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১৪ 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

উপক্রমণিকা (Peambe) 

 

 সরকাণর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাণতষ্ঠাণনক েক্ষ্তা বৃণদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবণেণহ সজারোর 

করা, সুশাসন সাংহতকরি এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার ণনণিতকরদির মাধ্যদম রূপকল্প 

২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

প্রিান ববজ্ঞাণনক কম মকতমা, আঞ্চণলক সকন্দ্র, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষিা ইনণিটিউট, 

জামালপুর 

এবাং 

মহাপণরিালক, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষিা ইনণিটিউট এর মদধ্য ২০২০ সাদলর জুন 

মাদসর ................. তাণরদে এই বাণষ মক কম মসম্পােন চুণি স্বাক্ষ্ণরত হল। 

 

এই চুণিদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ ণনম্নণলণেত ণবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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আঞ্চণলক সকন্দ্র, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষিা ইনণিটিউট, জামালপুর এর কম মসম্পােদনর সাণব মক ণিত্র 

(Overview of the Performance of RARS, Bangladesh Wheat and Maize 

Research Institute, Jamalpur) 

 

 

সাম্প্রণতক অজমন, িযাদলঞ্জ এবাং িণবষ্যৎ পণরকল্পনা 

 

 সাম্প্রণতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজমনসমূহ 

 

সেদশর সাণব মক কৃণষ উৎপােন বৃণদ্ধর মাধ্যদম োদ্য ও পুণষ্ট ণনরাপত্তা ণনণিতকরি, কৃষদকর আয় বৃণদ্ধ ও কম মসাংস্থান সৃণষ্টর লদক্ষ্য 

বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষিা ইনণিটিউট (ণবডণিউএমআরআই) গম ও ভুট্টার উপর গদবষিা ও প্রযুণি সম্প্রসারি কার্ মক্রম 

পণরিালনা কদর থাদক। ণবগত ণতন অথ মবছদর গদমর ৩টি (বাণর গম ৩২, বাণর গম ৩৩ ও ডণিউএমআরআই গম ১) ও ভুট্টার ৩টি 

(বাণর হাইণিড ১৪, বাণর হাইণিড ১৫ ও  বাণর হাইণিড ১৬) জাত উদ্ভাবন ও ছাড় করা হদয়দছ এবাং গদমর ৩টি (BAW 1208, 

BAW 1254 BAW ও 1147) ও ভুট্টার ৩টি অগ্রবতী লাইন (BAM-15, BML-59 ও BML-67) জাত ণহদসদব 

অবমুণির প্রণক্রয়ািীন আদছ।ণনজস্ব ক্রস এবাং ণসণমট সথদক ১৭২৬৪টি জাম মপ্লাজম সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এছাড়া মাটি ও সার 

ব্যবস্থাপনা, সরাগ বালাই ও সপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা, শস্য ণনণবড়করদির জন্য নতুন শস্য ণবন্যাস এর উপর ৩টি প্রযুণি উদ্ভাবন 

করা হদয়দছ। ণবগত ণতন বছদর ণবজ্ঞানী, সম্প্রসারি ও এনণজও কমী এবাং কৃষকসহ সমাট ৯৭০৪ জনদক প্রণশক্ষ্ি প্রোন করা 

হদয়দছ। ৬৭টি সসণমনার/ওয়াকমসপ/মাঠ ণেবস এর মাধ্যদম ৭২৯৫ জনদক উদ্ভাণবত প্রযুণি সম্পদকম অবণহত করা হদয়দছ। উদ্ভাণবত 

প্রযুণি হস্তান্তদরর লদক্ষ্য ১১টি প্রকাশনা এবাং ৪২২০টি প্রেশ মনী িক স্থাপন করা হদয়দছ। এছাড়াও সরণডও এবাং টিণিদত ১০টি 

সপ্রাগ্রাম প্রিাণরত হদয়দছ। 

 

 সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

বাাংলাদেদশ কৃণষ জণমর পণরমান, জণমর উব মরতা, ভূগিমস্থ পাণনসহ প্রাকৃণতক সম্পে ক্রমশঃ হ্রাস পাদচ্ছ। এমতাবস্থায় ক্রমবি মমান 

জনসাংখ্যার জন্য োদ্য ও পুণষ্ট ণনরাপত্তা অজমন গদবষিা সক্ষ্দত্র এক ণবরাট িযাদলঞ্জ। ণবডণিউএমআরআই এর প্রিান কার্ মালয়সহ 

সকল আঞ্চণলক সকন্দ্র/উপদকন্দ্রগুদলাদত অবকাঠাদমাগত দুব মলতা ও উন্নত ল্যাব সুণবিাণের অিাব রদয়দছ। ববণিক জলবায়ু 

পণরবতমদনর প্রিাব সমাকাদবলায় ক্ষ্ণতগ্রস্থ এলাকাগুদলাদত ইনণিটিউদটর গদবষিার সুদর্াগ সুণবিার অিাব রদয়দছ। অণিকন্তু 

পণরবতমনশীল জলবায়ু সমাকাদবলায় উন্নত জাত ও প্রযুণি উদ্ভাবদনর আধুণনক র্ন্ত্রপাণতর অিাব রদয়দছ। সদব মাপণর গদবষিা  

কার্ মক্রম পণরিালনার জন্য আণথ মক সাংকদট থাকদত হয়। 

অত্র ইনণিটিউট এর প্রিান িযাদলঞ্জগুদলা হদচ্ছ- মাটি ও পাণনর সদব মাত্তম ব্যবহারপূব মক ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃণদ্ধ তথা কৃষদকর 

আথ মসামাণজক অবস্থার উন্নণত করা; গম ও ভুট্টার স্বয়াংসম্পূি মতা অজমন; োদ্য ও পুণষ্ট ণনরাপত্তা ণনণিতকরি এবাং জলবায়ু 

পণরবতমনজণনত প্রিাব (উচ্চ তাপমাত্রা, েরা, লবনািতা, নতুন নতুন সরাগবালাই ও সপাকামাকড় এর প্রাদুিমাব ইতযাণে) সমাকাদলায় 

নতুন নতুন জাত ও উন্নত প্রযুণি উদ্ভাবন করা। 

 

 িণবষ্যৎ পণরকল্পনা 
 

োদ্য ও পুণষ্ট ণনরাপত্ত্বা অজমদনর লদক্ষ্য পণরবণতমত জলবায়ুর প্রিাব সমাকাদবলা কদর উচ্চফলনশীল, প্রণতকূলতাসণহষ্ণু (েরা, তাপ, 

লবিািতা), স্বল্পদময়াণে, োদটা আকৃণত ঢদল পড়া প্রণতদরািী ও স্বল্প উপকরি ণনিমর গম ও ভুট্টার জাত এবাং প্রযুণি (কৃণষর্ন্ত্রপাণত 

