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উক্রভরণকা (Preamble) 
 

যকারয দপ্তয/াংস্থাভদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষ্তা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, 

সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয 

মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষ্য- 

 
ভারযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনরিটিউট  

 
এফাং 

 
ররনয়য রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয ভদে ২০১৮ াদরয জুন 

ভাদয ১২ তারযদে এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষ্রযত র।  

 

 
এই চুরিদত স্বাক্ষ্যকাযী উবয়ক্ষ্ রনম্নরররেত রফলয়ভদ ম্মত দরন: 
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ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনরিটিউট এয কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র  

  (Overview of the Performance of Bangladesh Rice Research Institute) 
 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা  
 

 াম্প্ররতক ফছযভদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনভ  
 

ধান ফাাংরাদদদয উন্নয়দনয ভর রবরি। সটকই োদ্য রনযািা রনরিতকযদণয জন্য ধাদনয উন্নত জাত ও 

উৎাদন প্রভেরি উদ্ভাফন কযা ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনরিটিউট (রি)-এয অন্যতভ রক্ষ্য। এ রদক্ষ্য রফগত 

রতন ফছদয সভাট ২০টি উচ্চ পরনীর ধাদনয জাত উদ্ভাফন ও ছাড়কযণ ম্পন্ন কযা দয়দছ। এয ভদে সফাদযা 

ভওসুদভ ১টি রফণ নীর, ১টি উকযণ াশ্রয়ী, ১টি    ফারাভ, ২টি রজাংক ভদ্ধ ও ১টি াইরিড ধাদনয 

জাত; আভন ভওসুদভ ২টি রফণ নীর, ২টি সুগরিভেি, ৩টি সজায়াযবাটায উভেি, ১টি েযা নীর, ১টি 

রজাংক ভদ্ধ ও ১টি াইরিড ধাদনয জাত এফাং আউ ভওসুদভ ১টি স্বল্পকারীন েযা নীর ধাদনয জাত 

উদ্ভাফন কযা দয়দছ। তাছাড়া এই ভদয় ‘‘দানাদায ইউরযয়া এরিদকটয’’ ও ‘‘সারায রাইট ট্র্যা’’ উদ্ভাফন 

কযা দয়দছ। রি উদ্ভারফত জাদতয প্রায় ৪৮৩ সভরট্র্ক টন রিডায ফীজ উৎাদন কদয ফীজ উৎাদন সনটওয়িাদকয 

াদথ াংরিষ্ট ৫০০টিযও সফী যকারয, সফযকারয, এনরজও, ব্যরি, উদদ্যািা প্ররতষ্ঠান ও কৃলদকয ভদে 

রফতযণ কযা দয়দছ। প্রভেরি স্তান্তদযয উদেদশ্য ১৪,১৫৫ জন কৃলক, কৃরল কভী, কৃরল কভ িকতিাদদয প্ররক্ষ্ণ 

প্রদান, ১৫,৫০০টি ভাঠ প্রদ িনী, ১৭৪টি সরভনায/কভ িারা, ৭৫টি সভরা/য যারর ম্পন্ন কযা  দয়দছ। রি  উদ্ভারফত 

কৃরল মন্ত্রারত জনরপ্রয়কযদণয জন্য প্রায় ৩৫০টি ভাঠ প্রদ িনী কযা দয়দছ। আধুরনক ধাদনয চাল, যাই জান িার, 

গদফলণায ফারল িক রযদাট ি ১০টি প্রকানায রতন ফছদয প্রায় ১.৬২ রক্ষ্ কর রফরবন্ন পুরস্তকা প্রকা কযা 

দয়দছ। 
 

 ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জভ 
 

ফাাংরাদদদ প্ররতফছয প্রায় ২২ রক্ষ্ সরাক ফাড়দছ। এ ফরধ িত জনাংখ্যায জন্য প্ররতফছয প্রায় ৩.৩০ রক্ষ্ সভরট্র্ক 

টন চার অরতরযি উৎাদন কযদত দফ। অন্যরদদক কৃরল জরভয রযভাণ, জরভয উফ িযতা, ভূগবিস্থ ারন 

প্রাকৃরতক ম্পদ এফাং কৃরল শ্ররভক ক্রভান্বদয় হ্রা াদচ্ছ। এ অফস্থায় কভ জরভদত অরধক উৎাদনীরতা অজিন 

গদফলণা সক্ষ্দত্র এক রফযাট চযাদরঞ্জ। এছাড়া রযফরতিত জরফায়ুয প্রবাদফ েযা, রফণািতা, জরাফদ্ধতা, 

জরভগ্নতা, ঠান্ডা, তা, সাকাভাকড় ও সযাগফারাই বৃরদ্ধয কাযদণ বরফষ্যদত সদদ োদ্য উৎাদন কদভ মাওয়ায 

আঙ্কা সদো রদদয়দছ। এ সপ্ররক্ষ্দত রি’য গদফলণা কাম িক্রভদক রিারীকযদণয ভােদভ জরফায়ুয চযাদরঞ্জ 

সভাকাদফরা এফাং ধাদনয অব্যাত উৎাদন বৃরদ্ধয রদক্ষ্য উচ্চ পরনীর, প্ররতকূরতা রষ্ণু, স্বল্প সভয়ারদ ও স্বল্প 

উকযণ রনবিয জাত এফাং চালাফাদ প্রভেরিয উদ্ভাফন ও উন্নয়ন একান্ত অরযাম ি। 
 

 বরফষ্যৎ রযকল্পনা 
 

চাদর স্বয়াংম্পূণ িতা অজিনদক সটকই রূ প্রদাদনয রদক্ষ্য রযফরতিত জরফায়ুয প্রবাফ সভাকাদফরা কদয উচ্চ 

পরনীর, প্ররতকূরতা রষ্ণু, স্বল্প সভয়ারদ ও স্বল্প উকযণ রনবিয জাত এফাং চালাফাদ প্রভেরিয উদ্ভাফন ও 

