
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী। 

িডেস�র/২০১৭ মােস অ�ি�ত মািসক সম�য় সভার কায �িববরণী 
 

সভাপিত        :  জনাব আিনস-উল-হক �ইয়া, মহাপিরচালক বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,রাজশাহী  

সভার �ান      :  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সভা ক� 

তািরখ ও সময়:  ১৮.১২.২০১৭ সকাল ১০.০০ টা 
 

সভায় উপি�ত কম �কত�ােদর তািলকা: পিরিশ� ‘ক’ 
 

সভাপিত উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভা �� কেরন। এর পর সভাপিত সভার আেলাচ� �িচ অ�যায়ী আেলাচনা ��  করার 

জ� �ধান স�সারণ কম �কত�ােক অ�েরাধ কেরন। �ধান স�সারণ কম �কত�া গত সভার কায �িববরণী� পাঠ কেরন এবং িতিন বেলন, গত 

সভার কায �িববরণীর আেলাচ� �িচ-৩ এর িস�া� নং ১ '' ২০১৭-১৮ অথ � বছের �কে�র আওতায় বীজাগারস�েহর ২০ িবঘা জিমেত িবভাজন 

�মাতােবক �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম �হণ করেত হেব' এর পিরবেত�  ''২০১৭-১৮ অথ � বছের �কে�র আওতায় বীজাগারস�েহর ৬০ িবঘা 

জিমেত িবভাজন �মাতােবক �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম �হণ করেত হেব" মেম � সংেশাধনী ��াব কেরন। উ� সংেশাধনী ��াব �হণ কের 

কায �িববরণী� �িঢ়করণ করা হয়। অত:পর িতিন �ব �বত� সভায় �িহত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত এবং আেলাচ� িবষয় সভায় 

উপ�াপন কেরন।    

১ নং আেলাচ� �িচ : িবগত অে�াবর/২০১৭ মােসর সম�য় সভায় �িহত িস�া�স�েহর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা 
 

�ঃ
নং 

আেলাচ� 
�িচ নং 

িস�া� বা�বায়ন অ�গিত 

১. ২ ১। ২০১৭-১৮ অথ � বছের �কে�র আওতায় বীজাগার/ বাগানস�েহর ৩৮০ িবঘা 
জিমর িবভাজন �মাতােবক �তঁজিমর উ�য়ন ও র�ণােব�ণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার/এিড/িডিড) 

িবভাজন �মাতােবক কায ��ম 

চলমান রেয়েছ। 

২. ৩ ১। ২০১৭-১৮ অথ � বছের �কে�র আওতায় বীজাগারস�েহর ৬০ িবঘা জিমেত 
িবভাজন �মাতােবক �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম   �হণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার/এিড/িডিড) 

িবভাজন �মাতােবক কায ��ম 
চলমান রেয়েছ। 

৩. ৪ ১। জ�ির িভি�েত �তঁচারা  উে�ালন, িবতরণ ও �রাপন কম ��িচ সংি�� এিড/িডিড 
কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

িস�া� বা�বািয়ত হেয়েছ 

৪. ৫ ১। �ািপত আইিডয়াল �রশম প�ীর চাষীেদরেক আগামী িডেস�র/২০১৭ মােসর 
মে� প�ঘর সহায়তা �দান করেত হেব এবং জা�য়াির/২০১৮ মােসর �থম 
স�ােহ অবিশ� প�ঘর �দােনর লে�� িনকটতম দ� �রশম চাষী িভি�ক 
তািলকা �পািরশসহ �ক� পিরচালেকর কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক) 

িস�া� �মাতােবক কায ��ম 

চলমান রেয়েছ। 

৫.  ২। ��ািবত বালা�াম, জলঢাকা, নীলফামারী আইিডয়াল �রশম প�ীর নাম 
সংেশাধন কের তারাগ�, রং�র আইিডয়াল �রশম প�ীর নাম করেত হেব। 

(বা�বায়েন: উপপিরচালক, রং�র) 

িস�া� অ�যায়ী ��ািবত 
আইিডয়াল �রশম প�ী 
অ�েমািদত হেয়েছ। 

৬.  ৩। ��ািবত তারাগ�, রং�র আইিডয়াল �রশম প�ীর জিরপ�ত চাষীর নামিভি�ক 
তািলকা জ�ির িভি�েত �ক� পিরচালেকর দ�ের ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: উপপিরচালক, রং�র) 

�রশম চাষীর তািলকা পাওয়া 

�গেছ। 

৭.  ৪। �কে�র অবিশ� ৫� আইিডয়াল �রশম প�ী �াপন করেত হেব। 
(বা�বায়েন: �ক� পিরচালক) 

িস�া� অ�যায়ী ৫� 
আইিডয়াল �রশম প�ী 
অ�েমািদত হওয়ায় �াপেনর 
কায ��ম চলমান রেয়েছ। 
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�ঃ
নং 

আেলাচ� 
�িচ নং 

িস�া� বা�বায়ন অ�গিত 

৮.  ৫। �ক�েলার সািব �ক অব�া উ�ীতকরণ করেত হেব। 
(বা�বায়েন: সংি�� এিড/িডিড) 

কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

৯.  ৬। �যসকল �েকর অব�া খারাপ �সসকল �েকর িনয়�ণকারী সংি�� কম �চারীেক 
�া�া তলব করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� এিড/িডিড) 

সংি�� িডিড/এিড �ব�া 
�হণ করেছন। 

১০.  ৭। মাচ � মােসর �েব � �তঁগােছর �রাপন সহায়তার অথ � চাষীেদরেক �দান করা যােব 
না। 

(বা�বায়েন: সকল উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক) 

িস�া� অ�যায়ী �ব�া 

�নওয়া হেব। 

১১. ৬ ১। ভা�রী/১৪২৪ বে� যেশার আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালেয়র আওতাধীন 
স�সারণ এলাকায়  �কান �� উৎপাদন না হওয়ার িবষয়� তদ� করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� কিম�) 

তদ� �িতেবদন দািখেলর 

জ� তািগদ �দওয়া হেলা। 

১২.  ২। অ�হায়ণী/১৪২৪ বে� ময়মনিসংহ ও �িম�া �জলা �রশম স�সারণ 
কায �ালেয়র  আওতাধীন স�সারণ এলাকায়  িডম সরবরাহ িদেত হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

িস�া� অ�যায়ী �ব�া 

�নওয়া হেয়েছ। 

১৩.  ৩। অ�হায়ণী/১৪২৪ বে� রাজশাহী আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালেয়র 
আওতাধীন নােটার স�সারণ এলাকার প�পালন কায ��ম সেরজিমেন 
পিরদ �শন�ব �ক �িতেবদন দািখল করেবন। 

(বা�বায়েন: সদ�(স�সারণ ও ��ষণা) ও �ধান স�সারণ কম �কত�া) 

পিরদশ �ন �িতেবদন দািখল 

করা হেয়েছ। 

১৪. ৭ ১। �সে��র-অে�াবর/১৭ �রাপন �মৗ�েম এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র 
সদ�েদরেক �রশম চােষ স�ৃ� কের তােদরেক কমপে� ৫০� কের �তঁগাছ 
�রাপেনর লে�� সরবরাহ িদেত হেব। এে�ে� �কান সম�া �দখা িদেল তা 
মহাপিরচালক বরাবর িলিখতভােব জানােত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