ও শস্য সাংগ্রদহাত্তরসহ) উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কদর ফসসলর উৎপােনশীলতা বাড়াদনার কার্ মক্রম িবণষ্যৎ পণরকল্পনায় অন্তভূ মি করা 

হসয়দছ। 

 

২০২০-২০২১ অথ মবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজমনসমূহ 

o গম ও ভুট্টা িাদষর আধুণনক কলাদকৌশদলর উপর ১৮০ জন কৃষকদক প্রণশক্ষ্ন প্রোন করা হদব।  

o গম গদবষিা সকন্দ্র সথদক উদ্ভাণবত প্রযুণি সম্পদকম সম্প্রসারি কম মকতমা/মাঠ কমী এবাং কৃষকদক অবণহত করার জন্য ৩ টি 

মাঠণেবস ও ১টি ওয়াকমশপ/সসণমনাদরর আদয়াজন করা হদব। 

o ৪ সমণিক টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপােদনর লক্ষ্যমাত্রা ণনি মারি করা হদয়দছ। 

o সারাদেদশ ১১৫ টি জাত/অন্যান্য প্রযুণির উপর প্রেশ মনী স্থাপন করা হদব। 
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‡mKkb 1: 

রূপকল্প (Vision), অণিলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং কার্ মাবণল 

(Functions) 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) : 

োদ্য ও পুণষ্ট ণনরাপত্তা অজমদন গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুণি উদ্ভাবন। 

 

১.২ অণিলক্ষ্য (Mission) :  

গম ও ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত এবাং উন্নত িাষাবাে পদ্ধণত উদ্ভাবন, সপাকামাকড় ও সরাগবালাই েমন ব্যবস্থাপনাসহ 

কৃণষ র্ন্ত্রপাণত, শস্য সাংগ্রদহাত্তর ব্যবস্থাপনা ণবষদয় লাগসই প্রযুণি উদ্ভাবদন গদবষিা করা এবাং উদ্ভাণবত জাত ও 

প্রযুণিসমূহ হস্তান্তর করা। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১প্রণতষ্ঠাদনর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  গম ও ভুট্টার উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃণদ্ধ। 

২. গম ও ভুট্টার ণিডার বীদজর সহজলিযতা ও সরবরাহ বৃণদ্ধকরি। 

৩.  কম ম ব্যবস্থাপনায় সপশাোরীদত্ত্বর উন্নয়ন। 

 

১.৩.২ প্রণতষ্ঠাদনর আবণশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

১. োপ্তণরক কম মকাদে স্বচ্ছতা বৃণদ্ধ ও জবাবণেণহ ণনণিতকরি। 

২. কম মসম্পােদন গণতশীলতা আনয়ন ও সসবার মান বৃণদ্ধ। 

৩. আণথ মক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪ প্রিান কার্ মাবণল (Major Functions) : 

১.  গম ও ভুট্টার জাম মপ্লাজম সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ি ও উন্নয়ন, সাংকরায়ন, মূল্যায়ন এবাং জাত অবমুণিকরি। 

২. সািারি পণরদবশসহ তাপ, লবিািতা ও েরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন। 

৩.  উন্নত ও আধুণনক উৎপােন প্রযুণি উদ্ভাবন করা। 

৪.  কৃণষ র্ন্ত্রপাণত ও শস্য সাংগ্রদহাত্তর প্রযুণি উদ্ভাবন। 

৫.  উদ্ভাণবত জাত, উৎপােন প্রযুণি ইতযাণের আঞ্চণলক ও আথ ম-সামাণজক ণবদেষি। 

৬.  উদ্ভাণবত জাত সমূদহর প্রজননবীজ ও মান সম্পন্ন বীজ উৎপােন 

৭.  প্রযুণি হস্তান্তদরর জন্য প্রণশক্ষ্ি, উপদর্াণগতা পরীক্ষ্ি, কম মশালা, মাঠ ণেবস ইতযাণের আদয়াজনসহ প্রকাশনা 

প্রকাশ। 

৮.  মানব সম্পে উন্নয়ন, প্রশাসণনক ও আণথ মক ব্যবস্থাপনা। 

৯.  কৃণষ ণবষয়ক ই-তথ্য সসবা প্রোন। 

১০. আন্তজমাণতক ও সেশীয় প্রণতষ্ঠাদনর সাদথ গদবষিা সাংদর্াগ স্থাপন। 
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 সসকশন ২ 

 

আঞ্চণলক সকন্দ্র, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষিা ইনণিটিউট, জামালপুর এর ণবণিন্ন কার্ মক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Out Come/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Imp

act) 

কম মসম্পােন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অর্জন লক্ষ্যমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্পি ণনি মণরত লক্ষ্যমাত্রা অজমদনর 

সক্ষ্দত্র সর্ৌথিাদব োণয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রিালয়/ ণবিাগ/ সাংস্থাসমূদহর 

নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

নতুন জাত ও প্রযুণির 

পর্ মাপ্ততা 

 

অবমুি জাত সাংখ্যা ০ ০ ০ ১ ০ ণবএআরণস, এসণসএ, 

ণবডণিউএমআরআই,  ণবএণডণস, 

ণডএই, এআইএস, সংশ্লিষ্ট  

শ্লিশ্বশ্লিদ্যালয়সমূহ 

প্রণতষ্ঠাদনর মাশ্লসক, 

ত্রৈমাশ্লসক, অর্ জিাশ্লষ জক 

এিং িাশ্লষ জক প্রশ্লিবিদন, 

ও িাশ্লষ জক িাবর্ট 

ণনবণিত জাত সাংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ 

প্রযুণির সম্প্রসারি প্রণশক্ষ্ি সাংখ্যা ০ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ১৮০ ণবডণিউএমআরআই,  ণবএণডণস, 

ণডএই 

প্রণতষ্ঠাদনর মাশ্লসক, 

ত্রৈমাশ্লসক, অর্ জিাশ্লষ জক 

এিং িাশ্লষ জক প্রশ্লিবিদন, 

ও িাশ্লষ জক িাবর্ট 

প্রেশ মনী সাংখ্যা ০ ১১৫ ১১৫ ১১৫ ১১৫ 

সসণমনার/ওয়াকমসপ  সাংখ্যা ০ ০ ১ ১ ১ 

মাঠ ণেবস/রয্াণল সাংখ্যা ০ ০ ৩ ৩ ৩ 

প্রিারিা 

(সপািার/বুকদলট/ফযাক্টণশট/ণবজ্ঞণপ্ত) 

