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বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট এর কম িসম্পােদনর সারব িক রচত্র 

 (Overview of the Performance of Bangladesh Wheat and Maize Research Institute) 
 

 

সাম্প্ররতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ 
 

দেদশর সারব িক কৃরষ উৎপােন বৃরির মাধ্যদম খাদ্য ও পুরি রনরাপত্তা অজিন, কৃষদকর আয় বৃরি ও কম িসাংস্থান সৃরির লদযয 

বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট (রবডরিউএমআরআই) গম ও ভুট্টা ফসদলর উপর গদবষণা ও উন্নয়নমূলক 

কার্ িক্রম পররচালনা কদর থাদক। রবগত রতন অথ িবছদর গদমর ৩টি ও ভুট্টার ৪টি জাত উদ্ভাবন ও ছাড় করা হদয়দছ এবাং গদমর 

৩টি ও ভুট্টার ৪টি অগ্রবতী লাইন জাত রহদসদব অবমুরির প্ররক্রয়ায় আদছ।  

 

রনজস্ব ক্রস এবাং রসরমট দথদক গম ও ভুট্টার ৯৮০৯টি জাম িপ্লাজম সাংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা হদয়দছ। এছাড়া মাটি ও সার 

ব্যবস্থাপনা, দরাগ বালাই ও দপাকামাকড় ব্যবস্থাপনা, শস্য রনরবড়করদণর জন্য নতুন শস্য রবন্যাস এর উপর ৬টি প্রযুরি 

উদ্ভাবন করা হদয়দছ। রবগত রতন বছদর রবজ্ঞানী, সম্প্রসারণ ও এনরজও কমী এবাং কৃষকসহ দমাট ৯৪০৩ জনদক প্ররশযণ 

প্রোন করা হদয়দছ। ৫২টি দসরমনার/ওয়াকিশপ/মাঠ রেবস এর মাধ্যদম ৪৩৪০ জনদক উদ্ভারবত প্রযুরি সম্পদকি অবরহত করা 

হদয়দছ। উদ্ভারবত প্রযুরি হস্তান্তদরর লদযয ৭টি প্রকাশনা এবাং ৩৩৬০টি প্রেশ িনী িক স্থাপন করা হদয়দছ। এছাড়াও দররডও 

এবাং টিরভদত ১৫টি দপ্রাগ্রাম প্রচাদরর জন্য সরকস্ট্ মংকরা হদয়দছ।             

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

বাাংলাদেদশ কৃরষ জরমর পররমান, জরমর উব িরতা, ভূগভিস্থ পারনসহ প্রাকৃরতক সম্পে ক্রমশঃ হ্রাস পাদে। এমতাবস্থায় 

ক্রমবধ িমান জনসাংখ্যার জন্য খাদ্য ও পুরি রনরাপত্তা অজিন গদবষণা দযদত্র এক রবরাট চযাদলঞ্জ। রবডরিউএমআরআই এর 

প্রধান কার্ িালয়সহ সকল আঞ্চরলক দকন্দ্র/উপদকন্দ্রগুদলাদত অবকাঠাদমাগত দুব িলতা ও উন্নত ল্যাব সুরবধারের অভাব রদয়দছ। 

ববরিক জলবায়ু পররবতিদনর প্রভাব দমাকাদবলায় যরতগ্রস্থ এলাকাগুদলাদত ইনরিটিউদটর গদবষণার সুদর্াগ সুরবধার অভাব 

রদয়দছ। অরধকন্তু পররবতিনশীল জলবায়ু দমাকাদবলায় উন্নত জাত ও প্রযুরি উদ্ভাবদনর জন্য আধুরনক ল্যাবদরটরর তথা 

র্ন্ত্রপারতর অভাব রদয়দছ। সদব িাপরর গদবষণা  কার্ িক্রম পররচালনার জন্য অদনক সময় আরথ িক সাংকদট থাকদত হয়।  

 

অত্র ইনরিটিউদটর প্রধান চযাদলঞ্জগুদলা হদে- মাটি ও পারনর সদব িাত্তম ব্যবহারপূব িক ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃরি তথা 

কৃষদকর আথ ি-সামারজক অবস্থার উন্নরত করা; গম ও ভুট্টা ফসদলর স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিন এবাং জলবায়ু পররবতিনজরনত প্রভাব 

(উচ্চ তাপমাত্রা, খরা, লবণািতা, জলাবদ্ধতা, নতুন নতুন দরাগবালাই ও দপাকামাকড় এর প্রাদুভিাব ইতযারে) দমাকাদবলায় 

নতুন নতুন জাত ও উন্নত প্রযুরি উদ্ভাবন করা। 
 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পনা    
 