উন্নয়ন কদয ধাদনয উৎাদনীরতা ফাড়াদনায কাম িক্রভ বরফষ্যৎ (স্বল্প, ভে ও দীর্ ি সভয়ারদ) রযকল্পনায় 

      কযা দয়দছ।  
 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনভ  

 উচ্চ পরনীর এফাং রফণািতা, েযা ও জরভগ্নতা রফরবন্ন র্াত রষ্ণু ৫টি ধাদনয জাত ও ৫টি 

উৎাদন প্রভেরি উদ্ভাফন; 

 রি উদ্ভারফত উচ্চ পরনীর ধাদনয ১৫২ সভরট্র্ক টন রিডায ফীজ ও ভানদর্ারলত ফীজ উৎাদন কদয ফীজ 

উৎাদন সনটওয়িাদকয াদথ াংরিষ্ট যকারয, সফযকারয, এনরজও, ব্যরি উদদ্যািা প্ররতষ্ঠান ও কৃলদকয 

ভদে রফতযণ; 

 প্রভেরি স্তান্তদযয উদেদশ্য ৬,০০০ জন কৃলক, কৃরল কভী, কভ িকতিাদদয প্ররক্ষ্ণ;  

 ভাঠ প্রদ িনী ৬,২০০টি, সরভনায/কভ িারা ৫৫টি ও সভরা/য যারর ৩০টি ম্পন্নকযণ;  

 রি  উদ্ভারফত কৃরল মন্ত্রারত জনরপ্রয়কযদণয জন্য প্রায় ১০০টি ভাঠ প্রদ িনী আদয়াজন;  

 আধুরনক ধাদনয চাল, যাই জান িার, গদফলণায ফারল িক রযদাট ি ১১টি প্রকানায ৫৫,০০০ কর রফরবন্ন 

পুরস্তকা প্রকাকযণ।  
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সকন ১  
 

রূকল্প, অরবরক্ষ্য, সকৌরগত উদেশ্যভ এফাং প্রধান কাম িাফরর 
 

১.১ রূকল্প: 
 

 সটকই োদ্য রনযািা রনরিতকযদণ ধাদনয জাত এফাং উৎাদন প্রভেরি উদ্ভাফন 
 

১.২ অরবরক্ষ্য: 
 

  ধান গদফলণা ও প্রভেরি উদ্ভাফদনয ভােদভ সটকই োদ্য রনযািা অজিদন ায়তা,           ম্পদ 

াদক্ষ্ জরফায়ুফািফ ধাদনয প্রভেরি উদ্ভাফন এফাং গদফলণায় প্রারতষ্ঠারনক ক্ষ্ভতা বৃরদ্ধ ও উন্নয়ন 

কযা। 

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যভ : 
 

১.৩.১ প্ররতষ্ঠাদনয সকৌরগত উদেশ্যভ 
 

১. ধাদনয উৎাদন ও উৎাদনীরতা বৃরদ্ধ 

২. ধাদনয রিডায ফীদজয জরবযতা ও যফযা বৃরদ্ধকযণ  

৩. কভ ি ব্যফস্থানায় সাদাযীদেয উন্নয়ন 

১.৩.২ প্ররতষ্ঠাদনয আফরশ্যক  সকৌরগত উদেশ্যভ 
 

১. ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

২. কাম িদ্ধরত, কভ িরযদফ ও সফায ভাদনান্নয়ন  

৩. আরথ িক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

৪. জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ও তথ্য অরধকায ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

১.৪  প্রধান কাম িাফরর:  
 

১. ধাদনয উচ্চপরনীর জাত ও প্রভেরি উদ্ভাফন  

২. রফণািতা, েযা, ঠান্ডা, তা, জরাফদ্ধতা, জরভগ্নতা, ফারাই রষ্ণু রফরবন্ন র্াত রষ্ণু ধাদনয জাত 

ও প্রভেরি উদ্ভাফন  

৩. কৃলদকয রনকট উদ্ভারফত ধাদনয জাত ও প্রভেরিয ম্প্রাযদণ কৃরল ম্প্রাযণ কভ িকতিা এফাং কৃলকদদয 

প্ররক্ষ্ণ প্রদান 

৪. কৃরল রফলদয় ই-তথ্য সফা প্রদান  

৫. উদ্ভারফত ধাদনয জাত ও প্রভেরি চারল ম িাদয় সৌৌঁছাদনায জন্য প্রকানা ম্পাদন 

৬. ধাদনয রিডায ও ভানদর্ারলত ফীজ উৎাদন, াংযক্ষ্ণ ও রফতযণ 

৭. রফণািতা, েযা, ঠান্ডা, তা, জরাফদ্ধতা, জরভগ্নতা, ফারাই রষ্ণু রফরবন্ন র্াত রষ্ণু ধাদনয 

রিডায ও ভানদর্ারলত ফীজ উৎাদন, াংযক্ষ্ণ ও রফতযণ  

৮. কৃরল মন্ত্রারত উদ্ভাফন/ উন্নয়ন 

৯. আন্তজিারতক ও সদীয় প্ররতষ্ঠাদনয াদথ গদফলণা াংদমাগ স্থান  

১০. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থানা 
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সকন ২ 
 

রি’য কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 
চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ িম্পাদন 

সূচকভ  

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষ্ণ রনধ িারযত রক্ষ্যভাত্রা অজিদনয  

সক্ষ্দত্র সমৌথবাদফ দারয়েপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ াংস্থাভদয 

নাভ 

উািসূত্র  

(Source of Data) ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

              

        
উদ্ভারফত ধাদনয 

জাত 
াংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৫ ৫ রডএই, এরএ, রফএআযর  ও 

