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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী। 

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

সভাপিত        : জনাব �মাহাঃ কামাল উ�ীন, সদ� (অথ � ও পিরক�না), বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,রাজশাহী  

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

তািরখ ও সময়:  ০৫.০৩.২০১৭ সকাল ১১.০০ টা 

 
 

(সভায় উপি�ত কম �কত�ােদর তািলকা পিরিশ� ‘ক’-�ত সি�েবিশত করা হেলা) । 
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  

সংেশাধনী ��াব থাকেল তা সভায় উপ�াপেনর জ� অ�েরাধ কেরন। �কান সংেশাধনী ��াব উ�ািপত না হওয়ায় 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 জা�য়াির/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। কিম� �া� ০৫(প�চ)� আইিডয়াল �রশম প�ীর ��াব 
সেরজিমেন পিরদশ �ন�ব �ক �িতেবদন �ক� পিরচালেকর িনকট 
দািখল করেবন। 

(বা�বায়েন: সংি�� কিম�) 

�িতেবদন দািখেলর জ� তািগদ �দওয়া 

হেলা।  

২. ৩ ১। অবিশ� ১১� উপেজলা িনেয় কম �শালার তািরখ িনধ �ারেণর জ� 

নিথ উপ�াপন করেত হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

িস�া� বা�বািয়ত হেয়েছ। গত 
২৭/০২/২০১৭ তািরখ ঢাকায় কম �শালা 
অ�ি�ত হেয়েছ। 

৩. ২। এক� বািড় এক� খামার �কে�র বা�বায়ন অ�গিত �িতেবদন 

�িত মােস �ধান কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন:এিড/িডিডগণ) 

িস�া� বা�বািয়ত হে�। 

৪. ৪ ১। িডিপিপ'র ল��মা�া অ�যায়ী �তঁজিম র�ণােব�ণ এবং বীজ�� 
ও �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন করেত হেব। উৎপাদন অ�যায়ী 
�কে�র অথ � ছাড় করা হেব। 

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

িস�াে�র আেলােক কায �করী �ব�া 

�হেণর জ� সংি�� িডিড/এিড/ফাম � 

�ােনজারেক িনেদ �শনা �দওয়া হেয়েছ। 

৫. ২। �েয়াজন অ�যায়ী �িমকেদর কাজ করােত হেব। �েয়াজেনর 
অিতির� �িমক �কানভােবই কােজ লাগােনা যােব না।  

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

িস�াে�র আেলােক কায �করী �ব�া 
�হেণর জ� সংি�� িডিড/এিড/ফাম � 
�ােনজারেক িনেদ �শনা �দওয়া হেয়েছ। 

৬. ৫ ১। খাস জিম অ�স�ােনর �েচ�া অ�াহত রাখেত হেব। 
(বা�বায়েন: এিড/িডিডগণ) 

এিড/িডিডগণ �িত মােস খাস জিম 

সং�া� �িতেবদন  �বাড � �ধান কায �ালেয় 

িনয়িমতভােব ��রণ করেবন।  

৭. ৬.(ক) ১। ২য় িকি�র অথ �সহ সমি�ত �কে�র অথ � ছােড়র �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ করেত হেব।  

(বা�বায়েন: অথ � ও পিরক�না িবভাগ) 

িস�া� বা�বািয়ত হেয়েছ। 
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�ঃ
নং 

আেলাচ� 
�িচ নং 

িস�া� বা�বায়ন অ�গিত 

৮. (খ) ১।  �ােনজার(স�সারণ), �িম�া সদর উপেজলা �রশম স�সারণ 
কায �ালয়'�ক �তঁচারা �েঝ �নওয়ার পরও ২০-২৫% �রািপত চারা 
মারা যাওয়ায় �া�া তলব করেত হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

�া�ার জবাব নিথেত উপ�াপন 
করেত হেব। 

৯.  ২। ২০১৪-১৫ অথ � বছের �রািপত �েকর �তঁগােছর পাতা িদেয় আগামী 
�চতা/১৪২৩ বে� প�পালেনর �েয়াজনীয় �ব�া িনেত হেব। এলে�� 
বসনী�দর তািলকা অিবলে� �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: এিড, �িম�া) 

০৭ জন বসনীর তািলকা পাওয়া 

�গেছ এবং িডেমর চািহদা ৫০০� 

Dfls। 

১০. (গ) ১। কিম� আগামী ০১(এক) মােসর মে� খসড়া িডিপিপ �ণয়নকরত: 
মহাপিরচালেকর িনকট দািখল করেবন। 

(বা�বায়েন: সংি�� কিম�) 

খসড়া িডিপিপ �ণয়েনর জ� তািগদ 

�দওয়া হেলা।  

১১. (ঘ) ১। আগামীেত অ�ি�ত� মািসক সম�য় সভায় এিড/িডিডগণ িনয়িমতভােব 
অংশ�হণ করেবন। 

(বা�বায়েন: সকল এিড/িডিড) 

িস�া� বা�বািয়ত হে�। 

১২.  ২। �িত ০২(�ই) মাস পর পর মািসক সম�য় সভা অ�ি�ত হেব।  
(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ/�শাসন িবভাগ) 

