
 

Complain/Bholahat 

                          

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

বালিয়াপুকুর, োজশাহী। 

 

১৯৭৪ সাদল  উত্তো গণভবন, নাদ াদে জাতিে তিিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুতজবুে েহমান োজশাহীে রেশম গুটি ও বস্ত্র রেদখ চমৎকৃি হন এবাং রেশম 

তশল্প তবকাদশ স্বিন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাে অতভপ্রায় ব্যক্ত কদেন। িােই ফসল তহদসদব িেবিীদি ঐতিহযবাহী রেশম তশদল্পে ব্যািক 

সম্প্রসােণ ও উন্নয়দনে লদযয ১৯৭৭ সাদল বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ড গঠিি হয়। আত্মকম ডসাংস্থান সৃতি, োতেদ্র তবদমাচন ও আর্ ড সামাতজক 

অবস্থাে উন্নয়ন ঘ াদনাই তিল এ সাংস্থাে অন্যিম প্রধান উদেশ্য। রবার্ ড সৃতিে পূদব ড এ তশদল্পে সাংদগ জতিি রলাকসাংখ্যা তিল মাত্র ৩৫ হাজাে। 

বিডমাদন রেদশ এ তশদল্পে সাংদগ জতিি রলাকসাংখ্যা ৬.৫০ লয যাে অতধকাাংশই গ্রামীণ মতহলা।  

 

রেশম একটি শ্রমঘন কৃতিতভতত্তক তশল্প। বাাংলাদেদশে রভৌগতলক-সামাতজক িতেদবশ এ তশদল্পে উন্নয়দনে জন্য অিযন্ত উিদযাগী। কৃতি ও তশল্প এ 

দু’টিে সমন্বদয় রেশম কায ডক্রম িতেচাতলি হয়। তুঁিচাি, রেশম রিাকা িালন, রেশম গুটি উৎিােন প্রভৃতি কাজ কৃতি িয ডায়ভুক্ত। িযান্তদে 

তেতলাং, ররাতয়াং, টুইতটাং, বয়ন ির্া রেশম বস্ত্র তিতে এবাং োং ও িািা প্রভৃতি কাজ তশল্প িয ডায়ভুক্ত। রেশম চাদিে িাৎিয ডপূণ ড তেক হদচি 

অিযন্ত অল্পতেদন, কম িতেশ্রদম এ ফসল ঘদে রিালা যায়।  

 

ধােণা কো হয় ৪৫০০ বিে পূদব ড চীদনে চানিাং প্রদেদশ প্রর্ম রেশদমে চাি হয়। খ্রীিপূব ড ১৪০ শিাদে ভােিবদি ডে তহমালদয়ে িােদেদশ এে 

তবস্তৃতি ঘদ । িেবিীদি ভােিবি ড, মধ্যপ্রাচযসহ পৃতর্বীদি রেশম তশল্প তবস্তাে লাভ কদে। রমাগল আমদল িৎকালীন অতবভক্ত বাাংিায় রেশম 

তশদল্পে প্রসাে ঘদ । ১৯৪৭ সাদলে িে পূব ড িাতকস্থাদন রেশম কায ডক্রম তশল্প ও বাতণজয তবভাদগে অধীদন ন্যাস্ত তিল। ১৯৬১-৬২ সাল রর্দক 

১৯৭১ সাদলে পূব ড িয ডন্ত রেশম কায ডক্রম ইিতসক এে তনয়ন্ত্রদণ তিল। ১৯৯৭ সাদল রকাম্পাতন আইদন বাাংলাদেশ তসল্ক ফাউদেশন গঠন কো হয়। 

২০০৩ সাদল বাাংলাদেশ রেশম গদবিণা ও প্রতশযণ ইন্সটিটিউ দক রেশম রবাদর্ ডে আওিামুক্ত কদে স্বিন্ত্র প্রতিষ্ঠান তহসাদব বস্ত্র ও িা  

মন্ত্রণালদয়ে সোসতে তনয়ন্ত্রদণ ন্যাস্ত কো হয়। 

 

িেবিীদি রেশম তশদল্পে সমতন্বি উন্নয়দনে লদযয ২০১৩ সাদল বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ড, বাাংলাদেশ রেশম গদবিণা ও প্রতশযণ ইন্সটিটিউ  

এবাং বাাংলাদেশ তসল্ক ফাউদেশন ৩টি পৃর্ক সাংস্থা একীভূি কদে বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড গঠন কো হয়। পুনগ ডঠিি রেশম উন্নয়ন 

রবাদর্ ডে ১৪ সেস্য তবতশি িতেচালনা িি ডদেে রচয়ােম্যাদনে োতয়ত্ব িালন কেদিন বস্ত্র ও িা  মন্ত্রণালদয়ে মাননীয় মন্ত্রী। রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে 

প্রধান তনব ডাহীে োতয়ত্ব িালন কেদিন সাংস্থাে মহািতেচালক। গদবিণা ও প্রতশযণ কায ডক্রম ত্বোতন্বি কোে জন্য বাাংলাদেশ রেশম গদবিণা ও 

প্রতশযণ ইন্সটিটিউ  েদয়দি। বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড বস্ত্র ও িা  মন্ত্রণালদয়ে অধীন একটি সাংতবতধবদ্ধ সাংস্থা এবাং এে প্রধান কায ডালয় 

োজশাহীদি অবতস্থি। 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সম্প্রসােণ রন ওয়াকড : 