খাদ্য ও পুরি রনরাপত্তা অজিদনর লদযয পস্টরবস্টতমত জলবায়ুর প্রভাব দমাকাদবলা কদর উচ্চ ফলনশীল, প্ররতকূলতা সরহষ্ণু (খরা, 

তাপ, লবণািতা ও জলাবদ্ধতা), স্বল্প দময়ারে, খাদটা আকৃরত, ঢদল পড়া প্ররতদরাধী ও স্বল্প উপকরণ রনভির গম ও ভুট্টার জাত 

এবাং প্রযুরি (কৃরষ র্ন্ত্রপারত ও শস্য সাংগ্রদহাত্তরসহ) উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কদর ফসদলর উৎপােনশীলতা বাড়াদনার কার্ িক্রম 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনায় অন্তভু িি করা হদয়দছ। 
 

২০১৮-২০১৯ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

o গম ফসদলর ১টি ও ভুট্টা ফসদলর ১টি উচ্চ ফলনশীল জাত এবাং উভয় ফসদলর ৩টি প্রযুরি উদ্ভাবন; 

o গম ও ভুট্টা চাদষর আধুরনক কলাদকৌশদলর উপর ৩০০০জন কৃষকদক প্ররশযণ প্রোন; 

o অত্র ইনরিটিউট দথদক উদ্ভারবত প্রযুরি সম্পদকি সম্প্রসারণ কম িকতিা/মাঠ কমী/রবএরডরস/এনরজও এবাং কৃষকদক 

অবরহত করার জন্য ২০টি মাঠরেবস ও ৮টি ওয়াকিশপ/দসরমনার আদয়াজন; 

o গম ও ভুট্টার উন্নত জাদতর ৬০ দমরিক টন প্রজনন বীজ ও ৪৩ দমরিক টন মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন; 

o সারাদেদশ ১১০০টি জাত/অন্যান্য প্রযুরির উপর প্রেশ িনী স্থাপন।   
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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 সরকাস্টর েপ্তর/সংস্থাসমূদহর প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক েক্ষ্তা বৃস্টদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবস্টেস্টহ 

সজারোর করা, সুশাসন সুসংহতকরণ এবং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার স্টনস্টিতকরদণর 

মাধ্যদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য- 

 

 

পররচালক, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট 

এবাং 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গদবষণা ইনরিটিউট এর মদধ্য ২০১৮ সাদলর জুন 

মাদসর ১১ তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাযররত হল। 

 

এই চুরিদত স্বাযরকারী উভয়পয রনম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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‡mKkb 1: 

রূপকল্প (Vision), অরভলযয (Mission), দকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং কার্ িাবরল 

(Functions)  

 
1.1 রূপকল্প (Vision) :   

খাদ্য ও পুরি রনরাপত্তা অজিদন ফসদলর জাত ও প্রযুরি উদ্ভাবন । 

 

1.2 অরভলযয (Mission) :  

ম্যাদেটভূি ফসলসমূদহর (গম ও ভুট্টা) উচ্চ ফলনশীল জাত এবাং উন্নত চাষাবাে পিরত উদ্ভাবন, দপাকামাকড় ও 

দরাগবালাই েমন ব্যবস্থাপনাসহ কৃরষ র্ন্ত্রপারত, শস্য সাংগ্রদহাত্তর ব্যবস্থাপনা রবষদয় লাগসই প্রযুরি উদ্ভাবদন 

গদবষণা করা এবাং উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরিসমূহ হস্তান্তর করা। 

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ প্রস্টতষ্ঠাদনর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১.   ফসদলর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃস্টদ্ধ 

২.   কম ম ব্যবস্থাপনায় সপশাোরীদের উন্নয়ন  

 

১.৩.২ আবস্টশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

 

১. েক্ষ্তার সদে বাস্টষ মক কম মসম্পােন চুস্টি বাস্তবায়ন 

২. েক্ষ্তা ও ননস্টতকতার উন্নয়ন 

৩. তথ্য অস্টিকার ও স্বপ্রদণাস্টেত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন 

৪. উদ্ভাবন ও অস্টিদর্াগ প্রস্টতকাদরর মাধ্যদম সসবার মাদনান্নয়ন 

৫. আস্টথ মক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

 

১.৪ কার্ মাবস্টল (Functions) : 

১. ফসদলর জাম মপ্লাজম সংগ্রহ, সংরক্ষ্ণ ও উন্নয়ন, সংকরায়ন, মূল্যায়ন এবং জাত অবমুস্টিকরণ; 

২. সািারণ পস্টরদবশসহ তাপ, লবণািতা, জলবদ্ধতা ও খরা সহনশীল গম ও ভুট্টার জাত উদ্ভাবন; 

৩.  উন্নত ও আধুস্টনক উৎপােন প্রযুস্টি উদ্ভাবন; 