রফএরডর, রফনা, এআইএ, 

াংরিষ্ট  রফশ্বরফদ্যারয়ভ 

রি’য ভারক, ত্রত্রভারক, 

অধ িফারল িক এফাং ফারল িক 

প্ররতদফদন, যাই জান িার, 

ধান গদফলণা ভাচায ও 

ফারল িক ফাদজট 
উৎাদন প্রভেরি াংখ্যা ৮ ৬ ৫ ৫ ৫ রডএই, এরএ, রফএআযর  ও 

রফএরডর, রফনা, এআইএ, 

াংরিষ্ট  রফশ্বরফদ্যারয়ভ 

রি’য ভারক, ত্রত্রভারক, 

অধ িফারল িক এফাং ফারল িক 

প্ররতদফদন, যাই জান িার, 

ধান গদফলণা ভাচায ও 

ফারল িক ফাদজট 
রিডায ও 

ভানদর্ারলত ফীজ 
সভরট্র্ক টন  ১৮১ ১৯৭ ১৫২ ১৫২ ১৫২ রডএই, এরএ, রফএআযর  ও 

রফএরডর, রফনা, এআইএ, 

াংরিষ্ট  রফশ্বরফদ্যারয়ভ 

রি’য ভারক, ত্রত্রভারক, 

অধ িফারল িক এফাং ফারল িক 

প্ররতদফদন, যাই জান িার, 

ধান গদফলণা ভাচায ও 

ফারল িক ফাদজট 
*াভরয়ক 
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সকন ৩ 
 

সকৌরগত উদেশ্য রবরিক কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষ্যভাত্রাভ   
 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

(Actual 

Achievement) 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্ণ 

(Projec

tion) 
২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
২০২০-

২১ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

অরত 

উিভ 

(Very 

good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনরিটিউট এয সকৌরগত উদেদশ্যভ 

১। ধাদনয উৎাদন 

ও উৎাদনীরতা 

বৃরদ্ধ 

৫৪ 

১.১ অনুকূর 

রযদফ 

উদমাগী  

ধাদনয 

উচ্চপরনীর 

জাত ও প্রভেরি 

উদ্ভাফন 

১.১.১  উদ্ভারফত জাত াংখ্যা ৬ ৩ ২ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.২ রনফরিত জাত** াংখ্যা ১ ২ ১ - - - - - ১ - 

১.১.৩  উদ্ভারফত প্রভেরি 

(জাত ম্পরকিত) 
াংখ্যা ৩ ৫ ৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

১.১.৪  উদ্ভারফত অন্যান্য 

প্রভেরি াংখ্যা ২ ৫ ৪ ৫ ৪ ৩ ২ - ৫ ৫ 

১.২ প্ররতকূর 

রযদফ 

উদমাগী  

(রফণািতা, 

েযা, তা এফাং 

জরভগ্নতা 

রষ্ণু) ধাদনয 

উচ্চপরনীর 

জাত ও প্রভেরি 

উদ্ভাফন 

১.২.১ উদ্ভারফত জাত াংখ্যা ৫ ৩ ৩ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.২.২ উদ্ভারফত প্রভেরি 

(জাত ম্পরকিত) 
াংখ্যা ৩ ৩ ৩ ২ ১ - - - ২ ২ 

১.২.৩  উদ্ভারফত অন্যান্য 

প্রভেরি 

াংখ্যা ২ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ - ৫ ৫ 

১.৩  উদ্ভারফত 

জাত এফাং 

প্রভেরিয 

ম্প্রাযণ 

১.৩.১ প্রররক্ষ্ত কৃলক াংখ্যা 

(রক্ষ্) 
৪ ০.০৪১৫৫ ০.০৪৯৮৭ ০.০৫ ০.০৪৫ ০.০৪০ ০.০৩৫ ০.০৩২৫ ০.০৬ ০.০৬৫ 

১.৩.২ প্রররক্ষ্ত 

ম্প্রাযণ কভ িকতিা/কভী 

াংখ্যা 

(রক্ষ্) 
৪ ০.০১০৪৫ ০.০০৬০৫ ০.০১ ০.০০৯৫ ০.০০৯ ০.০০৮৫ ০.০০৮ ০.০১১ ০.০১২ 

১.৩.৩  স্থারত 

প্রদ িনী 

 

াংখ্যা 

(রক্ষ্) 
৪ ০.০৬ ০.০৬০৫০ ০.০৬২ ০.০৬ ০.০৫৮ ০.০৫৪ ০.০৫২ ০.০৬৫ ০.০৬৮ 
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সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

(Actual 

Achievement) 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্ণ 

(Projec

tion) 
২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
২০২০-

২১ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

অরত 

উিভ 

(Very 

good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১.৩.৪  আদয়ারজত 

সরভনায/ ওয়াকি 
াংখ্যা 

 
২ ৫০ ৪৬ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৫৮ ৬০ 

১.৩.৫ কৃরল ম্প্রাযণ 

অরধদপ্তদযয রনকট 

স্তান্তরযত জাত 

াংখ্যা 

 
৪ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.৩.৬ কৃরল ম্প্রাযণ 

অরধদপ্তদযয রনকট 

স্তান্তরযত প্রভেরি 

াংখ্যা 

 
৪ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

১.৩.৭ উদ্ভারফত/ 

উন্নয়নকৃত কৃরল মন্ত্রারত 
াংখ্যা 

 
৪ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

১.৩.৮ প্রকানায াংখ্যা াংখ্যা ১ ১১ ১০ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১১ ১২ 

১.৩.৯ কৃরল সভরাদত 

অাংগ্রণ াংখ্যা ১ ৩০ ২০ ৩০ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ৩২ ৩৩ 

১.৪ কৃরল রফলদয় 

ই-তথ্য সফা 

প্রদান 

১.৪.১ রফআযদকরফ’য  

সুরফধাদবাগী ব্যরি 

 

াংখ্যা 

(রক্ষ্) 
১ ২.৫১ ২.৩৪৭২৫ ৩.২৫ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৫০ ২.২৫ ৩.৪০ ৩.৫০ 

১.৫ রনযাদ 

পর 

ব্যফস্থানা 

১.৫.১ যীরক্ষ্ত 

পাইদটাদরনটরয  নভৄনা % ১ - ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৫.২ আইরএভ ও 

আইরএভ রফলদয় 

প্রররক্ষ্ত কভ িকতিা/ কৃলক 
াংখ্যা ১ - ৪৯০ ১২০ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩০ ১৪০ 

১.৬ ক্ষ্রতকাযক 

যাায়রনক দ্রব্য 

ব্যফায হ্রাদয 

জন্য প্রচাযণা  

১.৬.১ ভরদ্রত সািায/ 

ররপদরট/ রফজ্ঞরপ্ত প্রকা 
াংখ্যা ১ - ৬০০০০০ ৯০০০ ৮১০০ ৭২০০ ৬৩০০ ৫৪০০ ১২০০০ ১৫০০০ 

২। ধাদনয রিডায 

ফীদজয জরবযতা 
১৫ 

২.১ অনুকূর 

রযদফ 

উদমাগী  

২.১.১ উৎারদত রিডায 

ফীজ 

সভরট্র্ক 

টন 

(রক্ষ্) 

৪ ০.০০১০৩ ০.০০১০৩১৯ ০.০০১ ০.০০০৯৭৫ ০.০০০৯৫ ০.০০০৯২৫ ০.০০০৯০০ ০.০০১ ০.০০১ 
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সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

(Actual 

Achievement) 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্ণ 

(Projec

tion) 
২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
২০২০-

২১ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

অরত 

উিভ 

(Very 

good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ও যফযা বৃরদ্ধকযণ  

 

ধাদনয রিডায ও 

ভানদর্ারলত 

ফীজ উৎাদন, 

প্রতযয়ন, 

াংযক্ষ্ণ এফাং 

রফতযণ 

২.১.২ উৎারদত ভান 

সর্ারলত ফীজ 

সভরট্র্ক 

টন 

(রক্ষ্) 

২ ০.০০০৪৫ ০.০০০৭৬ ০.০০০৩ ০.০০০২৯ ০.০০০২৮ ০.০০০২৭ ০.০০০২৬ ০.০০০৩ ০.০০০৩ 

২.১.৩  রফতযণকৃত রিডায 

ফীজ 

সভরট্র্ক 

টন 

(রক্ষ্) 

৪ ০.০০১১১ 
০.০০০৯৬৩

৩ 
০.০০১ ০.০০০৯৭৫ ০.০০০৯৫ ০.০০০৯২৫ ০.০০০৯০০ ০.০০১ ০.০০১ 

২.১.৪ রফতযণকৃত ভান 

সর্ারলত ফীজ 

সভরট্র্ক 

টন 

(রক্ষ্) 

১ ০.০০০৫৬ ০.০০০৭৯২৫ ০.০০০৩ ০.০০০২৯ ০.০০০২৮ ০.০০০২৭ ০.০০০২৬ ০.০০০৩ ০.০০০৩ 

২.২ প্ররতকূর 

রযদফ 

উদমাগী  

(রফণািতা, 

েযা, তা এফাং 

জরভগ্নতা 

রষ্ণু) ধাদনয 

রিডায ও 

ভানদর্ারলত 

ফীজ উৎাদন, 

প্রতযয়ন, 

াংযক্ষ্ণ এফাং 

রফতযণ 

২.২.১ প্ররতকূরতা 

নীর জাদতয 

উৎারদত ফীজ 

 

সভরট্র্ক 

টন 

(রক্ষ্) 

২ ০.০০০৩৩ ০.০০০১৭৯২ ০.০০০২২ ০.০০০২১ ০.০০০২ ০.০০০১৯ ০.০০০১৮ ০.০০০২২ 
০.০০০২

২ 

২.২.২ প্ররতকূরতা 

নীর জাদতয 

রফতযণকৃত ফীজ 

 সভরট্র্ক 

টন 

(রক্ষ্) 

২ ০.০০০২২ 
০.০০০১৩৬

৬ 
০.০০০২২ ০.০০০২১ ০.০০০২ ০.০০০১৯ ০.০০০১৮ ০.০০০২২ 

০.০০০২

২ 

৩। কভ ি ব্যফস্থানায় 

সাদাযীদেয 

উন্নয়ন 

৬ ৩.১ কাম িক্রভ 

রযফীক্ষ্ণ ও 

ভল্যায়ন 

৩.১.১ কভ িকতিাদদয ভাঠ 

ম িাদয় রযদ িনকৃত 

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

ফাদজটভুি কাম িক্রভ 

 

 

াংখ্যা ১ - ৫০ ৪৮ - - - - ৬০ ৬০ 



10 

 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Uni

t) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

(Actual 

Achievement) 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষ্ণ 

(Projec

tion) 
২০১৯-২০ 

 

প্রদক্ষ্ণ 

(Proje

ction) 
২০২০-

২১ 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* অাধাযণ 

(Excelle

nt) 

অরত 

উিভ 

(Very 

good) 

উিভ 

(Good) 

চররত ভান 

(Fair) 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩.১.২ উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

ফাদজটভুি কাম িক্রদভয 

অগ্রগরত ম িাদরাচনায 

আদয়ারজত বা 

াংখ্যা ১ - ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৩.২ ভানফ 

ম্পদ 

ব্যফস্থানা  

৩.২.১ প্রররক্ষ্ত জনফর াংখ্যা ১ - ২০৬ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ২২০ ২৩০ 

৩.২.২ প্রদানকৃত/ 

রনস্পরিকৃত উচ্চ রক্ষ্ায 

ভদনানয়ন 

% ২ - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 

৩.২.৩ দদান্নরত 

 
% ১ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 

* াভরয়ক  

** রনফরিত াইরিড ধাদনয জাত 
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ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনরিটিউট এয আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যভ, ২০১৮-১৯ 

(দভাট নম্বয-২৫) 
করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

 

 
সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

রক্ষ্ভাত্রায ভান-২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

অরত 

উিভ 

(Very 

Good) 
৯০% 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

চররত 

ভান 

(Fair) 

৭০% 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

ফারল িক 

কভ িম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য দে ২০১৮-

১৯ অথ িফছদযয  ফারল িক  কভ িম্পাদন 

চুরি স্বাক্ষ্য ও ওদয়ফাইদট আদরাড 

ফারল িক  কভ িম্পাদন চুরি 

স্বাক্ষ্রযত 
তারযে ০.৫ ২০ জুন, ২০১৮ ২১ জুন, ২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

