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বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট, আঞ্চরলক সকন্দ্র, র্দশার এর কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

(Over view of the Performance of Bangladesh Wheat and Maize Research 

Institute, RS, Jashore) 

 

 

 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর ) প্রধান অজিনসমূহ 

 

সেদশর সারব িক কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধর মাধ্যদম খাদ্য ও পুরষ্ট রনরাপত্তা রনরিতকরণ, কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ ও কম িসাংস্থান সৃরষ্টর লদক্ষ্য 

বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট (রবডরিউএমআরআই) আঞ্চরলক সকন্দ্র, র্দশার গম ও ভুট্টার উপর গদবষণা ও প্রযুরি 

সম্প্রসারণ কার্ িক্রম পররচালনা কদর থাদক। রবগত রতন অথ িবছদর অএ সকদন্দ্রর সহায়তায় গদমর ৩টি (ডরিউএমআরআই গম ১, 

ডরিউএমআরআই গম ২ ও ডরিউএমআরআই গম ৩) ও ভুট্টার ৩টি (বারর হাইরিড ভুট্টা ১৭, ডারিউএমআরআই হাইরিড ভুট্টা ১ ও  

ডারিউএমআরআই হাইরিড সবরবকণ ি ১) জাত উদ্ভাবন ও ছাড় করা হদয়দছ এবাং গদমর ৪টি (BAW 1286, BAW 1290,  

BAW 1322 ও BAW 1340) ও ভুট্টার ১টি অগ্রবতী লাইন (BAM-15x BIL28) জাত রহদসদব অবমুরির প্ররক্রয়াধীন 

আদছ।রনজস্ব ক্রস এবাং রসরমট সথদক 5500 টি জাম িপ্লাজম সাংগ্রহ করা হদয়দছ। রবগত রতন বছদর , সম্প্রসারণ ও এনরজও কমী 

এবাং কৃষকসহ সমাট 2000 জনদক প্ররশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দছ। 2 টি সসরমনার/ওয়াকিসপ/মাঠ রেবস এর মাধ্যদম 250 জনদক 

উদ্ভারবত প্রযুরি সম্পদকি অবরহত করা হদয়দছ। উদ্ভারবত প্রযুরি হস্তান্তদরর লদক্ষ্য ১টি প্রকাশনা এবাং 260 টি প্রেশ িনী িক স্থাপন 

করা হদয়দছ। এছাড়াও টিরিদত 2 টি সপ্রাগ্রাম প্রচাররত হদয়দছ। 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

বাাংলাদেদশ কৃরষ জরমর পররমান, জরমর উব িরতা, ভূগিিস্থ পারনসহ প্রাকৃরতক সম্পে ক্রমশঃ হ্রাস পাদে। এমতাবস্থায় ক্রমবধ িমান 

জনসাংখ্যার জন্য খাদ্য ও পুরষ্ট রনরাপত্তা অজিন গদবষণা সক্ষ্দত্র এক রবরাট চযাদলঞ্জ। রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয়সহ 

সকল আঞ্চরলক সকন্দ্র/উপদকন্দ্রগুদলাদত অবকাঠাদমাগত দুব িলতা ও উন্নত ল্যাব সুরবধারের অিাব রদয়দছ। ববরিক জলবায়ু 

পররবতিদনর প্রিাব সমাকাদবলায় ক্ষ্রতগ্রস্থ এলাকাগুদলাদত ইনরিটিউদটর গদবষণার সুদর্াগ সুরবধার অিাব রদয়দছ। অরধকন্তু 

পররবতিনশীল জলবায়ু সমাকাদবলায় উন্নত জাত ও প্রযুরি উদ্ভাবদনর আধুরনক র্ন্ত্রপারতর অিাব রদয়দছ। সদব িাপরর গদবষণা  

কার্ িক্রম পররচালনার জন্য আরথ িক সাংকদট থাকদত হয়। 

অত্র ইনরিটিউট এর প্রধান চযাদলঞ্জগুদলা হদে- মাটি ও পারনর সদব িাত্তম ব্যবহারপূব িক ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধ তথা কৃষদকর 

আথ িসামারজক অবস্থার উন্নরত করা; গম ও ভুট্টার স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিন; খাদ্য ও পুরষ্ট রনরাপত্তা রনরিতকরণ এবাং জলবায়ু 

পররবতিনজরনত প্রিাব (উচ্চ তাপমাত্রা, খরা, লবনািতা, নতুন নতুন সরাগবালাই ও সপাকামাকড় এর প্রাদুিিাব ইতযারে) সমাকাদলায় 

নতুন নতুন জাত ও উন্নত প্রযুরি উদ্ভাবন করা। 

 

 িরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

খাদ্য ও পুরষ্ট রনরাপত্ত্বা অজিদনর লদক্ষ্য পররবরতিত জল বায়ুর প্রিাব সমাকাদবলা কদর উচ্চ ফলনশীল, প্ররতকূলতা সরহষ্ণু (খরা, 

তাপ, লবণািতা), স্বল্প সময়ারে, খাদটাআকৃরতঢদলপড়াপ্ররতদরাধীওস্বল্পউপকরণরনিিরগম ও ভুট্টার জাত এবাং প্রযুরি (কৃরষ র্ন্ত্রপারত 

ও শস্য সাংগ্রদহাত্তরসহ) উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কদর ফসসলর উৎপােনশীলতা বাড়াদনার কার্ িক্রম িবরষ্যৎ পররকল্পনায় অন্তভূ িি করা 

হসয়দছ। 

 

২০২১-২০২২ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

o গম ও ভুট্টা চাদষর আধুরনক কলাদকৌশদলর উপর ৩০০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষ্ন প্রোন করা হদব।  

o রবডারিউএমআরআইদথদক উদ্ভারবত প্রযুরি সম্পদকি সম্প্রসারণ কম িকতিা/মাঠ কমী এবাং কৃষকদক অবরহত করার জন্য 

3টি মাঠরেবস ও 2টি ওয়াকিশপ/সসরমনাদরর আদয়াজন করা হদব। 

o গম ও ভুট্টার উন্নত জাদতর 2 সমরিক টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপােদনর লক্ষ্যমাত্রা রনধ িারণ করা হদয়দছ। 

o সারাদেদশ 260 টি জাত/অন্যান্য প্রযুরির উপর প্রেশ িনী স্থাপন করা হদব। 
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প্রস্তাবনা 

 

 প্রারতষ্ঠারনক েক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মাধ্যদম রূপকল্প ২০৪১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

 

E×©Zb ˆeÁvwbK Kg©KZ©v ,AvÂwjK ‡K›`ª, h‡kvi বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট 

এবাং 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট 

এর মদধ্য ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ................তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষ্ররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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‡mKkb 1: 

রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষ্য (Mission), কম ি সম্পেদনর সক্ষ্ত্র সমূহ এবাং কার্ িাবরল (Functions) 

 

1.1 রূপকল্প (Vision) : 

খাদ্য ও পুরষ্ট রনরাপত্তা অজিদন গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুরি উদ্ভাবন। 

 

1.2 অরিলক্ষ্য (Mission) :  

গম ও ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত এবাং উন্নত চাষাবাে পদ্ধরত উদ্ভাবন, সপাকামাকড় ও সরাগবালাই েমন ব্যবস্থাপনাসহ 

