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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

মানবেদেহর পিরণ  শি উৎপাদন ও মিের িবকােশ িচিন/ড় তথা গারেপর উয়ন ও সসারণ অতাবকীয়। এ লে িবগত িতন
বছের আেখর এক জাত িবএসআরআই আখ ৪৬ অব করা হেয়েছ। িপকাল গারিবেটর ই জাত যথা: িবএসআরআই গারিবট ১ ও
িবএসআরআই  গারিবট  ২  িনবিত  হেয়েছ।  বারমািস  তােলর  জাত  িবএসআরআই  তাল  ১  এবং  িমিফসল  িভয়ার  এক  জাত
িবএসআরআই িভয়া ১ িনবিত হেয়েছ। িনপা ভাইরাস  খর রস আহরেণ নং পিত উাবন করা হেয়েছ। ইর উত িষতািক
বাপনা  ি  উাবন  করা  হেয়েছ।  দশাপী  িবিভ  গারেপর  সােরর  মাা  ও  বাপনা  পিত  পািরশ  ও  সমেয়াপেযাগী  করা
হেয়েছ।  পিরসের িচিন তরীর জ িমিন সিিফউজ মিশন উাবন করা হেয়েছ। এছাড়া ই চােষর জ িবএসআরআই ডেমিক কন
াশার,  উত  ই  মাড়াই  য,  জাড়া-সাির  ার,  পাওয়ার  উইডারসহ  মাট  ৪  িষ  যপািত  ও  খামার  য  উাবন  করা  হেয়েছ।
বােয়ালিজকাল নাইোেজন িফিং এ সম ই াকেটিরয়া সনা করা হেয়েছ। দশীয় ি বহার কের গারিবেটর ালার ড় ও
বােয়াাস উৎপাদন ি উাবন করা হেয়েছ। গারিবেটর উৎপািদত ড় বহার কের পািরবািরক পয ােয় না, মায়া িত তরীর
মােম গারিবেটর বহািরক কলা-কৗশল উাবন করা হেয়েছ। চাষী পয ােয় গারিবট াইসার যের উয়ন ঘটােনা হেয়েছ। ষকেদর
মােঝ ৬,০০০ টন রাগ পির আখ বীজ িবতরণ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দীঘ েময়াদী আখ ফসলেক অা েময়াদী িতেযাগী ফসেলর সে িতেযািগতায় লাভজনকভােব িকেয় রাখার ি উাবন। িবক
িচিনফসল িহেসেব গারিবেটর চাষাবাদ জারদারকরণ। গারিবেটর বমািক বহারসহ িবপণন বা গেড় তালা। অ সমেয় পিরপ
হেত সম আখ জাত উাবন। আখ ও অা িচিনফসেলর চাষাবােদ সহায়ক িষ যপািতর উাবন ও বতন। আখ িভ  সমেয়
অিধক লাভজনকভােব চাষেযা অা িচিনফসল যমন িমি সরগাম, কাসাভা, যিম, মৗমািছর ম িত বতন এবং িবক
িচিনফসল যমন:  তাল,  খর,  গালপাতা  ও িভয়ার চাষাবাদ  িকরণ।    কালচােরর মােম গারিবট ও আরবীয় খেরর চারা
উৎপাদন। খর গাছ হেত সহেজ রস আহরণ ি উাবন।

ভিবৎ পিরকনা:

