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�রশম পিরিচিত: 
�রশম এক� �মঘন �িষিভি�ক িশ�। বাংলােদেশর �ভৗগ-সামািজক পিরেবশ এ িশে�র উ�য়েনর জ� অত�� উপেযাগী। �িষ ও িশ� এ 

�’�র সম�েয় �রশম কায ��ম পিরচািলত হয়। �তঁচাষ, �রশম �পাকা পালন, �রশম �� উৎপাদন ��িত কাজ �িষ পয �ায়��। প�া�ের 

িরিলং, ��ািয়ং, �ইি�ং, বয়ন তথা �রশম ব� �তরী এবং রং ও ছাপা ��িত কাজ িশ� পয �ায়��। �রশম চােষর তাৎপয ��ণ � িদক হেচছ 

অত�� অ�িদেন, কম পির�েম এ ফসল ঘের �তালা যায়।  

 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র পিরিচিত:  
 
১৯৭৪ সােল নােটার উ�রা গণভবেন জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান রাজশাহীর �রশম ব� �দেখ চমৎ�ত হন এবং �রশম িশ� 

িবকােশ �ত� এক� �িত�ান �িত�ার অিভ�ায় �� কেরন। তারই ফসল িহেসেব পরবত�েত ঐিতহ�বাহী �রশম িশে�র �াপক স�সারণ 

ও উ�য়েনর লে�� ১৯৭৭ সােলর ২৮ িডেস�র বাংলােদশ �রশম �বাড � গ�ত হয়। �চয়ার�ান িছেলন �বােড �র �ধান িনব �াহী। আ�কম �সং�ান 

�ি�, দাির� িবেমাচন ও আথ � সামািজক অব�ার উ�য়ন ঘটােনাই িছল এ সং�ার অ�তম �ধান উে��। �বাড � �ি�র �েব � এ িশে�র সংেগ 

জিড়ত �লাকসং�া িছল মা� ৩৫ হাজার। বত�মােন �দেশ এ িশে�র সংেগ জিড়ত �লাকসং�া ৬.৫০ ল� যার অিধকাংশই �ামীণ মিহলা।  
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১৯৪৭ সােলর পর �ব � পািক�ােন �রশম কায ��ম িশ� ও বািণজ� িবভােগর অধীেন �া� িছল। ১৯৬১-৬২ সাল �থেক ১৯৭১ সােলর �ব � 

পয �� �রশম কায ��ম ইপিসক এর িনয়�েণ িছল। ১৯৯৭ সােল �কা�ািন আইেন বাংলােদশ িস� ফাউে�শন গঠন করা হয়। ২০০৩ সােল 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উটেক �রশম �বােড �র আওতা�� কের �ত� �িত�ান িহসােব ব� ও পাট ম�ণালেয়র 

সরাসির িনয়�েণ �া� করা হয়। পরবত�েত �রশম িশে�র সমি�ত উ�য়েনর লে�� ২০১৩ সােল বাংলােদশ �রশম �বাড �, বাংলােদশ �রশম 

গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট এবং বাংলােদশ িস� ফাউে�শন ৩� �থক সং�া একী�ত কের বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � গঠন করা 

হয়। �নগ ��ত �রশম উ�য়ন �বােড �র ১৪ সদ� িবিশ� পিরচালনা পষ �েদর �চয়ার�ােনর দািয়� পালন কেরেছন ব� ও পাট ম�ণালেয়র 

মাননীয় ম�ী। �রশম উ�য়ন �বােড �র �ধান িনব �াহীর দািয়� পালন করেছন সং�ার মহাপিরচালক। �বােড �র সািব �ক কায ��ম পিরচালনার 

জ� �ধান ৪� িবভাগ রেয়েছ; যথাঃ �শাসন  িবভাগ, অথ � ও পিরক�না িবভাগ, স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ এবং উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরণ িবভাগ। এছাড়া গেবষণা ও �িশ�ণ কায ��ম �রাি�ত করার জ� বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উটসহ 

�বােড �র �েকৗশল শাখা, এমআইএস �সল,  িনরী�া শাখা এবং জনসংেযাগ শাখা রেয়েছ।  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ব� ও পাট 

ম�ণালেয়র অধীন এক� সংিবিধব� সং�া এবং এর �ধান কায �ালয় রাজশাহীেত অবি�ত। 

 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এক� �সবা�লক �িত�ান। �রশম িশ� বাংলােদেশর এক� ঐিতহ�বাহী �িষিভি�ক ��র িশ�। �ােমর 

দির� জনেগা�ীর �াপক কম �সং�ােনর �েযাগ �ি�, দাির� িবেমাচন, �ামীণ আথ �-সামািজক অব�হার উ�য়ন, মিহলােদর �মতায়ন ও 

িনরাপ�া �ব�নী �ি�সহ �বকার� �াস, �ামীণ মিহলােদরেক অথ �ৈনিতকভােব �াবল�ী করাসহ জাতীয় অথ �নীিতেত অবদান রাখার ��ে� এ 

িশে�র �িমকা অন�ীকায �। �রশম িশে�র হারােনা ঐিতহ�েক িফিরেয় আনেত বত�মান সরকার ব� পিরকর। সরকােরর �ঘািষত �পক�-

২০২১ বা�বায়ন ও �রশম িশে�র উ�য়েনর লে�� নবগ�ত বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � কাজ কের যাে�। 

ঐিতহািসক পট�িমঃ 

ইিতহাস পয �ােলাচনায় �দখা যায় চীেন �থম �রশম আিব�ত হয়। �স কারেণ চীনেক �রশেমর জ��িম বলা হয়। িবিভ� মতামেতর িভি�েত 
�দখা যায় ৪৫০০ বছর �েব � চীেনর চানতং �েদেশ �রশম �থম আিব�ত হয়। 

�স সময় চীেনর স�াট িছেলর �হায়াংিত। কিথত আেছ স�ােটর ১৪ বছেরর রাজক�া িসিলংিস একিদন ফেলর বাগােন বেস চা পান 
করিছেলন । ঐ সময় গরম চা কােপ এক� �রশম �� এেস পেড়। ��� কাপ �থেক �তালার সময় িতিন ল�� কেরন মাকড়সার জােলর 
�তার মত �তা উেঠ আসেছ। এ ঘটনােক �দবতার বর িহেসেব রাজ পিরবাের �হণ করা হয়। এ আিব�ােরর কািহনী সতক�তার সােথ রাজ 
সভায় �গাপন রাখা হয়। �ায় ৩০০০ বছর পয �� চীেন �রশম �পাকা পালন একেচ�য়া িছল। বাইেরর জগৎ এ স�েক� �কান ত� জানেত 
পােরিন। কিথত আেছ, চীেনর এক রাজক�ার সংেগ িত�েতর �খাতােনর রাজ�ে�র িবেয় হয়। এ সময় রাজক�া �েলর �খ�পার মে� কের 
�রশম �পাকার িডম ও �েঁতর বীজ বহন কের আেনন। 

�ী��ব � ১৪০ শতাে�  ভারতবেষ �র িহমালেয়র পাদেদেশ এর িব�িত ঘেট। পরবত�েত ভারতবেষ �র িবিভ� অ�েল �রশম চাষ ছিড়েয় পেড়। 
ভারতবষ � �থেক ম��ােচ� �রশম চােষর িব�িত হয়। 

�াচীনকােল আরব বিণেকরা চীন �থেক �ীস ও �রামান সা�ােজ� ''িস� �রাড'' িদেয় �রশম সাম�ী র�ানী করেতন। িবে�র সবেচেয় �াচীন ও 
দীঘ �তম রা�া হে� ''িস� �রাড''। এ সড়ক চীন �থেক �ীস ও �রাম পয �� ১০ হাজার িকেলািমটার দীঘ �। 

৫৫০ �ী�াে� ইউেরােপর �'জন স��াসী চীন �থেক �রশম উৎপাদন �ি�য়া স�েক� �াত হন এবং �দেশ িফের যাবার সময় িতিন �রশম িডম 
ও �েঁতর বীজ িনেয় কন�াি�েনাপেল যান। এভােবই ইউেরােপ �রশম চােষর �গাড়া প�ন হয়। 

�াদশ শতা�ীেত ইটালীেত �রশম চাষ �িতি�ত হয়। �সখান �থেক �েয়াদশ শতা�ীেত তা ধীের ধীের  �া� এবং ��েন িব�ার লাভ কের। 
সব � পয �ােয় �রশম ��ি� উ�াবেন জাপান অ�গ�। জানা যায় ৪থ � শতা�ীেত ��ভােব জাপােন �রশম চাষ ��ি� পাচার হয়। ১৮৭২ সােলর 
�েব �  জাপােনর �ধান ��র িশ� িছল �রশম কায ��ম। পরবত�েত �িমক �� �ি�, আবাদী জিম �াস এবং িশ�ায়েনর ফেল জাপােন �রশম 
উৎপাদন �মশঃ �াস �পেত থােক।  

�ষাড়শ ও স�দশ শতা�ীর �মাঘল আমেল ভারেত ��র �রশম উৎপািদত হ'ত। নবাব আমেল তৎকালীন অিবভ� বাংলার �রশম উৎপাদেন 
যেথ� উ�িত হয়। িবংশ শতা�ীর �গাড়ার িদেক ১৯১৪ সােল �রশম উ�য়েনর জ� আলাদা িবভাগ �িত�া করা হয়। ১৯৩৪ সােল গ�ত হয় 
�ািরফ �বাড �। এ িশ� র�ায় িবিভ� পদে�প �হণকে� �ািরফ �বাড � সরকােরর িনকট �পািরশ �দান কের।  

১৯৪৭ সােল �দশ িবভােগর পর তৎকালীন �ব � পািক�ােনর (বত�মান বাংলােদশ) ভােগ �'� �রশম বীজাগার এবং িক� �বসরকারী �রশম 
অ��িষত এলাকা পেড়। বীজাগার �'�টা ব�ড়া ও মীরগে� (রাজশাহীেত) অবি�ত। �বসরকারী �রশম উৎপাদন এলাকা িছল 
�ভালাহাট(চ�পাইনবাবগ�) ও মীরগ�। তেব �ভালাহাট থানায় সবেচেয় �বশী �রশম চাষ করা হ'ত। 
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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র স�সারণ �নটওয়াক� : 

অিফস/�াপনার নাম সং�া অব�ান 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �ধান 
কায �ালয় 

১ রাজশাহী। 

আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়  ৫ রাজশাহী, রং�র, ঢাকা, যেশার ও রাঙামা�। 

�জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয় ৭ �ভালাহাট, ঠা�রগ�ও, িসরাজগ�, গাজী�র, ব�ড়া, �িম�া, �গাপালগ�। 
�রশম বীজাগার িপ৩, িপ২, িপ১ ১১ রাজশাহী,চ�পাইনবাবগ�,�ভালাহাট, মীরগ�, ঈ�রদী, িঝনাইদহ, ব�ড়া, 

রং�র, িদনাজ�র, �কানাবাড়ী এবং ময়নামিত। 
�তঁবাগান ৭ �া�নিভটা, ঠাি�রাম, সাদামহল, র�াই, সনকা, �রইচ�া ও �পসীপাড়া। 
��েনজ ২ ময়মনিসংহ ও �ভালাহাট। 
�রশম স�সারণ �ক� ৪০ িবিভ� �জলা ও উপেজলা সদের অবি�ত। 
�রশম স�সারণ উপেক� ১৬৪ িবিভ� ইউিনয়ন ও �ােম অবি�ত। 
চাকী িরয়ািরং �স�ার ২৭ িবিভ� ইউিনয়ন ও �ােম অবি�ত। 
�রশম প�ী ২৩ িবিভ� ইউিনয়ন ও �ােম অবি�ত। 

িমিনিফেলচার �ক� ১২ �ভালাহাট (চ�পাইনবাবগ�), মীরগ� (রাজশাহী), �দৗলত�র (�ি�য়া), 
বাগবা� (িসরাজগ�), বড়বাড়ী (লালমিনরহাট), জয়�রহাট, রানীসংৈকল 
(ঠা�রগ�ও), �কানাবাড়ী (গাজী�র), িঝনাইদহ, চাটেমাহর (পাবনা), 
ময়মনিসংহ ও লামা (বা�রবান)। 

 

২.    �বােড �র পিরচালনা পষ �দঃ 

       ২০১৩ সােলর ১৩নং আইেনর (৬) ধারাবেল িন�বিণ �ত সদ� সম�েয় �বােড �র পিরচালনা পষ �দ গঠন করা হেয়েছ:- 

ক) ব� ও পাট ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত ম�ী বা �িতম�ী  : �চয়ার�ান 

খ) জাতীয় সংসেদর �ীকার ক��ক মেনানীত একজন সংসদ সদ�   : �জ�� ভাইস �চয়ার�ান 

গ) ব� ও পাট ম�ণালেয়র সিচব  : ভাইস �চয়ার�ান 

ঘ) রাজশাহী িবভােগর িবভাগীয় কিমশনার : সদ� 

ঙ)   ব� ও পাট ম�ণালয় ক��ক মেনানীত অ��ন ��-সিচব পদময �াদার একজন কম �কত�া : সদ� 

চ) অথ � ম�ণালয় ক��ক মেনানীত অ��ন ��-সিচব পদময �াদার একজন কম �কত�া  : সদ� 

ছ) �িষ ম�ণালয় ক��ক মেনানীত অ��ন ��-সিচব পদময �াদার একজন কম �কত�া  : সদ� 

জ) িশ� ম�ণালয় ক��ক মেনানীত অ��ন ��-সিচব পদময �াদার একজন কম �কত�া  : সদ� 

ঝ) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �   : সদ�-সিচব 

ঞ) রাজশাহী িব�িব�ালয় ক��ক মেনানীত �াণীিব�া ও উি�দিব�া িবভাগ হেত যথা�েম 
১জন কের �মাট ২জন অ�াপক (একজন সদ� মিহলা হেবন)   

: সদ� 
 

ট) সরকার ক��ক মেনানীত �রশম �পাকা পালনকারী, �রশম �তা উৎপাদনকারী ও �রশম 
প� �বসায়ীগেণর ম� হেত সব �েমাট ৩জন �িতিনিধ (একজন মিহলা �িতিনিধ 
থাকেবন)। 

: সদ� 
 

    
িভশন : �দেশ �রশম চাষ ও িশে�র স��সারণ ও উ�য়েনর মা�েম �ামীণ জনেগা�ীর কম �সং�ােনর মা�েম দাির� িবেমাচন; 

 
িমশন :  

(ক)  লাগসই ��ি� উ�াবেনর মা�েম ক�চা �রশেমর উৎপাদন �ি�; 
(খ)  গেবষণাল� উ� ফলনসীল �তঁ ও �রশম কীেটর জাত �বত�ন; 
(গ)  �রশম �স�ের দ� ও কািরগির জনশি� �ি�র লে�� �িশ�ণ �দান; 
(ঘ)  ক�চা �রশম ও �রশম পে�র মান ও �বিচ� উ�য়ন ও িবপণেনর �ব�াকরণ; 
(ঙ)  �রশম চাষ স�সারেণ জনসেচতনতা �ি�, �মা�েভশন ও তদারিক কাজ �জারদারকরণ। 
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রাজশাহী �রশম কারখানা পিরদশ �ন করেছন ব� ও পাট ম�ণালয় স��িকত 
সংসদীয় �ায়ী কিম�র মাননীয় সভাপিত জনাব সােবর �হােসন �চৗ�রী ও 
রাজশাহী-২ আসেনর মাননীয় সংসদ সদ� জনাব ফজেল �হােসন বাদশা 

ব� ও পাট ম�ণালয়  স��িকত সংসদীয় �ায়ী  কিম�র মাননীয়  
সভাপিত জনাব সােবর �হােসন �চৗ�রী  এর সভাপিতে� ও মাননীয়  
�িতম�ী জনাব িমজ�া আজম এর উপি�িতেত �রশম উ�য়ন �বােড �র 

সভাকে� অ�ি�ত উ� কিম�র সভার িচ� 

 
 

 উে��ঃ  
১।  �রশম চাষ স�সারেণ সহ�যািগতা �জারদারকরণ। 
২।  মানব স�দ উ�য়ন। 
৩।  স�মতা �ি�। 
 

 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ল কায ��মঃ  
 

১. �রশম চাষ ও �রশম িশে�র পিরক�না ও উ�য়ন; 
২.  �রশম িবষয়ক �ব�ািনক, কািরগির ও আিথ �ক গেবষণা ও �িশ�েণর জ� উে�াগ �হণ, সহায়তা এবং উৎসাহ �দান; 
৩.  গেবষণা ও �িশ�েণর মা�েম �া� ফলাফলস�হ মাঠ পয �ােয় স�সারণ ও বা�বায়ন িনি�তকরণ এবং বত�মােন সংরি�ত ও 
ভিব�েত সং�িহত� সকল �রশম �পাকার জাত সংর�ণ িনি�তকরণ; 
৪.  �তঁ, �ভের�া ও সংি�� অ�া� উি�েদর উ�তজােতর চাষাবােদর প�িত উ�াবন;  
৫.   উ�তজােতর �� প�েপাকার িডমপালন, উ�াবন ও িবতরণ; 
৬.  �রশম �� হেত �তা আহরণ এবং ক�চা �রশেমর মান উ�ত ও উৎপাদন �ি� �েয়াজেন সকল ক�চা �রশম যথাযথভােব য�পািত 
সি�ত �য়ংস�ণ � িস� কি�শিনং হাউস এর মা�েম পরী�া ও ��িডং করার পর বাজারজাতকরেণর বা�বাধকতার �হণ; 
৭.  চরকা িরিলং ও িফেলচাের িনেয়ািজত �ি�িদগেক কািরগির পরামশ �/�িশ�ণ �দান; 
৮.  ক�চা �রশম ও �রশম পে�র মান উ�য়ন; 
৯.  �রশম চাষ ও �রশম িশে�র উপর িবিভ� উপা� সং�হ ও ��না; 
১০.  �রশম চাষ ও �রশম িশে�র সােথ সংি��েদর ঋণদােনর �িবধািদ �ি�; 
১১. �া��ে� �রশম িশে�র �েয়াজনীয় ক�চামালসহ রং, রাসায়িনক ��ািদ, �চরা য�াংশ ও আ�ষি�ক ��ািদ িস� িরলার, উইভার ও 
ি��ারেদরেক সরবরােহর �ব�া; 
১২. �দেশ-িবেদেশ �রশম ও �রশম সাম�ী জনি�য় ও বাজারজাতকরেণর জ� �চােরর �ব�া; 
১৩. �রশম সাম�ী র�ানী করার জ� �রশম সাম�ীর মােনা�য়েনর �েযাগ-�িবধা �ি� এবং িস� িরলার, িরয়ারার, �ীনার, উইভার এবং 
ি��ােদরেক �িশ�ণদােনর �িবধা �জন; 
১৪. �রশম চাষ ও �রশম িশে� িনেয়ািজত �ি�েদর সাধারণ �িবধার জ� �ক� �ণয়ন, পিরচালনা বা�বায়ন; 
১৫.  ক�চা �রশম, �ান িস� ও �রশম প� উৎপাদ�নর জ� িমল �াপেনর �ব�া �হণ; 
১৬.  �সস (cess) আদায়; 
১৭.   উপির-উ�  কায �ািদ  স�াদেনর  ��ে�  �যই�প  �েয়াজনীয়  বা  �িবধাজনক  হয়  �সই�প  আ�ষি�ক  বা  সহায়ক  সকল  িবষেয় �ব�া  �হণ; 
১৮. সরকার ক��ক আেরািপত �রশম উ�য়ন সংি�� অ� �য �কান দািয়� পালন। 
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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র জনবল কাঠােমা: 
 

একী�ত িতন� �িত�ান অথ �াৎ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সাংগঠিনক কাঠােমা �ড়া� অ�েমাদেনর ��াব �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
সাংগঠিনক কাঠােমার ৬৯৭ সং�ক পেদর অ�েমাদেনর ��াব  জন�শাসন ম�ণালেয়  �রণ করা হেল সব �েশষ ৬২৭ সং�ক জনবেলর 
অ�েমাদন পাওয়া �গেছ। িনে� সােবক বাংলােদশ �রশম �বােড �র বত�মান জনবেলর িচ� উে�খ করা হেলা। 

 
সং�ার নাম ��িণ অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ 
বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড �  

১ম ৪৮ ২০ ২৮ 
২য় ৫১ ২৬ ২৫ 
৩য় ৩২৭ ১১৮ ২০৯ 
৪থ � ১০৫ ৫৯ ৪৬ 

�মাট ৫৩১ ২২৩ ৩০৮ 
 
 

জািতর িপতা ব�ব�র জ�শতবািষ �কী উপলে�� �বােড �র �হীত কম ��িচঃ 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � জাতীয় িদবস�িল �িত বছর যথাযথ ময �াদায় উৎযাপন করা হেয় থােক । ২০১৮-১৯ অথ � বছেরও জািতর 
িপতার জ�বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস যথাযথ ময �াদায় পালন করা হেয়েছ।  আগামী বছর জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র 
রহমােনর জ�শতবািষ �কী উদযাপন উপলে�� �বােড � িবিভ� কম ��িচ �হণ করা হেয়েছ। কম ��িচ�িল িন��পঃ 

 
ব�ব�র জ�শতবািষ �কী উপলে� আেলাচনা সভা, �দায়া মাহিফল ও �কক �কেট জ�শতবািষ �কী উদযাপেনর �ভ উে�াধন; বাংলােদশ 

�রশম উ�য়ন �বােড �র সকল কম �কত�া ও কম �চারীেদর িনেয় ব�ব�র মাজার িজয়ারত; িনব �ািচত �জলা ও উপেজলায় �সিমনার 

িস��ািজয়ােমর আেয়াজন করা; িচ�াংকন �িতেযািগতা; ব�ব�র জীবন ও কম � িনেয় পয �ােলাচনা; �ঃ�েদর মােঝ ইফতার িবতরণ; 

ব�ব�র ��রাল �াপন; �ামা� িচ� �দশ �ন; িভিডও ড�েম�াির এবং অ�ালবাম।; ব�ব� �রশম �মলা; ন�ন �জ�েক রাজশাহীর 

ঐিতহ�বাহী �রশম িশ� স�েক� উ�ু�করণ (লাইফ ড�েম�রী ও লাইফ সােক�ল �দশ �ন);  আেলাক স�া; �সরা বসনীেদর �র�ত করা; 

র◌্যালী;  �ীড়া ও সাং�িতক অ��ান; �ণীজন স�ধ �না; �রশম �বােড �র �ি�েযা�ােদর স�াননা �দান। 

 
মাননীয়  �ধানম�ীর  িনেদ �শনা  অ�যায়ী  আমার  বািড়  আমার  খামার  �কে�র  সােথ �রশম  চাষ  স�ৃ�করণ  কায ��মঃ 

 
মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা �মাতােবক ৩৩� �জলার ৯০� উপেজলায় ‘আমার বািড় আমার খামার’ �কে�র  ৩,৭৪৩ জন �িবধােভাগীেক 

�তঁ চােষর সােথ স�ৃ�করেণর জ� িনব �াচন করা হেয়েছ । ২০১৫-১৬ হেত ২০১৮-১৯ পয ��  ৩,৬৬,২৩৬ � �তঁচারা সরবরাহ �দান  ও �রাপণ স�� 

হেয়েছ। ৬৯২ জন �রশমচািষ প�পালেন স�ৃ� হেয় �রশম �� উৎপাদন করেছ। িনব �ািচত সদ�েদর মে� ১১৯১ জনেক �তঁচারা �রাপণ ও 

পিরচয �া িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। �রািপত �তঁচারা উৎপাদন�ম হেল এসব চািষ�দর �রশম �� উৎপাদেন �ণ �ভােব স�ৃ� করা স�ব হেব।  

এক� বািড় এক� খামার  �কে�র  আওতায় রাজশাহী , রং�র, ঢাকা, �লনা, যেশার ও চ��াম িবভােগর ৯০�  উপেজলার  উপেজলা সম�য়কারী, িফ� 

�পারভাইজার ও �বােড �র কম �কত�া-কম �চারীেদর সম�েয় ৬� কম �শালা স�� হেয়েছ। বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত 

পিরক�না শীষ �ক �কে�র আওতায়  �িশ�ণ, �তঁচারা িবতরণ, প�পালন সর�ামািদ ও কািরগির  সহায়তা �দান কায ��ম অ�াহত রেয়েছ। 
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জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর  
জ�বািষ �কীেত ��া�িল  

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর শাহাদত বািষ �কীেত 
আেলাচনা সভা ও �দায়া মাহিফল 

 
 
রাজশাহী �রশম কারখানা চা�করণ: 
 
২০০২ সােল ব��ত রাজশাহী �রশম কারখানা �রশম সংি�� সকেলর ঐকাি�ক �চ�া ও সহেযািগতায় চা� করা স�ব হেয়েছ। বত�মােন  
কারখানার ১৯� পাওয়ার �ম চা� করা স�ব হেয়েছ। এ পয ��  ৬,২৩৫ গজ  কাপড় উৎপাদন করা হেয়েছ।  রাজশাহী  �রশম কারখানায় 
উৎপািদত �ক, �ীন ি�� শাড়ী, গরদ শাড়ী, �িপয়ন সা� �ং, বলাকা, মটকা ইত�ািদ থান কাপড়, উ�রীয়, �িপস  কাপড় িব�য় করা হে� ।   

 

  
রাজশাহী �রশম কারখানা পিরদশ �ন করেছন রাজশাহী িস� 

কেপ �ােরশেনর মাননীয় �ময়র জনাব এ.এইচ.এম 

খায়��ামান (িলটন) 

রাজশাহী-২ আসেনর মাননীয় সংসদ সদ� জনাব ফজেল 
�হােসন বাদশা রাজশাহী �রশম কারখানা পরী�া�লকভােব 

চা� করার জ� উে�াধন করেছন  

 

  

রাজশাহী �রশম কারখানা পিরদশ �ন করেছন ব� ও পাট 
ম�ণালেয়র  মাননীয় সিচব জনাব �মা: িমজা�র রহমান 

৪থ � জাতীয় উ�য়ন �মলায় �রশম উ�য়ন �বােড �র �ল  
পিরদশ �ন করেছন দশ �নাথ�গণ  
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�িশ�ণঃ 
 
�িশ�েণর মা�েম মানব স�দ উ�য়েনর লে�� �রশম উ�য়ন �বাড � কাজ করেছ। মাঠ পয �ায় চািষ ও বসনী �থেক �� কের সকল 
কম �কত�া কম �চারীেদর �েয়াজন অ�সাের ইন-হাউজ �িশ�ণসহ  িবিভ� �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। �বাড � �ধান কায �ালেয় ২০১৮-১৯ অথ � 
বছের �মাট ৬৮৬০ ঘ�া �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। অথ �াৎ জন�িত ৭৫ ঘ�া কের �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। এছাড়া এ অথ � বছের 
আমার বািড় আমার খামার �কে�র চািষসহ মাঠ পয �ােয় প�পালন, �তঁচারা �রাপন, উে�ালন  ও পিরচয �া এবং িরিলং  িবষেয় �মাট ৮০৫ 
জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।  

