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উপক্রমলণকা (Peambe) 

 

 সরকালর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রালতষ্ঠালনক েক্ষ্তা বৃলদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবলেলহ কজারোর 

করা, সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার লনলিতকরদণর মাধ্যদম রূপকল্প 

২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

প্রিান ববজ্ঞালনক কম িকতিা, আঞ্চললক ককন্দ্র, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট, 

শ্যামপুর, রাজশাহী  

এবাং 

মহাপলরচালক, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট এর মদধ্য ২০২০ সাদলর জুন 

মাদসর .................তালরদে এই বালষ িক কম িসম্পােন চুলি স্বাক্ষ্লরত হল। 

 

এই চুলিদত স্বাক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ লনম্নলললেত লবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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আঞ্চললক ককন্দ্র, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট, শ্যামপুর, রাজশাহী এর কম িসম্পােদনর সালব িক লচত্র 

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

Research Institute, Shyampur, Rajshahi) 

 

 

সাম্প্রলতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িলবষ্যৎ পলরকল্পনা 

 

 সাম্প্রলতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহ 

 

কেদশর সালব িক কৃলষ উৎপােন বৃলদ্ধর মাধ্যদম োদ্য ও পুলষ্ট লনরাপত্তা লনলিতকরণ, কৃষদকর আয় বৃলদ্ধ ও কম িসাংস্থান সৃলষ্টর লদক্ষ্য 

বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট (লবডলিউএমআরআই) গম ও ভুট্টার উপর গদবষণা ও প্রযুলি সম্প্রসারণ কার্ িক্রম 

পলরচালনা কদর থাদক। লবগত লতন অথ িবছদর গদমর ৩টি (বালর গম ৩২, বালর গম ৩৩ ও ডলিউএমআরআই গম ১) ও ভুট্টার 

৩টি (বালর হাইলিড ভুট্টা ১৪, বালর হাইলিড ভুট্টা ১৫ ও  বালর হাইলিড ভুট্টা ১৬) জাত উদ্ভাবন ও ছাড় করা হদয়দছ এবাং গদমর 

৩টি (BAW 1208, BAW 1254 ও BAW 1147) ও ভুট্টার ৩টি অগ্রবতী লাইন (BAM-15, BML-59 ও 

BML-67) জাত লহদসদব অবমুলির প্রলক্রয়ািীন আদছ। লনজস্ব ক্রস এবাং লসলমট কথদক ১৩৫২ টি জাম িপ্লাজম সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ। এছাড়া মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা, করাগ বালাই ও কপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা, শস্য লনলবড়করদণর জন্য নতুন শস্য লবন্যাস 

এর উপর ৩টি প্রযুলি উদ্ভাবন করা হদয়দছ। লবগত লতন বছদর লবজ্ঞানী, সম্প্রসারণ ও এনলজও কমী এবাং কৃষকসহ কমাট ১২৩৭ 

জনদক প্রলশক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দছ। ৩৫টি কসলমনার/ওয়াকিসপ/মাঠ লেবস এর মাধ্যদম ৫২৫০ জনদক উদ্ভালবত প্রযুলি সম্পদকি 

অবলহত করা হদয়দছ। উদ্ভালবত প্রযুলি হস্তান্তদরর লদক্ষ্য ২০টি প্রকাশনা এবাং ৯৬০টি প্রেশ িনী িক স্থাপন করা হদয়দছ। এছাড়াও 

করলডও এবাং টিলিদত ১৫টি কপ্রাগ্রাম প্রচালরত হদয়দছ। 

 

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

বাাংলাদেদশ কৃলষ জলমর পলরমান, জলমর উব িরতা, ভূগিিস্থ পালনসহ প্রাকৃলতক সম্পে ক্রমশঃ হ্রাস পাদচ্ছ। এমতাবস্থায় ক্রমবি িমান 

জনসাংখ্যার জন্য োদ্য ও পুলষ্ট লনরাপত্তা অজিন গদবষণা কক্ষ্দত্র এক লবরাট চযাদলঞ্জ। লবডলিউএমআরআই এর প্রিান কার্ িালয়সহ 

সকল আঞ্চললক ককন্দ্র/উপদকন্দ্রগুদলাদত অবকাঠাদমাগত দুব িলতা ও উন্নত ল্যাব সুলবিালের অিাব রদয়দছ। ববলিক জলবায়ু 

পলরবতিদনর প্রিাব কমাকাদবলায় ক্ষ্লতগ্রস্থ এলাকাগুদলাদত ইনলিটিউদটর গদবষণার সুদর্াগ সুলবিার অিাব রদয়দছ। অলিকন্তু 

