
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
উ�য়ন ও সাফে�র িবগত দশ বছর 

 
 

মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনার আেলােক এক� বাড়ী এক� খামার �কে�র সােথ �রশম চাষ  স�ৃ�করণঃ 
   

মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনার ��ি�েত ৩৩ � �জলার ৯০ � উপেজলায় এক� বািড় এক� খামার �কে�র ৫২৫ � 

সিমিতর  ২২,৫৫৮  জন  সদ�েদর  মে� জিরপ কের ৩,৫৭৪ জন �িবধােভাগীেদরেক �তঁ চােষর সােথ স�ৃ� করার জ� িনব �াচন 

করা  হেয়েছ এবং �রশম চােষর সে� এক� বািড় এক� খামার �কে�র ২,১৭১ জন চাষীেক স�ৃ� করা হেয়েছ। এছাড়াও এক� বািড় 

এক� খামার �কে�র স�ৃ� সদ�েদর মে� ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭  ও ২০১৭-১৮ �রাপন �মৗ�েম ১,৭৪১ জন সদ�েক  ২,৭১,৭৩৬ � 

�তঁচারা সরবরাহ �দান  ও �রাপন স�� হেয়েছ  এবং ৯৩২ জন সদ�েক �তঁচারা �রাপন ও পিরচয �া িবষেয় �িশ�ণ �দান করা 

হেয়েছ। 

 

রাজশাহী �রশম কারখানা পরী�া�লক চা�করণঃ  

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � পিরচালনা পষ �েদর িস�াে�র আেলােক িস�িস� রাজশাহীর ঐিতহ�বাহী রাজশাহী িস� 

�ন��ােরর লে�� রাজশাহী �রশম কারখানার ৬(ছয়)� পাওয়ার�ম পরী�া�লকভােব চা� করা হেয়েছ। এরই মে� 

পরী�া�লকভােব �কারা বলাকা, গরেদর থান কাপড়সহ �ান িস� থান এবং �কারা থান কাপড় উৎপাদন �� হেয়েছ যা 

এখনও চলমান রেয়েছ।  

  

 
 
 

 
  

মাননীয় সংসদ সদ� জনাব সােবর �হােসন �চৗ�রী এর 
�ন�ে�  সংসদীয় �ায়ী কিম�র সদ��ে�র 

পরী�া�লকভােব চা� হওয়া রাজশাহী �রশম কারখানার 
িবিভ� কায ��ম পিরদশ �ন 

 

পরী�া�লকভােব চা�করেণর জ� রাজশাহী �রশম 
কারখানা উে�াধন করেছন মাননীয় সংসদ সদ� 

জনাব ফজেল �হােসন বাদশা  
 



বত�মান সরকােরর �ময়ােদ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সাফ�: 

�:  কােজর িববরণ পিরমান/ সং�া/টাকা 
১। �তঁচারা উৎপাদন কের �রশম চাষীেদর মােঝ িবতরণ  ৩৯.৫০ ল� 
২। �রশম বীজ�� উৎপাদন  ০.৬৫ ল� �কিজ 
৩। �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন কের �রশম চাষীেদর মােঝ িবতরণ  ৩৫.০১ ল� 
৪। স�সারণ এলাকায় �রশম �� উৎপাদন   ১২.১৬ ল� �কিজ 
৫। �তঁচাষ, প�পালন ও িরিলং িবষেয় �িশ�ণ �দান ১০২০১ জন 
৬। �রশম িডেমর চাকী প� পালন কের �রশম চাষীেদর মােঝ িবতরণ  ৭.০০ ল� 
৭। চাষীেদর প� পালেন স�মতা �ি�র জ� স�সারণ এলাকায় �তঁ �ক �াপন  ৩০০� 
৮। ��াকাের �রশম চােষর উে�ে� আইিডয়াল �রশম প�ী িনম �াণ ১৮� 
৯। মাঠ পয �ােয় �রশম চাষীেদর িবনা�ে� প�পালন সাম�ী িবতরণ ডালা ৮৮,০০০� ও চ�কী 

৮৮,০০০�, ঘরা ৩৮০০�, 
�নট ১৫৮০০� 

১০। চাষীেদর �রশম �পাকা/ প� পালেনর জ� সহায়তা �দান ১�কা� ৭৫ হাজার টাকা 

১১। সরকাির পয �ােয় িমিনিফেলচার �কে� �রশম �তা উৎপাদন  ১২৫৭৫ �কিজ 
১২। রাজশাহীেত িস� িডজাইন-কাম-িডসে� �স�ার �াপন ১� (৫০০ বগ � িমঃ) 
১৩। পরী�া�লকভােব চা��ত রাজশাহী �রশম কারখানার ৬(ছয়)� পাওয়ার�েমর গত ৩ 

