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বাংলােদশ পরমাণ ু কিৃষ গেবষণা iনিsিটuট eর কমর্সmাদেনর সািবর্ক িচt 
(Overview of the Performance of Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture)  
 
সাmpিতক aজর্ন,  চয্ােলঞ্জ eবং ভিবষয্ৎ পিরকlনা  
 

 সাmpিতক বছরসমেূহর ( ৩ বছর)  pধান aজর্নসমহূ 

 পরমাণু শিক্তর শািন্তপূণ র্ বয্বহােরর মাধয্েম নতুন নতুন জাত o যুিক্ত uদ্ভাবন করাi a  িতষ্ঠানিটর মূল uেদ্দশয্। িবগত 
4 বছের বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা iনিস্টিটuট (িবনা) কতৃর্ক 33িট uফশী জাত (ধান-6িট, গম-2িট, 
টেমেটা-3িট, েছালা-3িট, মসুর-5িট, িতল-2িট, মিরচ-2িট, রসুন-2িট, সয়ািবন-2িট, মুগ-2িট eবং চীনাবাদাম-4িট) 
uদ্ভাবন o aবমুক্ত করা হেয়েছ। গর্ীন সুপার রাiস িবনাধান-28, সব্ল্প জীবনকালীন (জীবনকাল ৯1-216 িদন) 
আuশ েমৗসুেমর চাষ uপেযাগী খরা সিহষ্ণু িবনাধান-2৯  জাতিট aিধক ফলন িদেত সক্ষম। েদেশর ায় 56 িট 
েজলায় িবনা uদ্ভািবত যুিক্তসমূেহর 8851 িট ব্লক o পরীক্ষামূলক দশ র্নী স্থাপন করা হেয়েছ। কৃষকেদর 9471 
জন eবং িডei, িবeিডিস o eনিজo eর িবিভন্ন স্তেরর 2711 জন কম েক িশক্ষণ েদয়া হেয়েছ। িবনা কতৃর্ক 
uদ্ভািবত যুিক্তসমূেহর 2,21,111 কিপ িলফেলট, বুকেলট o িবনা ে াফাiল মু ণ করা হেয়েছ।  

 
 সমsা eবং চয্ােলঞ্জসমহূ 

 কর্মবধ র্মান জনসংখয্া eবং িশেল্পান্নয়েনর চােপ কৃিষ জিমসহ াকৃিতক সম্পদ o কর্ম াসমান। eেত সব্ল্প জিমেত 
aিধক uৎপাদনশীলতা aজর্ন করা গেবষণার জনয্ চয্ােলঞ্জ। eছাড়া বতর্মান পিরবিতর্ত জলবায়ুর ভােব খরা, 
লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা, তাপ, েপাকামাকড়, েরাগবালাi সহনশীল জাত o যুিক্ত uদ্ভাবন 
গেবষণার eকিট বড় চয্ােলঞ্জ। গেবষণা কায র্কর্মেক শিক্তশালীকরেণর মাধয্েম uচ্চফলনশীল, িতকূলতা সিহষ্ণু, 
সব্ল্প েময়াদী o সব্ল্প uপকরণ িনভ র্র জাত eবং চাষাবাদ যুিক্তর uদ্ভাবন o uন্নয়ন করা aতীব গুরুতব্পূণ র্। 

 
 ভিবষয্ৎ পিরকlনা 

 দানাদার (ধান, গম), ডাল o েতলজাতীয় শেসয্র সব্ল্প জীবনকাল o aিধক ফলনশীল uন্নত গুণাগুন সম্পন্ন eবং 
িতকূল পিরেবশ uপেযাগী (খরা, লবণাক্ততা, বনয্া eবং তাপমা া) িবিভন্ন ফসেলর জাত uদ্ভাবন, পােটর কম 
িলগিনন/aিধক েসলুেলাজসম্পন্ন uন্নত জাত uদ্ভাবন, uদয্ানতািতব্ক ফসেলর (টেমেটা, মিরচ, েবগুন, িপঁয়াজ o 
লাu) uন্নত জাত uদ্ভাবন, বােয়ােটকেনােলািজ িবষয়ক েমৗিলক গেবষণা কায র্কর্ম েজারদার, মািট ক্ষয় িনণ র্য় eবং 
িনেরােধ গেবষণা কায র্কর্ম শিক্তশালী করা, দানাদার শেসয্র জনয্ জীবাণু সােরর গেবষণা েজারদার করা, মািট, 
পািন o শেসয্র মেধয্ কৃিষ-রাসায়িনক পদােথ র্র (Agro-chemicals) aবিশষ্টাংশ (Residue) িনরূপণ, 
িবিভন্ন ফসেলর ধান ধান েরাগ o ক্ষিতকারক েপাকা-মাকড় বয্বস্থাপনার কলােকৗশল uদ্ভাবন, ফিলত গেবষণার 
মাধয্েম জাত o যুিক্তসমূেহর aঞ্চলিভিত্তক uপেযািগতা িনরূপণ eবং িবনা যুিক্ত পল্লী স্থাপন, যুিক্তসমূেহর 
আথ র্-সামািজক গেবষণা o aথ র্ৈনিতক ভাব িনরূপণ। 

  
২০১৮- ১৯ aথর্বছেরর সmাবয্ pধান aজর্নসমূহ  

 6িট uফশী জাত eবং 6িট যুিক্ত uদ্ভাবন করা।  
 িবনা uদ্ভািবত 23িট ফসেলর 5৯ িট জােতর 43 েম.টন ি ডার o 68 েম.টন মানেঘািষত বীজ uৎপাদন করা।  
 েদেশর ায় 56 িট েজলায় িবনা uদ্ভািবত যুিক্তসমূেহর 2911 িট ব্লক o পরীক্ষামূলক দশ র্নী স্থাপন করা।  
 4111 জন কৃষক, িডei, িবeিডিস o eনিজo eর িবিভন্ন স্তেরর কমর্কতর্া o কমর্চারীেক িশক্ষণ েদয়া।  
 িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত যুিক্তসমূেহর 41,111 কিপ িলফেলট, বুকেলট o িবনা ে াফাiল o জান র্াল মু ণ করা। 
  

 
 

বাংলােদশ পরমাণু  কৃিষ গেবষণা iনিস্টিটuট eর কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচ  
(Overview of the Performance of Bangladesh Institute of Nuclear 

Agriculture) 
 
সা িতক aজর্ন, চয্ােলঞ্জ eবং ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা  
 