িতল এলাকা যমন: লবণা, চরাল, হাওড়, বের, পাহাড়ী এবং উপলীয় এলাকায় আখ ও অা িচিনফসেলর চাষাবাদ সসারণ।
িচিন ও ড় তরীর পাশাপািশ বােয়াাস উৎপাদন, প খা, না, মায়া িত তরী ও পািরবািরক বহােরর মােম গারিবেটর বহার
সহজীকরণ।  বােয়ােটকেনালিজকাল  ি বহার  কের  ইসহ অা িচিনফসলসেহর  আিনক জাত  ও  ি উাবন।  াসত
উপােয় আেখর রস সংরণ। আখ চাষাবাদ যািকীকরণ। আখ, গারিবট, তাল, খর ও গালপাতার ড় তরী ােকজ াােমর আওতায়
এেন  র িশ  িহেসেব  িতাকরণ।  রস  িবেতােদর  জ াসতভােব  আেখর  রস  আহরণ  য  উাবন  ও  উপকারেভাগীেদর  মােঝ
িবতরণ। সেব াপির আিনক কলা-কৗশল বহার কের গারেপর ফলন ির মােম দেশর িচিন ও েড়র চািহদা রণ। মর চািহদা
রেণ গারেপর সােথ সাথীফসেলর মােঠ ব াপেনর মােম মৗমািছ পালন ি বতন। ডায়ােবস রাগীেদর জ কালরী িবহীন
িভয়া -াগ ি িবার।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১) গারেপর এক জাত অবকরণ এবং গারেপর জাত ও অা ি সিকত মাট ৭ ি উাবন।
২) ২,৪০০ জন চাষী ও ৬৫০ জন সসারণ কম কতা/কমেক উত পিতেত গারপ চাষাবাদ িবষয়ক িশণ দান।
৩) ৩৪৫  উত ও আিনক ই (২৭০), গারিবট (৬০) ও িভয়া (১৫) দশ নী ও ১৫ সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন।
৪) িডার বীজ ১৮ ম. টন, িভি বীজ ১৩০ ম. টন, তািয়ত বীজ ২,১০০ ম. টন উৎপাদন ও একই পিরমাণ বীজ িবতরণ।
৫) ২,০০০  তােলর গাছ, ৭,০০০  খেরর গাছ এবং ৮,০০০  গালপাতার চারা রাপণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ গারপ গেবষণা ইনিউট

এবং

সিচব, িষ মণালয়-এর মে ২০১৯ সােলর ......... মােসর ..... তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি
ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

অিধক িমিস  ময়ািদ গারেপর জাত ও উৎপাদন ি উাবন।

১.২ অিভল (Mission)
অথ ৈনিতকভােব সেব া আয় াির লে আখ, গারিবট, তাল, খর, গালপাতা, িভয়া িতর উপর কায করী গেবষণা
সাদন, দশ নী াপন এবং সসারণ কম কাের মােম সমতল, চরাল এবং িবিভ িতল এলাকা যমন লবণা এলাকা ও
পাহাড়ী এলাকায় িবিভ িচিনফসল চাষ সসারণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. িবিভ গারেপর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ি।
২. বীজ ইর সহজলভতা ও সরবরাহ িকরণ।
৩. কম  বাপনায় পশাদারীের উয়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িচিন, ড় ও িসরাপ উৎপাদন উপেযাগী শকরা স ফসল বা গােছর উৎপাদন কম চী ণয়ন করা।
২. িচিন, ড় ও িসরাপ উৎপাদেনর লে অা সহেযাগী ি ও কলােকৗশল উাবন করা।
৩. ইিভিক খামার তরীর উপর গেবষণা করা এবং উহার অথ ৈনিতক িবধাসহ িচিত করা।
৪. িবিভ রকম ইর জাত সংহ কের জাম াজম াংক গেড় তালা এবং তা রণােবণ করা।
৫. সরকােরর ব ােমাদনেম িবেদশী ও আজািতক গেবষণা, িশা ও িশণ িতােনর সে ই িবষয়ক যৗথ
কম চী হণ করা।
৬. ইনিউেটর গেবষণাল ফলাফল ও পািরেশর িভিেত সামিয়কী ও িতেবদন কাশ করা।
৭. সরকােরর ই নীিত িনধ ারেণ সাহা করা এবং ই সিকত য কান িবষেয় সরকার, ানীয় কপ বা অ
যেকান িতানেক পরামশ  দান করা।
৮. ই চাষী, সসারণ কম কতা ও কম চারীেদর িশেণর বা করা।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া ফলাফল

চক
একক

ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িবিভ গারেপর
সহজলভতা

উািবত জাত সংা ০ ০ ১ ০ ০
িশ মণালয়, িবৎ িবভাগ, খা মণালয়,
সড়ক-যাগােযাগ ও স মণালয়, ানীয়
সরকার মণালয়, িম মণালয়