িস�া� অ�যায়ী �ব�া 

�নওয়া হেয়েছ। 

১৫.  ২। এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র স�ৃ� �মাট চাষীর মে� কতজন প�পালন 
করেছন মািসক �িতেবদেন তা উে�খ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক) 

িস�া� অ�যায়ী �িতেবদেন 

�িতফিলত হে�। 

১৬.  ৩। অে�াবর/২০১৭ মােসর মে� �েত�ক বসনীেক এক� বাড়ী এক� খামার 
�কে�র সিমিতর সদ� করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক) 

কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

১৭. ৮ ১। ঋণ আদােয়র কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব।  
(বা�বায়েন: সকল সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

কায ��ম চলমান রেয়েছ। 

১৮. ৯ ১। আ�সংিগক �ািত�ািনক �য় (�কাড নং ৪৮০৪) এবং অ�া� �ািত�ািনক �য় 
(�কাড নং ৪৮৯৯) খােত �া� অথ � িক িক  কােজ �য় করা হেয়েছ �স িবষেয় 
িব�ািরত িহসাব িববরণী ��রণ করেত হেব অথ �াৎ �েত�ক আইেটম �যমন 
কাগজ, কলম,  ি�িচং পাউডার, প�পাউডার ইত�ািদর পিরমান উে�খ করেত 
হেব। উ� িহসাব  িববরণী পাওয়ার পর চলিত ২০১৭-১৮ অথ �  বছেরর বরা� 
�দান করা হেব। 

(বা�বায়েন: সকল এিড/িডিড) 

সকল কায �ালয় হেত িহসাব 

িববরণী পাওয়া �গেছ। 

১৯.  ২। এিড/িডিড কায �ালয় হেত �া� ২� খােতর অথ � �েয়র িহসাব িববরণী নিথেত 
উপ�াপন করেত হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

নিথেত উপ�ািপত হেয়েছ। 

২০. ১০, ১। ২০১৭-১৮ অথ � বছের বরা��ত অেথ �র মে� বীজাগােরর কায ��ম পিরচালনা 
করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার/সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

সকল িডিড/এিডেক িস�া� 
অ�যায়ী কায ��ম �হেণর 
জ� অ�েরাধ করা হেয়েছ। 

২১.  ২। ঈ�রদী �রশম বীজাগােরর ২ িবঘা জিম আটঘিরয়া �রশম স�সারণ এলাকার 
চাষীেদর  প�পালেনর লে�� �তঁপাতা িবতরেণর জ�   র�ণােব�ণ করেত 
হেব। চাষীেদর িসিডউল অ�যায়ী উ� জিমর �িনং করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার/সহকারী পিরচালক) 

িস�া� অ�যায়ী �ব�া 

�নওয়া হেয়েছ। 
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িস�া� বা�বায়ন অ�গিত 

২২. ১১,ক) ১। �কানাবাড়ী �রশম বীজাগােরর ৫, ৬, ১৭ এবং ২৩ নং �তঁ�েট কী ধরেনর গাছ 
�রাপন করেবন তার ��াবনা �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করেবন। 
(বা�বায়েন: ফাম � �ােনজার, �কানাবাড়ী,�রশম বীজাগার/উপপিরচালক, ঢাকা) 

পরবত�েত ��াব ��রেণর 

জ� তািগদ �দওয়া হেলা। 

২৩. ১১,খ) ১। ৭৫% প� �পাকা �িরর জ� থানায় সাধারণ ডােয়রী করেত হেব। 
(বা�বায়েন: ফাম � �ােনজার, মীরগ� �রশম বীজাগার/উপপিরচালক, রাজশাহী) 

িস�া� বা�বািয়ত হেয়েছ 

 
২ নং আেলাচ� �িচ: অ�হায়ণী/১৪২৪ �েপ স�সারণ এলাকার চাষী/বসনীেদর মে� িডম(িডএফএল) িবতরণ ও উৎপািদত   
                        �রশম ��র �লনা�লক িববরণী পয �ােলাচনা 

 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, অ�হায়ণী/১৪২৪ বে� স�সারণ এলাকায় ৯৮৩ জন বসনীেদর মে� ৮০,২০০� 

িডম(িডএফএল) সরবরাহ �দওয়া হেয়েছ এবং ১৯,৭২৭.৪০০ �কিজ �� উৎপািদত হেয়েছ। উৎপািদত ��র মে� সরকাির পয �ােয় 

৪৭২৪.০০ �কিজ এবং �বসরকাির পয �ােয় ১৫,০০৩.০০ �কিজ িব�য় করা হেয়েছ। সভাপিত উপপিরচালক/সহকারী পিরচালকেদর 

িনকট তােদর স�সারণ এলাকার কায ��ম জানেত চান। উপপিরচালক, রাজশাহী জানান লাভ�ার চ�থ � ও ৫ম ��েজ প� �পাকা 

মারা যাওয়ার কারেণ �� কম উৎপাদন হেয়েছ এবং সহকারী পিরচালক, �িম�া জানান ঐ একই কারেণ �� উৎপাদন �াহত 

হেয়েছ। সদ�(স�সারণ ও ��ষণা) বেলন, নােটার উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালেয়র আওতাধীন স�সারণ কম �কা� 

পিরদশ �নকােল �দখা যায় বা�ব িচ� অেনকটা হতাশাজনক। িতিন আরও বেলন, বসনীরা স�ক িনয়েম প�পালন করেছ না। 

রং�র আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালেয় উৎপািদত �রশম �� বত�মান ���াপেট আ�পািতক হাের ভােলা হওয়ায় সভাপিত 

সে�াষ �কাশ কেরন। সভায় সহকারী পিরচালক, ব�ড়া অ�হায়ণী/১৪২৪ বে�  প�পালন ও �� িব�য় কায ��েমর িভিডও 

উপ�াপন করায় ত�েক ধ�বাদ �াপন ক�রন। সভাপিত বেলন, আগামী সম�য় সভােত উপপিরচালক/সহকারী পিরচালকগণেক 

তার  িনজ িনজ কায �ালেয়র আওতাধীন প�পালন, �� উৎপাদন, সরকাির ও �বসরকাির পয �ােয় �� িব�য় ইত�ািদর ত�ািদ, 

ছিব/িভিডও ি�প উপ�াপন করেত হেব। সিচব বেলন, িবতরণ�ত �রশম িডেমর �� উৎপাদন ল��মা�া থাকা �েয়াজন। িতিন 

�িত বে� �� উৎপাদেনর পর সরকািরভােব িব�য় কের অবিশ� �� �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করেত হেব এবং �বাড � �ধান 

কায �ালয় হেত �বসরকাির পয �ােয় �� িব�য় করেত হেব মেম � ��াব কেরন। সভাপিত জানান, �বসরকাির পয �ােয় �� িব�য় কের 

�িতেবদেন ��তার নাম �কানাসহ ত�ািদ �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। িতিন আরও বেলন �বসরকাির পয �ােয় যারা 

�� �য় কেরেছন তােদর ��ত ত� িদেত হেব। সভাপিত আরও বেলন, �েত�ক বে� বসনীেদর ডালা-চ�কীর পিরমান, পাতার 

