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৪.২ বাাংলাদেশ ররশম উন্নয়ন রবাদর্ ডর কম ডসম্পােদনর সারব ডক রচত্র 

 

সাম্প্ররতক অজডন, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যত পররকল্পনা 

 

 বাাংলাদেশ ররশম উন্নয়ন রবাদর্ ডর রবগত রতন বছদরর প্রধান অজডন সমূহ:               

 সরশর্ কার্ মক্রর্ একটি কৃচষচিচিক চশল্প। গ্রানর্র দচরদ্র জননগাষ্ঠীর ব্যাপক কর্ মসংস্থান সৃচষ্ট, দাচরদ্র চিনর্ািন, গ্রার্ীণ 

আর্ ম-সার্াচজক অিস্থার উন্নয়ন ও র্চহলানদর ক্ষ্র্তায়নন এ চশল্প গুরুত্বপূন ম ভূচর্কা পালন কনরনে। এ লক্ষ্য অজমননর জন্য 

িাংলানদশ সরশর্ উন্নয়ন সিার্ ম চিগত ৩ িেনর ১২.৯২ লক্ষ্ তুঁতিারা উৎপাদন ও চিতরণ করনে, ৪২৮ সর্.টন সরশর্ গুটি 

উৎপাদন কনরনে, জার্ মপ্লাজর্ ব্যাংনক তুঁতজানতর সংখ্যা ৭৩ সর্নক ৮৩ টিনত এিং সরশর্কীট জানতর সংখ্যা ১০১ সর্নক ১১৩ 

টিনত উন্নীত করা সম্ভি হনয়নে; নতন ও উচ্চফলনশীল ১৬ টি তুঁতজাত এিং ২০ টি সরশর্কীনটর জাত উদ্ভািন করা সম্ভি 

হনয়নে; এোড়াও ১১.২২ লক্ষ্ সরাগমুক্ত সরশর্ চর্র্ (চর্এফএল) উৎপাদন এিং সিানর্ মর আওতায় ৮ টি চর্চনচফনলিার সকনের 

র্াধ্যনর্ ২.৫৪ সর্.টন সরশর্ সুতা উৎপাদন সহ ২১৫৫ জন কৃষকনক সরশর্ িাষ চিষয়ক কাচরগচর প্রচশক্ষ্ণ প্রদান করা হনয়নে। 

দীর্ ম ১৬ িের িন্ধ র্াকা রাজশাহী সরশর্ কারখানা স্বল্প পচরসনর িালু কনর পর্ মায়ক্রনর্ ১৯ টি পাওয়ার লুনর্ এ পর্ মন্ত ১৪৩০০ 

চর্টার র্ান কাপড় উৎপাদন করা হনয়নে । এোড়াও আনরা ৪৩ টি পাওয়ার লুর্ সর্রার্ত করা হনয়নে। র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীর 

চননদ মশনার সপ্রচক্ষ্নত ৪১ টি সজলার ৯৯ টি উপনজলায় আর্ার িাচড় আর্ার খার্ার প্রকনল্পর ৫২৮ টি সচর্চতর ২২,৭৩৩ জন 

সদস্যনদর র্নধ্য জচরপ কনর ২৫২৭ জন িাষীনক সরশর্ িানষ সম্পৃক্ত করা হনয়নে। 

সমস্যা ও চযাদলঞ্জসমূহ: 

িাংলানদশ সরশর্ উন্নয়ন সিানর্ মর প্রিান সর্স্যা ও িযানলঞ্জ সমূহ হনে: সিানর্ মর িীজাগারসমূহ এিং গনিষণা ও 

প্রচশক্ষ্ণ সকনের কর্ মকানের ব্যয়িার প্রকল্প চনি মর হওয়ায় প্রনয়াজনীয় কার্ মক্রর্ চনরিচেন্নিানি পচরিালনা করনত না পারা, 

সরশর্ গুটির সুষ্ঠু চিপণনন িাজার ব্যিস্থার অিাি, আিহাওয়া সচহষ্ণু আরও উন্নত জানতর সরশর্ পলু উৎপাদন, িীজাগারসমূনহ 

আধুচনক িাষািাদ পদ্ধচত ও উন্নত র্ন্ত্রপাচতর সংকট , সরশর্ িানষ সম্পৃক্ত িাষী/ সরশর্ চশল্প র্াচলক ও উনযাক্তানদর স্বল্প সুনদ 

প্রনয়াজনীয় মূলিন প্রাচির সুনর্ানগ সীর্ািদ্ধতা এিং প্রনয়াজনীয় মূলিন ও দক্ষ্ জনিনলর অিানি সরশর্ সিানর্ মর চনয়ন্ত্রণািীন 

রাজশাহী সরশর্ কারখানা ও ঠাকুরগাও সরশর্ কারখানা পূণ মরুনপ িালু করা। 

ভরবষ্যত পররকল্পনা:  

          আগার্ী ২০২৫-২৬ অর্ ম িেনরর র্নধ্য ৪০.৫০ লক্ষ্ তুঁতিারা উৎপাদন, ৩৯.০০ লক্ষ্ সরাগমুক্ত সরশর্ চর্র্ উৎপাদন, 

১৫০০ সর্েঃ টন সরশর্ গুটি উৎপাদন এিং ১২৮.০০ সর্েঃ টন সরশর্ সুতা উৎপাদন করা হনি। জার্ মপ্লাজর্ ব্যাংনক তুঁতজানতর 

সংখ্যা ২০২৪-২৫ অর্ ম িেনরর র্নধ্য ৮৬ টিনত এিং সরশর্কীট জানতর সংখ্যা ১১৬ টিনত উন্নীত করা; নতন আিহাওয়া সচহষ্ণু 

আরও ৩ টি তুঁতজাত এিং ৩ টি সরশর্কীনটর জাত উদ্ভািন করা হনি। সরশর্ িানষ আগ্রহী ব্যচক্তিনগ মর র্ধ্য সর্নক পর্ মায়ক্রনর্ 

১০০০০ জননক প্রচশক্ষ্ণ প্রদান করা হনি। নতনিানি ৭৫,০০০ সলানকর কর্ মসংস্থান সৃচষ্ট করা হনি। এোড়াও রাজশাহী ও 

ঠাকুরগাও সরশর্ কারখানা পূণ মাঙ্গরূনপ িালু করা হনি। 

২০২১-২২ অর্ ডবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজডনসমূহ: 

  ৮.২০ লক্ষ্ তুঁতিারা উৎপাদন কার্ মক্রর্ গ্রহণ; 

  ৩.০০ লক্ষ্ সরাগমুক্ত সরশর্ চর্র্ উৎপাদন ও িাষীনদর র্নধ্য চিতরণ; 

  ১২৩ সর্. টন সরশর্ গুটি উৎপাদন করা; 

  সরশর্ িানষ দক্ষ্তা বৃচদ্ধর জন্য ৬৭৫ জন সরশর্ িাষী/িসনীনক প্রচশক্ষ্ণ প্রদান; 

  জার্ মপ্লাজর্ ব্যাংনক ৮৪ টি তুঁতজাত সংরক্ষ্ণ করা; 

  জার্ মপ্লাজর্ ব্যাংনক ১১৪ টি সরশর্কীট জাত সংরক্ষ্ণ করা; 

  ১০,৫০০ সকচজ উন্নতজানতর তুঁতকাটিং উৎপাদন করা; 
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৪.১ প্রস্তািনা (Preamble) 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়র অিীন িাংলানদশ সরশর্ উন্নয়ন রবার্ ড এর প্রাচতষ্ঠাচনক 

দক্ষ্তা বৃচদ্ধ, স্বেতা ও জিািচদচহতা সজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এিং সম্পনদর র্র্ার্র্ ব্যিহার 

চনচিতকরনণর র্াধ্যনর্ রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ার্র্ িাস্তিায়ননর লনক্ষ্য- 

মহাপচরিালক, িাংলানদশ সরশর্ উন্নয়ন রবার্ ড 

এিং 

সরচব, িস্ত্র ও পাট র্ন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার   এর মদে ২০২১ সাদলর জুন মাদসর ২৭ তাররদে এই 

বারষ ডক কম ডসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হল। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হনলনেঃ 
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 রসকশন-১: 

 

বাাংলাদেশ ররশম উন্নয়ন রবাদর্ ডর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ ডাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) 

 

 রেদশ ররশম চাষ ও রশদল্পর সম্প্রসারণ ও উন্নয়দনর মােদম গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীর োররদ্র রবদমাচন। 

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission) 

 

লাগসই প্রযুরি ,  েক্ষ জনবল ও উন্নত গদবষণার মােদম ররশম োদতর সম্ভাবনাদক পূণ ড কাদজ লারগদয় ররশম চাষ ও 

রশদল্পর  উন্নয়ন। 

 

১.৩ কম ডসম্পােদনর রক্ষত্র: 
 

১.  ররশম চাষ সম্প্রসারদণ সহদর্ারগতা রজারোরকরণ ; 

২.  প্রযুচক্তগত ও উদ্ভািনীমূলক গনিষণা সজারদারকরণ; 

৩.  মানব সম্পে উন্নয়ন; 

 ৪. সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্ মক্রর্ সজারদারকরণ। 

 

 

 

১.৪ কার্ ডাবরল (Functions): 
 

১  ররশম চাষ ও রশদল্পর সম্প্রসারণ ও উন্নয়দন েীর্ ডদময়ােী উন্নয়ন পররকল্পনা প্রণয়ন; 

