
 

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০১৭-১৮ 

1 

          

 

 

 

 

ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০২০-২০২১ 

 

 

 

ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি 

ফার্রয়াপুকুয, যাজাী 

ফপান: ০৭২১-৭৭৫৮১৬ 

পযাক্স: ০৭২১-৭৭৩৫৯২ 

ইবভইর: dg@bsb.gov.bd 

Web: www.bsb.gov.bd 

 

 

 

রযভ র্যর্চর্ত: 

রযভ একটি শ্রভঘন কৃর্লর্বর্িক র্ল্প। ফাাংরাবদবয রবৌগ-াভার্জক র্যবফ এ র্বল্পয াঈন্নয়বনয জন্য াতযন্ত াঈবমাগী। কৃর্ল  

র্ল্প এ দু’টিয ভন্ববয় রযভ কাম িক্রভ র্যচার্রত য়। তুঁতচাল,  রযভ রাকা ারন,  রযভ গুটি াঈৎাদন প্রভৃর্ত কাজ কৃর্ল 

ম িায়ভুক্ত। ক্ষান্তবয র্যর্রাং,  ররার্য়াং, টুাআর্টাং, ফয়ন তথা রযভ ফস্ত্র ততযী এফাং যাং  ছাা প্রভৃর্ত কাজ র্ল্প ম িায়ভুক্ত।  রযভ 

চাবলয তাৎম িপূণ ি র্দক বচছ াতযন্ত াল্পর্দবন, কভ র্যশ্রবভ এ পর ঘবয রতারা মায়।  
 

ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয র্যর্চর্ত:  

 

১৯৭৪ াবর নাবটায াঈিযা গণবফবন জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু রখ ভৄর্জবুয যভান যাজাীয রযভ ফস্ত্র রদবখ চভৎকৃত ন এফাং 

রযভ র্ল্প র্ফকাব স্বতন্ত্র একটি প্রর্তষ্ঠান প্রর্তষ্ঠায ার্বপ্রায় ব্যক্ত কবযন। তাযাআ পর র্ববফ যফতীবত ঐর্তযফাী রযভ 

র্বল্পয ব্যাক ম্প্রাযণ  াঈন্নয়বনয রবক্ষয ১৯৭৭ াবরয ২৮ র্ডবম্বয ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি গঠিত য়। রচয়াযম্যান র্ছবরন 

রফাবড িয প্রধান র্নফ িাী । াঅত্মকভ িাংস্থান সৃর্ি, দার্যদ্র র্ফবভাচন  াঅথ ি াভার্জক াফস্থায াঈন্নয়ন ঘটাবনাাআ  র্ছর এ াংস্থায ান্যতভ 

প্রধান াঈবেশ্য। রফাড ি সৃর্িয পূবফ ি এ র্বল্পয াংবগ জর্িত ররাকাংখ্যা র্ছর ভাত্র ৩৫ াজায । ফতিভাবন রদব এ র্বল্পয াংবগ জর্িত 

ররাকাংখ্যা ৬.৫০ রক্ষ মায ার্ধকাাংাআ গ্রাভীণ ভর্রা।  
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১৯৪৭ াবরয য পূফ ি ার্কস্থাবন রযভ কাম িক্রভ র্ল্প  ফার্ণজয র্ফবাবগয াধীবন ন্যাস্ত র্ছর।  ১৯৬১-৬২ ার রথবক ১৯৭১ 

াবরয পূফ ি ম িন্ত রযভ কাম িক্রভ াআর্ক  এয র্নয়ন্ত্রবণ র্ছর। ১৯৯৭ াবর রকাম্পার্ন াঅাআবন ফাাংরাবদ র্ল্ক পাাঈবেন গঠন কযা 

য়। ২০০৩ াবর ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআন্পটিটিাঈটবক রযভ রফাবড িয াঅতাভৄক্ত কবয স্বতন্ত্র প্রর্তষ্ঠান র্াবফ 

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য যার্য র্নয়ন্ত্রবণ ন্যাস্ত কযা য়। যফতীবত  রযভ র্বল্পয ভর্ন্বত াঈন্নয়বনয রবক্ষয ২০১৩ াবর 

ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি, ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআন্পটিটিাঈট এফাং ফাাংরাবদ র্ল্ক পাাঈবেন ৩টি পৃথক াংস্থা 

একীভূত কবয ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি গঠন কযা য়। পুনগ িঠিত রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ১৪ দস্য র্ফর্ি র্যচারনা ল িবদয 

রচয়াযম্যাবনয দার্য়ত্ব ারন কবযবছন ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য  ভাননীয় ভন্ত্রী। রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয প্রধান র্নফ িাী য দার্য়ত্ব ারন 

কযবছন াংস্থায ভার্যচারক। রফাবড িয ার্ফ িক কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য  প্রধান ৪টি র্ফবাগ যবয়বছ; মথাাঃ  প্রান  র্ফবাগ , াথ ি 

 র্যকল্পনা র্ফবাগ , ম্প্রাযণ  রপ্রলণা র্ফবাগ এফাং াঈৎাদন  ফাজাযজাতকযণ র্ফবাগ । এছািা গবফলণা  প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ 

ত্বযার্ন্বত কযায জন্য ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআ ন্পটিটিাঈট রফাবড িয প্রবকৌর াখা, এভাঅাআএ রর,   র্নযীক্ষা 

াখা এফাং জনাংবমাগ াখা যবয়বছ।  ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য াধীন একটি াংর্ফর্ধফদ্ধ াংস্থা এফাং 

এয প্রধান কাম িারয় যাজাীবত াফর্স্থত। 

 

ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি একটি রফাভৄরক প্রর্তষ্ঠান। রযভ র্ল্প ফাাংরাবদবয একটি ঐর্তযফাী কৃর্লর্বর্িক কুটিয র্ল্প। 
গ্রাবভয দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয ব্যাক কভ িাংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি, দার্যদ্র র্ফবভাচন, গ্রাভীণ াঅথ ি-াভার্জক াফস্ায াঈন্নয়ন, ভর্রাবদয 

ক্ষভতায়ন  র্নযািা রফষ্ঠনী সৃর্ি রফকাযত্ব হ্রা, গ্রাভীণ ভর্রাবদযবক াথ িননর্তকবাবফ স্বাফরম্বী কযা জাতীয় াথ িনীর্তবত 

াফদান যাখায রক্ষবত্র এ র্বল্পয ভূর্ভকা ানস্বীকাম ি। রযভ র্বল্পয াযাবনা ঐর্তযবক র্পর্যবয় াঅনবত ফতিভান যকায ফদ্ধ 

র্যকয। যকাবযয রঘার্লত রুকল্প-২০২১ ফাস্তফায়ন  রযভ র্বল্পয াঈন্নয়বনয রবক্ষয নফগঠিত ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি 

কাজ কবয মাবে। 
ঐর্তার্ক টভূর্ভাঃ 

াআর্তা ম িাবরাচনায় রদখা মায় চীবন প্রথভ রযভ াঅর্ফস্কৃত য়। র কাযবণ চীনবক রযবভয জন্ভূর্ভ ফরা য়। র্ফর্বন্ন ভতাভবতয 

র্বর্িবত রদখা মায় ৪৫০০ ফছয পূবফ ি চীবনয চানতাং প্রবদব রযভ প্রথভ াঅর্ফস্কৃত য়। 
র ভয় চীবনয ম্রাট র্ছবরয রায়াাংর্ত। কর্থত াঅবছ ম্রাবটয ১৪ ফছবযয যাজকন্যা র্র্রাংর্ একর্দন পবরয ফাগাবন ফব চা ান 

কযর্ছবরন । ঐ ভয় গযভ চা কাব একটি রযভ গুটি এব বি। গুটিটি কা রথবক রতারায ভয় র্তর্ন রক্ষয কবযন ভাকিায 

জাবরয সুতায ভত সুতা াঈবঠ াঅবছ। এ ঘটনাবক রদফতায ফয র্ববফ যাজ র্যফাবয গ্রণ কযা য়। এ াঅর্ফস্কাবযয কার্নী 

তকিতায াবথ যাজ বায় রগান যাখা য়। প্রায় ৩০০০ ফছয ম িন্ত চীবন রযভ রাকা ারন একবচটিয়া র্ছর। ফাাআবযয জগৎ এ 

ম্পবকি রকান তথ্য জানবত াবযর্ন। কর্থত াঅবছ, চীবনয এক যাজকন্যায াংবগ র্তব্ববতয রখাতাবনয যাজপুবত্রয র্ফবয় য়। এ ভয় 

যাজকন্যা চুবরয রখোঁায ভবে কবয রযভ রাকায র্ডভ  তুঁবতয ফীজ ফন কবয াঅবনন। 
খ্রীিপূফ ি ১৪০ তাবে  বাযতফবল িয র্ভারবয়য াদবদব এয র্ফস্তৃর্ত ঘবট। যফতীবত বাযতফবল িয র্ফর্বন্ন াঞ্চবর রযভ চাল ছর্িবয় 

বি। বাযতফল ি রথবক ভেপ্রাবচয রযভ চাবলয র্ফস্তৃর্ত য়। 
প্রাচীনকাবর াঅযফ ফর্ণবকযা চীন রথবক গ্রী  রযাভান াম্রাবজয ''র্ল্ক রযাড'' র্দবয় রযভ াভগ্রী যপ্তানী কযবতন। র্ফবেয ফবচবয় 

প্রাচীন  দীঘ িতভ যাস্তা বে ''র্ল্ক রযাড''। এ িক চীন রথবক গ্রী  রযাভ ম িন্ত ১০ াজায র্কবরার্ভটায দীঘ ি। 
৫৫০ খ্রীিাবে াআাঈবযাবয দু'জন ন্নযাী চীন রথবক রযভ াঈৎাদন প্রর্ক্রয়া ম্পবকি জ্ঞাত ন এফাং রদব র্পবয মাফায ভয় র্তর্ন 

রযভ র্ডভ  তুঁবতয ফীজ র্নবয় কনটার্িবনাবর মান। এবাবফাআ াআাঈবযাব রযভ চাবলয রগািা িন য়। 
দ্বাদ তােীবত াআটারীবত রযভ চাল প্রর্তর্ষ্ঠত য়। রখান রথবক ত্রবয়াদ তােীবত তা ধীবয ধীবয  ফ্রান্প এফাং রেবন র্ফস্তায 

রাব কবয। ফ ি ম িাবয় রযভ প্রযুর্ক্ত াঈদ্ভাফবন জাান াগ্রগণ্য। জানা মায় ৪থ ি তােীবত গুপ্তবাবফ জাাবন রযভ চাল প্রযুর্ক্ত াচায 

য়। ১৮৭২ াবরয পূবফ ি  জাাবনয প্রধান কুটিয র্ল্প র্ছর রযভ কাম িক্রভ। যফতীবত শ্রর্ভক ভল্য বৃর্দ্ধ, াঅফাদী জর্ভ হ্রা এফাং 

র্ল্পায়বনয পবর জাাবন রযভ াঈৎাদন ক্রভাঃ হ্রা রবত থাবক।  
রলাি  প্তদ তােীয রভাঘর াঅভবর বাযবত প্রচুয রযভ াঈৎার্দত 'ত। নফাফ াঅভবর তৎকারীন ার্ফবক্ত ফাাংরায রযভ 

াঈৎাদবন মবথি াঈন্নর্ত য়। র্ফাং তােীয রগািায র্দবক ১৯১৪ াবর রযভ াঈন্নয়বনয জন্য াঅরাদা র্ফবাগ প্রর্তষ্ঠা কযা য়। 
১৯৩৪ াবর গঠিত য় ট্যার্যপ রফাড ি। এ র্ল্প যক্ষায় র্ফর্বন্ন দবক্ষ গ্রণকবল্প ট্যার্যপ রফাড ি যকাবযয র্নকট সুার্য প্রদান কবয।  
১৯৪৭ াবর রদ র্ফবাবগয য তৎকারীন পূফ ি ার্কস্তাবনয (ফতিভান ফাাংরাবদ) বাবগ দু'টি রযভ ফীজাগায এফাং র্কছু রফযকাযী 

রযভ াধ্যযর্লত এরাকা বি। ফীজাগায দু'রটা ফগুিা  ভীযগবে (যাজাীবত) াফর্স্থত। রফযকাযী রযভ াঈৎাদন এরাকা র্ছর 

রবারাাট(চোঁাাআনফাফগে)  ভীযগে। তবফ রবারাাট থানায় ফবচবয় রফী রযভ চাল কযা 'ত। 
 

ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ম্প্রাযণ রনটয়াকি : 
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ার্প/স্থানায নাভ াংখ্যা াফস্থান 

ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি প্রধান 

কাম িারয় 

১ যাজাী। 

াঅঞ্চর্রক রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয়  ৫ যাজাী, যাংপুয, ঢাকা, মবায  যাঙাভাটি। 
রজানার রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয় ৭ রবারাাট, ঠাকুযগোঁ, র্যাজগে, গাজীপুয, ফগুিা, কুর্ভল্লা, রগাারগে। 
রযভ ফীজাগায র্৩, র্২, র্১ ১১ যাজাী,চোঁাাআনফাফগে,রবারাাট, ভীযগে, াইেযদী, র্ঝনাাআদ, ফগুিা, 

যাংপুয, র্দনাজপুয, রকানাফািী এফাং ভয়নাভর্ত। 
তুঁতফাগান ৭ ব্রাক্ষ্ণনর্বটা, ঠার্েযাভ, াদাভর, যত্নাাআ, নকা, রযাআচযা  রুীািা। 
রগ্রবনজ ২ ভয়ভনর্াং  রবারাাট। 
রযভ ম্প্রাযণ রকন্দ্র ৫৯ র্ফর্বন্ন রজরা  াঈবজরা দবয াফর্স্থত। 
চাকী র্যয়ার্যাং রিায ২৭ র্ফর্বন্ন াআাঈর্নয়ন  গ্রাবভ াফর্স্থত। 
রযভ ল্লী ২৩ র্ফর্বন্ন াআাঈর্নয়ন  গ্রাবভ াফর্স্থত। 
র্ভর্নর্পবরচায রকন্দ্র ১২ রবারাাট (চোঁাাআনফাফগে), ভীযগে (যাজাী), রদৌরতপুয (কুর্িয়া), 

ফাগফাটি (র্যাজগে), ফিফািী (রারভর্নযাট), জয়পুযাট, যানীাংনকর 

(ঠাকুযগোঁ), রকানাফািী (গাজীপুয), র্ঝনাাআদ, চাটবভায (াফনা), 

ভয়ভনর্াং  রাভা (ফান্দযফান)। 
 

২.    রফাবড িয র্যচারনা ল িদাঃ 

       ২০১৩ াবরয ১৩নাং াঅাআবনয (৬) ধাযাফবর র্নম্নফর্ণ িত দস্য ভন্ববয় রফাবড িয র্যচারনা ল িদ গঠন কযা বয়বছ:- 

ক) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জত ভন্ত্রী ফা প্রর্তভন্ত্রী  : রচয়াযম্যান 

খ) জাতীয় াংবদয েীকায কর্তিক ভবনানীত একজন াংদ দস্য   : রজযষ্ঠ বাাআ রচয়াযম্যান 

গ) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ  : বাাআ রচয়াযম্যান 

ঘ) যাজাী র্ফবাবগয র্ফবাগীয় কর্ভনায : দস্য 

ঙ)   ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত ান্যযন যুগ্ম-র্চফ দভম িাদায একজন কভ িকতিা : দস্য 

চ) াথ ি ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত ান্যযন যুগ্ম-র্চফ দভম িাদায একজন কভ িকতিা  : দস্য 

ছ) কৃর্ল ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত ান্যযন যুগ্ম-র্চফ দভম িাদায একজন কভ িকতিা  : দস্য 

জ) র্ল্প ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত ান্যযন যুগ্ম-র্চফ দভম িাদায একজন কভ িকতিা  : দস্য 

ঝ) ভার্যচারক, ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি   : দস্য-র্চফ 

ঞ) যাজাী র্ফের্ফদ্যারয় কর্তিক ভবনানীত প্রাণীর্ফদ্যা  াঈর্দ্ভদর্ফদ্যা র্ফবাগ বত মথাক্রবভ 

১জন কবয রভাট ২জন াোক (একজন দস্য ভর্রা বফন)   

: দস্য 

 

ট) যকায কর্তিক ভবনানীত রযভ রাকা ারনকাযী, রযভ সুতা াঈৎাদনকাযী  রযভ 

ণ্য ব্যফায়ীগবণয  ভে বত ফ িবভাট ৩জন প্রর্তর্নর্ধ (একজন ভর্রা প্রর্তর্নর্ধ 

থাকবফন)। 

: দস্য 

 

    

র্বন : রদব রযভ চাল  র্বল্পয ম্প্ররাযণ  াঈন্নয়বনয ভােবভ গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীয কভ িাংস্থাবনয ভােবভ দার্যদ্র র্ফবভাচন; 

 

র্ভন : রাগাআ প্রযুর্ক্ত, দক্ষ জনফর  াঈন্নত গবফলণায ভােবভ রযভ খাবতয ম্ভাফনাবক পূণ ি কাবজ রার্গবয় রযভ চাল  

র্বল্পয াঈন্নয়বনয ভােবভ গ্রাভীণ জনবগাষ্ঠীয দার্যদ্র র্ফবভাচন।   
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ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয কভ িকতিাবদয াবথ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য  

ভাননীয়  ভন্ত্রী জনাফ রগারাভ দস্তগীয গাজী, ফীয প্রতীক, এভর্ ভবাদবয়য 

ভতর্ফর্নভয়। াঈক্ত বায় যাজাী দয াঅবনয ভাননীয় াংদ দস্য জনাফ 

পজবর রাবন ফাদা াঈর্স্থত র্ছবরন। 

ভাননীয়  ভন্ত্রী জনাফ রগারাভ দস্তগীয গাজী, ফীয প্রতীক, এভর্ 

ভবাদবয়য বার্তবত্ব ানুর্ষ্ঠত ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয 

র্যচারনা রফাড ি ল িবদয বায় াঈর্স্থত দস্যবৃন্দ 

 

 

 াঈবেশ্যাঃ  

১।  রযভ চাল ম্প্রাযবণ বমার্গতা রজাযদাযকযণ। 
২।  ভানফ ম্পদ াঈন্নয়ন। 
৩।  ক্ষভতা বৃর্দ্ধ। 
 

 

ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ভর কাম িক্রভাঃ  

 

১. ফযভ চাল ও ফযভ র্বেয র্যকেনা ও উন্নয়ন; 

২.  রযভ র্ফলয়ক তফজ্ঞার্নক, কার্যগর্য  াঅর্থ িক গবফলণা  প্রর্ক্ষবণয জন্য াঈবদ্যাগ গ্রণ, ায়তা এফাং াঈৎা প্রদান; 