পলরবতিনশীল জলবায়ু কমাকাদবলায় উন্নত জাত ও প্রযুলি উদ্ভাবদনর আধুলনক র্ন্ত্রপালতর অিাব রদয়দছ। সদব িাপলর গদবষণা  

কার্ িক্রম পলরচালনার জন্য আলথ িক সাংকদট থাকদত হয়। 

অত্র ইনলিটিউট এর প্রিান চযাদলঞ্জগুদলা হদচ্ছ- মাটি ও পালনর সদব িাত্তম ব্যবহারপূব িক ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃলদ্ধ তথা 

কৃষদকর আথ িসামালজক অবস্থার উন্নলত করা; গম ও ভুট্টার স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিন; োদ্র্ ও পুলষ্ট লনরাপত্তা লনলিতকরণ এবাং 

জলবায়ু পলরবতিনজলনত প্রিাব (উচ্চ তাপমাত্রা, েরা, লবনািতা, নতুন নতুন করাগবালাই ও কপাকামাকড় এর প্রাদুিিাব ইতযালে) 

কমাকাদলায় নতুন নতুন জাত ও উন্নত প্রযুলি উদ্ভাবন করা। 

 

 িলবষ্যৎ পলরকল্পনা 
 

োদ্য ও পুলষ্ট লনরাপত্ত্বা অজিদনর লদক্ষ্য পলরবলতিত জলবায়ুর প্রিাব কমাকাদবলা কদর উচ্চ ফলনশীল, প্রলতকূলতাসলহষ্ণু (েরা, 

তাপ, লবণািতা), স্বল্পদময়ালে, োদটা আকৃলত ঢদল পড়া প্রলতদরািী ও স্বল্প উপকরণ লনিির গম ও ভুট্টার জাত এবাং প্রযুলি (কৃলষ 

র্ন্ত্রপালত ও শস্য সাংগ্রদহাত্তরসহ) উদ্ভাবন ও উন্নয়ন ককর ফসকলর উৎপােনশীলতা বাড়াদনার কার্ িক্রম িবলষ্যৎ পলরকল্পনায় 

অন্তভূ িি করা হকয়দছ। 

 

২০২০-২০২১ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহ 

o গম ও ভুট্টা চাদষর আধুলনক কলাদকৌশদলর উপর ৩১৫ জন কৃষকদক প্রলশক্ষ্ন প্রোন করা হদব।  

o গম গদবষণা ককন্দ্র কথদক উদ্ভালবত প্রযুলি সম্পদকি সম্প্রসারণ কম িকতিা/মাঠ কমী এবাং কৃষকদক অবলহত করার জন্য ৫টি 

মাঠ লেবস ও ১টি ওয়াকিশপ/কসলমনাদরর আদয়াজন করা হদব। 

o ৮ কমলিক টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপােদনর লক্ষ্যমাত্রা লনি িারণ করা হদয়দছ। 

o সারাদেদশ ৩১৫ টি জাত/অন্যান্য প্রযুলির উপর প্রেশ িনী স্থাপন করা হদব। 
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 কসকশন: ১ 

রূপকল্প (Vision), অলিলক্ষ্য (Mission), ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং কার্ িাবলল 

(Functions) 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) : 

োদ্য ও পুলষ্ট লনরাপত্তা অজিদন গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুলি উদ্ভাবন। 

 

১.২ অলিলক্ষ্য (Mission) :  

গম ও ভুট্টার উচ্চ ফলনশীল জাত এবাং উন্নত চাষাবাে পদ্ধলত উদ্ভাবন, কপাকামাকড় ও করাগবালাই েমন ব্যবস্থাপনাসহ 

কৃলষ র্ন্ত্রপালত, শস্য সাংগ্রদহাত্তর ব্যবস্থাপনা লবষদয় লাগসই প্রযুলি উদ্ভাবদন গদবষণা করা এবাং উদ্ভালবত জাত ও 

প্রযুলিসমূহ হস্তান্তর করা। 

 

১.৩ ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ প্রলতষ্ঠাদনর ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.  গম ও ভুট্টার উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃলদ্ধ। 

২. গম ও ভুট্টার লিডার বীদজর সহজলিযতা ও সরবরাহ বৃলদ্ধকরণ। 

৩.  কম ি ব্যবস্থাপনায় কপশাোরীদত্ত্বর উন্নয়ন। 

 

১.৩.২ প্রলতষ্ঠাদনর আবলশ্যক ককৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