সাংখ্যা ০ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ 

ণিডার/মানদ াণষত/হাইব্

ণরড বীজ এর পর্ মাপ্ততা 

ণিডার বীজ সম. টন ০ ০ ০ ০ ০ ণবএআরণস, ণবএণডণস, ণডএই, 

এনণজও, এআইএস, সংশ্লিষ্ট  

শ্লিশ্বশ্লিদ্যালয়সমূহ 

প্রণতষ্ঠাদনর মাশ্লসক, 

ত্রৈমাশ্লসক, অর্ জিাশ্লষ জক 

এিং িাশ্লষ জক প্রশ্লিবিদন, 

ও িাশ্লষ জক িাবর্ট 

মানদ াণষত/হাইণিড বীজ সম. টন ৩.৫ ৪ ৪ ৪ ৪ 
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সসকশন ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাণিকার, কার্ মক্রম, কম মসম্পােন সূিক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

ককৌশলগি উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উবেবশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কার্ জক্রম 

(Activities) 

কম জ সম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম জ সম্পাদন 

সূচবকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃি অর্জন 
লক্ষ্যমাৈা/শ্লনর্ জায়ক ২০২০-২১ 

Target/Criteria Value for FY 2020-21 

প্রবক্ষ্পর্ 

(Projec

tion) 

প্রবক্ষ্পর্ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

অসার্ারর্ অশ্লি উত্তম উত্তম চলশ্লি 
চলশ্লি মাবনর 

শ্লনবে 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আঞ্চশ্ললক ককন্দ্র, শ্লিডশ্লিউএমআরআই, র্ামালপুর এর ককৌশলগি উবেশ্যসমূহ  

১।গম ও ভুট্টার 

উৎপাদনওউৎপাদন

শীলিাবৃশ্লি 

৫৩ ১.১ অনুকূল পশ্লরবিশ 

উপবর্াগী ভুট্টার 

উচ্চফলনশীল র্াি ও 

প্রযুশ্লি উদ্ভািন 

১.১.১ শ্লনিশ্লিি র্াি সংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১.১.২ উদ্ভাশ্লিি প্রযুশ্লি (র্াি 

সম্পশ্লকজি) 

সংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১.২ প্রশ্লিকূল পশ্লরবিশ 

উপবর্াগী (িাপ সশ্লহষ্ণু) 

গবমর উচ্চফলনশীল র্াি 

ও প্রযুশ্লি উদ্ভািন 

১.২.১ অিমুি র্াি সংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ০ 

১.২.২ লাইন উন্নয়ন সংখ্যা ৪ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

১.২.৩ জাম মপ্লাজম মূল্যায়ন সংখ্যা ৪ ৮০০ ৮০০ ৮০০ ৬০০ ৪০০ ২০০ - ৮০০ ৮০০ 

১.৩ উদ্ভাশ্লিি র্াি এিং 

প্রযুশ্লির সম্প্রসারর্ 

১.৩.১ প্রশ্লশশ্লক্ষ্ি কৃষক/কৃষার্ী সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৬ ০ ০.০০১২ ০.০০১৮ ০.০০১৬ ০.০০১৪ ০.০০১২ ০.০০১০ ০.০০২ ০.০০২ 

১.৩.২ প্রশ্লশশ্লক্ষ্ি সম্প্রসারি 

কম জকিজা/ কমী 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৬ ০ ০.০০০৩ ০.০০০৬ ০.০০০৫ ০.০০০৪ ০.০০০৩ ০.০০০২ ০.০০০৬ ০.০০০৬ 

১.৩.৩ স্থাশ্লপি প্রদশ জনী সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৫ ০ ০.০০১২ ০.০০১৫ ০.০০১২ ০.০০১০ ০.০০০৯ ০.০০০৮ ০.০০১৫ ০.০০১৫ 

১.৩.৪ আবয়াশ্লর্ি 

কসশ্লমনার/ওয়াকজশপ 

সংখ্যা ৪ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

১.৩.৫মাঠশ্লদিস/ র যাশ্লল সংখ্যা ৪ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৩ ৩ 

১.৩.৬ কৃণষ সম্প্রসারি অণিেপ্তর 

ও ণবএণডণস এর ণনকট 

হস্তান্তশ্লরি র্াি 

সংখ্যা ৪ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.৩.৭ কৃণষ সম্প্রসারি 

অণিেপ্তদরর ণনকট হস্তান্তশ্লরি 

প্রযুশ্লি 

সংখ্যা ৪ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.৩.৮ িাশ্লষ জক গবিষর্া শ্লরবপাট জ সংখ্যা ২ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

১.৩.৯ প্রকাশনার সাংখ্যা সংখ্যা ২ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১ 

১.৩.১০ কমলায় অংশগ্রহর্ সংখ্যা ২ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ১ 
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ককৌশলগি উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উবেবশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কার্ জক্রম 

(Activities) 

কম জ সম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম জ সম্পাদন 

সূচবকর মান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃি অর্জন 
লক্ষ্যমাৈা/শ্লনর্ জায়ক ২০২০-২১ 

Target/Criteria Value for FY 2020-21 

প্রবক্ষ্পর্ 

(Projec

tion) 

প্রবক্ষ্পর্ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০* 

অসার্ারর্ অশ্লি উত্তম উত্তম চলশ্লি 
চলশ্লি মাবনর 

শ্লনবে 

২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১.৩.১১ জণরপকৃত গম/ভূট্টার 

আবােদর্াগ্য সম্প্রসাণরত নতুন 

এলাকা 

সাংখ্যা ২ - - ১     ১ ১ 

১.৪ কৃণষ ণবষদয় ই-তথ্য 

সসবা প্রোন 

১.৪.১. সুণবিাদিাগী ব্যাণি সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১.৫  গম ও ভুট্টার র্াি ও 

প্রযুশ্লি সম্প্রসারবর্র র্ন্য 

প্রচারর্া 

১.৫.১ মূশ্লিি কপাস্টার/ 

বুকবলট/ফযাক্টশ্লশট/শ্ললফবলট/ 

শ্লিজ্ঞশ্লি প্রকাশ 

সংখ্যা ৪ ০ ১৫০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ২০০০ ২০০০ 

২। কৃশ্লষ উপকরবর্র 

সহর্লভ্যিা ও 

সরিরাহ বৃশ্লিকরর্ 

১৬ ২.১ অনুকূল পশ্লরবিশ 

উপবর্াগী  গম ও ভুট্টার 

শ্লিডার ও মানব াশ্লষি 

িীর্ উৎপাদন, প্রিযয়ন, 

সংরক্ষ্র্ এিং শ্লিিরর্ 

২.১.১ উৎপাশ্লদি শ্লিডার িীর্ কম.টন 

(লক্ষ্) 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

২.১.২ উৎপাশ্লদি মানব াশ্লষি 

িীর্ 

কম.টন 

(লক্ষ্) 