৩.  গবফলণা  প্রর্ক্ষবণয ভােবভ প্রাপ্ত পরাপরভ ভাঠ ম িাবয় ম্প্রাযণ  ফাস্তফায়ন র্নর্িতকযণ এফাং ফতিভাবন াংযর্ক্ষত 

 বর্ফষ্যবত াংগৃর্তব্য কর রযভ রাকায জাত াংযক্ষণ র্নর্িতকযণ; 

৪.  তুঁত, রববযো  াংর্িি ান্যান্য াঈর্দ্ভবদয াঈন্নতজাবতয চালাফাবদয দ্ধর্ত াঈদ্ভাফন;  

৫.   াঈন্নতজাবতয সুস্থ লুবাকায র্ডভারন, াঈদ্ভাফন  র্ফতযণ; 

৬.  রযভ  গুটি বত সুতা াঅযণ এফাং কোঁচা রযবভয ভান াঈন্নত  াঈৎাদন বৃর্দ্ধ প্রবয়াজবন কর কোঁচা রযভ মথামথবাবফ 

মন্ত্রার্ত র্িত স্বয়াংম্পূণ ি র্ল্ক কর্ের্নাং াাঈ এয ভােবভ যীক্ষা  রগ্রর্ডাং কযায য ফাজাযজাতকযবণয ফােফাধকতায 

গ্রণ; 

৭.  চযকা র্যর্রাং  র্পবরচাবয র্নবয়ার্জত ব্যর্ক্তর্দগবক কার্যগর্য যাভ ি/প্রর্ক্ষণ প্রদান; 

৮.  কোঁচা রযভ  রযভ বণ্যয ভান াঈন্নয়ন; 

৯.  রযভ চাল  রযভ র্বল্পয াঈয র্ফর্বন্ন াঈাি াংগ্র  গ্রন্থনা; 

১০.  রযভ চাল  রযভ র্বল্পয াবথ াংর্িিবদয ঋণদাবনয সুর্ফধার্দ সৃর্ি; 

১১. ন্যায্যভবল্য রযভ র্বল্পয প্রবয়াজনীয় কোঁচাভার যাং, যাায়র্নক দ্রব্যার্দ, খুচযা মন্ত্রাাং  াঅনুলর্ঙ্গক দ্রব্যার্দ র্ল্ক র্যরায, 

াঈাআবায  র্প্রিাযবদযবক যফযাবয ব্যফস্থা; 

১২. রদব-র্ফবদব রযভ  রযভ াভগ্রী জনর্প্রয়  ফাজাযজাতকযবণয জন্য প্রচাবযয ব্যফস্থা; 

১৩. রযভ  াভগ্রী যপ্তানী কযায জন্য রযভ াভগ্রীয ভাবনান্নয়বনয সুবমাগ-সুর্ফধা সৃর্ি এফাং র্ল্ক র্যরায, র্যয়াযায, েীনায, 

াঈাআবায এফাং র্প্রিাবদযবক প্রর্ক্ষণদাবনয সুর্ফধা সৃজন; 

১৪. রযভ চাল  রযভ র্বল্প র্নবয়ার্জত ব্যর্ক্তবদয াধাযণ সুর্ফধায জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, র্যচারনা ফাস্তফায়ন; 

১৫.  কোঁচা রযভ, োন র্ল্ক  রযভ ণ্য াঈৎাদরনয জন্য র্ভর স্থাবনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

১৬.  র (cess) াঅদায়; 

১৭.   াঈর্য-াঈক্ত  কাম িার্দ  ম্পাদবনয  রক্ষবত্র  রমাআরূ  প্রবয়াজনীয়  ফা  সুর্ফধাজনক  য়  রাআরূ  াঅনুলর্ঙ্গক  ফা  ায়ক  কর  র্ফলবয় ব্যফস্থা  গ্রণ; 

১৮. যকায কর্তিক াঅবযার্ত রযভ াঈন্নয়ন াংর্িি ান্য রম রকান দার্য়ত্ব ারন। 
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ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয জনফর  কাঠাবভা: 

 

একীভূত র্তনটি প্রর্তষ্ঠান াথ িাৎ  ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয াাংগঠর্নক কাঠাবভা চুিান্ত ানুবভাদবনয প্রস্তাফ প্রর্ক্রয়াধীন  

যবয়বছ। াাংগঠর্নক কাঠাবভায ৬৯৭ াংখ্যক বদয ানুবভাদবনয প্রস্তাফ জনপ্রান ভন্ত্রণারবয়  প্রযণ কযা বর ফ িবল ৫৮১ 

াংখ্যক জনফবরয ানুবভাদন ায়া রগবছ। র্নবম্ন াবফক ফাাংরাবদ রযভ রফাবড িয জনফবরয র্চত্র াঈবল্লখ কযা বরা।  

 

াংস্থায নাভ রশ্রর্ণ ানুবভার্দত দ পূযণকৃত দ শূণ্য দ 

ফাাংরাবদ রযভ   

রফাড ি  

১ভ ৮৪ ২৬ ৫৮ 

২য় ৭২ ২২ ৫০ 

৩য় ৩৬৭ ১১১ ২৫৬ 

৪থ ি ৫৮ ১৯ ৩৯ 

রভাট ৫৮১ ১৭৮ ৪০৩ 

 

 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধুয জন্তফার্ল িকী াঈদমান: 

 

ফঙ্গফন্ধুয জন্তফার্ল িকী াঈরবক্ষয াঅবরাচনা বা, রদায়া ভার্পর  র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ ারবনয ভাধ্যবভ শুব াঈবদ্বাধন কযা বয়বে 

এফং জার্তয র্তায জন্তফার্ল িকীরত র্ফর্বন্ন কভ িসূর্চ গ্রণ কযা বয়বছ।  

 

 

 

জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু রখ ভৄর্জবুয যভাবনয  

জন্তফার্ল িকী াঈদমান 

জার্তয র্তায জন্তফার্ল িকী  উরবযয  

মুর্িফফরল িয ফরাবগা ম্বর্রি রনাটপ্যাড উববাধন 

 

  

 

  

ভৄর্জফফবল ি যাজাী র্টি কব িাবযবনয ভাননীয় রভয়য 

জনাফ এ,এাআচ,এভ খায়রুিাভান(র্রটন) রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি 

বফবন বৃক্ষ রযাণ কযবছন। 

ভৄর্জফফবল ি ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ভাননীয় 

ভার্যচারক জনাফ শ্যাভ র্কবায যায় রফাড ি বফবন 

বৃক্ষ রযাণ কযবছন। 
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ভাননীয়  প্রধানভন্ত্রীয  র্নবদ িনা  ানুমায়ী   "াঅভায  ফার্ি  াঅভায  খাভায"  প্রকবল্পয  াবথ  রযভ  চাল  ম্পৃক্তকযণ  কাম িক্রভাঃ 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নবদ িনা রভাতাবফক ৪১টি রজরায ৯৯ টি াঈবজরায় াঅভায ফার্ি  াঅভায খাভায প্রকবল্পয  ৫২৮ টি র্ভর্তয  ২২,৭৩৩ 

জন  দস্যবদয ভবে জর্য কবয ৩,৮০৩ জন সুর্ফধাববাগীবক তুঁত চাবলয াবথ ম্পৃক্তকযবণয জন্য র্নফ িাচন কযা বয়বছ ।  ৬৯৭ িন ফযভ 

চার্ল লুারবন ম্পৃক্ত বয় ফয ভ গুটি উৎাদন কযবে।  র্নফ িার্চত দস্যবদয ভবে ১২৫২ জনবক তুঁতচাযা রযাণ  র্যচম িা র্ফলবয় 

প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। ভাঠ ম িাবয়য কর ফযভ চার্লবদয "একটি ফার্ি একটি খাভায" প্রকবেয দস্য ওয়ায িন্য র্নবদ ি  প্রদান কযা 

বয়বে। 

 

যাজাী রযভ কাযখানা চালুকযণ: 

 

২০০২ াবর ফন্ধকৃত যাজাী রযভ কাযখানা রযভ াংর্িি কবরয ঐকার্ন্তক রচিা  বমার্গতায় চালু কযা ম্ভফ বয়বছ।  

ফতিভাবন  কাযখানায ৪২টি ায়ায লুভ ফভযাভি কযা বয়বে এফং ২০টি লুভ ম িায়ক্রবভ চালু যরয়বছ। ২০২০-২০২১ াথ ি ফছবয 

১০,৮১০ র্ভটায  কাি াঈৎাদন কযা বয়বছ ।  যািাী ফযভ কাযখা না চত্ত্ববয অফর্িি ফযভ ণ্য  র্ফক্রয় ও প্রদ িনী ফকরন্দ্র 

যাজাী  রযভ কাযখানায় াঈৎার্দত ব্লক, স্ক্রীন র্প্রন্ট ািী , গযদ ািী , ডুর্য়ন াটি িং, ফরাকা, ভটকা ইিযার্দ থান কাি , 

উত্তযীয়, টুর্ কাি র্ফক্রয় কযা বে  । ঠাকুযগোঁ রযভ কাযখানায ২০টি লুভ রভযাভত কযা বয়বছ  এফাং কাযখানাটি রীজ 

প্রদাবনয র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীণ। 

 

 

যাজাী র্ল্ক র্জ.াঅাআ ণ্য র্ববফ স্বীকৃর্ত ায়ায় 

াঅনুষ্ঠার্নকবাবফ র্জ.াঅাআ নদ গ্রণ কযবছন ফাাংরাবদ রযভ 

াঈন্নয়ন রফাবড িয ভার্যচারক 

যাজাী রযভ কাযখানায ১৯টি লুভ াঅনুষ্ঠার্নকবাবফ 

াঈবদ্বাধন কযবছন ভাননীয়  ভন্ত্রী জনাফ রগারা দস্তগীয গাজী (ফীয 

প্রতীক) এভর্ 

 

 

স্ববোন্নি ফদ ফথবক উন্নয়নীর ফদব উবত্তাযবণ ফাংরাবদ ফযভ উন্নয়ন ফফাবড িয ফভরায় অংগ্রণ। 
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২০২০-২১ াথ ি ফছবযয গৃীত কাম িক্রভ  াজিন 

    

 ক্রাঃ নাং গৃীত কাম িক্রভ াজিন 

১. তুঁতচাল  তুঁতজর্ভ যক্ষণারফক্ষণ ৪২০ র্ফঘা 

২. তুঁতচাযা াঈৎাদন ও র্ফতযণ ৫.৮৫ রক্ষ 

৩. রযাগভৄক্ত রযভ র্ডভ াঈৎাদন ও র্ফিযণ ৪.০০ রক্ষ 

৪. রযভ গুটি াঈৎাদন ১.৪৫ রয ফকর্ি 

৫. রযভ সুতা াঈৎাদন (যকার্য ম িাবয়) ১.০৯৯  ফভ: টন 

৬. যাজাী রযভ কাযখানায় রযভ কাি াঈৎাদন  ১০,৮১০ র্ভটায 

৭. রযভ ফীজগুটি াঈৎাদন ৮,৬৭৫ রকর্জ 

৮. রযভ চার্ল প্রর্ক্ষণ ৬২৫ জন 

৯. চাকী র্যয়ার্যাং রকন্দ্রগুর্রবত চাকী লুারন কবয লুারনকাযীবদয র্ফতযণ ২.০০ রক্ষ চাকী লু 

১০. াঅাআর্ডয়ার রযভ  ল্লী  ম্প্রাযণ এরাকায চা র্লরদয লুারন যোভার্দ 

 লুঘয র্নভ িাণ ফাফদ াঅর্থ িক ায়তা প্রদান 

৪,০০০টি ডারা , ৩,৯০০টি চন্দ্রকী , 

সুতায জার  ৩,৭৭০ টি (লুারন 

াভগ্রী), ঘিাকাটি-১৩৬টি  এফাং 

লুঘয ৫০টি (র্ফনা ভবল্য) র্ফতযণ   

 

 

 

যািাী ফযভ কাযখানা চত্ত্ববয অফর্িি ফারুফভ ফযভ কাযখানায় 

উৎার্দি খাঁটি িঁ ফযভ ফস্ত্র ফদখবেন একিন ফক্রিা 

যািাী ফযভ কাযখানা চত্ত্ববয অফর্িি ফারুবভ কাযখানায় 

উৎার্দি খাঁটি িঁ ফযভ ণ্য র্ফক্রয় ও প্রদ িনী ফকন্দ্র 

   

 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্তাঃ : 

 

২৬-০৬-২০২১ তার্যবখ র্চফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ভবাদবয়য াবথ ভার্যচারক, ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয 

চুর্ক্ত স্বাক্ষর্যত রয়বছ। ২৪-০৬-২০২১ তার্যবখ ভার্যচারক, ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয াবথ র্নয়ন্ত্রণাধীন াঅঞ্চর্রক  

রজানার কাম িারবয়য দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিায ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর্যত  রয়বছ। চুর্ক্ত ানুমায়ী কভ ির্যকল্পনা 

ফাস্তফায়বনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ। াঈবল্লখ্য, ২০২০-২১ াথ ি ফছবয গৃীত কর কাম িক্রভাআ ম্পন্ন কযা বয়বছ।  
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২০২০-২১ াথ ি এর্এ রত ১ভ স্থান াজিন কযায় র্চফ জনাফ রভাাঃ াঅফদুর ভান্নান ভবাদবয়য র্নকট রথবক 

ম্মাননা নদ গ্রণ কযবছন ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ভার্যচারক জনাফ শ্যাভ র্কবায যায় ।  

 

রফাবড িয ফাস্তফায়নাধীন প্রকল্প  ফাস্তফায়ন াগ্রগর্ত:  

ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ার্ফ িক কাম িক্রভ প্রকল্প র্নব িয। ান্যর্দবক রযভ চাল একটি চরভান প্রর্ক্রয়া। র্ফধায় একাআ 

ধযবণয কাবজয রক্ষবত্র যাজস্ব ফাবজবট ফযাে থাকা প্রবয়াজন। ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড ি ২০১৯-২০ াথ ি ফছবয  ৩টি প্রকল্প 

চরভান র্ছর। র্নবে  ৩টি প্রকবেয অগ্রগর্ি ফদওয়া বরাোঃ 

 

প্রর্তবফদনাধীন াথ ি ফছবযয প্রকল্প প্রর্তবফদনাধীন াথ ি 

ফছবয এর্ডর্বত ফযাে  

প্রর্তবফদনাধীন াথ ি ফছবয 

ফযাবেয র্ফযীবত ব্যবয়য 

র্যভান  

াগ্রগর্ত 

(১) ' রযভ চাল ম্প্রাযণ  াঈন্নয়বনয ভােবভ াফ িতয 

রজরাভব দার্যদ্র র্ফবভাচন’ ীল িক প্রকল্প (জুরাাআ, ২০১৭-

জুন, ২০২২)। প্রাক্কর্রত ব্যয় ২৫০৭.০০ রক্ষ টাকা। 

৫.৫৪ রকাটি 

 

৪৬৭.৪৩ রক্ষ টাকা  

 

৮৪.৩৭% 

(২)রযভ চাল ম্প্রাযবণয ভােবভ বৃিয যাংপুয রজরায 

দার্যদ্র হ্রাকযণ ীল িক প্রকল্প (এর্প্রর'২০১৯ -জুন'২০২৩) 

প্রাক্কর্রত ব্যয় ২৪৪৮.০০ রক্ষ টাকা। 

৬.০০ রকাটি ৫০৪.৬৫ রক্ষ টাকা 

 

৮৪.০০% 

 

 

 

“রযভ চাল  ম্প্রাযণ ও উন্নয়ননয ভাধ্যনভ াফ বতয রজরা মূনয দারযদ্র রফনভাচন” 

১। প্রকনেয নাভঃ : “ রযভ চাল ম্প্রাযণ ও উন্নয়ননয ভাধ্যনভ াফ বতয রজরা মূনয দারযদ্র রফনভাচন”  

2| উনযাগী 

ংসাঃ 

:  

 (ক) : : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়। 
 (খ) : : ফাংরানদ রযভ উন্নয়ন রফাড ব 

৩। রভাট প্রাক্কররত 

ব্যয় 

: মূরঃ ২৫০৭.০০ রক্ষ টাকা  

৪। ফাস্তফায়নকার : মূরঃ জুরাআ'২০১৭-জুন'২০২২  

৫। প্রকনেয 

থ বায়ন 

: রজ,ও,রফ  

৬। প্রকে  

এরাকাঃ 

: াফ বতয রজরা মূনয ৩টি রজরায অওতায় ১৭টি উনজরা 

রজরা উনজরা/রটি কন বানযন/রৌযবা 

যাংগাভাটি যাংগাভাটিদয,রংগধু,নারনয়াযচয, কাউখারর, কাপ্তাআ, যাজসরী 

খাগড়াছরড় খাগড়াছরড়, ভাটিযাংগা, ভারনকছরড়, ানছরড়, দীরঘযনারা, গুঁআভাযা, 

ভারছরড় 
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ফান্দযফান ফান্দযফান দয, রাভা, অররকদভ, নাআক্ষানছরড় 

৩টি রজরা ১৭টি উনজরা   
 

৮। প্রকনেয 

উনেশ্যঃ 

:  রেশম চাষ ম্প্রাযণ ও উন্নয়ননয মাধ্যমম াফ বতয রজরামূনয ১০,০০০ জন উ জারত ও -

উজারত হতদরেদ্র রলাক রফমশষতঃ মরহলামদে কম মসংস্হামনে সুর াগ সৃরিয ভাধ্যনভ দারেদ্র হ্রাকযণ; 

 াফ বতয রজরামুন রযভ চাল ম্প্রাযনণয ভাধ্যনভ ১২ রভরিক টন কাঁচা রযনভয নতুন উৎ 

সৃরিকযণ; 

 প্রকে এরাকায় উৎারদত রযভ গটি, কাঁচা রযভ এফং ফনস্ত্রয ফাজাযজাতকযনণয সুনমাগ সৃরিকযণ। 

৯। রযভ 

ম্প্রাযণ 

কভ বকানেয 

গ্রগরত 

: প্রকনেয  রযভ ম্প্রাযণ কভ বকানেয রক্ষযভাত্রা ও ফাস্তফায়ন গ্রগরত রননে প্রদান কযা নরা : 

