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(ইল্ড গ্যাপ) হ্রাস 

57 

৪.১৫ কৃষক প্রচশেণ 59 

৪.১৬ প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ 61 

৪.১৭ িাঠ চের্স পালন 62 

৪.১৮ ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশপ 63 

৪.১৮.১ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ 64 

৪.১৯  সক্ষলর উৎপােনশীলতা বৃচদ্ধর িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধ 64 

৪.২০ প্রকেভূক্ত এলাকার ির ও িাঠ  সক্ষলর চর্র্রণসহ সুচর্ধা-অসুচর্ধা 65 

৪.২১ চর্দ্যিান প্রেশ বনী পচরির্ বা/ ব্যর্স্থাপনা 66 

৪.২২  ির এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উৎপােন প্রযুচক্তর সম্প্রসারণ 67 

৪.২২.১  ির এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উৎপােন প্রযুচক্তর সম্প্রসারক্ষণর 

সুপাচরশ 

67 

 চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণ প্রকে এলাকায় ক্রয় কার্ বক্রক্ষির  লা ল 68 

৪.২৩ ল্যার্ র্ন্ত্রপাচত 68 

৪.২৪ চ ল্ড চরসাস ব র্ন্ত্রপাচত 69 

৪.২৫ অচ স সরঞ্জাি ও র্ন্ত্রপাচত 70 

৪.২৬ অচ স আসর্ার্পত্র 71 

৪.২৭ র্ানর্াহন 71 

৪.২৮ প্রকক্ষের আওতায় অর্কাঠাক্ষিা চনি বাণ 71 

৪.২৮.১ িাশরুি প্রিাকশণ ল্যার্ (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, র্াচর, 

গােীপুর 

72 

৪.২৮.২ ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল চ ল্ড), উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, র্াচর, 

েয়ক্ষের্পুর 

73 

৪.২৮.৩ ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), সাইোস গক্ষর্ষণা ফ্রকে, বেন্তাপুর, 
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চনর্ বাহী সার- সংক্ষেপ 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র আওতাধীন র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট (BARI) কতৃবক 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক প্রকের্ট 

র্াস্তর্ায়ন করা হক্ষে। সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধ এর্ং ির এলাকার িানুক্ষষর খাদ্য চনরাপিা, পুচি ও 

েীর্নর্াত্রারিান উন্নয়ন করাই হক্ষলা এই প্রকক্ষের মূল উক্ষেশ্য। এই উক্ষেশ্যর্ট সািক্ষন ফ্ররক্ষখ প্রকের্ট জুলাই, ২০১৬ হক্ষত 

শুরু হয়। অনুক্ষিাচেত ফ্রিয়ােকাল এচপ্রল, ২০১৬ হক্ষত জুন, ২০২১ পর্ বন্ত। ২০২০ সাক্ষলর ফ্রি িাস পর্ বন্ত প্রকের্টর র্াস্তর্ 

অগ্রগচত ৭৪%। র্াস্তর্ায়নকাল অপচরর্চতবত ফ্ররক্ষখ প্রকের্টর সমুেয় কাে চনচেি সিক্ষয়র িক্ষধ্য র্থার্থিাক্ষর্ সম্পন্ন করা 

কঠিন হক্ষর্। তাই প্রকের্টর ফ্রিয়াে এক র্ছর অথ বাৎ জুলাই ২০২১ ফ্রথক্ষক জুন ২০২২ পর্ বন্ত বৃচদ্ধর প্রস্তার্সহ পচরকেনা 

কচিশক্ষন অনুক্ষিােক্ষনর েন্য ফ্রপ্ররণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত সিক্ষয় প্রকক্ষের ক্রিপুচঞ্জত ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ ৪৯৩৩.৩৯ লে টাকা, র্া ফ্রিাট প্রকে ব্যক্ষয়র 

৬৯.৯২% এর্ং এর চর্পরীক্ষত র্াস্তর্ অগ্রগচত হক্ষয়ক্ষছ ৭৪%। ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর আরএচিচপক্ষত ফ্রিাট র্রাে ১০৬৫ 

লে টাকা, র্ার চর্পরীক্ষত ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত অথ বছাড় ও প্রকৃত ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ ৬২৮ লে টাকা; র্া র্রাক্ষের ৫৮.৯৭% এর্ং 

এর চর্পরীক্ষত র্াস্তর্ অগ্রগচত হক্ষয়ক্ষছ ৬২% ( অগ্রগচত প্রচতক্ষর্েন ফ্রি, ২০২০)। তক্ষর্ োনুয়াচর-িাি ব,২০২০ সিফ্রয় অথ বছাড় 

চর্লচিত হওয়ার  ক্ষল আচথ বক অগ্রগচত চকছুটা চর্লচিত হয়। তক্ষর্ প্রকক্ষের কার্ বক্রি অব্যাহত থাক্ষক।  

চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রির্ট পচরিালনায় System Wide Approach (SWA) অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। কার্ বক্রির্টর 

Terms of Refernce (TOR) অনুর্ায়ী এর্ং আইএিইচি’র সাক্ষথ আক্ষলািনা কক্ষর ৮র্ট চর্িাক্ষগর ২২র্ট ফ্রেলার 

৩৪র্ট উপক্ষেলাক্ষকই (৩র্ট চসর্ট কক্ষপ বাক্ষরশনসহ) চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর এলাকা চহসাক্ষর্ চনর্ বািন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

পচরকেনা অনুর্ায়ী বের্িয়ক্ষনর চিচিক্ষত চনর্ বাচিত ১৩৬০ েন উপকারক্ষিাগী কৃষক্ষকর চনকট হক্ষত আনুষ্ঠাচনক ও 

অনানুষ্ঠাচনক সাোৎকার ও চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর িাধ্যক্ষি নমুনা/তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া ৭র্ট উপক্ষেলায় 

ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনা (FGD), ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ইনিােবক্ষের 

সাক্ষথ চক ইন রক্ষিট ইন্টারচিউ (KII) করা হক্ষয়ক্ষছ। গােীপুর ফ্রেলার েয়ক্ষের্পুক্ষর অর্চস্থত র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা 

ইনচস্টর্টউক্ষটর উদ্যানতি চর্িাক্ষগর সক্ষেলন কক্ষে একর্ট স্থানীয় কি বশালার িাধ্যক্ষি তথ্র্ সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। চনচর্ড় 

পচরর্ীেণ সিীো কার্ বক্রক্ষি পচরিাণগত ও গুণগত উিয় তথ্যই সংগ্রহ, পর্ বক্ষর্েণ ও পর্ বাক্ষলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ। এই 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো কার্ বক্রক্ষির েন্য প্রাইিাচর ও ফ্রসক্ষকন্ডাচর উিয় ধরক্ষনর তথ্য/উপািই ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ।  

প্রকক্ষের প্রচশেণ কার্ বক্রক্ষির আওতায় ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ১৪৪ ব্যাক্ষি ৫৭৬০ েন 

কৃষকক্ষক (৫৬.২৫%) এর্ং ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ ৬৬ ব্যাক্ষি ২৬৪০ েন কৃষকক্ষক (৫২.৮০%) র্াচর উদ্ভাচর্ত 

উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উৎপােন ও সংরেক্ষণর কলাক্ষকৌশল,  সক্ষলর উৎপােন ও র্ালাই ব্যর্স্থাপনার কলাক্ষকৌশল, িাঠ 

 সক্ষলর প্রযুচক্ত ও র্ীে সংরেক্ষণর কলাক্ষকৌশক্ষলর ওপর প্রচশেণ ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ।  

প্রকক্ষের প্রচশেক প্রচশেণ কার্ বক্রক্ষির আওতায় ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ২৮ ব্যাক্ষি ৮৪০ 

েন (৯৩.৩৩%) গক্ষর্ষকক্ষক এর্ং ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ ৫ ব্যাক্ষি ১৫০ েন চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষকক্ষক (৬২.৫০%) 

প্রচশেক প্রচশেণ প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ। ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ ৬ ব্যাক্ষি ১৮০ েন বর্জ্ঞাচনক সহকারী/ চসচনয়র 

বর্জ্ঞাচনক সহকারী/ উপ-সহকারী কৃচষ কি বকতবাক্ষক (৭৫%) প্রচশেক প্রচশেণ প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ। একেন চর্জ্ঞানীর 

এিএস ফ্রকাস ব সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ এর্ং পাঁিেন চর্জ্ঞানীর চপএইিচি ফ্রকাস ব িলিান আক্ষছ। উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের ১০ 

েন গক্ষর্ষক এর্ং সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ১০ েনসহ ফ্রিাট ২০ েন গক্ষর্ষক “Advance Horticulture 

Improvement” চর্ষক্ষয়র ওপর বর্ক্ষেচশক প্রচশেণ গ্রহণ কক্ষরক্ষছ। প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষরর ফ্রি 

পর্ বন্ত ফ্রিাট ১১৮৮ র্ট গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পাচেত হক্ষয়ক্ষছ। ২৬র্ট উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর উন্নত োত (সর্চে-১৬র্ট,  ল 

০৮র্ট ও ফুল ২র্ট), ২০র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত, ৭র্ট ফ্ররাগর্ালাই ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু োত সনাক্তকরণ এর্ং ৪র্ট 

 সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভাচর্ত হক্ষয়ক্ষছ।  



 
 

পৃষ্ঠা নং-viii 

 

প্রকক্ষের আওতায় ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ৯৭র্ট িাঠ চের্স ও ১০র্ট ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর িাধ্যক্ষি ২২র্ট 

উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর োত এর্ং ১০র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। আর্ার ৪র্ট সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ ১৯র্ট িাঠ চের্স এর্ং ৪র্ট ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর িাধ্যক্ষি র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উচ্চ লনশীল 

উন্নতোক্ষতর  সল ও উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত চর্স্তার করা হক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেশ্য অনুর্ায়ী ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর আওতাধীন উিরাঞ্চক্ষলর িরাঞ্চল অচধচষ্ঠত ৫র্ট 

ফ্রেলার ১৫র্ট উপক্ষেলার ৫০০০ েন কৃষক্ষকর িাক্ষে ২১৬৬র্ট  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর িাধ্যক্ষি র্াচর উদ্ভাচর্ত ১৬র্ট 

উচ্চ লনশীল উন্নতোক্ষতর  সক্ষলর প্রর্তবন করা হক্ষয়ক্ষছ। কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত সর্চে ও  ক্ষলর ফ্রিাট ৭৫০র্ট র্াগান 

স্থাপন সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর লচেত সকল উপকারক্ষিাগী কৃষকই িরাঞ্চক্ষলর।  

 প্রকক্ষের আওতায় ফ্রর্ ক্রয়কার্ বগুক্ষলা সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ তা সরকাচর চর্চধিালা অথ বাৎ চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-

২০০৮ এর চর্চধিালা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু ক্রয়কার্ বগুক্ষলা চিচপচপ’র ক্রয় পচরকেনা অনুর্ায়ী সম্পন্ন করক্ষত 

পাক্ষর নাই এর্ং অচধকাংশ ক্রয়কার্ বগুক্ষলা চর্লক্ষি হক্ষয়ক্ষছ। চিচপচপক্ষত সংস্থানকৃত মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্তবিান র্াোর মূক্ষল্যর 

অক্ষনক বর্ষম্য থাকায় চিচপচপ’র ক্রয় পচরকেনা অনুর্ায়ী ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর ৩১র্টর ক্রয় কার্ বক্রি সম্পন্ন করক্ষত পাক্ষর 

নাই। অন্যান্য ক্রয়কার্ ব ১০০% সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। র্ানর্াহন ক্রক্ষয়র ফ্রেক্ষত্র ২র্ট চপকআপ ছাড়া অন্যান্য ক্রয়কার্ ব ১০০% 

সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

অচধকাংশ পুতব কাক্ষের ফ্রেক্ষত্র র্তবিান র্াোর মূক্ষল্যর সাক্ষথ চিচপচপক্ষত সংস্থানকৃত প্রাক্কচলত মূক্ষল্যর অক্ষনক ব্যর্ধান । 

তাই এই সিস্ত পুতব কাক্ষের িক্ষধ্য ১র্ট ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং, েয়ক্ষের্পুর, ১র্ট চ ল্ড ল্যার্, নরচসংেী, ১র্ট চসক্ষঙ্গল 

এযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন (৪থ ব তলা),রােশাহী, চর্ক্ষনােপুর, ৩৩০ রাচনং চিটার র্াউন্ডাচর ওয়াল, বুচড়রহাট, ৬০০ রাচনং চিটার 

র্াউন্ডাচর ফ্র চসং (োিালপুর, রািগড়) এর ১০০% কাে সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। চকছু চকছু পুতব কাক্ষের উপক্ষর্াচগতা র্ািাই 

সাক্ষপক্ষে প্রকে সংক্ষশাধক্ষনর চনচিি প্রকে ফ্রথক্ষক র্াে ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রর্িন বুচড়রহাট কৃচষ গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের ল্যার্-কাি 

 াংশনাল চর্চল্ডংএর িার্ট বকযাল এক্সক্ষটনশন, ফ্রের্ীগঞ্জ র্ীে প্রেনন ফ্রকক্ষের সীিানা প্রািীর প্রভৃচত। 

শিশিশি-দত উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুিসহ 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 গুরুত্বপূণ ধ 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। প্রকক্ষের চকছু সর্ল চেক আক্ষছ, ফ্রর্িন- 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক প্রকের্ট 

লাগসই এর্ং সিক্ষয়াপক্ষর্াগী। প্রকক্ষের প্রচশেণ কার্ বক্রি িাল ও উৎসাহব্যঞ্জক। প্রকক্ষের কার্ বক্রি পর্ বক্ষর্েক্ষণর (প্লাচনং, 

িচনটচরং এন্ড ইিালুক্ষয়শন) েন্য িহাপচরিালক, পচরিালক, প্রকে পচরিালক, উপ-প্রকে পচরিালক, উদ্যানতাচিক 

গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কি বকতবাগণ চনক্ষয়াচেত আক্ষছ। 

প্রকক্ষের চকছু দুর্ বল চেক আক্ষছ, ফ্রর্িন- প্রকক্ষের ফ্রর্ইে লাইন সাক্ষিব, চর্স্তাচরত কি ব পচরকেনা ও Exit Plan ফ্রনই। 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষল ও কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়র র্াগাক্ষনর চকছু চকছু োয়গায় সাইনক্ষর্াি ব 

ফ্রনই। প্রকক্ষের িচনটচরং ফ্রসর্ার ঘাটচত রক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের ফ্রকান ওক্ষয়র্সাইট র্া নক্ষলেব্যাংক ফ্রনই। প্রকে সিাচপ্তর পর 

প্রযুচক্তগত ও পরািশ বমূলক সহায়তার অিাক্ষর্ কৃষক্ষকর উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উৎপােন ব্যর্স্থা হুিচকর সেুখীন হক্ষত 

পাক্ষর। উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উৎপােন ব্যর্স্থার কার্ বকর সহায়তা প্রোক্ষনর চনচিি চর্ক্ষশষ 

উক্ষদ্যাগ গ্রহণ করা প্রক্ষয়ােন। এক্ষেক্ষত্র প্রকে সিাচপ্তর পর এর ধারার্াচহক ও ক্রির্ধ বিান কার্ বক্রি পচরিালনার েন্য একর্ট 

চর্স্তাচরত Sustainable Plan থাকা প্রক্ষয়ােন। 
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প্রথি অধ্যায় 

প্রকক্ষের চর্র্রণ 

১.১ প্রকক্ষের পটভূচি: 

র্াংলাক্ষেক্ষশ চর্চিন্ন প্রকার উদ্যানতাচিক  সল শাক-সর্চে,  লমূল এর্ং ফুল উৎপন্ন হয়। অন্যচেক্ষক র্াংলাক্ষেক্ষশর 

েলর্ায়ু এর্ং ভূ-প্রকৃচত এই সকল  সল উৎপক্ষন্নর েন্য র্ছরব্যাপী খুর্ই উপক্ষর্াগী। র্াচণচেযকিাক্ষর্ সিগ্র র্াংলাক্ষেক্ষশ 

প্রায় ৯০ ধরক্ষনর শাক-সর্চে, ৭০ ধরক্ষনর  ল এর্ং ১৬  ধরক্ষনর ফুল উৎপােন করা হয়। র্তবিাক্ষন ০.৪৫ চিচলয়ন 

ফ্রহক্টক্ষর ৯০র্ট চর্চিন্ন োক্ষতর শাক-সর্চে িাষ কক্ষর ৩.১৩ চিচলয়ন ফ্রিচেক টন শাক- সর্চে উৎপােন করা হয়। ফ্রর্খাক্ষন 

ফ্রিাট িাচহো প্রায় ১১.২৪ চিচলয়ন ফ্রিচেক টন। আর্ার ০.২৪৩ চিচলয়ন ফ্রহক্টক্ষর ৭০র্টর ও ফ্রর্চশ োক্ষতর  ল িাষ কক্ষর 

৪.৫২ চিচলয়ন ফ্রিচেক টন  ল উৎপােন করা হয় (চর্চর্এস ২০১৩)। ফ্রসখাক্ষনও ফ্রিাট িাচহো প্রায় ১১.৮৭ চিচলয়ন 

ফ্রিচেক টন। ক্রিান্বক্ষয় র্াংলাক্ষেক্ষশর অথ বননচতক উন্নয়ন এর্ং সক্ষর্ বাপচর িানুক্ষষর িাথাচপছু আয় বৃচদ্ধর   ক্ষল ফুক্ষলর 

িাচহোও ব্যাপক হাক্ষর বৃচদ্ধ পাক্ষে। তথ্যগতিাক্ষর্ ফুল উৎপােক্ষনর ফ্রকান পচরসংখ্যান ফ্রনই। শাক-সর্চে এর্ং  ল হক্ষলা 

চর্চিন্ন প্রকার চিটাচিন গ্রহক্ষণর অন্যতি উৎস। অন্যচেক্ষক চিটাচিন িানর্ শরীক্ষরর ফ্ররাগ প্রচতক্ষরাধ েিতা বৃচদ্ধসহ 

শরীক্ষরর নানান কাে কক্ষর। চর্ক্ষশষ কক্ষর চশশুরা চর্চিন্ন প্রকার চিটাচিক্ষনর অিাক্ষর্ অপুচিেচনত চর্চিন্ন ফ্ররাক্ষগ আক্রান্ত 

হক্ষয় ফ্রশষ পর্ বন্ত কি বহীন হক্ষয় সিাক্ষের ফ্রর্াো হয় অথর্া অকাক্ষল িারা র্ায়। অন্যচেক্ষক র্াংলাক্ষেশ হক্ষলা েনর্হুল ফ্রেশ। 

এখাক্ষন েচির তুলনায় ফ্রলাকসংখ্যা অক্ষনক ফ্রর্চশ। র্তবিাক্ষন অে সংখ্যক েচিক্ষত ফ্রর্চশ পচরিাক্ষণ  সল উৎপােন করা 

একান্ত েরুচর।  

উদ্যানতাচিক  সল সিতল এলাকা, পাহাচড় এলাকা এিনচক র্াচড়র উঠাক্ষনও সহক্ষে িাষ করা র্ায়। অপরচেক্ষক গক্ষর্ষণা 

এর্ং উদ্যানতাচিক  সক্ষলর উন্নয়ক্ষনর  ক্ষল উহার র্াড়চত উৎপন্ন  সল, সংগ্রক্ষহাির, প্যাক্ষকচেং ইতযাচে কাক্ষে নারী 

এর্ং গ্রাম্য েনক্ষগাষ্ঠীর িাথাচপছু আয় বৃচদ্ধক্ষত সহায়ক ভূচিকা পালন করক্ষর্ । অন্যচেক্ষক প্রকৃচতর অকৃচত্রি োনক্ষক কাক্ষে 

লাচগক্ষয় েচির িার্ট বকযাল এর্ং হরাইোনটাল িারা উদ্যানতাচিক  সক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধর র্ক্ষথি সুক্ষর্াগ রক্ষয়ক্ষছ। 

চর্এআরআই, চিএই, চর্এচিচস, চিএএি ১৯৭৬-১৯৯০, ১৯৯১-২০০০, ২০০১-২১০, ২০১১-২০১৫ ফ্রিয়াক্ষে কতগুক্ষলা প্রকে 

র্াস্তর্ায়ন কক্ষর, র্া র্াস্তর্ায়নাধীন এলাকাসহ ফ্রেক্ষশর অন্যান্য এলাকায়ও অতযন্ত কার্ বকরী ভূচিকা ফ্ররক্ষখক্ষছ। চর্ক্ষশষ কক্ষর 

স্থায়ী িরগুক্ষলা চকছু সংখ্যক িাঠ সল, উদ্যানতাচিক  সল এর্ং র্সতর্াচড় র্াগাক্ষনর েন্য চর্ক্ষশষিাক্ষর্ উপক্ষর্াগী। ির 

অঞ্চক্ষল র্সর্াসকারীক্ষের েচরদ্রতা, র্ীে ও সার ক্রক্ষয়র অেিতার কারক্ষণ প্রচতর্ছর ঐ অঞ্চক্ষলর চর্স্তীণ ব এলাকা পচতত 

থাক্ষক। চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত চকছুসংখ্যক িাঠ  সল (ফ্রর্িন-চিচি আলু-৮,৯,চতল ও চিনার্াোি) এর্ং র্সতর্াড়ীর 

উদ্যান শস্য (আি, ফ্রপয়ারা,কুল ও চর্চিন্ন ধরক্ষনর শাক-সর্চে) ির এলাকার েন্য সর্ক্ষিক্ষয় ফ্রর্চশ উপক্ষর্াগী। এ সকল 

শস্য ির এলাকায় িাক্ষষর  ক্ষল ির এলাকায় শস্য উৎপােন বৃচদ্ধ পাক্ষর্ এর্ং ির অঞ্চক্ষলর িানুক্ষষর েচরদ্রতা হ্রাক্ষস চর্ক্ষশষ 

ভূচিকা পালন করক্ষর্।  সক্ষলর উন্নত োত এর্ং উন্নত  সল উৎপােন প্রযুচক্ত প্রক্ষয়াক্ষগর িাধ্যক্ষি কৃষক পর্ বাক্ষয়  লক্ষনর 

ব্যর্ধান কিাক্ষনা সম্ভর্ হক্ষর্ এর্ং খাদ্য ও পুচি ঘাটচত পূরক্ষণ সহায়ক হক্ষর্। আর্ার উন্নত িাষার্াে পদ্ধচতর চর্ষক্ষয় কৃষক 

ও সম্প্রসারণ কিীক্ষক প্রচশেক্ষণর িাধ্যক্ষি তাক্ষের কি বেেতা বৃচদ্ধসহ সািচগ্রক কৃচষ উৎপােন বৃচদ্ধ পাক্ষর্। 
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 প্রকে এলাকায় বেনচিন পুচি িাচহো পূরণসহ কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ, কি বসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ বৃচদ্ধ পাক্ষর্ এর্ং সক্ষর্ বাপচর খাদ্র্ 

ও পুচি চনরাপিা চনচিত হক্ষয়ক্ষছ এর্ং কৃষক্ষকর েীর্নর্াত্রার িান বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। 

তাই প্রকে এলাকায় আধুচনক প্রযুচক্ত প্রিলক্ষনর িাধ্যক্ষি অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা শচক্তশালী কক্ষর  লন পা_©কয হ্রাস, 

আধুচনক কৃচষ প্রযুচক্ত সম্পক্ষকব কৃষক ও সম্প্রসারণ কিীক্ষের প্রচশেণ প্রোন এর্ং ফ্রস্টকক্ষহাল্ডারক্ষের শস্য উৎপােন 

েিতা বৃচদ্ধ ও দৃঢ় করার িাধ্যক্ষি আয়র্ধ বন করার চনচিি কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীনস্থ র্াস্তর্ায়নকারী  সংস্থা চর্এআরআই 

এর িারা ২০১৬ সাক্ষল একক্ষনক কতৃবক অনুক্ষিাচেত “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় 

উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকের্টর িাধ্যক্ষি ৮র্ট চর্িাক্ষগর ২২র্ট ফ্রেলার ৩১র্ট উপক্ষেলা এর্ং ৩র্ট চসর্ট 

কক্ষপ বাক্ষরশনসহ ফ্রিাট ৩৪র্ট এলাকায় উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের উন্নয়ন, গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং গক্ষর্ষণালব্ধ 

প্রযুচক্তর র্াস্তর্ায়ন কাে শুরু কক্ষরক্ষছ।  

১.২ প্রকক্ষের সংচেপ্ত র্ণ বনা 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকের্ট 

র্াংলাক্ষেক্ষশর একর্ট চর্ক্ষশষ গুরুত্বপূণ ব  উদ্যানতাচিক প্রকে । এই প্রকের্ট ফ্রেক্ষশর ৮র্ট চর্িাক্ষগর ২২ ফ্রেলার েনক্ষগাষ্ঠীর 

িক্ষধ্য উচ্চ  লনশীল োক্ষতর উন্নত প্রযুচক্ত চর্স্তাক্ষরর  ক্ষল  সক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধর িাধ্যক্ষি চনক্ষেক্ষের িাচহো পূরণ কক্ষর 

র্চধ বত আক্ষয়র সংস্থান হক্ষয়ক্ষছ এর্ং র্সতর্াচড়ক্ষত আধুচনক র্াগান স্থাপক্ষনর িাধ্যক্ষি চর্চিন্ন ধরক্ষনর শাক- সর্চে,  ল-

মূল উৎপােক্ষনর িারা পুচির িাচহো পূরক্ষণ সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ । পাশাপাচশ ির এলাকায় উন্নত প্রযুচক্ত চর্স্তাক্ষরর  ক্ষল অক্ষনক 

অনার্াচে েচিক্ষত িাষার্াক্ষের সুক্ষর্াগ সৃচি হক্ষয়ক্ষছ।  

প্রকক্ষের নাি উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ 

 সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে 

উক্ষদ্যাগী িন্ত্রণালয়/চর্িাগ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট (চর্এআরআই) 

প্রকক্ষের ব্যয় ৭০৫৫.৫২ (লে টাকায়) 

প্রকক্ষের অথ বায়ন র্াংলাক্ষেশ সরকার 

প্রকক্ষের ফ্রিয়াে এচপ্রল ২০১৬ হইক্ষত জুন ২০২১ 

প্রকে এলাকা চর্িাগ: ৮র্ট                   ফ্রেলা: ২২র্ট  

উপক্ষেলা: ৩৪র্ট ( ৩র্ট চসর্ট কক্ষপ বাক্ষরশনসহ ) 

  তথ্যসূত্র: চিচপচপ, ০৩ফ্রি, ২০১৬ 
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“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে এর 

র্াস্তর্াচয়ত এলাকার চর্িাগ, ফ্রেলা ও উপক্ষেলাগুক্ষলা চনক্ষের সারচণক্ষত ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-১; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির আওতায় প্রকে এলাকার চর্স্তাচরত চর্র্রক্ষণর তথ্য 

চর্িাগ ফ্রেলা উপক্ষেলা 

ঢাকা ১.গােীপুর েয়ক্ষের্পুর, চেচসচস 

২.নরচসংেী চশর্পুর 

িয়িনচসংহ ৩.োিালপুর োিালপুর সের 

 

িট্টগ্রাি 

৪.িট্টগ্রাি হাটহাোরী,খুলশী,চসচসচস 

৫.খাগড়াছচড় খাগড়াছচড় সের, রািগড় 

৬.রাঙ্গািার্ট কাপ্তাই 

৭.কুচিল্লা কুচিল্লা সের। 

 

রােশাহী 

৮. রােশাহী িচতহার,আরচসচস 

৯.িাপাইনর্ার্গঞ্জ িাপাইনর্ার্গঞ্জ সের 

১০.পার্না ঈশ্বরেী 

খুলনা ১১. র্ক্ষশার র্ক্ষশার সের 

চসক্ষলট ১২.চসক্ষলট বেয়ন্তাপুর 

১৩.ফ্রিৌলিীর্াোর ফ্রিৌলিীর্াোর সের, 

র্চরশাল ১৪.র্চরশাল র্াবুগঞ্জ, 

১৫.পটুয়াখালী পটুয়াখালী সের 

 

 

 

রংপুর 

১৬.রংপুর গঙ্গািড়া,পীরগঞ্জ,কাউচনয়া 

১৭.পঞ্চগড় ফ্রের্ীগঞ্জ 

১৮.ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও সের 

১৯.র্গুড়া সাচরয়াকাচি, ধনুট 

২০.গাইর্ান্ধা ফ্রগাচর্িগঞ্জ , সাঘাটা, গাইর্ান্ধা 

সের, সুিরগঞ্জ,ফুলছচড় 

২১.লালিচনরহাট লালিচনরহাট সের, আচেতিাচর 

২২.কুচড়গ্রাি উচলপুর, চিলিারী, রাোরহাট 

 তথ্যসূত্র; চিচপচপ, ৩ফ্রি, ২০১৬ 
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১.৩ র্াংলাক্ষেক্ষশর ম্যাক্ষপ চর্িাগ ও ফ্রেলাগুক্ষলার অর্স্থান 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক প্রকক্ষের   

র্াস্তর্াচয়ত এলাকার চর্িাগ ও ফ্রেলাগুক্ষলা চনক্ষের ম্যাক্ষপ নীল ও লাল নমুনায় ফ্রেখাক্ষনা হল। 

 

উক্ষল্লখ্য ফ্রর্, নীল নমুনা িারা ৮র্ট চর্িাগ এর্ং লাল নমুনা িারা ২২র্ট ফ্রেলাক্ষক বুোক্ষনা হক্ষয়ক্ষছ। 

১.৪ প্রকক্ষের র্াস্তর্ায়নকাল 

চিচপচপ’র ধরন প্রকে অনুক্ষিােক্ষনর 

তাচরখ 

প্রকে শুরুর তাচরখ প্রকে সিাচপ্তর তাচরখ 

মূল প্রকে ০৩.০৫.২০১৬ ০১.০৪.২০১৬ ০১.০৬.২০২১ 

       তথ্যসূত্র: চিচপচপ, ৩ফ্রি, ২০১৬ 
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১.৫ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষনর অর্স্থা 

প্রাক্কচলত ব্যয় প্রকৃত ব্যয় (লে টাকায়) সংক্ষশাচধত 

ফ্রিাট ৭০৫৫.৫২ - 

চেওচর্ ৭০৫৫.৫২ - 

       তথ্যসূত্র: চিচপচপ ৩ফ্রি, ২০১৬ 

১.৬ প্রকক্ষের অনুক্ষিােন     

 র্াংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীনস্থ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট (চর্এআরআই) কতৃবক 

র্াস্তর্ায়নাধীন“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” 

শীষ বক প্রকের্ট ৭০৫৫.৫২ লে টাকা ব্যক্ষয় এচপ্রল ২০১৬ ইং হক্ষত জুন ২০২১ ইং ফ্রিয়াক্ষে র্াস্তর্ায়ক্ষনর েন্র্ 

০৫.০৫.২০১৬ তাচরক্ষখ োতীয় অথ বননচতক পচরষক্ষের চনর্ বাহী কচির্ট (একক্ষনক) কতৃবক অনুক্ষিাচেত হক্ষয়ক্ষছ। 

১.৭ প্রকক্ষের উক্ষেশ্য 

ক) উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে (এইিআরচস), র্াচর 

  উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চর্দ্যিান gene-pool সম্প্রসারণ এর্ং িচর্ষ্যৎ শংকরায়ণ প্রচক্রয়ার েন্য 

ফ্রেশ- চর্ক্ষেশ ফ্রথক্ষক উদ্যানতাচিক চর্চিন্ন  সক্ষলর ২৭৫টি জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ, মূল্যায়ন এৈং সংিক্ষণ;  

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

৩০টি উন্নতজাত উদ্ভাৈন;  

 উচ্চেিনিীি, কিাগৈািাই ও কিাকািাকে সশহষ্ণু িাক- সৈশজ এৈং েদিি ৫র্ট কক্ষর ফ্রিাট ১০টি কদি 

জাত/িাইন সনাক্তকিণ ও উন্নয়ন/ উদ্ভাৈন; 

   উদ্যানতাচিক  সক্ষলর (িাক-সৈশজ, েি ও ফুি) ২৫টি উচ্চেিনিীি জাদতি উৎিােন প্রযুশক্ত 

উদ্ভাৈন; 

 উদ্যানতাচিক  সল  (িাক-সৈশজ, েি ও ফুি ) এর সংিক্ষণ (Storage), িশিচািনা (Handling), 

প্যাদকশজং (Packaging) এৈং প্রশিয়াকিণ ( Processing ) শভশত্তক ১০টি েসদিি সংগ্রক্ষহাির  

প্যাদকজ প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন;  

 ১০২৪০ েন কৃষকক্ষক উচ্চ  লনশীলোক্ষতর শাক-সর্চে, ল ও ফুক্ষলর আধুচনক র্াগান স্থাপন এর্ং 

উৎপােন প্রযুচক্তর উপর প্রচশেণ প্রোন; 

 ৯০০ েন প্রচশেকক্ষক প্রচশেণ, ৫েন-এিএস (স্থানীয়), ৫েন- চপএইিচি ( স্থানীয় ) এর্ং ২০ েন 

অচ সারক্ষক চর্ক্ষেক্ষশ চশো স ক্ষরর ব্যর্স্থা করা (অচ সারক্ষের ২-ব্যাি ) 

 ১৫০র্ট িাঠ চের্স/ প্রেশ বনী ও ২০র্ট ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশপ আক্ষয়ােক্ষনর িাধ্যক্ষি ৩০র্ট উচ্চ  লনশীল 

োত ও ২৫র্ট উন্নত প্রযুচক্তর চর্স্তার/সম্প্রসারণ; 

 প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি শাক-সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর উৎপােন ঘাটচত হ্রাক্ষসর লক্ষেয উদ্যানতাচিক 

 সক্ষলর উৎপােন ১০% বৃচদ্ধ করা; 

খ) সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ (ওএ আরচি), র্াচর 

 চি এিাকায় ২৫০০ েন কৃষক্ষকর িাক্ষে চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত উচ্চ েিনিীি শভটাশিন- এ সমৃদ্ধ শিশষ্ট 

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

 চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত  সক্ষলর োতসমূহ িারা প্রকল্প এিাকাি ৈসতৈাশেদত ১২০০টি র্াগান স্থািন; 

 অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (Adapting Research ) শচক্তশালী কক্ষর এর্ং চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত ৩০র্ট 

উচ্চ েিনিীি েসদিি জাত ও ২৫টি আধুশনক প্রযুশক্ত প্রচিদনি িাধ্যদি প্রকল্প এিাকায় গদৈষণা ও 

কৃষদকি িাদে  লক্ষনর ফ্রর্ পাথ বকয (ইল্ড গ্যাি ) তা  হ্রাস কিা; 
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 উন্নত কৃশষ প্রযুশক্তি উিি ৮- ব্যাক্ষি ২৪০ জন গদৈষকফ্রক প্রচশেক প্রচশেণ, ৮-ব্যাক্ষি ২৪০ জন উি-

সহকািী কৃশষ কি ধকতধা/ বৈজ্ঞাশনক সহকািীদক প্রশিক্ষণ, ১২৫-ব্যাক্ষি ৫০০০ েন কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোক্ষনর 

ব্যর্স্থা করা; ৪০০০ কৃষক চনক্ষয় ৪০র্ট িাঠ চের্স এর্ং ৪০০ েন উপকারক্ষিাগী (Stakeholder) চনক্ষয় 

৪র্ট ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর আক্ষয়ােন করা; 

 ১০ জন শৈজ্ঞানী/ কি ধকতধাি বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি আদয়াজন কিা; 

 েসদিি উৎিােনিীিতা বৃশদ্ধি িাধ্যদি চিািদিি জনদগাশিি আয় বৃশদ্ধ কিা; 

                   তথ্যসূত্র-চিচপচপ ফ্রি ২০১৬ 

 

১.৮ প্রকক্ষের প্রধান প্রধান কার্ বক্রি ও আউটপুট 

প্রকক্ষের প্রধান প্রধান কার্ বক্রি 

 োি বপ্লােি সংগ্রহ ( সর্চে/ ল/ফুল ); 

 োত উদ্ভার্ন- ক) সর্চে  খ)  ল  গ) ফুল; 

 প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন-ক) উৎপাচেত প্রযুচক্ত খ) সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত গ) ফ্ররাগর্ালাই সচহষ্ণুোত সনাক্তকরণ; 

 িানর্ সম্পে উন্নয়ন-ক) চপএইিচি খ) এিএস গ) প্রচশেক প্রচশেণ ঘ) কৃষক প্রচশেণ ঙ) িাঠ 

চের্স; 

 প্রচশেণ-এিএস (স্থানীয় ) ১ব্যাি-০৫েন, চপএইিচি (স্থানীয় ) ১ ব্যাি-০৫ েন, র্টওর্ট 

(র্াচর,চর্এচিচস,চিএই ) (২চেন, প্রচত ব্যাক্ষি ৩০ েন)-৩৮ ব্যাি,এসএএও/এসএ-৮ ব্যাি; 

 কৃচষ ও ল্যার্ র্ন্ত্রপাচত ক্রয়; 

 অচ স র্ন্ত্রপাচত ক্রয়; 

 ভূচি উন্নয়ন-২৩ ফ্রহক্টর; 

 অচ স ও ল্যার্ চর্চল্ডং চনি বাণ/ সম্প্রসারণ-০৫র্ট 

 অন্যান্য অচ স ও অর্কাঠাক্ষিা চনি বাণ/ সম্প্রাসারণ-০৩ 

  াি ব উন্নয়ন ( র্াউন্ডাচর ওয়াল, ফ্রসিনালা, ফ্র চসং ইতযাচে 

তথ্যসূত্র-র্টওআর চিক্ষসির ২০১৯ 

প্রকক্ষের আউটপুট    

 র্াংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীনস্থ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট (চর্এআরআই) কতৃবক 

র্াস্তর্ায়নাধীন “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” 

প্রকের্টর আউটপুট দুইর্ট অংক্ষশ চর্িক্ত র্া চনক্ষে উক্ষল্লখ করা হক্ষলাোঃ  

উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে অংশ 

 নতুন জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ;  

 উচ্চ েিনিীি জাত উৎিােন;  

 আধুশনক উৎিােন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন; 

 প্রযুশক্ত শৈস্তাি; এৈং 

 প্রশিশক্ষত জনৈি বতশি। 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ 

 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 

 ির এলাকায় ১২০০র্ট র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপন; 
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১.৯ প্রকক্ষের অঙ্গচিচিক লেযিাত্রা ও অগ্রগচত 

র্াংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীনস্থ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট (চর্এআরআই) কতৃবক 

র্াস্তর্ায়নাধীন“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” 

প্রকের্টর অঙ্গচিচিক লেযিাত্রা (জুন, ২০২১ পর্ বন্ত) ও ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত অগ্রগচতর চর্স্তাচরত চর্র্রণ 

উক্ষল্লখ করা হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষির সারচণক্ষত র্াস্তর্ায়াধীন প্রকের্টর অঙ্গচিচিক লেযিাত্রা ও অগ্রগচতর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-২; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির আওতায় প্রকের্টর অঙ্গচিচিক লেযিাত্রার 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) ব্যাি-০২,ফ্রিাট ২০েন ১ ব্যাচ, ১০জন 

ঘ) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (১ 

ব্যাচ=৩০জন) 

৩০ব্যাি,৯০০েন ২৮ব্যাি,৮৪০েন 

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

চ) িাে শেৈস (কৃষদকি সংখ্যাসহ) 

ছ)  ফ্রসচিনার/কি বশালা 

(কি বকতবা/চর্জ্ঞানীর সংখ্যাসহ 

চর্স্তার:  

১.উচ্চ লনশীল োত- ২.উন্নত প্রযুচক্ত 

 

িাঠচের্স-১৫০র্ট 

(১৫০০০েন) 

ফ্রসচিনার-২০র্ট ( 

২০০০েন) 

চর্স্তার: উচ্চ লনশীল 

োত-৩০র্ট, উন্নত 

প্রযুচক্ত=২৫র্ট 

 

িাঠচের্স-৯৭র্ট 

(৯৭০০েন),ফ্রসচিনার-

১০র্ট(১০০০েন) 

চর্স্তার: উচ্চ লনশীল োত-

২২র্ট, উন্নত প্রযুচক্ত=১০র্ট 

 

৬. সদিজশিন গদৈষণা শৈভাগ   

ক) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (অশেসাি) 

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (এসএ/এসএসএ) 

১ব্যাচ=৩০জন 

অচ সার-৮ব্যাি 

(২৪০েন) 

এসএ/এসএসএ-

৮ব্যাি(২৪০েন) 

অচ সার-৫ব্যাি(১৫০েন) 

এসএ/এসএসএ-

৬ব্যাি(১৮০েন) 

খ) চর্ক্ষেশ ভ্রিন ১ ব্যাি, ১০েন ১ব্যাি, ১০েন 

গ) কৃষক প্রশিক্ষণ ১২৫ব্যাি (৫০০০েন) ৬৬ ব্যাচ (২৬৪০ জন) 
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 নং. শৈৈিণ 

জুন, ২০২১ িয ধন্ত  

িক্ষযিাত্রা 

২০১৯-২০ অে ধ ৈেদিি কি, ২০ 

িয ধন্ত অগ্রগশত 

 

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

ঙ) কসশিনাি/কি ধিািা 

(কি ধকতধা/শৈজ্ঞানীি সংখ্যাসহ) 

৪র্ট (৪০০েন) ৪টি (৪০০ জন) 

ে) চি এিাকায় শৈএআিাআই উদ্ভাশৈত 

জাত উৎিােন ও প্রযুশক্ত প্রৈতধণ  

োত উৎপােন ও প্রযুচক্ত 

প্রর্ বতন-১৫র্ট 

ট্রায়াি-২৫০০ টি (২৫০০ 

জন কৃষক) 

োত উৎপােন ও প্রযুচক্ত 

প্রর্ বতন-১৬র্ট 

ট্রায়াি-২১৬৬ টি (২১৬৬ জন 

কৃষক) 

জ) ৈসত ৈােীদত ৈাগান স্থািন ১২০০ টি(১২০০জন 

কৃষক) 

৭৫০ টি  

(৭৫০ জন কৃষক) 

 

১.১০   প্রকক্ষের লগ-ফ্রেি চর্ক্ষেষণ 

র্াংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীনস্থ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট (চর্এআরআই) কতৃবক 

র্াস্তর্ায়নাধীন“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” 

প্রকের্টর লগক্ষেি দুইর্ট অংক্ষশ চর্িক্ত র্া চনক্ষে উক্ষল্লখ করা হক্ষলা:  

ক) উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি গদৈষণা ককন্দ্র (এইচআিশস) অংদিি িগদেি  

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

সংশক্ষপ্ত ৈণ ধনা 

(NS) 
ৈস্তুশনি যাচাই শনদে ধিক (OVI) 

যাচাইদয়ি িাধ্যি 

(MOV) 

গুরুত্বপূণ ধ অৈোন 

(IA) 

প্রকদল্পি িেযোঃ 

ৈাংিাদেদি উদ্যানতাশত্ত্বক 

েসদিি সদ ধ্াচ্চ 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 

 

প্রকে র্াস্তর্ায়ন ফ্রশক্ষষ 

 ২৭৫ র্ট োি বপ্রােি সংগ্রহ, 

মূল্যায়ন এর্ং সংরেণ  

 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 

 

 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) 

গুরুত্বপূণ ধ অৈোন 

(IA) 

এৈং ২৫টি প্রযুশক্তি শৈস্তাি 

ঘটাদনা; 

 ১০২৪০ েন কৃষক, ৯০০ 

প্রচশেক, ১০ েন বর্জ্ঞাচনক 

কি বকতবাক্ষের প্রচশেণ 

 

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 োি বপ্রােি সংগ্রহ, 

মূল্যায়ন এর্ং সংরেণ 

 এিএস (১ব্যাি, ৫েন) 

চপএইিচি (১ব্যাি, ৫েন) 

 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 বননচতক 

প্রচতক্ষর্েন 

 অশেস কিশজস্টাি 

 িয় আদেি 

 স্টক বুক 

 

 

 যোসিদয় 

তহশৈি ৈিাদেশ 

ও োেকিণ  

 

খ) সদিজশিন গদৈষণা শৈভাগ অংদিি িগদেিযঃ  

সারচণ-৪ সদিজশিন গদৈষণা শৈভাগ অংদিি িগদেদিি তথ্য 

সংশক্ষপ্ত ৈণ ধনা 

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

গুরুত্বপূণ 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 

 গ্রািীণ জনদগািীি 

আদয়ি িশিসংখ্যান 

 উৎিােন িশিসংখ্যান 

প্রকদল্পি কায ধিি 

ৈাস্তৈায়নকাদি 

প্রাকৃশতক দুদয ধাগ 

প্রকদল্পি উদদেশ্যঃ  

উচ্চ েিনিীি 

শভটাশিন - ’এ’ 

সমৃদ্ধ জাত, 

 সদৈ ধাচ্চ উৎিােন সংিক্ষণ 

  গদৈষণা কি ধসূশচ এৈং কায ধিি 

ত্বিাশিতকিণ 

 অগ্রগশত প্রশতদৈেন 

 শৈএআিআই ৈাৎসশিক 

প্রশতদৈেন 

 গদৈষণা শনৈদেি সংখ্যা  

 কৃষকদেি উন্নত 

প্রযুশক্ত গ্রহণ  
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সংশক্ষপ্ত ৈণ ধনা 

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

গুরুত্বপূণ ধ অনুিান 

(IA) 

আধুশনক 

প্রযুশক্তএৈং 

প্রশিশক্ষত 

জনৈদিি িাধ্যদি 

চি এিাকাি 

জনদগাষ্টীি খাদ্য 

শনিািত্তা 

ওজীশৈকাি 

িাদনান্নয়ন  

 কিিাজীৈী কি ধচািীদেি 

প্রশিক্ষদণি সংখ্যা বৃশদ্ধ 

 গদৈষণাি জন্য কভৌত 

  সুশৈর্াশে বৃশদ্ধকিণ 

  

 এিাকা িশিেি ধন  

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 

 ২৪০জন 

বৈজ্ঞাশনক 

কি ধকতধা,২৪০জ

ন এস 

এএও/এসএ,৫০০

০ জন কৃষকদেি 

প্রশিক্ষণ 

 ৪টি কসশিনাি 

 ১০জন 

বৈজ্ঞাশনদকি 

বৈদেশিক ভ্রিণ 

 ির এলাকায় 
১২০০র্ট 

র্সতর্াচড়ক্ষত 

র্াগান স্থাপন 

 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 

র্রাক্ষে 

কালচর্লি 

কায ধাৈিীযঃ 

 তহচর্ল 

  অগ্রগশত প্রশতদৈেন  

 যন্ত্রিাশতি িদয়ি 

অনুিশতিত্র  

 যোসিদয় 

তহশৈি ৈিাদেশ  ও 

োেকিণ 
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সংশক্ষপ্ত ৈণ ধনা 

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

গুরুত্বপূণ ধ অনুিান 

(IA) 

 প্রিানসহ উন্নত 

প্রযুশক্তি শৈস্তাি 

 েসি শনৈ ধাচন 

 প্রশিক্ষদণি 

আদয়াজন 

 সিৈিাহকৃত প্রেি ধনী 

সািশগ্র(kits)  

 প্রশিক্ষদণি কিকি ধ সমূহ 

এৈং সািশগ্র  

 ব্যাংক চহসার্ এর্ং  

চনরীেক ফ্রথক্ষক প্রাপ্ত 

ফ্ররকি ব ওব্যাংক চহসার্ 

  চনি বান কাক্ষের 

েরপক্ষত্রর কার্ বাক্ষেশ 

       তথ্যসূত্র- চিচপচপ ৩ফ্রি ২০১৬ 

১.১০.১ প্রকক্ষের লগ-ফ্রেি চর্ক্ষেষক্ষণ পরািশক্ষকবর িতািত  

র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক র্াস্তর্ায়নাধীন “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক প্রকের্ট র্াংলাক্ষেক্ষশর কৃচষর সািচগ্রক উন্নয়ক্ষনর েন্য একর্ট 

িাইল লক। চকন্তু তা সক্ষিও প্রকের্ট প্রস্তুততকরক্ষণ চকছু দুর্ বল চেক লেয করা র্ায়। ফ্রর্িন প্রকের্ট প্রস্তুততকরক্ষণর পূক্ষর্ ব 

অথর্া পক্ষর Baseline Survey কক্ষর Baseline Benchmark বতচর না করা, প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেক্ষশ্যর সাক্ষথ 

সুসািঞ্জস্য না থাকা,চকছু ক্রয় কাক্ষের পচরিান ও র্াোর মূল্য ঠিকিত র্ািাই না করা, পুর্ত কাক্ষের উপক্ষর্াচগতা র্ািাই 

ও  প্রকৃত র্াোরমূল্য চনধ বারণ না করা, র্াস্তর্ায়নাধীন অন্যান্য প্রকক্ষের চর্চিন্ন অক্ষঙ্গর মূল্য চর্ক্ষেষণ না করা। তারপক্ষরও 

প্রকের্ট র্ক্ষথষ্ঠ তাৎপর্ বপূণ ব এর্ং গুরুক্ষত্বর অচধকারী। 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির আওতায় সক্ষরেচিক্ষন পরািশ বকেল র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, ফ্রহি ফ্রকায়বাটার, 

২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে এর্ং ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর চর্চিন্ন স্তক্ষরর চর্জ্ঞানী, গক্ষর্ষক এর্ং 

কি বকতবাক্ষের সাক্ষথ সাোৎকাক্ষর ও পর্ বক্ষর্েক্ষণ প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেশ্য, প্রকক্ষের লগক্ষেি, ইতযাচে চর্ষয় চনক্ষয় 

ফ্রসৌহাে বপূণ ব পচরক্ষর্ক্ষশ চর্স্তাচরত আক্ষলািনা কক্ষরক্ষছ। প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি কৃষকক্ষের িাক্ষে উচ্চ  লনশীল  সল এর্ং উন্নত 

উৎপােন প্রযুচক্ত চর্স্তাক্ষরর িাধ্যক্ষি র্াংলাক্ষেক্ষশর উদ্যানতাচিক  সল শাকসর্চে,  ল ও ফুক্ষলর ১০% উৎপােন বৃচদ্ধ 

করা, র্া চকছু সুচনচেি কার্ বক্রক্ষির িাধ্যক্ষি সম্পন্ন হক্ষর্-ফ্রর্িন োি বপ্লােি ফ্রসন্টার স্থাপক্ষনর িাধ্যক্ষি োি বপ্লােি সংগ্রহ, 

মূল্যায়ন এর্ং সংরেণ, উচ্চ লনশীল োত এর্ং উন্নত প্রযুচক্তর োত উদ্ভার্ন, ফ্রপাকািাকড় ও ফ্ররাগর্ালাই সচহষ্ণু োত 