িবএসআরআই বাড  িমংেয়র কায িববরণী,
জাতীয় বীজ বােড র কায িববরণী,
িবএসআরআই বািষ ক িতেবদন,
মেময়ািদ বােজট কাঠােমা িতেবদন

িনবিত জাত সংা ০২ ০ ০ ১ ১ উপেরর মত উপেরর মত

উািবত ি সংা ০৬ ০২ ০৭ ০৮ ০৯ উপেরর মত উপেরর মত

আেখর জাতীয় গড় ফলন ি উৎপািদত বীজ আখ মিক টন ২১৩৬ ২১৪২ ২২৪৮ ২৩৫৪ ২৪৬০ উপেরর মত উপেরর মত

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ০৯:১৮ া: ৭ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ০৪, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ০৯:১৮ া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] িবিভ
গারেপর
উৎপাদন ও
উৎপাদনশীলতা
ি।

৫৮

[১.১] অিধক িমি,
েময়ািদ, লবণাতা,
খরা এবং জলমতা
সিহ জাত ও ি
উাবন

[১.১.১] উািবত জাত সমি সংা ৫ ০ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[১.১.২] উািবত অা
ি

সমি সংা ৫ ৪ ২ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৭ ৮

[১.১.৩] সংরিত
জাম াজম

সমি সংা ৫ ১১৩৬ ১১৩৬ ২ ০ ০ ০ ০ ৪ ৬

[১.১.৪] উািবত জাত
সিকত ি

সমি সংা ৩ ২ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.১.৫] িনবিত জাত সমি সংা ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.২] উািবত জাত
এবং ি সসারণ

[১.২.১] িশিত ষক মিত সংা ৫ ২১০০ ১৬০০ ২৪০০ ২৩৫০ ২৩০০ ২২৫০ ২২০০ ২৬০০ ২৮০০

[১.২.২] িশিত
সসারণ কম কতা/কম

মিত সংা ৫ ৬৫০ ১৫০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৭৫ ৫৫০ ৬৫০ ৬৫০

[১.২.৩] ািপত দশ নী মিত সংা ৫ ৩৩৫ ৩৪০ ৩৪৫ ৩৪০ ৩৩৫ ৩৩০ ৩২৫ ৩৫০ ৩৫৫

[১.২.৪] আেয়ািজত
সিমনার/ওয়াকশপ

মিত সংা ৫ ১০ ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৬ ১৭

[১.২.৫] হািরত জাত সমি সংা ৫ ১ ০ ১ ০ ০ ০ ০ ১ ১

[১.২.৬] হািরত ি সমি সংা ৫ ৬ ০ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯

[১.২.৭] িবতরণত
ফাার/িলফেলট

মিত সংা ৪ ২০০০ ১৭৫০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২৬০০ ২৮০০

[১.২.৮] তােলর চারা
উৎপাদন ও িবতরণ

মিত সংা ২ ১২০০ ১৫০০ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ২৫০০ ৩০০০

[১.২.৯] খেরর চারা
উৎপাদন ও িবতরণ

মিত সংা ২ ৬০০০ ৬৫০০ ৭০০০ ৬৯০০ ৬৮০০ ৬৭০০ ৬৬০০ ৭৫০০ ৮০০০

[১.২.১০] গালপাতা চারা
উৎপাদন ও িবতরণ

মিত সংা ২ ৬০০০ ৬৫০০ ৮০০০ ৭৯০০ ৭৮০০ ৭৭০০ ৭৬০০ ৮৫০০ ৯০০০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ০৯:১৮ া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২] বীজ ইর
সহজলভতা ও
সরবরাহ
িকরণ।

১৪

[২.১] আেখর িডার,
িভি, তিয়ত ও
মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন, তয়ন,
সংরণ এবং িবতরণ