পিরমান ও প�পালন সর�ামািদ ইত�ািদর উপর িনভ �র কের িডেমর চািহদা িদেত হেব। িব�ািরত আেলাচনা কের িন��প িস�া� 

�িহত হয় :  
 

িস�া�:  

১। �েত�ক বে� উৎপািদত �� �বসরকারী পয �ােয় িব�েয়র ��ে� ��তার নাম, �কানা ও �মাবাইল ন�রসহ ছিব �বাড � �ধান 
কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল  সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 
২।  �েত�ক বে� বসনীেদর �তঁপাতার পিরমান, ডালা-চ�কীর পিরমান, প�ঘেরর অব�া ও প�পালন সর�ামািদ ইত�ািদর উপর 
িভি� কের �বাড � �ধান কায �ালেয়  িডেমর চািহদা ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল  সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 
 

৩ নং আেলাচ� �িচ: অ�হায়ণী/১৪২৪ �প �শেষ বসনীেদর প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ িবেশাধন কায ��ম স�� �সংেগ 
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আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, স�সারণ এলাকায় অ�হায়ণী/১৪২৪ �প ইেতামে� স�� হেয়েছ। প�পালন �� 

করার �েব � ও পের বসনীেদর প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদর িবেশাধন কায ��ম স�� করার জ� �বাড � �ধান কায �ালয় হেত 

িনেদ �শনা �দওয়া হেয়েছ। অ�হায়ণী/১৪২৪ বে� প�পালন �শেষ স�সারণ এলাকার শতভাগ বসনীেদর িবেশাধন কায ��ম স�� 

হেয়েছ িকনা �স িবষেয় িডিড/এিডগণেক সভায় অবিহত করার জ� সভাপিত অ�েরাধ ক�রন। সহকারী পিরচালক, �ভালাহাট 

জানান, ত�র িবেশাধন কায ��ম এখনও স�� হয়িন তেব শী�ই িতিন িবেশাধন কায ��ম স�� করেবন। সভাপিত বেলন, 

দািয়��া� কম �কত�াগণ তার দািয়� �া� এলাকায় অ�হায়ণী/১৪২৪ ব� �শেষ িবেশাধন কায ��ম স�� কেরেছন িকনা তা 

তদারিক করেবন। িতিন আরও ব�লন, িবেশাধেনর িনয়মাবলীর �য িনেদ �শনা রেয়েছ তা স�ক িনয়েম �মেন িবেশাধন করেত 

হেব। িব�ািরত আেলাচনা কের িন��প িস�া� �িহত হয় :  

িস�া�:  

১। অিবলে� িবেশাধন কায ��ম স�� করেত হেব। �যসকল কায �ালেয়র আওতাধীন �রশম বীজাগার ও স�সারণ এলাকার 

বসনীেদর প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ িবেশাধন কায ��ম স�� হয়িন তা অিবলে� িবেশাধন করেত হেব। 

(বা�বায়েন: ফাম � �ােনজার/সংি�� সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

৪ নং আেলাচ� �িচ: “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র অথ �ায়েন  
                         �ািপত  আইিডয়াল �রশম প�ী�ত বসনীেদর প�ঘর �দােনর অ�গিত পয �ােলাচনা 
 

 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” 

শীষ �ক �কে�র িনধ �ািরত ১৫� আইিডয়াল �রশম প�ী �াপন করা হেয়েছ। এর মে� চলিত ২০১৭-১৮ অথ � বছের ৫� আইিডয়াল 

�রশম প�ী �াপেনর কায ��ম চলমান রেয়েছ। ইেতামে� �ািপত ১০� আইিডয়াল �রশম প�ীর বসনীেদর প�ঘর ও প�পালন 

সর�ামািদ �দান সং�া� ত�ািদ িন��প: 

�: 
নং 

িরিজওন/ 
�জান 

আইিডয়াল �রশম 
প�ীর নাম 

চাষীর 
সং�া 
(জন) 

বসনীর 
সং�া 
(জন) 

�দান�ত 
প�ঘেরর 

সং�া(�)/ 
অ�েমািদত 

সং�া  

�দান�ত 
ডালার সং�া 

(�)/ 
অ�েমািদত 

সং�া  

�দান�ত 
চ�কীর সং�া 

(�)/ 
অ�েমািদত 

সং�া 

ঘড়াকা�র 
সং�া (�সট) 

িবেশাধক 
সহায়তা 
(জন) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১ রাজশাহী �মনম(নওগ�)  ৭৫ ২৪ ৫৬ ৫২০/১১২০ ৫২০/১১২০ ১১২ ২৪ 
২ শাল�াম (নওগ�) ৭৫ ২৩ ৪৭ ৬০০/৯৪০ ৬০০/৯৪০ ৯৪ ২৩ 
৩ �গািব��র (নওগ�) ৭৫ ১৪ ২৪ ২৮০/৪৮০ ২৮০/৪৮০ ৪৮ ১৪ 
৪ রা�ামা� �বলতলী খামার পাড়া 

(খাগড়াছিড়) 
৭৫ ২৪ ২৪ ৪৮০ ৪৮০ ৪৮ ২৪ 

৫ রং�র িছনাই (�িড়�াম) ৭৫ ৫১ ৫২/৭৪ ১১০০/১৪৮০ ১১০০/১৪৮০ ১০৪/১৪৮ ৫১ 
৬ জলঢাকা (নীলফামারী) ৬১ ২৫ ৩০/৩৯ ৪৭০/৯৩০ ৪৭০/৯৩০ ৩৭/৭৭ ২৫ 
৭ ঠা�রগ�ও সােকায়া (প�গড়) ৭৫ ৬২ ৬২/৭৫ ১২৪০/১৫০০ ১২৪০/১৫০০ ১২৪/১৫০ ৬২ 
৮ ময়মনিসংহ �ব�য়ােটকী (টাংগাইল) ৭৫ ৩৭ ৩৭ ৭৪০ ৭৪০ ৭৪ ৩৭ 
৯ রাজবাড়ী  �য �িদয়া �মাহন�র ৭৫ ৪৬ ৪৬ ৯২০ ৯২০ ৯২ ৪৬ 
১০ পাবনা চরকাওয়ােকালা 

(িসরাজগ�) 
৬১ ৬ ০/১০ ০/২০০ ০/২০০ ০/২০ ৬ 

 

 

 

 

আ�য়ন �রশম প�ীর প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ সহায়তা �দান সং�া� ত�ািদ 
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�: 
নং 

িরিজওন/ 
�জান 

আ�য়ন �রশম 
প�ীর নাম 

চাষীর সং�া 
(জন) 

বসনীর 
সং�া 
(জন) 

�দান�ত 
প�ঘেরর সং�া 

(�)/ 
অ�েমািদত 

সং�া 

�দান�ত ডালার 
সং�া (�)/ 
অ�েমািদত 

সং�া  

�দান�ত 
চ�কীর সং�া 

(�)/ 
অ�েমািদত 

সং�া 

ঘড়াকা�র 
সং�া (�সট)/ 
অ�েমািদত 

সং�া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ রং�র ঘিনরাম�র ২৫ ১১ ০ ২০০/৩০০ ২০০/৩০০ ১০/১৫ 