 সা িতক বছরসমূেহর (4 বছর) ধান aজর্নসমূহ 

 পরমাণু শিক্তর শািন্তপূণ র্ বয্বহােরর মাধয্েম নতুন নতুন জাত o যুিক্ত uদ্ভাবন করাi a  িতষ্ঠানিটর মূল uেদ্দশয্। িবগত 
4 বছের বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা iনিস্টিটuট (িবনা) কতৃর্ক 26িট uফশী জাত (ধান-6িট, টেমেটা-2িট, 
মসুর-2িট, মিরচ-2িট, হলুদ-2িট, িচনাবাদাম-2িট, সয়ািবন-3িট, মুগ-3িট, েলবু-2িট o টেমেটা-2িট) uদ্ভাবন o 
aবমুক্ত করা হেয়েছ। িবনাধান-28, সব্ল্প জীবনকালীন (জীবনকাল ৯1-216 িদন), আuশ েমৗসুেমর চাষ uপেযাগী 
খরা সিহষ্ণু িবনাধান-2৯ জাতিট aিধক ফলন িদেত সক্ষম। েদেশর ায় 56 িট েজলায় িবনা uদ্ভািবত যুিক্তসমূেহর 
7251 িট ব্লক o পরীক্ষামূলক দশ র্নী স্থাপন করা হেয়েছ। কৃষকেদর 9411 জন eবং িডei, িবeিডিস o eনিজo 
eর িবিভন্ন স্তেরর 3411 কম েক িশক্ষণ েদয়া হেয়েছ। িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত যুিক্তসমূেহর িলফেলট 2 লেক্ষর 
েবশী  কিপ, বুকেলট o িবনা ে াফাiল মু ণ করা হেয়েছ।  

 
 সমসয্া eবং চয্ােলঞ্জসমূহ 

 কর্মবধ র্মান জনসংখয্া eবং িশেল্পান্নয়েনর চােপ কৃিষ জিমসহ াকৃিতক সম্পদo কর্ম াসমান। eেত সব্ল্প জিমেত 
aিধক uৎপাদনশীলতা aজর্ন করা গেবষণার জনয্ চয্ােলঞ্জ। eছাড়া বতর্মান পিরবিতর্ত জলবায়ুর ভােব খরা, 
লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা, জলমগ্নতা, ঠান্ডা, তাপ, েপাকামাকড়, েরাগবালাi সহনশীল জাত o যুিক্ত uদ্ভাবন গেবষণার 
eকিট বড় চয্ােলঞ্জ। গেবষণা কায র্কর্মেক শিক্তশালীকরেণর মাধয্েম uচ্চফলনশীল, িতকূলতা সিহষ্ণু, সব্ল্প েময়াদী 
o সব্ল্প uপকরণ িনভ র্র জাত eবং চাষাবাদ যুিক্তর uদ্ভাবন o uন্নয়ন করা aতীব গুরুতব্পূণ র্। 

 
 ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

 দানাদার (ধান, গম), ডাল o েতলজাতীয় শেসয্র সব্ল্প জীবনকাল o aিধক ফলনশীল uন্নত গুণাগুন সম্পন্ন eবং 
িতকূল পিরেবশ uপেযাগী (খরা, লবণাক্ততা, বনয্া eবং তাপমা া) িবিভন্ন ফসেলর জাত uদ্ভাবন, পােটর কম 
িলগিনন/aিধক েসলুেলাজ সম্পন্ন uন্নত জাত uদ্ভাবন, uদয্ানতািতব্ক ফসেলর (টেমেটা, মিরচ, েবগুন, িপঁয়াজ, হলুদ 
o লাu) uন্নত জাত uদ্ভাবন, মািটর ক্ষয় িনণ র্য় eবং িনেরােধ গেবষণা কায র্কর্ম শিক্তশালী করা, দানাদার শেসয্র 
জনয্ জীবাণু সােরর গেবষণা েজারদার করা, খাদয্ িনরাপত্তা o সেচতনতা সম্পেকর্ িশক্ষণ, বীজ o চারা িবতরণ, 
পিতত জিম চােষর আoতায় আনা, িবিভন্ন ফসেলর ধান ধান েরাগ o ক্ষিতকারক েপাকা-মাকড় বয্বস্থাপনার 
কলােকৗশল uদ্ভাবন, ফিলত গেবষণার মাধয্েম জাত o যুিক্তসমূেহর aঞ্চলিভিত্তক uপেযািগতা িনরূপণ eবং িবনা 
যুিক্ত পল্লী স্থাপন, যুিক্তসমূেহর আথ র্-সামািজক গেবষণা o aথ র্ৈনিতক ভাব িনরূপণ। 

  
3131-32 aথ র্বছেরর সম্ভাবয্ ধান aজর্নসমূহ  

 িবনা uদ্ভািবত িবিভন্ন ফসেলর 21িট জােতর ি ডার 3.1 েম.টন eবং মানেঘািষত 4.6 েম.টন বীজ uৎপাদন করা।  
 িবনা uদ্ভািবত যুিক্তসমূেহর 261 িট ব্লক o পরীক্ষামূলক দশ র্নী স্থাপন করা।  
 িডei, িবeিডিস o eনিজo eর িবিভন্ন স্তেরর কমর্কতর্া o কমর্চারী eবং কৃষক িশক্ষণ েদয়া।  
 মাঠ িদবস eবং কৃষক িশক্ষেণর আেয়াজন করা। 
 



4 
 

 

uপকর্মিণকা (Preamble) 

 
 

সরকাির দপ্তর/সংস্থাসমূেহর ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা o জবাবিদিহ েজারদার করা, সুশাসন 

সংহতকরণ eবং সম্পেদর যথাযথ বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম রূপকল্প 3132 eর যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- 

 
 

ভার াপ্ত কম র্কতর্া, িবনা uপেক , সাতক্ষীরা 

 
eবং 

 
মহাপিরচালক, বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা iনিস্টিটuট eর মেধয্ 3131 সােলর  

................... মােসর ................... তািরেখ ei বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত সব্াক্ষিরত হল। 

 
 
 

ei চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী uভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হেলন: 
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েসকশন 2 

 
রূপকল্প, aিভলক্ষয্, েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ eবং ধান কায র্াবিল: 
 
১. ১ রূপকল্প:   

পরমাণু শিক্তর শািন্তপূণ র্ বয্বহােরর মাধয্েম ফসেলর uন্নত জাত o যুিক্ত uদ্ভাবেন uৎকষ র্তা সাধন।  
 
১. ২ aিভলক্ষয্:  

পরমাণু o জীব যুিক্তসহ aনয্ানয্ কলােকৗশল বয্বহার কের uচ্চফলনশীল o িতকূল পিরেবশ uপেযাগী ফসেলর uন্নত 
জাত o যুিক্ত uদ্ভাবেনর মাধয্েম খাদয্ uৎপাদন বৃিদ্ধ o পুিষ্টমান িনিশ্চতকরণ eবং কৃষেকর আথ র্-সামািজক aবস্থার 
uন্নয়ন।  
 

2.4 েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ:  

2.4.2 িতষ্ঠােনর েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ:  
2. ফসেলর uৎপাদন o uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধ 
3. uদ্ভািবত বীেজর সহজলভয্তা o সরবরাহ বৃিদ্ধ 
4. কৃিষ ভূসম্পদ বয্বস্থাপনার  uন্নয়ন o সংরক্ষণ 
5. কম র্ বয্বস্থাপনায় েপশাদারীেতব্র uন্নয়ন 

 

