




গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
জনসংেযাগ িবভাগ

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.৪৪ তািরখ: 
০৬ সে র ২০২১

২২ ভা  ১৪২৮

িবষয:় চলিতচলিত   অথঅথ   বছেরবছের   তমতম  একএক   কেরকের   ন নন ন   উ াবনীউ াবনী  ধ ারণ াধ ারণ া ,  ,  সবাসবা   সহ িজকরণসহ িজকরণ   ওও  িড িজটালাইজডিডিজটালাইজড
সবারসবার   াবাব   রণরণ   সং াসং া

উপ  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, চলিত অথবছের ন ন ন ন ইেনােভশন আইিডয়া বা বায়ন করার
লে  বাড ধান কাযালেয়র সকল িবভাগ, শাখা এবং অধীন  কাযালেয়র আ িলক কাযালয় ও জানাল কাযালয়  থেক

তম এক  কের ন ন উ াবনী ধারণা, সবা সহিজকরণ ও িডিজটালাইজড সবার ( েত ক র জ  এক  কের মাট
িতন ) াব সং  ছক মাতােবক আগামী ১৫-০৯-২০২১ ি : তািরেখর মে  রণ করার জ  মহাপিরচালক
মেহাদেয়র িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

৬-৯-২০২১

িবতরণ :
১) পিরচালক (গেবষণা ও িশ ণ)/(অথ ও 
পিরক না)/(স সারণ)/(উৎপাদন ও িবপণন)/( শাসন), 
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা/ ধান স সারণ 
কমকতা/ ধান পিরক না কমকতা/ ধান িহসাব র ণ 
কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৩) উ তন উপ- ধান (সম য়), বাংলােদশ রশম উ য়ন 
বাড, রাজশাহী।
৪) িনবাহী েকৗশলী/উপ- ধান িনরী া কমকতা, 
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৫) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, 
রাজশাহী, রং র,যেশার, ঢাকা, রাঙামা ।
৬) সহকারী পিরচালক, জানাল রশম স সারণ 
কাযালয়, 
ভালাহাট/িসরাজগ / গাপালগ /ব ড়া/ঠা র াও/গাজী র/ িম া
৭) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, 
রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর 

মাছা: নািছমা খা ন
সদ
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জ ।
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
জনসংেযাগ িবভাগ ই- মইল  :  dg@ b s b .gov.b d

ি  আকষণ 
সীিমত

ন র ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.১৫ তািরখ 
১২ আগ  ২০২১

২৮ াবণ ১৪২৮

সভার না শ

       সকেলর সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, বাংলােদশ রশম উ য়ন বােডর এ পয  বা বািয়ত ইেনােভশন
কায ম পযােলাচনা এবং বােডর ইেনােভশন কায েমর ত  জে শন ও কাশনার িনেদশনা রেয়েছ। উ  িবষেয়
আগামী ১৬.০৮.২০২১ি : তািরখ র ১১.৩০ ঘ কায় পিরচালক(উৎপাদন ও িবপণন) ও ইেনােভশন অিফসার,
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড মেহাদেয়র সভাপিতে  ইেনােভশন কিম র এক  সভা পিরচালক (উৎপাদন ও িবপণন)
মেহাদেয়র অিফস কে  অ ি ত হেব।
       উ  সভায়  সকলেক া িবিধ মেন উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১২-৮-২০ ২১

মন ঠা র
জনসংেযাগ কমকতা

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (স সারণ)/( শাসন), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) ধান স সারণ কমকতা/ ধান িহসাব র ণ কমকতা/ ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন
বাড, রাজশাহী।
৩) িনবাহী েকৗশলী, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৪) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রং র। ভা য়ািল  থাকার জ  অ েরাধ রইল।
৫) বােজট কমকতা/স সারণ কমকতা/উৎপাদন কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৬) সহকারী পিরচালক (মিনটিরং), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৭) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
উৎপাদন ও িবপণন িবভাগ

ইেনােভশন কিম র গত ১৬-০৮-২০২১ ি : তািরেখ অ ি ত ইেনােভশন কায ম পযােলাচনা িবষয়ক সভার কাযিববরণী