১. োপ্তলরক কম িকাদে স্বচ্ছতা বৃলদ্ধ ও জবাবলেলহ লনলিতকরণ। 

২. কম িসম্পােদন গলতশীলতা আনয়ন ও কসবার মান বৃলদ্ধ। 

৩. আলথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪ প্রিান কার্ িাবলল (Major Functions) : 

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

২. সািারণ পলরদবশসহ তাপ, লবণািতা ও েরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন। 

৩.  উন্নত ও আধুলনক উৎপােন প্রযুলি উদ্ভাবন করা। 

৪.  কৃলষ র্ন্ত্রপালত ও শস্য সাংগ্রদহাত্তর প্রযুলি উদ্ভাবন। 

৫.  উদ্ভালবত জাত, উৎপােন প্রযুলি ইতযালের আঞ্চললক ও আর্থ-সামালজক লবদেষণ। 

৬.  উদ্ভালবত জাত সমূদহর প্রজননবীজ ও মান সম্পন্ন বীজ উৎপােন 

৭.  প্রযুলি হস্তান্তদরর জন্য প্রলশক্ষ্ণ, উপদর্ালগতা পরীক্ষ্ণ, কম িশালা, মাঠ লেবস ইতযালের আদয়াজনসহ প্রকাশনা 

প্রকাশ। 

৮.  মানব সম্পে উন্নয়ন, প্রশাসলনক ও আলথ িক ব্যবস্থাপনা। 

৯.  কৃলষ লবষয়ক ই-তথ্য কসবা প্রোন। 

১০. আন্তজিালতক ও কেশীয় প্রলতষ্ঠাদনর সাদথ গদবষণা সাংদর্াগ স্থাপন।
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 কসকশন ২ 

 

আঞ্চললক ককন্দ্র, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট, শ্যামপুর, রাজশাহীর লবলিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব (Out Come/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 

(Outcome/Imp

act) 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃতঅর্জন লক্ষ্যমাত্রা 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষ্পণ লনি িলরত লক্ষ্যমাত্রা অজিদনর 

কক্ষ্দত্র কর্ৌথিাদব োলয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ লবিাগ/ 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 প্রযুলির 

পর্ িাপ্ততা 

 

অবমুি জাত সাংখ্যা ০ ০ ০ ১ ০ লবএআরলস, এসলসএ, 

লবডলিউএমআরআই,  লবএলডলস, 

লডএই, এআইএস, সংশ্লিষ্ট  

শ্লিশ্বশ্লিদ্যালয়সমূহ 

প্রলতষ্ঠাদনর মাশ্লসক, 

ত্রৈমাশ্লসক, অর্ জিাশ্লষ জক 

এিং িাশ্লষ জক প্রশ্লিবিদন, 

ও িাশ্লষ জক িাবর্ট 

লনবলিত জাত সাংখ্যা ০ ০ ০ ০ ০ 

প্রযুলির সম্প্রসারণ প্রলশক্ষ্ণ সাংখ্যা ১১ ১৩ ১৩ ১৩ ১৩ লবডলিউএমআরআই,  লবএলডলস, 

লডএই 

প্রলতষ্ঠাদনর মাশ্লসক, 

ত্রৈমাশ্লসক, অর্ জিাশ্লষ জক 

এিং িাশ্লষ জক প্রশ্লিবিদন, 

ও িাশ্লষ জক িাবর্ট 

প্রেশ িনী সাংখ্যা ২৬৫ ৩৪৫ ৩৪৫ ৩৪৫ ৩৪৫ 

কসলমনার/ওয়াকিসপ  সাংখ্যা ১ ০ ১ ১ ১ 

মাঠ লেবস/রয্ালল সাংখ্যা ৫ ০ ৫ ৫ ৫ 

প্রচারণা 

(কপািার/বুকদলট/ফযাক্টলশট/লবজ্ঞলপ্ত) 

সাংখ্যা ০ ১৫০০ ২০০০ ২০০০ ২০০০ 

লিডার/মানদ ালষত/হাই

লিড বীজ এর পর্ িাপ্ততা 

লিডার বীজ কম. টন ৫.৫ ৪.৪ ৫ ৫ ৫ লবএআরলস, লবএলডলস, লডএই, 

এনলজও, এআইএস, সংশ্লিষ্ট  

শ্লিশ্বশ্লিদ্যালয়সমূহ 

প্রলতষ্ঠাদনর মাশ্লসক, 

ত্রৈমাশ্লসক, অর্ জিাশ্লষ জক 

এিং িাশ্লষ জক প্রশ্লিবিদন, 

ও িাশ্লষ জক িাবর্ট 

মানদ ালষত/হাইলিড বীজ কম. টন ৫.৮ ৫.৬ ৫.৫ ৫.৫ ৫.৫ 
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কসকশন ৩ 

