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শব্দ সাংদক্ষপ (Accronyms) 

BARI- Bangladesh Agricultural Research Institute. 

BOQ- Bill of Quantity. 

CHP- Community Horticulture Promoter. 

CV- Curriculum- Vitae. 

DAE- Department of Agricultural Extension. 

DPD-Deputy Project Director. 

DPM- Direct Procurement Method. 

DPP- Development Project Proposal. 

EOI- Expression of Interest. 
FBS- Fixed Budget Selection. 

FGD- Focus Group Discussion. 

FS- Field Supervisor. 

GCC- General Condition of Contract. 

GD- Goods Delivery. 

GOB- Government of Bangladesh. 

ICT- Information and Communication Technology. 

IMED- Implementation Monitoring and Evaluation Division. 

KIIs- Key Informant Interviews. 

M&E- Monitoring and Evaluation. 

MOA- Ministry of Agriculture. 

NGO- Non Government Organization. 

OTM- Open Tender Method. 

PCC- Particular Condition of Contract. 

PCR- Project Completion Report. 

PD- Project Director. 

PDS- Project Data Sheet. 

PEC-Proposal Evaluation Committee. 

PIU-Project Implementation Unit. 

PIC-Project Implementation Committee 

PPA- Public Procurement Act. 

PPR- Public Procurement Rules. 

PSC-Project Steering Committee 

QCBS-Quality and Cost Based Selection. 

RFP- Request for Proposal. 

RFQ-Request for Quotation. 

RM- Running Meter. 

SA- Scientific Assistant 

SSA-Senior Scientific Assistant 
SAAO-Sub-Assistant Agriculture Officer. 

SAHO-Sub-Assistant Horticulture Officer. 

SWOT-Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 

TOR – Terms of Reference. 

WB- World Bank. 

WD- Works Delivery. 
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রনব বাহী সার-সাংদক্ষপ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর কৃরষ মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট (BARI) কতৃবক 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্ট 

বাস্তবায়ন করা হদে। সবরজ, ফল ও ফুদলর উৎপােন বৃরদ্ধ এবাং চর এলাকার মানুদষর খাদ্যরনরাপিা, পুরি ও জীবনর্াত্রারমান 

উন্নয়ন করাই হদলা এই প্রকদল্পর মূল উদেশ্য। এই উদেশ্যর্ট সামদন সরদখ প্রকল্পর্ট জুলাই, ২০১৬ হদত শুরু হয়। অনুদমারেত 

সময়ােকাল এরপ্রল, ২০১৬ হদত জুন, ২০২১ পর্ বন্ত। ২০২০ সাদলর সম পর্ বন্ত প্রকল্পর্টর বাস্তব অগ্রগরত ৭৪%। বাস্তবায়নকাল 

অপররবতীত সরদখ প্রকল্পর্টর সমুেয় কাজ রনরেি সমদয়র মদধ্য র্থার্থভাদব সম্পন্ন করা কঠিন হদব। তাই প্রকল্পর্টর সময়াে এক 

বছর অথ বাৎ জুলাই ২০২১- জুন ২০২২ পর্ বন্ত বৃরদ্ধর প্রস্তাবসহ পররকল্পনা করমশদণ অনুদমােদনর জন্য প্রস্তাব করা হদয়দছ।  

প্রকদল্পর শুরু সথদক সম, ২০২০ পর্ বন্ত সমদয় প্রকদল্পর ক্রমপুরঞ্জত ব্যয় হদয়দছ ৪৯৩৩.৩৯ লক্ষ টাকা, র্া সমাট প্রকল্প ব্যদয়র 

৬৯.৯২% এবাং এর রবপরীদত বাস্তব অগ্রগরত হদয়দছ ৭৪%। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর আরএরিরপদত সমাট বরাে ১০৬৫ লক্ষ টাকা, 

র্ার রবপরীদত সম, ২০২০ পর্ বন্ত অথ বছাড় ও প্রকৃত ব্যয় হদয়দছ ৬২৮ লক্ষ টাকা; র্া বরাদের ৫৮.৯৭% এবাং এর রবপরীদত বাস্তব 

অগ্রগরত হদয়দছ ৬২%। (সূত্র অগ্রগরত প্ররতদবেন সম, ২০২০)। তদব জানুয়ারী-মাচ ব,২০২০ সমসয় অথ বছাড় রবলরিত হওয়ার ফদল 

আরথ বক অগ্রগরত রকছুটা রবলরিত হয়। তদব প্রকদল্পর কার্ বক্রম অব্যাহত থাদক।  

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রমর্ট পররচালনায় System Wide Approach (SWA) অনুসরণ করা হদয়দছ। কার্ বক্রমর্টর Terms 

of Refernce (TOR) অনুর্ায়ী এবাং আইএমইরি’র সাদথ আদলাচনা কদর ৮র্ট রবভাদগর ২২র্ট সজলার ৩৪র্ট উপদজলাদকই 

(৩র্ট রসর্ট কদপ বাদরশনসহ) রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার এলাকা রহসাদব রনব বাচন করা হদয়দছ। পররকল্পনা অনুর্ায়ী বেবচয়দনর 

রভরিদত রনব বারচত ১৩৬০ জন উপকারদভাগী কৃষদকর রনকট হদত আনুষ্ঠারনক ও অনানুষ্ঠারনক সাক্ষাৎকার ও রনরবড় পররবীক্ষন 

সমীক্ষার মাধ্যদম নমুনা/তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এছাড়া ৭র্ট উপদজলায় সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (FGD), ২০র্ট উদ্যানতারিক 

গদবষণা সকে ও ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর ইনচাজবদের সাদথ কী ইনফরদমট ইন্টাররভউ (KII) করা হদয়দছ। গাজীপুর 

সজলার জয়দেবপুদর অবরস্থত বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউদটর উদ্যানতি রবভাদগর সদেলন কদক্ষ একর্ট স্থানীয় কম বশালার 

মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা কার্ বক্রদম পররমাণগত ও গুণগত উভয় তথ্যই সাংগ্রহ, পর্ বদবক্ষণ ও 

পর্ বাদলাচনা করা হদয়দছ। এই রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা কার্ বক্রদমর জন্য প্রাইমারর ও সসদকন্ডারর উভয় ধরদনর তথ্য/উপািই 

ব্যবহার করা হদয়দছ।  

প্রকদল্পর প্ররশক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতায় সম, ২০২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে ১৪৪ ব্যাদচ ৫৭৬০ জন কৃষকদক 

(৫৬.২৫%) এবাং ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ ৬৬ ব্যাদচ ২৬৪০ জন কৃষকদক (৫২.৮০%) বারর উদ্ভারবত উদ্যান ও মাঠ 

ফসদলর উৎপােন ও সাংরক্ষদণর কলাদকৌশল, ফসদলর উৎপােন ও বালাই ব্যবস্থাপনার কলাদকৌশল, মাঠ ফসদলর প্রযুরি ও বীজ 

সাংরক্ষদণর কলাদকৌশদলর উপর প্ররশক্ষণ সেওয়া হদয়দছ।  

প্রকদল্পর প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতায় সম, ২০২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে ২৮ ব্যাদচ ৮৪০ জন 

(৯৩.৩৩%) গদবষকদক এবাং ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ ৫ ব্যাদচ ১৫০ জন রবজ্ঞানী/গদবষকদক (৬২.৫০%) প্ররশক্ষক 

প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ ৬ ব্যাদচ ১৮০ জন ববজ্ঞারনক সহকারী/ রসরনয়র ববজ্ঞারনক সহকারী/ 

উপ-সহকারী কৃরষ কম বকতবাদক (৭৫%) প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। একজন রবজ্ঞানীর এমএস সকাস ব সম্পন্ন হদয়দছ এবাং 

পাঁচজন রবজ্ঞানীর রপএইচরি সকাস ব চলমান আদছ। উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের ১০ জন গদবষক এবাং সদরজরমন গদবষণা 

রবভাদগর ১০ জনসহ সমাট ২০ জন গদবষক “Advance Horticulture Improvement” রবষদয়র উপর ববদেরশক প্ররশক্ষণ 

গ্রহণ কদরদছ। 

প্রকদল্পর শুরু সথদক ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত সমাট ১১৮৮ র্ট গদবষণা কার্ বক্রম সম্পারেত হদয়দছ। ২৬র্ট উচ্চ ফলনশীল 

ফসদলর উন্নত জাত (সবরজ-১৬র্ট, ফল ০৮র্ট ও ফুল ২র্ট), ২০র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুরি, ৭র্ট সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সরহষ্ণু 

জাত সনািকরণ এবাং ৪র্ট ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভারবত হদয়দছ। প্রকদল্পর আওতায় ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে 
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৯৭র্ট মাঠ রেবস ও ১০র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশদপর মাধ্যদম ২২র্ট উচ্চ ফলনশীল ফসদলর জাত এবাং ১০র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুরির 

রবস্তার সম্পন্ন করা হদয়দছ। আবার ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ ১৯র্ট মাঠ রেবস এবাং ৪র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশদপর মাধ্যদম 

বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উচ্চফলনশীল উন্নতজাদতর ফসল ও উন্নত উৎপােন প্রযুরি রবস্তার করা হদয়দছ। 

প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য অনুর্ায়ী ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর আওতাধীন উিরাঞ্চদলর চরাঞ্চল অরধরষ্ঠত ৫র্ট সজলার ১৫র্ট 

উপদজলার ৫০০০ জন কৃষদকর মাদে ২১৬৬র্ট ফসদলর গদবষণা োয়াদলর মাধ্যদম বারর উদ্ভারবত ১৬র্ট উচ্চফলনশীল উন্নতজাদতর 

ফসদলর প্রবতবন করা হদয়দছ। কৃষদকর বসতবারড়দত সবরজ ও ফদলর সমাট ৭৫০র্ট বাগান স্থাপন সম্পন্ন করা হদয়দছ। সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর লরক্ষত সকল উপকারদভাগী কৃষকই চরাঞ্চদলর।  

 প্রকদল্পর আওতায় সর্ ক্রয়কার্ বগুদলা সম্পন্ন করা হদয়দছ তা সরকারী রবরধমালা অথ বাৎ রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ এর 

রবরধমালা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করা হদয়দছ। রকন্তু ক্রয়কার্ বগুদলা রিরপরপ’র ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করদত পাদর নাই এবাং 

অরধকাাংশ ক্রয়কার্ বগুদলা রকছুটা রবলদি হদয়দছ। রিরপরপদত সাংস্থানকৃত মূদল্যর সাদথ বতবমান বাজার মূদল্যর অদনক ববষম্য 

থাকায় রিরপরপ’র ক্রয় পররকল্পনা অনুর্ায়ী ল্যাব র্ন্ত্রপারতর ৩১র্টর ক্রয় কার্ বক্রম সম্পন্ন করদত পাদর নাই। অন্যান্য ক্রয়কার্ ব 

১০০% সম্পন্ন করা হদয়দছ। র্ানবাহন ক্রদয়র সক্ষদত্র ২র্ট রপকআপ ছাড়া অন্যান্য ক্রয়কার্ ব ১০০% সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

অরধকাাংশ পুতব কাদজর সক্ষদত্র বতবমান বাজার মূদল্যর সাদথ রিরপরপদত সাংস্থানকৃত প্রাক্করলত মূদল্যর অদনক ব্যবধান । তাই এই 

সমস্ত পুতব কাদজর মদধ্য ১র্ট ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং, জয়দেবপুর, ১র্ট রফল্ড ল্যাব, নররসাংেী, ১র্ট রসদঙ্গল এযাদকাদমাদিশন 

(৪থ ব তলা),রাজশাহী, রবদনােপুর, ৩৩০ রারনাং রমটার বাউন্ডারর ওয়াল, বুরড়রহাট, ৬০০ রারনাং রমটার বাউন্ডারর সফরসাং ( 

জামালপুর, রামগড়) এর ১০০% কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ। রকছু রকছু পুতব কাদজর উপদর্ারগতা র্াচাই সাদপদক্ষ প্রকল্প সাংদশাধদনর 

রনরমি প্রকল্প সথদক বাে সেওয়া হদয়দছ। সর্মন বুরড়রহাট কৃরষ গদবষণা সকদের ল্যাব-কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাংএর ভার্ট বকযাল 

এক্সদটনশণ, সেবীগঞ্জ বীজ প্রজনন সকদের সীমানা প্রাচীর প্রভৃরত। 

শিশিশি-দত উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি সহ ০৭ টি ককদন্দ্র ভূশি উন্নয়ন এি শনশিত্ত ২৩ কহক্টি এি জন্য প্রাক্কশিত 

মূল্য শনর্ ধাশিত আদে ৫০.০০ িক্ষ টাকা, যা শেদয় িাত্র ১.৫ ইশি িাটি কেিাদনা সম্ভৈ। এ িশিিাণ কাজ কিদি তা ককৈি টাকাি 

অিচয়ই হদৈ, ভূশি উন্নয়ন হদৈ না। কাজটি সঠিকভাদৈ কিদত হদি জায়গা কভদে ১.০ কেদক ১.৫ ফুট িয ধন্ত িাটি কেিা প্রদয়াজন। 

শনশে ধষ্ট েসদিি চাষাৈাদেি জন্য ভূশিি র্িন খুৈই গুরুত্বর্প ধণ এৈং েি, সৈশজ ও ফুদিি িত উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চাষাৈাদেি 

জন্য িাঝািী উঁচু কেদক উঁচু জশি প্রদয়াজন, কসদহতু শনচু জশিদক উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চাষাৈাদেি উিদযাগী কদি গদে কতািাি 

জন্য ভূশিি উন্নয়ন অিশিহায ধ। 

প্রকদল্পর রকছু সবল রেক আদছ, সর্মন- “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর 

প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্ট লাগসই এবাং সমদয়াপদর্াগী। প্রকদল্পর প্ররশক্ষণ কার্ বক্রম ভাল ও উৎসাহব্যঞ্জক। প্রকদল্পর কার্ বক্রম 

পর্ বদবক্ষদণর (প্লাারনাং, মরনটররাং এন্ড ইভালুদয়শন) জন্য মহাপররচালক, পররচালক, প্রকল্প পররচালক, উপ-প্রকল্প পররচালক, 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর কম বকতবাগণ রনদয়ারজত আদছ। 

প্রকদল্পর রকছু দুব বল রেক আদছ, সর্মন- প্রকদল্পর সবইজ লাইন সাদভব (Base Line Survey), রবস্তাররত কম ব পররকল্পনা ও Exit 

Plan সনই। সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর ফসদলর গদবষণা োয়াদল ও কৃষদকর বসতবারড়র বাগাদনর রকছু রকছু জায়গায় 

সাইনদবাি ব সনই। প্রকদল্পর মরনটররাং সসবার ঘাটরত রদয়দছ। প্রকদল্পর সকান ওদয়বসাইট বা নদলজব্যাাংক সনই।  

প্রকল্প সমারপ্তর পর প্রযুরিগত ও পরামশ বমূলক সহায়তার অভাদব কৃষদকর উদ্যান ও মাঠ ফসদলর উৎপােন ব্যবস্থা হুমরকর 

সেুখীন হদত পাদর। উপকারদভাগী কৃষকদের উদ্যান ও মাঠ ফসদলর উৎপােন ব্যবস্থার কার্ বকর সহায়তা প্রোদনর রনরমি রবদশষ 

উদদ্যাগ গ্রহণ করা প্রদয়াজন। সুতরাাং প্রকল্প সমারপ্তর পর এর ধারাবারহক ও ক্রমবধ বমান কার্ বক্রম পররচালনার জন্য একর্ট রবস্তাররত 

Sustainable Plan থাকা প্রদয়াজন। 
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প্রথম অধ্যায় 

প্রকদল্পর রবস্তাররত বণ বনা 

১.১ প্রকদল্পর পটভূরম: 

বাাংলাদেদশ রবরভন্ন প্রকার উদ্যানতারিক ফসল শাক-সবরজ, ফলমূল এবাং ফুল উৎপন্ন হয়। অন্যরেদক বাাংলাদেদশর জলবায়ু এবাং 

ভূ-প্রকৃরত এই সকল ফসল উৎপদন্নর জন্য বছরব্যাপী খুবই উপদর্াগী। বারণরজযকভাদব সমগ্র বাাংলাদেদশ প্রায় ৯০ ধরদনর শাক-

সবরজ, ৭০ ধরদনর ফল এবাং ১৬  ধরদনর ফুল উৎপােন করা হয়। বতবমাদন ০.৪৫ রমরলয়ন সহক্টদর ৯০র্ট রবরভন্ন জাদতর শাক-

সবরজ চাষ কদর ৩.১৩ রমরলয়ন সমরেক টন শাক- সবরজ উৎপােন করা হয়। সর্খাদন সমাট চারহো প্রায় ১১.২৪ রমরলয়ন সমরেক 

টন। আবার ০.২৪৩ রমরলয়ন সহক্টদর ৭০র্টর ও সবরশ জাদতর ফল চাষ কদর ৪.৫২ রমরলয়ন সমরেক টন ফল উৎপােন করা হয় 

(রবরবএস ২০১৩)। সসখাদনও সমাট চারহো প্রায় ১১.৮৭ রমরলয়ন সমরেক টন। ক্রমান্বদয় বাাংলাদেদশর অথ বননরতক উন্নয়ন এবাং 

সদব বাপরর মানুদষর মাথারপছু আয় বৃরদ্ধর  ফদল ফুদলর চারহোও ব্যাপক হাদর বৃরদ্ধ পাদে। তথ্যগত ভাদব ফুল উৎপােদনর সকান 

পররসাংখ্যান সনই। শাক-সবরজ এবাং ফল হদলা রবরভন্ন প্রকার রভটারমন গ্রহদণর অন্যতম উৎস। অন্যরেদক রভটারমন মানব শরীদরর 

সরাগ প্ররতদরাধ ক্ষমতা বৃরদ্ধসহ শরীদরর নানান কাজ কদর। রবদশষ কদর রশশুরা রবরভন্ন প্রকার রভটারমদনর অভাদব অপুরিজরনত 

রবরভন্ন সরাদগ আক্রান্ত হদয় সশষ পর্ বন্ত কম বহীন হদয় সমাদজর সবাো হয় অথবা অকাদল মারা র্ায়। অন্যরেদক বাাংলাদেশ হদলা 

জনবহুল সেশ। এখাদন জরমর তুলনায় সলাকসাংখ্যা অদনক সবরশ। সুতরাাং বতবমাদন অল্প সাংখ্যক জরমদত সবরশ পররমাদণ ফসল 

উৎপােন করা একান্ত জরুরর। - 

উদ্যানতারিক ফসল সমতল এলাকা, পাহারড় এলাকা এমনরক বারড়র উঠাদনও সহদজ চাষ করা র্ায়। অপররেদক গদবষণা এবাং 

উদ্যানতারিক ফসদলর উন্নয়দনর ফদল উহার বাড়রত উৎপন্ন ফসল, সাংগ্রদহাির, প্যাদকরজাং ইতযারে কাদজ নারী এবাং গ্রাম্য 

জনদগাষ্ঠীর মাথারপছু আয় বৃরদ্ধদত সহায়ক ভূরমকা পালন করদব । অন্যরেদক প্রকৃরতর অকৃরত্রম োনদক কাদজ লারগদয় জরমর 

ভার্ট বকযাল এবাং হরাইজানটাল িারা উদ্যানতারিক ফসদলর উৎপােন বৃরদ্ধর র্দথি সুদর্াগ রদয়দছ। রবএআরআই, রিএই, রবএরিরস, 

রিএএম ১৯৭৬-১৯৯০, ১৯৯১-২০০০, ২০০১-২১০, ২০১১-২০১৫ সময়াদে কতগুদলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কদর, র্া বাস্তবায়নাধীন 

এলাকাসহ সেদশর অন্যান্য এলাকায়ও অতযন্ত কার্ বকরী ভূরমকা সরদখদছ। রবদশষ কদর স্থায়ী চরগুদলা রকছু সাংখ্যক মাঠফসল, 

উদ্যানতারিক ফসল এবাং বসতবারড় বাগাদনর জন্য রবদশষভাদব উপদর্াগী। চর অঞ্চদল বসবাসকারীদের েররদ্রতা, বীজ ও সার 

ক্রদয়র অক্ষমতার কারদণ প্ররতবছর ঐ অঞ্চদলর রবস্তীণ ব এলাকা পরতত থাদক। রবএআরআই উদ্ভারবত রকছুসাংখ্যক মাঠ ফসল 

(সর্মন-রমরি আলু-৮,৯,রতল ও রচনাবাোম) এবাং বসতবাড়ীর উদ্যান শস্য (আম, সপয়ারা,কুল ও রবরভন্ন ধরদনর শাক-সবরজ) চর 

এলাকার জন্য সবদচদয় সবরশ উপদর্াগী। এ সকল শস্য চর এলাকায় চাদষর ফদল চর এলাকায় শস্য উৎপােন বৃরদ্ধ পাদব এবাং চর 

অঞ্চদলর মানুদষর েররদ্রতা হ্রাদস রবদশষ ভূরমকা পালন করদব। 
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 ফসদলর উন্নত জাত এবাং উন্নত ফসল উৎপােন প্রযুরি প্রদয়াদগর মাধ্যদম কৃষক পর্ বাদয় ফলদনর ব্যবধান কমাদনা সম্ভব হদব এবাং 

খাদ্য ও পুরি ঘাটরত পূরদণ সহায়ক হদব। আবার উন্নত চাষাবাে পদ্ধরতর রবষদয় কৃষক ও সম্প্রসারণ কমীদক প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম 

তাদের কম বেক্ষতা বৃরদ্ধসহ সামরগ্রক কৃরষ উৎপােন বৃরদ্ধ পাদব। প্রকল্প এলাকায় বেনরিন পুরি চারহো পূরণসহ কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ, 

কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ বৃরদ্ধ পাদব এবাং সদব বাপরর খাদ্র ও পুরি রনরাপিা রনরিত হদয়দছ এবাং কৃষদকর জীবনর্াত্রার মান বৃরদ্ধ 

সপদয়দছ। 

তাই প্রকল্প এলাকায় আধুরনক প্রযুরি প্রচলদনর মাধ্যদম অরভদর্াজন গদবষণা শরিশালী কদর ফলন পা_©কয হ্রাস, আধুরনক কৃরষ 

প্রযুরি সম্পদকব কৃষক ও সম্প্রসারণ কমীদের প্ররশক্ষণ প্রোন এবাং সস্টকদহাল্ডারদের শস্য উৎপােন ক্ষমতা বৃরদ্ধ ও দৃঢ় করার 

মাধ্যদম আয়বধ বন করার রনরমি কৃরষ মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাস্তবায়নকারী  সাংস্থা রবএআরআই এর িারা ২০১৬ সাদল একদনক 

কতৃবক চূড়ান্তভাদব মূল্যারয়ত “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি 

রবস্তার” প্রকল্পর্টর মাধ্যদম ৮র্ট রবভাদগর ২২র্ট সজলার ৩১র্ট উপদজলা এবাং ৩র্ট রসর্ট কদপ বাদরশনসহ সমাট ৩৪র্ট এলাকায় 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের উন্নয়ন, গদবষণা সজারোরকরণ এবাং গদবষণা লব্ধ প্রযুরির বাস্তবায়ন কাজ শুরু কদরদছ।  

১.২ প্রকদল্পর সাংরক্ষপ্ত বণ বনা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্ট বাাংলাদেদশর 

একর্ট রবদশষ গুরুত্বপূণ ব  উদ্যানতারিক প্রকল্প । এই প্রকল্পর্ট সেদশর ৮র্ট রবভাদগর ২২ সজলার জনদগাষ্ঠীর মদধ্য উচ্চ ফলনশীল 

জাদতর উন্নত প্রযুরি রবস্তাদরর ফদল ফসদলর উৎপােন বৃরদ্ধর মাধ্যদম রনদজদের চারহো পূরণ কদর বরধ বত আদয়র সাংস্থান হদয়দছ 

এবাং বসতবারড়দত আধুরনক বাগান স্থাপদনর মাধ্যদম রবরভন্ন ধরদনর শাক- সবরজ, ফল-মূল উৎপােদনর িারা পুরির চারহো পূরদণ 

সহায়ক হদয়দছ । পাশাপারশ চর এলাকায় উন্নত প্রযুরি রবস্তাদরর ফদল অদনক অনাবারে জরমদত চাষাবাদের সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ।  

প্রকদল্পর নাম উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি 

রবস্তার প্রকল্প 

উদদ্যাগী মন্ত্রণালয়/রবভাগ বাাংলাদেশ কৃরষ মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়নকারী সাংস্থা বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট (রবএআরআই) 

প্রকদল্পর ব্যয় ৭০৫৫.৫২ (লক্ষ টাকায়) 

প্রকদল্পর অথ বায়ন বাাংলাদেশ সরকার 

প্রকদল্পর সময়াে এরপ্রল ২০১৬ হইদত জুন ২০২১ 

প্রকল্প এলাকা রবভাগ: ৮র্ট                   সজলা: ২২র্ট  

উপদজলা: ৩৪র্ট ( ৩র্ট রসর্টকদপ বাদরশন সহ ) 

তথ্যসূত্র: রিরপরপ, ০৩সম ২০১৬ 
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“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প এর  

বাস্তবারয়ত এলাকার রবভাগ, সজলা ও উপদজলাগুদলা রনদের সারণীদত সেওয়া হদলা। 

সারণী-১; রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতায় প্রকল্প এলাকার রবস্তাররত রববরদণর তথ্য 

রবভাগ সজলা উপদজলা 

ঢাকা 1.গাজীপুর জয়দেবপুর, রজরসরস 

2.নররসাংেী রশবপুর 

ময়মনরসাংহ 3.জামালপুর জামালপুর সের 

 

চট্টগ্রাম 

4.চট্টগ্রাম হাটহাজারী,খুলশী,রসরসরস 

5.খাগড়াছরড় খাগড়াছরড় সের, রামগড় 

6.রাঙ্গামার্ট কাপ্তাই 

7.কুরমল্লা কুরমল্লা সের। 

 

রাজশাহী 

8. রাজশাহী মরতহার,আররসরস 

9.চাপাইনবাবগঞ্জ চাপাইনবাবগঞ্জ সের 

10.পাবনা ঈশ্বরদী 

খুলনা 11. র্দশার র্দশার সের 

রসদলট 12.রসদলট বজয়ন্তাপুর 

13.সমৌলভীবাজার সমৌলভীবাজার সের, 

বররশাল 14.বররশাল বাবুগঞ্জ, 

15.পটুয়াখালী পটুয়াখালী সের 

 

 

 

রাংপুর 

16.রাংপুর গঙ্গাচড়া,পীরগঞ্জ,কাউরনয়া 

17.পঞ্চগড় সেবীগঞ্জ 

18.ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও সের 

19.বগুড়া সাররয়াকারি, ধনুট 

20.গাইবান্ধা সগারবিগঞ্জ , সাঘাটা, গাইবান্ধাসের, সুিরগঞ্জ,ফুলছরড় 

21.লালমরনরহাট লালমরনরহাট সের, আরেতমারর 

22.কুরড়গ্রাম উরলপুর, রচলমারী, রাজারহাট 

তথ্যসূত্র; রিরপরপ, ৩সম, ২০১৬ 
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১.৩ বাাংলাদেদশর ম্যাদপ উপদজলাগুদলার অবস্থান 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীর্ষক প্রকদল্পর   

বাস্তবারয়ত এলাকার রবভাগ ও সজলাগুদলা রনদের ম্যাদপ নীল ও লাল নমুনায় সেখাদনা হল। 

উল্লেখ্য যে, নীল নমুনা দ্বারা ৮টি বিভাগ এিং লাল নমনুা দ্বারা ২২টি যেলাল্লে িুঝাল্লনা হল্লেল্লে। 
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১.৪ প্রকদল্পর বাস্তবায়নকাল 

রিরপরপ’র ধরণ প্রকল্প অনুদমােদনর তাররখ প্রকল্প শুরুর তাররখ প্রকল্প সমারপ্তর তাররখ 

মূল প্রকল্প ০৩.০৫.২০১৬ ০১.০৪.২০১৬ ০১.০৬.২০২১ 

তথ্যসূত্র: রিরপরপ ৩সম, ২০১৬ 

১.৫ প্রকদল্পর অথ বায়দনর অবস্থা 

প্রাক্করলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) সাংদশারধত 

সমাট ৭০৫৫.৫২ - 

রজওরব ৭০৫৫.৫২ - 

তথ্যসূত্র: রিরপরপ ৩সম, ২০১৬ 

১.৬ প্রকদল্পর অনুদমােন     

 বাাংলাদেশ সরকাদরর কৃরষ মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট (রবএআরআই) কতৃবক 

বাস্তবারয়ত“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্ট 

৭০৫৫.৫২ লক্ষ টাকা ব্যদয় এরপ্রল ২০১৬ ইাং হদত জুন ২০২১ ইাং সময়াদে বাস্তবায়দনর জন্য ০৫.০৫.২০১৬ তাররদখ জাতীয় 

অথ বননরতক পররষদের রনব বাহী করমর্ট (একদনক) কতৃক অনুদমারেত হদয়দছ। 

১.৭ প্রকদল্পর উদেশ্য 

ক) উদ্যানতি গদবষণা সকে (এইচআররস), বারর 

  উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি রবদ্যমান gene-pool সম্প্রসারণ এবাং ভরবষ্যৎ শাংকরায়ণ প্ররক্রয়ার জন্য 

        সেশ- রবদেশ সথদক উদ্যানতারিক রবরভন্ন ফসদলর ২৭৫টি জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ, মূল্যায়ন এৈং সংিক্ষণ;  

 খিা, ৈন্যা এৈং িৈণাক্ততা অরধক সহনিীি িাক-সৈশজি ১৫টি, েদিি ১০টি ও ফুদিি ৫টিসহ কিাট ৩০টি 

উন্নতজাত উদ্ভাৈন;  

 উচ্চেিনিীি, কিাগৈািাই ও কিাকািাকে সশহষ্ণু িাক- সৈশজ এৈং েদিি ৫র্ট কদর সমাট ১০টি কদি জাত/িাইন 

সনাক্তকিণ ও উন্নয়ন/ উদ্ভাৈন; 

   উদ্যানতারিক ফসদলর (িাক-সৈশজ, েি ও ফুি) ২৫টি উচ্চেিনিীি জাদতি উৎিােন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন; 

 উদ্যানতারিক ফসল  (িাক-সৈশজ, েি ও ফুি ) এর সংিক্ষণ (Storage), িশিচািনা (Handling), প্যাদকশজং 

(Packaging) এৈং প্রশিয়াকিণ ( Processing ) শভশত্তক ১০টি েসদিি সাংগ্রদহাির  প্যাদকজ প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন;  

 ১০২৪০ জন কৃষকদক উচ্চ ফলনশীলজাদতর শাক-সবরজ,ফল ও ফুদলর আধুরনক বাগান স্থাপন এবাং উৎপােন 

প্রযুরির উপর প্ররশক্ষণ প্রোন; 

 ৯০০ জন প্ররশক্ষকদক প্ররশক্ষণ, ৫জন-এমএস (স্থানীয়), ৫জন- রপএইচরি ( স্থানীয় ) এবাং ২০ জন অরফসারদক 

রবদেদশ রশক্ষা সফদরর ব্যবস্থা করা (অরফসারদের ২-ব্যাচ ) 

 ১৫০র্ট মাঠ রেবস/ প্রেশ বনী ও ২০র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশপ আদয়াজদনর মাধ্যদম ৩০র্ট উচ্চ ফলনশীল জাত ও ২৫র্ট 

উন্নত প্রযুরির রবস্তার/সম্প্রসারণ; 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম শাক-সবরজ, ফল ও ফুদলর উৎপােন ঘাটরত হ্রাদসর লদক্ষয উদ্যানতারিক ফসদলর 

উৎপােন ১০% বৃরদ্ধ করা; 
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খ) সদরজরমন গদবষণা রবভাগ (ওএফআররি), বারর 

 চি এিাকায় ২৫০০ জন কৃষদকর মাদে রবএআরআই উদ্ভারবত উচ্চ েিনিীি শভটাশিন- এ সমৃদ্ধ শিশষ্ট আলু, আলু, 

োনািস্য, বতিৈীজ, িাি, িাক-সৈশজ ও েদিি চাষাৈাে প্রৈতধন;  

 রবএআরআই উদ্ভারবত ফসদলর জাতসমূহ িারা প্রকল্প এিাকাি ৈসতৈাশেদত ১২০০টি বাগান স্থািন; 

 অরভদর্াজন গদবষণা (Adapting Research ) শরিশালী কদর এবাং রবএআরআই উদ্ভারবত ৩০র্ট উচ্চ েিনিীি 

েসদিি জাত ও ২৫টি আধুশনক প্রযুশক্ত প্রচিদনি িাধ্যদি প্রকল্প এিাকায় গদৈষণা ও কৃষদকি িাদে ফলদনর সর্ 

পাথ বকয (ইল্ড গ্যাি ) তা  হ্রাস কিা; 

 উন্নত কৃশষ প্রযুশক্তি উিি ৮- ব্যাদচ ২৪০ জন গদৈষকসক প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ, ৮-ব্যাদচ ২৪০ জন উি-সহকািী কৃশষ 

কি ধকতধা/ বৈজ্ঞাশনক সহকািীদক প্রশিক্ষণ, ১২৫-ব্যাদচ ৫০০০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষণ প্রোদনর ব্যবস্থা করা; ৪০০০ 

কৃষক রনদয় ৪০র্ট মাঠ রেবস এবাং ৪০০ জন উপকারদভাগী (Stakeholder) রনদয় ৪র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশদপর 

আদয়াজন করা; 

 ১০ জন শৈজ্ঞানী/ কি ধকতধাি বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি আদয়াজন কিা; 

 েসদিি উৎিােনিীিতা বৃশদ্ধি িাধ্যদি চিািদিি জনদগাশিি আয় বৃশদ্ধ কিা; 

                       তথ্যসূত্র-রিরপরপ সম ২০১৬ 

১.৮ প্রকদল্পর প্রধান প্রধান কার্ বক্রম ও আউটপুট 

 জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ ( সবরজ/ফল/ফুল ); 

 জাত উদ্ভাবন- ক) সবরজ  খ) ফল  গ) ফুল; 

 প্রযুরি উদ্ভাবন-ক) উৎপারেত প্রযুরি খ) সাংগ্রদহাির প্রযুরি গ) সরাগবালাই সরহষ্ণুজাত সনািকরণ; 

 মানব সম্পে উন্নয়ন-ক) রপএইচরি খ) এমএস গ) প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ ঘ) কৃষক প্ররশক্ষণ ঙ) মাঠ রেবস; 

 প্ররশক্ষণ-এমএস (স্থানীয় ) ১ব্যাচ-০৫জন, রপএইচরি (স্থানীয় ) ১ ব্যাচ-০৫ জন, র্টওর্ট (বারর,রবএরিরস,রিএই ) 

(২রেন, প্ররত ব্যাদচ ৩০ জন)-৩৮ ব্যাচ,এসএএও/এসএ-৮ ব্যাচ; 

 কৃরষ ও ল্যাব র্ন্ত্রপারত ক্রয়; 

 অরফস র্ন্ত্রপারত ক্রয়; 

 ভূরম উন্নয়ন-২৩ সহক্টর; 

 অরফস ও ল্যাব রবরল্ডাং রনম বাণ/ সম্প্রসারণ-০৫র্ট 

 অন্যান্য অরফস ও অবকাঠাদমা রনম বাণ/ সম্প্রাসারণ-০৩ 

 ফাম ব উন্নয়ন ( বাউন্ডারর ওয়াল, সসচনালা, সফরসাং ইতযারে 
তথ্যসূত্র-র্টওআর রিদসির ২০১৯ 

 

প্রকদল্পর আউটপুট   : 

 বাাংলাদেশ সরকাদরর কৃরষ মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট (রবএআরআই) কতৃবক বাস্তবারয়ত 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্টর আউটপুট 

দুইর্ট অাংদশ রবভি র্া রনদে উদল্লখ করা হদলাোঃ  

উদ্যানতারিক গদবষণা সকে অাংশ 

 নতুন জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ;  

 উচ্চ েিনিীি জাত উৎিােন;  

 আধুশনক উৎিােন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন; 

 প্রযুশক্ত শৈস্তাি; এৈং 

 প্রশিশক্ষত জনৈি বতশি। 
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সসরজরমন গদবষণা রবভাগ 

 ১৫টি আধুশনক প্রযুশক্ত এৈং উচ্চ েিনিীি জাদতি শভটাশিন-এ সমৃদ্ধ েসি, শিশষ্ট আলু,আলু, োনািস্য, িাি, বতিৈীজ,িাক-

সৈশজ,েিমূি চি এিাকাি ২৫০০জন কৃষদকি িাদঝ প্রৈতধন; 

 ২৪০জন বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা,২৪০জন এসএএও/এসএ,৫০০০ জন কৃষকদেি প্রশিক্ষণ; 

 ৪টি কসশিনাি; 

 ১০জন বৈজ্ঞাশনদকি বৈদেশিক ভ্রিণ; এৈং 

 চর এলাকায় ১২০০র্ট বসতবারড়দত বাগান স্থাপন; 

 

১.৯ প্রকদল্পর অঙ্গরভরিক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরত 

বাাংলাদেশ সরকাদরর কৃরষ মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট (রবএআরআই) কতৃবক 

বাস্তবারয়ত“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্টর 

অঙ্গরভরিক লক্ষযমাত্রা (জুন, ২০২১ পর্ বন্ত) ও ২০১৯-২০ অথ ববছদরর সম,২০ পর্ বন্ত অগ্রগরতর রবস্তাররত রববরণ উদল্লখ করা হদয়দছ। 

রনদচর সারণীদত বাস্তবায়াধীন প্রকল্পর্টর অঙ্গরভরিক লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরতর তথ্য সেওয়া হদলা। 

সারণী-২;  রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতায় প্রকল্পর্টর অঙ্গরভরিক লক্ষযমাত্রার তথ্য 

 নং. শৈৈিণ 

জুন, ২০২১ িয ধন্ত  

িক্ষযিাত্রা 

২০১৯-২০ অে ধ ৈেদিি কি, ২০ 

িয ধন্ত অগ্রগশত 

 

১ ২ ৩ ৪ 

 উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র   

১. জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ (সৈশজ/েি/ফুি) ২৭৫টি ( কেিী-২৩৭টি,শৈদেিী-

৩৮টি) 

 

৭৭২ টি (দেিী-৭২৬টি,শৈদেিী-

৪৬টি) 

৩. জাত উদ্ভাৈন  ২৬র্ট 

ক) সৈশজ ১৫ টি ১৬ টি 

খ) েি ১০ টি ৮ টি 

গ) ফুি  ৫র্ট ২ টি 

৪. প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন   

ক) উৎিােন প্রযুশক্ত ২৫ টি ২০ টি 

খ) সংগ্রদহাত্তি প্রযুশক্ত ১০ টি ৪ টি 

গ) কিাগ ৈািাই সশহষ্ণু জাত সনাক্তকিণ ১০র্ট ৭টি 

 

৫. 

িানৈ সম্পে উন্নয়ন   

ক) শিএইচশি ৫ জন ৫ জন (চিিান) 

খ) এি.এস ৫জন ০১ জন (সিাপ্ত) 

গ) শৈদেি ভ্রিন ( ১ব্যাচ=১০জন) ব্যাচ-০২,সমাট ২০জন ১ ব্যাচ, ১০জন 

ঘ) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (১ ব্যাচ=৩০জন) ৩০ব্যাচ,৯০০জন ২৮ব্যাচ,৮৪০জন 

ঙ) কৃষক প্রশিক্ষণ ২৫৬ ব্যাচ,১০২৪জন ১৪৪ ব্যাচ,৫৭৬০জন  

চ) িাে শেৈস (কৃষদকি সংখ্যাসহ) 

ছ)  সসরমনার/কম বশালা (কম বকতবা/রবজ্ঞানীর 

সাংখ্যাসহ 

রবস্তার:  

১.উচ্চফলনশীল জাত- ২.উন্নত প্রযুরি 

 

মাঠরেবস-১৫০র্ট (১৫০০০জন) 

সসরমনার-২০র্ট ( ২০০০জন) 

রবস্তার: উচ্চফলনশীল জাত-

৩০র্ট, উন্নত প্রযুরি=২৫র্ট 

 

মাঠরেবস-৯৭র্ট 

(৯৭০০জন),সসরমনার-

১০র্ট(১০০০জন) 

রবস্তার: উচ্চফলনশীল জাত-২২র্ট, 

উন্নত প্রযুরি=১০র্ট 

 

৬. সদিজশিন গদৈষণা শৈভাগ   

ক) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (অশেসাি) 

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (এসএ/এসএসএ) 

১ব্যাচ=৩০জন 

অরফসার-৮ব্যাচ (২৪০জন) 

এসএ/এসএসএ-৮ব্যাচ(২৪০জন) 

অরফসার-৫ব্যাচ(১৫০জন) 

এসএ/এসএসএ-৬ব্যাচ(১৮০জন) 

খ) রবদেশ ভ্রমন ১ ব্যাচ, ১০জন ১ব্যাচ, ১০জন 
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গ) কৃষক প্রশিক্ষণ ১২৫ব্যাচ (৫০০০জন) ৬৬ ব্যাচ (২৬৪০ জন) 

ঘ) িাে শেৈস (কৃষদকি সংখ্যাসহ) ৪০র্ট (৪০০০জন) ১৯ টি (১৯০০জন) 

ঙ) কসশিনাি/কি ধিািা (কি ধকতধা/শৈজ্ঞানীি 

সংখ্যাসহ) 

৪র্ট (৪০০জন) ৪টি (৪০০ জন) 

ে) চি এিাকায় শৈএআিাআই উদ্ভাশৈত জাত 

উৎিােন ও প্রযুশক্ত প্রৈতধণ  

জাত উৎপােন ও প্রযুরি প্রব বতন-

১৫র্ট 

ট্রায়াি-২৫০০ টি (২৫০০ জন 

কৃষক) 

জাত উৎপােন ও প্রযুরি প্রব বতন-

১৬র্ট 

ট্রায়াি-২১৬৬ টি (২১৬৬ জন 

কৃষক) 

জ) ৈসত ৈােীদত ৈাগান স্থািন ১২০০ টি(১২০০জন কৃষক) ৭৫০ টি  

(৭৫০ জন কৃষক) 

 

১.১০   প্রকদল্পর লগ-সেম রবদেষণ 

বাাংলাদেশ সরকাদরর কৃরষ মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট (রবএআরআই) কতৃবক 

বাস্তবারয়ত“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্টর 

লগদেম দুইর্ট অাংদশ রবভি র্া রনদে উদল্লখ করা হদলা:  

ক) উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি গদৈষণা ককন্দ্র (এইচআিশস) অংদিি িগদেি  

সািণী-৩; উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি গদৈষণা ককন্দ্র (এইচআিশস) অংদিি িগদেদিি তথ্য 

সংশক্ষপ্ত ৈণ ধনা 

(NS) 
ৈস্তুশনি যাচাই শনদে ধিক (OVI) যাচাইদয়ি িাধ্যি (MOV) গুরুত্বর্পণ ধ অৈোন (IA) 

প্রকদল্পি িক্ষযোঃ 

ৈাংিাদেদি উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি 

সদ্ধাচ্চ উৎিােন বৃশদ্ধ। 

জুন, ২০২১ এি িদধ্য িাক-সৈশজ, েি ও 

ফুদিি ১০% উৎিােন বৃশদ্ধ।  

 শৈশৈএস প্রশতদৈেন 

 আিোশন িপ্তানী 

প্রশতদৈেন 

 ৈাজাদিি িয ধাপ্ততা 

উচ্চমূল্য েসি এৈং উন্নত 

প্রযুশক্ত গ্রহদণ কৃষকবৃন্দ আগ্রহী 

হদৈ- 

প্রকদল্পি উদদেশ্যঃ 

ৈাংিাদেদি িাক-সৈশজ, েি ও ফুদিি 

উৎিােন বৃশদ্ধ। 

জুন ২০২১ সাদিি িদধ্য সৈশজ, েি ও 

ফুদিি উৎিােন ও ব্যৈহাি ১০% বৃশদ্ধ। 

 উৎিন্ন দ্রব্যাশেি িয ধাপ্ততা  

 কৃষদকি িাে িশিেি ধন  

 শৈশৈএস প্রশতদৈেন 

 

 

যো সিদয় উিকািদভাগীি 

সহদযাগীতা িাওয়া যাদৈ 

উৎিােন: 

 নতুন জাি ধপ্লাজি  

 উচ্চ েিনিীি জাত  

 আধুশনক উৎিােন প্রযুশক্ত 

 প্রযুশক্ত শৈস্তাি ও 

 প্রশিশক্ষত জনৈি 

 

প্রকল্প বাস্তবায়ন সশদষ 

 ২৭৫ র্ট জাম বপ্রাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন 

এবাং সাংরক্ষণ  

 উচ্চ েিনিীি ১৫টি িাক-সৈশজ,১০টি 

েি এৈং ৫টি ফুদিি জাত সহদিাট ৩০ 

টি উন্নত উৎিােন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন 

 উিকািদভাগীদেি িদধ্য েসদিি ৩০টি 

জাত, কিাগ ৈািাই সশহষ্ণু ১০ 

িাইন/জাত এৈং ২৫টি প্রযুশক্তি শৈস্তাি 

ঘটাদনা; 

 ১০২৪০ জন কৃষক, ৯০০ প্ররশক্ষক, ১০ 

জন ববজ্ঞারনক কম বকতবাদের প্ররশক্ষণ 

 

 

 গদৈষণা কি ধসূচী 

 গদৈষণা প্রশতদৈেন  

 প্রশিক্ষণ কিশজস্টাি  

 ৈইিত্র ,বুকদিট 

- 
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সংশক্ষপ্ত ৈণ ধনা 

(NS) 
ৈস্তুশনি যাচাই শনদে ধিক (OVI) যাচাইদয়ি িাধ্যি (MOV) গুরুত্বর্পণ ধ অৈোন (IA) 

কায ধিি/ইনপুটযঃ 

- েিপ্রসূ গদৈষণা কায ধিি 

- নতুন জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ এৈং 

সিীক্ষা  

- িংকিায়ন শনৈ ধাচন এৈং 

কজদনটিক প্রদকৌিি 

- কৃষক এৈং প্রশিক্ষকদেি 

প্রশিক্ষণ, উচ্চতি শিক্ষা 

- িাে শেৈস/ প্রেি ধনী 

- কসশিনাি/ কি ধিািা, শিক্ষা 

সেি 

- ৈাদজট   

 ৩০০ টি কায ধকিী গদৈষণা কি ধসূচী; 

 ২৭৫ র্ট জাম বপ্রাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন 

এবাং সাংরক্ষণ 

 এমএস (১ব্যাচ, ৫জন) রপএইচরি 

(১ব্যাচ, ৫জন) 

 প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ 

(২শেনব্যািী ৩০-ব্যাচ, ৩০ 

জন/ব্যাচ);  

 িাে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (২৫৬ 

ব্যাচ.৪০জন/ব্যাচ) 

 উচ্চ েিনিীি জাত উন্নয়ন 

 িাে শেৈস / প্রেি ধনী (১৫০টি) 

 কসশিনাি/ কি ধিািা(২০ ব্যাচ, 

১০০/ব্যাচ ) 

 শিক্ষা সেি (২ ব্যাচ, ১০ জন/ব্যাচ ) 

; 

 অশেস কিকি ধ 

 ৈাৎসশিক গদৈষণা 

প্রশতদৈেন  

 অথ বননরতক প্ররতদবেন 

 অশেস কিশজস্টাি 

 িয় আদেি 

 স্টক বুক 

 

 

 যোসিদয় তহশৈি ৈিাদেশ 

ও োেকিণ  

 

খ) সদিজশিন গদৈষণা শৈভাগ অংদিি িগদেিযঃ  

সারণী-৪ সদিজশিন গদৈষণা শৈভাগ অংদিি িগদেদিি তথ্য 

সংশক্ষপ্ত ৈণ ধনা 

(NS) 
ৈস্তুশনি যাচাই শনদে ধিক (OVI) যাচাইদয়ি িাধ্যি (MOV) 

গুরুত্বর্পণ ধ অনুিান 

(IA) 

প্রকদল্পি িক্ষযযঃ 

 চি এিাকায় জনগদণি খাদ্য 

শনিািত্তা অজধন এৈং 

জীশৈকাি উন্নয়ন সার্ন  

 ৈাশি উদ্ভাশৈত িস্যসমূহ কযিন,শিশষ্ট আলু, আলু, 

শতি, চীনাৈাোি, আি,কুি, কিয়ািা এৈং িাক-

সৈশজি আৈােী এিাকা বৃশদেশ 

 গৃহস্থািী সিীক্ষাি িাধ্যদি 

আত্মীকিণ ৈা কভাদগি 

িশিসংখ্যান 

 গ্রািীন জনদগািীি আদয়ি 

িশিসংখ্যান 

 উৎিােন িশিসংখ্যান 

প্রকদল্পি 

কায ধিি 

ৈাস্তৈায়নকাদি 

প্রাকৃশতক 

দুদয ধাগ 

প্রকদল্পি উদদেশ্যঃ  

উচ্চ েিনিীি শভটাশিন - ’এ’ 

সমৃদ্ধ জাত, আধুশনক 

প্রযুশক্তএৈং প্রশিশক্ষত 

জনৈদিি িাধ্যদি চি 

এিাকাি জনদগাষ্টীি খাদ্য 

শনিািত্তা ওজীশৈকাি 

িাদনান্নয়ন  

 সদৈ ধাচ্চ উৎিােন সংিক্ষণ 

  গদৈষণা কি ধসূশচ এৈং কায ধিি ত্বিাশিতকিন 

 কিিাজীৈী কি ধচািীদেি প্রশিক্ষদণি সংখ্যা বৃশদ্ধ 

 গদৈষণাি জন্য কভৌত 

  সুশৈর্াশে বৃশদ্ধকিণ 

  

 অগ্রগশত প্রশতদৈেন 

 শৈএআিআই ৈাৎসশিক 

প্রশতদৈেন 

 গদৈষণা শনৈদেি সংখ্যা  

 এিাকা িশিেি ধন  

 কৃষকদেি উন্নত 

প্রযুশক্ত গ্রহণ  

উৎিােনযঃ 

 ১৫টি আধুশনক প্রযুশক্ত এৈং 

উচ্চ েিনিীি জাদতি 

শভটাশিন-এ সমৃদ্ধ েসি, 

শিশষ্ট আলু, োনািস্য, িাি, 

বতিৈীজ,িাক-

সৈশজ,েিমূি চি এিাকাি 

২৫০০জন কৃষদকি িাদঝ 

প্রৈতধন 

 প্রকল্প এিাকায় শনয়শিতভাদৈ শৈএআিআই কতৃক 

উিদি ৈশণ ধত েসদিি জাদতি প্রেি ধনীি ট্রায়াি প্লট 

স্থািন 

  শনয়শিতভাদৈ প্রকদল্পি অে ধননশতক এৈং কভৌত 

সুশৈর্াশেি প্রশতদৈেন সিৈিাহ( ৈাৎসশিক)। 

 

 উৎিােন িশিসংখ্যান 

 িশিৈীক্ষন ও মূল্যায়ন 

প্রশতদৈেন 

 প্রশিক্ষণ কিশজস্টাি  

 অগ্রগশত প্রশতদৈেন 

 গদৈষণা শনৈেন 

 এিাকা িশিেি ধন  

 

অথ বছাড় ও 

বরাদে 

কালরবলি 
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সংশক্ষপ্ত ৈণ ধনা 

(NS) 
ৈস্তুশনি যাচাই শনদে ধিক (OVI) যাচাইদয়ি িাধ্যি (MOV) 

গুরুত্বর্পণ ধ অনুিান 

(IA) 

 ২৪০জন বৈজ্ঞাশনক 

কি ধকতধা,২৪০জন এস 

এএও/এসএ,৫০০০ জন 

কৃষকদেি প্রশিক্ষণ 

 ৪টি কসশিনাি 

 ১০জন বৈজ্ঞাশনদকি 

বৈদেশিক ভ্রিণ 
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তথ্যসূত্র- রিরপরপ ৩সম ২০১৬ 

 

১.১০.১ প্রকদল্পর লগ-সেম রবদেষদণ পরামশদকবর মতামত  

বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট কতৃবক বাস্তবারয়ত “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান 

ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্ট বাাংলাদেদশর কৃরষর সামগ্রীক উন্নয়দনর জন্য একর্ট মাইলফলক। রকন্তু তা সদিও 

প্রকল্পর্ট প্রস্তুতকরদণ রকছু দুব বল রেক লক্ষয করা র্ায়। সর্মন প্রকল্পর্ট প্রস্তুতকরদনর পূদব ব অথবা পদর Base line Survey কদর 

Base line Benchmark বতরর না করা, প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেদশ্যর সাদথ সুসামঞ্জস্য না থাকা,রকছু ক্রয় কাদজর পররমান ও 

বাজার মূল্য ঠিকমত র্াচাই না করা, পুতোঃ কাদজর উপদর্াগীতা র্াচাই ও  প্রকৃত বাজারমূল্য রনধ বারন না করা, বাস্তবায়নাধীন 

অন্যান্য প্রকদল্পর রবরভন্ন অদঙ্গর মূল্য রবদেষণ না করা। তারপদরও প্রকল্পর্ট র্দথষ্ঠ তাৎপর্ বপূণ ব এবাং গুরুদত্বর অরধকারী। 

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতায় সদরজরমদন পরামশ বকেল বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট, সহি সকায়বাটার, ২০র্ট 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকে এবাং ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর রবরভন্ন স্তদরর রবজ্ঞানী, গদবষক এবাং কম বকতবাদের সাদথ 

সাক্ষাৎকাদর ও পর্ বদবক্ষদণ প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য, প্রকদল্পর লগদেম, ইতযারে রবষয় রনদয় সসৌহাে বপূণ ব পররদবদশ রবস্তররত 

আদলাচনা কদরদছ। প্রকদল্পর মাধ্যদম কৃষকদের মাদে উচ্চ ফলনশীল ফসল এবাং উন্নত উৎপােন প্রযুরি রবস্তাদরর মাধ্যদম 

বাাংলাদেদশর উদ্যানতারিক ফসল শাকসবরজ, ফল ও ফুদলর ১০% উৎপােন বৃরদ্ধ করা, র্া রকছু সুরনরেি কার্ বক্রদমর মাধ্যদম 

সম্পন্ন হদব-সর্মন জাম বপ্লাাজম সসন্টার স্থাপদনর মাধ্যদম জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন এবাংসাংরক্ষণ, উচ্চফলনশীল জাত এবাং উন্নত 

প্রযুরির জাত উদ্ভাবন, সপাকামাকড় ও সরাগবালাই সরহষ্ণু জাত এবাং ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভাবন, মানব সম্পে উন্নয়ন, 

কৃষদকর মাদঠ প্রকদল্পর উদ্ভারবত জাদতর প্রবতবন ইতযারে এবাং ইহার পররমাদপর সূচক ধরা হদয়রছল রবরবএস প্ররতদবেন, আমোনী, 

রপ্তানী প্ররতদবেন ও বাজাদরর পর্ বাপ্ততা। রকন্তু প্রকৃতপদক্ষ এসকল সূচদকর সাহাদে উদল্লরখত ফসদলর ১০% উৎপােন বৃরদ্ধ পররমাপ 

করা বাস্তবসেত নয়। এর জন্য উপযুি সূচক হদলা প্রকদল্পর Base line Survey এবাং Mid Term Evaluation। 
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রিতীয় অধ্যায় 

রনরবড় পররবীক্ষণ কাজ পররচালন পদ্ধরত ও সময় রভরিক কম ব-পররকল্পনা 

ভূরমকাোঃ প্ররত বছদরর ন্যায় চলরত ২০১৯-২০ অথ ব-বছদর পররকল্পনা রবভাদগর বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কতৃবক 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্টর রনরবড় 

পররবীক্ষণ সমীক্ষা পররচালনা করা হদয়দছ। এই রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার্ট পররচালনার জন্য পরামশ বদকর কার্ বপরররধ ও োরয়ত্ব 

রনদচ রবস্তাররত সেয়া হসলা। 

২.১ পরামশ বদকর কার্ বপরররধ ও োরয়ত্ব (TOR) 

 প্রকদল্পর রববরণ (পটভূরম, উদেশ্য, অনুদমােন/ সাংদশাধদনর অবস্থা,অথ বায়দনর রবষয় ইতযারে সকল প্রদর্াজয তথ্য) 

পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 প্রকদল্পর অথ ব বছররভরিক কম বপররকল্পনা, অথ ব বছররভরিক বরাে ছাড় ও ব্যয় এবাং রবস্তাররত অঙ্গরভরিক বাস্তবায়ন 

(বাস্তব ও আরথ বক) অগ্রগরতর তথ্যসাংগ্রহ, সরন্নদবশন, রবদেষণ, সারণী/সলখরচদত্রর মাধ্যদম উপস্থাপন ও পর্ বাদলাচনা; 

 প্রকদল্পর উদেশ্য অজবদনর অবস্থা পর্ বাদলাচনা, প্রকদল্পর  উদেশ্য এবাং লগ সেদমর আদলাদক আউটপুট পর্ বাদয়র অজবন 

পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 প্রকদল্পর আওতাভূি সকল উদ্যান গদবষণা সকে ও সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ সপ্রররত বরােপত্র মাঠ পর্ বাদয় 

পররেশ বদনর পূদব ব সাংগ্রহ এবাং সস সমাতাদবক প্রকদল্পর পররকল্পনা অনুর্ায়ী র্াচাই করদত হদব। এ জন্য প্রদয়াজনীয় 

ছক/টুলস প্রণয়ন কদর কতৃবপক্ষ কতৃবক অনুদমােন রনদত হদব; 

 প্রকদল্পর আওতায় সম্পারেত/চলমান রবরভন্ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা সাংগ্রদহর সক্ষদএ প্রচরলত সাংগ্রহ আইন ও রবরধমালা 

(রপরপএ- ২০০৬, রপরপআর-২০০৮, উন্নয়ন সহদর্াগীর গাইিলাইন ইতযারে) এবাং প্রকল্প েরলদল উদল্লরখত ক্রয় 

পররকল্পনা প্ররতপালন করা হদয়দছ/ হদে রকনা সস রবষদয় তুলনামুলক পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদক্ষণ। 

 প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত এবাং সাংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও সসবা পররচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষদণর জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনবল সহ (সটকসই পররকল্পনা) আনুষঙ্গীক রবষয় পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 প্রকদল্পর আওতায় সাংগৃহীত/সাংগ্রদহর প্ররক্রয়াধীন রবরভন্ন পণ্য,কার্ ব ও সসবা সাংরেি ক্রয় চুরিদত রনধ বাররত 

সেরসরফদকশন/রবওরকউ (BOQ)/র্টওআর (TOR), গুণগতমান, পররমাণ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পররবীক্ষণ/ 

র্াচাইদয়র মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ/হদে রকনা সস রবষদয় পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 প্রকদল্পর ঝুঁরক অথ্যাৎ বাস্তবায়ন সম্পরকবত রবরভন্ন সমস্যা সর্মন অথ বায়দন রবলি, বাস্তবায়ন পণ্য, কার্ ব ও সসবা 

ক্রয়/সাংগ্রদহর সক্ষদত্র রবলি, ব্যবস্থাপনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পর সময়াে ও ব্যয় বৃরদ্ধ ইতযারে কারণসহ অন্যান্য রেক 

রবদেষণ, পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 প্রকল্প অনুদমােন, সাংদশাধন (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) অথ ববরাে, অথ বছাড়, রবল পররদশাধ ইতযারে রবষদয় তথ্য ও উপাদির 

পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে থাদক) কতৃবক চুরি স্বাক্ষর, চুরিরশতব , ক্রয়প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ,  অনুদমােন, অথ বছাড়, 

রবল পররদশাদধ সেরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতযারে তথ্য উপাি রভরিক পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

 প্রকদল্পর সমারপ্তর পর সৃি সুরবধারে সটকসই করার লদক্ষয মতামত প্রোন; 

 প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজবন ইতযারে 

রবষয় রবদবচনা কদর একর্ট সসায়াট এনালাইরসস (SWOT Analysis) করা; 

 প্রকল্প সাংরেি নরথপত্র পর্ বদলাচনা ও মাঠপর্ বায় হদত প্রাপ্ততদথ্যর রবদেষদণর আদলাদক সারব বক পর্ বাদলাচনা, পর্ বদবক্ষণ 

ও প্রদয়াজনীয় সুপাররশসহ একর্ট প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব ও জাতীয় কম বশালায় প্ররতদবেনর্ট উপস্থাপন করদব । 

জাতীয় কম বশালায় প্রাপ্ত মতামত সরন্নদবশ কদর চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন করদব; এবাং 

 প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, প্রকল্পপররচালক রনদয়াগ, জনবল রনদয়াগ, প্রকল্পব্যবস্থাপনা করমর্টর সভা, প্রকল্প রস্টয়াররাংকরমর্টর 

সভা আদয়াজন, কম বপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্ররতদবেদনর রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন,অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ 

ইতযারে পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ। 
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২.২ পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর কম বপররকল্পনা 

ভূরমকাোঃ প্ররত বছদরর ন্যায় চলরত ২০১৯-২০ অথ ব-বছদর পররকল্পনা রবভাদগর বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ কতৃবক 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্টর রনরবড় 

পররবীক্ষণ সমীক্ষা পররচালনা করা হদয়দছ। এই রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার্ট পররচালনার জন্য পরামশ বক প্ররতষ্ঠাদনর কম বপররকল্পনা 

রনদচ রবস্তাররত সেয়া হদলা। 

 শনশৈে িশিৈীক্ষদণি জন্য প্রকল্প এিাকাি িতভাগ এিাকা নমুনা শহদসদৈ গ্রহণ কিদৈ; 

 Assignment এ ৈশণ ধত কায ধিশিশর্ি প্রশতটিদক শৈদৈচনা কিদৈ এৈং কস অনুযায়ী কাজ সম্পােন কিদৈ; 

 িিািি ধক প্রশতিান িাে িয ধাদয় সুশৈর্াদভাগীদেি সাক্ষাৎকাি গ্রহণ এৈং প্রকল্প সাইট িশিেি ধন কিদৈ; 

 িিািি ধক প্রশতিান প্রকল্প িশিচািক, কৃশষ িন্ত্রণািয়, এৈং ৈাংিাদেি কৃশষ গদৈষণা ইন্সটিটিউদটি সংশিষ্ট কি ধকতধাগণ 

এৈং প্রাসশিক অন্যান্য সুশৈর্াদভাগী কযিন-কৃষক, জনপ্রশতশনশর্ ও অন্যান্য কসৈা প্রোনকািীদেি সাদে শনশৈে আদিাচনা 

ও সভা অনুিান কিদৈ; 

 িিািি ধক প্রশতিান FGD সভা, এৈং KIIs এৈং Questionnaire Survey িশিচািনা কিদৈ; 

 িিািি ধক প্রশতিান প্রদয়াজনদৈাদর্ Case Study িশিচািনা কিদৈ; 

 তথ্য উিাত্ত সংগ্রহকাদি প্রকল্প এিাকায় Beneficiary ও Stakeholder কেি সাদে আদিাচনাি জন্য স্থানীয় িয ধাদয়ি 

কি ধিািা আদয়াজন কিদৈ; 

 প্রকল্প এিাকা হদত প্রাপ্ত তথ্যাশেি ওিি শভশত্ত কদি শনশৈে িশিৈীক্ষণ প্রশতদৈেন প্রস্তুত কিদৈ এৈং কতৃধিদক্ষি অনুদিােন 

গ্রহণ কিদৈ; 

 শনশৈে িশিৈীক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্যাশে সমূহ Dissemination এি জন্য একটি জাতীয় িয ধাদয়ি কি ধিািা আদয়াজন কিদৈ 

এৈং উক্ত কি ধিািা হদত প্রাপ্ত সুিাশিি সমূহ সশন্নদৈির্পৈ ধক সিীক্ষা প্রশতদৈেনটি ূড়োন্ত কিা হদয়দছ ; 

 ূড়োন্ত প্রশতদৈেদনি ৬০ কশি (ৈাংিায় ৪০ কশি এৈং ইংদিজীদত ২০ কশি) মুদ্রণ কদি িহািশিচািক (দসক্টি-৪), 

আইএিইশি ৈিাৈি োশখি কিদৈ। উদেখ্য এই মুদ্রণ ব্যয় িিািি ধক প্রশতিান ৈহন কিা হদয়দছ ; 

 সকি প্রশতদৈেন অৈ্ই শনকষেদে মুদ্রণ কিা হদয়দছ ;  

 অনুদিােনকািী কতৃধিক্ষ কতৃধক সিয়-সিয় আদিাশিত অন্য কয ককান োশয়ত্ব যোযেভাদৈ সম্পন্ন হদয়দছ । 

 

২.৩ এিাকা শনৈ ধাচন 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্টর 

এলাকা রনব বাচদন রনদোি রবষয়গুদলা রবদবচনা করা হয়। সর্মন- 

 প্রকল্প এলাকার শদস্যর ধরণ ( প্রধান শস্য-অপ্রধান শস্য) 

 প্রকল্প এলাকার মার্ট এবাং জলবায়ুর অবস্থা 

 প্রকল্প এলাকার বতবমান অথ বননরতক অবস্থা 

 প্রকল্প এলাকার বতবমান অবকাঠাদমাগত অবস্থা 

 পররকল্পনা করমশদণর সুপাররশ 

উপদরাি রবষয়গুদলার তথ্য-উপািগুদলা রবদেষণ কদর কৃরষ মন্ত্রণালদয়র অরধনস্থ বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট 

(রবএআরআই) বাাংলাদেদশর ৮র্ট রবভাদগর ২২র্ট সজলার ৩৪র্ট উপদজলাদক (৩র্ট রসর্ট কদপ বাদরশণসহ) প্রকল্প এলাকা রহসাদব 

রনব বাচন কদরদছ। পরবতীদত ০৫.০৩.২০১৬ তাররদখ ইহা জাতীয় রনব বাহী অথ বননরতক পররষে কতৃবক চূড়ান্তরুদপ মূল্যারয়ত হদয়দছ। 

প্রকল্প এলাকার মদধ্য ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কতৃবক প্রকদল্পর কার্ বক্রম জুন, ২০২১ 

পর্ বন্ত বাস্তবায়নাধীন রদয়দছ।  
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২.৩ নমুনা উিরোতা রনব বাচন এবাং রবতরণ 

 নমুনায়ন পদ্ধরতোঃ 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্টর 

আওতাধীন সারব বক কাh©ক্রদমর রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য রবস্তাররত ও অাংশগ্রহণমূলক উভয়দক্ষদত্র System Wide 

Approach অনুসরণ করা হদয়দছ। এই  Approach- এ অনুপ্রদবদশর জন্য বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ এবাং 

প্রকল্প পররচালক, বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টর্টউদটর সাংরেি অরভজ্ঞ সপশাজীবী ও অরফস কg©কZ©vর সাদথ বৃহির পররসদর 

ও ধারাবারহকভাদব আদলাচনা করা হদয়দছ, র্ারা প্রকল্পভুি এলাকার আ_© সামারজক ও উচ্চতার রচদের (Benchmark)  অবস্থা 

রনরূপণ করদত সক্ষম। রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার্ট রনেবরণ বতভাদব পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব পররবীক্ষণ করা হদয়দছ।   

1. আনুষ্ঠারনক ও অনানুষ্ঠারনক সাক্ষাৎকারসমূহ গ্রহণ। 

2. এফরজরি (FGD) এর জন্য আাংরশক গঠনবদ্ধ বা কাঠাদমা বদ্ধ (Semi Structured) সাক্ষাৎকার গ্রহণ।  

3. গঠনবদ্ধ বা কাঠাদমা বদ্ধ প্রশ্নমালার (Questionnaire) মাধ্যদম মাদঠর সমীক্ষার কাজ সম্পােন।  

4. রিতীয় পh©vqভুি (Secondary) তথ্য ও উপাি সাংগ্রহ।   

5. পরামk©ক েদলর মাধ্যদম প্রকল্পভুি এলাকায় পর্ বাপ্ত প্ররতদবেন পর্ বাদলাচনা, ধারাবারহকভাদব পh©সবক্ষণ ও মাঠ পররেk©ন।  

 

সমীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি: 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্টর 

আওতাধীন ৮টি তিভাগের ২২টি জেলা এিং ৩৪টি উপগেলার খানাগুগলা জেগে সমীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহ েরা হগেগে । 

 

নমুনার আকার: 

খানার সাংখ্যা রনণ বদয়র জন্য রনেরলরখত সূত্রর্ট ব্যবহার করা হয় 

 

1 

 

 এখাদন, 

 n হদলা মূল রনদে বশদকর জন্য প্রদয়াজনীয় নমুনার আকার । 

 �̂� হদলা রনরেি রনদে বশদকর প্রতযারশত কভাদরদজর হার । এখাদন �̂� =০.৫ 

 ৯৫% প্রতযারশত রনভূলতা বা অথ ববহতার মাত্রা অজবদনর লদক্ষয  এর মান হদলা ১.৯৬। 

 মারিদস্টজ নমুনায়দনর কারদণ রিজাইন ইদফক্ট (deff) এর মান ২ ধরা হয় । 

 E হদলা প্রারন্তক ক্রর্ট(র্থার্দথাতার সীমা ) র্া ৯৫% প্রতযারশত রনভূ বলতা বা অথ ববহতার মাত্রাদত সহনীয় এবাং এই স্টারিদত 

র্ার মান হদলা ৪% (E=০.০৪ ) । E- এর মান সবরশ হদল নমুনার আকার কম হদব এবাং E- এর মান কম হদল নমুনার 

আকার সবরশ হদব । 

উপররউি মানসমূদহর িারা প্রাপ্ত নমুনার আকার হদলাোঃ 

n= 
0.৫×(১−0.৫) (১.৯৬)২×২

(0.0৪)২
=১২০১ (প্রায়) 

সুতরাাং সূত্রানুসাদর খানার সাংখ্যা ১২০১  

 

 

 

 

 

                                              
1 তথ্যসূত্রোঃ    Chochran, W.G., (1977) Sampling Technics, 3

rd
 edition, John Wily& Sons, pp.75. 
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1ম ধাপোঃ   রনদে বশদকর শতবারের (TOR) আদলাদক 8র্ট রবভাদগর 22র্ট সজলা (100%) রনব বাচন করা হদয়দছ। 

2য় ধাপোঃ   22র্ট সজলার ৩৪ র্ট উপদজলা (১০০%) রনব বাচন করা হদয়দছ।  

3য় ধাপোঃ   ৩৪র্ট উপদজলার প্ররতর্ট সথদক বেবচয়দনর মাধ্যদম 2র্ট কদর ইউরনয়ন রনব বাচন করা হদয়দছ। তাহদল ইউরনয়দনর 

সাংখ্যা সমাট হদয়দছ ৬৮র্ট । 

4_© ধাপোঃ রনব বারচত প্ররতর্ট ইউরনয়ন সথদক 2র্ট কদর গ্রাম বেবচয়দনর মাধ্যদম রনব বাচন করা হদয়দছ। তাহদল গ্রাদমর সাংখ্যা হদয়দছ 

১৩৬র্ট অথ্যবাৎ প্ররতর্ট উপদজলা সথদক 4র্ট গ্রাম রনব বাচন করা হদয়দছ।   

5ম ধাপোঃ নমুনার আকার ১২০১ হওয়ায়, প্ররতর্ট গ্রাম সথদক খানার সাংখ্যা হদয়দছ ৯ (১২০১/১৩৬) । সুষম কভাদরজ রনরিত 

করার লদক্ষয ৯ এর আসন্নকৃত মান ১০ ধরা হদয়দছ । এভাদব, প্রকৃতপদক্ষ খানার সাংখ্যা ১৩৬০ (১৩৬*১০) োঁড়ায়। সব বদমাট 

১৩৬০র্ট নমুনা সনওয়া হদয়দছ । উদল্লখ্য সর্, Systematic Randam Sampling এর মাধ্যদম রনবরন্ধত কৃষদকর তারলকা 

সাংগ্রহপূব বক প্ররতর্ট গ্রাম সথদক ১০ জন উিরোতাদক রনব বারচত করা হদয়দছ। 

রবভাদগর নমুনা = 8র্ট (100%)   

সজলার নমুনা = 22র্ট (100%) 

উপদজলার নমুনা = ৩৪র্ট (১০০%) 

ইউতনেগনর নমুনা=৬৮টি (প্ররত উপদজলা সথদক 2র্ট ইউরনয়ন) 

গ্রাদমর নমুনা = ১৩৬র্ট (প্ররত ইউরনয়ন সথদক 2র্ট গ্রাম) 

 কৃষক পররবাদরর নমুনা = 1৩৬০ (প্রতিটি গ্রাম জেগে ১০ েন)  

বাাংলাদেশ সরকাদরর কৃরষ মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট (রবএআরআই) কতৃবক বাস্তবারয়ত 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্টর নমুনা 

উিরোতা রনব বাচন এবাং রবভাগ, সজলা, উপদজলা, ইউরনয়ন ও গ্রাম রভরিক রবতরদণর রববরণ রনদের সারণীদত উদল্লখ করা হদলা। 

সারণী-৫; রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতায় প্রকল্পর্টর নমুনা উিরোতা/তথ্যোতার রনব বাচন ও রবতরদণর পররসাংখ্যান 

ক্ররমক 

 

রবভাগ সজলা রনব বারচত উপদজলার  সাংখ্যা রনব বারচত ইউরনয়দনর সাংখ্যা রনব বারচত গ্রাদমর সাংখ্যা সমাট 

01 ঢাকা  1.গাজীপুর 2 4 8 ৮০ 

2.নররসাংেী 1 2 4 ৪০ 

02 ময়মনরসাংহ 3.জামালপুর 1 2 4 ৪০ 

03 চট্টগ্রাম 4.চট্টগ্রাম 3 6 12 ১২০ 

5.খাগড়াছরড় 2 4 8 ৮০ 

6.রাঙ্গামার্ট 1 2 4 ৪০ 

7.কুরমল্লা 1 2 4 ৪০ 

04 রাজশাহী 8. রাজশাহী 2 4 8 ৮০ 

৯.চাঁপাইনিািেঞ্জ ১ ২ ৪ ৪০ 

10.পাবনা 1 2 4 ৪০ 

05 খুলনা 11.র্দশার 1 2 4 ৪০ 

06 রসদলট 12.রসদলট 1 2 4 ৪০ 

13.সমৌলভীবাজার 1 2 4 ৪০ 

07 বররশাল 14.বররশাল 1 2 4 ৪০ 

15.পটুয়াখালী 1 2 4 ৪০ 

08 রাংপুর 16.রাংপুর 3 6 12 1২০ 

17.পঞ্চগড় 1 2 4 ৪০ 

18.ঠাকুরগাঁও 1 2 4 ৪০ 

19.বগুড়া 2 4 8 ৮০ 

20.গাইবান্ধা 2 4 8 ৮০ 

21.লালমরনরহাট 2 4 8 80 

22.কুরড়গ্রাম  3 6 12 120 

 সমাট  34 68 ১36 ১৩৬০ 
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নমুনা সাংখ্যার সাংরক্ষপ্ত রববরণ রনদের সারণীদত সেওয়া হদলা।  

সারণী-৬; নমুনা সাংখ্যার সাংরক্ষপ্ত রববরদণর তথ্য 

ক্ররমক পররবীক্ষণ পদ্ধরত সাংখ্যা মন্তব্য 

০১ সুরবধাদভাগী কৃষক সমীক্ষা ১৩৬০  

 

 

অবকাঠাদমা এবাং সসবা/ সসবাপ্ররতষ্ঠান, সসবা 

প্রোনকারী কতৃক গৃহীত পেদক্ষপ। 

০২ সকআইআই/ রনরবড় সাক্ষাৎকার ২৭ 

০৩ এফরজরি ১২ 

০৪ সকস স্টারি ৪র্ট 

০৫ পর্ বদবক্ষণ ২২ সজলার এইচআররস ও  

ওএফআররিদত 

০৬  কম বশালা (জাতীয় ও স্থানীয় ) ০২ 

 

২.৪ রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার পদ্ধরত 

 গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস বতবমান রনরবড় পররবীক্ষদণর উদেশ্য অনুর্ায়ী গুণগত এবাং পররমাণগত উভয় পদ্ধরত ব্যবহার করা 

হদয়দছ।। এই রনরবড় পররবীক্ষদণর তথ্য প্রাইমারর এবাং সসদকন্ডারর উভয় উৎস সথদক সাংগৃহীত হদয়দছ। রিরপরপসহ এই প্রকদল্পর 

অঙ্গ এবাং ফলাফলসমূহ সম্পদকব সম্যক ধারণা অজবন এবাং সসায়াট অযানালাইরসদসর মাধ্যদম প্রকদল্পর সবলরেক, দুব বলরেক, 

সুদর্াগ-সুরবধাসমূহ ও ঝুঁরকগুদলা রচরেত করাসহ অন্যান্য প্রাসরঙ্গক তথ্যারে পর্ বাদলাচনা করা হদয়দছ। 

২.৪.১   সরাসরর সাক্ষাৎকার সমীক্ষা 

সাংখ্যাগত তথ্য রবদেষণ পদ্ধরতদত প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত প্রকল্প উপকারদভাগী উিরোতাদের রনকট হইদত প্রকদল্পর কার্ বক্রম 

ও এর ফলাফলসহ রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা সম্পদকব তথ্যারে সরাসরর সাক্ষাৎকাদরর মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ। এখাদন প্রকল্প 

উপকারদভাগী উিরোতা বলদত প্রকল্প উপকারদভাগী উিরোতাদক বুোয়, সর্খাদন প্রকদল্পর সারব বক কম বকান্ড পররচারলত হদয়দছ। 

২.৫ তথ্য সাংগ্রদহর পদ্ধরত: 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা কার্ বক্রদম তথ্য সাংগ্রহ ও রবদেষদণর জন্য সর্ সকল পদ্ধরত গ্রহণ করা হদয়দছ তা রনদে উদল্লখ করা 

হদলা: 

 সসদকন্ডারর িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা ও রবদেষণ; 

 সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা; 

 রক ইনফরদমন্ট ইন্টাররভউ; 

 সকস স্টারি সমীক্ষা পদ্ধরত; 

 সভৌত পর্ বদক্ষণ; 

 স্থানীয় ও জাতীয় পর্ বাদয় কম বশালা। 

২.৫.১ সসদকন্ডারর িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা ও রবদেষণ:  

 সসদকন্ডারর িকুদমন্ট পর্ বাদলাচনা ও রবদেষদণ মূল রিরপরপ, প্রকদল্পর রবরভন্ন ধাদপ প্রস্তুতকৃত অগ্রগরত প্ররতদবেন. আইএমইরি 

কতৃক পররেশ বন প্ররতদবেন, প্রকল্প কতৃক ক্রয় প্ররক্রয়ার রবরভন্ন নরথপত্রসহ প্রকল্প বাস্তবায়দনর সাদথ সাংরেি অন্যান্য সসদকন্ডারর 

িকুদমন্টসমূহ রনখু ুঁতভাদব পর্ বদক্ষণ, পর্ বাদলাচনা ও রবদেষণ করা হদয়দছ । এই পররদপরক্ষদত প্রকল্প গ্রহণ, অনুদমােন ও সাংদশাধদনর 

সর্ৌরিকতা ও রবচুযরত পর্ বাদলাচনা, প্রকদল্পর আরথ বক সভৌত লক্ষযমাত্রার রবপরীদত অগ্রগরত ও অজবন, ক্রয় প্ররক্রয়ায় সরকারর 

নীরতমালা অনুসরণ বা রবচুযরত হদয় থাকদল তার কারণ, সেরসরফদকশণ অনুসাদর কার্ ব সম্পােন ইতযারে পর্ বদক্ষণ ও পর্ বদলাচনা 

করা হদয়দছ । 
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২.৫.২ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনাোঃ 

এফরজরি গাইি লাইদনর মাধ্যদম রবএআরআই, রিএই, রবএরিরস, উদ্যানতি গদবষণা সকে, সদরজরমন গদবষণা রবভাগ,  

উপকারদভাগী কৃষক, উপসহকারী কৃরষকম বকতবাবৃি, জনপ্ররতরনরধ, রসর্টকদপ বাদরশন/সপৌরসভা/ইউরনয়দনরপ্ররতরনরধ, ওয়াি © 

করমশনার/সমিার, সনতৃস্থানীয় ব্যরিবগ বদের সাদথ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা আলাোভাদব পররচারলত করা হদয়দছ। সমীক্ষায় সমাট 

১২র্ট সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা করা হদয়দছ। প্ররতর্ট সফাকাস গ্রুদপ ১০ সথদক ১২ জন অাংশগ্রহণকারী উপরস্থত সথদকদছ। তথ্য 

সাংগ্রহকারীগণ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনার গুরূত্বপূণ ব রবষয়গুদলা উপস্থাপন ও উওর রলরপবদ্ধ কদরদছ। 

 ২.৫.৩ মূল তথ্যোতা সাক্ষাৎকার (KIIs): 

বস্তুরনষ্ঠভাদব রবষয়র্ট সবাোর জন্য সাংরেি কম বকতবাদের রনদয় মূলতথ্যোতাদের সাক্ষাৎকার (KII) পররচালনা করা হদয়দছ। 

রবএআরআই সহিদকায়াটার, ৮র্ট রবভাদগর 22র্ট সজলার ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাগ 

এবাং  প্রকল্প সাংরেি  ইনচাদজবর সাদথ সকআইআই পররচালনা করা হদয়দছ। এজন্য প্রদয়াজনীয় রনদে বশাবরল প্রস্তুত করা হদয়দছ। 

TOR-এ উরল্লরখত উদেশ্র্ পূরদণর জন্য রবরভন্ন টুলস ব্যবহার কদর সরাসরর উপকারদভাগীদের সাদথ পরামশ বক সভার আদয়াজন 

করা হদয়দছ। পরামশ বক েল প্রকদল্পর কম বকতবা ও সাংরেি ব্যরিদের রনদয় গভীর অনুসন্ধানীমূলক আদলাচনা ও পরামশ বক সভা 

কদরদছ, সর্খাদন প্রকল্প সাংরেি রবরভন্ন রবষয়, রবদশষ কদর ক্রয় সাংক্রান্ত কাজ রনদয় আদলাচনা করা হদয়দছ। এজন্য রনদে বশাবরল 

প্রস্তুত করা হদয়দছ। KII ও পরামশ ব সভা সথদক প্রাপ্ত ফলাফল ও মতামত আদলাচনা করা হদয়দছ। 
 

 ২.৫.৪ সকস স্টারিোঃ 

প্রকল্পর্টর সামরগ্রক রবষয়াবলী রবদেষদনর জন্য আইএমইরি-এর কম বকতবাদের সাদথ আদলাচনার রভরিদত সকস িারির রবষয় ঠিক 

করা হদয়দছ। সকস িারি করার সময় একজন সুফল উপকারদভাগী কৃষক ও সফল কম বকতবা/কম বচারীর ঘটনাদক রবস্তাররত ভাদব 

তথ্য রহসাদব রবদবচনায় রনদয় সাংগ্রহ করা হদয়দছ। রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষায় ৪র্ট সকস স্টারি করা হদয়দছ। 

২.৫.৫ সভৌত পর্ বদবক্ষণ:   

পর্ বদবক্ষণ সচকরলস্ট অনুর্ায়ী পরামশ বক ও তথ্য সাংগ্রহকারী প্রকল্প কার্ বক্রম ও বতবমান অবস্থা সরাসরর পররেশ বন ও পর্ বদক্ষণ 

কদরদছ। মাঠ পর্ বাদয় উদ্যানতি গদবষণা সকে ও সদরজরমন গদবষণা রবভাগ সথদক মাঠ ও উদ্যান ফসল সাংক্রান্ত রবরভন্ন তথ্যারে 

সকআইআই সমীক্ষার মাধ্যদম সাংগ্রহ করা হদয়দছ। 

 

২.৫.৬   স্থানীয় ও জাতীয় পর্ বাদয় কম বশালাোঃ 

 আইএমইরি, রবএআরআই (সহিদকায়াটার), এইচআররস, ওএফআররি, রবএরিরস, রিএইসহ প্রকল্প সাংরেি অন্যান্য সরকারর ও 

সবসরকারর প্ররতষ্ঠাদনর প্রধান প্রধান কম বকতবাবৃদির সাদথ স্থানীয় ও জাতীয় পর্ বাদয় ১র্ট কদর সমাট ২র্ট কম বশালা অনুরষ্ঠত 

হদয়দছ,সর্খাদন আনুমারনক ১৩০ জন অাংশগ্রহণকারী উি কম বশালার্টদত উপরস্থত হদয়দছ। 

২.৫.৭   উপকারদভাগী উিরোতাদের প্রশ্নাবলী প্রণয়নোঃ 
 

উপাদির প্রদয়াজদন উিরোতা রভরিক খসড়া প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হদয়দছ। পররবীক্ষণ উপকরণসমূহ বা প্রশ্নপত্র প্রাররম্ভক পর্ বাদয় 

র্থার্থ র্াচাই-বাছাইদয়র আদলাদক বতরী করা হদয়দছ। রনদে বরশত উদেদশ্যর সদঙ্গ সামঞ্জস্যপূণ ব এসব উপকরদণর মদধ্য রদয়দছ:  

 সরাসরর মাঠ সমীক্ষার সচকরলি; 

 এফরজরি এর সচকরলি; 

 সকআইআই সচকরলি;  

 অবকাঠাদমা সাংক্র।ন্ত সচকরলি; 

 ক্রয় সাংক্রান্ত সচকরলস্ট/ গাইি লাইন; 

 প্রকল্প পররচালক মদহােদয়র জন্য সচকরলি। 
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সারণী-৭; পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতায় তথ্য ও উপাি সাংগ্রদহর পররসাংখ্যান 

কার্ বক্রম অাংশগ্রহণকারী/উিরোতা উিরোতার 

সাংখ্যা 

উিরোতার ধরণ 

ক. সাংখ্যাগত সমীক্ষা ( প্রশ্নাবলী ব্যবহার কদর সরাসরর সাক্ষাৎকার ) 

ক-১ সপ্রাগ্রামগ্রুপ প্রকল্প উপকারদভাগী  উিরোতা ১৩৬০ প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী সকল ধরসণর 

উপকারদভাগী র্ারা উন্নত প্রযুরির মাধ্যদম 

উচ্চ ফলনশীল ফসল চাষাবাে এবাং 

বসতবারড়দত বাগান স্থাপদনর সরহত জরড়ত 

। 

সমাট ১৩৬০  

খ. গুণগত সমীক্ষা 

খ-১ এফরজরি উন্নত প্রযুরির মাধ্যদম উচ্চ ফলনশীল 

ফসল চাষাবাে এবাং বসতবারড়দত বাগান 

স্থাপদনর সরহত জরড়ত কৃষক, এসএএও 

এবাং এসএ 

১০ উন্নত প্রযুরির মাধ্যদম উচ্চ ফলনশীল ফসল 

চাষাবাে এবাং বসতবারড়দত বাগান স্থাপদনর 

সরহত জরড়ত কৃষক, এসএএও এবাং এসএ ও 

অন্যান্য।  

সমাট (১২*১০)=১২

০ 

 

    

খ-২ মুখ্য ব্যরিবদগ বর সাক্ষাৎকার 

(সকআইআই) 

প্রকল্প বাস্তবায়ন কম বকতবা এবাং 

রবএআরআই এর কম বকতবা 

০৫ প্রকল্প পররচালক, উপ- প্রকল্প পররচালক, 

প্রদকৌশলী, পরামশ বোতা, রবএআরআই 

কার্ বালদয়র সাংরেস্ট কম বকতবা  

 বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট এর 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও সদরজরমন 

গদবষণা রবভাগ,রিএই, রবএরিরস এর 

কম বকতবাগণ,কৃরষ মন্ত্রণালয়, পররকল্পনা 

করমশন, আইএমইরি। 

২২ কম বকতবা র্ারা প্রকদল্পর সাদথ সাংরেস্ট 

 

২.৬ SWOT রবদেষণ 

উপকারদভাগীদের কাছ সথদক সমীক্ষার প্রশ্নাবলী রবদেষদণর মাধ্যদম প্রকদল্পর সবলরেক, দুব বলরেক, সুদর্াগ-সুরবধা ও ঝুঁরক 

রনরূপদনর জন্য তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। তাছাড়া এফরজরি, সকআইআই ও মাঠ পর্ বাদয়র উপকারদভাগীদের সমীক্ষার মাধ্যদম 

SWOT রবদেষণ করা হদয়দছ। রবরভন্ন প্রশ্নাবলী হদত প্রাপ্ত তথ্যগুদলা সমন্বয় কদর খসড়া প্ররতদবেদন উদল্লখ করা হদয়দছ। 

২.৭ সমীক্ষার কাদজ ব্যবহৃত রনদে বশক/ সূচকসমূহ 
 

 উপযুি রনণ বায়দকর মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রদহর জন্য চলক সমূদহর তারলকা  

         এবাং রবরভন্ন রনণ বায়দকর লক্ষয এবাং সঠিক অগ্রগরতর মদধ্য তুলনা করা;  

 লক্ষযমাত্রা এবাং প্রকৃত প্রাক্কলন অবস্থা পর্ বাদলাচনা করা এবাং রপরপআর/োতাদের রপ্ররলরমনারী রনদে বরশকা 

অনুসরণ কদর সম্পরির প্ররক্রয়াকরণ (েরপদত্রর অনুদমােন, অনুদমােন প্ররক্রয়া, চুরি  ইতযারে) আমোরনর 

প্ররক্রয়ার্ট পরীক্ষা কদর সেখা; 

 ক্রয় সম্পরকবত ফাাংশন রবদেষণ করা; 

 প্রকদল্পর রবরভন্ন অদঙ্গর বাস্তবায়ন অবস্থা তেন্ত; 

 প্রকদল্পর শরি এবাং দুব বলতা মূল্যায়ন করা; 

 উির োতার ববরশিয,  বয়স, রশক্ষা, বববারহক অবস্থা, কম বসাংস্থান, অবস্থা, উন্নয়ন কাদজ অাংশগ্রহণ, প্রকদল্প 

হস্তদক্ষপ, প্রকল্প সথদক প্রাপ্ত আথ ব-সামারজক সুরবধা গ্রহণ, প্রকদল্পর প্রভাব; 

 প্রকদল্পর অবকাঠাদমাগুরলর েক্ষ ও কার্ বকরী ব্যবহার,  

 প্রকল্প কমীদের এবাং করমউরনর্ট সনতাদের সহায়তা  এবাং কার্ বকরী অাংশগ্রহণ; এবাং 

 সবলতা এবাং দুব বলতা, কার্ বক্রম বাস্তবায়ন, সীমাবদ্ধতা এবাং পারফরম্যাস আর উন্নরতর জন্য সুপাররশ। 
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২.৮ মাঠকমী রনদয়াগ, পরররচরত ও প্ররশক্ষণ  

গ্রীনদটক এদসারসদয়টস তার মাঠ পর্ বাদয়র কমীদের প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার উদেদশ্য ও উপাি সাংগ্রদহর উপকরণ 

ব্যবহাদর েক্ষ কদর সতালার জন্য ২রেনব্যারপ প্ররশক্ষদণর আদয়াজন কদরদছ। পরামশ বক েল সশ্রণীকদক্ষ বিৃতা সেয়া ছাড়াও 

প্রেশ বনীর মাধ্যদম উপাি সাংগ্রদহর উপকরণ ব্যবহার কদর মাঠ পর্ বায় সথদক রকভাদব উপাি সাংগ্রহ করদত হয়, রকভাদব বাস্তব 

সক্ষদত্র সাক্ষাৎকার রনদত হয় এসব রবষদয় প্ররশক্ষণাথীদের হাদত কলদম রশক্ষা প্রোন কদরদছ। উি প্ররশক্ষণ কম বশালায় আইএমরি 

কম বকতবাবৃি উপরস্থত সথদক তাদের মূল্যবান পরামশ ব প্রোন কদরদছ। 
 

প্ররশক্ষদণ প্রকল্প সাংরেি রনেরলরখত রবরভন্ন কম বকাদের সদঙ্গ তাদের পরররচত করার রবষদয় সজার সেওয়া হদয়দছ: 

 প্রকদল্পর উদেশ্য ও অঙ্গসমুহ; 

 এই রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার পটভূরম ও উদেশ্য; 

 রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার কার্ বপদ্ধরত; 

 নমুণা চয়ন (Sample selection); 

 উিরোতাদের সদঙ্গ সাংদর্াগ স্থাপন ও সাক্ষাৎকার সকৌশল; 

 প্রশ্নপত্র পররষ্কারভাদব সবাো; 

 এই রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার রবস্তাররত কার্ বপদ্ধরত; 

 কার্ বপদ্ধরতর আরঙ্গদক এফরজরি (FGD) ও সকআইআই (KII) পররচালনার সকৌশল; 

 নমুণায়ন সকৌশল; 

 পররেশ বদকর ভূরমকা; 

 প্রশ্নপদত্রর রবরভন্ন রবষদয় রবস্তাররত রনদে বশনা; 

 মাঠ পর্ বাদয় সাক্ষাৎকাদরর প্রশ্নপত্র সম্পােন; 

 সরকি ব সাংরক্ষণ পদ্ধরত; এবাং 

 অন্যান্য প্রাসরঙ্গক রবষয়। 

২.৯   তদথ্যর গুণগত মান রনয়ন্ত্রণ সকৌশল 

তদথ্যর গুণগত মান রনয়ন্ত্রদণ রনদোি সতকবতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দছ। 

রপ্রপাদরশণ সস্টজ  

 রনরবড় পররবীক্ষদণর জন্য সঠিক সমীক্ষা পদ্ধরত প্রণয়ন; 

 তথ্য সাংগ্রহ প্রশ্নমালা ও এফরজরি গাইি লাইন প্রণয়ন; 

 তথ্য সাংগ্রহকারীদের জন্য মানসেত প্ররশক্ষণ; এবাং 

 সাংরেি কতৃপদক্ষর সদঙ্গ আদলাচনা সাদপদক্ষ প্রশ্নমালা রপ্র-সটরস্টাং ও চূড়ান্তকরণ। 

ইমরপ্লাদমদন্টশন সস্টজ  

 পররকল্পনা ও সময় অনুর্ায়ী মাঠপর্ বাদয় প্রদয়াজনীয় তথ্যসাংগ্রহ; 

 পরামশ বক র্টম কতবক মাঠ পররেশ বন; 

 পরামশ বক কতবক তথ্য সাংগ্রদহর কার্ বক্রদমর অরবরেন্ন মরনটররাং; 

 পরামশ বক কতবক মাঠ পর্ বাদয়র কার্ বক্রদমর তিাবধায়ন; 

 রপরি , মাঠ পর্ বাদয়র কম বকতবা ও সাংরেি সস্টকদহাল্ডারসের সাদথ  রনরবড় পর্ বাদলাচনা সভা করা; এবাং 

 তথ্যসাংগ্রহ কার্ বক্রদমর সচরকাং এবাং ক্রস সচরকাং। 

 

 



 
 

 পৃষ্ঠা - 27 

 

িকুদমদন্টশন সস্টজ 

 সসায়াট রবদেষণ করা হদয়দছ; 

 সমীক্ষার ফাইরন্ডাংস তুদল ধরার জন্য জাতীয় ওয়াকবশদপর আদয়াজন করা হদয়দছ; এবাং 

 রনরবড় পররবীক্ষণ প্ররতদবেদনর গুণগত মান রক্ষা করা হদয়দছ। 

২.১০ তথ্য সাংগ্রহ 

উপাি সাংগ্রদহর সক্ষদত্র দুইর্ট গুরুত্বপূণ ব রবষদয়র ওপর সজারাদরাপ করা হদয়দছ র্থা: 

 অরভজ্ঞ এবাং েক্ষ তথ্য সাংগ্রহকারী রনদয়াগ করার মদধ্য রেদয় উপাদির মান ও গুণগত রেক বজায় রাখা হদয়দছ। এ সক্ষদত্র 

উপাি সাংগ্রদহর গুণগত প্ররক্রয়া মাঠ পর্ বাদয় তিাবধায়ন ও রনয়রমত মরনটররাং এর মাধ্যদম রনরিত করা হদয়দছ; এবাং 

 তথ্য সাংগ্রদহর সময় গদবষণার বনরতক রবষয়গুদলা গুরুত্ব সপদয়দছ। এদক্ষদএ তথ্য সনওয়ার আদগ উওরোতার সেরত গ্রহণ 

করা হদয়দছ  এবাং তার র্থার্থ সগাপনীয়তা বজায় রাখা হদয়দছ। 

 

২.১১ সিটা এরি প্ররক্রয়াকরণ, রবদেষণ ও প্ররতদবেন প্রণয়ন 

মাঠ পর্ বাদয়র তথ্য সাংগ্রহ কার্ বক্রম সুসম্পন্নভাদব করার পাশাপারশ সাংগৃহীত তথ্য করম্পউটাদর এরন্ট ও রবদেষদণর জন্য করম্পউটার 

সপ্রাগ্রাম বতরর করা হদয়দছ। এ সক্ষদত্র MS Access এবাং SPSS সূত্র ব্যবহৃত হদয়দছ। িাটা এরন্টর কাজ সম্পােদনর পর িাটা 

রবদেষদণর জন্য িাটা সটবুলার ফদম ব উপস্থাপন, গ্রাফ/চাট ব ইতযারের মাধ্যদম তথ্য উপস্থাপন ও প্ররতদবেন প্রণয়ন করা হদয়দছ। 
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২.১২   সময় রভরিক কম বপররকল্পনা 

চুরি স্বাক্ষদরর তাররখ ০৫ জানুয়ারী ২০২০ইাং। চুরি অনুর্ায়ী জরনুয়ারী, ২০২০ইাং সথদক সম, ২০২০ইাং পর্ন্ত সমাট ৪ মাস বা ১২০ 

রেন এর মদধ্য “গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস” রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রমর্ট পররচালনা কসরদছ এবাং এটা পররচারলত হদয়দছ রনে 

রলরখত কম বপররকল্পনা ছদকর মাধ্যদম । রনদের সারণীদত কম বপররকল্পনাগুদলার রবস্তাররত রববরণ সেয়া হদলাোঃ 

সারণী-৮; সময় রভরিক কম বপররকল্পনার রবস্তাররত রববরদণর তথ্য 

 

নাং 

 

কার্ বাবলী 

 

বছর; ২০২০ 

জানুয়ারী সেরুয়ারী মাচ ব এরপ্রল সম 

৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ 

১ খসড়া প্রাররম্ভক প্ররতদবেন 

প্রণয়ন ও োরখল এবাং সাংরেি 

সটকরনকযাল করমর্টর সভা 

                 

২ সটকরনকযাল করমর্টর মতামত 

সাদপদক্ষ প্রাররম্ভক প্ররতদবেন 

সাংদশাধন ও োরখল এবাং 

সাংরেি রস্টয়াররাং করমর্টর 

সভা 

                 

৩ চূড়ান্ত প্রাররম্ভক প্ররতদবেন 

োরখল 

                 

৪ তথ্য সাংগ্রহকারীদের প্ররশক্ষণ                   

৫ তথ্য সাংগ্রহ ও কার্ বক্রম 

পররেশ বন 

                 

৬ স্থানীয় পর্ বাদয় কম বশালা                  

৭ িাটা এরি, সভরররফদকশন, 

িাটা প্রদসরসাং, িাটা 

এনালাইরসস, ১ম খসড়া 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখল 

                 

৮ সটকরনকযাল করমর্টর সভায় 

১ম খসড়া প্ররতদবেন 

পর্ বাদলাচনা 

                 

৯ প্ররতদবেন সাংদশাধন কদর ১ম 

খসড়া প্ররতদবেন প্রণয়ন ও 

রস্টয়াররাং করমর্টর সভায় 

উপস্থাপন 

                 

১০ ১ম খসড়া প্ররতদবেন 

সাংদশাধন কদর ২য় খসড়া 

চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন ও 

জাতীয় কম বশালায় উপস্থাপন 

                 

১১ ২য় খসড়া প্ররতদবেন 

সাংদশাধন কদর খসড়া চূড়ান্ত 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ও রস্টয়াররাং 

করমর্টর সভায় উপস্থাপন 

                 

১২ জাতীয় কম বশালা ও রস্টয়াররাং 

করমর্টর মতামদতর রভরিদত 

চূড়ান্ত প্ররতদবেন প্রণয়ন এবাং 

চূড়ান্ত ইাংদররজ ভাস বন 

প্ররতদবেন প্রণয়ন ও োরখল 

                 

 



 
 

 পৃষ্ঠা - 29 

 

তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকদল্পর সারব বক কার্ বক্রম ও কম ব-পররকল্পনা, অগ্রগরত ও ক্রয়-পররকল্পনা 

 

৩.1 প্রকদল্পর সারব বক কার্ বক্রম ও কম ব -পররকল্পনা 

কৃরষ মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ  বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট এর মাধ্যদম বাস্তবাধীন “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা 

সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্ট বাস্তবতার আদলাদক খুবই সময় উপদর্াগী প্রকল্প। 

রিরপরপ রবদেষণ কদর অনুমান করা র্ায় সর্, প্রকল্পর্ট বাস্তবায়দনর ফদল চর এলাকার পাশাপারশ সমগ্র বাাংলাদেদশর জনগণ ইহার 

সুফল সভাগ করদত সপদরদছ । রবদশষ কদর জনগদণর খাদ্য ও পুরির রনরাপিা, জীবনমাদনর উন্নয়দন সহায়ক হদয়দছ এবাং 

কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি হদয়দছ। চলমান প্রকল্পর্টর রনরবড় পররবীক্ষদণর রনরমি অ_©বছর রভরিক রিরপরপ সাংস্থান, বরাে, অ_© 

ছাড় ও বাস্তবায়দনর অবস্থা রনদের  সেওয়া হদলা:  

 

 

সারণী-৯; রনরবড় পররবীক্ষদণর রনরমি অ_©বছর রভরিক রিরপরপ সাংস্থান, বরাে, অ_© ছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থার তথ্য 

অ_© বছর রিরপরপ সাংস্থান এরিরপ  অ_© ছাড় প্রকৃত ব্যয়  

2016-2017 23৭২.00 1208.00  1208.00 1197.২5 

2017-2018 ১৭৯৮.00 1738.00  1738.00 1705.৪৪ 

2018-2019 1০১৮.00 1419.00  1419.00 140২.70 

2019-2020 10৬৫.00 ৬২৮.00  ৬২৮.00 ৬২৮.00 

তথ্যসূত্র- রিরপরপ, ৩সম ২০১৬ 
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ডি ডি ডি সংস্থান এ ডি ডি অর্ থছাড় প্রকৃত ব্যয়

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০
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প্রকদল্পর আরথ বক অগ্রগরত রবদেষণ: 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্টর 

উপর ০৩/০৫/২০১৬ তাররদখ অনুরষ্ঠত জাতীয় অথ বননরতক পররষদের রনব বাহী করমর্ট (একদনক) এর সভার আদলাদক প্রকল্পর্ট 

জানুয়ারর, ২০১৬ হদত জুন, ২০২০ এর পররবদতব ০১ এরপ্রল ২০১৬ হদত ৩০ জুন ২০২১ সময়াদে বাস্তবায়দনর জন্য রিরপরপ 

পুনোঃরনধ বারণ কদর অনুদমােন করা হদয়দছ। সসই কারদণ প্রাররম্ভক অথ ববছর ২০১৫-২০১৬ এর পররবদতব ২০১৬-২০১৭ ধরা হদয়দছ। 

র্াহা রিরপরপ’র ১৮৫ পৃষ্ঠার আদলাদক পৃষ্ঠা নাং-৩ এ পুনোঃরনধ বারণ করা হদয়দছ। 

 রিরপরপদত ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অথ ব-বছদর সমাট সাংস্থান রছল ২৩৭২.০০ লক্ষ টাকা। রকন্তু এরিরপ /আরএরিরপদত 

বরাে সপদয়দছ ১২০৮.০০ লক্ষ টাকা (৫০.৯৩%) এবাং প্রকৃত ব্যয় রছল ১১৯৭.২৫ লক্ষ টাকা (৯৯.১১%)। অথ্যাৎ এখাদন 

এরিরপ/আরএরিরপদত ১১৬৪.০০ লক্ষ টাকা কম বরাে সপদয়দছ। বরাে কম পাওয়ার কারণ রহদসদব জানা র্ায় সর্, প্রকল্পর্ট রবলদি 

আরম্ভ হওয়ার কারদণ অবকাঠাদমা এবাং গদবষনা কাদজ ব্যবহৃত রবরভন্ন সরঞ্জমারে ক্রয় সহ অন্যান্য সর্মন কৃরষ র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র 

জন্য কম বরাে চাওয়া হদয়দছ। 

 এখাদন লক্ষয অনুর্ায়ী ব্যয় সম্পন্ন করার সচিা করা হদয়দছ। ২০১৭-২০১৮ অথ ব-বছদর ১৭৯৮.০০ লক্ষ টাকা রিরপরপদত সাংস্থান 

রছল। এরিরপ/আরএরিরপ বরাে সপদয়দছ ১৭৩৮.০০ লক্ষ টাকা (৯৬.৬৬%)। কম বরাে সপদয়দছ ৬০.০০ লক্ষ টাকা। রকন্তু খরচ 

হদয়দছ ১৭০৫.৪৪ লক্ষ টাকা। কম বরাে পাওয়ার কারণ রহদসদব জানা র্ায় সর্, ভূরম উন্নয়ন বাবে খরদচর টাকা বরাদে চাওয়া 

হয়রন। ২০১৮-২০১৯ অথ ববছদর রিরপরপদত সাংস্থান রছল ১০১৮.০০ লক্ষ টাকা। এরিরপদত বরাে সপদয়দছ ১৪১৯.০০ লক্ষ টাকা 

(১৩৯.৩৯%)। সবরশ বরাে সপদয়দছ ৪০১ লক্ষ টাকা।রকন্তু প্রকৃত ব্যয় হদয়দছ  ১৪০২.৭০  লক্ষ টাকা (৯৮.৮৫%)। বরাে সবরশ 

পাওয়ার কারণ রহদসদব জানা সর্, অবকাঠাদমা খাদতর ৮র্ট প্যাদকদজর মদধ্য বাজার মূদল্যর সাদথ সামঞ্জস্যতাপূন ব কদয়কর্ট 

প্যাদকদজর বরাে ধরা হদয়দছ। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদর রিরপরপদত সাংস্থান আদছ ১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা রকন্তু সম ২০২০ পর্ বন্ত ছাড় 

হদয়দছ ৬২৮ লক্ষ টাকা (৫৮.৯৭%)। সসদক্ষদত্রও সম, ২০২০ পর্ বন্ত প্রকৃত ব্যয় অথ ব ছাদড়র সমান। 

কৃরষ মন্ত্রণালদয়র অধীনস্থ বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট এর মাধ্যদম বাস্তবাধীন “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা 

সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্ট বাস্তবতার আদলাদক খুবই সময় উপদর্াগী প্রকল্প। 

বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট এর উদ্যানতি রবভাগ সথদক সাংগৃহীত রিরপরপদত উদল্লরখত অঙ্গরভরিক কার্ বক্রদমর 

লক্ষযমাত্রা, 30 জুন 2019 ক্রমপুরঞ্জত অগ্রগরত, চলরত অথ ব বছদরর লক্ষযমাত্রা, চলরত অথ ব বছদরর সব বদশষ এরপ্রল, ২০২০ পর্ বন্ত 

অগ্রগরত (বাস্তব ও আরথ বক) রনদের সারণীর মাধ্যদম সেখাদনা হদলাোঃ  

সারণী-১০; রনরবড় পররবীক্ষদণর রনরমি চলরত অ_©বছদরর সব বদশষ এরপ্রল ২০২০ পর্ বন্ত অগ্রগরতর (বাস্তব ও আরথ বক) তথ্য 

নাং 
অাংদগর 

নাম 
একক 

রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 
৩০ জুন, ২০১৯ ক্রমপুরঞ্জত 

অগ্রগরত 

চলরত অথ ব বছদরর 

লক্ষযমাত্রা (ADP) 

চলরত অথ ব-বছদরর 

সব বদশষ সম, 

২০২০ পর্ বন্ত 

অগ্রগরত 

বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক 

1 2 3 4 5 6 7 

 রাজস্ব  

1 সোনী ভাতা সথাক - 50.00 49 24.25 29 14.42 100 14.42 

2 রশক্ষা সফর সাংখ্যা  03র্ট 120.00 02 র্ট 77.07 0 0.00 0 0.00 

3 আপ্যায়ন ব্যয়  সথাক - 10.00 65 6.52 10 1.00 50 0.50 

4 শ্ররমক মজুরর  সথাক - 2030.00 67 1367.