৬ ০ ০.০০০০২ ০.০০০০২ ০.০০০০১৮ ০.০০০০১৬ ০.০০০০১৪ ০.০০০০১২ ০.০০০০২ ০.০০০০২ 

২.১.৩ শ্লিিরর্কৃি শ্লিডার িীর্ কম.টন 

(লক্ষ্) 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

২.১.৪ শ্লিিরর্কৃি মানব াশ্লষি 

িীর্ 

কম.টন 

(লক্ষ্) 

৩ ০ ০.০০০০২ ০.০০০০২ ০.০০০০১৮ ০.০০০০১৬ ০.০০০০১৪ ০.০০০০১২ ০.০০০০২ ০.০০০০২ 

২.২ প্রশ্লিকূল পশ্লরবিশ 

উপবর্াগী  (লির্ািিা, 

খরা, িাপ এিং কহবলপড়া 

সশ্লহষ্ণু) গম ও ভুট্টার 

শ্লিডার ও মানব াশ্লষি 

িীর্ উৎপাদন, প্রিযয়ন, 

সংরক্ষ্র্ এিং শ্লিিরর্ 

২.২.১ প্রশ্লিকূলিা সহনশীল 

র্াবির উৎপাশ্লদি শ্লিডার িীর্ 

কম.টন 

(লক্ষ্) 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

২.২.২ প্রশ্লিকূলিা সহনশীল 

র্াবির উৎপাশ্লদি মানব াশ্লষি 

িীর্ 

কম.টন 

(লক্ষ্) 

৪ ০ ০.০০০০২ ০.০০০০২ ০.০০০০১৮ ০.০০০০১৬ ০.০০০০১৪ ০.০০০০১২ ০.০০০০২ ০.০০০০২ 

২.২.৩ প্রশ্লিকূলিা সহনশীল 

র্াবির শ্লিিরর্কৃি শ্লিডার িীর্ 

কম.টন 

(লক্ষ্) 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

২.২.৪ প্রশ্লিকূলিা সহনশীল 

র্াবির শ্লিিরর্কৃি মানব াশ্লষি 

িীর্ 

কম.টন 

(লক্ষ্) 

৩ ০ ০.০০০০২ ০.০০০০২ ০.০০০০১৮ ০.০০০০১৬ ০.০০০০১৪ ০.০০০০১২ ০.০০০০২ ০.০০০০২ 

৩। কম জ 

ব্যিস্থাপনায় 

কপশাদারীবের 

উন্নয়ন 

৬ ৩.১ কার্ জক্রম পরীশ্লিক্ষ্র্ 

ও মূল্যায়ন 

৩.১.১ কম জকিজাবদর মাঠ পর্ জাবয় 

পশ্লরদশ জনকৃি উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

িাবর্টভূি কার্ জক্রম 

সংখ্যা ৪ ০ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৫ ৫ 

৩.২ মানি সম্পদ 

ব্যিস্থাপনা 

৩.২.১প্রশ্লশশ্লক্ষ্ির্নিল সংখ্যা ২ ০ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

* ২০১৯-২০ অথ ম-বছদরর অজমন  
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দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক ককৌশলগত উদ্দেিসমূহ, 20২০-2১ 

 

কলাম-1 কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কলাম-5 কলাম-6 

ককৌশলগত 

উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দির 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight 

of 

Performan

ce 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান 2019-20 

অসাধারণ 

(Excellent

) 

অশ্যত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলশ্যত মান 

(Fair) 

চলশ্যতমান

ক র শ্যনদ্দে 

(Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

[1] দাপ্তশ্যরক 

কম যকাদ্দে স্বচ্ছতা 

বৃশ্যি ও জবাবশ্যদশ্যহ 

শ্যনশ্যিতকরণ 

১০ 

[1.1] বাশ্যষ যক কম যসম্পাদন 

চুশ্যি (এশ্যিএ) বাস্তবায়ন 

[1.1.1] এণপএ’র সকল বত্রমাণসক 

অগ্রগণত প্রণতদবেন ওদয়বসাইদট 

প্রকাণশত 

সংখ্যা 2 ৪ - - - - 

[1.1.2] এণপএ টিদমর মাণসক সিা 

অনুণষ্ঠত 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[1.2] শুিাচার/উত্তম চচ যার 

শ্যবষদ্দয় অংশীজনদ্দদর সদ্দে 

মতশ্যবনময় 

[1.2.1] মতণবণনময় সিা অনুণষ্ঠত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[1.3] অশ্যিদ্দর্াগ প্রশ্যতকার 

ব্যবস্থা শ্যবষদ্দয় 

কসবাগ্রহীতা/অংশীজনদ্দদর 

অবশ্যহতকরণ 

[1.3.1 অবণহতকরি সিা আদয়াণজত সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[1.4] কসবা প্রদান 

প্রশ্যতশ্রুশ্যত শ্যবষদ্দয় 

কসবাগ্রহীতাদ্দদর 

অবশ্যহতকরণ 

[1.4.1] অবণহতকরি সিা আদয়াণজত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[1.৫] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রত্রমাশ্যসক প্রশ্যতদ্দবদন 

উর্ধ্মতন কর্তমপদক্ষ্র ণনকট 

সপ্ররি 

[1.৫.1] বত্রমাণসক প্রণতদবেন  সপ্রণরত  সংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 

৯ [2.১] ই-নণথ বাস্তবায়ন [2.১.1] ই-নণথদত সনাট ণনষ্পণত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 
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কলাম-1 কলাম-2 কলাম-3 কলাম-4 কলাম-5 কলাম-6 

ককৌশলগত 

উদ্দেি 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দির 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight 

of 

Performan

ce 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান 2019-20 

অসাধারণ 

(Excellent

) 

অশ্যত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলশ্যত মান 

(Fair) 

চলশ্যতমান

ক র শ্যনদ্দে 

(Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

[2] কম যসম্পাদদ্দন 

গশ্যতশীলতা 

আনয়ন ও কসবার 

মান বৃশ্যি 

[২.২] শ্যিশ্যজটাল কসবা 

চালুকরণ 

[২.২.১] একটি নতুন শ্যিশ্যজটাল কসবা 

চালুকৃত 
সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[2.৩] সসবা সহণজকরি   
[2.৩.1] একটি সহণজকৃত সসবা 

অণিদক্ষ্দত্র বাস্তবাণয়ত 
তাশ্যরখ ২ 

২৫-২-২১ ২৫-৩-২১ ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ 
- 

[2.৪] কম মিারীদের 

প্রণশক্ষ্ি প্রোন 

[2.৪.1] প্রদতযক কম মিাণরর জন্য প্রণশক্ষ্ি 

আদয়াণজত 
জন ন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[2.৪.২] ১০ম সগ্রড ও তদুর্ধ্ম প্রদতযক 

কম মিারীদক এণপএ ণবষদয় প্রেত্ত প্রণশক্ষ্ি 
জন ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[2.৫] এণপএ বাস্তবায়দন 

