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                                      (i) 
�সে��র/২০১৬  মােস স�ািদত/চলমান ����ণ � কায �াবিলর সংি�� িববরণ 

 
অ�ে�দ নং িববরণ সংি�� িববরণ 

৭ জনবল বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র রাজ� �সটআেপ অ�েমািদত জনবেলর সং�া ৫৩১�। 
ত�ে�  ২৭৪ � কম �রত  এবং �� ২৫৭  �। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র অ�ােনা�াম 
অ�েমাদেনর �ি�য়াধীন রেয়েছ। অ�েমাদন হেল  ��পেদ �লাক িনেয়ােগর কায ��ম চা� 
করা হেব। 

৯ ২০১৬-২০১৭ অথ � 
বছেরর বািষ �ক উ�য়ন 
কম ��িচেত অ�� �� 
বাংলােদশ �রশম 
�বােড �র �ক�স�হ 

(১) 'বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ  ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না' (�লাই, ১৩ 
হেত �ন,১৭ পয ��)। �া�িলত �য় ৩০৮০.০০ ল� টাকা । �সে��র/১৬ পয �� 
�ম�ি�ত �য় ১৬০৩.৬১ ল� টাকা । অ�গিত ৫২%। 

(২) পাব �ত� �জলাস�েহ �রশম চাষ স�সারণ  (৩য় পয �ায়) (২০১৩-২০১৭), �া�িলত �য় 
৩০০.০০ ল� টাকা। �সে��র/১৬ পয �� �ম�ি�ত �য় ১০৩.৭৫ ল� টাকা । অ�গিত 
৩৪.৫৮%। 

১১ ন�ন �ক�স�হ ১। �রশম চাষ স�সারেণর মা�েম �হ�র রং�র �জলার দাির� �াসকরণ        �ক�  
�লাই'২০১৬-�ন'২০২১ �া�িলত   �য় ২৪০০.০০ 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'২০১৬-�ন'২০২১ �া�িলত �য় ২৫০৭.০০ ল� টাকা।�ক�� অ�েমাদেনর জ� 
ম�ণালেয়  �ি�য়াধীন রেয়েছ। �ক�� প�বািষ �ক পিরক�নায় উ�য়ন কম ��িচেত বরা� 
িবহীনভােব অন�েমািদত �ক� িহেসেব স�জ পাতায় অ�� �� রেয়েছ।  

৩। 'বাংলােদেশ �রশম িশে�র িবকােশ �রশম চাষ স�সারণ ও উ�য়েনর জ� পিরক�না' 
শীষ �ক �ক�  �লাই'২০১৬-�ন'২০২১, �া�িলত �য় ৫০০০.০০ ল� টাকা।�ক�� 
�ণয়েনর কায ��ম �ি�য়াধীন। 

৪। �রশম স�সারেণ �ভালাহাট অ�েলর জ� িবেশষ �ক�। �লাই'২০১৬-�ন'২০২১ 
�ক�� �ণয়েনর কায ��ম �ি�য়াধীন। 

৫। িনজ� অথ �ায়েন রাজশাহী আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়  চ�ের এল টাইেপর 
মােক�ট িনম �াণ শীষ �ক �ক�। জা�য়ারী'২০১৭-�ন'২০১৮, �া�িলত �য় ১৩২৪.০০ ল� 
টাকা �ক�� �ণয়ন কের  ব� ও পাট ম�ণালেয় দািখল করা হেয়েছ। 

 
 ১২ মাননীয় �ধানম�ীর 

িনেদ �শনা 
ক) মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনায়  ৩৩ � �জলার ৯০ � উপেজলায় এক� বাড়ী এক� খামার 
�কে�র ৪৮৪ � সিমিতর  ১৩,৫৬৮  জন  সদ�েদর মা� জিরপ কের ২৭২৭ জন �িবধােভাগীেদরেক �তঁ 
চােষর সােথ স�ৃ� করার জ� িনব �াচন করা হেয়েছ । িনব �ািচত সদ�েদর মে� �সে��র-
অে�াবর,২০১৫ ও ২০১৬ �রাপন �মৗ�েম ৯০৯ জনেক ১,২৫,২৭১ � �তঁচারা সরবরাহ �দান  ও �রাপন 
স�� হেয়েছ। ৩৫৯ জন সদ�েক �তঁচারা �রাপন ও পিরচয �া িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 
�রািপত �তঁচারা উৎপাদন�ম হেল এসব চাষীেদর �রশম �� উৎপাদেন �ণ �ভােব স�ৃ� করা স�ব হেব। 
। ২০১৫-১৬ বছের ২২ এি�ল ২০১৫ তািরেখ রাজশাহী ও রং �র িবভেগর ১৩ � উপেজলার রাজশাহীেত, 
২০ আগ� ২০১৫ তািরেখ ঢাকা, চ��াম ও �লনা িবভােগর ১২ � উপেজলার ঢাকায়, ১৯ �ম ২০১৬ তািরেখ 
রাজশাহী ও রং�র িবভােগর ১৯ � উপেজলার  রং�ের এবং ১৯ �ন ২০১৬ তািরেখ ঢাকা, �লনা ও 
যেশার িবভােগর  ১৬ �  উপেজলার ঢাকায় এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র উপেজলা সম�য়কারী, 
িফ� �পারভাইজার ও �বােড �র কম �কত�া-কম �চারীেদর সম�েয়  �মাট ৪ � কম �শালা স��। 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। 
 

১৩ িডিজটাল কায ��ম বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ১৭/১০/২০১৬ তািরখ �থেক ই-�িকউরেম� চা� কেরেছ এবং 
�স অ�যায়ী ই-�ট�াের �য় করা হে�।  

 

 
 



 

 5 

 
(ii) 

 
অ�ে�দ নং িববরণ সংি�� িববরণ 

১৪ রাজ� বােজট বরা� ও �য় বাংলােদশ �রশম �বােড � ২০১৬-১৭ অথ � বছের সংেশািধত রাজ� বােজেটর অ��েল 
২২৩৯.০০ ল� টাকা বরা� রাখা হেয়েছ। উ� অথ � বছের বাংলােদশ �রশম �বােড �র 
িনজ� আয় ৩০.৭৩ ল� টাকাসহ �মাট বরা� ২২৬৯.৭৩ ল� টাকা। �সে��র/ 
২০১৬ মােস �য় হেয়েছ ৫১০.৩৩ল� টাকা, যা �মাট বরাে�র ২২.৪৮%। 

১৫ অিডট আপি� সং�া� ত� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র  �সে��র/২০১৬ পয �� ৭� িবভােগ �মাট ২০৬ � 
অিডট আপি� রেয়েছ।  

১৬ ভিব�ৎ পিরক�না ক) �হ�র রং�র �জলার দাির� �াসকরেণর লে�� '�রশম চাষ স�সারেণর মা�েম 
�হ�র রং�র �জলার দাির� �াসকরণ' শীষ �ক (�লাই'২০১৫-�ন'২০২০), ২৪০০.০০ 
ল� টাকা �া�িলত �য় স�িলত �ক�� বরা� িবহীনভােব অন�েমািদত �ক� 
িহেসেব স�জ পাতায় অ�� �� রিহয়ােছ। যা অ�েমাদেনর জ� ব� ও পাট ম�ণালেয় 
�ি�য়াধীন রেয়েছ। 
 খ) পাব �ত� �জলাস�েহর দাির� িবেমাচেনর লে�� '�রশম চাষ স�সারণ ও 
উ�য়েনর মা�েম পাব �ত� �জলাস�েহর দাির� িবেমাচন' শীষ �ক (�লাই'২০১৫-
�ন'২০২০) ২৬৩৫.০০ ল� টাকা �া�িলত �য় স�িলত �ক�� বরা� িবহীনভােব 
অন�েমািদত �ক� িহেসেব স�জ পাতায় অ�� �� রিহয়ােছ। যার জনবেলর ��াব 
অ�েমাদেনর জ� অথ � িবভােগ �ি�য়াধীন রিহয়ােছ।  
গ) �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট ক��ক ''�তঁ ও �রশমকীট জােতর উ�য়ন, 
��ি� উ�াবন ও হ�া�র'' শীষ �ক এক� কম ��িচ অ�েমাদেনর জ� ব� ও পাট 
ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ।  
ঘ) ইেতামে� সম� বাংলােদেশ �রশম িশে�র উ�য়েনর লে�� 'বাংলােদেশ �রশম 
িশে�র িবকােশ �রশম চাষ স�সারণ ও উ�য়েনর জ� পিরক�না' শীষ �ক �ক�� 
�ণয়েনর কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
ঙ) চ�পাইনবাবগ� �জলার �ভালাহাট উপেজলা �রশেমর �িতকাগার িহেসেব 
পিরিচত। এ অ�েল �রশম চােষর ঐিতহ� ধের রাখার লে��  '�রশম স�সারেণ 
�ভালাহাট অ�েলর জ� িবেশষ �ক�'  �ণয়েনর কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ । 

১৯ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
(APA  ) 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সােথ িনয়�ণাধীন িডিড ও এিড অিফেসর 
২৮/০৬/২০১৬ তািরেখ বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেয়েছ।  
মাননীয় �িতম�ীর উপি�িতেত ২৯-০৬-২০১৬ 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�।  

২০ নাগিরক �সবা ��দান �িত�িত 

(Citizen Charter) 
�দেশর �রশম িশে�র িবকােশর লে�� �রশম চাষীেদর �সবা �দােনর িনিম� ব� ও 
পাট ম�ণালেয়র িনেদ �শনা অ�যায়ী বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ক��ক নাগিরক 
�সবা �দান �িত�িত (Citizen Charter) ��ত করা হেয়েছ। �ধান কায �ালয়সহ 
মাঠপয �ােয়র সকল �িত�ােন তা �দশ �েনর �ব�া করা হেয়েছ।  

২৪ মামলার ত� স�ি� সং�া� ১২� মামলা এবং �শাসিনক িবষয় সং�া� ১৮ � মামলা �মাট 
৩০� মামলা িবচারাধীন আেছ। 

   ২৫ �িশ�ণ ক) মানব স�দ �িশ�ণঃ- বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �রশম িবষেয় �িশ�ণ 
�দােনর বািষ �ক ল��মা�া ৭১০ জেনর িবপরীেত �সে��র/১৬ মাস পয ��  �কান 
�িশ�ণ �দান  করা হয় নাই।  
খ) ইন-হাউজ �িশ�ণঃ- বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 
২০১৬-১৭ অ�যায়ী �সে��র/২০১৬ পয �� ১২৮ জনেক ইন-হাউজ �িশ�ণ �দান 
করা হেয়েছ। 

 
 
  



 

 6 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
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১. �িমকাঃ 

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। �চয়ার�ান িছেলন �বােড �র �ধান িনব �াহী কম �কত�া। আ�কম �সং�ান �ি�, দাির� িবেমাচন ও আথ � 
সামািজক অব�ার উ�য়ন ঘটােনাই 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। 

 

গত ০৭/০৩/২০১৩ ইং তািরেখ ১৩ নং আইনবেল বাংলােদশ �রশম �বাড �, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উট এবং 

বাংলােদশ িস� ফাউে�শন এই ৩� �থক সং�া 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 এবং (৪) 

উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ িবভাগ। এ ছাড়াও গেবষণা ও �িশ�ণ ইনি��উটসহ এমআইএস �সল, িনরী�া শাখা, জনসংেযাগ শাখা 
সরাসির মহাপিরচালেকর অধীেন �া� রেয়েছ। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �তন অগ �ােনা�াম �ণয়েনর িবষয়� �ি�য়াধীন 