িস�া� বা�বািয়ত হে�।  

১৩. (ঙ) ১। ২০১৬-১৭ অথ � বছের সােবক �ি�য়া �জলা �রশম স�সারণ কায �ালেয় 
বরা��ত স�দয় ৫০,০০০/-(প�াশ হাজার) টাকা িহসাব   র�ক ও 
সহকারী পিরচালক অ�া� কম �চারীেদর বরা� �দান না কের 
উে�ালন করায় তােদরেক �া�া তলব করেত হেব। 

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

�া�ার জবাব নিথেত উপ�াপন 

করেত হেব। 

 

২ নং আেলাচ� �িচ: “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র আওতায়  
   ২০১৬-১৭ অথ � বছের ৫� আইিডয়াল �রশম প�ী �াপন 
 

আেলাচনা: “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র আওতায় ২০১৪-১৫ 

অথ � বছের ০২ � এবং ২০১৫-১৬ অথ � বছের ০৮� সহ �মাট ১০ � আইিডয়াল �রশম প�ী এবং ২� আ�য়ন �রশম প�ী �াপন 

করা হেয়েছ। �কে�র িডিপিপ'র ল��মা�া অ�যায়ী চলিত ২০১৬-১৭ অথ � বছের ৫� আইিডয়াল �রশম প�ী এবং ০৩� 

আ�য়ন �রশম প�ী �াপন করেত হেব। এল��� �ভালাহাট �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয় হেত ০২� এবং রং�র আ�িলক 

কায �ালয় হেত ৩� সহ �মাট ৫� আইিডয়াল �রশম প�ীর ��াব পাওয়া �গেছ। এিবষেয় �ধান স�সারণ কম �কত�া সভােক জানান 

গ�ত কিম� অিতশী�ই ��ািবত ৫� আইিডয়াল �রশম প�ী এলাকা  সেরজিমেন পিরদশ �ন কের �িতেবদন �ক� পিরচালেকর িনকট 

দািখল করেবন। সভাপিত সংি�� কিম�েক ��ািবত আইিডয়াল �রশম প�ী পিরদশ �ন�ব �ক �িতেবদন দািখল করার জ� তািগদ �দন। 

উপ-পিরচালক রং�র জানান, ৩� আইিডয়াল �রশম প�ী এলাকা পিরদশ �ন করা হেয়েছ। আইিডয়াল �রশম প�ীর ��ািবত তািলকা 

অিতশী�ই �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করা হেব। অতঃপর িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  

১। ২০১৬-১৭ অথ � বছের �াপেনর জ� ��ািবত আইিডয়াল �রশম প�ীর তািলকা সেরজিমেন পিরদশ �ন�ব �ক যাচাই-বাছাই 
কের �িতেবদন �ক� পিরচালক বরাবর দািখল করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সংি�� কিম�) 

২। রং�র আ�িলক কায �ালেয়র আওতাধীন ৩� ��ািবত আইিডয়াল �রশম প�ীর তািলকা(চািষসহ) জ�ির িভি�েত �বাড � 
�ধান কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। 

 (বা�বায়েন: িডিড, রং�র) 
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৩ নং আেলাচ� �িচ:  “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র 
                            ২০১৬-১৭ অথ � বছের �িশ�ণ কম ��িচ 
 

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

শীষ �ক �কে� চলিত ২০১৬-১৭ অথ � বছের ৭৩০ জন �িশ�ণাথ�র �িশ�েণর ল��মা�ার িবপরীেত ৩২.০০ ল� টাকার সং�ান 

রাখা হেয়েছ। মহাপিরচালক মেহাদয় �িশ�ণ ল��মা�া ১২৩৫ জেন উ�ীত কের APA�ত অ�� �� করার িনেদ �শনা �দন। 

চলিত ২০১৬-১৭ অথ � বছের ি�তীয় �কায়াট �ােরর অথ � পাওয়া �গেল মাচ �/২০১৭ মাস হেত চািষ/বসিনেদর �িশ�ণ �দান করা 

হেব। �ক� পিরচালক বেলন, ২০১৬-১৭ অথ � বছের ৭৩০ জেনর �িশ�েণর কম ��িচ িনধ �ারণ করা হেয়িছল। িক� মহাপিরচালক 

মেহাদয় ল��মা�া ১২৩৫ জেন উ�ীত কের APA�ত অ�� �� করার িনেদ �শনা �দন। িতিন আরও বেলন এত অ� সমেয় ১২৩৫ 

জেনর �িশ�ণ �দােনর স�মতার িবষয়� �দখেত হেব। APA�ত িবষয়� সংেশাধন করা �গেল ভােলা হেতা। সভাপিত বেলন, 

�িশ�েণর ল��মা�া িকভােব অজ�ন করেত হেব �স িবষেয় সবাইেক �চ�া করেত হেব। িতিন আরও বেলন এিবষয়� 

স�সারণ িবভােগর কম �কত�াগণ যাচাই বাছাই কের িনধ �ারণ করেবন।   

�ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, �িত� �ােচ চািষ/বসিনেদর �িশ�ণ চলাকালীন সময় ৬০০� িডএফএল এর 

প�পালন করেত হেব এবং উৎপািদত �রশম �� িনকট� িমিনিফেলচার �কে� ��রণ করেত করেত হেব। অতঃপর িব�ািরত 

আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

 

িস�া�:  

১। মাচ �/১৭ মাস হেত স�সারণ এলাকার চািষ/বসিনেদর �িশ�ণ �দান করেত হেব। 
(বা�বায়েন: সকল এিড/িডিড) 

২। �িত �িশ�ণ �ােচ কমপে� ৬০০� িডএফএল এর প�পালন করেত হেব। 
(বা�বায়েন: সকল এিড/িডিড) 

 

৪ নং আেলাচ� সূিচ: এক� বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদর �রশম চােষ স��ৃকরণ 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 �তঁচােষর সম�য় কের পিরক�না �হেণর িনেদ �শনা �দন। িনেদ �শনা বা�বায়েনর 

লে�� ইেতামে� এক� কম �পিরক�না �হণ করা হেয়েছ। কম �পিরক�না অ�যায়ী এক� বািড় এক� খামার �কে�র �ক� 

পিরচালক মেহাদয়েক আধা সরকারী প� ও �রশম প�ী/�েকর তািলকা ��রণ করা হেয়েছ। বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

এক� বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদর �রশম চােষ স�ৃ�করেণ ৩৩ � �জলার ৯০� উপেজলা িনব �ািচত করা হয়। 

�থম পয �ােয় ২৫� উপেজলা িনব �াচন কের সংি�� উপেজলা িনব �াহী কম �কত�াগণেক সািব �ক সহেযািগতার জ� প� ��রণ করা 

হেয়েছ। �কে�র �ক� পিরচালক মেহাদেয়র সােথ আেলাচনা কের  �থম পয �ােয় ১৩� উপেজলার এক� বািড় এক� খামার 

�কে�র উপেজলা সম�য়কারী, িফ� �পারভাইজার এবং �রশম উ�য়ন �বােড �র কম �কত�াগেণর সম�েয় রাজশাহীেত এক� 

কম �শালা গত ২২/০৪/২০১৫ তািরেখ অ�ি�ত হেয়েছ। এছাড়া ০২.০৫.২০১৫ তািরেখ এক� বািড় এক� খামার �কে�র �ক� 

পিরচালক মেহাদেয়র সংেগ রাজশাহী সািক�ট হাউেজ ি�-পাি�ক আেলাচনা হেয়েছ। ১৩.০৬.২০১৫ তািরখ �ভালাহাট এলাকায় 

এক� বািড় এক� খামার �কে�র কম �কত�া ও সিমিতর সদ�েদর িনেয় এক� �চারণা�লক অ��ান স�� হেয়েছ।  
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�থম পয �ােয় ২৫� উপেজলায় �কে�র �াম উ�য়ন সিমিতর সদ�েদর সংেগ �রশম উ�য়ন �বােড �র মাঠ কম �কত�া-

কম �চারীগেণর উঠান �বঠেকর মা�েম �তঁচােষ উ�ু�করণ কায ��ম m¤úbœ হেয়েছ। �ন/২০১৫ মােস এক� বািড় এক� খামার 

�কে�র �াম উ�য়ন সিমিতর ২৮ জন সদ�েক �� �ময়াদী �তঁচাষ, প�পালন, িস� িরিলং এবং ি�িনং �িশ�ণ �দান করা 

হেয়েছ। এক� বািড় এক� খামার �কে�র �ক� পিরচালক মেহাদয় ০৩/০৭/২০১৫ তািরেখ রাজশাহী �জলার পবা ও তােনার 

উপেজলায় �াম উ�য়ন সিমিতর সদ�েদর �তঁচাষ কায ��ম পিরদশ �ন ও সিমিতর সদ�েদর সংেগ মতিবিনময় কেরন। এছাড়া 

২০.০৮.২০১৫ তািরখ ি�তীয় পয �ােয় ঢাকা, যেশার ও চ��াম িবভােগর ১২� উপেজলার এক� বািড় এক� খামার �কে�র 

উপেজলা সম�য়কারী, িফ� �পারভাইজার এবং �রশম উ�য়ন �বােড �র কম �কত�াগেণর সম�েয় ঢাকায় এক� �িশ�ণ কম �শালা 

অ�ি�ত হয়। উ� কম �শালায় উপি�ত িছেলন এক� বািড় এক� খামার �কে�র �ক� পিরচালক ড. �শা� �মার রায়। 

জা�য়াির/২০১৭ মাস পয �� ৩৩ �জলার ৯০ � উপেজলায় ৪৮৭ � সিমিতর ২১,৩৩০ জন সদ��দর মে� জিরপ কের 

২৮০৫ জন  �রশম চােষ আ�হী সদ�েক িনব �াচন করা হয়। িনব �ািচত সদ�েদর মে� �সে��র-অে�াবর/২০১৫ �রাপন 

�মৗ�েম ৪১২ জনেক ৬৫,১৯০� �তঁচারা সরবরাহ �দান ও �রাপন স�� হেয়েছ। “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও 

উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র আওতায় িনব �ািচত সদ�েদর মে� নেভ�র/২০১৬ পয �� ৩৫৯ জনেক 

�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ এবং ২০১৬-১৭ অথ � বছের �সে��র-অে�াবর/২০১৬ �রাপন �মৗ�েম িনব �ািচত সদ�েদর মে� 