 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � ২০১৮-১৯ অথ � বছের িবিভ� িবষেয় �িশ�ণ �দােনর িববরণীঃ 
 

�ঃ নং �িশ�েণর িবষয় �িশ�ণাথ�র সং�া �মাট ঘ�া 
১. কি�উটার িবষেয় ইন-হাউজ �িশ�ণ ১৯৩ জন ১৩৫১ 
২. �ক� �ণয়ন ও বা�বায়ন সং�া� িবষেয় 

�িশ�ণ 
১৪ ৯৮ 

৩. সরকাির �য় সং�া� িবষেয় �িশ�ণ  
(িপিপআর-২০০৮ এর উপর) 

২২ ১৫৪ 

৪. জন�াথ � সংি�� ত� �কাশ আইন ও িবিধমালা 
সং�া� িবষেয় �িশ�ণ 

৬৪ ৪৪৮ 

৫. গণকম �চারী ��লা (িনয়িমত উপি�িত) 
অ�ােদশ, ১৯৮২ এবং সিচবালয় িনেদ �শমালা 
২০১৪ সং�া� িবষেয় �িশ�ণ 

১৩১ ৯১৭ 

৬. ��াচার �কৗশল িবষেয় �িশ�ণ ৬০ ৪২০ 
৭. এিপএ সং�া� িবষেয় কম �শালা ও �িশ�ণ ১৮৬ ১৩০২ 
৮. এিপএ এমএস সফটওয়�ার স�িক�ত িবষেয় 

�িশ�ণ 
২৬ ১৮২ 

৯. ত� অিধকার আইন,২০০৯ সং�া� িবষেয় 
�িশ�ণ 

৫০ ৩৫০ 

১০. ই-ফািলং িবষেয় �িশ�ণ ২৩৪ ১৬৩৮ 
 সব �েমাট- ৯৮০ জন ৬৮৬০ ঘ�া-  

(জন �িত ৭৫ ঘ�া) 
 

 

 
 

�বােড �র সভাকে�কম �কত�া/কম �চারীেদর ইন-হাউজ �িশ�ণ             মাঠ পয �ােয় �িশ�ণ �শেষ সনদ প�  িবতরণ করেছন �বােড �র           

                                                                                          সদ�(স�সারণ ও ��ষণা) জনাব এ ম, এ  মা�ান 
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২০১৮-১৯ অথ � বছেরর �হীত কায ��ম ও অজ�ন 
    
 �ঃ নং �হীত কায ��ম অজ�ন 

১. �তঁচাষ ও �তঁজিম র�ণােব�ণ ৪২০ িবঘা 

২. �তঁচারা উৎপাদন, িবতরণ ও �রাপণ ৪.১৫ ল� 

৩. �রশম বীজ�� উৎপাদন ৯,৩৬৩ �কিজ 

৪. �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন ৪.৩১ ল� 

৫. �রশম �� উৎপাদন ১.৭৪  ল� �কিজ 

৬. �রশম �তা উৎপাদন (সরকাির পয �ােয়) ১,০২০  �কিজ 

৭. �রশম চািষ �িশ�ণ ৮০৫ জন 

৮. চাকী িরয়ািরং �ক��িলেত চাকী প�পালন কের প� পালনকারীেদর িবতরণ ২.০০ ল� চাকী প� 

৯. আইিডয়াল �রশম  প�ী ও স�সারণ এলাকার চািষেদর প�পালন সর�ামািদ 
ও প�ঘর িনম �াণ বাবদ  আিথ �ক সহায়তা �দান করা হেয়েছ 

৮,৬০০ � ডালা, ৮,৬০০ � 
চ�কী  

 
 

  
ফািম �ং প�িতেত �রশম চাষ িবষয়ক কনফােরে� চ�পাইনবাবগ�-১ আসেনর 

মাননীয় সংসদ সদ� জনাব ডা: সািমল উি�ন আহেমদ িশ�ল 
প�েপাকা পিরচয �ায় �� মিহলা �রশম চািষগণ 

 

 

রাজশাহীেত �রশম উৎসেব ভারতীয় িবেশয� দলসহ অিতিথ�� রাজশাহীেত �রশম উৎসেব ব�� রাখেছন রাজশাহী �রে�র মাননীয় 
উপ-�িলশ পিরদশ �ক জনাব �মা: হািফজ আ�ার িবিপএম বার 

   
 

 



 

বািষ �ক �িতেবদন ২০১৮-১৯ 

10

�বােড �র বা�বায়নাধীন �ক� ও বা�বায়ন অ�গিত:  

 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সািব �ক কায ��ম �ক� িনভ �র। অ�িদেক �রশম চাষ এক� চলমান �ি�য়া। িবধায় একই ধরেণর কােজর 

��ে� রাজ� বােজেট বরা� থাকা �েয়াজন। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � বত�মােন ৩� �ক� চলমান রেয়েছ।  উে��, ২৪৫০.০০ ল� 

টাকা �য় স�িলত 'েরশম চাষ স�সারেণর মা�েম �হ�র রং�র �জলার দাির� �াসকরণ' শীষ �ক �ক� (�লাই'২০১৫-�ন'২০২০) 

স�িত অ�েমািদত হেয়েছ। িনে� চলমান ২� �কে�র অ�গিত �দওয়া হেলাঃ 

 

�িতেবদনাধীন অথ � বছেরর �ক� �িতেবদনাধীন অথ � 
বছের এিডিপেত বরা�  

�িতেবদনাধীন অথ � বছের 
বরাে�র িবপরীেত �েয়র 

পিরমান  

অ�গিত 

(১) ''বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� 
সমি�ত পিরক�না'' (�লাই, ২০১৩-�ন, ২০২০)। (২য় 
সংেশাধনী) �া�িলত �য় ৪৭২৮.০০ ল� টাকা। 

৬০০.০০ ল� টাকা 
 

৫৯৭.০৬ ল� টাকা  
 

৯৯.৫০% 

(২) ' �রশম চাষ স�সারণ ও উ�য়েনর মা�েম পাব �ত� 
�জলাস�েহ দাির� িবেমাচন’ শীষ �ক �ক� (�লাই, 
২০১৭-�ন, ২০২২)। �া�িলত �য় ২৫০৭.০০ ল� 
টাকা। 

২০০.০১ ল� টাকা 
 

১৭৩.০০ ল� টাকা  
 

৮৭% 

 
 
(ঘ) ২০১৯-২০ অথ � বছর  এবং ২০১৯-২০ হেত ২০২১-২২ অথ � বছর পয �� কম �-পিরক�নাঃ 
 
 

�ঃ 
নং 

কােজর িববরণ ২০১৯-২০ অথ � বছর ২০১৯-২০ হেত ২০২১-
২২ পয �� 

ম�� 

১. �তঁচারা উৎপাদন ৪.৫০ ল� ১৫.৬০ ল� চলমান 
�কে�র 
কায ��ম 
অ�যায়ী 

২. �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন ৪.৩২ ল� ১৩.৪০ ল� 
৩। �রশম �� উৎপাদন ১৭২ �মঃটন ৫৩৩ �মঃটন 
৩. �রশম �তা উৎপাদন (সরকাির 

পয �ােয়) 
০.৮৮ �মঃ টন ২.৬৭ �মঃ টন 

৪. দ� জনবল  �ি�েত �িশ�ণ ১৪০০ জন ৪৭০০ জন 
 
 

 
 

বা�ার ফলেন হাে�া�ল �রশম চািষ িরিলং কায ��ম পিরদশ �ন করেছন সদ�(অথ � ও 

পিরক�না) জনাব �সয়দা �জিবনিনছা �লতানা 
 
 

 [                                               
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         �রশম �� ক�চা �সানা 
         এেতা আয় যায়না �গানা 

 

 
     িবভাগ/শাখাস�হঃ 

ক)  �শাসন ও সং�াপন িবভাগঃ 

মহাপিরচালেকর সরাসির িনয়�েণ �বােড �র সিচব, িবভাগ� িনয়�ণ কের িনে�া� কম �কা� পিরচালনা কেরনঃ  

১)  �রশম উ�য়ন �বাড � ও এর অধীন সারােদশ �াপী অবি�ত িবিভ� �ক�স�েহর সকল ধরেণর �শাসিনক কাজকম � যথাঃ ��, 
পদ�িত, িনেয়াগ, বদলী, িবভাগীয় মামলা দােয়র ও িন�ি�করণ ; 

২)  িবিভ� �কে� অবি�ত জিম জমা সং�া� যাবতীয় কাজকম � ও এ সং�া� আদালেতর মামলা পিরচালনা করা; 
৩)  কমন সািভ �স সং�া� যাবতীয় কাজকম � স�াদন করা এবং �বােড �র গাড়ী র�ণােব�ণ করা; 
৪)  �বাড � সভার আেয়াজন করা এবং কায �িববরণী ��ত ও তার ফেলাআপ করা ; 
৫)  ম�ণালয় ও সরকারী িবিভ� সং�ার সংেগ �যাগােযাগকরতঃ �শাসিনক িবিভ� কাজকম � স�াদন করা ও এ সং�া� িরেপাট � িরটান � 

�ণয়ন করা; 
৬)  এ ছাড়া সরকার ও ক��প� ক��ক সময় সমেয় �দ� অ�া� কাজকম � স�াদন করা। 

 

 

বাংলােদশ �রশম �বােড �র �ায়ী রাজ� �সট আেপর(বীজাগার ও স�সারণসহ) ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর অ�েমািদত, �রণ�ত ও �� 
পেদর তািলকাঃ  

(ক) সরকার ক��ক ��ষেণ িনেয়ািজত কম �কত�াঃ 

�ঃনং পদবী �বতন ��ল অ�েমািদত 
পদ 

�রণ�ত 
পদ 

�� পদ 

১. মহাপিরচালক ৫৬৫০০-৭৪৪০০/- ১ ১ - 

২. পিরচালক ৫৬৫০০-৭৪৪০০/-ও ৫০০০০-৭১২০০/- ৩ ৩ - 
৩. সিচব ৫০০০০-৭১২০০/- ১ ১ - 

                                                                                �মাট ৫ ৫            

(খ) �রশম �বােড �র ১ম ��ণীর জন বলঃ  

�ঃনং পদবী �বতন ��ল অ�ঃ পদ �রঃপদ �� 
পদ 

ম�� 

১. �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া  ৫০০০০-৭১২০০/- ১ - ১  
২. �ধান পিরক�না কম �কত�া ৫০০০০-৭১২০০/- ১ - ১  
৩. �ধান স�সারণ কম �কত�া  ৫০০০০-৭১২০০/- ১ ১ - ��ষেণ 

িনেয়ািজত 
৪. �ধান উৎঃ ও বাজারঃ কম �কত�া ৫০০০০-৭১২০০/- ১ ১ - ��ষেণ 

িনেয়ািজত 
৫. উপ সিচব ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ১ - ১  

৬. ঊ��তন উপ �ধান সম�য় ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ১  - ১  
৭. উপ-�ধান পিরক�না ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১  
৮. উপ-�ধান স�সারণ কম �কত�া ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ২ ১ ১  
৯. উপ-�ধান উৎঃ ও বাজাঃ কম �কত�া ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১  
১০. উপ-�ধান িনরী�ক ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১  
১১. িনব �াহী �েকৗশলী ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ ১ -  
১২. উপ-পিরচালক ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ - ৬  
১৩. িডজাইনার ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১  
১৪. ঊ��তন পিরসং�ান কম �কত�া ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১  
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১৫. সহকারী সিচব ২২০০০-৫৩০৬০/- ২ ১ ১  
১৬. িহসাব র�ণ কম �কত�া ২২০০০-৫৩০৬০/- ২ ১ ১  
১৭. বােজট কম �কত�া ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ ১ -  
১৮. িনরী�া কম �কত�া ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ ১ -  
১৯. গেবষণা কম �কত�া(পিরক�না) ২২০০০-৫৩০৬০/- ২ - ২  
২০. জনসংেযাগ কম �কত�া ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ ১ -  
২১. সহকারী পিরচালক ২২০০০-৫৩০৬০/- ৬ ৪ ২  
২২. স�সারণ কম �কত�া ২২০০০-৫৩০৬০/- ৩ ২ ১  
২৩. গেবষণা কম �কত�া (�াব) ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ - ১  
২৪. বাজারজাতকরণ কম �কত�া ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ - ১  
২৫. িব�য় কম �কত�া ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ - ১  
২৬. আমদানী ও র�ানী কম �কত�া ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ - ১  
২৭. উৎপাদন কম �কত�া ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ - ১  
                           �মাট-  ৪৩ ১৫ ২৮  
              উপেমাট- (ক+খ)  ৪৮ ২০ ২৮  

(গ) �রশম �বােড �র ২য় ��ণীর জন বলঃ- 

�ঃ
নং 

পদবী �বতন ��ল অ�েমািদত পদ �রণ�ত 
পদ 

�� পদ 

১. পিরসং�ান কম �কত�া ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১ - ১ 
২. ফাম � �ােনজার ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ৩ ৩ - 
৩. �ােনজার (স�সারণ) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ৪  ৪ - 
৪. ��িনং ই��া�র ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১৫ ১০ ৫ 
৫. �টকিনক�াল অিফসার ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ৪ ২ ২ 
৬. উপ-সহকারী �েকৗশলী ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১ - ১ 
৭. �ফার�ান (িডে�ামা) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১ 1 - 
৮.  সহঃ �ােনজার (ফাম �/স�সারণ) ১২৫০০-৩০২৩০/- ৮ - ৮ 
৯. িহসাব র�ক ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ৬ ৫ 
১০. িনরী�ক ১২৫০০-৩০২৩০/- ২ - ২ 
১১. এি�েমটর ১২৫০০-৩০২৩০/- ১ -       ১ 

                                                                           �মাট- ৫১ ২৬ ২৫ 

(ঘ) �রশম �বােড �র ৩য় ��ণীর জন বলঃ 

�ঃনং পদবী �বতন ��ল অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ 

১. পিরদশ �ক ১১০০০-১৬২৮০/- 4 ১ ৩ 

২. �ধান সহকারী ১১০০০-১৬২৮০/- 2 1 1 
৩. ��েনা�াফার ১১০০০-১৬২৮০/- 9 ৪ ৫ 

৪. গেবষণা সহকারী ১১০০০-১৬২৮০/- 2 ১ ১ 

৫. উ�মান সহকারী ১১০০০-১৬২৮০/- 13 ৫ ৮ 

৬. িহসাব সহকারী ১১০০০-১৬২৮০/- ১১ ৫ ৬ 

৭. �কয়াঃ-কাম-িসিকউির�-ইনচাজ� ১১০০০-১৬২৮০/- 1 - 1 

৮. ��েনা-টাইিপ� ১১০০০-১৬২৮০/- ১ ১ - 

৯. িহসাব-করিণক-কাম-ক�ািশয়ার ১১০০০-১৬২৮০/- ৩ ৩ - 

১০. ভা�ার র�ক.. ১১০০০-১৬২৮০/- ১ - ১ 

১১. িব�য় সহকারী ১১০০০-১৬২৮০/- ৩ - ৩ 

১২. �া� ট� �ান ৯৭০০-২৩৪৯০/- ১ - ১ 

১৩. �রশম �িতপাদক ৯৭০০-২৩৪৯০/- ৯৫ ২৩ ৭২ 

১৪. �টকিনক�াল �পারভাইজার ৯৭০০-২৩৪৯০/- ২৯ ১ ২৮ 

১৫. এি� �ীনার ৯৩০০-২২৪৯০/- ১১ ২ ৯ 

১৬. �মকািনক ৯৩০০-২২৪৯০/- ৩ ১ ২ 

১৭. এয়ারকি�শন অপােরটর ৯৩০০-২২৪৯০/- ১ ১ - 
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১৮. অিফস সহঃ কাম কি�উঃ অপােরটর ৯৩০০-২২৪৯০/- ৪০ ১৯ ২১ 

১৯. �া�মান বীজ পরী�ক ৯৩০০-২২৪৯০/- ১১ ৭ ৪ 

২০. �াইভার ৯৩০০-২২৪৯০/- ৯ ৪ ৫ 

২১. এ�পাট � উইভার ৯৩০০-২২৪৯০/- ৪ - ৪ 

২২. এ�পাট � িরলার ৯৩০০-২২৪৯০/- ৮ ৪ ৪ 

২৩. �ি�েক�ং �মিশন অপােরটর ৮৮০০-২১৩১০/-   ১                    ১ - 
২৪. �রকড � সা�ায়ার ৮৮০০-২১৩১০/- ১ - ১ 

২৫. সহকারী �মকািনক ৮৮০০-২১৩১০/- ৩ ৩ - 
২৬. এ�পাট � �া�ার ৮৮০০-২১৩১০/- ২৪ ৭ ১৭ 

২৭. এ�পাট � িরয়ারার ৮৮০০-২১৩১০/- ২৮ ১৭ ১১ 
২৮. ক�াশ-সরকার ৮৮০০-২১৩১০/- ১ ১ - 
২৯. িরলার ৮৮০০-২১৩১০/- ৭ ৬ ১ 

                                                           �মাট- ৩২৭ ১১৮ ২০৯ 

        (ঙ) �রশম �বােড �র ৪থ � ��ণীর জন বলঃ  
�ঃনং পদবী �বতন ��ল অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ 

১. �ক কাটার ৮৫০০-২০৫৭০/- ১ ১ - 

২. অিফস সহায়ক   ৮২৫০-২০০১০/- ৫১ ২২ ২৯ 

৩. িনরাপ�া �হরী ৮২৫০-২০০১০/- ৪৩ ৩০ ১৩ 

৪. মালী ৮২৫০-২০০১০/- ২ ২ - 

৫. পির�নতা কম� ৮২৫০-২০০১০/- ৮  ৪ ৪ 

                                                             �মাট-  ১০৫ ৫৯ ৪৬ 

                                                   সব �েমাট-   ক+খ+গ+ঘ  ৫৩১ ২২৩ ৩০৮ 
 

 
আইন,িবিধ, নীিত, িনেদ �শনা ( সং�ার কায ��ম) �ণয়নঃ 
 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � আইন/২০১৩ এর ধারাবািহকতায় বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সাংগঠিনক কাঠােমাসহ কম �চাির চা�ির 

�িবধানমালা ও িনেয়াগ তফিসল �ণয়েনর িবষয়� �ি�য়াধীন রেয়েছ।  

 
মামলার ত�ঃ 
 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িবিভ� আদালেত িবচারাধীন মামলার সংি�� ত�ািদ �ন/২০১৯ 
 

�ঃ নং মামলার িববরণ   
১১ � ক. স�ি� সং�া� মামলা �মাট  

১। বাংলােদশ �ি�ম �কােট �র আপীল িবভােগ িবচারাধীন মামলা ০১ � 
২। হাইেকাট � িবভােগ িবচারাধীন মামলা ০১ � 
৩ �জলা �দওয়ানী আদালেত িবচারাধীন মামলা ০৯� 
খ. �শাসিনক িবষয় সং�া� মামলা �মাট   
১। বাংলােদশ �ি�ম �কােট �র আপীল িবভােগ িবচারাধীন মামলা ০১ �  

১৭ � ২। বাংলােদশ �ি�ম �কােট �র হাইেকাট � িবভােগ িবচারাধীন মামলা ০৭ � 
৩। �জলা �দওয়ানী আদালেত িবচারাধীন মামলা ০২ � 
৪। িবভাগীয় �ম আদালেত িবচারাধীন মামলা ০২ � 
৫। িব� �ািজে�ট আদালেত িবচারাধীন মামলা ০৫ � 
  সব �েমাট ২৮� 
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মামলা  সং�া� ত�ঃ 

�ঃ
নং 

কায �ালেয়র নাম �মাট মামলার সং�া ১৮-১৯ বছের িন�ি�র 
সং�া 

১৮-১৯ বছের আগত 
মামলার সং�া 

২০১৮-১৯ বছর �শেষ 
�মাট মামলা 

�কাট মামলা িবভাগীয় 
মামলা 

�কাট 
মামলা 

িবভাগীয় 
মামলা 

�কাট 
মামলা 

িবভাগীয় 
মামলা 

�কাট 
মামলা 

িবভাগীয় 
মামলা 

১. বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড �, 
রাজশাহী 

৩২� ২৮� ৪� ৬� - - ২৮� ২২� 

 
 

 

ত� ��ি� ও কি�উটার �াপন (০১ �লাই ২০১৮ �থেক ৩০ �ন ২০১৯ পয ��)  
 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�া স�েহ 
কি�উটােরর �মাট 
সং�া 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ 
ই�ারেনট �িবধা 
আেছ িকনা 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ (LAN) 
�িবধা আেছ িকনা 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 
স�েহ ওেয়ন (WAN)  
�িবধা আেছ িকনা 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া 
স�েহ কি�উটার 
�িশি�ত জনবেলর 
সং�া 

৮২ আেছ নাই নাই কম �কত�া কম �চারী 

১৬ জন ২৭ জন 

 

অথ � ও পিরক�না িবভাগ 
 
খ)  অথ � ও পিরক�না িবভাগঃ 

     �বােড �র সদ� (অথ � ও পিরক�না) এ িবভােগর �ধান এবং ত�র িনয়�েন এ িবভাগ�র িনে�া� কম �কা� পিরচািলত হয়ঃ  

(১) িহসাব শাখাঃ   

১.�রশম উ�য়ন �বাড � এবং আওতাধীন সকল �ক� ও কায �ালেয়র রাজ� ও উ�য়ন বােজট �ণয়ন এবং তা ম�ণালেয় ��রণ ; 

২.�রশম উ�য়ন �বাড � ও আওতাধীন �ক� ও কায �ালয় স�েহর যাবতীয় আিথ �ক �লনেদন তদারিক, অথ � ছাড়সহ িহসাব সং�া� যাবতীয় 

িবষেয় িদক িনেদ �শনা �দান ও িনয়�ণ ; 

৩.িনরী�া কােজ সহায়তা �দান এবং সরকাির বািণিজ�ক িনরী�া ক��ক উ�ািপত আপি�স�েহর িন�ি�র �ব�া �হণ ; 

৪.ম�ণালয় ও অ�া� সরকারী সং�ােত অথ � ছােড়র �াপাের �যাগােযাগ, অথ � ছােড়র �ব�াকরণ এবং এ �াপাের চািহদা�ত িরেপাট � 

িরট �ান �দান ; 

৫.অথ � সং�া� সরকারী অ�া� আেদশ/িনেদ �শ পালন করা । 

 

রাজ� বােজট বরা� ও �য়ঃ 

 

বাংলােদশ �রশম �বােড � ২০১৮-১৯ অথ � বছের িনজ� আয়সহ সংেশািধত রাজ� বােজেটর আয় ও �েয়র ত� িনে� উে�খ করা হেলা:
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             বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী ।                

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর �শাসিনক �য় িনব �ােহর জ� অ��য়ন (রাজ�) বােজেট  

 ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর বরা� এবং  �য়/অ�িয়ত অেথ �র িববরণঃ 

     (অংক স�হ হাজার টাকায়) 
অথ �ৈনিতক 

�কাড 
              িববরণ ২০১৮-১৯     

অথ � বছেরর 
�াথিমক 
বরা� 

২০১৮-১৯ 
অথ � বছেরর  
সংেশািধত 

বরা� 

২০১৮-১৯ অথ � 
বছেরর ১ম, ২য়, 

৩য় ও ৪থ � িকি�েত 
ছাড়�ত অথ � 

২০১৮-১৯ অথ � 
বছেরর ১ম, ২য়,  

৩য়  ও ৪থ � িকি�েত 
ছাড়�ত অথ � �য়  

২০১৮-১৯  
অথ � বছেরর  
অ�িয়ত 

অথ �  

ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৬৩১ আবত�ক অ�দান           
  

৩১১১১০১ �ল �বতন (অিফসার)  25,000 25,409 25,409 25,402 7   
৩১১১২০১ �ল �বতন (কম �চারী)  60,553 59,515 59,515 59,505 10   

উপেমাট -�বতন বাবদ সহায়তা 85,553 84,924 84,924 84,907 17   

৩৬৩১১০২ ভাতািদ বাবদ সহায়তা     0   0   
৩১১১৩০১ দািয়� ভাতা (ভাতািদ) 400 500 500 500 0   
৩১১১৩০২ যাতায়াত ভাতা (ভাতািদ) 479 420 420 420 0   
৩১১১৩০৬ িশ�া  ভাতা (ভাতািদ) 2,500 2,200 

2,200 1,705 495   
৩১১১৩০৯ পাহািড় ভাতা (ভাতািদ) 400 350 350 318 32   
৩১১১৩১০ বাড়ীভাড়া (ভাতািদ) 33,732 33,300 33,300 33,276 24   
৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা (ভাতািদ) 5,166 5,000 5,000 4,999 1   
৩১১১৩১৪ �িফন ভাতা (ভাতািদ) 589 643 643 641 2   
৩১১১৩১৬ �ধালাই ভাতা (ভাতািদ) 144 100 100 85 15   
৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা (ভাতািদ) 12,950 12,437 12,435 12,422 13   
৩১১১৩২৮ �াি� ও িবেনাদন ভাতা (ভাতািদ) 975 975 975 963 12   
৩১১১৩৩১ আ�ায়ন ভাতা (ভাতািদ) 100 100 100 24 76   
৩১১১৩৩৫ বাংলা নববষ � ভাতা (ভাতািদ) 1,295 1,350 1,350 1,335 15   
৩১১১৩৩৮ অ�া� ভাতা (ভাতািদ) 100 150 150 150 0   

