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বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট (বাদেগপ্রই)-এে   

েশ বছদেে (২০০৯-২০১৮) সাফল্য ও অর্জনসমূহঃ 

 

বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট রেদশ রেশদমে উপে গদবষণা ও  েক্ষ র্নশশি তৈশেে একমাত্র র্াৈীয় 

প্রশৈষ্ঠান যা ক্ষুদ্র ও কুটিে শশল্প সাংস্থাে অধীদন ১৯৬২ সাদল োর্শাহী শহদে প্রশৈশষ্ঠৈ হয়। ১৯৭৮ সাদল বাাংলাদেশ রেশম রবার্ জ প্রশৈশষ্ঠৈ 

হদল এই প্রশৈষ্ঠানটি বাাংলাদেশ রেশম রবাদর্ জে আওৈাধীদন আদস। ২০০৩ সাদল ২৫নাং আইনবদল বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ 

ইনশিটিউটদক বাাংলাদেশ রেশম রবাদর্ জে আওৈামুি কদে স্বৈন্ত্র প্রশৈষ্ঠান শহদসদব বত্র ও ও পাট মন্ত্রণালয় এে সোসশে শনয়ন্ত্রদণ শনদয় 

আসা হয়। ২০১৩ সাদল  বাাংলাদেশ রেশম রবার্ জ, বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট ও শসল্ক ফাউদেশন শৈনটি 

প্রশৈষ্ঠানদক একশত্রকেদণে মাধ্যদম বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ জ গঠিৈ হয়। বাাংলাদেশ রেশম গদবষণা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট, 

বাাংলাদেশ শেসার্ জ কাউশিল আইন ২০১২ রমাৈাদবক কৃশষ মন্ত্রণালদয়ে আওৈায় National Agricultural Research 

System (NARS) এে সেস্যভূি হদয়দছ।  

শিশনঃ  

 রেশম প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গক্তিশীল গনবষণা প্রক্তিষ্ঠানে উন্নীিকেণ।  

শমশনঃ 

 লাগসই প্রযুশি উদ্ভাবদনে মাধ্যদম উৎপােনশীলৈা বৃশি কদে রেশম শশল্পদক উদেখদযাগ্য পয জাদয় উন্নীৈকেণ। 

উদেশ্যঃ   
 রেশম শশল্প উন্নয়দনে র্ন্য রটকসই প্রযুশি উদ্ভাবন এবাং কাশেগশে সহায়ৈা প্রোন। 

 প্রশশক্ষদণে মাধ্যদম েক্ষ র্নশশি গদে রৈালা এবাং রেশম শশদল্পে ব্যাপক প্রসাে ও সম্প্রসােণ সহায়ৈা কদে োশেদ্র 

হ্রাসকেণ ও রবকাে র্নশশিে র্ন্য কম জসাংস্থাদনে সুদযাগ সৃশি কো। 

র্নবলঃ  
োর্স্ব রসটআপঃ 

রের্  অনুদমাশেৈ পে বৈজমান কম জেৈ র্নবল শুন্যপে 

৩য়-৯ম  ৩৮ ১১ ২৭ 

১০ম-১১ৈম  ২৪ ০৬ ১৮ 

১২ৈম-১৮ৈম  ৪৮ ২৭ ২১ 

১৯ৈম-২০ ৈম  ১৭ ১১ ০৬ 

রমাট = ১২৭ ৫৫ ৭২ 

  

প্রশৈষ্ঠাদনে কায জক্রমঃ 

 র্াম জপ্লার্ম ব্যাাংদক তুঁৈ ও রেশমকীদটে র্াৈ সাংেহ ও সাংেক্ষণ; 

 আবহাওয়া উপদযাগী উচ্চফলনশীল তুঁৈর্াৈ ও রেশমকীদটে র্াৈ উদ্ভাবন; 

