
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছক 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম : িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন রিার্ ড 

প্রবিহিদনাধীন মাহসর নাম : রসহেম্বর/২০২১ 

প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ- ০৩/১০/২০২১ 

(১) প্রশাসবনক   

      ক.১.কম ডকিডা/কম ডচারীহদর সাংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে) : 

সাংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পুরণকৃি 

পদ 

শূন্যপদ মন্তব্য 

িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় - - - - 

অবধদপ্তর/সাংস্থাসমূে/সাংযুক্ত 

অবিস (হমাে সাংখ্যা) ১টি 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন 

রিার্ ড 
৫৮১ ১৭১ ৪১০  উহেখ্য রে, একীভূি প্রবিষ্ঠান িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন রিাহর্ ডর 

অনুহমাবদি ৫৮১ টি পহদর বজও জাবর েহয়হছ   
সি ডহমাে = ৫৮১ ১৭১ ৪১০ 

 

ক.২.শূন্য পহদর বিন্যাস : 

অবিবরক্ত 

সবচি/িদুধ ড পদ 

রজলা কম ডকিডার পদ (হেমন বর্বস, 

এসবপ) 

অন্যান্য ১ম 

রেবণর পদ 

২য় রেবণর 

পদ 

৩য় রেবণর 

পদ 

৪র্ ড রেবণর 

পদ 

রমাে 

- - ৫৭ ৫১ ২৬৩ ৩৯ ৪১০ 

 

ক.৩.অিীি গুরুত্বপূণ ড (Strategic) পদ শুন্য র্াকহল িার িাবলকা(অবিবরক্ত সবচি/সমপদ মে ডাদা সম্পন্ন/সাংস্থা প্রধান এিাং িদুর্দ্ড পদ) 

প্রহোজয নহে। 

     

ক.৪. বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান : 

প্রবিহিদনাধীন মাহস পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান 
মন্তব্য 

কম ডকিডা কম ডচারী রমাে কম ডকিডা কম ডচারী রমাে 

- - - - - - - 

 

ক.৫ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর রকান সমস্যা র্াকহল িার িণ ডনাাঃ  িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন রিাহর্ ডর প্রবিধানমালা ও সাাংগঠবনক কাঠাহমা 

চুড়ান্ত েওয়ার পর বনহয়াগ প্রবিয়াকরণ পদহেপ গৃেীি েহি।  

 

ক.৬ চবেশ শিাাংহশর ওপহর রে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং এর আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূহের শূন্যপদ রহয়হছ িা পুরণ করহি েহিাঃ ২০১৩ 

সাহলর ১৩ নাং আইন িহল সাহিক িাাংলাহদশ ররশম রিার্ ড, িাাংলাহদশ ররশম গহিষণা ও প্রবশেণ ইন্সটিটিউে এিাং িাাংলাহদশ বসল্ক িাউহেশন 

একীভুি েহয় িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন রিার্ ড গঠিি েয়। একীভূি প্রবিষ্ঠাহনর জনিহলর সাাংগঠবনক কাঠাহমা অনুহমাদন না েওয়ার কারহণ শূন্য 

পদ পূরণ িন্ধ রহয়হছ। 

 

ক.৭  রকাবভর্-১৯ সাংিান্ত প্রবিহরাধ ও বনয়ন্ত্রহণর অাংশ বেসাহি জনসমাগমপূণ ড এিাং প্রকাশ্য স্থাহন সািান বদহয় োি রধায়ার বিদ্যমান 

স্থাপনাগুহলার সাংখ্যা আরও বৃবর্দ্র ব্যিস্থা গ্রেণ করহি েহিাঃ  িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন রিাহর্ ড  রকাবভর্-১৯ সাংিান্ত প্রবিহরাধ ও বনয়ন্ত্রহণর 

অাংশ বেসাহি জনসমাগমপূণ ড এিাং প্রকাশ্য স্থাহন সািান বদহয় োি রধায়ার বিদ্যমান স্থাপনাগুহলার সাংখ্যা আরও বৃবর্দ্র ব্যিস্থা গ্রেণ করা 