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

সভার তািরখ ১৬.০৮.২০২১
সভার সময় সকাল ১১.৩০ ঘ কা

ান মেহাদেয়র অিফস ক
উপি িত পিরিশি  'ক'
সভাপিত মেহাদয় সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। িতিন সকলেক অবিহত কেরন য, গত অথ
বছর েলােত য সকল ইেনােভশন াব পাইেলা ং ও বা বায়ন করা হেয়েছ তা পযােলাচনা করা েয়াজন। এছাড়া
মি পিরষদ িবভােগর িনেদশনা অ যায়ী বােডর ইেনােভশন কায েমর Power Point Presentation এবং

কাশনার িবষয়  সভায় েল ধেরন। অত:পর িতিন ফাকাল পেয়  কমকতােক উপ াপন করার িনেদশনা দন। ফাকাল
পেয়  কমকতা গত কেয়ক বছেরর পাইেলা ং ও বা বািয়ত ইেনােভশন কায েমর বণনা দন। এছাড়া িতিন গত
০৪.০৮.২০২১ ি : তািরেখ এ  আই আেয়ািজত কমশালায় বােডর বা বািয়ত ৪  ইেনােভশন কায ম উপ াপন কেরন
মেম সভােক জানান। িতিন জানান, অিত শী ই বােডর ইেনােভশন কায েমর Power Point Presentation
এবং কাশনার কাজ  সমা  করা েয়াজন। এরই মে  এ  আই সংি  মইল  সকেলর ই- মইেল পাঠােনা হেয়েছ
মেম িতিন জানান। িতিন বেলন, সই আেলােক ত  রেণরও িনেদশনা রেয়েছ এবং আগামী ’এক িদেনর মে  ত

রণ করা েয়াজন। িতিন সভায় ইেনােভশন উে ােগর , েবর াপট, বতমান াপট, চ ােল , িসিভ েল
ধেরন এবং সই আেলােক কাশনা করার িবষেয়ও িবশদ বণনা কেরন। সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িন িলিখত
িস া স হ হীত হয়:
িস ািস া ::
১। এ  আই এর চািহত ত  জ রী িভি েত রেণর িনিম  সংি  উ াবকগণ/িবভাগেক আগামী হ িতবােরর    মে
সংি  শাখায় রণ করেত হেব। (বা বায়েন: উ াবকগণ/সংি  িবভাগ)
২।    িন িলিখত ৫  বা বািয়ত উ াবনী ধারণার ত  রেণর িস া  হীত হয়।
(ক)  সিরকালচার বষপি কা। (বা াবায়েন: সংি  উ াবক, উপপিরচালক, রং র এবং স সারণ িবভাগ)
(খ)  ডাচ বাংলা মাবাইল াংিকং এর মা েম রশম চািষেদর র  পিরেশাধ করা। (বা াবায়েন:  উৎপাদন
কমকতা, উৎপাদন ও িবপণন িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী ও উৎপাদন ও িবপণন িবভাগ)।
(গ)  অবসর া  কমকতা/কমচারীগণেক  নগদায়েনর (লাম া ) অথ এবং া ইটর অথ িনজ  াংক িহেসেব
পিরেশােধর সবা সহিজকরণ। (বা াবায়েন: ধান িহসাব র ণ কমকতা ও বােজট কমকতা, িহসাব িবভাগ, বাংলােদশ
রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী)
(ঘ)  রাজশাহী রশম কারখানার প  ােনজেম  সবা সহিজকরণ। (বা াবায়েন: ব াপক (ভা:), রাজশাহী রশম
কারখানা ও উৎপাদন কমকতা, উৎপাদন ও িবপণন িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী)।
(ঙ)  মাঠ পযােয় রশম চািষেদর মাবাইল এসএমএস এর মা েম ঁতচাষ ও প পালন সং া  কািরগির পরামশ দান।
(বা াবায়েন: ধান স সারণ কমকতা ও স সারণ িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী)।
৩।   চলিত মােস উ াবনী ধারণা রণ করেত হেব। (বা াবায়েন: সকল িবভাগ/শাখা/বােরগ ই)
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৪।   বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ ই উট এর ইেনােভশন ফাকাল পেয়  কমকতা জনাব মাঃ আফতাব
উি ন, িসিনয়র িরসাচ অিফসারেক এ কিম েত কা-আ  করা হেলা।
৫।    ইেনােভশন সং া  কমশালার আেয়াজন করেত হেব। (বা াবায়েন: ইেনােভশন ম)
৬।  এ  আই-এ ত  রণসহ কাশনার েয়াজনীয় পদে প জ রী িভি েত হণ করেত হেব। (বা াবায়েন: ইেনােভশন