52 

21 433.8

3 

50 216.

91 

5 সসরমনার/ওয়বা

কশপ  

সাংখ্যা 24 ব্যাচ 32.70 13 ব্যাচ  18.61 0 0.00 0 0.00 

6 রবদুযৎ রবল  সথাক - 205.00 57 116.91 0 0.00 0 0.00 
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নাং 
অাংদগর 

নাম 
একক 

রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 
৩০ জুন, ২০১৯ ক্রমপুরঞ্জত 

অগ্রগরত 

চলরত অথ ব বছদরর 

লক্ষযমাত্রা (ADP) 

চলরত অথ ব-বছদরর 

সব বদশষ সম, 

২০২০ পর্ বন্ত 

অগ্রগরত 

বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক 

1 2 3 4 5 6 7 

7 িাক সথাক - 11.00 29 3.15 0 0.00 0 0.00 

8 সটরলদফান/সট

রলরপ্রন্টার 

সথাক - 11.00 75 8.30 2 0.20 50 0.10 

9 প্রচার ও 

রবজ্ঞাপণ 

সথাক - 25.00 61 15.23 0 0.00 0 0.00 

10 বই, জান বাল, 

রসরি ইতযারে 

সথাক - 23.00 61 14.11 0 0.00 0 0.00 

11 অরিও/রভরিও 

রনম বাণ 

সথাক - 6.00 59 3.56 0 0.00 0 0.00 

12 অরফস ভাড়া সথাক - 30.00 53 15.76 20 5.88 50 2.94 

13 পররবহন ব্যয় সথাক - 10.00 86 8.56 0 0.00 0 0.00 

14 প্ররশক্ষণ সাংখ্যা এমএস-05 জন 

রপএইচরি-05 জন 

প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ 

38 ব্যাচ, প্ররশক্ষক 

প্ররশক্ষণ(এসএ/এস

এসএ/এসএএও) -

08 ব্যাচ, কৃষক 

প্ররশক্ষণ-381 

ব্যাচ ও মাঠ রেবস-

190 ব্যাচ   

293.6 এমএস-01 জন 

(চলমান) রপএইচরি-

05 জন (চলমান) 

প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ 33 

ব্যাচ, প্ররশক্ষক 

প্ররশক্ষণ(এসএ/এসএস

এ/এসএএও) -06  

ব্যাচ, কৃষক প্ররশক্ষণ-

212 ব্যাচ ও মাঠ 

রেবস-116 ব্যাচ   

180.4

2 

এমএস-

01 জন 

(চলমান) 

রপএইচরি

-05 জন 

15.90 0  0.00 

রাজস্ব 

15 ভ্রমণ ব্যয় সথাক - 100.00 81 80.78 12 12.40 50 6.19 

16 সপদট্টাল 

লুরিদকন্ট 

সথাক - 175.00 63 109.4

6 

15 26.23 33 8.72 

17 গ্যাস ও 

জ্বালারন 

সথাক - 270.00 73 195.8

4 

12 31.89 45 14.41 

18 সার (বজব ও 

অনজব) 

সথাক - 330.00 84 278.0

9 

7.00 22 79 17.28 

19 কীটনাশক সথাক - 90 72 65.09 8.00 7 50 3.50 

20 জাম বপ্লাাজম 

সাংগ্রহ 

সথাক - 140.00 79 110.19 07 9.20 54 5.00 

২১ করম্পউটার  

র্ন্ত্রাাংশ  

সথাক - 14.00 100 14.00 0 0.00 0 0.00 

22 মুদ্রণ ও 

প্রকাশনা  

সথাক - 14.00 100 14.00 0 0.00 0 0.00 

23 অরফস 

সস্টশনারী 

সথাক - 215.00 89 190.71 1 2.24 75 1.68 

24 গ্যাস, 

স্যাদনটারী ও 

ইদলকট্টরনক্স 

গুিস, 

গ্লাসওয়যার,  

সথাক - 40 100 40 5 2 75 1.50 
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নাং 
অাংদগর 

নাম 
একক 

রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 
৩০ জুন, ২০১৯ ক্রমপুরঞ্জত 

অগ্রগরত 

চলরত অথ ব বছদরর 

লক্ষযমাত্রা (ADP) 

চলরত অথ ব-বছদরর 

সব বদশষ সম, 

২০২০ পর্ বন্ত 

অগ্রগরত 

বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক 

1 2 3 4 5 6 7 

ব্যবহাh© 

দ্রব্যারে ক্রয়  

25 কাঁচামাল(বাঁশ

, করঞ্চ, সবরজ 

ও ফল 

প্রভৃরত) 

সথাক - 52.00 100 52.00 31 0.00 50 8.00 

26 গদবষণা ব্যয় সথাক - 280.00 70 197.21 16 43.85 50 21.92 

27 আনসার ও 

রনরাপিা 

মঞ্জুরী 

সথাক - 75.00 18 13.41 0 0.00 0 0.00 

28 রচরকৎসা ব্যয় সথাক - 5.00 37 1.86 0 0.00 0 0.00 

29 র্ানবাহন, 

মাঠ র্ন্ত্রপারত 

সমরামত ও 

রক্ষণাদবক্ষণ 

(বীমা,ট্যাক্স, 

সরাড় পাররমট  

সথাক - 205.00 46 95.11 18 36.32 49 17.96 

30 আসবাবপত্র 

সমরামত 

সথাক - 5.00 100 5.00 0 0.00 0 0.00 

31 অরফস 

র্ন্ত্রপারত 

সমরামত 

সথাক - 10.00 100 10.00 0 0.00 0 0.00 

32 ল্যাব র্ন্ত্রপারত 

সমরামত  

সথাক - 20.00 72 14.45 11 2.20 50 1.10 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ল্যাব, অরফস 

ভবন ইতযারে 

নবায়ন/অন্যা

ন্য সমরামত 

ও খুচরা 

র্ন্ত্রাাংশ  

সথাক - 62.00 100 62.00 0 0.00 0 0.00 

34 অন্যান্য ভবন 

অবকাঠাদমা 

সমরামত 

সথাক - 50.00 100 50.00 0 0.00 0 0.00 

35 সসচ 

ব্যবস্থাপনা/সস

চ নালা 

সমরামত 

সথাক - 70.00 76 53.27 3 2.00 25 0.50 

36 ববদুযরতক 

অবকাঠাদমা 

সথাক - 15.00 74 11. 

10 

10 1.46 25 0.36 

37 সটরলদর্াগাদর্া

গ ও 

সরঞ্জামারে 

সথাক - 10.00 94 9.38 0 0.00 0 0.00 
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নাং 
অাংদগর 

নাম 
একক 

রিরপরপ অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা 
৩০ জুন, ২০১৯ ক্রমপুরঞ্জত 

অগ্রগরত 

চলরত অথ ব বছদরর 

লক্ষযমাত্রা (ADP) 

চলরত অথ ব-বছদরর 

সব বদশষ সম, 

২০২০ পর্ বন্ত 

অগ্রগরত 

বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক বাস্তব% আরথ বক 

1 2 3 4 5 6 7 

38 ভূরম ও 

সপৌরকর/অন্য

াান্য কর 

সথাক - 82.00 2 1.87 0 0.00 0 0.00 

39 রবরবধ সথাক - 60.00 52 31.04 0 0.00 0 0.00 

 সমাট রাজস্ব   5246.37 68 3565.

77 

13 686.0

0 

50 343.

00 

 মূলধন           

1 র্ানবাহন  সাংখ্যা জীপ-01র্ট, 

মাইদক্রাবাস -

01র্ট, রপকআপ-

05র্ট, 

মটরসাইদকল-

14র্ট ও 

বাইসাইদকল-10র্ট   

444.00 28 125.5

2 

68.02 302.0

0 

0.00 0.00 

2 কৃরষ ও ল্যাব 

র্ন্ত্রপারত 

সাংখ্যা কৃরষ 121র্ট ও 

ল্যাব 323র্ট  

516.00 78 402.6

9 

0.29 1.50 0.00 0.00 

3 করম্পউটার ও 

ইউরপএস  

সাংখ্যা ২৫র্ট 15.00 100 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 অরফস 

র্ন্ত্রপারত  

সাংখ্যা ২৭র্ট 28 

.15 

75 21.25 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 আসবাবপত্র সাংখ্যা ১৪৩র্ট 20.00 68 13.53 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 রিপর্টউবওদয়

ল  

সাংখ্যা  ৪র্ট 140. 

00 

22 31.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 ভূরম 

উন্নয়ন/অরফ

স ল্যাব 

ভবন/অন্যান্য 

ভবন 

অবকাঠাদমা/

অন্যান্য 

রনম বাণ 

(খামার 

উন্নয়ন) 

রারনাং 

রমোঃ 

এবাং 

ব.রম 

- 596.00 24 141.01 16.53 98.50 0 0.00 

৮. সমাট মূলধন    1759.15 43 750.4

9 

23 402.0

0 

0 0.00 

৯. প্রাইস 

করন্টদজরস 

  50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

১০. সe©সমাট   7055.52 61 4316.

26 

15 1088.

00 

32 343.

00 

তথ্যসূত্র: রিরপরপ, ২৩সম ২০১৬ 
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3.2 প্রকদল্পর অগ্রগরত পর্ বাদলাচনা ও পh©সবক্ষণোঃ  
 

প্রকল্পভুি সর্ সমস্ত কাh©ক্রদমর বাস্তবায়ন এবাং অগ্রগরত সেখাদনা হদয়দছ, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূদপ পর্ বাদলাচনা ও পh©সবক্ষণ করা 

হদয়দছ। একই সাদথ প্রকদল্পর ক্রয় সাংক্রান্ত কাh©ক্রম পর্ বাদলাচনা ও পh©সবক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

৩.২.১ জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষণ  

প্রকদল্পর রিরপরপ’র সাংস্থান অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ২৭৫র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষণ করার পররকল্পনা আদছ। 

তার মদধ্য সেশী জাদতর ২৩৭র্ট এবাং রবদেশী জাদতর ৩৮র্ট। সম, ২০ পর্ বন্ত ৭৭২র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষণ করা 

হদয়দছ। তার মদধ্য সেশী জাদতর ৭২৬র্ট এবাং রবদেশী জাদতর ৪৬র্ট এবাং সসগুদলা উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে সরাপন করা 

হদয়দছ। 

৩.২.২ কৃষক প্ররশক্ষণ 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ২৫৬ ব্যাদচ ১০২৪ জন উপকারদভাগী কৃষকদক 

প্ররশক্ষণ প্রোন করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ১৪৪ ব্যাদচ ৫৭৬০ জন উপকারদভাগী কৃষকদক 

প্ররশক্ষণ প্রোন সম্পন্ন কদরদছ।    আবার সদরজরমন গদবষণা রবভাগ ১২৫ ব্যাদচ ৫০০০ জন উপকারদভাগী কৃষকদক প্ররশক্ষণ 

প্রোন করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত সদরজরমন গদবষণা রবভাগ ৬৪ ব্যাদচ ২৫৬০ জন উপকারদভাগী কৃষকদক প্ররশক্ষণ প্রোন 

করার কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

৩.২.৩ প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন ‘২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের ৩০ব্যাদচ ৯০০জন রবজ্ঞানী/গদবষকদের 

প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ আদয়াজদনর সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত ২৮ ব্যাদচ ৮৪০ জন রবজ্ঞানী/গদবষকদেরপ্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষদণর 

আদয়াজন সম্পন্ন করা হসয়দছ। সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর গদবষক/অরফসারদের ৮ব্যাদচ ২৪০ জন এবাং 

এসএ/এসএসএ/এসএএও সের ৮ ব্যাদচ ২৪০ জন প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ আদয়াজদনর সাংস্থান আদছ। তার মদধ্য সম, ২০ পর্ বন্ত 

অরফসার/রবজ্ঞানীদের ৫ ব্যাচ এবাং এসএ/এসএসএ/এসএএও সের ৬ ব্যাচ প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

 

৩.২.৪ সসরমনার/ওয়াকবশপ 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের প্ররতর্টদত ১০০ জন কৃষদকর অাংশ গ্রহদণ 

২০র্ট সসরমনার/ওয়াকবশদপর সাংস্থান আদছ। এরপ্রল, ২০ পর্ বন্ত উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে প্ররতর্টদত ১০০ জন কৃষদকর অাংশ 

গ্রহদণ ১০র্ট সসরমনার/ওয়াকবশদপর আদয়াজন সম্পন্ন করা হদয়দছ। আবার জুন ‘২০২১ পর্ বন্ত সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর প্ররতর্টদত 

১০০ জন কৃষদকর অাংশ গ্রহদণ ৪র্ট সসরমনার/ওয়াকবশদপর সাংস্থান আদছ। সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ সম, ২০ পর্ বন্ত প্ররতর্টদত 

১০০ জন কৃষদকর অাংশ গ্রহদণ ৪র্ট সসরমনার/ওয়াকবশদপর আদয়াজন সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

 

৩.২.৫ রবদেশ ভ্রমন 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের গদবষকদের ২ ব্যাদচ ২০ জদনর রবদেশ 

ভ্রমদনর সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের গদবষকদের ১ ব্যাদচ ১০ জদনর রবদেশ ভ্রমদনর আদয়াজন 

সম্পন্ন করা হদয়দছ। এবাং সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর গদবষকদের জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ১ ব্যাদচ ১০ জদনর রবদেশ ভ্রমদনর সাংস্থান 

আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর গদবষকদের ১ ব্যাদচ ১০ জদনর রবদেশ ভ্রমদনর আদয়াজন সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

৩.২.৬ এমএস ও রপএইচরি 

এমএস:  

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ৫ জদনর এমএস সকাস ব সম্পন্ন করাদনার সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত ৫ জন 

এমএস সকাদস বর মদধ্য ১ জদনর এমএস সকাস ব সমাপ্ত হদয়দছ । এমএস সকাদস বর চারহো কম থাকায় রবজ্ঞানী পাওয়া র্ায় নাই।  
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রপএইচরি 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত ৫ জদনর রপএইচরি সকাস ব সম্পন্ন করাদনার সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত ৫ 

জন রপএইচরি সকাদস বর মদধ্য ৫ জদনর সকাস বই এখনও চলমান। 

৩.২.৭ মাঠ রেবস পালন 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের প্ররতর্ট মাঠ রেবদস ১০০ জন কৃষদকর 

অাংশগ্রহদণ ১৫০র্ট মাঠ রেবস পালদনর মাধ্যদম উচ্চফলনশীল জাদতর ৩০র্ট এবাং উন্নত প্রযুরির ২৫র্ট ফসল কৃষদকর মাদঠ 

রবস্তাদরর সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত উদ্যানতারিক গদবষণা সকে প্ররতর্ট মাঠ রেবদস ১০০ জন কৃষদকর অাংশগ্রহদণ ৯৭র্ট মাঠ 

রেবস পালদনর মাধ্যদম উচ্চফলনশীল জাদতর ২২র্ট এবাং উন্নত উৎপােন প্রযুরির ১০র্ট ফসল কৃষদকর মাদঠ রবস্তাদরর আদয়াজন 

সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

৩.৩ ক্রয় পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণোঃ  

৩.৩.১ ল্যাব র্ন্ত্রপারত 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় ল্যাব 

র্ন্ত্রপারত জন্য রিরপরপদত রিরজটাল ব্যাদলস (০.০১ গ্রাম)-৭র্ট, থাদম বারমটার (সদব বাচ্চ- সব বরনে)-২৫র্ট, থাদম বারমটার রিরজটাল-

২০র্ট,ইনরকউদবটর (+২০ রিরগ্র সসলরসয়াস সথদক ৮০ রিরগ্র সসলরসয়াস)-২র্ট, টপ সলারিাং ব্যাদলস-২০র্ট,হটদপ্লাট/ স্ট্রাইরার (১*৩ 

পরজশণ)-১২র্ট, ওয়াটার ররসাইদকল পাম্প-৬র্ট,কালার চ বাট-৬র্ট, োম োইয়ার-৬র্ট, সকালনী কাউন্টার-২র্ট,রাইদপরনাং সচিার 

উইথ ইরথরলন-৪র্ট, হ বািদনস রমটার-৪র্ট, পরল রসলার-৫র্ট, িাইদজসশন সচিার-৪র্ট, আইরসই সমকার-৪র্ট, স্যাম্পল কাদলকশণ 

রকট(১২রলট)-৬র্ট, র যাক (১০’*৩*), উি এযান্ড সমটালদমি-১০র্ট, সে (সমটারলক) ২’*১’-১০র্ট, সস্টররও জুম মাইদক্রাসদকাপ (সলা 

পাওয়ার)-২র্ট, মাইদক্রা সের্ার-৫র্ট, এরস ২.০ টনস-২৪র্ট, হযান্ড সগ্লাবস- এলএস, হাই পাওয়ার সভাদিজ স্টাবলাইজার-১০র্ট, 

ল্যাব েরল-২০র্ট, আইস ক্রাসার-৩র্ট, সদয়ল সকার স্যাম্পলার ( সস্টইনদলস রিল)-৬র্ট, রজরপএস উইথ এদক্সসররজ-৬র্ট, হট এয়ার 

সিররলাইজার-২র্ট, সবজ ররোক্ট রমটার-৩র্ট, কযান রসলার-৫র্ট, কনরসি রমটার-২র্ট, র যারপাং সমরশণ-৪র্ট, সবরকাং ওদভন-২র্ট, 

ভযাকুম প্যাদকরজাং সমরশণ-২র্ট, সেশ ফ্রুটস এযান্ড সভরজদটবলস র যারপাং সমরশণ-১২র্ট, ইউরভ সররসসট্যাস পরলরথন-৪টন, 

িাইদজস্টার উইথ এদক্সসররজ-১র্ট, সাইোস সজনাদরটর (ইরথরলন সচিার)-২র্ট, োরয়াং ওদভন (বড়)-১র্ট, ইরস রমটার (সদয়ল)-৬র্ট, 

ইরস রমটার (রলকুরয়ি)-৪র্ট, মাইদক্রাওদয়ভ ওদভন-১র্ট, রেজার উইথ স্টাবলাইজার-১র্ট, রজরপএস রমটার-১০র্ট, রসি মদয়িার 

রমটার-৩র্ট, সদয়ল মদয়িার রমটার-৫র্ট, এসরপএরি রমটার-১র্ট, রপএইচ রমটার (সপাদট ববল)-১০র্ট, রপএইচ কন্ডারক্টরভর্ট রমটার-

৭র্ট, র্টএসএস রমটার-৫র্ট, এয়ারকুলার রেি টাইপ (১.৫ টন)-২র্ট ক্রয় করার সাংস্থান রদয়দছ। ল্যাব র্ন্ত্রপারতর ৩১র্ট আইদটম 

ছাড়া বাকী সম্পূন বই রিদসির, ২০১৮ এর পূদব বই ক্রয় করা হদয়দছ। 

৩.৩.২ রফল্ড ররসাস ব র্ন্ত্রপারত 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় রফল্ড 

ররসাস ব র্ন্ত্রপারতর জন্য  রিরপরপদত  োকটর (৪ িরিউরি)-২র্ট, োকটর (২ িরিউরি )-৪র্ট, রচদসল এইচরপ-৫০-৬র্ট, হযাদরা এইচরপ-

৫০-৬র্ট, সরাটাদভটর-৬র্ট, রিস্ক-৬র্ট, পাওয়ার র্টলার-১৬র্ট, সলান মাওয়ার-১৫র্ট, েরল-২০র্ট, সজনাদরটর এযান্ড এদক্সসররজ-১র্ট, 

ফুট পাওয়ার সেয়ার-৬র্ট,  পাওয়ার সেয়ার-৬র্ট,  পাওয়ার সেয়ার (ফ্রুট রে)-৬র্ট, ক্রর্ করার সাংস্থান রদয়দছ, র্ার সম্পূন বই 

রিদসির ২০১৮ এর পূদব বই ক্রয় করা হদয়দছ। 

৩.৩.৩ অরফস সরঞ্জাম ও র্ন্ত্রপারত 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় অরফস 

সরঞ্জাম ও র্ন্ত্রপারতর জন্য রিরপরপদত মারিরমরিয়া প্রদজক্টর-৬র্ট, ল্যাপটপ-৩র্ট, রপ্রন্টার এইচরপ-৫র্ট, কালার রপ্রন্টার (এল)-১র্ট, 

ফদটাকরপয়ার (সহরভ)-১র্ট, ডুদপ্লাা সমরশণ-১, ফদটাকরপয়ার-৭র্ট, করম্পউটার উইথ ইউরপএস-২৫র্ট, সলসার রপ্রন্টার-২র্ট ক্রর্ করার 

সাংস্থান রদয়দছ, র্ার সম্পূন বই রিদসির ২০১৮ এর পূদব বই ক্রয় করা হদয়দছ। 
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৩.৩.৪ অরফস আসবাবপত্র 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় অরফস 

আসবাবপদত্রর জন্য রিরপরপদত করম্পউটার সটরবল-২৫র্ট, করম্পউটার সচয়ার-২৫র্ট, সসদক্রটাররদয়ট সটরবল-২৬, সসদক্রটাররদয়ট 

সচয়ার-২৬র্ট, রিল আলরমরা-১৬র্ট, ফাইল কযারবদনট-২৫র্ট ক্রর্ করার সাংস্থান রদয়দছ, র্ার সম্পূন বই রিদসির, ২০১৮ এর পূদব বই 

ক্রয় করা হদয়দছ। 

৩.৩.৫ র্ানবাহন 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় 

র্ানবাহদনর জন্য রিরপরপদত রজপ-১র্ট, মাইদক্রাবাস-১র্ট, ৫র্ট রপক-আপ উইথ কযারর বয়-৫র্ট, মটরসাইদকল-১৬র্ট, বাইসাইদকল-

১০র্টক্রর্ করার সাংস্থান রদয়দছ, র্ার প্রায় অরধকাাংশই রিদসির, ২০১৮ এর পূদব বই ক্রয় করা হদয়দছ। তদব বারক ১র্ট রজপ ও ৩র্ট 

রপকআপ ২০১৯-২০ অথ ব-বছদর ক্রদয়র জন্য পররকল্পনা আদছ। 

৩.৪ প্রকদল্পর আওতায় অবকাঠাদমা রনম বাণোঃ  

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী ১র্ট মাশরুম প্রিাকশণ ল্যাব (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ১র্ট ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং 

(সভরজদটবল রফল্ড),  ২র্ট ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ১র্ট রফল্ড ল্যাব ( ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ২র্ট 

সেরনাং িরদমটরর (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ১র্ট রসদঙ্গল অযাদকাদমাদিশন (৪থ ব তলা), ১র্ট অরচ বদিাররয়াম( ভার্ট বকযারল 

এক্সদটনশন), ২র্ট সেদনজ ইররদগশণ চযাদনল (৪০০+৪০০=৮০০ রারনাংরমটার ), ৩র্ট বাউন্ডারর ওয়াল 

(২০০+৩৫০+১৪০০=১৯৫০ রারনাং রমটার), ৪র্ট বাউন্ডারর সফরসাং (১৫০+১৫০+১৫০+১৫০=৬০০ রারনাং রমটার), ১র্ট কযাদনল 

ররদনাদভশন (৪০০ রারনাং রমটার), ২৩ সহক্টর ভূরম উন্নয়ন এবাং ৪র্ট রিপর্টউবদয়দলর সাংস্থান আদছ। 

৩.৪.১ মাশরুম প্রিাকশণ ল্যাব (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) 

রিরপরপদত ১র্ট মাশরুম প্রিাকশন ল্যাব (ভার্ট বকযাল এক্সদটনশন) এর রনম বাণ কাদজর সাংস্থান আদছ, র্ার সমাট কাজ হদলা ১৪০ 

বগ ব ফুট এবাং র্ার বরাে ধরা আদছ ৩৫ লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা 

রিরপরপদত উদল্লখ আদছ। রকন্তু কাজর্টর েরপত্র আহবাদনর সময় সেখা র্ায় সর্, বরােকৃত অদথ ব ইহা সম্পন্ন করা সমাদটও সম্ভব 

নয়। কারণ বতবমান সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ বরােকৃত অদথ বর অদনক পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক 

কারণ উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন করা হদয়দছ।  

৩.৪.২ ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (সভরজদটবল রফল্ড) 

রিরপরপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকদল্পর আওতায় ১র্ট ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (সভরজদটবল রবরল্ডাং) রনম বাদণর সাংস্থান আদছ। এই 

ল্যাব ভবনর্ট গাজীপুর সজলার জয়দেবপুদর অবরস্থত। উদল্লরখত ল্যাব ভবনর্ট দুইতলার ফাউদন্ডশণসহ একতলা রবরশি ল্যাব 

ভবনর্টর রনম বাণ কাজ র্থাসমদয় সশষ হদয়দছ। ইহার সমাট আয়তন ১৪০ বগ ব ফুট।  

৩.৪.৩ ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) 

রিরপরপদত ২র্ট ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (ভার্ট বকযাল এক্সদটনশন) এর রনম বাণ কাদজর সাংস্থান আদছ, র্ার সমাট  আয়তন হদলা 

২৮০ বগ ব ফুট এবাং র্ার বরাে ধরা আদছ ৭০ লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা 

রিরপরপদত উদল্লখ আদছ। রকন্তু কাজর্টর েরপত্র আহবাদনর সময় সেখা র্ায় সর্, বরােকৃত অদথ ব ইহা সম্পন্ন করা সমাদটও সম্ভব 

নয়। কারণ বতবমান সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ বরােকৃত অদথ বর অদনক পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক 

কারণ উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন করা হদয়দছ।  
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৩.৪.৪ রফল্ড ল্যাব (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) 

রিরপরপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকদল্পর আওতায় ১র্ট রফল্ড ল্যাব রবরল্ডাং (সভরজদটবল রবরল্ডাং) রনম বাদণর সাংস্থান আদছ। এই ল্যাব ভবনর্ট 

নররসাংেী সজলার নররসাংেী উপদজলা সেদর অবরস্থত। উদল্লরখত ল্যাব ভবনর্ট দুইতলার ফাউদন্ডশণসহ একতলা রবরশি ল্যাব 

ভবনর্টর রনম বাণ কাজ র্থাসমদয় সশষ হদয়দছ। ইহার সমাট আয়তন ১৪০ বগ ব ফুট।  

৩.৪.৫. সেরনাং িরদমটরর (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) 

রিরপরপদত ২র্ট  সেরনাং িরদমটরর (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) এর রনম বাণ কাদজর সাংস্থান আদছ, র্ার সমাট  আয়তন হদলা ২৮০ বগ ব 

ফুট এবাং র্ার বরাে ধরা আদছ ৭০ লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা রিরপরপদত 

উদল্লখ আদছ। রকন্তু কাজর্টর েরপত্র আহবাদনর সময় সেখা র্ায় সর্, বরােকৃত অদথ ব ইহা সম্পন্ন করা সমাদটও সম্ভব নয়। কারণ 

বতবমান সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ বরােকৃত অদথ বর অদনক পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ 

উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন করা হদয়দছ।  

৩.৪.৬ রসদঙ্গল অযাদকাদমাদিশন (৪থ ব তলা) 

রিরপরপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকদল্পর আওতায় রসদঙ্গল অযাদকাদমাদিশণ (৪থ ব তলা) রনম বাদণর সাংস্থান আদছ। এই ভবনর্ট রাজশাহী 

সজলার রাজশাহী উপদজলা সেদরর রবদনােপুদর অবরস্থত। উদল্লরখত ভবনর্ট চারতলার ফাউদন্ডশণসহ একতলা পর্ বন্ত ভবনর্টর 

রনম বাণ কাজ র্থাসমদয় সশষ হদয়দছ। ইহার সমাট আয়তন ১৪০ বগ ব ফুট।  

৩.৪.৭ অরচ বদিাররয়াম (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) 

রিরপরপদত ২র্ট  সেরনাং িরদমটরর (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) এর রনম বাণ কাদজর সাংস্থান আদছ, র্ার সমাট  আয়তন হদলা ২৮০ বগ ব 

ফুট এবাং র্ার বরাে ধরা আদছ ৭০ লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা রিরপরপদত 

উদল্লখ আদছ। রকন্তু কাজর্টর েরপত্র আহবাদনর সময় সেখা র্ায় সর্, বরােকৃত অদথ ব ইহা সম্পন্ন করা সমাদটও সম্ভব নয়। কারণ 

বতবমান সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ বরােকৃত অদথ বর অদনক পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ 

উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন করা হদয়দছ।  

৩.৪.৮ সেদনজ ইররদগশণ চযাদনল 

রিরপরপদত ১র্ট  সেদনজ ইররদগশণ চযাদনল এর রনম বাণ কাদজর সাংস্থান আদছ, র্ার সমাট  বেঘ বয হদলা ৪০০ রারনাং রমটার এবাং র্ার 

বরাে ধরা আদছ ৭০ লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা রিরপরপদত উদল্লখ আদছ। 

রকন্তু কাজর্টর েরপত্র আহবাদনর সময় সেখা র্ায় সর্, বরােকৃত অদথ ব ইহা সম্পন্ন করা সমাদটও সম্ভব নয়। কারণ বতবমান সমদয়র 

দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ বরােকৃত অদথ বর অদনক পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ উদল্লখপূব বক র্থার্থ 

কতবপদক্ষর রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন করা হদয়দছ।  

৩.৪.৯ বাউন্ডারর ওয়াল 

প্রকদল্পর আওতায় ৩র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে (সর্মন বুরড়র হাট, ঈশ্বরেী, সেবীগঞ্জ) সমাট ১৯৫০ রারনাং রমটার সীমানা 

প্রাচীর রনম বাণ করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত ১র্ট উদ্যাতারিক গদবষণা সকে সর্মন বুরড়র হাদট সমাট ৩৫০ রারনাং রমটার 

সীমানা প্রাচীর রনম বাণ করা হদয়দছ। এদক্ষদত্র সীমানা প্রাচীরর্টর উচ্চতা রছল ৮ফুট।  

৩.৪.১০ বাউন্ডারর সফরসাং 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপদত ৪র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে (সর্মন রায়খালী, জামালপুর, র্দশার,রামগড়) সমাট ৬০০ রারনাং 

রমটার বাউন্ডারর সফরসাং রনম বাণ করার সাংস্থান আদছ। রকন্তু সম, ২০ পর্ বন্ত ২র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে (সর্মন জামালপুর, 

রামগড়) সমাট ৩০০ রারনাং রমটার বাউন্ডারর সফরসাং এর রনম বাণ কাজ করা হদয়দছ।  
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৩.৪.১১ কযাদনল ররদনাদভশন 

রিরপরপদত গাজীপুর সজলার জয়দেপুদর সমাট ৪০০ রারনাং রমটার কযাদনল ররদনাদভশণ এর রনম বাণ কাদজর সাংস্থান আদছ, এবাং 

র্ার বরাে ধরা আদছ ৩৫ লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা রিরপরপদত উদল্লখ 

আদছ। রকন্তু কাজর্টর েরপত্র আহবাদনর সময় সেখা র্ায় সর্, বরােকৃত অদথ ব ইহা সম্পন্ন করা সমাদটও সম্ভব নয়। কারণ বতবমান 

সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ বরােকৃত অদথ বর অদনক পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ উদল্লখপূব বক 

র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন কদরদছ।  

৩.৪.১২ ভূরম উন্নয়ন 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপদত ৮র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে (সর্মন জয়দেবপুর, ঈশ্বরেী, র্দশার, হাটহাজারী, 

রহমতপুর,বুরড়রহাট, ঠাকুরগাঁও, সেবীগঞ্জ) সমাট ২৩ সহক্টর ভূরম উন্নয়ন কাদজর সাংস্থান আদছ এবাং র্ার বরাে ধরা আদছ ৫০ 

লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা রিরপরপদত উদল্লখ আদছ। রকন্তু কাজর্টর েরপত্র 

আহবাদনর সময় সেখা র্ায় সর্, বরােকৃত অদথ ব ইহা সম্পন্ন করা সমাদটও সম্ভব নয়। কারণ বতবমান সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ 

বরােকৃত অদথ বর অদনক পাথ বকয। সর্ পররমান অদথ বর সাংস্থান আদছ তা রেদয় সদব বাচ্চ ১ ইরঞ্চ সথদক ১.৫ ইরঞ্চ ভূরম উন্নয়ন করা 

সম্ভব। রকন্তু প্রকৃতপদক্ষ ভুরম উন্নয়ন করা েরকার প্রার্ ২ ফুট সথদক ৩ ফুট। তাছাড়া উদ্যাতারিক ফসল উৎপােদনর জন্য ভূরম 

উন্নয়ন একর্ট অরত গুরুত্ব পূণ ব রবষয়। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট 

ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন কদরদছ।  

৩.৪.১৩ রিপর্টউবদয়ল স্থাপন এবাং সসচ ও সুদপয় পারন ব্যবস্থাপনা কার্ বক্রম  

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় সসচ 

ও সুদপয় পারন ব্যবস্থাপনা কার্ বক্রদমর জন্য রিরপরপদত ৪র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে (সর্মন 

হাটহাজারী,ঠাকুরগাঁও,চাপাইনবাবগঞ্জ,আকবারপুর ) ৪র্ট রিপর্টউবদয়ল স্থাপন কাদজর সাংস্থান আদছ এবাং র্ার বরাে ধরা আদছ 

১৪০ লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা রিরপরপদত উদল্লখ আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত  

৪র্ট রিপর্টউবদয়দলর মদধ্য ঠাকুরগাঁও উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে ১র্ট রিপর্টউবদয়ল স্থাপদনর কাজ সশষ করা হদয়দছ। অবরশি 

০৩র্ট রিপর্টউবদয়দলর প্রদয়াজন/রফরজরবরলর্ট সনই। সসদক্ষদত্র আররিরপরপদত ০৩র্ট রিপর্টউবদয়দলর পররবদতব ০৫র্ট সাবমারজববল 

পাদম্পর প্রস্তাব করা হদয়দছ। 
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চতুথ ব অধ্যায়: 

প্রকদল্পর রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর প্রাপ্ত ফলাফল পর্ বাদলাচনা 

 

ক) উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের কার্ বক্রদমর অগ্রগরতর ফলাফল: 

৪.১ জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষণ  

 জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষণ হদলা গদবষণামূলক কার্ বক্রদমর একর্ট চলমান প্ররক্রয়া। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি 

২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট, সহি সকায়াট বাদরর (এইচআররস) কম বকতবাবৃদির সরহত 

সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষণ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত 

২৭৫র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষণ করার সাংস্থান আদছ। তার মদধ্য সেশী জাদতর ২৩৭র্ট এবাং রবদেশী জাদতর 

৩৮র্ট। সম, ২০ পর্ বন্ত সেশী ও রবদেশীসহ সমাট ৭৭২র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষণ করা হদয়দছ। এর মদধ্য সেশী 

৭২৬র্ট এবাং রবদেশী ৪৬র্ট। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর সেশী ১৪২র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর সেশী ২২৭র্ট এবাং রবদেশী ৮র্ট, ২০১৮-১৯ 

অথ ব-বছদর সেশী ২৬২র্ট এবাং রবদেশী ৩৮র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-বছদর সেশী ৯৫র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ করা হদয়দছ, র্া এখন মূল্যায়ন 

ও সাংরক্ষদণর জন্য প্ররক্রয়াধীন। প্রকল্প শুরু সথদক ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম, পর্ বন্ত সমাট ১১৮৮র্ট গদবষণা করা হদয়দছ। রিরিরপ’র 

সাংস্থান হদত অদনক সবরশ জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষদণর কাজ সম্পন্ন হদয়দছ র্া একর্ট সফল উদদ্যাগ।  রনদের 

সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষদনর সাংখ্যা ও ধরদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-১২; অথ ব-বছর রভরিক রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষদনর তথ্য 

অথ ব-বছর জাম বপ্লাাজদমর সাংখ্যা সমাট 

 সেশী রবদেশী  

২০১৬-১৭ ১৪২ - ১৪২ 

২০১৭-১৮ ২২৭ ৮ ২৩৫ 

২০১৮-১৯ ২৬২ ৩৮ ৩০০ 

২০১৯-২০ সম পর্ বন্ত ৯৫ - ৯৫ 

সম,২০ পর্ বন্ত অজবন ৭২৬ ৪৬ ৭৭২ 

জুন,২১ পর্ বন্ত লক্ষয ২২৯ ৩৮ ২৭৫ 

সাফল্য ৩১৭.০৩% ১২১.০৫% ২৮০.৭৩% 

 

গাজীপুর সজলায় অবরস্থত বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউদটর একর্ট গদবষনা সকে হদলা উরদ্ভে সকৌরল সম্পে সকে। আর 

বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউদটর মদনারম পররদবদশর সুপররসর জায়গা জুদড় অবরস্থত উরদ্ভে সকৌরল সম্পে সকের্ট হদলা 

প্রকদল্পর জাম বপ্লাাজম সসন্টার। উতিদ জেৌতলসম্পদ হল ’’খাদ্য, কৃতি ও িৎসংতিষ্ট উতিদ সম্পদ যাহাগদর প্রকৃি অেিা সম্ভব্য 

মূল্যমান রতহোগে জসইরূপ উতিদোি জেৌতলিস্তু ’’ যা ফসগলর োি উন্নেন োয যক্রগমর মূলতভতত্ত উপাদান (Basic Genetic 

Materials)। উচ্চ ফলনশীল িা হাইতিড, জরাে ও িালাই প্রতিগরাধী, প্রতিকূল পতরগিশ সহনশীল ও যুগোপগযােী ফসগলর োি 

উিািগন জেৌতলসম্পগদর ভূতমোই প্রধান। এে েোে উতিদ জেৌতলসম্পদ োড়া ফসগলর উন্নি োি উিািন সম্ভি নে। এযািৎ 

িাংলাগদগশ ফসগলর জয সেল োি উিাতিি হগেগে িা এ সেল উতিদ জেৌতলসম্পদ ব্যিহার েগর উিািন েরা হগেগে। 

উদ্ভিদ কেৌদ্ভিসম্পদ কেন্দ্রে দ্ভিদ্যমান গন্দ্রিষণা সুদ্ভিধা  

1. প্রায় এে িক্ষ জাম মপ্লাজম স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ ম কময়ন্দ্রদ সংরক্ষন্দ্রণর সুদ্ভিধাসহ দ্ভজন ব্াংে। 

2. েগিিণা মাঠ- ৫.৫০ জহক্টর। 

3. জদগশর তিতভন্ন স্থাগন ৫টি আঞ্চতলে জেন্দ্র ও ৩টি জলানাল তেন ব্যাংে। 

4. তগ্রন হাউে ও জনট হাউে। 

5. িীে প্রতক্রোোিেরণ  ল্যাি সুতিধা। 
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6. In vitro িা  টিসুোলচার  ল্যাি সুদ্ভিধা সহ সংরক্ষণাগার। 

7. মতলকুলার িাগোলতে েগিিণাোর। 

8. ট্যান্দ্রসানদ্ভম েগিিণাোর। 

9. িীগের স্বাস্থ্য ও সংগদ্ভনন্দ্ররাধে (Quarantine) েগিিণাোর। 

10. দ্ভিদ্ভজটাি দাদ্ভিদ্ভিে প্রমাণ  িা Documentation তৈরীর েদ্ভম্পউটার সুদ্ভিধা।  

11. স্বল্প মাত্রার ক্রান্দ্রয়া দ্ভপ্রজারন্দ্রেশন্দ্রনর (Cryo preservation) গন্দ্রিষণার সুদ্ভিধা। 

স্বল্প ও মধ্যম কময়ান্দ্রদ ১০-২০ িছর পর্ মন্ত সংরক্ষন্দ্রণর জন্য ৪-৬0 কস দ্ভনন্ম ৈাপমাত্রার ৩টি শীৈি কেম্বার আন্দ্রছ র্ার প্রদ্ভৈটির আয়ৈন 

৩০ র্নদ্ভমটার। দীর্ ম কময়ান্দ্রদ ৫০ িছর িা ৈন্দ্রদাধ মোি কেৌদ্ভিসম্পদ সংরক্ষন্দ্রণর জন্য -২০ হন্দ্রৈ -২২ দ্ভিগ্রী কসিদ্ভসয়াস (-20
0
C  -

22
0
C) অদ্ভৈ দ্ভনন্ম ৈাপমাত্রার ১০০টি করদ্ভিজান্দ্ররটর সুদ্ভিধা আন্দ্রছ র্ার মাট আয়ৈন ৩০ র্নদ্ভমটার। 

জাম মপ্লাজম সংগ্রহ  

PGRC/BARI  এ জাম মপ্লাজম সংগ্রহ, করদ্ভজন্দ্রেশন ও সংরক্ষণসহ দ্ভিৈরন্দ্রণর জন্য আিাদা ৪টি দ্ভিোগ রন্দ্রয়ন্দ্রছ। জাম মপ্লাজম 

Collection শুরু েরার আন্দ্রগ উপযুক্ত sampling অনুসরণপূি মে জাম মপ্লাজম অন্দ্রেষণ েন্দ্রর সম্ভাব্ ৈাদ্ভিো প্রস্তুৈ েরা হয়। 

PGRC/BARI, BARC েতৃে প্রোদ্ভশৈ দ্ভরন্দ্রপাট ম, কৃদ্ভষ সম্প্রসারণ অদ্ভধদপ্তর েতৃমে  প্রোদ্ভশৈ বুন্দ্রিটিন ও তৃণমূি পর্ মান্দ্রয় েম মরৈ 

গন্দ্রিষে ও সম্প্রসারণ েমীন্দ্রদর সান্দ্রে কর্াগান্দ্রগর মাধ্যন্দ্রম জাম মপ্লাজম অন্দ্রেষণ (Explore) ও ৈাদ্ভিো প্রস্তুৈ েরা হয়। জাম মপ্লাজম 

সংগ্রহ েরার জন্য দ্ভিজ্ঞানীগণ স্থ্ানীয় সম্প্রসারণ দ্ভিোন্দ্রগর সহায়ৈায় দ্ভনধ মাদ্ভরৈ স্থ্ান্দ্রন গমন েন্দ্রর পাসন্দ্রপাট ম িাটা সহ জাম মপ্লাজম 

সংগ্রহ েন্দ্রর কেন্দ্রে প্রৈযািৈমন েরার পর দ্ভনধ মাদ্ভরৈ প্রদ্ভক্রয়া অনুসরণ পূি মে Collection number প্রদান পূি মে করদ্ভজন্দ্রেশন 

দ্ভিোন্দ্রগ প্রদান েন্দ্ররন। র্োর্ে প্রদ্ভক্রয়াজাৈেরন্দ্রণর পর উপযুক্ত মন্দ্রন হন্দ্রি করদ্ভজন্দ্রেশন প্রদান েন্দ্রর অস্থ্ায়ী োন্দ্রি স্বল্প কময়াদী 

সংরক্ষনাগান্দ্রর সংরক্ষণ েরা হয়। সংগৃহীৈ জাম মপ্লাজম Characterization ও প্রােদ্ভমে োন্দ্রি মুল্যায়ন্দ্রনর পর উপযুক্ত 

জাম মপ্লাজম সমূহ স্বৈন্ত্র Accession number প্রাপ্ত হয়। প্রদ্ভৈটি  Accession  স্বল্প (Active Collection) এিং দীর্ ম কময়ান্দ্রদ 

(Base Collection) সংরক্ষণ েরা হয়। জাম মপ্লাজম নমুনা অপদ্ভরপক্ক িা অন্য কোন্দ্রনা  োরন্দ্রণ সংগ্রহ েরা সম্ভি না হন্দ্রি ৈার 

এেটি অন্দ্রেষণ ৈাদ্ভিো তৈদ্ভর েন্দ্রর েদ্ভিষ্যন্দ্রৈ সংগ্রহ েরার জন্য সংরক্ষণ েরা হয়।  

জাম মপ্লাজম ৈথ্য োন্ডার ব্িস্থ্াপনা  

ৈথ্য োন্ডার ব্িস্থ্াপনার মাধ্যন্দ্রম দ্ভজনব্াংে রক্ষণান্দ্রিক্ষণ সহ ব্িহারোরীর দ্ভনেট জাম মপ্লাজম উন্মুক্ত েরা হয়। ফন্দ্রি গন্দ্রিষে, 

প্রজননিীদ ও কৃষে োদ্ভহদানুর্ায়ী জাম মপ্লাজম দ্ভনি মােন ও ৈা সংগ্রহ েরার জন্য আন্দ্রিদন েরন্দ্রৈ পান্দ্ররন। পাশন্দ্রপাট ম িাটা, েদ্ভরত্রায়ন 

ও মুল্যায়ন (Characterization and evaluation) িাটা, কেৌদ্ভিস্পদ দ্ভিৈরন সহ দ্ভজনব্াংে ব্িস্থ্াপনা সংদ্ভিে দ্ভিদ্ভেন্ন 

ৈথ্য-উপাত্ত দ্ভনন্দ্রয় জাম মপ্লাজম ৈথ্য গঠিৈ। শুরু কেন্দ্রে দ্ভিএআরআই করদ্ভজোর খাৈায় সেি ৈথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ েন্দ্রর আসন্দ্রছ। 

দ্ভিদ্ভেন্ন জান মাি ও বুন্দ্রিটিন্দ্রন গন্দ্রিষণা ফিাফিসহ দ্ভজন ব্াংন্দ্রের সি মন্দ্রশষ ৈথ্য দ্ভরন্দ্রপাট ম আোন্দ্রর প্রোশ েরা হয় র্ান্দ্রৈ গন্দ্রিষে ও 

উদ্ভিদ প্রজননিীদরা োদ্ভহদা কমাৈান্দ্রিে জাম মপ্লাজম সংগ্রহ েরন্দ্রৈ পান্দ্রর। ব্িহারোরীগন্দ্রণর সুদ্ভিধান্দ্রে ম কেৌদ্ভিসম্পদ ৈথ্য োন্ডার 

উন্মুক্ত েরার িন্দ্রক্ষয েদ্ভম্পউটারন্দ্রিজ েরার পদক্ষপ কনয়া হন্দ্রয়ন্দ্রছ এিং পরীক্ষামূিেোন্দ্রি অস্থ্ায়ী ওন্দ্রয়ি কপাট মাি োলু েরা হন্দ্রয়ন্দ্রছ 

র্ার ঠিোনা: www/pgrcbari.org.   
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৪.১.১ জাম বপ্লাাজদমর গুরুত্ব এবাং ইহার ভরবষ্যৎ সম্ভাবনা: 

জলবায়ুর পররবতবন, ক্রমবধ বমান জনসাংখ্যা বৃরদ্ধ, আবােদর্াগ্য কৃরষ জরমর পররমান হ্রাস, মার্টর উব বরতা হ্রাস প্রভৃরত কারদণ 

বতবমাদন েরক্ষণ এরশয়ায় তথা বাাংলাদেদশ অরতররি কৃরষ উৎপােদনর মাধ্যদম খাদ্য ও পুরি রনরাপিা রবধান একর্ট বড় চযাদলঞ্জ। 

এই সক্ষদত্র গদবষক, িীিারদের কৃরষদত উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবদনর রবকল্প সনই্। আর জাম বপ্লাাজম হদলা উচ্চ ফলনশীল ফসল ও 

প্রযুরি উদ্ভাবদনর মাতৃ চারা/কলম উৎপােদনর প্রাথরমক উৎস। প্রকৃতপদক্ষ জাম বপ্লাাজম হদলা একপ্রকার বীজ, র্া সথদক মাতৃ গাছ 

উৎপন্ন করা হয়। সজদনর্টাং গদবষণার মাধ্যদম বীদজর পুাং ও স্ত্রীর মদধ্য রবরভন্ন ক্রস রসদস্টদমর সাহাদে রনরেি সমদয় কতকগুরল 

ধাপ অরতক্রম কদর পরীক্ষাগাদর মাতৃগাছ উৎপন্ন করা হয়, র্া প্রচরলত জাত সথদক উচ্চ ফলনশীল। বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা 

ইনরস্টর্টউট এ ব্যাপাদর অগ্রনী ভূরমকা পালন করদছ।  প্রকদল্পর মাধ্যদম বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট সেশ-রবদেশ হদত 

এই পর্ বন্ত সমাট ৭৭২র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ কদর সেদশর রবরভন্ন উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে সরাপণ কদর মূল্যায়ন করদছ এবাং 

পর্ বায়ক্রদম সসগুদলা সফলভাদব মুিারয়ত করার প্রস্তাব করদছ এবাং মন্ত্রণালয় পর্ বায়ক্রদম সসগুদলা অনুদমােন করদছ। এই পর্ বন্ত 

১১৮৮র্ট গদবষণা কার্ বক্রদমর মাধ্যদম ১৬র্ট উচ্চ ফলনশীল ফসদলর জাত কৃষদকর মাদঠ প্রবতবন, ২৮র্ট সবরজ, ফল ও ফুদলর উন্নত 

জাত উদ্ভাবন, ৭র্ট সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সরহষ্ণু জাত/লাইন উদ্ভাবন, ১২র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন, ৪র্ট ফসদলর 

সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভাবন কদরদছ। এছাড়া এ প্রকদল্পর মাধ্যদম ৫ জন গদবষক সবরজ,ফল ও ফুদলর উপর গদবষণা কার্ বক্রদমর 

িারা রপএইচরি সকাদস বর চলমান অবস্থায় আদছ। সম্প্ররত বারর উদ্ভারবত গ্লারিওলাস-১,২, বারর রলচু-৩, বারর আম-৩,৪, বারর কুল 

ব্যাপক জনরপ্রয়। 

৪.২ খরা, বন্যা এবাং লবণািতা সরহষ্ণু উচ্চ ফলনশীল ফসদলর জাত উদ্ভাবন 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট সহি সকায়াট বাদরর 

(এইচআররস) কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর খরা, বন্যা এবাং লবণািতা সরহষ্ণু উচ্চ ফলনশীল ফসদলর জাত 

উদ্ভাবন সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্,রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত সবরজর ১৫র্ট, ফদলর ১০র্ট এবাং ফুদলর ৫র্টসহ সমাট ৩০র্ট 

উন্নত জাত উদ্ভাবন করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত সবরজর ১৬র্ট, ফদলর ৮র্ট এবাং ফুদলর ২র্টসহ সমাট ২৬র্ট খরা, বন্যা এবাং 

লবণািতা সরহষ্ণু উচ্চ ফলনশীল উন্নতজাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর সবরজর ৩র্ট এবাং ফদলর ৩র্ট, ২০১৭-

১৮ অথ ব-বছদর সবরজর ২র্ট,ফদলর ২র্ট ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর সবরজর ১০র্ট, ফদলর ২র্ট এবাং ফুদলর ২র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর 

সম পর্ বন্ত সবরজর ১র্ট এবাং ফদলর ১র্ট খরা, বন্যা এবাং লবণািতা সরহষ্ণু উচ্চ ফলনশীল উন্নতজাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ। রনদের 

সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক খরা, বন্যা এবাং লবণািতা সরহষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবদনর সাংখ্যা ও ধরদণর পররসাংখ্যাদনর 

তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-১৩; অথ ব-বছর রভরিক রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবদনর সাংখ্যার তথ্য 

অথ ব-বছর উচ্চ ফলনশীল জাত সমাট 

 সবরজ ফল ফুল  

২০১৬-১৭ ৩ ৩ - ৭ 

২০১৭-১৮ ২ ২ - ২ 

২০১৮-১৯ ১০ ২ ২ ১৫ 

২০১৯-২০ সম পর্ বন্ত ১ ১ - ২ 

সম,২০ পর্ বন্ত অজবন ১৬ ৮ ২ ২৬ 

জুন,২১ পর্ বন্ত লক্ষয ১৫ ১০ ৫ ৩০ 

সাফল্য ১০৬.৬৭% ৮০% ৪০% ৮৬.৬৭% 

 

৪.৩ সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সরহষ্ণু ফসদলর জাত/লাইন সনািকরণ 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট, সহি সকায়াট বাদরর 

(এইচআররস) কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর সরাগবালাই এবাং সপাকামাকড় সরহষ্ণু সবরজ ও ফদলর জাত 

সনািকরণ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত ৫র্ট সরাগবালাই এবাং ৫ সপাকামাকড় সরহষ্ণু সবরজ ও 

ফদলর ফসদলর জাত/লাইন সনািকরদণর সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত সরাগবালাই সরহষ্ণু সবরজর ১র্ট (টদমদটা), সপাকামাকড় 

সরহষ্ণু সবরজর (টদমদটা,সবগুন) ২র্ট এবাং সরাগবালাই সরহষ্ণু ফদলর ( কমলা, বাতারব সলবু, জামরুল, কলা) ৪র্ট সহ সমাট ৭র্ট 
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সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সরহষ্ণু সবরজ ও ফদলর জাত/লাইন সনািকরণ করা হদয়দছ। রনদের সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক 

সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সরহষ্ণু ফসদলর জাত/লাইন সনািকরদণর সাংখ্যা ও ধরদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-১৪; অথ ব-বছর রভরিক সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সরহষ্ণু ফসদলর জাত/লাইন সনািকরদণর সাংখ্যার তথ্য 

অথ ব-বছর সরাগবালাই সরহষ্ণু জাত/লাইন সপাকামাকড় সরহষ্ণু জাত/লাইন 

 

 সবরজ ফল সমাট সবরজ ফল সমাট 

২০১৬-১৭ - - - - - - 

২০১৭-১৮ টদমদটা কমলা, বাতারব সলবু  টদমদটা   

২০১৮-১৯ - জামরুল - সবগুন - - 

২০১৯-২০ সম পর্ বন্ত - কলা - - - - 

সম,২০ পর্ বন্ত অজবন ১ ৪ ৫র্ট ২ - ২ 

জুন, ২১ পর্ বন্ত লক্ষয   ৫র্ট   ৫ 

সাফল্য   ১০০%   ৪০% 

 

৪.৪ উচ্চ ফলনশীল জাদতর উন্নত উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন  

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট সহি সকায়াট বাদরর 

(এইচআররস) কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর উচ্চ ফলনশীল জাদতর উন্নত উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন সম্পদকব তথ্য 

সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ২৫র্ট উচ্চ ফলনশীল জাদতর উন্নত উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন করার সাংস্থান আদছ। 

সম, ২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উচ্চ ফলনশীল জাদতর উন্নত উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ২র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-

বছদর ২র্ট, ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ১৪র্ট এবাং ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত ২র্ট উচ্চ ফলনশীল জাদতর উন্নত উৎপােন প্রযুরি 

উদ্ভাবন করা হয়। রনদের সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক উচ্চ ফলনশীল জাদতর উন্নত উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবদনর সাংখ্যা ও ধরদণর 

পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-১৫; রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় অথ ব-বছর রভরিক উচ্চ ফলনশীল জাদতর উন্নত উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবদনর সাংখ্যার তথ্য 

অথ ব-বছর উন্নত উৎপােন প্রযুরি 

২০১৬-১৭ ছত্রােনাশে ব্িহান্দ্ররর মাধ্যন্দ্রম শীন্দ্রমর এনথ্রােনজ করাগ দমন ও করাগ মুক্ত িীজ উৎপাদন। 

সিিীত িদ্ধশতি িাধ্যদি িটদিি েি পঁচা ও িাটি ৈাশহত কিাগ েিন। 

২০১৭-১৮ শিশষ্ট কুিো চাদষ গুটি ইউশিয়া শভশত্তক সাি ব্যৈস্থািনা। 

ম্যাগদনশিয়াি সাি ব্যৈস্থািনাি িাধ্যদি টদিদটাি গুণগতিান ও েিন বৃশদ্ধ কিা। 

 

 

 

 

 

 

 

২০১৮-১৯ 

িটাশিয়াি সাি ব্যৈস্থািনাি িাধ্যদি িটিশুটিি গুণগতিান ও েিন বৃশদ্ধ কিা। 

Bio-rational Management of Tomato leafminer, Tuta absoluta through IPM package 

বৃশদ্ধ শনয়ন্ত্রক দ্রব্য প্রদয়াদগ গ্রীষ্মকািীন িাউ উৎিােন। 

বৃশদ্ধ শনয়স্ত্রক দ্রব্য ব্যৈহাি এৈং পুষ্পিঞ্জুিী কতধনকদি ব্রকিীি ৈীজ উৎিােন। 

কলা চাদষ গুর্ট ইউররয়া রভরিক সমরন্বত সার ব্যবস্থাপনা প্রযুরি। 

সবাদোরদপি ব্যবহাদর লাউদয়র কাদন্ডর গাদমারসস/রসেরা সরাগ েমন। 

ররদল ফসল রহসাদব সবগুন চাদষর উপর সীম চাষ। 

োগনফল গাদছর ৩০ সসরন্টরমটার কার্টাং সরাসরর মূল জরমদত বপদণর মাধ্যদম বাংশ বৃরদ্ধ। 

োগনফদলর পররপক্কতার সূচক রনধ বারণ। 

নররসাংেী অঞ্চদল বছরব্যারপ গ্লারিওলাস ফুদলর উৎপােন প্রযুরি। 

সশিদনট জারদবরা পাতায় রজবাদররলক এরসি প্রদয়াদগর মাধ্যদম ফুদলর গুণগত মান সাংখ্যা বৃরদ্ধ। 

বছরব্যারপ শাক-সবরজ উৎপােদন ছাে বাগান মদিল। 

শাংকরজাত উদ্ভাবদন রলচুর পরাগদরণুর সাংরক্ষণ প্রদটাকল উদ্ভাবন।  

রলচু ফদলর গুণগত মান উন্নয়দন ব্যারগাং প্রযুরি উদ্ভাবন। 

২০১৯-২০ সম পর্ বন্ত িকরল চাদষ সসচঁ ব্যবস্থাপনা প্রযুরি। 

সমন্বরত পদ্ধরতর মাধ্যদম গ্লারিওলাস ফুদলর রফউরজররয়াম উইি সরাগ েমন। 

সম ,২০ পর্ বন্ত অজবন ২০ 

জুন, ২১ পর্ বন্ত লক্ষয ২৫ 

সাফল্য ৮০% 
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৪.৫ উদ্যানতারিক ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভাবন 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট সহি সকায়াট বাদরর 

(এইচআররস) কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর উদ্যানতারিক ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরির উদ্ভাবন সম্পদকব তথ্য 

সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত সাংগ্রহ (Storage), বহন (Handling),প্যাদকরজাং (Packaging), 

প্ররক্রয়াজাতকরণ (Processing) এবাং সাংরক্ষদণর (Preservation) জন্য ১০র্ট উদ্যানতারিক ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি 

উদ্ভাবন করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত সাংগ্রহ (Storage), বহন (Handling),প্যাদকরজাং (Packaging), 

প্ররক্রয়াজাতকরণ (Processing) এবাং সাংরক্ষদণর (Preservation) জন্য ৪র্ট উদ্যানতারিক ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি 

উদ্ভাবন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর সকান প্রযুরি উদ্ভাবন হয় নাই। ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর প্ররক্রয়াজাতকরণ সাংগ্রদহাির 

প্রযুরির কাঁঠাদলর রমরনমাল প্রদসরসাং এবাং সাংরক্ষদণর সাংগ্রদহাির প্রযুরির সররড় টু কুক রমশ্র সবরজর প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ। 

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত প্ররত অথ ব-বছদর প্যাদকরজাং সাংগ্রদহাির প্রযুরির ১র্ট কদর সমাট ২র্ট সাংগ্রদহাির 

প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ। রনদের সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক উদ্যানতারিক ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভাবদনর সাংখ্যা ও 

ধরদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-১৬; রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় অথ ব-বছর রভরিক উদ্যানতারিক ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভাবদনর সাংখ্যার তথ্য 

অথ ব-বছর সাংগ্রদহাির প্রযুরি  

 

 সাংগ্রহ 

(Storage) 

বহন 

(Handling) 

প্যাদকরজাং 

(Packaging) 

প্ররক্রয়াজাতকরণ 

(Processing) 

সাংরক্ষণ (Preservation) সমাট 

২০১৬-১৭ - - - - - - 

২০১৭-১৮ - - - কাঁোদিি শিশনিাি প্রদসশসং 

 

কিশি-টু-কুক শিশ্র সৈশজ 

 

- 

২০১৮-১৯ - - - আনারদসর হাফ-কাট রমরনমাল 

প্রদসরসাং 

- - 

২০১৯-২০ 

সম পর্ বন্ত 

- - - - ফুটন্ত পারন ও মাইদক্রাওদয়ভ  

ওদভদন গাজদরর এনজাইম 

রনরিয়করণ ও সোদজন 

- 

সম,২০ পর্ বন্ত 

অজবন 

- - - ২ ২ ৪ 

জুন,২১  

পর্ বন্ত লক্ষয 

- - - - - ১০ 

সাফল্য - - - - - ৪০% 

 

৪.৬ কৃষক প্ররশক্ষণ 

প্রকদল্পি সাে ধক ৈাস্তৈায়ন তো উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি উৎিােনিীিতা বৃশদ্ধি িদক্ষয কৃষক প্রশিক্ষণ খুৈই জরুিী। কািণ ইহা 

কৃষকদেি েক্ষতা বৃশদ্ধ এৈং তাদেি দৃশষ্টভশি ও আচিণ িশিৈতধদন সাহায্য কদি এবাং কৃষদকর েসদিি উৎিােনিীিতা বৃশদ্ধদত 

ভূশিকা িদয়দে। এজন্য শৈশভন্ন উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চািা/কিি ৈা ৈীজ উৎিােন, উদ্ভাশৈত জাদতি উৎিােন প্রযুশক্ত, 

প্রশিয়াকিণ ও েসি সংগ্রদহাত্তি প্রযুশক্তি উিি কৃষক প্রশিক্ষণ অিশিহায ধ। কৃষদকি েক্ষতা বৃশদ্ধ ও দৃশষ্ট ভশিি উন্নশতি িদক্ষয 

শৈশভন্ন প্রকৃশতি প্রশিক্ষণ একান্ত প্রদয়াজন। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর প্ররশক্ষণ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্পভূক্ত এলাকার ২০র্ট 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে জুন ২০২১ পর্ বন্ত সমাট ১০২৪০ জন কৃষকদক ২৫৬ ব্যাদচ উচ্চ ফলনশীল সবরজ, ফল ও ফুদলর জন্য 

আধুরনক বাগান ও উৎপােন প্রযুরির উপর প্ররশক্ষণ প্রোদনর সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে 

সমাট ৫৭৬০ জন (৫৬.২৫%) কৃষকদক ১৪৪ ব্যাদচ উচ্চ ফলনশীল সবরজ, ফল ও ফুদলর জন্য আধুরনক বাগান ও উৎপােন প্রযুরির 

উপর প্ররশক্ষণ প্রোন সম্পন্ন কদরদছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ৯ ব্যাদচ ৩৬০ জন, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ৮৫ ব্যাদচ ৩৪০০ জন, 

২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ৫০ ব্যাদচ ২০০০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষণ প্রোন সম্পন্ন করা হদয়দছ এবাং ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত 

৫৮ ব্যাদচ ২৩২০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষণ প্রোন করার পররকল্পনা করা হদয়দছ। রকন্তু সম, ২০ পর্ বন্ত সকান বরাে পাওয়া র্ায় নাই।   
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প্ররশক্ষদণর Data Base সম্পদকব জানদত চাইদল উহা র্থার্থভাদব সম্পন্ন এবাং সাংরক্ষণ করা হসয়দছ বদল জানা র্ায়। 

পরামশ বকেল সদরজরমন পর্ বদবক্ষদণ প্ররশক্ষণ Data Base এর তথ্য দৃশ্যমান সেখদত পায়। রনদের সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক 

উপকারদভাগী কৃষক প্ররশক্ষদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

 

 

সারণী-১৭; রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় অথ ব-বছর রভরিক উপকারদভাগী কৃষক প্ররশক্ষদণর তথ্য 

 

অথ ব-বছর 

উপকারদভাগী কৃষক  সাফল্য 

 লক্ষয অজবন                   

২০১৬-১৭ ৩৬০ জন ৩৬০ জন ১০০% করা হদয়দছ। 

২০১৭-১৮ ৩৪০০ জন ৩৪০০ জন 

২০১৮-১৯ ২০০০ জন ২০০০ জন 

২০১৯-২০ এরপ্রল, পর্ বন্ত ২৩২০ জন - ০% 

এরপ্রল,২০ পর্ বন্ত  ৮০৮০ জন ৫৭৬০ জন ৫৬.২৫% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত  ১০২৪০ জন ৫৭৬০ জন ৫৬.২৫% 

 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের ৮০০ জন কৃষদকর 

সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর প্ররশক্ষণ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, ৭৮৬ জন (৯৮.২৫%) কৃষক 

প্ররশক্ষণ সপদয়দছ। বারক ১৪ জন (১.৭৫%) কৃষক এখনও প্ররশক্ষণ পায় সনই। রনরবড় 

পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর সময় প্ররশক্ষণ সপদয়দছ এমন কৃষকদের অগ্রারধকার রভরিদত বাছাই 

করা হদয়দছ।রনদের সারণীদত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী উপকারদভাগী কৃষদকর সাংখ্যা ও ধরদনর 

পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-১৮; রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় উপকারদভাগী কৃষদকর সাংখ্যার তথ্য 

সাক্ষাৎকাদর উিদরর ধরণ (হযাঁ/না) কৃষদকর সাংখ্যা শতকরা হার 

প্ররশক্ষণ সপদয়দছ ৭৮৬ ৯৮.২৫% 

প্ররশক্ষণ পায় নাই ১৪ ১.৭৫% 

সমাট ৮০০ ১০০% 

 

প্ররশক্ষণ সপদয়দছ এমন কৃষকদের প্ররশক্ষদণর মান সম্পদকব জানদত চাইদল ৬৮১ জন (৮৬.৬৪%) উিরোতা প্ররশক্ষণ মানসম্পন্ন 

রছল বদল জানায় এবাং ৯৩ জন (১১.৮৩%) উিরোতা জানায় প্ররশক্ষণ ব্যবস্থার্ট মানসম্পন্ন রছল না। ১২ জন (১.৫৩%) উিরোতা 

প্ররশক্ষন সম্পদকব সকান উির সেয় নাই। প্ররশক্ষণপ্রাপ্তরা প্ররশক্ষদণর সময়াে অল্প (১ রেন ) বদল জানায়। তারা জানায় সর্, প্ররশক্ষণ 
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২
০
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৫
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৫
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২০১৬ -১৭ ২০১৭ -১৮ ২০১৮ -১৯ ২০১৯ -২০ মে ির্ থন্ত মে ,২০ ির্ থন্ত জুন ,২১ ির্ থন্ত

লক্ষ্য (জন) অজথন (জন)

৯৮.২

৫%

১.৭৫%

প্রডিক্ষ্ণ

মিয়য়য়ছ

প্রডিক্ষ্ণ

িায় নাই
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আদরাও সময় সাদপক্ষ ও তথ্যবহুল হওয়া প্রদয়াজন রছল। প্ররশক্ষদণর স্থান রছল দূরবতী রবদশষকদর চদরর কৃষকরা প্ররশক্ষনদক 

গুরুত্ব রেদলও প্ররশক্ষদণর স্থান দূরবতী বদল জানায়। কারণ ইহা প্ররশক্ষণ পরবতী ভাতার সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ব নয়। সর্মন প্ররশক্ষদণর 

ভাতার অরধকাাংশ টাকা র্াতায়দত খরচ হদয় র্ায় বা অদনক সক্ষদত্র ভাতার টাকার সবরশ র্াতায়দত খরচ হদয় র্ায়।  

প্ররশক্ষণ সপদয়দছ এমন কৃষকদের প্ররশক্ষদণ রক রক রবষয় রছল জানদত চাইদল তারা জানায় সর্, প্রকদল্পর মাধ্যদম তারা বারর 

উদ্ভারবত রবরভন্ন উদ্যানতারিক ফসদলর উন্নত প্রযুরির উৎপােন কলাদকৌশল, প্রচরলত জাত ও উন্নতজাত ফসদলর মদধ্য ফলন 

পাথ বকয, পুরিগুণ, উপকাররতা, রবরভন্ন ফসদলর উন্নত আধুরনক চাষাবাে পদ্ধরত. পররচর্ বা, ববজ্ঞারনক পদ্ধরতদত সার প্রদয়াগ, ফসল 

সাংগ্রহ, ফসল সাংগ্রদহাির প্রযুরি, ফসল সাংরক্ষণ, বীজসাংরক্ষণ সম্পদকব প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদরদছ। 

প্ররশক্ষদণর রবষয়বস্তু সম্পদকব জানদত চাওয়া হদল রকছু ব্যরতক্রম ছাড়া উপকারদভাগী কৃষকগণ বলদত সপদরদছ। প্রায় সকল 

জায়গায় একর্ট কদর প্ররশক্ষণ ম্যানুয়াল প্ররশক্ষণাথীদের মাদে সরবরাহ করা হদয়দছ র্া একর্ট ভাল উদদ্যাগ। রকন্তু প্ররশক্ষণ 

ম্যানুয়ালর্ট আদরাও তথ্যবহুল হওয়া প্রদয়াজন। েীঘ বদময়ােী পররকল্পনার জন্য প্ররশক্ষণ সামগ্রীগুদলা কৃরষ মন্ত্রণালদয়র সাংরেি 

গদবষণা রবভাগ সথদক অনুদমােন করা প্রদয়াজন। প্ররশক্ষণ সামগ্রীগুদলা কৃরষর সাদথ জরড়ত কৃষক, ববজ্ঞারনক সহকারী, সম্প্রসারণ 

কমী, গদবষক, ছাত্র, রশক্ষক সবার ব্যবহাদরর জন্য প্রকদল্পর ওদয়ব সাইদট প্রকাশ করা প্রদয়াজন। 

 ৪.৭ প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ 

শৈজ্ঞানী, কি ধকতধা ও কৃষদকি েক্ষতা বৃশদ্ধ ও দৃশষ্ট ভশিি উন্নশতি িদক্ষয শৈশভন্ন প্রকৃশতি প্রশিক্ষণ একান্ত প্রদয়াজন। গদৈষণা িিীক্ষাি 

েক্ষতা বৃশদ্ধি শনশিত্ত রবজ্ঞানী/অরফসারদের প্রশিক্ষণ প্রোন খুৈই জরুিী। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা 

সকদের োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী 

প্রকল্পভূি এলাকার ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে জুন, ২০২১ পর্ বন্ত সমাট ৯০০ জন রবজ্ঞানী/অরফসারদের ৩০ ব্যাদচ 

প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ হওয়ার সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে সমাট ৮৪০ জন 

রবজ্ঞানী/অরফসারদের ২৮ ব্যাদচ প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ৮ ব্যাদচ ২৪০ জন এবাং ২০১৭-

১৮ অথ ব-বছদর ২০ ব্যাদচ ৬০০ জন রবজ্ঞানী/অরফসারদের প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। রকন্তু ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ 

অথ ব-বছদরর এরপ্রল পর্ বন্ত রবজ্ঞানী/অরফসারদের প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ বাবে সকান বরাে পাওয়া র্ায় নাই। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর 

সম, ২০ পর্ বন্ত ৬০ জন রবজ্ঞানী/অরফসারদের প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষদণর পররকল্পনা আদছ।  রনদের সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক 

রবজ্ঞানী/অরফসারদের প্ররশক্ষক প্ররশক্ষদণর সাংখ্যা ও ধরদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 
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সারণী-১৯; রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় অথ ব-বছর রভরিক রবজ্ঞানী/অরফসারদের প্ররশক্ষক প্ররশক্ষদণর সাংখ্যার তথ্য 

অথ ব-বছর রবজ্ঞানী/অরফসার সাফল্য 

 লক্ষয অজবন  

২০১৬-১৭ ২৪০ ২৪০ ১০০% করা হদয়দছ। 

২০১৭-১৮ ৬০০ ৬০০ 

২০১৮-১৯ - - -- 

২০১৯-২০ সম পর্ বন্ত ৬০ - ০% 

সম, ২০ পর্ বন্ত ৯০০ ৮৪০ ৯৩.৩৩% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত  ৯০০ ৮৪০ ৯৩.৩৩% 

 

প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষদণর মান সম্পদকব জানদত চাইদল অরধকাাংশ উিরোতাগণ প্ররশক্ষণ মানসম্পন্ন রছল বদল জানায় এবাং রকছু 

উিরোতা জানায় প্ররশক্ষণ মান সম্পন্ন রছল না। রকছু উিরোতা প্ররশক্ষদণর মান সম্পদকব সকান উির প্রোন কদর নাই। তারা 

জানায় সর্, প্ররশক্ষণ আদরাও তথ্যবহুল এবাং পুদরা প্রকল্পকালীন সময়ব্যারপ্ত হওয়া প্রদয়াজন। 

৪.৮ এমএস ও রপএইচরি 

শৈজ্ঞানীদেি গদৈষণা কাদজি েক্ষতা বৃশদ্ধি জন্য উচ্চ শিক্ষাি শৈকল্প নাই। এজন্য উচ্চ শিক্ষাি সংস্থান িাখা হদয়দে যাদত অশজধত গুনগতিান 

সম্পন্ন জ্ঞান ব্যৈহাি কদি উচ্চ িান সম্পন্ন গদৈষণা কায ধিি সম্পােদনি িাধ্যদি, উন্নত প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন এৈং হস্তান্তি কিা যায়। শনদচ শৈজ্ঞানীদেি 

এিএস ও শিএইচশি শিগ্রী অজধদনি শৈৈিণ কেওয়া হদিা। 

এমএস: 

এমএস শিগ্রী অজধদনি িাধ্যদি শৈষয় শভশত্তক শৈদিষজ্ঞ বতশি হয় যা গদৈষণা শসদস্টদিি জন্য অিশিহায ধ। পরামর্শক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি 

এলাকার বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট সহি সকায়াট বার এবাং ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের কম বকতবাবৃদির সরহত 

সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর এমএস সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ৫ জন শৈজ্ঞানীি এমএস সকাস ব  সম্পন্ন 

করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত ৫ জন শৈজ্ঞানীি এমএস সকাদস বর মদধ্য ১ জন শৈজ্ঞানীি এমএস সকাস ব সমাপ্ত হদয়দছ । এিএস 

শিগ্রীি চাশহো না োকায় ০৪ (চাি) জন এিএস-এি শৈজ্ঞানী িাওয়া যায় নাই। ।  

এমএস সকাদস বর মাধ্যদম প্রকদল্পর তথা কৃরষদত অবোন 

সমাোঃ আব্দুর রব গাজী, ববজ্ঞারনক কম বকতবা (উরদ্ভে প্রজনন), সবরজ রবভাগ, উদ্যানতি গদবষণা সকে, বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা 

ইনরির্টউট, গাজীপুর, এমএস সকাদস বর ছাত্র রহসাদব গত ২৩-০৪-২০১৭ হদত উদ্যানতি রবষদয়র উপর উদ্যানতি রবভাগ, 

সশদরবাাংরা কৃরষ রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদফসর িোঃ সমাোঃ হুমায়ুন করবর এর তিাবধায়দন এমএস সকাস ব সম্পন্ন কদরদছ। তার এমএস 

সকাদস বর গদবষণার রবষয়বস্তু রছল“Characterization Genetic Diversity and Traits Association of Egg 

Plant”। এমএস সকাদস বর প্রকদল্পর উদেশ্য অনুর্ায়ী উন্নত জাত উদ্ভাবদনর মাধ্যদম সেদশর কৃরষদক্ষদত্র তথা খাদ্য উৎপােদন 

গুরত্বপূণ ব ভূরমকা পালন করদব। গদবষণা কার্ বক্রম সম্পন্ন করার জন্য সেশ ও রবদেশ সথদক সবগুদনর ৪০র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ করা 

হদয়দছ। উি রবষদয় গদবষণার পররদপ্ররক্ষদত ৩র্ট উদেশ্য বাস্তবায়দনর মাধ্যদম কৃরষদত গুরত্বপূণ ব অবোন রাখদব। 

১. সবগুদনর ৪০র্ট জাম বপ্লাাজদমর রবরভন্ন ববরশস্টসমূহ আলাো আলাো কদর জাম বপ্লাাজম সমূদহর ববরচত্রতা রনরুপণ করা হদয়দছ র্া 

পরবতীদত অরধক উৎপােনশীল উন্নত সবগুদনর জাত রনব বাচদন গুরত্বপূণ ব ভূরমকা পালন করদব। 

২.উৎপােনদক সব বারধক গুরুত্ব রবদবচনা কদর ভাল গুণাগুণ সম্পন্ন অরধক উৎপােন সক্ষম OP (Open Polinated) জাতসমূহ 

রনব বাচন করা হদয়দছ র্া পরবতীদত কৃষদকর মাদঠ নতুন জাত রহদসদব অবমুরির সম্ভাবনা রদয়দছ। 

৩. জাম বপ্লাাজম সমূদহর Cluster distance রনণ বদয়র মাধ্যদম প্যাদরন্ট রনব বাচন করা হদয়দছ র্া পরবতীদত অরধক উৎপােনশীল 

সাংকরজাত উদ্ভাবদনর মাধ্যদম সেদশর খাদ্য চারহো পূরদণ অগ্রনী ভূরমকা পালন করদব।  

রপএইচরি 

শিএইচশি শিগ্রী অজধদনি িাধ্যদি শৈষয় শভশত্তক শৈদিষজ্ঞ বতশি হয় যা গদৈষণা শসদস্টদিি জন্য অিশিহায ধ। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি 

এলাকার বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট সহি সকায়াট বার এবাং ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের কম বকতবাবৃদির সরহত 
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সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর রপএইচরি সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত ৫ জন শৈজ্ঞানীি রপএইচরি সকাস ব 

সম্পন্ন করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত ৫ জন শৈজ্ঞানীর রপএইচরি সকাস ব চলমান আদছ।  

শিএইচশি সকাদস বর মাধ্যদম প্রকদল্পর তথা কৃরষদত অবোন 

ররহমা খাতুন, ববজ্ঞারনক কম বকতবা (উদ্যানতি), উরদ্ভে শরীরতি শাখা, উদ্যানতি গদবষণা সকে, বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা 

ইনরির্টউট, গাজীপুর, রপএউচরি সকাদস বর ছাত্র রহসাদব গত ২৩-০৪-২০১৭ হদত উদ্যানতি রবষদয়র উপর উদ্যানতি রবভাগ, 

বাাংলাদেশ কৃরষ রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদফসর িোঃ সমাোঃ সমািার সহাদসন এর তিাবধায়দন গদবষণায় রনদয়ারজত আদছ। সস রপএইচরি 

গদবষণার রশদরানাম “Screening of salt tolerant sweet gourd genotypes” রবষদয় গদবষণা কার্ বক্রম সম্পন্ন করদছ। 

বতবমাদন সস  িাটা এনালাইরসস কদর রথরসস সলখার কাজ শুরু করদছ। সস রমরিকুমড়ার লবণ সরহষ্ণু OP (Open Polinated), 

লবণ সরহষ্ণু উচ্চ ফলনশীল হাইরিি জাত উদ্ভাবদনর উন্নয়দনর উপর কাজ করদছ। ভরবষ্যদত সস ২র্ট হাইরিি ও ৫র্ট OP লাইন 

লবণাি অঞ্চদল ( ৮ ds/m) োয়াল রেদয় ভাল ফলাফল পাওয়া সগদল জাত রহসাদব অবমুি করার প্রস্তাব করদব। প্রচরলত জাতসমূহ 

সর্মন বারর রমরিকুমড়া-১, বারর রমরিকুমড়া-২ র্থাক্রদম ফলন ২৫-৩০, ৩০-৩৫ সমরেক টন/সহক্টর। তার গদবষণালব্ধ ২র্ট উচ্চ 

ফলনশীল হাইরিদির ফলন র্থাক্রদম ফলন ৩৭-৪০ সমরেক টন/সহক্টর, র্ার ৮০% ফলন হদে ৮ ds/m লবণাি অবস্থায়। 

 রমরিকুমড়া (Cucurbita moscleata Duch.ex Poio) অন্যতম সবরজ র্া ররব ও খররপ সমৌসুদমই চাষ করা র্ায়। 

বাাংলাদেদশ সবরজ ফসদলর মদধ্য রমরিকুমড়া ১৪% এবাং Cucurbits এর মদধ্য রমরিকুমড়া ২৯% অবোন রাদখ। বাাংলাদেদশ 

০.০২৯ রমরলয়ন সহক্টন জরমদত রমরিকুমড়ার উৎপােন ০.২৯৫ রমরলয়ন টন পার সহক্টর (BBS ২০১৮)। রমরিকুমড়া করচ এবাং 

পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া র্ায়। এর পাতা এবাং িগা সবরজ রহসাদব সমাদৃত। রমরিকুমড়া রভটারমন-এ রমনাদরল, এরন্টঅরক্সদিন্ট 

এর ভাল উৎস। এছাড়া পাকা রমরিকুমড়া েীঘ বরেন সাংরক্ষণ কদর রাখা র্ায়। বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট বারর 

রমরিকুমড়া-১, বারর রমরিকুমড়া-২ নাদম ২র্ট OP (Open Polinated এবাং বারর হাইরিি রমরিকুমড়া-১ নাদম একর্ট উন্নত 

হাইরিি জাত উদ্ভাবন কদরদছ। 

 বাাংলাদেদশ আবারে জরমর পররমান রেন রেন কমদছ। এর অন্যতম কারণ হদে েরক্ষণ পূব ব সজলাগুদলাদত লবণাি জরমর পররমান 

বৃরদ্ধ। লবণাি গাদছর বৃরদ্ধ মারাত্মকভাদব ব্যহত কদর। বতবমাদন বাাংলাদেদশ লবণাি সজলাগুদলাদত সবরজ উৎপােন একর্ট বড় 

চযাদলঞ্জ। বাাংলাদেশ দ্রুত বৃরদ্ধপ্রাপ্ত জনসাংখ্যার খাদদ্যর চারহো সমটাদত এবাং জলবায়ুর পররবতবদনর ফদল লবণাি জরমর বৃরদ্ধর 

সক্ষদত্র এখন বড় চযাদলঞ্জ লবণ সরহষ্ণু জাত উদ্ভাবন। লবণ সরহষ্ণু রমরিকুমড়ার জাত উদ্ভাবদনর মাধ্যদম বাাংলাদেদশর কৃরষদত 

অবোন রাখা সম্ভব হদব। আমার শিএইচশি গদৈষণা হদত লবণ সরহষ্ণু উন্নত জাত সেদশর মানুদষর সবরজর চারহো পূরদণর পাশাপারশ 

অথনীরতদতও গুরত্বপূণ ব অবোন রাখদব। 

মুহােে ররবউল ইসলাম,  উধ্বতন ববজ্ঞারনক কম বকতবা (উদ্যানতি), আঞ্চরলক কৃরষ গদবষণা সকে, হাটহাজারী চেগ্রাম, রপএউচরি 

সকাদস বর ছাত্র রহসাদব গত ১২-০৩-২০১৭ হদত উদ্যানতি রবষদয়র উপর উদ্যানতি রবভাগ, বঙ্গবন্ধু সশখ মুরজবুর রহমান কৃরষ 

রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদফসর িোঃ সমাোঃ রমজানুর রহমাদনর তিাবধায়দন গদবষণায় রনদয়ারজত আদছ। সস রপএইচরি গদবষণার রশদরানাম 

“Genetic diversity, combining abilty and heterosis in snake gourd” রবষদয় গদবষণা কার্ বক্রম সম্পন্ন করদছ।  

সস ৪৫ ক্ররিট আওয়ার সকাস ব, ২ ক্ররিট আওয়ার সসরমনার, ৩০ ক্ররিট আওয়ার গদবষণা কার্ বক্রম সম্পন্ন করসছ। সস রসরজরপএ 

৪.০০ এর মদধ্য ৩.৮৬ সপদয়দছ। বতবমাদন সস িাটা এনালাইরসস কদর রথরসস সলখার কাজ শুরু করদছ। সস রচরচঙ্গার উচ্চ ফলনশীল 

হাইরিি জাত উন্নয়দনর উপর কাজ করদছ এবাং তার রতনর্ট হাইরিি সচক হাইরিি ভাল পারফম ব করদছ। ভরবষ্যদত সস এই রতনর্ট 

হাইরিিদক সেদশর রবরভন্ন অঞ্চদল োয়াল রেদয় ভাল ফলাফল পাওয়ও সগদল হাইরিি জাত রহদসদব অবমুি করার প্রস্তাব করদব। 

বাাংলাদেশ পররসাংখ্যান বুযদরা (রবরবএস) ২০১৯ এব তথ্য অনুর্ায়ী বাাংলাদেদশ ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর রচরচঙ্গা আবারে জরমর 

পররমান ৭,৪৯৬ সহক্টর আর উৎপােন ৩৭,৬১৩ সমরেক টন। ফদল জাতীয় গড় রহসাদব রচরচঙ্গার ফলন ৫.০২ সমরেক টন/সহক্টর 

এবাং প্রচরলত জাতসমূহ সর্মন বারর রচরচঙ্গা-১ এর ফলন ২৫-৩০ সমরেক টন/সহক্টর। তার গদবষণালব্ধ রতনর্ট উচ্চ ফলনশীল 

হাইরিদির ফলন র্থাক্রদম ৫৭ সমরেক টন/সহক্টর, ৪৬ সমরেক টন/সহক্টর এবাং ৪০ সমরেক টন/সহক্টর। সেদশর সকল সবরজর ৫৬% 
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উৎপন্ন হয় শীতকাদল আর ৪৪% গ্রীষ্মকাদল, তার রপএইচরি গদবষণা হদত উচ্চ ফলনশীল হাইরিি জাত উদ্ভাবন করা সগদল 

গ্রীষ্মকাদল সবরজ উৎপােদন গুরত্বপূণ ব ভূরমকা পালন করদব। এই সবরজর্ট খররপ-১ ও খররপ-২ দুই সমদয় চাষ করা র্ায় ফদল 

গ্রীষ্মকাদল সবরজর চারহো পূরদণ সহায়তা করদব। রচরচঙ্গা একর্ট পুরি সমৃদ্ধ সবরজ র্াদত কযালরর, শকবরা, ফাইবার, 

প্যানদটাথ্যারনক এরসি, রভটারমন-রব৬, রস, ই, কপার, সলাদরট,ররদবালারভন, থায়ারমন, সসারিয়াম ইতযারে থাদক। মাঠ পর্ বাদয় 

রচরচঙ্গার উচ্চ ফলনশীল হাইরিি জাত কৃষক চাষাবাে করদল রনদজদের পুরি চারহো সমটাদনার পর রবরক্র কদর অথ ব আয় করদত 

পারদব এবাং জাতীয় অথ বনীরতদত অবোন রাখদত সক্ষম হদব। সদব বাপরর রপএউচরি গদবষণা একজন কৃরষ রবজ্ঞানীর জ্ঞান, েক্ষতা 

ও অরভজ্ঞতা সমৃদ্ধ কদর র্া প্ররতষ্ঠাদনর স্বয়াংসম্পূণ বতা ও পুরি রনরাপিা অজবদন গুরুত্বপূণ ব ভূরমকা পালন কদর।   

সমাছাোঃ মারুফা খাতুন, উধ্বত্বন ববজ্ঞারনক কম বকতবা (উদ্যানতি), ফল রবভাগ, উদ্যানতি গদবষণা সকে, বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা 

ইনরির্টউট, গাজীপুর, রপএউচরি সকাদস বর ছাত্র রহসাদব গত ২৩-০৪-২০১৭ হদত উদ্যানতি রবষদয়র উপর উদ্যানতি রবভাগ, 

বাাংলাদেশ কৃরষ রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদফসর িোঃ সমাোঃ সফরদেৌস মন্ডল এর তিাবধায়দন গদবষণায় রনদয়ারজত আদছ। সস রপএইচরি 

গদবষণার রশদরানাম “Genetic diversity, floral biology and pollen viability of litchi germplasm” রবষদয় 

গদবষণা কার্ বক্রম সম্পন্ন করদছ। বতবমাদন সস িাটা এনালাইরসস কদর রথরসস সলখার কাজ শুরু করদছ। বাাংলাদেদশ ৭০ রকদমর 

ফদলর চাষ হদয় থাদক। চাষাবাদের ধারাবারহকতায় আম, কাঁঠাল, কলা এবয় সপয়ারার পদরই রলচুর অবস্থান। ফল উৎপােন বৃরদ্ধর 

লদক্ষয বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট ৩৫র্ট ফদলর মদধ্য ৮৪র্ট জাত কৃষক পর্ বাদয় চাষাবাদের জন্য মুিায়ন কদরদছ। এর 

মদধ্য রলচুর পাঁচর্ট জাত এ পর্ বন্ত মুিায়ন কদরদছ, র্া সেদশর পুরি চারহো পূরদণ এবাং পাশাপারশ রলচু উৎপােন কদর অদনক কৃষক 

আরথ বকভাদব হদয়দছ। রবরবএস (২০১৮ এরপ্রল) এর তথ্যমদত বাাংলাদেদশ প্রায় ২৮৮৭.৮৩ সহক্টর জরমদত ৯০২৯৭ মরেক টন রলচু 

উৎপন্ন হয়।  

বাাংলাদেদশ প্রায় সব সজলাদতই কম সবরশ রলচু উৎপন্ন হয়। তদব প্রধান উৎপােন এলাকাগুদলা হদলা রাজশাহী, রেনাজপুর, ঢাকা, 

খলনা, র্দশার, কুরিয়া, ময়মনরসাংহ, রসদলট এবাং চেগ্রাম। এসব এলাকায় উৎপারেত রলচুর মদধ্য রাজশাহী, সবািাই, মােরাজী, 

মঙ্গলবারড়, কারলপুরর,সমাজাফ্ফরপুরী,কেমী, সবোনা, চায়না-২, চায়না-৩ প্রভৃরত। বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট কতৃবক 

উদ্ভারবত পাঁচর্ট জাতগুদলা হদলা বারর রলচু-১, বারর রলচু-২, বারর রলচু-৩, বারর রলচু-৪, বারর রলচু-৫। ফদলর রমিতা, আকার, 

বড়বীজ, সাংরক্ষপ্ত প্রাপ্যতাকাল, উচ্চফলনশীল রলচুর জাদতর অভাব প্রভৃরত রলচু চাদষর প্রধান অন্তরায়। বাাংলাদেদশ রলচুর গদবষণা 

এখন ও সীরমত পর্ বাদয়র মদধ্যই সীমাবদ্ধ। রলচুর উন্নয়দনর লদক্ষয “studies on the Genetic diversity, floral biology 

and pollen viability of litchi germplasm PhD.” শীষ বক PhD গদবষণা কম বসূরচ সনয়া হদয়দছ।  

Genetic diversity অধ্যয়ন কদর উচ্চফলনশীল আগাম ও নাবী জাদতর রলচু বাছাই প্ররক্রয়ায় রনব বাচন কদর জাত রহসাদব কৃষক 