[২.১.১] উৎপািদত
(তািয়ত) বীজ আখ

মিত
মিক
টন

৩ ২০০০ ২০০০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ২২০০ ২৩০০

[২.১.২] িবতরণত
(তািয়ত) বীজ আখ

মিত
মিক
টন

৩ ২০০০ ২০০০ ২১০০ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ২২০০ ২৩০০

[২.১.৩] উৎপািদত (িডার)
বীজ আখ

মিত
মিক
টন

২ ১৬ ১৭ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৯ ২০

[২.১.৪] উৎপািদত (িভি)
বীজ আখ

মিত
মিক
টন

২ ১২০ ১২৫ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১৩৫ ১৪০

[২.১.৫] িবতরণত
(িডার) বীজ আখ

মিত
মিক
টন

২ ১৬ ১৭ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৯ ২০

[২.১.৬] িবতরণত (িভি)
বীজ আখ

মিত
মিক
টন

২ ১২০ ১২৫ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ১৩৫ ১৪০

[৩] কম 
বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন

৩
[৩.১] কায ম
পিরবীণ ও ায়ন

[৩.১.১] আেয়ািজত
এিডিপ’র পয ােলাচনা সভা

মিত সংা ১ ০ ৯ ১২ ১১ ১০ ০ ০ ১২ ১২

[৩.১.২] অিত রাজ
কায ম কম চীর
পয ােলাচনা সভা

মিত সংা ০.৫ ০ ৯ ১২ ১১ ১০ ০ ০ ১২ ১২

[৩.১.৩] কম কতােদর
মাঠপয ােয় পিরদশ নত
গেবষণা ও উয়ন কায ম

মিত সংা ০.৫ ০ ৭ ১০ ৯ ৮ ০ ০ ১২ ১২

[৩.২] মানব সদ
বাপনা

[৩.২.১] পেদািত মিত % ০.৫ ০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ০ ২০ ২০

[৩.২.২] িশিত জনবল মিত সংা ০.৫ ০ ২০ ২০ ১৮ ১৬ ০ ০ ১০ ১০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ০৯:১৮ া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ১ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ম ৩০, ২০১৯ ০৯:১৮ া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, জায়াির ০৪, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, বাংলােদশ গারপ গেবষণা ইনিউট, সিচব, িষ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  িষ মণালয় িহসােব  মহাপিরচালক,  বাংলােদশ গারপ গেবষণা  ইনিউট-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলােদশ গারপ গেবষণা ইনিউট

তািরখ

সিচব
িষ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবএসএফআইিস বাংলােদশ গার এ ড ইািজ কেপ ােরশন

২ িবএসআরআই বাংলােদশ গারপ িরসাচ  ইনিউট

৩ এসিসএ িসড সা িফেকশান এেজি
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] অিধক
িমি,
েময়ািদ,
লবণাতা, খরা
এবং জলমতা
সিহ জাত ও
ি উাবন

[১.১.১] উািবত জাত
িবএসআরআই এর গেবষণা িবভাগ ফসেলর ফলন ি, অিধক
িমি, েময়ািদ এবং লবণাতা, খরা, জলাবতা
ইতািদ ঘাত সিহ ই, গারিবেটর জাত উাবন কের।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

উািবত জােতর সংা
জাতীয় বীজ বােড র
কায িববরণী, িষ মণালেয়র
বীজ উইং এর িতেবদন

[১.১.২] উািবত অা ি
চাষাবাদ পিত, সায়ী পািন বহার, সােরর বহার কৗশল,
নন িষ যপািতর বহার, মার া রা, বালাই
দমন বা ইতািদর সমেয় িষ ি উাবন করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

উিবত ি সংা
িবএসআরআই বাড  িমংেয়র
কায িববরণী, িবএসআরআই এর
বািষ ক িতেবদন

[১.১.৩] সংরিত জাম াজম
ই, তাল, খর, গারিবট, িভয়া, গালপাতা ও অা
গারেপর নন দিশ ও িবেদিশ জাম াজম সংহ ও
সংরণ করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

নন সংহত জাম াজেমর
সংা

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন

[১.১.৪] উািবত জাত সিকত
ি

উািবত জাত চাষাবাদ িবষয়ক ি
িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

উািবত জাত িবষয়ক চাষাবাদ
ির সংা

িবএসআরআই বাড  িমংেয়র
কায িববরণী, িবএসআরআই এর
বািষ ক িতেবদন

[১.১.৫] িনবিত জাত
িবএসআরআই এর গেবষণা িবভাগ ফসেলর ফলন ি, অিধক
িমি, েময়ািদ এবং লবণাতা, খরা, জলাবতা
ইতািদ ঘাত সিহ ই, গারিবেটর জাত িনবন কের।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