২  ররশদমর ববজ্ঞারনক ও কাররগরর রবষদয় গদবষণা এবাং প্ররশক্ষণ প্রোন; 

৩  উন্নত জাদতর সুস্থ পলুদপাকার রর্ম উৎপােন ও রবতরণ; 

৪  প্ররশক্ষদণর মােদম ররশম রসক্টদর েক্ষজনবল সৃরি করা; 

৫  অর্ ড ও স্থাবর সম্পরির র্র্ার্র্ ব্যবস্থাপনা রনরিত করা;  

৬  ন্যায্যমুদের  ররশম রশদল্পর প্রদয়াজনীয় কাঁচামালসহ রাং, রাসায়রনক দ্রব্যারে, খুচরা র্ন্ত্রাাংশ ও  আনুষরিক দ্রব্যারে 

রসল্ক ররলার, উইভার ও রপ্রন্টারদেরদক সরবরাদহর   ব্যবস্থা; 

৭  রেদশ-রবদেদশ ররশম ও ররশম সামগ্রী জনরপ্রয় ও বাজারজাতকরদণর জন্য প্রচাদরর ব্যবস্থা; 

৮ কাঁচা ররশম ও ররশম পণ্য উৎপােদনর জন্য রমল স্থাপদনর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

           ৯. তুঁত ও ররশমকীদটর জাত সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ এবাং রেদশর আবহাওয়া উপদর্াগী উচ্চফলনশীল তুঁত ও ররশমকীদটর        

জাত উদ্ভািন। 

          ১০. ররশম রসক্টদরর জন্য েক্ষ জনশরি সৃরি এবাং উদ্ভারবত প্রযুরি মাঠ পর্ ডাদয় হস্তান্তর। 
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 রসকশন ২: 

 

বাাংলাদেশ ররশম উন্নয়ন রবার্ ড এর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/ Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম ডসম্পােন  

সূচকসমুহ 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) রভরিবছর 

২০১৯-২০       

 

প্রকৃত 

২০২০-২১ লক্ষযমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষপণ 

(Projections)   
 রনধ ডাররত লক্ষযমাত্রা অজডদনর 

রক্ষদত্র রর্ৌর্ভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্হাসমূদহর নাম 

উপািসূত্র 

(Source(s) of 

Data) 

২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

রেদশর  কাঁচা ররশদমর অভযন্তরীণ 

চারহো পূরদণ অবোন 

 

উৎপারেত কাঁচা ররশম   

 

রম.টন 

 

৪১.০০ ৪১.৫০ ৪২.০০ ৪২.৫০ ৪৩.০০ পররকল্পনা মন্ত্রনালয়, 

পররকল্পনা করমশন, অর্ ড 

রবভাগ, ররশম রসক্টদর 

সম্পৃি সরকারী/ 

রবসরকারী সাংস্থা সমূহ।  

বারষ ডক প্ররতদবেন 
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 রসকশন ৩: কর্ মসম্পাদন পচরকল্পনা 

 
রকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন  

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গননা 

পদ্ধচত 

 

একক 

(Unit

) 

 

কম ডসম্পােন  

সূচদকর মান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

 প্রকৃত অজডন  

লক্ষযমাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 মন্ত্রণালয়/ রবভাদগর রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১। ররশম 

চাষ 

সম্প্রসারদণ 

সহদর্ারগতা 

রজারোরকর

ণ 

 

    ৪০  ১.১ তুঁত চারা 

উৎপােন ও    

রবতরণ 

১.১.১ 

উৎপারেত ও 

রবতরনকৃত  

তুঁত চারা  

সংখ্যা লক্ষ  ৭ ৫.৮৫ ৪.৯২ ৮.২০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ৫.০০ ৭.৫০ ৫.০০ 

 ১.২ ররাগমুি 

ররশম রর্ম 

উৎপােন ও 

রবতরণ  

১.২.১ 

উৎপারেত ও 

রবতরণরকৃত 

ররশম রর্ম  

সংখ্যা লক্ষ ৭ ৪.৩২ ২.৭০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭০  ৩.০৫ ৩.১৫ 

১.৩ ররশম গুটি 

উৎপােন 

 

১.৩.১ 

উৎপারেত 

ররশম গুটি  

পচরর্ান রম.টন ৬ ১৭২ ১১২ ১২৩ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ১২৮ ১৩৪ 

১.৪ 

রমরনরফদলচার 

রকদে ররশম 

সুতা উৎপােন 

১.৪.১ 

উৎপারেত 

ররশম সুতা  

পচরর্ান  

রম.টন 

৬ .৮৮ .৭০ .৯০ .৮৫ .৮০ .৭৫ .৭০ .৯৫ ১.০০ 

 

 

১.৫ সরশর্ িস্ত্র 

উৎপাদন 

১.৫.১ সরশর্ 

িস্ত্র উৎপাচদত 

পচরর্ান চর্টার ৫ ৫০০০ ৫৩৭৩ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫০০০ ৬৫০০ ৭০০০ 

১.৬ সেক 

সহাল্ডার সিা 

আনয়াজন 

১.৬.১ 

আনয়াচজত 

সিা 

সংখ্যা সংখ্যা ৩ ০৫ ০৩ ০৫ ০৪ ০৩   ০৫ ০৫ 

 

 

১.৭   সরশর্ 

িাষ 

সম্প্রসারননর 

জন্য উঠান 

বিঠক 

আনয়াজন 

১.৭.১ 

আনয়াচজত 

উঠান বিঠক 

সংখ্যা সংখ্যা ৩  ৪৮ ৪৮ ৩৬ ২৪   ৪৮ ৪৮ 
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রকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন  

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গননা 

পদ্ধচত 

 

একক 

(Unit

) 

 

কম ডসম্পােন  

সূচদকর মান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

 প্রকৃত অজডন  

লক্ষযমাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১.৮ মুচজিিষ ম 

উপলনক্ষ্ ৫০ 

জন চরলারনদর 

র্ানে িরকা 

চিতরণ 

১.৮.১ িরকা 

চিতরণকৃত 

সংখ্যা সংখ্যা ৩   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

২। প্রযুরিগত 

ও 

উদ্ভাবনীমূলক 

গদবষণা 

রজারোরকর

ণ 

 

 

২৫ 

২.১ তুঁতজাত 

সাংরক্ষণ 

২.১.১ 

সাংরক্ষনকৃত 

জাত   

সংখ্যা সাংখ্যা 
৬ 

৮২ ৮৩ ৮৪     ৮৪ ৮৪ 

২.২ ররশম 

কীদটর জাত 

সাংরক্ষণ 

২.২.১ 

সাংরক্ষনকৃত 

জাত  

সংখ্যা সাংখ্যা 
৬ 

১১২ ১১৩ ১১৪     ১১৪ ১১৪ 

২.৩ একটি 

তুঁতজাত 

উদ্ভাবদনর 

১৫% কাজ 

সম্পন্ন করা 

২.৩.১ 

সাংকররত 

মাতৃজাত হদত 

বীজ সাংগ্রহকৃত 

তাররে তাররে 
৫ 

১ ১ ১০/০৫/২

০২২ 
৩০/০৫

/২০২২ 

১৫/০৬/

২০২২ 

৩০/০

৬/২০

২২ 

- একটি 

তুঁতজাত 

উদ্ভাবনের 

২০% 

কাজ 

সম্পন্ন 

হনব (২য় 

পর্ যায়)। 

একটি 

তুঁতজাত 

উদ্ভাবনের 

৪০% 

কাজ 

সম্পন্ন 

হনব(২য় 

পর্ যায়)। 

২.৪  একটি 

ররশমকীটজা

ত উদ্ভাবনের 

২০% কাজ 

সম্পন্ন করা 

২.৪.১ রনব ডারচত 

জাদতর মদে 

সাংকরায়ন কদর 

হাইরির্ জাত 

উদ্ভাবন 

তাররে তাররে 
৪ 

১ ১ ১৫/০৫/২

০২২ 
৩০/০৫

/২০২২ 

১৫/০৬/

২০২২ 

৩০/০

৬/২০

২২ 

- একটি 

ররশমকীট

জাত 

উদ্ভাবনের 

৩৫% 

কাজ 

সম্পন্ন 

হনব (২য় 

পর্ যায়)। 

একটি 

ররশমকী

টজাত 

উদ্ভাবনের 

৫০% 

কাজ 

সম্পন্ন 

হনব (৩য় 

পর্ যায়)। 

২.৫ উন্নত 

জাদতর 

তুঁতকাটিাংস 

উৎপােন 

২.৫.১. 

