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ম�ণালয়/িবভাগ স�েহর মািসক �িতেবদন  

 

ম�ণালয়/িবভােগর নাম       : ব� ও পাট ম�ণালয়/বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �। 
�িতেবদনাধীন মােসর নাম   : �সে��র/২০১৮ 

�িতেবদন ��িতর তািরখ- ০১/১০/২০১৮ ি�ঃ। 

(১) �শাসিনক                                                                             

  

 ক.১. কম �কত�া/কম �চারীেদর সং�া (রাজ� ্ বােজেট) : 
সং�ার �র অ�েমািদত 

পদ 
�রণ�ত পদ �� 

পদ 
 ম��  

ব� ও পাট ম�ণালয় - - - - 
অিধদ�র/সং�াস�হ/সং�� 
অিফস (�মাট সং�া) ১� 

    

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ৫৩১ ২৫১ ২৮০ ৩য় ��ণীর ৩জন ও ৪থ � ��ণীর ১জন কম �চারী 
িপআরএল এ যাওয়ায় �� পদ ৪� �ি� �পেয়েছ। সব �েমাট = ৫৩১ ২৫১ ২৮০ 

      

  ক.২. �� পেদর িব�াস :  

অিতির� 
সিচব/ত�ধ � পদ 

�জলা কম �কত�ার পদ 
(�যমন িডিস, এসিপ) 

অ�া� ১ম 
��ণীর পদ 

২য় ��ণীর 
পদ 

৩য় ��ণীর 
পদ 

৪থ � ��ণীর 
পদ 

�মাট 

- - ৩০ ২৪ ১৯১ 

 

৩৫ ২৮০ 

   
ক.৩. অতীব ����ণ � (Strategic) পদ �� থাকেল তার তািলকা(অিতির� সিচব/সমপদময �াদা স��/সং�া �ধান এবং ত��� পদ)    
    

ক.৪. িনেয়াগ/পেদা�িত �দান : 
�িতেবদনাধীন মােস পেদা�িত ন�ন িনেয়াগ �দান ম�� 

কম �কত�া কম �চারী �মাট কম �কত�া কম �চারী �মাট 
- - - - - - - 

 

ক.৫  �� পদ �রেণ বড় রকেমর �কান সম�া থাকেল তার বণ �নাঃ  ম�ণালেয় পর ি্�য়াধীন বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �িবধানমালা 

ও সাংগঠিনক কাঠােমা �ড়া� হওয়ার পর িনেয়াগ �ি�য়াকরণ পদে�প �িহত হেব। আপাততঃ উ� কাঠােমা �ড়া� না হওয়া পয �� 

৩� সং�ার কম �কত�া/কম �চারীগণ �ব �বৎ �-� পেদ বহাল �থেক দািয়� পালন করেবন মেম � ম�ণালয় �থেক িনেদ �শ  পাওয়া �গেছ।  
 

খ. ১ �মন/পিরদশ �ন (�দেশ-িবেদেশ): �েযাজ� নয়। 

 ম�ী �িতম�ী/উপম�ী সিচব ম�� 

�দেশ িবেদেশ �দেশ িবেদেশ �দেশ িবেদেশ 

�মণ/পিরদশ �ন - - - - - - - 

উ�য়ন �ক� পিরদশ �ন - - - - - - - 

পাব �ত� চ��ােম �মণ - - - - - - - 

 
খ.২  উপেরা� �মেণর পর �মণ ��া�/পিরদশ �ণ �িতেবদন দািখেলর সং�াঃ- �েযাজ� নয়। 

 

(২) আইন-��লা িবষয়ক (��মা� �রা� ম�ণালেয়র জ�)        :- �েযাজ� নয়। 

(৩) অথ �ৈনিতক (��মা� অথ � িবভােগর জ�)          :- �েযাজ� নয়। 
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(৪) উ�য়ন �ক� সং�া�  (�িতেবদনাধীন মাস)  �সে��র/২০১৮ 
   ক) উ�য়ন �কে�র অথ � বরা� ও �য় সং�া� (অংেক ও কথায়) : 

�কে�র নাম বত�মান অথ � 
বছের এিডিপেত 
বরা� (�কা� 

টাকায়) 

�িতেবদনাধীন মাস 
পয �� �েয়র পিরমাণ 
ও বরাে�র িবপরীেত 
�েয়র শতকরা হার 

�িতেবদনাধীন মােস ন�ন �ক� 
অ�েমািদত হেয় থাকেল তার 

তািলকা 

�িতেবদনাধীন 
মােস ম�ণালেয় 
এিডিপ িরিভউ 
সভার তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১। 
''বাংলােদেশ �রশম িশে�র 
স�সারণ ও উ�য়েনর জ� 
সমি�ত পিরক�না'' 
(�লাই, ২০১৩-�ন, ২০১৮) 
পয ��। 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 
১৩/০৯/২০১৮ 

