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বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (বাদেগপ্রই)  

 

 

বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট রেদশ রেশম রিক্টদে উন্নয়দনে লদক্ষয লাগিই প্রযুশি উদ্ভাবন ও েক্ষ জনশশি 

সৃশিে একমাত্র প্রশিষ্ঠান। প্রশিষ্ঠানটি ৩ জানুয়াশে ১৯৬২ িাদল রেশম রিক্টদে কাশেগশে িহায়িা প্রোন কোে জন্য শিল্ক কাম ল্যাক শেিার্ ি 

ইনশিটিউট এবাং শিল্ক রটকদনালজীকযাল ইনশিটিউট নাদম শশল্প অশিেপ্তদেে অিীদন োজশাহী শহদে প্রশিশষ্ঠি হয়। পেবিীদি 

ইনশিটিউটদক ক্ষুদ্র ও কুটিে শশল্প িাংস্থাে অিীদন রনয়া হদল ১৯৭৪ িাদল ইনশিটিউট দুটিদক একীভূি কদে শিল্ক শেিার্ ি এন্ড রেশনাং 

ইনশিটিউট নামকেণ কো হয়। ১৯৭৮ িাদল বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ি প্রশিশষ্ঠি হদল এই প্রশিষ্ঠানটি বাাংলাদেশ রেশম রবাদর্ িে আওিািীদন 

আদি এবাং বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (বাদেগপ্রই) নাদম পুন: নামকেণ কো হয়। ২০০৩ িাদল ২৫ নাং আইন বদল 

বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউটদক বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ি রেদক পৃেক কদে িোিশে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয়ে শনয়ন্ত্রদণ 

রনয়া হয়। ২০১৩ িাদল ১৩ নাং আইন বদল বাাংলাদেশ রেশম রবার্ ি, বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট এবাং বাাংলাদেশ শিল্ক 

 াউদন্ডশন রক একীভূি কদে বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ি গঠিি হয়।    

 বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট বাাংলাদেশ এশিকালর্াোল শেিার্ ি কাউশিল আইন, ২০১২ রমািাদবক কৃশষ 

মন্ত্রণালদয়ে আওিায় National Agricultural Research System (NARS)- এে িেস্যভূি হদয়দে।   

বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট এে ৫টি গদবষণা শাখা  ো: ত ু্ঁির্াষ, রেশমকীট, রিশে-েিায়ন, রিশে-রোগিত্ত্ব, 

রেশম প্রযুশি শাখা ও একটি প্রশশক্ষণ শাখা েদয়দে। এোড়াও বাদেগপ্রই- এে শনয়ন্ত্রণািীন োঙ্গামাটি পাব িিয রজলাে র্ন্দ্রদ াণায় একটি 

আঞ্চশলক রেশম গদবষণা রকন্দ্র (আদেগদক)এবাং পঞ্চগড় রজলাে িাদকায়ায় একটি জাম িপ্লাজম রমইনদটন্যাি রিন্টাে (শজএমশি) নামক ২ টি 

আঞ্চশলক গদবষণা রকন্দ্র েদয়দে। 

 

 

রেশম প্রযুশি উদ্ভাবদন গশিশীল গদবষণা প্রশিষ্ঠান।  

 

 

  

লাগিই প্রযুশি উদ্ভাবদনে মাধ্যদম উৎপােনশীলিা বৃশি কদে রেশম শশল্পদক উদেখদ াগ্য প িাদয় উন্নীিকেণ। 

  

 

 রেদশে আবহাওয়া উপদ াগী রেশমর্াদষে  রটকিই প্রযুশি উদ্ভাবন ও মাঠ প িাদয় হস্তান্তে। 

 রেশমর্াদষ শনদয়াশজি িেকাশে/দবিেকাশে  ও ব্যশিমাশলকানািীন প্রশিষ্ঠানদক কাশেগশে িহায়িা প্রোন। 

 প্রশশক্ষণ প্রোদনে মাধ্যদম েক্ষ জনশশি সৃশি কদে রেদশ োশেদ্রিা হ্রািকেণিহ রেশম শশদল্পে উন্নয়ন ও িম্প্রিােদণ িহায়িা 

প্রোন।  

 

বাদেগপ্রই, োজশাহীঃ 

 তু্ঁদিে জাম িপ্লাজম িাংিহ, িাংেক্ষণ ও উচ্চ  লনশীল তু্ঁিজাি উদ্ভাবন।  

 তু্ঁির্াষ প্রযুশি, তু্ঁিগাদেে রোগবালাই ও কীটশত্রু েমন প্রযুশি উদ্ভাবন।  

 মাটি ও তু্ঁিপািাে গুনগি মান পেীক্ষণ এবাং প্রদয়াজনীয় খাদ্যমান ব্যবস্থাপনাে মাধ্যদম তু্ঁিপািাে গুনগি মান উন্নয়ন। 

 রেশমকীদটে জাি িাংিহ ও িাংেক্ষণ এবাং আবহাওয়া িশহষ্ণু উচ্চ লনশীল, রোগ প্রশিদোি িম্পন্ন উন্নি বহুর্ক্রী ও শির্ক্রী 

জাি উদ্ভাবন। 

 গুনগি মাদনে রেশমকীদটে শর্ম উৎপােদনে প্রযুশি, উন্নি পলুপালন  ে,পলুপালন িামিী ও পলুপালন প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 রেশমকীদটে রোগবালাই ও কীটশত্রু েমদনে লদক্ষয শবশিন্ন িেদণে শবদশািক ও প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 রপাি রকাকুন রটকদনালশজ ও শেশলাং প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 েক্ষ জনশশি সৃশিে লদক্ষয েী ি ও স্বল্পদময়ােী রকাদি ি প্রশশক্ষণ প্রোন। 

 লাইদেশেদি শবশিন্ন শশক্ষণীয় শবষদয়ে বই, িামশয়কী, জান িাল, শল দলট, পশত্রকা িাংিহ, িাংেক্ষন ও প্রকাশনা।  

আঞ্চশলক রেশম গদবষণা রকন্দ্র (আদেগদক), র্ন্দ্রদ ানা, োঙ্গামাটি প িাবিয রজলাঃ 

 বাদেগপ্রই এে শবকল্প জাম িপ্লাজম ব্যাাংক শহদিদব তু্ঁি ও রেশমকীদটে জাি িাংিহ ও িাংেক্ষণ। 

 পাহাড়ী পশেদবশ উপদ াগী তু্ঁি ও রেশমকীদটে জাি ও রেশমর্াষ প্রযুশি উদ্ভাবন। 

কা িক্রম (Functions) 

পটভূশমঃ 

রূপকল্প (Vision) 

অশিলক্ষয (Mission) 

উদেশ্য (Objectives) 



 পাহাড়ী অঞ্চদল রেশমর্াদষ েক্ষ জনশশি সৃশিে লদক্ষয র্াষীপ িাদয় ও টিওটি প্রশশক্ষণ প্রোন। 
জাম িপ্লাজম রমইদটন্যাি রিন্টাে (শজএমশি), িাদকায়া, পঞ্চগড়ঃ 

 বাদেগপ্রই এে শবকল্প জাম িপ্লাজম ব্যাাংক শহদিদব তু্ঁি ও রেশমকীদটে জাি িাংিহ ও িাংেক্ষণ। 

 আবহাওয়া উপদ াগী তু্ঁি ও রেশমকীদটে জাি ও রেশমর্াষ প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 রেশমকীদটে F1 বাশনশজযক শর্ম উৎপােদনে লদক্ষয P-1নাি িােীদি শির্ক্রী জাদিে শর্ম বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাদর্ িে 

র্াশহো িাদপদক্ষ িেবোহকেণ। 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAINING  

Bangladesh Sericulture Research &  

Training Institute (BSRTI) - 127 

GMC 

         Summary of Manpower 

Status Sci./ 

Tec. 