এর্ং  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন, িানর্ সম্পে উন্নয়ন, কৃষক্ষকর িাক্ষঠ প্রকক্ষের উদ্ভাচর্ত োক্ষতর প্রর্তবন ইতযাচে 

এর্ং এর পচরিাক্ষপর সূিক ধরা হক্ষয়চছল চর্চর্এস প্রচতক্ষর্েন, আিোনী, রপ্তানী প্রচতক্ষর্েন ও র্াোক্ষরর পর্ বাপ্ততা। চকন্তু 

প্রকৃতপক্ষে এসকল সূিক্ষকর সাহাক্ষে উক্ষল্লচখত  সক্ষলর ১০% উৎপােন বৃচদ্ধ পচরিাপ করা র্াস্তর্সেত নয়। এর েন্য 

উপযুক্ত সূিক হক্ষলা প্রকক্ষের Baseline Survey এর্ং Mid Term Evaluation। 
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চিতীয় অধ্যায় 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ কাে পচরিালন পদ্ধচত ও সিয় চিচিক কি ব-পচরকেনা 

প্রচত র্ছক্ষরর ন্যায় িলচত ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষর পচরকেনা িন্ত্রণালক্ষয়র র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ কতৃবক 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক 

প্রকের্টর চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো পচরিালনা করা হক্ষয়ক্ষছ। এই চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর্ট পচরিালনার েন্য 

পরািশ বক্ষকর কার্ বপচরচধ ও োচয়ত্ব চনক্ষি চর্স্তাচরত ফ্রেওয়া হফ্রলা। 

২.১ পরািশ বক্ষকর কার্ বপচরচধ ও োচয়ত্ব (TOR) 

 প্রকক্ষের চর্র্রণ (পটভূচি, উক্ষেশ্য, অনুক্ষিােন/ সংক্ষশাধক্ষনর অর্স্থা,অথ বায়ক্ষনর চর্ষয় ইতযাচে সকল 

প্রক্ষর্ােয তথ্য) পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ; 

 প্রকক্ষের অথ ব র্ছরচিচিক কি বপচরকেনা, অর্থ র্ছরচিচিক র্রাে ছাড় ও ব্যয় এর্ং চর্স্তাচরত অঙ্গচিচিক 

র্াস্তর্ায়ন (র্াস্তর্ ও আচথ বক) অগ্রগচতর তথ্যসংগ্রহ, সচন্নক্ষর্শন, চর্ক্ষেষণ, সারচন/ফ্রলখচিক্ষত্রর িাধ্যক্ষি 

উপস্থাপন ও পর্ বাক্ষলািনা; 

 প্রকক্ষের উক্ষেশ্য অেবক্ষনর অর্স্থা পর্ বাক্ষলািনা, প্রকক্ষের  উক্ষেশ্য এর্ং লগ ফ্রেক্ষির আক্ষলাক্ষক আউটপুট 

পর্ বাক্ষয়র অেবন পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ; 

 প্রকক্ষের আওতাভূক্ত সকল উদ্যান গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ ফ্রপ্রচরত র্রােপত্র িাঠ 

পর্ বাক্ষয় পচরেশ বক্ষনর পূক্ষর্ ব সংগ্রহ এর্ং ফ্রস ফ্রিাতাক্ষর্ক প্রকক্ষের পচরকেনা অনুর্ায়ী র্ািাই করক্ষত হক্ষর্। এ 

েন্য প্রক্ষয়ােনীয় ছক/টুলস প্রণয়ন কক্ষর কতৃবপে কতৃবক অনুক্ষিােন চনক্ষত হক্ষর্; 

 প্রকক্ষের আওতায় সম্পাচেত/িলিান চর্চিন্ন পণ্য, কার্ ব ও ফ্রসর্া সংগ্রক্ষহর ফ্রেক্ষত্র প্রিচলত সংগ্রহ আইন ও 

চর্চধিালা (চপচপএ- ২০০৬, চপচপআর-২০০৮, উন্নয়ন সহক্ষর্াগীর গাইিলাইন ইতযাচে) এর্ং প্রকে েচলক্ষল 

উক্ষল্লচখত ক্রয় পচরকেনা প্রচতপালন করা হক্ষয়ক্ষছ/ হক্ষে চকনা ফ্রস চর্ষক্ষয় তুলনামুলক পর্ বাক্ষলািনা ও 

পর্ বক্ষেণ। 

 প্রকক্ষের আওতায় সংগৃহীত এর্ং সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্ ব ও ফ্রসর্া পচরিালনা এর্ং রেণাক্ষর্েক্ষণর েন্য 

প্রক্ষয়ােনীয় েনর্ল সহ (ফ্রটকসই পচরকেনা) আনুষচঙ্গক চর্ষয় পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ; 

 প্রকক্ষের আওতায় সংগৃহীত/সংগ্রক্ষহর প্রচক্রয়াধীন চর্চিন্ন পণ্য,কার্ ব ও ফ্রসর্া সংচেি ক্রয় চুচক্তক্ষত চনধ বাচরত 

ফ্রেচসচ ক্ষকশন/চর্ওচকউ (BOQ)/র্টওআর (TOR), গুণগতিান, পচরিাণ অনুর্ায়ী প্রক্ষয়ােনীয় 

পচরর্ীেণ/ র্ািাইক্ষয়র িাধ্যক্ষি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ/হক্ষে চকনা ফ্রস চর্ষক্ষয় পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্ক্ষণ; 

 প্রকক্ষের ঝুঁচক অথ্যাৎ র্াস্তর্ায়ন সম্পচকবত চর্চিন্ন সিস্যা ফ্রর্িন অথ বায়ক্ষন চর্লি, র্াস্তর্ায়ন পণ্য, কার্ ব ও 

ফ্রসর্া ক্রয়/সংগ্রক্ষহর ফ্রেক্ষত্র চর্লি, ব্যর্স্থাপনায় অেেতা ও প্রকক্ষের ফ্রিয়াে ও ব্যয় বৃচদ্ধ ইতযাচে কারণসহ 

অন্যান্য চেক চর্ক্ষেষণ, পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্ক্ষণ; 

 প্রকে অনুক্ষিােন, সংক্ষশাধন (প্রক্ষর্ােয ফ্রেক্ষত্র) অথ বর্রাে, অথ বছাড়, চর্ল পচরক্ষশাধ ইতযাচে চর্ষক্ষয় তথ্য ও 

উপাক্ষির পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ; 

 উন্নয়ন সহক্ষর্াগী সংস্থা (র্চে থাক্ষক) কতৃবক চুচক্ত স্বাের, চুচক্তরশতব , ক্রয়প্রস্তার্ প্রচক্রয়াকরণ,  অনুক্ষিােন, 

অথ বছাড়, চর্ল পচরক্ষশাক্ষধ সেচত ও চর্চিন্ন চিশন এর সুপাচরশ ইতযাচে তথ্য উপাি চিচিক পর্ বাক্ষলািনা ও 

পর্ বক্ষর্েণ; 

 প্রকক্ষের সিাচপ্তর পর সৃি সুচর্ধাচে ফ্রটকসই করার লক্ষেয িতািত প্রোন; 

 প্রকক্ষের উক্ষেশ্য, লেয, প্রকক্ষের কার্ বক্রি, র্াস্তর্ায়ন পচরকেনা, প্রকে ব্যর্স্থাপনা, ঝুঁচক, ফ্রিয়াে, ব্যয়, 

অেবন ইতযাচে চর্ষয় চর্ক্ষর্িনা কক্ষর একর্ট ফ্রসায়াট এনালাইচসস (SWOT Analysis) করা; 

 প্রকে সংচেি নচথপত্র পর্ বক্ষলািনা ও িাঠপর্ বায় হক্ষত প্রাপ্ততক্ষথ্যর চর্ক্ষেষক্ষণর আক্ষলাক্ষক সাচর্ বক পর্ বাক্ষলািনা, 

পর্ বক্ষর্েণ ও প্রক্ষয়ােনীয় সুপাচরশসহ একর্ট প্রচতক্ষর্েন প্রণয়ন করক্ষর্ ও োতীয় কি বশালায় প্রচতক্ষর্েনর্ট 

উপস্থাপন করক্ষর্ । োতীয় কি বশালায় প্রাপ্ত িতািত সচন্নক্ষর্শ কক্ষর চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্েন প্রণয়ন করক্ষর্; এর্ং 
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 প্রকে ব্যর্স্থাপনা, প্রকেপচরিালক চনক্ষয়াগ, েনর্ল চনক্ষয়াগ, প্রকেব্যর্স্থাপনা কচির্টর সিা, প্রকে 

চস্টয়াচরংকচির্টর সিা আক্ষয়ােন, কি বপচরকেনা প্রণয়ন ও র্াস্তর্ায়ন, সিার ও প্রচতক্ষর্েক্ষনর চসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ন,অগ্রগচতর তথ্য ফ্রপ্ররণ ইতযাচে পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ। 

২.২ পরািশ বক প্রচতষ্ঠাক্ষনর কি বপচরকেনা  

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক 

প্রকের্টর চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো পচরিালনার েন্য পরািশ বক প্রচতষ্ঠাক্ষনর কি বপচরকেনা চনক্ষি চর্স্তাচরত ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

 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 তথ্যাশেসমূহ Dissemination এি জন্য একটি জাতীয় িয ধাদয়ি কি ধিািা আদয়াজন 

কিদৈ এৈং উক্ত কি ধিািা হদত প্রাপ্ত সুিাশিিসমূহ সশন্নদৈিপূৈ ধক সিীক্ষা প্রশতদৈেনটি ূড়োন্ত কিা হক্ষয়ক্ষছ ; 

 ূ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 হক্ষয়ক্ষছ ; 

 সকি প্রশতদৈেন অৈ্ই শনকষেদে মুদ্রণ কিা হক্ষয়ক্ষছ ;  

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

 

২.৩ এিাকা শনৈ ধাচন 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক 

প্রকের্টর এলাকা চনর্ বািক্ষন চনক্ষোক্ত চর্ষয়গুক্ষলা চর্ক্ষর্িনা করা হয়। ফ্রর্িন- 

 প্রকে এলাকার শক্ষস্যর ধরন ( প্রধান শস্য-অপ্রধান শস্য) 

 প্রকে এলাকার িার্ট এর্ং েলর্ায়ুর অর্স্থা 

 প্রকে এলাকার র্তবিান অথ বননচতক অর্স্থা 

 প্রকে এলাকার র্তবিান অর্কাঠাক্ষিাগত অর্স্থা 

 পচরকেনা কচিশক্ষণর সুপাচরশ 

উপক্ষরাক্ত চর্ষয়গুক্ষলার তথ্য-উপািগুক্ষলা চর্ক্ষেষণ কক্ষর কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীনস্থ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচির্টউট 

(চর্এআরআই) র্াংলাক্ষেক্ষশর ৮র্ট চর্িাক্ষগর ২২র্ট ফ্রেলার ৩৪র্ট উপক্ষেলাক্ষক (৩র্ট চসর্ট কক্ষপ বাক্ষরশনসহ) প্রকে এলাকা 

চহসাক্ষর্ চনর্ বািন কক্ষরক্ষছ। পরর্তীক্ষত ০৫.০৩.২০১৬ তাচরক্ষখ োতীয় চনর্ বাহী অথ বননচতক পচরষে কতৃবক চূড়ান্তরূক্ষপ 

অনুক্ষিাচেত হক্ষয়ক্ষছ। প্রকে এলাকার িক্ষধ্য ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও ৪র্ট সক্ষরেচিন গফ্রর্ষণা চর্িাগ কতৃবক 

প্রকক্ষের কার্ বক্রি জুন, ২০২১ পর্ বন্ত র্াস্তর্ায়নাধীন রক্ষয়ক্ষছ।  
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২.৩ নমুনা উিরোতা চনর্ বািন এর্ং চর্তরণ 

 নমুনায়ন পদ্ধচতোঃ 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক 

প্রকের্টর আওতাধীন সাচর্ বক কার্ বক্রক্ষির চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর েন্য চর্স্তাচরত ও অংশগ্রহণমূলক উিয়ক্ষেক্ষত্র 

System Wide Approach অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। এই  Approach- এ অনুপ্রক্ষর্ক্ষশর েন্য র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ 

ও মূল্যায়ন চর্িাগ এর্ং প্রকে পচরিালক, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টর্টউক্ষটর সংচেি অচিজ্ঞ ফ্রপশােীর্ী ও অচ স 

কতৃবপক্ষের সাক্ষথ বৃহির পচরসক্ষর ও ধারার্াচহকিাক্ষর্ আক্ষলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ, র্ারা প্রকেভুক্ত এলাকার আথ বসািাচেক ও 

উচ্চতার চিক্ষের (Benchmark)  অর্স্থা চনরূপণ করক্ষত সেি। চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর্ট চনের্চণ বতিাক্ষর্ 

পুঙ্খানুপুঙ্খিাক্ষর্ পচরর্ীেণ করা হক্ষয়ক্ষছ।   

১. আনুষ্ঠাচনক ও অনানুষ্ঠাচনক সাোৎকারসমূহ গ্রহণ। 

২. এ চেচি (FGD) এর েন্য আংচশক গঠনর্দ্ধ র্া কাঠাক্ষিা র্দ্ধ (Semi Structured) সাোৎকার গ্রহণ।  

৩. গঠনর্দ্ধ র্া কাঠাক্ষিা র্দ্ধ প্রশ্নিালার (Questionnaire) িাধ্যক্ষি িাক্ষঠর সিীোর কাে সম্পােন।  

৪. চিতীয় পh©vqভুক্ত (Secondary) তথ্য ও উপাি সংগ্রহ।   

৫. পরািশ বক েক্ষলর িাধ্যক্ষি প্রকেভুক্ত এলাকায় পর্ বাপ্ত প্রচতক্ষর্েন পর্ বাক্ষলািনা, ধারার্াচহকিাক্ষর্ পh©ফ্রর্েণ ও িাঠ 

পচরেশ বন।  

 

সিীোর উপাি সংগ্রহ পদ্ধচত: 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক 

প্রকের্টর আওতাধীন ৮র্ট চর্িাক্ষগর ২২র্ট ফ্রেলা এর্ং ৩৪র্ট উপক্ষেলার খানাগুক্ষলা ফ্রথক্ষক সিীোর উপাি সংগ্রহ করা 

হক্ষয়ক্ষছ । 

 

নমুনার আকার: 

খানার সংখ্যা চনণ বক্ষয়র েন্য চনেচলচখত সূত্রর্ট ব্যর্হার করা হয় 

 

1 

 

 এখাক্ষন, 

 n হক্ষলা মূল চনক্ষে বশক্ষকর েন্য প্রক্ষয়ােনীয় নমুনার আকার । 

 �̂� হক্ষলা চনচেি চনক্ষে বশক্ষকর প্রতযাচশত কিাক্ষরক্ষের হার । এখাক্ষন �̂� =০.৫ 

 ৯৫% প্রতযাচশত চনভূলতা র্া অথ বর্হতার িাত্রা অেবক্ষনর লক্ষেয  এর িান হক্ষলা ১.৯৬। 

 িাচিক্ষস্টে নমুনায়ক্ষনর কারক্ষণ চিোইন ইক্ষ ক্ট (deff) এর িান ২ ধরা হয় । 

 E হক্ষলা প্রাচন্তক ক্রর্ট(র্থার্ক্ষথাতার সীিা ) র্া ৯৫% প্রতযাচশত চনভূ বলতা র্া অথ বর্হতার িাত্রাক্ষত সহনীয় এর্ং 

এই স্টাচিক্ষত র্ার িান হক্ষলা ৪% (E=০.০৪ ) । E- এর িান ফ্রর্চশ হক্ষল নমুনার আকার কি হক্ষর্ এর্ং E- 

এর িান কি হক্ষল নমুনার আকার ফ্রর্চশ হক্ষর্ । 

উপচরউক্ত িানসমূক্ষহর িারা প্রাপ্ত নমুনার আকার হফ্রলাোঃ 

n= 
0.৫×(১−0.৫) (১.৯৬)২×২

(0.0৪)২
=১২০১ (প্রায়) 

সুতরাং সূত্রানুসাক্ষর খানার সংখ্যা ১২০১  

 

 

 

 

                                              
1 তথ্যসূত্রোঃ    Chochran, W.G., (1977) Sampling Technics, 3rd edition, John Wily& Sons, pp.75. 
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১ি ধাপোঃ   চনক্ষে বশক্ষকর শতবাচের (TOR) আক্ষলাক্ষক ৮র্ট চর্িাক্ষগর ২২র্ট ফ্রেলা (১০০%) চনর্ বািন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২য় ধাপোঃ   ২২র্ট ফ্রেলার ৩৪ র্ট উপক্ষেলা (১০০%) চনর্ বািন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৩য় ধাপোঃ   ৩৪র্ট উপক্ষেলার প্রচতর্ট ফ্রথক্ষক বের্িয়ক্ষনর িাধ্যক্ষি ২র্ট কক্ষর ইউচনয়ন চনর্ বািন করা হক্ষয়ক্ষছ। তাহক্ষল 

ইউচনয়ক্ষনর সংখ্যা ফ্রিাট হক্ষয়ক্ষছ ৬৮র্ট । 

৪থ ব ধাপোঃ চনর্ বাচিত প্রচতর্ট ইউচনয়ন ফ্রথক্ষক ২র্ট কক্ষর গ্রাি বের্িয়ক্ষনর িাধ্যক্ষি চনর্ বািন করা হক্ষয়ক্ষছ। তাহক্ষল গ্রাক্ষির 

সংখ্যা হক্ষয়ক্ষছ ১৩৬র্ট অথ্যবাৎ প্রচতর্ট উপক্ষেলা ফ্রথক্ষক ৪র্ট গ্রাি চনর্ বািন করা হক্ষয়ক্ষছ।   

৫ি ধাপোঃ নমুনার আকার ১২০১ হওয়ায়, প্রচতর্ট গ্রাি ফ্রথক্ষক খানার সংখ্যা হক্ষয়ক্ষছ ৯ (১২০১/১৩৬) । সুষি কিাক্ষরে 

চনচিত করার লক্ষেয ৯ এর আসন্নকৃত িান ১০ ধরা হক্ষয়ক্ষছ । এিাক্ষর্, প্রকৃতপক্ষে খানার সংখ্যা ১৩৬০ (১৩৬*১০) 

োঁড়ায়। সর্ বক্ষিাট ১৩৬০র্ট নমুনা ফ্রনওয়া হক্ষয়ক্ষছ । উক্ষল্লখ্য ফ্রর্, Systematic Randam Sampling এর িাধ্যক্ষি 

চনর্চন্ধত কৃষক্ষকর তাচলকা সংগ্রহপূর্ বক প্রচতর্ট গ্রাি ফ্রথক্ষক ১০ েন উিরোতাক্ষক চনর্ বাচিত করা হক্ষয়ক্ষছ। 

চর্িাক্ষগর নমুনা = ৮র্ট (১০০%)   

ফ্রেলার নমুনা = ২২র্ট (১০০%) 

উপক্ষেলার নমুনা = ৩৪র্ট (১০০%) 

ইউচনয়ক্ষনর নমুনা=৬৮র্ট (প্রচত উপক্ষেলা ফ্রথক্ষক ২র্ট ইউচনয়ন) 

গ্রাক্ষির নমুনা = ১৩৬র্ট (প্রচত ইউচনয়ন ফ্রথক্ষক ২র্ট গ্রাি) 

কৃষক পচরর্াক্ষরর নমুনা = ১৩৬০ (প্রচতর্ট গ্রাি ফ্রথক্ষক ১০ েন)  

র্াংলাক্ষেশ সরকাক্ষরর কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীনস্থ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট (চর্এআরআই) কতৃবক 

র্াস্তর্ায়নাধীন “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” 

প্রকের্টর নমুনা উিরোতা চনর্ বািন এর্ং চর্িাগ, ফ্রেলা, উপক্ষেলা, ইউচনয়ন ও গ্রাি চিচিক চর্তরক্ষণর চর্র্রণ চনক্ষের 

সারণীক্ষত উক্ষল্লখ করা হক্ষলা। 

 

সারণী-৫; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির আওতায় প্রকের্টর নমুনা উিরোতা/তথ্যোতার চনর্ বািন ও চর্তরক্ষণর পচরসংখ্যান 

 

ক্রচিক চর্িাগ ফ্রেলা উপক্ষেলার  সংখ্যা  ইউচনয়ক্ষনর সংখ্যা  গ্রাক্ষির সংখ্যা ফ্রিাট 

০১ ঢাকা ১.গােীপুর ২ ৪ ৮ ৮০ 

২.নরচসংেী ১ ২ ৪ ৪০ 

০২ িয়িনচসংহ ৩.োিালপুর ১ ২ ৪ ৪০ 

০৩ িট্টগ্রাি ৪.িট্টগ্রাি ৩ ৬ ১২ ১২০ 

৫.খাগড়াছচড় ২ ৪ ৮ ৮০ 

৬.রাঙ্গািার্ট ১ ২ ৪ ৪০ 

৭.কুচিল্লা ১ ২ ৪ ৪০ 

০৪ রােশাহী ৮. রােশাহী ২ ৪ ৮ ৮০ 

৯.িাঁপাইনর্ার্গঞ্জ ১ ২ ৪ ৪০ 

১০.পার্না ১ ২ ৪ ৪০ 

০৫ খুলনা ১১.র্ক্ষশার ১ ২ ৪ ৪০ 

০৬ চসক্ষলট ১২.চসক্ষলট ১ ২ ৪ ৪০ 

১৩.ফ্রিৌলিীর্াোর ২ ২ ৪ ৪০ 

০৭ র্চরশাল ১৪.র্চরশাল ১ ২ ৪ ৪০ 

১৫.পটুয়াখালী ১ ২ ৪ ৪০ 

০৮ রংপুর ১৬.রংপুর ৩ ৬ ১২ ১২০ 

১৭.পঞ্চগড় ১ ২ ৪ ৪০ 

১৮.ঠাকুরগাঁও ১ ২ ৪ ৪০ 

১৯.র্গুড়া ২ ৪ ৮ ৮০ 

২০.গাইর্ান্ধা ২ ৪ ৮ ৮০ 

২১.লালিচনরহাট ২ ৪ ৮ ৮০ 

২২.কুচড়গ্রাি ৩ ৬ ১২ ১২০ 

 ফ্রিাট  ৩৪ ৬৮ ১৩৬ ১৩৬০ 
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নমুনা সংখ্যার সংচেপ্ত চর্র্রণ চনক্ষের সারচণক্ষত ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৬; নমুনা সংখ্যার সংচেপ্ত চর্র্রক্ষণর তথ্য 

ক্রচিক পচরর্ীেণ পদ্ধচত সংখ্যা িন্তব্য 

০১ সুচর্ধাক্ষিাগী কৃষক সিীো ১৩৬০  

 

 

অর্কাঠাক্ষিা এর্ং ফ্রসর্া/ 

ফ্রসর্াপ্রচতষ্ঠান, ফ্রসর্া প্রোনকারী 

কতৃক গৃহীত পেক্ষেপ। 

০২ ফ্রকআইআই/ চনচর্ড় 

সাোৎকার 

২৭ 

০৩ এ চেচি ১২ 

০৪ ফ্রকস স্টাচি ৪র্ট 

০৫ পর্ বক্ষর্েণ ২২ ফ্রেলার এইিআরচস ও  

ওএ আরচিক্ষত 

০৬  কি বশালা (োতীয় ও স্থানীয় ) ০২ 

 

২.৪ চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর পদ্ধচত 

 গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস কতৃবক র্তবিান চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর উক্ষেশ্য অনুর্ায়ী গুণগত এর্ং পচরিাণগত উিয় পদ্ধচত 

ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ।। এই চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর তথ্য প্রাইিাচর এর্ং ফ্রসক্ষকন্ডাচর উিয় উৎস ফ্রথক্ষক সংগৃহীত হক্ষয়ক্ষছ। 

চিচপচপসহ এই প্রকক্ষের অঙ্গ এর্ং  লা লসমূহ সম্পক্ষকব সম্যক ধারণা অেবন এর্ং ফ্রসায়াট অযানালাইচসক্ষসর িাধ্যক্ষি 

প্রকক্ষের সর্লচেক, দুর্ বলচেক, সুক্ষর্াগ-সুচর্ধাসমূহ ও ঝুঁচকগুক্ষলা চিচেত করাসহ অন্যান্য প্রাসচঙ্গক তথ্যাচে পর্ বাক্ষলািনা 

করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২.৪.১   সরাসচর সাোৎকার সিীো 

সংখ্যাগত তথ্য চর্ক্ষেষণ পদ্ধচতক্ষত প্রকে এলাকায় র্সর্াসরত প্রকে উপকারক্ষিাগী উিরোতাক্ষের চনকট হফ্রত প্রকক্ষের 

কার্ বক্রি ও এর  লা লসহ চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো সম্পক্ষকব তথ্যাচে সরাসচর সাোৎকাক্ষরর িাধ্যক্ষি সংগ্রহ করা 

হক্ষয়ক্ষছ। এখাক্ষন প্রকে উপকারক্ষিাগী উিরোতা র্লক্ষত প্রকে উপকারক্ষিাগী উিরোতাক্ষক বুোয়, ফ্রর্খাক্ষন প্রকক্ষের 

সাচর্ বক কি বকান্ড পচরিাচলত হক্ষয়ক্ষছ। 

২.৫ তথ্য সংগ্রক্ষহর পদ্ধচত: 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো কার্ বক্রক্ষি তথ্য সংগ্রহ ও চর্ক্ষেষক্ষণর েন্য ফ্রর্ সকল পদ্ধচত গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ তা চনক্ষে উক্ষল্লখ 

করা হক্ষলা: 

 ফ্রসক্ষকন্ডাচর িকুক্ষিন্ট পর্ বাক্ষলািনা ও চর্ক্ষেষণ; 

 ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনা; 

 চক ইন রক্ষিন্ট ইন্টারচিউ; 

 ফ্রকস স্টাচি সিীো পদ্ধচত; 

 ফ্রিৌত পর্ বক্ষেণ; 

 স্থানীয় ও োতীয় পর্ বাক্ষয় কি বশালা। 

 

 

 



 
 

পৃষ্ঠা নং-18 

 

২.৫.১ ফ্রসক্ষকন্ডাচর িকুক্ষিন্ট পর্ বাক্ষলািনা ও চর্ক্ষেষণ:  

 ফ্রসক্ষকন্ডাচর িকুক্ষিন্ট পর্ বাক্ষলািনা ও চর্ক্ষেষক্ষণ মূল চিচপচপ, প্রকক্ষের চর্চিন্ন ধাক্ষপ প্রস্তুততকৃত অগ্রগচত প্রচতক্ষর্েন. 

আইএিইচি কতৃক পচরেশ বন প্রচতক্ষর্েন, প্রকে কতৃক ক্রয় প্রচক্রয়ার চর্চিন্ন নচথপত্রসহ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর সাক্ষথ সংচেি 

অন্যান্য ফ্রসক্ষকন্ডাচর িকুক্ষিন্টসমূহ চনখু ুঁতিাক্ষর্ পর্ বক্ষেণ, পর্ বাক্ষলািনা ও চর্ক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ । এই পচরক্ষপচেক্ষত প্রকে 

গ্রহণ, অনুক্ষিােন ও সংক্ষশাধক্ষনর ফ্রর্ৌচক্তকতা ও চর্চুযচত পর্ বাক্ষলািনা, প্রকক্ষের আচথ বক ফ্রিৌত লেযিাত্রার চর্পরীক্ষত 

অগ্রগচত ও অেবন, ক্রয় প্রচক্রয়ায় সরকাচর নীচতিালা অনুসরণ র্া চর্চুযচত হক্ষয় থাকক্ষল তার কারণ, ফ্রেচসচ ক্ষকশন 

অনুসাক্ষর কার্ ব সম্পােন ইতযাচে পর্ বক্ষেণ ও পর্ বক্ষলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ । 

২.৫.২ ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনাোঃ 

এ চেচি গাইি লাইক্ষনর িাধ্যক্ষি চর্এআরআই, চিএই, চর্এচিচস, উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, 

উপকারক্ষিাগী কৃষক, উপসহকারী কৃচষ কি বকতবাবৃি, েনপ্রচতচনচধ, চসর্টকক্ষপ বাক্ষরশন/ফ্রপৌরসিা/ইউচনয়ক্ষনরপ্রচতচনচধ, 

ওয়াি ব কচিশনার/ফ্রিিার, ফ্রনতৃস্থানীয় ব্যচক্তর্গ বক্ষের সাক্ষথ ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনা আলাোিাক্ষর্ পচরিাচলত করা হক্ষয়ক্ষছ। 

সিীোয় ফ্রিাট ১২র্ট ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রচতর্ট ফ্র াকাস গ্রুক্ষপ ১০ ফ্রথক্ষক ১২ েন অংশগ্রহণকারী 

উপচস্থত ফ্রথক্ষকক্ষছ। তথ্য সংগ্রহকারীগণ ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনার গুরূত্বপূণ ব চর্ষয়গুক্ষলা উপস্থাপন ও উওর চলচপর্দ্ধ 

কক্ষরক্ষছ। 

 

 ২.৫.৩ চক ইন রক্ষিন্ট আক্ষলািনা (KIIs): 

র্স্তুতচনষ্ঠিাক্ষর্ চর্ষয়র্ট ফ্রর্াোর েন্র্ সংচেি কি বকতবাক্ষের চনক্ষয় মূলতথ্যোতাক্ষের সাোৎকার (KII) পচরিালনা করা 

হক্ষয়ক্ষছ। চর্এআরআই ফ্রহিক্ষকায়াটার, ৮র্ট চর্িাক্ষগর ২২র্ট ফ্রেলার ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও ৪র্ট সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাগ এর্ং  প্রকে সংচেি  ইনিাক্ষেবর সাক্ষথ ফ্রকআইআই পচরিালনা করা হক্ষয়ক্ষছ। এেন্য প্রক্ষয়ােনীয় চনক্ষে বশার্চল 

প্রস্তুতত করা হক্ষয়ক্ষছ। TOR-এ উচল্লচখত উক্ষেশ্য পূরক্ষণর েন্য চর্চিন্ন টুলস ব্যর্হার কক্ষর সরাসচর উপকারক্ষিাগীক্ষের সাক্ষথ 

পরািশ বক সিার আক্ষয়ােন করা হক্ষয়ক্ষছ। পরািশ বক েল প্রকক্ষের কি বকতবা ও সংচেি ব্যচক্তক্ষের চনক্ষয় গিীর 

অনুসন্ধানীমূলক আক্ষলািনা ও পরািশ বক সিা কক্ষরক্ষছ, ফ্রর্খাক্ষন প্রকে সংচেি চর্চিন্ন চর্ষয়, চর্ক্ষশষ কক্ষর ক্রয় সংক্রান্ত 

কাে চনক্ষয় আক্ষলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ। এেন্য চনক্ষে বশার্চল প্রস্তুতত করা হক্ষয়ক্ষছ। KII ও পরািশ ব সিা ফ্রথক্ষক প্রাপ্ত  লা ল ও 

িতািত আক্ষলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

 ২.৫.৪ ফ্রকস স্টাচিোঃ 

প্রকের্টর সািচগ্রক চর্ষয়ার্লী চর্ক্ষেষক্ষনর েন্য আইএিইচি-এর কি বকতবাক্ষের সাক্ষথ আক্ষলািনার চিচিক্ষত ফ্রকস স্টাচির 

চর্ষয় ঠিক করা হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রকস স্টাচি করার সিয় একেন সু ল উপকারক্ষিাগী কৃষক ও স ল কি বকতবা/কি বিারীর 

ঘটনাক্ষক চর্স্তাচরতিাক্ষর্ তথ্য চহসাক্ষর্ চর্ক্ষর্িনায় চনক্ষয় সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোয় ৪র্ট ফ্রকস স্টাচি 

করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

২.৫.৫ ফ্রিৌত পর্ বক্ষর্েণ:   

পর্ বক্ষর্েণ ফ্রিকচলস্ট অনুর্ায়ী পরািশ বক ও তথ্য সংগ্রহকারী প্রকে কার্ বক্রি ও র্তবিান অর্স্থা সরাসচর পচরেশ বন ও 

পর্ বক্ষর্েণ কক্ষরক্ষছ। িাঠ পর্ বাক্ষয় উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ ফ্রথক্ষক িাঠ ও উদ্যান  সল 

সংক্রান্ত চর্চিন্ন তথ্যাচে ফ্রকআইআই সিীোর িাধ্যক্ষি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

২.৫.৬   স্থানীয় ও োতীয় পর্ বাক্ষয় কি বশালাোঃ 

 আইএিইচি, চর্এআরআই (ফ্রহিক্ষকায়াটার), এইিআরচস, ওএ আরচি, চর্এচিচস, চিএইসহ প্রকে সংচেি অন্যান্য 

সরকাচর ও ফ্রর্সরকাচর প্রচতষ্ঠাক্ষনর প্রধান প্রধান কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ স্থানীয় ও োতীয় পর্ বাক্ষয় ১র্ট কক্ষর ফ্রিাট ২র্ট 

কি বশালা অনুচষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছ,ফ্রর্খাক্ষন আনুিাচনক ১৩০ েন অংশগ্রহণকারী উক্ত কি বশালার্টক্ষত উপচস্থত হক্ষয়ক্ষছ। 
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২.৫.৭   উপকারক্ষিাগী উিরোতাক্ষের প্রশ্নার্লী প্রণয়নোঃ 

উপাক্ষির প্রক্ষয়ােক্ষন উিরোতা চিচিক খসড়া প্রশ্নপত্র প্রস্তুতত করা হক্ষয়ক্ষছ। পচরর্ীেণ উপকরণসমূহ র্া প্রশ্নপত্র প্রারচম্ভক 

পর্ বাক্ষয় র্থার্থ র্ািাই-র্াছাইক্ষয়র আক্ষলাক্ষক বতচর করা হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষে বচশত উক্ষেক্ষশ্যর সক্ষঙ্গ সািঞ্জস্যপূণ ব এসর্ উপকরক্ষণর 

িক্ষধ্য রক্ষয়ক্ষছ:  

 সরাসচর িাঠ সিীোর ফ্রিকচলস্ট; 

 এ চেচি এর ফ্রিকচলস্ট; 

 ফ্রকআইআই ফ্রিকচলচস্ট;  

 অর্কাঠাক্ষিা সংক্র।ন্ত ফ্রিকচলচস্ট; 

 ক্রয় সংক্রান্ত ফ্রিকচলস্ট/ গাইি লাইন; 

 প্রকে পচরিালক িক্ষহােক্ষয়র েন্য ফ্রিকচলস্ট। 

 

সারচণ-৭; পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির আওতায় তথ্য ও উপাি সংগ্রক্ষহর পচরসংখ্যান 

কার্ বক্রি অংশগ্রহণকারী/উিরোতা উিরোতা

র সংখ্যা 

উিরোতার ধরণ 

ক. সংখ্যাগত সিীো ( প্রশ্নার্লী ব্যর্হার কক্ষর সরাসচর সাোৎকার ) 

ক-১ ফ্রপ্রাগ্রািগ্রুপ প্রকে উপকারক্ষিাগী  উিরোতা ১৩৬০ প্রকে এলাকায় র্সর্াসকারী সকল 

ধরফ্রণর উপকারক্ষিাগী র্ারা উন্নত 

প্রযুচক্তর িাধ্যক্ষি উচ্চ  লনশীল 

 সল িাষার্াে এর্ং র্সতর্াচড়ক্ষত 

র্াগান স্থাপক্ষনর সচহত েচড়ত । 

ফ্রিাট ১৩৬০  

খ. গুণগত সিীো 

খ-১ এ চেচি উন্নত প্রযুচক্তর িাধ্যক্ষি উচ্চ 

 লনশীল  সল িাষার্াে এর্ং 

র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপক্ষনর 

সচহত েচড়ত কৃষক, এসএএও 

এর্ং এসএ 

১০ উন্নত প্রযুচক্তর িাধ্যক্ষি উচ্চ 

 লনশীল  সল িাষার্াে এর্ং 

র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপক্ষনর 

সচহত েচড়ত কৃষক, এসএএও 

এর্ং এসএ ও অন্যান্য।  

ফ্রিাট (১২*১০)

=১২০ 

 

    

খ-২ মুখ্য ব্যচক্তর্ক্ষগ বর 

সাোৎকার 

(ফ্রকআইআই) 

প্রকে র্াস্তর্ায়ন কি বকতবা এর্ং 

চর্এআরআই এর কি বকতবা 

০৫ প্রকে পচরিালক, উপ- প্রকে 

পচরিালক, প্রক্ষকৌশলী, 

পরািশ বোতা, চর্এআরআই 

কার্ বালক্ষয়র সংচেস্ট কি বকতবা  

 র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা 

ইনচস্টর্টউট এর উদ্যানতাচিক 

গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাগ,চিএই, চর্এচিচস 

এর কি বকতবাগণ,কৃচষ িন্ত্রণালয়, 

পচরকেনা কচিশন, আইএিইচি। 

২২ কি বকতবা র্ারা প্রকক্ষের সাক্ষথ 

সংচেি 
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২.৬ SWOT চর্ক্ষেষণ 

উপকারক্ষিাগীক্ষের কাছ ফ্রথক্ষক সিীোর প্রশ্নার্লী চর্ক্ষেষক্ষণর িাধ্যক্ষি প্রকক্ষের সর্লচেক, দুর্ বলচেক, সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা ও 

ঝুঁচক চনরূপক্ষনর েন্য তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। তাছাড়া এ চেচি, ফ্রকআইআই ও িাঠ পর্ বাক্ষয়র উপকারক্ষিাগীক্ষের 

সিীোর িাধ্যক্ষি SWOT চর্ক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্চিন্ন প্রশ্নার্লী হক্ষত প্রাপ্ত তথ্যগুক্ষলা সিন্বয় কক্ষর খসড়া প্রচতক্ষর্েক্ষন 

উক্ষল্লখ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২.৭ সিীোর কাক্ষে ব্যর্হৃত চনক্ষে বশক/ সূিকসমূহ 

 উপযুক্ত চনণ বায়ক্ষকর িাধ্যক্ষি তথ্য সংগ্রক্ষহর েন্য িলকসমূক্ষহর তাচলকা  

         এর্ং চর্চিন্ন চনণ বায়ক্ষকর লেয এর্ং সঠিক অগ্রগচতর িক্ষধ্য তুলনা করা;  

 লেযিাত্রা এর্ং প্রকৃত প্রাক্কলন অর্স্থা পর্ বাক্ষলািনা করা এর্ং চপচপআর/োতাক্ষের চপ্রচলচিনাচর 

চনক্ষে বচশকা অনুসরণ কক্ষর সম্পচির প্রচক্রয়াকরণ (েরপক্ষত্রর অনুক্ষিােন, অনুক্ষিােন প্রচক্রয়া, চুচক্ত  

ইতযাচে) আিোচনর প্রচক্রয়ার্ট পরীো কক্ষর ফ্রেখা; 

 ক্রয় সম্পচকবত  াংশন চর্ক্ষেষণ করা; 

 প্রকক্ষের চর্চিন্ন অক্ষঙ্গর র্াস্তর্ায়ন অর্স্থা তেন্ত করা; 

 প্রকক্ষের শচক্ত এর্ং দুর্ বলতা মূল্যায়ন করা; 

 উিরোতার বর্চশিয, র্য়স, চশো, বর্র্াচহক অর্স্থা, কি বসংস্থান, অর্স্থা, উন্নয়ন কাক্ষে অংশগ্রহণ, 

প্রকক্ষে হস্তক্ষেপ, প্রকে ফ্রথক্ষক প্রাপ্ত আথ ব-সািাচেক সুচর্ধা গ্রহণ, প্রকক্ষের প্রিার্; 

 প্রকক্ষের অর্কাঠাক্ষিাগুচলর েে ও কার্ বকরী ব্যর্হার,  

 প্রকে কিীক্ষের এর্ং কচিউচনর্ট ফ্রনতাক্ষের সহায়তা  এর্ং কার্ বকরী অংশগ্রহণ; এর্ং 

 সর্লতা এর্ং দুর্ বলতা, কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ন, সীিার্দ্ধতা এর্ং পার রম্যাস আর উন্নচতর েন্য সুপাচরশ। 

২.৮ িাঠকিী চনক্ষয়াগ, পচরচিচত ও প্রচশেণ  

গ্রীনক্ষটক এক্ষসাচসক্ষয়টস তার িাঠ পর্ বাক্ষয়র কিীক্ষের প্রকক্ষের চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর উক্ষেক্ষশ্য ও উপাি সংগ্রক্ষহর 

উপকরণ ব্যর্হাক্ষর েে কক্ষর ফ্রতালার েন্য ২চেনব্যাচপ প্রচশেক্ষণর আক্ষয়ােন কক্ষরক্ষছ। পরািশ বক েল ফ্রশ্রচণকক্ষে র্ক্তৃতা 

ফ্রেওয়া ছাড়াও প্রেশ বনীর িাধ্যক্ষি উপাি সংগ্রক্ষহর উপকরণ ব্যর্হার কক্ষর িাঠ পর্ বায় ফ্রথক্ষক চকিাক্ষর্ উপাি সংগ্রহ করক্ষত 

হয়, চকিাক্ষর্ র্াস্তর্ ফ্রেক্ষত্র সাোৎকার চনক্ষত হয় এসর্ চর্ষক্ষয় প্রচশেণাথীক্ষের হাক্ষত কলক্ষি চশো প্রোন কক্ষরক্ষছ। উক্ত 

প্রচশেণ কি বশালায় আইএিচি কি বকতবাবৃি উপচস্থত ফ্রথক্ষক তাক্ষের মূল্যর্ান পরািশ ব প্রোন কক্ষরক্ষছ। 

প্রচশেক্ষণ প্রকে সংচেি চনেচলচখত চর্চিন্ন কি বকাক্ষের সক্ষঙ্গ তাক্ষের পচরচিত করার চর্ষক্ষয় ফ্রোর ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ: 

 প্রকক্ষের উক্ষেশ্য ও অঙ্গসমুহ; 

 এই চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর পটভূচি ও উক্ষেশ্য; 

 চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর কার্ বপদ্ধচত; 

 নমুনা িয়ন (Sample Selection); 

 উিরোতাক্ষের সক্ষঙ্গ সংক্ষর্াগ স্থাপন ও সাোৎকার ফ্রকৌশল; 

 প্রশ্নপত্র পচরষ্কারিাক্ষর্ ফ্রর্াো; 

 এই চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর চর্স্তাচরত কার্ বপদ্ধচত; 

 কার্ বপদ্ধচতর আচঙ্গক্ষক এ চেচি (FGD) ও ফ্রকআইআই (KII) পচরিালনার ফ্রকৌশল; 

 নমুনায়ন ফ্রকৌশল; 

 পচরেশ বক্ষকর ভূচিকা; 

 প্রশ্নপক্ষত্রর চর্চিন্ন চর্ষক্ষয় চর্স্তাচরত চনক্ষে বশনা; 

 িাঠ পর্ বাক্ষয় সাোৎকাক্ষরর প্রশ্নপত্র সম্পােন; 

 ফ্ররকি ব সংরেণ পদ্ধচত; এর্ং 

 অন্যান্য প্রাসচঙ্গক চর্ষয়। 
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২.৯   তক্ষথ্যর গুণগত িান চনয়ন্ত্রণ ফ্রকৌশল 

তক্ষথ্যর গুণগত িান চনয়ন্ত্রক্ষণ চনক্ষোক্ত সতকবতামূলক ব্যর্স্থা গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

চপ্রপাক্ষরশন ফ্রস্টে  

 চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর েন্র্ সঠিক সিীো পদ্ধচত প্রণয়ন; 

 তথ্য সংগ্রহ প্রশ্নিালা ও এ চেচি গাইি লাইন প্রণয়ন; 

 তথ্য সংগ্রহকারীক্ষের েন্য িানসেত প্রচশেণ; এর্ং 

 সংচেি কতৃপক্ষের সক্ষঙ্গ আক্ষলািনা সাক্ষপক্ষে প্রশ্নিালা চপ্র-ফ্রটচস্টং ও চূড়ান্তকরণ। 

ইিচপ্লক্ষিক্ষন্টশন ফ্রস্টে  

 পচরকেনা ও সিয় অনুর্ায়ী িাঠপর্ বাক্ষয় প্রক্ষয়ােনীয় তথ্যসংগ্রহ; 

 পরািশ বক র্টি কতবক িাঠ পচরেশ বন; 

 পরািশ বক কতৃবক তথ্য সংগ্রক্ষহর কার্ বক্রক্ষির অচর্চেন্ন িচনটচরং; 

 পরািশ বক কতৃবক িাঠ পর্ বাক্ষয়র কার্ বক্রক্ষির তিার্ধায়ন; 

 চপচি , িাঠ পর্ বাক্ষয়র কি বকতবা ও সংচেি ফ্রস্টকক্ষহাল্ডারফ্রের সাক্ষথ  চনচর্ড় পর্ বাক্ষলািনা সিা করা; এর্ং 

 তথ্যসংগ্রহ কার্ বক্রক্ষির ফ্রিচকং এর্ং ক্রস ফ্রিচকং। 

িকুক্ষিক্ষন্টশন ফ্রস্টে 

 ফ্রসায়াট চর্ক্ষেষণ করা হক্ষয়ক্ষছ; 

 সিীোর  াইচন্ডংস তুক্ষল ধরার েন্য োতীয় ওয়াকবশক্ষপর আক্ষয়ােন করা হক্ষয়ক্ষছ; এর্ং 

 চনচর্ড় পচরর্ীেণ প্রচতক্ষর্েক্ষনর গুণগত িান রো করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২.১০ তথ্য সংগ্রহ 

উপাত্ত সংগ্রক্ষহর ফ্রেক্ষত্র দুইর্ট গুরুত্বপূণ ব চর্ষক্ষয়র ওপর ফ্রোরাক্ষরাপ করা হক্ষয়ক্ষছ র্থা: 

 অচিজ্ঞ এর্ং েে তথ্য সংগ্রহকারী চনক্ষয়াগ করার িক্ষধ্য চেক্ষয় উপাক্ষির িান ও গুণগত চেক র্োয় রাখা হক্ষয়ক্ষছ। 

এ ফ্রেক্ষত্র উপাি সংগ্রক্ষহর গুণগত প্রচক্রয়া িাঠ পর্ বাক্ষয় তিার্ধায়ন ও চনয়চিত িচনটচরং এর িাধ্যক্ষি চনচিত 

করা হক্ষয়ক্ষছ; এর্ং 

 তথ্য সংগ্রক্ষহর সিয় গক্ষর্ষণার বনচতক চর্ষয়গুক্ষলা গুরুত্ব ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। এক্ষেক্ষএ তথ্য ফ্রনওয়ার আক্ষগ উওরোতার 

সেচত গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ  এর্ং তার র্থার্থ ফ্রগাপনীয়তা র্োয় রাখা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

২.১১ ফ্রিটা এচি প্রচক্রয়াকরণ, চর্ক্ষেষণ ও প্রচতক্ষর্েন প্রণয়ন 

িাঠ পর্ বাক্ষয়র তথ্য সংগ্রহ কার্ বক্রি সুসম্পন্নিাক্ষর্ করার পাশাপাচশ সংগৃহীত তথ্য কচম্পউটাক্ষর এচন্ট ও চর্ক্ষেষক্ষণর েন্য 

কচম্পউটার ফ্রপ্রাগ্রাি বতচর করা হক্ষয়ক্ষছ। এ ফ্রেক্ষত্র MS Access এর্ং SPSS সূত্র ব্যর্হৃত হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রিটা এচন্টর কাে 

সম্পােক্ষনর পর ফ্রিটা চর্ক্ষেষক্ষণর েন্য ফ্রিটা ফ্রটবুলার  ক্ষি ব উপস্থাপন, গ্রা /িাট ব ইতযাচের িাধ্যক্ষি তথ্য উপস্থাপন ও 

প্রচতক্ষর্েন প্রণয়ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 
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২.১২   সিয় চিচিক কি বপচরকেনা 

চুচক্ত স্বােক্ষরর তাচরখ ০৫ োনুয়াচর ২০২০ইং। চুচক্ত অনুর্ায়ী োনুয়াচর, ২০২০ইং ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ইং পর্ বন্ত ফ্রিাট ৪ 

িাস র্া ১২০ চেন এর িক্ষধ্য “গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস” চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রির্ট পচরিালনা কক্ষরক্ষছ এর্ং এটা 

পচরিাচলত হক্ষয়ক্ষছ চনে চলচখত কি বপচরকেনা ছক্ষকর িাধ্যক্ষি । চনক্ষের সারচণক্ষত কি বপচরকেনাগুক্ষলার চর্স্তাচরত চর্র্রণ 

ফ্রেওয়া হক্ষলাোঃ 

সারচণ-৮; সিয় চিচিক কি বপচরকেনার চর্স্তাচরত চর্র্রক্ষণর তথ্য 

 

নং 

 

কার্ বার্লী 

 

র্ছর; ২০২০ 

োনুয়ারী ফ্রেরুয়ারী িাি ব এচপ্রল ফ্রি 

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

১ খসড়া প্রারচম্ভক প্রচতক্ষর্েন 

প্রণয়ন ও োচখল এর্ং 

সংচেি ফ্রটকচনকযাল 

কচির্টর সিা 

                 

২ ফ্রটকচনকযাল কচির্টর 

িতািত সাক্ষপক্ষে প্রারচম্ভক 

প্রচতক্ষর্েন সংক্ষশাধন ও 

োচখল এর্ং সংচেি 

চস্টয়াচরং কচির্টর সিা 

                 

৩ চূড়ান্ত প্রারচম্ভক প্রচতক্ষর্েন 

োচখল 

                 

৪ তথ্য সংগ্রহকারীক্ষের 

প্রচশেণ  

                 

৫ তথ্য সংগ্রহ ও কার্ বক্রি 

পচরেশ বন 

                 

৬ স্থানীয় পর্ বাক্ষয় কি বশালা                  

৭ িাটা এচি, ফ্রিচরচ ক্ষকশন, 

িাটা প্রক্ষসচসং, িাটা 

এনালাইচসস, ১ি খসড়া 

প্রচতক্ষর্েন প্রণয়ন ও োচখল 

                 

৮ ফ্রটকচনকযাল কচির্টর 

সিায় ১ি খসড়া প্রচতক্ষর্েন 

পর্ বাক্ষলািনা 

                 

৯ প্রচতক্ষর্েন সংক্ষশাধন কক্ষর 

১ি খসড়া প্রচতক্ষর্েন 

প্রণয়ন ও চস্টয়াচরং 

কচির্টর সিায় উপস্থাপন 

                 

১০ ১ি খসড়া প্রচতক্ষর্েন 

সংক্ষশাধন কক্ষর ২য় খসড়া 

চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্েন প্রণয়ন ও 

োতীয় কি বশালায় 

উপস্থাপন 

                 

১১ ২য় খসড়া প্রচতক্ষর্েন 

সংক্ষশাধন কক্ষর খসড়া 

চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্েন প্রণয়ন ও 

চস্টয়াচরং কচির্টর সিায় 

উপস্থাপন 

                 

১২ োতীয় কি বশালা ও 

চস্টয়াচরং কচির্টর 

িতািক্ষতর চিচিক্ষত চূড়ান্ত 

প্রচতক্ষর্েন প্রণয়ন এর্ং 

চূড়ান্ত ইংক্ষরচে িাস বন 

প্রচতক্ষর্েন প্রণয়ন ও 

োচখল 
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তৃতীয় অধ্যায় 

প্রকক্ষের সাচর্ বক কার্ বক্রি ও কি ব-পচরকেনা, অগ্রগচত ও ক্রয়-পচরকেনা 

 

৩.১ প্রকক্ষের সাচর্ বক কার্ বক্রি ও কি ব -পচরকেনা 

কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীনস্থ  র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট এর িাধ্যক্ষি র্াস্তর্ায়নাধীন “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর 

গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকের্ট র্াস্তর্তার আক্ষলাক্ষক খুর্ই 

সিয় উপফ্রর্াগী প্রকে। চিচপচপ চর্ক্ষেষণ কক্ষর অনুিান করা র্ায় ফ্রর্, প্রকের্ট র্াস্তর্ায়ক্ষনর  ক্ষল ির এলাকার পাশাপাচশ 

সিগ্র র্াংলাক্ষেক্ষশর েনগণ এর সু ল ফ্রিাগ করক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছ । চর্ক্ষশষ কক্ষর েনগক্ষণর খাদ্য ও পুচির চনরাপিা, েীর্নিাক্ষনর 

উন্নয়ক্ষন সহায়ক হক্ষয়ক্ষছ এর্ং কি বসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ সৃচি হক্ষয়ক্ষছ। িলিান প্রকের্টর চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর চনচিি অথ বর্ছর 

চিচিক চিচপচপ সংস্থান, র্রাে অথ বছাড় ও র্াস্তর্ায়ক্ষনর অর্স্থা চনক্ষের র্ার িাট ব ও সারচণক্ষত  ফ্রেওয়া হক্ষলা:  

 

 

 

সারচণ-৯; চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর চনচিি অথ বর্ছর চিচিক চিচপচপ সংস্থান, র্রাে, অথ বছাড় ও র্াস্তর্ায়ন অর্স্থার তথ্য 

অথ বর্ছর চিচপচপ সংস্থান এচিচপ  অথ বছাড় প্রকৃত ব্যয়  

২০১৬-২০১৭ ২৩৭২.০০ ১২০৮.০০  ১২০৮.০০ ১১৯৭.২৫ 

২০১৭-২০১৮ ১৭৯৮.০০ ১৭৩৮.০০  ১৭৩৮.০০ ১৭০৫.৪৪ 

২০১৮-২০১৯ ১০১৮.০০ ১৪১৯.০০ ১৪১৯.০০ ১৪০২.৭০ 

২০১৯-২০২০ ১০৬৫.০০ ৬২৮.০০  ৬২৮.০০ ৬২৮.০০ 

তথ্যসূত্রোঃ চিচপচপ, ৩ফ্রি, ২০১৬ 

 

 

২৩৭২.

