
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 

খ) ২০১৭-১৮ অর্ থবছরেে বাৎসরেক উদ্ভাবনী কম থপরেকল্পনায় উরিরখত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য উদ্ভাবরনে নাম ও কার্ থক্ররমে অগ্রগরতে তথ্য: 

ক্র.নং মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে যর্ৌরিকতা উদ্ভাবরকে 

নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগরত % 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম থসূরি 

গ্রহণ কো হরব 

রকনা? তাে 

তারেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, পদরব, 

য ান ও ই-যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় 

/বাংলারদে 

যেেম উন্নয়ন 

যবার্ থ 

রেশমচাষী ও 

পলুপালনকােী 

রেে রমাবাইলল 

পোমশ শ প্রোন 

তুঁতচাষী এবং 

পলুপালনকােীলেে রমাবাইলল 

পোমশ শ প্রোন সংক্রান্ত উদ্ভাবনী 

প্রস্তাবটিে মাধ্যলম রেশম চাষী 

ও বসনীলেে রমাবাইল নম্বে 

সম্বললত একটি ডাটালবজ ততলে 

কো হরব। চাষী/বসনীগণ লমস 

কল প্রোন কেলল 

তাৎক্ষলণকভালব সংলিষ্ট 

কম শকতশা উক্ত নম্বলে কল ব্যাক 

কলে পোমশ শ প্রোন কেলব। 

প্রল াজলন সংলিষ্ট চাষীে 

বাসা  লগল  রসবা প্রোলনে 

ব্যবস্থা কো হলব। অলিলসে 

সংলিষ্ট রমাবাইল নম্বে সম্বললত 

একটি উদ্বুদ্ধকেণ ললিললট 

ততলে কো হলব। 

“তুঁতচাষ ও 

পলুপালনকােীলেে 

রমাবাইল রিালন 

পোমশ শ প্রোন” 

উলযাগটি বাস্তবাল ত 

হলল রেশম চাষসহ 

গুণগত রেশম গুটি 

উৎপােন সম্ভব হলব 

এবং উপযুক্ত সময়ে 

বাজার জাত করয়ের 

ফয়ে চাষী/বসনীগে 

আর্থ িক ভায়ব োভবান 

হয়বন।  

মমাোঃ কামাে 

উদ্দীন  

সেস্য (অর্ শ 

ও 

পলেকল্পনা) 

বাংলালেশ 

রেশম 

উন্ন ন রবাড শ, 

োজশাহী 

20% ৩ লি টাকা - - মমাোঃ র্সরাজুর রহমান  

সম্প্রসারে কম শকতশা 

বাংলালেশ রেশম 

উন্ন ন রবাড শ, োজশাহী 

০১৭১৯৪৬০০৪০ 

২ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় 

/যজরর্রপরস 

Jute 

Product 

Diversific

ation and 

digital 

market 

place 

 বহুমুখী পাটজাত পণ্য ততলেে 

উলযাক্তালেে তথ্য ও তালেে 

উৎপালেত পলণ্যে তথ্য র্াকলব।  

  কাঁচামাল ব্যাংলকে তথ্য  

উলযাক্তাো অনলাইন লসলেলমে 

মাধ্যলম জানলত পােলব এবং 

অনলাইন রপলমন্ট এবং 

রডললভােীে ব্যবস্থা র্াকলব।  

উলযাক্তালেে তথ্য ও 

তালেে উৎপালেত 

পলণ্যে তথ্য এক 

জা গা  র্াকলব, তালেে 

উৎপালেত পণ্য  E-

commerce এে 

মাধ্যলম ক্র -লবক্র  

নুসোত জাহান, 

রসরনয়ে 

রর্জাইন 

এরিকউটিভ, 

যজরর্রপরস  

0171201459

5 

njahan

20% ৭ লি টাকা - - নুসোত জাহান, রসরনয়ে 

রর্জাইন এরিকউটিভ, 

যজরর্রপরস  

01712014595 

njahan2025 

@gmail.com 

 



