বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড
োজশাহী।
২০২০-২০২১ অর্ ড বছদে গৃহীত পাইলটাং ও বাস্তবায়য়ত উদ্ভাবণী ধােণাে তথ্য
ক্র: নাং
উদ্ভাবণী ধােণা
১.
রসয়েকালচাে বর্ ডপয়িকা

২.

অবসেপ্রাপ্ত কমডকতডা/কমডচােীগদণে
১৮ মাদসে অদ াগ্য অয়জডত ছুট
নগোয়ন (লামগ্র্যান্ড) অর্ ড এবাং
গ্র্াচ্যযইটে অর্ ড পয়েদশাদধে রসবা
সহয়জকেণ

৩.

রাজশাহী ররশম কারখানার পণ্য
ম্যাননজনমন্ট রেবা েহজজকরণ

উদ্ভাবদণে সাংয়িপ্ত য়ববেণ
মন্তব্য
বর্ ডপয়িকা সকল বসনী, চার্ী ও কার্ ডালদয় সেবোদহে ফদল বাস্তবায়য়ত
সকদলই জানদত পােদব রকান সমদয় ও রকান তায়েদে রেশম
চাদর্ রকান কাজ কেন কেদত হদব। এে ফদল স্বল্প য়শয়িত
চার্ী/বসনী পয়িকা রেদে সময়মত তাঁে কাজ সম্পােন কোে
ব্যাপাদে সদচতন র্াকদত পােদব।
এ উদযাদগে মাধ্যদম অবসেপ্রাপ্ত কমডকতডা/কমডচােী বাস্তবায়য়ত
লামগ্র্যান্ড/গ্র্াচ্যযইটে অর্ ড য়নয়ে ডষ্ট সমদয়ে মদধ্য রকান র াগায়ন্ত
ছাড়াই তাে য়নজস্ব ব্যাাংক য়হসাদব সোসয়ে পয়েদশাদধে জন্য
জমা হদব । ফদল অবসেপ্রাপ্ত কমডকতডা/কমডচােীগণ তাদেে
প্রাপ্য অর্ ড অয়ত সহদজই গ্র্হণ কেদত পােদবন । আদগে মত
আে েীর্ ড সময় অদপিা কেদত হদব না ।
রাজশাহী ররশম কারখানা চালু হওয়ায় কারখানায় উৎপাজিত বাস্তবায়য়ত
পণ্য মজুি, জবক্রয়, জবক্রয়কৃত অনথ ের জহোব েংক্রান্ত
“রাজশাহী ররশম কারখানার পণ্য ম্যাননজনমন্ট রেবা
েহজজকরণ” শীর্ েক উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ননর উনযাগ গ্রহণ
করা হনয়নে। উক্ত ধারণা বাস্তবায়ন করা হনে কারখানার
জহোনবর স্বচ্ছতা থাকনব।

২০১৯-২০২০ অর্ ড বছদে গৃহীত উদ্ভাবণী ধােণাে তথ্য
ক্র: নাং
উদ্ভাবণী ধােণা
উদ্ভাবদণে সাংয়িপ্ত য়ববেণ
১.
চায়র্ তাে য়নদজে োমাে বায়ড়দত চায়র্ তাে য়নদজে োমাে বায়ড়দত তুঁতচাো উৎপােন ও
তুঁতচাো উৎপােন ও তুঁতবাগান সৃজন
তুঁতবাগান সৃজন রবাদর্ ডে ব্যবস্থাপনায় আে চাো য়বতেণ
কেদত হদব না।
২.
এসএমএস এে মাধ্যদম স াে রনাটশ কয়মটে প্রদতযক সেস্যদক স ায় উপয়স্থত হওয়াে য়বর্দয়
রপ্রেণ
য়র্য়জটায়ল বাতডা রেওয়া র্ায়।
৩.
লাদইেীদত সাংেয়িত বই, অনলাইদন লাদইেীদত সাংেয়িত বই, অনলাইদন রেোে সুয়বধা পাওয়া
রেোে সুয়বধা পাওয়া
৪.
বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড প্রধান কমডেত কমডচােীদেে য়নোপত্তা সদচতনতা বৃয়িে লদিয
কার্ ডলদয়ে য়নোপত্তা ও কার্ ডালদয় কমডেত অয়ি য়নব ডাপক র্দেে সুষ্ঠু ব্যবহাে কো।
কমডচােীদেে য়নোপত্তা সদচতনতা বৃয়িে
লদিয অয়ি য়নব ডাপক র্দেে সুষ্ঠু ব্যবহাে

মন্তব্য
পূদব ড
বাস্তবায়ন
কো হদয়দছ।
চলমান
চলমান
পূদব ড
বাস্তাবায়ন
কো হদয়দছ।

২০১৮-২০১৯ অর্ ড বছদে গৃহীত উদ্ভাবনী ধােণাে তথ্য

ক্রঃ
নং
১.
২.

৩.

উদ্ভাবননর নাম

উদ্ভাবননর েংজিপ্ত জববরণ

মন্তব্য

য়র্য়জটাল রনাটশ রবার্ ড
স্থাপন

পূদব ড স াে রনাটশ ম্যানুয়ায়ল রপ্রেণ কো হদতা।বতডমাদন চলমান েদয়দছ।
য়র্য়জটাল রনাটশ রবাদর্ ড স াে রনাটশ য়র্সদে কো র্াদে

বাাংলাদেশ রেশম উয়ন
রবাদর্ ডে কমডচােীদেে
রস্বোয় রেশম রপাকা
পালন (silk worm
rearing)
য়র্য়জটাল োয়নাং য়র্সদে
রবার্ ড স্থাপন

বাাংলাদেশ রেশম উয়ন রবাদর্ ডে কমডচােীদেে রস্বোয় রেশম পূদব ড বাস্তবায়ন
রপাকা পালন কেদল সকদল রেশম চাদর্ে অন্তডভূক্ত হদত হদয়দছ।
পােদব। সাংয়িষ্ট কমডচােী অয়তয়েক্ত আয় কোে সুদর্াগ সৃষ্ট।
এছাড়া, রেশম চার্ বৃয়িদত সহদর্ায়গতা কো।
পূদব ড রবাদর্ ডে রর্ রকান মূল বাতডা ম্যানুয়ায়ল রপ্রেণ কো চলমান েদয়দছ।
হদতা।য়র্য়জটাল োয়নাং য়র্সদে রবার্ ড স্থাপদনে মাধ্যদম সহদজই
রবাদর্ ডে রর্ রকান মূল বাতডা রপ্রেণ কো হদে।

২০১৮-২০১৯ অর্ ড বছদে গৃহীত উদ্ভাবনী ধােণাে তথ্য

ক্রঃ
নং
১.

উদ্ভাবননর নাম

উদ্ভাবননর েংজিপ্ত জববরণ

মন্তব্য

রমাবাইল ব্যাাংয়কাং এে
মাধ্যদম রেশম চায়র্দেে
গুটে মূল্য পয়েদশাধ
কো

পূদব ড ম্যানুদয়ল পিয়তদত রেশম চায়র্দেে গুটে মূল্য পয়েদশাদধ
য়বয় ন্ন সমস্যা হত। রমাবাইল ব্যাাংয়কাং এে মাধ্যদম রেশম
চায়র্দেে গুটে মূল্য পয়েদশাধ অয়ধকতে সহজ হদয়দছ।

চলমান

কো