৪.  কৃস্টষ র্ন্ত্রপাস্টত ও শস্য সংগ্রদহাত্তর প্রযুস্টি উদ্ভাবন;  

৫.  উদ্ভাস্টবত জাত, উৎপােন প্রযুস্টি ইতযাস্টের আথ ম-সামাস্টজক স্টবদেষণ;  

৬.  উদ্ভাস্টবত জাতসমূদহর প্রজনন বীজ ও মান সম্পন্ন বীজ উৎপােন; 

৭.  প্রযুস্টি হস্তান্তদরর জন্য প্রস্টশক্ষ্ণ, উপদর্াস্টগতা পরীক্ষ্ণ, কম মশালা, মাঠ স্টেবস ইতযাস্টের আদয়াজনসহ নবজ্ঞাস্টনক 

প্রকাশনা প্রকাশ; 

৮.  মানব সম্পে উন্নয়ন, প্রশাসস্টনক ও আস্টথ মক ব্যবস্থাপনা; 

৯.  কৃস্টষ স্টবষয়ক ই-তথ্য সসবা প্রোন; 

১০. আন্তজমাস্টতক ও সেশীয় প্রস্টতষ্ঠাদনর সাদথ গদবষণা সংদর্াগ স্থাপন। 

 



4 

 

দসকশন ২ 

 

রবডরিউএমআরআই এর রবরভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লযযমাত্রা 

২০১৮-১৯ 

প্রদযপণ রনধ িাররত লযযমাত্রা অজিদনর 

দযদত্র দর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/ রবভাগ/ সাংস্থাসমূদহর 

নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source of data) ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮* 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

নতুন জাত ও প্রযুরির 

পর্ িাপ্ততা 

 

অবমুি জাত সাংখ্যা ২ ১ ১ ১ ১ রবএআররস, এসরসএ,  

রবএরডরস, রডএই 

প্ররতষ্ঠাদনর গদবষণা 

প্ররতদবেন 
রনবরিত জাত সাংখ্যা ২ ১ ১ ১ ১ 

উদ্ভারবত প্রযুরি (জাত সম্পরকিত) সাংখ্যা - ১ ২** ২ ২ 

উদ্ভারবত অন্যান্য প্রযুরি  সাংখ্যা ২ ১ ১ ১ ১ 

রিডার/মানদ ারষত/হাইরিড 

বীজ এর পর্ িাপ্ততা 

রিডার বীজ দম. টন ৫৮ ৫৬ ৬০ ৬০ ৬০ রবএআররস, রবএরডরস, রডএই 

মানদ ারষত/হাইরিড বীজ দম. টন ৪৮ ৪৭ ৪৩ ৪৩ ৪৩ 

 

*সামরয়ক (Provisional) অজিন 

**২০১৮-১৯ অথ ম বছর হদত উদ্ভাস্টবত প্রযুস্টির মদধ্য উদ্ভাস্টবত জাত সম্পরকিত প্রযুস্টি অন্তভু মি রদয়দছ (২+১) = ৩ 
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দসকশন ৩ 

দকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লযযমাত্রাসমূহ 

(সমাট নম্বর ৭৫) 

 

*সামরয়ক (Provisional) অজিন 

দকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)  

দকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

 (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃত অজিন 

লযযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

Target/Criteria Value for FY 2018-19 

প্রদযপণ 

(Projec

tion) 
 

প্রদযপণ 

(Projecti

on) 
 

২০১৬-১৭ 
২০১৭-

১৮* 

অসাধারণ  অরত 

উত্তম 

উত্তম  চলরত চলরত 

মাদনর রনদম্ন  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

রবডরিউএমআরআই এর দকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১। ফসদলর 

উৎপােন ও 

উৎপােনশীলতা 

বৃরি 

৫৫ 

 

 

 

 

 

১.১ রবরভন্ন 

ফসদলর 

উচ্চফলনশীল জাত 

ও প্রযুরি উদ্ভাবন 

১.১.১ অবমুি জাত সাংখ্যা ১০ ২ ১ ১ - - -  ১ ১ 

১.১.২ রনবরিত জাত সাংখ্যা ১০ ২ ১ ১ -    ১ ১ 

১.১.৩ উদ্ভারবত প্রযুরি (জাত 

সম্পরকিত) 

সাংখ্যা ৫ - ১ ২ -    ২ ২ 

১.১.৪ উদ্ভারবত অন্যান্য প্রযুরি সাংখ্যা ৫ ২ ১ ১ -    ১ ১ 

১.২ কৃষদকর 

রনকট উদ্ভারবত 

জাত এবাং 

প্রযুরির 

সম্প্রসারণ 

১.২.১ প্ররশরযত কৃষক 

 