১২০৮ ১২০৮ ১১৯৭.২

১৭৯৮.
১৭৩৮ ১৭৩৮ ১৭০৬

১০১৮.

১৪১৯ ১৪১৯ ১৪০২.৭

১০৮৮.

৬২৮. ৬২৮. ৬২৮.

০.

৫০০.

১০০০.

১৫০০.

২০০০.

২৫০০.

ডিডিডি সংস্থান এডিডি অর্থছাড় প্রকৃত ব্যয় 

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০



 
 

পৃষ্ঠা নং-24 

 

প্রকক্ষের আচথ বক অগ্রগচত চর্ক্ষেষণ: 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক 

প্রকের্টর উপর ০৩/০৫/২০১৬ তাচরক্ষখ অনুচষ্ঠত োতীয় অথ বননচতক পচরষক্ষের চনর্ বাহী কচির্ট (একক্ষনক) এর সিার 

আক্ষলাক্ষক প্রকের্ট োনুয়াচর, ২০১৬ হক্ষত জুন, ২০২০ এর পচরর্ক্ষতব ০১ এচপ্রল ২০১৬ হক্ষত ৩০ জুন ২০২১ ফ্রিয়াক্ষে 

র্াস্তর্ায়ক্ষনর েন্য চিচপচপ পুনোঃচনধ বারণ কক্ষর অনুক্ষিােন করা হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রসই কারক্ষণ প্রারচম্ভক অথ বর্ছর ২০১৫-২০১৬ এর 

পচরর্ক্ষতব ২০১৬-২০১৭ ধরা হক্ষয়ক্ষছ। র্া চিচপচপ’র ১৮৫ পৃষ্ঠার আক্ষলাক্ষক পৃষ্ঠা নং-৩ এ পুনোঃচনধ বারণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 চিচপচপক্ষত ২০১৫-২০১৬ ও ২০১৬-২০১৭ অথ ব-র্ছক্ষর ফ্রিাট সংস্থান চছল ২৩৭২.০০ লে টাকা। চকন্তু এচিচপ 

/আরএচিচপক্ষত র্রাে ফ্রপক্ষয়ক্ষছ ১২০৮.০০ লে টাকা (৫০.৯৩%) এর্ং প্রকৃত ব্যয় চছল ১১৯৭.২৫ লে টাকা (৯৯.১১%) 

। অথ্যাৎ এখাক্ষন এচিচপ/আরএচিচপক্ষত ১১৬৪.০০ লে টাকা কি র্রাে ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। র্রাে কি পাওয়ার কারণ চহক্ষসক্ষর্ 

োনা র্ায় ফ্রর্, প্রকের্ট চর্লক্ষি আরম্ভ হওয়ার কারক্ষণ অর্কাঠাক্ষিা এর্ং গক্ষর্ষণা কাক্ষে ব্যর্হৃত চর্চিন্ন সরঞ্জিাচে ক্রয়সহ 

অন্যান্য ফ্রর্িন কৃচষ র্ন্ত্রপাচত ক্রক্ষয়র েন্য কি র্রাে িাওয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

 এখাক্ষন লেয অনুর্ায়ী ব্যয় সম্পন্ন করার ফ্রিিা করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৭-২০১৮ অথ ব-র্ছক্ষর ১৭৯৮.০০ লে টাকা চিচপচপক্ষত 

সংস্থান চছল। এচিচপ/আরএচিচপ র্রাে ফ্রপক্ষয়ক্ষছ ১৭৩৮.০০ লে টাকা (৯৬.৬৬%)। কি র্রাে ফ্রপক্ষয়ক্ষছ ৬০.০০ লে 

টাকা। চকন্তু খরি হক্ষয়ক্ষছ ১৭০৫.৪৪ লে টাকা। কি র্রাে পাওয়ার কারণ চহক্ষসক্ষর্ োনা র্ায় ফ্রর্, ভূচি উন্নয়ন র্ার্ে 

খরক্ষির টাকা র্রাক্ষে িাওয়া হয়চন। ২০১৮-২০১৯ অথ বর্ছক্ষর চিচপচপক্ষত সংস্থান চছল ১০১৮.০০ লে টাকা। এচিচপক্ষত 

র্রাে ফ্রপক্ষয়ক্ষছ ১৪১৯.০০ লে টাকা (১৩৯.৩৯%)। এক্ষেক্ষত্র ফ্রর্চশ র্রাে ফ্রপক্ষয়ক্ষছ ৪০১ লে টাকা।চকন্তু প্রকৃত ব্যয় হক্ষয়ক্ষছ  

১৪০২.৭০  লে টাকা (৯৮.৮৫%)। র্রাে ফ্রর্চশ পাওয়ার কারণ চহক্ষসক্ষর্ োনা ফ্রর্, অর্কাঠাক্ষিা খাক্ষতর ৮র্ট প্যাক্ষকক্ষের 

িক্ষধ্য র্াোর মূক্ষল্যর সাক্ষথ সািঞ্জস্যতাপূণ ব কক্ষয়কর্ট প্যাক্ষকক্ষের র্রাে ধরা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষর চিচপচপক্ষত 

সংস্থান আক্ষছ ১০৬৫.০০ লে টাকা চকন্তু ফ্রি ২০২০ পর্ বন্ত ছাড় হক্ষয়ক্ষছ ৬২৮ লে টাকা (৫৮.৯৭%)। ফ্রসক্ষেক্ষত্রও ফ্রি, 

২০২০ পর্ বন্ত প্রকৃত ব্যয় অথ ব ছাক্ষড়র সিান। কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র অধীনস্থ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট এর িাধ্যক্ষি 

র্াস্তর্ায়নাধীন “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” 

প্রকের্ট র্াস্তর্তার আক্ষলাক্ষক খুর্ই সিয় উপক্ষর্াগী প্রকে। 

 র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট এর উদ্যানতি চর্িাগ ফ্রথক্ষক সংগৃহীত চিচপচপক্ষত উক্ষল্লচখত অঙ্গচিচিক কার্ বক্রক্ষির 

লেযিাত্রা, ৩০ জুন ২০১৯ ক্রিপুচঞ্জত অগ্রগচত, িলচত অথ ব র্ছক্ষরর লেযিাত্রা, িলচত অথ ব র্ছক্ষরর সর্ বক্ষশষ এচপ্রল, ২০২০ 

পর্র্ন্ত অগ্রগচত (র্াস্তর্ ও আচথ বক) চনক্ষের সারচণর িাধ্যক্ষি ফ্রেখাক্ষনা হক্ষলাোঃ  

সারচণ-১০; চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর চনচিি িলচত অথ ব র্ছক্ষরর সর্ বক্ষশষ এচপ্রল, ২০২০ পর্ বন্ত অগ্রগচতর (র্াস্তর্ ও আচথ বক) তথ্য 

নং 
অংক্ষগর 

নাি 
একক 

চিচপচপ অনুর্ায়ী 

লেযিাত্রা 

৩০ জুন, ২০১৯ ক্রিপুচঞ্জত 

অগ্রগচত 

িলচত অথ ব র্ছক্ষরর 

লেযিাত্রা (ADP) 

িলচত অথ ব-র্ছক্ষরর 

সর্ বক্ষশষ ফ্রি, ২০২০ 

পর্ বন্ত অগ্রগচত 

র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 রােস্ব  

১ সোনী িাতা ফ্রথাক - ৫০.০০ ৪৯ ২৪.২৫ ২৯ ১৪.৪২ ১০০ ১৪.৪২ 

২ চশো স র সংখ্যা ৩র্ট ১২০.০

০ 

২ র্ট ৭৭.০৭ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

৩ আপ্যায়ন ব্যয়  ফ্রথাক - ১০.০০ ৬৫ ৬.৫২ ১০ ১.০০ ৫০ ০.৫০ 

৪ শ্রচিক িজুচর  ফ্রথাক - ২০৩০.

০০ 

৬৭ ১৩৬৭.

৫২ 

২১ ৪৩৩.৮

৩ 

৫০ ২১৬.৯

১ 

৫ ফ্রসচিনার/ওয়বাকশপ  সংখ্যা ২৪ ব্যাি ৩২.৭০ ১৩ ব্যাি  ১৮.৬১ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

6 চর্দুযৎ চর্ল  ফ্রথাক - ২০৫.০

০ 

৫৭ ১১৬.৯

১ 

০ ০.০০ ০ ০.০০ 

৭ িাক ফ্রথাক - ১১.০০ ২৯ ৩.১৫ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 
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নং 
অংক্ষগর 

নাি 
একক 

চিচপচপ অনুর্ায়ী 

লেযিাত্রা 

৩০ জুন, ২০১৯ ক্রিপুচঞ্জত 

অগ্রগচত 

িলচত অথ ব র্ছক্ষরর 

লেযিাত্রা (ADP) 

িলচত অথ ব-র্ছক্ষরর 

সর্ বক্ষশষ ফ্রি, ২০২০ 

পর্ বন্ত অগ্রগচত 

র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮ ফ্রটচলক্ষ ান/ 

ফ্রটচলচপ্রন্টার 

ফ্রথাক - ১১.০০ ৭৫ ৮.৩০ ২ ০.০০ ৫০ ০.১০ 

৯ প্রিার ও চর্জ্ঞাপণ ফ্রথাক - ২৫.০০ ৬১ ১৪.২৩ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

১০ র্ই, োন বাল, চসচি 

ইতযাচে 

ফ্রথাক - ২৩.০০ ৬১ ১৪.১১ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

১১ অচিও/চিচিও 

চনি বাণ 

ফ্রথাক - ৬.০০ ৫৯ ৩.৫৬ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

১২ অচ স িাড়া ফ্রথাক - ৩০.০০ ৫৩ ১৫.৭৬ ২০ ৫.৮৮ ৫০ ২.৯৪ 

১৩ পচরর্হন ব্যয় ফ্রথাক - ১০.০০ ৮৬ ৮.৫৬ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

১৪ প্রচশেণ সংখ্যা এিএস-৫েন 

চপএইিচি-৫ 

েন প্রচশেক 

প্রচশেণ ৩৮ 

ব্যাি, প্রচশেক 

প্রচশেণ(এসএ

/এসএসএ/এস

এএও) -৮ 

ব্যাি, কৃষক 

প্রচশেণ-৩৮১ 

ব্যাি ও িাঠ 

চের্স-১৯০ 

ব্যাি   

২৯৩.৬ এিএস-১ েন 

(িলিান) 

চপএইিচি-৫ 

েন (িলিান) 

প্রচশেক 

প্রচশেণ ৩৩ 

ব্যাি, প্রচশেক 

প্রচশেণ(এসএ/

এসএসএ/এসএ

এও) -০৬  

ব্যাি, কৃষক 

প্রচশেণ-২১২ 

ব্যাি ও িাঠ 

চের্স-১১৬ 

ব্যাি   

১৮০.৪

২ 

এিএস-১ 

েন 

(িলিান) 

চপএইিচি

-৫ েন 

১৫.৯০ ০ ০.০০ 

রােস্ব 

১৫ ভ্রিণ ব্যয় ফ্রথাক - ১০০. ৮১ ৮০.৭৮ ১২ ১২.৪০ ৫০ ৬.১৯ 

১৬ ফ্রপক্ষট্টাল লুচিক্ষকন্ট ফ্রথাক - ১৭৫. ৬৩ ১০৯.৪

০ 

১৫ ২৬.২৩ ৩৩ ৮.৭২ 

১৭ গ্যাস ও জ্বালাচন ফ্রথাক - ২৭০ ৭৩ ১৯৫.৮

৪ 

১২ ৩১.৮৯ ৪৫ ১৪.৪১ 

১৮ সার (বের্ ও 

অনের্) 

ফ্রথাক - ৩৩০ ৮৪ ২৭৮.০

৯ 

৭.০০ ২২ ৭৯ ১৭.২৮ 

১৯ কীটনাশক ফ্রথাক - ৯০.০০ ৭২ ৬৫.০৯ ৮.০০ ৭ ৫০ ৩.৫০ 

২০ োি বপ্লােি সংগ্রহ ফ্রথাক - ১৪০ ৭৯ ১১০.১

৯ 

০৭ ৯.২০ ৫৪ ৫.০০ 

২১ কচম্পউটার  র্ন্ত্রাংশ  ফ্রথাক - ১৪.০০ ১০০ ১৪.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

২২ মুদ্রণ ও প্রকাশনা  ফ্রথাক - ১৪.০০ ১০০ ১৪.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

২৩ অচ স ফ্রস্টশনারী ফ্রথাক - ২১৫. ৮৯ ১৯০.৭

১ 

১ ২.২৪ ৭৫ ১.৬৮ 

২৪ গ্যাস, স্যাক্ষনটারী ও 

ইক্ষলকট্টচনক্স গুিস, 

গ্লাসওয়যার,  

ব্যর্হার দ্রব্যাচে ক্রয়  

ফ্রথাক - ৪০ ১০০ ৪০ ৫ ২ ৭৫ ১.৫০ 



 
 

পৃষ্ঠা নং-26 

 

নং 
অংক্ষগর 

নাি 
একক 

চিচপচপ অনুর্ায়ী 

লেযিাত্রা 

৩০ জুন, ২০১৯ ক্রিপুচঞ্জত 

অগ্রগচত 

িলচত অথ ব র্ছক্ষরর 

লেযিাত্রা (ADP) 

িলচত অথ ব-র্ছক্ষরর 

সর্ বক্ষশষ ফ্রি, ২০২০ 

পর্ বন্ত অগ্রগচত 

র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৫ কাঁিািাল(র্াঁশ, 

কচঞ্চ, সর্চে ও  ল 

প্রভৃচত) 

ফ্রথাক - ৫২.০০ ১০০ ৫২.০০ ৩১ ০.০০ ৫০ ৮.০০ 

২৬ গক্ষর্ষণা ব্যয় ফ্রথাক - ২৮০ ৭০ ১৯৭.২

১ 

১৬ ৪৩.৮৫ ৫০ ২১.৯২ 

২৭ আনসার ও 

চনরাপিা িঞ্জুরী 

ফ্রথাক - ৭৫.০০ ১৮ ১৩.৪১ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

২৮ চিচকৎসা ব্যয় ফ্রথাক - ৫.০০ ৩৭ ১.৮৬ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

২৯ র্ানর্াহন, িাঠ 

র্ন্ত্রপাচত ফ্রিরািত 

ও রেণাক্ষর্েণ 

(র্ীিা,ট্যাক্স, ফ্ররাড় 

পারচিট  

ফ্রথাক - ২০৫ ৪৬ ৯৫.১১ ১৮ ৩৬.৩২ ৪৯ ১৭.৬৯ 

৩০ আসর্ার্পত্র 

ফ্রিরািত 

ফ্রথাক - ৫.০০ ১০০ ৫.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

৩১ অচ স র্ন্ত্রপাচত 

ফ্রিরািত 

ফ্রথাক - ১০.০০ ১০০ ১০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

৩২ ল্যার্ র্ন্ত্রপাচত 

ফ্রিরািত  

ফ্রথাক - ২০.০০ ৭২ ১৪.৪৫ ১১ ২.২০ ৫০ ১.১০ 

    

৩৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ল্যার্, অচ স ির্ন 

ইতযাচে 

নর্ায়ন/অন্যান্য 

ফ্রিরািত ও খুিরা 

র্ন্ত্রাংশ  

ফ্রথাক - ৬২.০০ ১০০ ৬২.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

৩৪ অন্যান্য ির্ন 

অর্কাঠাক্ষিা 

ফ্রিরািত 

ফ্রথাক - ৫০.০০ ১০০ ৫০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

৩৫ ফ্রসি 

ব্যর্স্থাপনা/ফ্রসি 

নালা ফ্রিরািত 

ফ্রথাক - ৭০.০০ ৭৬ ৫৩.২৭ ৩ ২.০০ ২৫ ০.৫০ 

৩৬ বর্দুযচতক 

অর্কাঠাক্ষিা 

ফ্রথাক - ১৫.০০ ৭৪ ১১.১০ ১০ ১.৪৬ ২৫ ০.৩৬ 

৩৭ ফ্রটচলক্ষর্াগাক্ষর্াগ ও 

সরঞ্জািাচে 

ফ্রথাক - ১০.০০ ৯৪ ৯.৩৮ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

৩৮ ভূচিওক্ষপৌরকর/ 

অন্যান্য কর 

ফ্রথাক - ৮২.০০ ২ ১.৮৭ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

৩৯ চর্চর্ধ ফ্রথাক - ৬০.০০ ৫২ ৩১.০৪ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

 ফ্রিাট রােস্ব   ৫২৪৬.

৩৭ 

৬৮ ৩৫৬৫.

৭৭ 

১৩ ৬৮৬.০

০ 

৫০ ৩৪৩.০

০ 

 মূলধন           

 র্ানর্াহন  সংখ্যা েীপ-১র্ট, 

িাইক্ষক্রার্াস -

১র্ট, 

চপকআপ-৫র্ট, 

িটরসাইক্ষকল-

১৪র্ট ও 

৪৪৪ ২৮ ১২৫.৫

২ 

৬৮.০২ ৩০২.০

০ 

০.০০ ০.০০ 



 
 

পৃষ্ঠা নং-27 

 

নং 
অংক্ষগর 

নাি 
একক 

চিচপচপ অনুর্ায়ী 

লেযিাত্রা 

৩০ জুন, ২০১৯ ক্রিপুচঞ্জত 

অগ্রগচত 

িলচত অথ ব র্ছক্ষরর 

লেযিাত্রা (ADP) 

িলচত অথ ব-র্ছক্ষরর 

সর্ বক্ষশষ ফ্রি, ২০২০ 

পর্ বন্ত অগ্রগচত 

র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক র্াস্তর্% আচথ বক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

র্াইসাইক্ষকল-

১০র্ট   

২ কৃচষ ও ল্যার্ 

র্ন্ত্রপাচত 

সংখ্যা কৃচষ ১২১র্ট ও 

ল্যার্ ৩২৩র্ট  

৫১৬ ৭৮ ৪০২.৬

৯ 

০.২৯ ১.৫০ ০.০০ ০.০০ 

৩ কচম্পউটার ও 

ইউচপএস  

সংখ্যা ২৫র্ট ১৫.০০ ১০০ ১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৪ অচ স র্ন্ত্রপাচত  সংখ্যা ২৭র্ট ২৮.১৫ ৭৫ ২১.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৫ আসর্ার্পত্র সংখ্যা ১৪৩র্ট ২০.০০ ৬৮ ১৩.৫৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৬ চিপর্টউর্ওক্ষয়ল  সংখ্যা  ৪র্ট ১৪০ ২২ ৩১.৪৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

৭ ভূচি উন্নয়ন/অচ স 

ল্যার্ ির্ন/অন্যান্য 

ির্ন অর্কাঠাক্ষিা/ 

অন্যান্য চনি বাণ 

(খািার উন্নয়ন) 

রাচনং 

চিোঃ 

এর্ং 

র্.চি 

- ৫৯৬ ২৪ ১৪১.০

১ 

১৬.৫৩ ৯৮.৫০ ০ ০.০০ 

৮. ফ্রিাট মূলধন    ১৭৫৯.

৫৫ 

৪৩ ৭৫০.৪

৯ 

২৩ ৪০২.০

০ 

০ ০.০০ 

৯. প্রাইস কচন্টক্ষেচস   ৫০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০ 

১০

. 

সর্ বক্ষিাট   ৭০৫৫.

৫২ 

৬১ ৪৩১৬.

২৬ 

১৫ ১০৮৮ ৩২ ৩৪৩ 

তথ্যসূত্রোঃ চিচপচপ, ২৩ফ্রি, ২০১৬ 

৩.২ প্রকক্ষের অগ্রগচত পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ  

প্রকেভুক্ত ফ্রর্ সিস্ত কার্ বক্রক্ষির র্াস্তর্ায়ন এর্ং অগ্রগচত ফ্রেখাক্ষনা হক্ষয়ক্ষছ, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূক্ষপ পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ 

করা হক্ষয়ক্ষছ। একই সাক্ষথ প্রকক্ষের ক্রয় সংক্রান্ত কার্ বক্রি পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ কাে সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৩.২.১ োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরেণ  

প্রকক্ষের চিচপচপ’র সংস্থান অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ২৭৫র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরেণ করার পচরকেনা 

আক্ষছ। তার িক্ষধ্য ফ্রেশী োক্ষতর ২৩৭র্ট এর্ং চর্ক্ষেশী োক্ষতর ৩৮র্ট। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ৭৭২র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন 

ও সংরেণ করা হক্ষয়ক্ষছ। তার িক্ষধ্য ফ্রেশী োক্ষতর ৭২৬র্ট এর্ং চর্ক্ষেশী োক্ষতর ৪৬র্ট এর্ং ফ্রসগুক্ষলা উদ্যানতাচিক 

গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ফ্ররাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৩.২.২ কৃষক প্রচশেণ  

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ২৫৬ ব্যাক্ষি ১০২৪ েন উপকারক্ষিাগী 

কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোন করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ১৪৪ ব্যাক্ষি ৫৭৬০ েন 

উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোন সম্পন্ন কক্ষরক্ষছ। আর্ার সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ ১২৫ ব্যাক্ষি ৫০০০ েন 

উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোন করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ ৬৪ ব্যাক্ষি ২৫৬০ 

েন উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোন করার কাে সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৩.২.৩ প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন ‘২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের ৩০ব্যাক্ষি ৯০০েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষকক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ আক্ষয়ােক্ষনর সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ২৮ ব্যাক্ষি ৮৪০ েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষকক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেক্ষণর আক্ষয়ােন সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর 

গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের ৮ব্যাক্ষি ২৪০ েন এর্ং এসএ/এসএসএ/এসএএও ফ্রের ৮ ব্যাক্ষি ২৪০ েন প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ 

আক্ষয়ােক্ষনর সংস্থান আক্ষছ। তার িক্ষধ্য ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত অচ সার/চর্জ্ঞানীক্ষের ৫ ব্যাি এর্ং এসএ/এসএসএ/এসএএও ফ্রের 

৬ ব্যাি প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ।  
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৩.২.৪ ফ্রসচিনার/ওয়ার্কশপ 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের প্রচতর্টক্ষত ১০০ েন কৃষক্ষকর অংশ 

গ্রহক্ষণ ২০র্ট ফ্রসচিনার/ওয়াকবশক্ষপর সংস্থান আক্ষছ। এচপ্রল, ২০ পর্ বন্ত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে প্রচতর্টক্ষত ১০০ েন 

কৃষক্ষকর অংশ গ্রহক্ষণ ১০র্ট ফ্রসচিনার/ওয়াকবশক্ষপর আক্ষয়ােন সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। আর্ার জুন ‘২০২১ পর্ বন্ত সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর প্রচতর্টক্ষত ১০০ েন কৃষক্ষকর অংশ গ্রহক্ষণ ৪র্ট ফ্রসচিনার/ওয়াকবশক্ষপর সংস্থান আক্ষছ। সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত প্রচতর্টক্ষত ১০০ েন কৃষক্ষকর অংশ গ্রহক্ষণ ৪র্ট ফ্রসচিনার/ওয়াকবশক্ষপর আক্ষয়ােন সম্পন্ন 

করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৩.২.৫ চর্ক্ষেশ ভ্রিণ 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের গক্ষর্ষকক্ষের ২ ব্যাক্ষি ২০ েক্ষনর 

চর্ক্ষেশ ভ্রিক্ষণর সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের গক্ষর্ষকক্ষের ১ ব্যাক্ষি ১০ েক্ষনর চর্ক্ষেশ 

ভ্রিক্ষণর আক্ষয়ােন সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। এর্ং সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর গক্ষর্ষকক্ষের জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ১ ব্যাক্ষি ১০ 

েক্ষনর চর্ক্ষেশ ভ্রিক্ষণর সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর গক্ষর্ষকক্ষের ১ ব্যাক্ষি ১০ েক্ষনর চর্ক্ষেশ 

ভ্রিক্ষণর আক্ষয়ােন সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৩.২.৬ এিএস ও চপএইিচি 

এিএস:  

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ৫ েক্ষনর এিএস ফ্রকাস ব সম্পন্ন করাক্ষনার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ 

পর্ বন্ত ৫ েন এিএস ফ্রকাক্ষস বর িক্ষধ্য ১ েক্ষনর এিএস ফ্রকাস ব সিাপ্ত হক্ষয়ক্ষছ । এিএস ফ্রকাক্ষস বর িাচহো কি থাকায় চর্জ্ঞানী 

পাওয়া র্ায় নাই।  

 চপএইিচি 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত ৫ েক্ষনর চপএইিচি ফ্রকাস ব সম্পন্ন করাক্ষনার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ 

পর্ বন্ত ৫ েন চপএইিচি ফ্রকাক্ষস বর িক্ষধ্য ৫ েক্ষনর ফ্রকাস বই এখনও িলিান। 

৩.২.৭ িাঠ চের্স পালন 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের প্রচতর্ট িাঠ চের্ক্ষস ১০০ েন 

কৃষক্ষকর অংশগ্রহক্ষণ ১৫০র্ট িাঠ চের্স পালক্ষনর িাধ্যক্ষি উচ্চ লনশীল োক্ষতর ৩০র্ট এর্ং উন্নত প্রযুচক্তর ২৫র্ট  সল 

কৃষক্ষকর িাক্ষঠ চর্স্তাক্ষরর সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে প্রচতর্ট িাঠ চের্ক্ষস ১০০ েন কৃষক্ষকর 

অংশগ্রহক্ষণ ৯৭র্ট িাঠ চের্স পালক্ষনর িাধ্যক্ষি উচ্চ লনশীল োক্ষতর ২২র্ট এর্ং উন্নত উৎপােন প্রযুচক্তর ১০র্ট  সল 

কৃষক্ষকর িাক্ষঠ চর্স্তাক্ষরর আক্ষয়ােন সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৩.৩ ক্রয় পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণোঃ  

৩.৩.১ ল্যার্ র্ন্ত্রপাচত 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

ল্যার্ র্ন্ত্রপাচত েন্য চিচপচপক্ষত চিচেটাল ব্যাক্ষলস (০.০১ গ্রাি)-৭র্ট, থাক্ষি বাচিটার (সক্ষর্ বাচ্চ- সর্ বচনে)-২৫র্ট, থাক্ষি বাচিটার 

চিচেটাল-২০র্ট,ইনচকউক্ষর্টর (+২০ চিচগ্র ফ্রসলচসয়াস ফ্রথক্ষক ৮০ চিচগ্র ফ্রসলচসয়াস)-২র্ট, টপ ফ্রলাচিং ব্যাক্ষলস-

২০র্ট,হটক্ষপ্লট/ স্ট্রাইরার (১*৩ পচেশন)-১২র্ট, ওয়াটার চরসাইক্ষকল পাম্প-৬র্ট,কালার ি বাট-৬র্ট, োি োইয়ার-৬র্ট, 

ফ্রকালনী কাউন্টার-২র্ট,রাইক্ষপচনং ফ্রিিার উইথ ইচথচলন-৪র্ট, হ বািক্ষনস চিটার-৪র্ট, পচল চসলার-৫র্ট, িাইক্ষেসশন ফ্রিিার-

৪র্ট, আইচসই ফ্রিকার-৪র্ট, স্যাম্পল কাক্ষলকশন চকট(১২চলট)-৬র্ট, র যাক (১০’*৩*), উি এযান্ড ফ্রিটালক্ষিি-১০র্ট, ফ্রে 

(ফ্রিটাচলক) ২’*১’-১০র্ট, ফ্রস্টচরও জুি িাইক্ষক্রাসক্ষকাপ (ফ্রলা পাওয়ার)-২র্ট, িাইক্ষক্রা ফ্রের্ার-৫র্ট, এচস ২.০ টনস-২৪র্ট, 

হযান্ড ফ্রগ্লার্স- এলএস, হাই পাওয়ার ফ্রিাক্ষিে স্টার্লাইোর-১০র্ট, ল্যার্ েচল-২০র্ট, আইস ক্রাসার-৩র্ট, সক্ষয়ল ফ্রকার 

স্যাম্পলার ( ফ্রস্টইনক্ষলস চিল)-৬র্ট, চেচপএস উইথ এক্ষক্সসচরে-৬র্ট, হট এয়ার ফ্রিচরলাইোর-২র্ট।  

ফ্রর্ে চরোক্ট চিটার-৩র্ট, কযান চসলার-৫র্ট, কনচসস্ট চিটার-২র্ট, র যাচপং ফ্রিচশণ-৪র্ট, ফ্রর্চকং ওক্ষিন-২র্ট, িযাকুি 

প্যাক্ষকচেং ফ্রিচশণ-২র্ট, ফ্রেশ ফ্রুটস এযান্ড ফ্রিচেক্ষটর্লস র যাচপং ফ্রিচশন-১২র্ট। 
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ইউচি ফ্ররচসসট্যাস পচলচথন-৪টন,িাইক্ষেস্টার উইথ এক্ষক্সসচরে-১র্ট, সাইোস ফ্রেনাক্ষরটর (ইচথচলন ফ্রিিার)-২র্ট, োচয়ং 

ওক্ষিন (র্ড়)-১র্ট, ইচস চিটার (সক্ষয়ল)-৬র্ট, ইচস চিটার (চলকুচয়ি)-৪র্ট, িাইক্ষক্রাওক্ষয়ি ওক্ষিন-১র্ট, চেোর উইথ 

স্টার্লাইোর-১র্ট, চেচপএস চিটার-১০র্ট, চসি িক্ষয়িার চিটার-৩র্ট, সক্ষয়ল িক্ষয়িার চিটার-৫র্ট, এসচপএচি চিটার-

১র্ট, চপএইি চিটার (ফ্রপাক্ষট বর্ল)-১০র্ট, চপএইি কন্ডাচক্টচির্ট চিটার-৭র্ট, র্টএসএস চিটার-৫র্ট, এয়ারকুলার চেি টাইপ 

(১.৫ টন)-২র্ট ক্রয় করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ। ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর ৩১র্ট আইক্ষটি ছাড়া র্াকী সম্পূন বই চিক্ষসির, ২০১৮ এর 

পূক্ষর্ বই ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৩.৩.২ চ ল্ড গক্ষর্ষণা র্ন্ত্রপাচত 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

চ ল্ড চরসাস ব র্ন্ত্রপাচতর েন্য  চিচপচপক্ষত  োকটর (৪ িচিউচি)-২র্ট, োকটর (২ িচিউচি )-৪র্ট, চিক্ষসল এইিচপ-৫০-

৬র্ট, হযাক্ষরা এইিচপ-৫০-৬র্ট, ফ্ররাটাক্ষিটর-৬র্ট, চিস্ক-৬র্ট, পাওয়ার র্টলার-১৬র্ট, ফ্রলান িাওয়ার-১৫র্ট, েচল-২০র্ট, 

ফ্রেনাক্ষরটর এযান্ড এক্ষক্সসচরে-১র্ট, ফুট পাওয়ার ফ্রেয়ার-৬র্ট,  পাওয়ার ফ্রেয়ার-৬র্ট,  পাওয়ার ফ্রেয়ার (ফ্রুট চে)-৬র্ট, 

ক্রর্ করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ, র্ার সম্পূন বই চিক্ষসির ২০১৮ এর পূক্ষর্ বই ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৩.৩.৩ অচ স সরঞ্জাি ও র্ন্ত্রপাচত 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

অচ স সরঞ্জাি ও র্ন্ত্রপাচতর েন্য চিচপচপক্ষত িাচিচিচিয়া প্রক্ষেক্টর-৬র্ট, ল্যাপটপ-৩র্ট, চপ্রন্টার এইিচপ-৫র্ট, কালার 

চপ্রন্টার (এল)-১র্ট,  ক্ষটাকচপয়ার (ফ্রহচি)-১র্ট, ডুক্ষপ্লা ফ্রিচশণ-১,  ক্ষটাকচপয়ার-৭র্ট, কচম্পউটার উইথ ইউচপএস-২৫র্ট, 

ফ্রলসার চপ্রন্টার-২র্ট ক্রর্ করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ, র্ার সম্পূন বই চিক্ষসির ২০১৮ এর পূক্ষর্ বই ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৩.৩.৪ অচ স আসর্ার্পত্র 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

অচ স আসর্ার্পক্ষত্রর েন্য চিচপচপক্ষত কচম্পউটার ফ্রটচর্ল-২৫র্ট, কচম্পউটার ফ্রিয়ার-২৫র্ট, ফ্রসক্ষক্রটাচরক্ষয়ট ফ্রটচর্ল-২৬, 

ফ্রসক্ষক্রটাচরক্ষয়ট ফ্রিয়ার-২৬র্ট, চস্টল আলচিরা-১৬র্ট,  াইল কযাচর্ক্ষনট-২৫র্ট ক্রয় করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ, র্ার সম্পূন বই 

চিক্ষসির, ২০১৮ এর পূক্ষর্ বই ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৩.৩.৫ র্ানর্াহন 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

র্ানর্াহক্ষনর েন্য চিচপচপক্ষত চেপ-১র্ট, িাইক্ষক্রার্াস-১র্ট, ৫র্ট চপক-আপ উইথ কযাচর র্য়-৫র্ট, িটরসাইক্ষকল-১৬র্ট, 

র্াইসাইক্ষকল-১০র্ট ক্রয় করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ, র্ার প্রায় অচধকাংশই চিক্ষসির, ২০১৮ এর পূক্ষর্ বই ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষছ। তক্ষর্ 

র্াচক ১র্ট চেপ ও ৩র্ট চপকআপ ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষর ক্রক্ষয়র েন্য পচরকেনা আক্ষছ। 

৩.৪ প্রকক্ষের আওতায় অর্কাঠাক্ষিা চনি বাণোঃ  

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী ১র্ট িাশরুি প্রিাকশন ল্যার্ (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ১র্ট ল্যার্ কাি  াংশনাল 

চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল চ ল্ড),  ২র্ট ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ১র্ট চ ল্ড ল্যার্ ( িার্ট বকযাচল 

এক্সক্ষটনশন), ২র্ট ফ্রেচনং িরক্ষিটচর (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ১র্ট চসক্ষঙ্গল অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন (৪থ ব তলা), ১র্ট 

অচি বক্ষিাচরয়াি( িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ২র্ট ফ্রেক্ষনে ইচরক্ষগশন িযাক্ষনল (৪০০+৪০০=৮০০ রাচনংচিটার ), ৩র্ট 

র্াউন্ডাচর ওয়াল (২০০+৩৫০+১৪০০=১৯৫০ রাচনং চিটার), ৪র্ট র্াউন্ডাচর ফ্র চসং (১৫০+১৫০+১৫০+১৫০=৬০০ 

রাচনং চিটার), ১র্ট কযাক্ষনল চরক্ষনাক্ষিশন (৪০০ রাচনং চিটার), ২৩ ফ্রহক্টর ভূচি উন্নয়ন এর্ং ৪র্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ক্ষলর সংস্থান 

আক্ষছ। 

৩.৪.১ িাশরুি প্রিাকশণ ল্যার্ (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) 

চিচপচপক্ষত ১র্ট িাশরুি প্রিাকশন ল্যার্ (িার্ট বকযাল এক্সক্ষটনশন) এর চনি বাণ কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, র্ার ফ্রিাট কাে হক্ষলা 

১৪০ র্গ ব ফুট এর্ং র্ার র্রাে ধরা আক্ষছ ৩৫ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূন ব সরকারী অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন 

করার কথা চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ।  



 
 

পৃষ্ঠা নং-30 

 

চকন্তু কাের্টর েরপত্র আহর্াক্ষনর সিয় ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, র্রােকৃত অক্ষথ ব এর্ট সম্পন্ন করা ফ্রিাক্ষটও সম্ভর্ নয়। কারণ র্তবিান 

সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয। তাই প্রকে সংচেি কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক কারণ 

উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতৃবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৩.৪.২ ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল চ ল্ড) 

চিচপচপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকক্ষের আওতায় ১র্ট ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল চর্চল্ডং) চনি বাক্ষণর সংস্থান আক্ষছ। 

এই ল্যার্ ির্নর্ট গােীপুর ফ্রেলার েয়ক্ষের্পুক্ষর অর্চস্থত। উক্ষল্লচখত ল্যার্ ির্নর্ট দুইতলার  াউক্ষন্ডশনসহ একতলা চর্চশি 

ল্যার্ ির্নর্টর চনি বাণ কাে র্থাসিক্ষয় ফ্রশষ হফ্রয়ক্ষছ। এর ফ্রিাট আয়তন ১৪০ র্গ ব ফুট।  

৩.৪.৩ ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) 

চিচপচপক্ষত ২র্ট ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (িার্ট বকযাল এক্সক্ষটনশন) এর চনি বাণ কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, র্ার ফ্রিাট  

আয়তন হক্ষলা ২৮০ র্গ ব ফুট এর্ং র্ার র্রাে ধরা আক্ষছ ৭০ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূন ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন 

কাের্ট সম্পন্ন করার কথা চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ। চকন্তু কাের্টর েরপত্র আহর্াক্ষনর সিয় ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, র্রােকৃত 

অক্ষথ ব এর্ট সম্পন্ন করা ফ্রিাক্ষটও সম্ভর্ নয়। কারণ র্তবিান সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয। 

তাই প্রকল্প সংচেি কি বকতবারা ইহার ফ্রর্ৌচক্তক কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতৃবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং 

চিচপচপ সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৩.৪.৪ চ ল্ড ল্যার্ (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) 

চিচপচপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকক্ষের আওতায় ১র্ট চ ল্ড ল্যার্ চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল চর্চল্ডং) চনি বাক্ষণর সংস্থান আক্ষছ। এই ল্যার্ 

ির্নর্ট নরচসংেী ফ্রেলার নরচসংেী উপক্ষেলা সেক্ষর অর্চস্থত। উক্ষল্লচখত ল্যার্ ির্নর্ট দুইতলার  াউক্ষন্ডশনসহ একতলা 

চর্চশি ল্যার্ ির্নর্টর চনি বাণ কাে র্থাসিক্ষয় ফ্রশষ হক্ষয়ক্ষছ। এর ফ্রিাট আয়তন ১৪০ র্গ ব ফুট।  

৩.৪.৫. ফ্রেচনং িরক্ষিটচর (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) 

চিচপচপক্ষত ২র্ট  ফ্রেচনং িরক্ষিটচর (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) এর চনি বাণ কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, র্ার ফ্রিাট  আয়তন হক্ষলা 

২৮০ র্গ ব ফুট এর্ং র্ার র্রাে ধরা আক্ষছ ৭০ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূন ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন 

করার কথা চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ। চকন্তু কাের্টর েরপত্র আহর্াক্ষনর সিয় ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, র্রােকৃত অক্ষথ ব এটা সম্পন্ন 

করা ফ্রিাক্ষটও সম্ভর্ নয়। কারণ র্তবিান সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয। তাই প্রকে সংচেি 

কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার 

আক্ষর্েন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৩.৪.৬ চসক্ষঙ্গল অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন (৪থ ব তলা) 

চিচপচপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকক্ষের আওতায় চসক্ষঙ্গল অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন (৪থ ব তলা) চনি বাক্ষণর সংস্থান আক্ষছ। এই ির্নর্ট 

রােশাহী ফ্রেলার রােশাহী উপক্ষেলা সেক্ষরর চর্ক্ষনােপুক্ষর অর্চস্থত। উক্ষল্লচখত ির্নর্ট িারতলার  াউক্ষন্ডশণসহ একতলা 

পর্ বন্ত ির্নর্টর চনি বাণ কাে র্থাসিক্ষয় ফ্রশষ হক্ষয়ক্ষছ। এর ফ্রিাট আয়তন ১৪০ র্গ ব ফুট।  

৩.৪.৭ অচি বক্ষিাচরয়াি (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) 

চিচপচপক্ষত ২র্ট  ফ্রেচনং িরক্ষিটচর (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) এর চনি বাণ কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, র্ার ফ্রিাট  আয়তন হক্ষলা 

২৮০ র্গ ব ফুট এর্ং র্ার র্রাে ধরা আক্ষছ ৭০ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূন ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন 

করার কথা চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ। চকন্তু কাের্টর েরপত্র আহর্াক্ষনর সিয় ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, র্রােকৃত অক্ষথ ব এর্ট সম্পন্ন 

করা ফ্রিাক্ষটও সম্ভর্ নয়। কারণ র্তবিান সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয। তাই প্রকে সংচেি 

কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার 

আক্ষর্েন করা হক্ষয়ক্ষছ।  
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৩.৪.৮ ফ্রেক্ষনে ইচরক্ষগশন িযাক্ষনল 

চিচপচপক্ষত ১র্ট ফ্রেক্ষনে ইচরক্ষগশণ িযাক্ষনল এর চনি বাণ কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, র্ার ফ্রিাট বেঘ বয হক্ষলা ৪০০ রাচনং চিটার 

এর্ং র্ার র্রাে ধরা আক্ষছ ৭০ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূন ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন করার কথা 

চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ।  

চকন্তু কাের্টর েরপত্র আহর্াক্ষনর সিয় ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, র্রােকৃত অক্ষথ ব এটা সম্পন্ন করা ফ্রিাক্ষটও সম্ভর্ নয়। কারণ র্তবিান 

সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয। তাই প্রকে সংচেি কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক কারণ 

উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৩.৪.৯ র্াউন্ডাচর ওয়াল 

প্রকক্ষের আওতায় ৩র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে (ফ্রর্িন বুচড়র হাট, ঈশ্বরেী, ফ্রের্ীগঞ্জ) ফ্রিাট ১৯৫০ রাচনং চিটার 

সীিানা প্রািীর চনি বাণ করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ১র্ট উদ্যাতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ফ্রর্িন বুচড়র হাক্ষট ফ্রিাট 

৩৫০ রাচনং চিটার সীিানা প্রািীর চনি বাণ করা হক্ষয়ক্ষছ। এফ্রেক্ষত্র সীিানা প্রািীরর্টর উচ্চতা চছল ৮ফুট।  

৩.৪.১০ র্াউন্ডাচর ফ্র চসং 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপক্ষত ৪র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে (ফ্রর্িন রায়খালী, োিালপুর, র্ক্ষশার,রািগড়) ফ্রিাট 

৬০০ রাচনং চিটার র্াউন্ডাচর ফ্র চসং চনি বাণ করার সংস্থান আক্ষছ। চকন্তু ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ২র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে 

(ফ্রর্িন োিালপুর, রািগড়) ফ্রিাট ৩০০ রাচনং চিটার র্াউন্ডাচর ফ্র চসং এর চনি বাণ কাে করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৩.৪.১১ কযাক্ষনল চরক্ষনাক্ষিশন 

চিচপচপক্ষত গােীপুর ফ্রেলার েয়ক্ষেপুক্ষর ফ্রিাট ৪০০ রাচনং চিটার কযাক্ষনল চরক্ষনাক্ষিশন এর চনি বাণ কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, 

এর্ং র্ার র্রাে ধরা আক্ষছ ৩৫ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূন ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন করার কথা 

চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ। চকন্তু কাের্টর েরপত্র আহর্াক্ষনর সিয় ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, র্রােকৃত অক্ষথ ব এটা সম্পন্ন করা ফ্রিাক্ষটও 

সম্ভর্ নয়। কারণ র্তবিান সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অফ্রথ বর অক্ষনক পাথ বকয। তাই প্রকে সংচেি কি বকতবারা 

এর ফ্রর্ৌচক্তক কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতৃবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন 

কক্ষরক্ষছ।   

৩.৪.১২ ভূচি উন্নয়ন 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপক্ষত ৮র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে (ফ্রর্িন েয়ক্ষের্পুর, ঈশ্বরেী, র্ক্ষশার, হাটহাোরী, 

রহিতপুর,বুচড়রহাট, ঠাকুরগাঁও, ফ্রের্ীগঞ্জ) ফ্রিাট ২৩ ফ্রহক্টর ভূচি উন্নয়ন কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ এর্ং র্ার র্রাে ধরা আক্ষছ 

৫০ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূন ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন করার কথা চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ। চকন্তু 

কাের্টর েরপত্র আহর্াক্ষনর সিয় ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, র্রােকৃত অক্ষথ ব এটা সম্পন্ন করা ফ্রিাক্ষটও সম্ভর্ নয়। কারণ র্তবিান 

সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয। ফ্রর্ পচরিান অক্ষথ বর সংস্থান আক্ষছ তা চেক্ষয় সক্ষর্ বাচ্চ ১ ইচঞ্চ 

ফ্রথক্ষক ১.৫ ইচঞ্চ ভূচি উন্নয়ন করা সম্ভর্। চকন্তু প্রকৃতপক্ষে ভুচি উন্নয়ন করা েরকার প্রার্ ২ ফুট ফ্রথক্ষক ৩ ফুট। তাছাড়া 

উদ্যাতাচিক  সল উৎপােক্ষনর েন্য ভূচি উন্নয়ন একর্ট অচত গুরুত্বপূণ ব চর্ষয়। তাই প্রকে সংচেি কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক 

কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতৃবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন কক্ষরক্ষছ।  

৩.৪.১৩ চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপন এর্ং ফ্রসি ও সুক্ষপয় পাচন ব্যর্স্থাপনা কার্ বক্রি  

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

ফ্রসি ও সুক্ষপয় পাচন ব্যর্স্থাপনা কার্ বক্রক্ষির েন্য চিচপচপক্ষত ৪র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে (ফ্রর্িন 

হাটহাোরী,ঠাকুরগাঁও,িাপাইনর্ার্গঞ্জ,আকর্ারপুর ) ৪র্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপন কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ এর্ং র্ার র্রাে 

ধরা আক্ষছ ১৪০ লে টাকা।  



 
 

পৃষ্ঠা নং-32 

 

ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূন ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন করার কথা চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ৪র্ট 

চিপর্টউর্ক্ষয়ক্ষলর িক্ষধ্য ঠাকুরগাঁও উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ১র্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপক্ষনর কাে ফ্রশষ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

অর্চশি ০৩র্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ক্ষলর প্রক্ষয়ােন/চ চেচর্চলর্ট ফ্রনই। ফ্রসক্ষেক্ষত্র আরচিচপচপক্ষত ০৩র্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ক্ষলর পচরর্ক্ষতব 

০৫র্ট সার্িাচেবর্ল পাক্ষম্পর প্রস্তার্ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

পৃষ্ঠা নং-33 

 

িতুথ ব অধ্যায়: 

প্রকক্ষের চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির প্রাপ্ত  লা ল পর্ বাক্ষলািনা 

 

ক) উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের কার্ বক্রক্ষির অগ্রগচতর  লা ল: 

৪.১ োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরেণ  

 োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরেণ হক্ষলা গক্ষর্ষণামূলক কার্ বক্রক্ষির একর্ট িলিান প্রচক্রয়া। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান 

প্রকেভূক্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, ফ্রহি ফ্রকায়াট বাক্ষরর (এইিআরচস) 

কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরেণ সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ 

অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ২৭৫র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরেণ করার সংস্থান আক্ষছ। তার িক্ষধ্য ফ্রেশী োক্ষতর 

২৩৭র্ট এর্ং চর্ক্ষেশী োক্ষতর ৩৮র্ট। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ফ্রেশী ও চর্ক্ষেশীসহ ফ্রিাট ৭৭২র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও 

সংরেণ করা হক্ষয়ক্ষছ। এর িফ্রধ্য ফ্রেশী ৭২৬র্ট এর্ং চর্ক্ষেশী ৪৬র্ট। ২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর ফ্রেশী ১৪২র্ট, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর 

ফ্রেশী ২২৭র্ট এর্ং চর্ক্ষেশী ৮র্ট, ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ফ্রেশী ২৬২র্ট এর্ং চর্ক্ষেশী ৩৮র্ট, ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষর ফ্রেশী ৯৫র্ট 

োি বপ্লােি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ, র্া এখন মূল্যায়ন ও সংরেক্ষণর েন্য প্রচক্রয়াধীন। প্রকে শুরু ফ্রথক্ষক ২০১৯-২০ অথ ব-

র্ছক্ষরর ফ্রি, পর্ বন্ত ফ্রিাট ১১৮৮র্ট গক্ষর্ষণা করা হক্ষয়ক্ষছ। চিচিচপ’র সংস্থান হক্ষত অক্ষনক ফ্রর্চশ োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন 