Sup-

port 

Total 

Class-I 35 03 38 

Class-II 19 05 24 

Class-III 34 14 48 

Class-IV 0 17 17 

Total 88 39 127 

 

 
 LIBRARY 

RSRC 

Person: 11 
1    Sr. Res. Officer 

2    Research Officer 

1    Accountant 

2  Research Asstt.* 

2  Lab. Assistant 

1  Generator-cum 

  cold storage 

  Operator 

1    Expert Rearer 

1    MLSS 

Person: 2 
 1  Senior Librarian  

 1  Librarian 

 

Person: 3 
1  Director 

1  Stenographer 

1  MLSS 

 DIRECTOR 

MAINTANANCE ADMINISTRATION ACCOUNTS 

RESEARCH 

Head Quarter (47) 
Person: 11 
1    Sr. Res. Officer 

2    Research Officer 

1    Accountant 

2   Research Asstt. 

2   Lab. Assistant 

1  Generator-cum 

  cold storage 

  Operator 

1    Expert Rearer 

1    MLSS 

Chief Scientific Officer-1 

MULBERRY 

Person: 12 
 2  Sr. Res. Officer 

 4  Research Officer 

 1  Assistant Research  Officer 

 2  Research Assistant  

 1  Lab. Assistant  

 1 Lab. Boy  

 1  Field Man 

Person: 12 
 3  Sr. Res. Officer 

 3  Research Officer 

 1  Assistant Research   Officer 

 2  Research Assistant  

 1  Lab. Assistant  

 2  Expert Rearer 

SILKWORM 

Person: 9 
 2   Sr. Res. Officer 

 2   Research Officer 

 1    Assistant Research          

 Officer 

 1   Research Assistant  

 1   Lab. Assistant  

 1  Lab. Boy  

 1 Expert Reeler 

PATHOLOGY CHEMISTRY TECHNOLOGY 

Person: 6 
 1  Sr. Res. Officer  

 1  Research Officer 

 1  Assistant Research   Officer 

 1   Research Assistant  

 1  Lab. Assistant  

 1  Lab. Boy  

Principle Scientific Officer-2 

Person: 5 
 1  Sr. Res. Officer 

 1  Research Officer 

 1  Research Assistant  

 1  Lab. Assistant  

 1  Lab. Boy  

  

 

িাাংগঠশনক কাঠাদমা 

Person: 7 
 1   Asstt. Engineer  (Elec.)  

 1   Sub Asstt. Engineer (Elec.) 
 1   Electrician   

 1   Pump Driver 
 1   PABX Operator 

 1   Carpenter 

 1   Helper 

 

Person: 6 
 1   Accounts Officer  

 1   Accountant   * 
 1   Account Assistant 

 1   Cashier  

 1   LDA 

 1   MLSS 

 

 

Person: 19 
 1   Asst. Director (Admn.)  

 1   Office Superintendent  * 

 1   Photographer 
 1   UDA  

 3   Store Keeper 

 2   LDA 

 1   Caretaker  

 2   Driver 

 1   Record Supplier 

 3   MLSS 

 2   Guard  

 1   Mali 

Person: 21 
1  Chief Instructor 

2  Sr. Instructor 

1  Superintendent (T) 

3  Instructor  

1  Mechanic cum   duplicating 
machine  Operator  * 

1   LDA 

2  Skilled Weaver Cum Spinner  

1  Warper-cum-sizer 

1  Screen Maker 

1  Block Cutter 

1  Expert Reeler  

1  Helper  

2  MLSS 

1  Dormitory Attendant  

1  Cook  

1  Cleaner 



 

 
 Proposed for re-designation of Office 

Superintendent as Administrative 

Officer. 

 Proposed for re-designation of 

Accountant as Assistant Accounts 

Officer. 

 Proposed for re-designation of 

Research Assistant as Sub. Assistant 

Research Officer. 

 Proposed for re-designation of 

Mechanic cum Duplicating Machine 

Operator as Mechanic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮. আওিািীন আঞ্চশলক গদবষণা রকন্দ্র িমূহঃ  

ক.  শেশজওনাল রিশেকালর্াে শেিার্ ি রিন্টাে 

(আেএিআেশি), র্ন্দ্রদ ানা, কাপ্তাই 

োঙ্গামাটি পাব িিয রজলা।   

 

খ.  জাম িপ্লাজম রমইনটিন্যাি রিন্টাে (শজএমশি),  

িাদকায়া, রবাো,  

পঞ্চগড়।   

 

িেণ অনুদমাশেি পে কম িেি জনবল শূন্যপে 

পশের্ালক (িেকাে কর্তিক শনদয়াগকৃি)  ০১ ০১ ০০  

রির্-৩ ২ ১ ১ 

রির্-৪ ১ ০ ১ 

রির্-৫ ১ ০ ১ 

রির্-৬ ১২ ১ ১১ 

রির্-৯ ২২ ০৯ ১৩ 

রির্-১০  ০৮ ০৫ ০৩ 

রির্-১১ ১৬ ৪ ১২ 

রির্-১৩ ১ ১ ০ 

রির্-১৪ ৮ ৪ ৪ 

রির্-১৬ ২৪ ১৭ ৭ 

রির্-১৭ ২ ১ ১ 

রির্-১৮ ১৩ ৬ ৭ 

রির্-২০ ১৫ ১২ ৩ 

আউট রিাশি িাং ২ ০ ২ 

িব িদমাট = ১২৭ ৬১ ৬৬ 

UªvÝ‡cvU© I Awdm BKzBc‡g›U 

 

ক্রশমক নাং শববেণ অনুদমাশেি িাংখ্যা িাংদ াশজি িাংখ্যা রমাট িাংখ্যা 

১। মাইদক্রাবাি, টদয়াটা, জাপান ১ (এক) - ১ (এক) 

২। জীপ প্রাদর্া, টদয়াটা, জাপান ১ (এক) - ১ (এক) 

৩। মটে িাইদকল (হুন্ডা) ১ (এক) ২ (দুই) ৩ (শিন) 

৪। কশম্পউটাে রিট ২৩ (দিইশ) ২ (দুই) ২৫ (পঁশর্শ) 

৫।  দটািযাট রমশশন ৫ (পাঁর্) - ৫ (পাঁর্) 

৬।  যাক্স রমশশন ১ (এক) - ১ (এক) 

৭। শপএশবএক্স (৮+৫০) ও (৪+৪০) ১ (এক) ১ (এক) ২ (দুই) 

৮। রটশলদ ান ৫ (পাঁর্) - ৫ (পাঁর্) 

৯। মাশিশমশর্য়া প্রদজক্টে ১ (এক) ১ (এক) ২ (দুই) 

১০। ল্যাপটপ ১ (এক) ১ (এক) ২ (দুই) 

১১। ইদলকেশনক কশপ োইটিাং রবার্ ি ১ (এক) - ১ (এক) 

১২। স্পাইোল বাইশন্ডাং রমশশন ১ (এক) - ১ (এক) 

