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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী। 

 
১. পট�িম 
ঐিতহ�বাহী �রশম িশে�র �াপক স�সারণ ও উ�য়েনর লে�� ১৯৭৭ সােলর ২৮ িডেস�র ৬২ নং অ�ােদেশর মা�েম বাংলােদশ �রশম 
�বাড � �িতি�ত হয়। �িত�াকােল �চয়ার�ান িছেলন �বােড �র �ধান িনব �াহী কম �কত�া। আ�কম �সং�ান �ি�, দাির� িবেমাচন ও আথ � সামািজক 
অব�ার উ�য়ন ঘটােনাসহ �রশম চােষর িবকাশ ঘ�েয় এক� অথ �করী িশ� িহেসেব এ িশ�েক �িতি�ত করা এ সং�ার অ�তম �ধান 
উে��। �িত�াল� �থেক �বাড � এ িশে�র উ�য়েন িনরলসভােব কাজ কের যাে�। বত�মােন �দেশ এ িশে�র সংেগ জিড়ত �লাকসং�া �ায় 
৬.৫০ ল�। �বাড � �ি�র �েব � এ সং�া িছল মা� ৩৫ হাজার। জিড়ত জনবেলর শতকরা �ায় ৮০ ভাগই �ামীণ �ঃ� নারী ও �াি�ক 
জনেগাি�।  
 

১৯৭৮ সােল বাংলােদশ �রশম �বাড � �িতি�ত হেল �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট বাংলােদশ �রশম �বােড �র আওতাধীেন 
আেস। ২০০৩ সােল ২৫ নং আইনবেল বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উটেক বাংলােদশ �রশম �বাড � �থেক �থক কের 
সরাসির ব� ও পাট ম�ণালেয়র িনয়�েণ �নয়া হয়। গত ০৭/০৩/২০১৩ি�ঃ তািরেখ ১৩ নং আইনবেল বাংলােদশ �রশম �বাড �, বাংলােদশ 
�রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট এবং বাংলােদশ িস� ফাউে�শন এই ৩� �থক সং�া�ক একী�ত কের বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
�িত�া করা হয়। �নঃ �িতি�ত সং�ার �ধান িনব �াহী কম �কত�ার পদবী �চয়ার�ােনর পিরবেত� মহাপিরচালক করা হেয়েছ। �বােড �র সািব �ক 
কায ��ম পিরচালনার জ� �মাট ৪� িবভাগ রেয়েছ; যথাঃ- (১) �শাসন ও সং�াপন িবভাগ, (২) অথ � ও পিরক�না িবভাগ, (৩) স�সারণ ও 
��ষণা িবভাগ,  (৪) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ িবভাগ এবং (৫) গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট। এছাড়াও এমআইএস �সল, িনরী�া শাখা, 
জনসংেযাগ শাখা সরাসির মহাপিরচালেকর অধীেন �া� রেয়েছ। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র ৬২৭ সং�ক পেদর �তন অগ �ােনা�াম 
�ণয়েনর িবষয়� বত�মােন �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
 
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 �ার একজন কম �কত�া : সদ� 

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

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

জ) িশ� ম�ণালয় ক��ক মেনানীত অ��ন ��-সিচব পদময �ার 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� 
 

 
    

৩. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িভশন ও িমশনঃ  
 
ি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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৪. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র স�সারণ �নটওয়াক�স : 

অিফস/�াপনার নাম সং�া অব�ান কায ��ম 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �ধান 
কায �ালয় 

১ রাজশাহী।  

জাম ��াজম �মইনেট�া� �স�ার ২ চ�েঘানা (রা�ামা�) ও স�েকায়া (প�গড়)।  

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

�জানাল �রশম স�সারণ কায �ালয় ৭ �ভালাহাট, ঠা�রগ�ও, পাবনা, ময়মনিসংহ, ব�ড়া, �িম�া, রাজবাড়ী।  
�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)। 

 

�রশম কারখানা ২ রাজশাহী ও ঠা�রগ�ও। বত�মােন �রশম কারখানা �’� �াইেভটাইেজশন 
কিমশন �থেক �ত�াহার �ব �ক ব� ও পাট ম�ণালেয় �া� করা হেয়েছ। 
গত ২৭/০৭/২০১৮ তািরেখ রাজশাহী �রশম কারখানার ৬ � পাওয়ার 
�েম পরী�া�লকভােব �রশম ব� উৎপাদন কায ��ম  উে�াধন করা 
হেয়েছ।  

 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট এর ৫� গেবষণাশাখা যথা: �্তঁচাষ, �রশমকীট, �সির-রসায়ন, 
�সির-�রাগত�, �রশম ��ি� শাখা ওএক� �িশ�ণ শাখা রেয়েছ। এছাড়াও বােরগ�ই- এর িনয়�ণাধীন রা�ামা� পাব �ত� 
�জলার চ�েঘানায় এক� আ�িলক �রশম গেবষণা �ক� (আেরগেক)এবং প�গড় �জলার সােকায়ায় এক� জাম ��াজম 
�মইনেট�া� �স�ার (িজএমিস)রেয়েছ। 

 

 

  
বত�মান ���াপেট বাংলােদেশ �রশম উ�য়ন শীষ �ক �ধী সমােবশ ও মতিবিনময় অ��ান 

 
  



 