কৃরষ র্ন্ত্রপারত, শস্য সাংগ্রদহাত্তর ব্যবস্থাপনা রবষদয় লাগসই প্রযুরি উদ্ভাবদন গদবষণা করা এবাং উদ্ভারবত জাত ও 

প্রযুরিসমূহ হস্তান্তর করা। 

 

১.৩ কম িসম্পেদনর সক্ষ্ত্র 

১. ফসদলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতাবৃদ্ধি। 

২. কৃদ্ধি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরে। 

৩. কম ি ব্যবস্থাপনায় সপশাোরীদত্ত্বর উন্নয়ন। 

 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর সক্ষ্ত্র 

 

১. সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রম সজারোরকরণ। 

 

 

১.৪ প্রধান কার্ িাবরল (Major Functions) : 

১.  গম ও ভুট্টার জাম িপ্লাজম সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ণ ও উন্নয়ন এবাং মূল্যায়ন । 

২. সাধারণ পররদবশসহ তাপ, লবণািতা ও খরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন। 

৩.  উন্নত ও আধুরনক উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন করা। 

৫.  উদ্ভারবত জাত, উৎপােন প্রযুরি ইতযারের আথ ি-সামারজক রবদিষণ। 

৬.  উদ্ভারবত জাত সমূদহর মান সম্পন্ন বীজ উৎপােন 

৭.  প্রযুরি হস্তান্তদরর জন্য প্ররশক্ষ্ণ, উপদর্ারগতা পরীক্ষ্ণ, কম িশালা, মাঠ রেবস ইতযারের আদয়াজনসহ প্রকাশনা 

প্রকাশ। 

১০. আন্তজিারতক ও সেশীয় প্ররতষ্ঠাদনর সাদথ গদবষণা সাংদর্াগ স্থাপন। 
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 সসকশন ২ 

 

AvÂwjK ‡K›`ª ,রবডরিউএমআরআই h‡kvi এর রবরিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল /প্রিাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Impac

t) 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন লক্ষ্যমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্পণ রনধ িররত লক্ষ্যমাত্রা অজিদনর 

সক্ষ্দত্র সর্ৌথিাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ রবিাগ/ সাংস্থাসমূদহর 

নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

data) 

২০১৯-২০ ২০২০-

২১* 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

নতুন জাত ও প্রযুরির 

পর্ িাপ্ততা 

 

অবমুি জাত সাংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ রবএআররস, এসরসএ, 

রবডরিউএমআরআই,  

রবএরডরস, রডএই, এআইএস, 

সংদ্ধিষ্ট  দ্ধবশ্বদ্ধবদ্যালয়সমূহ 

বীজ সবাদড ির সিার 

কার্ িরববরণী, গদবষণা  

প্রদ্ধতণবদন রনবরিত জাত সাংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ 

উদ্ভারবত প্রযুরি (জাত সম্পরকিত) সাংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ 

উদ্ভারবত অন্যান্য প্রযুরি সাংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ 

রিডার/মানদ ারষত/হাইরিড 

বীজ এর পর্ িাপ্ততা 

রিডার বীজ সম. টন ০ ০ ০ ০ ০ রবএআররস, রবএরডরস, রডএই, 

এনরজও, এআইএস, সংদ্ধিষ্ট  

দ্ধবশ্বদ্ধবদ্যালয়সমূহ 

িক বরহ, গদবষণা  

প্রদ্ধতণবদন 

মানদ ারষত/হাইরিড বীজ সম. টন 2 2 2 3 3 

 

* ২০২০-২১ অথ ি-বছদরর সামরয়কঅজিন  
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সসকশন ৩ 

কম িসম্পােন পররকল্পনা 

 

কর্ মসম্পাদণনর 

ক্ষেত্র 

র্ান 

 

কার্ মক্রর্ কর্ ম সম্পাদন সূচক গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কর্ ম সম্পাদন 

সূচণকর র্ান 

 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/দ্ধনে মায়ক ২০২১-২২ প্রণেপে প্রণেপে 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* অসাধারে অদ্ধত উত্তর্ উত্তর্ চলদ্ধত চলদ্ধত র্াণনর 

দ্ধনণে 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 ৫ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ১৬ 

দ্ধবডদ্ধিউএর্আরআই এর কর্ মসম্পাদণনর ক্ষেত্র 

১।ফসদলর 

উৎপাদনওউৎপাদন

শীলতাবৃদ্ধি 

২৫ ১.১ অনুকূল পদ্ধরণবশ 

উপণর্াগী দ্ধবদ্ধভ্ন্ন 

ফসণলর উচ্চফলনশীল 

জাত ও প্রযুদ্ধি উদ্ভাবন 

১.১.১ দ্ধনবদ্ধিত জাত সমরষ্ট সংখ্যা ০ ০ ০ - - - -  - - 

১.১.২ উদ্ভাদ্ধবত প্রযুদ্ধি (জাত 

সম্পদ্ধকমত) 

সমরষ্ট সংখ্যা 0 0 - 0 -    0 ০ 

১.২ প্রদ্ধতকূল পদ্ধরণবশ 

উপণর্াগী (তাপ সদ্ধহষ্ণু) 

গণর্র উচ্চফলনশীল 

জাত ও প্রযুদ্ধি উদ্ভাবন 

১.২.১ অবমুি জাত সমরষ্ট সংখ্যা ০ - 0 ০ -    ০ 0 

১.২.২ লাইন উন্নয়ন সমরষ্ট সংখ্যা 3 3 3 ৩ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

১.২.৩ উদ্ভাদ্ধবত প্রযুদ্ধি (জাত 

সম্পদ্ধকমত) 

সমরষ্ট সংখ্যা ০ ১ ২ ০ -    ০ ১ 

১.২.৪ অনুকূল পদ্ধরণবশ 

উপণর্াগীউদ্ভাদ্ধবত অন্যান্য 

প্রযুদ্ধি 

সমরষ্ট সংখ্যা 2 ১ 1 ১ -    ১ ১ 

১.৩ উদ্ভাদ্ধবত জাত এবং 

প্রযুদ্ধির সম্প্রসারে 

১.৩.১ প্রদ্ধশদ্ধেত কৃিক/কৃিােী সমরষ্ট সংখ্যা 

(লে) 

3 ০.০0225 

 

০.০0255 ০.০0300 ০.০0275 ০.০0260 ০.০0240 ০.০0200 ০.০0300 ০.০0300 

১.৩.২ প্রদ্ধশদ্ধেত সম্প্রসারণ 

কর্ মকতমা/ কর্ী 

সমরষ্ট সংখ্যা 

(লে) 

3 ০.০০100 

 

০.০০0900 ০.০০0700 ০.০০050

0 

০.০০0400 ০.০০0300 ০.০০0200 ০.০০015

0 

০.০০1200 

১.৩.৩ স্থাদ্ধপত প্রদশ মনী সমরষ্ট সংখ্যা 

(লে) 

4 ০.০0260 ০.০0250 ০.০0230 ০.০0210 ০.০0200 ০.০0180 ০.০0150 ০.০১0100 ০.০0265 

১.৩.৪ গর্/ভুট্টার প্রযুদ্ধি 

সংদ্ধিষ্ট আণয়াদ্ধজত 

ক্ষসদ্ধর্নার/ওয়াকমশপ 

সমরষ্ট সংখ্যা ২ 1 1 1 - - - - 1 1 

১.৩.৫র্াঠদ্ধদবস/ র যাদ্ধল সমরষ্ট সংখ্যা 2 0 1 1 - - - - 2 5 

১ ৩.৬ কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধেপ্তর ও রবএরডরস এর 

রনকট হস্তান্তদ্ধরত জাত 

সমরষ্ট সংখ্যা           

১.৩.৭ কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধেপ্তদরর রনকট হস্তান্তদ্ধরত 