2.4.3 আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ: 
2. বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত বাস্তবায়ন েজারদারকরণ 
3. কায র্পদ্ধিত, কম র্পিরেবশ o েসবার মােনান্নয়ন 
4. আিথ র্ক o সম্পদ বয্বস্থাপনার uন্নয়ন 
5. জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল o তথয্ aিধকার বাস্তবায়ন েজারদারকরণ 
 

2.5 ধান কায র্াবিল: 

2. িমuেটশন পদ্ধিতর সাহােযয্ ফসল uন্নয়ন  
3. জীব যুিক্ত পদ্ধিতর সাহােযয্ ফসল uন্নয়ন  
4. কৃিষতািত্তব্ক, শসয্ শারীরতািত্তব্ক eবং মৃিত্তকা-uিদ্ভদ িবষয়ক গেবষণা পিরচালনা করা;  
5. নূতন জােতর শেসয্র দশ র্নীর বয্বস্থা করা aথবা পরীক্ষা eবং বয্বস্থাপনা পদ্ধিতর uপর পয র্েবক্ষণ eবং আথ র্-
সামািজক গেবষণা পিরচালনা করা; 

6. জনন o মানসম্মত বীজ uৎপাদন, দশ র্নী o স সারেণর জনয্ িবতরণ করা; 
7. কৃিষ পুিস্তকা, মেনাগর্াম, বুেলিটন o শসয্ গেবষণা সংকর্ান্ত aনয্ানয্ তথয্ কাশ করা; 
8. শসয্ uৎপাদেনর uন্নত যুিক্তর uপর গেবষণা, স সারণ, েবসরকাির সংস্থার জনবল o কৃষকেদর িশক্ষণ 

দান করা; 
9. স্নাতেকাত্তর গেবষণার সুিবধা দান করা; 
৯. কৃিষ, কৃিষ গেবষণা o যুিক্ত বয্বহার িবষয়ক সমসয্ার uপর েসিমনার, িসেম্পািজয়াম o কম র্শালার আেয়াজন 
করা; 
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েসকশন3 

িবনা’রিবিভন্নকায র্কর্েমরচূড়ান্তফলাফল/ ভাব (Outcome/Impact) 
 

চূড়ান্তফলাফল/ ভাব 
(Outcome/Impact) 

কম র্সম্পাদন সুচকসমূহ 
(Performance 

Indicator) 

eকক 
(Unit) 

কৃত aজর্ন
লক্ষয্মা া3
131-32 

েক্ষপণ িনধ র্ািরতলক্ষয্মা াaজর্েনরেক্ষে েযৗথভা
েবদািয়তব্ াপ্তম ণালয়/িবভাগ/সংস্হাসমূ

েহরনাম 

uপাত্তসূ  
(Source of data) 3129-2৯ 312৯-31 3132-33 3133-34 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (৯) (21)
uদ্ভািবত জাত o যুিক্তর 
পয র্াপ্ততা 

uদ্ভািবত জাত সংখয্া 6 6 6 6 6 িবeআরিস, িবeিডিস, িডei, eসিসe কৃিষ ম ণালেয়র বীজ uiং eর জাত 
aবমুিক্ত েরিজে শন নং  o তািরখ eবং 
কািশত েগেজট 

uদ্ভািবত যুিক্ত সংখয্া 6 6 6 7 7 িবনা’র মািসক, ৈ মািসক, ষাম্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন 

বীেজর পয র্াপ্ততা uৎপািদত  বীজ েমি ক টন 73.39 266.53 94 9৯ ৯6 িবনা’র মািসক, ৈ মািসক, ষাম্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন 

িতকূল সহনশীল বীেজর 
পয র্াপ্ততা 

িতকূলতা সহনশীল 
জােতর uৎপািদত বীজ 

েমি ক টন 43.65 69.5৯ 56 56 59 িবনা’র মািসক, ৈ মািসক, ষাম্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন 
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েসকশন 4 
েকৗশলগত uেদ্দশয্িভিত্তক কায র্কর্ম, কম র্সম্পাদন সূচক eবং লক্ষয্মা াসমূহ 

 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

গণনা পদ্ধিত 
(Calculation 

method) 

eকক 
(Unit)

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance

Indicators) 

কৃত aজর্ন 
লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক3131-32

(Target/Criteria Value for 
FY 2020-21) েক্ষপণ 

(Projection)
3132-33 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3133-34 3129-
2৯ 312৯-31 

aসাধারণ
aিত 
uত্তম uত্তম

চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন

211% ৯1% 91% 81% 71%
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (৯) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 

িবনা’রেকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ 
2। ফসেলর 
uৎপাদন o 
uৎপাদনশীলতা 
বৃিদ্ধ 

69 2.2 ৈবরী 
পিরেবেশ 
(লবণাক্ততা, খরা 
eবং 
জলমগ্নতাসিহষ্ণু, 
তাপ সিহষ্ণু 
iতয্ািদ) 
aিভেযাজন 
সক্ষম জাতo 
যুিক্তসহ িবিভন্ন 
ফসেলর 
uচ্চফলনশীল 
জাত o যুিক্ত 
uদ্ভাবন 

2.2.2 aবমুক্তকৃত uদ্ভািবত 
জাত 

সমিষ্ট সংখয্া 1  -

2.2.3 িনবিন্ধত জাত সমিষ্ট সংখয্া 31  -
2.2.4 uদ্ভািবত যুিক্ত সমিষ্ট সংখয্া 6  -
2.2.5uন্নয়নকৃত জােতর
িমuটয্ান্ট/লাiন 

সমিষ্ট সংখয্া 4  -

2.2.6 সংরিক্ষত জাম র্প্লাজম সমিষ্ট সংখয্া 2  -

2.3 কৃষেকর 
িনকট uদ্ভািবত 
জাত eবং 
যুিক্তর 
স সারণ 

2.3.2 িশিক্ষত কৃষক সমিষ্ট সংখয্া 
(জন) 

5  361

2.3.3 স্থািপত দশ র্নী সমিষ্ট সংখয্া  5   261       
2.3.4 মাঠ িদবস/চাষী 
র য্ালী 

সমিষ্ট সংখয্া  5   16       

2.3.5 আেয়ািজত েসিমনার/ 
oয়াকর্শপ  

সমিষ্ট সংখয্া 5   13       

2.3.6 কৃিষ স সারণ 
aিধদপ্তেরর িনকট হস্তান্তিরত 
জাত  

সমিষ্ট সংখয্া 3   16       

2.3.7 কৃিষ স সারণ 
aিধদপ্তেরর িনকট 
হস্তান্তিরত  যুিক্ত 

সমিষ্ট সংখয্া 2   -       
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

গণনা পদ্ধিত 
(Calculation 

method) 

eকক 
(Unit)

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance

Indicators) 

কৃত aজর্ন 
লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক3131-32

(Target/Criteria Value for 
FY 2020-21) েক্ষপণ 

(Projection)
3132-33 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3133-34 3129-
2৯ 312৯-31 

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন

211% ৯1% 91% 81% 71%
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (৯) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 
   2.3.8 মাঠ পয র্ােয় হস্তান্তিরত 