৬৮১ জনেক ৯০,৯৩১ � �তঁচারা সরবরাহ �দান ও �রাপন স�� হেয়েছ অথ �াৎ এ পয �� এক� বািড় এক� খামার �কে�র 

১০৯৩জন িনব �ািচত সদ�েক ১,৫৬,১২১ � �তঁচারা সরবরাহ �দান ও �রাপন স�� হেয়েছ। �রািপত �তঁচারা উৎপাদন�ম 

হেল এসব চাষীেদর �রশম চােষ �ণ �ভােব স�ৃ� করা স�ব হেব। বিণ �ত �কে�র আওতায় পরবত� পয �ােয় �িশ�ণসহ 

�তঁচারা িবতরণ, প�পালন সর�ামািদ, কািরগির ও আিথ �ক সহায়তা �দান কায ��ম অ�াহত থাকেব। ১৯ �ম, ২০১৬ তািরেখ 

রাজশাহী ও রং�র িবভােগর ১৯�  উপেজলার এক� বািড় এক� খামার �কে�র উপেজলা সম�য়কারী, িফ� �পারভাইজার 

ও �বােড �র কম �কত�া-কম �চারীর সম�েয় রং�ের কম �শালা অ�ি�ত হয়। ১৯ �ন ২০১৬ তািরেখ ঢাকা, �লনা ও যেশার িবভােগ 

১৬� উপেজলার এক� বািড় এক� খামার �কে�র উপেজলা সম�য়কারী, িফ� �পারভাইজার ও �বােড �র কম �কত�া-কম �চারীর 

সম�েয় ঢাকায় কম �শালা অ�ি�ত হয়।  রাজশাহী ও রং�র িবভােগর ১৯� উপেজলার এক� বািড় এক� খামার �কে�র 

উপেজলা সম�য়কারী, িফ� �পারভাইজার ও �বােড �র কম �কত�া-কম �চারী�দর সম�েয় গত ২০/১২/২০১৬ তািরখ রং�ের এক� 

কম �শালা অ�ি�ত হয়। গত ২৭/০২/২০১৭ তািরখ ঢাকা, �লনা ও চ��াম িবভােগর ১১� উপেজলার এক� বাড়ী এক� খামার 

�কে�র উপেজলা সম�য়কারী, িফ� �পারভাইজার ও �বােড �র কম �কত�া-কম �চারী�দর সম�েয় ঢাকায় এক� কম �শালা অ�ি�ত 

হয় । �ক� পিরচালক বেলন, এক� বািড় এক� খামার �ক� �যেহ� মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনা �সেহ� এিড/িডিডগণেক 

িবষয়� ���সহকাের �নওয়ার জ� বেলন। িতিন আরও বেলন, এক� বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদর জ� আলাদা 

কের �রিজ�ার করেত হেব। প�পালেন অ�� �� �রশম চাষীেদর তািলকা �রিজ�াের অ�� �� কের �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ 

করেত হেব। �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, এিড/িডিডগণেক �য ছক ��রণ করা হেয়েছ �স �মাতােবক তারা িনয়িমত 

অ�গিত �িতেবদন �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করেছন না। উপ-�ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ 

হেত এক� বািড় এক� খামার �কে�র ছক সংেশাধন কের �নরায় ��রণ করা হেব। এ �সংেগ �ধান স�সারণ কম �কত�া 

সংেশািধত ছক �মাতােবক �িতমাস �শেষ অ�গিত �িতেবদন িনয়িমতভােব ��রেণর জ� এিড/িডিগণেক অ�েরাধ কেরন। 
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�ক� পিরচালক বেলন, এক� বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদর মে� কত জন িক পিরমান িডম পালন কেরেছ, িক 

পিরমান �� উৎপাদন কেরেছ এবং গােছর সং�া �রিজ�ার�� কের �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রেণর জ� অ�েরাধ কেরন। 

িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  

১। এক� বািড় এক� খামার �কে�র সদ�েদর প�পালেন অ�� �� কের চাষীেদর তািলকা � � কায �ালেয়র �রিজ�ার�� 
কের �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল এিড/িডিড) 

২। িনধ �ািরত ছেক �িত মােসর অ�গিত �িতেবদন মাস �শেষ িনয়িমতভােব �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ করেত হেব।  
(বা�বায়েন: সকল এিড/িডিড) 

৫ নং আেলাচ� �িচ: িপ-৩ �ক� রাজশাহীেত অিতির� জােতর কীেটর িডম পালন 

আেলাচনা: উপ-�ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, রাজশাহী আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালেয়র আওতাধীন িপ�-মা� সংর�ণ 

�ক� িহেসেব পিরিচত িপ-৩ �কে� ১০� জাত লালন-পালন করা হে� । যা িন��প:   

SL. Name of race Released year Remarks 

1. BN(m)   1994 Out of 10 races BN(m),  HTHRB & 

95/14 are using for hybrid DFls 

production  

2. BN(p)   1994 

2. ISK 1995 

4. FTB 1990 

5. HTHRB 1990 

6. 95/14 1995 

7. 95/14(HM) 1995 

8. N(I)K(P) 1995 

9. NB-2 1994 

10. NB-2(m) 1994 
 

বিণ �ত �রশম কীেটর জাত�েলার ম� �থেক �ধানত: HTHRB ও BN(M) এবং 95/14 পরবত� ধােপ অথ �াৎ িপ-২ ও 