উৎপাদন প্রযুদ্ধি 

সমরষ্ট সংখ্যা 2 2 2 2 1 1   3 3 

১.৩.৮ বাদ্ধি মক গণবিো দ্ধরণপার্ ম সমরষ্ট সংখ্যা ১ 1 1 ১     1 1 

১.৩.৯ প্রকাশনার সাংখ্যা সমরষ্ট সংখ্যা ১ 1 1 1     1 1 

১.৩.১০ কণরানা (ণকাদ্ধভ্ড-১৯) 

ক্ষর্াকাণবলায় কৃিকণদর র্াণে 

দ্ধবনামূণে গর্/ভুট্টার বীজ 

দ্ধবতরে 

সমরষ্ট ক্ষকদ্ধজ           
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কর্ মসম্পাদণনর 

ক্ষেত্র 

র্ান 

 

কার্ মক্রর্ কর্ ম সম্পাদন সূচক গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কর্ ম সম্পাদন 

সূচণকর র্ান 

 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/দ্ধনে মায়ক ২০২১-২২ প্রণেপে প্রণেপে 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* অসাধারে অদ্ধত উত্তর্ উত্তর্ চলদ্ধত চলদ্ধত র্াণনর 

দ্ধনণে 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 ৫ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ১৬ 

১.৩.১১উণদ্যািাণদরসাণে 

স্বােদ্ধরত সর্ণোতাস্মারক 

সমরষ্ট সংখ্যা           

১.৩.১২ অপ্রচরলত প্ররতকূল 

এলাকায় গদমর স্থারপত 

প্রেশ িনী 

সমরষ্ট সাংখ্যা ১ - 1 ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৪ কৃরষ রবষদয় ই-তথ্য 

সসবা প্রোন 

১.৪.১. সুরবধাদিাগী 

ব্যারি/কৃষক 

ক্রমপুরঞ্জ

ভূত 

সংখ্যা 

(লে) 

          

১.৫  গর্ ও ভুট্টার জাত 

ও প্রযুদ্ধি সম্প্রসারণের 

জন্য প্রচারো 

১.৫.১ বঙ্গবন্ধু জন্মশতবাদ্ধি মদ্ধক 

উদর্াপন উপলণে উৎসগ মকৃত 

মুদ্ধিত ক্ষপাস্টার/ 

বুকণলর্/ফযাক্টদ্ধশর্/দ্ধলফণলর্/ 

দ্ধবজ্ঞদ্ধি প্রকাশ 

সমরষ্ট সংখ্যা ১ 0 2000 1500 1200 1000 800 - 2000 2000 

২। কৃদ্ধি উপকরণের 

সহজলভ্যতা ও 

সরবরাহ বৃদ্ধিকরে 

২৫ ২.১ অনুকূল পদ্ধরণবশ 

উপণর্াগী  গর্ ও ভুট্টার 

দ্ধিডার ও র্ানণ াদ্ধিত 

বীজ উৎপাদন, প্রতযয়ন, 

সংরেে এবং দ্ধবতরে 

২.১.১ উৎপাদ্ধদত দ্ধিডার বীজ সমরষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লে) 

5 ০.০০০01 ০.০০০01 ০.০০০008 ০.০০০006 ০.০০০005 ০.০০০004 ০.০০০003 ০.০০০01 ০.০০০01 

২.১.২ উৎপাদ্ধদত র্ানণ াদ্ধিত 

বীজ 

সমরষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লে) 

5 ০.০০০01 ০.০০০01 ০.০০০008 ০.০০০006 ০.০০০005 ০.০০০004 ০.০০০003 ০.০০০01 ০.০০০01 

২.১.৩ দ্ধবতরেকৃত দ্ধিডার বীজ সমরষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লে) 

৩ ০.০০০01 ০.০০০01 ০.০০০008 ০.০০০006 ০.০০০005 ০.০০০004 ০.০০০003 ০.০০০01 ০.০০০01 

২.১.৪ দ্ধবতরেকৃত র্ানণ াদ্ধিত 

বীজ 

সমরষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লে) 

5 ০.০০০01 ০.০০০01 ০.০০০008 ০.০০০006 ০.০০০005 ০.০০০004 ০.০০০003 ০.০০০01 ০.০০০01 

২.২ প্রদ্ধতকূল পদ্ধরণবশ 

উপণর্াগী  (লবোিতা, 

খরা, তাপ এবং 

ক্ষহণলপড়া সদ্ধহষ্ণু) গর্ 

ও ভুট্টার দ্ধিডার ও 

র্ানণ াদ্ধিত বীজ 

উৎপাদন, প্রতযয়ন, 

সংরেে এবং দ্ধবতরে 

২.২.১ প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল 

জাণতর উৎপাদ্ধদত দ্ধিডার বীজ 
সমরষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লে) 

          

২.২.২ প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল 

জাণতর উৎপাদ্ধদত র্ানণ াদ্ধিত 

বীজ 

সমরষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লে) 

৩ ০.০০০01 ০.০০০01 ০.০০০008 ০.০০০006 ০.০০০005 ০.০০০004 ০.০০০003 ০.০০০01 ০.০০০01 

২.২.৩ প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল 

জাণতর দ্ধবতরেকৃত দ্ধিডার 

বীজ 

সমরষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লে) 

৩          

২.২.৪ প্রদ্ধতকূলতা সহনশীল 

জাণতর দ্ধবতরেকৃত 

র্ানণ াদ্ধিত বীজ 

সমরষ্ট ক্ষর্.র্ন 

(লে) 

1 ০.০০০01 ০.০০০01 ০.০০০008 ০.০০০006 ০.০০০005 ০.০০০004 ০.০০০003 ০.০০০01 ০.০০০01 

৩। কর্ ম 

ব্যবস্থাপনায় 

ক্ষপশাদারীণের 

উন্নয়ন 

২০ ৩.১ কার্ মক্রর্ পরীদ্ধবেে 

ও মূোয়ন 

৩.১.১ কর্ মকতমাণদর 

পদ্ধরদশ মনকৃত উন্নয়ন/ অনুন্নয়ন 

বাণজণর্র আওতায় কার্ মক্রর্ 

ক্রমপুরঞ্জ

ভূত 

সংখ্যা 10          

৩.১.২ কর্ মকতমাণদর 

পদ্ধরদশ মনকৃত উন্নয়ন/ অনুন্নয়ন 

বাণজণর্র আওতায় কার্ মক্রর্ 

এর উপর প্রদত্ত সুপাদ্ধরশ 

বাস্তবায়ন 

সমরষ্ট সংখ্যা - -         
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কর্ মসম্পাদণনর 

ক্ষেত্র 

র্ান 

 

কার্ মক্রর্ কর্ ম সম্পাদন সূচক গণনা 

পদ্ধরত 

একক 

 

কর্ ম সম্পাদন 

সূচণকর র্ান 

 