রেয়েছ। 
 
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�।  

 
২.বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র পিরিচিতঃ 

২.১ ১৯৭৭ সােলর ২৮ িডেস�র ৬২ নং অ�ােদশ বেল ‘‘বাংলােদশ �রশম �বাড �’’ �ি� হয়। এ অ�ােদশবেল িবিসক হেত �রশম 
কম �কা�সহ বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট এবং রাজশাহী �রশম কারখানা �রশম �বােড �র িনয়�েণ আেস। 
১৯৯৭ সেন ব� ম�ণালেয়র অধীেন �কা�ানী আইেন বাংলােদশ িস� ফাউে�শন গঠন করা হয়। ২০০৩ সােল ২৫ নং আইনবেল 
বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উটেক বাংলােদশ �রশম �বােড �র আওতা�� কের �ত� �িত�ান িহেসেব ব� ও পাট 
ম�ণালয় এর সরাসির িনয়�েণ �� করা হয়।   

পরবত�েত ২০১৩ সেনর ১৩ নং আইনবেল বাংলােদশ �রশম �বাড �,বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট এবং বাংলােদশ 
িস� ফাউে�শনেক একী�ত কের বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �িত�া হয়। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ব� ও পাট ম�ণালেয়র 
অধীন এক� সংিবিধব� সং�হা।  

 

২.২ পিরচালনা পষ �দ: বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � আইন-২০১৩ এর ৬ ধারা মেত ১৪ সদ� িবিশ� পিরচালনা পষ �দ রেয়েছ। যার 
�চয়ার�ান ব� ও পাট ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী, �জ�� ভাইস �চয়ার�ান রাজশাহী সদর আসেনর মাননীয় সংসদ সদ�, ভাইস 
�চয়ার�ান ব� ও পাট ম�ণালেয়র মাননীয় সিচব। পষ �েদর সদ�-সিচব হেলন বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র মহাপিরচালক। 
এছাড়া সদ� িহেসেব রেয়েছন রাজশাহী িব�িব�ালেয়র ০২ জন অ�াপক, রাজশাহী িবভােগর মাননীয় িবভাগীয় কিমশনার এবং 
�রশম কােজর সােথ জিড়ত ০৩ জন �বসায়ী। ব� ও পাট ম�ণালেয়র ১জন, অথ � ম�ণালেয়র ১জন, �িষ ম�ণালেয়র ১জন, িশ� 
ম�ণালেয়র ১জন  কের �মাট ৪জন ��সিচব। 
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৩. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র স�সারণ �নটওয়াক�স�হঃ 

অিফস/�াপনার নাম সং�া অব�ান 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �  

�ধান কায �ালয় 

১ রাজশাহী। 

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

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

�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয় ৭ �ভালাহাট, ঠা�রগ�ও, �ি�য়া, ময়মনিসংহ, ব�ড়া, �িম�া, রাজবাড়ী। 

�রশম বীজাগার িপ৩, িপ২, িপ১ ১০ 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। 

উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয় ৪০ িবিভ� �জলা ও উপেজলা সদের অবি�ত। 

�রশম স�সারণ পিরদশ �েকর 
কায �ালয় 

১৬
৪ 

ি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 বত�মােন �রশম কারখানা �’� সরকারী িস�াে� ব� অব�ায় �াইেভটাইেজশন 
কিমশেন �া� রেয়েছ। 

 
 

৪. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িভশন ও িমশনঃ  

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

৪.২ ি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 উ�য়ন ও িবপণেনর �ব�াকরণ; 
(ঙ)  �রশম চাষ স�সারেণ জনসেচতনতা �ি�, �মা�েভশন ও তদারিক কাজ �জারদারকরণ।  
 
৪.৩ �রশম িশ� খােতর ল�� (Mission) 

লাগসই ��ি� ,  দ� জনবল ও উ�ত গেবষণার মা�েম �রশম খােতর স�াবনােক �ণ � কােজ লািগেয়   �রশম চাষ ও িশে�র  উ�য়ন। 
 

৪.৪ �কৗশলগত উে��স�হ )Strategic Objectives:(  
 

১.  �রশম চাষ স�সারেণ সহেযািগতা �জারদারকরণ ; 
২.  মানব স�দ উ�য়ন; 
৩.  স�মতা �ি�। 
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৪.৫ আবি�ক �কৗশলগত উে�ে�স�হ 

১.  দ�তার সে� বািষ �ক কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন  

২.  দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন  

৩.  ত� অিধকার ও ��েণািদত ত� �কাশ বা�বায়ন  

৪.  কায �প�িত ও �সবার মােনা�য়ন  

৫.  কম � পিরেবশ উ�য়ন 

৬.  আিথ �ক �ব�াপনার উ�য়ন 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

৫. �রশম �বােড �র কায �াবিল  )Functions:(  

১.   �রশম চাষ ও িশে�র স�সারণ ও উ�য়েন দীঘ �েময়াদী উ�য়ন পিরক�না �ণয়ন; 
২ .  �রশেমর �ব�ািনক ও কািরগির িবষেয় গেবষণা এবং �িশ�ণ �দান; 

৩ . উ�ত জােতর �� প�েপাকার িডম উৎপাদন ও িবতরণ; 
 ৪.   �িশ�েণর মা�েম �রশম �স�ের দ�জনবল �ি� করা; 

 ৫. অথ � ও �াবর স�ি�র যথাযথ �ব�াপনা িনি�ত করা;  
 ৬. �া��ে�র  �রশম িশে�র �েয়াজনীয় ক�চামালসহ রং, রাসায়িনক ��ািদ, �চরা য�াংশ ও  আ�ষি�ক ��ািদ িস� িরলার, 

উইভার ও ি��ারেদর �ক সরবরােহর   �ব�া; 
 ৭.  �দেশ-িবেদেশ �রশম ও �রশম সাম�ী জনি�য় ও বাজারজাতকরেণর জ� �চােরর �ব�া; 
 ৮. ক�চা �রশম ও �রশম প� উৎপাদেনর জ� িমল �াপেনর �ব�া �হণ; 

 

 ৬. ২০১৫-১৬ অথ � বছেরর �হীত কায ��ম ও অজ�ন 
 �ঃ নং �হীত কায ��ম অজ�ন 

১. �তঁচাষ ও �তঁজিম র�নােব�ন। ৩০০ িবঘা 

২. �তঁচারা উৎপাদন, িবতরণ ও �রাপন। ৫.০০ ল�� 
৩. �রশম বীজ�� উৎপাদন। ০.০৭১৪২ ল� �কিজ 
৪. �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন। ৩.৮০ ল�� 
৫. �রশম �� উৎপাদন। ১.৩৯  ল� �কিজ 
৬. �রশম �তা উৎপাদন। ১০০১ �কিজ 

৭. �রশম চাষী �িশ�ণ। ১১৫৫  জন 
৮. চাকী িরয়ািরং �ক��িলেত চাকী প� পালন কের প� পালনকারীেদর িবতরণ। ২.২৫ 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। 
৬,০০০ � ডালা, ৬,০০০� চ�কী, 
১০০০� ঘড়াকা�।  

১০. ভবন �মরামত ও সং�ার - ৬�   
ভবন িনম �াণ                 - ৩�     
িসিস রা�া িনম �াণ       

১১৬১.২৪ বগ � িমঃ 
৬০৫.৬০ বগ � িমঃ 
৬৩০.০০ বগ � িমঃ 
   

৭. বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র জনবল  কাঠােমা: 
সং�ার নাম �িত�ােনর নাম অ�েমািদত 

পেদর সং�া 
কম �রত 

জনবেলর সং�া 
�� পেদর 

সং�া 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �। ৫৩১ ২৭৪ ২৫৭ 

সব �েমাট ৫৩১ ২৭৪ ২৫৭ 
 

 ম�ণালেয় পর ি্�য়াধীন বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �িবধানমালা ও সাংগঠিনক কাঠােমা �ড়া� হওয়ার পর িনেয়াগ �ি�য়াকরণ পদে�প 
�িহত হেব। আপাততঃ উ� কাঠােমা �ড়া� না হওয়া পয �� ৩� সং�ার কম �কত�া/কম �চারীগণ �ব �বৎ �-� পেদ বহাল �থেক দািয়� পালন 
করেবন মেম � ম�ণালয় �থেক িনেদ �শ  পাওয়া �গেছ। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সাংগঠিনক কাঠােমা ও �িবধানমালা অ�েমাদন না হওয়ায় 
নবগ�ত বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �থেক অবসর�া� কম �কত�া/কম �চারীগেণর �� পদ �রণ করা স�ব হে� না। ফেল বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বােড � জনবেলর সংকট  িবরাজ করেছ। 

রাজ� বােজেটর অধীন অ�েমািদত �ায়ী ৫৩১ � পেদর অধীেন বত�মােন কম �রত ও �� পেদর িব�ািরত িবভাজন সারিণ-১ এ �দয়া হেলা। 
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৮.  অিফস সং�া� ত�ঃ 

৮.১  �শাসন ও সং�াপন িবভাগঃ- 

মহাপিরচালেকর সরাসির িনয়�েণ �বােড �র সিচব, িবভাগ� িনয়�ন 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। 

    
৮.২ 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  

(ক) ি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 সরকারী 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 । 
 
(খ) 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�া� সরকারী অিফেসর সংেগ �যাগােযাগ র�া করা এবং �েয়াজনীয় 

পদে�প �হণ ; 
৩. �রশেমর সংেগ স�ৃ� সরকারী সং�াস�হ ও �ানীয় সরকারী পিরষদেক �রশেমর উ�য়েনর জ� পিরক�না �ণয়েনর �েয়াজনীয় সহায়তা 

�দান ; 
৪. সরকারী 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 ; 
 
(গ)  �ে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 ।  
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৮.৩ 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 ;৫. 
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 ;  
৯.  মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনায়  ৩৩ � �জলার ৯০ � উপেজলায় এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র ৪৮৪ � সিমিতর  ১৩,৫৬৮  জন  

সদ�েদর মা� জিরপ কের ২৭২৭ জন �িবধােভাগীেদরেক �তঁ চােষর সােথ স�ৃ� করার জ� িনব �াচন করা হেয়েছ । িনব �ািচত সদ�েদর 
মে� �সে��র-অে�াবর,২০১৫ ও ২০১৬ �রাপন �মৗ�েম ৯০৯ জনেক ১,২৫,২৭১ � �তঁচারা সরবরাহ �দান  ও �রাপন স�� হেয়েছ। 
৩৫৯ জন সদ�েক �তঁচারা �রাপন ও পিরচয �া িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। �রািপত �তঁচারা উৎপাদন�ম হেল এসব চাষীেদর 
�রশম �� উৎপাদেন �ণ �ভােব স�ৃ� করা স�ব হেব। । ২০১৫-১৬ বছের ২২ এি�ল ২০১৫ তািরেখ রাজশাহী ও রং �র িবভেগর ১৩ � 
উপেজলার রাজশাহীেত, ২০ আগ� ২০১৫ তািরেখ ঢাকা, চ��াম ও �লনা িবভােগর ১২ � উপেজলার ঢাকায়, ১৯ �ম ২০১৬ তািরেখ 
রাজশাহী ও রং�র িবভােগর ১৯ � উপেজলার  রং�ের এবং ১৯ �ন ২০১৬ তািরেখ ঢাকা, �লনা ও যেশার িবভােগর  ১৬ �  উপেজলার 
ঢাকায় এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র উপেজলা সম�য়কারী, িফ� �পারভাইজার ও �বােড �র কম �কত�া-কম �চারীেদর সম�েয়  �মাট ৪ � 
কম �শালা স��। 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। 