২০১৮-১৯ অথ িফছদযয  ফারল িক  

কভ িম্পাদন চুরিয অধ ি-ফারল িক 

ভল্যায়ন প্ররতদফদন াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ দারের 

ভল্যায়ন প্ররতদফদন দারেরকৃত তারযে ০.৫ 
১৭ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২২ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৩ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য ২০১৮-১৯ 

অথ িফছদযয  ফারল িক  কভ িম্পাদন 

চুরিয অধ ি-ফারল িক ভল্যায়ন প্ররতদফদন 

ম িাদরাচনাদন্ত পরাফতিক 

(feedback) ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

পরাফতিক (feedback)     তারযে ১ 
২৪ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

০৪ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

০৮ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১১ সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

যকারয কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা 

দ্ধরত অন্যান্য রফলদয় 

কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয জন্য প্ররক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররক্ষ্দণয ভয় 
জনর্ন্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

কাম িদ্ধরত, 

কভ িরযদফ ও 

সফায 

ভাদনান্নয়ন 

১০ 

ই-পাইররাং দ্ধরত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট সডদেয ভােদভ গৃীত ডাক ই-

পাইররাং রদিদভ আদরাডকৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইদর নরথ রনস্পরিকৃত** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত*** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দপ্তয/াংস্থা কর্তিক অনরাইন সফা চালু 

কযা 

 

ন্যযনতভ একটি নতুন ই-ারব ি 

চালুকৃত 

তারযে 

১ 
১০ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ারয, 

২০১৯ 

৩১ ভাচ ি, 

২০১৯ 

৩০ এরপ্রর, 

২০১৯ 

দপ্তয/াংস্থা ও অধীনস্ত কাম িারয়ভদয 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) ফাস্তফায়ন 

উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP)                  

                          

তারযে ১ 
০৩ সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১১ সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৮ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৫ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ি, 

২০১৯ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

 

 
সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

রক্ষ্ভাত্রায ভান-২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

অরত 

উিভ 

(Very 

Good) 
৯০% 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

চররত 

ভান 

(Fair) 

৭০% 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

                         

                /        

          

তারযে ১ 
০৮ এরপ্রর, 

২০১৯ 

২২ এরপ্রর, 

২০১৯ 

০২ সভ, 

২০১৯ 

১৬ সভ, 

২০১৯ 

৩০ সভ, 

২০১৯ 

রটিদজন চাট িায ফাস্তফায়ন 

           রটিদজন চাট িায 

অনুমায়ী প্রদি সফা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

                           

           
তারযে ০.৫ 

৩১ রডদম্বয, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

০৭ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
                         

        
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ি াংরিষ্ট 

কভ িচাযীয রআযএর ও ছুটি 

নগদায়নত্র জারয কযা 

রআযএর আদদ জারযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জারযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 
আরথ িক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৯ 

অরডট আরি রনষ্পরি কাম িক্রদভয 

উন্নয়ন 

 

রত্রক্ষ্ীয় বায় অরডট আরি 

রনষ্পরিয জন্য সুারযকৃত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরডট আরি রনষ্পরিকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরিয ারনাগাদ 

তাররকা প্রস্ত্িত কযা 

স্থাফয ম্পরিয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযে ১ 

০৩ সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১১ সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৮ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৫ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ি, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পরিয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযে ১ 

০৩ সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১১ সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৮ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৫ 

সপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

০৪ ভাচ ি, 

২০১৯ 

ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ ফাস্তফায়ন ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ ফাস্তফারয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যফহৃত/অদকদজা মানফান রফদ্যভান 

নীরতভারা অনুমায়ী রনষ্পরিকযণ 
রনষ্পরিকৃত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

ফদকয়া রফদ্যযৎ রফর রযদাধ কযা  রফদ্যযৎ রফর রযদারধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য দদয রফযীদত রনদয়াগ প্রদান 

 
রনদয়াগ প্রদানকৃত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

 

 
সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয  ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicator) 

রক্ষ্ভাত্রায ভান-২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

১০০% 

অরত 

উিভ 

(Very 

Good) 
৯০% 

উিভ 

(Good) 

৮০% 

চররত 

ভান 

(Fair) 

৭০% 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন 

(Poor) 

৬০% 

জাতীয় শুদ্ধাচায 

সকৌর ও তথ্য 

অরধকায 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩ 

 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা ও 

রযফীক্ষ্ণ কাঠাদভা ফাস্তফায়ন****  

ত্রত্রভারক প্ররতদফদন দারেরকৃত াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা ও 

রযফীক্ষ্ণ কাঠাদভায় অন্তভু িি 

রক্ষ্যভাত্রা ফাস্তফারয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ কর অনরাইন সফা তথ্য 

ফাতায়দন াংদমারজত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 দপ্তয/াংস্থায ২০১৭-১৮ অথ িফছদযয 

ফারল িক প্ররতদফদন প্রণয়ন ও 

ওদয়ফাইদট প্রকা 

ফারল িক প্ররতদফদন ওদয়ফাইদট 

প্রকারত তারযে ০.৫ 
১৮ অদটাফয, 

২০১৮ 

৩১ অদটাফয, 

২০১৮ 

১৫ 

নদবম্বয, 

২০১৮ 

২৯ 

নদবম্বয, 

২০১৮ 

০৬ রডদম্বয, 

২০১৮ 

 
* জনপ্রান প্ররক্ষ্ণ ্ানুয়ার অনুমায়ী উি প্ররক্ষ্ণ আদয়াজন কযদত দফ। 

** ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয ই-গবন্যিান্স অরধাো দত প্রাপ্ত প্ররতদফদন। 

*** ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয ই-গবন্যিান্স অরধাো দত প্রাপ্ত প্ররতদফদন। 

**** ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগয শুদ্ধাচায অরধাো দত প্রাপ্ত প্ররতদফদন। 
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আরভ, ভারযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনরিটিউট গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয 