কাম বক্রনভয  নাভ রক্ষযভাত্রা জুন/২১ 

ম বন্ত 

ফাস্তফায়ন 

গ্রগরত 

চররত ২০২১-২২ 

থ ব ফছনযয 

রক্ষযভাত্রা 

অআরডয়ার ল্লী স্থান  ১০টি ০৬টি ৪টি 

তুুঁত ব্লক স্থান  ১০০টি ৬৬টি ৩৪টি 

তুুঁত চাযা উৎাদন  ৬.০০ 

রক্ষ 

৩.৪০ 

রক্ষ 

১.৬০ রক্ষ চাযা 

প্ররক্ষণ প্রদান  ১৪৫০ 

জন 

১০৯৫ 

জন 

৩৫৫ জন 

রযাগমুক্ত রযভ রডভ উৎাদন  ৩.০০ 

রক্ষ 

০.৫০ 

রক্ষ 

০.৩০ রক্ষ 

চাকী রযয়ারযং কাভ রডনভানননেন 

রকনেয জন্য ভূরভ রধগ্রণ ও রনভ বাণ 

৫টি ২টি চররত ফছনয ৩টি 

রনভ বাণ কযা নফ। 

রল্ক রযররং উআরবং প্ররক্ষণ  রকনেয 

জন্য ভূরভ রধগ্রণ   ও রনভ বাণ 

১টি ১টি চররত ফছনয ১টি 

রনভ বাণ কযা নফ। 
 

 

 

 

 

রযভ চাল ম্প্রাযনণয ভাধ্যনভ বৃত্তয  যংপুয রজরায দারযদ্র হ্রাকযণ” 

 
 

প্রকমেে র্ মায়মন রকানাফাড়ী ফীজাগারে ১২ রফঘা জরমমত 

তুত চাো উৎাদন 

প্রকমেে র্ মায়মন ময়নামরত ফীজাগামে ১২ রফঘা জরমমত 

তুত চাো উৎাদন  
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প্রকমেে র্ মায়মন খাগড়াছরড় রজলায় উৎারদত রেশম গুটি  প্রকমেে র্ মায়মন লামা রমরনরপমলচামে রেশম গুটি কাটাআ 

ও সুতা উৎাদন 

 
 

প্রকমেে র্ মায়মন খাগড়াছরড় রজলায় প্ররশক্ষমেে রচত্র প্রকমেে র্ মায়মন োংগামাটি রজলায় উৎারদত রেশম গুটি  
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রযভ চাল ম্প্রাযনণয ভাধ্যনভ বৃত্তয  যংপুয রজরায দারযদ্র হ্রাকযণ” 

 

১। প্রকনেয নাভঃ  রযভ চাল ম্প্রাযনণয ভাধ্যনভ বৃত্তয যংপুয রজরায দারযদ্র হ্রাকযণ 

2| উনযাগী ংসাঃ   

 (ক) ভন্ত্রণারয়  ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়। 
 (খ) ংসা  ফাংরানদ রযভ উন্নয়ন রফাড ব 

৩। রভাট প্রাক্কররত ব্যয়  মূরঃ ২৪৪৮.০০ রক্ষ টাকা  

৪। ফাস্তফায়নকার  মূরঃ এরপ্রর/২০১৯- জুন/২০২৩  

৫। প্রকনেয থ বায়ন  রজওরফ  

৬। প্রকে  এরাকাঃ  যংপুয ও যাজাী রফবাগাধীন ৮টি রজরায অওতায় ৩১টি উনজরা 

রজরা  রটি কন বানযন,রৌযবা/উনজরা  
ঠাকুেগাঁও  ঠাকুেগাঁও সদে ও োেীসংককল  
যংপুয  যংপুয দয,গংগাচড়া,কাউরনয়া,ফদযগঞ্জ,ীযগঞ্জ ও রভঠাকুয  
নীরপাভাযী  নীরপাভাযী দয,রডাভায,রকনাযগঞ্জ,জরঢাকা,রডভরা ও সয়দপুয  
রারভরনযাট  রারভরনযাট দয,ারতফান্ধা,কাররগঞ্জ,াটগ্রাভ ও অরদতভারয  
কুরড়গ্রাভ  কুরড়গ্রাভ দয, নানগশ্বযী,উররপুয,ফুরফাড়ী ও রচরভারয  
গাআফান্ধা  গাআফান্ধা দয,রাফাড়ী,াঘাটা,সুন্দযগঞ্জ ও াদুল্যাপুয  
রদনাজপুে  রদনাজপুে সদে  
ফগুড়া  ফগুড়া সদে  
8টি রজলা 31টি উমজলা 

 

৮। প্রকনেয উনেশ্যঃ   বৃত্তয যংপুয  এরাকায়  ০.১৫ রক্ষ  তদরযদ্র  ও ভূরভীন রফনলতঃ ভররানদয রযভ চানল 

ম্পৃক্তকযনণয ভাধ্যনভ কভ বংসান সৃরি ও অথ বাভারজক ফস্থায উন্নয়ন ঘটাননা; 

 রযনভয রফরবন্ন ম বানয় ২০০০ জননক প্ররক্ষণ প্রদাননয ভাধ্যনভ রযভ চানল ক্ষভতা বৃরিকযণ; 

 যকানযয ৭ভ ঞ্চফারল বক রযকেনায অনরানক এরডরজ জবননয রনক্ষয যংপুয এরাকায়  রযভ চাল 

ম্প্রাযনণয ভাধ্যনভ াভারজক রনযাত্তা রফিনী সতযী কযা; 

 ১৮ রভরিক টন কাঁচা রযনভয উৎাদন বৃরিয ভাধ্যনভ রদীয় চারদা পূযণ কযণ। 

  

  

  

৯। রযভ ম্প্রাযণ 

কভ বকানেয গ্রগরত 

: প্রকনেয  রযভ ম্প্রাযণ কভ বকানেয রক্ষযভাত্রা ও ফাস্তফায়ন গ্রগরত রননে প্রদান কযা নরা : 

কাম বক্রনভয  নাভ  রক্ষযভাত্রা  জুন/২১ ম বন্ত 

ফাস্তফায়ন 

গ্রগরত  

চররত ২০২১-২২ 

থ ব ফছনযয 

রক্ষভাত্রা 

অআরডয়ার ল্লী স্থান  ১৭ টি   ১৪টি  ০৩টি 

তুুঁত ব্লক স্থান  ২০০টি ১৩০টি  ৭০টি 

তুুঁত চাযা উৎাদন  ৭.০০ রক্ষ  ৬ রক্ষ  ১.০০ রক্ষ 

প্ররক্ষণ প্রদান  ২০০০ জন  ৫৪৫ জন  ৬০০ জন 

রযাগমুক্ত রযভ রডভ 

উৎাদন  

৫.৫০ রক্ষ 

রডভ  

১.৫০ রক্ষ 

রডভ  

১.৭৫ রক্ষ রডভ  
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রযভ চাল ম্প্রাযনণয ভাধ্যনভ বৃত্তয  যংপুয রজরায দারযদ্র হ্রাকযণ” এে রচত্র 

  

রদনাজপুে রেশম ফীজাগামে ২০২০-২১ র্ ম ফছমে  রোরত 

তুতচাোে প্লট রেদশ মন 

গাআফান্ধা রজলাে  সুন্দেগঞ্জ উমজলাে সুন্দেগঞ্জ রকমেে 

অওতাধীন সুন্দেগঞ্জ অআরডয়াল রেশম ল্লীে সদস্য , জনাফ 

রয়াো রফগম এফং হায়দাে অলী এে ১০ কাঠা জরমমত 

রোরত রলাকাট তুুঁতচাো রেদশ মন  
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ফাংরানদন রযভ রনেয ম্প্রাযণ ও উন্নয়ননয জন্য ভরিত রযকেনা (2য়  মায়) 

 

1 প্রকনেয রনযানাভ : ফাংরানদন রযভ রনেয ম্প্রাযণ ও উন্নয়ননয জন্য ভরিত রযকেনা 

(2য়  মায়) 

২ উনযাগী 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

: ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়  

3 ফাস্তফায়নকাযী ংসা : ফাংরানদ রযভ  উন্নয়ন রফাড ব 

4 প্রকমেে উমেমে 

 

:  (১) প্রকে  এরাকায়  তদরযদ্র ও ভূরভীন রফনলতঃ ভররানদয রযভ চানল 

ম্পৃক্তকযনণয ভাধ্যনভ কভ বংসান সৃরি ও  অথ বাভারজক ফস্থায উন্নয়ন 

ঘটাননা; 

(২) রযভ চানলয রফরবন্ন ম বানয় প্ররক্ষণ দাননয ভাধ্যনভ রযভ চানল ক্ষভতা 

বৃরিকযণ;  

(৪) রযভ গটি  ও কাঁচা রযনভয উৎাদন বৃরিয ভাধ্যনভ রদীয় চারদা 

পূযণকযণ। 
(৫) ফারণরজযক রবরত্তনত রযনভয উৎাদন বৃরিয রনক্ষয পারভ বং িরতনত রযভ 

চাল ম্প্রাযণ কযা; 

(৬) রদন  তুুঁতচাল বৃরি রযভ গটি ও সূতা উৎাদন কানজ রননয়ারজত 

তুুঁতচালী/ রযভ রনে রননয়ারজত ংরিিনদয উযুক্ত ায়তা প্রদান এফং রযভ 

ণ্য ফাজাযজাতকযনণয সুনমাগ সৃরিকযণ; 

5 প্রকমেে লক্ষযমাত্রা  

 

:   (১) ৫০০০জন  তদরযদ্র  ও ভূরভীন রফনলতঃ ভররানদয রযভ চানল 

ম্পৃক্তকযনণয ভাধ্যনভ কভ বংসান সৃরি; 

(২) ১৪.২০ লক্ষ তুুঁতচাো উৎাদন ও চাষীমদে মামঝ রফতেে কো ।   
(৩) ১১০০রফঘা জরভনত ফারণরজযক বানফ পারভ বং িরতনত রযভ চাল ম্প্রাযণ 

কযা;  

(৪) ৪৪২৫ জননক রযভ চানলয রফরবন্ন ম বানয় প্ররক্ষণ দাননয ভাধ্যনভ রযভ 

চানল ক্ষভতা বৃরিকযণ;    

(৫) ১৩০ রভ. টন উৎারদত গটি ক্রনয়য ভাধ্যনভ সুষ্ঠু ফাজাযজাতকযনণয রনরিত 

কযা;   

(৬) ৭৮২ রভরিক টন রযভ গটি এফং ৫৫ রভরিক টন রযভ সুতা উৎাদন কনয 

রদনয বযন্তযীণ চারদা পূযণ কযা।  

6 প্রকনেয ফাস্তফায়নকার :  

 ক) শুরুয  তারযখ : জুরাআ/২০২১ 

জুন/২০২৪  খ) ভারপ্তয 

তারযখ 

: 

7 প্রকনেয প্রাক্কররত ব্যয়   

(রক্ষ টাকায়) 

: 4973.00 লক্ষ টাকা 

8 প্রকমেে অরর্ মক ও ফাস্তফ 

গ্রগরত 

: 18/07/2021আং তারেমখ নুমমারদত হময়মছ। 

 

 

 

  ২০২০-২১ াথ ি ফছয  এফাং ২০২০-২১ বত ২০২২-২৩ াথ ি ফছয ম িন্ত কভ ির্যকল্পনাাঃ 

 

ক্রাঃ 

নাং 

কাবজয র্ফফযণ ২০২০-২১ াথ ি 

ফছয 

২০২০-২১ বত 

২০২২-২৩ ম িন্ত 

ভন্তব্য 

১. তুঁতচাযা াঈৎাদন ৪.৭০ রক্ষ ১৯.০০ রক্ষ এর্এ এয 
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২. রযাগভৄক্ত রযভ র্ডভ াঈৎাদন ২.৭০ রক্ষ ১৪.৭০ রক্ষ কভ ির্যকল্পনা 

ানুমায়ী ৩। রযভ গুটি াঈৎাদন ১১২ রভাঃটন ৪৭৩ রভাঃটন 

৩. রযভ সুতা াঈৎাদন  (যকা র্য 

ম িাবয়) 

০.৭০ রভাঃ টন ২.৪৯ রভাঃ টন 

৪. দক্ষ জনফর  সৃর্িবত প্রর্ক্ষণ ৫০০ জন ৩০০০ জন 

 

   

প্রর্ক্ষণাঃ 

 

প্রর্ক্ষবণয ভােবভ ভানফ ম্পদ াঈন্নয়বনয রবক্ষয রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি কাজ কযবছ। ভাঠ ম িাবয় চার্ল  ফনী রথবক শুরু কবয 

কর কভ িকতিা কভ িচাযীবদয প্রবয়াজন ানুাবয াআন-াাঈজ প্রর্ক্ষণ  র্ফর্বন্ন প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। রফাড ি প্রধান 

কাম িারবয় ২০২০-২১ াথ ি ফছবয ১৬টি র্ফলবয় রভাট ১১৩৯ জনরক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ। এছািা এ াথ ি ফছবয "আভায 

ফার্ি আভায খাভায" প্রকবেয চার্ল ভাঠ ম িাবয় লুারন, তুঁতচাযা রযাণ, াঈবিারন   র্যচম িা এফাং র্যর্রাং   র্ফলবয় রভাট 

৬২৫ জনবক প্রর্ক্ষণ প্রদান কযা বয়বছ।  

 

 
 

গাইফান্ধায রাফািী উবিরায় নতুন আইর্ডয়ার ফযভ ল্লী 

িাবনয রবযয আগ্রী চালীরদয র্নবয় উঠান বফঠক 

“সুন্দযগঞ্জ আইর্ডয়ার ফযভ ল্লী”য  চালীবদয ফযাণ ায়িা 

ফাফদ নগদ অথ ি প্রদান 

 

 

তথ্য  তথ্য ার্ধকাযাঃ 

  

তথ্য ার্ধকায াঅাআন'২০০৯ এয াঅবরাবক জনফবরয তথ্য ার্ধকায র্নর্িত কযায রবক্ষয  তথ্য কর্ভবনয র্নবদ িনা রভাতাবফক 

রফাবড িয তথ্য কভ িকতিা, র্ফকল্প তথ্য কভ িকতিা এফাং াঅীর কর্তিক্ষ র্নবয়াগ কযা বয়বছ। জনগবনয াফাধ তথ্য প্রফা 

র্নর্িতকযণ এফাং জনগবনয বজ তথ্য প্রার্প্তয জন্য এ দপ্তবযয ভাঠ ম িাবয়য ার্প ভব াথ িাৎ রফাড ি প্রধান কাম িারবয়য 

াঅতাধীন ৫টি াঅঞ্চর্রক কাম িারয় এফাং ৭টি রজানার কাম িারবয়য ার্প প্রধানবক াংর্িি াআাঈর্নবটয তথ্য কভ িকতিা র্নবয়াগ কযা 

বয়বছ। রডায টু রডায তথ্য প্রার্প্তয র্ফিম্বনা এিাবত য়ান ট ার্ব ি চালু কযা বয়বছ। র্ডর্জটার ফাাংরাবদ গিায রবক্ষয ঘবয 

ফব তথ্য প্রার্প্তয জন্য রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয বয়ফাাআবট তথ্য ার্ধকায াংক্রান্ত পৃথক কনবটি যবয়বছ। রমখাবন  তথ্য 

কভ িকতিা তথ্য াঅাআবনয মাফতীয় তথ্য র্যবফন কযা বয়বছ। এযাআ াাং র্ববফ তথ্য াঅবফদন পযভ ফ িবল তথ্য 

াফভৄকক্তকযণ র্নবদ ির্কা াঅবরাড কযা বয়বছ। মাবত রম রকাঈ বজ পযভ পূযণ কবয ানরাাআবন াঅবফদন কযবত াবয।  
 

 
 

র্ডর্জটার কাম িক্রভ এফাং চার্ল  ফনীবদয ডাটাবফাআজ প্রস্তুতকযণ: 

 
র্ডর্জটার ফাাংরাবদ র্ফর্নভ িাবণ ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি াবনকটা এর্গবয়। প্রধানভন্ত্রী কাম িারবয়য এটুাঅাআ প্রকবল্পয ার্ফ িক 

বমার্গতায় রফাবড িয বয়ফ রাট িার চালু, াআর্জর্  াআ-নর্থয কাম িক্রভ চালু নতন নতন াঈদ্ভাফনী ধাযণা প্রফতিন কযা ম্ভফ 

বয়বছ। ফতিভাবন রফাবড ি রভাট ৮২ টি কর্ম্পাঈটায যবয়বছ । রফাবড িয  www.bsb.gov.bd  নাবভ  র্নজস্ব বয়ফ রাট িার 
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যবয়বছ এফাং তা র্নয়র্ভত াঅবডট কযা য় । বয়ফ রাট িার তথ্যফহুর  াঅকল িণীয় কযায রবক্ষয এ,টু,াঅাআ এয বমার্গতায় 

ন্যানার বয়ফ রাট িাবর ান্তভু িক্ত কযা বয়বছ । াঈক্ত রাট িাবর ভতাভত প্রদাবনয ব্যফস্থা যবয়বছ।  রফাবড িয কভ িকাণ্ড গর্তীর 

কযায রবক্ষয াআিাযবনট াংবমাগ স্থান কযা বয়বছ এফাং কভ িকতিাগবণয দফী ানুমায়ী বয়ফবভাআর চালু কযা বয়বছ । এছািা 

াত্র রফাবড িয www.facebook.com/bsdbmotj নাবভ রপাআবুক রজ চালু যবয়বছ। এয ভােবভ নাগর্যক ভতাভত 

প্রদান/যাভ ি গ্রবণয সুবমাগ যবয়বছ। এছািা, ৩৭৫০ জন ফনীয ডাটাবফাআজ প্রস্তুত কযা বয়বছ। 

 

াঈিভ চচ িা, শুদ্ধাচায   াআবনাববন:  

 

কাবজয গর্তীরতা  াঈদ্ভাফনী দক্ষতা বৃর্দ্ধ, নাগর্যক রফা প্রদান প্রর্তশ্রুর্ত দ্রুত  জীকযবণয রবক্ষয নতন নতন ন্থা াঈদ্ভাফন 

 রগুবরায চচ িা কযায জন্য প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য র্নবদ িক্রবভ াআবনাববন টীভ গঠন কযা বয়বছ । রফাবড িয াআবনাববন টিবভয 

ভােবভ চার্ল/ফনীবদয রভাফাাআর এএভএ এয ভােবভ কার্যগর্য যাভ ি প্রদান কযা বে। রভাফাাআর ব্যাাংর্কাং এয ভােবভ 

চালীবদয াঈৎার্দত গুটিয ন্যায্য ভল্য র্যবাধ কযা বে এফাং র্ডর্জটার যার্নাং র্ডবে রফাড ি স্থান কযা বয়বছ। এছািা 

াবযন্তযীণ র্ডর্জটার রফা ানরাাআবন রাাআবব্রযী র্বর্জট কযায াঈদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন কযা বয়বছ।  জাতীয় শুদ্ধাচায রকৌর 