২ রাংগামা� তাই�ং 
বগাপাড়া 
মা�রা�া 

২৫ ১ ০/১ 
(কিমউিন� 

�রয়িরং হাউস) 

২০০ ২০০  

 

সভাপিত ইেতামে� �ািপত ১০� আইিডয়াল �রশম প�ীর চাষীেদরেক চলিত-িডেস�র/১৭ মােসর মে� প�ঘর সহায়তা �দােনর 

িবষয়� সংি�� িডিড/এিডেক িনি�ত করেত বেলন এবং অবিশ� �যকয়� প�ঘর �দওয়া স�ব হেব না তা িনকটতম দ� �রশম চাষীেদর 

মে� আগামী জা�য়াির/১৮ মােসর �থম স�ােহর মে� চাষীেদর তািলকা �তরী কের �ক� পিরচালেকর কায �ালেয় ��রণ করার িনেদ �শনা 

�দান কেরন। িতিন আরও বেলন, তািলকা জা�য়াির/১৮ মােসর �রথম স�ােহ পাওয়া না �গেল সংি�� িডিড/এিডেদর িব�ে� �শাসিনক 

�ব�া িনেত হেব। িব�ািরত আেলাচনা কের িন��প িস�া� �িহত হয় :  

িস�া�:  

১। �ািপত আইিডয়াল �রশম প�ীর চাষীেদরেক িডেস�র/২০১৭ মােসর মে� প�ঘর সহায়তা �দান করেত হেব এবং জা�য়াির/২০১৮ 
মােসর �থম স�ােহ অবিশ� প�ঘর �দােনর লে�� িনকটতম দ� �রশম চাষী িভি�ক তািলকা �পািরশসহ �ক� পিরচালেকর 
কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক) 

৫ নং আেলাচ� �িচ: “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র আওতায়   
                          আইিডয়াল �রশম প�ী ও �রশম �েকর  কায ��ম পয �ােলাচনা      

 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” 

শীষ �ক �কে�র আওতায় ২০১৪-১৫ অথ � বছের ০২ �, ২০১৫-১৬ অথ � বছের ০৮� এবং ২০১৭-১৮ অথ � বছের ৫�সহ �মাট ১৫ � 

আইিডয়াল �রশম প�ী ও ২� আ�য়ন �রশম প�ী �াপন করা হেয়েছ। এছাড়া �কে�র ল��মা�া অ�যায়ী ইেতামে� ৩০০� �ক 

�াপন করা হেয়েছ।  

২০১৪-১৫ অথ � বছের �ািপত আইিডয়াল �রশম প�ী   
 

�ঃ 
নং 

�জলা/আ�িলক 

�রশম স�সারণ কাযালয় 

আইিডয়াল �রশম প�ীর নাম  সদ� সং�া 

1.  ঠা�রগ�ও স�েকায়া আইিডয়াল �রশম প�ী(প�গড় �জলা) ৭৫ জন 

2.  ময়মনিসংহ �ব�য়ােটকী আইিডয়াল �রশম প�ী(টাংগাইল �জলা) ৭৫ জন 
 

 

 

২০১৫-১৬ অথ � বছের �ািপত আইিডয়াল �রশম প�ী   
 

�ঃ 
নং 

�জলা/আ�িলক 

�রশম স�সারণ কাযালয় 

আইিডয়াল �রশম প�ীর নাম  সদ� সং�া 

১. রাজশাহী ১) শাল�াম, মহােদব�র আইিডয়াল �রশম প�ী(নওগ� �জলা) ৭৫ জন 

২) �মনম, মা�া আইিডয়াল �রশম প�ী(নওগ� �জলা) ৭৫ জন 

৩) �গািব��র আইিডয়াল �রশম প�ী(নওগ� �জলা) ৭৫ জন 

২. রং�র ১) িছনাই আইিডয়াল �রশম প�ী (�িড়�াম �জলা) ৭৫ জন 

২) জলঢাকা আইিডয়াল �রশম প�ী (নীলফামারী �জলা) ৫৫ জন 

৩. রাংগামা� �বলতিল খামারপাড়া আইিডয়াল �রশম প�ী (খাগড়াছিড় �জলা) ৭৫ জন 

৪. পাবনা চরকাওয়ােকালা আইিডয়াল �রশম প�ী(িসরাজগ� �জলা) ৬১ জন 

৫. রাজবাড়ী �মাহন�র-���িদয়া আইিডয়াল �রশম প�ী ৭৫ জন 

  �মাট: ৫৬৬ জন 
                            

২০১৭-১৮ অথ � বছের �ািপত ৫� আইিডয়াল �রশম প�ীর তািলকা: 
 

�ঃ �জলা/আ�িলক আইিডয়াল �রশম প�ীর অব�ান সদ� সং�া 
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নং �রশম স�সারণ কাযালয় নাম 

১. �ভালাহাট চরধরম�র �ভালাহাট ৬০জন 

২. ত�তীপাড়া-বজরােটক �ভালাহাট ৫০ জন 

৩. রং�র কাঠালবাড়ী রাজারহাট, �িড়�াম ৩০ জন 

৪. িকেশারগ�,  নীলফামারী ৬৪ জন 

৫. তারাগ� রং�র ৪১ জন 
 

 

২০১৫-১৬ অথ � বছের �ািপত আ�য়ন �রশম প�ী 
 

�ঃ 
নং 

আ�িলক/�জলা �রশম 
স�সারণ কায �ালয় 

আ�য়ন �রশম প�ীর অব�ান ও সং�া 
প�ীর অব�ান সদ� সং�া 

1.  রং�র ঘিনরাম�র আ�য়ন �রশম প�ী, তারাগ�, রং�র ২৫ জন 

2.  রাংগামা� তাই�ং আ�য়ন �রশম প�ী, মা�রাংগা, 
খাগড়াছিড়,  

২৫ জন 

 
 

২০১৪-১৫ হেত ২০১৬-১৭ অথ � বছ�র �হািপত আ�িলক/�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয় িভি�ক �তঁ�েকর তািলকা  

�িমক 
নং 

আ�িলক/ 
�জলা �রশম 

স�: কায �ালয় 

২০১৪-১৫ অথ � 
বছের �হািপত 
�েকর সং�া 

২০১৫-১৬ অথ � 
বছের �হািপত 
�েকর সং�া 

২০১৬-১৭ অথ � 
বছের �হািপত 
�েকর সং�া 

�মাট ম�� 

১ রাজশাহী ০৮ ৪৪ ১১ ৬৩  
২ রং�র ০৮ ৩১ ৫০ ৮৯ 
৩ যেশার ০৩ ১৩ ০৫ ২১ 
৪ ঢাকা ০৩ ০৬ ০৩ ১২ 
৫ রা�ামা� ০৫ ১০ - ১৫ 
৬ �ভালাহাট ০৫ ০২ - ০৭ 
৭ ঠা�রগ�ও ০৪ ০৯ ০৮ ২১ 
৮ ব�ড়া ০২ ০৭ ০৯ ১৮ 
৯ পাবনা ০১ ০৭ ০০ ০৮ 
১০ রাজবাড়ী ০১ ০৫ ১০ ১৬ 
১১ ময়মনিসংহ ০৬ ০৪ ০৪ ১৪ 
১২ �িম�া ০৬ ১০ - ১৬ 
 �মাট: ৫২ ১৪৮ ১০০ ৩০০  

