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বাাংলাবদশ ফেশে উন্নয়ন ফবার্ ি 

োজশাহী 

রেশম পলেলিলি: 

রেশম একটি শ্রমঘন কৃলিলিলিক লশল্প। বাাংলাদেদশে রিৌগ-সামালজক পলেদবশ এ লশদল্পে উন্নয়দনে জন্য অিযন্ত উপদ াগী। কৃলি ও লশল্প এ 

দু’টিে সমন্বদয় রেশম কা ডক্রম পলেিাললি হয়। তুঁিিাি, রেশম রপাকা পালন, রেশম গুটি উৎপােন প্রভৃলি কাজ কৃলি প ডায়ভুক্ত। পক্ষান্তদে 

লেললাং, ররালয়াং, টুইলটাং, বয়ন িথা রেশম বস্ত্র তিলে এবাং োং ও ছাপা প্রভৃলি কাজ লশল্প প ডায়ভুক্ত। রেশম িাদিে িাৎপ ডপূর্ ড লেক হদে 

অিযন্ত অল্পলেদন, কম পলেশ্রদম এ ফসল ঘদে রিালা  ায়।  

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে পলেলিলি:  

১৯৭৪ সাদল  উিো গর্িবন, নাদ াদে জালিে লপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুলজবুে েহমান োজশাহীে রেশম গুটি ও বস্ত্র রেদখ িমৎকৃি হন এবাং রেশম 

লশল্প লবকাদশ স্বিন্ত্র একটি প্রলিষ্ঠান প্রলিষ্ঠাে অলিপ্রায় ব্যক্ত কদেন। িােই ফসল লহদসদব পেবিীদি ঐলিহযবাহী রেশম লশদল্পে ব্যাপক 

সম্প্রসাের্ ও উন্নয়দনে লদক্ষয ১৯৭৭ সাদল বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ড গঠিি হয়। আত্মকম ডসাংস্থান সৃলি, োলেদ্র লবদমািন ও আথ ড সামালজক 

অবস্থাে উন্নয়ন ঘ াদনাই লছল এ সাংস্থাে অন্যিম প্রধান উদেশ্য। রবার্ ড সৃলিে পূদব ড এ লশদল্পে সাংদগ জলিি রলাকসাংখ্যা লছল মাত্র ৩৫ হাজাে। 

বিডমাদন রেদশ এ লশদল্পে সাংদগ জলিি রলাকসাংখ্যা ৬.৫০ লক্ষ  াে অলধকাাংশই গ্রামীর্ মলহলা।  

 

ধাের্া কো হয় ৪৫০০ বছে পূদব ড িীদনে িানিাং প্রদেদশ প্রথম রেশদমে িাি হয়। খ্রীিপূব ড ১৪০ শিাদে িােিবদি ডে লহমালদয়ে পােদেদশ এে 

লবস্তৃলি ঘদ । পেবিীদি িােিবি ড, মধ্যপ্রািযসহ পৃলথবীদি রেশম লশল্প লবস্তাে লাি কদে। রমাগল আমদল িৎকালীন অলবভক্ত বাাংলায় রেশম 

লশদল্পে প্রসাে ঘদ । ১৯৪৭ সাদলে পে পূব ড পালকস্তাদন রেশম কা ডক্রম লশল্প ও বালর্জয লবিাদগে অধীদন ন্যাস্ত লছল। ১৯৬১-৬২ সাল রথদক 

১৯৭১ সাদলে পূব ড প ডন্ত রেশম কা ডক্রম ইপলসক এে লনয়ন্ত্রদর্ লছল। ১৯৯৭ সাদল রকাম্পালন আইদন বাাংলাদেশ লসল্ক ফাউদেশন গঠন কো হয়। 

২০০৩ সাদল বাাংলাদেশ রেশম গদবির্া ও প্রলশক্ষর্ ইন্সটিটিউ দক রেশম রবাদর্ ডে আওিামুক্ত কদে স্বিন্ত্র প্রলিষ্ঠান লহসাদব বস্ত্র ও পা  

মন্ত্রর্ালদয়ে সোসলে লনয়ন্ত্রদর্ ন্যাস্ত কো হয়। 

 

পেবিীদি রেশম লশদল্পে সমলন্বি উন্নয়দনে লদক্ষয ২০১৩ সাদল বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ড, বাাংলাদেশ রেশম গদবির্া ও প্রলশক্ষর্ ইন্সটিটিউ  

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

রবাদর্ ডে ১৪ সেস্য লবলশি পলেিালনা পি ডদেে রিয়ােম্যাদনে োলয়ত্ব পালন কেদছন বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালদয়ে মাননীয় মন্ত্রী। রেশম উন্নয়ন 

রবাদর্ ডে প্রধান লনব ডাহীে োলয়ত্ব পালন কেদছন সাংস্থাে মহাপলেিালক। গদবির্া ও প্রলশক্ষর্ কা ডক্রম ত্বোলন্বি কোে জন্য বাাংলাদেশ রেশম 

গদবির্া ও প্রলশক্ষর্ ইন্সটিটিউ  েদয়দছ। বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালদয়ে অধীন একটি সাংলবলধবদ্ধ সাংস্থা এবাং এে 

প্রধান কা ডালয় োজশাহীদি অবলস্থি। 

ঐলিহালসক প ভূলমিঃ 

ইলিহাস প ডাদলািনায় রেখা  ায় িীদন প্রথম রেশম আলবস্কৃি হয়। রস কােদর্ িীনদক রেশদমে জন্মভূলম বলা হয়। লবলিন্ন মিামদিে লিলিদি 

রেখা  ায় ৪৫০০ বছে পূদব ড িীদনে িানিাং প্রদেদশ রেশম প্রথম আলবস্কৃি হয়। 

রস সময় িীদনে সম্রা  লছদলে রহায়াাংলি। কলথি আদছ সম্রাদ ে ১৪ বছদেে োজকন্যা লসললাংলস একলেন ফদলে বাগাদন বদস িা পান কেলছদলন 

। ঐ সময় গেম িা কাদপ একটি রেশম গুটি এদস পদি। গুটিটি কাপ রথদক রিালাে সময় লিলন লক্ষয কদেন মাকিসাে জাদলে সুিাে মি সুিা 

উদঠ আসদছ। এ ঘ নাদক রেবিাে বে লহদসদব োজ পলেবাদে গ্রহর্ কো হয়। এ আলবস্কাদেে কালহনী সিকডিাে সাদথ োজ সিায় রগাপন োখা 

হয়। প্রায় ৩০০০ বছে প ডন্ত িীদন রেশম রপাকা পালন একদিটিয়া লছল। বাইদেে জগৎ এ সম্পদকড রকান িথ্য জানদি পাদেলন। কলথি আদছ, 

িীদনে এক োজকন্যাে সাংদগ লিব্বদিে রখািাদনে োজপুদত্রে লবদয় হয়। এ সময় োজকন্যা চুদলে রখোঁপাে মদধ্য কদে রেশম রপাকাে লর্ম ও 

তুঁদিে বীজ বহন কদে আদনন। 

খ্রীিপূব ড ১৪০ শিাদে  িােিবদি ডে লহমালদয়ে পােদেদশ এে লবস্তৃলি ঘদ । পেবিীদি িােিবদি ডে লবলিন্ন অঞ্চদল রেশম িাি ছলিদয় পদি। 

িােিবি ড রথদক মধ্যপ্রাদিয রেশম িাদিে লবস্তৃলি হয়। 

প্রািীনকাদল আেব বলর্দকো িীন রথদক গ্রীস ও রোমান সাম্রাদজয ''লসল্ক রোর্'' লেদয় রেশম সামগ্রী েপ্তানী কেদিন। লবদেে সবদিদয় প্রািীন ও 

েীঘ ডিম োস্তা হদে ''লসল্ক রোর্''। এ সিক িীন রথদক গ্রীস ও রোম প ডন্ত ১০ হাজাে লকদলালম াে েীঘ ড। 

৫৫০ খ্রীিাদে ইউদোদপে দু'জন সন্নযাসী িীন রথদক রেশম উৎপােন প্রলক্রয়া সম্পদকড জ্ঞাি হন এবাং রেদশ লফদে  াবাে সময় লিলন রেশম লর্ম 

ও তুঁদিে বীজ লনদয় কনটালিদনাপদল  ান। এিাদবই ইউদোদপ রেশম িাদিে রগািা পিন হয়। 

দ্বােশ শিােীদি ই ালীদি রেশম িাি প্রলিলষ্ঠি হয়। রসখান রথদক ত্রদয়ােশ শিােীদি িা ধীদে ধীদে  ফ্রান্স এবাং রেদন লবস্তাে লাি কদে। 

সব ড প ডাদয় রেশম প্রযুলক্ত উদ্ভাবদন জাপান অগ্রগণ্য। জানা  ায় ৪থ ড শিােীদি গুপ্তিাদব জাপাদন রেশম িাি প্রযুলক্ত পািাে হয়। ১৮৭২ সাদলে 

পূদব ড  জাপাদনে প্রধান কুটিে লশল্প লছল রেশম কা ডক্রম। পেবিীদি শ্রলমক মূল্য বৃলদ্ধ, আবােী জলম হ্রাস এবাং লশল্পায়দনে ফদল জাপাদন রেশম 

উৎপােন ক্রমশিঃ হ্রাস রপদি থাদক।  



 

 

রিািশ ও সপ্তেশ শিােীে রমাঘল আমদল িােদি প্রচুে রেশম উৎপালেি হ'ি। নবাব আমদল িৎকালীন অলবিক্ত বাাংলাে রেশম উৎপােদন 

 দথি উন্নলি হয়। লবাংশ শিােীে রগািাে লেদক ১৯১৪ সাদল রেশম উন্নয়দনে জন্য আলাো লবিাগ প্রলিষ্ঠা কো হয়। ১৯৩৪ সাদল গঠিি হয় 

ট্যালেফ রবার্ ড। এ লশল্প েক্ষায় লবলিন্ন পেদক্ষপ গ্রহর্কদল্প ট্যালেফ রবার্ ড সেকাদেে লনক  সুপালেশ প্রোন কদে।  

১৯৪৭ সাদল রেশ লবিাদগে পে িৎকালীন পূব ড পালকস্তাদনে (বিডমান বাাংলাদেশ) িাদগ দু'টি রেশম বীজাগাে এবাং লকছু রবসেকােী রেশম 

অধ্যযলিি এলাকা পদি। বীজাগাে দু'র া বগুিা ও মীেগদে (োজশাহীদি) অবলস্থি। রবসেকােী রেশম উৎপােন এলাকা লছল 

রিালাহা (িোঁপাইনবাবগে) ও মীেগে। িদব রিালাহা  থানায় সবদিদয় রবশী রেশম িাি কো হ'ি। 
 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সম্প্রসাের্ রন ওয়াকড : 

অলফস/ স্থাপনাে নাম সাংখ্যা অবস্থান 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড প্রধান 

কা ডালয় 

১ োজশাহী। 

আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়  ৫ োজশাহী, োংপুে, ঢাকা, লিনাইেহ ও োঙামাটি। 

রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় ৭ রিালাহা , ঠাকুেগোঁও, লসোজগে, গাজীপুে, বগুিা, কুলমল্লা, রগাপালগে। 

রেশম বীজাগাে লপ-৩, লপ-২, লপ-১ ১১ োজশাহী, িোঁপাইনবাবগে, রিালাহা , মীেগে, ঈেেেী, লিনাইেহ, 

বগুিা, োংপুে, লেনাজপুে, রকানাবািী এবাং ময়নামলি। 

তুঁিবাগান ৭ ব্রাক্ষ্ণনলি া, ঠালেোম, সাোমহল, েত্নাই, সনকা, রেইিযা ও রুপসীপািা। 

রগ্রদনজ ২ ময়মনলসাংহ ও রিালাহা । 

রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র ৫৯ লবলিন্ন রজলা ও উপদজলা সেদে অবলস্থি। 

িাকী লেয়ালোং রসিাে ২৭ লবলিন্ন ইউলনয়ন ও গ্রাদম অবলস্থি। 

রেশম পল্লী ২৩ লবলিন্ন ইউলনয়ন ও গ্রাদম অবলস্থি। 

লমলনলফদলিাে রকন্দ্র ১২ রিালাহা  (িোঁপাইনবাবগে), মীেগে (োজশাহী), রেৌলিপুে (কুলিয়া), 

বাগবাটি (লসোজগে), বিবািী (লালমলনেহা ), জয়পুেহা , োনীসাংককল 

(ঠাকুেগোঁও), রকানাবািী (গাজীপুে), লিনাইেহ, িা দমাহে (পাবনা), 

ময়মনলসাংহ ও লামা (বান্দেবান)। 

 

রবাদর্ ডে পলেিালনা পি ডেিঃ 

২০১৩ সাদলে ১৩নাং আইদনে (৬) ধাোবদল লনম্নবলর্ ডি সেস্য সমন্বদয় রবাদর্ ডে পলেিালনা পি ডে গঠন কো হদয়দছ:- 

ক) বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালদয়ে োলয়দত্ব লনদয়ালজি মন্ত্রী বা প্রলিমন্ত্রী  : রিয়ােম্যান 

খ) জািীয় সাংসদেে েীকাে কর্তডক মদনানীি একজন সাংসে সেস্য   : রজযষ্ঠ িাইস 

রিয়ােম্যান 

গ) বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালদয়ে সলিব  : িাইস রিয়ােম্যান 

ঘ) োজশাহী লবিাদগে লবিাগীয় কলমশনাে : সেস্য 

ঙ)  বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালয় কর্তডক মদনানীি অন্যযন যুগ্ম-সলিব পেম ডাদাে একজন কম ডকিডা : সেস্য 

ি) অথ ড মন্ত্রর্ালয় কর্তডক মদনানীি অন্যযন যুগ্ম-সলিব পেম ডাদাে একজন কম ডকিডা  : সেস্য 

ছ) কৃলি মন্ত্রর্ালয় কর্তডক মদনানীি অন্যযন যুগ্ম-সলিব পেম ডাদাে একজন কম ডকিডা  : সেস্য 

জ) লশল্প মন্ত্রর্ালয় কর্তডক মদনানীি অন্যযন যুগ্ম-সলিব পেম ডাদাে একজন কম ডকিডা  : সেস্য 

ি) মহাপলেিালক, বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড   : সেস্য-সলিব 

ঞ) োজশাহী লবেলবদ্যালয় কর্তডক মদনানীি প্রার্িলবদ্যা ও উলদ্ভেলবদ্যা লবিাগ হদি  থাক্রদম 

১জন কদে রমা  ২জন অধ্যাপক (একজন সেস্য মলহলা হদবন)   

: সেস্য 

 

 ) সেকাে কর্তডক মদনানীি রেশম রপাকা পালনকােী, রেশম সুিা উৎপােনকােী ও রেশম 

পণ্য ব্যবসায়ীগদর্ে মধ্য হদি সব ডদমা  ৩জন প্রলিলনলধ (একজন মলহলা প্রলিলনলধ 

থাকদবন)। 

: সেস্য 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

লিশন :  

রেদশ রেশম িাি ও লশদল্পে সম্প্ররসাের্ ও উন্নয়দনে মাধ্যদম গ্রামীর্ জনদগাষ্ঠীে কম ডসাংস্থাদনে মাধ্যদম োলেদ্র লবদমািন; 

 

লমশন :  

(ক)  লাগসই প্রযুলক্ত উদ্ভাবদনে মাধ্যদম কোঁিা রেশদমে উৎপােন বৃলদ্ধ; 

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

(গ)  রেশম রসক্টদে েক্ষ ও কালেগলে জনশলক্ত সৃলিে লদক্ষয প্রলশক্ষর্ প্রোন; 

(ঘ)  কোঁিা রেশম ও রেশম পদণ্যে মান ও তবলিত্র উন্নয়ন ও লবপর্দনে ব্যবস্থাকের্; 

(ঙ)  রেশম িাি সম্প্রসােদর্ জনসদিিনিা বৃলদ্ধ, রমাটিদিশন ও িোেলক কাজ রজােোেকের্। 

 

উদেশ্যিঃ  

১।  রেশম িাি সম্প্রসােদর্ সহর ালগিা রজােোেকের্। 

২।  মানব সম্পে উন্নয়ন। 

৩।  সক্ষমিা বৃলদ্ধ। 
 

  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে মূল কা ডক্রমিঃ  

   ১. ফেশে চাষ ও ফেশে র্শবেে পর্েকেনা ও উন্নয়ন; 

২. রেশম লবিয়ক তবজ্ঞালনক, কালেগলে ও আলথ ডক গদবির্া ও প্রলশক্ষদর্ে জন্য উদদ্যাগ গ্রহি,সহায়িা এবাং উৎসাহ প্রোন; 

৩. গদবির্া ও প্রলশক্ষদর্ে মাধ্যদম প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ মাঠ প ডাদয় সম্প্রসাের্ ও বাস্তবায়ন লনলিিকের্ এবাং বিডমাদন সাংেলক্ষি ও 

িলবষ্যদি সাংগৃলহিব্য সকল রেশম রপাকাে জাি সাংেক্ষর্ লনলিিকের্; 

৪. উন্নিজাদিে তুঁি িািাবাদেে পদ্ধলি উদ্ভাবন;  

৫.   উন্নিজাদিে লর্মপালন, সুস্থ পলুদপাকাে উদ্ভাবন ও লবিের্; 

৬.  রেশম গুটি হদি সুিা আহের্ এবাং কোঁিা রেশদমে মান উন্নি ও উৎপােন বৃলদ্ধে প্রদয়াজদন সকল কোঁিা রেশম  থা থিাদব  ন্ত্রপালি 

সলিি স্বয়াংসম্পূর্ ড লসল্ক কলেশলনাং হাউস এে মাধ্যদম পেীক্ষা ও রগ্রলর্াং কোে পে বাজােজািকেদর্ে ব্যবস্থা গ্রহর্; 

৭.  িেকা, লেললাং ও লফদলিাদে লনদয়ালজি ব্যলক্তলেগদক কালেগলে পোমশ ড/প্রলশক্ষর্ প্রোন; 

৮.  কোঁিা রেশম ও রেশম পদণ্যে মান উন্নয়ন; 

৯.  রেশম িাি ও রেশম লশদল্পে উপে লবলিন্ন উপাি সাংগ্রহ ও গ্রন্থনা; 

১০.  রেশম িাি ও রেশম লশদল্পে সাদথ সাংলিিদেে ঋর্োদনে সুলবধালে সৃলি; 

১১. ন্যায্যমূদল্য রেশম লশদল্পে প্রদয়াজনীয় কোঁিামালসহ োং, োসায়লনক দ্রব্যালে, খুিো  ন্ত্রাাংশ ও আনুিলঙ্গক দ্রব্যালে লসল্ক লেলাে, উইিাে 

ও লপ্রিােদেেদক সেবোদহে ব্যবস্থা; 

১২. রেদশ-লবদেদশ রেশম ও রেশম সামগ্রী জনলপ্রয় ও বাজােজািকেদর্ে জন্য প্রিাদেে ব্যবস্থা; 

১৩. রেশম সামগ্রী েপ্তানী কোে জন্য রেশম সামগ্রীে মাদনান্নয়দনে সুদ াগ-সুলবধা সৃলি এবাং লসল্ক লেলাে, লেয়াোে, েীনাে, উইিাে 

এবাং  

     লপ্রিাদেেদক প্রলশক্ষর্োদনে সুলবধা সৃজন; 

১৪. রেশম িাি ও রেশম লশদল্প লনদয়ালজি ব্যলক্তদেে সাধাের্ সুলবধাে জন্য প্রকল্প প্রর্য়ন, পলেিালনা বাস্তবায়ন; 

১৫.  কোঁিা রেশম, োন লসল্ক ও রেশম পণ্য উৎপাদরনে জন্য লমল স্থাপদনে ব্যবস্থা গ্রহর্; 

১৬.   উপলে-উক্ত  কা ডালে  সম্পােদনে  রক্ষদত্র  র ইরূপ  প্রদয়াজনীয়  বা  সুলবধাজনক  হয়  রসইরূপ  আনুিলঙ্গক  বা  সহায়ক  সকল  লবিদয় ব্যবস্থা  গ্রহর্; 

১৭. সেকাে কর্তডক আদোলপি রেশম উন্নয়ন সাংলিি অন্য র  রকান োলয়ত্ব পালন। 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে জনবল কাঠাদমা: 
 

একীভূি লিনটি প্রলিষ্ঠান অথ ডাৎ বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে প্রর্বধানোলা এবাং সাাংগঠলনক কাঠাদমা চুিান্ত অনুদমােদনে প্রস্তাব 

জনপ্রশাসন মন্ত্রর্ালদয় প্রলক্রয়াধীন েদয়দছ। সাাংগঠলনক কাঠাদমাে ৫৮১ সাংখ্যক পদেে র্জও জােী হবয়বে। র্বলুপ্ত র্িনটি প্রর্িষ্ঠাবনে সকল 

জনবল নবগঠিি বাাংলাদেশ রেশম রবাদর্ ড কম ডেি অবস্থায় কা ডক্রম পলেিালনা কেদছ।  বাাংলাদেশ রেশম রবাদর্ ডে ৫৮১ সাংখ্যক জনবদলে 

লিত্র উদল্লখ কো হদলা। 

 

সাংস্থাে নাম রশ্রর্ি অনুদমালেি পে পূের্কৃি পে শূণ্য পে 

বাাংলাদেশ রেশম  

রবার্ ড 

১ম ৮৪ ২৫ ৫৯ 

২য় ৭২ ১৮ ৫৪ 

৩য় ৩৬৭ ৯১ ২৭৬ 

৪থ ড ৫৮ ২০ ৩৮ 

রমা  ৫৮১ ১৫৪ ৪২৭ 

 

 



 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ২০২১-২০২২ এে উদল্লখদ াগ্য কা ডাবলীিঃ- 

বাাংলাদেদশ রেশম িাি সম্প্রসােদর্ে লদক্ষয বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড রেশম পদণ্যে কািোঁমাল অথ ডাৎ রেশম গুটি উৎপােন রথদক শুরু 

কদে গুটি রথদক সুিা উৎপােন এবাং সুিা রখদক বস্ত্র উৎপােন সহ সকল স্তদে সলক্রয় ভূলমকা পালন কদে। লনদম্নে উপস্থালপি রেশম লশদল্পে 

প্রবাহ লিদত্র কা ডক্রমসমূহ প্রেশ ডন কো হদলািঃ 

 

 

 

বাাংলাবদশ ফেশে উন্নয়ন ফবার্ ি এে উবেখবর্াগ্য র্কছু কার্ িক্রবেে বি িনা র্নম্নরূপঃ 

ক) তুঁিিাি ও তুঁিজলম েক্ষর্াদবক্ষর্িঃ- 

রেশম িািীদেেদক িাদেে প্রদয়াজন অনু ায়ী রেশম লর্ম সেবোদহে লদক্ষয রেশম রপাকা (পলু রপাকা) পালন কেদি হয়। র দহত তুঁিপািা 

হদলা রেশম রপাকাে একমাত্র খাবাে রসজন্য পলুপালদনে জন্য প্রদয়াজনীয় পলেমার্ তুঁিবাগাদনে েক্ষর্াদবক্ষর্ আবশ্যক। রস লদক্ষয 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ৭টি তুঁিবাগান, ১১টি রেশম বীজাগাে এবাং ২টি রগ্রদনদজে প্রায় ৪২০ লবঘা জলমদি সাো বছে তুঁিিাি ও 

তুঁিজলম েক্ষর্াদবক্ষর্ কো হয়।  

 
 

বস্ত্র ও পাট েন্ত্রিালবয়ে সর্চব েবহাদবয়ে েীেগঞ্জ বীজাগাে 

পর্েদশ িন 

েীেগঞ্জ বীজাগাবেে তুঁিজর্ে 



 

 

 

খ) তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্িঃ- 

রেশম িািীদেে বালিদি রেশম িাদিে সুলবধাদথ ড সাোদেদশ রেশম সম্প্রসাের্ এলাকাে রেশম িািীদেে িালহোে লিলিদি বাাংলাদেশ রেশম 

উন্নয়ন রবাদর্ ডে নাস ডােীদি উৎপালেি তুঁিিাো সেবোহ কো হদয় থাদক। ২০২১-২২ অথ ড বছদে ৮.৭৭ লক্ষ তুঁিচাো র্বনামূবে ফেশে 

চাষীবদে েবে র্বিেি কো হবয়বে।   
 

গ) রোগমুক্ত রেশম লর্ম উৎপােন ও র্বিেিঃ- 
 

সম্প্রসাের্ এলাকাে িািীদেে িালহোে লিলিদি প্রদয়াজনীয় রোগমুক্ত লর্ম উৎপােন প্রলক্রয়াে অাংশ লহদসদব লপ১, লপ২ এবাং লপ৩ প ডাদয়ে 

বীজাগােসমূদহ লর্ম উৎপােন কা ডক্রম প্রায় সাো বছে িলমান থাদক। ২০২১-২২ অথ ড বছদে বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে বীজাগাে 

সমুদহ  উৎপালেি  ৪.৬০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম লর্ম ফেশে চাষীবদে েবে র্বনামূবে র্বিেি কো হবয়বে।  
 

 

 

সম্প্রসােি এলাকায় ফেশে র্র্ে র্বিেি 

 

ঘ) রেশম গুটি উৎপােন:-  

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে মাঠপ ডাদয়ে কম ডকিডা/কম ডিালেদেে সহায়িায় রেশম িািীো িাদেে বালিদি বছদে িােবাে রেশম রপাকা 

পালন কদে রেশম গুটি উৎপােন কদে থাদকন।  ২০২১-২২ অথ ড বছদে রেশম িািীগর্ ২১৫ ফেঃটন ফেশে গুটি উৎপাদন কবেবেন এবাং 

উৎপার্দি ফেশে গুটিে একাাংশ বাাংলাবদশ ফেশে উ্ন্নয়ন ফবার্ ি ন্যয্য মূবে ক্রয় কবেবে এবাং অবর্শষ্ট অাংশ ফবাবর্ িে স্থানীয় কেীবদে 

েেস্তিায় ফবসেকার্ে র্েল োর্লক ও কাঠঘাই োর্লকগবিে েবে র্বক্রবয়ে ব্যবস্থা কো হবয়বে। বাাংলাবদশ ফেশে উন্নয়ন ফবার্ ি কর্তিক 

ক্রয়কৃি ফেশে গুটিে মূে ফোবাইল  াইন্যানর্শয়াল সার্ভ িস এে োেবে সোসর্ে চার্ষবদে েবে র্বিেি কো হয়।     

 

সম্প্রসােি এলাকায় ফেশেগুটি উৎপাদন 

ঙ) পলুঘে ও পলুপালন সােগ্রী র্বিেনঃ- 

' রেশম িাি সম্প্রসাের্ ও উন্নয়দনে মাধ্যদম পাব ডিয রজলাসমূদহ োলেদ্র লবদমািন ও রেশম িাি সম্প্রসােদর্ে মাধ্যদম বৃহিে োংপুে রজলাে 

োলেদ্র হ্রাসকের্ এবাং “বাাংলাবদবশ ফেশে র্শবেে সম্প্রসােি ও উন্নয়বনে জন্য সের্িি পর্েকেনা” শীষ িক প্রকে র্িনটিে আওিায় সাোবদবশ 

২০২১-২০২২ অথ ড বছদে    ফেশে সম্প্রসােি এলাকায় ফোট ৫৯৯টি পলুঘে লবনা মূদল্য লবিের্ কো হদয়দছ। এছািাও রেশম িালিদেে েবে 

১৬,১৭৬টি র্ালা,  ১৪,৫২৬টি িন্দ্রকী ও ৫,৫৬৫টি ঘিা লবনা মূদল্য লবিের্ কো হদয়দছ।    



 

 

 

ফেশেচাষীবদে েবে পলুঘে র্বিেি ও পর্েদশ িন 
 

চ)  ার্োং পদ্ধর্িবি ফেশে চাষ সম্প্রসােিঃ-  

বাাংলাবদবশ ফেশে চাবষ োঝােী ও বড় উবযাক্তা তির্েে লবযয  ার্ে িাং পর্দ্ধর্িবি ফেশে চাষ পদ্ধর্ি প্রবিিন কো হবয়বে। ২০২১-২০২২ অথ ড বছদে  

চাপাইনবাবগঞ্জ, ফভালাহাট, নওগাঁ, োংপুে ও ঠাকুেগাঁও ফজলায়  ার্োং পদ্ধর্িবি রমা  ৩৯৬ লবঘা জলমদি তুঁিিাো রোপর্ কো হদয়দছ।  

  

 ার্োং পদ্ধর্িবি তুঁি চাষ  ার্োং পদ্ভর্িবি তুঁি জর্েবি ফেশে চাষীে সাবে প্রকে 

পর্েচালক 
 

ে) রেশম সুিা উৎপােন (সেকালে প ডাদয়):-   

বাাংলাবদশ ফেশে উন্নয়ন ফবাবর্ িে আওিাধীন র্ের্নর্ বলচাে ফকন্দ্রগুর্লবি ২০২১-২২ অথ ড বছদে ১.২৬৬ ফেঃটন ফেশে সুিা উৎপার্দি 

হবয়বে।  

জ) োজশাহী রেশম কােখানায় রেশম কাপি উৎপােন:-  

োজশাহী রেশম কােখানায় উৎপার্দি ব্লক, স্ক্রীন র্প্রন্ট শাড়ী, গেদ শাড়ী, ডুর্পয়ন সাটি িাং, বলাকা, েটকা ইিযার্দ োন কাপড়, উত্তেীয়, 

টুর্পস কাপি োজশাহী ফেশে কােখানা চত্ত্ববে অবর্স্থি ফেশে পণ্য র্বক্রয় ও প্রদশ িনী ফকন্দ্র োজশাহী এবাং ফজর্র্র্পর্স চত্বে,  াে িবগট, 

ঢাকা ফশারুবে  লবক্রয় কো হদে । ২০২১-২০২২ অথ ড বছদে োজশাহী রেশম কােখানায় ১১,৮০৩ লম াে রেশম কাপি উৎপােন কো 

হবয়বে। উদল্লখ্য, ২০টি লুম লবলশি ঠাকুেগোঁও রেশম কােখানাটি লীজ চুলক্তদি লেদয় িালাদনাে লবিয়টি প্রলক্রয়াধীন।  

 

 বস্ত্র ও পাট েন্ত্রিালবয়ে সর্চব েবহাদবয়ে োজশাহী ফেশে কােখানাে ফশারুে পর্েদশ িন 
 

ঝ) রেশম িািী ও ইনহাউজ প্রলশক্ষর্:- 

 

প্রলশক্ষদর্ে মাধ্যদম মানব সম্পে উন্নয়দনে লদক্ষয রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কাজ কেদছ। ২০২১-২২ অথ ড বছদে মাঠ প ডাদয় িালি ও বসনী রথদক 

শুরু কদে সকল কম ডকিডা/কম ডিােীদেে প্রদয়াজন অনুসাদে ইন-হাউজ প্রলশক্ষর্সহ ১৬টি র্বষবয় সব িরমা  ৭১০ জনদক প্রলশক্ষর্ প্রোন এবাং ৯টি 



 

 

লবিদয় রমা  ২৫৩ জনদক লবলিন্ন রসলমনাে/কম ডশালাে মাধ্যদম প্রলশক্ষর্ প্রোন কো হদয়দছ।  এছািা এ অথ ড বছদে প্রকবেে চার্ষসহ মাঠ 

প ডাদয় পলুপালন, তুঁিিাো রোপর্, উদিালন  ও পলেি ডা এবাং লেললাং  লবিদয় রমা  ৬৭৫ জনদক প্রলশক্ষর্ প্রোন কো হদয়দছ।  

প্রলশক্ষদর্ে ছলব---- 

 

২০২১-২২ অথ ড বছদেে গৃহীি কা ডক্রম ও অজডন:- 

 

 ক্রিঃ নাং গৃহীি কা ডক্রম অজডন 

১. তুঁিিাি ও তুঁিজলম েক্ষর্াদবক্ষর্ ৪২০ লবঘা 

২. তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ ৮.৭৭ লক্ষ 

৩. রোগমুক্ত রেশম লর্ম উৎপােন ও র্বিেি ৪.৬০ লক্ষ 

৪. রেশম গুটি উৎপােন ২১৫ ফেঃটন 

৫. রেশম সুিা উৎপােন (সেকালে প ডাদয়) ১.২৬৬ ফেঃটন 

৬. োজশাহী রেশম কােখানায় রেশম কাপি উৎপােন ১১,৮০৩ লম াে 

৭. রেশম বীজগুটি উৎপােন  ৮,৬৭৫ রকলজ 

৮. রেশম িালি প্রলশক্ষর্ ৬৭৫ জন 

৯. িাকী লেয়ালোং রকন্দ্রগুললদি িাকী পলুপালন কদে পলুপালনকােীদেে 

লবিের্ 

২.০০ লক্ষ িাকী পলু 

১০. আইলর্য়াল রেশম পল্লী ও সম্প্রসাের্ এলাকাে িালিদেে পলুপালন 

সেোমালে ও পলুঘে লনম ডার্ বাবে আলথ ডক সহায়িা প্রোন 

িালিদেে ১৬,১৭৬টি র্ালা ও ১৪,৫২৬টি 

িন্দ্রকী, সুিাে জাল ৬,৩২৪টি (পলু পালন 

সামগ্রী) ঘিা ৫,৫৬৫টি  এবাং পলুঘে 

৫৯৯টি  লবনা মূদল্য লবিের্ কো হদয়দছ। 

 
রেশম রবাদর্ ডে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও বাস্তবায়ন অগ্রগলি:  

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সালব ডক কা ডক্রম প্রকল্প লনি ডে। অন্যলেদক রেশম িাি একটি িলমান প্রলক্রয়া। লবধায় একই ধেদর্ে কাদজে 

রক্ষদত্র োজস্ব বাদজদ  বোে থাকা প্রদয়াজন। বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ড ২০২১-২২ অথ ড বছদে ৪টি প্রকল্প িলমান লছল।  

প্রলিদবেনাধীন অথ ড বছদেে প্রকল্প প্রলিদবেনাধীন অথ ড 

বছদে এলর্লপদি বোে  

প্রলিদবেনাধীন অথ ড বছদে 

বোদেে লবপেীদি ব্যদয়ে 

পলেমান ও আর্ে িক 

অগ্রগর্ি  

বাস্তব 

অগ্রগলি 

(১) ' রেশম িাি সম্প্রসাের্ ও উন্নয়দনে মাধ্যদম পাব ডিয রজলাসমূদহ 

োলেদ্র লবদমািন’ শীি ডক প্রকল্প (জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২৩)। 

প্রাক্কললি ব্যয় ২৪৪৬.০০ লক্ষ  াকা। (১ে সাংবশার্ধি) 

৭.৬০ রকাটি 

 

৭৪১.৯৩ লক্ষ  াকা  

(৯৭.৫৮%) 

১০০% 

(২) রেশম িাি সম্প্রসােদর্ে মাধ্যদম বৃহিে োংপুে রজলাে োলেদ্র 

হ্রাসকের্ শীি ডক প্রকল্প (এলপ্রল'২০১৯ -জুন'২০২৩) প্রাক্কললি ব্যয় 

২৪৪৮.০০ লক্ষ  াকা। 

৭.০০ রকাটি ৬৯৯.১৭ লক্ষ  াকা 

(৯৯.৮৮%) 

