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ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি 

যাজাী। 

১. টভূর্ভ 

ঐর্তযফাী রযভ র্বেয ব্যাক ম্প্রাযণ  উন্নয়বনয রবযয ১৯৭৭ াবরয ২৮ র্ডবম্বয ৬২ নাং অধ্যাবদবয ভাধ্যবভ ফাাংরাবদ রযভ 

রফাড ি প্রর্তর্িত য়। রচয়াযম্যান র্ছবরন রফাবড িয প্রধান র্নফ িাী কভ িকতিা। আত্মকভ িাংস্থান সৃর্ি, দার্যদ্র র্ফবভাচন  আথ ি াভার্জক অফস্থায 

উন্নয়ন ঘটাবনাই এ াংস্থায অন্যতভ প্রধান উবেশ্য। প্রর্তিারগ্ন রথবক রফাড ি এ র্বেয উন্নয়বন র্নযরবাবফ কাজ কবয মাবে। ফতিভাবন রদব এ 

র্বেয াংবে জর্িত ররাকাংখ্যা প্রায় ৬.৫০ রয। রফাড ি সৃর্িয পূবফ ি এ াংখ্যা র্ছর ভাত্র ৩৫ াজায। জর্িত জনফবরয তকযা প্রায় ৮০ বােই 

গ্রাভীণ দুঃস্থ নাযী। 
 

েত ০৭/০৩/২০১৩ ইাং তার্যবে ১৩ নাং আইনফবর ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি, ফাাংরাবদ রযভ েবফলণা  প্রর্যণ ইনর্িটিউট এফাং ফাাংরাবদ 

র্ল্ক পাউবেন এই ৩টি পৃথক াংস্থা  একীভূত কবয ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি প্রর্তিা কযা য়। পুনুঃ প্রর্তর্িত াংস্থায প্রধান র্নফ িাী 

কভ িকতিায দফী রচয়াযম্যাবনয র্যফবতি ভার্যচারক কযা বয়বছ। রফাবড িয ার্ফ িক কাম িক্রভ র্যচারনায জন্য রভাট ৪টি র্ফবাে যবয়বছ; মথাুঃ- 

(১) প্রান  াংস্থান র্ফবাে, (২) অথ ি  র্যকেনা র্ফবাে, (৩) ম্প্রাযণ  রপ্রলণা র্ফবাে এফাং (৪) উৎাদন  ফাজাযজাতকযণ র্ফবাে। 
এ ছািা েবফলণা  প্রর্যণ ইনর্িটিউট এভআইএ রর, র্নযীযা াো, জনাংবমাে াো যার্য ভার্যচারবকয অধীবন ন্যাস্ত যবয়বছ। 
ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয নুতন অে িাবনাগ্রাভ প্রণয়বনয র্ফলয়টি প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 
২. ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয র্বন  র্ভনুঃ  

র্বন : রদব রযভ চাল  র্বেয ম্প্ররাযণ  উন্নয়বনয ভাধ্যবভ গ্রাভীণ জনবোিীয দার্যদ্র র্ফবভাচন ; 

র্ভন :  

(ক)  রােই প্রযুর্ি উদ্ভাফবনয ভাধ্যবভ কাঁচা রযবভয উৎাদন বৃর্ি; 

(ে)  েবফলণারি উচ্চ পরনীর তুঁত  রযভ কীবটয জাত প্রফতিন; 

(ে)  রযভ রক্টবয দয  কার্যের্য জনর্ি সৃর্িয রবযয প্রর্যণ প্রদান;  

(ঘ)  কাঁচা রযভ  রযভ বেয ভান উন্নয়ন  র্ফণবনয ব্যফস্থাকযণ; 

(ঙ)  রযভ চাল ম্প্রাযবণ জনবচতনতা বৃর্ি, রভাটিববন  তদাযর্ক কাজ রজাযদাযকযণ।  

৩. ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ম্প্রাযণ রনটয়াকি : 

অর্প/স্থানায নাভ াংখ্যা অফস্থান কাম িক্রভ 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন 

রফাড ি প্রধান কাম িারয় 

১ যাজাী।  

জাভ িপ্লাজভ রভইনবটন্যান্স 

রন্টায 

২ চন্দ্রবঘানা (যাাংোভাটি)  াঁবকায়া (ঞ্চেি)।  

আঞ্চর্রক রযভ ম্প্রাযণ 

কাম িারয়  

৫ যাজাী, যাংপুয, ঢাকা, মবায  যাাংোভাটি।  

রজরা রযভ ম্প্রাযণ 

কাম িারয় 

৭ রবারাাট, ঠাকুযোঁ, াফনা, ভয়ভনর্াং, ফগুিা, কুর্ভল্লা, যাজফািী।  

রযভ ফীজাোয  র্৩, র্২, 

র্১ 

১১ যাজাী,চাঁাইনফাফেঞ্জ,রবারাাট, ভীযেঞ্জ, ঈশ্বযদী, র্ঝনাইদ, ফগুিা, 

যাংপুয, র্দনাজপুয, রকানাফািী এফাং ভয়নাভর্ত। 
 

তুঁতফাোন ৭ ব্রাক্ষ্ণনর্বটা, ঠার্েযাভ, াদাভর, যত্নাই, নকা, রযইচযা  রুীািা।  

রগ্রবনজ ২ ভয়ভনর্াং  রবারাাট।  

উবজরা রযভ ম্প্রাযণ 

কাম িারয় 

৪০ র্ফর্বন্ন রজরা  উবজরা দবয অফর্স্থত।  

রযভ ম্প্রাযণ 

র্যদ িবকয কাম িারয় 

১৬৪ র্ফর্বন্ন ইউর্নয়ন  গ্রাবভ অফর্স্থত।  

চাকী র্যয়ার্যাং রন্টায ২৭ র্ফর্বন্ন ইউর্নয়ন  গ্রাবভ অফর্স্থত।  

রযভ ল্লী ২৩ র্ফর্বন্ন ইউর্নয়ন  গ্রাবভ অফর্স্থত।  

র্ভর্নর্পবরচায রকন্দ্র ১২ রবারাাট (চাঁাইনফাফেঞ্জ), ভীযেঞ্জ (যাজাী), রদৌরতপুয (কুর্িয়া), 