 

�ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, ময়মনিসংহ �জলা কায �ালেয়র আওতাধীন ১৪� �তঁ�ক �াপন করা হেলও জামাল�র 

�জলায় �ািপত ১� �েক বত�মােন  �কান �তঁচারা জীিবত �নই এবং রাংগাম� আ�িলক কায �ালেয়র আওতাধীন কাউখািল 

স�সারণ এলাকায় �ািপত ১� �তঁ�েকর অব�া �ায়ই একই। সভাপিত জামাল�র স�সারণ এলাকায় এক� �ক ন� হওয়ার 

কারণ সহকারী পিরচালক, ময়মনিসংহ এর িনকট জানেত চান। সহকারী পিরচালক, ময়মনিসংহ �তঁ�ক� �িত�� হওয়ার 

িবষেয় �কান সে�াষজনক জবাব িদেত পােরনিন। এছাড়া সভাপিত কাউখািল স�সারণ এলাকার ১� �তঁ �ক �িত�� হওয়ার 

কারণ  িডিড, রাংগামা�েক িজ�াসা করেল িতিনও �কান সে�াষজনক জবাব িদেত পােরনিন। িতিন �ায় ১ বৎসর �িত�� 

�ক� পিরদশ �ন কেরনিন। সভাপিত স�সারণ এলাকার কায ��ম সেরজিমেন িগেয় পিরদশ �ন না করার জ� িডিড, রাংগামা�েক 

সভায় অসে�াষ �কাশ কেরন এবং ভৎসনা কেরন।  

 

 

 

সদ�(উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ) ও �া�ন �ক� পিরচালক বেলন, �ক ন� হওয়ার কারেণ �েকর সং�া কম 

�দখােনা যােব না। �েয়াজেন অ��ােন �ক �াপন করেত হেব। উপপিরচালক, ঢাকা জানান, �কানাবাড়ী �রশম বীজাগাের ৬০০০-
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৭০০০ � �তঁচারা রেয়েছ। �েয়াজেন িতিন �তঁচারা সরবরাহ িদেত পারেবন। সহকারী পিরচালক ব�ড়া বেলন, তার বীজাগােরও 

�তঁচারা রেয়েছ এবং  িতিনও �তঁচারা সরবরাহ িদেত পারেবন। সভাপিত বেলন, �িত�� �ক �নঃ �াপেনর জ� ঢাকা ও 

ব�ড়া হেত �তঁচারা সরবরাহ িনেয় জ�ির িভি�েত আগামী জা�য়াির/১৮ মােসর মে� �তঁ �ক �নঃ �াপন করেত হেব। 

িব�ািরত আেলাচনা কের িন��প িস�া� �িহত হয় :  

িস�া�:  

১। ময়মনিসংহ �জলা কায �ালেয়র আওতাধীন জামাল�র �জলার ১� �ক এবং রাংগামা� আ�িলক কায �ালেয়র আওতাধীন    
   কাউখািল এলাকার ১� �েক আগামী জা�য়াির/১৮ মােস �তঁচারা �রাপন�ব �ক �ক �নঃ �াপন কের �ক� পিরচালেকর  
   কায �ালয়েক অবিহত করেত হেব।  

(বা�বায়েন: সহকারী পিরচালক, ময়মনিসংহ/উপপিরচালক, রাংগামা�) 
২। �তঁচারা �কানাবাড়ী ও ব�ড়া �রশম বীজাগার হেত সরবরাহ �হণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার/সহকারী পিরচালক, ব�ড়া/উপপিরচালক, ঢাকা) 
৩। �িম�া �জলা কায �ালেয়র  িনয়�ণাধীন �ফনী �জলার ১৬ � �েকর বা�ব অব�া সেরজিমেন পিরদশ �ন�ব �ক এক� �ণ �া�গ  
     �িতেবদন �ক�  পিরচালক  বরাবর ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সহকারী পিরচালক, �িম�া) 
৬নং আেলাচ� �িচ: “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র আওতায়   
                         ২০১৭-১৮ অথ � বছের  বীজাগারস�েহ ৬০ িবঘা জিমেত �তঁচারা উৎপাদন  কায ��ম পয �ােলাচনা 
 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, ২০১৭-১৮ অথ � বছের ‘‘বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� 

সমি�ত পিরক�না’’ শীষ �ক �কে�র আওতাধীন �বােড �র বীজাগারস�েহ িনে�া�ভােব ৬০ িবঘা জিমেত �তঁচারা উৎপাদন 

কায ��ম চলমান রেয়েছ। সভাপিত সংি�� এিড/িডিডগণেক �তঁচারা কা�ংস �রাপেনর অ�গিত জানেত চাইেল সংি�� 

এিড/িডিড বেলন �তঁকা�ংস �রাপন কায ��ম স�� হেয়েছ। ��ািবত আেলাচনাে� িন��প িস�া� �িহত হয়: 
 

�ঃ 
নং 

আ�িলক/�জলা �রশম 
স�সারণ কায �ালেয়র 

নাম 

বীজাগােরর নাম �তঁচারা উৎপাদন ল��মা�া ম�� 

জিমর পিরমান 
(িবঘা) 

�তঁচারার সং�া 

১. 
 

রাজশাহী মীরগ� ৭-০-০ ৩৫,০০০ �তঁকা�ংস �রাপন 
কায ��ম স�� হেয়েছ। চ�পাইনবাবগ� ১০-০-০ ৫০,০০০ 

২. পাবনা ঈ�রদী ১০-০-০ ৫০,০০০ 

 
 

৩. রং�র রং�র ৯-০-০ ৪৫,০০০ 

৪. ঢাকা �কানাবাড়ী ২-০-০ ১০,০০০ 

৫. �ভালাহাট �ভালাহাট ২-০-০ ১০,০০০ 

৬. ব�ড়া ব�ড়া ৮-০-০ ৪০,০০০ 

৭. ঠা�রগ�ও িদনাজ�র ৬-০-০ ৩০,০০০ 

৮. যেশার িঝনাইদহ ৪-০-০ ২০,০০০ 

৯. �িম�া ময়নামিত ২-০-০ ১০,০০০ 

 �মাট:  ৬০-০-০ ৩,০০,০০০  
 

 

িস�া�:  

১। �িত মােস মােস �তঁচারা উৎপাদেনর ত�ািদ �যমন �াউ�ং এর শতকরা হার, চারার উ�তা, পিরমান/সং�া ইত�ািদ �ক� 
পিরচালেকর দ�ের ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার/সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 
 
 
 
৭ নং আেলাচ� �িচ: �চতা/১৪২৪ বে� িপ১ বীজাগাের িডম �খােনার ৫ িদন �েব �র িবেশাধন িসিডউল অ�সরণ �সংেগ  
    
আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, �চতা/১৪২৪ বে� িপ১ বীজাগাের আগামী ২৬- ৩১ িডেস�র/২০১৭ তািরখ প� 

�খােনার তািরখ িনধ �ািরত রেয়েছ। �সই িহেসেব ৫ িদন �েব � অথ �াৎ আগামী ২১ িডেস�র/১৭ তািরখ হেত বীজাগােরর প�ঘর, 
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প�পালন সর�ামািদ, �ন/ি�িচং পাউডার/ফরমািলন িবেশাধক ��ািদ িদেয় িবেশাধন করেত হেব। স�কভােব বীজাগােরর 