সাংখ্যা 

(লয) 

৩ ০.০৩৫৫২ ০.০৩৮৫৮ ০.০৩০০০ ০.০২৭০০ ০.০২৪০০ ০.০২১০০ ০.০১৮০০ ০.০৩০০০ ০.০৩০০০ 

১.২.২ প্ররশরযত রবজ্ঞানী/ 

কম িকতিা/ কম িচারী 

সাংখ্যা 

(লয) 

৪ ০.০০০৬৭ ০.০০২০৪ ০.০০১৫০ ০.০০১৪৫ ০.০০১৪০ ০.০০১৩৫ ০.০০১৩০ ০.০০১৫০ ০.০০১৫০ 

১.২.৩ স্থারপত প্রেশ িনী সাংখ্যা 

(লয) 

৩ ০.০১১০০ ০.০১৪০০ ০.০১১০০ ০.০১০২৫ ০.০০৯৫০ ০.০০৮৭৫ ০.০০৮০০ ০.০১১০০ ০.০১১০০ 

১.২.৪ আদয়ারজত 

দসরমনার/ওয়াকিশপ 

সাংখ্যা ২ ১০ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫  ৮ ৮ 

১.২.৫ মাঠ রেবস/ র যারল সাংখ্যা ৩ ২১ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 

১.৩ 

কৃষক/রবজ্ঞানী/ 

সম্প্রসারণ কমীসহ 

অন্যান্য সাংস্থার 

রনকট উদ্ভারবত 

জাত এবাং 

প্রযুরির 

সম্প্রসারণ 

১.৩.১ হস্তান্তররত জাত সাংখ্যা ২ ৭ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৭ ৭ 

১.৩.২ হস্তান্তররত প্রযুরি সাংখ্যা ২ ২ ২ ২ ১    ২ ২ 

১.৩.৩ বারষ িক গদবষণা ররদপাট ি সাংখ্যা ৩ ২ ২ ২ ১    ২ ২ 

১.৩.৪ প্রকাস্টশত রলফদলট, 

বুকদলট,রনউজদলটার, জান িাল, 

বুদলটিন, ইতযারে  

সাংখ্যা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১  ৪ ৪ 

১.৩.৫ উদদ্যািাদের সাদথ  

স্বাযররত সমদ াতা স্মারক  

সাংখ্যা ১ - - ১     ১ ১ 
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দকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)  

দকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

 (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর 

মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

প্রকৃত অজিন 

লযযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

Target/Criteria Value for FY 2018-19 

প্রদযপণ 

(Projec

tion) 

প্রদযপণ 

(Projec

tion) 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮*  অসাধারণ  অরত উত্তম উত্তম  রচলরত চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন  
২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

২। কৃরষ 

উপকরদণর 

সহজলভযতা ও 

সরবরাহ বৃরিকরণ 

১০ 

 

 

২.১ রিডার, রভরত্ত, 

প্রতযরয়ত ও 

মানদ ারষত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংরযণ এবাং 

রবতরণ 

২.১.১ উৎপারেত রিডার বীজ  দম.টন 

(লয) 

৩ ০.০০০৫৮ ০.০০০৫৬ ০.০০০৬০ ০.০০০৫৮ ০.০০০৫৬ ০.০০০৫৪ ০.০০০৫২ ০.০০০৬০ ০.০০০৬০ 

২.১.২ উৎপারেত মানদ ারষত 

বীজ 

দম.টন 

(লয) 

২ ০.০০০৪৮ ০.০০০৪৭ ০.০০০৪৩ ০.০০০৪১ ০.০০০৩৯ ০.০০০৩৭ ০.০০০৩৫ ০.০০০৪৩ ০.০০০৪৩ 

২.১.৩ রবতরণকৃত রিডার বীজ দম.টন 

(লয) 

৩ ০.০০০৫৫ ০.০০০৫৮ ০.০০০৫৬ ০.০০০৫৫ ০.০০০৫৪ ০.০০০৫৩ ০.০০০৫২ ০.০০০৬০ ০.০০০৬০ 

২.১.৪ রবতরণকৃত মানদ ারষত 

বীজ 

দম.টন 

(লয) 

২ ০.০০০৪৭ ০.০০০৪৮ ০.০০০৪৭ ০.০০০৪৬ ০.০০০৪৫ ০.০০০৪৪ ০.০০০৪৩ ০.০০০৪৩ ০.০০০৪৩ 

৩। কম ি 

ব্যবস্থাপনায় 

দপশাোরীদের 

উন্নয়ন 

১০ 

 