মােসর উৎপাদন 
৩৫০ গজ থান কাপড় 

১৪। �দৗলত�র, চাটেমাহর,পবা, বাগবা�, ঠা�রগ�ও ও আেলাকিদয়ায় অিফস -কাম-চাকী 

�স�ার িনম �াণ 

৬�। 

১৫। অিফস -কাম-চাকী �স�ার স�সারণ  ১৪�। 
১৬। �ভালাহাট এলাকায় চরকা  �স�ার িনম �াণ ৩�। 
১৭।   চ�পাইনবাবগ� �রশম বীজাগাের ি�তল িরয়ািরং হাউজ ভবন িনম �াণ ১�  (৪৪০ বগ �ঃিমঃ) 

১৮।   রং�র বীজাগাের ি�তল আ�িলক কায �ালয় কাম �িশ�ণ �ক� িনম �াণ ৪০০ বগ � িমঃ 

১৯।   িবিভ� বীজাগার ও চাটেমাহর িমিনিফেলচার, সাদামহল, �া�ণিভটা, প�গড় ও   রাজবাড়ী 
চাকী �স�ারসহ অ�া� চাকী �স�ােরর সীমানা �াচীর �মরামত ও িনম �াণ    

৬৬১৪  বগ � িমঃ 

২০।   িবিভ� বীজাগাের িসিস রা�া �মরামত  ও স�সারণ  ৫৪৮৫ বগ � িমঃ 
২১। �ভালাহাট ,মীরগ� ও ঈ�রদী বীজাগাের ি�িনং �সড িনম �াণ  ৩ � (৩৮০.০০ বগ � িমঃ) 
২২। �িম�া �রশম বীজাগাের ��িনং �স�ার ও অ�া� ভবন �মরামত  ৫� 
২৩। বত�মান সরকােরর �ময়ােদ �রশম িশে�র উ�য়েন উ�য়ন খােত এ পয �� �য় ৬৫.০০ �কা� টাকা 

 

 
                                       মা�া �রশম স�সারণ এলাকায় আইিডয়াল �রশম চাষীেদর �রাপন 

সহায়তার �চক িবতরণ করেছন �ক� পিরচালক জনাব এম.এ মা�ান 

রাজশাহী মীরগ� িমিনিফেলচাের উৎপািদত �রশম �তা পয �েব�ণ 

করেছন মহাপিরচালক জনাব �ঃ আব�ল হািকম 



গেবষণায় সাফ�ঃ 

বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট �রশম �স�েরর উ�য়েনর জ� তােদর গেবষণা�লক কায ��ম 

চািলেয় যাে�। অিধক ফলনশীল �তঁগাছ ও �রশমকীট জােতর উ�য়েনর জ�ও ই���উট সি�য়। িনে� গেবষণার 

সাফ� �েলট আকাের �দখােনা হেলা। 

 িবএসআর�আই জাম ��াজেম ৮১ � �তঁজাত সংর�ণ করা হে�;  

 িবএসআর�আই জাম ��াজেম ১১১� �রশমকীট জাত সংর�ণ করা হে�;  

 ১৬� উ�ফলনশীল উ�ত �তঁ জাত উ�াবন। অথ �াৎ �তঁ পাতার উৎপাদন বছের �হ�র �িত ৩৭.২০ �ম.টন হেত 

৪৭.০০ �ম.টন এ উ�ীতকরণ;  

 ২১� উ�ফলনশীল �রশম কীেটর জাত উ�াবন। অথ �াৎ �িত শত �রাগ�� �রশম িডেম ��র উৎপাদন ৭০ �কিজ  

হেত ৭৫ �কিজেত উ�ীতকরণ;  

 এক �কিজ ক�চা �রশম �তা উৎপাদেন ১৮-২০ �কিজ ��র �েল ১০- ১২ �কিজেত উ�ীত করণ;  

 

 
িবএসআর�আই উৎপািদত উ�ত �তঁগাছ 

 
      

পাব �ত� এলাকায় �বােড �র সাফ�: 

 পাব �ত� �জলাস�েহ �রশম চাষ স�সারণ ও উ�য়েনর লে�� এ পয �� ৬.২০ ল� �তঁচারা এবং ২.০৩ ল� 

�রাগ�� িডম উৎপাদন কের চাষীেদর মােঝ িবতরণ কের ২৫৭০০ �কিজ �রশম �� উপাদন করা হেয়েছ। প�পালন 

সাম�ী সহায়তা বাবদ ৫০১৮� ডালা ও ৪০৭৫� চ�কী, ৪৩৭� ঘড়া, ৫৪৫৬� �নট িবতরণসহ ৮০ জন চাষীেক প�ঘর 

�দান করা হেয়েছ। এছাড়া �রশম চােষর উপর ২৭৬৫ জনেক িবিভ� ধরেনর �িশ�ণ �দান করাসহ ১০ হাজার জন 

�লােকর কম �সং�ােনর মা�েম দাির�� িবেমাচন করা হেয়েছ। 

িবএসআর�আই উৎপািদত উ�ত �রশম �� 



 

 

 

িবেশষ কায ��েম �বােড �র সাফ�: 

িভশন ২০২১ ও এসিডিজ বা�বায়ন ও �শাসন িনি�ত করার লে�� �ািত�ািনক ��তা, জবাবিদিহতা, সরকাির 