ককৌশলগত উদেশ্য, অগ্রালিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

ককৌশলগি উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগি 

উবেবশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ জক্রম 

(Activities) 

কম জ সম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম জ 

সম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

 

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, শ্যামপুর, রার্শাহীর 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 িপ্লজম মূল্যায়ন সংখ্যা ৪ ২০০ ২০০ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০ - ২০০ ২০০ 

১.৩ উদ্ভাশ্লিি র্াি এিং 

প্রযুশ্লির সম্প্রসারর্ 

১.৩.১ প্রশ্লশশ্লক্ষ্ি কৃষক/কৃষার্ী সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৬ ০.০০২৬৫ ০.০০২৯৫ .০০৩০৫ ০.০০১৬ ০.০০১৪ ০.০০১২ ০.০০১০ ০.০০২ ০.০০২ 

১.৩.২ প্রশ্লশশ্লক্ষ্ি সম্প্রসারণ 

কম জকিজা/ কমী 

সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৬ ০.০০০৫৩ ০.০০০৫৯ ০.০০০৬ ০.০০০৫ ০.০০০৪ ০.০০০৩ ০.০০০২ ০.০০০৬ ০.০০০৬ 

১.৩.৩ স্থাশ্লপি প্রদশ জনী সংখ্যা 

(লক্ষ্) 

৫ ০.০০২৬৫ ০.০০২৯৫ 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 কৃলষ সম্প্রসারণ 

অলিেপ্তর ও লবএলডলস এর 

লনকট হস্তান্তশ্লরি র্াি 

সংখ্যা ৪ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

১.৩.৭ কৃলষ সম্প্রসারণ 

অলিেপ্তদরর লনকট 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 

Strategic 

Objectives) 

কার্ জক্রম 

(Activities) 

কম জ সম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম জ 

সম্পাদন 

সূচবকর 

মান 

 

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 জলরপকৃত গম/ভুট্টার 

আবােদর্াগ্য সম্প্রসালরত নতুন 

এলাকা 

সাংখ্যা ২ - - ১     ১ ১ 

১.৪ কৃলষ লবষদয় ই-তথ্য 

কসবা প্রোন 

১.৪.১. সুলবিাদিাগী ব্যালি 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 ৫.৫ ৪.৪৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

২.১.২ উৎপাশ্লদি মানব াশ্লষি 

িীর্ 

কম.টন 

(লক্ষ্) 

৬ ৫.৮৮ ৫.৬ ০.০০০০২ ০.০০০০১৮ ০.০০০০১৬ ০.০০০০১৪ ০.০০০০১২ ০.০০০০২ ০.০০০০২ 

২.১.৩ শ্লিিরর্কৃি শ্লিডার িীর্ কম.টন 

(লক্ষ্) 

০ ৫.৫০ ৪.৪৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

২.১.৪ শ্লিিরর্কৃি মানব াশ্লষি 

িীর্ 

কম.টন(ল

ক্ষ্) 

৩ ২.৫ ২.৫ 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 

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

* ২০১৯-২০ অথ ি-বছদরর অজিন  
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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) 

চলশ্যতমা

কনর 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] এলপএ’র সকল বত্রমালসক 

অগ্রগলত প্রলতদবেন ওদয়বসাইদট 

প্রকালশত 

সংখ্যা 2 ৪ - - - - 

[1.1.2] এলপএ টিদমর মালসক সিা 

অনুলষ্ঠত 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[1.2] শুিাচার/উত্তম চচ যার 

শ্যবষদ্দয় অংশীজনদ্দদর সদ্দে 

মতশ্যবনময় 

[1.2.1] মতলবলনময় সিা অনুলষ্ঠত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[1.3] অশ্যিদ্দর্াগ প্রশ্যতকার 

ব্যবস্থা শ্যবষদ্দয় 

কসবাগ্রহীতা/অংশীজনদ্দদর 

অবশ্যহতকরণ 

[1.3.1 অবলহতকরণ সিা আদয়ালজত সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[1.4] কসবা প্রদান 

প্রশ্যতশ্রুশ্যত শ্যবষদ্দয় 

কসবাগ্রহীতাদ্দদর 

অবশ্যহতকরণ 

[1.4.1] অবলহতকরণ সিা আদয়ালজত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[1.৫] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রত্রমাশ্যসক প্রশ্যতদ্দবদন 

উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষ্র লনকট 

কপ্ররণ 

[1.৫.1] বত্রমালসক প্রলতদবেন  কপ্রলরত  সংখ্যা ২ ৪ ৩ - - - 

[2] কম যসম্পাদদ্দন 

গশ্যতশীলতা 

আনয়ন ও কসবার 

৯ 

[2.১] ই-নলথ বাস্তবায়ন [2.১.1] ই-নলথদত কনাট লনষ্পলত্তকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[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 - 
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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) 

চলশ্যতমা

কনর শ্যনদ্দে 

(Poor) 

100% 90% 80% 70% 60% 

মান বৃশ্যি 
[2.৩] কসবা সহলজকরণ   

[2.৩.1] একটি সহলজকৃত কসবা 

অলিদক্ষ্দত্র বাস্তবালয়ত 
তাশ্যরখ ২ 

২৫-২-২১ ২৫-৩-২১ ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ 
- 

[2.৪] কম িচারীদের 

প্রলশক্ষ্ণ প্রোন 

[2.৪.1] প্রদতযক কম িচালরর জন্য প্রলশক্ষ্ণ 

আদয়ালজত 
জন ন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[2.৪.২] ১০ম কগ্রড ও তদুর্ধ্ি প্রদতযক 

কম িচারীদক এলপএ লবষদয় প্রেত্ত প্রলশক্ষ্ণ 
জন ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[2.৫] এলপএ বাস্তবায়দন 

প্রদনােনা প্রোন 

[2.৫.1] নুন্যতম একটি আওতািীন  

েপ্তর/একজন কম িচারীক এলপএ 

বাস্তবায়দনর জন্য প্রদণােনা প্রোনকৃত 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[3] আশ্যথ যক ও 

সম্পদ 

ব্যবস্থািনার 

উন্নয়ন 

৬ 

[3.1] বাশ্যষ যক ক্রয় 

পলরকল্পনা বাস্তবায়ন 

[3.1.1] ক্রয় পলরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পালেত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[3.2] বাশ্যষ যক উন্নয়ন 

কম িসূচী (এলডলপ)/বাদজট 

বাস্তবায়ন 

[3.2.1] বাশ্যষ যক উন্নয়ন কম িসূচী 

(এলডলপ)/বাদজট বাস্তবালয়ত   
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[3.3] অলডট আপলত্ত 

লনষ্পলত্ত কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

[3.3.1] লিপক্ষ্ীয় সিায় উপস্থাপদনর 

জন্য মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব কপ্রলরত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[3.৩.২] অলডট আপলত্ত লনষ্পলত্তকৃত % 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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সাংদর্াজনী-১ 

 

 

শব্দসাংদক্ষ্প (Acronyms) 

 

লবডলিউএমআরআই বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনলিটিউট 

(Bangladesh wheat and Maize Research Institute) 

লডএই কৃলষ সম্প্রসারণ অলিেপ্তর 

(Department of Agricultural Extension) 

লবএলডলস বাাংলাদেশ কৃলষ উন্নয়ন কদপ িাদরশন  

(Bangladesh Agricultural Developmet Corporation) 

লবএআরলস বাাংলাদেশ কৃলষ গদবষণা কাউলিল  

(Bangladesh Agricultural Research Council) 

এসলসএ বীজ প্রতযয়ন এদজিী  

(Seed Certification Agency) 

এনলজও কবসরকালর সাংস্থা 

(Non-Government Organization) 
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সাংদর্াজনী-২ 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/লবিাগ/সাংস্থা এবাং পলরমাপ পদ্ধলত এর লববরণ 

ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক লববরণ বাস্তবায়নকারী ইউলনট পলরমাপ পদ্ধলত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ 

মন্তব্র্ 

১. অনুকূল পশ্লরবিশ উপবর্াগী 

শ্লিশ্লভ্ন্ন ফসবলর উচ্চফলনশীল 

র্াি উদ্ভািন 

লনবলিত 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। 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র/উপ-ককন্দ্র এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

জাতীয় বীজ কবাড ি এর সিা  

  উদ্ভালবত প্রযুলি(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। 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র/উপ-ককন্দ্র এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

উদ্ভালবত জাত ও প্রযুলির সাংখ্যা, 

লবডলিউএমআরআই এর বালষ িক 

গদবষণা প্রলতদবেন, জান িাদল 

প্রকালশত ববজ্ঞালনক লনবিন 

 

২. প্রশ্লিকূল পশ্লরবিশ উপবর্াগী  

(িাপ সশ্লহষ্ণু) 

গবমরউচ্চফলনশীল র্াি ও 

প্রযুশ্লি উদ্ভািন 

উদ্ভালবত 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। 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র/উপ-ককন্দ্র এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