প্রদনােনা প্রোন 

[2.৫.1] নুন্যতম একটি আওতািীন  

েপ্তর/একজন কম মিারীক এণপএ 

বাস্তবায়দনর জন্য প্রদিােনা প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[3] আশ্যথ যক ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থািনার 

উন্নয়ন 

৬ 

[3.1] বাশ্যষ যক ক্রয় 

পণরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[3.1.1] ক্রয় পণরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পাণেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[3.2] বাশ্যষ যক উন্নয়ন 

কম মসূিী (এণডণপ)/বাদজট 

বাস্তবায়ন 

[3.2.1] বাশ্যষ যক উন্নয়ন কম মসূিী 

(এণডণপ)/বাদজট বাস্তবাণয়ত   
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[3.3] অণডট আপণত্ত 

ণনষ্পণত্ত কার্ মক্রদমর উন্নয়ন 

[3.3.1] ণিপক্ষ্ীয় সিায় উপস্থাপদনর 

জন্য মন্ত্রিালদয় প্রস্তাব সপ্রণরত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[3.৩.২] অণডট আপণত্ত ণনষ্পণত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবর 

ও অস্থাবর সম্পশ্যত্তর 

তাশ্যলকা মন্ত্রণালয়/শ্যবিাদ্দগ 

কপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পশ্যত্তর তাশ্যলকা মন্ত্রণালয়/শ্যবিাদ্দগ 

কপ্রশ্যরত 

তাশ্যরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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সাংদ াজনী-১ 

 

 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

 
ণবডণিউএমআরআই বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষিা ইনণিটিউট 

(Bangladesh wheat and Maize Research Institute) 
ণডএই কৃণষ সম্প্রসারি অণিেপ্তর 

(Department of Agricultural Extension) 
ণবএণডণস বাাংলাদেশ কৃণষ উন্নয়ন কদপ মাদরশন  

(Bangladesh Agricultural Developmet Corporation) 
ণবএআরণস বাাংলাদেশ কৃণষ গদবষিা কাউণিল  

(Bangladesh Agricultural Research Council) 
এসণসএ বীজ প্রতযয়ন এদজিী  

(Seed Certification Agency) 
এনণজও সবসরকাণর সাংস্থা 

(Non-Government Organization) 
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সাংদর্াজনী-২ 

কম মসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রিালয়/ণবিাগ/সাংস্থা এবাং পণরমাপ পদ্ধণত এর ণববরি 

ক্রণমক 

নম্বর 

কার্ মক্রম কম মসম্পােন সূিক ণববরি বাস্তবায়নকারী ইউণনট পণরমাপ পদ্ধণত এবাং উপাত্তসূত্র সািারি 

মন্তব্য 

১. অনুকূল পশ্লরবিশ উপবর্াগী 

শ্লিশ্লভ্ন্ন ফসবলর উচ্চফলনশীল 

র্াি উদ্ভািন 

ণনবণিত জাত শ্লিডশ্লিউএমআরআই ভুট্টা, পপকর্ জ, কিশ্লিকর্ জ, সুইটকর্ জ, শ্লিটিকযাশ্লল ও 

ডুরাম ফসবলর র্াি উদ্ভািন সংক্রান্ত গবিষর্া শ্লিভ্াগসমূহ ফসলসমূবহর 

ফলন বৃশ্লির র্ন্য অনুকূল এিং প্রশ্লিকূল  াি সশ্লহষ্ণু (লির্ািিা, খরা, 

ঠান্ডা, র্লমগ্নিা প্রভৃশ্লি) ফসলসমূবহর উচ্চফলনশীল শ্লিশ্লভ্ন্ন  র্াি 

উদ্ভািন কবর। 

ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র/উপ-সকন্দ্র এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

জাতীয় বীজ সবাড ম এর সিা  

  উদ্ভাণবত প্রযুণি(র্াি 

সম্পশ্লকজি) 

শ্লিডশ্লিউএমআরআই ভুট্টা, পপকর্ জ, কিশ্লিকর্ জ, সুইটকর্ জ, শ্লিটিকযাশ্লল ও 

ডুরাম র্াি উদ্ভািন সংক্রান্ত গবিষর্া শ্লিভ্াগসমূহ ফসলসমূবহর ফলন 

বৃশ্লির র্ন্য উচ্চফলনশীল এিং লির্ািিা, খরা, ঠান্ডা, ও র্লমগ্নিাসহ 

শ্লিশ্লভ্ন্ন  াি সশ্লহষ্ণু উৎপাদন প্রযুশ্লি উদ্ভািন কবর। 

ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র/উপ-সকন্দ্র এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

উদ্ভাণবত জাত ও প্রযুণির সাংখ্যা, 

ণবডণিউএমআরআই এর বাণষ মক 

গদবষিা প্রণতদবেন, জান মাদল 

প্রকাণশত ববজ্ঞাণনক ণনবিন 

 

২. প্রশ্লিকূল পশ্লরবিশ উপবর্াগী  

(িাপ সশ্লহষ্ণু) গবমর 

উচ্চফলনশীল র্াি ও প্রযুশ্লি 

উদ্ভািন 

উদ্ভাণবত জাত শ্লিডশ্লিউএমআরআই গবমর র্াি উদ্ভািন সংক্রান্ত গবিষর্া শ্লিভ্াগসমূহ 

গবমর ফলন বৃশ্লির র্ন্য অনুকূল এিং প্রশ্লিকূল  াি সশ্লহষ্ণু (লির্ািিা, 

খরা, ঠান্ডা, র্লমগ্নিা প্রভৃশ্লি) গবমর উচ্চফলনশীল শ্লিশ্লভ্ন্ন  র্াি উদ্ভািন 

কবর। 

ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র/উপ-সকন্দ্র এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

জাতীয় বীজ সবাড ম এর সিা  

লাইন উন্নয়ন শ্লিডশ্লিউএমআরআই গবমর র্াি উদ্ভািন সংক্রান্ত গবিষর্া শ্লিভ্াগসমূহ 

গবমর ফলন বৃশ্লির র্ন্য অনুকূল এিং প্রশ্লিকূল  াি সশ্লহষ্ণু (লির্ািিা, 

খরা, ঠান্ডা, র্লমগ্নিা প্রভৃশ্লি) গবমর উচ্চফলনশীল শ্লিশ্লভ্ন্ন  লাইন উন্নয়ন 

কবর। 

ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র/উপ-সকন্দ্র এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

উদ্ভাণবত লাইন ও প্রযুণির সাংখ্যা, 

ণবডণিউএমআরআই এর বাণষ মক 

গদবষিা প্রণতদবেন, জান মাদল 

প্রকাণশত ববজ্ঞাণনক ণনবিন 

 