িপ-১ পয �ােয় ব��ন (Multiply) কের শংকর জােতর িডম উৎপাদেন �বহার করা হয়।  

িপ৩  �কে� ১০� জােতর কীট লালনপালন করা হে�। �িত বছর ধারাবািহকভােব ১০ � জােতর কীেটর DFL িপ৩ 

�ক�, রাজশাহীেত পালেনর জ� অেনক অথ � অপচয় হে� এবং কখেনা কখেনা �ল জােতর DFL িপ৩ �ক� �থেক সরবরােহর 

মা�েম �ল সমাহােরর (Combination) hybrid িপ১ �ক� �থেক চাষী পয �ােয় িবতরণ হে�। �রশম কীেটর ১০ � জােতর 

মে� �থেক মাঠ পয �ােয় �কবলমা� ২� জাত িপ২  ও িপ১  বীজাগাের পালন কের মাঠ পয �ােয় সরবরাহ করা হয়। িপ৩  �ক� হেত 

�যসম� জাত মাঠ পয �ােয় সরবরাহ করা হয় �স জাত�িল জাম � �াজম �মইনেটেন� �স�াের সংর�ণ করা হে�। ফেল মাঠ 

BN(p), ISK, 95/14(HM), NB-2, NB-2(m)  এই ৫� জােতর কীেটর DFL চাষী পয �ােয় িবতরণ করা হয় না।  

উি�িখত জাত�িলর মে� BN(p) জাত� �জ��া ও ভা�রী বে�র বািণিজ�ক িডম উৎপাদেনর জ� কি�েনশন িহেসেব 

�বহার হেত পাের। িবধায় BN(p) জাত� �তীত অ� ০৪(চার)� জােতর পালন/সংর�ণ িপ৩ �কে� ব� করা �যেত পাের মেম � 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট হেত মতামত পাওয়া �গেছ। িসিবএ সভাপিত জনাব �মাঃ আ� �সিলম 

িবষয়� �যেহ� ����ণ � তাই এ সভায় িস�া� না িনেয় িবষয়� কািরগির সভায় উপ�াপন করা �যেত পাের বেল িতিন মতামত 

�দন। িতিন বেলন, িবষয়� আরও পয �ােলাচনা করা দরকার। উপ-পিরচালক, স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ বেলন, িপ-৩ �কে� 
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সংরি�ত জাত�েলার অিতির� ০৪(চার)� জাত িবন� না কের আরও িবেশষে�র মতামত এবং বা�বতার িনিরেখ িস�া� 

�নওয়া �যেত পাের। িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  

১। িপ-৩ �ক�, রাজশাহীেত অিতির� �রশম কীট জােতর িডম পালেনর িবষয়� কািরগির সভায় উপ�াপন করেত হেব। 

(বা�বায়েন: কািরগির কিম�) 

৬ নং আেলাচ� �িচ: আগামী �চতা/১৪২৩ বে�র �েব � স�সারণ এলাকায় চাষী/বসনীেদর মে� ডালা-চ�কী িবতরণ 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, চলিত ২০১৬-১৭ অথ � বছের “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর 

জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র আওতায়  প�পালন সর�ামািদ যথা ডালা-চ�কী সহায়তা �দােনর জ� ৩০.০০ 

ল� টাকা বরা� রাখা হেয়েছ। �থম িকি�র অথ � আ�িলক/�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়�েলােত ��রণ করা হেয়েছ। 

রাজশাহী আ�িলক কায �ালেয়র আওতাধীন ডালা-চ�কী �তরীর জ� দরপ� আ�ান করা হেয়েছ। �ভালাহাট এলাকার 

চািষ/বসিনেদর ডালা/চ�কী সহায়তা �দােনর জ� এপয �� �কান �ব�া �হণ করা হয়িন। পাবনা কায �ালেয়র জ�য �কান অথ � 

বরা� ও ��রণ না করায় ডালা-চ�কী �তরীর �ি�য়া �হণ করা স�ব হয়িন। রং�র আ�িলক কায �ালেয়র আওতাধীন 

বসিনেদর সহায়তা �দােনর জ� চািহদা সং�হ করা হেয়েছ। শী�ই ডালা-চ�কী �তরী ও িবতরেণর �ব�া �নওয়া হেব। ব�ড়া 

�জলা কায �ালেয়র আওতাধীন ডালা, চ�কী িবতরেণর অেপ�ায়  রেয়েছ। ঠা�রগ�ও এলাকার ডালা-চ�কী �তরীর কাজ 

চলমান। ঢাকা আ�িলক কায �ালেয়র আওতাধীন ডালা-চ�কী �তরীর কাজ চলমান। যেশার আ�িলক কায �ালেয়র আওতাধীন 

ডালা-চ�কী �তরীর কায ��ম এখনও �� করা হয়িন। রা�ামা� আ�িলক কায �ালেয়র ৭২০� ডালা ও ৭২০� চ�কী �তরীর 

কায ��ম �ি�য়াধীন। ফেল �চতা/১৪২৩ বে�র �েব �ই স�সারণ এলাকার চািষ ও বসিনেদর মে� ডালা ও চ�কী িবতরণ করা 