ফােফাটি (র্যাজেঞ্জ), ফিফািী (রারভর্নযাট), জয়পুযাট, যানীাংককর 

(ঠাকুযোঁ), রকানাফািী (োজীপুয), র্ঝনাইদ, চাটবভায (াফনা), 

ভয়ভনর্াং  রাভা (ফান্দযফান)। 

 

রযভ কাযোনা ২ যাজাী  ঠাকুযোঁ। ফতিভাবন রযভ কাযোনা দ ’টি যকাযী র্িাবে ফন্ধ 

অফস্থায় প্রাইববটাইবজন কর্ভবন ন্যাস্ত যবয়বছ। 
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৪. ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয মূর কাম িক্রভুঃ  

১.  রযভ র্ফলয়ক বফজ্ঞার্নক, কার্যের্য  আর্থ িক েবফলণা  প্রর্যবণয জন্য উবযাে ায়তা এফাং উৎা প্রদান; 

২.  েবফলণা  প্রর্যবণয ভাধ্যবভ প্রাপ্ত পরাপরমূ ভাঠ ম িাবয় ম্প্রাযণ  উা ফাস্তফায়ন র্নর্িতকযণ এফাং ফতিভাবন াংযর্যত   

     বর্ফষ্যবত াংগৃর্তব্য কর রযভ রাকায জাত াংযযণ র্নর্িতকযণ; 

৩.  তুঁত, রববযো  াংর্িি অন্যান্য উর্দ্ভবদয উন্নতজাবতয চালাফাবদয ির্ত উদ্ভাফন;  

৪.   উন্নতজাবতয সুস্থ লুবাকায র্ডভ ারন, উদ্ভাফন  র্ফতযণ; 

৫.  রযভ গুটি ইবত সুতা আযণ এফাং কাঁচা রযবভয ভান উন্নত  উৎাদন বৃর্ি প্রবয়াজবন কর কাঁচা রযভ মথামথবাবফ মন্ত্রার্ত    

     র্িত স্বয়াংম্পূণ ি র্ল্ক কর্ের্নাং াউ এয ভাধ্যবভ যীযা  রগ্রর্ডাং কযায য ফাজাযজাতকযবণয ফাধ্যফাধকতায গ্রণ; 

৬.  চযকা র্যর্রাং  র্পবরচাবয র্নবয়ার্জত ব্যর্ির্দেবক কার্যের্য যাভ ি প্রদান; 

৭.  কাঁচা রযভ  রযভ বেয ভান উন্নয়ন; 

৮.  রযভ চাল  রযভ র্বেয উয র্ফর্বন্ন উাত্ত াংগ্র  গ্রন্থনা; 

৯.  রযভ চাল  রযভ র্বেয র্ত াংর্িিবদয ঋণদাবনয সুর্ফধার্দ সৃর্ি; 

১০.  ন্যায্যমূবে রযভ র্বেয প্রবয়াজনীয় কাঁচাভার যাং, যাায়র্নক দ্রব্যার্দ, খুচযা মন্ত্রাাং  আনুলর্িক দ্রব্যার্দ র্ল্ক র্যরায, উইবায  

      র্প্রন্টাযবদযবক যফযাবয ব্যফস্থা; 

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

১২. রযভ াভগ্রী যপ্তানী কর্যফায জন্য রযভ াভগ্রীয ভাবনান্নয়বনয সুবমাে-সুর্ফধা সৃর্ি এফাং র্ল্ক র্যরায, র্যয়াযায, স্পীনায, উইবায  

      এফাং র্প্রন্টাবদযবক প্রর্যণদাবনয সুর্ফধা সুজন; 

১৩. রযভ চাল  রযভ র্বে র্নবয়ার্জত ব্যর্িবদয াধাযণ সুর্ফধায জন্য প্রকে প্রণয়ন, র্যচারনা ফাস্তফায়ন; 

১৪.  কাঁচা রযভ, স্পান র্ল্ক  রযভ ে উত্াদবনয জন্য র্ভর স্থাবনয ব্যফস্থা গ্রণ; 

১৫.  র(cess) আদায়; 

১৬.   উর্য-উি কাম িার্দ ম্পাদবনয রযবত্র রমইরূ প্রবয়াজনীয় ফা সুর্ফধাজনক য় রইরূ আনুলর্িক ফা ায়ক কর র্ফলবয় ব্যফস্থা গ্রণ; 

১৭. যকায কর্তিক আবযার্ত রযভ উন্নয়ন াংর্িি অন্য রম রকান দার্য়ত্ব ারন৷ 
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৫.প্রর্যণুঃ 

৫.১.ভানফ ম্পদ প্রর্যণুঃ- প্রর্যণ কভ িসূচীয রভাট াংখ্যা- ৩ টি   অাং গ্রণকাযীয াংখ্যা- ১২৩৫ জন। তুঁতচাযা  উৎাদন  

র্যচম িা- ৭০০ জন,লুারন- ৫২৫ জন  র্যর্রাং- ১০ জন এফাং অন্যান্য প্রর্যন ১৪৯জন, ফ িরভাট - ১৩৮৪ জন। 