সুষ্ঠ ফাস্তফায়বনয রবক্ষয ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ২০২০-২০২১ াথ ি ফছবয গৃীত কভ ির্যকল্পভ ফাস্তফায়ন কযা 

বয়বছ। রফাবড িয কর স্তবযয কভ িকতিা/কভ িচাযীগণবক াঈিভ চচ িা, দাচায  াঈদ্ভাফন র্ফলবয় াঈদ্বুদ্ধ কযায রবক্ষয র্ফর্বন্ন কভ িকাে 

চরভান যাখা বয়বছ।  

 
 

চযাবরে/ভস্যাফরীাঃ   

 

 িীব্র জনফর াংকট; 

 পার্ভ িং দ্ধর্িবি নতুন নতুন ফযভ উবযাক্তা সৃিন; 

 ব্লক  াঅাআর্ডয়ার রযভ ল্লীয চার্লবদয রযভ  চাবল ধবয যাখা;  

 ম্প্রাযণ ও ফীিাগায কাম িক্রভ প্রকল্প র্নব িয;  

 আফাওয়া উবমাগী উন্নি ফযভ কীবটয অবাফ; 

 ফযভ গুটি ক্রবয়য িন্য ফাংরাবদ ফযভ উন্নয়ন ফফাবড িয ির্ফর ংকট; 

 চায়না সুিায অফাবধ আভদার্ন ফঠকাবনা; 

 ব্াংক ফথবক ফকান ঋণ সুর্ফধা না াওয়া; 

 সুিা উৎাদন খযচবক প্রর্িবমার্গিামূরক ম িাফয় যাখা; 

 ফাইরবাল্টাইন ফকাল্ড ফটাবযি প্ল্যাি না থাকা; 

 ফহুমুখী কৃর্ল বতুির্ক না থাকা; 

 আন্ডায ইনববয়র্ং এয ভাধ্যবভ ফযভ সুিা আভদার্ন। 

 

 

বর্ফষ্যৎ কভ ি-র্যকল্পনাাঃ 

 

ফতিভান যকায রযভ র্ল্পবক াঅয গর্তীর কযায রবক্ষয ফ যকভ ায়তা প্রদান াব্যাত রযবখবছ। এ রক্টবয যকাবযয 

র্নফ িাচনী াআবতায ফাস্তফায়বনয রবক্ষয রযভ র্বল্পয াঈন্নয়বন রফাড ি র্ফর্বন্ন াঈবদ্যাগ গ্রণ কবযবছ মা র্নম্নরুাঃ 

 

১।   ফযভ চাল ম্প্রাযণ ও বৃর্দ্ধয রবযয ফযভ চার্লবক প্রর্ি র্ফঘা ির্ভবি ১(এক) রয টাকা অনুদান প্রদানপূফ িক প্রায় ১০০০ 

র্ফঘা ির্ভ  

     ফযভ চাবলয আওিায় আণয়ন ংক্রান্ত প্রকে প্রণয়ন; 

২।   ঠাকুযগাঁও ফযভ কাযখানা যীযামূরকবাবফ চালুকযণ; 

৩।   চার্ল ও ফনীবদয ফযভ পর সুযযা র্নর্িিকযণ; 

৪।  ২,৬২৫ িন রযভ চার্লরক াভার্জক র্নযািা রফিনীয ভােবভ াথ ি ায়তা প্রদাবনয কাম িক্রভ ত্বযার্ন্বতকযণ;  

৫।   ান্যান্য ভরা জাতীয় বণ্যয ন্যায় রযভ চাবল ৪% যর সুবদ ঋণ প্রদাবনয কাম িক্রভ ত্বযার্ন্বতকযণ; 
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৬।   াট বণ্যয ন্যায় রযভ বণ্যয বযাট ভৄক্ত ফাজায সুর্ফধা াজিন; 

৭।   চীন, বাযত রথবক াঈন্নত রযভ কীট  াঈন্নত তুঁত জাত াঅভদার্নয াঈবদ্যাগ গ্রণ;  

৮।   উচ্চর্ফত্ত  ও ভধ্যর্ফত্ত  ফযভ উবযাক্তা াবন্বলণ; 

৯।   াঁচ ািায একয ির্ভ পার্ভ িং দ্ধর্িবি ফযভ চাবল অন্তর্ভ িক্তকযণ; 

১০। ফযভ ফীভা চালুকযণ; 

১১। ফযভ সুিা আভদার্নয উয ২৫%শুল্ক ওয়ায় ফদীয় ফযভ গুটি ও সুিায মূল্য কভ বে। িাই  ফযভ সুিা আভদার্নয উয 

৫০% শুল্ক কযায ফযবে ফফাবড িয উবযাগ গ্রণ। 

                                                            

                        
[                                               

 

 

 

 
 [                                               
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র্ফবাগ/াখাভাঃ 

ক)  প্রান  াংস্থান র্ফবাগাঃ 

ভার্যচারবকয যার্য র্নয়ন্ত্রবণ রফাবড িয র্চফ, র্ফবাগটি র্নয়ন্ত্রণ কবয র্নবম্নাক্ত কভ িকাে র্যচারনা কবযনাঃ  

১)  রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি  এয াধীন াযাবদ ব্যাী াফর্স্থত র্ফর্বন্ন প্রকল্পভবয কর ধযবণয প্রার্নক কাজকভ ি মথাাঃ 

ছুটি, দন্নর্ত, র্নবয়াগ, ফদরী, র্ফবাগীয় ভাভরা দাবয়য  র্নষ্পর্িকযণ ; 

২)  র্ফর্বন্ন প্রকবল্প াফর্স্থত জর্ভ জভা াংক্রান্ত মাফতীয় কাজকভ ি  এ াংক্রান্ত াঅদারবতয ভাভরা র্যচারনা কযা; 

৩)  কভন ার্ব ি াংক্রান্ত মাফতীয় কাজকভ ি ম্পাদন কযা এফাং রফাবড িয গািী যক্ষণাবফক্ষণ কযা; 

৪)  রফাড ি বায াঅবয়াজন কযা এফাং কাম ির্ফফযণী প্রস্তুত  তায পবরাাঅ কযা ; 

৫)  ভন্ত্রণারয়  যকাযী র্ফর্বন্ন াংস্থায াংবগ রমাগাবমাগকযতাঃ প্রার্নক র্ফর্বন্ন কাজকভ ি ম্পাদন কযা  এ াংক্রান্ত 

র্যবাট ি র্যটান ি প্রণয়ন কযা; 

৬)  এ ছািা যকায  কর্তিক্ষ কর্তিক ভয় ভবয় প্রদি ান্যান্য কাজকভ ি ম্পাদন কযা। 
 

ফাাংরাবদ রযভ রফাবড িয স্থায়ী যাজস্ব রট াঅবয(ফীজাগায  ম্প্রাযণ) ২০২০-২১ াথ ি ফছবযয ানুবভার্দত, পূযণকৃত  

শূন্য বদয তার্রকাাঃ  

 ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন  রফাড ি (ফাাংরাবদ রযভ  রফাড ি(ফীজাগায  ম্প্রাযণ),  রযভ গবফলণা  প্রর্ক্ষণ াআন্পটিটিাঈট  এফাং র্ল্ক পাাঈবেন) এয  

স্থায়ী যাজস্ব রট াঅবয ানুবভার্দত, পূযণকৃত  শূন্য ৫৮১ াংখ্যক বদয তার্রকাাঃ জুন/২০২১ ভা  

 

 (ক) যকায কর্তিক রপ্রলবণ র্নবয়ার্জত কভ িকতিাাঃ 

 

ক্রাঃ

নাং 

দফী রফতন রস্কর রগ্র

ড 

ানুাঃ দ পূযণকৃত 

দ 

শূণ্য দ পুরুল ভর্রা 

১. ভার্যচারক স্ব-রফতবন  ১ ১ - ১  

২. চীপ াবয়র্ির্পক ার্পায ৫৬৫০০-৭৪৪০০/- ৩ ১ - ১ ১  

৩. র্যচারক ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ৫ ৫ - ৪ ১ 

                                                                         ফভাট  ৭ ৬ ১      ৫ ১ 

(খ) রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ১ভ রশ্রণীয জন ফরাঃ  

ক্রাঃনাং দফী রফতন রস্কর রগ্রড ানুাঃ 

দ 

পূযাঃদ শূণ্য 

দ 

পুরুল ভর্রা 

১. প্রধান র্াফ যক্ষণ কভ িকতিা  ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

২. প্রধান র্যকল্পনা কভ িকতিা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

৩. প্রধান ম্প্রাযণ কভ িকতিা  ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

৪. প্রধান াঈৎাদন  র্ফণন কভ িকতিা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

৫. প্রধান ভর্নটর্যাং কভ িকতিা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

৬. াঈ-প্রধান র্যকল্পনা ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

৭. াঈ-প্রধান ম্প্রাযণ কভ িকতিা ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ২ ১ ১ ১ - 

৮. াঈ-প্রধান াঈৎাদন কভ িকতিা ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

৯. াঈ-প্রধান র্ফণন কভ িকতিা ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১০. র্র্নয়য াবয়র্ির্পক ার্পায ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১১ - ১১ - - 

১১. র্নফ িাী প্রবকৌরী ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ ১ - ১ - 

১২. চীপ াআন্পট্রাক্টয ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১৩. াঈ-প্রধান র্নযীক্ষক ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১৪. াঈ-প্রধান র্াফ যক্ষণ কভ িকতিা  ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১৫. াঈ-র্যচারক (র্পল্ড) ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ৫ - ৫ - - 

১৬. াঈ-র্যচারক(না িাযী) ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১৭. র্ডজাাআনায ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

১৮. কাযী র্যচারক(ভর্নটর্যাং) ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ ১ - ১ - 

১৯. কাযী র্যচারক(প্রান) ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ৩ ১ ২ ১ - 

২০. র্র্নয়য াআন্পট্রাক্টয ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ২ - ২ - - 

২১. াবয়র্ির্পক ার্পায ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ৮ ৫ ৩ ৪ ১ 

২২. গবফলণা কভ িকতিা(র্যকল্পনা) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

২৩. গবফলণা কভ িকতিা (না িাযী) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

২৪. কাযী র্যচারক(ম্প্রাঃ/র্পল্ড) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ৮ ১ ৭ ১ - 

২৫. কাযী প্রবকৌরী(তর্িৎ্) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ ১ - ১ - 

২৬. কাযী প্রবকৌরী(র্র্বর) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 
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২৭. কাযী র্যচারক(র্রয়াবজা) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

২৮. র-এে এবটট ার্পায ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

২৯. র্াফ যক্ষণ কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ৩ ৩ - ৩ - 

৩০. কাযী র্যচারক(না িাযী) ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ৩ ২ ১ ২ - 

৩১. জনাংবমাগ কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ ১ - ১ - 

৩২. ম্প্রাযণ কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ২ ২ - ২ - 

৩৩. র্ফণন কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

৩৪. র্ফক্রয় কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

৩৫. াঅভদানী  যপ্তানী কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

৩৬. াঈৎাদন কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

৩৭. কাযী রপ্রাগ্রাভায ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

৩৮. র্নযীক্ষা কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

৩৯. ফাবজট কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ ১ - ১ - 

৪০. র্যাংখ্যান কভ িকতিা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

  রভাট-  ৭৭ ২০ ৫৭ ১৯ ১ 

  াঈবভাট- (ক+খ)  ৮৪ ২৬ ৫৮ ২৪ ২ 

 

(গ) রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ২য় রশ্রণীয জন ফরাঃ- 

ক্রাঃনাং দফী রফতন রস্কর রগ্রড ানুাঃদ পূযণকৃত 

দ 

শূণ্য 

দ 

পুরুল ভর্রা 

১. র্র্নয়য রাাআবব্রযীয়ান ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ ১ - ১  

২. এর্াঃ াবয়র্ির্পক ার্পায ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ৪ ১ ৩ - ১ 

৩. াআন্পট্রাক্টয ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ৩ ১ ২ - ১ 

৪. রটকর্নকযার ার্পায ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ৪ ১ ৩ ১  

৫. াঈ-কাযী প্রবকৌরী(মার্ন্ত্রক) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ ১ - ১  

৬. াঈ-কাযী প্রবকৌরী(র্র্বর) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ - ১   

৭. ম্যাবনজায (ম্প্রাযণ) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১৯ ৭ ১২ ৫ ২ 

৮. পাভ ি ম্যাবনজায ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ৪ ২ ২ ১ ১ 

৯. াঈ-কাযী প্রবকৌরী(তর্িৎ) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ - ১   

১০. এর্িবভটয ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ - ১   

১১. াফ-এর্াঃ াবয়র্ির্পক ার্পায ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ১০ ১ ৯ ১  

১২. প্রার্নক কভ িকতিা ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ২ ১ ১ ১  

১৩. রাাআবব্রযীয়ান ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ১ ১ - ১  

১৪. কাযী পাভ ি ম্যাবনজায ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ২ - ২   

১৫. কাযী ম্যাবনজায (ম্প্রাযণ) ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ৯ ১ ৮ - ১ 

১৬. কাযী র্াফ যক্ষণ কভ িকতিা ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ৯ ৪ ৫ ৩ ১ 

                                                                           রভাট-   ৭২ ২২ ৫০ ১৫ ৭ 

(ঘ) রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয ৩য় রশ্রণীয জন ফরাঃ 

ক্রাঃনাং দফী রফতন রস্কর রগ্রড ানুাঃদ পূযণকৃত 

দ 

শূণ্য 

দ 

পুরুল ভর্রা 

১. রযদ বক ১১০০০-১৬২৮০/- ১৩ ৩ - 3 -  

২. াঁটরররকায-কাভ-করম্পঃ ানযট ১১০০০-১৬২৮০/- ১৩ ৮ ৫ ৩ ৪ ১ 

৩. করম্পউটায ানযট ১১০০০-১৬২৮০/- ১৩ ১ - ১   

৪. াঁট মুদ্রাক্ষঃ-কাভ-করম্পঃ ানযট ১০2০০-246৮০/- ১৪ ১ ১ - ১  

৫. গনফলণা কাযী(রযকেনা) ১০2০০-246৮০/- ১৪ ১ ১ - - ১ 

৬. উচ্চভান কাযী ১০2০০-246৮০/- ১৪ ৯ ৪ ৫ ২ ২ 

৭. পনটাগ্রাপায ১০2০০-246৮০/- ১৪ ১ ১ - ১  

৮. বাোয যক্ষক ১০2০০-246৮০/- ১৪ ৪ ৩ ১ ১ ২ 

৯. কাযী র্াফ যক্ষক ১০2০০-246৮০/- ১৪ ১১ ৭ ৪ ৭  

১০. কযার্য়ায ১০2০০-246৮০/- ১৪ ২ - ২   

১১. ড্রাফ টস ম্যান ৯৭০০-২৩৪৯০/ ১৫ ১ - ১   

১২. রটকর্নকযার সুাযবাাআজায ৯৭০০-২৩৪৯০/ ১৫ ১২৭ ১২ ১১৫ ১২  

১৩. ার্প াঃ কাভ কর্ম্পাঃ াাবযটয ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ৪০ ১৭ ২৩ ৯ ৮ 

১৪. র্ফক্রয় কাযী ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ২ - ২   

১৫. রকয়াযনটকায ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ - ১ -  

১৬. এয়াযকর্েন াাবযটয ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - ১  

১৭. এর্ে েীনায ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১১ - ১1 -  
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১৮. ফীজ যীক্ষক ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১১ ৫ ৬ ৪ ১ 

১৯. রভকার্নক ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ৩ - ৩   

২০. ড্রাাআবায ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১২ ৪ ৮ ৪  

২১. আনরকরিরয়ান ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - ১  

২২. ল্যাফনযটরয এরনটন্ট ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ৯ ৩ ৬ ২ ১ 

২৩. ওয়াায –কাভ-াআজায ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - ১  

২৪. এক্সাট ি াঈাআবায  ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ৪ - ৪   

২৫. এক্সাট ি র্যরায ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১০ ৩ ৭ ১ ২ 

২৬. ব্লক কাটায ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ - ১   

২৭. ব্লক ফভকায ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - ১  

২৮. স্কীন ফভকায ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - - ১ 

২৯. র্এর্ফএক্স াাবযটয ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - - ১ 

৩০. রজনাবযটয-কাভ-রকাল্ড-রটাাঃ াাাঃ ৯০০০-২১৮০০/- ১৭ ২ - ২   

৩১. কাব িিায ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

৩২. াম্প চারক ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

৩৩. জুর্নয়য কযার্য়ায ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

৩৪. র্যরায ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ৭ ৩ ৪ ১ ২ 

৩৫. পবটাকর্য়ায াাবযট ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - - ১ 

৩৬. রযকড ি াোয়ায ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

৩৭. াঃ রভকার্নক কাভ াআবরকর্ট্রর্য়ান ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ৩ ৩ - ৩  

৩৮. র্স্কল্ড াঈাআবায কাভ র্েনায  ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ২ ১ ১ ১  

৩৯. ল্যাফবযটযী ফয় ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ২ ২ - ১ ১ 

৪০. এক্সাট ি প্যািায ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ৩০ ৪ ২৬ ৪  

৪১. এক্সাট ি র্যয়াযায ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ৩৬ ২০ ১৬ ১৯ ১ 

৪২. র্পল্ড ম্যান ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

                                                                   রভাট-                        ৩৬৭ ১১১ ২৫৬ ৮৬ ২৫ 

       

 
   (ঙ) রযভ রফাবড িয ৪থ ি রশ্রণীয জন ফরাঃ  

ক্রাঃনাং দফী রফতন রস্কর ানুবভার্দত 

দ 

পূযণকৃত দ শূণ্য 

দ 

পুরুল ভর্রা 

২. ার্প ায়ক   ৮২৫০-২০০১০/- ৫৮ ১৯ ৩৯ ১১ ৮ 

 রভাট-  ৫৮ ১৯ ৩৯ ১১ ৮ 

 

 

াঅাআন,র্ফর্ধ, নীর্ত, র্নবদ িনা ( াংস্কায কাম িক্রভ) প্রণয়নাঃ 

 

ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি াঅাআন/২০১৩ এয ধাযাফার্কতায় ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয াাংগঠর্নক কাঠাবভা কভ িচার্য 

চাকুর্য প্রর্ফধানভারা  র্নবয়াগ তপর্র প্রণয়বনয র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।  
 

 

ভাভরায তথ্যাঃ 

 

ফাাংরাবদ রযভ াঈন্নয়ন রফাবড িয র্ফর্বন্ন াঅদারবত র্ফচাযাধীন ভাভরায াংর্ক্ষপ্ত তথ্যার্দ জুন/২০২১ 

 