প্রকৃত অজমন লেযর্াত্রা/দ্ধনে মায়ক ২০২১-২২ প্রণেপে প্রণেপে 

২০১৯-২০ ২০২০-২১* অসাধারে অদ্ধত উত্তর্ উত্তর্ চলদ্ধত চলদ্ধত র্াণনর 

দ্ধনণে 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

1 2 3 4 ৫ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ১৬ 

৩.১.৩ 

র্হাপদ্ধরচালক/পদ্ধরচালক 

পর্ মাণয় কর্তমক উদ্ভাদ্ধবত গণবিো 

কার্ মক্রর্/জাত/প্রযুদ্ধি/বীজ 

উৎপাদন কার্ মক্রর্ পদ্ধরদশ মন  

ক্রমপুরঞ্জ

ভূত 

সংখ্যা 3 -         

৩.১.৪ 

র্হাপদ্ধরচালক/পদ্ধরচালক 

পর্ মাণয় কর্তমক উদ্ভাদ্ধবত গণবিো 

কার্ মক্রর্/জাত/প্রযুদ্ধি/বীজ 

উৎপাদন কার্ মক্রর্ পদ্ধরদশ মন 

সুপাদ্ধরশ বাস্তবায়ন 

সমরষ্ট সংখ্যা  

 

3 

-   

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

- -   

৩.২ র্ানব সম্পদ 

ব্যবস্থাপনা 

৩.২.১প্রদ্ধশদ্ধেতজনবল সমরষ্ট সংখ্যা ৩ - - 3 2 1 - -   

3.২.2চতৃর্ য রিল্প রিপ্লি এি 

চযলেঞ্জ মর্াকালিোয় 

এর্আইএস সম্পলকয 

প্ররিরিত কর্ যকতযা/কর্ যচািী 

সমরষ্ট সংখ্যা  

1 

- -        

৩.২.৩ পদোন্নরত গড় % -          
৩.২.৪প্রদানকৃতউচ্চদ্ধশোরর্ন

ক্ষ ানয়ন/দ্ধনষ্পদ্ধত্তকৃত 

গড় % -          

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর সক্ষ্ত্র 

সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদমর 

বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 
 সমরষ্ট  15          

২) ই-গিদণ িন্স/ উদ্ভাবন 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 
 সমরষ্ট  -          

৩) তথ্য অরধকার 

কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন; 

 সমরষ্ট  5          

৪) অরিদর্াগ প্ররতকার 

কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন; 

 সমরষ্ট  5          

৫) সসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

কম িপররকল্পনা বাস্তবায়ন 
 সমরষ্ট  5          

 

 

* ২০২০-২১ অথ ি-বছদরর সামরয়ক অজিন 

  



qrfr, S6e=a Mrys sf$6i, <tqElrqt elN s pB ef<w"g qTffi6CE. qtrefr-+ Is-q,

{f-l]T {t(e-lfixf "i{ s VEt 'fr$\$ t"rfBBBB ,{.{ frs-F qfrrcT< T-sR qQ cq,.{Q Hfutr
<f*l:m$E q6ra q.GB ers-<l

qfft xqfetRuq-{,, <I(EfCq,t "rx c y.6T 'fmqfl ?;rftBEB sK $&FTRIfoIr< S{sT
M-s's'fs6f-, 4(Elrq-{ elq 

's ptl ql-+q"ff tilffifGB, 'qffifr-"s (S'q-, q.rtffi er
FroE qfi."+x P-<& c{, q? Efure al'e{'5 T.l1v6{ qqrq gmffin'xqrqtftst aTlq o{<l

qlqtfrs:

qfrq

(?hflrrr^/ ta\s\x':->

C\ r')
+tr{ =)l J,>lzot-s

ffi,'-_--
<t(Ercq-.iqx s yEI '-m{q'TcffilBGr
sl.6Fr-o, 66-9. ffif<

n-slffi
<I(Ercq.t q{ s yET 'rrd's'6il erffiEG:

b
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সাংদর্াজনী-১ 

 

 

শব্দসাংদক্ষ্প(Acronyms) 

 
রবডরিউএমআরআই বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট 

(Bangladesh wheat and Maize Research Institute) 
রডএই কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর 

(Department of Agricultural Extension) 
রবএরডরস বাাংলাদেশ কৃরষ উন্নয়ন কদপ িাদরশন  

(Bangladesh Agricultural Developmet Corporation) 
রবএআররস বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা কাউরন্সল  

(Bangladesh Agricultural Research Council) 
এসরসএ বীজ প্রতযয়ন এদজন্সী  

(Seed Certification Agency) 
এনরজও সবসরকারর সাংস্থা 

(Non-Government Organization) 
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সাংদর্াজনী-২ 

কম িসম্পােন সূচদকর পররমাপ পদ্ধরত 

 

ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, অরধশাখা, শাখা লক্ষ্মাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

১. অনুকূল পদ্ধরণবশ উপণর্াগী 

দ্ধবদ্ধভ্ন্ন ফসণলর উচ্চফলনশীল 

জাত উদ্ভাবন 

রনবরিত জাত রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চরলক সকদন্দ্রর ভুট্টা প্রজনন 

রবিাগ। 

জাতীয় বীজ সবাড ি এর সিার কার্ িরববরণী। 

  উদ্ভারবত প্রযুরি(জাত সম্পদ্ধকমত) রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চরলক সকদন্দ্রর ভুট্টা প্রজনন 

রবিাগ। 

উদ্ভারবত জাত সম্পকীত ও জাত বরহভূ িত প্রযুরির র্াচাই-বাছাই 

করমটির সিার কার্ িরববরণী।  

২. প্রদ্ধতকূল পদ্ধরণবশ উপণর্াগী  

(তাপ সদ্ধহষ্ণু) গণর্র 

উচ্চফলনশীল জাত ও প্রযুদ্ধি 

উদ্ভাবন 

অবমুি জাত রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চরলক সকদন্দ্রর গম প্রজনন 

রবিাগ। 

জাতীয় বীজ সবাড ি এর সিার কার্ িরববরণী। 

লাইন উন্নয়ন রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চরলক সকদন্দ্রর গম ও ভুট্টা 

প্রজনন রবিাগ। 

উদ্ভারবত জাত সম্পকীত ও জাত বরহভূ িত প্রযুরির র্াচাই-বাছাই 

করমটির সিার কার্ িরববরণী। 

উদ্ভারবত প্রযুরি (জাত সম্পদ্ধকমত) রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চরলক সকদন্দ্রর গম প্রজনন 

রবিাগ। 

উদ্ভারবত জাত সম্পকীত ও জাত বরহভূ িত প্রযুরির র্াচাই-বাছাই 

করমটির সিার কার্ িরববরণী। 

অনুকূল পদ্ধরণবশ উপণর্াগীউদ্ভাদ্ধবত 

অন্যান্য প্রযুদ্ধি 

রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং আঞ্চরলক সকদন্দ্রর কৃরষতত্ত্ব, উরদ্ভে 

সরাগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব ও কৃরষ প্রদকৌশল রবিাগ। 

উদ্ভারবত জাত সম্পকীত ও জাত বরহভূ িত প্রযুরির র্াচাই-বাছাই 

করমটির সিার কার্ িরববরণী। 

৩. উদ্ভাদ্ধবতজাত এবং প্রযুদ্ধির 

সম্প্রসারে 

প্ররশরক্ষ্ত কৃষক/কৃষাণী রবডরিউএমআরআই এর প্ররশক্ষ্ণ ও সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। প্ররশক্ষ্ণ প্রাপ্ত কৃষক/ব্যরির স্বাক্ষ্ররত হারজরা রসট ও 