বািষ �ক �িতেবদন ২০১৭-১৮ 

4

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

১.  �রশম িবষয়ক �ব�ািনক, কািরগির ও আিথ �ক গেবষণা ও �িশ�েণর জ� উে�াগ সহায়তা এবং উৎসাহ �দান; 
২.  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; 
৩.  �তঁ, �ভের�া ও সংি�� অ�া� উি�েদর উ�তজােতর চাষাবােদর প�িত উ�াবন;  
৪.   উ�তজােতর �� প�েপাকার িডম পালন, উ�াবন ও িবতরণ; 
৫.  �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; 
৬.  চরকা িরিলং ও িফেলচাের িনেয়ািজত �ি�িদগেক কািরগির পরামশ �/�িশ�ণ �দান; 
৭.  ক�চা �রশম ও �রশম পে�র মান উ�য়ন; 
৮.  �রশম চাষ ও �রশম িশে�র উপর িবিভ� উপা� সং�হ ও ��না; 
৯.  �রশম চাষ ও �রশম িশে�র সােথ সংি��েদর ঋণদােনর �িবধািদ �ি�; 
১০. �া��ে� �রশম িশে�র �েয়াজনীয় ক�চামালসহ রং, রাসায়িনক ��ািদ, �চরা য�াংশ ও আ�ষি�ক ��ািদ িস� িরলার, উইভার ও  
     ি��ারেদরেক সরবরােহর �ব�া; 
১১. �দেশ-িবেদেশ �রশম ও �রশম সাম�ী জনি�য় ও বাজারজাতকরেণর জ� �চােরর �ব�া; 
১২. �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; 
১৩. �রশম চাষ ও �রশম িশে� িনেয়ািজত �ি�েদর সাধারণ �িবধার জ� �ক� �ণয়ন, পিরচালনা বা�বায়ন; 
১৪.  ক�চা �রশম, �ান িস� ও �রশম প� উ�পাদেনর জ� িমল �াপেনর �ব�া �হণ; 
১৫.  �সস (cess) আদায়; 
১৬.   উপির-উ�  কায �ািদ  স�াদেনর  ��ে�  �যই�প  �েয়াজনীয়  বা  �িবধাজনক  হয়  �সই�প  আ�ষি�ক  বা  সহায়ক  সকল  িবষেয় �ব�া  �হণ; 
১৭. সরকার ক��ক আেরািপত �রশম উ�য়ন সংি�� অ� �য �কান দািয়� পালন৷ 
  

  

�িশ�ন �শেষ �িশ�নাথ�েদর মােঝ �ক� পিরচালক ক��ক 
সনদপ� িবতরণ 

ঐিতহািসক ৭ই মােচ �র ভাষন “িব� �ামা� ঐিতহ�” �ী�িত লাভ 
করা আন� �শাভাযা�া  

 
৬.�িশ�ণঃ 
৬.১.মানব স�দ �িশ�ণঃ- �িশ�ণ কম ��চীর �মাট সং�া- ২ �,  অংশ �হণকারীর সং�া- ১৪০০ জন। �তঁচারা ও উৎপাদন ও পিরচয �া- 
৮০০ জন, প�পালন- ৬০০ জন এবং অ�া� �িশ�ণ ৫৮২জন, সব �েমাট - ১৯৮২ জন। 
৬.২.ইন-হাউজ �িশ�ণঃ- বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র ৮� িবষেয় �মাট ৪৫৪ জনেক ইন-হাউজ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
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�িশ�ণ িবষয়ক তািলকাঃ 
�ঃনং �িশ�েণর িববরণ সময় সং�া ম�� 
১। বীজাগার  কায ��ম িবষয়ক �িশ�ণ ১ িদন ৪০ জন  
২। বােজট িবষয়ক �িশ�ণ ১ িদন ২ জন  
৩। আইএসিস এর �গাহা� সে�লন ৫  িদন ১ জন  
৪।  SDG ও A PA সং�া�  �িশ�ণ ১  িদন ৭৯ জন  
৫। �িন �িত , A P A ও হািজরা অ�ােদশ িবষয়ক �িশ�ণ ১ িদন ৭৮ জন  
৬। A PA, িস�েজন চাট �ার  িবষয়ক �িশ�ণ ১ িদন ৭৪ জন  
৭। �রশম �� ও িডম উৎপাদন ১ িদন ৬৯ জন  
৮। অ�ল িভি�ক �রশম চাষ ১ িদন ৭৪ জন  
৯। ই-ফাইিলং িবষয়ক �িশ�ণ ১ িদন ৩৮ জন  
১০। এমএস ওয়াড � ৫িদন ৬৭ জন  
১১। এমএস এ�েসল ৪ িদন ৬০ জন  
২০। �তঁ চারা উে�ালন ও পিরচয �া িবষয়ক �িশ�ণ ২০ িদন 

(৩২� �াচ) 
৮০০ জন  

২১। প� পালন িবষয়ক �িশ�ণ ১৫০ িদন 
(২৪ � �াচ) 

৬০০ জন  

 সব �েমাট  ১৯৮২ জন  
        

  
�বােড �র সভাকে� কম �কত�া/কম �চারীেদর ইন-হাউজ �িশ�ণ 

 
৬.৩ �রশম ��ি� উ�য়ন, িব�ার ও দ� জনশি� �ি�র মা�েম উৎপাদনশীলতা �ি�করণ শীষ �ক �কে�র আওতায়ঃ 

�িমক 
নং 

�কােস �র নাম �ময়াদ �াচ সং�া �িশ�ণাথ�র 
সং�া 

১। ��েময়াদী �তঁচাষ ও প�পালন (�রশমচাষী) �িশ�ণ �কাস �  ৩০ িদন ৯ �াচ × ২০ জন ১৮০ জন 

২। ��েময়াদী �িশ�ক �িশ�ণ (�ও�) �কাস �  ৩০ িদন ১ �াচ ×২০ জন ২০ জন 

৩। ��েময়াদী িস� িরিলং এ� ি�িনং �িশ�ণ �কাস �  ৩০ িদন ২ �াচ × ১০ জন ২০ জন 

৪। ��েময়াদী িস� ডাইং এ� ি�ি�ং �িশ�ণ �কাস � ৩০ িদন ২ �াচ ×১০ জন ২০ জন 

৫। ��েময়াদী িস� ��াইং এ� উইিভং �িশ�ণ �কাস � ৩০ িদন ২ �াচ ×১০ জন ২০ জন 

  সব �েমাট = ২৬০ জন 
 
 
 
 
 

 
�িশ�ণরত �িশ�ণাথ� 
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৬.৪ �দেশ-িবেদেশ �িশ�ণ 
 