খ) �কে�র অব�া সং�া� ত�ঃ 

�িতেবদনাধীন মােস 
সমা�  �কে�র 

তািলকা 

�িতেবদনাধীন মােস 
উে�াধন�ত সমা� 
�কে�র তািলকা 

�িতেবদনাধীন মােস চলমান �কে�র 
কে�ােন� িহসােব সমা�  ����ণ � 

অবকাঠােমা 

আগামী  �'মােসর মে� 
উে�াধন করা হেব এমন 
সমা� �কে�র তািলকা 

- - - - 
  
( �িমক ৫ (ক) হেত (ছ) পয �� �েযাজ� নেহ ) । 
(৬)   �ধান �ধান �স�র কেপ �ােরশন স�েহর লাভ/�লাকসান : �েযাজ� নেহ।      
(৭)   অিডট আপি�ঃ-    

(ক)    অিডট আপি� সং�া� ত�ঃ  �সে��র/২০১৮ মাস  

ম�ণালয়/ 
সং�ার নাম 

অিডট 
আপি�র 
সং�া 

টাকার 
পিরমান 

(ল� টাকায়) 

�ডশীেট জবাব/ 
উ�ািপত 
আপি� 

িন�ি�র
সং�া 

�জর ম�� 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
ব� ও পাট 
ম�ণালয়/ 
বাংলােদশ 

�রশম উ�য়ন 
�বাড �, 

রাজশাহী। 

 
৫৪১ 

৫৪৪.৫৪ 
(প�চ �কা� 
�য়াি�শ ল�    
�য়া� হাজার  
টাকা মা�)। 

 
-- 
 

 
-- 

 
৫৪১ 

 
 
 
 
 

আগ�/২০১৮ মােস অিডট আপি�র সং�ার 
�জর িছল ৫৪১� । চলিত মােস �কান আপি� 
িন�ি� বা সংেযািজত না হওয়ায় অিন�� 
অিডট আপি�র সং�া ৫৪১�। গত 
০৯/০৭/২০১৮ ি�ঃ তািরেখ বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড � রাজশাহীেত ি�পাি�ক সভা 
অ�ি�ত হয়। উ� সভায় ২৪ � অি�ম 
অ�ে�দ আেলািচত হয় এবং ১৪ � আপি� 
িন�ি�র �পািরশ পাওয়া যায়। জিড়ত টাকার 
পিরমান ১২৯.৭৪ ল� টাকা। গত 
২৯/০৯/২০১৮ ি�ঃ তািরেখ বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড � রাজশাহীেত ি�পাি�ক সভা 
অ�ি�ত হয়। উ� সভায় ২৮ � সাধারণ 
অ�ে�েদর আেলািচত হয়। ১২ � সাধারণ 
অ�ে�দ িমমাংসার �পািরশ পাওয়া যায়। 
জিড়ত টাকার পিরমান ২৪.১২ ল� টাকা। 

 
 খ) অিডট িরেপ �ােট ��তর/বড় রকেমর �কান জািলয়ািত/অথ � আ�সাৎ,অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল �স সব �কসস�েহর তািলকাঃ  �নই। 
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(৮)     �ংখলা ও িবভাগীয় মামলা (ম�ণালয় ও অিধদ�র/সং�ার সি�িলত সং�া) :-   

ম�ণালয়/অিধদ�র/ 
সং�া স�েহ �ি��ত 
�মাট িবভাগীয় মামলা 

গত মােস িন�ি�র সং�া বত�মান অথ � বছের �মাট 
িন�ি��ত িবভাগীয় 

মামলার সং�া 

বত�মােন অিন�ি��ত 
িবভাগীয় মামলার সং�া চা�রী��িত/ 

বরখা� 
অ�া� 

দ� 
অ�াহিত 

১৮ - - -- -- ১৮ 

  
(৯)  মানব স�দ উ�য়ন  
 (ক) �িতেবদনাধীন মােস সমা� �িশ�ণ কম ��িচঃ. 