উৎপারেত 

তুঁতকাটিাংস   

পচরর্ান রম.টন 
৪ 

১০.২০ ৩১.৩৬ ১০.৫০ ১০.০০ ৯.০০ ৮.০০  ১০.৭০ ১০.৯০ 
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রকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategi

c 

Objectiv

es) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন  

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators) 

গননা 

পদ্ধচত 

 

একক 

(Unit

) 

 

কম ডসম্পােন  

সূচদকর মান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

 প্রকৃত অজডন  

লক্ষযমাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

প্রদক্ষপন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 ৩। মানব 

সম্পে উন্নয়ন 

 

৫ 

৩.১ প্ররশক্ষদণর 

মােদম েক্ষ 

জনবল সৃরি 

৩.১.১ 

প্ররশরক্ষত ররশম 

চাষী (তুঁত 

চাষ/পলুপালন) 

সংখ্যা সাং

খ্যা 

৩ ১৩০০ ৫০০ ৬৭৫ ৬২৫ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৮৭৫ 

৩.২ 

দীর্ যনময়াদী 

প্রশশক্ষণ রকাস য  

৩.২.১ 

দীর্ যনময়াদী 

প্রশশক্ষণ রকাস য 

সম্পাশদত 

সংখ্যা সাং

খ্যা 

২   ১০ ৮ ৫   ১৫ ২০ 

 ৭০     
৭০ 

         

 আিচশ্যক সকৌশলগত উনেশ্যসমূহ 

৪। সুশাসন 

ও সংস্কার 

মূলক 

কার্ মক্রর্ 

িাস্তিায়ন 

সজারদারক

রণ; 

৩০ ৪.১ শুদ্ধািার 

কর্ মপচরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

   
১০ 

         

৪.২ ই-গিন্যমান্স 

/উদ্ভািন 

কর্ মপচরকল্পনা  

িাস্তিায়ন 

   
১০ 

         

৪.৩ তথ্য 

অচিকার 

কর্ মপচরকল্পনা 

িাস্তিায়ণন 

   
৩ 

         

৪.৪ অচিনর্াগ 

প্রচতকার 

কর্ মপচরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

   
৪ 

         

৪.৫ সসিা 

প্রদান প্রচতশ্রুচত 

কর্ মপচরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

   
৩ 

         

সর্াট      
১০০ 
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সাংদর্াজনী ১: শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 
 

রর্এফএল রর্রজজ রি রলইাং 

এমটিরবএফ রমরর্য়াম টাম ড বাদজটারর রিমওয়াকড 

রবএসরর্রব বাাংলাদেশ রসররকালচার রর্দভলপদমন্ট রবার্ ড 

রবএসআরটিআই বাাংলাদেশ রসররকালচার ররসাচ ড এন্ড রেরনাং ইন্সটিটিউট 

িসচন সরশর্ পলু পালনকারী 
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সংনর্াজনী-২ কর্ মসম্পাদন ব্যিস্থাপনা ও প্রর্ণক 

 
ক্রচর্ক নম্বর কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন সূিক িাস্তিায়নকারী 

অনুচিিাগ,অচিশাখা, শাখা 

লক্ষ্র্াত্র অজমননর প্রর্ানক 

১  ১.১ তুঁত চারা উৎপােন ও    রবতরণ ১.১.১ উৎপারেত ও 

রবতরনকৃত  তুঁত চারা  

সম্প্রসারণ ও রপ্রষণা 

রবভাগ 

ররশম চাষীদের নাদমর 

তারলকা   

২  ১.২ ররাগমুি ররশম রর্ম উৎপােন ও 

রবতরণ  

১.২.১ উৎপারেত ও 

রবতরণরকৃত ররশম রর্ম  

সম্প্রসারণ ও রপ্রষণা 

রবভাগ 

ররশম বসরনদের নাদমর 

তারলকা   

৩ ১.৩ ররশম গুটি উৎপােন 

 

১.৩.১ উৎপারেত ররশম 

গুটি  

সম্প্রসারণ ও রপ্রষণা 

রবভাগ 

উপনজলাচিচিক উৎপাচদত 

গুটির পচরর্ান সম্বচলত 

প্রচতনিদন 

৪ ১.৪ রমরনরফদলচার রকদে ররশম সুতা 

উৎপােন 

১.৪.১ উৎপারেত ররশম 

সুতা  

উৎপােন ও 

বাজারজাতকরণ রবভাগ 

চর্চনচফনলিার সকনের 

েক সরচজস্ট্রানরর 

ফনটাকচপ 

৫ ১.৫ সরশর্ িস্ত্র উৎপাদন ১.৫.১ সরশর্ িস্ত্র উৎপাচদত উৎপােন ও 

বাজারজাতকরণ রবভাগ 

েক সরচজস্ট্রানরর 

ফনটাকচপ ও প্রতযয়নপত্র 

৬ ১.৬ সেক সহাল্ডার সিা আনয়াজন ১.৬.১ আনয়াচজত সিা সম্প্রসারণ ও রপ্রষণা 

রবভাগ 

সিার সনাটিশ, হাজীরা 

৭ ১.৭   সরশর্ িাষ সম্প্রসারননর জন্য 

উঠান বিঠক আনয়াজন 

১.৭.১ আনয়াচজত উঠান 

বিঠক 

সম্প্রসারণ ও রপ্রষণা 

রবভাগ 

উঠান বিঠনকর সনাটিশ, 

েচি 

৮ ১.৮ মুচজিিষ ম উপলনক্ষ্ ৫০ জন 

চরলারনদর র্ানে িরকা চিতরণ 

১.৮.১ িরকা চিতরণকৃত সম্প্রসারণ ও রপ্রষণা 

রবভাগ 

ররলারদের নাদমর তারলকা   

৯ ২.১ তুঁতজাত সাংরক্ষণ ২.১.১ সাংরক্ষনকৃত জাত   বাাংলাদেশ ররশম গদবষণা 

ও প্ররশক্ষণ ইরন্সটিটিউট, 

সরশর্ গনিষণা ও প্রচশক্ষ্ন 

ইন্সটিটিউনটর প্রচতনিদন  

১০ ২.২ ররশম কীদটর জাত সাংরক্ষণ ২.২.১ সাংরক্ষনকৃত জাত  বাাংলাদেশ ররশম গদবষণা 

ও প্ররশক্ষণ ইরন্সটিটিউট, 

সরশর্ গনিষণা ও প্রচশক্ষ্ন 

ইন্সটিটিউনটর প্রচতনিদন  

১১ ২.৩ তুঁতজাত উদ্ভাবন ২.৩.১ উদ্ভারবত জাত   বাাংলাদেশ ররশম গদবষণা 

ও প্ররশক্ষণ ইরন্সটিটিউট, 

সরশর্ গনিষণা ও প্রচশক্ষ্ন 

ইন্সটিটিউনটর প্রচতনিদন  

১২ ২.৪  ররশমকীট জাত উদ্ভাবন ২.৪.১ উদ্ভারবত জাত   বাাংলাদেশ ররশম গদবষণা 

ও প্ররশক্ষণ ইরন্সটিটিউট, 

সরশর্ গনিষণা ও প্রচশক্ষ্ন 

ইন্সটিটিউনটর প্রচতনিদন  

১৩ ২.৫ উন্নত জাদতর তুঁতকাটিাংস উৎপােন ২.৫.১. উৎপারেত 

তুঁতকাটিাংস   

বাাংলাদেশ ররশম গদবষণা 

ও প্ররশক্ষণ ইরন্সটিটিউট 

সরশর্ গনিষণা ও প্রচশক্ষ্ন 

ইন্সটিটিউনটর প্রচতনিদন  

১৪ ৩.১ প্ররশক্ষদণর মােদম েক্ষ জনবল সৃরি ৩.১.১ প্ররশরক্ষত ররশম চাষী 

(তুঁত চাষ/পলুপালন) 

সম্প্রসারণ ও রপ্রষণা 

রবভাগ ও চিএসআটিআই  

প্রচশক্ষ্নার্ীর হাজীরা 

১৫ ৩.২ দীর্ যনময়াদী প্রশশক্ষণ রকাস য  ৩.২.১ দীর্ যনময়াদী 

প্রশশক্ষণ রকাস য সম্পাশদত 

বাাংলাদেশ ররশম গদবষণা 

ও প্ররশক্ষণ ইরন্সটিটিউট 

প্রচশক্ষ্নার্ীর তাচলকা 

১৬ ৪.১ শুদ্ধািার কর্ মপচরকল্পনা িাস্তিায়ন ৪.১.১শুদ্ধািার কর্ মপচরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

প্রশাসন রবভাগ র্ন্ত্রনালনয়র চননদ মশনা 

সর্াতানিক িাচহত প্রর্ানক 

সরিরাহ করা হনি 

১৭ ৪.২ ই-গিন্যমান্স /উদ্ভািন কর্ মপচরকল্পনা  

িাস্তিায়ন 

৪.২.১ ই-গিন্যমান্স /উদ্ভািন 

কর্ মপচরকল্পনা  িাস্তিায়ন 

জনসংনর্াগ শাখা র্ন্ত্রনালনয়র চননদ মশনা 

সর্াতানিক িাচহত প্রর্ানক 

সরিরাহ করা হনি 

১৮ ৪.৩ তথ্য অচিকার কর্ মপচরকল্পনা 

িাস্তিায়ণন 

৪.৩.১ তথ্য অচিকার 

কর্ মপচরকল্পনা িাস্তিায়ণন 

জনসংনর্াগ শাখা র্ন্ত্রনালনয়র চননদ মশনা 

সর্াতানিক িাচহত প্রর্ানক 

সরিরাহ করা হনি 

১৯ ৪.৪ অচিনর্াগ প্রচতকার কর্ মপচরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

৪.৪.১ অচিনর্াগ প্রচতকার 

কর্ মপচরকল্পনা িাস্তিায়ন 

প্রশাসন রবভাগ র্ন্ত্রনালনয়র চননদ মশনা 

সর্াতানিক িাচহত প্রর্ানক 

সরিরাহ করা হনি 

২০ ৪.৫ সসিা প্রদান প্রচতশ্রুচত কর্ মপচরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