৩.১ কার্ িক্রম 

পরীরবযণ ও 

মূল্যায়ন 

৩.১.১ অনুরষ্ঠত এরডরপর 

পর্ িাদলাচনা সভা 

 সাংখ্যা ৩ - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

৩.১.২ কম িকতিাদের মাঠ পর্ িাদয় 

পররেশ িনকৃত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন 

বাদজটভূি কার্ িক্রম 

সাংখ্যা ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

৩.২ মানবসম্পে 

ব্যবস্থাপনা 

৩.২.১ প্ররশরযত জনবল সাংখ্যা ৩ ৫০ ৫০ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৫০ ৫০ 

৩.২.২ প্রোনকৃত উচ্চ রশযার 

মদনানয়ন/রনষ্পরত্তকৃত 

% ২ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 

* সামরয়ক (Provisional) অজিন                                
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েপ্তর/সাংস্থার আবরশ্যক দকৌশলগত উদেশ্যসমূহ ২০১৮-১৯ 

(দমাট নম্বর - ২৫) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

দকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)  

দকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

 (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম (Activities) কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of PI) 

লযযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

Target/Criteria Value for FY 2018-19 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 
চলরতমান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন দজারোরকরণ 

৩ মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র সদে ২০১৮-১৯ অথ িবছদরর 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাযর ও ওদয়বসাইদট 

আপদলাড 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

স্বাযররত  

তাররখ ০.৫ ২০ জুন ২০১৮ ২১ জুন 

২০১৮ 

২৪ জুন 

২০১৮ 

- - 

২০১৮-১৯ অথ িবছদরর বারষ িক কম িসম্পােন চুরির অধ ি 

বারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন সাংরিি মন্ত্রণালয়/রবভাদগ 

োরখল  

মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরখলকৃত তাররখ ০.৫ ১৭ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২১ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২২ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২৩ জানুয়ারর 

২০১৯ 

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র ২০১৮-১৯ অথ িবছদরর বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরির অধ িবারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন 

পর্ িাদলাচনাদন্ত ফলাবতিক (feedback) 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগ 

ফলাবতিক (feedback) প্রেত্ত তাররখ ১ ২৪ জানুয়ারর 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ারর 

২০১৯ 

০৪ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

০৮ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১১ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

সরকারর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা পিরতসহ অন্যান্য 

রবষদয় কম িকতিা/কম িচারীদের জন্য প্ররশযণ আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররশযদণর সময় জন ন্টা 

* 

১ ৬০ - - - - 

কার্ িপিরত কম িপররদবশ ও 

দসবার মাদনান্নয়ন 

১০ ই-ফাইরলাং পিরত বাস্তবায়ন ফ্রন্ট দডদের মাধ্যদম গৃহীত ডাক 

ই-ফাইরলাং রসদিদম আপদলাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইরলাং নরথ রনষ্পরত্তকৃত** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত*** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

েপ্তর সাংস্থা কর্তিক অনলাইন দসবা চালু করা ন্যযনতম একটি নতুন ই-সারভিস 

চালুকৃত  

তাররখ ১ ১০ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারর 

২০১৯ 

২৮ জানুয়ারর 

২০১৯ 

৩১ মাচ ি 

২০১৯ 

৩০ এরপ্রল 

২০১৯ 

েপ্তর/সাংস্থা ও অধীনস্থ কার্ িালয়সমূদহর উদ্ভাবনী উদদ্যাগ ও 

Small Improvement Project (SIP)    

বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) সমূদহর 

হালনাগােকৃত ডাটাদবইজ 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তাররখ ১ ০৩ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১১ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১৮ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

২৫ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

০৪ মাচ ি 

২০১৯ 

ডাটাদবজ অনুর্ায়ী ন্যযনতম দুটি 

নতুন উদ্ভাবনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

তাররখ ১ ০৮ এরপ্রল ২০১৯ ২২ এরপ্রল 

২০১৯ 

০২ দম ২০১৯ ১৬ দম ২০১৯ ৩০ দম ২০১৯ 

রসটিদজন্স চাট িার বাস্তবায়ন হালনাগােকৃত রসটিদজন্স চাট িার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত দসবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

দকৌশলগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)  

দকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

 (Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম (Activities) কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight 

of PI) 

লযযমাত্রা/রনণ িায়ক ২০১৮-১৯ 

Target/Criteria Value for FY 2018-19 

অসাধারণ 

(Excellent) 

 

অরত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 
চলরতমান 

(Fair) 

চলরতমাদনর 

রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দসবাগ্রহীতাদের মতামত 

পররবীযণ ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাররখ ০.৫ ৩১ রডদসম্বর 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারর 

২০১৯ 

০৭ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১৭ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

২৮ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রনরে িি সমদয়র মদধ্য অরভদর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরিি কম িচারীর রপআরএল 

ও ছুটি নগোয়ন জারর করা 

রপআরএল আদেশ জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আরথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৯ অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ িক্রদমর উন্নয়ন 