জাত  
সমিষ্ট সংখয্া 3  16

2.3.9 মাঠ পয র্ােয় হস্তান্তিরত 
যুিক্ত 

সমিষ্ট সংখয্া 2   12       

2.3.৯ জাত o যুিক্ত 
সম্পিকর্ত  কাশণা 

সমিষ্ট সংখয্া 3   -       

2.4 িনরাপদ 
ফসল 
বয্বস্থাপনা 

2.4.2 আiিপeম o 
আiিসeম িশক্ষণ 

সমিষ্ট সংখয্া  3  -

2.5 ক্ষিতকারক 
রাসায়িনক বয্ 
বয্বহার ােসর 
জনয্ চারণা 

2.5.2 আেয়ািজত সভা সমিষ্ট সংখয্া 3  -
2.5.3 মুি ত 
েপাস্টার/িলফেলট 

সমিষ্ট সংখয্া  2  -

3। uদ্ভািবত 
বীেজর/চারার 
সহজলভয্তা o 
সরবরাহ বৃিদ্ধ 

23 3.2 ি ডার, 
িভিত্ত, তয্ািয়ত 
o মানেঘািষত 
বীজ/চারা 
uৎপাদন, 
তয্য়ন, 
সংরক্ষণ eবং 
িবতরণ 

3.2.2 uৎপািদত ি ডার
বীজ 

সমিষ্ট েমি ক 
টন 

3  3.1

3.2.3 uৎপািদত 
মানেঘািষত বীজ 

সমিষ্ট েমি ক 
টন 

4  4.6

3.2.4 uৎপাদনকৃত
চারা/কলম 

সমিষ্ট সংখয্া 2  -

3.2.5 িবতরণকৃত ি ডার 
বীজ 

সমিষ্ট েমি ক 
টন 

2  2.৯6

3.2.6 িবতরণকৃত 
মানেঘািষত বীজ  

সমিষ্ট েমি ক 
টন 

2  4.56

3.2.7 িবতরণকৃত
চারা/কলম 

সমিষ্ট সংখয্া 2  -
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

গণনা পদ্ধিত 
(Calculation 

method) 

eকক 
(Unit)

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance

Indicators) 

কৃত aজর্ন 
লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক3131-32

(Target/Criteria Value for 
FY 2020-21) েক্ষপণ 

(Projection)
3132-33 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3133-34 3129-
2৯ 312৯-31 

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন

211% ৯1% 91% 81% 71%
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (৯) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 
  3.3 লবণাক্ততা, 

খরা eবং 
জলমগ্নতাসিহষ্ণু 
জােতর ি ডার, 
িভিত্ত, o 
মানেঘািষত 
বীজ uৎপাদন, 
তয্য়ন 

oিবতরণ 

3.3.2 িতকূলতা 
সহনশীল জােতর 
uৎপািদত বীজ 

সমিষ্ট েমি ক 
টন 

2  9.1

3.3.3 িতকূলতা 
সহনশীল জােতর 
িবতরণকৃত বীজ 

সমিষ্ট েমি ক 
টন 

2  8.96

  3.4 আথ র্-
সামািজক 
গেবষণা  

3.4.2 িনরূিপত
যুিক্তসমূেহর aথ র্ৈনিতক 
িবেশ্লষণ  

সমিষ্ট সংখয্া 2  -
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

গণনা পদ্ধিত 
(Calculation 

method) 

eকক 
(Unit)

কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance

Indicators) 

কৃত aজর্ন 
লক্ষয্মা া/িনণ র্ায়ক3131-32

(Target/Criteria Value for 
FY 2020-21) েক্ষপণ 

(Projection)
3132-33 

েক্ষপণ 
(Projection) 

3133-34 3129-
2৯ 312৯-31 

aসাধারণ aিত 
uত্তম uত্তম চলিত 

মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন

211% ৯1% 91% 81% 71%
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (৯) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) 

5। কম র্ 
বয্বস্থাপনায় 
েপশাদারীেতব্র 
uন্নয়ন 

4.1 5.2 কায র্কর্ম 
পিরবীক্ষণ o 
মূলয্ায়ন 

5.2.2 aনুিষ্ঠত eিডিপ’র
পয র্ােলাচনা সভা 

সংখয্া 1.6  

5.2.3 aনুিষ্ঠত পিরচালন
কায র্কর্ম ভূক্ত কম র্সূিচর 
পয র্ােলাচনা সভা 

সংখয্া 1.6  

5.2.4 কম র্কতর্ােদর
পিরদশ র্নকৃত  uন্নয়ন  
কল্প o কম র্সূিচর  
কায র্কর্ম   

সংখয্া 1.6  

5.2.5 কম র্কতর্ােদর
পিরদশ র্নকৃত  aনুন্নয়ন 
বােজেটর আoতায়  
কায র্কর্ম   

সংখয্া 1.6  

5.2.6 কম র্কতর্ােদর
পিরদশ র্নকৃত  uন্নয়ন  
কল্প o কম র্সূিচ eবং  

aনুন্নয়ন বােজেটর 
আoতায়  কায র্কর্ম eর 
uপর দত্ত সুপািরশ 
বাস্তবায়ন  

সংখয্া 1.6  

5.2.7 
মহাপিরচালক/পিরচালক 
পয র্ায় কতৃক uদ্ভািবত 
গেবষণা 
কায র্কর্ম/জাত/ যুিক্ত/বীজ 
uৎপাদন কায র্কর্ম 
পিরদশ র্ন সুপািরশ 
বাস্তবায়ন 

সংখয্া 1.6  
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দপ্তর/সংস্থার আবিশয্ক েকৗশলগত uেদ্দশয্সমূহ, 3131-32 
 

েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
eকক 

(Unit) 

কম র্সম্পাদন
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance

Indicator) 

লক্ষয্মা া 3131-32
 

aসাধারণ
(Excellent)

aিত uত্তম
(very 
Good) 

uত্তম
(Good) 

চলিত মান
(Fair) 

চলিত মােনর 
িনেম্ন 

(Poor) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 

[2] দাপ্তিরক 
কম র্কােন্ড সব্চ্ছতা 
বৃিদ্ধ o জবাবিদিহ 
িনিশ্চতকরণ 

21 

[2.2] বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 
বাস্তবায়ন 

[2.2.2] eিপe’র সকল ৈ মািসক িতেবদন
oেয়বসাiেট কািশত 

সংখয্া 3 5 — — — — 

[2.2.3] eিপe িটেমর মািসক সভা aনুিষ্ঠত সংখয্া 2 23 22 — — — 
[2.3] শুদ্ধাচার/uত্তম চচ র্ার িবষেয়
aংশীজেনর সেঙ্গ মতিবিনময় 

[2.3.2] মতিবিনময় সভা aনুিষ্ঠত সংখয্া 3 5 4 3 — — 

[2.4] aিভেযাগ িতকার বয্বস্থা
িবষেয় েসবাগর্হীতা/aংশীজনেদর 
aবিহতকরণ 

[2.4.2] aবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংখয্া 3 5 4 3 — — 

[2.5] েসবা দান িত িত িবষেয়
েসবাগর্হীতােদর aবিহতকরণ 

[2.5.2] aবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংখয্া 3 5 4 3 — — 

[2.6] তথয্ বাতায়ন হালনাগাদ
সংকর্ান্ত ৈ মািসক িতেবদন ঊধব্র্তন
কতৃর্পেক্ষর িনকট ে রণ 