প�ঘর ও প�পালন সর�ামািদ িবেশাধন করা না হেল মাঠ পয �ােয় প�পালন কায ��ম �িত�� হেব। সভাপিত সংি�� 

িডিড/এিডেক তােদর িনয়�ণাধীন বীজাগােরর প�ঘর িবেশাধেনর অ�গিত জানেত চাইেল সংি�� িডিড/এিড সভােক জানান 

আগামী ২১/২২/২০১৭ তািরখ হেত প�ঘর িবেশাধন িনি�ত করা হেব। সভাপিত আরও বেলন, প�ঘর িবেশাধেনর ��ে� �কান 

গািফলিত পাওয়া �গেল তা বরদা� করা হেব না। এছাড়া িতিন উপপিরচালক/সহকারী পিরচারকগেণর িনকট কে�া� সার 

�তরীর িবষয়� জানেত চান। �েত�ক বীজাগাের কে�া� �চ�ার রেয়েছ, িক� স�ক মিনটিরং এর অভােব কে�া� সার �তরী 

করা হে� না ।  

উপ-�ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, চলিত ২০১৭-১৮ অথ � বছের িপ-৩ �ক� চ�পাইনবাবগ�, ঈ�রদী ও মীরগ� 

�রশম বীজাগােরর �তঁজিমেত �জব সার িহেসেব �গাবর সার �েয়াগ করা হয়িন। এজ� জিমর �ণাবলী িদন িদন কেম যাে� 

এবং �তঁগাছ�িল হেত মানস�� �তঁপাতা পাওয়া যাে� না। ফেল �ণগতমােনর পাতা খাওয়ার অভােব প�র অ�ি�জিনত �রাগ 

হে�। �তঁজিমেত �গাবর সার �েয়াগ না করার িবষেয় সংি�� িডিড/এিড এর িনকট কারণ জানেত চাইেল তারা বেলন, অেনক 

�খ�জা�িজ কেরও �গাবর সার পাওয়া যায় না। সভাপিত এ জবােব অসে�াষ �কাশ কেরন এবং বেলন �তঁজিমেত �গাবর সার 

�েয়াগ করা না হেল তােদর িব�ে� কেঠার �ব�া �নওয়া হেব। িব�ািরত আেলাচনা কের িন��প িস�া� �িহত হয় :  

 
িস�া�:  

 ১। �েত�ক বীজাগাের প�পালেনর ল��� িডম �খােনার �েব � এবং প�পালন �শেষ আবি�কভােব িবেশাধন িসিডউল অ�সরণ 

কের িবেশাধন করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার/সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 
২। �েত�ক বীজাগাের কে�া� �চ�াের কে�া� সার �তরী করেত হেব এবং তা �তঁজিমেত �েয়াগ িনি�ত করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার/সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 
 

৩। ২০১৭-১৮ অথ � বছের  িপ-৩ �ক�, চ�পাইনবাবগ�, ঈ�রদী এবং মীরগ� �রশম বীজাগােরর �তঁজিমেত �জব সার িহেসেব 

�গাবর সার �কন �েয়াগ করা হয়িন �স িবষেয় সংি��  ফাম � �ােনজার/সহকারী পিরচালক/উপপিরচালকগণেক �া�া তলব 

করেত হেব।  

 (বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

৪। প�পালেনর সময় বীজাগােরর প�ঘেরর দািয়��া� কম �চারী বীজাগাের সাব ��িণক উপি�ত �থেক প�পালন কায ��ম তদারিক 

করেবন। 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার) 

 
 
 
৮ নং আেলাচ� �িচ: এক� বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদর �রশম চােষ স�ৃ�করেণর বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা 
 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, মাননীয় �ধানম�ী ১২.১০.২০১৪ তািরখ ব� ও পাট ম�ণালয় পিরদশ �নকােল এক� 

বািড় এক� খামার �কে�র সােথ �তঁচাষ সম�য় কের পিরক�না �হেণর িনেদ �শনা �দন। �স ��ি�েত �ন/২০১৭ মাস পয �� ৩৩ 

� �জলার ৯০ � উপেজলায়  ৫২০ � সিমিতর  ২১৯৯০ জন সদ�েদর মে� জিরপ কের ৩৩৬৬ আ�হী চাষী পাওয়া যায়। এক� 
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বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদরেক �রশম চােষ স�ৃ� এ পয �� �মাট চাষীর সং�া ১৯২৫ জন যার মে� ৪০৫ জন সদ� 

প�পালেনর সােথ স�ৃ� হেয়েছ। িনব �ািচত সদ�েদর মে� ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ � বছেরর �রাপন �মৗ�েম 

�মাট ১৭০১ জনেক ২,৬৮,৩৩৬ � �তঁচারা সরবরাহ �দান ও �রাপন স�� হেয়েছ যার মে� ২,৫২,৩২০ � জীিবত আেছ। 

“বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র আওতায় িনব �ািচত সদ�েদর মে� 

�ন/২০১৭ পয �� ৬২৯ জনেক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ।   

সভাপিত এক� বািড় এক� খামার �কে� সদ�েদর �রশম চােষ স�ৃ�করেণর অ�গিত উপপিরচালক ও সহকারী 

পিরচালকগেণর িনকট জানেত চাইেল সহকারী পিরচালক, রাজবাড়ী বেলন, এক� বািড় এক� খামার �কে� স�ৃ�ত ৫১ জন 

চাষীর মে� ২১ জন প�পালন করেছ। বািক সদ�েদরেক অিতশী�ই প�পালেনর সংেগ স�ৃ� করেত হেব। িসিবএ সভাপিত 

জনাব �মাঃ আ� �সিলম  এক� বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদর �রশম চােষর সােথ স�ৃ� কের এক� �ক� �তরী করার 

��াব �দন। িতিন আরও বেলন, উপপিরচালক ও সহকারী পিরচালকগণ িফ� �পারভাইজার ও মাঠকম�েদর িনেয় উঠান �বঠেকর 

মা�েম চাষীেদরেক �মা�েভশন করেত হেব। �েয়াজেন ইউিনয়ন পিরষ �েদর �চয়ার�ান ও �ম�ারেদরেক িনেয় �গালেটিবল 

�বঠেকর মা�েম এক� বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদর �রশম চােষ আ�হী কের �লেত হেব। িবেশষ কের �যখােন �রশম 

চােষর স�াবনা রেয়েছ �সখােন �মা�েভশন কায ��ম �জারদার করেত হেব। সভাপিত উপপিরচালক ও সহকারী পিরচালকগণেক 

এক� বািড় এক� খামার �কে�র স�ৃ� সকল চাষীেক প�পালেন স�ৃ� করার জ� িনেদ �শনা �দন। উপপিরচালক ও সহকারী 

পিরচালকগণ স�ক সমেয় এ �কে�র ত�  �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ না করার কারেণ সভাপিত অসে�াষ �কাশ কেরন। 

িতিন আরও বেলন এর �েব � ব�বার বলার পরও অেনেক ত� পাঠােত িবল� কেরন যা কা� নয়। িতিন পরবত�েত �িত মােসর 