অতফস/স্থািনাে নাম সাংখ্যা অবস্থান 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড প্রধান 

কায ডালয় 

১ োজশাহী। 

আঞ্চতলক রেশম সম্প্রসােণ কায ডালয়  ৫ োজশাহী, োংপুে, ঢাকা, যদশাে ও োঙামাটি। 

রজানাল রেশম সম্প্রসােণ কায ডালয় ৭ রভালাহা , ঠাকুেগাঁও, তসোজগঞ্জ, গাজীপুে, বগুিা, কুতমল্লা, রগািালগঞ্জ। 

রেশম বীজাগাে তি৩, তি২, তি১ ১১ োজশাহী, চাঁিাইনবাবগঞ্জ, রভালাহা , মীেগঞ্জ, ঈশ্বেেী, তিনাইেহ, বগুিা, 

োংপুে, তেনাজপুে, রকানাবািী এবাং ময়নামতি। 

তুঁিবাগান ৭ ব্রাক্ষ্ণনতভ া, ঠাতেোম, সাোমহল, েত্নাই, সনকা, রেইচযা ও রুিসীিািা। 

রগ্রদনজ ২ ময়মনতসাংহ ও রভালাহা । 

 রেশম সম্প্রসােণ রকন্দ্র ৫৯ তবতভন্ন রজলা ও উিদজলা সেদে অবতস্থি। 

চাকী তেয়াতোং রসন্টাে ২৭ তবতভন্ন ইউতনয়ন ও গ্রাদম অবতস্থি। 

রেশম িল্লী ২৩ তবতভন্ন ইউতনয়ন ও গ্রাদম অবতস্থি। 

তমতনতফদলচাে রকন্দ্র ১২ রভালাহা  (চাঁিাইনবাবগঞ্জ), মীেগঞ্জ (োজশাহী), রেৌলিপুে (কুতিয়া), 

বাগবাটি (তসোজগঞ্জ), বিবািী (লালমতনেহা ), জয়পুেহা , োনীসাংককল 

(ঠাকুেগাঁও), রকানাবািী (গাজীপুে), তিনাইেহ, চা দমাহে (িাবনা), 

ময়মনতসাংহ ও লামা (বান্দেবান)। 

 



 

Complain/Bholahat 

  

 তভশন : রেদশ রেশম চাি ও তশদল্পে সম্প্ররসােণ ও উন্নয়দনে মাধ্যদম গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীে কম ডসাংস্থাদনে মাধ্যদম োতেদ্র তবদমাচন; 

 

  তমশন :  

(ক)  লাগসই প্রযুতক্ত উদ্ভাবদনে মাধ্যদম কাঁচা রেশদমে উৎিােন বৃতদ্ধ; 

(খ)  গদবিণালদ্ব উচ্চ ফলনসীল তুঁি ও রেশম কীদ ে জাি প্রবিডন; 

(গ)  রেশম রসক্টদে েয ও কাতেগতে জনশতক্ত সৃতিে লদযয প্রতশযণ প্রোন; 

(ঘ)  কাঁচা রেশম ও রেশম িদেে মান ও তবতচত্র উন্নয়ন ও তবিণদনে ব্যবস্থাকেণ; 

(ঙ)  রেশম চাি সম্প্রসােদণ জনসদচিনিা বৃতদ্ধ, রমাটিদভশন ও িোেতক কাজ রজােোেকেণ। 

 

  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে মূল কায ডক্রমঃ  

     ১. ররশম চাষ ও ররশম লশল্পের পলরকেনা ও উন্নয়ন; 

২. রেশম তবিয়ক তবজ্ঞাতনক, কাতেগতে ও আতর্ ডক গদবিণা ও প্রতশযদণে জন্য উদযাগ গ্রহণ,সহায়িা এবাং উৎসাহ প্রোন; 

৩. গদবিণা ও প্রতশযদণে মাধ্যদম প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ মাঠ িয ডাদয় সম্প্রসােণ ও বাস্তবায়ন তনতিিকেণ এবাং বিডমাদন সাংেতযি ও 

ভতবষ্যদি সাংগৃতহিব্য সকল রেশম রিাকাে জাি সাংেযণ তনতিিকেণ; 

৪. উন্নিজাদিে তুঁি চািাবাদেে িদ্ধতি উদ্ভাবন;  

৫.   উন্নিজাদিে তর্মিালন, সুস্থ িলুদিাকাে উদ্ভাবন ও তবিেণ; 

৬.  রেশম গুটি হদি সুিা আহেণ এবাং কাঁচা রেশদমে মান উন্নি ও উৎিােন বৃতদ্ধে প্রদয়াজদন সকল কাঁচা রেশম যর্াযর্ভাদব যন্ত্রিাতি 

সতিি স্বয়াংসম্পূণ ড তসল্ক কতেশতনাং হাউস এে মাধ্যদম িেীযা ও রগ্রতর্াং কোে িে বাজােজািকেদণে ব্যবস্থা গ্রহণ; 

৭.  চেকা, তেতলাং ও তফদলচাদে তনদয়াতজি ব্যতক্ততেগদক কাতেগতে িোমশ ড/প্রতশযণ প্রোন; 

৮.  কাঁচা রেশম ও রেশম িদেে মান উন্নয়ন; 

৯.  রেশম চাি ও রেশম তশদল্পে উিে তবতভন্ন উিাত্ত সাংগ্রহ ও গ্রন্থনা; 