[2.6.2] ৈ মািসক িতেবদন ে িরত সংখয্া 3 5 4 — — — 

[3] কম র্সম্পাদেন 
গিতশীলতা আনয়ন 
o েসবার মান বৃিদ্ধ 

৯ 

[3.2] i-নিথ বাস্তবায়ন [3.2.2] i-নিথেত েনাট িনষ্পিত্তকৃত % 3 91 81 71 — — 
[3.3] িডিজটাল েসবা চালু করাকরণ [3.3.2.] eকিট নতুন িডিজটাল েসবা চালুকৃত তািরখ 3 26-13-32 26-14-32 26-15-32 26-16-32 — 
[3.4] েসবা সহিজকরণ 
 

[3.4.2] eকিট সহিজকৃত েসবা aিধেক্ষ
বাস্তবািয়ত 

তািরখ 3 36-13-32
36-14-

32 
36-15-32 36-16-32 — 

[3.5] কম র্চারীেদর িশক্ষণ দাণ 
 

[3.5.2] েতয্ক কম র্চারীর জনয্ িশক্ষণ
আেয়ািজত 

জনঘন্টা 2 61 51 41 31 — 

[3.5.3] 21ম েগর্ড o তদুধব্র্ েতয্ক
কম র্চারীেক eিপe িবষেয় দত্ত িশক্ষণ 

জনঘন্টা 2 6 5 — — — 

[3.6] eিপe বাস্তবায়েন েণাদনা 
দান 

[3.6.2] নুয্নতম eকিট আoতাধীন
দপ্তর/eকজন কম র্চারীেক eিপe বাস্তবায়েনর  
জনয্ েণাদনা দানকৃত 

সংখয্া 2 2 — — — — 

[4] আিথ র্ক o 
সম্পদ বয্বস্থাপনার 

7 
[4.2] বািষ র্ক কর্য় পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন 

[4.2.2] কর্য় পিরকল্পনা aনুযায়ী কর্য় 
সম্পািদত 

% 2 211 ৯1 91 -- -- 
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েকৗশলগত 
uেদ্দশয্ 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
uেদ্দেশয্র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায র্কর্ম 
(Activities) 

কম র্সম্পাদন
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

 
eকক 

(Unit) 

কম র্সম্পাদন
সূচেকর মান 

(Weight of 
Performance

Indicator) 

লক্ষয্মা া 3131-32

aসাধারণ
(Excellent)

aিত uত্তম
(very 
Good) 

uত্তম
(Good) 

চলিত মান
(Fair) 

চলিত মােনর 
িনেম্ন 

(Poor) 

211% ৯1% 91% 81% 71% 
uন্নয়ন 

[4.3] বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ
(eিডিপ)/বােজট বাস্তবায়ন 

[4.3.2] বািষ র্ক uন্নয়ন কম র্সূিচ
(eিডিপ)/বােজট বাস্তবািয়ত 

% 3 211 ৯1 91 -- -- 

[4.4] aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্ত 
কায র্কর্েমর uন্নয়ন 

[4.4.2] ি পক্ষীয় সভায় uপস্থাপেনর জনয্
ম ণালেয় স্তাব ে িরত 

% 2 91 81 71 61 -- 

[4.4.3] aিডট আপিত্ত িনষ্পিত্তকৃত % 2 61 51 41 36 -- 
[4.5] হালনাগাদকৃত  স্থাবর o
aস্থাবর সম্পিত্তর তািলকা 
ম ণালয়/িবভােগ ে রণ 

[4.5.2] হালনাগাদকৃত  স্থাবর o aস্থাবর 
সম্পিত্তর তািলকা ম ণালয়/িবভােগ ে িরত তািরখ 2 26-23-31 26-12-32 26-13-32 -- -- 

 
* সামিয়ক
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সংেযাজনী-2 
 

 
শব্দসংেক্ষপ 

 
 
িবনা বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা iনিস্টিটuট

িবeআরিস বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাuিন্সল

িডei কৃিষ স সারণ aিধদপ্তর

িবeিডিস বাংলােদশ কৃিষ uন্নয়ন কেপ র্ােরশন

eসিসe বীজ তয্য়ন eেজিন্স 
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সংেযাজনী-3: কম র্সম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কায র্ালয়সমূহ eবং পিরমাপ পদ্ধিত-eর িববরণ 
 

কর্িমক 
নমব্র 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক িববরণ বাস্তবায়নকারী iuিনট 
পিরমাপ 
পদ্ধিত

uপাত্তসূ  

2. 2.2 ৈবরী পিরেবশ 
(লবণাক্ততা, খরা eবং 
জলমগ্নতা সিহষ্ণু, 
তাপ সিহষ্ণু iতয্ািদ) 
aিভেযাজন সক্ষম 
জাত o যুিক্তসহ 
িবিভন্ন ফসেলর 
uচ্চফলনশীল জাত  o 
যুিক্ত uদ্ভাবন 

2.2.2 িনবিন্ধত জাত বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা iনিস্টিটuেটর িনজসব্ 
গেবষণাগার o খামারসমূেহ িবিভন্ন ফসেলর িমuটয্ান্ট/ 
জামর্প্লাজম বয্বহার কের জাত aবমুক্ত করা হয়। 

িবনা’র uিদ্ভদ জনন, uদয্ানতত্তব্, uিদ্ভদ 
েদহতত্তব্, েরাগতত্তব্, কীটতত্তব্ eবং 
বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ 

গণনা পদ্ধিত জাতীয় বীজ েবাড র্ কতৃর্ক 
aনুেমািদত o কৃিষ 
ম ণালেয়র বীজ uiং 
কতৃর্ক aবমুিক্তর েগেজট 
eবং েরিজে শন নং 
eবং িজo

2.2.3 aবমুক্তকৃত uদ্ভািবত জাত বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা iনিস্টিটuেটর িনজসব্ 
গেবষণাগার o খামারসমূেহ িবিভন্ন ফসেলর িমuটয্ান্ট/ 
জামর্প্লাজম বয্বহার কের জাত aবমুক্ত করা হয়। 

িবনা’র uিদ্ভদ জনন, uদয্ানতত্তব্, uিদ্ভদ 
েদহতত্তব্, েরাগতত্তব্ eবং বােয়ােটকেনালিজ 
িবভাগ 

গণনা পদ্ধিত জাতীয় বীজ েবাড র্ কতৃর্ক 
aনুেমািদত o কৃিষ 
ম ণালেয়র বীজ uiং 
কতৃর্ক aবমুিক্তর েগেজট 
eবং েরিজে শন নং 
eবং িজo

2.2.4 uদ্ভািবত যুিক্ত বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা iনিস্টিটuেটর 
িনজসব্ গেবষণাগার o খামারসমূেহ মাঠ পয র্ােয়র 
চািহদা িভিত্তক গেবষণার মাধয্েম যুিক্ত uদ্ভাবন করা 
হয়। 

