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 �রশম এক� ঐিতহ�বাহী িশ�। �ােমর দির� জনেগা�ীর জীবনযা�ার মান উ�য়েন এ িশ� অ�ণী �িমকা পালন করেছ। বত�মােন 

সারা �দেশ �ত�� ও পেরা�ভােব �ায় ৬.৫০ (ছয় ল� প�াশ হাজার) ল� এর অিধক জনেগা�ী �রশম িশে�র সােথ জিড়ত। যােদর 

মে� �বিশরভাগই মিহলা। �রশম িশে�র যাবতীয় কম �কা� একিদেক �িষিনভ�র অ�িদেক িশ�িনভ�র। বত�মান সরকােরর ��েপাষকতার 

জ�ই  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � �রশম িশে�র উ�য়েন কাজ কের যাে� এবং �রশম িশে�র �িষ ও িশ� উভয় পয �ােয়ই এর 

স�সারণ ও অব�ার পিরবত�ন করা স�ব হেয়েছ।  

 

১৯৭৪ সােল নােটার উ�রা গণভবেন জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র  রহমান রাজশাহীর �রশম ব� �দেখ চমৎ�ত 

হন এবং �রশম িশ� িবকােশ �ত� এক� �িত�ান �িত�ার  অিভ�ায় �� কেরন। তারই ফসল িহেসেব পরবত�েত �রশম িশে�র 

�াপক স�সারণ ও উ�য়েনর লে�� বাংলােদশ �রশম �বাড � গ�ত হয়। বাংলােদশ �রশম �বাড � �থক সং�া িহেসেব তার যা�া �� 

কের। বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট, বাংলােদশ �রশম �বােড �র সােথ একে� থাকেলও পরবত�েত �স� �থক সং�া 

িহেসেব আ��কাশ কের। পরবত�েত িব� �াংেকর �পািরেশ বাংলােদশ িস� ফাউে�শন গ�ত হয়। যার ফল�িতেত �রশম িশে�র 

স�সারণ ও উ�য়েন অসম�েয়র কারেণ এ  িশ� স�সারেণ �াঘাত ঘেট।  মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনায় সম�েয়র মা�েম �রশম 

িশে�র সমি�ত উ�য়েনর লে�� ২০১৩ সােল বাংলােদশ �রশম �বাড �, বাংলােদশ �রশম গেবষণা ও �িশ�ণ ই���উট এবং বাংলােদশ 

িস� ফাউে�শন একী�ত হেয় বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � গ�ত হেয়েছ। বত�মােন সম�েয়র মা�েম �রশম স�সারণসহ সািব �ক 

কায ��ম চলমান রেয়েছ।  

 

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� িনেদ �শনার ��ি�েতই �রশম চাষেক "আমার বািড় আমার খামার" �কে�র সােথ স�ৃ� 

করা হেয়েছ। মাননীয় �ধানম�ীর িনেদ �শনার আেলােক �ক��র কায ��ম যথাযথভােব বা�বায়ন করা হে�। এ পয �� ৪১� �জলার 

৯৯� উপেজলায় “আমার বািড় আমার খামার” �কে�র সিমিতর ২২,৭৩৩ জন সদে�র মে� জিরপ স�াদন করা হেয়েছ।  ত�েদর  

মে� আ�হী ৩৮০৩ জেনর িবপরীেত এ পয �� ১২৫২ জন সদ�েক �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। এ পয �� “আমার বািড় আমার খামার” 

�ক��� ২৫২৭ জন সদ� �তঁচােষ স�ৃ� হেয়েছন এবং ত�েদর মে� ৬৯৭ জন সদ� �রশমেপাকা পালন কের উৎপািদত �রশম�� 

িব�েয়র মা�েম আিথ �কভােব ��ল হেয়েছন। আশা করা যায়, ভিব�েত এ �কে�র মা�েম দির� জনেগা�ীেক আরও �বিশ স�ৃ� 

কের �ামীণ জনেগা�ীর জীবনযা�ার মান উ�য়ন করা স�ব হেব।  

 

তৎকািলন সরকােরর �ল িস�াে�র কারেণ ২০০২ সােল রাজশাহী �রশম কারখানা ব� করা হয়। দীঘ � ১৬(�ষাল) বছর পর 

বত�মান সরকােরর আমেলই রাজশাহী �রশম কারখানা �� পিরসের চা� করা হয়। কারখানায় �রশম চািষেদর উৎপািদত �রশম �� 

�থেক �তা �তির কের িবিভ� রকেমর কাপড় �যমন: �ক, �ীন ি�� শাড়ী, গরদশাড়ী, �িপয়ন , বলাকা ও মটকা ইত�ািদ থান কাপড়, 

উ�রীয়, �িপস, িহজাব, টাই ��িত প�  �তির ও িব�য় করা হে�। এ পয �� ৯,৩৮৩ িমটার কাপড় উৎপাদন করা হেয়েছ। এেত 

রাজশাহীসহ বাংলােদেশ সকল মা�েষর খ�� �রশম কাপড় পরার �েযাগ �ি� হেয়েছ, যা দীঘ � সময় িছল না। বত�মােন রাজশাহী �রশম 



কারখানার ৩৮� পাওয়ার �ম সচল করা হেয়েছ। এছাড়া রাজশাহী �রশম কারখানায় উৎপািদত কাপড় িবি�র জ� কারখানা চ�ের 

এক� �শা-�ম সং�ারসহ তা আ�িনকায়েনর কাজ চলমান রেয়েছ। ��মা� বত�মান সরকােরর �হীত পদে�েপর কারেণই এর 