১৩। িাইদলািযাইল রমশশন ২ (দুই) - ২ (দুই) 

১৪। শর্শজটাল শিশর্ও কযাদমো ১ (এক) - ১ (এক) 

১৫। শিল কযাদমো  ২ (দুই) - ২ (দুই) 

১৬। অিােদহর্ প্রদজক্টে  ২ (দুই) ১ (এক) ৩ (শিন) 

১৭। ইদলকশেক টাইপ োইটাে রমশশন ১ (এক) - ১ (এক) 

১৮। টাইপ োইটাে রমশশন ৬ (েয়) - ৬ (েয়) 

১৯। রজনাদেটে (১০০/৫০ রকশি এ) ৩ (শিন) ১ (এক) ৪ (র্াে) 

২০। কন াদেি/লািরুম মাইদক্রাদ ান রিট ২ (দুই) - ২ (দুই) 

২১। শিশিশর্ ১ (এক) - ১ (এক) 

২২। LAN System ১ (এক) - ১ (এক) 

২৩। রলশমদনটিাং রমশশন ১ (এক) - ১ (এক) 

২৪। স্ক্যানাে রমশশন ১ (এক) - ১ (এক) 

২৫। কুল্ড ইনশকউদবটে  ৯ (নয়) ৫ (পাঁর্) ১৪ (দর্ৌে) 

২৬। এয়াে কুলাে  ২৮ (আটাশ) ১৩ (দিে) ৪১ (একর্শেশ) 

২৭। রেশিজাদেটে  ২৫ (পঁশর্শ) ১ (এক) ২৬ (োশিশ) 

 

জনবল 



 

 

বাদেগপ্রই, োজশাহীঃ 

 জাম িপ্লাজম ব্যাাংদক তু্ঁিজাি ৭০ রেদক ৭৩ টিদি উন্নীি হদয়দে।   

 বাাংলাদেদশে আবহাওয়া উপদ াগী ২০১৬-২০১৭ অে িবেদে ৪ টি 

উচ্চ লনশীল তু্ঁদিে জাি উদ্ভাবন কো হদয়দে। তু্ঁিপািাে উৎপােন 

বেদে রহক্টে প্রশি ৩৭.০০-৪০.০০ রমঃটন এে স্থদল ৪০.০০-৪৭.০০ 

রমঃটন এ উন্নীি কো িম্ভব হদয়দে।   

 রেদশে আবহাওয়া উপদ াগী তু্ঁির্াষ ব্যবস্থাপনা প্রযুশি উদ্ভাবন কো 

হদয়দে। 

 তু্ঁিগাদেে রোগ-বালাই েমদন প্রযুশি উদ্ভাবন কো হদয়দে। 

 তু্ঁির্াদষ িােী  িদলে র্াষ প্রযুশি উদ্ভাবন কো হদয়দে এবাং মাঠ প িাদয় 

ব্যবহাদেে  দল রেশম র্াদষে িাদে িম্পৃি র্াষীদেে বাড়শি আদয়ে সুদ াগ 

সৃশি হদয়দে। 

 অম্লীয় ও ক্ষােীয় মাটি িাংদশািদনে মাধ্যদম তু্ঁির্াষ উপদ াগী কোে প্রযুশি 

উদ্ভাবন কো হদয়দে। 

 উদ্ভাশবি উচ্চ  লনশীল তু্ঁিপািাে পুশিমান শনি িােদণে মাধ্যদম র্াকী ও বয়স্ক্ 

পলুে জন্য উপযুি তু্ঁিজাি এবাং র্াষ পিশি শনব িার্ন কো হদয়দে। 

 জাম িপ্লাজম ব্যাাংদক রেশমকীদটে জাি ৯৭ হদি ১০১ টিদি উন্নীি হদয়দে।  

 বাাংলাদেদশে আবহাওয়া উপদ াগী ০৫ টি উচ্চ  লনশীল রেশমকীদটে জাি উদ্ভাবন কো হদয়দে। উদ্ভাশবি ৫টি রেশমকীট জাদিে 

 লা ল শনম্নরূপঃ  

Sl 

No. 

Race/ 

Cross 

Fecundity Hatching 

(%) 

Wt. 

of 10 

mature 

larvae 

E.R.R Cocoon 

/kg 

Yield 

/100 

dfls 

(kg) 

Cocoon 

Wt. 

Shell 

Wt. 

SR % Length 

of 

filament 

Highest 

length of 

filament 

Denier  Reelbility 

% 

Renditta 

By 

No. 

By 

Wt. 

1. BSR-03/3 546 94.97 40.52 7388 10405 710 52 1.34 .20 14.89 520 639 2.93 100 9.72 

2. BSR-

03/4(M) 
482 94.13 39.07 6892 9213 748 46 1.35 .18 13.67 614 723 2.25 100 9.85 

3. BSR-03/6 449 93.06 36.09 7094 9607 738 48 1.31 .19 14.86 635 731 2.24 100 8.22 

4. BSR-05/2 511 95.91 42.35 7993 11952 669 60 1.53 .20 13.30 508 627 2.61 100 10.62 

5. BSR-

05/3(M) 
503 95.77 39.92 7958 11355 701 57 1.48 .19 12.55 643 747 2.12 100 11.12 

 

 জ্জযষ্ঠা ও িাদুেী বদে আবহাওয়া িহনশীল রেশমকীদটে বহুর্ক্রীজাি 

উদ্ভাবন এবাং শ ল্ড োয়াল িম্পন্ন কো হদয়দে। মাঠ প িাদয় এে উৎপােন  

প্রশি ১০০ রোগমুি শর্দম ৪৫-৫০ রকশজ।   
 অিহায়ণী ও জ্র্িা বদে আবহাওয়া উপদ াগী রেশমকীদটে এ -১ 

উচ্চ লনশীল হাইেীর্ জাি উদ্ভাবদনে গদবষণা ইদিামদধ্য রশষ হদয়দে এবাং 

শ ল্ড োয়াল িম্পন্ন কো হদয়দে। মাঠ প িাদয় এে উৎপােন  প্রশি ১০০ 

রোগমুি শর্দম ৭০-৭৫ রকশজ।  

 পলু রপাকাে রোগ েমদন রেশম পলু পাউর্াে এবাং পলু রপাকাে কীটশত্রু 

উশজমাশে েমদন  উশজনাশ উদ্ভাবন কো হদয়দে। 

 বিিমাদন ০১ রকশজ কাঁর্া রেশম সুিা উৎপােন কেদি ১০-১২ রকশজ কাঁর্া রেশম 

গুটি  প্রদয়াজন হদে,  া পূদব ি ০১ রকশজ কাঁর্া রেশম সুিা উৎপােন কেদি ১৫-২০ 

রকশজ রেশম গুটি প্রদয়াজন হদিা। 

 প্রর্শলি োই শেশলাং রমশশনটিদক ডুদয়ল ড্রাইশিাং শিদিম (হস্ত/পাওয়াে র্াশলি) এ 

উন্নীি কো হদয়দে  াে  দল অল্প িমদয় স্বল্প খেদর্ অশিক রেশমসুিা কাটাই 

কো িম্ভব হদে। 

 মানিম্পন্ন ও স্বল্প িমদয় অশিক রেশম সুিা কাটাই এে জন্য ২ রবশিন শবশশি 

িীম িাপ্লাই িহ উন্নি মাশি এন্ড শেশলাং রমশশন প্রযুশি উদ্ভাবন কো হদয়দে।   

২০১৬-২০১৭ অে ি বেদে উদেখদ াগ্য অিগশিিমূহ 

 