 

রত্রপযীয় সভায় অরডট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তর জন্য সুপাররশকৃত 

% ১ ৪০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

অরডট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত করা 

 

স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 

তাররখ ১ ০৩ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১১ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১৮ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

২৫ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

০৪ মাচ ি 

২০১৯ 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 

তাররখ ১ ০৩ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১১ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১৮ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

২৫ দফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

০৪ মাচ ি 

২০১৯ 

বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ বাস্তবায়ন বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ বাস্তবারয়ত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ানবাহন রবদ্যমান নীরতমালা 

অনুর্ায়ী রনষ্পরত্তকরণ 

রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বদকয়া রবদুযৎ রবল পররদশাধ করা  রবদুযৎ রবল পররদশারধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য পদের রবপরীদত রনদয়াগ প্রোন রনদয়াগ প্রোনকৃত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুিাচার দকৌশল ও 

তথ্য অরধকার বাস্তবায়ন 

দজারোরকরণ 

৩ জাতীয় শুিাচার কম িপররকল্পনা ও পররবীযণ কাঠাদমা 

বাস্তবায়ন **** 

 

বত্রমারসক প্ররতদেন োরখলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ -- - - 

জাতীয় শুিাচার কম িপররকল্পনা ও 

পররবীযণ কাঠাদমায় অন্তভু িি 

লযযমাত্রা বাস্তবারয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

 

সকল অনলাইন দসবা তথ্য 

বাতায়দন সাংদর্ারজত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

েপ্তর/সাংস্থার ২০১৭-১৮ অথ ি বছদরর বারষ িক প্ররতদবেন 

প্রণয়ন ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

বারষ িক প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

তাররখ ০.৫ ২৮ অদটাবর 

২০১৮ 

৩১ অদটাবর 

২০১৮ 

১৫ নদভম্বর 

২০১৮ 

২৯ নদভম্বর 

২০১৮ 

০৬ রডদসম্বর 

২০১৮ 

* ৬০  ন্টা প্ররশযদণর মদধ্য অন্যন্য ২০  ন্টা সরকারর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত প্ররশযণ অন্তভু িি থাকদব। 

* জনপ্রশাসন প্ররশযণ ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী উি প্ররশযণ আদয়াজন করদত হদব।  ** মরন্ত্রপররষে রবভাদগর ই-গভন্যিান্স অরধশাখা হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন।  

*** মরন্ত্রপররষে রবভাদগর ই-গভন্যিান্স অরধশাখা হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন।           **** মরন্ত্রপররষে রবভাদগর শুিাচার অরধশাখা হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন। 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

শব্দসাংদযপ (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 এদজরন্স  

(Seed Certification Agency) 
এনরজও দবসরকারর সাংস্থা 

(Non-Government Organization) 
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সাংদর্াজনী- ২: কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবভাগ/সাংস্থা এবাং পররমাপ পিরত এর রববরণ 

ক্ররমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ বাস্তবায়নকারী ইউরনট পররমাপ পিরত এবাং উপাত্তসূত্র সাধারণ 

মন্তব্য 

১. গম ও ভুট্টার 

উচ্চফলনশীল জাত ও 

প্রযুরি উদ্ভাবন 

উদ্ভারবত জাত গম ও ভুট্টার উচ্চফলনশীল জাত। রবডরিউএমআরআই এর রবরভন্ন আঞ্চরলক 

দকন্দ্র/উপদকন্দ্র এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

জাতীয় বীজ দবাড ি এর সভা  

  উদ্ভারবত প্রযুরি গম ও ভুট্টার উৎপােন বৃরি এবাং খরচ ও সময় কমাদনার জন্য 

রবরভন্ন প্রযুরি। 

রবডরিউএমআরআই এর রবরভন্ন আঞ্চরলক 

দকন্দ্র/উপদকন্দ্র এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

উদ্ভারবত জাত ও প্রযুরির সাংখ্যা, 

রবডরিউএমআরআই এর বারষ িক গদবষণা 

প্ররতদবেন, জান িাদল প্রকারশত ববজ্ঞারনক রনবিন 

 

২. কৃষদকর রনকট উদ্ভারবত 

জাত এবাং প্রযুরির 

সম্প্রসারণ 

প্ররশরযত ব্যরি/কৃষক গম ও ভুট্টার উদ্ভারবত উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত চাষাবাে প্রযুরি, 

দসচ ও পারন ব্যবস্থাপনা, র্ারন্ত্রকীকরণ ইতযারে রবষদয় কৃষক/ব্যরি 

প্ররশযণ। 

রবডরিউএমআরআই এর প্ররশযণ ও 

দর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

প্ররশযণ প্রাপ্ত কৃষক/ব্যরির সাংখ্যা, বারষ িক 

প্ররতদবেন এবাং সাংরিি নরথ। 

 