উদ্ভাণবত প্রযুণি (র্াি 

সম্পশ্লকজি) 

শ্লিডশ্লিউএমআরআই গবমর র্াি উদ্ভািন সংক্রান্ত গবিষর্া শ্লিভ্াগসমূহ 

গবমর ফলন বৃশ্লির র্ন্য উচ্চফলনশীল এিং লির্ািিা, খরা, ঠান্ডা, ও 

র্লমগ্নিাসহ শ্লিশ্লভ্ন্ন  াি সশ্লহষ্ণু উৎপাদন প্রযুশ্লি উদ্ভািন কবর। 

ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র/উপ-সকন্দ্র এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

উদ্ভাণবত জাত ও প্রযুণির সাংখ্যা, 

ণবডণিউএমআরআই এর বাণষ মক 

গদবষিা প্রণতদবেন, জান মাদল 

প্রকাণশত ববজ্ঞাণনক ণনবিন 

 

উদ্ভাণবত অন্যান্য প্রযুণি শ্লিডশ্লিউএমআরআই গম/ভুট্টার র্াি উদ্ভািন সংক্রান্ত গবিষর্া 

শ্লিভ্াগসমূহ গবমর ফলন বৃশ্লির র্ন্য অন্যান্য  প্রযুশ্লি উদ্ভািন কবর। 

ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র/উপ-সকন্দ্র এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

উদ্ভাণবত জাত ও প্রযুণির সাংখ্যা, 

ণবডণিউএমআরআই এর বাণষ মক 

গদবষিা প্রণতদবেন, জান মাদল 

প্রকাণশত ববজ্ঞাণনক ণনবিন 
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ক্রণমক 

নম্বর 

কার্ মক্রম কম মসম্পােন সূিক ণববরি বাস্তবায়নকারী ইউণনট পণরমাপ পদ্ধণত এবাং উপাত্তসূত্র সািারি 

মন্তব্য 

৩. উদ্ভাশ্লিি র্াি এিং প্রযুশ্লির 

সম্প্রসারর্ 

প্রণশণক্ষ্ত কৃষক/কৃষািী গম ও ভুট্টার উদ্ভাণবত উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত িাষাবাে প্রযুণি, সসি 

ও পাণন ব্যবস্থাপনা, র্াণন্ত্রকীকরি ইতযাণে ণবষদয় কৃষক/ব্যণি প্রণশক্ষ্ি। 

ণবডণিউএমআরআই এর প্রণশক্ষ্ি ও 

সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত কৃষক/ব্যণির সাংখ্যা, 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ। 

 

প্রণশণক্ষ্ত সম্প্রসারি 

কম মকতমা/কমী 

গম ও ভুট্টার উদ্ভাণবত উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত িাষাবাে প্রযুণি, সসি 

ও পাণন ব্যবস্থাপনা, র্াণন্ত্রকীকরি ইতযাণে ণবষদয় সম্প্রসারি 

কম মকতমা/কমী প্রণশক্ষ্ি। 

ণবডণিউএমআরআই এর প্রণশক্ষ্ি ও 

সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত সম্প্রসারি 

কম মকতমা/কমীর সাংখ্যা, বাণষ মক 

প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ। 

 

স্থাণপত প্রেশ মনী গম ও ভুট্টার উদ্ভাণবত উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত িাষাবাে প্রযুণি, সসি 

ও পাণন ব্যবস্থাপনা ণবষদয় প্রেশ মনী 

ণবডণিউএমআরআই এর প্রণশক্ষ্ি ও 

সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  

আদয়াণজত সসণমনার/ওয়াকমশপ গদবষিায় উদ্ভাণবত গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুণি ণবষদয় গদবষক, 

সম্প্রসারি কম মকতমা, নীণত ণনি মারকদের ণনকট তথ্য ণবণনমদয়র জন্য 

সসণমনার/ওয়াকমশপ আদয়াজন। 

ণবডণিউএমআরআই এর প্রণশক্ষ্ি ও 

সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

সসণমনার/ওয়াকমশপ এর সাংখ্যা, 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ। 

 

মাঠ ণেবস/রয্াণল গম ও ভুট্টার উদ্ভাণবত উচ্চফলনশীল জাত ও আধুণনক উৎপােন প্রযুণি 

ব্যবহাদরর ফদল প্রাপ্ত ফলন পাথ মকয হাদত কলদম কৃষকদের সেোদনা। 

ণবডণিউএমআরআই এর প্রণশক্ষ্ি ও 

সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

প্রণশক্ষ্ি প্রাপ্ত কৃষক/ব্যণির সাংখ্যা, 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ। 

 

কৃশ্লষ সম্প্রসারর্ অশ্লর্দির ও 

শ্লিএশ্লডশ্লস এর শ্লনকট হস্তান্তশ্লরি 

র্াি 

উদ্ভাশ্লিি র্াি ও প্রযুশ্লি কৃষবকর শ্লনকট সম্প্রসারবর্র র্ন্য সম্প্রসারর্ 

কম জকিজা, মাঠকমী ও কৃষকবদর প্রশ্লশক্ষ্র্ প্রদান করা হয়। 

প্রশ্লশক্ষ্র্ শ্লিভ্াগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ 

এিং সকল আঞ্চশ্ললক কার্ জালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  

কৃশ্লষ সম্প্রসারর্ অশ্লর্দিবরর 

শ্লনকট হস্তান্তশ্লরি প্রযুশ্লি 

উদ্ভাশ্লিি প্রযুশ্লি কৃষবকর শ্লনকট সম্প্রসারবর্র র্ন্য সম্প্রসারর্ কম জকিজা, 

মাঠকমী ও কৃষকবদর প্রশ্লশক্ষ্র্ প্রদান করা হয়। 

প্রশ্লশক্ষ্র্ শ্লিভ্াগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ 

এিং সকল আঞ্চশ্ললক কার্ জালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  

িাশ্লষ জক গবিষর্া শ্লরবপাট জ ণবডণিউএমআরআই এর বাণষ মক গদবষিা প্রণতদবেন প্রকাশ। ণবডণিউএমআরআই এর গদবষিা উইাং ও 

সম্পােনা শাো। 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  

প্রকাশনার সংখ্যা ণবডণিউএমআরআই এর বাণষ মক গদবষিা প্রণতদবেন, সটকণনকযাল 

সপ্রাগ্রাম, ণবণিন্ন প্রযুণি ণলফদলট, বত্র-মাণসক ণনউজদলটার প্রকাশ। 

ণবডণিউএমআরআই এর গদবষিা উইাং ও 

সম্পােনা শাো। 

প্রকাশনা সাংখ্যা, বাণষ মক প্রণতদবেন 

এবাং সাংণেষ্ট নণথ। 

 