ম ও সংি  উ াবকগণ)

 

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

অিফসার, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড,
রাজশাহী।

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.১৯ তািরখ: 
২৬ আগ  ২০২১

১১ ভা  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (গেবষণা ও িশ ণ)/(স সারণ)/( শাসন), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) ধান স সারণ কমকতা/ ধান িহসাব র ণ কমকতা/ ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন
বাড, রাজশাহী।
৩) িনবাহী েকৗশলী, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৪) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রং র,।
৫) বােজট কমকতা/স সারণ কমকতা/উৎপাদন কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৬) সহকাির পিরচালক (মিনটিরং), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৭) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

 

মন ঠা র 
জনসংেযাগ কমকতা
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
উৎপাদন ও িবপণন িবভাগ

গত ২৯-০৮-২০২১ ি : তািরেখ মহাপিরচালক মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত ইেনােভশন কায ম পযােলাচনা সভার
কাযিববরণী

সভাপিত জনাব াম িকেশার রায় 
 মহাপিরচালক

সভার তািরখ ২৯.০৮.২০২১
সভার সময় সকাল ১২.০০ ঘ কা

ান সভাক
উপি িত পিরিশি  'ক'
 সভাপিত মেহাদয় সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। েতই িতিন সকলেক া িবিধ ও সরকাির
িনেদশনা মেন সকল কায ম পিরচালনা করার অ েরাধ জানান। অত:পর সভাপিত ইেনােভশন অিফসারেক আজেকর
আেলাচ  িবষয় উপ াপন করার জ  অ েরাধ জানান। ইেনােভশন অিফসার অ  িত ান ক ক এ পয  কত েলা
ইেনােভশন ধারণা বা বায়ন করা হেয়েছ স েলা সভায় উপ াপন কেরন। িবেশষ কের গত অথ বছের েলােত বা বািয়ত

ধান ৫  ইেনােভশন ধারণা বা বায়েনর িচ  েল ধেরন। এ সময় সভাপিত মেহাদয় বা বািয়ত ইেনােভশন ধারণা স হ
চলমান রাখেত এবং চলিত অথ বছের ন ন ন ন উ াবনী ধারণা বা বায়েনর অ েরাধ জানান। অত:পর সভায় িব ািরত
আেলাচনাে  িন িলিখত িস া  হণ করা হয়।

১।    িন িলিখত ৫  বা বািয়ত ধান উ াবনী ধারণার বা বায়ন চলমান রাখেত হেব
(ক)  সিরকালচার বষপি কা। 
(খ)  ডাচ বাংলা মাবাইল াংিকং এর মা েম রশম চাষীেদর র  পিরেশাধ করা।
(গ) অবসর া  কমকতা/কমচারীগণেক  নগদায়ন এবং া ই র অথ িনজ  াংক িহেসেব পিরেশােধর সবা
সহিজকরণ। 
(ঘ)  রাজশাহী রশম কারখানার প  ােনজেম  সবা সহিজকরণ। 
(ঙ)  মাঠ পযােয় রশম চাষীেদর মাবাইল এসএমএস এর মা েম ঁতচাষ ও প পালন সং া  কািরগির পরামশ দান।
বা বায়েন: সংি  উ াবকগণ/ িবভাগ
২।   আগামী ১৫-০৯-২০২১ ি : তািরেখর মে ই সকল িবভাগ, শাখা এবং মাঠ পযােয়র কাযালয় থেক কমপে  ১(এক)
উ াবনী ধারণা, িব মান সবা িডিজটালাইজড করা এবং সবা সহিজকরণ করার াব রণ করেত হেব।
 (বা াবায়েন: সকল িবভাগ/শাখা/উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক)

