
এক নজরে বাাংলারেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

 
 

প্রতিষ্ঠা : ১৯৭৪ সারল নার াে উত্তো গণভবরন জাতিে তিিা বঙ্গবন্ধু রশখ মুতজবুে েহমান োজশাহীে রেশম বস্ত্র রেরখ চমৎকৃি হন এবাং 

রেশম তশল্প তবকারশ স্বিন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাে অতভপ্রায় ব্যক্ত করেন। িােই ফসল তহরসরব িেবিীরি ঐতিহযবাহী রেশম তশরল্পে 

ব্যািক সম্প্রসােণ ও উন্নয়রনে লরযয ১৯৭৭ সারলে ২৮ তর্রসম্বে বাাংলারেশ রেশম রবার্ ড গঠিি হয়। রচয়ােম্যান তিরলন রবারর্ ডে প্রধান 

তনব ডাহী। আত্মকম ডসাংস্থান সৃতি, োতেদ্র তবরমাচন ও আর্ ড সামাতজক অবস্থাে উন্নয়ন ঘ ারনাই তিল এ সাংস্থাে অন্যিম প্রধান উরেশ্য। রবার্ ড 

সৃতিে পূরব ড এ তশরল্পে সাংরগ জতিি রলাকসাংখ্যা তিল মাত্র ৩৫ হাজাে। বিডমারন রেরশ এ তশরল্পে সাংরগ জতিি রলাকসাংখ্যা ৬.৫০ লয যাে 

অতধকাাংশই গ্রামীণ মতহলা।  

 

১৯৪৭ সারলে িে পূব ড িাতকস্থারন রেশম কায ডক্রম তশল্প ও বাতণজয তবভারগে অধীরন ন্যাস্ত তিল। ১৯৬১-৬২ সাল রর্রক ১৯৭১ সারলে পূব ড 

িয ডন্ত রেশম কায ডক্রম ইিতসক এে তনয়ন্ত্ররণ তিল। ১৯৯৭ সারল রকাম্পাতন আইরন বাাংলারেশ তসল্ক ফাউরেশন গঠন কো হয়। ২০০৩ সারল 

বাাংলারেশ রেশম গরবষণা ও প্রতশযণ ইন্সটিটিউ রক রেশম রবারর্ ডে আওিামুক্ত করে স্বিন্ত্র প্রতিষ্ঠান তহসারব বস্ত্র ও িা  মন্ত্রণালরয়ে 

সোসতে তনয়ন্ত্ররণ ন্যাস্ত কো হয়। িেবিীরি রেশম তশরল্পে সমতিি উন্নয়রনে লরযয ২০১৩ সারল বাাংলারেশ রেশম রবার্ ড, বাাংলারেশ রেশম 

গরবষণা ও প্রতশযণ ইন্সটিটিউ  এবাং বাাংলারেশ তসল্ক ফাউরেশন ৩টি পৃর্ক সাংস্থা একীভূি করে বাাংলারেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড গঠন কো 

হয়। পুনগ ডঠিি রেশম উন্নয়ন রবারর্ ডে ১৪ সেস্য তবতশি িতেচালনা িষ ডরেে রচয়ােম্যারনে োতয়ত্ব িালন করেরিন বস্ত্র ও িা  মন্ত্রণালরয়ে 

মাননীয় মন্ত্রী। রেশম উন্নয়ন রবারর্ ডে প্রধান তনব ডাহীে োতয়ত্ব িালন কেরিন সাংস্থাে মহািতেচালক। 

 

 

রেশম উন্নয়ন রবারর্ ডে উরেরশ্য: 

 

 উৎিাতেি রেশম িণ্য বাজােজািকেরণ সহায়িা প্রোন; 

 মানব সম্পে উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠাতনক সযমিা বৃতি; 

 রেশম তশরল্পে সম্প্রসােণ ও উন্নয়ন; 

 রেশম চাষ সম্প্রসােণ ও রেশম চাষীরেে সহায়িা প্রোন। 

 

 

মাঠ িয ডারয়ে অতফস ও সম্প্রসােণ রন ওয়াকড:  

 

ক্র:নাং অতফস সাংখ্যা 

১। রেশম গরবষণা ও প্রতশযণ ইন্সটিটিউ  ১ 

২। আঞ্চতলক রেশম সম্প্রসােণ কায ডালয় ৫ 

৩। রজানাল রেশম সম্প্রসােণ কায ডালয় ৭ 

৪। রেশম বীজাগাে ১১ 

৫। রেশম সম্প্রসােণ রকন্দ্র ৫৯ 

৬। তুঁিবাগান ৬ 

৭। চাকী তেয়াতোং রসন্টাে ২০ 

৮। তমতনতফরলচাে রকন্দ্র ১২ 

৯। রেশম কােখানা ২ 

 

 

রেশম সম্প্রসােণ কায ডক্রম : 

 

 ৬৮৮ একে জতমরি আইতর্য়াল রেশম িল্লী, রেশম ব্লক ও ফাতম ডাং িিতিরি তুঁিচাষ কায ডক্রম চলমান।  

 

 

 

 

 

 

 



গরবষণা: 

১. জাম ডপ্লাজম ব্যাাংরক ৮৪টি তুঁিজাি ও ১১৪টি রেশম কীর ে জাি েযণারবযণ ও সাংেযণ 

 

২০২১-২২ অর্ ড বিরেে উরল্লখরযাগ্য কায ডক্রম: 

 

ক্র: 

নাং 

কায ডক্রম লযযমাত্রা অজডন 

১। তুঁিচাো উৎিােন ও তবিেণ ৮.২০ লয ৮.৭৭ লয 

২। রোগমুক্ত রেশম  তর্ম উৎিােন ও তবিেণ ৩.০০ লয ৪.৬০ লয 

৩। রেশম গুটি উৎিােন ১২৩ রম.  ন ২১৫ রম. ন 

৪। োজশাহী রেশম কােখানায় রেশম কািি 

উৎিােন 

৬০০০ তম াে ১১,৮০৩ 

তম াে 

৫।  রেশম চাতষরেে তনক  রর্রক ক্রয়কৃি গুটি 

রর্রক সুিা উৎিােন (সেকাতে িয ডারয়) 

০.৯০ 

রমতিক ন 

১.২৭ 

রমতিক ন 

৬ প্রতশযণ (রেশম চাতষ) ৬৭৫ জন ৬৭৫ জন 

 

 

উৎিােন সাংক্রান্ত িথ্য: 

 

 রেরশে অভযন্তরে বাৎসতেক কাঁচা রেশম উৎিােন- ৪১ রম. ন 

 রেরশে অভযন্তরে বাৎসতেক কাঁচা রেশরমে চাতহো- ৩০০-৪০০ রম. ন 

 রেশম কািি উৎিােন                                  -৩৪,০৪৬ তম াে 

(২০১৮ সারল োজশাহী রেশম কােখানা পুন: চালু হওয়াে িে  

       আগস্ট/২০২২ িয ডন্ত )   

 

 

সম্ভাবনা: 

 অভযন্তেীন চাতহো ও উৎিােন ব্যবধান 

 বৃহৎ রেশম উৎিােনকােী রেশগুরলাে অনাগ্রহ 

 িাতেবাতেক শ্রম ব্যবহারেে সুরযাগ 

 উব ডে জতমে ব্যািকিা 

 তুঁিজতমরি সার্ী ফসল উৎিােরনে মাধ্যরম বািতি আরয়ে সুরযাগ 

 