�ঃ
নং 

�িশ�েণর িবষয় আেয়াজক সং�ার নাম �ময়াদ ও তািরখ অংশ�হণকারী 
কম �কত�া/কম �চারীর 

সং�া 
�দেশ �িশ�ণ 

1. “কি�উটারিলটােরসীেকাস �” আ�িলকেলাক�শাসন�িশ�
ণেক�,রাজশাহী। 

৫িদন 
০৯/০৭/১৭হেত১৩/০৭/২০১

৭ 

১জন 

2. “�মৗল অথ � �ব�াপনা �কাস �” আ�িলকেলাক�শাসন�িশ�
ণেক�,রাজশাহী। 

৫িদন 
২৩/০৭/১৭ 

হেত২৭/০৭/২০১৭ 

১জন 

3. খসড়া বােজট কাঠােমা �ণয়ন/ হালনাগাদ 
করণ 

অথ � ম�ণালয়, অথ � িবভাগ, 
ঢাকা 

- ৩জন 

4. �াশনাল এি�কালচারাল �টকেনালিজ 
��া�ামঃ �ফজ-ii �েজ�, িবএআরিস 
অথ �ায়েন Public Procurement 
শীষ �ক �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

১িদন 
জা�য়ারী’২০১৮  

১জন 

5. �াশনাল এি�কালচারাল �টকেনালিজ 
��া�ামঃ �ফজ-ii �েজ�, িবএআরিস 
অথ �ায়েন ICT in Bangladesh 
শীষ �ক �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

5িদন 
28/01/১৮ হেত 
০1 /০2/২০১8 

১জন 

6. Technical Report Writing 
and Editing �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

5িদন 
২৫/0২/১৮ 

হেত০১ /০৩/২০১8 

১জন 

7. Intellectual property 
Rights �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

1িদন 
০8 /০5/২০১8 

১জন 

8. Phytosanitary measures 
and food safety issues in 
Bangladesh শীষ �ক �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

1িদন 
০9 /০5/২০১8 

২ জন 

9. “কি�উটারিলটােরসীেকাস �” আ�িলকেলাক�শাসন�িশ�
ণেক�,রাজশাহী। 

৫িদন 
০৯/০৭/১৭ হেত 
১৩/০৭/২০১৭ 

১জন 

10. “�মৗল অথ � �ব�াপনা �কাস �” আ�িলকেলাক�শাসন�িশ�
ণেক�,রাজশাহী। 

৫িদন 
২৩/০৭/১৭ 

হেত২৭/০৭/২০১৭ 

১জন 

11. উ�াবন চচ �া সহায়ক পিরেবশ �তরী িবষয়ক 
দ�তা �ি��লক �িশ�ণ কম �শালা 

মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালয়, 
ঢাকা। 

১িদন 
২৩/০৭/২০১৭ 

২ জন 

12. খসড়া বােজট কাঠােমা �ণয়ন/ হালনাগাদ 
করণ 

অথ � ম�ণালয়, অথ � িবভাগ, 
ঢাকা 

- ৩জন 

13. “ProjectDevelopment and 
Management�িশ�ণ কম �শালা 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

৫িদন 
১৪/০১/১৮ হেত 
১৮/০১/২০১৮  

১জন 

14. িডিজটাল সািভ�স বা�বায়ন পিরক�না 
�রাড�াপ ২০২১ কম �শালা 

ব�ওপাটম�ণালয়, ঢাকা। ২িদন 
২৪/০৬/১৮ হেত 
২৫/০৬/২০১৮ 

৩জন 

15. Crop production: 
Research progress 2016-
2017 & Research 
programme 201-2018 বািষ �ক 
কম �শালা 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

৩িদন 
০৬/০৮/১৭ হেত 
০৮/০৮/২০১৭  

২ জন 
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�ঃ
নং 

�িশ�েণর িবষয় আেয়াজক সং�ার নাম �ময়াদ ও তািরখ অংশ�হণকারী 
কম �কত�া/কম �চারীর 

সং�া 
16. Annual Review workshop 

on crop protection কম �শালা 
বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

১িদন 
০২/০৮/২০১৭  

২ জন 

17. Annual Review workshop 
on crop improvement 
programme of NARS 
Institutesকম �শালা 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

২িদন 
০৯/০৮/১৭ হেত 
১০/০৮/২০১৭  

২ জন 

18. Research Review and 
planning workshop on soil 
management program of 
NARS Institutes 2017 
কম �শালা 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

২িদন 
০৭/০৮/১৭ হেত 
০৯ /০৮/২০১৭  

১জন 

19. Agricultural R&D 
Investment and capacity 
trends in Bangladesh 
�িশ�ণ কম �শালা 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

১িদন 
০৯/১১/২০১৭  

১জন 

20. Research & Development 
of seed production in 
Bangladesh কম �শালা 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

১িদন 
২৩/১১/২০১৭  

১জন 

21. �াশনাল এি�কালচারাল �টকেনালিজ 
��া�ামঃ �ফজ-ii �েজ�, িবএআরিস 
অথ �ায়েনPublic Procurement 
শীষ �ক �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

১িদন 
জা�য়ারী’২০১৮  

১জন 

22. �াশনাল এি�কালচারাল �টকেনালিজ 
��া�ামঃ �ফজ-ii �েজ�, িবএআরিস 
অথ �ায়েনICT in Bangladesh 
শীষ �ক �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

5িদন 
28/01/১৮ হেত 
০1 /০2/২০১8 

১জন 

23. Project development and 
management�িশ�ণ কম �শালা 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

5িদন 
14/01/১৮ 

হেত18 /০1/২০১8 

১জন 

24. Technical Report Writing 
and Editing �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

5িদন 
২৫/0২/১৮ 

হেত০১ /০৩/২০১8 

১জন 

25. Intellectual property 
Rights �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

1িদন 
০8 /০5/২০১8 

১জন 

26. Phytosanitary measures 
and food safety issues in 
Bangladesh শীষ �ক �িশ�ণ 

বাংলােদশ �িষ গেবষণা 
কাউি�ল, ফাম �েগট, ঢাকা 

1িদন 
০9 /০5/২০১8 

২ জন 
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জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজবর রহমােনর �শাক িদবেস ��া�িল 