৪.৫.১ সসিা প্রদান প্রচতশ্রুচত 

কর্ মপচরকল্পনা িাস্তিায়ন 

এর্আইএস শাখা র্ন্ত্রনালনয়র চননদ মশনা 

সর্াতানিক িাচহত প্রর্ানক 

সরিরাহ করা হনি 
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সাংদর্াজনী ৩ : অন্য অরফদসর সদি সাংরিি কম ডসম্পেন সূচকসমূহ (প্রনর্াজয নয়) 



 

Page 14 of 28 

D:\BSDB_BUDGET\APA\APA 2021-22\APA BSDB 2021-22_Update on 23.06.21.doc 

সংনর্াজনী ৪: সর্সকল নীচত/পচরকল্পনার আনলানক কর্ মসম্পাদন পচরকল্পনা প্রস্তুত করা হনয়নে 

ক্রচর্ক নং চিিরণ 

ক সরকানরর চনি মািনী ইশনতহার, ২০১৮ 

খ সপ্রচক্ষ্ত পচরকল্পনা ২০২১-২০৪১ 

গ অষ্টর্ পঞ্চিাচষ মক পচরকল্পনা, ২০২১-২০২৫ 

র্ িাঙলানদশ ি-দ্বীপ পচরকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan- 2100) এিং 

ঙ সটকসই উন্নয়ন অিমষ্ট (Sustainable Development Goals 2030) 

ি  িাংলানদশ সরশর্ উন্নয়ন সিার্ ম আইন ২০১৩ 

ে র্ধ্যনর্য়াদী িানজট কাঠানর্া 

জ র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রী কর্তমক প্রদি চননদ মশনা 

ে িাচষ মক কর্ মসম্পাদন চুচক্ত (এচপএ) ২০২০-২১ 
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সংনর্াজনী ৫:  

  জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল কর্ মপচরকল্পনা, ২০২১-২০২২                    

কার্ মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাচয়ত্বপ্রাি 

ব্যচক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিেনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগচত পচরিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়াট মার 

২য় 

সকায়াট মার 

৩য় 

সকায়াট মার 

৪র্ ম 

সকায়াট মার 

সর্াট 

অজমন 

অচজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাচতষ্ঠাচনক ব্যিস্থা………………………………..... 

১.১ বনচতকতা কচর্টির সিা আদয়াজন সভা আদয়ারজত ৪ সংখ্যা সফাকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ বনচতকতা কচর্টির সিার চসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাচয়ত 

চসদ্ধান্ত 

৬ % সকল 

চিিাগ/শা

খা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্রচতষ্ঠার চনচর্ি অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রহনণ  সিা 

অনুচষ্ঠত সিা ২ সংখ্যা সম্প্রসারণ 

চিিাগ-১ 

/উৎপাদন 

চিিাগ-১  

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশশক্ষণ আনয়াজে প্রশশক্ষণ 

আনয়াশজত 

  ২ সংখ্যা প্রশাসন 

চিিাগ 

৮০ লক্ষ্যর্াত্রা ৪০  ৪০     

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পচরনিশ উন্নয়ন  উন্নত কম ড-

পররদবশ 

    ২ সংখ্যা 

ও 

তাচরখ 

সকল 

চিিাগ/শা

খা 

৪ 

৩০-০৯-২১ 

৩১-১২-২১ 

৩০-০৩-২২ 

৩০-০৬-২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন ৩০-৯-২১ 

 

৩১-১২-২১ 

 

৩০-৩-২২ 

 

৩০-৬-২২  

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল 

কর্ মপচরকল্পনা, ২০২১-২২ ও বত্রর্াচসক 

পচরিীক্ষ্ণ প্রচতনিদন সংচিষ্ট র্ন্ত্রণালনয় 

দাচখল ও স্ব স্ব ওনয়িসাইনট 

আপনলার্করণ 

কর্ মপচরকল্পনা  

ও বত্রর্াচসক 

প্রচতনিদন 

দাচখলকৃত ও 

আপনলার্কৃত 

    ১ তাচরখ সফাকাল 

পনয়ন্ট 

১৭-০৫-২১ খসড়া ও 

১০-০৬-২১ চূড়ান্ত 

কর্ মপচরকল্পনা 

র্ন্ত্রণালনয় সপ্ররণ 

১৭-১০-২১ (১র্ 

সকা:) 

১৬-০১-২২ (২য় 

সকা:) 

১৭-০৪-২২ (৩য় 

সকা:) 

১৭-০৭-২২ (৪র্ ম 

সকা:) 

বত্রর্াচসক প্রচতনিদন 

সপ্ররণ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৭-০৫-২১ 

১০-০৬-

২১ 

১৭-১০-২১ 

১৬-০১-

২২ 

 

১৭-০৪-২২ 

 

১৭-০৭-২২    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ মাঠ পর্ ডাদয়র 

কার্ ডালয় (প্রদর্াজয রক্ষদত্র) কতৃডক 

চফর্ব্যাক 

সিা/কর্ মশালা 

   ৪ তাচরখ সফাকাল 

পনয়ন্ট 

০৭-০৯-২১ 

০৭-১২-২১ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৭-০৯-

২১ 

০৭-১২-২১ 

 

০৮-০৩-২২ 

 

০৭-০৬-

২২ 
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কার্ মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর 

দাচয়ত্বপ্রাি 

ব্যচক্ত/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিেনরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগচত পচরিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/ 

অজমন 

১র্ 

সকায়াট মার 

২য় 

সকায়াট মার 

৩য় 

সকায়াট মার 

৪র্ ম 

সকায়াট মার 

সর্াট 

অজমন 

অচজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

দাচখলকৃত জাতীয় শুদ্ধািার সকৌশল 

কর্ মপচরকল্পনা ও পচরিীক্ষ্ণ  প্রচতনিদননর 

ওপর চফর্ব্যাক প্রদান  

অনুচষ্ঠত ০৮-০৩-২২ 

০৭-০৬-২২ 

 

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তারলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেি পুরস্কার     ১ তাররে সংচিষ্ট 

কচর্টি 

২৮-০৬-২২     ২৮-০৬-

২২ 

   

২.  আরর্ ডক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িেনরর ক্রয়-

পচরকল্পনা পচরকল্পনা  (প্রকনল্পর  

অনুনর্াচদত িাচষ মক ক্রয় পচরকল্পনাসহ)   

ওনয়িসাইনট প্রকাশ 

ক্রয়-পচরকল্পনা 

ওনয়িসাইনট 

প্রকাচশত 

২ তাচরখ প্রকল্প 

পচরিালক 

৩০-০৯-২১ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-০৯-

২১ 

 

      

অজমন      

২.২ প্রকনের PSC ও PIC সভা 

আনয়াজে  

সভা আনয়াশজত ২ সংখ্যা প্রকল্প 

পচরিালক 

৮ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২    

অজমন      

২.৩ বাশষ যক উন্নয়ে কম যসূশচ বাস্তবায়ে বাশষ যক উন্নয়ে 

কম যসূশচ 

বাস্তবাশয়ত 

   ২ % প্রকল্প 

পচরিালক 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজডন      

২.৪ প্রকল্প সর্াচি সশনষ প্রকনল্পর সম্পদ 

(র্ানিাহন, কচম্পউটার, আসিািপত্র 

ইতযাচদ) চিচি সর্াতানিক হস্তান্তর করা 

প্রকনল্পর সম্পদ 

চিচি 

সর্াতানিক 

হস্তান্তচরত 

    ২ তাররে প্রকল্প 

পচরিালক 

- লক্ষ্যর্াত্রা ২০২১-২২ অর্ ম িেনর সরশর্ উন্নয়ন সিানর্ মর সকান প্রকল্প সর্াি 

হনি না। 

  

অজডন      

৩. শুদ্ধািার সংচিষ্ট এিং দুনীচত প্রচতনরানি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..৩০ (অগ্রারধকার রভরিদত নুযনতম পাঁচটি কার্ ডক্রম) 

৩.১ শুদ্ধািার চিষয়ক কর্ মশালা কর্ মশালার 

আনয়াজন 

৬ সংখ্যা প্রশাসন 

চিিাগ 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন ১  ১   

৩.২ উির্ িি মা িাস্তিায়ননর লসক্ষ্য 

র্তচিচনর্য় সিা 

সিার 

আনয়াজন 

৬ সংখ্যা প্রশাসন 

চিিাগ 

২ লক্ষ্যর্াত্রা        

অজমন      

৩.৩ িনকয়া চিদুযৎ চিল, পাচনর চিল, 

ভূচর্/সপৌরকর প্রদান 

চিল প্রদান ৬ শতকা

রা হার 

সংচিষ্ট/ 

চিিাগ/শাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৩.৪ রজআরএস সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্রচশক্ষ্ণ 

আনয়াজন 

৬ সংখ্যা চজআরএস 

সফাকাল 

পনয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অজমন      

৩.৫ সু-শাসন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্রচশক্ষ্ণ 

আনয়াজন 

৬ সংখ্যা প্রশাসন 

চিিাগ 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

রব:দ্র:- রকান ক্ররমদকর কার্ ডক্রম প্রদর্াজয না হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 
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সংনর্াজনী ৬:  

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদড েে ই-গভর্ন্োন্স ও উদ্ভাবন কম েপরেকল্পনা ২০২১-২২  

 

ক্রম  কম যসম্পাদে রক্ষত্র  

 
মাে 

কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদে 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পাদে 

সূচনকর মাে 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তম চলশত মাে 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্োন্স ও উদ্ভাবন সাংক্রান্ত 