তু্ঁিজাদিে জাম িপ্লাজম েক্ষণাদবক্ষণ কা িক্রম 

ডুদয়ল ড্রাইশিাং শিদিম োই শেশলাং রমশশন 

গবেষণা 

 

উচ্চ লনশীল তু্ঁিজাি উদ্ভাবদন গদবষণা কা িক্রম 

রেশমকীদটে জাম িপ্লাজম েক্ষণাদবক্ষণ কা িক্রম  

ব্যবস্থাপনা  



আঞ্চশলক রেশম গদবষণা রকন্দ্র (আদেগদক), র্ন্দ্রদ ানা, োঙ্গামাটি প িাবিয রজলাঃ 

 ০৮টি তু্ঁিজাি ও ২৪টি রেশমকীট জাি িাংেক্ষণ কো হদে। তু্ঁি ও রেশমকীদটে জাদিে িাংখ্যা ক্রমান্বদয় বৃশিে কাজ র্লমান 

েদয়দে। 

 পাহাড়ী পশেদবশ উপদ াগী তু্ঁিজাি ও রেশমকীট জাি  শনব িার্ন কো হদয়দে।  

 ১৮ জন রেশমর্াষীদক পলুপালন িহায়িা রেয়া হদয়দে এবাং িাদেে িাো ি লিাদব পলুপালন কোদি িহায়িা িহ উৎপাশেি 

গুটি ক্রয় কো হদয়দে।  

জাম িপ্লাজম রমইদটন্যাি রিন্টাে (শজএমশি), িাদকায়া, পঞ্চগড়ঃ 

 ০৯ টি তু্ঁিজাি, রেশমকীট জািঃ শির্ক্রী ৩৬ টি,বহুর্ক্রী ১২ টি িাংেক্ষণ কো হদে। 

 র্াকী তু্ঁিবাগান জ্িশে ও শির্ক্রী র্াকী রেশম পলুপালদনে প্যাদকজ উদ্ভাবন কো হদয়দে। 

 জ্জষ্ঠা ও িাদুেী বদেে Multi x Multi Combination জ্িশে কদে এিব কশিদনশন এে মাঠ প িাদয় অশিদ াজন ক্ষমিা পেীক্ষণ 

কো হদয়দে । 

 রেশমকীদটে F1বাশনশজযক শর্ম উৎপােদনে লদক্ষয শবএিশর্শব এে র্াশহো অনু াশয় P-1নাি িােীদি ২০১৬-২০১৭ অে িবেদে শির্ক্রী জাদিে 

১৮০০ টি শর্ম বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ িদক িেবোহ কো হদয়দে। 

 

 

গদবষণা ও প্রশশক্ষদণে মাধ্যদম রেশম প্রযুশি উদ্ভাবন, েক্ষ জনশশি সৃশি এবাং প্রযুশি হস্তান্তে শীষ িক কম িসূশর্ে আওিায়ঃ  

 

ক্রশমক 

নাং 

রকাদি িে নাম রময়াে ব্যার্ িাংখ্যা প্রশশক্ষণােীে 

িাংখ্যা 

১। স্বল্পদময়ােী তু্ঁির্াষ ও পলুপালন (দেশমর্াষী) প্রশশক্ষণ রকাি ি  ৩০ শেন ২ ব্যার্ × ২০ জন ৪০ জন 

২। স্বল্পদময়ােী শিল্ক শেশলাং এন্ড শস্পশনাং প্রশশক্ষণ রকাি ি ৩০ শেন ১ ব্যার্ × ১০ জন ১০ জন 

  িব িদমাট = ৫০ জন 

 

রেশম প্রযুশি উন্নয়ন, শবস্তাে ও েক্ষ জনশশি সৃশিে মাধ্যদম উৎপােনশীলিা বৃশিকেণ শীষ িক প্রকদল্পে আওিায়ঃ 

  

ক্রশমক নাং রকাদি িে নাম রময়াে ব্যার্ িাংখ্যা প্রশশক্ষণােীে িাংখ্যা 

১। স্বল্পদময়ােী তু্ঁির্াষ ও পলুপালন (দেশমর্াষী) প্রশশক্ষণ 

রকাি ি  

৩০ শেন ৫ ব্যার্ × ২০ জন ১০০ জন 

২। স্বল্পদময়ােী শিল্ক শেশলাং এন্ড শস্পশনাং প্রশশক্ষণ রকাি ি  ৩০ শেন ১ ব্যার্ × ১০ জন ১০ জন 

৩। স্বল্পদময়ােী র্াকী পলুপালন প্রশশক্ষণ রকাি ি  ০৭ শেন ৪ ব্যার্ × ২০ জন ৮০ জন 

৪। স্বল্পদময়ােী শিল্ক র্াইাং এন্ড শপ্রশন্টাং প্রশশক্ষণ রকাি ি ৩০ শেন ১ ব্যার্ × ১০ জন ১০ জন 

৫। স্বল্পদময়ােী শিল্ক উইশিাং প্রশশক্ষণ রকাি ি ৩০ শেন ১ ব্যার্ × ১০ জন ১০ জন 

৬। স্বল্পদময়ােী মাঠকমী প্রশশক্ষণ রকাি ি ৩০ শেন ১ ব্যার্ × ১৫ জন  ১৫ জন 

  িব িদমাট = ২২৫ জন 

 

 

 

 

প্রকদল্পে নামঃ  রেশম প্রযুশি উন্নয়ন, শবস্তাে ও েক্ষ জনশশি সৃশিে মাধ্যদম উৎপােনশীলিা বৃশিকেণ 

এই প্রকদল্পে আওিায় ২৩ টি গদবষণা কদম্পাদনন্ট র্লমান েদয়দে।  াে মদধ্য উদেখদ াগ্য গদবষণা কা িক্রমঃ নতন নতন ও উচ্চ লনশীল জাি উদ্ভাবদনে 

লদক্ষয তু্ঁি ও রেশমকীদটে জাি িাংেক্ষণ, উচ্চ লনশীল ও আবহাওয়া িহনশীল তু্ঁি ও রেশমকীদটে জাি উদ্ভাবন/ হাইশের্ শনব িার্ন, পশেবিীি 

আবহাওয়ায় তু্ঁি ও রেশমকীদটে পশেদবশ বান্ধব রোগ বালাই েমন পিশি উদ্ভাবন, লবণাি অঞ্চদল রেশমর্াদষে িম্ভাব্যিা  ার্াইকেণ, শবরূপ আওহাওয়া 

িশহষ্ণু তু্ঁিজাি শনব িার্ন ও শনব িাশর্ি তু্ঁিজাদিে পুশিমান শনরূপন, রেশম উপজাদিে বহুমূখী ব্যবহাদেে মাধ্যদম রেশম রিক্টদেে বাড়শি আদয়ে সুদ াগ 

সৃশি, উদ্ভাশবি উচ্চ লনশীল তু্ঁিজাদিে িাদেে মাত্রা শনরূপন, গুণগি ও মানিম্পন্ন কাঁর্া রেশমসুিা উৎপােদনে লদক্ষয রপাি রকাকুন প্রযুশি উদ্ভাবন, 