পর্ বাদয় সরবরাহ করা র্াদব। এর ফদল প্রাপ্যতাকাল বাড়াদনা র্াদব এবাং কৃষক আরথ বকভাদব লাভবান হদব। floral biology and 

pollen viability সম্পবরকত জ্ঞান কাদজ লারগদয় রলচুর ফুল সফাটার সমদয়, ফুদলর ধরণ (স্ত্রী, পুরুষ), ফুদলর স্থায়ীত্বকাল অধ্যয়ন 

কদর কাাংরখত জাদতর সাদথ ক্রস কদর উচ্চফলনশীল আগাম ও নাবী হাইরিি জাদতর রলচু উদ্ভাবন সহজ হদব। রলচুর সক্ষদত্র 

প্রদতযকর্ট জাদতর ফুল একই সমদয় সফাদট না। তাই সদতজ (viable) পুাংদরণু   (pollen) সাংরক্ষণ করদল আগাম ও নাবী 

জাদতর সাদথ ক্রস করা সহজ হদব, সকাদনা দূরবতীস্থাদন পররবহন করা র্াদব। সর্মন সেদশর উিরাঞ্চদলর সজলা ঠাকুরগাঁও এ 

কাঁঠালী জাদতর রলচু আদছ, র্ার  প্রাপ্যতাকাল জুদনর সশষ সপ্তাহ পর্ বন্ত। রকন্তু এই জাদতর রলচুর ফলন কম, বীজ বড় এবাং টক-

রমরি স্বাদের। পক্ষান্তদর বারর রলচু-৪ এর বীজ সছাট, রমরি স্বাদের। এই দুইর্ট জাদতর মদধ্য ক্রস কদর ( বারর রলচু-৪=পুরুষ, 

কাঁঠালী=স্ত্রী) কাাংরখত জাত পাওয়া র্াদব। সদব বাপরর রপএউচরি গদবষণা একজন কৃরষ রবজ্ঞানীর জ্ঞান, েক্ষতা ও অরভজ্ঞতা সমৃদ্ধ 

কদর র্া প্ররতষ্ঠাদনর স্বয়াংসম্পূণ বতা ও পুরি রনরাপিা অজবদন গুরুত্বপূণ ব ভূরমকা পালন কদর।   

রলমু আিার, ববজ্ঞারনক কম বকতবা (উদ্যানতি), সবরজ রবভাগ, উদ্যানতি গদবষণা সকে, বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট, 

গাজীপুর, রপএউচরি সকাদস বর ছাত্র রহসাদব গত ২৩-০৪-২০১৭ হদত উদ্যানতি রবষদয়র উপর উদ্যানতি রবভাগ, বাাংলাদেশ কৃরষ 

রবশ্বরবদ্যালদয়র প্রদফসর িোঃ সমাোঃ সমািার সহাদসন এর তিাবধায়দন গদবষণায় রনদয়ারজত আদছ। সস রপএইচরি গদবষণার 

রশদরানাম “Improvement sweet pepper (capcicum annum.L) variety through screening followed by 

hybridization” রবষদয় গদবষণা কার্ বক্রম সম্পন্ন করদছ। বতবমাদন সস  িাটা এনালাইরসস কদর রথরসস সলখার কাজ শুরু করদছ। 
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বাাংলাদেদশর কৃরষরনভবর অথ বনীরতদত নতুন সম্ভাবনা সৃরি হদয়দছ সবরজ উৎপােদন। বতবমাদন এ সেদশ সেশী-রবদেশী ৬০ ধরদণর 

ও ২০০র্ট জাদতর সবরজ উৎপারেত হদে। এসব সবরজর ৯০ শতাাংশ বীজই সেদশ উৎপারেত হদে। পুরি এবাং অথ বনীরত ও খাদ্য 

রনরাপিায় শাক-সবরজর ভুরমকা র্দথষ্ঠ গুরত্বপূণ ব। বতবমাদন সবরজ উৎপােদনর রেক সথদক রবদশ্ব বাাংলাদেদশর অবস্থান তৃতীয়। 

রবশ্ব স্বাস্থয সাংস্থার তথ্য অনুর্ায়ী, একজন সুস্থ মানুদষর বেরনক ২২০ গ্রাম সবরজ খাওয়া প্রদয়াজন, র্া বাাংলাদেদশর মাত্র ৭০ 

শতাাংশ মানুষ পূরণ করদত পাদর। রমরি মররচ (Sweet Pepper) একর্ট চমৎকার সবরজ এবাং বাজাদর এর চারহো অন্যতম । 

েরক্ষণ আদমররকার রনরক্ষীয় অঞ্চল রমরি মররদচর উৎপরিস্থল। তদব রবশ্বব্যাপী এর চাষাবাে রবস্তৃত। রবদশ্ব আবােকৃত সব মররচই 

হদে Capsicum annum প্রজারতর অন্তভূ বি। Capsicum annum এর মদধ্য ১১র্ট গ্রুপ রদয়দছ র্াদেরদক োলরবহীন ও োল 

মররচ রহদসদব রবভি করা হদয়দছ। রবদশ্ব টদমদটার পদর রিতীয় গুরত্বপূণ ব সবরজ হদে রমরি মররচ। সকান সকান সেদশ Sweet 

Pepper, Bell Pepper এবাং Green Pepper রহদসদও পরররচত। আকৃরত এবাং োোদলা (Pungency)  তীিতায় এর্ট 

সাধারণ মররচ সথদক রভন্ন। রমরি মররচ সাধারণত রনয়রন্ত্রত পররদবদশ সর্মন গ্রীনহাউজ, পরলহাউজ, সসিদনটঅবস্থায় চাষাবাে করা 

হয়। রনয়রন্ত্রত পররদবদশ রমরি মররদচর ফলন এবাং গুণাগুণ মুি অবস্থায় উৎপারেত ফলদনদর তুলনায় অদনক সবরশ। 

 রমরি মররচ শুধু অথ বননরতক গুরুদত্বর রেক সথদকই গুরত্বপূণ ব ফসল নয়, পুরি মাদনর রেক সথদকও অতযন্ত মূল্যবান সবরজ। প্রচুর 

পররমাদন রভটারমন- এ, রভটারমন- রস এবাং এরন্টঅরক্সদিন্ট সমৃদ্ধ থাকার কারদণ এবাং টদব চাদষর উপদর্াগী বদল সেদশর 

জনসাধারণদক রমরি মররচ আবাদের জন্য উৎসাহী করা সর্দত পাদর। রমরি মররচ সাধারণত সালাে রহসাদব ব্যবহ্রত হয়। এছাড়াও 

এর্ট Stews, Stir fires, Stuff dishes, রপজ্জা, আচার, রমশ্রসবরজ রহসাদব ব্যবহার করা হয়। মানসেত রমরি মররচ 

উৎপােদনর জন্য রেদনর গড় তাপমাত্রা ১৬ রিরগ্র সথদক ২৫ রিরগ্র ও শুস্ক পররদবদশ সবদচদয় উপদর্াগী। এজন্য গাদছর স্বাভারবক 

বৃরদ্ধর জন্য পরলরথন ছাউরন, পরল হাউজ, পরলরভনাইল হাউদজ গাছ লাগাদত হয়। রাদত পরল হাউদজর রভতদরর তাপমাত্রা বারহর 

অদপক্ষা সবরশ থাদক। রমরি মররদচর জন্য রপএইচ ৫.৫-৭.০ হওয়া বাঞ্চনীয়। অদক্টাবর সথদক নদভির মাস পর্ বন্ত বীজ বপণ করা 

র্ায়। তদব অদক্টাবদরর প্রথম সপ্তাহ বীজ বপদণর উপযুি সময়। জাত ও সমৌসুম সভদে রমরি মররদচর জীবনকাল ১২০ রেন সথদক 

১৪০ রেন। এক সহক্টর পররমান চাষাবাদের জন্য প্রায় ২৫০ গ্রাম বীদজর বা ৩০০০০ চারার প্রদয়াজন হয় এবাং সহক্টন প্ররত সাধারণত 

১৫-২০ টন উৎপােন হদয় থাদক। সবরজ রবভাগ, উদ্যানতি গদবষণা সকে, AVRDC,Taiwan, PGRC, ATI,Thilandএবাং 

অন্যান্য উৎস সথদক রমরি মররদচর genotypes সাংগ্রহ কদর। বাছাই প্ররক্রয়ার মাধ্যদম ২০০৯ সাদল বারর রমরি মররচ-১  (BARI 

Mistimorich-1), র্ার ফলন ১৫-২০টন/সহক্টর এবাং ২০১৫ সাদল বারর রমরি মররচ-২  (BARI Mistimorich-2), র্ার ফলন 

২০-২৫ টন/সহক্টর নাদম দুইাট জাত মুিারয়ত হদয়দছ। বাাংলাদেদশ মুিারয়ত জাত দুইর্ট পরাগারয়ত (Open Pollinated)।  

নাজমা পাররভন, উধ্বত্বন ববজ্ঞারনক কম বকতবা উরদ্ভে সকৌরল সম্পে সকে, বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট, গাজীপুর, রপএউচরি 

সকাদস বর ছাত্র রহসাদব গত ২৩-০৪-২০১৭ হদত উদ্যানতি রবষদয়র উপর উদ্যানতি রবভাগ, বাাংলাদেশ কৃরষ রবশ্বরবদ্যালদয়র 

প্রদফসর িোঃ সমাোঃ হারববুর রহমান এর তিাবধায়দন গদবষণায় রনদয়ারজত আদছ। সস রপএইচরি গদবষণার রশদরানাম 

“Develoment of Gladiolus variety through positive selection and breeding” রবষদয় গদবষণা কার্ বক্রম 

সম্পন্ন করদছ। বতবমাদন সস িাটা এনালাইরসস কদর রথরসস সলখার কাজ শুরু করদছ। 

গদবষণা কার্ বক্রম সম্পন্ন করার জন্য সেশ ও রবদেশ সথদক ফুদলর ৩০র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ করা হদয়দছ, র্া আমাদের সেদশ ফুল 

চাষ তথা কৃরষ অর্থনীরতদত গুরত্বপূণ ব ভূরমকা পালন করদব। । উি রবষদয় গদবষণার পররদপ্ররক্ষদত ৩র্ট উদেশ্য বাস্তবায়দনর 

মাধ্যদম ফুল চাদষ কৃরষদত গুরত্বপূণ ব অবোন রাখদব। 

১. পদজর্টভ রসদলকশদণর মাধ্যদম উন্নত জাম বপ্লাাজম রনধ বারণ। 

২. রনব বারচত জাম বপ্লাাজম এর ম্যাদনজদমন্ট প্রাকর্টদসর স্টযান্ডবািাইদজশণ করা। 

৩. িীরিাং এর মাধ্যদম ভযারাইর্ট সিভলপ করা। 

সম্প্ররত গ্লারিওলাস বাাংলাদেদশর জনরপ্রয় বারণরজযক ফুদলর স্থান েখল কদর রনদয়দছ। অন্যরেদক গ্লারিওলাদসর মাধ্যদম ফুলচারষরা 

ধান চাদষর সচদয়ও সবরশ মুনাফা করদত সক্ষম। নতুন ভযারাইর্টদত ফুদলর রাং, আকার, োইদকর বেঘ বয এবাং অন্যান্য ববরশিয 

সর্গুদলা অথ বননরতক গুরত্ব বহন কদর সসগুদলার সরন্নদবশ হওয়ার সম্ভাবনা আদছ। বীজ সথদক প্লাাদন্টর মাধ্যদম নতুন প্রজারতর 

পারফরম্যাস এনালাইরসস রকছুটা সময় সাদপক্ষ ব্যাপার, সসইদক্ষদত্র এই গদবষণায় প্রাপ্ত ম্যাটাররয়াল রেদয় আমাদের এই গদবষণার 
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করন্টনুযদয়শণ ধদর রাখা প্রদয়াজন। এছাড়া এই গদবষণার মাধ্যদম গ্রীষ্মকাদল চাদষর জন্য নতুন কার্ বকরী প্রজারত উন্নয়ন করা সম্ভব। 

সদব বাপরর রপএউচরি গদবষণা একজন কৃরষ রবজ্ঞানীর জ্ঞান, েক্ষতা ও অরভজ্ঞতা সমৃদ্ধ কদর র্া, প্ররতষ্ঠাদনর স্বয়াংসম্পূণ বতা অজবদন 

গুরুত্বপূণ ব ভূরমকা পালন কদর।    

৪.৯ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ   

েক্ষ জন িশক্ত বতশিদত বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি শৈকল্প কনই। কেদিি কাংশক্ষত উন্নয়দনি জন্য আিাদেি একটি প্রশিক্ষত জনিশক্ত অিশিহায ধ। 

কসই শনশিদখ গদৈষণা কাজ সুিুভাদৈ ৈাস্তৈায়ন এৈং প্রাদয়াশগক জ্ঞান ৈাস্তৈ কক্ষদত্র প্রদয়াদগি জন্য শৈজ্ঞানীদেি (নৈজ্ঞাশনক কি ধকতধাি) 

স্বল্প কিয়ােী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদয়াজন। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট সহি 

সকায়াট বার এবাং ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পদকব 

তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত সমাট ২০জন রবজ্ঞানী/অরফসারদের ২ব্যাদচ ২০ জদনর ২র্ট বৈদেশিক 

প্রশিক্ষদণি সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত সমাট ১০ জন রবজ্ঞানী/অরফসার এক ব্যাদচ ১র্ট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন কদরদছ। 

 সকান সকান সেদশ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ হদয়দছ জানদত চাইদল তারা জানায় সর্, তা হদলা অদেরলয়া। সকান সকান সশ্রনীর কম বকতবারা 

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কদরদছ জানদত চাইদল তারা জানায় সর্, রসএসও, রপএসও পর্ বাদয়র কম বকতবাগণ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কদরদছ। 

বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি অরভজ্ঞতা ও প্রকদল্প ইহার মূল্যায়ন সম্পদকব জানদত চাইদল তারা জানায় সর্, বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি পর তাদের 

কাদজর মান ও েক্ষতা উভয়ই বৃরদ্ধ সপদয়ছ।  তাোড়া অদেরলয়া কৃরষ প্রযুরিদত অগ্রসরমান । আধুরনক গদবষণায় তারা অদনক 

এরগদয়। উি সেদশর উন্নত ল্যবদরটরী ও আধুরনক গদবষণামাঠ প্রেশ বদন রবজ্ঞানীদের সমধার রবকাশ ঘদটদছ এবাং দৃরি ভাংরগর 

পররবতবন হদয়দছ। তাদের আহররত জ্ঞান বাাংলাদেদশর গদবষণা কাদজ প্রদয়াগ ঘটাদত পারদল বাাংলাদেদশ গদবষণা কাদজর প্রভূত 

উন্নরত সাধন হদব। 

অদেশিয়া সেদিি অজধনযঃ শসিশন শৈশ্বশৈদ্যািদয় কযসৈ শৈজ্ঞানী উদ্যানতাশত্ত্বক েসি; কযিন িসা, টদিদটা, িশিচ, কৈগুন, গাজি, 

কেঁেি, ও কখজুি প্রভৃশত েসি শনদয় কাজ কদিন তাঁদেি সাদে িতশৈশনিয় হয়। উক্ত িতশৈশনিয় সভা কেদক এসৈ েসদিি উচ্চ 

েিনিীি জাত উদ্ভাৈন; তাি সশহষ্ণু গাজি, টদিদটা, কেঁেি এি জাি ধপ্লাজি ৈা জাত উন্নয়ন; টদিদটাি ভাইিাস কিাগ প্রশতদিার্ী 

িাইন ৈা জাত উন্নয়ন; এৈং কখজুদিি িাইদিাদপ্রািাদগিন িদ্ধশত প্রভৃশত গদৈষণা সম্পধদক র্ািণা িাভ কিা হয়। িতশৈশনিয় সভা 

কেদক উক্ত েসি সমূদহি িাে ও গদৈষণাগাি সদিজশিদন িশিেি ধন কিা হয়। এোোও শৈশভন্ন িাে েসি; কযিনযঃ গি, কোিা, 

িটি (িৈনাক্ততা সশহষ্ণু এৈং faba bean প্রভৃশত েসদিি গদৈষণা (traits of interest) শৈষদয় র্ািণা িাভ কিা হয়। 

এোোও অদেশিয়া কেদক শৈশভন্ন জাি ধপ্লাজি কযিনযঃ আি, িািশসিন, ম্যাগদনাশিয়া ফুি, শৈশভন্ন সৈশজ, বতি ৈীজ, কন্দাি ও 

িসিা েসি প্রভৃশত সংগ্রহ কিা হয়।  

৪.১০ উচ্চ ফলনশীল জাত ও উন্নত উৎপােন প্রযুরির রবস্তার 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট সহি সকায়াট বার এবাং ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা 

সকদের কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর ৩০র্ট উচ্চ ফলনশীল জাত ও ২৫র্ট উৎপােন প্রযুরির রবস্তার সম্পদকব তথ্য 

সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ৩০র্ট উচ্চ ফলনশীল জাত ও ২৫র্ট উৎপােন প্রযুরির রবস্তাদরর লদক্ষয ১৫০র্ট 

মাঠরেবস/ প্রেশ বনী ও ২০র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশদপর সাংস্থান আদছ এবাং প্ররতর্ট মাঠরেবদস ১০০ জন কদর সমাট ১৫০র্ট মাঠরেবদস 

১৫০০০ জন কৃষক ও প্ররতর্ট সসরমনাদর ১০০জন কদর সমাট ২০০০ জন অাংশগ্রহণকারীর সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত ২২র্ট উচ্চ 

ফলনশীল জাত ও ১০র্ট উৎপােন প্রযুরির রবস্তাদরর লদক্ষয ৯৭র্ট মাঠরেবস/ প্রেশ বনী ও ১০র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশদপর আদয়াজন 

সম্পন্ন হদয়দছ। অথ্যাৎ ৯৭র্ট মাঠরেবদসর মাধ্যদম ৯৭০০ জন কৃষক ও ১০র্ট সসরমনাদরর মাধ্যদম ১০০০ জন অাংশগ্রহণকারীর  

মদধ্য ২২র্ট উচ্চ ফলনশীল জাত ও ১০র্ট উৎপােন প্রযুরির রবস্তার সম্পন্ন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য অনুর্ায়ী মাঠরেবস 

ও সসরমনাদরর মাধ্যদমই Research Extension Linkage এর কাজর্ট সম্পন্ন করা হদয়দছ। কারণ মাঠরেবস ও সসরমনাদর 

এইচআররসর গদবষকেল ও এফআররির গদবষকেল এবাং রিএইসহ অন্যান্য সম্প্রসারণ সাংস্থা রবদশষভাদব জরড়ত থাদক। অথ্যাৎ 

Research Extension Linkage এর কাজর্ট সজারোর করার লদক্ষয সসরমনাদর অাংশ গ্রহণকারীর তারলকা প্রণয়দনর সময় 

মাঠ পর্ বাদয়র কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তদরর কম বকতবাদের তারলকা প্রণয়ন করার পদর বারক তারলকা প্রণয়ন করা হয়।  
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৪.১০.১ মাঠ রেবস পালন: 

 উদ্ভাশৈত জাত ও উৎিােন প্রযুশক্ত কস্টক-দহাল্ডািদেি শনকট ৈাস্তদৈ প্রেি ধদনি িাধ্যদি প্রযুশক্ত হস্তান্তি/শৈস্তাদিি জন্য িাে শেৈস একটি 

গুিত্বর্পণ ধ িাধ্যি। প্রকদল্পর উদেশ্য হদলা ফসদলর রবরভন্ন উন্নতজাত এবাং উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবদনর পর সসগুদলা অরধকসাংখ্যক 

কৃষদকর মাদঠ রবস্তার করা। আর এই রবস্তাদরর একর্ট অন্যতম মাধ্যম হদলা মাঠরেবস। প্রকদল্প মাঠরেবদসর রবরভন্ন কম বসূচীর 

মাধ্যদম কৃষক ও অন্যান্য সম্প্রসারণ রবভাদগর মদধ্য উন্নত জাত এবাং উৎপােন প্রযুরি রবস্তার করা হয়। মাঠরেবদসর মাধ্যদম 

কৃষক ও সম্প্রসারণকমী সদরজরমদন উন্নতজাত এবাং উৎপােন প্রযুরির রবরভন্ন কলাদকৌশল ও গদবষণার অদনক জ্ঞান বাস্তদব 

অজবন কদর ফদল অদনক কম সমদয় ইহার সম্প্রসারণ হয়। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা 

সকদের কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর মাঠরেবস সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত 

২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে সমাট ১৫০র্ট মাঠরেবদসর মাধ্যদম ৩০র্ট উচ্চ ফলনশীল জাত ও ২৫র্ট উৎপােন প্রযুরির 

রবস্তার করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০ পর্ বন্ত ৯৭র্ট মাঠরেবদসর মাধ্যদম ৯৭০০ জন কৃষদকর মদধ্য ২২র্ট উচ্চ ফলনশীল জাত ও 

১০র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুরির রবস্তার সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ১৯র্ট মাঠ রেবদসর মাধ্যদম ১৯০০ জন কৃষদকর 

মদধ্য, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ৩০র্ট মাঠ রেবদসর মাধ্যদম ৩০০০ জন কৃষদকর মদধ্য, ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ২৮র্ট মাঠ রেবদসর 

মাধ্যদম ২৮০০ জন কৃষদকর মদধ্য উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তার সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর 

সমপর্ বন্ত  ৩০র্ট মাঠ রেবদসর মাধ্যদম ৩০০০ জন কৃষদকর মদধ্য উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তাদরর পররকল্পনা 

আদছ। রকন্তু এরপ্রল, ২০২০ পর্ বন্ত ২০র্ট মাঠ রেবদসর মাধ্যদম ২০০০ জন কৃষদকর মদধ্য উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির 

রবস্তার করা হদয়দছ। রনদের সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক উদ্যানতারিক গদবষণা সকে কতৃবক কৃষদকর মাদঠ উচ্চ ফলনশীল জাত 

ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তাদরর লদক্ষয মাঠ রেবস পালন, উচ্চ ফলনশীল জাত এবাং উন্নত উৎপােন প্রযুরির পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

সেয়া হদলা।  

সারণী-২০ রনরবড় পররবীক্ষণ এলাকায় অথ ব-বছর রভরিক কৃষদকর মাঠ রেবস পালন, উচ্চ ফলনশীল জাত এবাং উন্নত উৎপােন প্রযুরির 

পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

অথ ববছর মাঠরেবদসর সাংখ্যা  সাফল্য উচ্চ ফলনশীল জাত সাফল্য উন্নত উৎপােন 

প্রযুরি 

সাফল্য 

 লক্ষয অজবন  লক্ষয অজবন  লক্ষয অজবন  

২০১৬-১৭ ১৯ র্ট ১৯র্ট ১০০% 

করা হদয়দছ 

৪র্ট ৩র্ট  ১র্ট ১র্ট ১০০% করা 

হদয়দছ ২০১৭-১৮ ৩০ র্ট ৩০র্ট ৯র্ট ৯র্ট  ৪র্ট ৪র্ট 

২০১৮-১৯ ২৮ র্ট ২৮র্ট ৯র্ট ৯র্ট  ৫র্ট ৫র্ট 

২০১৯-২০, সম পর্ বন্ত ৩০ র্ট ২০র্ট ৬৬.৬৭% ৫র্ট - ০% ৬র্ট - ০% 

সম, ২০ পর্ বন্ত  ১০৭র্ট ৯৭র্ট ৯০.৬৫% ২৭র্ট ২২র্ট ৮১.৪৮% ১৬র্ট ১০র্ট ৬২.৫০% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত ১৫০র্ট ৯৭র্ট ৬৪.৬৭% ৩০র্ট ২২র্ট ৭৩.৩৩% ২৫র্ট ১০র্ট ৪০% 

 

 ৪.১০.২ সসরমনার/ ওয়াকবশপ: 

প্রযুশক্ত শৈস্তাি কার্ বক্রম শরিশালী করার জন্য কসশিনাি/ওয়াকধিি একটি গুরুত্বর্পণ ধ িাধ্যি। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার 

২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর সসরমনার/ ওয়াকবশপ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ 

সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের সমাট ২০র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশদপর মাধ্যদম ৩০র্ট 

উচ্চ ফলনশীল জাত ও ২৫র্ট উৎপােন প্রযুরির রবস্তার করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত ১০র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশদপর মাধ্যদম 

১০০০ জন অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তার সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর 

৩র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি মাধ্যদম ৩০০ জন রবজ্ঞানী/গদবষক/অরফসাদরর মদধ্য, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ২র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি 

মাধ্যদম ২০০ জন রবজ্ঞানী/গদবষক/অরফসাদরর মদধ্য, ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ৩র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি মাধ্যদম ৩০০ জন 

রবজ্ঞানী/গদবষক/অরফসাদরর মদধ্য এবাং ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত ২র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি মাধ্যদম ২০০ জন 

রবজ্ঞানী/গদবষক/অরফসাদরর মদধ্য কৃষদকর মাদঠ উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তাদরর লদক্ষয কসশিনাি/ওয়াকধিদিি 

আদয়াজন সম্পন্ন কিা হদয়দে।  Research Extension Linkage এর জন্য সসরমনার/ ওয়াকবশদপ প্রকল্প এলাকার রিএই 

কম বকতবাদের অাংশগ্রহদণর সক্ষদত্র প্রাধান্য প্রোন করা সসরমনার/ ওয়াকবশপ মুখ্য উদেশ্য । প্রযুশক্ত শৈস্তাি কার্ বক্রম শরিশালী করার 
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জন্য রিএই কম বকতবাদের উন্নত উৎপােন প্রযুরি সম্পদকব বাস্তবরভরিক জ্ঞানাজবন ও েক্ষতার উন্নয়দন সসরমনার/ ওয়াকবশপ গুরুত্বপূণ ব 

ভূরমকা পালন কদর। রবদশষকদর রিএই এর উপ-সহকারী কম বকতবারা কৃষদকর মাদঠ ফসল উৎপােদন প্রথম সাররর সর্াদ্ধা রহসাদব 

োরয়ত্ব পালন কদর। সসইদহতু প্রকদল্পর TOT, মাঠ রেবস এবাং সসরমনার/ ওয়াকবশদপ উপ-সহকারী কম বকতবাসহ প্রকল্প এলাকার 

সম্প্রসারণ সাংস্থার কম বকতবাদের অাংশগ্রহদণ প্রাধান্য সেওয়া হদয়দছ। রনদের সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক উদ্যানতারিক গদবষণা 

সকে কতৃবক কৃষদকর মাদঠ উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তাদরর লদক্ষয আদয়ারজত কসশিনাি/ওয়াকধিদিি সসরমনার/ 

ওয়াকবশদপর একর্ট পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা। 

সারণী-২১; রনরবড় পররবীক্ষণ এলাকায় অথ ব-বছর রভরিক আদয়ারজত সসরমনার/ ওয়াকবশদপর তথ্য 

অথ ব বছর সসরমনাদরর সাংখ্যা সাফল্য 

 লক্ষয অজবন  

 

১০০% করা হদয়দছ। 

২০১৬-১৭ ৩ র্ট ৩র্ট 

২০১৭-১৮ ২ র্ট ২র্ট 

২০১৮-১৯ ৩ র্ট ৩র্ট 

২০১৯-২০, সম পর্ বন্ত ৭ র্ট ২র্ট ২৮.৫৭% 

সম,২০ পর্ বন্ত  ১৫র্ট ১০র্ট ৬৬.৬৭% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত ২০র্ট ১০র্ট ৫০% 

 

৪.১১ উদ্যানতারিক ফসদলর ১০% উৎপােন বৃরদ্ধ 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর প্রকল্প 

বাস্তবায়দনর মাধ্যদম শাক-সবরজ,ফল ও ফুদলর উৎপােন ঘাটরত হ্রাদসর লদক্ষয উদ্যানতারিক ফসদলর উৎপােন বৃরদ্ধ করা সম্পদকব 

তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম শাক-

সবরজ,ফল ও ফুদলর উৎপােন ঘাটরত হ্রাদসর লদক্ষয উদ্যানতারিক ফসদলর উৎপােন ১০% বৃরদ্ধ করার সাংস্থান আদছ। চলমান 

প্রকল্পর্ট এরপ্রল, ২০১৬ সথদক জুন, ২০২১ সমদয়র জন্য প্রনীত হদয়রছল। রকন্তু বাস্তদব প্রকল্পর্ট জুিাই, ২০১৬ কেদক জুন, ২০২১ 

কিয়াদে বাস্তবায়নাধীন রদয়দছ। প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম শাক-সবরজ,ফল ও ফুদলর উৎপােন ঘাটরত হ্রাদসর লদক্ষয 

উদ্যানতারিক ফসদলর উৎপােন ১০% বৃরদ্ধ করা একর্ট িাটাগত পররমাপ। প্রকল্প আরদম্ভর পূদব ব বা প্রকল্প চলমান অবস্থায় প্রকদল্পর 

সকান Base Line Survey করা হয় নাই এবাং অপরপদক্ষ রিরপরপদত প্রকদল্পর Mid-Term Evaluation এ সকান বরাে  ধরা 

নাই সসইদক্ষদত্র প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম শাক-সবরজ,ফল ও ফুদলর উৎপােন ঘাটরত হ্রাদসর লদক্ষয উদ্যানতারিক ফসদলর 

উৎপােন ১০% বৃরদ্ধ পররমাপ করা বাস্তবসেত নয়। এই বাস্তব অবস্থার পররদপ্ররক্ষদত প্রকল্প রস্টয়াররাং করমর্টর ২৭.১০.২০১৯ 

তাররদখ অনুরষ্ঠত ৪থ ব সভায় প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম শাক-সবরজ,ফল ও ফুদলর উৎপােন ঘাটরত হ্রাদসর লদক্ষয উদ্যানতারিক 

ফসদলর উৎপােন ১০% বৃরদ্ধ করার পররবদতব প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম শাক-সবরজ,ফল ও ফুদলর উৎপােন ঘাটরত হ্রাদসর 

লদক্ষয উদ্যানতারিক ফসদলর উৎপােন বৃরদ্ধ করার পদক্ষ সব বসেরতক্রদম সুপাররশ প্রোন  এবাং প্রকদল্পর কার্ বক্রম  আরও একবছর 

অথ বাৎ জুন, ২০২২ পর্ বন্ত বৃরদ্ধর সুপাররশ করা হয়। 

খ) সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর কার্ বক্রদমর অগ্রগরতর ফলাফল 

৪.১২ চরাঞ্চদল গদবষনা োয়াল স্থাপদনর মাধ্যদম মাঠ ফসদলর প্রবতবন  

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট, সহি সকায়াট বার (ওএফআররি) এবাং ৪র্ট সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবাং মাঠ জররদপর ফলাফদলর রভরিদত চরাঞ্চদল কৃষদকর মাদঠ বারর 

উদ্ভারবত উচ্চ ফলনশীল রভটারমন-এ সমৃদ্ধ রমরি আলু, আলু, োনা জাতীয় ফসল, সতল, িাল ও অন্যান্য ফসদলর প্রবতবন সম্পদকব 

তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত চরাঞ্চদলর সমাট ২৫০০ জন কৃষদকর মাদঠ বারর উদ্ভারবত উচ্চ ফলনশীল 

রভটারমন-এ সমৃদ্ধ রমরি আলু, আলু, োনা জাতীয় ফসল, সতল, িাল ও অন্যান্য ফসদলর ২৫০০র্ট গদবষণা োয়াল স্থাপদনর মাধ্যদম 

১৫র্ট ফসল প্রবতবদনর সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত চরাঞ্চদলর সমাট ২১৬৬ জন কৃষদকর মাদঠ বারর উদ্ভারবত উচ্চ ফলনশীল 

রভটারমন-এ সমৃদ্ধ রমরি আলু, আলু, োনা জাতীয় ফসল, সতল, িাল ও অন্যান্য ফসদলর ২১৬৬র্ট গদবষণা োয়াল স্থাপদনর মাধ্যদম 

১৬র্ট ফসদলর প্রবতবন করা হদয়দছ।  
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গদবষণা োয়াল স্থাপদনর জন্য রক রক নীরতমালা প্ররতপালন/অনুসরণ করা হদয়দছ প্রশ্ন করা হদল জানা র্ায় সর্, কৃষদকর মাদঠ 

গদবষণা োয়াল স্থাপদনর জন্য প্রকল্প সথদক সকান সুরনরেি নীরতমালা বা গাইি লাইন বতরর করা হয় নাই। এমনরক সাংরেি 

মন্ত্রনালয় সথদকও সকান নীরতমালা সরবরাহ করা হয় নাই। তদব কৃষদকর মাদঠ গদবষণা োয়াল স্থাপদনর জন্য প্রকল্প সথদক কৃষক 

রনব বাচন, জরমর মার্ট পরীক্ষা, কৃষকদের উন্নত জাদতর উৎপােদনর কলাদকৌশল সম্পদকব প্ররশক্ষণ প্রোন, মানসম্পন্ন সার, বীজ 

সরবরাহ করা, গদবষকেল কতৃবক সদরজরমদন রনয়রমত োয়াল পর্ বদবক্ষণ ও পরামশ ব প্রোনসহ সাব বক্ষরনক সর্াগাদর্াগ করা হয়। 

গদবষণা োয়াদলর Validation সম্পদকব প্রশ্ন করা হদল জানা র্ায় সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য হদলা চরাঞ্চদল 

কৃষদকর মাদঠ বারর উদ্ভারবত উচ্চ ফলনশীল রভটারমন-এ সমৃদ্ধ রমরি আলু, আলু, োনা জাতীয় ফসল, সতল, িাল ও অন্যান্য ফসদলর 

প্রবতবন বা রবস্তাদরর মাধ্যদম ফলন পাথ বকয কমাদনা িারা খাদ্য ও পুরির রনরাপিা রবধান এবাং পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ করা। সুতরাাং  

প্রকদল্পর উদেশ্য হদলা গদবষণা োয়াদলর Validation এর সচদয় গদবষণা োয়াদলর মাধ্যদম ফসদলর রবস্তার বাড়াদনা। প্রকৃতপদক্ষ 

ফসদলর গদবষণা োয়াদলর সময় Validation এর রবষয় রবদবচনায় সরদখ রবস্তাদরর লক্ষয বাস্তবায়ন করা হয়। সর্মন বারর সবগুন-

৩ গদবষণায় রবঘা প্ররত ৩২ মন উৎপন্ন হদয়দছ। আবার কৃষদকর মাদঠও বারর সবগুন-৩ গদবষণা োয়াদল রবঘা প্ররত ৩২ মন উৎপন্ন 

হদয়দছ র্া প্রকারাদন্ত Validationসকই বুোয়।  বাররর রবরভন্ন গদবষণা সকদে গদবষকগণ Validation এর রবরভন্ন পর্ বাদয়র 

উপদর্াগীতা রনয়রমত র্াচাই কদর। তাই প্রকদল্প Validation এর সচদয় ফসদলর রবস্তার করাই মুখ্য রবষয়।  

গদবষণা োয়াল ও ফসদলর রবস্তার করদত Research Extension Linkage সকমন রছল প্রশ্ন করা হদল জানা র্ায় সর্, চার 

পর্ বাদয় Research Extension Linkage করা হয়। সর্মন ১.রিএই কম বকতবাদের প্রকল্প সথদক TOT প্রোন ২. গদবষকেদলর 

সাদথ গদবষণা োয়াল পররেশ বদনর আমন্ত্রন ৩. মাঠরেবস ও সসরমনার/ ওয়াকবশদপ মাঠ পর্ বাদয়র রিএই কম বকতবাদের অাংশগ্রহণ 

রনরিতকরণ ৪.অরফরসয়ারল সর্াগাদর্াগ স্থাপন। রবদশষকদর Research Extension Linkage এর জন্য সসরমনার/ ওয়াকবশদপ 

প্রকল্প এলাকার মাঠ পর্ বাদয়র রিএই কম বকতবাদের অাংশগ্রহদণর তারলকা প্রণয়ন করার পর অন্যান্য অাংশগ্রহণকারীর তারলকা প্রণয়ণ 

করা হদয়দছ। রনদের সারণীদত রবএআরআই উদ্ভারবত রমরস্টআলু, আলূ, োনাশস্য, বতল বীজ, িাল, সবরজ ও ফসদলর জাদতর 

চাষাবাে প্রবতবদনর জন্য ফসদলর গদবষণা োয়াদলর লক্ষয ও অজবদনর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 
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সারণী-২২; পররবীক্ষণ এলাকায় রবএআরআই উদ্ভারবত রমরস্টআলু, আলূ,োনাশস্য,বতল বীজ,িাল,সবরজ ও ফসদলর জাদতর গদবষণা োয়াল/ফসল প্রবতবদনর তথ্য 

অথ ববছর প্রযুরির সাংখ্যা/ 

ফসল প্রবতবদনর 

সাংখ্যা  

গদবষণা োয়াদলর 

লক্ষমাত্রা  

অজবন সমাট সাফল্য (%) 

রাংপুর বগুড়া গাইবান্ধা 

২০১৬-১৭ ৫ ২০০ ৭৯ ৪০ ৯১ ২১০ ১০৫% 

২০১৭-১৮ ১০ ৫০০ ২৮২ ৫২ ১৬৬ ৫০০ ১০০% 

২০১৮-১৯ ১৩ ৭০০ ২২৭ ৬৫ ৪০৮ ৭০০ ১০০% 

২০১৯-২০ সম পর্ বন্ত ১৬ ৭০০ 

 

৩৬৮ ১৪৮ ২৪০ ৭৫৬ ১০৮% 

সম,২০ পর্ বন্ত  ১৬ ২১০০ ৯৫৬ ৩০৫ ৯০৫ ২১৬৬ ১০৩.১৪% 

জুন,২১ পর্ বন্ত  ১৫ ২৫০০     ২১৬৬ ৮৬.৬৪% 

 

৪.১২.১ বারর আলু এর প্রেশ বনী (২.১৫ সহক্টর) 

প্রকদল্পর অগ্রগরত প্ররতদবেন অনুর্ায়ী সেখা র্ায় সর্, প্রকদল্পর 

শুরু সথদক সম, ২০২০ সাল পর্ বন্ত সেদশর উিরাঞ্চদলর রবদশষ 

কদর চরাঞ্চদলর ১৪র্ট উপদজলায় বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা 

ইনরির্টউট কতৃবক উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নত জাদতর ফসদলর সমাট 

২১৬৬র্ট ফসদলর গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। এর মদধ্য 

২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ৫০০র্ট, 

২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত 

৭৬৬র্ট বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাত ফসদলর গদবষণা 

োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। মাঠ জররদপর ফলাফদল সেখা র্ায় 

সর্, ১৪র্ট উপদজলার প্রায় সব জায়গায় কিাল জাতীয় ফসসলর 

মদধ্য বারর উদ্ভারবত উন্নতজাদতর বারর আলুর গদবষণা োয়াল 

স্থাপন করা হদয়দছ, র্ার গড় জরমর পররমাণ ০.৩৫ সহক্টর এবাং 

সহক্টরপ্ররত বারর আলুর গড় উৎপােন ৩০.৩৭ টন। রবগত 

২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর বারর আলুর োয়াদলর সাংখ্যা রছল ৩৫র্ট। 

তা কদম ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর হয় ৩৪র্ট এবাং ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর তা আবার বৃরদ্ধ সপদয় হয় ৯০র্ট। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম 

পর্ বন্ত তা আবার কদম হয় ৮৭র্ট। রনদের সারণীদত পররবীক্ষণ এলাকায় অথ ব-বছররভরিক বারর আলুর গদবষণা োয়াদলর তথ্য সেয়া 

হদলা। 

সারণী-২৩; পররবীক্ষণ এলাকায় অথ ব-বছররভরিক বারর আলু এর গদবষণা োয়াদলর পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

অথ ব-বছর সমাট োয়াল বাররআলু এর গদবষণা োয়াদলর সাংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭ ২০০ ৩৫ ১৭.৫% 

২০১৭-১৮ ৫০০ ৩৪ ৬.৮% 

২০১৮-১৯ ৭০০ ৯০ ১২.৮৬% 

২০১৯-২০ ৭৬৬ ৮৭ ১২.৪৩% 

 

প্রকল্পভূি এলাকায় বারর উদ্ভারবত বারর আলুর রবরভন্ন জাদতর চাষাবাে সেখা র্ায়। রনদের সারণীদত বারর উদ্ভারবত এ সকল বারর 

আলুর নাম, জাদতর নাম ও উিরোতার সাংখ্যা সেওয়া হদলা। 

 

 

 

 

 

ফসদলর গদবষণা োয়াল, বারর আলু 
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সারণী-২৪; পররবীক্ষণ এলাকায় বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাদতর বারর আলুর চাষাবাদের পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

 উিরোতার সাংখ্যা ফসদলর নাম জরমর চাদষর সাংখ্যা জাদতর নাম 

 ৯৮ আলু ১৮ বারর আলু-৫৩ 

 ৬৭ আলু ১২ বারর আলু-৭৭ 

 ৮৯ আলু ১১ বারর আলু-২৫ 

 ১৫৬ আলু ২৪ বারর আলু-৪৬ 

 ৯৩ আলু ১৭ বারর আলু-৩৭ 

 ৫৭ আলু ৫ বারর আলু-৪১ 

সমাট ৫৬০  ৮৭  

 

চাষাবােকৃত বারর আলু এখন সাংগ্রহ করার পর্ বাদয় রদয়দছ। মাঠ পর্ বাদয় তোররকর রবষদয় জানা র্ায় সর্, মূলত: সদরজরমন গদবষণা 

রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ রবরভন্ন সমদয় গদবষণা োয়াল পররেশ বন  কদরদছ। প্ররত মাদস সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ ১২ হদত ১৫ বার পররেশ বন কসরদছ। তদব কৃষদকর সাদথ আদলাচনা 

কদর জানা র্ায় সর্, প্রকদল্পর কম বকতবাদের তোররকর ঘাটরত রদয়দছ। তোররকর ব্যাপাদর প্রকল্প কম বকতবাদের প্রশ্ন করা হদল তারা 

জানায় সর্, প্রকদল্পর কার্ বক্রম আদরাও ভালভাদব তোররকর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল তাদের সনই এবাং সকান সুদর্াগ-সুরবধা সনই।  

৪.১২.২ বারর গম এর প্রেশ বনী (১.৬০ সহক্টর) 

প্রকদল্পর অগ্রগরত প্ররতদবেন অনুর্ায়ী সেখা র্ায় 

সর্, প্রকদল্পর শুরু সথদক সম, ২০২০ সাল পর্ বন্ত 

সেদশর উিরাঞ্চদলর রবদশষ কদর চরাঞ্চদলর 

১৪র্ট উপদজলায় বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা 

ইনরির্টউট কতৃবক উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নত জাদতর 

ফসদলর সমাট ২১৬৬র্ট ফসদলর গদবষণা োয়াল 

স্থাপন করা হদয়দছ। এর মদধ্য ২০১৬-১৭ অথ ব-

বছদর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ৫০০র্ট, 

২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-

বছদরর সম পর্ বন্ত ৭৬৬র্ট বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন 

উন্নতজাত ফসদলর গদবষণা োয়াল স্থাপন করা 

হদয়দছ। মাঠ জররদপর ফলাফদল সেখা র্ায় সর্, 

১৪র্ট উপদজলার প্রায় সব জায়গায় োনা জাতীয় 

ফসদলর মদধ্য বারর উদ্ভারবত উন্নতজাদতর গম- এর গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ, র্ার গড় জরমর পররমাণ ০.৪৭ সহক্টর 

এবাং সহক্টরপ্ররত বারর গদমর গড় উৎপােন রছল ৩.৬০ টন। রবগত ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর বারর আলু এর োয়াদলর সাংখ্যা রছল 

৪৪র্ট। তা কদম ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর হয় ৪০র্ট এবাং ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর তা আবার বৃরদ্ধ সপদয় হয় ৬৬র্ট। ২০১৯-২০ অথ ব-

বছদরর সম পর্ বন্ত তা আবার কদম হয় ৫৬র্ট। রনদের সারণীদত অথ ব-বছররভরিক বারর আলু এর গদবষণা োয়াদলর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-২৫; পররবীক্ষণ এলাকায় অথ ব-বছররভরিক বারর গদমর গদবষণা োয়াদলর পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

অথ ব-বছর  বারর গদমর গদবষণা োয়াদলর সাংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭  ৪৪ ২২.০০% 

২০১৭-১৮  ৪০ ৮.০০% 

২০১৮-১৯  ৬৬ ৯.৪৩% 

২০১৯-২০ এরপ্রল  ৫৬ ৮.০০% 

 

প্রকল্পভূি এলাকায় বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাদতর গদমর চাষাবাে সেখা র্ায় এবাং কৃষদকর মাদঠ উৎপারেত প্রচরলত জাত 

সথদক বারর উদ্ভারবত জাদতর চাষাবাদে কৃষদকর আগ্রহ সবরশ। রনদের সারণীদত এই সব বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাদতর গদমর 

নাম, জাদতর নাম ও উিরোতার সাংখ্যা সেওয়া হদলা। 

ফসদলর গদবষণা োয়াল বারর গম-২৮ 
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সারণী-২৬; পররবীক্ষণ এলাকায় বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাদতর গদমর চাষাবাদের পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

উিরোতার সাংখ্যা ফসদলর নাম জরমর চাদষর সাংখ্যা জাদতর নাম 

১২৩ গম ৯ বাররগম-২৯ 

৬৫ গম ৫ বাররগম-৩০ 

৩৭২ গম ৪২ বাররগম-২৮ 

 

চাষাবােকৃত গম এখন সাংগ্রহ করার পর্ বাদয় রদয়দছ। মাঠ পর্ বাদয়র তোররকর রবষদয় জানা র্ায় সর্, মূলত সদরজরমন গদবষণা 

রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ রবরভন্ন সমদয় গদবষণা োয়াল পররেশ বন কদরদছ। প্ররত মাদস সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ ১২ হদত ১৫ বার পররেশ বন কদরদছ। তদব কৃষদকর সাদথ আদলাচনা 

কদর জানা র্ায় সর্, প্রকদল্পর কম বকতবাদের তোররকর ঘাটরত রসয়দছ। তোররকর ব্যাপাদর প্রকল্প কম বকতবাদের প্রশ্ন করা হদল তারা 

জানায় সর্, প্রকদল্পর কার্ বক্রম আদরাও ভালভাদব তোররকর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল তাদের সনই। 

৪.১২.৩ বারর রমরি আলু এর প্রেশ বনী (.৬৫ সহক্টর)  

প্রকদল্পর অগ্রগরত প্ররতদবেন অনুর্ায়ী সেখা র্ায় সর্, প্রকদল্পর 

শুরু সথদক সম ২০২০ সাল পর্ বন্ত সেদশর উিরাঞ্চদলর রবদশষ 

কদর চরাঞ্চদলর ১৪র্ট উপদজলায় বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা 

ইনরির্টউট কতৃবক উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নত জাদতর ফসদলর সমাট 

২১৬৬র্ট ফসদলর গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। এর 

মদধ্য ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছসর 

৫০০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর 

সম পর্ বন্ত ৭০০র্ট বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাত ফসদলর 

গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। মাঠ জররদপর ফলাফদল 

সেখা র্ায় সর্, ১৪র্ট উপদজলার প্রায় সব জায়গায় কিাল 

জাতীয় ফসদলর মদধ্য বারর উদ্ভারবত উন্নতজাদতর রমরি আলুর 

গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ, র্ার গড় জরমর পররমাণ 

০.৬৭ সহক্টর এবাং সহক্টরপ্ররত বারর রমরি আলুর গড় উৎপােন 

রছল ২৯.১৮ টন। রবগত ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর বারর রমরি আলুর এর োয়াদলর সাংখ্যা রছল ২৫র্ট। তা বৃরদ্ধ সপদয় ২০১৭-১৮ অথ ব-

বছদর হয় ৬৯র্ট এবাং ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর তা আবার কদম হয় ৬৪র্ট। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত তা আবার বৃরদ্ধ সপদয় 

হয় ৭২র্ট।। রনদের সারণীদত অথ ব-বছররভরিক বারর রমরি আলুর গদবষণা োয়াদলর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-২৭; পররবীক্ষণ এলাকায় অথ ব-বছররভরিক বারর রমরি আলুর গদবষণা োয়াদলর পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

অথ ব-বছর সমাট োয়াল বারর রমরি আলুর গদবষণা োয়াদলর সাংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭ ২০০ ২৫ ১২.৫০% 

২০১৭-১৮ ৫০০ ৬৯ ১৩.৮% 

২০১৮-১৯ ৭০০ ৬৪ ৯.১৪% 

২০১৯-২০ এরপ্রল ৭৬৬ ৭২ ১০.২৯% 

প্রকল্পভূি এলাকায় বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাদতর রমরিআলুর চাষাবাে সেখা র্ায় এবাং কৃষদকর মাদঠ উৎপারেত প্রচরলত 

জাত সথদক বারর উদ্ভারবত জাদতর চাষাবাদে কৃষদকর আগ্রহ সবরশ। রনদের সারণীদত এই সব বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাদতর 

রমরিআলুর নাম, জাদতর নাম ও উিরোতার সাংখ্যা সেওয়া হদলা। 

সারণী-২৮; পররবীক্ষণ এলাকায় রমরিআলু চাদষর পররসাংখ্যান 

উিরোতার সাংখ্যা ফসদলর নাম জরমর চাদষর সাংখ্যা জাদতর নাম 

১২৭ রমরিআলু ২২ রমরিআলু-৯ 

১৩১ রমরিআলু ১৭ রমরিআলু-১২ 

১৯৯ রমরিআলু ৮ রমরিআলু-১৩ 

১০৩ রমরিআলু ২৫ রমরিআলু-৮ 

ফসদলর গদবষণা োয়াল, বারর রমরি আলু 
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চাষাবােকৃত রমরিআলু এখন সাংগ্রহ করার পর্ বাদয় রদয়দছ। মাঠ পর্ বাদয় তোররকর রবষদয় জানা র্ায় সর্, মূলত সদরজরমন গদবষণা 

রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ রবরভন্ন সমদয় গদবষণা োয়াল পররেশ বন কদরদছ। প্ররত মাদস সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ ১২- হদত  ১৫ বার পররেশ বন কদরদছ। তদব কৃষদকর সাদথ আদলাচনা 

কদর জানা র্ায় সর্, প্রকদল্পর কম বকতবাদের তোররকর ঘাটরত রদয়দছ। তোররকর ব্যাপাদর প্রকল্প কম বকতবাদের প্রশ্ন করা হদল তারা 

জানায় সর্, প্রকদল্পর কার্ বক্রম আদরাও ভালভাদব তোররকর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল তাদের সনই। 

৪.১২.৪ বারর হাইরিি ভুো এর প্রেশ বনী (১.৩৫ সহক্টর) 

প্রকদল্পর অগ্রগরত প্ররতদবেন অনুর্ায়ী সেখা র্ায় সর্, 

প্রকদল্পর শুরু সথদক সম, ২০২০ সাল পর্ বন্ত সেদশর 

উিরাঞ্চদলর রবদশষ কদর চরাঞ্চদলর প্রকল্পভূি ৩র্ট 

সদরজরমন রবভাদগর আওতাধীন ১৪র্ট উপদজলায় 

বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট কতৃবক উদ্ভারবত 

রবরভন্ন উন্নত জাদতর ফসদলর সমাট ২১৬৬র্ট ফসদলর 

গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। এর মদধ্য ২০১৬-১৭ 

অথ ব-বছদর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ৫০০র্ট, ২০১৮-

১৯ অথ ব-বছদর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত 

৭৬৬র্ট বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাত ফসদলর গদবষণা 

োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। মাঠ জররদপর ফলাফদল সেখা 

র্ায় সর্, ১৪র্ট উপদজলার প্রায় জায়গায় োনা জাতীয় 

ফসদলর মদধ্য বারর উদ্ভারবত উন্নতজাদতর বারর হাইরিি 

ভুোর গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ, র্ার গড় জরমর 

পররমাণ ১.৬৭ সহক্টর এবাং সহক্টরপ্ররত বারর হাইরিি ভুোর গড় উৎপােন রছল ১০.৩০ টন। রবগত ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর বারর 

হাইরিি ভুো - এর এর োয়াদলর সাংখ্যা রছল শূন্যর্ট। তা বৃরদ্ধ সপদয় ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর হয় ২৯৯র্ট এবাং ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর 

তা আদরাও বৃরদ্ধ সপদয় হয় ৬৫র্ট। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত তা আবার বৃরদ্ধ সপদয় হয় ১১৭র্ট। রনদের সারণীদত অথ ব-

বছররভরিক বারর হাইরিি ভুোর গদবষণা োয়াদলর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-২৯; পররবীক্ষণ এলাকায় অথ ব-বছররভরিক বারর হাইরিি ভুোর গদবষণা োয়াদলর পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

অথ ব-বছর সমাট োয়াল বারর হাইরিি ভুোর গদবষণা োয়াদলর সাংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭ ২০০ - - 

২০১৭-১৮ ৫০০ ২৯ ৫.৮০% 

২০১৮-১৯ ৭০০ ৬৫ ৯.২৯% 

২০১৯-২০ এরপ্রল ৭৬৬ ১১৭ ১৬.৭১% 

 

প্রকল্পভূি এলাকায় বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাদতর বারর হাইরিি ভুোর চাষাবাে সেখা র্ায় এবাং কৃষদকর মাদঠ উৎপারেত 

প্রচরলত জাত সথদক বারর উদ্ভারবত জাদতর চাষাবাদে কৃষদকর আগ্রহ সবরশ। রনদের সারণীদত এই সব বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন 

উন্নতজাদতর বারর হাইরিি ভুোর নাম, জাদতর নাম ও উিরোতার সাংখ্যা সেওয়া হদলা। 

সারণী-৩০; পররবীক্ষণ এলাকায় রবরভন্ন উন্নতজাদতর বারর হাইরিি ভুো চাদষর পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

উিরোতার সাংখ্যা ফসদলর নাম জরমর চাদষর সাংখ্যা জাদতর নাম 

২২৭ বারর হাইরিি ভুো ৭৪ বারর হাইরিি ভুো-৯ 

- বারর হাইরিি ভুো - বারর হাইরিি ভুো-১২ 

৩৩৩ বারর হাইরিি ভুো ৪৩ বারর হাইরিি ভুো-১৩ 

 

চাষাবােকৃত বারর হাইরিি ভুো এখন সাংগ্রহ করার পর্ বাদয় রদয়দছ। মাঠ পর্ বাদয় তোররকর রবষদয় জানা র্ায় সর্, মূলত সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ রবরভন্ন সমদয় গদবষণা োয়াল পররেশ বন কদরদছ। প্ররত মাদস 

ফসদলর গদবষনা োয়াল হাইরিি ভূো 
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সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ ১২ হদত ১৫ বার পররেশ বন কদরদছ। তদব কৃষদকর সাদথ 

আদলাচনা কদর জানা র্ায় সর্, প্রকদল্পর কম বকতবাদের তোররকর ঘাটরত রদয়দছ। তোররকর ব্যাপাদর প্রকল্প কম বকতবাদের প্রশ্ন করা 

হদল তারা জানায় সর্, প্রকদল্পর কার্ বক্রম আদরাও ভালভাদব তোররকর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল তাদের সনই। 

 

৪.১২.৫ বারর হাইরিি রমরি কুমড়া এর প্রেশ বনী (১.৩৫ সহক্টর) 

প্রকদল্পর অগ্রগরত প্ররতদবেন অনুর্ায়ী সেখা র্ায় সর্, প্রকদল্পর 

শুরু সথদক সম, ২০২০ সাল পর্ বন্ত সেদশর উিরাঞ্চদলর রবদশষ 

কদর চরাঞ্চদলর ১৪র্ট উপদজলায় বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা 

ইনরির্টউট কতৃবক উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নত জাদতর ফসদলর 

সমাট ২১৬৬র্ট ফসদলর গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। 

এর মদধ্য ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর 

৫০০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-

বছদরর সম পর্ বন্ত ৭০০র্ট বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাত 

ফসদলর গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। মাঠ জররদপর 

ফলাফদল সেখা র্ায় সর্, ১৪র্ট উপদজলার প্রায় সব জায়গায় 

সবরজ জাতীয় ফসদলর মদধ্য বারর উদ্ভারবত উন্নতজাদতর 

রমরি আলু- এর গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ, র্ার গড় 

জরমর পররমাণ ০.৩৭ সহক্টর এবাং সহক্টরপ্ররত বারর হাইরিি 

রমরি কুমড়ার গড় উৎপােন রছল ৩৪ টন। 

 রবগত ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর বারর হাইরিি রমরি কুমড়ার সকান োয়াদলর পরবকল্পনা রছল না। তদব ২০১৮-১৯ অথ ব-

বছদর ১০র্ট োয়াল করা হয় এবাং উৎপােন অরধক ও কৃষদকর আগ্রহ সবরশ হওয়ার পদরও ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত তা 

আবার কদম হয় ৯র্ট। রনদের রনদের সারণীদত অথ ব-বছররভরিক বারর হাইরিি রমরি কুমড়ার গদবষণা োয়াদলর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-৩১; পররবীক্ষণ এলাকায় অথ ব-বছর রভরিক বারর হাইরিি রমরি কুমড়ার গদবষণা োয়াদলর পররসাংখ্যান 

অথ ব-বছর সমাট োয়াল বারর হাইরিি রমরি কুমড়ার গদবষণা োয়াদলর সাংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭ ২০০ - - 

২০১৭-১৮ ৫০০ - - 

২০১৮-১৯ ৭০০ ১০ ১.৪৩% 

২০১৯-২০ এরপ্রল ৭০০ ৯ ১.২৯% 

 

প্রকল্পভূি এলাকায় বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাদতর বারর হাইরিি রমরি কুমড়ার চাষাবাে সেখা র্ায় এবাং কৃষদকর মাদঠ 

উৎপারেত প্রচরলত জাত সথদক বারর উদ্ভারবত জাদতর চাষাবাদে কৃষদকর আগ্রহ সবরশ। রনদের সারণীদত এই সব বারর উদ্ভারবত 

রবরভন্ন উন্নতজাদতর বারর হাইরিি রমরি কুমড়ার নাম, জাদতর নাম ও উিরোতার সাংখ্যা সেওয়া হদলা। 

সারণী-৩২; পররবীক্ষণ এলাকায় বারর হাইরিি রমরি কুমড়া চাদষর পররসাংখ্যান 

উিরোতার সাংখ্যা ফসদলর নাম জরমর চাদষর সাংখ্যা জাদতর নাম 

২২৪ বারর হাইরিি রমরি কুমড়া ৫ বারর হাইরিি রমরি কুমড়া-১ 

৩৩৬ বারর হাইরিি রমরি কুমড়া ৪ বারর হাইরিি রমরি কুমড়া-২ 

 

চাষাবােকৃত বারর হাইরিি রমরি কুমড়া এখন সাংগ্রহ করার পর্ বাদয় রদয়দছ। মাঠ পর্ বাদয় তোররকর রবষদয় জানা র্ায় সর্, মূলত 

সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ রবরভন্ন সমদয় গদবষণা োয়াল পররেশ বন কদরদছন। মাদস 

সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ ১২- হদত  ১৫ বার পররেশ বন কদরদছন। তদব কৃষদকর 

সাদথ আদলাচনা কদর জানা র্ায় সর্, প্রকদল্পর কম বকতবাদের তোররকর ঘাটরত ররহয়াদছ। তোররকর ব্যাপাদর প্রকল্প কম বকতবাদের 

প্রশ্ন করা হদল তারা জানান সর্, প্রকদল্পর কার্ বক্রম আদরাও ভালভাদব তোররকর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল তাদের সনই। 

ফসদলর গদবষণা োয়াল বারর হাইরিি রমরি কুমড়া-১ গদবষনা োয়ারফ 

ফসদলর গদবষণা োয়াল,বারর হাইরিি রমরি কুমড়া 
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৪.১২.৬ বারর কাউন এর প্রেশ বনী (২.৪৫ একর) 

 প্রকদল্পর অগ্রগরত প্ররতদবেন অনুর্ায়ী সেখা র্ার্ সর্, প্রকদল্পর 

শুরু সথদক সম, ২০২০ সাল পর্ বন্ত সেদশর উিরাঞ্চদলর রবদশষ 

কদর চরাঞ্চদলর ১৪র্ট উপদজলায় বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা 

ইনরির্টউট কতৃবক উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নত জাদতর ফসদলর 

সমাট ২১৬৬র্ট ফসদলর গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। 

এর মদধ্য ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর 

৫০০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর 

সম পর্ বন্ত ৭৬৬র্ট বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাত ফসদলর 

গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ। মাঠ জররদপর ফলাফদল 

সেখা র্ায় সর্, ১৪র্ট উপদজলার প্রায় সব জায়গায় োনা জাতীয় 

ফসদলর মদধ্য বারর উদ্ভারবত উন্নতজাদতর বারর কাউদনর 

গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদয়দছ, র্ার গড় জরমর পররমাণ ০.১৭ সহক্টর এবাং সহক্টরপ্ররত বারর কাউন গড় উৎপােন রছল ২.৩৬ 

টন। রবগত ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর বারর কাউদনর সকান োয়াল করা হয় নাই। তদব ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর বারর কাউদনর ৩৩র্ট 

গদবষণা োয়াল করা হয় এবাং ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর তা আবার বৃরদ্ধ সপদয় হয় ৬৫র্ট। ২০১৯-২০ অর্থ-বছদরর সম পর্ বন্ত বারর 

কাউদনর সকান গদবষণা োয়াল স্থাপন করার পররকল্পনা রছল না। রনদের সারণীদত বারর কাউদনর গদবষণা োয়াদলর তথ্য সেয়া 

হদলা। 

সারণী-৩৩; পররবীক্ষণ এলাকায় বছররভরিক বারর কাউন এর গদবষণা োয়াদলর পররসাংখ্যান 

অথ ব-বছর সমাট োয়াল বারর কাউদনর গদবষণা োয়াদলর সাংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭ ২০০ - - 

২০১৭-১৮ ৫০০ ৩৩ ৬.৬% 

২০১৮-১৯ ৭০০ ৬৫ ৯.২৯% 

২০১৯-২০ এরপ্রল ৭৬৬ - - 

 

চাষাবােকৃত বারর কাউন এখন সাংগ্রহ করার পর্ বাদয় রদয়দছ। মাঠ পর্ বাদয় তোররকর রবষদয় জানা র্ায় সর্, মূলত সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ রবরভন্ন সমদয় গদবষণা োয়াল পররেশ বন কদরদছ। প্ররত মাদস 

সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর  রসরনয়র ববজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনকগণ ১২ হদত ১৫ বার পররেশ বন কদরদছ। তদব কৃষদকর সাদথ 

আদলাচনা কদর জানা র্ায় সর্, প্রকদল্পর কম বকতবাদের তোররকর ঘাটরত ররহয়াদছ। তোররকর ব্যাপাদর প্রকল্প কম বকতবাদের প্রশ্ন 

করা হদল তারা জানায় সর্, প্রকদল্পর কার্ বক্রম আদরাও ভালভাদব তোররকর জন্য প্রদয়াজনীয় জনবল তাদের সনই। 

৪.১৩ বসতবারড়দত বাগান স্থাপন (ফল ও সবরজ) 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট, সহি সকায়াট বার (ওএফআররি) এবাং ৪র্ট সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর এবাং মাঠ জররদপর ফলাফদলর রভরিদত  বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন 

উন্নতজাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তাদরর মাধ্যদম চরাঞ্চদলর কৃষদকর বসতবারড়দত বাগান (ফল ও সবরজ) স্থাপন সম্পদকব তথ্য 

সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত চরাঞ্চদলর কৃষদকর বসতবারড়দত সমাট ১২০০র্ট বাগান (ফল ও সবরজ)  স্থাপদনর 

সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত চরাঞ্চদলর কৃষদকর বসতবারড়দত সমাট ৭৫০র্ট বাগান (ফল ও সবরজ)  স্থাপন করা হদয়দছ। 

২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর রাংপুদর ২৫র্ট, বগুড়ায় ১৫র্ট এবাং গাইবান্ধায় ১৫র্ট সহ সমাট ৫০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর রাংপুদর ১০০র্ট, 

বগুড়ায় ২০র্ট এবাং গাইবান্ধায় ৩০র্ট সহ সমাট ১৫০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর রাংপুদর ১৬০র্ট, বগুড়ায় ৪০র্ট এবাং গাইবান্ধায় ১০০র্ট 

সহ সমাট ৩০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত রাংপুদর ৯০র্ট, বগুড়ায় ৪০র্ট এবাং গাইবান্ধায় ১২০র্ট সহ সমাট ২৫০র্ট বাগান 

(ফল ও সবরজ)  স্থাপন করা হদয়দছ। প্রকল্প সথদক উপকারদভাগী কৃষকদের বাগান স্থাপদনর রনরমদি বারর উদ্ভারবত উন্নতজাদতর 

ফল সর্মন- বারর আম-৩,৪, বারর সপয়ারা-২, বারর মািা-১, বারর রলচু-৩, বারর সলবু-১,২ এবাং সবরজ সর্মন- বারর করলা-১,২, 

ফসদলর গদবষণা োয়াল বারর কাউন-২  
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বারর টদমদটা-১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮, বারর লাউ-১,২,বারর রবর্ট সবগুন-৩, বারর সবগুন-১০ এর চারা/কলম, বীজ, বজবসার, সরবরাহ 

করা হদয়দছ।রনদের সারণীদত চরাঞ্চদলর কৃষদকর বসতবারড়দত বাগান (ফল ও সবরজ) স্থাপদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-৩৪; পররবীক্ষণ এলাকার চরাঞ্চদলর কৃষদকর বসতবারড়দত বাগান (ফল ও সবরজ) স্থাপদনর তথ্য 

প্রযুরির নাম অথ ব-বছর অজবন সমাট লক্ষযমাত্রা সাফল্য সম,২০ পর্ বন্ত  

রাংপুর বগুড়া গাইবান্ধা    

বারর আম-৩,৪ 

বারর সপয়ারা-২ 

বারর মািা-১ 

বারর রলচু-৩ 

বারর সলবু-১,২ 

সবরজ বাগান 

২০১৬-১৭ ২৫ ১০ ১৫ ৫০ ৫০ ১০০% করা হদয়দছ। 

 ২০১৭-১৮ ১০০ ২০ ৩০ ১৫০ ১৫০ 

২০১৮-১৯ ১৬০ ৪০ ১০০ ৩০০ ৩০০ 

২০১৯-২০ সম 

পর্ বন্ত 

৯০ ৪০ ১২০ ২৫০ ৪০০ ৬২.৫০% 

সমাট ৩৭৫ ১১০ ২৬৫ ৭৫০ ৯০০ ৮৩.৩৩% 

জুন,২০২১    ৭৫০ ১২০০ ৬২.৫০% 

 

৪.১৩.১ বসতবারড়দত ফল ও সবরজ বাগান প্রেশ বনী 

 

 

প্রকদল্পর অগ্রগরত প্ররতদবেন অনুর্ায়ী সেখা র্ায় সর্, প্রকদল্পর শুরু সথদক সম, ২০২০ সাল পর্ বন্ত সেদশর উিরাঞ্চদলর রবদশষ কদর 

চরাঞ্চদলর ১৪র্ট উপদজলায় বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট কতৃবক উদ্ভারবত রবরভন্ন উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাদতর ফসদলর 

(ফল ও সবরজ) সমাট ৭৫০র্ট চরাঞ্চদলর কৃষদকর বসতবারড়দত বাগান (ফল ও সবরজ) স্থাপন করা হদয়দছ। এর মদধ্য ২০১৬-১৭ 

অথ ব-বছদর ৫০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ১৫০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ৩০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত চরাঞ্চদলর 

কৃষদকর বসতবারড়দত ২৫০র্ট বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাত ফসদলর বাগান (ফল ও সবরজ ) স্থাপন করা হদয়দছ। মাঠ জররদপর 

ফলাফদল সেখা র্ায় সর্,প্রকল্পভূি ৩র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর অন্তভূি ১৪র্ট উপদজলার মদধ্য বারর উদ্ভারবত উন্নতজাদতর 

উদ্যানতারিক ফসদলর বাগান স্থাপন করা হদয়দছ, র্ার গড় জরমর পররমাণ ০.১৭ একর। বসতবারড়দত ১৫ ধরদণর ফল এবাং ৬ 

ধরদণর সবরজর উপর জররপ চালাদনা হয়। তারমদধ্য ১৩ প্রকার ফদলর গাদছর চারা/কলম এবাং ৫ প্রকার সবরজর চারা সেখা র্ায় 

র্া বসতবারড়দত চাষ হদে। ইহার মদধ্য ৯র্ট প্রচরলত জাত সর্মন আম, কাঁঠাল, জাম, বরই, কলা, সদফো, িারলম, সপয়ারা, 

জামরুল এবাং ৬র্ট বারর উদ্ভারবত উন্নত জাদতর সর্মন বারর আম-৪, বারর আম-৩, বারর রলচু-৩, বারর মািা-১ বারর কুল, বারর 

সপয়ারা-২,বারর করলা-১,২,বারর টদমদটা-১৪,১৫,১৬। বসতবারড়দত রক রক ধরদণর ফল ও সবরজ আদছ সস সম্পদকব জানদত চাওয়া 

হদল রনদের তথ্য পাওয়া র্ায়। 

সারণী-৩৫; পররবীক্ষণ এলাকার চরাঞ্চদলর কৃষদকর বসতবারড়দত ফল ও সবরজ চাদষর উিরোতা এবাং ফল ও সবরজর গড় সাংখ্যার তথ্য 

ক্ররমক নাং ফদলর নাম উিরোতার সাংখ্যা গড় সাংখ্যা 

১ আম ১২৭ ৫ 

২ কাঁঠাল ২৩০ ৩ 

৩ জাম ৬৩ ১ 

৪ বরই ৩১২ ৪ 

বসতবারড়দত বাগান 
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৫ সদফো ২৪ ১ 

৬ িারলম ৬৭ ১ 

৭ সপয়ারা ৪০৫ ৩ 

৮ জামরুল ৯৫ ১ 

৯ বারর আম-৪ ২৩৫ ৪ 

১০ বারর আম-১০ ৪৫০ ৫ 

১১ বারর রলচু-৩ ২৩৪ ৩ 

১২ বারর মািা-১ ৪৫ ১ 

১৩ বারর কুরল/আদপল কুল ৪৪৫ ১০ 

১৪ বারর সপয়ারা-২ ৩৩৯ ৯ 

১৫ বারর সলবু-১,২ ২০৮ ৫ 

১৬ বারর করলা-১,২ ১০২ ৫ 

১৭ বারর টদমদটা-১৪,১৫,১৬ ৬৯ ৩ 

 

পররবীক্ষণ কার্ বক্রদম বারর উদ্ভারবত ফল বাগাদনর ববরচত্র সেখা র্ায়; রকন্তু দ্রুত বধ বনশীল ফল সর্মন কলা, আনারস সেঁদপ ইতযারে 

ফল উৎপােদন সকান নজর সেওয়া হয়রন। র্তদবরশ ফল গাদছর ববরচত্র ততদবরশ বারমাস ফল প্রারপ্তর সম্ভাবনা। তাই প্রকল্পর্টর 

মাধ্যদম ফল উৎপােদনর প্ররশক্ষণ, উন্নত বীজ, চারা/কলম রবতরণ ও প্রযুরি সসবা আদরাও বৃরদ্ধ করা উরচত। তাহদল ফল উৎপােন 

বৃরদ্ধ পাদব। তাদত পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ পাদব ও পুরি এবাং জীবনর্াত্রার মান উন্নয়দন ভুরমকা রাখদব এবাং প্রকদল্পর মূল উদেশ্য 

সফল হদব। প্রকল্প সথদক মাসরভরিক ফদলর নাম প্রকাশ করা হদল কৃষকগণ সকান মাদস সকান ফল হয় তা বুেদত পারদব। 

৪.১৩.২ বসতবারড়দত রমশ্র ফল বাগান প্রেশ বনী  

বতবমাদন বারনরজযক রভরিদত আম, রলচু, সলবু, সপয়ারার বাগান 

স্থাপদনর প্রবণতা বৃরদ্ধ পাদে। অদনদক এটাদক লাভজনক সপশা 

রহসাদব গ্রহণ কদরদছন। প্রকদল্পর আওতায় বারনরজযক রমশ্র ফল 

বাগান প্রেশ বনীর প্রদয়াজনীয় সহায়তা সর্মন প্ররশক্ষণ, চারা/কলম 

রবতরণ, রবরভন্ন রাসায়রনক সার, কীটনাশক ইতযারে সহায়তা সেওয়া 

হদে। ইরতমদধ্য সবশ কদয়কর্ট বারনরজযক রমশ্র ফল বাগান প্রেশ বনী 

স্থাপন করা হদয়দছ। বাগাদনর আয়তন গদড় ১০২ শতক। চারা/কলম 

সরাপণ পদ্ধরত প্রধানত আয়তাকার (৪৮.১%) ও বগ বাকার (৪৬,৩%)। 

স্থানীয় কম বশালা ও কৃষদকর সাদথ আদলাচনা কদর জানা র্ায় সর্, 

রমশ্র ফলবাগান মারলকগণ প্রকল্প সথদক আদরাও সবরশ তোররক এবাং 

সর্ সমস্ত চারা মদর র্াদে তার বেদল নতুন চারা সেওয়ার অনুদরাধ 

কদরদছ। কৃষক সার, কীটনাশক ইতযারে ধাদপ ধাদপ সরবরাহ করার পরামশ ব রেদয়দছ।  

৪.১৪ অরভদর্াজন গদবষণা (Adapting Research) সজারোরকরন এবাং ফলন পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) হ্রাস 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট, সহি সকায়াট বার (ওএফআররি) এবাং ৪র্ট সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবাং কৃষকমাঠ জররদপর রভরিদত চর এলাকায়  বারর উদ্ভারবত নতুন 

প্রযুরিরসমূদহর চরাঞ্চদল অরভদর্াজন গদবষণা (Adapting Research) সজারোরকরণ এবাং ১৫র্ট উচ্চ ফলনশীল ফসদলর 

জাত ও আধুরনক কৃরষ প্রযুরি প্রবতবদনর মাধ্যদম কৃষদকর মাদঠ ফসদলর ফলদনর পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) কমাদনা সম্পদকব তথ্য 

সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত চর এলাকায়  বারর উদ্ভারবত নতুন প্রযুরিরসমূদহর চরাঞ্চদল অরভদর্াজন গদবষণা 

(Adapting Research) সজারোরকরণ এবাং ১৫র্ট উচ্চ ফলনশীল ফসদলর জাত ও আধুরনক কৃরষ প্রযুরি প্রবতবদনর মাধ্যদম 

কৃষদকর মাদঠ ফসদলর ফলদনর পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) কমাদনার সাংস্থান আদছ। রকন্তু সম, ২০২০ পর্ বন্ত চর এলাকায়  বারর উদ্ভারবত 

নতুন প্রযুরিরসমূদহর চরাঞ্চদল অরভদর্াজন গদবষণা (Adapting Research) সজারোরকরণ এবাং ১৭র্ট উচ্চ ফলনশীল ফসদলর 

জাত ও আধুরনক কৃরষ প্রযুরি প্রবতবদনর মাধ্যদম কৃষদকর মাদঠ ফসদলর ফলদনর পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) কমাদনা হদয়দছ। রনদের 

দুইর্ট সারণীদত চর এলাকায় বারর উদ্ভারবত নতুন প্রযুরিরসমূদহর চরাঞ্চদল অরভদর্াজন গদবষণা (Adapting Research) 

রমশ্র ফদলর বাগান,ধুনট,বগুড়া 
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সজারোরকরণ এবাং ১৭র্ট উচ্চ ফলনশীল ফসদলর জাত ও আধুরনক কৃরষ প্রযুরি প্রবতবদনর মাধ্যদম কৃষদকর মাদঠ ফসদলর ফলদনর 

পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) হ্রাদসর একর্ট তুলনামূলক তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-৩৬; পররবীক্ষণ এলাকার চর এলাকায় বারর উদ্ভারবত ১৭র্ট উচ্চ ফলনশীল ফসদলর জাত ও আধুরনক কৃরষ প্রযুরি প্রবতবদনর িারা অরভদর্াজন 

গদবষণা (Adapting Research) সজারোরকরদণর তথ্য 

 অথ ব-বছর 

 ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ সম, পর্ বন্ত 

কিাল ফসল বারর আলু-৪৬ বারর আলু-৪৬,৫৩ বারর আলু-৪৬,৫৩,৭৭ বারর আলু-২৫,৩৭,৪১,৪৬,৫৩ 

বারররমরি আলু-

৪,৮ 

বারররমরি আলু-

৪,৮,১২,১৩ 

বারররমরি আলু-৮,১২ বারররমরি আলু-৮,১৪ 

োনা ফসল বারর গম-২৮ বারর গম-২৮ বারর গম-২৮ বারর গম-২৮,২৯,৩০ 

- বারর কাউন-২ বারর কাউন-২ বারর কাউন-২ 

- বারর হাইরিি ভুো-

৯,১২,১৩ 

বাররহাইরিি ভুো-

৯,১২,১৩ 

বাররহাইরিি ভুো-৯,১৩,১৬ 

- - - বারল ব-৬,৭ 

িাল ফসল বারর মসুর-৮ বারর মসুর-৬,৮ বারর মসুর-৬,৮ বারর মসুর-৬,৮ 

- বারর মাস-৩ বারর মাস-৩ বারর মাস-৩ 

- বারর সখসারর-১,৩ বারর সখসারর-৩ বারর সখসারর-২,৩ 

বতলবীজ ফসল সররষা-১৪ সররষা-১৪ সররষা-১৪ সররষা-১৪ 

- রচনাবাোম-৮ রচনাবাোম-৮ রচনাবাোম-৮,৯ 

মসলা ফসল - - বারর সেঁয়াজ-১,৪ বারর সেঁয়াজ-১,৪ 

সবরজ ফসল - - টদমদটা-১৬,১৮ টদমদটা-১৬,১৮ 

- - হাইরিি রমরি কুমড়া-১ হাইরিি রমরি কুমড়া-১,২ 

- - - বারর রবর্ট সবগুন-৪ 

- - - বারর সবগুন-১০ 

- - - বারর করলা-১,২ 

- - - বারর মূলা-১,৪ 

সমাট ৫র্ট ১০র্ট ১৩র্ট ১৬র্ট 

অজবন ৫র্ট ১০র্ট ১৩র্ট ১৬র্ট 

লক্ষয ৫র্ট ১০র্ট ১২র্ট ১৫র্ট 

সাফল্য ১০০% ১০০% ১০৮.৩৩% ১১৩.৩৩% 

 

সারণী-৩৭; পররবীক্ষণ এলাকার চর এলাকায় বারর উদ্ভারবত ১৫র্ট উচ্চ ফলনশীল ফসদলর জাত ও আধুরনক কৃরষ প্রযুরি   প্রবতবদনর িারা 

অরভদর্াজন গদবষণা (Adapting Research) সজারোরকরদণর মাধ্যদম গদবষণা ও কৃষদকর মাদঠর ফলদনর পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) হ্রাদসর তথ্য 

ফসদলর নাম োয়াল 

সাংখ্যা 

োয়াদলর অধীন 

জরমর পররমান 

(সহক্টর) 

বারর উদ্ভারবত ফসল কৃষদকর 

মাদঠর 

ফসল 

কৃষদকর মাদঠর তুলনায় 

ফলন বৃরদ্ধ (%) সদব বাচ্চ 

ফসল 

োয়াল প্লাদটর 

গড় ফসল 

কিাল ফসল বারর আলু ৯১ ২২.৭০ ৩২ ৩০.৩৭ ২০.৫৭ ৪৮% 

বারর রমরি আলু ৭৭ ২৬.১৫ ৩৫ ২৯.১৮ ২৬.১৫ ৪৩% 

োনা ফসল বারর গম ৬৬ ৮০.১২ ৪ ৩.৬০ ১.৫৮ ৭৮% 

বারর হাইরিি 

ভুো 

৭০ ৮৫.১২ ১২ ১০.৩০ ৮.৭৫ ১৮% 

বারর কাউন ৯৮ ৪২৯.৩৯ ২.৭৫ ২.৩৬ ১.৩৭ ৭২% 

বতলবীজ ফসল সররষা ৯১ ১৫২.১৫ ১.৫০ ১.৪৯ ১.০১ ৪৮% 

রচনাবাোম ৩৬ ৪৩.৫৮ ২.১৫ ২.২০ ১.২৪ ৭৭% 

িাল ফসল বারর মসুর ৫৩ ৬৩.৯৪ ২.২০ ১.৩৬ ০.৮২ ৬৬% 

বারর মাস ৫৫ ৬৩.৯৪ ১.৭০ ১.৩০ ০.৭৮ ৬৭% 

বারর সখসারর ৮৯ ৯৮.২৪ ১,৫০ ১.২৯ ০.৬৪ ১০২% 

মসলা ফসল বারর সেঁয়াজ ৩৩ ২৫.৮২ ২০.৫০ ২০.১৭ ৫.৬০ ২৬০% 
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সবরজ ফসল বারর হাইরিি 

রমরি কুমড়া 

১০ ৯.৪৫ ৪০ ৩৪ ১৫.৫২ ৬৬% 

বারর টদমদটা ৪ ৯১ ৭০ ৬৫.৫০ ৩৯.২৯ ৬৯% 

       

৪.১৫ কৃষক প্রশিক্ষণ 

প্রকদল্পি সাে ধক ৈাস্তৈায়ন তো উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি উৎিােনিীিতা বৃশদ্ধি িদক্ষয কৃষক প্রশিক্ষণ খুৈই জরুিী। কািণ ইহা 

কৃষকদেি েক্ষতা বৃশদ্ধ এৈং তাদেি দৃশষ্টভশি ও আচিণ িশিৈতধদন সাহায্য কদি এবাং কৃষদকর েসদিি উৎিােনিীিতা বৃশদ্ধদত 

ভূশিকা িদয়দে। এজন্য শৈশভন্ন উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চািা/কিি ৈা ৈীজ উৎিােন, উদ্ভাশৈত জাদতি উৎিােন প্রযুশক্ত, 

প্রশিয়াকিণ ও েসি সংগ্রদহাত্তি প্রযুশক্তি উিি কৃষক প্রশিক্ষণ অিশিহায ধ। কৃষদকি েক্ষতা বৃশদ্ধ ও দৃশষ্ট ভশিি উন্নশতি িদক্ষয 

শৈশভন্ন প্রকৃশতি প্রশিক্ষণ একান্ত প্রদয়াজন। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর প্ররশক্ষণ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী প্রকল্পভূি এলাকার ৪র্ট 

সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ জুন, ২০২১ পর্ বন্ত সমাট ৫০০০ জন কৃষকদক ১২৫ ব্যাদচ উচ্চ ফলনশীল সবরজ, ফল ও ফুদলর জন্য 

আধুরনক বাগান ও উৎপােন প্রযুরির উপর প্ররশক্ষণ প্রোদনর সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ 

সমাট ২৫৬০ জন (৫১.২০%) কৃষকদক ৬৪ ব্যাদচ উচ্চ ফলনশীল সবরজ, ফল ও ফুদলর জন্য আধুরনক বাগান ও উৎপােন প্রযুরির 

উপর প্ররশক্ষণ প্রোন সম্পন্ন করা কদরদছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ১৫ ব্যাদচ ৬০০ জন, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ২৬ ব্যাদচ ১০৪০ জন,  

২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ২৫ ব্যাদচ ১০০০ জন উপকারদভাগী কৃষদকর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন কিা হদয়দে।  ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত 

৩০ ব্যাদচ ১২০০ জন উপকারদভাগী কৃষদকর প্ররশক্ষদণর পররকল্পনা আদছ। রকন্তু ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত কৃষক প্রশিক্ষণ 

খাদত ককান ৈিাদেশ িাওয়া যায় নাই।  প্ররশক্ষদণর Data Base সম্পদকব জানদত চাইদল উহা র্থার্থভাদব সম্পন্ন এবাং সাংরক্ষণ 

করা হসয়দছ বদল জানা র্ায়। পরামশ বকেল সদরজরমন পর্ বদবক্ষদণ প্ররশক্ষণ Data Base এর তথ্য দৃশ্যমান সেখদত পায়। রনদের 

সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক উপকারদভাগী কৃষদকর প্ররশক্ষদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

 

 

সারণী-৩৮; রনরবড় পররবীক্ষণ এলাকার সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কতৃবক উপকারদভাগী কৃষদকর প্ররশক্ষদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

অথ ব-বছদর উপকারদভাগী কৃষক সাফল্য 

 লক্ষয অজবণ  

২০১৬-১৭ ৬০০ জন ৬০০ জন ১০০% করা হদয়দছ 

২০১৭-১৮ ১০৪০ জন ১০৪০ জন 

২০১৮-১৯ ১০০০ ১০০০ জন 

২০১৯-২০ সম পর্ বন্ত ১২০০ - ০% 

সম,২০ পর্ বন্ত সমাট ৩৮৪০ ২৬৪০ ৬৮.৭৫% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত  ৫০০০ ২৬৪০ ৫২.৮০% 

০
৬০০

১০৪০ ১০০০ ১২০০

0

৩৮৪০

৫০০০

০

৬০০

১০৪০ ১০০০

০

0

২৬৪০

২৬৪০

০

১০০০

২০০০

৩০০০

৪০০০

৫০০০

৬০০০

৭০০০

৮০০০

৯০০০

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ মে

ির্ থন্ত

মে,২০ ির্ থন্ত জনু,২১ ির্ থন্ত

লক্ষ্য (জন) অজথন (জন)
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পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি চরাঞ্চদলর ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর ৫৬০ জন ণমুনা 

কৃষদকর সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর প্ররশক্ষণ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, ৫৩৭ জন (৯৫.৮৯%) 

কৃষক প্ররশক্ষণ সপদয়দছ। বারক ২৩ জন (৪.১১%) কৃষক সকান প্ররশক্ষণ পায় নাই। রনরবড় 

পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর সময় প্ররশক্ষণ সপদয়দছ এমন কৃষকদের অগ্রারধকার রভরিদত বাছাই করা 

হদয়দছ। রনদের সারণীদত উপকারদভাগী কৃষদকর সাংখ্যা ও ধরদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া 

হদলা। 

সারণী-৩৯; পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত কৃষদকর সাংখ্যার তথ্য 

সাক্ষাৎকাদর উিদরর ধরণ (হযাঁ/না) কৃষদকর সাংখ্যা শতকরা হার 

প্ররশক্ষণ সপদয়দছ ৫৩৭ ৯৫.৮৯% 

প্ররশক্ষণ পায় নাই ২৩ ৪.১১% 

সমাট ৫৬০ ১০০% 

 

প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারী উপকারদভাগী কৃষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকাদল প্ররশক্ষদণর মান সম্পদকব জানদত চাইদল ৫০৩ জন 

(৯৩.৬৭%) উিরোতা প্ররশক্ষণ মানসম্পন্ন রছল বদল জানায় এবাং ৩৪ জন (৬.৩৩%) উিরোতা জানায় প্ররশক্ষণ ব্যবস্থার্ট 

মানসম্পন্ন রছল না। প্ররশক্ষণপ্রাপ্তরা প্ররশক্ষদণর সময়াে অল্প (১রেন ) বদল জানায়। তারা জানায় সর্ প্ররশক্ষণ আদরাও সময় সাদপক্ষ 

ও তথ্যবহুল হওয়া প্রদয়াজন রছল। প্ররশক্ষদণর স্থান রছল দূরবতী রবদশষকদর চদরর কৃষকরা প্ররশক্ষনদক গুরুত্ব রেদলও প্ররশক্ষদণর 

স্থান দূরবতী বদল জানায়। কারণ ইহা প্ররশক্ষণ পরবতী ভাতার সাদথ সামঞ্জস্যপূণ ব নয়। সর্মন প্ররশক্ষদণর ভাতার অরধকাাংশ টাকা 

র্াতায়দত খরচ হদয় র্ায় বা অদনক সক্ষদত্র ভাতার টাকার সবরশ র্াতায়দত খরচ হদয় র্ায়। প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারী উপকারদভাগী 

কৃষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহণকাদল প্ররশক্ষদণ রক রক রবষয় রছল সস সম্পদকব জানদত চাইদল তারা জানায় সর্, প্রকদল্পর মাধ্যদম তারা 

বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উদ্যানতারিক ও মাঠ ফসদলর উৎপােদনর কলাদকৌশল, ফসদলর উৎপােন ও বালাই ব্যবস্থাপনার 

কলাদকৌশল, উদ্যান ফসদলর বীজ উৎপােন কলাদকৌশল, ফদলর উৎপােন কলাদকৌশল ও বালাই ব্যবস্থাপনা, মাঠ ফসদলর প্রযুরি 

ও বীজ সাংরক্ষণ কলাদকৌশল, উদ্যান ফসদলর সাংরক্ষণ প্রযুরির কলাদকৌশল, উদ্যান ফসদলর উন্নতজাদতর কলাদকৌশল, উদ্যান 

ও মাঠ ফসদলর উৎপােন ও সাংরক্ষণ কলাদকৌশল, বারর সররষা-১৪ এর উৎপােন ও সাংরক্ষণ কলাদকৌশল,বারর কাউন-২ উৎপােন 

ও সাংরক্ষণ কলাদকৌশল, বজবসাদরর প্রদয়াগ  সম্পদকব প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদরদছ। 

প্ররশক্ষদণর রবষয়বস্তু সম্পদকব জানদত চাওয়া হদল রকছু ব্যরতক্রম ছাড়া উপকারদভাগী কৃষকগণ বলদত সপদরদছ। প্রায় সকল 

জায়গায় একর্ট কদর প্ররশক্ষণ ম্যানুয়াল প্ররশক্ষণাথীদের মাদে সরবরাহ করা হদয়দছ র্া একর্ট ভাল উদদ্যাগ। রকন্তু প্ররশক্ষণ 

ম্যানুয়ালর্ট আদরাও তথ্যবহুল হওয়া প্রদয়াজন। প্ররশক্ষণ ম্যানুয়ালগুরল সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কতৃক প্রণয়ন করা হদয়দছ, 

সসদক্ষদত্র উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের নাম উদল্লখ থাকদল ভাল হদতা। 

েীঘ বদময়ােী পররকল্পনার জন্য প্ররশক্ষণ সামগ্রীগুদলা কৃরষ মন্ত্রণালদয়র সাংরেি গদবষণা রবভাগ সথদক অনুদমােন করা প্রদয়াজন। 

প্ররশক্ষণ সামগ্রীগুদলা কৃরষর সাদথ জরড়ত কৃষক, ববজ্ঞারনক সহকারী, সম্প্রসারণ কমী, গদবষক, ছাত্র, রশক্ষক সবার ব্যবহাদরর 

জন্য প্রকদল্পর ওদয়ব সাইদট প্রকাশ করা প্রদয়াজন। 

৪.১৬ প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ (TOT)  

েসি উৎিােন ব্যৈস্থাি কাংশখত উন্নয়দনি িদক্ষয বৈজ্ঞশনক সহকািী (এসএ), উর্ধ্ধতন বৈজ্ঞশনক সহকািী (এসএসএ) ও উি-সহকািী কৃশষ 

কি ধকতধা (এসএএও)-দেি েক্ষতা বৃশদ্ধ ও দৃশষ্টভশি এি উন্নশত কিা অিশিহায ধ। ককননা তাঁহািা কৃষদকি সাদে িাে িয ধাদয় সিাসশি সম্পৃক্ত 

োদকন। তাই শৈজ্ঞানী, কি ধকতধা ও কৃষদকি েক্ষতা বৃশদ্ধ ও দৃশষ্ট ভশিি উন্নশতি িদক্ষয শৈশভন্ন প্রকৃশতি প্রশিক্ষণ একান্ত প্রদয়াজন। 

গদৈষণা িিীক্ষাি েক্ষতা বৃশদ্ধি শনশিদত্ত রবজ্ঞানী/অরফসারদের প্রশিক্ষণ প্রোন খুৈই জরুিী। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি ৪র্ট সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ 

অনুর্ায়ী প্রকল্পভূি এলাকার ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ জুন ২০২১ পর্ বন্ত সমাট ২৪০ জন গদবষক/অরফসারদের ৮ ব্যাদচ 

প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ হওয়ার সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ সমাট ১৫০ জন গদবষক/অরফসারদের 

৫ ব্যাদচ প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ২ ব্যাদচ ৬০ জন গদবষক/অরফসারদের, ২০১৭-১৮ অথ ব-

বছদর ২ ব্যাদচ ৬০ জন গদবষক/অরফসারদের এবাং ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ১ ব্যাদচ ৩০ জন গদবষক/অরফসারদের প্ররশক্ষদকর 

৯৫.৮৯%

৪.১১%

প্রডিক্ষ্ণ

মিয়য়য়ছ

প্রডিক্ষ্ণ

িায় নাই
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প্ররশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত ২ ব্যাদচ ৬০ জন গদবষক/অরফসারদের প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষদণর 

পররকল্পনা আদছ। রকন্তু ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত গদবষক/অরফসারদের প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ খাদত সকান বরাে পায় নাই। 

রনদের সারণীদত  গদবষক/অরফসারদের প্ররশক্ষক প্ররশক্ষদণর সাংখ্যা ও ধরদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

 

সারণী-৪০; রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় গদবষক/অরফসারদের প্ররশক্ষক প্ররশক্ষদণর সাংখ্যার তথ্য 

অথ ব-বছদর গদবষক/অরফসার সাফল্য 

 লক্ষয অজবণ  

২০১৬-১৭ ৬০ জন ৬০ জন  

১০০% করা হদয়দছ। ২০১৭-১৮ ৬০ জন ৬০ জন 

২০১৮-১৯ ৩০ জন ৩০জন 

২০১৯-২০ সমপর্ বন্ত ৬০ জন - ০% 

সম,২০ পর্ বন্ত  ২১০ জন ১৫০ জন ৭১.৪৩% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত ২৪০ জন ১৫০ ৬২.৫০% 

 

প্রকল্পভূি এলাকার ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ জুন, ২০২১ পর্ বন্ত সমাট ২৪০ জন এসএ/এসএসএ/এসএওদের ৮ ব্যাদচ 

প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ হওয়ার সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগ সমাট ১৮০ জন 

এসএ/এসএসএ/এসএওদের ৬ ব্যাদচ প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ৩ ব্যাদচ ৯০ জন 

এসএ/এসএসএ/এসএওদের, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ২ ব্যাদচ ৬০ জন এসএ/এসএসএ/এসএওদের এবাং ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ১ 

ব্যাদচ ৩০ জন এসএ/এসএসএ/এসএওদের প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত ২ ব্যাদচ 

৬০ জন এসএ/এসএসএ/এসএওদের প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষদণর পররকল্পনা আদছ। রকন্তু ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত 

এসএ/এসএসএ/এসএওদের প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ খাদত সকান বরাে পায় নাই। রনদের সারণীদত  এসএ/এসএসএ/এসএওদের 

প্ররশক্ষক প্ররশক্ষদণর সাংখ্যা ও ধরদণর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-৪১; রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রম এলাকায় এসএ/এসএসএ/এসএওদের প্ররশক্ষক প্ররশক্ষদণর সাংখ্যার তথ্য 

অথ ব-বছদর এসএ/এসএসএ/এসএও সাফল্য 

 লক্ষয অজবণ  

২০১৬-১৭ ৯০ জন ৯০ জন  

১০০% করা হদয়দছ। ২০১৭-১৮ ৬০ জন ৬০ জন 

২০১৮-১৯ ৩০ জন ৩০ জন 

২০১৯-২০ সম পর্ বন্ত ৬০ জন - ০% 

সম ২০ পর্ বন্ত ২৪০ জন ১৮০ জন ৭৫% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত ২৪০ জন ১৮০ জন ৭৫% 

 

৬০ ৬০

৩০

৬০

২১০

২৪০

৬০ ৬০

৩০

০

১৫০ ১৫০

০

৫০

১০০

১৫০

২০০

২৫০

৩০০

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ মে

ির্ থন্ত

মে,২০ ির্ থন্ত জনু,২১ ির্ থন্ত

লক্ষ্য (জন) অজথন (জন)
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প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষদণর মান সম্পদকব জানদত চাইদল অরধকাাংশ উিরোতাগণ প্ররশক্ষণ মানসম্পন্ন রছল বদল জানায় এবাং রকছু 

উিরোতা জানায় প্ররশক্ষণ মান সম্পন্ন রছল না। রকছু উিরোতা প্ররশক্ষদণর মান সম্পদকব সকান উির প্রোন কদর নাই। তারা 

জানায় সর্, প্ররশক্ষণ আদরাও তথ্যবহুল এবাং পুদরা প্রকল্পকালীন সময়ব্যারপ্ত হওয়া প্রদয়াজন। 

 

৪.১৭ মাঠরেবস পালন 

উদ্ভাশৈত জাত ও উৎিােন প্রযুশক্ত কস্টক-দহাল্ডািদেি শনকট ৈাস্তদৈ প্রেি ধদনি িাধ্যদি প্রযুশক্ত হস্তান্তি/শৈস্তাদিি জন্য িাে শেৈস একটি 

গুিত্বর্পণ ধ িাধ্যি। প্রকদল্পর উদেশ্য হদলা ফসদলর রবরভন্ন উন্নতজাত এবাং উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবদনর পর সসগুদলা অরধকসাংখ্যক 

কৃষদকর মাদঠ রবস্তার করা। আর এই রবস্তাদরর একর্ট অন্যতম মাধ্যম হদলা মাঠরেবস। প্রকদল্প মাঠরেবদসর রবরভন্ন কম বসূচীর 

মাধ্যদম কৃষক ও অন্যান্য সম্প্রসারণ রবভাদগর মদধ্য উন্নত জাত এবাং উৎপােন প্রযুরি রবস্তার করা হয়। মাঠরেবদসর মাধ্যদম 

কৃষক ও সম্প্রসারণকমী সদরজরমদন উন্নতজাত এবাং উৎপােন প্রযুরির রবরভন্ন কলাদকৌশল ও গদবষণার অদনক জ্ঞান বাস্তদব 

অজবন কদর ফদল অদনক কম সমদয় ইহার সম্প্রসারণ হয়। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা 

রবভাদগর কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর মাঠরেবস সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত 

৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর সমাট ৪০র্ট মাঠরেবদসর মাধ্যদম ৪০০০ জন কৃষদকর সরক্রয় অাংশগ্রহদণ উৎপােন প্রযুরির 

রবস্তার করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত ১৯র্ট মাঠরেবদসর (৪৭.৫০%) মাধ্যদম ১৯০০ জন কৃষদকর মদধ্য উচ্চ ফলনশীল 

জাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তার সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ২র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর ৮র্ট এবাং ২০১৮-১৯ অথ ব-

বছদর ৯র্ট মাঠরেবদসর মাধ্যদম ১৯০০ জন কৃষদকর মদধ্য উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তার সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত ১২র্ট মাঠরেবদসর মাধ্যদম ১২০০ জন কৃষদকর মদধ্য উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির 

রবস্তার সম্পন্ন করার পররকল্পনা আদছ।রকন্তু সম, ২০২০ পর্ বন্ত মাঠরেবস পালন খাদত সকান বরাে পায় নাই।  রনদের সারণীদত 

সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কতৃবক কৃষদকর মাদঠ মাঠ রেবস পালদনর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা। 

সারণী-৪২; রনরবড় পররবীক্ষণ এলাকায় কৃষদকর মাঠ রেবস পালদনর পররসাংখ্যাদনর তথ্য 

অথ ববছর মাঠরেবদসর সাংখ্যা শতকরা হার 

 লক্ষয অজবন  

২০১৬-১৭ ২ র্ট ২র্ট  

১০০% করা হদয়দছ। 

 