১০০% 

(৩) “বাাংলাবদবশ ফেশে র্শবেে সম্প্রসােি ও উন্নয়বনে জন্য সের্িি 

পর্েকেনা” (২য় পর্ িায়) ( জুলাই, ২০২১-জুন,২০২৪) প্রাক্কললি ব্যয় 

৪৯৭৩.০০ লক্ষ  াকা। 

২.২০ রকাটি ২১৫.৩৫ লক্ষ  াকা 

(৯৭.৮৯%) 

১০০% 

(৪) ফেশে প্রযুর্ক্ত উন্নয়ন, র্বস্তাে ও দয জনশর্ক্ত সৃর্ষ্টে োেবে 

উৎপাদনশীলিা বৃর্দ্ধকেি(জুলাই/১৬-জুন/২২) প্রাক্কললি ব্যয় 

৩৫৬৬.৮৩ লক্ষ  াকা। 

১১.৬০ রকাটি ৮৫৫.৬০ লক্ষ  াকা 

(৭৬.৬৬%) 

৯৮% 

 

 

 “বাাংলাদেদশ রেশম লশদল্পে সম্প্রসাের্ ও উন্নয়দনে জন্য সমলন্বি পলেকল্পনা (২য় সাংদশালধি)” শীি ডক সমাপ্ত প্রকদল্পে িথ্যালে  

 

প্রকল্পের নাম   :   বাাংলাল্পেল্পে ররেম শেল্পের সম্প্রসারন ও উন্নয়ল্পনর জন্য সমশিত পশরকেনা (2য় সাংল্পোশিত) 

রমাট প্রাক্কশলত ব্যয়   :   ৪৭২৮.০০ লক্ষ টাকা 

বাস্তবায়নকাল  :   জুলাই'২০১৩-জুন'২০২০   

বাস্তবায়ন অগ্রগশত   :   ৪৩৪৫.০৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হল্পয়ল্পে। যার বাস্তব অগ্রগশত  ৯৫% 

প্রকে  এলাকা   :  সমগ্র বাাংলাল্পেল্পে ৬টি শবভাল্পগর অিীল্পন ৩৬টি রজলার আওতায় ১০৪টি উপল্পজলা  

 



 

 

প্রকল্পের মূল কায যক্রম  ও অগ্রগশত : 

ক্র: কায যক্রম অগ্রগশত 

০১ তুঁতজশম রক্ষণাল্পবক্ষণ ৩৮০শবঘা 

০২ তুঁতচারা উৎপােন ও শবতরণ 22.25 লক্ষ 

০৩ ররেম বীজগুটি/ল্পরাগমুক্ত শিম উৎপােন ৩০ হাজার রকশজ বীজগুটি ও /  

১৬.৬৫ লক্ষ শিম উৎপােন ও শবতরণ 

০৪ আইশিয়াল ররেম পল্লী স্হাপন ১5 টি 

০৫ আশ্রয়ন প্রকে ০২টি 

০৬ চাষী,বসনী ও শরলারল্পক প্রশেক্ষণ প্রোন ৩৮৫০ জন 

০৭ ররেমগুটি বাজারজাতকরল্পণ আশথ যক সহায়তা   ৩২৮৫৭ রকশজ 

০৮ তুঁতব্লক স্থাপন ৩০০টি 

০৯ পলুঘর প্রোন ২৪০৭টি 

১০ তুঁতচারা ররাপল্পনর আশথ যক সহায়তা ১৮৫০ জন 

১১ রাংপুর ররেম বীজাগাল্পর  শিতল আঞ্চশলক ররেম সম্প্রসারণ 

কায যালয় কাম প্রশেক্ষণ রকন্দ্র শনম যাণ 

১টি 

১২ চাঁপাইনবাবগঞ্জ ররেম বীজাগাল্পর শিতল শরয়াশরাং ভবন 

শনম যাণ 

১টি 

১৩ ৩টি শিশনাং রেি শনম যাণ (রভালাহাট ,মীরগঞ্জ ,ঈে  ্বরেী( । ১টি 

 

বালি ডক কম ডসম্পােন চুলক্ত (২০২১-২০২২):   

২৭-০৬-২০২১ িালেদখ সলিব, বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালয় মদহােদয়ে সাদথ মহাপলেিালক, বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে চুলক্ত স্বাক্ষলেি 

হদয়দছ। ২৪-০৬-২০২১ িালেদখ মহাপলেিালক, বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সাদথ লনয়ন্ত্রর্াধীন আঞ্চললক ও রজানাল কা ডালদয়ে 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডাে সাদথ বালি ডক কম ডসম্পােন চুলক্ত স্বাক্ষলেি হদয়দছ। চুলক্ত অনু ায়ী কম ডপলেকল্পনা বাস্তবায়দনে ব্যবস্থা গ্রহর্ কো হদয়দছ। 

উদল্লখ্য, ২০২১-২২ অথ ড বছদে গৃহীি সকল কা ডক্রমই সম্পন্ন কো হদয়দছ।  



 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদড েে বালি ডক কম ডসম্পােন চুলক্ত (২০২১-২২) 

 

  পর্েোবপে োন সা ে 

ফকৌশলগি 

উবেশ্য 

ফকৌশলগি 

উবেবশ্যে োন 

(Weight of 

Strategic 
Objective) 

কার্ িক্রে 

(Activities) 

চূড়ান্ত  লা ল 

সূচক 

(Outcome 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পাদন 

সূচবকে োন 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

অসাধােি 

১০০% 

অর্ি 

উত্তে 

৯০% 

উত্তে 

৮০% 

চলর্ি 

োন 

৭০% 

চলর্ি 

োবনে 

র্নবম্ন 

৬০% 

বার্ষ িক 

অজিন 

এর্পএ 

দার্খলকা

েী 

প্রর্িষ্ঠাবন

ে েন্তব্য 

খসড়া 

ফকাে 

ওবর়্েবটর্ 

ফকাে 

সাংবশার্ধি 

ফকাে 

ঊর্ধ্িিন 

কর্তিপবযে 

পর্ িববযি 

ফেশে চাষ 

সম্প্রসােবি 

সহবর্ার্গিা 

ফজােদােকেি 

৪০ [১.১] তুঁি চাো 

উৎপাদন ও 

র্বিেি 

[১.১.১] 

উৎপার্দি ও 

র্বিেনকৃি তুঁি 

চাো 

লয ৭ ৮.২০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ৫.০০ ৮.৭৭   ১০০ ৭     

[১.২] ফোগমুক্ত 

ফেশে র্র্ে 

উৎপাদন ও 

র্বিেি 

[১.২.১] 

উৎপার্দি ও 

র্বিেিেকৃি 

ফেশে র্র্ে 

লয ৭ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭০   ৪.৫৯৫   ১০০ ৭     

[১.৩] ফেশে 

গুটি উৎপাদন 

[১.৩.১] 

উৎপার্দি 

ফেশে গুটি 

ফে.টন ৬ ১২৩ ১২০ ১১৫ ১১০ ১০৫ ২১৪.১৫৭   ১০০ ৬     

[১.৪] 

র্ের্নর্ বলচাে 

ফকবন্দ্র ফেশে 

সুিা উৎপাদন 

[১.৪.১] 

উৎপার্দি 

ফেশে সুিা 

ফে.টন ৬ ০.৯০ ০.৮৫ ০.৮০ ০.৭৫ ০.৭০ ১.২৭   ১০০ ৬     

[১.৫] ফেশে 

বস্ত্র উৎপাদন 

[১.৫.১] ফেশে 

বস্ত্র উৎপার্দি 

র্েটাে ৫ ৬০০০ ৫৮০০ ৫৫০০ ৫২০০ ৫০০০ ১১৮০৩   ১০০ ৫     

[১.৬] ফেক 

ফহাল্ডাে সভা 

আবয়াজন 

[১.৬.১] 

আবয়ার্জি সভা 

সাংখ্যা ৩ ০৫ ০৪ ০৩     ৫   ১০০ ৩     

[১.৭] ফেশে 

চাষ 

সম্প্রসােবনে 

জন্য উঠান 

তবঠক 

আবয়াজন 

[১.৭.১] 

আবয়ার্জি 

উঠান তবঠক 

সাংখ্যা ৩ ৪৮ ৩৬ ২৪     ৪৮   ১০০ ৩     

[১.৮] মুর্জববষ ি 

উপলবয ৫০ 

জন র্েলােবদে 

োবঝ চেকা 

র্বিেি 

[১.৮.১] চেকা 

র্বিেিকৃি 

সাংখ্যা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০   ১০০ ৩     

প্রযুর্ক্তগি ও 

উদ্ভাবনীমূলক 

গববষিা 

ফজােদােকেি

; 

২৫ [২.১] তুঁিজাি 

সাংেযি 

[২.১.১] 

সাংেযনকৃি 

জাি 

সাংখ্যা ৬ ৮৪         ৮৪   ১০০ ৬     

[২.২] ফেশে 

কীবটে জাি 

সাংেযি 

[২.২.১] 

সাংেযনকৃি 

জাি 

সাংখ্যা ৬ ১১৪         ১১৪   ১০০ ৬     

[২.৩] একটি 

তুঁিজাি 

উদ্ভাববনে ১৫% 

কাজ সম্পন্ন 

কো 

[২.৩.১] 

সাংকর্েি 

োর্তজাি হবি 

বীজ সাংগ্রহ কৃি 

িার্েখ ৫ ১০-০৫-

২০২২ 

৩০-

০৫-

২০২২ 

১৫-

০৬-

২০২২ 

৩০-

০৬-

২০২২ 

  ২০-০৪-

২০২২ 

  ১০০ ৫     



 

 

  পর্েোবপে োন সা ে 

ফকৌশলগি 

উবেশ্য 

ফকৌশলগি 

উবেবশ্যে োন 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রে 

(Activities) 

চূড়ান্ত  লা ল 

সূচক 

(Outcome 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কে িসম্পাদন 

সূচবকে োন 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

অসাধােি 

১০০% 

অর্ি 

উত্তে 

৯০% 

উত্তে 

৮০% 

চলর্ি 

োন 

৭০% 

চলর্ি 

োবনে 

র্নবম্ন 

৬০% 

বার্ষ িক 

অজিন 

এর্পএ 

দার্খলকা

েী 

প্রর্িষ্ঠাবন

ে েন্তব্য 

খসড়া 

ফকাে 

ওবর়্েবটর্ 

ফকাে 

সাংবশার্ধি 

ফকাে 

ঊর্ধ্িিন 

কর্তিপবযে 

পর্ িববযি 

[২.৪] একটি 

ফেশেকীটজাি 

উদ্ভাববনে 

২০% কাজ 

সম্পন্ন কো 

[২.৪.১] 

র্নব িার্চি 

জাবিে েবে 

সাংকোয়ন কবে 

Hybrid 

জাি উদ্ভাবন 

(প্রাের্িক) 

িার্েখ ৪ ১৫-০৫-

২০২২ 

৩০-

০৫-

২০২২ 

১৫-

০৬-

২০২২ 

৩০-

০৬-

২০২২ 

  ২৪-০৪-

২০২২ 

  ১০০ ৪     

[২.৫] উন্নি 

জাবিে 

তুঁিকাটিাংস 

উৎপাদন 

[২.৫.১] 

উৎপার্দি 

তুঁিকাটিাংস 

ফে.টন ৪ ১০.৫০ ১০.০

০ 

৯.০০ ৮.০০   ১০.৫   ১০০ ৪     

োনব সম্পদ 

উন্নয়ন; 

৫ [৩.১] 

প্রর্শযবিে 

োেবে দয 

জনবল সৃর্ষ্ট 

[৩.১.১] 

প্রর্শর্যি ফেশে 

চাষী (তুঁি 

চাষ/পলুপালন) 

সাংখ্যা ৩ ৯২০ ৮৮০ ৮৪০ ৮০০ ৭৬০ ৯২০   ১০০ ৩     

[৩.২] 

দীঘ িবেয়াদী 

প্রর্শযি ফকাস ি 

[৩.২.১] 

দীঘ িবেয়াদী 

প্রর্শযি ফকাস ি 

সম্পার্দি 

সাংখ্যা ২ ১০ ৮ ৫     ১০   ১০০ ২     

সুশাসন ও 

সাংকােমূলক 

কার্ িক্রবেে 

বাস্তবায়ন 

ফজােদােকেি 

৩০ [এে.১.১] 

শুদ্ধাচাে 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এে.১.১.১] 

শুদ্ধাচাে 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবার্য়ি 

প্রাপ্ত 

নম্বে 

১০           ১০০   ১০০ ১০     

[এে.১.২] ই-

গভন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এে.১.২.১] ই-

গভন্যিান্স/ 

উদ্ভাবন 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবার্য়ি 

প্রাপ্ত 

নম্বে 

১০           ১০০   ১০০ ১০     

[এে.১.৩] 

অর্ভবর্াগ 

প্রর্িকাে 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এে.১.৩.১] 

অর্ভবর্াগ 

প্রর্িকাে 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবার্য়ি 

প্রাপ্ত 

নম্বে 

৪           ১০০   ১০০ ৪     

[এে.১.৪] ফসবা 

প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এে.১.৪.১] 

ফসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবার্য়ি 

প্রাপ্ত 

নম্বে 

৩           ১০০   ১০০ ৩     

[এে.১.৫] িথ্য 

অর্ধকাে 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবায়ন 

[এে.১.৫.১] 

িথ্য অর্ধকাে 

কে িপর্েকেনা 

বাস্তবার্য়ি 

প্রাপ্ত 

নম্বে 

৩           ১০০   ১০০ ৩     

ফোট সাংযুক্ত ফকাে: ১০০ ১০০   



 

 

 ‘এসডডডি’ে ১৭ টি লক্ষ্যমাত্রাে ডবপেীদে বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদড েে ০৪ (চাে) টি লক্ষ্যমাত্রাে কম েপডেকল্পনা (২০২১-২২) : 

 

ক্র: 

নাং 

‘এসডডডি’ে লক্ষ্যমাত্রা ও এে 

কার্ েক্রম 

২০১৬-১৭ হদে 

২০২৯-৩০ পর্ েন্ত 

রবাদড েে 

লক্ষ্যমাত্রা 

প্রকৃে অিেন 

২০১৬-১৭ 

হদে ২০২১-

২২ পর্ েন্ত 

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়দন কম েপডেকল্পনা (বছেডিডিক কম েপডেকল্পনা বাস্তবায়নকােী প্রকদল্পে নাম সহ উদেখ কেদে হদব) 

১ ২ ৩ ৪  ৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১। Goal 4: Quality 

Education (মানসম্মে ডশক্ষ্া) 

: অন্তর্ভ েডিমূলক ও সমো-

ডিডিক মানসম্মে ডশক্ষ্া ডনডিে 

কো এবাং সবাে িন্য আিীবন 

ডশক্ষ্াে সুদর্াগ তেেী কো  

২৬৬৫০ িন 

প্রডশক্ষ্ণ 

৫৭৫০ িন 

প্রডশক্ষ্ণ 

২০২২-

২৩ 

২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫ 

২০২৫-

২৬ 

২০২৬-

২৭ 

২০২৭-

২৮ 

২০২৮-

২৯ 

২০২৯-

৩০ 

রমাট অিেন 

(৪-১২) 

মন্তব্য 

২১০০ ২২০০ ২৩০০ ২৪০০ ২৫০০ ২৬০০ ২৭০০ ৪১০০ 

  ২৬৬৫০ 

িন 

রবাদড েে চলমান প্রকল্প সমূহ 

১. “রেশম চাষসম্প্রসােণ ও 

উন্নয়দনে  

মাধ্যদম পাব েেয রিলা সমূদহে 

োডেদ্র ডবদমাচন (১ম 

সাংদশাডিে) 

২. রেশম চাষ সম্প্রসােদণে 

মাধ্যদম বৃহিেোংপুে রিলাে 

োডেদ্র হ্রাসকেণ” 

৩. বাাংলাদেদশ রেশম ডশদল্পে 

সম্প্রসােণ ও উন্নয়দনে িন্য 

সমডিে পডেকল্পনা (২য় 

পর্ োয়) প্রকল্প এবাং আগামীদে 

গ্রহণকৃে নতুন প্রকদল্পে 

মাধ্যদম লক্ষ্যমাত্রা পূেণ কো 

হদব। 

২। Goal 5: Gender 

Equality (ডলঙ্গ সমো) : 

ডলঙ্গ সমো অিেন এবাং সব নােী 

ও রমদয়ে ক্ষ্মোয়ন কো । 

২৬৬৫০ িন 

প্রডশক্ষ্ণ 

৫৭৫০ িন 

প্রডশক্ষ্ণ 

২১০০ ২২০০ ২৩০০ ২৪০০ ২৫০০ ২৬০০ ২৭০০ ৪১০০ 

২৬৬৫০ িন 

৩। Goal 8: Decent Work 

and Economic 

Growth (কম েসাংস্থান ও 

অর্ েনীডে) : সবাে িন্য 

েীর্ েদময়ােী, অন্তর্ভ েডিমূলক 

অর্ েননডেক প্রবৃডি, পূণ োঙ্গ ও 

উৎপােনশীল ও উপযুি কাদিে 

সুডবিা ডনডিে কো । 

৭.৫৫ লক্ষ্ 

কম েসাংস্থান 

৬.৮৫ লক্ষ্ 

কম েসাংস্থান 

৬০০০ ৭০০০ ৭০০০ ৮০০০ ৮০০০ ৮০০০ ৮০০০ ১৮০০০ 

৭.৫৫ লক্ষ্ 

৪। Goal 9: Industry, 

Innovation and 

Infrastructure (উদ্ভাবন ও 

উন্নে অবকাঠাদমা) : েীর্ েস্থায়ী 

অবকাঠাদমা তেেী কো, 

অন্তর্ভ েডিমূলক ও রটকসই 

ডশল্পায়ন কো এবাং উদ্ভাবন 

উৎসাডহে কো ।  

২৯২.০০ রমডিক 

টন কাঁচা রেশম 

সুো 

১০২.৫ 

রমডিক টন 

কাঁচা রেশম 

সুো 

২০.৮৩ ২১.৬৭ ২২.৫০ ২৩.৩৩ ২৪.১৭ ২৫.০০ ২৫.৪৩ ২৬.৬৭ 

  ২৯২.০০ 

রম.ট. 
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ফেশে খাবি চতে ি র্শে র্বপ্লববে চযাবলঞ্জ ফোকাববলায় গৃর্হি কার্ িক্রেঃ- 
 

চতে ি র্শে র্বপ্লব ইবিােবে “Industry 4.0” নাবে ব্যাপকভাবব পর্ের্চর্ি লাভ কবেবে। এ র্শের্বপ্লববে র্ভর্ত্ত হবলা প্রযুর্ক্ত। 

আটির্ র্সয়াল ইবন্টর্লবজন্স, ফোবটিক্স, ইন্টােবনট অব র্োংকস, ভার্চ িয়াল র্েবয়র্লটি, বাবয়াবটকবনালর্জ, ফজবনটিক ইর্ঞ্জর্নয়ার্োং ও 

অন্যান্য  প্রযুর্ক্ত র্েবলই চতে ি র্শে র্বপ্লব । এ র্শে র্বপ্লববে সুর্বধা ফভাগ কেবি প্রার্িষ্ঠার্নক প্রযুর্ক্তগি সযেিা ও দযিা অজিবনে 

র্বকে ফনই। ফেশে র্শবেে উৎপাদন ফচইবনে প্রর্িটি ধাবপ চতে ি র্শে র্বপ্লববে সুর্বধাসমূহ ব্যবহাে কোে অবনক সুবর্াগ েবয়বে। ফর্েন, 

বাবয়াবটকবনালর্জে ফজবনটিক ইর্ঞ্জর্নয়ার্োং টুযলস ব্যবহাে কবে ফেশে গববষিাে আমুল পর্েবিিন আনা সিব। ভর্বষ্যবি এ সকল 

সুর্বধা সমূহ ব্যবহাে কবে ফেশে কীট (Transgenic Silkworm)  এবাং টিসুয কালচাবেে োেবে উন্নি তুঁি 

(Mulberry) জাি উদ্ভাববনে উবযাগ গ্রহি কো হবব। একই সাবে ফেশে কীট ও তুঁি জাবিে Quality  এবাং Quantity 

উভয় ফযবে উন্নয়ন কোে লবযয এ প্রযুর্ক্ত প্রবয়াগ কো হবব। এোড়া এ র্শের্বপ্লববে প্রবয়ার্গক ফযে ব্যবহাে কবে ফেশে নাস িােীগুবলাে 

নাস িােী ব্যবস্থাপনাবক অবটাবেশন এবাং ফেকানাইবজশন কবে আধুর্নকায়ন কো হবব। এবি কবে ইন্টােবনটসহ আধুর্নক প্রযুর্ক্ত 

ব্যবহাবেে  বল কাবজে গর্ি িোর্িি হবব এবাং দ্রুিিে সেবয় ও কে খেবচ কে ি সম্পাদন কো সিব হবব। 

ফেশবেে ফপাে ফকাকুন পর্ িাবয়ও এ র্শে র্বপ্লববে প্রবয়ার্গক ফযে- ফর্েন র্ের্লাং, উইর্ভাং, র্প্রর্ন্টাং ইিযার্দ ফযবে স্বয়াংর্ক্রয় র্ন্ত্রপার্ি 

ব্যবহাে কোে োেবে ফেশে ববস্ত্রে গুিগি োন বৃর্দ্ধে উবযাগ গ্রহি কো ফর্বি পাবে। 

 

বাাংলাদেদশে স্বাধীনিাে সূবর্ ডজয়ন্তী এবাং জালিে লপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুলজবুে েহমাদনে জন্মশিবালি ডকী ও সুবর্ ডজয়ন্তী উপলদক্ষয বাাংলাদেশ 

রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কর্তডক লনম্নবলর্ ডি কা ডক্রম গ্রহর্ কো হদয়দছিঃ  

ক) বঙ্গবন্ধুে জন্মশিবালি ডকী উপলদক্ষয আদলািনা সিা, রোয়া মাহলফল ও র্বর্ভন্ন কে িসূর্চ পালবনে োেবে শুি উদদ্বাধন কো হবয়বে এবাং 

জালিে লপিাে জন্মশিবালি ডকীদি লবলিন্ন কম ডসূলি গ্রহর্ কো হদয়দছ।  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড প্রধান কার্ িালবয় আবলাকসজ্জা, সভা, 

ফসর্েনাে, ে যার্ল কদেদছ । 

খ) বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কােখানায় উৎপালেি রেশম পণ্য লনদয় রমলায় অাংশ গ্রহর্িঃ 

োজশাহী কবলজ োবঠ বাাংলাবদশ িােি ৫ম সাাংস্কৃলিক লমলন রমলা/২২ কর্তডক আদয়ালজি চাের্দন ব্যার্প ফেলায় বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ড 

কােখানায় উৎপালেি লনজস্ব পণ্য লনদয় অাংশ গ্রহি কদে। 

গ)  বঙ্গবন্ধু রশখ মুলজবুে েহমাদনে জন্মশিবালি ডকী উপলদক্ষয রসলমনােিঃ  

জালিে লপিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুলজবুে েহমাদনে জন্মশিবালি ডকী উপলদক্ষয রেশম গদবির্া ও প্রলশক্ষর্ ইনলটটিউদ  “মুর্জব বষ ি–স্মৃর্িবি 

বঙ্গবন্ধু” শীষ িক ফসর্েনাে আবয়াজন কো হয়। এছািাও “স্মৃর্িবি বঙ্গবন্ধু” বইবয়ে ফোড়ক উবমাচন কো হয়। 

ঘ) োংপুবে মুলজববি ড উপলদক্ষয রেশম িালি সমাদবশ, ে যালল ও িেকা লবিের্ :-   

ফেশে র্শবেে সম্প্রসােবিে লবযয এবাং ফেশে চাষীবদে আেও ফবর্শ সম্পৃক্তিা বৃর্দ্ধ কেবি োংপুবে মুলজববি ড উপলদক্ষয রেশম িালি 

সমাদবশ ও ে যাললে আবয়াজন কো হয় এবাং ফেশে চাষীবদে আয় বৃর্দ্ধে লবযয ৫০ জন চাষীে েবে র্বনামূবে চেকা র্বিেি কো হয়। 

বাাংলাবদশ ফেশে উন্নয়ন ফবাবর্ িে েহাপর্েচালক  উক্ত চার্ষ সোবববশ প্রধান অর্ির্ে র্হবসবব উপলস্থি লছদলন। 

 

  
মুলজববি ড উপলদক্ষয “স্মৃর্িবি বঙ্গবন্ধু” বইবয়ে ফোড়ক উবমাচন মুলজববি ড উপলদক্ষয রেশম িািী সমাদবশ,ে যালল ও িেকা লবিের্ 
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িথ্য ও িথ্য অলধকােিঃ 

িথ্য অলধকাে আইন'২০০৯ এে আদলাদক জনবদলে িথ্য অলধকাে লনলিি কোে লদক্ষয  িথ্য কলমশদনে লনদে ডশনা রমািাদবক রবাদর্ ডে 

িথ্য কম ডকিডা, লবকল্প িথ্য কম ডকিডা এবাং আপীল কর্তডপক্ষ লনদয়াগ কো হদয়দছ। জনগদনে অবাধ িথ্য প্রবাহ লনলিিকের্ এবাং জনগদনে 

সহদজ িথ্য প্রালপ্তে জন্য এ েপ্তদেে মাঠ প ডাদয়ে অলফস সমূদহ অথ ডাৎ রবার্ ড প্রধান কা ডালদয়ে আওিাধীন ৫টি আঞ্চললক কা ডালয় এবাং ৭ 

টি রজানাল কা ডালদয়ে অলফস প্রধানদক সাংলিি ইউলনদ ে িথ্য কম ডকিডা লনদয়াগ কো হদয়দছ। রর্াে টু রর্াে িথ্য প্রালপ্তে লবিম্বনা এিাদি 

ওয়ান টপ সালি ডস িালু কো হদয়দছ। লর্লজ াল বাাংলাদেশ গিাে লদক্ষয ঘদে বদস িথ্য প্রালপ্তে জন্য রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ওদয়বসাইদ  

িথ্য অলধকাে সাংক্রান্ত পৃথক কনদ ি েদয়দছ। র খাদন িথ্য কম ডকিডাসহ িথ্য আইদনে  াবিীয় িথ্য পলেদবশন কো হদয়দছ। এেই অাংশ 

লহদসদব িথ্য আদবেন ফেমসহ সব ডদশি িথ্য অবমুকক্তকের্ লনদে ডলশকা আপদলার্ কো হদয়দছ।  াদি র  রকউ সহদজ ফেম পূের্ কদে 

অনলাইদন আদবেন কেদি পাদে।  

 

লর্লজ াল কা ডক্রম এবাং িালি ও বসনীদেে র্া াদবইজ প্রস্তুিকের্: 

লর্লজ াল বাাংলাদেশ লবলনম ডাদর্ বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড অদনক া এলগদয়। প্রধানমন্ত্রী কা ডালদয়ে এটুআই প্রকদল্পে সালব ডক 

সহদ ালগিায় রবাদর্ ডে ওদয়ব রপা ডাল িালু, ইলজলপ ও ই-নলথে কা ডক্রম িালুসহ নতন নতন উদ্ভাবনী ধাের্া প্রবিডন কো সম্ভব হদয়দছ। 

বিডমাদন রবাদর্ ড রমা  ৮২ টি কলম্পউ াে েদয়দছ। রবাদর্ ডে  www.bsb.gov.bd  নাদম  লনজস্ব ওদয়ব রপা ডাল েদয়দছ এবাং িা 

লনয়লমি আপদর্  কো হয়। ওদয়ব রপা ডাল িথ্যবহুল ও আকি ডর্ীয় কোে লদক্ষয এ,টু,আই এে সহদ ালগিায় ন্যাশনাল ওদয়ব রপা ডাদল 

অন্তভু ডক্ত কো হদয়দছ। উক্ত রপা ডাদল মিামি প্রোদনে ব্যবস্থা েদয়দছ।  রবাদর্ ডে কম ডকাণ্ড গলিশীল কোে লদক্ষয ইিােদন  সাংদ াগ স্থাপন 

কো হদয়দছ এবাং কম ডকিডাগদর্ে পেবী অনু ায়ী ওদয়বদমইল িালু কো হদয়দছ। এছািাও অত্র রবাদর্ ডে 

www.facebook.com/bsdbmotj নাদম রফইসবুক রপজ িালু েদয়দছ। এে মাধ্যদম নাগলেক মিামি প্রোন/পোমশ ড 

গ্রহদর্ে সুদ াগ েদয়দছ। এছািা, ৩৭৫০ জন বসনীে র্া াদবইজ প্রস্তুি কো হদয়দছ। 
 

উিম িি ডা, শুদ্ধািাে ও  ইদনাদিশন:  

কাদজে গলিশীলিা ও উদ্ভাবনী েক্ষিা বৃলদ্ধ, নাগলেক রসবা প্রোন প্রলিশ্রুলি দ্রুি ও সহজীকেদর্ে লদক্ষয নতন নতন পন্থা উদ্ভাবন ও 

রসগুদলাে িি ডা কোে জন্য প্রধানমন্ত্রীে কা ডালদয়ে লনদে ডশক্রদম ইদনাদিশন  ীম গঠন কো হদয়দছ। রবাদর্ ডে ইদনাদিশন টিদমে মাধ্যদম 

িালি/বসনীদেে রমাবাইল এসএমএস এে মাধ্যদম কালেগলে পোমশ ড প্রোন কো হদে। রমাবাইল ব্যাাংলকাং এে মাধ্যদম িািীদেে উৎপালেি 

গুটিে ন্যায্য মূল্য পলেদশাধ কো হদে এবাং লর্লজ াল োলনাং লর্সদে রবার্ ড স্থাপন কো হদয়দছ। এছািা অিযন্তেীর্ লর্লজ াল রসবাসহ 

অনলাইদন লাইদব্রেী লিলজ  কোে উদ্ভাবনী ধাের্া বাস্তবায়ন কো হদয়দছ। জািীয় শুদ্ধািাে রকৌশল সুষ্ঠ বাস্তবায়দনে লদক্ষয বাাংলাদেশ 

রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ২০২১-২০২২ অথ ড বছদে গৃহীি কম ডপলেকল্পসমূহ বাস্তবায়ন কো হদয়দছ। রবাদর্ ডে সকল স্তদেে 

কম ডকিডা/কম ডিােীগর্দক উিম িি ডা, সোিাে ও উদ্ভাবন লবিদয় উদ্বুদ্ধ কোে লদক্ষয লবলিন্ন কম ডকাে িলমান োখা হদয়দছ।  

িযাদলে/সমস্যাবলীিঃ   

 িীব্র জনবল সাংক ; 

 ফটকসই ফেশে র্শবেে জন্য  ার্ে িাং পদ্ধর্িবি তুঁিচাষ সম্প্রসােবিে লবযয ক্ষুদ্র, োঝােী এবাং বৃহৎ উবযাক্তা সৃর্ষ্ট কো; 

 ব্লক ও আইলর্য়াল রেশম পল্লীে িালিদেে রেশম  িাদি ধদে োখা; 

 সম্প্রসােি ও বীজাগাে কার্ িক্রে প্রকল্প লনি ডে;  

 আবহাওয়া উপবর্াগী উন্নি ফেশে কীবটে অভাব; 

 ফেশে গুটি ক্রবয়ে জন্য বাাংলাবদশ ফেশে উন্নয়ন ফবাবর্ িে িহর্বল সাংকট; 

 চায়না সুিাে অবাবধ আেদার্ন ফঠকাবনা; 

 ব্যাাংক ফেবক ফকান ঋি সুর্বধা না পাওয়া; 

 সুিা উৎপাদন খেচবক প্রর্িবর্ার্গিামূলক পর্ িাবয় োখা; 

 বাইরিাল্টাইন ফকাল্ড ফষ্টাবেজ প্লযাি না োকা; 

 বহুমুখী কৃর্ষ ভতির্ক না োকা; 

 আন্ডাে ইনভবয়র্সাং এে োেবে ফেশে সুিা আেদার্ন। 
 

িলবষ্যৎ কম ড-পলেকল্পনািঃ 

বিডমান সেকাে রেশম লশল্পদক আেও গলিশীল কোে লদক্ষয সব েকম সহায়িা প্রোন অব্যাহি রেদখদছ। রেশম লশদল্পে উন্নয়দন 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড লবলিন্ন উদদ্যাগ গ্রহর্ কদেদছ  া লনম্নরুপিঃ 

১।   ফেশে গুটি উৎপাদবন োঝােী োবনে উবযাক্তা তিেীে লবযয  ার্ে িাং পদ্ধর্িবি ফেশে চাষবক উৎসার্হিকেি; 

২।   ঠাকুেগাঁও ফেশে কােখানা লীজ প্রদান; 
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৩।   অন্যান্য মসলা জািীয় পদণ্যে ন্যায় রেশম িাদিও ৪% সেল সুদে ঋর্ প্রোদনে কা ডক্রম ত্বোলন্বিকের্; 

৪।   উচ্চর্বত্ত  ও েের্বত্ত  ফেশে উবযাক্তা অদন্বির্; 

৫।   ফেশে বীো চালুকেি। 

৬।   চার্ষ ও বসনীবদে ফেশে  সল সুেযা র্নর্িিকেি; 

৭।  ২,৬২৫ জন রেশম িার্ষরক সামালজক লনোপিা রবিনীে মাধ্যদম অথ ড সহায়িা প্রোদনে কা ডক্রম ত্বোলন্বিকের্; 

৮।   অন্যান্য মসলা জািীয় পদণ্যে ন্যায় রেশম িাদিও ৪% সেল সুদে ঋর্ প্রোদনে কা ডক্রম ত্বোলন্বিকের্; 

৯।   পা  পদণ্যে ন্যায় রেশম পদণ্যে িযা  মুক্ত বাজাে সুলবধা অজডন; 

১০।   পাঁচ হাজাে একে জর্ে  ার্ে িাং পদ্ধর্িবি ফেশে চাবষ অন্তর্ভ িক্তকেি; 
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         ফেশে গুটি কাঁচা ফসানা 

         এবিা আয় র্ায়না ফগানা 

     লবিাগ/শাখাসমূহিঃ 

ক)  প্রশাসন ও সাংস্থাপন লবিাগিঃ 

মহাপলেিালদকে সোসলে লনয়ন্ত্রদর্ রবাদর্ ডে সলিব, লবিাগটি লনয়ন্ত্রি কদে লনদম্নাক্ত কম ডকাে পলেিালনা কদেনিঃ  

১)  রেশম উন্নয়ন রবার্ ড ও এে অধীন সাোদেশ ব্যাপী অবলস্থি লবলিন্ন প্রকল্পসমূদহে সকল ধেদর্ে প্রশাসলনক কাজকম ড  থািঃ ছুটি, 

পেন্নলি, লনদয়াগ, বেলী, লবিাগীয় মামলা োদয়ে ও লনষ্পলিকের্ ; 

২)  লবলিন্ন প্রকদল্প অবলস্থি জলম জমা সাংক্রান্ত  াবিীয় কাজকম ড ও এ সাংক্রান্ত আোলদিে মামলা পলেিালনা কো; 

৩)  কমন সালি ডস সাংক্রান্ত  াবিীয় কাজকম ড সম্পােন কো এবাং রবাদর্ ডে গািী েক্ষর্াদবক্ষর্ কো; 

৪)  রবার্ ড সিাে আদয়াজন কো এবাং কা ডলববের্ী প্রস্তুি ও িাে ফদলাআপ কো ; 

৫)  মন্ত্রর্ালয় ও সেকােী লবলিন্ন সাংস্থাে সাংদগ র াগাদ াগকেিিঃ প্রশাসলনক লবলিন্ন কাজকম ড সম্পােন কো ও এ সাংক্রান্ত লেদপা ড 

লে ান ড প্রর্য়ন কো; 

৬)  এ ছািা সেকাে ও কর্তডপক্ষ কর্তডক সময় সমদয় প্রেি অন্যান্য কাজকম ড সম্পােন কো। 
 

বাাংলাদেশ রেশম রবাদর্ ডে স্থায়ী োজস্ব রস  আদপে (বীজাগাে ও সম্প্রসাের্সহ) ২০২০-২১ অথ ড বছদেে অনুদমালেি, পূের্কৃি ও শূন্য 

পদেে িাললকািঃ  

(ক) সেকাে কর্তডক রপ্রিদর্ লনদয়ালজি কম ডকিডািঃ 

ক্রিঃ

নাং 

পেবী রবিন রস্কল রগ্রর্ অনুিঃ পে পূের্কৃি 

পে 

শূণ্য 

পে 

পুরুি মলহলা 

১. মহাপলেিালক স্ব-রবিদন  ১ ১ - ১ - 

২. িীফ সাদয়লিলফক অলফসাে ৫৬৫০০-৭৪৪০০/- ৩ ১ - ১ -  

৩. পলেিালক ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ৫ ৪ ১ ৩ ১ 

ফোট  ৭ ৫ ২ ৪ ১ 

(খ) রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ১ম রশ্রর্ীে জনবলিঃ  

ক্রিঃ

নাং 

পেবী রবিন রস্কল রগ্র

র্ 

অনুিঃ 

পে 

পূেিঃ

পে 

শূণ্য 

পে 

পুরুি মলহলা 

১. প্রধান লহসাব েক্ষর্ কম ডকিডা  ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

২. প্রধান পলেকল্পনা কম ডকিডা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

৩. প্রধান সম্প্রসাের্ কম ডকিডা  ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

৪. প্রধান উৎপােন ও লবপর্ন 

কম ডকিডা 

৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

৫. প্রধান মলন লোং কম ডকিডা ৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ৫ ১ - ১ - - 

৬. উপ-প্রধান পলেকল্পনা ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

৭. উপ-প্রধান সম্প্রসাের্ কম ডকিডা ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ২ ১ ১ ১ - 

৮. উপ-প্রধানউৎপােন কম ডকিডা ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

৯. উপ-প্রধান লবপর্ন কম ডকিডা ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১০. লসলনয়ে সাদয়লিলফক অলফসাে ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১১ - ১১ - - 

১১. লনব ডাহী প্রদকৌশলী ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ ১ - ১ - 

১২. িীফ ইন্সট্রাক্টে ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১৩. উপ-প্রধান লনেীক্ষক ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১৪. উপ-প্রধান লহসাব েক্ষর্ কম ডকিডা  ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১৫. উপ-পলেিালক (লফল্ড) ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ৫ - ৫ - - 

১৬. উপ-পলেিালক(নাস ডােী) ৩৫৫০০-৬৭০১০/- ৬ ১ - ১ - - 

১৭. লর্জাইনাে ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

১৮. সহকােী পলেিালক(মলন লোং) ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ ১ - ১ - 

১৯. সহকােী পলেিালক(প্রশাসন) ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ৩ ১ ২ ১ - 

২০. লসলনয়ে ইন্সট্রাক্টে ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ২ - ২ - - 

২১. সাদয়লিলফক অলফসাে ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ৮ ৫ ৩ ৪ ১ 

২২. গদবির্া কম ডকিডা(পলেকল্পনা) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 
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ক্রিঃ

নাং 

পেবী রবিন রস্কল রগ্র

র্ 

অনুিঃ 

পে 

পূেিঃ

পে 

শূণ্য 

পে 

পুরুি মলহলা 

২৩. গদবির্া কম ডকিডা (নাস ডােী) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

২৪. সহকােী পলেিালক(সম্প্রিঃ/লফল্ড) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ৮ ১ ৭ ১ - 

২৫. সহকােী প্রদকৌশলী(িলিৎ্) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ ১ - ১ - 

২৬. সহকােী প্রদকৌশলী(লসলিল) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

২৭. সহকােী পলেিালক(ললয়াদজা) ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

২৮. ল-এে এদট  অলফসাে ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

২৯. লহসাব েক্ষর্ কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ৩ ৩ - ৩ - 

৩০. সহকােী পলেিালক(নাস ডােী) ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ৩ ২ ১ ২ - 

৩১. জনসাংদ াগ কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ ১ - ১ - 

৩২. সম্প্রসাের্ কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ২ ২ - ২ - 

৩৩

. 