ভাননীয় ভন্ত্রী, কৃরল ভন্ত্রণারয় এয প্ররতরনরধ রাদফ  ররনয়য রচফ, কৃরল ভন্ত্রণারয় এয রনকট 

অেীকায কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ।  
 
আরভ, ররনয়য রচফ, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, কৃরল ভন্ত্রণারয় এয 

প্ররতরনরধ রাদফ ভারযচারক, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনরিটিউট এয রনকট অেীকায 

কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ।  
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ্  
 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংদক্ষ্ রফফযণ 

১ এআযরড এযাডাটিব রযাচ ি রডরবন 

২ রফআযআযআই/রি ফাাংরাদদ যাই রযাচ ি ইনরিটিউট 

৩ রফএরডর ফাাংরাদদ এরগ্রকারচায সডদবরদভন্ট কদ িাদযন 

৪ রফএআযর ফাাংরাদদ এরগ্রকারচাযার রযাচ ি কাউরন্সর 

৫ রফআযদকরফ ফাাংরাদদ যাই নদরজ ব্যাাংক 

৬ রডএই রডাট িদভন্ট  অফ এরগ্রকারচাযার এক্সদটনন 

৭ এপএভরএইচটি পাভ ি সভরনারয এন্ড সাষ্টাযদবি সটকদনাদরারজ 

৮ রজরকউএন সগ্রইন সকায়াররটি এন্ড রনউরট্র্ন 

৯ রজআযএ সজদনটিক রযদাদ ি এন্ড রড 

১০ আইডরিউএভ ইরযদগন এন্ড ওয়াটায ্াদনজদভন্ট 

১১ আইএরর ইরন্টদগ্রদটড এরগ্রকারচাযার প্রডারটরবটি প্রদজট 

১২ ররআযরড াফররদকন এন্ড াফররক রযদরন রডরবন 

১৩ আযএপএ যাই পারভ িাং রদিভ 

১৪ এরএ রড     রপদকন এদজরন্স 

১৫ ডরিওএভএভ ওয়াকি সভরনারয এন্ড সভদন্টদনন্স 
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াংদমাজনী – ২ 

 

কভ িম্পাদন সূচকভ, ফাস্তফায়নকাযী কাম িারয়ভ এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 
 

ক্ররভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

১ 

ধাদনয 

উচ্চপরনীর 

জাত ও 

প্রভেরি 

উদ্ভাফন 

উদ্ভারফত 

ধাদনয জাত  
রি’য ধাদনয জাত উদ্ভাফন াংক্রান্ত গদফলণা 

রফবাগভ ধাদনয পরন বৃরদ্ধয জন্য 

অনুকূর এফাং প্ররতকূর র্াত রষ্ণু 

(রফণািতা, েযা, ঠান্ডা, জরভগ্নতা প্রভৃরত) 

ধাদনয উচ্চপরনীর রফরবন্ন  জাত উদ্ভাফন 

কদয। 

উরদ্ভদ প্রজনন, ফাদয়াদটকদনাররজ, রজআযএ, াইরিড, রজরকউএন, 

এআযরড, িান্ট রপরজওররজ, িান্ট প্যাদথাররজ, এদন্টাদভাররজ, কৃরলতত্ত্ব, 

ভরিকা রফজ্ঞান, োভায ব্যাফস্থানা, আযএপএ, কৃরল অথ িনীরত, কৃরল 

রযাংখ্যান, আইডরিউএভ রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং 

কর আঞ্চররক কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 

রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন, 

জাতীয় ফীজ সফাড ি, রি’য 

সফাড ি অফ ্াদনজদভন্ট 

 

২ উদ্ভারফত 

প্রভেরি (জাত 

ম্পরকিত)  

রি’য ধাদনয জাত উদ্ভাফন াংক্রান্ত গদফলণা 

রফবাগভ ধাদনয পরন বৃরদ্ধয জন্য 

উচ্চপরনীর এফাং রফণািতা, েযা, ঠান্ডা, 

ও জরভগ্নতা রফরবন্ন র্াত রষ্ণু 

উৎাদন প্রভেরি উদ্ভাফন কদয। 

উরদ্ভদ প্রজনন, ফাদয়াদটকদনাররজ, রজআযএ, াইরিড, রজরকউএন, 

এআযরড, িান্ট রপরজওররজ, িান্ট প্যাদথাররজ, এদন্টাদভাররজ, কৃরলতত্ত্ব, 

ভরিকা রফজ্ঞান, োভায ব্যাফস্থানা, আযএপএ, কৃরল অথ িনীরত, কৃরল 

রযাংখ্যান, আইডরিউএভ রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং 

কর আঞ্চররক কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 

রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন, রি’য 

সফাড ি অফ ্াদনজদভন্ট 

 

৩ উদ্ভারফত 

অন্যান্য 

প্রভেরি 

রি’য ধাদনয জাত উদ্ভাফন াংক্রান্ত গদফলণা 

রফবাগভ ধাদনয পরন বৃরদ্ধয জন্য 

অনুকূর এফাং প্ররতকূর র্াত রষ্ণু 

(রফণািতা, েযা, ঠান্ডা, জরভগ্নতা প্রভৃরত) 

ধাদনয উচ্চপরনীর রফরবন্ন  জাত উদ্ভাফন 

কদয। 

উরদ্ভদ প্রজনন, ফাদয়াদটকদনাররজ, রজআযএ, াইরিড, রজরকউএন, 

এআযরড, িান্ট রপরজওররজ, িান্ট প্যাদথাররজ, এদন্টাদভাররজ, কৃরলতত্ত্ব, 

ভরিকা রফজ্ঞান, োভায ব্যাফস্থানা, আযএপএ, কৃরল অথ িনীরত, কৃরল 

রযাংখ্যান, আইডরিউএভ রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং 

কর আঞ্চররক কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 

রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন, রি’য 

সফাড ি অফ ্াদনজদভন্ট 

 