েহয়হছ। 

 

ক.৮. ‘সারাহদহশ কহরানা বনয়ন্ত্রহণ রাখহি ‘রনা মাস্ক-রনা সাবভ ডস’ -রলাগান রজারদার করার জন্য সরকাবর-রিসরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূে, সশস্ত্র এিাং 

আইন-শৃঙ্খলা িাবেনীহক সুষ্পষ্ট বনহদ ডশনা রদওয়া রেহি পাহর। একই সাহর্ প্রবিষ্ঠানসমূেসে সকল উন্মকু্ত স্থাহন োনাহনার ব্যিস্থা বনবিি করহি 

েহিাঃ িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন রিাহর্ ড  ‘রনা মাস্ক-রনা সাবভ ডস’ - রলাগান রজারদার করার জন্য োনাহনার ব্যিস্থা বনবিি করা েহয়হছ। 

 

 

 

 



 

খ. ১  ভ্রমন/পবরদশ ডন (হদহশ-বিহদহশ): প্রহোজয নয়। 

 

মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী সবচি মন্তব্য 

রদহশ বিহদহশ রদহশ বিহদহশ রদহশ বিহদহশ 

ভ্রমণ/পবরদশ ডন - - - - - - - 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ ডন - - - - - - - 

পাি ডিয চট্রগ্রাহম ভ্রমণ - - - - - - - 

 

খ.২ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পবরদশ ডণ প্রবিহিদন দাবখহলর সাংখ্যাাঃ- প্রহোজয নয়। 

(২)  আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধুমাত্র স্বরাষ্ট মন্ত্রণালহয়র জন্য)               :-     প্রহোজয নয়। 

(৩)  অর্ ডননবিক (শুধুমাত্র অর্ ড বিভাহগর জন্য)                                  :-    প্রহোজয নয়। 

(৪)  উন্নয়ন প্রকল্প সাংিান্ত িথ্যাঃ  

ক)  উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ড িরাদ্দ ও ব্যয় সাংিান্ত (অাংহক ও কর্ায়) : রসহেম্বর/২০২১ পে ডন্ত 

প্রকহল্পর নাম িিডমান অর্ ড িছহর 

এবর্বপহি িরাদ্দ 

(হকাটি োকায়) 

প্রবিহিদনাধীন মাস 

পে ডন্ত ব্যহয়র পবরমাণ 

ও িরাহদ্দর বিপরীহি 

ব্যহয়র শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন 

প্রকল্প অনুহমাবদি েহয় 

র্াকহল িার িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন 

মাহস মন্ত্রণালহয় 

এবর্বপ বরবভউ 

সভার িাবরখ 

ররশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়হনর 

মাধ্যহম পাি ডিয রজলাসমূহের দাবরদ্র 

বিহমাচন শীষ ডক প্রকল্প (জুলাই'২০১৭-

জুন'২০২২)। প্রাক্কবলি ব্যয় ২৫০৭.০০ 

লে োকা।  

১৩.০০ রকাটি 

(হির দশবমক শূন্য 

শূন্য রকাটি) 

৫৪.৯৮ লে 

৪.২২% 

 

৩০/০৯/২০২১ 

  ররশম চাষ সম্প্রসারহণর মাধ্যহম 

বৃেত্তর রাংপুর রজলার দাবরদ্র হ্রাসকরণ 

শীষ ডক প্রকল্প (এবপ্রল'২০১৯-জুন'২০২৩) 

প্রাক্কবলি ব্যয় ২৪৪৮.০০ লে োকা।  

৭.০০ রকাটি (সাি 

দশবমক শূন্য শূন্য 

রকাটি) 

১৪৮.২২ লে 

২১.১৭% 

িাাংলাহদহশ ররশম বশহল্পর সম্প্রসারণ ও 

উন্নয়হনর জন্য সমবিি পবরকল্পনা'' 

( ২য় পে ডায়) (জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২৪) 