৩ তািরেখর মে� এ �কে�র ত� ��রণ না করেল কেঠার �ব�া �হণ করা হেব মেম � িনেদ �শনা �দন। িব�ািরত আেলাচনা কের 

িন��প িস�া� �িহত হয় :  

িস�া�: 

১। এক� বািড় এক� খামার �কে�র স�ৃ� সকল চাষীেক প�পালেন স�ৃ� করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল  সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

২। �িত মােসর ৩ তািরেখর মে� �বাড � �ধান কায �ালেয় �িতেবদন ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল  সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

 

৩। ব�ড়া, ময়মনিসংহ ও রাংগাম� কায �ালেয়র আওতাধীন স�সারণ এলাকার সকল বসনীেদরেক জ�ির িভি�েত এক� বািড়  
   এক�  খামার �কে�র সদ� করেত হেব। 
 

(বা�বায়েন: সংি�� সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

 
 
 
 
 
 
 
৯ নং আেলাচ� �িচ: ব�া/১৯৯৮ সােল �িত�� �রশম চাষীেদর মে� িবতরণ�ত ঋণ আদায় কায ��ম পয �ােলাচনা 
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আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, অ� �বােড �র আওতাধীন স�সারণ এলাকায় ব�ায় �িত�� �রশম ত�তী ও 

চাষীেদর �নব �াসেনর জ� ১৯৯৮ সােল ২,৭২,৫৭,২৬৭/- টাকা ঋণ িবতরণ করা হয়। �দসহ আদায়েযা� অেথ �র পিরমান 

৩,২৩,০১,৭০৯.৩৪/- টাকা এর মে� নেভ�র/১৭ মাস পয �� িবিভ� িরিজয়ন ও �জােন আদায়�ত অেথ �র পিরমান 

২,৪৯,৪৬,০৭৮.১৪/- টাকা এবং অনাদায়ী অেথ �র পিরমান ৭৩,৫৫,৬৩১.২০/-  টাকা অথ �াৎ আদােয়র শতকরা হার ৭৭.২৩% এবং 

অনাদায়ী ২২.৭৭% । সভাপিত সহকারী পিরচালক/উপ-পিরচালকগণেক ঋন আদােয়র িবষয়� ��� সহকাের �দখার জ� 

অ�েরাধ কেরন। সহকারী পিরচালক/উপ-পিরচালকগণ জানান ত�রা িনয়িমতভােব ঋন আদায়  কায ��ম অ�াহত �রেখেছন। 

িব�ািরত আেলাচনা কের িন��প িস�া� �িহত হয় :  

 
িস�া�: 

১। ব�া/৯৮ ঋন আদায় কায ��ম অ�াহত রাখেত হেব। 
(বা�বায়েন: সকল  সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

১০ নং আেলাচ� �িচ: �রশম বীজাগারস�েহর কায ��ম পয �ােলাচনা 
 

আেলাচনা: উপ-�ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, চলিত ২০১৭-১৮ অথ � বছের সমি�ত  �কে� �েয়াজেনর �লনায় বােজট বরা� 

কম থাকায় বীজাগা�রর কায ��ম পিরচালনায় সম�ার �ি� হ��। িবেশষ কের িপ-৩ �ক� এবং ঈ�রদী �রশম বীজাগােরর 

কায ��ম পিরচালনায় �বিশ সম�ার �ি� হে�।  �রশম বীজাগারস��হ চলিত ২০১৭-১৮ অথ � বছের �য পিরমান অথ � বরা� রেয়েছ 

তা িদেয় িডেস�র/১৭ মােসর পের বীজাগার�েলার কায ��ম পিরচালনা করা স�ব হেব না। এছাড়া বীজাগার�েলােত �েয়াজেনর 

অিতির� �িমক কাজ করেছন। ফেল বােজট অিতির� অ�াভািবক �য় হে�। অথচ �কে�র বরা� সীিমত। িপ৩ �ক�, �রশম 

বীজাগার, �তঁবাগান ও চাকী �স�ার�েলােত িনরাপ�া খােত �য় িনয়�ণ করা স�ব হে� না। ইেতামে� �বাড � �ধান কায �ালয় 

হেত বীজাগােরর কায ��ম পিরচালনার জ� �কে�র আরিডিপিপ, অথ � বরা� ও সময়কাল অ�সরণ কের �েয়াজনীয় �ব�া 

�হেণর জ� সংি�� ফাম � �ােনজার/এিড/িডিডগণেক িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। বীজাগােরর কায ��ম িনেয় সভাপিতর �ি� 

আকষ �ণ করা হেল সভাপিত বেলন, চলিত অথ � বছের বরা��ত অেথ �র মে� বীজাগােরর কায ��ম পিরচালনা করেত হেব। 

িব�ািরত আেলাচনা কের িন��প িস�া� �িহত হয় :  

িস�া�: 

১। চলিত ২০১৭-১৮ অথ � বছের বরা��ত অ�থ � আইেটম িভি�ক বীজাগােরর কায ��ম পিরচালনা করেত হেব।  
 

(বা�বায়েন: সংি�� ফাম � �ােনজার/সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 
 
 

 

১১ নং আেলাচ� �িচ: িডিড/এিডেদর পিরদশ �ন সং�া� ত�ািদ পয �া�লাচনা  

আেলাচনা: স�সারণ কম �কত�া জনাব �মা: িসরা�র রহমান িডিড,এিড ও �ােনজার (স�সারণ) গেণর নেভ�র/১৭ মােসর 

পিরদশ �ন �িতেবদন সভায় উপ�াপন কেরন, যা িন��প: 

 

�:
নং 

কম �কত�ার নাম ও কায �ালেয়র নাম নেভ�র/১৭ মােস 
পিরদশ �ন (িদন) 

ম�� 

1.  জনাব �মাঃ �সিলম হাসান,উপ-পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাজশাহী ৯িদন  
2.  জনাব �মাঃ আলাউ�ীন ম�ল, �ব�াপক, উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয়,পবা,রাজশাহী। ১২িদন  



