ড কাভার ও িন্যায় েিবিস্থ এলাকার এবাং   

      িাংলানদনশ ধান িাষািানদর উপন াগী ও অনুপক্ষ াগী এলাকার মানস্টচত্র তিবরকরণ 

 ল্যান সনটওিাকি ব্যবস্থাপনা ও ইন্টািদনট স্পীে ১৫৭ এমস্টবস্টপএি সর্দক ১৭৭ এমস্টবস্টপএি এ উন্নীতকিণ  

 আিদকস্টব এবাং স্টি িাইি েক্টি সমাবাইল অযাপি, স্টি ওদিবিাইট এবাং স্টবআিদকস্টব ওদিবিাইট স্টনিস্টমত হালনাগােকিণ  

 ও নতুন উদ্ভাস্টবত জাতিহ িকল প্রযুস্টিিমুদহি অঞ্চল ও সমৌসুমস্টভস্টিক িযাক্টশীট ততস্টি  

 গাড়ী স্টিকুইস্টজশন িাংক্রান্ত তথ্য ক্ষুদে বাতিা’ি মােদম সপ্রিণ  

 ৪র্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্দবি চযাদলঞ্জ কিণীি শীষ িক অবস্টহতকিণ িভা/কম িশালা, নাগস্টিক সিবাি উদ্ভাবন, সিবা পদ্ধস্টত িহস্টজকিণ প্রস্টশক্ষণ, উদ্ভাবন ও সিবা 

িহস্টজকিণ কম িশালা এবাং এমআইএি, আইটি, ই-নস্টর্ ও ই-লাস্টন িাং শীষ িক প্রস্টশক্ষণ আদিাজন ইতযাস্টে  

 ক্ষসন্সরবভবিক ধাননর ক্ষরাগিালাই ব্যিস্থাপনা ক্ষর্ািাইল ও ওনয়ি অযাপস তিবরকরণ  
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প্রস্তািনা 

 

প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষতা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবস্টেস্টহ সজািোি কিা, সুশািন িাংহতকিণ এবাং িম্পদেি 

র্র্ার্র্ ব্যবহাি স্টনস্টিতকিদণি মােদম রূপকল্প ২০৪১ এি র্র্ার্র্ বাস্তবািদনি লদক্ষয- 

 

 

স্টচি িাইস্টন্টস্টিক অস্টিিাি এবাং প্রধান, কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 
এবাং 

 
মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট 

 

 

এি মদে ২০২১ সানলর জুন র্ানসর .........২০........তাস্টিদ  এই বাস্টষ িক কম িিম্পােন চুস্টি  

স্বাক্ষস্টিত হল।   

 

 

 

এই  চুস্টিদত স্বাক্ষিকািী উভিপক্ষ স্টনম্নস্টলস্ট ত স্টবষিিমূদহ িম্মত হদলন:  
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সিকশন ১:  

 

রূপকল্প, অস্টভলক্ষয, কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র এিং কা মািবল 

১. ১ রূপকল্প: 

সটকিই ও আেশ ি পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত এবাং ই-কৃস্টষ সিবা প্রযুস্টি উদ্ভাবন ও উন্নিন। 

১.২ অস্টভলক্ষয:  

িমদিাপদর্াগী পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত ব্যবহাি স্টনস্টিত কদি ধান গদবষণা ও তথ্য প্রযুস্টিস্টভস্টিক 

উদ্ভাবদনি মােদম সটকিই  াদ্য স্টনিাপিা অজিদন িহািতাকিণ।  

১.৩ কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

১) ধাদনি উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ। 

২) ই-কৃস্টষ এি মােদম উদ্ভাস্টবত জাত ও প্রযুস্টি িম্প্রিািণ । 

৩) কম ি ব্যবস্থাপনাি সপশাোিীদত্বি উন্নিন। 

 

 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

১) সুশোসন ও সংস্কোরমূল   ো মক্রর্ কজোরদোর রণ 

 

১.৪ কার্ িাবস্টল: 

১. ধান উৎপােন ও সটকিই  াদ্য স্টনিাপিাি জন্য গদবষণাি সক্ষদত্র পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টতি ব্যবহাি  

    স্টনস্টিতকিণ ও স্টবস্টভন্ন পস্টিিাংখ্যাস্টনক মদেল/ প্রযুস্টি উদ্ভাবন, স্টজআইএি ও স্টিদমাট সিস্টন্সাং  

    প্রযুস্টি, কৃস্টত্রম বুস্টদ্ধমিা, আইওটি ও ইদমজ অযানালাইস্টিি প্রযুস্টিি ব্যবহাি।  

 

২. অত্র ইনস্টিটিউদটি স্টবজ্ঞানীদেি চাস্টহো অনুিাদি পিীক্ষদনি নকশা প্রণিন, নমুনািন পদ্ধস্টত প্রণিন,  

    ম্যাপ ততস্টি ও উদ্ভাবনী উদদ্যাদগি মােদম উন্নত সিবা প্রোন কিা। 

 

৩. ধান উৎপােদনি সভৌগস্টলক ও জলবায়ু স্টবষিক োটাদবজ ততিী এবাং স্টজওিযাটিিটিকযাল  

    স্টবদেষদণি মােদম ম্যাপ প্রস্তুত কিা।    

 

৪. উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিিমূদহি প্রচাি ও প্রিাদি স্যাদটলাইট ও আইস্টিটিি ব্যবহাি স্টনস্টিতকিণ।   

 

৫. গদবষকদেি প্রদিাজন অনুিাদি েক্ষতা বৃস্টদ্ধি লদক্ষয পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টত, স্টজআইএি পদ্ধস্টত,        

    ই-গভন্যিান্স ও আইস্টিটি স্টবষিক উন্নত প্রস্টশক্ষদণি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা।  
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ক্ষসকশন ২: 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি  কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে একক 

প্রকৃি অজমন  
লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপণ   বনধ মাবরি  লেযর্াত্রা অজমননর ক্ষেনত্র 

ক্ষ ৌিভানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্োসমূনের নার্ 

উপািসূত্র 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
*

 ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ধাননর ফলন বৃবি সংক্রান্ত গনিষণায় সোয়িা ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/ প্রযুস্টি িাংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 
স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং আঃ 