জাতীয় বীজ কবাড ি 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। 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র/উপ-ককন্দ্র এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

উদ্ভালবত লাইন ও প্রযুলির সাংখ্যা, 

লবডলিউএমআরআই এর বালষ িক 

গদবষণা প্রলতদবেন, জান িাদল 

প্রকালশত ববজ্ঞালনক লনবিন 

 

উদ্ভালবত প্রযুলি(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। 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র/উপ-ককন্দ্র এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

উদ্ভালবত জাত ও প্রযুলির সাংখ্যা, 

লবডলিউএমআরআই এর বালষ িক 

গদবষণা প্রলতদবেন, জান িাদল 

প্রকালশত ববজ্ঞালনক লনবিন 

 

উদ্ভালবত অন্যান্য প্রযুলি শ্লিডশ্লিউএমআরআই গম/ভুট্টার র্াি উদ্ভািন সংক্রান্ত গবিষর্া 

শ্লিভ্াগসমূহ গবমর ফলন বৃশ্লির র্ন্য অন্যান্য  প্রযুশ্লি উদ্ভািন কবর। 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র/উপ-ককন্দ্র এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

উদ্ভালবত জাত ও প্রযুলির সাংখ্যা, 

লবডলিউএমআরআই এর বালষ িক 

গদবষণাপ্রলতদবেন, জান িাদল প্রকালশত 

ববজ্ঞালনক লনবিন 
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ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক লববরণ বাস্তবায়নকারী ইউলনট পলরমাপ পদ্ধলত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ 

মন্তব্র্ 

৩. উদ্ভাশ্লিির্াি এিং প্রযুশ্লির 

সম্প্রসারর্ 

প্রলশলক্ষ্তকৃষক/কৃষাণী গম ও ভুট্টার উদ্ভালবত উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত চাষাবাে প্রযুলি, কসচ ও 

পালন ব্যবস্থাপনা, র্ালন্ত্রকীকরণ ইতযালে লবষদয় কৃষক/ব্যলি প্রলশক্ষ্ণ। 

লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও 

কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

প্রলশক্ষ্ণ প্রাপ্ত কৃষক/ব্যলির সাংখ্যা, 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ। 

 

প্রলশলক্ষ্ত সম্প্রসারণ 

কম িকতিা/কমী 

গম ও ভুট্টার উদ্ভালবত উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত চাষাবাে প্রযুলি, কসচ ও 

পালন ব্যবস্থাপনা, র্ালন্ত্রকীকরণ ইতযালে লবষদয় সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমী 

প্রলশক্ষ্ণ। 

লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও 

কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

প্রলশক্ষণ প্রাপ্ত সম্প্রসারণ 

কম িকতিা/কমীর সাংখ্যা, বালষ িক 

প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ। 

 

স্থালপত প্রেশ িনী গম ও ভুট্টার উদ্ভালবত উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত চাষাবাে প্রযুলি, কসচ ও 

পালন ব্যবস্থাপনা লবষদয় প্রেশ িনী 

লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও 

কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  

আদয়ালজত কসলমনার/ওয়াকিশপ গদবষণায় উদ্ভালবত গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুলি লবষদয় গদবষক, 

সম্প্রসারণ কম িকতিা, নীলত লনি িারকদের লনকট তথ্য লবলনমদয়র জন্য 

কসলমনার/ওয়াকিশপ আদয়াজন। 

লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও 

কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

কসলমনার/ওয়াকিশপ এর সাংখ্যা, 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ। 

 

মাঠ লেবস/রয্ালল গম ও ভুট্টার উদ্ভালবত উচ্চফলনশীল জাত ও আধুলনক উৎপােন প্রযুলি 

ব্যবহাদরর ফদল প্রাপ্ত ফলন পাথ িকয হাদত কলদম কৃষকদের কেোদনা। 

লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও 

কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

প্রলশক্ষ্ণ প্রাপ্ত কৃষক/ব্যলির সাংখ্যা, 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ। 

 

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। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  

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। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  

িাশ্লষ জক গবিষর্া শ্লরবপাট জ লবডলিউএমআরআই এর বালষ িক গদবষণা প্রলতদবেন প্রকাশ। লবডলিউএমআরআই এর গদবষণা উইাং ও 

সম্পােনা শাো। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  

প্রকাশনার সংখ্যা লবডলিউএমআরআই এর বালষ িক গদবষণা প্রলতদবেন, কটকলনকযাল 

কপ্রাগ্রাম, লবলিন্ন প্রযুলি ললফদলট, বত্র-মালসক লনউজদলটার প্রকাশ। 

লবডলিউএমআরআই এর গদবষণা উইাং ও 

সম্পােনা শাো। 

প্রকাশনা সাংখ্যা, বালষ িক প্রলতদবেন 

এবাং সাংলেষ্ট নলথ। 

 