২০১৭-১৮ ৮র্ট ৮র্ট 

২০১৮-১৯ ৯ র্ট ৮র্ট 

২০১৯-২০, এরপ্রল পর্ বন্ত ১২র্ট- - ০% 

এরপ্রল,২০ পর্ বন্ত  ৩১র্ট ১৯র্ট ৬১.২৯% 

জুন,২১ পর্ বন্ত  ৪০র্ট ১৯র্ট ৪৭.৫০% 

 

৪.১৮ সসরমনার/ ওয়াকবশপ: 

প্রযুশক্ত শৈস্তাি কার্ বক্রম শরিশালী করার জন্য কসশিনাি/ওয়াকধিি একটি গুরুত্বর্পণ ধ িাধ্যি। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার ৪র্ট 

সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর কসশিনাি/ওয়াকধিি সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ 

অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর সমাট ৪র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিি করার সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত 

৪র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি মাধ্যদম ৪০০ জন অাংশগ্রহণকারীদের মদধ্য উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তার সম্পন্ন 

করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ১র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি মাধ্যদম ১০০ জন রবজ্ঞানী/গদবষক/অরফসাদরর মদধ্য, ২০১৭-১৮ 

অথ ব-বছদর ১র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি মাধ্যদম ১০০ জন রবজ্ঞানী/গদবষক/অরফসাদরর মদধ্য, ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ১র্ট 

কসশিনাি/ওয়াকধিদিি মাধ্যদম ১০০ জন রবজ্ঞানী/গদবষক/অরফসাদরর মদধ্য এবাং ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত ১র্ট 

কসশিনাি/ওয়াকধিদিি মাধ্যদম ১০০ জন রবজ্ঞানী/গদবষক/অরফসাদরর মদধ্য কৃষদকর মাদঠ উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির 

রবস্তাদরর লদক্ষয কসশিনাি/ওয়াকধিদিি আদয়াজন সম্পন্ন কিা হদয়দে।  Research Extension Linkage এর জন্য সসরমনার/ 

ওয়াকবশদপ প্রকল্প এলাকার রিএই কম বকতবাদের অাংশগ্রহদণর সক্ষদত্র প্রাধান্য প্রোন করা সসরমনার/ ওয়াকবশদপর মুখ্য উদেশ্য । 

প্রযুশক্ত শৈস্তাি কার্ বক্রম শরিশালী করার জন্য রিএই কম বকতবাদের উন্নত উৎপােন প্রযুরি সম্পদকব বাস্তবরভরিক জ্ঞানাজবন ও েক্ষতার 

উন্নয়দন সসরমনার/ ওয়াকবশপ গুরুত্বপূণ ব ভূরমকা পালন কদর। রবদশষকদর রিএই এর উপদজলা কৃরষ কম বকতবা ও উপ-সহকারী 
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কম বকতবারা কৃষদকর মাদঠ ফসল উৎপােদন প্রথম সাররর সর্াদ্ধা রহসাদব োরয়ত্ব পালন কদর। তাই প্রকদল্পর TOT, মাঠ রেবস এবাং 

সসরমনার/ ওয়াকবশদপ উপদজলা কৃরষ কম বকতবা ও উপ-সহকারী কম বকতবাসহ প্রকল্প এলাকার অন্যান্য সম্প্রসারণ সাংস্থার 

কম বকতবাদের অাংশগ্রহণদক প্রাধান্য সেওয়া হদয়দছ। রনদের সারণীদত অথ ব-বছর রভরিক সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কতৃবক কৃষদকর 

মাদঠ উচ্চ ফলনশীল জাত ও উৎপােন প্রযুরির রবস্তাদরর লদক্ষয আদয়ারজত কসশিনাি/ওয়াকধিদিি সসরমনার/ ওয়াকবশদপর একর্ট 

পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা। 

সারণী-৪৩; রনরবড় পররবীক্ষণ এলাকায় অথ ব-বছর রভরিক আদয়ারজত সসরমনার/ ওয়াকবশদপর তথ্য 

অথ ববছর সসরমনাদরর সাংখ্যা শতকরা হার 

লক্ষয অজবন 

২০১৬-১৭ ১ র্ট ১র্ট  

 

১০০% করা হদয়দছ। 

 

২০১৭-১৮ ১ র্ট ১র্ট 

২০১৮-১৯ ১র্ট ১র্ট 

২০১৯-২০, সম পর্ বন্ত ১ র্ট ১র্ট 

সম,২০ পর্ বন্ত  ৪র্ট ৪র্ট 

জুন,২১ পর্ বন্ত  ৪র্ট ৪র্ট 

 

৪.১৮.১ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ  

েক্ষ জন িশক্ত বতশিদত বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি শৈকল্প কনই। কেদিি কাংশক্ষত উন্নয়দনি জন্য আিাদেি একটি প্রশিক্ষত জনিশক্ত অিশিহায ধ। 

কসই শনশিদখ গদৈষণা কাজ সুিুভাদৈ ৈাস্তৈায়ন এৈং প্রাদয়াশগক জ্ঞান ৈাস্তৈ কক্ষদত্র প্রদয়াদগি জন্য শৈজ্ঞানীদেি (নৈজ্ঞাশনক কি ধকতধাি) 

স্বল্প কিয়ােী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদয়াজন। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট সহি 

সকায়াট বার এবাং ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পদকব তথ্য 

সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত সমাট ১০জন রবজ্ঞানী/অরফসারদের ১ব্যাদচ ১০ জদনর ১র্ট বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি 

সাংস্থান আদছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত সমাট ১০ জন রবজ্ঞানী/অরফসার এক ব্যাদচ ১র্ট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন কদরদছ। 

 সকান সকান সেদশ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ হদয়দছ জানদত চাইদল তারা জানায় সর্, সসটা হদলা তুরস্ক। সকান সকান সশ্রনীর কম বকতবারা 

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ কদরদছ জানদত চাইদল তারা জানায় সর্, রসএসও, রপএসও পর্ বাদয়র কম বকতবাগণ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কদরদছ। 

বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি অরভজ্ঞতা ও প্রকদল্প ইহার মূল্যায়ন সম্পদকব জানদত চাইদল তারা জানায় সর্, বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি পর তাদের 

কাদজর মান ও েক্ষতা উভয়ই বৃরদ্ধ সপদয়ছ।  তাোড়া তুরষ্ক কৃরষ প্রযুরিদত অগ্রসরমান । আধুরনক গদবষণায় তারা অদনক এরগদয়। 

উি সেদশর উন্নত ল্যবদরটরী ও আধুরনক গদবষণামাঠ প্রেশ বদন রবজ্ঞানীদের সমধার রবকাশ ঘদটদছ এবাং দৃরি ভাংরগর পররবতবন 

হদয়দছ। তাদের আহররত জ্ঞান বাাংলাদেদশর গদবষণা কাদজ প্রদয়াগ ঘটাদত পারদল বাাংলাদেদশ গদবষণা কাদজর প্রভূত উন্নরত 

সাধন হদব। 

তুিস্ক সেদিি অজধনযঃ তুিদেি শৈশভন্ন প্রশতিাদনি িদধ্য উদেখদযাগ্য কয সৈ প্রশতিান িশিেি ধন এৈং এসৈ প্রশতিাদন কি ধিত 

শৈজ্ঞানীদেি সাদে কযসৈ শৈষদয় িতশৈশনিয় হয় কসগুদিা হদিা- ককন্দ্রীয় আতাতুধক উদ্যানতাশত্ত্বক গদৈষণা ইশনশস্টটিউট (েি ও 

সৈশজ গদৈষনা); উদ্যানতত্ত্ব শৈভাগ, আিকাৈা শৈশ্বশৈদ্যািয়; কৃশষ ও ৈন িন্ত্রণািয়, গণপ্রজাতন্ত্রী তুিস্ক এৈং Istambul Tree 

& Landscape Center । এোোও উদ্যানতাশত্ত্বক েসি গদৈষণাি সাদে সংশিষ্ট শকছু ককাম্পানীি কায ধিি িশিেি ধন কিা হয়। 

এসৈ িতশৈশনিয় ও িশিেি ধণ এি িাধ্যদি শৈশভন্ন সৈশজ; কযিনযঃ কুিো জাতীয় েসি শৈদিষত তিমুজ, ৈাশি, কোয়াি; িীি 

জাতীয় েসি, িশিচ, টদিদটা, িািরুি প্রভৃশত; শৈশভন্ন েি কযিনযঃ আঙ্গুি, েদৈিী, কচিী, black berry, raspberry, 

gooseberry প্রভৃশত এৈং শৈশভন্ন েি ও ornamental plant প্রভৃশত শৈষদয়ি জাত উদ্ভাৈদনি আধুশনক গদৈষণা সম্বদে 

অৈগত হই। কসখান কেদক টিউশিি ফুদিি ০২ টি অগ্রৈ ধতী িাইন সহ আশেকান ভাদয়াদিট শজিাশনয়াি, শজেদসাশেিা প্রভৃশত ০৮ 

টি জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ কিা হয়। সংগৃহীত এসৈ জাি ধপ্লাজদিি মূল্যায়ন চিিান িদয়দে।  

৪.১৯ ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধর মাধ্যদম কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পভূি এলাকার বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট, সহি সকায়াট বার (ওএফআররি) এবাং ৪র্ট সদরজরমন 

গদবষণা রবভাদগর কম বকতবাবৃদির সরহত সাক্ষাৎকার গ্রহণ কদর এবাং মাঠ জররদপর ফলাফদলর রভরিদত চর এলাকাসমূদহ ফসদলর 
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উৎপােন বৃরদ্ধ এবাং পুরি রনরাপিা অজবদনর মাধ্যদম কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ সম্পদকব তথ্য সজদনদছ সর্, রিরপরপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ 

পর্ বন্ত চর এলাকাসমূদহ ফসদলর উৎপােন বৃরদ্ধ এবাং পুরি রনরাপিা অজবদনর মাধ্যদম কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ করার সাংস্থান আদছ। 

এরপ্রল, ২০২০ পর্ বন্ত  চর এলাকাসমূদহ ফসদলর উৎপােন বৃরদ্ধ এবাং পুরি রনরাপিা অজবদনর মাধ্যদম কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ করার 

লদক্ষ সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর কতৃবক রিরপরপদত সাংস্থানকৃত  রবরভন্ন কার্ বক্রম বাস্তবায়ন করা হদয়দছ। সর্মন- চরাঞ্চদলর 

কৃষদকর মাদঠ বারর উদ্ভারবত উচ্চফলনশীল রভটারমন-এ সমৃদ্ধ আলু, রমরি আলু, োনা জাতীয় ফসল,সতল,িাল ও অন্যান্য ফসদলর 

২১৬৬র্ট গদবষণা োয়াল স্থাপন করা হদর্দছ।। চরাঞ্চদলর কৃষদকর বসতবারড়দত বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট কতৃবক 

উদ্ভারবত রবরভন্ন উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাদতর ফসদলর (ফল ও সবরজ) সমাট ৭৫০র্ট বাগান (ফল ও সবরজ) স্থাপন করা হদয়দছ। । 

চর এলাকায় বারর উদ্ভারবত নতুন প্রযুরিরসমূদহর অরভদর্াজন গদবষণা (Adapting Research) সজারোরকরণ এবাং ১৫র্ট 

আধুরনক কৃরষ প্রযুরি প্রবতবদনর মাধ্যদম ফলদনর পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) হ্রাস করা হদয়দছ। ৫০০০ জন কৃষকদের ফসল 

উৎপােন,সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ, সরাগপ্ররতদরাধ,সার প্রদয়াগ, বালাইনাশক, বজব ও অনজব প্রযুরি প্রভৃরতর কলাদকৌশল সম্পদকব প্ররশক্ষণ 

প্রোন করা হদয়দছ। ৪০০০ জন কৃষদকর সরক্রয় অাংশগ্রহদণ ৪০র্ট মাঠ রেবস পালন করা হদয়দছ, র্া কৃষদকর মাদঠ প্রযুরি রবস্তাদরর 

অন্যতম মাধ্যম। রবজ্ঞানী, গদবষক, অরফসারদের TOT প্রোন ইতযারে। রনদের সারণীদত চর এলাকাসমূদহ ফসদলর উৎপােন বৃরদ্ধ 

এবাং পুরির রনরাপিা অজবদনর মাধ্যদম কৃষদকর আয় বৃরদ্ধর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-৪৪; পররবীক্ষণ এলাকায় চর এলাকাসমূদহ ফসদলর উৎপােন বৃরদ্ধ এবাং পুরির রনরাপিা অজবদনর মাধ্যদম কৃষদকর আয় বৃরদ্ধর তথ্য 

ফসদলর নাম োয়াল প্লাদটর গড় 

ফলন(সহক্টর/টন)  

কৃষদকর মাদঠর গড় 

ফলন(সহক্টর/টন) 

কৃষদকর মাদঠর তুলনায় 

ফলন বৃরদ্ধ(সহক্টর/টন) 

ফলন বৃরদ্ধর মাধ্যদম 

কৃষদকর আয় 

বৃরদ্ধ(টাকা/সহক্টর) 

কিাল ফসল বাররআলু ৩০.৩৭ ২০.৫৭ ৯.৮ ৯৮,০০০ 

বারর রমরি আলু ২৯.১৮ ২৬.১৫ ৩.০৩ ৪৫,৪৫০ 

োনা ফসল বারর গম ৩.৬ ২.০২ ১.৫৮ ৩৩,১৮০ 

বারর হাইরিি ভুো ১০.৩ ৮.৭৫ ১.৫৫ ২৩,২৫০ 

বারর কাউন ২.৩৬ ১.৩৭ ০.৯৯ ১৯,৮০০ 

বতলবীজ ফসল  বারর সররষা ১.৪৯ ১.০১ ০.৪৮ ১৯,২০০ 

বারর রচনাবাোম ২.২০ ১.২৪ ০.৯৬ ৬৭,২০০ 

িাল ফসল বারর মসুর ১.৩৬ ০.৮২ ০.৫৪ ২৪,৩০০ 

বারর মাসকলাই ১.৩০ ০.৭৮ ০.৫২ ২৩,৪০০ 

বারর সখসারর ১.২৯ ০.৬৪ ০.৬৫ ২৩,৪০০ 

মসলা ফসল বারর সেঁয়াজ ২০.১৭ ৫.৬ ১৪.৫৭ ২,৩৩,১২০ 

সবরজ ফসল বারর হাইরিি রমরি কুমড়া ৩৪ ১৫.৫২ ১৮.৪৮ ১,৮৪,৮০০ 

বারর টদমদটা ৬৬.৫ ৩৯.২৯ ২৭.২১ ১,৩৬,০৫০ 

আলু প্ররতদকরজ ১০ টাকা, রমরি আলু ১৫ টাকা, গম ২১ টাকা, ভুো ১৫ টাকা, কাউন ২০ টাকা, সররষা ৪০ টাকা, রচনাবাোম ৭০ টাকা, মসুর ৪৫ টাকা,    

মাসকলাই ৪৫ টাকা, সখসারর ১৬ টাকা, রমরি কুমড়া ১০ টাকা, টদমদটা ৫ টাকা, সেঁয়াজ ১৬ টাকা ধদর রহসাব করা হদয়দছ। 

৪.২০ প্রকল্পভূি এলাকার চর ও মাঠ ফসদলর রববরণ সহ সুরবধা-অসুরবধা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্ট ৮র্ট রবভাদগর 

২২র্ট সজলার ৩৪র্ট উপদজলায় রবরভন্ন উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাদতর ফসদলর প্রবতবদনর মাধ্যদম ফলন পাথ বকয হ্রাস ও উপকারদভাগী 

কৃষকদের খাদ্য রনরাপিা এবাং পুরি ও জীবনর্াত্রার মান উন্নয়দন কার্ বক্রম পররচালনা করদছ। উহার মদধ্য ৫র্ট সজলার ১৫র্ট 

উপদজলার চর এলাকার পরতত জরমদত উন্নত জাদতর উদ্যান ও মাঠ ফসদলর রবস্তাদরর মাধ্যদম কৃষদকর পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ, 

নারীর কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরির মাধ্যদম চর এলাকার কৃষদকর পুরি ও খাদ্য রনরাপিা রবধান এবাং পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ করা 

প্রকদল্পর অন্যতম লক্ষয ও উদেশ্য। চর এলাকার সমাট আয়তন ১২০,০০০ সহক্টর। সমাট চাষাবােদর্াগ্য জরমর পররমান ১০০০০০ 

সহক্টর। প্রকদল্পর মাধ্যদম চাষাবােকৃত জরমর পররমান ২০০০ রবঘা। গুেগ্রামরভরিক প্রকদল্পর সকান কম বসূরচ  সনই। তাই গুেগ্রাদম 

বারর উদ্ভারবত সকান উচ্চফলনশীল জাদতর উৎপােদনর উপদর্াগীতা র্াচাই করা হয় নাই। রনদের সারণীদত চর এলাকায় উৎপারেত 

প্রধান প্রধান ফসলগুদলা সুরনরেিভাদব সেখাদনা হদলা। 
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সারণী-৪৫; রনরবড় পররবীক্ষণ এলাকায় চর রভরিক উৎপারেত ফসদলর তথ্য 

রবভাগ সজলা উপদজলা চদরর নাম প্রধান উৎপারেত ফসলসমূহ 

 

 

 

 

 

 

 

রাংপুর 

রাংপুর কাউরনয়া গনাই রচনাবাোম, আলু 

গঙ্গাচড়া গঙ্গাচড়া  ভূো,রচনাবাোম, আলু 

পীরগঞ্জ সালাসপীর গম, আলু,রমরিআলু, সররষা 

 

 

 

গাইবান্ধা 

 

 

সাঘাটা 

রচরনরপটল গম, ভূো, মররচ, সেঁয়াজ, কাউন, আলু, রমরিআলু 

রেঘলকারি গম, ভূো, মররচ, সখসারী, মসুর, রচনাবাোম 

নলরছয়া গম, মসুর 

হলরেয়া সেঁয়াজ, কাউন 

সগারবিগঞ্জ চরন্ডপুর গম, ভূো, রমরিআলু, সররষা 

সমসপাড়া গম, ভূো, আলু, রমরিআলু, সররষা 

কুরড়গ্রাম উরলপুর সথতরাই সেঁয়াজ, আলু , রমরিকুমড়া 

রাজারহাট রাজারহাট আলু, সেঁয়াজ 

রচলমারী বনগ্রাম মাসকলাই, সখসারী, রচনাবাোম, কাউন 

লালমরনরহাট লালমরনরহাট সের রাজপুর রচনাবাোম,রমরিকুমড়া, মররচ, ভূো, সেঁয়াজ 

আরেতমারী আরেতমারী ভূো, সেঁয়াজ, মাস, রচনাবাোম, আলু 

রাজশাহী বগুড়া ধুনট ববশাখীচর গম, ভূো, মররচ, মসুর, রচনাবাোম, রমরিআলু 

সাররয়াকারি নারিনারচর 

 

 

গম, ভূো, মররচ, সখসারী, মসুর, মাস, সেঁয়াজ 

 

চর এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়দন সুরবধা:  

 রবজ্ঞানীগণ সরাসরর কৃষদকর সাদথ কাজ করার ফদল কৃষক ও রবজ্ঞানীর পারেররক সম্পকব বৃরদ্ধ পাদে এবাং এর ফদল 

কৃষদকর মাদঠ ফলদনর পাথ বকয কমাদনার িারা রবরভন্ন ফসদলর ফলন বৃরদ্ধ সপদয়দছ। 

 বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট কতৃবক উদ্ভারবত জাতসমূহ চর এলাকার কৃষকদের রনকট পরররচরত লাভ কদরদছ। 

 কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ সপদয়দছ র্া তাদের খাদ্য ও পুরি রনরাপিা অজবদন সহায়ক ভূরমকা রাখদছ। 

চর এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়দন অসুরবধা: 

 দুব বল অবকাঠাদমা ও সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা। 

 অতযন্ত কিকর ও ঝঁরকপূণ ব কাজ। 

 প্রায়শই বন্যায় ক্ষরতগ্রস্থ হয়। 

 নেীর গরতপথ পররবতবনশীল এবাং চরগুদলা প্রায়ই নেী ভাাংগদনর রশকার হয়। 

 চাষাবাদের জন্য সসদচর সুরবধার অপ্রতুলতা। 

 জরমদত প্রদয়াজনীয় পুরি উপাোদনর ঘাটরত। 

 দুব বল বাজার ব্যবস্থাপনা 

৪.২১ রবদ্যমান প্রেশ বনী পররচর্ বা/ ব্যবস্থাপনা 

রবরভন্ন উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রেশ বনী স্থাপদনর পূদব ব উপকারদভাগী কৃষকদের উৎপােন কলাদকৌশল, সার ব্যবস্থাপনা, সপাকা ও 

সরাগবালাই েমদনর কলাদকৌশল, বীজ, চারা/কলম সরাপদণর পূদব ব ও পদর পররচর্ বা রবষদয় প্ররশক্ষণ সেওয়া হদয়দছ। রনদচর সারণীদত 

প্রকল্প সথদক রবরভন্ন প্রকার সার এবাং ইহার পররমাদণর তথ্য সেওয়া হদলা। 
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সারণী-৪৬; রনরবড় পররবীক্ষণ এলাকায় কৃষক পর্ বাদয় সার রবতরণ এবাং ইহার পররমাদণর তথ্য 

সাদরর নাম কৃষদকর সাংখ্যা গড় পররমাণ (সকরজ) 

সগাবর সার ৯৮ ৩৪৫ 

ইউররয়া ১২৭ ২৮৫ 

পটাস ২০৩ ৯৮ 

সবারন ২৭৮ ৩ 

রজাংক ৪৮ ২ 

র্টএসরপ ৩২৪ ৭৪ 

রজপসাম ৭৬ ২ 

 

েলগত আদলাচনা, আঞ্চরলক কম বশালা ও কৃষদকর সাদথ সরাসরর আদলাচনায় সার সরবরাদহর রবষদয় কৃষকরা জানান সর্ তারা 

সর্ সার পান তা এক সাদথ সমস্ত সার সরবরাহ করার পররবদতব ধাদপ ধাদপ সরবরাহ করা উরচত। সকান সকান এলাকায় কৃষকদক 

সার রবতরন সঠিকভাদব করা হর্রন এবাং রকছু রকছু কৃষক সার পানরন বদলও তথ্য সেন। সমাট ১৩৬০ জন কৃষদকর মদধ্য ৯০৭ 

(৬৬.৬৯%) জন রাসায়রনক বালাইনাশক এবাং ৪৫৩ (৩৩.৩১%) জন কৃষক পররদবশ বান্ধব বালাইনাশক অনুসরণ কদরদছ। 

ররপকি ব, বাসুরিন, র্টি, অমাইট ইতযারে রাসায়রনক বালাইনাশক ব্যবহাদরর তথ্য পাওয়া সগদছ। সার ও কীটনাশক প্রদয়াদগর 

উপর কৃষকদক ভালভাদব প্ররশক্ষণ সেওয়া উরচত। 

৪.২২ উদ্যানতারিক ও মাঠ ফসদলর উৎপােন প্রযুরির সম্প্রসারণ 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার”প্রকল্পর্টর মাধ্যদম   

২০র্ট উদ্যাতারিক গদবষণা সকে এবাং ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর আওতাধীন উিরাঞ্চদলর দূগ বম চরাঞ্চলদবরিত ১৪র্ট 

উপদজলাসহ সমাট ৩৪র্ট উপদজলায় বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন প্রকার উদ্যান ও মাঠ ফসদলর উন্নত উৎপােন প্রযুরি কৃষদকর মাদঠ 

সম্প্রসারণ করা হদয়দছ। রনদচর সারণীদত উদ্যান ও মাঠ ফসদলর উন্নত উৎপােন প্রযুরি সম্প্রসারদনর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া 

হদলা। 

সারণী-৪৭; রনরবড় পররবীক্ষণ এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর উন্নত উৎপােন প্রযুরি সম্প্রসারদনর পররসাংখ্যাদনর তথ্য  

উদ্যান ফসল 

সবরজ বারর করলা-১, ২ বারর- লাউ-১ বারর টদমদটা-১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ বারর সবগুন-১০ বারর রবর্ট সবগুন- ৪ বারর হাইরিি রমরি 

কুমড়া-১,২ বারর মূলা-১,৪ 

ফল বাররআম-৩, ৪ বারর রলচু-৩, বারর মািা-১, বারর সপয়ারা-২, বারর কুল-১, বারর সলবু-১, ২ 

ফুল বারর গ্লারিউলাস-৩,৪,৫ বারর রজনীগন্ধা-১ বারর গাঁো-১ বারর রজপদসারফলা-১ 

মাঠ ফসল 

কিাল ফসল বারর আলু-২৫,৩৭,৪১,৪৬,৫৩,৭৭ 

বারররমরি আলু-৪,৮,১২,১৩,১৪ 

োনা ফসল বারর গম-২৮,২৯,৩০ 

বারর কাউন-২ 

বারর হাইরিি ভুো-৯,১২,১৩,১৬ 

বারল ব-৬,৭ 

িাল ফসল বারর মসুর-৬,৮ 

বারর মাস-৩ 

বারর সখসারর-১,২,৩ 

বতলবীজ ফসল সররষা-১৪ 

রচনাবাোম-৮,৯ 

মসলা ফসল বারর সেঁয়াজ-১,৪ বারর মররচ-১,২ 
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৪.২২.১ চর এলাকায় উদ্যানতারিক ও মাঠ ফসদলর উৎপােন প্রযুরির সম্প্রসারদণর সুপাররশ: 

চরগুরল নেীদবরিত হওয়ায় প্ররত বছরই বন্যায় চদরর মাঠ-ঘাট তরলদয় র্ায়। বষ বা সমৌসুদম বন্যা হওয়ায় ব্যাপকতা আদরাও ভয়াবহ 

হয়। ঐ সমদয় চদরর উপর রেদয় ৪ সথদক ৫ ফুট পারন প্রবারহত হয়। এই সমস্ত প্রাকৃরতক দুদর্ বাদগর রবষয় রবদবচনা কদর চরাঞ্চদল 

উদ্যান ও মাঠ ফসল রবস্তাদরর লক্ষয রনধ বারণ করা হয়। প্রকদল্পর তথা বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউদটর গদবষকেল সেশ ও 

রবদেশ সথদক আহররত জ্ঞাদনর সকৌশল কাদজ লারগদয় নানা প্ররতকূলতা সপররদয় বাাংলাদেদশর উদ্যান ও মাঠ ফসদলর উচ্চ ফলনশীল 

জাদতর উদ্ভাবন ও রবস্তার ঘটাদত রনরলস কাজ কদর র্াদে, র্া বাস্তরবক পদক্ষ প্রশাংসার সর্াগ্য। উপদরর সারণীদত বারর উদ্ভারবত 

রবরভন্ন ধরদণ উচ্চফলনশীল জাদতর রবস্তার করা হদয়দছ, র্ার মাধ্যদম কৃষদকর আয় বৃরদ্ধর পাওয়ায় কৃষকরা বারর উদ্ভারবত জাদতর 

প্ররতই সবরশ আস্থাশীল। প্রকদল্পর মাধ্যদম বারর উদ্ভারবত রকছু জাত ব্যাপক হাদর এবাং রকছু জাত স্বল্প হাদর রবস্তার করদছ। সসদক্ষদত্র 

স্বল্প হাদর রবস্তারকৃত জাত অরধক হাদর রবস্তার করা সর্দত পাদর। সর্মন বারর হাইরিি রমরি কুমড়া, বারর করলা, বারর বারল ব, বারর 

কাউন। এ সমস্ত ফসল বালু মার্টদত কম সমদয় উৎপােন করা র্ায়। তাছাড়াও আরও রকছু ফসল নেী রবদধৌত চর এলাকায় জনরপ্রয় 

হদত পাদর। রনদের সারণীদত সুপাররশকৃত বারর উদ্ভারবত জাদতর তথ্য সেয়া হদলা।  

ফসদলর নাম 

োনা জাতীয় ফসল বারর বারল ব, বারর চীনা 

বতল জাতীয় ফসল বারর রতল, বারর রতরস 

মসলা জাতীয় ফসল বারর মররচ, বারর    বারর কাদলারজরা,বারর সমরথ-১ 

সবরজ জাতীয় ফসল বারর করলা, বারর রমরি কুমড়া (ব্যাপক পররমাদন) 

 

রনরবড় পররবীক্ষদণ প্রকদল্পর ক্রয় কার্ বক্রদমর ফলাফল 

৪.২৩ ল্যাব র্ন্ত্রপারত 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় ল্যাব 

র্ন্ত্রপারত জন্য রিরপরপদত রিরজটাল ব্যাদলস (০.০১ গ্রাম)-৭র্ট, থাদম বারমটার (সদব বাচ্চ- সব বরনে)-২৫র্ট, থাদম বারমটার রিরজটাল-

২০র্ট, ইনরকউদবটর (+২০ রিরগ্র সসলরসয়াস সথদক ৮০ রিরগ্র সসলরসয়াস)-২র্ট, টপ সলারিাং ব্যাদলস-২০র্ট,হটদপ্লাট/স্ট্রাইরার (১*৩ 

পরজশণ)-১২র্ট, ওয়াটার ররসাইদকল পাম্প-৬র্ট, কালার চ বাট-৬র্ট, োম োইয়ার-৬র্ট, সকালনী কাউন্টার-২র্ট, রাইদপরনাং সচিার 

উইথ ইরথরলন-৪র্ট, হ বািদনস রমটার-৪র্ট, পরল রসলার-৫র্ট, িাইদজসশন সচিার-৪র্ট, আইরসই সমকার-৪র্ট, স্যাম্পল কাদলকশণ 

রকট (১২রলট)-৬র্ট, র যাক (১০’*৩*)। উি এযান্ড সমটালদমি-১০র্ট, সে (সমটারলক) ২’*১’-১০র্ট, সস্টররও জুম মাইদক্রাসদকাপ 

(সলা পাওয়ার)-২র্ট, মাইদক্রা সের্ার-৫র্ট, এরস ২.০ টনস-২৪র্ট, হযান্ড সগ্লাবস- এলএস, হাই পাওয়ার সভাদিজ স্টাবলাইজার-

১০র্ট, ল্যাব েরল-২০র্ট, আইস ক্রাসার-৩র্ট, সদয়ল সকার স্যাম্পলার (সস্টইনদলস রিল)-৬র্ট, রজরপএস উইথ এদক্সসররজ-৬র্ট, হট 

এয়ার সিররলাইজার-২র্ট, সবজ ররোক্ট রমটার-৩র্ট।  

কযান রসলার-৫র্ট, কনরসি রমটার-২র্ট, র যারপাং সমরশণ-৪র্ট, সবরকাং ওদভন-২র্ট, ভযাকুম প্যাদকরজাং সমরশণ-২র্ট, সেশ ফ্রুটস এযান্ড 

সভরজদটবলস র যারপাং সমরশণ-১২র্ট, ইউরভ সররসসট্যাস পরলরথন-৪টন, িাইদজস্টার উইথ এদক্সসররজ-১র্ট, সাইোস সজনাদরটর ( 

ইরথরলন সচিার)-২র্ট, োরয়াং ওদভন (বড়)-১র্ট, ইরস রমটার (সদয়ল)-৬র্ট, ইরস রমটার (রলকুরয়ি)-৪র্ট, মাইদক্রাওদয়ভ ওদভন-১র্ট, 

রেজার উইথ স্টাবলাইজার-১র্ট, রজরপএস রমটার-১০র্ট, রসি মদয়িার রমটার-৩র্ট, সদয়ল মদয়িার রমটার-৫র্ট, এসরপএরি 

রমটার-১র্ট, রপএইচ রমটার (সপাদট ববল)- ১০র্ট, রপএইচ কন্ডারক্টরভর্ট রমটার-৭র্ট, র্টএসএস রমটার-৫র্ট, এয়ারকুলার রেি 

টাইপ(১.৫ টন)-২র্ট ক্রয় করার সাংস্থান রদয়দছ, র্ার সম্পূন বই (১০০%) রিদসির ২০১৮ এর পূদব ব ক্রয় করা হদয়দছ। রনদের 

সারণীদত অনুদমারেত রিরপরপ অনুসাদর জুলাই, ২০১৬ হদত সম, ২০২০ পর্ বন্ত  ল্যাব র্ন্ত্রপারতর ক্রয়সম্পন্নকৃত কার্ বক্রদমর সাংস্থান 

ও অগ্রগরতর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা। 
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সারণী-৪৮; ল্যাব র্ন্ত্রপারতর ক্রয় সম্পন্নকৃত পররসাংখ্যাদনর তথ্য (এরপ্রল, ২০১৬-সম, ২০২০) 

ক্র নং ল্যাি র্ন্ত্রপাদ্ভৈ পদ্ভরমাণ (টি) টাো (িক্ষ) 

1.  দ্ভিদ্ভজটাি ব্ান্দ্রিন্স (০.০১ গ্রাম) ৭ ৪.৮০ 

2.  োন্দ্রম মাদ্ভমটার (ম্যাস. দ্ভমদ্ভন.) ২৫ ১.০০ 

3.  ব্ান্দ্রিন্স টপ কিাদ্ভিং ১০ ০.৭০ 

4.  ড্রাম িায়ার ২ ৬.০০ 

5.  েন্দ্রিানী োউন্টার ৩ ৪.৫০ 

6.  পদ্ভি সীিার ৫ ০.৫০ 

7.  কসম্পি োন্দ্রিেশন েীট ৬ ৩.৯০ 

8.  করে ১০ ৩.৮৮ 

9.  কে (কমটাদ্ভিে) ১০ ০.৭৮ 

10.  হযান্ড গ্লােস ১০০০০ ০.৩৫ 

11.  ল্যাি েদ্ভি ২০ ১.৯৬ 

12.  আইস ক্রসার ৩ ৫.৮৫ 

13.  হট এয়ার দ্ভিদ্ভরিাইজার ২ ৭.৭০ 

14.  র যাতপং কমদ্ভশন ৪ ৫.৩১ 

15.  এদ্ভস (২ টন) ২৮ ৩৫.০০ 

16.  েযাকুম প্যান্দ্রেদ্ভজং কমদ্ভশন ২ ৩.২০ 

17.  িাইন্দ্রজিার উইে এন্দ্রসসদ্ভরজ ১ ১৬.৮০ 

 কমাট  ১০১৩৮ ১০২.২৩ 

 

ল্যাব র্ন্ত্রপারতর ক্রয় সম্পন্ন না হওয়ার কারণসমূহ: 

শিশিশি-কত উদেশখত কৈি শকছু যন্ত্রিাশত কযিনযঃ োদি ধাশিটাি (শিশজটাি), ইনশকউশৈটি, হট কপ্লট স্টয়ািাি, কািাি চাট ধ, ওয়াটাি 

শিসাইদকি িাম্প, িাইদিশনং কচিৈাি, িশিসীিাি, িাইদজিন কচিৈাি উইে িাইদিাদজিিাি শসদস্টি, আইস কিকাি, কস্টশিও জুি 

িাইদিাদস্কাি, হাই িাওয়াি কভাদেজ কস্টশৈিাইজাি, ল্যাৈ ট্রশি, শজশিএস উইে এসক্সসশিজ, কৈইজ শিদেদক্টা শিটাি, কযান-শসিাি, 

কিশিং কিশিন, কৈশকং ওদভন, ইউশভ কিশজসদটণ্ট িশিশেন, ড্রাইং ওদভন, সদয়ি ইশস শিটাি, সীি িদয়শ্চাি শিটাি, শিএইচ কন্ডাকটিশভটি 

শিটাি ইতযাশে যদন্ত্রি কক্ষদত্র শিশিশি মূদল্যি কচদয় ৈাজাি মূল্য কৈশি হওয়ায় উক্ত যন্ত্রিাশত িয় সম্ভৈ হদে না শৈর্ায় আিশিশিশি-কত 

ৈতধিান ৈাজাি মূদল্য উক্ত যন্ত্রিাশতগুদিা ব্যয় প্রাক্কিদনি শনশিদত্ত শিশিশি সংদিার্দনি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে। রনদের সারণীদত 

অনুদমারেত রিরপরপদত থাকা সদিও পররমান অথবা টাকার অসঙ্গরতকৃত ল্যাব র্ন্ত্রপারতর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা। 

সারণী-৪৯; ল্যাব র্ন্ত্রপারতর ক্রয় অসম্পন্নকৃত পররসাংখ্যাদনর তথ্য তথ্য (এরপ্রল, ২০১৬-সম, ২০২০) 

ক্র নং ল্যাি র্ন্ত্রপাদ্ভৈ 
দ্ভিদ্ভপদ্ভপ আরদ্ভিদ্ভপদ্ভপ 

পদ্ভরমাণ (টি) টাো (িক্ষ) পদ্ভরমাণ (টি) টাো (িক্ষ) 

1.  থাদম বারমটার রিরজটাল ২০ ১.০০ ২০ ২.০০ 

2.  ইনদ্ভেউন্দ্রিটর (+২০ দ্ভি. কসদ্ভন্ট -৮০ দ্ভি. কসদ্ভন্ট) ২ ৩.০০ ২ ৫.০০ 

3.  হটদপ্লাট/ স্ট্রাইরার (১*৩ পরজশণ) ১২ ৩০০ ৬ ৩০.০০ 

4.  ওয়াটার দ্ভরসাইন্দ্রেি পাম্প ৬ ৩.০০ ৬ ৫.০০ 

5.  োিার োট ম ৬ ২.০০ ৬ ৩.০০ 

6.  রাইদপরনাং সচিার উইথ ইরথরলন ৪ ৫.০০ ২ ৭০.০০ 

7.  হাি মন্দ্রনস দ্ভমটার ৪ ৪.০০ ০ ০.০০ 

8.  িাইন্দ্রজশন কেম্বার উইে মাইন্দ্রক্রান্দ্রজিন্দ্রিি এন্ড দ্ভফউম হুি 

দ্ভসন্দ্রিম 

২ ৮.০০ ১ ২২.০০ 

9.  আইস কমোর ৪ ৮.০০ ৪ ১২.০০ 

10.  কিদ্ভরও জুম মাইন্দ্রক্রান্দ্রকাপ ২ ২.০০ ২ ৫.০০ 

11.  মাইন্দ্রক্রা কস্পয়ার ৫ ২.০০ ০ ০.০০ 

12.  হাই পাওয়ার কোন্দ্রেজ িািিাইজার ১০ ২.০০ ১০ ৫.০০ 
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13.  সন্দ্রয়ি কোর স্যাম্পিার ( কেইনন্দ্রিস দ্ভেি) ৬ ৩.০০ ৭ ২.০০ 

14.  দ্ভজদ্ভপএস উইে এন্দ্রসসদ্ভরজ ১৬ ৪.৫০ ১২ ৬.০০ 

15.  কিজ দ্ভরন্দ্রিেন্দ্রটাদ্ভমটার ৩ ৮.০০ ৩ ১২.০০ 

16.  েযান সীিার ৫ ১.০০ ৫ ৪.০০ 

17.  েনদ্ভশসন্দ্রটাদ্ভমটার ২ ৩.০০ ০ ০.০০ 

18.  কিদ্ভেং ওন্দ্রেন/ মাইন্দ্রক্রাওন্দ্রয়ি ৩ ২.৪০ ৩ ৪.৫০ 

19.  কিশ ফ্রুটশ এন্ড কেদ্ভজন্দ্রটিিস প্যান্দ্রেদ্ভজং কমদ্ভশন ১২ ১২.০০ ৬ ১২.০০ 

20.  ইউদ্ভে করদ্ভসসট্যান্ট পদ্ভিদ্ভেন )৪ টন(  ৪ ১০.০০ ৪ ২২.০০ 

21.  সাইোস সজনাদরটর ( ইরথরলন সচিার) ২ ১০.০০ ১ ৩৫.০০ 

22.  করদ্ভিজান্দ্ররটর ১ ০.৬০ ১২ ৮.৫২ 

23.  সন্দ্রয়ি মন্দ্রয়শ্চার দ্ভমটার ৫ ১.০০ ৮ ২.০০ 

24.  স্পযাদ দ্ভমটার ১ ২.০০ ২ ৪.১৫ 

25.  দ্ভপএইে দ্ভমটার কপাট মএিি ১০ ১.০০ ৬ ৪.৮০ 

26.  ইরস রমটার( রলকুরয়ি) ৪ ১.৬০ ৬ ১.৩১ 

27.  টিএসএস দ্ভমটার ৫ ২.০০ ৮ ১.৬৬ 

28.  ড্রাইং ওন্দ্রেন ১ ২.৫০ ১ ১.৮০ 

29.  সন্দ্রয়ি ইদ্ভস দ্ভমটার  ৬ ০.৪০ ৩ ১.৮০ 

30.  সীি মন্দ্রয়শ্চার দ্ভমটার ৩ ১.২০ ৩ ১.৫০ 

31.  রপএইচ কন্ডারক্টরভর্ট রমটার ৭ ১.৪০ ৩ ১.৫০ 

 কমাট  ১৭৩ 110.60 ১৫২ 285.54 

 

৪.২৪ রফল্ড ররসাস ব র্ন্ত্রপারত 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় রফল্ড 

ররসাস ব র্ন্ত্রপারতর জন্য  রিরপরপদত  োকটর (৪ িরিউরি)-২র্ট, োকটর (২ িরিউরি )-৪র্ট, রচদসল এইচরপ-৫০-৬র্ট, হযাদরা এইচরপ-

৫০-৬র্ট, সরাটাদভটর-৬র্ট, রিস্ক-৬র্ট, পাওয়ার র্টলার-১৬র্ট, সলান মাওয়ার-১৫র্ট, েরল-২০র্ট, সজনাদরটর এযান্ড এদক্সসররজ-১র্ট, 

ফুট পাওয়ার সেয়ার-৬র্ট,  পাওয়ার সেয়ার-৬র্ট,  পাওয়ার সেয়ার (ফ্রুট রে)-৬র্ট, ক্রর্ করার সাংস্থান রদয়দছ, র্ার সম্পূন বই 

(১০০%) রিদসির ২০১৮ এর পূদব বই ক্রয় করা হদয়দছ। সদরজরমদন পররেশ বন কদর এবাং ক্রয় প্ররক্রয়ার রবরভন্ন নরথপত্র সেদখ মদন 

হদয়ছ সর্ ক্রয় প্ররক্রয়া রপরপআর ২০০৮ এর রবরধ সমাতাদবক করা হদর্দছ এবাং বতবমাদন সসগুদলা ভাল আদছ। রনদে সারণীদত 

রফল্ড ররসাস ব র্ন্ত্রপারতর ক্রয় ও সরবরাহ কার্ বক্রদমর সাংস্থান ও অগ্রগরতর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা। 

সারণী-৫০; রফল্ড ররসাস ব র্ন্ত্রপারতর ক্রয় ও সরবরাহ অগ্রগরতর (এরপ্রল, ২০১৬-সম, ২০২০) তথ্য 

নাং রফল্ড ররসাস ব র্ন্ত্রপারতর নাম  রিরপরপ সাংস্থান অগ্রগরত (%) 

১ োকটর (৪ িরিউরি) ২র্ট  

 

 

 

 

 

১০০% ক্রয় সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

 

২ োকটর (২ িরিউরি) ৪র্ট 

৩ রচদসল এইচরপ-৫০ ৬র্ট 

৪ হযাদরা এইচরপ-৫০ ৬র্ট 

৫ সরাটাদভটর ৬র্ট 

৬ রিস্ক- ৬র্ট 

৭ পাওয়ার র্টলার ১৬র্ট 

৮ সলান মাওয়ার ১৫র্ট 

৯ েরল ২০র্ট 

১০ সজনাদরটর এযান্ড এদক্সসররজ ১র্ট 

১১ ফুট পাওয়ার সেয়ার ৬র্ট 

১২ পাওয়ার সেয়ার ৬র্ট 

১৩ পাওয়ার সেয়ার (ফ্রুট রে) ৬র্ট 

 



 
 

 পৃষ্ঠা - 74 

 

৪.২৫ অরফস সরঞ্জাম ও র্ন্ত্রপারত 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় অরফস 

সরঞ্জাম ও র্ন্ত্রপারতর জন্য রিরপরপদত মারিরমরিয়া প্রদজক্টর-৬র্ট, ল্যাপটপ-৩র্ট, রপ্রন্টার এইচরপ-৫র্ট, কালার রপ্রন্টার (এল )-

১র্ট, ফদটাকরপয়ার (সহরভ)-১র্ট, ডুদপ্লাা সমরশণ-১, ফদটাকরপয়ার-৭র্ট, করম্পউটার উইথ ইউরপএস-২৫র্ট, সলসার রপ্রন্টার-২র্ট ক্রর্ 

করার সাংস্থান রদয়দছ, র্ার সম্পূন বই (১০০%) রিদসির ২০১৮ এর পূদব বই ক্রয় করা হদয়দছ। সদরজরমদন পররেশ বন কদর এবাং ক্রয় 

প্ররক্রয়ার রবরভন্ন নরথপত্র সেদখ মদন হদয়ছ সর্ ক্রয় প্ররক্রয়া রপরপআর ২০০৮ এর রবরধ সমাতাদবক করা হদর্দছ এবাং বতবমাদন 

সসগুদলা ভাল আদছ। রনদের সারণীদত অরফস সরঞ্জাম ও র্ন্ত্রপারতর ক্রয় ও সরবরাহ কার্ বক্রদমর সাংস্থান ও অগ্রগরতর 

পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা। 

সারণী-৫১; অরফস সরঞ্জাম ও র্ন্ত্রপারতর ক্রয় ও সরবরাহ অগ্রগরতর তথ্য (এরপ্রল, ২০১৬-সম, ২০২০) তথ্য 

নাং অরফস সরঞ্জাম ও র্ন্ত্রপারতর নাম রিরপরপ সাংস্থান অগ্রগরত (%) 

০১ মারিরমরিয়া প্রদজক্টর ৬র্ট  

 

 

 

১০০% ক্রয় সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

 

০২ ল্যাপটপ ৩র্ট 

০৩ রপ্রন্টার এইচরপ ৫র্ট 

০৪ কালার রপ্রন্টার (এল ) ১র্ট 

০৫ ফদটাকরপয়ার (সহরভ) ১র্ট 

০৬ ডুদপ্লাা সমরশণ ১র্ট 

০৭ ফদটাকরপয়ার ৭র্ট 

০৮ করম্পউটার উইথ ইউরপএস ২৫র্ট 

০৯ সলসার রপ্রন্টার ২র্ট 

 

৪.২৬ অরফস আসবাবপত্র 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় অরফস 

আসবাবপদত্রর জন্য রিরপরপদত করম্পউটার সটরবল-২৫র্ট, করম্পউটার সচয়ার-২৫র্ট, সসদক্রটাররদয়ট সটরবল-২৬, সসদক্রটাররদয়ট 

সচয়ার-২৬র্ট, রিল আলরমরা-১৬র্ট, ফাইল কযারবদনট-২৫র্ট ক্রর্ করার সাংস্থান রদয়দছ, র্ার সম্পূন বই (১০০%) রিদসির ২০১৮ 

এর পূদব বই ক্রয় করা হদয়দছ। সদরজরমদন পররেশ বন কদর এবাং ক্রয় প্ররক্রয়ার রবরভন্ন নরথপত্র সেদখ মদন হদয়ছ সর্ ক্রয় প্ররক্রয়া 

রপরপআর ২০০৮ এর রবরধ সমাতাদবক করা হদর্দছ এবাং বতবমাদন সসগুদলা ভাল আদছ। রনদের সারণীদত অরফস আসবাবপত্র ক্রয় 

ও সরবরাহ কার্ বক্রদমর সাংস্থান ও অগ্রগরতর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা। 

সারণী-৫২; অরফস আসবাবপদত্রর ক্রয় ও সরবরাহ অগ্রগরতর তথ্য (এরপ্রল, ২০১৬-সম, ২০২০) 

নাং অরফস আসবাবপদত্রর রিরপরপ সাংস্থান অগ্রগরত (%) 

০১ করম্পউটার সটরবল ২৫র্ট  

 

১০০% ক্রয় সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

 

০২ করম্পউটার সচয়ার ২৫র্ট 

০৩ সসদক্রটাররদয়ট সটরবল ২৬র্ট 

০৪ সসদক্রটাররদয়ট সচয়ার ২৬র্ট 

০৫ রিল আলরমরা ১৬র্ট 

০৬ ফাইল কযারবদনট ২৫র্ট 

 

৪.২৭ র্ানবাহন 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর আওতায় 

র্ানবাহদনর জন্য রিরপরপদত রজপ-১র্ট, মাইদক্রাবাস-১র্ট, রপক-আপ উইথ কযারর বয়-৫র্ট, মটরসাইদকল-১৬র্ট, বাইসাইদকল-

১০র্টক্রর্ করার সাংস্থান রদয়দছ, র্ার প্রায় (৮৮%) রিদসির, ২০১৮ এর পূদব বই ক্রয় করা হদয়দছ।  তদব ১র্ট রজপ ও ৩র্ট রপকআপ 

২০১৯-২০২০ অথ ব-বছদর ক্রদয়র জন্য সাংস্থান আদছ। সদরজরমদন পররেশ বন কদর এবাং ক্রয় প্ররক্রয়ার রবরভন্ন নরথপত্র সেদখ মদন 
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হদয়দছ সর্ ক্রয় প্ররক্রয়া রপরপআর ২০০৮ এর রবরধ সমাতাদবক করা হদর্দছ এবাং বতবমাদন সসগুদলা ভাল আদছ। রনদে সারণীদত 

র্ানবাহন ক্রয় ও সরবরাহ কার্ বক্রদমর সাংস্থান ও অগ্রগরতর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা। 

সারণী-৫৩; র্ানবাহদনর ক্রয় ও সরবরাহ অগ্রগরতর তথ্য (এরপ্রল, ২০১৬-সম, ২০২০) 

নাং র্ানবাহদনর নাম রিরপরপ সাংস্থান অজবন অগ্রগরত (%) 

০১ রজপ ১র্ট - ০% 

০২ মাইদক্রাবাস- ১র্ট ১র্ট ১০০% 

০৩ রপক-আপ উইথ কযারর বয় ৫র্ট ২র্ট ৪০% 

০৪ মটরসাইদকল ১৬র্ট ১৬র্ট ১০০% 

০৫ বাইসাইদকল ১০র্ট ১০র্ট ১০০% 

 

৪.২৮ প্রকদল্পর আওতায় অবকাঠাদমা রনম বাণোঃ  

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী ১র্ট মাশরুম প্রিাকশণ ল্যাব (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ১র্ট ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং 

(সভরজদটবল রফল্ড),  ২র্ট ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ১র্ট রফল্ড ল্যাব ( ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ২র্ট 

সেরনাং িরদমটরর (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ১র্ট রসদঙ্গল অযাদকাদমাদিশন (৪থ ব তলা), ১র্ট অরচ বদিাররয়াম (ভার্ট বকযারল 

এক্সদটনশন),২র্ট সেদনজ ইররদগশণ চযাদনল (৪০০+৪০০=৮০০ রারনাংরমটার), ৩র্ট বাউন্ডারর ওয়াল (২০০+৩৫০+১৪০০=১৯৫০ 

রারনাং রমটার), ৪র্ট বাউন্ডারর সফরসাং (১৫০+১৫০+১৫০+১৫০=৬০০ রারনাং রমটার), ১র্ট কযাদনল ররদনাদভশন (৪০০ রারনাং 

রমটার), ২৩ সহক্টর ভূরম উন্নয়ন এবাং ৪র্ট রিপর্টউবদয়দলর স্থাপদনর সাংস্থান আদছ। তেদধ্য জয়দেবপুদর ১র্ট ল্যাব কাম ফাাংশনাল 

রবরল্ডাং (সভরজদটবল রফল্ড) ১০০%,নররসাংেী সজলায় ১র্ট রফল্ড ল্যাব ( ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) ১০০%, রাজশাহীর রবদনােপুদর 

১র্ট রসদঙ্গল অযাদকাদমাদিশন (৪থ ব তলা) ১০০%, রাংপুর সজলার বুরড়রহাদট ৩০০ রারনাং রমটার বাউন্ডারর ওয়াল ১০০%, 

জামালপুর ও খাগড়াছরড়র রামগদড় সমাট ৩০০ রারনাং রমটার ওয়াল সফরসাং ১০০% এব ঠাকুরগাঁও- এ একর্ট রিপর্টউবদয়ল 

১০০% এর রনম বাণ কাজ সম্পন্ন সশষ হদয়দছ। উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের সৃরজত মাতৃগাছ, চারা/কলম, জরম ও স্থাপনা সুরক্ষা 

ও রনরাপিার স্বাদথ ব প্রকদল্পর আওতায় সব বদমাট ৩৫০ রারনাং রমটার সীমানা প্রাচীদরর রনম বান কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। এছাড়া অন্যান্য 

রনম বানকাজ রিরপরপদত সাংস্থানকৃত বাদজট এবাং বতবমান বাজার মূদল্যর সাদথ অসামঞ্জস্য থাকায় প্রকল্প সাংরিি কম বকতবগণ বতবমান 

সমদয়র আদলাদকর সাদথ সুসামঞ্জস্য রবধান কদর তাহা রিরপরপ সাংদশাধদনর জণ্য র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট পত্র সপ্ররন কদরদছ। 

সম, ২০২০ পর্ বন্ত অগ্রগরতদত সমীক্ষার পররবীক্ষদন সেখা র্ায় সর্, উি কার্ বক্রম র্থার্থ কতবপক্ষ  ইহার ব্যাপাদর সুরনরেস্ট পেদক্ষপ 

রনদয়দছ এবাং রিরপরপ সাংদশাধনপূব বক পুনরায় উি কাজগুদলা সম্পােন করার সুদর্াগ সৃরস্ট হদব। রনদের সারণীদত অবকাঠাদমা 

রনম বাদণর লক্ষযমাত্রা ও অগ্রগরতর পররসাংখ্যাদনর তথ্য সেওয়া হদলা।  

সারণী-৫৪; অবকাঠাদমা রনম বাদনর অগ্রগরতর (এরপ্রল, ২০১৬ হদত সম, ২০২০ পর্ বন্ত) তথ্য 

নাং রনম বাণকার্ বক্রম রিরপরপ সাংস্থান সম, ২০২০ পর্ বন্ত অজবন অগ্রগরত (%) 

১  মাশরুম প্রিাকশণ ল্যাব (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) ১র্ট - ০% 

২  ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (সভরজদটবল রফল্ড) ১র্ট ১র্ট ১০০% 

৩  ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) ১র্ট - ০% 

৪  রফল্ড ল্যাব ( ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ১র্ট ১র্ট ১০০% 

৫  সেরনাং িরদমটরর (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ২র্ট - ০% 

৬ রসদঙ্গল অযাদকাদমাদিশন (৪থ ব তলা ১র্ট ১র্ট ১০০% 

৭ অরচ বদিাররয়াম( ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), ১র্ট - ০% 

৮  সেদনজ ইররদগশণ চযাদনল ৮০০ রারনাং রমটার - ০% 

৯ বাউন্ডারর ওয়াল ১৯৫০ রারনাং 

রমটার 

৩৫০ রারনাং রমটার ১৭.৯৫% 

১০ বাউন্ডারর সফরসাং ৬০০ রারনাং রমটার ৩০০ রারনাং রমটার ৫০% 

১১ কযাদনল ররদনাদভশন ৪০০ রারনাং রমটার - ০% 

১২ ভূরম উন্নয়ন ২৩ সহক্টর - ০% 

১৩ রিপর্টউবদয়ল স্থাপন ৪র্ট ১র্ট  
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৪.২৮.১. মাশরুম প্রিাকশণ ল্যাব (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি 

রিরপরপদত উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এি সৈশজ শৈভাগ-এি িািরুি স্প্রন প্রিাকিন এি শনশিদত্ত ১টি ল্যাৈ ভৈন 

(ভার্ট বকযাল এক্সদটনশন) এর রনম বাণ কাদজর সাংস্থান আদছ, র্ার সমাট কাজ হদলা ১৪০ বগ ব ফুট এবাংরিরপদত র্ার প্রাক্কশিত মূল্য 

ধরা আদছ ৩৫.০০ লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা রিরপরপদত উদল্লখ আদছ। 

শকন্তু এই কাজটি শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ৫৫.০০ িক্ষ টাকাি প্রদয়াজন হদৈ। বতবমান সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর 

সাদথ বরােকৃত অদথ বর অদনক পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর 

রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন কদর। র্থার্থ কতৃপক্ষ আদবেদনর সর্ৌরিক কারণগুদলা গ্রহণকদর 

নতুন কদর সমদয়াপদর্াগী বরাে কদর রিরপরপ সাংদশাধদনর কায়বকরী উদদ্যাগ সনয় এবাং বতবমাদন ইহা মন্ত্রণালদয় প্ররক্রয়াধীন 

অবস্থায় আদছ। 

৪.২৮.২. ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (সভরজদটবল রফল্ড), উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, জয়দেৈপুি  

রিরপরপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকদল্পর আওতায় উদ্যানতত্ত্ব 

গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, জয়দেৈপুদি ১র্ট ল্যাব কাম 

ফাাংশনাল রবরল্ডাং (সভরজদটবল রবরল্ডাং) রনম বাদণর সাংস্থান 

আদছ।সসই অনুসাদর ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর এর রনম বান 

কাজ শুরু হদয় ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর সশষ হয়।  এই ল্যাব 

ভবনর্ট গাজীপুর সজলার জয়দেবপুদর অবরস্থত। উদল্লরখত 

ল্যাব ভবনর্ট চারতলার ফাউদন্ডশণসহ দুইতলা রবরশি 

ল্যাব ভবনর্টর রনম বাণ কাজ র্থাসমদয় সশষ হদয়দছ। ইহার 

সমাট আয়তন ১৪০ বগ ব ফুট। মার্ট পরীক্ষার ররদপ বাট 

অনুর্ায়ী ল্যাবভবন রনম বাণ কাদজর জন্য সকান পাইরলাং এর 

প্রদয়াজন হয় নাই। ল্যাবভবনর্টর উচ্চচ্চতা ২০ ফুট। রনম বাণ 

কাদজ ৬০ সগ্রদিদর রি ব্যবহার করা হদয়দছ। 

ফাউদন্ডশদনর জন্য ৩/৪ ইরঞ্চ পাথদরর রচপস ব্যবহার কার 

হদয়দছ। কাংরক্রদটর উপাোদনর অনুপাত রছল ১:২:৪। 

ফাউদন্ডশদণ ঢালাই এর পুরুত্ব রছল ১০ ইরঞ্চ। ফাউদন্ডশদণ 

১২ রম.রম. ব্যাদসর রি ব্যবহার করা হদয়দছ এবাং 

Spacing রছল ৪”*৪”। সগ্রিবীদমর সাইজ রছল ২১”*১২” এবাং ব্যবহৃত রদির ব্যাস রছল ২০ রম.রম.। কলাদমও একই ব্যাদসর 

রি ব্যবহার করা হদয়দছ। ল্যাবভবন পররেশ বদনর সময় সর্ সমস্ত কার্ বক্রম দৃরস্টদগাচর হদয়দছ, সসগুদলা সেরসরফদকশণ অনুর্ায়ী 

ঠিক আদছ।  

৪.২৮.৩. ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) সাইট্রাস গদৈষণা ককন্দ্র, বজন্তাপুি, শসদিট 

রিরপরপদত কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বজন্তাপুি, শসদিট-এি ২০০ ৈগ ধ শিটাি শেল্ড ল্যাৈ-কাি-োংিনাি শৈশল্ডং শনি ধাদনি (ভাটি ধদকি 

এক্সদটনিন) সাংস্থান আদছ। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা রিরপরপদত উদল্লখ আদছ। কৃশষ 

গদৈষণা ককন্দ্র, বজন্তাপুি, শসদিট-এি ২০০ ৈগ ধ শিটাি শেল্ড ল্যাৈ-কাি-োংিনাি শৈশল্ডং শনি ধাদনি (ভাটি ধদকি এক্সদটনিন) জন্য 

শিশিশি-দত প্রাক্কশিত মূল্য র্িা আদে ৫০.০০ িক্ষ টাকা। ৈাস্তৈতাি আদিাদক উিদযাগীতাি শৈচাদি কসখাদন ২২০ ৈগ ধ শিটাি 

জায়গায় এই ভাটি ধকযাি এদক্সদটিন কিা প্রদয়াজন। উক্ত কাজ সম্পন্ন কিাি জন্য শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী 

প্রদয়াজন হদৈ ৯১.৩৮ িক্ষ টাকা। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট 

ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন কদর। র্থার্থ কতৃপক্ষ আদবেদনর সর্ৌরিক কারণগুদলা গ্রহণকদর নতুন 

ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং, উদ্যানতি গদবষণা সকে, জয়দেবপুর 
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কদর সমদয়াপদর্াগী বরাে কদর রিরপরপ সাংদশাধদনর কায়বকরী উদদ্যাগ সনয় এবাং বতবমাদন ইহা মন্ত্রণালদয় প্ররক্রয়াধীন অবস্থায় 

আদছ।  

৪.২৮.৪ ল্যাব কাম ফাাংশনাল রবরল্ডাং (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট 

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট-এ ল্যাৈ-কাি-োংিনাি শৈশল্ডং এি ৩০০ ৈগ ধ শিটাি ভাটি ধদকি এদক্সদটনিন কাজটিি 

জন্য শিশিশি-দত প্রাক্কশিত মুল্য র্িা িদয়দে ৭৫.০০ িক্ষ টাকা। ৈাস্তদৈ কসখাদন ভাটি ধদকি এদক্সদটিদনি উিদযাগীতা নাই। উক্ত 

ককদন্দ্রি কায ধকাশিতা বৃশদ্ধ কিদত হদি কসখাদন কিিদক্ষ ০৬(েয়) তিা োউদন্ডিনসহ ৪০০ ৈগ ধ শিটাি কদি ০২(দুই) তিা (৮০০ 

ৈগ ধ শিটাি) ভৈন বতশি কিা প্রদয়াজন। যাি জন্য শিিাশিউশি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ৭৫.০০ িক্ষ টাকাি িশিৈদতধ 

৩৯৩.৬৫ িক্ষ টাকা প্রদয়াজন হদৈ। আিশিশিশিি ব্যয় সীশিত িাখাি শনশিদত্ত কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি সুিাশিি অনুযায়ী এৈং িশিচািক, 

িশিকল্পনা ও মূল্যায়ন এি সভািশতদত্ব ১৯/০৮/২০১৮ শি. তাশিদখ অনুদিয় সভায় শসদ্ধান্ত অনুযায়ী উশেশখত কাজটি শৈএআিআই 

এি অৈকাোদিা ও গদৈষণা কজািোিকিণ প্রকদল্প অন্তভূ ধক্ত কিাি প্রস্তাৈ কিাি শসদ্ধান্ত গৃহীত হদয়দে। বতবমাদন ইহা মন্ত্রণালদয় 

প্ররক্রয়াধীন অবস্থায় আদছ।  

৮.৫ রফল্ড ল্যাব (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, রশবপুর, নররসাংেী                         

রিরপরপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকদল্পর আওতায় ১র্ট রফল্ড ল্যাব রবরল্ডাং 

(সভরজদটবল রবরল্ডাং) রনম বাদণর সাংস্থান আদছ। এই ল্যাব ভবনর্ট 

নররসাংেী সজলার নররসাংেী উপদজলা সেদর অবরস্থত। উদল্লরখত 

ল্যাব ভবনর্ট চারতলার ফাউদন্ডশণসহ দুইতলা রবরশি ল্যাব ভবনর্টর 

রনম বাণ কাজ র্থাসমদয় সশষ হদয়দছ। ইহার সমাট আয়তন ১৪০ বগ ব 

ফুট। মার্ট পরীক্ষার ররদপ বাট অনুর্ায়ী ল্যাবভবন রনম বাণ কাদজর জন্য 

সকান পাইরলাং এর প্রদয়াজন হয় নাই। ল্যাবভবনর্টর উচ্চচ্চতা ১০ ফুট। 

রনম বাণ কাদজ ৬০ সগ্রদিদর রি ব্যবহার করা হদয়দছ। ফাউদন্ডশদনর 

জন্য ৩/৪ ইরঞ্চ পাথদরর রচপস ব্যবহার কার হদয়দছ। কাংরক্রদটর 

উপাোদনর অনুপাত রছল ১:২:৪। ফাউদন্ডশদণ ঢালাই এর পুরুত্ব রছল 

১০ ইরঞ্চ। ফাউদন্ডশদণ ১২ রম.রম. ব্যাদসর রি ব্যবহার করা হদয়দছ 

এবাং Spacing রছল ৪”*৪”। সগ্রিবীদমর সাইজ রছল ২১”*১২” 

এবাং ব্যবহৃত রদির ব্যাস রছল ২০ রম.রম.। কলাদমও একই ব্যাদসর 

রি ব্যবহার করা হদয়দছ। ল্যাবভবন পররেশ বদনর সময় সর্ সমস্ত 

কার্ বক্রম দৃরস্টদগাচর হদয়দছ, সসগুদলা সেরসরফদকশণ অনুর্ায়ী ঠিক আদছ। 

৪.২৮.৬ সেরনাং িরদমটরর (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, কিবুখািী, িটুয়াখািী 

রিরপরপদত আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, কিবুখািী, িটুয়াখািী-দত সেরনাং িরদমটরর (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) এর রনম বাণ 

কাদজর সাংস্থান আদছ, র্ার সমাট আয়তন হদলা ২৮০ বগ ব ফুট এবাং ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন 

করার কথা রিরপরপদত উদল্লখ আদছ।  আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, কিবুখািী, িটুয়াখািী-দত ‘কট্রশনং িিদিটশি (ভাটি ধদকি 

এক্সদটনিন)’- শনি ধাদণি জন্য মুল্য শনর্ ধািণ কিা আদে ৩৫.০০ িক্ষ টাকা। শকন্তু শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী 

উক্ত কাজ সম্পােদনি জন্য প্রদয়াজন হদৈ ৫৫.০০ িক্ষ টাকা । বতবমান সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ বরােকৃত অদথ বর অদনক 

পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং 

রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন কদর। র্থার্থ কতৃপক্ষ আদবেদনর সর্ৌরিক কারণগুদলা গ্রহণকদর নতুন কদর সমদয়াপদর্াগী 

বরাে কদর রিরপরপ সাংদশাধদনর কায়বকরী উদদ্যাগ সনয় এবাং বতবমাদন ইহা মন্ত্রণালদয় প্ররক্রয়াধীন অবস্থায় আদছ।  

 

 

রফল্ডল্যাব, সদরজরমন গদবষণা রবভাগ,রশবপুর,নররসাংেী 
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৪.২৮.৭ সেরনাং িরদমটরর (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন) কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, িাহােতিী, চট্রগ্রাি 

শিশিশি-দত কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, িাহােতিী, চট্রগ্রাি-এ ১০০ ৈগ ধ শিটাি ‘কট্রশনং িিদিটশিি-এি  ভাটি ধদকি এদক্সদটনিন ৩৫.০০ 

িক্ষ টাকাি প্রাক্কিদনি প্রস্তাৈ িদয়দে। এখাদন র্পদৈ ধি কয অৈকাোদিা িদয়দে তাি উিি ভাটি ধদকি এদক্সদটনিন উিদযাগী নয়। 

কাদজই ৈাস্তদৈ উক্ত ককদন্দ্রি কায ধকািীতা বৃশদ্ধি িদক্ষয কসখাদন ২০০ ৈগ ধ শিটাি জায়গাি উিি ০৬ (েয়) তিা শভশত্ত সহ কট্রশনং 

িিদিটশি স্থািন কিদি তা বৃহত্তি চট্টগ্রাি অিদি প্রযুশক্ত শৈস্তাদি গুিত্বর্প ধণ ভূশিকা িাখদৈ। আি এ কাজটি সম্পােদনি জন্য 

আিশিশিশি-দত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ২৮০.৫৯ িক্ষ টাকাি ব্যয় প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। র্থার্থ কতৃপক্ষ 

আদবেদনর সর্ৌরিক কারণগুদলা গ্রহণকদর নতুন কদর সমদয়াপদর্াগী বরাে কদর রিরপরপ সাংদশাধদনর কায়বকরী উদদ্যাগ সনয় এবাং 

বতবমাদন ইহা মন্ত্রণালদয় প্ররক্রয়াধীন অবস্থায় আদছ। 

৪.২৮.৮ রসদঙ্গল অযাদকাদমাদিশন (৪থ ব তলা), ফল গদবষণা সকে, রবদনােপুর, রাজশাহী 

রিরপরপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকদল্পর আওতায় রসদঙ্গল 

অযাদকাদমাদিশণ (৪থ ব তলা)রনম বাদণর সাংস্থান আদছ। এই 

ভবনর্ট রাজশাহী সজলার রাজশাহী উপদজলা সেদরর 

রবদনােপুদর অবরস্থত। উদল্লরখত ভবনর্ট চারতলার 

ফাউদন্ডশণসহ একতলা পর্ বন্ত ভবনর্টর রনম বাণ কাজ 

র্থাসমদয় সশষ হদয়দছ। ইহার সমাট আয়তন ১৪০ বগ ব ফুট। 

মার্ট পরীক্ষার ররদপ বাট অনুর্ায়ী ভবন রনম বাণ কাদজর জন্য 

সকান পাইরলাং এর প্রদয়াজন হয় নাই।ভবনর্টর প্ররত তলার 

উচ্চচ্চতা ১০ ফুট। রনম বাণ কাদজ ৬০ সগ্রদিদর রি ব্যবহার করা 

হদয়দছ। ফাউদন্ডশদনর জন্য ৩/৪ ইরঞ্চ পাথদরর রচপস 

ব্যবহার কার হদয়দছ। কাংরক্রদটর উপাোদনর অনুপাত রছল 

১:২:৪। ফাউদন্ডশদণ ঢালাই এর পুরুত্ব রছল ১০ ইরঞ্চ। 

ফাউদন্ডশদণ ১২ রম.রম. ব্যাদসর রি ব্যবহার করা হদয়দছ 

এবাং Spacing রছল ৪”*৪”। সগ্রিবীদমর সাইজ রছল 

২১”*১২” এবাং ব্যবহৃত রদির ব্যাস রছল ২০ রম.রম.। 

কলাদমও একই ব্যাদসর রি ব্যবহার করা হদয়দছ। ল্যাবভবন 

পররেশ বদনর সময় সর্ সমস্ত কার্ বক্রম দৃরস্টদগাচর হদয়দছ, 

সসগুদলা সেরসরফদকশণ অনুর্ায়ী ঠিক আদছ। 

৪.২৮.৯ অরচ বদিাররয়াম (ভার্ট বকযারল এক্সদটনশন), উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি 

উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এি ফুি শৈভাগ-এ একটি শিস্ট ইশিদগিন শসদস্টি সহ অশকধি হাউজ শনি ধাদণ ২০০ ৈগ ধ 

শিটাদিি জন্য প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদয়দে ১০.০০ িক্ষ টাকা। প্রকৃত িদক্ষ অশকধি গদৈষণা রবস্তার কায ধিি সেিভাদৈ ৈাস্তৈায়দনি 

শনশিদত্ত ৪০০ ৈগ ধ শিটাদিি উক্ত স্থািনা বতশি কিা প্রদয়াজন। ৈতধিান ৈাজাি মূদল্য উক্ত স্থািনা (৪০০ ৈগ ধ শিটাি) বতশিি জন্য 

শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ১১৩.৫২ িক্ষ টাকা। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ 

উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন কদর। কৃরষ মন্ত্রনালয় কতৃপক্ষ 

আদবেদনর সর্ৌরিক কারণগুদলা গ্রহণকদর নতুন কদর সমদয়াপদর্াগী বরাে কদর রিরপরপ সাংদশাধদনর কায়বকরী উসদ্যাগ সনয় এবাং 

বতবমাদন ইহা মন্ত্রণালদয় প্ররক্রয়াধীন অবস্থায় আদছ।  

 

 

রসদঙ্গল অযাদকাদমাদিশন, ফল গদবষণা সকে, রবদনােপুর, 

রাজশাহী। 
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৪.২৮.১০ সেদনজ ইররদগশণ চযাদনল, উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি 

রিরপরপদত ১র্ট সেদনজ ইররদগশণ চযাদনল এর রনম বাণ কাদজর সাংস্থান আদছ, র্ার সমাট বেঘ বয হদলা ৪০০ রারনাং রমটার এবাং 

ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার পররকল্পনা আদছ। উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এি 

সৈশজ, েি ও ফুি শৈভাগ-এ গদৈষণা কাজ সেিভাদৈ ৈাস্তৈায়দনি শনশিদত্ত কসচ কেয়াি সুশৈর্ ধাদে কড্রদনজ ইশিদগিন চযাদনি 

শনি ধাদণ ৪০০ িাশনং শিটাদিি জন্য প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদয়দে ০৫.০০ িক্ষ টাকা। ৪০০ িাশনং শিটাদিি উক্ত কাজ সম্পােদনি 

শনশিদত্ত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ২০.০০ িক্ষ টাকা । বতবমান সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ বরােকৃত অদথ বর 

অদনক পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট ইহার বরাে বৃরদ্ধ 

এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন কদর। র্থার্থ কতৃপক্ষ আদবেদনর সর্ৌরিক কারণগুদলা গ্রহণকদর নতুন কদর 

সমদয়াপদর্াগী বরাে কদর রিরপরপ সাংদশাধদনর কায়বকরী উদদ্যাগ সনয় এবাং বতবমাদন ইহা মন্ত্রণালদয় প্ররক্রয়াধীন অবস্থায় আদছ।  

৪.২৮.১১ সেদনজ ইররদগশণ চযাদনল আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট  

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট, িংপুি-এ গদৈষণা কাজ সেিভাদৈ ৈাস্তৈায়দনি শনশিদত্ত কসচ কেয়াি সুশৈর্ ধাদে কড্রদনজ 

ইশিদগিন চযাদনি শনি ধাদণ ৪০০ িাশনং শিটাদিি জন্য প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদয়দে ০৫.০০ িক্ষ টাকা। ৪০০ িাশনং শিটাদিি উক্ত 

কাজ সম্পােদনি শনশিদত্ত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ২৭.৯০ িক্ষ টাকা । বতবমান সমদয়র দ্রদব্যর মূদল্যর সাদথ 

বরােকৃত অদথ বর অদনক পাথ বকয। তাই প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা ইহার সর্ৌরিক কারণ উদল্লখপূব বক র্থার্থ কতবপদক্ষর রনকট 

ইহার বরাে বৃরদ্ধ এবাং রিরপরপ সাংদশাধন করার আদবেন কদর। র্থার্থ কতৃপক্ষ আদবেদনর সর্ৌরিক কারণগুদলা গ্রহণকদর নতুন 

কদর সমদয়াপদর্াগী বরাে কদর রিরপরপ সাংদশাধদনর কায়বকরী উদদ্যাগ সনয় এবাং বতবমাদন ইহা প্ররক্রয়াধীন অবস্থায় আদছ। অরত 

সি্বর সাংদশারধত রিরপরপ জাতীয় রনব বাহী করমর্ট কতৃক মূল্যারয়ত হদব। 

৪.২৮.১২ বাউন্ডারর ওয়াল, আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপ অনুর্ায়ী আিশিক 

কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাদট সমাট ৩৫০ 

রারনাং রমটার সীমানা প্রাচীর রনম বাণ করার 

সাংস্থান আদছ। ২০১৮-১৯ অথ ববছদর আিশিক 

কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাদট সমাট ৩৫০ 

রারনাং রমটার সীমানা প্রাচীদরর রনম বাণ কাজ 

সম্পন্ন হদয়দছ। এদক্ষদত্র সীমানা প্রাচীরর্টর 

উচ্চতা রছল ৮ফুট। পরামশ বকেদলর 

সদরজরমদন পররেশ বন কদর মদন হদয়দছ সর্, 

সীমানা প্রাচীর প্রস্তারবত নকশা অনুর্ায়ী এবাং 

রপরপআর ২০০৮ অনুসরণ কদর র্াবতীয় 

প্ররক্রয়া সম্পন্ন করা হদয়দছ। পরামশ বকেল 

পর্ বদবক্ষদণ আদরাও সেখদত পায় সর্, রনম বান 

সম্পন্ন সীমানা প্রাচীদরর েইাং অনুর্ায়ী ৮ ফুট 

পর পর কলাম রদয়দছ এবাং প্ররতর্ট কলাদমর 

ফুর্টাং২’-৯”*৪’। কলাদমর ফুর্টাং-এ প্রথদম ২ ইরঞ্চ 

রসরস ঢালাই এবাং তার উপদর ১০ ইরঞ্চ আররসরস 

ঢালাই সেয়া হদয়দছ। 

বাউবাউন্ডারর ওয়াল, আঞ্চরলক কৃরষ গদবষণা সকে, বুরড়রহাট,রাংপুর 
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র্ার অনুপাতগুদলা হদলা ১:৩:৬। ইদটর রনরম বত ৫ ইরঞ্চ সেওয়াদল ৮ ফুট পর পর কলাম সওয়া হদয়দছ। সগ্রিবীদমর সাইজ ৮”*১০”। 

ইহাদত ১২ রম.রম. ব্যাদসর ৪র্ট রি ব্যবহার করা হদয়দছ।সগ্রিবীদমর উপদর সেওয়াদলর উচ্চতা ৫’-৬” এবাং সেওয়াদলর উপদর ৬ 

ইরঞ্চ উচ্চতার Coping আদছ। কলাদম ১২ রমরম ব্যাদসর ৪র্ট রি ব্যবহার করা হদয়দছ। 

৪.১১.১০ বাউন্ডারর ওয়াল, িাল গদবষণা সকে ও আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, ঈশ্বিেী, িাৈনা 

িাল গদবষণা সকে ও আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, ঈশ্বিেী, িাৈনাি ৈাউন্ডাশি ওয়াি সম্প্রসািণ (উদ্ধধমুখী সম্প্রসািণ) এি জন্য 

শিশিশি-দত ২০০ িাশনং শিটাি কাদজি জন্য ১০.০০ িক্ষ টাকাি প্রস্তাৈ িদয়দে। ৈাস্তৈতাি আদিাদক উক্ত ককদন্দ্রি উদ্যানতত্ত্ব 

অংদি আিও ৪৫০ িাশনং শিটাি বৃশদ্ধ কদি ১৫০ িাশনং শিটাদিি স্থদি ৬০০ িাশনং শিটাি কাজ সম্পােন কিা েিকাি নতুৈা 

উক্ত গদৈষণা এিাকাটি অিশক্ষতই কেদক যাদৈ। ফদল উি সকদের গদবষণা কাজ ব্যহত হদব। কাদজই শিিাশিউশি এি কিট 

শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী উক্ত কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ৩৩.০০ িক্ষ টাকাি সংস্থান েিকাি। 

৪.২৮.১৩ বাউন্ডারর ওয়াল, প্রজনন ৈীজ উৎিােন ককন্দ্র, কেৈীগঞ্জ, িিগে 

শিশিশি অনুযায়ী প্রকদল্পি আওতায় প্রজনন ৈীজ উৎিােন ককন্দ্র, কেৈীগঞ্জ এি ১৪০০ িাশনং শিটাদিি ৈাউন্ডািী ওয়াি শনি ধান 

কাদজি সংস্থান আদে। প্রজনন ৈীজ উৎিােন ককন্দ্র, কেৈীগঞ্জ, িিগে ১৪০০ িাশনং শিটাি ওয়াি শনি ধাদণি জন্য শিশিশিদত 

১৪০.০০ িক্ষ টাকা প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদিও প্রকৃতিদক্ষ ১৪৫০ িাশনং শিটাি িশিিান কাজ কিা উিদযাগীতা িদয়দে। আি এ 

কাদজি জন্য  শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ২০০.০০ িক্ষ টাকা প্রদয়াজন । কসইিদি ধ কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি সুিাশিি 

স্মািক নং- ১২.৮০.০০০.০৮৪.১৪.১৪৬.১৪-১৫৬ কিাতাদৈক আিশিশিশিি ব্যয় ৈিাদেশ সীশিত িয ধাদয় িাখাি শনশিদত্ত এ প্রস্তাৈটি 

ৈাশিি অৈকাোদিা উন্নয়ন ও গদৈষণা কজািোকিণ প্রকদল্প অন্তভূ ধক্ত কিাি প্রস্তাৈ কিা হয়।  

৪.২৮.১৪ বাউন্ডারর সফরসাং, আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, জামালপুর 

 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপদত আিশিক কৃশষ গদৈষণা, জামালপুদর ৪র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে সমাট ১৫০ রারনাং রমটার 

বাউন্ডারর সফরসাং রনম বাণ করার সাংস্থান আদছ। ২০১৭-১৮ অথ ব-বছদর  আিশিক কৃশষ গদৈষণা, জামালপুদরর নাস বারী ও ফল বাগাদন 

সমাট ১৫০ রারনাং রমটার বাউন্ডারর সফরসাং এর রনম বাণ কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ। এই সকল সক্ষদত্র বাউন্ডারর সফরসাং এর উচ্চতা 

৮ফুট। পরামশ বকেদলর সদরজরমদন পররেশ বন কদর মদন হদয়দছ সর্, বাউন্ডারর সফরসাং প্রস্তারবত নকশা অনুর্ায়ী করা হদয়দছ। 

বাউন্ডারর সফরসাং এর নকশা অনুর্ায়ী ৮ ফুট পর পর কলাম রদয়দছ এবাং প্রস্তারবত নকশা অনুর্ায়ী অযাাংদগল বার ও কাঁটাতার 

লাগাদনা হদয়দছ। 

৪.২৮.১৫ বাউন্ডারর সফরসাং, আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, যদিাদি 

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, যদিাদি বাউন্ডারর সফরসাং শিশিশি-দত ১৫০ িাশনং শিটাি কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি প্রস্তাৈ 

িদয়দে। ৈাস্তৈতাি আদিাদক উক্ত ককদন্দ্রি উদ্যানতত্ত্ব অংদি আিও ৫৫০ িাশনং শিটাি বৃশদ্ধ কদি ১৫০ িাশনং শিটাদিি স্থদি ৭০০ 

িাশনং শিটাি কাজ সম্পােন কিা েিকাি নতুৈা উক্ত গদৈষণা এিাকাটি অিশক্ষতই কেদক যাদৈ। ফদল উি সকদের গদবষণা কাজ 

বাউন্ডারর সফরসাং, জামালপুর উদ্যানতারিত্বক গদবষণা সকে 
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ব্যহত হদব। আৈাি শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী উক্ত কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ৩৫.০০ িক্ষ টাকাি 

সংস্থান েিকাি। 

৪.২৮.১৬ বাউন্ডারর সফরসাং, িাহােী কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, িায়খািী, কাপ্তাই, িািািাটি িাৈ ধতয কজিা 

িাহােী কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, িায়খািী, কাপ্তাই, িািািাটি িাৈ ধতয কজিায় বাউন্ডারর সফরসাং) এি জন্য শিশিশি-দত ১৫০ িাশনং 

শিটাি কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি প্রস্তাৈ িদয়দে। ৈাস্তৈতাি আদিাদক উক্ত ককদন্দ্রি উদ্যানতত্ত্ব অংদি আিও ৫০০ িাশনং 

শিটাি বৃশদ্ধ কদি ১৫০ িাশনং শিটাদিি স্থদি ৬৫০ িাশনং শিটাি কাজ সম্পােন কিা েিকাি নতুৈা উক্ত গদৈষণা এিাকাটি 

অিশক্ষতই কেদক যাদৈ। ফদল উি সকদের গদবষণা কাজ ব্যহত হদব। আৈাি শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী উক্ত 

কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ৩৭.০০ িক্ষ টাকাি সংস্থান েিকাি। 

৪.২৮.১৭ বাউন্ডারর সফরসাং, আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, রামগড়, খাগড়াছরড় 

 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপদত ৪র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে (সর্মন রায়খালী, জামালপুর, র্দশার,রামগড়) সমাট ৬০০ রারনাং 

রমটার বাউন্ডারর সফরসাং রনম বাণ করার সাংস্থান আদছ। রকন্তু মাচ ব ২০২০ পর্ বন্ত রামগড় উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের মাতৃগাছ ও 

ফল বাগাদন সমাট ১৫০ রারনাং রমটার বাউন্ডারর সফরসাং এর রনম বাণ কাজ করা হদয়দছ। এই সকল সক্ষদত্র বাউন্ডারর সফরসাং এর 

উচ্চতা ৮ফুট। সদরজরমদন পররেশ বন কদর মদন হদয়দছ সর্, বাউন্ডারর সফরসাং প্রস্তারবত নকশা অনুর্ায়ী করা হদয়দছ। বাউন্ডারর 

সফরসাং এর নকশা অনুর্ায়ী ৮ ফুট পর পর কলাম সেয়া হদয়দছ এবাং ৪ ইরঞ্চ বাই ৪ ইরঞ্চ অযাাংদগল বার ব্যবহার করা হদয়দছ। 

৪.২৮.১৮ কযাদনল ররদনাদভশন, উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি 

রিরপরপ অনুর্ায়ী উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এ ৮০০ িাশনং শিটাি খাি খনন ও শিদটশনং ওয়াি শনি ধাণ কাদজর 

সাংস্থান আদছ, এবাং র্ার প্রাক্কশিত মূল্য ধরা আদছ ১০.০০ লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূর্ন সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন 

করার কথা রিরপরপদত উদল্লখ আদছ। রকন্তু উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এ ৮০০ িাশনং শিটাি খাি খনন ও শিদটশনং 

ওয়াি শনি ধাদণি জন্য শিশিশিদত ১০.০০ িক্ষ টাকা প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদিও প্রকৃতিদক্ষ ৩১০ িাশনং শিটাি িশিিান কাজ কিা 

উিদযাগীতা িদয়দে। আি এ কাদজি জন্য  শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ১৪৫.৭০ িক্ষ টাকা প্রদয়াজন হদৈ। তাই 

কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি সুিাশিি স্মািক নং- ১২.৮০.০০০.০৮৪.১৪.১৪৬.১৪-১৫৬ কিাতাদৈক আিশিশিশিি ব্যয় ৈিাদেশ সীশিত িয ধাদয় 

িাখাি শনশিদত্ত এ প্রস্তাৈটি ৈাশিি অৈকাোদিা উন্নয়ন ও গদৈষণা কজািোকিণ প্রকদল্প অন্তভূ ধক্ত কিাি প্রস্তাৈ কিা হয়।  

৪.২৮.১৯ ভূরম উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা 

প্রকদল্পর আওতায় রিরপরপদত ৮র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে (সর্মন জয়দেবপুর, ঈশ্বরেী, র্দশার, হাটহাজারী, 

রহমতপুর,বুরড়রহাট, ঠাকুরগাঁও, সেবীগঞ্জ) সমাট ২৩ সহক্টর ভূরম উন্নয়ন কাদজর সাংস্থান আদছ এবাং র্ার বরাে ধরা আদছ ৫০ 

লক্ষ টাকা। ওর্টএম পদ্ধরতদত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়দন কাজর্ট সম্পন্ন করার কথা রিরপরপদত উদল্লখ আদছ। কযদহতু শনশে ধষ্ট েসদিি 

চাষাৈাদেি জন্য ভূশিি র্িন খুৈই গুরুত্বর্প ধন এৈং েি, সৈশজ ও ফুদিি িত উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চাষাৈাদেি জন্য িাঝািী উঁচু 

কেদক উঁচু জশি প্রদয়াজন কসদহতু শনচু জশিদক উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চাষাৈাদেি উিদযাগী কদি কতািাি জন্য ভূশি উন্নয়ন 

বাউন্ডারর সফরসাং, আঞ্চরলক কৃরষ গদবষণা সকে, রামগড়,খাগড়রছরড় 
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অিশিহায ধ। এই শনিীদখ শিশিশি-দত উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি সহ ০৭ টি ককদন্দ্র ভূশি উন্নয়ন এি শনশিদত্ত ২৩ 

কহক্টি এি জন্য প্রাক্কশিত মুল্য শনর্ ধাশিত আদে ৫০.০০ িক্ষ টাকা যা শেদয় িাত্র ১.৫ ইশি িাটি কেিাদনা সম্ভৈ। এ িশিিাণ কাজ 

কিদি তা ককৈি টাকাি অিচয়ই হদৈ, ভূশি উন্নয়ন হদৈ না। কাদজই ভূশি উন্নয়দনি শনশিদত্ত শিশিশি সংদিার্দনি প্রদয়াজনীয়তা 

িদয়দে। কাজটি সঠিকভাদৈ কিদত হদি জায়গা কভদে ১.০ কেদক ১.৫ ফুট িয ধন্ত িাটি কেিদত হদৈ শৈর্ায় শিশিশি ৈিাদদেশি ৫০.০০ 

িক্ষ টাকাি স্থদি আিশিশিশি-দত ৪৫৪.০৬ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। শিশিশিদত ভূশি উন্নয়ন কাদজি িাটিি ইউশনট (একক) 

কহক্টদি র্িা হদয়দে শৈর্ায় কায ধ সম্পােন শৈশিত হদৈ। কাদজি সুশৈর্াদে ধ ইউশনট ঘন শিটাদি কিা হদয়দে এৈং কস কিাতাদৈক ২১ 

কহক্টি-দক ১৫০৩৪৬ ঘনশিটাদি রূিান্তি কিা হদয়দে। 

শিশিশি-দত আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, নিশসংেী ও িটুয়াখািী-দত ভূশি উন্নয়দনি জন্য অদে ধি ৈিাদেশ িাখা হয় নাই। 

জশি শনচু হওয়াি েদি উক্ত ককন্দ্রসমূদহ কাশিত গদৈষণা কায ধিি চািাদনা যাদে না। কেৈীগদঞ্জি ভূশি উন্নয়দনি িশিৈদতধ 

নিশসংেী ও িটুয়াখািীদত ভূশি উন্নয়দনি কাজ হাদত কনওয়া আবশ্যক। নিশসংেী ৈাংিাদেদিি অন্যতি সৈশজ উৎিােন অিি 

এৈং েদিি জন্যও এিাকাটি সম্ভাৈনািয়। এ অিদিি কৃষকদেি উদ্যানতাশত্ত্বক েসি উৎিােন শৈষয়ক সিস্যা সিার্াদন এৈং 

উক্ত এিাকায় ৈাশিি আধুশনক প্রযুশক্ত সমূহ শৈস্তাদিি শনশিদত্ত উক্ত গদৈষণা ককদন্দ্রি গুরুত্ব অপররহাসীম। অনুরূিভাদৈ িটুয়াখািী 

উদ্যান গদৈষণা ককন্দ্রটি েশক্ষণািদি ৈাশিি উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি প্রযুশক্ত সমূহ শৈস্তাদি গুরুত্বর্প ধণ ভূশিকা িািন কদি আসদে। 

কাদজই উক্ত ককন্দ্রসমূদহ কায ধকি গদৈষণা কায ধিি সম্পােদনি জন্য এসৈ ককদন্দ্র ভূশি উন্নয়ন অতযাৈ্ক। উদেখ্য কয, 

০৯.০৬.২০১৭ তাশিদখ আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, নিশসংেী-দত আন্তযঃিন্ত্রণািয় প্রদগ্রস িশনটশিং কশিটিি িশিেি ধদনি 

সিয় কশিটি সৈ ধসম্মতভাদৈ িতািত কেন কয, প্রকল্প সংদিার্দনি সিয় উক্ত ককদন্দ্রি নীচু জশিদত (যা প্রায় কিাট জশিি অদর্ ধক) 

িাটি ভিাদটি িাধ্যদি গদৈষণাি উিদযাগী কিদত হদৈ। কস কিাতাদৈক উক্ত ০২টি ককদন্দ্রি মাঠ গদৈষণা কাদজি উিদযাগী কদি 

কতািাি জন্য ৩০০০০ ঘন শিটাি িাটি কেিদত হদৈ। যাি প্রাক্কশিত ব্যয় র্িা হদয়দে ৯০.৬০ িক্ষ টাকা।  

৪.২৮.৩০ রিপর্টউবদয়ল স্থাপন 

শিশিশি-দত আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, আকৈপুি; হাটহাজািী; চাঁিাইনৈাৈগঞ্জ এৈং কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, োকুিগাঁও এি 

প্রদতকটি ককদন্দ্র ০১(এক) টি কদি কিাট ০৪(চাি) টি গভীি নিকূি ৈসাদনাি প্রস্তাৈনা িদয়দে। রকন্তু আকৈিপুি ও হাটাহাজািী-

কত গভীি নিকূি স্থাপদনর উপদর্াগীতা সনই। অিিশেদক চাঁিাইনৈাৈগদঞ্জ গভীি নিকূি প্রদয়াজন কনই। কাদজই আকৈিপুি, 

হাটহাজািী এৈং চাঁিাইনৈাৈগদঞ্জি প্রস্তাশৈত শতনটি গভীি নিকূদিি িশিৈদতধ আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, নিশসংেী; 

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, আকৈিপুি; কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বজন্তাপুদি ০১ (এক) টি কদি কিাট ০৩ (শতন) টি সাৈিাশজধৈি 

িাম্প (৩-৫ এইচশি) এৈং উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, জয়দেৈপুি-এি সৈশজ শৈভাগ ও েি শৈভাদগ একটি কদি ০২টি সাৈিাশজধৈি 

িাম্প (৫ এইচশি) স্থািন কিদি গদৈষণা কাজ েিপ্রসু হদৈ। শিশিশি-দত ০৪টি গভীি নিকূি স্থািন ৈাৈে ১৪০.০০ িক্ষ টাকাি 

সংস্থান শেি। ৈতধিান িশিকল্পনা অনুসাদি ০৫টি সাৈিাশজধৈি িাম্প এৈং ০১টি গভীি নিকূি স্থািন কিদত ৬৫.০০ িক্ষ টাকাি 

প্রদয়াজন যা মূি শিশিশি মূদল্যি কচদয় ৭৫.০০ িক্ষ টাকা কি।  
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৮.৩০.১ রিপর্টউবদয়ল স্থাপন, কৃরষ গদবষণা উ-সকে, ঠাকুরগাঁও 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং 

চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার 

প্রকদল্পর আওতায় সসচ ও সুদপয় পারন ব্যবস্থাপনা 

কার্ বক্রদমর জন্য রিরপরপ অনর্ায়ী কৃরষ গদবষণা উ-

সকে ঠাকুরগাঁও এ ১র্ট রিপর্টউবদয়ল স্থাপদনর কাদজর 

সাংস্থান আদছ এবাং র্ার প্রাক্করলত মূল্য ধরা রছল 

৩৫.০০ িক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অথ ব-বছদর রপরপআর-

২০০৮ অনুর্ায়ী কৃরষ গদবষণা উ-সকে ঠাকুরগাঁও- এ 

১র্ট রিপর্টউবদয়ল স্থাপদনর কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

পরামশ বকেল সদরজরমন পররেশ বদন ইহার প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র পর্ বদবক্ষণ কদরদছ এবাং বতবমাদন ইহা সচল 

অবস্থায় সেখদত পায়।  

উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের সৃরজত 

মাতৃগাছ, চারা/কলম, বীজতলা ও অন্যান্য উদ্যান ফসদলর জন্য সসদচর প্রদয়াজন। আবার উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের কম বকতবা 

কম বচারীবৃদির সুদপয় পারনর একান্ত েরকার। সসই লদক্ষ সসৌরশরি ব্যবহার কদর ভূগভবস্থ পারন উদিালদনর মাধ্যদম রেপদসচ 

পদ্ধরতদত উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের রবরভন্ন উদ্যান ফসদল সসচ প্রোন করা হদে এবাং সুদপয় পারনর অভাবও পূরণ হদয়দছ। 

সদরজরমদন পররেশ বন কদর মদন হদয়দছ সর্, রিপর্টউবদয়ল স্থাপদনর কাজ সেরসরফদকশণ অনুর্ায়ী করা হদয়দছ। এখানকার 

নলকূদপর গভীরতা ১২০ ফুট, পাইদপর ব্যাস ৪ ইরঞ্চ (রপরভরস) এবাং সসালার প্যাদনদলর ক্ষমতা ১৮০০ ওয়াট। 

৪.২৯ এফরজরিদত প্রাপ্ত তদথ্যর ফলাফল রবদেষণ 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর 

এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর 

আওতায় প্রকল্প সম্পদকব ধারনা র্াচাই করার উদেদশ্য 

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর অধীদন উপকারদভাগীদের 

রনদয় ৭র্ট সজলায় সমাট ১২র্ট এফরজরি পররচারলত হয়। 

প্ররতর্ট এফরজরিদত ১০-১২ জন অাংশগ্রহণকারী উপরস্থত 

রছদলন। এফরজরিদত অাংশগ্রহণকারী সেস্যদের সাদথ 

বসতবারড়দত বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নতজাদতর ফল 

বাগান স্থাপন, সবরজ বাগান স্থাপন, ফুদলর বাগান 

স্থাপন,প্ররশক্ষদনর রবষয়বস্তু ও প্ররশক্ষণলব্্ধ জ্ঞাদনর 

বাস্তবরভরিক ব্যবহার,মাঠ ফসদলর বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন 

উন্নত জাদতর ফসদলর উৎপােন সকৌশল, সাংগ্রদহাির 

প্রযুরি সম্পদকব ধারণা,বীদজর আধুরনক সাংরক্ষণ পদ্ধরত, 

পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ,পুরির উন্নয়ন,কম বসাংস্থান সৃরি ও 

নারীর  সবকারত্ব হ্রাস ইতযারে রবষয়সমূহ রনদয় রবস্তাররত 

আদলাচনা হয়। 

 

 

সফাকাসগ্রুপ আদলাচনা, সগারবিগঞ্জ গাইবান্ধা 

রিপর্টউবদয়ল,কৃরষ গদবষণা বুপ-সকে, ঠাকুরগাঁও 



 
 

 পৃষ্ঠা - 84 

 

েলীয় আদলাচনার রবষয়বস্তু ও মতামত রনদে সরন্নদবরশত করা হদলা: 

 প্রকদল্পর মাধ্যদম কৃষকগণ উদ্যান ও মাঠ ফসদলর কলাদকৌশল, ফসল উৎপােন ও বালাই ব্যবস্থাপনার সকৌশল, উদ্যান 

ফসদলর বীজ উৎপােদনর সকৌশল,মাঠ ফসদলর প্রযুরি ও বীজ সাংরক্ষণ সকৌশল, উদ্যান ফসদলর সাংরক্ষণ প্রযুরির 

সকৌশল, উদ্যান ও মাঠ ফসদলর পররচর্ বা, সার প্রদয়াগ, উদ্যান ও মাঠ ফসদলর পুরিগুণ, ইতযারে সম্পদকব প্ররশক্ষণ 

সপদয়দছন। আদলাচনার সময় প্ররশক্ষদণর রবষয়বস্তু সম্পদকব জানদত চাওয়া হদল রকছু ব্যরতক্রম ছাড়া উপকারদভাগী 

কৃষকগণ প্ররশক্ষদণর কার্ বক্রম সম্পদকব বলদত সপদরদছন। সকল প্ররশক্ষণাথীদক একর্ট কদর প্ররশক্ষদণর ম্যানুয়াল প্রোন 

করা হদয়দছ। 

 প্রকল্প এলাকার বসতবারড়দত প্রচরলত/ স্থানীয় জাদতর আম, কাঠাঁল, রলচু, বরই, কলা, কামরাঙা, সদফো প্রভৃরত ফল গাছ 

প্রচুর পররমাদন আদছ। রকন্তু এখন এলাকার জনগণ প্রকদল্পর লাভজনক উদেশ্য সম্পদকব জানদত সপদরদছ। তাই প্ররশক্ষদণ 

অাংশগ্রহণকারী কৃষকগণ প্রকদল্পর মাধ্যদম উন্নতজাদতর বারর আম-৪, বাররআম-১০, বারররলচু-৩, বাররমািা-১, বাররদলবু 