কার্ িালিিমূহ 

স্টি’ি বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন, 

জান িাল ও অন্যান্য প্রকাস্টশত 

প্রস্টতদবেন 

ফলন বৃবি ও জলিায়ু অবভন াজন এ সোয়িা উদ্ভাস্টবত ম্যাপ িাংখ্যা ৮ ৯ ১০ ১০ ১১ 
স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং আঃ 

কার্ িালিিমূহ 
উদ্ভাস্টবত ম্যাপ 

কৃবষ আিোওয়া বিষয়ক িািমা ও কৃস্টষতাস্টত্ত্বক 

ব্যিস্থাপনা প্রস্টতটি কৃষক, িম্প্রিািণকমী ও 

অন্যান্য ব্যবহািকািীদেি স্টনকট সপৌ uোদনা  

কৃবষ আিোওয়া বিষয়ক িািমা ও কৃস্টষতাস্টত্ত্বক 

ব্যিস্থাপনা প্রদান    
িাংখ্যা - - ১২ ১৪ ১৬ 

স্টবএমস্টে, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং 

আঃ কার্ িালিিমূহ 
র্াবসক প্রবিনিদন 

ধান চাদষি প্রদিাজনীি জ্ঞান ও প্রযুস্টি সেদশি 

প্রস্টতটি কৃষক, িম্প্রিািণকমী ও অন্যান্য 

ব্যবহািকািীদেি স্টনকট সপৌ uোদনা 

স্টবআিদকবি সুবিধানভাগীর সংখ্যা  
ক্রম পুঞ্জীভুত িাংখ্যা  

(লক্ষ) 
৩.৭৭ ৪.০২ ৪.২৮ ৪.৫৬ ৪.৮৪ 

স্টেএই, এআইএি, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ 

এবাং আঃ কার্ িালিিমূহ 
স্টবআিদকস্টব ওদিবিাইট 

ধান চাদষি প্রদিাজনীি জ্ঞান ও প্রযুস্টি সেদশি 

প্রস্টতটি কৃষক, িম্প্রিািণকমী ও অন্যান্য 

ব্যবহািকািীদেি স্টনকট সপৌ uোদনা 

িাইি নদলজ ব্যাাংক (আিদকস্টব) সমাবাইল 

অযাপি  পস্টিচালনা ও হালনাগােকিণ 

ক্রম পুঞ্জীভুত িাংখ্যা/ 

হাজাি 

(োউনদলাে) 

১৪.৩৫ ১৪.৮৫ ১৫.৬৫ ১৬.৫৫ ১৭.৫৫ 

স্টবস্টিস্টি, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং আঃ 

কার্ িালিিমূহ 
আিদকস্টব সমাবাইল অযাপি   

ধান চাদষি প্রদিাজনীি জ্ঞান ও প্রযুস্টি সেদশি 

প্রস্টতটি কৃষক, িম্প্রিািণকমী ও অন্যান্য 

ব্যবহািকািীদেি স্টনকট সপৌ uোদনা 

স্টি িাইি েক্টি সমাবাইল অযাপি  পস্টিচালনা 

ও হালনাগােকিণ 

ক্রম পুঞ্জীভুত িাংখ্যা 

(োউনদলাে) 
-  ৫০০ ৬০০ ৭০০ ৮০০ 

স্টবস্টিস্টি, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং আঃ 

কার্ িালিিমূহ 

স্টি িাইি েক্টি সমাবাইল 

অযাপি   

স্টি’ি ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধি মােদম গদবষণাি 

গস্টত বৃস্টদ্ধদত িহািতা 

  ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ    

  (এর্বিবপএস ) 
ক্রম পুঞ্জীভুত িাংখ্যা ৭১ ১৫৭ ১৭৭ ২০০ ২২০ 

স্টবটিস্টিএল, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ এবাং 

আঃ কার্ িালিিমূহ 
স্টবটিস্টিএল 

স্টিি ওদিব সমইল ব্যবহািকািীি িাংখ্যা বৃস্টদ্ধ এবাং 

স্টবস্টভন্ন িমস্যাি িমাধান ও িক্ষনাদবক্ষণ 
 স্টিি ওদিব সমইল পস্টিচালনা ও িক্ষনাদবক্ষণ িাংখ্যা ১১০ ১২০ ১০০ ১০০ ১১০ 

স্টবআিআিআই, স্টবস্টিস্টি ওদিব সমইল িাভিাি 

স্টি’ি উদ্ভাস্টবত জাত ও প্রযুস্টিিমূহ কৃষকিহ 

িব িস্তদিি মানুদষি কাদে িহজলভয কিা 

‘বি ক্ষনটওয়াকমস’ নার্ক ক্ষফসবুক গ্রুনপর 

সদস্য সংখ্যা বৃবি  ও পস্টিচালনা  
িাংখ্যা 

 

- 

 

৫০৮ 

 

৫১৮ ৫২০ ৫২২ 

 

সিিবুক গ্রুপ ও স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ 

এবাং আঃ কার্ িালিিমূহ 

 

বি ক্ষনটওয়াকমস ক্ষফসবুক গ্রুপ  

স্টি’ি উদ্ভাস্টবত জাত ও প্রযুস্টিিমূহ কৃষকিহ 

িব িস্তদিি মানুদষি কাদে িহজলভয কিা 

‘বি ক্ষফসবুক ক্ষপজ-এ প্রিার (Like সংখ্যা) 

বৃবি ও পস্টিচালনা 
িাংখ্যা - - ১০০০০ 

 

১০০১০ 

 

১০০২০ 

সিিবুক সপজ, স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ 

এবাং আঃ কার্ িালিিমূহ 

 

বি সিিবুক সপজ 

কম িকতিা ও কম িচািীদেি  েক্ষতা বৃস্টদ্ধ ও 

সপশাোিীদত্বি উন্নিন িাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

চতুর্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্ব এি চযাদলÄ সমাকাদবলাি 

এমআইএি ও আইটি এবাং গদবষণাি 

িক্ষমতা বৃস্টদ্ধ িম্পদকি প্রস্টশস্টক্ষত স্টবজ্ঞানী/ 

কম িকতিা/কম িচািী 

িাংখ্যা (জন) - - ১০০ ১০০ ১০০ 

আইস্টিটি স্টবভাগ, এটুআই এবাং স্টি’ি 

স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ ও আঃ কার্ িালিিমূহ 
হাস্টজিা শীট ও অস্টিি আদেশ 