৫.২.ইন-াউজ প্রর্যণুঃ- ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ৭টি র্ফলবয় রভাট ৩৫৪ জনবক ইন-াউজ প্রর্যণ প্রদান কযা বয়বছ। 
প্রর্যণ র্ফলয়ক তার্রকাুঃ 

ক্রুঃনাং প্রর্যবণয র্ফফযণ ভয় াংখ্যা ভেব্য 

১। অে িানাইরজন এডর্ভর্নবেন াংক্রাে ১ র্দন ২ জন  

২। APA  াংক্রাে ইন-াউজ প্রর্যণ ১ র্দন ৪৬ জন  

৩। ইর্জর্বত ক্রয় কাম িক্রভ াংক্রাে প্রর্যণ ১  র্দন ৬ জন  

৪। ইর্জর্ র্বেভ এয উয র্,এ রদয প্রর্যণ  ৩ র্দন ৫ জন  

৫। নাের্যক রফায় উদ্ভাফন র্ফলয়ক  প্রর্যণ  ৫ র্দন ৪ জন  

৬। APA , র্টিবজন চাট িায, শুদ্ভাচায রকৌর তথ্য-অর্ধকায আইন াংক্রাে ইন-

াউজ প্রর্যণ  

১ র্দন ৯৩ জন  

৭। নাের্যক রফায় উদ্ভাফন র্ফলয়ক প্রর্যণ  ২ র্দন ৯৮ জন  

৮। ইর্জর্ র্বেভ এয উয র্,এ রদয প্রর্যণ ২ র্দন ৫ জন  

৯। ইর্জর্ র্বেভ এয উয র্,এ রদয প্রর্যণ ১ র্দন ৫ জন  

১০। ত্র রনাট র্রেন াংক্রাে ইন-াউজ প্রর্যণ  ১ র্দন ৭৯ জন  

১১। iBAS + + ফাবজট প্রণয়ন  ১ র্দন ২ জন  

১২। উদ্ভাফনী র্ফলয়ক প্রকে র্ডজাইন  ১ র্দন ৩ জন  

১৩। উদ্ভাফনীমূরক প্রকে র্ডজাইন াংক্রাে প্রর্যণ ২ র্দন ৩ জন  

১৪। বফবদর্ক প্রর্যণ  ১১ র্দন ১  জন  

১৫। বফবদর্ক প্রর্যণ ১০ র্দন ১ জন  

১৬। ই-পাইর্রাং প্রর্যণ ৪ র্দন ৩ জন  

১৭। আচযণ র্ফর্ধভারা ইন-াউজ প্রর্যণ ১ র্দন ৭৪ জন  

১৮। অর্প ব্যফস্থানা  ৫ র্দন ১৫ জন  

১৯। ই-পাইর্রাং র্ফলয়ক ইন-াউজ প্রর্যণ ১ র্দন ৬২ জন  

২০। তুঁত চাযা উরত্তারন  র্যচম িা র্ফলয়ক প্রর্যণ ১৬ র্দন 

(৩২টি ব্যাচ) 

৭০০ জন  

২১। লু ারন র্ফলয়ক প্রর্যণ ১০০ র্দন 

(২১টি ব্যাচ) 

৫২৫ জন  

২২। র্যর্রাং র্ফলয়ক প্রর্যণ ৪০ র্দন 

(০১টি ব্যাচ) 

১০ জন  

 ফ িবভাট  ১,৭৩৮ জন  
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৬.ভাভরায তথ্যুঃ 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয র্নষ্পর্ত্তকৃত ভাভরায তথ্য  (জুরাই/২০১৬ বত  জুন/২০১৭ ম িে) 

 

রভাট ভাভরায াংখ্যা ফছবয র্নষ্পর্ত্তকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

র্নষ্পর্ত্ত  যকায ফছয রবল 

অর্নষ্পর্ত্ত ভাভরা বয র্ফবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
২৯ টি ০২ টি - ০২ টি ২৭ টি 

 

৭. অর্ডট আর্ত্ত াংক্রাে তথ্য(০১ জুরাই ২০১৬ রথবক ৩০ জুন ২০১৭ ম িে)   

                                                                                            (টাকায অাংক রকাটি টাকায় প্রদান কযবত বফ) 

ভন্ত্রণারয়/ 

র্ফবােমূবয 

নাভ 

অর্ডট আর্ত্ত ব্রডীবট 

জফাবফয 

াংখ্যা 

র্নস্পর্ত্তকৃত অর্ডট আর্ত্ত অর্নষ্পন্ন অর্ডট আর্ত্ত 

াংখ্যা টাকায 

র্যভান 

(রকাটি 

টাকায়) 

াংখ্যা টাকায 

র্যভান 

(রকাটি 

টাকায়) 

াংখ্যা টাকায 

র্যভান 

(রকাটি 

টাকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফাাংরাবদ রযভ 

উন্নয়ন রফাড ি , 

যাজাী। 

 

১৬ 

টি 

 

১.৮১ 

 

৩৩ টি 

 

২ 

 

-- 

 

১৪ টি 

 

১.৮১ 
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৮.    রফাবড িয র্যচারনা ল িদুঃ 

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

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

ে) জাতীয় াংবদয স্পীকায কর্তিক ভবনানীত একজন াংদ দস্য   : রজযি বাই রচয়াযম্যান 

ে) ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ  : বাই রচয়াযম্যান 

ঘ) যাজাী র্ফবাবেয র্ফবােীয় কর্ভনায : দস্য 

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

চ) অথ ি ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূন্য যুগ্ম-র্চফ দভম িায একজন কভ িকতিা  : দস্য 

ছ) কৃর্ল ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূন্য যুগ্ম-র্চফ দভম িায একজন কভ িকতিা  : দস্য 