প্রভৃরত ফদলর চারা সপদয়দছ এবাং তারা সসগুদলা তাদের বারির আরঙনায় সরাপন কদরদছ। সরাপন করার বাস্তব প্ররশক্ষণ 

ও তারা প্রকল্প সথদক সপদয়দছ।  আবার প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারী কৃষকগণ ছাড়াও অন্য কৃষকগণ এখন বারর উদ্ভারবত 

রবরভন্ন উন্নতজাদতর উদ্যান ও মাঠ ফসদলর চাষাবাে করদছ। 

 প্রকল্প এলাকার বসতবারড়দত প্রচরলত/ স্থানীয় জাদতর লালশাক, িাটাশাক, করলা সবগুন প্রভৃরত সবরজ চাষাবাে করদছ। 

রকন্তু এখন এলাকার জনগণ প্রকদল্পর লাভজনক উদেশ্য সম্পদকব জানদত সপদরদছ। তাই প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারী কৃষকগণ 

প্রকদল্পর মাধ্যদম উন্নতজাদতর বারর করলা-১, বাররকরলা-২, বারর সবগুন-১০, বারর রবর্ট সবগুন-৪,বারর মূলা-১, বাররমূলা-

৪ বারর টদমদটা-১৪, বাররটদমদটা-১৫ বাররটদমদটা-১৬ সহ রবরভন্ন সবরজর বীজ সপদয়দছন ও সসগুদলা চাষাবাে কদরদছ। 

 প্রকল্প এলাকার বসতবারড়দত প্রচরলত/ স্থানীয় জাদতর সগালাপ,রজনীগন্ধা, সগিা ইতযারে চাষাবাে করদছ। প্ররশক্ষদণ 

অাংশগ্রহণকারী কৃষকগণ প্রকদল্পর মাধ্যদম উন্নতজাদতর ফুদলর চারা সাংগ্রহ কদরদছ এবাং সরাপন কদরদছ। রকন্তু ফুল চাদষ 

কৃষদকর আগ্রহ কম। তদব গ্লারিওলাস ও সগালাদপর চাষাবাদে কৃষদকর আগ্রহ আদছ। রকন্তু চর অঞ্চদল বাড়রত সুদর্াগ- 

সুরবধা ( সর্মন বীজ ও সাদরর সহজলভযতা, ভূতুরকব, সহজশদতব ঋন, প্রযুরির প্রসারতা, সহদজ মাদকর্টাং) রেদয় ফুল 

চাষাবাদের পররদবশ সৃরি করদল ফুলচাষ ব্যাপক অথ বননরতক সম্ভাবনামূলক খাত রহদসদব পরররচরত লাভ করদব। 

 প্রকল্প এলাকার মাদঠ/সক্ষদত প্রচরলত/ স্থানীয় জাদতর ধান, গম,পাট, আলু, রমরিআলু, রচনাবাোম, সররষা,ভুো প্রভৃরত শস্য 

চাষাবাে করদছ। রকন্তু এখন এলাকার জনগণ প্রকদল্পর লাভজনক উদেশ্য সম্পদকব জানদত সপদরদছ। তাই প্ররশক্ষদণ 

অাংশগ্রহণকারী কৃষকগণ প্রকদল্পর মাধ্যদম উন্নতজাদতর বাররগম-২৮, বাররগম-২৯, বাররগম-৩০,বাররআলু-২৫, বাররআলু-

৩৭, বাররআলু-৪১, বাররআলু-৪৬, বাররআলু-৫৩, বাররআলু-৭৭, বারর হাইরিি ভুো-৯, বারর হাইরিি ভুো-১৩, বারর 

রমরিআলু-৮, বারর রমরিআলু-৯,বারর রচনাবাোম-৮, বারর মসুর-৬, বারর মসুর-৮, বারর সখসারর-২, বারর সররষা-১৪, বারর 

হাইরিি রমরিকুমড়া-১ও২ প্রভৃরত ফসদলর বীজ সপদয়দছন। বালাইনাশক ঔষধ ও সার সপদয়দছন। সসই মদত তারা তাদের 

জরমদত চাষাবাে কদরদছ। 

  রমশ্র ফলবাগান প্রেশ বনীর কৃষকগণ জানান সর্ তারা তাদের রমশ্র  ফলবাগাদন রবরভন্ন ধরদণর ফলগাছ সরাপণ কদরদছন। 

ফল রনব বাচদনর সময় তাদের বাররআম-৪, বাররআম-১০, বাররকুল/আদপল কুল, বাররররচু-৩, বাররমািা-১ এর আরধকয 

সেখা সগদছ। তদব স্থানীয়/ প্রচরলত জাদতর আম, কাঠাঁল, সবল, বরই, ইতযারে ফদলর বাগান কম নয়। পাহাড়ী অঞ্চদলর 

মািা-১, বারর সপয়ারা, বাররআম ও বাররকুদলর রমশ্র বাগান সবশী সেখা সগদছ। আবার চরাঞ্চদল বাররআম-৪ ,বারর কুল 

ও বারর সপয়ারার রমশ্র বাগান সবশী সেখা সগদছ। 

 প্রকল্প এলাকায় বাররগম-২৮, বারকাউন-২, বারর হাইরিি ভুো-২, বাররআলু-২৫, বারর রমরিআলু-৮, বারর সররষা-১৪ এর 

চাদষর প্ররত কৃষকদের আগ্রহ সবশী। এফরজরিদত অাংশগ্রহণকারী কৃষকদের কাছ সথদক জানা সগদছ বারর প্রেি সকল 
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উন্নতজাদতর ফলন প্রচরলতজাত সথদক সবরশ। ফলন পাথ বকয সম্পদকব জানদত চাওয়া হদল তারা জানান সর্, ফসলদভদে 

ইহা প্রচরলতজাত সথদক রবঘা প্ররত ৫-৬ মন সবরশ। 

 প্রকল্প এলাকায় বারর হাইরিি রমরি কুমড়া-১, বাররপটল-২, বাররটদমদটা-১৪, বারর করলা-১, বারর সবগুন-৩ এর চাদষর 

প্ররত কৃষকদের আগ্রহ সবরশ। এফরজরিদত অাংশগ্রহণকারী কৃষকদের কাছ সথদক জানা সগদছ বারর রমরি কুমড়া-১ এর 

উৎপােন সবরশ এবাং লাভও সবরশ। বারর সবগুন-৩, বারর রবর্ট সবগুন-১০ এর উৎপােন ভাল হদলও ইহার স্বাে ভাল নয় 

বদল বাজাদর রবরক্র হয় কম। 

 উপকারদভাগী কৃষকগণ প্ররশক্ষদণর প্রাপ্ত পরামশ ব অনুর্ায়ী ফলগাছ সরাপণ, সবরজ বাগান স্থাপন, মাদঠ শস্য চাষাবাে ও 

পররচর্ বা করদছ এবাং এদত আশানুরুপ উৎপােনও সপদয়দছন। সবশ কদয়কজন কৃষক জানান সর্, তারা সুপাররশকৃত 

পদ্ধরতদত ফসদলর চাষাবাে না করায় তারা ক্ষরতগ্রস্থ হদয়দছ। পরবতী বছর তারা ববজ্ঞারনক সহকারীর পরামশ বক্রদম 

ফসদলর চাষাবাে করায় ভাল উৎপােন সপদয়দছ এবাং লাভবানও হদয়দছ। ফসদলর পররচর্ বার সক্ষদত্র, সার প্রদয়াগ,  

সরাগবালাইদয়র আক্রমন ও প্ররতকার সম্পদকব প্রায় সকদল অবগত আদছ। 

 ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি সম্পদকব এফরজরিদত অাংশগ্রহণকারী কৃষকদের কাছ সথদক জানা সগদছ সর্, তারা প্ররশক্ষদণ 

এসব রবষদয় শুধু  অবগত হদয়দছ রকন্তু প্রযুরির রবস্তার মাঠ পর্ বাদয় এখনও বাস্তবায়ন হয় নাই। তদব বীজ উৎপােন ও 

সাংরক্ষণ রবষদয় সুপাররশ সমদন চলায় তারা উপকৃত। 

 নারী উপকারদভাগীরা জানান সর্, প্রকদল্পর ফদল পূদব বর তুলনায় এখন নারীদের কম বসাংস্থাদনর সবরশ সুদর্াগ সৃরস্ট           

হদয়দছ এবাং ফসল উৎপােন ভাল হওয়ায় তারা তাদের পাররবাররক পুরি চারহো পূরদণ উদ্যান ফসল ও মাঠ ফসদলর ভূরমকা 

সম্পদকব অবগত আদছ। তারা রনরাপে ও সদতজ ফল ও শস্য পররবাদরর সেস্যদের মদধ্য পররদবশদন সবরশ আগ্রহী। 

প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম রকভাদব রনরাপে ফল ও অরধক উৎপােনশীল শস্য উৎপােন করা র্ায় সস রবষদয় তারা অবগত আদছ। 

 প্রকদল্পর রবরভন্ন উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও সদরজরমন গদবষণ রবভাগ পররেশ বন কদর জানা র্ায় সর্, উি 

প্ররতষ্ঠানগুদলাদত জনবল সাংকট ও রবরভন্ন সুদর্াগ-সুরবধার অভাব রদয়দছ। রবদশষকদর চর এলাকায় আলাো সকান ঝুঁরক 

ভাতা ও অন্যান্য সুদর্াগ-সুরবধা  না থাকায় প্রকদল্পর কাদজর প্ররত প্রকল্প সাংরেি জনবদলর অনাগ্রহভাব সেখা সগদছ র্া 

প্রকল্প বাস্তবায়দনর পদথ অন্তরায়। 

এফরজরির তথ্য পর্ বাদলাচনা কদর জানা র্ায় সর্, উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও 

মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর কার্ বক্রদম কৃষদকর আগ্রহ আদছ। প্রকল্প সথদক কৃষকগণ সসবা পাদেন, রকন্তু সসবার মান 

আদরা সজারোর করার প্রদয়াজন। পররবীক্ষদণ সেখা সগদছ সর্, বসতবারড়দত র্ার র্তটুকু জায়গা আদছ সসখাদন ফল ও সবরজ 

বাগান স্থাপদন উৎসারহত করা হদয়দছ। রকন্তু মাঠ পর্ বাদয় ফসল চাষাবাদের সক্ষদত্র প্রারন্তক কৃষদকর তুলনায় অবস্থাপন্ন কৃষকদের 

অন্তভূরি সবরশ প্রতীয়মান হদয়দছ। এটা খুবই ভাল সম্প্রসারণ সকৌশল, কারণ র্াদের জরম সবরশ সনই তারা কম লাভ ও খরচ সবরশ 

হওয়ার কারদণ ফসদলর চাষাবাে বন্ধ করদত পাদরন ফদল প্রকল্প সমারপ্তর পদর প্রকদল্পর উদেদশ্য ও লক্ষয হুমরকর সেুখীন 

হওয়ার সম্ভাবনা আদছ। 

তদব প্রারন্তক চাষীদের জণ্য প্রকল্প সুরবধা বাড়াদনার উদেদশ্য উদ্যানতারিক ফসল সর্মন বাররকুল, বারর রমরি কুমড়া-১ বারর 

টদমদটা, বারর রলচু-৩ ইতযারে সবরশ সবরশ চাষাবাদের জন্য উিদ্ধ করা সর্দত পাদর এবাং সরকাদরর গুেগ্রাদম এর সম্প্রসারদণর 

উদদ্যাগ সনওয়া সর্দত পাদর। চদরর পরতত জরম প্রারন্তক কৃষকদের নাদম লীজ রেদয় চাষাবাদের জন্য সেওয়া সর্দত পাদর। বাররর 

রবরভন্ন ফল ও ফুদলর চাষাবাদের প্ররত কৃষকদের র্দথষ্ঠ আগ্রহ আদছ। তাই বাররর উদ্ভারবত রবরভন্ন ফল ও ফুদলর চারা/কলদমর 

সরবরাহ ও সরাপণ ব্যবস্থা পদ্ধরত আদরাও সজারোর করা প্রদয়াজন। মানসেত ফসল ও ফল উৎপােদন মাইদক্রাদপ্রাপাদগশদণর 

মাধ্যদম চারা/কলম উৎপােন ও বীজ সাংরক্ষদণ সবসরকারী প্ররতষ্ঠানদক উৎসারহত করা প্রদয়াজন। 
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৪.৩০ মুখ্য তথ্যোতার সাক্ষাৎকার (KIIs) প্রাপ্ত তদথ্যর ফলাফল রবদেষণ 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং 

চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার 

প্রকদল্পর মাঠ পর্ বাদয়র প্রকল্প কার্ বক্রদমর অগ্রগরত 

জানার উদেশ্য ৮র্ট রবভাদগর ২২র্ট সজলার ৩৪র্ট 

উপদজলার (৩র্ট রসর্ট কদপ বাদরশণসহ) বাাংলাদেশ 

কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট সহি সকায়াটাদরর (সর্মন 

প্রকল্প অরফস ) কম বকতবাবৃি, ২০র্ট উদ্যানতারিক 

গদবষনা সকদের ইনচাজব, ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা 

রবভাদগর ইনচাজবদের সাদথ সকআইআই পররচালনা 

করা হয়। প্ররতর্ট সকআইআই-এ ১-৩ জন সরসপনদিন্ট 

রছল। পরামশ বকেল প্রকদল্পর কম বকতবাবৃি ও সাংরেি 

ব্যরিদের রনদয় অনুসন্ধানীমূলক আদলাচনা ও 

পরামশ বক সভা কদর, সর্খাদন প্রকল্প সাংরেি রবরভন্ন 

রবষয় রনদয় আদলাচনা করা হদয়দছ।  

 আবার প্রকদল্পর প্রকল্প পররচালক, উপ- প্রকল্প 

পররচালক, প্রধান ববজ্ঞারনক কম বকতবাবৃি, রপ্ররসপাল ববজ্ঞারনক কম বকতবাবৃি প্রকদল্পর পরামশ বকেল এবাং প্রকদল্পর অন্যান্য 

কম বকতবাবৃদির সাদথ প্রকল্প সাংরেি রবরভন্ন রবষয় রনদয় আলাোভাদব আদলাচনার আদয়াজন করা হয় এবাং কৃষদকর মাধ্যদমও 

তথ্য সাংগ্রহ করা হদয়দছ। 

KII ও পরামশ ব সভার আদলাচনা এবাং ছদক প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতগুদলা রনদে উপস্থাপন করা হদলা। 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকে: 

প্রকদল্পর মাধ্যদম গাজীপুর সজলায় অবরস্থত বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউদট উরদ্ভে সকৌরল সম্পে সকে নাদম একর্ট 

জাম বপ্লাাজম সসন্টার স্থাপন করা হদয়দছ। রিরপরপদত সেশী ও রবদেশী রমদল সমাট ২৭৫র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষদণর 

সাংস্থান আদছ। উহার মদধ্য সেশী ২৩৭র্ট ও রবদেশী ৩৮র্ট । রকন্তু সম, ২০২০ পর্ বন্ত সেশী ৭২৬র্ট এবাং রবদেশী ৪৬সহ সমাট 

৭৭২র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সাংরক্ষণ করা হদয়দছ। সসগুদলা স্ব স্ব সকদে সরাপণ করা হদয়দছ এবাং মূল্যায়দনর কাজ 

চলমান। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এবাং ২০১৯-২০ অথ ব-বছদরর সম পর্ বন্ত সমাট ১১৮৮র্ট গদবষণা কার্ বক্রম সম্পােন করা 

হসয়দছ।   

খরা, বন্যা এবাং লবণািতা সরহষ্ণু সমাট ৩০র্ট উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাদতর ( সবরজ,ফল,ফুল) মদধ্য ১৮র্ট সবরজর, ৮র্ট ফদলর 

ও ২র্ট ফুদলর জাতসহ সমাট ২৮র্ট উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাদতর ( সবরজ,ফল,ফুল) উদ্ভাবন করা হদয়দছ। আবার সরাগবালাই ও 

সপাকামাকড় সরহষ্ণু ৭র্ট জাত বা লাইন সনাি করা হদয়দছ। ১২র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ। ৪র্ট ফসদলর 

সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ । প্রকল্প সশদষ জাম বপ্লাাজম সসন্টাদরর রক্ষনাদবক্ষদণর জন্য সকান Sustainable Plan  

সনই। প্ররতর্ট গাদছর সগাড়ায় সাইনদবাি ব থাকদলও বাগাদনর সকেীয় সকান সল-আউট প্লাান সনই। তাই সকান কারদণ সাইনদবাি ব 

সখায়া সগদল তখন জাত বা লাইন রচরেত করা র্াদব না। সদরজরমদন পর্ বদবক্ষণ কদর সেখা সগদছ সর্, পুনাঙ্গ জাম বপ্লাাজম সসন্টাদরর 

জন্য পর্ বাপ্ত জায়গার অভাব আদছ এবাং এর বাদজট অপ্রতুল।  

মানবসম্পে উন্নয়দন সম, ২০২০ পর্ বন্ত ৫জন রপএইচরি সকার্স চলমান আদছ, ১জন এমএস সকাস ব সম্পন্ন কদরদছ এবাং ১জদনর 

এমএস সকাস ব চলমান অবস্থায় আদছ। উচ্চ ফলনশীল ফসদলর উন্নত জাত উৎপােন এবাং উন্নত উৎপােন প্রযুরির রবরভন্ন 

কলাদকৌশদলর উপর ১৪৪ ব্যাদচ ৫৭৬০ জন কৃষদকর প্ররশক্ষণ সমাপ্ত করা হদয়দছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত ২৮ ব্যাদচ ৮৪০ জন 

মুখ্য তথ্যোতার সাক্ষাৎকার, সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, বগুড়া 

তথ্যোতার সাক্ষাৎকার 
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গদবষকদের প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ প্রোন সম্পন্ন করা হদয়দছ। ৯৭০০ জন কৃষদকর অাংশগ্রহদণ ৯৭র্ট মাঠ রেবস অনুরষ্ঠত হদয়দছ। 

১০০০ জন অাংশগ্রহণকারী মাধ্যদম ১০র্ট সসরমনার অনুরষ্ঠত হদয়দছ। ৯৭র্ট মাঠ রেবস ও ১০র্ট সসরমনাদরর মাধ্যদম ২২র্ট উচ্চ 

ফলনশীল উন্নত জাদতর ফসল এবাং ১০র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুরির রবস্তার সম্পন্ন করা হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ১ ব্যাদচ ১০ 

জন রবজ্ঞানী/ গদবষককদের কৃরষদত অগ্রসরমান অদেরলয়ায় ১র্ট ববদেরশক সফর সম্পন্ন করা হদয়দছ।  

সদরজরমন গদবষণা রবভাগ:   

প্রকদল্পর মাধ্যদম সদরজরমন গদবষণা রবভাগ বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট (রবএআরআই) কতৃক উদ্ভারবত রমরিআলু, আলু, 

োনাশস্য, বতলবীজ, িাল, সবরজ ও ফদলর জাদতর চাষাবাে রবস্তাদরর লদক্ষয এরপ্রল, ২০২০ পর্ বন্ত ২১৬৬ জন কৃষদকর মাদে 

োয়াদলর মাধ্যদম ১৬র্ট উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাদতর ফসদলর প্রবতবন করা হদয়দছ। তার মদধ্য বারর রমরি আলু-৮.৯, বাররআলু-

৪৬,৫৩, গম-২৮,২৯,৩০, হাইরিি ভুো-৪, হাইরিি রমরি কুমড়া-১, সররষা-১৪, কাউন-২, বারর করলা-১,২, বারর টদমদটা-১৪,১৫, 

বারর কুল, বাররআম-৪, ১০ ইতযারের চাষাবাদে কৃষদকর মাদে আগ্রহ ও জনরপ্রয়তা অদনক বৃরদ্ধ সপদয়দছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত চর 

এলাকার ৭৫০ জন কৃষদকর বসতবারড়দত ৭৫০র্ট বাগান (সবরজ ও ফল) স্থাপন করা হদয়দছ। অরভদর্াজন গদবষণা 

সজারোরকরদণর িারা ফলন পাথ বকয হ্রাদসর মাধ্যদম ১৬র্ট উচ্চ ফলনশীল ফসদলর উন্নত জাত এবাং উন্নত উৎপােন প্রযুরির রবস্তার 

সম্পন্ন করা হদয়দছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত চর এলাকায় উচ্চ ফলনশীল ফসদলর উন্নত জাত উৎপােন এবাং উন্নত উৎপােন প্রযুরির 

রবরভন্ন কলাদকৌশদলর উপর ৬৬ ব্যাদচ ২৬৪০ জন কৃষদকর প্ররশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয়দছ। সম, ২০২০ পর্ বন্ত ৫ ব্যাদচ ১৫০ জন 

গদবষকদের এবাং ৬ ব্যাদচ ১৮০ জন সহকারী ববজ্ঞারনক, রসরনয়র সহকারী ববজ্ঞারনক এবাং উপ-সহকারী কৃরষ কম বকতবাদের 

প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ প্রোন সম্পন্ন করা হদয়দছ। ১৯০০ জন কৃষদকর অাংশগ্রহদণ ১৯র্ট মাঠ রেবস সম্পন্ন করা হদয়দছ। ৪০০ জন 

উপদজলা কৃরষ কম বকতবা, উপ-সহকারী কৃরষ কম বকতবা, গদবষক, সবজ্ঞারনক, সহকারী ববজ্ঞারনক এবাং রসরনয়র সহকারী ববজ্ঞারনদকর 

অাংশগ্রহদণ ৪র্ট সসরমনার অনুরষ্ঠত হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অথ ব-বছদর ১ ব্যাদচ ১০ জন রবজ্ঞানী/ গদবষকক/অরফসারদের কৃরষদত 

অগ্রসরমান সেশ রহসাদব পরররচত তুরদস্ক ১র্ট ববদেরশক সফর সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম ববজ্ঞারনক, সহকারর ববজ্ঞারনক, উপ-সহকারী কৃরষ সম্প্রসারণ কম বকতবা, মাঠ পর্ বাদয়র কৃষক সকদলর জ্ঞানদক 

রবকরশত হদয়দছ। উন্নত উৎপােন সকৌশল, মার্ট গুণাগুণ সম্পদকব ধারণা, সার প্রদয়াগ, সপাকামাকড় ও সরাগবালাই সম্পদকব 

সদচতনতা বৃরদ্ধ সপদয়দছ। রবদশষ কদর কৃষকরা মাঠ রেবস পালদনর মাধ্যদম ফসল উৎপােন বকাশল, উদ্যান ফসল সাংগ্রহ সকৌশল, 

সার প্রদয়াগ সকৌশল, বীজ সাংরক্ষণ ইতযারে সম্পদকব বাস্তবরভরিক জ্ঞানাজবন কদরদছ। বসতবারড়দত বাগান স্থাপদনর ফদল কৃষদকর 

ফল, ফুল ও সবরজর সরাপণ সকৌশল, পররচর্ বা ইতযারে রবষদয় অসনক জ্ঞান বৃরদ্ধ সপদয়দছ। কৃষকরা রাসায়রনক সাদরর পররবদতব 

বজব সাদরর ব্যবহাদরর প্রদয়াগ সম্পদকব অবগত হদয়দছ। রকন্তু চরাঞ্চদলর কৃষকদের এত কম সমদয়র প্ররশক্ষণ এবাং ঘন ঘন 

পর্ বদবক্ষণ ছাড়া উন্নত চাষাবাে ও উন্নত প্রযুরি সম্পদকব ধারণা সেওয়া অদনক কঠিন। তাই চরাঞ্চদলর চাষীদের মদধ্য উচ্চফলনশীল 

আধুরনক জাত ওফসল উৎপােন কলাদকৌশল, সার,বীজ, সপাকামাকড় ও সরাগবালাই ব্যবস্থাপনা সম্পদকব আদরাও অরধক প্ররশক্ষণ 

ও সদচতন করা েরকার। র্াতায়ত ও সর্াগাদর্াগ দুগ বম হওয়ায় কৃরষর বারনজযকরণ ও কৃরষপদন্যর বাজারজাতকরদণর সুফল 

চরবাসী পায় না। এই কারদণ চর এলাকার কৃষকদের উৎপারেত ফসদলর উপযুি মূল্য প্রারপ্তর উদেশ্য মাদকবর্টাং সনটওয়াকব খুবই 

প্রদয়াজন। 
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৪.৩০.১ সকস স্টারি 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গসবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকদল্পর আওতায় 

প্রকল্প সম্পদকব ধারনা র্াচাই ও অগ্রগরত মূল্যায়ন করার উদেদশ্য রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা কার্ বক্রদমর অধীদন ৭র্ট সজলার 

উপকারদভাগীদের মদধ্য সথদক অরধকতর সফল ৪ জন উপকারদভাগী রনদয় সমাট ৪র্ট সকস স্টারি সম্পােন করা হদয়দছ। রনদচ 

পর্ বায়ক্রদম সকস স্টারিগুদলার রবস্তাররত রববরণ সেয়া হদলা। 

সকইস স্টারি-০১ 

উিরোতার ব্যরিগত ও সপশাগত তথ্যারে 

নাম  : মাদজে সশখ 

গ্রাদমর নাম : মধুরাম 

উপদজলা : লালমরনরহাট সের 

সজলা  : লালমরনরহাট সের 

সমাবইল  : ০১৭২৫৭৪৩৫৬৮ 

কাকরল রানী, লালমরনরহাট সের উপদজলার মধুরাম গ্রাদমর একজন 

বারসিা। উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং উদ্যান ও 

মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর একজন উপকারদভাগী কৃষক । 

প্রকদল্পর সাদথ যুি হওয়ার আদগ তার কৃরষকাদজর সতমন সকান অরভজ্ঞতা 

রছল না। তদব অপদরর জরমদত কাজ করার সামান্য অরভজ্ঞতা রছল।  

অপদরর জরমদত রেনমজুদরর আদয়র মাধ্যদম অদনক কদি তার সাংসার 

চালাদত চলরছল। একরেন সস কাদজর সন্ধাদন ঘুরদত ঘুরদত চাদয়র 

সোকাদনর এক সকানায় বদস রচন্তা কররছল। সোকাদনর পাদশই রকছু সলাক 

বদস আদলাচনা কররছল। আরমও আদলাচনায় শরীক হদয় জানদত পারলাম 

ববজ্ঞারনক হারুন ভাই চদরর পরতত জরমদত চাষাবাে রনদয় আদলাচনা 

করদছ। আরমও মদনাদর্াগ সহকাদর আদলাচনা শুনলাম। বারড়দত এদস 

পররবাদরর সেস্যদের সাদথ পরামশ ব কদর গ্রামীন ব্যাাংক সথদক পাঁচ হাজার 

টাকা রকরস্ত রনদয়রছল। তারপর সথদক চদরর পরতত জরমদত প্রচরলত 

জাদতর সচদয় বাররর উদ্ভারবত উন্নত জাদত সবরশ উৎপােন পাওয়ার আগ্রদহ 

প্রকদল্পর সাদথ যুি হদয়দছ। রতরন সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কতৃক আদয়ারজত প্ররশক্ষদণ সর্াগোন কদর রনরাপে ফসল উৎপােন, 

ববজ্ঞারনক পদ্ধরতদত সার প্রদয়াগ, পররচর্ বা, ও সাংগ্রদহাির প্রযুরি রবষদয় জ্ঞান অজবন কদরদছ।রতরন প্রকল্প সথদক প্ররশক্ষণ সপদয় 

প্রথম বছর চদরর পরতত জরমর ২ রবঘা জরমদত বাররর উন্নতজাদতর আলু-২৯ চাষাবাে কদর। প্রকল্প সথদক সময়মত বীজ, সার, 

কীটনাশক, সে সমরশন, ও রবরভন্ন সমদয় কাররগরর সহায়তা সপদয়দছ। তারপর ও অদনক কদি তাদক মাদঠ কাজ করদত হদয়দছ। 

একরেদক পররবাদরর খরচ অপরপদক্ষ জরমর চাষাবাদের খরচ। সাংসাদরর খরচ এবাং ব্যাাংদকর রকরস্ত পররদশাধ কদর প্রথম বছর 

তার সকান লাভ রছল না। পদরর বছর ২ রবঘায় আলু, ১রবঘায় রপয়াজ চাষ কদর র্াবতীয় খরচ সশদষ তার প্রায় ২০ হাজার টাকা 

সঞ্চয় রছল। তার পদরর বছর ও সবশ রকছু টাকা সঞ্চয় রছল। চলরত বছদর রতরন ৪রবঘায় আলু, ৩রবঘায় রেঁয়াজ এবাং ১০ শতাাংশ 

জরমদত সবরজ চাষ কদরদছ। রতরন পররবাদরর চারহোর পাশাপারশ বাজাদর সবরজ রবক্রয় কদর অদনক লাভবান হদয়দছ। রতরন 

সঞ্চয়কৃত আয় এবাং ব্যাাংদকর রকরস্তর টাকা িারা প্রায় ২ রবঘা খাস জরম রনজ নাদম রলজ রনদয়দছ এবাং রনদজর থাকার ঘরর্ট 

চারচালা কদর কদরদছ। উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প তাদক 

একজন সফল চাষী রহদসদব গদড় সতালার জন্য অবোন সরদখদছ।  

 

মাদজে সশখ, লালমরনরহাট সের 
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সকইস স্টারি-০২ 

উিরোতার ব্যরিগত ও সপশাগত তথ্যারে 

নাম  :  সমা: আব্দুল আরজজ 

গ্রাদমর নাম : সাপগারছয়া হারতয়ােহ 

উপদজলা : সগারবিগঞ্জ 

সজলা  : গাইবািা 

সমাবইল  : ০১৭৬২৪৮৫৮৫৬ 

 সমা: আব্দুল আরজজ, রপতা মৃত সমাোঃ আব্দুল ওয়াদুে একজন 

হতেররদ্র। মাত্র ১৮ বছদর রবদয় কদর সাংসার করা শুরু 

কদররছল। তখন সথদকই হতেররদ্র আব্দুল আরজদজর সামান্য 

সরাজগাদর অরত কদষ্ঠ চলরছল তার সাংসার। সিল রছল মাত্র 

৫ শতাাংশ রভদট এবাং দুই চালার একর্ট র্টদনর ঘর। বতবমাদন 

রতরন  উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং 

উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর একজন 

উপকারদভাগী । প্রকদল্পর সাদথ যুি হওয়ার আদগ তার 

কৃরষকাদজর সতমন সকান অরভজ্ঞতা রছল না। তদব অপদরর 

জরমদত প্রচরলত ফসদলর চাষাবাে করার অরভজ্ঞতা রছল। 

একরেন সস এক প্ররতদবরশর মাধ্যদম জানদত পারল সর্, চদরর 

পরতত জরমদত বাররর রবরভন্ন উন্নতজাদতর ফসল চাষাবাে 

কদর রনদজর চারহো পূরণ কদর বাড়রত ফসল রবক্রয় কদর 

স্বাবলিী হওয়া র্ায়। তাই সস একরেন কৃরষ অরফদস সর্াগাদর্াগ 

কদর চদরর পরতত জরমদত বাররর উন্নত জাত চাষাবাদের আগ্রহ প্রকাশ কদর। পদর একরেন ববজ্ঞারনক সহকারী ভাই আমাদক 

আমার বারড়দত এদস চাষাবাদের পদ্ধরত এবাং বাড়রত আদয়র কথা রবস্তাররত বুোদলন। রকন্তু আমার সতা রনজস্ব সকানরকছু এবাং 

এমনরক নগে সকান টাকা পয়সা সনই। রকন্তু ববজ্ঞারনক ভাই তাদক অদনক সাহস রেল রকন্তু টাকার অভাদব চাষাবাে করদত পাররছল 

না। তার বউ মরহলা সরমরত সথদক রকরস্তদত পররদশাদধর রনরমি ৩০০০ টাকা ওঠায়। এবার বুদক সাহস রনদয় চদর রগদয় প্রায় ২ 

রবঘার জরমর ঘাস পররস্কার কদর ববজ্ঞারনক ভাইদক সদরজরমদন সেখাই। সস আমার আগ্রহ ও সাহস সেদখ আমাদক এই প্রকদল্পর 

উপকারদভাগীর তারলকাভূি কদর । তারপর সথদক সস স্বাবলিী হওয়ার আগ্রদহ প্রকদল্পর সাদথ যুি হদয়দছ। সস সদরজরমন গদবষণা 

রবভাগ কতৃক আদয়ারজত প্ররশক্ষদণ সর্াগোন কদর রনরাপে ফসল উৎপােন, ববজ্ঞারনক পদ্ধরতদত সার প্রদয়াগ, পররচর্ বা, ও 

সাংগ্রদহাির প্রযুরি রবষদয় জ্ঞান অজবন কদরদছ। রকন্তু এই সমদয় তার বউ একর্ট কঠিন সরাদগ আক্রান্ত হয়। তারপদরও সস তার 

পররকল্পনা অনুর্ায়ী কাজ কদর র্ায়। বউও আদস্ত আদস্ত আদরাগ্য লাভ কদর। রতরন প্রকল্প সথদক প্ররশক্ষণ সপদয় প্রথম বছর চদরর 

পরতত জরমর ১.৫ রবঘা জরমদত বাররর উন্নতজাদতর হাইরিি রমরি কুমড়া-১ চাষাবাে কদর। প্রকল্প সথদক সময়মত বীজ, সার, 

কীটনাশক, সে সমরশন, ও রবরভন্ন সমদয় কাররগরর সহায়তা সপদয়দছ। তাদত সস সমাটামুর্ট লাভবান হদয়রছল। পদরর বছর ৩ 

রবঘায় আলু,  ১ রবঘায় গম ও ১০ শতাাংদশ রপয়াজ চাষ কদর র্াবতীয় খরচ সশদষ তার প্রায় ২৫ হাজার টাকা সঞ্চয় রছল।পদরর 

বছর তার আয় রছল প্রায় ৩৫ হাজার টাকা। চলরত বছদর রতরন ৪ রবঘায় আলু, ৩রবঘায় রেঁর্াজ ২ রবঘায় গম এবাং ৫০ শতাাংশ 

জরমদত বাররর উন্নতজাদতর হাইরিি রমরি কুমড়া-১ চাষ কদরদছ। রতরন পররবাদরর চারহোর পাশাপারশ বাজাদর সবরজ রবক্রয় 

কদর অদনক লাভবান হদয়দছন।রতরন সঞ্চয়কৃত আয় িারা এবাংরকরস্তর ১ লাখ রেদয় প্রায় ১.৫ রবঘা জরম রনজ নাদম রলজ রনদয়দছ 

এবাং রনদজর থাকার ঘরর্ট সমরামত কদরদছ। উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি 

রবস্তার প্রকল্প তাদক একজন সফল চাষী রহদসদব গদড় সতালার জন্য অবোন সরদখদছ।  

 

আোঃ আরজজ, সাপগারছয়া হারতয়ােহ, সগারবিগঞ্জ,গাইবান্ধা 
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সকইস স্টারি-০৩ 

উিরোতার ব্যরিগত ও সপশাগত তথ্যারে 

নাম  :  সমাোঃ আলতাফুর রহমান 

রপতা  : মৃতোঃ আোঃ সালাম আকি 

গ্রাদমর নাম : রচরনর পটল 

উপদজলা : সাঘাটা 

সজলা  : গাইবািা 

সমাবইল  : ০১৭৬২৪৮৫৮৫৬ 

সমাোঃ আলতাফুর রহমান, রপতাোঃ মৃতোঃ আব্দুল সালাম 

আকি একজন কৃষক। । রতরন সাধারনত প্রচরলত পদ্ধরতদত 

এবাং প্রচরলত জাদতর চাষাবাে করত। এই জন্য তার 

সাংসাদর সারা বছর অভাব লারগয়া থাকত। একরেন সস তার 

জরমদত আলু চাদষর জন্য মার্ট প্রস্তুত কররছল ।এমন সময় 

বাররর সমাোঃ হারুন ভাই আমাদক বাররর রবরভন্ন উন্নত 

জাদতর ফসদলর উৎপােন সম্পদকব বুরেদয় বলল এবাং 

বাররর আলু, কাউনসহ অন্যান্য ফসল চাদষ আগ্রহী হয়। 

বতবমাদন রতরন উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা 

সজারোরকরণ এবাং উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার 

প্রকদল্পর একজন উপকারদভাগী। প্রকদল্পর সাদথ যুি হওয়ার 

আদগ আধুরনক পদ্ধরতদত তার কৃরষকাদজর সতমন সকান 

অরভজ্ঞতা রছল না। তার উপদর নগে টাকার অভাব। একরেন 

সস বারর অরফদস সর্দয় রনদজর অসহায় অবস্থার কথা 

জানাদলন। সস সময় আমার এলাকার োরয়ত্বপ্রাপ্ত ববজ্ঞারনক ভাই তাদক অদনক সাহস রেদলন। কদয়করেন পদর রপ্ররসপাল ববজ্ঞারনক 

স্যার তার বারড়দত রগদয় তার অবস্থা সেদখ তাদক প্রকদল্পর উপকারদভাগী রহসাদব অন্তভূি হওয়ার একর্ট ফম ব রেদলন এবাং আরথ বক 

রবষদয় সহদর্াগীতার একটা পথ সেরখদয় রেদলন। সসই সমাতাদবক সস তার গরুর্ট রবক্রয় কদর রকছু টাকা রেদয় সস জরম প্রস্তুত 

করল। তারপর সস রনয়রমত বারর অরফদসর সর্াগাদর্াগ শুরু করল। একরেন সমাবাইদল সস প্রকদল্পর প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ করার 

সাংবাে সপল। সস সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কতৃক আদয়ারজত প্ররশক্ষদণ সর্াগোন কদর রনরাপে ফসল উৎপােন, ববজ্ঞারনক 

পদ্ধরতদত সার প্রদয়াগ, পররচর্ বা, ও সাংগ্রদহাির প্রযুরি রবষদয় জ্ঞান অজবন কদর। প্রকল্প সথদক প্ররশক্ষণ সপদয় প্রথম বছর চদরর 

পরতত জরমর ১.৫ রবঘা জরমদত বাররর উন্নতজাদতর আলু-২৯ চাষাবাে কদর। প্রকল্প সথদক সময়মত বীজ, সার, কীটনাশক, সে 

সমরশন, ও রবরভন্ন সমদয় কাররগরর সহায়তা সপদয়দছ। তাদত রতরন সমাটামুর্ট লাভবান হদয়রছল। রকন্তু অভাব তার রপছু ছাড়ল না। 

ঐ বছর বন্যায় তার ঘরবারড় ভারসদয় রনদয় র্ায়। সস তখন চরম আরথ বক কি সমাকাদবলা কদর। এত কদির মদধ্যও সস পদরর 

বছদরর চাষাবাদের প্রস্তুরত রনদত থাদক। পদরর বছর ৩ রবঘায় আলু,  ১ রবঘায় গম ও ১০ শতাাংদশ রপয়াজ চাষ কদর র্াবতীয় খরচ 

সশদষ তার প্রায় ১৫ হাজার টাকা সঞ্চয় রছল।  তার পদরর বছরও সস রকছু টাকা আয় কদর। চলরত বছদর রতরন ৪ রবঘায় আলু, 

৩রবঘায় রেঁর্াজ, ২ রবঘায় গম এবাং ১০ শতাাংশ জরমদত সবরজ চাষ কদরদছ। সস পররবাদরর চারহোর পাশাপারশ বাজাদর সবরজ 

রবক্রয় কদর অদনক লাভবান হদয়দছ।সস তার সঞ্চয়কৃত আয় িারা প্রায় ১ রবঘা জরম ৩ বছদরর জন্য কদট রনদয়দছ এবাং রনদজর 

থাকার ঘরর্ট কদরদছ। উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প তাদক 

একজন সফল চাষী রহদসদব গদড় সতালার জন্য অবোন সরদখদছ। 

 

 

আলতাফ, রচরনরপটল, সাঘাটা, গাইবান্ধা 
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সকইস স্টারি-০৪ 

উিরোতার ব্যরিগত ও সপশাগত তথ্যারে 

নাম  : সমাোঃ শামসুরেন 

রপতা  : আোঃ রগয়াস উরেন 

গ্রাদমর নাম : ববশাখীর চর 

উপদজলা : ধুনট 

সজলা  : বগুড়া 

সমাবইল  : ০১৭৬২৪৮৭৮৭৬ 

সমাোঃ শামসুরেন, রপতাোঃ আোঃ রগয়াস উরেন একজন কৃষক। । রতরন 

সাধারনত প্রচরলত পদ্ধরতদত এবাং প্রচরলত জাদতর চাষাবাে 

করদতন। এই জন্য তার সাংসাদর সারা সছর অভাব লারগয়া থাকত। 

একরেন সস তার জরমদত সররষা চাদষর জন্য মার্ট প্রস্তুত 

কররছদলন । এমন সময় বাররর সমাোঃ রুহুল ভাই আমাদক বাররর 

রবরভন্ন উন্নত জাদতর ফসদলর উৎপােন সম্পদকব বুরেদয় বলল এবাং 

সস তখন বাররর আলু , হাইরিি ভুো, ফসল চাদষ আগ্রহী হয়। 

বতবমাদন সস উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং 

উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর একজন 

উপকারদভাগী । প্রকদল্পর সাদথ যুি হওয়ার আদগ আধুরনক 

পদ্ধরতদত তার কৃরষকাদজর সতমন সকান অরভজ্ঞতা রছল না। সস 

সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কতৃক আদয়ারজত প্ররশক্ষদণ সর্াগোন 

কদর রনরাপে ফসল উৎপােন, ববজ্ঞারনক পদ্ধরতদত সার প্রদয়াগ, 

পররচর্ বা, ও সাংগ্রদহাির প্রযুরি রবষদয় জ্ঞান অজবন কদর। তার পাঁচ 

সছদলদমদয়র মদধ্য একজন বুরদ্ধ প্ররতবন্ধী। এক সমদয় এবাং দুই 

সছদল রববারহত। সছদলরা আলাো সাংসার সপদতদছ। বৃদ্ধ বষদয় কৃরষ 

কাজ করা তার পদক্ষ কদির ব্যাপার। তারপরও অভাদবর তাড়নায় তাদক জরমদত চাষাবাে কদরদত হয়। সস পদরর জরমদত বগ বা 

চাষ করত। সস প্রথম বছর রনদজর বারড়র পাদশ ১০ শতাাংশ জরম বগ বা রনদয় আলু চাস কদর। তাদত তার বাড়রত আদয়র একটা 

ধারনা আদস। সস বুেদত পাদর সর্ প্রচরলত জাদত উৎপােন কম এবাং পাশাপারশ অদনকটা প্রকৃরত রনভবর। প্রায়ই বন্যায় ফসল নি 

হদয় সর্ত। পদরর  বছর চদরর পরতত জরমর ১.৫ রবঘা জরমদত বাররর উন্নতজাদতর আলু-২৮ চাষাবাে কদরন। প্রকল্প সথদক  সস 

সময়মত বীজ, সার, কীটনাশক, সে সমরশন, ও রবরভন্ন সমদয় কাররগরর সহায়তা সপদয়দছ। তাদত সস সমাটামুর্ট লাভবান হদয়দছ। 

পদরর বছর সস ২ রবঘায় আলু,  ১ রবঘায় গম ও ১০ শতাাংদশ মররচ চাষ কদর র্াবতীয় খরচ সশদষ তার প্রায় ৩৫ হাজার টাকা 

সঞ্চয় রছল। চলরত বছদর সস ৪ রবঘায় ভুো, ৩রবঘায় রেঁর্াজ, ২ রবঘায় গম, ৪০ শতাাংশ জরমদত বারর রমরি আলু-৮ এবাং ১০ 

শতাাংশ জরমদত টদমদটা চাষ কদরদছ। সস পররবাদরর চারহোর পাশাপারশ বাজাদর সবরজ রবক্রয় কদর অদনক লাভবান হদয়দছ। সস 

সঞ্চয়কৃত আয় িারা সমদর্র রববাহ রেদয়দছ। রনদজর রচরকৎসা কদরদছ  এবাং থাকার ঘরর্ট চারচালার আকাদর সমরামত কদরদছ। 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প তাদক একজন সফল চাষী 

রহদসদব গদড় সতালার জন্য অবোন সরদখদছ। 

 

 

 

সমা:শামসুরেন, ববশাখীরচর, ধুনট, বগুড়া 
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৪.৩১ প্রকল্প এলাকার সদরজরমন গসবষণা রবভাগ ও উদ্যানতারিক গদবষণা সকে পররেশ বন 

প্রকদল্পর অগ্রগরত সদরজরমদন সেখার জন্য প্রকদল্পর সদরজরমন গদবষণা রবভাগ (রাংপুর, গাইবান্ধা, লালমরনরহাট, বগুড়া) এবাং 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের (রহমতপুর) রবরভন্ন কার্ বক্রম সদরজরমদন পররেশ বন করা হয় এবাং প্রকদল্পর রবরভন্ন রেক ও বতবমান- 

অবস্থা রনদয় আদলাচনা করা হয়। পররেশ বদনর রববরণ ও মতামত রনদে সেওয়া হদলা। 

৪.৩১.১ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, মািারপাড়া, গাইবান্ধা। 

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর অাংশ রহদসদব ৩রা মাচ ব ২০২০ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ মাস্টারপাড়া, পররেশ বন করা 

হয়।পররেশ বণকাদল উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার 

প্রকদল্পর রপ্ররসপাল ববজ্ঞারনক কম বকতবা এবাংঅন্যান্য কম বকতবা ও কম বচারীগণ উপরস্থত রছদলন।এ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ 

পররেশ বন কদর সেখা সগদছ সর্, রবভাদগ উন্নতজাদতর বাররগম-২৮, বাররগম-২৯, বাররগম-৩০,বাররআলু-২৫, বাররআলু-৩৭, 

বাররআলু-৪১, বাররআলু-৪৬, বাররআলু-৫৩, বাররআলু-৭৭, বারর হাইরিি ভুো-৯, বারর হাইরিি ভুো-১৩, বারর রমরিআলু-৮, বারর 

রমরিআলু-৯,বারর রচনাবাোম-৮, বারর মসুর-৬, বারর মসুর-৮, বারর সখসারর-২, বারর সররষা-১৪, বারর হাইরিি রমরিকুমড়া-১ও২ 

প্রভৃরতর বীজ ররহয়াদছ।  জাম বপ্লাাজম সসন্টার সথদক আদমর মাতৃগাছ সঙগ্রহ কদর সরাপণ করা হদয়দছ। রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবা জানান সর্ রবভাদগর নাস বারীদত রবরভন্ন ধরদণর সবরজর বীজ ও ফদলর চারা/কলম রদয়দছ। এছাড়া রবরভন্ন ফদলর 

চারা/করদমর কাজ চলমান ররহয়াদছ। প্রকদল্পর মাধ্যদম উপকারদভাগী কৃষকদের ফসল উৎপােদনর কলাদকৌশল, মাঠফসদলর 

উৎপােন ও বালাইনাশদকর কলাদকৌশল,উদ্যানফসদলর উৎপােন প্রযুরির কলাদকৌশল, উদ্যান ও মাঠফসদলর সঙরক্ষণ ও 

সাংগ্রদহাির প্রযুরি উপর ১৬ ব্যাদচ সমাট ৬৪০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষন প্রোন করা হদয়দছ।  ৩০০জন কৃষদকর উপরস্থরতদত ৩র্ট 

মাঠ রেবদসর অনুষ্ঠান করা হদয়দছ। রতরন আদরাও জানান সর্, উপকারদভাগী কৃষকদের প্ররশক্ষণ ও মাদঠ পর্ বদবক্ষদণর মাধ্যদম 

কৃষকদের রবরভন্ন ধরদনর সহায়তার করার জন্য গদবষণা কম বকতবা, ববজ্ঞারনক সহকারী, উপ-সহকারী কৃরষকম বকতবা র্টওর্ট প্রোন 

করা হদয়দছ।  

চর এলাকা সমূদহর পরতত জরমদত ফসল উৎপােন এবাং পুরি রনরাপিা অজবদনর লদক্ষয কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ ও নারীর রবকল্প 

কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরির রবরভন্ন কার্ বক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। রবভাগ সথদক একর্ট প্ররশক্ষণ ম্যানুয়ার বতরর কদর প্ররশক্ষদণ 

অাংশগ্রহণকারীদের সরবরাহ করা হদয়দছ। বসতবারড়দত বাগান স্থাপদনর জন্য চারা/কলম ও সার সরবরাহ করা হদয়দছ। মাঠ 

রেবস পালদনর মাধ্যদম উপকারদভাগী কৃষকদের উদ্যান ও মাঠফসদলর উৎপােন সকৌশল, চারা/কলম সরাপণ পদ্ধরত, বীজসাংরক্ষণ, 

সাদরর ব্যবহাররক অনুপাত,মার্টদত রক রক সাদরর অভাব ইতযারে রবষদয়র োয়াল সেওয়া হদয়দছ।গাইবান্ধায় সদরজরমন গদবষণা 

রবভাদগর সকান স্থায়ী অরফস সনই। জনবল সাংকট রদয়দছ। দুগ বম চদরর জন্য আলাো সকান সুদর্াগ-সুরবধা না থাকায়  কম বচারীদের 

কাদজর আগ্রহ কম। চদরর র্াতায়ত খারাপ হওয়ার কারদণ কৃষকদের সাদথ প্রকদল্পর সাদথ কম বকতবাদের সর্াগাদর্াগ কম অথ্যাৎ 

কৃষকদের রনয়রমত মরনটররাং রসদস্টম সনই বলদলই চদল। 

৪.৩১.২ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, লালমরনরহাট 

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর অাংশ রহদসদব ২রা মাচ ব ২০২০ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, লালমরনরহাট পররেশ বন করা 

হয়।পররেশ বণকাদল উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার 

প্রকদল্পর রপ্ররসপাল ববজ্ঞারনক কম বকতবা এবাংঅন্যান্য কম বকতবা ও কম বচারীগণ উপরস্থত রছদলন।এ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ 

পররেশ বন কদর সেখা সগদছ সর্, রবভাদগ উন্নতজাদতর বাররগম-২৮, বাররগম-২৯, বাররগম-৩০,বাররআলু-২৫, বাররআলু-৩৭, 

বাররআলু-৪১, বাররআলু-৪৬, বাররআলু-৫৩, বাররআলু-৭৭, বারর হাইরিি ভুো-৯, বারর হাইরিি ভুো-১৩, বারর রমরিআলু-৮, বারর 

রমরিআলু-৯,বারর রচনাবাোম-৮, বারর মসুর-৬, বারর মসুর-৮, বারর সখসারর-২, বারর সররষা-১৪, বারর হাইরিি রমরিকুমড়া-১ও২ 

প্রভৃরতর বীজ ররহয়াদছ।  জাম বপ্লাাজম সসন্টার সথদক আদমর মাতৃগাছ সঙগ্রহ কদর সরাপণ করা হদয়দছ। রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম বকতবা জানান সর্ রবভাদগর নাস বারীদত রবরভন্ন ধরদণর সবরজর বীজ ও ফদলর চারা/কলম রদয়দছ। এছাড়া রবরভন্ন ফদলর 

চারা/করদমর কাজ চলমান ররহয়াদছ। 
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 প্রকদল্পর মাধ্যদম উপকারদভাগী কৃষকদের ফসল উৎপােদনর কলাদকৌশল, মাঠফসদলর উৎপােন ও বালাইনাশদকর 

কলাদকৌশল,উদ্যানফসদলর উৎপােন প্রযুরির কলাদকৌশল, উদ্যান ও মাঠফসদলর সঙরক্ষণ ও সাংগ্রদহাির প্রযুরি উপর ১৩ ব্যাদচ 

সমাট ৫২০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষন প্রোন করা হদয়দছ।  ২০০জন কৃষদকর উপরস্থরতদত ২ র্ট মাঠ রেবদসর অনুষ্ঠান করা হদয়দছ। 

রতরন আদরাও জানান সর্, উপকারদভাগী কৃষকদের প্ররশক্ষণ ও মাদঠ পর্ বদবক্ষদণর মাধ্যদম কৃষকদের রবরভন্ন ধরদনর সহায়তার 

করার জন্য গদবষণা কম বকতবা, ববজ্ঞারনক সহকারী, উপ-সহকারী কৃরষকম বকতবা র্টওর্ট প্রোন করা হদয়দছ। চর এলাকা সমূদহর 

পরতত জরমদত ফসল উৎপােন এবাং পুরি রনরাপিা অজবদনর লদক্ষয কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ ও নারীর রবকল্প কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ 

সৃরির রবরভন্ন কার্ বক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। রবভাগ সথদক একর্ট প্ররশক্ষন ম্যানুয়ার বতরর কদর প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারীদের সরবরাহ 

করা হদয়দছ। বসতবারড়দত বাগান স্থাপদনর জন্য চারা/কলম ও সার সরবরাহ করা হদয়দছ। মাঠ রেবস পালদনর মাধ্যদম 

উপকারদভাগী কৃষকদের উদ্যান ও মাঠফসদলর উৎপােন সকৌশল, চারা/কলম সরাপণ পদ্ধরত, বীজসাংরক্ষণ, সাদরর ব্যবহাররক 

অনুপাত,মার্টদত রক রক সাদরর অভাব ইতযারে রবষদয়র োয়াল সেওয়া হদয়দছ।গাইবান্ধায় সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর সকান 

স্থায়ী অরফস সনই। জনবল সাংকট রদয়দছ। দুগ বম চদরর জন্য আলাো সকান সুদর্াগ-সুরবধা না থাকায়  কম বচারীদের কাদজর আগ্রহ 

কম। চদরর র্াতায়ত খারাপ হওয়ার কারদণ কৃষকদের সাদথ প্রকদল্পর সাদথ কম বকতবাদের সর্াগাদর্াগ কম অথ্যাৎ কৃষকদের 

রনয়রমত মরনটররাং রসদস্টম সনই বলদলই চদল। 

৪.৩১.৩ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, রাংপুর 

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর অাংশ রহদসদব ৬ই মাচ ব ২০২০ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, রাংপুর পররেশ বন করা হয়।পররেশ বণকাদল 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর রপ্ররসপাল 

ববজ্ঞারনক কম বকতবা এবাংঅন্যান্য কম বকতবা ও কম বচারীগণ উপরস্থত রছদলন।এ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ পররেশ বন কদর সেখা সগদছ 

সর্, রবভাদগ উন্নতজাদতর বাররগম-২৮, বাররগম-২৯, বাররগম-৩০,বাররআলু-২৫, বাররআলু-৩৭, বাররআলু-৪১, বাররআলু-৪৬, 

বাররআলু-৫৩, বাররআলু-৭৭, বারর হাইরিি ভুো-৯, বারর হাইরিি ভুো-১৩, বারর রমরিআলু-৮, বারর রমরিআলু-৯,বারর রচনাবাোম-

৮, বারর মসুর-৬, বারর মসুর-৮, বারর সখসারর-২, বারর সররষা-১৪, বারর হাইরিি রমরিকুমড়া-১ও২ প্রভৃরতর বীজ ররহয়াদছ।  

 জাম বপ্লাাজম সসন্টার সথদক আদমর মাতৃগাছ সাংগ্রহ কদর সরাপণ করা হদয়দছ। রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা জানান সর্ রবভাদগর 

নাস বারীদত রবরভন্ন ধরদণর সবরজর বীজ ও ফদলর চারা/কলম রদয়দছ। এছাড়া রবরভন্ন ফদলর চারা/করদমর কাজ চলমান ররহয়াদছ। 

প্রকদল্পর মাধ্যদম উপকারদভাগী কৃষকদের ফসল উৎপােদনর কলাদকৌশল, মাঠফসদলর উৎপােন ও বালাইনাশদকর 

কলাদকৌশল,উদ্যানফসদলর উৎপােন প্রযুরির কলাদকৌশল, উদ্যান ও মাঠফসদলর সঙরক্ষণ ও সাংগ্রদহাির প্রযুরি উপর ১৫ ব্যাদচ 

সমাট ৬০০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষন প্রোন করা হদয়দছ।  ৩০০জন কৃষদকর উপরস্থরতদত ৩র্ট মাঠ রেবদসর অনুষ্ঠান করা হদয়দছ। 

রতরন আদরাও জানান সর্, উপকারদভাগী কৃষকদের প্ররশক্ষণ ও মাদঠ পর্ বদবক্ষদণর মাধ্যদম কৃষকদের রবরভন্ন ধরদনর সহায়তার 

করার জন্য গদবষণা কম বকতবা, ববজ্ঞারনক সহকারী, উপ-সহকারী কৃরষকম বকতবা র্টওর্ট প্রোন করা হদয়দছ। 

 চর এলাকা সমূদহর পরতত জরমদত ফসল উৎপােন এবাং পুরি রনরাপিা অজবদনর লদক্ষয কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ ও নারীর রবকল্প 

কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরির রবরভন্ন কার্ বক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। রবভাগ সথদক একর্ট প্ররশক্ষন ম্যানুয়ার বতরর কদর প্ররশক্ষদণ 

অাংশগ্রহণকারীদের সরবরাহ করা হদয়দছ। বসতবারড়দত বাগান স্থাপদনর জন্য চারা/কলম ও সার সরবরাহ করা হদয়দছ। 

 মাঠ রেবস পালদনর মাধ্যদম উপকারদভাগী কৃষকদের উদ্যান ও মাঠফসদলর উৎপােন সকৌশল, চারা/কলম সরাপণ পদ্ধরত, 

বীজসাংরক্ষণ, সাদরর ব্যবহাররক অনুপাত, মার্টদত রক রক সাদরর অভাব ইতযারে রবষদয়র োয়াল সেওয়া হদয়দছ।গাইবান্ধায় 

সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর সকান স্থায়ী অরফস সনই। জনবল সাংকট রদয়দছ। দুগ বম চদরর জন্য আলাো সকান সুদর্াগ-সুরবধা না 

থাকায় কম বচারীদের কাদজর আগ্রহ কম। চদরর র্াতায়ত খারাপ হওয়ার কারদণ কৃষকদের সাদথ প্রকদল্পর সাদথ কম বকতবাদের 

সর্াগাদর্াগ কম অথ্যাৎ কৃষকদের রনয়রমত মরনটররাং রসদস্টম সনই বলদলই চদল। 
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৪.৩১.৪ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, বগুড়া 

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর অাংশ রহদসদব ৫ই মাচ ব ২০২০ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, বগুড়া পররেশ বন করা হয়। পররেশ বণকাদল 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর রপ্ররসপাল 

ববজ্ঞারনক কম বকতবা এবাং অন্যান্য কম বকতবা ও কম বচারীগণ উপরস্থত রছদলন। এ সদরজরমন গদবষণা রবভাগ পররেশ বন কদর সেখা 

সগদছ সর্, রবভাদগ উন্নতজাদতর বাররগম-২৮, বাররগম-২৯, বাররগম-৩০,বাররআলু-২৫, বাররআলু-৩৭, বাররআলু-৪১, বাররআলু-

৪৬, বাররআলু-৫৩, বাররআলু-৭৭, বারর হাইরিি ভুো-৯, বারর হাইরিি ভুো-১৩, বারর রমরিআলু-৮, বারর রমরিআলু-৯,বারর 

রচনাবাোম-৮, বারর মসুর-৬, বারর মসুর-৮, বারর সখসারর-২, বারর সররষা-১৪, বারর হাইরিি রমরিকুমড়া-১ও২ প্রভৃরতর বীজ 

ররহয়াদছ।  

 জাম বপ্লাাজম সসন্টার সথদক আদমর মাতৃগাছ সাংগ্রহ কদর সরাপণ করা হদয়দছ। রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা জানান সর্ রবভাদগর 

নাস বারীদত রবরভন্ন ধরদণর সবরজর বীজ ও ফদলর চারা/কলম রদয়দছ। এছাড়া রবরভন্ন ফদলর চারা/করদমর কাজ চলমান ররহয়াদছ। 

প্রকদল্পর মাধ্যদম উপকারদভাগী কৃষকদের ফসল উৎপােদনর কলাদকৌশল, মাঠফসদলর উৎপােন ও বালাইনাশদকর কলাদকৌশল, 

উদ্যানফসদলর উৎপােন প্রযুরির কলাদকৌশল, উদ্যান ও মাঠফসদলর সঙরক্ষণ ও সাংগ্রদহাির প্রযুরি উপর ১০ ব্যাদচ সমাট ৪০০ 

জন কৃষকদক প্ররশক্ষন প্রোন করা হদয়দছ।  ৪০০জন কৃষদকর উপরস্থরতদত ৪র্ট মাঠ রেবদসর অনুষ্ঠান করা হদয়দছ। রতরন আদরাও 

জানান সর্, উপকারদভাগী কৃষকদের প্ররশক্ষণ ও মাদঠ পর্ বদবক্ষদণর মাধ্যদম কৃষকদের রবরভন্ন ধরদনর সহায়তার করার জন্য 

গদবষণা কম বকতবা, ববজ্ঞারনক সহকারী, উপ-সহকারী কৃরষকম বকতবা র্টওর্ট প্রোন করা হদয়দছ। চর এলাকা সমূদহর পরতত জরমদত 

ফসল উৎপােন এবাং পুরি রনরাপিা অজবদনর লদক্ষয কৃষদকর আয় বৃরদ্ধ ও নারীর রবকল্প কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরির রবরভন্ন 

কার্ বক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। রবভাগ সথদক একর্ট প্ররশক্ষন ম্যানুয়ার বতরর কদর প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণকারীদের সরবরাহ করা হদয়দছ। 

বসতবারড়দত বাগান স্থাপদনর জন্য চারা/কলম ও সার সরবরাহ করা হদয়দছ। মাঠ রেবস পালদনর মাধ্যদম উপকারদভাগী কৃষকদের 

উদ্যান ও মাঠফসদলর উৎপােন সকৌশল, চারা/কলম সরাপণ পদ্ধরত, বীজসাংরক্ষণ, সাদরর ব্যবহাররক অনুপাত,মার্টদত রক রক 

সাদরর অভাব ইতযারে রবষদয়র োয়াল সেওয়া হদয়দছ।গাইবান্ধায় সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর সকান স্থায়ী অরফস সনই। জনবল 

সাংকট রদয়দছ। দুগ বম চদরর জন্য আলাো সকান সুদর্াগ-সুরবধা না থাকায়  কম বচারীদের কাদজর আগ্রহ কম। চদরর র্াতায়ত খারাপ 

হওয়ার কারদণ কৃষকদের সাদথ প্রকদল্পর সাদথ কম বকতবাদের সর্াগাদর্াগ কম অথ্যাৎ কৃষকদের রনয়রমত মরনটররাং রসদস্টম সনই 

বলদলই চদল। 

৪.৩১.৫ উদ্যানতারিক গদবষনা সকে, রহমতপুর, বররশাল। 

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর অাংশ রহদসদব ৭ই মাচ ব ২০২০ উদ্যানতারিক গদবষনা সকে, রহমতপুর, বররশাল পররেশ বন করা হয়। 

পররেশ বণকাদল উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর 

প্রধান ববজ্ঞারনক কম বকতবা এবাং অন্যান্য কম বকতবা ও কম বচারীগণ উপরস্থত রছদলন। 

পররেশ বন ও আদলাচনার প্রাপ্ত তথ্য রনদে সেওয়া হদলা: 

 অত্র উদ্যানতারিক গদবষণা সকের্ট ১৯৬৬ সাদল ৫০ একর জরমর উপর স্থাপন করা হয়। 

 ১০ একর জরমদত সজবন পদ্ধরতদত খাদটা ও হাইরিি জাদতর নাররদকল, আররব সখজুর,রামবুটান, এযাদভাকাদিা এবাং 

রবরভন্ন জাদতর আদমর মাতৃ বাগান করা হদয়দছ। সদরজরমন পররেশ বদন গাছগুদলার বেরহক স্বাভারবক বৃরদ্ধ পররলরক্ষত 

হয়। 

 এই উদ্যাতারিক গদবষণা সকে সথদক উপকারদভাগী কৃষকদের উন্নত প্রযুরির উদ্যান ও মাঠ ফসদলর উৎপােন 

কলাদকৌশল,বালাইনাশদকর কলাদকৌশল, উদ্যান ও মাঠ ফসদলর সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও সাংগ্রদহাির প্রযুরির কলাদকৌশল, 

উদ্যান ও মাঠ ফসদলর বীজ উৎপােদনর কলাদকৌশল, উদ্যান ফসদলর উন্নত জাত উৎপােদনর কলাদকৌশদলর উপর ১রেন 

ব্যারপ ১০ ব্যাদচ ৪০০ উপকারদভাগী কৃষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন কদরদছন। 
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 এই উদ্যানদকে সথদক উপকারদভাগী কৃষকদের মাদে বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট কতৃক উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নত 

আধুরনক জাদতর উদ্যান ও মাঠ ফসদলর চারা/কলম, বীজ রবতরণ করা হদয়দছ। রবদশষ কদর রবএআরআই-এর বাররআম-

৪, বাররআম-১০, বাররমািা-১, বারররলচু-৩ প্রভৃরতর চারা/কলম কৃষকদের আগ্রদহর সৃরি কদরদছ। 

 পরামশ বকেল ও প্রধান ববজ্ঞারনক কম বকতবাসহ উপকারদভাগী কৃষকদের বসতবারড়দত রমশ্র ফলবাগান সদরজরমন পররেশ বন 

করা হয় এবাং গাদছর বেরহক বৃরদ্ধ স্বাভারবক মদন হদয়দছ। 

 এই উদ্যানদকদে বীজতলা ও  মাতৃ গাদছর রক্ষনাদবক্ষণ এবাং রনরাপিার কারদন ২০১৮-১৯ অথ ববছদর  ১৫০ রারনাং রমটার 

ওয়াল সফরসাং এর কাজ সম্পন্ন করা হদয়দছ। 

 এই উদ্যানদকদে মদনারম পররদবদশ একর্ট সুপররসর অরফসকাম িরদমটররকাম সেরনাং সসন্টার রদয়দছ 

৪.৩২ আঞ্চরলক কম বশালায় প্রাপ্ত ফলাফল 

গাজীপুর সজলায় অবরস্থত বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউদটর উদ্যানতি রবভাদগর সদেলন কদক্ষ একরেদনর একর্ট আঞ্চরলক 

কম বশালার আসয়াজন করা হয়। কম বশালায় প্রকদল্পর বতবমান অবস্থা, কৃষক অাংশগ্রহণ এবাং প্রকদল্পর সবলরেক, দুব বলরেক, সুরবধা, 

ঝুঁরক এবাং প্রকদল্পর বাস্তবায়ন সম্পবরকত রবরভন্ন রবষয় রনদয় 

উপকারদভাগী কৃষক, কৃষাণী ও মাঠ পর্ বাদয়র কম বকতবা এবাং 

কম বচারীগদণর সাদথ সরাসরর আদলাচনা করা হয়। 

 পরামশ বকেল, আইরএইরি’র মহাপরচালক (যুগ্ন সরচব) জনাব 

সমাোঃ আবজল সহাদসন, পররচালক( উপসরচব) জনাবা আইনুন 

আিার পান্না, উপ-পররচালক জনাব সমাোঃ মাহমুদুল হাসান, 

রবএআরআই- এর পররচালক (প্রশাসন), প্রকল্প পররচালক ও 

রবএআরআই- এর প্রকল্প সাংরেি কম বকতবারা উি কম বশালায় 

উপরস্থত সথদক কৃষক, কৃষাণী ও অন্যান্য উপদভাগীদের সাদথ 

প্রকদল্পর রবরভন্ন রবষয় রনদয় সবাসরর মত রবরনময় কদরন। 

কম বশালা সশদষ আইরএইরি’র কম বকতবাবৃি, প্রকল্প 

পররচালক, প্রধান ববজ্ঞারনক কম বকতবা সফুল), পরামশ বকেল 

র্টসুয কালচার সসন্টার, উদ্যানতি রবভাদগর সেশী ওরবদেশী 

রবরভন্ন ফল ও ফুদলর বাগান প্রেশ বনী এবাং সদরজরমন রবভাদগর রবরভন্ন মাঠ ফসল সর্মন টদমদটা, আলু রবরভন্ন প্রেশ বনী পররেশ বন 

কদরন। 

কম বশালায় সর্ সকল রবষয়গুদলার উপর গুরত্ব সেওয়া হয় তা হদলা: 

  কৃষক, মরহলা কৃরষ উদদ্যািা প্রকল্প সথদক রক রক সুরবধা পাদেন তা সরাসরর কৃষদকর কাছ সথদক জানা। 

  কৃষদকর সমস্যা তার সমাধান প্রকল্প সথদক সঠিকভাদব সেওয়া হদে রকনা তা জানা। 

  প্রকদল্পর মরনটররাং কার্ বক্রদমর বতবমান অবস্থা সম্পদকব কৃষদকর সরাসরর মতামত সাংগ্রহ। প্রকদল্পর প্রযুরিগত সহায়তা 

সম্পদকব কৃষদকর কাছ সথদক রজজ্ঞাসাবাদের মাধ্যদম তথ্য সাংগ্রহ। 

 প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন মাঠফসল ও বসতবারড়দত ফল, ফুল ও সবরজ বাগান স্থাপদনর অবস্থা সম্পদকব জানা। 

 প্রকদল্পর আওতায় রবরভন্ন গদবষনা ও সদরজরমন রবভাদগর কম বকতবাদের কাদজর সুরবধা-অসুরবধা সম্পদকব জানা। 

 কৃষদকর প্ররশক্ষণ প্রারপ্ত ও তা কতটুকু ব্যবহারদর্াগ্য হদয়দছ তার মতামত জানা। 

  কৃষদকর প্ররশক্ষণ ভাতা, সার ও কীটনাশক সরবরাহ সম্পদকব সরাসরর কৃষদকর কাছ সথদক তথ্য সনওয়া। 

কম বশালায় প্রায় ২০জন উপকারদভাগী কৃষক উপরস্থত রছদলন। কৃষকদের মদধ্য “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ 

এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকদল্পর কার্ বক্রম রবষদয় র্দথষ্ঠ উৎসাহ লক্ষয করা র্ায়। কম বশালার 

প্রধান প্রধান আদলাচনার সারসাংদক্ষপ রনদে সেওয়া হদলা 

আঞ্চবলে েম মশালা,বিএআরআই, গােীপুর 

 

ই,গােীপুর 



 
 

 পৃষ্ঠা - 96 

 

 আদলাচনার শুরুদত র্টসুয কালচার সসন্টাদরর োরয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধান ববজ্ঞারনক কম বকতবা র্টসুয কালচার ল্যাব স্থাপন/ পুনোঃসাংস্কার 

রবষদয় রবরভন্ন সীমাবদ্ধতা কথা ও  রনদজর কাদজর অগ্রগরতর কথা জানান। রতরন আদরাও জানান সর্, প্রকদল্পর শুরুর আদগ 

ল্যাবর্ট সম্পূন ব পররতযি অবস্থায় রছল। প্রকদল্পর মাধ্যদম র্টসুযকালচার ল্যাবর্ট পুনরায় সাংস্কার কদর কাদজর উদর্াগী করা 

হদয়দছ। আধুরনক ল্যাদবর উপদর্াগী কদর তুলদত আদরা বাদজদটর প্রদয়াজন বদল রতরন তার অরভমত ব্যি কদরন।  

 হারলমা খাতুন একজন সফল কৃষাণী। তার জরমর পররমান প্রায় ৩.৫ একর। মাঠ ফসদলর উৎপােন সম্পদকব এক প্রদশ্নর 

জবাদব রতরন জানান সর্, গত দুই বছদর রতরন তার জরমদত ভাল ফসল উৎপােন কদরদছন। রতরন এবছর ৬০ শতাাংশ জরমদত 

বাররআলু-২৮, ৪০ শতাাংশ জরমদত বারর কাউন-২, ৫৫ শতাাংশ জরমদত বারর হাইরিি ভুো-১, ৪০ শতাাংশ জরমদত বারর 

হাইরিি রমরি কুমড়ার চাষাবাে কদরদছন। রতরন পররবাদরর খরচ রমর্টদয় সমাট ৪০,০০০ টাকা সঞ্চয় কদরদছন। আদশপাদশর 

কৃষকরা তার সফলতা সেদখ সবশ আগ্রহী হদয় উদঠদছ। রতরন আদরাও জানান সর্, বাররকুল, বাররদলবু চাষ কদরও ভাল লাভবান 

হদয়দছন।  

 জরমরউরেন একজন  সফল কৃষক। রতরন প্রায় ৬.১৫ একর জরমদত ফসল চাষাবাে কদরদছন। রতরন প্রায় ১.০ একর জরমদত 

বারর- রমরি আলু-৮, ৫০ শতাাংম জরমদত বারর হাইরিি ভুো-১, ৩০ শতাাংশ জরমদত বারর টদমদটা-১৫, ৫০ শতাাংম জরমদত 

বারর ষররষা-১৪ এবাং প্রায় ১,১৫ একর জরমদত বারর গম-২৮,৩০ চাষাবাে কদরদছন। প্রকল্প শুরুর পর সথদক রতরন ববজ্ঞারনক 

সহকারী ভাইদয়র পরামদশ ব চাষাবাে কদর অদনক লাভবান হদয়দছন। রতরন তার পররবাদরর সমস্ত খরচ কদর এবছর ১.৬৫ 

একর রনজ নাদম ক্রয় কদরদছন। রতরন বসতবারড়দত ফদলর বাগান কদরদছন। তাদত তার পররবাদরর পুরির চারহো রমর্টদয় 

রকছু ফল বাজাদর রবক্রয় করদত সপদরদছন। দুগ বম চদর সর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারদণ কৃষকরা তাদের উৎপন্ন 

ফসদলর ন্যাে মূল্য পান না। তাই রতরন প্রকল্প সাংরেি কম বকতবাদের বাজাদরর ন্যাে মূল্য রনরিত করার অনুদরাধ কদরন। 

  উপরস্থত কৃষকগণ প্রায় সবাই বারর উদ্ভারবত উন্নত জাদতর রবরভন্ন ধরদণর মাঠ ফসল চাষাবাে এবাং বসনতবারড়দত ফর, ফুল 

ও সবরজর বাগান করদছন। তারা আদরাও জানান সর্, চর এলাকায় উন্নত বীজ ও সাদরর সাংকট রদয়দছ। উপকারদভাগী 

কৃষকদের আদরাও প্ররশক্ষণ েরকার।ফসদলর মাদঠ সসদচর খরচ অদনক সবরশ। প্ররত একর জরমদত প্রায় ৩৮০০টাকা খরচ হয় 

। তারা প্রকদল্পর কম বকতবাদের সসালাদরর মাধ্যদম সসদচর ব্যবস্থা করার অনুদরাধ কদরন।  

 কৃষকগণ সার ও কীটনাশক ধাদপ ধাদপ এবাং পর্ বাপ্ত পররমাদন সরবরাহ করার জন্য মতামত প্রোন কদরন। 

৪.৩৩ জাতীয় কম বশালায় প্রাপ্ত ফলাফল 

আইএমইরি এবাং পরামশ বক েদলর সমন্বদয় গত ০৯ জুন ২০২০ তাররদখ আএমইরি-এর সদেলন কদক্ষ জাতীয় পর্ বাদয় কম বশালা 

অনুরষ্ঠত হয়। বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর মাননীয় সরচব জনাব আবুল মনসুর সমা: ফদয়জউল্লাহ এনরিরস প্রধান 

অরতরথ ও বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউট (BARI) এর মহাপররচালক িোঃ সমাোঃ নারজউর রহমান রবদশষ অরতরথ রহদসদব 

Zoom Cloud এর মাধ্যদম কম বশালায় অাংশগ্রহণ কদরন। কম বশালায় সভাপরতি কদরন বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাদগর 

সসক্টর-৪ এর মহাপররচালক জনাব সমা: আফজল সহাদসন। কম বশালায় আইএমইরি, পররকল্পনা মন্ত্রণালয় ও কৃরষ মন্ত্রণালদয়র প্রায় 

১৩০ জন উিবত্বন কম বকতবা স্বশরীদর বা অনলাইদন উপরস্থত রছদলন। স্টারি সকা-অরি বদনটর এবাং সসারসও ইদকাদনারমক রবদশষজ্ঞ 

চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেদনর উেুক্ত আদলাচনায় সব বাত্বক সহদর্াগীতা প্রোন কদরন ও রবরভন্ন প্রদশ্নর উির সেন। 

কম বশালার প্রধান প্রধান আদলাচনার সার-সাংদক্ষপ রনদে সেয়া হদলা: 

 চূড়ান্ত খসড়া প্ররতদবেন উপস্থাপন ও প্ররতদবেদনর উপর পাওয়ারপদয়ন্ট সপ্রদজন্টশণ উপস্থাপন; 

 প্রকদল্পর আওতায় প্রধান প্রধান কম বকান্ডগুদলার বাস্তবায়ন ও কার্ বকর অবস্থা; 

 প্রকদল্পর ফদল অরজবত সুদর্াগ-সুরবধাসমূহ; 

 প্রকদল্পর সবল ও দুব বল রেকসমূহ; 

 প্রকদল্পর সারব বক পর্ বদবক্ষণসমূহ; 

 সাধারণ পর্ বাদলাচনা ও সুপাররশমালা। 
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কম বশালা হদত প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পরামশ বগুদলার সার-সাংদক্ষপ রনদে সেয়া হদলা: 

 কৃষক প্ররশক্ষদণর সাংখ্যা কম হওয়ার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা; 

 সকল প্রকার প্ররশক্ষদণর িাটা সবইজ বতরর ও সাংরক্ষণ করা হদয়দছ রকনা তা উদল্লখ করা; 

 চরাঞ্চদল প্রকল্প বাস্তবায়দনর অসুরবধাগুদলা রক রক; 

 জাম বপ্লাাজম সাংগ্রদহ রবচুযরতগুদলা রক রক; 

 লগ-সেদমর ঝুঁরকগুদলার সাদথ সসায়াট এযানালাইরসদসর ঝুঁরকগুদলার রমল রাখা; 

 সুপাররশমালা সুরনরেি এবাং সাংরক্ষপ্ত করা; 

 সারব বক পর্ বদবক্ষণ সাংরক্ষপ্ত করা; 

 লগ-সেদমর রনচ সথদক প্রাক্কলন ব্যয় বাে সেয়া; 

 Marketing Linkage এর ব্যাপাদর DAMসক অন্তভূি করা; 

 Abbreviation সর্খাদন র্তটুকু সম্ভব ব্যবহার করা; 

 আরথ বক ও বাস্তব অগ্রগরতর রমল রাখা; 

 প্ররতদবেদনর বানান ও বাকযগঠন রনভূ বল হওয়া। 

 সকস স্টারি র্থার্থভাদব প্রস্তুত করা; 

৪.৩৪ প্রকদল্পর লক্ষয, উদেশ্য এবাং লগদেম অনুর্ায়ী ফলাফল (Output) পর্ বাদলাচনা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্টর শুরু সথদক সম, 

২০২০ পর্ বন্ত লক্ষয ও উদেশ্য অনুর্ায়ী সর্ সমস্ত কার্ বারে সম্পারেত হদয়দছ রনদের সারণীদত সসগুদলার ফলাফদলর (Output) তথ্য 

সেয়া হদলা।  

সারনী-৫৫; পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতায় প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য অনুর্ায়ী ফলাফদলর তথ্য 

প্রকদল্পর লক্ষয প্রকদল্পর গৃহীত কার্ বাবলী 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকে 

উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি রবদ্যমান genepool 

সম্প্রসারণ এবাং ভরবষ্যৎশাংকরায়নপ্ররক্রয়ারজন্য 

সেশ- রবদেশ সথদকউদ্যানতারিকরবরভন্নফসদলর 

২৭৫টি জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ, মূল্যায়ন এৈংসংিক্ষণ। 

 

১। উদ্যানতদত্ত্বি গদৈষণা ককদন্দ্রি আওতার্ীন  ২০টি ককদন্দ্রি িাধ্যদি কেদিি শৈশভন্ন 

অব্ঞি কেদক সৈশজ, েি ও ফুদিি কিাট ৭৭২ টি কেিী জাি ধপ্লাজি সংগৃহীত 

হদয়দে। 

২। অদেশিয়া শিক্ষা সেি কাদি সৈশজ, েি ও ফুদিি ৩৮ টি এৈং তুিে সেি 

কাদি সৈশজ ও ফুদিি ০৮ টি জাি ধপ্লাজি সংগৃহীত হদয়দে।এ িয ধন্ত সমাট ৪৬র্ট 

শৈদেিী জাি ধপ্লাজি সংগৃহীত হদয়দে। 

উিদিাক্ত সংগৃহীত জাি ধপ্লাজি ২০টি গদৈষণা ককদন্দ্র শনশে ধষ্ট স্থাদন কিািন কিা 

হদয়দে এৈং মুল্যায়ন কিা হদে।   

খিা, ৈন্যা এৈং িৈণাক্ততা অরধক সহনিীি িাক-সৈশজি 

১৫টি, েদিি ১০টি ও ফুদিি ৫টিসহ কিাট ৩০টি উন্নতজাত 

উদ্ভাৈন।  

 

১। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদি গদৈষণাি িাধ্যদি িৈনাক্ত সশহষ্ণু 

িাইন ৈাশি কিটুস-১ এৈং খিা সশহষ্ণু িাইন ৈাশি টদিদটা-১৮ এৈং িাউ এি 

এিএিএস-১৫৮ সনাক্ত কিণ কিা হদয়দে। 

২। প্রকদল্পি শৈগত ০৩ ৈেদি সৈশজি ১৬ টি েদিি ০৮টি ও ফুিদি ০২টি  জাত 

উদ্ভাৈন কিা হদয়দে।  

উচ্চেিনিীি, কিাগৈািাই ও কিাকািাকে সশহষ্ণু িাক- 

সৈশজ এৈং েদিি ৫র্ট কদর সমাট ১০টি কদি জাত/িাইন 

সনাক্তকিণ ও উন্নয়ন/ উদ্ভাৈন। 

 

১। ঢদি িো কিাগ প্রশতদিার্ী ২টি টদিদটাি িাইন (এসএি ০০৩৩ ও এসএি ০৪০১) 

ও ১টি কৈগুদনি িাইন (এসএি ০৬৩) সনাক্তকিণ কিা হদয়দে।  

২। কৃশিদিাগ প্রশতদিার্ী ২টি টদিদটাি িাইন (এসএি ০৩০৪ ও এসএি ০৪০৩) ও 

২টি কৈগুদনি িাইন (এসএি ৩৯২ ও এসএি ৩৯৩) সনাক্তকিণ কিা হদয়দে। 

   

উদ্যানতারিক ফসদলর (শাক-সবরজ, ফল ও ফুল) ২৫র্ট 

উচ্চফলনশীল জাদতর উৎপােন প্যাদকজ প্রযুরি উদ্ভাবন। 

২০১৭-১৮ অে ধ ৈেদি ০২ টি গ্রীষ্মকািীন িাউদয়ি উৎিােন প্রযুশক্ত ও গ্লাশিওিাস 

ফুদিি শেউশজশিয়াি উইে কিাগ েিন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন কিা হদয়দে। ২০১৮-১৯ অে ধ 

ৈেদি ১০ টি িাউদয়ি কাদন্ডি গাদিাশসস/িসঝিা কিাগ েিন, িীদিি এনথ্রাকনজ 

কিাগ েিন ও কিাগ মুক্ত ৈীজ উৎিােন, িটদিি েি পঁচা ও িাটি ৈাশহত কিাগ েিন, 

শিশষ্ট কুিো গুটি ইউশিয়া শভশত্তক সাি ব্যৈস্থািনা, ম্যাগদনশিয়াি সাি ব্যৈহাদি 

টদিদটাি গুণগতিান ও েিন বৃশদ্ধ কিা, িটাশিয়াি সাি ব্যৈহাদি িটিশুটিি 
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গুণগতিান ও েিন বৃশদ্ধ, IPM প্যাদকদজি িাধ্যদি টদিদটাি শিে িাইনাি কিাকা 

েিন, পুষ্পিঞ্জুিী কতধনকদি ব্রকিীি ৈীজ উৎিােন, ব্রকশি চাদষ কেঁচ ব্যৈস্থািণা 

প্রযুশক্তসমূহ উদ্ভাশৈত হদয়দে এৈং কিা চাদষ গুটি ইউশিয়া ব্যৈহাি।কিাট ১২টি উন্ন 

উৎিােন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন হদয়দে।  

উদ্যানতারিক ফসল  (শাক-সবরজ, ফল ও ফুল ) এর 

সাংরক্ষণ(Storage),পররচালনা 

(Handling),প্যাদকরজাং(Packaging) এবাং 

প্ররক্রয়াকরণ ( Processing ) রভরিক ১০র্ট ফসদলর 

সাংগ্রদহাির  প্যাদকজ প্রযুরি উদ্ভাবন। 

২০১৬-১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অে ধ ৈেদি ০২টি কদি কিাট ৪টি সংগ্রদহাত্তি প্রযুশক্ত 

কাোদিি শিশনিাি প্রদসশসং, আনািদসি হাে-কাট শিশনিাি প্রদসশসং,ফুটন্ত িাশন 

ও িাইদিাওদয়ভ ওদভদন গাজদিি এনজাইি শনশিয়কিণ ও কোদজন এৈং কিশি-

টু-কুক শিশ্র সৈশজ উদ্ভাৈন কিা হদয়দে।  

১০২৪০ জন কৃষকদক উচ্চ ফলনশীলজাদতর শাক-

সবরজ,ফল ও ফুদলর আধুরনক বাগান স্থাপন এবাং উৎপােন 

প্রযুরির উপর প্ররশক্ষণ প্রোন 

২০১৯-২০ অে ধ ৈেদিি িাচ ধ িয ধন্ত ১৪৪ ব্যাদচ ৫৭৬০ জন কৃষকদক উচ্চ 

েিনিীিজাদতি িাক-সৈশজ,েি ও ফুদিি আধুশনক ৈাগান স্থািন এৈং উন্নত 

উৎিােন প্রযুশক্তি উিি প্রশিক্ষণ প্রোন কিা হদয়দে।  

৯০০ জন প্ররশক্ষকদক প্ররশক্ষণ, ৫জন-এমএস (স্থানীয়), 

৫জন- রপএইচরি ( স্থানীয় ) এবাং ২০ জন অরফসারদক 

রবদেদশ রশক্ষা সফদরর ব্যবস্থা করা (অরফসারদের ২-ব্যাচ) 

২০১৯-২০ অে ধ ৈেদিি িাচ ধ িয ধন্ত  প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ২৮ ব্যাদচ ৮৪০ জন, ০১ জন 

এিএস (সম্পন্ন), ১জন চলমান ও ০৫ জন শিএইচশি (চিিান), অদেশিয়াদত ১০ 

জন শৈজ্ঞানী/কি ধকতধাি শিক্ষা সেি সম্পন্ন হদয়দে।  

১৫০র্ট মাঠ রেবস/ প্রেশ বনী ও ২০র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশপ 

আদয়াজদনর মাধ্যদম ৩০র্ট উচ্চ ফলনশীল জাত ও ২৫র্ট 

উন্নত প্রযুরির রবস্তার/সম্প্রসারণ। 

৯৭ টি িাে শেৈস /প্রেি ধনী ও ১০ টি কসশিনাি/ওয়াকধিি এি িাধ্যদি ২২ টি উচ্চ 

েিনিীি জাত ও ১০ টি উন্নত প্রযুশক্তি শৈস্তাি ও সম্প্রসািণ কিা হদয়দে।  

প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম শাক-সবরজ,ফল ও ফুদলর 

উৎপােন ঘাটরত হ্রাদসর লদক্ষয উদ্যানতারিক ফসদলর 

উৎপােন ১০% বৃরদ্ধ করা। 

 

জাম বপ্লাাজম সসন্টার স্থাপদনর মাধ্যদম জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন এবাংসাংরক্ষণ, 

উচ্চফলনশীল জাত এবাং উন্নত প্রযুরির জাত উদ্ভাবন, সপাকামাকড় ও সরাগবালাই 

সরহষ্ণু জাত এবাং ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভাবন, মানব সম্পে উন্নয়ন, 

কৃষদকর মাদঠ প্রকদল্পর উদ্ভারবত জাদতর প্রবতবন ইতযারে 

সদরজরমন গদবষণা রবভাগ 

চর এলাকায় ২৫০০ জন কৃষদকর মাদে রবএআরআই 

উদ্ভারবত উচ্চ ফলনশীল রভটারমন- এ সমৃদ্ধ রমরি আলু, আলু, 

োনাশস্য, বতলবীজ, িাল, শাক-সবরজ ও ফদলর চাষাবাে 

প্রবতবন। 

প্রকদল্পর সরািমাপ অনুর্ায়ী চর এলাকার ২৫০০ জন কৃষদকর মাদে রবএআরআই 

উদ্ধারবত রবরভন্ন ধরদণর ফসদলর চাষাবাে প্রবতবন। ২০১৯-২০ অথ ব বছদর মাচ ব ২০২০ 

পর্ বন্ত সমাট অজবন ২১৬৬ র্ট, ক্রমপুরঞ্জত সাফল্য ৮৬.৬৪% (সাংযুরি-১) 

রবএআরআই উদ্ভারবত ফসদলর জাতসমূহ িারা প্রকল্প 

এলাকার বসতবারড়দত ১২০০র্ট বাগান স্থাপন। 

প্রকদল্পর সরািমাপ অনুর্ায়ী সমাট লক্ষমাত্রা ১২০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব বছদর মাচ ব 

২০২০ পর্ বন্ত সমাট অজবন ৭৫০র্ট, ক্রমপুরঞ্জত সাফল্য ৬২.৫০% (সাংযুরি-২) 

অরভদর্াজন গদবষণা (Adapting Research ) 

শরিশালী কদর এবাং রবএআরআই উদ্ভারবত ১৫র্ট উচ্চ 

ফলনশীল ফসদলর জাত ও আধুরনক প্রযুরি প্রচলদনর 

মাধ্যদম প্রকল্প এলাকায় গদবষণা ও কৃষদকর মাদঠ ফলদনর 

সর্ পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ ) তা  হ্রাস করা। 

প্রকদল্পর সরািমাপ অনুর্ায়ী ২০১৬-১৭ অথ ব বছদর রবএআরআই উদ্ভারবত ৫র্ট, ২০১৭-

১৮ অথ ব বছদর ১০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ ব বছদর ১২ র্ট এবাং ২০১৯-২০ অথ ব বছদর ১৬ 

র্ট ফসদলর প্রযুরি চর অঞ্চদলর কৃষদকর মাদে প্রচলন করা হদয়দছ (সাংযুরি-৩)।  

প্রকল্পএলাকার কৃষদকর মাদঠ স্থাপনকৃত োয়াল সমূদহর ফলাফল পর্ বাদলাচনা কদর 

সেখা র্ায় সর্, কৃষদকর মাদঠ বারর উদ্ভারবত ফসদলর প্রচলদনর ফদল ইল্ড গ্যাপ 

কদমদছ এবাং কৃষদকর ব্যবহৃত ফসদলর জাদতর তুলনায় অদনকদবশী ফলন রেদত 

সক্ষম হদয়দছ। গদবষণা ফলাফদল সেখা র্ায় সর্, কিাল ফসদল ৪৩-৪৮%, োনা 

জাতীয় ফসদল ১৮-৭৮%, বতল বীজ ফসদল ৪৮-৭৭%, িাল ফসদল ৬৬-১০২%, 

সবরজ ফসদল ৬৬-৬৯% এবাং মসলা ফসদল ২৬০% ফলন বৃরদ্ধ সপদয়দছ (সাংযুরি-

৪) 

উন্নত কৃরষ প্রযুরির উপর ৮- ব্যাদচ ২৪০ জন গদবষকদক 

প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ, ৮-ব্যাদচ ২৪০ জন উপ-সহকারী কৃরষ 

কম বকতবা/ ববজ্ঞারনক সহকারীদক প্ররশক্ষণ, ১২৫-ব্যাদচ 

৫০০০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষণ প্রোদনর ব্যবস্থা করা; ৪০০০ 

কৃষক রনদয় ৪০র্ট মাঠ রেবস এবাং ৪০০ জন উপকারদভাগী 

(Stakeholder) রনদয় ৪র্ট সসরমনার/ ওয়াকবশদপর 

আদয়াজন করা। 

উন্নত কৃরষ প্রযুরির ৫ ব্যাদচ ১৫০ জন গদবষক/অরফসার সক প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ, ৬ 

ব্যাদচ ১৮০ জন ববজ্ঞারনক সহকারী/উপ-সহকারী কৃরষ কম বকতবাদক প্ররশক্ষক 

প্ররশক্ষণ,৬৪ ব্যাদচ ২৫৬০জন কৃষকদক প্ররশক্ষণ প্রোন, ১৯০০ জন কৃষকদক রনদর্ 

১৯র্ট মাঠ রেবস পালন,৪০০জন উপকারদভারগীদের রনদয় ৪র্ট সসরমনাদরর আদয়াজন 

সম্পন্ন করা। সাংযুরি-৫ 

১০ জন রবজ্ঞানী/ কম বকতবার ববদেরশক প্ররশক্ষদণর 

আদয়াজন করা। 

৩০-০৬-২০১৯ হইদত ১০-০৭-২০১৯ পর্ বন্ত সমাট ১১ (এগাদরা) রেন তুরদস্ক 

Advance Horticulture Improvement রবষদয় ববদেরশক প্ররশক্ষণ 

অনুরষ্ঠত হদয়দছ। 
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ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধর মাধ্যদম চরাঞ্চদলর 

জনদগারষ্ঠর আয় বৃরদ্ধ করা। 

১৬র্ট  উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাদতর ফসদলর প্রবতবন, ৭৫০ বসতবারড়দত উন্নত 

জাদতর ফসদলর বাগান স্থাপন, ১২র্ট উন্নত জাদতর প্রযুরি উদ্ভাবন,মানব সম্পে 

উন্নয়ন সর্মন প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ, কৃষক প্ররশক্ষণ, রবদেশ সফর, মাঠ রেবস পালন, 

সসরমনার আদয়াজন। সাংযুরি-৬ 

  

সংযুতি-১ 

তিএআরআই উিাতিি তমতিআলু, আলূ, দানাশস্য, তিল িীে, ডাল, সিতে ও ফসগলর োগির চািািাদ প্রিিযন 

অে যিের প্রযুতির নাম 

লক্ষমাত্রা 

অেযন জমাট 

সাফল্য (%) 

রংপুর িগুড়া োইিান্ধা 

২
০
১
৬

-১
৭
 

িাতর আলু-৪৬ 

২00 টি 

15 - 20 35 

10০% 

িাতর তমতিআলু-৪, ৮ 10 - 15 25 

িাতর েম-২৮ 17 12 15 44 

িাতর মসুর- ৮ 20 8 26 54 

িাতর সতরিা-১৪ 17 20 15 52 

জমাট  79 40 91 210  

২
০
১
৭
-
১
৮
 

িাতর হাইতিড ভূট্টা-৯, ১২, ১৩ 

৫00 টি 

8 9 12 29 

100% 

িাতর েম-২৮ 11 9 20 40 

িাতর োউন-২ - 3 30 33 

িাতর আলু-৪৬ ও ৫৩ 12 2 20 34 

িাতর তমতিআলু-৪, ৮, ১২ ও ১৩ 45 4 20 69 

িাতর মসুর-৬, ৮ 50 6 24 80 

িাতর মাস-৩ 30 6 10 46 

িাতর জখসারী-১ ও ৩ 50  10 60 

িাতর সতরিা-১৪ 56 10 10 76 

িাতর তচনািাদাম-৮ 20 3 10 33 

জমাট  282 52 166 500  

২
০
১
৮

-
১
৯
 

িাতর হাইতিড ভূট্টা-৯ 

700 টি 

4 11 50 65 

100% 

িাতর েম-২৮ 21 3 42 66 

িাতর োউন-২ 10 15 40 65 

িাতর আলু-৪৬, ৫৩ ও ৭৭ 54 0 36 90 

িাতর তমতিআলু- ৮ ও ১২ 10 4 50 64 

িাতর মসুর-৬, ৮ 11 3 39 53 

িাতর মাস-৩ 29 5 20 54 

িাতর জখসারী-৩ 29 7 50 86 

িাতর সতরিা-১৪ 30 13 30 73 

িাতর তচনািাদাম-৮ ও ৯ 20 2 14 36 



 
 

 পৃষ্ঠা - 100 

 

অে যিের প্রযুতির নাম 

লক্ষমাত্রা 

অেযন জমাট 

সাফল্য (%) 

রংপুর িগুড়া োইিান্ধা 

িাতর হাইতিড তমতিকুমড়া-১, ২ 5 2 3 10 

িাতর টগমগটা- ১৬ ও ১৮ 4 0 1 5 

িাতর জেঁোে-১, ৪ 0 0 33 33 

জমাট  227 65 408 700  

অে যিের প্রযুতির নাম 

লক্ষমাত্রা 

অেযন জমাট 

সাফল্য  (%) 

রংপুর িগুড়া োইিান্ধা 

২
০
১
৯
-
২
০
 (
ম

াচ
য  ২

০
2

0
 প

য
য ন্ত
) 

িাতর হাইতিড ভূট্টা-৯, ১৩ 

700 টি 

৫7 30 50 1২7 

10৯.৪২% 

িাতর েম-২৮,২৯, ৩০ ২4 12 30 ৬6 

িাতর িাতল য-৬, ৭ 2 5 -  7 

িাতর আলু-২৫, ৩৭, ৪১, ৪৬ ও ৫৩ ৭১ 30 2 ১০৩ 

িাতর তমতিআলু-৮ ও ১৪ 40 2 30 72 

িাতর মসুর-৬, ৮ 20 4 30 54 

িাতর মাস-৩ 10 8 4 22 

িাতর জখসারী-২, ৩ 2৬ 9 1৯ ৫4 

িাতর সতরিা-১৪ 90 ৮ 20 113 

িাতর তচনািাদাম-৮ 12   21 33 

িাতর হাইতিড তমতিকুমড়া-১, ২ 2 2 5 9 

িাতর টগমগটা-১৫, ১৬, ১৭ 0 4 0 4 

িাতর জেঁোে-১, ৪ ১৬ 30 20 ৬6 

িাতর তিটি জিগুন-৪,  

িাতর জিগুন-১০ 

3 1 5 9 

িাতর েরলা-১, ২ 4 8 1 13 

িাতর মূলা-১, ৪ 2  - 2 4 

জমাট  3৭৯ 148 23৯ ৭৬৬  

সংযুতি-২ (চর এলাোর িসিিাড়ীগি িাোন স্থাপন) 

প্রযুতির নাম অে যিের 

লক্ষমাত্রা 

অেযন জমাট 

সাফল্য  (%) 

রংপুর িগুড়া োইিান্ধা 

িাতর আম-৩, ৪ 

িাতর জপোরা-২ 

িাতর মাল্টা-১ 

িাতর তলচু-৩ 

িাতর জলবু-১, ২ 

সিতে িাোন 

২০১৬-১৭ ৫০ টি ২৫ ১০ ১৫ ৫০ টি ১০০ 

২০১৭-১৮ ১৫০ টি ৫০ ২০ ৩০ ১৫০ টি ১০০ 

২০১৮-১৯ ৩০০ টি ১৬০ ৪০ ১০০ ৩০০ টি ১০০ 

২০১৯-২০ 

(মাচ য ২০20 পয যন্ত) 

৪০০ টি ১৯০ ৪০ ১২০ ২৫০ টি ৮৭.৫ 
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জমাট  ৯০০ টি ২২৫ ১১০ ২৬৫ ৭৫০ টি  

 

সংযুতি-৩ 

প্রেল্প এলাোে তিএআরআই উিাতিি ১৫টি উচ্চ ফলনশীল ফসগলর োি ও আধুতনে প্রযুতি প্রচলন এর মাধ্যগম অতভগযােন েগিিণা (Adapting Research) 

শতিশালী েরার মাধ্যগম েগিিণা ও কৃিগের মাগঠ ফলগনর জয পাে যেয (ইল্ড গ্যাপ) হ্রাস েরা। 

প্র
যু
তি

র
 ন

াম
 

অে য িের 

 ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ (চলমান) 

েন্দাল 

ফসল 

িাতর আলু-৪৬ িাতর আলু-৪৬ ও ৫৩ িাতর আলু-৪৬, ৫৩, ৭৭ িাতর আলু-২৫, ৩৭, ৪১, ৪৬, ৫৩ 

িাতর তমতিআলু-৪, ৮ িাতর তমতিআলু-৪, ৮, ১২, ১৩ িাতর তমতিআলু-৮, ১২ িাতর তমতিআলু-৮, ১৪ 

দানা ফসল 

িাতর েম-২৮ িাতর েম-২৮ িাতর েম-২৮ িাতর েম-২৮,২৯, ৩০ 

- িাতর োউন-২ িাতর োউন-২ িাতর োউন-২ 

- িাতর হাইতিড-৯, ১২, ১৩ 
িাতর হাইতিড ভূট্টা-৯, ১২, 

১৩ 
িাতর হাইতিড ভূট্টা -৯, ১৩, ১৬ 

- - - িাতর িাতল য-৬, ৭ 

ডাল ফসল 

িাতর মসুর-৮ িাতর মসুর-৬, ৮ িাতর মসুর-৬, ৮ িাতর মসুর-৬, ৮ 

- িাতর মাস-৩ িাতর মাস-৩ িাতর মাস-৩ 

- িাতর জখসারী-১ ও ৩ িাতর জখসারী-৩ িাতর জখসারী-২, ৩ 

তিল িীে 

ফসল 

িাতর সতরিা-১৪ িাতর সতরিা-১৪ িাতর সতরিা-১৪ িাতর সতরিা-১৪ 

- িাতর তচনািাদাম-৮ িাতর তচনািাদাম-৮ িাতর তচনািাদাম-৮, ৯ 

মসলা 

ফসল 
- - িাতর জেঁোে-১, ৪ িাতর জেঁোে-১, ৪ 

সিতে 

ফসল 

- - িাতর টগমগটা-১৬, ১৮ িাতর টগমগটা-১৫, ১৬, ১৭ 

- - িাতর হাইতিড তমতিকুমড়া-১ িাতর হাইতিড তমতিকুমড়া-১, ২ 

- - - 

িাতর তিটি জিগুন-৪,  

িাতর জিগুন-১০ 

- - - িাতর েরলা-১, ২ 

   িাতর মূলা-১, ৪ 

জমাট ৫ টি ফসল ১০ টি ফসল ১৩ টি ফসল ১৬ টি ফসল 

লক্ষযমাত্রা ৫ টি ১০ টি ১২ টি ১৫ টি 

সাফল্য ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

সংযুতি-৪ 

চর এলাোে িাতর উিাতিি ফসগলর প্রচলগনর মাধ্যগম ফসগলর ফলন বৃতদ্ধর দ্বারা কৃিগের মাগঠ ফলগনর জয পাে যেয িা ইল্ড গ্যাপ েমাগনা। 

ফসল ট্রাোল 

সংখ্যা 

ট্রাোগলর অধীন 

েতমর পতরমান 

(তিঘা) 

িাতর উিাতিি ফসল কৃিগের মাগঠর 

ফলন (টন/জহ.) 