িমিামস্টিক স্টবষি স্টনদি লাস্টন িাং সিশন িাংখ্যা   - - ২ ২ ২ 

  স্টি’ি স্টবস্টভন্ন স্টবভাগ ও আঃ 

কার্ িালিিমূহ 
হাস্টজিা শীট ও অস্টিি আদেশ 

* ২০২০-২১ অর্ মবছযরর লক্ষর্োত্রো 
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সিকশন ৩:  

 র্ মসম্পোদন পরর ল্পনো  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

মান 

 

কা মক্রর্ কম িিম্পােন সূচক 
গণনা 

পিবি 
একক 

কম িিম্পােন 

সূচদকি 

মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১9-

২০ 

২০২০-

২১ 
* 

অিাধািণ 
অস্টত 

উিম 
উিম 

চলস্টত 

মান 

চলস্টত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূে 

[১] ধাদনি উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 
২৫ 

[১.১] আধুস্টনক 

পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টতি 

ব্যবহাি ও স্টবস্টভন্ন 

পস্টিিাংখ্যাস্টনক মদেল/ 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

[১.১.১] ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত 

মদেল/প্রযুস্টি 
সর্বষ্ট িাংখ্যা ৫ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[১.২] গদবষণাি সক্ষদত্র  

স্টজআইএি ও স্টিদমাট সিস্টন্সাং 

প্রযুস্টিি ব্যবহাি  

[১.২.১] উদ্ভাস্টবত ম্যাপ সর্বষ্ট িাংখ্যা ৫ ৯ ১০ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০ 

[১.৩] উদ্ভাস্টবত 

প্রযুস্টিিমূদহি প্রচাি ও 

প্রিাদি িহািক সিবা 

িহািক সিবা 

[১.৩.১] স্টজআইএি ম্যাপ সর্বষ্ট িাংখ্যা ৫ ৮ ১০ ১০ ৮ ৬ ৪ ২ ১০ ১০ 

[১.৩.২] উপদর্াগী তবজ্ঞাস্টনক তথ্য/   

          প্রকাশনা 
সর্বষ্ট িাংখ্যা ২ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[১.৩.৩] ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ  

           (এমস্টবস্টপএি) 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি    
িাংখ্যা ২ ৭১ ১৫৭ ১৭৭ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ - ২০০ ২২০ 

[১.৩.৪] স্টিি ওদিব সমইল পস্টিচালনা ও  

           িক্ষনাদবক্ষন 
সর্বষ্ট িাংখ্যা ২ ১১০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০ 

[১.৩.৫] ‘বি ক্ষনটওয়াকমস’ নার্ক  

            ক্ষফসবুক গ্রুনপর সদস্য সংখ্যা   

            বৃবি  ও পস্টিচালনা 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি  

 

িাংখ্যা 

 

২ 

 

- 

 

৫০৮ 

 

৫১৮ 

 

৫১৬ 

 

৫১৪ 

 

৫১২ 

 

৫১০ 

 

৫২০ 

 

৫২২ 

[১.৩.৬] বি ক্ষফসবুক ক্ষপজ-এ প্রিার  

        (Like সংখ্যা) বৃবি ও পস্টিচালনা 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি  

 

িাংখ্যা 

(হাজাি) 

 

২ 

 

- 

 

- 

 

১০০০০ 

 

৯৯৭০ 

 

৯৯৫০ 

 

৯৯৩০ 

 

৯৯২০ 

 

১০০১০ 

 

১০০২০ 

[২] ই-কৃস্টষ এি 

মােদম উদ্ভাস্টবত জাত 

ও প্রযুস্টি িম্প্রিািণ 

২৫ 
[২.১] কৃবষ বিষনয় ই-িথ্য 

ক্ষসিা প্রদান   

[২.১.১] কৃবষ আিোওয়া বিষয়ক িািমা ও  

          কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যিস্থাপনা প্রদান    
সর্বষ্ট িাংখ্যা ৫ - - ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১৪ ১৬ 

[২.১.২] স্টবআিদকস্টব সুস্টবধাদভাগীি  

           িাংখ্যা 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

িাংখ্যা 

(লক্ষ) 
১০ ৩.৭৭ ৪.০২ ৪.২৮ ৪.২৫ ৪.২০ ৪.১৫ ৪.১০ ৪.৫৬ ৪.৮৪ 



8 

 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র 

ক্ষেনত্রর 

মান 

 

কা মক্রর্ কম িিম্পােন সূচক 
গণনা 

পিবি 
একক 

কম িিম্পােন 

সূচদকি 

মান 

 প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/বনণ মায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষপণ  প্রদক্ষপণ  

২০১9-

২০ 

২০২০-

২১ 
* 

অিাধািণ 
অস্টত 

উিম 
উিম 

চলস্টত 

মান 

চলস্টত 

মাদনি 

স্টনদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২.১.৩] ‘িাইি নদলজ ব্যাাংক  

           (আিদকস্টব) সমাবাইল অযাপি   

           পস্টিচালনা ও হালনাগােকিণ 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

িাংখ্যা 

(হাজাি) 
৫ ১৪.৩৫ ১৪.৮৫ ১৫.৬৫ ১৫.৫০ ১৫.৩৫ ১৫.২০ ১৫.০৫ ১৬.৫৫ ১৭.৫৫ 

[২.১.৪] স্টি িাইি েক্টি সমাবাইল অযাপি   

           পস্টিচালনা ও হালনাগােকিণ 

ক্রম 

পুঞ্জীভুত  

 

িাংখ্যা 

(োউনদলাে) 
৫ -  ৫০০ ৬০০ ৫৬০ ৫৪০ ৫২০ - ৭০০ ৮০০ 

[৩] কম ি ব্যবস্থাপনাি 

সপশাোস্টিদত্বি উন্নিন 
২০ 

[৩.১] কম িকতিা ও 

কম িচািীদেি  েক্ষতা বৃস্টদ্ধ 

িাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

 

[৩.১. ১] চতৃর্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্ব এি চযাদলÄ  

            সমাকাদবলাি আইটি িম্পদকি  

            প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/কম িচািী 

সর্বষ্ট 
িাংখ্যা 

(জন) 
৫ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০ 

[৩.১. ২] চতৃর্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্ব এি চযাদলÄ  

        সমাকাদবলাি এমআইএি িম্পদকি  

        প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/ কম িচািী 

সর্বষ্ট 
িাংখ্যা 

(জন) 
৫ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০ 

[৩.১.৩] প্রস্টশস্টক্ষত জনবল সর্বষ্ট 
িাংখ্যা 

(জন) 
৫ - - ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ৬০ 

[৩.১.৪] িমিামস্টিক স্টবষি স্টনদি লাস্টন িাং   

           সিশন 
সর্বষ্ট িাংখ্যা   ৫ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

 সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র 

সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কা মক্রনর্র িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরণ 