১০.  রেশম চাি ও রেশম তশদল্পে সাদর্ সাংতিিদেে ঋণোদনে সুতবধাতে সৃতি; 

১১. ন্যায্যমূদে রেশম তশদল্পে প্রদয়াজনীয় কাঁচামালসহ োং, োসায়তনক দ্রব্যাতে, খুচো যন্ত্রাাংশ ও আনুিতঙ্গক দ্রব্যাতে তসল্ক তেলাে, উইভাে 

ও তপ্রন্টােদেেদক সেবোদহে ব্যবস্থা; 

১২. রেদশ-তবদেদশ রেশম ও রেশম সামগ্রী জনতপ্রয় ও বাজােজািকেদণে জন্য প্রচাদেে ব্যবস্থা; 

১৩. রেশম সামগ্রী েপ্তানী কোে জন্য রেশম সামগ্রীে মাদনান্নয়দনে সুদযাগ-সুতবধা সৃতি এবাং তসল্ক তেলাে, তেয়াোে, স্পীনাে, উইভাে এবাং  

     তপ্রন্টাদেেদক প্রতশযণোদনে সুতবধা সৃজন; 

১৪. রেশম চাি ও রেশম তশদল্প তনদয়াতজি ব্যতক্তদেে সাধােণ সুতবধাে জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, িতেচালনা বাস্তবায়ন; 

১৫.  কাঁচা রেশম, স্পান তসল্ক ও রেশম িে উৎপাদরনে জন্য তমল স্থািদনে ব্যবস্থা গ্রহণ; 

১৬.   উিতে-উক্ত  কায ডাতে  সম্পােদনে  রযদত্র  রযইরূি  প্রদয়াজনীয়  বা  সুতবধাজনক  হয়  রসইরূি  আনুিতঙ্গক  বা  সহায়ক  সকল  তবিদয় ব্যবস্থা  গ্রহণ; 

১৭. সেকাে কর্তডক আদোতিি রেশম উন্নয়ন সাংতিি অন্য রয রকান োতয়ত্ব িালন। 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে জনবল  কাঠাদমা: 

 

একীভূি তিনটি প্রতিষ্ঠান অর্ ডাৎ বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সাাংগঠতনক কাঠাদমা চুিান্ত অনুদমােদনে প্রস্তাব প্রতক্রয়াধীন েদয়দি। 

সাাংগঠতনক কাঠাদমাে ৫৮১ সাংখ্যক িদেে লিও িারী হল্পয়ল্পে। লবলুপ্ত লিনটি প্রলিষ্ঠাল্পনর সকি িনবি  নবগঠিি বাাংলাদেশ রেশম রবাদর্ ড 

কম ডেি অবস্থায় কায ডক্রম িতেচালনা কেদি।  বাাংলাদেশ রেশম রবাদর্ ডে ৫৮১ সংখ্যক জনবদলে তচত্র উদল্লখ কো হদলা। 

 

সাংস্থাে নাম রশ্রলণ অনুদমাতেি িে পূেণকৃি িে শূে িে 

বাাংলাদেশ রেশম  

রবার্ ড  

১ম ৮৪ ২৬ ৫৮ 

২য় ৭২ ২২ ৫০ 

৩য় ৩৬৭ ১১১ ২৫৬ 

৪র্ ড ৫৮ ১৯ ৩৯ 

রমা  ৫৮১ ১৭৮ ৪০৩ 

 

  মুতজববি ড/স্বাধীনিাে সুবণ ডজয়ন্তী উিলদযয বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কর্তডক তনম্নবতণ ডি কায ডক্রম গ্রহণ কো হদয়দিঃ  

ক) বঙ্গবন্ধুে জন্মশিবাতি ডকী উিলদযয আদলাচনা সভা, রোয়া মাহতফল ও লবলভন্ন কম মসূলচ পািল্পনর মাধ্যল্পম শুভ উদদ্বাধন করা হল্পয়ল্পে এবং 

জাতিে তিিাে জন্মশিবাতি ডকীদি তবতভন্ন কম ডসূতচ গ্রহণ কো হদয়দি।  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড প্রধান কার্ মািল্পয় আল্পিাকসজ্জা, সভা, 

রসলমনার, র যালি  কদেদি । 

 



 

Complain/Bholahat 

 

(খ) িালির লপিার স্বপ্ন রসানার বাংিা গড়ার প্রিযল্পয় আমরা দৃঢ প্রলিজ্ঞ। িালির লপিার দূরদশী লনল্পদ মশনায় ১৯৭৭ সাল্পি বাংিাল্পদশ ররশম 

রবার্ ম প্রলিলষ্ঠি হয়। এরই ধারাবালহকিায় ররশম উন্নয়ন রবার্ ম িার অিীি ঐলিহয লিলরল্পয় আনার রচষ্টা চালিল্পয় র্াল্পে রসই িল্পযয রািশাহী 

লসল্ক লি,আই ট্যাগ রপল্পয়ল্পে র্া মুলিববল্পষ মর অন্যিম পুরস্কার।  

 

 

তজআই ট্যাদগে সনে গ্রহণ 

 

গ) িাহারপুল্পর ররশম িাঁিী, ররশম বসনী ও লরিার সমাল্পবশঃ 

ররশল্পমর চারনভূলম বল্পি খ্যাি চাপাইনবাবগঞ্জ রিিার িাহারপুল্পর ররশম িাঁিী, ররশম বসনী ও লরিারল্পদর ররশম লশল্পের  সম্প্রসারল্পণর িল্পযয 