উপেমাট -ভাতািদ বাবদ সহায়তা 58,830 57,525 57,523 56,838 685   
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৩৬৩১১০৩ প� ও �সবার �বহার             
৩২১১১০৪ আ�সাি�ক কম �চারী/�ািত�ান 500 300 300 300 0   
৩২১১১০৬ আ�ায়ন �য়  700 900 900 880 20   
৩২১১১১০ আইন সং�া�  �য়  500 500 500 404 96   
৩২১১১১১ �সিমনার এবং কনফাের�  500 500 500 500 0   
৩২১১১১৩  িব��ৎ  (�শাসিনক �য়) 3,000 4,500 4,500 4,500 0   
৩২১১১১৭ ই�ারেনট/ফ�া�/েটেল� 100 600 600 529 71   
৩২১১১১৯ ডাক  (�শাসিনক �য়) 200 220 220 193 27   
৩২১১১২০ �টিলেফান  700 800 800 775 25   
৩২১১১২১ �মিশন ও সর�ামািদর ভাড়া 0 300 300 300 0   
৩২১১১২৫ �চার ও িব�াপন �য়  350 350 350 349 1   
৩২১১১২৭ বইপ� ও সামিয়কী  300 300 300 287 13   
৩২১১১২৯ অিফস ভবন ভাড়া   2,500 2,500 2,500 2,500 0   
৩২১১১৩৪ �িমক (অিনয়িমত) ম�ির 33,427 33,000 33,000 33,000 0   
৩২২১১০১ িনরী�া/সমী�া িফ 100 500 500 360 140   
৩২২১১০৬ পিরবহন �য়  300 300 300 300 0   
৩২২১১০৮ �াংক চাজ�  500 800 800 315 485   
৩২৩১৩০১  �িশ�ণ  200 400 400 367 33   
৩২৪৩১০১ �পে�াল ওেয়ল এ� �ি�েক�   3,000 3,500 3,500 2,480 1,020   
৩২৪৩১০২ �াস ও �ালািন  0 500 500 500 0   
৩২৪৪১০১ �মন �য়  5,500 7,000 7,000 7,000 0   
৩২৫১১০৫ সার (�িষ সরবরাহ) 1,500 2,500 2,500 2,500 0   
৩২৫৩১০৩ িনরাপ�া �সবা সং�হ  1,000 1,000 1,000 1,000 0   
৩২৫৫১০২ ��ণ ও ব�ধাই  100 100 100 99 1   
৩২৫৫১০৪ ��া� ও সীল  300 400 400 400 0   
৩২৫৬১০২ রাসায়িনক  600 700 700 700 0   
৩২৫৬১০৩ �বহায � ��ািদ  100 800 800 799 1   
৩২৫৬১০৬ �পাষাক ) 500 500 500 437 63   
৩২৫৭১০১ কনসালেটি�  0 200 200 200 0   
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৩২৫৭১০৩ গেবষণা  750 750 750 750 0   
৩২৫৭২০৬ স�ানী/পািরেতািষক  200 400 400 400 0   
৩২৫৭৩০১ অ��ান/উৎসবািদ  500 600 600 600 0   
৩২৫৮১০১ �মাটরযান  500 600 600 600 0   
৩২৫৮১০২ আসবাবপ�  50 300 300 300 0   
৩২৫৮১০৩ কি�উটার  500 600 600 600 0   
৩২৫৮১০৫ য�পািত ও সর�ামািদ  400 1,000 1,000 992 8   
৩২৫৮১০৮ অ�া� ভবন ও �াপনা  1,200 1,200 1,200 1,200 0   
৩২৫৮১৪০ �মাটরযান র�ণােব� �য়  2,500 2,500 2,500 1,550 950   
৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা (ভাতািদ) 1,300 1,300 1,300 1,300 0   

৩৮২১১০২  �িম উ�য়ন কর 3,200 3,500 3,500 3,500 0   
উপেমাট - প� ও �সবা বাবদ সহায়তা = 67,577 76,720 76,720 73,766 2,954   

৩৬৩১১০৭ িবেশষ অ�দান             
৪১১২২০২ কি�উটার এবং আ�সাংিগক  500 700 700 699 1   
৪১১২৩০৩ �ব��িতক সর�ামািদ  200 700 700 693 7   
৪১১২৩১০ অিফস সর�ামািদ  1,100 1,100 1,100 1,099 1   
৪১১২৩১৪ আসবাবপ�  200 700 700 700 0   

উপেমাট িবেশষ অ�দান= 2,000 3,200 3,200 3,191 9   

৩৬৩১১৯৯ অ�া� অ�দান     0   0   
৩৮২১১১৬ বীমা (অ� িবিবধ �য়) 400 500 500 422 78   
৩৪২১৫০৬ কি�িবউটারী ভিব�ত তহিবল  7,170 6,250 6,250 6,249 1   
৩৭২১১০২ ক�াণ তহিবল 1,500 1,500 1,500 1,500 0   
৩৭৩১১০১ আ�েতািষক  45,000 42,227 42,227 42,227 0   
৪১১২২০১ ত� �যাগােযাগ ��ি� সর�মািদ  300 300 300 300 0   

উপেমাট - অ�া� অ�দান= 54,370 50,777 50,777 50,698 79   

সব �েমাট  �য়= 268,330 273,146 273,144 269,400 3,744   
        

  (সাইি�শ ল� �য়াি�শ হাজার টাকা মা�)    
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(১৬)   ঋন ও অ�দান সং�া� ত� (অথ �ৈনিতক স�ক� িবভােগর জ�) 
 

বছর �ি�র ধরণ �ি�র সং�া কিমটেম� 
(েকা� টাকায়) 

িডসবাস �েম� 
(েকা� টাকায়) 

িরেপেম� 
(েকা� টাকায়) 

ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
২০১৮-১৯ ঋণ�ি� - - - আসল ০.২৮৩১  

�দ - 
অ�দান �ি� - - - - 
�মাট - - - ০.২৮৩১ 

২০১৭-১৮ ঋণ�ি� - - - আসল ০.০৫০০  
�দ - 

অ�দান �ি� - - - - 
�মাট - - - ০.০৫০০ 

 
(২) পিরক�না শাখাঃ 

   ১.�দেশ �রশম িশে�র উ�য়ন, িবিভ� ধরেনর পিরক�না �ণয়ন ; 

২.িডিপিপ অ�েমাদেনর জ� ম�ণালয়, পিরক�না কিমশন এবং অ�া� সরকাির অিফেসর সংেগ �যাগােযাগ র�া করা এবং �েয়াজনীয় 

পদে�প �হণ ; 

৩.�রশেমর সংেগ স�ৃ� সরকাির সং�াস�হ ও �ানীয় সরকারী পিরষদেক �রশেমর উ�য়েনর জ� পিরক�না �ণয়েনর �েয়াজনীয় 

সহায়তা �দান ; 

৪.সরকাির নীিত ও িদক িনেদ �শনার আেলােক বািষ �ক উ�য়ন কম ��চী �ণয়ন এবং তা ম�ণালেয় ��রণ করা ; 

৫.উ�য়ন �ক� বা�বায়েন �েয়াজনীয় িদক িনেদ �শনা �দান ; 

৬.ম�ণালয় ও পিরক�না কিমশেন �ক� বা�বায়ন সং�া� িবিভ� ধরেনর িরেপাট � িরট �ান �দান করা ; 

৭.ক��প� ও সরকার ক��ক �দ� অ�া� কাজ স�াদন করা। 

 
 

২০১৯-২০ অথ � বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হঃ 

 ৪.৫০ ল�  �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম �হন; 

 ৪.৩২ ল�   �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন  ও চাষীেদর মে� িবতরণ; 

 ১৭২ �মঃটন �রশম �� উৎপাদন করা; 

 �রশম চােষ দ�তা �ি��র জ� ১৪০০ জন �রশম চাষী/বসনীেক �িশ�ণ �দান; 

 ০.৮৮ �মঃটন �রশম �তা উৎপাদন (সরকাির পয �ােয়) 

 ��কেহা�ার সভা আেয়াজন করা; 

 

 �টকসই উ�য়ন অভী� (SDGs) 

সরকােরর আগামী ২০১৬ �থেক ২০৩০ সাল �ময়ােদ বা�বািয়ত� �টকসই উ�য়ন অভী� (SD GoalsGs) এর ল��মা�ার  

সােথ স�িত �রেখ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র Goals, Target,Activities,Performance indicator ��িত 

িবষয়ািদ উে�খ�ব �ক  বােরউেবা'র SDGs ব� ও পাট ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। এ  সং�া� িব�ািরত ত�ািদ িনে� �দয়া 

হেলা। 
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Aligning BSDB APA with SDGs 

Goals,Target for achieving goals,strategic objectives,activities,performance indicator and target of SDGs (From 2016-2030)  

Bangladesh Sericulture Development Board (BSDB)                                                                                                             

SDG 
Goals 

SDG 
Target
s 

BSDB Activities Unit Base 
line 
(14-
15) 

Target 
16-17 17-

18 
18-
19 

19-
20 

20-
21 

21-
22 

22-
23 

23-
24 

24-
25 

25-
26 

26-
27 

27-
28 

28-
29 

29-30 30-
31 

1. 
Poverty 

1.a Employment creation 
through sericulture 

Person 
(In 
Lakh) 

6.50  6.57 6.61 6.66 6.72 6.78 6.85 6.91 6.98  7.05 7.13 7.20 7.28 7.36 7.45 7.55 

1.b Skill development through 
training  

person 610  1400  160
0  

170
0  

185
0  

200
0  

205
0  

210
0  

220
0  

230
0  

2400  250
0  

2600  270
0  

2800  300
0  

5. 
Women 

5.5 Employment generation 
through sericulture 

Person 
(In 
Lakh) 

4.55 4.60  4.63 4.66  4.70  4.75 4.80 4.84 4.89 4.94 4.99 5.04 5.10 5.15 5.22 5.29 

5.6 Skill development through 
training 

person 427  980  112
0  

119
0  

129
5  

140
0  

143
5  

147
0  

154
0  

161
0  

1680  175
0  

1820  189
0  

1960  2100  

8. 
Econom
y 

8.1 Employment creation 
through sericulture 

Person 
(In 
Lakh) 

6.50  6.57 6.61 6.66 6.72 6.78 6.85 6.91 6.98  7.05 7.13 7.20 7.28 7.36 7.45 7.55 

8.2 Increase mulberry 
plantation and acres 

lakh 3.50              5.50             6.00            6.50       7.00            7.00            7.25            7.50            7.75           8.00           8.25           8.50              8.75              8.90           9.00            9.25         

8.2 Increase Silk worm egg  
production and 
distribution 

lakh 3.60            4.00        4.50           5.00           5.50            5.75            6.00             6.25            6.50             7.75             8.00             8.25            8.50            8.75              9.00              9.25           

8.2 Increase Silk cocoon 
production 

MT 130 

 
160 

 
180  

 
200  

 
220  

 
230 

  
240 

  
250 

 
260 

 
270  

 
280 

  
290 

  
300  

 
310  

 
320 

 
370 

 
8.2 Increase Raw silk 

production 
MT 10.85 

 
13.33 

 
15.0
0 

 

16.6
7 

 

18.3
3 

 

19.1
7  

 

20.0
0 

  

20.8
3 

  

21.6
7 

  

22.5
0 

  

23.3
3 

 

24.1
7  

 

25.0
0 

 

25.8
3 

 

26.67 

  
30.8
0 

 
13. 
Climate  

13.3 Building awareness on 
degradation of 
environment through 
mulberry plantation 

lakh 3.50          5.50            6.00            6.50              7.00            7.00             7.25              7.50           7.75             8.00             8.25            8.50             8.75             8.90             9.00        9.25             

16. 
Instituti
ons  

16.6 Infrastructure 
development 
(organogram) Rules & 
Regulation 

- -   To be 
appro
ved 

- - - - - - - - - - - - - - 

 16.6 Manpower recruit person - - 100  100  100  - - - - - - - - - - - 

 16.6 Skill Development (Office 
Staff) through training 

person 25 

 
60 70 70 70 60 60 60 55 55 50 50 45 45 45 45 

17. 
Sustain
ability  

17.1 Generate tax and Non tax 
revenue 

lakh 
taka 

15.65  30.73  35.5
0  

38.5
0  

40.3
0  

40.8
0  

41.5
0  

42.3
0  

43.5
0  

43.8
0  

44.8
0  

45.2
0  

45.9
0  

46.5
0  

47.30  48.5
0  
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৩)  �েকৗশল শাখাঃ 

িনব �াহী �েকৗশলী এ শাখার �ধান; কায �াবলী িন��পঃ 
১.�রশম উ�য়ন �বাড � এবং আওতাধীন �ক�স�েহর যাবতীয় িনম �াণ, �মরামিত এবং র�ণােব�ণ কােজর জ� যাবতীয় ন�া এবং �য় 

�া�লন �ণয়ন করা ; 
২.এ সকল কােজর জ� �ট�ার আহবান, �ট�ার �ড়া�করণ, কায �ােদশ �দান ও যাবতীয় কােজর তদারিক এবং এ সং�া� যাবতীয় িবল 

�ি�য়াকরণ ; 
৩.�ব�ািনক ও কািরগরী য�পািত এবং আসবাবপ� �য়, �মরামত ও র�ণােব�ণ সং�া� যাবতীয় কাজকম � স�াদন করা; 
৪.এ ছাড়া ক��প� ক��ক �দ� অ�া� িনেদ �শ পালন করা ।  

 
 ২০১৮-১৯ অথ � বছের ����ণ � অবকাঠােমা�েলা িন��পঃ 
   

১) �বাড � �ধান কায �ালেয়র সীমানা �াচীর ও িমিন কনফাের� কে�র ির-মেডিলং, �� �ড� �তির করণ, �ধান ফটেকর কলাপিসবল 
�গট �ণ � �াপন এবং অ�া� কাজসহ িভআইিপ �র� হাউেসর �মরামত কাজ  

২) রাজশাহী �রশম কারখানার �মিশন �মরামতঃ (ক) ��ন �ােপট �ম-৯� (খ) ডিব�� �ম-৪� (গ) �ইি�ং �মিশন-১� (ঘ) ডাবিলং 
�মিশন- ১� (ঙ) বিবন ওয়াইি�ং �মিশন-১� (চ) পাণ � উইি�ং �মিশন-১� (ছ) বিবন উইি�ং এবং িরউইি�ং- ২� (জ) ি�ন ি�ি�ং 
�টিবল-১�।   

৩)  ইেলকি�ক �কাকন �ায়ার �মিশন সরবরাহ ও সং�াপন কাজ- ২� । 
৪)  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িমিন কনফাের� কে�র জ� িমিন কনফাের� �টিবল �তির/সরবরাহ ও সং�াপণ কাজ।   

 
 
(গ) স�সারণ ও ��ষণা িবভাগঃ 

 
�বােড �র সদ� (স�সারণ ও ��ষণা) এ িবভােগর �ধান এবং ত�র িনয়�েন এ িবভাগ�র িনে�া� কম �কা� পিরচািলত হয়ঃ 
 

১.�দেশ �রশম চাষ স�সারেনর জ� িবিভ� পিরক�না বা�বায়নকে� �েয়াজনীয় নীিতমালা �ণয়ন, তদারিক ও িদক িনেদ �শনা �দান; 
২.স�সারণ কায �াবলীেক ��ভােব �রাি�ত করার জ� �রশম চাষীেদর কািরগরী ও উপকরণ সহায়তা �দান কে� �েয়াজনীয় িদক 

িনেদ �শনা �দান ; 
৩.�রশম চােষর িবিভ� পয �ােয়র �রশম চাষী, এনিজও এবং মাঠ পয �ােয় �িশ�ণ �দান কে� �ব�া �হণ ; 
৪.উ�ত জােতর �তঁ গাছ এবং �রাগ�� �রশম �পাকার িডম উৎপাদন ও সরবরােহর যাবতীয় িদক িনেদ �শা �দান ও িনয়�ণ করা; 
৫.�রশম িশে�র সংেগ স�ৃ� িবিভ� এনিজও ও অ�া� �িত�ােনর সংেগ �যাগােযাগ র�া করতঃ �রশম স�সারণ কাজ �রাি�ত 

করা ; 
৬.�রশম ��র বাজারজাতকরেণ �েয়াজনীয় সহায়তা �দান ; 
৭.মাঠ পয �ােয়র িবিভ� কায �ালয় পিরদশ �ন এবং সম�া সমাধােনর �ব�া �নয়া ; 
৮.িবিভ� িরিজওন ও �জান �থেক �া� ত� স�েহর পিরসং�ান ��ত করতঃ �বােড �র পিরক�না িবভােগর মা�েম ম�ণালেয় ��রেণর 

�ব�া �হণ করা ;  
এ ছাড়াও িবভাগ�র আওতায় �দশ�ািপ �রশম উ�য়েনর জ� স�সারণ কায ��ম পিরচালনার জ� ৫ � আ�িলক �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, ৭ � �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, ১০ � �রশম বীজাগার, ১� িপ-৩ ��শন(জাত সংর�ণ), ২� ��েনজ (বীজ কাটাই ও 
�ি�য়াকরণ), ৭ � িমিনফাম �, ৪১ � উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, ১৬৪ � �রশম স�সারণ পিরদশ �েকর কায �ালয় এবং ২৭ � চাকী 
প� পালন �ক� রেয়েছ । 
 
 

 �সিমনার/ওয়াক�সপ সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৮ �থেক ৩০ �ন ২০১৯ পয ��)   

�দেশর অভ��ের �সিমনার/ওয়াক�শেপর সং�া �সিমনার/ওয়াক�সেপ অংশ �হণকারীেদর সং�া 

৫� ৬৯৫ জন 
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 আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় এর ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর বািষ �ক �িতেবদনঃ   

 
ক)   উপ পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাজশাহীঃ   

�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাজশাহীেত অবি�ত। ৩� বীজাগার, ৫�  
�রশম স�সারণ �ক�,  ২৮� �রশম স�সারণ উপেক� ও ১� িমিনিফেলচার 
�কে�র সম�েয় পিরচািলত। �ামীণ দির� জনেগাি�র আথ � সামািজক উ�য়েন 
�রশম চাষ কের �দশেক �রশেম স��শালীকরণসহ �িনভ�রতা অজ�ন ও �বকার 
সম�ার সমাধান করার লে�� এ কায �ালয় কাজ কের চেলেছ। 

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� রাজশাহী আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় এর  অধীেন িন� বিণ �ত অিফস 
রেয়েছঃ 
ক)  �রশম স�সারণ �ক�,  ৫� (পবা, ��য়া, বাঘা, নােটার ও নওগ�)। 
খ) �রশম স�সারণ উপেক� -২৮� (পবা সদর, পািরলা, �মাহন�র, 
�দ�য়াবাড়ী, ব�ধাইড়, ��য়া সদর, ব�শবািড়য়া, তােহর�র, � �গা�র, নােটার সদর, 
�সানাপািতল, একডালা, হিবব�র, তমালতলা, �কিডমা, বড়াই�াম, বাঘা সদর, 
সাতারী, রায়�রবাকড়া, পা�িড়য়া, হিলদাগাছী, মীরগ�, আড়ানী, লাল�র, নওগ� 
সদর,সতীহাট, মহােদব�র ও বদলগাছী)। 
 

গ) বীজাগার- ৩� ( চ�পাইনবাবগ�, মীরগ� ও িপ-৩ �ক�, রাজশাহী) ও   ১� 
িমিনিফেলচার �ক�, মীরগ�। 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ ৯০,০০০ � বড়চারা, ৩০,০০০ � �ছাট চারা সব �েমাট -১,২০,০০০ �। 
৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ ১,৫৯,৫০০ �। 
৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 

কায ��ম 

আইিডয়াল �রশম প�ী - ৩�। �মনম, �গািব��র ও শাল�াম। �িত প�ীেত ৭৫ 
� কের ৩ প�ীেত ২২৫ � প�ঘর �দান করা হেয়েছ। 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম িবিভ� বছেরর ৬৩ � �ক  রেয়েছ। 
৭। �রশম �� উৎপাদন বীজাগাের ৩৭৫৫.৪৮০ �কিজ এবং স�সারেণ ২৫,৮৫৭ �কিজ।  

�মাট ২৯৬১২.৪৮০ �কিজ। 
৮। �রশম �তার উৎপাদন 

(�িপয়ন ও ফাইন) 
�তা উৎপাদন (ফাইন- ১৮১.৫০ �কিজ, �িপয়ন �তা- ১০১.০০ �কিজ) । 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ৩৪৫.২০ ল� টাকা, উ�য়ন ১০৩.০২ ল� টাকা। 
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ ও 

�রশম কীট জােতর স�সারণ 

৩২,২৬৬ � উৎপাদনশীল �তঁগাছ। মাঠ পয �ােয়  িব এম- ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ জােতর 
উ� উৎপাদনশীল �তঁ গােছর জাত রেয়েছ। থাই-১, িবএম ১০ এবং িবএম-১১ জােতর 
�তঁচারা আগামীেত চািষেদর �দওয়ার পিরক�না রেয়েছ। স�সারণ এলাকায় িবিব-২ 
জােতর সােথ িবএন(এম) জােতর �স কের এফ-১ জােতর িডম বসনীেদর মােঝ �দওয়া 
হে�। এসিজ িমম ৬/৩ জােতর সােথ িবএন (এম) জােতর �স কের এফ-১ জােতর 
িডমও বসনীেদর �দওয়া হে�। 

১১। �মা�েভশন কায ��ম ২৮� �রশম স�সারণ উপেকে�র আওতায় িনিবড় তদারকীর মা�েম �রশম 
চাষ স�সারণ কায ��ম ��ভােব পিরচালনা করা হে�।  

১২ �িশ�ণ ১) �তঁচারা �রাপণ ও পিরচয �া �িশ�ণ-  ৫০ জন 
২) প�পালন �িশ�ণ-২৫ জন 
৩। �কা�ন িরিলং �িশ�ণ- ১০ জন। 

১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 
সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 

বাঘা �রশম স�সারণ এলাকায় সেচতন নামক এক� সং�া �রশম চাষ 
কায ��েমর সংেগ জিড়ত। 

১৪। �রশম চাষীর সং�া ৬৯৫ জন । 
১৫। বসনীর সং�া ২৪৭ জন । 
১৬। �তঁ চারা �রাপণ সহায়তা স�সারণ- ৫২,৬৯২/- টাকা। আইিডয়াল প�ীেত- ২,০১,৯২৬/- সব �েমাট- 

২,৫৪,৬১৮/- টাকা। 
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১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 
সহায়তা 

বসিনেদর ৫০� প�ঘর �তির বাবদ- ২০,০০,০০০/- টাকা �দান করা হেয়েছ 
এবং ডালা, চ�কী ও জাল সরবরাহ �দওয়া হেয়েছ  টাকা – ৫,০০,০০০/- । 

১৮। আমার বািড় আমার খামার 
সদ�েদর �রশম চােষ অ���ি�করণ 

২৪১ জন সদ�েদর  �রশম চােষ অ�� ��করণ করা হেয়েছ। 

১৯। কম �সং�ান �ি� ১০,৫০০ জন। 
২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন কায ��ম 

স�� 

চরকায় �ান �তা উৎপাদন কায ��ম- নাই। 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

৩�। ২৪৯-০৩-০ িবঘা। �ল কায ��মঃ ৪� বািণিজ�ক বে� �রশম চাষীেদর 
�রাগ�� িডম সরবররাহ �দওয়ার লে�� িপ-২ ও িপ-১ পয �ােয় িডম পালন করা 
হয়। িপ-৩ �কে�  মা�জাত সংর�ণ করা হয়।   

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ িপ-৩ �কে�  ১১ � মা�জাত সংর�ণ করা হে�। 
 
 
খ) উপপিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রং�রঃ   
 

�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  অ� রং�র িরিজয়ন �ি�র �েব � ব�ড়া �জােনর আওতায় সহকারী পিরচালক এর 
িনয়�নাধীন িছল। �হ�র রং�র �জলায় �রশম চাষ �ি�র ফেল ১৯৮৩ সােল 
রং�র িরিজয়েনর �ি� হয়। রং�র  িরিজয়েনর আওতায় ব�ড়া ও ঠা�রগ�ও 
�জান। অ� িরিজয়েনর স�সারণ কম �কাে�র �াপকতায় উৎপািদত �� �ারা 
ঠা�রগ�ও ও রাজশাহী �রশম কারখানার অেনকাংেশ ক�চামাল িহেসেব �রশম 
�� সরবরাহ �দয়া হেতা।  

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� রং�র আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় এর  অধীেন িন� বিণ �ত অিফস 
রেয়েছঃ 
ক) �রশম স�সারণ �ক�- ৪� (রং�র সদর, বড়বাড়ী, �সয়দ�র ও নােগ�রী)। 
খ) �রশম স�সারণ উপেক�- ১২� (রং�র সদর, ��রগ�, পলাশবাড়ী, 
বড়বাড়ী,  আইড়খামার, তারাগ�, প��াম, িছনাই, �সয়দ�র সদর, দােরায়ানী, 
রায়গ� ও বড়িভটা) 
গ) বীজাগার- ১� , চাকী প�পালন �স�ার- ২� ও িমিনিফেলচার �ক�- ১�। 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ ৫০,৪০০ �। 
৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ ৫৫,২০০ �। 
৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 

কায ��ম 

৫ � 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম ৮৯� �তঁ�েক কায ��ম চলেছ।  

৭। �রশম �� উৎপাদন ১৯৩১৭.০০  �কিজ।  

৮। �রশম �তার উৎপাদন 
(�িপয়ন ও ফাইন) 

�তা উৎপাদন ১৭.২৫০ �কিজ। 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ১৪৮.০৬ ল�, উ�য়ন ১২৬.৭৭৫ ল� টাকা। 
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ ও 

�রশম কীট জােতর স�সারণ 

�তঁ জাতঃ িবএম-১০ ও িবএম-১১। 

১১। �মা�েভশন কায ��ম ২১২৪ জন �ষক/�ি�েক �মা�েভশেনর মে� ৫১০ জন �ি�েক  �রশম চােষ 
আ�হ �ি� করা হেয়েছ এবং ৬১ জন �ি� �রশম চােষ স�ৃ� হেয়েছ। 

১২ �িশ�ণ ১) �তঁচারা �রাপণ ও পিরচয �া �িশ�ণ-  ২৫ জন 
২) প�পালন �িশ�ণ- ২৫ জন 

১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকাির 
সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 

হয়িন।  

১৪। �রশম চাষীর সং�া ৭৯৭ জন 
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১৫। বসনীর সং�া ৩০৭ জন 

১৬। �তঁ চারা �রাপণ সহায়তা ৩.৩৮ ল� টাকা 

১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 
সহায়তা 

প�ঘর – ১৬.০০ ল� টাকা ও প�পালন সর�ামািদ-৪.০০ ল� টাকা সহায়তা 
�দান করা হেয়েছ। 

১৮। আমার বািড় আমার খামার সদ�েদর 
�রশম চােষ অ���ি�করণ 

৬৪৪ জনেক �রশম চােষ অ�� �� করা হেয়েছ এবং তােদরেক ২৫,৩৫০ � 
�তঁচারা �দান করা হেয়েছ। 

১৯। কম �সং�ান �ি� �ায় ২০০০ জেনর কম �সং�ােনর �েযাগ হেয়েছ। 
২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন কায ��ম 

স�� 

নাই। 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

১�। ৮১-০-০ িবঘা।  িপ-১ পয �ােয়র নাস �ারী িডম পালন, �� উৎপাদন ও �তঁ 
চারা উৎপাদন।  

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ -- 
২৩। অ�া� -- 

 
গ) উপ পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকাঃ    

�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকা গত ১/১০/২০১৮ তািরেখ �কানাবাড়ী 
�রশম বীজাগার হেত  লালমা�য়া,ঢাকায় �ানা�র করা হেয়েছ। এখান �থেক 
ঢাকা �জােনর স��সারেণর কাজ কম � পিরচািলত হয়। 