লবপর্ন কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

৩৪. লবক্রয় কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

৩৫. আমোনী ও েপ্তানী কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

৩৬

. 

উৎপােন কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

৩৭. সহকােী রপ্রাগ্রামাে ২২০০০-৫৩০৬০/ ৯ ১ - ১ - - 

৩৮

. 

লনেীক্ষা কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

৩৯. বাদজ  কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ ১ - ১ - 

৪০. পলেসাংখ্যান কম ডকিডা ২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ ১ - ১ - - 

  রমা -  ৭৭ ২০ ৫৭ ১৯ ১ 

  উপদমা - (ক+খ)  ৮৪ ২৫ ৫৯ ২৩ ২ 

(গ) রেশম উন্নয়নদবাদর্ ডে ২য় রশ্রর্ীে জন বলিঃ- 

ক্রিঃ

নাং 

পেবী রবিন রস্কল রগ্র

র্ 

অনুিঃপে পূের্কৃ

ি পে 

শূণ্য 

পে 

পুরুি মলহলা 

১. লসলনয়ে লাইদব্রেীয়ান ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ ১ - ১  

২. এলসসিঃ সাদয়লিলফক অলফসাে ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ৪ ১ ৩ - ১ 

৩. ইন্সট্রাক্টে ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ৩ ১ ২ - ১ 

৪. র কলনকযাল অলফসাে ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ৪ - ৪ -  

৫. উপ-সহকােী প্রদকৌশলী(র্ালন্ত্রক) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ ১ - ১  

৬. উপ-সহকােী প্রদকৌশলী(লসলিল) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ - ১   

৭. ম্যাদনজাে (সম্প্রসাের্) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১৯ ৭ ১২ ৫ ২ 

৮. ফাম ড ম্যাদনজাে ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ৪ ১ ৩ ১  

৯. উপ-সহকােী প্রদকৌশলী(িলিৎ) ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ - ১   

১০. এলিদম ে ১৬০০০-৩৮৬৪০/- ১০ ১ - ১   

১১. সাব-এলসিঃ সাদয়লিলফক 

অলফসাে 

১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ১০ ১ ৯ ১  

১২. প্রশাসলনক কম ডকিডা ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ২ ১ ১ ১  

১৩. লাইবব্রর্েয়ান ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ১ - ১   

১৪. সহকােী ফাম ড ম্যাদনজাে ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ২ - ২   

১৫. সহকােী ম্যাদনজাে (সম্প্রসাের্) ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ৯ ১ ৮ - ১ 

১৬. সহকােী লহসাব েক্ষর্ কম ডকিডা ১২৫০০-৩০২৩০/- ১১ ৯ ৩ ৬ ৩ ১ 

                          রমা -  ৭২ ১৮ ৫৪ ১২ ৬ 
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(ঘ) রেশম উন্নয়নদবাদর্ ডে ৩য় রশ্রর্ীে জনবলিঃ 

ক্রিঃ

নাং 

পেবী রবিন রস্কল রগ্রর্ অনুিঃ 

পে 

পূের্কৃি 

পে 

শূণ্য 

পে 

পুরুি মলহলা 

১. পলেেশ ডক ১১০০০-১৬২৮০/- ১৩ ৩ - ৩ -  

২. সোঁ লললপকাে-কাম-কলম্পিঃ 

অপাদে  

১১০০০-১৬২৮০/- ১৩ ৮ ৪ ৪ ৩ ১ 

৩. কলম্পউ াে অপাদে  ১১০০০-১৬২৮০/- ১৩ ১ - ১  - 

৪. সোঁ  মুদ্রাক্ষিঃ-কাম-কলম্পিঃ 

অপাদে  

১০২০০-২৪৬৮০/- ১৪ ১ ১ - ১ - 

৫. গদবির্া সহকােী(পলেকল্পনা) ১০২০০-২৪৬৮০/- ১৪ ১ ১ - - ১ 

৬. উচ্চমান সহকােী ১০২০০-২৪৬৮০/- ১৪ ৯ ৪ ৫ ২ ২ 

৭. ফদ াগ্রাফাে ১০২০০-২৪৬৮০/- ১৪ ১ ১ - ১ - 

৮. িাোে েক্ষক ১০২০০-২৪৬৮০/- ১৪ ৪ ৩ ১ ১ ২ 

৯. সহকােী লহসাব েক্ষক ১০২০০-২৪৬৮০/- ১৪ ১১ ৭ ৪ ৭ - 

১০. কযালশয়াে ১০২০০-২৪৬৮০/- ১৪ ২ - ২ - - 

১১. ড্রাফ  স ম্যান ৯৭০০-২৩৪৯০/ ১৫ ১ - ১ - - 

১২. র কলনকযাল সুপােিাইজাে ৯৭০০-২৩৪৯০/ ১৫ ১২৭ ৬ ১২১ ৬ - 

১৩. অলফস সহিঃ কামকলম্পিঃ 

অপাদে ে 

৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ৪০ ১৪ ২৬ ৭ ৭ 

১৪. লবক্রয় সহকােী ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ২ - ২ -  

১৫. রকয়ােদ কাে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ - ১ -  

১৬. এয়ােকলেশন অপাদে ে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - ১  

১৭. এলে েীনাে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১১ - ১ -  

১৮. বীজ পেীক্ষক ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১১ ২ ৯ ২  

১৯. রমকালনক ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ৩ - ৩ -  

২০. ড্রাইিাে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১২ ৩ ৯ ৩  

২১. ইদলকলট্রলশয়ান ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ - ১ -  

২২. ল্যাবদে লে এলসসদ ি ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ৯ ২ ৭ ২ - 

২৩. ওয়াপাে –কাম-সাইজাে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - ১  

২৪. এক্সপা ড উইিাে  ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ৪ - ৪ -  

২৫. এক্সপা ড লেলাে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১০ ২ ৮ ১ ১ 

২৬. ব্লক কাটাে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ - ১ -  

২৭. ব্লক ফেকাে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - ১  

২৮. স্কীন ফেকাে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - - ১ 

২৯. লপএলবএক্স অপাদে ে ৯৩০০-২২৪৯০/- ১৬ ১ ১ - - ১ 

৩০. রজনাদে ে-কাম-রকাল্ড-রটািঃ 

অপািঃ 

৯০০০-২১৮০০/- ১৭ ২ - ২ -  

৩১. কাদপ ডিাে ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

৩২. পাম্প িালক ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

৩৩

. 

জুলনয়ে কযালশয়াে ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

৩৪. লেলাে ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ৭ ২ ৫ ১ ১ 

৩৫. ফদ াকলপয়াে অপাদে স ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - - ১ 

৩৬

. 

রেকর্ ড সাোয়াে ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

৩৭. সহিঃ রমকালনক কাম 

ইদলকলট্রলশয়ান 

৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ৩ ৩ - ৩  

৩৮

. 

লস্কল্ড উইিাে কাম লেনাে  ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ২ ১ ১ ১  

৩৯. ল্যাবদে েী বয় ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ২ ২ - ১ ১ 

৪০. এক্সপা ড প্যািাে ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ৩০ ২ ২৮ ২  

৪১. এক্সপা ড লেয়াোে ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ৩৬ ২০ ১৬ ২০  

৪২. লফল্ড ম্যান ৮৮০০-২১৩১০/- ১৮ ১ ১ - ১  

রমা -  ৩৬৭ ৯১ ২৭৬ ৭২ ১৯ 
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(ঙ) রেশম রবাদর্ ডে ৪থ ড রশ্রর্ীে জন বলিঃ 

ক্রিঃনাং পেবী রবিন রস্কল অনুদমালেি 

পে 

পূের্কৃি পে শূণ্য 

পে 

পুরুি মলহলা 

২. অলফস সহায়ক   ৮২৫০-২০০১০/- ৫৮ ২০ ৩৮ ১৩ ৭ 

 রমা -  ৫৮ ২০ ৩৮ ১৩ ৭ 

 

 

আইন,লবলধ, নীলি, লনদে ডশনা ( সাংস্কাে কা ডক্রম) প্রর্য়নিঃ 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড আইন/২০১৩ এে ধাোবালহকিায় বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সাাংগঠলনক কাঠাদমাসহ কম ডিােী িাকুেী 

প্রলবধানমালা ও লনদয়াগ িফলসল প্রর্য়দনে লবিয়টি প্রলক্রয়াধীন েদয়দছ।  

 

মামলাে িথ্যিঃ 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে লবলিন্ন আোলদি লবিাোধীন মামলাে সাংলক্ষপ্ত িথ্যালে জুন/২০২২ 

 

ক্রিঃ নাং মামলাে লববের্   

১১ টি ক. সম্পলি সাংক্রান্ত মামলা রমা   

১। বাাংলাদেশ সুলপ্রম রকাদ ডে আপীল লবিাদগ লবিাোধীন মামলা ০১ টি 

২। হাইদকা ড লবিাদগ লবিাোধীন মামলা ০১ টি 

৩ রজলা রেওয়ানী আোলদি লবিাোধীন মামলা ০৯টি 

খ. প্রশাসলনক লবিয় সাংক্রান্ত মামলা রমা    

১। বাাংলাদেশ সুলপ্রম রকাদ ডে আপীল লবিাদগ লবিাোধীন মামলা ০১ টি  

১৭ টি ২। বাাংলাদেশ সুলপ্রম রকাদ ডে হাইদকা ড লবিাদগ লবিাোধীন মামলা ০৭ টি 

৩। রজলা রেওয়ানী আোলদি লবিাোধীন মামলা ০২ টি 

৪। লবিাগীয় শ্রম আোলদি লবিাোধীন মামলা ০২ টি 

৫। লবজ্ঞ ম্যালজদট্র  আোলদি লবিাোধীন মামলা ০৫ টি 

  সব ডদমা  ২৮টি 

 

 

 

মামলা  সাংক্রান্ত িথ্যিঃ 

ক্রিঃ

নাং 

কা ডালদয়ে নাম রমা  মামলাে সাংখ্যা ১৮-১৯ বছদে লনেলিে 

সাংখ্যা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮-১৯ বছদে আগি 

মামলাে সাংখ্যা 

২০১৮-১৯ বছে রশদি 

রমা  োেলা 

 

 

 

 

মামলাে সাংখ্যা 

ফকাট োেলা র্বভাগীয় 

োেলা 

ফকাট 

োেলা 

র্বভাগীয় 

োেলা 

ফকাট 

োেলা 

র্বভাগীয় 

োেলা 

ফকাট 

োেলা 

র্বভাগীয় 

োেলা 

১. বাাংলাদেশ রেশম 

উন্নয়ন রবার্ ড, 

োজশাহী 

৩২টি ২৫টি ৪টি ৬টি ৪ - ৩২টি ১৯টি 

 

 

িথ্য প্রযুলক্ত ও কলম্পউ াে স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৯ রথদক ৩০ জুন ২০২০ প ডন্ত)  
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মন্ত্রর্ালয়/লবিাগ/ 

সাংস্থা সমূদহ 

কলম্পউ াদেে রমা  

সাংখ্যা 

মন্ত্রর্ালয়/লবিাগ/ 

সাংস্থাসমূদহ 

ইিােদন  সুলবধা 

আদছ লকনা 

মন্ত্রর্ালয়/লবিাগ/ 

সাংস্থাসমূদহ (LAN) 

সুলবধা আদছ লকনা 

মন্ত্রর্ালয়/লবিাগ/সাংস্থা 

সমূদহ ওদয়ন (WAN)  

সুলবধা আদছ লকনা 

মন্ত্রর্ালয়/লবিাগ/সাংস্থা 

সমূদহ কলম্পউ াে 

প্রলশলক্ষি জনবদলে 

সাংখ্যা 

৮২ আদছ নাই নাই কম ডকিডা কম ডিােী 

-- -- 

 

অথ ড ও পলেকল্পনা লবিাগ 

 

খ)  অথ ড ও পলেকল্পনা লবিাগিঃ 

     রবাদর্ ডে সেস্য (অথ ড ও পলেকল্পনা) এ লবিাদগে প্রধান এবাং িোঁে লনয়ন্ত্রদন এ লবিাগটিে লনদম্নাক্ত কম ডকাে পলেিাললি হয়িঃ  

(১) লহসাব শাখািঃ   

১.রেশম উন্নয়ন রবার্ ড এবাং আওিাধীন সকল প্রকল্প ও কা ডালদয়ে োজস্ব ও উন্নয়ন বাদজ  প্রর্য়ন এবাং িা মন্ত্রর্ালদয় রপ্রের্ ; 

২.রেশম উন্নয়ন রবার্ ড ও আওিাধীন প্রকল্প ও কা ডালয় সমূদহে  াবিীয় আলথ ডক রলনদেন িোেলক, অথ ড ছািসহ লহসাব সাংক্রান্ত  াবিীয় 

লবিদয় লেক লনদে ডশনা প্রোন ও লনয়ন্ত্রর্ ; 

৩.লনেীক্ষা কাদজ সহায়িা প্রোন এবাং সেকালে বালর্লজযক লনেীক্ষা কর্তডক উত্থালপি আপলিসমূদহে লনষ্পলিে ব্যবস্থা গ্রহর্ ; 

৪.মন্ত্রর্ালয় ও অন্যান্য সেকােী সাংস্থাদি অথ ড ছাদিে ব্যাপাদে র াগাদ াগ, অথ ড ছাদিে ব্যবস্থাকের্ এবাং এ ব্যাপাদে িালহোকৃি লেদপা ড 

লে ডান প্রোন ; 

৫.অথ ড সাংক্রান্ত সেকােী অন্যান্য আদেশ/লনদে ডশ পালন কো । 

 

োজস্ব বাদজ  বোে ও ব্যয়িঃ 

 

বাাংলাদেশ রেশম রবাদর্ ড ২০১৯-২০ অথ ড বছদে লনজস্ব আয়সহ সাংদশালধি োজস্ব বাদজদ ে আয় ও ব্যবয়ে িথ্য র্নবম্ন উবেখ কো হবলা: 

 

             বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড, োজশাহী ।                

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড এে প্রশাসলনক ব্যয় লনব ডাদহে জন্য অনুন্নয়ন (োজস্ব) বাদজদ   

 ২০১৯-২০ অথ ড বছদেে বোে এবাং  ব্যয়/অব্যলয়ি অদথ ডে লববের্িঃ 

     (অাংক সমুহ হাজাে  াকায়) 

অথ ডকনলিক 

রকার্ 

              লববের্ ২০১৮-১৯      

অথ ড বছদেে 

প্রাথলমক বোে 

২০১৮-১৯ অথ ড 

বছদেে  

সাংদশালধি 

বোে 

২০১৮-১৯ অথ ড 

বছদেে ১ম, 

২য়, ৩য় ও ৪থ ড 

লকলস্তদি 

ছািকৃি অথ ড 

২০১৮-১৯ অথ ড 

বছদেে ১ম, 

২য়,  ৩য়  ও 

৪থ ড লকলস্তদি 

ছািকৃি অথ ড 

ব্যয়  

২০১৮-১৯  অথ ড 

বছদেে  

অব্যলয়ি অথ ড  

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩৬৩১ আবিডক অনুোন           
  

৩১১১১০১ মূল রবিন (অলফসাে)  25,000 25,409 
25,409 25,402 7   

৩১১১২০১ মূল রবিন (কম ডিােী)  60,553 59,515 59,515 59,505 10   

উপদমা  -রবিন বাবে সহায়িা 85,553 84,924 84,924 84,907 17   

৩৬৩১১০২ িািালে বাবে সহায়িা     0   0   
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৩১১১৩০১ োলয়ত্ব িািা (িািালে) 400 500 500 500 0   

৩১১১৩০২  ািায়াি িািা (িািালে) 479 420 420 420 0   

৩১১১৩০৬ লশক্ষা  িািা (িািালে) 2,500 2,200 
2,200 1,705 

495 
  

৩১১১৩০৯ পাহালি িািা (িািালে) 400 350 
350 318 

32 
  

৩১১১৩১০ বািীিািা (িািালে) 33,732 33,300 
33,300 33,276 

24 
  

৩১১১৩১১ লিলকৎসা িািা (িািালে) 5,166 5,000 
5,000 4,999 

1 
  

৩১১১৩১৪ টিলফন িািা (িািালে) 589 643 
643 641 

2 
  

৩১১১৩১৬ রধালাই িািা (িািালে) 144 100 
100 85 

15 
  

৩১১১৩২৫ উৎসব িািা (িািালে) 12,950 12,437 
12,435 12,422 

13 
  

৩১১১৩২৮ শ্রালন্ত ও লবদনােন িািা 

(িািালে) 

975 975 

975 963 

12 

  

৩১১১৩৩১ আপ্যায়ন িািা (িািালে) 100 100 
100 24 

76 
  

৩১১১৩৩৫ বাাংলা নববি ড িািা (িািালে) 1,295 1,350 
1,350 1,335 

15 
  

৩১১১৩৩৮ অন্যান্য িািা (িািালে) 100 150 
150 150 

0 
  

উপদমা  -িািালে বাবে সহায়িা 58,830 57,525 57,523 56,838 685   

৩৬৩১১০৩ পণ্য ও রসবাে ব্যবহাে             

৩২১১১০৪ আনুসালঙ্গক কম ডিােী/প্রালিষ্ঠান 500 300 
300 300 

0 
  

৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয়  700 900 
900 880 

20 
  

৩২১১১১০ আইন সাংক্রান্ত  ব্যয়  500 500 
500 404 

96 
  

৩২১১১১১ রসলমনাে এবাং কনফাদেন্স  500 500 
500 500 

0 
  

৩২১১১১৩  লবদুযৎ  (প্রশাসলনক ব্যয়) 3,000 4,500 
4,500 4,500 

0 
  

৩২১১১১৭ ইিােদন /ফযাক্স/দ দলক্ম 100 600 
600 529 

71 
  

৩২১১১১৯ র্াক  (প্রশাসলনক ব্যয়) 200 220 
220 193 

27 
  

৩২১১১২০ র ললদফান  700 800 
800 775 

25 
  

৩২১১১২১ রমলশন ও সেোমালেে িািা 0 300 
300 300 

0 
  

৩২১১১২৫ প্রিাে ও লবজ্ঞাপন ব্যয়  350 350 
350 349 

1 
  

৩২১১১২৭ বইপত্র ও সামলয়কী  300 300 
300 287 

13 
  

৩২১১১২৯ অলফস িবন িািা   2,500 2,500 
2,500 2,500 

0 
  

৩২১১১৩৪ শ্রলমক (অলনয়লমি) মজুলে 33,427 33,000 
33,000 33,000 

0 
  

৩২২১১০১ লনেীক্ষা/সমীক্ষা লফ 100 500 
500 360 

140 
  

৩২২১১০৬ পলেবহন ব্যয়  300 300 
300 300 

0 
  

৩২২১১০৮ ব্যাাংক িাজড  500 800 
800 315 

485 
  

৩২৩১৩০১  প্রলশক্ষর্  200 400 
400 367 

33 
  

৩২৪৩১০১ রপদট্রাল ওদয়ল এে লুলব্রদকি   3,000 3,500 
3,500 

2,480 1,020 
  

৩২৪৩১০২ গ্যাস ও জ্বালালন  0 500 
500 

500 0 
  

৩২৪৪১০১ ভ্রমন ব্যয়  5,500 7,000 7,000 7,000 0   

৩২৫১১০৫ সাে (কৃলি সেবোহ) 1,500 2,500 2,500 2,500 0   

৩২৫৩১০৩ লনোপিা রসবা সাংগ্রহ  1,000 1,000 1,000 1,000 0   

৩২৫৫১০২ মুদ্রর্ ও বোঁধাই  100 100 100 99 1   

৩২৫৫১০৪ িযাম্প ও সীল  300 400 400 400 0   
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৩২৫৬১০২ োসায়লনক  600 700 700 700 0   

৩২৫৬১০৩ ব্যবহা ড দ্রব্যালে  100 800 800 799 1   

৩২৫৬১০৬ রপািাক ) 500 500 500 437 63   

৩২৫৭১০১ কনসালদ লন্স  0 200 200 200 0   

৩২৫৭১০৩ গদবির্া  750 750 750 750 0   

৩২৫৭২০৬ সম্মানী/পালেদিালিক  200 400 400 400 0   

৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান/উৎসবালে  500 600 
600 600 

0 
  

৩২৫৮১০১ রমা ে ান  500 600 600 600 0   

৩২৫৮১০২ আসবাবপত্র  50 300 300 300 0   

৩২৫৮১০৩ কলম্পউ াে  500 600 600 600 0   

৩২৫৮১০৫  ন্ত্রপালি ও সেোমালে  400 1,000 1,000 992 8   

৩২৫৮১০৮ অন্যান্য িবন ও স্থাপনা  1,200 1,200 1,200 1,200 0   

৩২৫৮১৪০ রমা ে ান েক্ষর্াদবক্ষ ব্যয়  2,500 2,500 2,500 1,550 950   

৩১১১৩২৭ অলধকাল িািা (িািালে) 1,300 1,300 1,300 1,300 0   

৩৮২১১০২  ভুলম উন্নয়ন কে 3,200 3,500 3,500 3,500 0   

উপদমা  - পণ্য ও রসবা বাবে সহায়িা = 67,577 76,720 76,720 73,766 2,954   

৩৬৩১১০৭ লবদশি অনুোন             

৪১১২২০২ কলম্পউ াে এবাং আনুসাাংলগক  500 700 700 699 1   

৪১১২৩০৩ তবদুযলিক সেোমালে  200 700 700 693 7   

৪১১২৩১০ অলফস সেোমালে  1,100 1,100 1,100 1,099 1   

৪১১২৩১৪ আসবাবপত্র  200 700 700 700 0   

উপদমা  লবদশি অনুোন= 2,000 3,200 3,200 3,191 9   

৩৬৩১১৯৯ অন্যান্য অনুোন     0   0   

৩৮২১১১৬ বীমা (অন্য লবলবধ ব্যয়) 400 500 500 422 78   

৩৪২১৫০৬ কলিলবউ ােী িলবষ্যি 

িহলবল  

7,170 6,250 

6,250 

6,249 1   

৩৭২১১০২ কল্যার্ িহলবল 1,500 1,500 1,500 1,500 0   

৩৭৩১১০১ আনুদিালিক  45,000 42,227 42,227 42,227 0   

৪১১২২০১ িথ্য র াগাদ াগ প্রযুলক্ত 

সেেমালে  

300 300 300 300 0 

  

উপদমা  - অন্যান্য অনুোন= 54,370 50,777 50,777 50,698 79   

সব ডদমা   ব্যয়= 268,330 273,146 273,144 269,400 3,744   

        

  (সাইলত্রশ লক্ষ চুয়ালল্লশ হাজাে  াকা মাত্র)    

 

(১৬)   ঋন ও অনুোন সাংক্রান্ত িথ্য (অথ ডকনলিক সম্পকড লবিাদগে জন্য) 

 

বছে চুলক্তে ধের্ চুলক্তে সাংখ্যা কলম দমি 

(দকাটি  াকায়) 

লর্সবাস ডদমি 

(দকাটি  াকায়) 

লেদপদমি 

(দকাটি  াকায়) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১৮-১৯ ঋর্চুলক্ত - - - আসল ০.২৮৩১  

সুে - 

অনুোন চুলক্ত - - - - 

রমা  - - - ০.২৮৩১ 

২০১৭-১৮ ঋর্চুলক্ত - - - আসল ০.০৫০০  

সুে - 
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অনুোন চুলক্ত - - - - 

রমা  - - - ০.০৫০০ 

 

(২) পলেকল্পনা শাখািঃ 

   ১.রেদশ রেশম লশদল্পে উন্নয়ন, লবলিন্ন ধেদনে পলেকল্পনা প্রর্য়ন ; 

২.লর্লপলপ অনুদমােদনে জন্য মন্ত্রর্ালয়, পলেকল্পনা কলমশন এবাং অন্যান্য সেকালে অলফদসে সাংদগ র াগাদ াগ েক্ষা কো এবাং 

প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহর্ ; 

৩.রেশদমে সাংদগ সম্পৃক্ত সেকালে সাংস্থাসমূহ ও স্থানীয় সেকােী পলেিেদক রেশদমে উন্নয়দনে জন্য পলেকল্পনা প্রর্য়দনে প্রদয়াজনীয় 

সহায়িা প্রোন ; 

৪.সেকালে নীলি ও লেক লনদে ডশনাে আদলাদক বালি ডক উন্নয়ন কম ডসূিী প্রর্য়ন এবাং িা মন্ত্রর্ালদয় রপ্রের্ কো ; 

৫.উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়দন প্রদয়াজনীয় লেক লনদে ডশনা প্রোন ; 

৬.মন্ত্রর্ালয় ও পলেকল্পনা কলমশদন প্রকল্প বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত লবলিন্ন ধেদনে লেদপা ড লে ডান প্রোন কো ; 

৭.কর্তডপক্ষ ও সেকাে কর্তডক প্রেি অন্যান্য কাজ সম্পােন কো। 

 

 

২০২০-২১ অথ ড বছদেে সম্ভাব্য প্রধান অজডনসমূহিঃ 

 

 ৪.৭০ লক্ষ  তুঁিিাো উৎপােন কা ডক্রম গ্রহন; 

 ২.৭০ লক্ষ   রোগমুক্ত রেশম লর্ম উৎপােন  ও িািীদেে মদধ্য লবিের্; 

 ১১২ রমিঃ ন রেশম গুটি উৎপােন কো; 

 রেশম িাদি েক্ষিা বৃলদ্ধডে জন্য ৫০০ জন রেশম িািী/বসনীদক প্রলশক্ষর্ প্রোন; 

 ০.৭০ রমিঃ ন রেশম সুিা উৎপােন (সেকার্ে প ডাদয়) 

 রিকদহাল্ডাে সিা আদয়াজন কো; 

 র কসই উন্নয়ন অিীি (SDGs) 

সেকাদেে আগামী ২০১৬ রথদক ২০৩০ সাল রময়াদে বাস্তবালয়িব্য র কসই উন্নয়ন অিীি (SD GoalsGs) এে লক্ষযমাত্রাে  

সাদথ সঙ্গলি রেদখ বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে Goals, Target,Activities,Performance indicator প্রভৃলি 

লবিয়ালে উদল্লখপূব ডক  বাদেউদবা'ে SDGs বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালদয় রপ্রের্ কো হদয়দছ। এ  সাংক্রান্ত লবস্তালেি িথ্যালে লনদম্ন রেয়া 

হদলা। 
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Aligning BSDB APA with SDGs 

Goals,Target for achieving goals,strategic objectives,activities,performance indicator and target of SDGs (From 2016-2030)  

Bangladesh Sericulture Development Board (BSDB)                                                                                                             

SDG 

Goals 

SDG 

Target

s 

BSDB Activities Unit Base 

line 

(14-

15) 

Target 

16-17 17-

18 

18-

19 

19-

20 

20-

21 

21-

22 

22-

23 

23-

24 

24-

25 

25-

26 

26-

27 

27-

28 

28-

29 

29-30 30-

31 

1. 

Poverty 

1.a Employment creation 

through sericulture 

Person 

(In 

Lakh) 

6.50  6.57 6.61 6.66 6.72 6.78 6.85 6.91 6.98  7.05 7.13 7.20 7.28 7.36 7.45 7.55 

1.b Skill development through 

training  

person 610  1400  160

0  

170

0  

185

0  

200

0  

205

0  

210

0  

220

0  

230

0  

2400  250

0  

2600  270

0  

2800  300

0  

5. 

Women 

5.5 Employment generation 

through sericulture 

Person 

(In 

Lakh) 

4.55 4.60  4.63 4.66  4.70  4.75 4.80 4.84 4.89 4.94 4.99 5.04 5.10 5.15 5.22 5.29 

5.6 Skill development through 

training 

person 427  980  112

0  

119

0  

129

5  

140

0  

143

5  

147

0  

154

0  

161

0  

1680  175

0  

1820  189

0  

1960  2100  

8. 

Econom

y 

8.1 Employment creation 

through sericulture 

Person 

(In 

Lakh) 

6.50  6.57 6.61 6.66 6.72 6.78 6.85 6.91 6.98  7.05 7.13 7.20 7.28 7.36 7.45 7.55 

8.2 Increase mulberry 

plantation and acres 

lakh 3.50               5.50              6.00             6.50             7.00             7.00             7.25             7.50             7.75            8.00            8.25            8.50               8.75               8.90            9.00             9.25          

8.2 Increase Silk worm egg  

production and 

distribution 

lakh 3.60             4.00         4.50            5.00            5.50                5.75             6.00              6.25             6.50              7.75              8.00              8.25             8.50             8.75               9.00               9.25            

8.2 Increase Silk cocoon 

production 

MT 130 

 

160 

 

180  

 

200  

 

220  

 

230 

  

240 

  

250 

 

260 

 

270  

 

280 

  

290 

  

300  

 

310  

 

320 

 

370 

 

8.2 Increase Raw silk 

production 

MT 10.85 

 

13.33 

 

15.0

0 

 

16.6

7 

 

18.3

3 

 

19.1

7  

 

20.0

0 

  

20.8

3 

  

21.6

7 

  

22.5

0 

  

23.3

3 

 

24.1

7  

 

25.0

0 

 

25.8

3 

 

26.67 

  

30.8

0 

 

13. 

Climate  

13.3 Building awareness on 

degradation of 

environment through 

mulberry plantation 

lakh 3.50           5.50             6.00             6.50                  7.00              7.00              7.25               7.50            7.75              8.00              8.25             8.50              8.75              8.90              9.00         9.25              

16. 

Instituti

ons  

16.6 Infrastructure 

development 

(organogram) Rules & 

Regulation 

- -   To be 

appro

ved 

- - - - - - - - - - - - - - 

 16.6 Manpower recruit person - - 100  100  100  - - - - - - - - - - - 

 16.6 Skill Development (Office 

Staff) through training 

person 25 

 

60 70 70 70 60 60 60 55 55 50 50 45 45 45 45 

17. 