 মাটিে রিৌৈ-োসায়শনক গুনাগুন শবদেষণ ও তুঁৈপাৈাে পুশিমান শনণ জয়; 

 তুঁৈপাৈাে মান উন্নয়ন ও উৎপােন বৃশিে লদক্ষে উন্নৈ তুঁৈর্াষ প্রযুশি উদ্ভাবন; 

 রেশম গুটিে মান উন্নয়ন ও উৎপােন বৃশিে লদক্ষে উন্নৈ পলুপালন প্রযুশি উদ্ভাবন; 

 তুঁৈগাছ ও রেশমকীদটে রোগ বালাই ও কীট শত্রু েমন; 

 রেশম উপর্াদৈে বাশনশর্েক ব্যবহাে সম্পশকজৈ প্রযুশি উদ্ভাবন; 

 রেশম সূৈাে মান উন্নয়ন ও উৎপােন বৃশিে লদক্ষে প্রযুশি উদ্ভাবন; 

 রেশম শশদল্প েক্ষ র্নশশি সৃশিে লদক্ষে শবশিন্ন শবষদয় স্বল্প ও েীর্ জ রময়ােী রকাদস জ প্রশশক্ষণ প্রোন; 

 উদ্ভাশবৈ প্রযুশি মাঠ পয জাদয় হস্তান্তে। 
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শবগৈ ১০ (২০০৯ হদৈ ২০১৮ পয জন্ত) বছদেে সাফল্য ও অর্জনঃ   

ক্রমিক 

নং 

কার্ যক্রি   200৮ সাল পর্ যন্ত 

অবস্থান 

বৈজমান সেকাদেে সমদয় দশ বছদেে 

সাফল্য  

(২০০৯ হদৈ ২০১৮ পয জন্ত) 

সাফদল্যে শর্ত্র 

১ ২ 3 ৪ ৫  

১। র্াম জপ্লার্ম 

ব্যাাংদক তুঁৈর্াৈ 

সাংেক্ষণ  

র্াম জপ্লার্ম 

ব্যাাংদক সাংেশক্ষৈ 

তুঁদৈে র্াৈ 

৬০টি। 

৪টি তুঁদৈে র্াৈ সাংগৃশহৈ ও ১৫টি তুঁৈর্াৈ 

উদ্ভাবদনে ফদল র্াম জপ্লার্ম ব্যাাংদক 

তুঁৈর্াদৈে সাংখ্যা ৬০টি হদৈ ৮১টিদৈ 

উন্নীৈ কো সম্ভব হদয়দছ।  
 

২। বছদে রহক্টে প্রশৈ 

তুঁৈপাৈাে 

উৎপােন  

বছদে রহক্টে প্রশৈ 

তুঁৈপাৈাে 

উৎপােন শছল 

৩৭-৪০ রমশিক 

টন। 

উচ্চফলনশীল ১৫টি তুঁৈর্াৈ উদ্ভাবদনে 

ফদল বছদে রহক্টে প্রশৈ তুঁৈপাৈাে উৎপােন 

৩৭-৪০ রমঃ টন এে স্থদল ৪০-৪৭ রমশিক 

টদন উন্নীৈ কো সম্ভব হদয়দছ।  

 

৩। তুঁদৈে সাথী 

ফসদলে র্াষ 

প্রযুশি 

শছল না। তুঁদৈে সাথী ফসদলে র্াষ প্রযুশি উদ্ভাবন 

কো সম্ভব হদয়দছ। এে ফদল র্শমে 

বহুমাশত্রক ব্যবহাে শনশিৈ কেদণে 

পাশাপাশশ তুঁৈর্াষীে বােশৈ আদয়ে সুদযাগ 

সৃশি হদয়দছ।  

  