কার্ েক্রদমে বাস্তবায়ন র ােোেকেণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবেী ধারণা বাস্তবায়ে  [১.১.১] একটি েতে উদ্ভাবেী ধারণা বাস্তবাশয়ত তাশরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] রসবা সহশজকরণ [১.২.১] একটি রসবা সহশজকৃত  তাশরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  রসবা শিশজটাইনজশে [১.৩.১] ন্যযেতম একটি রসবা শিশজটাইজকৃত তাশরখ ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূদব ে বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী ধােণা, 

সহর কৃত ও রডর টাই কৃত রসবা সাংক্রান্ত 

পর্ োদলাচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আদয়ার ত  তারেখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-েশির ব্যবহার বৃশদ্ধ [১.৪.১] ই-ফাইনল রনাট রনস্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি য শশে শব্লবনবর চযানল্জ  রমাকানবলায় 

করণীয় শবষনয় অবশহতকরণ সভা/কম যশালা 

আনয়াজে 

[১.৬.১] সভা/কম যশালা আনয়াশজত সাংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরি  ১৫ 

[২.১] তথ্য বাতায়ে হালোগাদকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল রসবা বক্স হালোগাদকৃত সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যারে তথ্য বাতায়নে 

প্রকারশত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবে কম যপশরকেো 

বাস্তবায়ে  

[২.২.১] কম েপরেকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

আদয়ার ত  
 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্যান্স কম যপশরকেো বাস্তবায়নের জর্ন্ 

বরাদ্দকৃত অি য ব্যশয়ত 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম যপশরকেোর বাস্তবায়ে অগ্রগশত 

পর্ যানলাচো সংক্রান্ত সভা আনয়াশজত 
সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম যপশরকেোর অধ যবাশষ যক স্ব-মূল্যায়ে 

প্রশতনবদে মশিপশরষদ শবভানগ/ ঊ্র্র্ধধবতে কর্তযপনক্ষর 

শেকট রপ্রশরত 

তাশরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] রদনশ/শবনদনশ বাস্তবাশয়ত ন্যযেতম একটি 

উনযাগ পশরদশ যেকৃত 
সংখ্যা ৩ 

৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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সংনর্াজনী ৭:  

 অরভদর্াগ প্ররতকাে ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম েপরেকল্পনা, ২০২১-২০২২ 
 

কার্ যক্রনমর 

রক্ষত্র 
মাে কার্ যক্রম 

কম যসম্পাদে 

সূচক 

 

 

প্রমাণক 
একক 

কম যসম্পাদে 

সূচনকর 

মাে 

প্রকৃত 

অজযে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযে 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অশত 

উত্তম 
উত্তম  

চলশত 

মাে 

চলশত মানের 

শেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাশতষ্ঠাশেক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অরভদর্াগ রনষ্পরি কম েকতো 

(অরনক) ও আরপল কম েকতোে তথ্য 

ওদয়বসাইদট ত্রৈমারসক রভরিদত 

হালনাগােকেণ  

[১.১.১]  অশেক ও 

আশপল কম যকতযার 

তথ্য হালোগাদকৃত 

এবং ওনয়বসাইনট 

আপনলািকৃত 

হালনাগাে 

সম্পদন্নে 

সেকারে পৈ, 

ওদয়বসাইদটে 

রলাংক 

সাংখ্যা 

 
৫ ৪ ৪ ৪ ৩ - - - 

পশরবীক্ষণ 

ও সক্ষমতা 

উন্নয়ে 

 

২০ 

[২.১] রনরে েষ্ট সমদয় অনলাইন/ 

অফলাইদন প্রাপ্ত অরভদর্াগ রনষ্পরি 

এবাং রনষ্পরি সাংক্রান্ত মারসক 

প্ররতদবেন উর্ধ্েতন কর্তেপক্ষ বোবে 

রপ্রেণ   

[২.১.১] অরভদর্াগ 

রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি 

প্ররতদবেন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম েকতো/কম েচােীদেে 

অরভদর্াগ প্ররতকাে ব্যবস্থা এবাং 

র আেএস সফটওয়যাে রবষয়ক 

প্ররশক্ষণ আদয়া ন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

আদয়ার ত 

অরফস আদেশ, 

আদলাচযসূরচ, 

উপরস্থরতে 

হার ো 

সাংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রমাশসক শভশত্তনত পশরবীক্ষণ 

এবং ত্রত্রমাশসক পশরবীক্ষণ প্রশতনবদে 

উবযতে কর্তযপনক্ষর শেকট রপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রমাশসক 

প্রশতনবদে রপ্রশরত 

পরেবীক্ষণ 

প্ররতদবেন 
  

সাংখ্যা 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরভদর্াগ প্ররতকাে ব্যবস্থাপনা 

রবষদয় রেকদহাল্ডােগদণে সমন্বদয় 

অবরহতকেণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভাে 

কার্ েরববেণী সাংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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সংনর্াজনী ৮: 

রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter) 

 

  সর্াগানর্াগ: 
 

র্হাপচরিালক 

সফান: ০৭২১-৭৭৫৮১৬ 

সর্ািা:০১৭১৩-২০৮১১৭ 

ই-সর্ইল:bsb.raj.bd@gmail.com 

পররচালক (অর্ ম ও পচরকল্পনা) 

সফান:০৭২১-৭৭৬৩১৫ 

সর্ািা:০১৭১২১০১৩৯১ 

ই-সর্ইল: mem.fin@bsb.gov.bd 

পররচালক (সম্প্রসারণ) 

সফান: ০৭২১-৭৭৬২১৭ 

সর্ািা:০১৯১৩২৫২৮৪৭ 

ই-সর্ইল: 

mem.extn@bsb.gov.bd 

পররচালক (উৎপাদন ও রবপণন) 

সফান: ০৭২১ -৭৭৫৮৭৩ 

সর্ািা:০১৭১৮১৯২১৪৫ 

ই-সর্ইল: mem.pro@bsb.gov.bd 

পররচালক (প্রশাসন) 

সফান:০৭২১-৭৭৬২৪৭ 

সর্ািা: ০১৭৩১০৪১৯১২ 

ই-সর্ইল: sec.raj.15@gmail.com 

উপপচরিালক, আনরসকা, রাজশাহী 

সফান: ০৭২১-৭৭২৩৮৩ 

সর্ািা:০১৮৬৭২৩৬৯১১ 

ই-সর্ইল:dd.rajshahi@bsb.gov.bd 

উপপচরিালক,আনরসকা, ঢাকা 

সফান: ০২-৯১১১৪৩৪ 

সর্ািা:০১৭১২১৯২৪৮০ 

ই-

সর্ইল:dddhaka.konabari@gmail.com 

উপপচরিালক, আনরসকা,রংপুর 

সফান: ০৫২১-৬৩২২৬ 

সর্ািা:০১৭২৬৪২৬৭২৭ 

ই-সর্ইল: mahbubhaque378@gmail.com 

উপপচরিালক, আনরসকা,রাঙ্গার্াটি 

সফান:০৩৫১-৬৩২৪৫ 

সর্ািা: ০১৮১২০৪৭৯৬৪ 

ই-সর্ইল: 

rangamatibsdb@gmail.com 

উপপচরিালক, আনরসকা,র্নশার 

সফান:০৪২১-৬৬৬০০ 

সর্ািা:০১৭১৯৯২৪৯৮৫ 

ই-সর্ইল: shazadur15@gmail.com  

সহকারী পচরিালক, সজানরসকা, সিালাহাট 

সফান:০৭৮২২-৫৬০০৯  

সর্ািা:০১৭১৫-৫৪৬০৭১ 

ই-সর্ইল: ad.bholahat@gmail.com 

সহকারী পচরিালক, সজানরসকা, িগুড়া 

সফান: ০৫১-৬৬১৮৫ 

সর্ািা:০১৭১৬৫৩৯৮৬৬ 

ই-সর্ইল: ad.bogra256@gmail.com 

সহকারী পচরিালক, সজানরসকা, চসরাজগঞ্জ 

সফান: ০৭১-৬২৪৬৪ 

সর্ািা:০১৭৯২৬৫৩৫৪৩ 

ই-সর্ইল: bsdb.pabna@gmail.com 

সহকারী পচরিালক, সজানরসকা, কুচর্ল্লা 

সফান:  

সর্ািা:০১৭১৭১৩৪৫৪০ 

ই-সর্ইল: adcumilla@gmail.com  

সহকারী পচরিালক, সজানরসকা, গাজীপুর 

সফান: ০৯১-৫৫০৬০ 

সর্ািা: ০১৫৫৮৩৬৬৫৬৮ 

ই-সর্ইল: ads.gazipur@gmail.com 

সহকারী পচরিালক, সজানরসকা, ঠাকুরগাঁও 

সফান: ০৫৬১-৫২০৪১ 

সর্ািা: ০১৭১৮৭৮৫৯১১ 

ই-সর্ইল: adtkg81@gmail.com 

সহকারী পচরিালক, সজানরসকা, সগাপালগঞ্জ 

সফান: ০৬৩১-৬৪৬০৬ 

সর্ািা:০১৭১৯৯২৪৯৮৫ 

ই-সর্ইল: 

ad.rajbari@bsb.gov.bd 
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১) নাগচরক সসিা 

ক্র: 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোদনর সদব ডাচ্চ  

সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরম প্রারপ্তস্থান 

রসবার মূে 

এবাং 

পররদশাধ 

পদ্ধরত 

 