ও সংরেক্ষণর কাে সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ র্া একর্ট স ল উক্ষদ্যাগ।  চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছর চিচিক োি বপ্লােি সংগ্রহ, 

মূল্যায়ন ও সংরেক্ষনর সংখ্যা ও ধরক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেয়া হক্ষলা। 

সারচণ-১২; অথ ব-র্ছর চিচিক চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরেক্ষনর তথ্য 

অথ বর্ছর োি বপ্লােক্ষির সংখ্যা ফ্রিাট 

 ফ্রেশী চর্ক্ষেশী  

২০১৬-১৭ ১৪২ - ১৪২ 

২০১৭-১৮ ২২৭ ৮ ২৩৫ 

২০১৮-১৯ ২৬২ ৩৮ ৩০০ 

২০১৯-২০ ফ্রি পর্ বন্ত ৯৫ - ৯৫ 

ফ্রি,২০ পর্ বন্ত অেবন ৭২৬ ৪৬ ৭৭২ 

জুন,২১ পর্ বন্ত লেয ২২৯ ৩৮ ২৭৫ 

সা ল্য ৩১৭.০৩% ১২১.০৫% ২৮০.৭৩% 

 

গােীপুর ফ্রেলায় অর্চস্থত র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউক্ষটর একর্ট গক্ষর্ষনা ফ্রকে হক্ষলা উচদ্ভে ফ্রকৌচল সম্পে ফ্রকে। 

আর র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউক্ষটর িক্ষনারি পচরক্ষর্ক্ষশর সুপচরসর োয়গা জুক্ষড় অর্চস্থত উচদ্ভে ফ্রকৌচল সম্পে 

ফ্রকের্ট হক্ষলা প্রকক্ষের োি বপ্লােি ফ্রসন্টার। উচদ্ভে ফ্রকৌচলসম্পে হল “খাদ্য, কৃচষ ও তৎসংচেি উচদ্ভে সম্পে র্াহাক্ষের 

প্রকৃত অথর্া সম্ভব্য মূল্যিান রচহয়াক্ষছ ফ্রসইরূপ উচদ্ভেোত ফ্রকৌচলর্স্তুত ’’ র্া  সক্ষলর োত উন্নয়ন কার্ বক্রক্ষির মূলচিচি 

উপাোন (Basic Genetic Materials)। উচ্চ  লনশীল র্া হাইচিি, ফ্ররাগ ও র্ালাই প্রচতক্ষরাধী, প্রচতকূল পচরক্ষর্শ 

সহনশীল ও যুক্ষগাপক্ষর্াগী  সক্ষলর োত উদ্ভার্ক্ষন ফ্রকৌচল সম্পক্ষের ভূচিকাই প্রধান। এক কথায় উচদ্ভে ফ্রকৌচলসম্পে ছাড়া 

 সক্ষলর উন্নত োত উদ্ভার্ন সম্ভর্ নয়। এর্ার্ৎ র্াংলাক্ষেক্ষশ  সক্ষলর ফ্রর্ সকল োত উদ্ভাচর্ত হক্ষয়ক্ষছ তা এ সকল উচদ্ভে 

ফ্রকৌচল সম্পে ব্যর্হার কক্ষর উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

উদ্ভিদ কেৌদ্ভিসম্পদ কেন্দ্রে দ্ভিদ্যমান গন্দ্রিষণা সুদ্ভিধা   

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

২. গবেষণা মাঠ- ৫.৫০ হেক্টর। 
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৩. ফ্রেক্ষশর চর্চিন্ন স্থাক্ষন ৫র্ট আঞ্চচলক ফ্রকে ও ৩র্ট ফ্রলানাল চেন ব্যাংক। 

৪. চগ্রন হাউে ও ফ্রনট হাউে। 

৫.  র্ীে প্রচক্রয়াোতকরণ ল্যার্ সুচর্ধা। 

৬. In vitro র্া র্টসু কালিার ল্যৈ সুশৈর্া সহ সংরেণাগাি । 

৭. িচলকুলার র্াক্ষয়ালচে গক্ষর্ষণাগার। 

৮. ট্যাদসানশি গক্ষর্ষণাগার। 

৯. র্ীক্ষের স্বাস্থয ও সংগশনদিার্ক (Quarantine) গক্ষর্ষণাগার। 

১০. শিশজটাি োশিশিক প্রিাণ ৈা Documentation বতিীি কশম্পউটাি সুশৈর্া।  

১১. স্বল্প িাত্রাি িাদয়া শপ্রজািদভিদনি (Cryo preservation) গদৈষণাি সুশৈর্া। 

স্বল্প ও িধ্যি কিয়াদে ১০-২০ ৈেি িয ধন্ত সংিক্ষদণি জন্য ৪-৬০ কস শনন্ম তািিাত্রাি ৩টি িীতি কচম্বাি আদে যাি প্রশতটিি 

আয়তন ৩০ ঘনশিটাি। েীঘ ধ কিয়াদে ৫০ ৈেি ৈা তদোর্ ধকাি ককৌশিসম্পে সংিক্ষদণি জন্য -২০ হদত -২২ শিগ্রী 

কসিশসয়াস (-২০0c  -২২0c) অশত শনন্ম তািিাত্রাি ১০০টি কিশেজাদিটি সুশৈর্া আদে যাি কিাট আয়তন ৩০ ঘনশিটাি। 

জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ  

PGRC/BARI  এ জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ, কিশজদেিন ও সংিক্ষণসহ শৈতিদণি জন্য আিাো ৪টি শৈভাগ িদয়দে। 

জাি ধপ্লাজি Collection শুরু কিাি আদগ উিযুক্ত sampling অনুসিণপূৈ ধক জাি ধপ্লাজি অদিষণ কদি সম্ভাব্য 

তাশিকা প্রস্তুত কিা হয়। PGRC/BARI, BARC কতৃধক প্রকাশিত শিদিাট ধ, কৃশষ সম্প্রসািণ অশর্েপ্তি কতৃধক  প্রকাশিত 

বুদিটিন ও তৃণমূি িয ধাদয় কি ধিত গদৈষক ও সম্প্রসািণ কিীদেি সাদে কযাগাদগি িাধ্যদি জাি ধপ্লাজি অদেষণ 

(Explore) ও তাশিকা প্রস্তুত কিা হয়। জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ কিাি জন্য শৈজ্ঞানীগণ স্থানীয় সম্প্রসািণ শৈভাদগি 

সহায়তায় শনর্ ধাশিত স্থাদন গিন কদি িাসদিাট ধ কিটাসহ জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ কদি ককদন্দ্র প্রতযাৈতধন কিাি িি শনর্ ধাশিত 

প্রশিয়া অনুসিণ পূৈ ধক Collection number প্রোন পূৈ ধক কিশজদেিন শৈভাদগ প্রোন কদিন। যোযে 

প্রশিয়াজাতকিদণি িি উিযুক্ত িদন হদি কিশজদেিন প্রোন কদি অস্থায়ী ভাদৈ স্বল্প কিয়ােী সংিক্ষনাগাদি সংিক্ষণ 

কিা হয়। সংগৃহীত জাি ধপ্লাজি Characterization ও প্রােশিকভাদৈ মুল্যায়দনি িি উিযুক্ত জাি ধপ্লাজিসমূহ স্বতন্ত্র 

Accession number প্রাপ্ত হয়। প্রশতটি  Accession  স্বল্প (Active Collection) এৈং েীঘ ধ কিয়াদে (Base 

Collection) সংিক্ষণ কিা হয়। জাি ধপ্লাজি নমুনা অিশিিক্ক ৈা অন্য ককাদনা  কািদণ সংগ্রহ কিা সম্ভৈ না হদি তাি 

একটি অদেষণ তাশিকা বতশি কদি ভশৈষ্যদত সংগ্রহ কিাি জন্য সংিক্ষণ কিা হয়।  

জাি ধপ্লাজি তথ্য ভান্ডাি ব্যৈস্থািনা  

তথ্য ভান্ডাি ব্যৈস্থািনাি িাধ্যদি শজনব্যাংক িক্ষণাদৈক্ষণসহ ব্যৈহািকািীি শনকট জাি ধপ্লাজি উন্মুক্ত কিা হয়। েদি 

গদৈষক, প্রজননশৈে ও কৃষক চাশহোনুযায়ী জাি ধপ্লাজি শনৈ ধাচন ও তা সংগ্রহ কিাি জন্য আদৈেন কিদত িাদিন। 

িািদিাট ধ কিটা, চশিত্রায়ন ও মূল্যায়ন (Characterization and evaluation) কিটা, ককৌশি সম্পে শৈতিনসহ 

শজনব্যাংক ব্যৈস্থািনা সংশিষ্ট শৈশভন্ন তথ্য-উিাত্ত শনদয় জাি ধপ্লাজি তথ্য গঠিত। শুরু কেদক শৈএআিআই কিশজস্টাি 

খাতায় সকি তথ্য-উিাত্ত সংিক্ষণ কদি আসদে।  
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শৈশভন্ন জান ধাি ও বুদিটিদন গদৈষণা ফিাফিসহ দ্ভজন ব্াংন্দ্রের সি মন্দ্রেষ তথ্য দ্ভরন্দ্র ার্ ম আোন্দ্রর প্রোে েরা হয় যান্দ্রত 

গন্দ্রিষে ও উদ্ভিদ প্রজননিীদরা চাদ্ভহদা কমাতান্দ্রিে জাম মপ্লাজম সংগ্রহ েরন্দ্রত  ান্দ্রর। ব্িহারোরীগন্দ্রণর সুদ্ভিধান্দ্রথ ম 

কেৌদ্ভিসম্পদ তথ্য ভান্ডার উন্মুক্ত েরার িন্দ্রক্ষে েদ্ভম্পউর্ারন্দ্রিজ েরার  দক্ষ  কনওয়া হন্দ্রয়ন্দ্রে এিং  রীক্ষামূিেভান্দ্রি 

অস্থায়ী ওন্দ্রয়ি ক ার্ মাি চালু েরা হন্দ্রয়ন্দ্রে যার ঠিোনা: www/pgrcbari.org.   

৪.১.১ োি বপ্লােক্ষির গুরুত্ব এর্ং এর িচর্ষ্যৎ সম্ভার্না: 

েলর্ায়ুর পচরর্তবন, ক্রির্ধ বিান েনসংখ্যা বৃচদ্ধ, আর্ােক্ষর্াগ্য কৃচষ েচির পচরিান হ্রাস, িার্টর উর্ বরতা হ্রাস প্রভৃচত 

কারক্ষণ র্তবিাক্ষন েচেণ এচশয়ায় তথা র্াংলাক্ষেক্ষশ অচতচরক্ত কৃচষ উৎপােক্ষনর িাধ্যক্ষি খাদ্য ও পুচি চনরাপিা চর্ধান 

একর্ট র্ড় িযাক্ষলঞ্জ। এই ফ্রেক্ষত্র গক্ষর্ষক, িীিারক্ষের কৃচষক্ষত উচ্চ  লনশীল োত উদ্ভার্ক্ষনর চর্কে ফ্রনই্। আর োি বপ্লােি 

হক্ষলা উচ্চ  লনশীল  সল ও প্রযুচক্ত উদ্ভার্ক্ষনর িাতৃ িারা/কলি উৎপােক্ষনর প্রাথচিক উৎস। প্রকৃতপক্ষে োি বপ্লােি 

হক্ষলা একপ্রকার র্ীে, র্া ফ্রথক্ষক িাতৃ গাছ উৎপন্ন করা হয়। ফ্রেক্ষনর্টক গক্ষর্ষণার িাধ্যক্ষি র্ীক্ষের পুং ও স্ত্রীর িক্ষধ্য চর্চিন্ন 

ক্রস চসক্ষস্টক্ষির সাহাক্ষে চনচেি সিক্ষয় কতকগুচল ধাপ অচতক্রি কক্ষর পরীোগাক্ষর িাতৃগাছ উৎপন্ন করা হয়, র্া প্রিচলত 

োত ফ্রথক্ষক উচ্চ  লনশীল। র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট এ ব্যাপাক্ষর অগ্রনী ভূচিকা পালন করক্ষছ।  প্রকক্ষের 

িাধ্যক্ষি র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট ফ্রেশ-চর্ক্ষেশ হক্ষত এই পর্ বন্ত ফ্রিাট ৭৭২র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ কক্ষর ফ্রেক্ষশর 

চর্চিন্ন উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ফ্ররাপণ কক্ষর মূল্যায়ন করক্ষছ এর্ং পর্ বায়ক্রক্ষি ফ্রসগুক্ষলা স লিাক্ষর্ মুক্তাচয়ত করার 

প্রস্তার্ করক্ষছ এর্ং িন্ত্রণালয় পর্ বায়ক্রক্ষি ফ্রসগুক্ষলা অনুক্ষিােন করক্ষছ। এই পর্ বন্ত ১১৮৮র্ট গক্ষর্ষণা কার্ বক্রক্ষির িাধ্যক্ষি 

১৬র্ট উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর োত কৃষক্ষকর িাক্ষঠ প্রর্তবন, ২৮র্ট সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর উন্নত োত উদ্ভার্ন, ৭র্ট ফ্ররাগর্ালাই 

ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু োত/লাইন উদ্ভার্ন, ১২র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন, ৪র্ট  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন 

কক্ষরক্ষছ। এছাড়া এ প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি ৫ েন গক্ষর্ষক সর্চে, ল ও ফুক্ষলর উপর গক্ষর্ষণা কার্ বক্রক্ষির িারা চপএইিচি 

ফ্রকাক্ষস বর িলিান অর্স্থায় আক্ষছ। সম্প্রচত র্াচর উদ্ভাচর্ত গ্লাচিওলাস-১,২, র্াচর চলচু-৩, র্াচর আি-৩,৪, র্াচর কুল ব্যাপক 

েনচপ্রয়। 

৪.২ খরা, র্ন্যা এর্ং লর্ণাক্ততা সচহষ্ণু উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর োত উদ্ভার্ন 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট ফ্রহি 

ফ্রকায়াট বাক্ষরর (এইিআরচস) কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর খরা, র্ন্যা এর্ং লর্ণাক্ততা সচহষ্ণু উচ্চ  লনশীল 

 সক্ষলর োত উদ্ভার্ন সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্,চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত সর্চের ১৫র্ট,  ক্ষলর ১০র্ট এর্ং 

ফুক্ষলর ৫র্টসহ ফ্রিাট ৩০র্ট উন্নত োত উদ্ভার্ন করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত সর্চের ১৬র্ট,  ক্ষলর ৮র্ট এর্ং ফুক্ষলর 

২র্টসহ ফ্রিাট ২৬র্ট খরা, র্ন্যা এর্ং লর্ণাক্ততা সচহষ্ণু উচ্চ  লনশীল উন্নতোত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর 

সর্চের ৩র্ট এর্ং  ক্ষলর ৩র্ট, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর সর্চের ২র্ট, ক্ষলর ২র্ট ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর সর্চের ১০র্ট,  ক্ষলর 

২র্ট এর্ং ফুক্ষলর ২র্ট, ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত সর্চের ১র্ট এর্ং  ক্ষলর ১র্ট খরা, র্ন্যা এর্ং লর্ণাক্ততা সচহষ্ণু 

উচ্চ  লনশীল উন্নতোত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছর চিচিক খরা, র্ন্যা এর্ং লর্ণাক্ততা সচহষ্ণু 

উচ্চ  লনশীল োত উদ্ভার্ক্ষনর সংখ্যা ও ধরক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্র্ ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-১৩; অথ বর্ছর চিচিক চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় উচ্চ  লনশীল োত উদ্ভার্ক্ষনর সংখ্যার তথ্য 

অথ বর্ছর উচ্চ  লনশীল োত ফ্রিাট 

 সর্চে  ল ফুল  

২০১৬-১৭ ৩ ৩ - ৭ 

২০১৭-১৮ ২ ২ - ২ 

২০১৮-১৯ ১০ ২ ২ ১৫ 

২০১৯-২০ ফ্রি পর্ বন্ত ১ ১ - ২ 

ফ্রি,২০ পর্ বন্ত অেবন ১৬ ৮ ২ ২৬ 

জুন,২১ পর্ বন্ত লেয ১৫ ১০ ৫ ৩০ 

সা ল্য ১০৬.৬৭% ৮০% ৪০% ৮৬.৬৭% 
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৪.৩ ফ্ররাগর্ালাই ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু  সক্ষলর োত/লাইন সনাক্তকরণ 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, ফ্রহি 

ফ্রকায়াট বাক্ষরর (এইিআরচস) কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর ফ্ররাগর্ালাই এর্ং ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু সর্চে ও 

 ক্ষলর োত সনাক্তকরণ সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২১ পর্ বন্ত ৫র্ট ফ্ররাগর্ালাই এর্ং ৫ ফ্রপাকািাকড় 

সচহষ্ণু সর্চে ও  ক্ষলর  সক্ষলর োত/লাইন সনাক্তকরক্ষণর সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ফ্ররাগর্ালাই সচহষ্ণু সর্চের ১র্ট 

(টক্ষিক্ষটা), ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু সর্চের (টক্ষিক্ষটা,ফ্রর্গুন) ২র্ট এর্ং ফ্ররাগর্ালাই সচহষ্ণু  ক্ষলর (কিলা, র্াতাচর্ ফ্রলবু, 

োিরুল, কলা) ৪র্টসহ ফ্রিাট ৭র্ট ফ্ররাগর্ালাই ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু সর্চে ও  ক্ষলর োত/লাইন সনাক্তকরণ করা 

হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছর চিচিক ফ্ররাগর্ালাই ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু  সক্ষলর োত/লাইন সনাক্তকরক্ষণর সংখ্যা 

ও ধরক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-১৪; অথ ব-র্ছর চিচিক ফ্ররাগর্ালাই ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু  সক্ষলর োত/লাইন সনাক্তকরক্ষণর সংখ্যার তথ্য 

অথ বর্ছর ফ্ররাগর্ালাই সচহষ্ণু োত/লাইন ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু োত/লাইন 

 

 সর্চে  ল ফ্রিাট সর্চে  ল ফ্রিাট 

২০১৬-১৭ - - - - - - 

২০১৭-১৮ টক্ষিক্ষটা কিলা, র্াতাচর্ 

ফ্রলবু 

 টক্ষিক্ষটা   

২০১৮-১৯ - োিরুল - ফ্রর্গুন - - 

২০১৯-২০ ফ্রি পর্ বন্ত - কলা - - - - 

ফ্রি,২০ পর্ বন্ত অেবন ১ ৪ ৫র্ট ২ - ২ 

জুন, ২১ পর্ বন্ত লেয   ৫র্ট   ৫ 

সা ল্য   ১০০%   ৪০% 

 

৪.৪ উচ্চ  লনশীল োক্ষতর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন  

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট ফ্রহি 

ফ্রকায়াট বাক্ষরর (এইিআরচস) কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর উচ্চ  লনশীল োক্ষতর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত 

উদ্ভার্ন সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২১ পর্ বন্ত ২৫র্ট উচ্চ  লনশীল োক্ষতর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত 

উদ্ভার্ন করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উচ্চ  লনশীল োক্ষতর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর ২র্ট, ২০১৭-১৮ অর্থর্ছক্ষর ২র্ট, ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ১৪র্ট এর্ং ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত 

২র্ট উচ্চ  লনশীল োক্ষতর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হয়। চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছর চিচিক উচ্চ  লনশীল 

োক্ষতর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ক্ষনর সংখ্যা ও ধরক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-১৫; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় অথ ব-র্ছর চিচিক উচ্চ  লনশীল োক্ষতর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ক্ষনর সংখ্যার তথ্য 

অথ বর্ছর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত 

২০১৬-১৭ েত্রােনােে ব্িহান্দ্ররর মাধ্যন্দ্রম েীন্দ্রমর এনথ্রােনজ করাগ দমন ও করাগ মুক্ত িীজ উৎ াদন। 

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 িাক্ষষ গুর্ট ইউচরয়া চিচিক সিচন্বত সার ব্যর্স্থাপনা প্রযুচক্ত। 

ফ্রর্াক্ষোরক্ষপি ব্যর্হাক্ষর লাউক্ষয়র কাক্ষন্ডর গাক্ষিাচসস/রসেরা ফ্ররাগ েিন। 

চরক্ষল  সল চহসাক্ষর্ ফ্রর্গুন িাক্ষষর উপর সীি িাষ। 

োগন ল গাক্ষছর ৩০ ফ্রসচন্টচিটার কার্টং সরাসচর মূল েচিক্ষত র্পক্ষণর িাধ্যক্ষি র্ংশ বৃচদ্ধ। 

োগন ক্ষলর পচরপক্কতার সূিক চনধ বারণ। 

নরচসংেী অঞ্চক্ষল র্ছরব্যাচপ গ্লাচিওলাস ফুক্ষলর উৎপােন প্রযুচক্ত। 
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ফ্রশিক্ষনট োরক্ষর্রা পাতায় চের্াক্ষরচলক এচসি প্রক্ষয়াক্ষগর িাধ্যক্ষি ফুক্ষলর গুণগত িান সংখ্যা বৃচদ্ধ। 

র্ছরব্যাচপ শাক-সর্চে উৎপােক্ষন ছাে র্াগান িক্ষিল। 

শংকরোত উদ্ভার্ক্ষন চলচুর পরাগক্ষরণুর সংরেণ প্রক্ষটাকল উদ্ভার্ন।  

চলচু  ক্ষলর গুণগত িান উন্নয়ক্ষন ব্যাচগং প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন। 

২০১৯-২০ ফ্রি পর্ বন্ত িকচল িাক্ষষ ফ্রসচঁ ব্যর্স্থাপনা প্রযুচক্ত। 

সিন্বচত পদ্ধচতর িাধ্যক্ষি গ্লাচিওলাস ফুক্ষলর চ উচেচরয়াি উইি ফ্ররাগ েিন। 

ফ্রি ,২০ পর্ বন্ত অেবন ২০ 

জুন, ২১ পর্ বন্ত লেয ২৫ 

সা ল্য ৮০% 

 

৪.৫ উদ্যানতাচিক  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট ফ্রহি 

ফ্রকায়াট বাক্ষরর (এইিআরচস) কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর উদ্যানতাচিক  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্তর 

উদ্ভার্ন সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত সংগ্রহ (Storage), র্হন 

(Handling),প্যাক্ষকচেং (Packaging), প্রচক্রয়াোতকরণ (Processing) এর্ং সংরেক্ষণর 

(Preservation) েন্য ১০র্ট উদ্যানতাচিক  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ 

পর্ বন্ত সংগ্রহ (Storage), র্হন (Handling),প্যাক্ষকচেং (Packaging), প্রচক্রয়াোতকরণ (Processing) এর্ং 

সংরেক্ষণর (Preservation) েন্য ৪র্ট উদ্যানতাচিক  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ 

অথ বর্ছক্ষর ফ্রকান প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন হয় নাই। ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর প্রচক্রয়াোতকরণ সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্তর কাঁঠাক্ষলর চিচনিাল 

প্রক্ষসচসং এর্ং সংরেক্ষণর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্তর ফ্ররচড় টু কুক চিশ্র সর্চের প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত প্রচত অথ ব-র্ছক্ষর প্যাক্ষকচেং সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্তর ১র্ট কক্ষর ফ্রিাট ২র্ট সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত 

উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছর চিচিক উদ্যানতাচিক  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ক্ষনর সংখ্যা ও 

ধরক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-১৬; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় অথ ব-র্ছর চিচিক উদ্যানতাচিক  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ক্ষনর সংখ্যার তথ্য 

 

অথ বর্ছর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত  

 

 সংগ্রহ 

(Storage) 

র্হন 

(Handling) 

প্যাক্ষকচেং 

(Packaging) 

প্রচক্রয়াোতকরণ 

(Processing) 

সংরেণ 

(Preservation) 

ফ্রিাট 

২০১৬-১৭ - - - - - - 

২০১৭-১৮ - - - কাঁোদিি শিশনিাি 

প্রদসশসং 

 

কিশি-টু-কুক শিশ্র সৈশজ 

 

- 

২০১৮-১৯ - - - আনারক্ষসর হা -কাট 

চিচনিাল প্রক্ষসচসং 

- - 

২০১৯-২০ 

ফ্রি পর্ বন্ত 

- - - - ফুটন্ত পাচন ও 

িাইক্ষক্রাওক্ষয়ি  ওক্ষিক্ষন 

গােক্ষরর এনোইি 

চনচিয়করণ ও ফ্রোক্ষেন 

- 

ফ্রি,২০ 

পর্ বন্ত 

অেবন 

- - - ২ ২ ৪ 

জুন,২১  

পর্ বন্ত 

লেয 

- - - - - ১০ 

সা ল্য - - - - - ৪০% 
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৪.৬ কৃষক প্রচশেণ 

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

কৃষকদেি েক্ষতা বৃশদ্ধ এৈং তাদেি দৃশষ্টভশি ও আচিণ িশিৈতধদন সাহায্য কদি এর্ং কৃষক্ষকর ে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। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা 

ফ্রকক্ষের োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর প্রচশেণ সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী 

প্রকেভূক্ত এলাকার ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে জুন ২০২১ পর্ বন্ত ফ্রিাট ১০২৪০ েন কৃষকক্ষক ২৫৬ ব্যাক্ষি উচ্চ 

 লনশীল সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর েন্য আধুচনক র্াগান ও উৎপােন প্রযুচক্তর উপর প্রচশেণ প্রোক্ষনর সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, 

২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ফ্রিাট ৫৭৬০ েন (৫৬.২৫%) কৃষকক্ষক ১৪৪ ব্যাক্ষি উচ্চ  লনশীল সর্চে, 

 ল ও ফুক্ষলর েন্য আধুচনক র্াগান ও উৎপােন প্রযুচক্তর উপর প্রচশেণ প্রোন সম্পন্ন কক্ষরক্ষছ। ২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর ৯ 

ব্যাক্ষি ৩৬০ েন, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ৮৫ ব্যাক্ষি ৩৪০০ েন, ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ৫০ ব্যাক্ষি ২০০০ েন কৃষকক্ষক 

প্রচশেণ প্রোন সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত ৫৮ ব্যাক্ষি ২৩২০ েন কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোন 

করার পচরকেনা করা হক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ফ্রকান র্রাে পাওয়া র্ায় নাই।   প্রচশেক্ষণর Data Base সম্পক্ষকব 

োনক্ষত িাইক্ষল তা র্থার্থিাক্ষর্ সম্পন্ন এর্ং সংরেণ করা হফ্রয়ক্ষছ র্ক্ষল োনা র্ায়।  

পরািশ বকেল সক্ষরেচিন পর্ বক্ষর্েক্ষণ প্রচশেণ Data Base এর তথ্য দৃশ্যিান ফ্রেখক্ষত পায়। চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছর 

চিচিক উপকারক্ষিাগী কৃষক প্রচশেক্ষণর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য গ্রা  ও সারচণক্ষত ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

 

সারচণ-১৭; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় অথ ব-র্ছর চিচিক উপকারক্ষিাগী কৃষক প্রচশেক্ষণর তথ্য 

 

অথ বর্ছর 

উপকারক্ষিাগী কৃষক  সা ল্য 

 লেয অেবন                   

২০১৬-১৭ ৩৬০ েন ৩৬০ েন ১০০% করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২০১৭-১৮ ৩৪০০ েন ৩৪০০ েন 

২০১৮-১৯ ২০০০ েন ২০০০ েন 

২০১৯-২০ এচপ্রল 

পর্ বন্ত 

২৩২০ েন ০ েন ০% 

এচপ্রল, ২০ পর্ বন্ত  ৮০৮০ েন ৫৭৬০ েন ৫৬.২৫% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত  ১০২৪০ েন ৫৭৬০ েন ৫৬.২৫% 

৩
৬
০

৩
৪০
০

২০
০০ ২৩
২০

৮
০৮

০

১০
২৪
০

৩
৬
০

৩
৪০
০

২০
০০

০

৫৭
৬
০

৫৭
৬
০

২ ০ ১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ মে 
ির্থ ন্ত

মে , ২০ ির্থ ন্ত জুন , ২ ১ ির্থ ন্ত

লক্ষ্য (জন) অজথ ন (জন)
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পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের ৮০০ 

েন কৃষক্ষকর সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর প্রচশেণ সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, 

৭৮৬ েন (৯৮.২৫%) কৃষক প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। র্াচক ১৪ েন (১.৭৫%) 

কৃষক এখনও প্রচশেণ পায় ফ্রনই। চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির সিয় 

প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ এিন কৃষকক্ষের অগ্রাচধকার চিচিক্ষত র্াছাই করা 

হক্ষয়ক্ষছ।চনক্ষের সারচণক্ষত সাোৎকার গ্রহণকারী উপকারক্ষিাগী কৃষক্ষকর 

সংখ্যা ও ধরক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

 

সারচণ-১৮; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় উপকারক্ষিাগী কৃষক্ষকর সংখ্যার তথ্য 

সাোৎকাক্ষর উিক্ষরর ধরণ (হযাঁ/না) কৃষক্ষকর সংখ্যা শতকরা হার 

প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ ৭৮৬ ৯৮.২৫% 

প্রচশেণ পায় নাই ১৪ ১.৭৫% 

ফ্রিাট ৮০০ ১০০% 

 

প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ এিন কৃষকক্ষের প্রচশেক্ষণর িান সম্পক্ষকব োনক্ষত িাইক্ষল ৬৮১ েন (৮৬.৬৪%) উিরোতা প্রচশেণ 

িানসম্পন্ন চছল র্ক্ষল োনায় এর্ং ৯৩ েন (১১.৮৩%) উিরোতা োনায় প্রচশেণ ব্যর্স্থার্ট িানসম্পন্ন চছল না। ১২ েন 

(১.৫৩%) উিরোতা প্রচশেন সম্পক্ষকব ফ্রকান উির ফ্রেয় নাই। প্রচশেণপ্রাপ্তরা প্রচশেক্ষণর ফ্রিয়াে অে (১ চেন ) র্ক্ষল 

োনায়। তারা োনায় ফ্রর্, প্রচশেণ আক্ষরাও সিয় সাক্ষপে ও তথ্যর্হুল হওয়া প্রক্ষয়ােন চছল। প্রচশেক্ষণর স্থান চছল দূরর্তী 

চর্ক্ষশষকক্ষর িক্ষরর কৃষকরা প্রচশেনক্ষক গুরুত্ব চেক্ষলও প্রচশেক্ষণর স্থান দূরর্তী র্ক্ষল োনায়। কারণ এর্ট প্রচশেণ পরর্তী 

িাতার সাক্ষথ সািঞ্জস্যপূণ ব নয়। ফ্রর্িন প্রচশেক্ষণর িাতার অচধকাংশ টাকা র্াতায়ক্ষত খরি হক্ষয় র্ায় র্া অক্ষনক ফ্রেক্ষত্র 

িাতার টাকার ফ্রর্চশ র্াতায়ক্ষত খরি হক্ষয় র্ায়।  

প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ এিন কৃষকক্ষের প্রচশেক্ষণ চক চক চর্ষয় চছল োনক্ষত িাইক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি তারা 

র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উদ্যানতাচিক  সক্ষলর উন্নত প্রযুচক্তর উৎপােন কলাক্ষকৌশল, প্রিচলত োত ও উন্নতোত  সক্ষলর 

িক্ষধ্য  লন পাথ বকয, পুচিগুণ, উপকাচরতা, চর্চিন্ন  সক্ষলর উন্নত আধুচনক িাষার্াে পদ্ধচত. পচরির্ বা, বর্জ্ঞাচনক পদ্ধচতক্ষত 

সার প্রক্ষয়াগ,  সল সংগ্রহ,  সল সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত,  সল সংরেণ, র্ীে সংরেণ সম্পক্ষকব প্রচশেণ গ্রহণ কফ্ররক্ষছ। 

প্রচশেক্ষণর চর্ষয়র্স্তুত সম্পক্ষকব োনক্ষত িাওয়া হক্ষল চকছু ব্যচতক্রি ছাড়া উপকারক্ষিাগী কৃষকগণ র্লক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছ। প্রায় 

সকল োয়গায় একর্ট কক্ষর প্রচশেণ ম্যানুয়াল প্রচশেণাথীক্ষের িাক্ষে সরর্রাহ করা হক্ষয়ক্ষছ র্া একর্ট িাল উক্ষদ্যাগ। চকন্তু 

প্রচশেণ ম্যানুয়ালর্ট আক্ষরাও তথ্যর্হুল হওয়া প্রক্ষয়ােন। েীঘ বক্ষিয়ােী পচরকেনার েন্য প্রচশেণ সািগ্রীগুক্ষলা কৃচষ 

িন্ত্রণালক্ষয়র সংচেি গক্ষর্ষণা চর্িাগ ফ্রথক্ষক অনুক্ষিােন করা প্রক্ষয়ােন। প্রচশেণ সািগ্রীগুক্ষলা কৃচষর সাক্ষথ েচড়ত কৃষক, 

বর্জ্ঞাচনক সহকারী, সম্প্রসারণ কিী, গক্ষর্ষক, ছাত্র, চশেক সর্ার ব্যর্হাক্ষরর েন্য প্রকক্ষের ওক্ষয়র্ সাইক্ষট প্রকাশ করা 

প্রক্ষয়ােন। 

 ৪.৭ প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ 

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

গদৈষণা িিীক্ষাি েেতা বৃশদ্ধি শনশিত্ত চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের প্রশিক্ষণ প্রোন খুৈই জরুশি। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত ২০র্ট 

উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ সম্পক্ষকব 

তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী প্রকেভূক্ত এলাকার ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ফ্রিাট ৯০০ 

েন চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের ৩০ ব্যাক্ষি প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ হওয়ার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক 

গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ফ্রিাট ৮৪০ েন চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের ২৮ ব্যাক্ষি প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ 

অথ বর্ছক্ষর ৮ ব্যাক্ষি ২৪০ েন এর্ং ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ২০ ব্যাক্ষি ৬০০ েন চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ 

সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর এচপ্রল পর্ বন্ত চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ 

র্ার্ে ফ্রকান র্রাে পাওয়া র্ায় নাই।  

৯৮.২৫
%

১.৭৫%

প্রডিক্ষ্ণ 
মিয়য়য়ছ
প্রডিক্ষ্ণ িায় 
নাই
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২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ৬০ েন চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেক্ষণর পচরকেনা আক্ষছ।  চনক্ষের 

সারচণক্ষত অথ বর্ছর চিচিক চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের প্রচশেক প্রচশেক্ষণর সংখ্যা ও ধরক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য গ্রা  ও 

সারচণক্ষত ফ্রেয়া হক্ষলা। 

 

সারচণ-১৯; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় অথ বর্ছর চিচিক চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের প্রচশেক প্রচশেক্ষণর সংখ্যার তথ্য 

অথ বর্ছর চর্জ্ঞানী/অচ সার সা ল্য 

 লেয অেবন  

২০১৬-১৭ ২৪০ ২৪০ ১০০% করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২০১৭-১৮ ৬০০ ৬০০ 

২০১৮-১৯ - - - 

০% ২০১৯-২০ ফ্রি পর্ বন্ত ৬০ - 

ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ৯০০ ৮৪০ ৯৩.৩৩% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত  ৯০০ ৮৪০ ৯৩.৩৩% 

 

প্রচশেক্ষকর প্রচশেক্ষণর িান সম্পক্ষকব োনক্ষত িাইক্ষল অচধকাংশ উিরোতাগণ প্রচশেণ িানসম্পন্ন চছল র্ক্ষল োনায় এর্ং 

চকছু উিরোতা োনায় প্রচশেণ িান সম্পন্ন চছল না। চকছু উিরোতা প্রচশেক্ষণর িান সম্পক্ষকব ফ্রকান উির প্রোন কক্ষর 

নাই। তারা োনায় ফ্রর্, প্রচশেণ আক্ষরাও তথ্যর্হুল এর্ং পুক্ষরা প্রকেকালীন সিয়ব্যাচপ্ত হওয়া প্রক্ষয়ােন। 

৪.৮ এিএস ও চপএইিচি 

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। 

এিএস 

এিএস শিগ্রী অজধদনি িাধ্যদি শৈষয় শভশত্তক শৈদিষজ্ঞ বতশি হয় যা গদৈষণা শসদস্টদিি জন্য অিশিহায ধ। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান 

প্রকেভূক্ত এলাকার র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট ফ্রহি ফ্রকায়াট বার এর্ং ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের 

কি বকতবাবৃক্ষির সচহত সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর এিএস সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ৫ 

েন শৈজ্ঞানীি এিএস ফ্রকার্স  সম্পন্ন করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ৫ েন শৈজ্ঞানীি এিএস ফ্রকাক্ষস বর িক্ষধ্য ১ েন 

শৈজ্ঞানীি এিএস ফ্রকাস ব সিাপ্ত হক্ষয়ক্ষছ । এিএস শিগ্রীি চাশহো না োকায় ০৪ (চাি) জন এিএস-এি শৈজ্ঞানী িাওয়া যায় নাই। ।  
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২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০মে ির্থন্ত মে, ২০ ির্থন্ত জনু, ২১ ির্থন্ত

লক্ষ্য অজথ ন
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প্রকক্ষে তথা কৃচষক্ষত অর্োন 

ফ্রিাোঃ আব্দুর রর্ গােী, বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা (উচদ্ভে প্রেনন), সর্চে চর্িাগ, উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ 

গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, গােীপুর, এিএস ফ্রকাক্ষস বর ছাত্র চহসাক্ষর্ গত ২৩-০৪-২০১৭ হক্ষত উদ্যানতি চর্ষক্ষয়র উপর উদ্যানতি 

চর্িাগ, ফ্রশক্ষরর্াংরা কৃচষ চর্শ্বচর্দ্যালক্ষয়র প্রক্ষ সর িোঃ ফ্রিাোঃ হুিায়ুন কচর্র এর তিার্ধায়ক্ষন এিএস ফ্রকাস ব সম্পন্ন কক্ষরক্ষছ। 

তার এিএস ফ্রকাক্ষস বর গক্ষর্ষণার চর্ষয়র্স্তুত চছল“Characterization Genetic Diversity and Traits 

Association of Egg Plant”। এিএস ফ্রকাক্ষস বর প্রকক্ষের উক্ষেশ্য অনুর্ায়ী উন্নত োত উদ্ভার্ক্ষনর িাধ্যক্ষি ফ্রেক্ষশর 

কৃচষক্ষেক্ষত্র তথা খাদ্য উৎপােক্ষন গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা পালন করক্ষর্। গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পন্ন করার েন্য ফ্রেশ ও চর্ক্ষেশ 

ফ্রথক্ষক ফ্রর্গুক্ষনর ৪০র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। উক্ত চর্ষক্ষয় গক্ষর্ষণার পচরক্ষপ্রচেক্ষত ৩র্ট উক্ষেশ্য র্াস্তর্ায়ক্ষনর 

িাধ্যক্ষি কৃচষক্ষত গুরত্বপূণ ব অর্োন রাখক্ষর্। 

১. ফ্রর্গুক্ষনর ৪০র্ট োি বপ্লােক্ষির চর্চিন্ন বর্চশিসমূহ আলাো আলাো কক্ষর োি বপ্লােি সমূক্ষহর বর্চিত্রতা চনরূপণ করা 

হক্ষয়ক্ষছ র্া পরর্তীক্ষত অচধক উৎপােনশীল উন্নত ফ্রর্গুক্ষনর োত চনর্ বািক্ষন গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা পালন করক্ষর্। 

২.উৎপােনক্ষক সর্ বাচধক গুরুত্ব চর্ক্ষর্িনা কক্ষর িাল গুণাগুণ সম্পন্ন অচধক উৎপােন সেি OP (Open Polinated) 

োতসমূহ চনর্ বািন করা হক্ষয়ক্ষছ র্া পরর্তীক্ষত কৃষক্ষকর িাক্ষঠ নতুন োত চহক্ষসক্ষর্ অর্মুচক্তর সম্ভার্না রক্ষয়ক্ষছ। 

৩. োি বপ্লােি সমূক্ষহর Cluster distance চনণ বক্ষয়র িাধ্যক্ষি প্যাক্ষরন্ট চনর্ বািন করা হক্ষয়ক্ষছ র্া পরর্তীক্ষত অচধক 

উৎপােনশীল সংকরোত উদ্ভার্ক্ষনর িাধ্যক্ষি ফ্রেক্ষশর খাদ্য িাচহো পূরক্ষণ ভূচিকা পালন করক্ষর্।  

চপএইিচি 

শিএইচশি শিগ্রী অজধদনি িাধ্যদি শৈষয় শভশত্তক শৈদিষজ্ঞ বতশি হয় যা গদৈষণা শসদস্টদিি জন্য অিশিহায ধ। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান 

প্রকেভূক্ত এলাকার র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট ফ্রহি ফ্রকায়াট বার এর্ং ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের 

কি বকতবাবৃক্ষির সচহত সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর চপএইিচি সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন ২০২১ পর্ বন্ত ৫ 

েন শৈজ্ঞানীি চপএইিচি ফ্রকাস ব সম্পন্ন করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ৫ েন শৈজ্ঞানীর চপএইিচি ফ্রকাস ব িলিান 

আক্ষছ।  

প্রকক্ষে তথা কৃচষক্ষত অর্োন 

রচহিা খাতুন, বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা (উদ্যানতি), উচদ্ভে শরীরতি শাখা, উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ 

গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, গােীপুর, চপএউিচি ফ্রকাক্ষস বর ছাত্র চহসাক্ষর্ গত ২৩-০৪-২০১৭ হক্ষত উদ্যানতি চর্ষক্ষয়র উপর 

উদ্যানতি চর্িাগ, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ চর্শ্বচর্দ্যালক্ষয়র প্রক্ষ সর িোঃ ফ্রিাোঃ ফ্রিাক্তার ফ্রহাক্ষসন এর তিার্ধায়ক্ষন গক্ষর্ষণায় 

চনক্ষয়াচেত আক্ষছ। ফ্রস চপএইিচি গক্ষর্ষণার চশক্ষরানাি “Screening of salt tolerant sweet gourd 

genotypes” চর্ষক্ষয় গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পন্ন করক্ষছ। র্তবিাক্ষন ফ্রস  ফ্রিটা এনালাইচসস কক্ষর চথচসস ফ্রলখার কাে শুরু 

করক্ষছ। ফ্রস চিচিকুিড়ার লর্ণ সচহষ্ণু OP (Open Polinated), লর্ণ সচহষ্ণু উচ্চ  লনশীল হাইচিি োত উদ্ভার্ক্ষনর 

উন্নয়ক্ষনর উপর কাে করক্ষছ। িচর্ষ্যক্ষত ফ্রস ২র্ট হাইচিি ও ৫র্ট OP লাইন লর্ণাক্ত অঞ্চক্ষল ( ৮ ds/m) োয়াল চেক্ষয় 

িাল  লা ল পাওয়া ফ্রগক্ষল োত চহসাক্ষর্ অর্মুক্ত করার প্রস্তার্ করক্ষর্। প্রিচলত োতসমূহ ফ্রর্িন র্াচর চিচিকুিড়া-১, 

র্াচর চিচিকুিড়া-২ র্থাক্রক্ষি  লন ২৫-৩০, ৩০-৩৫ ফ্রিচেক টন/ফ্রহক্টর। তার গক্ষর্ষণালব্ধ ২র্ট উচ্চ  লনশীল হাইচিক্ষির 

 লন র্থাক্রক্ষি  লন ৩৭-৪০ ফ্রিচেক টন/ফ্রহক্টর, র্ার ৮০%  লন হক্ষে ৮ ds/m লর্ণাক্ত অর্স্থায়। 

 চিচিকুিড়া (Cucurbita moscleata Duch.ex Poio) অন্যতি সর্চে র্া রচর্ ও খচরপ ফ্রিৌসুক্ষিই িাষ করা 

র্ায়। র্াংলাক্ষেক্ষশ সর্চে  সক্ষলর িক্ষধ্য চিচিকুিড়া ১৪% এর্ং Cucurbits এর িক্ষধ্য চিচিকুিড়া ২৯% অর্োন 

রাক্ষখ। র্াংলাক্ষেক্ষশ ০.০২৯ চিচলয়ন ফ্রহক্টন েচিক্ষত চিচিকুিড়ার উৎপােন ০.২৯৫ চিচলয়ন টন পার ফ্রহক্টর (BBS 

২০১৮)। চিচিকুিড়া কচি এর্ং পাকা উিয় অর্স্থায় খাওয়া র্ায়। এর পাতা এর্ং িগা সর্চে চহসাক্ষর্ সিাদৃত। চিচিকুিড়া 

চিটাচিন-এ চিনাক্ষরল, এচন্টঅচক্সক্ষিন্ট এর িাল উৎস। এছাড়া পাকা চিচিকুিড়া েীঘ বচেন সংরেণ কক্ষর রাখা র্ায়। 

র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট র্াচর চিচিকুিড়া-১, র্াচর চিচিকুিড়া-২ নাক্ষি ২র্ট OP (Open Polinated 

এর্ং র্াচর হাইচিি চিচিকুিড়া-১ নাক্ষি একর্ট উন্নত হাইচিি োত উদ্ভার্ন কক্ষরক্ষছ। 



 
 

পৃষ্ঠা নং-42 

 

 র্াংলাক্ষেক্ষশ আর্াচে েচির পচরিান চেন চেন কিক্ষছ। এর অন্যতি কারণ হক্ষে েচেণ পূর্ ব ফ্রেলাগুক্ষলাক্ষত লর্ণাক্ত েচির 

পচরিান বৃচদ্ধ। লর্ণাক্ত গাক্ষছর বৃচদ্ধ িারাত্মকিাক্ষর্ ব্যাহত কক্ষর। র্তবিাক্ষন র্াংলাক্ষেক্ষশ লর্ণাক্ত ফ্রেলাগুক্ষলাক্ষত সর্চে 

উৎপােন একর্ট র্ড় িযাক্ষলঞ্জ। র্াংলাক্ষেশ দ্রুত বৃচদ্ধপ্রাপ্ত েনসংখ্যার খাক্ষদ্যর িাচহো ফ্রিটাক্ষত এর্ং েলর্ায়ুর পচরর্তবক্ষনর 

 ক্ষল লর্ণাক্ত েচির বৃচদ্ধর ফ্রেক্ষত্র এখন র্ড় িযাক্ষলঞ্জ লর্ণ সচহষ্ণু োত উদ্ভার্ন। লর্ণ সচহষ্ণু চিচিকুিড়ার োত উদ্ভার্ক্ষনর 

িাধ্যক্ষি র্াংলাক্ষেক্ষশর কৃচষক্ষত অর্োন রাখা সম্ভর্ হক্ষর্। আিার শিএইচশি গদৈষণা হদত লর্ণ সচহষ্ণু উন্নত োত ফ্রেক্ষশর 

িানুক্ষষর সর্চের িাচহো পূরক্ষণর পাশাপাচশ অথনীচতক্ষতও গুরুত্বপূণ ব অর্োন রাখক্ষর্। 

মুহােে রচর্উল ইসলাি,  ঊধ্বতন বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা (উদ্যানতি), আঞ্চচলক কৃচষ গক্ষর্ষণা ফ্রকে, হাটহাোরী িেগ্রাি, 

চপএউিচি ফ্রকাক্ষস বর ছাত্র চহসাক্ষর্ গত ১২-০৩-২০১৭ হক্ষত উদ্যানতি চর্ষক্ষয়র উপর উদ্যানতি চর্িাগ, র্ঙ্গর্ন্ধু ফ্রশখ 

মুচেবুর রহিান কৃচষ চর্শ্বচর্দ্যালক্ষয়র প্রক্ষ সর িোঃ ফ্রিাোঃ চিোনুর রহিাক্ষনর তিার্ধায়ক্ষন গক্ষর্ষণায় চনক্ষয়াচেত আক্ষছ। 

ফ্রস চপএইিচি গক্ষর্ষণার চশক্ষরানাি “Genetic diversity, combining abilty and heterosis in snake 

gourd” চর্ষক্ষয় গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পন্ন করক্ষছ।  ফ্রস ৪৫ ক্রচিট আওয়ার ফ্রকাস ব, ২ ক্রচিট আওয়ার ফ্রসচিনার, ৩০ 

ক্রচিট আওয়ার গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পন্ন করফ্রছ। ফ্রস চসচেচপএ ৪.০০ এর িক্ষধ্য ৩.৮৬ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। র্তবিাক্ষন ফ্রস ফ্রিটা 

এনালাইচসস কক্ষর চথচসস ফ্রলখার কাে শুরু করক্ষছ। ফ্রস চিচিঙ্গার উচ্চ  লনশীল হাইচিি োত উন্নয়ক্ষনর উপর কাে করক্ষছ 

এর্ং তার চতনর্ট হাইচিি ফ্রিক হাইচিি িাল পার ি ব করক্ষছ। িচর্ষ্যক্ষত ফ্রস এই চতনর্ট হাইচিিক্ষক ফ্রেক্ষশর চর্চিন্ন অঞ্চক্ষল 

োয়াল চেক্ষয় িাল  লা ল পাওয়া ফ্রগক্ষল হাইচিি োত চহক্ষসক্ষর্ অর্মুক্ত করার প্রস্তার্ করক্ষর্। র্াংলাক্ষেশ পচরসংখ্যান 

বুযক্ষরা (চর্চর্এস) ২০১৯ এর্ তথ্য অনুর্ায়ী র্াংলাক্ষেক্ষশ ২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর চিচিঙ্গা আর্াচে েচির পচরিান ৭,৪৯৬ 

ফ্রহক্টর আর উৎপােন ৩৭,৬১৩ ফ্রিচেক টন।  ক্ষল োতীয় গড় চহসাক্ষর্ চিচিঙ্গার  লন ৫.০২ ফ্রিচেক টন/ফ্রহক্টর এর্ং 

প্রিচলত োতসমূহ ফ্রর্িন র্াচর চিচিঙ্গা-১ এর  লন ২৫-৩০ ফ্রিচেক টন/ফ্রহক্টর। তার গক্ষর্ষণালব্ধ চতনর্ট উচ্চ  লনশীল 

হাইচিক্ষির  লন র্থাক্রক্ষি ৫৭ ফ্রিচেক টন/ফ্রহক্টর, ৪৬ ফ্রিচেক টন/ফ্রহক্টর এর্ং ৪০ ফ্রিচেক টন/ফ্রহক্টর। ফ্রেক্ষশর সকল 

সর্চের ৫৬% উৎপন্ন হয় শীতকাক্ষল আর ৪৪% গ্রীষ্মকাক্ষল, তার চপএইিচি গক্ষর্ষণা হক্ষত উচ্চ  লনশীল হাইচিি োত 

উদ্ভার্ন করা ফ্রগক্ষল গ্রীষ্মকাক্ষল সর্চে উৎপােক্ষন গুরত্বপূণ ব ভূচিকা পালন করক্ষর্। এই সর্চের্ট খচরপ-১ ও খচরপ-২ দুই 

সিক্ষয় িাষ করা র্ায়  ক্ষল গ্রীষ্মকাক্ষল সর্চের িাচহো পূরক্ষণ সহায়তা করক্ষর্। চিচিঙ্গা একর্ট পুচি সমৃদ্ধ সর্চে র্াক্ষত 

