
বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

োজশাহী। 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড ইতঃপূদব ড বাস্তবায়য়ত উদ্ভাবনী ধােণা, সহয়জকৃত ও য়র্য়জটাইজকৃত রসবা সমূদহে র্াটাদবজ 

 

ক্রয়মক ইতঃপূদব ড বাস্তবায়য়ত উদ্ভাবনী ধােণা, 

সহয়জকৃত ও য়র্য়জটাইজকৃত রসবা/ 

আইয়র্য়াে নাম 

রসবা/আইয়র্য়াে সাংয়িপ্ত য়ববেণ রসবা/আইয়র্য়াটি 

কার্ ডকে আদে য়ক-

না/না থাকদল কােণ 

রসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযায়শত ফলাফল 

পাদে য়ক-না 

রসবাে য়লাংক 
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০১. রমাবাইল ব্াাংয়কাং এে মাধ্যদম রেশম 

চায়িদেে গুটিে মূল্য পয়েদশাধ কো 

পূদব ড ম্যানুদয়ে পদ্ধয়তদত রেশম চায়িদেে গুটিে মূল্য পয়েদশাদধ য়বয়িন্ন 

সমস্যা হত। রমাবাইল ব্াাংয়কাং এে মাধ্যদম রেশম চায়িদেে গুটিে মূল্য 

পয়েদশাধ অয়ধকতে সহজ হদয়দে। রমাবালই ব্াাংয়কাং এে মাধ্যদম গুটিে 

মূল্য পয়েদশাধ প্রয়ক্রয়া চলমান েদয়দে। 

চলমান েদয়দে হযাঁ - 

০২. য়র্য়জটাল রনাটিশ রবার্ ড স্থাপন পূদব ড সিাে রনাটিশ ম্যানুয়ায়ল রপ্রেণ কো হদতা। বতডমাদন য়র্য়জটাল 

রনাটিশ রবাদর্ ড সিাে রনাটিশ য়র্সদে কো র্াদে। 

চলমান েদয়দে হযাঁ - 

০৩. য়র্য়জটাল রনাটিশ রবার্ ড ও য়র্য়জটাল োয়নাং 

য়র্সদে রবার্ ড স্থাপন 

পূদব ড রবাদর্ ডে রর্ রকান মূল বাতডা ম্যানুয়ায়ল রপ্রেণ কো হদতা। য়র্য়জটাল 

রনাটিশ রবার্ ড ও য়র্য়জটাল োয়নাং য়র্সদে রবার্ ড স্থাপদনে মাধ্যদম সহদজই 

রবাদর্ ডে রর্ রকান মূল বাতডা রপ্রেণ কো হদে।  

চলমান েদয়দে। হযাঁ - 

 

০৪. 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড প্রধান 

কার্ ডালদয় য়নোপত্তা ও কার্ ডালদয় কম ডেত 

কম ডচােীদেে য়নোপত্তা ও কার্ ডালদয় কম ডেত 

কম ডচােীদেে য়নোপত্তা সদচতনতা বৃয়দ্ধে লদিয 

অয়ি য়নব ডাপক র্দেে সুষ্ঠু ব্বহাে 

কম ডেত কম ডচােীদেে য়নোপত্তা সদচতনতা বৃয়দ্ধে লদিয অয়ি য়নব ডাপক 

র্দেে সুষ্ঠু ব্বহাে কো। 

চলমান েদয়দে। হযাঁ - 

০৫. রসয়েকালচাে বি ডপয়িকা বি ডপয়িকা সকল বসনী, চািী ও কার্ ডালদয় সেবোদহে ফদল সকদলই 