প্ররশক্ষ্দণর রচঠি। 

প্ররশরক্ষ্ত সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমী রবডরিউএমআরআই এর প্ররশক্ষ্ণ ও সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। প্ররশক্ষ্ণ প্রাপ্ত সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমী স্বাক্ষ্ররত হারজরা রসট 

ও প্ররশক্ষ্দণর রচঠি। 

স্থারপত প্রেশ িনী রবডরিউএমআরআই এর প্ররশক্ষ্ণ ও সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। প্রেশ িনী কৃষদকর তারলকা, প্রেশ িনীর রচঠি ও প্রেশ িনীর ছরব। 

গম/ভুট্টার প্রযুরি সাংরিষ্ট আদয়ারজত 

সসরমনার/ওয়াকিশপ 

রবডরিউএমআরআই এর প্ররশক্ষ্ণ ও সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। সসরমনার/ওয়াকিশপ এর রচঠি, হারজরা রসট, সরদপাটিস ি ররদপাট ি, 

ছরব।  

মাঠ রেবস/রয্ারল রবডরিউএমআরআই এর প্ররশক্ষ্ণ ও সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। মাঠ রেবস/রয্ারলদত উপরস্থত কৃষক/ব্যরির হারজরা রসট, রচঠি 

ও ছরব।  
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ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, অরধশাখা, শাখা লক্ষ্মাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

কৃদ্ধি সম্প্রসারে অদ্ধধদির ও দ্ধবএদ্ধডদ্ধস এর 

দ্ধনকর্ হস্তান্তদ্ধরত জাত 

প্রদ্ধশেে দ্ধবভ্াগসহ অন্যান্য সংদ্ধিষ্ট দ্ধবভ্াগ এবং সকল আঞ্চদ্ধলক কার্ মালয়সহ 

চলর্ান প্রকল্পসমূহ। 

কৃদ্ধি সম্প্রসারে অদ্ধধদির ও দ্ধবএদ্ধডদ্ধস এর দ্ধনকর্ জাতওয়ারী 

বীজ দ্ধবতরণের তাদ্ধলকা। 

কৃদ্ধি সম্প্রসারে অদ্ধধদিণরর দ্ধনকর্ 

হস্তান্তদ্ধরত উৎপাদন প্রযুদ্ধি 

প্রদ্ধশেে দ্ধবভ্াগসহ অন্যান্য সংদ্ধিষ্ট দ্ধবভ্াগ এবং সকল আঞ্চদ্ধলক কার্ মালয়সহ 

চলর্ান প্রকল্পসমূহ। 

কৃদ্ধি সম্প্রসারে অদ্ধধদির এর দ্ধনকর্ জাণতর উৎপাদন প্রযুদ্ধি 

দ্ধবতরণের দ্ধলফণলর্। 

বাদ্ধি মক গণবিো দ্ধরণপার্ ম রবডরিউএমআরআই এর গদবষণা উইাং ও সম্পােনা শাখা। বারষ িক গদবষণ প্ররতদবেন এর কিারদপজ ফদটাকরপ। 

প্রকাশনার সংখ্যা রবডরিউএমআরআই এর গদবষণা উইাং ও সম্পােনা শাখা। প্রকাশনার ফদটাকরপ। 

কণরানা (ণকাদ্ধভ্ড-১৯) ক্ষর্াকাণবলায় 

কৃিকণদর র্াণে দ্ধবনামূণে গর্/ভুট্টার 

বীজ দ্ধবতরে 

রবডরিউএমআরআই এর প্ররশক্ষ্ণ ও সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। বীজ রবতরদণর ছরব ও কৃষদকর স্বাক্ষ্ররত তারলকা। 

উণদ্যািাণদর সাণে স্বােদ্ধরত সর্ণোতা 

স্মারক 

রবডরিউএমআরআই এর প্ররশক্ষ্ণ ও সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। স্বাক্ষ্ররত সমদ াতা স্মারদকর ফদটাকরপ ও ছরব। 

অপ্রচরলত প্ররতকূল এলাকায় গদমর 

প্রেশ িনী স্থাপন 

রবডরিউএমআরআই এর চলমান প্রকল্পসমূহ। প্রেশ িনী কৃষদকর তারলকা, প্রেশ িনীর রচঠি ও প্রেশ িনীর ছরব। 

কৃদ্ধি দ্ধবিণয় ই-তথ্য ক্ষসবা 

প্রদান 

সুরবধাদিাগী ব্যারি/কৃষক আইদ্ধসটি দ্ধবভ্াগ । ওদয়বসাইদটর উদ্ভারবত জাত/প্রযুরির সসবাবক্স রিরজটদরর 

সাংখ্যার রিন শট ি 

গর্ ও ভুট্টার জাত ও প্রযুদ্ধি 

সম্প্রসারণের জন্য প্রচারো 

বঙ্গবন্ধু জন্মশতবাদ্ধি মদ্ধক উদর্াপন উপলণে 

উৎসগ মকৃত মুদ্ধিত ক্ষপাস্টার/ 

বুকণলর্/ফযাক্টদ্ধশর্/দ্ধলফণলর্/ দ্ধবজ্ঞদ্ধি 

প্রকাশ 

সংদ্ধিষ্ট দ্ধবভ্াগ এবং সকল আঞ্চদ্ধলক কার্ মালয়সহ চলর্ান প্রকল্পসমূহ। প্রকাশনায় উরিরখত মুদ্রন করপর সাংখ্যা ফদটাকরপ 

৪. অনুকূল পদ্ধরণবশ উপণর্াগী  

গর্ ও ভুট্টার দ্ধিডার ও 

র্ানণ াদ্ধিত বীজ উৎপাদন, 

প্রতযয়ন,সংরেে এবং 

দ্ধবতরে 

উৎপারেত রিডার বীজ রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং রবরিন্ন আঞ্চরলক সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। উৎপারেত রিডার বীদজর স্বাক্ষ্ররত তারলকা, িক বরহ। 

রবতরণকৃত রিডার বীজ রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং রবরিন্ন আঞ্চরলক সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। রবতরণকৃত রিডার বীদজর তারলকা, রবতরণ বরহ। 

উৎপারেত মানদ ারষত/হাইরিড বীজ রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং রবরিন্ন আঞ্চরলক সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। উৎপারেত মানদ ারষত বীদজর স্বাক্ষ্ররত তারলকা, িক বরহ। 

রবতরণকৃত মানদ ারষত/হাইরিড বীজ রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং রবরিন্ন আঞ্চরলক সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। রবতরণকৃত মানদ ারষত বীদজর তারলকা, রবতরণ বরহ। 
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ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুরবিাগ, অরধশাখা, শাখা লক্ষ্মাত্রা অজিদনর প্রমাণক 

প্রদ্ধতকূল পদ্ধরণবশ উপণর্াগী  

(লবোিতা, খরা, তাপ এবং 

জলর্গ্নতা সদ্ধহষ্ণু) গর্ ও 

ভুট্টার দ্ধিডার ও র্ানণ াদ্ধিত 

বীজ উৎপাদন, প্রতযয়ন, 

সংরেে এবং দ্ধবতরে 

প্রদ্ধতকূলতাসহনশীল জাণতর উৎপাদ্ধদত 

বীজ 

রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং রবরিন্ন আঞ্চরলক সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। উৎপারেত বীদজর স্বাক্ষ্ররত তারলকা, িক বরহ। 