জ) র্ে ভন্ত্রণারয় কর্তিক ভবনানীত অনূন্য যুগ্ম-র্চফ দভম িায একজন কভ িকতিা  : দস্য 

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

ঞ) যাজাী র্ফশ্বর্ফযারয় কর্তিক ভবনানীত প্রাণীর্ফযা  উর্দ্ভদর্ফযা র্ফবাে বত মথাক্রবভ 

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

: দস্য 

 

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

ব্যফায়ীেবণয ভধ্য বত ফ িবভাট ৩জন প্রর্তর্নর্ধ(একজন ভর্রা প্রর্তর্নর্ধ থাকবফন)। 

: দস্য 
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৯.   ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয জনফর  কাঠাবভা: 

 একীভূত ফাাংরাদে রযভ উন্নয়ন রফাদড েয াাংগঠননক কাঠাদভা চুড়ান্ত অনুদভােদনয প্রস্তাফ প্রনিয়াধীন যদয়দে। একীভূত নতনটি 

প্রনতষ্ঠাদনয ফতেভান জনফদরয ানফ েক নিত্র ননম্নরুুঃ 

াংস্থায 

নাভ 

একীভূত র্তনটি প্রর্তিাবনয নাভ অনুবভার্দত 

বদয 

াংখ্যা 

কভ িযত 

জনফবরয 

াংখ্যা 

শূন্য 

বদয 

াংখ্যা 

একীভূত প্রর্তিাবনয  

ভন্ত্রণারবয় 

অনুবভাদবনয   

প্রর্ক্রয়াধীন বদয 

াংখ্যা 

ফাাংরাবদ 

রযভ 

উন্নয়ন 

রফাড ি। 

ফাাংরাবদ রযভ রফাড ি। ৫৩১ ২৫১ ২৮০ ৪৭০ 

ফাাংরাবদ রযভ েবফলণা  

প্রর্যণ ইন্সটিটিউট। 

১২৭ ৬০ ৬৭ ১০২ 

ফাাংরাবদ র্ল্ক পাউবেন। ৩৯ ১৪ ২৫ ২৫ 

ফ িবভাট ৬৯৭ ৩৫৪ ৩৪৩ ৫৯৭  

      উবল্লখ্য, ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয র্ফযভান ৬৯৭ াংখ্যক বদয াাংেঠর্নক কাঠাবভা অনুবভাদবনয প্রস্তাফ  জনপ্রান ভন্ত্রণারবয়  

প্রযণ কযা বর জনপ্রান ভন্ত্রণারয় অস্থায়ীবাবফ ৬৫৮ টি দ যাজস্ব োবত সৃজবনয ম্মর্ত প্রদান কবয। উি ৬৫৮ াংখ্যক বদয ভবধ্য অথ ি 

ভন্ত্রণারবয়য যাষ্ট্রায়াত্ব প্রর্তিান রথবক ৫৯৭ াংখ্যক বদয ম্মর্ত ায়া মায়। ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয এই ৫৯৭ াংখ্যক বদয 

রফতন র্নধ িাযবণয জন্য অথ ি র্ফবাবে র্ক্রয়াধীন যবয়বছ।   

১০. আইন,র্ফর্ধ, নীর্ত, র্নবদ িনা (াংস্কায কাম িক্রভ) প্রণয়নুঃ 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন  রফাড ি আইন/২০১৩  এয ধাযাফার্কতায় ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয াাংেঠর্নক কাঠাবভা কভ িচাযী চাকুযী 

প্রর্ফধানভারা  র্নবয়াে তপর্র প্রণয়বনয র্ফলয়টি ভন্ত্রণারবয় প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।  

১১.    ২০১৬-১৭ অথ ি ফছবযয গৃীত কাম িক্রভ  অজিন 

 ক্রুঃ নাং গৃীত কাম িক্রভ অজিন 

১. তুঁতচাল  তুঁতজর্ভ যযনাবফযন ৩৮০ র্ফঘা 

২. তুঁতচাযা উৎাদন, র্ফতযণ  রযান ৩.২৫ রযটি 

৩. রযভ ফীজগুটি উৎাদন ০.০৭২১৫ রয রকর্জ 

৪. রযােমুি রযভ র্ডভ উৎাদন ৪.৩৩৮ রযটি 

৫. রযভ গুটি উৎাদন ১.২৩  রয রকর্জ 

৬. রযভ সুতা উৎাদন ৭৭০.৪৬৯ রকর্জ 

৭. রযভ চালী প্রর্যণ ১২৩৫  জন 

৮. চাকী র্যয়ার্যাং রকন্দ্রগুর্রবত চাকী লু ারন কবয লু ারনকাযীবদয র্ফতযণ ১.৫০ রয টি র্ডবভয 

৯. আইর্ডয়ার রযভ  ল্লী  ম্প্রাযণ এরাকায চালীবদয  লু ারন যঞ্জভার্দ 

 লুঘয র্নভ িাণ ফাফদ  আর্থ িক ায়তা প্রদান কযা বয়বছ 

৬,০০০ টি ডারা, ৬,০০০টি 

চন্দ্রকী, ২৭৭টি ঘিাকাঠি। 

১০.   বফন রভযাভত             - ৯টি   

  র্স্পর্নাং রড র্নভ িাণ      - ৩টি     

   ীভানা প্রাচীয  ভাটি বযাট 

 

১৫৩৫.০০ ফে ি র্ভুঃ 

৩৮০.০০ ফে ি র্ভুঃ 

২৩০.০০ ফে ি র্ভুঃ 
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১২.  রফাবড িয ফাস্তফায়নাধীন প্রকে  ফাস্তফায়ন অগ্রের্ত: 