 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। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  

উবদ্যািাবদর সাবে স্বাক্ষ্শ্লরি 

সমব ািা স্মারক 

লবডলিউএমআরআই এর উদ্ভালবত লবলিন্ন প্রযুলি হস্তান্তদরর জন্য লবলিন্ন 

সরকালর, কবসমকালর প্রলতষ্ঠান ও উদদ্যািাদের সাদথ সমদ াতা স্মারক 

স্বাক্ষ্র। 

লবডলিউএমআরআই এর প্রলশক্ষ্ণ ও 

কর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

স্বাক্ষ্লরত সমদ াতা স্মারদকর সাংখ্যা  
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ক্রলমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক লববরণ বাস্তবায়নকারী ইউলনট পলরমাপ পদ্ধলত এবাং উপাত্তসূত্র সািারণ 

মন্তব্র্ 

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। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  

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। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  

৪. অনুকূল পশ্লরবিশ উপবর্াগী  

গম ও ভুট্টার শ্লিডার ও 

মানব াশ্লষি িীর্ উৎপাদন, 

প্রিযয়ন,সংরক্ষ্র্ এিং শ্লিিরর্ 

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

বৃশ্লির র্ন্য পর্ জাি পশ্লরমার্ শ্লিডার িীর্ উৎপাদন করা হয়। 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

উৎপালেত লিডার বীদজর পলরমাণ, 

বালষ িক প্রলতদবেন। 

 

লবতরণকৃত লিডার বীজ গম ও ভুট্টার উৎপালেত লিডার বীজ লবএলডলস কক প্রোন। লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

লবতরণকৃত লিডার বীদজর পলরমাণ, 

বালষ িক প্রলতদবেন। 

 

উৎপালেত মানদ ালষত/হাইলিড 

বীজ 

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

উৎপাদন করা হয়। 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

উৎপালেত মানদ ালষত বীদজর 

পলরমাণ, বালষ িক প্রলতদবেন। 

 

লবতরণকৃত মানদ ালষত/হাইলিড 

বীজ 

উৎপালেত গম ও ভুট্টার মানদ ালষত/হাইলিড বীজ জাত প্রেশ িনীর জন্য 

কৃষদকর লনকট সরবরাহ হয় এবাং কৃষদকর লনকট লবক্রয় করা হয় 

লবডলিউএমআরআই এর লবলিন্ন আঞ্চললক 

ককন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

লবতরণকৃত মানদ ালষত বীদজর 

পলরমাণ, বালষ িক প্রলতদবেন। 

 

প্রশ্লিকূল পশ্লরবিশ উপবর্াগী  

(লির্ািিা, খরা, িাপ এিং 

র্লমগ্নিা সশ্লহষ্ণু) গম ও 

ভুট্টার শ্লিডার ও মানব াশ্লষি 

িীর্ উৎপাদন, প্রিযয়ন, 

সংরক্ষ্র্ এিং শ্লিিরর্ 

প্রশ্লিকূলিাসহনশীল 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। 

উৎপালেত বীদজর পলরমাণ, বালষ িক 

প্রলতদবেন। 

 

প্রশ্লিকূলিাসহনশীল 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। 

লবতরণকৃত বীদজর পলরমাণ, বালষ িক 

প্রলতদবেন। 

 

কার্ জক্রমপরীশ্লিক্ষ্র্ও মূল্যায়ন কম জকিজাবদরমাঠপর্ জাবয়পশ্লরদশ জনকৃ

িউন্নয়নওঅনুন্নয়নিাবর্টভূিকার্ জ

ক্রম 

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। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  

মানিসম্পদব্যিস্থাপনা প্রশ্লশশ্লক্ষ্ির্নিল প্রশ্লিষ্ঠাবনর সাশ্লি জক অগ্রগশ্লির র্ন্য  র্নিলবক প্রশ্লশশ্লক্ষ্ি কবর গবড় 

কিালা হয়। 

প্রশ্লশক্ষ্র্ শ্লিভ্াগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শ্লিভ্াগ 

এিং সকল আঞ্চশ্ললক কার্ জালয়সহ চলমান 

প্রকল্পসমূহ। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  

প্রদানকৃিউচ্চশ্লশক্ষ্ারমবনানয়ন/শ্লনষ্প

শ্লত্তকৃি 

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। 

বালষ িক প্রলতদবেন এবাং সাংলেষ্ট নলথ।  
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অন্য মন্ত্রণালয়/লবিাগ/েপ্তর/সাংস্থার লনকট সুলনলে িষ্ট কম িসম্পােন চালহোসমূহ 