িবনা’র িবিভন্ন িবভাগসমূহ/ uপেক সমূহ গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন 

2.2.5.uন্নয়নকৃত জােতর 
িমuটয্ান্ট/লাiন 

বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা iনিস্টিটuেটর িনজসব্ 
গেবষণাগার o খামারসমূেহ িবিভন্ন ফসেলর 
িমuটয্ান্ট/লাiন uদ্ভাবন eবং uন্নয়ন করা হয়।

িবনা’র uিদ্ভদ জনন, uদয্ানতত্তব্, uিদ্ভদ 
েদহতত্তব্ eবং বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

2.2.6 সংরিক্ষত জাম র্প্লাজম িবনা’র জাম র্প্লাজম সংরক্ষণাগাের সংরিক্ষত
জাম র্প্লাজম রাখা হয়।  

িবনা’র uিদ্ভদ জনন, uদয্ানতত্তব্, uিদ্ভদ 
েদহতত্তব্ eবং বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

3. 2.3 কৃষেকর িনকট 
uদ্ভািবত জাত eবং 
যুিক্তর স সারণ 

2.3.2 িশিক্ষত কৃষক িবনা’র িনজসব্ খামারসমূেহ o িবিভন্ন 
uপেক সমূেহর মাধয্েম কৃষকেদর িশক্ষণ েদoয়া 
হয়।

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/কম র্সূিচর 
সহেযািগতায় ধান কায র্ালেয়র মাধয্েম 
ধান কায র্ালয় eবং uপেক সমূহ

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

2.3.3 স্থািপত দশ র্নী িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত জাত o যুিক্ত মাঠ পয র্ােয় 
কৃষকেদর মােঝ িবস্তােরর লেক্ষয্ সাধারণ জাত 
িভিত্তক দশ র্নী স্থাপন করা হয়।

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/ 
কম র্সূিচর সহেযািগতায় ধান কায র্ালয় 
eবং uপেক সমূহ o পাশব্র্বত  eলাকা

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

2.3.4 মাঠ িদবস/চাষী র য্ালী িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত জাত o যুিক্ত মাঠ পয র্ােয় 
কৃষকেদর মােঝ িবস্তােরর লেক্ষয্ সাধারণ জাত 
িভিত্তক মাঠ িদবস করা হয়।

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/কম র্সূিচর 
সহেযািগতায় ধান কায র্ালেয়র মাধয্েম 
ধান কায র্ালয় eবং uপেক সমূহ

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন
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কর্িমক 
নমব্র 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক িববরণ বাস্তবায়নকারী iuিনট 
পিরমাপ 
পদ্ধিত

uপাত্তসূ  

2.3.5  আেয়ািজত 
েসিমনার/oয়াকর্শপ 

িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত িবিভন্ন ফসেলর চাষ পদ্ধিত o 
eর স সারেণর েকৗশল িনধ র্ারেণর লেক্ষয্ িবিভন্ন 
aঞ্চেল েসিমনার/কম র্শালার আেয়াজন করা হয়।

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/ 
কম র্সূিচর সহেযািগতায় ধান কায র্ালয় 
eবং uপেক সমূহ

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

2.3.6 কৃিষ স সারণ aিধদপ্তেরর 
িনকট হস্তান্তিরত জাত 

িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত জাতসমূহ স সারেণর লেক্ষয্ 
কৃিষ স সারণ aিধদপ্তেরর িনকট হস্তান্তর করা হয়। 

ফিলত গেবষণা o স সারণ িবভাগ o 
uপেক সমূহ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

2.3.7 কৃিষ স সারণ aিধদপ্তেরর 
িনকট হস্তান্তিরত  যুিক্ত 

িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত যুিক্তসমূহ স সারেণর লেক্ষয্ 
কৃিষ স সারণ aিধদপ্তেরর িনকট হস্তান্তর করা হয়। 

ফিলত গেবষণা o স সারণ িবভাগ o 
uপেক সমূহ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

2.3.8 মাঠ পয র্ােয় হস্তান্তিরত জাত  িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত জাতসমূহ স সারেণর লেক্ষয্ 
মাঠ পয র্ােয় কৃষেকর িনকট হস্তান্তর করা হয়। 

ফিলত গেবষণা o স সারণ িবভাগ o 
uপেক সমূহ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

2.3.9 মাঠ পয র্ােয় হস্তান্তিরত 
যুিক্ত(কেরানাকালীন সমেয় শেসয্র  

uৎপাদন বৃিদ্ধকরণ) 

িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত যুিক্তসমূহ স সারেণর লেক্ষয্ 
eবং শেসয্র uৎপাদনশীলতা বৃিদ্ধর জনয্মাঠ পয র্ােয় 
কৃষেকর িনকট হস্তান্তর করা হয়।

ফিলত গেবষণা o স সারণ িবভাগ o 
uপেক সমূহ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

2.3.৯ জাত o যুিক্ত সম্পিকর্ত 
কাশণা 

িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত জাত o যুিক্তসমূহ 
স সারেণর লেক্ষয্ কৃষেকর িনকট িলফেলট, 
বুকেলট িবতরণ করা হয়।

ফিলত গেবষণা o স সারণ িবভাগ o 
uপেক সমূহ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

4. 2.4 িনরাপদ ফসল 
বয্বস্থাপনা 

2.4.2 আiিপeম o আiিসeম 
িশক্ষণ  

িনরাপদ ফসল বয্বস্থাপনার লেক্ষয্ আiিপeম o 
আiিসeম িশক্ষণ দান করা। 

কীটতত্তব্, uিদ্ভদ েরাগতত্তব্ o মৃিত্তকা িবজ্ঞান 
িবভাগ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

5. 2.5 ক্ষিতকারক 
রাসায়িনক বয্ বয্বহার 
ােসর জনয্ চারণা 

2.5.2 আেয়ািজত সভা ক্ষিতকারক রাসায়িনক বয্ বয্বহার ােসর জনয্ সভা 
আেয়াজন করা হয়। 

কীটতত্তব্, uিদ্ভদ েরাগতত্তব্ o মৃিত্তকা িবজ্ঞান 
িবভাগ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

2.5.3 মুি ত েপাস্টার/িলফেলট ক্ষিতকারক রাসায়িনক বয্ বয্বহার ােসর জনয্ 
িলফেলট/েপাস্টার  স্তুত o িবতরণ করা হয়।  

কীটতত্তব্, uিদ্ভদ েরাগতত্তব্ o মৃিত্তকা িবজ্ঞান 
িবভাগ 

গণনা পদ্ধিত িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

6. 3.2 ি ডার, িভিত্ত, 
তয্ািয়ত o 
মানেঘািষত বীজ/চারা 
uৎপাদন, তয্য়ন, 

3.2.2 uৎপািদত ি ডার বীজ িবনা’র গেবষণা খামারসমূেহ o uপেকে র মাধয্েম 
ি ডার বীজ uৎপাদন করা হয়। 