স�ব হেব। �ক� পিরচালক বেলন, স�সারণ এলাকার সকল চািষ/বসিন �যন ডালা-চ�কী পায় �স িবষয়� িনি�ত করেত 

হেব। িতিন আরও বেলন, �েয়াজেন অ�েমাদন�েলা অিত�ত কিরেয় িনেত হেব। িবেশষ কের �চতা/১৪২৩ বে� স�সারণ 

এলাকার সকল চািষ/বসিনরা �যন ডালা চ�কী পায় তা িনি�ত করেত হেব। িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত 

হয়: 

িস�া�:  

১। চলিত �চতা/১৪২৩ �প ��র �েব � স�সারণ এলাকার চািষ/বসিনেদর ডালা ও চ�কী িবতরণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: সকল এিড/িডিড) 

৭ নং আেলাচ� সূিচ:  �বােড �র িনয়�ণাধীন মাঠ পয �ােয়র কায �ালয়স�েহর তািলকা এবং অ�েমািদত ঘর ভাড়ার পিরমান 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িনয়�ণাধীন ২০১৬-১৭ অথ � বছের রাংগামা� 

আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালেয়র মািসক ঘর ভাড়া ৯০০০/- টাকা িহেসেব ৪ মােসর ঘর ভাড়া বাবদ ৩৬,০০০/- টাকা, 

রাজবাড়ী ও �ি�য়া �জলা �রশম স�সারণ কায �ালেয়র �লাই/১৬ হেত নেভ�র/১৬ মাস পয �� মািসক ৬৪০০/- ও ১০,০৯৮/- 

টাকা িহেসেব ০৫ মােসর অিফস ঘর ভাড়া বাবদ যথা�েম ৩২,০০০/- ও ৫০,৪৯০/- টাকা, ১৭ � উপেজলা �রশম স�সারণ 

কায �ালেয় এবং ৫৬� �রশম স�সারণ পিরদশ �েকর কায �ালেয়র বাৎসিরক অিফস ঘর ভাড়া বাবদ সব �েমাট ১১,৭৮,৭৩৪/- 

টাকার চািহদা সংি�� এিড/িডিডগেণর িনকট �থেক পাওয়া �গেছ। আ�িলক ও �জলা �রশম স�সারণ কায �ালেয়র চািহদা 
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�মাতােবক অিফস ঘর ভাড়ার অথ � সংি�� কায �ালেয় ��রেণর জ� এিড/িডিডগণ অ�েরাধ কেরন। আেলাচনাকােল সভাপিত 

বেলন, Delegation of Power অ�যায়ী একজন উপ-পিরচালক ৩০০০/- (িতন হাজার) টাকার উে�� অিফস ঘর ভাড়া 

অ�েমাদন করেত পােরন না। �কান আেদশবেল উপ-পিরচালক, রাজশাহী, নােটার উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালেয়র ভাড়া 

৪০০০/-(চার হাজার) টাকা অ�েমাদন কেরেছন তা িতিন জানেত চান। উপ-পিরচালক, রাজশাহী বেলন, Delegation of 

Power এ নাই তেব সােবক �ধান স�সারণ কম �কত�া জনাব �মাঃ িব এ হািবব �া�িরত এক� অিফস আেদশ রেয়েছ যােত 

সংি�� িডিডগণ ৫০০০/- টাকা পয �� অিফস ঘর ভাড়া অ�েমাদন করেত পারেবন। সভাপিত ত�েক উ� অিফস আেদেশর কিপ 

�দখােনার জ� বেলন। িসিবএ সভাপিত জনাব �মাঃ আ� �সিলম বেলন, মাঠ পয �ােয়র আ�িলক/�জলা �রশম স�সারণ 

কায �ালেয়র নাম আেছ তা �েব �র �ায় িরিজওনাল ও �জানাল কায �ালেয়র নামকরেণর জ� অ�েরাধ কেরন। �বােড �র সিচব 

বেলন আ�িলক ও �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়�েলা এনাম কিম�েত িরিজওনাল ও �জানাল কায �ালয় বেল উে�খ রেয়েছ। 

িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  

১। Delegation of Power এর �ত�য় ঘ�েয় নােটার উপেজলা �রশম স�সারণ কায �ালেয়র মািসক অিফস ঘর ভাড়া  

    ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা অ�েমাদন করার জ� উপ-পিরচালক, রাজশাহীেক �া�া তলব করেত হেব।  

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

২। অিফস ঘর ভাড়া খােতর অথ � �জলা/আ�িলক কায �ালেয় �ত ��রণ করেত হেব। 

(বা�বায়েন: অথ � ও পিরক�না িবভাগ) 

৩। মাঠ পয �ােয়র অিফেসর নামকরেণর িবষেয় এনাম কিম� ক��ক নামকরণ �বাড � পিরচালনা পষ �েদর সভায় আেলাচ� �িচ�� করেত  
    হেব। 

(বা�বায়েন: �শাসন িবভাগ) 