পাহাড়ী পশেদবশ উপদ াগী তু্ঁির্াষ পিশি শনব িার্ন ও রেশমকীট হাইশের্ জাি উদ্ভাবন।    

২০১৬-২০১৭ অে ি বেদেে গদবষণা কা িক্রম  

 

প্রশশক্ষণ 

 



 

 

িম্পে িাংিহ ও ক্রয়ঃ  

গদবষনা ও প্রশশক্ষদণে মাধ্যদম 

রেশম প্রযুশি উদ্ভাবন, েক্ষ 

জনশশি সৃশি এবাং প্রযুশি হস্তান্তে 

কম িসুর্ীে আওিায় 

 

   

Digital Hot Air Oven-১টি Water Bath 6 pot capacity-১টি 

গদবষণা ও প্রশশক্ষদণে মাধ্যদম 

রেশম প্রযুশি উদ্ভাবন, েক্ষ 

জনশশি সৃশি এবাং প্রযুশি হস্তান্তে 

কম িসূর্ীে আওিায়ঃ 

   
Digestor with scrubber Auto Distillation Unit   Automatic Tritrator 

  
Farm Equipments 

ইশিন র্াশলি  াি কাটাে রমশশন, ফুট রেয়াে, হযান্ড রেয়াে, ো, রকাোল, হাসুয়া, শনড়াশন ও 

তু্ঁির্াদষে অনান্য প্রদয়াজনীয় িেিামাশে। 

  
Multi Media Projector with Screen and LED TV.মাশি শমশর্য়া 

প্রদজক্টে-২টি, স্ক্রীন-১টি, ৩২ ইশঞ্চ এলইশর্ টিশি (িশন োশিয়া)-১টি 

োজস্ব বাদজদটে আওিায়ঃ 

 

CC Camera with CCTV and Accesorris 

শিশি কযাদমো-১২টি, ৩২ ইশঞ্চ স্যামিাাং এলইশর্ মশনটে-১টি ও প্রদয়াজনীয় উপকেণ।  

 

 

 

 

 

 

 

উন্নয়নমূলক কম িকান্ড  



 

 

কম িসূর্ী/প্রকদল্পেে নাম রময়ােকাল প্রাক্কশলি 

বোে 

জুন,২০১৭ প িন্ত 

ক্রমপুশিি বোে 

জুন,২০১৭ প িন্ত 

ক্রমপুশিি ব্যয় 

বিিমান 

অবস্থা 

গদবষণা ও প্রশশক্ষদণে মাধ্যদম রেশম 

প্রযুশি উদ্ভাবন, েক্ষ জনশশি সৃশি এবাং 

প্রযুশি হস্তান্তে 

জুলাই,২০১৪ 

হদি 

জুন,২০১৭। 

৭৩৪.২৬০ 

লক্ষ টাকা 

৫৪৬.৭৭৭ 

লক্ষ টাকা 

৪৮৬.৩০২ 

লক্ষ টাকা 
িদ্য িমাপ্ত 

রেশম প্রযুশি উন্নয়ন, শবস্তাে ও েক্ষ 

জনশশি সৃশিে মাধ্যদম উৎপােনশীলিা 

বৃশিকেণ 

জুলাই, 

২০১৬ হদি 

জুন ২০২১ 

২৪৭৪.৫১ 

লক্ষ টাকা। 

 

৩২৭.৫০ 

লক্ষ টাকা। 

২৩৫.৬৯৭ 

লক্ষ টাকা। 
র্লমান 

 

োজস্ব বাদজট (২০১৬-২০১৭):    

অে ি প্রাশপ্ত (লক্ষ টাকা) খের্ (লক্ষ টাকা) 

প্রােশমক বোে (লক্ষ টাকা) ৫৬৩.৫০ ৫৫৬.০৪৬ 

িাংদশাশিি বোে (লক্ষ টাকা) ৫৭৯.৯২ 

 

   

  

মাননীয় প্রিানমন্ত্রী কর্তিক গি ১২-১০-২০১৪ িাশেদখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় পশেেশ িনকালীন প্রেত্ত শনদে িশনাে আদলাদক 

Development of mulberry & silkwom variety, technology innovation and 

dessimination” শীষ িক একটি প্রকল্প প্রস্তুি কদে মন্ত্রণালদয় রপ্রেণ কো হদয়শেল।   

উন্নয়ন প্রকল্পটি  ২০১৭-২০১৮ অে ি বেদেে বাশষ িক উন্নয়ন কম িসূশর্ (এশর্শপ)  এে বোেশবহীন অননুদমাশেি নতন প্রকল্প িাশলকায়  অন্তভূি 

েদয়দে। প্রকল্পটি  ২০১৭-২০১৮ অে ি বেদেে বাশষ িক উন্নয়ন কম িসূশর্ (এশর্শপ)  প্রকাদশে পে বাস্তবায়নকাল িাংদশািন কদে পুনোয় 

পশেকল্পনা কশমশদন রপ্রেদণে  জন্য শনদে িশনা প্রোন কো হয়।  

শনদে িশনা অনু ায়ী “তু্ঁি ও রেশমকীট জাদিে উন্নয়ন, প্রযুশি উদ্ভাবন ও হস্তান্তে” শীষ িক উন্নয়ন প্রকদল্পে বাস্তবায়নকাল ২০১৭-২০১৮ অে ি 

বেে কদে শর্শপশপ পুনগ িঠন পূব িক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালদয় রপ্রেণ কো হয়। 

প্রকল্পটিে িম্ভাব্য রময়ােকালঃ জুলাই’ ২০১৭ হদি জুন’ ২০২২, প্রাক্কশলি ব্যয়ঃ ২৩২১.২০ লক্ষ টাকা।   

বিিমাদন প্রকল্পটি মন্ত্রণালদয় অনুদমােদনে প্রশক্রয়ািীন।  

 

 

 

ক্রঃনাং প্রশশক্ষদণে শবষয় আদয়াজক িাংস্থাে নাম রময়াে ও িাশেখ 

অাংশিহণকােী 

কম িকিিা/কম ির্ােীে 

িাংখ্যা 

রেদশ প্রশশক্ষণ  

1.  “কশম্পউটাে শলটাদেিী রকাি ি”. আঞ্চশলক রলাক প্রশািন 

প্রশশক্ষণ রকন্দ্র,োজশাহী। 

৫ শেন 

১৭/০৭/১৬  হদি ২১/০৭/১৬ 

১ জন 

2.  “রমৌশলক আর্েণ ও শৃঙ্খলা রকাি ি”. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ৫ শেন  

২৪/০৭/১৬ হদি ২৮/০৭/১৬ 

১ জন 

3.  “Project Planning System 

(PPS)”. 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা। - ৩ জন 

4.  “িেকাশে অশ ি পশের্ালনাে শনয়মাবলী 

িাংক্রান্ত  

BIM, ঢাকা। ২ শেন 

০২/০৯/১৬ হদি ০৩/০৯/১৬ 

১ জন 

5.  “ই-শজশপদি ক্রয় কা িক্রম িাংক্রান্ত” বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ১ শেন  

২১/০৯/১৬ 

৪ জন 

6.  “িেকাশে অশ ি পশের্ালনাে শনয়মাবলী 

িাংক্রান্ত  

BIM, ঢাকা। ২ শেন 

১৯/০৯/১৬ হদি ২০/০৯/১৬ 

১ জন 

মানব িম্পে উন্নয়ন (দেদশ-শবদেদশ প্রশশক্ষণ) 

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীে প্রেত্ত শনদে িশনাে আদলাদক প্রস্তাশবি প্রকল্প 

প্রকল্প/কম িসূর্ীে িথ্যাবলী 



ক্রঃনাং প্রশশক্ষদণে শবষয় আদয়াজক িাংস্থাে নাম রময়াে ও িাশেখ 

অাংশিহণকােী 

কম িকিিা/কম ির্ােীে 

িাংখ্যা 

7.  “IBAS ++ বাদজট বাস্তবায়ন মশর্উল 

র্ালু ও বাস্তবায়ন িাংক্রান্ত” 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ১ শেন 

২২/১১/১৬ 

২ জন 

8.  “Computer Application in 

English Language course”.  