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/ কমর্সূিচর 
সহেযািগতায় ধান কায র্ালয় eবং 
uপেক সমূহ 
 

িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন 
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কর্িমক 
নমব্র 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক িববরণ বাস্তবায়নকারী iuিনট 
পিরমাপ 
পদ্ধিত

uপাত্তসূ  

সংরক্ষণ eবং িবতরণ 3.2.3  uৎপািদত মানেঘািষত বীজ িবনা’র গেবষণা খামারসমূেহ o uপেকে র মাধয্েম 
মানেঘািষত বীজ uৎপাদন করা হয়। 

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/ কমর্সূিচর 
সহেযািগতায় ধান কায র্ালয় eবং 
uপেক সমূহ 

িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

3.2.4  uৎপািদত কলম o চারা িবনা’র গেবষণা খামারসমূেহ o uপেকে র মাধয্েম 
কলম o চারা uৎপাদন করা হয়। 

uদয্ানতত্তব্ িবভাগ eবং uপেক সমূহ িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

3.2.5 িবতরণকৃত ি ডার বীজ িবনা’র গেবষণা খামার সমূেহ o uপেকে র মাধয্েম 
uৎপািদত ি ডার বীজ িবeিডিস o চাষীেদর মােঝ 
সব্ল্প মূেলয্/িবনামূেলয্ িবতরণ করা হয়।

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/ কমর্সূিচর 
সহেযািগতায় ধান কায র্ালয় eবং 
uপেক সমূহ 

িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

3.2.6 িবতরণকৃত মানেঘািষত বীজ িবনা’র গেবষণা খামার সমূেহ o uপেকে র মাধয্েম 
uৎপািদত মানেঘািষত বীজ চাষীেদর মােঝ সব্ল্প 
মূেলয্/িবনামূেলয্ িবতরণ করা হয়।

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/ কমর্সূিচর 
সহেযািগতায় ধান কায র্ালয় eবং 
uপেক সমূহ 

িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

3.2.7 িবতরণকৃত চারা (মুিজববষ র্ 
uপলেক্ষ uৎসগ র্কৃত) 

িবনা’র গেবষণা খামারসমূেহ o uপেকে র মাধয্েম 
কলম o চারা িবতরণ করা হয়। 

uদয্ানতত্তব্ িবভাগ eবং uপেক সমূহ িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

7. 3.3 লবণাক্ততা, খরা 
eবং জলমগ্নতাসিহষ্ণু 
জােতর ি ডার, িভিত্ত, 
o মানেঘািষত বীজ 
uৎপাদন, তয্য়ন 
oিবতরণ 

3.3.2 িতকূলতা সহনশীল জােতর 
uৎপািদত বীজ 

িবনা’র গেবষণা খামার সমূেহ o uপেকে র মাধয্েম 
কৃষেকর মােঠ িতকূলতা সহনশীল জােতর বীজ 
uৎপাদন করা হয়।

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/ কমর্সূিচর 
সহেযািগতায় ধান কায র্ালয় eবং 
uপেক সমূহ 

িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

3.3.3 িতকূলতা সহনশীল জােতর 
িবতরণকৃত বীজ 

িবনা’র গেবষণা খামার সমূেহ o uপেকে র মাধয্েম 
uৎপািদত িতকূলতা সহনশীল জােতর  বীজ 
চািষেদর মােঝ সব্ল্প মূেলয্/িবনামূেলয্ িবতরণ করা 
হয়।

িবনা’র আoতাধীন িবিভন্ন কল্প/ 
কম র্সূিচর সহেযািগতায় ধান কায র্ালয় 
eবং uপেক সমূহ 

িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন 

8. 3.4 আথ র্-সামািজক 
গেবষণা 

3.4.2 িনরূিপত যুিক্তসমূেহর 
aথ র্ৈনিতক িবেশ্লষণ 

িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত জাত o যুিক্ত সমূেহর 
aথ র্ৈনিতক িবেশ্লষণ করা হয়। 

কৃিষ aথ র্নীিত িবভাগ িতেবদন িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

9. 4.2 uপেজলা eবং 
iuিনয়ন পয র্ােয় মািট 
পরীক্ষার সুিবধািদ 
স সারণ/ফসেলর 
critical limit 
িনণ র্য় 

4.2.2 িবেশ্লিষত মৃিত্তকা o সার 
নমুনা 

মৃিত্তকা িবজ্ঞান িবভাগ কতৃর্ক কৃষেকর চািহদা 
aনুসাের ফসেলর critical limit িনণ র্য় করা 
হয় eবং সার আমদানীকারকেদর সােরর নমুনা  
িবেশ্লষণ করা হয়  

মৃিত্তকা িবজ্ঞান িবভাগ িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন 
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কর্িমক 
নমব্র 

কায র্কর্ম কম র্সম্পাদন সূচক িববরণ বাস্তবায়নকারী iuিনট 
পিরমাপ 
পদ্ধিত

uপাত্তসূ  

৯. 4.3 ৈজব সার, সবুজ 
সার o জীবাণু সােরর 
বয্বহার কৃষকেদর 
িনকট জনি য়করণ 

4.3.2 িশিক্ষত কৃষক ৈজব সার, সবুজ সার o জীবাণু সােরর বয্বহার 
কৃষকেদর িনকট জনি য়করণ eর জনয্ িশক্ষণ 
দান করা হয়।

মৃিত্তকা িবজ্ঞান িবভাগ িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

4.3.3 জীবাণু সার uৎপাদন o 
িবতরণ 

নাiে ােজন সােরর িবকল্প িহেসেব িবনা কতৃর্ক 
uদ্ভািবত জীবাণু সার uৎপাদন o কৃষেকর মােঝ 
িবতরণ করা হয়

মৃিত্তকা িবজ্ঞান িবভাগ িহসাব িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

21. 5.2 কায র্কর্ম 
পিরবীক্ষণ o মূলয্ায়ন 

5.2.2 aনুিষ্ঠত eিডিপ’র 
পয র্ােলাচনা সভা 

eিডিপ’র আoতায় কেল্পর মািসক aগর্গিত 
পয র্ােলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়।  

পিরকল্পনা o uন্নয়ন শাখা মািসক eিডিপ 
সভার কায র্িববরণী

িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

5.2.3 aনুিষ্ঠত পিরচালন 
কায র্কর্মভূক্ত কম র্সূিচর পয র্ােলাচনা 
সভা 

রাজসব্ বােজটভুক্ত কম র্সূিচর মািসক aগর্গিত 
পয র্ােলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়। 