৩।   বাংলােদশ রশম গেবষণা  ও িশ ণ ই উটেক আগামী ১৫-০৯-২০২১ ি : তািরেখর মে ই কমপে
 ১(এক)  উ াবনী ধারণা, ১  িব মান সবা িডিজটালাইজড করা এবং ১  সবা সহিজকরণ করার াব রণ করেত
হেব। বা াবায়েন: বােরগ ই

৪।   চলিত মােস ইেনােভশন সং া  কমশালার আেয়াজন করেত হেব। (বা াবায়েন: ইেনােভশন ম)

. ১



৫।   ২০২১-২০২২ অথ বছেরর  ইেনােভশন কমপিরক না যথাযথভােব বা বায়ন করেত হেব।
বা াবায়েন: ইেনােভশন ম/সকল িবভাগ/শাখা/বােরগ ই

 

জনাব াম িকেশার রায় 
মহাপিরচালক

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.৪০ তািরখ: 
০২ সে র ২০২১

১৮ ভা  ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (গেবষণা ও িশ ণ)/(অথ ও পিরক না)/(স সারণ)/(উৎপাদন ও িবপণন)/( শাসন), বাংলােদশ রশম
উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) ধান স সারণ কমকতা/ ধান িহসাব র ণ কমকতা/ ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন
বাড, রাজশাহী।
৩) উ তন উপ- ধান (সম য়), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৪) িনবাহী েকৗশলী/উপ- ধান িনরী া কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৫) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রাজশাহী/রং র/ঢাকা/যেশার/রাঙামা
৬) সহকারী পিরচালক, জানাল রশম স সারণ কাযালয়, ভালাহাট/ব ড়া/িসরাজগ / িম া/ গাপালগ /ঠা র াও
৭) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

 

মাছা: নািছমা খা ন 
পিরচালক
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
জনসংেযাগ িবভাগ

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.২২ তািরখ: 
২৮ সে র ২০২১

১৩ আি ন ১৪২৮

িবষয:় রশমরশম  চােষচােষ   স িরকালচারসিরকালচার   বষপি কাবষপি কা   বহ ােরবহ াের   িফড াকিফড াক  দানদান

উপ  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, রশম চােষ সিরকালচার বষপি কা বহাের িফড াক দান
সং া  ত  সং হ ফরম ( রশম চােষ সিরকালচার বষপি কা) রণ করা হেলা। ত  সং হ ফরম রণ বক জ রী
িভি েত রেণর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা।

২৯-৯-২০২১

িবতরণ :
১) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, 
রাজশাহী, রং র,যেশার, ঢাকা, রাঙামা ।
২) সহকারী পিরচালক, জানাল রশম স সারণ 
কাযালয়, 
ভালাহাট/িসরাজগ / গাপালগ /ব ড়া/ঠা র াও/গাজী র/ িম া

মন ঠা র
জনসংেযাগ কমকতা

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.২২/১(৩) তািরখ: ১৩ আি ন ১৪২৮
২৮ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (স সারণ), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) ধান স সারণ কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৩) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়ল সদয় অবগিতর
জ ।

২৯-৯-২০২১
মন ঠা র 

জনসংেযাগ কমকতা
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তথ্য সংগ্রহ ফরম 

(ররশম চাষে রসররকালচার বে ষপরিকা) 

 

১। নাম :  

২। ঠিকানা 

 

 

:  

৩। রমাবাইল নম্বর :  

৪। রসররকালচার বে ষপরিকা রপষেষেন রকনা? 

(টিক রিন) 

: হযাঁ  না  

৫। কত তাররষে রপষেষেন? :  

৬। এষত রকান উপকার হষেষে রকনা? 