আরও রবলশ সম্পৃক্তিা বৃলি করল্পি সমাল্পবল্পশর আল্পয়ািন করা হয়। উক্ত চালষ সমাল্পবল্পশ মন্ত্রী জনাব রগালাম েস্তগীে গাজী, এমতি,বস্ত্র ও িা  

মন্ত্রণালয় মদহােয় উিতস্থি তিদলন। 

 

 

লাহােপুদে রেশম িাঁিী, রেশম বসনী ও তেলাে সমাদবশ 

 

ঘ) বঙ্গবন্ধু রশখ মুতজবুে েহমাদনে জন্মশিবাতি ডকী উিলদযয রসতমনােঃ 

জাতিে তিিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুতজবুে েহমাদনে জন্মশিবাতি ডকী উিলদযয বাাংলাদেশ রেশম গদবিণা ও প্রতশযণ ইনতটটিউদ  বঙ্গবন্ধু রশখ 

মুতজবুে েহমাদনে আত্ম-জীবনীে উিে রসতমনাে অনুতষ্ঠি হয়। 

 

 

বঙ্গবন্ধু রশখ মুতজবুে েহমাদনে জন্মশিবাতি ডকী উিলদযয রসতমনাে 

 

 

 



 

Complain/Bholahat 

 

ঙ) বসনীদেে তনদয় ে যালী, প্রতশযণ কম ডশালা ও রসো বসনীদেে পুেস্কাে তবিেণঃ 

রেশম সম্প্রসােণ এলাকাে রেশম চাতিদেে তনদয় নতন প্রজন্ম ির্া ঐতিহযবাহী রেশম চাি ও িে সম্পদকড ব্যািক প্রচাদেে জন্য ে যাতলে 

আদয়াজন কো হয়। ে যাতলে িে বসনীদেে রেশম চাি ও িলু িালন তবিদয় প্রতশযণ প্রোন কো হয় এবাং সাো রেদশে রসো বসনীদেে পুেস্কাে 

তবিেণ কো হয়।  

এিািা রেশম তশদল্পে সম্প্ররসােণ ও উন্নয়দনে লযযদক সামদন রেদখ গি কদয়কটি বিদেে  তলনায় মুতজববদি ড সম্প্রসােণ কম ডকাে অতধকিে 

রবগবান কো হদয়দি। 

 

চ) তুঁি চাি, ফলজ ও ঔিধী গাি রোিণঃ 

রেশম সম্প্রসােণ এলাকায় প্রদিযক তর্তর্/এতর্ অতফদসে মাধ্যদম একদযাদগ রেশতম চাতি/বসনীদেে মাধ্যদম িাদেে তনজস্ব জতমদি তুঁিচাো, 

ফলজ ও ঔিধী গাি রোিণ কো হয়।  

 

 

তুঁিচাি, ফলজ ও ঔিধী গাি রোিণ 

 

ি)  তুঁিচাো ও িলুিালন ম্যানুদয়ল এবাং রেশম তর্ম তবিেণঃ 

রেশম চাদিে সাদর্ সম্পৃক্তিা বৃতদ্ধ ও অতধক ফলনশীল এবাং রেশম চাি েযভাদব কেদি রেশম চাতিদেে মদধ্য তবনামূদে তুঁিচাো ও 

িলুিালন ম্যানুদয়ল তবিেণ কো হয়। এিািাও সাোদেদশ একদযাদগ সকল তর্তর্/এতর্ অতফস হদি রেশম সম্প্রসােণ এলাকায় রেশম  

চাতি/বসনীদেে মদধ্য তবনা মূদে রেশম তর্ম তবিেণ কো হয়।    

 

 

Ó 

তুঁিচাো ও িলুিালন ম্যানুদয়ল এবাং রেশম তর্ম তবিেণ 

        

জ) বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কােখানায় উৎিাতেি রেশম িে তনদয় রমলায় অাংশ গ্রহণঃ 

োজশাহী কাদলক্টদে  মাদঠ রজলা িতেিে কর্তডক আদয়াতজি দুতেন ব্যাতি উন্নয়ন রমলায় বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কােখানায় উৎিাতেি 

তনজস্ব িে তনদয় রমলায় অাংশ গ্রহণ কদে।    

       

ঝ) োজশাহী কােখানা চত্বে এবাং রজতর্তিতস ভবন চত্বে, ফাম ডদগ , ঢাকায় রশা-রুম স্থািনঃ 

রেশম চাতিদেে উৎিাতেি গুটি রর্দক খাঁটি রেশম িদেে সহজলভযিা এবাং এে অিীি ঐতিহয রফোদি োজশাহী কােখানা চত্বদে এবাং 

রজতর্তিতস ভবন চত্বে, ফাম ডদগ , ঢাকায় রশা-রুম স্থািন কো হদয়দি। উক্ত রশা-রুম দুটি উদদ্বাধন কদেন বস্ত্র ও িা  মন্ত্রণালদয়ে মাননীয় মন্ত্রী 

জনাব রগালাম েস্তগীে গাজী, এমতি, বীেপ্রিীক। এিািা ঘদে বদসই রেশম িে ক্রদয়ে সুতবধাদর্ ড রেশম িে ক্রদয়ে  

www.silkbsdb.com অনলাইন প্লা ফম ড চালু কো হদয়দি।  



 

Complain/Bholahat 

 