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকার অধীেন িন� বিণ �ত অিফস রেয়েছঃ 
ক) �রশম স�সারণ �ক�- ১� (মািনকগ�) 
খ)�রশম স�সারণ উপেক�- ৬�(মািনকগ� সদর, ���র, �বিতলা, 
গড়পাড়া, হরগজ ও ধামরাই) 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ -- 
৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ িবতরণ করা হেয়েছ ৬,৫০০� । 
৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 

কায ��ম 

-- 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম -- 
৭। �রশম �� উৎপাদন ২,৩৬৫  �কিজ।  

৮। �রশম �তার উৎপাদন 
(�িপয়ন ও ফাইন) 

-- 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ৯৮.৮৭ ল�, উ�য়ন ২১.১৬৫ ল� টাকা। 
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ 

ও �রশম কীট জােতর স�সারণ 

 ক) গাছ উপেযাগী  
খ)  ৬,৫০০� উ�ত জােতর �রশম িডম পালন করা হেয়েছ।  

১১। �মা�েভশন কায ��ম �রশম স�সারণ এলাকায় �মা�েভশন কায ��ম চা� আেছ। 
১২ �িশ�ণ  �তঁ চাষ িবষেয় �িশ�ণ-২৫ জন ও ১জন কম �চারী বােরগ�ই, রাজশাহী হেত 

�িশ�ণ �হণ কেরেছন। 
১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 

সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 
৬জন।  

১৪। �রশম চাষীর সং�া ৪০ জন  ( �ম�ি�ত)। 
১৫। বসনীর সং�া ৩৫ জন( �ম�ি�ত)। 
১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা ১২,০০০/- টাকা। 
১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 

সহায়তা 
ক) প�ঘর সহায়তা বাবদ- ১৪,০০,০০০/- টাকা  
খ) ডালা ও চ�কী বাবদ – ১,৭৫,০০০/- টাকা। 

১৮। আমার বািড় আমার খামার 
সদ�েদর �রশম চােষ 
অ���ি�করণ 

২৬ জন 
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১৯। কম �সং�ান �ি� ২০০ জন। 
২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন 

কায ��ম স�� 

চরকায় �ান �তা উৎপাদন সং�া� কায ��ম চা� �নই। 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

-- 

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ -- 
২৩। অ�া� -- 

 

 ঘ)  উপ পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, যেশারঃ   
�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  ১৯৮৩ সােল অ� কায �ালয়� যেশাের �াণেকে� দাির� িবেমাচন ও অিধক 
কম �সং�ান এর লে�� �িতি�ত হয়। পরবত�েত িনজ� �াপনা হিলধানী 
�রশম বীজাগার িঝনাইদেহ ২০১৬ সােল কায �ালয়� �ানা�র কের �রশম 
চাষ উ�য়েনর কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়,যেশার এর  অধীেন িন� বিণ �ত 
অিফস রেয়েছঃ 
ক)  �রশম স�সারণ �ক�-   ৭ � । 
খ) �রশম স�সারণ উপেক�- ২০ �  
গ) বীজাগার- ১�, িমিনিফেলচার �ক�- ২� ও চািক �স�ার- ৩ �। 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ বড় �তঁচারা -৬৫,০০০ � ও �ছাট �তঁচারা ৫০০০ �। �মাট- ৭০,০০০ � 
�তঁচারা আ�মািনক উৎপািদত হেব।  

৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ উৎপাদন- ৪৯,০০০�,  িবতরণ- ৪৯,০০০ � (অ� �জােন িবতরণ- 
৩৭,০০০ �)। 

৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 
কায ��ম 

নাই। 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম ২১ � �তঁ �েকর কায ��ম রেয়েছ। 
৭। �রশম �� উৎপাদন স�সারেণ- ৮,৮৯৬  �কিজ, বীজাগাের- ৪৪৬ �কিজ, �মাট- ৯,৩৪২ 

�কিজ।    

৮। �রশম �তার উৎপাদন 
(�িপয়ন ও ফাইন) 

�তা উৎপাদন (ফাইন-১৩৯.৩৫০ �কিজ �িপয়ন �তা- ৯.৪০০ �কিজ) । 
�মাট – ১৪৮.৭৫০ �কিজ। 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ১,০২,১৮,০০০/-, উ�য়ন ৪০,৯৪,০০০/-  
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ ও 

�রশম কীট জােতর স�সারণ 

-- 

১১। �মা�েভশন কায ��ম  কায ��ম চলমান। 
১২ �িশ�ণ  �তঁচাষ �িশ�ণ- ৫০ জন, িরিলং �িশ�ণ- ২৫ জন �মাট ৭৫ জন। 
১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 

সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 
নাই।                

১৪। �রশম চাষীর সং�া ১২৯ জন 

১৫। বসনীর সং�া ৭২ জন 

১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা ১,২০,০০০/- টাকা  
১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 

সহায়তা 
প�ঘর সহায়তা- ১৪,০০,০০০/-, প�পালন সর�ামািদ ২,৫০,০০০/- টাকা।  

১৮। আমার বািড় আমার খামার সদ�েদর 
�রশম চােষ অ���ি�করণ 

১৮ জন ।  

১৯। কম �সং�ান �ি� ১২০০ জন । 
২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন কায ��ম 

স�� 

নাই। 
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২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

�রশম বীজাগার - ১ �, জিমর পিরমাণ- ৭২-০-০ িবঘা, চাষাবাদ �যা�- 
৫৬ িবঘা । �ল কায ��ম িপ-১ পয �ােয় িডম উৎপাদন করা, িবভাগীয়ভােব 
�তঁচারা উৎপাদন ও সরবরাহ করা । 

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ নাই। 
২৩। অ�া� নাই। 

 
 
 
 
 
 
ঙ) উপ পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাঙামা�ঃ   

�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  পাবত� এলাকায় �ােমর জনেগা�ী জীবন-জীিবকার তািগেদ �ম চােষ অভ��।  
পাব �ত� এলাকায় উ�য়েনর লে�� সরকার নানা�খী পিরক�না �হণ ও তা 
বা�বায়ন কের যাে�। রা�পিতর সিচবালয়, িবেশষ কায �ািদ(ক�ান) িবভাগ, 
ঢাকা, বাংলােদশ এর আ�ঃম�ণালয় কিম�র �িতেবদন মাচ �' ১৯৯১ ইং এর 
আেলােক পাব �ত� এলাকায় �রশম চাষ �ক� �হেণর মা�েম ১৯৯৩ সেন 
রা�ামা� �জলা শহের আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় �িতি�ত হয়। অ� 
কায �ালয়� �াপেনর �ধান উে�� িতন পাব �ত� �জলায় �রশম চাষ স�সারণ, �� 
ও কেটজ িরিলং িশ� �াপেনর পিরেবশ �ি� করা। �রশম �পাকা পালন, �রশম�� 
উৎপাদন ও �রশম �তা আহরেণর উপর �িশ�ণ �দান কের �রশম চােষ 
উ�ু�করণ করা।  

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� রা�ামা� িরিজয়েনর  অধীেন িন� বিণ �ত অিফস রেয়েছঃ  
ক)   �রশম স�সারণ �ক�- ৩� (রা�ামা� সদর, খাগড়াছিড় ও লামা)। 
খ) �রশম স�সারণ �ক�- ১২� (রা�ামা� সদর, কাউখালী, �বত�িনয়া, লংগ�, 
খাগড়াছিড় সদর, পানছিড়, মা�রা�া, মািনকছিড়, লামা, �পসীপাড়া, আলীকদম 
ও �রইচা)। 
গ) িনজ� �াপনাঃ (১) বা�রবান �জলার লামা উপেজলায় ১.২৫ একর জিমর 
উপর লামা িমিনিফেলচার �ক� �ািপত। (২)বা�রবান �জলার লামা উপেজলাধীন 
�পসীপাড়ায় ১.০০ একর জিমর উপর �পসীপাড়া �রশম স�সারণ কায �ালয় 
�ািপত। (৩)বা�রবান �জলার বা�রবান সদর উপেজলায় ৫.০০ একর জিমর 
উপর �রইচা �� �তঁ বাগান �ািপত। 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ ১৯,০০০ �। 
৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ �কান িডম উৎপাদন হয় না, ১৫,১০০ � িডম চাষীেদর িনকট িবতরণ করা 

হেয়েছ।। 
৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 

কায ��ম 

�রশম প�ী ১� �বলতিল খামার পাড়া প�ী,খাগড়াছিড়।   

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম �মাট �ক ১৪�, রা�ামা�  �কে� - ৩� ও খাগড়াছিড় �কে� - ১১� । 
৭। �রশম �� উৎপাদন ১৩০৯  �কিজ।  

৮। �রশম �তার উৎপাদন 
(�িপয়ন ও ফাইন) 

৩২.৭৮০ �কিজ। 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ৫১.৫১ ল�, উ�য়ন ২৮.৩৫ ল� টাকা।  
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ 

ও �রশম কীট জােতর স�সারণ 

মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ জাতঃ িবএম-১০ ও িবএম-১১। 
�রশম কীেটর জাত- এফ-১ (এসিজ িমম ৬/৩ )। 
 ১১। �মা�েভশন কায ��ম ন�ন স�াবনাময় এলাকা�েলােত পাব �ত� �জলাস�েহর জনসাধারণেক 
�মা�েভশেনর মা�েম �রশেমর �াপক স�সারণ ও �াবল�ী কের �তালা। ন�ন 
�রশম চাষী �ি� কের িবিভ� পয �ােয় �িশ�ণ �দান করা ও উৎপািদত �রশম �� 
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বাজারজাতকরেণ সহায়তা ��দান এবং �ামীণ দির� �বকার জনেগাি�র 
কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� করার কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। 

১২ �িশ�ণ ১) �তঁচারা �রাপন ও পিরচয �া �িশ�ণ-  ২৫ জন 
২) প�পালন �িশ�ণ- ২৫ জন  

১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 
সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 

-- 

১৪। �রশম চাষীর সং�া ২২০ জন 

১৫। বসনীর সং�া ১৩৩ জন 

১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা ৮২,৩৮০/- টাকা   
১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 

সহায়তা 
ক) প�ঘর- ৪১ � 
খ) ডালা- ৯০০ � 
গ) চ�কী- ৯০০ � 
ঘ) ঘড়াকা� ৫০ �   

১৮। আমার বািড় আমার খামার 
সদ�েদর �রশম চােষ অ���ি�করণ 

আমার বািড় আমার খামার �কে� ১৫৯ জন সদ� �তঁগাছ �রাপন ও প�পালেনর 
মা�েম �রশম চােষ স�ৃ� হেয়েছ। 

১৯। কম �সং�ান �ি� -- 

২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন 
কায ��ম স�� 

-- 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

-- 

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ -- 
২৩। অ�া� -- 

 
চ) �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয় এর ২০১৮-১৯ অথ � বছেরর বািষ �ক �িতেবদনঃ 
   সহকারী পিরচালক, �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঠা�রগ�ওঃ 

�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এর ৭� �জানাল কায �ালেয়র মে� ঠা�রগ�ও 
�জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয় এক�। এ� ০১/০৭/১৯৮১ সােল 
�িতি�ত। ইহা ঠা�রগ�ও �গািব�নগেরর িবিসক �মােড় অবি�ত। এর 
আয়তন ২.২৪ একর। �জােনর আওতাধীন সকল কম �কত�া/কম �চারীেদর 
কাজকম � তদারিক ও িনয়�ণ করা।  

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� এ কায �ালেয়র অধীেন িন� বিণ �ত অিফস রেয়েছঃ 
ক)  �রশম স�সারণ �ক�- ৬� (ঠা�রগ�ও সদর, রাণীশংৈকল,প�গড়, 
�া�ণিভটা, বীরগ� ও িদনাজ�র)।  
খ) �রশম স�সারণ উপেক�- ১৭� (ঠা�রগ�ও, বািলয়াডা�ী, র�াই, 
রাণীশংৈকল, �িণ �য়া, �ভামরাদহ, সাদামহল,প�গড়, ���িলয়া, সােকায়া, 
�া�ণিভটা, ভবািন�র, নয়াগেড়য়া, বীরগ� ,সনকা, লােটরহাট ও 
িদনাজ�র) 
গ)বীজাগার-১�, চাকী প�পালন �স�ারঃ ৫�(ঠা�রগ�ও, রাণীশংৈকল, 
সাদামহল,  �া�ণিভটা, প�গড়) ।  
ঘ) �� �রশম বাগানঃ ৪� ( র�াই, সাদামহল, �া�ণিভটা ও সনকা) 
�ধানতঃ চািক প�পালন কম �কা� রেয়েছ, ঙ) িমিনিফেলচার �ক�-১ � 
(রাণীশংৈকল িমিনিফেলচার �ক�)। 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ ৩০,০০০ �। 
৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ ১৮,০০০ �  
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৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 
কায ��ম 

আইিডয়াল �রশম প�ী- ১�(সােকায়া),বসিন-৭৫ জন, �রািপত �তঁগাছ-
১৫,০০০ �। 
ক) প�পালন ঘর- ৭৫�- ২২,৫০,০০০/-  
খ) প�পালন ডালা- ১৫০০�- ৩,০০,০০০/- 
গ)  চ�কী - ১৫০০�- ৪,৫০,০০০/- 
ঘ) িবেশাধক- ৭৫জন, ২০০/- িহসােব- ১৫,০০০/- 
ঙ) �তার জাল- ৬০০�,�িত� ৭৫/- িহসােব ৪৫,০০০/- টাকা। 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম �মাট-২২�, �রািপত চারা- ২২,০০০�। 
৭। �রশম �� উৎপাদন ১৭১৫৮.০০ �কিজ। 
৮। �রশম �তার উৎপাদন  

(�িপয়ন ও ফাইন) 
�তা উৎপাদন (ফাইন-১৮৬.৫৮০ �কিজ, �িপয়ন �তা- ১২৯.৩০০ �কিজ 
�মাট- ৩১৫.৮৮০ �কিজ)। 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ১৪৫.০০ ল� টাকা, উ�য়ন ৫৬.৬৮ ল� টাকা। 
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ ও 

�রশম কীট জােতর স�সারণ 

ক) ২০,৩৩৩ � �তঁ গাছ। 
খ) এফ-১ উ�ত ও ি�-চ�ী জােতর �রশম কীট।  

১১। ম�েভশন কায ��ম ১ জন কম �কত�া ও ১০ জন স�সারণ মাঠ কম�, মাঠ পয �ােয় �রশম 
স�সারেণর জ� �মা�েভশেনর কাজ পিরচালনা কের থােক। 

১২ �িশ�ণ  �তঁচাষ ও প� পালন িবষেয় �িশ�ণ-   ৭৫ জন 
                                          

১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 
সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 

নাই। 

১৪। �রশম চাষীর সং�া ৭৪২ জন 

১৫। বসনীর সং�া ১৭৩ জন 

১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা ১,১৬,০০০/- 
১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 

সহায়তা 
 ৩,২০,০০০/- 

১৮। আমার বািড় আমার খামার সদ�েদর 
�রশম চােষ অ���ি�করণ 

৫৪ জন 

১৯। কম �সং�ান �ি� ৬৩ জন। 
২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন কায ��ম 

স�� 

-- 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

১�, জিমর পিরমাণ- ৩৯.৯৬ একর, �ল কায ��ম- চািহদা মািফক �তঁচারা 
এবং িডম  উৎপাদন ও িবতরণ করা হয়। �মাট বাগান�িলর জিমর পিরমাণ- 
১৪.৭৫ একর।  

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ কায ��ম �নই। 
২৩। অ�া� �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয় ঠা�রগ�ও এ �মাট জিমর পিরমাণ- 

৩.৩৪ একর। ঠা�রগ�ও �রশম কারখানা ১� ১.১৪ একর যা ৩০/১১/২০০২ 
হেত সরকার ক��ক ব� �ঘািষত।  

     
 
ছ) সহকারী পিরচালক, �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, িসরাজগ�ঃ   

�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, িসরাজগ� (বত�মােন িবআরিডিব ভবন 
১/১/২০১৯ হেত) অবি�ত। এর কায ��ম ০১/১২/২০১৬ ইং �থেক �� 
হেয়েছ।পাবনা ও িসরাজগ� �জলার আওতাধীন �রশম বীজাগার, সরকাির ও 
�বসরকাির খােত �রশম চাষ, স�সারণ কায ��ম ��ভােব পিরচালনা, িনিবড় 
পিরদশ �ন �েয়াজেন �তঁচারা উৎপাদন, �রশম িডম উৎপাদন ও িবতরণ, �রশম 
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�� উৎপাদেনর সকল �কার কািরগরী সহায়তা ��দান, চাষী ও বসনীেদর 
�িশ�েণর �ব�া �হণ সহ সরকারী আেদশ িনেদ �শ ও কায �াবলী পাল�ন �� 
�িমকা পালন কের আসেছ। 

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� ক)  �রশম স�সারণ �ক�- ২� ( আটঘিরয়া ও িসরাজগ�)।  
খ) �রশম স�সারণ �ক�- ১৫� (আটঘিরয়া সদর, চাটেমাহর, হির�র, 
গেয়শ�র, �লাই, সািথয়া, ঈ�রদী সদর, িসরাজগ� সদর, �খাকশাবাড়ী, 
ভাটিপয়ারী, �ছানগাছা, বাগবা�, কাজী�র, তাড়াশ, উ�াপাড়া )।  
গ) িমিনিফেলচার �ক�- ২� (বাগবা�  ও চাটেমাহর)। 
ঘ) ঈ�রদী �রশম বীজাগার- ১� । 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ ২০১৮-১৯ বছের কায ��ম িছল না। ৭,৬৫০� িবতরণ। 
৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ ২০১৮-১৯ বছের কায ��ম িছল না। 
৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 

কায ��ম 

িসরাজগ� �কে� চরকাওয়ােকালা নামক এক� আইিডয়াল �রশম প�ী ২০১৫-
১৬ অথ � বছের �াপন করা হয়, এখােন �মাট �তঁচাষী ৭৫ জন, ১৫,০০০� 
�তঁচারা �রাপন করা হয়, �লাকাট ৯০ কাঠা �রাপন। বত�মােন কায ��ম চা� 
রেয়েছ। 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম ২০১৫-১৬ বছের িসরাজগ�  �কে�- ৭� �ক  এবং ২০১৪-১৫ বছের আটঘিরয়া 
�কে�- ১� �ক �াপন করা হেয়েছ ।  

৭। �রশম �� উৎপাদন  ১৮৫০০.৬০ �কিজ। 
৮। �রশম �তার উৎপাদন  

(�িপয়ন ও ফাইন) 
 ১২৩০ �কিজ �� কাটাই কের ফাইন- ৩৫.১২০ �কিজ ও �িপয়ন �তা- ৩৪.৫০ 
�কিজ �তা উৎপাদন করা হেয়েছ।  

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ৮১.৪৫ ল� টাকা, উ�য়ন ১৬.৩৫ ল� টাকা। 
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ ও 

�রশম কীট জােতর স�সারণ 

উ� উৎপাদনশীল �তঁচারা সরবররাহ �াি� সােপে� ৭৬৫০ � এবং উ�ত এফ-১ 
জােতর িডম িবতরণ করা হয়। 

১১। ম�েভশন কায ��ম �েয়াজেনর �লনায় কম জনবল �ারা মাঠ পয �ােয় ম�েভশন কায ��ম �াহত 
হে�। জনবল পাওয়া �গেল ম�েভশন কায ��ম সফল করা স�ব। 

১২ �িশ�ণ ১) �তঁচারা �রাপন ও পিরচয �া �িশ�ণ- ২৫ জন। 
  ১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 

সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 
-- 

১৪। �রশম চাষীর সং�া ২১৫ জন 

১৫। বসনীর সং�া ১০৫ জন 

১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা ২৯,৯৬৯/- টাকা। 
১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 

সহায়তা 
প�ঘর- ১০ �, ২২০� ডালা, ১৬০� চ�কী সহায়তা �দান করা হেয়েছ । 

১৮। আমার বািড় আমার খামার সদ�েদর 
�রশম চােষ অ���ি�করণ 

ন�ন কের আ�হী সদ� পাওয়া যায়িন। 

১৯। কম �সং�ান �ি� ৬৮২ জন । 
২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন কায ��ম 

স�� 

-- 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

১�।  জিমর পিরমান- ১০৭ িবঘা ১২ কাঠা; �ল কায ��ম  �তঁচাষ, �রশম িডম 
পালন, �� উৎপাদন । 

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ কায ��ম �নই। 
২৩। অ�া� - 
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 জ) সহকারী পিরচালক, �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, গাজী�র   
�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার 
পট�িম/�িমকা  

�জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, গাজী�র গত ৩০/০৯/২০১৮ ইং তািরেখ 
ময়মনিসংহ হেত �কানাবাড়ী �রশম বীজাগাের �ানা�র কের গাজী�র �জানাল 
�রশম স�সারণ কায �ালয় নােম �ািপত হেয়েছ। অ� কায �ালয়� ১৯৭৯ সােল 
ময়মনিসংেহ �িতি�ত হয়। 

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, গাজী�র এর  অধীেন িন� বিণ �ত অিফস 
রেয়েছঃ 
ক) �রশম স�সারণ �ক� ৪� (ময়মনিসংহ সদর, ম��র, জামাল�র ও 
কাপািসয়া)।  
খ) �রশম স�সারণ উপেক� - ১৩� (ময়মনিসংহ সদর, সােহব কাচারী, ঈ�রগ�, 
ধানীেখালা, �মা��র, আ�াস নগর, ম��র, রস��র, �শািরয়া, 
�পাড়াবাড়ী,জামাল�র সদর, �র�ঠ ও কাপািসয়া) । 
গ) িমিনিফেলচার �ক�- ২�, �রশম বীজাগার- ১� ও ��েনজ ভবন- ১� 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ ২০,০০০ � বড় �তঁচারা, ২০,০০০ � �লাকাট �তঁচারা সব �েমাট- ৪০,০০০ �। 
৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ ২১,০০০ � িডম িবতরণ। 
৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 

কায ��ম 

�ব�য়ােটকী আইিডয়াল �রশম প�ী �শািরয়া, ঘাটাইল- ১�। ৭৫ জন চাষীর মা�েম 
�তঁচারা �রাপন ও প�পালন কায ��ম অ�াহত হেয়েছ। 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম -- 
৭। �রশম �� উৎপাদন ৮,৪১৫ �কিজ । 
৮। �রশম �তার উৎপাদন(�িপয়ন ও 

ফাইন) 
�তা উৎপাদন (ফাইন-০.৮০০ �কিজ, �িপয়ন �তা- ১.৯০০ �কিজ �মাট- ২.৭০০ 
�কিজ)। 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ৮৩.৮২ ল� টাকা, উ�য়ন ৪৪.২৯ ল� টাকা। 
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল 

�তঁ ও �রশম কীট জােতর 
স�সারণ 

ক) গাছ উপেযাগী- ১১,০০০ � 
খ) ২১,০০০ � উ�ত জােতর �রশম িডম পালন করা হেয়েছ। 

১১। �মা�েভশন কায ��ম স�সারণ এলাকায় �মা�েভশন কায ��ম চা� আেছ। 
১২ �িশ�ণ প�পালন িবষয় �িশ�ণ - ২৫ জন ও ৩জন কম �চারী বােরগ�ই, রাজশাহী হেত 

�িশ�ণ �হণ কেরেছন। 
১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 

সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 
আমার বািড় আমার খামার �কে�র সদ�েদর মা�েম �তঁচারা �রাপন করা 
হেয়েছ। 

১৪। �রশম চাষীর সং�া ৪৫৫ জন (�ম�ি�ত) 
১৫। বসনীর সং�া ১২২ জন(�ম�ি�ত) 
১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা -- 
১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 

সহায়তা 
ক) প�ঘর সহায়তা বাবদ -১৪,০০,০০০/- টাকা 
খ) ডালা- চ�কী ২,৪৫,০০০/- টাকা। 
 

১৮। আমার বািড় আমার  খামার 
সদ�েদর �রশম চােষ 
অ���ি�করণ 

১৮ জন । 

১৯। কম �সং�ান �ি� ২,২৭৫ জন।  
২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন 

কায ��ম স�� 

চরকায় �ান �তা উৎপাদন কায ��ম চা� �নই। 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও 
জিমর পিরমান এবং �ল 
কায ��ম 

১� , ৪৮-০০-০ িবঘা ,  �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম চা� আেছ। 

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ কায ��ম �নই। 
২৩। অ�া� -- 
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ঝ) সহকারী পিরচালক, �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, �ভালাহাটঃ   

�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  �ভালাহাট এলাকা বাংলােদেশর সবেচেয় �াচীন ও �ধান এলাকা। �ভালাহাট 
বীজাগার ১৯৬১-৬২ সােল �িতি�ত হয়। �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয় 
�রশেমর �িতকাগার �ভালাহােটর �মাগত �রশম চাষ �ি� ও �রশম চাষীেদর 
�দারেগাড়ায় �সবা �পৗছাইয়া �দওয়ার জ� ১৯৮৫ সােল �জলা �রশম স�সারণ 
কায �ালেয়র কায ��ম ��। �ভালাহাট �সিরকালচার নাস �ারীর মে� কায �ালয়� 
অবি�ত। �ভালাহাট বীজাগার� বত�মােন বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র এক� 
অংগসংগঠন িহেসেব ����ণ � �িমকা পালন কের আসেছ। 

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� এ কায �ালেয়র অধীেন িন� বিণ �ত অিফস রেয়েছঃ 
ক)  �রশম স�সারণ �ক�- ৩� (�ভালাহাট, রহন�র ও িশবগ�)।  
খ) �রশম স�সারণ উপেক�- ১০ � (�ভালাহাট সদর, �গাহালবাড়ী, ত�তীপাড়া, 
চরধরম�র, রাধানগর, বজরােটক, িপরানচক, খােলআলম�র, �পা�াডাংগা, 
��রী�জা)। 
গ) িমিনিফেলচার �ক� - ১� ও �রশম বীজাগার - ১�। 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ ৪০,০০০� �তঁচারা উৎপাদন ও ১,২০,০০০ � িবতরণ । 
৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ উৎপাদন-১,৩০,২৫০ � ও িবতরণ- ৮১,২৫০ � িডম। 
৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 

কায ��ম 

১০৯ জন। িডম পালন ৮১২৫০ � �� উৎপাদন কেরন ৩১,৩৫৬ �কিজ। 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম রহন�র- ৪� ও িশবগ�-৩ �মাট ৭� �েকর কায ��ম চলেছ। 
৭। �রশম �� উৎপাদন ৩১,৩৫৬ �কিজ।  
৮। �রশম �তা উৎপাদন 

(�িপয়ন ও ফাইন) 
�রশম �তার উৎপাদন  �িপয়ন - ৩৯১৫ �কিজ। 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ৬৭.৩২ ল� টাকা, উ�য়ন ১,০২,০৩,০০০/- টাকা। 
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ 