(টিক রিন) 

: হযাঁ  না  

৭। উপকার হষল রক উপকার হষেষে? :  

 

 

 

 

 

 

৮। মন্তব্য/পরামশ ষ/সুপাররশ :  

 

 

 

 

 

 

 

চােীর স্বাক্ষর 













গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
এমআইএস সল

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০১৯.১৮.০০২.২১.২৩৩ তািরখ: 
৩০ সে র ২০২১

১৫ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   রশমরশম  উ য়নউ য়ন   ব ােডরবােডর   ওেয়বসাইটওেয়বসাইট   মা িসকমািসক  হ ালনাগাদহ ালনাগাদ   সং াসং া   তত   রণরণ  । ।
: এিপএ-এর ২০২১-২২ অথ বছেরর কমপিরক নার আেলােক।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, বাংলােদশ রশম উ য়ন বােডর
ওেয়বসাইট লাই/২০২১ হেত সে র/২০২১ পয  হালনাগাদ করা হেয়েছ, যা অ াবিধ চলমান রেয়েছ (কিপ সং )।
 মেহাদেয়র সদয় অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  রণ করা হেলা।

৩০-৯-২০২১

সিচব
ব  ও পাট ম ণালয়

াম িকেশার রায়
মহাপিরচালক

ফান: ০৭২১৭৭৫৮১৬
ফ া : ০৭২১৭৭৩৫৯২

ইেমইল: bsb.raj.bd@gmail.com

িি   আকষণঃআকষণঃ  া ামার, আইিস  সল, ব  ও পাট ম ণালয়

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০১৯.১৮.০০২.২১.২৩৩/১(২) তািরখ: ১৫ আি ন ১৪২৮
৩০ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) বােজট কমকতা, িহসাব ও বােজট শাখা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
২) জনসংেযাগ কমকতা, জনসংেযাগ িবভাগ, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড

৩০-৯-২০২১
াম িকেশার রায় 
মহাপিরচালক

১



বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
রাজশাহী।

িবিভ  কাশনা ও ত ািদ ত  বাতায়েন কািশত,ত  বাতায়েনর 
সকল সবা ব  হালনাগাদকরণ সং া  িতেবদনঃ

ঃনং িবষয় বা বায়ন অ গিত ম
১. িবিভ  কাশনা 

ও ত ািদ ত  
বাতায়েন 

কািশত

ঁতচাষ ও প পালন া েয়ল, িরিলং উংিভং া েয়ল কাশ করা হেয়েছ। 
বােডর মািসক ও বািষক িতেবদন িনয়িমত কাশসহ ২০২০-২০২১ অথবছের 

অিডেটর মািসক, ষা ািসক ও বািষক িতেবদন কাশ করা হেয়েছ। চলিত মােস 
ঁতচারা উে ালন, রাপণ ও রাপেনা র পিরচযার িনেদশনাবলী কাশ করা 

হেয়েছ। এছাড়া চলমান ক , সমা  ক , জনবল, য় পিরক নাসহ িবিভ  
সবা বে র ত  কাশ করা হেয়েছ। (( ি নি ন   শ েটরশ েটর  কিপকিপ   এবংএবং  িলংকিলংক   

সংসং ))

২. ত  
বাতায়েনর 
সকল সবা 
ব  
হালনাগাদকরণ

ত  বাতায়েনর সকল সবা ব  হালনাগাদকরণ করা হেয়েছ যা চলমান 
রেয়েছ।(( ি নি ন   শ েটরশ েটর  কিপকিপ   এবংএবং  িলংকিলংক   সংসং ))

২৯-৯-২০২১ ১৬ :৩০:২২
উ ম মার  িব াস

পিরসং ান  কমকতা, এমআইএস সল
ব াংলােদশ রশম উ য়ন ব াড

২৯-৯-২০২১ ১৭:৪৫:২৭
মাঃ ন ািসর  উ ীন

সহ কাির  পিরচালক মিনটিরং, এমআইএস সল
ব াংলােদশ রশম উ য়ন ব াড

২



 

 

 

১. http://bsb.gov.bd/site/view/projects/-  

 

 

 

 

 

 

 

২. http://bsb.gov.bd/site/page/30e42430-e93e-42f8-8927-930e8ea00d30/-  

 

 

 

 

 

৩. http://bsb.gov.bd/site/view/notices    

 

 

 

 

 

৪. http://bsb.gov.bd/site/page/1aed87a8-bcc1-45a0-8881-

88abcc028790/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE  

 

 

 

 

 

 

৫. https://bsb.portal.gov.bd/site/info_officers/35ddf230-8b4a-4da3- 

 

bc2b-e18c909bcf96 

 