  উলযাক্তালেে সুলবধালর্ শ 

সম্ভাব্য Buyer রেে তথ্য 

র্াকলব। 

  লিলস অনুযা ী training 

তথ্য ও training ম্যালনজলমন্ট 

লসলেম র্াকলব।   

 লি পলেলশালধে পে 

এসএমএস/ই-রমইল  

রনাটিলিলকশলনে  মাধ্যলম  

লনলিত কো হলব। 

  E-commerce এর 

মাধ্যয়ম মেতা ও র্বয়েতা পণ্য 

সঠিক দায়ম মকনা মবচা করয়ত 

পারয়ব।  

কেলত পােলব। 

 

2025@

gmail.c

om 

 

চলমান পাতা-২ 

পাতা-২ 

ক্র.নং মন্ত্রণালয় ও 

দপ্তরেে নাম 

উদ্ভাবরনে নাম উদ্ভাবরনে সংরিপ্ত রববেণ উদ্ভাবন গ্রহরণে 

যর্ৌরিকতা 

উদ্ভাবরকে নাম ও 

ঠিকানা 

কার্ থক্ররমে 

অগ্রগরত % 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়রনে জন্য 

কত অর্ থ ব্যয় হরত 

পারে? 

বাস্তবায়রনে জন্য 

পাইলট কম থসূরি 

গ্রহণ কো হরব 

রকনা? তাে 

তারেখ 

সাো যদরেে 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন যর্াগ্য 

রকনা? 

য াকাল পরয়ন্ট 

কম থকতথা নাম, পদরব, 

য ান ও ই-যমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৩ বস্ত্র ও পাট 

মন্ত্রণালয় 

/বাংলারদে তাঁত 

যবার্ থ (বাতাঁরবা) 

e-Loan 
Management 
System for the 
Weavers 

তাঁলত এবং বাতাঁলবা 

এে কম শকতশা/ 

কম শচােীলেে সম , 

লভলজট ও ব্য  হ্রাস 

পালব। রয রকালনা 

সম  ঋণ সংক্রান্ত 

সঠিক তথ্য জানা 

যালব। রয রকান সম  

ঋণ আো  ও প্রোন 

কো সম্ভব হলব। 

প্রধান কায শাল  হলত 

বতশমান পদ্ধলতলত 

বছলে ৭,০০০ জন 

তাঁলতলক ২৭ টি 

ধালপ ৪২ লেন 

সম  সীমা  ৮ 

বাে লভলজট ও 

আনুমালনক 

৮৫০/- ব্য  এে 

পলেবলতশ বছলে 

২৪,০০০ জন 

তাঁলতলক 

জনাব রমাহাম্মে 

সাইফুল আলম 

সুমন, সহকােী 

প্রধান(এমই), 

৮১৮৯৮১৩, 

sumon.bhb@g
mail.com 

 

20% - - - জনাব রমাহাম্মে 

সাইফুল আলম 

সুমন, সহকােী 

প্রধান(এমই), 

৮১৮৯৮১৩, 

sumon.bhb@gmail.c
om 
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রয রকান সম  মাঠ 

পয শাল ে তথ্যালে 

জানা সম্ভব হলব। 

মলনটলেং কায শক্রম 

সহজ হলব। 

 

বতশমান পদ্ধলতলত 

বছলে ৭,০০০ জন 

তাঁলতলক ২৭ টি ধালপ 

৪২ লেন সম  সীমা  

৮ বাে লভলজট ও 

আনুমালনক ৮৫০/- 

ব্য  এে পলেবলতশ 

বছলে ২৪,০০০ জন 

তাঁলতলক অনলাইলনে 

মাধ্যলম ১ বাে মাত্র 

অলিলস লভলজট কলে 

এবং টা. ৩৫০/- ব্য  

কোে মাধ্যলম 

আললাচয রসবা প্রোন 

সম্ভব হলব।  

 

অনলাইলনে 

মাধ্যলম ১ বাে 

মাত্র অলিলস 

লভলজট কলে এবং 

টা. ৩৫০/- ব্য  

কোে মাধ্যলম 

আললাচয রসবা 

প্রোন সম্ভব হলব।  

 

 


