
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
রাজশাহী । 

চলিত অথ বছের উ াবনী ধারণার বা বায়ন কমপিরক না  

উ াবেনর নাম বতমান অব া ল  ও উে / িবধােভাগী ক  বা বায়েন া  িবধা / 
ফলাফল 

বা বায়ন কমপিরক না 

সময় কায ম 

রাজশাহী রশম 
কারখানার প  

ােনজেম  
সবা  

সহিজকরণ 

বতমােন রাজশাহী রশম 
কারখানার প  সাধারণ মা ষেক  

য় করেত শা েম আসেত হয়। 
তােদর েগর সােথ িডিজটািল 
অথাৎ ঘের বেস য় করার েযাগ
নাই। এমনিক কারখানার প  ঘের 
বেস দখার কান াটফরম নাই। 

১.িডিজটািল অথাৎ ঘের বেস য় 
করার েযাগ রাখা।  

২. য কউ ঘের বেস প  পছ  কের 
অডার িদেত পারা। 

৩. সংি  প  ঘের বেসই া  
হওয়া। 

এ  বা বািয়ত হেল সকেল 
এখন িডিজটািল অথাৎ ঘের বেস 
রাজশাহী রশম কারখানার প  

য় করার েযাগ পােব। য 
কউ ঘের বেস প  পছ  কের 

অডার িদেত পারেব এবং 
সংি  প  ঘের বেসই া  
হেবন। 

 
লাই/২০২০ 

 
তািলকা ও 

সংি  
াটফরম   
ণয়ন করা  

আগ -
অে াবর/২০২০ 

িবিভ  সমেয় 
সভা কের 
যাচাই-

বাছাইকরণ 
নেভ র/২০২০ ায়ন 

িডেস র/২০২০ পাইল ং 
বা বায়ন 

জা য়াির/২০২১ ড়া  
বা বায়ন 

 
                                                                                                                                                     মা: আ ল কালাম আজাদ 
                                                                                                                                                          উৎপাদন ক মকতা 
                                                                                                                                              বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।                                                          



বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
রাজশাহী । 

 
চলিত অথ বছের উ াবনী ধারণার বা বায়ন কমপিরক না  

উ াবেনর নাম বতমান অব া ল  ও উে / িবধােভাগী ক  বা বায়েন া  িবধা / 
ফলাফল 

বা বায়ন কমপিরক না 

সময় কায ম 

অবসর া  
কমকতা/কমচারীগেণর
১৮ মােসর অেভা
অিজত  নগদায়ন
(লাম া ) অথ এবং
া ই র অথ সংি

ক মকতা/ক মচারীর 
াংক িহসােব

পিরেশােধর সবা
সহিজকরণ 

পনশন/ া ই র অথ দােন
সহিজকরেণর িবষেয় সরকাির
িনেদশনা রেয়েছ, িক  ল  করা
যাে  য, জান/িরিজওন
কাযালয় েলােত া ই র অথ

দােনর ে  অথ রণ করার
পর এক থেক ই মাস পয  দির
কের সংি
কমকতা/কমচারীেদরেক অথ দান
করা হেয় থােক । তােত অবসর া
কমকতা/কমচারীগণ িবড় নার

ীকার হে ন ।  

কান আিথক িবড় না ছাড়া
া ই /অেভা  অিজত 

নগদায়ন অথ িনিদ  সমেয়র
মে  সংি  কমকতা
/কমচারীর াংক িহসােব
সরাসির অথ পিরেশাধ করা। 

 

এেত অবসর হণকারী
কমকতা/কমচারীগণ কান আিথক
িবড় নার স ূিখন হেব না । 

(২) P.R.L গমেনর েব অথাৎ
িনধািরত সমেয়র মে  তার াংক
িহসােব সরকাির লাম াে র অথ
পিরেশাধ করা যােব ।  

(৩) া ই র অথ িনিদ  সমেয়র
মে  তার াংক িহসােব পিরেশাধ
করা যােব। ফেল অবসর া
কমকতা/কমচারীগণ সকল কার
িবড় না হেত অ াহিত পােবন এবং
অিত ততার সােথ সংি েদর
পাওনািদ পিরেশাধ হেব এবং া ই

দােনর িবষয়  অিত সহজতর হেব 

 
লাই/২০২০ 

 
সম া 
িচি তকরণ 

 
আগ /২০২০ যাচাই-

বাছাইকরণ 

আগ /২০২০ ায়ন 

অে াবর/২০২০ পাইল ং 
বা বায়ন 

ফ য়াির-মা চ/২০২০ ড়া  
বা বায়ন 

                                             
                                             িহসাব র ণ কমকতা 
                                  বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। 



বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
রাজশাহী । 

 
চলিত অথ বছের উ াবনী ধারণার বা বায়ন কমপিরক না  

উ াবেনর নাম বতমান অব া ল  ও উে / িবধােভাগী ক  বা বায়েন া  িবধা / ফলাফল বা বায়ন কমপিরক না 
সময় কায ম 

সিরকালচার 

বষপি কা 

বতমােন বােডর কমকতা/কমচারীগণ 

সরাসির/ মাবাইেলর মা েম রশম 

কায েমর ত  বাহ সরবরাহ কের থােক। 

এছাড়াও অিভ  চাষী/বসনীগণ এ  ধরেণর 

কায ম িনেজরাই কের থােক। 

পি কায় তঁচারা রাপণ, 

তঁগাছ িনং, প পালন ও 

িবেশাধন কায েমর 

িসিডউলসহ রশম চাষ 

স িকত যাবতীয় কাযাবলী  

ছিব ও ত সহ দশন করা 

হেব। এেত রশম চািষরা 

িসিডউল অ যায়ী রশম চােষর 

সকল কায ম ব সহেজ 

করেত পারেব। 

বষপি কা সকল বসনী, চািষ ও কাযালেয় 

সরবরােহর ফেল রশম চােষর সংি  

সকেলই প িসিডউল অ যায়ী কখন ও 

কান সমেয় িক িক কাজ করেত হেব তা 

জানেত পারেব। এেত  িশি ত 

চািষ/বসনী পি কা দেখ সময়মত কাজ 

স াদন করার াপাের সেচতন থাকেত 

পারেব। 

 
অে াবর/২০২০ 

সম া 
িচি তকরণ 

 
 

নেভ র/২০২০ তািলকা ণয়ন 

িডেস র/২০২০ ায়ন 

ফ য়াির/২০২০ পাইল ং 
বা বায়ন 

ম- ন/২০২০ ড়া  বা বায়ন 

 

   মা: রজাউল কিরম 
     ােনজার(স :) 
                                                                                                                                                        রশম স সারণ ক , সয়দ র 
 

 