িনেবদন 
জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজবর রহমােনর �শাক িদবেস আেলাচনা 

সভা ও �দায়া মাহিফল 
 

 
৭. 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 �চারী চা�রী 
�িবধানমালা ও িনেয়াগ তফিসল �ণয়েনর িবষয়� ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
 
৮.    ২০১৭-১৮ অথ � বছেরর �হীত কায ��ম ও অজ�ন 
   ক) স�সারণ কায ��ম 

 �ঃ নং �হীত কায ��ম অজ�ন 

১. �তঁচাষ ও �তঁজিম র�নােব�ন ৩৮০ িবঘা 

২. �তঁচারা উৎপাদন, িবতরণ ও �রাপন ৩.২৫ ল�� 
৩. �রশম বীজ�� উৎপাদন ০.০৬৪০২ ল� �কিজ 
৪. �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন ৪.১৫ ল�� 
৫. �রশম �� উৎপাদন ০.৯৩  ল� �কিজ 
৬. �রশম �তা উৎপাদন ৭৭৫.০০ �কিজ 

৭. �রশম চাষী �িশ�ণ ১৪০০  জন 
৮. চাকী িরয়ািরং �ক��িলেত চাকী প� পালন কের প� পালনকারীেদর িবতরণ ১.৫০ ল� � িডেমর 
৯. আইিডয়াল �রশম  প�ী ও স�সারণ এলাকার চাষীেদর প� পালন সর�ামািদ ও 

প�ঘর িনম �াণ বাবদ  আিথ �ক সহায়তা �দান করা হেয়েছ 
৮,৮৬৮ � ডালা, ৮,৮৬৮ � চ�কী ও 

১৫,৮০০ � �নট। 
১০.   ভবন �মরামত                                    

  ভবন স�সারণ ও �মরামত কাজ              
  সীমানা �াচীর িনম �াণ ও �মরামত  
  সীমানা �াচীর িনম �াণ 
  মা� ভরাট  

 ৫ �   
 ৩ �    

২২০.০০ িমটার 
৩৯৪.০০ িমটার 

২৫২৬.০০ ঘন িমটার 
 ১১. উ�য়ন �মলায় অংশ�হণ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �জলা 

পয �ােয় অ�ি�ত উ�য়ন �মলায় 
অংশ�হণ কের রা�ামা�েত ১ম 
�র�ার এবং রাজশাহীেত ১ম রানার 
আপ �র�ার অজ�ন কেরেছ। 
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�ভালাহাট �রশম বীজাগাের �তঁচারা পিরচয �া ও র�নােব�ন কায ��ম �ভালাহাট �রশম বীজাগাের �তঁ�ট 

  

বীজাগাের �ক� পিরচালক ক��ক �তঁেপাকা পিরদশ �ণ বীজাগাের চাষী ক��ক �তঁেপাকা পিরচয �া 

  

বীজাগাের �রশম�� বসনীেদর বাড়ীেত সদ� (অথ � ও পিরক�না) ক��ক �তা কাটাই 
পিরদশ �ন 
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রাজশাহীেত উ�য়ন �মলা-২০১৭ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ল রা�ামা�েত উ�য়ন �মলা-২০১৭ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ল 

 
 
 

খ) গেবষণা কায ��ম 
 
বােরগ�ই, রাজশাহীঃ 
 জাম ��াজম �াংেক �তঁ জােতর সং�া ৭৩ �থেক ৭৭ �েত উ�ীত হেয়েছ। 
 ২০১৭-২০১৮ অথ �বছের বাংলােদেশর আবহাওয়া উপেযাগী ৪� উ�ফলনশীল 

�তঁজাত উ�াবন করা হেয়েছ। এর ফেল �তঁপাতারউৎপাদন বছের �হ�র �িত 
৩৭.০০-৪০.০০ �মঃটন এর �েল ৪০.০০-৪৭.০০ �মঃটন এ উ�ীত করা স�ব 
হেয়েছ।  

 �দেশর আবহাওয়া উপেযাগী �তঁ চাষ �ব�াপনা ��ি� উ�াবন করা হেয়েছ। 
 �তঁ গােছর �রাগ-বালাই দমেন ��ি� উ�াবন করা হেয়েছ।    উ�ািবত �তঁজাত (BSRM-74) 
 �তঁ চােষ সাথী ফসেলর চাষ ��ি� উ�াবন করা হেয়েছ এবং মাঠ পয �ােয় 

�বহােরর ফেল �রশম চােষর সােথ স�ৃ� চাষীেদর বাড়িত আেয়র �েযাগ �ি� 
হেয়েছ। 

 অ�ীয় ও �ারীয় মা� সংেশাধেনর মা�েম �তঁচাষ উপেযাগী করার ��ি�উ�াবন 
করা হেয়েছ। 

 উ�ািবত উ�ফলনশীল �তঁ পাতার �ি�মান িনধ �ারেণর মা�েম চাকী ও বয়� প�র 
জ� উপ�� �তঁ জাত এবং চাষপ�িত িনব �াচন করা হেয়েছ। 

          উ� ফলনশীল �তঁজাত উ�াবেন গেবষণা কায ��ম 

 জাম ��াজম �াংেক �রশম কীেটর জাত ১০১ হেত ১০৬�েত উ�ীত হেয়েছ। 
 বাংলােদেশর আবহাওয়া উপেযাগী ০৫ � উ� ফলনশীল �রশমকীেটর জাত 

উ�াবন করা হেয়েছ। 
 �জ��া ও ভা�রী বে� আবহাওয়া সহনশীল �রশমকীেটর ব�চ�ীজাত উ�াবন 

এবং িফ� �ায়াল স�� করা হেয়েছ। মাঠ পয �ােয় এর উৎপাদন �িত ১০০ 
�রাগ�� িডেম ৪৫-৫০ �কিজ।  
 
 