প্রাক্কবলি ব্যয় ৪৯৭৩.০০ লে োকা 

মন্ত্রণালহয়র রর্াক 

িরাদ্দ রর্হক িরাদ্দ 

বনধ ডাবরি েহি 

- 

ক.(১) িাবষ ডক উন্নয়ন কম ডসূবচর আওিায় গৃেীি প্রকল্পগুবলর কাজ ের্াের্ভাহি সম্পন্ন করার লহেয সময়াির্দ্ কম ডপবরকল্পনা গ্রেণসে বনবিড় 

মবনেবরাং করার জন্য সকল মন্ত্রণালয় এিাং বিভাগসমুেহক বনহদ ডশনা প্রদানাঃ  িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন রিাহর্ ডর িাবষ ডক উন্নয়ন কম ডসূবচর 

আওিায় গৃেীি প্রকল্পগুবলর কাজ ের্াের্ভাহি সম্পন্ন করার লহেয সময়াির্দ্ কম ডপবরকল্পনা গ্রেণসে বনবিড় মবনেবরাং করার কাে ডিম গ্রেণ 

করা েহে। 

   (১.২) বিহশষিাঃ প্রকল্প এলাকা বনি ডাচহনর রেহত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে বিহশষ দৃবষ্ট রাখহি। পারস্পবরক সাাংঘবষ ডক িা পবরহিশগিভাহি 

বিপরীিয সম্পন্ন প্রকল্পসমূে একই এলাকায় গৃেীি েহল রসহেহত্র সাবি ডক বদক বিহিচনা করহি েহিাঃ পারস্পবরক সাাংঘবষ ডক িা পবরহিশগিভাহি 

বিপরীিয সম্পন্ন প্রকল্পসমূে িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন রিাহর্ ড িিডমাহন িাস্তিায়নাধীন নাই। িহি প্রকল্প এলাকা বনি ডাচন এিাং ভবিষ্যহি প্রকল্প 

প্রণয়হন উক্ত বিষহয় সজাগ দৃবষ্ট  রাখা েহি।  

খ) প্রকহল্পর অিস্থা সাংিান্ত িথ্যাঃ 

প্রবিহিদনাধীন 

মাহস সমাপ্ত 

প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস উহবাধনকৃি সমাপ্ত প্রকহল্পর 

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস চলমান 

প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট বেসাহি 

সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ড অিকাঠাহমা 

আগামী দু'মাহসর মহধ্য 

উহবাধন করা েহি এমন 

সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা 

- - - - 

 



( িবমক ৫ (ক) েহি (ছ) পে ডন্ত প্রহোজয নহে) । 

 

(৬)  প্রধান প্রধান রসক্টর কহপ ডাহরশন সমূহের লাভ/হলাকসান : প্রহোজয নহে। 

 

(৭)  অবর্ে আপবত্তাঃ  

  

(ক) অবর্ে আপবত্ত সাংিান্ত িথ্যাঃ রসহেম্বর/২০২১ মাস পে ডন্ত 

মন্ত্রণালয়/ 

সাংস্থার নাম 

অবর্ে 

আপবত্তর 

সাংখ্যা 

োকার 

পবরমান 

(লে োকায়) 

ব্রর্শীহে জিাহির 

সাংখ্যা/ উত্থাবপি 

আপবত্ত 

বনষ্পবত্তর 

সাংখ্যা 

রজর মন্তব্য 

 

িাাংলাহদশ 

ররশম 

উন্নয়ন 

রিার্ ড, 

রাজশােী। 

১৬১                                                                ২২১২.৩৬ 

(িাইশ 

রকাটি িার 

লে ছবত্রশ   

োজার োকা 

মাত্র)। 

 

- 

 

- 

 