প্রদ্ধতকূলতাসহনশীল জাণতর দ্ধবতরেকৃত 

বীজ 

 

রবডরিউএমআরআই এর প্রধান কার্ িালয় এবাং রবরিন্ন আঞ্চরলক সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। রবতরণকৃত বীদজর বীদজর তারলকা, রবতরণ বরহ। 

কার্ মক্রর্পরীদ্ধবেেও মূোয়ন কর্ মকতমাণদর পদ্ধরদশ মনকৃত উন্নয়ন/ 

অনুন্নয়ন বাণজণর্র আওতায় কার্ মক্রর্ 

রবডরিউএমআরআই এর প্রধান ও আঞ্চরলক কার্ িালদয়র রবজ্ঞানী ও কম িকতিাগণ। সুপাররশসহ পররেশ িন প্ররতদবেন। 

কর্ মকতমাণদর পদ্ধরদশ মনকৃত উন্নয়ন/ 

অনুন্নয়ন বাণজণর্র আওতায় কার্ মক্রর্ এর 

উপর প্রদত্ত সুপাদ্ধরশ বাস্তবায়ন 

রবডরিউএমআরআই এর প্রধান ও আঞ্চরলক কার্ িালদয়র রবজ্ঞানী ও কম িকতিাগণ। পররেশ িদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন প্ররতদবেন। 

 র্হাপদ্ধরচালক/পদ্ধরচালক পর্ মাণয় কর্তমক 

উদ্ভাদ্ধবত গণবিো 

কার্ মক্রর্/জাত/প্রযুদ্ধি/বীজ উৎপাদন 

কার্ মক্রর্ পদ্ধরদশ মন  

রবডরিউএমআরআই এর মহাপররচালক/পররচালকগণ। সুপাররশসহ পররেশ িন প্ররতদবেন। 

র্হাপদ্ধরচালক/পদ্ধরচালক পর্ মাণয় কর্তমক 

উদ্ভাদ্ধবত গণবিো 

কার্ মক্রর্/জাত/প্রযুদ্ধি/বীজ উৎপাদন 

কার্ মক্রর্ পদ্ধরদশ মন সুপাদ্ধরশ বাস্তবায়ন 

রবডরিউএমআরআই এর মহাপররচালক/পররচালকগণ। পররেশ িদনর সুপাররশ বাস্তবায়ন প্ররতদবেন। 

র্ানবসম্পদব্যবস্থাপনা প্রদ্ধশদ্ধেতজনবল প্রদ্ধশেে দ্ধবভ্াগসহ অন্যান্য সংদ্ধিষ্ট দ্ধবভ্াগ এবং সকল আঞ্চদ্ধলক কার্ মালয়সহ 

চলর্ান প্রকল্পসমূহ। 

প্ররশক্ষ্দণর সনাটিশ, হারজরা রসট। 

চতৃর্ য রিল্প রিপ্লি এি চযলেঞ্জ মর্াকালিোয় 

এর্আইএস সম্পলকয প্ররিরিত 

কর্ যকতযা/কর্ যচািী 

প্রদ্ধশেে ও ক্ষর্াগাণর্াগ দ্ধবভ্াগ। প্ররশক্ষ্দণর সনাটিশ, হারজরা রসট। 

পণদান্নদ্ধত প্রশাসন রবিাগ প্রশাসন রবিাগ সথদক জারীকৃত রচঠি। 

প্রদানকৃতউচ্চদ্ধশোরর্ণনানয়ন/দ্ধনষ্পদ্ধত্তকৃত প্রদ্ধশেে ও ক্ষর্াগাণর্াগ দ্ধবভ্াগ। কৃরষ মন্ত্রণালয় সথদক প্রাপ্ত র্ণনানয়ন/দ্ধনষ্পদ্ধত্তকৃত দ্ধচঠি। 
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সাংদর্াজনী ৩ 

অন্য অরফদসর সদে সাংরিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক সর্ সকল অরফদসর সাদথ সাংরিষ্ট সাংরিষ্ট অরফদসর সাদথ কার্ িক্রম সমন্বদয়র সকৌশল 

উচ্চফলনশীল জাত ছাড়করণ দ্ধনবদ্ধিত জাত বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা কাউরন্সল জাত অনুদমােন প্ররক্রয়াকরণ 

অবমুি জাত বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা কাউরন্সল, বীজ 

প্রতযয়ন এদজরন্স 

জাত অনুদমােন প্ররক্রয়াকরণ 

রিডার বীজ প্রতযয়ন বীজ প্রতযয়ন এদজরন্স বীজ প্রতযয়ন 

কৃরষ প্রযুরি সম্প্রসারণ প্ররশরক্ষ্ত ব্যরি/কৃষক কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর সর্দহতু কৃষকদের সাদথ সরাসরর কাজ কদর রবধায় 

প্ররশক্ষ্দণর জন্য চাষী রনব িাচদন সহায়তা প্রোন করদত পাদর 

 প্ররশরক্ষ্ত সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমী কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তদরর কম িকতিারা সর্দহতু কৃষকদের রনকট উদ্ভারবত কৃরষ 

প্রযুরি এবাং উন্নতজাত সম্প্রসারদণ সরাসরর কাজ কদর থাদক, সসদহতু 

সম্প্রসারণ কম িকতিাদের প্ররশক্ষ্দণ প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক কম িকতিা মদনানয়ন 

প্রোন করদত পাদর 

গর্ ও ভুট্টার দ্ধিডার বীজ 

উৎপাদন এবং দ্ধবতরে 

রবতরণকৃত রিডার বীজ বাাংলাদেশ কৃরষ উন্নয়ন কদপ িাদরশন সরকারী বীজ উৎপােন ও রবতরণ প্ররতষ্ঠান রহসাদব রবডরিউএমআরআই হদত 

প্রদয়াজনীয় পররমাণ রিডার বীজ সাংগ্রহ কদর উি রিডার বীজ হদত রিরত্ত বীজ 

এবাং প্রতযারয়ত বীজ উৎপােন কদর কৃষক পর্ িাদয় রবতরণ 
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সাংদর্াজনী ৪ 

েপ্তর/সাংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম ি-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

দির/সংস্থার নাম:    AvÂwjK ‡K› ª̀, যশ োর বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট 

কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪থ ি 

সকায়াট িার 

সমাট 

অজিন 

অরজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ বনরতকতা করমটির সিা আণয়াজন সভ্া আণয়াদ্ধজত ২ সাংখ্যা   লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

১.২ বনরতকতা করমটির সিার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৩ %   লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত অাংশীজদনর 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ  সিা 

অনুরষ্ঠত সিা ২ সাংখ্যা   লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

১.৪অাংশীজদনর অাংশগ্রহদণ  সিার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত  

 

৩ 

%   লক্ষ্যমাত্রা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

অজিন      

১.৫কম ি-পররদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরধ 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা 

মালামাল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-পররেন্নতা 

বৃরদ্ধ ইতযারে 

উন্নত কর্ ম-

পদ্ধরণবশ 

 

২ 

সাংখ্যা ও 

তাররখ 

  লক্ষ্যমাত্রা 

 

       