Sustain

ability  

17.1 Generate tax and Non tax 

revenue 

lakh 

taka 

15.65  30.73  35.5

0  

38.5

0  

40.3

0  

40.8

0  

41.5

0  

42.3

0  

43.5

0  

43.8

0  

44.8

0  

45.2

0  

45.9

0  

46.5

0  

47.30  48.5

0  
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৩)  প্রদকৌশল শাখািঃ 

লনব ডাহী প্রদকৌশলী এ শাখাে প্রধান; কা ডাবলী লনম্নরুপিঃ 

১.রেশম উন্নয়ন রবার্ ড এবাং আওিাধীন প্রকল্পসমূদহে  াবিীয় লনম ডার্, রমোমলি এবাং েক্ষর্াদবক্ষর্ কাদজে জন্য  াবিীয় নক্মা এবাং 

ব্যয় প্রাক্কলন প্রর্য়ন কো ; 

২.এ সকল কাদজে জন্য র োে আহবান, র োে চূিান্তকের্, কা ডাদেশ প্রোন ও  াবিীয় কাদজে িোেলক এবাং এ সাংক্রান্ত  াবিীয় 

লবল প্রলক্রয়াকের্ ; 

৩.তবজ্ঞালনক ও কালেগেী  ন্ত্রপালি এবাং আসবাবপত্র ক্রয়, রমোমি ও েক্ষর্াদবক্ষর্ সাংক্রান্ত  াবিীয় কাজকম ড সম্পােন কো; 

৪.এ ছািা কর্তডপক্ষ কর্তডক প্রেি অন্যান্য লনদে ডশ পালন কো ।  

 

 ২০১৮-১৯ অথ ড বছদে গুরুত্বপূর্ ড অবকাঠাদমাগুদলা লনম্নরুপিঃ 

   

১)  িন্দ্রঘনা রেশম গদবির্া রকদন্দ্র পলুপালন রকন্দ্র ও আে,লস,লস সীমানা প্রািীে লনম ডার্ কাজ । 

২) রকানাবািী রেশম বীজাগাদেে সীমানা প্রািীে লনম ডার্, সম্প্রসাের্ ও রমোমি কাজ; 

৩) োজশাহী আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় িত্বদে পুোিন ব্যাাংক িবন ও রেশম বস্ত্র লবক্রয় রকন্দ্র রমোমি কাজ; 

৪) োজশাহী রেশম কােখানায় ১৯টি পাওয়ােলুম (১৮ টি রেন ট্যাদপ  এবাং ১টি র্লবযুক্ত) রমোমি ও অন্যান্য কাজ; 

৫) োজশকাহী রেশম কােখানায় গ্যাদসে লাইন সাংদ াগ ও সাংস্থাপন কাজ; 

৬)োজশাহী আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় িত্বদে রেশম বস্ত্র লবক্রয় ও প্রেশ ডনী রকদন্দ্রে জন্য ( পুোিন ব্যাাংক িবন) 

আসবাবপত্র ক্রয় সাংক্রান্ত কাজ। 

 

(গ) সম্প্রসাের্ ও রপ্রির্া লবিাগিঃ 

 

রবাদর্ ডে সেস্য (সম্প্রসাের্ ও রপ্রির্া) এ লবিাদগে প্রধান এবাং িোঁে লনয়ন্ত্রবি এ লবিাগটিে লনদম্নাক্ত কম ডকাে পলেিাললি হয়িঃ 

 

১.রেদশ রেশম িাি সম্প্রসােদনে জন্য লবলিন্ন পলেকল্পনা বাস্তবায়নকদল্প প্রদয়াজনীয় নীলিমালা প্রর্য়ন, িোেলক ও লেক লনদে ডশনা 

প্রোন; 

২.সম্প্রসাের্ কা ডাবলীদক সুষ্ঠিাদব ত্বোলন্বি কোে জন্য রেশম িািীদেে কালেগেী ও উপকের্ সহায়িা প্রোন কদল্প প্রদয়াজনীয় লেক 

লনদে ডশনা প্রোন ; 

৩.রেশম িাদিে লবলিন্ন প ডাদয়ে রেশম িািী, এনলজও এবাং মাঠ প ডাদয় প্রলশক্ষর্ প্রোন কদল্প ব্যবস্থা গ্রহর্ ; 

৪.উন্নি জাদিে তুঁি গাছ এবাং রোগমুক্ত রেশম রপাকাে লর্ম উৎপােন ও সেবোদহে  াবিীয় লেক লনদে ডশা প্রোন ও লনয়ন্ত্রর্ কো; 

৫.রেশম লশদল্পে সাংদগ সম্পৃক্ত লবলিন্ন এনলজও ও অন্যান্য প্রলিষ্ঠাদনে সাংদগ র াগাদ াগ েক্ষা কেিিঃ রেশম সম্প্রসাের্ কাজ ত্বোলন্বি 

কো ; 

৬.রেশম গুটিে বাজােজািকেদর্ প্রদয়াজনীয় সহায়িা প্রোন ; 

৭.মাঠ প ডাদয়ে লবলিন্ন কা ডালয় পলেেশ ডন এবাং সমস্যা সমাধাদনে ব্যবস্থা রনয়া ; 

৮.লবলিন্ন লেলজওন ও রজান রথদক প্রাপ্ত িথ্য সমূদহে পলেসাংখ্যান প্রস্তুি কেিিঃ রবাদর্ ডে পলেকল্পনা লবিাদগে মাধ্যদম মন্ত্রর্ালদয় 

রপ্রেদর্ে ব্যবস্থা গ্রহর্ কো ;  

এ ছািাও লবিাগটিে আওিায় রেশব্যালপ রেশম উন্নয়দনে জন্য সম্প্রসাের্ কা ডক্রম পলেিালনাে জন্য ৫ টি আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়, ৭ টি রজলা রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, ১০ টি রেশম বীজাগাে, ১টি লপ-৩ রিশন(জাি সাংেক্ষর্), ২টি রগ্রদনজ (বীজ কা াই ও 

প্রলক্রয়াকের্), ৭ টি লমলনফাম ড, ৪১ টি উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, ১৬৪ টি রেশম সম্প্রসাের্ পলেেশ ডদকে কা ডালয় এবাং ২৭ টি 

িাকী পলু পালন রকন্দ্র েদয়দছ । 

 
 

 রসলমনাে/ওয়াকডসপ সাংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২১ রথদক ৩০ জুন ২০২২ প ডন্ত)   

রেদশে অিযন্তদে রসলমনাে/ওয়াকডশদপে সাংখ্যা রসলমনাে/ওয়াকডসদপ অাংশ গ্রহর্কােীদেে সাংখ্যা 

৭টি ৩২৮ জন 
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আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় এে ২০১৯-২০ অথ ড বছদেে বালি ডক প্রলিদবেনিঃ   

 

ক)   উপ পলেিালক, আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, োজশাহীিঃ   

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, োজশাহীদি অবলস্থি। ৩টি বীজাগাে, ৫টি  

রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র,  ২৮টি রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র ও ১টি লমলনলফদলিাে 

রকদন্দ্রে সমন্বদয় পলেিাললি। গ্রামীি েলেদ্র জনদগালষ্ঠে আথ ড সামালজক উন্নয়দন 

রেশম িাি কদে রেশদক রেশদম সমৃদ্ধশালীকের্সহ স্বলনি ডেিা অজডন ও রবকাে 

সমস্যাে সমাধান কোে লদক্ষয এ কা ডালয় কাজ কদে িদলদছ। 

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য োজশাহী আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় এে  অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস 

েদয়দছিঃ 

ক)  রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র,  ৫টি (পবা, পুঠিয়া, বাঘা, নাদ াে ও নওগোঁ)। 

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র -২৮টি (পবা সেে, পালেলা, রমাহনপুে, 

রেলুয়াবািী, বোঁধাইি, পুঠিয়া সেে, বোঁশবালিয়া, িাদহেপুে, র্দ ডগাপুে, নাদ াে সেে, 

রসানাপালিল, একর্ালা, হলববপুে, িমালিলা, তকলর্মা, বিাইগ্রাম, বাঘা সেে, 

সািােী, োয়পুেবাকিা, পাকুলিয়া, হললোগাছী, মীেগে, আিানী, লালপুে, নওগোঁ 

সেে,সিীহা , মহাদেবপুে ও বেলগাছী)। 

 

গ) বীজাগাে- ৩টি ( িোঁপাইনবাবগে, মীেগে ও লপ-৩ রকন্দ্র, োজশাহী) ও   ১টি 

লমলনলফদলিাে রকন্দ্র, মীেগে। 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ ৯০,০০০ টি বিিাো, ৩০,০০০ টি রছা  িাো সব ডদমা  -১,২০,০০০ টি। 

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ ১,৫৯,৫০০ টি। 

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

আইলর্য়াল রেশম পল্লী - ৩টি। তমনম, রগালবন্দপুে ও শালগ্রাম। প্রলি পল্লীদি ৭৫ 

টি কদে ৩ পল্লীদি ২২৫ টি পলুঘে প্রোন কো হদয়দছ। 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম লবলিন্ন বছদেে ৬৩ টি ব্লক  েদয়দছ। 

৭। রেশম গুটি উৎপােন বীজাগাদে ৩৭৫৫.৪৮০ রকলজ এবাং সম্প্রসােদর্ ২৫,৮৫৭ রকলজ।  

রমা  ২৯৬১২.৪৮০ রকলজ। 

৮। রেশম সুিাে উৎপােন 

(ডুলপয়ন ও ফাইন) 

সুিা উৎপােন (ফাইন- ১৮১.৫০ রকলজ, ডুলপয়ন সুিা- ১০১.০০ রকলজ) । 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ৩৪৫.২০ লক্ষ  াকা, উন্নয়ন ১০৩.০২ লক্ষ  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি ও 

রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

৩২,২৬৬ টি উৎপােনশীল তুঁিগাছ। মাঠ প ডাদয়  লব এম- ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ জাদিে 

উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি গাদছে জাি েদয়দছ। থাই-১, লবএম ১০ এবাং লবএম-১১ জাদিে 

তুঁিিাো আগামীদি িালিদেে রেওয়াে পলেকল্পনা েদয়দছ। সম্প্রসাের্ এলাকায় লবলব-২ 

জাদিে সাদথ লবএন(এম) জাদিে ক্রস কদে এফ-১ জাদিে লর্ম বসনীদেে মাদি রেওয়া 

হদে। এসলজ লমম ৬/৩ জাদিে সাদথ লবএন (এম) জাদিে ক্রস কদে এফ-১ জাদিে 

লর্মও বসনীদেে রেওয়া হদে। 

১১। ফোটিদিশন কা ডক্রম ২৮টি রেশম সম্প্রসাের্ উপদকদন্দ্রে আওিায় লনলবি িোেকীে মাধ্যদম রেশম 

িাি সম্প্রসাের্ কা ডক্রম সুষ্ঠিাদব পলেিালনা কো হদে।  

১২ প্রলশক্ষর্ ১) তুঁিিাো রোপি ও পলেি ডা প্রলশক্ষর্-  ৫০ জন 

২) পলুপালন প্রলশক্ষর্-২৫ জন 

৩। রকাকুন লেললাং প্রলশক্ষর্- ১০ জন। 

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

বাঘা রেশম সম্প্রসাের্ এলাকায় সদিিন নামক একটি সাংস্থা রেশম িাি 

কা ডক্রদমে সাংদগ জলিি। 

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৬৯৫ জন । 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ২৪৭ জন । 

১৬। তুঁি িাো রোপি সহায়িা সম্প্রসাের্- ৫২,৬৯২/-  াকা। আইলর্য়াল পল্লীদি- ২,০১,৯২৬/- সব ডদমা - 

২,৫৪,৬১৮/-  াকা। 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

বসলনদেে ৫০টি পলুঘে তিলে বাবে- ২০,০০,০০০/-  াকা প্রোন কো হদয়দছ 

এবাং র্ালা, িন্দ্রকী ও জাল সেবোহ রেওয়া হদয়দছ   াকা – ৫,০০,০০০/- । 
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১৮। আমাে বালি আমাে খামাে 

সেস্যদেে রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

২৪১ জন সেস্যদেে  রেশম িাদি অন্তভূ ডক্তকের্ কো হদয়দছ। 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি ১০,৫০০ জন। 

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন কা ডক্রম 

সম্পন্ন 

িেকায় োন সুিা উৎপােন কা ডক্রম- নাই। 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

৩টি। ২৪৯-০৩-০ লবঘা। মূল কা ডক্রমিঃ ৪টি বালর্লজযক বদন্দ রেশম িািীদেে 

রোগমুক্ত লর্ম সেবেোহ রেওয়াে লদক্ষয লপ-২ ও লপ-১ প ডাদয় লর্ম পালন কো 

হয়। লপ-৩ রকদন্দ্র  মার্তজাি সাংেক্ষর্ কো হয়।   

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ লপ-৩ রকদন্দ্র  ১১ টি মার্তজাি সাংেক্ষর্ কো হদে। 

 

 

খ) উপপলেিালক, আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, োংপুেিঃ   

 

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  অত্র োংপুে লেলজয়ন সৃলিে পূদব ড বগুিা রজাদনে আওিায় সহকােী পলেিালক এে 

লনয়ন্ত্রনাধীন লছল। বৃহিে োংপুে রজলায় রেশম িাি বৃলদ্ধে ফদল ১৯৮৩ সাদল 

োংপুে লেলজয়দনে সৃলি হয়। োংপুে  লেলজয়দনে আওিায় বগুিা ও ঠাকুেগোঁও 

রজান। অত্র লেলজয়দনে সম্প্রসাের্ কম ডকাদেে ব্যাপকিায় উৎপালেি গুটি দ্বাো 

ঠাকুেগোঁও ও োজশাহী রেশম কােখানাে অদনকাাংদশ কোঁিামাল লহদসদব রেশম 

গুটি সেবোহ রেয়া হদিা।  

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য োংপুে আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় এে  অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস 

েদয়দছিঃ 

ক) রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র- ৪টি (োংপুে সেে, বিবািী, তসয়েপুে ও নাদগেেী)। 

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র- ১২টি (োংপুে সেে, সুন্দেগে, পলাশবািী, 

বিবািী,  আইিখামাে, িাোগে, পঞ্চগ্রাম, লছনাই, তসয়েপুে সেে, োদোয়ানী, 

োয়গে ও বিলি া) 

গ) বীজাগাে- ১টি , িাকী পলুপালন রসিাে- ২টি ও লমলনলফদলিাে রকন্দ্র- ১টি। 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ ৫০,৪০০ টি। 

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ ৫৫,২০০ টি। 

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

৫ টি 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম ৮৯টি তুঁিব্লদক কা ডক্রম িলদছ।  

৭। রেশম গুটি উৎপােন ১৯৩১৭.০০  রকলজ।  

৮। রেশম সুিাে উৎপােন 

(ডুলপয়ন ও ফাইন) 

সুিা উৎপােন ১৭.২৫০ রকলজ। 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ১৪৮.০৬ লক্ষ, উন্নয়ন ১২৬.৭৭৫ লক্ষ  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি ও 

রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

তুঁি জািিঃ লবএম-১০ ও লবএম-১১। 

১১। ফোটিদিশন কা ডক্রম ২১২৪ জন কৃিক/ব্যলক্তদক ফোটিদিশদনে েবে ৫১০ জন ব্যলক্তদক  রেশম িাদি 

আগ্রহ সৃলি কো হদয়দছ এবাং ৬১ জন ব্যলক্ত রেশম িাদি সম্পৃক্ত হদয়দছ। 

১২ প্রলশক্ষর্ ১) তুঁিিাো রোপি ও পলেি ডা প্রলশক্ষর্-  ২৫ জন 

২) পলুপালন প্রলশক্ষর্- ২৫ জন 

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকার্ে 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

হয়লন।  

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৭৯৭ জন 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ৩০৭ জন 

১৬। তুঁি িাো রোপি সহায়িা ৩.৩৮ লক্ষ  াকা 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

পলুঘে – ১৬.০০ লক্ষ  াকা ও পলুপালন সেোমালে-৪.০০ লক্ষ  াকা সহায়িা 

প্রোন কো হদয়দছ। 
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১৮। আমাে বালি আমাে খামাে সেস্যদেে 

রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

৬৪৪ জনদক রেশম িাদি অন্তভূ ডক্ত কো হদয়দছ এবাং িাদেেদক ২৫,৩৫০ টি 

তুঁিিাো প্রোন কো হদয়দছ। 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি প্রায় ২০০০ জদনে কম ডসাংস্থাদনে সুদ াগ হদয়দছ। 

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন কা ডক্রম 

সম্পন্ন 

নাই। 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

১টি। ৮১-০-০ লবঘা।  লপ-১ প ডাদয়ে নাস ডােী লর্ম পালন, গুটি উৎপােন ও তুঁি 

িাো উৎপােন।  

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ -- 

২৩। অন্যান্য -- 

 

গ) উপ পলেিালক, আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, ঢাকািঃ    

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, ঢাকা গি ১/১০/২০১৮ িালেদখ রকানাবািী 

রেশম বীজাগাে হদি  লালমাটিয়া,ঢাকায় স্থানান্তে কো হদয়দছ। এখান রথদক 

ঢাকা রজাদনে সম্প্ররসােদর্ে কাজ কম ড পলেিাললি হয়। 

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, ঢাকাে অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস েদয়দছিঃ 

ক) রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র- ১টি (মালনকগে) 

খ)রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র- ৬টি(মালনকগে সেে, কৃষ্ণপুে, রবলিলা, 

গিপািা, হেগজ ও ধামোই) 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ -- 

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ লবিের্ কো হদয়দছ ৬,৫০০টি । 

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

-- 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম -- 

৭। রেশম গুটি উৎপােন ২,৩৬৫  রকলজ।  

৮। রেশম সুিাে উৎপােন 

(ডুলপয়ন ও ফাইন) 

-- 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ৯৮.৮৭ লক্ষ, উন্নয়ন ২১.১৬৫ লক্ষ  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি 

ও রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

 ক) গাছ উপদ াগী  

খ)  ৬,৫০০টি উন্নি জাদিে রেশম লর্ম পালন কো হদয়দছ।  

১১। ফোটিদিশন কা ডক্রম রেশম সম্প্রসাের্ এলাকায় রমাটিদিশন কা ডক্রম িালু আদছ। 

১২ প্রলশক্ষর্  তুঁি িাি লবিদয় প্রলশক্ষর্-২৫ জন ও ১জন কম ডিােী বাদেগপ্রই, োজশাহী হদি 

প্রলশক্ষর্ গ্রহর্ কদেদছন। 

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

৬জন।  

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৪০ জন  ( ক্রমপুলেি)। 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ৩৫ জন( ক্রমপুলেি)। 

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা ১২,০০০/-  াকা। 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

ক) পলুঘে সহায়িা বাবে- ১৪,০০,০০০/-  াকা  

খ) র্ালা ও িন্দ্রকী বাবে – ১,৭৫,০০০/-  াকা। 

১৮। আমাে বালি আমাে খামাে 

সেস্যদেে রেশম িাদি 

অন্তডভূলক্তকের্ 

২৬ জন 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি ২০০ জন। 

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন 

কা ডক্রম সম্পন্ন 

িেকায় োন সুিা উৎপােন সাংক্রান্ত কা ডক্রম িালু রনই। 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

-- 
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২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ -- 

২৩। অন্যান্য -- 

 

 

 

 ঘ)  উপ পলেিালক, আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়,  দশােিঃ   

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  রেশম িাি সম্প্রসাের্ ও োলেদ্র লবদমািদনে রকৌশল লহসাদব অত্র েলক্ষন 

অঞ্চদলে হি েলেদ্র মানুদিে িাগ্য উন্নয়দনে জন্য বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন 

রবার্ ড ১৯৮৩ সাদল অত্র কা ডালয় স্থাপন কদেন। পেবিীদি লনজস্ব স্থাপনা 

হললধানী রেশম বীজাগাে লিনাইেদহ ২০১৬ সাদল কা ডালয়টি স্থানান্তে 

কদে রেশম িাি উন্নয়দনে কা ডক্রম িালাদয়  াদে। 

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, দশাে এে  অধীদন লনম্ন বলর্ ডি 

অলফস েদয়দছিঃ 

ক)  রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র-   ৯ টি । 

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র- ২০ টি  

গ) বীজাগাে- ১টি, লমলনলফদলিাে রকন্দ্র- ২টি ও িালক রসিাে- ৩ টি। 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ বীজাগাদেে  ১৫ লবঘা জলমদি বি তুঁিিাো -৭৩,৮০০ টি ও রছা  তুঁিিাো 

৩৮,০০০  তুঁিিাো  উৎপালেি হদয়দছ।  

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ উৎপােন- ৪৪,৫০০টি,  লবিের্- ৪৪,৫০০টি । 

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

নাই। 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম ২০১৫-১৬ হদি ২০১৮-১৯ প ডন্ত ২১ টি তুঁি ব্লক স্থাপন কো  হদয়দছ। 

৭। রেশম গুটি উৎপােন ৯,১৫৫  রকলজ।    

৮। রেশম সুিাে উৎপােন 

(ডুলপয়ন ও ফাইন) 

রমা - ১৯৮.৮৫০ রকলজ। 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব-  ১,০০,৭৩,০০০/- ও উন্নয়ন- ২৭,৯৮,৫০০/-  

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি ও 

রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

নাই। 

১১। ফোটিদিশন কা ডক্রম  স্বািালবক।  

১২ প্রলশক্ষর্  প্রলশক্ষর্- ৫০ জন।   

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

নাই।                

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ১১০ জন 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ৭০ জন 

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা ২৮,৮৩৮/-  াকা  

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

পলুঘে- ৬৬টি, র্ালা- ৫০৩টি, িন্দ্রকী- ৪০৩টি ও সুিাে জাল- ৫৯৬টি। 

১৮। আমাে বালি আমাে খামাে সেস্যদেে 

রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি নাই। 

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন কা ডক্রম 

সম্পন্ন 

নাই। 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

রেশম বীজাগাে - ১ টি, জলমে পলেমার্- ৭১ লবঘা ১৪ কাঠা এবাং িািাবাে 

র াগ্য- ৫৬ লবঘা । মুল কা ডক্রম লপ-১ প ডাদয় লর্ম উৎপােন কো, 

লবিাগীয়িাদব তুঁিিাো উৎপােন ও সেবোহ কো । 

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ নাই। 
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২৩। অন্যান্য নাই। 

২৪। উক্ত কা ডাবলীে ছলব ও লিলর্ও। নাই। 

 

 

 

 

 

 

ঙ) উপ পলেিালক, আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, োঙামাটিিঃ   

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  পাবিয এলাকায় গ্রাদমে জনদগাষ্ঠী জীবন-জীলবকাে িালগদে জুম িাদি অিযস্ত।   

পাব ডিয এলাকায় উন্নয়দনে লদক্ষয সেকাে নানামুখী পলেকল্পনা গ্রহর্ ও িা 

বাস্তবায়ন কদে  াদে। োষ্ট্রপলিে সলিবালয়, লবদশি কা ডালে(কল্যান) লবিাগ, 

ঢাকা, বাাংলাদেশ এে আন্তিঃমন্ত্রর্ালয় কলমটিে প্রলিদবেন মাি ড' ১৯৯১ ইাং এে 

আদলাদক পাব ডিয এলাকায় রেশম িাি প্রকল্প গ্রহদর্ে মাধ্যদম ১৯৯৩ সদন 

োঙ্গামাটি রজলা শহদে আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় প্রলিলষ্ঠি হয়। অত্র 

কা ডালয়টি স্থাপদনে প্রধান উদেশ্য লিন পাব ডিয রজলায় রেশম িাি সম্প্রসাের্, ক্ষুদ্র 

ও কদ জ লেললাং লশল্প স্থাপদনে পলেদবশ সৃলি কো। রেশম রপাকা পালন, রেশমগুটি 

উৎপােন ও রেশম সুিা আহেদর্ে উপে প্রলশক্ষর্ প্রোন কদে রেশম িাদি 

উদ্বুদ্ধকের্ কো।  

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য োঙ্গামাটি র্ের্জয়বনে  অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস েদয়দছিঃ  

ক)   রেশম সম্প্রসাের্ ফকন্দ্র অর্ স- (োঙ্গামাটি সেে, খাগিাছলি সেে, লামা, 

বান্দেবান সেে, কাপ্তাই ও মাটিোঙ্গা  )। 

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপফকন্দ্র অর্ স- (োঙ্গামাটি সেে, কাউখালী, লাংগদু, 

নালনয়ােিে, গুইমাো, মহালছলি, খাগিাছলি সেে, পানছলি, মাটিোঙ্গা, 

মালনকছলি, লামা, রুপসীপািা, আলীকেম ও নাইক্ষযাংছলি)। 

গ) লনজস্ব স্থাপনািঃ (১) বান্দেবান রজলাে লামা উপদজলায় ১.২৫ একে জলমে 

উপে লামা লমলনলফদলিাে রকন্দ্র স্থালপি। (২)বান্দেবান রজলাে লামা উপদজলাধীন 

রুপসীপািায় ১.০০ একে জলমে উপে রুপসীপািা রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় 

স্থালপি। (৩)বান্দেবান রজলাে বান্দেবান সেে উপদজলায় ৫.০০ একে জলমে 

উপে রেইিা ক্ষুদ্র তুঁি বাগান স্থালপি। 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ তুঁিিাো  লবিের্- ১,১০,০০০ টি। 

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ লর্ম লবিের্- ৩০,৫০০ টি । 

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

রেশম পল্লী - ২টি, গাছবান আেশ ড রেশম পল্লী, খাগিাছলি ও রুপসীপািা আেশ ড 

রেশম পল্লী, লামা।   

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম রমা  ব্লক- ৩২টি, োঙ্গামাটি  রজলায়- ৯টি, খাগিাছলি রজলায়- ১৭টি, ও 

বান্দেবান  রজলায়- ৬টি।  

৭। রেশম গুটি উৎপােন ১১,৯৫৫  রকলজ।  

৮। রেশম সুিাে উৎপােন 

(ডুলপয়ন ও ফাইন) 

৫৪ রকলজ। 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ৩৩.৯৪ লক্ষ, উন্নয়ন ৫.২৫ লক্ষ  াকা।  

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি 

ও রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি জািিঃ লবএম-১০ ও লবএম-১১। 

রেশম কীদ ে জাি- এফ-১ (এসলজ লমম ৬/৩ ), লবএসআে ৯৫/২২,লবএন(এম)। 

 ১১। ফোটিদিশন কা ডক্রম নতন সম্ভাবনাময় এলাকাগুদলাদি পাব ডিয রজলাসমূদহে জনসাধাের্দক 

রমাটিদিশদনে মাধ্যদম রেশদমে ব্যাপক সম্প্রসাের্ ও স্বাবলম্বী কদে রিালা। নতন 

রেশম িািী সৃলি কদে লবলিন্ন প ডাদয় প্রলশক্ষর্ প্রোন কো ও উৎপালেি রেশম গুটি 

বাজােজািকেদর্ সহায়িা প্ররোন এবাং গ্রামীি েলেদ্র রবকাে জনদগালষ্ঠে 

কম ডসাংস্থাদনে সুদ াগ সৃলি কোে কা ডক্রম গ্রহর্ কো হদয়দছ। 

১২ প্রলশক্ষর্ ২৪৫ জন ( তুঁিিাি প্রলশক্ষর্-  ১২৫ জন, পলু পালন- ১০০ জন ও লেললাং উইলিাং- 

২০ জন)। 
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১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

-- 

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৩৭৯ জন 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ১৩৩ জন 

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা ৫,২১,০০০/-  াকা   

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

 পলুঘে প্রোন- ৭৫ টি (োঙ্গামাটি- ৫টি, খাগিাছলি- ৫৯টি ও লামা- ১১টি) 

 পলুপালন সেোমালে র্ালা- ১৪৪০ টি, িন্দ্রকী- ১৪৪০টি, ঘিাকাটি- ১৬০টি ও 

সুিাে জাল- ৮০০টি। 

১৮। আোে বালি আোে খামাে 

সেস্যদেে রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

আোে বালি আোে খামাে প্রকদল্প ১৫৯ জন সেস্য তুঁিগাছ রোপন ও পলুপালদনে 

মাধ্যদম রেশম িাদি সম্পৃক্ত হদয়দছ। 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি রেশম লশদল্পে মাধ্যদম পাব ডিযাঞ্চদল ব্যাপক প্রিাে ও সম্প্রসাের্ সহায়িা কদে 

োলেদ্র হ্রাসকের্ ও রবকাে জনদগালষ্ঠে জন্য কম ডসাংস্থাদনে সৃলি কো হদয়দছ।  

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন 

কা ডক্রম সম্পন্ন 

নাই। 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

নাই। 

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ -- 

২৩। অন্যান্য -- 

 

ি) ফজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় এে ২০১৮-১৯ অথ ড বছদেে বালি ডক প্রলিদবেনিঃ 

   সহকােী পলেিালক, ফজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, ঠাকুেগোঁওিঃ 

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড এে ৭টি রজানাল কা ডালদয়ে মদধ্য ঠাকুেগোঁও 

রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় একটি। এটি ০১/০৭/১৯৮১ সাদল 

প্রলিলষ্ঠি। ইহা ঠাকুেগোঁও রগালবন্দনগদেে লবলসক রমাদি অবলস্থি। এে 

আয়িন ২.২৪ একে। রজাদনে আওিাধীন সকল কম ডকিডা/কম ডিােীদেে 

কাজকম ড িোেলক ও লনয়ন্ত্রর্ কো।  

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য এ কা ডালদয়ে অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস েদয়দছিঃ 

ক)  রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র- ৬টি (ঠাকুেগোঁও সেে, োর্ীশাংককল,পঞ্চগি, 

ব্রাক্ষ্মর্লি া, বীেগে ও লেনাজপুে)।  

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র- ১৭টি (ঠাকুেগোঁও, বাললয়ার্াঙ্গী, েত্নাই, 

োর্ীশাংককল, ভূলর্ ডয়া, রিামোেহ, সাোমহল,পঞ্চগি, রেঁতললয়া, সাদকায়া, 

ব্রাক্ষ্মর্লি া, িবালনপুে, নয়াগদিয়া, বীেগে ,সনকা, লাদ েহা  ও 

লেনাজপুে) 

গ)বীজাগাে-১টি, িাকী পলুপালন রসিােিঃ ৫টি(ঠাকুেগোঁও, োর্ীশাংককল, 

সাোমহল,  ব্রাক্ষ্মর্লি া, পঞ্চগি) ।  

ঘ) ক্ষুদ্র রেশম বাগানিঃ ৪টি ( েত্নাই, সাোমহল, ব্রাক্ষ্মর্লি া ও সনকা) 

প্রধানিিঃ িালক পলুপালন কম ডকাে েদয়দছ, ঙ) লমলনলফদলিাে রকন্দ্র-১ টি 

(োর্ীশাংককল লমলনলফদলিাে রকন্দ্র)। 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ ৩০,০০০ টি। 

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ ১৮,০০০ টি  

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

আইলর্য়াল রেশম পল্লী- ১টি(সাবকায়া),বসর্ন-৭৫ জন, ফোর্পি তুঁিগাে-

১৫,০০০ টি। 

ক) পলুপালন ঘে- ৭৫টি- ২২,৫০,০০০/-  

খ) পলুপালন র্ালা- ১৫০০টি- ৩,০০,০০০/- 

গ)  িন্দ্রকী - ১৫০০টি- ৪,৫০,০০০/- 

ঘ) লবদশাধক- ৭৫জন, ২০০/- লহসাদব- ১৫,০০০/- 

ঙ) সুিাে জাল- ৬০০টি,প্রর্িটি ৭৫/- র্হসাবব ৪৫,০০০/-  াকা। 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম ফোট-২২টি, রোলপি িাো- ২২,০০০টি। 

৭। রেশম গুটি উৎপােন ১৭১৫৮.০০ রকলজ। 
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৮। রেশম সুিাে উৎপােন  

(ডুলপয়ন ও ফাইন) 

সুিা উৎপােন (ফাইন-১৮৬.৫৮০ রকলজ, ডুলপয়ন সুিা- ১২৯.৩০০ রকলজ 

রমা - ৩১৫.৮৮০ রকলজ)। 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ১৪৫.০০ লক্ষ  াকা, উন্নয়ন ৫৬.৬৮ লক্ষ  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি ও 

রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

ক) ২০,৩৩৩ টি তুঁি গাছ। 

খ) এফ-১ উন্নি ও লদ্ব-িক্রী জাদিে রেশম কী ।  

১১। মটিদিশন কা ডক্রম ১ জন কম ডকিডা ও ১০ জন সম্প্রসাের্ মাঠ কমী, মাঠ প ডাদয় রেশম 

সম্প্রসােদর্ে জন্য রমাটিদিশদনে কাজ পলেিালনা কদে থাদক। 

১২ প্রলশক্ষর্  তুঁিিাি ও পলু পালন লবিদয় প্রলশক্ষর্-   ৭৫ জন 

                                          

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

নাই। 

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৭৪২ জন 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ১৭৩ জন 

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা ১,১৬,০০০/- 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

 ৩,২০,০০০/- 

১৮। আমাে বালি আমাে খামাে সেস্যদেে 

রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

৫৪ জন 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি ৬৩ জন। 

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন কা ডক্রম 

সম্পন্ন 

-- 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

১টি, জলমে পলেমার্- ৩৯.৯৬ একে, মূল কা ডক্রম- িালহো মালফক তুঁিিাো 

এবাং লর্ম  উৎপােন ও লবিের্ কো হয়। রমা  বাগানগুললে জলমে পলেমার্- 

১৪.৭৫ একে।  

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ কা ডক্রম রনই। 

২৩। অন্যান্য রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় ঠাকুেগোঁও এ রমা  জলমে পলেমার্- 

৩.৩৪ একে। ঠাকুেগোঁও রেশম কােখানা ১টি ১.১৪ একে  া ৩০/১১/২০০২ 

হদি সেকাে কর্তডক বন্ধ রঘালিি।   

     

 

ছ) সহকােী পলেিালক, ফজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, লসোজগেিঃ   

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  ফজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, র্সোজগঞ্জ (বিিোবন র্বআের্র্র্ব ভবন 

১/১/২০১৯ হবি) অবর্স্থি। এে কা ডক্রম ০১/১২/২০১৬ ইাং রথদক শুরু 

হদয়দছ।পাবনা ও র্সোজগঞ্জ ফজলাে আওিাধীন ফেশে বীজাগাে, সেকার্ে ও 

ফবসেকার্ে খাবি ফেশে চাষ, সম্প্রসােি কার্ িক্রে সুষ্ঠভাবব পর্েচালনা, র্নর্বড় 

পর্েদশ িন প্রদয়াজদন তুঁিিাো উৎপােন, রেশম লর্ম উৎপােন ও লবিের্, রেশম 

গুটি উৎপােদনে সকল প্রকাে কালেগেী সহায়িা প্ররোন, িািী ও বসনীদেে 

প্রলশক্ষদর্ে ব্যবস্থা গ্রহর্ সহ সেকােী আদেশ লনদে ডশ ও কা ডাবলী পালফন মুখ্য 

ভূলমকা পালন কদে আসদছ। 

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য ক)  রেশম সম্প্রসাের্ ফকন্দ্র- ২টি ( আ ঘলেয়া ও লসোজগে)।  