 অ�হায়ণী ও �চতাবে� আবহাওয়া উপেযাগী �রশম কীেটর এফ-১ উ�ফলনশীল 
হাই�ীডজাত উ�াবেনর গেবষণা ইেতামে� �শষ হেয়েছ এবং িফ� �ায়াল স�� 
উ� ফলনশীল �রশমকীটজাত উ�াবেন গেবষণা কায ��মকরা হেয়েছ। মাঠ পয �ােয় 
এর উৎপাদন  �িত ১০০ �রাগ�� িডেম ৭০-৭৫ �কিজ। 
 

 প�েপাকার �রাগ দমেন �রশম প� পাউডার এবং প� �পাকার কীটশ� উিজমািছ 
দমেন  উিজনাশ উ�াবন করা হেয়েছ। 

 বত�মােন ০১ �কিজ ক�চা �রশম �তা উৎপাদন করেত ১০-১২ �কিজ ক�চােরশম 
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��র �েয়াজন হে�, যা �েব � ০১ �কিজ ক�চা �রশম �তা উৎপাদন করেত ১৫-২০ �কিজ �রশম ��র �েয়াজন হেতা। 
 �চিলত থাই িরিলং �মিশন �েক �েয়ল �াইিভং িসে�ম (হ�/পাওয়ার চািলত) �রশমকীেটর জাম ��াজম সংর�ণ 

এ উ�ীত করা হেয়েছ যার ফেল অ� সমেয় �� খরেচ অিধক �রশম �তা কাটাই করা স�ব হে�। 
 মানস�� ও �� সমেয় অিধক �রশম �তা কাটাই এর জ� ২ �বিসন িবিশ� �ীম সা�াই সহ উ�ত মাি� এ� িরিলং �মিশন ��ি� 

উ�াবন করা হেয়েছ। 
 

আ�িলক �রশম গেবষণা �ক� (আেরগেক), চ�েঘানা, রা�ামা� প �াবত� �জলাঃ 

 ১০� �তঁজাত ও ২৮� �রশমকীট জাত সংর�ণ করা হে�। �তঁ ও �রশমকীেটর জােতর সং�া �মা�েয় �ি�র কাজ চলমান 
রেয়েছ। 

 পাহাড়ী পিরেবশ উপেযাগী �তঁজাত ও �রশমকীট জাত  িনব �াচন করা হেয়েছ।  
 

জাম ��াজম �মইেট�া� �স�ার (িজএমিস), সােকায়া, প�গড়ঃ 

 ১২ � �তঁজাত এবং ৫১� �রশম কীট জাত সংর�ণ করা হে�। 
 চাকী �তঁবাগান �তির ও ি�চ�ী চাকী �রশম প�পালেনর �ােকজ উ�াবন করা হেয়েছ। 
 �জ�া ও ভা�রী বে�র Multi × Multi Combination �তির কের এসব কি�েনশন এর মাঠ পয �ােয় অিভেযাজন 

�মতা পরী�ণ করা হেয়েছ । 
 �রশম কীেটর F1 বািনিজ�ক িডম উৎপাদেনর লে�� িবএসিডিব এর চািহদা অ�যািয় P-1নাস �ারীেত ২০১৭-২০১৮ অথ �বছের 

ি�চ�ী জােতর ২০০০ � িডম বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �েক সরবরাহ করা হেয়েছ। 

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

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

�িতেবদনাধীন অথ � বছের বরাে�র 
িবপরীেত �েয়র পিরমান  

অ�গিত 

১ ২ ৩ ৪ 
(১) 'বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ  ও 

উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না' 
(�লাই, ১৩ হেত �ন,১৮ পয ��)। 
�া�িলত �য় ৩০৮৬.০০ ল� টাকা 

৮৬০.০০ ল� টাকা। (আট শত 
ষাট দশিমক �� �� ল� 

টাকা)। 

৮৫৯.৬৮ ল� টাকা । (আট শত 
উনষাট দশিমক  ছয় আট  ল� 

টাকা)। 

৯৯.৯৬%। 
 

 
 

গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উেটর �কে�র ত�াবলী 
 

�কে�রর নাম �ময়াদকাল �া�িলত 
বরা� 

�ন,২০১৮ পয �� 
�ম�ি�ত বরা� 

�ন,২০১৮ পয �� 
�ম�ি�ত �য় 

বত�মান অব�া 

�রশম ��ি� উ�য়ন, িব�ার ও দ� 

জনশি� �ি�র মা�েম উৎপাদনশীলতা 

�ি�করণ 

�লাই, 
২০১৬ হেত 
�ন ২০২১ 

২৪৭৪.৫১ 

ল� টাকা। 

 

৯২৮.৫০ 
ল� টাকা। 

৮২৪.৮৯ 
ল� টাকা 

চলমান 

 
 
 
 
১০. মাননীয় �ধানম�ীর �দ� িনেদ �শনার আেলােক ��ািবত �ক� 

মাননীয় �ধানম�ী গত ১২/১০/২০১৪ ি�ঃ ব� ও পাট ম�ণালয় পিরদশ �নকালীন সভার কায �িববরণীেত “�িষ ম�ণালয় ও 
িব�িব�ালেয়র গেবষকেদর সােথ �যাগােযাগ র�া কের �তঁগােছর উ�য়ন এবং �তঁচােষর উ�ত ��ি� �বর করেত হেব” মেম � িস�া� �হীত 
হয়। উ� িস�া� বা�বয়েনর লে�� “�তঁ ও �রশমকীেটর জােতর উ�য়ন, ��ি� উ�াবন ও িব�ার”  শীষ �ক �ক� �ণয়ন কের পিরক�না 
কিমশেন ��রণ করা হেয়িছল। যা বত�মােন চলমান �কে�র সােথ একী�ত কের RDPP  �ণয়ন কের গত ০৫/০৭/২০১৮ তািরেখ 
ম�ণালেয় ��রণ করা হেয়েছ। 
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১১.  ন�ন �ক� �হণঃ 