 

 

 

 

 

৬. https://bsb.portal.gov.bd/site/page/ff013947-9ac5-42a3-b6d0-15e9399aeeb8   

 

 

 

 

 

 

৭. http://www.bsb.gov.bd/site/page/98f969dc-a11d-47e1-85aa-ef76447a87fe/-

%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BE-

%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8  

 

 

 

 

 

 

 

৮. http://www.bsb.gov.bd/site/page/5a34ed8d-c089-412a-b379-

a386b95d8953/%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%A6-

%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BE-  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



৯. http://www.bsb.gov.bd/site/view/monthly_reports/%E0%A6%AE 

%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%95-

%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%8F%E0%A6%B8-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF 

%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8  

 

 

 

 

 

 

 

 

১০. বার্ষ িক-উদ্ভাবন-কর্ িপর্িকল্পনা-ও-বাস্তবায়ন (portal.gov.bd)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১. http://www.bsb.gov.bd/site/files/76deb731-9a52-44d5-aa17-

066fa14261b3/%E0%A6%85%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9F-

%E0%A6%86%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4 

%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A3  

 

 

 

 

 

 

 

 

১২. http://www.bsb.gov.bd/site/page/4fa5fb57-0c6b-45ff-b77b-

71a055958307/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%9A 

%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A7%8B  

%E0%A6%AA%E0%A6%A8,-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0 

%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE-%E0%A6%93-

%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE-  

 

 

 

১৩. https://bsb.portal.gov.bd/site/view/training/%E0%A6%AA%E0%A7 

%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A 

7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3-  

 

 

১৪.https://bsb.portal.gov.bd/site/view/innovation/Innovation%20work %20Plan  

 

 

 

 

 

 

১৫. http://www.bsb.gov.bd/site/view/innovation/Innovation%20work%20Plan  

 

 

 

 

 

১৬. http://www.bsb.gov.bd/site/news/4832260f-ac05-4c82-8a94-

c3ff3da13b27/%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0-

%E0%A7%AA%E0%A7%AC%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0% 

A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A4-%E0%A6%AC%E0% 

A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80%E

0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4% E0%A7%80%E0% 

A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A6% 

BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A8  

 

১৭. কর্র্টি - বাাংলাদেশ রিশর্ উন্নয়ন রবার্ ি-গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি (portal.gov.bd) 

 

 

 

 

 

 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
জনসংেযাগ িবভাগ ই- মইল  :  dg@ b s b .gov.b d

ি  আকষণ 
সীিমত

ন র ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.২১ তািরখ 
১৫ সে র ২০২১

৩১ ভা  ১৪২৮

২০২১-২০২২ অথ বছেরর উ াবনী কমপিরক না বা বায়ন িবষয়ক িশ েণ অংশ হণ

সকেলর সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, আগামী ১৬.০৯.২০২১ি : তািরখ িবকাল ৩.০০ ঘ কায় বােডর
সভাকে  ২০২১-২০২২ অথ বছেরর উ াবনী কমপিরক না বা বায়ন িবষেয় এক  িশ ণ অ ি ত হেব।

       উ  িশ েণ া িবিধ মেন বােডর সকল কমকতােক উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৫-৯-২০ ২১

মন ঠা র
জনসংেযাগ কমকতা

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (গেবষণা ও িশ ণ)/(অথ ও পিরক না)/(স সারণ)/(উৎপাদন ও িবপণন)/( শাসন), বাংলােদশ রশম
উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা/ ধান স সারণ কমকতা/ ধান পিরক না কমকতা/ ধান িহসাব র ণ কমকতা,
বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৩) িনবাহী েকৗশলী/উপ ধান িনরী ক/উপ- ধান স সারণ কমকতা/উপ-পিরচালক(বীজ)/উপ ধান িহসাবর ণ
কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৪) ঊ তন গেবষণা কমকতা, বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট
৫) সহকারী পিরচালক (মিনটিরং), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৬) সহকারী পিরচালক ( শা/কসা)/িহসাব র ণ কমকতা/বােজট কমকতা/গেবষণা কমকতা (পির)/স সারণ
কমকতা/গেবষণা কমকতা ( াবঃ)/উৎপাদন কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৭) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
জনসংেযাগ িবভাগ ই- মইল  :  dg@ b s b .gov.b d