কযালচর, শকবরা,  াইর্ার, প্যানক্ষটাথ্যাচনক এচসি, চিটাচিন-চর্৬, চস, ই, কপার, ফ্রলাক্ষরট,চরক্ষর্ালাচিন, থায়াচিন, 

ফ্রসাচিয়াি ইতযাচে থাক্ষক। িাঠ পর্ বাক্ষয় চিচিঙ্গার উচ্চ  লনশীল হাইচিি োত কৃষক িাষার্াে করক্ষল চনক্ষেক্ষের পুচি 

িাচহো ফ্রিটাক্ষনার পর চর্চক্র কক্ষর অথ ব আয় করক্ষত পারক্ষর্ এর্ং োতীয় অথ বনীচতক্ষত অর্োন রাখক্ষত সেি হক্ষর্। সক্ষর্ বাপচর 

চপএউিচি গক্ষর্ষণা একেন কৃচষ চর্জ্ঞানীর জ্ঞান, েেতা ও অচিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কক্ষর র্া প্রচতষ্ঠাক্ষনর স্বয়ংসম্পূণ বতা ও পুচি 

চনরাপিা অেবক্ষন গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা পালন কক্ষর।   

ফ্রিাছাোঃ িারু া খাতুন, ঊধ্বত্বন বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা (উদ্যানতি),  ল চর্িাগ, উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ 

গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, গােীপুর, চপএইিচি ফ্রকাক্ষস বর ছাত্র চহসাক্ষর্ গত ২৩-০৪-২০১৭ হক্ষত উদ্যানতি চর্ষক্ষয়র উপর 

উদ্যানতি চর্িাগ, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ চর্শ্বচর্দ্যালক্ষয়র প্রক্ষ সর িোঃ ফ্রিাোঃ ফ্র রক্ষেৌস িন্ডল এর তিার্ধায়ক্ষন গক্ষর্ষণায় 

চনক্ষয়াচেত আক্ষছ। ফ্রস চপএইিচি গক্ষর্ষণার চশক্ষরানাি “Genetic diversity, floral biology and pollen 

viability of litchi germplasm” চর্ষক্ষয় গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পন্ন করক্ষছ। র্তবিাক্ষন ফ্রস িাটা এনালাইচসস কক্ষর 

চথচসস ফ্রলখার কাে শুরু করক্ষছ। র্াংলাক্ষেক্ষশ ৭০ রকক্ষির  ক্ষলর িাষ হক্ষয় থাক্ষক। িাষার্াক্ষের ধারার্াচহকতায় আি, 

কাঁঠাল, কলা এর্য় ফ্রপয়ারার পক্ষরই চলচুর অর্স্থান।  ল উৎপােন বৃচদ্ধর লক্ষেয র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট 

৩৫র্ট  ক্ষলর িক্ষধ্য ৮৪র্ট োত কৃষক পর্ বাক্ষয় িাষার্াক্ষের েন্য মুক্তায়ন কক্ষরক্ষছ। এর িক্ষধ্য চলচুর পাঁির্ট োত এ পর্ বন্ত 

মুক্তায়ন কক্ষরক্ষছ, র্া ফ্রেক্ষশর পুচি িাচহো পূরক্ষণ এর্ং পাশাপাচশ চলচু উৎপােন কক্ষর অক্ষনক কৃষক আচথ বকিাক্ষর্ হক্ষয়ক্ষছ। 

চর্চর্এস (২০১৮ এচপ্রল) এর তথ্যিক্ষত র্াংলাক্ষেক্ষশ প্রায় ২৮৮৭.৮৩ ফ্রহক্টর েচিক্ষত ৯০২৯৭ ফ্রিচেক টন চলচু উৎপন্ন হয়।  

র্াংলাক্ষেক্ষশ প্রায় সর্ ফ্রেলাক্ষতই কি ফ্রর্চশ চলচু উৎপন্ন হয়। তক্ষর্ প্রধান উৎপােন এলাকাগুক্ষলা হক্ষলা রােশাহী, চেনােপুর, 

ঢাকা, খলনা, র্ক্ষশার, কুচিয়া, িয়িনচসংহ, চসক্ষলট এর্ং িেগ্রাি। এসর্ এলাকায় উৎপাচেত চলচুর িক্ষধ্য রােশাহী, 

ফ্রর্ািাই, িােরােী, িঙ্গলর্াচড়, কাচলপুচর,ফ্রিাোফ্ রপুরী,কেিী, ফ্রর্োনা, িায়না-২, িায়না-৩ প্রভৃচত।  
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র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক উদ্ভাচর্ত পাঁির্ট োতগুক্ষলা হক্ষলা র্াচর চলচু-১, র্াচর চলচু-২, র্াচর চলচু-৩, 

র্াচর চলচু-৪, র্াচর চলচু-৫।  ক্ষলর চিিতা, আকার, র্ড়র্ীে, সংচেপ্ত প্রাপ্যতাকাল, উচ্চ লনশীল চলচুর োক্ষতর অিার্ 

প্রভৃচত চলচু িাক্ষষর প্রধান অন্তরায়। র্াংলাক্ষেক্ষশ চলচুর গক্ষর্ষণা এখন ও সীচিত পর্ বাক্ষয়র িক্ষধ্যই সীিার্দ্ধ। চলচুর উন্নয়ক্ষনর 

লক্ষেয “studies on the Genetic diversity, floral biology and pollen viability of litchi 

germplasm .” শীষ বক PhD গক্ষর্ষণা কি বসূচি ফ্রনওয়া হক্ষয়ক্ষছ।  

Genetic diversity অধ্যয়ন কক্ষর উচ্চ লনশীল আগাি ও নার্ী োক্ষতর চলচু র্াছাই প্রচক্রয়ায় চনর্ বািন কক্ষর োত 

চহসাক্ষর্ কৃষক পর্ বাক্ষয় সরর্রাহ করা র্াক্ষর্। এর  ক্ষল প্রাপ্যতাকাল র্াড়াক্ষনা র্াক্ষর্ এর্ং কৃষক আচথ বকিাক্ষর্ লাির্ান হক্ষর্। 

Floral biology and pollen viability সম্পবচকত জ্ঞান কাক্ষে লাচগক্ষয় চলচুর ফুল ফ্র াটার সিক্ষয়, ফুক্ষলর ধরন 

(স্ত্রী, পুরুষ), ফুক্ষলর স্থায়ীত্বকাল অধ্যয়ন কক্ষর কাচিত োক্ষতর সাক্ষথ ক্রস কক্ষর উচ্চ লনশীল আগাি ও নার্ী হাইচিি 

োক্ষতর চলচু উদ্ভার্ন সহে হক্ষর্। চলচুর ফ্রেক্ষত্র প্রক্ষতযকর্ট োক্ষতর ফুল একই সিক্ষয় ফ্র াক্ষট না। তাই সক্ষতে (viable) 

পুংক্ষরণু   (pollen) সংরেণ করক্ষল আগাি ও নার্ী োক্ষতর সাক্ষথ ক্রস করা সহে হক্ষর্, ফ্রকাক্ষনা দূরর্তীস্থাক্ষন পচরর্হন 

করা র্াক্ষর্। ফ্রর্িন ফ্রেক্ষশর উিরাঞ্চক্ষলর ফ্রেলা ঠাকুরগাঁও এ কাঁঠালী োক্ষতর চলচু আক্ষছ, র্ার  প্রাপ্যতাকাল জুক্ষনর ফ্রশষ 

সপ্তাহ পর্ বন্ত। চকন্তু এই োক্ষতর চলচুর  লন কি, র্ীে র্ড় এর্ং টক-চিচি স্বাক্ষের। পোন্তক্ষর র্াচর চলচু-৪ এর র্ীে ফ্রছাট, 

চিচি স্বাক্ষের। এই দুইর্ট োক্ষতর িক্ষধ্য ক্রস কক্ষর ( র্াচর চলচু-৪=পুরুষ, কাঁঠালী=স্ত্রী) কাচিত োত পাওয়া র্াক্ষর্। 

সক্ষর্ বাপচর চপএইিচি গক্ষর্ষণা একেন কৃচষ চর্জ্ঞানীর জ্ঞান, েেতা ও অচিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কক্ষর র্া প্রচতষ্ঠাক্ষনর স্বয়ংসম্পূণ বতা 

ও পুচি চনরাপিা অেবক্ষন গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা পালন কক্ষর।   

চলমু আক্তার, বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা (উদ্যানতি), সর্চে চর্িাগ, উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা 

ইনচির্টউট, গােীপুর, চপএইিচি ফ্রকাক্ষস বর ছাত্র চহসাক্ষর্ গত ২৩-০৪-২০১৭ হক্ষত উদ্যানতি চর্ষক্ষয়র উপর উদ্যানতি 

চর্িাগ, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ চর্শ্বচর্দ্যালক্ষয়র প্রক্ষ সর িোঃ ফ্রিাোঃ ফ্রিাক্তার ফ্রহাক্ষসন এর তিার্ধায়ক্ষন গক্ষর্ষণায় চনক্ষয়াচেত 

আক্ষছ। ফ্রস চপএইিচি গক্ষর্ষণার চশক্ষরানাি “Improvement sweet pepper (capcicum annum.L) 

variety through screening followed by hybridization” চর্ষক্ষয় গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পন্ন করক্ষছ। 

র্তবিাক্ষন ফ্রস  ফ্রিটা এনালাইচসস কক্ষর চথচসস ফ্রলখার কাে শুরু করক্ষছ। র্াংলাক্ষেক্ষশর কৃচষচনিবর অথ বনীচতক্ষত সর্চে 

উৎপােক্ষন নতুন সম্ভার্না সৃচি হক্ষয়ক্ষছ । র্তবিাক্ষন এ ফ্রেক্ষশ ফ্রেশী-চর্ক্ষেশী ৬০ ধরক্ষনর ও ২০০র্ট োক্ষতর সর্চে উৎপাচেত 

হক্ষে। এসর্ সর্চের ৯০ শতাংশ র্ীেই ফ্রেক্ষশ উৎপাচেত হক্ষে। পুচি এর্ং অথ বনীচত ও খাদ্য চনরাপিায় শাক-সর্চের 

ভুচিকা র্ক্ষথষ্ঠ গুরত্বপূণ ব। র্তবিাক্ষন সর্চে উৎপােক্ষনর চেক ফ্রথক্ষক চর্ক্ষশ্ব র্াংলাক্ষেক্ষশর অর্স্থান তৃতীয়। চর্শ্ব স্বাস্থয সংস্থার 

তথ্য অনুর্ায়ী, একেন সুস্থ িানুক্ষষর বেচনক ২২০ গ্রাি সর্চে খাওয়া প্রক্ষয়ােন, র্া র্াংলাক্ষেক্ষশর িাত্র ৭০ শতাংশ িানুষ 

পূরণ করক্ষত পাক্ষর। চিচি িচরি (Sweet Pepper) একর্ট িিৎকার সর্চে এর্ং র্াোক্ষর এর িাচহো অন্যতি । েচেণ 

আক্ষিচরকার চনরেীয় অঞ্চল চিচি িচরক্ষির উৎপচিস্থল। তক্ষর্ চর্শ্বব্যাপী এর িাষার্াে চর্স্তৃত। চর্ক্ষশ্ব আর্ােকৃত সর্ 

িচরিই হক্ষে Capsicum annum প্রোচতর অন্তভূ বক্ত। Capsicum annum এর িক্ষধ্য ১১র্ট গ্রুপ রক্ষয়ক্ষছ র্াক্ষেরক্ষক 

োলচর্হীন ও োল িচরি চহক্ষসক্ষর্ চর্িক্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্ক্ষশ্ব টক্ষিক্ষটার পক্ষর চিতীয় গুরত্বপূণ ব সর্চে হক্ষে চিচি িচরি। 

ফ্রকান ফ্রকান ফ্রেক্ষশ Sweet Pepper, Bell Pepper এর্ং Green Pepper চহক্ষসক্ষও পচরচিত। আকৃচত এর্ং 

োোক্ষলা (Pungency)  তীিতায় এর্ট সাধারণ িচরি ফ্রথক্ষক চিন্ন। চিচি িচরি সাধারণত চনয়চন্ত্রত পচরক্ষর্ক্ষশ ফ্রর্িন 

গ্রীনহাউে, পচলহাউে, ফ্রসিক্ষনটঅর্স্থায় িাষার্াে করা হয়। চনয়চন্ত্রত পচরক্ষর্ক্ষশ চিচি িচরক্ষির  লন এর্ং গুণাগুণ মুক্ত 

অর্স্থায় উৎপাচেত  লক্ষনক্ষর তুলনায় অক্ষনক ফ্রর্চশ। 

 চিচি িচরি শুধু অথ বননচতক গুরুক্ষত্বর চেক ফ্রথক্ষকই গুরত্বপূণ ব  সল নয়, পুচি িাক্ষনর চেক ফ্রথক্ষকও অতযন্ত মূল্যর্ান সর্চে। 

প্রচুর পচরিাক্ষন চিটাচিন- এ, চিটাচিন- চস এর্ং এচন্টঅচক্সক্ষিন্ট সমৃদ্ধ থাকার কারক্ষণ এর্ং টক্ষর্ িাক্ষষর উপক্ষর্াগী র্ক্ষল 

ফ্রেক্ষশর েনসাধারণক্ষক চিচি িচরি আর্াক্ষের েন্য উৎসাহী করা ফ্রর্ক্ষত পাক্ষর। চিচি িচরি সাধারণত সালাে চহসাক্ষর্ 

ব্যর্হ্রত হয়। এছাড়াও এর্ট Stews, Stir fires, Stuff dishes, চপজ্জা, আিার, চিশ্রসর্চে চহসাক্ষর্ ব্যর্হার করা 

হয়। িানসেত চিচি িচরি উৎপােক্ষনর েন্য চেক্ষনর গড় তাপিাত্রা ১৬ চিচগ্র ফ্রথক্ষক ২৫ চিচগ্র ও শুস্ক পচরক্ষর্ক্ষশ সর্ক্ষিক্ষয় 

উপক্ষর্াগী। এেন্য গাক্ষছর স্বািাচর্ক বৃচদ্ধর েন্য পচলচথন ছাউচন, পচল হাউে, পচলচিনাইল হাউক্ষে গাছ লাগাক্ষত হয়। 

রাক্ষত পচল হাউক্ষের চিতক্ষরর তাপিাত্রা র্াচহর অক্ষপো ফ্রর্চশ থাক্ষক।  
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চিচি িচরক্ষির েন্য চপএইি ৫.৫-৭.০ হওয়া র্াঞ্চনীয়। অক্ষক্টার্র ফ্রথক্ষক নক্ষিির িাস পর্ বন্ত র্ীে র্পণ করা র্ায়। তক্ষর্ 

অক্ষক্টার্ক্ষরর প্রথি সপ্তাহ র্ীে র্পক্ষণর উপযুক্ত সিয়। োত ও ফ্রিৌসুি ফ্রিক্ষে চিচি িচরক্ষির েীর্নকাল ১২০ চেন ফ্রথক্ষক 

১৪০ চেন। এক ফ্রহক্টর পচরিান িাষার্াক্ষের েন্য প্রায় ২৫০ গ্রাি র্ীক্ষের র্া ৩০০০০ িারার প্রক্ষয়ােন হয় এর্ং ফ্রহক্টন প্রচত 

সাধারণত ১৫-২০ টন উৎপােন হক্ষয় থাক্ষক। সর্চে চর্িাগ, উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, AVRDC,Taiwan, PGRC, 

ATI,Thiland এর্ং অন্যান্য উৎস ফ্রথক্ষক চিচি িচরক্ষির genotypes সংগ্রহ কক্ষর। র্াছাই প্রচক্রয়ার িাধ্যক্ষি ২০০৯ 

সাক্ষল র্াচর চিচি িচরি-১  (BARI Mistimorich-1), র্ার  লন ১৫-২০টন/ফ্রহক্টর এর্ং ২০১৫ সাক্ষল র্াচর চিচি 

িচরি-২  (BARI Mistimorich-2), র্ার  লন ২০-২৫ টন/ফ্রহক্টর নাক্ষি দুইাট োত মুক্তাচয়ত হক্ষয়ক্ষছ। র্াংলাক্ষেক্ষশ 

মুক্তাচয়ত োত দুইর্ট পরাগাচয়ত (Open Pollinated)।  

নােিা পারচিন, উধ্বত্বন বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা উচদ্ভে ফ্রকৌচল সম্পে ফ্রকে, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, গােীপুর, 

চপএইিচি ফ্রকাক্ষস বর ছাত্র চহসাক্ষর্ গত ২৩-০৪-২০১৭ হক্ষত উদ্যানতি চর্ষক্ষয়র উপর উদ্যানতি চর্িাগ, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ 

চর্শ্বচর্দ্যালক্ষয়র প্রক্ষ সর িোঃ ফ্রিাোঃ হাচর্বুর রহিান এর তিার্ধায়ক্ষন গক্ষর্ষণায় চনক্ষয়াচেত আক্ষছ। ফ্রস চপএইিচি গক্ষর্ষণার 

চশক্ষরানাি “Develoment of Gladiolus variety through positive selection and breeding” 

চর্ষক্ষয় গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পন্ন করক্ষছ। র্তবিাক্ষন ফ্রস িাটা এনালাইচসস কক্ষর চথচসস ফ্রলখার কাে শুরু করক্ষছ। 

গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পন্ন করার েন্য ফ্রেশ ও চর্ক্ষেশ ফ্রথক্ষক ফুক্ষলর ৩০র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ, র্া আিাক্ষের 

ফ্রেক্ষশ ফুল িাষ তথা কৃচষ অথ বনীচতক্ষত গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা পালন করক্ষর্। । উক্ত চর্ষক্ষয় গক্ষর্ষণার পচরক্ষপ্রচেক্ষত ৩র্ট উক্ষেশ্য 

র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি ফুল িাক্ষষ কৃচষক্ষত গুরুত্বপূণ ব অর্োন রাখক্ষর্। 

১. পক্ষের্টি চসক্ষলকশক্ষণর িাধ্যক্ষি উন্নত োি বপ্লােি চনধ বারণ। 

২. চনর্ বাচিত োি বপ্লােি এর ম্যাক্ষনেক্ষিন্ট প্রাকর্টক্ষসর স্টযান্ডবািাইক্ষেশন করা। 

৩. িীচিং এর িাধ্যক্ষি িযারাইর্ট ফ্রিিলপ করা। 

সম্প্রচত গ্লাচিওলাস র্াংলাক্ষেক্ষশর েনচপ্রয় র্াচণচেযক ফুক্ষলর স্থান েখল কক্ষর চনক্ষয়ক্ষছ। অন্যচেক্ষক গ্লাচিওলাক্ষসর িাধ্যক্ষি 

ফুলিাচষরা ধান িাক্ষষর ফ্রিক্ষয়ও ফ্রর্চশ মুনা া করক্ষত সেি। নতুন িযারাইর্টক্ষত ফুক্ষলর রং, আকার, োইক্ষকর বেঘ বয এর্ং 

অন্যান্য বর্চশিয ফ্রর্গুক্ষলা অথ বননচতক গুরুত্ব র্হন কক্ষর ফ্রসগুক্ষলার সচন্নক্ষর্শ হওয়ার সম্ভার্না আক্ষছ। র্ীে ফ্রথক্ষক প্লাক্ষন্টর 

িাধ্যক্ষি নতুন প্রোচতর পার রম্যাস এনালাইচসস চকছুটা সিয় সাক্ষপে ব্যাপার, ফ্রসইক্ষেক্ষত্র এই গক্ষর্ষণায় প্রাপ্ত 

ম্যাটাচরয়াল চেক্ষয় আিাক্ষের এই গক্ষর্ষণার কচন্টনুযক্ষয়শন ধক্ষর রাখা প্রক্ষয়ােন। এছাড়া এই গক্ষর্ষণার িাধ্যক্ষি গ্রীষ্মকাক্ষল 

িাক্ষষর েন্য নতুন কার্ বকরী প্রোচত উন্নয়ন করা সম্ভর্। সক্ষর্ বাপচর চপএইিচি গক্ষর্ষণা একেন কৃচষ চর্জ্ঞানীর জ্ঞান, েেতা 

ও অচিজ্ঞতা সমৃদ্ধ কক্ষর র্া, প্রচতষ্ঠাক্ষনর স্বয়ংসম্পূণ বতা অেবক্ষন গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা পালন কক্ষর।    

৪.৯ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ   

েক্ষ জন িশক্ত বতশিদত বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি শৈকল্প কনই। কেদিি কাশিত 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) স্বল্পদিয়ােী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদয়াজন। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত এলাকার র্াংলাক্ষেশ কৃচষ 

গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট ফ্রহি ফ্রকায়াট বার এর্ং ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের কি বকতবাবৃক্ষির সচহত সাোৎকার গ্রহণ 

কক্ষর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ফ্রিাট ২০েন চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের 

২ব্যাক্ষি ২০ েক্ষনর ২র্ট বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ফ্রিাট ১০ েন চর্জ্ঞানী/অচ সার এক ব্যাক্ষি ১র্ট 

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন কক্ষরক্ষছ। 

 ফ্রকান ফ্রকান ফ্রেক্ষশ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ হক্ষয়ক্ষছ োনক্ষত িাইক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, তা হক্ষলা অক্ষেচলয়া। ফ্রকান ফ্রকান ফ্রশ্রচনর 

কি বকতবারা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কক্ষরক্ষছ োনক্ষত িাইক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, চসএসও, চপএসও পর্ বাক্ষয়র কি বকতবাগণ বৈদেশিক 

প্রশিক্ষণ কক্ষরক্ষছ। বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি অচিজ্ঞতা ও প্রকক্ষে এর মূল্যায়ন সম্পক্ষকব োনক্ষত িাইক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, 

বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি পর তাক্ষের কাক্ষের িান ও েেতা উিয়ই বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ছ। তাছাড়া অক্ষেচলয়া কৃচষ প্রযুচক্তক্ষত 

অগ্রসরিান ।  



 
 

পৃষ্ঠা নং-45 

 

আধুচনক গক্ষর্ষণায় তারা অক্ষনক এচগক্ষয়। উক্ত ফ্রেক্ষশর উন্নত ল্যার্ক্ষরটচর ও আধুচনক গক্ষর্ষণা িাঠ প্রেশ বক্ষন চর্জ্ঞানীক্ষের 

ফ্রিধার চর্কাশ ঘক্ষটক্ষছ এর্ং দৃচিিচঙ্গ পচরর্তবন হক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষের আহচরত জ্ঞান র্াংলাক্ষেক্ষশর গক্ষর্ষণা কাক্ষে প্রক্ষয়াগ 

ঘটাক্ষত পারক্ষল র্াংলাক্ষেক্ষশ গক্ষর্ষণা কাক্ষের প্রভূত উন্নচত সাধন হক্ষর্। 

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 িত শৈশনিয় হয়। উক্ত িত শৈশনিয় 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 েসিসমূদহি িাে 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  লনশীল োত ও উন্নত উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত এলাকার র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট ফ্রহি ফ্রকায়াট বার এর্ং ২০র্ট উদ্যানতাচিক 

গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের কি বকতবাবৃক্ষির সচহত সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর ৩০র্ট উচ্চ  লনশীল োত ও ২৫র্ট উৎপােন প্রযুচক্তর 

চর্স্তার সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ৩০র্ট উচ্চ  লনশীল োত ও ২৫র্ট উৎপােন 

প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর লক্ষেয ১৫০র্ট িাঠচের্স/ প্রেশ বনী ও ২০র্ট ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর সংস্থান আক্ষছ এর্ং প্রচতর্ট 

িাঠচের্ক্ষস ১০০ েন কক্ষর ফ্রিাট ১৫০র্ট িাঠচের্ক্ষস ১৫০০০ েন কৃষক ও প্রচতর্ট ফ্রসচিনাক্ষর ১০০েন কক্ষর ফ্রিাট ২০০০ 

েন অংশগ্রহণকারীর সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ২২র্ট উচ্চ  লনশীল োত ও ১০র্ট উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর লক্ষেয 

৯৭র্ট িাঠচের্স/ প্রেশ বনী ও ১০র্ট ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর আক্ষয়ােন সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। অথ্যবাৎ ৯৭র্ট িাঠচের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি 

৯৭০০ েন কৃষক ও ১০র্ট ফ্রসচিনাক্ষরর িাধ্যক্ষি ১০০০ েন অংশগ্রহণকারীর  িক্ষধ্য ২২র্ট উচ্চ  লনশীল োত ও ১০র্ট 

উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেশ্য অনুর্ায়ী িাঠচের্স ও ফ্রসচিনাক্ষরর িাধ্যক্ষিই 

Research Extension Linkage এর কাের্ট সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। কারণ িাঠচের্স ও ফ্রসচিনাক্ষর এইিআরচসর 

গক্ষর্ষকেল ও এ আরচির গক্ষর্ষকেল এর্ং চিএইসহ অন্যান্য সম্প্রসারণ সংস্থা চর্ক্ষশষিাক্ষর্ েচড়ত থাক্ষক। অথ্যবাৎ 

Research Extension Linkage এর কাের্ট ফ্রোরোর করার লক্ষেয ফ্রসচিনাক্ষর অংশ গ্রহণকারীর তাচলকা 

প্রণয়ক্ষনর সিয় িাঠ পর্ বাক্ষয়র কৃচষ সম্প্রসারণ অচধেপ্তক্ষরর কি বকতবাক্ষের তাচলকা প্রণয়ন করার পক্ষর র্াচক তাচলকা প্রণয়ন 

করা হয়।  

৪.১০.১ িাঠ চের্স পালন 

 উদ্ভাশৈত জাত ও উৎিােন প্রযুশক্ত কস্টক-দহাল্ডািদেি শনকট ৈাস্তদৈ প্রেি ধদনি িাধ্যদি প্রযুশক্ত হস্তান্তি/শৈস্তাদিি জন্য িাে শেৈস 

একটি গুরুত্বপূণ ধ িাধ্যি। প্রকক্ষের উক্ষেশ্য হক্ষলা  সক্ষলর চর্চিন্ন উন্নতোত এর্ং উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ক্ষনর পর ফ্রসগুক্ষলা 

অচধকসংখ্যক কৃষক্ষকর িাক্ষঠ চর্স্তার করা। আর এই চর্স্তাক্ষরর একর্ট অন্যতি িাধ্যি হক্ষলা িাঠচের্স। প্রকক্ষে 

িাঠচের্ক্ষসর চর্চিন্ন কি বসূিীর িাধ্যক্ষি কৃষক ও অন্যান্য সম্প্রসারণ চর্িাক্ষগর িক্ষধ্য উন্নত োত এর্ং উৎপােন প্রযুচক্ত 

চর্স্তার করা হয়। িাঠচের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি কৃষক ও সম্প্রসারণকিী সক্ষরেচিক্ষন উন্নতোত এর্ং উৎপােন প্রযুচক্তর চর্চিন্ন 

কলাক্ষকৌশল ও গক্ষর্ষণার অক্ষনক জ্ঞান র্াস্তক্ষর্ অেবন কক্ষর  ক্ষল অক্ষনক কি সিক্ষয় এর সম্প্রসারণ হয়। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান 

প্রকেভূক্ত এলাকার ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের কি বকতবাবৃক্ষির সচহত সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর িাঠচের্স সম্পক্ষকব 

তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ফ্রিাট ১৫০র্ট িাঠচের্ক্ষসর 

িাধ্যক্ষি ৩০র্ট উচ্চ  লনশীল োত ও ২৫র্ট উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০ পর্ বন্ত ৯৭র্ট 

িাঠচের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি ৯৭০০ েন কৃষক্ষকর িক্ষধ্য ২২র্ট উচ্চ  লনশীল োত ও ১০র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন 

করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর ১৯র্ট িাঠ চের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি ১৯০০ েন কৃষক্ষকর িক্ষধ্য, ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর ৩০র্ট 

িাঠ চের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি ৩০০০ েন কৃষক্ষকর িক্ষধ্য, ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ২৮র্ট িাঠ চের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি ২৮০০ েন কৃষক্ষকর 

িক্ষধ্য উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ।  
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২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত ৩০র্ট িাঠ চের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি ৩০০০ েন কৃষক্ষকর িক্ষধ্য উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন 

প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর পচরকেনা আক্ষছ। চকন্তু এচপ্রল, ২০২০ পর্ বন্ত ২০র্ট িাঠ চের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি ২০০০ েন কৃষক্ষকর িক্ষধ্য 

উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার করা হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষের সারচণক্ষত অথ ব-র্ছর চিচিক উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা 

ফ্রকে কতৃবক কৃষক্ষকর িাক্ষঠ উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর লক্ষেয িাঠ চের্স পালন, উচ্চ  লনশীল 

োত এর্ং উন্নত উৎপােন প্রযুচক্তর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা।  

সারচণ-২০ চনচর্ড় পচরর্ীেণ এলাকায় অথ বর্ছর চিচিক কৃষক্ষকর িাঠ চের্স পালন, উচ্চ  লনশীল োত এর্ং উন্নত উৎপােন 

প্রযুচক্তর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

অথ বর্ছর িাঠচের্ক্ষসর সংখ্যা  সা ল্য উচ্চ  লনশীল 

োত 

সা ল্য উন্নত উৎপােন 

প্রযুচক্ত 

সা ল্য 

 লেয অেবন  লেয অেবন  লেয অেবন  

২০১৬-১৭ ১৯ র্ট ১৯র্ট ১০০% করা হক্ষয়ক্ষছ ৪র্ট ৩র্ট  ১র্ট ১র্ট ১০০% 

করা হক্ষয়ক্ষছ ২০১৭-১৮ ৩০ র্ট ৩০র্ট ৯র্ট ৯র্ট  ৪র্ট ৪র্ট 

২০১৮-১৯ ২৮ র্ট ২৮র্ট ৯র্ট ৯র্ট  ৫র্ট ৫র্ট 

২০১৯-২০, 

ফ্রি পর্ বন্ত 

৩০ র্ট ২০র্ট ৬৬.৬৭% ৫র্ট - ০% ৬র্ট - ০% 

ফ্রি, 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 ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশপ 

প্রযুশক্ত শৈস্তাি কার্ বক্রি শচক্তশালী করার জন্য কসশিনাি/ওয়াকধিি একটি গুরুত্বপূণ ধ িাধ্যি। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত 

এলাকার ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশপ সম্পক্ষকব 

তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের ফ্রিাট ২০র্ট ফ্রসচিনার/ 

ওয়াকবশক্ষপর িাধ্যক্ষি ৩০র্ট উচ্চ  লনশীল োত ও ২৫র্ট উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত 

১০র্ট ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর িাধ্যক্ষি ১০০০ েন অংশগ্রহণকারীক্ষের িক্ষধ্য উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর 

চর্স্তার সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছফ্রর ৩র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি িাধ্যক্ষি ৩০০ েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষক/অচ সাক্ষরর িক্ষধ্য, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ২র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি িাধ্যক্ষি ২০০ েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষক/অচ সাক্ষরর িক্ষধ্য, ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ৩র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি িাধ্যক্ষি ৩০০ েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষক/অচ সাক্ষরর িক্ষধ্য এর্ং ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত ২র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি িাধ্যক্ষি ২০০ েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষক/অচ সাক্ষরর িক্ষধ্য কৃষক্ষকর িাক্ষঠ উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর লক্ষেয 

কসশিনাি/ওয়াকধিদিি আদয়াজন সম্পন্ন কিা হদয়দে।  Research Extension Linkage এর েন্য ফ্রসচিনার/ 

ওয়াকবশক্ষপ প্রকে এলাকার চিএই কি বকতবাক্ষের অংশগ্রহক্ষণর ফ্রেক্ষত্র প্রাধান্য প্রোন করা ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর মুখ্য 

উক্ষেশ্য । প্রযুশক্ত শৈস্তাি কার্ বক্রি শচক্তশালী করার জন্য চিএই কি বকতবাক্ষের উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত সম্পক্ষকব র্াস্তর্চিচিক 

জ্ঞানােবন ও েেতার উন্নয়ক্ষন ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশপ গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা পালন কক্ষর। চর্ক্ষশষকক্ষর চিএই এর উপ-সহকারী 

কি বকতবারা কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  সল উৎপােক্ষন প্রথি সাচরক্ষত োচয়ত্ব পালন কক্ষর। ফ্রসইক্ষহতু প্রকক্ষের TOT, িাঠ চের্স এর্ং 

ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপ উপ-সহকারী কি বকতবাসহ প্রকে এলাকার সম্প্রসারণ সংস্থার কি বকতবাক্ষের অংশগ্রহক্ষণ প্রাধান্য 

ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ।  
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চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছর চিচিক উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে কতৃবক কৃষক্ষকর িাক্ষঠ উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন 

প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর লক্ষেয আক্ষয়াচেত কসশিনাি/ওয়াকধিদিি ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর একর্ট পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া 

হক্ষলা। 

সারচণ-২১; চনচর্ড় পচরর্ীেণ এলাকায় অথ বর্ছর চিচিক আক্ষয়াচেত ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর তথ্য 

অথ বর্ছর ফ্রসচিনাক্ষরর সংখ্যা সা ল্য 

 লেয অেবন  

 

১০০% করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২০১৬-১৭ ৩ র্ট ৩র্ট 

২০১৭-১৮ ২ র্ট ২র্ট 

২০১৮-১৯ ৩ র্ট ৩র্ট 

২০১৯-২০, ফ্রি পর্ বন্ত ৭ র্ট ২র্ট ২৮.৫৭% 

ফ্রি,২০ পর্ বন্ত  ১৫র্ট ১০র্ট ৬৬.৬৭% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত ২০র্ট ১০র্ট ৫০% 

 

৪.১১ উদ্যানতাচিক  সক্ষলর ১০% উৎপােন বৃচদ্ধ 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত এলাকার ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর 

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি শাক-সর্চে, ল ও ফুক্ষলর উৎপােন ঘাটচত হ্রাক্ষসর লক্ষেয উদ্যানতাচিক  সক্ষলর উৎপােন 

বৃচদ্ধ করা সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের প্রকে 

র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি শাক-সর্চে, ল ও ফুক্ষলর উৎপােন ঘাটচত হ্রাক্ষসর লক্ষেয উদ্যানতাচিক  সক্ষলর উৎপােন ১০% 

বৃচদ্ধ করার সংস্থান আক্ষছ। িলিান প্রকের্ট এচপ্রল, ২০১৬ ফ্রথক্ষক জুন, ২০২১ সিক্ষয়র েন্য প্রণীত হক্ষয়চছল। চকন্তু র্াস্তক্ষর্ 

প্রকের্ট জুিাই, ২০১৬ কেদক জুন, ২০২১ কিয়াদে র্াস্তর্ায়নাধীন রক্ষয়ক্ষছ। প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি শাক-সর্চে,  ল 

ও ফুক্ষলর উৎপােন ঘাটচত হ্রাক্ষসর লক্ষেয উদ্যানতাচিক  সক্ষলর উৎপােন ১০% বৃচদ্ধ করা একর্ট ফ্রিটাগত পচরিাপ। 

প্রকে আরক্ষম্ভর পূক্ষর্ ব র্া প্রকে িলিান অর্স্থায় প্রকক্ষের ফ্রকান Baseline Survey করা হয় নাই এর্ং অপরপক্ষে 

চিচপচপক্ষত প্রকক্ষের Mid-Term Evaluation এ ফ্রকান র্রাে  ধরা নাই ফ্রসইক্ষেক্ষত্র প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি 

শাক-সর্চে, ল ও ফুক্ষলর উৎপােন ঘাটচত হ্রাক্ষসর লক্ষেয উদ্যানতাচিক  সক্ষলর উৎপােন ১০% বৃচদ্ধ পচরিাপ করা 

র্াস্তর্সেত নয়। এই র্াস্তর্ অর্স্থার পচরক্ষপ্রচেক্ষত প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর ২৭.১০.২০১৯ তাচরক্ষখ অনুচষ্ঠত ৪থ ব সিায় 

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি শাক-সর্চে, ল ও ফুক্ষলর উৎপােন ঘাটচত হ্রাক্ষসর লক্ষেয উদ্যানতাচিক  সক্ষলর উৎপােন 

১০% বৃচদ্ধ করার পচরর্ক্ষতব প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি শাক-সর্চে, ল ও ফুক্ষলর উৎপােন ঘাটচত হ্রাক্ষসর লক্ষেয 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধ করার পক্ষে সর্ বসেচতক্রক্ষি সুপাচরশ প্রোন  এর্ং প্রকক্ষের কার্ বক্রি  আরও 

একর্ছর অথ বাৎ জুন, ২০২২ পর্ বন্ত বৃচদ্ধর সুপাচরশ করা হয়। 

খ) সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কার্ বক্রক্ষির অগ্রগচতর  লা ল 

৪.১২ িরাঞ্চক্ষল গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপক্ষনর িাধ্যক্ষি িাঠ  সক্ষলর প্রর্তবন  

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত এলাকার র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, ফ্রহি ফ্রকায়াট বার (ওএ আরচি) এর্ং ৪র্ট 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ এর্ং িাঠ েচরক্ষপর  লা ক্ষলর চিচিক্ষত িরাঞ্চক্ষল 

কৃষক্ষকর িাক্ষঠ র্াচর উদ্ভাচর্ত উচ্চ  লনশীল চিটাচিন-এ সমৃদ্ধ চিচি আলু, আলু, োনা োতীয়  সল, ফ্রতল, িাল ও 

অন্যান্য  সক্ষলর প্রর্তবন সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত িরাঞ্চক্ষলর ফ্রিাট ২৫০০ েন 

কৃষক্ষকর িাক্ষঠ র্াচর উদ্ভাচর্ত উচ্চ  লনশীল চিটাচিন-এ সমৃদ্ধ চিচি আলু, আলু, োনা োতীয়  সল, ফ্রতল, িাল ও 

অন্যান্য  সক্ষলর ২৫০০র্ট গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপক্ষনর িাধ্যক্ষি ১৫র্ট  সল প্রর্তবক্ষনর সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত 

িরাঞ্চক্ষলর ফ্রিাট ২১৬৬ েন কৃষক্ষকর িাক্ষঠ র্াচর উদ্ভাচর্ত উচ্চ  লনশীল চিটাচিন-এ সমৃদ্ধ চিচি আলু, আলু, োনা োতীয় 

 সল, ফ্রতল, িাল ও অন্যান্য  সক্ষলর ২১৬৬র্ট গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপক্ষনর িাধ্যক্ষি ১৬র্ট  সক্ষলর প্রর্তবন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপক্ষনর েন্য চক চক নীচতিালা প্রচতপালন/অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রশ্ন করা হক্ষল োনা র্ায় ফ্রর্, কৃষক্ষকর 

িাক্ষঠ গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপক্ষনর েন্য প্রকে ফ্রথক্ষক ফ্রকান সুচনচেি নীচতিালা র্া গাইি লাইন বতচর করা হয় নাই। এিনচক 

সংচেি িন্ত্রণালয় ফ্রথক্ষকও ফ্রকান নীচতিালা সরর্রাহ করা হয় নাই। তক্ষর্ কৃষক্ষকর িাক্ষঠ গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপক্ষনর েন্য 
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প্রকে ফ্রথক্ষক কৃষক চনর্ বািন, েচির িার্ট পরীো, কৃষকক্ষের উন্নত োক্ষতর উৎপােক্ষনর কলাক্ষকৌশল সম্পক্ষকব প্রচশেণ 

প্রোন, িানসম্পন্ন সার, র্ীে সরর্রাহ করা, গক্ষর্ষকেল কতৃবক সক্ষরেচিক্ষন চনয়চিত োয়াল পর্ বক্ষর্েণ ও পরািশ ব প্রোনসহ 

সর্সিয় ফ্রর্াগাক্ষর্াগ করা হয়। 

গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর Validation সম্পক্ষকব প্রশ্ন করা হক্ষল োনা র্ায় ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেশ্য হক্ষলা 

িরাঞ্চক্ষল কৃষক্ষকর িাক্ষঠ র্াচর উদ্ভাচর্ত উচ্চ  লনশীল চিটাচিন-এ সমৃদ্ধ চিচি আলু, আলু, োনা োতীয়  সল, ফ্রতল, িাল 

ও অন্যান্য  সক্ষলর প্রর্তবন র্া চর্স্তাক্ষরর িাধ্যক্ষি  লন পাথ বকয কিাক্ষনা িারা খাদ্য ও পুচির চনরাপিা চর্ধান এর্ং 

পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধ করা। সুতরাং  প্রকক্ষের উক্ষেশ্য হক্ষলা গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর Validation এর ফ্রিক্ষয় গক্ষর্ষণা 

োয়াক্ষলর িাধ্যক্ষি  সক্ষলর চর্স্তার র্াড়াক্ষনা। প্রকৃতপক্ষে  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর সিয় Validation এর চর্ষয় 

চর্ক্ষর্িনায় ফ্ররক্ষখ চর্স্তাক্ষরর লেয র্াস্তর্ায়ন করা হয়। ফ্রর্িন র্াচর ফ্রর্গুন-৩ গক্ষর্ষণায় চর্ঘা প্রচত ৩২ িন উৎপন্ন হক্ষয়ক্ষছ। 

আর্ার কৃষক্ষকর িাক্ষঠও র্াচর ফ্রর্গুন-৩ গক্ষর্ষণা োয়াক্ষল চর্ঘা প্রচত ৩২ িন উৎপন্ন হক্ষয়ক্ষছ র্া প্রকারাক্ষন্ত 

Validationফ্রকই বুোয়।  র্াচরর চর্চিন্ন গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে গক্ষর্ষকগণ Validation এর চর্চিন্ন পর্ বাক্ষয়র উপক্ষর্াচগতা 

চনয়চিত র্ািাই কক্ষর। তাই প্রকক্ষে Validation এর ফ্রিক্ষয়  সক্ষলর চর্স্তার করাই মুখ্য চর্ষয়।  

গক্ষর্ষণা োয়াল ও  সক্ষলর চর্স্তার করক্ষত Research Extension Linkage ফ্রকিন চছল প্রশ্ন করা হক্ষল োনা র্ায় 

ফ্রর্, িার পর্ বাক্ষয় Research Extension Linkage করা হয়। ফ্রর্িন ১.চিএই কি বকতবাক্ষের প্রকে ফ্রথক্ষক TOT 

প্রোন ২. গক্ষর্ষকেক্ষলর সাক্ষথ গক্ষর্ষণা োয়াল পচরেশ বক্ষনর আিন্ত্রণ ৩. িাঠচের্স ও ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপ িাঠ পর্ বাক্ষয়র 

চিএই কি বকতবাক্ষের অংশগ্রহণ চনচিতকরণ ৪.অচ চসয়াচল ফ্রর্াগাক্ষর্াগ স্থাপন। চর্ক্ষশষকক্ষর Research Extension 

Linkage এর েন্য ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপ প্রকে এলাকার িাঠ পর্ বাক্ষয়র চিএই কি বকতবাক্ষের অংশগ্রহক্ষণর তাচলকা 

প্রণয়ন করার পর অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর তাচলকা প্রণয়ণ করা হক্ষয়ক্ষছ।  

চনক্ষের সারচণক্ষত চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত চিচিআলু, আলু, োনাশস্য, বতল র্ীে, িাল, সর্চে ও  সক্ষলর োক্ষতর িাষার্াে 

প্রর্তবক্ষনর েন্য  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর লেয ও অেবক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য র্ার িাক্ষট ব ফ্রেওয়া হক্ষলা। 
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চনক্ষের সারচণক্ষত চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত চিচিআলু, আলু, োনাশস্য, বতল র্ীে, িাল, সর্চে ও  সক্ষলর োক্ষতর িাষার্াে 

প্রর্তবক্ষনর েন্য  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর লে ও অেবক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

 সারচণ-২২; পচরর্ীেণ এলাকায় চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত চিচিআলু, আলূ,োনাশস্য,বতল র্ীে,িাল,সর্চে ও  সক্ষলর োক্ষতর গক্ষর্ষণা 

োয়াল/ সল প্রর্তবক্ষনর তথ্য 

অথ বর্ছর প্রযুচক্তর 

সংখ্যা/  সল 

প্রর্তবক্ষনর 

সংখ্যা  

গক্ষর্ষণা 

োয়াক্ষলর 

লেিাত্রা  

অেবন ফ্রিাট সা ল্য 

(%) 
রংপুর র্গুড়া গাইর্ান্ধা 

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 ফ্রি 

পর্ বন্ত 

১৬ ৭০০ 

 

৩৬৮ ১৪৮ ২৪০ ৭৫৬ ১০৮% 

ফ্রি,২০ পর্ বন্ত  ১৬ ২১০০ ৯৫৬ ৩০৫ ৯০৫ ২১৬৬ ১০৩.১৪% 

জুন,২১ পর্ বন্ত  ১৫ ২৫০০     ২১৬৬ ৮৬.৬৪% 

 

৪.১২.১ র্াচর আলু এর প্রেশ বনী (২.১৫ ফ্রহক্টর) 

প্রকক্ষের অগ্রগচত প্রচতক্ষর্েন অনুর্ায়ী ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, 

প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ সাল পর্ বন্ত ফ্রেক্ষশর 

উিরাঞ্চক্ষলর চর্ক্ষশষ কক্ষর িরাঞ্চক্ষলর ১৪র্ট 

উপক্ষেলায় র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট 

কতৃবক উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর ফ্রিাট 

২১৬৬র্ট  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা 

হক্ষয়ক্ষছ। এর িক্ষধ্য ২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর ২০০র্ট, 

২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ৫০০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর 

৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত ৭৬৬র্ট 

র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোত  সক্ষলর গক্ষর্ষণা 

োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ েচরক্ষপর  লা ক্ষল 

ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, ১৪র্ট উপক্ষেলার প্রায় সর্ োয়গায় 

কিাল োতীয়  সফ্রলর িক্ষধ্য র্াচর উদ্ভাচর্ত 

উন্নতোক্ষতর র্াচর আলুর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন 

করা হক্ষয়ক্ষছ, র্ার গড় েচির পচরিাণ ০.৩৫ ফ্রহক্টর 

এর্ং ফ্রহক্টরপ্রচত র্াচর আলুর গড় উৎপােন ৩০.৩৭ টন।  

চর্গত ২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর র্াচর আলুর োয়াক্ষলর সংখ্যা চছল ৩৫র্ট। তা কক্ষি ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর হয় ৩৪র্ট এর্ং 

২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর তা আর্ার বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয় হয় ৯০র্ট। ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত তা আর্ার কক্ষি হয় ৮৭র্ট। 

চনক্ষের সারচণক্ষত পচরর্ীেণ এলাকায় অথ বর্ছরচিচিক র্াচর আলুর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর তথ্য ফ্রেয়া হক্ষলা। 

সারচণ-২৩; পচরর্ীেণ এলাকায় অথ ব-র্ছরচিচিক র্াচর আলু এর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

অথ বর্ছর ফ্রিাট োয়াল র্াচরআলু এর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর সংখ্যা 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% 

 

 সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল, র্াচর আলু 
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প্রকেভূক্ত এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত র্াচর আলুর চর্চিন্ন োক্ষতর িাষার্াে ফ্রেখা র্ায়। চনক্ষের সারচণক্ষত র্াচর উদ্ভাচর্ত এ 

সকল র্াচর আলুর নাি, োক্ষতর নাি ও উিরোতার সংখ্যা ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-২৪; পচরর্ীেণ এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর র্াচর আলুর িাষার্াক্ষের পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

 উিরোতার সংখ্যা  সক্ষলর নাি েচির িাক্ষষর সংখ্যা োক্ষতর নাি 

 ৯৮ আলু ১৮ র্াচর আলু-৫৩ 

 ৬৭ আলু ১২ র্াচর আলু-৭৭ 

 ৮৯ আলু ১১ র্াচর আলু-২৫ 

 ১৫৬ আলু ২৪ র্াচর আলু-৪৬ 

 ৯৩ আলু ১৭ র্াচর আলু-৩৭ 

 ৫৭ আলু ৫ র্াচর আলু-৪১ 

ফ্রিাট ৫৬০  ৮৭  

 

িাষার্ােকৃত র্াচর আলু এখন সংগ্রহ করার পর্ বাক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ। িাঠ পর্ বাক্ষয় তোরচকর চর্ষক্ষয় োনা র্ায় ফ্রর্, মূলত সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ চর্চিন্ন সিক্ষয় গক্ষর্ষণা োয়াল পচরেশ বন  কফ্ররক্ষছ। প্রচত 

িাক্ষস সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ ১২ হক্ষত ১৫ র্ার পচরেশ বন কফ্ররক্ষছ। তক্ষর্ 

কৃষক্ষকর সাক্ষথ আক্ষলািনা কক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কি বকতবাক্ষের তোরচকর ঘাটচত রক্ষয়ক্ষছ। তোরচকর ব্যাপাক্ষর প্রকে 

কি বকতবাক্ষের প্রশ্ন করা হক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কার্ বক্রি আক্ষরাও িালিাক্ষর্ তোরচকর েন্য প্রক্ষয়ােনীয় েনর্ল 

তাক্ষের ফ্রনই এর্ং ফ্রকান সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা ফ্রনই।  

৪.১২.২ র্াচর গি এর প্রেশ বনী (১.৬০ ফ্রহক্টর) 

প্রকক্ষের অগ্রগচত প্রচতক্ষর্েন অনুর্ায়ী ফ্রেখা 

র্ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ 

সাল পর্ বন্ত ফ্রেক্ষশর উিরাঞ্চক্ষলর চর্ক্ষশষ 

কক্ষর িরাঞ্চক্ষলর ১৪র্ট উপক্ষেলায় 

র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট 

কতৃবক উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নত োক্ষতর 

 সক্ষলর ফ্রিাট ২১৬৬র্ট  সক্ষলর গক্ষর্ষণা 

োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। এর িক্ষধ্য 

২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ 

অথ বর্ছক্ষর ৫০০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর 

৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত 

৭৬৬র্ট র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোত 

 সক্ষলর  

 

 

গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ েচরক্ষপর  লা ক্ষল ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, ১৪র্ট উপক্ষেলার প্রায় সর্ োয়গায় োনা 

োতীয়  সক্ষলর িক্ষধ্য র্াচর উদ্ভাচর্ত উন্নতোক্ষতর গি- এর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ, র্ার গড় েচির পচরিাণ 

০.৪৭ ফ্রহক্টর এর্ং ফ্রহক্টরপ্রচত র্াচর গক্ষির গড় উৎপােন চছল ৩.৬০ টন। চর্গত ২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর র্াচর আলু এর 

োয়াক্ষলর সংখ্যা চছল ৪৪র্ট। তা কক্ষি ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর হয় ৪০র্ট এর্ং ২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর তা আর্ার বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয় 

হয় ৬৬র্ট।  

 

 

 

 সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল, র্াচর গি-২৮ 



 
 

পৃষ্ঠা নং-51 

 