জানদত পােদব রকান সমদয় ও রকান তায়েদে রেশম চাদি রকান কাজ 

কেন কেদত হদব। এে ফদল স্বে য়শয়িত চািী/বসনী পয়িকা রেদে 

সময়মত তাঁত কাজ সম্পােন কোে ব্াপাদে সদচতন থাকদত পােদব। 

চলমান েদয়দে। হযাঁ - 

০৬. অবসেপ্রাপ্ত কম ডকতডা/কম ডচােীগদণে ১৮ 

মাদসে অদিাগ্য অয়জডত ছুটি নগোয়ন 

(লামগ্রযান্ড) অথ ড এবাং গ্রাচ্যযইটিে অথ ড 

পয়েদশাদধে রসবা সহয়জকেণ। 

এ উদযাদগে মাধ্যদম অবসেপ্রাপ্ত কম ডকতডা/কম ডচােী ল্যামগ্রযান্ড/গ্রযাচ্যইটিে 

অথ ড য়নয়ে ডষ্ট সমদয়ে মদধ্য রকান রিাগায়ি োড়াই তাে য়নজস্ব ব্াাংক 

য়হসাদব সোসয়ে পয়েদশাদধে জন্য জমা হদব। ফদল অবসেপ্রাপ্ত 

কম ডকতডা/কম ডচােীগণ তাদেে প্রাপ্য অথ ড অয়ত সহদজই গ্রহণ কেদত 

পােদবন। আদগে মত আে েীর্ ড সময় অদপিা কেদত হদব না।  

চলমান েদয়দে। হযাঁ - 



ক্রয়মক ইতঃপূদব ড বাস্তবায়য়ত উদ্ভাবনী ধােণা, 

সহয়জকৃত ও য়র্য়জটাইজকৃত রসবা/ 

আইয়র্য়াে নাম 

রসবা/আইয়র্য়াে সাংয়িপ্ত য়ববেণ রসবা/আইয়র্য়াটি 

কার্ ডকে আদে য়ক-

না/না থাকদল কােণ 

রসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযায়শত ফলাফল 

পাদে য়ক-না 

রসবাে য়লাংক 
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০৭. োজশাহী রেশম কােোনাে পণ্য ম্যাদনজদমন্ট 

রসবা সহয়জকেণ 

োজশাহী রেশম কােোনা চালু হওয়ায় কােোনায় উৎপায়েত পণ্য মজুে, 

য়বক্রয়, য়বক্রয়কৃত অদথ ডে য়হসাব সাংক্রাি “োজশাহী রেশম কােোনাে 

পণ্য ম্যাদনজদমন্ট রসবা সহয়জকেণ” শীি ডক উদ্ভাবনী ধােণা বাস্তবায়দনে 

উদযাগ গ্রহণ কো হদয়দে। উক্ত ধােণা বাস্তবায়ন কো হদল কােোনাে 

য়হসাদবে স্বেতা থাকদব। 

চলমান েদয়দে। হযাঁ www.silkbsdb.com 

 

০৮. পলুপালদন রোটােী মাউদন্টজ এে ব্বহাে এটি একটি কায়েগেী জ্ঞান সম্পন্ন য়বদশিায়য়ত কৃয়ি য়শল্প। মূলত 