অজিন      

অজিন      

১.৬ দির/সংস্থার কর্তিক প্রণীত জাতীয় 

শুদ্ধাচার সকৌশল কম ি-পররকল্পনা, ২০২১-

২২ ও বত্রমারসক পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবেন 

 কম ি-পররকল্পনা  

ও বত্রমারসক 

প্ররতদবেন 

 

১ 

তাররখ   লক্ষ্যমাত্রা        
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কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪থ ি 

সকায়াট িার 

সমাট 

অজিন 

অরজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

সাংরিষ্ট মন্ত্রণালদয় োরখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদট আপদলাডকরণ 

 

 

োরখলকৃত ও 

আপদলাডকৃত  

অজিন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চদ্ধলক/ র্াঠ পর্ মাণয়র 

কার্ মালয় (প্রণর্াজয ক্ষেণত্র) কর্তমক 

োরখলকৃতজাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম ি-

পররকল্পনা ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতদবেদনর 

ওপর রফডব্যাক প্রোন 

রফডব্যাক 

সিা/কম িশালা 

অনুরষ্ঠত 

 

৪ 

তাররখ   লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

১.৮শুিাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কারপ্রািণদর তাদ্ধলকা ওণয়বসাইণর্ 

প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার  

১ 

তাদ্ধরখ           

২.  আদ্ধে মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ রপরপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০২১-২২ অথ ি বছদরর ক্রয়-

পররকল্পনা পররকল্পনা  

(প্রকদল্পরঅনুদমারেতবারষ িকক্রয়পররকল্পনা

সহ)   ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

 

 

 

২ 

তাররখ   লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

২.২ বত্রমারসক বাদজট রবিাজন বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত সপ্ররণ 

বাদজট রবিাজন 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

সপ্ররণ 

 

২ 

অণে মর  

পদ্ধরর্াে 

ও 

তাদ্ধরখ 

  লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

২.৩২০২১-২২ অথ িবছদর সমারপ্ত সর্াগ্য 

প্রকল্প র্থা সমদয় সম্পন্ন করা 

সর্াদ্ধি প্রদ্ধতণবদন 

দাদ্ধখল 

 

৩ 

তাদ্ধরখ   লক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

২.৪প্রকল্প সমারপ্ত সশদষ প্রকদল্পর সম্পে 

(র্ানবাহন, করম্পউটার, আসবাবপত্র 

ইতযারে) রবরধ সমাতাদবক হস্তান্তর করা 

 প্রকদল্পর সম্পে 

রবরধ সমাতাদবক 

হস্তান্তররত  

 

৩ 

তাদ্ধরখ   লক্ষ্যমাত্রা        

অজমন      

২.৫ই-সটন্ডাদরর মাধ্যদম ক্রয়কার্ ি সম্পাে    লক্ষ্যমাত্রা        
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কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন সূচক 

 

সূচদকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়দনর

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২১-২০২২ 

অথ িবছদরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অজিন 

১ম 

সকায়াট িার 

২য় 

সকায়াট িার 

৩য় 

সকায়াট িার 

৪থ ি 

সকায়াট িার 

সমাট 

অজিন 

অরজিত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ই-সটন্ডাদর ক্রয় 

সম্পন্ন 

 

২ % অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম……………..২০ (অগ্রাদ্ধধকার দ্ধভ্দ্ধত্তণত নুযনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১  ৪    লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

৩.২  ৪    লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

৩.৩  ৪    লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

৩.৪  ৪    লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

৩.৫  ৪    লক্ষ্যমাত্রা        

অজিন      

দ্ধব:ি:- ক্ষকান ক্রদ্ধর্ণকর কার্ মক্রর্ প্রণর্াজয না হণল তার কারে র্ন্তব্য কলাণর্ উণেখ করণত হণব।  



17 

 

সংশযোজনী ৫: ই-গভ্ন্যমান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপদ্ধরকল্পনা 

ক্ষকৌশলগত 

উণেশ্য 

 

ক্ষকৌশলগত 

উণেণশ্যর র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পা

দন 

সূচণকর 

র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রণেপে 

২০২১-

২২ 

প্রণেপে 

২০২২-২৩ 

অসাধারে 
অদ্ধত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলদ্ধত 

র্ান 

চলদ্ধত 

র্াণনর 

দ্ধনণে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] ই-গভ্ন্যমান্স 

কর্ মপদ্ধরককল্পনা 

প্রেয়ন ও 

বাস্তবায়ণনর 

মাধ্যদমসুশাসনরনরি

তকরণওনাগররকদস

বারমাদনান্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫০ 

 

ব্যবহাররক ও 

পররবীক্ষ্ণ 

ব্যবস্থা 

(৩৫) 

 

[১.১]  

উদ্ভাবন 

[১.১.১] ন্যযনতর্ একটি উদ্ভাবনী 

ধারো বাস্তবায়ন 
সংখ্যা ৫ ১       

[১.২] ক্ষসবা সহজীকরে 
[১.২.১] ন্যযনতর্ একটি ক্ষসবা 

সহদ্ধজকরে 
সংখ্যা ৫ ১       

[১.৩]দ্ধডদ্ধজর্াইণজশন 
[১.৩.১] ন্যযনতর্ একটি ক্ষসবা 

দ্ধডদ্ধজর্াইজকরে 
সংখ্যা ৫ ১       

[১.৪]ই-নদ্ধে 

[১.৪.১] রনস্পরত্তকৃত ডাক % ২ 

৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

[১.৪.২] ই-নদ্ধেণত পত্র জাদ্ধর % ৩ 

[১.৫]সের্তা বৃদ্ধির লণেয 

কর্ মশালা/প্রদ্ধশেে আণয়াজন 

[১.৫.১] আণয়াদ্ধজত 

কর্ মশালা/প্রদ্ধশেে 
সংখ্যা ৫ ২ ১      

[১.৬] তথ্য ও সর্াগাদর্াগ প্রযুরি 

নীরতমালা-২০১৮ অনুর্ায়ী 

কার্ িক্রম গ্রহণ 

[১.৬.১]গৃহীত কার্ িক্রম বাস্তবায়ন % ৫        

 

[১.৭]৪ে ম দ্ধশল্প দ্ধবপ্লণবর চযাণলঞ্জ 

ক্ষর্াকাণবলায় গৃহীত কার্ মক্রর্ 

[১.৭.১] ৪ে ম দ্ধশল্প দ্ধবপ্লণবর 

চযাণলঞ্জ ক্ষর্াকাণবলায় গৃহীত 

ন্যযনতর্ একটি প্রকল্প/কার্ মক্রর্/ 

অবরহতকরণ   

সাংখ্যা ৫        

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থা 

(১৫) 

[১.৮]ওণয়বণপার্ মাল 

হালনাগাদকরে 

[১.৮.১]ওণয়বণপার্ মাণল সকল 

ক্ষসবা বক্স হালনাগাদকৃত 
তাদ্ধরখ ১০ 

       

[১.৮.২] রবরিন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যারে ওদয়বদপাট িাদল প্রকারশত 
 ৫ 
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সংশযোজনী ৬: র্ন্ত্রণোলয়/রবিোগ/রোষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠোন/দপ্তর সংস্থো/ র্োঠ পয বোশয়র দপ্তর এর অরিশযোগ প্ররত োর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত  র্ ব-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ যক্রলর্ি 

মিত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রর্োণ  একক 

 

কর্ যসম্পাদ

ন সূচলকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১

৯-২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২

০-২১ 

েিযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চেরত 

র্ান 

চেরত র্ালনি 

রনলে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যবস্থোপনো 

 