প্রর্তবফদনাধীন অথ ি ফছবযয প্রকে প্রর্তবফদনাধীন অথ ি ফছবয 

এর্ডর্বত ফযাে  

প্রর্তবফদনাধীন অথ ি ফছবয ফযাবেয 

র্ফযীবত ব্যবয়য র্যভান  

অগ্রের্ত 

১ ২ ৩ ৪ 

(১) 'ফাাংরাবদর রযভ র্বেয ম্প্রাযণ   

উন্নয়বনয জন্য ভর্ন্বত র্যকেনা' 

(জুরাই, ১৩ বত জুন,১৮ ম িে)। 
প্রাক্কর্রত ব্যয় ৩০৮৬.০০ রয টাকা 

৯০০.০০ রয টাকা । (নয় ত  

দর্ভক শূন্য শূন্য রয টাকা)। 

৮৪৭.৫৩ রয টাকা । (আট ত 

াতচর্ল্ল দর্ভক াঁচ র্তন রয 

টাকা)। 

৯৪.১৭%। 
 

(২) াফ িতয রজরামূব রযভ চাল ম্প্রাযণ  

(৩য় ম িায়) (২০১৩-২০১৭), প্রাক্কর্রত 

ব্যয় ৩০০.০০ রয টাকা।  

৩৫.০০ রয টাকা ।  
(পঁয়র্ত্র দর্ভক শূন্য শূন্য 

রয টাকা)। 

৩৪.৮১ রয টাকা। রচৌর্ত্র 

দর্ভক আট এক রয টাকা)। 

৯৯.৪৫% 

 

১৩.  নতন প্রকে গ্রণুঃ 

ক্রুঃ 

নাং 

প্রকবেয নাভ ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয় ফতিভান অফস্থা ভেব্য 

১. রযভ চাল ম্প্রাযবণয 

ভাধ্যবভ বৃত্তয যাংপুয রজরায 

দার্যদ্র হ্রাকযণ প্রকে 

জুরাই'২০১৭-

জুন'২০২২ 

প্রাক্কর্রত   ব্যয় 

২৪৫০.০০ রয 

টাকা। 

প্রকেটি ভন্ত্রণারবয়  

অনুবভাদবনয   

প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

প্রকেটি ঞ্চফার্ল িক র্যকেনায় উন্নয়ন 

কভ িসূর্চবত ফযাে র্ফীনবাবফ অননুবভার্দত 

প্রকে র্ববফ বুজ াতায় অেভূ িি যবয়বছ।  
২. রযভ চাল ম্প্রাযণ  

উন্নয়বনয ভাধ্যবভ াফ িতয 

রজরামূব দার্যদ্র র্ফবভাচন   

প্রকে 

জুরাই'২০১৭-

জুন'২০২২ 

প্রাক্কর্রত ব্যয় 

২৫০৭.০০ রয 

টাকা। 

 প্রকেটি অনুবভাদবনয 

জন্য ভন্ত্রণারবয়  

প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

প্রকেটি ঞ্চফার্ল িক র্যকেনায় উন্নয়ন 

কভ িসূর্চবত ফযাে র্ফীনবাবফ অননুবভার্দত 

প্রকে র্ববফ বুজ াতায় অেভূ িি যবয়বছ।  

৩. রযভ চাল ম্প্রাযণ  

উন্নয়বনয ীল িক প্রকে    
জুরাই'২০১৮-

জুন'২০২৩  

৪৯৮০.০০ প্রকেটি অনুবভাদবনয  

জন্য ভন্ত্রণারবয়  

প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

 

৫. যাজাী আঞ্চর্রক রযভ 

ম্প্রাযণ কাম িারয়  চত্ববয 

এর টাইবয ভাবকিট র্নভ িাণ। 

জুরাই'২০১৭-

জুন'২০১৯ 
১৩২৪.০০ রয 

টাকা 
প্রকেটি প্রণয়ন কবয 

ভন্ত্রণারবয় 

অনুবভাদবনয জন্য 

রপ্রযণ কযা বয়বছ।  

 

 

 

১৪. অর্ববমাে প্রর্তকাযুঃ 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয দূনীর্ত  অন্যান্য অর্নয়ভ াংক্রাে রকান অর্ববমাে নাই।  

 

১৫. ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িুঃ : 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয াবথ র্নয়ন্ত্রণাধীন র্ডর্ড  এর্ড অর্পবয ২৮/০৬/২০১৬ তা র্যবে ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি 

স্বাযর্যত  রয়বছ। ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রীয উর্স্থর্তবত ২৯-০৬-২০১৬ তার্যবে ভন্ত্রণাররয়য াবথ  ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয চুর্ি 

স্বাযর্যত রয়বছ।ভন্ত্রণারবয়য াবথ  ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয চুর্ি অনুমায়ী কাম িক্রভ ফাস্তফায়বনয ব্যফস্থা  গ্রণ কযা বে।  
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ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি (র্ফএর্ডর্ফ)য ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ২০১৬-১৭ এয  জুন/১৭ ম িে মূোয়ন প্রর্তবফদন 

রকৌরেত 

উবেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন  

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কভ িম্পাদন  

সূচবকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

র্বর্ত্ত ফছয 

(Base 

Year) 

২০১৪-১৫ 

 

 প্রকৃত 

অজিন 

২০১৫-১৬ 

রযযভাত্রা/ র্নণ িায়ক ২০১৬-১৭ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ফাস্তফায়ন 

অগ্রের্ত 

জুন./১৭ 

ম িে 

াধাযণ 

রস্কায 
র্নধ িার্যত 

রস্কায 
অাধাযণ অর্ত 

উত্তভ 
উত্তভ চরর্ত 

ভান 
চরর্ত 

ভাবনয 

র্নবম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 
১। রযভ চাল 

ম্প্রাযবণ 

বমার্েতা 

রজাযদাযকযণ  

 