২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত তা আর্ার কক্ষি হয় ৫৬র্ট। চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছরচিচিক র্াচর আলু এর গক্ষর্ষণা 

োয়াক্ষলর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-২৫; পচরর্ীেণ এলাকায় অথ ব-র্ছরচিচিক র্াচর গক্ষির গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

অথ বর্ছর  র্াচর গক্ষির গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর সংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭  ৪৪ ২২.০০% 

২০১৭-১৮  ৪০ ৮.০০% 

২০১৮-১৯  ৬৬ ৯.৪৩% 

২০১৯-২০ 

এচপ্রল 

 ৫৬ ৮.০০% 

 

প্রকেভূক্ত এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর গক্ষির িাষার্াে ফ্রেখা র্ায় এর্ং কৃষক্ষকর িাক্ষঠ উৎপাচেত প্রিচলত 

োত ফ্রথক্ষক র্াচর উদ্ভাচর্ত োক্ষতর িাষার্াক্ষে কৃষক্ষকর আগ্রহ ফ্রর্চশ। চনক্ষের সারণীক্ষত এই সর্ র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন 

উন্নতোক্ষতর গক্ষির নাি, োক্ষতর নাি ও উিরোতার সংখ্যা ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারণী-২৬; পচরর্ীেণ এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর গক্ষির িাষার্াক্ষের পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

উিরোতার সংখ্যা  সক্ষলর নাি েচির িাক্ষষর সংখ্যা োক্ষতর নাি 

১২৩ গি ৯ র্াচরগি-২৯ 

৬৫ গি ৫ র্াচরগি-৩০ 

৩৭২ গি ৪২ র্াচরগি-২৮ 

 

 

িাষার্ােকৃত গি এখন সংগ্রহ করার পর্ বাক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ। িাঠ পর্ বাক্ষয়র তোরচকর চর্ষক্ষয় োনা র্ায় ফ্রর্, মূলত সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ চর্চিন্ন সিক্ষয় গক্ষর্ষণা োয়াল পচরেশ বন কক্ষরক্ষছ। প্রচত 

িাক্ষস সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ ১২ হক্ষত ১৫ র্ার পচরেশ বন কক্ষরক্ষছ। তক্ষর্ 

কৃষক্ষকর সাক্ষথ আক্ষলািনা কক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কি বকতবাক্ষের তোরচকর ঘাটচত রক্ষয়ক্ষছ। তোরচকর ব্যাপাক্ষর প্রকে 

কি বকতবাক্ষের প্রশ্ন করা হক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কার্ বক্রি আক্ষরাও িালিাক্ষর্ তোরচকর েন্য প্রক্ষয়ােনীয় েনর্ল 

তাক্ষের ফ্রনই। 

৪.১২.৩ র্াচর চিচি আলু এর প্রেশ বনী (.৬৫ ফ্রহক্টর)  

প্রকক্ষের অগ্রগচত প্রচতক্ষর্েন অনুর্ায়ী ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ সাল পর্ বন্ত ফ্রেক্ষশর উিরাঞ্চক্ষলর চর্ক্ষশষ 

কক্ষর িরাঞ্চক্ষলর ১৪র্ট উপক্ষেলায় র্াংলাক্ষেশ কৃচষ 

গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নত 

োক্ষতর  সক্ষলর ফ্রিাট ২১৬৬র্ট  সক্ষলর গক্ষর্ষণা 

োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। এর িক্ষধ্য ২০১৬-১৭ 

অথ বর্ছক্ষর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ৫০০র্ট, 

২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর 

ফ্রি পর্ বন্ত ৭০০র্ট র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোত 

 সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ 

েচরক্ষপর  লা ক্ষল ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, ১৪র্ট উপক্ষেলার 

প্রায় সর্ োয়গায় কিাল োতীয়  সক্ষলর িক্ষধ্য 

র্াচর উদ্ভাচর্ত উন্নতোক্ষতর চিচি আলুর গক্ষর্ষণা 

োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ, র্ার গড় েচির পচরিাণ 

০.৬৭ ফ্রহক্টর এর্ং ফ্রহক্টরপ্রচত র্াচর চিচি আলুর গড় 

উৎপােন চছল ২৯.১৮ টন। চর্গত ২০১৬-১৭ 

অথ বর্ছক্ষর র্াচর চিচি আলুর এর োয়াক্ষলর সংখ্যা চছল ২৫র্ট। তা বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয় ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর হয় ৬৯র্ট এর্ং ২০১৮-

 সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল, র্াচর চিচি আলু 
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১৯ অথ বর্ছক্ষর তা আর্ার কক্ষি হয় ৬৪র্ট। ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত তা আর্ার বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয় হয় ৭২র্ট।। চনক্ষের 

সারচণক্ষত অথ বর্ছরচিচিক র্াচর চিচি আলুর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-২৭; পচরর্ীেণ এলাকায় অথ ব-র্ছরচিচিক র্াচর চিচি আলুর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

অথ ব-র্ছর ফ্রিাট োয়াল র্াচর চিচি আলুর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর সংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭ ২০০ ২৫ ১২.৫০% 

২০১৭-১৮ ৫০০ ৬৯ ১৩.৮% 

২০১৮-১৯ ৭০০ ৬৪ ৯.১৪% 

২০১৯-২০ এচপ্রল ৭৬৬ ৭২ ১০.২৯% 

 

প্রকেভূক্ত এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর চিচিআলুর িাষার্াে ফ্রেখা র্ায় এর্ং কৃষক্ষকর িাক্ষঠ উৎপাচেত 

প্রিচলত োত ফ্রথক্ষক র্াচর উদ্ভাচর্ত োক্ষতর িাষার্াক্ষে কৃষক্ষকর আগ্রহ ফ্রর্চশ। চনক্ষের সারচণক্ষত এই সর্ র্াচর উদ্ভাচর্ত 

চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর চিচিআলুর নাি, োক্ষতর নাি ও উিরোতার সংখ্যা ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-২৮; পচরর্ীেণ এলাকায় চিচিআলু িাক্ষষর পচরসংখ্যান 

উিরোতার সংখ্যা  সক্ষলর নাি েচির িাক্ষষর সংখ্যা োক্ষতর নাি 

১২৭ চিচিআলু ২২ চিচিআলু-৯ 

১৩১ চিচিআলু ১৭ চিচিআলু-১২ 

১৯৯ চিচিআলু ৮ চিচিআলু-১৩ 

১০৩ চিচিআলু ২৫ চিচিআলু-৮ 

 

িাষার্ােকৃত চিচিআলু এখন সংগ্রহ করার পর্ বাক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ। িাঠ পর্ বাক্ষয় তোরচকর চর্ষক্ষয় োনা র্ায় ফ্রর্, মূলত সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ চর্চিন্ন সিক্ষয় গক্ষর্ষণা োয়াল পচরেশ বন কক্ষরক্ষছ। প্রচত 

িাক্ষস সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ ১২- হক্ষত  ১৫ র্ার পচরেশ বন কক্ষরক্ষছ। 

তক্ষর্ কৃষক্ষকর সাক্ষথ আক্ষলািনা কক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কি বকতবাক্ষের তোরচকর ঘাটচত রক্ষয়ক্ষছ। তোরচকর ব্যাপাক্ষর 

প্রকে কি বকতবাক্ষের প্রশ্ন করা হক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কার্ বক্রি আক্ষরাও িালিাক্ষর্ তোরচকর েন্য প্রক্ষয়ােনীয় 

েনর্ল তাক্ষের ফ্রনই। 

৪.১২.৪ র্াচর হাইচিি ভুো এর প্রেশ বনী (১.৩৫ ফ্রহক্টর) 

প্রকক্ষের অগ্রগচত প্রচতক্ষর্েন অনুর্ায়ী ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, 

প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ সাল পর্ বন্ত ফ্রেক্ষশর 

উিরাঞ্চক্ষলর চর্ক্ষশষ কক্ষর িরাঞ্চক্ষলর প্রকেভূক্ত ৩র্ট 

সক্ষরেচিন চর্িাক্ষগর আওতাধীন ১৪র্ট উপক্ষেলায় 

র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক উদ্ভাচর্ত 

চর্চিন্ন উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর ফ্রিাট ২১৬৬র্ট  সক্ষলর 

গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। এর িক্ষধ্য ২০১৬-

১৭ অথ বর্ছক্ষর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ৫০০র্ট, 

২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর 

ফ্রি পর্ বন্ত ৭৬৬র্ট র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোত 

 সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ 

েচরক্ষপর  লা ক্ষল ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, ১৪র্ট উপক্ষেলার 

প্রায় োয়গায় োনা োতীয়  সক্ষলর িক্ষধ্য র্াচর 

উদ্ভাচর্ত উন্নতোক্ষতর র্াচর হাইচিি ভুোর গক্ষর্ষণা 

োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ, র্ার গড় েচির পচরিাণ 

১.৬৭ ফ্রহক্টর এর্ং ফ্রহক্টরপ্রচত র্াচর হাইচিি ভুোর গড় উৎপােন চছল ১০.৩০ টন। চর্গত ২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর র্াচর 

হাইচিি ভুো - এর এর োয়াক্ষলর সংখ্যা চছল শূন্যর্ট। তা বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয় ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর হয় ২৯৯র্ট।  

 সক্ষলর গক্ষর্ষনা োয়াল হাইচিি ভূো 
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 ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর তা আক্ষরাও বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয় হয় ৬৫র্ট। ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত তা আর্ার বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয় হয় ১১৭র্ট। 

চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছরচিচিক র্াচর হাইচিি ভুোর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-২৯; পচরর্ীেণ এলাকায় অথ ব-র্ছরচিচিক র্াচর হাইচিি ভুোর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

অথ বর্ছর ফ্রিাট োয়াল র্াচর হাইচিি ভুোর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর সংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭ ২০০ - - 

২০১৭-১৮ ৫০০ ২৯ ৫.৮০% 

২০১৮-১৯ ৭০০ ৬৫ ৯.২৯% 

২০১৯-২০ এচপ্রল ৭৬৬ ১১৭ ১৬.৭১% 

 

প্রকেভূক্ত এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর র্াচর হাইচিি ভুোর িাষার্াে ফ্রেখা র্ায় এর্ং কৃষক্ষকর িাক্ষঠ 

উৎপাচেত প্রিচলত োত ফ্রথক্ষক র্াচর উদ্ভাচর্ত োক্ষতর িাষার্াক্ষে কৃষক্ষকর আগ্রহ ফ্রর্চশ। চনক্ষের সারচণক্ষত এই সর্ র্াচর 

উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর র্াচর হাইচিি ভুোর নাি, োক্ষতর নাি ও উিরোতার সংখ্যা ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৩০; পচরর্ীেণ এলাকায় চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর র্াচর হাইচিি ভুো িাক্ষষর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

উিরোতার সংখ্যা  সক্ষলর নাি েচির িাক্ষষর সংখ্যা োক্ষতর নাি 

২২৭ র্াচর হাইচিি ভুো ৭৪ র্াচর হাইচিি ভুো-৯ 

- র্াচর হাইচিি ভুো - র্াচর হাইচিি ভুো-১২ 

৩৩৩ র্াচর হাইচিি ভুো ৪৩ র্াচর হাইচিি ভুো-১৩ 

 

িাষার্ােকৃত র্াচর হাইচিি ভুো এখন সংগ্রহ করার পর্ বাক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ। িাঠ পর্ বাক্ষয় তোরচকর চর্ষক্ষয় োনা র্ায় ফ্রর্, মূলত 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ চর্চিন্ন সিক্ষয় গক্ষর্ষণা োয়াল পচরেশ বন 

কক্ষরক্ষছ। প্রচত িাক্ষস সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ ১২ হক্ষত ১৫ র্ার পচরেশ বন 

কক্ষরক্ষছ। তক্ষর্ কৃষক্ষকর সাক্ষথ আক্ষলািনা কক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কি বকতবাক্ষের তোরচকর ঘাটচত রক্ষয়ক্ষছ। তোরচকর 

ব্যাপাক্ষর প্রকে কি বকতবাক্ষের প্রশ্ন করা হক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কার্ বক্রি আক্ষরাও িালিাক্ষর্ তোরচকর েন্য 

প্রক্ষয়ােনীয় েনর্ল তাক্ষের ফ্রনই। 

৪.১২.৫ র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া এর প্রেশ বনী (১.৩৫ ফ্রহক্টর) 

প্রকক্ষের অগ্রগচত প্রচতক্ষর্েন অনুর্ায়ী ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ সাল পর্ বন্ত ফ্রেক্ষশর উিরাঞ্চক্ষলর চর্ক্ষশষ 

কক্ষর িরাঞ্চক্ষলর ১৪র্ট উপক্ষেলায় র্াংলাক্ষেশ কৃচষ 

গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নত 

োক্ষতর  সক্ষলর ফ্রিাট ২১৬৬র্ট  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল 

স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। এর িক্ষধ্য ২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর 

২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ৫০০র্ট, ২০১৮-১৯ 

অথ বর্ছক্ষর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত 

৭০০র্ট র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোত  সক্ষলর 

গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ েচরক্ষপর 

 লা ক্ষল ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, ১৪র্ট উপক্ষেলার প্রায় সর্ 

োয়গায় সর্চে োতীয়  সক্ষলর িক্ষধ্য র্াচর উদ্ভাচর্ত 

উন্নতোক্ষতর চিচি আলু- এর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা 

হক্ষয়ক্ষছ, র্ার গড় েচির পচরিাণ ০.৩৭ ফ্রহক্টর এর্ং 

ফ্রহক্টরপ্রচত র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়ার গড় উৎপােন 

চছল ৩৪ টন। 

 

 

 

 সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল,র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া 



 
 

পৃষ্ঠা নং-54 

 

 চর্গত ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়ার ফ্রকান োয়াক্ষলর পচর্কেনা চছল না। তক্ষর্ ২০১৮-

১৯ অথ বর্ছক্ষর ১০র্ট োয়াল করা হয়। উৎপােন অচধক ও কৃষক্ষকর আগ্রহ ফ্রর্চশ হওয়ার পক্ষরও ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি 

পর্ বন্ত তা আর্ার কক্ষি হয় ৯র্ট। চনক্ষের চনক্ষের সারচণক্ষত অথ ব-র্ছরচিচিক র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়ার গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর 

তথ্য ফ্রেয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৩১; পচরর্ীেণ এলাকায় অথ ব-র্ছর চিচিক র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়ার গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর পচরসংখ্যান 

অথ বর্ছর ফ্রিাট 

োয়াল 

র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়ার গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর সংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭ ২০০ - - 

২০১৭-১৮ ৫০০ - - 

২০১৮-১৯ ৭০০ ১০ ১.৪৩% 

২০১৯-২০ এচপ্রল ৭০০ ৯ ১.২৯% 

 

প্রকেভূক্ত এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়ার িাষার্াে ফ্রেখা র্ায় এর্ং কৃষক্ষকর 

িাক্ষঠ উৎপাচেত প্রিচলত োত ফ্রথক্ষক র্াচর উদ্ভাচর্ত োক্ষতর িাষার্াক্ষে কৃষক্ষকর আগ্রহ ফ্রর্চশ। চনক্ষের সারচণক্ষত এই সর্ 

র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়ার নাি, োক্ষতর নাি ও উিরোতার সংখ্যা ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৩২; পচরর্ীেণ এলাকায় র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া িাক্ষষর পচরসংখ্যান 

উিরোতার সংখ্যা  সক্ষলর নাি েচির িাক্ষষর সংখ্যা োক্ষতর নাি 

২২৪ র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া ৫ র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া-১ 

৩৩৬ র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া ৪ র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া-২ 

 

িাষার্ােকৃত র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া এখন সংগ্রহ করার পর্ বাক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ। িাঠ পর্ বাক্ষয় তোরচকর চর্ষক্ষয় োনা র্ায় ফ্রর্, 

মূলত সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ চর্চিন্ন সিক্ষয় গক্ষর্ষণা োয়াল পচরেশ বন 

কক্ষরক্ষছন। প্রচত িাক্ষস সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ ১২- হক্ষত  ১৫ র্ার 

পচরেশ বন করক্ষছ। তক্ষর্ কৃষক্ষকর সাক্ষথ আক্ষলািনা কক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কি বকতবাক্ষের তোরচকর ঘাটচত রক্ষয়ক্ষছ। 

তোরচকর ব্যাপাক্ষর প্রকে কি বকতবাক্ষের প্রশ্ন করা হক্ষল তারা োনান ফ্রর্, প্রকক্ষের কার্ বক্রি আক্ষরাও িালিাক্ষর্ তোরচকর 

েন্য প্রক্ষয়ােনীয় েনর্ল তাক্ষের ফ্রনই। 

৪.১২.৬ র্াচর কাউন এর প্রেশ বনী (২.৪৫ একর) 

 প্রকক্ষের অগ্রগচত প্রচতক্ষর্েন অনুর্ায়ী ফ্রেখা র্ার্ ফ্রর্, প্রকক্ষের 

শুরু ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ সাল পর্ বন্ত ফ্রেক্ষশর উিরাঞ্চক্ষলর চর্ক্ষশষ কক্ষর 

িরাঞ্চক্ষলর ১৪র্ট উপক্ষেলায় র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট 

কতৃবক উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর ফ্রিাট ২১৬৬র্ট 

 সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। এর িক্ষধ্য ২০১৬-

১৭ অথ বর্ছক্ষর ২০০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ৫০০র্ট, ২০১৮-১৯ 

অথ বর্ছক্ষর ৭০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত ৭৬৬র্ট র্াচর 

উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোত  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা 

হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ েচরক্ষপর  লা ক্ষল ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, ১৪র্ট উপক্ষেলার 

প্রায় সর্ োয়গায় োনা োতীয়  সক্ষলর িক্ষধ্য র্াচর উদ্ভাচর্ত 

উন্নতোক্ষতর র্াচর কাউক্ষনর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ, 

র্ার গড় েচির পচরিাণ ০.১৭ ফ্রহক্টর এর্ং ফ্রহক্টরপ্রচত র্াচর কাউন 

গড় উৎপােন চছল ২.৩৬ টন। চর্গত ২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর র্াচর কাউক্ষনর ফ্রকান োয়াল করা হয় নাই। তক্ষর্ ২০১৭-১৮ 

অথ বর্ছক্ষর র্াচর কাউক্ষনর ৩৩র্ট গক্ষর্ষণা োয়াল করা হয় এর্ং ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর তা আর্ার বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয় হয় ৬৫র্ট।  

 

 

 সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল র্াচর কাউন-২  
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২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত র্াচর কাউক্ষনর ফ্রকান গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করার পচরকেনা চছল না। চনক্ষের সারচণক্ষত 

র্াচর কাউক্ষনর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৩৩; পচরর্ীেণ এলাকায় র্ছরচিচিক র্াচর কাউন এর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর পচরসংখ্যান 

অথ বর্ছর ফ্রিাট োয়াল র্াচর কাউক্ষনর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর সংখ্যা শতকরা হার 

২০১৬-১৭ ২০০ - - 

২০১৭-১৮ ৫০০ ৩৩ ৬.৬% 

২০১৮-১৯ ৭০০ ৬৫ ৯.২৯% 

২০১৯-২০ এচপ্রল ৭৬৬ - - 

 

িাষার্ােকৃত র্াচর কাউন এখন সংগ্রহ করার পর্ বাক্ষয় রক্ষয়ক্ষছ। িাঠ পর্ বাক্ষয় তোরচকর চর্ষক্ষয় োনা র্ায় ফ্রর্, মূলত 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ চর্চিন্ন সিক্ষয় গক্ষর্ষণা োয়াল পচরেশ বন 

কক্ষরক্ষছ। প্রচত িাক্ষস সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর  চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনকগণ ১২ হক্ষত ১৫ র্ার পচরেশ বন 

কক্ষরক্ষছ। তক্ষর্ কৃষক্ষকর সাক্ষথ আক্ষলািনা কক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কি বকতবাক্ষের তোরচকর ঘাটচত রক্ষয়ক্ষছ। তোরচকর 

ব্যাপাক্ষর প্রকে কি বকতবাক্ষের প্রশ্ন করা হক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কার্ বক্রি আক্ষরাও িালিাক্ষর্ তোরচকর েন্য 

প্রক্ষয়ােনীয় েনর্ল তাক্ষের ফ্রনই। 

৪.১৩ র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপন ( ল ও সর্চে) 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত এলাকার র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, ফ্রহি ফ্রকায়াট বার (ওএ আরচি) এর্ং ৪র্ট 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কি বকতবাবৃক্ষির সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর এর্ং িাঠ েচরক্ষপর  লা ক্ষলর চিচিক্ষত  র্াচর 

উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর িাধ্যক্ষি িরাঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান ( ল ও 

সর্চে) স্থাপন সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত িরাঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত ফ্রিাট 

১২০০র্ট র্াগান ( ল ও সর্চে)  স্থাপক্ষনর সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত িরাঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত ফ্রিাট ৭৫০র্ট 

র্াগান ( ল ও সর্চে)  স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর রংপুক্ষর ২৫র্ট, র্গুড়ায় ১৫র্ট এর্ং গাইর্ান্ধায় ১৫র্ট 

সহ ফ্রিাট ৫০র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর রংপুক্ষর ১০০র্ট, র্গুড়ায় ২০র্ট এর্ং গাইর্ান্ধায় ৩০র্ট সহ ফ্রিাট ১৫০র্ট, ২০১৮-১৯ 

অথ ব-র্ছক্ষর রংপুক্ষর ১৬০র্ট, র্গুড়ায় ৪০র্ট এর্ং গাইর্ান্ধায় ১০০র্ট সহ ফ্রিাট ৩০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত 

রংপুক্ষর ৯০র্ট, র্গুড়ায় ৪০র্ট এর্ং গাইর্ান্ধায় ১২০র্ট সহ ফ্রিাট ২৫০র্ট র্াগান ( ল ও সর্চে)  স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকে 

ফ্রথক্ষক উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের র্াগান স্থাপক্ষনর চনচিক্ষি র্াচর উদ্ভাচর্ত উন্নতোক্ষতর  ল ফ্রর্িন- র্াচর আি-৩,৪, র্াচর 

ফ্রপয়ারা-২, র্াচর িািা-১, র্াচর চলচু-৩, র্াচর ফ্রলবু-১,২ এর্ং সর্চে ফ্রর্িন- র্াচর করলা-১,২, র্াচর টক্ষিক্ষটা-

১৩,১৪,১৫,১৬,১৭,১৮, র্াচর লাউ-১,২,র্াচর চর্র্ট ফ্রর্গুন-৩, র্াচর ফ্রর্গুন-১০ এর িারা/কলি, র্ীে, বের্সার, সরর্রাহ করা 

হক্ষয়ক্ষছ।  

চনক্ষের সারচণক্ষত িরাঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান ( ল ও সর্চে) স্থাপক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৩৪; পচরর্ীেণ এলাকার িরাঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান ( ল ও সর্চে) স্থাপক্ষনর তথ্য 

প্রযুচক্তর নাি অথ বর্ছর অেবন ফ্রিাট লেযিাত্রা সা ল্য ফ্রি,২০ 

পর্ বন্ত  

রংপুর র্গুড়া গাইর্ান্ধা    

র্াচর আি-৩,৪ 

র্াচর ফ্রপয়ারা-২ 

র্াচর িািা-১ 

র্াচর চলচু-৩ 

র্াচর ফ্রলবু-১,২ 

সর্চে র্াগান 

২০১৬-১৭ ২৫ ১০ ১৫ ৫০ ৫০ ১০০% করা 

হক্ষয়ক্ষছ। 

 

২০১৭-১৮ ১০০ ২০ ৩০ ১৫০ ১৫০ 

২০১৮-১৯ ১৬০ ৪০ ১০০ ৩০০ ৩০০ 

২০১৯-২০ ফ্রি 

পর্ বন্ত 

৯০ ৪০ ১২০ ২৫০ ৪০০ ৬২.৫০% 

ফ্রিাট ৩৭৫ ১১০ ২৬৫ ৭৫০ ৯০০ ৮৩.৩৩% 

জুন,২০২১    ৭৫০ ১২০০ ৬২.৫০% 
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৪.১৩.১ র্সতর্াচড়ক্ষত  ল ও সর্চে র্াগান প্রেশ বনী 

 

প্রকক্ষের অগ্রগচত প্রচতক্ষর্েন অনুর্ায়ী ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, 

প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ সাল পর্ বন্ত ফ্রেক্ষশর উিরাঞ্চক্ষলর চর্ক্ষশষ কক্ষর িরাঞ্চক্ষলর ১৪র্ট উপক্ষেলায় র্াংলাক্ষেশ কৃচষ 

গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উচ্চ  লনশীল উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর ( ল ও সর্চে) ফ্রিাট ৭৫০র্ট িরাঞ্চক্ষলর 

কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান ( ল ও সর্চে) স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। এর িক্ষধ্য ২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর ৫০র্ট, ২০১৭-১৮ 

অথ বর্ছক্ষর ১৫০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ৩০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত িরাঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত ২৫০র্ট 

র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোত  সক্ষলর র্াগান ( ল ও সর্চে ) স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ েচরক্ষপর  লা ক্ষল ফ্রেখা র্ায় 

ফ্রর্,প্রকেভূক্ত ৩র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর অন্তভূক্ত ১৪র্ট উপক্ষেলার িক্ষধ্য র্াচর উদ্ভাচর্ত উন্নতোক্ষতর উদ্যানতাচিক 

 সক্ষলর র্াগান স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ, র্ার গড় েচির পচরিাণ ০.১৭ একর। র্সতর্াচড়ক্ষত ১৫ ধরক্ষনর  ল এর্ং ৬ ধরক্ষনর 

সর্চের উপর েচরপ িালাক্ষনা হয়। তারিক্ষধ্য ১৩ প্রকার  ক্ষলর গাক্ষছর িারা/কলি এর্ং ৫ প্রকার সর্চের িারা ফ্রেখা র্ায় 

র্া র্সতর্াচড়ক্ষত িাষ হক্ষে। এর িক্ষধ্য ৯র্ট প্রিচলত োত ফ্রর্িন আি, কাঁঠাল, োি, র্রই, কলা, সক্ষ ো, িাচলি, ফ্রপয়ারা, 

োিরুল এর্ং ৬র্ট র্াচর উদ্ভাচর্ত উন্নত োক্ষতর ফ্রর্িন র্াচর আি-৪, র্াচর আি-৩, র্াচর চলচু-৩, র্াচর িািা-১ র্াচর কুল, 

র্াচর ফ্রপয়ারা-২,র্াচর করলা-১,২,র্াচর টক্ষিক্ষটা-১৪,১৫,১৬। র্সতর্াচড়ক্ষত চক চক ধরক্ষনর  ল ও সর্চে আক্ষছ ফ্রস সম্পক্ষকব 

োনক্ষত িাওয়া হক্ষল চনক্ষের তথ্য পাওয়া র্ায়। 

সারচণ-৩৫; পচরর্ীক্ষণ এলাকার িরাঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত  ল ও সর্চে িাক্ষষর উিরোতা এর্ং  ল ও সর্চের গড় সংখ্যার তথ্য 

ক্রচিক নং  ক্ষলর নাি উিরোতার সংখ্যা গড় সংখ্যা 

১ আি ১২৭ ৫ 

২ কাঁঠাল ২৩০ ৩ 

৩ োি ৬৩ ১ 

৪ র্রই ৩১২ ৪ 

৫ সক্ষ ো ২৪ ১ 

৬ িাচলি ৬৭ ১ 

৭ ফ্রপয়ারা ৪০৫ ৩ 

৮ োিরুল ৯৫ ১ 

৯ র্াচর আি-৪ ২৩৫ ৪ 

১০ র্াচর আি-১০ ৪৫০ ৫ 

১১ র্াচর চলচু-৩ ২৩৪ ৩ 

১২ র্াচর িািা-১ ৪৫ ১ 

১৩ র্াচর কুচল/আক্ষপল কুল ৪৪৫ ১০ 

১৪ র্াচর ফ্রপয়ারা-২ ৩৩৯ ৯ 

১৫ র্াচর ফ্রলবু-১,২ ২০৮ ৫ 

১৬ র্াচর করলা-১,২ ১০২ ৫ 

১৭ র্াচর টক্ষিক্ষটা-১৪,১৫,১৬ ৬৯ ৩ 

র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান 
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পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষি র্াচর উদ্ভাচর্ত  ল র্াগাক্ষনর বর্চিত্র ফ্রেখা র্ায়; চকন্তু দ্রুত র্ধ বনশীল  ল ফ্রর্িন কলা, আনারস ফ্রেঁক্ষপ 

ইতযাচে  ল উৎপােক্ষন ফ্রকান নের ফ্রেওয়া হয়চন। র্তক্ষর্চশ  ল গাক্ষছর বর্চিত্র ততক্ষর্চশ র্ারিাস  ল প্রাচপ্তর সম্ভার্না। 

তাই প্রকের্টর িাধ্যক্ষি  ল উৎপােক্ষনর প্রচশেণ, উন্নত র্ীে, িারা/কলি চর্তরণ ও প্রযুচক্ত ফ্রসর্া আক্ষরাও বৃচদ্ধ করা 

উচিত। তাহক্ষল  ল উৎপােন বৃচদ্ধ পাক্ষর্। তাক্ষত পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধ পাক্ষর্ ও পুচি এর্ং েীর্নর্াত্রার িান উন্নয়ক্ষন 

ভুচিকা রাখক্ষর্ এর্ং প্রকক্ষের মূল উক্ষেশ্য স ল হক্ষর্। প্রকে ফ্রথক্ষক িাসচিচিক  ক্ষলর নাি প্রকাশ করা হক্ষল কৃষকগণ 

ফ্রকান িাক্ষস ফ্রকান  ল হয় তা বুেক্ষত পারক্ষর্। 

৪.১৩.২ র্সতর্াচড়ক্ষত চিশ্র  ল র্াগান প্রেশ বনী  

র্তবিাক্ষন র্াচণচেযক চিচিক্ষত আি, চলচু, ফ্রলবু, ফ্রপয়ারার 

র্াগান স্থাপক্ষনর প্রর্ণতা বৃচদ্ধ পাক্ষে। অক্ষনক্ষক এটাক্ষক 

লািেনক ফ্রপশা চহসাক্ষর্ গ্রহণ কক্ষরক্ষছন। প্রকক্ষের আওতায় 

র্াচণচেযক চিশ্র  ল র্াগান প্রেশ বনীর প্রক্ষয়ােনীয় সহায়তা 

ফ্রর্িন প্রচশেণ, িারা/কলি চর্তরণ, চর্চিন্ন রাসায়চনক সার, 

কীটনাশক ইতযাচে সহায়তা ফ্রেওয়া হক্ষে। ইক্ষতািক্ষধ্য ফ্রর্শ 

কক্ষয়কর্ট র্াচণচেযক চিশ্র  ল র্াগান প্রেশ বনী স্থাপন করা 

হক্ষয়ক্ষছ। র্াগাক্ষনর আয়তন গক্ষড় ১০২ শতক। িারা/কলি 

ফ্ররাপণ পদ্ধচত প্রধানত আয়তাকার (৪৮.১%) ও র্গ বাকার 

(৪৬,৩%)। স্থানীয় কি বশালা ও কৃষক্ষকর সাক্ষথ আক্ষলািনা 

কক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, চিশ্র  লর্াগান িাচলকগণ প্রকে ফ্রথক্ষক 

আক্ষরাও ফ্রর্চশ তোরচক এর্ং ফ্রর্ সিস্ত িারা িক্ষর র্াক্ষে তার 

র্েক্ষল নতুন িারা ফ্রেওয়ার অনুক্ষরাধ কক্ষরক্ষছ। কৃষক সার, 

কীটনাশক ইতযাচে ধাক্ষপ ধাক্ষপ সরর্রাহ করার পরািশ ব চেক্ষয়ক্ষছ।  

৪.১৪ অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (Adapting Research) ফ্রোরোরকরণ এর্ং  লন পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) হ্রাস 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত এলাকার র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, ফ্রহি ফ্রকায়াট বার (ওএ আরচি) এর্ং ৪র্ট 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কি বকতবাবৃক্ষির সচহত সাোৎকার গ্রহণ এর্ং কৃষকিাঠ েচরক্ষপর চিচিক্ষত ির এলাকায়  

র্াচর উদ্ভাচর্ত নতুন প্রযুচক্তরসমূক্ষহর িরাঞ্চক্ষল অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (Adapting Research) ফ্রোরোরকরণ এর্ং 

১৫র্ট উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর োত ও আধুচনক কৃচষ প্রযুচক্ত প্রর্তবক্ষনর িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  সক্ষলর  লক্ষনর পাথ বকয 

(ইল্ড গ্যাপ) কিাক্ষনা সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ির এলাকায়  র্াচর উদ্ভাচর্ত নতুন 

প্রযুচক্তরসমূক্ষহর িরাঞ্চক্ষল অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (Adapting Research) ফ্রোরোরকরণ এর্ং ১৫র্ট উচ্চ  লনশীল 

 সক্ষলর োত ও আধুচনক কৃচষ প্রযুচক্ত প্রর্তবক্ষনর িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  সক্ষলর  লক্ষনর পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) কিাক্ষনার 

সংস্থান আক্ষছ। চকন্তু ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ির এলাকায়  র্াচর উদ্ভাচর্ত নতুন প্রযুচক্তরসমূক্ষহর িরাঞ্চক্ষল অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা 

(Adapting Research) ফ্রোরোরকরণ এর্ং ১৭র্ট উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর োত ও আধুচনক কৃচষ প্রযুচক্ত প্রর্তবক্ষনর 

িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  সক্ষলর  লক্ষনর পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) কিাক্ষনা হক্ষয়ক্ষছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

চিশ্র  ক্ষলর র্াগান,ধুনট,র্গুড়া 
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চনক্ষের দুইর্ট সারণীক্ষত ির এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত নতুন প্রযুচক্তরসমূক্ষহর িরাঞ্চক্ষল অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (Adapting 

Research) ফ্রোরোরকরণ এর্ং ১৭র্ট উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর োত ও আধুচনক কৃচষ প্রযুচক্ত প্রর্তবক্ষনর িাধ্যক্ষি 

কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  সক্ষলর  লক্ষনর পাথ বক্র্ (ইল্ড গ্যাপ) হ্রাক্ষসর একর্ট তুলনামূলক তথ্য ফ্রেয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৩৬; পচরর্ীেণ এলাকার ির এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত ১৭র্ট উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর োত ও আধুচনক কৃচষ প্রযুচক্ত 

প্রর্তবক্ষনর িারা অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (Adapting Research) ফ্রোরোরকরক্ষণর তথ্য 

 অথ ব-র্ছর 

 ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ফ্রি, পর্ বন্ত 

কিাল  সল র্াচর আলু-৪৬ র্াচর আলু-৪৬,৫৩ র্াচর আলু-৪৬,৫৩,৭৭ র্াচর আলু-২৫,৩৭,৪১,৪৬,৫৩ 

র্াচরচিচি আলু-

৪,৮ 

র্াচরচিচি আলু-

৪,৮,১২,১৩ 

র্াচরচিচি আলু-৮,১২ র্াচরচিচি আলু-৮,১৪ 

োনা  সল র্াচর গি-২৮ র্াচর গি-২৮ র্াচর গি-২৮ র্াচর গি-২৮,২৯,৩০ 

- র্াচর কাউন-২ র্াচর কাউন-২ র্াচর কাউন-২ 

- র্াচর হাইচিি ভুো-

৯,১২,১৩ 

র্াচরহাইচিি ভুো-

৯,১২,১৩ 

র্াচরহাইচিি ভুো-৯,১৩,১৬ 

- - - র্াচল ব-৬,৭ 

িাল  সল র্াচর িসুর-৮ র্াচর িসুর-৬,৮ র্াচর িসুর-৬,৮ র্াচর িসুর-৬,৮ 

- র্াচর িাস-৩ র্াচর িাস-৩ র্াচর িাস-৩ 

- র্াচর ফ্রখসাচর-১,৩ র্াচর ফ্রখসাচর-৩ র্াচর ফ্রখসাচর-২,৩ 

বতলর্ীে 

 সল 

সচরষা-১৪ সচরষা-১৪ সচরষা-১৪ সচরষা-১৪ 

- চিনার্াোি-৮ চিনার্াোি-৮ চিনার্াোি-৮,৯ 

িসলা  সল - - র্াচর ফ্রেঁয়াে-১,৪ র্াচর ফ্রেঁয়াে-১,৪ 

সর্চে  সল - - টক্ষিক্ষটা-১৬,১৮ টক্ষিক্ষটা-১৬,১৮ 

- - হাইচিি চিচি কুিড়া-১ হাইচিি চিচি কুিড়া-১,২ 

- - - র্াচর চর্র্ট ফ্রর্গুন-৪ 

- - - র্াচর ফ্রর্গুন-১০ 

- - - র্াচর করলা-১,২ 

- - - র্াচর মূলা-১,৪ 

ফ্রিাট ৫র্ট ১০র্ট ১৩র্ট ১৬র্ট 

অেবন ৫র্ট ১০র্ট ১৩র্ট ১৬র্ট 

লেয ৫র্ট ১০র্ট ১২র্ট ১৫র্ট 

সা ল্য ১০০% ১০০% ১০৮.৩৩% ১১৩.৩৩% 

 

সারচণ-৩৭; পচরর্ীেণ এলাকার ির এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত ১৫র্ট উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর োত ও আধুচনক কৃচষ প্রযুচক্ত   

প্রর্তবক্ষনর িারা অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (Adapting Research) ফ্রোরোরকরক্ষণর িাধ্যক্ষি গক্ষর্ষণা ও কৃষক্ষকর িাক্ষঠর 

 লক্ষনর পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) হ্রাক্ষসর তথ্য 

 সক্ষলর নাি োয়াল 

সংখ্যা 

োয়াক্ষলর 

অধীন েচির 

পচরিান 

(ফ্রহক্টর) 

র্াচর উদ্ভাচর্ত  সল কৃষক্ষকর 

িাক্ষঠর 

 সল 

কৃষক্ষকর িাক্ষঠর 

তুলনায়  লন বৃচদ্ধ 

(%) 

সক্ষর্ বাচ্চ 

 সল 

োয়াল 

প্লক্ষটর গড় 

 সল 

কিাল  সল র্াচর আলু ৯১ ২২.৭০ ৩২ ৩০.৩৭ ২০.৫৭ ৪৮% 

র্াচর চিচি 

আলু 

৭৭ ২৬.১৫ ৩৫ ২৯.১৮ ২৬.১৫ ৪৩% 

োনা  সল র্াচর গি ৬৬ ৮০.১২ ৪ ৩.৬০ ১.৫৮ ৭৮% 

র্াচর হাইচিি 

ভুো 

৭০ ৮৫.১২ ১২ ১০.৩০ ৮.৭৫ ১৮% 

র্াচর কাউন ৯৮ ৪২৯.৩৯ ২.৭৫ ২.৩৬ ১.৩৭ ৭২% 

সচরষা ৯১ ১৫২.১৫ ১.৫০ ১.৪৯ ১.০১ ৪৮% 
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বতলর্ীে 

 সল 

চিনার্াোি ৩৬ ৪৩.৫৮ ২.১৫ ২.২০ ১.২৪ ৭৭% 

িাল  সল র্াচর িসুর ৫৩ ৬৩.৯৪ ২.২০ ১.৩৬ ০.৮২ ৬৬% 

র্াচর িাস ৫৫ ৬৩.৯৪ ১.৭০ ১.৩০ ০.৭৮ ৬৭% 

র্াচর ফ্রখসাচর ৮৯ ৯৮.২৪ ১,৫০ ১.২৯ ০.৬৪ ১০২% 

িসলা  সল র্াচর ফ্রেঁয়াে ৩৩ ২৫.৮২ ২০.৫০ ২০.১৭ ৫.৬০ ২৬০% 

সর্চে  সল র্াচর হাইচিি 

চিচি কুিড়া 

১০ ৯.৪৫ ৪০ ৩৪ ১৫.৫২ ৬৬% 

র্াচর টক্ষিক্ষটা 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 জরুশি। কািণ 

এটি কৃষকদেি েক্ষতা বৃশদ্ধ এৈং তাদেি দৃশষ্টভশি ও আচিণ িশিৈতধদন সাহায্য কদি এর্ং কৃষক্ষকর ে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। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত ৪র্ট 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবাবৃক্ষির সচহত সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর প্রচশেণ সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ 

ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী প্রকেভূক্ত এলাকার ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ফ্রিাট ৫০০০ েন কৃষকক্ষক 

১২৫ ব্যাক্ষি উচ্চ  লনশীল সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর েন্য আধুচনক র্াগান ও উৎপােন প্রযুচক্তর উপর প্রচশেণ প্রোক্ষনর 

সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ ফ্রিাট ২৫৬০ েন (৫১.২০%) কৃষকক্ষক ৬৪ ব্যাক্ষি উচ্চ 

 লনশীল সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর েন্য আধুচনক র্াগান ও উৎপােন প্রযুচক্তর উপর প্রচশেণ প্রোন সম্পন্ন করা কক্ষরক্ষছ। 

২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর ১৫ ব্যাক্ষি ৬০০ েন, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ২৬ ব্যাক্ষি ১০৪০ েন,  ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ২৫ ব্যাক্ষি 

১০০০ েন উপকারক্ষিাগী কৃষক্ষকর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন কিা হদয়দে।  ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত ৩০ ব্যাক্ষি ১২০০ েন 

উপকারক্ষিাগী কৃষক্ষকর প্রচশেক্ষণর পচরকেনা আক্ষছ। চকন্তু ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত কৃষক প্রশিক্ষণ খাদত ককান 

ৈিাদেশ িাওয়া যায় নাই।  প্রচশেক্ষণর Data Base সম্পক্ষকব োনক্ষত িাইক্ষল তা র্থার্থিাক্ষর্ সম্পন্ন এর্ং সংরেণ করা 

হক্ষয়ক্ষছ র্ক্ষল োনা র্ায়। 

 পরািশ বকেল সক্ষরেচিন পর্ বক্ষর্েক্ষণ প্রচশেণ Data Base এর তথ্য দৃশ্যিান ফ্রেখক্ষত পায়। চনক্ষের গ্রাক্ষ  অথ বর্ছর 

চিচিক উপকারক্ষিাগী কৃষক্ষকর প্রচশেক্ষণর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

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 
ির্থন্ত

মে,২০ ির্থন্ত জনু,২১ ির্থন্ত 

লক্ষ্য (জন) অজথ ন (জন)
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চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছর চিচিক উপকারক্ষিাগী কৃষক্ষকর প্রচশেক্ষণর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৩৮; চনচর্ড় পচরর্ীেণ এলাকার সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ কতৃবক উপকারক্ষিাগী কৃষক্ষকর প্রচশেক্ষণর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

অথ বর্ছক্ষর উপকারক্ষিাগী কৃষক সা ল্য 

 লেয অেবণ  

২০১৬-১৭ ৬০০ েন ৬০০ েন ১০০% করা হক্ষয়ক্ষছ 

২০১৭-১৮ ১০৪০ েন ১০৪০ েন 

২০১৮-১৯ ১০০০ ১০০০ েন 

২০১৯-২০ ফ্রি পর্ বন্ত ১২০০ - ০% 

ফ্রি,২০ পর্ বন্ত ফ্রিাট ৩৮৪০ ২৬৪০ ৬৮.৭৫% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত  ৫০০০ ২৬৪০ ৫২.৮০% 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত িরাঞ্চক্ষলর ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ৫৬০ েন নমুনা কৃষক্ষকর সাোৎকার গ্রহণ 

কক্ষর প্রচশেণ সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, ৫৩৭ েন (৯৫.৮৯%) 

কৃষক প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। র্াচক ২৩ েন (৪.১১%) কৃষক ফ্রকান 

প্রচশেণ পায় নাই। চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির সিয় প্রচশেণ 

ফ্রপক্ষয়ক্ষছ এিন কৃষকক্ষের অগ্রাচধকার চিচিক্ষত র্াছাই করা হক্ষয়ক্ষছ। 

চনক্ষের সারচণক্ষত উপকারক্ষিাগী কৃষক্ষকর সংখ্যা ও ধরক্ষনর 

পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

 

 

 

সারচণ-৩৯; পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় প্রচশেণপ্রাপ্ত কৃষক্ষকর সংখ্যার তথ্য 

সাোৎকাক্ষর উিক্ষরর ধরণ 

(হযাঁ/না) 

কৃষক্ষকর সংখ্যা শতকরা হার 

প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ ৫৩৭ ৯৫.৮৯% 

প্রচশেণ পায় নাই ২৩ ৪.১১% 

ফ্রিাট ৫৬০ ১০০% 

 

প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারী উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের সাোৎকার গ্রহণকাক্ষল প্রচশেক্ষণর িান সম্পক্ষকব োনক্ষত িাইক্ষল ৫০৩ 

েন (৯৩.৬৭%) উিরোতা প্রচশক্ষণ িানসম্পন্ন চছল র্ক্ষল োনায় এর্ং ৩৪ েন (৬.৩৩%) উিরোতা োনায় প্রচশেণ 

ব্যর্স্থার্ট িানসম্পন্ন চছল না। প্রচশেণপ্রাপ্তরা প্রচশেক্ষণর ফ্রিয়াে অে (১চেন ) র্ক্ষল োনায়। তারা োনায় ফ্রর্ প্রচশেণ 

আক্ষরাও সিয় সাক্ষপে ও তথ্যর্হুল হওয়া প্রক্ষয়ােন চছল। প্রচশেক্ষণর স্থান চছল দূরর্তী চর্ক্ষশষকক্ষর িক্ষরর কৃষকরা 

প্রচশেণক্ষক গুরুত্ব চেক্ষলও প্রচশেক্ষণর স্থান দূরর্তী র্ক্ষল োনায়। কারক্ষণ এর্ট প্রচশেণ পরর্তী িাতার সাক্ষথ সািঞ্জস্যপূণ ব 

নয়। ফ্রর্িন প্রচশেক্ষণর িাতার অচধকাংশ টাকা র্াতায়ক্ষত খরি হক্ষয় র্ায় র্া অক্ষনক ফ্রেক্ষত্র িাতার টাকার ফ্রর্চশ র্াতায়ক্ষত 

খরি হক্ষয় র্ায়। প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারী উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের সাোৎকার গ্রহণকাক্ষল প্রচশেক্ষণ চক চক চর্ষয় চছল 

ফ্রস সম্পক্ষকব োনক্ষত িাইক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি তারা র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উদ্যানতাচিক ও িাঠ  সক্ষলর 

উৎপােক্ষনর কলাক্ষকৌশল,  সক্ষলর উৎপােন ও র্ালাই ব্যর্স্থাপনার কলাক্ষকৌশল, উদ্যান  সক্ষলর র্ীে উৎপােন 

কলাক্ষকৌশল,  ক্ষলর উৎপােন কলাক্ষকৌশল ও র্ালাই ব্যর্স্থাপনা, িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত ও র্ীে সংরেণ কলাক্ষকৌশল, 

উদ্যান  সক্ষলর সংরেণ প্রযুচক্তর কলাক্ষকৌশল, উদ্যান  সক্ষলর উন্নতোক্ষতর কলাক্ষকৌশল, উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর 

উৎপােন ও সংরেণ কলাক্ষকৌশল, র্াচর সচরষা-১৪ এর উৎপােন ও সংরেণ কলাক্ষকৌশল,র্াচর কাউন-২ উৎপােন ও 

সংরেণ কলাক্ষকৌশল, বের্সাক্ষরর প্রক্ষয়াগ  সম্পক্ষকব প্রচশেণ গ্রহণ কক্ষরক্ষছ। 

প্রচশেক্ষণর চর্ষয়র্স্তুত সম্পক্ষকব োনক্ষত িাওয়া হক্ষল চকছু ব্যচতক্রি ছাড়া উপকারক্ষিাগী কৃষকগণ র্লক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছ। প্রায় 

সকল োয়গায় একর্ট কক্ষর প্রচশেণ ম্যানুয়াল প্রচশেণাথীক্ষের িাক্ষে সরর্রাহ করা হক্ষয়ক্ষছ র্া একর্ট িাল উক্ষদ্যাগ। 

৯৫.৮৯%

৪.১১%

প্রডিক্ষ্ণ মিয়য়য়ছ

প্রডিক্ষ্ণ িায় 
নাই
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চকন্তু প্রচশেণ ম্যানুয়ালর্ট আক্ষরাও তথ্যর্হুল হওয়া প্রক্ষয়ােন। প্রচশেণ ম্যানুয়ালগুচল সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ কতৃক 

প্রণয়ন করা হক্ষয়ক্ষছ, ফ্রসক্ষেক্ষত্র উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের নাি উক্ষল্লখ থাকক্ষল িাল হক্ষতা। 

েীঘ বক্ষিয়ােী পচরকেনার েন্য প্রচশেণ সািগ্রীগুক্ষলা কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র সংচেি গক্ষর্ষণা চর্িাগ ফ্রথক্ষক অনুক্ষিােন করা 

প্রক্ষয়ােন। প্রচশেণ সািগ্রীগুক্ষলা কৃচষর সাক্ষথ েচড়ত কৃষক, বর্জ্ঞাচনক সহকারী, সম্প্রসারণ কিী, গক্ষর্ষক, ছাত্র, চশেক 

সর্ার ব্যর্হাক্ষরর েন্য প্রকক্ষের ওক্ষয়র্ সাইক্ষট প্রকাশ করা প্রক্ষয়ােন। 

৪.১৬ প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ (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 

সমৃ্পক্ত োদকন। তাই শৈজ্ঞানী, কি ধকতধা ও কৃষদকি েক্ষতা বৃশদ্ধ ও দৃশষ্ট ভশিি উন্নশতি িদক্ষয শৈশভন্ন প্রকৃশতি প্রশিক্ষণ 

একান্ত প্রদয়াজন। গদৈষণা িিীক্ষাি েেতা বৃশদ্ধি শনশিদত্ত চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের প্রশিক্ষণ প্রোন খুৈই জরুশি। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান 

প্রকেভূক্ত ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ 

সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী প্রকেভূক্ত এলাকার ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ জুন ২০২১ পর্ বন্ত ফ্রিাট 

২৪০ েন গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের ৮ ব্যাক্ষি প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ হওয়ার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ৪র্ট সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ ফ্রিাট ১৫০ েন গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের ৫ ব্যাক্ষি প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ 

অথ বর্ছক্ষর ২ ব্যাক্ষি ৬০ েন গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের, ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর ২ ব্যাক্ষি ৬০ েন গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের এর্ং 

২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ১ ব্যাক্ষি ৩০ েন গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৯-২০ 

অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত ২ ব্যাক্ষি ৬০ েন গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেক্ষণর পচরকেনা আক্ষছ। চকন্তু ২০১৯-২০ 

অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ খাক্ষত ফ্রকান র্রাে পায় নাই। চনক্ষের সারচণক্ষত 

গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের প্রচশেক প্রচশেক্ষণর সংখ্যা ও ধরক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

 

 

সারচণ-৪০; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষের প্রচশেক প্রচশেক্ষণর সংখ্যার তথ্য 