খ) রেশম সম্প্রসাের্ ফকন্দ্র- ১৫টি (আ ঘলেয়া সেে, িা দমাহে, হলেপুে, 

গদয়শপুে, দুলাই, সালথয়া, ঈেেেী সদে, লসোজগে সেে, রখাকশাবািী, 

িা লপয়ােী, রছানগাছা, বাগবাটি, কাজীপুে, িািাশ, উল্লাপািা )।  

গ) লমলনলফদলিাে রকন্দ্র- ২টি (বাগবাটি  ও িা দমাহে)। 

ঘ) ঈশ্বেদী রেশম বীজাগাে- ১টি । 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ ২০১৮-১৯ বেবে কার্ িক্রে র্েল না। ৭,৬৫০টি র্বিেি। 

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ ২০১৮-১৯ বেবে কার্ িক্রে র্েল না। 
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৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

লসোজগে রকদন্দ্র িেকাওয়াদকালা নামক একটি আইলর্য়াল রেশম পল্লী ২০১৫-

১৬ অথ ড বছদে স্থাপন কো হয়, এখাদন রমা  তুঁিিািী ৭৫ জন, ১৫,০০০টি 

তুঁিিাো রোপন কো হয়, রলাকা  ৯০ কাঠা রোপন। বিডমাদন কা ডক্রম িালু 

েদয়দছ। 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম ২০১৫-১৬ বেবে র্সোজগঞ্জ  ফকবন্দ্র- ৭টি ব্লক  এবাং ২০১৪-১৫ বেবে আটঘর্েয়া 

ফকবন্দ্র- ১টি ব্লক স্থাপন কো হবয়বে ।  

৭। রেশম গুটি উৎপােন  ১৮৫০০.৬০ রকলজ। 

৮। রেশম সুিাে উৎপােন  

(ডুলপয়ন ও ফাইন) 

 ১২৩০ ফকর্জ গুটি কাটাই কবে ফাইন- ৩৫.১২০ রকলজ ও ডুলপয়ন সুিা- ৩৪.৫০ 

রকলজ সুিা উৎপাদন কো হবয়বে।  

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ৮১.৪৫ লক্ষ  াকা, উন্নয়ন ১৬.৩৫ লক্ষ  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি ও 

রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

উচ্চ উৎপােনশীল তুঁিিাো সেবেোহ প্রালপ্ত সাদপদক্ষ ৭৬৫০ টি এবাং উন্নি এফ-১ 

জাদিে লর্ম লবিের্ কো হয়। 

১১। মটিদিশন কা ডক্রম প্রদয়াজদনে তলনায় কম জনবল দ্বাো মাঠ প ডাদয় মটিদিশন কা ডক্রম ব্যাহি 

হদে। জনবল পাওয়া রগদল মটিদিশন কা ডক্রম সফল কো সম্ভব। 

১২ প্রলশক্ষর্ ১) তুঁিিাো রোপন ও পলেি ডা প্রলশক্ষর্- ২৫ জন। 

  
১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

-- 

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ২১৫ জন 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ১০৫ জন 

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা ২৯,৯৬৯/-  াকা। 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

পলুঘে- ১০ টি, ২২০টি র্ালা, ১৬০টি িন্দ্রকী সহায়িা প্রোন কো হদয়দছ । 

১৮। আোে বালি আোে খামাে সেস্যদেে 

রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

নতন কবে আগ্রহী সদস্য পাওয়া র্ায়র্ন। 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি ৬৮২ জন । 

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন কা ডক্রম 

সম্পন্ন 

-- 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

১টি।  জলমে পলেমান- ১০৭ লবঘা ১২ কাঠা; মূল কা ডক্রম  তুঁিিাি, রেশম লর্ম 

পালন, গুটি উৎপােন । 

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ কা ডক্রম রনই। 

২৩। অন্যান্য - 

 

 

 

 জ) সহকােী পলেিালক, ফজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, গাজীপুে   

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে 

প ভূলম/ভূলমকা  

রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, গাজীপুে গি ৩০/০৯/২০১৮ ইাং িালেদখ 

ময়মনলসাংহ হদি রকানাবািী রেশম বীজাগাদে স্থানান্তে কদে গাজীপুে রজানাল 

রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় নাদম স্থালপি হদয়দছ। অত্র কা ডালয়টি ১৯৭৯ সাদল 

ময়মনলসাংদহ প্রলিলষ্ঠি হয়। 

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, গাজীপুে এে  অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস 

েদয়দছিঃ 

ক) রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র ৪টি (ময়মনলসাংহ সেে, মধ্যপুে, জামালপুে ও 

কাপালসয়া)।  

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র - ১৩টি (ময়মনলসাংহ সেে, সাদহব কািােী, ঈেেগে, 

ধানীদখালা, রমাক্ষপুে, আব্বাস নগে, মধ্যপুে, েসলুপুে, কুশালেয়া, 

রপািাবািী,জামালপুে সেে, দুেমুঠ ও কাপালসয়া) । 

গ) লমলনলফদলিাে রকন্দ্র- ২টি, রেশম বীজাগাে- ১টি ও রগ্রদনজ িবন- ১টি 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ ২০,০০০ টি বি তুঁিিাো, ২০,০০০ টি রলাকা  তুঁিিাো সব ডদমা - ৪০,০০০ টি। 
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৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ ২১,০০০ টি লর্ম লবিের্। 

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

রবলুয়াদ কী আইলর্য়াল রেশম পল্লী কুশালেয়া, ঘা াইল- ১টি। ৭৫ জন িািীে মাধ্যদম 

তুঁিিাো রোপন ও পলুপালন কা ডক্রম অব্যাহি হদয়দছ। 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম -- 

৭। রেশম গুটি উৎপােন ৮,৪১৫ রকলজ । 

৮। রেশম সুিাে উৎপােন(ডুলপয়ন ও 

ফাইন) 

সুিা উৎপােন (ফাইন-০.৮০০ রকলজ, ডুলপয়ন সুিা- ১.৯০০ রকলজ রমা - ২.৭০০ 

রকলজ)। 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ৮৩.৮২ লক্ষ  াকা, উন্নয়ন ৪৪.২৯ লক্ষ  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল 

তুঁি ও রেশম কী  জাদিে 

সম্প্রসাের্ 

ক) গাছ উপদ াগী- ১১,০০০ টি 

খ) ২১,০০০ টি উন্নি জাদিে রেশম লর্ম পালন কো হদয়দছ। 

১১। রমাটিদিশন কা ডক্রম সম্প্রসাের্ এলাকায় রমাটিদিশন কা ডক্রম িালু আদছ। 

১২ প্রলশক্ষর্ পলুপালন লবিয় প্রলশক্ষর্ - ২৫ জন ও ৩জন কম ডিােী বাদেগপ্রই, োজশাহী হদি 

প্রলশক্ষর্ গ্রহর্ কদেদছন। 

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

আমাে বালি আমাে খামাে প্রকদল্পে সেস্যদেে মাধ্যদম তুঁিিাো রোপন কো 

হদয়দছ। 

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৪৫৫ জন (ক্রমপুলেি) 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ১২২ জন(ক্রমপুলেি) 

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা -- 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

ক) পলুঘে সহায়িা বাবে -১৪,০০,০০০/-  াকা 

খ) র্ালা- িন্দ্রকী ২,৪৫,০০০/-  াকা। 

 

১৮। আমাে বালি আমাে  খামাে 

সেস্যদেে রেশম িাদি 

অন্তডভূলক্তকের্ 

১৮ জন । 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি ২,২৭৫ জন।  

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন 

কা ডক্রম সম্পন্ন 

িেকায় োন সুিা উৎপােন কা ডক্রম িালু রনই। 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও 

জলমে পলেমান এবাং মূল 

কা ডক্রম 

১টি , ৪৮-০০-০ লবঘা ,  তুঁিিাো উৎপােন কা ডক্রম িালু আদছ। 

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ কা ডক্রম রনই। 

২৩। অন্যান্য -- 

 

ি) সহকােী পলেিালক, ফজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, রিালাহা িঃ   

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  ফভালাহাট এলাকা বাাংলাবদবশে সববচবয় প্রাচীন ও প্রধান এলাকা। রিালাহা  

বীজাগাে ১৯৬১-৬২ সাদল প্রলিলষ্ঠি হয়। ফজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় 

রেশদমে সূলিকাগাে রিালাহাদ ে ক্রমাগি রেশম িাি বৃলদ্ধ ও রেশম িািীদেে 

রোেদগািায় রসবা রপৌছাইয়া রেওয়াে জন্য ১৯৮৫ সাদল রজলা রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালদয়ে কা ডক্রম শুরু। রিালাহা  রসলেকালিাে নাস ডােীে মদধ্য কা ডালয়টি 

অবলস্থি। রিালাহা  বীজাগােটি বিডমাদন বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে একটি 

অাংগসাংগঠন লহদসদব গুরুত্বপূর্ ড ভূলমকা পালন কদে আসদছ। 

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য এ কা ডালদয়ে অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস েদয়দছিঃ 

ক)  রেশম সম্প্রসাের্ ফকন্দ্র- ৩টি (রিালাহা , েহনপুে ও লশবগে)।  

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপবকন্দ্র- ১০ টি (রিালাহা  সেে, রগাহালবািী, িোঁিীপািা, 

িেধেমপুে, োধানগে, বজোদ ক, লপোনিক, খাদলআলমপুে, রপাল্লার্াাংগা, 

মুেেীভূজা)। 

গ) লমলনলফদলিাে রকন্দ্র - ১টি ও রেশম বীজাগাে - ১টি। 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ ৪০,০০০টি তুঁিিাো উৎপােন ও ১,২০,০০০ টি লবিের্ । 
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৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ উৎপােন-১,৩০,২৫০ টি ও লবিের্- ৮১,২৫০ টি লর্ম। 

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

১০৯ জন। লর্ম পালন ৮১২৫০ টি গুটি উৎপােন কদেন ৩১,৩৫৬ রকলজ। 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম েহনপুে- ৪টি ও র্শবগঞ্জ-৩ ফোট ৭টি ব্লদকে কা ডক্রম িলদছ। 

৭। রেশম গুটি উৎপােন ৩১,৩৫৬ রকলজ।  

৮। রেশম সুিা উৎপােন 

(ডুলপয়ন ও ফাইন) 

রেশম সুিাে উৎপােন  ডুলপয়ন - ৩৯১৫ রকলজ। 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ৬৭.৩২ লক্ষ  াকা, উন্নয়ন ১,০২,০৩,০০০/-  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি 

ও রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি জাি-  লবএম-৩, ১০ ও ১১ তুঁি গাছ রোপন 

কো হদয়দছ। রেশম কী  জাি- লব লব এন,এম, এফ-১ জাদিে লর্ম পালন কদে মাঠ 

প ডাদয় সেবোহ কো হয়। 

১১। মটিদিশন কা ডক্রম কা ডক্রম িলমান। 

১২ প্রলশক্ষর্ তি িাি ও পলুপালন লবিদয় ১৭৫ জন িািী/বসনীদক প্রলশক্ষর্ রেয়া হয়। 

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

- 

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৪১৭ জন 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ১৩৫ জন 

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা ৬,৫২,০০০/- 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

৩২,৭০,০০০/- 

১৮। আমাে বালি আমাে খামাে 

সেস্যদেে রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

১২০ জন। 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি প্রিযক্ষ ও পদোক্ষ িাদব ২০,০০০ রথদক ২৫,০০০ রলাদকে কম ডসাংস্থান হদয়দছ। 

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন 

কা ডক্রম সম্পন্ন 

২৫ রথদক ৩০ রমলট্রক  ন। 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা - ১টি, জলমে পলেমার্- ৩৬.৭৯ একে। মূল কা ডক্রমিঃ 

উন্নি জাদিে তুঁি কাটিাংস ও তুঁিিাো উৎপােন এবাং রেশম বীজগুটি ও 

রোগমুক্ত রেশম লর্ম উৎপােন। 

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ রিালাহা  রেশম বীজাগাদে রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ কো হয় না,  াহা সল্প 

রময়াদে ২-৩ বছে মাঠ প ডাদয় সহনশীল হয় লকনা  ািাই কো হদয় থাদক।  

২৩। অন্যান্য -- 

 

 

 

 

 

ঞ) সহকােী পলেিালক, রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, রগাপালগেিঃ   

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, োজবািী অত্র এলাকাে রেশম িাি 

উন্নয়দনে জন্য এবাং ঐলিহযবাহী রেশম লশল্প আেও রবগমান ও গলিশীল 

কোে জন্য ২০১১ সাদল পলেিালনা কো হয়। গি ০৪/০৩/২০১৯ িালেদখ 

৫০১ রগ পািা, কবেস্থান রোর্,দপািঃ রবেগ্রাম, রজলা রগাপালগে এে 

িািাটিয়া বাসায় অলফস স্থানান্তে কো হয় এবাং বিডমাদন রজানাল রেশম 

সম্প্রসাের্ কা ডালয়টি উক্ত ঠিকানায় অবলস্থি।  

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য এ কা ডালদয়ে অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস েদয়দছিঃ 

ক)  রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র অর্ স- ৪টি (োজবািী , কালুখালী, ফলেেপুে 

ও ফগাপীনােপুে)।  

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র- ৮টি (োজবািী সেে, রগায়ালন্দ, ইসলামপুে, 

পাাংশা, ফলেেপুে, সপ্তগ্রাম, রবায়ালমােী ও রগাপালগে)।   

গ) িাকী রসিাে ২টি (ইন্দ্রনাোয়নপুে ও ফলেেপুে)। 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ তুঁিিাো লবিের্- ৮,৩৭০ টি ।  

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ লর্ম  লবিের্- ১৯,০০০ টি ।  
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৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

ফেশে পেী-  ১টি। সদস্য সাংখ্যা- ৭৫ জন।  

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম ব্লক-১৬টি, চার্ষ/বসনী- ৭০ জন। 

৭। রেশম গুটি উৎপােন ৭,১১৯ রকলজ ।  

৮। রেশম সুিাে উৎপােন (ডুলপয়ন ও 

ফাইন) 

-- 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ৪৮,০৫,০০০/- লক্ষ  াকা, উন্নয়ন ২৬,৪৩,০০০/- লক্ষ  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি ও 

রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

-- 

১১। মটিদিশন কা ডক্রম স্বাভার্বক 

১২ প্রলশক্ষর্  ২৫ জন (২৫ র্দন ব্যার্প)। 

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

-- 

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৪০ জন 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ১৩২ জন  

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা ২৮,৮৩৬/-  াকা। 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে সহায়িা -১৩,৮০,০০০/-  াকা। 

১৮। আমাে বালি আমাে খামাে সেস্যদেে 

রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

৪৬ জন। 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি ৫২৮ জন।  

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন কা ডক্রম 

সম্পন্ন 

-- 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

-- 

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ -- 

২৩। অন্যান্য -- 

   

 ) সহকােী পলেিালক, ফজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, বগুিািঃ  

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, বগুিা রজলা শহদে ১৯০৫ সাদল স্থালপি, 

বগুিা রেশম বীজাগাদে অবলস্থি। ললিফপুে গ্রাদমে রশেপুে রোদর্ ডে উিয় 

পাদেডে বনানী এলাকায় অবস্থান।বিডমাদন বগুিা, নওগা ও জয়পুেহা  রজলাে 

রেশম িাি সাংক্রান্ত  াবিীয় কা ডক্রম অত্র রজানাল রেশম সম্প্রসােন কা ডালয়, 

বগুিা হদি পলেিাললি হয়। 

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য এ কা ডালদয়ে অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস েদয়দছিঃ 

ক)  রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র- ৩টি  

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র- ১২টি  

গ) রেশম বীজাগাে- ১ টি, লমলনলফদলিাে রকন্দ্র- ১ টি ও িাকী রকন্দ্র- ২টি 

(জয়পুেহা   ও পোঁিলবলব)। 

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ বি তুঁিিাো-৬২০০টি  রছা  তুঁিিাো-১৬,০০০টি রমা -২২,২০০ টি তুঁিিাো 

উৎপােন ও লবিের্  । 

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ লর্ম উৎপােন-৭৩০০টি  ও লবিের্ – ৩৩,৫৫০ টি । 

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

-- 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম -- 

৭। রেশম গুটি উৎপােন ১৩৭২৩.৫ রকলজ । 
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৮। রেশম সুিাে উৎপােন (ডুলপয়ন ও 

ফাইন) 

রেশম সুিাে উৎপােন (ডুলপয়ন-৬২.৫০০ রকলজ ও ফাইন-৭৩.৫০০ রকলজ) 

রমা - ১৩৬ রকলজ।  

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ১১১২.২২ লক্ষ  াকা, উন্নয়ন ৫০.৭৭ লক্ষ  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি 

ও রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

-- 

১১। মটিদিশন কা ডক্রম ব্লদক রোলপি তুঁিগাছ সাধােন জনগদর্ে মদধ্য লবিের্ কদে পলুপালন ও গুটি 

উৎপােন কদে আথ ড সামালজক উন্নয়ন। 

১২ প্রলশক্ষর্ ক) তুঁিিাো রোপন ও পলেি ডা  - ৫০ জন 

খ) পলুপালন প্রলশক্ষর্- ২৫ জন।  

গ) লেললাং- ১০ জন। 

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

নাই। 

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৪১০ জন 

১৫। বসনীে সাংখ্যা ১২০ জন 

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা ২০,০০০/-  াকা। 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

১৯,৫০,০০০/-  াকা। 

১৮। আমাে বালি আমাে খামাে 

সেস্যদেে রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

আমাে বালি আমাে খামাদেে ৭৮ জন সেস্যদেে রেশম িাদি সম্পৃক্তকের্। 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি ৮৬৪ জন সেস্যদেে কদম ডে সাংস্থান সৃলি হদয়দছ।।  

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন 

কা ডক্রম সম্পন্ন 

নাই। 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

রেশম বীজাগাে- ১ টি, ৩৩.৪৩ একে, লপ২ বীজাগাে লহসাদব জাি সাংেক্ষর্ এবাং 

লপ১ বীজাগাদে লর্ম সেবোহ ও লমলনলফদলিাে রকদন্দ্র গুটি সেবোহ। 

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ -- 

২৩। অন্যান্য -- 

 

ঠ) সহকােী পলেিালক, রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, কুলমল্লািঃ   

ক্রিঃনাং লববের্ িথ্যালে 

১। কা ডালয়/স্থাপনাে প ভূলম/ভূলমকা  কুলমল্লা রজলাে বুলিিাং উপদজলায় ময়নামলি ইউলনয়দন বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন 

রবাদর্ ডে কুলমল্লা রজানাল কা ডালয়টি অবলস্থি। অত্র রজানাল কা ডালদয়ে অধীনস্থ 

১টি ময়নামলি রেশম বীজাগােও েদয়দছ।  াহা ১৯৬৫ সাদল স্থালপি হয়। 

এিেঅঞ্চদল রেশম কীদ ে লবলিন্ন জাি সাংেক্ষন এবাং বালনলজযক িাদব রেশম 

গুটি উৎপােনসহ িালহো অনু ায়ী লর্ম উৎপােদনে লদক্ষয এই বীজাগােটি স্থাপন 

কো হদয়দছ।  

২। আওিাধীন অলফস সাংক্রান্ত িথ্য এ কা ডালদয়ে অধীদন লনম্ন বলর্ ডি অলফস েদয়দছিঃ 

ক) রেশম সম্প্রসাের্ রকন্দ্র- ১টি (কুলমল্ল সেে) 

খ) রেশম সম্প্রসাের্ উপদকন্দ্র- ২টি( আমজােহা ,দফনী ও উজানী,িোঁেপুে)।  

৩। তুঁিিাো উৎপােন ও লবিের্ ২০১৮-১৯ সাদল ময়নামলি রেশম বীজাগাদে ৫ লবঘা জলমদি তুঁিিাো উৎপােন 

কা ডক্রম িলমান েদয়দছ।  

৪। লর্ম উৎপােন ও লবিের্ ১,৪০০ টি লর্ম লবিের্। 

৫। আইলর্য়াল রেশম পল্লী সাংক্রান্ত 

কা ডক্রম 

-- 

৬। তুঁিব্লক স্থাপন সাংক্রান্ত কা ডক্রম  ১৬টি তুঁি ব্লক েদয়দছ। রফনী রজলাে ফুলগাজী, পেশুোম ও ছাগলনাইয়াদি 

অবলস্থি। 

৭। রেশম গুটি উৎপােন ৫৬৩ রকলজ ।  
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৮। রেশম সুিাে উৎপােন 

(ডুলপয়ন ও ফাইন) 

-- 

৯। বাদজ  (োজস্ব ও উন্নয়ন) োজস্ব ২৮.৮৯ লক্ষ  াকা, উন্নয়ন ২.০৮ লক্ষ  াকা। 

১০। মাঠ প ডাদয় উচ্চ উৎপােনশীল তুঁি 

ও রেশম কী  জাদিে সম্প্রসাের্ 

তুঁি জাি- লব এম- ৪,৬,৮,১০,১১ ও রেশম কী  জাি সাংেলক্ষি রনই। 

 

১১। মটিদিশন কা ডক্রম িািীদেেদক রমাটিদিশদনে মাধ্যদম তুঁিিাি বৃলদ্ধসহ রেশম গুটি উৎপােন ও 

রেশম পন্য বাজােজািকের্ এে সুদ াগ সৃলি কের্ ইিযালে উদ্বুদ্ধকের্ কা ডক্রম 

রজােোে কেদর্ে মাধ্যদম এিেঞ্চদল রেশম িাদিে ব্যাপক লবস্তাে ঘ াদনা 

ইিযালে রমাটিদিশনাল কা ডক্রম গ্রহর্ কো হয়।  

১২ প্রলশক্ষর্  -- 

১৩। রেশম িাি সম্প্রসাের্ রবসেকােী 

সাংস্থাে রেশম িাদিে সম্পৃক্তিা 

ফাম ড রফ্রেস ড এদগ্রািঃ লমিঃ লালবাগ, সেে েলক্ষর্ কুলমল্লা, লশল্পপলি রবসেকালে উদদ্যাক্তা 

জনাব রমািঃ আলমনুে েলশে ইয়ালছন ২০১৮-১৯ সাদল ৭,৫০০ টি তুঁিিাো রোপন কদেন। 

১৪। রেশম িািীে সাংখ্যা ৯৫ জন  

১৫। বসনীে সাংখ্যা ১১ জন 

১৬। তুঁি িাো রোপন সহায়িা ৫০,০০০/-  াকা। 

১৭। পলুঘে ও পলুপালন সেোমালে 

সহায়িা 

পলুঘে বাবে – ৮০,০০০/-  াকা ও পলুপালন সেোমালে বাবে- ২০,০০০/- 

 াকা সহায়িা প্রোন কো হয়। 

১৮। আমাে বালি আমাে খামাে 

সেস্যদেে রেশম িাদি অন্তডভূলক্তকের্ 

২০১৮-১৯ সাদল আমাে বালি আমাে খামাে প্রকদল্প ৭ জন সেস্য রেশম িাদি 

অন্তভূ ডক্ত েদয়দছ। 

১৯। কম ডসাংস্থান সৃলি ৯৫ জন িালি আগামীদি রেশম িাদিে মাধ্যদম বািলি অথ ড উপাজডন কেদি 

সক্ষম হদব । 

২০। িেকায় োন সুিা উৎপােন 

কা ডক্রম সম্পন্ন 

-- 

২১। রেশম বীজাগাদেে সাংখ্যা ও জলমে 

পলেমান এবাং মূল কা ডক্রম 

১ টি, জলমে পলেমান ৪৮-০-০ লবঘা। মূল কা ডক্রম  তুঁিিাি, রেশম লর্ম পালন, 

গুটি উৎপােন ও (িালহো মালফক) বীজ লর্ম উৎপােন ও লবিের্। 

২২। রেশম কীদ ে জাি সাংেক্ষর্ কা ডক্রম রনই। 

২৩। অন্যান্য -- 

  

(ঘ) উৎপােন ও বাজােজািকের্ লবিাগিঃ 

  

রবাদর্ ডে সেস্য (উৎপােন ও বাজােজািকের্) এ লবিাদগে প্রধান এবাং িোঁে লনয়ন্ত্রদর্ এ লবিাগটি পলেিাললি হয় । রেদশে লবলিন্ন স্থাদন 

১২ টি লমলনলফদলিাে রকন্দ্র এ লবিাদগে অন্তভু ডক্ত। লবিাগটিে কা ডাবলী লনম্নরুপিঃ 

 

১.রেদশ উৎপালেি সেকােী ও রবসেকােী প ডাদয় রেশম গুটি ও রেশম সামগ্রীে সুষ্ঠু বাজােজািকেদর্ে ব্যবস্থা গ্রহর্;  

২.লমলনলফদলিাদেে মাধ্যদম রেশম গুটি ক্রয় ও গুটি হদি গুর্গি মানসম্পন্ন সুিা উৎপােন ও উৎপালেি সুিা বাজােজািকের্; 

৩.লেললাং প্রলশক্ষদর্ে মাধ্যদম স্থানীয় মলহলা লেলােদেে েক্ষিা বৃলদ্ধ ও কম ডসাংস্থাদনে সুদ াগ সৃলি কো; 

৪.লমলনলফদলিাদে লনদয়ালজি লেললাং কাদজ সাংলিিদেে কালেগেী পোমশ ড প্রোন; 

৫.রেশম িথা রেশম পণ্য উৎপােদন সম্পৃক্ত রবসেকােী প ডাদয় লশদল্পাদদ্যাক্তাগদর্ে উন্নয়দনে মাধ্যদম রেশম লশদল্পে প্রসাে ঘ াদনা; 

৬.কোঁিা রেশম, োন লসল্ক ও রেশম পণ্য উৎপােদনে জন্য লমল স্থাপদর্ে ব্যবস্থা গ্রহর্; 

৭.লমলনলফদলিাদে সুিা কা াই কা ডক্রম মদর্ল লহদসদব স্থানীয় রবসেকােী উদদ্যাক্তাদেে প্রেশ ডন এবাং এখান রথদক িাদেে কালেগেী 

পোমশ ড ও সহায়িা প্রোন; 

৮.সম্প্রসাের্ এলাকায় িািীদেে উৎপালেি রেশম গুটি বাজােজািকেদর্ সহায়িা প্রোন; 

৯.রেদশ-লবদেদশ রেশম ও রেশম সামগ্রী  জনলপ্রয় ও বাজােজািকেদর্ে জন্য প্রিাদেে ব্যবস্থা; 

১০.রেশম সামগ্রীে মাদনান্নয়ন এবাং রেশম লশদল্পে েক্ষ জনবল সৃলিে লদক্ষয রবসেকােী প ডাদয়ে লসল্ক লেলাে, লেনাে, উইিাে ও 

লপ্রিােদেেদক প্রলশক্ষর্ প্রোদনে ব্যবস্থা গ্রহর্; 

১১.রবসেকােী খাদি নতন রেশম কােখানা স্থাপন ও প্রদয়াজনীয় কালেগেী লেক-লনদে ডশনা প্রোন; 
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১২.বস্ত্র রসক্টদেে রেশম সাব-রসক্টদেে রেশম নীলি, রেশম সুিা আমোনী ও েপ্তানী নীলি প্রর্য়ন, সেকাদেে লনক  প্রদয়াজনীয় সুপালেশ 

রপ্রের্। 

 

 

(১১) উৎপােন লবিয়ক (সাংলিি মন্ত্রর্ালয় পুের্ কেদব) 

১১.১ কৃলি/লশল্প পণ্য, সাে, জ্বালালন ইিযালে (সেকার্ে পর্ িাবয় ফবাবর্ িে সুিা উৎপাদবনে িথ্যঃ) 

মন্ত্রর্ালদয়ে 

নাম 

পদণ্যে নাম প্রলিদবেনাধীন 

অথ ড-বছদে 

(২০১৯-২০) 

উৎপােদনে 

লক্ষযমাত্রা 

প্রলিদবেনাধীন 

অথ ড-বছদে 

(২০১৯-২০) 

প্রকৃি উৎপােন 

লক্ষযমাত্রা 

অনু ায়ী 

উৎপােদনে  

শিকো হাে 

 

রেশজ 

উৎপােদন 

রেদশে 

অিযন্তেীর্ 

িালহোে কি 

শিাাংশ রম াদনা 

 াদে 

পূব ডবিী 

অথ ড-বছদে 

(২০১৮-১৯) 

উৎপােন 

বস্ত্র ও পা  

মন্ত্রর্ালয় 

সুিা   ০.০০৮৮০  

লক্ষ ফকর্জ 

০.০১২১১  

লক্ষ ফকর্জ 

 

১৩৭% ০.৪০% ০.০১০২০  

লক্ষ রকলজ 

বাাংলাদেদশ লবগি ০৫ (পোঁি) বছদেে রেশমগুটি উৎপােন, কোঁিা রেশম উৎপােন, আমাোর্ন এবাং েপ্তানীে িথ্য : 

সেকার্ে পর্ িাবয় বাাংলাদেদশ লবগি ০২ (দুই) বছদে রেশম গুটি ও কোঁিা রেশম উৎপােন র্নম্নরুপ: 

অথ য বের ররেম গুটি উৎপােন (রমেঃ টন) কাঁচা ররেম উৎপােন (রমেঃ টন) 

২০১৭-১৮ ৯৩.০০ ০.৭৭৫ রমেঃটন (সরকাশর পয যাল্পয়( 

২০১৮-১৯ ১৭৪.০০ ১.০৬ রমেঃটন (সরকাশর পয যাল্পয়( 

২০১৯-২০   

উৎস : বাাংলাল্পেে ররেম উন্নয়ন রবাি য 

 বাাংলাল্পেল্পে শবগত ০৯ (নয়) বেল্পর ররেম আমোডন 

অথ য বের আমোনী 

2009-2010 468.83 

2010-2011 256.03 

2011-2012 455.80 

2012-2013 426.33 

2013-2014 361.66 

2014-2015 191.72 

2015-2016 481.28 

2016-2017 285.00 

২০১৭-১৮ - 

২০১৮-১৯ - 

২০১৯-২০  

উৎস : জাতীয় রাজস্ব রবাি য (এনশবআর) 

০৩। বাাংলাল্পেল্পে শবগত ০৯ (নয়) বেল্পরর ররেম রপ্তাশন 

অথ য বের রপতানী  (US$) 

2009-2010 28825 

2010-2011 31563 

2011-2012 13387 

2012-2013 179551 

2013-2014 416094 

2014-2015 40000 

2015-2016 70087 

2016-2017 51271 
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২০১৭-১৮ - 

উৎস : রপ্তাশন উন্নয়ন ব্যুল্পরা (ইশপশব) 

২০১৮-১৯ অথ য বেল্পর শমশনশিল্পলচার রকন্দ্র সমূল্পহ ররেম গুটি কাটাই ও সুতা উৎপােল্পনর তথ্যাশেেঃ 

ক্রশমক 

নাং 

শমশনশিল্পলচার রকল্পন্দ্রর নাম ররেম গুটি কাটাই 

রকশজ 

সুতা উৎপােন 

ফাইন সুিা ডুলপয়ন সুিা রমা  

১. মীেগে ৫১১৮ ১৮১.৫০০ ১০১.০০ ২৮২.৫০০ 

২. িা দমাহে - - - - 

৩. বাগবাটি ১৪৩৬ ৩৫.১২ ৩৪.৫০ ৬৯.৬২ 

৪. জয়পুেহা  ১৭১৯ ৭৩.৫০ ৬২.৫০ ১৩৬.০০ 

৫. বিবািী ৩০২৪ ২.২৫ ১৫.০০ ১৭.২৫ 

৬. োনীসাংককল ৪৪৮২ ১৮৬.৫৮ ১২৯.৩০ ৩১৫.৮৮ 

৭. রেৌলিপুে ২১২ - - - 

৮. লিনাইেহ ২২৬৩ ১৩৯.৩৫ ৯.৪০ ১৪৮.৭৫ 

৯. ময়মনলসাংহ ২১০ ০.৮০০ ১.৯০০ ২.৭০ 

১০. লামা ১০৬৩ ৫৮.৬৫ ১২.৫০০ ৭১.১৫ 

১১. রিালাহা  ৪০ ৩.৬৫ - ৩.৬৫ 

১২. রকানাবািী - - - - 

১৩. োজশাহী ২২২ ১২.০০ - ১২.০০ 

 উপদমা     ১০৫৯.৫০০ 

 

লমলনলফদলিাে রকদন্দ্রে অবস্থান লেললাং রবলসদনে  সাংখ্যা ও রেশম গুটি কা াইদয়ে ক্ষমিািঃ 

ক্রলমক 

নাং 

লমলনলফদলিাে রকদন্দ্রে 

নাম 

রবলসন সাংখ্যা বালি ডক রেশমগুটি কা াই 

ক্ষমিা (দকলজ) 

কাঠঘাদয়ে সাংখ্যা মন্তব্য 

১. মীেগে ৮ টি ১০৮০০ ১ লেললাং অনুপদ ালপ 

রেশম গুটি কাঠঘাদয় 

ডুলপয়ন সুিা কা াই 

কো হয়। 

২. িা দমাহে ২ টি ২৭০০ ১ 

৩. বাগবাটি ৪ টি ৫৪০০ ১ 

৪. জয়পুেহা  ৪ টি ৫৪০০ ১ 

৫. বিবািী ৪ টি ৫৪০০ ১ 

৬. োনীসাংককল ৪ টি ৫৪০০ ১ 

৭. রেৌলিপুে ২ টি ২৭০০ ১ 

৮. লিনাইেহ ১০ টি ১৩৫০০ ১ 

৯. ময়মনলসাংহ ৪ টি ৫৪০০ ১ 

১০. লামা ৪ টি ৫৪০০ ১ 

১১. রিালাহা  ৮ টি ১০৮০০ ১ 

১২. রকানাবািী ১ টি ১৩৫০ - 

১৩. োজশাহী ৫ টি ৬৭৫০ - 

  ৬০ টি ৮১০০০ ১১  
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(ঙ) লনেীক্ষা শাখািঃ 

উপ-প্রধান লনেীক্ষক এ শাখাে প্রধান। শাখাটি সোসলে মহাপলেিালদকে লনয়ন্ত্রর্াধীন। এ শাখাে কা ডাবলী লনম্নরুপিঃ 

১.রেশম উন্নয়ন রবার্ ড এবাং এে আওিাধীন সকল প্রকদল্পে আিযন্তেীর্ লনেীক্ষা কাজ পলেিালনা কো এবাং কর্তডপদক্ষে লনক  প্রলিদবেন 

োলখল কো  

২.লবলিন্ন ধেদনে বলহিঃ লনেীক্ষা এবাং সেকােী বালর্লজযক লনেীক্ষাে আপলি লনষ্পলিকের্ ; 

৩.কর্তডপক্ষ কর্তডক প্রেি অন্যান্য কাজ সম্পােন কো । 

                

৪.অশিট আপশি সাংক্রান্ত তথ্যেঃ 

৪.১ অলর্  আপলি সাংক্রান্ত িথ্য(০১ জুলাই ২০১৯ রথদক ৩০ জুন ২০২০ প ডন্ত)   

                                                                                     ( অাংকসমূহ রকাটি  াকায়) 