রজতর্তিতস ভবন চত্বে, ফাম ডদগ , ঢাকায় রশা-রুম স্থািন 

 

োজশাহী রেশম কােখানা চালুকেণ: 

২০০২ সাদল বন্ধ রঘাতিি োজশাহী রেশম কােখানা রেশম সাংতিি সকদলে ঐকাতন্তক রচিা ও সহদযাতগিায় চালু কো সম্ভব হদয়দি। োজশাহী 

রেশম কােখানাটি েীঘ ড ১৭ বিে ধদে বন্ধ তিল। বিডমান সেকাে োজশাহীে তসল্কদক সাধােণ মানুদিে কাদি রিাঁদি রেওয়াে লদযয োজশাহী 

রেশম কােখানাটি আনুু্ষ্ঠাতনকভাদব উদদ্বাধন কদে বস্ত্র ও িা  মন্ত্রণালদয়ে মাননীয় মন্ত্রী জনাব রগালাম েস্তগীে গাজী, এমতি, 

বীেপ্রিীক।বিডমাদন  কােখানাে ৩৮টি িাওয়াে লুম রমরামি করা হল্পয়ল্পে এবং ১৯টি লুম  পর্ মায়ক্রল্পম চালু ররয়দি। এ িয ডন্ত ২০,২৬৪ তম াে  

কািি উৎিােন কো হদয়দি।  রািশাহী ররশম কারখানা চত্ত্বল্পর অবলিি ররশম পণ্য লবক্রয় ও প্রদশ মনী রকরন্দ্র োজশাহী  রেশম কােখানায় 

উৎিাতেি ব্লক, স্ক্রীন লপ্রন্ট শাড়ী, গরদ শাড়ী, ডুলপয়ন সাটি মং, বিাকা, মটকা ইিযালদ থান কাপড়, উত্তরীয়, টুলপস কািি তবক্রয় কো হদে ।  

উদল্লখ্য,  ঠাকুেগাঁও রেশম কােখানাে  ২০টি লুম রমোমি  কো হদয়দি। ঠাকুেগাঁও রেশম কােখানাটি লীজ চুতক্তদি তেদয় চালাদনাে তবিয়টি 

প্রতক্রয়াধীন। 

 

 

োজশাহী রেশম কােখানা উদদ্বাধন 

 

মাননীয়  প্রধানমন্ত্রীে  তনদে ডশনা  অনুযায়ী  "আমাে  বাতি  আমাে  খামাে"  প্রকদল্পে  সাদর্  রেশম  চাি  সম্পকৃ্তকেণ  কায ডক্রমঃ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে তনদে ডশনা  রমািাদবক ৪১টি রজলাে ৯৯ টি উিদজলায় আমাে বািী  আমাে খামাে প্রকদল্পে  ৫২৮ টি সতমতিে  ২২,৭৩৩ জন  সেস্যদেে 

জতেি কদে ৩,৮০৩ জন সুতবধাদভাগীদক তুঁি চাদিে সাদর্ সম্পৃক্তকেদণে জন্য তনব ডাচন কো হদয়দি ।  ৬৯৭ িন ররশম চালষ পলুপািল্পন সম্পৃক্ত হল্পয় 

ররশম গুটি উৎপাদন করল্পে। তনব ডাতচি সেস্যদেে মদধ্য ১২৫২ জনদক তুঁিচাো রোিন ও িতেচয ডা তবিদয় প্রতশযণ প্রোন কো হদয়দি। এ পর্ যন্ত “আমার 

বাড়ি আমার খামার” প্রকল্পভূক্ত ২৫২৭ জন সদস্য তুঁতচাষে সম্পৃক্ত হষেষেন এবং তাঁদদর মষে ৬৯৭ জন সদস্য দরশমষপাকা পালন কষর 

উৎপাড়দত দরশমগুটি ড়বক্রষের মােষম আড়থ যকভাষব স্বচ্ছল হষেষেন। 

 

২০২০-২১ অর্ ড বিদেে গৃহীি কায ডক্রম ও অজডন 

 ক্রঃ নাং গৃহীি কায ডক্রম অজডন 

১. তুঁিচাি ও তুঁিজতম েযণাদবযণ ৪২০ তবঘা 

২. তুঁিচাো উৎিােন ও তবিেণ ৫.৮৫ লয 

৩. রোগমুক্ত রেশম তর্ম উৎিােন ও লবিরণ ৪.০০ লয 

৪. রেশম গুটি উৎিােন ১.৪৫ লয রকতজ 

৫. রেশম সুিা উৎিােন (সেকাতে িয ডাদয়) ১.০৯৯ রমঃটন 

৬. োজশাহী রেশম কােখানায় রেশম কািি উৎিােন ১০,৮১০ তম াে 



 

Complain/Bholahat 

 ক্রঃ নাং গৃহীি কায ডক্রম অজডন 

৭. রেশম বীজগুটি উৎিােন  ৮,৬৭৫ রকতজ 

৮. রেশম চাতি প্রতশযণ ৬২৫ জন 

৯. চাকী তেয়াতোং রকন্দ্রগুতলদি চাকী িলুিালন কদে িলুিালনকােীদেে তবিেণ ২.০০ লয চাকী িলু 