�ঃ 
নং 

�কে�র নাম বা�বায়নকাল �া�িলত �য় বত�মান অব�া ম�� 

১. �রশম চাষ স�সারেণর 
মা�েম �হ�র রং�র 
�জলার দাির� �াসকরণ 
�ক� 

�লাই'২০১৭-
�ন'২০২২ 

�া�িলত   
�য় 
২৪৫০.০০ 
ল� টাকা। 

�ক�� ম�ণালেয় 
অ�েমাদেনর   
�ি�য়াধীন রেয়েছ। 

�ক�� প�বািষ �ক পিরক�নায় উ�য়ন 
কম ��িচেত বরা� িবহীনভােব 
অন�েমািদত �ক� িহেসেব স�জ 
পাতায় অ�� �� রেয়েছ।  

২. �রশম চাষ স�সারণ ও 
উ�য়েনর মা�েম পাব �ত� 
�জলাস�েহ দাির� িবেমাচন  
�ক� 

�লাই'২০১৭-
�ন'২০২২ 

�া�িলত �য় 
২৫০৭.০০ 
ল� টাকা। 

 �ক�� 
অ�েমাদেনর জ� 
ম�ণালেয়  
�ি�য়াধীন রেয়েছ। 

স�িত �ক�� অ�েমািদত হেয়েছ। 
২০১৮-১৯ অথ � বছর �থেক কায ��ম �� 
হেব। 

 
 
১২. অিভেযাগ �িতকারঃ 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ন�িত ও অ�া� অিনয়ম সং�া� �কান অিভেযাগ নাই। এসং�া� �বােড � এক� কিম� আেছ। 
কিম� অিভেযাগ �পেল �ব�া �হণ কের। 
 
১৩. বািষ �ক কম �স�াদন �ি�ঃ : 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সােথ িনয়�ণাধীন িডিড ও এিড অিফেসর ১৮/০৬/২০১৭ তািরেখ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
�া�িরত হেয়েছ। মাননীয় �িতম�ীর উপি�িতেত ১৪-০৬-২০১৭ তািরেখ ম�ণালেয়র সােথ  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ি� �া�িরত 
হেয়েছ।ম�ণালেয়র সােথ  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ি� অ�যায়ী কায ��ম বা�বায়েনর �ব�া  �হণ করা হে�।  

 
�রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট �রশম �স�েরর জ� �া�িরত বািষ �ক কম �স�াদন �ি�েত ২০১৭-২০১৮ অথ � বছের 

িনে�া� ল��মা�া অজ�ন করা হেয়েছঃ  
 জাম ��াজম �াংেক �তঁজােতর সং�া ৭৩হেত৭৭ �েত উ�ীত করাহেয়েছ; 
 জাম ��াজম �াংেক �রশমকীট জােতর সং�া ১০১হেত১০৬ �েত উ�ীত করাহেয়েছ; 
 ৪ ��তঁজাতউ�াবনকরাহেয়েছ; 
 ৫ �েরশমকীট জাতউ�াবনকরাহেয়েছ; 
 ২২,২০০ �কিজ উ�ত �তঁ কা� �ংস সরবরাহ করাহেয়েছ;  
 �রশমেস�ের২৬০জনেক�িশ�ণ�দানকরাহেয়েছ। 
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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � (িবএসিডিব)র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৭-১৮ এর  �ন/১৮ পয �� ��ায়ন �িতেবদন 
�কৗশলগত 
উে�� 

(Strate
gic 

Objecti
ves) 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strate
gic 
Objecti
ve 
 

 

কায ��ম 
(Activiti

es) 

কম �স�াদন  
�চক 

(Perfor
mance 

Indicato
rs) 

 
একক 

(Unit) 
 

কম �স�াদন  
�চেকর মান 
(Weight 

of 
Perform

ance 
Indicator

s) 

িভি� বছর 
(Base 
Year) 
২০১৫-১৬ 
 

��ত 
অজ�ন 

২০১৬-১৭ 

ল��মা�া/ িনণ �ায়ক ২০১৭-১৮ 
(Target /Criteria Value for FY 

2017-18) 

বা�বায়
ন 

অ�গিত 
�ন/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�হঃ 
১। �রশম 
চাষ 
স�সারেণ 
সহেযািগতা 
�জারদারকর
ণ  
 

 
 

৫০ 

 ১.১  
�তঁ চারা 
উৎপাদন ও    
িবতরণ 

১.১.১ 
উৎপািদত ও 
িবতরন�ত  
�তঁ চারা  

ল�  ১৫ ৪.৫০ ৩.২৫ ৩.২৫  ৩.০৫  ৩.০০ ২.৫০ ৩.২৫ ১০০% ১৫ 

 ১.২ �রাগ�� 
�রশম িডম 
উৎপাদন ও 
িবতরণ  

১.২.১ 
উৎপািদত ও 
িবতরণর�ত 
�রশম িডম  

ল� ১৫ ৩.৬০  ৪.০০ ৪.২০ ৪.১০ ৪.০৫ ৪.০০ ২.৫০ ৪.১৫ ৯০% ১৩.৫ 

১.৩  
�রশম �� 
উৎপাদন 

১.৩.১ 
উৎপািদত 
�রশম ��  

ল� 
�কিজ 

১০ ১.৪৪  ১.৬০ ১.৬২ ১.৬১ ১.৬০ ১.৫৮ ০.৮০ ০.৯৩ ৬০% ৬ 

১.৪ 
িমিনিফেলচার 
�কে� �রশম 
�তা উৎপাদন 

১.৪.১ 
উৎপািদত 
�রশম �তা  

 
�কিজ 

১০ ১১৫০  ৮০০ ১১৫০          ৯০০  ৮০০ ৭৭০ ৫২০ ৮০৫.১
১ 

৮০% ৮ 

২।  মানব 
স�দ উ�য়ন 

৩০ 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�া ১৫ ৪৫০ ৫০০ ৮০০ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৫২০ ৮০০  ১০০% ১৫ 

২.১.২  
�িশি�ত 
বসনী 
(প�পালন) 

সং�া ১৫ ৬৭৫ ৬৭৫ ৬০০ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৪০০ ৬০০  
 
 