৩০ 

১) শুিািার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 
শুদ্ধোচোর  র্ মপরর ল্পনো বোস্তবোরয়ত 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

নাম্বার 
10 - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা 

বোস্তবোরয়ত 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

নাম্বার 
10 - - ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫০ ৫০ 

৩) িথ্য অবধকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 
িথ্য অবধকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিাবয়ি 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

নাম্বার 
3 - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৪) অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

অবভন াগ প্রবিকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

নাম্বার 
4 - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

৫) ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবয়ি 

ক্রর্ 

পুঞ্জীভূি 

প্রাপ্ত 

নাম্বার 
3 - - ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৫ ২৫ ২৫ 

 * ২০২০-২১ অর্ মবছযরর লক্ষর্োত্রো 
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আস্টম, স্টচি িাইস্টন্টস্টিক অস্টিিাি এবাং প্রধান, কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা 

ইনস্টিটিউট বেনসনি মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টে 

সর্ এই চুস্টিদত বস্টণ িত িলািল অজিদন িদচি র্াকব।  

 

আস্টম, মহাপস্টিচালক, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট বেনসনি স্টচি িাইস্টন্টস্টিক অস্টিিাি এবাং 

প্রধান, কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ, বাাংলাদেশ ধান গদবষণা ইনস্টিটিউট এি স্টনকট অঙ্গীকাি কিস্টে সর্ 

এই চুস্টিদত বস্টণ িত িলািল অজিদন প্রদিাজনীি িহদর্াস্টগতা প্রোন কিব। 

 

 

স্বাক্ষস্টিত: 
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সংন াজনী-১ (ক): শব্দসংনেপ 

ক্রস্টমক নম্বি শব্দিাংদক্ষপ স্টববিণ 

১ আরনকবি রাইস ননলজ ব্যাংক 

২ আইবসটি ইনফরনর্শন এন্ড কবর্উবননকশন ক্ষটকননালবজ  

৩ আইেস্টব্লউএম ইস্টিদগশন এে ওিাটাি ম্যাদনজদমন্ট 

৪ আইএস্টপস্টপ ইস্টন্টদগ্রদটে এস্টগ্রকালচািাল প্রোস্টক্টস্টভটি প্রদজক্ট 

৫ এআিস্টে এযাোপটিভ স্টিিাচ ি স্টেস্টভশন 

৬ এআইএস এগবরকালিার ইনফরনর্শন সাবভ মস  

৭ এর্বসবস র্াবিবর্বেয়া কনেে এন্ড কবর্উবননকসন্স বলবর্নটে   

৮ এসএলএ  সাবভ মস ক্ষলনভল এবিনর্ে    

৯ এর্ওইউ  ক্ষর্নর্ারান্ডার্ অি আন্ডারস্ট্যাবন্ডং  

১০ বিএসবসএল  িাংলানদশ স্যানটলাইট ক্ষকাম্পাবন বলবর্নটে  

১১ স্টবআিআিআই (স্টি) বাাংলাদেশ িাইি স্টিিাচ ি ইনস্টিটিউট 

১২ স্টবএস্টেস্টি বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচাি সেদভলপদমন্ট কদপ িাদিশন 

১৩ স্টবএআিস্টি বাাংলাদেশ এস্টগ্রকালচািাল স্টিিাচ ি কাউস্টন্সল 

১৪ স্টবআিদকস্টব বাংলাদেশ িাইি নদলজ ব্যাাংক 

১৫ বিবিএস িাংলানদশ বুযনরা অি স্ট্যাটিসটিকস 

১৬ বিএর্বে িাংলানদশ ক্ষর্নরালবজকযাল বেপাট মনর্ে 

১৭ বিবসবস িাংলানদশ কবম্পউটার কাউবন্সল 

১৮ বিটিবসএল িাংলানদশ ক্ষটবলকবর্উবননকশন ক্ষকাম্পাবন বলবর্নটে 

১৯ স্টিইস্টজআইএি    সিন্ট্রাল িি ইনভািনদমন্টাল এে বজওিাবফক ইনফরনর্শন বসনস্ট্র্  

২০ স্টেএই স্টেপাট িদমন্ট  অব এস্টগ্রকালচািাল এক্সদটনশন 

২১ েস্টব্লউএমএম ওিাকিশপ সমস্টশনাস্টি এে সমদন্টদনন্স 

২২ ইউএসবজএস ইউনাইনটে ক্ষস্ট্ট বজওলবজকযাল সানভ ম 

২৩ ইএসএ ইউনরাবপয়ান ক্ষেস এনজবন্স 

২৪ এিএমস্টপএইচটি িাম ি সমস্টশনাস্টি এে সপািহািদভি সটকদনাদলাস্টজ 

২৫ স্টজস্টকউএন সগ্রইন সকািাস্টলটি এে স্টনউস্টিশন 

২৬ স্টজআিএি সজদনটিক স্টিদিাদি িি এে স্টিে 

২৭ বজআইএস বজওিাবফক ইনফরনর্শন বসনস্ট্র্ 

২৮ নাসা ন্যাসনাল আযনরাননটিক্স এন্ড ক্ষেস এেবর্বননেশন 

২৯ স্পািদিা ক্ষেস বরসাি ম এন্ড বরনর্াট ক্ষসবন্সং অগ মানাইনজশন 
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সংন াজনী-১ (খ): শব্দসংনেপ 

 

ক্রস্টমক নম্বি শব্দিাংদক্ষপ স্টববিণ 
১ AI Artificial Intellegence  

২ GIS Geographic Information System 

৩ GMC Guss Markov Chain 

৪ IoT Internet of Thinks 

৫ OT Oscillations Theory  

৬ RS Remote Sensing 

৭ SDG Sustainable Development Goals  

৮ SPI Standarized Precipitation Index 

৯ 4IR Fourth Industrial Revoulation  

১০ 5G Fifth Generation  
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সংন াজনী- ২: 
 

কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্াণক 
 

ক্রস্টমক নম্বি কা মক্রর্ কম িিম্পােন সূচক বাস্তবািনকািী অনুস্টবভাগ, অস্টধশা া, শা া লেযর্াত্রা অজমননর প্রমাণক 

১. 