শাখার নার্সহ দাচয়ত্বপ্রাি 

কর্ মকতমার পদচি, রুর্ নম্বর, 

সজলা/উপনজলার সকার্, 

অচফচসয়াল সটচলনফান ও ই-

সর্ইল 

ঊদ্ধডতন কম ডকতডার পেবী, 

রুম নম্বর, সজলা/উপনজলার 

সকার্সহ অচফচসয়াল 

সটচলনফান ও ই-সর্ইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। ররশম চাষী প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

পচরদশ মনকর কার্ মালয় ৩-

৫ চদন 

ম্যাননজার (সম্প্র:) এর 

কার্ মালয় ২৫-৩০ চদন 

রলরেত আদবেন 

 

রলরেত আদবেন 

ররশম (সম্প্র:) উপনকে/দরশম 

সম্প্রসারণ রকে 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ 

প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার 

(সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

২। তুঁত কাটিাংস, 

তুঁতচারা সরবরাহ 

সসনেম্বর-ননিম্বর রলরেত আদবেন 

 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) উপনকে/দরশম 

সম্প্রসারণ রকে/দরশম বীজাগার 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ 

প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার 

(সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৩। ররাগমুি ররশম রর্ম 

সরবরাহ 

িেনর ৪ িার (সফব্রুয়ারী-

র্াি ম, সর্, আগষ্ট, 

অনটাির) 

রলরেত আদবেন 

 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) উপনকে/দরশম 

সম্প্রসারণ রকে/দরশম বীজাগার 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ 

প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার 

(সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৪। ররশম চাষীদের 

কাররগরর পরামশ ড 

প্রোন 

 

সারা িের রলরেত আদবেন 

 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) উপনকে/দরশম 

সম্প্রসারণ রকে 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ 

প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার 

(সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৫। ররশম চাষীদের 

উপকরণারে সরবরাহ 

সারা িের রলরেত আদবেন 

 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) উপনকে/দরশম 

সম্প্রসারণ রকে 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ 

প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার 

(সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৬। ররশম গুটি ন্যায্য 

মূদে ক্রয়/রবক্রয় 

িেনর ৪ িনে (র্াি ম, সর্, 

আগষ্ট, অনটাির) 

রলরেত আদবেন রলরেত আদবেন 

 

রমরনরফদলচার রকে 

রবনা মূদে সাংরিি এলাকার 

রটকরনকযাল 

অরফসার/ম্যাদনজার (সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৭। ররশমগুটি হদত সুতা 

উৎপােন সাংক্রান্ত 

কাররগরর পরামশ ড 

অচফস িলাকালীন সর্য় রলরেত আদবেন রলরেত আদবেন 

 

রমরনরফদলচার রকে 

রবনা মূদে সাংরিি এলাকার 

রটকরনকযাল অরফসার 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোদনর সদব ডাচ্চ  

সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরম প্রারপ্তস্থান 

রসবার মূে 

এবাং 

পররদশাধ 

পদ্ধরত 

 

শাখার নার্সহ দাচয়ত্বপ্রাি 

কর্ মকতমার পদচি, রুর্ নম্বর, 

সজলা/উপনজলার সকার্, 

অচফচসয়াল সটচলনফান ও ই-

সর্ইল 

ঊদ্ধডতন কম ডকতডার পেবী, 

রুম নম্বর, সজলা/উপনজলার 

সকার্সহ অচফচসয়াল 

সটচলনফান ও ই-সর্ইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

প্রোন 

৮। চাষীদের রমাটিদভশন  সারা িের রলরেত আদবেন রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) উপনকে/দরশম 

সম্প্রসারণ রকে 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ 

প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার 

(সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৯। ররশম সুতা ও বস্ত্র 

পররবহদণ রুট 

পাররমট প্রোন 

সারা িের রলরেত আদবেন রলরেত আদবেন 

 

ররশম সম্প্রসারণ রকে, 

রশবগঞ্জ/ 

রভালাহাট ও ররশম বীজাগার 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

প্ররতটি পাশ 

বরহর মূে 

১০০/- টাকা 

(নগে) 

ম্যাদনজার (সম্প্র:), 

রশবগঞ্জ/দভালাহাট ও ফাম ড 

ম্যাদনজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

ররশম বীজাগার 

সহকারী পচরিালক, 

সজনরসকা, 

সিালাহাট/উপপচরিালক, 

আনরসকা, রাজশাহী। 

১০। পলু র্র রবদশাধন ও 

ররাগ রেো রেদল 

পরামশ ড প্রোন 

সারা িের রলরেত আদবেন রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) উপনকে/দরশম 

সম্প্রসারণ রকে 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ 

প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার 

(সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

১১। প্রেশ ডনী ইউরনট 

পররচালনা 

সারা িের রলরেত আদবেন রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) উপনকে/দরশম 

সম্প্রসারণ রকে/রমরনরফদলচার 

রকে 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ 

প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার 

(সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 
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২) প্রারতষ্ঠারনক রসবা 

ক্র: 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোদনর 

সদব ডাচ্চ  সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরম প্রারপ্তস্থান 

রসবার মূে 

এবাং 

পররদশাধ 

পদ্ধরত 

(র্রে 

র্াদক) 

শাখার নার্সহ দাচয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমার পদচি, রুর্ 

নম্বর, সজলা/উপনজলার সকার্, অচফচসয়াল 

সটচলনফান ও ই-সর্ইল 

ঊদ্ধডতন কম ডকতডার পেবী, 

রুম নম্বর, 

সজলা/উপসজলার সকার্সহ 

অচফচসয়াল সটচলনফান ও 

ই-সর্ইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। তুঁত কাটিাংস, 

তুঁতচারা 

সরবরাহ 

সসনেম্বর-ননিম্বর রলরেত 

আদবেন 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) 

উপনকে/দরশম সম্প্রসারণ 

রকে/দরশম বীজাগার 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার (সম্প্র:)/ফার্ ম ম্যাননজার 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

২। ররাগমুি ররশম 

রর্ম সরবরাহ 

িেনর ৪ িার 

(সফব্রুয়ারী-র্াি ম, 

সর্, আগষ্ট, 

অনটাির) 

রলরেত 

আদবেন 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) 

উপনকে/দরশম সম্প্রসারণ 

রকে/দরশম বীজাগার 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার (সম্প্র:)/ফার্ ম ম্যাননজার 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৩। ররশম চাষীদের 

কাররগরী 

পরামশ ড প্রোন 

 

সারা িের রলরেত 

আদবেন 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) 

উপনকে/দরশম সম্প্রসারণ 

রকে 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ প্রচতপাদক/সহকারী 

ম্যাননজার/ম্যাননজার (সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৪। ররশম চাষীদের 

উপকরণারে 

সরবরাহ 

সারা িের রলরেত 

আদবেন 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) 

উপনকে/দরশম সম্প্রসারণ 

রকে 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সরশর্ প্রচতপাদক/ সহকারী 

ম্যাননজার/ ম্যাননজার (সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৫। ররশম গুটি ন্যায্য 

মূদে ক্রয়/রবক্রয় 

সম্পরকডত 

িেনর ৪ িনে 

(র্াি ম, সর্, আগষ্ট, 

অনটাির) 

রলরেত 

আদবেন 

রলরেত আদবেন 

 

রমরনরফদলচার রকে 

রবনা মূদে সাংরিি এলাকার রটকরনকযাল অরফসার/ম্যাদনজার 

(সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার 

সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৬। ররশমগুটি হদত 

সুতা উৎপােন 

অচফস িলাকালীন 

সর্য় 

রলরেত 

আদবেন 

রলরেত আদবেন 

 

রবনা মূদে সাংরিি এলাকার রটকরনকযাল অরফসার সংচিষ্ট  এলাকার 

সহকারী 
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোদনর 

সদব ডাচ্চ  সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরম প্রারপ্তস্থান 

রসবার মূে 

এবাং 

পররদশাধ 

পদ্ধরত 

(র্রে 

র্াদক) 

শাখার নার্সহ দাচয়ত্বপ্রাি কর্ মকতমার পদচি, রুর্ 

নম্বর, সজলা/উপনজলার সকার্, অচফচসয়াল 

সটচলনফান ও ই-সর্ইল 

ঊদ্ধডতন কম ডকতডার পেবী, 

রুম নম্বর, 

সজলা/উপসজলার সকার্সহ 

অচফচসয়াল সটচলনফান ও 

ই-সর্ইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

সাংক্রান্ত 

কাররগরী 

পরামশ ড প্রোন 

রমরনরফদলচার রকে পচরিালক/উপপচরিালক 

৭। ররশম সুতা ও 

বস্ত্র পররবহদণ 

রুট পাররমট 

প্রোন 

সারা িের রলরেত 

আদবেন 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম সম্প্রসারণ রকে, 

রশবগঞ্জ/ 

রভালাহাট ও ররশম 

বীজাগার চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

প্ররতটি 

পাশ বরহর 

মূে ১০০/- 

টাকা 

(নগে) 

ম্যাদনজার (সম্প্র:), রশবগঞ্জ/দভালাহাট ও ফাম ড 

ম্যাদনজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ররশম বীজাগার 

সহকারী পচরিালক, 

সজনরসকা, 

সিালাহাট/উপপচরিালক, 

আনরসকা, রাজশাহী। 

৮। পলু র্র 

রবদশাধন ও 

ররাগ রেো রেদল 

পরামশ ড প্রোন 

সারা িের রলরেত 

আদবেন 

রলরেত আদবেন 

 