১৬১ 

 আগষ্ট/২০২১ মাহস অবর্ে আপবত্তর সাংখ্যা বছল ১৬১টি। 

চলবি মাহস রকান আপবত্ত বনষ্পবত্ত িা সাংহোবজি না 

েওয়ায় অবনষ্পন্ন অবর্ে আপবত্তর সাংখ্যা ১৬১টি।গি 

২৮/০১/২০২১ বরাঃ িাবরহখ বত্রপাবেক সভা অনুবষ্ঠি েয়। 

উক্ত সভায় ২৫টি কাে ডপত্র আহলাচনা েয়। আহলাচনাহন্ত 

১১টি আপবত্ত বনষ্পবত্তর সুপাবরশ পাওয়া োয় জবড়ি োকার 

পবরমান ৩৮৬.০৪ লে োকা।বনষ্পবত্ত পত্র এখনও পাওয়া 

োয়বন। স্মারক নাং-২৪.০৬.০০০০.০১২.৩২.০০১.২০.৯১ ও 

৯৩  িাবরখ ২০/১২/২০ এর মাধ্যহম ২৫টি, স্মারক নাং -

২৪.০৬.০০০০.০১২.৩২.০০১.২০.৯২ িাবরখ ২৮/০৩/২১ 

এর মাধ্যহম ৩টি ও  স্মারক নাং -২৪.০৬.০০০০.০১২.৩২. 

০০১. ২০.১১৫  িাবরখ ২০/০৫/২১ এর মাধ্যহম ৩০টি এিাং 

স্মারক নাং -২৪.০৬.০০০০.০১২.৩২.০০১.২০.১৩৫  িাবরখ 

১৩/০৬/২০২১  এর মাধ্যহম ১৭টি সি ডহমাে ৭৫টি  বত্র-

পাবেক সভার কাে ডপত্র  িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালহয়  ও 

িাবণবজযক অবর্ে অবধদপ্তর, রাজশােীহি রপ্ররণ করা 

েহয়হছ। সভার িাবরখ  এখনও পাওয়া োয়বন।  

 

খ)   অবর্ে বরহপ ডাহে গুরুির/িড় রকহমর রকান জাবলয়াবি/অর্ ড আত্মসাৎ,অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল রস সি রকসসমূহের িাবলকাাঃ রনই 

 

(৮)  শৃাংখলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর/সাংস্থার সবিবলি সাংখ্যা) :      

মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ সাংস্থা 

সমূহে পুবিভুি রমাে 

বিভাগীয় মামলা 

গি মাহস বনষ্পবত্তর সাংখ্যা িিডমান অর্ ড িছহর রমাে 

বনষ্পবত্তকৃি বিভাগীয় 

মামলার সাংখ্যা 

িিডমাহন অবনষ্পবত্তকৃি 

বিভাগীয় মামলার 

সাংখ্যা 

চাকুরীচুযবি/িরখাস্ত অন্যান্য দে অব্যােবি 

  ১১ - - - -  ১১ 

 

(৯)  মানিসম্পদ উন্নয়ন 

     (ক)  প্রবিহিদনাধীন মাহস সমাপ্ত প্রবশেণ কম ডসুবচাঃ 

প্রবশেণ কম ডসূচীর 

নাম  

প্রবশেহণর রময়াদ ও স্থান উহদ্যাগী সাংস্থা/এহজন্সীর 

নাম 

মন্ত্রণালয় এিাং আওিাধীন 

সাংস্থাসমূে রর্হক অাংশ গ্রেণকারীর 

সাংখ্যা 

তুুঁিচারা ররাপণ, 

উহত্তালন ও পবরচে ডা 

২৫/০৯/২০২১ েহি ২৯/০৯/২০২১ পে ডন্ত ৫বদন 

বসয়দপুর 

িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন 

রিার্ ড, রাজশােী 

২৫ জন 

 
   খ) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তহর রকান ইন-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় 

র্াকহল িার িণ ডনা 

 : ১০বদন ব্যাবপ ২০টি বিষহয় রমাে ৪৫জন রক প্রবশেণ 

প্রদান করা েহয়হছ। 

(গ) 

প্রবশেণ কম ডসূচীহি কম ডকিডা/কম ডচারীহদর অাংশ গ্রেণ িা মহনানয়হনর 

রেহত্র িড় রকহমর রকান সমস্যা র্াকহল িার িণ ডনা 

: জনিল বদন বদন কমহি র্াকায় রজলার িাইহর 

প্রবশেণ কম ডসূবচহি অাংশগ্রেণ িা মহনানয়ন প্রদাহনর 

রেহত্র উক্ত কম ডকিডা/কম ডচারীর প্রবশেণকাবলন 

দাবয়ত্বপ্রদান/ দাবয়ত্বপালন একটি িড় িাঁধা। 

(ঘ) মন্ত্রণালহয় অন  দ্য জি রট্রবনাং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বকনা, না  :  