১০. আইতর্য়াল রেশম  িল্লী ও সম্প্রসােণ এলাকাে চাতিদেে িলুিালন সেঞ্জামাতে ও 

িলুঘে তনম ডাণ বাবে আতর্ ডক সহায়িা প্রোন 

চাতিদেে ৪,০০০ টি র্ালা ও ৩,৯০০ 

টি চন্দ্রকী, সুিাে জাল ৩,৭৭০টি (িলু 

িালন সামগ্রী) ঘিা ১৩৬টি  এবাং 

িলুঘে ৫০টি  তবনা মূদে তবিেণ কো 

হদয়দি। 

  

বাতি ডক কম ডসম্পােন চুতক্তঃ : 

২৬-০৬-২০২১ িাতেদখ সতচব, বস্ত্র ও িা  মন্ত্রণালয় মদহােদয়ে সাদর্ মহািতেচালক, বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে চুতক্ত 

স্বাযতেি হদয়দি। ২৪-০৬-২০২১ িাতেদখ মহািতেচালক, বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সাদর্ তনয়ন্ত্রণাধীন আঞ্চতলক ও রজানাল কায ডালদয়ে 

োতয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডাে সাদর্ বাতি ডক কম ডসম্পােন চুতক্ত স্বাযতেি হদয়দি। চুতক্ত অনুযায়ী কম ডিতেকল্পনা বাস্তবায়দনে ব্যবস্থা গ্রহণ কো হদয়দি। 

উদল্লখ্য, ২০২০-২১ অর্ ড বিদে গৃহীি সকল কায ডক্রমই সম্পন্ন কো হদয়দি।  

 

রবাদর্ ডে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:  

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সাতব ডক কায ডক্রম প্রকল্প তনভ ডে। অন্যতেদক রেশম চাি একটি চলমান প্রতক্রয়া। তবধায় একই ধেদণে কাদজে 

রযদত্র োজস্ব বাদজদ  বোে র্াকা প্রদয়াজন। বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ড ২০২০-২১ অর্ ড বিদে ২টি প্রকল্প চলমান তিল।  

 

প্রতিদবেনাধীন অর্ ড বিদেে প্রকল্প প্রতিদবেনাধীন অর্ ড 

বিদে এতর্তিদি বোে  

প্রতিদবেনাধীন অর্ ড বিদে 

বোদেে তবিেীদি ব্যদয়ে 

িতেমান  

অগ্রগতি 

(১) ' রেশম চাি সম্প্রসােণ ও উন্নয়দনে মাধ্যদম িাব ডিয রজলাসমূদহ 

োতেদ্র তবদমাচন’ শীি ডক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২)। 

প্রাক্কতলি ব্যয় ২৫০৭.০০ লয  াকা। 

৫.৫৪ রকাটি 

 

৪৬৭.৪৩ লয  াকা  

(৮৪.৩৭%) 

৩৫.৫৭% 

(২)রেশম চাি সম্প্রসােদণে মাধ্যদম বৃহত্তে োংপুে রজলাে োতেদ্র 

হ্রাসকেণ শীি ডক প্রকল্প (এতপ্রল'২০১৯ -জুন'২০২৩) প্রাক্কতলি ব্যয় 

২৪৪৮.০০ লয  াকা। 

৬.০০ রকাটি ৫০৪.৬৫ লয  াকা 

৮৪% 

৬৩.৭৪% 

 

  

 ২০২০-২১ অর্ ড বিে  এবাং ২০২০-২১ হদি ২০২২-২৩ অর্ ড বিে িয ডন্ত কম ডিতেকল্পনাঃ 

 

ক্রঃ 

নাং 

কাদজে তববেণ ২০২০-২১ অর্ ড 

বিে 

২০২০-২১ হদি ২০২২-

২৩ িয ডন্ত 

মন্তব্য 

১. তুঁিচাো উৎিােন ৪.৭০ লয ১৯.০০ লয এতিএ এে 

কম ডিতেকল্পনা 

অনুযায়ী 

২. রোগমুক্ত রেশম তর্ম উৎিােন ২.৭০ লয ১৪.৭০ লয 

৩। রেশম গুটি উৎিােন ১১২ রমঃ ন ৪৭৩ রমঃ ন 

৩. রেশম সুিা উৎিােন (সেকালর 

িয ডাদয়) 

০.৭০ রমঃ  ন ২.৪৯ রমঃ  ন 

৪. েয জনবল  সৃতিদি প্রতশযণ ৫০০ জন ৩০০০ জন 

 

   

 

প্রতশযণঃ 

প্রতশযদণে মাধ্যদম মানব সম্পে উন্নয়দনে লদযয রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কাজ কেদি। ২০২০-২১ অর্ ড বিদে মাঠ িয ডাদয় চাতি ও বসনী রর্দক শুরু 

কদে সকল কম ডকিডা/কম ডচােীদেে প্রদয়াজন অনুসাদে ইন-হাউজ প্রতশযণসহ ১৬ টি লবষল্পয় সব মরমা  ১,১৩৯ জনদক প্রতশযণ প্রোন কো হদয়দি।  

এিািা এ অর্ ড বিদে "আমার বালড় আমার খামার" প্রকল্পের চালষসহ মাঠ িয ডাদয় িলুিালন, তুঁিচাো রোিণ, উদত্তালন  ও িতেচয ডা এবাং তেতলাং  

তবিদয় রমা  ৬২৫ জনদক প্রতশযণ প্রোন কো হদয়দি।  

 



 

Complain/Bholahat 

  অতর্  আিতত্ত সাংক্রান্ত িথ্যঃ 

                                                                                                        ( াকাে অাংক রকাটি  াকায় প্রোন কেদি হদব) 

