
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী । 

চলিত অথ � বছের উ�াবনী ধারণা ও �সবা সহিজকরণ িবষেয়র ত� ��রণ । 

�: নং উ�াবেনর নাম উ�াবেনর সংি�� িববরণ উ�াবনী উে�াগ �হেণর �যৗি�কতা উ�াবেনর 

ছিব 

ম�� 

 অবসর�া� 
কম �কত�া/কম �চারীগেণর 
১৮ মােসর অেভা� 
অিজ�ত �� নগদায়ন 
(লাম��া�) অথ � এবং 
�া��ই�র অথ � 
পিরেশােধর �সবা 
সহিজকরণ 

�পনশন/�া��ই�র অথ � �দােন সহিজকরেণর িবষেয় সরকাির 
িনেদ �শনা রেয়েছ, িক� ল�� করা যাে� �য, �জান/িরিজওন 
কায �ালয়�েলােত �া��ই�র অথ � �দােনর ��ে� অথ � ��রণ 
করার পর এক �থেক �ই মাস পয �� �দির কের সংি�� 
কম �কত�া/কম �চারীেদরেক অথ � �দান করা হেয় থােক । তােত 
অবসর�া� কম �কত�া/কম �চারীগণ িবড়�নার �ীকার হে�ন । 
এজ� সংি�� কম �কত�া/কম �চারীর লাম��া�/�া��ই�র অথ � যিদ 
সরাসির উ�ত �ি�র িনজ� �াংক িহসােব ��রণ করা যায় 
তাহেল একিদেক �যমন �ভাগাি� কমেব, �তমিন কােজর 
��তাও বাড়েব । এছাড়া �সবা সহিজকরেণর �য শত� সময় 
িভিজট এবং �য় কমেব । এ উে�ােগর মা�েম অবসর�া� 
কম �কত�া/কম �চারী লাম��া�/�া��ই�র অথ � (না দাবী �ত�য়ন 
প� �মাতােবক িনরী�া আপি� ও অ�া� পাওনা আদায়/সম�য় 
�ব �ক) িনিদ �� সমেয়র মে� �কান �ভাগাি� ছাড়াই তার িনজ� 
�াংক িহসােব সরাসির পিরেশােধর জ� জমা হেব । ফেল 
অবসর�া� কম �কত�া/কম �চারীগণ তােদর �া� অথ � অিত সহেজই 
�হণ করেত পারেবন । আেগর মত আর দীঘ � সময় অেপ�া 
করেত হেব না । 

এেত অবসর �হণকারী 
কম �কত�া/কম �চারীগণ �কান আিথ �ক 
িবড়�নার স�ূিখন হেব না । 
(২) P.R.L গমেনর �েব � অথ �াৎ 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� তার �াংক 
িহসােব সরকাির লাম��াে�র অথ � 
পিরেশাধ করা যােব ।  
(৩) �া��ই�র অথ � িনিদ �� সমেয়র মে� 
তার �াংক িহসােব পিরেশাধ করা 
যােব। ফেল অবসর�া�  
কম �কত�া/কম �চারীগণ সকল �কার 
িবড়�না হেত অ�াহিত পােবন এবং 
অিত �ততার সােথ সংি��েদর 
পাওনািদ পিরেশাধ হেব এবং �া��ই� 
�দােনর িবষয়� অিত সহজতর হেব । 

 

  

  উ�াবেকর নাম: 

                                                                                                        জনাব �মা: আ�র রশীদ 

                                        �ধান িহসাব র�ণ কম �কত�া 

                                  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 



 

�িমক 

নং 

উ�াবেনর নাম উ�াবেনর সংি�� িববরণ উ�াবনী উে�াগ �হেণর 

�যৗি�কতা 

উ�াবেনর 

ছিব 

ম�� 

১।   ��� কালচার ��ি� 

�েয়ােগর মা�েম �তঁ 

চারা উৎপাদন 

বত�মােন  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড � �িত বছের �রশম 

বীজাগাের �চিলত প�িতেত �তঁ কা�ংস �রাপণ কের 

বছের ১ বার �তঁচারা উৎপাদন করা হেয় থােক। িক� ��� 

কালচার ��ি� �বহার কের �াবেরটরী হেত সারা বছর 

(�িতমােস) �তঁচারা উৎপাদন করা স�ব।  এই ��ি� 

�বহােরর মা�েম অিত অ�  সমেয় �রাগ�� �তঁচারা 

উৎপাদন করা স�ব।এই ��ি� �বহার কের �তঁচারা 

হাই�শ আকাের ফারিমং প�িতেত   উে�া�ােদর িনজ� 

জিমেত  �রাপণ করা হেব। ফেল �তঁ চারার �নগত মান 

উি�ত হেব।  

এই ��ি� �বহােরর 

মা�েম অিত অ�  সমেয় 

সারা বছর �রাগ�� 

�তঁচারা উৎপাদন করা 

স�ব। এর ফেল সময় 

 সা�য় হেব, �তঁ চারার 

উৎপাদন খরচ কম হেব 

এবং িভিজট কম  লাগেব।   

   

 

                                                                            উ�াবেকর নাম  

                                                                    জনাব �মাঃ িসরা�র রহমান  
                                                               উপ �ধান স�সারণ কম �কত�া(বীজাগার)  
                                                               বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী।  
 

 

 

 



 

 

 

�ঃ 
নং 

উ�াবেনর নাম উ�াবেনর সংি�� িববরণ উ�াবনী উে�াগ �হেণর �যৗি�কতা উ�াবেনর ছিব ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১। রাজশাহী �রশম 