[১.১] আধুস্টনক পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টতি 

ব্যবহাি ও স্টবস্টভন্ন পস্টিিাংখ্যাস্টনক মদেল/ 

প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

 

 

 

[১.১.১] ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/প্রযুস্টি  

কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান 
ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/ প্রযুস্টি  

 

২. 
[১.২] গদবষণাি সক্ষদত্র  স্টজআইএি ও  

       স্টিদমাট সিস্টন্সাং প্রযুস্টিি ব্যবহাি  

[১.২.১] উদ্ভাস্টবত ম্যাপ স্টজআইএি ইউস্টনট 

কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ 
উদ্ভাস্টবত ম্যাপ 

৩. 
[১.৩] উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিিমূদহি প্রচাি ও  

       প্রিাদি িহািক সিবা 

[১.৩.১] স্টজআইএি ম্যাপ স্টজআইএি ইউস্টনট সিস্টজিাি বস্টহ / ম্যাপ/ ই-সমইল 

[১.৩.২] উপদর্াগী তবজ্ঞাস্টনক তথ্য/প্রকাশনা কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ বাস্টষ িক প্রস্টতদবেন / প্রকাশনা 

[১.৩.৩] ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ (এমস্টবস্টপএি) আইস্টিটি সিল ইোরননট বিল / বিঠি 

[১.৩.৪] স্টিি ওদিব সমইল পস্টিচালনা ও িক্ষনাদবক্ষন আইস্টিটি সিল সিস্টজিাি বস্টহ 

[১.৩.৫] ‘বি ক্ষনটওয়াকমস’ নার্ক ক্ষফসবুক গ্রুনপর সদস্য সংখ্যা  

           বৃবি  ও পস্টিচালনা 
আইস্টিটি সিল ক্ষফসবুক গ্রুপ 

[১.৩.৬] বি ক্ষফসবুক ক্ষপজ-এ প্রিার (Like সংখ্যা) বৃবি ও  

          পস্টিচালনা 
আইস্টিটি সিল ক্ষফসবুক ক্ষপজ 

৪. [২.১] কৃবষ বিষনয় ই-িথ্য ক্ষসিা প্রদান   

[২.১.১] কৃবষ আিোওয়া বিষয়ক িািমা ও কৃস্টষতাস্টত্ত্বক  

          ব্যিস্থাপনা প্রদান    
এদগ্রাদমট ল্যাব 

প্রস্টতদবেন / ক্ষফসবুক গ্রুপ / ই-ক্ষর্ইল 

[২.১.২] স্টবআিদকস্টব সুস্টবধাদভাগীি িাংখ্যা আইস্টিটি সিল বিআরনকবি ওনয়িসাইট বেট কাউোর 

[২.১.৩] িাইি নদলজ ব্যাাংক (আিদকস্টব) সমাবাইল অযাপি   

         পস্টিচালনা ও হালনাগােকিণ 
আইস্টিটি সিল 

গুগল ক্ষে-ক্ষস্ট্ার ক্ষপজ 

[২.১.৪] বি িাইি েক্টি সমাবাইল অযাপি  পস্টিচালনা ও  

         হালনাগােকিণ 
আইস্টিটি সিল 

গুগল ক্ষে-ক্ষস্ট্ার ক্ষপজ 

৫. 
[৩.১] কম িকতিা ও কম িচািীদেি  েক্ষতা   

       বৃস্টদ্ধ িাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

[৩.১.১] চতৃর্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্ব এি চযাদলÄ সমাকাদবলাি আইটি  

           িম্পদকি প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/কম িচািী 

আইস্টিটি সিল 

কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ 

প্রবশেণ/কর্ মশালা আনয়াজননর আনদশ/ প্রবশেণািীনদর 

উপবস্থবির িাবলকা 

[৩.১.২] চতৃর্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্ব এি চযাদলÄ সমাকাদবলাি  

          এমআইএি িম্পদকি প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/কম িচািী 

আইস্টিটি সিল 

কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ 

প্রবশেণ/কর্ মশালা আনয়াজননর আনদশ/ প্রবশেণািীনদর 

উপবস্থবির িাবলকা 

[৩.১.৩] প্রবশবেি জনিল   কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ 
প্রবশেণ/কর্ মশালা আনয়াজননর আনদশ/ প্রবশেণািীনদর 

উপবস্থবির িাবলকা 

[৩.১.৪] িমিামস্টিক স্টবষি স্টনদি লাস্টন িাং সিশন 
কৃস্টষ পস্টিিাংখ্যান স্টবভাগ 

প্রবশেণ/কর্ মশালা আনয়াজননর আনদশ/ প্রবশেণািীনদর 

উপবস্থবির িাবলকা 
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িাংদর্াজনী ৩:  

অন্য অবফনসর সনে সংবিষ্ট কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে 

কার্ িক্রম কম িিম্পােন সূচক ক্ষ  সকল অবফনসর সানি সংবিষ্ট সংবিষ্ট অবফনসর সানি কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

[১.১] আধুস্টনক পস্টিিাংখ্যাস্টনক পদ্ধস্টতি 

ব্যবহাি ও স্টবস্টভন্ন পস্টিিাংখ্যাস্টনক মদেল 

/প্রযুস্টি উদ্ভাবন 

 

 

 

[১.১.১] ব্যবহৃত পদ্ধস্টত ও উদ্ভাস্টবত মদেল/প্রযুস্টি  বিআরআরআই এর বিবভন্ন বিভাগ ও 

আÂবলক কা মালয়সমূে 

গনিষণা পরীেণ স্থাপন ও িথ্য আদান-প্রদান 

[১.২] গদবষণাি সক্ষদত্র  স্টজআইএি ও 

স্টিদমাট সিস্টন্সাং প্রযুস্টিি ব্যবহাি  

  

[১.৩.১] উদ্ভাস্টবত ম্যাপ স্টবএমস্টে অনলাইন োটা ক্রি 

[১.৩] উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টিিমূদহি প্রচাি ও 

প্রিাদি িহািক সিবা 

[১.৩.১] স্টজআইএি ম্যাপ 

[১.৩.২] উপদর্াগী তবজ্ঞাস্টনক তথ্য/প্রকাশনা 

[১.৩.৩] ইন্টািদনট স্পীে বৃস্টদ্ধকিণ (এমস্টবস্টপএি) 