ক্রাঃ নাং ভাভরায র্ফফযণ   

১৬ টি ক. ম্পর্ি াংক্রান্ত ভাভরা রভাট  

১। ফাাংরাবদ সুর্প্রভ রকাবট িয াঅীর র্ফবাবগ র্ফচাযাধীন ভাভরা ০১টি 

২। াাআবকাট ি র্ফবাবগ র্ফচাযাধীন ভাভরা ০১টি 

৩ রজরা রদয়ানী াঅদারবত র্ফচাযাধীন ভাভরা ১৪টি 

খ. প্রার্নক র্ফলয় াংক্রান্ত ভাভরা রভাট   

১। ফাাংরাবদ সুর্প্রভ রকাবট িয াঅীর র্ফবাবগ র্ফচাযাধীন ভাভরা ০৪ টি  

২৩ টি ২। ফাাংরাবদ সুর্প্রভ রকাবট িয াাআবকাট ি র্ফবাবগ র্ফচাযাধীন ভাভরা ১০ টি 
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৩। রজরা িি াঅদারবত র্ফচাযাধীন ভাভরা ০১ টি 

৪। র্ফবাগীয় শ্রভ াঅদারবত র্ফচাযাধীন ভাভরা ০৩ টি 

৫। র্ফজ্ঞ ম্যার্জবট্রট াঅদারবত র্ফচাযাধীন ভাভরা ০৫ টি 

  ফ িবভাট ৩৯ টি 

 

 

 

ভাভরা  াংক্রান্ত তথ্যাঃ 

ক্রাঃ

নাং 

কাম িারবয়য নাভ রভাট ভাভরায াংখ্যা ২০২০-২১ ফছবয 

র্নের্িয াংখ্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২১ ফছবয াঅগত 

ভাভরায াংখ্যা 

২০২০-২১ ফছয রবল 

রভাট ভাভরা 

 

 

 

 

ভাভরায াংখ্যা 

ফকাট ি ভাভরা র্ফবাগীয় 

ভাভরা 

ফকাট 

ভাভরা 

র্ফবাগীয় 

ভাভরা 

ফকাট 

ভাভরা 

র্ফবাগীয় 

ভাভরা 

ফকাট 

ভাভরা 

র্ফবাগীয় 

ভাভরা 

১. ফাাংরাবদ রযভ 

াঈন্নয়ন রফাড ি, 

যাজাী 

৩৭টি ১৪টি ১টি ৩টি ৩ - ৩৯টি ১১টি 

 

 

তথ্য প্রযুর্ক্ত  কর্ম্পাঈটায স্থান (০১ জুরাাআ ২০২০ রথবক ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত)  

 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ 

াংস্থা ভব 

কর্ম্পাঈটাবযয রভাট 

াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ 

াংস্থাভব 

াআিাযবনট সুর্ফধা 

াঅবছ র্কনা 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/ 

াংস্থাভব (LAN) 

সুর্ফধা াঅবছ র্কনা 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্থা 

ভব বয়ন (WAN)  

সুর্ফধা াঅবছ র্কনা 

ভন্ত্রণারয়/র্ফবাগ/াংস্থা 

ভব কর্ম্পাঈটায 

প্রর্র্ক্ষত জনফবরয 

াংখ্যা 

৮২ াঅবছ নাাআ নাাআ কভ িকতিা কভ িচাযী 

-- -- 

 

াথ ি  র্যকল্পনা র্ফবাগ 

 

খ)  াথ ি  র্যকল্পনা র্ফবাগাঃ 

     রফাবড িয দস্য (াথ ি  র্যকল্পনা) এ র্ফবাবগয প্রধান এফাং তোঁয র্নয়ন্ত্রবন এ র্ফবাগটিয র্নবম্নাক্ত কভ িকাে র্যচার্রত য়াঃ  

(১) র্াফ াখাাঃ   

১.রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি এফাং াঅতাধীন কর প্রকল্প  কাম িারবয়য যাজস্ব  াঈন্নয়ন ফাবজট প্রণয়ন এফাং তা ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ ; 

২.রযভ াঈন্নয়ন রফাড ি  াঅতাধীন প্রকল্প  কাম িারয় ভবয মাফতীয় াঅর্থ িক ররনবদন তদাযর্ক, াথ ি ছাি র্াফ াংক্রান্ত 

মাফতীয় র্ফলবয় র্দক র্নবদ িনা প্রদান  র্নয়ন্ত্রণ ; 

৩.র্নযীক্ষা কাবজ ায়তা প্রদান এফাং যকার্য ফার্ণর্জযক র্নযীক্ষা কর্তিক াঈত্থার্ত াঅর্িভবয র্নষ্পর্িয ব্যফস্থা গ্রণ ; 

৪.ভন্ত্রণারয়  ান্যান্য যকাযী াংস্থাবত াথ ি ছাবিয ব্যাাবয রমাগাবমাগ, াথ ি ছাবিয ব্যফস্থাকযণ এফাং এ ব্যাাবয চার্দাকৃত 

র্যবাট ি র্যট িান প্রদান ; 

৫.াথ ি াংক্রান্ত যকাযী ান্যান্য াঅবদ/র্নবদ ি ারন কযা । 
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(২) র্যকল্পনা াখাাঃ 

   ১.দদব দযভ র্বল্পয উন্নয়ন, র্ফর্বন্ন ধযবনয র্যকল্পনা প্রণয়ন ; 

২.র্ির্র্ অনুবভাদবনয জন্য ভন্ত্রণারয়, র্যকল্পনা কর্ভন এফং অন্যান্য যকার্য অর্পবয ংবগ দমাগাবমাগ যক্ষা কযা এফং 

প্রবয়াজনীয় দবক্ষ গ্রণ ; 

৩.দযবভয ংবগ ম্পৃক্ত যকার্য ংস্থামূ ও স্থানীয় যকাযী র্যলদবক দযবভয উন্নয়বনয জন্য র্যকল্পনা প্রণয়বনয 

প্রবয়াজনীয় ায়িা প্রদান ; 

৪.যকার্য নীর্ি ও র্দক র্নবদ িনায আবরাবক ফার্ল িক উন্নয়ন কভ িসূচী প্রণয়ন এফং িা ভন্ত্রণারবয় দপ্রযণ কযা ; 

৫.উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বন প্রবয়াজনীয় র্দক র্নবদ িনা প্রদান ; 

৬.ভন্ত্রণারয় ও র্যকল্পনা কর্ভবন প্রকল্প ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত র্ফর্বন্ন ধযবনয র্যবার্ ি র্যর্ িান প্রদান কযা ; 

৭.কর্তিক্ষ ও যকায কর্তিক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ ম্পাদন কযা। 
 

 দর্কই উন্নয়ন অবীষ্ট (SDGs) 

যকাবযয আগাভী ২০১৬ দেবক ২০৩০ ার দভয়াবদ ফাস্তফার্য়িব্য দর্কই উন্নয়ন অবীষ্ট (SD GoalsGs) এয 

রক্ষযভাত্রায  াবে ঙ্গর্ি দযবখ ফাংরাবদ দযভ উন্নয়ন দফাবি িয Goals, Target,Activities,Performance 

indicator প্রভৃর্ি র্ফলয়ার্দ উবেখপূফ িক  ফাবযউবফা'য SDGs ফস্ত্র ও ার্ ভন্ত্রণারবয় দপ্রযণ কযা বয়বছ। এ  ংক্রান্ত 

র্ফস্তার্যি িথ্যার্দ র্নবে দদয়া বরা। 
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Aligning BSDB APA with SDGs 

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  
5. 
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. 
Economy 

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. 
Institutions  

16.6 Infrastructure development 
(organogram) Rules & Regulation 

- -   To be 
approve
d 

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

 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. 
Sustainabil
ity  

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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৩)  প্রবকৌর াখাাঃ 

র্নফ িাী প্রবকৌরী এ াখায প্রধান; কাম িাফরী র্নেরুাঃ 

১. দযভ উন্নয়ন দফাি ি এফং আওিাধীন প্রকল্পমূবয মাফিীয় র্নভ িাণ, দভযাভর্ি এফং যক্ষণাবফক্ষণ কাবজয জন্য মাফিীয় নক্মা 

এফং ব্যয় প্রাক্করন প্রণয়ন কযা ; 

২. এ কর কাবজয জন্য দর্ন্ডায আফান, দর্ন্ডায চূড়ান্তকযণ, কাম িাবদ প্রদান ও মাফিীয় কাবজয িদাযর্ক এফং এ ংক্রান্ত 

মাফিীয় র্ফর প্রর্ক্রয়াকযণ ; 

৩. বফজ্ঞার্নক ও কার্যগযী মন্ত্রার্ি এফং আফাফত্র ক্রয়, দভযাভি ও যক্ষণাবফক্ষণ ংক্রান্ত মাফিীয় কাজকভ ি ম্পাদন কযা; 

৪. এ ছাড়া কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত অন্যান্য র্নবদ ি ারন কযা ।  
 

 ২০২০-২১ অে ি ফছবয গুরুত্বপূণ ি অফকাঠাবভাগুবরা র্নেরুাঃ 

   

১)  বড়বাড়ড় ও রাড়িলংকৈ ড়মড়িড়িলচার কৈন্দ্র কমরামত , সংস্কার ও সম্প্রসারণ ৈাজ; 

২) সসয়দপুর ও বড়বাড়ড় চাড়ৈ কসন্টালরর সীমািা প্রাচীয ও মাটি ভরাট ৈাজ; 

৩) রাজলাহী ড়ডড়ড ড়িলসর ভযন্তলর ইউড়িয়ি ভবি, ঠাকুরগাঁও ডরলমটড়র ড়বড়ডং এবং ঠাকুরগাঁও ড়সল্ক িযাক্টরী ভবি কমরামত 

ও সংস্কার ৈাজ 

  

 

(গ) ম্প্রাযণ ও দপ্রলণা র্ফবাগাঃ 

 

দফাবি িয দস্য (ম্প্রাযণ ও দপ্রলণা) এ র্ফবাবগয প্রধান এফং িাঁয র্নয়ন্ত্রবন এ র্ফবাগটিয র্নবোক্ত কভ িকান্ড র্যচার্রি য়াঃ 

 

১. দদব দযভ চাল ম্প্রাযবনয জন্য র্ফর্বন্ন র্যকল্পনা ফাস্তফায়নকবল্প প্রবয়াজনীয় নীর্িভারা প্রণয়ন, িদাযর্ক ও র্দক র্নবদ িনা 

প্রদান; 

২. ম্প্রাযণ কাম িাফরীবক সুষ্ঠবাবফ ত্বযার্িি কযায জন্য দযভ চালীবদয কার্যগযী ও উকযণ ায়িা প্রদান কবল্প প্রবয়াজনীয় 

র্দক র্নবদ িনা প্রদান ; 

৩. দযভ চাবলয র্ফর্বন্ন ম িাবয়য দযভ চালী, এনর্জও এফং ভাঠ ম িাবয় প্রর্ক্ষণ প্রদান কবল্প ব্যফস্থা গ্রণ ; 

৪. উন্নি জাবিয তুঁি গাছ এফং দযাগমুক্ত দযভ দাকায র্িভ উৎাদন ও যফযাবয মাফিীয় র্দক র্নবদ িা প্রদান ও র্নয়ন্ত্রণ কযা; 

৫. দযভ র্বল্পয ংবগ ম্পৃক্ত র্ফর্বন্ন এনর্জও ও অন্যান্য প্রর্িষ্ঠাবনয ংবগ দমাগাবমাগ যক্ষা কযিাঃ দযভ ম্প্রাযণ কাজ 

ত্বযার্িি কযা ; 

৬. দযভ গুটিয ফাজাযজািকযবণ প্রবয়াজনীয় ায়িা প্রদান ; 

৭. ভাঠ ম িাবয়য র্ফর্বন্ন কাম িারয় র্যদ িন এফং ভস্যা ভাধাবনয ব্যফস্থা দনয়া ; 

৮.র্ফর্বন্ন র্যর্জওন ও দজান দেবক প্রাপ্ত িথ্য মূবয র্যংখ্যান প্রস্তুি কযিাঃ দফাবি িয র্যকল্পনা র্ফবাবগয ভাধ্যবভ ভন্ত্রণারবয় 

দপ্রযবণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ;  

এ ছাড়াও র্ফবাগটিয আওিায় দদব্যার্ দযভ উন্নয়বনয জন্য ম্প্রাযণ কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য ৫টি আঞ্চর্রক দযভ 

ম্প্রাযণ কাম িারয়, ৭টি দজরা দযভ ম্প্রাযণ কাম িারয়, ১০ টি দযভ ফীজাগায, ১টি র্-৩ দষ্টন(জাি ংযক্ষণ), ২টি দগ্রবনজ 

(ফীজ কার্াই ও প্রর্ক্রয়াকযণ), ৭ টি র্ভর্নপাভ ি, ৫৯টি দযভ ম্প্রাযণ কৈন্দ্র এফং ২৭ টি চাকী লু ারন দকন্দ্র যবয়বছ । 
 
 

 দর্ভনায/ওয়াকি ংক্রান্ত িথ্য  (০১ জুরাই ২০১৯ দেবক ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত)   

দদবয অবযন্তবয দর্ভনায/ওয়াকিবয ংখ্যা দর্ভনায/ওয়াকিব অং গ্রণকাযীবদয ংখ্যা 

১০টি ৪৮১ জন 
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(ঘ) উৎাদন ও ফাজাযজািকযণ র্ফবাগাঃ 

  

দফাবি িয দস্য (উৎাদন ও ফাজাযজািকযণ) এ র্ফবাবগয প্রধান এফং িাঁয র্নয়ন্ত্রবণ এ র্ফবাগটি র্যচার্রি য় । দদবয র্ফর্বন্ন 

স্থাবন ১২ টি র্ভর্নর্পবরচায দকন্দ্র এ র্ফবাবগয অন্তর্ভ িক্ত। র্ফবাগটিয কাম িাফরী র্নেরুাঃ 

 

১. দদব উৎার্দি যকাযী ও দফযকাযী ম িাবয় দযভ গুটি ও দযভ াভগ্রীয সুষ্ঠু ফাজাযজািকযবণয ব্যফস্থা গ্রণ;  

২. র্ভর্নর্পবরচাবযয ভাধ্যবভ দযভ গুটি ক্রয় ও গুটি বি গুণগি ভানম্পন্ন সুিা উৎাদন ও উৎার্দি সুিা ফাজাযজািকযণ; 

৩. র্যর্রং প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ স্থানীয় ভর্রা র্যরাযবদয দক্ষিা বৃর্ি ও কভ িংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ষ্ট কযা; 

৪. র্ভর্নর্পবরচাবয র্নবয়ার্জি র্যর্রং কাবজ ংর্িষ্টবদয কার্যগযী যাভ ি প্রদান; 

৫. দযভ িো দযভ ণ্য উৎাদবন ম্পৃক্ত দফযকাযী ম িাবয় র্বল্পাবযাক্তাগবণয উন্নয়বনয ভাধ্যবভ দযভ র্বল্পয প্রায ঘর্াবনা; 

৬. কাঁচা দযভ, স্পান র্ল্ক ও দযভ ণ্য উৎাদবনয জন্য র্ভর স্থাবণয ব্যফস্থা গ্রণ; 

৭. র্ভর্নর্পবরচাবয সুিা কার্াই কাম িক্রভ ভবির র্ববফ স্থানীয় দফযকাযী উবযাক্তাবদয প্রদ িন এফং এখান দেবক িাবদয কার্যগযী 

যাভ ি ও ায়িা প্রদান; 

৮. ম্প্রাযণ এরাকায় চালীবদয উৎার্দি দযভ গুটি ফাজাযজািকযবণ ায়িা প্রদান; 

৯. দদব-র্ফবদব দযভ ও দযভ াভগ্রী  জনর্প্রয় ও ফাজাযজািকযবণয জন্য প্রচাবযয ব্যফস্থা; 

১০. দযভ াভগ্রীয ভাবনান্নয়ন এফং দযভ র্বল্পয দক্ষ জনফর সৃর্ষ্টয রবক্ষয দফযকাযী ম িাবয়য র্ল্ক র্যরায, র্স্পনায, উইবায ও 

র্প্রন্টাযবদযবক প্রর্ক্ষণ প্রদাবনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

১১. দফযকাযী খাবি নতন দযভ কাযখানা স্থান ও প্রবয়াজনীয় কার্যগযী র্দক-র্নবদ িনা প্রদান; 

১২. ফস্ত্র দক্টবযয দযভ াফ-দক্টবযয দযভ নীর্ি, দযভ সুিা আভদানী ও যপ্তানী নীর্ি প্রণয়ন, যকাবযয র্নকর্ প্রবয়াজনীয় 

সুার্য দপ্রযণ। 
 

 

(১১) উৎাদন র্ফলয়ক (ংর্িষ্ট ভন্ত্রণারয় পুযণ কযবফ) 

১১.১ কৃর্ল/র্ল্প ণ্য, ায, জ্বারার্ন ইিযার্দ  (সরৈাড়র পয যালয় কবালড যর সুতা উৎপাদলির তথ্যঃ) 

ভন্ত্রণারবয়য 

নাভ 

বণ্যয নাভ প্রর্িবফদনাধীন 

অে ি-ফছবয 

(২০২০-২১) 

উৎাদবনয 

রক্ষযভাত্রা 

প্রর্িবফদনাধীন 

অে ি-ফছবয 

(২০২০-২১) 

প্রকৃি উৎাদন 

রক্ষযভাত্রা 

অনুমায়ী 

উৎাদবনয  

িকযা ায 

 

দদজ 

উৎাদবন 

দদবয 

অবযন্তযীণ 

চার্দায কি 

িাং 

দভর্াবনা মাবে 

পূফ িফিী 

অে ি-ফছবয 

(২০১৯-২০) 

উৎাদন 

ফস্ত্র ও ার্ 

ভন্ত্রণারয় 

সুিা   ০.০০৭০০  

রক্ষ কৈড়জ 

০.০১০৯৯  

রক্ষ কৈড়জ 

 

১৫৭% ০.৩৬% ০.০১২১১  

রক্ষ দকর্জ 

ফাংরাবদব র্ফগি ০৫ (াঁচ) ফছবযয দযভগুটি উৎাদন, কাঁচা দযভ উৎাদন, আভাদাড়ি এফং যপ্তানীয িথ্য : 

সরৈাড়র পয যালয় ফাংরাবদব র্ফগি ০৪ (চার) ফছবয দযভ গুটি ও কাঁচা দযভ উৎাদন ড়িম্নরুপ: 

অর্ থ বছর ররশম গুটি উৎপাদন (রমেঃ টন) কাঁচা ররশম উৎপাদন (রমেঃ টন) 