ও �রশম কীট জােতর স�সারণ 

মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ জাত-  িবএম-৩, ১০ ও ১১ �তঁ গাছ �রাপন 
করা হেয়েছ। �রশম কীট জাত- িব িব এন,এম, এফ-১ জােতর িডম পালন কের মাঠ 
পয �ােয় সরবরাহ করা হয়। 

১১। ম�েভশন কায ��ম কায ��ম চলমান। 
১২ �িশ�ণ �ত চাষ ও প�পালন িবষেয় ১৭৫ জন চাষী/বসনীেক �িশ�ণ �দয়া হয়। 
১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 

সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 

- 

১৪। �রশম চাষীর সং�া ৪১৭ জন 

১৫। বসনীর সং�া ১৩৫ জন 

১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা ৬,৫২,০০০/- 
১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 

সহায়তা 
৩২,৭০,০০০/- 

১৮। আমার বািড় আমার খামার 
সদ�েদর �রশম চােষ অ���ি�করণ 

১২০ জন। 

১৯। কম �সং�ান �ি� �ত�� ও পেরা� ভােব ২০,০০০ �থেক ২৫,০০০ �লােকর কম �সং�ান হেয়েছ। 
২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন 

কায ��ম স�� 

২৫ �থেক ৩০ �মি�ক টন। 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

�রশম বীজাগােরর সং�া - ১�, জিমর পিরমাণ- ৩৬.৭৯ একর। �ল কায ��মঃ 
উ�ত জােতর �তঁ কা�ংস ও �তঁচারা উৎপাদন এবং �রশম বীজ�� ও 
�রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন। 

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ �ভালাহাট �রশম বীজাগাের �রশম কীেটর জাত সংর�ণ করা হয় না, যাহা স� 
�ময়ােদ ২-৩ বছর মাঠ পয �ােয় সহনশীল হয় িকনা যাচাই করা হেয় থােক।  

২৩। অ�া� -- 
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ঞ) সহকারী পিরচালক, �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, �গাপালগ�ঃ   
�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাজবাড়ী অ� এলাকার �রশম চাষ 
উ�য়েনর জ� এবং ঐিতহ�বাহী �রশম িশ� আরও �বগমান ও গিতশীল 
করার জ� ২০১১ সােল পিরচালনা করা হয়। গত ০৪/০৩/২০১৯ তািরেখ 
৫০১ �গটপাড়া, কবর�ান �রাড,েপাঃ �বদ�াম,েজলা �গাপালগ� এর 
ভাড়া�য়া বাসায় অিফস �ানা�র করা হয় এবং বত�মােন �জানাল �রশম 
স�সারণ কায �ালয়� উ� �কানায় অবি�ত।  

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� এ কায �ালেয়র অধীেন িন� বিণ �ত অিফস রেয়েছঃ 
ক)  �রশম স�সারণ �ক�- ২� (রাজবাড়ী সদর,  ও ফিরদ�র)।  
খ) �রশম স�সারণ উপেক�- ৮� (রাজবাড়ী সদর, �গায়াল�, ইসলাম�র, 
পাংশা, ফিরদ�র, স��াম, �বায়ালমারী ও �গাপালগ�)।   
গ) চাকী �স�ার ২� (ই�নারায়ন�র ও ফিরদ�র)। 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ- ৭,৩০০ � । িবভাগীয়ভােব �তঁচারা উৎপাদন 
হয়নাই। তেব �বাড � �ধান কায �ালয় হেত বরা� ৭,৩০০ � চারা �রাপন করা 
হেয়েছ।  

৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ ২০,০০০ � ।িবভাগীয়ভােব িডম উৎপাদন হয় নাই। তেব �বাড � �ধান 
কায �ালয় হেত বরা��ত  ২০,০০০ � �রশম িডম পালন করা হেয়েছ। 

৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 
কায ��ম 

২০১৫-১৬ অথ � বছের রাজবাড়ী �রশম স�সারণ �কে�র আওতায় ���িদয়া- 
�মাহন�র কা�খািলেত ৭৫ জন �রশম চািষ িনেয় ১�  আইিডয়াল �রশম প�ী 
�াপন করা হেয়েছ এবং উ�  আইিডয়াল �রশম প�ীেত এ পয �� ১৫,০০০� 
বড় �তঁচারা এবং ১১,২০০� �ছাট �তঁচারা �রাপন করা হেয়েছ।  

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম ২০১৪-১৫ অথ � বছর হেত ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর মে� �মাট ১৬� �রশম �ক 
�াপন করা হয়। �িত �েক ১০০০ � কের �মাট ১৬,০০০� �তঁচারা �রাপন করা 
হেয়েছ।  

৭। �রশম �� উৎপাদন ৭,৮৮৪ �কিজ ।  
৮। �রশম �তার উৎপাদন (�িপয়ন ও 

ফাইন) 
-- 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ৪৪.০২ ল� টাকা, উ�য়ন ৪০.০৫ ল� টাকা। 
১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ ও 

�রশম কীট জােতর স�সারণ 

ক) ৭,৩০০ � উ�ত জােতর �তঁচারা �রাপন করা হেয়েছ। 
খ) ২০,০০০ � উ�ত জােতর �রশম িডম পালন করা হেয়েছ। 

১১। ম�েভশন কায ��ম �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়াধীন রাজবাড়ী, ফিরদ�র ও �গাপালগ� 
�জলায় �রশম স�সারণ এলাকায় �রশম চাষ কায ��ম �বগবান ও তরাি�ত 
এবং দির� জনেগা�ীর আিথ �ক উ�য়ন ও দাির� িবেমাচেনর জ�  িনরলস 
ভােব কাজ কের চেলেছ।  

১২ �িশ�ণ ক) �তঁচারা উে�ালন, �রাপন  ও পিরচয �া  - ২৫ জন 

১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 
সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 

�াক ও �ামীন �িতব�ী ক�াণ সং�া। 

১৪। �রশম চাষীর সং�া ৩২৪ জন 

১৫। বসনীর সং�া ১৩৫ জন  

১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা ১৫,৫০০/- টাকা। 
১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 

সহায়তা 
প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ সহায়তা -১৭,৪৯,১১০/- টাকা। 

১৮। আমার বািড় আমার খামার সদ�েদর 
�রশম চােষ অ���ি�করণ 

২৫ জন। 

১৯। কম �সং�ান �ি� ৫৯১ জন।  
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২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন কায ��ম 
স�� 

-- 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

-- 

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ  --  

২৩। অ�া� -- 
   
 
 
ট) সহকারী পিরচালক, �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, ব�ড়াঃ  

�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, ব�ড়া �জলা শহের ১৯০৫ সােল �ািপত, 
ব�ড়া �রশম বীজাগাের অবি�ত। লিতফ�র �ােমর �শর�র �রােড �র উভয় 
পাে��র বনানী এলাকায় অব�ান।বত�মােন ব�ড়া, নওগা ও জয়�রহাট �জলার 
�রশম চাষ সং�া� যাবতীয় কায ��ম অ� �জানাল �রশম স�সারন কায �ালয়, 
ব�ড়া হেত পিরচািলত হয়। 

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� এ কায �ালেয়র অধীেন িন� বিণ �ত অিফস রেয়েছঃ 
ক)  �রশম স�সারণ �ক�- ৩�  
খ) �রশম স�সারণ উপেক�- ১২�  
গ) �রশম বীজাগার- ১ �, িমিনিফেলচার �ক�- ১ � ও চাকী �ক�- ২� 
(জয়�রহাট  ও প�চিবিব)। 

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ বড় �তঁচারা-৬২০০�  �ছাট �তঁচারা-১৬,০০০� �মাট-২২,২০০ � �তঁচারা 
উৎপাদন ও িবতরণ  । 

৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ িডম উৎপাদন-৭৩০০�  ও িবতরণ – ৩৩,৫৫০ � । 

৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 
কায ��ম 

-- 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম -- 

৭। �রশম �� উৎপাদন ১৩৭২৩.৫ �কিজ । 

৮। �রশম �তার উৎপাদন (�িপয়ন ও 
ফাইন) 

�রশম �তার উৎপাদন (�িপয়ন-৬২.৫০০ �কিজ ও ফাইন-৭৩.৫০০ �কিজ) 
�মাট- ১৩৬ �কিজ।  

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ১১১২.২২ ল� টাকা, উ�য়ন ৫০.৭৭ ল� টাকা। 

১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ 
ও �রশম কীট জােতর স�সারণ 

-- 

১১। ম�েভশন কায ��ম �েক �রািপত �তঁগাছ সাধারন জনগেণর মে� িবতরণ কের প�পালন ও �� 
উৎপাদন কের আথ � সামািজক উ�য়ন। 

১২ �িশ�ণ ক) �তঁচারা �রাপন ও পিরচয �া  - ৫০ জন 
খ) প�পালন �িশ�ণ- ২৫ জন।  
গ) িরিলং- ১০ জন। 

১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 
সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 

নাই। 

১৪। �রশম চাষীর সং�া ৪১০ জন 

১৫। বসনীর সং�া ১২০ জন 

১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা ২০,০০০/- টাকা। 
১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 

সহায়তা 
১৯,৫০,০০০/- টাকা। 
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১৮। আমার বািড় আমার খামার 
সদ�েদর �রশম চােষ অ���ি�করণ 

আমার বািড় আমার খামােরর ৭৮ জন সদ�েদর �রশম চােষ স�ৃ�করণ। 

১৯। কম �সং�ান �ি� ৮৬৪ জন সদ�েদর কেম �র সং�ান �ি� হেয়েছ।।  

২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন 
কায ��ম স�� 

নাই। 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

�রশম বীজাগার- ১ �, ৩৩.৪৩ একর, িপ২ বীজাগার িহসােব জাত সংর�ণ এবং 
িপ১ বীজাগাের িডম সরবরাহ ও িমিনিফেলচার �কে� �� সরবরাহ। 

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ -- 

২৩। অ�া� -- 

 
 
 

ঠ) সহকারী পিরচালক, �জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয়, �িম�াঃ   

�ঃনং িববরণ ত�ািদ 

১। কায �ালয়/�াপনার পট�িম/�িমকা  �িম�া �জলার �িড়চং উপেজলায় ময়নামিত ইউিনয়েন বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বােড �র �িম�া �জানাল কায �ালয়� অবি�ত। অ� �জানাল কায �ালেয়র অধীন� 
১� ময়নামিত �রশম বীজাগারও রেয়েছ। যাহা ১৯৬৫ সােল �ািপত হয়। 
এতদঅ�েল �রশম কীেটর িবিভ� জাত সংর�ন এবং বািনিজ�ক ভােব �রশম 
�� উৎপাদনসহ চািহদা অ�যায়ী িডম উৎপাদেনর লে�� এই বীজাগার� �াপন 
করা হেয়েছ।  

২। আওতাধীন অিফস সং�া� ত� এ কায �ালেয়র অধীেন িন� বিণ �ত অিফস রেয়েছঃ 
ক) �রশম স�সারণ �ক�- ১� (�িম� সদর) 
খ) �রশম স�সারণ উপেক�- ২�( আমজাদহাট,েফনী ও উজানী,চ�দ�র)।  

৩। �তঁচারা উৎপাদন ও িবতরণ ২০১৮-১৯ সােল ময়নামিত �রশম বীজাগাের ৫ িবঘা জিমেত �তঁচারা উৎপাদন 
কায ��ম চলমান রেয়েছ।  

৪। িডম উৎপাদন ও িবতরণ ১,৪০০ � িডম িবতরণ। 

৫। আইিডয়াল �রশম প�ী সং�া� 
কায ��ম 

-- 

৬। �তঁ�ক �াপন সং�া� কায ��ম  ১৬� �তঁ �ক রেয়েছ। �ফনী �জলার �লগাজী, পর�রাম ও ছাগলনাইয়ােত 
অবি�ত। 

৭। �রশম �� উৎপাদন ৫৬৩ �কিজ ।  
৮। �রশম �তার উৎপাদন 

(�িপয়ন ও ফাইন) 
-- 

৯। বােজট (রাজ� ও উ�য়ন) রাজ� ২৮.৮৯ ল� টাকা, উ�য়ন ২.০৮ ল� টাকা। 

১০। মাঠ পয �ােয় উ� উৎপাদনশীল �তঁ 
ও �রশম কীট জােতর স�সারণ 

�তঁ জাত- িব এম- ৪,৬,৮,১০,১১ ও �রশম কীট জাত সংরি�ত �নই। 
 

১১। ম�েভশন কায ��ম চাষীেদরেক �মা�েভশেনর মা�েম �তঁচাষ �ি�সহ �রশম �� উৎপাদন ও 
�রশম প� বাজারজাতকরণ এর �েযাগ �ি� করণ ইত�ািদ উ�ু�করণ কায ��ম 
�জারদার করেণর মা�েম এতদ�েল �রশম চােষর �াপক িব�ার ঘটােনা 
ইত�ািদ �মা�েভশনাল কায ��ম �হণ করা হয়।  

১২ �িশ�ণ  -- 

১৩। �রশম চাষ স�সারণ �বসরকারী 
সং�ার �রশম চােষর স�ৃ�তা 

ফাম � ���স � এে�াঃ িমঃ লালবাগ, সদর দি�ণ �িম�া, িশ�পিত �বসরকাির উে�া�া 
জনাব �মাঃ আিম�র রিশদ ইয়ািছন ২০১৮-১৯ সােল ৭,৫০০ � �তঁচারা �রাপন কেরন। 



 

বািষ �ক �িতেবদন ২০১৮-১৯ 

35

১৪। �রশম চাষীর সং�া ৯৫ জন  

১৫। বসনীর সং�া ১১ জন 

১৬। �তঁ চারা �রাপন সহায়তা ৫০,০০০/- টাকা। 

১৭। প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ 
সহায়তা 

প�ঘর বাবদ – ৮০,০০০/- টাকা ও প�পালন সর�ামািদ বাবদ- ২০,০০০/- 
টাকা সহায়তা �দান করা হয়। 

১৮। আমার বািড় আমার খামার 
সদ�েদর �রশম চােষ অ���ি�করণ 

২০১৮-১৯ সােল আমার বািড় আমার খামার �কে� ৭ জন সদ� �রশম চােষ 
অ�� �� রেয়েছ। 

১৯। কম �সং�ান �ি� ৯৫ জন চািষ আগামীেত �রশম চােষর মা�েম বাড়িত অথ � উপাজ�ন করেত 
স�ম হেব । 

২০। চরকায় �ান �তা উৎপাদন 
কায ��ম স�� 

-- 

২১। �রশম বীজাগােরর সং�া ও জিমর 
পিরমান এবং �ল কায ��ম 

১ �, জিমর পিরমান ৪৮-০-০ িবঘা। �ল কায ��ম  �তঁচাষ, �রশম িডম পালন, 
�� উৎপাদন ও (চািহদা মািফক) বীজ িডম উৎপাদন ও িবতরণ। 

২২। �রশম কীেটর জাত সংর�ণ কায ��ম �নই। 

২৩। অ�া� -- 

  
(ঘ) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ িবভাগঃ 

  
�বােড �র সদ� (উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ) এ িবভােগর �ধান এবং ত�র িনয়�েণ এ িবভাগ� পিরচািলত হয় । �দেশর িবিভ� �ােন ১২ � 
িমিনিফেলচার �ক� এ িবভােগর অ�� ��। িবভাগ�র কায �াবলী িন��পঃ 
 
১.�দেশ উৎপািদত সরকারী ও �বসরকারী পয �ােয় �রশম �� ও �রশম সাম�ীর ��ু বাজারজাতকরেণর �ব�া �হণ;  
২.িমিনিফেলচােরর মা�েম �রশম �� �য় ও �� হেত �ণগত মানস�� �তা উৎপাদন ও উৎপািদত �তা বাজারজাতকরণ; 
৩.িরিলং �িশ�েণর মা�েম �ানীয় মিহলা িরলারেদর দ�তা �ি� ও কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� করা; 
৪.িমিনিফেলচাের িনেয়ািজত িরিলং কােজ সংি��েদর কািরগরী পরামশ � �দান; 
৫.�রশম তথা �রশম প� উৎপাদেন স�ৃ� �বসরকারী পয �ােয় িশে�াে�া�াগেণর উ�য়েনর মা�েম �রশম িশে�র �সার ঘটােনা; 
৬.ক�চা �রশম, �ান িস� ও �রশম প� উৎপাদেনর জ� িমল �াপেণর �ব�া �হণ; 
৭.িমিনিফেলচাের �তা কাটাই কায ��ম মেডল িহেসেব �ানীয় �বসরকারী উে�া�ােদর �দশ �ন এবং এখান �থেক তােদর কািরগরী পরামশ � ও 
সহায়তা �দান; 
৮.স�সারণ এলাকায় চাষীেদর উৎপািদত �রশম �� বাজারজাতকরেণ সহায়তা �দান; 
৯.�দেশ-িবেদেশ �রশম ও �রশম সাম�ী  জনি�য় ও বাজারজাতকরেণর জ� �চােরর �ব�া; 
১০.�রশম সাম�ীর মােনা�য়ন এবং �রশম িশে�র দ� জনবল �ি�র লে�� �বসরকারী পয �ােয়র িস� িরলার, ি�নার, উইভার ও 
ি��ারেদরেক �িশ�ণ �দােনর �ব�া �হণ; 
১১.�বসরকারী খােত ন�ন �রশম কারখানা �াপন ও �েয়াজনীয় কািরগরী িদক-িনেদ �শনা �দান; 
১২.ব� �স�েরর �রশম সাব-�স�েরর �রশম নীিত, �রশম �তা আমদানী ও র�ানী নীিত �ণয়ন, সরকােরর িনকট �েয়াজনীয় �পািরশ 
��রণ। 
 
(১১) উৎপাদন িবষয়ক (সংি�� ম�ণালয় �রণ করেব) 

১১.১ �িষ/িশ� প�, সার, �ালািন ইত�ািদ (সরকাির পয �ােয় �বােড �র �তা উৎপাদেনর ত�ঃ) 
ম�ণালেয়র নাম পে�র নাম �িতেবদনাধীন 

অথ �-বছের 
(২০১৮-১৯) 
উৎপাদেনর 
ল��মা�া 

�িতেবদনাধীন 
অথ �-বছের 

(২০১৮-১৯) 
��ত উৎপাদন 

ল��মা�া 
অ�যায়ী 

উৎপাদেনর  
শতকরা হার 

 

�দশজ উৎপাদেন 
�দেশর অভ��রীণ 

চািহদার কত 
শতাংশ �মটােনা 

যাে� 

�ব �বত� 
অথ �-বছের 
(২০১৭-১৮) 
উৎপাদন 

ব� ও পাট 
ম�ণালয় 

�তা ৮৫০ �কিজ ১০২০.০০ �কিজ ১২০% ০.৩৪% ৮০৫.১১ �কিজ 
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বাংলােদেশ িবগত ০৫ (প�চ) বছেরর �রশম�� উৎপাদন, ক�চা �রশম উৎপাদন, আমাদািন এবং র�ানীর ত� : 

 

সরকাির পয �ােয় বাংলােদেশ িবগত ০২ (�ই) বছের �রশম �� ও ক�চা �রশম উৎপাদন িন��প: 

অথ � বছর �রশম �� উৎপাদন (�মঃ টন) ক�চা �রশম উৎপাদন (�মঃ টন) 
২০১৭-১৮ ৯৩.০০ ০.৭৭৫ �মঃটন (সরকাির পয �ােয়) 
২০১৮-১৯ ১৭৪.০০ ১.০৬ �মঃটন (সরকাির পয �ােয়) 

উৎস : বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

 

 বাংলােদেশ িবগত ০৯ (নয়) বছের �রশম আমদািন 

অথ � বছর আমদািন 
2009-2010 468.83 
2010-2011 256.03 
2011-2012 455.80 
2012-2013 426.33 
2013-2014 361.66 
2014-2015 191.72 
2015-2016 481.28 
2016-2017 285.00 
২০১৭-১৮ - 

উৎস : জাতীয় রাজ� �বাড � (এনিবআর) 

০৩। বাংলােদেশ িবগত ০৯ (নয়) বছেরর �রশম র�ািন 
অথ � বছর রপতানী  (US$) 

2009-2010 28825 
2010-2011 31563 
2011-2012 13387 
2012-2013 179551 
2013-2014 416094 
2014-2015 40000 
2015-2016 70087 
2016-2017 51271 

২০১৭-১৮ - 

উৎস : র�ািন উ�য়ন ��েরা (ইিপিব) 

 
২০১৮-১৯ অথ � বছের িমিনিফেলচার �ক� স�েহ �রশম �� কাটাই ও �তা উৎপাদেনর ত�ািদঃ 

�িমক 
নং 

িমিনিফেলচার �কে�র নাম �রশম �� কাটাই 
�কিজ 

�তা উৎপাদন 

ফাইন �তা �িপয়ন �তা �মাট 

১. মীরগ� ৫১১৮ ১৮১.৫০০ ১০১.০০ ২৮২.৫০০ 

২. চাটেমাহর - - - - 

৩. বাগবা� ১৪৩৬ ৩৫.১২ ৩৪.৫০ ৬৯.৬২ 

৪. জয়�রহাট ১৭১৯ ৭৩.৫০ ৬২.৫০ ১৩৬.০০ 

৫. বড়বাড়ী ৩০২৪ ২.২৫ ১৫.০০ ১৭.২৫ 
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৬. রানীসংৈকল ৪৪৮২ ১৮৬.৫৮ ১২৯.৩০ ৩১৫.৮৮ 

৭. �দৗলত�র ২১২ - - - 

৮. িঝনাইদহ ২২৬৩ ১৩৯.৩৫ ৯.৪০ ১৪৮.৭৫ 

৯. ময়মনিসংহ ২১০ ০.৮০০ ১.৯০০ ২.৭০ 

১০. লামা ১০৬৩ ৫৮.৬৫ ১২.৫০০ ৭১.১৫ 

১১. �ভালাহাট ৪০ ৩.৬৫ - ৩.৬৫ 

১২. �কানাবাড়ী - - - - 

১৩. রাজশাহী ২২২ ১২.০০ - ১২.০০ 
 উপেমাট    ১০৫৯.৫০০ 

 
 
িমিনিফেলচার �কে�র অব�ান িরিলং �বিসেনর  সং�া ও �রশম �� কাটাইেয়র �মতাঃ 

�িমক 
নং 

িমিনিফেলচার �কে�র নাম �বিসন সং�া বািষ �ক �রশম�� 
কাটাই �মতা 

(েকিজ) 

কাঠঘােয়র সং�া ম�� 

১. মীরগ� ৮ � ১০৮০০ ১ িরিলং অ�পেযািপ 
�রশম �� কাঠঘােয় 
�িপয়ন �তা কাটাই 

করা হয়। 

২. চাটেমাহর ২ � ২৭০০ ১ 
৩. বাগবা� ৪ � ৫৪০০ ১ 
৪. জয়�রহাট ৪ � ৫৪০০ ১ 
৫. বড়বাড়ী ৪ � ৫৪০০ ১ 
৬. রানীসংৈকল ৪ � ৫৪০০ ১ 
৭. �দৗলত�র ২ � ২৭০০ ১ 
৮. িঝনাইদহ ১০ � ১৩৫০০ ১ 
৯. ময়মনিসংহ ৪ � ৫৪০০ ১ 
১০. লামা ৪ � ৫৪০০ ১ 
১১. �ভালাহাট ৮ � ১০৮০০ ১ 
১২. �কানাবাড়ী ১ � ১৩৫০ - 
১৩. রাজশাহী ৫ � ৬৭৫০ - 
  ৬০ � ৮১০০০ ১১  

 
 
 
 
 
 
সব �েশষ ৭ বছেরর ত� : 
 

অথ � বছর �তঁচারা বীজ�� �রাগ�� 
�রশম িডম 

�রশম �� �রশম �তা �িশ�ণ চাকী প� 
পালন 

২০১২-১৩ ৪.৫০ ৫৭৮০ ৪.৪৩ ০.২২২১৪ ১৬৪০ ৬৪১ - 
২০১৩-১৪ ৪.৩৫ ৪৮৭৪ ৪.১৭ ০.৯৮ ১১২৬ ৫২২ ০.৫৭৮২০ 

২০১৪-১৫ ২.৭৫ ৬৫৯১ ৩.৭৯ ১.২৪ ১২২৯ ৬১০ ১.০০ 

২০১৫-১৬ ৫.০০ ৭১৪২ ৩.৮০ ১.৩৯ ১১৫৩ ১১৫৫ ২.২৫ 

২০১৬-১৭ ৩.২৭ ৭২১৫ ৪.৩৩ ১.২৩ ৭৭০ ১২৩৫ ১.৫০ 

২০১৭-১৮ ৪.৪০ ৬২০৪ ৪.১৫ ০.৯৩ ৯৩১.৭৮০ ১৪০০ ১.৫০ 
২০১৮-১৯ ৪.১৫ ৯৩৬৩ ৪.৩১ ১.৭৪ ১০২০  ৮০৫ ২.০০ 
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(ঙ) িনরী�া শাখাঃ 
উপ-�ধান িনরী�ক এ শাখার �ধান। শাখা� সরাসির মহাপিরচালেকর িনয়�ণাধীন। এ শাখার কায �াবলী িন��পঃ 
১.�রশম উ�য়ন �বাড � এবং এর আওতাধীন সকল �কে�র আভ��রীণ িনরী�া কাজ পিরচালনা করা এবং ক��পে�র িনকট �িতেবদন দািখল 
করা  
২.িবিভ� ধরেনর বিহঃ িনরী�া এবং সরকারী বািণিজ�ক িনরী�ার আপি� িন�ি�করণ ; 
৩.ক��প� ক��ক �দ� অ�া� কাজ স�াদন করা । 

                
৪.অিডট আপি� সং�া� ত�ঃ 
৪.১ অিডট আপি� সং�া� ত�(০১ �লাই ২০১৮ �থেক ৩০ �ন ২০১৯ পয ��)   
 
 
                                                                                     ( অংকস�হ �কা� টাকায়) 

ম�ণালয়/ 
িবভাগস�েহর নাম 

অিডট আপি� �ডশীেট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি��ত অিডট আপি� অিন�� অিডট আপি� 
সং�া জিড়ত টাকা সং�া জিড়ত টাকা সং�া জিড়ত টাকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ব� ম�ণালয়, 
বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড �, 
রাজশাহী। 

গত ২০১৭-১৮ অথ � 
বছের �কান িনরী�া 
আপি� উ�ািপত  হয়িন। 

- - - - - 

 

৪.২ �ন/২০১৯ পয �� ত�ঃ 

 
নং কায �ালেয়র নাম �মাট 

আপি�র 

সং�া 

১৮-১৯ 

বছের 

িন�ি�র 

১৮-১৯ 

বছের 

উ�ািপত 

২০১-১৯ 

বছর �শেষ 

�মাট 

ম�� 

১. বাংলােদশ 

�রশম উ�য়ন 

�বাড �, রাজশাহী 

৫৪১� ১৩� - ৫২৮� উে��, ৫� 

আপি�র �ডসীট 

জবাব �দান করা 

হেয়েছ। 
 

 