মন্ত্রণালয়/ 

তবভাগসমূদহে নাম 

অতর্  আিতত্ত ব্রর্শীদ  

জবাদবে 

সাংখ্যা 

তনস্পতত্তকৃি অতর্  আিতত্ত অতনষ্পন্ন অতর্  আিতত্ত 

সাংখ্যা  াকাে িতেমান 

(রকাটি  াকায়) 

সাংখ্যা  াকাে িতেমান 

(রকাটি  াকায়) 

সাংখ্যা  াকাে িতেমান 

(রকাটি  াকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র ও িা  মন্ত্রণালয়, 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন 

রবার্ ড, োজশাহী। 

 

১৮ 

 

২১.৪৯০৩ 

 

৪ টি 

 

২ 

 

০.০০২৬ 

 

 

১৬ 

 

২১.৪৮৭৭ 

 

মামলা  সাংক্রান্ত িথ্যঃ 

প্রতিদবেনাধীন অর্ ড বিদে (২০২০-২১) 

মন্ত্রণালয়/ অতধেপ্তে/  সাংস্থা সমূদহ 

পুতঞ্জভুি রমা  তবভাগীয় মামলাে সাংখ্যা 

প্রতিদবেনাধীন  বিদে তনস্পতত্তকৃি  মামলাে সাংখ্যা রমা  অতনষ্পন্ন তবভাগীয় 

মামলাে সাংখ্যা চাকুেীচুযতি/ 

বেখাস্ত 

অব্যাহতি অন্যান্য েে 

১৭ - ৩ ৩ ৬ ১১ 

 

 িথ্য ও িথ্য অতধকােঃ 

িথ্য অতধকাে আইন'২০০৯ এে আদলাদক জনবদলে িথ্য অতধকাে তনতিি কোে লদযয  িথ্য কতমশদনে তনদে ডশনা রমািাদবক রবাদর্ ডে িথ্য 

কম ডকিডা, তবকল্প িথ্য কম ডকিডা এবাং আিীল কর্তডিয তনদয়াগ কো হদয়দি। জনগদনে অবাধ িথ্য প্রবাহ তনতিিকেণ এবাং জনগদনে সহদজ 

িথ্য প্রাতপ্তে জন্য এ েপ্তদেে মাঠ িয ডাদয়ে অতফস সমূদহ অর্ ডাৎ রবার্ ড প্রধান কায ডালদয়ে আওিাধীন ৫টি আঞ্চতলক কায ডালয় এবাং ৭ টি রজানাল 

কায ডালদয়ে অতফস প্রধানদক সাংতিি ইউতনদ ে িথ্য কম ডকিডা তনদয়াগ কো হদয়দি। রর্াে টু রর্াে িথ্য প্রাতপ্তে তবিম্বনা এিাদি ওয়ান টি 

সাতভ ডস চালু কো হদয়দি। তর্তজ াল বাাংলাদেশ গিাে লদযয ঘদে বদস িথ্য প্রাতপ্তে জন্য রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ওদয়বসাইদ  িথ্য অতধকাে 

সাংক্রান্ত পৃর্ক কনদ ন্ট েদয়দি। রযখাদন িথ্য কম ডকিডাসহ িথ্য আইদনে যাবিীয় িথ্য িতেদবশন কো হদয়দি। এেই অাংশ তহদসদব িথ্য 

আদবেন ফেমসহ সব ডদশি িথ্য অবমুকক্তকেণ তনদে ডতশকা আিদলার্ কো হদয়দি। যাদি রয রকউ সহদজ ফেম পূেণ কদে অনলাইদন আদবেন 

কেদি িাদে।  

 

তর্তজ াল কায ডক্রম এবাং চাতি ও বসনীদেে র্া াদবইজ প্রস্তুিকেণ: 

 

তর্তজ াল বাাংলাদেশ তবতনম ডাদণ বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড অদনক া এতগদয়। প্রধানমন্ত্রী কায ডালদয়ে এটুআই প্রকদল্পে সাতব ডক সহদযাতগিায় 

রবাদর্ ডে ওদয়ব রিা ডাল চালু, ইতজতি ও ই-নতর্ে কায ডক্রম চালুসহ নতন নতন উদ্ভাবনী ধােণা প্রবিডন কো সম্ভব হদয়দি। বিডমাদন রবাদর্ ড রমা  

৮২ টি কতম্পউ াে েদয়দি। রবাদর্ ডে  www.bsb.gov.bd  নাদম  তনজস্ব ওদয়ব রিা ডাল েদয়দি এবাং িা তনয়তমি আিদর্  কো হয়। 

ওদয়ব রিা ডাল িথ্যবহুল ও আকি ডণীয় কোে লদযয এ,টু,আই এে সহদযাতগিায় ন্যাশনাল ওদয়ব রিা ডাদল অন্তভু ডক্ত কো হদয়দি। উক্ত রিা ডাদল 

মিামি প্রোদনে ব্যবস্থা েদয়দি।  রবাদর্ ডে কম ডকাণ্ড গতিশীল কোে লদযয ইন্টােদন  সাংদযাগ স্থািন কো হদয়দি এবাং কম ডকিডাগদণে িেবী 

অনুযায়ী ওদয়বদমইল চালু কো হদয়দি। এিািাও অত্র রবাদর্ ডে www.facebook.com/bsdbmotj নাদম রফইসবুক রিজ চালু 