অথ বর্ছক্ষর গক্ষর্ষক/অচ সার সা ল্য 

 লেয অেবণ  

২০১৬-১৭ ৬০ েন ৬০ েন  

১০০% করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৭-১৮ ৬০ েন ৬০ েন 

২০১৮-১৯ ৩০ েন ৩০েন 

২০১৯-২০ ফ্রিপর্ বন্ত ৬০ েন - ০% 

ফ্রি,২০ পর্ বন্ত  ২১০ েন ১৫০ েন ৭১.৪৩% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত ২৪০ েন ১৫০ ৬২.৫০% 

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 
ির্থন্ত

মে,২০ ির্থন্ত জনু,২১ ির্থন্ত

লক্ষ্য (জন) অজথ ন (জন)
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প্রকেভূক্ত এলাকার ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ফ্রিাট ২৪০ েন এসএ/এসএসএ/এসএওক্ষের ৮ 

ব্যাক্ষি প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ হওয়ার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগ ফ্রিাট ১৮০ েন 

এসএ/এসএসএ/এসএওক্ষের ৬ ব্যাক্ষি প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর ৩ ব্যাক্ষি ৯০ েন 

এসএ/এসএসএ/এসএওক্ষের, ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর ২ ব্যাক্ষি ৬০ েন এসএ/এসএসএ/এসএওক্ষের এর্ং ২০১৮-১৯ 

অথ বর্ছক্ষর ১ ব্যাক্ষি ৩০ েন এসএ/এসএসএ/এসএওক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর 

ফ্রি পর্ বন্ত ২ ব্যাক্ষি ৬০ েন এসএ/এসএসএ/এসএওক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেক্ষণর পচরকেনা আক্ষছ। চকন্তু ২০১৯-২০ 

অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত এসএ/এসএসএ/এসএওক্ষের প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ খাক্ষত ফ্রকান র্রাে পায় নাই। 

 চনক্ষের সারচণক্ষত এসএ/এসএসএ/এসএওক্ষের প্রচশেক প্রচশেক্ষণর সংখ্যা ও ধরক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৪১; চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রি এলাকায় এসএ/এসএসএ/এসএওক্ষের প্রচশেক প্রচশেক্ষণর সংখ্যার তথ্য 

অথ ব-র্ছক্ষর এসএ/এসএসএ/এসএও সা ল্য 

 লেয অেবণ  

২০১৬-১৭ ৯০ েন ৯০ েন  

১০০% করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৭-১৮ ৬০ েন ৬০ েন 

২০১৮-১৯ ৩০ েন ৩০ েন 

২০১৯-২০ ফ্রি পর্ বন্ত ৬০ েন - ০% 

ফ্রি ২০ পর্ বন্ত ২৪০ েন ১৮০ েন ৭৫% 

জুন, ২১ পর্ বন্ত ২৪০ েন ১৮০ েন ৭৫% 

 

প্রচশেক্ষকর প্রচশেক্ষণর িান সম্পক্ষকব োনক্ষত িাইক্ষল অচধকাংশ উিরোতাগণ প্রচশেণ িানসম্পন্ন চছল র্ক্ষল োনায় এর্ং 

চকছু উিরোতা োনায় প্রচশেণ িান সম্পন্ন চছল না। চকছু উিরোতা প্রচশেক্ষণর িান সম্পক্ষকব ফ্রকান উির প্রোন কক্ষর 

নাই। তারা োনায় ফ্রর্, প্রচশেণ আক্ষরাও তথ্যর্হুল এর্ং পুক্ষরা প্রকেকালীন সিয়ব্যাচপ্ত হওয়া প্রক্ষয়ােন। 

৪.১৭ িাঠচের্স পালন 

উদ্ভাশৈত জাত ও উৎিােন প্রযুশক্ত কস্টক-দহাল্ডািদেি শনকট ৈাস্তদৈ প্রেি ধদনি িাধ্যদি প্রযুশক্ত হস্তান্তি/শৈস্তাদিি জন্য িাে শেৈস 

একটি গুরুত্বপূণ ধ িাধ্যি। প্রকক্ষের উক্ষেশ্য হক্ষলা  সক্ষলর চর্চিন্ন উন্নতোত এর্ং উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ক্ষনর পর ফ্রসগুক্ষলা 

অচধকসংখ্যক কৃষক্ষকর িাক্ষঠ চর্স্তার করা। আর এই চর্স্তাক্ষরর একর্ট অন্যতি িাধ্যি হক্ষলা িাঠচের্স। প্রকক্ষে 

িাঠচের্ক্ষসর চর্চিন্ন কি বসূিীর িাধ্যক্ষি কৃষক ও অন্যান্র্ সম্প্রসারণ চর্িাক্ষগর িক্ষধ্য উন্নত োত এর্ং উৎপােন প্রযুচক্ত 

চর্স্তার করা হয়। িাঠচের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি কৃষক ও সম্প্রসারণকিী সক্ষরেচিক্ষন উন্নতোত এর্ং উৎপােন প্রযুচক্তর চর্চিন্ন 

কলাক্ষকৌশল ও গক্ষর্ষণার অক্ষনক জ্ঞান র্াস্তক্ষর্ অেবন কক্ষর  ক্ষল অক্ষনক কি সিক্ষয় এর সম্প্রসারণ হয়। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান 

প্রকেভূক্ত এলাকার ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর িাঠচের্স সম্পক্ষকব 

তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ফ্রিাট ৪০র্ট িাঠচের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি 

৪০০০ েন কৃষক্ষকর সচক্রয় অংশগ্রহক্ষণ উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার করার সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ১৯র্ট িাঠচের্ক্ষসর 

(৪৭.৫০%) িাধ্যক্ষি ১৯০০ েন কৃষক্ষকর িক্ষধ্য উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর ২র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর ৮র্ট এর্ং ২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর ৯র্ট িাঠচের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি ১৯০০ েন 

কৃষক্ষকর িক্ষধ্য উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত 

১২র্ট িাঠচের্ক্ষসর িাধ্যক্ষি ১২০০ েন কৃষক্ষকর িক্ষধ্য উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন করার 

পচরকেনা আক্ষছ।চকন্তু ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত িাঠচের্স পালন খাক্ষত ফ্রকান র্রাে পায় নাই।  

 

 

 

 

 



 
 

পৃষ্ঠা নং-63 

 

চনক্ষের সারচণক্ষত সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ কতৃবক কৃষক্ষকর িাক্ষঠ িাঠ চের্স পালক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৪২; চনচর্ড় পচরর্ীেণ এলাকায় কৃষক্ষকর িাঠ চের্স পালক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য 

অথ বর্ছর িাঠচের্ক্ষসর সংখ্যা শতকরা হার 

 লেয অেবন  

২০১৬-১৭ ২ র্ট ২র্ট  

১০০% করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

২০১৭-১৮ ৮র্ট ৮র্ট 

২০১৮-১৯ ৯ র্ট ৮র্ট 

২০১৯-২০, এচপ্রল পর্ বন্ত ১২র্ট- - ০% 

এচপ্রল,২০ পর্ বন্ত  ৩১র্ট ১৯র্ট ৬১.২৯% 

জুন,২১ পর্ বন্ত  ৪০র্ট ১৯র্ট ৪৭.৫০% 

 

৪.১৮ ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশপ: 

প্রযুশক্ত শৈস্তাি কার্ বক্রি শচক্তশালী করার জন্য কসশিনাি/ওয়াকধিি একটি গুরুত্বপূণ ধ িাধ্যি। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত 

এলাকার ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর কসশিনাি/ওয়াকধিি সম্পক্ষকব তথ্য 

ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ৪র্ট সক্ষরেচিন গফ্রর্ষণা চর্িাক্ষগর ফ্রিাট ৪র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিি করার 

সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ৪র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি িাধ্যক্ষি ৪০০ েন অংশগ্রহণকারীক্ষের িক্ষধ্য উচ্চ  লনশীল 

োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর ১র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি িাধ্যক্ষি ১০০ েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষক/অচ সাক্ষরর িক্ষধ্য, ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর ১র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি িাধ্যক্ষি ১০০ েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষক/অচ সাক্ষরর িক্ষধ্য, ২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর ১র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি িাধ্যক্ষি ১০০ েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষক/অচ সাক্ষরর িক্ষধ্য এর্ং ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত ১র্ট কসশিনাি/ওয়াকধিদিি িাধ্যক্ষি ১০০ েন 

চর্জ্ঞানী/গক্ষর্ষক/অচ সাক্ষরর িক্ষধ্য কৃষক্ষকর িাক্ষঠ উচ্চ  লনশীল োত ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর লক্ষেয 

কসশিনাি/ওয়াকধিদিি আদয়াজন সম্পন্ন কিা হদয়দে।  

 Research Extension Linkage এর েন্য ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপ প্রকে এলাকার চিএই কি বকতবাক্ষের 

অংশগ্রহক্ষণর ফ্রেক্ষত্র প্রাধান্য প্রোন করা ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর মুখ্য উক্ষেশ্য । প্রযুশক্ত শৈস্তাি কার্ বক্রি শচক্তশালী করার 

জন্য চিএই কি বকতবাক্ষের উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত সম্পক্ষকব র্াস্তর্চিচিক জ্ঞানােবন ও েেতার উন্নয়ক্ষন ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশপ 

গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা পালন কক্ষর। চর্ক্ষশষকক্ষর চিএই এর উপক্ষেলা কৃচষ কি বকতবা ও উপ-সহকারী কি বকতবারা কৃষক্ষকর িাক্ষঠ 

 সল উৎপােক্ষন প্রথি সাচরক্ষত োচয়ত্ব পালন কক্ষর। তাই প্রকক্ষের TOT, িাঠ চের্স এর্ং ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপ উপক্ষেলা 

কৃচষ কি বকতবা ও উপ-সহকারী কি বকতবাসহ প্রকে এলাকার অন্যান্য সম্প্রসারণ সংস্থার কি বকতবাক্ষের অংশগ্রহণক্ষক প্রাধান্য 

ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষের সারচণক্ষত অথ বর্ছর চিচিক সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ কতৃবক কৃষক্ষকর িাক্ষঠ উচ্চ  লনশীল োত 

ও উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর লক্ষেয আক্ষয়াচেত কসশিনাি/ওয়াকধিদিি ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর একর্ট পচরসংখ্যাক্ষনর 

তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৪৩; চনচর্ড় পচরর্ীেণ এলাকায় অথ ব-র্ছর চিচিক আক্ষয়াচেত ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর তথ্য 

অথ বর্ছর ফ্রসচিনাক্ষরর সংখ্যা শতকরা হার 

লেয অেবন 

২০১৬-১৭ ১ র্ট ১র্ট  

 

১০০% করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

২০১৭-১৮ ১ র্ট ১র্ট 

২০১৮-১৯ ১র্ট ১র্ট 

২০১৯-২০, ফ্রি পর্ বন্ত ১ র্ট ১র্ট 

ফ্রি,২০ পর্ বন্ত  ৪র্ট ৪র্ট 

জুন,২১ পর্ বন্ত  ৪র্ট ৪র্ট 
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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। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত এলাকার র্াংলাক্ষেশ কৃচষ 

গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট ফ্রহি ফ্রকায়াট বার এর্ং ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কি বকতবাবৃক্ষির সচহত সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর 

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ফ্রিাট ১০েন চর্জ্ঞানী/অচ সারক্ষের 

১ব্যাক্ষি ১০ েক্ষনর ১র্ট বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি সংস্থান আক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ফ্রিাট ১০ েন চর্জ্ঞানী/অচ সার এক ব্যাক্ষি 

১র্ট বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন কক্ষরক্ষছ। 

 ফ্রকান ফ্রকান ফ্রেক্ষশ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ হক্ষয়ক্ষছ োনক্ষত িাইক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, ফ্রসটা হক্ষলা তুরস্ক। ফ্রকান ফ্রকান ফ্রশ্রনীর 

কি বকতবারা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ কক্ষরক্ষছ োনক্ষত িাইক্ষল তারা োনায় ফ্রর্, চসএসও, চপএসও পর্ বাক্ষয়র কি বকতবাগণ 

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কক্ষরক্ষছ। বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি অচিজ্ঞতা ও প্রকক্ষে ইহার মূল্যায়ন সম্পক্ষকব োনক্ষত িাইক্ষল তারা োনায় 

ফ্রর্, বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি পর তাক্ষের কাক্ষের িান ও েেতা উিয়ই বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ছ।  তাছাড়া তুরষ্ক কৃচষ প্রযুচক্তক্ষত 

অগ্রসরিান । আধুচনক গক্ষর্ষণায় তারা অক্ষনক এচগক্ষয়। উক্ত ফ্রেক্ষশর উন্নত ল্যর্ক্ষরটরী ও আধুচনক গক্ষর্ষণািাঠ প্রেশ বক্ষন 

চর্জ্ঞানীক্ষের ফ্রিধার চর্কাশ ঘক্ষটক্ষছ এর্ং দৃচি িংচগর পচরর্তবন হক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষের আহচরত জ্ঞান র্াংলাক্ষেক্ষশর গক্ষর্ষণা 

কাক্ষে প্রক্ষয়াগ ঘটাক্ষত পারক্ষল র্াংলাক্ষেক্ষশ গক্ষর্ষণা কাক্ষের প্রভূত উন্নচত সাধন হক্ষর্। 

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  সক্ষলর উৎপােনশীলতা বৃচদ্ধর িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ 

পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকেভূক্ত এলাকার র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, ফ্রহি ফ্রকায়াট বার (ওএ আরচি) এর্ং ৪র্ট 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কি বকতবাবৃক্ষির সচহত সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর এর্ং িাঠ েচরক্ষপর  লা ক্ষলর চিচিক্ষত ির 

এলাকাসমূক্ষহ  সক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধ এর্ং পুচি চনরাপিা অেবক্ষনর িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ সম্পক্ষকব তথ্য ফ্রেক্ষনক্ষছ ফ্রর্, 

চিচপচপ অনুর্ায়ী জুন, ২০২১ পর্ বন্ত ির এলাকাসমূক্ষহ  সক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধ এর্ং পুচি চনরাপিা অেবক্ষনর িাধ্যক্ষি 

কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ করার সংস্থান আক্ষছ। এচপ্রল, ২০২০ পর্ বন্ত  ির এলাকাসমূক্ষহ  সক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধ এর্ং পুচি 

চনরাপিা অেবক্ষনর িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ করার লক্ষে সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কতৃবক চিচপচপক্ষত সংস্থানকৃত  

চর্চিন্ন কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রর্িন- িরাঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর িাক্ষঠ র্াচর উদ্ভাচর্ত উচ্চ লনশীল চিটাচিন-এ সমৃদ্ধ 

আলু, চিচি আলু, োনা োতীয়  সল,ফ্রতল,িাল ও অন্যান্য  সক্ষলর ২১৬৬র্ট গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন করা হক্ষর্ক্ষছ।। 

িরাঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উচ্চ  লনশীল উন্নত 

োক্ষতর  সক্ষলর ( ল ও সর্চে) ফ্রিাট ৭৫০র্ট র্াগান ( ল ও সর্চে) স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। । ির এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত 

নতুন প্রযুচক্তরসমূক্ষহর অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (Adapting Research) ফ্রোরোরকরণ এর্ং ১৫র্ট আধুচনক কৃচষ 

প্রযুচক্ত প্রর্তবক্ষনর িাধ্যক্ষি  লক্ষনর পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ) হ্রাস করা হক্ষয়ক্ষছ। ৫০০০ েন কৃষকক্ষের  সল উৎপােন,সংগ্রহ, 

সংরেণ, ফ্ররাগপ্রচতক্ষরাধ,সার প্রক্ষয়াগ, র্ালাইনাশক, বের্ ও অনের্ প্রযুচক্ত প্রভৃচতর কলাক্ষকৌশল সম্পক্ষকব প্রচশেণ প্রোন 

করা হক্ষয়ক্ষছ। ৪০০০ েন কৃষক্ষকর সচক্রয় অংশগ্রহক্ষণ ৪০র্ট িাঠ চের্স পালন করা হক্ষয়ক্ষছ, র্া কৃষক্ষকর িাক্ষঠ প্রযুচক্ত 

চর্স্তাক্ষরর অন্যতি িাধ্যি। চর্জ্ঞানী, গক্ষর্ষক, অচ সারক্ষের TOT প্রোন ইতযাচে। 
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 চনক্ষের সারচণক্ষত ির এলাকাসমূক্ষহ  সক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধ এর্ং পুচির চনরাপিা অেবক্ষনর িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধর 

তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৪৪; পচরর্ীেণ এলাকায় ির এলাকাসমূক্ষহ  সক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধ এর্ং পুচির চনরাপিা অেবক্ষনর িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধর তথ্য 

 সক্ষলর নাি োয়াল প্লক্ষটর গড় 

 লন(ফ্রহক্টর/টন)  

কৃষক্ষকর িাক্ষঠর গড় 

 লন(ফ্রহক্টর/টন) 

কৃষক্ষকর িাক্ষঠর তুলনায় 

 লন বৃচদ্ধ(ফ্রহক্টর/টন) 

 লন বৃচদ্ধর িাধ্যক্ষি 

কৃষক্ষকর আয় 

বৃচদ্ধ(টাকা/ফ্রহক্টর) 

কিাল  সল র্াচরআলু ৩০.৩৭ ২০.৫৭ ৯.৮ ৯৮,০০০ 

র্াচর চিচি আলু ২৯.১৮ ২৬.১৫ ৩.০৩ ৪৫,৪৫০ 

োনা  সল র্াচর গি ৩.৬ ২.০২ ১.৫৮ ৩৩,১৮০ 

র্াচর হাইচিি ভুো ১০.৩ ৮.৭৫ ১.৫৫ ২৩,২৫০ 

র্াচর কাউন ২.৩৬ ১.৩৭ ০.৯৯ ১৯,৮০০ 

বতলর্ীে 

 সল 

 র্াচর সচরষা ১.৪৯ ১.০১ ০.৪৮ ১৯,২০০ 

র্াচর চিনার্াোি ২.২০ ১.২৪ ০.৯৬ ৬৭,২০০ 

িাল  সল র্াচর িসুর ১.৩৬ ০.৮২ ০.৫৪ ২৪,৩০০ 

র্াচর িাসকলাই ১.৩০ ০.৭৮ ০.৫২ ২৩,৪০০ 

র্াচর ফ্রখসাচর ১.২৯ ০.৬৪ ০.৬৫ ২৩,৪০০ 

িসলা  সল র্াচর ফ্রেঁয়াে ২০.১৭ ৫.৬ ১৪.৫৭ ২,৩৩,১২০ 

সর্চে  সল র্াচর হাইচিি চিচি 

কুিড়া 

৩৪ ১৫.৫২ ১৮.৪৮ ১,৮৪,৮০০ 

র্াচর টক্ষিক্ষটা ৬৬.৫ ৩৯.২৯ ২৭.২১ ১,৩৬,০৫০ 

আলু প্রচতক্ষকচে ১০ টাকা, চিচি আলু ১৫ টাকা, গি ২১ টাকা, ভুো ১৫ টাকা, কাউন ২০ টাকা, সচরষা ৪০ টাকা, চিনার্াোি ৭০ টাকা, 

িসুর ৪৫ টাকা,    িাসকলাই ৪৫ টাকা, ফ্রখসাচর ১৬ টাকা, চিচি কুিড়া ১০ টাকা, টক্ষিক্ষটা ৫ টাকা, ফ্রেঁয়াে ১৬ টাকা ধক্ষর চহসার্ করা 

হক্ষয়ক্ষছ। 

৪.২০ প্রকেভূক্ত এলাকার ির ও িাঠ  সক্ষলর চর্র্রণসহ সুচর্ধা-অসুচর্ধা 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকের্ট ৮র্ট 

চর্িাক্ষগর ২২র্ট ফ্রেলার ৩৪র্ট উপক্ষেলায় চর্চিন্ন উচ্চ  লনশীল উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর প্রর্তবক্ষনর িাধ্যক্ষি  লন পাথ বকয 

হ্রাস ও উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের খাদ্য চনরাপিা এর্ং পুচি ও েীর্নর্াত্রার িান উন্নয়ক্ষন কার্ বক্রি পচরিালনা করক্ষছ। উহার 

িক্ষধ্য ৫র্ট ফ্রেলার ১৫র্ট উপক্ষেলার ির এলাকার পচতত েচিক্ষত উন্নত োক্ষতর উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর চর্স্তাক্ষরর িাধ্যক্ষি 

কৃষক্ষকর পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধ, নারীর কি বসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ সৃচির িাধ্যক্ষি ির এলাকার কৃষক্ষকর পুচি ও খাদ্য চনরাপিা 

চর্ধান এর্ং পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধ করা প্রকক্ষের অন্যতি লেয ও উক্ষেশ্য। ির এলাকার ফ্রিাট আয়তন ১২০,০০০ ফ্রহক্টর। 

ফ্রিাট িাষার্ােক্ষর্াগ্য েচির পচরিান ১০০০০০ ফ্রহক্টর। প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি িাষার্ােকৃত েচির পচরিান ২০০০ চর্ঘা। 

গুেগ্রািচিচিক প্রকক্ষের ফ্রকান কি বসূচি ফ্রনই। তাই গুেগ্রাক্ষি র্াচর উদ্ভাচর্ত ফ্রকান উচ্চ লনশীল োক্ষতর উৎপােক্ষনর 

উপক্ষর্াগীতা র্ািাই করা হয় নাই। চনক্ষের সারচণক্ষত ির এলাকায় উৎপাচেত প্রধান প্রধান  সলগুক্ষলা সুচনচেিিাক্ষর্ 

ফ্রেখাক্ষনা হক্ষলা। 

সারচণ-৪৫; চনচর্ড় পচরর্ীেণ এলাকায় ির চিচিক উৎপাচেত  সক্ষলর তথ্য 

চর্িাগ ফ্রেলা উপক্ষেলা িক্ষরর নাি প্রধান উৎপাচেত  সলসমূহ 

 

 

 

 

 

 

 

রংপুর 

রংপুর কাউচনয়া গনাই চিনার্াোি, আলু 

গঙ্গািড়া গঙ্গািড়া  ভূো,চিনার্াোি, আলু 

পীরগঞ্ে সালাসপীর গি, আলু,চিচিআলু, সচরষা 

 

 

 

গাইর্ান্ধা 

 

 

সাঘাটা 

চিচনরপটল গি, ভূো, িচরি, ফ্রেঁয়াে, কাউন, আলু, চিচিআলু 

চেঘলকাচি গি, ভূো, িচরি, ফ্রখসারী, িসুর, চিনার্াোি 

নলচছয়া গি, িসুর 

হলচেয়া ফ্রেঁয়াে, কাউন 

ফ্রগাচর্িগঞ্জ িচন্ডপুর গি, ভূো, চিচিআলু, সচরষা 

সিসপাড়া গি, ভূো, আলু, চিচিআলু, সচরষা 

কুচড়গ্রাি উচলপুর ফ্রথতরাই ফ্রেঁয়াে, আলু , চিচিকুিড়া 

রাোরহাট রাোরহাট আলু, ফ্রেঁয়াে 

চিলিারী র্নগ্রাি িাসকলাই, ফ্রখসারী, চিনার্াোি, কাউন 
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লালিচনরহাট লালিচনরহাট সের রােপুর চিনার্াোি,চিচিকুিড়া, িচরি, ভূো, ফ্রেঁয়াে 

আচেতিারী আচেতিারী ভূো, ফ্রেঁয়াে, িাস, চিনার্াোি, আলু 

রােশাহী র্গুড়া ধুনট বর্শাখীির গি, ভূো, িচরি, িসুর, চিনার্াোি, চিচিআলু 

সাচরয়াকাচি নাচিনারির 

 

 

গি, ভূো, িচরি, ফ্রখসারী, িসুর, িাস, ফ্রেঁয়াে 

ির এলাকায় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষন সুচর্ধা 

 চর্জ্ঞানীগণ সরাসচর কৃষক্ষকর সাক্ষথ কাে করার  ক্ষল কৃষক ও চর্জ্ঞানীর পারেচরক সম্পকব বৃচদ্ধ পাক্ষে এর্ং 

এর  ক্ষল কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  লক্ষনর পাথ বকয কিাক্ষনার িারা চর্চিন্ন  সক্ষলর  লন বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। 

 র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক উদ্ভাচর্ত োতসমূহ ির এলাকার কৃষকক্ষের চনকট পচরচিচত লাি 

কক্ষরক্ষছ। 

 কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ র্া তাক্ষের খাদ্য ও পুচি চনরাপিা অেবক্ষন সহায়ক ভূচিকা রাখক্ষছ। 

           ির এলাকায় প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষন অসুচর্ধা: 

 দুর্ বল অর্কাঠাক্ষিা ও ফ্রর্াগাক্ষর্াগ ব্যর্স্থা। 

 অতযন্ত কিকর ও ঝুঁচকপূণ ব কাে। 

 প্রায়শই র্ন্যায় েচতগ্রস্ত হয়। 

 নেীর গচতপথ পচরর্তবনশীল এর্ং িরগুক্ষলা প্রায়ই নেী িাংগক্ষনর চশকার হয়। 

 িাষার্াক্ষের েন্য ফ্রসক্ষির সুচর্ধার অপ্রতুলতা। 

 েচিক্ষত প্রক্ষয়ােনীয় পুচি উপাোক্ষনর ঘাটচত। 

 দুর্ বল র্াোর ব্যর্স্থাপনা 

৪.২১ চর্দ্যিান প্রেশ বনী পচরির্ বা/ ব্যর্স্থাপনা 

চর্চিন্ন উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রেশ বনী স্থাপক্ষনর পূক্ষর্ ব উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের উৎপােন কলাক্ষকৌশল, সার ব্যর্স্থাপনা, 

ফ্রপাকা ও ফ্ররাগর্ালাই েিক্ষনর কলাক্ষকৌশল, র্ীে, িারা/কলি ফ্ররাপক্ষণর পূক্ষর্ ব ও পক্ষর পচরির্ বা চর্ষক্ষয় প্রচশেণ ফ্রেওয়া 

হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষির সারচণক্ষত প্রকে ফ্রথক্ষক চর্চিন্ন প্রকার সার এর্ং এর পচরিাক্ষণর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৪৬; চনচর্ড় পচরর্ীেণ এলাকায় কৃষক পর্ বাক্ষয় সার চর্তরণ এর্ং ইহার পচরিাক্ষণর তথ্য 

সাক্ষরর নাি কৃষক্ষকর সংখ্যা গড় পচরিাণ (ফ্রকচে) 

ফ্রগার্র সার ৯৮ ৩৪৫ 

ইউচরয়া ১২৭ ২৮৫ 

পটাস ২০৩ ৯৮ 

ফ্রর্ারন ২৭৮ ৩ 

চেংক ৪৮ ২ 

র্টএসচপ ৩২৪ ৭৪ 

চেপসাি ৭৬ ২ 

েলগত আক্ষলািনা, আঞ্চচলক কি বশালা ও কৃষক্ষকর সাক্ষথ সরাসচর আক্ষলািনায় সার সরর্রাক্ষহর চর্ষক্ষয় কৃষকরা োনান 

ফ্রর্ তারা ফ্রর্ সার পান তা এক সাক্ষথ সিস্ত সার সরর্রাহ করার পচরর্ক্ষতব ধাক্ষপ ধাক্ষপ সরর্রাহ করা উচিত। ফ্রকান ফ্রকান 

এলাকায় কৃষকক্ষক সার চর্তরন সঠিকিাক্ষর্ করা হর্চন এর্ং চকছু চকছু কৃষক সার পানচন র্ক্ষলও তথ্য ফ্রেন। ফ্রিাট ১৩৬০ 

েন কৃষক্ষকর িক্ষধ্য ৯০৭ (৬৬.৬৯%) েন রাসায়চনক র্ালাইনাশক এর্ং ৪৫৩ (৩৩.৩১%) েন কৃষক পচরক্ষর্শ র্ান্ধর্ 

র্ালাইনাশক অনুসরণ কক্ষরক্ষছ। চরপকি ব, র্াসুচিন, র্টি, অিাইট ইতযাচে রাসায়চনক র্ালাইনাশক ব্যর্হাক্ষরর তথ্য পাওয়া 

ফ্রগক্ষছ। সার ও কীটনাশক প্রক্ষয়াক্ষগর উপর কৃষকক্ষক িালিাক্ষর্ প্রচশেণ ফ্রেওয়া উচিত। 
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৪.২২ উদ্যানতাচিক ও িাঠ  সক্ষলর উৎপােন প্রযুচক্তর সম্প্রসারণ 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার”প্রকের্টর 

িাধ্যক্ষি ২০র্ট উদ্যাতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে এর্ং ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর আওতাধীন উিরাঞ্চক্ষলর দূগ বি 

িরাঞ্চলক্ষর্চিত ১৪র্ট উপক্ষেলাসহ ফ্রিাট ৩৪র্ট উপক্ষেলায় র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন প্রকার উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উন্নত 

উৎপােন প্রযুচক্ত কৃষক্ষকর িাক্ষঠ সম্প্রসারণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষির সারচণক্ষত উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত 

সম্প্রসারক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৪৭; চনচর্ড় পচরর্ীেণ এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত সম্প্রসারক্ষনর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য  

উদ্যান  সল 

সর্চে র্াচর করলা-১, ২ র্াচর- লাউ-১ র্াচর টক্ষিক্ষটা-১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ র্াচর ফ্রর্গুন-১০ র্াচর চর্র্ট ফ্রর্গুন- ৪ র্াচর হাইচিি 

চিচি কুিড়া-১,২ র্াচর মূলা-১,৪ 

 ল র্াচরআি-৩, ৪ র্াচর চলচু-৩, র্াচর িািা-১, র্াচর ফ্রপয়ারা-২, র্াচর কুল-১, র্াচর ফ্রলবু-১, ২ 

ফুল র্াচর গ্লাচিউলাস-৩,৪,৫ র্াচর রেনীগন্ধা-১ র্াচর গাঁো-১ র্াচর চেপক্ষসাচ লা-১ 

িাঠ  সল 

কিাল 

 সল 

র্াচর আলু-২৫,৩৭,৪১,৪৬,৫৩,৭৭ 

র্াচরচিচি আলু-৪,৮,১২,১৩,১৪ 

োনা 

 সল 

র্াচর গি-২৮,২৯,৩০ 

র্াচর কাউন-২ 

র্াচর হাইচিি ভুো-৯,১২,১৩,১৬ 

র্াচল ব-৬,৭ 

িাল 

 সল 

র্াচর িসুর-৬,৮ 

র্াচর িাস-৩ 

র্াচর ফ্রখসাচর-১,২,৩ 

বতলর্ীে 

 সল 

সচরষা-১৪ 

চিনার্াোি-৮,৯ 

িসলা 

 সল 

র্াচর ফ্রেঁয়াে-১,৪ র্াচর িচরি-১,২ 

 

৪.২২.১ ির এলাকায় উদ্যানতাচিক ও িাঠ  সক্ষলর উৎপােন প্রযুচক্তর সম্প্রসারক্ষণর সুপাচরশ 

িরগুচল নেীক্ষর্চিত হওয়ায় প্রচত র্ছরই র্ন্যায় িক্ষরর িাঠ-ঘাট তচলক্ষয় র্ায়। র্ষ বা ফ্রিৌসুক্ষি র্ন্যা হওয়ায় ব্যাপকতা আক্ষরাও 

িয়ার্হ হয়। ঐ সিক্ষয় িক্ষরর উপর চেক্ষয় ৪ ফ্রথক্ষক ৫ ফুট পাচন প্রর্াচহত হয়। এই সিস্ত প্রাকৃচতক দুক্ষর্ বাক্ষগর চর্ষয় চর্ক্ষর্িনা 

কক্ষর িরাঞ্চক্ষল উদ্যান ও িাঠ  সল চর্স্তাক্ষরর লেয চনধ বারণ করা হয়। প্রকক্ষের তথা র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা 

ইনচস্টর্টউক্ষটর গক্ষর্ষকেল ফ্রেশ ও চর্ক্ষেশ ফ্রথক্ষক আহচরত জ্ঞাক্ষনর ফ্রকৌশল কাক্ষে লাচগক্ষয় নানা প্রচতকূলতা ফ্রপচরক্ষয় 

র্াংলাক্ষেক্ষশর উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উচ্চ  লনশীল োক্ষতর উদ্ভার্ন ও চর্স্তার ঘটাক্ষত চনরলস কাে কক্ষর র্াক্ষে, র্া 

র্াস্তচর্ক পক্ষে প্রশংসার ফ্রর্াগ্য। উপক্ষরর সারচণক্ষত র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন ধরক্ষনর উচ্চ লনশীল োক্ষতর চর্স্তার করা 

হক্ষয়ক্ষছ, র্ার িাধ্যক্ষি কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধর পাওয়ায় কৃষকরা র্াচর উদ্ভাচর্ত োক্ষতর প্রচতই ফ্রর্চশ আস্থাশীল। প্রকক্ষের 

িাধ্যক্ষি র্াচর উদ্ভাচর্ত চকছু োত ব্যাপক হাক্ষর এর্ং চকছু োত স্বে হাক্ষর চর্স্তার করক্ষছ। ফ্রসক্ষেক্ষত্র স্বে হাক্ষর চর্স্তারকৃত 

োত অচধক হাক্ষর চর্স্তার করা ফ্রর্ক্ষত পাক্ষর। ফ্রর্িন র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া, র্াচর করলা, র্াচর র্াচল ব, র্াচর কাউন। এ 

সিস্ত  সল র্ালু িার্টক্ষত কি সিক্ষয় উৎপােন করা র্ায়। তাছাড়াও আরও চকছু  সল নেী চর্ক্ষধৌত ির এলাকায় েনচপ্রয় 

হক্ষত পাক্ষর। 

চনক্ষের সারচণক্ষত সুপাচরশকৃত র্াচর উদ্ভাচর্ত োক্ষতর তথ্য উক্ষল্লখ করা হক্ষলা।  

সারণী-৪৮; সুপাচরশকৃত র্াচর উদ্ভাচর্ত োক্ষতর তথ্য 

 সক্ষলর নাি 

োনা োতীয়  সল র্াচর র্াচল ব, র্াচর িীনা 

বতল োতীয়  সল র্াচর চতল, র্াচর চতচস 

িসলা োতীয়  সল র্াচর িচরি, র্াচর    র্াচর কাক্ষলাচেরা,র্াচর ফ্রিচথ-১ 

সর্চে োতীয়  সল র্াচর করলা, র্াচর চিচি কুিড়া (ব্যাপক পচরিাক্ষন) 
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চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণ প্রকক্ষের ক্রয় কার্ বক্রক্ষির  লা ল 

৪.২৩ ল্যার্ র্ন্ত্রপাচত 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

ল্যার্ র্ন্ত্রপাচত েন্য চিচপচপক্ষত ফ্রিাট ৪৮র্ট ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর ক্রক্ষয়র সংস্থান আক্ষছ। এর িক্ষধ্য জুলাই, ২০১৬ হক্ষত ফ্রি, 

২০২০ পর্ বন্ত চিচেটাল ব্যাক্ষলস (০.০১ গ্রাি)-৭র্ট, থাক্ষি বাচিটার (সক্ষর্ বাচ্চ- সর্ বচনে)-২৫র্ট, , টপ ফ্রলাচিং ব্যাক্ষলস-১০র্ট, 

োি োইয়ার-২র্ট, ফ্রকালনী কাউন্টার-৩র্ট, , পচল চসলার-৫র্ট, , স্যাম্পল কাক্ষলকশন চকট (১২চলট)-৬র্ট, র যাক 

(১০’*৩*)-১০র্ট।, ফ্রে (ফ্রিটাচলক) ২’*১’-১০র্ট, , হযান্ড ফ্রগ্লার্স- এলএস, ল্যার্ েচল-২০র্ট, আইস ক্রাসার-৩র্ট, হট এয়ার 

ফ্রস্টচরলাইোর-২র্ট, র যাচপং ফ্রিচশণ-৪র্ট, এচস (২.০ টনস)-২৮র্ট, িযাকুি প্যাক্ষকচেং ফ্রিচশন-২র্ট, িাইক্ষেস্টার উইথ 

এক্ষক্সসচরে-১র্ট সহ ফ্রিাট ১৭র্ট ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর ক্রয়সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষের সারচণক্ষত অনুক্ষিাচেত চিচপচপ অনুসাক্ষর 

জুলাই, ২০১৬ হক্ষত ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর ক্রয়সম্পন্নকৃত কার্ বক্রক্ষির সংস্থান ও অগ্রগচতর পচরসংখ্যাক্ষনর 

তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৪৯; ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর ক্রয় সম্পন্নকৃত পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য (এচপ্রল, ২০১৬-ফ্রি, ২০২০) 

ক্র নং ল্যাি যন্ত্র াদ্ভত  দ্ভরমাণ (টি) র্াো (িক্ষ) 

1.  দ্ভিদ্ভজর্াি ব্ান্দ্রিন্স (০.০১ গ্রাম) ৭ ৪.৮০ 

2.  থান্দ্রম মাদ্ভমর্ার (ম্যাক্স. দ্ভমদ্ভন.) ২৫ ১.০০ 

3.  ব্ান্দ্রিন্স র্  কিাদ্ভিং ১০ ০.৭০ 

4.  ড্রাম িায়ার ২ ৬.০০ 

5.  েন্দ্রিানী োউন্টার ৩ ৪.৫০ 

6.   দ্ভি সীিার ৫ ০.৫০ 

7.  কসম্পি োন্দ্রিেেন েীর্ ৬ ৩.৯০ 

8.  করে ১০ ৩.৮৮ 

9.  কে (কমর্াদ্ভিে) ১০ ০.৭৮ 

10.  হোন্ড গ্লাভস ১০০০০ ০.৩৫ 

11.  ল্যাি েদ্ভি ২০ ১.৯৬ 

12.  আইস ক্রসার ৩ ৫.৮৫ 

13.  হর্ এয়ার দ্ভিদ্ভরিাইজার ২ ৭.৭০ 

14.  র যাপ িং কমদ্ভেন ৪ ৫.৩১ 

15.  এদ্ভস (২ র্ন) ২৮ ৩৫.০০ 

16.  ভোকুম প্যান্দ্রেদ্ভজং কমদ্ভেন ২ ৩.২০ 

17.  িাইন্দ্রজিার উইথ এন্দ্রক্সসদ্ভরজ ১ ১৬.৮০ 

 কমার্  ১০১৩৮ ১০২.২৩ 

 

ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর 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 এফ্রক্সসশিজ, 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। 
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চনক্ষের সারচণক্ষত অনুক্ষিাচেত চিচপচপক্ষত থাকা সক্ষিও পচরিান অথর্া টাকার অসঙ্গচতকৃত ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর 

পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৫০; ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর ক্রয় অসম্পন্নকৃত পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য (এচপ্রল, ২০১৬-ফ্রি, ২০২০) 

ক্র নং ল্যাি যন্ত্র াদ্ভত 

দ্ভিদ্ভ দ্ভ  আরদ্ভিদ্ভ দ্ভ  

 দ্ভরমাণ (টি) র্াো (িক্ষ) 
 দ্ভরমাণ 

(টি) 
র্াো (িক্ষ) 

1.  থাক্ষি বাচিটার চিচেটাল ২০ ১.০০ ২০ ২.০০ 

2.  ইনদ্ভেউন্দ্রির্র (+২০ দ্ভি. কসদ্ভন্ট -৮০ দ্ভি. কসদ্ভন্ট) ২ ৩.০০ ২ ৫.০০ 

3.  হটক্ষপ্লট/ স্ট্রাইরার (১*৩ পচেশন) ১২ ৩০০ ৬ ৩০.০০ 

4.  ওয়ার্ার দ্ভরসাইন্দ্রেি  াম্প ৬ ৩.০০ ৬ ৫.০০ 

5.  োিার চার্ ম ৬ ২.০০ ৬ ৩.০০ 

6.  রাইক্ষপচনং ফ্রিিার উইথ ইচথচলন ৪ ৫.০০ ২ ৭০.০০ 

7.  হাি মন্দ্রনস দ্ভমর্ার ৪ ৪.০০ ০ ০.০০ 

8.  িাইন্দ্রজেন কচম্বার উইথ মাইন্দ্রক্রান্দ্রজিন্দ্রিি এন্ড 

দ্ভফউম হুি দ্ভসন্দ্রিম 

২ ৮.০০ ১ ২২.০০ 

9.  আইস কমোর ৪ ৮.০০ ৪ ১২.০০ 

10.  কিদ্ভরও জুম মাইন্দ্রক্রান্দ্রকা  ২ ২.০০ ২ ৫.০০ 

11.  মাইন্দ্রক্রা কেয়ার ৫ ২.০০ ০ ০.০০ 

12.  হাই  াওয়ার কভান্দ্রেজ িািিাইজার ১০ ২.০০ ১০ ৫.০০ 

13.  সন্দ্রয়ি কোর স্যাম্পিার ( কিইনন্দ্রিস দ্ভিি) ৬ ৩.০০ ৭ ২.০০ 

14.  দ্ভজদ্ভ এস উইথ এন্দ্রক্সসদ্ভরজ ১৬ ৪.৫০ ১২ ৬.০০ 

15.  কিজ দ্ভরন্দ্রেেন্দ্রর্াদ্ভমর্ার ৩ ৮.০০ ৩ ১২.০০ 

16.  েোন সীিার ৫ ১.০০ ৫ ৪.০০ 

17.  েনদ্ভেসন্দ্রর্াদ্ভমর্ার ২ ৩.০০ ০ ০.০০ 

18.  কিদ্ভেং ওন্দ্রভন/ মাইন্দ্রক্রাওন্দ্রয়ি ৩ ২.৪০ ৩ ৪.৫০ 

19.  কেে ফ্রুর্ে এন্ড কভদ্ভজন্দ্রর্িিস প্যান্দ্রেদ্ভজং কমদ্ভেন ১২ ১২.০০ ৬ ১২.০০ 

20.  ইউদ্ভভ করদ্ভসসট্যান্ট  দ্ভিদ্ভথন )৪ র্ন(  ৪ ১০.০০ ৪ ২২.০০ 

21.  সাইোস ফ্রেনাক্ষরটর ( ইচথচলন ফ্রিিার) ২ ১০.০০ ১ ৩৫.০০ 

22.  করদ্ভেজান্দ্ররর্র ১ ০.৬০ ১২ ৮.৫২ 

23.  সন্দ্রয়ি মন্দ্রয়শ্চার দ্ভমর্ার ৫ ১.০০ ৮ ২.০০ 

24.  েোদ দ্ভমর্ার ১ ২.০০ ২ ৪.১৫ 

25.  দ্ভ এইচ দ্ভমর্ার ক ার্ মএিি ১০ ১.০০ ৬ ৪.৮০ 

26.  ইচস চিটার( চলকুচয়ি) ৪ ১.৬০ ৬ ১.৩১ 

27.  টিএসএস দ্ভমর্ার ৫ ২.০০ ৮ ১.৬৬ 

28.  ড্রাইং ওন্দ্রভন ১ ২.৫০ ১ ১.৮০ 

29.  সন্দ্রয়ি ইদ্ভস দ্ভমর্ার  ৬ ০.৪০ ৩ ১.৮০ 

30.  সীি মন্দ্রয়শ্চার দ্ভমর্ার ৩ ১.২০ ৩ ১.৫০ 

31.  চপএইি কন্ডাচক্টচির্ট চিটার ৭ ১.৪০ ৩ ১.৫০ 

 কমার্  ১৭৩ 110.60 ১৫২ 285.54 

৪.২৪ চ ল্ড চরসাস ব র্ন্ত্রপাচত 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

চ ল্ড চরসাস ব র্ন্ত্রপাচতর েন্য  চিচপচপক্ষত  োকটর (৪ িচিউচি)-২র্ট, োকটর (২ িচিউচি )-৪র্ট, চিক্ষসল এইিচপ-৫০-

৬র্ট, হযাক্ষরা এইিচপ-৫০-৬র্ট, ফ্ররাটাক্ষিটর-৬র্ট, চিস্ক-৬র্ট, পাওয়ার র্টলার-১৬র্ট, ফ্রলান িাওয়ার-১৫র্ট, েচল-২০র্ট, 

ফ্রেনাক্ষরটর এযান্ড এক্ষক্সসচরে-১র্ট, ফুট পাওয়ার ফ্রেয়ার-৬র্ট,  পাওয়ার ফ্রেয়ার-৬র্ট,  পাওয়ার ফ্রেয়ার (ফ্রুট চে)-৬র্ট, 

ক্রর্ করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ।  



 
 

পৃষ্ঠা নং-70 

 

২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর োকটর (৪ িচিউচি)-২র্ট, ফ্ররাটাক্ষিটর-৬র্ট, চিস্ক-৬র্ট, চিক্ষসল এইিচপ-৫০-৬র্ট এর ক্রয় সম্পন্ন 

করা হক্ষয়ক্ষছ। আর্ার ২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর োকটর (২ িচিউচি )-৪র্ট, হযাক্ষরা এইিচপ-৫০-৬র্ট, পাওয়ার র্টলার-১৬র্ট, 

ফ্রলান িাওয়ার-১৫র্ট, েচল-২০র্ট, ফ্রেনাক্ষরটর এযান্ড এক্ষক্সসচরে-১র্ট, ফুট পাওয়ার ফ্রেয়ার-৬র্ট,  পাওয়ার ফ্রেয়ার-৬র্ট,  

পাওয়ার ফ্রেয়ার (ফ্রুট চে)-৬র্ট এর ক্রয় সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। পরািশ বক েল সক্ষরেচিক্ষন পচরেশ বন কক্ষরক্ষছ। ক্রয় প্রচক্রয়ার 

চর্চিন্ন নচথপত্র ফ্রেক্ষখ িক্ষন হক্ষয়ছ ফ্রর্, ক্রয় প্রচক্রয়া চপচপআর-২০০৮ এর চর্চধ ফ্রিাতাক্ষর্ক করা হক্ষয়ক্ষছ। র্তবিাক্ষন ফ্রসগুক্ষলা 

িাল আক্ষছ। চনক্ষে সারচণক্ষত চ ল্ড চরসাস ব র্ন্ত্রপাচতর ক্রয় ও সরর্রাহ কার্ বক্রক্ষির সংস্থান ও অগ্রগচতর পচরসংখ্যাক্ষনর 

তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৫১; চ ল্ড চরসাস ব র্ন্ত্রপাচতর ক্রয় ও সরর্রাহ অগ্রগচতর (এচপ্রল, ২০১৬-ফ্রি, ২০২০) তথ্য 

নং চ ল্ড চরসাস ব র্ন্ত্রপাচতর নাি  চিচপচপ সংস্থান অগ্রগচত (%) 

১ োকটর (৪ িচিউচি) ২র্ট  

 

 

 

 

 

১০০% ক্রয় সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

২ োকটর (২ িচিউচি) ৪র্ট 

৩ চিক্ষসল এইিচপ-৫০ ৬র্ট 

৪ হযাক্ষরা এইিচপ-৫০ ৬র্ট 

৫ ফ্ররাটাক্ষিটর ৬র্ট 

৬ চিস্ক- ৬র্ট 

৭ পাওয়ার র্টলার ১৬র্ট 

৮ ফ্রলান িাওয়ার ১৫র্ট 

৯ েচল ২০র্ট 

১০ ফ্রেনাক্ষরটর এযান্ড এক্ষক্সসচরে ১র্ট 

১১ ফুট পাওয়ার ফ্রেয়ার ৬র্ট 

১২ পাওয়ার ফ্রেয়ার ৬র্ট 

১৩ পাওয়ার ফ্রেয়ার (ফ্রুট চে) ৬র্ট 

৪.২৫ অচ স সরঞ্জাি ও র্ন্ত্রপাচত 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

অচ স সরঞ্জাি ও র্ন্ত্রপাচতর েন্য চিচপচপক্ষত িাচিচিচিয়া প্রক্ষেক্টর-৬র্ট, ল্যাপটপ-৩র্ট, চপ্রন্টার এইিচপ-৫র্ট, কালার 

চপ্রন্টার (এল )-১র্ট,  ক্ষটাকচপয়ার (ফ্রহচি)-১র্ট, ডুক্ষপ্লা ফ্রিচশণ-১,  ক্ষটাকচপয়ার-৭র্ট, কচম্পউটার উইথ ইউচপএস-২৫র্ট, 

ফ্রলসার চপ্রন্টার-২র্ট ক্রর্ করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর ল্যাপটপ-৩র্ট, চপ্রন্টার এইিচপ-৫র্ট, কচম্পউটার 

উইথ ইউচপএস-২৫র্ট এর ক্রয় সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর িাচিচিচিয়া প্রক্ষেক্টর-৬র্ট, কালার চপ্রন্টার 

(এল )-১র্ট,  ক্ষটাকচপয়ার (ফ্রহচি)-১র্ট, ডুক্ষপ্লা ফ্রিচশন-১,  ক্ষটাকচপয়ার-৭র্ট, ফ্রলসার চপ্রন্টার-২র্ট এর ক্রয় সম্পন্ন করা 

হক্ষয়ক্ষছ। পরািশ বক েল সক্ষরেচিক্ষন পচরেশ বন কক্ষরক্ষছ। ক্রয় প্রচক্রয়ার চর্চিন্ন নচথপত্র ফ্রেক্ষখ িক্ষন হক্ষয়ক্ষছ ফ্রর্, ক্রয় প্রচক্রয়া 

চপচপআর-২০০৮ এর চর্চধ ফ্রিাতাক্ষর্ক করা হক্ষয়ক্ষছ। র্তবিাক্ষন ফ্রসগুক্ষলা িাল আক্ষছ। চনক্ষের সারচণক্ষত অচ স সরঞ্জাি ও 

র্ন্ত্রপাচতর ক্রয় ও সরর্রাহ কার্ বক্রক্ষির সংস্থান ও অগ্রগচতর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৫২; অচ স সরঞ্জাি ও র্ন্ত্রপাচতর ক্রয় ও সরর্রাহ অগ্রগচতর তথ্য (এচপ্রল, ২০১৬-ফ্রি, ২০২০)  

নং অচ স সরঞ্জাি ও র্ন্ত্রপাচতর নাি চিচপচপ সংস্থান অগ্রগচত (%) 

০১ িাচিচিচিয়া প্রক্ষেক্টর ৬র্ট  

 

 

 

১০০% ক্রয় সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

০২ ল্যাপটপ ৩র্ট 

০৩ চপ্রন্টার এইিচপ ৫র্ট 

০৪ কালার চপ্রন্টার (এল ) ১র্ট 

০৫  ক্ষটাকচপয়ার (ফ্রহচি) ১র্ট 

০৬ ডুক্ষপ্লা ফ্রিচশন ১র্ট 

০৭  ক্ষটাকচপয়ার ৭র্ট 

০৮ কচম্পউটার উইথ ইউচপএস ২৫র্ট 

০৯ ফ্রলসার চপ্রন্টার ২র্ট 
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৪.২৬ অচ স আসর্ার্পত্র 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