আঞ্চশলক রলাক প্রশািন 

প্রশশক্ষণ রকন্দ্র,োজশাহী। 

২০ শেন  

১২/০২/১৬ হদি ০২/০৩/২০১৬ 

১ জন 

শবদেদশ প্রশশক্ষণ  

9.  রপাি রকাকুন রটকদনালশজ  ইন্টােন্যাশনাল রিশেকালর্াে 

কশমশন, রবাংগাদলাড়, ইশন্ডয়া।  

১০ শেন 

১৬/০৪/১৭ হদি ২৬/০৪/১৭ 

১ জন  

 

 

 www.bsrti.gov.bd নাদম প্রশিষ্ঠাদনে একটি ওদয়ব রপাট িাল র্লমান েদয়দে  াদি ইনশিটিউদটে িাাংগঠশনক কাঠাদমা, 

কম িকান্ড, অিগশি, কম িকিিাগদণে পশেশর্শি, শবশিন্ন রনা টিশ, প্রশিদবেন ইিযাশে প্রেশশ িি ও হালনাগাে কো হদে। 

  ইনশিটিউদটে ওদয়ব িাইদট ও রেয়াদল শিটিদজন র্াট িাে প্রেশশ িি হদর্ে এবাং নাগশেকদেে র্াশহো রমািাদবক রিবা প্রোন কো 

হদে।    

 রমাবাইল র াদনে মাধ্যদম িথ্য রিবা প্রোদনে জন্য রেশম ই-রিবা  নামক একটি ইদনাদিশন িানণা বাস্তবায়নািীন েদয়দে। 

ইদিামদধ্য রেদশ শবশিন্ন অঞ্চদলে রেশমর্াষী, মাঠকমীদেে রমাবাইল নািাে িহ অনান্য িথ্য িিশলি ১৪৩০ জদনে একটি র্াটাদবজ 

প্রস্তুি কো হদয়দে। রেশমর্াষীদেে শবশিন্ন িমদয় তু্ঁির্াষ ও পলুপালদন কেণীয় শবষয়ক বািিা রমাবাইদল রপ্রেদণে কাজ র্লমান 

েদয়দে। 

  প্রশিষ্ঠাদনে ওয়ানিপ িাশি িি রর্স্ক্ র্ালু কো হদয়দে  াে মাধ্যদম নাগশেকগণ শবশিন্ন িেদনে রিবা একই রর্স্ক্ রেদক পাদেন। 

 র্াক, রটশলদ াগাদ াগ ও িথ্য প্রযুশি মন্ত্রণালদয়ে িথ্য ও র াগাদ াগ প্রযুশি শবিাগ কর্তিক রিশেকালর্াে ইন েদমশন নামক 

রমাবাইল এযাপশলদকশন প্রস্তুি কো হদয়দে এবাং িা গুগল রপ্লদিাদে আপদলার্ কো হদয়দে।  াে মাধ্যদম জনগন রেশমর্াষ 

িম্পিশকি িথ্য রমাবাইদলে মাধ্যদম জানদি পােদেন।     

 ইনশিটিউদটে িকল িম্পাশেি গদবষণা কা িক্রম বাাংলাদেশ কৃশষ গদবষণা কাউশিল কর্তিক বাস্তবাশয়ি Agriculture 

Research Management Information System (ARMIS), online database 

software এে মাধ্যদম প্রেশশ িি হদে।     

 ইনশিটিউদটে িকল কম িকিিা কম ির্ােীদেে ব্যশিগি িথ্যাবলী বাাংলাদেশ কৃশষ গদবষণা কাউশিল এে বাস্তবাশয়ি 
Personnel Management Information System (PMIS), online databased 

software এ অন্তভূ িি কো হদয়দে।     

 িেকাশে ক্রয় কাদ ি ই-রটন্ডাশোং পিশি অনুিেদনে লদক্ষয প্রশিষ্ঠাদনে ক্রয় কা িক্রম ই-শজশপ এে আওিায় আনা হদয়দে।   

 পলু পাউর্াে শবক্রয় রিবা পিশি িহজীকেদনে লদক্ষয “এক িাদপ পলুপাউর্াে িেবোহ” নামক ইদনাদিশন িােণা বাস্তবায়ন কো 

হদে। এ রিবাে আওিায় রমাবাইদলে মাধ্যদম DBBL/Bkash Account ব্যবহাে কদে শনজ অবস্থাদন রেদক 

রিকদহাল্ডােগদণে পলুপাউর্াে ক্রয় ও িহণ কোে সুদ াগ োখা হদয়দে । 

 iBAS++ (Integrated Budget and Accounting System) এ অত্র প্রশিষ্ঠাদনে রেশজদেশন িম্পন্ন কো 

হদয়দে। প্রশিষ্ঠাদনে বাদজট িাংক্রান্ত িথ্য  iBAS++  অনলাইন ি টওয়যাে এে মাধ্যদম ইনপুট রেয়া হদে।  

 

 

ক্রঃনাং উদ্ভাবনী উদদ্যাগিমূহ  পূদব ি শক অবস্থা শেল বিিমাদন শক পশেবিিন হদয়দে 

১ One Stop 

Service Desk র্ালু 

কেণ 

রিবা িহীিাদেেদকঃ  

 শবশিন্ন িেদণে রিবাে জন্য শবশিন্ন রর্দস্ক্ 
র দি হি; 

 রিবা রপদি অদনক িমদয়ে প্রদয়াজন 
হি; 

 রিবা প্রোদন োয়বিিা কম শেল এবাং 
রিবা প্রাশপ্তে রকান শনশে িি িময় উদেখ 

শেল না। 

বিিমাদন রিবা িহীিাগণঃ  

 িকল নাগশেক রিবা িমূদহে আদবেন 
িহণ এবাং রিবা প্রোন একটি রর্স্ক্ রেদক 

পাদেন; 

 আদবেন এে িময় রিবা প্রাশপ্তে িম্ভাব্য 
িাশেখ ও িময় অবগি হদেন; 

 এদি রিবা িহীিাদেে রিাগাশন্ত কম হদে 

এবাং িময় কম লাগদে।  

শর্শজটাল বাাংলাদেশ গঠদন িাংশিি বেদেে কা িক্রম 

রিবা িহজীকেণ 

http://www.bsrti.gov.bd/


২ রেশম-ই-রিবা বাস্তবায়ন   রেশমর্াষীদেে রমাবাইল নািাে িিশলি 

রকান রর্টাদবজ শেল না; 

 তু্ঁির্াষ ও পলুপালন িাংক্রান্ত রকান 

িমস্যাে িমু্মখীন হুদল দ্রুি িমস্যা 

িমািাদনে সুদ াগ শেল না; 