২০১৭-১৮ ৯৩.০০ ০.৭৭৫ রমেঃটন (সরকারর পর্ থায়ে) 

২০১৮-১৯ ১৭৪.০০ ১.০৬ রমেঃটন (সরকারর পর্ থায়ে) 

২০১৯-২০ ১৯২.০০ ম েঃটন ১.২১১ ম েঃটন (সরকারর পর্ থায়ে) 

২০২০-২১ ১১২.০০ দভাঃর্ন ১.০৯৯ ম েঃটন (সরকারর পর্ থায়ে) 

উৎস : বাাংলায়দশ ররশম উন্নেন রবার্ থ 
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 বাাংলায়দয়শ রবগত ০৯ (নয়) বছয়র ররশম আমদানন 

অর্ থ বছর আমদানী 

2009-2010 468.83 

2010-2011 256.03 

2011-2012 455.80 

2012-2013 426.33 

2013-2014 361.66 

2014-2015 191.72 

2015-2016 481.28 

2016-2017 285.00 

উৎস : জাতীে রাজস্ব রবার্ থ (এনরবআর) 

০৩। বাাংলায়দয়শ রবগত ০৯ (নয়) বছয়রর ররশম রপ্তারন 

অর্ থ বছর রপতানী  (US$) 

2009-2010 28825 

2010-2011 31563 

2011-2012 13387 

2012-2013 179551 

2013-2014 416094 

2014-2015 40000 

2015-2016 70087 

2016-2017 51271 

২০১৭-১৮ - 

উৎস : রপ্তারন উন্নেন ব্যুয়রা (ইরপরব) 

 

(ঙ) র্নযীক্ষা াখাাঃ 

উ-প্রধান র্নযীক্ষক এ াখায প্রধান। াখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়ন্ত্রণাধীন। এ াখায কাম িাফরী র্নেরুাঃ 

১.দযভ উন্নয়ন দফাি ি এফং এয আওিাধীন কর প্রকবল্পয আবযন্তযীণ র্নযীক্ষা কাজ র্যচারনা কযা এফং কর্তিবক্ষয র্নকর্ 

প্রর্িবফদন দার্খর কযা  

২.র্ফর্বন্ন ধযবনয ফর্াঃ র্নযীক্ষা এফং যকাযী ফার্ণর্জযক র্নযীক্ষায আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকযণ ; 

৩.কর্তিক্ষ কর্তিক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ ম্পাদন কযা । 
                

৪.অরর্ট আপরি সাংক্রান্ত তথ্যেঃ 

 

৪.১ অর্ির্ আর্ত্ত ংক্রান্ত িথ্য(০১ জুরাই ২০২০ দেবক ৩০ জুন ২০২১ ম িন্ত)   

                                                                                     ( অংকমূ দকাটি র্াকায়) 

ভন্ত্রণারয়/ 

র্ফবাগমূবয নাভ 

অর্ির্ আর্ত্ত ব্রিীবর্ 

জফাবফয 

ংখ্যা 

র্নস্পর্ত্তকৃি অর্ির্ আর্ত্ত অর্নষ্পন্ন অর্ির্ আর্ত্ত 

ংখ্যা জর্ড়ি র্াকা ংখ্যা জর্ড়ি র্াকা ংখ্যা জর্ড়ি র্াকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়, 

ফাংরাবদ দযভ 

উন্নয়ন দফাি ি, 

যাজাী। 

১৮টি ২১.৪৯০৩  ৪টি ২ ০.০০২৬ ১৬ ২১.৪৮৭৭ 

 

 

 

৪.২ জুন/২০২১ ম িন্ত িথ্যাঃ 

 



 

ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৭-১৮ 
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নং কাম িারবয়য নাভ দভার্ 

আর্ত্ত 

২০২০-২১ 

ফছবয র্নস্পর্ত্ত 
২০২০-২১ ফছবয 

উত্থার্ি 

আর্ত্ত 

২০২০-২১ 

ফছয দবল 

দভার্ আর্ত্ত 

ভন্তব্য 

১. ফাংরাবদ 

দযভ উন্নয়ন 

দফাি ি, যাজাী 

১৭০টি - - ১৭০টি  

 

(চ) এভ,আই,এ দরাঃ 

াখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়ন্ত্রণাধীন। উিিিন উ-প্রধান(ভিয়) এ াখায প্রধান। াখাটিয কাম িাফরী র্নেরুাঃ 

১.দযভ উন্নয়ন দফাবি িয আওিায় র্ফর্বন্ন কাম িারয়মূবয কাম িাফরীয উয উাত্ত ংগ্র কযা ; 

২.ংগৃীি উাত্ত মূ প্রর্ক্রয়াকযবণয ভাধ্যবভ িা প্রর্িবফদন আকাবয প্রস্তুি ও  প্রকা কযা ; 

৩.র্যকল্পনা প্রণয়বণ প্রবয়াজনীয় র্যংখ্যান যফযা কযা ; 

৪.ভন্ত্রণারয় ও যকাবযয চার্দা দভািাবফক র্ফর্বন্ন প্রর্িবফদন/িথ্য দপ্রযবণয ব্যফস্থা দনয়া ; 

৫.দফাবি িয ওবয়ফাইর্ যক্ষনাবফক্ষণ ও আবির্ কযণ; 

৬.দফাি ি দেবক প্রদত্ত অন্যান্য র্নবদ ি ারন কযা। 
 

(ছ) জনংবমাগ াখাাঃ 

জনংবমাগ কভ িকিিা এ াখায প্রধান। াখাটি যার্য ভার্যচারবকয র্নয়ন্ত্রণাধীন। এ াখায কাম িাফরী র্নেরুাঃ 

১.ভন্ত্রণারয় ও অন্যান্য ংস্থায ংবগ র্রয়াবজাঁ, প্রবর্াকর কর কাজ ম্পাদন কযা ; 

২.ংফাদত্র ও অন্যান্য গণভাধ্যভ মোাঃ- দযর্িও, টির্ব ও ইন্টাযবনবর্ িথ্য দপ্রযবণয ব্যফস্থা দনয়া ; 

৩.র্ফর্বন্ন ত্র র্ত্রকাবি দযভ ংক্রান্ত ংফাদ, ম্পাদকীয় ফা অন্যান্য দরখাবরর্খয দায কাটিং ংগ্র কযা ও কর্তিবক্ষয  

র্নকর্ দ কযা এফং এ র্ফলবয় প্রর্িফাদর্রর্, দপ্রর্যর্রজ ও ংবাধনী প্রদান কযা ; 

৪.র্ফর্বন্ন ধযবনয র্ফজ্ঞান র্ত্রকাবি প্রকাবয ব্যফস্থা দনয়া ;  

৫.র্ফর্বন্ন কাম িারয় ও প্রকল্পমূবয দর্র্রবপান, র্এর্ফএক্ম স্থান ও ংযক্ষবণয ব্যফস্থা দনয়া ;  

৬.এছাড়া কর্তিক্ষ কর্তিক ভবয় ভবয় প্রদত্ত অন্যান্য কাজকভ ি ম্পাদন কযা।  
  

১০. নাগর্যক দফা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (Citizen Charter) 

ফাংরাবদ দযভ উন্নয়ন দফাবি িয দযভ চালীবদয দফা প্রদাবনয র্নর্ভত্ত ফস্ত্র ও ার্ ভন্ত্রণারবয়য র্নবদ িনা অনুমায়ী ফাংরাবদ দযভ 

উন্নয়ন দফাি ি কর্তিক নাগর্যক দফা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি প্রস্তুি কযা বয়বছ। প্রধান কাম িারয় ভাঠম িাবয়য কর প্রর্িষ্ঠাবন িা প্রদ িবনয 

ব্যফস্থা কযা বয়বছ। ফাংরাবদ দযভ উন্নয়ন দফাি ি কর্তিক  দযভ চালীবদয দম দফামূ প্রদান কযা য়, মা  অয পৃষ্ঠায় দদয়া 

বরা। 

 

 

 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড

রাজশাহী
www.bsb.gov.bd

সবা দান িত িত (Citizen’s Charter)
  যাগােযাগযাগােযাগ ::
মহাপ িরচালকমহাপ িরচালক
ফান:  ০৭২১-৭৭৫৮১৬
মাবা:০১৭১৩-২০৮১১৭

ই- মইল:bsb.raj.bd@gmail.com

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,  ,  আেরসকাআেরসকা,  ,  রাজশ াহীরাজশ াহী
ফান: ০৭২১-৭৭২৩৮৩
মাবা:০১৮৬৭২৩৬৯১১

ই- মইল:dd.rajshahi@bsb.gov.bd

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  ভ াল াহাটভাল াহাট
ফান:০৭৮২২-৫৬০০৯
মাবা:০১৭১৫-৫৪৬০৭১

ই- মইল: ad.bholahat@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  ঠ া র াওঠা র াও
ফান: ০৫৬১-৫২০৪১
মাবা: ০১৭১৮৭৮৫৯১১

ই- মইল: adtkg81@gmail.com
পিরচালকপ িরচালক   ((অথঅথ  ওও  প িরক ন াপ িরক ন া))
ফান:০৭২১-৭৭৬৩১৫
মাবা:০১৭১২১০১৩৯১

ই- মইল: mem.fin@bsb.gov.bd

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,, আেরসকাআেরসকা,  ,  ঢ াকাঢ াকা
ফান: ০২-৯১১১৪৩৪
মাবা:০১৭১২১৯২৪৮০

ই- মইল:dddhaka.konabari@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  ব ড় াব ড়া
ফান: ০৫১-৬৬১৮৫
মাবা:০১৭১৬৫৩৯৮৬৬

ই- মইল: ad.bogra256@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  গ াপ ালগগ াপ ালগ
ফান: ০৬৩১-৬৪৬০৬
মাবা:০১৭১৯৯২৪৯৮৫

ই- মইল: ad.rajbari@bsb.gov.bd
প িরচালকপ িরচালক   ((স সারণস সারণ  ) )
ফান: ০৭২১-৭৭৬২১৭
মাবা:০১৯১৩২৫২৮৪৭

ই- মইল: mem.extn@bsb.gov.bd

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,  ,  আেরসকাআেরসকা,, রং ররং র
ফান: ০৫২১-৬৩২২৬
মাবা:০১৭২৬৪২৬৭২৭

ই- মইল: mahbubhaque378@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  িসরাজগিসরাজগ
ফান: ০৭১-৬২৪৬৪
মাবা:০১৭৯২৬৫৩৫৪৩

ই- মইল: bsdb.pabna@gmail.com
পিরচালকপ িরচালক   ((উ ৎপ াদনউ ৎপ াদন   ওও  িবপণনিবপণন )) ))
ফান: ০৭২১ -৭৭৫৮৭৩
মাবা:০১৭১৮১৯২১৪৫

ই- মইল: mem.pro@bsb.gov.bd

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,  ,  আেরসকাআেরসকা,, রা ামারা ামা
ফান:০৩৫১-৬৩২৪৫
মাবা: ০১৮১২০৪৭৯৬৪

ই- মইল: rangamatibsdb@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  িম ািম া
ফান:
মাবা:০১৭১৭১৩৪৫৪০

ই- মইল: adcumilla@gmail.com
পিরচালকপ িরচালক  ( ( শ াসনশ াসন ))
ফান:০৭২১-৭৭৬২৪৭
মাবা: ০১৭৩১০৪১৯১২

ই- মইল: sec.raj.15@gmail.com

উ পপ িরচালকউ পপ িরচালক ,  ,  আেরসকাআেরসকা,, য েশ ারযেশ ার
ফান:০৪২১-৬৬৬০০
মাবা:০১৭১৯৯২৪৯৮৫

ই- মইল: shazadur15@gmail.com

সহকারীসহকারী   প িরচালকপ িরচালক ,  ,  জােরসকাজােরসকা,  ,  গ াজী রগ াজী র
ফান: ০৯১-৫৫০৬০
মাবা: ০১৫৫৮৩৬৬৫৬৮

ই- মইল: ads.gazipur@gmail.com

১১ ) ) নাগিরকনাগিরক  সবাসবা
: নং সবার নাম সবা দােনর সেবা   সময় েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 

াি ান
সবার  এবং 

পিরেশাধ প িত
শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 

ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 
অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল

ঊ তন কমকতার পদবী, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)
১। রশম চাষী িশ ণ দান পিরদশেকর কাযালয় ৩-৫ িদন

ােনজার (স :) এর কাযালয় ২৫-৩০ িদন
িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি   এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি   এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

২।

ঁত কা ংস, ঁতচারা সরবরাহ সে র-নেভ র িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম (স :) উপেক /

রশম স সারণ ক / রশম 
বীজাগার

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

১



৩।
রাগ  রশম িডম সরবরাহ বছের ৪ বার ( ফ য়ারী-মাচ, ম, আগ , 

অে াবর)
িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক / রশম বীজাগার

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৪।
রশম চাষীেদর কািরগির 

পরামশ দান
সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৫।
রশম চাষীেদর উপকরণািদ 

সরবরাহ
সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৬।
রশম  া  ে  
য়/িব য়

বছের ৪ বে  (মাচ, ম, আগ , অে াবর) িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার টকিনক াল 
অিফসার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৭। রশম  হেত তা উৎপাদন 
সং া  কািরগির পরামশ দান

অিফস চলাকালীন সময় িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার টকিনক াল অিফসার সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৮।
চাষীেদর মা েভশন সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৯।

রশম তা ও ব  পিরবহেণ ট 
পারিমট দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম স সারণ ক , িশবগ /

ভালাহাট ও রশম বীজাগার 
াপাইনবাবগ

িত  পাশ 
বিহর  

১০০/- টাকা 
(নগদ)

ােনজার (স :), িশবগ / ভালাহাট ও ফাম 
ােনজার, াপাইনবাবগ  রশম বীজাগার

সহকারী পিরচালক, জেরসকা, 
ভালাহাট/উপপিরচালক, আেরসকা, 

রাজশাহী।

১০।
প  ঘর িবেশাধন ও রাগ দখা 
িদেল পরামশ দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম (স :) উপেক / রশম 

স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

১১। দশনী ইউিনট পিরচালনা
সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক /িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

    ২২ ) ) া িত া িনকািত ািনক  সবাসবা
: 

নং
সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন 

ফরম াি ান
সবার  এবং 

পিরেশাধ প িত 
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল

ঊ তন কমকতার পদবী, ম ন র, 
জলা/উপেজলার কাডসহ অিফিসয়াল 

টিলেফান ও ই- মইল

১।
ঁত কা ংস, ঁতচারা সরবরাহ সে র-নেভ র িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক / রশম বীজাগার

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)/ফাম ােনজার

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

২।
রাগ  রশম িডম সরবরাহ বছের ৪ বার ( ফ য়ারী-মাচ, ম, আগ , 

অে াবর)
িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক / রশম বীজাগার

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)/ফাম ােনজার

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৩।
রশম চাষীেদর কািরগরী পরামশ 
দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম (স :) উপেক / রশম 

স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

২



৪।
রশম চাষীেদর উপকরণািদ 

সরবরাহ
সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন

রশম (স :) উপেক / রশম 
স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/ সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৫। রশম  া  ে  
য়/িব য় স িকত

বছের ৪ বে  (মাচ, ম, আগ , অে াবর) িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার টকিনক াল 
অিফসার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৬। রশম  হেত তা উৎপাদন 
সং া  কািরগরী পরামশ দান

অিফস চলাকালীন সময় িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
িমিনিফেলচার ক

িবনা ে সংি  এলাকার টকিনক াল অিফসার সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৭।

রশম তা ও ব  পিরবহেণ ট 
পারিমট দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম স সারণ ক , িশবগ /

ভালাহাট ও রশম বীজাগার 
াপাইনবাবগ

িত  পাশ বিহর 
 ১০০/- টাকা 
(নগদ)

ােনজার (স :), িশবগ / ভালাহাট ও ফাম 
ােনজার, াপাইনবাবগ  রশম বীজাগার

সহকারী পিরচালক, জেরসকা, 
ভালাহাট/উপপিরচালক, আেরসকা, 

রাজশাহী।

৮।
প  ঘর িবেশাধন ও রাগ দখা 
িদেল পরামশ দান

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
রশম (স :) উপেক / রশম 

স সারণ ক

িবনা ে সংি  এলাকার রশম িতপাদক/ সহকারী 
ােনজার/ ােনজার (স :)

সংি  এলাকার সহকারী 
পিরচালক/উপপিরচালক

৯।

দশনাথ েদর িত ােনর কায ম 
পিরদশন

সারা বছর িলিখত আেবদন িলিখত আেবদন
বাড ধান কাযালয়/ 

আ িলক/ জানাল রশম স সারণ 
কাযালয়/ রশম বীজাগার/ রশম 

স সারণ ক / উপেক

িবনা ে মহাপিরচালক/পিরচালক,িবএসআর আই/ 
সংি  এলাকার উপপিরচালক/সহকারী 

পিরচালক/ ােনজার (স :)/ফাম 
ােনজার/সহকারী ােনজার/ রশম 

িতপাদক 

মহাপিরচালক, বােরউেবা

 ৩৩) ) অভ রীণঅভ রীণ   সবাসবা
: নং সবার নাম সবা দােনর সেবা  সময় েয়াজনীয় কাগজপ েয়াজনীয় কাগজপ / আেবদন ফরম 

াি ান
সবার  এবং 

পিরেশাধ প িত 
(যিদ থােক)

শাখার নামসহ দািয় া  কমকতার পদিব, 
ম ন র, জলা/উপেজলার কাড, 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল

ঊ তন কমকতার পদবী, ম 
ন র, জলা/উপেজলার কাডসহ 

অিফিসয়াল টিলেফান ও ই- মইল
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮)
১।

(ক) অিজত 
( দেশর অভ ের)

আেবদন াি র ৭(সাত) 
কমিদবেসর মে

িনধািরত ফরেম আেবদন িনধািরত ফরেম আেবদন
াি  ান: শাসন িবভাগ

েযাজ  নয় সংি  সকল পিরচালক,  উপপিরচালক মহাপিরচালক

(খ) বিহ: বাংলােদশ আেবদন াি র ১০(দশ) 
কমিদবেসর মে

(১) র আেবদন
(২) িনধািরত ফরম রণ

(১) র আেবদন
(২) িনধািরত ফরম রণ

াি  ান: শাসন িবভাগ।

েযাজ  নয় মহাপিরচালক -

(গ) মা কালীন আেবদন াি র ৭(সাত) 
কমিদবেসর মে

(১) র আেবদন
(২) ডা ারী সনদপ

(১) র আেবদন
(২) ডা ারী সনদপ

াি  ান: শাসন িবভাগ।

েযাজ  নয় সংি  সকল পিরচালক,
উপপিরচালক

মহাপিরচালক

৩



(ঘ) অবসর-উ র  (  
নগদায়নসহ)