৪। তুঁৈর্শমদৈ মাটিে 

শনদর্ রসর্ 

অবকাঠাদমা 

স্থাপন    

শছল না। তুঁৈর্শমদৈ রসর্ অবকাঠাদমা স্থাপন কো 

সম্ভব হদয়দছ। ফদল পুশিমান সম্পন্ন অশধক 

পশেমান তুঁৈপাৈাে উৎপােন শনশিৈ 

হদয়দছ। 

 

৫। র্াম জপ্লার্ম 

ব্যাাংদক তৈ ও 

রেশমকীদটে র্াৈ 

সাংেক্ষণ 

র্াম জপ্লার্ম 

ব্যাাংদক রেশমকীট 

র্াদৈে সাংখ্যা 

শছল ৮৫টি। 

বৈজমান সেকাদেে সমদয় আেও ২৬টি 

রেশমকীদটে র্াৈ উদ্ভাবদনে ফদল 

র্াম জপ্লার্ম ব্যাাংদক রেশমকীট র্াদৈে 

সাংখ্যা ৮৫টি হদৈ  ১১১টিদৈ উন্নীৈ কো 

সম্ভব হদয়দছ।  
 

৬। প্রশৈ ১০০টি  

রোগমুি শর্দম 

রেশমগুটিে 

উৎপােন  

প্রশৈ ১০০টি  

রোগমুি শর্দম 

রেশমগুটিে 

উৎপােন শছল 

৫০-৭০ রকশর্। 

২৬টি উচ্চফলনশীল রেশমকীদটে র্াৈ 

উদ্ভাবদনে ফদল প্রশৈ ১০০টি রোগমুি শর্দম 

৫০-৭০ রকশর্ে স্থদল ৭০-৭৫ রকশর্ 

রেশমগুটি উৎপােন কো সম্ভব হদয়দছ। 

 

৭। কাচা রেশম সুিাে 

রেেক্তিটাে উন্নয়ে  

১৮-২০ রকশর্ 

রেশম গুটি রথদক 

১ রকশর্ কাঁর্া 

রেশম সুৈা 

আহেণ কো সম্ভব 

হৈ। 

উন্নৈ তুঁৈ ও রেশমকীদটে র্াৈ এবাং উন্নৈ 

শেশলাং প্রযুশি উদ্ভাবন ও ব্যবহাদেে ফদল 

১৮-২০ রকশর্ে স্থদল ১০-১২ রকশর্ 

রেশমগুটি রথদক ১ রকশর্ কাঁর্া রেশম সুৈা 

আহেণ কো সম্ভব হদে। 
 

৮। শেশলাং রমশশন ও 

পেীক্ষণ যন্ত্রপাশৈ 

উন্নয়ন 

কদটর্ শেশলাং 

রমশশদনে সাহাদে 

কাঁর্া রেশম 

উৎপােন কো 

হৈ। 

স্বল্প সময় ও অল্প ব্যদয় অশধক মানসম্পন্ন 

কাঁর্া রেশম উৎপােদনে লদক্ষে মাশিএে 

শেশলাং রমশশন ও পেীক্ষণ যন্ত্রপাশৈ উন্নয়ন 

ও উদ্ভাবন কো হদয়দছ। ফদল মানসম্পন্ন 

কাঁর্া রেশম উৎপােন কো সম্ভব হদে। 
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ক্রমিক 

নং 

কার্ যক্রি   200৮ সাল পর্ যন্ত 

অবস্থান 

বৈজমান সেকাদেে সমদয় দশ বছদেে 

সাফল্য  

(২০০৯ হদৈ ২০১৮ পয জন্ত) 

সাফদল্যে শর্ত্র 

১ ২ 3 ৪ ৫  

৯। রেশম রসক্টদে েক্ষ 

র্নশশি সৃশি 

প্রশশক্ষণ রকাদস জ 

রমাট ২৯২৭ 

র্নদক প্রশশক্ষণ 

প্রোন কো 

হদয়শছল। 

রেশম রসক্টদে েক্ষ র্নশশি সৃশি ও 

উদ্ভাশবৈ প্রযুশি মাঠ পয জাদয় হস্তান্তদেে 

লদক্ষে এ সমদয়ে মদধ্য  ৩২৭৪ র্নদক 

প্রশশক্ষণ প্রোন কো হদয়দছ। প্রশশক্ষণ 

কায জক্রম র্লমান েদয়দছ। 

  