কারখানার প� 
�ােনজেম� �সবা  
সহিজকরণ 

রাজশাহী �রশম কারখানা চা� 
হওয়ায় কারখানায় উৎপািদত 
প� ম�দ, িব�য়, িব�য়�ত 
অেথ �র িহসাব সং�া� 
“রাজশাহী �রশম কারখানার 
প� �ােনজেম� �সবা 
সহিজকরণ” শীষ �ক উ�াবনী 
ধারণা বা�বায়েনর উে�াগ 
�হণ করা হেয়েছ। উ� ধারণা 
বা�বায়ন করা হেল কারখানার 
িহসােবর ��তা থাকেব।  

উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন করা 
হেল রাজশাহী �রশম কারখানার 
উৎপািদত  প� িব�য়, ম�দ, 
িব�য়�ত অেথ �র িহসাব অনলাইন 
িভি�ক করা স�ব হেব। এছাড়াও 
�দিনক, সা�ািহক, মািসক ও 
বাৎসিরক িহসাবসহ সকল ত�ািদ 
তাৎ�িণক জানা যােব এবং 
সংর�ণ করা স�ব হেব। 

  

 

        

       উ�াবেকর নাম: 

      জনাব �মা: আ�ল কালাম আজাদ 

       উৎপাদন কম �কত�া 

            বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 

 

 



 

�ঃ 
নং 

উ�াবেনর নাম উ�াবেনর সংি�� িববরণ উ�াবনী উে�াগ �হেণর �যৗি�কতা উ�াবেনর 
ছিব 

ম��  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

১ �রশম চািষ ও 
কম �কত�ােদর সােথ 
পার�িরক ত� 

আদান-�দান স��িকত 
এ�াপস   

বত�মান �গ �যাগােযােগর। �যাগােযাগ �ি�য়া যত সহজ হেব 
ত� আদান �দান আরও সহজতর হেব। �সইসােথ 
�শাসিনক ও �সবা সং�া� কাজ �ব সহেজই করা যােব। 
বত�মােন �া�য়ািল �যাগােযাগ �ি�য়া থাকায় এবং �স�েলা 
িবি��ভােব থাকায় �শাসিনক কােজ �যমন সম�া হয়, 
সময় �বিশ খরচ হয় এমনিক অেনক সময় িভিজটও করেত 
হয়। এছাড়া বত�মান �ি�য়ায় �রশম চািষরা �তঁচারা বা 
প�েপাকার সম�া হেল সহেজই উ��তন ক��প�েক 
জানােত স�ম হন না। তেব এই এ�াপস� �তির করেত 
পারেল িবিভ� পয �ােয়র কম �কত�া, সাধারণ মা�ষ, �রশম 
চািষসহ �িত�ােনর সকেল এেত উপ�ত হেব। সহেজ সকেল 
ত� আদান �দান করেত পারেব।  িবেশষ কের �রশম 
চািষরা তােদর �রশম চাষ সং�া� যাবতীয় ত�সহ তােদর 
�েয়াজেন কািরগির �সবা সহেজই পােব। এেত অভ��রীণ 
�সবা ও সাধারণ মা�েষর �সবা �াি� অেনক সহজতর হেব।  

এই উে��েক সামেন �রেখ আমরা যিদ 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সকল 
পয �ােয়র কম �কত�া এবং �রশম চািষেদর 
নাম ও �মাবাইল ন�র একে� এক� 
এ�াপস �তির করেত পাির তাহেল সহেজ 
সকেল ত� আদান �দান করেত পারেব।  
িবেশষ কের, িবিভ� পয �ােয়র কম �কত�া, 
সাধারণ মা�ষ এমনিক  �রশম চািষরা 
তােদর �েয়াজেন �রশম চাষ সং�া� 
যাবতীয় ত�সহ কািরগির �সবা সহেজই 
পােব। এেত অভ��রীণ �সবা ও সাধারণ 
মা�েষর �সবা �াি� অেনক সহজতর হেব। 

   
 

 

                                                                                                                                         উ�াবেকর নাম: 
 

                                                                                                                                                      জনাব �মন ঠা�র  

                                                                                                                                                     জনসংেযাগ কম �কত�া 

                                                                                                                                          বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,রাজশাহী। 

                                                                                                                                                            

 



 

�: 
নং 

উ�াবেনর 
নাম 

উ�াবেনর সংি�� 
িববরণ 

উ�াবনী উে�াগ �হেণর 
�যৗি�কতা 

উ�াবেনর ছিব ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
০১. �সিরকালচার 

বষ �পি�কা 

পি�কায় �তঁচারা 

�রাপণ, �তঁগাছ �িনং, 

প�পালন িসিডউলসহ 

�রশম চাষ স�িক�ত 

যাবতীয় কায �াবলী  ছিব 

ও ত�সহ পি�কায় 

�দশ �ন করা হেব। 

বষ �পি�কা সকল বসনী, চাষী ও 

কায �ালেয় সরবরােহর ফেল সকেলই 

জানেত পারেব �কান সমেয় ও �কান 

তািরেখ �রশম চােষ �কান কাজ 

কখন করেত হেব। এর ফেল �� 

িশি�ত চাষী/বসনী পি�কা �দেখ 

সময়মত ত�র কাজ স�াদন করার 

�াপাের সেচতন থাকেত পারেব। 

 

২০২০-২১ অথ � 

বছর 

�সিরকালচার বষ � 

পি�কা ছাপা  ও 

সরবরাহ করা 

হেব। 

 

            উ�াবেকর নাম: 
 

                                                                                                                                                           জনাব �মা: �রজাউল কিরম 

    �ােনজার(স�:) 

                                                                                                                                                     �রশম স�সারণ �ক�, �সয়দ�র 

 