 কমলায় অংশগ্রহর্ উদ্ভাশ্লিি র্াি ও প্রযুশ্লি কৃষবকর শ্লনকট সম্প্রসারবর্র র্ন্য 

শ্লিডশ্লিউএমআরআই উদ্ভাশ্লিি র্াি ও প্রযুশ্লি শ্লনবয় কৃশ্লষ ও অন্যান্য 

কমলায় অংশগ্রহর্ কবর।   

সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ এিং সকল আঞ্চশ্ললক 

কার্ জালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 
বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  

উবদ্যািাবদর সাবে স্বাক্ষ্শ্লরি 

সমব ািা স্মারক 

ণবডণিউএমআরআই এর উদ্ভাণবত ণবণিন্ন প্রযুণি হস্তান্তদরর জন্য ণবণিন্ন 

সরকাণর, সবসমকাণর প্রণতষ্ঠান ও উদদ্যািাদের সাদথ সমদ াতা স্মারক 

স্বাক্ষ্র। 

ণবডণিউএমআরআই এর প্রণশক্ষ্ি ও 

সর্াগাদর্াগ উইাং এবাং িলমান প্রকল্পসমূহ। 

স্বাক্ষ্ণরত সমদ াতা স্মারদকর সাংখ্যা  
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ক্রণমক 

নম্বর 

কার্ মক্রম কম মসম্পােন সূিক ণববরি বাস্তবায়নকারী ইউণনট পণরমাপ পদ্ধণত এবাং উপাত্তসূত্র সািারি 

মন্তব্য 

কৃশ্লষ শ্লিষবয় ই-িথ্য কসিা 

প্রদান 

 সুশ্লির্াবভ্াগী ব্যশ্লি উদ্ভাশ্লিি র্াি ও প্রযুশ্লি কৃষবকর শ্লনকট সম্প্রসারবর্র র্ন্য ই-কৃশ্লষ কসিা 

প্রদান করা হয়।   

প্রশ্লশক্ষ্র্, কৃশ্লষ পশ্লরসংখ্যান শ্লিভ্াগসহ 

অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগসমূহ। 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  

গম ও ভুট্টার র্াি ও প্রযুশ্লি 

সম্প্রসারবর্র র্ন্য প্রচারর্া  

মূশ্লিি কপাস্টার/ শ্ললফবলট/ 

শ্লিজ্ঞশ্লি প্রকাশ 

উদ্ভাশ্লিি র্াি ও প্রযুশ্লি কৃষবকর শ্লনকট সম্প্রসারবর্র র্ন্য শ্লিশ্লভ্ন্ন 

শ্লরবপাট জ, র্ান জাল এিং পুশ্লস্তকা প্রকাশ করা হয়। 

সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ এিং সকল আঞ্চশ্ললক 

কার্ জালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 
বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  

৪. অনুকূল পশ্লরবিশ উপবর্াগী  

গম ও ভুট্টার শ্লিডার ও 

মানব াশ্লষি িীর্ উৎপাদন, 

প্রিযয়ন,সংরক্ষ্র্ এিং শ্লিিরর্ 

উৎপাণেত ণিডার বীজ মান সম্পন্ন িীর্ সরিরাহ বৃশ্লি কবর কৃষবকর র্শ্লমবি গম ও ভুট্টার 

ফলন বৃশ্লির র্ন্য পর্ জাি পশ্লরমার্ শ্লিডার িীর্ উৎপাদন করা হয়। 

ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

উৎপাণেত ণিডার বীদজর পণরমাি, 

বাণষ মক প্রণতদবেন। 

 

ণবতরিকৃত ণিডার বীজ গম ও ভুট্টার উৎপাণেত ণিডার বীজ ণবএণডণস সক প্রোন। ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

ণবতরিকৃত ণিডার বীদজর পণরমাি, 

বাণষ মক প্রণতদবেন। 

 

উৎপাণেত মানদ াণষত/হাইণিড 

বীজ 

গম ও ভুট্টার ফলন বৃশ্লির র্ন্য পর্ জাি পশ্লরমার্ মানব াশ্লষি িীর্ 

উৎপাদন করা হয়। 

ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

উৎপাণেত মানদ াণষত বীদজর 

পণরমাি, বাণষ মক প্রণতদবেন। 

 

ণবতরিকৃত 

মানদ াণষত/হাইণিড বীজ 

উৎপাণেত গম ও ভুট্টার মানদ াণষত/হাইণিড বীজ জাত প্রেশ মনীর জন্য 

কৃষদকর ণনকট সরবরাহ হয় এবাং কৃষদকর ণনকট ণবক্রয় করা হয় 

ণবডণিউএমআরআই এর ণবণিন্ন আঞ্চণলক 

সকন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

ণবতরিকৃত মানদ াণষত বীদজর 

পণরমাি, বাণষ মক প্রণতদবেন। 

 

প্রশ্লিকূল পশ্লরবিশ উপবর্াগী  

(লির্ািিা, খরা, িাপ এিং 

র্লমগ্নিা সশ্লহষ্ণু) গম ও 

ভুট্টার শ্লিডার ও মানব াশ্লষি 

িীর্ উৎপাদন, প্রিযয়ন, 

সংরক্ষ্র্ এিং শ্লিিরর্ 

প্রশ্লিকূলিা সহনশীল র্াবির 

উৎপাশ্লদি িীর্ 

মান সম্পন্ন িীর্ সরিরাহ বৃশ্লি কবর কৃষবকর র্শ্লমবি গম ও ভুট্টার ফলন 

বৃশ্লির র্ন্য পর্ জাি পশ্লরমার্ শ্লিডার িীর্ উৎপাদন করা হয়। 

সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ এিং সকল আঞ্চশ্ললক 

কার্ জালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 
উৎপাণেত বীদজর পণরমাি, বাণষ মক 

প্রণতদবেন। 
 

প্রশ্লিকূলিা সহনশীল র্াবির 

শ্লিিরর্কৃি িীর্ 

 

মান সম্পন্ন িীর্ শ্লিিরর্ কবর কৃষবকর র্শ্লমবি গম ও ভুট্টার ফলন বৃশ্লির 

র্ন্য পর্ জাি পশ্লরমার্ শ্লিডার িীর্ শ্লিএশ্লডশ্লসসহ ৫০০টিরও কিশী সরকাশ্লর, 

কিসরকাশ্লর, এনশ্লর্ও, ব্যশ্লি উবদ্যািা প্রশ্লিষ্ঠান ও কৃষবকর মবে শ্লিিরর্ 

করা হয়। 

সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ এিং সকল আঞ্চশ্ললক 

কার্ জালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 
ণবতরিকৃত বীদজর পণরমাি, বাণষ মক 