পিরকল্পনা o uন্নয়ন শাখা মািসক 
পয র্ােলাচনা সভার 
কায র্িববরণী

িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

5.2.4 কম র্কতর্ােদর পিরদশ র্নকৃত  
uন্নয়ন  কল্প o কম র্সূিচর  
কায র্কর্ম   

মাঠপয র্ােয়uন্নয়ন কল্পo কম র্সূিচর
কায র্কর্মপিরদশ র্নকরা হয়।  

িবনা’র কল্প o কম র্সূিচ পিরচালকগণ, 
মিনটিরং কিমিট 

পিরদশ র্ন
িতেবদন 

িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

5.2.5 কম র্কতর্ােদর পিরদশ র্নকৃত  
aনুন্নয়ন বােজেটর আoতায়  
কায র্কর্ম   

মাঠপয র্ােয় aনুন্নয়ন বােজটভুক্তকায র্কর্মপিরদশ র্নকরা 
হয়।  

িবনা’র কল্প o কম র্সূিচ পিরচালকগণ, 
মিনটিরং কিমিট 

পিরদশ র্ন
িতেবদন 

িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন

5.2.6 কম র্কতর্ােদর পিরদশ র্নকৃত  
uন্নয়ন  কল্প o কম র্সূিচ eবং  
aনুন্নয়ন বােজেটর আoতায়  
কায র্কর্ম eর uপর দত্ত সুপািরশ 
বাস্তবায়ন  

কম র্কতর্ােদর পিরদশ র্নকৃত  uন্নয়ন কল্প o কম র্সূিচ
eবং aনুন্নয়ন বােজেটর আoতায় কায র্কর্ম 
পিরদশ র্নকরা হয়। 

িবনা’র কল্প o কম র্সূিচ পিরচালকগণ, 
মিনটিরং কিমিট 

পিরদশ র্ন
িতেবদন 

িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন 

5.2.7 মহাপিরচালক/পিরচালক 
পয র্ায় কতৃক uদ্ভািবত গেবষণা 
কায র্কর্ম/জাত/ যুিক্ত/বীজ uৎপাদন 
কায র্কর্ম পিরদশ র্ন সুপািরশ 
বাস্তবায়ন 

গেবষণা কায র্কর্ম/জাত/ যুিক্ত/বীজ uৎপাদন
কায র্কর্মপিরদশ র্নকরা হয়।  

িবনা’র মহাপিরচালক o পিরচালকগণ পিরদশ র্ন
িতেবদন 

িবনা’র মািসক, 
ৈ মািসক, ষান্মািসক o 
বািষ র্ক িতেবদন 
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সংেযাজনী 4: aনয্ ম ণালয়/িবভাগ/দপ্তর/সংস্থার িনকট সুিনিদ র্ষ্ট কম র্সম্পাদন সহায়তাসমূহ 
 

িতষ্ঠােনর ধরণ িতষ্ঠােনর নাম সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচক uক্ত িতষ্ঠােনর িনকট সংিশ্লষ্ট 
ম ণালয়/িবভােগর তয্ািশত সহায়তা 

তয্াশার েযৗিক্তকতা তয্াশা পূরণ না হেল 
সম্ভাবয্ ভাব 

িডপাট র্েমন্ট বীজ তয্য়ন eেজন্সী uৎপািদত ি ডার বীজ িবনা কতৃর্ক uদ্ভািবত নতুন জাত সমূেহর ি ডার 
বীজ uৎপাদেন েক্ষে  পিরদশ র্েনর মাধয্েম 
মান দন্ড তয্ায়েন সহায়তা েয়াজন 

ি ডার বীেজর গুণগত মান বজায় রাখা ি ডার বীেজর গুণগত
মান াস েপেত পাের

িডপাট র্েমন্ট কৃিষ স সারণ 
aিধদপ্তর 

স্থািপত দশ র্নী জাত o যুিক্তসমূহ স সারেণ সহায়তা
েয়াজন 

িবনা uদ্ভািবত জাত o যুিক্ত সমূহ
স সারণ কায র্কর্েম কৃিষ স সারণ 

aিধদপ্তেরর সহায়তা দান 

জাত o যুিক্ত সমূহ
স সারণ  বয্হত 
হেত পাের। 

িডপাট র্েমন্ট কৃিষ স সারণ 
aিধদপ্তর 

মাঠ িদবস/চাষী র য্ালী জাত o যুিক্তসমূহ স সারেণ সহায়তা
েয়াজন 

িবনা uদ্ভািবত জাত o যুিক্ত সমূহ
স সারণ কায র্কর্েম কৃিষ স সারণ 

aিধদপ্তেরর সহায়তা দান 

জাত o যুিক্ত সমূহ
স সারণ  বয্হত 
হেত পাের। 

িডপাট র্েমন্ট কৃিষ স সারণ 
aিধদপ্তর 

কৃিষ স সারণ aিধদপ্তেরর 
িনকট হস্তান্তিরত জাত 

জাত o যুিক্তসমূহ স সারেণ সহায়তা
েয়াজন 

িবনা uদ্ভািবত জাত o যুিক্ত সমূহ
স সারণ কায র্কর্েম কৃিষ স সারণ 

aিধদপ্তেরর সহায়তা দান 

জাত o যুিক্ত সমূহ
স সারণ  বয্হত 
হেত পাের। 

িডপাট র্েমন্ট কৃিষ স সারণ 
aিধদপ্তর 

কৃিষ স সারণ aিধদপ্তেরর 
িনকট হস্তান্তিরত যুিক্ত 

জাত o যুিক্তসমূহ স সারেণ সহায়তা
েয়াজন 

িবনা uদ্ভািবত জাত o যুিক্ত সমূহ
স সারণ কায র্কর্েম কৃিষ স সারণ 

aিধদপ্তেরর সহায়তা দান 

জাত o যুিক্ত সমূহ
স সারণ  বয্হত 
হেত পাের। 

িডপাট র্েমন্ট বাংলােদশ কৃিষ 
গেবষণা কাuিন্সল 

aবমুক্তকৃত uদ্ভািবত জাত কািরগির, আিথ র্ক eবং মানব সম্পদ uন্নয়েন 
সহায়তা েয়াজন 

জাতীয় কৃিষ গেবষণা িসেস্টেমর ধান
িলয়ােজা aিফস িহেসেব কাজ করা 

গেবষণা কায র্কর্ম
বয্হত হেব 

িডপাট র্েমন্ট বাংলােদশ কৃিষ 
গেবষণা কাuিন্সল 

uদ্ভািবত যুিক্ত কািরগির, আিথ র্ক eবং মানব সম্পদ uন্নয়েন 
সহায়তা েয়াজন 

জাতীয় কৃিষ গেবষণা িসেস্টেমর ধান
িলয়ােজা aিফস িহেসেব কাজ করা 

গেবষণা কায র্কর্ম
বয্হত হেব 

িডপাট র্েমন্ট বাংলােদশ কৃিষ 
uন্নয়ন কেপ র্ােরশন 

িবতরণকৃত ি ডার বীজ িবনা কতৃর্ক িভিত্ত o তয্ািয়তবীজ uৎপাদন 
o িবতরেণর মাধয্েম জাত স সারেণর 

সহায়তা েয়াজন 

িবeিডিসর ময্ােন্ডট aনুসাের িবনা কতৃর্ক
uদ্ভািবত জােতর িভিত্ত o তয্ািয়ত বীজ 

uৎপাদন o িবতরণ করা 

স সারণ কায র্কর্ম
বয্হত হেব 
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