কৃিগের মাগঠর 

তুলনাে ফলন বৃ 

তদ্ধ (%) 

সগি যাচ্চ ফলন 

(টন/জহ.) 

ট্রাোল প্লগটর েড় 

ফলন (টন/জহ.) 

েন্দাল 

ফসল 

আলু ৯১ ২২.৭০ ৩২.০০ ৩০.৩৭ ২০.৫৭ ৪৮ 

তমতিআলু ৭৭ ২৬.১৫ ৩৫.০০ ২৯.১৮ ২৬.১৫ ৪৩ 

দানা 

ফসল 

েম ৬৬ ৮০.১২ ৪.০০ ৩.৬০ 1.৫৮ ৭৮ 

হাইতিড ভূট্টা ৭০ ৮৫.১২ ১২.০০ ১০.৩০ ৮.৭৫ ১৮ 

োউন ৯৮ ৪২৯.৩৯ ২.৭৫ ২.৩৬ ১.৩৭ ৭২ 

সতরিা ৯১ ১৫২.১৫ ১.৫০ ১.৪৯ ১.০১ ৪৮ 
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তিলিীে 

ফসল 
তচনািাদাম ৩৬ ৪৩.৫৮ ২.১৫ ২.২০ ১.২৪ ৭৭ 

ডাল 

ফসল 

মসুর ৫৩ ৬৩.৯৪ ২.২০ ১.৩৬ ০.৮২ ৬৬ 

মাসেলাই ৫৫ ৬৩.৯৪ ১.৭০ ১.৩০ ০.৭৮ ৬৭ 

জখসারী ৮৯ ৯৮.২৪ ১.৫০ ১.২৯ ০.৬৪ ১০২ 

সিতে 

ফসল 

তমতিকুমড়া ১০ ৯.৪৫ ৪০.০০ ৩৪.০০ ১৫.৫২ ৬৬ 

টগমগটা ৪ ০.৯১ ৭০.০০ ৬৬.৫০ ৩৯.২৯ ৬৯ 

মসলা 

ফসল 

জেঁোে  

(িাতর জেঁোে-৪) 
৩৩ ২৫.৮২ ২০.৫০ ২০.১৭ ৫.৬ ২৬০ 

তি.দ্র: ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮ -১৯ অে যিেগর চর এলাোে কৃিগের মাগঠ স্থাপনকৃি ট্রাোল সমূগহর েড় ফলনগে তহসাগির অন্ত:ভূ যি েরা 

হগেগে। 

সংযুতি-৫ 

অে য িের জপ্রাগ্রাম সেতি, োেীপুর সেতি, রংপুর সেতি, িগুড়া সেতি, োইিান্ধা জমাট ব্যচ 

২০১৬-১৭ 

টিওটি (অতফসার) - ২ - - ২ 

টিওটি (এসএ/এসএসএ) - ১ ১ ১ ৩ 

কৃিে প্রতশক্ষণ - ২+৪=৬ ১+২=৩ ২+৪=৬ ১৫ 

মাঠ তদিস - ১ - ১ ২ 

ওোেযশপ/জসতমনার  ১ - - ১ 

২০১৭-১৭ 

টিওটি (অতফসার) - ১ - - ১ 

টিওটি (এসএ/এসএসএ) - ২ - ১ ৩ 

কৃিে প্রতশক্ষণ ২ ১০ ৪ ১০ ২৬ 

মাঠ তদিস - ৫ - ৩ ৮ 

ওোেযশপ/জসতমনার - ১ - - ১ 

২০১৮-১৯ 

টিওটি (অতফসার) - ১ ১ - ২ 

টিওটি (এসএ/এসএসএ) - - - - - 

কৃিে প্রতশক্ষণ - ১০ ৫ ৮ ২৩ 

মাঠ তদিস - ৩ ২ ৩ ৮ 

ওোেযশপ/জসতমনার - ১ - - ১ 

২০১৯-২০ 

টিওটি (অতফসার) - - - - 

িরাদ্দ পাওো 

যােতন 

টিওটি (এসএ/এসএসএ) - - - - 

কৃিে প্রতশক্ষণ - - - - 

মাঠ তদিস - - - - 

ওোেযশপ/জসতমনার - - - - 

টিওটি (অদ্ভফসার) প্রতি ব্যাচ=৩০ েন; টিওটি (এসএ/এসএসএ) প্রতি ব্যাচ=৩০ েন, কৃষে প্রদ্ভশক্ষণ প্রতিব্যাচ=৪০ েন, মাঠ তদিস প্রতি ব্যাচ=১০০ েন, ওোেযশপ প্রতি 

ব্যাচ=১০০ েন 
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সংযুতি-৬ 

চর এলাোে িাতর উিাতিি ফসগলর চািািাদ প্রচলগনর মাধ্যগম উৎপাদনশীলিা বৃতদ্ধর মাধ্যগম চরাঞ্চগলর েনগোতির আে বৃতদ্ধ 

ফসি 
োয়াি প্লন্দ্রটর গড় 

ফিন (টন/ন্দ্রহ.) 

কৃষন্দ্রের মান্দ্রের গড় 

ফিন (টন/ন্দ্রহ.) 

কৃষন্দ্রের মান্দ্রের তুিনায় 

ফিন বৃদ্ভি (টন/ন্দ্রহ.) 

ফিন বৃদ্ভির মাধ্যন্দ্রম কৃসন্দ্রের 

আয় বৃদ্ভি (টাো/ন্দ্রহ.) 

েন্দাি ফসি 

আলু ৩০.৩৭ ২০.৫৭ ৯.৮ ৯৮,০০০ 

দ্ভমদ্ভিআলু ২৯.১৮ ২৬.১৫ ৩.০৩ ৪৫,৪৫০ 

দানা ফসি 

গম ৩.৬ ২.০২ ১.৫৮ ৩৩,১৮০ 

হাইদ্ভিি ভূট্টা ১০.৩ ৮.৭৫ ১.৫৫ ২৩,২৫০ 

োউন ২.৩৬ ১.৩৭ ০.৯৯ ১৯,৮০০ 

তৈি িীজ 

ফসি 

সদ্ভরষা ১.৪৯ ১.০১ ০.৪৮ ১৯,২০০ 

দ্ভেনািাদাম ২.২ ১.২৪ ০.৯৬ ৬৭,২০০ 

িাি ফসি 

মসুর ১.৩৬ ০.৮২ ০.৫৪ ২৪,৩০০ 

মাসেিাই ১.৩ ০.৭৮ ০.৫২ ২৩,৪০০ 

কখসারী ১.২৯ ০.৬৪ ০.৬৫ ২৩,৪০০ 

সিদ্ভজ ফসি 

দ্ভমদ্ভিকুমড়া ৩৪. ১৫.৫২ ১৮.৪৮ ১,৮৪,৮০০ 

টন্দ্রমন্দ্রটা ৬৬.৫ ৩৯.২৯ ২৭.২১ ১,৩৬,০৫০ 

মসিা ফসি 
কেঁয়াজ (িাদ্ভর 

কেঁয়াজ-৪) 
২০.১৭ ৫.৬ ১৪.৫৭ ২,৩৩,১২০ 

 আলু প্রদ্ভৈ কেদ্ভজ  ১০ টাো, তমতিআলু ১৫ টাো, েম ২১ টাো, হাইতিড ভূট্টা ১৫ টাো, োউন ২০ টাো, সতরিা ৪০ টাো, তচনািাদাম ৭০ টাো, মসুর ৪৫ টাো, 

মাসেলাই ৪৫ টাো, জখসারী ৩৬ টাো, তমতিকুমড়া ১০ টাো, টগমাগটা ৫ টাো এিং জেঁোে ১৬ টাো.  

 

৪.৩৪.১ লগদেদমর ব্যাখ্যা: 

ক) উদ্যানতারিক গদবষণা সকে:  

বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট কতৃবক বাস্তবারয়ত “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান 

ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্ট বাাংলাদেদশর কৃরষর সামগ্রীক উন্নয়দনর জন্য একর্ট মাইলফলক। রকন্তু তা সদিও 

প্রকল্পর্ট প্রস্তুতকরদণ রকছু দুব বল রেক লক্ষয করা র্ায়। সর্মন প্রকল্পর্ট প্রস্তুতকরদনর পূদব ব অথবা পদর Base line Survey কদর 

Base line Benchmark বতরর না করা, প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেদশ্যর সাদথ সুসামঞ্জস্য না থাকা,রকছু ক্রয় কাদজর পররমান ও 

বাজার মূল্য ঠিকমত র্াচাই না করা, পুতোঃ কাদজর উপদর্াগীতা র্াচাই ও  প্রকৃত বাজারমূল্য রনধ বারন না করা, বাস্তবায়নাধীন 

অন্যান্য প্রকদল্পর রবরভন্ন অদঙ্গর মূল্য রবদেষণ না করা। তারপদরও প্রকল্পর্ট র্দথষ্ঠ তাৎপর্ বপূণ ব এবাং গুরুদত্বর অরধকারী। 

রনরবড় পররবীক্ষণ কার্ বক্রদমর আওতায় সদরজরমদন পরামর্শকেল বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট, সহি সকায়বাটার, ২০র্ট 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকে এবাং ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর রবরভন্ন স্তদরর রবজ্ঞানী, গদবষক এবাং কম বকতবাদের সাদথ 

সাক্ষাৎকাদর ও পর্ বদবক্ষদণ প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য, প্রকদল্পর লগদেম, প্রকদল্পর Base line Survey ইতযারে রবষয় রনদয় 

সসৌহাে বপূণ ব পররদবদশ রবস্তররত আদলাচনা কদরদছ।  

 প্রকদল্পর মাধ্যদম কৃষকদের মাদে উচ্চ ফলনশীল ফসল এবাং উন্নত উৎপােন প্রযুরি রবস্তাদরর মাধ্যদম বাাংলাদেদশর উদ্যানতারিক 

ফসল শাকসবরজ, ফল ও ফুদলর ১০% উৎপােন বৃরদ্ধ করা, র্া রকছু সুরনরেি কার্ বক্রদমর মাধ্যদম সম্পন্ন হদব-সর্মন জাম বপ্লাাজম 

সসন্টার স্থাপদনর মাধ্যদম জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন এবাংসাংরক্ষণ, উচ্চফলনশীল জাত এবাং উন্নত প্রযুরির জাত উদ্ভাবন, 

সপাকামাকড় ও সরাগবালাই সরহষ্ণু জাত এবাং ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভাবন, মানব সম্পে উন্নয়ন, কৃষদকর মাদঠ প্রকদল্পর 

উদ্ভারবত জাদতর প্রবতবন ইতযারে এবাং ইহার পররমাদপর সূচক ধরা হদয়রছল রবরবএস প্ররতদবেন, আমোনী, রপ্তানী প্ররতদবেন ও 
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বাজাদরর পর্ বাপ্ততা। রকন্তু প্রকৃতপদক্ষ এসকল সূচদকর সাহাদে উদল্লরখত ফসদলর ১০% উৎপােন বৃরদ্ধ সঠিকভাদব পররমাপ করা 

বাস্তবসেত নয়। এর জন্য উপযুি সূচক হদলা প্রকদল্পর Base line Survey এবাং Mid term Evaluation. 

তাই প্রকদল্পর ২০১৯-২০ অথ ববছদরর রিদসিদর অনুরষ্ঠত রপআইরস ও রপএসরস এবাং মন্ত্রনালয় সকদলই বাাংলাদেদশর উদ্যানতারিক 

ফসল শাকসবরজ, ফল ও ফুদলর ১০% উৎপােন বৃরদ্ধ করা সথদক ১০% শব্দর্ট বাে সেওয়ার সুপাররশ কদর এবাং প্রকল্প সম্প্রসারদণর 

সর্ৌরিক কারণসহ প্রদয়াজনীয় আনুষরঙ্গক রবষয়ারে মন্ত্রনালয় সপশ করার সুপাররশ কদর। প্রকদল্পি িাধ্যদি কেি ও শৈদেদিও 

শৈশভন্ন অঞ্চল কেদক সৈশজ, েি ও ফুদিি কিাট ৭৭২ টি কেিী জাি ধপ্লাজি সংগৃহীত হদয়দে এৈং ২০টি উদ্যানতদত্ত্বি গদৈষণা ককন্দ্র 

এৈং ৪টি সদিজশিন গদৈষণা শৈভাদগ িশিকল্পনা অনুযায়ী কিািণ কিা হদয়দে, যা গদৈষকদেি একটি সােল্য। 

অদেশিয়া শিক্ষা সেি কাদি সৈশজ, েি ও ফুদিি ৩৮ টি এৈং তুিে সেি কাদি সৈশজ ও ফুদিি ০৮ টি জাি ধপ্লাজি সংগৃহীত 

হদয়দে। এ িয ধন্ত সমাট ৪৬র্ট শৈদেিী জাি ধপ্লাজি সংগৃহীত হদয়দে। সংগৃহীত জাি ধপ্লাজি ২০টি গদৈষণা ককদন্দ্র শনশে ধষ্ট স্থাদন কিািন 

কিা হদয়দে এৈং মুল্যায়ন কিা হদে। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদি গদৈষণাি িাধ্যদি িৈনাক্ত সশহষ্ণু িাইন ৈাশি 

কিটুস-১ এৈং খিা সশহষ্ণু িাইন ৈাশি টদিদটা-১৮ এৈং িাউ এি এিএিএস-১৫৮ সনাক্ত কিণ কিা হদয়দে। প্রকদল্পি শৈগত ০৩ 

ৈেদি সৈশজি ১৮ টি েদিি ০৮টি ও ফুিদি ০২টি  জাত উদ্ভাৈন কিা হদয়দে। ২০১৭-১৮ অে ধ ৈেদি ০২ টি গ্রীষ্মকািীন িাউদয়ি 

উৎিােন প্রযুশক্ত ও গ্লাশিওিাস ফুদিি শেউশজশিয়াি উইে কিাগ েিন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন কিা হদয়দে। ২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদি ১০ টি 

িাউদয়ি কাদন্ডি গাদিাশসস/িসঝিা কিাগ েিন, িীদিি এনথ্রাকনজ কিাগ েিন ও কিাগ মুক্ত ৈীজ উৎিােন, িটদিি েি পঁচা ও 

িাটি ৈাশহত কিাগ েিন, শিশষ্ট কুিো গুটি ইউশিয়া শভশত্তক সাি ব্যৈস্থািনা, ম্যাগদনশিয়াি সাি ব্যৈহাদি টদিদটাি গুণগতিান ও 

েিন বৃশদ্ধ কিা, িটাশিয়াি সাি ব্যৈহাদি িটিশুটিি গুণগতিান ও েিন বৃশদ্ধ, IPM প্যাদকদজি িাধ্যদি টদিদটাি শিে িাইনাি 

কিাকা েিন, পুষ্পিঞ্জুিী কতধনকদি ব্রকিীি ৈীজ উৎিােন, ব্রকশি চাদষ কেঁচ ব্যৈস্থািণা প্রযুশক্তসমূহ উদ্ভাশৈত হদয়দে এৈং কিা 

চাদষ গুটি ইউশিয়া ব্যৈহাি।সব বদমাট ১২র্ট উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ। ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-২০১৮ অে ধ ৈেদি ০২টি কদি 

কিাট ৪টি সংগ্রদহাত্তি প্রযুশক্ত কাোদিি শিশনিাি প্রদসশসং এৈং কিশি-টু-কুক শিশ্র সৈশজ উদ্ভাৈন কিা হদয়দে। ২০১৯-২০ অে ধ 

ৈেদিি কি িয ধন্ত ১৪৪ ব্যাদচ ৫৭৬০ জন কৃষকদক উচ্চ েিনিীিজাদতি িাক-সৈশজ,েি ও ফুদিি আধুশনক ৈাগান স্থািন এৈং 

উৎিােন প্রযুশক্তি উিি প্রশিক্ষণ প্রোন কিা হদয়দে। ২০১৯-২০ অে ধ ৈেদিি কি িয ধন্ত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ২৮ ব্যাদচ ৮৪০ জন, ০১ 

জন এিএস সম্পন্ন, ও ০৫ জন শিএইচশি (চিিান), ১০ জন শৈজ্ঞানী/কি ধকতধাি শিক্ষা সেি সম্পন্ন হদয়দে। ৯৭ টি িাে শেৈস 

/প্রেি ধনী ও ১০ টি কসশিনাি/ওয়াকধিি এি িাধ্যদি ২২ টি উচ্চ েিনিীি জাত ও ১০ টি উন্নত প্রযুশক্তি শৈস্তাি ও সম্প্রসািণ কিা 

হদয়দে। 

খ) সদরজরমন গদবষণা রবভাগ: 

বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট কতৃবক বাস্তবারয়ত “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান 

ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকল্পর্টর মাধ্যদমচর এলাকায় জনগদনর খাদ্য রনরাপিা অজবদন এবাং জীরবকার উন্নয়ন 

সাধন, র্া রকছু সুরনরেি কার্ বক্রদমর মাধ্যদম সম্পন্ন হদব। সর্মন-গদবষণা োয়াদলর মাধ্যদম কৃষদকর মাদঠ ১৫র্ট উচ্চফলনশীল 

ফসদলর প্রবতবন, বসতবারড়দত সবরজ ও ফদলর বাগান স্থাপন, অরভদর্াজন গদবষণা (Adapting Reseach) সজারোরকরণ 

এবাং কৃষদকর মাদঠ ফসদলর ফলদনর পাথ বকয কমাদনা বা ইল্ড গ্যাপ হ্রাস করা, মানব সম্পে উন্নয়ন ইতযারে। 

 প্রকদল্পর সরািমাপ অনুর্ায়ী চর এলাকার ২৫০০ জন কৃষদকর মাদে রবএআরআই উদ্ধারবত রবরভন্ন ধরদণর ১৫র্ট উচ্চ ফলনশীল 

জাদতর ফসদলর চাষাবাে প্রবতবন করার সাংস্থান আদছ। ২০১৯-২০ অথ ব বছদরর সম, পর্ বন্ত সমাট ২১৬৬ র্ট গদবষণা োয়াদলর 

মাধ্যদম ২১৬৬ জন কৃষদকর মদধ্য ১৬র্ট উচ্চ ফলনশীল জাদতর ফসদলর রবস্তার করা হদয়দছ, র্ার ক্রমপুরঞ্জত সাফল্য ৮৬.২৪% 

এবাং ৪.৩৪ অনুদেদের সাংযুরি-১ এ রবস্তাররত রববরণ সেয়া হদয়দছ। প্রকদল্পর সরািমাপ অনুর্ায়ী চর অঞ্চদলর অথ্যাৎ রতনর্ট 

সদরজরমন গদবষনা রবভাদগর আওতাধীন ৫র্ট সজলার ১৫র্ট উপদজলার ১২০০ জন কৃষদকর বসতবারড়দত সমাট ১২০০র্ট সবরজ ও 

ফদলর বাগান স্থাপন করার সাংস্থান আদছ। ২০১৯-২০ অথ ব বছদরর সম, ২০২০ পর্ বন্ত সমাট ৭৫০র্ট সবরজ ও ফদলর বাগান স্থাপন 

করা হদয়দছ র্ার ক্রমপুরঞ্জত সাফল্য ৬২.৫০%। প্রকদল্পর সরািমাপ অনুর্ায়ী ২০১৬-১৭ অথ ব বছদর রবএআরআই উদ্ভারবত ৫র্ট, 

২০১৭-১৮ অথ ব বছদর ১০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ ব বছদর ১২ র্ট এবাং ২০১৯-২০ অথ ব বছদর ১৬ র্ট ফসদলর প্রযুরি চর অঞ্চদলর কৃষদকর 

মাদে প্রচলন করা হদয়দছ।  
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প্রকল্প এলাকার কৃষদকর মাদঠ স্থাপনকৃত োয়াল সমূদহর ফলাফল পর্ বাদলাচনা কদর সেখা র্ায় সর্, কৃষদকর মাদঠ বারর উদ্ভারবত 

ফসদলর প্রচলদনর ফদল ইল্ড গ্যাপ কদমদছ এবাং কৃষদকর ব্যবহৃত প্রচরলত ফসদলর জাদতর তুলনায় অদনকদবশী ফলন রেদত 

সক্ষম হদয়দছ। গদবষণা ফলাফদল সেখা র্ায় সর্, কিাল ফসদল ৪৩-৪৮%, োনা জাতীয় ফসদল ১৮-৭৮%, বতল বীজ ফসদল 

৪৮-৭৭%, িাল ফসদল ৬৬-১০২%, সবরজ ফসদল ৬৬-৬৯% এবাং মসলা ফসদল ২৬০% ফলন বৃরদ্ধ সপদয়দছ। উন্নত কৃরষ 

প্রযুরির উপর ৫ ব্যাদচ ১৫০ জন গদবষক/অরফসারদক প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ, ৬ ব্যাদচ ১৮০ জন ববজ্ঞারনক সহকারী/উপ-সহকারী 

কৃরষ কম বকতবাদক প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ,৬৬ ব্যাদচ ২৬৪০জন কৃষকদক প্ররশক্ষণ প্রোন, ১৯০০ জন কৃষকদক রনদর্ ১৯র্ট মাঠ রেবস 

পালন, ৪০০জন সিকদহাল্ডারদের রনদয় ৪র্ট সসরমনাদরর আদয়াজন সম্পন্ন করা হদয়দছ। Advance Horticulture 

Improvement রবষদয়র উপর ১র্ট ববদেরশক প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত হদয়দছ। 

৪.৩৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও জনবল 

৪.৩৫.১ প্রকল্প পররচালক: 

রিরপরপ’র সাংস্থান অনুর্ায়ী মহাপররচালক, বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষনা ইনরির্টউট প্রকদল্পর সকল কার্ বক্রদমর তিাবধায়ক এবাং 

উদ্যানতি গদবষনা সকদের পররচালক মদহােয় অরতররি োরয়ত্ব রহসাদব প্রকল্প পররচালদকর োরয়ত্ব পালন কদরন। পরবতীদত 

১৭.০৯.২০১৬ তাররদখ প্রকদল্পর কার্ বক্রম রনয়রমত পররচালনা এবাং তোররকর রনরমদি স্থায়ীভাদব প্রধান ববজ্ঞারনক কম বকতবার পে 

মর্ বাো সম্পন্ন একজন প্রকল্প পররচালক রনদয়াগপ্রাপ্ত হন এবাং রতরন উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের প্রধান সিনয়দকর োরয়ত্বও 

পালন করদছ। 

৪.৩৫.২ জনবল:  

রিরপরপ’র সাংস্থান অনুর্ায়ী প্রকল্পর্টর কার্ বক্রম প্রকল্প এলাকার ২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকে এবাং ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা 

রবভাদগর মদধ্য পররচারলত হদে।  

২০র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের সমাট জনবল ৬৩৫ জন এবাং ইহার রবন্যাস হদলা-১জন পররচালক, ৯জন প্রধান ববজ্ঞারনক 

কম বকতবা, ৩৭ জন উধ্ববতন ববজ্ঞারনক কম বকতবা, ৮৩ জন রসরনয়র ববজ্ঞারনক কম বকতবা, ১১১ জন ববজ্ঞারনক কম বকতবা এবাং ৩৯৪ 

জন সাদপাট ব স্টাফ। উহারা অরতররি োরয়ত্ব প্রকদল্পর কার্ বক্রম পররচালনা করদছ। 

৪র্ট সদরজরন গদবষণা রবভাদগর সমাট জনবল ৩৪ জন এবাং ইহার রবন্যাস হদলা-১ জন উপ- প্রকল্প পররচালক (রিরপরপ,র সাংস্থান 

অনুর্ায়ী), ১ জন উধ্ববতন ববজ্ঞারনক কম বকতবা,১ জন রসরনয়র ববজ্ঞারনক কম বকতবা, ৫ জন ববজ্ঞারনক কম বকতবা, ৫ জন রসরনয়র 

ববজ্ঞারনক সহকারী, ৫ জন ববজ্ঞারনক সহকারী, ২ জন রহসাবরক্ষক, ২ জন করম্পউটার অপাদরটর, ২জন সিাররকপার, ২ জন 

োইভার, ২ জন অরফস সহকারী এবাং ৬ জন গাি ব। 

প্রকদল্পর পরামশ বক:  রিরপরপদত প্রকদল্প সকান জাতীয় পরামশ বক বা পরামশ বদকর সাংস্থান নাই। রকন্তু পররচালক (এইচআররস) 

প্রকদল্পর পরামশ বদকর োরয়ত্ব পালন করদবন। 

৪.৩৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্ট:  

মাঠ পর্ বাদয় প্রকদল্পর কার্ বক্রম বাস্তবায়দন উদ্ভূত সকান সমস্যা সমাধাদন পরামশ ব ও রসদ্ধান্ত প্রোদনর লদক্ষয প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্ট 

গঠন করা হদয়দছ।সমাট ১০ জন সেস্য রনদয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্ট গঠিত। প্রকদল্পর সারব বক কার্ বক্রম তোররকর জন্য জাতীয় 

পর্ বাদয় রবভরন্ন সভা সর্মন মন্ত্রণালদয়র মারসক পর্ বাদলাচনা সভাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্ট অনুরষ্ঠত হদে। তাছাড়াও প্রকল্প 

পররচালদকর সাদথ মাঠ পর্ বাদয়র রবরভন্ন কম বকতবাদের প্রকদল্পর সারব বক কার্ বক্রম রনদয় রনয়রমত ববঠক ও আদলাচনা হয়। রিরপরপদত 

বছদর ২র্ট কদর প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্টর সভা আদয়াজন করার সাংস্থান রদয়দছ। মাচ ব ২০২০ পর্ বন্ত সমাট ৭র্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন 

করমর্টর সভা আদয়াজন করা হদয়দছ। প্রকদল্পর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা তথা প্রকদল্পর অরভষ্ঠ লক্ষয অজবদন এটা খুবই জরুরী বদল পরামশ বক 

েল মতামত প্রোন কদরন। 

 ৪.৩৫.৪ প্রকল্প রস্টয়াররাং করমর্ট:  

মাঠ পর্ বাদয় প্রকদল্পর কার্ বক্রম বাস্তবায়দন উদ্ভূত সকান সমস্যা সমাধাদন পরামশ ব ও রসদ্ধান্ত প্রোদনর লদক্ষয প্রকল্প রিয়াররাং করমর্ট 

গঠন করা হদয়দছ।মাননীয় সরচব মদহােদয়র সভাপরতদত্ব করমর্টদত সমাট ১৪ জন সেস্য থাদক। প্রকদল্পর সারব বক কার্ বক্রম 

তোররকর জন্য জাতীয় পর্ বাদয় রবভরন্ন সভা সর্মন মন্ত্রণালদয়র মারসক পর্ বাদলাচনা সভাসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্ট অনুরষ্ঠত হদে। 

রিরপরপদত বছদর ১ র্ট কদর প্রকল্প রিয়াররাং করমর্টর সভা আদয়াজন করার সাংস্থান রদয়দছ। মাচ ব ২০২০ পর্ বন্ত সমাট ৪র্ট প্রকল্প 

রিয়াররাং করমর্টর সভা আদয়াজন করা হদয়দছ। রকন্তু বতবমান রনদে বশনা সমাতাদবক বছদর ২র্ট কদর প্রকল্প রিয়াররাং করমর্টর সভা 

অনুরষ্ঠত হদব।  প্রকদল্পর সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা তথা প্রকদল্পর অরভষ্ঠ লক্ষয অজবদন এটা খুবই জরুরী বদল পরামশ বক েল মতামত প্রোন 

কদরন।  
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৪.৩৫.৫ প্রকল্প রিয়াররাং করমর্ট ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্টর সভার রসদ্ধান্ত এবাং প্ররতপালন: 

 রিরপরপদত বছদর ২র্ট কদর প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্টর সভা আদয়াজন করার সাংস্থান রদয়দছ। মাচ ব ২০২০ পর্ বন্ত সমাট ৭র্ট প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করমর্টর সভা আদয়াজন করা হদয়দছ। রিরপরপদত বছদর ১ র্ট কদর প্রকল্প রিয়াররাং করমর্টর সভা আদয়াজন করার 

সাংস্থান রদয়দছ। মাচ ব ২০২০ পর্ বন্ত সমাট ৪র্ট প্রকল্প রিয়াররাং করমর্টর সভা আদয়াজন করা হদয়দছ। রকন্তু বতবমান রনদে বশনা 

সমাতাদবক বছদর ২র্ট কদর প্রকল্প রিয়াররাং করমর্টর সভা অনুরষ্ঠত হদব। প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্টর সভা এবাং প্রকল্প রিয়াররাং 

করমর্টর সভা হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন অনুর্ায়ী মাঠ পর্ বাদয়র রবরভন্ন অরমমাাংসীত সমস্যারে সমাধান বাস্তবায়ন করা হদয়দছ।রনদের 

সারণীদত প্রকল্প রিয়াররাং করমর্ট ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্টর সভার রসদ্ধান্ত এবাং প্ররতপালদনর তথ্য সেয়া হদলা। 

সারণী-৫৬; প্রকল্প রিয়াররাং করমর্ট ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্টর সভার রসদ্ধান্ত এবাং প্ররতপালদনর তথ্য 

শস্টয়াশিং/শিআইশস সভাি শসদ্ধান্ত শসদ্ধাদন্তি প্রশতিািন 

১ ২ ৩ 

শস্টয়াশিং ১ম সভা  

(কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি 

স্মািক নং- 

১২.৮০.০০০০. 

০৮৪.১৪.১৪. 

১৪৬.১৪-৮৪, তাশিখযঃ 

২১.০৩.২০১৭) 

 

২০১৬-১৭ অে ধ ৈেদিি এশিশিদত ৈিাদেশকৃত 

১৫০০.০০ িক্ষ টাকাি শৈস্তাশিত কি ধিশিকল্পনা 

শিশিশি’ি সংস্থাদনি িদধ্য সীিাৈদ্ধ কেদক সিকাদিি 

চিিান আশে ধক শৈশর্-শৈর্ান ও উন্নয়ন িশিকল্পনা 

নীশতিািাি আদিাদক ৈাস্তৈায়দনি জন্য অনুদিােন 

কিা হি 

-আিএশিশিদত ১২০৮ িক্ষ টাকা শনর্ ধািণ কিা হয়।  

-জুন ২০১৭ িয ধন্ত  সৈ ধদিাট ১১৯৭.০৪ িক্ষ টাকা খিচ হদয়দে। 

শ্রশিক িজুিীি কক্ষদত্র অে ধ শৈভাদগি সৈ ধদিষ জািীকৃত 

িশিিত্র অনুসিণ কিদত হদৈ। প্রদয়াজদন শিশিশি 

সংদিার্ন কদি শ্রশিক িজুিী সিিয় কিা কযদত িাদি। 

সৈ ধদিষ জাশিকৃত িশিিত্র অনুসিদণ- 

১. শসটি কদি ধাদিিনভূক্ত এিাকাি অশনয়শিত শ্রশিক িজুিী 

ৈাৈে বেশনক ৪৫০/- টাকা  

২. অন্যান্য এিাকাি জন্য বেশনক ৪০০/- টাকা হাদি িজুিী 

িশিদিার্ কিা হদয়দে।  

[এদত শ্রশিক সংখ্যা প্রায় অদর্ ধদক কনদি এদসদে; কািণ 

শিশিশিদত উক্ত িজুিী যোিদি ২৫০/- টাকা এৈং ২৬০/- টাকা 

শনর্ ধাশিত শেি।] 

প্রকল্প েশিদি অসািঞ্জস্যতাগুদিা সঠিকভাদৈ শচশিত 

কদি শিশিশি সংদিার্দনি প্রদয়াজনীয় ব্যৈস্থা গ্রহণ 

কিদত হদৈ 

-প্রকল্প েশিদি শৈদ্যিান অসািঞ্জস্যতাগুদিা সঠিকভাদৈ শচশিত 

কিদণি জন্য শতনটি  কশিটি (একটি সাশৈ ধক কশিটি ও দুইটি 

সাৈ-কশিটি) গেন কিা হদয়দে।  

-উক্ত কশিটি প্রকল্প েশিদি অসািঞ্জস্যতাগুদিা শচশিতকিণ ও 

তা দূিীকিদণি জন্য কাজ কদি যাদে। 

িাজস্ব ৈা প্রকদল্পি অে ধায়দন শৈশভন্ন েসদিি প্রশতটি 

জাত আশৈোদি গদৈষণা কেদক অৈমুক্ত িয ধন্ত কিাট 

ব্যদয়ি শহসাৈ শিশিৈদ্ধ কিাি প্রদয়াজনীয় ব্যৈস্থা গ্রহণ 

কিদত হদৈ 

-কৃশষ শৈষয়ক গদৈষণা ও েসদিি জাত উদ্ভাৈন Biological 

Science শৈর্ায় এদক্ষদত্র পুিানুপুিভাদৈ প্রশতটি শৈষদয় খিচ 

শনরুিণ কিা অতযন্ত দুরুহ এৈং অদনক কক্ষদত্র অসম্ভৈ।  

-শৈশভন্ন েসদিি প্রশতটি জাত আশৈোদিি কক্ষদত্র জাি ধপ্লাজি 

সংগ্রহ কেদক অৈমুশক্ত িয ধন্ত শৈশভন্ন র্াদিি ব্যয় শিশিৈৈদ্ধ কিাি 

জন্য শৈভাগীয় প্রর্ানদেিদক  শস্টয়াশিং কশিটি শিটিং-১ এি 

সশদ্ধান্ত সমূহ জাশনদয় কেওয়া হদয়দে। 

প্রস্তাশৈত িয় িশিকল্পনা শিশিশি’ি সংস্থান ও চিশত 

ৈেদিি কি ধিশিকল্পনা অনুযায়ী প্রকদল্পি শনি ধাণ 

কাজসহ সকি িািািাি িয়/সংগ্রদহ স্বেতা ও 

গুণগত িান ৈজায় িাখাি জন্য শিশিএ ২০০৬ ও 

শিশিআি, ২০০৮ এৈং িশিকল্পনা ও যাৈতীয় আশে ধক 

শৃিিা যোযেভাদৈ অনুসিণ কিদত হদৈ 

-২০১৬-১৭ অে ধ ৈেদি প্রকদল্পি িয় িশিকল্পনা ও শনি ধাণ 

কাজসমূহ শিশিশি’ি সংস্থান, স্বেতা ও গুণগত িান ৈজায় কিদখ 

শিশিএ ২০০৬ ও শিশিআি, ২০০৮ এৈং যাৈতীয় আশে ধক 

শৃিিা যোযেভাদৈ অনুসিণর্পৈ ধক কিা হদয়দে। 

এনইশস-একদনক ও সিিয় অনুশৈভাগ কতৃধক ৭ শিদসম্বি, ২০১৪ 

তাশিদখ িাননীয় প্রর্ানিন্ত্রীি শনদে ধিনা ৈাস্তৈায়দনি শনশিদত্ত 

জািীকৃত সাকুধিাি অনুসাদি HOPE কতৃধক অনুদিাশেত 

প্রশকউিদিে প্লযান কিাতাদৈক িািািাি িয় কিা হয়।] 
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শস্টয়াশিং/শিআইশস সভাি শসদ্ধান্ত শসদ্ধাদন্তি প্রশতিািন 

১ ২ ৩ 

শনয়শিতভাদৈ প্রকল্প ৈাস্তৈায়ন কশিটি ও প্রকল্প 

শস্টয়াশিং কশিটিি সভা আদয়াজদনি ব্যৈস্থা গ্রহণ 

কিদত হদৈ। 

২০১৬-১৭ অে ধ ৈেদি প্রকল্প ৈাস্তৈায়ন কশিটিি ২টি, প্রকল্প 

শস্টয়াশিং কশিটিি ১টি এৈং প্রকল্প অগ্রগশত মূল্যায়ন কশিটিি 

১টি সভা আদয়াজন কিা হদয়দে। 

শস্টয়াশিং ২য় সভা 

(কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি 

স্মািক নং- 

১২.৮০.০০০০. 

০৮৪.১৪. 

১৪৬.১৪-৪১৩, 

তাশিখযঃ ২০.১১.২০১৭) 

  

প্রকদল্পি অনুকূদি ২০১৭-১৮ অে ধ ৈেদিি ৈিাদেশকৃত 

১৭৩৮.০০ িক্ষ টাকাি শৈস্তাশিত কি ধিশিকল্পনা 

শিশিশি’ি সংস্থাদনি িদধ্য সীিাৈদ্ধ কেদক সিকাদিি 

চিিান আশে ধক শৈশর্-শৈর্ান ও উন্নয়ন িশিকল্পনা 

নীশতিািাি আদিাদক ৈাস্তৈায়দনি জন্য অনুদিােন। 

আিএশিশিদত ১৭৩৮.০০ িক্ষ টাকা ৈিাদেশ কেয়া হয়। তদেদধ্য  

১৭১৭.৩৪ িক্ষ টাকা সিকাদিি আশে ধক শৈশর্-শৈর্ান ও 

নীশতিািাি আদিাদক ব্যয় কিা হদয়দে। 

প্রকল্প েশিদি অসািঞ্জস্যতাগুদিা সঠিকভাদৈ শচশিত 

কদি শিশিশি সংদিার্দনি প্রদয়াজনীয় ব্যৈস্থা গ্রহণ 

কিদত হদৈ 

প্রকল্প েশিদি শৈদ্যিান অসািঞ্জস্যতাগুদিা যোসম্ভৈ শচশিত 

কদি অনুদিােদনি জন্য ১ি আিশিশিশি প্রস্তুত কদি িন্ত্রণািদয় 

কপ্রিণ কিা হদয়দে।  

প্রস্তাশৈত িয় িশিকল্পনা শিশিশি’ি সংস্থান ও চিশত 

ৈেদিি কি ধিশিকল্পনা অনুযায়ী প্রকদল্পি শনি ধাণ 

কাজসহ সকি িািািাি িয়/সংগ্রদহ স্বেতা ও 

গুণগত িান ৈজায় িাখাি জন্য শিশিএ ২০০৬ ও 

শিশিআি, ২০০৮ এৈং িশিকল্পনা ও যাৈতীয় আশে ধক 

শৃিিা যোযেভাদৈ অনুসিণ। 

২০১৭-১৮ অে ধ ৈেদি প্রকদল্পি িয় িশিকল্পনা ও শনি ধাণ 

কাজসমূহ শিশিশি’ি সংস্থান, স্বেতা ও গুণগত িান ৈজায় কিদখ 

শিশিএ ২০০৬ ও শিশিআি, ২০০৮ এৈং যাৈতীয় আশে ধক 

শৃিিা যোযেভাদৈ অনুসিণর্পৈ ধক কিা হদয়দে।  

প্রকদল্পি আওতায় উদ্ভাশৈত জাত ও প্রযুশক্তসমূহ কৃষক 

িয ধাদয় সম্প্রসািণ ও জনশপ্রয়কিদণি জন্য কি ধ-

িশিকল্পনা গ্রহণ ও ৈাস্তৈায়ন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• উদ্যানতত্ত গদৈষণা ককন্দ্র কতৃধক ইশতর্পদৈ ধ উদ্ভাশৈত জাত ও 

প্রযুশক্তসমূদহি িদধ্য Potential জাত ও প্রযুশক্ত এৈং প্রকল্প 

চিাকািীন সিদয় উদ্ভাশৈত জাত ও প্রযুশক্তসমূহ কৃষক িয ধাদয় 

সম্প্রসািণ কিাি উদদ্যাগ গ্রহণ কিা হদয়দে।  

• সদিজশিন গদৈষণা শৈভাগ এি িাধ্যদি চি এিাকায় ১৩টি 

জাত ও প্রযুশক্ত ৭০০টি ট্রায়াি কদি ৭০০ জন কৃষদকি কাদে এ 

িয ধন্ত শৈস্তাি কিা হদয়দে।  

• ৬.৯০ িক্ষ টন শব্রিাি ৈীজ, ৩.৭৫ িক্ষ টন চািা/কিি 

উৎিােন কিা হদয়দে  

• ৪.৮৫ িক্ষ টন শব্রিাি ৈীজ ও ৩.০০ িক্ষ চািা/কিি কৃষদকি 

িাদঝ শৈতিণ কিা হদয়দে।  

• উদ্যানতত্ত গদৈষণা ককন্দ্র ও এি অশর্নস্ত শৈশভন্ন ককন্দ্র কেদক এ 

িয ধন্ত ২৩৩০টি চািা/কিি ৫৪৪ জন কৃষদকি শনকট শৈতিণ 

কিা হদয়দে। শৈতিণকৃত জাত ও প্রযুশক্তসমূহ সংশিষ্ট ককদন্দ্রি 

িশনটশিং এি আওতার্ীন িদয়দে (শৈদিষত েদিি জাদতি 

কক্ষদত্র) এৈং এগুদিাি িাটাদৈস বতিী কিা হদয়দে। ৈাগান 

প্রশতশিত হদি ভশৈষ্যদত িাে শেৈদসি িাধ্যদি উক্ত 

প্রযুশক্তগুদিা অশর্কতি জনশপ্রয়কিদণি উদদ্যাগ গ্রহণ কিা 

হদৈ। 

শস্টয়াশিং ৩য় সভা 

(কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি 

যোযে িয় ও কি ধিশিকল্পনা গ্রহণ ও শৈদ্যিান 

সিকািী শৈশর্ শৈর্ান যোযেভাদৈ অনুসিণ কদি 

২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদিি এশিশিদত প্রকদল্পি অনুকুদি 

যোযে িয় ও কি ধিশিকল্পনা গ্রহণ ও শৈদ্যিান সিকািী শৈশর্ 

শৈর্ান যোযেভাদৈ অনুসিণ কদি ২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদিি 
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শস্টয়াশিং/শিআইশস সভাি শসদ্ধান্ত শসদ্ধাদন্তি প্রশতিািন 

১ ২ ৩ 

স্মািক নং- 

১২.৮০.০০০০. 

০৮৪.১৪. 

১৪৬.২০১৪-২৫৬, 

তাশিখযঃ 

০৩.১০.২০১৮) 

  

অনুদিাশেত ৈিাদদেশি সদৈ ধাত্তি ব্যৈহাি শনশশ্চত কিদত 

হদৈ। 

এশিশিদত প্রকদল্পি অনুকুদি অনুদিাশেত ৈিাদদেশি সদৈ ধাত্তি 

ব্যৈহাি শনশশ্চত কিা হদয়দে। 

কৃষক িয ধাদয় গ্রহনদযাগ্যতা শনরুিদণ উদ্ভাশৈত জাদতি 

ৈীজ শিএইি িাধ্যদি কৃষকদেি প্রোন কিদত হদৈ ও 

ৈাশি শৈষয়টি িশনটশিং কিদৈ। িািািাশি জাত 

ৈশর্ ধতকিদণ শৈএশিশসদক উদ্ভাশৈত জাদতি ৈীজ 

সিৈিাহ অব্যাহত িাখদত হদৈ। 

জাত ৈশর্ ধতকিদণ শৈএশিশসদক উদ্ভাশৈত জাদতি ৈীজ সিৈিাহ 

অব্যাহত িাখা হদে। শৈএশিশসদক ২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদি সৈশজি 

সৈিাহকৃত ৈীজযঃ ১. মুক্ত িিাগাশয়ত- ৬৭.৪৩ ককশজ (জাত-২০ 

টি) ২. হাইশব্রি (শিতৃ ও িাতৃ িাইন)- ০.৯৩ ককশজ (জাত-১২ 

টি)। ২০১৯-২০ অে ধ ৈেদি সৈশজি সিৈিাহকৃত ৈীজযঃ (১.) মুক্ত 

িিাগাশয়ত ১১৯.৯৫ ককশজ (জাত ১১ টি) (২.) হাইশব্রি (শিতৃ ও 

িাতৃ িাইন) ৫.৬৪ ককশজ (জাত ১১ টি)। শিএই-কক ৈাশি উদ্ভাশৈত 

২১টি জাদতি ২ ককশজ ৈীজ সিৈিাহ কিা হদয়দে। 

আঙ্গুি কিয়ািা এি জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ কিাি শৈষদয় 

প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ ও কৃষক িয ধাদয় তাি 

গ্রহণদযাগ্যতা সৃশষ্টি শনশিত্ত প্রদয়াজনীয় গদৈষণা 

িশিচািনাি জন্য সংস্থা প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ 

কিদৈ। 

প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহন কিা হদয়দে। আঙ্গুি কিয়ািাি 

জাি ধপ্লাজি (কিি) সংগ্রহ কদি শৈএআিআই এি েি গদৈষণা 

িাদে িাগাদনা হদয়দে এৈং গদৈষণার্ীন আদে। এৈেি গাদে অল্প 

সংখ্যক ফুি কেখা কগদে। আগািী ৈেি কেদক ফুি-েি িাওয়া 

কগদি মুল্যায়ন শুরু হদৈ। আিএআিএস, কুশিো ২০টি চািা 

সংগ্হীত হদয়দে এৈং িাগাদনা হদয়দে। যা িয ধদৈক্ষদন আদে। 

িিৈতীদত কযদকান শস্টয়াশিং কশিটিি সভায় 

উিস্থািনায় প্রকদল্পি কাংশক্ষত েিােি নাি 

আদিকটি স্লাইি সংযুক্ত কিদত হদৈ কযখাদন প্রকদল্পি 

ৈাস্তৈায়দনি কািদণ সম্ভাব্য অশজধত েিােি 

সংখ্যাগতভাদৈ উদেখ কিদত হদৈ।  

শস্টয়াশিং কশিটিি সভায় উিস্থািনায় প্রকদল্পি কাংশক্ষত 

েিােি নাদি একটি স্লাইি সংযুক্ত কিা হদয়দে (কায ধিত্রযঃ 

সংযুশক্ত-১ এৈং সংযুশক্ত-২)। 

প্রকল্প সংদিার্দনি প্রস্তাৈ িয ধাদিাচনাি সিয় প্রকদল্পি 

উদদেশ্সমূহ যোযেভাদৈ প্রশতেিদনি শৈষয়টি 

শনশশ্চত কিদত হদৈ।  

প্রকল্প সংদিার্দনি প্রস্তাৈ িয ধাদিাচনাি সিয় প্রকদল্পি 

উদদেশ্সমূহ যোযেভাদৈ প্রশতেিদনি শৈষয়টি শনশশ্চত কিা 

হদয়দে। 

প্রকদল্পি আওতায় যানৈাহন িদয় অে ধ শৈভাদগি 

িয ধদৈক্ষণসমূহ যোযেভাদৈ প্রশতিািন কদি যানৈাহন 

িদয় সম্মশত প্রোদনি জন্য র্পণ ধাি প্রস্তাৈ অে ধ শৈভাদগ 

কপ্রিণ কিদত হদৈ।  

অে ধ শৈভাদগি িয ধদৈক্ষণসমূহ যোযেভাদৈ প্রশতিািন কদি 

র্পণ ধাি প্রস্তাৈ কৃশষ িন্ত্রণািয় কেদক ০৪/০৮/২০১৯ তাশিদখ অে ধ 

শৈভাদগ কপ্রিণ কিা হদয়শেি এৈং ইদতািদধ্য ০৩ টি গােী (জীি-

০১টি, িাইদিাৈাস-০১টি ও শিকআি-০১টি) িদয়ি অনুদিােন 

িাওয়া কগদে। 

প্রকদল্পি আওতায় ২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদি িক্ষযিাত্রা 

অনুযায়ী সকি েিিত্র আহৈান ৩০ কসদেম্বি, ২০১৮ 

এি িদধ্য সম্পন্ন কিদত হদৈ।  

 

২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদিি িয় কায ধিি যোযেভাদৈ সম্পন্ন কিা 

হদয়দে। 

শস্টয়াশিং ৪ে ধ সভা 

(কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি 

স্মািক নং- 

১২.৮০.০০০০. 

০৮৪.১৪. 

১৪৬.১৪-২৮৩, 

তাশিখযঃ ১১.১১.২০১৯) 

 

অনুদিাশেত শিশিশিি সংস্থান সীিাি িদধ্য প্রকল্পটিি 

অনুকূদি ২০১৯-২০ অে ধ ৈেদিি এশিশিদত ৈিাদেশকৃত 

১০৮৮.০০ িক্ষ টাকাি কয ধিশিকল্পনা অনুদিােন কিা 

হদিা। 

- 

যোযে িয় ও কি ধ-িশিকল্পনা গ্রহণ ও শৈদ্যিান 

সিকাশি শৈশর্-শৈর্ান যোযেভাদৈ অনুসিণ কদি 

২০১৯-২০ অে ধ ৈেদিি এশিশিদত প্রকদে অনুকূদি 

অনুদিাশেত ৈিাদদেশি সদৈ ধাত্তি ব্যৈহাি শনশশ্চত কিদত 

হদৈ। 

অনুদমারেত বরাদের সদবািবম ব্যউহার রনরিত করা হদয়দছ। 
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কৃষদকি িাদে শৈএআিআই উদ্ভাশৈত শৈশভন্ন েসদিি 

জাত ও প্রযুশক্ত ব্যৈহাি এৈং কৃষদকি শনজস্ব প্রযুশক্ত 

ব্যৈহাদিি েদি েসদিি েিদনি িাে ধকয িয ধদৈক্ষন 

ও শনরুিদন কিদত হদৈ। 

শৈএআিআই উদ্ভাশৈত শৈশভন্ন েসদিি জাত ও প্রযুশক্ত ব্যৈহাি 

এৈং কৃষদকি শনজস্ব প্রযুশক্ত ব্যৈহাদিি েদি েসদিি েিদনি 

িাে ধকয িয ধদৈক্ষন ও শনরুিদন ব্যবস্থা গ্রহন করা হদয়দছ। 

প্রচশিত শৈশর্-শৈর্ান  অনুসিনর্পৈ ধক সংদিার্নসহ 

প্রকল্পটিি কিয়াে ১ (এক) ৈেি বৃশদ্ধি প্রস্তাৈ 

প্রশিয়াকিণ কিদত হদৈ। 

সাংদশারমত প্রকল্প ১০.০৩.২০২০ তাররদখ কৃরষ মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

করা হদয়দছ।  

প্রশতৈেন নুন্যতি দুইৈাি শস্টয়াশিং কশিটিি সভা 

আহৈান কিদত হদৈ। 

- 

শিআইশস ১ম সভা 

(ৈাশিি স্মািক নং-

১২.২১.০০০০. 

০২০.০৬.০০৩. 

১৭.৮৬৭৬, তাশিখযঃ 

১০.০১.২০১৭) 

প্রশিক্ষদণি িািািাশি চািা/কিি শৈতিণ শনশশ্চত 

কিদত হদৈ। 

 

শকছু শকছু কক্ষদত্র চািা শৈতিণ কিা হদয়দে। 

ল্যাৈ যন্ত্রিাশত িয় কায ধিি প্রকল্প শুরুি ২ ৈেদিি 

িদধ্য সম্পন্ন কিদত হদৈ।  

প্রকল্প শুরুি ২ ৈেদিি িদধ্য সম্পন্ন কিা হদয়দে (শকছু যন্ত্রিাশত 

ৈতধিান ৈাজাি মূল্য কৈিী হওয়ায় সংদিার্নীি িাধ্যদি িয় 

সম্পন্ন হদৈ)।  

শিআইশস ২য় সভা 

(ৈাশিি স্মািক নং-

১২.২১.০০০০. 

০২০.০৬.০০৩. 

১৭.১৪৯১১, তাশিখযঃ 

২২.০৬.২০১৭) 

প্রশিক্ষদণি িািািাশি চািা/কিি শৈতিণ শনশশ্চত 

কিদত হদৈ। 

শকছু শকছু কক্ষদত্র চািা শৈতিণ কিা হদয়দে। 

ল্যাৈ যন্ত্রিাশত িয় কায ধিি প্রকল্প শুরুি ২ ৈেদিি 

িদধ্য সম্পন্ন কিদত হদৈ।  

প্রকল্প শুরুি ২ ৈেদিি িদধ্য সম্পন্ন কিা হদয়দে (শকছু যন্ত্রিাশত 

ৈতধিান ৈাজাি মূল্য কৈিী হওয়ায় সংদিার্নীি িাধ্যদি িয় 

সম্পন্ন হদৈ)।  

শিআইশস ৩য় সভা প্রকদল্পি শনি ধাণ কাজ, জনৈি, কিিািত প্রভৃশত 

শৈষয়াশেি সিিদয়ি প্রদয়াজদন অশত িীঘ্র শিশভিদনি 

িাধ্যদি শিশিশিদত শৈদ্যিান অসািঞ্জস্যতা শনিসন 

কিা। 

সংদিাশর্ত শিশিশিি ২য় ড্রােট কশি িশিকল্পনা ও মূল্যায়ণ 

উইং-এ গত ১৪/০৩/২০১৮ শি. তাশিদখ জিা কেওয়া হদয়দে। 

উৎিাশেত প্রজনন ৈীজ িাতৃগাে কেদক প্রাইদভট 

কসক্টদিি িাধ্যদি প্রতযাশয়ত ৈীজ/চািা উৎিােদনি 

ব্যৈস্থা কিা। 

েি কিািদনি কিৌসুদি নাস ধািীম্যানদেি প্রশিক্ষণ ও শৈএআিআই 

এি উদ্ভাশৈত েদিি িাতৃকিি শৈতিণ কিা হদৈ।  

কৃষক/প্রাইদভট কসক্টিদক িাতৃগাে কেদক চািা 

উৎিােদনি ককৌিি িপ্ত কিাি জন্য প্রদয়াজনীয় 

প্রশিক্ষণ প্রোন কিা।  

েি কিািদনি কিৌসুদি কৃষক/প্রাইদভট কসক্টিদক িাতৃগাে কেদক 

চািা উৎিােদনি ককৌিি িপ্ত কিাি জন্য প্রদয়াজনীয় প্রশিক্ষণ 

প্রোন কিা হদৈ। 

ল্যাৈদিটিী যন্ত্রিাশত িয় কায ধিি প্রকল্প শুিম্নি ২ 

(দুই) ৈেদিি িদধ্য সম্পন্ন কিা। 

শিশিশি সংদিার্দনি হওয়াি িি ২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদি ল্যাৈ 

যন্ত্রিাশত িয় কায ধিি সম্পন্ন কিা হদয়দে (শকছু যন্ত্রিাশত 

ৈতধিান ৈাজাি মূল্য কৈিী হওয়ায় সংদিার্নীি িাধ্যদি িয় 

সম্পন্ন হদৈ)। 

শিআইশস ৪থ ব সভা 

(ৈাশিি স্মািক নং-

১২.২১.০০০০. 

০২০.০৬.০০৩. 

দ্রুততি সিদয়ি িদধ্য সংদিাশর্ত প্রকল্প প্রস্তাৈ কৃশষ 

িন্ত্রণািদয় জিা শেদত হদৈ। 

আিশিশিশি (১ি সংদিাশর্ত) এি কশি িন্ত্রণািদয় কপ্রিণ কিা 

হদয়দে। সংদিাশর্ত কশি িন্ত্রণািয় কেদক শকছু িিািি ধসহ 

কেিৎ আসাি িি সংদিার্ন কদি আৈাি জিা কেয়া হদয়দে।  

শিশিআি যোযেভাদৈ অনুসিণ কদি প্রকদল্পি 

িািািাি িয় প্রশিয়া শনর্ ধাশিত সিদয়ি িদধ্য সম্পন্ন 

কিদত হদৈ। 

শিশিআি যোযেভাদৈ অনুসিণ কদি িািািাি িয় প্রশিয়া 

সম্পন্ন কিা হদয়দে। 
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১৭.১০৬৬৩, তাশিখযঃ 

২২.০৩.২০১৮) 

আগািী ৈৎসদি িয় িশিকল্পনা অনুদিােন র্পৈ ধক 

জুিাই িাদসি িদধ্য েিিত্র আহৈৈান কিদত হদৈ। 

২০১৮-১৯ অে ধ ৈৎসদিি িয় িশিকল্পনা অনুদিােন র্পৈ ধক সংগ্রহ 

ও ভণ্ডাি িাখা এৈং ভূশি ও ইিািত িাখায় িিৈতী ব্যৈস্থা 

গ্রহদনি জন্য কপ্রিণ কিা হদয়দে।  

প্রকল্প সংশিস্নষ্ট ককন্দ্র/উিদকন্দ্র প্রদয়াজনীয় সংখ্যক 

শৈজ্ঞানী িোয়ন কিদত হদৈ। 

প্রকল্প সংশিস্নষ্ট ককন্দ্র/উিদকন্দ্র প্রদয়াজনীয় সংখ্যক শৈজ্ঞানী 

িোয়দনি জন্য িহািশিচািক, শৈএআিআই-দক শিশখত এৈং 

কিৌশখকভাদৈ অৈশহত কিা হদয়দে।  

সংদিাশর্ত শিশিশি-দত জাি ধিস্নাজি সংগ্রদহি 

িক্ষযিাত্রা বৃশদ্ধ কিদত হদৈ।  

সংদিাশর্ত শিশিশি-দত জাি ধিস্নাজি সংগ্রদহি িক্ষযিাত্রা বৃশদ্ধ 

কিা হদয়দে।  

শিআইশস ৫ম সভা 

(ৈাশিি স্মািক নং-

১২.২১.০০০০. 

০২০.০৬.০০৩. 

১৭.৫৯, তাশিখযঃ 

০২.০৮.২০১৮) 

অশত দ্রুত প্রকল্পটিি সংদিাশর্শত শিশিশি িশিকল্পনা ও 

মূল্যায়ন উইং এি িাধ্যদি কৃশষ িন্ত্রণািদয় জিা শেদত 

হদৈ।  

সংদিাশর্শত শিশিশি িশিকল্পনা ও মূল্যায়ন উইং এি িাধ্যদি 

কৃশষ িন্ত্রণািদয় জিা কেয়া হদয়দে। ৈতধিাদন অে ধ িন্ত্রণািদয় 

জনৈি অনুদিােদনি অদিক্ষায় আদে। 

কসদেম্বি, ২০১৮ এি িদধ্য শস্টয়াশিং কশিটিি সভা 

আহ্বাদনি প্রদয়াজনীয় ব্যৈস্থা গ্রহণ কিদত হদৈ। 

২৬/০৯/২০১৮ শি. তাশিদখ শস্টয়াশিং কশিটিি সভা সম্পােন 

কিা হদয়দে।  

প্রকল্প সংশিষ্ট ককন্দ্র/উি ককদন্দ্র প্রদয়াজনীয় সংখ্যক 

শৈজ্ঞানী িোয়দন প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহন কিদত 

হদৈ।  

ককন্দ্র/উি ককদন্দ্র প্রদয়াজনীয় সংখ্যক শৈজ্ঞানী িোয়দন 

প্রদয়াজনীয় ব্যৈস্থা গহদণি জন্য িহা িশিচািক িহােদয়ি সাদে 

আিাি হদয়দে। ইশতিদধ্য শকছু সংখ্যক শৈজ্ঞানী িোয়ন কিা 

হদয়দে।  

শিআইশস ৬ষ্ঠ সভা 

(ৈাশিি স্মািক নং-

১২.২১.০০০০. 

০২০.০৬.০০৩. 

১৭.৯৫৭৮, তাশিখযঃ 

২১.০১.২০১৯) 

 

কৃষদকি হাইশব্রি সৈশজ ৈীদজি চাশহো পুিদণি 

শনশিদত্ত শৈএআিআই কতৃধক উদ্ভাশৈত সৈশজি হাইশব্রি 

জাত সমূহ কযিনযঃ কৈগুন, কিিা, শিশষ্ট কুিো, 

টদিদটা ইতযাশেি হাইশব্রি প্যাদিোি িাইন 

শৈএশিশসদক িয ধাপ্ত িশিিাদণ সিৈিাহ কিদত হদৈ।  

কৃষদকি হাইশব্রি সৈশজ ৈীদজি চাশহো পুিদণি শনশিদত্ত 

শৈএআিআই কতৃধক উদ্ভাশৈত সৈশজি হাইশব্রি জাত সমূহ 

কযিনযঃ কৈগুন, কিিা, শিশষ্ট কুিো, টদিদটা ইতযাশেি হাইশব্রি 

প্যাদিোি িাইন শৈএশিশসদক সিৈিাহ কিা হদয়দে।  

শিআইশস ৭ি সভা প্রকল্প এিাকায় সংশিষ্ট গদৈষণা ককদন্দ্র শৈজ্ঞানীি 

সংখ্যা অনুিাদত অে ধ ৈিাদেশ শেদত হদৈ। িোয়ন না 

কিদত িািদি কসখাদন গদৈষণা ও শ্রশিক খাদত অে ধ 

ৈিাদেশ না কেওয়াি শসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

২০১৯-২০ সংশিষ্ট ককদন্দ্রি শৈজ্ঞানী ও কাদজি িশিিাণ অনুসাদি 

অে ধ ৈিাদেশ কেয়া হদয়দে। 

িিৈতী শিআইশস সভায় ককান ককদন্দ্র কতজন শৈজ্ঞানী 

িদয়দে এৈং শক িশিিান অে ধ ৈিাদেশ কেওয়া হদয়দে 

তাি তুিনামূিক শচত্র তাশিকা আকাদি উিস্থািন 

কিদত হদৈ। 

সংশিষ্ট শসদ্ধান্ত কিাতাদৈক ২০১৯-২০ অে ধ ৈেদি 

শৈজ্ঞানী/কাদজি িশিিাদণি আনুিাশতক হাদি ৈিাদেশ কেওয়া 

হদয়দে।  

শিআইশস ৮ি সভা 

(ৈাশিি স্মািক নং-

১২.২১.০০০০. 

০২০.০৬.০০৩. 

১৭.৬০৩৮, তাশিখযঃ 

০২.০১.২০২০) 

চি এিাকায় এ প্রকদল্পি িাধ্যদি উদ্যানতাশত্ত্বক েসি 

শৈস্তাদিি তাথ্যাশে িিৈতী শিআইশস সভায় উিস্থািন 

কিদত হদৈ। 

পরবতী সভায় উপস্থাপন করা হদব। 

আিশিক উদ্যানতাশত্ত্বক ককন্দ্র ও উিদকদন্দ্র স্থায়ী 

কিআউট বতিী কিাি িাধ্যদি িাতৃকিি ৈাগান, 

জাি ধপ্লাজি সনাক্তকিণ ও গাদে কটগ িাগাদনাি ব্যৈস্থা 

গ্রহণ কিদত হদৈ। 

রবরভন্ন সকেদক উি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর জন্য পত্র সেওয়া 

হদয়দছ। 

প্রকদল্পি আওতায় সংগৃহীত জাি ধপ্লাজিগুদিা 

যোযেভাদৈ িকুদিদেি কিদত হদৈ।  

জাম বপ্লাাজমগুদলা িকুদমন্ট করা চলমান রদয়দছ।  
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৪.৩৫.৬ কম বপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: 

 রিরপরপ অনুর্ায়ী সমাট ২৪র্ট বারষ বক কম বপররকল্পনা প্রণয়ন সভার আদয়াজন করার সাংস্থান আদছ। প্রকদল্পর শুরু সথদক মাচ ব ২০২০ 

পর্ বন্ত ১৪র্ট সভার আদয়াজন করা হদয়দছ এবাং ২০১৯-২০২০ অথ ববছদর আদরা একর্ট কম বপররকল্পনা প্রণয়ন সভার আদয়াজন করার 

পররকল্পনা আদছ। সহিদকায়াট বার ও মাঠ পর্ বাদয়র কম বকতবাদের মতামতদক রবদবচনায় রনদয় কম বপররকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবাং 

সসই অনুর্ায়ী বাস্তবায়ন করা হয়। 

৪.৩৫.৭ অগ্রগরতর তথ্য সপ্ররণ:  

রিরপরপদত সাংস্থান অনুর্ায়ী বারষ বক কম বপররকল্পনা প্রণয়ন সভায়, মারসক সমন্বয় সভা এবাং রবরভন্ন সসরমনাদর মাঠ পর্ বাদয়র 

অগ্রগরতর তথ্য প্রণয়ন ও পর্ বাদলাচনা করা হয়। তারপর চূড়ান্ত অগ্রগরতর তথ্য রনয়রমতভাদব প্রকল্প বাস্তবায়ন করমর্টর সভা এবাং 

প্রকল্প রিয়াররাং করমর্টর সভায় উপস্থাপন করা হয়। মাঠ পর্ বাদয়র কার্ বক্রদমর অগ্রগরতর তথ্য তোররকর রনরমদি কৃরষ মন্ত্রণালদয়র 

যুগ্ন প্রধাদনর সনতৃদত্ব ১১ সেদস্যর ইন্টার রমরনরস্ট্রয়াল রমিটাম ব ইভালুযদয়শাণ করমর্ট এবাং ঐ একই সনতৃদত্ব ১২ সেদস্যর একর্ট 

সপ্রাদগ্রস মরনটররাং করমর্ট আদছ, র্ারা রনয়রমতভাদব কার্ বাবলী সম্পন্ন করদছ। ফদল প্রকদল্পর কার্ বক্রম রকছু ব্যরতক্রম ছাড়া 

সফলভাদব সম্পন্ন হদে, র্া প্রকদল্পর একর্ট ভাল রেক। 

৪.৩৫.৮ অরিট:  

রিরপরপদত সাংস্থান অনুর্ায়ী প্ররত অথ ববছদরর মাোমারে বা সশদষর রেদক প্রকদল্পর অরিট কার্ বক্রম হদয় থাদক। ২০১৬-২০১৭ 

অথ ববছদরর অরিট ২০১৭ সাদলর সম মাদস, ২০১৭-২০১৮ অথ ববছদরর অরিট ২০১৮ সাদলর জানয়ারর মাদস, ২০১৮-২০১৯ 

অথ ববছদরর অরিট ২০১৮ সাদলর রিদসির মাদস, ২০১৯-২০২০ অথ ব বছদরর অরিট ২০২০ সাদলর জুন মাদস করার পররকল্পনা 

রদয়দছ। মাদে মাদে অরিট আপরি থাকদলও তা র্থার্থ প্ররক্রয়ায় সমাধান করা হদয়দছ এবাং রনয়রমতভাদব তা প্রকল্প বাস্তবায়ন 

করমর্টর সভাএবাং প্রকল্প রিয়াররাং করমর্টর সভায় উপস্থাপন করা হয়। 

৪.৩৬ প্রকল্প সংদিার্দনি কািণসমূহ 

চলমান প্রকল্পর্ট এরপ্রল, ২০১৬ সথদক জুন, ২০২১ সমদয়র জন্য প্রনীত হদয়রছল। রকন্তু বাস্তদব প্রকল্পর্ট জুিাই, ২০১৬ কেদক জুন, 

২০২১ কিয়াদে বাস্তবায়নাধীন রদয়দছ। প্রকল্পর্ট ০৫ বছদরর জন্য অনুদমারেত হদলও প্রকল্প রস্টয়াররাং করমর্টর ২৭.১০.২০১৯ 

তাররদখ অনুরষ্ঠত ৪থ ব সভায় আরও একবছর অথ বাৎ জুন, ২০২২ পর্ বন্ত বৃরদ্ধর সুপাররশ করা হয় (স্মারক নাং-

১২.০০.০০০০.০৮৪.১৪.১৪৬.১৪-২৮৩, তাররখোঃ ১১.১১.২০১৯)। এছাড়াও গদৈষণা ও গদবষণা সাংরেি রবরভন্ন খাত, উচ্চ শিক্ষা, 

প্রশিক্ষণ, কভৌত অৈকাোদিা উন্নয়ন ও িক্ষনাদৈক্ষন, িাে ও ল্যাৈ যন্ত্রিাশত িয় এৈং িক্ষনাদৈক্ষন প্রভৃরত খাদত  রিরপরপর মুল্য 

এবাং বরাদের সাদথ বতম বান বাজার মূল্য ও সমদয়র চারহোর মদধ্য অদনক অসামঞ্জস্যতা রদয়দছ র্ার পররদপ্ররক্ষদত প্রকল্প রস্টয়াররাং 

করমর্ট এক সভায় এসব অসামঞ্জস্যতা দুর কদর প্রকদল্পর সাথ বক বাস্তবায়দনর জন্য প্রকদল্প সাংদশাধনীর সুপাররশ করা হয়  

রনদে প্রকদল্পর রবরভন্নখাদত সর্সব অসামঞ্জস্যতার কারদণ প্রকল্পর্ট সাংদশাধন করা প্রদয়াজন তা ক্রমান্বদয় উপস্থাপন করা হদলা- 

 গদৈষণা: 

চলমান প্রকল্পর্ট মূিতযঃ গদৈষনা ও উন্নয়নর্িী কার্ বক্রম বাস্তবায়দন রনদয়ারজত রদয়দছ। এই প্রকদল্পর আওতায় েি, সৈশজ এৈং ফুদিি 

উচ্চ েসিনিীি জাত উদ্ভাৈন; এসৈ েসদিি উৎিােন এৈং েসদিি কিাগৈািাই ও কিাকা িাকে েিন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈদনি জন্য গদৈষনা 

কায ধিি গ্রহন ও িশিচাশিত কিা অিশিহায ধ। উি কার্ বক্রদমর িদধ্য সাদভ ধ, জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ এৈং সংিক্ষন, রবরভন্ন অঞ্চদলর গদবষণা 

উপদকে ও কৃষদকর মাদঠ রবরভন্ন পরীক্ষণ স্থাপন, পররেশ বন, িাটা সাংগ্রহ প্রভৃরত কায ধিিও অন্তভূ ধক্ত আদে।  

গদৈষণা সাংরেি প্রদয়াজনীয় দ্রব্য সািগ্রীি মূল্য এৈং গদৈষণা কাদজি িশিশর্ বৃশদ্ধ িাওয়ায় সেিভাদৈ গদৈষণা কাজ কিষ কিাি 

জন্য ৈাস্তৈতাি আদিাদক গদৈষণা সাংরেি খাদত ৈােশত ৈিাদদেশি প্রদয়াজন। শিশিশি-দত উক্ত ৈিাদেশ শেি এইচআিশস অংদি 

৩৬৮৫.০০ িক্ষ টাকা যা আিশিশিশি-কত বৃশদ্ধ কিদয় ২০টি ককদন্দ্রি জন্য ৫৫৮৭.৯৭ িক্ষ টাকা হদয়দে। অনুরুিভাদৈ, সগশৈ অংদি 

গদৈষণা সাংরেি রবরভন্ন খাদত ৈিাদেশ শেি ২৫৫.০০ িক্ষ টাকা যা আিশিশিশি-কত বৃশদ্ধ কিদয় ০৪ টি ককদন্দ্রি জন্য ৪৭৬.৩৩ িক্ষ 

টাকা হদয়দে। সাংরেি গদবষণা সকেসমূদহ কায ধকিভাদৈ গদৈষণা কায ধিি ৈাস্তৈায়দনি শনশিদত্ত গদৈষণা সাংরেি উপখাত; কযিন 

বজৈ ও অনজৈ সাি, ৈািাইনািক, কাঁচািাি, জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ, ব্যৈহায ধ দ্রব্যাশে, বতি ও জ্বািানী, ভ্রিণ, শৈদুযৎ, মুদ্রণ ও প্রকািনা, 

অশিও-শভশিও শনি ধাণ, ৈইিত্র ও সািশয়কী, স্যাশনটািী ও বৈদুযশতক সিঞ্জাি, প্রচাি ও শৈজ্ঞািন, গ্লাসওয়াি িয় প্রভৃশত সক্ষদত্র 

গদবষণার চারহো ও ৈতধিান ৈাজাি মুসল্যর রনরীদখ ও গদবষণার সাংরেি উি খাত সমূদহ ৈিাদেশ বৃশদ্ধ কিাি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে। 
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শিশিশি-দত এসৈ কক্ষদত্র খুৈই অপ্রতুি ৈিাদেশ িদয়দে। আইএিইশি প্রশতশনশর্ ৩১.১০.২০১৭ তাশিদখ সদিজশিদন িশিেি ধন কাদি 

এশৈষয়টি অনুর্াৈন কদিন এৈং ৈাস্তৈতাি শনশিদখ প্রদয়াজনীয় ৈিাদেশ বৃশদ্ধি সুিাশিি কদি । অনুরূিভাদৈ, সগশৈ অংদি প্রকল্প 

এিাকায় কৃষদকি িাদে শৈএআিআই উদ্ভাশৈত শৈশভন্ন প্রযুশক্তি িশিক্ষন, শৈশভন্ন এিাকায় এসৈ জাত খািখাওয়াদনাি জন্য এৈং 

েশেদয় কেওয়াি জন্য গৃশহত শৈশভন্ন কায ধিদিি ব্যািকতা িদয়দে। এসৈ কায ধিদিি সেি ৈাস্তৈায়দনি জন্য উক্ত খাতসমূদহ 

ৈিাদেশ বৃশদ্ধি প্রদয়াজন িদয়দে। 

প্রকল্প এিাকাি ২৪টি ককদন্দ্রি জাি ধপ্লাজি (ৈীজ/চািা/কিি) সংগ্রদহি জন্য শিশিশি-কত ১৪০.০০ িক্ষ টাকা ৈিাদেশ িাখা হদয়শেি। 

এ খাদত টাকাি িশিিাণ না কশিদয় জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ এি সাদে প্রদয়াজনিদতা এদেি কিইনদটদনন্স ব্যয় এ খাত কেদক শনৈ ধাহ 

কিা কগদি জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ এৈং ব্যৈহাদিি কায ধকাশিতা বৃশদ্ধ িাদৈ। উদেখ্য কয, জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ একটি চিিান প্রশিয়া শৈর্ায় 

এটা অব্যাহত িাখা প্রদয়াজন। এজন্য জাি ধপ্লাজি খাদত এদেি কিইনদটদনন্স সহ উদ্যান অংদি ৈিাদেশ কশিদয় (উদ্যান অংদি 

১০০.০০ িক্ষ টাকাি িশিৈদতধ করমদয় ৯০.০০ িক্ষ টাকা) এৈং সগশৈ অংদি (৪০.০০ িক্ষ টাকাি িশিৈদতধ ৭০.০০ িক্ষ টাকা) 

বৃশদ্ধ কদি ২৪ টি ককদন্দ্রি জন্য ১৬০.০০ িক্ষ টাকা কিা হদয়দে। 

শিশিশিদত শ্রশিদকি িজুিী র্িা আদে বেশনক ২৫০/- এৈং ২৬০/- (শসটি কদি ধাদিিন ভূক্ত শ্রশিক) টাকা হাদি। ৈতধিাদন বেশনক িজুিীি 

হাি ৪০০-৪৫০/- টাকা (িশিশিষ্ট-৮) হওয়ায় শিশিশি-কত উদেশখত শ্রশিক সংখ্যা প্রায় অদর্ ধদক কনদি এদসদে েদি গদৈষণা কাদজি খুৈই 

ব্যাঘাত ঘটদতদে। এজন্য প্রকল্প সংদিার্ন কদি শিশিশি অনুদিাশেত শ্রশিক সংখ্যা কাদজ শনদয়াশজত কিাি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে। কৃশষ 

িন্ত্রণািয় এি ব্যয় িয ধাদিাচনা সভায় ৈতধিান হাদি িজুিী পুনযঃশনর্ ধািণ কদি উদ্যানতত্ত্ব অংদি শিশিশি অনুদিাশেত ২০০০.০০ িক্ষ 

টাকাি স্থদি ২০টি ককদন্দ্রি জন্য ৩১৮০.০০ িক্ষ টাকা এৈং সগশৈ অংদি ৩০.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ০৪টি ককদন্দ্রি জন্য আিশিশিশি-দত 

৫০.০০ িক্ষ টাকা ব্যয় প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। উক্ত ৈিাদেশ শেদয় শিশিশি অনুদিাশেত শ্রশিদকি সংখ্যা ১৯৬১ জন সথদক উদ্যান অংদি ৩১ 

জন হ্রাস কিদয় ১৯৩০ জন হদয়দে এৈং সগশৈ অংদি শিশিশি অনুদিাশেত ২৯ এি িশিৈদতধ বৃরদ্ধ সপদয় ৩৭ জন হদয়দে।  কযদহতু উদ্যান 

অংদি শ্রশিদকি সংখ্যা হ্রাস কিদয়দে কসদহতু সগশৈ অংদিি শিশিশিি (২৯ জন) অশতশিক্ত ০৮ জন শ্ররমক প্রদয়াজন হদল উদ্যান অংদি 

কাদজ ব্যৈহাি কিা যাদৈ।  

প্রকদল্পি আওতার্ীন শৈশভন্ন শৈদিষাশয়ত গদৈষণা কি ধকান্ড কযিনযঃ ‘হাইশব্রি জাত’ উদ্ভাৈন (দসিশেং/িশসং, ইনশব্রি কিদভিিদিে 

প্রভৃশত কাজ), প্রজনন ৈীজ উৎিােন (দৈশগং, কসিশেং, ইিাসকুদিিন, িাটা সংগ্রহ প্রভৃশত কাজ) এৈং চািা/কিি উৎিােন (উদ্যানতত্ত্ব 

গদৈষণা ককদন্দ্র উদ্ভাশৈত এৈং মুক্তাশয়ত জাদতি) প্রভৃশত কাজ সেিভাদৈ সম্পােদনি জন্য কসিশেং এৈং িশসং সহায়ক কিিদক্ষ ২০ 

জন েক্ষ শ্রশিদকি শৈদিষ প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে। এজন্য আিশিশিশি-কত বরােকৃত ১৯৩০ জন শ্রশিদকি িদধ্য কমপদক্ষ ২০ জন েক্ষ 

শ্রশিক প্রকদল্পর লক্ষয বাস্তবায়দনর রনরমদি উি রবদশষারয়ত কাজ সম্পােদনর প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। উক্ত ২০ জন েক্ষ শ্রশিক অস্থায়ী 

শভশত্তদত িাষ্টাদিাদি কাদজ শনদয়াশজত কিা হদৈ।  ০৯.০৬.২০১৭ তাশিদখ আন্তযঃিন্ত্রণািয় প্রদগ্রস িশনটশিং কশিটি এৈং ৩১.১০.২০১৭ 

তাশিদখ আইএিইশি প্রশতশনশর্ উত্তিািদিি গদৈষণা ককদন্দ্র ৈাস্তৈায়নার্ীন এই প্রকল্পটি সদিজশিদন িশিেি ধণ কাদি এশৈষদয় অৈগত হন 

এৈং প্রকল্প সংদিার্নকাদি এখাদত প্রদয়াজনীয় ৈিাদদেশি সুিাশিি কদি । 

 প্রশিক্ষণ: 

ৈতধিাদন প্রশিক্ষদণি (এিএস, শিএইচশি, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, কৃষক প্রশিক্ষণ, িাে শেৈস এৈং কসশিনাি/ওয়াকধিি) শৈশভন্ন িাইন 

আইদটদি ভাতাি হাি কৈদে যাওয়ায় সিকাি কতৃধক কঘাশষত প্রশিক্ষদণি ৈতধিান হাদিি সশহত সািঞ্জস্য কদি ব্যয় বৃশদ্ধি শনশিদত্ত 

প্রকল্প সংদিার্দনি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে (সংদযাজনী-৯)। এোোও শৈজ্ঞানী, কি ধকতধা ও কৃষদকি েক্ষতা বৃশদ্ধ ও দৃশষ্ট ভশিি 

উন্নশতি িদক্ষয শৈশভন্ন প্রকৃশতি প্রশিক্ষণ ৈতধিান চাশহোি আদিাদক ২৪টি গদৈষণা ককদন্দ্রি জন্য পুনযঃশৈ ধন্যাস কদি সীশিত আকাদি 

বৃশদ্ধ কিা হদয়দে। েদি আিশিশিশি-দত ৪৪৬.৩৭ িক্ষ টাকাি স্থদি ৭৬৫.২৭ িক্ষ টাকা ৈিাদেশ িাখা হদয়দে। শনদম্ন শৈশভন্ন 

প্রশিক্ষদণি শৈস্তাশিত আদিাচনা কিা হদিা- 

উচ্চ শিক্ষা (এিএস ও শিএইচশি): শৈজ্ঞানীদেি গদৈষণা কাদজি েক্ষতা বৃশদ্ধি জন্য উচ্চ শিক্ষাি শৈকল্প নাই। এজন্য উচ্চ শিক্ষাি সংস্থান িাখা 

হদয়দে যাদত অশজধত গুনগতিান সম্পন্ন জ্ঞান ব্যৈহাি কদি উচ্চ িান সম্পন্ন গদৈষণা কায ধিি সম্পােদনি িাধ্যদি, উন্নত প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন এৈং 

হস্তান্তি কিা যায়। শিশিশি-দত স্থানীয়ভাদৈ ০৫ (িাঁচ) জন এিএস এৈং ০৫ (িাঁচ) জন শিএইচশি ৈিাদেশ িদয়দে। ০১ (এক) জন শৈজ্ঞানী এিএস 

এৈং ০৫ (িাঁচ) জন শৈজ্ঞানী শিএইচশি-দত ভশতধ হদয়দে এৈং তাঁদেি অধ্যয়ন চিিান। এিএস শিগ্রীি চাশহো না োকায় ০৪ (চাি) জন এিএস-

এি শৈজ্ঞানী িাওয়া যায় নাই। িক্ষান্তদি শিএইচশি শিগ্রীি ব্যািক চাশহো িদয়দে। কযদহতু শিএইচশি শিগ্রী অজধদনি িাধ্যদি শৈষয় শভশত্তক 

শৈদিষজ্ঞ বতশি হয় যা গদৈষণা শসদস্টদিি জন্য অিশিহায ধ ।কসদহতু ০৪ (চার) জন এিএস শৈজ্ঞানীি ৈিাদেশ একীভূত কদি ০৫টি শিএইচশি বৃশদ্ধ 
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কদি ০৫টিি স্থদি আিশিশিশি-দত ১০টি শিএইচশিি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। সাংদশারধত রিরপরপ-সত এমএসএর জন্য ২.৬৭ লক্ষ টাকা এবাং 

রপএইচরির জন্য ১২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাে রাখা হদয়দছ।  

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (শৈজ্ঞানী/কি ধকতধা): শিশিশি-দত ২০ (শৈি) টি ককদন্দ্রি জন্য ০৫ (িাঁচ) ৈেদি ৩০ ব্যাচ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এি 

ব্যৈস্থা িদয়দে যা খুৈই অপ্রতুি। কাদজই শৈজ্ঞানী/কি ধকতধাদেি েক্ষতা বৃশদ্ধ ও দৃশষ্টভশি উন্নশতি িদক্ষয ২০ (শৈি) টি ককদন্দ্রি জন্য 

২৯ ব্যাচ প্রশিক্ষণ বৃশদ্ধ কদি শিশিশিি ৩০ ব্যাদচি স্থদি আিশিশিশি-দত ৫৯ ব্যাদচি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে । উদেখ কয, প্রশিক্ষক 

প্রশিক্ষদন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শৈজ্ঞানী/কি ধকতধা উদ্ভাশৈত প্রযুশক্ত শৈস্তাদি গুরুত্বর্পণ ধ ভূশিকা িাখদত িাদি।  

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (এসএ/এসএসএ/এসএএও): েসি উৎিােন ব্যৈস্থাি কাংশখত উন্নয়দনি িদক্ষয বৈজ্ঞশনক সহকািী (এসএ), উর্ধ্ধতন বৈজ্ঞশনক 

সহকািী (এসএসএ) ও উি-সহকািী কৃশষ কি ধকতধা (এসএএও)-দেি েক্ষতা বৃশদ্ধ ও দৃশষ্টভশি এি উন্নশত কিা অিশিহায ধ। ককননা তাঁহািা কৃষদকি 

সাদে িাে িয ধাদয় সিাসশি সম্পৃক্ত োদকন। শকন্তু উদ্যানতত্ত্ব অংদি তাঁদেি প্রশিক্ষদণি জন্য একটি ব্যাচও র্িা হয় নাই। কাদজই গদৈষণা িিীক্ষাি 

েক্ষতা বৃশদ্ধি শনশিদত্ত উক্ত কি ধকতধাদেি প্রশিক্ষণ প্রোন খুৈই জরুিী। সস পররদপ্ররক্ষদত এসএ/এসএসএ/এসএএও প্রভৃশত কি ধকতধাি জন্য উদ্যান 

অাংদশ ২০র্ট সকদের জন্য আিশিশিশি-দত ২১ ব্যাচ প্রশিক্ষদণি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। অনুরুিভাদৈ, সগশৈ অংদি শিশিশি-দত 

এসএ/এসএসএ/এসএএও-দেি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ০৮ ব্যাচ শেি। চাশহো োকায় আিশিশিশি-দত ০২ ব্যাচ বৃশদ্ধ কদি ০৮ ব্যাচ এি িশিৈদতধ ১০ 

ব্যাচ প্রস্তাৈ কিা হদয়দে| 

িাে শেৈসযঃ উদ্ভাশৈত জাত ও উৎিােন প্রযুশক্ত কস্টক-দহাল্ডািদেি শনকট ৈাস্তদৈ প্রেি ধদনি িাধ্যদি প্রযুশক্ত হস্তান্তি/শৈস্তাদিি জন্য িাে 

শেৈস একটি গুিত্বর্পণ ধ িাধ্যি। এজন্য শৈশভন্ন উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি উৎিােনিীিতা বৃশদ্ধি িদক্ষয কৃষকদেি দৃশষ্টভশি িশিৈতধদনি 

িাধ্যদি শৈএআিআই উদ্ভাশৈত প্রযুশক্তি প্রচাি ও প্রসাদিি িদক্ষয প্রকদল্পি কিয়ােকাদি উদ্যান অংদিি ২০টি ককদন্দ্রি জন্য আিশিশিশি-

কত ১০টি িাে শেৈস বৃশদ্ধ কদি ১৫০টিি স্থদি ১৬০টি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে । অনুরূিভাদৈ, সগশৈ অংদি ০৪টি ককদন্দ্রি জন্য ১০টি িাে শেৈস 

বৃশদ্ধ কদি রিরপরপর ৪০টিি স্থদি আররিরপরপ-সত ৬০টি িাে শেৈদসি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে।  

কৃষক প্রশিক্ষণযঃ প্রকদল্পি সাে ধক ৈাস্তৈায়ন তো উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি উৎিােনিীিতা বৃশদ্ধি িদক্ষয কৃষক প্রশিক্ষণ খুৈই জরুিী। 

কািণ ইহা কৃষকদেি েক্ষতা বৃশদ্ধ এৈং তাদেি দৃশষ্টভশি ও আচিণ িশিৈতধদন সাহায্য কদি; এবাং কৃষদকর েসদিি 

উৎিােনিীিতা বৃশদ্ধদত ভূশিকা িদয়দে। এজন্য শৈশভন্ন উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চািা/কিি ৈা ৈীজ উৎিােন, উদ্ভাশৈত জাদতি 

উৎিােন প্রযুশক্ত, প্রশিয়াকিণ ও েসি সংগ্রদহাত্তি প্রযুশক্তি উিি কৃষক প্রশিক্ষণ অিশিহায ধ। কাদজই উদ্যান অংদিি ২০টি 

ককদন্দ্রি জন্য অশতশিক্ত ৯৬ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ বৃশদ্ধ কদি শিশিশিি ২৫৬ ব্যাদচি স্থদি আররিরপরপ-সত ৩৫২ ব্যাচ এি প্রস্তাৈ 

কিা হদয়দে। েদি প্রকদল্পি কিয়ােকাদি শিশিশিি ১০২৪০ জদনি স্থদি ২০টি গদৈষণা ককন্দ্র এিাকায় ১৪০৮০ জন প্রশিশক্ষত 

কৃষক বতশি হদৈ। অনুরূিভাদৈ, সগশৈ অংদি ২৫ ব্যাচ বৃশদ্ধ কদি ১২৫ এি স্থদি ১৫০ ব্যাচ কিা হদয়দে। এদত ১০০০ জন কৃষক 

বৃশদ্ধ কিদয় ৫০০০ এি স্থদি ৬০০০ জন কৃষকদক প্রশিক্ষণ কেওয়া যাদৈ ।  

কসশিনাি/ওয়াকধিিযঃ প্রযুশক্ত শৈস্তাদিি জন্য কসশিনাি/ওয়াকধিি একটি গুরুত্বর্পণ ধ িাধ্যি। শকন্তু শিশিশি-দত উদ্যান ও সগশৈ অংদি র্থাক্রদম 

িাত্র ২০র্ট ও ০৪র্ট ওয়াকধিি র্িা আদে যা খুৈই অপ্রতুি। কাদজই প্রযুরি রবস্তার কার্ বক্রম শরিশালী করার রনরমদি শৈর্ায় উদ্যানতি 

অাংদশ ০২র্ট বৃরদ্ধ কদর ২২র্ট এবাং সগরব অাংদশ ০৪টি বৃশদ্ধ কদি ০৮টি কি ধিািাি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে ।  

প্রশিক্ষক ও কৃষক প্রশিক্ষণ, কসশিনাি/ওয়াকধিি, িাে শেৈস প্রভৃশত প্ররশক্ষদন অংিগ্রহণকািীদেি সম্মানী ভাতা এযাকাউে কি 

কচদকি িাধ্যদি কেয়া অসুশৈর্াজনক শৈর্ায় এটা ৈাে কেওয়া হদয়দে। কৃষক প্রশিক্ষদণ কৃষকদেি সম্মানী ও তাদেি যাতায়াত খিচ 

ৈতধিান প্রশিক্ষণ িশিিত্র ৈা নীশতিািা অনুযায়ী পুনযঃশনর্ ধািণ কিা হদয়দে ।   

শিক্ষা সেিযঃ ০৩টি শিক্ষা সেদিি িদধ্য ০২ টি ইশতিদধ্য সম্পন্ন হদয়দে। অৈশিষ্ট ০১ টি শিক্ষা সেি ২০২০-২১ এ সম্পন্ন কিা 

হদৈ। বৈদেশিক প্রশিক্ষণযঃ েক্ষ জন িশক্ত বতশিদত বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি শৈকল্প কনই। কেদিি কাংশক্ষত উন্নয়দনি জন্য আিাদেি একটি 

প্রশিক্ষত জনিশক্ত অিশিহায ধ। কসই শনশিদখ গদৈষণা কাজ সুিুভাদৈ ৈাস্তৈায়ন এৈং প্রাদয়াশগক জ্ঞান ৈাস্তৈ কক্ষদত্র প্রদয়াদগি জন্য ১৭ জন 

জুশনয়ি শৈজ্ঞানীি (নৈজ্ঞাশনক কি ধকতধাি)  (স্বল্প কিয়ােী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আিশিশিশিদত সংদযাজন কিা হদয়দে যাি প্রাক্কশিত মূল্য 

১১৫.২৪ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে । ফল, সৈশজ ও ফুি গদৈষণা কাদজ শনদয়াশজত শৈশভন্ন শিশসশপ্লদনি বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধাগণ এ 

প্রশিক্ষদনি জন্য িদনাশনত হদৈন। শৈজ্ঞানী িদনানয়দন প্রকল্প িশিচািক মুখ্য ভূশিকা িািন কিদৈন। 
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কশেনদজশন্স (আনুদতারষক): 

শৈশভন্ন অশেস সািগ্রী, িশনহাশি দ্রব্যাশে, কটশিদোন শৈি, গ্যাস ও শৈদুযৎ শৈি প্রভৃশত ব্যয় কিটাদনাি জন্য সমদয়র চাশহো ও 

ৈাজাি মুদল্যি সাদে সংগশত কিদখ তা আিশিশিশি-দত উদ্যান অংদি ২০টি ককদন্দ্রি জন্য রিরপরপ-র ৩৪২.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি 

৪১৬.৩৩ িক্ষ টাকা এৈং সগশৈ অংদি ০৪টি ককদন্দ্রি জন্য ৭১.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ১০২.৯৫ িক্ষ টাকাি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। 

এখাদতর আওতায় সগশৈ-র অশেস ভাোি জন্য ৈিাদেশ িাখা হদয়দে। ৈতধিাদন অশেস ভাোও বৃশদ্ধ কিদয়দে। তাই এসৈ কক্ষদত্র 

ৈিাদেশ বৃশদ্ধি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে। 

 কিিািত ও িক্ষনাদৈক্ষন: 

প্রকদল্পর কার্ বক্রম সফলভাদব বাস্তবায়দনর লদক্ষয শৈদ্যিান (Existing) ল্যাৈদিটশি, গদৈষণা িাদেি কোট সছাট রলাংক িাস্তাঘাট, িাশন 

কসচ ও শনোিন নািা, অশেস ও িাে যন্ত্রিাশত প্রভৃশতসহ যানৈাহদনি কিিািত ও িক্ষনাদৈক্ষন অিশিহায ধ। আৈাি শৈশভন্ন গদৈষণা 

ককদন্দ্রি কায ধকশি (Functional) এৈং ল্যাৈ ভৈদনি (অদনক পুিাতন) কিিািদতি প্রদয়াজন িদে। এজন্য শিশিশি-দত এসৈ কাদজি 

জন্য উদ্যান অংদি ৪৪০.০০ িক্ষ এৈং সগশৈ অংদি ০৭.০০ িক্ষ টাকাি সংস্থান িাখা হদয়দে। শকন্তু ৈতধিান চাশহো এৈং ৈাজাি মুদল্যি 

সাদে সংগশত কিদখ আিশিশিশি-কত কিিািত ও িক্ষণাদৈক্ষণ খাদত উদ্যান অংদি ৬৭৭.৫২ িক্ষ এৈং সগশৈ অংদি ১৩.২২ িক্ষ টাকাি 

সংস্থান িাখা হদয়দে।  

যানৈাহন: 

শিশিশি-দত িাে গদৈষণাি কায ধিি িশিৈীক্ষদনি জন্য একটি জীি, একটি িাইদিাৈাস, কযাশিৈয়সহ ০৫টি শিকআি, এৈং ১৪টি 

িটিসাইদকি (উদ্যান-১০টি, সগশৈ-৪টি) িদয়ি সংস্থান িদয়দে। শকছু িটি সাইদকি চািাদনাি অনুিদযাগী হওয়ায় শনিাি কেওয়া 

হদয়দে। ইশতিদধ্য শৈএআিআই এ উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককদন্দ্রি প্রকদল্পি আওতাভূক্ত শৈশভন্ন ককদন্দ্র শকছু নতুন শৈজ্ঞানী শনদয়াগ কেওয়া 

হদয়দে। তেপুশি পুিাতন িটি সাইদকদিি জন্য জ্বািানী ও িক্ষণাদৈক্ষণ ব্যয় অদনক কৈশি। তাই শিশিশি-দত ২০র্ট সকদের জন্য 

ৈিাদেশকৃত ১০টি িটি সাইদকদিি সংখ্যা অপ্রতুি শৈর্ায় আিশিশিশি-দত উদ্যান অংদি ১০টি িটি সাইদকি এি স্থদি ২০টি এৈং সগশৈ 

অংদি ০৪টিি স্থদি ০৬টিি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। এদত গদৈষণা িাে, আদি-িাদিি এিাকায় ও শৈশভন্ন কৃষকদেি সাদে কযাগাদযাগ সহজতি 

হদৈ। ২০১৭-১৮ অে ধ ৈেদি ০২টি শিকআি িয় কায ধিি সম্পন্ন হদয়দে। ২০১৯-২০ অথ ব বছদর একর্ট জীপ, একর্ট মাইদক্রাবাস ও একর্ট 

রপকআপ ক্রয় প্ররক্রয়াধীন রদয়দছ। ৈাশক ০২টি শিকআি এি কক্ষদত্র একক মূল্য ৬০.০০ িক্ষ টাকা ধরা হদয়দে। আিশিশিশি-দত িটি 

সাইদকি খাদত ১৮.৫০ িক্ষ টাকা বৃরদ্ধ সপদয়দছ ও আররিরপরপ-সত যানৈাহন খাদত রিরপরপ-র বরােকৃত ৪৪৪.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি 

৪১৪.০২ িক্ষ টাকাি ব্যয় প্রস্তাৈ কিা হদয়দে ।  

 কৃশষ যন্ত্রিাশত ও কজনাদিটি: 

ট্রাক্টি, িাওয়াি টিিাি, কিাটাদভটি, হযাদিা, িনদিায়াি প্রভৃশত কৃশষ যন্ত্রিাশতসমূহ িাদে গদৈষনা সংিান্ত িিীক্ষা স্থািদনি উদদেশদ্ খািাদিি 

জশি প্রস্তুদতি জন্য অিশিহায ধ। এখাদত মূল রিরপরপ-সত এইচআররস ও সগরব অাংদশর জন্য বরােকৃত ২৯৬.০০ লক্ষ টাকার স্থদল আররিরপরপ-

সত ২২০.০০ লক্ষ টাকা বৃরদ্ধ কদর ৫১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হদয়দছ। শিশিশি-দত ০২টি 4WD ট্রাক্টি, ০৪টি 2WD ট্রাক্টি, ১৫টি 

িনদিায়াি, ০৭টি ট্রশি, ০৩টি শচদজি, ০৩টি হযাদিা, ০৩টি কিাটাদভটি এৈং ০২টি শিস্ক িদয়ি সংস্থান িদয়দে। সস সমাতাদবক উি র্ন্ত্রপারত 