 
৮ নং আেলাচ� সূিচ:  িবিবধ 

 ক) �কানাবাড়ী �রশম বীজাগােরর ৫, ৬, ১৭ এবং ২৩ নং �তঁ�েটর জীণ �-শীণ � �তঁগাছ, বন কাপািসয়া এবং অ�া�  
      আগাছা জাতীয় গাছ  উ�েয় জিম পির�ারকরণ 
 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, ঢাকা আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালেয়র িনয়�ণাধীন �কানাবাড়ী �রশম 

বীজাগােরর ৫, ৬, ১৭ এবং ২৩ নং �তঁ�েটর জীণ �-শীণ � �তঁগাছ, বন কাপািসয়া এবং অ�া� আগাছা জাতীয় গাছ িবনা 

পাির�িমেক উ�েয় �নওয়ার জ� আেশপােশর �লাকজেনর সােথ কথা বলেল বিণ �ত �ট�িলর সম� জীণ �-শীণ � �তঁগাছ, বন 

কাপািসয়া এবং অ�া� আগাছা জাতীয় গাছ তারা উ�েয় িনেয় �যেত তারা ই�া �কাশ করেছন মেম � ফাম � �ােনজার 

�কানাবাড়ী জািনেয়েছন। বীজাগােরর �তঁ�ট�িলর আগাছা পির�ার বাবদ �িত বৎসের �দিনক িভি�ক �িমক বাবদ 

বীজাগােরর বরাে�র িসংহভাগ অথ � �য় করেত হয়। ২০১৪-১৫ অথ � বছের �তঁ�েটর আগাছা পির�ার করা বাবদ ১,০২,৮৮০/- 

টাকা এবং ২০১৫-১৬ অথ � বছের ১,৪২,২০০/- টাকা �য় করা হেয়েছ। জীণ �-শীণ � �তঁগাছ, বন কাপািসয়া এবং অ�া� আগাছা 

জাতীয় গাছ উঠােনার জ� �য পিরমান অথ � �য় হেব �সই পিরমান অথ � উ� আগাছার খিড় িবি� কের পাওয়া যােব না। ফেল 

বিণ �ত �তঁ�ট�িলর জীণ �-শীণ � �তঁগাছ, বন কাপািসয়া এবং অ�া� আগাছা জাতীয় গাছ পির�ার করার িবষেয় উপ-পিরচালক, 

ঢাকােক সভায় িব�ািরত অবিহত করার জ� �ধান স�সারণ কম �কত�া অ�েরাধ কেরন। উপ-পিরচালক, ঢাকা বেলন �যেহ� 

জংগল পির�ােরর সংেগ আিথ �ক িবষয়� জিড়ত আেছ তাই বািহেরর �লাক �ারা বা যারা ঘাস কােট তােদরেক িদেয় একাজ 



 

 E:\update Data\Resolutionr-February-17.doc 

8 
 

করােনা �যেত পাের। ফেল তােদরেক �কান টাকা িদেত হেব না। তারা আগাছা বা জরাজীণ � গাছ �কেট খিড় িহেসেব �বহার 

করেত পারেব। িতিন আরও বেলন, এিবষেয় অ�েমাদেনর জ� �বাড � �ধান কায �ালেয় এক� প� �দওয়া হেয়েছ। সভাপিত 

আশংকা �কাশ কেরন �য, বািহেরর �লাক এেস জংগল কাটার অ�হােত �েয়াজনীয় অ�া� গাছ �কেট �ফলেত পাের। িতিন 

আরও বেলন আগামী সম�য় সভায় িব�ািরত আেলাচনার জ� অ�েরাধ কেরন। িসিবএ সভাপিত জনাব �মাঃ আ� �সিলম 

বেলন, ঢাকা আসা ও যাওয়ার পেথ �েত�ক কম �কত�ােক �কানাবাড়ী �রশম বীজাগাের অব�ান করা �েয়াজন। িব�ািরত 

আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  
১। আগামী সম�য় সভায় আেলাচ��িচ�� করেত হেব।  

(বা�বায়েন: স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ) 

খ) ঈ�রদী ও ময়নামিত �রশম বীজাগাের �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, চলিত ২০১৬-১৭ অথ � বছের “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর 

জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�র অথ �ায়েন ই�রদী �রশম বীজাগাের ১০ িবঘা এবং ময়নামিত �রশম বীজাগাের ১ িবঘা 

জিমেত �তঁচারা উৎপাদন কায ��ম চলমান রেয়েছ। এছাড়া ময়নামিত বীজাগাের পাব �ত� �কে�র অথ �ায়েন ৬ িবঘা জিমেত 

�তঁচারা উৎপাদন কায ��ম চলমান রেয়েছ। �তঁচারার জিমেত অিধক পিরমােন আগাছা জ�ােনায় তা আগাছা�� কের 

ল��মা�া অ�যায়ী �তঁচারা উৎপাদেনর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব মেম � সংি�� সহকারী পিরচালক�য় জািনেয়েছন। 

�তঁচারার বত�মান অব�া এবং �েট আগাছা পির�ার করার িবষেয় সংি�� সহকারী পিরচালক, পাবনা এবং �িম�ােক সভায় 

িব�ািরত অবিহত করার জ� �ধান স�সারণ কম �কত�া অ�েরাধ ক�রন। এিড, �িম�া বেলন, আগাছা িনধেনর জ� �িমক 