র্াকহল অন  দ্য জি রট্রবনাং আহয়াজন করহি িড় রকহমর রকান 

অসুবিধা আহছ বকনা 

(ঙ) প্রবিহিদনাধীন মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম ডকিডার 

সাংখ্যাাঃ 
-- 

 

(১০) উহেখহোগ্য কাে ডািলী/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সাংকে : 

 

(ক)  প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকা : 

 

(খ) প্রবিহিদনাধীন মাহস অিীি গুরুত্বপূণ ড/উহেখহোগ্য কাে ডািবল : 

১)   সম্প্রসারণ এলাকায় ররশম চাবষহদর তুুঁিগাছ েহি মান সম্পন্ন তুুঁি পািা উৎপাদহনর লহেয পবরচে ডা কাহজর িদারবক ও কাবরগবর 

বনহদ ডশনা প্রদান করা েহয়হছ। 

২)   ৮.২০ লে টি তুুঁিচারা উৎপাদহনর জন্য ১৬৪ বিঘা জবমর পবরচে ডা কাে ডিম চলহছ। 

৩)  আমার িাবড় আমার খামার ‘শীষ ডক প্রকহল্প গ্রাম উন্নয়ন সবমবির সদস্যহদর ররশম চাহষ সম্পৃক্তকরহণর কাে ডিম গ্রেণ করা েহয়হছ। 

      ৪)  মাঠ পে ডাহয় ২৫ জন তুুঁিচাবষহক প্রবশেণ প্রদান করা েহয়হছ। 

 

(গ )  আগামী দুই মাহস  (অহক্টাির ও নহভম্বর/২০২১)  সম্পাবদিব্য অিীি গুরুত্বপূণ ড কাহজর িাবলকাাঃ-  

 

১)   ৮.২০ লে টি তুুঁিচারা উৎপাদহনর জন্য ১৬৪ বিঘা জবমর পবরচে ডা কাে ডিম চলহছ। 

২)   আমার িাবড় আমার খামার ‘শীষ ডক প্রকহল্প গ্রাম উন্নয়ন সবমবির সদস্যহদর ররশম চাহষ সম্পৃক্তকরহণর কাে ডিম গ্রেণ করা েহি। 

৩) অগ্রোয়ণী/১৪২৮ িহে বপ-১ ররশম িীজাগারসমূহে িীজগুটি উৎপাদন কাে ডিম চলহছ। 

৪)   এবর্বপর কম ডপবরকল্পনা রমািাহিক আগামী ২ মাহসর মহধ্য িয়কাে ড সম্পাদহনর ব্যিস্থা রনয়া েহয়হছ। 

৫)  গ্রযাচুইটি প্রদান সাংিান্ত ব্যাপাহর একটি কবমটি গঠণ করা েহয়হছ। কবমটি োচাই িাছাই পূি ডক ৫জন কম ডকিডা/কম ডচারীর বরহপাে ড প্রদান 

কহরন এিাং িাহদর আনুহিাবষহকর অর্ ড প্রদান করা েহয়হছ। পরিিী বরহপাে ড প্রদান করার পর আগামী ২ মাহসর মহধ্য আনুহিাবষহকর 

অর্ ড প্রদান করা েহি।  

 

 

 (ঘ) আগামী দুই মাহস (অহক্টাির ও নহভম্বর/২০২১)  িড় রকহমর রকান সমস্যা/সঙ্কহের আশঙ্কা করা েহল িার বিিরণাঃ-  

 

 

স্বাক্ষরিত/ ০৪-১০-২০২১ 

মোপবরচালক                                              সবচহির স্বাের 

িাাংলাহদশ ররশম উন্নয়ন রিার্ ড,  

রাজশােী।      

 

 

 

 