ি  আকষণ 
সীিমত

ন র ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.২০ তািরখ 
১৪ সে র ২০২১

৩০ ভা  ১৪২৮

সভার না শ

       সকেলর সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, আগামী ১৫.০৯.২০২১ি : তািরখ িবকাল ০৩.০০ ঘ কায়
পিরচালক(উৎপাদন ও িবপণন) ও ইেনােভশন অিফসার, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড মেহাদেয়র সভাপিতে
২০২১-২০২২ অথ বছেরর উ াবনী কমপিরক না বা বায়ন িবষেয় ইেনােভশন কিম র এক  সভা বােডর সভাকে
অ ি ত হেব।
       উ  সভায়  সকলেক া িবিধ মেন উপি ত থাকার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৪-৯-২০ ২১

মন ঠা র
জনসংেযাগ কমকতা

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( শাসন), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা/ ধান স সারণ কমকতা/ ধান িহসাব র ণ কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন
বাড, রাজশাহী।
৩) িনবাহী েকৗশলী, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৪) ঊ তন গেবষণা কমকতা, বাংলােদশ রশম গেবষণা ও িশ ণ ইনি উট
৫) সহকাির পিরচালক মিনটিরং, এমআইএস সল, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড
৬) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ব  ও পাট ম ণালয় 

বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড 
উৎপাদন ও িবপণন িবভাগ

গত ১৫-০৯-২০২১ ি : তািরেখ পিরচালক (উৎপাদন ও িবপণন) মেহাদেয়র সভাপিতে  অ ি ত ২০২১-২০২২ অথ বছের
হীত ইেনােভশন কমপিরক নার বা বায়ন অ গিত সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাছা: নািছমা খা ন 
 পিরচালক

সভার তািরখ ১৫.০৯.২০২১
সভার সময় র ১২.০০ ঘ কা

ান সভাক
উপি িত পিরিশি  'ক'
 সভাপিত মেহাদয় সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। েতই িতিন সকলেক া িবিধ ও সরকাির
িনেদশনা মেন সকল কায ম পিরচালনা করার অ েরাধ জানান। অত:পর সভাপিত ফাকাল পেয়  কমকতােক আজেকর
আেলাচ  িবষয় উপ াপন করার জ  অ েরাধ জানান। ফাকাল পেয়  কমকতা বাংলােদশ রশম উ য়ন বােডর ই-
গভেন  ও উ াবন কমপিরক না ২০২১-২২ সভায় উপ াপন কেরন।  অত:পর সভায় িব ািরত আেলাচনাে  িন িলিখত
িস া  হণ করা হয়।

িমক 
নং আেলাচ  িবষয় আেলাচনা িস া বা বায়নকারী 

১.১.১ এক  ন ন উ াবনী ধারণা 
বা বায়ন

ন ন উ াবনী ধারণা রেণর জ  
সকলেক প  দওয়া হেয়েছ।

ত ১  কের ন ন উ াবনী 
ধারণা রণ করেত হেব।

িবভাগ/শাখা/উপ
পিরচালক/সহকা
রী পিরচালক

১.২.১ এক  সবা সহিজকরণ
এক  সবা সহিজকরেণর াব 

রেণর জ ও সকলেক প  
দওয়া হেয়েছ। 

ত ১  সবা সহিজকরেণর 
াব রণ করেত হেব।

িবভাগ/শাখা/উপ
পিরচালক/সহকা
রী পিরচালক

১.৩.১ নতম এক  সবা 
িডিজটাইজকরণ

এ িবষেয় াব রেণর জ  
সকলেক প  দওয়া হেয়েছ। ত াব রণ করেত হেব।

িবভাগ/শাখা/উপ
পিরচালক/সহকা
রী পিরচালক

১.৪.১ সভা আেয়াজন সভা আেয়াজন করা হেয়েছ। িস া  অ যায়ী েয়াজনীয় 
ব া হণ করেত হেব। ইেনােভশন ম