 [১.৩.৪] স্টিি ওদিব সমইল পস্টিচালনা ও িক্ষনাদবক্ষণ 

[১.৩.৫] ‘বি ক্ষনটওয়াকমস’ নার্ক ক্ষফসবুক গ্রুনপর সদস্য সংখ্যা 

           বৃবি  ও পস্টিচালনা 

[১.৩.৬] ‘বি বনজস্ব ক্ষফসবুক ক্ষপজ-এ প্রিার (Like সংখ্যা) 

            বৃবি ও পস্টিচালনা 

বিআরআরআই এর বিবভন্ন বিভাগ ও 

আÂবলক কা মালয়সমূে 

বি’র ওনয়ি সাইট, 

জান মাল, 

ক্ষফসবুক ক্ষপজ 

[২.১] কৃবষ বিষনয় ই-িথ্য ক্ষসিা প্রদান   [২.১.১] কৃবষ আিোওয়া বিষয়ক িািমা ও কৃস্টষতাস্টত্ত্বক ব্যিস্থাপনা  

          প্রদান    

[২.১.২] স্টবআিদকস্টব সুস্টবধাদভাগীি িাংখ্যা 

[২.১.৩] ‘িাইি নদলজ ব্যাাংক (আিদকস্টব) সমাবাইল অযাপি   

           পস্টিচালনা ও হালনাগােকিণ  

[২.১.৪] বি িাইি েক্টি সমাবাইল অযাপি  পস্টিচালনা ও  

          হালনাগােকিণ 

স্টবএমস্টে,  

বিআরআরআই এর বিবভন্ন বিভাগ, 

বিবসবস, 

বিটিবসএল, 

গুগল ক্ষে ক্ষস্ট্ার, 

এসএলএ, 

চুবি, 

এর্ওইউ, 

দাপ্তবরক ক্ষর্ইল, 

ই-নবি’র র্াধ্যনর্ পত্রজারীকৃি ইিযাবদ 

[৩.১] কম িকতিা ও কম িচািীদেি  েক্ষতা বৃস্টদ্ধ 

িাংক্রান্ত কার্ িক্রম 

 [৩.১.১] চতৃর্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্ব এি চযাদলÄ সমাকাদবলাি আইটি িম্পদকি  

            প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/কম িচািী 

[৩.১.২] চতৃর্ ি স্টশল্প স্টবপ্ল্ব এি চযাদলÄ সমাকাদবলাি এমআইএি িম্পদকি  

            প্রস্টশস্টক্ষত কম িকতিা/কম িচািী 

[৩.১.৩] প্রবশবেি জনিল 

[৩.১.৪] িমিামস্টিক স্টবষি স্টনদি লাস্টন িাং সিশন 

বিআরআরআই,  

এটুআই,  

আইবসটি বিভাগ  

দাপ্তবরক ক্ষর্ইল, 

ই-নবি’র র্াধ্যনর্ পত্রজারীকৃি 
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িাংদর্াজনী ৪: 

 

আঞ্চবলক/র্াঠ প মানয়র কা মালনয়র জািীয় শুিািার ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

বিভাগ/আঞ্চবলক/র্াঠ প মানয়র কা মালনয়র নার্: কৃবষ পবরসংখ্যান বিভাগ, বি।     

 

কা মক্রনর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন  

সূিক 

 

 

সূিনকর 

র্ান 

 

একক 

িাস্তিায়ননর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-  

২০২২ অর্ ি 

বছসিি 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবািন অগ্রগস্টত পস্টিবীক্ষণ ২০২১-২০২২ ক্ষর্াট 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

মন্তব্য 

 লেযর্াত্রা/ 

অজমন 
১র্ সকায়াট িাি  

২য় 

 সকািাট িাি  
৩য় সকািাট িাি  ৪র্ ি সকািাট িাি  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবনক ব্যিস্থা ........................২২ 

১.১ তনস্টতকতা কস্টমটিি িভা িভা আদিাস্টজত ৪ িাংখ্যা পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ পবরি মা) 

৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন 
       

১.২ তনস্টতকতা কস্টমটিি িভাি স্টিদ্ধান্ত 

বাস্তবািন  

িাস্তিাবয়ি বসিান্ত ৬ % িাংস্টেি কম িকতিা 

(িকল স্টবভাগ/শা া) 

১০০ লেযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিন        

১.৩ সুশাসন প্রবিষ্ঠার বনবর্ি 

অংশীজননর(Stakeholders) 

অংশিেনণ  সভা 

অনুবষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা সিাকাল পদিন্ট ৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন 
       

1.4 শুিািার সংক্রোন্ত প্ররশক্ষণ 

আযয়োজন 

প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত 
২ সংখ্যা পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ পবরি মা) 

প্রবশেণ-২ 

(৪৫০জন) 

লেযমাত্রা - প্রবশেণ-১ 

(২১০জন) 

প্রবশেণ-১ 

(২৪০জন) 

- 
   

অজিন        
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১.৫ কর্ ম পবরিশ উন্নয়ন উন্নত  র্ ম-

পররযবশ 
২ সংখ্যা ও 

িাবরখ 
পবরিালক 

(প্রশাসন ও 

সাধারণ পবরি মা) 

এিং সকল বিভাগ 

ও শাখা প্রধান 

৪  ও 

৩০-৯-২১ 

৩১-১২-২১ 

৩১-৩-২২ 

৩০-৬-২২ 

লেযমাত্রা ৩০-৯-২১ ৩১-১২-২১ ৩১-৩-২২ ৩০-৬-২২ 

  

১. র্াস্ক ও 

স্যাবনটাইজার 

বিিরণ  

২. অনকানজা 

র্ালার্াল 

বিনষ্টকরণ 

(বনলার্)। 

৩. পবরস্কার-

পবরচ্ছন্নিা 

কা মক্রর্ 

(িািরুর্ 

পবরস্কার, কে 

সাজাননা ও 

টি সাজাননা) 

(সংযুবি-১) 

অজিন  

     