১০০% ১৫ 

�মাট ৮০    ৮০         ৮০% ৭৫% 
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১৪. উ�ম চচ �া, সদাচার, উ�াবন (ইেনােভশন):  
ইেনােভশনঃ  

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র কােজর গিতশীলতা �ি�, উ�াবনী দ�তা �ি�, নাগরীক �সবা �দান �ি�য়া �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 গঠণ করা হেয়েছ। �বাড � �থেক 
ন�ন ন�ন উ�াবনী ধারনা উ�াবন কের ব� ও পাট ম�ণালেয়র ইেনােভশন �সেল ��রণ করা হে�। ব� ও পাট ম�ণালেয়র অ�েমাদন�েম 
২� ইেনােভশন ��াব (১) এসএমএস এর মা�েম চাষী/বসনীেদর কািরগরী পরামশ � �দান। এই উে�াগ� বা�বায়ন করা হে�। (২) �মাবাইল 
�াংিকং কায ��েমর মা�েম �রশম ��র �� পিরেশাধ উে�াগ� বা�বায়েনর কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। এছাড়াও �তঁচাষী ও 
প�পালনকারীেদর �মাবাইল �ফােন পরামশ � দান শীষ �ক ইেনােভশন ��াব� রেয়েছ। 
 

উ�ম চচ �াস�হঃ  
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � সকল �েরর কম �কত�া/কম �চারীগণেক উ�ম চচ �া, সদাচার ও উ�াবন িবষেয় উ�ু� করার লে�� 

মািসক �াফ �কা-অিডেনশন ও সম�য় সভায় আেলাচনা ও পরামেশ �র মা�েম অ��ািণত করা হেয় থােক। অিফেসর িবিভ� জ�ল িবষেয় 
িস�া� �হেণর জ� ওয়াক�সপ/�সিমনার আেয়াজন কের সকেলর মতামত/পরামশ � �হণ করা হেয় থােক। অিডট আপি� িন�ি�করেণর িবষেয় 
িনয়িমত অিডট �সল সভা আ�ান করা হেয় থােক।  দীঘ � িদেনর মামলা িন�ি�র লে�� িনয়িমত মািসক সভার মা�েম িস�া� �হণ করা হেয় 
থােক। কম �কত�া/কম �চারীগেণর দ�তা �ি�র লে�� ইন-হাউস �িশ�ণ/ওয়াক�সপ আেয়াজন করা হেয় থােক। ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর 
জ� অ� �বােড � �নিতকতা কিম� গঠন করা হেয়েছ। ত� �দান সহজীকরেণর লে�� �বােড � ওয়ান �প সািভ�স চা� করা হেয়েছ। ত� 
অিধকার আইন অ�যায়ী িনজ� ওেয়ব সাইেট সকল �কার ত� �কােশর �ব�া �হণ করা হেয়েছ এবং �কান �ি�/�িত�ােনর চািহদার 
আেলােক ত� সরবরাহ করা হেয় থােক।  
 

১৫. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িডিজটাল কায ��ম ও চাষী ও বসনীেদর ডাটােবইজ ��তকরণ এবং িডিজটাল মিনটিরং : 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � �মাট ৭০ � কি�উটার রেয়েছ। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �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। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন 
�বােড �র অধীন ৫� আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় ও ০৭� �জলা কায �ালেয় ই�ারেনট সংেযাগ �দান করা হেয়েছ। মাঠ পয �ােয়র 
উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয় এবং �রশম বীজাগাের কি�উটার ও ই�ারেনট সংেযাগ �দান কায ��ম �ি�য়াধীন। বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড � ১৭/১০/২০১৬ তািরখ �থেক ই-�িকউরেম� (ই-িজিপ) চা� করা হেয়েছ এবং �স অ�যায়ী �মাট ১৪� ই-িজিপেত �ট�ার �দান 
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।  
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �রশম চাষ �াপকভােব স�সারেণর মা�েম দির� জনেগা�ীর কম �সং�ােনর �েযাগ �ি�র মা�েম 

দাির� িবেমাচেন ����ণ � �িমকা পালন কের যাে�। সারা �দশ�াপী �বােড �র অ���� ১৫,৫৫০ জন চাষী ও ১৯৯৬ জন প�পালনকারী(বসনী) 

রেয়েছ। অ���� এ সকল চাষী ও বসনীেদর �বােড �র চলমান �কে�র আওতায় িবিভ� ধরেণর আিথ �ক সহায়তা �দান করা হেয় থােক। �যমন- 

�তঁচারা �রাপন সহায়তা, প�ঘর বাবদ আিথ �ক সহায়তা, প�পালন সর�ামািদসহ িবেশাধক ��ািদ ইত�ািদ। �কে�র িবিভ� ধরেনর সহায়তা 

�দােনর জ� চাষী ও বসনীেদর ডাটােবইজ থাকা �েয়াজন। এ লে�� �বাড � তার িনয়�ণাধীন স�সারণ এলাকার অ���� চাষী ও বসনীেদর 

ডাটােবইজ/ডাটা �াংক �তরীর িনিম� নাম, �কানা, পাসেপাট � সাইজ ছিব, �মাবাইল ন�রসহ জাতীয় পিরচয়পে�র ফেটাকিপ সং�েহর 

কায ��ম ইেতামে�ই �হণ কেরেছ। চাষী ও বসনীেদর ডাটােবইজ ��ত হেল �রশম চােষ স�ৃ� ত�ািদ সহেজই মিনটিরং করা সহ ডাটা 

�াংক শি�শালী হেব। 
 

১৬.  চ�ােল�   

 িবেদশী �রশম �তা ও বে�র আমদানী �� কম হওয়ায় আমদানী �ি�েত �দশী �তার �বহার �াস �পেয়েছ। ফেল চাষীরা �� 
উৎপাদেন উৎসাহ হািরেয় �ফেলেছ।   

 উৎপািদত �� ও �তার বাজারজাত করেণর সম�া রেয়েছ 

 �রশম চাষীগণ �াি�ক ও �িমহীন । তােদর �লধেনর অভাব ও �ািত�ািনক সহেযািগতা অ��ল;  