 ১.১ তুঁত চাযা 

উৎাদন     র্ফতযণ 
১.১.১ উৎার্দত 

 র্ফতযনকৃত  

তুঁত চাযা  

রয  ১৫ ৩.০০ ৪.৫০ ৩.২৫ ৩.০০ ২.৬০ ২.৩০ ২.০০ ৩.২৫ ১০০% ১৫% 

 ১.২ রযােমুি রযভ 

র্ডভ উৎাদন  

র্ফতযণ  

১.২.১ উৎার্দত  

র্ফতযণযকৃত রযভ 

র্ডভ  

রয ১৫ ৩.৬১ ৩.৬০ ৪.০০ ৩.৮০ ৩.৫০ ৩.০০ ২.৫০ ৪.৩৪ ১০০% ১৫% 

১.৩ রযভ গুটি 

উৎাদন 

 

১.৩.১ উৎার্দত 

রযভ গুটি  
রয 

রকর্জ 
১০ ১.২০ ১.৪৪ ১.৬০ ১.৩০ ১.২০ ১.১০ ১.০০ ১.২৩ ৮০% ৮% 

১.৪ র্ভর্নর্পবরচায 

রকবন্দ্র রযভ সুতা 

উৎাদন 

১.৪.১ উৎার্দত 

রযভ সুতা  
 

রকর্জ 
১০ ৩১৬৬ ১১৫০ ১২০০ ১০৩৫ ৯২০ ৮০৫ ৬৯০ ৮৪৭.০০ ৭০% ৭% 

২।  ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 
২.১ প্রর্যবনয ভাধ্যবভ 

দয জনফর সৃর্ি 
২.১.১ প্রর্র্যত 

রযভ চালী (তুঁত 

চাল) 

াংখ্যা ১০ ৫০ ৪৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৩০ ৩০০ ৮২৫ জন ১০০% ১০% 

২.১.২ প্রর্র্যত 

রযভ চালী 

(লুারন) 

াংখ্যা ৫ ৫০ ৬৭৫ ৬৭৫ ৬০০ ৬৬০ ৫৫০ ৪০০ ৪০০ জন 

 

 

১০০% ৫% 

২.১.৩ প্রর্র্যত 

রযভ চালী (র্যর্রাং) 
াংখ্যা ৫ ১০ ৩০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ১০ জন ১০০% ৫% 

৩।    যভতা 

বৃর্ি 
৩.১ ফীজাোয  না িাযী 

মূবয রভযাভত, 

াংস্কায  ম্প্রাযণ 

৩.১.১ াংস্কাযকৃত/ 

রভযাভতকৃত 

বফন   

ফে ি র্ভুঃ ৪ ৩০০ ১১৬১ ১০৫০.০

০ 
৯০০ ৮৫০ ৭০০ ৬০০ ১০৫০ ১০০% ৪% 

৩.২ নতন বফন  

ীভানা প্রাচীয 

র্নভ িান 

৩.২.১ র্নর্ভ িত 

লুঘয 
ফে ি র্ভুঃ ৩ ১.২০ ৬০৫.৮৪ ৩৮০.০০ ৩০০.০ ২৮০.০০ ২৫০.০০ ২২০.০০ ৩৮০ ১০০% ৩% 

৩.২.২ র্নর্ভ িত 

ীভানা প্রাচীয  

চাকী রন্টায 

ফে ি র্ভুঃ ৩ ৩১৬৬ ৩৯০.০০ ২৩০.০০ ২০০.০ ১৮০.০০ ১৫০.০০ ১৩০.০০ ২৩০ ১০০% ৩% 

    ৮০         ৮০% ৭৫% 
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১৬. উত্তভ চচ িা, দাচায, উদ্ভাফন (ইবনাববন):  

ইবনাববনুঃ  

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয কাবজয ের্তীরতা বৃর্ি, উদ্ভাফনী দযতা বৃর্ি, নােযীক রফা প্রদান প্রর্ক্রয়া দ্রুত  জীকযবণয 

রবযয নতন নতন ন্থা উদ্ভাফন  রগুবরায চচ িা কযায জন্য প্রধানভন্ত্রীয কাম িারবয়য র্নবদ িক্রবভ ইবনাববন টীভ েঠণ কযা বয়বছ । রফাড ি 

রথবক নতন নতন উদ্ভাফনী ধাযনা উদ্ভাফন কবয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য ইবনাববন রবর রপ্রযণ কযা য়।ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারবয়য 

অনুবভাদনক্রবভ ২টি ইবনাববন প্রস্তাফ (১) এএভএ এয ভাধ্যবভ চালী/ফনীবদয কার্যেযী যাভ ি প্রদান। এই উবযােটি ফাস্তফায়ন কযা 

বে। (২) রভাফাইর ব্যাাংর্কাং কাম িক্রবভয ভাধ্যবভ রযভ গুটিয মূে র্যবাধ উবযােটি ফাস্তফায়বনয কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ।  এছািা 

তুঁতচালী  লুারনকাযীবদয রভাফাইর রপাবন যাভ ি দান ীল িক ইবনাববন প্রস্তাফটি অনুবভাদবনয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। 

উত্তভ চচ িামূুঃ  

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড ি কর স্তবযয কভ িকতিা/কভ িচাযীেণবক উত্তভ চচ িা, দাচায  উদ্ভাফন র্ফলবয় উদ্বুি কযায রবযয 

ভার্ক িাপ রকা-অর্ডবনন  ভন্বয় বায় আবরাচনা  যাভব িয ভাধ্যবভ অনুপ্রাণীত  কযা বয় থাবক । অর্পবয র্ফর্বন্ন জটির র্ফলবয় 