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। 
   
৮.৪. 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। 

এ ছাড়া বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � গঠেণর �েব � উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ িবভােগর অিধেন রাজশাহী ও ঠা�রগ�ও ২� �রশম 
কারখানা িছল। ৩০/১১/২০০২ ি�ঃ তািরেখ সরকারী িস�াে� ব� �ঘাষনা কের কম �রত জনবলেক �গাে�ন হ�া�েসক/�প-অেফর মা�েম চা�রী 
হেত অ�াহিত �দান করা হয়। কারখানা �� বত�মােন �াইেভটাইেজশন কিমশেনর অধীেন �া� রেয়েছ। 
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৮.৫. ি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 । 

৮.৬. 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। 

 

৮.৭. 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 সং�া� 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।  

৯. ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত অ��� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ক�স�হঃ 

�ঃ 
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'২০১৬-
�ন'২০২১ 

�া�িলত   �য় 
২৪০০.০০ 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'২০১৬-
�ন'২০২১ 

�া�িলত �য় 
২৫০৭.০০ ল� 

টাকা। 

�ক�� অ�েমাদেনর 
জ� ম�ণালেয়  

�ি�য়াধীন রেয়েছ। 

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

 
১০.  �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 

(অে�াবর/২০১৬) 

অ�গিত 

(১) 'বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ  ও 
উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না' (�লাই, 
১৩ হেত �ন,১৭ পয ��)। �া�িলত �য় 
৩০৮০.০০ ল� টাকা 

৯০০.০০ ল� টাকা । (নয় শত  
দশিমক �� �� ল� টাকা)। 

২২১.৬৫ ল� টাকা । (�ই শত এ�শ 
দশিমক ছয় প�চ ল� টাকা)। 

২৪.৬৩%। 
 

(২) পাব �ত� �জলাস�েহ �রশম চাষ স�সারণ  
(৩য় পয �ায়) (২০১৩-২০১৬), �া�িলত �য় 
৩০০.০০ ল� টাকা।  

৩৫.০০ ল� টাকা ।  
(�য়ি�শ দশিমক �� �� ল� 

টাকা)। 

৮.৭৫ ল� টাকা। (আট দশিমক সাত 
প�চ ল� টাকা)। 

২৫% 
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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'২০১৬-
�ন'২০২১ 

�া�িলত   
�য় ২৪০০.০০ 

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'২০১৬-
�ন'২০২১ 

�া�িলত �য় 
২৫০৭.০০ 
ল� টাকা। 

�ক�� অ�েমাদেনর 
জ� ম�ণালেয়  

�ি�য়াধীন রেয়েছ। 

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

৩. 'বাংলােদেশ �রশম িশে�র িবকােশ 
�রশম চাষ স�সারণ ও উ�য়েনর জ� 
পিরক�না' শীষ �ক �ক�    

�লাই'২০১৬-
�ন'২০২১ 

৩৫০০.০০ ল� 
টাকা। 

�ক�� �ণয়েনর কায ��ম 
�ি�য়াধী ন। 

 

৪. �রশম স�সারেণ �ভালাহাট অ�েলর 
জ� িবেশষ �ক�।  

জা�য়ারী'২০১৭
-�ন'২০১৮ 

-- �ক�� �ণয়েনর কায ��ম 
�ি�য়াধীন। 

 

৫. রাজশাহী আ�িলক �রশম স�সারণ 
কায �ালয়  চ�ের এল টাইেপর মােক�ট 
িনম �াণ। 

জা�য়ারী'২০১৭
-�ন'২০১৮ 

১৩২৪.০০ 
ল� টাকা 

�ক�� �ণয়েনর 
কায ��ম �ি�য়াধীন। 

 

 
 
১২.মাননীয় �ধানম�ীর পিরদশ �ন িনেদ �শনাবলী  এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র অ�গিতঃ  
 
এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র সােথ �রশম চাষ  স�ৃ�করণ কায ��মঃ 

ক) মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনায়  ৩৩ � �জলার ৯০ � উপেজলায় এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র ৪৮৪ � সিমিতর  ১৩,৫৬৮  জন  
সদ�েদর মা� জিরপ কের ২৭২৭ জন �িবধােভাগীেদরেক �তঁ চােষর সােথ স�ৃ� করার জ� িনব �াচন করা হেয়েছ । িনব �ািচত সদ�েদর মে� 
�সে��র-অে�াবর,২০১৫ ও ২০১৬ �রাপন �মৗ�েম ৯০৯ জনেক ১,২৫,২৭১ � �তঁচারা সরবরাহ �দান  ও �রাপন স�� হেয়েছ। ৩৫৯ জন 
সদ�েক �তঁচারা �রাপন ও পিরচয �া িবষেয় �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। �রািপত �তঁচারা উৎপাদন�ম হেল এসব চাষীেদর �রশম �� উৎপাদেন 
�ণ �ভােব স�ৃ� করা স�ব হেব। । ২০১৫-১৬ বছের ২২ এি�ল ২০১৫ তািরেখ রাজশাহী ও রং �র িবভেগর ১৩ � উপেজলার রাজশাহীেত, ২০ 
আগ� ২০১৫ তািরেখ ঢাকা, চ��াম ও �লনা িবভােগর ১২ � উপেজলার ঢাকায়, ১৯ �ম ২০১৬ তািরেখ রাজশাহী ও রং�র িবভােগর ১৯ � 
উপেজলার  রং�ের এবং ১৯ �ন ২০১৬ তািরেখ ঢাকা, �লনা ও যেশার িবভােগর  ১৬ �  উপেজলার ঢাকায় এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র 
উপেজলা সম�য়কারী, িফ� �পারভাইজার ও �বােড �র কম �কত�া-কম �চারীেদর সম�েয়  �মাট ৪ � কম �শালা স��। 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। 
 

১৩. িডিজটাল কায ��মঃ 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � �মাট ৭০ � কি�উটার রেয়েছ। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িনজ� ওেয়ব সাইট রেয়েছ এবং তা িনয়িমত 
আপেডট করা হয়। ওেয়ব সাইট ত�ব�ল ও আকষ �নীয় করার লে�� এ,�,আই এর সহেযািগতায় �াশনাল ওেয়ব �পাট �ােল অ�� �� করা হেয়েছ।  
�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 �ালেয় ই�ারেনট সংেযাগ �দান করা হেয়েছ। মাঠ পয �ােয়র �জলা 
�রশম স�সারণ কায �ালয় ও 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� চা� কেরেছ এবং �স অ�যায়ী ই-�ট�াের �য় করা 
হে�।  
 
১৪. রাজ� বােজট বরা� ও �য়ঃ 
বাংলােদশ �রশম �বােড � ২০১৬-১৭ অথ � বছের সংেশািধত রাজ� বােজেটর অ��েল ২২৩৯.০০ ল� টাকা বরা� রাখা হেয়েছ। উ� অথ � বছের 
বাংলােদশ �রশম �বােড �র িনজ� আয় ৩০.৭৩ ল� টাকাসহ �মাট বরা�  ২২৬৯.৭৩ ল� টাকা। �সে��র/২০১৬ মােস �য় হেয়েছ ৫১০.৩৩ 
ল� টাকা, যা �মাট বরাে�র ২২.৪৮ %। এ সং�া� িব�ািরত ত�াবিল �িতেবদেনর সারিণ-২ এ �দয়া হেলা। 

১৫.অিডট আপি� সং�া� ত�ঃ 
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 বািণিজ�ক িনরী�া আপি�র িহসাব ৩০/০৯/২০১৬ পয ��। 
�ঃ
নং 

কায �ালেয়র নাম �মাট অপি�র ��ণী িব�াস �মাট ম�� 
সাধারণ অি�ম িডিপ সংসলন�� 

১। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, 
রাজশাহী  ১৯৭৭-২০১৬ 

১৪৩ ৫৭ -- ৬ ২০৬  

 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, �ধান কায �ালয়, রাজশাহী 

এর িবভাগওয়ারী িনরী�া আপি�র িহসাব এর সংি��সার ৩০/০৯/২০১৬ । 
 

�ঃনং িবভােগর নাম সংকলন িডিপ অি�ম সাধারণ 

 
�মাট 

১. স�সারণ িবভাগ -- -- ১৭ � ১৪� ৩১ � 
২. িহসাব িবভাগ ১� -- ১১� ৭৫ � ৮৭ � 
৩. �শাসন িবভাগ ৩ � -- ৯ � ৩২ � ৪৪ � 
৪. উৎপাদন িবভাগ ১ � -- ১৩ � ১৩ � ২৭ � 
৫. �েকৗশল িবভাগ ১ � -- ৪ � ১ � ৬ � 
৬. জনসংেযাগ িবভাগ -- -- ৩ � ৭ � ১০ � 
৭. পিরক�না িবভাগ -- -- -- ১ � ১ � 
 সব �েমাট-  ৬ � -- ৫৭ � ১৪৩ � ২০৬ � 

 
 

১৬। ভিব�ত পিরক�নাঃ 

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�ার উ�য়ন, মিহলােদর �মতায়ন ও িনরাপ�া 
�ব�নী �ি�েত �রশম উ�য়ন �বাড � নানা�খী কাজ কিরয়া যাইেতেছ।  

আগামী প�চ বছেরর মে� ৩৩.৭৫ ল�  �তঁচারা উৎপাদন, ২৬.৭৫ ল� �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন, ১০৭০ �মঃ টন �রশম �� 
উৎপাদন, চাষীেদর �েনাদনা �দয়ার িনিমে� ১৭৮ �মঃ টন  �রশম �� �য় এবং ৮৯.১৭ �মঃ টন �রশম �তা উৎপাদন করা হেব। �তঁ পাতার 
উৎপাদনশীলতা ৩০-৪০ �মঃ টন �থেক ৪০-৪৫�মঃ টেন  উ�ীতকরণ (�িত �হ�র �িত বছর)। �রশম ��র উৎপাদশীলতা �িত ১০০ �কিজ 
�রাগ�� িডম �থেক �রশম �� উৎপাদন ৪০-৫০ �কিজ �থেক ৫০-৬০ �কিজেত উ�ীতকরণ, �রনিডটার মান ১২-১৪ �থেক ১০-১২ �ত উ�ীতকরণ 
সহ এ খােত দ� ও কািরগরী জনশি� �ি�র লে�� ৯২০০ জন �রশম চাষী/বসনীেক �িশ�ন �দান সহ ৬.৮৫ ল� কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� 
করা হেব। 
 

উপেরা� কম �পিরক�না বা�বায়েনর জ� িনে�া� �ক�স�হ �হণ করা হেয়েছঃ 

ক)  �হ�র রং�র �জলার দাির� �াসকরেণর লে�� '�রশম চাষ স�সারেণর মা�েম �হ�র রং�র �জলার দাির� �াসকরণ' শীষ �ক 
(�লাই'২০১৫-�ন'২০২০), ২৪০০.০০ ল� টাকা �া�িলত �য় স�িলত �ক�� বরা� িবহীনভােব অন�েমািদত �ক� িহেসেব স�জ 
পাতায় অ�� �� রিহয়ােছ। যা অ�েমাদেনর জ� ব� ও পাট ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

