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সভাপিত মাছা: নািছমা খা ন 
 পিরচালক (উৎপাদন ও িবপণন) ও ইেনােভশন অিফসার, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।

সভার তািরখ ০১.০৩.২০২১
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ কা

ান বাংলােদশ রশম উ য়ন বােডর সভাক
উপি িত পিরিশি  'ক'
সভার আরে  সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক াগত জানান এবং ফাকাল পেয়  কমকতােক আজেকর সভার িবষয়
উপ াপন করার িনেদশনা দন। অতপর ফাকাল পেয়  কমকতা সভায় অবিহত কেরন য, চলিত অথ বছের ৩  উ াবনী
ধারণা বা বায়েনর পিরক না নয়া হয়। ত ে  ১  িডিজটাল সবা কমশালায় ায়ন করা হেয়েছ। তারপর পাইল ং
কের তা ড়া  বা বায়েনর আেদশ দান করা হেয়েছ। রাজশাহী রশম কারখানার প  ােনজেম  সবা সহিজকরণ
ড়া ভােব বা বায়ন স ব হেয়েছ। ব  ও পাট ম ণালেয়র অিতির  সিচব জনাব সািবনা ইয়াসিমন মেহাদেয়র

সভাপিতে  অ ি ত িশ ণ কমশালায় এ িডিজটাল সবা  উপ াপন করা হয় যা পাইল ং পযােয় িছল। পরবত েত
এ র ড়া  আেদশ জারী করা হয়। অ িদেক বাকী  উে াগ ১  হেলা রশম বষপি কা এবং া ই /লাম াে র
অথ অবসর হণকারী কমকতা/কমচারীর িনজ  াংক িহসােব পাঠােনা সং া ।
এ িবষেয় ধান িহসাব র ণ কমকতা বেলন, আমােদর হীত উ াবন  ইেতামে  বা বায়ন করা হেয়েছ। ইেতামে  ৩৪
জন কমকতা/কমচারীর িনজ  াংক িহেসেব অথ পাঠােনা হেয়েছ যা এখনও চলমান রেয়েছ। এই উে াগ বা বায়েনর
ফেল অবসর হণকারী কমকতা/কমচারীেদর ধান কাযালেয় বার বার িভিজট কের অথ াি র জ  আসেত হে  না।

েবর থেক ধাপও অেনক কেমেছ। সংি  এিড বা িডিড অিফেস িগেয়ও সময় ন  করেত হে  না। এমনিক এই ব ার
ফেল অথ দান যমন অেনক সহজ হেয়েছ, সােথ সােথ েভাগ কেমেছ। আবার অেনক  হেয়েছ। এখােন কারও ন িত
করারও েযাগ থাকেছ না। এছাড়া উপকারেভাগীেদর মতামত িনেয় জানা গেছ, তারা এেত উপ ত হে । উপকার
ভাগীরা সহেজই টাকা পাে ন বেলও তারা মতামত দান কেরেছন। অথাৎ সবা াি  অেনক সহজ হেয়েছ। িবধায় এই
উে াগ  ড়া ভােব বা বায়েনর উে াগ নওয়া যেত পাের বেল িতিন ম  কেরন।
সিরকালচার বষপি কার য উে াগ হণ করা হেয়েছ স  স েক রং েরর িডিড সােহব বেলন, রশম চাষীেদর রশম
চাষ অিধকতর সহজতর করার জ  এ উে াগ  হণ করা হেয়েছ। এর মা েম রশম চাষীেদর িসিডউল দেখ স ক
সমেয় রশম পাকা ও ঁত গােছর পিরচচা করেত পারেছ। অিত সহেজ তােদর িসিডউল মেন রাখা স ব হে । িতিন
জানান, ইেতামে ই তারা উে াগ র পাইল ং কেরেছ এবং এর ফল পাে ন। তেব ম ণালেয়র িনেদশনা অ যায়ী বশ
িক  সংেশাধন কের ড়া ভােব বা বায়ন করা হেব। িতিন আশা কাশ কেরন, এই অথ বছেরর মে ই এই উে াগ ই
ড়া ভােব বা বাযন করা স ব হেব। িতিন মেন কেরন এই উে াগ  মা  রং র অ েল নয় সারা বাংলােদেশ

বা বায়ন করা যেত পাের। সবপির িতিন জানান, এই উে াগ বা বায়েনর ফেল চাষীেদর বারবার বাসায় িগেয় িসিডউল
মেন কিরেয় িদেত হে  না। চাষীরাও িসিডউল দেখ স ক সমেয় কাজ করেত পারেছ। এেত অথ য়, িভিজট কেমেছ।
আবার সবার মান ব লাংেশ বেড়েছ। সভায় সভাপিত মেহাদয় িবিভ  িনেদশনা দান কেরন এবং িব ািরত আেলাচনাে
িন প িস া  হণ করা হয়ঃ
১।         িনধািরত সমেয়র েবই া ই /লাম া  এর অথ দান সং া  সবা র ড়া  বা বায়ন আেদশ জারী

১



করেত হেব।
               (বা বায়েন: ধান িহসাব র ণ কমকতা, বােরউেবা, রাজশাহী)।
২।         সিরকালচার বষপি কা সং া  উে াগ র িনেদশনা মাতােবক সংেশাধন কের ড়া  বা বায়ন করেত হেব।
              (বা বায়েন: উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রং র ও ােনজার (স সারণ),              
        রশম স সারণ ক , সয়দ র)
৩।         ইেতা েব কমশালার ায়ন বক রশম কারখানার প  ােনজ া  সং া  সবা র পাইল ং ও ড়া
আেদশ জারী করার ি েত সবা  মিনটিরং করেত হেব।
             (বা বায়েন: ব াপক, রাজশাহী রশম কারখানা এবং উৎপাদন ও িবপণন িবভাগ, বােরউেবা, রাজশাহী)।
৪।         কমপিরক নার অংশ িহেসেব উ াবনী ক  অথাৎ সিরকালচার বষপি কার ক  পিরদশন করা।
            (বা বায়েন: পিরচালক (স সারণ), বােরউেবা, রাজশাহী)।
৫।         রং র অ েল ইেনােভশন েমর িশ া সফের গমন।
            (বা বায়েন: ইেনােভশন ম, বােরউেবা, রাজশাহী)।
৬।         কমকতাগেণর সম েয় এক  কমশালার আেয়াজন করা।
             (বা বায়েন: ইেনােভশন ম, বােরউেবা, রাজশাহী)।

 

মাছা: নািছমা খা ন 
পিরচালক (উৎপাদন ও িবপণন) ও ইেনােভশন

অিফসার, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড,
রাজশাহী।

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.৮ তািরখ: 
০১ মাচ ২০২১

১৬ ফা ন ১৪২৭

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) ইেনােভশন সদ ............................................................, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রং র।
৩) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

 

মন ঠা র 
জনসংেযাগ কমকতা ও ইেনােভশন ফাকাল

পেয় , বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড,
রাজশাহী।
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