িনবিত জােতর সংা
জাতীয় বীজ বােড র
কায িববরণী, িষ মণালেয়র
বীজ উইং এর িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[১.২] উািবত
জাত এবং
ি
সসারণ

[১.২.১] িশিত ষক
উািবত জাত ও ি মাঠ পয ােয় সসারেণর জ
ষকেদর িশণ দান করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

িশিত ষেকর সংা
িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[১.২.২] িশিত সসারণ
কম কতা/কম

উািবত জাত ও ি মাঠ পয ােয় সসারেণর জ
সসারণ কম কতা/কমেদর িশণ দান করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

িশিত সসারণ
কম কতা/কমর সংা

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[১.২.৩] ািপত দশ নী
উািবত জাত ও ি সসারণ এবং ষকেদরেক
উুকরেণর জ মােঠ চাষাবাদ কৗশল, ির বহার ও
ফলাফল দশ েনর আেয়াজন করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

ািপত দশ নীর সংা
িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[১.২.৪] আেয়ািজত
সিমনার/ওয়াকশপ

উািবত জাত ও ি সসারেণর জ সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন কের জনসাধারণ ও কম কতােদর ি ও জাত
সেক অবিহতকরণ এবং মতিবিনময় করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

আেয়ািজত সিমনার/ওয়াকশেপর
সংা

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[১.২.৫] হািরত জাত
দশ নী, সিমনার/ওয়াকশেপর মােম মাঠ পয ােয় ষক
এবং িচিনকল কপেক সব েশষ উািবত জাত হার করা
হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

হািরত জােতর সংা
িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[১.২.৬] হািরত ি
দশ নী, িশণ ও সিমনার/ওয়াকশেপর মােম মাঠ
পয ােয় ষক এবং িচিনকল কপেক সব েশষ উািবত
ি হার করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

হািরত ি সংা
িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[১.২] উািবত
জাত এবং
ি
সসারণ

[১.২.৭] িবতরণত
ফাার/িলফেলট

িবএসআরআই মাঠ পয ােয় জাত ও ি সসারেণর জ
ফাার/িলফেলট িবতরণ কের।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

িবতরণত ফাার/িলফেলেটর
সংা

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[১.২.৮] তােলর চারা উৎপাদন
ও িবতরণ

উত মাগাছ হেত বীজ সংেহর পর বীজেলা ভােলাভােব
িয়াজাত কের পিলােগ চারা গিজেয় অথবা সরাসির
তালবীজ পিতত জিম ও রাার ই পাে রাপণ করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

উৎপািদত ও িবতরণত তােলর
চারা

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[১.২.৯] খেরর চারা উৎপাদন
ও িবতরণ

উত মাগাছ হেত বীজ সংেহর পর বীজেলা ভােলাভােব
িয়াজাত কের পিলােগ চারা গিজেয় অথবা সরাসির
খর বীজ পিতত জিম ও রাার ই পাে রাপণ করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

উৎপািদত ও িবতরণত খেরর
চারার সংা

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[১.২.১০] গালপাতা চারা
উৎপাদন ও িবতরণ

উত মাগাছ হেত বীজ সংেহর পর লবণা এলাকায়
খােলর ই পাে এবং উপেলর কাছাকািছ চরােল
গালপাতা গােছর চারা অথবা বীজ রাপণ করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

উৎপািদত ও িবতরণত
গালপাতা চারা

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[২.১] আেখর
িডার, িভি,
তিয়ত ও
মানেঘািষত বীজ
উৎপাদন,
তয়ন,
সংরণ এবং
িবতরণ

[২.১.১] উৎপািদত (তািয়ত)
বীজ আখ

িবএসআরআই এর খামার িবভাগ এবং রাগত িবভাগ
তািয়ত বীজ উৎপাদন কের।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

উৎপািদত তািয়ত বীজ আেখর
পিরমাণ

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[২.১.২] িবতরণত (তািয়ত)
বীজ আখ

িবএসআরআই এর খামার িবভাগ, ি হার িবভাগ এবং
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ কক উৎপািদত তািয়ত বীজ
আখ চাষী পয ােয় িবতরণ করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