 

(চ) এম,আই,এস �সলঃ 
শাখা� সরাসির মহাপিরচালেকর িনয়�ণাধীন। উ��তন উপ-�ধান(সম�য়) এ শাখার �ধান। শাখা�র কায �াবলী িন��পঃ 
১.�রশম উ�য়ন �বােড �র আওতায় িবিভ� কায �ালয়স�েহর কায �াবলীর উপর উপা� সং�হ করা ; 
২.সং�হীত উপা� স�হ �ি�য়াকরেণর মা�েম তা �িতেবদন আকাের ��ত ও  �কাশ করা ; 
৩.পিরক�না �ণয়েণ �েয়াজনীয় পিরসং�ান সরবরাহ করা ; 
৪.ম�ণালয় ও সরকােরর চািহদা �মাতােবক িবিভ� �িতেবদন/ত� ��রেণর �ব�া �নয়া ; 
৫.�বােড �র ওেয়বসাইট র�নােব�ণ ও আপেডট করণ; 
৬.�বাড � �থেক �দ� অ�া� িনেদ �শ পালন করা। 
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(ছ) জনসংেযাগ শাখাঃ 
জনসংেযাগ কম �কত�া এ শাখার �ধান। শাখা� সরাসির মহাপিরচালেকর িনয়�ণাধীন। এ শাখার কায �াবলী িন��পঃ 
১.ম�ণালয় ও অ�া� সং�ার সংেগ িলয়ােজ�, �েটাকল সকল কাজ স�াদন করা ; 
২.সংবাদপ� ও অ�া� গণমা�ম যথাঃ- �রিডও, �িভ ও ই�ারেনেট ত� ��রেণর �ব�া �নয়া ; 
৩.িবিভ� প� পি�কােত �রশম সং�া� সংবাদ, স�াদকীয় বা অ�া� �লখােলিখর �পপার কা�ংস সং�হ করা ও ক��পে�র  িনকট �পশ 
করা এবং এ িবষেয় �িতবাদিলিপ, ��সিরিলজ ও সংেশাধনী �দান করা ; 
৪.িবিভ� ধরেনর িব�াপন পি�কােত �কােশর �ব�া �নয়া ;  
৫.িবিভ� কায �ালয় ও �ক�স�েহর �টিলেফান, িপএিবএ� �াপন ও সংর�েণর �ব�া �নয়া ;  
৬.এছাড়া ক��প� ক��ক সমেয় সমেয় �দ� অ�া� কাজকম � স�াদন করা।  
  

                      
 

ভালবীেজ অিধক ফলন 
করেবা সবাই প�পালন। 

 �রশম চােষ এেলা �জায়ার  
দাম �বেড়েছ �রশম �কায়ার। 

�তঁ চাষ কর �জাড়াসাির 
 আসেব টাকা কািড়কািড় 

 

নাগিরক �সবা �দান �িত�িত (Citizen Charter) 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �রশম চািষ�দর �সবা �দােনর িনিম� ব� ও পাট ম�ণালেয়র িনেদ �শনা অ�যায়ী বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 

�বাড � ক��ক নাগিরক �সবা �দান �িত�িত ��ত করা হেয়েছ। �ধান কায �ালয়সহ মাঠপয �ােয়র সকল �িত�ােন তা �দশ �েনর �ব�া করা 

হেয়েছ। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ক��ক  �রশম চািষ�দর �য �সবাস�হ �দান করা হয়, যা  অপর ��ায় �দয়া হেলা।  
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

রাজশাহী 
 
 

www.bsb.gov.bd 
�সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter) 

 
�যাগােযাগ: 

মহাপিরচালক 
�ফান: ০৭২১-৭৭৫৮১৬ 
�মাবা:০১৭১৩-২০৮১১৭ 
ই-�মইল:bsb.raj.bd@gmail.com 
সদ� (অথ � ও পিরক�না) 
�ফান:০৭২১-৭৭৬৩১৫ 
�মাবা:০১৭১২১০১৩৯১ 
ই-�মইল:zabinnessa@yahoo.com 
সদ� (স�সারণ ও ��ষণা) 

�ফান: ০৭২১-৭৭৬২১৭ 

�মাবা:০১৭১২১০১৩৯১ 

ই-

�মইল:asifmannan1970@gmail.com 

সদ� (উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ) 

�ফান: ০৭২১ -৭৭৫৮৭৩ 

�মাবা:০১৭১২১০১৩৯১ 
ই-�মইল: zabinnessa@yahoo.com 

সিচব 

�ফান:০৭২১-৭৭৬২৪৭ 

�মাবা: ০১৭১৫১৩৮১৩৭ 

ই-�মইল:sec.raj.15@gmail.com 

উপপিরচালক, আেরসকা, রাজশাহী 
�ফান: ০৭২১-৭৭২৩৮৩ 
�মাবা:০১৭১৯৬৫৮০২৭ 

ই-�মইল:dd.rajshahi@bsb.gov.bd 
 
 
উপপিরচালক,আেরসকা, ঢাকা 
�ফান: ০২-৯১১১৪৩৪ 
�মাবা:০১৭১২১৯২৪৮০ 
ই-
�মইল:dddhaka.konabari@gmail.com 
উপপিরচালক, আেরসকা,রং�র 
�ফান: ০৫২১-৬৩২২৬ 
�মাবা:০১৭১৫৮০৩৯৪৯ 
ই-�মইল:shazadur15@gmail.com 
উপপিরচালক, আেরসকা,রা�ামা� 
�ফান:০৩৫১-৬৩২৪৫ 
�মাবা:০১৮৬৭২৩৬৯১১ 
ই-�মইল: bsdb.ranga.bd@gmail.com 
উপপিরচালক, আেরসকা,যেশার 
�ফান:০৪২১-৬৬৬০০ 
�মাবা:০১৭২৬৪২৬৭২৭ 
ই-�মইল: dd.jessore@bsb.gov.bd 

সহকারী পিরচালক, �জেরসকা, �ভালাহাট 
�ফান:০৭৮২২-৫৬০০৯  
�মাবা:০১৭১৫-৫৪৬০৭১ 
ই-�মইল: ad.bholahat@gmail.com 
সহকারী পিরচালক, �জেরসকা, ব�ড়া 
�ফান: ০৫১-৬৬১৮৫ 
�মাবা:০১৭১৮৩৮০১৮৪ 
ই-�মইল: ad.bogra256@gmail.com 
সহকারী পিরচালক, �জেরসকা, পাবনা 
�ফান: ০৭১-৬২৪৬৪ 
�মাবা:০১৮১২০৪৭৯৬৪ 
ই-�মইল: kbd1in@gmail.com 
সহকারী পিরচালক, �জেরসকা, �িম�া 
�ফান:  
�মাবা:০১৭৬৬৯০৮০৮০ 
ই-�মইল: arifbsdb12@gmail.com 
সহকারী পিরচালক, �জেরসকা, ময়মনিসংহ 
�ফান:  
�মাবা: ০১৫৫৮৩৬৬৫৬৮ 
ই-�মইল: 
aque2013enterprise@gmail.com 
 

সহকারী পিরচালক, �জেরসকা, ঠা�রগ�ও 
�ফান: ০৫৬১-৫২০৪১ 
�মাবা:০১৭১০৯৩৪৬৬৭ 
ই-�মইল: 
adtkg81@gmail.com 
সহকারী পিরচালক, �জেরসকা, রাজবাড়ী 
�ফান: ০৬৩১-৬৪৬০৬ 
�মাবা:০১৭২৪৮৮৯৩৬২ 
ই-�মইল: 
ad.rajbari@bsb.gov.bd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.bsb.gov.bd/
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১) নাগিরক �সবা 

�: 
নং 

�সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া�  
সময় 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন ফরম 
�াি��ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও 

ই-�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-
�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১। �রশম চাষী �িশ�ণ 

�দান 
পিরদশ �েকর কায �ালয় 
৩-৫ িদন 
�ােনজার (স�:) এর 
কায �ালয় ২৫-৩০ িদন 

িলিখত আেবদন 
 

িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয় 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

২। �তঁ কা�ংস, �তঁচারা 
সরবরাহ 

�সে��র-নেভ�র িলিখত আেবদন 
 

িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়/েরশম বীজাগার 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৩। �রাগ�� �রশম িডম 
সরবরাহ 

বছের ৪ বার 
(েফ�য়ারী-মাচ �, �ম, 
আগ�, অে�াবর) 

িলিখত আেবদন 
 

িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর কায �ালয়/ 
উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয় / 
�রশম বীজাগার 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৪। �রশম চাষীেদর কািরগরী 
পরামশ � �দান 
 

সারা বছর িলিখত আেবদন 
 

িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর কায �ালয়/ 
উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয় 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৫। �রশম চাষীেদর 
উপকারণািদ সরবরাহ 

সারা বছর িলিখত আেবদন 
 

িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর কায �ালয়/ 
উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয় 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 
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�: 
নং 

�সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া�  
সময় 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন ফরম 
�াি��ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও 

ই-�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার �কাডসহ 

অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-
�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
৬। �রশম ��র �া� �ে� 

�য়/িব�য় 
বছের ৪ বে� (মাচ �, 
�ম, আগ�, অে�াবর) 

িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
িমিনিফেলচার �ক� 

িবনা �ে� সংি�� এলাকার 
�টকিনক�াল 

অিফসার/�ােনজার 
(স�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৭। �রশম�� হেত �তা 
উৎপাদন সং�া� 
কািরগরী পরামশ � �দান 

অিফস চলাকালীন 
সময় 

িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
িমিনিফেলচার �ক� 

িবনা �ে� সংি�� এলাকার 
�টকিনক�াল অিফসার 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৮। চাষীেদর �মা�িভশন 
উদঘােটান 

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয় 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৯। �রশম �তা ও ব� 
পিরবহেণ �ট পারিমট 
�দান 

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, 
িশবগ� 
�ভালাহাট ও �রশম বীজাগার 
চ�পাইনবাবগ� 

�িত� পাশ বিহর 
�� ১০০/- টাকা 

(নগদ) 

�ােনজার (স�:), 
িশবগ�/েভালাহাট ও ফাম � 
�ােনজার, চ�পাইনবাবগ� 

�রশম বীজাগার 

সহকারী পিরচালক, �জেরসকা, 
�ভালাহাট/উপপিরচালক, 

আেরসকা, রাজশাহী। 

১০। প� ঘর িবেশাধন ও 
�রাগ �দখা িদেল পরামশ � 
�দান 

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয় 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

১১। �দশ �নী ইউিনট 
পিরচালনা 

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়/িমিনিফেলচার �ক� 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

  
�ািত�ািনক �সবা 

�: 
নং 

�সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া�  
সময় 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন 
ফরম �াি��ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ 
দািয়��া� কম �কত�ার 

পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, 

ঊ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার 
�কাডসহ অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মইল 
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অিফিসয়াল �টিলেফান 
ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১। �তঁ কা�ংস, �তঁচারা 

সরবরাহ 
�সে��র-নেভ�র িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 

�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম 
স�সারণ কায �ালয়/েরশম 
বীজাগার 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

২। �রাগ�� �রশম িডম 
সরবরাহ 

বছের ৪ বার (েফ�য়ারী-
মাচ �, �ম, আগ�, অে�াবর) 

িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম 
স�সারণ কায �ালয়/েরশম 
বীজাগার 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৩। �রশম চাষীেদর কািরগরী 
পরামশ � �দান 
 

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম 
স�সারণ কায �ালয় 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৪। �রশম চাষীেদর 
উপকারণািদ সরবরাহ 

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম 
স�সারণ কায �ালয় 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/ সহকারী 
�ােনজার/ �ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

 
�: 
নং 

�সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া�  
সময় 

�েয়াজনীয় 
কাগজপ� 

�েয়াজনীয় কাগজপ�/ আেবদন 
ফরম �াি��ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ 
দািয়��া� কম �কত�ার 

পদিব, �ম ন�র, �জলা/ 
উপেজলার �কাড, 

অিফিসয়াল �টিলেফান 
ও ই-�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার 
�কাডসহ অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
৫। �রশম ��র �া� �ে� 

�য়/িব�য় স�িক�ত 
বছের ৪ বে� (মাচ �, �ম, 
আগ�, অে�াবর) 

িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
িমিনিফেলচার �ক� 

িবনা �ে� সংি�� এলাকার 
�টকিনক�াল অিফসার/ 
�ােনজার (স�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৬। �রশম�� হেত �তা 
উৎপাদন সং�া� 
কািরগরী পরামশ � �দান 

অিফস চলাকালীন সময় িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
িমিনিফেলচার �ক� 

িবনা �ে� সংি�� এলাকার 
�টকিনক�াল অিফসার 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 
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৭। �রশম �তা ও ব� 
পিরবহেণ �ট পারিমট 
�দান 

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন 
উপেজলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, িশবগ� 
�ভালাহাট ও �রশম বীজাগার 
চ�পাইনবাবগ� 

�িত� পাশ বিহর �� 
১০০/- টাকা (নগদ) 

�ােনজার (স�:), 
িশবগ�/েভালাহাট ও 
ফাম � �ােনজার, 
চ�পাইনবাবগ� �রশম 
বীজাগার 

সহকারী পিরচালক, 
�জেরসকা, 

�ভালাহাট/উপপিরচালক, 
আেরসকা, রাজশাহী। 

৮। প� ঘর িবেশাধন ও 
�রাগ �দখা িদেল পরামশ � 
�দান 

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন  
�রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম 
স�সারণ কায �ালয় 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/ সহকারী 
�ােনজার/ �ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

৯। দশ �নাথ�েদর �ািত�ােনর 
কায ��ম 

সারা বছর িলিখত আেবদন 
 

িলিখত আেবদন 
�জলা/আ�িলক/েবাড � �ধান 
কায �ালয়/েরশম (স�:) 
পিরদশ �েকর কায �ালয়/উপেজলা 
�রশম স�সারণ কায �ালয় 

িবনা �ে� সংি��  এলাকার �রশম 
�িতপাদক/ সহকারী 
�ােনজার/ �ােনজার 
(সম�:) 

সংি��  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক 

 
৩) অভ��রীণ �সবা 

�: 
নং 

�সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া�  
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/ 
আেবদন ফরম �াি��ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 

�জলা/উপেজলার �কাড, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-

�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার 
�কাডসহ অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১। �� 

(ক) অিজ�ত �� 
(েদেশর অভ��ের) 

আেবদন �াি�র 
৭(সাত) কম �িদবেসর 
মে� 

িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
 

িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
�াি� �ান: �শাসন িবভাগ 
 

�েযাজ� নয় সংি�� সদ�, সিচব, 
উপপিরচালক 

মহাপিরচালক 

(খ) বিহ: বাংলােদশ �� - (১) ��র আেবদন 
(২) িনধ �ািরত ফরম �রণ 

(১) ��র আেবদন 
(২) িনধ �ািরত ফরম �রণ 
�াি� �ান: �শাসন িবভাগ। 

�েযাজ� নয় মহাপিরচালক - 

(গ) মা��কালীন �� - (১) ��র আেবদন 
(২) ডা�ারী সনদপ� 
 

(১) ��র আেবদন 
(২) ডা�ারী সনদপ� 
�াি� �ান: �শাসন িবভাগ। 

�েযাজ� নয় সংি�� সদ�, সিচব, 
উপপিরচালক 

মহাপিরচালক 

(ঘ) অবসর-উ�র �� 
(�� নগদায়নসহ) 

- (১) ��র আেবদন 
(২) এস, এস, িস সনদপ� 
(৩) সািভ �স বিহ (৩য় ও ৪থ � 
��ণীর কম �চারীেদর জ�) 
(৪) ��র �ত�য়নপ� 
(১ম/২য় ��ণীর কম �কত�ােদর 
জ� 

(১) ��র আেবদন 
(২) এস, এস, িস সনদপ� 
(৩) সািভ �স বিহ (৩য় ও ৪থ � 
��ণীর কম �চারীেদর জ�) 
(৪) ��র �ত�য়নপ� 
(১ম/২য় ��ণীর 
কম �কত�ােদর জ� 

�েযাজ� নয় সিচব মহাপিরচালক 
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�াি��ান: �শাসন িবভাগ। 
২। িজিপএফ �থেক অি�ম ০৪ কম �িদবস (১) সদ� (অথ � ও 

পিরক�না) বরাবর আেবদন 
(২) িনধ �ািরত ফরম �রণ 
(৩) িজিপএফ ি�প 

(১) সদ� (অথ � ও 
পিরক�না) বরাবর আেবদন 
(২) িনধ �ািরত ফরম �রণ 
(৩) িজিপএফ ি�প 
�াি� �ান: �শাসন িবভাগ। 

�েযাজ� নয় সদ� (অথ � ও পিরক�না) মহাপিরচালক 

৩। আ�েতািষক    �েযাজ� নয় সদ� (অথ � ও পিরক�না) মহাপিরচালক 
 

�: 
নং 

�সবার নাম �সবা �দােনর সেব �া�  
সময় 

�েয়াজনীয় কাগজপ� �েয়াজনীয় কাগজপ�/ 
আেবদন ফরম �াি��ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 
(যিদ থােক) 

শাখার নামসহ দািয়��া� 
কম �কত�ার পদিব, �ম ন�র, 
�জলা/উপেজলার �কাড, 
অিফিসয়াল �টিলেফান ও ই-
�মইল 

ঊ��তন কম �কত�ার পদবী, �ম 
ন�র, �জলা/উপেজলার 
�কাডসহ অিফিসয়াল 
�টিলেফান ও ই-�মইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
৪। অি�ম ঋণ �হণ 

(ক) �মাটর সাইেকল 
 (১) িনধ �ািরত ফরেম 

আেবদন 
(২) জািমন নামা 
(৩) বায়নাপ� 
(৪) অি�কার প� 

(১) িনধ �ািরত ফরেম 
আেবদন 
(২) জািমন নামা 
(৩) বায়নাপ� 
(৪) অি�কার প� 

�েযাজ� নয় সদ� (অথ � ও পিরক�না) মহাপিরচালক 

৫। িসেলকশন 
��ড/টাইমে�ল ম�ির 

 ক) আেবদনপ� 
খ) হালনাগাদ ACR 

ক) আেবদনপ� 
খ) হালনাগাদ ACR 

�েযাজ� নয় সিচব মহাপিরচালক 

৬। চা�রী �ায়ীকরণ  ক) আেবদনপ� 
খ) হালনাগাদ ACR 

ক) আেবদনপ� 
খ) হালনাগাদ ACR 

�েযাজ� নয় সিচব মহাপিরচালক 

 
৪)  আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া ক��ক �দ� �সবা 
 
অিভেযাগ �ব�াপনা প�িত (GRS) 

�: 
নং 

কখন �যাগােযাগ করেবন কার সে� 
�যাগােযাগ করেবন 

�যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

১. দািয়��া� কম �কত�া সমাধান 
িদেত �থ � হেল 

অিভেযাগ িন�ি� 
কম �কত�া (অিনক) 
 

নাম ও পদবী: জনাব �সয়দা �জিবনিনছা �লতানা 
�ফান:০৭২১-৭৭৬৩১৫ 
ই-�মইল:zabinnessa@yahoo.com 

৩০ কায �িদবস 

২. অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া িনিদ �� সমেয় সমাধান িদেত 
�থ � হেল 

আিপল কম �কত�া অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) 
ব� ও পাট ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

৩০ কায �িদবস 

৩. আিপল কম �কত�া িনিদ �� সমেয় সমাধান িদেত না পারেল সিচব, ব� ও পাট 
ম�ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
ওেয়ব: www.motj.gov.bd 

৩০ কায �িদবস 

৫) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 
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�িমক নং �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র জ� করণীয় 
১. িনধ �ািরত ফরেম স�ণ �ভােব �রণ�ত আেবদনপ� জমা �দান 
২. স�ক মা�েম �েয়াজনীয় �সবা�� পিরেশাধ করা 
৩. সা�ােতর জ� িনধ �ািরত সমেয়র �েব �ই উপি�ত থাকা 
৪.  

৫.  
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১৯. ত� ও ত� অিধকারঃ  
ত� অিধকার আইন'২০০৯ এর আেলােক জনবেলর ত� অিধকার িনি�ত করার লে�� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �ও িবিভ� 
পদে�প �হণ কের। ত� কিমশেনর িনেদ �শনা �মাতােবক �বােড �র ত� কম �কত�া, িবক� ত� কম �কত�া এবং আপীল ক��প� িনেয়াগ 
করা হেয়েছ। জনগেনর অবাধ ত� �বাহ িনি�তকরণ এবং জনগেনর সহেজ ত� �াি�র জ� এ দ�েরর মাঠ পয �ােয়র অিফস স�েহ 
অথ �াৎ �বাড � �ধান কায �ালেয়র আওতাধীন ৫� আ�িলক কায �ালয় এবং ৭ � �জানাল কায �ালেয়র অিফস �ধানেক সংি�� ইউিনেটর ত� 
কম �কত�া িনেয়াগ করা হেয়েছ। �ডার � �ডার ত� �াি�র িবড়�না এড়ােত এই আইেনর বািহের ওয়ান �প সািভ �স চা� করা হেয়েছ। 
িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে�� ঘের বেস ত� �াি�র জ� �রশম উ�য়ন �বােড �র ওেয়বসাইেট ত� অিধকার সং�া� �থক কনেট� 
��ত করা হেয়েছ। �যখােন ত� কম �কত�াসহ ত� আইেনর যাবতীয় ত� পিরেবশন করা হেয়েছ। এরই অংশ িহেসেব ত� আেবদন 
ফরমসহ সংি�� অ�া� ফরম আপেলাড করা হেয়েছ। যােত �য �কউ সহেজ ফরম �রণ কের অনলাইেন আেবদন করেত পাের। ২০১৮-
১৯ অথ � বছের ত� আইন অ�যায়ী আেবদন ও িন�ি�র ত� িনে� �দ� হেলাঃ 

 
�ঃ
নং 

ক��পে�র 
নাম 

ত� আইন 
অ�যায়ী 

আেবদেনর 
সং�া 

িন�ি��ত 
আেবদেনর 

সং�া 

দািয়��া� 
কম �কত�ার 

িব�ে� 
আপীেলর 
সং�া 

আপীল 
িন�ি�র 
সং�া 

ক��প� ক��ক কায ��েমর িববরণ 

১ বাংলােদশ 
�রশম 

উ�য়ন �বাড � 

১� ১� - - (১) �বাড � �ধান কায �ালেয় দািয়��া� ত� কম �কত�া ও িবক� ত� 
কম �কত�া অনলাইন �িশ�ণ �হণ কেরেছন; 
(২) ত� কম �কত�ার ত�সহ �েয়াজনীয় ত� ��ত কের  �বােড �র ওেয়ব 
সাইেট �দওয়া  হেয়েছ এবং িনয়িমত হালনাগাদ করা হে� ; 
(৩) �রশম চাষ সং�া� ত� �তঁচাষী/প�পালনকারী/ �রশম চােষ স�ৃ� 
�ি�বেগ �র িনকট সরবরাহ করা হে�; 
(৪) �রশম চািষ ও �রশম চােষর সােথ সংি��েদর �মাবাইেল �মেসজ 
�দান কের কািরগির পরামশ �/িনেদ �শনা িনয়িমত �দান করা হে�; 
(৫) এছাড়া িবিভ� �মলায় অংশ�হণ কের �রশম চাষ স�িক�ত ত� 
উপ�াপন করা হে�; 

 
 

ত� কম �কত�া, �বাড � �ধান কায �ালয় 
�
নং 

ম�ণালয়/ দ�েরর 
নাম 

ত� কম �কত�ার নাম 
ও পদবী 

ত� কম �কত�ার বত�মান �কানা, 
�ফান ন�র ও �মাবাইল ন�র 

ত� কম �কত�ার 
ই-�মইল 

১ বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড �, 
রাজশাহী। 
 

জনাব �মন ঠা�র 
জনসংেযাগ কম �কত�া 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
�রশম ভবন, বািলয়া��র 
রাজশাহী। 
�ফান: ০৭২১-৭৭৫০১৩ 
�মাবা: ০১৭৩১৫০৮৪৭৭ 

 
suar30.4@gmail.com 

 
pro.pub@bsb.gov.bd            

 
 
িবক� ত� কম �কত�া, �বাড � �ধান কায �ালয় 

�
নং 

ম�ণালয়/ দ�েরর 
নাম 

িবক� দািয়��া� 
কম �কত�ার নাম ও পদবী 

িবক� দািয়��া� কম �কত�ার 
বত�মান �কানা, �ফান ন�র ও 

�মাবাইল ন�র 

িবক� দািয়��া� কম �কত�ার 
ই-�মইল 

১ বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড �, 
রাজশাহী। 

জনাব উ�ম �মার িব�াস 
ঊ��তন পিরসং�ান 
কম �কত�া 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
�রশম ভবন, বািলয়া��র 
রাজশাহী। 
�ফান: ০৭২১-৭৭৬২৮৯ 
�মাবা: ০১৯৯০০১৩১১১ 

 
raikiridata@gmail.com 

mailto:suar30.4@gmail.com
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আপীল ক��প� 

�: নং আপীল ক��পে�র নাম ও 
পদবী 

অিফেসর �কানা �ফান/ �মাবাইল/ ইেমইল ন�র 

১. জনাব �ঃ আব�ল হািকম 
মহাপিরচালক  

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
�রশম ভবন, বািলয়া��র  
রাজশাহী।  

�ফান: ৭৭৫৮১৬ 
�মাবা: ০১৭১৯১৯৯৫৩৯ 
ইেমইল: bsb.raj.bd@gmail.com 

 
ত� কম �কত�া, আ�িলক কায �ালয় 

�: 
নং 

দািয়��া� কম �কত�ার নাম ও 
পদবী 

কায �ালয়/ইউিনেটর নাম 
 

�মাবাইল/�টিলেফান 
ন�র 

ফ�া�/ই-�মইল 

১.           জনাব �মা: �সিলম হাসান 
উপ-পিরচালক(ভা:) 

আ�িলক �রশম  স�সারণ 
  কায �ালয়, রাজশাহী ।               

০৭২১-৭৭২৩৮৩ 
০১৭১৯৬৫৮০২৭ 

০৭২১-৭৭২৩৮৩ 
salimhasanbsb@gmail.com 

২.           জনাব �মা: সাজা�র রহমান 
উপ-পিরচালক(ভা:) 

আ�িলক �রশম  স�সারণ 
 কায �ালয়,যেশার  

০১৭২৬-৪২৬৭২৭ shazadur15@gmail.com 

৩. জনাব �মা: মাহ�ব-উল হক 
উপ-পিরচালক (অ:দা:) 