 11

3.  জনাব �গালাম রা�ানী, সহকারী �ব�াপক, নওগ� ১৬িদন  
4.  জনাব পিরমল �মার �দ,�ব�াপক, উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাজবাড়ী ১৩িদন  
5.  জনাব �মাঃ কাজী মা�দ �রজা, �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, �ভালাহাট ১২িদন  
6.  জনাব �মাঃ �র ���ল আলম,উপ-পিরচালক , আ�িলক �রশম স�সারণকায �ালয়, ঢাকা ১৩িদন    
7.  জনাব �মাঃ আওলাদ �হােসন, সহকারী �ব�াপক, উপেজলা �রশম স�সারণকায �ালয়, ধামরাই , ঢাকা ৭িদন  
8.  জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম,সহকারী �ব�াপক,উপেজলা �রশম স�সারণকায �ালয়,মািনকগ� ০৯িদন  
9.  জনাব �মাঃ হাসান আলী �ইয়া,সহকারী �ব�াপক,উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয়,কাপািসয়া  ৬িদন  
10.  জনাব �মাঃ ইসহাক �ইয়া,রা�ামা� ২২িদন  
11.  জনাব খ�কার আ�র রিহম,লামা বা�রবান ১৩িদন  
12.  জনাব �মাঃ �মসবা�ল হক, উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, রহন�র, চ�পাইনবাবগ�  ৩িদন  
13.  জনাব সােদ�ল ইসলাম, সহকারী �ােনজার, রহন�র, চ�পাইনবাবগ� ৯িদন  
14.  জনাব �মাঃ নািজর �হােসন সরকার,সহকারী পিরচালক, ব�ড়া ৭িদন  
15.  জনাব �মাঃ আহসা�ল হক,উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, ব�ড়া ১৪িদন  
16.  জনাব �মাঃ �মা�ািফ�র রহমান,�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়,রাজবাড়ী ৬িদন  
17.  জনাব �মাঃ �র�য়া�র রহমান, �ােনজার, �দৗলত�র �ি�য়া ০৮িদন  
18.  জনাব �মাঃ হািব��াহ বাহার, �ােনজার,িঝনাইদহ ১১িদন  
19.  জনাব মােজদা খা�ন, ��িনং ই��া�র, িঝনাইদহ ৬িদন  
20.  জনাব �মাঃ মাহ�ব- উল হক,উপপিরচালক ,আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, যেশার ৮িদন  
21.  জনাব ইয়া�ব �হােসন ফাম � �ােনজার, িঝনাইদহ ৮িদন  
22.  জনাব লালচ�দ ঠা�র, মিনরাম�র �রশম স�সারণ কায �ালয়, মিনরাম�র, যেশার ৭িদন  
23.  জনাব �মাঃ জ��ল আলম, �ব�াপক (ভা:),উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, ময়মনিসংহ ২০িদন  
24.  জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান, �ব�াপক (ভা:),উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, ম��র, টাংগাইল ৭িদন  
25.  জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ,সহকারী পিরচালক,�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, ময়মনিসংেহ ৭িদন  
26.  জনাব �মাঃ আেনায়ার �হােসন, �ােনজার, �ফনী ১৫িদন  

 

িব�ািরত আেলাচনা কের িন��প িস�া� �িহত হয় :  

িস�া�:  

১। িডিড/এিড ত�র িনয়�ণাধীন �ােনজার(স�সারণ)�ক তার উপর অিপ �ত দািয়� স�কভােব পালেনর জ� �েয়াজনীয় ��র 

�দান করেত হেব।  

(বা�বায়েন: সকল সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

২। িডিড/এিড  এবং ত�র িনয়�ণাধীন �ােনজারগেণর �মেণর ত�ািদ যািচত ছক �মাতােবক স�সারণ ও ��ষণা িবভােগ ��রণ  

    করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

১২ নং আেলাচ� �িচ: িবিবধ 
 (ক) ছিব/িভিডও ি�প �দশ �ন: 
  সভাপিত বেলন, �েত�ক এিড/িডিড ত�র আওতাধীন স�সারণ এলাকার কায ��েমর সিচ� �িতেবদন অথবা 

িভিডও ি�প �তরী করেবন। সিচ� �িতেবদন �যেকান ০২ জন এিড/িডিডেক মািসক সম�য় সভায় �দশ �ন করেত হেব। এলে�� 

ছিব অথবা িভিডও ি�প সম�য় সভা ��র �েব � �দশ �েনর লে�� িপ এ � মহাপিরচালক এর িনকট জমা �দান করেত হেব। 

িব�ািরত আেলাচনা কের িন��প িস�া� �িহত হয় :  

িস�া�: 

১।  �রশম বীজাগার ও স�সারণ এলাকার কায ��েমর উপর সিচ�র �িতেবদন অথবা িভিডও ি�প আবি�কভােব ��ত করেত 
হেব এবং �যেকান ২ জন উপপিরচালক/সহকারী পিরচালকেক সম�য় সভায় সিচ� �িতেবদন উপ�াপন করেত হেব। উ� 
�িতেবদেন �িত� �তঁ�ক ও  বীজাগােরর সকল �েটর (চাষাবােদর আওতা�� ও বিহ ��ত) নাম ফলকসহ ছিব থাকেত 
হেব। এছাড়া �িত� �তঁ�ক ও  বীজাগােরর �তঁ�েট �খাড়, �সচ ও সার �েয়াগ এবং আইিডয়াল �রশম প�ী ও স�সারণ 
এলাকার �িহত কায ��েমর  তািরখসহ ছিব থাকেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 
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২। মািসক সম�য় সভা ��র �েব � ছিব অথবা িভিডও ি�প িপ এ � মহাপিরচালক এর িনকট জমা �দান করেত হেব। 
(বা�বায়েন: সকল সহকারী পিরচালক/উপপিরচালক) 

 

 

অতঃপর আর �কান আেলাচনা না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন। 
/- 

 

       �া�িরত/- 
      ১১/০১/২০১৮    

      (আিনস-উল-হক �ইয়া) 
   মহাপিরচালক 

    বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
     রাজশাহী  

 

 

নং-২৪.০৬.০০০০.০১৫.০১.০৪৩.১৩-১৫৮১      তািরখ: ১৪/০১/২০১৮ 
 

অ�িলিপ: সদয় �াতােথ � ও কায �ােথ � (�জ��তার �মা�সাের নয়) 
১। সদ�(অথ � ও পিরক�না)/ সদ�(উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ)/সদ�(স�সারণ ও ��ষণা), বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী।  

২। পিরচালক, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট, রাজশাহী।  

৩। �ক� পিরচালক,“বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �ক�, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন  
    �বাড �, রাজশাহী। 
৪। সিচব, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
৫। �ধান উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কম �কত�া/�ধান পিরক�না/�ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
৬। জনাব �মাহাঃ �ন�র আলী, �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট, রাজশাহী। 
৭। ঊ��তন উপ-�ধান (সম�য়), এমআইএস �সল, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
৮। উপ-�ধান স�সারণ কম �কত�া/িনব �াহী �েকৗশলী/উপ-�ধান িনরী�ক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,রাজশাহী। 
৯। উপ-পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাজশাহী/রং�র/যেশার/ঢাকা/রা�ামা�। 
১০। উপ-পিরচালক, স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
১১। Rbve †gvt wmivRyi ingvb, M‡elYv Kg©KZ©v(cwit)(At`vt), evsjv‡`k †ikg Dbœqb †evW©, ivRkvnx(Zuv‡K mfvi কায �িববরণী�  
      †ev‡W©i I‡qe mvB‡U †`ওqvi Rb¨ Aby‡iva Kiv nÔj)| 
১২। সহকারী পিরচালক, �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, �ভালাহাট/ব�ড়া/রাজবাড়ী/পাবনা/ঠা�রগ�ও/ময়মনিসংহ/�িম�া। 
১৩। ফাম � �ােনজার, �রশম বীজাগার, �ভালাহাট/চ�পাইনবাবগ�/মীরগ�/ঈ�রদী/ব�ড়া/রং�র/িদনাজ�র/�কানাবাড়ী/ময়নামিত/িঝনাইদহ। 
১৪। �ােনজার, িপ৩ �ক�, রাজশাহী। 
১৫। িপ, এ, �-মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)। 
             িরত/- 

    
        �া�িরত/- 

      ১৪/০১/২০১৮    
(�মাঃ মাহ��র রহমান) 

   �ধান স�সারণ কম �কত�া(অঃদাঃ) 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

 রাজশাহী । 