 খ)  পাব �ত� �জলাস�েহর দাির� িবেমাচেনর লে�� '�রশম চাষ স�সারণ ও উ�য়েনর মা�েম পাব �ত� �জলাস�েহর দাির� িবেমাচন' শীষ �ক 
(�লাই'২০১৫-�ন'২০২০) ২৬৩৫.০০ ল� টাকা �া�িলত �য় স�িলত �ক�� বরা� িবহীনভােব অন�েমািদত �ক� িহেসেব স�জ 
পাতায় অ�� �� রিহয়ােছ। যার জনবেলর ��াব অ�েমাদেনর জ� অথ � িবভােগ �ি�য়াধীন রিহয়ােছ।  

গ)  �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট ক��ক ''�তঁ ও �রশমকীট জােতর উ�য়ন, ��ি� উ�াবন ও হ�া�র'' শীষ �ক এক� কম ��িচ 
অ�েমাদেনর জ� ব� ও পাট ম�ণালেয় �ি�য়াধীন রেয়েছ।  

ঘ)  ইেতামে� সম� বাংলােদেশ �রশম িশে�র উ�য়েনর লে�� 'বাংলােদেশ �রশম িশে�র িবকােশ �রশম চাষ স�সারণ ও উ�য়েনর জ� 
পিরক�না' শীষ �ক �ক�� �ণয়েনর কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ। 

 ঙ)  চ�পাইনবাবগ� �জলার �ভালাহাট উপেজলা �রশেমর �িতকাগার িহেসেব পিরিচত। এ অ�েল �রশম চােষর ঐিতহ� ধের রাখার লে�� 
 '�রশম স�সারেণ �ভালাহাট অ�েলর জ� িবেশষ �ক�'  �ণয়েনর কায ��ম �ি�য়াধীন রেয়েছ 

  এ �ক��িল বা�বািয়ত হেল �দেশ �রশম িশে�র িবকাশ ও �সার ঘটেব। �ামীণ অথ �নীিতেত গিত স�ার হেব, �ামীণ  
দির� জনেগা�ী িবেশষ কের মিহলােদর কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেব।  
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১৭. ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হঃ 

 ৩.২৫ ল�  �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম �হন; 
 ৪.০০ ল�   �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন  ও চাষীেদর মে� িবতরণ; 
 ১.৬০ ল� �কিজ �রশম �� উৎপাদন করা; 
 �রশম চােষ দ�তা �ি��র জ� ১২৩৫ জন �রশম চাষী/বসনীেক �িশ�ণ �দান; 

১৮. �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 সারিণ - ৩ এ �দয়া হেলা। 

  
১৯.  বািষ �ক কম �স�াদন �ি�ঃ(APA):  

বাংলােদশ সরকােরর িভশন ২০২১ বা�বায়ন ও �শাসন িনি�ত করার লে�� �ািত�ািনক ��তা, জবাবিদিহতা, সরকাির স�েদর যথাযথ 
�বহার িনি�তকরণ এবং �ািত�ািনক দ�তা �ি�র িবষেয়  িবিভ� িবভােগর কম �স�াদেনর �ণগত ও পিরমাণগত ��ায়েনর জ� গত ২০১৪-
১৫ অথ � বছর �থেক মি�পিরষদ িবভাগ ও িবিভ� ম�ণালেয়র সােথ সরকার ক��ক বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�েরর �ব�া �হর করা হেয়েছ। 
এরই ধারাবািহকতায় বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সােথ িনয়�ণাধীন িডিড ও এিড অিফেসর ২৮/০৬/২০১৬ তািরেখ বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� �া�িরত হেয়েছ। মাননীয় �িতম�ীর উপি�িতেত ২৯-০৬-২০১৬ 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�।  
বািষ �ক কম �স�াদন �ি�েত বাংলােদশ �রশম �বােড �র �কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ বািষ �ক 
কম �স�াদেনর িনধ �ািরত ছেকর �সকশন-৩ এ যথাযথভােব সি�েবশ করা হেয়েছ, যা সারিণ- ৪   এ �দয়া হেলা।  
 

২০. নাগিরক �সবা �দান �িত�িত (Citizen Charter) 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �রশম চাষীেদর �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 চাষীেদর �য �সবাস�হ �দান করা হয়, যা সারিণ- ৫   এ �দয়া হেলা।  
 

২১. ইেনােভশন ও উ�ম চচ �াঃ  
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� �ধান ম�ী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 হয়।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 কে�াল �ি�য়াধীন 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��াণীত  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� গঠণ 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।  
 

২২.  জাতীয় ��াচার �কৗশলঃ জাতীয় ��াচার �কৗশল �� বা�বায়েনর লে� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র ২০১৬-২০১৭ অথ � বছেরর 
কম � পিরক�নায় অ�� �� �লাই/২০১৬ �থেক �সে��র/২০১৬ পয �� পিরবী�ণ কাঠােমা সারিণ- ৬  এ �দয়া হেলা। 

২৩.  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 � �জান 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। তেব িনিদ� ফরেম আেবদন কের ত� �নওয়ার 
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�বনতা কম থাকেলও চািহদা �মাতােবক সাংবািদক, িবিভ� �িত�ােনর ছা�/ছা�ী, গেবষকসহ অেনকেকই �মৗিখকভােব ত� �দওয়া হেয় থােক 
যার �িতেবদন �িত বছর �শাসিনক ম�ণালেয় ��রণ করা হয়।  িনে� �বােড �র ত� কম �কত�া, িবক� ত� কম �কত�া এবং আপীল ক��প�সহ মাঠ 
পয �ােয়র ত� কম �কত�াগেণর ত�িদ বিণ �ত হেলা:  

 

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 

 

ি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 
আমদানী ও র�ানী কম �কত�া 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �  

�ফান: ০৭২১-৭৭৫০৯৪ 

�মাবা: ০১৯৯০০১৩১১১ 

 

raikiridata@gmail.com 

 

আপীল ক��প� 

�: নং আপীল ক��পে�র নাম ও পদবী অিফেসর �কানা �ফান/ �মাবাইল/ ইেমইল ন�র 

১. জনাব আিনস-উল-হক �ইয়া 

মহাপিরচালক  

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

�ফান: ৭৭৫৮১৬ 
�মাবা: ০১৭১৩২০৮১১৭ 
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 
০১৮১৭৩৮১৯২৮ 

০৭২১-৭৭২৩৮৩ 
dd.rajshahi@bsb.gov.bd 

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

আ�িলক �রশম  স�সারণ 
 কায �ালয়, রং�র। 

০৫২১৬৩২২৬ 
০১৭১৫৮০৩৯৪৯ 

০৫২১৬৩২২৬ 
dd.rangpur@bsb.gov.bd 

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

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

০৪২১-৬৬৬০০ 
০১৭২৬-৪২৬৭২৭ 

০৪২১-৬৬৬০০ 
dd.jessore@bsb.gov.bd 

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

আ�িলক �রশম স�সারণ 
 কায �ালয়, ঢাকা। 

০২-৯১১১৪৩৪ 
০১৭১২১৯২৪৮০ 

০২-৯১১১৪৩৪ 
dd.dhaka@bsb.gov.bd 

৫. জনাব �মা: রােশ�ল হক 
উপ-পিরচালক(ভা:) 

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

০৩৫১-৬৩২৪৫ 
০১৮৬৭২৩৬৯১১ 

০৩৫১-৬৩২৪৫ 
dd.rangamati@bsb.gov.bd 
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ত� কম �কত�া, �জান 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: মাহ�ব-উল-হক 
সহকারী পিরচালক (ভা:) 

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

০৭৮২২-৫৬০০৯ 
০১৭২৬-৪২৬৭২৭ 

০৭৮২২-৫৬০০৯ 
ad.bholahat@bsb.gov.bd 

২। জনাব �মা: নািজর �হােসর সরকার 
সহকারী পিরচালক (ভা:) 

�জলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, ব�ড়া। 

০৫১-৬৬১৮৫ 
০১৭১৮-৩৮০১৮৪ 

০৫১-৬৬১৮৫ 
ad.bogra@bsb.gov.bd  

৩। জনাব �মা: আিরফ �হােসন 
সহকারী পিরচালক 

�জলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, �ি�য়া । 

০৭১-৬২৪৬৪ 
০১৭১৯৯২৪৯৮৫ 

০৭১-৬২৪৬৪ 
ad.kustia @bsb.gov.bd 

৪। জনাব কা�ন বরন দাস 
সহকারী পিরচালক (ভা:) 

�জলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, �িম�া 

০১৮১২-০৪৭৯৬৪ - 
ad.cumilla @bsb.gov.bd 

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

�জলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, ঠ��রগ�ও। 

০৫৬১-৫২০৪১ 
০১৭৯২৬৫৩৫৪৩ 

০৫৬১-৫২০৪১ 
ad.thakurgoan @bsb.gov.bd  

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

�জলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, রাজবাড়ী। 

০৬৪১-৬৫৬১০ 
০১৭২৪৮৮৯৩৬২ 

০৬৪১-৬৫৬১০ 
ad.rajbari@bsb.gov.bd 

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

�জলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়, ময়মনিসংহ 

০৯১-৫৫০৬০ 
০১৫৫৮-৩৬৬৫৬৮ 

০৯১-৫৫০৬০ 
ad.mymensigh@bsb.gov.bd 

 

২৪.মামলার ত�ঃ 

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

�িমক নং মামলার িববরণ   
১২ � 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 ১০ � 
খ. �শাসিনক িবষয় সং�া� মামলা �মাট   
১। বাংলােদশ �ি�ম �কােট �র আপীল িবভােগ িবচারাধীন মামলা ০২ �  

১৮ � 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 ৩০� 

 

 বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র  মামলার  �সে��র-২০১৬ মােসর অ�গিত �িতেবদন 
�েব �র 

মামলার 
সং�া 

বত�মান মােস 
আগত 

�মাট িন�ি��ত 
মামলার সং�া 

সং�ার পে� সং�ার িবপে� মাস �শেষ 
�পি�ং মামলার 

সং�া 

ম�� 

 
৩০ 

 
- 

 
৩০ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
৩০ 

 
- 

 

২৫. মানব স�দ উ�য়নঃ  

২৫.১ মানব স�দ �িশ�ণঃ- বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �রশম িবষেয় �িশ�ণ �দােনর বািষ �ক ল��মা�া ৭১০ জেনর িবপরীেত  
�সে��র/১৬  মাস পয ��  �কান �িশ�ণ �দান  করা হয় নাই।  
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২৫.২ ইন-হাউজ �িশ�ণঃ-      বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৬-১৭ অ�যায়ী আগ�/২০১৬ পয �� ১২৮ জনেক 
ইন-হাউজ �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

 
২৬.  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 �রেনর পাশাপািশ 
�বেদিশক ��া অজ�েন ����ণ � �িমকা রাখেত পাের।  

 

          �া�িরত/ ২৫-০১-২০১৭ 

(আিনস-উল-হক �ইয়া) 
মহাপিরচালক 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী। 
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সারিণ-১ 

বাংলােদশ �রশম �বােড �র �ায়ী রাজ� �সট আেপর(বীজাগার ও স�সারণসহ) অ�েমািদত, �রণ�ত ও �� পেদর তািলকা �সে��র/২০১৬ মাস পয ��) 