 আ�িলক �রশম  স�সারণ 
  কায �ালয়,  রং�র।।                 

০৫২১৬৩২২৬ 
০১৭১৫৮০৩৯৪৯ 

০৫২১৬৩২২৬  

mahbubhaque378@gmail.com 
 

৪. জনাব �মা: �র ���ল আলম 
উপ-পিরচালক(ভা:) 

আ�িলক �রশম স�সারণ 
 কায �ালয়, ঢাকা। 

০২-৯১১১৪৩৪ 
০১৭১২১৯২৪৮০ 

০২-৯১১১৪৩৪ 
dddhaka.konabari@gmail.com 

৫. জনাব কা�ন বরন দাস 
উপপিরচালক (ভা:) 

আ�িলক �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, রাংগামা�। 

০১৮১২-০৪৭৯৬৪ bsdb.rangamati@gmail.com 
 

 
ত� কম �কত�া, �জানাল কায �ালয় 

�িমক 
নং 

দািয়��া� কম �কত�ার নাম ও 
পদবী 

কায �ালয়/ইউিনেটর নাম 
 

�মাবাইল/�টিলেফান 
ন�র 

ফ�া�/ই-�মইল 

১। জনাব �মা: রােশ�ল হক 
সহকারী পিরচালক (ভা:) 

�জানাল �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, �ভালাহাট । 

০৭৮২২-৫৬০০৯ 
০১৮৬৭২৩৬৯১১ 

০৭৮২২-৫৬০০৯ 
ad.bholahat@gmail.com 

২। জনাব �মা: আ�স সামাদ 
�চৗ�রী 
সহকারী পিরচালক (ভা:) 

�জানাল �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, ব�ড়া। 

০৫১-৬৬১৮৫ 
০১৭১৬৫৩৯৮৬৬ 

০৫১-৬৬১৮৫ 
adbogra256@gmail.co
m 

৩। জনাব �মা: �লতান আলী 
সহকারী পিরচালক (ভা:) 

�জানাল �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, পাবনা। 

০১৭৯২৬৫৩৫৪৩ bsdb.pabna@gmail.com 

৪। জনাব �মাঃ  নািবউল ইসলাম 
িজলানী, সহকারী পিরচালক 
(ভা:) 

�জানাল �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, �িম�া । 

০১৭১৭১৩৪৫৪০ adcumilla@gmail.com 

৫। জনাব �মাঃ আকবর আলী, 
সহকারী পিরচালক (ভা:) 

�জানাল �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, ঠা�রগ�ও । 

০৫৬১-৫২০৪১ 
০১৭১৮৭৮৫৯১১ 

০৫৬১-৫২০৪১ 
adtkg81@gmail.com 

৬। জনাব �মা: �মা�ািফ�র 
রহমান 
সহকারী পিরচালক (ভা:) 

 �জানাল �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, �গাপালগ�। 

০১৭২৪৮৮৯৩৬২ ad.rajbari@bsb.gov.bd 

৭। জনাব �মা: আ�ল কালাম 
আজাদ 
সহকারী পিরচালক (ভা:) 
 

�জানাল �রশম স�সারণ 
কায �ালয় গাজী�র। 

০১৫৫৮-৩৬৬৫৬৮ ads.gazipur@gmail.co
m 

 
 

mailto:bsdb.pabna@gmail.com
mailto:adcumilla@gmail.com
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২০.  িডিজটাল কায ��ম এবং চািষ ও বসনীেদর ডাটােবইজ ��তকরণ: 

 
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � অেনকটা এিগেয়। �ধানম�ীর  কায �ালেয়র এ�আই �কে�র সািব �ক 

সহেযািগতায় �বােড �র ওেয়ব �পাট �াল চা�, ইিজিপ ও ই-নিথর কায ��ম চা�সহ ন�ন ন�ন উ�াবনী ধারণা �বত�ন করা স�ব হেয়েছ। 

বত�মােন �বােড � �মাট ৮২ � কি�উটার রেয়েছ। �বােড �র  www.bsb.gov.bd  নােম  িনজ� ওেয়ব �পাট �াল রেয়েছ এবং তা 

িনয়িমত আপেডট করা হয়। ওেয়ব �পাট �াল ত�ব�ল ও আকষ �ণীয় করার লে�� এ,�,আই এর সহেযািগতায় �াশনাল ওেয়ব �পাট �ােল 

অ�� �� করা হেয়েছ। উ� �পাট �ােল মতামত �দােনর �ব�া রেয়েছ।  �বােড �র কম �কা� গিতশীল করার লে�� ই�ারেনট সংেযাগ �াপন 

করা হেয়েছ এবং কম �কত�াগেণর পদবী অ�যায়ী ওেয়বেমইল চা� করা হেয়েছ। এছাড়াও অ� �বােড �র 

www.facebook.com/bsdbmotj নােম �ফইস�ক �পজ চা� রেয়েছ। এর মা�েম নাগিরক মতামত �দান/পরামশ � 

�হেণর �েযাগ রেয়েছ। এছাড়া, চািষ ও বসনীেদর ডাটােবইজ ��ত করা হেয়েছ। 

 

২১. বািষ �ক কম �স�াদন �ি�ঃ : 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সােথ িনয়�ণাধীন িডিড ও এিড অিফেসর ১৮/০৬/২০১৯ তািরেখ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 

�া�িরত হেয়েছ। মাননীয় �িতম�ীর উপি�িতেত ০৪-০৭-২০১৯ তািরেখ ম�ণালেয়র সােথ  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ি� 

�া�িরত হেয়েছ। ম�ণালেয়র সােথ  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ি� অ�যায়ী কম �পিরক�না বা�বায়েনর �ব�া �হণ করা 

হেয়েছ। উে��, ২০১৮-১৯ অথ � বছের �হীত সকল কায ��মই সফলভােব স�� করা হেয়েছ।  
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২০১৮-১৯ অথ � বছেরর অধ �-বািষ �ক  ��ায়ন �িতেবদন 

�সকশন ৩  
(ম�নালেয়র এিপএেত বােরউেবার অংশ)  

�কৗশলগত উে��, কম � স�াদন �চক, অ�ািধকার, কায ��ম, এবং ল��মা�াস�হ 
�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগ
ত 

উে�ে�
র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives
) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন  
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

 

কম �স
�াদন  
�চেকর 

মান 
(Weight of 
Performa

nce 
Indicators

) 

িভি� বছর 
(Base 
Year) 

২০১৬-১৭ 

��ত 
অজ�ন 
২০১৭-

১৮ 

ল��মা�া/ িনণ �ায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

বা�বায়ন 
অ�গিত 
�ন/১৯ 
পয �� 

 
সাধারণ 
��ার 

 
িনধ �ািরত 

��ার 
অসাধারণ অিত 

উ�ম 
উ�ম চলিত 

মান 
চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ  
১। �রশম চাষ 
স�সারেণ 
সহেযািগতা 
�জারদারকরণ  
 

৬ ১.৪ �রাগ�� 
�রশম িডম 
উৎপাদন ও 
িবতরণ 
(িডএফএল)  

১.৪.১ উৎপািদত 
ও িবতরণর�ত 
�রাগ�� �রশম 
িডম  

ল�  ৩ ৪.০০ ৪.২০ ৩.৬০ ৩.২৫ ২.৯০ ২.৫০ ২.১৫ 
 
 
 

৪.৩১ ১০০% ৩ 

১.৫ �তঁ চারা 
উৎপাদন ও    
িবতরণ 

১.৫.১ উৎপািদত  
ও িবতরণ�ত 
�তঁ চারা 

ল� ৩ ৩.২৫ ৩.২৫ ২.১৫ ১.৯০ ১.৭০ ১.৫০ ১.৩০ 
 
 

৪.১৫ ১০০% ৩ 

২।  মানব স�দ 
উ�য়ন 

 
৭ 

৩.২ ব� , পাট, 
�রশম ও  ত�ত 
খাত সংি��েদর 
�িশ�ণ �দান 

৩.২.১  �িশ�ণ 
�া� �ি� 

সং�া ১ ১৫০০ ১৪০০ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ১৯০ ১৬৫ ১০৬০ ১০০% ১ 

৩। ��ি�গত ও 
উ�াবন�লক 
গেবষণা 
�জারদারকরণ 

৬ ৪.১  �তঁজাত 
সংর�ণ 

৪.১.১ 
সংর�ণ�ত জাত 

সং�া ৩ ৭৩ ৭৭ ৮১ ৮০ ৭৯ ৭৮ - ৮১ ১০০% ৩ 

৪.২  �রশম 
কীেটর জাত 
সংর�ণ 

৪.২.১ 
সংর�ণকত জাত 

সং�া ৩ ১০১ ১০৬ ১১১ ১১০ ১০৯ ১০৮ - ১১১ ১০০% ৩ 

�মাট     ১৩          ১৩.০০ 
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�সকশন ৩ 
�কৗশলগত উে��  ,অ�ািধকার ,কায ��ম ,কম �স�াদন �চক  এবং ল��মা�াস�হ 

 
�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight 

of 
Strategi

c 
Objectiv

es) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন  
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit
) 
 

কম �স�াদন  
�চেকর মান 
(Weight of 
Performan

ce 
Indicators) 

িভি� বছর 
(Base 
Year) 
২০১৬-১৭ 

 ��ত 
অজ�ন 
২০১৭-

১৮ 

ল��মা�া/ িনণ �ায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

বা�বায়ন 
অ�গিত 

িডেস�র/১৮ 
পয �� 

 
সাধারণ 
��ার 

 
িনধ �ািরত 

��ার 
অসাধার

ণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ম�ণালয়/ িবভােগর �কৗশলগত উে��স�হ  
১। �রশম চাষ 
স�সারেণ 
সহেযািগতা 

�জারদারকরণ 
 

৪০  ১.১ �তঁ চারা 
উৎপাদন ও    
িবতরণ 

১.১.১ উৎপািদত 
ও িবতরন�ত  
�তঁ চারা  

ল�  
১০ ৩.২৫ ৩.২৫ ২.১৫ ১.৯০ ১.৭০ ১.৫০ ১.৩০ ৪.১৫ 

১০০% 
১০ 

 ১.২ �রাগ�� 
�রশম িডম 
উৎপাদন ও িবতরণ  

১.২.১ উৎপািদত 
ও িবতরণর�ত 
�রশম িডম  

ল� 

১০ ৪.০০ ৪.১৫ ৩.৬০ ৩.২৫ 
২.৯০ 
 
 

২.৫০ ২.১৫ ৪.৩১ 
১০০% 

১০ 

১.৩ �রশম �� 
উৎপাদন 

১.৩.১ উৎপািদত 
�রশম ��  

�ম: টন  
৫ ১৬০ ১৬২ ১৪৪ ১৩০ ১১৫ ১০০ ৮৫ ১৭৪.৩০ ১০০% ৫ 

১.৪ িমিনিফেলচার 
�কে� �রশম �তা 
উৎপাদন 

১.৪.১ উৎপািদত 
�রশম �তা  

 
�ম: টন ৫ .৮৫ .৮০ .৮৫ .৭৭ .৬৮ .৬০ .৫০ ১.০২ 

১০০% 
৫ 

১.৫ ��ক �হা�র 
সভা আেয়াজন 

১.৫.১  আেয়ািজত 
সভা 

সং�া 
৫ - - ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ৪ ১০০% ৫ 

১.৬ ফািম �ং 
প�িতেত �রশম 
চােষর জ� 
উে�া�া �ি�র 
উে�ে� কম �শালা 
আেয়াজন 

১.৬.১ আেয়ািজত 
কম �শালা  

সং�া 

৫ - - ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ৪ 

১০০% 

৫ 

২।  মানব 
স�দ উ�য়ন 

 
১০ 

২.১ এক� বািড় 
এক� খামার 
�কে�র সদ�সহ 
চাষী/বসনীেদর 
�িশ�েনর মা�েম 
দ� জনবল �ি� 

২.১.১ �িশি�ত 
�রশম চাষী (�তঁ 
চাষ) 

সং�া 
৫ ৫০০ ৮০০ ৫৬০ ৫২২ ৪৯০ ৩৯০ ৩৩০ ৬০০ 

১০০% 
৫ 

২.১.২ �িশি�ত 
বসনী (প�পালন) 

সং�া 
৫ ৯০০ ৮০০ ২৭৫ 

২৫০ 
 

২২০ ১৯০ ১৬৫ ৪৬০ 
১০০% 

৫ 

৩। ��ি�গত 
ও 
উ�াবনী�লক 
গেবষা 
�জারদারকরণ 

২৫ ৩.১ �তঁজাত সংর�ণ ৩.১.১ 
সংর�ণ�ত জাত 

সং�া 
৫ ৭৩ ৭৭ ৮১ ৭০ ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৮১ � ১০০% ৫ 

৩.২ �রশম কীেটর জাত 
সংর�ণ 

৩.২.১ 
সংর�ণ�ত জাত  

সং�া 
৫ ১০১ ১০৬ ১১১ ১০০ ৯০ ৮০ ৬৫ ১১১ � ১০০% ৫ 

৩.৩  �তঁজাত উ�াবন ৩.৩.১ উ�ািবত 
জাত 

সং�া 
৫ ৪ ৪ ১ - - - - ১ � ১০০% ৫ 

৩.৪ �রশম কীট জাত 
উ�াবন 

৩.৪.১ উ�ািবত 
জাত  

সং�া 
৫ ৫ ৫ ১ - - - - ১ � ১০০% ৫ 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight 

of 
Strategi

c 
Objectiv

es) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন  
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit
) 
 

কম �স�াদন  
�চেকর মান 
(Weight of 
Performan

ce 
Indicators) 

িভি� বছর 
(Base 
Year) 
২০১৬-১৭ 

 ��ত 
অজ�ন 
২০১৭-

১৮ 

ল��মা�া/ িনণ �ায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

বা�বায়ন 
অ�গিত 

িডেস�র/১৮ 
পয �� 

 
সাধারণ 
��ার 

 
িনধ �ািরত 

��ার 
অসাধার

ণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৩.৫ উ�তজােতর 
�তঁকা�ংস 
উৎপাদন 

৩.৫.১  উৎপািদত 
�তঁকা�ংস  

�ম: টন 
৫ ২২.০০ ২২.২০ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ১০.০০ 

১০০% 
৫ 

 �মাট    
৭৫.০০        

 ১০০% ৭৫.০০ 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ    
(েমাট ন�র - ২৫) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ বা�বায়ন 
অ�গিত  �ন/১৯ 

পয �� 

 
সাধারণ 
��ার 

 
িনধ �ািরত 

��ার 
�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর 

মান 
(Weight 

of 
PI) 

ল��মা�ার মান -২০১৮-১৯ 
অসাধারণ 

(Excellent) 
অিত উ�ম 

(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� 

বা�বায়ন 
�জারদারকরণ 

৩ 

মাঠ পয �ােয়র কায �ালয় 
স�েহর সে� ২০১৮-১৯ 

অথ � বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন  �ি� �া�র 
ও  ওেয়বসাইেট আপেলাড 

বািষ �ক কম �স�াদন  
�ি� �া�িরত 

তািরখ ০.৫ 

২০ �ন, 
২০১৮ 

২১ �ন, 
২০১৮ 

২৪ �ন, 
২০১৮ 

- - ২০ �ন,২০১৮ ১০০% ০.৫ 

২০১৮-১৯ অথ � বছেরর 
অধ �-বািষ �ক  ��ায়ন 
�িতেবদন সংি�� 

ম�ণালয়/িবভােগ দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ 
��ায়ন �িতেবদন 

দািখল�ত  
সং�া ০.৫ 

১৭ 
জা�য়ারী, 

২০১৯ 

২০ 
জা�য়ারী, 

২০১৯ 

২১ 
জা�য়ারী 
২০১৯ 

 

২২ 
জা�য়ারী, 

২০১৯ 

২৩ 
জা�য়ারী 
২০১৯ 

৩ 
জা�য়ারী,২০১৯ 

১০০% ০.৫ 

মাঠ পয �ােয়র কায �ালয় 
স�েহর সে� ২০১৮-১৯ 

অথ � বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন  �ি�র অধ �-

বািষ �ক  ��ায়ন 
�িতেবদন পয �ােলাচনাে� 

ফলাবত�ক 
(Feedback ) 

ম�ণালয়/িবভােগ দািখল  

ফলাবত�ক 
(Feedback) 

�দ� 
তািরখ ১ 

২৪ 
জা�য়ারী, 

২০১৯ 

৩১ 
জা�য়ারী, 

২০১৯ 

০৪  
�ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

০৮   
�ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

১১ 
�ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

৩ 
জা�য়ারী,২০১৯ 

১০০% 

১ 

সরকারী কম �স�াদন 
�ব�াপনা প�িতসহ 

অ�া� িবষেয় 

আেয়ািজত �িশ�েণর  
সময় 

জন ঘ�া ১ ৬০ - - - - ৭৫ 
১০০% ১ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ বা�বায়ন 
অ�গিত  �ন/১৯ 

পয �� 

 
সাধারণ 
��ার 

 
িনধ �ািরত 

��ার 
�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর 

মান 
(Weight 

of 
PI) 

ল��মা�ার মান -২০১৮-১৯ 
অসাধারণ 

(Excellent) 
অিত উ�ম 

(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� 
�িশ�ণ আেয়াজন 

  কায �প�িত, 
কম �পিরেবশ ও 
�সবার মােনা�য় 

১০ 

ই-ফাইিলং প�িত 
বা�বায়ন 

�� �ডে�র মা�েম 
�হীত ডাক ই-ফাইিলং 
িসে�েম আপেলাড�ত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬৫% 
১০০% ১ 

ই-ফাইেল নিথ 
িন�ি��ত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫% ১০০% ১ 

ই-ফাইেল প� 
জারী�ত 

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০% ১০০% ১ 

দ�র/সং�া ক��ক 
অনলাইন �সবা চা� করা 

��নতম এক� ন�ন ই-
সািভ �স  চা��ত 

তািরখ 
১ 

১০ 
জা�য়ারী, 

২০১৯ 

২৪ 
জা�য়ারী, 

২০১৯ 

২৮ 
জা�য়ারী, 

২০১৯ 

৩১ মাচ �, 
২০১৯ 

৩০ 
এি�ল, 
২০১৯ 

৬ জা�য়ারী, 
২০১৯ 

১০০% ১ 

দ�র/সং�া ও অধীন� 
কায �ালয় স�েহর উ�াবনী 
উে�াগ ও �� উ�য়ন 

�ক� (SIP)    
বা�বায়ন 

উ�াবনী উে�াগ ও �� 
উ�য়ন �ক� (SIP) 

স�েহর হালনাগাদ�ত 
ডাটােবজ ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

তািরখ ১ 
০৩ 

�ফ�য়ারী, 
২০১৯ 

১১ 
�ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

১ ৮ 
�ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

২৫ 
�ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

 
০৪ মাচ �, 
২০১৯ 

 
০৩ �ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

১০০% ১ 

ডাটােবজ অ�যায়ী 
��নতম �ই� ন�ন  
উ�াবনী উে�াগ/�� 
উ�য়ন �ক� চা��ত 

তািরখ  

১ 
০৮ এি�ল, 

২০১৯ 
২২ এি�ল, 

২০১৯ 
০২ �ম, 
২০১৯ 

১৬ �ম, 
২০১৯ 

৩০ �ম, 
২০১৯ 

০৪ এি�ল, 
২০১৯ 

১০০% ১ 

িস�েজনস চাট �ার 
বা�বায়ন 

হালনাগাদ�ত 
িস�েজনস চাট �ার 

অ�যায়ী  �দ� �সবা 
�দান�ত 

% 

১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০% 

১০০% ১ 

�সবা �হীতােদর 
মতামত পিরবী�ণ 

�ব�া চা��ত 

তািরখ 
০.৫ 

৩১ 
িডেস�র, 
২০১৮ 

১৫ 
জা�য়ারী, 

২০১৯ 

০৭ 
�ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

১৭ 
�ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

২৮ 
�ফ�য়ারী, 

২০১৯ 

১ আগ�, 
২০১৮ 

১০০% ০.৫ 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া 
বা�বায়ন 

িনিদ� সমেয়র মে� 
অিভেযাগ িন�ি��ত  

% 
০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ১০০% 

১০০% ০.৫ 

িপআরএল ��র ২মাস 
�েব � সংি�� কম �চারীর 

িপআরএল আেদশ 
জাির�ত 

% 
১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

১০০% ১ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ বা�বায়ন 
অ�গিত  �ন/১৯ 

পয �� 

 
সাধারণ 
��ার 

 
িনধ �ািরত 

��ার 
�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর 

মান 
(Weight 

of 
PI) 

ল��মা�ার মান -২০১৮-১৯ 
অসাধারণ 

(Excellent) 
অিত উ�ম 

(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

িপআরএল ও �� নগদায়ন 
প� জাির করা 

��  নগদায়ন প� 
জাির�ত 

% 
১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

১০০% ১ 

আিথ �ক 
�ব�াপনার 

উ�য়ন 
৯ 

অিডট আপি� িন�ি� 
কায ��েমর উ�য়  

ি�প�ীয় সভায় অিডট 
আপি� িন�ি�র জ� 

�পািরশ�ত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০.৭৭% 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

০ 

অিডট আপি� 
িন�ি��ত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২.৪০% 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

০ 

�াবর/অ�াবর স�ি�র 
হালনাগাদ তািলকা ��ত 

করা 

�াবর স�ি�র 
তািলকা হালনাগাদ 

�ত 
তািরখ ১ 

০৩ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

১১�ফ�য়াির, 
২০১৯ 

১৮ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

২৫ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

০৪ মাচ �, 
২০১৯ 

১৫ জা�য়ারী, 
২০১৯ 

১০০% 
১ 

অ�াবর স�ি�র 
তািলকা হালনাগাদ�ত  

তািরখ ১ 
০৩ 

�ফ�য়াির, 
২০১৯ 

১১�ফ�য়াির, 
২০১৯ 

১৮ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

২৫ 
�ফ�য়াির, 

২০১৯ 

০৪ মাচ �, 
২০১৯ 

১৫ জা�য়ারী, 
২০১৯ 

১০০% 
১ 

বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ 
বা�বায়ন 

বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ 
বা�বািয়ত 

 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৭% 

১০০% 
১ 

অ�ব�ত/অেকেজা 
যানবাহন িব�মান 
নীিতমালা অ�যায়ী 

িন�ি�করণ 

িন�ি��ত 

 
% 

১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০% 

১০০% 

১ 

বেকয়া িব��ৎ িবল 
পিরেশাধ করা 

িব��ৎ িবল 
 পিরেশািধত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 
১০০% 

১ 

�� পেদর িবপরীেত 
িনেয়াগ �দান 

িনেয়াগ �দান�ত সং�া ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ - 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

০ 

জাতীয় ��াচার  
�কৗশল ও ত� 

অিধকার 
বা�বায়ন 

�জরদারকরণ 

৩ 

জাতীয় ��াচার  
কম �পিরক�না  ও 

পিরবী�ণ কাঠােমা 
বা�বায়ন***  

��মািসক �িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া ১ ৪ ৩ - - - ৪ ১০০% ১ 

জাতীয় ��াচার   
কম �পিরক�না  ও 

পিরবী�ণ কাঠােমায় 
% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

১০০% 

০.৫ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ বা�বায়ন 
অ�গিত  �ন/১৯ 

পয �� 

 
সাধারণ 
��ার 

 
িনধ �ািরত 

��ার 
�কৗশলগত উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 

 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর 

মান 
(Weight 

of 
PI) 

ল��মা�ার মান -২০১৮-১৯ 
অসাধারণ 

(Excellent) 
অিত উ�ম 

(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে� 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

অ�� �� ল��মা�া 
বা�বািয়ত  

ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

সকল অলনাইন �সবা 
ত� বাতায়�ন  
সংেযািজত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 
১০০% 

০.৫ 

ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ�ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 
১০০% 

০.৫ 

দ�র/সং�ার ২০১৭-১৮ 
অথ � বছেরর  বািষ �ক 
�িতেবদন �ণয়ন ও 

�কাশ  
ওেয়বসাইেট �কাশ 

বািষ �ক �িতেবদন 
�ণয়ন ও �কািশত 

তািরখ ০.৫ 
১৮ 

অে�াবর, 
২০১৮ 

৩১ 
অে�াবর, 

২০১৮ 

১৫ 
নেভ�র, 
২০১৮ 

২৯ 
নেভ�র, 
২০১৮ 

০৬ 
িডেস�র, 
২০১৮ 

১০ অে�াবর, 
২০১৮ 

১০০% 

০.৫ 

উপ �মাট     ২৫.০০        ২২.০০ 

 সব �েমাট ১০০  ৯৭.০০ 
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পির�ার পির��তায় �� �রশম উ�য়ন �বােড �র মহাপিরচালক  

জনাম �ঃ আব�ল হািকমসহ কম �কত�া/কম �চারী�� 
মাননীয় �িতম�ী জনাব িমজ�া আজম এর উপি�িতেত এিপএ 

�ি� করেছন ব� ও পাট ম�ণালেয়র মাননীয় সিচব জনাব �মা: 
ফয়�র রহামান �চৗ�রী এবং �রশম উ�য়ন �বােড �র 

মহাপিরচালক জনাব �: আব�ল হািকম 
 
 
 
২২. উ�ম চচ �া, ��াচার ও  ইেনােভশন:  
 
ক) ইেনােভশনঃ  
 
কােজর গিতশীলতা ও উ�াবনী দ�তা �ি�, নাগিরক �সবা �দান �িত�িত �ত ও সহজীকরেণর লে�� ন�ন ন�ন প�া উ�াবন ও 

�স�েলার চচ �া করার জ� �ধানম�ীর কায �ালেয়র িনেদ �শ�েম ইেনােভশন টীম গঠন করা হেয়েছ। �বােড �র ইেনােভশন �েমর মা�েম 

চািষ/বসনীেদর �মাবাইল এসএমএস এর মা�েম কািরগির পরামশ � �দান করা হে�। �মাবাইল �াংিকং এর মা�েম চাষীেদর উৎপািদত 

��র �া� �� পিরেশাধ করা হে� এবং িডিজটাল রািনং িডসে� �বাড � �াপন করা হেয়েছ। এছাড়া ভিব�েত আরও ন�ন ন�ন 

উ�াবনী ধারনা �তরীর িনিম�  কম �শালা/েসিমনােরর আেয়াজনসহ ন�ন ন�ন উ�াবনী ধারনা বা�বায়েনর  লে�� ২০১৯-২০ অথ � বছেরর 

কম �পিরক�না �ণয়ন করা হেয়েছ। 
 

খ) ��াচার ও উ�ম চচ �াস�হঃ  জাতীয় ��াচার �কৗশল �� বা�বায়েনর লে�� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র ২০১৮-২০১৯ অথ � 

বছের �হীত কম �পিরক�স�হ বা�বায়ন করা হেয়েছ এবং ২০১৯-২০ অথ � বছেরও কম �পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। �বােড �র সকল �েরর 

কম �কত�া/কম �চারীগণেক উ�ম চচ �া, সদাচার ও উ�াবন িবষেয় উ�ু� করার লে�� িবিভ� কম �কা� চলমান রাখা হেয়েছ। �যমন: মািসক 