প্রণতদবেন। 
 

কার্ জক্রম পরীশ্লিক্ষ্র্ ও মূল্যায়ন কম জকিজাবদর মাঠ পর্ জাবয় 

পশ্লরদশ জনকৃি উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

িাবর্টভূি কার্ জক্রম 

প্রশ্লিষ্ঠাবনর সাশ্লি জক উন্নয়বনর র্ন্য গম ও ভুট্টার প্রর্ান ও আঞ্চশ্ললক 

কার্ জালয়সমূবহ শ্লিশ্লভ্ন্ন উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন িাবর্টভুি কার্ জক্রম মাঠ 

পর্ জাবয় পশ্লরদশ জন ও িাস্তিায়ন করা হয়। 

পশ্লরকল্পনা ও মূল্যায়ন শ্লিভ্াগ, ইমারি ও 

শ্লনম জার্ শ্লিভ্াগ, প্রশাসন শ্লিভ্াগসহ অন্যান্য 

সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ এিং সকল আঞ্চশ্ললক 

কার্ জালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  

মানি সম্পদ ব্যিস্থাপনা প্রশ্লশশ্লক্ষ্ি র্নিল প্রশ্লিষ্ঠাবনর সাশ্লি জক অগ্রগশ্লির র্ন্য  র্নিলবক প্রশ্লশশ্লক্ষ্ি কবর গবড় কিালা 

হয়। 

প্রশ্লশক্ষ্র্ শ্লিভ্াগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ 

এিং সকল আঞ্চশ্ললক কার্ জালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  

প্রদানকৃি উচ্চ শ্লশক্ষ্ার 

মবনানয়ন/শ্লনষ্পশ্লত্তকৃি 

প্রশ্লিষ্ঠাবনর কাশ্লিি গবিষর্ার ফলাফল অর্জবনর লবক্ষ্যউচ্চ শ্লশক্ষ্ায় 

মবনানয়বনর মােবম দক্ষ্ র্নিল গবড় কিালা হয়। 

গবিষর্া ও প্রশাসন শ্লিভ্াগসহ অন্যান্য 

সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ এিং সকল আঞ্চশ্ললক 

কার্ জালয়সহ চলমান প্রকল্পসমূহ। 

বাণষ মক প্রণতদবেন এবাং সাংণেষ্ট নণথ।  
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সাংদর্াজনী ৩  

 অন্য মন্ত্রিালয়/ণবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার ণনকট সুণনণে মষ্ট কম মসম্পােন িাণহোসমূহ 

 

প্রণতষ্ঠাদনর নাম  সাংণেষ্ট কার্ মক্রম  কম মসম্পােন সূিক উি প্রণতষ্ঠাদনর ণনকট 

িাণহো/প্রতযাশা 

িাণহো/প্রতযাশার সর্ৌণিকতা প্রতযাশা পূরি না হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

বাাংলাদেশ কৃণষ 

গদবষিা কাউণিল 

উচ্চফলনশীল জাত 

ছাড়করি 

উদ্ভাণবত জাত ছাড়করি জাত অনুদমােন প্রণক্রয়াকরি ণবদশষ ববণশদষ্টয ও নতুন জাত উৎপােশীলতা ক্ষ্ণতগ্রস্থ হদব 

কৃণষ সম্প্রসারি 

অণিেপ্তর 

কৃণষ প্রযুণি সম্প্রসারি  প্রণশণক্ষ্ত ব্যণি/কৃষক কৃণষ প্রযুণি প্রণশক্ষ্ি প্রোদনর 

জন্য এলাকা ণিণত্তক িাষী 

ণনব মািদন সহায়তা প্রোন। 

কৃণষ সম্প্রসারি অণিেপ্তর সর্দহতু কৃষকদের সাদথ 

সরাসণর কাজ কদর ণবিায় প্রণশক্ষ্দির জন্য িাষী 

ণনব মািদন সহায়তা প্রোন করদত পাদর 

র্থার্থিাদব কৃষক ণনব মািন সম্ভব 

না হদল প্রযুণি হস্তান্তদরর 

বািাগ্রস্থ হদত পাদর 

প্রণশণক্ষ্ত সম্প্রসারি 

কম মকতমা/কমী 

গম ও ভুট্টার উদ্ভাণবত 

উচ্চফলনশীল জাত ও উন্নত 

প্রযুণি সমূহ সম্প্রসারি 

কম মকতমা/কমীদের প্রণশক্ষ্ি 

প্রোদনর জন্য সম্প্রসারি কমী/ 

কম মকতমা মদনানয়ন প্রোনপূব মক 

প্রণশক্ষ্দি সপ্ররি 

কৃণষ সম্প্রসারি অণিেপ্তদরর কম মকতমারা সর্দহতু 

কৃষকদের ণনকট উদ্ভাণবত কৃণষ প্রযুণি এবাং উন্নতজাত 

সম্প্রসারদি সরাসণর কাজ কদর থাদক, সসদহতু 

সম্প্রসারি কম মকতমাদের প্রণশক্ষ্দি প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক 

কম মকতমা মদনানয়ন প্রোন করদত পাদর 

প্রযুণি হস্তান্তদরর বািাগ্রস্থ হদত 

পাদর 

বাাংলাদেশ কৃণষ উন্নয়ন 

কদপ মাদরশন 

বীজ উৎপােন ও ণবতরি 

প্রণতষ্ঠান 

ণবতরিকৃত ণিডার বীজ ণবডণিউএমআরআই কর্তমক 

প্রোনকৃত ণিডার বীজ উৎপােন 

হদত ণিণত্ত বীজ এবাং প্রতযাণয়ত 

বীজ উৎপােন কদর কৃষক 

পর্ মাদয় ণবতরি 

সরকারী বীজ উৎপােন ও ণবতরি প্রণতষ্ঠান ণহসাদব 

ণবডণিউএমআরআই হদত প্রদয়াজনীয় পণরমাি ণিডার 

বীজ সাংগ্রহ কদর উি ণিডার বীজ হদত ণিণত্ত বীজ 

এবাং প্রতযাণয়ত বীজ উৎপােন কদর কৃষক পর্ মাদয় 

ণবতরি 

কৃষক পর্ মাদয় বীদজর  াটণত 

হদত পাদর  

বীজ প্রতযয়ন এদজণি উচ্চফলনশীল জাত 

ছাড়করি 

উদ্ভাণবত জাত ছাড়করি জাত অনুদমােন প্রণক্রয়াকরি ণবদশষ ববণশদষ্টয ও নতুন জাত উৎপােনশীলতা ক্ষ্ণতগ্রস্থ হদব 

ণিডার বীজ প্রতযয়ন উৎপাণেত ণিডার বীজ বীজ প্রতযয়ন কৃণষ তথা কৃষদকর উন্নয়দন অপণরহার্ ম উৎপােনশীলতা ক্ষ্ণতগ্রস্থ হদব 

 