িবতরণ তািয়ত বীজ আেখর
পিরমাণ

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[২.১.৩] উৎপািদত (িডার)
বীজ আখ

িবএসআরআই এর জনন িবভাগ জনন বীজ উৎপাদন কের।
িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

উৎপািদত িডার বীজ আেখর
পিরমাণ

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[২.১.৪] উৎপািদত (িভি) বীজ
আখ

িবএসআরআই এর জনন িবভাগ িভি বীজ উৎপাদন কের।
িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

উৎপািদত িভি বীজ আেখর
পিরমাণ

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[২.১.৫] িবতরণত (িডার)
বীজ আখ

িবএসআরআই এর খামার িবভাগ, িশণ ও ি হার
িবভাগ এবং সেরজিমন গেবষণা িবভাগ কক উৎপািদত
িডার বীজ িবতরণ করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

িবতরণত িডার বীজ আেখর
পিরমাণ

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[২.১.৬] িবতরণত (িভি)
বীজ আখ

িবএসআরআই এর খামার িবভাগ, ি হার িবভাগ এবং
সেরজিমন গেবষণা িবভাগ কক উৎপািদত িভি বীজ িবতরণ
করা হয়।

িবএসআরআই ধান ইউিনট/িবএসআরআই এর
সমিত গেবষণা কায ম জারদারকরণ ক

িবতরণত িভি বীজ আেখর
পিরমাণ

িবএসআরআই এর বািষ ক
িতেবদন, ক বাবায়ন
িতেবদন

[৩.১] কায ম
পিরবীণ ও
ায়ন

[৩.১.১] আেয়ািজত এিডিপ’র
পয ােলাচনা সভা

সংায় িহসাব িবভাগ কক আেয়ািজত এিডিপ’র পয ােলাচনা
সভা

িবএসআরআই আেয়ািজত এিডিপ সভার সংা কায িববরণী

[৩.১] কায ম
পিরবীণ ও
ায়ন

[৩.১.২] অিত রাজ
কায ম কম চীর
পয ােলাচনা সভা

সংায় িহসাব িবভাগ কক আেয়ািজত রাজ কায ম
কম চীর পয ােলাচনা সভা

িবএসআরআই আেয়ািজত সভার সংা কায িববরণী

[৩.১.৩] কম কতােদর
মাঠপয ােয় পিরদশ নত
গেবষণা ও উয়ন কায ম

িবএসআরআই ও অা িতােনর কম কতােদর মাঠপয ােয়
পিরদশ নত গেবষণা ও উয়ন কায মসহ

িবএসআরআই ও অা িতানসহ পিরদশ েনর সংা িতেবদন
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 

[৩.২] মানব
সদ
বাপনা

[৩.২.১] পেদািত িবএসআরআই এ কম রত কম কতা ও কম চারীেদর পেদািত িবএসআরআই

পেদািতা
কম কতা/কম চারীেদর শতকরা
অংশ (পেদািতেযা
কম কতা/কম চারীেদর সংার
িবপরীেত)

বাড  সভার কায িববরণী

[৩.২.২] িশিত জনবল িবএসআরআই হেত রনত দশীয় িশণাথর সংা িবএসআরআই
মেনানয়না
কম কতা/কম চারীেদর সংা

মেনানয়নপ
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর

তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

দর / সংা বীজ তয়ন এেজী উািবত জাত বীজ তয়ন এবং জাত অেমাদন
সাবনাময় লাইন জাত িহেসেব অব করেত
েয়াজনীয় সকল তািদ সময়মত সরবরাহ করা হয়

জাত উাবন াহত হেব

দর / সংা
বাংলােদশ িচিন ও খা িশ
করেপােরশন

হািরত জাত জাত ায়েন ও সসারেণ সহায়তা দান উািবত জাত ও ি সময়মত সরবরাহ করা হয়
জাত উাবন ও সসারণ াহত
হেব

দর / সংা
বাংলােদশ িচিন ও খা িশ
করেপােরশন

হািরত ি জাত ায়েন ও সসারেণ সহায়তা দান উািবত জাত ও ি সময়মত সরবরাহ করা হয়
জাত উাবন ও সসারণ াহত
হেব