 

প্রলতষ্ঠাদনর নাম  সাংলেষ্ট কার্ িক্রম  কম িসম্পােন সূচক উি প্রলতষ্ঠাদনর লনকট 

চালহো/প্রতযাশা 

চালহো/প্রতযাশার কর্ৌলিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রিাব 

বাাংলাদেশ কৃলষ 

গদবষণা কাউলিল 

উচ্চফলনশীল জাত 

ছাড়করণ 

উদ্ভালবত জাত ছাড়করণ জাত অনুদমােন প্রলক্রয়াকরণ লবদশষ ববলশদষ্টয ও নতুন জাত উৎপােশীলতা ক্ষ্লতগ্রস্থ হদব 

কৃলষ সম্প্রসারণ 

অলিেপ্তর 

কৃলষ প্রযুলি সম্প্রসারণ  প্রলশলক্ষ্ত ব্যলি/কৃষক কৃলষ প্রযুলি প্রলশক্ষ্ণ প্রোদনর 

জন্য এলাকা লিলত্তক চাষী 

লনব িাচদন সহায়তা প্রোন। 

কৃলষ সম্প্রসারণ অলিেপ্তর কর্দহতু কৃষকদের সাদথ 

সরাসলর কাজ কদর লবিায় প্রলশক্ষ্দণর জন্য চাষী 

লনব িাচদন সহায়তা প্রোন করদত পাদর 

র্থার্থিাদব কৃষক লনব িাচন সম্ভব 

না হদল প্রযুলি হস্তান্তদরর 

বািাগ্রস্থ হদত পাদর 

প্রলশলক্ষ্ত সম্প্রসারণ 

কম িকতিা/কমী 

গম ও ভুট্টার উদ্ভালবত 

উচ্চফলনশীল জাত ও উন্নত 

প্রযুলি সমূহ সম্প্রসারণ 

কম িকতিা/কমীদের প্রলশক্ষ্ণ 

প্রোদনর জন্য সম্প্রসারণ কমী/ 

কম িকতিা মদনানয়ন প্রোনপূব িক 

প্রলশক্ষ্দণ কপ্ররণ 

কৃলষ সম্প্রসারণ অলিেপ্তদরর কম িকতিারা কর্দহতু 

কৃষকদের লনকট উদ্ভালবত কৃলষ প্রযুলি এবাং উন্নতজাত 

সম্প্রসারদণ সরাসলর কাজ কদর থাদক, কসদহতু 

সম্প্রসারণ কম িকতিাদের প্রলশক্ষ্দণ প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক 

কম িকতিা মদনানয়ন প্রোন করদত পাদর 

প্রযুলি হস্তান্তদরর বািাগ্রস্থ হদত 

পাদর 

বাাংলাদেশ কৃলষ উন্নয়ন 

কদপ িাদরশন 

বীজ উৎপােন ও লবতরণ 

প্রলতষ্ঠান 

লবতরণকৃত লিডার বীজ লবডলিউএমআরআই কর্তিক 

প্রোনকৃত লিডার বীজ উৎপােন 

হদত লিলত্ত বীজ এবাং প্রতযালয়ত 

বীজ উৎপােন কদর কৃষক 

পর্ িাদয় লবতরণ 

সরকারী বীজ উৎপােন ও লবতরণ প্রলতষ্ঠান লহসাদব 

লবডলিউএমআরআই হদত প্রদয়াজনীয় পলরমাণ লিডার 

বীজ সাংগ্রহ কদর উি লিডার বীজ হদত লিলত্ত বীজ এবাং 

প্রতযালয়ত বীজ উৎপােন কদর কৃষক পর্ িাদয় লবতরণ 

কৃষক পর্ িাদয় বীদজর  াটলত হদত 

পাদর  

বীজ প্রতযয়ন এদজলি উচ্চফলনশীল জাত 

ছাড়করণ 

উদ্ভালবত জাত ছাড়করণ জাত অনুদমােন প্রলক্রয়াকরণ লবদশষ ববলশদষ্টয ও নতুন জাত উৎপােনশীলতা ক্ষ্লতগ্রস্থ হদব 

লিডার বীজ প্রতযয়ন উৎপালেত লিডার বীজ বীজ প্রতযয়ন কৃলষ তথা কৃষদকর উন্নয়দন অপলরহার্ ি উৎপােনশীলতা ক্ষ্লতগ্রস্থ হদব 

 