 (ক) সরকার ক��ক ��ষেণ িনেয়ািজত কম �কত�াঃ 
�ঃনং পদবী ��ড নং  �বতন ��ল  

(জাঃেবঃ ��ঃ/১৫ অ�যায়ী) 
অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ 

১. মহাপিরচালক ��ড �প ৫৬৫০০-৭৪৪০০/- ১ ১ - 
২. পিরচালক ঐ ৫৬৫০০-৭৪৪০০/- ও ৫০০০০-৭১২০০/- ৩ ৩ - 
৩. সিচব ঐ ৫০০০০-৭১২০০/- ১ ১ - 

                                      ‡gvU t  ৫ ৫ - 

(খ) �রশম �বােড �র ১ম ��ণীর জনবলঃ  

�ঃনং পদবী ��ড নং �বতন ��ল অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ 
১. �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া  ৪ ৫০০০০-৭১২০০/- ১ - ১ 
২. �ধান পিরক�না কম �কত�া ৪ ৫০০০০-৭১২০০/- ১ - ১ 
৩. �ধান স�সারণ কম �কত�া  ৪ ৫০০০০-৭১২০০/- ১ - ১ 
৪. �ধান উৎপাদন ও বাজাঃ কম �কত�া ৪ ৫০০০০-৭১২০০/- ১ - ১ 
৫. উপ সিচব ৫ ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ১ - ১ 

৬. উ��তন উপ �ধান সম�য় ৫ ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ১  - ১ 
৭. উপ-�ধান পিরক�না ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১ 
৮. উপ -�ধান স�সারণ কম �কত�া ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ২ ১ ১ 
৯. উপ-উৎপাদন ও বাজাঃ কম �কত�া ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১ 
১০. উপ -�ধান িনরী�ক ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১ 
১১. িনব �াহী �েকৗশলী ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ ১ - 
১২. উপ-পিরচালক ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ - ৬ 
১৩. িডজাইনার ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১ 
১৪. উ��তন পিরসং�ান কম �কত�া ৬ ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ১ - ১ 
১৫. সহকারী সিচব ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ২ ১ ১ 
১৬. িহসাব র�ণ কম �কত�া ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ২ ১ ১ 
১৭. বােজট কম �কত�া ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ ১ - 
১৮. িনরী�া কম �কত�া ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ ১ - 
১৯. গেবষণা কম �কত�া(পিরক�না) ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ২ - ২ 
২০. জনসংেযাগ কম �কত�া ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ ১ - 
২১. সহকারী পিরচালক ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ৬ ৪ ২ 
২২. স�সারণ কম �কত�া ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ৩ ২ ১ 
২৩. গেবষণা কম �কত�া (�াব) ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ - ১ 
২৪. বাজারজাতকরণ কম �কত�া ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ - ১ 
২৫. িব�য় কম �কত�া ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ১    - ১ 
২৬. আমদানী ও র�ানী কম �কত�া ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ - ১ 
২৭. উৎপাদন কম �কত�া ৯ ২২০০০-৫৩০৬০/- ১ - ১ 

�মাট-  ৪৩ ১৩ ৩০ 
উপেমাট- (ক+খ)  ৪৮ ১৮ ৩০ 

(গ) �রশম �বােড �র ২য় ��ণীর জনবলঃ- 

�ঃনং পদবী ��ড নং �বতন ��ল অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ 
১. পিরসং�ান কম �কত�া ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১ - ১ 
২. ফাম � �ােনজার ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ৩ ৩ - 
৩. �ােনজার (স�ঃ) ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ৪  ৪ - 
৪. ��িনং ই��া�র ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১৫ ১২ ৩ 
৫. �টকিনক�াল অিফসার ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ৪ ৪ - 
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৬. উপ-সহকারী �েকৗশলী ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১  -  ১ 
৭. �ফার�ান (িডে�ামা) ১০ ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১ 1 - 
৮. সহঃ �ােনজার (ফাম � /স�ঃ) ১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- ৮ - ৮ 
৯. িহসাব র�ক ১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ৬ ৫ 
১০. িনরী�ক ১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- ২ ১ ১ 
১১. এি�েমটর ১১ ১২৫০০-৩০২৩০/- ১ -       ১ 

�মাট-  ৫১ ৩১ ২০ 

(ঘ) �রশম �বােড �র ৩য় ��ণীর জন বলঃ 

�ঃনং পদবী ��ড নং �বতন ��ল অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ 
১. পিরদশ �ক ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- 4 ১ ৩ 
২. �ধান সহকারী ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- 2 1 1 
৩. ��েনা�াফার ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- 9 ৪ ৫ 
৪. গেবষণা সহকারী ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- 2 ১ ১ 
৫. উ�মান সহকারী ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- 13 ৮ ৫ 
৬. িহসাব সহকারী ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- ১১ ৫ ৬ 
৭. �কয়ারঃ-কাম-িসিকউির�-ইনচাজ� ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- 1 - 1 
৮. ��েনা-টাইিপ� ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- ১ ১ - 
৯. িহসাব-করিণক-কাম-ক�ািশয়ার ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- ৩ ৩ - 
১০. ভা�ার র�ক ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- ১ ১ - 
১১. িব�য় সহকারী ১৩ ১১০০০-১৬২৮০/- ৩ ১ ২ 
১২. �া� ট� �ান ১৫ ৯৭০০-২৩৪৯০/- ১ ১ - 
১৩. �রশম �িতপাদক ১৫ ৯৭০০-২৩৪৯০/- ৯৫ ৫১ ৪৪ 
১৪. �টকিনক�াল �পারভাইজার ১৫ ৯৭০০-২৩৪৯০/- ২৯ ৫ ২৪ 
১৫. এি� �ীনার ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/- ১১ ৫ ৬ 
১৬. �মকািনক ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/- ৩ ১ ২ 
১৭. এয়ারকি�শন অপােরটর ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/- ১ ১ - 
১৮. অঃসঃকামঃকি�উটার অপােরটর ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/- 40 ২৪ 1 ৬ 
১৯. �া�মান বীজ পরী�ক ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/- 11 ১০ ১ 
২০. �াইভার ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/- ৯ ৬ ৩ 
২১. এ�পাট � উইভার ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/- ৪ ৩ ১ 
২২. এ�পাট � িরলার ১৬ ৯৩০০-২২৪৯০/- ৮ ৭ ১ 
২৩. �ি�েক�ং �মিশন অপােরটর ১৮ ৮৮০০-২১৩১০/- ১ ১ - 
২৪. �রকড � সা�ায়ার ১৮ ৮৮০০-২১৩১০/- ১ - ১ 
২৫. সহকারী �মকািনক ১৮ ৮৮০০-২১৩১০/- ৩ ৩ - 
২৬. এ�পাট � �া�ার ১৮ ৮৮০০-২১৩১০/- ২৪ ১০ ১৪ 
২৭. এ�পাট � িরয়ারার ১৮ ৮৮০০-২১৩১০/- ২৮ ১৯ ৯ 

২৮. ক�াশ-সরকার ১৮ ৮৮০০-২১৩১০/- ১ ১ - 
২৯. িরলার ১৮ ৮৮০০-২১৩১০/- ৭ ৭ - 

�মাট-  ৩২৭ ১৮১ ১৪৬ 
        (ঙ) �রশম �বােড �র ৪থ � ��ণীর জন বলঃ 

�ঃনং পদবী ��ড নং  �বতন ��ল অ�েমািদত পদ �রণ�ত পদ �� পদ 
১. �ক কাটার  ৮৫০০-২০৫৭০/- ১ ১ - 
২. অিফস সহায়ক   ২০ ৮২৫০-২০০১০/- ৫১ ২৮ ২৩ 
৩. িনরাপ�া �হরী ২০ ৮২৫০-২০০১০/- ৪৪ ৯ ৩৫ 
৪. মালী ২০ ৮২৫০-২০০১০/- ১ ১ - 
৫. পির�নতা কম� ২০ ৮২৫০-২০০১০/- ৮ ৫ ৩ 

                                                         �মাট-   ১০৫ ৪৪ ৬১ 
সব �েমাট- (ক+খ+গ+ঘ)  ৫৩১ ২৭৪ ২২৫ 
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                                                                                                                                                                       সারিণ-২ 

রাজ� বােজট বরা� ও �য় িববরণীঃ 
 

মাসঃ �সে��র/২০১৬ 
 

২০১৬-১৭ অথ � 
বছের 

সংেশািধত 
বােজট বরা� 

২০১৬-১৭ অথ � 
বছের �মাট বরাে�র 

অ��েল অথ � 
অব�ি�র পিরমাণ 

খাত িভি�ক কােজর নাম খাত িভি�ক ২০১৬-১৭ 
সােলর  বরা�(িনজ� আয়  

--ল� টাকাসহ  ) 

�িতেবদনাধীন মােসর 
�ব �বত� �ন ২০১৫ 
মােসর খাত িভি�ক 

�য় 

�িতেবদনাধীন 
�সে��র/২০১৬ মােস খাত 

িভি�ক �য় 

�সে��র/২০১৬ মাস 
পয �� �ম�ি�ত খাত 

িভি�ক �য় 

�সে��র/২০১৬ মাস 
পয �� �য় বরাে�র 

সতকরা হার। 

-- ৫,৮৯,৮৭,৫০০/- কম �কত�ােদর �বতন ২৭০.০০ ১৬৭.০০ ২২.৩৫ ৬৭.০৫  
 

২২.৪৮% 
কম �চারীেদর �বতন ৬৪২.৬৫ ৩৯০.০০ ৪৮.৮৫ ১৪৬.৫৩ 

ভাতািদ ৬২৮.১৮ ৪৮৫.৮৩ ৬০.৩৮ ১৮১.১৫ 
 সরবরাহ ও �সবা ২২৫.০০ ১১৯.৪২ ৩.২৮ ৯.৮৩ 

�মরামত ও সংর�ণ  ২১.৫০ ১০.০০ ০.২৯ ০.৮৭ 
সাহা� ম�ির ৮০.৩০ ৪.৫০ ০.৪১ ১.২৫ 
অবসর ভাতা ও 

আ�েতািষক(কি�) 
৩৯৯.১০ ৪৮. ০০ 

 ১৮২.০০  
৩৪.৫৫ ১০৩.৬৫ 

 স�দ সং�হ ও �য়  ৩.০০ ৩.৫০  ৭.৪৩ - 
�িম অিধ�হণ/�য় - - - - 
অ�া� ভবন ও 

অবকাঠােমা িনম �াণ 
- - - - 

�মাট ২২৬৯.৭৩ ১৪১০.২৫ ১৭০.১১ ৫১০.৩৩ 
িনজ� আয় ৩০.৭৩ ১৫.৬৫ ২.৫৬ ৭.৬৮২৫ 

িজওিব ২২৩৯.০০ ১৩৯৪.৬০ ১৬৭.৫৫ ৫০২.৬৪৭৫ 
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 Aligning BSDB APA with SDGs                                                                                     সারিণ-৩ 

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 
Targets 

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  1600  1700  1850  2000  2050  2100  2200  2300  2400  2500  2600  2700  2800  3000  

 
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  1120  1190  1295  1400  1435  1470  1540  1610  1680  1750  1820  1890  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 
 