আেবদন াি র ০৭(সাত) 
কমিদবেসর মে

(১) র আেবদন
(২) এস, এস, িস সনদপ
(৩) সািভস বিহ (৩য় ও ৪থ ণীর 
কমচারীেদর জ )
(৪) র ত য়নপ  (১ম/২য় ণীর 
কমকতােদর জ

(১) র আেবদন
(২) এস, এস, িস সনদপ
(৩) সািভস বিহ (৩য় ও ৪থ ণীর 
কমচারীেদর জ )
(৪) র ত য়নপ  (১ম/২য় ণীর 
কমকতােদর জ

াি ান: শাসন িবভাগ।

েযাজ  নয় পিরচালক ( শাসন) মহাপিরচালক

২। িজিপএফ থেক অি ম ০৪ কমিদবস (১) পিরচালক (অথ ও পিরক না) 
বরাবর আেবদন
(২) িনধািরত ফরম রণ
(৩) িজিপএফ ি প

(১) পিরচালক (অথ ও পিরক না) বরাবর 
আেবদন
(২) িনধািরত ফরম রণ
(৩) িজিপএফ ি প

াি  ান: শাসন িবভাগ।

েযাজ  নয় পিরচালক (অথ ও পিরক না) মহাপিরচালক

৩। আ েতািষক েযাজ  নয় পিরচালক(অথ ও পিরক না) মহাপিরচালক

৪। অি ম ঋণ হণ
(ক) মাটর সাইেকল

(১) িনধািরত ফরেম আেবদন
(২) জািমন নামা
(৩) বায়নাপ
(৪) অি কার প

(১) িনধািরত ফরেম আেবদন
(২) জািমন নামা
(৩) বায়নাপ
(৪) অি কার প

েযাজ  নয় পিরচালক (অথ ও পিরক না) মহাপিরচালক

৫। িসেলকশন ড/টাইমে ল 
ম ির

ক) আেবদনপ
খ) হালনাগাদ ACR

ক) আেবদনপ
খ) হালনাগাদ ACR

েযাজ  নয় পিরচালক ( শাসন) মহাপিরচালক

৬। চা রী ায়ীকরণ ক) আেবদনপ
খ) হালনাগাদ ACR

ক) আেবদনপ
খ) হালনাগাদ ACR

েযাজ  নয় পিরচালক ( শাসন) মহাপিরচালক

 
৪৪) ) আওতাধীনআওতাধীন   অিধদ রঅিধদ র //দ রদ র //সং াসং া   ক কক ক  দদ   সবাসবা   অিভেযাগঅিভেযাগ   ব াপনাব াপনা   প িতপ িত  (GRS) (GRS)

: : ন ংনং কখনকখন   য াগ ােয াগয াগ ােয াগ   করেবনকরেবন কারকার  সেসে   য াগ ােয াগয াগ ােয াগ   করেবনকরেবন য াগ ােয ােগরয াগ ােয ােগর  কান াকান া িন ি রিন ি র  সময়সীমাসময়সীমা

১।

দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত থ হেল অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক) নাম ও পদবী: জনাব সয়দ মা াক হাসান
পিরচালক ( শাসন)
ফান: ০৭২১-৭৭৬৩১৫

ই- মইল: Sec.raj.15@gmail.com

৩০ কাযিদবস

২। অিভেযাগ িন ি  কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত থ হেল আিপল কমকতা অিভেযাগ িন ি  কমকতা (অিনক)
ব  ও পাট ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

২০ কাযিদবস

৩। আিপল কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত না পারেল সিচব, ব  ও পাট ম ণালয় বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
ওেয়ব: www.motj.gov.bd

৩০ কাযিদবস

৫৫) ) আপনারআপনার   কােছকােছ   আমােদরআমােদর   ত াশাত াশা
িমক নং িত ত/কাি ত সবা াি র জ  করণীয়

১. িনধািরত ফরেম স ণভােব রণ ত আেবদনপ  জমা দান
২. স ক মা েম েয়াজনীয় সবা  পিরেশাধ করা
৩. সা ােতর জ  িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা

২৯-১১-২০২০ ১১:৮:৫০ ১৩-১২-২০২০ ১৯:৫৬ :১৪
৪



মাছ াঃ ছ াইদা পারভীন
অিফস সহ কার ী কাম কি উটার  অপােরটর  (অিতির  দািয় ), কমন সািভস শাখা

ব াংলােদশ রশম উ য়ন ব াড

সয়দ মা াক হ াসান
পিরচালক , শাসন িবভাগ

ব াংলােদশ রশম উ য়ন ব াড

৫













বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র ২০২০-২০২১ অথ � বছেরর উ�াবন কম �পিরক�না বািষ �ক ���ািয়ত �িতেবদন

�ম উে�� 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বা�বায়ন 

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

িনে� 

অধ �বািষ �ক 
��ায়ন 

��ার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ 

উ�াবন 

কম �পিরক�না 

�ণয়ন  

৮ 

১.১ বািষ �ক উ�াবন 

কম �পিরক�না �ণয়ন 
১.১.১কম �পিরক�না 
�ণীত 

তািরখ ৫ ৩০-৭-২০২০ ৪-৮-২০২০ ৮-৮-২০২০ ১১-৮-২০২০ ১৬-৮-২০২০ 
�ণয়ন করা 
হেয়েছ 

৫ 

১.২ বািষ �ক উ�াবন 

কম �পিরক�না   

ম�ণালয়/িবভােগ ��রণ  

১.২.১ ম�ণালয়/ 
িবভােগ ��িরত  

তািরখ 
১ ৪-৮-২০২০ ১১-৮- ২০২০ ১৬-৮- ২০২০ ২২-৮-২০২০ ২৮-৮-২০২০ 

��রণ করা 
হেয়েছ 

১ 

১.৩ বািষ �ক উ�াবন 

কম �পিরক�না  ত� 

বাতায়েন �কাশ 

১.৩.১ ত� বাতায়েন 
�কািশত 

তািরখ 
২ ১০-৮-২০২০ ১৪-৮- ২০২০ ১৮-৮- ২০২০ ২২-৮-২০২০ ২৮-৮-২০২০ 

�কাশ করা 
হেয়েছ 

২ 

২ 
ইেনােভশন 

�েমর সভা 
৬ 

২.১ ইেনােভশন �েমর সভা 

অ��ান 
২.১.১ সভা অ�ি�ত  

সং�া 
 

৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 
সভা করা 
হেয়েছ 

৪ 

২.২ ইেনােভশন �েমর 

সভার িস�া� বা�বায়ন 
২.২.১  িস�া� 
বা�বািয়ত   

% ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 
বা�বায়ন 
করা 
হেয়েছ 

২ 

৩ 

উ�াবন খােত 

(�কাড ন�র-

3257105) 

বরা� 

৪ 

৩.১ উ�াবন-সং�া� 
কায ��ম বা�বায়েন বােজট  
বরা�  

৩.১.১ বােজট 
বরা��ত 

টাকা ২ 
 

    
বরা� 
রেয়েছ 

২ 

৩.২ উ�াবন-সং�া� 
কায ��ম বা�বায়েন 
বরা��ত অথ � �য়  

৩.২.১ উ�াবন-সং�া� 
কায ��ম বা�বায়েন 
বরা��ত অথ � �িয়ত  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

বরা��ত 
অথ � �য় 
করা 
হেয়েছ। 

২ 

৪ স�মতা �ি� ৯ 

৪.১ উ�াবন ও �সবা 

সহিজকরণ িবষেয় এক 

িদেনর কম �শালা/ �সিমনার 

৪.১.১ কম �শালা/ 
�সিমনার অ�ি�ত 

সং�া ৩ ২  ১   

২ � 
কম �শালা 
করা 
হেয়েছ 

৩ 

৪.২ উ�াবেন স�মতা �ি�র 

লে�� �ই িদেনর �িশ�ণ 

আেয়াজন  

৪.২.১ �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

সং�া 
(জন) 

৩ ৬০ জন  ৪০ জন   

 �িশ�ণ 
�দওয়া 
হেয়েছ।  

৩ 

৪.৩ �সবা সহিজকরেণ 

স�মতা �ি�র লে�� �ই 

িদেনর �িশ�ণ আেয়াজন 

৪.৩.১ �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

সং�া 

(জন) 
৩ ৬০ জন  ৪০ জন   

�িশ�ণ 
�দওয়া 
হেয়েছ। 

৩ 

৫ 

�ীয় দ�েরর 

�সবায় উ�াবনী 

ধারণা/ উে�াগ 

৪ 

৫.১ উ�াবনী উে�াগ/ধারণা 

আহবান এবং �া� উ�াবনী  

ধরণা�েলা  যাচাই-

৫.১.১ উ�াবনী 
উে�ােগর তািলকা ত� 
বাতায়েন �কািশত 

তািরখ ৪ ৩-১১-২০২০ ৫-১১-২০২০ ১০-১১-২০২০ ১৭-১১-২০২০ ২০-১১-২০২০ 

�কাশ করা 
হেয়েছ। 

৪ 



�ম উে�� 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বা�বায়ন 

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

িনে� 

অধ �বািষ �ক 
��ায়ন 

��ার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

আহবান, যাচাই-

বাছাই-সং�া� 

কায ��ম 

বাছাই�ব �ক তািলকা ত� 

বাতায়েন �কাশ  

৬ 

উ�াবনী 

উে�ােগর 

পাইল�ং 

বা�বায়ন 

৬ 

৬.১ ��নতম এক� উ�াবনী 

উে�ােগর পাইল�ং 

বা�বায়েনর সরকাির 

আেদশ জাির 

৬.১.১ পাইল�ং 
বা�বায়েনর আেদশ 
জাির�ত 

তািরখ ৩ ১৯-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৫-১-২০২১ ১০-১-২০২১ 

জাির করা 
হেয়েছ 

৩ 

৬.২ উ�াবনী উে�ােগর 

পাইল�ং বা�বায়ন ��ায়ন  
৬.২.১ পাইল�ং 
বা�বায়ন ��ািয়ত 

তািরখ ৩ ১-০৩- ২০২১ ৫-৩- ২০২১ ১০-৩- ২০২১ ১৫-৩- ২০২১ ১৯-৩- ২০২১ 
��ায়ন 
করা 
হেয়েছ। 

৩ 

৭ 
উ�াবন �দশ �নী 

(�শােকিসং) 
৬ 

৭.১ ��নতম এক� উ�াবন 

ম�ণালয়/িবভাগ ক��ক 

আেয়ািজত �দশ �নীেত 

(�শােকিসং) অংশ�হণ 

৭.১.১ আেয়ািজত 
উ�াবন �দশ �নীেত 
অংশ�হণ 

তািরখ ৬ ১৫-০৫-২০২১ ২২-৫-২০২১ ২৯-৫-২০২১ ১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

অংশ�হণ 
করা 
হেয়েছ। 

৬ 

৮ 

উ�াবনী উে�াগ 

আ�িলক ও 

জাতীয় পয �ােয় 

বা�বায়ন 

৮ 

৮.১ ��নতম এক� উ�াবনী 

উে�াগ আ�িলক/ জাতীয় 

পয �ােয় বা�বায়ন 

৮.১.১ বা�বায়েনর 
জ� অিফস আেদশ 
জাির�ত  

 
তািরখ 

৮ 

 
১০-৬-২০২১ 

১৬-৬-২০২১ ২০-৬-২০২১ ২৫-৬-২০২১ ৩০-৬-২০২১ 

বা�বায়ন 
করা 

হেয়েছ 

৮ 

৯ 
�ী�িত বা 

��ণাদনা �দান 
৭ 

৯.১ উ�াবকগণেক 

�শংসা�চক উপ-

আ��ািনক প�/সনদপ� 

/���/ �র�ার �দান 

৯.১.১ �শংসা�চক 
উপ-আ��ািনক প�/ 
সনদপ� /���/ 
�র�ার �দান�ত 

সং�া 
(জন) 

৩ ৪ ৩ ২   

৫জনেক 
�শংসা�চ
ক সনদপ� 

�দওয়া 
হে� 

৩ 

৯.২ উ�াবকগণেক �দেশ 

িশ�া সফর/�িশ�ণ 

/নেলজ �শয়ািরং  ��া�ােম 

��রণ 

৯.২.১ িশ�া সফর/ 
�িশ�ণ/নেলজ 
�শয়ািরং  ��া�ােম 
��িরত 

সং�া 
(জন) 

২ ৩ ২ ১   

পবা �িম 
অিফেস ৩ 

জন 
কম �কত�ােক 

নেলজ 
�শয়ািরং এ 
��রণ করা 
হেয়েছ। 

২ 

৯.৩ উ�াবন কায ��েমর 

সে� স�ৃ� কম �কত�াগণেক 

িবেদেশ িশ�া সফর/ 

�িশ�ণ /নেলজ �শয়ািরং  

৯.৩.১ িশ�া সফর/ 
�িশ�ণ/নেলজ 
�শয়ািরং  ��া�ােম 
��িরত  

সং�া 
(জন) 

২ 

 
 

৩ ২ ১   

 - 



�ম উে�� 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বা�বায়ন 

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

িনে� 

অধ �বািষ �ক 
��ায়ন 

��ার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

��া�ােম ��রণ  

১০ 
ত� 
বাতায়নহালনাগা
দকরণ 

৮ 

১০.১ ইেনােভশন �েমর 
�ণ �া� ত�সহ বছরিভি�ক 
উ�াবেনর  সকল ত� 
আপেলাড/ হালনাগাদকরণ 

১০.১.১ উ�াবেনর ত� 
আপেলাড�ত/ 
হালনাগাদ�ত 

িনয়িমত 
(%) 

৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

হালনাগাদ 
করা 
হেয়েছ 

৪ 

১০.২ বছরিভি�ক পাইলট 
ও বা�বািয়ত �সবা 
সহিজকরেণর ত�   
আপেলাড/ হালনাগাদকরণ 
 

১০.২.১ �সবা 
সহিজকরেণর ত� 
আপেলাড/ 
হালনাগাদ�ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

হালনাগাদ 

করা 

হেয়েছ 

২ 

১০.৩ বা�বািয়ত িডিজটাল-
�সবার ত�   আপেলাড/ 
হালনাগাদকরণ 
 

১০.৩.১ িডিজটাল-
�সবার ত� আপেলাড/ 
হালনাগাদ�ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ 
৬০ 

হালনাগাদ 

করা 

হেয়েছ 

২ 

১১ 
িডিজটাল �সবা 
�তির ও 
বা�বায়ন 

৪ 

 ১১.১ ��নতম এক� 
িডিজটাল �সবা �তির ও 
বা�বায়ন করা 
 

১১.১.১ এক� িডিজটাল 
�সবা বা�বািয়ত 

তািরখ ৪ ১৫-২-২০২১ ১৫-৩-২০২১ ৩১-৩-২০২১ ৩০-৪-২০২১ ৩০-৫-২০২১ 

বা�বায়ন 
করা 
হেয়েছ 

৪ 

১২ �সবা সহিজকরণ ৮ 

১২.১ ��নতম এক� �সবা 
প�িত সহিজকরেণর 
পাইল�ং বা�বায়ন 

১২.১.১ সহিজকরেণর 
পাইল�ং বা�বায়েনর 
অিফস আেদশ 
জাির�ত 
 

তািরখ ৪ ১৫-১০- ২০২০ 

২০-১০- ২০২০ ২৪-১০- ২০২০ ২৮-১০- ২০২০ ৩০-১০- ২০২০ বা�বায়ন  

করা 

হেয়েছ 

৪ 

১২.২ ��নতম এক� �সবা 
প�িত সহিজকরণ 
সারােদেশ স�সারণ/ 
�রি�েকশন 

 ১২.২.১ �সবা 
সহিজকরণ   
বা�বায়েন �ড়া� 
অিফস আেদশ 
জাির�ত 
 

তািরখ ৪ ১৫-০৪-২০২১ ৩০-৪-২০২১ ১৫-৫-২০২১ ৩০-৫-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

বা�বায়ন  
করা 

হেয়েছ 

৪ 

১৩ পিরবী�ণ ৭ 

১৩.১ উ�াবনগেণর উ�াবনী 
উে�াগ বা�বায়ন 
কম �পিরক�না (ক�ােল�ার) 
�ণয়ন কায ��ম পিরবী�ণ  

১৩.১.১ উ�াবনগেণর 
উ�াবনী উে�াগ 

বা�বায়ন 
কম �পিরক�না �ণীত 

 

তািরখ ৩ ১৯-১২-২০২০ ২৪-১২-২০২০ ৩০-১১-২০২০ ৫-১-২০২১ ১০-১-২০২১ 

�ণয়ন করা 
হেয়েছ 

৩ 

১৩.২  উ�াবনী উে�াগ 
বা�বায়ন অ�গিত 
পিরবী�ণ   

১৩.২.১ উ�াবকগেণর 
সে� উ�াবনী উে�াগ 

বা�বায়ন অ�গিত 
সং�া ২ ৩ ২ ১ - - 

সভা করা 
হেয়েছ 

২ 



�ম উে�� 
(Objectives) 

িবষেয়র মান 
(Weight of 
Objectives

) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২০-২০২১ 
(Target /Criteria Value for 2020-2021)   

বা�বায়ন 

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

িনে� 

অধ �বািষ �ক 
��ায়ন 

��ার 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

িবষেয় �েমর সভা 
আেয়ািজত 

১৩.৩ মাঠ পয �ােয় চলমান 

উ�াবনী �ক�স�হ 

সেরজিমন পিরদশ �ন ও 

�েয়াজনীয় সহায়তা �দান 

১৩.৩.১ �ক� 
পিরদশ �ন�ত এবং 
সহায়তা �দান�ত 

সং�া 
(কয়�) 

২ ২ 

 
 
 
 
 
 

১   

পিরদশ �ন 
করা 

হেয়েছ 
এবং �ক� 
বা�বায়েন 

অথ � 
সহায়তা 
�দওয়া 
হেয়েছ 

২ 

১৪ 

 

ড�েমে�শন  

�কাশনা  

7 

১৪.১ বা�বািয়ত উ�াবনী 

উে�ােগর ড�েমে�শন 

�তির ও �কাশনা (পাইলট 

ও স�সািরত) 

১৪.১.১ ড�েমে�শন  
�কািশত 

 
তািরখ 

৪ ২০-০৫-২০২১ ২৫-৫-২০২১ ৩১-৫-২০২১ ১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

�কাশ করা 
হেয়েছ 

 