 (খ) অন্যান্য অর্জনসমূহঃ 

১। র্াইনাশমক ওদয়ব 

রপাট জাল  

শছল না। প্রশৈষ্ঠাদনে www.bsrti.gov.bd 

ওদয়বসাইটদক ওদয়ব রপাট জাদল রূপান্তশেৈ 

ও র্াৈীয় ৈথ্য বাৈায়দনে সাদথ যুি কো 

হদয়দছ। বৈজমাদন ওদয়ব রপাট জাদল 

ইনশিটিউদটে কম জকাে, অেগশৈ, 

সাাংগঠশনক কাঠাদমা, কম জকৈজাগদণে 

পশেশর্শৈ, শবশিন্ন রনাটিশ, প্রশৈদবেন ও 

রেশম র্াষ সাংশেি সকল ৈথ্য সহর্লিে 

কো হদয়দছ।  

 

২। রমাবাইল 

এোপশলদকশন 

প্রস্ত্তৈ  

শছল না। র্াক, রটশলদযাগাদযাগ ও ৈথ্য প্রযুশি 

মন্ত্রণালদয়ে ৈথ্য ও রযাগাদযাগ প্রযুশি 

শবিাদগে সহায়ৈায় রসশেকালর্াে 

ইনফেদমশন নামক রমাবাইল 

এোপশলদকশন প্রস্ত্তৈ কো হদয়দছ এবাং ৈা 

গুগল রপ্লদিাদে আপদলার্ কো হদয়দছ, যাে 

ফদল র্নগণ রেশমর্াষ সম্পশকজৈ শবশিন্ন 

ৈথ্য রমাবাইদলে মাধ্যদম র্ানদৈ পােদছন। 
 

৩। ওয়ানিপ সাশি জস 

রর্স্ক র্ালু 

শছল না। প্রশৈষ্ঠাদন ওয়ানিপ সাশি জস রর্স্ক র্ালু কো 

হদয়দছ যাে মাধ্যদম নাগশেকগণ শবশিন্ন 

ধেদনে রসবা একই রর্স্ক রথদক রকানরুপ 

রিাগাশন্ত ছাোই খুব সহদর্ পাদেন। 

 

 

 
 

৪। রমাবাইল রফাদনে 

মাধ্যদম ৈথ্য রসবা 

শছল না। রমাবাইল রফাদনে মাধ্যদম ৈথ্য রসবা 

প্রোদনে র্ন্য ‘‘রেশম ই-রসবা’’ নামক 

একটি ইদনাদিশন ধােণা বাস্তবায়নাধীন 

েদয়দছ। ইদৈামদধ্য রেদশ শবশিন্ন অঞ্চদলে 

রেশমর্াষী, মাঠকমীদেে রমাবাইল নম্বেসহ 

অনান্য ৈথ্য সম্বশলৈ ১৫৮০ র্দনে একটি 

র্াটাদবর্ প্রস্ত্তৈ কো হদয়দছ। 

রেশমর্াষীদেে শবশিন্ন সমদয় তুঁৈর্াষ ও 

পলুপালদন কেণীয় শবষয়ক বাৈজা 

রমাবাইদলে মাধ্যদম রপ্রেণ কো হদে।  
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৫। Agriculture 

Research 

Management 

Information 

System 

(ARMIS) 

শছল না। ইনশিটিউদটে সকল সম্পাশেৈ গদবষণা 

কায জক্রম বাাংলাদেশ কৃশষ গদবষণা কাউশিল 

কর্তজক বাস্তবাশয়ৈ Agriculture 

Research Management 

Information System (ARMIS), 

online database software 

(www.armis.barcapps.gov.bd) 