15.00 
 

16.67 
 

18.33 
 

19.17  
 

20.00 
  

20.83 
  

21.67 
  

22.50 
  

23.33 
 

24.17  
 

25.00 
 

25.83 
 

26.67 
  

30.80 
 

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 
appr
oved 

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

 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  35.50  38.50  40.30  40.80  41.50  42.30  43.50  43.80  44.80  45.20  45.90  46.50  47.30  48.50  
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                                                                                                                                                                                                                                          সারিণ-৪ 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �(িবএসিডিব)র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৬-১৭ এর �সে��র/২০১৬ পয �� বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

�কৗশলগত 
উে�� 

(strategie 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 

Objectives) 

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) 

২০১৪-১৫ 

��ত 
অজ�ন 
২০১৫-

১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-১৭  
(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

বা�বায়ন 
অ�গিত 
আগ� / ১৬ 
পয �� 

ম�� 

অসাধারণ  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 
�জারদারকরণ 

৫০ ১.১ �তঁচারা উৎপদন 
ও িবতরণ 

১.১.১. উৎপািদত ও 
িবতরণ�ত �তঁচারা 

ল� ১৫ ৩.০০ ৪.৫০ ৩.২৫ ৩.০০ ২.৬০ ২.৩০ ২.০০  কায ��ম 
�ি�য়াধীন 

১.২ �রাগ�� �রশম 
িডম উৎপাদন ও িবতরণ 

উৎপািদত ও িবতরণ�ত 
�রশম িডম  

ল� ১৫ ৩.৬১ ৩.৬০ ৪.০০ ৩.৮০ ৩.৫০ ৩.০০ ২.৫০ .৬৫  

১.৩ �রশম �� 
উৎপাদন 

উৎপািদত �রশম �� ল� 
�কিজ 

১০ ১.২০ ১.৪৪ ১.৬০ ১.৩০ ১.২০ ১.১০ ১.০০ - কায ��ম 
�ি�য়াধীন 

১.৪ িমিনিফেলচার 
�কে� �রশম �তা 
উৎপাদন 

উৎপািদত �রশম �তা �কিজ ১০ ৩১৬৬ ১১৫০ ১২০০ ১০৩৫ ৯২০ ৮০৫ ৬৯০  বত�মােন �� 
উৎপাদেনর কাজ 

চলমান 
২। মানব 
স�দ উ�য়ন 

২০ ২.১ �িশ�েনর মা�েম 
দ� জনবল �ি� 

২.১.১ �িশি�ত �রশম 
চাষী 
(�তঁ চাষ) 

সং�া ১০ ৫০ ৪৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৩০ ৩০০  �িশ�ণ িসিডউল 
��ত করা হে�। 
১ম িকি�র অথ � 

�াি�র পর 
�িশ�ণ কায ��ম 
�হণ করা হেব। 

২.১.২ �িশি�ত �রশম 
চাষী (প�পালন) 

সং�া ৫ ৫০ ৬৭৫ ৬৭৫ ৬০০ ৬৬০ ৫৫০ ৪০০ -  
ঐ 

২.১.৩ �িশি�ত �রশম 
চাষী (িরিলং) 

সং�া ৫ ১০ ৩০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ -  
ঐ 

৩। স�মতা 
�ি� 

১০ ৩.১ বীজাগার ও নাস �ার 
স�েহর �মরামত, সং�ার 

ও স�সারণ 

৩.১.১ 
সং�ার�ত/�মরামত�ত 
ভবন 

বগ � 
িমঃ 

৪ ৩০০ ১১৬১ ১০৫০.০০ ৯০০ ৮৫০ ৭০০ ৬০০ - �ায় �া�লন 
��ত করা হে� 

৩.২ ন�ন ভবন ও 
সীমানা �াচীর িনম �ান 

৩.২.১ িনিম �ত প�ঘর বগ � 
িমঃ 

৩ ১.২০ ৬০৫.৮৪ ৩৮০.০০ ৩০০.০০ ২৮০.০০ ২৫০.০০ ২২০.০০ - �ায় �া�লন 
��ত করা হে� 

৩.২.২ িনিম �ত সীমানা 
�াচীর সহ চাকী �স�ার 

বগ � 
িমঃ 

৩ ৩১৬৬ ৩৯০.০০ ২৩০.০০ ২০০.০০ ১৮০.০০ ১৫০.০০ ১৩০.০০ - �ায় �া�লন 
��ত করা হে� 

 ৮০    ৮০          

 
 



 

 23 

ব� ও পাট ম�ণালেয়র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� ২০১৬-১৭ �ত বােরউেবার অংেশর বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 
�কৗশলগত 
উে�� 

(strategie 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র 

মান 
(Weight of 

Objectives) 

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) 

২০১৪-১৫ 

��ত 
অজ�ন 
২০১৫-

১৬ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০১৬-১৭  
(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

বা�বায়ন 
অ�গিত আগ� 
/ ১৬ পয �� 

ম�� 

অসাধারণ  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 

�জারদারকরণ 

 
৬ 

১.৪ �রাগ�� �রশম 
িডম উৎপাদন ও 
িবতরণ 

১.৪.১উৎপািদত ও 
িবতরণ�ত 
�রশম িডম  

ল� ৩ ৩.৬১ ৩.৬০ ৪.০০ ৩.৮০ ৩.৫০ ৩.০০ ২.৫০ .৬৫  

১.৫ �তঁচারা উৎপদন 
ও িবতরণ 

১.৫.১. উৎপািদত ও 
িবতরণ�ত �তঁচারা 

ল� ৩ ৩.০০ ৪.৫০ ৩.২৫ ৩.০০ ২.৬০ ২.৩০ ২.০০ - কায ��ম 
�ি�য়াধীন 

 
 

আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ ২০   
কলাম-১ কলাম-২ কলাম -৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬   

�কৗশলগত উে�� 
(strategie 

Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক  
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম � স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
PI) 

 

ল���া/িনণ �ায়ক ২০১৬-১৭  
(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

বা�বায়ন 
অ�গিত আগ� 
/ ১৬ পয �� 

ম�� 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ�তার সে� 
বািষ �ক 

কম �স�াদন 
�ি� বা�বায়ন 

৬ ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর খসড়া বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� দািখল 
 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� 
খসড়া �ি� ম�ণালয়/ 

িবভােগ দািখল�ত 

তািরখ ১ ১৯ �ম ঐ ২৪ �ম ২৫ �ম ২৬ �ম  ১১ম  

মাঠপয �ােয়র কায �ালয়স�েহর সে� 
২০১৬-১৭ অথ � বছেরর  বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� �া�র 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� 
�ি� �া�িরত 

তািরখ ১ ২৬-৩০ �ন ঐ - - - ২৮ জন  

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র ��ায়ন �িতেবদন 
দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল�ত 

সং�া ১ ১৪ �লাই ১৭�লাই ১�লাই ১৯ �লাই ২০ �লাই ১০ �লাই  

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি� বা�বায়ন পিরবী�ণ 

��মািসক �িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া ১ ৪ ৩ ২ - - -  

২০১৬-১৭ অথ � বছেরর বািষ �ক 
কম �স�াদন �ি�র অধ �বািষ �ক ��ায়ন 
�িতেবদন দািখল 

িনধ �ািরত তািরেখ অধ �বািষ �ক 
��ায়ন �িতেবদন 

দািখল�ত 

তািরখ ১ ২২ 
জা�য়াির 

২৩ 
জা�য়াির 

২৪ 
জা�য়াির 

২৫ 
জা�য়াির 

২৬ জা�য়াির -  

বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র সে� সংি�� 
কম �কত�ােদর �েণাদনা �দান 

 

�বেদিশক �িশ�েণ ��িরত 
কম �কত�া 

সং�া ১ ৩ ২ ১ - - -  
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম -৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬   
�কৗশলগত উে�� 

(strategie 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Objectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক  
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম � স�াদন 
�চেকর মান 
(Weight of 
PI) 

 

ল���া/িনণ �ায়ক ২০১৬-১৭  
(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

বা�বায়ন 
অ�গিত আগ� 
/ ১৬ পয �� 

ম�� 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
দ�তা ও 

�নিতকতার উ�য়ন 
৩ সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা সং�া� 

�িশ�ণসহ িবিভ� িবষেয় 
কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

�িশ�েণর সময় জন ঘ�া ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ -  

জাতীয় ��াচার �কৗশল বা�বায়ন ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর ��াচার  
বা�বায়ন কম �পিরক�না এবং 
বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা 
�ণীত ও দািখল�ত 

তািরখ ১ ১৫ �লাই ৩১�লাই - - - ১৮/৮/১৬  

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� 
��মািসক  পিরবী�ণ �িতেবদন  
দািখল�ত 

সং�া ১ ৪ ৩ ২ - - -  

ত� অিধকার ও 
��েণািদত ত� 
�কাশ বা�বায়ন 

২ ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ ত� বাতায়ন হালনাগাদ�ত 
 

% ১ �িত মােসর 
১ম স�াহ 

�িত মােসর 
২য় স�াহ 

�িত মােসর 
৩য় স�াহ 

- - ১ম স�ােহ  

বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন ও �কাশ বািষ �ক �িতেবদন ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

তািরখ ১ ১৫ অে�াবর ২৯ অে�াবর ১৫ নেভ�র ৩০ নেভ�র ১৫ িডেস�র ২৮ আগ�  

কায �প�িত ও 
�সবার মােনা�য়ন 

৫ ই-ফাইিলং প�িত �বত�ন দ�র/সং�ায়  
ই-ফাইিলং প�িত �বিত�ত 

তািরখ ১ ২৮ �ফ�য়াির ৩০ মাচ � ৩০ এি�ল ৩১ �ম ২৯ �ন -  

িপআরএল ��র ২ মাস �েব � সংি�� 
কম �চারীর িপআরএল,�� নগদায়ন ও �পনশন 
ম�িরপ� �গপৎ জাির িনি�তকরণ 

িপআরএল ��র ২ মাস �েব � 
সংি�� কম �চারীর িপআরএল, 
�� নগদায়ন ও �পনশন 
ম�িরপ� �গপৎ জাির�ত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ০%  

�সবা �ি�য়ায় উ�বন কায ��ম বা�বায়ন দ�র/সং�ার কমপে� এক� 
অনলাইন �সবা চা��ত 

তািরখ ১ ৩১ িডেস�র ৩১ 
জা�য়াির 

২৮ 
�ফ�য়াির 

- - -  

দ�র/সং�ার কমপে� ৩� 
�সবা�ি�য়া সহজী�ত 

তািরখ ১ ৩১ িডেস�র ৩১ 
জা�য়াির 

২৮ 
�ফ�য়াির 

- - -  

অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন িন�ি��ত অিভেযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০%  
কম � পিরেবশ 

উ�য়ন 
৩ অিফস ভবন ও আি�না পির�� রাখা িনধ �ািরত সময়সীমার মে� 

অিফস ভবন ও আি�না পির�� 
তািরখ ১ ৩০ নেভ�র ৩১ 

িডেস�র 
৩১ 

জা�য়াির 
- - -  

�সবা �ত�াশী এবং দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ অেপ�াগার (   ) এর �ব�া করা 