১৪.২ �সবা সহিজকরেণর 

ড�েমে�শন �তির ও 

�কাশনা 

১৪.২.১ ড�েমে�শন 
�কািশত 

তািরখ ৩ ২০-০৫-২০২১ ২৫-৫-২০২১ ৩১-৫-২০২১ ১০-৬-২০২১ ১৫-৬-২০২১ 

�কাশ করা 
হেয়েছ 

 

১৫ 

উ�াবন 

কম �পিরক�না 

��ায়ন 

৮ 

১৫.১ উ�াবন পিরক�নার 

অধ �-বািষক �-��ায়ন 
১৫.১.১ অধ �- বািষ �ক 

�িতেবদন �-��ািয়ত 
তািরখ 

৩ ৩০-১-২০২১ ৫-২-২০২১ ১০-২-২০২১ ১৭-২-২০২১ ২০-২-২০২১ 
��রণ করা 
হেলা 

৩ 

১৫.২  উ�াবন 

কম �পিরক�নার অধ �- বািষ �ক 

��ায়ন �িতেবদন 

ম�ণালয়/ িবভােগ ��রণ 

১৫.২.১ অধ �- বািষ �ক 
�্�ায়ন  �িতেবদন 

��িরত 

তািরখ 
১ ৫-২-২০২১ ১০-২-২০২১ ১৭-২-২০২১ ২০-২-২০২১ ২৫-২-২০২১ 

��রণ করা 
হেলা 

১ 

১৫.৩ উ�াবন 

কম �পিরক�নার বািষক �-

��ায়ন  

১৫.৩.১ বািষ �ক 
��ায়ন �িতেবদন 

��ত�ত 

তািরখ 
৩ ১৫-৭-২০২১ ২০-৭-২০২১ ২৩-৭-২০২১ ২৬-৭-২০২১ ৩০-৭-২০২১ 

��রণ করা 
হে� 

৩ 

১৫.৪ উ�াবন 

কম �পিরক�নার বািষক �-

��ায়ন �িতেবদন  

ম�ণালয়/ িবভােগ ��রণ 

১৫.৪.১ ��ায়ন   
�িতেবদন ��িরত 

তািরখ 
১ ২০-৭-২০২১ ২৩-৭-২০২১ ২৬-৭-২০২১ ৩০-৭-২০২১ ৫-৮-২০২১ 

��রণ করা 
হে� 

১ 

                                                                               সব �েমাট                                                                                                                    ৯৮.০০

                                                                                                                                                (আটান�ই দশিমক ��)   



পিরিশ  ক

দ র/সং ার জাতীয় াচার কৗশলকম-পিরক না, ২০২০-২০২১ (৪থ কায়াটার এর বা বায়ন অ গিত িতেবদন)

দ র/সং ার নাম: বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।

কায েমর নাম কমস াদন চক চেকর 
মান একক

বা বায়েনর 
দািয়  া  

ি /পদ

২০২০-২০২১অথ 
বছেরর 

ল মা া

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২০-২০২১ অিজত 
মান মল মা া/

 অজন
১ম 

কায়াটার
২য় 

কায়াটার
৩য় 

কায়াটার
৪থ 

কায়াটার
মাট 

অজন
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

১.১.   ািত ািনকািত ািনক   ব াব া…………৮
১.১ নিতকতা কিম র সভা অ ি ত সভা ৪ সং া ফাকাল 

পেয়
৪ ল মা া ১ ১ ১ ১

অজন ১ ১ ১ ১
১.২ নিতকতা কিম র সভার িস া  
বা বায়ন

বা বািয়ত িস া ৪ % সকল িবভাগ/ 
শাখা

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

২.২.   দ ত াদ ত া  ওও  ন িত কত ারন িত কত ার  
উ য়নউ য়ন -- ১০
২.১ শাসন িত ার িনিম  
অংশীজেনর (Stakeholders) 
অংশ হেণ সভা

অ ি ত সভা ২ সং া উৎপাদন / 
স সারণ 

িবভাগ

২ ল মা া - ১ - ১
অজন - ১ - ১

২.২ অংশীজেনর অংশ হেণ সভার 
িস া  বা বায়ন

বা বািয়ত িস া ২ % উৎপাদন / 
স সারণ 

িবভাগ

৮০% ল মা া - ৮০% ৮০%
অজন - ৮০% - ৮০%

২.৩ কমকতা-কমচারীেদর 
অংশ হেণ চাকির সং া  িবিভ  

িশ ণ আেয়াজন

িশ ণাথ ৩ সং া শাসন 
িবভাগ

 সহকারী 
পিরচালক

৬০ ল মা া - ৩০ - ৩০
অজন - ৩০ - ৩০

২.৪ কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ 
শাসন সং া  িশ ণ আেয়াজন

িশ ণাথ ৩ সং া -ঐ- ৮০ ল মা া - ৪০ - ৪০
অজন - ৪০ - ৪০

৩. . াচ ারাচার   িত ায়িত ায়   সহায়কসহায়ক   
আইনআইন // িবিধিবিধ/ / ন ীিতন ীিত   মাল ামাল া//   

া েয়লা েয়ল   ওও  াপনাপন //প িরপপ িরপ --
এরএর  বা বায়নবা বায়ন   এবংএবং  েয াজেয াজ   

েে   খসড়াখসড়া  ণয়নণয়ন ….….১০১০
৩.১ রশম নীিত ২০০৫ 
আ িনকায়ন/ উ তকরণ

বা বািয়ত িস া ৫ তািরখ স সারণ 
িবভাগ

১৪/০৩/২১ ল মা া - - ১৪-০৩-২১ -
অজন - - ১৪-০৩-২১ -

৩.২ রশম নীিত ২০০৫ বা বায়ন বা বািয়ত িস া ৫ তািরখ স সারণ 
িবভাগ ৩০-০৩-২১ ল মা া - - ৩০-০৩-২১ -

অজন - - ৩০-০৩-২১ -
৪.৪.   ওেয়বসাই েটওেয়বসাই েট   সবাবসবাব   
হালন াগ াদকরণ.............৮হালন াগ াদকরণ.............৮
৪.১ সবা সং া  টাল ি  ন র 
স হ   ত  বাতায়েন 

মানকরণ

ত  বাতায়েন 
মান ত

১ তািরখ আইিস  
শাখা

৩০-০৯-২০
৩০-১২-২০
৩০-০৩-২১
২৮-০৬-২১

ল মা া ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১
অজন ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১

৪.২   ওেয়বসাইেট াচার সবা 
ব  হালনাগাদকরণ

সবাব  হালনাগাদ ত ২ তািরখ আইিস শাখা ৩০-০৯-২০
৩০-১২-২০
৩০-০৩-২১
২৮-০৬-২১

ল মা া ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১
অজন ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১

৪.৩   ওেয়বসাইেট ত  অিধকার 
সবা ব  হালনাগাদকরণ

হালনাগাদ ত 
িনেদিশকা ওেয়বসাইেট 

কািশত

২ তািরখ আইিস  
শাখা

৩০-০৯-২০
৩০-১২-২০
৩০-০৩-২১
২৮-০৬-২১

ল মা া ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১
অজন ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১

৪.৪   ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ 
িতকার ব া সবাব  

হালনাগাদকরণ

ওেয়বসাইেট
 হালনাগাদ ত

২ তািরখ আইিস  
শাখা/GRS 

ফাকাল 
পেয় ।

৩০-০৯-২০
৩০-১২-২০
৩০-০৩-২১
২৮-০৬-২১

ল মা া ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১
অজন ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১

৪.৫  েণািদত ভােব কাশেযা  
ত  হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 

কাশ

সবাব  হালনাগাদ ত ১ তািরখ আইিস  
শাখা

৩০-০৯-২০
৩০-১২-২০
৩০-০৩-২১
২৮-০৬-২১

ল মা া ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১
অজন ৩০-০৯-২০ ৩০-১২-২০ ৩০-০৩-২১ ২৮-০৬-২১

৫৫ . শ াসন িত াশ াসন িত া………..৬৬

১



৫.১ উ ম চচার তািলকা ণয়ন কের 
  ম ণালয়/িবভােগ রণ

উ ম চচার তািলকা 
িরত

৩ তািরখ ফাকাল 
পেয়

০৯-০৮-২০ ল মা া ০৯-০৮-২০ - - -
অজন ০৯-০৮-২০ - - -

৫.২ অনলাইন িসে েম অিভেযাগ 
িন ি করণ

অিভেযাগ িন ি ত ৩ % ফাকাল 
পেয়

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
৬.৬ .   কে রে ে াচার.....৬কে রে ে াচার.....৬
৬.১ কে র বািষক য় পিরক না 
অ েমাদন/িবভােগ চলমান ক  
উ য়ন কায ম পযােলাচনা

অ েমািদত য় 
পিরক না

২ তািরখ ক  
পিরচালক

৩০/০৯/২০ ল মা া ৩০-০৯-২০ - - - 
অজন ৩০-০৯-২০ - - -

৬.২ কে র বা বায়ন অ গিত 
পিরদশন/ পিরবী ণ

দািখল ত িতেবদন ২ সং া -ঐ- ২ ল মা া - ১ - ১
অজন - ১ - ১

৬.৩ ক  পিরদশন/ পিরবী ণ 
িতেবদেনর পািরশ বা বায়ন

বা বায়েনর হার ২ % -ঐ- ১০০% ল মা া ১০০% - ১০০%
অজন - ১০০% ১০০%

৭.৭.   য়য়   েে   াচ ারাচার  .... ....৭৭
৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 
িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অ যায়ী ২০২০-২১অথ বছেরর য়-
পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ

য়-পিরক না ওেয়ব 
সাইেট কািশত

৩ তািরখ সংি  
িবভাগ/ শাখা/ 

আইিস

৩০/০৯/২০ ল মা া ৩০-০৯-২০ - - -
অজন ৩০-০৯-২০ - - -

৭.২ ই- ট ােরর মা েম য় 
কাযস াদন

ই- ট াের য় স ৪ % েকৗশল 
শাখা

৬০% ল মা া - - - ৬০%
অজন - - - ৬০%

৮. . ত াত া  ওও  জবাবিদ িহজবাবিদ িহ   
শ ি শ াল ীকরণ.শ ি শ াল ীকরণ.  . . ১৪
৮.১   সবা দান িত িত 
(িস েজন চাটার) ণয়ন 
হালনাগাদকরণ ও বা বায়ন

সবা দান িত িত ণীত 
ও বা বািয়ত

৩ তািরখ শাসন 
িবভাগ
(কসা)

৩১/১০/২০ ল মা া - ৩১-১০-২০ - -
অজন - ৩১-১০-২০ - -

৮.২শাখা/অিধশাখা ও আওতাধীন/ 
অধ ন কাযালয় পিরদশন

পিরদশন
 স

২ সং া সকল 
িবভাগ/শাখা

৪ ল মা া ১ ১ ১ ১
অজন ১ ১ ১ ১

৮.৩শাখা/ অিধশাখা ও আওতাধীন/ 
অধ ন কাযালয় পিরদশন 

িতেবদেনর পািরশ বা বায়ন

পিরদশন িতেবদেনর 
পািরশ বা বািয়ত

২ % সকল 
িবভাগ/শাখা

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

৮.৪ সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ 
অ যায়ী নিথর িণ িব াস করণ

নিথ িণিব াস ত ২ % সকল 
িবভাগ/শাখা

৫০% ল মা া ১০% ১০% ১০% ২০%

অজন ১০% ১০% ১০% ২০%
৮.৫ িণ িব াস ত নিথ 
িবন করণ

নিথিবনি ত ২ % সকল িবভাগ ২৫% ল মা া - ৫% ১০% ১০%
অজন - ৫% ১০% ১০%

৮.৬ ািত ািনক গণ নানী 
আেয়াজন

ািত ািনক গণ নানী 
আেয়ািজত

৩ সং া স সারণ 
 িবভাগ

২ ল মা া - ১ - ১
অজন - ১ - ১

৯.. াচ ারাচার   সংিসংি   এবং ন িতএবং ন িত   
িত েরােধিত েরােধ   সহায়কসহায়ক   অ াঅ া   

কায মকায ম….….১৫ (অ ািধকার 
িভি েত নতম াচ  কায ম)
৯.১ বেকয়া িব ৎ, িবলপািন ও িম/ 
পৗর কর িবল দান

িবল দান ৩ % শাসন/ 
িহসাব িবভাগ

১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
৯.২ রাজ  ও উ য়ন খােতর 
কায়াটার িভি ক বরা  সময়মত 

ছাড়

অথ ছাড় ৩ % িহসাব িবভাগ ১০০% ল মা া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

অজন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%

৯.৩ কমকতা/কমচারীেদর বদলী 
নীিতমালা নয়ন

নীিতমালা নয়ন ৩ তািরখ শাসন/ 
িবভাগ

২৮-০৬-২১ ল মা া - - - ২৮-০৬-২১
অজন - - - ১৮-০৬-২১

৯.৪ িবিভ  ধম য় ি েকান থেক 
াচার িবষয়ক আেলাচনা

আেলাচনা ৩ সং া ফাকাল 
পেয়

৩ ল মা া - ১ ১ ১
অজন - ১ ১ ১

৯.৫ িবিভ  ধম য় ি েকান থেক 
াচার িবষয়ক কমশালা

কমশালা ৩ সং া শাসন 
িবভাগ (কসা)

২ ল মা া ১ ১ - -
অজন ১ ১ - -

১০. . াচ ারাচার   চচারচচার  জজ   র ারর ার  
দ ান ....৩দ ান ....৩

১০.১ াচার র ার দান এবং 
র ার া েদর তািলকা 

ওেয়বসাইেট কাশ

দ  র ার ৩ তািরখ সংি  
কিম

২২-০৬-২১ ল মা া - - - ২২-০৬-২১
অজন - - - ২২-০৬-২১

১১.১১.   কমকম--
প িরেবশউ য়ন ................২প িরেবশউ য়ন ................২

২



১১.১ কম-পিরেবশ উ য়ন 
( া িবিধ অ সরণ/ ওএ ই  
অেকেজা মালামাল 
িবন করণ/পির ার-পির তা ি  
ইত ািদ)

উ ত কমপিরেবশ ২ সং া
ও

তািরখ

সকল িবভাগ/ 
শাখা

৪
৩০/০৯/২০
৩১-১২-২০
৩১-০৩-২১
৩০/০৬/২১

ল মা া ৩০-০৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-০৩-২১ ৩০-০৬-২১
অজন ৩০-০৯-২০ ৩১-১২-২০ ২৪-০৩-২১ ৩০-০৬-২১

১২.১২.   
অথবরা ........................৩অথবরা ........................৩
১২.১ াচার কম-পিরক নায় 
অ  িবিভ  কায ম বা বায়েনর 
জ  বরা ত অেথর আ মািনক 
পিরমাণ

বরা ত অথ ৩ ল  
টাকা

নিতকতা 
কিম

৪.২০ ল ল মা া - - - ৪.২০ ল
অজন - - - ৪,০৪৮৭০/-

১৩.১৩.   প িরবী ণপ িরবী ণ   ওও  ায়নায়ন   
……………..……………..৮
১৩.১ দ র/সং হা ক ক ণীত 
জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না, ২০২০-২১   ম ণালয় 
এবং ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

ণীতকম-পিরক না 
আপেলাড ত

২ তািরখ ফাকাল 
পেয় / 

আইিস

১০-০৮-২০ ল মা া ১০-০৮-২০ - - -
অজন ১০-০৮-২০ - - -

১৩.২ িনধািরত সমেয় মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন সংি  
ম ণালয়/িবভােগ দািখল ও   
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ

মািসক িতেবদন 
দািখল ত ও 
আপেলাড ত

২ সং া ফাকাল 
পেয় / 

আইিস

১৫/১০/২০
১৫/০১/২১
১৫/০৪/২১
২০/০৭/২১

ল মা া ১৫-১০-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-০৪-২১ ২০-৭-২১
অজন ১২-১০-২০ ০৭-০১-২১ ০৭-০৪-২১ ৩০-৬-২১

১৩.৩ আওতাধীন আ িলক/ মাঠ 
পযােয়র কাযালয় ক ক দািখল ত 
জাতীয় াচার কৗশলকম-
পিরক না ও পিরবী ণ িতেবদেনর 
ওপর িফড াক দান

িফড াক সভা/কমশালা 
অ ি ত

৪ তািরখ ফাকাল 
পেয়

১০/০৮/২০
১১/০১/২১
২৩/০৩/২১
১৬/০৬/২১

ল মা া ১০-০৮-২০ ১১-০১-২১ ২৩-০৩-২১ ১৬-০৬-২১
অজন ১০-০৮-২০ ১১-০১-২১ ১৬-০৩-২১ ১৪-০৬-২১

৩০-৬ -২০২১ ১৩:৪১:৫৬
বগম র ীন া খানম

শাসিনক কমকতা (চলিত দািয় ), শাসন শাখা
ব াংলােদশ রশম উ য়ন ব াড

৩০-৬ -২০২১ ১৬ :৩:৪৩
সয়দ মা াক হ াসান

পিরচালক , শাসন িবভাগ
ব াংলােদশ রশম উ য়ন ব াড

৩



 

ফার্ল িক প্রর্িবফদন ২০১৭-১৮ 

1 

২০.  উংাযঃ  

 

ফাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফার্ ি একটি রফামুরক প্রর্িষ্ঠান। রযভ র্ল্প ফাংরাবদবয একটি ঐর্িযফাী কৃর্লর্বর্িক কুটিয 

র্ল্প। গ্রাবভয দর্যদ্র জনবগাষ্ঠীয ব্যাক কভ িংস্থাবনয সুবমাগ সৃর্ি, দার্যদ্র র্ফবভাচন, গ্রাভীণ অর্ ি-াভার্জক ফস্ায 

উন্নয়ন, ভর্রাবদয ক্ষভিায়ন  র্নযািা রফষ্ঠনী সৃর্ি রফকাযত্ব হ্রা, গ্রাভীণ ভর্রাবদযবক র্ িননর্িকবাবফ স্বাফরম্বী 

কযা জািীয় র্ িনীর্িবি ফদান যাখায রক্ষবে এ র্বল্পয ভূর্ভকা নস্বীকাম ি। িাছাড়া ফিিভাবন প্রধান রযভ 

উৎাদনকাযী রদ চীন িাবদয উৎাদন ম িায়ক্রবভ হ্রা কযবছ। ফাংরাবদবয অফায়া, জরফায়ু, ভাটি  

অর্ িাভার্জক ফস্থা রযভ চাবলয জন্য িযন্ত ায়ক। পবর ফাংরাবদবয ভি রদ রযভ উৎাদন কবয রদীয় 

চার্দা পুযণেয াাার্ বফবদর্ক মুদ্রা জিবন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ভকা যাখবি াবয।  
 

 

 

 