এে মাধ্যদম প্রেশশ জৈ হদে।  

 

 

৬। ই-রটন্ডাক্তেিং 

বাস্তবায়ে  

পূদব জ ইদলকশিক 

রটোশোং পিশৈ 

শছল না।  

সেকােী ক্রয় কায জ ও রটোদেে সকল 

কায জক্রম ইদলকশিক রটোশোং পিশৈ 

অনুসেদণে লদক্ষে প্রশৈষ্ঠাদনে ক্রয় কায জক্রম 

e-GP এে আওৈায় আনা হদয়দছ।                      

 

৭। e-Filing 

বাস্তবায়ে 

শছল না। ইনশিটিউদটে োপ্তশেক কাদর্ ব্যবহৃৈ নশথ 

ব্যবস্থাপনায় e-Filing পিশৈ র্ালু কো 

হদয়দছ।  

 

৮। CC TV 

Camera এে 

মাধ্যদম শনোপতা 

ব্যবস্থা 

রর্ােোেকেণ  

পূদব জ প্রশৈষ্ঠাদনে 

শনোপতাসহ 

কম জকৈজা 

/কম জর্ােীদেে 

অশফস র্লাকালীন 

সমদয় যত্রৈত্র 

রর্াোদফো 

সাব জক্ষশণক 

পয জদবক্ষদণে 

আওৈায় শছল না। 

প্রশৈষ্ঠাদনে মূল ফটক, গুরুত্বপূণ জ স্থান এবাং 

পুদো প্রশাসশনক িবন সাব জক্ষশণক 

পয জদবক্ষদণে র্ন্য CC TV Camera’ে 

আওৈায় আনা হদয়দছ। ফদল 

কম জকৈজা/কম জর্ােীদেে যথাসমদয় অশফদস 

আগমন ও প্রস্থানসহ অশফস র্লাকালীন 

সমদয় যত্রৈত্র রর্াোদফো শনয়ন্ত্রণ এবাং 

প্রশৈষ্ঠাদনে শনোপতা ব্যবস্থা রর্ােোে 

হদয়দছ।  

 

৯। ৩য় প্রর্দেে 

শসটিদর্ন র্াট জাে 

শছল না। ইনশিটিউদটে ওদয়ব সাইদট ও রেয়াদল ৩য় 

প্রর্দেে শসটিদর্ন র্াট জাে প্রেশশ জৈ হদে 

এবাং নাগশেকদেে র্াশহো রমাৈাদবক রসবা 

প্রোন কো হদে।                      

 

১০। ঘাটসহ পুকুে 

প্রনটকশে ওয়াল 

ক্তেম মাণ 

শছল না। ২টি পুকুে প্রনটকশে ওয়াল ঘাটসহ ক্তেম মাণ 

কাজ সম্পূণ ম কো হনয়নে, ক্তবএসআেটিআই- 

এে প্রক্তশক্ষণ রসনিে আেক্তসক্তস ক্তিলােসহ 

োদ রমোমি পূেব মাসে কো হনয়নে, 

ক্তবএসআেটিআই- এে প্রক্তশক্ষণ রকনেে 

িলুিালে ঘে সম্প্রসােণ, রমোমি এবিং 

পূেব মাসেসহ ক্তবএসআেটিআই- এে প্রক্তশক্ষণ 

রকনেে ২টি রেণীনক্ষে আধুক্তেকায়ে কাজ 

সম্পূণ ম কো হনয়নে।  

 

১১।  রপ্রাটিে 

এোলাইজাে 

রমক্তশে 

শছল না। চলমাে প্রকদল্পে আওৈায় তুিিািাে 

গুেগি মাে ক্তেণ মনয়ে র্ন্য রপ্রাটিে 

এোলাইজাে রমক্তশে (ফুল রসট) ক্রয় কো 

হনয়নে। ফদল তৈপাৈাে োসায়শনক 

শবদেষদনে মাধ্যদম পুশিমান শনশিৈ কো 

সম্ভব হদে।  

 

http://www.armis.barcapps.gov.bd/
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১২।  Project 