িনধ �ািরত সময়সীমার মে� �সবা 
�ত�াশী এবং দশ �নাথ�েদর জ� 
টয়েলটসহ অেপ�াগার চা��ত 

তািরখ ১ ৩০ নেভ�র ৩১ 
িডেস�র 

৩১ 
জা�য়াির 

- - -  

�সবার মান স�েক� �সবা�হীতােদর মতামত 
পিরবী�েণর �ব�া চা� করা 

�সবার মান স�েক� 
�সবা�হীতােদর মতামত 
পিরবী�েণর �ব�া চা��ত 

তািরখ ১ ৩০ নেভ�র ৩১ 
িডেস�র 

৩১ 
জা�য়াির 

- - -  

আিথ �ক 
�ব�াপনার উ�য়ন 

১ অিডট আপি� িন�ি� কায ��েমর উ�য়ন বছের অিডট আপি� িন�ি��ত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১.২৭%  
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                                                                                                                                                                                                           সারিণ-৫ 

 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

রাজশাহী 
www.bsb.gov.bd 

 �সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter) 
 
১. িভশন ও িমশন 
িভশন:   �ানীয় ও আ�জ�ািতক চািহদা �রেণ স�ম �রশম খাত 
িমশন:   লাগসই ��ি�, দ� জনবল ও উ�ত গেবষণার মা�েম �রশম খােতর স�াবনােক �ণ � কােজ লািগেয় �রশম চাষ ও িশে�র উ�য়েনর মা�েম �ামীণ জনেগা�ীর দাির� িবেমাচন   
২. �সবা �দান �িত�িত 
 

২.১) নাগিরক �সবা 
 

�: নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

১। �রশম চাষী �িশ�ণ 
�দান 

তাি�ক ও �বহািরক িলিখত আেবদনঃেরশম (স�:) 
পিরদশ �েকর কায �ালয়/উপেজলা �রশম 
স�সারণ কায �ালয় 

িবনা �ে� পিরদশ �েকর কায �ালয় ৩-৫ িদন 

�ােনজার (স�:) এর 
কায �ালয় ২৫-৩০ িদন 

�রশম �িতপাদক/ সহ: 
�ােনজার/�ােনজার (স�:) 

২। �তঁ কা�ংস, �তঁচারা 
সরবরাহ 

চাষী িনব �াচন, চািহদা 
সং�হ ও সরবরাহ 

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

�িতশত �তঁচারা �� 
৫০/- টাকা (নগদ) 

�সে��র-নেভ�র �ােনজার স�:)/�রশম 
�িতপাদক 

৩। �রাগ�� �রশম িডম 
সরবরাহ 

চাষীেদর চািহদার িভি�েত 
উৎপাদন ও সরবরাহ 

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

�িতশত িডেমর �� 
২০৫/- টাকা (নগদ) 

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

�ােনজার (স�:)/ �রশম 
�িতপাদক 

৪। �রশম চাষীেদর 
কািরগরী পরামশ � 
�দান 
 

মাঠকম�র মা�েম সরাসির 
পরামশ � �দান ও 
উপকরণািদ সরবরাহ 

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

িবনা �ে� সারা বছর �ােনজার (স�:)/�রশম 
�িতপাদক 

৫। �রশম চাষীেদর 
উপকারণািদ সরবরাহ  

মাঠকম�র মা�েম সরাসির 
পরামশ � �দান ও 
উপকরণািদ সরবরাহ 

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

িবনা �ে� সারা বছর �ােনজার (স�:/�রশম 
�িতপাদক 

৬। �রশম ��র �া� 
�ে� �য়/িব�য় 

িবভাগীয় পয �ােয় সরকাির 
আিথ �ক সহায়তায় 

িলিখত আেবদনঃ িমিনিফেলচার �ক� িবনা �ে� বছের ৪ বে� (মাচ �, �ম, আগ�, 
অে�াবর) 

�টকিনক�াল অিফসার/�ােনজার 
(স�:) 

সং�ি�-গ 
ওেয়ব সাইেট �দশ �েনর জ�  
 

http://www.bsb.gov.bd/
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�: নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

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

�বােড �র িবেশষ�েদর 
মা�েম সরাসির কািরগরী 
পরামশ � �দান 

িলিখত আেবদনঃ িমিনিফেলচার �ক� িবনা �ে� অিফস চলাকালীন সময় �টকিনক�াল অিফসার 

৮। চাষীেদর �মা�িভশন 
উদঘােটান 

আথ �-সামািজক অব�া ও 
�রশম চােষর জ� উপ�� 
এলাকায় �চরাণা ও 
উ�ু�করণ 

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

িবনা �ে� সারা বছর �রশম �িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার (স�:) 

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

সংি�� এলাকায় �সবা 
�দান �সেলর মা�েম 

িলিখত আেবদনঃ উপেজলা �রশম 
স�সারণ কায �ালয়, িশবগ� 
�ভালাহাট ও �রশম বীজাগার 
চ�পাইনবাবগ� 

�িত� পাশ বিহর �� 
১০০/- টাকা (নগদ) 

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

�রশম বীজাগার 
১০। প� ঘর িবেশাধন ও 

�রাগ �দখা িদেল 
পরামশ � �দান 

সেরজিমেন পিরদশ �ন িলিখত আেবদনঃ �রশম (স�:) 
পিরদশ �েকর কায �ালয়/উপেজলা �রশম 
স�সারণ কায �ালয় 

িবনা �ে� সারা বছর �রশম �িতপাদক/ �ােনজার/ 
সহকারী �ােনজার (স�:)উপ-
পিরচালক/সহকারী পিরচালক 

১১। �দশ �নী ইউিনট 
পিরচালনা 

�ানীয়ভােব ও �দশ �নী 
�মলায় অংশ�হণ 

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

িবনা �ে� সারা বছর �রশম �িতপাদক/সহকারী 
�ােনজার/�ােনজার (স�:) 

 
২.২) �ািত�ািনক �সবা 
 
�: নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 

পিরেশাধ প�িত 
�সবা �দােনর 

সময়সীমা 
দািয়��া� কম �কত�া (নাম, পদিব, 

�ফান ন�র ও ইেমইল) 
১। �তঁ কা�ংস, �তঁচারা 

সরবরাহ 
চািহদা অ�যায়ী সরবরাহ িলিখত আেবদনঃ �রশম (স�:) পিরদশ �েকর 

কায �ালয়/উপেজলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়/�রশম বীজাগার 

�িতশত �তঁচারা �� 
৫০/- টাকা (নগদ) 

�সে��র-নেভ�র �ােনজার (স�:)/�রশম 
�িতপাদক 

২। �রাগ�� �রশম িডম 
সরবরাহ  

চাষীেদর চািহদার িভি�েত 
সরবরাহ 

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

�িতশত িডেমর �� 
২০৫/- টাকা (নগদ) 

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

�ােনজার (স�:)/ �রশম 
�িতপাদক 

৩। �রশম চাষীেদর কািরগরী 
পরামশ � �দান 

মাঠকম�র মা�েম িলিখত/ 
সরাসির পরামশ � �দান  

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

িবনা �ে� সারা বছর �ােনজার (স�:/�রশম 
�িতপাদক 

৪। �রশম চাষীেদর উপকারণািদ 
সরবরাহ  

মাঠকম�র মা�েম সরাসির 
উপকরণািদ সরবরাহ 

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

িবনা �ে� সারা বছর �ােনজার (স�:/�রশম 
�িতপাদক 
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�: নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, পদিব, 
�ফান ন�র ও ইেমইল) 

৫। �রশম ��র �া� �ে� 
�য়/িব�য় স�িক�ত  

িবভাগীয় পয �ােয় সরকাির 
আিথ �ক সহায়তায় 

িলিখত আেবদনঃ িমিনিফেলচার �ক� িবনা �ে� বছের ৪ বে�  
(মাচ �, �ম, আগ�, 

অে�াবর) 

�টকিনক�াল অিফসার/ �ােনজার 
(স�:) 

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

�বােড �র িবেশষ�েদর মা�েম 
সরাসির কািরগরী পরামশ � 
�দান 

িলিখত আেবদনঃ িমিনিফেলচার �ক� িবনা �ে� অিফস চলাকালীন 
সময় 

�টকিনক�াল অিফসার 

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

সংি�� এলাকায় �সবা �দান 
�সেলর মা�েম 

িলিখত আেবদনঃ উপেজলা �রশম স�সারণ 

কায �ালয়, িশবগ�, �ভালাহাট ও �রশম 
বীজাগার চ�পাইনবাবগ� 

�িত� পাশ বিহর 
�� ১০০/- টাকা 

(নগদ) 

সারা বছর �ােনজার (স�:), িশবগ�/ 
�ভালাহাট ও ফাম � �ােনজার, 

চ�পাইনবাবগ� �রশম বীজাগার 

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

সেরজিমেন পিরদশ �ন িলিখত আেবদনঃ �রশম (স�:) পিরদশ �েকর 
কায �ালয়/উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয় 

িবনা �ে� সারা বছর �রশম �িতপাদক/ �ােনজার/ 
সহকারী �ােনজার (স�:)উপ-
পিরচালক/ সহকারী পিরচালক 

৯। দশ �নাথ�েদর �ািত�ােনর 
কায ��ম 

সেরজিমেন 
পিরদশ �ন/তৎ�ণাৎ �টিলেফান 
সেরজিমেন পিরদশ �ন 

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

িবনা �ে� সারা বছর মহাপিরচালক/�রশম �িতপাদক/ 
�ােনজার/ সহকারী �ােনজার 
(স�:)উপ-পিরচালক/ সহকারী 

পিরচালক 
 

২.৩) অভ��রীণ �সবা 

�: নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান ন�র ও 

ইেমইল) 
১. �� 

(ক) অিজ�ত �� 
(�দেশর অভ��ের) 

আেবদন �াি�র পর িনধ �ািরত 
�� িবিধমালা  ১৯৫৯ অ�যায়ী 

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

�েযাজ� নয় আেবদন �াি�র 
৭ (সাত) 

কম �িদবেসর 
মে� 

জনাব �মা: জােয়�ল ইসলাম 
সিচব 

�ফান: ৭৭৬২৪৭ 

(খ) বিহ: বাংলােদশ �� আেবদন �াি�র পর িনধ �ািরত 
�� িবিধমালা  ১৯৫৯ অ�যায়ী 
সরকাির আেদশ জাির করা। 

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

-ঐ- - জনাব �মা: জােয়�ল ইসলাম 
সিচব 

�ফান: ৭৭৬২৪৭ 

(গ) মা��কালীন �� -ঐ- (১) ��র আেবদন 
(২) ডা�ারী সনদপ� 
�াি� �ান: �শাসন িবভাগ। 
 

-ঐ- - জনাব �মা: জােয়�ল ইসলাম 
সিচব 

�ফান: ৭৭৬২৪৭ 
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�: নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং �াি��ান �সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া (নাম, 
পদিব, �ফান ন�র ও 

ইেমইল) 
(ঘ) অবসর-উ�র �� (�� 
নগদায়নসহ) 

গণকম �চারী আইন ১৯৭৪ 
অ�যায়ী 

(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� 
�াি��ান: �শাসন িবভাগ। 

-ঐ- - জনাব �মা: জােয়�ল ইসলাম 
সিচব 

�ফান: ৭৭৬২৪৭ 

২. িজিপএফ �থেক অি�ম আেবদন �াি�র পর সাধারণ 
ভিব� তহিবল িবিধমালা 
১৯৭৯ অ�যায়ী 

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

- ০৪ কম �িদবস জনাব �মাহা: কামাল উ�ীন 
সদ� (অথ � ও পিরক�না) 

�ফান:৭৭৬৩১৫ 

৩. আ�েতািষক আেবদন �াি�র পর সাধারণ 
ভিব� তহিবল িবিধমালা 
১৯৭৯ অ�যায়ী 

 - - জনাব �মাহা: কামাল উ�ীন 
সদ� (অথ � ও পিরক�না) 