মন্ত্রর্ালয়/ 

লবিাগসমূদহে নাম 

অলর্  আপলি ব্রর্শীদ  

জবাদবে 

সাংখ্যা 

লনেলিকৃি অলর্  আপলি অলনষ্পন্ন অলর্  আপলি 

সাংখ্যা জলিি  াকা সাংখ্যা জলিি  াকা সাংখ্যা জলিি  াকা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

বস্ত্র মন্ত্রর্ালয়, 

বাাংলাদেশ রেশম 

উন্নয়ন রবার্ ড, 

োজশাহী। 

গি ২০১৯-২০ অথ ড 

বছদে রকান লনেীক্ষা 

আপলি উত্থালপি  হয়লন। 

১০ - - - - 

 

৪.২ জুন/২০২০ প ডন্ত িথ্যিঃ 

 

নাং কা ডালদয়ে নাম রমা  

আপলিে 

সাংখ্যা 

১৯-২০ 

বছদে 

লনেলিে 

সাংখ্যা 

১৯-২০ 

বছদে 

উত্থালপি 

আপলিে 

সাংখ্যা 

২০১৯-২০ 

বছে রশদি 

রমা  

আপলিে 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

১. বাাংলাদেশ 

রেশম উন্নয়ন 

রবার্ ড, োজশাহী 

৫২৮টি ২২টি - ৫০৬টি উবেখ্য, ১০টি 

আপর্ত্তে ব্রর্সীট 

জবাব প্রদান কো 

হবয়বে। 
 

(ি) এম,আই,এস রসলিঃ 

শাখাটি সোসলে মহাপলেিালদকে লনয়ন্ত্রর্াধীন। উদ্ধডিন উপ-প্রধান(সমন্বয়) এ শাখাে প্রধান। শাখাটিে কা ডাবলী লনম্নরুপিঃ 

১.রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে আওিায় লবলিন্ন কা ডালয়সমূদহে কা ডাবলীে উপে উপাি সাংগ্রহ কো ; 

২.সাংগৃহীি উপাি সমূহ প্রলক্রয়াকেদর্ে মাধ্যদম িা প্রলিদবেন আকাদে প্রস্তুি ও  প্রকাশ কো ; 

৩.পলেকল্পনা প্রর্য়দর্ প্রদয়াজনীয় পলেসাংখ্যান সেবোহ কো ; 

৪.মন্ত্রর্ালয় ও সেকাদেে িালহো রমািাদবক লবলিন্ন প্রলিদবেন/িথ্য রপ্রেদর্ে ব্যবস্থা রনয়া ; 

৫.রবাদর্ ডে ওদয়বসাই  েক্ষনাদবক্ষর্ ও আপদর্  কের্; 

৬.রবার্ ড রথদক প্রেি অন্যান্য লনদে ডশ পালন কো। 

 

(ছ) জনসাংদ াগ শাখািঃ 
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জনসাংদ াগ কম ডকিডা এ শাখাে প্রধান। শাখাটি সোসলে মহাপলেিালদকে লনয়ন্ত্রর্াধীন। এ শাখাে কা ডাবলী লনম্নরুপিঃ 

১.মন্ত্রর্ালয় ও অন্যান্য সাংস্থাে সাংদগ ললয়াদজোঁ, প্রদ াকল সকল কাজ সম্পােন কো ; 

২.সাংবােপত্র ও অন্যান্য গর্মাধ্যম  থািঃ- রেলর্ও, টিলি ও ইিােদনদ  িথ্য রপ্রেদর্ে ব্যবস্থা রনয়া ; 

৩.লবলিন্ন পত্র পলত্রকাদি রেশম সাংক্রান্ত সাংবাে, সম্পােকীয় বা অন্যান্য রলখাদললখে রপপাে কাটিাংস সাংগ্রহ কো ও কর্তডপদক্ষে  লনক  

রপশ কো এবাং এ লবিদয় প্রলিবােলললপ, রপ্রসলেললজ ও সাংদশাধনী প্রোন কো ; 

৪.লবলিন্ন ধেদনে লবজ্ঞাপন পলত্রকাদি প্রকাদশে ব্যবস্থা রনয়া ;  

৫.লবলিন্ন কা ডালয় ও প্রকল্পসমূদহে র ললদফান, লপএলবএক্ম স্থাপন ও সাংেক্ষদর্ে ব্যবস্থা রনয়া ;  

৬.এছািা কর্তডপক্ষ কর্তডক সমদয় সমদয় প্রেি অন্যান্য কাজকম ড সম্পােন কো।  

  

 

                     তুঁি িাি কে রজািাসালে 

                     আসদব  াকা কালিকালি 

 

১০. নাগলেক রসবা প্রোন প্রলিশ্রুলি (Citizen Charter) 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে রেশম িািীদেে রসবা প্রোদনে লনলমি বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালদয়ে লনদে ডশনা অনু ায়ী বাাংলাদেশ রেশম 

উন্নয়ন রবার্ ড কর্তডক নাগলেক রসবা প্রোন প্রলিশ্রুলি প্রস্তুি কো হদয়দছ। প্রধান কা ডালয়সহ মাঠপ ডাদয়ে সকল প্রলিষ্ঠাদন িা প্রেশ ডদনে 

ব্যবস্থা কো হদয়দছ। বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড কর্তডক  রেশম িািীদেে র  রসবাসমূহ প্রোন কো হয়,  া  অপে পৃষ্ঠায় রেয়া হদলা।  

             সাো রজদগদছ রেশম িাদি 

                     রেদখ  া িাই ঘদে এদস। 

              িালবীদজ অলধক ফলন 

                     কেদবা সবাই পলুপালন। 

               রেশম িাদি এদলা রজায়াে 

                          োম রবদিদছ রেশম রকায়াে। 

 



 

বালি ডক প্রলিদবেন ২০১৭-১৮ 
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গর্প্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সেকাে 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

োজশাহী 

 

 

www.bsb.gov.bd 

রসবা প্রোন প্রলিশ্রুলি (Citizen’s Charter) 

 

ফর্াগাবর্াগ: 

েহাপর্েচালক 

ফ ান: ০৭২১-৭৭৫৮১৬ 

ফোবা:০১৭১৩-২০৮১১৭ 

ই-ফেইল:bsb.raj.bd@gmail.com 

সদস্য (অে ি ও পর্েকেনা) 

ফ ান:০৭২১-৭৭৬৩১৫ 

ফোবা:০১৭১২১০১৩৯১ 

ই-ফেইল:zabinnessa@yahoo.com 

সদস্য (সম্প্রসােি ও ফপ্রষিা) 

ফ ান: ০৭২১-৭৭৬২১৭ 

ফোবা:০১৭১২১০১৩৯১ 

ই-

ফেইল:asifmannan1970@gmail.com 

সদস্য (উৎপাদন ও বাজােজািকেি) 

ফ ান: ০৭২১ -৭৭৫৮৭৩ 

ফোবা:০১৭১২১০১৩৯১ 

ই-ফেইল: zabinnessa@yahoo.com 

সর্চব 

ফ ান:০৭২১-৭৭৬২৪৭ 

ফোবা: ০১৭১৫১৩৮১৩৭ 

ই-ফেইল:sec.raj.15@gmail.com 

উপপর্েচালক, আবেসকা, োজশাহী 

ফ ান: ০৭২১-৭৭২৩৮৩ 

ফোবা:০১৭১৯৬৫৮০২৭ 

ই-ফেইল:dd.rajshahi@bsb.gov.bd 

 

 

উপপর্েচালক,আবেসকা, ঢাকা 

ফ ান: ০২-৯১১১৪৩৪ 

ফোবা:০১৭১২১৯২৪৮০ 

ই-

ফেইল:dddhaka.konabari@gmail.com 

উপপর্েচালক, আবেসকা,োংপুে 

ফ ান: ০৫২১-৬৩২২৬ 

ফোবা:০১৭১৫৮০৩৯৪৯ 

ই-ফেইল:shazadur15@gmail.com 

উপপর্েচালক, আবেসকা,োঙ্গাোটি 

ফ ান:০৩৫১-৬৩২৪৫ 

ফোবা:০১৮৬৭২৩৬৯১১ 

ই-ফেইল: bsdb.ranga.bd@gmail.com 

উপপর্েচালক, আবেসকা,র্বশাে 

ফ ান:০৪২১-৬৬৬০০ 

ফোবা:০১৭২৬৪২৬৭২৭ 

ই-ফেইল: dd.jessore@bsb.gov.bd 

সহকােী পর্েচালক, ফজবেসকা, ফভালাহাট 

ফ ান:০৭৮২২-৫৬০০৯  

ফোবা:০১৭১৫-৫৪৬০৭১ 

ই-ফেইল: ad.bholahat@gmail.com 

সহকােী পর্েচালক, ফজবেসকা, বগুড়া 

ফ ান: ০৫১-৬৬১৮৫ 

ফোবা:০১৭১৮৩৮০১৮৪ 

ই-ফেইল: ad.bogra256@gmail.com 

সহকােী পর্েচালক, ফজবেসকা, পাবনা 

ফ ান: ০৭১-৬২৪৬৪ 

ফোবা:০১৮১২০৪৭৯৬৪ 

ই-ফেইল: kbd1in@gmail.com 

সহকােী পর্েচালক, ফজবেসকা, কুর্েো 

ফ ান:  

ফোবা:০১৭৬৬৯০৮০৮০ 

ই-ফেইল: arifbsdb12@gmail.com 

সহকােী পর্েচালক, ফজবেসকা, েয়েনর্সাংহ 

ফ ান:  

ফোবা: ০১৫৫৮৩৬৬৫৬৮ 

ই-ফেইল: 

aque2013enterprise@gmail.com 

 

সহকােী পর্েচালক, ফজবেসকা, ঠাকুেগাঁও 

ফ ান: ০৫৬১-৫২০৪১ 

ফোবা:০১৭১০৯৩৪৬৬৭ 

ই-ফেইল: 

adtkg81@gmail.com 

সহকােী পর্েচালক, ফজবেসকা, োজবাড়ী 

ফ ান: ০৬৩১-৬৪৬০৬ 

ফোবা:০১৭২৪৮৮৯৩৬২ 

ই-ফেইল: 

ad.rajbari@bsb.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bsb.gov.bd/
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১) নাগর্েক ফসবা 

ক্র: 

নাং 

রসবাে নাম রসবা প্রোদনে সদব ডাচ্চ  

সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন ফেম 

প্রালপ্তস্থান 

রসবাে মূল্য এবাং 

পলেদশাধ পদ্ধলি 

( লে থাদক) 

শাখাে নােসহ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কে িকিিাে পদর্ব, রুে নম্বে, 

ফজলা/উপবজলাে ফকার্, 

অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান ও ই-

ফেইল 

ঊদ্ধডিন কম ডকিডাে পেবী, রুম 

নম্বে, ফজলা/উপবজলাে ফকার্সহ 

অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান ও ই-

ফেইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। রেশম িািী প্রলশক্ষর্ প্রোন পর্েদশ িবকে কার্ িালয় 

৩-৫ র্দন 

ম্যাবনজাে (সম্প্র:) এে 

কার্ িালয় ২৫-৩০ র্দন 

লললখি আদবেন 

 

লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয় 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

২। তুঁি কাটিাংস, তুঁিিাো 

সেবোহ 

ফসবেম্বে-নবভম্বে লললখি আদবেন 

 

লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়/দেশম বীজাগাে 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৩। রোগমুক্ত রেশম লর্ম 

সেবোহ 

বেবে ৪ বাে (ব ব্রুয়ােী-

োচ ি, ফে, আগষ্ট, 

অবটাবে) 

লললখি আদবেন 

 

লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে কা ডালয়/ 

উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় / 

রেশম বীজাগাে 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৪। রেশম িািীদেে কালেগেী 

পোমশ ড প্রোন 

 

সাো বেে লললখি আদবেন 

 

লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে কা ডালয়/ 

উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৫। রেশম িািীদেে 

উপকাের্ালে সেবোহ 

সাো বেে লললখি আদবেন 

 

লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে কা ডালয়/ 

উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 
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ক্র: 

নাং 

রসবাে নাম রসবা প্রোদনে সদব ডাচ্চ  

সময় 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন ফেম 

প্রালপ্তস্থান 

রসবাে মূল্য এবাং 

পলেদশাধ পদ্ধলি 

( লে থাদক) 

শাখাে নােসহ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কে িকিিাে পদর্ব, রুে নম্বে, 

ফজলা/উপবজলাে ফকার্, 

অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান ও ই-

ফেইল 

ঊদ্ধডিন কম ডকিডাে পেবী, রুম 

নম্বে, ফজলা/উপবজলাে ফকার্সহ 

অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান ও ই-

ফেইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৬। রেশম গুটিে ন্যায্য মূদল্য 

ক্রয়/লবক্রয় 

বেবে ৪ ববে (োচ ি, ফে, 

আগষ্ট, অবটাবে) 

লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

লমলনলফদলিাে রকন্দ্র 

লবনা মূদল্য সাংলিি এলাকাে 

র কলনকযাল 

অলফসাে/ম্যাদনজাে (সম্প্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৭। রেশমগুটি হদি সুিা 

উৎপােন সাংক্রান্ত কালেগেী 

পোমশ ড প্রোন 

অর্ স চলাকালীন সেয় লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

লমলনলফদলিাে রকন্দ্র 

লবনা মূদল্য সাংলিি এলাকাে 

র কলনকযাল অলফসাে 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৮। িািীদেে রমাটিলিশন 

উেঘাদ ান 

সাো বেে লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয় 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৯। রেশম সুিা ও বস্ত্র 

পলেবহদর্ রু  পােলম  

প্রোন 

সাো বেে লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, 

লশবগে 

রিালাহা  ও রেশম বীজাগাে 

িোঁপাইনবাবগে 

প্রলিটি পাশ বলহে 

মূল্য ১০০/-  াকা 

(নগে) 

ম্যাদনজাে (সম্প্র:), 

লশবগে/দিালাহা  ও ফাম ড 

ম্যাদনজাে, িোঁপাইনবাবগে 

রেশম বীজাগাে 

সহকােী পর্েচালক, ফজবেসকা, 

ফভালাহাট/উপপর্েচালক, 

আবেসকা, োজশাহী। 

১০। পলু ঘে লবদশাধন ও রোগ 

রেখা লেদল পোমশ ড প্রোন 

সাো বেে লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয় 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

১১। প্রেশ ডনী ইউলন  পলেিালনা সাো বেে লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়/লমলনলফদলিাে রকন্দ্র 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

  

প্রালিষ্ঠালনক রসবা 

ক্র: 

নাং 

রসবাে নাম রসবা প্রোদনে সদব ডাচ্চ  সময় প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন 

ফেম প্রালপ্তস্থান 

রসবাে মূল্য এবাং 

পলেদশাধ পদ্ধলি 

( লে থাদক) 

শাখাে নােসহ 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কে িকিিাে 

পদর্ব, রুে নম্বে, 

ফজলা/উপবজলাে ফকার্, 

অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান ও 

ঊদ্ধডিন কম ডকিডাে পেবী, রুম 

নম্বে, ফজলা/উপবজলাে 

ফকার্সহ অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান 

ও ই-ফেইল 
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ই-ফেইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। তুঁি কাটিাংস, তুঁিিাো 

সেবোহ 

ফসবেম্বে-নবভম্বে লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম 

সম্প্রসাের্ কা ডালয়/দেশম 

বীজাগাে 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

২। রোগমুক্ত রেশম লর্ম 

সেবোহ 

বেবে ৪ বাে (ব ব্রুয়ােী-োচ ি, 

ফে, আগষ্ট, অবটাবে) 

লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম 

সম্প্রসাের্ কা ডালয়/দেশম 

বীজাগাে 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৩। রেশম িািীদেে কালেগেী 

পোমশ ড প্রোন 

 

সাো বেে লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম 

সম্প্রসাের্ কা ডালয় 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/সহকােী 

ম্যাবনজাে/ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৪। রেশম িািীদেে 

উপকাের্ালে সেবোহ 

সাো বেে লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম 

সম্প্রসাের্ কা ডালয় 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/ সহকােী 

ম্যাবনজাে/ ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

 

ক্র: 

নাং 

রসবাে নাম রসবা প্রোদনে সদব ডাচ্চ  সময় প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ আদবেন 

ফেম প্রালপ্তস্থান 

রসবাে মূল্য এবাং 

পলেদশাধ পদ্ধলি 

( লে থাদক) 

শাখাে নােসহ 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কে িকিিাে 

পদর্ব, রুে নম্বে, ফজলা/ 

উপবজলাে ফকার্, 

অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান ও 

ই-ফেইল 

ঊদ্ধডিন কম ডকিডাে পেবী, রুম 

নম্বে, ফজলা/উপবজলাে 

ফকার্সহ অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান 

ও ই-ফেইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৫। রেশম গুটিে ন্যায্য মূদল্য 

ক্রয়/লবক্রয় সম্পলকডি 

বেবে ৪ ববে (োচ ি, ফে, 

আগষ্ট, অবটাবে) 

লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

লমলনলফদলিাে রকন্দ্র 

লবনা মূদল্য সাংলিি এলাকাে 

র কলনকযাল অলফসাে/ 

ম্যাদনজাে (সম্প্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৬। রেশমগুটি হদি সুিা 

উৎপােন সাংক্রান্ত কালেগেী 

পোমশ ড প্রোন 

অর্ স চলাকালীন সেয় লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

লমলনলফদলিাে রকন্দ্র 

লবনা মূদল্য সাংলিি এলাকাে 

র কলনকযাল অলফসাে 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 
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৭। রেশম সুিা ও বস্ত্র 

পলেবহদর্ রু  পােলম  

প্রোন 

সাো বেে লললখি আদবেন লললখি আদবেন 

উপদজলা রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়, লশবগে 

রিালাহা  ও রেশম বীজাগাে 

িোঁপাইনবাবগে 

প্রলিটি পাশ বলহে মূল্য 

১০০/-  াকা (নগে) 

ম্যাদনজাে (সম্প্র:), 

লশবগে/দিালাহা  ও 

ফাম ড ম্যাদনজাে, 

িোঁপাইনবাবগে রেশম 

বীজাগাে 

সহকােী পর্েচালক, ফজবেসকা, 

ফভালাহাট/উপপর্েচালক, 

আবেসকা, োজশাহী। 

৮। পলু ঘে লবদশাধন ও রোগ 

রেখা লেদল পোমশ ড প্রোন 

সাো বেে লললখি আদবেন লললখি আদবেন  

রেশম (সম্প্র:) পলেেশ ডদকে 

কা ডালয়/উপদজলা রেশম 

সম্প্রসাের্ কা ডালয় 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/ সহকােী 

ম্যাবনজাে/ ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

৯। েশ ডনাথীদেে প্রালিষ্ঠাদনে 

কা ডক্রম 

সাো বেে লললখি আদবেন 

 

লললখি আদবেন 

রজলা/আঞ্চললক/দবার্ ড প্রধান 

কা ডালয়/দেশম (সম্প্র:) 

পলেেশ ডদকে কা ডালয়/উপদজলা 

রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয় 

লবনা মূদল্য সাংর্িষ্ট  এলাকাে ফেশে 

প্রর্িপাদক/ সহকােী 

ম্যাবনজাে/ ম্যাবনজাে 

(সেপ্র:) 

সাংর্িষ্ট  এলাকাে সহকােী 

পর্েচালক/উপপর্েচালক 

 

৩) অিযন্তেীর্ রসবা 

ক্র: 

নাং 

রসবাে নাম রসবা প্রোদনে সদব ডাচ্চ  

সময় 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফেম প্রালপ্তস্থান 

রসবাে মূল্য এবাং 

পলেদশাধ পদ্ধলি 

( লে থাদক) 

শাখাে নােসহ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কে িকিিাে পদর্ব, রুে নম্বে, 

ফজলা/উপবজলাে ফকার্, 

অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান ও ই-

ফেইল 

ঊদ্ধডিন কম ডকিডাে পেবী, রুম 

নম্বে, ফজলা/উপবজলাে 

ফকার্সহ অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান 

ও ই-ফেইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। ছুটি 

(ক) অলজডি ছুটি 

(দেদশে অিযন্তদে) 

আদবেন প্রালপ্তে 

৭(সাি) কম ডলেবদসে 

মদধ্য 

লনধ ডালেি ফেদম আদবেন 

 

লনধ ডালেি ফেদম আদবেন 

প্রালপ্ত স্থান: প্রশাসন লবিাগ 

 

প্রদ াজয নয় সাংর্িষ্ট সদস্য, সর্চব, 

উপপর্েচালক 

েহাপর্েচালক 

(খ) বলহ: বাাংলাদেশ ছুটি - (১) ছুটিে আদবেন 

(২) লনধ ডালেি ফেম পূের্ 

(১) ছুটিে আদবেন 

(২) লনধ ডালেি ফেম পূের্ 

প্রালপ্ত স্থান: প্রশাসন লবিাগ। 

প্রদ াজয নয় েহাপর্েচালক - 

(গ) মার্তত্বকালীন ছুটি - (১) ছুটিে আদবেন 

(২) র্াক্তােী সনেপত্র 

 

(১) ছুটিে আদবেন 

(২) র্াক্তােী সনেপত্র 

প্রালপ্ত স্থান: প্রশাসন লবিাগ। 

প্রদ াজয নয় সাংর্িষ্ট সদস্য, সর্চব, 

উপপর্েচালক 

েহাপর্েচালক 

(ঘ) অবসে-উিে ছুটি (ছুটি 

নগোয়নসহ) 

- (১) ছুটিে আদবেন 

(২) এস, এস, লস সনেপত্র 

(৩) সালি ডস বলহ (৩য় ও ৪থ ড 

রশ্রর্ীে কম ডিােীদেে জন্য) 

(৪) ছুটিে প্রিযয়নপত্র (১ম/২য় 

রশ্রর্ীে কম ডকিডাদেে জন্য 

(১) ছুটিে আদবেন 

(২) এস, এস, লস সনেপত্র 

(৩) সালি ডস বলহ (৩য় ও ৪থ ড 

রশ্রর্ীে কম ডিােীদেে জন্য) 

(৪) ছুটিে প্রিযয়নপত্র (১ম/২য় 

রশ্রর্ীে কম ডকিডাদেে জন্য 

প্রদ াজয নয় সর্চব েহাপর্েচালক 
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প্রালপ্তস্থান: প্রশাসন লবিাগ। 

২। লজলপএফ রথদক অলগ্রম ০৪ কম ডলেবস (১) সেস্য (অথ ড ও পলেকল্পনা) 

বোবে আদবেন 

(২) লনধ ডালেি ফেম পূের্ 

(৩) লজলপএফ লিপ 

(১) সেস্য (অথ ড ও পলেকল্পনা) 

বোবে আদবেন 

(২) লনধ ডালেি ফেম পূের্ 

(৩) লজলপএফ লিপ 

প্রালপ্ত স্থান: প্রশাসন লবিাগ। 

প্রদ াজয নয় সদস্য (অে ি ও পর্েকেনা) েহাপর্েচালক 

৩। আনুদিালিক    প্রদ াজয নয় সদস্য (অে ি ও পর্েকেনা) েহাপর্েচালক 

 

ক্র: 

নাং 

রসবাে নাম রসবা প্রোদনে সদব ডাচ্চ  সময় প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র/ 

আদবেন ফেম প্রালপ্তস্থান 

রসবাে মূল্য এবাং 

পলেদশাধ পদ্ধলি 

( লে থাদক) 

শাখাে নােসহ দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কে িকিিাে পদর্ব, রুে নম্বে, 

ফজলা/উপবজলাে ফকার্, 

অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান ও ই-

ফেইল 

ঊদ্ধডিন কম ডকিডাে পেবী, রুম 

নম্বে, ফজলা/উপবজলাে ফকার্সহ 

অর্ র্সয়াল ফটর্লব ান ও ই-

ফেইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৪। অলগ্রম ঋর্ গ্রহর্ 

(ক) রমা ে সাইদকল 

 (১) লনধ ডালেি ফেদম 

আদবেন 

(২) জালমন নামা 

(৩) বায়নাপত্র 

(৪) অলঙ্গকাে পত্র 

(১) লনধ ডালেি ফেদম আদবেন 

(২) জালমন নামা 

(৩) বায়নাপত্র 

(৪) অলঙ্গকাে পত্র 

প্রদ াজয নয় সদস্য (অে ি ও পর্েকেনা) েহাপর্েচালক 

৫। লসদলকশন রগ্রর্/ াইমদস্কল 

মঞ্জুলে 

 ক) আদবেনপত্র 

খ) হালনাগাে ACR 

ক) আদবেনপত্র 

খ) হালনাগাে ACR 

প্রদ াজয নয় সর্চব েহাপর্েচালক 

৬। িাকুেী স্থায়ীকের্  ক) আদবেনপত্র 

খ) হালনাগাে ACR 

ক) আদবেনপত্র 

খ) হালনাগাে ACR 

প্রদ াজয নয় সর্চব েহাপর্েচালক 

 

৪)  আওিাধীন অলধেপ্তে/েপ্তে/সাংস্থা কর্তডক প্রেি রসবা 

 

অলিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধলি (GRS) 

ক্র: 

নাং 

কখন র াগাদ াগ কেদবন কাে সদঙ্গ 

র াগাদ াগ কেদবন 

র াগাদ াদগে ঠিকানা লনষ্পলিে সময়সীমা 

১. োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডা সমাধান 

লেদি ব্যথ ড হদল 

অলিদ াগ লনষ্পলি 

কম ডকিডা (অলনক) 

 

নাম ও পেবী: জনাব তসয়ো রজলবনলনছা সুলিানা 

ফ ান:০৭২১-৭৭৬৩১৫ 

ই-ফেইল:zabinnessa@yahoo.com 

৩০ কা ডলেবস 

২. অলিদ াগ লনষ্পলি কম ডকিডা লনলে ডি সমদয় সমাধান লেদি ব্যথ ড 

হদল 

আলপল কম ডকিডা অলিদ াগ লনষ্পলি কম ডকিডা (অলনক) 

বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালয়, বাাংলাদেশ সলিবালয়, ঢাকা। 

৩০ কা ডলেবস 

৩. আলপল কম ডকিডা লনলে ডি সমদয় সমাধান লেদি না পােদল সলিব, বস্ত্র ও পা  

মন্ত্রর্ালয় 

বাাংলাদেশ সলিবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.motj.gov.bd 

৩০ কা ডলেবস 
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৫) আপনাে কাদছ আমাদেে প্রিযাশা 

ক্রলমক নাং প্রলিশ্রুি/কালিি রসবা প্রালপ্তে জন্য কের্ীয় 

১. লনধ ডালেি ফেদম সম্পূর্ ডিাদব পূের্কৃি আদবেনপত্র জমা প্রোন 

২. সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় রসবামূল্য পলেদশাধ কো 

৩. সাক্ষাদিে জন্য লনধ ডালেি সমদয়ে পূদব ডই উপলস্থি থাকা 

৪.  

৫.  
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১৩। সব ডদশি ৮ বছদেে িথ্য : 

 

অথ ড বছে তুঁিিাো বীজগুটি রোগমুক্ত 

রেশম লর্ম 

রেশম গুটি রেশম সুিা প্রলশক্ষর্ িাকী পলু 

পালন 

২০১২-১৩ ৪.৫০ ৫৭৮০ ৪.৪৩ ০.২২২১৪ ১৬৪০ ৬৪১ - 

২০১৩-১৪ ৪.৩৫ ৪৮৭৪ ৪.১৭ ০.৯৮ ১১২৬ ৫২২ ০.৫৭৮২০ 

২০১৪-১৫ ২.৭৫ ৬৫৯১ ৩.৭৯ ১.২৪ ১২২৯ ৬১০ ১.০০ 

২০১৫-১৬ ৫.০০ ৭১৪২ ৩.৮০ ১.৩৯ ১১৫৩ ১১৫৫ ২.২৫ 

২০১৬-১৭ ৩.২৭ ৭২১৫ ৪.৩৩ ১.২৩ ৭৭০ ১২৩৫ ১.৫০ 

২০১৭-১৮ ৪.৪০ ৬২০৪ ৪.১৫ ০.৯৩ ৯৩১.৭৮০ ১৪০০ ১.৫০ 

২০১৮-১৯ ৪.১৫ ৯৩৬৩ ৪.৩১ ১.৭৪ ১০২০  ৮০৫ ২.০০ 

২০১৯-২০        

 

 

১৯. িথ্য ও িথ্য অলধকােিঃ  

িথ্য অলধকাে আইন'২০০৯ এে আদলাদক জনবদলে িথ্য অলধকাে লনলিি কোে লদক্ষয বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ডও লবলিন্ন 

পেদক্ষপ গ্রহর্ কদে। িথ্য কলমশদনে লনদে ডশনা রমািাদবক রবাদর্ ডে িথ্য কম ডকিডা, লবকল্প িথ্য কম ডকিডা এবাং আপীল কর্তডপক্ষ লনদয়াগ 

কো হদয়দছ। জনগদনে অবাধ িথ্য প্রবাহ লনলিিকের্ এবাং জনগদনে সহদজ িথ্য প্রালপ্তে জন্য এ েপ্তদেে মাঠ প ডাদয়ে অলফস 

সমূদহ অথ ডাৎ রবার্ ড প্রধান কা ডালদয়ে আওিাধীন ৫টি আঞ্চললক কা ডালয় এবাং ৭ টি রজানাল কা ডালদয়ে অলফস প্রধানদক সাংলিি 

ইউলনদ ে িথ্য কম ডকিডা লনদয়াগ কো হদয়দছ। রর্াে টু রর্াে িথ্য প্রালপ্তে লবিম্বনা এিাদি এই আইদনে বালহদে ওয়ান টপ সালি ডস 

িালু কো হদয়দছ। লর্লজ াল বাাংলাদেশ গিাে লদক্ষয ঘদে বদস িথ্য প্রালপ্তে জন্য রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ওদয়বসাইদ  িথ্য অলধকাে 

সাংক্রান্ত পৃথক কনদ ি প্রস্তুি কো হদয়দছ। র খাদন িথ্য কম ডকিডাসহ িথ্য আইদনে  াবিীয় িথ্য পলেদবশন কো হদয়দছ। এেই 

অাংশ লহদসদব িথ্য আদবেন ফেমসহ সাংলিি অন্যান্য ফেম আপদলার্ কো হদয়দছ।  াদি র  রকউ সহদজ ফেম পূের্ কদে 

অনলাইদন আদবেন কেদি পাদে। ২০১৮-১৯ অে ি বেবে িথ্য আইন অনুর্ায়ী আববদন ও র্নষ্পর্ত্তে িথ্য র্নবম্ন প্রদত্ত হবলাঃ 

 

ক্রঃ

নাং 

কর্তিপবযে 

নাে 

িথ্য আইন 

অনুর্ায়ী 

আববদবনে 

সাংখ্যা 

র্নস্পর্ত্তকৃি 

আববদবনে 

সাংখ্যা 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কে িকিিাে 

র্বরুবদ্ধ 

আপীবলে 

সাংখ্যা 

আপীল 

র্নস্পর্ত্তে 

সাংখ্যা 

কর্তিপয কর্তিক কার্ িক্রবেে র্ববেি 

১ বাাংলাবদশ 

ফেশে 

উন্নয়ন ফবার্ ি 

১টি ১টি - - (১) ফবার্ ি প্রধান কার্ িালবয় দার্য়ত্বপ্রাপ্ত িথ্য কে িকিিা ও র্বকে িথ্য 

কে িকিিা অনলাইন প্রর্শযি গ্রহি কবেবেন; 

(২) িথ্য কম ডকিডাে িথ্যসহ প্রদয়াজনীয় িথ্য প্রস্তুি কদে  রবাদর্ ডে ওদয়ব 

সাইদ  রেওয়া  হদয়দছ এবাং লনয়লমি হালনাগাে কো হদে ; 

(৩) রেশম িাি সাংক্রান্ত িথ্য তুঁিিািী/পলুপালনকােী/ রেশম িাদি সম্পৃক্ত 

ব্যলক্তবদগ ডে লনক  সেবোহ কো হদে; 

(৪) ফেশে চালি ও ফেশে চাবষে সাবে সাংর্িষ্টবদে ফোবাইবল ফেবসজ 

প্রদান কবে কার্েগর্ে পোেশ ি/র্নবদ িশনা র্নয়র্েি প্রদান কো হবে; 

(৫) এছািা লবলিন্ন রমলায় অাংশগ্রহর্ কদে রেশম িাি সম্পলকডি িথ্য 

উপস্থাপন কো হদে; 

 

 

িথ্য কম ডকিডা, রবার্ ড প্রধান কা ডালয় 

ক্র

নাং 

মন্ত্রর্ালয়/ েপ্তদেে 

নাম 

িথ্য কম ডকিডাে নাম 

ও পেবী 

িথ্য কম ডকিডাে বিডমান ঠিকানা, 

রফান নম্বে ও রমাবাইল নম্বে 

িথ্য কম ডকিডাে 

ই-রমইল 
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১ বাাংলাদেশ রেশম 

উন্নয়ন রবার্ ড, 

োজশাহী। 

 

জনাব সুমন ঠাকুে 

জনসাংদ াগ কম ডকিডা 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

রেশম িবন, বাললয়াপুকুে 

োজশাহী। 

রফান: ০৭২১-৭৭৫০১৩ 

রমাবা: ০১৭৩১৫০৮৪৭৭ 

 

suar30.4@gmail.com 

 

pro.pub@bsb.gov.bd            

 

 

লবকল্প িথ্য কম ডকিডা, রবার্ ড প্রধান কা ডালয় 

ক্র

নাং 

মন্ত্রর্ালয়/ েপ্তদেে 

নাম 

লবকল্প োলয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম ডকিডাে নাম ও পেবী 

লবকল্প োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডাে 

বিডমান ঠিকানা, রফান নম্বে ও 

রমাবাইল নম্বে 

লবকল্প োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডাে 

ই-রমইল 

১ বাাংলাদেশ রেশম 

উন্নয়ন রবার্ ড, 

োজশাহী। 

জনাব উিম কুমাে লবোস 

ঊর্ধ্ডিন পলেসাংখ্যান 

কম ডকিডা 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

রেশম িবন, বাললয়াপুকুে 

োজশাহী। 

রফান: ০৭২১-৭৭৬২৮৯ 

রমাবা: ০১৯৯০০১৩১১১ 

 

raikiridata@gmail.com 

 

 

আপীল কর্তডপক্ষ 

ক্র: নাং আপীল কর্তডপদক্ষে নাম ও 

পেবী 

অলফদসে ঠিকানা রফান/ রমাবাইল/ ইদমইল নম্বে 

১. জনাব মুিঃ আবদুল হালকম 

মহাপলেিালক  

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

রেশম িবন, বাললয়াপুকুে  

োজশাহী।  

রফান: ৭৭৫৮১৬ 

রমাবা: ০১৭১৯১৯৯৫৩৯ 

ইদমইল: bsb.raj.bd@gmail.com 

 

িথ্য কম ডকিডা, আঞ্চললক কা ডালয় 

ক্র: 

নাং 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডাে নাম ও 

পেবী 

কা ডালয়/ইউলনদ ে নাম 

 

রমাবাইল/র ললদফান 

নম্বে 

ফযাক্স/ই-রমইল 

১.            জনাব রমা: রসললম হাসান 

উপ-পলেিালক(িা:) 