১.৬ জািীয় শুিািার ক্ষকৌশল কর্ ম-

পবরকল্পনা, ২০২১-২২ ও তত্রর্াবসক 

পবরিীেণ প্রবিনিদন সংবিষ্ট 

র্ন্ত্রণালনয় দাবখল ও ওনয়িসাইনট 

আপনলােকরণ 

কর্ ম পবরকল্পনা ও 

তত্রর্াবসক 

প্রবিনিদন 

দাবখলকৃি ও 

আপনলােকৃি 

১ তাস্টি  ক্ষফাকাল পনয়ে ১০-০৬-২১  

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

লেযমাত্রা ১০-৬-২১ 

 

১৫-১০-২১ ১৫-১-২২ ১৫-৪-২২ 
   

অজিন 

       

১.৭ আওিাধীন আঞ্চবলক/র্াঠ 

প মানয়র কা মালয় (প্রন াজয ক্ষেনত্র) 

কর্তমক দাবখলকৃি জািীয় শুিািার 

ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনা ও  পবরিীেণ 

প্রবিনিদননর উপর বফেব্যাক প্রদান 

বফেব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

৪ তাস্টি  ক্ষফাকাল পনয়ে ১৫-০৬-২১  

১৫-১০-২১ 

১৫-১-২২ 

১৫-৪-২২ 

লেযমাত্রা ১৫-৬-২১ 

 

১৫-১০-২১ ১৫-১-২২ ১৫-৪-২২ 
   

অজিন 

       

১.৮ শুিািার পুরস্কার প্রদান এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবলকা ওনয়িসাইনট 

প্রকাশ 

 

 

 

 

 

 

 

প্রেি পুিস্কাি ১ িাবরখ সংবিষ্ট কবর্টি ১৫-৬-২২, 

৩০-৬-২২ 

লেযমাত্রা - - - ১৫-৬-২২ 

৩০-৬-২২ 
   

অজিন 
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২. আবি মক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন.................. ৮ 

২.১ ২০২১-২২ অি ম িছনরর ক্রয় 

পস্টিকল্পনা (প্রকদল্পি অনুদমাস্টেত 

বাস্টষ িক ক্রি পস্টিকল্পনািহ) 

ওদিবিাইদট প্রকাশ 

ক্রি পস্টিকল্পনা 

ওদিবিাইদট 

প্রকাস্টশত 

২ িাবরখ উপ-পবরিালক (অি ম 

ও বেসাি), 

এবক্সকউটিভ 

ইবঞ্জবনয়ার, 

এবসসনটে োইনরক্টর 

(সংিে) এিং 

সংবিষ্ট প্রকল্প 

পবরিালক 

৩১-৭-২১ 

(রাজস্ব ও 

(প্রকল্প) 

ও  

১৪-৪-২২ 

(সংনশাবধি) 

লেযমাত্রা ৩১-৭-২১ - - ১৪-৪-২২   ১টি প্রকল্প 

অজিন  

      

২.২ প্রকনল্পর PSCও PIC সভা 

আনয়াজন 

সভা আনয়াবজি ২ সংখ্যা সংবিষ্ট প্রকল্প 

পবরিালক 

PSC-২ 

PIC-৪ 

লেযমাত্রা PIC-১ PSC-১ 

PIC-১ 

PIC-১ PSC-১ 

PIC-১ 
  

১টি প্রকল্প 

(সংযুবি-২) 

অজিন        

২.৩ িাবষ মক উন্নয়ন কর্ মসূবি িাস্তিায়ন 

 

িাবষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূবি 

িাস্তিাবয়ি 

২ % সংবিষ্ট প্রকল্প 

পবরিালক ও প্রধান 

পবরকল্পনা 

কর্ মকিমা 

১০০ লেযমাত্রা ০৭ ৩০ ৫৫ ১০০    

অজিন 

       

২.৪ প্রকল্প সর্াবপ্ত ক্ষশনষ প্রকনল্পর 

সম্পদ ( ানিােন, কবম্পউটার, 

আসিািপত্র ইিযাবদ) বিবধ ক্ষর্ািানিক 

েস্তান্তর 

প্র যল্পর সম্পদ 

রবরি কর্োতোযব  

হস্তোন্তররত 

২ িাবরখ সংবিষ্ট প্রকল্প 

পবরিালক 

৩০-৬-২২ লেযমাত্রা - - - ৩০-৬-২২    

অজিন 

       

৩. শুিািার সংবিষ্ট এিং দুনীবি প্রবিনরানধ সোয়ক  অন্যান্য কা মক্রর্...............২০ (অিাবধকার বভবিনি নূন্যির্ পাঁিটি কা মক্রর্) 

৩.১ গণশুনানী আনয়াজন গণশুনানী অনুবষ্ঠি ৪ সংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ে ৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        

৩.২ বিভাগ/আ:কা মালয়/শাখা 

আকবিক পবরদশ মন 

পবরদশ মন 

 

৪ সংখ্যা র্োপবরিালক/ 

পবরিালকদ্বয় 

৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        

৩.৩ Motivational Speech ও 

ধূসর এলাকা বিবিি কনর (প্রন াজয 

ক্ষেনত্র) সিকীকরণপত্র জাবর 

Speech 

প্রদান  

৪ সংখ্যা র্োপবরিালক ৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন 
       

৩.৪ কর্ মশালার র্াধ্যনর্ দুনীবির 

আইন ও বিবধর্ালার বিষনয় কর্ মকিমা 

ও কর্ মিারীনদর অিবেিকরণ ও 

দুনীবি দর্নন উদু্বিকরণ 

পবরিীেণ ৪ সংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ে ৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন 

       

৩.৫ শুিািার প্রবিষ্ঠায় ও দুনীবি 

প্রবিনরানধ ক্ষিাগান বনি মািন ও প্রিার  

ক্ষিাগান বনি মািন ও 

প্রিার 

৪ সংখ্যা ক্ষফাকাল পনয়ে ৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন        
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সংয োজনী ৫: ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপস্টিকল্পনা 

 

ক্রর্  কার্ িক্রম 

 

কম িিম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িিম্পােন 

সূচদকি মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অিাধািণ উিম চলস্টত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নস্টর্ি ব্যবহাি বৃস্টদ্ধ   
[১.১.১] ই-িাইদল সনাট বনেবিকৃি % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য বাতািন  

হালনাগােকিণ 

[২.১.১] তথ্য বাতািদন িকল সিবা 

বক্স হালনাগােকৃত 
িাংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যাবদ 

তথ্য বাতািদন প্রকাবশি 
িাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবন  

কম িপস্টিকল্পনা বাস্তবািন  

[৩.১.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবশেণ আনয়াবজি  
 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম িপস্টিকল্পনাি বাস্তবািন 