৪ প্রররক্ষ্ত 

ব্যরি   

উদ্ভারফত জাত ও প্রভেরি কৃলদকয রনকট 

ম্প্রাযদণয জন্য ম্প্রাযণ কভ িকতিা, 

ভাঠকভী ও কৃলকদদয প্ররক্ষ্ণ প্রদান কযা 

য়। 

প্ররক্ষ্ণ রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং কর আঞ্চররক 

কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 
রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন 

 

৫ স্থারত 

প্রদ িনী 

রি’য উদ্ভারফত জাত ও প্রভেরি  কৃলদকয 

রনকট ম্প্রাযদণয জন্য ভাদঠ চালাফাদ 

সকৌর, প্রভেরিয ব্যফায ও পরাপর 

উরদ্ভদ প্রজনন, ফাদয়াদটকদনাররজ, রজআযএ, াইরিড, রজরকউএন, 

এআযরড, িান্ট রপরজওররজ, িান্ট প্যাদথাররজ, এদন্টাদভাররজ, কৃরলতত্ত্ব, 

ভরিকা রফজ্ঞান, োভায ব্যাফস্থানা, আযএপএ, কৃরল অথ িনীরত, কৃরল 

রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন 
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ক্ররভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

প্রদ িদনয আদয়াজন কযা য়। রযাংখ্যান, আইডরিউএভ রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং 

কর আঞ্চররক কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ  
৬ আদয়ারজত 

সরভনায/ 

কভ িারা 

 

 

উদ্ভারফত জাত ও প্রভেরি কৃলদকয রনকট 

ম্প্রাযদণয জন্য সরভনায/ কভ িারা 

আদয়াজন কদয জনাধাযণ ও কভ িকতিাদদয 

জাত ও প্রভেরি ম্পদকি অফরতকযণ এফাং 

ভতরফরনভয় কযা য়। 

প্ররক্ষ্ণ রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং কর আঞ্চররক 

কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 
রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন 

 

৭ 

ধাদনয 

উচ্চপরনীর 

জাত ও 

প্রভেরি 

উদ্ভাফন 

উদ্ভারফত/ 

উন্নয়নকৃত 

কৃরল মন্ত্রারত 

কৃরল মারন্ত্রকীকযদণয ভােদভ কৃলদকয 

উৎারদত পদরয একক প্ররত েযচ 

কভাদনায জন্য কৃরল মন্ত্রারত উদ্ভাফন ও 

উন্নয়ন কযা য়।  

এপএভরএইচটি ও ডরিওএভএভ রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ 

এফাং কর আঞ্চররক কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 

রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন 

 

৮ প্রকানা উদ্ভারফত জাত ও প্রভেরি কৃলদকয রনকট 

ম্প্রাযদণয জন্য রফরবন্ন রযদাট ি, জান িার 

এফাং পুরস্তকা প্রকা কযা য়। 

ররআযরড রফবাগ অন্যান্য াং    রফবাগ এফাং কর আঞ্চররক 

কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 
রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন 

 

৯ কৃরল সভরাদত 

অাংগ্রণ 

উদ্ভারফত জাত ও প্রভেরি কৃলদকয রনকট 

ম্প্রাযদণয জন্য রি উদ্ভারফত জাত ও 

প্রভেরি রনদয় কৃরল সভরায় অাংগ্রণ কদয।   

রজআযএ, রজরকউএন, এআযরড রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং 

কর আঞ্চররক কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 
রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন 

 

১০ রফআযদকরফ’য  

সুরফধাদবাগী 

ব্যরি 

উদ্ভারফত জাত ও প্রভেরি কৃলদকয রনকট 

ম্প্রাযদণয জন্য রফআযদকরফ’য ভােদভ 

কৃরল রফলদয় ই-কৃরল সফা প্রদান কযা য়।   

প্ররক্ষ্ণ, কৃরল রযাংখ্যান রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগভ রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন 

 

১১ ধাদনয রিডায 

ও 

ভানদর্ারলত 

ফীজ 

উৎাদন, 

প্রতযয়ন, 

াংযক্ষ্ণ 

উৎারদত 

ফীজ 
ভান ম্পন্ন ফীজ যফযা বৃরদ্ধ কদয 

কৃলদকয জরভদত ধাদনয পরন বৃরদ্ধয জন্য 

ম িাপ্ত রযভাণ রিডায ফীজ উৎাদন কযা 

য়। 

রজআযএ রফবাগ অন্যান্য াং    রফবাগ এফাং কর আঞ্চররক 

কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 
রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন 

 

১২ রফতযণকৃত 

ফীজ 

ভান ম্পন্ন ফীজ রফতযণ কদয কৃলদকয 

জরভদত ধাদনয পরন বৃরদ্ধয জন্য ম িাপ্ত 

রযভাণ রিডায ফীজ রফএরডর ৫০০টিযও 

রজআযএ রফবাগ অন্যান্য াং    রফবাগ এফাং কর আঞ্চররক 

কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 
রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

জান িার ও অন্যান্য 

প্রকারত প্ররতদফদন 
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ক্ররভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

এফাং রফতযণ সফী যকারয, সফযকারয, এনরজও, ব্যরি 

উদদ্যািা প্ররতষ্ঠান ও কৃলদকয ভদে রফতযণ 

কযা য়। 

১৩ কাম িক্রভ 

রযফীক্ষ্ণ ও 

ভল্যায়ন   

রযদ িনকৃত 

উন্নয়ন ও 

অনুন্নয়ন 

ফাদজটভূি 

কাম িক্রভ 

প্ররতষ্ঠাদনয ারফ িক উন্নয়দনয জন্য রি’য 

প্রধান ও আঞ্চররক কাম িারয়ভদ রফরবন্ন 

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ফাদজটভুি কাম িক্রভ ভাঠ 

ম িাদয় রযদ িন ও ফাস্তফায়ন কযা য়। 

রযকল্পনা ও ভল্যায়ন রফবাগ, ইভাযত ও রনভ িাণ রফবাগ, প্রান 

রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং কর আঞ্চররক কাম িারয় 

চরভান প্রকল্পভ 

রি’য ফারল িক প্ররতদফদন, 

অরপরয়ার নরথ ও 

অন্যান্য রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতদফদন। 

 