�িশ�ণ কম ��চীর 
নাম  

�িশ�েণর �ময়াদ  উে�াগী সং�া/ 
এেজ�ীর নাম 

ম�ণালয় এবং আওতাধীন সং�াস�হ 
�থেক অংশ �হণকারীর সং�া 

- - - - 

 
(খ) ম�ণালয়/অিধদ�ের গত মােস �কান ইন-হাউজ �িশ�েণর আেয়াজন করা হেয় থাকেল 

তার বণ �না 
  :  কি�উটার িবষয়ক �িশ�ণঃ     
     এম এস এ�েসস ৮জন ৩িদন। 

(গ) �িশ�ণ কম ��চীেত কম �কত�া/কম �চারীেদর অংশ �হণ বা মেনানয়েনর ��ে� বড় রকেমর 
�কান সম�া থাকেল তার বণ �না 

:   �নই। 
 

(ঘ) ম�ণালেয় অ�  � জব ��িনং (OJT) এর �ব�া আেছ িকনা, না থাকেল অ�  � জব 
��িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর �কান অ�িবধা আেছ িকনা 

  :     -- 
 

(ঙ)   �িতেবদনাধীন মােস �িশ�েণর জ� িবেদশ গমনকারী কম �কত�ার সং�া :    ২ জন। 
  
(১০) উে�খেযা� কায �াবলী/সম�া সংকট :  
      (ক) �িতেবদনাধীন মােস ন�ন  আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকা :  নাই। 

      (খ) �িতেবদনাধীন মােস ����ণ �/উে�খেযা� কম �কা� : 

১) �রশম বীজাগােরর ৩৮০ িবঘা �তঁজিমর পিরচয �া ও র�ণােব�ণ কাজ করা হেয়েছ। 
২) স�সারণ  এলাকায় �রশম চাষীেদর �তঁগাছ হেত মান স�� �তঁপাতা উৎপাদেনর লে�� পিরচয �া কােজর তদারিক ও 

কািরগির   িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ। 
৩)  ৩.২৫ ল� �তঁচারা উৎপাদেনর িনিমে� বীজাগােরর ৬০ িবঘা �তঁচারা জিমর পিরচয �া ও র�ণােব�ণ করা হেয়েছ। 
৪)   ৩০০� �তঁ�েক �রািপত �তঁচারা ও ১৫� আইিডয়াল �রশম প�ীেত �রািপত �তঁচারার পিরচয �া করা হেয়েছ। 
৫)   িপ-৩ �কে�  ৯� মা�জাত সংর�েণর জ� প�পালন ও বীজব��েন িনিবড় পিরচয �া করা হেয়েছ। 
৬)   স�সারণ এলাকায় ভা�রী/১৪২৫ বে� ৯০,০০০ � �রশম িডম  চাষী/বসিনেদর  মে� িবতরণ কের ২৭,৯৮২ �কিজ  �রশম �� 

উৎপািদত হেয়েছ। 
(গ)  আগামী �ই মােস (অে�াবর ও  নেভ�র/২০১৮) স�ািদত� ����ণ � কােজর তািলকাঃ- 

১) ৩.২৫ ল� �তঁচারা উৎপাদেনর িনিমে� ৬০ িবঘা  �তঁচারা জিমর পিরচয �া করা হেব।  
২) ৩০০� �ক ও ১৫� আইিডয়াল �রশম প�ীেত �রািপত �তঁচারার পিরচয �া ও র�ণােব�ণ করা হেব। 
৩) �রশম বীজাগাের ৩৮০ িবঘা �তঁজিমর পিরচয �া ও র�ণােব�ণ  করা হেব। 
৪) িপ-৩ �কে� ৯� মা�জাত সংর�ণ এবং �রাগ�� �রশম  িডম উৎপাদন কের িপ-২ �রশম বীজাগাের সরবরাহ �দওয়া হেব। 
৫) িপ-২ �রশম বীজাগাের প�পালন,বীজ�� এবং �রাগ�� �রশম িডম উৎপািদত কের িপ-১ �রশম বীজাগাের সরবরাহ �দওয়া 

হেব। 
৬) বািণিজ�ক বে� ৭� িপ-১ �রশম বীজাগাের �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন কের স�সারণ এলাকায় �রশম চাষীেদর মে� 

িবতরণ, প�পালন ও �� উৎপাদন করা হেব। 
৭) এক� বাড়ী এক� খামার �কে� �াম উ�য়ন সিমিতর সদ�েদর �রশম চােষ উ��করণ ও �িশ�ণ �দান কায ��ম অ�াহত  

থাকেব।  
 

(ঘ) আগামী �ই মােস (অে�াবর ও  নেভ�র/২০১৮) বড় রকেমর �কান সম�া/স�েটর আশ�া করা হেল তার িববরণঃ- না 

      
         �া�িরত/ ১-১০-২০১৮ 
             মহাপিরচালক                                                                     সিচব/ভার�া� সিচেবর �া�র                                                    

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