�ফান:৭৭৬৩১৫ 
৪. অি�ম ঋণ �হণ 

(ক) �মাটর সাইেকল 
আেবদন �াি�র পর িবিধ 
অ�যায়ী। 

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

�েযাজ� নেহ। - জনাব �মাহা: কামাল উ�ীন 
সদ� (অথ � ও পিরক�না) 

�ফান:৭৭৬৩১৫) 

৫. িসেলকশন ��ড/ 
টাইমে�ল ম�ির 

আেবদন �াি�র পর 
িনধ �ািরত কিম�র 
অ�েমাদন�েম 

ক) আেবদনপ� 
খ) হালনাগাদ ACR 

�েযাজ� নেহ। - জনাব �মা: জােয়�ল ইসলাম 
সিচব 

�ফান: ৭৭৬২৪৭ 
৬. চা�রী �ায়ীকরণ আেবদন �াি�র পর সংি�� 

িনেয়াগ িবিধ অ�যায়ী। 
ক) আেবদনপ� 
খ) হালনাগাদ ACR 

�েযাজ� নেহ। - জনাব �মা: জােয়�ল ইসলাম 
সিচব 

�ফান: ৭৭৬২৪৭ 
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২.৪)  আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া ক��ক �দ� �সবা 
 

৩) 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 �মা: �সরা�ল ইসলাম 
সদ� (উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ) 
�ফান: ৭৭৫৮৭৩           
ইেমইল: serajul59@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 

 

৪) আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 

�ি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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                                                                                                                                                                                                                     সারিণ-৬ 
কম �পিরক�না 

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ও অ�গিত পিরবী�ণ কাঠােমা ২০১৬-২০১৭  
১ম �কায়াট �ার 

 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার নাম: বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
 

কায ��ম �চক একক দািয়��া� �ি�/ 
�শাসিনক ইউিনট 

�লাই’১৬-�ন’১৭ সমেয়র জ� 
পিরক�না 

 ম�� 

িভি�েরখা 
(Baseline) 

�ন’১৬ 

ল��মা�া  ১ম 
�কায়াট �ার 
�লাই-

�সে��র’
১৬ 

২য় 
�কায়াট �ার 
অে�াবর-
িডেস�র’ 

১৬ 

৩য় 
�কায়াট �ার 
জা�য়াির-
মাচ �’১৭ 

৪থ � 
�কায়াট �ার 
এি�ল-
�ন’১৭ 

 

১. �ািত�ািনক �ব�া 

১.১ �নিতকতা কিম�র সভা অ�ি�ত সভা সং�া �ফাকাল পেয়� ২ ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১  

��ত অজ�ন ১     

১.২ অংশী জেনর অংশ�হণ সভা অ�ি�ত সভা সং�া স�: ও ��ষণা 
িবভাগ  

০ ২ ল��মা�া - ১ - ১  

��ত অজ�ন      

২. সেচতনতা �ি��লক সভা 

২.১ সেচতনতা �ি��লক সভা অ�ি�ত সভা সং�া �শাসন িবভাগ ৪ ৫ ল��মা�া ১ ২ ১ ১  

��ত অজ�ন      

২.২ ��াচার �কৗশল বা�বায়েন 
মাঠ পয �ােয়র কম �কত�ােদর 
সেচতনতা �ি��লক �িশ�ণ 

অ�ি�ত সভা সং�া �ফাকাল পেয়�/ 
�শাসন িবভাগ 

০ ৫ ল��মা�া ১ ১ ১ ২ �িত মােসর িবিভ� 
সভায় এ িবষেয় 
ধারণাসহ ত� 
উপ�াপন করা হয়। 

��ত অজ�ন      

৩. আইন/িবিধ/নীিতমালা �ণয়ন ও সং�ার 

৩.১ �ডিলেগশন অব পাওয়ার �নয়ন ও �বাড � 
সভা ক��ক 
অ�েমাদন 

তািরখ �শাসন িবভাগ ০ িড�স�র/ 

১৬ 

ল��মা�া  িডস�র/১৬    

��ত অজ�ন      

৩.২ �বােড �র িনজ� জায়গায় 
সীমানা বরাবর িনিম� �দাকান 
ঘর বরা� খসড়া নীিতমালা 

নীিতমালা 
�নয়ন ও 
অ�েমাদন 

তািরখ অথ � ও পিরক�না 
িবভাগ 

০ িডেস�র/২০১
৭ 

ল��মা�া  িডেস�র/১৭    

��ত অজ�ন অিজ�ত     

৩.৩ �িমক খসড়া নীিতমালা নীিতমালা �নয়ন তািরখ স�সারণ ও - মাচ �/২০১৭ ল��মা�া   মাচ �/২০১৭   
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কায ��ম �চক একক দািয়��া� �ি�/ 
�শাসিনক ইউিনট 

�লাই’১৬-�ন’১৭ সমেয়র জ� 
পিরক�না 

 ম�� 

িভি�েরখা 
(Baseline) 

�ন’১৬ 

ল��মা�া  ১ম 
�কায়াট �ার 
�লাই-

�সে��র’
১৬ 

২য় 
�কায়াট �ার 
অে�াবর-
িডেস�র’ 

১৬ 

৩য় 
�কায়াট �ার 
জা�য়াির-
মাচ �’১৭ 

৪থ � 
�কায়াট �ার 
এি�ল-
�ন’১৭ 

 

ও অ�েমাদন ��ষণা িবভাগ ��ত অজ�ন      

৪. ��াচার চচ �ার জ� �েণাদনা �দান 

৪.১ ��াচার �র�ার �দান �দ� �র�ার সং�া  ২ ১০ ল��মা�া ৩ ৩ ৩ ৪  

��ত অজ�ন ৫     

৫. ই-গভ��� 

৫.১ অনলাইন �রসপ� িসে�ম 
চা� 

ই-�মইল/ 
এসএমএস এর 
মা�েম 
িন�ি��ত 
িবষয় 

সং�া িবভাগীয় �ধান ০ �ন/২০১৭ ল��মা�া    �ন/২০১৭  

��ত অজ�ন      

৫.২ িভিডও কনফাের� অ�ি�ত িভিডও 
কনফাের� 

সং�া এমআইএস �সল এবং 
আই� �সল 

০ �ন ২০১৭ 
এর মে� 

ল��মা�া    �ন/২০১৭  

��ত অজ�ন      

৫.৩ ই-�ট�ার চা�করণ ই-�ট�ার 
চা��ত 

তািরখ �েকৗশল িবভাগ ০ িডেস�র/২০১
৬ 

ল��মা�া  িডেস�র/
২০১৬ 

- -  

��ত অজ�ন      

৫.৪ অনলাইেন �সবা �দান 
চা�করণ 

অনলাইন �সবা 
চা��ত 

সং�া এমআইএস �সল এবং 
আই� �সল 

১ ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১  

��ত অজ�ন ১     

৫.৫ ই-ফাইিলং চা�করণ ই-ফাইিলং 
চা��ত 

তািরখ এমআইএস �সল এবং 
আই� �সল/ �শাসন 
িবভাগ 

০ �ন ২০১৭ 
এর মে� 

ল��মা�া    �ন/২০১৭  

��ত অজ�ন      

৬. উ�াবনী উে�াগ 

৬.১ ইেনােভশন �ম ক��ক 
উপ�ািপত উ�াবনী ধারণা 
(Innovative Idea) 

বা�বািয়ত 
উ�াবনী ধারণা 

সং�া �ফাকল পেয়� 
ইেনােভশন �ম/ 
ইেনােভশন অিফসার 

২ ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১  

��ত অজ�ন ১     
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কায ��ম �চক একক দািয়��া� �ি�/ 
�শাসিনক ইউিনট 

�লাই’১৬-�ন’১৭ সমেয়র জ� 
পিরক�না 

 ম�� 

িভি�েরখা 
(Baseline) 

�ন’১৬ 

ল��মা�া  ১ম 
�কায়াট �ার 
�লাই-

�সে��র’
১৬ 

২য় 
�কায়াট �ার 
অে�াবর-
িডেস�র’ 

১৬ 

৩য় 
�কায়াট �ার 
জা�য়াির-
মাচ �’১৭ 

৪থ � 
�কায়াট �ার 
এি�ল-
�ন’১৭ 

 

বা�বায়ন 

৭. জবাবিদিহ শি�শালীকরণ 

৭.১ অিডট কিম�র সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত সভা সং�া অিডট িবভাগ ১২ ১২ ল��মা�া ৩ ৩ ৩ ৩  

��ত অজ�ন ৩     

৮. জাতীয় ��াচার �কৗশেল উি�িখত ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার কায ��ম         

৮.১ ����ণ � িবষয়স�েহর 
�াপাের সি�িলতভােব িস�া� 
�হণ 

�হীত 
িস�া�স�হ 

সং�া সংি�� িবভাগ ০ 

 

২ 

 

ল��মা�া  ১  ১  

��ত অজ�ন      

৮.২ উ�ম চচ �াস�হ িচি�ত কের 
তা সকল ��ে� �চিলত করা 

�চিলত উ�ম 
চচ �া 

সং�া �ফাকাল 
পেয়�/�শাসন িবভাগ 

০ ১০ ল��মা�া ২ ২ ৩ ৩  

��ত অজ�ন ২     

৯. ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার ��াচার সংি�� অ�া� কায ��ম 

৯.১ কািরগরী িশ�া �িত�ােনর 
��াচার িবষয়ক �িশ�ণ 

�া� �িশ�ণ সং�া স�সারণ ও ��ষণা 
িবভাগ 

০ ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১  

��ত অজ�ন      

৯.২ ওেয়বসাইট হালনাগাতকরণ হালনাগাত সং�া এমআইএস �সল এবং 
আই� �সল 

চলমান �িত মাস ল��মা�া িনয়িমত িনয়িমত িনয়িমত িনয়িমত �েয়াজন অ�সাের 

��ত অজ�ন িনয়িমত     

১০. বােজট বরা� 
১০.১ ��াচার সং�া� িবিভ� 
কায ��ম বা�বায়েনর জ� 
আ�মািনক (Indicative) 
বােজট বরা� 

বরা��ত অথ � ল� টাকা �শাসন িবভাগ ০ ৬ ল� 
 

ল��মা�া    �ন/২০১৭  
��ত অজ�ন      

১১. পিরবী�ণ 
১১.১ জাতীয় ��াচার �কৗশল 
কম �-পিরক�না ও পিরবী�ণ 
কাঠােমা �ণয়ন 

পিরবী�ণ 
কাঠােমা �ণীত 

তািরখ �ফাকাল পেয়�/ 
�শাসন িবভাগ 

১ �লাই/ 
২০১৬ �থেক 
�ন/২০১৭ 

ল��মা�া ১ ১ ১ ১ ��মািসক �িতেবদন 
��রণ করা হেব। 

��ত অজ�ন ১     
১১.২ মি�পিরষদ িবভােগ 
পিরবী�ণ �িতেবদন দািখল 

পিরবী�ণ 
�িতেবদন 
দািখল�ত 

সং�া �ফাকাল পেয়�/ 
�শাসন িবভাগ 

��মািসক �লাই/২০১৬ 
�থেক 
�ন/২০১৭ 

ল��মা�া ১ ১ ১ ১  
��ত অজ�ন      
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