১৪ ভানফ ম্পদ 

ব্যফস্থানা 

প্রররক্ষ্ত 

জনফর 
প্ররতষ্ঠাদনয ারফ িক অগ্রগরতয জন্য  

জনফরদক প্রররক্ষ্ত কদয গদড় সতারা য়। 
প্ররক্ষ্ণ রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং কর আঞ্চররক 

কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 
রি’য ফারল িক প্ররতদফদন ও 

অরপরয়ার নরথ। 
 

প্রদানকৃত/ 

রনষ্পরিকৃত 

উচ্চ রক্ষ্ায 

ভদনানয়ন 

প্ররতষ্ঠাদনয কারিত গদফলণায পরাপর 

অজিদনয রদক্ষ্য উচ্চ রক্ষ্ায় ভদনানয়দনয 

ভােদভ দক্ষ্ জনফর গদড় সতারা য়। 

গদফলণা ও প্রান রফবাগ অন্যান্য াংরিষ্ট রফবাগ এফাং কর 

আঞ্চররক কাম িারয় চরভান প্রকল্পভ 

রি’য ফারল িক প্ররতদফদন ও 

অরপরয়ার নরথ। 
 

দদান্নরত  ভয়ভত দদান্নরতয ভােদভ শূন্য দ পূযণ 

কযা। 

প্রান রফবাগ রি’য ফারল িক প্ররতদফদন ও 

অরপরয়ার নরথ। 
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াংদমাজনী  ৩ 

অন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/াংস্থায রনকট সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদাভ 
 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায সমৌরিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ফীজ প্রতযয়ন এদজরন্স ধাদনয উচ্চপরনীর 

জাত ও প্রভেরি উদ্ভাফন 

উদ্ভারফত জাত 

 

জাত অনুদভাদন রফদল ত্রফরদষ্টযয নতুন জাত  ধাদনয উৎাদনীরতা ক্ষ্রতগ্রস্ত 

দফ 

কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয ধাদনয উচ্চপরনীর 

জাত ও প্রভেরি উদ্ভাফন 

উদ্ভারফত জাত ও  

প্রভেরি 

জাত ও প্রভেরি ম্প্রাযণ কৃরল তথা কৃলদকয উন্নয়দন অরযাম ি উদ্ভারফত জাত ও প্রভেরিয সুপর 

কৃলক তুরনাভরক কভ াদফ  

ফীজ প্রতযয়ন এদজরন্স ধাদনয রিডায ও 

ভানদর্ারলত ফীজ 

উৎাদন, প্রতযয়ন, 

াংযক্ষ্ণ এফাং রফতযণ 

উৎারদত রিডায 

ফীজ 

 

ফীজ প্রতযয়ন কৃরল তথা কৃলদকয উন্নয়দন অরযাম ি ধাদনয উৎাদনীরতা ক্ষ্রতগ্রস্ত 

দফ 

ফাাংরাদদ কৃরল উন্নয়ন 

কদ িাদযন 

ধাদনয রিডায ও 

ভানদর্ারলত ফীজ 

উৎাদন, প্রতযয়ন, 

াংযক্ষ্ণ এফাং রফতযণ 

রফতযণকৃত রিডায 

ফীজ  

নতুন জাদতয ফীজ 

উৎাদন ও রফতযদণ 

    প্রদান 

কৃলক ম িাদয় নতুন জাদতয ম্প্রাযণ  নতুন জাদতয ম্প্রাযণ ধীয 

গরতদত দফ 

কৃরল, অথ ি ও রযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় 

কাম িক্রভ রযফীক্ষ্ণ ও 

ভল্যায়ন   
ম্পন্নকৃত কাম িক্রভ ম িাপ্ত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

ফাদজট ফযাে 

উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন কাম িক্রভ ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় 

রযভাণ অথ ি ফযাে প্রদয়াজন 

প্ররতষ্ঠাদনয ারফ িক অগ্রগরত ধীয 

গরতদত দফ 

কৃরল, অথ ি ও রযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় 

ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা প্রররক্ষ্ত জনফর ম িাপ্ত ফাদজট ফযাে প্রররক্ষ্ত জনফর ছাড়া প্ররতষ্ঠাদনয ারফ িক অগ্রগরত অজিন 

ম্ভফ নয় রফধায় প্রদয়াজনীয় রযভাণ অথ ি ফযাে প্রদয়াজন 

প্ররতষ্ঠাদনয ারফ িক অগ্রগরত ধীয 

গরতদত দফ 

কৃরল, অথ ি ও রযকল্পনা 

ভন্ত্রণারয় 

ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা প্রদানকৃত/        

উচ্চ রক্ষ্ায 

        

                   

ম িাপ্ত ফাদজট ফযাে 

উচ্চ ররক্ষ্ত জনফর ছাড়া সকান গদফলণা প্ররতষ্ঠাদনয 

কারিত গদফলণায পরাপর অজিন কযা ম্ভফ নয় রফধায় 

          প্রদয়াজনীয় রযভাণ অথ ি ফযাে প্রদয়াজন 

প্ররতষ্ঠাদনয ারফ িক অগ্রগরত ধীয 

গরতদত দফ 

কৃরল, অথ ি ও জন প্রান 

ভন্ত্রণারয় 

ভানফ ম্পদ ব্যফস্থানা  দদান্নরত ভয়ভত দদান্নরতয 

ভােদভ শূন্য দ পূযণ, 

নতুন দ সৃরষ্ট এফাং 

ম িাপ্ত ফাদজট ফযাে 

প্ররতষ্ঠাদনয াাংগঠরনক কাঠাদভা পুনগ িঠন, দদান্নরতয 

ভােদভ শূন্য দ পূযণ, নতুন নতুন দ সৃরষ্ট কযা এফাং 

প্রদয়াজনীয় রযভাণ অথ ি ফযাে প্রদয়াজন  

প্ররতষ্ঠাদনয ারফ িক অগ্রগরত ধীয 

গরতদত দফ 

 