ক্রয় সম্পন্ন হদয়দছ। উক্ত যন্ত্রিাশতি সংখ্যা ২০টি ককদন্দ্রি জন্য অপ্রতুল্য হওয়ায় অশতশিক্ত ০১টি 4WD ট্রাক্টি, ০২টি 2WD ট্রাক্টি, ০৫টি 

িনদিায়াি, ০৭টি ট্রশি, ০৩টি শচদজি, ০৩টি হযাদিা, ০৩টি কিাটাদভটি এৈং ০২টি শিস্ক নতুনভাদৈ প্রস্তাৈ কিা হদয়দে।  

শিশিশি-দত ১টি কজনাদিটি িদয়ি সংস্থান িদয়দে যা আিএআিএস, বুশেিহাট-এ প্রোন কিা হদয়দে। শৈশভন্ন ককদন্দ্র চাশহো োকায় 

উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, গাজীপুি এ ০১টি এৈং আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, আকৈিপুি এ ১টি কজনাদিটি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। 

উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, গাজীপুদিি কজনাদিটিটি ২০ ৈেদিি পুিাতন হওয়াি কািদণ কিিািত খিচ অদনক কৈশি হয় এৈং ঘন ঘন 

শৈকি হদয় িদে। 

 অিিশেদক  আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, আকৈিপুি একটি দুগ ধি এিাকাি িত এখাদন প্রায়ই শৈদুযৎ শৈভ্রাট ঘদট শকন্তু এখাদন ককান 

কজনাদিটি না োকায় ককদন্দ্রি কায ধিি শৈশিত হয়। উদেখ কয, গদৈষণা ককদন্দ্র শৈিতীহীন শৈদুযৎ োকা জরুিী একটি শৈষয়। কাদজই উক্ত 

ককন্দ্রদ্বদয় কজনাদিটদিি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। এদত গদবষণা কার্ বক্রম সবগবান হদব। উক্ত যন্ত্রিাশতসমূহ িদয়ি জন্য ৈিাদেশ বৃশদ্ধ কদি 

২৯৩.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি আিশিশিশিদত ৪৪০.৯৩ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। অনুরুিভাদৈ সগশৈ অংদি শৈএআিআই ম্যাদন্ডট 

েসদিি গদৈষণাি উন্নত ৈীজ উৎিােন এৈং চি এিাকায় েসদিি উৎিােন বৃশদ্ধ কিাি িদক্ষয িাদেি ব্যৈস্থািনা ও অন্যান্য কৃশষ 
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যন্ত্রিাশতি িািািাশি শিশিশি-দত ০৬টি িাওয়াি কস্প্রয়াি িদয়ি সংস্থান শেি যাহা সগশৈি ০৪টি ককদন্দ্রি ১৫টি উিদজিাি জন্য অপ্রতুি 

হওয়ায় আিশিশিশি-দত বৃশদ্ধ কদি ০৬টিি স্থদি ২০টিি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। এদত ৈতধিাদন আিশিশিশি-দত এখাদত ৈিাদেশ বৃশদ্ধ কদি 

০১.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ০৩.৩৩ িক্ষ টাকাি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে।  

 ল্যাৈ যন্ত্রিাশত: 

শৈদ্যিান (Existing) ল্যাৈদিটশিদত Advance গদৈষণা কায ধিি িশিচািনাি জন্য শৈদিষ র্িদনি ল্যাৈ যন্ত্রিাশতি প্রদয়াজন শৈর্ায় 

এগুদিাি সংগ্রহ এৈং ইনস্টদিিদনি জন্য রিরপরপ মূল্য ৪৪৬.২৬ লক্ষ টাকার স্থদল আরশিশিশি-দত ৫৬৩.৩১ িক্ষ টাকাি সংস্থান িাখা 

হদয়দে । শকন্তু শিশিশি-কত উদেশখত কৈি শকছু যন্ত্রিাশত কযিনযঃ োদি ধাশিটাি (শিশজটাি), ইনশকউশৈটি, হট কপ্লট স্টয়ািাি, কািাি চাট ধ, 

ওয়াটাি শিসাইদকি িাম্প, িাইদিশনং কচিৈাি, িশিসীিাি, িাইদজিন কচিৈাি উইে িাইদিাদজিিাি শসদস্টি, আইস কিকাি, কস্টশিও 

জুি িাইদিাদস্কাি, হাই িাওয়াি কভাদেজ কস্টশৈিাইজাি, ল্যাৈ ট্রশি, শজশিএস উইে এসক্সসশিজ, কৈইজ শিদেদক্টা শিটাি, কযান-শসিাি, 

কিশিং কিশিন, কৈশকং ওদভন, ইউশভ কিশজসদটণ্ট িশিশেন, ড্রাইং ওদভন, সদয়ি ইশস শিটাি, সীি িদয়শ্চাি শিটাি, শিএইচ কন্ডাকটিশভটি 

শিটাি ইতযাশে যদন্ত্রি কক্ষদত্র শিশিশি মূদল্যি কচদয় ৈাজাি মূল্য কৈশি হওয়ায় উক্ত যন্ত্রিাশত িয় সম্ভৈ হদে না শৈর্ায় আিশিশিশি-কত 

ৈতধিান ৈাজাি মূদল্য উক্ত যন্ত্রিাশতগুদিা ব্যয় প্রাক্কিদনি শনশিদত্ত শিশিশি সংদিার্দনি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে।  

ল্যাৈদিটশিদত গদৈষণা কাজ িশিচািনাি জন্য শিশজটাি ব্যাদিন্স/শপ্রশসসন ব্যাদিন্স একটি অতযাৈ্ক যন্ত্র শৈর্ায় আিশিশিশি-দত 

এইচআিশস অংদি ০৩টি ব্যাদিন্স ৈাশেদয় মূি শিশিশিি ০৭টিি স্থদি ১০টি কিা হদয়দে। উদেখ্য কয, এইচআিশস অংদি সেি েপ্তি সহ 

২০টি ককন্দ্র িদয়দে। এোোও আধুশনক গদৈষণায় সদয়ি িদয়িচাি শিটাি, স্প্যাি শিটাি, শিএইচ শিটাি (সদয়ি), ইশস শিটাি, শিশজটাি 

শিদেদক্টা শিটাি, েদটা শসনদেটিক এনািাইজাি, শিে এশিয়া শিটাি, ককনশি কটিদিিাচাি শিটাি, রুট কস্কনাি প্রভৃশত যন্ত্র শৈশভন্ন িাে 

ও ল্যাৈ গদৈষণায় িাটা সংগ্রদহ প্রদয়াজন শৈর্ায় আিশিশিশি-দত নতুনভাদৈ সংদযাজন কিা হদয়দে। এগুদিা ব্যৈহাি কদি গদৈষণা 

কায ধিি ৈাস্তৈায়ন কিা কগদি গদৈষণাি েক্ষতা ও গুনগতিান ৈহুগুদন কৈদে যাদৈ। অন্যশেদক শিশিশি-দত উদেশখত ০৪টি হাি ধদনস 

শিটাি ও ০৫টি িাদিাদস্প্রয়াি ৈতধিাদন প্রদয়াজন না োকায় আিশিশিশি-দত ৈিাদেশ িাখা হয় নাই।  

আধুরনক গদবষণায় জীবানু (সরাগব্যারধ) মুি চারা উৎপােদনর ভূরমকা অনস্বীকার্ ব। জীবানুমুি চারা বতররর জন্য মানসম্পন্ন র্টসুয 

কালচার ল্যাব প্রদয়াজন। আদগ সথদকই উদ্যানতি গদবষণা সকদে র্টসুয কালচার ল্যাব রদয়দছ। এই ল্যাদবর গুণগতমাণ বৃরদ্ধ করার 

জন্য আধুরনক ল্যাব র্ন্ত্রপারতর প্রদয়াজন। রনদে উদল্লরখত র্ন্ত্রপারতগুদলা হদলা গ্লাস শৈি সহ হট শৈি কস্টশিিাইজাি ০২র্ট, শিশস্টল্ড 

ওয়াটাি প্লাে ০১র্ট, প্লাটেিি সহ অিশৈটাি কসকাি (১২ই.-১৪ই.) ০১র্ট, শেজাি ল্যাৈদিটশি কগ্রি (-২৫ শিশগ্র কস.) ০১র্ট, 

কিশেজাদিটি ল্যাৈদিটশি কগ্রি (শিআিশস) ০১র্ট, শিশিয়া শিসদিন্সাি (৫-৫০ শি.শি.) ০১র্ট, লুক্স শিটাি ০২র্ট, থাদম বা হাইদগ্রা 

রমটার ০২ র্ট  ও ইউশিএস (১৫ KVA) ট্রু আনিাইন ০১র্ট সহ সমাট ১২র্ট র্ন্ত্রপারত ক্রদয়র প্রস্তাব করা হদয়দছ। র্টসুয কালচার 

ল্যাদব রনররবরেন রবদুযৎ সরবরাদহর রবকল্প নাই রবধায় অনলাইন ইউরপএস ক্রদয়র প্রস্তাব করা হদয়দছ। রবদুযৎ সরবরাহ বন্ধ হদল 

এ র্ন্ত্রর্ট সয়াংরক্রয়ভাদব রবদুযৎ সরবরাহ করদত সক্ষম রবধায় গদবষণা কাদজ সকান রবঘ্ন ঘটদব না।  

উদ্যান অংদিি ২০টি ককদন্দ্র প্রশত ৈেি গদে প্রায় ৩০০ হদত ৩৫০টি গদৈষণা িিীক্ষা সম্পন্ন কিা হয়। এসৈ গদৈষণা কায ধিদি 

কেদিাদিান শিউি, টিাদটান হিদিান, প্যােিশজকযাি এৈং শেজওিশজকযাি হিদিান ও কযাশিকযািসহ শৈশভন্ন িাসায়শনক দ্রব্য 

সংিক্ষণ; কিাগ ও কিাকািাকে শনণ ধদয় Plant sample সংিক্ষণ প্রভৃশত কাদজি জন্য গদৈষণায় কিশেজাদিটি একটি আৈ্কীয় 

ল্যাৈ আইদটি। কাদজই শৈশভন্ন ককদন্দ্রি জন্য ০১ টিি স্থদি ১২ টি অশতশিক্ত কিশেদজদিটি ৈিাদেশ িাখা হদয়দে। শৈশভন্ন ল্যাৈ ও 

কসশিনাি রুদিি অদনক পুিাতন এশসগুদিাি কিিািত ব্যয়ৈহুি অেৈা ককান ককান এশস কিিািদতি অদযাগ্য অেৈা ককাোও 

ককাোও নতুন কসশিনাি রুদিি জন্য নূতন এশসি প্রদয়াজন হওয়ায় এৈং শৈশভন্ন ককদন্দ্রি উৎিাশেত প্রজনন ৈীজ সেি েপ্তদি 

কপ্রিদণি র্পদৈ ধ স্ব স্ব ককদন্দ্র সািশয়ক সংিক্ষদণি প্রদয়াজন িদে শৈর্ায় শৈশভন্ন ককদন্দ্রি চাশহো র্পিণাদে ধ শিশিশিি ২৮টি এশসি স্থদি 

৩৮টি এশসি ৈিাদেশ িাখা হদয়দে।  

 অশেস সিঞ্জিাশে: 

গদৈষণায় কশম্পউটাি, েদটাকশিয়াি, ডুশপ্লদকটিং কিশিন, িাশেশিশিয়া প্রদজক্টি প্রভৃশত অশেস যন্ত্রিাশতি প্রদয়াজন অনস্বীকায ধ। 

গদৈষণাি েিােি, প্রশতদৈেন বতশি, প্রশতদৈেদনি সংখ্যা বৃশদ্ধ, শৈশভন্ন সুরবধাদভাগীদের শনকট প্রশিক্ষণ/দসশিনাি প্রভৃশতি িাধ্যদি 

েিােি উিস্থািন ৈা শৈস্তাি ঘটাদনাি কাদজ এসৈ যন্ত্রিাশতি ব্যৈহাি অতযাৈিক। এখাদত রিরপরপর ২৮.১৫ লক্ষ টাকর স্থদল 

২০.৫৫ লক্ষ টাকা বৃরদ্ধ কদর ৪৮.৭০ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হদয়দছ। কাদজই উদ্যান অংদি ০৫ টি িাশেশিশিয়া, ০৫ টি শপ্রোি 

ও ০২ টি েদটাকশিয়াি বৃশদ্ধ কদি অশতশিক্ত ০১টি শিএসএিআি কযাদিিাি মূল্য সহ শিশিশিি মূল্য ২৩.৫০ িক্ষ টাকাি স্থদি 
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৩৩.৪৫ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। অনুরুিভাদৈ, সগশৈ অংদি ০২ টি িাশেশিশিয়া ও ০২ টি শপ্রোি বৃশদ্ধ কদি শিশিশি মূল্য 

৪.৬৫ িক্ষ টাকাি স্থদি ৭.০৫ িক্ষ টাকাি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। একইভাদৈ গদৈষণা কদজ েসদিি শৈশভন্ন িয ধাদয় শনখুত েশৈ 

কনওয়া অতযন্ত গুরুত্বর্পণ ধ কাজ শৈর্ায় শিশিশি-দত কযাদিিা িদয়ি প্রস্তাৈ না োকায় এইচআিশস অংদি ১.৫ িক্ষ টাকা মূদল্যি 

০১টি শিএসএিআি কযাদিিা িদয়ি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে । 

অশেস আসৈাৈিত্র: 

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, আকৈিপুদি শৈএআিআইএি অৈকাোদিা প্রকল্প কেদক একটি কট্রশনং রুি শনি ধাণ কিা হয়। শকন্তু 

কসখাদনা ককান আসৈাৈিত্র নাই। েদি কট্রশনং রুিটি ব্যৈহাি কিা যাদে না। এটি কায ধকি কিাি জন্য কসখাদন ৮৮টি আসৈাৈিত্র 

প্রদয়াজন। এ কট্রশনং রুিটি কায ধকি কিা কগদি বৃহত্তি শসদিট অিদি প্রযুশক্ত শৈস্তাি সহজ হদৈ। এোোও উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, 

ৈাশি, গাজীপুি এ ০৩টি শৈভাগ ও ০৬টি কসকিন এৈং শৈশভন্ন অিদি এ ককদন্দ্রি অর্ীনস্থ ১৯টি ককন্দ্র ও উি ককন্দ্র এি োপ্তশিক কাজ 

ও প্রদয়াজনীয় গদৈষণা সািগ্রী সংিক্ষদণি জন্য আসৈাৈিত্র প্রদয়াজন শৈর্ায় সংদিাশর্ত শিশিশি-দত এইচআিশস অংদি 

আকৈিপুদিি কসশিনাি রুদিি জন্য ৮৮টি সহ কিাট ১২৭টি ৈাশেদয় মূি শিশিশিি ১১০টিি স্থদি কিাট ২৩৭টিি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। 

সুতিাং শিশিশি-ি প্রাক্কশিত মুল্য ২০.০০ িক্ষ টাকা বৃশদ্ধ কদি ৩৮.৭০ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে ।  

 ভূশি উন্নয়ন: 

শনশে ধষ্ট েসদিি চাষাৈাদেি জন্য ভূশিি র্িন খুৈই গুরুত্বর্প ধন এৈং েি, সৈশজ ও ফুদিি িত উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চাষাৈাদেি 

জন্য িাঝািী উঁচু কেদক উঁচু জশি প্রদয়াজন কসদহতু শনচু জশিদক উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চাষাৈাদেি উিদযাগী কদি কতািাি জন্য 

ভূশি উন্নয়ন অিশিহায ধ। এই শনিীদখ শিশিশি-দত উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি সহ ০৭ টি ককদন্দ্র ভূশি উন্নয়ন এি 

শনশিদত্ত ২৩ কহক্টি এি জন্য প্রাক্কশিত মুল্য শনর্ ধাশিত আদে ৫০.০০ িক্ষ টাকা যা শেদয় িাত্র ১.৫ ইশি িাটি কেিাদনা সম্ভৈ। এ 

িশিিাণ কাজ কিদি তা ককৈি টাকাি অিচয়ই হদৈ, ভূশি উন্নয়ন হদৈ না। কাদজই ভূশি উন্নয়দনি শনশিদত্ত শিশিশি সংদিার্দনি 

প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে। কাজটি সঠিকভাদৈ কিদত হদি জায়গা কভদে ১.০ কেদক ১.৫ ফুট িয ধন্ত িাটি কেিদত হদৈ শৈর্ায় শিশিশি 

ৈিাদদেশি ৫০.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি আিশিশিশি-দত ৪৫৪.০৬ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। শিশিশিদত ভূশি উন্নয়ন কাদজি িাটিি 

ইউশনট (একক) কহক্টদি র্িা হদয়দে শৈর্ায় কায ধ সম্পােন শৈশিত হদৈ। কাদজি সুশৈর্াদে ধ ইউশনট ঘন শিটাদি কিা হদয়দে এৈং 

কস কিাতাদৈক ২১ কহক্টি-দক ১৫০৩৪৬ ঘনশিটাদি রূিান্তি কিা হদয়দে। 

শিশিশি-দত আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, নিশসংেী ও িটুয়াখািী-দত ভূশি উন্নয়দনি জন্য অদে ধি ৈিাদেশ িাখা হয় নাই। 

জশি শনচু হওয়াি েদি উক্ত ককন্দ্রসমূদহ কাশিত গদৈষণা কায ধিি চািাদনা যাদে না। কেৈীগদঞ্জি ভূশি উন্নয়দনি িশিৈদতধ 

নিশসংেী ও িটুয়াখািীদত ভূশি উন্নয়দনি কাজ হাদত কনওয়া আবশ্যক। নিশসংেী ৈাংিাদেদিি অন্যতি সৈশজ উৎিােন অিি 

এৈং েদিি জন্যও এিাকাটি সম্ভাৈনািয়। এ অিদিি কৃষকদেি উদ্যানতাশত্ত্বক েসি উৎিােন শৈষয়ক সিস্যা সিার্াদন এৈং 

উক্ত এিাকায় ৈাশিি আধুশনক প্রযুশক্ত সমূহ শৈস্তাদিি শনশিদত্ত উক্ত গদৈষণা ককদন্দ্রি গুরুত্ব অপররহাসীম। অনুরূিভাদৈ িটুয়াখািী 

উদ্যান গদৈষণা ককন্দ্রটি েশক্ষণািদি ৈাশিি উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি প্রযুশক্ত সমূহ শৈস্তাদি গুরুত্বর্প ধণ ভূশিকা িািন কদি আসদে। 

কাদজই উক্ত ককন্দ্রসমূদহ কায ধকি গদৈষণা কায ধিি সম্পােদনি জন্য এসৈ ককদন্দ্র ভূশি উন্নয়ন অতযাৈ্ক। উদেখ্য কয, 

০৯.০৬.২০১৭ তাশিদখ আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, নিশসংেী-দত আন্তযঃিন্ত্রণািয় প্রদগ্রস িশনটশিং কশিটিি িশিেি ধদনি 

সিয় কশিটি সৈ ধসম্মতভাদৈ িতািত কেন কয, প্রকল্প সংদিার্দনি সিয় উক্ত ককদন্দ্রি নীচু জশিদত (যা প্রায় কিাট জশিি অদর্ ধক) 

িাটি ভিাদটি িাধ্যদি গদৈষণাি উিদযাগী কিদত হদৈ। কস কিাতাদৈক উক্ত ০২টি ককদন্দ্রি মাঠ গদৈষণা কাদজি উিদযাগী কদি 

কতািাি জন্য ৩০০০০ ঘন শিটাি িাটি কেিদত হদৈ। যাি প্রাক্কশিত ব্যয় র্িা হদয়দে ৯০.৬০ িক্ষ টাকা। 

 র্পতধ কাজ (অশেস ও ল্যাৈ শৈশল্ডং এৈং অন্যান্য শৈশল্ডং ও অৈকাোদিা): 

শিশিশি-দত উদেশখত কৈি শকছু র্পতধ কাজ (অশেস ও ল্যাৈ শৈশল্ডং এৈং অন্যান্য শৈশল্ডং ও অৈকাোদিা) এি শিশিশি মূল্য এৈং 

ৈতধিান ৈাজাি মূদল্যি িদধ্য অদনক িাে ধকয িদয়দে শৈর্ায় কাজগুশি সম্পন্ন কিা যাদে না ৈদি শিশিশি সংদিার্দনি প্রদয়াজনীয়তা 

িদয়দে। কযিনযঃ উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এি সৈশজ শৈভাগ-এি িািরুি স্প্রন প্রিাকিন এি শনশিদত্ত ল্যাৈ ভৈন 

(ভাটি ধদকি এক্সদটনিন) এি জন্য শিশিশি-দত প্রাক্কশিত মূল্য র্িা আদে ৩৫.০০ িক্ষ টাকা। শকন্তু এই কাজটি শিিাশিউশি এি কিট 

শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ৫৫.০০ িক্ষ টাকাি প্রদয়াজন হদৈ।  

কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বজন্তাপুি, শসদিট-এি ২০০ ৈগ ধ শিটাি শেল্ড ল্যাৈ-কাি-োংিনাি শৈশল্ডং শনি ধাদনি (ভাটি ধদকি এক্সদটনিন) 

জন্য শিশিশি-দত প্রাক্কশিত মূল্য র্িা আদে ৫০.০০ িক্ষ টাকা। ৈাস্তৈতাি অদিাদক উিদযাগীতাি শৈচাদি কসখাদন ২২০ ৈগ ধ শিটাি 
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জায়গায় এই ভাটি ধকযাি এদক্সদটিন কিা প্রদয়াজন। উক্ত কাজ সম্পন্ন কিাি জন্য শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী 

প্রদয়াজন হদৈ ৯১.৩৮ িক্ষ টাকা।  

আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, কিবুখািী, িটুয়াখািী-দত ‘কট্রশনং িিদিটশি (ভাটি ধদকি এক্সদটনিন)’- শনি ধাদণি জন্য মুল্য 

শনর্ ধািণ কিা আদে ৩৫.০০ িক্ষ টাকা। শকন্তু শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী উক্ত কাজ সম্পােদনি জন্য প্রদয়াজন 

হদৈ ৫৫.০০ িক্ষ টাকা ।  

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট-এ ল্যাৈ-কাি-োংিনাি শৈশল্ডং এি ৩০০ ৈগ ধ শিটাি ভাটি ধদকি এদক্সদটনিন কাজটিি 

জন্য শিশিশি-দত প্রাক্কশিত মুল্য র্িা িদয়দে ৭৫.০০ িক্ষ টাকা। ৈাস্তদৈ কসখাদন ভাটি ধদকি এদক্সদটিদনি উিদযাগীতা নাই। উক্ত 

ককদন্দ্রি কায ধকাশিতা বৃশদ্ধ কিদত হদি কসখাদন কিিদক্ষ ০৬(েয়) তিা োউদন্ডিনসহ ৪০০ ৈগ ধ শিটাি কদি ০২(দুই) তিা (৮০০ 

ৈগ ধ শিটাি) ভৈন বতশি কিা প্রদয়াজন। যাি জন্য শিিাশিউশি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ৭৫.০০ িক্ষ টাকাি িশিৈদতধ 

৩৯৩.৬৫ িক্ষ টাকা প্রদয়াজন হদৈ। আিশিশিশিি ব্যয় সীশিত িাখাি শনশিদত্ত কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি সুিাশিি অনুযায়ী এৈং িশিচািক, 

িশিকল্পনা ও মূল্যায়ন এি সভািশতদত্ব ১৯/০৮/২০১৮ শি. তাশিদখ অনুদিয় সভাি শসদ্ধান্ত অনুযায়ী উশেশখত কাজটি শৈএআিআই 

এি অৈকাোদিা ও গদৈষণা কজািোিকিণ প্রকদল্প অন্তভূ ধক্ত কিাি প্রস্তাৈ কিাি শসদ্ধান্ত গৃহীত হদয়দে।  

আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, নিশসংেী-দত শৈজ্ঞানীদেি োকাি ককান ব্যৈস্থা না োকায় কসখাদন কায ধকি গদৈষণা কাজ 

ব্যহত হদে। শৈজ্ঞানীদেি কসখাদন সাৈ ধক্ষশণক অৈস্থাদনি জন্য কিিদক্ষ ‘শসংদগি একযাদিাদিিন’ শনি ধাণ প্রদয়াজন। শকন্তু মূি 

শিশিশি-দত এিকি ককান প্রস্তাৈনা শেি না। এি জন্য ১৪০ ৈগ ধ শিটাদি ০৫ তিা শভশত্তসহ ২/৩ ইউশনট এক তিা স্থািনা বতশিি 

জন্য শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ৯৬.৬৫ িক্ষ টাকা প্রদয়াজন হদৈ। ০৯/০৬/২০১৭ তাশিদখ আন্তযঃিন্ত্রণািয় 

প্রদগ্রস িশনটশিং কশিটি উক্ত ককন্দ্র িশিেি ধদনি সিয় প্রকল্প সংদিার্নীদত উক্ত স্থািনা বতশিি জন্য প্রদয়াজনীয় ৈিাদেশ িাখাি 

সুিাশিি কদিন। 

অশত সম্প্রশত এই প্রকল্প কেদক আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, শিৈপুি, নিশসংেী এি ১৪০ ৈগ ধ শিটাি শেল্ড ল্যাৈ-কাি-

োংিনাি শৈশল্ডং (ভাটি ধদকি এক্সদটনিন) শনি ধাণ কিা হদয়দে। কসখাদন একই শৈশল্ডং-এ অৈশিষ্ট আিও ১৪০ ৈগ ধ শিটাি জায়গায় 

ভাটি ধকযাি এক্সদটনিন প্রদয়াজন শৈর্ায় শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী আি আিশিশিশি-দত ৫৫.০০ িক্ষ টাকাি 

ব্যয় প্রাক্কিন কিা হদয়দে। কাজটি সম্পন্ন হদি উক্ত ককদন্দ্রি গদবষণা ও প্রযুরি রবস্তার কায ধিি বৃশদ্ধ িাদৈ যা নিশসংেী অিদিি 

উদ্যানতাশত্ত্বক কৃশষ উন্নয়দন সুেি ৈদয় আনদৈ। ০৯.০৬.২০১৭ তাশিদখ আন্তযঃিন্ত্রণািয় প্রদগ্রস িশনটশিং কশিটি উক্ত ককন্দ্র 

িশিে ধদনি সিয় অৈশিষ্ট কাজটি সম্পােদনি জন্য সুিাশিি কদিন।  

শিশিশি-দত কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, িাহােতিী, চট্রগ্রাি-এ ১০০ ৈগ ধ শিটাি ‘কট্রশনং িিদিটশিি-এি  ভাটি ধদকি এদক্সদটনিন ৩৫.০০ 

িক্ষ টাকাি প্রাক্কিদনি প্রস্তাৈ িদয়দে। এখাদন র্পদৈ ধি কয অৈকাোদিা িদয়দে তাি উিি ভাটি ধদকি এদক্সদটনিন উিদযাগী নয়। 

কাদজই ৈাস্তদৈ উক্ত ককদন্দ্রি কায ধকািীতা বৃশদ্ধি িদক্ষয কসখাদন ২০০ ৈগ ধ শিটাি জায়গাি উিি ০৬ (েয়) তিা শভশত্ত সহ কট্রশনং 

িিদিটশি স্থািন কিদি তা বৃহত্তি চট্টগ্রাি অিদি প্রযুশক্ত শৈস্তাদি গুিত্বর্প ধণ ভূশিকা িাখদৈ। আি এ কাজটি সম্পােদনি জন্য 

আিশিশিশি-দত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ২৮০.৫৯ িক্ষ টাকাি ব্যয় প্রস্তাৈ কিা হদয়দে।  

 িীি টিউৈওদয়ি: 

শিশিশি-দত আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, আকৈপুি; হাটহাজািী; চাঁিাইনৈাৈগঞ্জ এৈং কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, োকুিগাঁও এি 

প্রদতকটি ককদন্দ্র ০১(এক) টি কদি কিাট ০৪(চাি) টি গভীি নিকূি ৈসাদনাি প্রস্তাৈনা িদয়দে। রকন্তু আকৈিপুি ও হাটাহাজািী-

কত গভীি নিকূি স্থাপদনর উপদর্াগীতা সনই। অিিশেদক চাঁিাইনৈাৈগদঞ্জ গভীি নিকূি প্রদয়াজন কনই। কাদজই আকৈিপুি, 

হাটহাজািী এৈং চাঁিাইনৈাৈগদঞ্জি প্রস্তাশৈত শতনটি গভীি নিকূদিি িশিৈদতধ আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, নিশসংেী; 

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, আকৈিপুি; কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বজন্তাপুদি ০১ (এক) টি কদি কিাট ০৩ (শতন) টি সাৈিাশজধৈি 

িাম্প (৩-৫ এইচশি) এৈং উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, জয়দেৈপুি-এি সৈশজ শৈভাগ ও েি শৈভাদগ একটি কদি ০২টি সাৈিাশজধৈি 

িাম্প (৫ এইচশি) স্থািন কিদি গদৈষণা কাজ েিপ্রসু হদৈ। শিশিশি-দত ০৪টি গভীি নিকূি স্থািন ৈাৈে ১৪০.০০ িক্ষ টাকাি 

সংস্থান শেি। ৈতধিান িশিকল্পনা অনুসাদি ০৫টি সাৈিাশজধৈি িাম্প এৈং ০১টি গভীি নিকূি স্থািন কিদত ৬৫.০০ িক্ষ টাকাি 

প্রদয়াজন যা মূি শিশিশি মূদল্যি কচদয় ৭৫.০০ িক্ষ টাকা কি।  
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অন্যান্য োি ধ উন্নয়ন: 

অন্যান্য োি ধ উন্নয়দনি আওতায় শিশিশি-কত ৈিাদেশকৃত কৈশিি ভাগ কাদজিই শিশিশি মুল্য এৈং ৈতধিান মূদল্যি িদধ্য অদনক 

িাে ধকয শৈদ্যিান অেৈা শকছু শকছু কক্ষদত্র প্রস্তাশৈত জায়গাি িশিিাণ এৈং মূদল্যি িদধ্য কযৌশক্তকতাি শৈদিষ অভাৈ িদয়দে শৈর্ায় 

প্রকল্প সংদিার্দনি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে। কযিনযঃ উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এি সৈশজ, েি ও ফুি শৈভাগ-এ 

গদৈষণা কাজ সেিভাদৈ ৈাস্তৈায়দনি শনশিদত্ত কসচ কেয়াি সুশৈর্ ধাদে কড্রদনজ ইশিদগিন চযাদনি শনি ধাদণ ৪০০ িাশনং শিটাদিি 

জন্য প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদয়দে ০৫.০০ িক্ষ টাকা। আিশিশিশি-দত ৪০০ িাশনং শিটাদিি উক্ত কাজ সম্পােদনি শনশিদত্ত 

শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ২০.০০ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে । অনুরুিভাদৈ, আিশিক কৃশষ গদৈষণা 

ককন্দ্র, বুশেিহাট, িংপুি-এ কড্রদনজ ইশিদগিন চযাদনি শনি ধাদণ ৪০০ িাশনং শিটাদিি জন্য প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদয়দে ০৫.০০ িক্ষ 

টাকা। আিএশিশিশি-দত উক্ত কাজ সম্পােদনি শনশিদত্ত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি অনুযায়ী ২৭.৯০ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা 

হদয়দে । 

উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এি ফুি শৈভাগ-এ একটি শিস্ট ইশিদগিন শসদস্টি সহ অশকধি হাউজ শনি ধাদণ ২০০ ৈগ ধ 

শিটাদিি জন্য প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদয়দে ১০.০০ িক্ষ টাকা। প্রকৃত িদক্ষ অশকধি গদৈষণা রবস্তার কায ধিি সেিভাদৈ ৈাস্তৈায়দনি 

শনশিদত্ত ৪০০ ৈগ ধ শিটাদিি উক্ত স্থািনা বতশি কিা প্রদয়াজন। ৈতধিান ৈাজাি মূদল্য উক্ত স্থািনা (৪০০ ৈগ ধ শিটাি) বতশিি জন্য 

আিশিশিশি-দত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ১১৩.৫২ িক্ষ টাকা র্িা হদয়দে । 

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, যদিাদি ৈাউন্ডাশি ওয়াি সম্প্রসািণ (উদ্ধধমুখী সম্প্রসািণ) এি জন্য শিশিশি-দত ১৫০ িাশনং শিটাি 

কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি প্রস্তাৈ িদয়দে। ৈাস্তৈতাি আদিাদক উক্ত ককদন্দ্রি উদ্যানতত্ত্ব অংদি আিও ৫৫০ িাশনং শিটাি 

বৃশদ্ধ কদি ১৫০ িাশনং শিটাদিি স্থদি ৭০০ িাশনং শিটাি কাজ সম্পােন কিা েিকাি নতুৈা উক্ত গদৈষণা এিাকাটি অিশক্ষতই 

কেদক যাদৈ। ফদল উি সকদের গদবষণা কাজ ব্যহত হদব। কাদজই আশিশিশি-দত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী 

উক্ত কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ৩৫.০০ িক্ষ টাকাি সংস্থান িাখা হদয়দে। 

উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি-এি সৈশজ, েি ও ফুদিি গদৈষণা িাদে সঠিকভাদৈ কসচ প্রোদনি জন্য ইশেদগ্রদটি 

ইশিদগদিন কচদনি শনি ধান প্রদয়াজন। ৈতধিাদন উক্ত সুশৈর্াি অভাদৈ গদৈষণা কাজ ব্যহত হদে। সময় মত সসচ সুরবধা না পাওয়াদত 

রবরভন্ন সময় সবরজ ও ফদলর ফুল-ফল ধারণ ক্ষরতগ্রস্থ হয়। উদল্লখ্য সর্, বতবমান সর্ ব্যবস্থা রদয়দছ তা অদনক পুরাদনা হওয়ায় 

বতবমাদন প্রায়ই অদকদজা অবস্থায় থাদক। কাদজই ৫০০ িাশনং শিটাি এর একাজটি নতুনভাদৈ শনম বাণ করা অতযাবশক। আর এ 

কাদজর জন্য শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ৫০.০০ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে।  

উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি-এ েি শৈভাদগি গদৈষণা িাদে FAO এি অে ধায়দন ২৬ ৈেি আদগ ১৯৯৩-৯৪ সদন 

শনশি ধত একটি শিষ্ট হাউজ িদয়দে। শিষ্ট হাউজটি ৈতধিাদন অদকদজা অৈস্থায় আদে। এদত েদিি গদৈষণা কায ধিি শৈশিত হদে। 

কিিািদতি অদযাগ্য হওয়ায় শিষ্ট হাউজটি নূতনভাদৈ কিা প্রদয়াজন। শৈএআিআই-এি মুক্তাশয়ত েদিি জাত সমূহ দ্রুত এৈং কৈশি 

িশিিাদন সম্প্রসািদণি শনশিদত্ত ৈংি শৈস্তাদিি শৈশভন্ন িকদিি কাজ কযিন ‘Hard wood cutting, Soft wood cutting’ 

ও শৈশভন্ন িকদিি কিি উৎিােন প্রভৃশত নানা িকদিি কাদজি জন্য শিষ্ট হউদজি প্রদয়াজনীয়তা অিশিসীি। এসুশৈর্াি আওতায় 

শনশে ধষ্ট শৈিশতদত সিদয়ি সাদে শনয়শন্ত্রত িশিিাদন শিশষ্টং সুশৈর্া শনশশ্চত কিা সম্ভৈ। এটি নূতনভাদৈ বতশিি জন্য শিিাশিউশি 

এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ১০০.০০ িক্ষ টাকাি প্রদয়াজন হদৈ। উদেখ্য কয, ০১/০৮/২০১৭ তাশিদখ আন্তযঃিন্ত্রণািয় প্রদগ্রস 

িশনটশিং কশিটি িশিেি ধদনি সিয় এি প্রদয়াজনীয়তা অনুর্াৈন কদিন এৈং প্রকল্প সংদিাশর্নীি সিয় এটি প্রস্তাৈ কিাি সুিাশিি 

কদিন।  

আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, নিশসংেী-দত ৈাউন্ডাশি কেশন্সং (শনম্নমুখী সম্প্রসািণ) কিা প্রদয়াজন। ৈাউন্ডািী কেশন্সং এি অভাদৈ 

গদৈষণা েসদিি ক্ষশত সাশর্ত হদে যা েসদিি িাটা শৈদিষদন শৈরূি প্রভাৈ কেদি। এদক্ষদত্র কসখাদন ৫০০ িাশনং শিটাি িশিিাণ কাজ 

কিাি উিদযাগীতা িদয়দে এৈং এ কাদজি জন্য শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ৩৫.০০ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। 

সঠিক ও কায ধকিী গদৈষণাি সাদে ধ শৈএআিআই, গাজীপুদি ভূ গভধস্থ ইশিদগিন শসদষ্টি শনি ধাণ অতযাৈিক। এ সুশৈর্াি আওতায় গদৈষণায় 

স্থাশিত িক্ষ িক্ষ নতুন চািা (েি,সৈশজ ও ফুি শৈষয়ক) establish কিদত িশিশিত কসচ প্রোন কিা যায়। উদেখ্য কয, প্রায় ৩২ ৈেি 

র্পদৈ ধ এই শসদষ্টিটি বতশি কিা হয়। ৈতধিাদন শসদষ্টিটি সম্পূন ধ অদকদজা হদয় িোয় গদৈষণা কায ধিি ক্ষশতগ্রস্থ হদে। তাই ৩১০১ িাশনং 

শিটাি ‘ভূ-গভধস্থ ইশিদগিন শসদস্টি’ বতশি কিাি জন্য শিিাশিউশি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ৯০.০০ িক্ষ টাকা ৈিাদেশ িাখা হদয়দে।  
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জাত উদ্ভাৈদনি জন্য সৈশজ ও ফুি শৈভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র কেি ও শৈদেি কেদক সংগৃহীত মূল্যৈান জাি ধপ্লাজি শনদয় 

শনয়শিতভাদৈ কাজ কিাি শনশিদত্ত স্বল্প কিয়াদে সংিক্ষদনি জন্য একটি কুি রুি (working gene bank) িদয়দে। এটি ৈতধিাদন 

অদকদজা োকাি েদি টদিদটাি wild relatives সহ রবরভন্ন ফসদলর কেিী-দৈদেিী অদনক মূল্যৈান জাি ধপ্লাজি নষ্ট হদয় কগদে। 

তাই এটি স্থািন/প্রশতস্থািন কিা খুৈই জরুিী। ০৯.০৬.২০১৭ তাশিদখ আন্তযঃিন্ত্রণািদয়ি কপ্রাদগ্রস িশনটশিং কশিটি উক্ত ককন্দ্র 

িশিেি ধদনি সিয় এটিি গুরুত্ব অনুর্াৈন কদিন এৈং প্রকল্প সংদিার্দনি সিয় এটি স্থািন/প্ররতস্থাপন কিাি জন্য প্রদয়াজনীয় ৈিাদেশ 

িাখাি সুিাশিি কদিন। কস কিাতাদৈক এইচআররস, জয়দেৈপুদিি জন্য এখাদত  ০১টি কুি রুদিি জন্য ২০.০০ িক্ষ টাকাি ৈিাদেশ 

িাখা হদয়দে।  সৈশজ, েি ও ফুদিি গদৈষণা কাদজি জন্য বজৈ সাি খুৈই প্রদয়াজনীয় উিাোন। েি ও সৈশজি অৈশিষ্ট অংি এৈং 

কগাৈি শেদয় কদম্পাস্ট বতশিি জন্য এৈং কদম্পাস্ট সংিক্ষদনি জন্য কদম্পাস্ট কিি োকা জরুিী। শকন্তু কদম্পাস্ট কিি না োকাি কািদণ 

এগুদিা কখািা আকাদিি শনদচ িাখা হয়। েদি কিাদে শুশকদয় ও বৃশষ্টদত শভদজ এগুদিাি গুনগত িান কদি যায় যা গদৈষণা েিােদি 

শৈরূি প্রভাৈ কেদি। কাদজই েি ও সৈশজ গদৈষণা প্লদটি শনকদট দুইটি কদম্পাস্ট কিি শনি ধাণ কিা সম্ভৈ হদি গুনগতিান সম্পন্ন বজৈ 

সাদিি িয ধাপ্ততা শনশশ্চত হদৈ। একাদজি জন্য শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ২০.০০ িক্ষ টাকাি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। 

উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এ ৮০০ িাশনং শিটাি খাি খনন ও শিদটশনং ওয়াি শনি ধাদণি জন্য শিশিশিদত ১০.০০ 

িক্ষ টাকা প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদিও প্রকৃতিদক্ষ ৩১০ িাশনং শিটাি িশিিান কাজ কিা উিদযাগীতা িদয়দে। আি এ কাদজি জন্য  

শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ১৪৫.৭০ িক্ষ টাকা প্রদয়াজন হদৈ। শকন্তু কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি সুিাশিি স্মািক নং- 

১২.৮০.০০০.০৮৪.১৪.১৪৬.১৪-১৫৬ কিাতাদৈক আিশিশিশিি ব্যয় ৈিাদেশ সীশিত িয ধাদয় িাখাি শনশিদত্ত এ প্রস্তাৈটি ৈাশিি 

অৈকাোদিা উন্নয়ন ও গদৈষণা কজািোকিণ প্রকদল্প অন্তভূ ধক্ত কিাি প্রস্তাৈ কিা হদৈ। একইভাদৈ প্রজনন ৈীজ উৎিােন ককন্দ্র, 

কেৈীগঞ্জ এি ১৪০০ িাশনং শিটাদিি ৈাউন্ডািী ওয়াি বতশিি জন্য প্রাক্কশিত ১৪০.০০ িক্ষ টাকা ব্যয় ৈিাদদেশি প্রস্তাৈটিও 

শৈএআিআই এি অৈকাোদিা ও গদৈষণা কজািোিকিণ প্রকদল্প অন্তভূ ধক্ত কিাি প্রস্তাৈ কিা হদৈ। 

জনৈি: 

শিশিশি-দত িশিচািক, উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র প্রকল্প িশিচািক হওয়াি কো িদয়দে। শকন্তু কৃশষ িন্ত্রণািয় কতৃধক একজন প্রর্ান 

বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা-দক ‘প্রকল্প িশিচািক’ শনদয়াগ কিায় সুিুভাদৈ প্রিাসশনক কায ধ সম্পােদনি জন্য সংদিাশর্ত শিশিশি-দত 

একজন প্রর্ান বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা অেৈা মুখ্য বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা-দক ‘প্রকল্প িশিচািক’ শহদসদৈ শনদয়াগ প্রোদনি সুদযাগ িাখা 

হদয়দে। কযদহতু প্রকল্প িশিচািক শনদয়াদগি শৈষদয় শিশিশি-দত িশিৈতধন এদসদে কসদহতু এখাদন িশিচািক, উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা 

ককদন্দ্রি ভূশিকা শক হদৈ তাি উদেখ কিা হদয়দে। অনুরুিভাদৈ, প্রকদল্প ‘উি-প্রকল্প িশিচািক’ এি কায ধাৈিী উদেখ না োকায় 

আিশিশিশি-দত উি-প্রকল্প িশিচািক এি কায ধাৈিী উদেখ কিা হদয়দে। এছাড়াও শিশিশি-দত সদিজশিন গদৈষণা শৈভাগ (সগশৈ) 

অংদি, মুখ্য বৈজ্ঞশনক কি ধকতধা-দক ‘উি-প্রকল্প িশিচািক’ শনদয়াদগি কো োকদিও একজন প্রর্ান বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা-দক ‘উি-

প্রকল্প িশিচািক’ শহসাদৈ শনদয়াগ প্রোন কিায় প্রিাসশনক কািদণ একজন প্রর্ান বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা অেৈা মুখ্য বৈজ্ঞশনক 

কি ধকতধা-কক ‘উি-প্রকল্প িশিচািক’ শনদয়াদগি সুদযাগ িাখা হদয়দে। দুইজন শহসাৈ িক্ষক, দুইজন ভান্ডাি িক্ষক এৈং দুইজন 

কশম্পউটাি অিাদিটি প্রকদল্পি অশতশিক্ত োশয়দত্ব শনদয়াশজত োকদৈন।  

িাজস্বখাতভূক্ত ৬৩৫ জন জনৈি (উদ্যানতত্ত্ব অংি) জয়দেৈপুিস্থ প্রর্ান ককন্দ্র, ০৮টি আিশিক ও ১১টি গদৈষণা ককন্দ্র প্রকদল্পি 

কায ধিদিি সাদে সমৃ্পক্ত োকদৈ । িাজস্ব খাদতি ০৯ জন মুখ্য বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা, ৩৭ জন প্রর্ান বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা, ৮৩ জন ঊর্ধ্তধন 

বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা, ১১১ জন বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা ও  ৩৯৪ জন সহদযাগী কিী (নৈজ্ঞাশনক সহকািী, শহসাৈ িক্ষক, অশেস সহকািী কাি 

কশম্পউটাি অিাদিটি, ভাণ্ডাি িক্ষক, ল্যাৈ এদটনদিে, অশেস সহায়ক, সহকািী প্রদকৌিিী প্রভৃশত) প্রকল্প িশিচািকদক প্রকদল্পি সাশৈ ধক 

কাদজ প্রদয়াজনীয় সহয়তা প্রোন কিদৈন। প্রকল্পটি কৃশষ িন্ত্রণািদয়ি অর্ীনস্ত ৈাংিাদেি কৃশষ গদৈষণা ইনশস্টটিউট এি িাধ্যদি 

ৈাস্তৈাশয়ত হদৈ। প্রকল্প িশিচািক-এি অৈস্থান হদৈ উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককদন্দ্রি সেি েপ্তি, জয়দেৈপুি, গাজীপুি-এ। শতশন প্রকদল্পি 

সৈ ধািীন োশয়দত্ব োকদৈন এৈং তাঁি সিাসশি তত্ত্বৈর্াদন প্রকল্পটি ৈাস্তৈাশয়ত হদৈ। উি-প্রকল্প িশিচািক (এইচআিশস) এৈং উি-প্রকল্প 

িশিচািক (সগশৈ) যোিদি প্রকদল্পি উদ্যান ও সগশৈ অংদিি প্রকদল্পি কায ধাৈিী সম্পােদন প্রকল্প িশিচািকদক প্রদযাজনীয় সকল প্রকার 

সহদযাশগতা প্রোন কিদৈন। প্রকল্পটি িহািশিচািক িদহােদয়ি তত্ত্বাৈর্াদন ৈাস্তৈাশয়ত হদৈ। িশিচািক, উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র প্রকল্প 

ৈাস্তৈায়দন প্রদয়াজনীয় সহদযাশগতা প্রোন কিদৈন। প্রকল্প িশিচািনাি কক্ষদত্র সিকাি কতৃধক অশি ধত আশে ধক ও প্রিাসশনক আইন ও শৈশর্-

শৈর্ান অনুসিণ কিা হদৈ।  
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পঞ্চম অধ্যায়: SWOT রবদেষণ 

SWOT রবদেষণ একর্ট সকৌশলগত পররকল্পনা র্া প্রকদল্পর সবলতা, দুব বলতা, সুদর্াগ এবাং ঝুঁরক সনাি করদত সহায়তা কদর। 

এর্ট প্রকদল্পর উদেদশ্যর সাদথ সাংগরত সরদখ অভযন্তরীণ ও বরহরাগত, অনুকূল এবাং প্ররতকূল রবষয় রচরহৃত করার সক্ষদত্র সাহাে 

কদর। পরামশ বক প্ররতষ্ঠান প্রকল্পর্টর SWOT অথ্যাৎ প্রকদল্পর সবলরেক, দুব বলরেক, সুদর্াগ-সুরবধা এবাং ঝুঁরক পর্ বদবক্ষণ ও রবদেষণ 

কদরদছ। র্া রনদে বণ বনা করা হদলা। 

৫.১ সবলরেক (Strengths) 

 প্রকদল্পর সবল রেকগুদলা রনদে বণ বনা করা হদলা: 

 উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তাদরর উদেদশ্য 

প্রকল্পর্ট লাগসই এবাং সমদয়াপদর্াগী। 

 জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ,মূল্যায়ন ও সাংরক্ষদণর প্ররক্রয়া র্থার্থভাদব অনুসরণ করা হদয়দছ। 

 উদ্যান ও মাঠ ফসদলর রবরভন্ন উন্নত জাত উদ্ভাবন, উদ্যান ও মাঠ ফসদলর রবরভন্ন সাংগ্রদহাির প্রযুরি উদ্ভাবন, চারা/কলম 

উৎপােন ও রবতরণ। 

  প্রকল্পর্টর বাস্তবায়দনর জন্য সর্াগ্য ও অরভজ্ঞ জনবদলর সাংস্থান। 

 কৃষক ওরবজ্ঞানীদের পারেররক সম্পকব বৃরদ্ধর ফদল অরত তাড়াতারড় প্রযুরির রবস্তার ঘটদছ, র্া SDG অজবদন সহায়ক 

ভূরমকা রাখদব। 

 প্রকল্পর্ট বাস্তবায়দন কৃষক, কৃষাণী সরাসরর জরড়ত। 

 উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের কম বকতবা, সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর কম বকতবা,সজলা ও উপদজলা পর্ বাদয়র কৃরষ 

সম্প্রসারণ কম বকতবাদের সাদথ প্রকদল্পর পররচালক, উপ- প্রকল্প  পররচালদকর ঘরনি সর্াগাদর্াগ আদছ। 

 প্রকদল্পর বাস্তবকাজ রনরবরড়ভাদব পররবীক্ষদণর জন্য মহাপররচালক,পররচালক, প্রকল্প পররচালক, উপ- প্রকল্প পররচালক, 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা, সদরজরমন গদবষনা রবভাদগর োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার (প্লাারনাং, 

মরনটররাং এযান্ড ইভালুদয়শণ ) একর্ট সুরনরি গাইি লাইদনর ব্যবস্থা আদছ। 

 

৫.২ দুব বলরেক (weaknesses) 

প্রকদল্পর দুব বল রেকগুদলা রনদে উদল্লখ করা হদলা 

 প্রকদল্পর সকান সবস লাইন সাদভব (Base Line Survey) ররদপ বাট সনই। 

 প্রকদল্পর বাস্তবকাজ স্বেতা ও জবাবরেরহতার রনরীদখ রনরবড়ভাদব পররবীক্ষদণর জন্য সকান থাি বপার্ট ব কনসালট্যান্ট সনই। 

 প্রকদল্পর অদনক জায়গায়  ফসদলর গদবষণা োয়াদল ও উদ্যান ফসদলর বাগাদন মরনটররাং সসবার ঘাটরত। 

 প্রকদল্পর সকান ওদয়বসাইট বা নদলজব্যাাংক সনই। 

 রিরপরপদত প্রকদল্পর লক্ষয ও উদেশ্য বাস্তবায়দনর সকান সুরনরেি সরািম্যাপ সনই। 

 প্রকদল্পর কম বপররকল্পনা এবাং এরক্সট প্লাান (Exit Paln) থাকদলও তা রবস্তাররত নয়। 

 প্রকদল্পর র্থার্থ/ রবস্তাররত Sustainable Plan না থাকা। 

 কৃরষ সসবা োনকারী সরকারর সবসরকারর প্ররতষ্ঠানসমূদহর পর্ বাপ্ত পর্ বদবক্ষদনর সীমাবদ্ধতা কৃরষ তথ্য সরবরাদহ 

প্ররতবন্ধকতা। 
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৫.৩ সুদর্াগ-সুরবধা (Opportunities) 

প্রকল্পর্ট রবরভন্ন ধরদণর সর্ সুদর্াগ-সুরবধার সৃরি কদরদছ তা রনদে সেওয়া হদলা: 

 খরা, বন্যা এবাং লবণাি সরহষ্ণু উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাদতর  ফল, ফুল ও সবরজর চাদষর সম্প্রসারণ। 

 সপাকামাকড় ও সরাগবালাই সরহষ্ণু ফসদলর সনািকরদণর সুদর্াগ। 

 উন্নত উৎপােন প্রযুরি উদ্ভাবদনর সুদর্াগ। 

 উদ্যান ও মাঠফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরির উদ্ভাবন। 

 কৃষকদের অরধক ফসল উৎপােন, সাংরক্ষন ও বাজাতকরদণর জ্ঞান ও েক্ষতা ব্ৃরদ্ধ। 

 রভটারমন-এ সমৃদ্ধ উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রাপ্যতা বৃরদ্ধ পাওয়ায় পুরির চারহো পূরণ। 

 উদ্যান ও মাঠ ফসদলর রবরভন্ন সাংগ্রদহাির প্রযুরির রবস্তাদরর কারদণ নারীর রবকল্প কম বসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃরি এবাং 

পররবাদরর আয় বৃরদ্ধ। 

 চরাঞ্চদলর পরতত জরমদত ফসল উৎপােন চাদষর সুদর্াগ সৃরি। 

 অরতররি উৎপারেত ফসল খাদ্য ঘাটরত পূরণ তথা খাদ্য রনরাপিা রবধাদনর  সুদর্াগ সৃরি। 

 উৎপােন সবরশ হওয়ায় রবদেশ সথদক আমোরনর পররমান হ্রাস। 

 উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকদল্পর 

মাধ্যদম প্ররশক্ষন ও বসতবারড়দত ফসল উৎপােদনর মাধ্যদম নারীদের জ্ঞান, েক্ষতা, অথ বননরতক স্বেলতা ও ক্ষমতায়ন 

বৃরদ্ধ।  

 

৫.৪ ঝুঁরক (Threats)  

সকল উন্নয়ন প্রকদল্পই রকছু ঝুঁরক থাদক। এই প্রকদল্পর ঝুঁরকগুদলা রনদে উদল্লখ করা হদলা: 

 চরাঞ্চদলর পরতত জরমর মার্টদত প্রদয়াজনীয় পুরি উপাোদনর স্বল্পতা রবদশষ কদর নাইদোদজন, পটারশয়াম, ফসফরাস, 

সালফার,সবারন এবাং রজাংদকর স্বল্পতা রদয়দছ।  

 ভূরমর বন্ধুরতা ও মার্টর প্রকৃরত সসচ ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক নয়। 

 জলবায়ু পররবতবদনর প্রভাদব অরতবৃরি, অনাবৃরি, আগাম বন্যা বা বড় ধরদণর বন্যা, সামরয়ক খরা, কালনবশাখী েড়      

রকাংবা রশলাবৃরিসহ রবরভন্ন প্রাকৃরতক দুদর্ বাগ প্ররতরনয়ত কৃরষ উৎপােনদক এক চযাদলদঞ্জর মদধ্য সফদল সেয়া। 

 আধুরনক ও উচ্চফলনশীল জাদতর মানসেত বীজ। 

 চর এলাকায় উৎপারেত ফসদলর বাজারজাতকরণ ও ন্যাে মূল্য প্রারপ্ত। 

 চর এলাকার র্াতায়ত ও সর্াগাদর্াগ।        
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ষষ্ঠ অধ্যায়: সারব বক পর্ বদবক্ষণ 

 

প্রকদল্পর রবরভন্ন প্ররতদবেন পর্ বদলাচনা, প্রকল্প পররচালক, উপ- প্রকল্প পররচালক, রবদশষজ্ঞদের পরামশ বসহ অন্যান্য কম বকতবা, 

উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও সদরজরমন গদবষণা রবভাগ পররেশ বনকাদল োরয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবাগদণর সাদথ আদলাচনা, 

মতরবরনময়, কৃষকদের সাদথ সাক্ষাৎকার, েলগত আদলাচনা, মূল তথ্যোতাদের সাদথ আদলাচনা, স্থানীয় পর্ বাদয় কম বশালা ও মাঠ 

পর্ বাদয়র জররদপর তথ্যারের রভরিদত প্রাপ্ত সাধারণ পর্ বদবক্ষণ রনদে সেওয়া হদলা। 

৬.১। “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার শীষ বক প্রকল্পর্টর 

উপর ০৩/০৫/২০১৬ তাররদখ অনুরষ্ঠত জাতীয় অথ বননরতক পররষদের রনব বাহী করমর্ট (একদনক) এর সভার রসদ্ধাদন্তর আদলাদক 

প্রকল্পর্ট জানুয়ারর, ২০১৫ হদত জুন, ২০২০ এর পররবদতব ০১ এরপ্রল ২০১৬ হদত ৩০ জুন ২০২১ সময়াদে বাস্তবায়দনর জন্য রিরপরপ 

পুনোঃরনধ বারণ কদর অনুদমােন করা হয়। সসই কারদণ প্রাররম্ভক অথ ব-বছর ২০১৫-২০১৬ এর পররবদতব ২০১৬-২০১৭ ধরা হদয়দছ। 

র্াহা রিরপরপ’র ১৮৫ পৃষ্ঠার আদলাদক পৃষ্ঠা নাং-৩ এ পুনোঃরনধ বারণ করা হদয়দছ। 

  রিরপরপদত ভূরম উন্নয়নসহ অন্যান্য অবকাঠাদমা (সর্মন বাউন্ডারর ওয়াল রনম বান, বাউন্ডারর ওয়াল সফরসাং, সেদনজ ইররদগশণ, 

কযাদনল ররদনাদভশণ) বাবে বরােকৃত টাকার সদঙ্গ বতবমান বাজার মূদল্যর রবরাট পাথ বকয থাকায় রবষয়র্ট রনদয় সাংরেি উধ্ববত্বন 

কতৃবপদক্ষর মতামত চাওয়া হদল অবকাঠাদমা খাদতর প্যাদকজগুদলা পুনরায় বতবমান বাজার মূদল্যর সাদথ সামঞ্জস্যতা বজায় সরদখ 

পুনোঃমূল্যায়নপূব বক রিরপরপ সাংদশাধন করার ব্যাপাদর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদয়দছ। 

 প্রেল্প পররচালদকর সাক্ষাৎকার গহণ কদর আদরাও জানা য়ায় সর্, প্রকদল্পর কাজ র্থাসমদয় সশষ করা সম্ভব নয় বদল প্রকদল্পর 

সময়াে এক বছর বৃরদ্ধ করার সুপাররশ করা হয়। সসই সমাতাদবক রিরপরপ সাংদশাধন কদর তা অনুদমােদনর জন্য মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ 

করা হদয়দছ।  

৬.২ গদবষণা োয়াদল মাঠ কৃষদকর সাদথ গদবষণাকমীদের সর্াগাদর্াগ সীরমত এবাং সবশ রকছু োয়াদল সাইনদবাি ব সনই। প্রকদল্পর 

আওতায় কৃষকদের মাঠ ফসদলর গদবষনা োয়াদলর জন্য সকল সার ও কীটনাশক প্রোন করা হয়। রকন্তু কৃষকদক ধাদপ ধাদপ সার 

ও কীটনাশক সেওয়া প্রদয়াজন। একসাদথ সার ও কীটনাশক প্রোন করার কাজ প্রকদল্পর জন্য সহজ হদলও কৃষদকর জন্য ঐ সার 

ধাদপ ধাদপ ব্যবহার করা কঠিন সকননা কৃষক ঐ সার ও কীটনাশক অন্য জরমদত ব্যবহার কদর সফদল। 

৬.৩। প্রকদল্প বারর উদ্ভারবত বারর সবগুন-১০, বারর রবর্ট সবগুন-৪ উৎপােন ভাল রকন্তু স্বাে ভাল নয়। তাই বাজাদর এ সমস্ত সবগুদনর 

চারহো কম থাকায় কৃষক ইহার চাষাবাদে আগ্রহ হারাদে। সুতরাাং ইহার আদরাও গদবষণা প্রদয়াজন। 

৬.৪। প্রকদল্প বারর উদ্ভারবত হাইরিি রমরি কুমড়ার উৎপােন খুবই ভাল এবাং চারহোও অদনক। কৃষদকর আগ্রহও ভাল। 

উপকারদভাগীদের সাক্ষাৎকাদর জানা র্ায় সর্, বারর উদ্ভারবত হাইরিি রমরি কুমড়ার রবস্তার স্বল্প পররসদর কার হদয়দছ। চর এলাকায় 

বারর উদ্ভারবত হাইরিি রমরি কুমড়ার রবস্তার বৃহৎ আকাদর করা প্রদয়াজন। ইহার উৎপােন খরচ কম। 

৬.৫। চর এলাকার মার্টদত প্রদয়াজনীয় পুরি উপাোদনর স্বল্পতা রদয়দছ। রবদশষ কদর নাইদোদজন, রজাংক ও সবারদনর স্বল্পতা সবরশ। 

কৃষকদের এ ব্যাপাদর সবরশ সবরশ সদচতন করা প্রদয়াজন এবাং মার্ট পরীক্ষার প্রযুরি সম্পদকব কৃষদকর েক্ষতা বাড়াদনার পাশাপারশ 

রজাংক, সবারন ও নাইদোদজদনর সরবরাহ পর্ বাপ্ত করা প্রদয়াজন। সসই ব্যাপাদর সবসরকারী সকান সাংস্থাদক প্রকদল্পর সাদথ য্ুি করা 

প্রদয়াজন। 

৬.৬। চর এলাকার মার্টর বন্ধুরতা ও প্রকৃরত উিম সসচ ব্যবস্থার জন্য সহায়ক নয়। কারণ সবদল মার্টর পারন ধারণ ক্ষমতা কম।তাই 

আধুরনক সসালার প্রযুরির মাধ্যদম সসদচর ব্যবস্থা করা হদল উৎপােন আদরা বাড়দব এবাং চাষাবাদে কৃষদকর আগ্রহ ক্রমান্বদয় বৃরদ্ধ 

পাদব। েলীয় আদলাচনা সথদক এ ব্যাপাদর মতামত পাওয়া সগদছ। 

৬.৭। উদ্যাতারিক গদবষনা সকে ও সদরজরমন গদবষনা রবভাগ কতৃবক বসতবারড়দত স্থারপত রকছু রকছু ফদলর বাগাদন সাইনদবাি ব 

সনই। রবদশষ কদর উদ্যাতারিক গদবষনা সকদে সাইনদবাি ব থাকদলও সকান সল-আউট প্লাান সনই। সল-আউট প্লাান নাথাকদল 

সাইনদবাি ব হাররদয় সগদল বা বতবমাদন কম বরত কম বকতবারা বেরল বা অবসদর সগদল গাদছর পররচয় জানা দুস্কর হদব। 
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৬.৮। প্রকদল্পর প্ররশক্ষদণর কার্ বক্রদমর আওতায় কৃষকদের প্ররশক্ষণ সেওয়া হদয়দছ। রকন্তু েলীয় আদলাচনা ও উপকারদভাগীদের 

সাদথ সাক্ষাৎকাদর জানা র্ায় সর্, প্ররশক্ষদণর সময়াে অল্প (১রেন)। প্ররশক্ষদণর  সময়াে আদরাও সবরশ হওয়া প্রদয়াজন। 

৬.৯। প্রকদল্পর মাধ্যদম বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন উন্নত জাদতর ফসদলর গদবষণা োয়াল স্থাপন, বসতবারড়দত বাগান স্থাপদন ফদলর 

চারা/কলম রবতরণ, কৃষক, রবজ্ঞানী, মাঠ পর্ বাদয়র কম বকতবা/ কম বচারীদের উচ্চফলনশীল জাদতর উদ্যান ও মাঠ ফসদলর রবস্তাদরর 

লদক্ষয প্ররশক্ষণ প্রোন এবাং ফসল চাষাবাদে উৎসাহ প্রোন করা হদে। এফরজরিদত অাংশগ্রহণকারী রকছু কৃষক জানান সর্, তারা 

পর্ বাপ্ত বীজ ও চারা/কলম পানরন। তদব সেওয়া হদব বদল আশ্বাস সেওয়া হদয়দছ। মানসেত বীজ ও ফদলর চারা/কলম উৎপােদন 

মাইদক্রাদপ্রাপাদগশদণর মাধ্যদম মানসেত বীজ ও চারার উোঃপােদন সবসরকারী প্ররতষ্ঠানদক উৎসারহত করা প্রদয়াজন। 

৬.১০। েলরভরিক আদলাচনায় জানা সগদছ সর্, নারী চাষীরা বসতবারড়দত ফল, ফুলও সবরজর বাগান স্থাপন, পররচর্ বা, সাংগ্রদহাির 

ব্যবস্থাপনা ও ফসদলর প্ররক্রয়াকরণ কদর রবরভন্ন দ্রব্যারে বতরী ও ফসদলর পুরিরমান রবষদয় হাদত কলদম প্ররশক্ষণ রনদত আগ্রহী। 

৬.১১। প্রকদল্পর কার্ বক্রম ও প্রযুরি রবষয়ক তথ্য সাংরক্ষণ এবাং তা অনলাইদন সশয়াদরর জন্য একর্ট আলাো ওদয়বসাইট বা 

নদলজব্যাাংক বতরী করা প্রদয়াজন। প্ররতর্ট সক্ষদত্র প্রযুরি ব্যবহাদরর ব্যাপকতা বৃরদ্ধ পাওয়ায় প্ররশক্ষণ সামগ্রী ও প্রযুরিগওদলা 

ফযাক্টরশট আকাদর প্রকদল্পর ওদয়বসাইদট আপদলাি করা উরচত। ওদয়বসাইদটর সিাদমইন ও সহারিাং কমপদক্ষ েশ বছদরর জন্য 

ক্রয় করা উরচত। তা হদল প্রকদল্পর সমারপ্তর পরও কৃষক, রবজ্ঞানীগণ শস্য প্রযুরির তথ্য অণলাইদন পাদবন। উদ্ভারবত জাত ও 

প্রযুরিগুদলার পরররচরত বৃরদ্ধর জন্য প্রকাশণা প্রকাশ ও বুকদলট প্রণয়ন এবাং রবতরণ একর্ট প্রসাংশনীয় উদদ্যাগ রকন্তু এগুদলা 

তথ্যবহুল ও ব্যবহাদরর জন্য প্রকদল্পর রনজস্ব ওদয়বসাইদট থাকা প্রদয়াজন। 

৬.১২। রিরপদত প্রকদল্পর মাধ্যদম ৪র্ট উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে (ঠাকুরগাঁও, চাপাইনবাবগঞ্জ, আকবারপুর, হাটহাজারী) ৪র্ট 

রিপর্টউবদয়ল স্থাপন কাদজর সাংস্থান আদছ। ২০১৯-২০২০ অথ ববছদর ঠাকুরগাঁও এ ১র্ট মাত্র রিপর্টউবদয়ল স্থাপন করা হদয়দছ। 

রিপর্টউবদয়ল স্থাপদনর মাধ্যদম উদ্যানতারিক গদবষণা সকদের মাতৃগাছ, চারা/কলম এবাং গদবষনা বাগাদনর অন্যান্য গাদছ 

রেপদসচ পদ্ধরতদত সসচ সেয়া ও কম বকতবা / কম বচারীদের সুদপয় পারনর ব্যবস্থা করা হদয়দছ। 

৭.১৩ উদ্যানতি গদবষণা সকে, বারর, গাজীপুর এ ফল রবভাদগর গদবষণা মাদঠ FAO এর অথ বায়দন ১৯৯৩-৯৪ সদন রনরম বত 

অদকদজা রমি হাউজর্ট নতুনভাদব করা প্রদয়াজন। কারণ বারর এর িারা মুিারয়ত ফদলর জাতসমূদহর দ্রুত এবাং সবরশ পররমাদন 

সম্প্রসারণ ও রবরভন্ন রকদমর ফসল উৎপােদন রমি হাউদজর গুরুত্ব অপররসীম। 

৭.১৪ জাম বপ্লাাজদমর স্বল্পদময়াদে সাংরক্ষদণর জন্য কুল রুম (Working genebank) প্রদয়াজন। বতবমান কুল রুমর্ট অদকদজা 

রবধায় টদমদটার Wild relatives সহ রবরভন্ন ফসদলর সেশী রবদেশী অদনক মূল্যবান জাম বপ্লাাজম নি হদয় র্াদে। সুতরাাং কুল 

রুমর্টর প্ররতস্থাপন প্রদয়াজন।  

৭.১৫ ফসল উৎপােদন বজব সাদরর রবকল্প সনই। ফল ও সবরজর অবরশি অাংশ এবাং সগাবর বতরর কদম্পাি সার সখালা আকাদশর 

রনদচ রাখা হদয়দছ। ফদল সরাদে শুরকদয় ও বৃরিদত রভদজ এগুদলার গুণগত মান কদম র্ায় র্া গদবষণা কাদজ রবঘ্ন ঘটায়। তাই 

কদম্পাি বতরর এবাং সাংরক্ষদণর জন্য সশি রনম বাণ করা প্রদয়াজন। 

প্রকদল্পর আওতায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর আধুরনক ও মানসেত বীজ সরবরাহ, ফলগাদছর চারা/কলম রবতরণ, প্রেশ বনীী স্থাপন 

ও রবরভন্ন প্রযুরি সহায়তার সাদথ সাদথ সার, কীটনাশদকর সুদর্াগ-সুরবধা প্রোন করা হদয়দছ। রকন্তু প্রকল্পর্ট সমারপ্তর পর এর 

ধারাবারহক এবাং ক্রমবধ বমান কার্ বক্রম পররচালনার জন্য সকান সুেি পররকল্পনা পাওয়া র্ায় নাই। রিরপরপদত বলা হদয়দছ প্রকল্প 

সশদষ বাাংলাদেশ  কৃরষ গদবষণা ইনরস্টর্টউদটর সদরজরমন গদবষণা রবভাগ এই কার্ বক্রমর্ট চারলদয় র্াদব। রকন্তু রবস্তাররত সকান 

পররকল্পনা সসখাদন সনই। আবার সব সজলায় সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর স্থায়ী অরফস সনই। তাই প্রকল্প সমারপ্তর পর এর 

ধারাবারহক এবাং ক্রমবধ বমান কার্ বক্রম পররচালনার জন্য একর্ট সুেি পররকল্পনা Sustainable Plan – এ রবস্তাররতভাদব 

অন্তবভুি করা প্রদয়াজন।  
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সপ্তম অধ্যায়:  সুপাররশমালা 

প্রকদল্পর প্রধান কদম্পাদনন্ট সমূদহর পর্ বদবক্ষণ এবাং প্রকদল্পর সামরগ্রক ‘সবল-দুব বল-সুদর্াগ-ঝুঁরক’ রবদেষদণর রভরিদত প্রকল্পর্টর 

কারিত লক্ষয অজবদনর রনরমি সুপাররশমালাদক দুইভাদব ভাগ কদর রনদে উপস্থাপন করা হদলা: 

ক) স্বল্পদময়ারে সুপাররশমালাোঃ 

৭.১ ফসদলর গদবষণা োয়াল ও বসতবারড়দত বাগান স্থাপদন গদবষক এবাং কৃষকদের মদধ্য সর্াগাদর্াগ আদরাও বৃরদ্ধ করদত হদব। 

কারণ সদরজরমন পররেশ বদন উন্নত উচ্চফলনশীল জাদতর ফসল চাষাবাদে কৃষদকর জ্ঞান ও েক্ষতার অভাব পররলরক্ষত হয়। 

সদরজরমন গদবষণা রবভাগ, ফসদলর গদবষণা োয়াল ও বসতবারড়দত স্থারপত বাগাদন সাইনদবাি ব অনরতরবলদি স্থাপন করদত হদব। 

প্রকদল্পর প্ররশক্ষদণর সময়াে আদরাও সবরশ এবাং তথ্যবহুল হওয়া প্রদয়াজন। প্রকদল্প প্ররশক্ষণ Need Based হওয়া সমীচীন। কৃষক 

প্ররশক্ষণ ভাতা আদরাও যুদগাপদর্াগী কদর বৃরদ্ধ করার জন্য পেদক্ষপ সনওয়া সর্দত পাদর তাদত কৃষদকর আগ্রহ বাড়দব।  

৭.২ রবরভন্ন প্ররশক্ষণ সর্মন প্রধান ববজ্ঞারনক কম বকতবা ও সহকারী ববজ্ঞারনক কম বকতবা/ উপ-সহকারী কৃরষ কম বকতবা সর্ রবষদয় 

প্ররশক্ষণ সেন তার মান ও তথ্য রবরভন্ন সকদে রভন্ন রভন্ন। অতএব প্রকল্প সথদক প্ররশক্ষণ মরিউল বতরর কদর প্ররশক্ষণ গাইি রহদসদব 

সকল সকদে সরবরাহ করা উরচত।  

৭.৩ মাঠ ফসদলর উৎপােন হ্রাস, সময়মত পররচর্ বা ও সাংগ্রদহাির ব্যবস্থাপনার সুরবধাদথ ব প্রকদল্পর আওতায় সর্ র্ারন্ত্রকীকরদণর 

ব্যবস্থা সনওয়া হদয়দছ তার সঠিক ব্যবহার রনরিত করা আবশ্যক । সামরগ্রক কৃরষ উৎপােন, প্ররক্রয়াকরণ ও বাজারজাতকরদণ 

GAP প্রদটাকল ব্যবহার করা উরচত এবাং কৃরষপন্য বাজারজাতকরদণ কৃরষ রবপণন অরধেপ্তরদক (DAM) সমৃ্পি করা প্রদয়াজন। 

৭.৪ ফসদলর গদবষণা োয়াল ও বসতবারড়দত বাগান স্থাপন কার্ বক্রম বাস্তবায়দনর জন্য প্রকল্প সথদক ধাদপ ধাদপ গদবষণা োয়াল 

এবাং বসতবারড়দত বাগান পররেশ বনপূব বক সার ও কীটনাশক সেওয়া প্রদয়াজন। । তাই সার ও কীটনাশক ধাদপ ধাদপ সেওয়ার 

ব্যবস্থাসহ সররজস্ট্রাদরর ব্যবস্থা করা সর্দত পাদর। 

৭.৫ প্রকদল্প বারর উদ্ভারবত হাইরিি রমরি কুমড়ার উৎপােন খুবই ভাল এবাং চারহোও অদনক। কৃষদকর আগ্রহও ভাল। 

উপকারদভাগীদের সাক্ষাৎকাদর জানা র্ায় সর্, বারর উদ্ভারবত হাইরিি রমরি কুমড়ার রবস্তার স্বল্প পররসদর কার হদয়দছ। চর এলাকায় 

বারর উদ্ভারবত হাইরিি রমরি কুমড়ার রবস্তার বৃহৎ আকাদর করা প্রদয়াজন। ইহার উৎপােন খরচ কম। 

৭.৬ চর এলাকার মার্টদত প্রদয়াজনীয় পুরি উপাোদনর স্বল্পতা রবদ্যমান সর্মন- সবারন, নাইদোদজন ও রজাংদকর পররমাণ কারিত 

মাত্রার সচদয় অদনক কম। তাই চর এলাকায় রনয়রমত মার্ট পরীক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা করদত হদব এবাং এই ব্যাপাদর কৃষকদের সদচতন 

করদত হদব। প্রকদল্পর মাধ্যদম মার্টর পুরির মান উন্নয়দন গদবষণা সজারোর করা প্রদয়াজন। 

৭.৭ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পর্ট মূলত একর্ট গদবষণাধমী প্রকল্প। কাদজই এ জাতীয় প্রকল্পগুদলাদত রবদেশ সফদরর র্টদম কমপদক্ষ 

শতকরা ৮০ ভাগ অাংশগ্রহণকারী গদবষণা প্ররতষ্ঠান সথদক মদনানীত হওয়া প্রদয়াজন। এসত প্রকদল্পর কাদজর অগ্রগরত 

Significantly সবদড় র্ায়।  

৭.৮ উদ্যানতারিক গদবষণা সকদে সহকারী ববজ্ঞারনক কম বকতবা/ রসরনয়র সহকারী ববজ্ঞারনক কম বকতবা /উপ-সহকারী কৃরষ 

কম বকতবাদের প্ররশক্ষক প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা সর্দত পাদর। সর্দহতু ঐ সকল কম বকতবারা কৃষদকর মাদঠ ফসল উৎপােদন অগ্রণী 

ভূরমকা পালন কদর।  
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খ) েীঘ বদময়ারে সুপাররশমালাোঃ 

৭.১ প্রকদল্পর পুতব কাজ সর্মন -ভূরম উন্নয়ন, বাউন্ডারর ওয়াল, বাউন্ডারর ওয়াল সফরসাং, রফল্ডল্যাব, কযাদনল ররদনাদভশন, সেদনজ 

ইররদগশন না হওয়ায় প্রকল্পর্ট কম টাকা বরাে রনদয়দছ। প্রকল্প সময়াদের মদধ্য ঐ সকল কাজগুদলা করদত প্রদয়াজনীয় পররকরল্পত 

কাজ সম্পন্ন, অথ ব বরাে ও ব্যদয়র কম বপররকল্পনা সনয়া প্রদয়াজন। প্রকল্পর্টর সমারপ্তর পর এর ক্রমবধ বমান কার্ বক্রম পররচালনার 

জন্য Sustainable Plan প্রস্তুত করা প্রদয়াজন। 

৭.২ প্রকদল্পর কার্ বক্রম ও প্রযুরি রবষয়ক তথ্য সাংরক্ষণ এবাং তা অনলাইদন সশয়াদরর জন্য একর্ট আলাো ওদয়বসাইট বা 

নদলজব্যাাংক বতরী করা প্রদয়াজন। প্ররতর্ট সক্ষদত্র প্রযুরি ব্যবহাদরর ব্যাপকতা বৃরদ্ধ পাওয়ায় প্ররশক্ষণ সামগ্রী ও প্রযুরিগওদলা 

ফযাক্টরশট আকাদর প্রকদল্পর ওদয়বসাইদট আপদলাি করা উরচত। ওদয়বসাইদটর সিাদমইন ও সহারিাং কমপদক্ষ েশ বছসরর জন্য 

ক্রয় করা উরচত। তা হদল প্রকদল্পর সমারপ্তর পরও কৃষক ও রবজ্ঞানীগণ শস্য প্রযুরির তথ্য অনলাইদন পাদবন। উদ্ভারবত জাত ও 

প্রযুরিগুদলার পরররচরত বৃরদ্ধর জন্য প্রকাশনা প্রকাশ ও বুকদলট প্রণয়ন এবাং রবতরণ একর্ট প্রশাংসনীয় উদদ্যাগ রকন্তু এগুদলা 

তথ্যবহুল ও ব্যবহাদরর জন্য প্রকদল্পর রনজস্ব ওদয়বসাইদট থাকা প্রদয়াজন। 

৭.৩ চর এলাকার সবদল মার্টদত পারন ধারন ক্ষমতা কম। তাই প্রচরলত সসদচ কৃষদকর খরদচর পররমাণ সবদড় র্াওয়ায় কৃরষর 

উৎপােন খরচ সবদড় র্াদে। সসই সক্ষদত্র সসালার প্রযুরির মাধ্যদম আধুরনক সসচ ব্যবস্থা গদড় তুলদত কৃষকদের প্রযুরি জ্ঞান প্রোন 

ও উৎসাহ প্রোন করা প্রদয়াজন।  

৭.৪ বতবমাদন বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউদটর মাত্র ৪র্ট সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কতৃবক প্রকদল্পর রবস্তাদরর কার্ বক্রম 

পররচারলত হদে এবাং বাাংলাদেদশর কৃরষর কদলবর বৃরদ্ধদত ভূরমকা রাখদছ। তাই উপকূলীয় চর এলাকার সদরজরমন গসবষণা 

রবভাগদক এই সমস্ত কার্ বক্রম বাস্তবায়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় সুরবধা সেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রদয়াজন। 

৭.৫ উদ্যানতি গদবষণা সকে, বারর, গাজীপুর এ ফল রবভাদগর গদবষণা মাদঠ FAO এর অথ বায়দন ১৯৯৩-৯৪ সদন রনরম বত 

সমরামতদর্াগ্য রবধায় রমি হাউজর্ট নতুনভাদব করা প্রদয়াজন। কারণ বারর এর িারা মুিারয়ত ফদলর জাতসমূদহর দ্রুত এবাং সবরশ 

পররমাদন সম্প্রসারণ ও রবরভন্ন রকদমর ফসল উৎপােদন রমি হাউদজর গুরুত্ব অপররসীম। 

৭.৬ জাম বপ্লাাজদমর স্বল্পদময়াদে সাংরক্ষদণর জন্য কুল রুম (Working genebank) প্রদয়াজন। বতবমান কুল রুমর্ট সমরামতদর্াগ্য 

রবধায় কুলরুমর্ট নতুনভাদব করা প্রদয়াজন। কারণ টদমদটার Wild relatives সহ রবরভন্ন ফসদলর সেশী রবদেশী অদনক মূল্যবান 

জাম বপ্লাাজম নি হদয় র্াদে। সুতরাাং কুল রুমর্টর সমরামত প্রদয়াজন।  

৭.৭ ফসল উৎপােদন বজব সাদরর রবকল্প সনই। ফল ও সবরজর অবরশি অাংশ এবাং সগাবর বতরর কদম্পাি সার সখালা আকাদশর 

রনদচ রাখা হদয়দছ। ফদল সরাদে শুরকদয় ও বৃরিদত রভদজ এগুদলার গুণগত মান কদম র্ায় র্া গদবষণা কাদজ রবঘ্ন ঘটায়। তাই 

কদম্পাি বতরর এবাং সাংরক্ষদণর জন্য সশি রনম বাণ করা প্রদয়াজন। 
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অিম অধ্যায়: উপসাংহার 

প্রকল্প রহদসদব “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজাোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্ট 

উদ্যান ও মাঠফসদলর উৎপােন বৃরদ্ধর মাধ্যদম খাদ্য রনরাপিারবধান, পুরিরমান উন্নয়ন ও পাররবাররক আয় বৃরদ্ধর িারা জীবনর্াত্রার 

মান উন্নয়দনর একর্ট নতুন রেগদন্তর উদোচন কদরদছ। বাাংলাদেদশ কম সবরশ সকল কৃষকই উদ্যান ও মাঠফসল উৎপােন কদর 

থাদকন র্া তাদের পাররবাররক চারহো পূরণ কদরদছ। রকন্তু উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজাোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান 

ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্পর্ট পাররবাররক চারহো পূরদণর পাশাপারশ পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ করদছ এবাং পররবার তথা 

সমাদজর খাদ্য রনরাপিারবধান, জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন ও পুরির মান উন্নয়ন করদত সক্ষম হদয়দছ। প্রকদল্পর উপকারদভাগীর 

অরধকাাংশই মাোরর ও ক্ষুদ্র কৃষক র্ারা রনজ বসতবারড়দত ও মাদঠ এককভাদব রবরভন্ন ধরদণর উচ্চ ফলনশীল উন্নতজাদতর উদ্যান 

ও মাঠফসদলর চাষাবাে করদছ এবাং তা কৃরষ ও আথ ব-সামারজকভাদব একর্ট নতুন উদদ্যাগ। 

আথ ব-সামারজক পর্ বাদয়র এ ধরদনর উদদ্যাগ বাস্তবায়দন প্রকদল্পর প্ররশক্ষণ একর্ট গুরুত্বপূণ ব রবষয়। প্রকদল্পর কার্ বক্রদমর আওতায় 

উপকারদভাগী কৃষকদের প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। গ্রামীণ জীবদন খাদ্য রনরাপিা, পুরির ও জীবনর্াত্রারমান উন্নয়ন একর্ট 

গুরুত্বপূণ ব রবষয়। সাধারণত গ্রামাঞ্চদল জনগদণর খাদ্য রনরাপিারবধান, পাররবাররক আয় বৃরদ্ধ, পুরির ও জীবনর্াত্রার মান উন্নয়দন 

প্রচরলত উদ্যান ও মাঠফসদলর চাষাবাদের উপরই রনভবর করদত হয় এবাং সসগুদলা সাধারণত প্রকৃরত রনভবর সমৌসুমরভরিক হদয় 

থাদক। রকন্তু সসগুদলা সারা বছদরর পাররবাররক চারহো পূরণ হয় না। আবার বসতবারড়দত ফদলর গাছ থাকদলই সকবল ফল খাওয়া 

সম্ভব হয়।  

অন্যথায় কৃষদকর ফল রকদন খাওয়ার অভযাস খুবই কম। র্রেও বতবমাদন ফল রকদন খাওয়ার অভযাস রকছুটা সবদড়দছ, তথারপও 

সারাবছর ফল সথদক পুরি পাওয়া সম্ভবপর হদয় ওদঠ না। রকন্তু উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজাোরকরণ এবাং চর এলাকায় 

উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্পর্ট সস সমস্ত চারহোগুদলা পূরদণ গুরুত্বপূণ ব ভূরমকা রাখদছ। ইদতামদধ্যই অরধকাাংশ 

কৃষক মাঠফসদলর উৎপন্ন ফসল িারা পাররবাররক আয় বৃরদ্ধসহ পুরি ও খাদ্য রনরাপিারবধান এবাং জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ন করদত 

সক্ষম হদয়দছ। কারণ সর্ সকল উপকারদভাগী কৃষক ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর মাঠফসদলর আবাে কদরদছ তাদের উৎপন্ন বাররগম,বারর 

হাইরিি ভুো, বাররআলু, বারর রমরিআলু, বারর হাউরিি রমরি কুমড়া,বারর কাউন, বারর সররষা ইতযারে ফসল উদিালন কদর 

পাররবাররক চরহো পূরণ করদত সপদরদছ এবাং বারক ফসল বাজাদর রবরক্র কদর আয় করদত সপদরদছ। অনুরুপভাদব সর্ সকল 

উপকারদভাগী কৃষক ২০১৬-১৭ অথ ব-বছদর ফদলর বাগান কদরদছ তাদের অদনদকই বাগান সথদক বারর কুল, বারর আম, বারর 

সপয়ারা, বারর সলবু ফসল উদিালন কদর পররবাদরর সেস্য ও প্ররতদবশীসহ রকছুটা হদলও পুরি চারহো পূরণ করদত সপদরদছ এবাং 

বারকটা বাজাদর রবরক্র কদর আয় করদত সপদরদছ। 

গ্রামীণ সপ্রক্ষাপদট কৃষকদের সবদচদয় রনকটবতী পরামশ বক রহসাদব বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউদটর সদরজরমন গদবষণা 

রবভাদগর রপ্ররসপাল ববজ্ঞারনক কম বকতবা সবদচদয় সবরশ (শতকরা ৬২.৫ ভাগ) সমস্যাই সমাধান করদত সপদরদছ র্া কৃষক ও প্রযুরি 

হস্তান্তদরর সক্ষদত্র সবদচদয় গুরুত্বপূণ ব ভূরমকা পালন করদছ এবাং প্রকদল্প নারীর অবস্থান তাদের ক্ষমতায়দনর মাপকাঠি রহসাদব গণ্য 

হদে। প্রকদল্পর আওতাধীন সকল সজলায় কৃষকরা র্াদত সহদজ উদ্যান ও মাঠফসদলর চারা, বীজ, সার, কীটনাশক সপদত পাদর 

তার জন্য উদ্যানতারিক গদবষণা সকে ও সদরজরমন গদবষণা রবভাগ কৃষকদের সারব বক সহদর্ারগতা, পরামশ ব ও কাররগরর সহায়তা 

প্রোন করার জন্য প্ররশরক্ষত মাঠকমী (ববজ্ঞারনক কম বকতবা, সহকারী ববজ্ঞারনক কম বকতবা, উপ-সহকারী কৃরষ কম বকতবা) রনদয়ারজত 

কদরদছ।  

উদ্যান ও মাঠফসদলর এ ধরদনর উদদ্যাগ গ্রামীণ আথ ব-সামারজক সপ্রক্ষাপট পররবতবদন একর্ট ভাল পেদক্ষপ। র্রেও প্রকদল্পর 

পুদরাপুরর সুরবধা ও ফলাফল সপদত আদরাও রকছুটা সময় অদপক্ষা করদত হদব। তদব সাফদল্যর পাশাপারশ বাস্তবায়দন রকছু 

সীমাবদ্ধতা রদয়দছ সসগুদলা পর্ বদবক্ষণ ও সুপাররদশ উদল্লখ করা হদয়দছ। সুপাররশ অনুর্ায়ী প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ রনদল প্রকদল্পর 

কার্ বক্রম সটকসই হদব। 
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রচদত্রর তারলকা-০১ বাাংলাদেদশর ম্যাদপ রনব বারচত উপদজলাগুরলর অবস্থান 
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সাংযুরি সমূহোঃ 

সাংযুরি-০১ প্রশ্নপত্র ও সচকরলস্ট 

সাংযুরি-০২ প্রকল্প এলাকা 

সাংযুরি-০৩ Terms of Refferences (TOR) 
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সাংযুরি-০১ প্রশ্নপত্র ও সচকরলস্ট 

উপকারদভাগীদের জন্য সমীক্ষার প্রশ্নমালা 

উপকারদভাগীর আই রি নাং- 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা । 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প উপকারদভাগীদের জন্য সমীক্ষার 

প্রশ্নমালা  

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার উদেশ্য 

(তথ্য সাংগ্রদহর পূদব ব রনেরলরখত ভূরমকার্ট ব্যাখ্যা করুন) 

আমার নাম-------------------------------------- 

আসসালামু আলাইকুম/ আোব। আরম গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস সথদক “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও 

মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প এর রনরবড় পররবীক্ষদণর কাদজ এদসরছ। এ পররবীক্ষদণর উদেশ্য হদলা রবদ্যমান উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা 

সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরির রবস্তার ঘটাদনাসহ অন্যান্য উদেশ্যসমূদহর অগ্রগরত এবাং পররবতবনসমূহ র্াচাই করা। 

আমরা বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয় সথদক োরয়ত্বপ্রাপ্ত হদয় গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস এর পক্ষ সথদক এদসরছ। এ সক্ষদত্র 

আপরন আপনার মূল্যবান মতামত রেদয় অবোন রাখদত পাদরন। আপনার মতামত শুধু পররবীক্ষদণর কাদজ ব্যবহৃত হদব এবাং সগাপন থাকদব।আপরন 

অনুমরত রেদল আরম আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করদত পারর । 

তথ্যসাংগ্রহকারীদের রনদে বশনা 

১. উিরোতাদের অনুমরত সনওয়া; 

২. উিরোতার পররচয় সগাপন রাখা হদব এটা রনরিত করা; এবাং 

৩. রনরবড় পররবীক্ষন সমীক্ষার উদেশ্য বন বনা করা। 

সসকশন-1 

উিরোতার সাধারন পরররচরত ও আথ ব-সামারজক অবস্থা সাংক্রান্ত তথ্যারে 

১.নামোঃ রপতার নামোঃ  

২.বয়সোঃ  

৩. রলঙ্গ   পুরুষ মরহলা 

৪.স্থায়ী ঠিকানাোঃ  গ্রাম/ মহল্লা: ---------------------        সহারল্ডাং-নাং:--------                        সরাি-নাং:-------- 

ওয়াি নাং:----------           থানা/ উপদজলা:--------                   সজলা:------------ 

৫.সমাবাইল নিরোঃ----------------   

৬.রশক্ষাগত সর্াগ্যতা--------------পাশ (সদব বাচ্চ)    

৭.পররবাদরর সেস্য সাংখ্যা কত?   সমাট সাংখ্যা:------- পুরুষ------মরহলা-- 
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৮.আপনার সপশা রক? (মূল সপশা হদল-১, রিতীয় সপশা হদল-২ উদল্লখকরুন) 

 

১.চাকরী  ২).ক্ষুদ্র সপশা (কামার, কুমার, সজদল ইতযারে )  

৩.রশক্ষকতা  ৪.রেনমজুর  (অকৃরষ)  

৫.ব্যবসা(বড়)  ৬.পররবহন শ্ররমক  

৭.ক্ষুদ্র ব্যবসা  ৮.কৃরষকাজ  

৯.সপশাজীবী (িািার, ইরঞ্জরনয়ার ইতযারে)  ১০.গৃহস্থারল  

১১.চালক (ররকশা, ভযান, সঠলাগারড়)  ১২. অন্যান্য---------  

    

 

৯.বাসস্থাদনর অবস্থাোঃ      ক. কাচাঁ        খ.আধাপাকা           গ.পাকা 

১০. প্রকল্প শুরু হওয়ার আদগ গড় মারসক আয় ও ব্যয় কত? (টাকয়) আয়    ব্যয়  

১১. প্রকল্প শুরু হওয়ার পদর গড় মারসক আয় ও ব্যয় কত? (টাকয়) আয়    ব্যয়  

সসকশন-২  

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” শীষ বক প্রকদল্পর কার্ বক্রদমর উপর 

অঙ্গরভরিক প্রশ্নমালা সাংক্রান্ত তথ্যারেোঃ 

১। চদরর নাম:                                          

২।বতবমান চদর আনুমারনক কত বছর ধদর আবাে শুরু হদয়দছ:-------------------------------- বছর  

৩। চদরর সমাট জরমর পররমাণ কত? (আনুমারনক) --------------- রবঘা। আবােদর্াগ্য জরমর পররমাণ কত?---------------------রবঘা 

৪।  চদর আপনার জরমর পররমাণ কত?--------------------------রবঘা 

৫।আপরন রক অদন্যর জরম রলজ রনদয় চাষাবাে কদরন? র্রে কদরন,তাহদল জরমর পররমাণ উদল্লখ করুন---------------------রবঘা 

৬।পূদব ব চদর রক রক ফসল উৎপারেত হত? নাম ও জাতসহ উদল্লখ করুন। 

ক----------------------.  খ.-------------------------------  গ.---------------------  ঘ.-------------------------- ঙ.--------------- 

৭। পূদব ব চদরর লাভজনক ফসলধারা (সকান ফসদলর পর সকান ফসল) রক রছল? 

ক.---------------------------- খ.----------------------------- গ.--------------------------- ঘ.--------------------------.ঙ.------- 

8.  বতবমাদন লাভজনক ফসলধারা (সকান ফসদলর পর সকান ফসল) রক? 

ক.---------------------------- খ.----------------------------- গ.--------------------------- ঘ.--------------------------.ঙ.-------- 

৯.প্রকল্প চালু হওয়ার পর বতবমাদন সকান ফসদলর সকান সকান জাত অরধক জনরপ্রয়/ লাভজনক? 

ক.---------------------------- খ.----------------------------- গ.--------------------------- ঘ.--------------------------.ঙ.-------- 

১০.বতবমাদন বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন ফসদলর জাত চাষ করার ফদল ফসদলর ফলন বৃরদ্ধ সপদয়দছ রক? 

সকাি: ১=হযাঁ,২=না, ৩= জারন না 

১১. বৃরদ্ধ সপদল তা রক বারর উদ্ভারবত জাদত নারক স্থানীয় বা প্রচরলত অন্য সকান জাদতর সক্ষদত্র বৃরদ্ধ সপদয়দছ? 

ক.---------------------------- খ.----------------------------- গ.--------------------------- ঘ.--------------------------.ঙ.------- 
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১২.চর এলাকায় ফসল উৎপােদনর জন্য আপরন রক সঠিক সমদয় প্রযুরিগত সসবা বা সহায়তা সপদয়দছন? 

সকাি: ১= হযাঁ, ২= না, ৩= জারন না 

১৩.চর এলাকায় ফসল উৎপােদনর জন্য আপরন প্রকল্প হদত রক রক সহায়তা সপদয়দছন? 

ক) বীজ, খ) চারা, গ) সার, ঘ) কীটনাশক, ঙ) ছত্রাকনাশক,  চ) প্রযুরি সহায়তা 

১৪. চর এলাকায় ফসল উৎপােদনর জন্য আপরন প্রযুরিগত সসবা বা সহায়তা সকান সকান প্ররতষ্ঠান হসত সপদয়দছন? 

ক)কৃরষ গদবষণা অরফস, খ) উপদজলা কৃরষ অরফস ,গ) এনরজও অরফস ঘ) অন্যান্য  

১৫.উদ্যান (ফল, ফুলও সবরজ) ও মাঠ ফসদলর ফলন পাথ বকয সম্পদকব আপনার ধারণা আদছ রক?  

সকাি : ১=হযাঁ, ২= না , ৩= জারন না 

১৬.এখাদন উদল্লরখত োনা জাতীয় ফসদলর 

মদধ্য সকান সকান ফসল চরাঞ্চদল ভাল 

উৎপারেত হয় বদল আপরন মদন কদরন? 

ফসল 

 

জাদতর নাম 

 

ফলন (মণ/রবঘা) ফলদনর পাথ বকয 

উন্নত জাত প্রচরলত জাত  

ভূো     

গম     

রচনা      

বারল ব     

কাউন     

১৭. এখাদন উদল্লরখত মূল জাতীয় ফসদলর 

মদধ্য সকান সকান ফসল চরাঞ্চদল ভাল 

উৎপারেত হয় বদল আপরন মদন কদরন? 

ফসল 

 

জাদতর নাম 

 

ফলন (মণ/রবঘা) ফলদনর পাথ বকয 

উন্নত জাত প্রচরলত জাত  

আলু     

রমরি আলু     

 

১৮. আপরন উদল্লরখত বতল জাতীয় সকান 

সকান ফসদলর আবাে কদরদছন? 

ফসল 

 

জাদতর নাম 

 

ফলন (মণ/রবঘা) ফলদনর পাথ বকয 

উন্নত জাত প্রচরলত জাত  

সররষা     

রচনাবাোম     

সয়ারবন     

রতল     

 

১৯. আপরন উদল্লরখত িাল জাতীয় সকান 

সকান ফসদলর আবাে কদরদছন? 

ফসল 

 

জাদতর নাম 

 

ফলন (মণ/রবঘা) ফলদনর পাথ বকয 

উন্নত জাত প্রচরলত জাত  

মসুর     

মাসকলাই     

সখসারর     

 

2০. আপরন উদল্লরখত মসলা জাতীয় সকান 

সকান ফসদলর আবাে কদরদছন? 

ফসল 

 

জাদতর নাম 

 

ফলন (মণ/রবঘা) ফলদনর পাথ বকয 

উন্নত জাত প্রচরলত জাত  

সপয়াজ     
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রসুন     

মররচ     

কাদলারজরা     

 

2১. আপরন উদল্লরখত সবরজ ফসদলর মদধ্য 

সকান সকান সবরজ ফসদলর আবাে 

কদরদছন? 

ফসল 

 

জাদতর নাম 

 

ফলন (মণ/রবঘা) ফলদনর পাথ বকয 

উন্নত জাত প্রচরলত জাত  

টদমদটা     

করলা     

 রমরিকুমড়া     

 

2২. এ প্রকল্প সথদক আপরন সকান প্ররশক্ষণ সপদয়দছন রক? 

সকাি : ১=হযাঁ, ২= না, ৩=জারন না 

2৩. হযাঁ হদল, সকান সকান রবষদয় প্ররশক্ষণ সপদয়দছ? 

(ক) ক) উচ্চমূল্য উদ্যান ফসদলর চারা উৎপােন। (খ) উচ্চমূল্য উদ্যান ফসদলর নতুন জাদতর উৎপােন প্রযুরি। 

(গ) উচ্চমূল্য উদ্যান ফসদলর সাংগ্রদহাির প্রযুরি। (ঘ) উচ্চমূল্য উদ্যান ফসদলর মূল্যসাংদর্াজন প্রযুরি।  

(ঙ) সকানর্ট নয় 

২৪. সকান সকান প্ররতষ্ঠান প্ররশক্ষন রেদয়দছন? 

(ক) বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউদটর কম বকতবাবৃি,খ) উপদজলা কৃরষ অরফদসর কম বকতবাবৃি গ) এনরজও কম বকতবা 

2৫. প্ররশক্ষদণ নতুন রক রক রশদখদছন, র্া আপরন প্ররশক্ষণ পূদব ব জানদতন না? 

ক)----------------------------- খ)------------------------ গ)------------------------------- ঘ) --------------------------- 

2৬. সর্ প্ররশক্ষণ সপদয়দছন তাদত রক আপরন সন্তুি?  

জোড: ১=হযাঁ ,২=না ,৩= োতন না 

২৭. প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহদণর জন্য আপরন রক সকান ভাতা সপদয়দছন? 