 কাশেগশে শেক শনদে িশনাে অিাদব অদনক 

িময় র্াষীদেে ক্রপ ক্ষশিিস্থ হি। 

 রেশমর্াষীদেে রমাবাইল নািাে িিশলি 

রর্টাদবজ জ্িশে কো হদয়দে 

 তু্ঁির্াষ ও পলুপালন িাংক্রান্ত কাশেগশে 

শেক শনদে িশনা প্রোন কদে শনদয়াশমি 

এিএমএি প্রোন কো হদে।  

  

 

৩ েশ িনােীদেে শবশ্রামাগাদেে 

(waiting room) 

ব্যবস্থাকেণ    

 েশ িনােী/রিবা িহীিাগণ 

এদলাদমদলািাদব বাোো/ রকান 

কম িকিিাে কদক্ষ অদপক্ষা কেদি হি; 

 েশ িনােী/রিবা িহীিাগণ শবেি রবাি 

কেদিন। 

 েশ িনােী/রিবা িহীিাগদণে জন্য একটি 

শবশ্রাম কদক্ষে ব্যবস্থা কো হদয়দে;  

 িাদেে বিাে আিন,  যান এবাং শনোপে 

পাশনে ব্যবস্থা কো হদয়দে।  

৪ প্রশিষ্ঠান পশেস্ক্াে পশেেন্ন 

োখাে উদেযদশ্য প্রশিষ্ঠান 

র্ত্বদে এবাং  িকল শাখাে 

কশের্দে র্ািশবন স্থাপন   

পূদব ি পুোিন শকছু র্ািশবন শেল  া প িাপ্ত 

নয় 

এবাং র্ািশবন স্বল্পিাে কােদণ অশনো 

িদত্ত্বও ময়লা আবজিানা র খাদন রিখাদন 

র লা হি।  

প্রশিষ্ঠাদনে গুরুত্বপূন ি স্থাদন এবাং িকল শাখাে 

কশের্দে দৃশিনেন র্ািশবদনে ব্যবস্থা কো 

হদয়দে।  দল প্রশিষ্ঠাদনে পশেস্ক্াে পশেেন্নিা 

শনশিি কো িম্ভব হদে।   

৫ CC Camera স্থাপন  পূদব ি প্রশিষ্ঠদনে শনোপত্তািহ 

কম িকিিা/কম ির্ােীদেে অশ ি র্লাকালীন 

িমদয়  ত্রিত্র র াোদ ো িাব িক্ষশণক 

প িদবক্ষদণে আওিায় শেল না।  

প্রশিষ্ঠাদনে মূল  টক, গুরুত্বপূন ি স্থান এবাং 

পুদো প্রশািশনক িবন িাব িক্ষশণক 

প িদবক্ষদণে আওিায় আনা হদয়দে।  দল 

কম িকিিা/ কম ির্ােীদেে  ো িমদয় অশ দি 

আগমন ও প্রস্থান, অশ ি র্লাকালীন িমদয় 

 ত্রিত্র র াোদ ো শনয়ন্ত্রণিহ প্রশিষ্ঠদনে 

শনোপত্তা ব্যবস্থা রজােোে হদয়দে।   

 

 
 

 কম িকালীন প্রশশক্ষণ আদয়াজনঃ 
কম িকিিা/কম ির্ােীদেে রপশাগি েক্ষিা বৃশি এবাং শনদজদেে িমদয়াপদ াগী কদে গদড় রিালাে লদক্ষয কম িকালীন প্রশশক্ষণ ব্যবস্থা 

র্ালু েদয়দে। ২০১৬-২০১৭ অে ি বেদে অত্র প্রশিষ্ঠাদনে কম িকিিা/কম ির্ােীদেে ৬০  ন্টা কম িকালীন প্রশশক্ষণ প্রোন কো হদয়দে।  

  প্রশশক্ষণােীদেে িদর্িনিা বৃশিঃ 

বাল্যশববাহ , র ৌতক, নােী শন িািন, দূদ িাগ ব্যবস্থাপনা এবাং শর্শজটাল বাাংলাদেশ ও ইদনাদিশন িাংক্রান্ত শবষদয়ে উপে 

প্রশশক্ষনােীদেে িদর্িনিা বৃশিে লদক্ষয প্রশিটি প্রশশক্ষণ রকাদি ি লাি অন্তর্ভ িি কো হদয়দে।  

 রেশম-ই-িাশি িি বাস্তবায়নঃ  

রেশমর্াষী ও িাংশিিদেে রমাবাইল নািাে ও অন্যান্য িথ্য িিশলি ১৫৮০ জদনে একটি র্াটাদবজ জ্িশেে কো হদয়দে । 

িাো বেেব্যাপী র্ােটি বদে তু্ঁির্াষ ও পলুপালন কো হয়। বেদেে র্ােটি বদেে িাপমাত্রা ও আদ্রিা শিন্ন শিন্ন। ি ল রেশমর্াষ 

শনি িে কদে তু্ঁির্াষ ও পলুপালন উিয় রক্ষদত্র কাশেগশে রকৌশল িঠিকিাদব প্রদয়াদগে উপে। এই উদ্ভাবনী রিবাে িাো র্াষীদেে 

তু্ঁির্াষ ও পলুপালনকালীন শবদশষ শবদশষ শেক শনদে িশনা মূলক পোমশ ি র মন-রকান শনশে িি বদেে জন্য তু্ঁিগাদেে র  িময় প্রুশনাং 

কো প্রদয়াজন ঠিক িখন এিএমএি এে মাধ্যদম িকল র্াষীদেে প্রুশনাং কোে জন্য জাশনদয় রেওয়া হদে, এোড়াও পলুপালনকালীন 

শবদশষ শবদশষ রকৌশল- িাপমাত্রা, আদ্রিা শনয়ন্ত্রণ পিশি, রবর্ শর্িইনদ কশন, শ শর্াং এে িঠিক িময় ও পিশি ইিযাশে শবষদয় 

এিএমএি এে মাধ্যদম িথ্যদিবা প্রোন কো হদে। শবদশষ রকান রোগবালাই এে প্রাদুি িাব রেখা শেদল িা শনয়ন্ত্রদণ কেণীয় 

িম্পকীি প্রদয়াজনীয় পোমশ ি এে মাধ্যদম প্রোন কো হদয় োদক।    

 শবদুযৎ িাশ্রয়ী পেদক্ষপ িহণঃ 
বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউদটে শবদুযৎ িাশ্রয় ও জ্বদুযশিক শনোপত্তা শবিাদনে লদক্ষয িকল কম িকিিা/কম ির্ােী 

অশ ি কদক্ষ অনুপশস্থি িমদয় এশি,  যান, লাইট ও অনান্য জ্বদুযশিক িেিামাশে বন্ধ োদখন এবাং িা শনশিিকেদণে লদক্ষয অত্র 

প্রশিষ্ঠাদনে রকয়াে রটকাদেে মাধ্যদম িোেশক কা ি অব্যাহি েদয়দে।  

 

 

 

উত্তম র্র্ িািমূহঃ 



 কম ির্ােীদেে শড্রলঃ   
প্রশিষ্ঠাদন কম িেি ১৭-২০ রির্র্ভি কম ির্ােীদেে শনয়শমিিাদব প্রশি বৃহস্পশিবাে িকাল ১০.৩০-১১.০০ প িন্ত অশ ি িত্ত্বাবিায়ক 