অগ্রগস্টত পর্ িাদলাচনা িাংক্রান্ত িভা 

আদিাস্টজত 

িাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম িপস্টিকল্পনাি অধ িবাস্টষ িক 

স্ব-মূল্যািন প্রস্টতদবেন ঊর্ধ্িতন 

কতৃিপদক্ষি স্টনকট সপ্রস্টিত 

তাস্টি  ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

সিবা িহস্টজকিণ/ ক্ষুর্দ্ উন্নয়ন 

কা মক্রর্ িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািনা/ সিবা 

িহস্টজকিণ/ ক্ষুর্দ্ উন্নয়ন কা মক্রর্ 

িাস্তিাবয়ি  

িাবরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংয োজনী ৬: অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

কার্ যক্রমর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রর্োণ  একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচমকি র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরত 

র্ান 

চলরত 

র্ামনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিয োগ রনষ্পরি  র্ ম তমো (অরন ) ও আরপল 

 র্ ম তমোর তথ্য ওযয়বসোইযে ত্রত্রর্োরস  রিরিযত 

হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরপল 

কর্ যকতযাি তথ্য হালনাগাদকৃত এবং 

ওমেবসাইমে আপমলাডকৃত 

হোলনোগোদ সম্পযন্নর 

সর োরর পত্র, 

ওযয়বসোইযের রলং  

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিবীেণ ও 

সের্তাবৃরি 

 

২০ 

[২.১] রনরদ মষ্ট সর্যয় অনলোইন/ অফলোইযন প্রোপ্ত 

অরিয োগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  

প্ররতযবদন উর্ধ্মতন  র্তমপক্ষ বরোবর কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিয োগ রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি প্ররতযবদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ম তমো/ র্ মচোরীযদর অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থো 

এবং রজআরএস সফেওয়যোর রবষয়  প্ররশক্ষণ 

আযয়োজন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ আযয়োরজত 

অরফস আযদশ, 

আযলোচযসূরচ, উপরস্থরতর 

হোরজরো 

সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তমত পরিবীেণ এবং ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীেণ প্ররতমবদন উর্ধ্যতন কর্তযপমেি রনকে ক্ষপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররতমবদন 

ক্ষপ্ররিত 

পররবীক্ষণ প্ররতযবদন 
  

সংখ্যো 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিয োগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো রবষযয় 

কে যহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযয় অবরহত রণ সিো  
[২.৪.১] সিো অনুরিত 

সিোর  ো মরববরণী 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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- 

 

সংয োজনী ৭: কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ম-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

কার্ যক্রমর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

প্রর্োণ  

 

একক 

 

কর্ যসম্পাদ

ন সূচমকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরত উত্তর্ উত্তর্ 
চলরত 

র্ান 

চলরত র্ামনি 

রনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত পরিবীেণ 

করর্টিি রসিান্ত বাস্তবােন 

[১.১.১] রসিান্ত 

বাস্তবারেত 
বোস্তবোয়ন প্ররতযবদন % 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রত্রর্োরস  

রিরিযত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] ওযয়বসোইযে  

প্ররত ত্রত্রর্োরসয  

হোলনোগোদকৃত 

ওযয়বসোইযে 

হোলনোগোদকৃত কসবো 

প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সের্তা অর্যন 

ও পরিবীেণ 
১৫ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

প্ররশক্ষণ আযয়োজন  

 

[১.১.১] প্ররশক্ষণ 

আযয়োরজত 

প্ররশক্ষণ আযদশ, 

আযলোচযসূরচ, 

প্ররশক্ষণোর্ীযদর 

তোরল ো, হোরজরোশীে 

 

সংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান রবষমে 

ক্ষেকমহাল্ডািগমণি সর্ন্বমে অবরহতকিণ 

সভা আমোর্ন 

[১.৩.১]  

অবরহত রণ সিো 

অনুরিত 

সিোর  ো মরববরণী সংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 
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সংয োজনী ৮: তথ্য অরি োর রবষযয় ২০২১-২২ অর্ মবছযরর বোরষ ম   র্ মপরর ল্পনো  

 

কার্ যক্রমর্ি 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচমকি র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ অরত উত্তর্ উত্তর্  চলরত র্ান 

চলরত 

র্ামনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ৮ 

[১.১] রনধ যারিত সর্মেি র্মে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারিত 

সর্মেি র্মে তথ্য 

প্রদানকৃত 

কর্ যরদবস ৫ - - ২০ - - - - 

 

[১.২] দারেত্বপ্রাপ্ত/ রবকল্প দারেত্বপ্রাপ্ত 

কর্ যকতযার পযদ  র্ ম তমো রনযয়োগ 

রনেরর্তকিণ 

[১.২.১]  র্ ম তমো 

রনযয়োগকৃত 
কর্ যরদবস ৩ - - ০ ১ ৩ ৫ - 

 

সের্তা বৃরদ্ধ 
১৭ 

[১.৩] স্বপ্রযণোরদতিোযব প্র োশয োগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কমি ওযয়বসোইযে প্র োশ 

[১.৩.১] হোলনোগোদকৃত 

তথ্য ওযয়বসোইযে 

প্র োরশত 

তারিখ 

 
৫ - - 

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৪] বোরষ ম  প্ররতযবদন প্র োশ  
[১.৪.১] বোরষ ম  

প্ররতযবদন প্র োরশত  
তোররখ  ৩ - - 

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০২১ 
- - 

[১.৫]  তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ এি ৫ 

ধািা অনুসামি র্াবতীে তমথ্যি কযাোগিী  

ও কযাোলক ত্রতরি/ হালনাগাদকিণ 

[১.৫.১]  তমথ্যি 

কযাোগিী  ও কযাোলক 

প্রস্তুতকৃত 

তারিখ ৫ - - 
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

[১.৬] তথ্য অরধকাি আইন ও রবরধরবধান 

সম্পমকয র্নসমচতনতা বৃরিকিণ 

[১.৬.১]  প্রচোর  ো মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ২ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অরি োর রবষযয় কর্ যকতযামদি 

প্ররিেণ আমোর্ন    

[১.৭.১] প্ররিেণ 

আমোরর্ত সংখ্যা  ২ - - ৩ ২ ১ - - 

 