Management 

Information 

System 

(PMIS) 

শছল না। পশেকল্পনা মন্ত্রণালদয়ে বাস্তবায়ন, 

পশেবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শবিাগ কর্তজক 

বাস্তবাশয়ৈ Project 

Management Information 

System (PMIS) online 

software এ অত্র প্রশৈষ্ঠাদনে র্লমান 

প্রকদল্পে সকল ৈথ্য Upload কো 

হদয়দছ এবাং শনয়শমৈ ৈথ্য হালনাগাে কো 

হদে।   

 

চলমাে কার্ মাক্তদিঃ 

 অত্র প্রক্তিষ্ঠানেে চলমাে প্রকল্প “রেশম প্রযুশি উন্নয়ন, শবস্তাে ও েক্ষ র্নশশি সৃশিে মাধ্যদম উৎপােনশীলৈা বৃশিকেণ” 

শীষ জক প্রকদল্পে আওৈায়ঃ   

 উচ্চফলনশীল তুঁৈ ও রেশমকীদটে র্াৈ উদ্ভাবদনে গদবষণাসহ রমাট ২৩টি গদবষণা কায জক্রম র্লমান েদয়দছ।  

 উচ্চ ফলনশীল তুঁৈ ও রেশমকীদটে র্াৈ উদ্ভাবদনে লদক্ষে র্াম জপ্লার্ম ব্যাংক ৯৭টি তুঁৈর্াৈ ও ১১১টি রেশমকীদটে 

র্াৈ সাংেক্ষণ কো হদে।  

 এছাোও রেশমর্াষ সাংশেি প্রযুশি উদ্ভাবদনে র্ন্য প্রদয়ার্নীয় গদবষণা পশের্ালনা কো হদে।  

 উশেশখৈ প্রকদল্পে আওৈায় রেশম রসক্টদেে েক্ষ র্নশশি সৃশিে লদক্ষে ১১৮০ র্ন র্নবলদক প্রশশক্ষণ প্রোদনে কার্ 

র্লমান েদয়দছ । 

২০২১ সাল পয জন্ত িশবষ্যৎ পশেকল্পনাঃ  
শবএসআেটিআই-এে ৫টি শাখায় এবাং আঞ্চশলক রেশম গদবষণা রকন্দ্র ও র্াম জপ্লার্ম রমইনদটন্যাি রসন্টাদে গদবষণা কায জক্রম 

র্লমান েদয়দছ। এে মাধ্যদম ২০২১ সাদলে মদধ্য শনম্নরূপ লক্ষেমাত্রা অর্জন কোে পশেকল্পনা েদয়দছ। 

 রূিকল্প ২০২১ এে মনে র্াম জপ্লার্ম ব্যাাংদক তুঁৈর্াদৈে সাংখ্যা ৭৩ রথদক ৮৩টিদৈ উন্নীৈ কো; 

 রেশমকীট র্াদৈে সাংখ্যা ১০১ রথদক ১১৪ টিদৈ উন্নীৈ কো;   

 এ সমনয় আেও ১০টি েতুে তুুঁিজাি উদ্ভাবে কো; 

 এ সমনয় আেও েতুে ১৫টি রেশমকীনটে জাি উদ্ভাবে কো; 

 প্রশশক্ষদণে মাধ্যদম রেশম রসক্টদে দক্ষ র্নবল ৫৯৪১ র্ন হদৈ ৬৫৯৭ র্দন উন্নীৈ কো। 

 

 

 

 স্বাক্ষক্তেি/-  
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পশের্ালক (যুগ্ম-সশর্ব) 
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