স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরণ এবং �ািত�ািনক দ�তা �ি�র িবষেয় িবিভ� িবভােগর কম �স�াদেনর �ণগত ও 

পিরমাণগত ��ায়েনর জ� ম�ণালেয়র সােথ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত 

হেয়েছ। �ক একইভােব �বােড �র মহাপিরচালেকর সােথ �বাড � িনয�ণাধীন কায �ালয় �ধানেদর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� 

�া�িরত হেয়েছ। কােজর গিতশীলতা �ি�, উ�াবনী দ�তা �ি�, নাগিরক �সবা �দান �ি�য়া �ত ও সহজীকরেণর লে�� 

ন�ন ন�ন প�া উ�াবন ও �স�েলার চচ �া করার জ� �ধানম�ীর কায �ালেয়র িনেদ �শ�েম ইেনােভশন টীম গঠন করা 

হেয়েছ। �সবা জনগেনর �দারেগাড়ায় �পৗঁছার লে�� নাগিরক সনদ ��ত করা হেয়েছ। জাতীয় ��াচার �কৗশল ��ু 

বা�বায়েনর লে�� বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র কম � পিরক�না অ�যায়ী বা�বায়েনর কাজ অ�াহত রেয়েছ। ত� 

�দান সহজীকরেণর লে�� �বােড � ইেতা�েব � ওয়ান �প সািভ �স চা� করা হেয়েছ এবং তা চলমান রেয়েছ। ত� অিধকার 

আইন অ�যায়ী িনজ� ওেয়ব সাইেট সকল �কার ত� �কােশর �ব�া �হণ করা হেয়েছ। 

 

 

কাউখালী, রা�ামা�েত �রশম চাষীেদর উৎপািদত �� �য় করা হে�। খাগড়াছিড় �রশম স�সারণ এলাকায় প� পিরচয �ায় �� �রশম চাষী  

ম�ণালেয়র সােথ �বােড �র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�র �রশম সংি�� ��কেহা�ারেদর সােথ মতিবিনময়  



                                                    

 

িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ সাফ�ঃ

১. ই-িজিপর মা�েম �য়কায � চা�করণ; 

২. �� �ড� �াপন কের ই-নিথর মা�েম দা�িরক কায ��ম চা�করণ

৩. �বােড �র �ফস�ক �পজ (www.facebook.com/bsdbmotj

৫. �বাড � �ধান কায �ালয়সহ মাঠ পয �ােয় ই�ারেনট ও িনজ� ওেয়বেমইল চা�করণ

৬. �বাড � �ধান কায �ালয় িসিস�িভ ক�ােমরা �ারা িনয়�ণ

৭. অনলাইন এর মা�েম নাগিরক মতামত

 

 

 

 

  

ই-নিথ সং�া� কায ��ম 

জাতীয় ��াচার কম �শালায় ব� ও পাট ম�ণালেয়র
জনাব িদলীপ �মার সাহা ক��ক ভাল কােজর                                                                      

সাফ�ঃ  

 

নিথর মা�েম দা�িরক কায ��ম চা�করণ; 

www.facebook.com/bsdbmotj) চা�করণ; 

�বাড � �ধান কায �ালয়সহ মাঠ পয �ােয় ই�ারেনট ও িনজ� ওেয়বেমইল চা�করণ; 

িসিস�িভ ক�ােমরা �ারা িনয়�ণ;  

মতামত �দান/পরামশ � �হেণর �েযাগ �ি�। 

ই-িজিপ সং�া� কায ��ম

�বােড �র কম �কত�া/কম �চারীগণেক ইনহাউজম�ণালেয়র অিতির� সিচব  
কােজর �ী�িত �দান 

 

 
িজিপ সং�া� কায ��ম 

ইনহাউজ �িশ�ণ �দান 

http://www.facebook.com/bsdbmotj


ভিব�ৎ পিরক�নাঃ 

       বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � এক� �সবা�লক �িত�ান। �রশম িশ� বাংলােদেশর এক� ঐিতহ�বাহী �িষিভি�ক  

��র িশ�। �ােমর দির� জনেগা�ীর �াপক কম �সং�ােনর �েযাগ �ি�, দাির� িবেমাচন, �ামীণ আথ �-সামািজক অব�ার 

উ�য়ন, মিহলােদর �মতায়েন �বাড � কাজ কের যাে�। �রশম িশে�র �টকসই উ�য়েনর লে�� �বােড �র ভিব�ৎ �ধান 

পিরক�না�েলা িন��প: 

 

 �রশম িশে�র সািব �ক উ�য়েনর জ� �মগা �ক� �হণ;  

 �ণ �া��েপ �রশম কারখানা  চা�করণ; 

 �রশম চাষীেদরেক সামািজক িনরাপ�া �ব�নীেত অ�� ��করণ; 

 চীন-ভারত �থেক উ�ত ��ি� �হণ; 

 আরও উ�ফলনশীল উ�ত �তঁজাত ও �রশম কীেটর জাত উ�াবন; 

 �রশম চাষী ও বসনীেদর ডাটা �বজ ��তকরণ । 

 

 