র্িাে গ্রবণয জন্য য়াকি/রর্ভনায আবয়াজন কবয কবরয ভতাভত/যাভ ি গ্রণ কযা বয় থাবক । অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকযবণয 

র্ফলবয় র্নয়র্ভত অর্ডট রর বা আহ্বান কযা বয় থাবক ।  দীঘ ি র্দবনয ভাভরা র্নষ্পর্ত্তয রবযয র্নয়র্ভত ভার্ক বায ভাধ্যবভ র্িাে গ্রণ 

কযা বয় থাবক । কভ িকতিা/কভ িচাযীেবণয দযতা বৃর্িয রবযয ইন-াউ প্রর্যণ/য়াকি আবয়াজন কযা বয় থাবক । সুিাচায রকৌর 

ফাস্তফায়বনয জন্য অত্র রফাবড ি বনর্তকতা কর্ভটি েঠণ কযা বয়বছ । তথ্য প্রদান জীকযবণয রবযয রফাবড ি য়ান ি ার্ব ি চালু কযা বয়বছ । 
তথ্য অর্ধকায আইন অনুমায়ী র্নজস্ব বয়ফ াইবট কর প্রকায তথ্য প্রকাবয ব্যফস্থা গ্রণ কযা বয়বছ এফাং রকান ব্যর্ি/প্রর্তিাবনয চার্দায 

আবরাবক তথ্য যফযা কযা বয় থাবক।  
১৭. ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয র্ডর্জটার কাম িক্রভুঃ 

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড ি রভাট ৭০ টি কর্ম্পউটায যবয়বছ । ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয  www.bsb.gov.bd নাদভ  

র্নজস্ব বয়ফ রাট িার যবয়বছ এফাং তা র্নয়র্ভত আবডট কযা য় । বয়ফ রাট িার তথ্যফহুর  আকল িনীয় কযায রবযয এ,টু,আই এয 

বমার্েতায় ন্যানার বয়ফ রাট িাবর অেভূ িি কযা বয়বছ । উি রাট িাবর ভতাভত প্রদাবনয ব্যফস্থা যবয়বছ।  রফাবড িয কভ িকাে ের্তীর 

কযায রবযয ইন্টাযবনট াংবমাে স্থান কযা বয়বছ এফাং কভ িকতিােবণয দফী অনুমায়ী বয়ফবভইর চালু কযা বয়বছ । ফাাংরাবদ রযভ 

উন্নয়ন রফাবড িয অধীন ৫টি আঞ্চর্রক রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয়   ০৭টি রজরা কাম িারবয়  ইন্টাযবনট াংবমাে প্রদান কযা বয়বছ । ভাঠ ম িাবয়য 

উবজরা রযভ ম্প্রাযণ কাম িারয় এফাং রযভ ফীজাোবয কর্ম্পউটায  ইন্টাযবনট াংবমাে প্রদান কাম িক্রভ প্রর্ক্রয়াধীন । ফাাংরাবদ রযভ 

উন্নয়ন রফাড ি ১৭/১০/২০১৬ তার্যে রথবক ই-প্রর্কউযবভন্ট (ই-র্জর্)  চালু কবযবছ এফাং র অনুমায়ী ০৭টি  ই-র্জর্বত রটোয প্রদান কযা 

বয়বছ। এোড়াও অত্র রফাদড েয www.facebook.com/bsdbmotj নাদভ রপইবুক রজ িালু যদয়দে। এয ভাধ্যদভ নাগনযক 

ভতাভত প্রোন /যাভ ে গ্রদেয সুদমাগ যদয়রে।  

১৮.িযাদরঞ্জ/ভস্যাফরীুঃ   

 র্ফবদী রযভ সূতা  ফবস্ত্রয আভদানী শুল্ক কভ য়ায় আভদানী বৃর্িবত রদী সূতায ব্যফায হ্রা রবয়বছ। পবর চালীযা গুটি 

উৎাদবন উৎা ার্যবয় রপবরবছ।   
 উৎার্দত গুটি  সুতায ফাজাযজাত কযবণয ভস্যা যবয়বছ 

 রযভ চালীেন প্রার্েক  ভুর্ভীন । তাবদয মুরধবনয অবাফ  প্রার্তিার্নক বমার্েতা অপ্রতর;  

 রযভ কাযোনা ফন্ধ রঘালনা; 

 রযবভয  কাম িক্রভ প্রকে র্নব িয;  

 প্রার্তিার্নক যভতায অবাফ ।   
 জনফর াংকট। 

ভস্যা-ভাধাবন সুর্নর্দ িি সুার্যুঃ 

১) ফীজাোবযয কাম িক্রভ যাজস্ব ফাবজবট অেিভূ ির্িকযণুঃ 

 ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি রযভ র্বেয উন্নয়বনয রবযয একটি রফামূরক প্রর্তিান।  রযভ চাল একটি ধাযাফার্ক সুক্ষ্ম 

কার্যেযী প্রর্ক্রয়া। ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ১০টি রযভ ফীজাোবযয ভাধ্যবভ উন্নত ভাবনয রযভ র্ডভ  তুঁতচাযা উৎাদন কবয 

ম্প্রাযণ এরাকায তুঁতচালীবদয ভাবঝ র্ফতযণ কযা বয় থাবক। রদব্যাী রযভ চাল ম্প্রাযবণয রযবত্র রযভ ফীজাোযমূ অন্যতভ 

ভূর্ভকা ারন কবয থাবক। রযভ ফীজাোযমূবয কভ িকাে উন্নয়ন প্রকে র্নব িয। রযভ উন্নয়ন রফাড ি কর্তিক দার্েরকৃত এফাং যকায কর্তিক 