সকাি : ১= হযাঁ ,২= না ৩= জারন না 

2৮. প্রতশক্ষগণ অংশগ্রহগনর ফগল আপনাগদর উদ্যান ও মাঠ ফসগলর উৎপাদন প্রতশক্ষগণর আগের তুলনাে জিগড়গে তে? 

জোড: ১=হযাঁ ২= না ৩= োতন না 

২৯. ফসল উৎপাদন বৃতদ্ধর সগে সগে আপনার পাতরিাতরে আে তে জিগড়গে? 

জোড: ১=হযাঁ ২=না ৩= োতন না 

3০.পাতরিাতরে আে বৃতদ্ধর দ্বারা আপনার তে তে লাভ হগেগে িগল আপতন মগন েগরন? 

ে)------------------------------- খ)---------------------------------- ে)---------------------------- ঘ) ------------------- 

3১. বসতবাড়ীদত বাগান স্থাপদন প্রকল্প সথদক রক রক সুরবধা সপদয়দছন? 

ে)------------------------------- খ)---------------------------------- ে)---------------------------- ঘ) ------------------- 

3২. ফদলর মদধ্য সকান সকান ফদলর বাগান কদরদছন? 

(ক) আম (খ) সপয়ারা (গ) রলচু (ঘ) মালটা (ঙ) কুল  (চ) সবগুদলা। 

3৩. ফল বাগাদনর মাোয় বজব সার প্রদয়াগ কদরন রক? 
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সকাি : ১=হযাঁ ২- না ৩=জারন না 

3৪. হযাঁ হদল, মাো প্ররত রক পররমাণ বজব সার প্রদয়াগ কদরদছন? 

ে)------------------------------- খ)---------------------------------- ে)---------------------------- ঘ) ------------------- 

3৫. ফল উৎপাদগনর রাসােতনে সার প্রগোে েগর তেগলন তে? 

সকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= জারন না 

৩৬.সার প্রদয়াদগ রবজ্ঞানীদের পরামশ ব বা মতামত রনদয়রছদলন রক? 

সকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= জারন না 

3৭. আপরন রক উদ্যান/ মাঠ ফসদলর সকান প্রেশ বনী সপদয়দছন? 

সকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= জারন না 

3৮. হযাঁ হদল, সকান ফসল/ প্রযুরির উপর প্রেশ বরনী সপদয়দছন? 

ে)------------------------------- খ)---------------------------------- ে)---------------------------- ঘ) ------------------- 

৩৯. ফসদলর বীজ সকাথা সথদক সাংগ্রহ কদরন? 

(ক) বাাংলাদেশ কৃরষ গদবষণা ইনরির্টউট (খ) বীজ সকাম্পানী (গ) কৃরষ আরফস (ঘ) প্ররতদবশী কৃষক (ঙ) রনজস্ব বীজ 

4০. চর এলাকায় সকান সমৌসুদম ফসল ভাল হয় বদল আপরন মদন কদরন? 

(ক) ররব (খ) খররপ-১ (গ) খররপ-২  (ঘ) সকল সমৌসুম। 

৪১. প্রকদল্পর কম বকান্ড বাস্তবায়দনর ফদল রবকল্প কম বসাংস্থাদনর সৃরি হদয়দছ রক? 

সকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= জারন না 

42.কৃরষ গদবষণা সথদক উদ্ভারবত ফসদলর নতুন জাদতর নাম, রকভাদব জানদত সপদরদছন? 

(ক) প্ররশক্ষদণর মাধ্যদম  (খ) গদবষনা কম বকতবা  (গ) কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর (ঘ) প্রেশ বণী (ঙ) মাঠ রেবস (চ) প্রচার মাধ্যম  (ছ) কম বশালা/ 

সসরমনার 

43.আপরন রক মদন কদরন, কৃরষ গদবষণা কতৃবক উদ্ভারবত ফসদলর জাতগুরল চর এলাকায় চাসাবাে উপদর্াগী এবাং প্রচরলত জাতগদলার সচদয় 

সবরশ ফলন রেদত সক্ষম?   সকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= জারন না 

44. চর এলাকায় চাষাবাে উপদর্াগী কৃরষ গদবষণা কতৃক উদ্ভারবত মাঠ ওউদ্যান ফসদলর জাতগুরলর বীজ আপনারা ঘদর সাংরক্ষণ কদরন রক না?  

সকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= জারন না 

45. হযাঁ হদল, রকভাদব সাংরক্ষণ করা হয় এবাং সকান সকান ফসদলর বীজ সাংরক্ষণ করা হয়? 

ে)------------------------------- খ)---------------------------------- ে)---------------------------- ঘ) ------------------- 

46.  সাংররক্ষত উন্নত জাদতর বীজ আপনারা রনদজ ব্যবহার করার পাশাপারশ অন্য কৃষদকর রনকট রবক্রয় বা রবতরন কদরন রক না? 

সকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= জারন না 

৪৭ প্রকল্প বাস্তবায়দনর আদগ আপনার এলাকায়/ বসতবারড়দত রক রক শাকসবরজ. ফল ও ফুদলর চাষ হদতা? 

(ক) আম (খ) সপয়ারা (গ) চীনা বাোম (ঘ) রমরস্ট আলু (ঙ) আলু  (চ) রমরি কুমড়া (ছ) গ্লারিওলাস ফুল (জ) অন্যান্য 

৪৮. প্রকল্প বাস্তবায়দনর ফদল বতবমাদন চরাঞ্চদল রক রক জাদতর শাক- সবরজ, ফল ও ফুদলর চাষ হয়? 

(ক)আম (খ) সপয়ারা (গ)সবগুন (ঘ) আলু 

৪৯. প্রেগল্পর ৩টি সিল/ভাগলা তদে উগেখ েরুনঃ 
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ে)-------------------------- ------------ খ)---------- ------------------------------- ে)-------- --------------------------- 

৫০.প্রেগল্পর ৩টি দুি যল/ ক্রটি তদে উগেখ েরুনঃ 

ে)---------------------- ---------------- খ)------------- ---------------------------- ে)------- ---------------------------- 

৫১.প্রেগল্পর জোন ধরগনর ঝুঁতে োেগল িা উগেখ েরুনঃ 

ে)------------------------ -------------- খ)------------------------------------------------- ে)---------------- ------------------- 

৫২. প্রেগল্পর ফগল তে তে ধরগনর সুগযাে সুতিধা পাওো জযগি পাগর? 

ে)----------------------- --------------- খ)----------- ------------------------------ ে)------------- ---------------------- 

 

 

তথ্যসাংগ্রহকারীর নামোঃ                                                           স্বাক্ষর: 

সুপারভাইজাদরর নামোঃ                                                             স্বাক্ষরোঃ 

তাররখোঃ 
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উপকারদভাগীদের সাদথ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (এফরজরি) 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা । 

 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প  

উপকারদভাগীদের সাদথ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (এফরজরি) গাইিলাইন 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার উদেশ্য 

(তথ্য সাংগ্রদহর পূদব ব রনেরলরখত ভূরমকার্ট ব্যাখ্যা করুন) 

 

আসসালামু আলাইকুম/ আোব। আরম গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস সথদক “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও 

মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প এর রনরবড় পররবীক্ষদণর কাদজ এদসরছ। এ পররবীক্ষদণর উদেশ্য হদলা রবদ্যমান উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা 

সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরির রবস্তার ঘটাদনাসহ অন্যান্য উদেশ্যসমূদহর অগ্রগরত এবাং পররবতবনসমূহ র্াচাই করা। 

আমরা বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয় সথদক োরয়ত্বপ্রাপ্ত হদয় গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস এর পক্ষ সথদক এদসরছ। এ সক্ষদত্র 

আপরন আপনার মূল্যবান মতামত রেদয় অবোন রাখদত পাদরন। আপনার মতামত শুধু পররবীক্ষদণর কাদজ ব্যবহৃত হদব এবাং সগাপন থাকদব।আপরন 

অনুমরত রেদল আরম আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করদত পারর । 

সফাকাস গ্রুপ আদলাচনার রভরিদত তথ্য সাংগ্রদহর রনদে বরশকা 

তাররখোঃ  

আদলাচনার স্থানোঃ  

গ্রামোঃ  

ইউরনয়নোঃ  

উপদজলাোঃ  

সজলাোঃ  

সাংগঠদকর নামোঃ  

সহায়তাকারীর নামোঃ  

তথ্য সাংগ্রহকারীর নামোঃ  

অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যাোঃ 
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“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প” এর বতবমান কার্ বক্রম রবষয়ক 

তথ্যারে 

১.১ “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্ট গ্রহণ করার 

পূদব বর অবস্থা সম্পদকব বলুন? 

১.২ “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্পর্ট সম্পদকব 

আপনারা রক জাদনন? 

১.৩ আপনাদের এলাকায় পূদব ব রক রক ফসল উৎপারেত হত তার নাম জাতসহ বলুন? 

১.৪ আপনাদের এলাকায় পূদব বর লাভজনক ফসলধারার (সকান ফসদলর পর সকান ফসল) নামগুদলা বলুন? 

১.৫ আপনাদের এলাকায় বতবমাদন লাভজনক ফসল ধারার নামগুদলা বলুন? 

১.৬                                                                                                                                আপনাদের এলাকায় ফসল উৎপােদনর জন্য প্রযুরিগত সসবা সকান প্ররতষ্ঠাদনর রনকট সথদক সপদয়দছন। 

১.৭ আপনারা প্রকল্প হদত সর্ সকল সসবা বা সহায়তা পান তার নামগুদলা বলুন? 

১.৮ োনা জাতীয় ফসদলর ৩র্ট প্রচরলত জাত এবাং ৩র্ট উন্নত জাদতর নাম বলুন । তাদের ফলন পাথ বকয সকমন? 

১,৯ মূল জাতীয় ফসদলর প্রচরলত জাত ও উন্নত জাদতর নামগুদলা বলুন এবাং তাদের ফলদনর পাথ বকয সকমন? 

১.১০ িাল জাতীয় ফসদলর ২র্ট প্রচরলত জাত ও ২র্ট উন্নত জাদতর নাম বলুন? 

১.১১ মসলা জাতীয় ফসদলর ২র্ট প্রচরলত জাত ও ২র্ট উন্নত জাদতর নাম বলুন? 

১.১২ সবরজ ফসদলর মদধ্য আপনারা কয়র্ট প্রচরলত জাত এবাং কয়র্ট উন্নত জাদতর সবরজ ফসল চাষ করদছন এবাং তাদের তুলনামূলক 

ফলন সম্পদকব বলুন? 

১.১৩ ফদলর মদধ্য সকান সকান ফদলর বাগান কদরদছন সস গুদলার নাম বলুন? 

১.১৪ 
 ফল বাগাদনর মাোয় রক রক বজব সার প্রদয়াগ কদরন এবাং মাো প্ররত রক পররমান প্রদয়াগ কদরন সস সম্পদকব বলুন? 

১.১৫ ফুদলর মদধ্য সকান সকান ফুদলর বাগান কদরন সসগুদলার নাম বলুন? 

১.১৬ সার প্রদয়াদগ রবজ্ঞানীদের পরামশ ব রকভাদব পান বা সকাথায় সর্দয় পরামশ ব রনদত হয় সস সম্পদকব বলুন। 

১.১৭ আপনারা ফসদলর বীজ সকান সকান প্ররতষ্ঠান সথদক পান সস গুদলার নাম বলুন? 

১.১৮ এ প্রকল্প সথদক আপনারা সকান সকান রবষদয়র উপর প্ররশক্ষণ সপদয়দছন এবাং সস গুদলা সকান সকান প্ররতষ্ঠান সথদক সপদয়দছন? 

১.১৯ প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহদণর ফদল আপনাদের উদ্যান ও মাঠ ফসদলর উৎপােন আদগর তুলনায় সকমন সবদড়দছ সস রবষদয় বলুন? 

১.২০ প্রকল্প চালু হওয়ার পর বতবমাদন সকান ফসদলর সকান সকান জাত অরধক জনরপ্রয়/ লাভজনক সস সম্পদকব বলুন? 

১.২১ বারর উদ্ভারবত রবরভন্ন ফসদলর জাত চাষ করার ফদল আপনাদের পাররবাররক আয় শতকরা কত ভাগ সবদড়দছ এবাং তা িারা 

আপনাদের রক রক লাভ হদয়দছ? 

১.১৯  বাস্তবায়নাধীন প্রকদল্পর ৩র্ট সবল রেক বলুন? 

১.২০ বাস্তবায়নাধীন প্রকদল্পর ৩র্ট দুব বল রেক বলুন? 

১.২১ বাস্তবায়নাধীন প্রকদল্পর ৩র্ট সুদর্াগ সুরবধার কথা বলুন? 

১.২২ বাস্তবায়নাধীন প্রকদল্পর ৩র্ট ঝুঁরক সম্পদকব বলুন? 
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এফরজরিদত অাংশগ্রহণকারীদের তারলকাোঃ 

স্থানোঃ                                                                                                                    তাররখোঃ 

ক্ররমক নাং 
অাংশগ্রহণকারীর 

নাম 
সপশা সমাবাইল নির রশক্ষাগত সর্াগ্যতা স্বাক্ষর 

১.      

২.      

৩.      

৪.      

৫.      

৬.      

৭.      

৮.      

৯.      

১০.      

১১.      

১২.      

(রব.দ্র. এফরজরির একর্ট ছরব রনন) 

১. আদলাচনা পররচালনাকারীর নামোঃ                                                                                  স্বাক্ষর 

সমাবাইল নিরোঃ 

২.সঞ্চালনকারীর নামোঃ                                                                                                    স্বাক্ষর 

সমাবাইল নিরোঃ 
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এসএএও/এসএ (এইচআররস) সাদথ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (এফরজরি) 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা । 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প  

এসএএও/এসএ (এইচআররস) সাদথ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (এফরজরি) গাইিলাইন 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার উদেশ্য 

(তথ্য সাংগ্রদহর পূদব ব রনেরলরখত ভূরমকার্ট ব্যাখ্যা করুন) 

আসসালামু আলাইকুম/ আোব। আরম গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস সথদক ”উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও 

মাঠফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প”এর রনরবড় পররবীক্ষদণর কাদজ এদসরছ। এ পররবীক্ষদণর উদেশ্য হদলা রবদ্যমান উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা 

সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরির রবস্তার ঘটাদনাসহ অন্যান্য উদেশ্যসমূদহর অগ্রগরত এবাং পররবতবনসমূহ র্াচাই করা। 

আমরা বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয় সথদক িারয়ত্বপ্রাপ্ত হদয় গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস এর পক্ষ সথদক এদসরছ। এ সক্ষদত্র 

আপরন আপনার মূল্যবান মতামত রেদয় অবোন রাখদত পাদরন। আপনার মতামত শুধু পররবীক্ষদণর কাদজ ব্যবহৃত হদব এবাং সগাপন থাকদব।আপরন 

অনুমরত রেদল আরম আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করদত পারর । 

সফাকাস গ্রুপ আদলাচনার রভরিদত তথ্য সাংগ্রদহর রনদে বরশকা 

তাররখোঃ  

আদলাচনার স্থানোঃ  

গ্রামোঃ  

ইউরনয়নোঃ  

উপদজলাোঃ  

সজলাোঃ  

সাংগঠদকর নামোঃ  

সহায়তাকারীর নামোঃ  

তথ্য সাংগ্রহকারীর নামোঃ  

অাংশগ্রহণকারীর সাংখ্যাোঃ  
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“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প এর বতবমান কার্ বক্রম রবষয়ক 

তথ্যারে 

১.১ উদ্যানতারিক ফসদলর কতর্ট ফদলর জাম বপ্লাাজম সাংগ্রদহ আপনারা সহায়তা কদরদছন? এদের মদধ্য সেশী ও রবদেশীর সাংখ্যা পৃথক 

পৃথকভাদব উদল্লখ করুন? 

১.২ উদ্যানতারিক ফসদলর কতর্ট ফুদলর জাম বপ্লাাজম সাংগ্রদহ আপনারা সহায়তা কদরদছন? এদের মদধ্য সেশী ও রবদেশীর সাংখ্যা পৃথক 

পৃথকভাদব উদল্লখ করুন? 

১.৩ উদ্যানতারিক ফসদলর কতর্ট ফুদলর জাম বপ্লাাজম সাংগ্রদহ আপনারা সহায়তা কদরদছন? এদের মদধ্য সেশী ও রবদেশীর সাংখ্যা পৃথক 

পৃথকভাদব উদল্লখ করুন? 

১.৪ খরা, বন্যা, এবাং লবণািতা সহনশীল শাক- সবরজর কতর্ট উন্নতজাত উদ্ভাবদন আপনারা সহায়তা কদরদছন?  

১.৫ খরা, বন্যা, এবাং লবণািতা সহনশীল ফদলর কতর্ট উন্নতজাত উদ্ভাবদন আপনারা সহায়তা কদরদছন? 

১.৬ খরা, বন্যা, এবাং লবণািতা সহনশীল ফুদলর কতর্ট উন্নতজাত উদ্ভাবদন আপনারা সহায়তা কদরদছন? 

১.৭ উচ্চ ফলনশীল এবাং সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সরহষ্ণু শাক-সবরজর কতর্ট জাত/ লাইন সনািকরণ ও উন্নয়দন/ উদ্ভাবদন আপনারা 

সরক্রয় সহায়তা কদরদছন? 

১.৮ উচ্চ ফলনশীল এবাং সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সরহষ্ণু ফদলর কতর্ট জাত/ লাইন সনািকরণ ও উন্নয়দন/ উদ্ভাবদন আপনারা সরক্রয় 

সহায়তা কদরদছন? 

১.৯ উচ্চ ফলনশীল এবাং সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সরহষ্ণু ফুদলর কতর্ট জাত/ লাইন সনািকরন ও উন্নয়দন/ উদ্ভাবদন আপনারা সরক্রয় 

সহায়তা কদরদছন? 

১.১০ ফসদলর সাংগ্রদহাির উন্নত প্রযুরিগুদলা কী কী? 

১.১১ ফসদলর সাংগ্রদহাির সাংগ্রহ সাংক্রান্ত প্রযুরি সকান বছর উদ্ভাবন করা হদয়দছ? 

১.১২ ফদলর কয়র্ট নতুন জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ? সসগুদলার নাম বলুন? 

১.১৩ সবরজর কয়র্ট নতুন জাত উদ্ভাবন করা হসয়দছ? 

১.১৪ ফুদলর কয়র্ট নতুন জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ? 

১.১৫ উদ্ভারবত নতুন জাদতর সপয়ারার অগ্রবতী জাদতর নাম এবাং নতুন জাদতর সপয়ারার উদ্ভাবদনর বছর সকানর্ট? 

১.১৬ উদ্যানতারিক ফসদলর রবষয়রভরিক কতর্ট প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ সকাদস ব আপরন অাংশগ্রহণ কদরদছন? 

১.১৭ আপনারা সকান সকান সেদশ ববদেরশক প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহণ কদররছদলন এবাংদকান সকান রবষদয়র উপর প্ররশক্ষণ রনদয়রছদলন? 

১.১৮ উচ্চ ফলনশীল শাক- সবরজ, ফল ও ফুদলর উপর কৃষকদের রক রক প্রযুরির উপর প্ররশক্ষদণ আপনারা সহায়তা কদরদছন? 

১.১৯ আপনারা কয়র্ট মাঠরেবদস অাংশগ্রহণ কদরদছন? 

১.২০ .প্রকল্প কতৃবক আদয়ারজত কতর্ট সসরমনার/ কম বশালায় আপনারা সহায়তা কদরদছন? 

১.২১ প্রকদল্পর ৩র্ট সবল রেক সম্পদকব বলুন? 

১.২২ প্রকদল্পর ৩র্ট দুব বল রেক সম্পদকব বলুন? 

১.২৩ প্রকদল্পর ৩র্ট ঝুঁরকর রেক সম্পদকব বলুন? 

১.২৪ প্রকদল্পর ৩র্ট সুদর্াগ সুরবধা সম্পদকব বলূন? 

১.২৫ প্রকদল্পর কার্ বক্রমদক সমুন্নত রাখার উপায়গুদলা সম্পদকব সুপাররশ/ মতামত রেন? 
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এফরজরিদত অাংশগ্রহণকারীদের তারলকাোঃ 

      স্থানোঃ                                                                                                 তাররখোঃ 

ক্ররমক 

নাং 
অাংশগ্রহণকারীর নাম সপশা সমাবাইল নির 

রশক্ষাগত 

সর্াগ্যতা 
স্বাক্ষর 

১.      

২.      

৩.      

৪.      

৫.      

৬.      

৭.      

৮.      

৯.      

১০.      

১১.      

১২.      

 

 

(রব.দ্র. এফরজরির একর্ট ছরব রনন) 

১. আদলাচনা পররচালনাকারীর নামোঃ                                                                                  স্বাক্ষর 

সমাবাইল নিরোঃ 

২.সঞ্চালনকারীর নামোঃ                                                                                                    স্বাক্ষর 

সমাবাইল নিরোঃ 

  



 
 

 পৃষ্ঠা - 141 

 

এসএএও/এসএ (ওএফআররি) সাদথ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (এফরজরি) 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা । 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প  

এসএএও/এসএ (ওএফআররি) সাদথ সফাকাস গ্রুপ আদলাচনা (এফরজরি) গাইিলাইন 

 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষার উদেশ্য 

(তথ্য সাংগ্রদহর পূদব ব রনেরলরখত ভূরমকার্ট ব্যাখ্যা করুন) 

আসসালামু আলাইকুম/ আোব। আরম গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস সথদক “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও 

মাঠফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প এর রনরবড় পররবীক্ষদণর কাদজ এদসরছ। এ পররবীক্ষদণর উদেশ্য হদলা রবদ্যমান উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা 

সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরির রবস্তার ঘটাদনাসহ অন্যান্য উদেশ্যসমূদহর অগ্রগরত এবাং পররবতবনসমূহ র্াচাই করা। 

আমরা বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয় সথদক িারয়ত্বপ্রাপ্ত হদয় গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস এর পক্ষ সথদক এদসরছ। এ সক্ষদত্র 

আপরন আপনার মূল্যবান মতামত রেদয় অবোন রাখদত পাদরন। আপনার মতামত শুধু পররবীক্ষদণর কাদজ ব্যবহৃত হদব এবাং সগাপন থাকদব।আপরন 

অনুমরত রেদল আরম আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করদত পারর । 

সফাকাস গ্রুপ আদলাচনার রভরিদত তথ্য সাংগ্রদহর রনদে বরশকা 

তাররখোঃ  

আদলাচনার স্থানোঃ  

গ্রামোঃ  

ইউরনয়নোঃ  

উপদজলাোঃ  

সজলাোঃ  

সাংগঠদকর নামোঃ  

সহায়তাকারীর নামোঃ  

তথ্য সাংগ্রহকারীর নামোঃ  

অাংশগ্রহণকারীল সাংখ্যাোঃ  
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“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প এর বতবমান কার্ বক্রম 

রবষয়ক তথ্যারে 

সদরজরমন গদবষণা রবভাদগর অাংশোঃ 

১.১ প্রকল্প এলাকায় রভটারমন-এ সমৃদ্ধ রমরিআলুর সকান সকান নতুন জাদতর চাষাবাদের প্রবতবদন আপনারা সহায়তা কদরদছন? 

১.২ প্রকল্প এলাকায় গদবষণা সথদক উদ্ভারবত সকান সকান জাদতর সগালআলুর চাষাবাদের সম্প্রসারদণ আপনারা সরক্রয় সহায়তা 

কদরদছন? 

১.৩ প্রকল্প এলাকায় গদবষণা সথদক উদ্ভারবত উন্নত জাদতর সকান সকান োনাশদষ্যর চাষাবাে সম্প্রসারণ/ রবস্তার হদয়দছ? 

১.৪ প্রকল্প এলাকায় গদবষণা সথদক উদ্ভারবত বতলবীদজর সকান সকান উন্নত জাদতর চাষাবাদের সম্প্রসারদণ Avcনারা সরক্রয় 

সহায়তা কদরদছন? 

১.৫ প্রকল্প এলাকায় গদবষণা সথদক উদ্ভারবত িাদলর সকান সকান উন্নত জাদতর চাষাবাদের সম্প্রসারদণ আপনারা সরক্রয় সহায়তা 

কদরদছন? 

১.৬ প্রকল্প এলাকায় গদবষণা সথদক উদ্ভারবত রক রক শাক-সবরজর সম্প্রসারb আপনাদের সহায়তায় ঘদটদছ এবাং Gi এলাকার 

পররমান কত? 

১.৭ প্রকল্প এলাকায় গদবষণা সথদক উদ্ভারবত রক রক ফদলর সম্প্রসারণ আপনাদের সহায়তায় হদয়দছ? 

১.৮ প্রকল্প এলাকায় গদবষণা সথদক উদ্ভারবত রক রক ফুদলর সম্প্রসারণ আপনাদের সহায়তায় হদয়দছ? 

১.৯ প্রকল্প এলাকায় কতর্ট বসতবারড়দত বাগান স্থাপদন সহায়তা কদরদছন? 

১.১০ প্রকল্প কতৃবক ফসদলর ফলন পাথ বকয কমাদনা রক রক প্রযুরির উপর কতর্ট প্রেশ বনী স্থাপদন Avcনারা সহায়তা কদরদছন? 

১.১১ প্রকল্প কতৃবক আদয়ারজত কতর্ট প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ সকাদস ব আপনারা সহায়তা কদরদছন? 

১.১২ প্রকল্প কতৃবক আদয়ারজত সকান প্রযুরির উপর প্ররশক্ষণ গ্রহণ কদররছদলন? 

১.১৩ প্রকল্প কতৃবক আদয়ারজত সমাট কতর্ট কৃষক প্ররশক্ষদন আপনারা অাংশগ্রহণ কদররছদলন এবাং অাংশগ্রহণকারী কৃষক সাংখ্যা কত 

রছল? 

১.১৪ প্রকল্প কতৃবক আদয়ারজত কতর্ট মাঠরেবদস আপনারা সরক্রয় অাংশগ্রহণ কদরদছন? 

১.১৫ প্রকল্প সথদক উন্নত প্রযুরি পাওয়ার পর প্রকল্প এলাকার উপকারদভাগীদের রকভাদব আয় সবদড়দছ বদল আপনারা মদন কদরন? 

১.১৬ ফসদলর নতুন নতুন প্রযুরি সম্প্রসারদন/ রবস্তাদর রক রক সদচতনতামূলক কার্ বক্রদম আপনারা সহায়তা কদরদছন? 

১.১৭ প্রকদল্পর ৩র্ট সবল রেক সম্পদকব বলুন? 

১.১৮ প্রকদল্পর ৩র্ট দুব বল রেক সম্পদকব বলুন? 

১.১৯ প্রকদল্পর ৩র্ট ঝুঁরকর রেক সম্পদকব বলুন? 

১.২০ প্রকদল্পর ৩র্ট সুদর্াগ সুরবধা সম্পদকব বলুন? 

১.২১ প্রকদল্পর কার্ বক্রমদক সমুন্নত রাখার উপায়গুদলা সম্পদকব মতামত/সুপাররশগুদলা রেন? 
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এফরজরিদত অাংশগ্রহণকারীদের তারলকাোঃ 

      স্থানোঃ                                                                                                 তাররখোঃ 

ক্ররমক 

নাং 
অাংশগ্রহণকারীর নাম সপশা সমাবাইল নির 

রশক্ষাগত 

সর্াগ্যতা 
স্বাক্ষর 

১.      

২.      

৩.      

৪.      

৫.      

৬.      

৭.      

৮.      

৯.      

১০.      

১১.      

১২.      

 

 

(রব.দ্র. এফরজরির একর্ট ছরব রনন) 

১. আদলাচনা পররচালনাকারীর নামোঃ                                                                                  স্বাক্ষর 

সমাবাইল নিরোঃ 

২.সঞ্চালনকারীর নামোঃ                                                                                                    স্বাক্ষর 

সমাবাইল নিরোঃ 

  



 
 

 পৃষ্ঠা - 144 

 

সকআইআই-১: উদ্যানতারিক গদবষণা সকে অাংশ (রবএআরআই, এইচআররস এর কম বকতবাবৃি) 

উিরোতার আইরি নাং- 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প”   উদ্যানতারিক গদবষণা সকে 

অাংশ (রবএআরআই, এইচআররস এর কম বকতবাবৃি) 

আসসালামু আলাইকুম/ আোব। আরম গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস সথদক ”উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও 

মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প”এর রনরবড় পররবীক্ষদণর কাদজ এদসরছ। এ পররবীক্ষদণর উদেশ্য হদলা রবদ্যমান উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা 

সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরির রবস্তার ঘটাদনাসহ অন্যান্য উদেশ্যসমূদহর অগ্রগরত এবাং পররবতবনসমূহ র্াচাই করা। 

আমরা বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয় সথদক োরয়ত্বপ্রাপ্ত হদয় গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস এর পক্ষ সথদক এদসরছ। এ সক্ষদত্র 

আপরন আপনার মূল্যবান মতামত রেদয় অবোন রাখদত পাদরন। আপনার মতামত শুধু পররবীক্ষদণর কাদজ ব্যবহৃত হদব এবাং সগাপন থাকদব।আপরন 

অনুমরত রেদল আরম আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করদত পারর । 

ক.উিরোতার পররচয় 

১.১ উিরোতার নামোঃ  

১.২ মন্ত্রণালয়/ সাংস্থার নামোঃ  

১.৩ পেবীোঃ  

১.৪ সমাবাইল নিরোঃ  

খ. প্রকল্প বাস্তবায়দন ভূরমকা 

২.১ প্রকদল্পর অথ বায়দন ফদলর জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ করা হদয়দছ রকনা? উির হাঁ হদল সস সম্পদকব বলুন। 

নাং ফদলর নাম সাংখ্যা মন্তব্র্ 

১  সেরশ রবদেশী  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

২.২ প্রকদল্পর অথ বায়দন সবরজর জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ করা হদয়দছ রকনা? উির হাঁ হদল সস সম্পদকব বলুন। 

নাং সবরজর নাম সাংখ্যা মন্তব্য 

১  সেরশ রবদেশী  

২     
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৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৩ প্রকদল্পর অথ বায়দন ফুদলর জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ করা হদয়দছ রকনা? উির হাঁ হদল সস সম্পদকব বলুন। 

নাং ফুদলর নাম সাংখ্যা মন্তব্য 

১  সেরশ রবদেশী  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৪ প্রকদল্পর অথ বায়দন ফদলর নতুন জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা? উির হাঁ হদল সস সম্পদকব বলুন। 

নাং ফদলর নাম  উদ্ভাবদনর বছর 

১  রনবন্ধদনর বছর অগ্রবতী জাত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৫ প্রকদল্পর অথ বায়দন সবরজর নতুন জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা? উির হাঁ হদল সস সম্পদকব বলুন। 

নাং সবরজর নাম  উদ্ভাবদনর বছর 

১  রনবন্ধদনর বছর অগ্রবতী জাত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৬ প্রকদল্পর অথ বায়দন ফুদলর নতুন জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা? উির হাঁ হদল সস সম্পদকব বলুন। 
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নাং ফুদলর নাম  উদ্ভাবদনর বছর 

 

১  রনবন্ধদনর বছর অগ্রবতী জাত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৭ প্রকদল্পর অথ বায়দন নতুন উদ্ভারবত ফদলর লাইন/ জাদতর মদধ্য খরা ও লবণািতা সরহষ্ণু সকান জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা? উির 

হাঁ হদল সস সম্পদকব বলুন। 

নাং ফদলর নাম  উদ্ভাবদনর বছর 

 

১  রনবন্ধদনর বছর অগ্রবতী জাত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৮ প্রকদল্পর অথ বায়দন নতুন উদ্ভারবত সবরজর লাইন/ জাদতর মদধ্য খরা ও লবণািতা সরহষ্ণু সকান জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা? উির 

হাঁ হদল সস সম্পদকব বলুন। 

নাং সবরজর নাম  উদ্ভাবদনর বছর 

 

১  রনবন্ধদনর বছর অগ্রবতী জাত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৯ প্রকদল্পর অথ বায়দন নতুন উদ্ভারবত ফুদলর লাইন/ জাদতর মদধ্য খরা ও লবণািতা সরহষ্ণু সকান জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা? উির 

হাঁ হদল, সস সম্পদকব বলুন। 

নাং ফুদলর নাম  উদ্ভাবদনর বছর 

১  রনবন্ধদনর বছর অগ্রবতী জাত  
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২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.১০ প্রকদল্পর অথ বায়দন সরাগ বালাই সরহষ্ণু ফদলর সকান লাইন/ জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা? উির হাঁ হদল, সস সম্পদকব বলুন। 

নাং ফদলর নাম  উদ্ভাবদনর বছর 

১  রনবন্ধদনর বছর অগ্রবতী জাত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.১১ প্রকদল্পর অথ বায়দন সরাগ বালাই সরহষ্ণু সবরজর সকান লাইন/ জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা?  উির হাঁ হদল, সস সম্পদকব বলুন। 

নাং সবরজর নাম  উদ্ভাবদনর বছর 

১  রনবন্ধদনর বছর অগ্রবতী জাত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.১২ প্রকদল্পর অথ বায়দন সরাগ বালাই সরহষ্ণু ফুদলর সকান লাইন/ জাত উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা?  উির হাঁ হদল, সস সম্পদকব বলুন। 

নাং  ফুদলর নাম  উদ্ভাবদনর বছর 

১  রনবন্ধদনর বছর অগ্রবতী জাত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     
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২.১৩  প্রকদল্পর অথ বায়দন ফসল সাংগ্রদহাির সাংগ্রহ সাংক্রান্ত সকান উন্নত প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা?  উির হাঁ হদল, সস সম্পদকব বলুন। 

নাং সাংগ্রহ সাংক্রান্ত উন্নত প্রযুরির নাম উদ্ভাবদনর বছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

২.১৪ প্রকদল্পর অথ বায়দন ফসল সাংগ্রদহাির বহন সাংক্রান্ত সকান উন্নত প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা?  উির হাঁ হদল, সস সম্পদকব বলুন। 

নাং বহন সাংক্রান্ত উন্নত প্রযুরির নাম উদ্ভাবদনর বছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

 

২.১৫ প্রকদল্পর অথ বায়দন ফসল সাংগ্রদহাির প্যাদকরজাং সাংক্রান্ত সকান উন্নত প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা?  উির হাঁ হদল, সস সম্পদকব 

বলুন। 

নাং প্যাদকরজাং সাংক্রান্ত উন্নত প্রযুরির নাম উদ্ভাবদনর বছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

 

২.১৬ প্রকদল্পর অথ বায়দন ফসল সাংগ্রদহাির প্ররক্রয়াজাতকরণ সাংক্রান্ত সকান উন্নত প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা?  উির হাঁ হদল, সস 

সম্পদকব বলুন। 

নাং প্ররক্রয়াজাতকরণ সাংক্রান্ত উন্নত প্রযুরির নাম উদ্ভাবদনর বছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

 

২.১৭ প্রকদল্পর অথ বায়দন ফসল সাংগ্রদহাির সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত সকান উন্নত প্রযুরি উদ্ভাবন করা হদয়দছ রকনা?  উির হাঁ হদল, সস সম্পদকব বলুন। 

নাং সাংরক্ষণ সাংক্রান্ত উন্নত প্রযুরির নাম উদ্ভাবদনর বছর 

১   
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২   

৩   

৪   

৫   

 

২.১৮ প্রকদল্পর অথ বায়দন সকান গদবষণা কার্ বক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ রকনা?  উির হাঁ হদল, সস সম্পদকব বলুন। 

নাং গদবষণার রবষয় বছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

 

২.১৯ উদ্যানতারিক ফসদলর জাত উদ্ভাবন রবষদয়র উপর অদ্যাবরে কয়র্ট এমএস ও কয়র্ট রপএইচরি সকাদস বর আদয়াজন সম্পন্ন করা হদয়দছ/ 

চলমান আদছ?  

এমএস------------------------------ রপএইচরি------------------------------------- 

২.২০ উদ্যানতারিক ফসদলর রবরভন্ন রবষদয়র উপর অদ্যাবরে কতজন প্ররশক্ষকদক প্ররশক্ষণ প্রোন সম্পন্ন করা হদয়দছ? রবষয়--------------------

-------------------প্ররশক্ষণ সকাদস বর সাংখ্যা---------------- 

২.২১ েক্ষ মানবসম্পে বতরীর লদক্ষয কতজন রবজ্ঞানী/ কম বকতবার ববদেরশক প্ররশক্ষণ সম্পন্ন করা হদয়দছ? এবাং সেশগুদলার নাম রক রক 

সাংখ্যা------------- সেদশর নামোঃ   ক.----------------- খ.-----------------গ.------------- 

২.২২ প্রকদল্পর লরজকযাল সেমওয়াকবর্ট বস্তুরনষ্ঠভাদব করা হদয়দছ রকনা সস সম্পদকব আপনার মতামত বলুন? 

২.২২ প্রকদল্পর ৩র্ট সবল রেক বলুন।    ক.-----------------    খ.-------------------গ.------------------- 

২.২৩ প্রকদল্পর ৩র্ট দুব বল রেক বলুন। ক.----------------- খ.-------------------গ.------------------- 

২.২৪ প্রকদল্পর ৩র্ট সুদর্াগ সুরবধা সম্পদকব বলুন। ক.----------------- খ.-------------------গ.------------ 

২.২৫ প্রকদল্পর ৩র্ট ঝুঁরক সম্পদকব বলুন। ক.----------------- খ.-------------------গ.------------------- 

২.২৬ প্রকল্প  প্রণয়দন ও বাস্তবায়দন রক রক সকৌশলগত ভুল রছল এবাং এগুদলা এরড়দয় র্াওয়ার উপায় সম্পদকব বলুন ।  

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর নাম: 

স্বাক্ষর:                                                                                              সমাবাইল নির: 
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সকআইআই-২: সদরজরমন গদবষণা রবভাগ এবাং প্রকল্প সাংরেি অরফসারবৃি (রবএআরআই, ওএফআররি, রবএরিরস, রিএই) 

উিরোতার আইরি নাং- 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প” 

 সদরজরমন গদবষণা রবভাগ এবাং প্রকল্প সাংরেি অরফসারবৃি (রবএআরআই, ওএফআরি,রবএরিরস,রিএই) 

 

আসসালামু আলাইকুম/ আোব। আরম গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস সথদক “উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও 

মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প এর রনরবড় পররবীক্ষদণর কাদজ এদসরছ। এ পররবীক্ষদণর উদেশ্য হদলা রবদ্যমান উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা 

সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরির রবস্তার ঘটাদনাসহ অন্যান্য উদেশ্যসমূদহর অগ্রগরত এবাং পররবতবনসমূহ র্াচাই করা। 

আমরা বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ, পররকল্পনা মন্ত্রণালয় সথদক োরয়ত্বপ্রাপ্ত হদয় গ্রীনদটক অযাদসারসদয়টস এর পক্ষ সথদক এদসরছ। এ সক্ষদত্র 

আপরন আপনার মূল্যবান মতামত রেদয় অবোন রাখদত পাদরন। আপনার মতামত শুধু পররবীক্ষদণর কাদজ ব্যবহৃত হদব এবাং সগাপন থাকদব।আপরন 

অনুমরত রেদল আরম আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করদত পারর । 

উিরোতার পররচয় 

১.১ উিরোতার নামোঃ  

১.২ মন্ত্রণালয়/ সাংস্থাদনর নামোঃ  

১.৩ পেবীোঃ  

১.৪ সমাবাইল নিরোঃ  

প্রকল্প বাস্তবায়দন ভূরমকা 

২.১ প্রকল্পভূি এলাকায় সকান সকান উন্নত জাদতর রমরি আলুর আবাে রবস্তার করা হদয়দছ? 

জাদতর নামোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.২ প্রকল্পভূি এলাকায় সকান সকান উন্নত জাদতর ফসদলর আবাে রবস্তার করা হদয়দছ? 

ফসদলর সাংখ্যা---------- 

২.৩ প্রকল্পভূি এলাকায় সকান সকান উন্নত জাদতর ফদলর আবাে রবস্তার করা হদয়দছ? 

জাদতর নামোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.৪ প্রকল্পভূি এলাকায় সকান সকান উন্নত জাদতর সবরজর আবাে রবস্তার করা হদয়দছ? 

জাদতর নামোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.৫ প্রকল্পভূি এলাকায় সকান সকান উন্নত জাদতর ফুদলর আবাে রবস্তার করা হদয়দছ? 

জাদতর নামোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.৬ প্রকল্পভূি এলাকায় সকান সকান উন্নত জাদতর বতলবীদজর আবাে রবস্তার করা হদয়দছ? 
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জাদতর নামোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.৭ প্রকল্প এলাকার বসতবারড়দত কতর্ট সহাম গাদি বন স্থাপদনর লক্ষযমাত্রা আদছ এবাং এই পর্ বন্ত কতর্ট স্থাপন করা হদয়দছ? 

লক্ষযমাত্রাোঃ--------------র্ট, বাস্তবায়ন সাংখ্যাোঃ--------র্ট 

২.৮ গদবষণা ও কৃষদকর মাদঠর ফলন পাথ বকয কমাদনার জন্য রক রক ফসল সাংগ্রদহাির প্রযুরি প্রচলন করা হদয়দছ? প্রযুরির 

নামোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.৯ উন্নত কৃরষ প্রযুরির উপর কতজন গদবষক এবাং কতজন উপসহ-কারী কৃরষ কম বকতবা/ ববজ্ঞারনক সহকারীদক প্ররশক্ষণ 

প্রোন করা হদয়দছ? 

গদবষদকর সাংখ্যাোঃ-----------      এসএএও/এসএ এর সাংখ্যাোঃ-------------- 

২.১০ আধুরনক কৃরষ প্রযুরির উপর অদ্যাবরে কতজন কৃষকদক প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ? 

কৃষদকর সাংখ্যাোঃ------------- 

২.১১ প্রকদল্পর রনধ বাররত প্রযুরি রবস্তাদরর জন্য কতর্ট প্রেশ বনী বাস্তবায়ন করা হদয়রছল? 

প্রযুরির নামোঃ-------------------------------------------- প্রেশনীর সাংখ্যাোঃ-------- 

২.১২ অদ্যাবরে কতর্ট মাঠ রেবদসর আদয়াজন করা হদয়দছ? 

মাঠ রেবদসর সাংখ্যাোঃ-------------------- 

২.১৩ অদ্যাবরে কতর্ট সসরমনার/ কম বশালার আদয়াজন করা হদয়দছ? 

সসরমনার/কম বশালার সাংখ্যাোঃ--------------------- 

২.১৪ প্রযুরি ব্যবহাদরর ফদল প্রকল্প এলাকায় উপকারদভাগীদের আয় রক সবদড়দছ বদল আপরন মদন কদরন? 

হাঁ হদল, শতকরা কতভাগ সবদড়দছ। শতকরা----------------------- ভাগ 

২.১৫ বাস্তবারয়ত সকান সকান উন্নত জাত প্রকল্প এলাকায় জনরপ্রয়তা সপদয়দছ? 

উন্নত জাদতর নামোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.১৬ প্রকদল্পর অবাস্তবারয়ত কার্ বক্রমগুদলা প্রকদল্পর রনরেস্ট সমদয়র মদধ্য সম্পন্ন করা রক সম্ভব? হাঁ হদল, রকভাদব সম্ভব 

আপনার মতামত রেন । 

---------------------------------------- 

২.১৭ প্রকদল্পর ৩র্ট সবল রেক বলুন? 

 

২.১৮ প্রকদল্পর ৩র্ট দুব বল রেক বলুন? 

 

২.১৯ প্রকদল্পর ৩র্ট সুদর্াগ সুরবধা সম্পদকব বলুন? 

 

২.২০ প্রকদল্পর ৩র্ট ঝুঁরক সম্পদকব বলুন? 

 

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর নাম:                                               স্বাক্ষর:                                        সমাবাইল নির: 
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সকআইআই-৩: প্রকল্প পররচালদকর সাক্ষাৎকার 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প” 

প্রকল্প পররচালদকর সাক্ষাৎকার 

উিরোতার নামোঃ 

পেবীোঃ 

প্ররতষ্ঠাদনর নামোঃ 

ঠিকানাোঃ 

সমাবাইল নির ও ই-সমইলোঃ 

 

১. প্রকদল্পর রনদোি তথ্য সাংগ্রহ করুনোঃ 

 

১.১ প্রকদল্প পেবী  

১.২ প্রকদল্প সর্াগোদনর তাররখ  

১.৩ রশক্ষাগত সর্াগ্যতা ( সব বদশষ)  

১.৪ ইরতপূদব ব প্রকদল্পর কাদজর  রববরণ ক. প্রকদল্পর নাম খ.পে/সাংস্থা সমদয়র ব্যারপ্ত 

   

১.৫ এ প্রকল্প প্রণয়দন আপরন জরড়ত রছদলন রক? (র্টক 

রচহৃ রেন ) 

 

সকাি: ১.পুদরাপুরর ২.আাংরশকভাদব ৩.জরড়ত রছলাম না। 

১.৬ অন্য প্রকল্প পররচালদকর রববরণ 

ক. নাম খ.সাংস্থা গ. সমদয়র ব্যারপ্ত 

   

১.৭ প্রকদল্প সমাট কম বকতবা ও কম বচারীর সাংখ্যা কত?  

১.৮ বতবমাদন সব জনবল আদছ রকনা?  

১.৯ র্রে না থাদক তদব সকন সনই?  

১.১০ বতবমাদন কম বরত কম বকতবা ও কম বচারী অরভজ্ঞতা 

সম্পন্ন রকনা? 
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১.১১  র্রে অরভজ্ঞতা না থাদক তাহদল রক ধরদনর 

পেদক্ষপ গ্রহন করা হদয়দছ? 

 

১.১২ প্রকদল্পর মরনটররাং কার্ বক্রম রকভাদব চলদছ তা 

উদল্লখ করুন। 

 

১.১৩  প্রকল্পর্টর সবজলাইন সমীক্ষা করা হদয়দছ রক না? 

হযাঁ হদল রবস্তাররত রববরণ রেন 

১=হযাঁ, ২= না 

১.১৪ প্রকদল্পর রিজাইন ও সেরসরফদকশন অনুর্ায়ী 

কাজর্ট সম্পন্ন হদে রক না? 

১=হযাঁ, ২= না 

১.১৫ র্রে না হয়, তদব সকন হদে না?  

১.১৬ প্রকদল্পর এরক্সট প্লাান আদছ রক?  ১=হযাঁ, ২= না 

১.১৭ র্রে এরক্সট প্লাান না থাদক তদব সকন সনই?  

১.১৮  প্রকল্পর্ট রনধ বাররত সমদয় সম্পন্ন হসব রক না? ১=হযাঁ, ২=না 

১.১৯ প্রকদল্পর বরাে সঠিকভদব পাওয়া র্াদে রক না? 

র্রে না পাওয়া র্ায় তদব তার কারণ রক? 

 

আপনার প্রকল্পর্ট রবরভন্ন রবভাগ ও মন্ত্রণালয় কতৃক রনয়রমত মরনটররাং করা হয় রক না? মরনটররাং হদয় থাকদল প্ররতষ্ঠান গুদলার 

নাম ও পররেশ বদনর তাররখ বলুন? 

---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

১.২০ এই প্রকদল্পর বরাে র্থার্থ আদছ রক না?   

১.২১ প্রকল্প অঙ্গরভরিক বাস্তবায়দন সমস্যা(র্রে থাদক) 

উদল্লখ করুন  

 

১.২২ সমস্যা সমাধাদন রক রক পেদক্ষপ রনদয়দছন বা 

করনীয় রক বদল মদন কদরন? 

 

১.২৩ 

 

ঠিকাোর প্ররতষ্ঠান প্রদয়াজনীয় জনবল রনদয়াগ 

কদরদছ রক না? হযাঁ/ না, উির না হদল আপনার 

পর্ বদক্ষণ জানান। 

 

 এই প্রকদল্প ব্যবহৃত র্ন্ত্রাাংশ ও মালামাদলর গুণগত 

মান সকমন রছল?( রকছু র্ন্ত্রাাংদশর সটস্ট ররদপার্ট 

পর্ বদবক্ষণ কদর সেখা হদব ) 

 

আদলাচয প্রকদল্পর জন্য বাৎসররক কম বপররকল্পনা 

প্রস্তুত আদছ রক না? থাকদল রবস্তাররত রলখুন। 

(পরামশ বক কতৃক প্রকদল্পর শুরু সথদক সবগুদলা কম ব 

পররকল্পনা পর্ বদবক্ষণ করা হদব ) 

হযাঁ/ না, 
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বাৎসররক কম বপররকল্পনা অনুর্ায়ী অগ্রগরত হদচছ রক না? হযাঁ/ না, না হদয় থাকদল কারন সহ রবস্তাররত বলুন । ----------

---------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

আপনার দৃরিদত প্রকদল্পর সবল রেক গুদলা রক রক?  

আপনার দৃরিদত প্রকদল্পর দুব বল রেক গুদলা রক রক?  

১.২৪ আপনার দৃরিদত প্রকদল্পর ঝুঁরক আদছ রক ?থাকদল 

উদল্লখ করুন  

 

 আপনার দৃরিদত প্রকদল্পর সুদর্াগ সুরবধা আদছ রক 

?থাকদল উদল্লখ করুন 

 

১.২৫ প্রকদল্পর সমারপ্তর পর সৃি সুরবধারে সটকসই করার লদক্ষয আপনার সকান পেদক্ষপ আদছ রক? হযাঁ/ না , র্রে থাদক তদব 

সাংযুরি রহসাদব প্রোন করুন 

------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------- 

১.২৬  সকান সুপাররশ বা মতামত থাকদল রলখুন  

১.২৭ ক্রমবধ বমান চারহো পূরদণর লদক্ষয এ ধরদনর আদরা 

প্রকল্প হাদত সনওয়ার পররকল্পনা আদছ রক? উির 

হযাঁ হদল, রবস্তাররত বলুন 

র্টক রেন : হযাঁ/ না 

রলখুন------------------------------------------ 

 

 

 

                                                                                                             

তযসাংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর                          সুপারভাইজাদরর নাম ও স্বাক্ষর 

 সমাবাইল নাং                                                                                 সমাবাইল নাং 
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উপকারদভাগীদের জন্য সকস স্টারির প্রশ্নমালা  

উিরোতার আইরি নাং- 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প” 

উপকারদভাগীদের জন্য সকস স্টারির প্রশ্নমালা 

 

ক.উিরোতার ব্যরিগত ও সপশাগত তথ্যারে 

১.১ উিরোতার নাম  

১.২  রপতার নাম  

১.৩ মাতার নাম  

১.৪ স্বামী/ স্ত্রীর নাম  

১.৫  গ্রাদমর নাম  

১.৬ ইউরনয়দনর নাম  

১.৭ উপদজলার নাম  

১.৮ সজলার নাম  

১.৯ বয়স ---------------- বছর 

১.১০ উিরোতার সমাবাইল নির  

১.১১ উিরোতার রলঙ্গ  

১.১২ উিরোতার সপশা সপশাোঃ ১=কৃরষ; ২=চাকুরী;৩=ব্যবসা;৪= কৃরষ মজুর;৫=ররক্সা/ভযান/ 

সঠলাগারড়;৬= লঞ্চ/সনৌকা/ অদটাররক্সা/ চাজবারগারড়/ োক বা বাস বা অন্যান্য 

বড়গারড়র োইভার;৭= কুর্টর রশল্প/কামার/কুমার/তাতী;৮= ক্ষুদ্র উদদ্যািা 

৯= অন্যান্য 

১.১৩  আপরন অত্র এলাকায় কত বছর 

র্াবৎ বসবাস করদছন? 

ক.স্থায়ী বারসিা-------  খ. স্থানান্তররত----- 

খ. প্রকল্প বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

২.১ আপরন“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” 

প্রকল্প সম্পদকব রক জাদনন? 

২.২ প্রকদল্পর উপোদনর গুণগত ও সারব বক কাদজর মান রনদয় রক আপরন সন্তুি? 

হযাঁ হদল, সকন? ----------------------------- 
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না হদল, সকন? --------------------------- 

২.৩  এই প্রকদল্পর ফদল আপরন রক রক ধরদণর উপকার সপদয়দছন? 

ক.---------------------- খ.------------------ গ.---------------------- 

গ. প্রকদল্পর সবল ও দুব বল রেক 

৩.১ আপনার মদত এই প্রকদল্পর সবল রেকগুদলা কী কী? 

৩.২ আপনার মদত এই প্রকদল্পর দুব বল রেকগুদলা কী কী? 

৩.৩ প্রকল্প চলাকালীন সমদয় আপনারা রক কখনও সকান সমস্যার মুদখ পদড়দছন? কী কী সমস্যার সেুখীন হদয়দছন? 

রক ভাদব এই সমস্যাগুদলার সমাধান কদরদছন? 

৩.৪ এই প্রকল্প সম্পদকব আপনার মতামত ও সুপাররশসমূহ কী কী?   েয়া কদর রবস্তাররত বলুন ।  

 

অাংশগ্রহদণর জন্য আপনাদক অসাংখ্য ধন্যবাে।                      

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর নামোঃ                                                                                  স্বাক্ষর: 

 

সমাবাইল নিরোঃ                                                                                                তাররখোঃ 
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সদরজরমন পররেশ বন সচকরলি 

উিরোতার আইরি নাং- 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার” প্রকল্প 

সদরজরমন পররেশ বন সচকরলি 

 

পররেশ বদকর নাম ওপেবী  

পররেশ বন স্থাদনর নাম  

উপদজলার নাম  

সজলার নাম  

 

 

নাং সদরজরমন পররেশ বন বতবমান অবস্থা 

১.১ কাদজর বতবমান অবস্থাোঃ সমাপ্ত/চলমান  

১.২ কাদজর গুণগত মানোঃভাল/ গ্রহনদর্াগ্য/ভাল 

নয় 

 

১.৩ প্রকদল্পর প্রধান অঙ্গ সমূদহর সম্পদকব আপনার মন্তব্র্ প্রোন করুণ 

প্রকদল্পর অঙ্গসমূদহর নাম বতবমান অবস্থা ও 

অগ্রগরত 

আশানুরুপ অগ্রগরত না হদল তার কারণ করণীয় 

জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ    

ফসদলর জাত উদ্ভাবন  

শাকসবরজ- 

ফল- 

ফুল- 

   

সরাগবালাই ও 

সপাকামাকড়সরহষ্ণু 

ফসদলর জাদতর 

সনািকরণ 

   

 ফল, ফুল সবরজর নতুন 

জাত উদ্ভাবন প্রযুরি 

   

উচ্চ ফলনশীল ফসদলর 

জাদতর উৎপােন প্যাদকজ 

প্রযুরি উদ্ভাবন 

   

কৃষক প্ররশক্ষণ    

প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ    

উচ্চতররশক্ষা 

রপএইচরি- 

এমএস- 

   

মাঠ রেবস    
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সসরমনার    

উচ্চ ফলনশীল ফসদলর 

প্রেশনী ও রবতরণ ( কৃষক 

সাংখ্যা) 

   

বসতবাড়ীদত বাগান 

স্থাপন 

   

ফসদলর ইল্ডগ্যাপ কমাদনা    

প্ররশক্ষদকর প্ররশক্ষণ    

র্ানবাহন ক্রয় 

জীপ- 

মাইদক্রাবাস- 

রপকআপ ভযান- 

মটরসাইদকল- 

বাইসাইদকল- 

   

অবকাঠাদমা রনম বান -এবাং 

অন্যান্য 

রতনর্ট ইমারত ৪২০ 

বগ বরমটার, বাউন্ডারর 

ওয়াল (৬৫০রারনাং 

রমটার) 
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ক্রয় সাংক্রান্ত সচকরলি 

উিরোতার আইরি নাং- 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প” 

ক্রয় সাংক্রান্ত সচকরলি 

(প্ররতর্ট প্যাদকদজর জন্য আলাো সচকরলি ববহার করদত হদব) 

রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী ক্রয় সাংক্রান্ত তথ্যাবলী 

প্যাদকদজর নামোঃ 

ক্ররমক 

নাং 

রববরণ প্রকৃত রবলি কারণ 

ক-েরপত্র আহবান সাংক্রান্ত: 

১.১ মন্ত্রণালয়/রবভাগ    

১.২ বাস্তবায়নকারী সাংস্থা    

১.৩ প্রকদল্পর নাম    

১.৪ প্যাদকজ/েরপদত্রর নাং    

১.৫ কাদজর ধরণোঃ মালামাল/কার্ ব/সসবা    

১.৬ েরপত্র অনুর্ায়ী প্যাদকদজর নাম    

১.৭ প্ররতর্ট প্যাদকদজ কয়র্ট কদর লট আদছ    

১.৮ ক্রয় পদ্ধরত     

১.৯ েরপত্র পরত্রকায় প্রকাশ করা হদয়দছ রকনা?    

১.১০ 

েরপত্র (১ সকার্ট টাকার সবরশ) রসরপর্টইউ এর ওসয়ব 

সাইদট প্রকাশ করা হদয়দছ রকনা? 

   

২.১ েরপত্র োরখদলর তাররখ কত রছল?    

২.২ কতগুদলা েরপত্র রবক্রয় করা হদয়দছ?    

২.৩ কতগুদলা েরপত্র জমা পদড়দছ?    

২.৪ পুনোঃ েরপত্র আহবান করা হদয়রছল রকনা?    

গ-েরপদত্রর উেুিকরণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত 
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৩.১ 

েরপত্র উেুি করমর্ট কতজন সেস্য সমন্বদয় গঠিত 

হয়রছল? 

   

৩.২ 

েরপত্র উেুি করমর্টর কতজন সেস্য েরপত্র উেুি 

করদণর সময় উপরস্থত রছদলন? 

   

৩.৩ 

েরপত্র মূল্যায়দণর করমর্ট হদত ০১(এক) জন সেস্য 

েরপত্র উেুি করমর্টদত অন্তভুি করা হদয়রছল রকনা?  

   

৩.৪ 

েরপত্র মূল্যায়ণ করমর্টদত অত্র েপ্তদরর বাইদরর েপ্তর হদত 

০২(দুই) জন সেস্য অন্তভুি রছদলন রকনা? 

   

৩.৫ কত তাররদখ েরপদত্রর মূল্যায়ন কাজ সশষ করা হদয়দছ?    

৩.৬ উপযুি (সরসপনরসভ) েরোতার সাংখ্যা কত রছল?    

৩.৭ 

েরপত্র মূল্যায়ন ররদপাট কত তাররদখ র্থার্থ কতৃবপদক্ষর 

রনকট জমা সেয়া হদয়রছল?  

   

৩.৮ কত তাররদখ েরপত্র চূড়ান্তভাদব অনুদমারেত হদয়রছল?    

৩.৯ 

েরপত্র Delegation of Financial 

Power) অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃবপক্ষ কতৃবক অনুদমারেত 

হদয়দছ রকনা? 

   

ঘ-কার্ বাদেশ প্রোন সাংক্রান্ত 

৪.১ 

কত তাররদখ Notification of award জারর করা 

হদয়রছল? 

   

৪.২ 

Initial Tender Validity Period এর মদধ্য 

Contract Award করা হদয়দছ রকনা? 

   

৪.৩ 

Contract Award,   CPTU এর web-site এ 

প্রকাশ করা হদয়রছল রকনা? 

   

৪.৪ প্রাক্করলত মূল্য     

৪.৫ উদ্ধৃত ের(টাকা)    

৪.৬ চুরি অনুর্ায়ী কাজ সশষ করার তাররখ কত রছল?    

৪.৭ বাস্তদব কাজ সমারপ্তর তাররখ উদল্লখ করুন।    

৪.৮ 

কাজ সমারপ্তদত রবলি হদয় থাকদল Liquidated 

Damage আদরাপ করা হদয়দছ রকনা?  

   

৪.৯ 

কাজর্ট মূল ঠিকাোর (প্রথম কার্ বাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাোর) 

কতৃবক সমাপ্ত হদয়রছল রকনা?   

   

ঙ-রবল প্রোন সাংক্রান্ত 
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৫.১ 

প্রকদল্পর োরয়ত্ব প্রাপ্ত কম বকতবা কতৃবক কাজর্ট সম্পূণ বভাদব 

সমাপ্ত মদম ব প্রতযায়দনর তাররখ কত? 

   

৫.২ 

ঠিকাোদরর চূড়ান্ত রবদলর পররমাণ ও োরখদলর তাররখ 

কত? 

   

৫.৩ কতবনকৃত আয়কর+ভযাট এর পররমাণ (টাকা) কত?    

৫.৪  

রবলদি রবল পররদশাদধর জন্য সুে পররদশাধ করা হদয়দছ 

রকনা? 

   

চ-েরপত্র গ্রহণ সর্াগ্যতা ও স্বেতা সাংক্রান্ত  

৬.১ 

েরপত্র প্ররক্রয়াকরদণর সকান পর্ বাদয় সকান ধরদনর 

অরনয়ম হদয়দছ এ রবষদয় আপরন রকছু জাদনন রক? 

   

৬.২ 

সকান অরনয়ম হদয় থাকদল তা সকান পর্ বাদয় হদয়দছ এবাং 

রক ধরদনর অরনয়ম হদয়দছ সস রবষদয় আপরন রকছু 

জাদনন রক? 

   

৬.৩ 

ক্রদয়র সক্ষদত্র সরকারর নীরতমালা অনুসরণ করা হদয়দছ, 

সস রবষদয় রকছু জাদনন রকনা? 

   

৬.৪ 

ক্রয়কৃত পন্য বা মাদলর সকান ওয়াদররন্ট রছল রকনা? 

থাকদল কত রেদনর? 

   

৬.৫ 

েরপত্র প্ররক্রয়াকরণ/কার্ বাদেশ প্রোদন সকান ধরদণর 

অরভদর্াগ রছল রকনা? 

   

৬.৬ 

অরভদর্াদগর কারদণ সকান েরপদত্রর Award 

Modification করদত হদয়দছ রকনা? 

   

৬.৭ 

েরপদত্র উদল্লরখত মূল্য অদপক্ষা অরধক ব্যয় হদয়রছল 

রকনা? 

   

৬.৮ 

পণ্য/মালামাল গুদলার গুনগত মাদনর সক্ষদত্র সকান রবচুযরত 

ঘদটরছল রকনা? হদয় থাকদল সকন?  

   

৬.৯ সকান অরভদর্াগ থাকদল ইহা রনষ্পরি হদয়দছ রকনা?     
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অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত সচকরলি (প্রকদল্পর অবকাঠাদমা কাদজর সাদথ জরড়ত ব্যরিবগ ব) 

উিরোতার আইরি নাং- 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা মন্ত্রণালয় 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন রবভাগ 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সসক্টর-৪ 

সশর-ই-বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

 

রনরবড় পররবীক্ষণ সমীক্ষা 

“উদ্যানতারিক ফসদলর গদবষণা সজারোরকরণ এবাং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠ ফসদলর প্রযুরি রবস্তার প্রকল্প” 

অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত সচকরলি (প্রকদল্পর অবকাঠাদমা কাদজর সাদথ জরড়ত ব্যরিবগ ব) 

(প্ররতর্ট প্যাদকদজর জন্য আলাো সচকরলি ববহার করদত হদব) 

রপরপএ-২০০৬ ও রপরপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী অবকাঠাদমা সাংক্রান্ত তথ্যাবলী 

 

প্যাদকদজর নামোঃ 

ক.উিরোতার সাধারণ তথ্য: 

১.১ উিরোতার নামোঃ                                 ১.২ উিরোতার পেবীোঃ 

 

১.৩ অরফদসর নামোঃ                                      ১.৪ সজলার নামোঃ 

 

১.৫ ই-সমইলোঃ                                            ১.৬ সমাবাইল নিরোঃ  

 

খ. অবকাঠাদমা রনম বাণ সাংক্রান্ত তথ্য:  

২.১ অবকাঠাদমা রনম বাদণর জন্য সটন্ডার আহবান, কার্ বাদেশ প্রোন, এ সমস্ত কম বকাদন্ড সকান অরফস সথদক করা হয়? 

১. সের েপ্তর                        ২.আঞ্চরলক কার্ বালয় 

 

২.২ সটন্ডার অনুদমােনকারী কম বকতবার নাম ও পেবী      ১. নাম: 

                                                                     

                                                                     ২. পেবী: 

                                                                     

                                                                     ৩.কার্ বালদয়র নাম    :  

 

গ. অবকাঠাদমা রনম বাদণর বতবমান অগ্রগরত 

রনম বাণ কার্ বক্রদমর নাম রনম বাণকাজ ১০০% 

সমাপ্ত হদয়দছ 

রনম বাণ কাজ চলমান রনম বাণ কাজ শুরু হয় 

নাই 

মন্তব্য  

১.মাশরুম সোন 

প্রিাকশন ল্যাব 

    

২.ল্যাব কাম ফাাংশনাল 

রবরল্ডাং  

    

৩.রফল্ডল্যাব     

৪.সেরনাং িরদমটরী     

৫.রসঙ্গল 

অযাদকাদমাদিশণ 
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ঘ. ফাম ব সিদভলপদমন্ট: 

ফাম ব সিদভলদমন্ট 

কার্ বক্রম 

রনম বাণকাজ ১০০% 

সমাপ্ত হদয়দছ 

আাংরশক বা কাজ 

চলমান রদয়দছ 

ক্রয়/রনম বাণ/স্থাপনা কাজ 

শুরু হয় নাই  

মন্তব্য  

১.ভূরম উন্নয়ন(২৩ 

সহক্টর) 

    

২. সসচ নালা 

উন্নয়ন(সথাক) 

    

৩.সীমানা প্রাচীর 

রনম বান(সথাক) 

    

৪. .সীমানা প্রাচীর 

রনম বান(ভযার্টকযারল) 

    

৫.সবড়া উন্নয়ন(সথাক)     

৬..গভীর নলকূপ 

স্থাপন(সথাক) 

    

৭.সড়ক ও সসতু (সথাক)     

৮.ববদুযরতক 

স্থাপনা(সথাক)  

    

৯..খাল সাংস্কার     

 

 

 

ঙ. অবকাঠাদমা রনম বাণ সাংক্রান্ত রকছু িকুদমন্ট সপদত পারর?  

 

 

 

তথ্য সাংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরোঃ                                                      তাররখোঃ 
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সাংযুরি-২    

প্রকল্প এলাকা 

 

 নমুণায়দনর জন্য রনব বারচত রবভাগ, সজলা ও উপদজলা 

 

 

রবভাগ সজলা উপদজলা 

ঢাকা ১.গাজীপুর জয়দেবপুর, রজরসরস 

২.নররসাংেী রশবপুর 

ময়মনরসাংহ ৩.জামালপুর জামালপুর সের 

 

চট্টগ্রাম 

৪.চট্টগ্রাম হাটহাজারী,খুলশী,রসরসরস 

৫.খাগড়াছরড় খাগড়াছরড় সের, রামগড় 

৬.রাঙ্গামার্ট কাপ্তাই 

৭.কুরমল্লা কুরমল্লা সের 

 

রাজশাহী 

৮. রাজশাহী মরতহার,আররসরস 

৯.চাপাইনবাবগঞ্জ চাপাইনবাবগঞ্জ সের 

১০.পাবনা ঈশ্বরেী 

খুলনা ১১. র্দশার র্দশার সের 

রসদলট ১২.রসদলট বজয়ন্তাপুর 

১৩.সমৌলভীবাজার সমৌলভীবাজার সের, 

বররশাল ১৪.বররশাল বাবুগঞ্জ, 

১৫.পটুয়াখালী পটুয়াখালী সের 

 

 

 

রাংপুর 

১৬.রাংপুর গঙ্গাচড়া,পীরগঞ্জ,কাউরনয়া 

১৭.পঞ্চগড় সেবীগঞ্জ 

১৮.ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও সের 

১৯.বগুড়া সাররয়াকারি, ধনুট 

২০.গাইবান্ধা সগারবিগঞ্জ , সাঘাটা 

২১.লালমরনরহাট লালমরনরহাট সের, আরেতমারর 

২২.কুরড়গ্রাম উরলপুর, রচলমারী, রাজারহাট 

তথ্যসূত্রোঃ রিরপরপ-৩সম ২০১৬ 
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Description of Selected Project for In-depth Monitoring and  

Terms of Reference (ToR) for Consultancy Firm  

 

ক.প্রকদল্পি শৈৈিণীযঃ 

১. প্রকদল্পি নাি  : “উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি গদৈষণা কজািোিকিণ এৈং চি এিাকায় 

উদ্যান ও িাে েসদিি প্রযুশক্ত শৈস্তাি” 

২. উদদ্যাগী িন্ত্রণািয়/শৈভাগ : কৃরষ মন্ত্রণালয় 

৩. ৈাস্তৈায়নকািী সংস্থা : কৃশষ িন্ত্রণািয়, ৈাংিাদেি কৃশষ গদৈষণা ইন্সটিটিউট 

৪. প্রকদল্পি অৈস্থান : কজিা-১৮ টি, উিদজিা-২০ টি (শৈস্তাশিত-িশিশিষ্ট-

ক) 

 

 

     ৫.  অনুদিাশেত ৈাস্তৈায়নকাি ও ব্যয় (িক্ষ টাকা) : 

অনুদমারেত ব্যয় 
ক্রমপুরঞ্জত অগ্রগরত 

অনুদমােরত বাস্তবায়নকাল 

মূল সাংদশাধরত মূল ১ম সাংদশারধত 

৭০৫৫.৫২ - ৩৮১৭.৯৯ এরপ্রল ২০১৬ হদত জুন ২০২১ 

পর্ বন্ত 

প্রদযাজয নই 

 

   ৬. প্রকদল্পর উদেশ্যোঃ 

(ক) উদ্যানকি গদবষণা সকে, রবএআরআই 

 উদ্যানতারিক ফসদলর রবদ্যমান gene-pool সম্প্রসারণ এবাং ভরবষ্যৎ সাংকরায়ণ প্ররক্রয়ার জন্য সেশ-রবদেশ সথদক 

উদ্যানতারিক রবরভন্ন ফসদলর ২৭৫ র্ট জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ, মূল্যায়ন এবাং সাংরক্ষণ। 

 খরা, বন্যা এবাং লবণািতা সমস্যার সাদথ অরধক সহনশীল সবরজর ১৫ র্ট, ফদলর ১০ র্ট ও ফুদলর ৫ র্ট সহ সমাট ৩০ র্ট উন্নত 

জাত উদ্ভাবন | 

 উচ্চ ফলনশীল, সরাগ-বালাই ও সপাকা-মাকড় সরহষ্ণু সবরজ এবাং ফদলর ৫ র্ট কদর সমাট ১০ র্ট জাত সনািকরণ ও উন্নয়ন/উদ্ভাবন। 

 রবএআরআই উদ্ভারবত উদ্যানতারিক ফসদলর (সবরজ, ফল ও ফুল) ২৫ র্ট উচ্চ ফলনশীল জাদতর উৎপােন প্যাদকজ প্রযুরি উদ্ভাবন।  

 উদ্যানতারিক ফসল (সবরজ, ফল ও ফুল)-এর সাংরক্ষণ (storage), পররচালনা (handling), প্যাদকরজাং 

(packaging) এবাং প্ররক্রয়াকরণ (processing) রভরিক ১০ র্ট ফসল সাংগ্রদহাির প্যাদকজ প্রযুরি উদ্ভাবন। 

 উদ্যানতারিক ফসদলর জাত উদ্ভাবন রবষদয়র উপর ৫ র্ট এমএস ও ৫ র্ট রপএইচরি রিগ্রী সকাদস বর আদয়াজন। 

  উদ্যানতারিক ফসদলর রবরভন্ন রবষদয়র  উপর ৯০০ জন প্ররশক্ষদক প্ররশক্ষণ প্রোদনর ব্যবস্থা করা।  

 প্রকদল্প অনুদমারেত গদবষণা কমবসূরচ র্থার্থভাদব বাস্তবায়দনর রনরমদি েক্ষ মানবসম্পে বতররর লদক্ষয উদ্যানতারিক ফসল 

গদবষণা ও উন্নয়ন সমৃদ্ধ সেদশ  ২ ব্যদচ ২০ জন রবজ্ঞানী/কমবকতবার ববদেশীক প্ররশক্ষণ আদয়াজন |  

 ১০,২৪০ জন কৃষকদক উচ্চ ফলনশীল শাক-সবরজ, ফল ও ফুদলর জাদতর আধুরনক বাগান স্থাপন এবাং উৎপােন প্রযুরির উপর 

প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা করা। 

 রবএআরআই উদ্ভারবত ৩০ র্ট উচ্চ ফলনশীল উদ্যানতারিক ফসদলর জাত ও ২৫ র্ট উৎপােন প্রযুরি হস্তান্তর/সম্প্রসারদণর লদক্ষয 

১৫০ র্ট মাঠ রেবস/প্রেশবনী ও ২০ র্ট সসরমনার/কমবশালার আদয়াজন করা । 

 প্রকল্প বাস্তবায়দনর মাধ্যদম সবরজ, ফল ও ফুদলর উৎপােন ঘাটরত হ্রাদসর লদক্ষয এসব ফসদলর উৎপােন ১০% বৃরদ্ধ করা। 
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(খ) সদরজমরন গদবষণা রবভাগ, রবএআরআই 

 চর এলাকার রবএআরআই উদ্ভারবত উচ্চ ফলনশীল রভটারমন-এ সমৃদ্ধ রমরি আলু, োনাশস্য, বতলবীজ, িাল, সবরজ ও ফদলর 

চাষাবাে প্রবতবণ। 

 রবএআরআই উদ্ভারবত ফসদলর জাতসমূহ িারা প্রকল্প এলাকার বসতবাগীদত ১২০০ র্ট বাগান স্থাপন। 

 অরভদর্াজন গদবষণা (adaptive research) শরিশালী কদর এবাং রবএআরআই উদ্ভারবত ১৫র্ট উচ্চ ফলনশীল 

ফসদলর জাত ও আধুরনক প্রযুরি প্রচলদনর মাধ্যদম প্রকল্প এলাকায় গদবষণা এ কৃষদকর মাদঠ ফলদনর সর্ পাথ বকয ( 

yield gap) তা হ্রাস করা। 

 উন্নত কৃরষ প্রযুরির উপর ৮ ব্যাদচ ২৪০ জন গদবষক এবাং আপির ৮ ব্যাদচ ২৪০ জন উপ-সহকারী কৃরষ 

কম বকতবা/ববঙ্গারনক সহকারীদক প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ (TOT) প্রোন। 

 আধুরনক কৃরষ প্রযুরির উপর ১২৫ ব্যাচ এ ৫০০০ জন কৃষকদক প্ররশক্ষণ প্রোন। এ ছাড়া ৪০০০ কৃষক রনদয় ৪০র্ট মাঠ রেবস 

এবাং ৪০০ জন অাংশ গ্রহনকারী রনদয় ৪র্ট সসরমনার/কম বশালার  আদয়াজন করা। 

 ১০ জন রবজ্ঞানী/কম বকতবার ববদেরশক প্ররশক্ষণ আদয়াজন করা। 

 ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃরদ্ধর মাধ্যদম চরাঞ্চদলর জনদগারষ্ঠর আয় বৃরদ্ধ করা। 

৭. প্রকদল্পি মূি কায ধিিযঃ  

 জাম বপ্লাাজম সাংগ্রহ (সবরজ/ফল/ফুল); 

 রিিার বীজ উৎপােন 

 চারা/কলম/সকার্টাং উৎপােন 

 রিিার বীজ রবতরণ 

 চারা/কলম/কার্টাংরবতরণ 

 জাত উদ্ভাবন- ক) সবরজ খ) ফল গ) ফুল 

 প্রযুরি উদ্ভাবন-ক) উৎপারেত প্রযুরি খ) সাংগ্রদহাির প্রযুরি গ) সরাগ বালাই সরহষ্ণুজাত সনািকরণ 

 মানব সম্পে উন্নয়ন ক) রপএইচরি খ) এম.এস গ) প্ররশক্ষক প্ররশক্ষণ ঘ)কৃষক প্ররশক্ষণ ঙ) সাঠ রেবস (কৃষদকর 

সাংখ্যাসহ) চ) সসরমনার/কম বশালা (কম বকতবা/ রবজ্ঞানীর সাংখ্যাসহ) 

 প্ররশক্ষণ 

এমএস (স্থানীয়) ১ ব্যাচ-০৫ জন, রপএইচরি (স্থানীয়) ১ ব্যাচ-০৫ জন, র্টওর্ট (বারর, রবএরিরস, রিএই) ( ২রেন 

প্ররত ব্যাদচ ৩০ জন)-৩৮ ব্যাচ, এস.এ/এস.এস 

 কৃরষ ও ল্যাব  র্ন্ত্রপারত ক্রয় 

 অরফস র্ন্ত্রপারত ক্রয় 

 ভূরম উন্নয়ন-২৩ সহক্টর 

 অরফস ও ল্যাব রবরল্ডাং রনম বাণ/সম্প্রসারণ-০৫র্ট 

 অন্যান্য অরফস ও অবকাঠাদমা রনম বাণ/সম্প্রসারণ-০৩র্ট 

 ফাম ব উন্নয়ন (বাউন্ডারী ওয়াল, সসচ নালা, সফরসাং ইতযারে) 
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খ. িিািি ধদকি কায ধিশিশর্ (TOR) : 

৮.০ িিািি ধদকি োশয়ত্বযঃ 

(১) প্রকদল্পি শৈৈিণ (িটভূশি, উদদেশ্, অনুদিােন/সংদিার্সনর অবস্থা, অে ধায়দনি শৈষয় ইতযাশে সকি প্রদযাজয তথ্য) 

পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

(২) প্রকদল্পর অথ ববছররভরিক কম ব পররকল্পনা, অথ ববছররভরিক বরাে, ছাড় ও ব্যয় ও শৈস্তাশিত অিশভশত্তক ৈাস্তৈায়ন 

(ৈাস্তৈ ও আশে ধক) অগ্রগশতি তথ্য সংগ্রহ, সশন্নদৈিন, শৈদিষণ, সািণী/ কিখশচদত্রি িাধ্যদি  উিস্থািন ও 

িয ধাদিাচনা; 

(৩) প্রকদল্পি উদদেশ্ অজধদনি অৈস্থা িয ধাদিাচনা  ও প্রকদল্পর উদেশ্য ও লগ সেদমর আদলাদক output পর্ বাদয়র অজবন 

পর্ বাদলাচনা  ও পর্ বদবক্ষণ; 

 

(৪)   প্রকদল্পর আওতায়ভূি সকল গদবষণা সকে ও সদরজরমন রবভাদগ সপ্রররত বরাে পত্র মাঠ পর্ বাদয় পররেশ বদনর পূদব ব    

       সাংগ্রহ এবাং সস সমাতাদবক প্রকদল্পর পররকল্পনা অনুর্ায়ী র্াচাই করদত হদব। এ জন্য প্রদয়াজনীয় ছক/টুলস প্রণয়ন 

কদর      

       কতৃবপক্ষ হদত অনুদমােন রনদত হদব। 

(৫) প্রকদল্পি আওতায় সম্পাশেত/চিিান শৈশভন্ন িণ্য, কায ধ ও কসৈা সংগ্রদহি (Procurement) কক্ষদত্র প্রচশিত সংগ্রহ 

আইন ও শৈশর্িািা (শিশিএ, শিশিআি, উন্নয়ন সহদযাগীি গাইিিাইন ইতযাশে) এবাং প্রকল্প েরলল উরল্লরখত ক্রয় 

পররকল্পনা প্রশতিািন কিা হদয়দে/হদে শক না কস শৈষদয় তুলনামূলক  িদয ধাদিাচনা ও িয ধদৈক্ষণ; 

(৬) প্রকদল্পি আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য িণ্য, কায ধ ও কসৈা িশিচািনা এৈং িক্ষণাদৈক্ষদণি জন্য প্রদয়াজনীয় 

জনৈিসহ (সটকসই পররকল্পানা) আনুষশিক শৈষয় িয ধাদিাচনা ও িয ধদৈক্ষণ; 

(৭) প্রকদল্পি আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রদহি প্রশিয়ার্ীন শৈশভন্ন িণ্য, কায ধ ও কসৈা সংশিষ্ট িয়চুশক্তদত শনর্ ধাশিত 

কস্প্শসশেদকিন/BOQ/TOR, গুণগত িান, িশিিাণ অনুযায়ী প্রদয়াজনীয় িশিৈীক্ষণ/যাচাইদয়ি িাধ্যদি সংগ্রহ কিা 

হদয়দে/হদে শক না কস শৈষদয় িয ধাদিাচনা ও িয ধদৈক্ষণ; 

(৮) প্রকদল্পি ঝুঁশক অে ধাৎ ৈাস্তৈায়ন সম্পশকধত শৈশভন্ন সিস্যা কযিন অে ধায়দন শৈিম্ব, ৈাস্তৈায়দন িণ্য, কায ধ ও কসৈা 

িয়/সংগ্রদহি কক্ষদত্র শৈিম্ব, ব্যৈস্থািনায় অেক্ষতা ও প্রকদল্পি কিয়াে ও ব্যয় বৃশদ্ধ ইতযাশেি কািণসহ অন্যান্য শেক 

শৈদিষণ, িদয ধাদিাচনা ও িয ধদৈক্ষণ; 

 (৯)  প্রকল্প অনুদমােন সাংদশাধন (প্রদর্াজয সক্ষদত্র) অথ ব বরাে, অথ ব ছাড়. রবল পররদশাধ ইতযারে রবষদয় তথ্য-উপাদির 

পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

(১০)  উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা (র্রে থাদক) কতৃবক চুরি স্বাক্ষর, চুরির শতব, ক্রয় প্রস্তাব প্ররক্রয়াকরণ ও অনুদমােন, অথ ব 

ছাড়, রবল পররদশাদধ সেরত ও রবরভন্ন রমশন এর সুপাররশ ইতযারের তথ্য-উপািরভরিক পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

(১১) প্রকল্প সিাশপ্তি িি সৃষ্ট সুশৈর্াশে কটকসই (sustainable) কিাি িদক্ষয িতািত প্রোন;  

(১২) প্রকদল্পর উদেশ্য, লক্ষয, প্রকদল্পর কার্ বক্রম, বাস্তবায়ন পররকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁরক, সময়াে, ব্যয়, অজবন 

ইতযারে রবষয় রবদবচনা কদর একর্ট SWOT ANALYSIS;    
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(১৩) প্রকল্প সংশিষ্ট নশেিত্র িয ধাদিাচনা ও িাে িয ধায় হদত প্রাপ্ত তদথ্যি শৈদিষদণি আদিাদক সারব বক পর্ বাদলাচনা,  

পর্ বদবক্ষণ, ও প্রদয়াজনীয় সুিাশিিসহ একটি প্রশতদৈেন প্রণয়ন কিদৈ ও জাতীয় কি ধিািায় প্রশতদৈেনটি উিস্থািন 

কিদৈ। জাতীয় কি ধিািায় প্রাপ্ত িতািত সশন্নদৈি কদি ূড়োন্ত প্রশতদৈেন প্রণয়ন কিদৈ; 

(১৪) প্রকল্প ব্যৈস্থািনাযঃ প্রকল্প িশিচািক শনদয়াগ, জনৈি শনদয়াগ, প্রকল্প ব্যৈস্থািনা কশিটিি সভা, প্রকল্প শস্টয়াশিং 

কশিটিি সভা আদয়াজন, কি ধিশিকল্পনা প্রণয়ন ও ৈাস্তৈায়ন, সভাি ও প্রশতদৈেদনি শসদ্ধান্ত ৈাস্তৈায়ন, অগ্রগশতি 

তথ্য কপ্রেিণ ইতযাশে পর্ বাদলাচনা ও পর্ বদবক্ষণ; 

(১৫) কতৃধিক্ষ কতৃধক শনর্ ধাশিত অন্যান্য শৈষয়াৈিী।  

৯. পরামশ বক প্ররতষ্ঠান ও পরামশ বদকর প্রকৃরত ও সর্াগ্যতাযঃ 

ক্ররম

ক 

পরামশ বক প্ররতষ্ঠান 

ও পরামশ বক 

প্ররতষ্ঠাদনর 

পরামশ বক 

রশক্ষাগত সর্াগ্যতা অরভজ্ঞতা 

১) পরামশ বক প্ররতষ্ঠান -  কৃরষ রবষয়ক গদবষণা এবাং প্রকল্প 

পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সাংক্রান্ত স্টারি 

পররচালনায় ন্যযনতম ০১(এক) বছদরর 

অরভজ্ঞতা। 

২) ক) র্টমরলিার- স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় সথদক 

কৃরষ রবষদয় স্নাতকদিার 

রিগ্রী। সাংরেি রবষদয় 

রপএইচরি থাকদল অগ্রারধকার 

প্রোন করা হদব। 

 

 সংশিষ্ট শৈষদয় ১০ (েি) ৈেদিি গদৈষণা 

ও সিীক্ষা িশিচািনাি ৈাস্তৈ অশভজ্ঞতা; 

 টিি শিিাি শহদসদৈ কিিদক্ষ ০৫টি 

িশিৈীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাদজি ৈাস্তৈ 

অশভজ্ঞতা; 

 রপরপএ ও রপরপআর রবষদয় অরভজ্ঞতা ; 

 প্রশতদৈেন প্রণয়ন ও উিস্থািনায় শৈদিষ  

েক্ষতা। 

খ)  উদ্যানতত্বরবে স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় সথদক 

উদ্যানতত্ব রবষয় স্নাতকদিার 

রিগ্রী। সাংরেি রবষদয় 

রপএইচরি থাকদল অগ্রারধকার 

প্রোন করা হদব। 

 উদ্যান রবষয়ক গদবষণা কাদজ ০৫ (িাঁচ) 

বছদরর অরভজ্ঞতা; 

 উদ্যান রবষয়ক গদবষণা ও সম্প্রসারণ 

মরনটররাং কাদজ অরভজ্ঞতা; 

 কিিদক্ষ ০৩টি িশিৈীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

কাদজি ৈাস্তৈ অশভজ্ঞতা; 

গ)  রমি-সলদভল 

ইশঞ্জশনয়াি 

স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় 

সথদককৃরষ প্রদকৌশল / রসরভল 

ইরঞ্জরনয়ার রবষদয় স্নাতক 

রিগ্রী। সাংরেি রবষদয় 

স্নাতদকাির / রপএইচরি 

থাকদল অগ্রারধকার প্রোন 

করা হদব। 

 রনম বাণ কাজ পররবীক্ষদণ (ভবন, খামার, 

সড়ক, বাউন্ডারী ওয়াল ইতযারে) ০৫ 

(িাঁচ)বছদরর অরভজ্ঞতা। 

 তথ্য সংগ্রহ, ব্যৈস্থািনা ও শৈদিষদণ 

ৈাস্তৈ অশভজ্ঞতা; 

 প্রশতদৈেন প্রণয়ন ও উিস্থািনায় 

েক্ষতা;  
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ঘ) আথ ব-সামারজক 

রবদশষজ্ঞ 

স্বীকৃত রবশ্বরবদ্যালয় সথদক 

সমাজরবজ্ঞান/ 

অথ বনীরত/কিভিিদিে 

স্টাশিজ/িশিসংখ্যান/ 

সিাজকল্যাণ/সিাজকি ধ 

শৈষদয় স্নাতদকাত্তি শিগ্রীর্ািী 

 আবথ-সামাজরক গবদষণা/ রনরবড় 

পররবীক্ষণ সাংেরি কাদজ ০৫ (পাঁচ) 

বছরদর অভরজ্ঞতা। 

 তথ্য সংগ্রহ, ব্যৈস্থািনা ও শৈদিষদণ 

ৈাস্তৈ অশভজ্ঞতা; 

 প্রশতদৈেন প্রণয়ন ও উিস্থািনায় 

েক্ষতা; এৈং 

 করম্পউটার শৈষদয় ব্যৈহাশিক জ্ঞান। 

 

১০.শনে উশেশখত প্রশতদৈেনসমূহ োশখি কিদত হদৈযঃ 

ক্রনাং প্ররতদবেদনরনাম োরখদলরসময় 

1.  ইনদসপশন ররদপাট ব চুরি সম্পােদনর ১৫ রেদনর মদধ্য 

2.  ১ম খসড়া প্ররতদবেন চুরি সম্পােদনর ৭৫ রেদনর মদধ্য 

3.  ২য় খসড়া প্ররতদবেন চুরি সম্পােদনর ১০০ রেদনর মদধ্য 

4.  চূড়ান্ত প্ররতদবেন (বাাংলায়  ৪০ কশি ও 

ইাংদররজদত ২০ কশি) 

চুরি সম্পােদনর ১২০ রেদনর মদধ্য 

 

১১।  িিািি ধক প্রশতিাদনি োশয়ত্বযঃ 

১১.১   শনশৈে িশিৈীক্ষদণি জন্য প্রকল্প এিাকাি িতভাগ এিাকা নমুনা শহদসদৈ গ্রহণ কিদত হদৈ। 

১১.২ এই Assignment এ ৈশণ ধত কায ধিশিশর্ি প্রশতটিদক শৈদৈচনা কিদত হদৈ এৈং কস অনুযায়ী কাজ সম্পােন 

কিদত হদৈ। 

১১.৩  িিািি ধক প্রশতিানদক িাে িয ধাদয় সুশৈর্াদভাগীদেি সাক্ষাৎকাি গ্রহণ এৈং প্রকল্প সাইট িশিেি ধন কিদত হদৈ। 

১১.৪  িিািি ধক প্রশতিানদক প্রকল্প িশিচািক, কৃশষ িন্ত্রণািয়, এৈং ৈাংিাদেি কৃশষ গদৈষণা ইন্সটিটিউদটি সংশিষ্ট 

কি ধকতধাগণ এৈং প্রাসশিক অন্যান্য সুশৈর্াদভাগী কযিন-কৃষক, জনপ্রশতশনশর্ ও অন্যান্য কসৈা প্রোনকািীদেি 

সাদে শনশৈে আদিাচনা ও সভা অনুিান কিদত হদৈ। 

১১.৫  িিািি ধক প্রশতিানদক FGD সভা, এৈং KII এৈং Questionnaire Survey িশিচািনা কিদত হদৈ। 

১১.৬   িিািি ধক প্রশতিানদক প্রদয়াজনদৈাদর্ Case Study িশিচািনা কিদত হদৈ। 

১১.৭  তথ্য উিাত্ত সংগ্রহকাদি প্রকল্প এিাকায় Beneficiary ও Stakeholder কেি সাদে আদিাচনাি জন্য স্থানীয় 

িয ধাদয়ি কি ধিািা আদয়াজন কিদত হদৈ। 

১১.৮ প্রকল্প এিাকা হদত প্রাপ্ত তথ্যাশেি ওিি শভশত্ত কদি শনশৈে িশিৈীক্ষণ প্রশতদৈেন প্রস্তুত কিদত হদৈ এৈং 

কতৃধিদক্ষি অনুদিােন গ্রহণ কিদত হদৈ। 

১১.৯ শনশৈে িশিৈীক্ষদণ প্রাপ্ত তথ্যাশে সমূহ Dissemination এি জন্য একটি জাতীয় িয ধাদয়ি কি ধিািা আদয়াজন 

কিদত হদৈ এৈং উক্ত কি ধিািা হদত প্রাপ্ত সুিাশিি সমূহ সশন্নদৈির্পৈ ধক সিীক্ষা প্রশতদৈেনটি ূড়োন্ত কিদত হদৈ। 
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১১.১০  ূড়োন্ত প্রশতদৈেদনি ৬০ কশি (ৈাংিায় ৪০ কশি এৈং ইংদিজীদত ২০ কশি) মুদ্রণ কদি িহািশিচািক (দসক্টি-

৪), আইএিইশি ৈিাৈি োশখি কিদত হদৈ। উদেখ্য এই মুদ্রণ ব্যয় িিািি ধক প্রশতিানদক ৈহন কিদত হদৈ। 

১১.১১  সকি প্রশতদৈেন অৈ্ই শনকষ ও েদে মুদ্রণ কিদত হদৈ। 

১১.১২ অনুদিােনকািী কতৃধিক্ষ কতৃধক সিয়-সিয় আদিাশিত অন্য কয ককান োশয়ত্ব। 

 

১২. ক্লাদয়ন্ট কতৃবক প্রদেয়: 

 প্রকল্প েরলল ও প্রকল্প সাংরেি রবরভন্ন প্ররতদবেন; 

 রবরভন্ন সস্টকদহাল্ডাদরর সাদথ সর্াগাদর্াদগর জন্য প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন। 

১৩। চাশহত েশিি /িত্রাশে  প্রস্তুত ও কপ্রিদণি সিয়সীিাযঃ 

 

ক) 

িিািি ধক প্রশতিানদক RFP এি সাদে একটি  Action Plan  ও  Gantt Chart  োশখি কিদত হদৈ; 

(খ) চুশক্ত সম্পােদনি ১৫ শেদনি িদধ্য িিািি ধক প্রশতিানদক  শৈস্তাশিত স্টাশি শিজাইন ( টাদগ ধট গ্রুি, কিসিদন্ডেস্, 

কিটা কাদিকিদনি িদ্ধশত, কিটা শৈদিষদণি স্টযাটিশস্টকযাি টুিস্) উদেখ কদি একটি Inception Report োশখি 

কিদত হদৈ; 

(গ) িিািি ধক প্রশতিানদক কিটা সংগ্রদহি শনশিত্ত শেল্ড স্টাে শনদয়াগ কদি প্রশিক্ষণ প্রোন কিদত হদৈ; 

(ঘ) িিািি ধক প্রশতিান প্রকল্প কতৃধিদক্ষি সাদে কযাগাদযাগ িাখদৈ এৈং  িাে িশিেি ধন কিদৈ; 

(ঙ) িিািি ধক প্রশতিান কিটা সংগ্রহ, প্রদসশসং ও কিটা শৈদিষদণি কাজ সম্পন্ন কিদৈ; 

চ) িিািি ধক প্রশতিান সংগৃহীত কিটাি শভশত্তদত প্রশতদৈেন প্রস্তুত কিদৈ এৈং সংশিষ্ট কতৃধিদক্ষি অনুদিােন গ্রহণ 

কিদৈ; 

(ে) িিািি ধক প্রশতিানদক চুশক্ত স্বাক্ষদিি ৬০ শেদনি িদধ্য প্রভাৈ মূল্যায়ন সিীক্ষা ও স্থানীয় িয ধাদয়ি কি ধিািা 

হদত প্রাপ্ত তথ্যাশে সশন্নদৈি র্পৈ ধক প্রেি খসো প্রশতদৈেন (First Draft Report) োশখি কিদত হদৈ। 

জ) চুশক্ত স্বাক্ষদিি ৮০ শেদনি িদধ্য প্রেি খসো প্রশতদৈেন (First Draft Report) এি ওিি অনুশিত কটকশনকযাি 

ও শস্টয়াশিং সভাি িিািি ধক সমূহদক অন্তর্ভ ধক্ত, প্রদয়াজনীয় িশিৈতধন, সংদিার্ন ও িশিিাজধন কদি শদ্বতীয় খসো 

প্রশতদৈেন (Second Draft Report)  উিস্থািন কিদত হদৈ। 

ঝ) চুশক্ত স্বাক্ষদিি ১২০ শেদনি িদধ্য ূড়োন্ত প্রশতদৈেন (Final Report) োশখি কিদত হদৈ। 

ঞ) চুশক্ত স্বাক্ষদিি িি হদত Assignment এি সিয়সীিা হদৈ ০৪ (চাি) িাস। 
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প্রকল্প এিাকাযঃ 

(K) D`¨vbZË¡ M‡elYv †K› ª̀t D`¨vbZË¡ M‡elYv †K‡› ª̀i Aaxb ’̄ wewfbœ †K› ª̀ I Dc-†K› ª̀mn cÖKí GjvKvmg~n wb¤œi~c- 

শৈfvM ‡Rjv Dc‡Rjv ‡K› ª̀/wefvM/Dc-‡K› ª̀/‡÷kb 

XvKv 

MvRxcyi  

Rq‡`ecyi, 

wRwmwm
1

 

D`¨vbZË¡ M‡elYv †K› ª̀, MvRxcyi 

biwms`x wkecyi AvÂwjK D`¨vbZË¡ M‡elYv †K› ª̀, wkecyi 

gqgbwmsn Rvgvjcyi m`i AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, Rvgvjcyi  

PÆMÖvg 

PÆMÖvg 

nvUnvRvix AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, nvUnvRvix, PÆMÖvg 

Lyjkx, wmwmwm K…wl M‡elYv †K› ª̀, cvnvoZjx, PÆMÖvg 

LvMovQwo  

LvMovQwo m`i cvnvox K…wl M‡elYv †K› ª̀, LvMovQwo 

ivgMo cvnvox K…wl M‡elYv †K› ª̀, ivgMo  

ivOvgvwU KvßvB  cvnvox K…wl M‡elYv †K› ª̀, ivBLvjx, P› ª̀‡Nvbv 

Kzwgjøv Kzwgjøv m`i AvÂwjK D`¨vbZË¡ M‡elYv †K› ª̀, Kzwgjøv  

ivRkvnx 

PuvcvBbeveMÄ 

PuvcvBbeveMÄ 

m`i 

AvÂwjK D`¨vbZË¡ M‡elYv †K› ª̀, 

PuvcvBbeveMÄ 

ivRkvnx 

gwZnvi, 

Aviwmwm
3

 

dj M‡elYv †K› ª̀, we‡bv`cyi, ivRkvnx 

cvebv Ck¦i`x AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, Ck¦i`x 

Lyjbv h‡kvi h‡kvi m`i AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, h‡kvi 

wm‡jU 

‡gŠjfxevRvi  

†gŠjfxevRvi 

m`i 

AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, ‡gŠjfxevRvi 

wm‡jU ˆRšÍvcyi mvBUªvm M‡elYv †K› ª̀, ˆRšÍvcyi 

ewikvj 

ewikvj eveyMÄ AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, ingZcyi, ewikvj 

cUzqvLvjx cUzqvLvjx m`i 

AvÂwjK D`¨vbZË¡ M‡elYv †K› ª̀, ỳgKx, 

cUzqvLvjx 

iscyi 

iscyi M½vPov AvÂwjK K…wl M‡elYv †K› ª̀, eywoinvU, iscyi 

cÂMo ‡`exMÄ cÖRRb exR Drcv`b †K› ª̀, ‡`exMÄ 

VvKziMuvI VvKziMvuI m`i K…wl M‡elYv †K› ª̀, VvKziMuvI 

1

 MvRxcyi wmwU Kকি ধা‡ikb; 
2 

PÆMÖvg wmwU Kকি ধা‡ikb; 
3 

ivRkvnx wmwU Kকি ধা‡ikb 
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(L) স‡iRwgb M‡elYv wefvMt m‡iRwgb M‡elYv wefv‡Mi Aaxb ’̄ wewfbœ †K› ª̀mn  cÖKí GjvKvmg~n wb‡¤œ D‡jøL Kiv n‡jv- 

wefvM ‡Rjv Dc‡Rjv ‡K› ª̀/wefvM/Dc-‡K› ª̀/‡÷kb 

XvKv MvRxcyi  Rq‡`ecyi, wRwmwm m‡iRwgb M‡elYv wefvM, MvRxcyi 

ivRkvnx 

e¸ov mvwiqvKvw›`/aybU 

m‡iRwgb M‡elYv wefvM, 

†P‡jvcvov, e¸ov 

MvBevÜv 

MvBevÜv m`i/my›`iMÄ/ dzjQwo/ 

mvNvUv/‡Mvwe›`MÄ 

m‡iRwgb M‡elYv wefvM, MvBevÜv  

iscyi 

jvjgwbinvU 

jvjgwbinvU m`i/ Avw`Zgvwi/ 

KvDwbqv 

 

m‡iRwgb M‡elYv wefvM, iscyi 

iscyi M½vPov/cxiMÄ/ivRvinvU 

KzwoMÖvg Dwjcyi/wPjgvwi 
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