 

৫ 

[১.১] অরিশযোগ রনষ্পরি  র্ ব তবো 

(অরন ) ও আরপল  র্ ব তবোর তথ্য 

ওশয়বসোইশে ত্রৈর্োরস  রিরিশত 

হোলনোগোদ রণ  

[১.১.১] অরনক ও 

আরপে কর্ যকতযাি 

তথ্য হােনাগাদকৃত 

এিং ওলয়িসাইলে 

আপলোডকৃত 

হোলনোগোদ 

সম্পশের 

সর োরর পৈ, 

ওশয়বসোইশের 

রলং  

সংখ্যো 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পরিিীিণ ও 

সির্তাবৃরি 

 

২০ 

[২.১] রনরদ বষ্ট সর্শয় অনলোইন/ 

অফলোইশন প্রোপ্ত অরিশযোগ রনষ্পরি 

এবং রনষ্পরি সংক্রোন্ত র্োরস  

প্ররতশবদন উর্ধ্বতন  র্তবপক্ষ বরোবর 

কপ্ররণ   

[২.১.১] অরিশযোগ 

রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি 

প্ররতশবদন 

% 
৮ 

 
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  র্ ব তবো/ র্ বচোরীশদর অরিশযোগ 

প্ররত োর ব্যবস্থো এবং রজআরএস 

সফেওয়যোর রবষয়  প্রর ক্ষণ 

আশয়োজন 

[২.২.১] প্রর ক্ষণ 

আশয়োরজত 

অরফস আশদ , 

আশলোচযসূরচ, 

উপরস্থরতর 

হোরজরো 

সংখ্যো 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তলত পরিিীিণ 

এিং ত্রত্রর্ারসক পরিিীিণ প্ররতলিদন 

উর্ধ্যতন কতৃযপলিি রনকে মপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক 

প্ররতলিদন মপ্ররিত 

পররবীক্ষণ 

প্ররতশবদন সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরিশযোগ প্ররত োর ব্যবস্থোপনো 

রবষশয় কে শহোল্ডোরগশণর সর্ন্বশয় 

অবরহত রণ সিো  

[২.৪.১] সিো 

অনুরষ্ঠত 

সিোর 

 োয বরববরণী সংখ্যো ৪ - - ২ ১  - - 
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সংশযোজনী ৭: র্ন্ত্রণোলয়/রবিোগ/রোষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠোন/দপ্তর সংস্থো/র্োঠ পয বোশয়র দপ্তর এর কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  র্ ব-পরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

 

 

কার্ যক্রলর্ি 

মিত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

প্রর্োণ  

 

একক 

 

কর্ যসম্পা

দন 

সূচলকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

েিযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চেরত 

র্ান 

চেরত 

র্ালনি রনলে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১৩ 

[১.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত 

পরিিীিণ করর্টিি রসিান্ত িাস্তিায়ন 

[১.১.১]রসিান্ত 

িাস্তিারয়ত 

বোস্তবোয়ন 

প্ররতশবদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত ত্রৈর্োরস  

রিরিশত হোলনোগোদ রণ   

[১.২.১] 

ওশয়বসোইশে  

প্ররত ত্রৈর্োরসশ  

হোলনোগোদকৃত 

ওশয়বসোইশে 

হোলনোগোদকৃত 

কসবো প্রদোন 

প্ররতশ্রুরত 

সংখ্যো 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সির্তা 

অর্যন 
১২ 

[২.১] কসবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবষয়   

প্রর ক্ষণ আশয়োজন  

 

[১.১.১]প্রর ক্ষণ 

আশয়োরজত 

প্রর ক্ষণ আশদ , 

আশলোচযসূরচ, 

প্রর ক্ষণোর্থীশদর 

তোরল ো, 

হোরজরো ীে 

 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  মসিা প্রদান রিষলয় 

মেকলহাল্ডািগলণি সর্ন্বলয় 

অিরহতকিণ সভা আলয়ার্ন 

[১.৩.১]অবরহত 

রণ সিো অনুরষ্ঠত 

সিোর 

 োয বরববরণী 
সংখ্যা ৭ - - - - - - - 
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সংশযোজনী ১০: তথ্য অরি োর রবষশয় ২০২১-২২ অর্থ ববছশরর বোরষ ব   র্ বপরর ল্পনো  

 

কার্ যক্রলর্ি 

মিত্র 

 

র্ান 
কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচলকি 

র্ান 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অর্যন 

২০২০-

২১ 

েিযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্াণক অসাধািণ 
অরত 

উত্তর্ 
উত্তর্  চেরত র্ান 

চেরত 

র্ালনি 

রনলে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক ৮ 

[১.১] রনধ যারিত সর্লয়ি র্লে তথ্য 

প্রদান 

 

[১.১.১]রনধ যারিত 

সর্লয়ি র্লে তথ্য 

প্রদানকৃত 

কর্ যরদিস ৫   ২০     
উর্ধ্যতন কার্ যােলয় 

মপ্ররিত  প্ররতলিদন 

 

[১.২] দারয়ত্বপ্রাপ্ত/ রিকল্প দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ যকতযার পশদ  র্ ব তবো রনশয়োগ 

রনয়রর্তকিণ 

[১.২.১]  র্ ব তবো 

রনশয়োগকৃত 
কর্ যরদিস ৩        

উর্ধ্যতন কার্ যােলয় 

মপ্ররিত  প্ররতলিদন 

 

সির্তা বৃরদ্ধ 
১৭ 

[১.৩] স্বপ্রশণোরদতিোশব প্র ো শযোগ্য 

তথ্য হােনাগাদ কলি ওশয়বসোইশে 

প্র ো  

[১.৩.১]হোলনোগোদকৃত 

তথ্য ওশয়বসোইশে 

প্র োর ত 

তারিখ 

 
৫        

সংরিষ্ট রিষয় 

অন্তর্ভ যক্তকৃত র্ারসক 

সর্ন্বয় সভাি 

কার্ যরিিিণী 

[১.৪] বোরষ ব  প্ররতশবদন প্র ো   
[১.৪.১] বোরষ ব  

প্ররতশবদন প্র োর ত  
তোররখ  ৩        িারষ যক প্ররতলিদন 

[১.৫]  তথ্য অরধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসালি র্ািতীয় তলথ্যি 

কযাোগিী  ও কযাোেক ত্রতরি/ 

হােনাগাদকিণ 

[১.৫.১] তলথ্যি 

কযাোগিী  ও 

কযাোেক প্রস্তুতকৃত 

তারিখ ৫        

সংরিষ্ট রিষয় 

অন্তর্ভ যক্তকৃত র্ারসক 

সর্ন্বয় সভাি 

কার্ যরিিিণী 

[১.৬] তথ্য অরধকাি আইন ও 

রিরধরিধান সম্পলকয র্নসলচতনতা 

বৃরিকিণ 

[১.৬.১]  প্রচোর 

 োয বক্রর্ সম্পে 
সংখ্যা ২   ৩ ২ ১   

উর্ধ্যতন কার্ যােলয় 

মপ্ররিত  প্ররতলিদন 

[১.৭] তথ্য অরি োর রবষশয় 

কর্ যকতযালদি প্ররিিণ আলয়ার্ন    

[১.৭.১]প্ররিিণ 

আলয়ারর্ত সংখ্যা  ২        অরিস আলদি 

 