আঞ্চললক রেশম  সম্প্রসাের্ 

  কা ডালয়, োজশাহী ।                             

০৭২১-৭৭২৩৮৩ 

০১৭১৯৬৫৮০২৭ 

০৭২১-৭৭২৩৮৩ 

salimhasanbsb@gmail.com 

২.            জনাব রমা: সাজাদুে েহমান 

উপ-পলেিালক(িা:) 

আঞ্চললক রেশম  সম্প্রসাের্ 

 কা ডালয়, দশাে  

০১৭২৬-৪২৬৭২৭ shazadur15@gmail.com 

৩. জনাব রমা: মাহবুব-উল হক 

উপ-পলেিালক (অ:ো:) 

 আঞ্চললক রেশম  সম্প্রসাের্ 

  কা ডালয়,  োংপুে।।                            

০৫২১৬৩২২৬ 

০১৭১৫৮০৩৯৪৯ 

০৫২১৬৩২২৬  

mahbubhaque378@gmail.com 

 

৪. জনাব রমা: ন্যে কুতবুল আলম 

উপ-পলেিালক(িা:) 

আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ 

 কা ডালয়, ঢাকা। 

০২-৯১১১৪৩৪ 

০১৭১২১৯২৪৮০ 

০২-৯১১১৪৩৪ 

dddhaka.konabari@gmail.com 

৫. জনাব কাঞ্চন বেন োস 

উপপলেিালক (িা:) 

আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়, োাংগামাটি। 

০১৮১২-০৪৭৯৬৪ 
bsdb.rangamati@gmail.com 

 

 

িথ্য কম ডকিডা, রজানাল কা ডালয় 

ক্রলমক 

নাং 

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কম ডকিডাে নাম ও 

পেবী 

কা ডালয়/ইউলনদ ে নাম 

 

রমাবাইল/র ললদফান 

নম্বে 

ফযাক্স/ই-রমইল 

১। জনাব রমা: োদশদুল হক 

সহকােী পলেিালক (িা:) 

রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়, রিালাহা  । 

০৭৮২২-৫৬০০৯ 

০১৮৬৭২৩৬৯১১ 

০৭৮২২-৫৬০০৯ 

ad.bholahat@gmail.com 

২। জনাব রমা: আব্দুস সামাে 

রিৌধ্যেী 

সহকােী পলেিালক (িা:) 

রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়, বগুিা। 

০৫১-৬৬১৮৫ 

০১৭১৬৫৩৯৮৬৬ 

০৫১-৬৬১৮৫ 

adbogra256@gmail.co

m 

৩। জনাব রমা: সুলিান আলী রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ ০১৭৯২৬৫৩৫৪৩ bsdb.pabna@gmail.com 

mailto:suar30.4@gmail.com
mailto:bsdb.pabna@gmail.com
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সহকােী পলেিালক (িা:) কা ডালয়, পাবনা। 

৪। জনাব রমািঃ  নালবউল ইসলাম 

লজলানী, সহকােী পলেিালক 

(িা:) 

রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়, কুলমল্লা । 

০১৭১৭১৩৪৫৪০ adcumilla@gmail.com 

৫। জনাব রমািঃ আকবে আলী, 

সহকােী পলেিালক (িা:) 

রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়, ঠাকুেগোঁও । 

০৫৬১-৫২০৪১ 

০১৭১৮৭৮৫৯১১ 

০৫৬১-৫২০৪১ 

adtkg81@gmail.com 

৬। জনাব রমা: রমাস্তালফজুে 

েহমান 

সহকােী পলেিালক (িা:) 

 রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয়, রগাপালগে। 

০১৭২৪৮৮৯৩৬২ ad.rajbari@bsb.gov.bd 

৭। জনাব রমা: আবুল কালাম 

আজাে 

সহকােী পলেিালক (িা:) 

 

রজানাল রেশম সম্প্রসাের্ 

কা ডালয় গাজীপুে। 

০১৫৫৮-৩৬৬৫৬৮ ads.gazipur@gmail.co

m 

 

 

 

২০.  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে লর্লজ াল কা ডক্রম ও িালি ও বসনীদেে র্া াদবইজ প্রস্তুিকের্ এবাং লর্লজ াল মলন লোং : 

 
লর্লজ াল বাাংলাদেশ লবলনম ডাদর্ বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড অদনক া এলগদয়। প্রধানমন্ত্রীে  কা ডালদয়ে এটুআই প্রকদল্পে সালব ডক 

সহদ ালগিায় রবাদর্ ডে ওদয়ব রপা ডাল িালু, ইলজলপ ও ই-নলথে কা ডক্রম িালুসহ নতন নতন উদ্ভাবনী ধাের্া প্রবিডন কো সম্ভব হদয়দছ। 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ড রমা  ৮২ টি কলম্পউ াে েদয়দছ। বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে  www.bsb.gov.bd  

নাদম  লনজস্ব ওদয়ব রপা ডাল েদয়দছ এবাং িা লনয়লমি আপদর্  কো হয়। ওদয়ব রপা ডাল িথ্যবহুল ও আকি ডর্ীয় কোে লদক্ষয 

এ,টু,আই এে সহদ ালগিায় ন্যাশনাল ওদয়ব রপা ডাদল অন্তভু ডক্ত কো হদয়দছ। উক্ত রপা ডাদল মিামি প্রোদনে ব্যবস্থা েদয়দছ।  রবাদর্ ডে 

কম ডকাণ্ড গলিশীল কোে লদক্ষয ইিােদন  সাংদ াগ স্থাপন কো হদয়দছ এবাং কম ডকিডাগদর্ে পেবী অনু ায়ী ওদয়বদমইল িালু কো 

হদয়দছ। এছািাও অত্র রবাদর্ ডে www.facebook.com/bsdbmotj নাদম রফইসবুক রপজ িালু েদয়দছ। এে মাধ্যদম 

নাগলেক মিামি প্রোন/পোমশ ড গ্রহদর্ে সুদ াগ েদয়দছ। এছািা, িালি ও বসনীদেে র্া াদবইজ প্রস্তুি কো হদয়দছ। 

 

২১. বালি ডক কম ডসম্পােন চুলক্তিঃ : 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে সাদথ লনয়ন্ত্রর্াধীন লর্লর্ ও এলর্ অলফদসে ১৮/০৬/২০১৯ িালেদখ বালি ডক কম ডসম্পােন 

চুলক্ত স্বাক্ষলেি হদয়দছ। মাননীয় প্রলিমন্ত্রীে উপলস্থলিদি ০৪-০৭-২০১৯ িালেদখ মন্ত্রর্ালদয়ে সাদথ  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে 

চুলক্ত স্বাক্ষলেি হদয়দছ। মন্ত্রর্ালদয়ে সাদথ  বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে চুলক্ত অনু ায়ী কম ডপলেকল্পনা বাস্তবায়দনে ব্যবস্থা গ্রহর্ 

কো হদয়দছ। উদল্লখ্য, ২০১৮-১৯ অথ ড বছদে গৃহীি সকল কা ডক্রমই সফলিাদব সম্পন্ন কো হদয়দছ।  
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২০১৮-১৯ অথ ড বছদেে অধ ড-বালি ডক  মূল্যায়ন প্রলিদবেন 

রসকশন ৩  

(মন্ত্রনালদয়ে এলপএদি বাদেউদবাে অাংশ)  

রকৌশলগি উদেশ্য, কম ড সম্পােন সূিক, অগ্রালধকাে, কা ডক্রম, এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

রকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগ

ি 

উদেদশ্য

ে মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পা

েন  

সূিদকে 

মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

লিলি বছে 

(Base 

Year) 

২০১৬-১৭ 

প্রকৃি 

অজডন 

২০১৭-১৮ 

লক্ষযমাত্রা/ লনর্ ডায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগলি 

জুন/১৯ 

প ডন্ত 

 

সাধাের্ 

রস্কাে 

 

লনধ ডালেি 

রস্কাে 
অসাধাের্ অলি 

উিম 

উিম িললি 

মান 

িললি 

মাদনে 

লনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রর্ালয়/ লবিাদগে রকৌশলগি উদেশ্যসমূহ  

১। রেশম 

িাি 

সম্প্রসােদর্ 

সহদ ালগিা 

রজােোেকে

র্  

 

৬ ১.৪ রোগমুক্ত 

রেশম লর্ম 

উৎপােন ও 

লবিের্ 

(লর্এফএল)  

১.৪.১ উৎপালেি 

ও লবিের্েকৃি 

রোগমুক্ত রেশম 

লর্ম  

লক্ষ  ৩ ৪.০০ ৪.২০ ৩.৬

০ 

৩.

২

৫ 

২.

৯০ 

২.

৫০ 

২.১

৫ 

 

 

 

৪.৩১ ১০০

% 

৩ 

১.৫ তুঁি িাো 

উৎপােন ও    

লবিের্ 

১.৫.১ 

উৎপালেি  ও 

লবিের্কৃি তুঁি 

িাো 

লক্ষ ৩ ৩.২৫ ৩.২

৫ 

২.১

৫ 

১.

৯

০ 

১.

৭০ 

১.

৫০ 

১.৩

০ 

 

 

৪.১৫ ১০০

% 

৩ 

২।  মানব 

সম্পে উন্নয়ন 

 

৭ 

৩.২ বস্ত্র , পা , 

রেশম ও  িোঁি 

খাি সাংলিিদেে 

প্রলশক্ষর্ প্রোন 

৩.২.১  প্রলশক্ষর্ 

প্রাপ্ত ব্যলক্ত 

সাংখ্যা ১ ১৫০০ ১৪০

০ 

৬০০ ৫

৪

০ 

৪৮

০ 

১৯

০ 

১৬

৫ 

১০৬০ ১০০

% 

১ 

৩। 

প্রযুলক্তগি ও 

উদ্ভাবনমূলক 

গদবির্া 

রজােোেকে

র্ 

৬ ৪.১  তুঁিজাি 

সাংেক্ষর্ 

৪.১.১ সাংেক্ষর্কৃি 

জাি 

সাংখ্যা ৩ ৭৩ ৭৭ ৮১ ৮

০ 

৭৯ ৭৮ - ৮১ ১০০

% 

৩ 

৪.২  রেশম কীদ ে 

জাি সাংেক্ষর্ 

৪.২.১ 

সাংেক্ষর্কি 

জাি 

সাংখ্যা ৩ ১০১ ১০৬ ১১১ ১১

০ 

১০

৯ 

১০

৮ 

- ১১১ ১০০

% 

৩ 

ফোট     ১৩          ১৩.০

০ 
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রসকশন ৩ 

রকৌশলগি উদেশ্য  ,অগ্রালধকাে ,কা ডক্রম ,কম ডসম্পােন সূিক  এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

রকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগি 

উদেদশ্যে 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কা ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন  

সূিদকে মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লিলি বছে 

(Base 

Year) 

২০১৬-১৭ 

 প্রকৃি 

অজডন 

২০১৭-

১৮ 

লক্ষযমাত্রা/ লনর্ ডায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগলি 

লর্দসম্বে/১৮ 

প ডন্ত 

 

সাধাের্ রস্কাে 

 

লনধ ডালেি 

রস্কাে 

অসাধাের্ অলি উিম উিম িললি 

মান 

িললি 

মাদনে 

লনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মন্ত্রর্ালয়/ লবিাদগে রকৌশলগি উদেশ্যসমূহ  

১। রেশম িাি 

সম্প্রসােদর্ 

সহদ ালগিা 

রজােোেকের্ 

 

৪০  ১.১ তুঁি িাো 

উৎপােন ও    

লবিের্ 

১.১.১ উৎপালেি ও 

লবিেনকৃি  তুঁি 

িাো  

লক্ষ  

১০ 
৩.

২৫ 

৩.২

৫ 

২.

১৫ 
১.৯০ ১.৭০ ১.৫০ ১.৩০ ৪.১৫ 

১০০% 
১০ 

 ১.২ রোগমুক্ত রেশম 

লর্ম উৎপােন ও 

লবিের্  

১.২.১ উৎপালেি ও 

লবিের্েকৃি রেশম 

লর্ম  

লক্ষ 

১০ 
৪.

০০ 
৪.১৫ 

৩.

৬০ 
৩.২৫ 

২.৯০ 

 

 

২.৫০ ২.১৫ ৪.৩১ 

১০০% 
১০ 

১.৩ রেশম গুটি 

উৎপােন 

১.৩.১ উৎপালেি 

রেশম গুটি  

রম:  ন  

৫ 
১৬

০ 
১৬২ 

১৪

৪ 
১৩০ ১১৫ ১০০ ৮৫ 

১৭৪.৩

০ 

১০০% 
৫ 

১.৪ লমলনলফদলিাে 

রকদন্দ্র রেশম সুিা 

উৎপােন 

১.৪.১ উৎপালেি 

রেশম সুিা  

 

রম:  ন ৫ 
.৮

৫ 
.৮০ 

.৮

৫ 
.৭৭ .৬৮ .৬০ .৫০ ১.০২ 

১০০% 
৫ 

১.৫ রটক রহাল্ডে 

সিা আদয়াজন 

১.৫.১  আদয়ালজি 

সিা 

সাংখ্যা 
৫ - - ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ৪ ১০০% ৫ 

১.৬ ফালম ডাং 

পদ্ধলিদি রেশম 

িাদিে জন্য 

উদদ্যাক্তা সৃলিে 

উদেদশ্য কম ডশালা 

আদয়াজন 

১.৬.১ আদয়ালজি 

কম ডশালা  

সাংখ্যা 

৫ - - ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ৪ 

১০০% 

৫ 

২।  মানব 

সম্পে উন্নয়ন 

 

১০ 

২.১ একটি বালি 

একটি খামাে 

প্রকদল্পে সেস্যসহ 

িািী/বসনীদেে 

প্রলশক্ষদনে মাধ্যদম 

েক্ষ জনবল সৃলি 

২.১.১ প্রলশলক্ষি 

রেশম িািী (তুঁি 

িাি) 

সাংখ্যা 

৫ 
৫০

০ 
৮০০ 

৫৬

০ 
৫২২ ৪৯০ ৩৯০ ৩৩০ ৬০০ 

১০০% 
৫ 

২.১.২ প্রলশলক্ষি 

বসনী (পলুপালন) 

সাংখ্যা 

৫ 
৯০

০ 
৮০০ 

২৭

৫ 

২৫০ 

 
২২০ ১৯০ ১৬৫ ৪৬০ 

১০০% 
৫ 

৩। প্রযুলক্তগি ও 

উদ্ভাবনীমূলক 

গদবিা 

রজােোেকের্ 

২৫ ৩.১ তুঁিজাি সাংেক্ষর্ ৩.১.১ সাংেক্ষর্কৃি 

জাি 

সাংখ্যা 
৫ ৭৩ ৭৭ ৮১ ৭০ ৬৫ ৫৫ ৪৫ ৮১ টি ১০০% ৫ 

৩.২ রেশম কীদ ে জাি 

সাংেক্ষর্ 

৩.২.১ সাংেক্ষর্কৃি 

জাি  

সাংখ্যা 
৫ 

১০

১ 
১০৬ 

১১

১ 
১০০ ৯০ ৮০ ৬৫ ১১১ টি ১০০% ৫ 

৩.৩  তুঁিজাি উদ্ভাবন ৩.৩.১ উদ্ভালবি 

জাি 

সাংখ্যা 
৫ ৪ ৪ ১ - - - - ১ টি ১০০% ৫ 

৩.৪ রেশম কী  জাি 

উদ্ভাবন 

৩.৪.১ উদ্ভালবি 

জাি  

সাংখ্যা 
৫ ৫ ৫ ১ - - - - ১ টি ১০০% ৫ 
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রকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগি 

উদেদশ্যে 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

s) 

কা ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

 

কম ডসম্পােন  

সূিদকে মান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

লিলি বছে 

(Base 

Year) 

২০১৬-১৭ 

 প্রকৃি 

অজডন 

২০১৭-

১৮ 

লক্ষযমাত্রা/ লনর্ ডায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগলি 

লর্দসম্বে/১৮ 

প ডন্ত 

 

সাধাের্ রস্কাে 

 

লনধ ডালেি 

রস্কাে 

অসাধাের্ অলি উিম উিম িললি 

মান 

িললি 

মাদনে 

লনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

৩.৫ উন্নিজাদিে 

তুঁিকাটিাংস 

উৎপােন 

৩.৫.১  উৎপালেি 

তুঁিকাটিাংস  

রম:  ন 

৫ 

২২

.০

০ 

২২.২

০ 

১০

.০

০ 

৯.০০ ৮.০০ ৭.০০ ৬.০০ ১০.০০ 
১০০% 

৫ 

 ফোট    
৭৫.০০        

 ১০০% ৭৫.০০ 

আবলশ্যক রকৌশলগি উদেশ্যসমূহ    

(দমা  নম্বে - ২৫) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ বাস্তবায়ন 

অগ্রগলি  জুন/১৯ 

প ডন্ত 

 

সাধাের্ 

রস্কাে 

 

লনধ ডালেি 

রস্কাে 

রকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগি 

উদেদশ্যে 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন সুিক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম ডসম্পােন 

সূিদকে 

মান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রাে মান -২০১৮-১৯ 

অসাধাের্ 

(Excellent) 

অলি উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িললি মান 

(Fair) 

িললিমাদনে 

লনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

বালি ডক 

কম ডসম্পােন 

চুলক্ত বাস্তবায়ন 

রজােোেকের্ 

৩ 

মাঠ প ডাদয়ে কা ডালয় 

সমূদহে সদঙ্গ ২০১৮-

১৯ অথ ড বছদেে 

বালি ডক কম ডসম্পােন  

চুলক্ত স্বাক্ষে ও  

ওদয়বসাইদ  

আপদলার্ 

বালি ডক 

কম ডসম্পােন  চুলক্ত 

স্বাক্ষলেি 

িালেখ ০.৫ 

২০ জুন, 

২০১৮ 

২১ জুন, 

২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 

- - ২০ জুন,২০১৮ ১০০% ০.৫ 

২০১৮-১৯ অথ ড 

বছদেে অধ ড-বালি ডক  

মূল্যায়ন প্রলিদবেন 

সাংলিি 

মন্ত্রর্ালয়/লবিাদগ 

োলখল 

লনধ ডালেি িালেদখ 

মূল্যায়ন প্রলিদবেন 

োলখলকৃি  

সাংখ্যা ০.৫ 

১৭ 

জানুয়ােী, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ােী, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ােী 

২০১৯ 

 

২২ 

জানুয়ােী, 

২০১৯ 

২৩ 

জানুয়ােী 

২০১৯ ৩ 

জানুয়ােী,২০১৯ 

১০০% ০.৫ 

মাঠ প ডাদয়ে কা ডালয় 

সমূদহে সদঙ্গ ২০১৮-

১৯ অথ ড বছদেে 

বালি ডক কম ডসম্পােন  

চুলক্তে অধ ড-বালি ডক  

ফলাবিডক 

(Feedback) 

প্রেি 

িালেখ ১ 

২৪ 

জানুয়ােী, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ােী, 

২০১৯ 

০৪  

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

০৮   

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

১১ 

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

৩ 

জানুয়ােী,২০১৯ 
১০০% 

১ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ বাস্তবায়ন 

অগ্রগলি  জুন/১৯ 

প ডন্ত 

 

সাধাের্ 

রস্কাে 

 

লনধ ডালেি 

রস্কাে 

রকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগি 

উদেদশ্যে 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন সুিক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম ডসম্পােন 

সূিদকে 

মান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রাে মান -২০১৮-১৯ 

অসাধাের্ 

(Excellent) 

অলি উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িললি মান 

(Fair) 

িললিমাদনে 

লনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

মূল্যায়ন প্রলিদবেন 

প ডাদলািনাদন্ত 

ফলাবিডক 

(Feedback ) 

মন্ত্রর্ালয়/লবিাদগ 

োলখল  

সেকােী কম ডসম্পােন 

ব্যবস্থাপনা পদ্ধলিসহ 

অন্যান্য লবিদয় 

কম ডকিডা/কম ডিােীদেে 

জন্য প্রলশক্ষর্ 

আদয়াজন 

আদয়ালজি 

প্রলশক্ষদর্ে  সময় 
জন ঘিা ১ ৬০ - - - - ৭৫ 

১০০% ১ 

  কা ডপদ্ধলি, 

কম ডপলেদবশ ও 

রসবাে মাদনান্নয় 

১০ 

ই- াইর্লাং পদ্ধর্ি 

বাস্তবায়ন 

ফ্রি রর্দস্কে 

মাধ্যদম গৃহীি র্াক 

ই- াইর্লাং 

লসদটদম 

আপদলার্কৃি 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬৫% 

১০০% ১ 

ই- াইবল নর্ে 

র্নষ্পর্ত্তকৃি 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫% 

১০০% ১ 

ই- াইবল পত্র 

জােীকৃি 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫০% 

১০০% ১ 

দপ্তে/সাংস্থা কর্তডক 

অনলাইন ফসবা চালু 

কো 

ন্যযনিম একটি 

নতন ই-সালি ডস  

চালুকৃি 

িার্েখ 

১ 

১০ 

জানুয়ােী, 

২০১৯ 

২৪ 

জানুয়ােী, 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ােী, 

২০১৯ 

৩১ মাি ড, 

২০১৯ 

৩০ 

এলপ্রল, 

২০১৯ 

৬ জানুয়ােী, 

২০১৯ 

১০০% ১ 

েপ্তে/সাংস্থা ও 

অধীনস্থ কার্ িালয় 

সমূবহে উদ্ভাবনী 

উবযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP)    

উদ্ভাবনী উবযাগ ও 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) সমূদহে 

হালনাগােকৃি 

র্াটাববজ 

িার্েখ ১ 

০৩ 

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

১১ 

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

১ ৮ 

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

২৫ 

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

 

০৪ মাি ড, 

২০১৯ 

 

০৩ রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

১০০% ১ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ বাস্তবায়ন 

অগ্রগলি  জুন/১৯ 

প ডন্ত 

 

সাধাের্ 

রস্কাে 

 

লনধ ডালেি 

রস্কাে 

রকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগি 

উদেদশ্যে 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন সুিক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম ডসম্পােন 

সূিদকে 

মান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রাে মান -২০১৮-১৯ 

অসাধাের্ 

(Excellent) 

অলি উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িললি মান 

(Fair) 

িললিমাদনে 

লনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

বাস্তবায়ন ওদয়বসাইদ  

প্রকালশি 

র্াটাববজ অনু ায়ী 

ন্যযনিম দুইটি নতন  

উদ্ভাবনী 

উবযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প িালুকৃি 

িার্েখ  

১ 
০৮ এলপ্রল, 

২০১৯ 

২২ এলপ্রল, 

২০১৯ 

০২ রম, 

২০১৯ 

১৬ রম, 

২০১৯ 

৩০ রম, 

২০১৯ 

০৪ এলপ্রল, 

২০১৯ 

১০০% ১ 

র্সটিবজনস চাট িাে 

বাস্তবায়ন 

হালনাগােকৃি 

র্সটিবজনস চাট িাে 

অনুর্ায়ী  প্রেি 

ফসবা প্রদানকৃি 

% 

১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০% 

১০০% ১ 

ফসবা গ্রহীিাদেে 

মিামি পলেবীক্ষর্ 

ব্যবস্থা িালুকৃি 

িালেখ 

০.৫ 

৩১ 

লর্দসম্বে, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ােী, 

২০১৯ 

০৭ 

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

১৭ 

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

২৮ 

রফব্রুয়ােী, 

২০১৯ 

১ আগে, 

২০১৮ 

১০০% ০.৫ 

অর্ভবর্াগ প্রর্িকাে 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

লনলেি সমদয়ে 

মদধ্য অর্ভবর্াগ 

র্নষ্পর্ত্তকৃি  

% 

০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ১০০% 

১০০% ০.৫ 

র্পআেএল শুরুে ২োস 

পূবব ি সাংর্িষ্ট 

কে িচােীে র্পআেএল 

ও ছুটি নগদায়ন পত্র 

জার্ে কো 

র্পআেএল আদেশ 

জার্েকৃি 

% 
১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

১০০% ১ 

ছুটি  নগদায়ন পত্র 

জার্েকৃি 

% 

১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

১০০% ১ 

আলথ ডক 

ব্যবস্থাপনাে 

উন্নয়ন 

৯ 
অলর্  আপলি লনষ্পলি 

কা ডক্রদমে উন্নয়  

লত্রপক্ষীয় সিায় 

অলর্  আপলি 

লনষ্পলিে জন্য 

সুপালেশকৃি 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০.৭৭% 

চলর্ি 

োবনে 

র্নবম্ন 

০ 

অলর্  আপলি 

লনষ্পলিকৃি 
% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২.৪০% 

চলর্ি 

োবনে 

র্নবম্ন 

০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ বাস্তবায়ন 

অগ্রগলি  জুন/১৯ 

প ডন্ত 

 

সাধাের্ 

রস্কাে 

 

লনধ ডালেি 

রস্কাে 

রকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগি 

উদেদশ্যে 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন সুিক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম ডসম্পােন 

সূিদকে 

মান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রাে মান -২০১৮-১৯ 

অসাধাের্ 

(Excellent) 

অলি উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িললি মান 

(Fair) 

িললিমাদনে 

লনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

স্থাবে/অস্থাবে 

সম্পর্ত্তে হালনাগাদ 

িার্লকা প্রস্তুি কো 

স্থাবে সম্পর্ত্তে 

িার্লকা হালনাগাদ 

কৃি 

িালেখ ১ 

০৩ 

রফব্রুয়ালে, 

২০১৯ 

১১রফব্রুয়ালে, 

২০১৯ 

১৮ 

রফব্রুয়ালে, 

২০১৯ 

২৫ 

রফব্রুয়ালে, 

২০১৯ 

০৪ মাি ড, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ােী, 

২০১৯ 

১০০% 

১ 

অস্থাবে সম্পর্ত্তে 

িার্লকা 

হালনাগাদকৃি  

িালেখ ১ 

০৩ 

রফব্রুয়ালে, 

২০১৯ 

১১রফব্রুয়ালে, 

২০১৯ 

১৮ 

রফব্রুয়ালে, 

২০১৯ 

২৫ 

রফব্রুয়ালে, 

২০১৯ 

০৪ মাি ড, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়ােী, 

২০১৯ 

১০০% 

১ 

বালি ডক উন্নয়ন কম ডসূলি 

বাস্তবায়ন 

বালি ডক উন্নয়ন 

কম ডসূলি বাস্তবালয়ি 

 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৭% 

১০০% 

১ 

অব্যবহৃি/অদকদজা 

 ানবাহন লবদ্যমান 

নীলিমালা অনু ায়ী 

লনেলিকের্ 

লনেলিকৃি 

 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০% 

১০০% 

১ 

বদকয়া লবদুযৎ লবল 

পলেদশাধ কো 

লবদুযৎ লবল 

 পলেদশালধি 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

১০০% 
১ 

শূন্য পদেে লবপেীদি 

লনদয়াগ প্রোন 
লনদয়াগ প্রোনকৃি সাংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ - 

চলর্ি 

োবনে 

র্নবম্ন 

০ 

জািীয় শুদ্ধাচাে  

রকৌশল ও িথ্য 

অলধকাে 

বাস্তবায়ন 

রজেোেকের্ 

৩ 

জািীয় শুদ্ধাচাে  

কম ডপলেকল্পনা  ও 

পলেবীক্ষর্ কাঠাদমা 

বাস্তবায়ন***  

তত্রমালসক 

প্রলিদবেন 

োলখলকৃি 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - ৪ 

১০০% 

১ 

জািীয় শুদ্ধাচাে   

কে িপর্েকেনা  ও 

পর্েবীযি 

কাঠাবোয় অন্তভূ ডক্ত 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবালয়ি  

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% 

১০০% 

০.৫ 

িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকেি 

সকল অলনাইন 

রসবা িথ্য 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

১০০% 
০.৫ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ বাস্তবায়ন 

অগ্রগলি  জুন/১৯ 

প ডন্ত 

 

সাধাের্ 

রস্কাে 

 

লনধ ডালেি 

রস্কাে 

রকৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

রকৌশলগি 

উদেদশ্যে 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কা ডক্রম 

(Activities) 

কম ডসম্পােন সুিক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম ডসম্পােন 

সূিদকে 

মান 

(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রাে মান -২০১৮-১৯ 

অসাধাের্ 

(Excellent) 

অলি উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

িললি মান 

(Fair) 

িললিমাদনে 

লনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

বািায়রন  

সাংদ ালজি 

িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকৃি 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% 

১০০% 
০.৫ 

েপ্তে/সাংস্থাে ২০১৭-

১৮ অথ ড বছদেে  

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

প্রিয়ন ও প্রকাশ  

ওদয়বসাইদ  প্রকাশ 

বার্ষ িক প্রর্িববদন 

প্রিয়ন ও প্রকার্শি 
িালেখ ০.৫ 

১৮ 

অবটাবে, 

২০১৮ 

৩১ 

অবটাবে, 

২০১৮ 

১৫ 

নবভম্বে, 

২০১৮ 

২৯ 

নবভম্বে, 

২০১৮ 

০৬ 

র্র্বসম্বে, 

২০১৮ 

১০ অবটাবে, 

২০১৮ 

১০০% 

০.৫ 

উপ ফোট     ২৫.০০        ২২.০০ 

 সব িবোট ১০০  ৯৭.০০ 
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পলেষ্কাে পলেেন্নিায় ব্যস্ত রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে মহাপলেিালক  

জনাম মুিঃ আবদুল হালকমসহ কম ডকিডা/কম ডিােীবৃন্দ 

মাননীয় প্রলিমন্ত্রী জনাব লমজডা আজম এে উপলস্থলিদি এলপএ 

চুলক্ত কেদছন বস্ত্র ও পা  মন্ত্রর্ালদয়ে মাননীয় সলিব জনাব রমা: 

ফয়জুে েহামান রিৌধ্যেী এবাং রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে 

মহাপলেিালক জনাব মু: আবদুল হালকম 

 

 

 

২২. উিম িি ডা, শুদ্ধািাে ও  ইদনাদিশন:  

 

ক) ইদনাদিশনিঃ  

কাদজে গলিশীলিা বৃলদ্ধ, উদ্ভাবনী েক্ষিা বৃলদ্ধ, নাগলেক রসবা প্রোন প্রলিশ্রুলি দ্রুি ও সহজীকেদর্ে লদক্ষয নতন নতন পন্থা উদ্ভাবন ও 

রসগুদলাে িি ডা কোে জন্য প্রধানমন্ত্রীে কা ডালদয়ে লনদে ডশক্রদম ইদনাদিশন  ীম গঠন কো হদয়দছ। রবাদর্ ডে ইদনাদিশন টিদমে মাধ্যদম 

িালি/বসনীদেে রমাবাইল এসএমএস এে মাধ্যদম কালেগলে পোমশ ড প্রোন কো হদে। রমাবাইল ব্যাাংলকাং এে মাধ্যদম িািীদেে 

উৎপালেি গুটিে ন্যায্য মূল্য পলেদশাধ কো হদে এবাং লর্লজ াল োলনাং লর্সদে রবার্ ড স্থাপন কো হদয়দছ। এছািা িলবষ্যদি আেও 

নতন নতন উদ্ভাবনী ধােনা তিেীে র্নর্েত্ত  কম ডশালা/দসলমনাদেে আদয়াজনসহ নতন নতন উদ্ভাবনী ধােনা বাস্তবায়দনে  লবযয ২০১৯-

২০ অে ি বেবেে কে িপর্েকেনা প্রিয়ন কো হবয়বে।কে িপর্েকেনাটি র্নম্নরুপঃ 

 

 

খ) শুদ্ধািাে ও উিম িি ডাসমূহিঃ  জািীয় শুদ্ধািাে রকৌশল সুষ্ঠ বাস্তবায়দনে লদক্ষয বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ২০১৮-২০১৯ 

অথ ড বছদে গৃহীি কম ডপলেকল্পসমূহ বাস্তবায়ন কো হদয়দছ এবাং ২০১৯-২০ অথ ড বছদেও কম ডপলেকল্পনা গ্রহর্ কো হদয়দছ। রবাদর্ ডে 

সকল স্তদেে কম ডকিডা/কম ডিােীগর্দক উিম িি ডা, সোিাে ও উদ্ভাবন লবিদয় উদ্বুদ্ধ কোে লদক্ষয মালসক িাফ রকা-অলর্দনশন সিা ও 

সমন্বয় সিা র্নয়লমিকের্; গুরুত্বপূর্ ড ও জটিল লবিদয় লসদ্ধান্তসমূহ সিায় উপস্থাপন কদে লসদ্ধান্ত গ্রহর্; মামলা ও অলর্  আপলি 

লনষ্পলিে লবিদয় লনয়লমি সিা কো; Need based ইন হাউজ প্রর্শযবিে ব্যবস্থা গ্রহি; শুদ্ধাচাে ফকৌশল বাস্তবায়বনে লবযয 

তনর্িকিা কর্েটি গঠন এবাং র্ ল্ড অর্ বসে সাবে প্রর্িোবস সভাে আবয়াজন; নাগর্েবকে ফসবা প্রার্প্ত সহজীকেবি One Stop 

সার্ভ িস  চালু; িথ্য অর্ধকাে আইন অনুর্ায়ী র্নজস্ব ওবয়ব সাইবট সকল প্রকাে িথ্য প্রকাবশে ব্যবস্থা গ্রহি এবাং ফকান 

ব্যর্ক্ত/প্রর্িষ্ঠাবনে চার্হদাে আবলাবক িথ্য সেবেোহ প্রদাবনে ব্যবস্থা গ্রহি;  কাবজ গর্িশীলিা, উদ্ভাবনী দযিা বৃর্দ্ধ, নাগর্েক ফসবা 

প্রদান প্রর্ক্রয়া দ্রুি ও সহজীকেবি উদ্ভাবনী র্চন্তা কর্তিপবযে র্নকট উপস্থাপন; র্বদুযৎ সাশ্রবয় সকল পবয়বন্ট র্ লাবেন্ট বাবেে 

পর্েববিি এনার্জি ফসর্ভাং বাে ব্যবহাে এবাং প্রবয়াজন ব্যর্িবেবক  সুইচ বন্ধ োখা; র্সর্র্উল ও পূব ি পর্েকেনা অনুর্ায়ী োঠ পর্ িাবয়ে 

অর্ স পর্েদশ িন;  GRS এে ফ াকাল পবয়ন্ট কে িকিিাে নাে এবাং অর্ভবর্াগ র্নষ্পর্ত্ত, কে িকিিাে নাে ওবয়ব সাইবট প্রকাশ এবাং 

স্বে সেবয় ফসবা প্রদান; ফবাবর্ িে ওবয়ব সাইট হালনাগাদকেি 
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জািীয় শুদ্ধাচাে ফকৌশল কে ি-পর্েকেনা প্রিয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্েবীযি কাঠাবো, ২০১৮-২০১৯ 

(এর্প্রল/২০১৯-জুন/২০১৯) 

েপ্তে/সাংস্থাে নাম: বাাংলাবদশ ফেশে উন্নয়ন ফবার্ ি, োজশাহী।      েন্ত্রিালয়/র্বভাবগে নাে: বস্ত্র ও পাট েন্ত্রিালয় 