  প্ররশরযত সম্প্রসারণ 

কম িকতিা/কমী 

গম ও ভুট্টার উদ্ভারবত উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত চাষাবাে প্রযুরি, 

দসচ ও পারন ব্যবস্থাপনা, র্ারন্ত্রকীকরণ ইতযারে রবষদয় সম্প্রসারণ 

কম িকতিা/কমী প্ররশযণ। 

রবডরিউএমআরআই এর প্ররশযণ ও 

দর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

প্ররশযণ প্রাপ্ত সম্প্রসারণ কম িকতিা/কমীর সাংখ্যা, 

বারষ িক প্ররতদবেন এবাং সাংরিি নরথ। 

 

  স্থারপত প্রেশ িনী গম ও ভুট্টার উদ্ভারবত উচ্চফলনশীল জাত, উন্নত চাষাবাে প্রযুরি, 

দসচ ও পারন ব্যবস্থাপনা রবষদয় প্রেশ িনী 

রবডরিউএমআরআই এর প্ররশযণ ও 

দর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

বারষ িক প্ররতদবেন এবাং সাংরিি নরথ।  

  আদয়ারজত 

দসরমনার/ওয়াকিশপ 

গদবষণায় উদ্ভারবত গম ও ভুট্টার জাত ও প্রযুরি রবষদয় গদবষক, 

সম্প্রসারণ কম িকতিা, নীরত রনধ িারকদের রনকট তথ্য রবরনমদয়র 

জন্য দসরমনার/ওয়াকিশপ আদয়াজন। 

রবডরিউএমআরআই এর প্ররশযণ ও 

দর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

দসরমনার/ওয়াকিশপ এর সাংখ্যা, বারষ িক 

প্ররতদবেন এবাং সাংরিি নরথ। 

 

৩. কৃষক/রবজ্ঞানী/ 

সম্প্রসারণ কমীসহ 

অন্যান্য সাংস্থার রনকট 

উদ্ভারবত জাত এবাং 

প্রযুরির সম্প্রসারণ 

ররদপাট ি, বুদলটিন, 

রলফদলট, বুকদলট, 

রনউজদলটার ইতযারে 

প্রকাশনা 

রবডরিউএমআরআই এর বারষ িক গদবষণা প্ররতদবেন, দটকরনকযাল 

দপ্রাগ্রাম, রবরভন্ন প্রযুরি রলফদলট, বত্র-মারসক রনউজদলটার প্রকাশ। 

রবডরিউএমআরআই এর গদবষণা উইাং ও 

সম্পােনা শাখা। 

প্রকাশনা সাংখ্যা, বারষ িক প্ররতদবেন এবাং সাংরিি 

নরথ। 

 

 উদদ্যািাদের সাদথ 

সমদ াতা স্মারক স্বাযর 

রবডরিউএমআরআই এর উদ্ভারবত রবরভন্ন প্রযুরি হস্তান্তদরর জন্য 

রবরভন্ন সরকারী, দবসরকারী প্ররতষ্ঠান ও উদদ্যািাদের সাদথ 

সমদ াতা স্মারক স্বাযর। 

রবডরিউএমআরআই এর প্ররশযণ ও 

দর্াগাদর্াগ উইাং এবাং চলমান প্রকল্পসমূহ। 

স্বাযররত সমদ াতা স্মারদকর সাংখ্যা  

৪. রিডার, রভরত্ত, প্রতযরয়ত 

ও মানদ ারষত বীজ 

উৎপােন, প্রতযয়ন, 

সাংরযণ এবাং রবতরণ 

উৎপারেত রিডার বীজ গম ও ভুট্টার রিডার বীজ উৎপােন। রবডরিউএমআরআই এর রবরভন্ন 

সকন্দ্র/আঞ্চরলক দকন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

উৎপারেত রিডার বীদজর পররমাণ, বারষ িক 

প্ররতদবেন। 

 

 রবতরণকৃত রিডার বীজ গম ও ভুট্টার উৎপারেত রিডার বীজ রবএরডরস দক প্রোন। রবডরিউএমআরআই এর রবরভন্ন 

সকন্দ্র/আঞ্চরলক দকন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

রবতরণকৃত রিডার বীদজর পররমাণ, বারষ িক 

প্ররতদবেন। 

 

 উৎপারেত 

মানদ ারষত/হাইরিড বীজ 

গম ও ভুট্টার মানদ ারষত/হাইরিড বীজ উৎপােন। রবডরিউএমআরআই এর রবরভন্ন 

সকন্দ্র/আঞ্চরলক দকন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

উৎপারেত রিডার বীদজর পররমাণ, বারষ িক 

প্ররতদবেন। 

 