কাঠােমাগত পিরবত�ন করা স�ব হেয়েছ। �রশম িশে�র উপেরা� িস�াে�র কারেণ �রশম িশে�র কারখানাসহ মাঠ পয �ােয় 

কম �সং�ােনর �েযাগ �ি� হেয়েছ। পাশাপািশ  দির� �রশম চািষর জীবনযা�ার মান উ�য়ন করা স�ব হেয়েছ।  

 িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম �ােণ বত�মান সরকােরর সময়পেযাগী নীিতর কারেণই বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �েকও 

িডিজটালাইজড করা স�ব হেয়েছ। �বােড �র িনজ� ওেয়ব �পাট �াল চা� রেয়েছ যা িনয়িমত হালনাগাদ করা হে�। ই-িজিপ, ই-নিথর 

কায ��মসহ �বােড �র �ফইস�ক �পজ চা� রেয়েছ। অথ �াৎ িডিজটাল �সবার মা�েম অেনক কাজ সহজ হেয়েছ।  িডিজটাল �সবা জনগেণর 

�দারেগাড়ায় �প�ছােনার লে�� �তঁচািষ ও প�পালনকারীেদর  �মাবাইল SMS এর মা�েম কািরগির ত� ��রণ করা হে�। অিধকতর 

��তার জ� �তঁ চািষেদর উৎপািদত ��র �া� �� রেকেটর মা�েম পিরেশাধ করা হে�। এখন ঘের বেসই অিফিসয়াল ওয়াক� 

করা স�ব হেয়েছ, যা আেগ স�ব িছল না। এমনিক িম�ং এর মত ����ণ � কাজ�ও ঘের বেস করা স�ব হেয়েছ। আর �বি�ক �েয �ােগ 

এর ��� আরও ব�লাংেশ �বেড় �গেছ। 

   এসিডিজ’র ১০(দশ)� �গােলর সােথ �বােড �র কায ��ম স�ক���। িভশন ২০২১ ও এসিডিজ বা�বায়ন ও �শাসন িনি�ত করার 

লে�� ম�ণালেয়র সােথ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হেয়েছ। একইভােব �বােড �র সে� মাঠ 

পয �ােয়র কায �ালেয়র �ি� �া�িরত হেয়েছ। এেত সকল পয �ােয়র অিফস �ধােনর কােজর ল��মা�া, দািয়�েবাধসহ জবাবিদিহতা 

ব�লাংেশ �বেড় �গেছ। এমনিক ��াচার �কৗশল বা�বায়েনর মা�েমও কম �কত�া/কম �চারীেদর মে� �নিতক �বাধ �েব �র �লনায়  জা�ত 

করা স�ব হেয়েছ। অ�িদেক ত� অিধকার আইেনর মা�েম ��তা, জবাবিদিহতা �বেড় �গেছ এবং সাধারণ জনগেণর ত��াি� অেনক 

সহজ হেয়েছ। অথ �াৎ সািব �ক িদক �থেক কােজর প�িতগত �াপক পিরবত�ন হেয়েছ এবং সহজ হেয়েছ। 

বত�মান সরকােরর �ময়ােদ ১২৯.৮৩ �কা�  টাকা �েয় ৫� উ�য়ন �ক� অ�েমািদত হেয়েছ। ত�ে� ৮০.২৮ �কা� টাকা 

�েয় ৩� �ক� বা�বািয়ত হেয়েছ এবং ৪৯.৫৫ �কা� টাকা �েয় ২� �ক� চা� রেয়েছ। এই উ�য়ন �ক��িল বা�বায়েনর মা�েমই 

�লত �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়ন �রাি�ত হে� এবং িশ��র ঐিতহ� �িকেয় রাখা স�ব হেয়েছ। �� সমতল �িমেতই নয় 

রাঙামা�, পাব �ত� অ�েলও �রশম িশে�র স�সারণ ও উ�য়ন করা স�ব হেয়েছ। এখােন �ায় ১০ হাজার �লােকর স�ৃ� করার �ব�া 

রেয়েছ। অথ �াৎ উ�য়ন �ক�স�হ বা�বায়েনর মা�েম �রশম িশে�র সােথ স�ৃ� �ি�েদর জীবনযা�ার মান উ�য়ন করা স�ব 

হেয়েছ। 

 

 বত�মান সরকােরর �ময়ােদ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র �ধান �ধান সাফ� িন��পঃ 
 

�ঃনং  কম �কাে�র িববরণ অজ�ন 
১। �তঁচারা উৎপাদন কের �তঁচািষেদর মে� িবতরণ ও �রাপণ ৪৯.৫০ল� 
২। �রাগ�� �রশম িডম উৎপাদন কের �তঁচািষেদর মে� িবতরণ ৪৮.৮২ ল� 
৩। �রশম  �� উৎপাদন  ১৬.৭৯ ল� �কিজ 
৪। �রশম �তা উৎপাদন(সরকাির পয �ােয়) ১২,২১১ �কিজ 
৫। �রশম চািষ ও িরলারেক �িশ�ণ �দান ১১,৫৬৬ জন 
৬। চাকী প� �রশম চািষ ও বসনীেদর মে� িবতরণ ১১.০০ ল� 
৭। �তঁ �ক �াপন ও  ��াকাের আইিডয়াল �রশম প�ীর কায ��ম  ৩০০ � �ক  ও ১৮ � আইিডয়াল 
৮। রাজশাহী �রশম কারখানায় এ পয �� কাপড় উৎপাদন ৯,৩৮৩ িমটার 

 
 
 

 
 