 �রশম কারখানা ব� �ঘাষণা; 

 �রশেমর  কায ��ম �ক� িনভ�র;  

 �ািত�ািনক স�মতার অভাব ।   

 জনবল সংকট। 
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১৭.   সম�া-সমাধােন �িনিদ �� �পািরশঃ 
 

জনবল িনেয়াগঃ  
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সাংগঠিনক কাঠােমা বত�মােন অ�েমাদেনর �ি�য়াধীন রেয়েছ। সংগঠিনক কাঠােমা অ�েমাদন না 

হওয়ায় ��পেদ জনবল িনেয়াগ করা স�ব হে� না। যার কারেন জনবল স�তার জ�  �রশম উ�য়ন �বােড �র সামি�ক কায ��ম �হত হে�। 
�রশম উ�য়ন �বােড �র স�সারণ কম �কাে�র গিতশীলতা আনয়েনর জ� �� পদ�িল জ�রী িভি�েত �রণ করা �েয়াজন। এ �াপাের 
ম�ণালেয়র সহেযািগতা একা�ভােব অব�ক। এ জ� �ত সাংগঠিনক কাঠােমা ও �িবধানমালা  অ�েমাদ�নর �ব�া করা �েয়াজন। 
 
১৮.   ব� �রশম কারখানা চা�করণঃ 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র গত ১৪/১১/২০১৭ তািরেখর ৪থ � পিরচালনা পষ �দ সভায় ব� �ঘািষত রাজশাহী �রশম কারখানার ৫ � 
�ম চা�র িবষেয় িস�া� �হীত হেয়েছ। ইেতামে� �ারক নং ২৪.০৬.০০০০.২০২.০৬.০১৫.১৪(২য় খ�)৫৫৪ তািরখঃ ৩১/১২/২০১৭ �ারেকর 
পে� কারখানা �েটা �াইেভটাইেজশন কিমশন �থেক �ত�াহার �ব �ক ব� ও পাট ম�ণালেয় �া� করা হেয়েছ। পষ �দ সভার িস�াে�র ��ি�েত 
২২/১১/২০১৭ তািরেখ ১� �ম চা� কের �ায়াল �বিসেস �রশম ব� �নন কাজ �� করা হয়। পরবত�েত ৫� পাওয়ার �ম ও �পক িনংেকেজর 
য�পািত �মরামত কের গত ২৭/০৭/২০১৮ তািরেখ রাজশাহী �রশম কারখানার ৬� পাওয়ার �েম পরী�া�লকভােব �রশম ব� উৎপাদন 
কায ��ম এ �বােড �র পিরচালনা পষ �েদর িসিনয়র ভাইস �চয়ার�ান জনাব ফজেল �হােসন বাদশা, এমিপ মেহাদয় উে�াধন কেরন।   
 
১৯. �� �ময়াদী কম �-পিরক�না (৩ বছর �ময়ািদ) (২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২১) বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (APA)অ�যায়ীঃ  
 

�ঃ নং কােজর িববরণ ল��মা�া সময়সীমা 
১. �তঁচারা উৎপাদন (সং�া) ৯.৬৫ ল� ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২০২১  
২. �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন(সং�া ১১.৪০ ল� ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২০২১ 
৩. �রশম �� উৎপাদন ৪৫৬ �মঃ টন ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২০২১ 
৪. �রশম �তা উৎপাদন ২.৭৫ �মঃ টন ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২০২১ 
৫. �তঁ পাতার উৎপাদনশীলতা �ি�(�িত �হ�র 

�িত বছর)। 
৩০-৪০ �মঃ টন �থেক ৪০-৪৫�মঃ টেন 

উ�ীতকরণ 
২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২০২১ 

৬. �রশম ��র উৎপাদশীলতা �ি� �িত ১০০ �কিজ �রাগ�� িডম �থেক 
�রশম ��র উৎপাদন ৪০-৫০ �কিজ 
�থেক ৫০-৬০ �কিজেত উ�ীতকরণ। 

২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২০২১ 

৭. �রনিডটার মান উ�য়ন   ১২-১৪ �থেক ১০-১২ �ত উ�ীতকরণ ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২০২১ 
৮. দ� ও কািরগরী জনশি� �ি�র লে�� �িশ�ণ ১৯৭০ জন ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২০২১ 
৯ কম �সং�ান �ি� ৬.০০ ল� হেত ৬.৫০ লে� উ�ীতকরণ। ২০১৮-১৯ হেত ২০২০-২০২১ 
গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উেটর ভিব�ৎ পিরক�না (িভশন-২০২১): 

 মালেবরী জাম ��াজম �াংেক �তঁজােতর সং�া ৮১ �থেক ৮৪ �েত উ�ীত করা; 
 িস�ওয়াম � জাম ��াজম �াংেক �রশমকীট জােতর সং�া ১১১ �থেক ১১৪�েত উ�ীত করা; 
 ন�ন আরও ৩� �তঁজাত উ�াবন করা; 
 ন�ন আরও ৩� �রশমকীেটর জাত উ�াবন করা; 
 �হ�র �িত বছের �তঁপাতার উৎপাদন ৪০.০০ - ৪৭.০০ �ম: টন এর �েল ৪৭.০০ - ৫০.০০ �ম: টেন উ�ীত করা; 
 �িত ১০০� �রাগ�� িডেম �রশম��র উৎপাদন৭০.০০ - ৭৫.০০ �কিজ এর �েল ৭৫.০০ - ৮০.০০ �কিজেত উ�ীত করা; 
 �রনিডটা (১ �কিজ ক�চা �রশম �তা উৎপাদেনেরশম��র�েয়াজন) ১০-১২এর �েল ৮-৯ এ উ�ীত করা এবং �রশম �তার মান 

উ�য়ন িনি�ত করা।  
 �রশম �স�ের দ� জনবল ৬,৩৯৬ জন হেত ৭,১২১ জেন উ�ীত করা।  

 
 
 
 
 
 
 
        ভিব�ৎ ল��মা�া অজ�েন গেবষণা কায ��ম 