�াফ �কা-অিডেনশন সভা ও সম�য় সভা িনয়িমতকরণ; ����ণ � ও জ�ল িবষেয় িস�া�স�হ সভায় উপ�াপন কের িস�া� �হণ; 

মামলা ও অিডট আপি� িন�ি�র িবষেয় িনয়িমত সভা করা; Need based ইন হাউজ �িশ�েণর �ব�া �হণ; ��াচার �কৗশল 

বা�বায়েনর লে�� �নিতকতা কিম�র সভার আেয়াজন; ত� অিধকার আইন অ�যায়ী িনজ� ওেয়ব সাইেট সকল �কার ত� �কােশর 

�ব�া �হণ এবং �কান �ি�/�িত�ােনর চািহদার আেলােক ত� সরবররাহ �দােনর �ব�া �হণ; নাগিরক �সবা �দান �ি�য়া �ত ও 

সহজীকরেণ উ�াবনী িচ�া ক��পে�র িনকট উপ�াপন; িব��ৎ সা�েয় সকল পেয়ে� িফলােম� বাে�র পিরবেত� এনািজ� �সিভং বা� 

�বহার এবং �েয়াজন �িতেরেক  �ইচ ব� রাখা; িসিডউল ও �ব � পিরক�না অ�যায়ী মাঠ পয �ােয়র অিফস পিরদশ �ন;  GRS, 

অিভেযাগ িন�ি� এবং নাগিরক �সবা �দান �িত�িত সং�া� ত� ওেয়ব সাইেট �কাশ এবং �� সমেয় �সবা �দান করা; �বােড �র 

ওেয়ব সাইট হালনাগাদকরণ। 
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জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা, ২০১৮-২০১৯ 
(এি�ল/২০১৯-�ন/২০১৯) 

 
দ�র/সং�ার নাম: বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী।      ম�ণালয়/িবভােগর নাম: ব� ও পাট ম�ণালয় 

কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট অজ�ন অিজ�ত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. �ািত�ািনক �ব�া………………………………১১ 
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা   অ�ি�ত সভা ৪ সং�া �ফাকাল 

পেয়� 
৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    

অজ�ন ১ ১ ১ ১ ৪ ৪ 
১.২  �নিতকতা কিম�র সভার 
িস�া� বা�বায়ন  

বা�বািয়ত িস�া� ৪ % সকল িবভাগ ১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজ�ন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

১.৩ � � ওেয়বসাইেট ��াচার 
�সবাব� হালনাগাদকরণ 

�সবাব� 
হালনাগাদ�ত 

১ তািরখ আইিস� �ম তািরখ 
৩০-০৯-১৮ 
৩১-১২-১৮ 
৩১-০৩-১৯ 
৩০-০৬-১৯ 

ল��মা�া ৩০-০৯-
১৮ 

৩১-১২-
১৮ 

৩১-০৩-
১৯ 

৩০-০৬-১৯    

অজ�ন ৩০-০৯-
১৮ 

৩১-১২-
১৮ 

৩১-০৩-
১৯ 

৩০-০৬-১৯ ৩০-০৯-১৮ 
৩১-১২-১৮ 
৩১-০৩-১৯ 
৩০-০৬-১৯ 

১ 

১.৪ উ�ম চচ �ার (best 
practice) তািলকা �ণয়ন 
কের ম�ণালেয় ��রণ 

উ�ম চচ �ার 
তািলকা ��িরত 

২ তািরখ সকল িবভাগ তািরখ 
৩০-০৯-১৮ 
১৫-০৪-১৯ 

ল��মা�া ৩০-০৯-
১৮ 

- - ১৫-০৪-১৯    

অজ�ন ২৬-০৯-
১৮ 

  ১৫-০৪-১৯ ২৬-০৯-১৮ 
১৫-০৪-১৯ 

২ 

২. দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন……………………..…. ৭ 
২.১ অংশীজেনর 
(stakeholder) অংশ�হেণ  
সভা 

অ�ি�ত সভা ২ সং�া সংি�� 
িবভাগ 

২ ল��মা�া - ১ - ১    
অজ�ন  ১  ১ ২ ২ 

২.২ কম �কত�া-কম �চািরেদর 
অংশ�হেণ িনয়িমত উপি�হিত 
িবিধমালা ১৯৮২; সরকাির কম �চাির 
আচারণ িবিধমালা ১৯৭৯ এবং 
সিচবালয় িনেদ �শমালা ২০১৪ স�েক� 
সেচতনতা �ি��লক সভা/�িশ�ণ 
আেয়াজন। অ��প অ�া� 
িবিধ/িবধান স�েক� আেলাচ� 
�েযাজ� ��ে�। 

অংশ�হণকারী/ 
�িশ�ণাথ� 

৩ সং�া সহকারী 
সিচব (কমন 
সািভ �স শাখা) 
 

১০০ ল��মা�া 
 
 

৩০ ৪০ ৩০ - -   

অজ�ন ১৬ ৬০ ৭০ - ১০০ ৩ 

২.৩ জাতীয় ��াচার �কৗশল িবষেয় 
কম �কত�া-কম �চািরেদর �িশ�ণ �দান 

�িশ�ণাথ� ২ সং�া সহকারী 
সিচব (কমন 
সািভ �স শাখা) 

৭০ ল��মা�া ২০ ২০ ২০ ১০ -   

অজ�ন ২০ ৬০ ২০ ১০ ৭০ ২ 
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কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�� 
ল��মা�া/ 

অজ�ন 
১ম 

�কায়াট �ার 
২য় 

�কায়াট �ার 
৩য় 

�কায়াট �ার 
৪থ � 

�কায়াট �ার 
�মাট অজ�ন অিজ�ত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 
৩. ��াচার �িত�ায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/�া�েয়ল ও ��াপন/পিরপ� –এর বা�বায়ন এবং �েযাজ�ে�ে� খসড়া �ণয়ন………….১০ 
৩.১ প� পালন �া�য়াল �ণয়ন 
 

�া�য়াল �ণয়ন ৫ তািরখ স�সারণ 
িবভাগ 

তািরখ 
১৫-০১-১৯ 

ল��মা�া   ১৫-০১-১৯     
অজ�ন   -  - ০ 

৩.২ প� পালন �া�য়াল �কাশ �া�য়াল �কাশ ৫ তািরখ স�সারণ 
িবভাগ 

তািরখ 
৩০-০১-১৯ 

ল��মা�া   ৩০-০১-
১৯ 

    

অজ�ন   -  - ০ 
৪. ত� অিধকার স�িক�ত কায ��ম  …………………….১৪  
৪.১ � � ওেয়বসাইেট ত� 
অিধকার   আইকন হালনাগাদকরণ  

�সবাব� 
হালনাগাদ�ত 

১ তািরখ ত� 
�দানকারী 
কম �কত�া ও 
আইিস� �ম 

তািরখ 
১৫-০৭-১৮ 
১৫-১০-১৮ 
১০-০১-১৯ 
১০-০৪-১৯ 

ল��মা�া ১৫-০৭-১৮ ১৫-১০-১৮ ১০-০১-১৯ ১০-০৪-১৯    
অজ�ন ১৫-০৭-১৮ ১৫-১০-১৮ ১০-০১-১৯ ১০-০৪-১৯ ১৫-০৭-১৮ 

১৫-১০-১৮ 
১০-০১-১৯ 
১০-০৪-১৯ 

১ 

৪.২ ত� অিধকার আইেনর 
আওতায়  দািয়��া� কম �কত�া 
(িডও) ও িবক� দািয়��া� 
কম �কত�ার অনলাইন �িশ�ণ 
স�াদন 

অনলাইন 
�িশ�েণর  
সনদ �া� 

২ তািরখ ত� 
�দানকারী 
কম �কত�া 

তািরখ 
৩০-০৯-১৮ 
৩১-১২-১৮ 

ল��মা�া 
 

৩০-০৯-১৮ ৩১-১২-
১৮ 

- -    

অজ�ন ২৬-০৮-১৮ ২৭-১২-১৮ -  ২৬-০৮-১৮ 
২৭-১২-১৮ 

২ 

৪.৩ �দেক �হািপত হটলাইন ন�র 
১০৬ (েটাল ি�) � � ত� 
বাতায়েন সং��করণ এবং তা 
কম �কত�া-কম �চািরেদরেক 
অবিহতকরণ 

ত� বাতায়েন 
সংেযািজত ও 

কম �কত�া-কম �চাির 
অবিহত 

১ তািরখ �শাসন 
িবভাগ 

তািরখ 
৩০-০৯-১৮ 

ল��মা�া 
 

৩০-০৯-১৮ - - -    

অজ�ন ৩০-০৯-১৮ - -  ৩০-০৯-১৮ ১ 

৪.৪ ত� বাতায়েন সংেযািজত 
সংি�� ত�স�হ হালনাগাদকরণ  

ত� বাতায়ন 
হালনাগাদ�ত 

২ তািরখ আইিস� �ম তািরখ 
১৫-০৭-১৮ 
১০-১০-১৮ 
১০-০১-১৯ 
১০-০৪-১৯ 

ল��মা�া ১৫-০৭-১৮ ১০-১০-১৮ ১০-০১-১৯ ১০-০৪-১৯    
অজ�ন ১৫-০৭-১৮ ১০-১০-১৮ ১০-০১-১৯ ১০-০৪-১৯ ১৫-০৭-১৮ 

১০-১০-১৮ 
১০-০১-১৯ 
১০-০৪-১৯ 

২ 

৪.৫  ত� অিধকার আইন. ২০০৯; 
জন�াথ � সংি�� ত� �কাশ 
(�র�া) আইন, ২০১১ এবং জন�াথ � 
সংি�� ত� �কাশ (�র�া) 
িবিধমালা, ২০১৭ স�েক� কম �কত�া-
কম �চািরেদরেক অবিহতকরণ 

কম �কত�া-কম �চাির 
অবিহত 

৬ সং�া সহকারী 
সিচব (কমন 
সািভ �স) ও 
ত� 
�দানকারী 
কম �কত�া 

১০০ ল��মা�া 
 

৩০ ৩০ ২০ ২০   ল��মা�া 
বা�বািয়ত 

অজ�ন ৩০ ৫০ ২০ ২০ ১০০ ৬ 
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কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 

 
�চেকর 

মান 
একক 

 
বা�বায়েনরদা

িয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�
� ল��মা�া/ 

অজ�ন 
১ম 

�কায়াট �ার 
২য় 

�কায়াট �ার 
৩য় 

�কায়াট �ার 
৪থ � �কায়াট �ার �মাট অজ�ন অিজ�ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৪.৬ ��েণািদত ত� �কাশ 
িনেদ �িশকা হালনাগাদ কের 
ওেয়বসাইেট �কাশ  

হালনাগাদ�
ত িনেদ �িশকা 
ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

২ তা
ির
খ 

আইিস� �ম 
ও ত� 
�দানকারী 
কম �কত�া 

তািরখ 
৩১-১২-
১৮ 
৩০-০৬-
১৯ 

ল��মা
�া 
 

- ৩১-১২-১৮ - ৩০-০৬-১৯    

অজ�ন  ৩১-১২-১৮ - ৩০-০৬-১৯ ৩১-১২-১৮ 
৩০-০৬-১৯ 

২ 

৫. ই-গভেন �� বা�বায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দা�িরক কােজ অনলাইন 
�রসপ� িসে�ম (ই-
�মইল/এসএমএস)-এর �বহার 

ই-�মইল/ 
এসএমএস 
�ব�ত 

২ % সকল িবভাগ ১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ�ন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৫.২ িভিডও/অনলাইন/েটিল-
কনফাের� আেয়াজন 
(�াইপ/�ােস�জার, ভাইবার 
�বহারসহ) 

কনফাের� 
অ�ি�ত  

৩ সং
�া 

আইিস� 
িবভাগ 

৩ ল��মা�া - ১ ১ ১    
অজ�ন - ১ ১ ১ ৩ ৩ 

৫.৩ দা�িরক সকল কােজ 
ইউিনেকাড �বহার  

ইউিনেকাড 
�ব�ত 

২ % সকল িবভাগ ১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ�ন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 
৫.৪ ই-�ট�ার/ই-িজিপ-এর 
মা�েম �য় কায � স�াদন 

ই-�ট�ার 
স�ািদত  

২ % �েকৗশল শাখা ৫০% ল��মা�া ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    
অজ�ন ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% ২ 

৫.৫ দ�র/সং�ায় চা��ত  
অনলাইন/ই-�সবার �বহার 
সং�া� কায ��ম পিরবী�ণ  

অনলাইন/ই-
�সবার 
�বহার 

পিরবী�ণ�
ত 

৪ % এমআইএস 
�সল ও 
আইিস� �ম 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ�স ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

৫.৬ �সা�াল িমিডয়ার �বহার 
কের নাগিরক সম�ার সমাধান 

সম�া 
সমাধান�ত 

১ % আইিস� �ম ১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজ�ন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১ 

৬. উ�াবনী উে�াগ ও �সবা প�িত সহজীকরণ……………..….৫ 

৬.১ বািষ �ক উ�াবন কম �-
পিরক�না ২০১৮-১৯ �ণয়ন 

কম �-পিরক�না 
�ণীত 

১ তািরখ ইেনােভশন 
�ম 

তািরখ 

৩১-০৭-১৮ 

ল��মা�া ৩১-০৭-১৮ - - -    

অজ�ন ৩১-০৭-১৮ - - - ৩১-০৭-১৮ ১ 

৬.২ বািষ �ক উ�াবন কম �-
পিরক�নায় অ���� কায ��ম 
বা�বায়ন  

বা�বািয়ত 
উ�াবনী কায ��ম 

২ % সকল িবভাগ ৮০% ল��মা�া - ২০% ২০% ৪০%    

অজ�ন  ২০% ২০% ৪০% ৮০% ২ 

৬.৩ চা��ত উ�াবন 
উে�াগ/সহিজ�ত �সবা পিরবী�ণ 

চা��ত �সবা 
পিরবী�ণ�ত 

২ সং�া ইেনােভশন 
�ম 

২ ল��মা�া ২ ২ ২ ২    
অজ�ন ২ ২ ২ ২ ২ ২ 
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কায ��েমর নাম কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৭. ��তা ও জবাবিদিহ শি�শালীকরণ…………………….১৬ 

৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 
িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অ�যায়ী �য়-পিরক�না ২০১৮-১৯ 
�ণয়ন 

�য়-পিরক�না 
�ণীত 

৩ তািরখ অথ � ও 
পিরক�না 
িবভাগ 

তািরখ 
৩১-০৮-১৮ 
৩০-১১-১৮ 

ল��মা�া ৩১-০৮-
১৮ 

৩০-১১-
১৮ 

-     

অজ�ন - ১৯-১১-১৮ -  ১৯-১১-১৮ ৩  

৭.২ � � ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ 
�িতকার �ব�া (GRS) �সবাব� 
হালনাগাদকরণ 

ওেয়বসাইেট 
 হালনাগাদ�ত  

১ তািরখ িজআরএস 
�ফাকাল 
পেয়� 

তািরখ 
৩০-০৯-১৮ 
৩১-১২-১৮ 
৩১-০৩-১৯ 
৩০-০৬-১৯ 

ল��মা�া ৩০-০৯-
১৮ 

৩১-১২-
১৮ 

৩১-০৩-
১৯ 

৩০-০৬-১৯    

অজ�ন ৩০-০৯-
১৮ 

৩১-১২-
১৮ 

৩১-০৩-
১৯ 

৩০-০৬-১৯ ৩০-০৯-১৮ 
৩১-১২-১৮ 
৩১-০৩-১৯ 
৩০-০৬-১৯ 

১  

৭.৩ দ�র/সং�ার �সবা �দান 
�িত�িত (িস�েজন� চাট �ার) এবং 
আওতাধীন দ�র/সং�হার �সবা �দান 
�িত�িত বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ 

বা�বায়ন 
অ�গিত 

পিরবী�ণ�ত 

৪ % �শাসন 
িবভাগ ও 
স�সারণ 
িবভাগ 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজ�ন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

৭.৪ দ�র/সং�ার শাখা/অিধশাখা 
পিরদশ �ন/আকি�ক পিরদশ �ন   

পিরদশ �ন/ 
আকি�ক 
পিরদশ �ন   
স�� 

২ সং�া সকল 
িবভাগ 

১০ ল��মা�া ২ ২ ৩ ৩    

অজ�ন ২ ২ ৩ ৩ ১০ ২ 

৭.৫ সিচবালয় িনেদ �শমালা ২০১৪ 
অ�যায়ী নিথর ��িণ িব�াসকরণ  

নিথ ��িণ 
িব�াস�ত 

৪ % সকল 
িবভাগ 

১০০% ল��মা�া ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অজ�ন  ২০% ৩০% ৪০% ৪০% ০ 
৭.৬ গণ�নানী আেয়াজন আেয়ািজত 

গণ�নানী 
২ সং�া স�সারণ 

িবভাগ 
২ ল��মা�া - ১ - ১    

অজ�ন  ১ - - ১ ১ 
৮. দ�র/সং�ার ��াচার সংি�� অ�া� কায ��ম……………..৬ (িনেদ �িশকায় সংেযািজত তািলকা �থেক কমপে� ৩� কায ��ম িনব �াচন করেত হেব)  
৮.১ দ�েরর �সবা��/িফস �হেণর 
��ে� �হীত অেথ �র রিশদ �দান 
িনি�তকরণ 

রিশেদর মা�েম 
�সবা�� �হীত 

২ % স�সারণ 
িবভাগ 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজ�ন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৮.২ িব��ৎ, পািন ও �ালানীর 
(েতল/�াস) এর সা�য়ী/সেব �া�ম 
�বহার িনি�তকরণ 

সা�য়ী �বহার 
িন�তকরণ 

২ % সকল 
িবভাগ 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজ�ন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৮.৩ কম �কত�া-কম �চাির বদলীকােল 
�িমত িনয়ম-নীিত অ�সরণ 

�িমত নীিত 
অ��ত 

২ % �শাসন 
িবভাগ 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজ�ন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 
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কায ��েমর নাম কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেক
র মান 

একক 
 

বা�বায়েনর
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০১৮-২০১৯ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০১৮-২০১৯  ম�� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৯. ��াচার চচ �ার জ� �র�ার/�েণাদনা �দান..............................৩ 
৯.১ ‘��াচার �র�ার �দান নীিতমালা 
২০১৭’ এবং মি�পিরষদ িবভােগর 
১৩.৩.২০১৮ তািরেখর ০৪.০০.০০০০. 
৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ ন�র ��ীকরণ প� 
অ�যায়ী ��াচার �র�ার �দান 

�দ� 
�র�ার 

৩ তািরখ �র�ার 
�দান 
সং�া� 
সংি�� 
কিম� 

তািরখ 
৩০-০৬-১৯ 

ল��মা�া - - - ৩০-০৬-
১৯ 

   

অজ�ন   - ৩০-০৬-
১৯ 

৩ ৩  

অজ�ন   -     

১০. অথ � বরা�....................................................................৫ 
১০.১ ��াচার কম �-পিরক�নায় অ���� 
িবিভ� কায ��ম বা�বায়েনর জ� বরা��ত  
অেথ �র আ�মািনক পিরমাণ 

বরা��ত 
অথ � 

৫ ল� 
টাকা 

�নিতকতা 
কিম� 

২ ল� টাকা ল��মা�া   ২.০০ ল�     
অজ�ন   ২.০০ ল�  ৫ ৫ 

১১. পিরবী�ণ ও ��ায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-
পিরক�না, ২০১৮-১৯ �ণয়ন কের ম�ণালেয় 
দািখল 

�ণীত কম �-
পিরক�না 
দািখল�ত 

৩ তািরখ �ফাকাল 
পেয়� 

তািরখ 
১২-০৭-১৮ 

ল��মা�া ১২-০৭-১৮ - - -    

অজ�ন ১২-০৭-১৮  - - ১২-০৭-১৮ ৩ 

১১.২ িনধ �ািরত সমেয় ��মািসক পিরবী�ণ 
�িতেবদন মি�পিরষদ িবভােগ দািখল 

��মািসক 
�িতেবদন 
দািখল�ত 

২ সং�া �ফাকাল 
পেয়� 

তািরখ 
০৫-১০-১৮ 
০৫-০১-১৯ 
০৫-০৪-১৯ 
০৫-০৭-১৯ 

ল��মা�া ০৫-১০-
১৮ 

০৫-০১-১৯ ০৫-০৪-১৯ ০৩-০৭-
১৯ 

   

অজ�ন ০৩-১০-
১৮ 

০৫-০১-১৯ ০৪-০৪-১৯ ০৩-০৭-
১৯ 

০৩-১০-১৮ 
০৫-০১-১৯ 
০৪-০৪-১৯ 
০৩-০৭-১৯ 

২ 

১১.৩ আওতাধীন আ�িলক/মাঠ  পয �ােয়র 
কায �ালেয়র জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-
পিরক�না, ২০১৮-১৯  �ণয়েনর িনেদ �শনা 
�দান 

িনেদ �শনা 
�দ� 

১ তািরখ �ফাকাল 
পেয়� 

তািরখ 
১৪-০৬-১৮ 

ল��মা�া ১৪-০৬-
১৮ 

- - -    

অজ�ন ১৪-০৬-
১৮ 

-   ১৪-০৬-১৮ ১ 

১১.৪ আওতাধীন আ�িলক/মাঠ  পয �ােয়র 
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না, 
২০১৮-১৯  �ণয়েনর িনিম� কম �শালা 
আেয়াজন। 

আেয়ািজত 
কম �শালা 

২ তািরখ �ফাকাল 
পেয়� 

তািরখ 
২১-০৬-১৮ 

ল��মা�া ২১-০৬-
১৮ 

- - -    

অজ�ন ২১-০৬-
১৮ 

   ২১-০৬-১৮ ২  

১১.৫ আওতাধীন আ�িলক/মাঠ  পয �ােয়র 
কায �ালয় ক��ক �ণীত/দািখল�ত জাতীয় 
��াচার �কৗশল পিরবী�ণ  �িতেবদেনর 
ওপর িফড�াক �দান। 

অ�ি�ত 
িফড�াক 

সভা 

২ সং�া �ফাকাল 
পেয়� 

তািরখ 
০৫-০৭-১৮ 

ল��মা�া ০৫-০৭-
১৮ 

- - -    

অজ�ন ০৫-০৭-
১৮ 

   ০৫-০৭-১৮ ০৫-০৭-
১৮ 
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১৮.চ�ােল�/সম�াবলীঃ   

* তী� জনবল সংকট; 
* স�সারণ ও বীজাগার কায ��ম �ক� িনভ�র;  
* আবহাওয়া উপেযাগী উ�ত �রশম কীেটর অভাব; 
* �রশম ��র মােক�ট না থাকা; 
* �রশম ঋণ এবং ব��খী �িষ ভ��িক না থাকা; 
* বীজাগার �িমকেদর ��ড ইউিনয়ন �িবধার অপ�বহার; 
* আ�ার ইনভেয়িসং এর মা�েম �রশম �তা আমদািন। 

 
ভিব�ৎ কম �-পিরক�নাঃ 
বত�মান সরকার �রশম িশ�েক আরও গিতশীল করার লে�� সব রকম সহায়তা �দান অ�াহত �রেখেছ। এ �স�ের সরকােরর িনব �াচনী 
ইশেতহার বা�বায়েনর লে�� �রশম িশে�র উ�য়েন �বাড � িবিভ� উে�াগ �হণ কেরেছ যা িন��পঃ 
 

১। বািষ �ক ১০০ �মঃটন �রশম �তা উৎপাদেনর ল��মা�া িনধ �ারণ কের �ায় এক হাজার �কা� টাকা �া�িলত �য় স�িলত �মগা �ক� 

�হণ; 

২। চািষ ও বসনীেদর �রশম ফসল �র�া িনি�তকরণ; 

৩। ১০ হাজার �রশম চািষ�ক সামািজক িনরাপ�া �ব�নীর মা�েম অথ � সহায়তা �দােনর কায ��ম �রাি�তকরণ; 

৪। অ�া� মসলা জাতীয় পে�র �ায় �রশম চােষও ৪% সরল �েদ ঋণ �দােনর কায ��ম �রাি�তকরণ; 

৫। পাট পে�র �ায় �রশম পে�র ভ�াট �� বাজার �িবধা অজ�ন; 

৬। চীন, ভারত �থেক উ�ত �রশম কীট ও উ�ত �তঁ জাত আমদািনর উে�াগ �হণ; 

৭। রাজশাহী �রশম কারখানা �ণ �া��েপ চা�করণ; 

৮। উ�িব�  ও ম�িব�  �রশম উে�া�া অে�ষণ; 

৯। প�চ হাজার একর জিম ফািম �ং প�িতেত �রশম চােষ অ�� ��করণ; 

১০। �রশম বীমা চা�করণ; 

১১। �রশম �তা আমদািনর উপর ২৫%�� হওয়ায় �দশীয় �রশম �� ও �তার �� কম হে�। তাই  �রশম �তা আমদািনর উপর ৫০% 

�� করার ��ে� �বােড �র উে�াগ �হণ।                                                                                    

     
২০.  উপসংহারঃ  
 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এক� �সবা�লক �িত�ান। �রশম িশ� বাংলােদেশর এক� ঐিতহ�বাহী �িষিভি�ক ��র িশ�। 
�ােমর দির� জনেগা�ীর �াপক কম �সং�ােনর �েযাগ �ি�, দাির� িবেমাচন, �ামীণ আথ �-সামািজক অব�হার উ�য়ন, মিহলােদর 
�মতায়ন ও িনরাপ�া �ব�নী �ি�সহ �বকার� �াস, �ামীণ মিহলােদরেক অথ �ৈনিতকভােব �াবল�ী করাসহ জাতীয় অথ �নীিতেত 
অবদান রাখার ��ে� এ িশে�র �িমকা অন�ীকায �। তাছাড়া বত�মােন �ধান �রশম উৎপাদনকারী �দশ চীন তােদর উৎপাদন 
পয �ায়�েম �াস করেছ। বাংলােদেশর আবহাওয়া, জলবা�, মা� ও আথ �সামািজক অব�া �রশম চােষর জ� অত�� সহায়ক। ফেল 
বাংলােদেশর মত �দশ �রশম উৎপাদন কের �দশীয় চািহদা �র�ণর পাশাপািশ �বেদিশক ��া অজ�েন ����ণ � �িমকা রাখেত 
পাের।  


	(খ) রেশম বোর্ডের ১ম শ্রেণীর জন বলঃ	
	(গ) রেশম বোর্ডের ২য় শ্রেণীর জন বলঃ-
	(ঘ) রেশম বোর্ডের ৩য় শ্রেণীর জন বলঃ
	        (ঙ) রেশম বোর্ডের ৪র্থ শ্রেণীর জন বলঃ 
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	১৮.চ্যালেঞ্জ/সমস্যাবলীঃ  