কার্ িক্রবেে নাে কে িসম্পাদন সূচক 

 

সূচবকে 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়বনে

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ক্ত/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অে িবেবেে 

লযযোো 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্েবীযি, ২০১৮-২০১৯  েন্তব্য 

লযযোো/ 

অজিন 

১ে 

ফকায়াট িাে 

২য় 

ফকায়াট িাে 

৩য় 

ফকায়াট িাে 

৪ে ি 

ফকায়াট িাে 

ফোট অজিন অর্জিি োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রার্িষ্ঠার্নক ব্যবস্থা………………………………১১ 

১.১ তনর্িকিা কর্েটিে সভা   অনুর্ষ্ঠি সভা ৪ সাংখ্যা ফ াকাল 

পবয়ন্ট 

৪ লযযোো ১ ১ ১ ১    

অজিন ১ ১ ১ ১ ৪ ৪ 

১.২  তনর্িকিা কর্েটিে সভাে 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবার্য়ি র্সদ্ধান্ত ৪ % সকল র্বভাগ ১০০% লযযোো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

১.৩ স্ব স্ব ওবয়বসাইবট শুদ্ধাচাে 

ফসবাবক্স হালনাগাদকেি 

ফসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

১ িার্েখ আইর্সটি টিে িার্েখ 

৩০-০৯-১৮ 

৩১-১২-১৮ 

৩১-০৩-১৯ 

৩০-০৬-১৯ 

লযযোো ৩০-০৯-

১৮ 

৩১-১২-

১৮ 

৩১-০৩-

১৯ 

৩০-০৬-১৯    

অজিন ৩০-০৯-

১৮ 

৩১-১২-

১৮ 

৩১-০৩-

১৯ 

৩০-০৬-১৯ ৩০-০৯-১৮ 

৩১-১২-১৮ 

৩১-০৩-১৯ 

৩০-০৬-১৯ 

১ 

১.৪ উত্তে চচ িাে (best 

practice) িার্লকা প্রিয়ন 

কবে েন্ত্রিালবয় ফপ্রেি 

উত্তে চচ িাে 

িার্লকা ফপ্রর্েি 

২ িার্েখ সকল র্বভাগ িার্েখ 

৩০-০৯-১৮ 

১৫-০৪-১৯ 

লযযোো ৩০-০৯-

১৮ 

- - ১৫-০৪-১৯    

অজিন ২৬-০৯-

১৮ 

  ১৫-০৪-১৯ ২৬-০৯-১৮ 

১৫-০৪-১৯ 

২ 

২. দযিা ও তনর্িকিাে উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অাংশীজবনে 

(stakeholder) অাংশগ্রহবি  

সভা 

অনুর্ষ্ঠি সভা ২ সাংখ্যা সাংর্িষ্ট 

র্বভাগ 

২ লযযোো - ১ - ১    

অজিন  ১  ১ ২ ২ 

২.২ কে িকিিা-কে িচার্েবদে 

অাংশগ্রহবি র্নয়র্েি উপর্হহর্ি 

র্বর্ধোলা ১৯৮২; সেকার্ে কে িচার্ে 

আচােি র্বর্ধোলা ১৯৭৯ এবাং 

সর্চবালয় র্নবদ িশোলা ২০১৪ সম্পবকি 

সবচিনিা বৃর্দ্ধমূলক সভা/প্রর্শযি 

আবয়াজন। অনুরুপ অন্যান্য 

র্বর্ধ/র্বধান সম্পবকি আবলাচয 

প্রবর্াজয ফযবে। 

অাংশগ্রহিকােী/ 

প্রর্শযিােী 

৩ সাংখ্যা সহকােী 

সর্চব (কেন 

সার্ভ িস শাখা) 

 

১০০ লযযোো 

 

 

৩০ ৪০ ৩০ - -   

অজিন ১৬ ৬০ ৭০ - ১০০ ৩ 

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচাে ফকৌশল র্বষবয় 

কে িকিিা-কে িচার্েবদে প্রর্শযি প্রদান 

প্রর্শযিােী ২ সাংখ্যা সহকােী 

সর্চব (কেন 

সার্ভ িস শাখা) 

৭০ লযযোো ২০ ২০ ২০ ১০ -   

অজিন ২০ ৬০ ২০ ১০ ৭০ ২ 
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কার্ িক্রবেে নাে কে িসম্পাদন সূচক 

 

সূচবকে 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়বনে

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ক্ত/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অে িবেবেে 

লযযোো 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্েবীযি, ২০১৮-২০১৯  েন্তব্য 

লযযোো/ 

অজিন 

১ে 

ফকায়াট িাে 

২য় 

ফকায়াট িাে 

৩য় 

ফকায়াট িাে 

৪ে ি 

ফকায়াট িাে 

ফোট অজিন অর্জিি োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৩. শুদ্ধাচাে প্রর্িষ্ঠায় সহায়ক আইন/র্বর্ধ/নীর্িোলা/ম্যানুবয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পর্েপে –এে বাস্তবায়ন এবাং প্রবর্াজযবযবে খসড়া প্রিয়ন………….১০ 

৩.১ পলু পালন ম্যানুয়াল প্রিয়ন 

 

ম্যানুয়াল প্রিয়ন ৫ িার্েখ সম্প্রসােি 

র্বভাগ 

িার্েখ 

১৫-০১-১৯ 

লযযোো   ১৫-০১-১৯     

অজিন   -  - ০ 

৩.২ পলু পালন ম্যানুয়াল প্রকাশ ম্যানুয়াল প্রকাশ ৫ িার্েখ সম্প্রসােি 

র্বভাগ 

িার্েখ 

৩০-০১-১৯ 

লযযোো   ৩০-০১-

১৯ 

    

অজিন   -  - ০ 

৪. িথ্য অর্ধকাে সম্পর্কিি কার্ িক্রে  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওবয়বসাইবট িথ্য 

অর্ধকাে   আইকন হালনাগাদকেি  

ফসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

১ িার্েখ িথ্য 

প্রদানকােী 

কে িকিিা ও 

আইর্সটি টিে 

িার্েখ 

১৫-০৭-১৮ 

১৫-১০-১৮ 

১০-০১-১৯ 

১০-০৪-১৯ 

লযযোো ১৫-০৭-১৮ ১৫-১০-১৮ ১০-০১-১৯ ১০-০৪-১৯    

অজিন ১৫-০৭-১৮ ১৫-১০-১৮ ১০-০১-১৯ ১০-০৪-১৯ ১৫-০৭-১৮ 

১৫-১০-১৮ 

১০-০১-১৯ 

১০-০৪-১৯ 

১ 

৪.২ িথ্য অর্ধকাে আইবনে 

আওিায়  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কে িকিিা 

(র্র্ও) ও র্বকে দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

কে িকিিাে অনলাইন প্রর্শযি 

সম্পাদন 

অনলাইন 

প্রর্শযবিে  

সনদ প্রাপ্ত 

২ িার্েখ িথ্য 

প্রদানকােী 

কে িকিিা 

িার্েখ 

৩০-০৯-১৮ 

৩১-১২-১৮ 

লযযোো 

 

৩০-০৯-১৮ ৩১-১২-

১৮ 

- -    

অজিন ২৬-০৮-১৮ ২৭-১২-১৮ -  ২৬-০৮-১৮ 

২৭-১২-১৮ 

২ 

৪.৩ দুদবক হহার্পি হটলাইন নম্বে 

১০৬ (বটাল র্ি) স্ব স্ব িথ্য 

বািায়বন সাংযুক্তকেি এবাং িা 

কে িকিিা-কে িচার্েবদেবক 

অবর্হিকেি 

িথ্য বািায়দন 

সাংদ ালজি ও 

কম ডকিডা-কম ডিালে 

অবলহি 

১ িার্েখ প্রশাসন 

র্বভাগ 

িার্েখ 

৩০-০৯-১৮ 

লযযোো 

 

৩০-০৯-১৮ - - -    

অজিন ৩০-০৯-১৮ - -  ৩০-০৯-১৮ ১ 

৪.৪ িথ্য বািায়বন সাংবর্ার্জি 

সাংর্িষ্ট িথ্যসমূহ হালনাগাদকেি  

িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকৃি 

২ িার্েখ আইর্সটি টিে িার্েখ 

১৫-০৭-১৮ 

১০-১০-১৮ 

১০-০১-১৯ 

১০-০৪-১৯ 

লযযোো ১৫-০৭-১৮ ১০-১০-১৮ ১০-০১-১৯ ১০-০৪-১৯    

অজিন ১৫-০৭-১৮ ১০-১০-১৮ ১০-০১-১৯ ১০-০৪-১৯ ১৫-০৭-১৮ 

১০-১০-১৮ 

১০-০১-১৯ 

১০-০৪-১৯ 

২ 

৪.৫  িথ্য অর্ধকাে আইন. ২০০৯; 

জনস্বাে ি সাংর্িষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুেযা) আইন, ২০১১ এবাং জনস্বাে ি 

সাংর্িষ্ট িথ্য প্রকাশ (সুেযা) 

র্বর্ধোলা, ২০১৭ সম্পবকি কে িকিিা-

কে িচার্েবদেবক অবর্হিকেি 

কে িকিিা-কে িচার্ে 

অবর্হি 

৬ সাংখ্যা সহকােী 

সর্চব (কেন 

সার্ভ িস) ও 

িথ্য 

প্রদানকােী 

কে িকিিা 

১০০ লযযোো 

 

৩০ ৩০ ২০ ২০   লযযোো 

বাস্তবার্য়ি 

অজিন ৩০ ৫০ ২০ ২০ ১০০ ৬ 
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কার্ িক্রবেে নাে কে িসম্পাদন সূচক 

 

সূচবকে 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়বনেদা

র্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ক্ত/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অে িবেবেে 

লযযোো 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্েবীযি, ২০১৮-২০১৯  েন্ত

ব্য 
লযযোো/ 

অজিন 

১ে 

ফকায়াট িাে 

২য় 

ফকায়াট িাে 

৩য় 

ফকায়াট িাে 

৪ে ি ফকায়াট িাে ফোট অজিন অর্জিি 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৪.৬ স্বপ্রবিার্দি িথ্য প্রকাশ 

লনদে ডলশকা হালনাগাে কদে 

ওবয়বসাইবট প্রকাশ  

হালনাগাদকৃ

ি র্নবদ ির্শকা 

ওবয়বসাইবট 

প্রকার্শি 

২ িা

লে

খ 

আইর্সটি টিে 

ও িথ্য 

প্রদানকােী 

কে িকিিা 

িার্েখ 

৩১-১২-

১৮ 

৩০-০৬-

১৯ 

লযযো

ো 

 

- ৩১-১২-১৮ - ৩০-০৬-১৯    

অজিন  ৩১-১২-১৮ - ৩০-০৬-১৯ ৩১-১২-১৮ 

৩০-০৬-১৯ 

২ 

৫. ই-গভবন িন্স বাস্তবায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তর্েক কাবজ অনলাইন 

ফেসপন্স র্সবেে (ই-

ফেইল/এসএেএস)-এে ব্যবহাে 

ই-ফেইল/ 

এসএেএস 

ব্যবহৃি 

২ % সকল র্বভাগ ১০০% লযযোো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৫.২ র্ভর্র্ও/অনলাইন/দ লল-

কন াবেন্স আবয়াজন 

(কাইপ/ম্যাবসন্জাে, ভাইবাে 

ব্যবহােসহ) 

কন াবেন্স 

অনুর্ষ্ঠি  

৩ সাং

খ্যা 

আইর্সটি 

র্বভাগ 

৩ লযযোো - ১ ১ ১    

অজিন - ১ ১ ১ ৩ ৩ 

৫.৩ দাপ্তর্েক সকল কাবজ 

ইউর্নবকার্ ব্যবহাে  

ইউলনদকার্ 

ব্যবহৃি 

২ % সকল র্বভাগ ১০০% লযযোো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৫.৪ ই-ফটন্ডাে/ই-র্জর্প-এে 

োেবে ক্রয় কার্ ি সম্পাদন 

ই-ফটন্ডাে 

সম্পার্দি  

২ % প্রবকৌশল শাখা ৫০% লযযোো ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    

অজিন ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% ৫০% ২ 

৫.৫ দপ্তে/সাংস্থায় চালুকৃি  

অনলাইন/ই-ফসবাে ব্যবহাে 

সাংক্রান্ত কার্ িক্রে পর্েবীযি  

অনলাইন/ই-

ফসবাে 

ব্যবহাে 

পর্েবীযিকৃ

ি 

৪ % এেআইএস 

ফসল ও 

আইর্সটি টিে 

১০০% লযযোো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিস ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

৫.৬ ফসাস্যাল র্ের্র্য়াে ব্যবহাে 

কবে নাগর্েক সেস্যাে সোধান 

সেস্যা 

সোধানকৃি 

১ % আইর্সটি টিে ১০০% লযযোো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১ 

৬. উদ্ভাবনী উবযাগ ও ফসবা পদ্ধর্ি সহজীকেি……………..….৫ 

৬.১ বালি ডক উদ্ভাবন কম ড-

পলেকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রর্য়ন 

কম ড-পলেকল্পনা 

প্রর্ীি 

১ িার্েখ ইবনাবভশন 

টিে 

িার্েখ 

৩১-০৭-১৮ 

লযযোো ৩১-০৭-১৮ - - -    

অজিন ৩১-০৭-১৮ - - - ৩১-০৭-১৮ ১ 

৬.২ বালি ডক উদ্ভাবন কম ড-

পলেকল্পনায় অন্তডভুক্ত কা ডক্রম 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবার্য়ি 

উদ্ভাবনী কার্ িক্রে 

২ % সকল র্বভাগ ৮০% লযযোো - ২০% ২০% ৪০%    

অজিন  ২০% ২০% ৪০% ৮০% ২ 

৬.৩ চালুকৃি উদ্ভাবন 

উবযাগ/সহর্জকৃি ফসবা পর্েবীযি 

চালুকৃি ফসবা 

পর্েবীযিকৃি 

২ সাংখ্যা ইবনাবভশন 

টিে 

২ লযযোো ২ ২ ২ ২    

অজিন ২ ২ ২ ২ ২ ২ 
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কার্ িক্রবেে নাে কে িসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকে 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়বনে

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ক্ত/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অে িবেবেে 

লযযোো 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্েবীযি, ২০১৮-২০১৯  েন্তব্য 

লযযোো/ 

অজিন 

১ে 

ফকায়াট িাে 

২য় 

ফকায়াট িাে 

৩য় 

ফকায়াট িাে 

৪ে ি 

ফকায়াট িাে 

ফোট 

অজিন 

অর্জিি োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৭. স্বেিা ও জবাবর্দর্হ শলক্তশালীকেি…………………….১৬ 

৭.১ র্পর্পএ ২০০৬-এে ধাো ১১(২) ও 

র্পর্পআে ২০০৮-এে র্বর্ধ ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ক্রয়-পর্েকেনা ২০১৮-১৯ 

প্রিয়ন 

ক্রয়-পর্েকেনা 

প্রিীি 

৩ িার্েখ অে ি ও 

পর্েকেনা 

র্বভাগ 

িার্েখ 

৩১-০৮-১৮ 

৩০-১১-১৮ 

লযযোো ৩১-০৮-

১৮ 

৩০-১১-

১৮ 

-     

অজিন - ১৯-১১-১৮ -  ১৯-১১-১৮ ৩  

৭.২ স্ব স্ব ওবয়বসাইবটে অর্ভবর্াগ 

প্রর্িকাে ব্যবস্থা (GRS) ফসবাবক্স 

হালনাগাদকেি 

ওবয়বসাইবট 

 হালনাগাদকৃি  

১ িার্েখ র্জআেএস 

ফ াকাল 

পবয়ন্ট 

িার্েখ 

৩০-০৯-১৮ 

৩১-১২-১৮ 

৩১-০৩-১৯ 

৩০-০৬-১৯ 

লযযোো ৩০-০৯-

১৮ 

৩১-১২-

১৮ 

৩১-০৩-

১৯ 

৩০-০৬-১৯    

অজিন ৩০-০৯-

১৮ 

৩১-১২-

১৮ 

৩১-০৩-

১৯ 

৩০-০৬-১৯ ৩০-০৯-১৮ 

৩১-১২-১৮ 

৩১-০৩-১৯ 

৩০-০৬-১৯ 

১  

৭.৩ দপ্তে/সাংস্থাে ফসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি (র্সটিবজনস্ চাট িাে) এবাং 

আওিাধীন দপ্তে/সাংহহাে ফসবা প্রদান 

প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্েবীযি 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগর্ি 

পর্েবীযিকৃি 

৪ % প্রশাসন 

র্বভাগ ও 

সম্প্রসােি 

র্বভাগ 

১০০% লযযোো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪ 

৭.৪ দপ্তে/সাংস্থাে শাখা/অর্ধশাখা 

পর্েদশ িন/আকর্িক পর্েদশ িন   

পর্েদশ িন/ 

আকর্িক 

পর্েদশ িন   

সম্পন্ন 

২ সাংখ্যা সকল 

র্বভাগ 

১০ লযযোো ২ ২ ৩ ৩    

অজিন ২ ২ ৩ ৩ ১০ ২ 

৭.৫ সর্চবালয় র্নবদ িশোলা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নর্েে ফশ্রর্ি র্বন্যাসকেি  

নর্ে ফশ্রর্ি 

র্বন্যাসকৃি 

৪ % সকল 

র্বভাগ 

১০০% লযযোো ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অজিন  ২০% ৩০% ৪০% ৪০% ০ 

৭.৬ গিশুনানী আবয়াজন আবয়ার্জি 

গিশুনানী 

২ সাংখ্যা সম্প্রসােি 

র্বভাগ 

২ লযযোো - ১ - ১    

অজিন  ১ - - ১ ১ 

৮. দপ্তে/সাংস্থাে শুদ্ধাচাে সাংর্িষ্ট অন্যান্য কার্ িক্রে……………..৬ (র্নবদ ির্শকায় সাংবর্ার্জি িার্লকা ফেবক কেপবয ৩টি কার্ িক্রে র্নব িাচন কেবি হবব)  

৮.১ দপ্তবেে ফসবামূে/র্ স গ্রহবিে 

ফযবে গৃহীি অবে িে ের্শদ প্রদান 

র্নর্িিকেি 

ের্শবদে োেবে 

ফসবামূে গৃহীি 

২ % সম্প্রসােি 

র্বভাগ 

১০০% লযযোো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৮.২ র্বদুযৎ, পার্ন ও জ্বালানীে 

(বিল/গ্যাস) এে সাশ্রয়ী/সবব িাত্তে 

ব্যবহাে র্নর্িিকেি 

সাশ্রয়ী ব্যবহাে 

র্নিিকেি 

২ % সকল 

র্বভাগ 

১০০% লযযোো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 

৮.৩ কে িকিিা-কে িচার্ে বদলীকাবল 

প্রর্েি র্নয়ে-নীর্ি অনুসেি 

প্রর্েি নীর্ি 

অনুসৃি 

২ % প্রশাসন 

র্বভাগ 

১০০% লযযোো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২ 
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কার্ িক্রবেে নাে কে িসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবক

ে োন 

একক 

 

বাস্তবায়বনে

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ক্ত/পদ 

২০১৮-২০১৯ 

অে িবেবেে 

লযযোো 

বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি পর্েবীযি, ২০১৮-২০১৯  েন্তব্য 

লযযোো/ 

অজিন 

১ে 

ফকায়াট িাে 

২য় 

ফকায়াট িাে 

৩য় 

ফকায়াট িাে 

৪ে ি 

ফকায়াট িাে 

ফোট 

অজিন 

অর্জিি োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৯. শুদ্ধািাে িি ডাে জন্য পুেস্কাে/প্রদর্ােনা প্রোন..............................৩ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচাে পুেকাে প্রদান নীর্িোলা 

২০১৭’ এবাং ের্ন্ত্রপর্েষদ র্বভাবগে 

১৩.৩.২০১৮ িার্েবখে ০৪.০০.০০০০. 

৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বে ষ্পেীকেি পে 

অনুর্ায়ী শুদ্ধািাে পুেস্কাে প্রোন 

প্রেি 

পুেস্কাে 

৩ িার্েখ পুেকাে 

প্রদান 

সাংক্রান্ত 

সাংর্িষ্ট 

কর্েটি 

িার্েখ 

৩০-০৬-১৯ 

লযযোো - - - ৩০-০৬-

১৯ 

   

অজিন   - ৩০-০৬-

১৯ 

৩ ৩  

অজিন   -     

১০. অথ ড বোে....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধািাে কম ড-পলেকল্পনায় অন্তডভুক্ত 

লবলিন্ন কা ডক্রম বাস্তবায়দনে জন্য বোেকৃি  

অবে িে আনুমালনক পর্েোি 

বোেকৃি 

অথ ড 

৫ লক্ষ 

 াকা 

তনর্িকিা 

কর্েটি 

২ লয টাকা লযযোো   ২.০০ লয     

অজিন   ২.০০ লয  ৫ ৫ 

১১. পর্েবীযি ও মূোয়ন…………………………….১০ 

১১.১ জািীয় শুদ্ধাচাে ফকৌশল কে ি-

পর্েকেনা, ২০১৮-১৯ প্রিয়ন কবে েন্ত্রিালবয় 

দার্খল 

প্রিীি কে ি-

পর্েকেনা 

দার্খলকৃি 

৩ িালেখ ফ াকাল 

পবয়ন্ট 

িার্েখ 

১২-০৭-১৮ 

লযযোো ১২-০৭-১৮ - - -    

অজিন ১২-০৭-১৮  - - ১২-০৭-১৮ ৩ 

১১.২ র্নধ িার্েি সেবয় তেোর্সক পর্েবীযি 

প্রর্িববদন ের্ন্ত্রপর্েষদ র্বভাবগ দার্খল 

তেোর্সক 

প্রর্িববদন 

দার্খলকৃি 

২ সাংখ্যা ফ াকাল 

পবয়ন্ট 

িার্েখ 

০৫-১০-১৮ 

০৫-০১-১৯ 

০৫-০৪-১৯ 

০৫-০৭-১৯ 

লযযোো ০৫-১০-

১৮ 

০৫-০১-১৯ ০৫-০৪-১৯ ০৩-০৭-

১৯ 

   

অজিন ০৩-১০-

১৮ 

০৫-০১-১৯ ০৪-০৪-১৯ ০৩-০৭-

১৯ 

০৩-১০-১৮ 

০৫-০১-১৯ 

০৪-০৪-১৯ 

০৩-০৭-১৯ 

২ 

১১.৩ আওিাধীন আঞ্চললক/মাঠ  প ডাদয়ে 

কার্ িালবয়ে জািীয় শুদ্ধাচাে ফকৌশল কে ি-

পর্েকেনা, ২০১৮-১৯  প্রিয়বনে র্নবদ িশনা 

প্রদান 

র্নবদ িশনা 

প্রদত্ত 

১ িালেখ ফ াকাল 

পবয়ন্ট 

িার্েখ 

১৪-০৬-১৮ 

লযযোো ১৪-০৬-

১৮ 

- - -    

অজিন ১৪-০৬-

১৮ 

-   ১৪-০৬-১৮ ১ 

১১.৪ আওিাধীন আঞ্চললক/মাঠ  প ডাদয়ে 

জািীয় শুদ্ধাচাে ফকৌশল কে ি-পর্েকেনা, 

২০১৮-১৯  প্রিয়বনে র্নর্েত্ত কে িশালা 

আবয়াজন। 

আবয়ার্জি 

কে িশালা 

২ িালেখ ফ াকাল 

পবয়ন্ট 

িার্েখ 

২১-০৬-১৮ 

লযযোো ২১-০৬-

১৮ 

- - -    

অজিন ২১-০৬-

১৮ 

   ২১-০৬-১৮ ২  

১১.৫ আওিাধীন আঞ্চললক/মাঠ  প ডাদয়ে 

কার্ িালয় কর্তডক প্রর্ীি/দার্খলকৃি জািীয় 

শুদ্ধাচাে ফকৌশল পর্েবীযি  প্রর্িববদবনে 

ওপে র্ র্ব্যাক প্রদান। 

অনুর্ষ্ঠি 

র্ র্ব্যাক 

সভা 

২ সাংখ্যা ফ াকাল 

পবয়ন্ট 

িার্েখ 

০৫-০৭-১৮ 

লযযোো ০৫-০৭-

১৮ 

- - -    

অজিন ০৫-০৭-

১৮ 

   ০৫-০৭-১৮ ০৫-০৭-

১৮ 
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১৮.িযাদলে/সমস্যাবলীিঃ   

* িীব্র জনবল সাংক ; 

* সম্প্রসােি ও বীজাগাে কার্ িক্রে প্রকল্প লনি ডে;  

* আবহাওয়া উপবর্াগী উন্নি ফেশে কীবটে অভাব; 

* ফেশে গুটিে োবকিট না োকা; 

* ফেশে ঋি এবাং বহুমুখী কৃর্ষ ভতির্ক না োকা; 

* বীজাগাে শ্রর্েকবদে ফের্ ইউর্নয়ন সুর্বধাে অপব্যবহাে; 

* আন্ডাে ইনভবয়র্সাং এে োেবে ফেশে সুিা আেদার্ন। 

 

িলবষ্যৎ কম ড-পলেকল্পনািঃ 

বিডমান সেকাে রেশম লশল্পদক আেও গলিশীল কোে লদক্ষয সব েকম সহায়িা প্রোন অব্যাহি রেদখদছ। এ রসক্টদে সেকাদেে 

লনব ডািনী ইশদিহাে বাস্তবায়দনে লদক্ষয রেশম লশদল্পে উন্নয়দন রবার্ ড লবলিন্ন উদদ্যাগ গ্রহর্ কদেদছ  া লনম্নরুপিঃ 

 

১। বালি ডক ১০০ রমিঃ ন রেশম সুিা উৎপােদনে লক্ষযমাত্রা লনধ ডাের্ কদে প্রায় এক হাজাে রকাটি  াকা প্রাক্কললি ব্যয় সম্বললি রমগা প্রকল্প 

গ্রহর্; 

২। চার্ষ ও বসনীবদে ফেশে  সল সুেযা র্নর্িিকেি; 

৩। ১০ হাজাে রেশম িার্ষরক সামালজক লনোপিা রবিনীে মাধ্যদম অথ ড সহায়িা প্রোদনে কা ডক্রম ত্বোলন্বিকের্; 

৪। অন্যান্য মসলা জািীয় পদণ্যে ন্যায় রেশম িাদিও ৪% সেল সুদে ঋর্ প্রোদনে কা ডক্রম ত্বোলন্বিকের্; 

৫। পা  পদণ্যে ন্যায় রেশম পদণ্যে িযা  মুক্ত বাজাে সুলবধা অজডন; 

৬। িীন, িােি রথদক উন্নি রেশম কী  ও উন্নি তুঁি জাি আমোলনে উদদ্যাগ গ্রহর্; 

৭। োজশাহী ফেশে কােখানা পূি িাঙ্গরূবপ চালুকেি; 

৮। উচ্চর্বত্ত  ও েের্বত্ত  ফেশে উবযাক্তা অদন্বির্; 

৯। পাঁচ হাজাে একে জর্ে  ার্ে িাং পদ্ধর্িবি ফেশে চাবষ অন্তর্ভ িক্তকেি; 

১০। ফেশে বীো চালুকেি; 

১১। ফেশে সুিা আেদার্নে উপে ২৫%শুল্ক হওয়ায় ফদশীয় ফেশে গুটি ও সুিাে মূে কে হবে। িাই  ফেশে সুিা আেদার্নে উপে 

৫০% শুল্ক কোে ফযবে ফবাবর্ িে উবযাগ গ্রহি।                                                                                    

     

২০.  উপসাংহােিঃ  

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড একটি রসবামুলক প্রলিষ্ঠান। রেশম লশল্প বাাংলাদেদশে একটি ঐলিহযবাহী কৃলিলিলিক কুটিে 

লশল্প। গ্রাদমে েলেদ্র জনদগাষ্ঠীে ব্যাপক কম ডসাংস্থাদনে সুদ াগ সৃলি, োলেদ্র লবদমািন, গ্রামীর্ আথ ড-সামালজক অবস্হাে উন্নয়ন, 

মলহলাদেে ক্ষমিায়ন ও লনোপিা রবষ্ঠনী সৃলিসহ রবকােত্ব হ্রাস, গ্রামীর্ মলহলাদেেদক অথ ডকনলিকিাদব স্বাবলম্বী কোসহ 

জািীয় অথ ডনীলিদি অবোন োখাে রক্ষদত্র এ লশদল্পে ভূলমকা অনস্বীকা ড। িাছািা বিডমাদন প্রধান রেশম উৎপােনকােী রেশ িীন 

িাদেে উৎপােন প ডায়ক্রদম হ্রাস কেদছ। বাাংলাদেদশে আবহাওয়া, জলবায়ু, মাটি ও আথ ডসামালজক অবস্থা রেশম িাদিে জন্য 

অিযন্ত সহায়ক। ফদল বাাংলাদেদশে মি রেশ রেশম উৎপােন কদে রেশীয় িালহো পুেফিে পাশাপালশ তবদেলশক মুদ্রা অজডদন 

গুরুত্বপূর্ ড ভূলমকা োখদি পাদে।  
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সূলিপত্র 

 

ক্রিঃনাং লববের্ পৃষ্ঠা নাং 

১. ফেশে পর্ের্চর্ি ১ 

২. বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে পর্ের্চর্ি ১ 

৩. ঐলিহালসক প ভূলম ২ 

৪. রবাদর্ ডে সম্প্রসাের্ রন ওয়াকডস ৩ 

৫. রবাদর্ ডে পলেিালনা পি ডে ৩ 

৬. রবাদর্ ডে লিশন ও লমশন ৩ 

৭. রবাদর্ ডে উদেশ্য ও কা ডক্রম ৪ 

৮. জনবল কাঠাদমা ৫ 

৯. জার্িে র্পিা বঙ্গবন্ধুে জন্মশি বার্ষ িকী উপলবযয ফবাবর্ িে কে িসূর্চ ৫ 

১০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে  লনদে ডশনা অনুর্ায়ী আোে বার্ড় আোে খাোে প্রকবেে সাবে 

ফেশে চাষ সম্পৃক্তকেি কার্ িক্রে 

৫ 

১১. োজশাহী ফেশে কােখানা চালুকেি ৬ 

১২. প্রর্শযি ৭ 

১৩.  ২০১৮-১৯ অথ ড বছদেে গৃহীি কা ডক্রম ও অজডন ৮ 

১৪. ফবাবর্ িে বাস্তবায়নাধীন প্রকে ও বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি ৯ 

১৫.   ২০১৯-২০ অে ি বেে এবাং ২০১৯-২০ হবি ২০২১-২০২২ পর্ িন্ত কে ি-পর্েকেনা ৯ 

১৬. োনর্চে ১০ 

১৭. বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে শাখা লিলিক কা ডক্রম ১১ 

ক) প্রশাসন ও সাংস্থাপন র্বভাগ ১১-১৪ 

খ) অে ি ও পর্েকেনা র্বভাগ ১৪-২০ 

গ) প্রবকৌশলী শাখা ২১ 

ঘ) সম্প্রসােি ও ফপ্রষিা র্বভাগ ২১-৩৪ 

ঙ) উৎপাদন ও বাজােজািকেি র্বভাগ ৩৪-৩৬ 

চ) র্নেীযা,এেআইএস ফসল ও জনসাংবর্াগ শাখা ৩৭ 

১৮. নাগলেক রসবা প্রোন প্রলিশ্রুলি (Citizen Charter ৩৮-৪৬ 

১৯. সব ডদশি ৫ অথ ড বছদেে অজডন ৪৬ 

২০. িথ্য ও িথ্য অলধকাে ৪৬-৪৮ 

২১. বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে লর্লজ াল কা ডক্রম ৪৮ 

২২. বালি ডক কম ডসম্পােন চুলক্তিঃ(APA) ৪৮-৫৫ 

২৩. উিম িি ডা, সোিাে, উদ্ভাবন (ইদনাদিশন) ৫৬ 

২৪. জািীয় শুদ্ধািাে রকৌশল ৫৭-৬১ 

২৫. ভর্বষৎ কে ি পর্েকেনা ৬২ 

২৬. উপসাংহাে ৬২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

বালি ডক প্রলিদবেন ২০১৭-১৮ 

68 

 

 

স্মােক নাং- ২৪.০৬.০০০০.০১৯.১৬.০০১.১৭-                িালেখ-  

 

 

লবিয়িঃ- বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে ২০১৮-১৯ অথ ড বছদেে বালি ডক প্রলিদবেন পুলস্তকা আকাদে প্রকাশ। 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড ও এে আওিাধীন অলফসসমূদহ সালব ডক কম ডকাদেে উপে ২০১৯-২০ অথ ড বছদেে 

বালি ডক প্রলিদবেন পুলস্তকা আকাদে প্রকাশ কদে রবাদর্ ডে ওদয়বসাইদ  আপদলার্ কো হদয়দছ। প্রলিদবেনটি আপনাে সেয় 

অবগলিে জন্য রপ্রের্ কো হদলা। প্রলিদবেনটিে ব্যাপাদে আপনাে লবিাগ/শাখাে রকান িথ্য/প্রলিদবেন সাংদ াজন  ও 

মিামি/পোমশ ড বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ ডে িলবিৎ কম ডসূলি গ্রহদর্ এবাং আগামী বছদেে পুলস্তকা প্রকাদশ সহায়ক হদব 

বদল আশা কো  ায়। 

 

সাংযুক্তিঃ বর্ ডনামদি  

 

                            

  মহাপলেিালক 

              বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

                                    োজশাহী। 

লবিের্িঃ  

১।  সলিব, বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড, োজশাহী। 

২।  প্রধান সম্প্রসাের্ কম ডকিডা/প্রধান পলেক ল্পনা/প্রধান উৎপােন ও বাজােজািকের্ কম ডকিডা/প্রধান লহসাব েক্ষর্ কম ডকিড, বাাংলাদেশ 

রেশম উন্নয়ন রবার্ ড, োজশাহী। 

৩।  লনব ডাহী প্রদকৌশলী/উপপ্রধান লনেীক্ষক, বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড, োজশাহী  

৪।  জনসাংদ াগ কম ডকিডা/বাদজ  কম ডকিডা, বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড, োজশাহী । 

৫।  উপ-পলেিালক, আঞ্চললক রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, োজশাহী/ োংপুে/ দশাহে/ঢাকা/োঙামাটি।  

৬। সহকােী পলেিালক, রজলা রেশম সম্প্রসাের্ কা ডালয়, রিালাহা /োজবালি/লসোজগে/বগুিা/গাজীপুে/কুলমল্লা/ঠাকুেগোঁও । 

 

 

 

অনুলললপিঃ 

১।  সেস্য(অথ ড পলেিঃ)/(সম্প্রিঃ ও রপ্রির্া)(উৎিঃ ও বাজািঃ),বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড, োজশাহী । 

২।  মহাপলেিালক মদহােদয়ে একান্ত সহকােী, বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড, োজশাহী  

     (মহাপলেিালক মদহােদয়ে সেয় অবগলিে জন্য)। 

 

 

 

 

 

 

 