ররশম (সম্প্র:) 

উপনকে/দরশম সম্প্রসারণ 

রকে 

রবনা মূদে সংচিষ্ট এলাকার সরশর্ প্রচতপাদক/ সহকারী 

ম্যাননজার/ ম্যাননজার (সম্প্র:) 

সংচিষ্ট  এলাকার 

সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক 

৯। েশ ডনার্ীদের 

প্ররতষ্ঠাদনর 

কার্ ডক্রম 

পররেশ ডন 

সারা িের রলরেত 

আদবেন 

 

রলরেত আদবেন 

 

রজলা/আঞ্চরলক/দবার্ ড 

প্রধান কার্ ডালয়/ ররশম 

(সম্প্র:) উপনকে/দরশম 

সম্প্রসারণ রকে/দরশম 

বীজাগার 

রবনা মূদে সংচিষ্ট  এলাকার সহকারী 

পচরিালক/উপপচরিালক/পচরিালক,চিএসআরটিআই/ 

র্হাপচরিালক সরশর্ প্রচতপাদক/ সহকারী 

ম্যাননজার/ ম্যাননজার (সম্প্র:)/ফার্ ম ম্যাননজার 

র্হাপচরিালক, িানরউনিা 
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৩) অভযন্তরীণ রসবা 

ক্র: 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোদনর 

সদব ডাচ্চ  সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন ফরম 

প্রারপ্তস্থান 

রসবার মূে 

এবাং 

পররদশাধ 

পদ্ধরত 

(র্রে র্াদক) 

শাখার নার্সহ 

দাচয়ত্বপ্রাি 

কর্ মকতমার পদচি, 

রুর্ নম্বর, 

সজলা/উপনজলার 

সকার্, অচফচসয়াল 

সটচলনফান ও ই-

সর্ইল 

ঊদ্ধডতন 

কম ডকতডার 

পেবী, রুম নম্বর, 

সজলা/উপনজলার 

সকার্সহ 

অচফচসয়াল 

সটচলনফান ও ই-

সর্ইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। ছুটি 

(ক) অরজডত ছুটি 

(দেদশর অভযন্তদর) 

আদবেন প্রারপ্তর 

৭(সাত) 

কম ডরেবদসর 

মদে 

রনধ ডাররত ফরদম আদবেন 

 

রনধ ডাররত ফরদম আদবেন 

প্রারপ্ত স্থান: প্রশাসন রবভাগ 

 

প্রদর্াজয নয় সংচিষ্ট সদস্য, 

সচিি, 

উপপচরিালক 

র্হাপচরিালক 

(ে) বরহ: 

বাাংলাদেশ ছুটি 

আদবেন প্রারপ্তর 

১০(েশ) 

কম ডরেবদসর 

মদে 

(১) ছুটির আদবেন 

(২) রনধ ডাররত ফরম পূরণ 

(১) ছুটির আদবেন 

(২) রনধ ডাররত ফরম পূরণ 

প্রারপ্ত স্থান: প্রশাসন রবভাগ। 

প্রদর্াজয নয় র্হাপচরিালক - 

(গ) মাতৃত্বকালীন 

ছুটি 

আদবেন প্রারপ্তর 

৭(সাত) 

কম ডরেবদসর 

মদে 

(১) ছুটির আদবেন 

(২) র্ািারী সনেপত্র 

 

(১) ছুটির আদবেন 

(২) র্ািারী সনেপত্র 

প্রারপ্ত স্থান: প্রশাসন রবভাগ। 

প্রদর্াজয নয় সংচিষ্ট সদস্য, 

সচিি, 

উপপচরিালক 

র্হাপচরিালক 

(র্) অবসর-উির 

ছুটি (ছুটি 

নগোয়নসহ) 

আদবেন প্রারপ্তর 

১০(েশ) 

কম ডরেবদসর 

মদে 

(১) ছুটির আদবেন 

(২) এস, এস, রস সনেপত্র 

(৩) সারভ ডস বরহ (৩য় ও ৪র্ ড রেণীর 

কম ডচারীদের জন্য) 

(৪) ছুটির প্রতযয়নপত্র (১ম/২য় রেণীর 

কম ডকতডাদের জন্য 

(১) ছুটির আদবেন 

(২) এস, এস, রস সনেপত্র 

(৩) সারভ ডস বরহ (৩য় ও ৪র্ ড রেণীর 

কম ডচারীদের জন্য) 

(৪) ছুটির প্রতযয়নপত্র (১ম/২য় রেণীর 

কম ডকতডাদের জন্য 

প্রারপ্তস্থান: প্রশাসন রবভাগ। 

প্রদর্াজয নয় পররচালক (প্রশাসন) র্হাপচরিালক 

২। রজরপএফ রর্দক 

অরগ্রম 

০৪ কম ডরেবস (১) সেস্য (অর্ ড ও পররকল্পনা) বরাবর 

আদবেন 

(২) রনধ ডাররত ফরম পূরণ 

(৩) রজরপএফ রিপ 

(১) সেস্য (অর্ ড ও পররকল্পনা) বরাবর 

আদবেন 

(২) রনধ ডাররত ফরম পূরণ 

(৩) রজরপএফ রিপ 

প্রারপ্ত স্থান: প্রশাসন রবভাগ। 

প্রদর্াজয নয় পররচালক(অর্ মও 

পচরকল্পনা) 

র্হাপচরিালক 
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ক্র: 

নাং 

রসবার নাম রসবা প্রোদনর 

সদব ডাচ্চ  সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন ফরম 

প্রারপ্তস্থান 

রসবার মূে 

এবাং 

পররদশাধ 

পদ্ধরত 

(র্রে র্াদক) 

শাখার নার্সহ 

দাচয়ত্বপ্রাি 

কর্ মকতমার পদচি, 

রুর্ নম্বর, 

সজলা/উপনজলার 

সকার্, অচফচসয়াল 

সটচলনফান ও ই-

সর্ইল 

ঊদ্ধডতন 

কম ডকতডার 

পেবী, রুম নম্বর, 

সজলা/উপনজলার 

সকার্সহ 

অচফচসয়াল 

সটচলনফান ও ই-

সর্ইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩। আনুদতারষক    প্রদর্াজয নয় পররচালক(অর্ ম ও 

পচরকল্পনা) 

র্হাপচরিালক 

৪। অরগ্রম ঋণ গ্রহণ 

(ক) রমাটর 

সাইদকল 

 (১) রনধ ডাররত ফরদম আদবেন 

(২) জারমন নামা 

(৩) বায়নাপত্র 

(৪) অরিকার পত্র 

(১) রনধ ডাররত ফরদম আদবেন 

(২) জারমন নামা 

(৩) বায়নাপত্র 

(৪) অরিকার পত্র 

প্রদর্াজয নয় পররচালক (অর্ ম ও 

পচরকল্পনা) 

র্হাপচরিালক 

৫। রসদলকশন 

রগ্রর্/টাইমদস্কল 

মঞ্জুরর 

 ক) আদবেনপত্র 

ে) হালনাগাে ACR 

ক) আদবেনপত্র 

ে) হালনাগাে ACR 

প্রদর্াজয নয় সচিি র্হাপচরিালক 

৬। চাকুরী স্থায়ীকরণ  ক) আদবেনপত্র 

ে) হালনাগাে ACR 

ক) আদবেনপত্র 

ে) হালনাগাে ACR 

প্রদর্াজয নয় সচিি র্হাপচরিালক 

 

৪)  আওতাধীন অরধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কতৃডক প্রেি রসবা 
 

অরভদর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত (GRS) 

ক্র: 

নাং 

কেন রর্াগাদর্াগ করদবন কার সদি 

রর্াগাদর্াগ 

করদবন 

রর্াগাদর্াদগর ঠিকানা রনষ্পরির সময়সীমা 

১. োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকতডা সমাধান 

রেদত ব্যর্ ড হদল 

অরভদর্াগ রনষ্পরি 

কম ডকতডা (অরনক) 

 

নাম ও পেবী: জনাব এম. এ. মান্নান, পররচালক (অর্ ড ও 

পররকল্পনা) 

সফান: ০৭২১-৭৭৬৩১৫ 

ই-সর্ইল: mem.fin@bsb.gov.bd 

৩০ কার্ ডরেবস 

২. অরভদর্াগ রনষ্পরি কম ডকতডা রনরে ডি সমদয় সমাধান 

রেদত ব্যর্ ড হদল 

আরপল কম ডকতডা অরভদর্াগ রনষ্পরি কম ডকতডা (অরনক) 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

৩০ কার্ ডরেবস 

৩. আরপল কম ডকতডা রনরে ডি সমদয় সমাধান রেদত না 

পারদল 

সরচব, বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.motj.gov.bd 

৩০ কার্ ডরেবস 
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৫) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

ক্ররমক নাং প্ররতশ্রুত/কারিত রসবা প্রারপ্তর জন্য করণীয় 

১. রনধ ডাররত ফরদম সম্পূণ ডভাদব পূরণকৃত আদবেনপত্র জমা প্রোন 

২. সঠিক মােদম প্রদয়াজনীয় রসবামূে পররদশাধ করা 

৩. সাক্ষাদতর জন্য রনধ ডাররত সমদয়র পূদব ডই উপরস্থত র্াকা 

৪.  

৫.  