আমাদেে রেদশ আবহাওয়াে উপে য়িয়ত্ত কদে চােটি বদে পলুপালন 

কো হদয় থাদক। লািজনক রেশমচাি য়নি ডে কদে তুঁতচাি ও পলুপালন 

উিয় রিদে কায়েগেী প্রযুয়ক্তে সঠিকিাদব প্রদয়াদগে উপদে। এদেদশ 

পলুপালদনে রিদে সাধােণিাদব বাঁদশে ততেী চন্দ্রকী ব্বহাে কো হদয় 

থাদক। রোটােী মাউদন্টজ একধেদণে চন্দ্রকী র্া বাঁদশে পয়েবদতড পাতলা 

কাঠ ও রপপাে রবার্ ড দ্বাো য়নয়ম ডত। এ প্রযুয়ক্ত ব্বহাদেে ফদল গুটিে 

আকাে আকৃয়ত সমান হদব, র্াবল গুটিে পয়েমান তলনামূলকিাদব 

অদনক পয়েমাদন কদম আসদব, গুটিদত রফদসাে শতকো হাে কম হদব, 

সহদজ বায়ু চলাচদলে ব্বস্থা থাকায় গুটিে য়েদলয়বয়লটি (%) বৃয়দ্ধ পাদব। 

এোড়াও এ ধেদণে চন্দ্রকীদত রকাকুন হােদিস্ট য়র্িাইজ ব্বহাদেে 

সুদর্াগ থাকায় শ্রয়মক ব্য় তলনামূলক সাশ্রয় হদব। য়বদশিকদে 

বাইদিাল্টাইন জাদতে পলুপালদনে রিদে এ প্রযুয়ক্ত ব্বহাদেে ফদল 

তলনামূলকিাদব সুতাে গুনগত মান ও উৎপােন বৃয়দ্ধ পাদব। 

হযাঁ - - 

০৯. রেশম ই- রসবা মাধ্যদম রসবা সহয়জকেণ তুঁতগাে োটাই প্রয়ক্রয়া র্ায়েকীকেণ বতডমান তুঁতগাে োটাইকেদণে 

রিদে শ্রয়মক দ্বাো কো হদয় থাদক। এে ফদল সময় ও শ্রয়মক ব্য় রবয়শ 

হদয় থাদক। য়কন্তু োটাই প্রুয়নাং পদ্ধয়ত রময়শদনে সাহাদে র্ায়েকীকেণ 

কো হদল তলনামূলকিাদব সময় ও শ্রয়মক ব্য় কদম আসদব। এদত সল্প 

সমদয় ও সল্প েেদচ একজন তুঁতচািী সহদজ তাে তুঁতবাগান োটাই 

কেদত পােদব। 

হযাঁ - - 

http://www.silkbsdb.com/


ক্রয়মক ইতঃপূদব ড বাস্তবায়য়ত উদ্ভাবনী ধােণা, 

সহয়জকৃত ও য়র্য়জটাইজকৃত রসবা/ 

আইয়র্য়াে নাম 

রসবা/আইয়র্য়াে সাংয়িপ্ত য়ববেণ রসবা/আইয়র্য়াটি 

কার্ ডকে আদে য়ক-

না/না থাকদল কােণ 

রসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযায়শত ফলাফল 

পাদে য়ক-না 

রসবাে য়লাংক 
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১০. বাাংলাদেশ জান ডাল অব রসয়েকালচাে এে অন 

লাইন সাংষ্কেণ। 

বাাংলাদেশ রেশম গদবিণা ও প্রয়শিণ ইনয়স্টটিউট কর্তডক বতডমাদন 

“জান ডাল” য়শদোনাদম  একটি অন লাইন জান ডাল েদয়দে।  রর্োদন 

রেদশে বা রেদশে বায়হদেে রেশম সাংয়িষ্ট গদবিকগণ তাদেে  

গদবিণালদ্ধ ফলাফল প্রকাশ কদে থাদকন। জান ডালটি অফলাইন হওয়ায় 

বতডমাদন গদবিকগণ তাদেে গদবিণালদ্ধ ফলাফল এ জান ডাদল প্রকাদশ 

অনাগ্রহ প্রকাশ কদেদেন। তাই য়র্য়জটাল বাাংলাদেশ এে সাদথ সামিস্য 

রেদে অনলাইন জান ডাল প্রকাশ কো হদল গদবিকগণ তাদেে  ফলাফল 

সমূহ এ জান ডাদল প্রকাদশ আগ্রহী হদব এবাং তথ্যসমূহ সহজলিয হদব। 

ফদল সাংয়িষ্ট গদবিকগণসহ জান ডালটি সমৃদ্ধ হদব। 

হযাঁ হযাঁ https://bdjrs.com 

 

১১. এসএমএস এর মাধ্যমম সভার ন াটিশ নেরণ কমমটির েমযেক সদস্যমক সভায় উপমিয হওয়ার মিষময় মিমিটামি 

িাযতা নদওয়া এিং কামি গমযশীিযা আ য় সহ অমিস ব্যিিাপ া 

আধুম কায়  করা। 

হোঁ হযাঁ - 

১২. এসএমএস এর মাধ্যমম নরশম চাষীমদর 

কামরগমর পরামশ ত েদা  

েময িমে নরশম চাষীমদর পলুপাি  পমরচর্ তায় কর ীয় মিষয়ক পরামশ ত 

েদা । 

হোঁ হযাঁ - 

 

https://bdjrs.com/