১.৫.১ ই-ফাইেল নাট িন ি করণ ই নিথেত কায ম ি র উে াগ 
চলমান রেয়েছ।

৮০% এর অিধক ই নিথেত 
িন ি  করেত হেব। িবভাগ/শাখা/

১.৬.১ সভা/কমশালা আেয়াজন পরবত েত ২ কমশালার আেয়াজন 
করা েয়াজন।

িনধািরত সমেয় কমশালার 
আেয়াজন করেত হেব। ইেনােভশন ম

২.১.১ ত  বাতায়েন সকল সবা ব  
হালনাগাদকরণ

সবা ব  হালনাগাদ চলমান 
রেয়েছ।

সকল সবা ব  সময়মত 
হালনাগাদ রাখেত হেব।

সকল িবভাগ / 
শাখা /  ফাকাল 
পেয়  কমকতা

২.১.১ িবিভ  কাশনা ও ত ািদ ত  
বাতায়েন কাশকরণ

বােডর মািসক িতেবদন িনয়িমত 
কাশ করা হে । এছাড়া ত  

বাতায়েন কাশ কায ম চলামান 
রেয়েছ।

িনয়িমত হালনাগাদ রাখেত 
হেব।

সকল িবভাগ / 
শাখা /  ফাকাল 
পেয়  কমকতা

. ১



২.২.১ কমপিরক না বা বায়ন সং া  
িশ ণ আেয়াজন

চলিত মােস ১  িশ েণর 
আেয়াজন করা হেব।

িশ েণর আেয়াজন করেত 
হেব। ইেনােভশন ম

২.২.২
ই-গভ া  কমপিরক না 
বা বায়েনর জ  বরা ত অথ 

িয়ত
বরা  অ যায়ী য় করা েয়াজন। বরা  অ যায়ী য় করেত 

হেব। ইেনােভশন ম

২.২.৩ কমপিরক নার বা বাযন অ গিত 
পযােলাচনা সং া  সভা আেয়াজন

িত কায়াটাের তম এক  
সভার আেয়াজন করার িনেদশনা 
রেয়েছ।

িত কায়াটাের ১  কের 
সভা আেয়াজন করেত হেব। ইেনােভশন ম

২.২.৪

কমপিরক নায় অধবািষক -
ায়ন িতবেদন মি পিরষধ 

িবভােগ/উ তন ক পে র িনকট 
রণ

িনধািরত সমেয় িতেবদন রণ 
করা েয়াজন।

িনধািরত সমেয় িতেবদন 
রণ করেত হেব। ইেনােভশন ম

২.২.৫ দেশ/িবেদেশ বা বািয়ত নতম 
এক  উে াগ পিরদশন

আগামীেত এক  উে াগ 
পিরদশেনর ব া হণ করা 

েয়াজন।

 আগমীেত এক  উে াগ 
পিরদশন করেত হেব। ইেনােভশন ম

 

মাছা: নািছমা খা ন 
পিরচালক

ারক ন র: ২৪.০৬.০০০০.০০৪.০৬.০০১.২০.২৩ তািরখ: 
২৬ সে র ২০২১

১১ আি ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক (গেবষণা ও িশ ণ)/(অথ ও পিরক না)/(স সারণ)/(উৎপাদন ও িবপণন)/( শাসন), বাংলােদশ রশম
উ য়ন বাড, রাজশাহী।
২) ধান স সারণ কমকতা/ ধান িহসাব র ণ কমকতা/ ধান উৎপাদন ও িবপণন কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন
বাড, রাজশাহী।
৩) উ তন উপ- ধান (সম য়), বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৪) িনবাহী েকৗশলী/উপ- ধান িনরী া কমকতা, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী।
৫) উপপিরচালক, আ িলক রশম স সারণ কাযালয়, রাজশাহী/রং র/ঢাকা/যেশার/রাঙামা
৬) সহকারী পিরচালক, জানাল রশম স সারণ কাযালয়,
ভালাহাট/ব ড়া/িসরাজগ / িম া/ গাপালগ /ঠা র াও/গাজী র
৭) িপ এ -মহাপিরচালক, বাংলােদশ রশম উ য়ন বাড, রাজশাহী। মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ।

 

মাছা: নািছমা খা ন 
পিরচালক
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