বরাে�র ��তার কারেণ কাজ ধীর গিতেত এেগাে�। ১ িবঘা জিমেত ১৩ জন �িমক �েয়াজন। �সে�ে� �কে� ১ িবঘা 

জিমেত ৮ জন �িমক বরা� আেছ। িতিন আরও বেলন, ময়নামিত �রশম বীজাগাের �িমক বরা� কম হওয়ায় এবং অথ � বরা� 

না থাকায় অ� �িমকেদর িদেয় কাজ করােনার জ� কােজর অ�গিত কম। এিড পাবনা বেলন, ত�র  আওতাধীন ঈ�রদী 

বীজাগাের আগাছা পির�ার করা বাবদ বরা� অ��ল। এছাড়া িতিন ল��মা�া অ�যায়ী �তঁচারা উৎপাদন হেব বেল জানান। 

অতঃপর িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

িস�া�:  
১। িডিপিপ'র ল��মা�া অ�যায়ী মানস�ত �তঁচারা উৎপাদন করেত হেব।  

(বা�বায়েন: ফাম � �ােনজার ঈ�রদী/ময়নামিত এবং এিড, পাবনা/�িম�া) 

গ) চাষীর িনজ উে�ােগ �তঁচারা উৎপাদন 

আেলাচনা: �ধান স�সারণ কম �কত�া বেলন, চলিত ২০১৬-১৭ অথ � বছেরর িডেস�র/১৬ হেত জা�য়ারী/১৭ �রাপন �মৗ�েম 

রাংগামা� আ�িলক কায �ালেয়র আওতাধীন স�সারণ এলাকার ১৬ জন �রশম চািষ তােদর িনজ জিমেত �তঁচারা 

উৎপাদেনর লে�� ৫৬০০� �তঁ কা�ংস �রাপন কেরেছন। �তঁচারা গজােনার হার ৭০ - ৯৫%। এ কায ��ম �হেণর ফেল 

�তঁচারা উৎপাদন খােত সরকাির অথ � সা�য় হেব। অপরিদেক চািষরা তােদর উৎপািদত �তঁচারা �রাপন কের অিধক য�বান 

হেবন। এেত কের �রশম চাষ �টকসই হেব। িতিন এিবষেয় িব�ািরত সভােক অবিহত করার জ� উপ-পিরচালক, রাংগামা�েক 

অ�েরাধ কেরন। উপ-পিরচালক, রাংগামা� বেলন, এিবষেয় িতিন আেগ এক� উ�াবনী ধারণা �বাড � �ধান কায �ালেয় ��রণ 

কেরিছেলন। চািষরা িনজ উে�ােগ �তঁচারা উৎপাদন করেল পিরবহন খরচ লাগেব না। তাছাড়াও চাষীরা �তঁচারা উৎপাদেনর 
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�াপাের য�বান হেব। �ক� পিরচালক বেলন, িন:সে�েহ এ� এক� ভাল পদে�প। চািষেদরেক উ�� কের িনজ উে�ােগ 

�তঁচারা উৎপাদেনর পদে�প �হেণর জ� িতিন িডিড, রাংগামা�েক ধ�বাদ জানান এবং অ�া� এিড/িডিডগণেক এধরেণর 

উে�াগ �হণ করার জ� অ�েরাধ কেরন। িব�ািরত আেলাচনা �শেষ িনে�া� িস�া� �িহত হয়: 

 

িস�া�:  

১। স�সারণ এলাকার চািষ/বসিনেদর িনজ উে�ােগ �তঁচারা উৎপাদেনর জ� �মা�েভশন করেত হেব।  
(বা�বায়েন: সকল �ােনজার(স�ঃ)/এিড/িডিড) 

 

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

   �া�িরত/- 
   ১২/০৩/২০১৭    

      (আিনস-উল-হক �ইয়া) 
   মহাপিরচালক 

    বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
     রাজশাহী  

 

 

নং-২৪.০৬.০০০০.০১৫.০১.০৪৩.১৩-৮৫৯      তািরখ: ১৪/০৩/২০১৭ 
 

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

২। �ক� পিরচালক, “বাংলােদেশ �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়েনর জ� সমি�ত পিরক�না” শীষ �ক �কে�, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,    
     রাজশাহী। 
৩। পিরচালক, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট, 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। ঊ��তন উপ-�ধান (সম�য়), এমআইএসেসল, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,রাজশাহী। 
৭। উপ-�ধান স�সারণ কম �কত�া/িনব �াহী �েকৗশলী/উপ-�ধান িনরী�ক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,রাজশাহী। 
৮। উপ-পিরচালক, আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাজশাহী/রং�র/যেশার/ঢাকা/রা�ামা�। 
৯। উপ-পিরচালক, স�সারণ ও ��ষণা িবভাগ, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
১০। 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 †`qvi Rb¨ Aby‡iva Kiv nÔj)| 
১১।  সহকারী পিরচালক, �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, �ভালাহাট/ব�ড়া/রাজবাড়ী/পাবনা/ঠা�রগ�ও/ময়মনিসংহ/�িম�া। 
১২। িপ, এ, �-মহাপিরচালক, বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী(মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)। 

 
 

 
                         �া�িরত/- 

                                ১৪/০৩/২০১৭ 
(�মাঃ মাহ��র রহমান) 

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