অনুবভার্দত উন্নয়ন প্রকবেয রভয়াদ রল বর রযভ চাবলয ভত ধাযাফার্ক কাম িক্রভ চালু যাো ব্যাত য়। পবর রযভ চালীবদয র্নকট 

রযভ র্ডভ এফাং তুঁতচাযা র্ফতযণ প্রর্ক্রয়া ফাধাগ্রস্থ য় এফাং উন্নয়ন কভ িকাে স্থর্ফয বয় বি। রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ১০টি রযভ 

ফীজাোবযয ধাযাফার্ক কাম িক্রভ সুিু  র্নযর্ফেবাবফ চালু যাোয স্বাবথ ি ফীজাোযমূবয ব্যয় ফযাে যকাবযয যাজস্ব ফাবজট রথবক র্নফ িা 

কযা  আফশ্যক।   
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২) জনফর র্নবয়ােুঃ  

ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাবড িয াাংেঠর্নক কাঠাবভা ফতিভাবন অনুবভাদবনয প্রর্ক্রয়াধীন যবয়বছ। াংেঠর্নক কাঠাবভা অনুবভাদন না 

য়ায় শূেবদ জনফর র্নবয়াে কযা ম্ভফ বে না। মায কাযবন জনফর েতায জন্য  রযভ উন্নয়ন রফাবড িয াভর্গ্রক কাম িক্রভ ব্যত 

বে। রযভ উন্নয়ন রফাবড িয ম্প্রাযণ কভ িকাবেয ের্তীরতা আনয়বনয জন্য শুন্য দগুর্র জরুযী র্বর্ত্তবত পূযণ কযা প্রদয়াজন । এ 

ব্যাাবয ভন্ত্রণারবয়য বমার্েতা একােবাবফ অফশ্যক। এ জন্য দ্রুত াাংেঠর্নক কাঠাবভা   প্রর্ফধানভারা  অনুবভাদ রনয ব্যফস্থা কযা 

প্রবয়াজন। 

 

৩) ফন্ধ রযভ কাযোনা চালুকযণুঃ 

 

ফাাংরাবদব যকার্য ম িাবয় ২টি রযভ কাযোনা যবয়বছ এয একটি যাজাীবত   অন্যটি ঠাকুযোঁ এ  অফর্স্থত। মূরত ২০০২ 

াবর রযভ কাযোনা ফন্ধ য়ায পবর রযভ রক্টবয রনর্তফাচক প্রবাফ বয। অর্ধকাাং চালী/ফনী র্ফনণ ব্যফস্থা ম িাপ্ত না থাকায 

কাযবণ এ চাল বত মুে র্পর্যবয় র্নবয়বছ। র কাযবণ প্রাথর্ভক ম িাবয় স্বে র্যবয ভবডর র্ববফ যাজাী রযভ কাযোনা চালু কযা বর 

এ রক্টবয পুনযায় ের্ত ঞ্চার্যত বফ। তাই রযভ র্বেয র্ফকাবয স্বাবথ ি স্বে র্যবয বর কাযোনা চালু কযা প্রবয়াজন। এটি ফতিভাবন 

প্রাইববটাইবজন কর্ভবন ন্যাস্ত যবয়বছ। রোন রথবক রপযত প্রদাবনয ব্যফস্থা কবয চালু কযবণয উবযাে রনয়া প্রবয়াজন।  

 

১৯. স্বল্প রভয়ােী কভ ে-নযকল্পনা (৩ ফেয রভয়ানে) (২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০) 

 

ক্রুঃনাং কাবজয র্ফফযণ রযযভাত্রা ভয়ীভা 

১. তুঁতিাযা উৎােন (াংখ্যা) ১১.২৫ রক্ষ ২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

২. রযাগমুক্ত রযভ নডভ উৎােন(াংখ্যা ১৬.৪০ রক্ষ ২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

৩. রযভ গুটি উৎােন ৬৫৬ রভেঃ টন ২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

৪. রযভ গুটি িয় (যকাযী বাদফ) (িালীদেয 

প্রদনােনা রেয়ায নননভদে িয় ায়তা) 

৫০ রভেঃ টন ২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

৫. রযভ সুতা উৎােন ৬০ রভেঃ টন ২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

৬. তুঁত াতায উৎােনীরতা বৃনি(প্রনত রক্টয প্রনত 

ফেয)। 

৩০-৪০ রভেঃ টন রেদক ৪০-

৪৫রভেঃ টদন উন্নীতকযে 

২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

৭. রযভ গুটিয উৎােীরতা বৃনি প্রনত ১০০ রকনজ রযাগমুক্ত নডভ 

রেদক রযভ গুটিয উৎােন 

৪০-৫০ রকনজ রেদক ৫০-৬০ 

রকনজদত উন্নীতকযে। 

২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

৮. রযননডটায ভান উন্নয়ন   ১২-১৪ রেদক ১০-১২ রত 

উন্নীতকযে 

২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

৯. জাভ েপ্লাজভ ব্যাদেয তুঁতজাত ও রযভ কীদটয 

জাত উদ্ভাফন ও াংযক্ষন 

জাভ েপ্লাজভ ব্যাাংদক ৬৬ টি 

তুঁতজাত ও ৯০টি রযভ কীদটয 

জাত উদ্ভাফন ও াংযক্ষন 

২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

১০. েক্ষ ও কানযগযী জননক্ত সৃনিয রদক্ষয প্রনক্ষে ৪১১৫ জন ২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

১১. কভ োংস্থান সৃনি ৬.০০ রক্ষ দত ৬.৫০ রদক্ষ 

উন্নীতকযে। 

২০১৭-১৮ দত ২০১৯-২০ 

 
        

      

  

                        