                                                                                            

রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত রবষয়ক ধারনা, েক্ষতা, সমৃ্পিতা ও সদচতনতা বৃরদ্ধ রবষয়ক কম ডপররকল্পনা ২০২১-২০২২ 

ক্ররমক 

নাং 

সসিার চিষয় কার্ ডক্রদমর রবষয় ও রববরণ বাস্তবায়দনর সময় ও স্থান বাস্তবায়নকারী 

১। কম ডকতডা/কম ডচারীদের রসবা প্রোন 

রবষয়ক ধারনা, েক্ষতা, সম্পৃিতা ও 

সদচতনতা বৃরদ্ধ রবষয়ক প্ররশক্ষন।  

ষান্মারসক রভরিদত সকল কম ডকতডা/কম ডচারীদের 

রনদয় ১রেদনর প্ররশক্ষদনর আদয়াজন করা। 

১) জুলাই-রর্দসম্বর,২০২১ এবাং 

২) জানুয়ারর-জুন,২০২২  

প্রধান কার্ ডালয় 

এমআইএস শাো/ রসটিদজন চাট ডার 

রফাকাল/রবকল্প রফাকাল পদয়ন্ট 

২। ররশম চাষী/বসনীদের রসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

রবষয়ক ধারনা প্রোন। 

ররশম চাষী/বসনীদের  রনদয় প্রকল্প এলাকায় 

ষান্মারসক রভরিদত চাষী বসনী 

সমাদবশ/আদলাচনা সভা করা। 

১) জুলাই-রর্দসম্বর,২০২১ এবাং 

২) জানুয়ারর-জুন,২০২২  

রর্রর্, এরর্ অরফস 

এমআইএস শাো/ রসটিদজন চাট ডার 

রফাকাল/রবকল্প রফাকাল পদয়ন্ট। 

৩। কম ডকতডা/কম ডচারীদের রসবা প্রোন রবষয়ক 

সম্পৃিতা ও সদচতনতা বৃরদ্ধ রবষয়ক সভা। 

বত্রর্াচসক চিচিনত অিচহতকরণ সিা ১) জুলাই-রসদেম্বর,২০২১ 

২) অদক্টাবর-রর্দসম্বর,২০২১ 

৩) জানুয়ারর-মাচ ড, ২০২২ এবাং 

৪) এরপ্রল-জুন,২০২২   

প্রশাসন চিিাগ 
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সংনর্াজনী ৯: 

তথ্য অচিকার চিষনয় ২০২১-২২ অর্ মিের  িাংলানদশ সরশর্ উন্নয়ন সিানর্ মর িাচষ মক কর্ মপচরকল্পনা  

 

কার্ যক্রনমর 

রক্ষত্র 

 

মাে 
কার্ যক্রম 

 

কম যসম্পাদে 

সূচক 

একক 

 

কম যসম্পা

দে 

সূচনকর 

মাে 

প্রকৃত 

অজযে 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযে 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রমাণক অসাধারণ 
অশত 

উত্তম 
উত্তম  

চলশত 

মাে 

চলশত 

মানের 

শেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাশতষ্ঠাশেক ১০ 

[১.১] তথ্য অশধকার আইে অনুর্ায়ী 

শেধ যাশরত সমনয়র মনে তথ্য প্রদাে 

 

[১.১.১] শেধ যাশরত 

সমনয়র মনে তথ্য 

প্রদােকৃত 

% ১০ 
 

১০০% 
১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উবযতে কার্ যালনয় রপ্রশরত  

প্রশতনবদে 

 

সক্ষমতা 

বৃরি 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণারেতভাদব প্রকাশদর্াগ্য 

তথ্য হালোগাদ কনর ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগােকৃত 

তথ্য ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 

তাশরখ 

 
০৩ 

৩০-০৬-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালোগাদকৃত 

স্বপ্রদণারেতভাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্যসহ 

ওনয়বসাইনটর শলংক। 

[১.৩] বারষ েক প্ররতদবেন প্রকাশ  
[১.3.১] বারষ েক 

প্ররতদবেন প্রকারশত  
তারেখ  ০৩ 

০৫-০৭-

২০২০ 
- 

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - বাশষ যক প্রশতনবদনের কশপ 

[১.৪]  তথ্য অশধকার আইে, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসানর র্াবতীয় 

তনথ্যর কযাটাগশর  ও কযাটালগ 

ত্রতশর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর 

কযাটাগশর  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাশরখ ০৩ 
৩০-০৬-

২০২০ 

৩১-০৩-

২০২১ 

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সংশিষ্ট শবষয় অন্তর্ভ যক্তকৃত 

মাশসক সমন্বয় সভার 

কার্ যশববরণী 

[১.৫] তথ্য অশধকার আইে ও 

শবশধশবধাে সম্পনকয জেসনচতেতা 

বৃশদ্ধকরণ 

[১.5.১]  প্রচাে কার্ েক্রম 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩ - - ৩ ২ ১ - - 

সভা, রসশমোর, 

কম যশালার অশফস আনদশ 

শকংবা প্রচারপনত্রর কশপ। 

[১.৬] তথ্য অরধকাে রবষদয় 

কম যকতযানদর প্রশশক্ষণ আনয়াজে    

[১.6.১] প্রশশক্ষণ 

আনয়াশজত 
সংখ্যা  ০৩ ১ ১ ৩ ২ ১ - - 

প্রশশক্ষণ আনয়াজনের 

অশফস আনদশ 
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মন্ত্রনালদয়র এরপএদত বাদরদউদবার অাংশ ২০২১-২২ 

রকৌশলগত উদেশ্য  ,অগ্রারধকার ,কার্ ডক্রম ,কম ডসম্পােন সূচক  এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

রকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কার্ ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন  

সূচক 

(Performanc

e 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন  

সূচদকর মান 

 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রভরি বছর 

(Base 

Year) 

২০১৯-২০ 

 

 প্রকৃত 

অজডন 

২০২০-২১ 

লক্ষযমাত্রা/ রনণ ডায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২৩-২৪ অসাধারণ অরত 

উিম 

উিম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রণালয়/ রবভাদগর রকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১। ররশম চাষ 

সম্প্রসারদণ 

সহদর্ারগতা 

রজারোরকরণ 

 

   ৬  ১.৩ তুঁত চারা 

উৎপােন ও    

রবতরণ 

১.৩.১ 

উৎপারেত ও 

রবতরনকৃত  

তুঁত চারা  

লক্ষ  ৩ ৪.৮৫ ৪.৯২ ৮.২০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ৫.০০ ৭.৫০ ৫.০০ 

 ১.৪ ররাগমুি 

ররশম রর্ম 

উৎপােন ও 

রবতরণ  

১.৪.১ উৎপারেত 

ও রবতরণরকৃত 

ররশম রর্ম  

লক্ষ ৩ ৪.৩২ ২.৭০ ৩.০০ ৩.২৫ ৩.০০ ৩.৬০ ১.৯০ ৩.০৫ ৩.১৫ 

২।  মানব 

সম্পে উন্নয়ন 

 

২ 

২.২ প্ররশক্ষদণর 

মােদম েক্ষ জনবল 

সৃরি 

২.২.১ প্ররশরক্ষত 

ররশম চাষী (তুঁত 

চাষ/পলুপালন) 

সাংখ্যা ২ ৮২৫ ৫০০ ৬৭৫ ৬৫০ ৬০০ ৫৫০ ৫০০ ৭৫০ ৮৭৫ 

৩. প্রযুরিগত 

ও 

উদ্ভাবনীমূলক 

গদবষণা 

রজারোরকরণ 

 

 

৬ 

৪.৩ উন্নত 

জাদতর 

তুঁতকাটিাংস 

উৎপােন 

৪.৩.১. 

উৎপারেত 

তুঁতকাটিাংস   

রম.টন 
২ 

১০.২০ ৩১.৩৬ ১০.৫০ ১০.৪০ ১০.৩০ ১০.২০  ১০.৭০ ১০.৯০ 

৪.৪ একটি 

তুঁতজাত 

উদ্ভাবদনর ১৫% 

কাজ সম্পন্ন 

করা 

৪.৪.১ সাংকররত 

মাতৃজাত হদত 

বীজ সাংগ্রহকৃত 

তাররে 
২ 

১ ১ ১০/০৫/২

০২২ 
৩০/০৫/

২০২২ 

১৫/০৬/

২০২২ 

৩০/০

৬/২০

২২ 

- একটি 

তুঁতজাত 

উদ্ভাবনের 

২০% কাজ 

সম্পন্ন হনব 

(২য় পর্ যায়)। 

একটি 

তুঁতজাত 

উদ্ভাবনের 

৪০% কাজ 

সম্পন্ন হনব 

(২য় পর্ যায়)। 

৪.৫  একটি 

ররশমকীটজাত 

উদ্ভাবনের 

২০% কাজ 

সম্পন্ন করা 

৪.৫.১ রনব ডারচত 

জাদতর মদে 

সাংকরায়ন কদর 

হাইরির্ জাত 

উদ্ভাবন 

তাররে 
২ 

১ ১ ১৫/০৫/২

০২২ 
৩০/০৫/

২০২২ 

১৫/০৬/

২০২২ 

৩০/০

৬/২০

২২ 

- একটি 

ররশমকীটজা

ত উদ্ভাবনের 

৩৫% কাজ 

সম্পন্ন হনব 

(২য় পর্ যায়)। 

একটি 

ররশমকীটজা

ত উদ্ভাবনের 

৫০% কাজ 

সম্পন্ন হনব 

(৩য় পর্ যায়)। 

 ১৪    
১৪ 

         

 