 রবতরণকৃত 

মানদ ারষত/হাইরিড বীজ 

উৎপারেত গম ও ভুট্টার মানদ ারষত/হাইরিড বীজ কৃষদকর রনকট 

রবরক্র এবাং জাত প্রেশ িনীর জন্য কৃষদকর রনকট স্টবনামূদল্য 

সরবরাহ। 

রবডরিউএমআরআই এর রবরভন্ন 

সকন্দ্র/আঞ্চরলক দকন্দ্র /উপদকন্দ্র। 

রবতরণকৃত রিডার বীদজর পররমাণ, বারষ িক 

প্ররতদবেন। 
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সাংদর্াজনী ৩ : অন্য মন্ত্রণালয়/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থার রনকট সুরনরে িি কম িসম্পােন চারহোসমূহ 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম  সাংরিি কার্ িক্রম  কম িসম্পােন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট 

চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/প্রতযাশার দর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

বাাংলাদেশ কৃরষ 

গদবষণা কাউরন্সল 

উচ্চফলনশীল জাত 

ছাড়করণ 

উদ্ভারবত জাত ছাড়করণ জাত অনুদমােন প্ররক্রয়াকরণ রবদশষ ববরশিয ও নতুন জাত উৎপােশীলতা যরতগ্রস্থ হদব 

কৃরষ সম্প্রসারণ 

অরধেপ্তর 

কৃরষ প্রযুরি সম্প্রসারণ  প্ররশরযত ব্যরি/কৃষক কৃরষ প্রযুরি প্ররশযণ প্রোদনর 

জন্য এলাকা রভরত্তক চাষী 

রনব িাচদন সহায়তা প্রোন। 

কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর কৃষকদের সাদথ সরাসরর 

কাজ কদর রবধায় প্ররশযদণর জন্য চাষী রনব িাচদন 

সহায়তা প্রোন করদত পাদর 

র্থার্থভাদব কৃষক রনব িাচন 

সম্ভব না হদল প্রযুরি হস্তান্তদরর 

বাধাগ্রস্থ হদত পাদর 

প্ররশরযত সম্প্রসারণ 

কম িকতিা/কমী 

গম ও ভুট্টার উদ্ভারবত 

উচ্চফলনশীল জাত ও উন্নত 

প্রযুরিসমূহ সম্প্রসারণ 

কম িকতিা/কমীদের প্ররশযণ 

প্রোদনর জন্য সম্প্রসারণ কমী/ 

কম িকতিা মদনানয়ন প্রোনপূব িক 

প্ররশযদণ দপ্ররণ 

কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তদরর কম িকতিারা দর্দহতু 

কৃষকদের রনকট উদ্ভারবত কৃরষ প্রযুরি এবাং উন্নতজাত 

সম্প্রসারদণ সরাসরর কাজ কদর থাদক, দসদহতু 

সম্প্রসারণ কম িকতিাদের প্ররশযদণ প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক 

কম িকতিা মদনানয়ন প্রোন করদত পাদর 

প্রযুরি হস্তান্তদরর বাধাগ্রস্থ হদত 

পাদর 

বাাংলাদেশ কৃরষ 

উন্নয়ন কদপ িাদরশন 

বীজ উৎপােন ও রবতরণ  রবতরণকৃত রিডার বীজ রবডরিউএমআরআই কর্তিক 

প্রোনকৃত রিডার বীজ উৎপােন 

হদত রভরত্ত বীজ এবাং প্রতযরয়ত 

বীজ উৎপােন কদর কৃষক 

পর্ িাদয় রবতরণ 

সরকারী বীজ উৎপােন ও রবতরণ প্ররতষ্ঠান রহসাদব 

রবডরিউএমআরআই হদত প্রদয়াজনীয় পররমাণ রিডার 

বীজ সাংগ্রহ কদর উি রিডার বীজ হদত রভরত্ত বীজ 

এবাং প্রতযারয়ত বীজ উৎপােন কদর কৃষক পর্ িাদয় 

রবতরণ 

কৃষক পর্ িাদয় বীদজর  াটরত 

হদত পাদর  

বীজ প্রতযয়ন এদজরন্স উচ্চফলনশীল জাত 

ছাড়করণ 

উদ্ভারবত জাত ছাড়করণ জাত অনুদমােন প্ররক্রয়াকরণ রবদশষ ববরশিয ও নতুন জাত উৎপােশীলতা যরতগ্রস্থ হদব 

রিডার বীজ প্রতযয়ন উৎপারেত রিডার বীজ বীজ প্রতযয়ন কৃরষ তথা কৃষদকর উন্নয়দন অপররহার্ ি উৎপােশীলতা যরতগ্রস্থ হদব 

 