এে িত্ত্বাবিাদন শড্রল অনুশষ্ঠি হয়। এে মাধ্যদম কম ির্ােীদেে শনজ শনজ োশয়ত্ব ও কিিব্য িম্পদকি িােণা ও শনদে িশনা প্রোন কো হয় 

 দল িাো শনজ োশয়ত্ব িঠিকিাদব পালদন উৎিাশহি হন এোড়াও কাদজে গুণগিমান বৃশি পায়। 

 পশেস্ক্াে পশেেন্নিায় র্ািশবদনে ব্যবহােঃ 

অশ ি র্ত্বে ও প্রশিষ্ঠাদনে শবশিন্ন শাখািমূহ পশেস্ক্াে ও পশেেন্ন োখাে উদেযদশ অশ ি র্ত্বদে ও শবশিন্ন স্থাদন র্ািশবন 

(রপাদট িবল) োখা হদয়দে। কযাম্পাি ও শনজ কম িস্থল পশেস্ক্াে পশেেন্ন োখাে উদেযদশ র্ািশবন ব্যবহাদেে শবষদয় কম িকালীণ 

প্রশশক্ষদণে মাধ্যদম িকদলে িদর্িন বৃশিে উদদ্যাগ িহণ কো হদয়দে। এ উত্তম র্র্ িাে মাধ্যদম বজিয ও ময়লা আবজিনা  ব্যবস্থাপনাে 

শবষদয় িকল কম িকিিা/কম িকর্ােীগণ িদর্িন হদয়দেন।  

 

বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট রেশম রিক্টদেে জন্য প্রযুশি উদ্ভাবন এবাং েক্ষ জনশশি সৃশিে কাজ কদে োদক। 

প্রশিষ্ঠাদনে শমশন, শিশন ও কা িক্রদমে উপে শিশত্ত কদে স্বাক্ষশেি বাশষ িক কম িিম্পােন চুশিদি ২০১৬-২০১৭ অে ি বেদে শনদম্নাি 

লক্ষযমাত্রা অজিন কো হদয়দেঃ   

 জাম িপ্লাজম ব্যাাংদক তু্ঁিজাদিে িাংখ্যা ৭০ হদি ৭৩ টিদি উন্নীি কো হদয়দে ; 

 জাম িপ্লাজম ব্যাাংদক রেশমকীট জাদিে িাংখ্যা ৯৭ হদি ১০১ টিদি উন্নীি কো হদয়দে; 

 ৩ টি তু্ঁিজাি উদ্ভাবন কো হদয়দে; 

 ৪ টি রেশমকীট জাি উদ্ভাবন কো হদয়দে ; 

 ২২০০০ রকশজ উন্নি তু্ঁি কাটি িাংি িেবোহ কো হদয়দে ;  

 রেশম রিক্টদে ২২৫ জনদক প্রশশক্ষণ প্রোন কো হদয়দে ।  

 

 

মন্ত্রণালদয়ে িাদেঃ  

মাননীয় প্রশিমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এে উপশস্থশিদি িশর্ব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় মদহােদয়ে িাদে পশের্ালক,শবএিআেটিআই 

এে বাশষ িক কম িিম্পােন চুশি (APA) ২০১৭-২০১৮ গি ১৪-০৬-২০১৭ িাশেদখ স্বাক্ষশেি হদয়দে।  

আওিািীন আঞ্চশলক কা িালদয়ে িাদেঃ  

বাশষ িক কম িিম্পােন চুশি (APA)-২০১৭-২০১৮ এে লক্ষমাত্রা অজিদনে জন্য প্রশিষ্ঠাদনে ২টি আঞ্চশলক কা িালয়ঃ আঞ্চশলক 

রেশম গদবষণা রকন্দ্র(আদেগদক), র্ন্দ্রদ ানা, োঙ্গামাটি পাব িিয রজলা এবাং জাম িপ্লাজম রমইদন্টন্যাি রিন্টাে (শজএমশি), িাদকায়া, পঞ্চগড় এে 

োশয়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিাে িাদে পশের্ালক, বাদেগপ্রই, োজশাহী এে পৃেক বাশষ িক কম িিম্পােন চুশি (APA)-২০১৭-১৮ গি ১৯-০৬-২০১৭ 

িাশেদখ স্বাক্ষশেি হদয়দে।   

 

 

অত্র ইনশিটিউদট অশিদ াগ শনস্পশত্ত ব্যাবস্থাপনা (শজআেএি) শবষয়ক একটি কশমটি গঠন কো হদয়দে এবাং ইনশিটিউদটে রিবা 

িম্পশকিি র  রকান অশিদ াগ শনস্পশত্তে একজন কম িকিিাদক অশিদ াগ শনষ্পশত্ত কম িকিিা (অশনক) এে োশয়ত্ত্ব প্রোন কো হদয়দে এবাং আশপল 

কম িকিিা শহদিদব পশের্ালক,বাদেগপ্রই োশয়ত্ব পালন কেদেন। ইনশিটিউদটে রিবা িম্পকীি অশিদ াগ প্রোদনে জন্য একটি অশিদ াগ বাক্স  

প্রশিষ্ঠাদনে িমু্মখ স্থাদন স্থাপন কো হদয়দে। ২০১৬-২০১৭ অে ি বেদে রকান অশিদ াগ পাওয়া  ায়শন।   

 

 

২০১৬-২০১৭ অে ি বেদে রমাট অশর্ট আপশত্তে িাংখ্যা শেল ২১ টি এে মদধ্য ১৬ টি িািােণ এবাং ৫ টি অশিম। আপশত্তকৃি অশর্দট 

জশড়ি রমাট অদে িে পশেমান ৩৯.৫৬৬ লক্ষ টাকা। ২০১৬-২০১৭ অে ি বেদে ২১ টি িািােণ আপশত্তে মদধ্য ১ টি আপশত্ত শনস্পশত্ত হদয়দে এবাং 

৬ টি  নতন অশর্ট আপশত্ত যুি হদয়দে । বিিমাদন অশনস্পন্ন রমাট অশর্ট আপশত্তে িাংখ্যা ২৬টি এবাং জশড়ি রমাট অদে িে পশেমান  ৬৮.৯৪৩ 

লক্ষ টাকা।  

 

 

 জাম িপ্লাজম ব্যাাংদক ে ৭৭ টি তু্ঁিজাি িাংেক্ষণ কো।  

 জাম িপ্লাজম ব্যাাংদক  ১০৬ টি রেশমকীট জাি  িাংেক্ষণ কো।  

 ৪টি নতন  তু্ঁিজাি উদ্ভাবন কো;  

 ৫টি নতন রেশমকীট জািউদ্ভাবন কো; 

 ২২,২০০ রকশজ উন্নি জাদিে তু্ঁিকাটিাংি উৎপােন কো; 

 রেশম রিক্টদে ২৩০ জনদক প্রশশক্ষণ প্রোন কো।   

বাশষ িক কম িিম্পােন চুশি (APA) ২০১৭-২০১৮ স্বাক্ষে 

 

বাশষ িক কম িিম্পােন চুশি (APA) ২০১৬-২০১৭ এে বাস্তবায়ন অিগশি  

অশিদ াগ শনস্পশত্ত ব্যবস্থাপনা (শজআেএি) 

অশর্ট আপশত্ত 

২০১৭-২০১৮ অে ি বেদেে শবশিন্ন কা িক্রদমে লক্ষযমাত্রা ও  িশবষ্যৎ কম িপশেকল্পনা 

পশের্ালক 

বাদেগপ্রই, োজশাহী। 