েদয়দি। এে মাধ্যদম নাগতেক মিামি প্রোন/িোমশ ড গ্রহদণে সুদযাগ েদয়দি। এিািা, ৩৭৫০ জন বসনীে র্া াদবইজ প্রস্তুি কো হদয়দি। 

 

উত্তম চচ ডা, শুদ্ধাচাে ও  ইদনাদভশন:  

কাদজে গতিশীলিা ও উদ্ভাবনী েযিা বৃতদ্ধ, নাগতেক রসবা প্রোন প্রতিশ্রুতি দ্রুি ও সহজীকেদণে লদযয নতন নতন িন্থা উদ্ভাবন ও রসগুদলাে 

চচ ডা কোে জন্য প্রধানমন্ত্রীে কায ডালদয়ে তনদে ডশক্রদম ইদনাদভশন  ীম গঠন কো হদয়দি। রবাদর্ ডে ইদনাদভশন টিদমে মাধ্যদম চাতি/বসনীদেে 

রমাবাইল এসএমএস এে মাধ্যদম কাতেগতে িোমশ ড প্রোন কো হদে। রমাবাইল ব্যাাংতকাং এে মাধ্যদম চািীদেে উৎিাতেি গুটিে ন্যায্য মূে 

িতেদশাধ কো হদে এবাং তর্তজ াল োতনাং তর্সদপ্ল রবার্ ড স্থািন কো হদয়দি। এিািা অভযন্তেীণ তর্তজ াল রসবাসহ অনলাইদন লাইদব্রেী তভতজ  

কোে উদ্ভাবনী ধােণা বাস্তবায়ন কো হদয়দি। জািীয় শুদ্ধাচাে রকৌশল সুষ্ঠ বাস্তবায়দনে লদযয বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ২০১৯-২০২০ 

অর্ ড বিদে গৃহীি কম ডিতেকল্পসমূহ বাস্তবায়ন কো হদয়দি। রবাদর্ ডে সকল স্তদেে কম ডকিডা/কম ডচােীগণদক উত্তম চচ ডা, সোচাে ও উদ্ভাবন তবিদয় 

উদ্বুদ্ধ কোে লদযয তবতভন্ন কম ডকাে চলমান োখা হদয়দি।  
 



 

Complain/Bholahat 

চযাদলঞ্জ/সমস্যাবলীঃ   

 িীব্র জনবল সাংক ; 

 িালম মং পিলিল্পি নতুন নতুন ররশম উল্পযাক্তা সৃিন; 

 ব্লক ও আইতর্য়াল রেশম িল্লীে চাতিদেে রেশম  চাদি ধদে োখা; 

 সম্প্রসারণ ও বীিাগার কার্ মক্রম প্রকল্প তনভ ডে;  

 আবহাওয়া উপল্পর্াগী উন্নি ররশম কীল্পটর অভাব; 

 ররশম গুটি ক্রল্পয়র িন্য বাংিাল্পদশ ররশম উন্নয়ন রবাল্পর্ মর িহলবি সংকট; 

 চায়না সুিার অবাল্পধ আমদালন রেকাল্পনা; 

 ব্াংক রথল্পক রকান ঋণ সুলবধা না পাওয়া; 

 সুিা উৎপাদন খরচল্পক প্রলিল্পর্ালগিামূিক পর্ মাল্পয় রাখা; 

 বাইরভাল্টাইন রকাল্ড রষ্টাল্পরি প্ল্যান্ট না থাকা; 

 বহুমুখী কৃলষ ভতুমলক না থাকা; 

 আন্ডার ইনভল্পয়লসং এর মাধ্যল্পম ররশম সুিা আমদালন। 

 

ভতবষ্যৎ কম ড-িতেকল্পনাঃ 

বিডমান সেকাে রেশম তশল্পদক আেও গতিশীল কোে লদযয সব েকম সহায়িা প্রোন অব্যাহি রেদখদি। এ রসক্টদে সেকাদেে তনব ডাচনী 

ইশদিহাে বাস্তবায়দনে লদযয রেশম তশদল্পে উন্নয়দন রবার্ ড তবতভন্ন উদযাগ গ্রহণ কদেদি যা তনম্নরুিঃ 

১।   ররশম গুটি উৎপাদল্পন মাঝারী মাল্পনর উল্পযাক্তা তিরীর িল্পযয িালম মং পিলিল্পি ররশম চাষল্পক উৎসালহি করণ; 

২।   োকুরগাঁও ররশম কারখানা চালুকরণ/িীি প্রদান; 

৩।   অন্যান্য মসলা জািীয় িদেে ন্যায় রেশম চাদিও ৪% সেল সুদে ঋণ প্রোদনে কায ডক্রম ত্বোতন্বিকেণ; 

৪।   িা  িদেে ন্যায় রেশম িদেে ভযা  মুক্ত বাজাে সুতবধা অজডন; 

৫।   উচ্চলবত্ত  ও মধ্যলবত্ত  ররশম উল্পযাক্তা অদন্বিণ; 

৬।   ররশম বীমা চালুকরণ; 

৭।   ররশম সুিা আমদালনর উপর ২৫%শুল্ক হওয়ায় রদশীয় ররশম গুটি ও সুিার মূল্য কম হল্পে। িাই  ররশম সুিা আমদালনর উপর ৫০% শুল্ক 

করার রযল্পে রবাল্পর্ মর উল্পযাগ গ্রহণ। 

 