অচ স আসর্ার্পক্ষত্রর েন্য চিচপচপক্ষত কচম্পউটার ফ্রটচর্ল-২৫র্ট, কচম্পউটার ফ্রিয়ার-২৫র্ট, ফ্রসক্ষক্রটাচরক্ষয়ট ফ্রটচর্ল-২৬, 

ফ্রসক্ষক্রটাচরক্ষয়ট ফ্রিয়ার-২৬র্ট, চস্টল আলচিরা-১৬র্ট,  াইল কযাচর্ক্ষনট-২৫র্ট ক্রয় করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ এর্ং 

২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর অচ স আসর্ার্পক্ষত্রর ক্রয় কার্ বক্রক্ষির ১০০% সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। পরািশ বক েল সক্ষরেচিক্ষন 

পচরেশ বন কক্ষরক্ষছ। ক্রয় প্রচক্রয়ার চর্চিন্ন নচথপত্র ফ্রেক্ষখ িক্ষন হক্ষয়ছ ফ্রর্, ক্রয় প্রচক্রয়া চপচপআর ২০০৮ এর চর্চধ ফ্রিাতাক্ষর্ক 

করা হক্ষয়ক্ষছ। র্তবিাক্ষন ফ্রসগুক্ষলা িাল আক্ষছ। চনক্ষের সারচণক্ষত অচ স আসর্ার্পত্র ক্রয় ও সরর্রাহ কার্ বক্রক্ষির সংস্থান ও 

অগ্রগচতর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৫৩; অচ স আসর্ার্পক্ষত্রর ক্রয় ও সরর্রাহ অগ্রগচতর তথ্য (এচপ্রল, ২০১৬-ফ্রি, ২০২০) 

নং অচ স আসর্ার্পক্ষত্রর চিচপচপ সংস্থান অগ্রগচত (%) 

০১ কচম্পউটার ফ্রটচর্ল ২৫র্ট  

 

১০০% ক্রয় সম্পন্ন 

করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

০২ কচম্পউটার ফ্রিয়ার ২৫র্ট 

০৩ ফ্রসক্ষক্রটাচরক্ষয়ট ফ্রটচর্ল ২৬র্ট 

০৪ ফ্রসক্ষক্রটাচরক্ষয়ট ফ্রিয়ার ২৬র্ট 

০৫ চস্টল আলচিরা ১৬র্ট 

০৬  াইল কযাচর্ক্ষনট ২৫র্ট 

 

৪.২৭ র্ানর্াহন 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের আওতায় 

র্ানর্াহক্ষনর েন্য চিচপচপক্ষত চেপ-১র্ট, িাইক্ষক্রার্াস-১র্ট, চপক-আপ উইথ কযাচর র্য়-৫র্ট, িটরসাইক্ষকল-১৬র্ট, 

র্াইসাইক্ষকল-১০র্ট ক্রয় করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ। ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর ১র্ট িাইক্ষক্রার্াস, ১৬র্ট িটর সাইক্ষকল এর্ং ১০র্ট 

র্াই সাইক্ষকল এর ক্রয় কার্ বক্রি সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর ২র্ট চপক-আপ এর ক্রয় সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

তক্ষর্ ১র্ট চেপ ও ৩র্ট চপক-আপ ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষর ক্রক্ষয়র পচরকেনা আক্ষছ। পরািশ বক েল সক্ষরেচিক্ষন পচরেশ বন 

কক্ষর ক্রয় সংচেিক্ষের সাোৎকার গ্রহণ কক্ষরক্ষছ । তাক্ষের ক্রয় প্রচক্রয়ার চর্চিন্ন নচথপত্র ফ্রেক্ষখ িক্ষন হক্ষয়ক্ষছ ফ্রর্, ক্রয় প্রচক্রয়া 

চপচপআর-২০০৮ এর চর্চধ ফ্রিাতাক্ষর্ক করা হক্ষয়ক্ষছ। র্তবিাক্ষন ফ্রসগুক্ষলা িাল আক্ষছ। চনক্ষের সারচণক্ষত র্ানর্াহন ক্রয় ও 

সরর্রাহ কার্ বক্রক্ষির সংস্থান ও অগ্রগচতর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারচণ-৫৪; র্ানর্াহক্ষনর ক্রয় ও সরর্রাহ অগ্রগচতর তথ্য (এচপ্রল, ২০১৬-ফ্রি, ২০২০) 

নং র্ানর্াহক্ষনর নাি চিচপচপ 

সংস্থান 

অেবন অগ্রগচত (%) 

০১ চেপ ১র্ট - ০% 

০২ িাইক্ষক্রার্াস- ১র্ট ১র্ট ১০০% 

০৩ চপক-আপ উইথ কযাচর র্য় ৫র্ট ২র্ট ৪০% 

০৪ িটরসাইক্ষকল ১৬র্ট ১৬র্ট ১০০% 

০৫ র্াইসাইক্ষকল ১০র্ট ১০র্ট ১০০% 

 

৪.২৮ প্রকক্ষের আওতায় অর্কাঠাক্ষিা চনি বাণ  

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী ১র্ট িাশরুি প্রিাকশন ল্যার্ (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ১র্ট ল্যার্ কাি  াংশনাল 

চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল চ ল্ড),  ২র্ট ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ১র্ট চ ল্ড ল্যার্ ( িার্ট বকযাচল 

এক্সক্ষটনশন), ২র্ট ফ্রেচনং িরক্ষিটচর (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ১র্ট চসক্ষঙ্গল অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন (৪থ ব তলা), ১র্ট 

অচি বক্ষিাচরয়াি (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন),২র্ট ফ্রেক্ষনে ইচরক্ষগশন িযাক্ষনল (৪০০+৪০০) ৮০০ রাচনংচিটার, ৪র্ট র্াউন্ডাচর 

ওয়াল (২০০+২০০+১৫০+১৪০০) ১৯৫০ রাচনং চিটার, ৪র্ট র্াউন্ডাচর ফ্র চসং (১৫০+১৫০+১৫০+১৫০) ৬০০ রাচনং 

চিটার, ১র্ট কযাক্ষনল চরক্ষনাক্ষিশন ৪০০ রাচনং চিটার, ২৩ ফ্রহক্টর ভূচি উন্নয়ন এর্ং ৪র্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপক্ষনর সংস্থান 

আক্ষছ।  
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তেক্ষধ্য েয়ক্ষের্পুক্ষর ১র্ট ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল চ ল্ড) ১০০%,নরচসংেী ফ্রেলায় ১র্ট চ ল্ড ল্যার্ ( 

িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) ১০০%, রােশাহীর চর্ক্ষনােপুক্ষর ১র্ট চসক্ষঙ্গল অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন (৪থ ব তলা) ১০০%, রংপুর 

ফ্রেলার বুচড়রহাক্ষট ৩৫০ রাচনং চিটার র্াউন্ডাচর ওয়াল ১০০%, োিালপুর ও খাগড়াছচড়র রািগক্ষড় ফ্রিাট ৩০০ রাচনং 

চিটার র্াউন্ডাচর ফ্র চসং ১০০% এর্ং ঠাকুরগাঁও- এ একর্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ল এর স্থাপক্ষনর কাে ১০০% সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। 

এছাড়া অন্যান্য চনি বাণ কাে চিচপচপক্ষত সংস্থানকৃত মূল্য এর্ং র্তবিান র্াোর মূক্ষল্যর সাক্ষথ অসািঞ্জস্য থাকায় সম্পন্ন 

করা হয় নাই।  ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত অগ্রগচতক্ষত সিীোর পচরর্ীেক্ষণ ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, উক্ত কার্ বক্রি সম্পােন করক্ষত র্থার্থ 

কতবপে সুচনচেি পেক্ষেপ চনক্ষয়ক্ষছ। চিচপচপ সংক্ষশাধনপূর্ বক পুনরায় উক্ত কােগুক্ষলা সম্পােন করার সুক্ষর্াগ সৃচি হক্ষর্। 

চনক্ষের সারচণক্ষত অর্কাঠাক্ষিা চনি বাক্ষণর লেযিাত্রা ও অগ্রগচতর পচরসংখ্যাক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা।  

সারচণ-৫৫; অর্কাঠাক্ষিা চনি বাক্ষনর অগ্রগচতর (এচপ্রল, ২০১৬ হক্ষত ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত) তথ্য 

নং চনি বাণকার্ বক্রি চিচপচপ সংস্থান ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত 

অেবন 

অগ্রগচত (%) 

১  িাশরুি প্রিাকশন ল্যার্ (িার্ট বকযাচল 

এক্সক্ষটনশন) 

১র্ট - ০% 

২  ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল 

চ ল্ড) 

১র্ট ১র্ট ১০০% 

৩  ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (িার্ট বকযাচল 

এক্সক্ষটনশন) 

১র্ট - ০% 

৪  চ ল্ড ল্যার্ ( িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ১র্ট ১র্ট ১০০% 

৫  ফ্রেচনং িরক্ষিটচর (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ২র্ট - ০% 

৬ চসক্ষঙ্গল অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন (৪থ ব তলা ১র্ট ১র্ট ১০০% 

৭ অচি বক্ষিাচরয়াি( িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), ১র্ট - ০% 

৮  ফ্রেক্ষনে ইচরক্ষগশন িযাক্ষনল ৮০০ রাচনং 

চিটার 

- ০% 

৯ র্াউন্ডাচর ওয়াল ১৯৫০ রাচনং 

চিটার 

৩৫০ রাচনং চিটার ১৭.৯৫% 

১০ র্াউন্ডাচর ফ্র চসং ৬০০ রাচনং 

চিটার 

৩০০ রাচনং চিটার ৫০% 

১১ কযাক্ষনল চরক্ষনাক্ষিশন ৪০০ রাচনং 

চিটার 

- ০% 

১২ ভূচি উন্নয়ন ২৩ ফ্রহক্টর - ০% 

১৩ চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপন ৪র্ট ১র্ট  

 

৪.২৮.১. িাশরুি প্রিাকশন ল্যার্ (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি 

চিচপচপক্ষত উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এি সৈশজ শৈভাগ-এি িািরুি স্প্রন প্রিাকিন এি শনশিদত্ত ১টি 

ল্যাৈ ভৈন (িার্ট বকযাল এক্সক্ষটনশন) এর চনি বাণ কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, র্ার ফ্রিাট কাে হক্ষলা ১৪০ র্গ ব ফুট এর্ংচিচপক্ষত 

র্ার প্রাক্কশিত মূল্য ধরা আক্ষছ ৩৫.০০ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূণ ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন করার কথা 

চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ। শকন্তু এই কাজটিি PWD এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ৫৫.০০ িক্ষ টাকাি প্রদয়াজন 

হদৈ। র্তবিান সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয। তাই প্রকে সংচেি কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক 

কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতৃবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন কক্ষরক্ষছ। র্থার্থ 

কতৃপে আক্ষর্েক্ষনর ফ্রর্ৌচক্তক কারণগুক্ষলা গ্রহণকক্ষর নতুন কক্ষর সিক্ষয়াপক্ষর্াগী র্রাে কক্ষর চিচপচপ সংক্ষশাধক্ষনর কায়বকরী 

উক্ষদ্যাগ ফ্রনয় এর্ং র্তবিাক্ষন এর্ট পচরকেনা িন্ত্রণালক্ষয় প্রচক্রয়াধীন অর্স্থায় আক্ষছ। 
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৪.২৮.২. ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল চ ল্ড), উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, জয়দেৈপুি  

চিচপচপ অনুর্ায়ী এ প্রকক্ষের আওতায় 

উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, জয়দেৈপুদি 

১র্ট ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল 

চর্চল্ডং) চনি বাক্ষণর সংস্থান আক্ষছ।ফ্রসই অনুসাক্ষর 

২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর এর চনি বাণ কাে শুরু হক্ষয় 

২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ফ্রশষ হয়।  এই ল্যার্ 

ির্নর্ট গােীপুর ফ্রেলার েয়ক্ষের্পুক্ষর 

অর্চস্থত। উক্ষল্লচখত ল্যার্ ির্নর্ট িারতলার 

 াউক্ষন্ডশনসহ দুইতলা চর্চশি ল্যার্ ির্নর্টর 

চনি বাণ কাে র্থাসিক্ষয় ফ্রশষ হক্ষয়ক্ষছ। এর ফ্রিাট 

আয়তন ১৪০ র্গ বফুট। িার্ট পরীোর চরক্ষপ বাট 

অনুর্ায়ী ল্যার্ির্ন চনি বাণ কাক্ষের েন্য ফ্রকান 

পাইচলং এর প্রক্ষয়ােন হয় নাই। ল্যার্ির্নর্টর 

উচ্চচ্চতা ২০ ফুট। চনি বাণ কাক্ষে ৬০ ফ্রগ্রক্ষির রি 

ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ।  াউক্ষন্ডশক্ষনর েন্য ৩/৪ 

ইচঞ্চ পাথক্ষরর চিপস ব্যর্হার কার হক্ষয়ক্ষছ। 

 কংচক্রক্ষটর উপাোক্ষনর অনুপাত চছল ১:২:৪।  াউক্ষন্ডশক্ষন ঢালাই এর পুরুত্ব চছল ১০ ইচঞ্চ।  াউক্ষন্ডশক্ষন ১২ চি.চি. ব্যাক্ষসর 

রি ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং Spacing চছল ৪”*৪”। ফ্রগ্রির্ীক্ষির সাইে চছল ২১”*১২” এর্ং ব্যর্হৃত রক্ষির ব্যাস 

চছল ২০ চি.চি.। কলাক্ষিও একই ব্যাক্ষসর রি ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। ল্যার্ির্ন পচরেশ বক্ষনর সিয় ফ্রর্ সিস্ত কার্ বক্রি 

দৃচিক্ষগাির হক্ষয়ক্ষছ, ফ্রসগুক্ষলা ফ্রেচসচ ক্ষকশন অনুর্ায়ী ঠিক আক্ষছ।  

৪.২৮.৩. ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) সাইট্রাস গদৈষণা ককন্দ্র, বজন্তাপুি, শসদিট 

চিচপচপক্ষত কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বজন্তাপুি, শসদিট-এি ২০০ ৈগ ধ শিটাি শেল্ড ল্যাৈ-কাি-োংিনাি শৈশল্ডং শনি ধাদণি 

(ভাটি ধদকি এসদটনিন) সংস্থান আক্ষছ। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূণ ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন করার কথা চিচপচপক্ষত 

উক্ষল্লখ আক্ষছ। কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বজন্তাপুি, শসদিট-এি ২০০ ৈগ ধ শিটাি শেল্ড ল্যাৈ-কাি-োংিনাি শৈশল্ডং শনি ধাদণি 

(ভাটি ধদকি এসদটনিন) জন্য শিশিশি-দত প্রাক্কশিত মূল্য র্িা আদে ৫০.০০ িক্ষ টাকা। ৈাস্তৈতাি আদিাদক উিদযাশগতাি 

শৈচাদি কসখাদন ২২০ ৈগ ধ শিটাি জায়গায় এই ভাটি ধকযাি এদসদটিন কিা প্রদয়াজন। উক্ত কাজ সম্পন্ন কিাি জন্য 

শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী প্রদয়াজন হদৈ ৯১.৩৮ িক্ষ টাকা। তাই প্রকে সংচেি কি বকতবারা এর 

ফ্রর্ৌচক্তক কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতৃবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন কক্ষর। 

র্থার্থ কতৃপে আক্ষর্েক্ষনর ফ্রর্ৌচক্তক কারণগুক্ষলা গ্রহণকক্ষর নতুন কক্ষর সিক্ষয়াপক্ষর্াগী র্রাে কক্ষর চিচপচপ সংক্ষশাধক্ষনর 

কার্ বকরী উক্ষদ্যাগ ফ্রনয় এর্ং র্তবিাক্ষন এর্ট িন্ত্রণালক্ষয় প্রচক্রয়াধীন অর্স্থায় আক্ষছ।  

৪.২৮.৪ ল্যার্ কাি  াংশনাল চর্চল্ডং (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট 

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট-এ ল্যাৈ-কাি-োংিনাি শৈশল্ডং এি ৩০০ ৈগ ধ শিটাি ভাটি ধদকি এদসদটনিন 

কাজটিি জন্য শিশিশি-দত প্রাক্কশিত মূল্য র্িা িদয়দে ৭৫.০০ িক্ষ টাকা। ৈাস্তদৈ কসখাদন ভাটি ধদকি এদসদটিদনি 

উিদযাশগতা 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।  

 

ল্যার্কাি  াংশনাল চর্চল্ডং, উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, 

েয়ক্ষের্পুর 
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আিশিশিশিি ব্যয় সীশিত িাখাি শনশিত্ত 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। র্তবিাক্ষন এর্ট িন্ত্রণালক্ষয় প্রচক্রয়াধীন 

অর্স্থায় আক্ষছ।  

৪.২৮.৫ চ ল্ড ল্যার্ (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, চশর্পুর, নরচসংেী                         

চিচপচপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকক্ষের আওতায় ১র্ট চ ল্ড 

ল্যার্ চর্চল্ডং (ফ্রিচেক্ষটর্ল চর্চল্ডং) চনি বাক্ষণর সংস্থান 

আক্ষছ। এই ল্যার্ ির্নর্ট নরচসংেী ফ্রেলার নরচসংেী 

উপক্ষেলা সেক্ষর অর্চস্থত। উক্ষল্লচখত ল্যার্ ির্নর্ট 

িারতলার  াউক্ষন্ডশনসহ দুইতলা চর্চশি ল্যার্ 

ির্নর্টর চনি বাণ কাে র্থাসিক্ষয় ফ্রশষ হক্ষয়ক্ষছ। এর 

ফ্রিাট আয়তন ১৪০ র্গ ব ফুট। িার্ট পরীোর চরক্ষপ বাট 

অনুর্ায়ী ল্যার্ির্ন চনি বাণ কাক্ষের েন্য ফ্রকান 

পাইচলং এর প্রক্ষয়ােন হয় নাই। ল্যার্ির্নর্টর উচ্চচ্চতা 

১০ ফুট। চনি বাণ কাক্ষে ৬০ ফ্রগ্রক্ষিক্ষর রি ব্যর্হার করা 

হক্ষয়ক্ষছ।  াউক্ষন্ডশক্ষনর েন্য ৩/৪ ইচঞ্চ পাথক্ষরর চিপস 

ব্যর্হার কার হক্ষয়ক্ষছ। কংচক্রক্ষটর উপাোক্ষনর অনুপাত 

চছল ১:২:৪।  াউক্ষন্ডশক্ষন ঢালাই এর পুরুত্ব চছল ১০ 

ইচঞ্চ।  াউক্ষন্ডশক্ষন ১২ চি.চি. ব্যাক্ষসর রি ব্যর্হার 

করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং Spacing চছল ৪”*৪”। 

ফ্রগ্রির্ীক্ষির সাইে চছল ২১”*১২” এর্ং ব্যর্হৃত রক্ষির ব্যাস চছল ২০ চি.চি.। কলাক্ষিও একই ব্যাক্ষসর রি ব্যর্হার করা 

হক্ষয়ক্ষছ। ল্যার্ির্ন পচরেশ বক্ষনর সিয় ফ্রর্ সিস্ত কার্ বক্রি দৃচিক্ষগাির হক্ষয়ক্ষছ, ফ্রসগুক্ষলা ফ্রেচসচ ক্ষকশন অনুর্ায়ী ঠিক আক্ষছ। 

৪.২৮.৬ ফ্রেচনং িরক্ষিটচর (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, কিবুখািী, িটুয়াখািী 

চিচপচপক্ষত আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, কিবুখািী, িটুয়াখািী-দত ফ্রেচনং িরক্ষিটচর (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) এর 

চনি বাণ কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, র্ার ফ্রিাট আয়তন হক্ষলা ২৮০ র্গ ব ফুট এর্ং ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূণ ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন 

কাের্ট সম্পন্ন করার কথা চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ।  আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, কিবুখািী, িটুয়াখািী-দত 

‘কট্রশনং িিদিটশি (ভাটি ধদকি এসদটনিন)’- শনি ধাদণি জন্য মূল্য 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 । র্তবিান সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর 

মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয। তাই প্রকে সংচেি কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ 

কতবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন কক্ষর। র্থার্থ কতৃপে আক্ষর্েক্ষনর ফ্রর্ৌচক্তক 

কারণগুক্ষলা গ্রহণকক্ষর নতুন কক্ষর সিক্ষয়াপক্ষর্াগী র্রাে কক্ষর চিচপচপ সংক্ষশাধক্ষনর কার্ বকরী উক্ষদ্যাগ ফ্রনয় এর্ং র্তবিাক্ষন 

এর্ট িন্ত্রণালক্ষয় প্রচক্রয়াধীন অর্স্থায় আক্ষছ।   

৪.২৮.৭ ফ্রেচনং িরক্ষিটচর (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন) কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, িাহােতিী, চট্রগ্রাি 

শিশিশি-দত কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, িাহােতিী, চট্রগ্রাি-এ ১০০ ৈগ ধ শিটাি ‘কট্রশনং িিদিটশিি-এি  ভাটি ধদকি এদসদটনিন 

৩৫.০০ িক্ষ টাকাি প্রাক্কিদনি প্রস্তাৈ িদয়দে। এখাদন পূদৈ ধি কয অৈকাোদিা িদয়দে তাি উিি ভাটি ধদকি এদসদটনিন 

উিদযাগী নয়। কাদজই ৈাস্তদৈ উক্ত ককদন্দ্রি কায ধকাশিতা বৃশদ্ধি িদক্ষয কসখাদন ২০০ ৈগ ধ শিটাি জায়গাি উিি ০৬ (েয়) 

তিা শভশত্তসহ কট্রশনং িিদিটশি স্থািন কিদি তা বৃহত্তি চট্টগ্রাি অিদি প্রযুশক্ত শৈস্তাদি গুরুত্বপূ ধণ ভূশিকা িাখদৈ। 

 

  চ ল্ডল্যার্, সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ,চশর্পুর,নরচসংেী 
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আি এ কাজটি সম্পােদনি জন্য আিশিশিশি-দত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ২৮০.৫৯ িক্ষ টাকাি 

ব্যয় প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। র্থার্থ কতৃবপে আক্ষর্েক্ষনর ফ্রর্ৌচক্তক কারণগুক্ষলা গ্রহণকক্ষর নতুন কক্ষর সিক্ষয়াপক্ষর্াগী র্রাে 

কক্ষর চিচপচপ সংক্ষশাধক্ষনর কায়বকরী উক্ষদ্যাগ ফ্রনয় এর্ং র্তবিাক্ষন এর্ট িন্ত্রণালক্ষয় প্রচক্রয়াধীন অর্স্থায় আক্ষছ। 

৪.২৮.৮ চসক্ষঙ্গল অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন (৪থ ব তলা),  ল গক্ষর্ষণা ফ্রকে, চর্ক্ষনােপুর, রােশাহী 

চিচপচপ অনুর্ায়ী অত্র প্রকক্ষের আওতায় চসক্ষঙ্গল 

অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন (৪থ ব তলা)চনি বাক্ষণর সংস্থান 

আক্ষছ। এই ির্নর্ট রােশাহী ফ্রেলার সের 

উপক্ষেলার চর্ক্ষনােপুক্ষর অর্চস্থত। উক্ষল্লচখত 

ির্নর্ট িারতলার  াউক্ষন্ডশনসহ একতলা পর্ বন্ত 

ির্নর্টর চনি বাণ কাে র্থাসিক্ষয় ফ্রশষ হক্ষয়ক্ষছ। 

এর ফ্রিাট আয়তন ১৪০ র্গ বফুট। িার্ট পরীোর 

চরক্ষপ বাট অনুর্ায়ী ির্ন চনি বাণ কাক্ষের েন্য ফ্রকান 

পাইচলং এর প্রক্ষয়ােন হয় নাই।ির্নর্টর প্রচত 

তলার উচ্চচ্চতা ১০ ফুট। চনি বাণ কাক্ষে ৬০ ফ্রগ্রক্ষিক্ষর 

রি ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ।  াউক্ষন্ডশক্ষনর েন্য ৩/৪ 

ইচঞ্চ পাথক্ষরর চিপস ব্যর্হার কার হক্ষয়ক্ষছ। 

কংচক্রক্ষটর উপাোক্ষনর অনুপাত চছল ১:২:৪। 

 াউক্ষন্ডশক্ষন ঢালাই এর পুরুত্ব চছল ১০ ইচঞ্চ। 

 াউক্ষন্ডশক্ষন ১২ চি.চি. ব্যাক্ষসর রি ব্যর্হার করা 

হক্ষয়ক্ষছ এর্ং Spacing চছল ৪”*৪”। ফ্রগ্রির্ীক্ষির সাইে চছল ২১”*১২” এর্ং ব্যর্হৃত রক্ষির ব্যাস চছল ২০ চি.চি.। 

কলাক্ষিও একই ব্যাক্ষসর রি ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। ল্যার্ির্ন পচরেশ বক্ষনর সিয় ফ্রর্ সিস্ত কার্ বক্রি দৃচিক্ষগাির হক্ষয়ক্ষছ, 

ফ্রসগুক্ষলা ফ্রেচসচ ক্ষকশন অনুর্ায়ী ঠিক আক্ষছ। 

৪.২৮.৯ অচি বক্ষিাচরয়াি (িার্ট বকযাচল এক্সক্ষটনশন), 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 চর্স্তার কায ধিি 

সেিভাদৈ ৈাস্তৈায়দনি শনশিত্ত 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 প্রকে সংচেি 

কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতৃবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার 

আক্ষর্েন কক্ষর। কৃচষ িন্ত্রণালয় কতৃবপে আক্ষর্েক্ষনর ফ্রর্ৌচক্তক কারণগুক্ষলা গ্রহণকক্ষর নতুন কক্ষর সিক্ষয়াপক্ষর্াগী র্রাে কক্ষর 

চিচপচপ সংক্ষশাধক্ষনর কার্ বকরী উক্ষদ্যাগ ফ্রনয় এর্ং র্তবিাক্ষন এর্ট িন্ত্রণালক্ষয় প্রচক্রয়াধীন অর্স্থায় আক্ষছ।  

৪.২৮.১০ ফ্রেক্ষনে ইচরক্ষগশন িযাক্ষনল, উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি 

চিচপচপক্ষত ১র্ট ফ্রেক্ষনে ইচরক্ষগশন িযাক্ষনল এর চনি বাণ কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, র্ার ফ্রিাট বেঘ বয হক্ষলা ৪০০ রাচনং চিটার 

এর্ং ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূণ ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন করার পচরকেনা আক্ষছ। উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, 

গাজীপুি এি সৈশজ, েি ও ফুি শৈভাগ-এ গদৈষণা কাজ সেিভাদৈ ৈাস্তৈায়দনি শনশিত্ত কসচ কেয়াি সুশৈর্াদে ধ কড্রদনজ 

ইশিদগিন চযাদনি শনি ধাদণ ৪০০ িাশনং শিটাদিি জন্য প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদয়দে ০৫.০০ িক্ষ টাকা। ৪০০ িাশনং শিটাদিি 

উক্ত কাজ সম্পােদনি শনশিত্ত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ২০.০০ িক্ষ টাকা । র্তবিান সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর 

মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয।  

চসক্ষঙ্গল অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশন,  ল গক্ষর্ষণা ফ্রকে, চর্ক্ষনােপুর, 

রােশাহী। 
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তাই প্রকে সংচেি কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক কারণ উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতৃবপক্ষের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ 

সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন কক্ষর। র্থার্থ কতৃবপে আক্ষর্েক্ষনর ফ্রর্ৌচক্তক কারণগুক্ষলা গ্রহণকক্ষর নতুন কক্ষর সিক্ষয়াপক্ষর্াগী 

র্রাে কক্ষর চিচপচপ সংক্ষশাধক্ষনর কায়বকরী উক্ষদ্যাগ ফ্রনয় এর্ং র্তবিাক্ষন এর্ট িন্ত্রণালক্ষয় প্রচক্রয়াধীন অর্স্থায় আক্ষছ।  

৪.২৮.১১ ফ্রেক্ষনে ইচরক্ষগশন িযাক্ষনল আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট  

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট, িংপুি-এ গদৈষণা কাজ সেিভাদৈ ৈাস্তৈায়দনি শনশিদত্ত কসচ কেয়াি সুশৈর্াদে ধ 

কড্রদনজ ইশিদগিন চযাদনি শনি ধাদণ ৪০০ িাশনং শিটাদিি জন্য প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদয়দে ০৫.০০ িক্ষ টাকা। ৪০০ িাশনং 

শিটাদিি উক্ত কাজ সম্পােদনি শনশিত্ত শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী ২৭.৯০ িক্ষ টাকা । র্তবিান 

সিক্ষয়র দ্রক্ষব্যর মূক্ষল্যর সাক্ষথ র্রােকৃত অক্ষথ বর অক্ষনক পাথ বকয। তাই প্রকে সংচেি কি বকতবারা এর ফ্রর্ৌচক্তক কারণ 

উক্ষল্লখপূর্ বক র্থার্থ কতৃবপফ্রের চনকট এর র্রাে বৃচদ্ধ এর্ং চিচপচপ সংক্ষশাধন করার আক্ষর্েন কক্ষর। র্থার্থ কতৃবপে 

আক্ষর্েক্ষনর ফ্রর্ৌচক্তক কারণগুক্ষলা গ্রহণকক্ষর নতুন কক্ষর সিক্ষয়াপক্ষর্াগী র্রাে কক্ষর চিচপচপ সংক্ষশাধক্ষনর কার্ বকরী উক্ষদ্যাগ 

ফ্রনয় এর্ং র্তবিাক্ষন এর্ট প্রচক্রয়াধীন অর্স্থায় আক্ষছ। অচত সির সংক্ষশাচধত চিচপচপ োতীয় চনর্ বাহী কচির্ট কতৃবক 

মূল্যাচয়ত হক্ষর্। 

৪.২৮.১২ র্াউন্ডাচর ওয়াল, আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাট 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপ অনুর্ায়ী 

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, বুশেিহাদট 

ফ্রিাট ৩৫০ রাচনং চিটার সীিানা প্রািীর 

চনি বাণ করার সংস্থান আক্ষছ। ২০১৮-১৯ 

অথ বর্ছক্ষর আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, 

বুশেিহাদট ফ্রিাট ৩৫০ রাচনং চিটার সীিানা 

প্রািীক্ষরর চনি বাণ কাে সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। 

এক্ষেক্ষত্র সীিানা প্রািীরর্টর উচ্চতা চছল 

৮ফুট। পরািশ বকেক্ষলর সক্ষরেচিক্ষন 

পচরেশ বন কক্ষর িক্ষন হক্ষয়ক্ষছ ফ্রর্, সীিানা 

প্রািীর প্রস্তাচর্ত নকশা অনুর্ায়ী এর্ং 

চপচপআর ২০০৮ অনুসরণ কক্ষর র্ার্তীয় 

প্রচক্রয়া সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। পরািশ বকেল 

পর্ বক্ষর্েক্ষণ আক্ষরাও ফ্রেখক্ষত পায় ফ্রর্, চনি বাণ 

সম্পন্ন সীিানা প্রািীক্ষরর েইং অনুর্ায়ী ৮ 

ফুট পর পর কলাি রক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রচতর্ট 

কলাক্ষির ফুর্টং২’-৯”*৪’। কলাক্ষির ফুর্টং-

এ প্রথক্ষি ২ ইচঞ্চ চসচস ঢালাই এর্ং তার 

উপক্ষর ১০ ইচঞ্চ আরচসচস ঢালাই ফ্রেওয়া 

হক্ষয়ক্ষছ। 

র্ার অনুপাতগুক্ষলা হক্ষলা ১:৩:৬। ইক্ষটর চনচি বত ৫ ইচঞ্চ ফ্রেওয়াক্ষল ৮ ফুট পর পর কলাি ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রগ্রির্ীক্ষির 

সাইে ৮”*১০”। এর্টক্ষত ১২ চি.চি. ব্যাক্ষসর ৪র্ট রি ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রগ্রির্ীক্ষির উপক্ষর ফ্রেওয়াক্ষলর উচ্চতা ৫’-৬” 

এর্ং ফ্রেওয়াক্ষলর উপক্ষর ৬ ইচঞ্চ উচ্চতার Coping আক্ষছ। কলাক্ষি ১২ চিচি ব্যাক্ষসর ৪র্ট রি ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 

 

 

র্াউর্াউন্ডাচর ওয়াল, আঞ্চচলক কৃচষ গক্ষর্ষণা ফ্রকে, 

বুচড়রহাট,রংপুর। 
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৪.২৮.১৩ র্াউন্ডাচর ওয়াল, িাল গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, ঈশ্বিেী, িাৈনা 

িাল গক্ষর্ষণা ফ্রকে 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।  ক্ষল উক্ত ফ্রকক্ষের গক্ষর্ষণা কাে ব্যাহত 

হক্ষর্। কাদজই শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী উক্ত কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ৩৩.০০ িক্ষ 

টাকাি সংস্থান েিকাি। 

৪.২৮.১৪ র্াউন্ডাচর ওয়াল, প্রজনন ৈীজ উৎিােন ককন্দ্র, কেৈীগঞ্জ, িিগে 

শিশিশি অনুযায়ী প্রকদল্পি আওতায় প্রজনন ৈীজ উৎিােন ককন্দ্র, কেৈীগঞ্জ এি ১৪০০ িাশনং শিটাদিি ৈাউন্ডািী ওয়াি 

শনি ধাণ 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 উিদযাশগতা 

ি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 শনশিত্ত এ প্রস্তাৈটি ৈাশিি অৈকাোদিা উন্নয়ন ও গদৈষণা কজািোকিণ প্রকদল্প অন্তভূ ধক্ত কিাি প্রস্তাৈ কিা 

হয়।  

৪.২৮.১৫ র্াউন্ডাচর ফ্র চসং, আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, োিালপুর 

 

 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপক্ষত আিশিক কৃশষ গদৈষণা, োিালপুক্ষর ৪র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে ফ্রিাট ১৫০ রাচনং 

চিটার র্াউন্ডাচর ফ্র চসং চনি বাণ করার সংস্থান আক্ষছ। ২০১৭-১৮ অথ ব-র্ছক্ষর  আিশিক কৃশষ গদৈষণা, োিালপুক্ষরর 

নাস বারী ও  ল র্াগাক্ষন ফ্রিাট ১৫০ রাচনং চিটার র্াউন্ডাচর ফ্র চসং এর চনি বাণ কাে সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। এই সকল ফ্রেক্ষত্র 

র্াউন্ডাচর ফ্র চসং এর উচ্চতা ৮ফুট। পরািশ বকেক্ষলর সক্ষরেচিক্ষন পচরেশ বন কক্ষর িক্ষন হক্ষয়ক্ষছ ফ্রর্, র্াউন্ডাচর ফ্র চসং 

প্রস্তাচর্ত নকশা অনুর্ায়ী করা হক্ষয়ক্ষছ। র্াউন্ডাচর ফ্র চসং এর নকশা অনুর্ায়ী ৮ ফুট পর পর কলাি রক্ষয়ক্ষছ এর্ং প্রস্তাচর্ত 

নকশা অনুর্ায়ী অযাংক্ষগল র্ার ও কাঁটাতার লাগাক্ষনা হক্ষয়ক্ষছ। 

৪.২৮.১৬ র্াউন্ডাচর ফ্র চসং, আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, যদিাদি 

আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, যদিাদি র্াউন্ডাচর ফ্র চসং 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। 

র্াউন্ডাচর ফ্র চসং, োিালপুর উদ্যানতাচিত্বক গক্ষর্ষণা ফ্রকে 



 
 

পৃষ্ঠা নং-78 

 

নতুৈা উক্ত গদৈষণা এিাকাটি অিশক্ষতই কেদক যাদৈ।  ক্ষল উক্ত ফ্রকক্ষের গক্ষর্ষণা কাে ব্যহত হক্ষর্। আৈাি শিিাশিউশি 

এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী উক্ত কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ৩৫.০০ িক্ষ টাকাি সংস্থান েিকাি। 

৪.২৮.১৭ র্াউন্ডাচর ফ্র চসং, িাহােী কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, িায়খািী, কাপ্তাই, িািািাটি িাৈ ধতয কজিা 

িাহােী কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, িায়খািী, কাপ্তাই, িািািাটি িাৈ ধতয কজিায় র্াউন্ডাচর ফ্র চসং) 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।  ক্ষল উক্ত ফ্রকক্ষের গক্ষর্ষণা কাে ব্যহত হক্ষর্। আৈাি শিিাশিউশি এি কিট 

শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী উক্ত কাদজি জন্য ০৮.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি ৩৭.০০ িক্ষ টাকাি সংস্থান েিকাি। 

৪.২৮.১৮ র্াউন্ডাচর ফ্র চসং, আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, রািগড়, খাগড়াছচড় 

 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপক্ষত ৪র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে (ফ্রর্িন রায়খালী, োিালপুর, র্ক্ষশার,রািগড়) ফ্রিাট 

৬০০ রাচনং চিটার র্াউন্ডাচর ফ্র চসং চনি বাণ করার সংস্থান আক্ষছ। চকন্তু িাি ব ২০২০ পর্ বন্ত রািগড় উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা 

ফ্রকক্ষের িাতৃগাছ ও  ল র্াগাক্ষন ফ্রিাট ১৫০ রাচনং চিটার র্াউন্ডাচর ফ্র চসং এর চনি বাণ কাে করা হক্ষয়ক্ষছ। এই সকল 

ফ্রেক্ষত্র র্াউন্ডাচর ফ্র চসং এর উচ্চতা ৮ফুট। সক্ষরেচিক্ষন পচরেশ বন কক্ষর িক্ষন হক্ষয়ক্ষছ ফ্রর্, র্াউন্ডাচর ফ্র চসং প্রস্তাচর্ত নকশা 

অনুর্ায়ী করা হক্ষয়ক্ষছ। র্াউন্ডাচর ফ্র চসং এর নকশা অনুর্ায়ী ৮ ফুট পর পর কলাি ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ এর্ং ৪ ইচঞ্চ র্াই ৪ 

ইচঞ্চ অযাংক্ষগল র্ার ব্যর্হার করা হক্ষয়ক্ষছ। 

৪.২৮.১৯ কযাক্ষনল চরক্ষনাক্ষিশন, উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি 

চিচপচপ অনুর্ায়ী উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুি এ ৮০০ িাশনং শিটাি খাি খনন ও শিদটশনং ওয়াি শনি ধাণ 

কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ, এর্ং র্ার প্রাক্কশিত মূল্য ধরা আক্ষছ ১০.০০ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূণ ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন 

কাের্ট সম্পন্ন করার কথা চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ। চকন্তু 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 উিদযাশগতা ি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 শনশিত্ত এ প্রস্তাৈটি ৈাশিি অৈকাোদিা উন্নয়ন ও গদৈষণা 

কজািোকিণ প্রকদল্প অন্তভূ ধক্ত কিাি প্রস্তাৈ কিা হয়।  

৪.২৮.২০ ভূচি উন্নয়ন ও ব্যর্স্থাপনা 

প্রকক্ষের আওতায় চিচপচপক্ষত ৮র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে (ফ্রর্িন েয়ক্ষের্পুর, ঈশ্বরেী, র্ক্ষশার, হাটহাোরী, 

রহিতপুর,বুচড়রহাট, ঠাকুরগাঁও, ফ্রের্ীগঞ্জ) ফ্রিাট ২৩ ফ্রহক্টর ভূচি উন্নয়ন কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ এর্ং র্ার র্রাে ধরা আক্ষছ 

৫০ লে টাকা। ওর্টএি পদ্ধচতক্ষত সম্পূণ ব সরকাচর অথ বায়ক্ষন কাের্ট সম্পন্ন করার কথা চিচপচপক্ষত উক্ষল্লখ আক্ষছ। কযদহতু 

শনশে ধষ্ট েসদিি চাষাৈাদেি জন্য ভূশিি র্িন খুৈই গুরুত্বপূণ ধ এৈং েি, সৈশজ ও ফুদিি িত উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি 

র্াউন্ডাচর ফ্র চসং, আঞ্চচলক কৃচষ গক্ষর্ষণা ফ্রকে, রািগড়,খাগড়চছচড় 



 
 

পৃষ্ঠা নং-79 

 

চাষাৈাদেি জন্য িাঝািী উঁচু কেদক উঁচু জশি প্রদয়াজন কসদহতু শনচু জশিদক উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চাষাৈাদেি উিদযাগী 

কদি কতািাি জন্য ভূশি উন্নয়ন অিশিহায ধ। এই শনশিদখ শিশিশি-দত উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুিসহ 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। 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 গ্রহণ কিা আর্শ্যক। 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 প্রযুশক্তসমূহ শৈস্তাদিি শনশিত্ত উক্ত গদৈষণা ককদন্দ্রি গুরুত্ব 

অপচরহাসীি। অনুরূিভাদৈ িটুয়াখািী উদ্যান গদৈষণা ককন্দ্রটি েশক্ষণািদি ৈাশিি উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি প্রযুশক্তসমূহ 

শৈস্তাদি গুরুত্বপূণ ধ 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 িাঠ গদৈষণা কাদজি উিদযাগী কদি কতািাি জন্য ৩০০০০ ঘন শিটাি িাটি কেিদত 

হদৈ। যাি প্রাক্কশিত ব্যয় র্িা হদয়দে ৯০.৬০ িক্ষ টাকা।  

৪.২৮.২১ চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপন 

শিশিশি-দত আিশিক কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, আকৈপুি; হাটহাজািী; চাঁিাইনৈাৈগঞ্জ এৈং কৃশষ গদৈষণা ককন্দ্র, োকুিগাঁও 

এি প্রতযকটি ককদন্দ্র ০১(এক) টি কদি কিাট ০৪(চাি) টি গভীি নিকূি ৈসাদনাি প্রস্তাৈনা িদয়দে। চকন্তু আকৈিপুি ও 

হাটাহাজািী-দত গভীি নিকূি স্থাপক্ষনর উপক্ষর্াচগতা ফ্রনই। 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 েিপ্রসূ 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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৪.২৮.২২ চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপন, কৃচষ গক্ষর্ষণা উপ-ফ্রকে, ঠাকুরগাঁও 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং 

ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার 

প্রকক্ষের আওতায় ফ্রসি ও সুক্ষপয় পাচন ব্যর্স্থাপনা 

কার্ বক্রক্ষির েন্য চিচপচপ অনর্ায়ী কৃচষ গক্ষর্ষণা উ-

ফ্রকে ঠাকুরগাঁও এ ১র্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপক্ষনর 

কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ এর্ং র্ার প্রাক্কচলত মূল্য ধরা 

চছল ৩৫.০০ িক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষর 

চপচপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী কৃচষ গক্ষর্ষণা উপ-ফ্রকে 

ঠাকুরগাঁও- এ ১র্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপক্ষনর কাে 

সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। পরািশ বকেল সক্ষরেচিন 

পচরেশ বক্ষন এর প্রক্ষয়ােনীয় কাগেপত্র পর্ বক্ষর্েণ 

কক্ষরক্ষছ এর্ং র্তবিাক্ষন এর্ট সিল অর্স্থায় ফ্রেখক্ষত 

পায়।  

উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের সৃচেত িাতৃগাছ, 

িারা/কলি, র্ীেতলা ও অন্যান্য উদ্যান  সক্ষলর েন্য 

ফ্রসক্ষির প্রক্ষয়ােন। আর্ার উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের কি বকতবা কি বিারীবৃক্ষির সুক্ষপয় পাচনর একান্ত েরকার। ফ্রসই 

লফ্রে ফ্রসৌরশচক্ত ব্যর্হার কক্ষর ভূগিবস্থ পাচন উক্ষিালক্ষনর িাধ্যক্ষি চেপক্ষসি পদ্ধচতক্ষত উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের চর্চিন্ন 

উদ্যান  সক্ষল ফ্রসি প্রোন করা হক্ষে এর্ং সুক্ষপয় পাচনর অিার্ও পূরণ হক্ষয়ক্ষছ। সক্ষরেচিক্ষন পচরেশ বন কক্ষর িক্ষন হক্ষয়ক্ষছ 

ফ্রর্, চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপক্ষনর কাে ফ্রেচসচ ক্ষকশন অনুর্ায়ী করা হক্ষয়ক্ষছ। এখানকার নলকূক্ষপর গিীরতা ১২০ ফুট, 

পাইক্ষপর ব্যাস ৪ ইচঞ্চ (চপচিচস) এর্ং ফ্রসালার প্যাক্ষনক্ষলর েিতা ১৮০০ ওয়াট। 

৪.২৯ এ চেচিক্ষত প্রাপ্ত তক্ষথ্যর  লা ল চর্ক্ষেষণ 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং 

ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার 

প্রকক্ষের আওতায় প্রকে সম্পক্ষকব ধারনা র্ািাই করার 

উক্ষেক্ষশ্য চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির অধীক্ষন 

উপকারক্ষিাগীক্ষের চনক্ষয় ৭র্ট ফ্রেলায় ফ্রিাট ১২র্ট 

এ চেচি পচরিাচলত হয়। প্রচতর্ট এ চেচিক্ষত ১০-১২ 

েন অংশগ্রহণকারী উপচস্থত চছক্ষলন। এ চেচিক্ষত 

অংশগ্রহণকারী সেস্যক্ষের সাক্ষথ র্সতর্াচড়ক্ষত র্াচর 

উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর  ল র্াগান স্থাপন, সর্চে 

র্াগান স্থাপন, ফুক্ষলর র্াগান স্থাপন,প্রচশেক্ষনর 

চর্ষয়র্স্তুত ও প্রচশেণলব্্ধ জ্ঞাক্ষনর র্াস্তর্চিচিক 

ব্যর্হার,িাঠ  সক্ষলর র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নত 

োক্ষতর  সক্ষলর উৎপােন ফ্রকৌশল, সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত 

সম্পক্ষকব ধারণা,র্ীক্ষের আধুচনক সংরেণ পদ্ধচত, 

পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধ,পুচির উন্নয়ন,কি বসংস্থান সৃচি ও 

নারীর  ফ্রর্কারত্ব হ্রাস ইতযাচে চর্ষয়সমূহ চনক্ষয় 

চর্স্তাচরত আক্ষলািনা হয়। 

 

ফ্র াকাসগ্রুপ আক্ষলািনা, ফ্রগাচর্িগঞ্জ গাইর্ান্ধা 

চিপর্টউর্ক্ষয়ল, কৃচষ গক্ষর্ষণা উপ-ফ্রকে, ঠাকুরগাঁও 
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েলীয় আক্ষলািনার চর্ষয়র্স্তুত ও িতািত চনক্ষে সচন্নক্ষর্চশত করা হক্ষলা 

 প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি কৃষকগণ উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর কলাক্ষকৌশল,  সল উৎপােন ও র্ালাই ব্যর্স্থাপনার ফ্রকৌশল, 

উদ্যান  সক্ষলর র্ীে উৎপােক্ষনর ফ্রকৌশল,িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত ও র্ীে সংরেণ ফ্রকৌশল, উদ্যান  সক্ষলর 

সংরেণ প্রযুচক্তর ফ্রকৌশল, উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর পচরির্ বা, সার প্রক্ষয়াগ, উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর পুচিগুণ, 

ইতযাচে সম্পক্ষকব প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছন। আক্ষলািনার সিয় প্রচশেক্ষণর চর্ষয়র্স্তুত সম্পক্ষকব োনক্ষত িাওয়া হক্ষল চকছু 

ব্যচতক্রি ছাড়া উপকারক্ষিাগী কৃষকগণ প্রচশেক্ষণর কার্ বক্রি সম্পক্ষকব র্লক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছন। সকল প্রচশেণাথীক্ষক 

একর্ট কক্ষর প্রচশেক্ষণর ম্যানুয়াল প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 প্রকে এলাকার র্সতর্াচড়ক্ষত প্রিচলত/ স্থানীয় োক্ষতর আি, কাঁঠাল, চলচু, র্রই, কলা, কািরাঙা, সক্ষ ো প্রভৃচত 

 ল গাছ প্রচুর পচরিাক্ষন আক্ষছ। চকন্তু এখন এলাকার েনগণ প্রকক্ষের লািেনক উক্ষেশ্য সম্পক্ষকব োনক্ষত 

ফ্রপক্ষরক্ষছ। তাই প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারী কৃষকগণ প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি উন্নতোক্ষতর র্াচর আি-৪, র্াচরআি-১০, 

র্াচরচলচু-৩, র্াচরিািা-১, র্াচরক্ষলবু প্রভৃচত  ক্ষলর িারা ফ্রপক্ষয়ক্ষছ এর্ং তারা ফ্রসগুক্ষলা তাক্ষের র্াচির আচঙনায় 

ফ্ররাপন কক্ষরক্ষছ। ফ্ররাপন করার র্াস্তর্ প্রচশেণ ও তারা প্রকে ফ্রথক্ষক ফ্রপক্ষয়ক্ষছ।  আর্ার প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারী 

কৃষকগণ ছাড়াও অন্য কৃষকগণ এখন র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর িাষার্াে 

করক্ষছ। 

 প্রকে এলাকার র্সতর্াচড়ক্ষত প্রিচলত/ স্থানীয় োক্ষতর লালশাক, িাটাশাক, করলা ফ্রর্গুন প্রভৃচত সর্চে িাষার্াে 

করক্ষছ। চকন্তু এখন এলাকার েনগণ প্রকক্ষের লািেনক উক্ষেশ্য সম্পক্ষকব োনক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছ। তাই প্রচশেক্ষণ 

অংশগ্রহণকারী কৃষকগণ প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি উন্নতোক্ষতর র্াচর করলা-১, র্াচরকরলা-২, র্াচর ফ্রর্গুন-১০, র্াচর 

চর্র্ট ফ্রর্গুন-৪,র্াচর মূলা-১, র্াচরমূলা-৪ র্াচর টক্ষিক্ষটা-১৪, র্াচরটক্ষিক্ষটা-১৫ র্াচরটক্ষিক্ষটা-১৬ সহ চর্চিন্ন সর্চের 

র্ীে ফ্রপক্ষয়ক্ষছন ও ফ্রসগুক্ষলা িাষার্াে কক্ষরক্ষছ। 

 প্রকে এলাকার র্সতর্াচড়ক্ষত প্রিচলত/ স্থানীয় োক্ষতর ফ্রগালাপ,রেনীগন্ধা, ফ্রগিা ইতযাচে িাষার্াে করক্ষছ। 

প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারী কৃষকগণ প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি উন্নতোক্ষতর ফুক্ষলর িারা সংগ্রহ কক্ষরক্ষছ এর্ং ফ্ররাপন 

কক্ষরক্ষছ। চকন্তু ফুল িাক্ষষ কৃষক্ষকর আগ্রহ কি। তক্ষর্ গ্লাচিওলাস ও ফ্রগালাক্ষপর িাষার্াক্ষে কৃষক্ষকর আগ্রহ আক্ষছ। 

চকন্তু ির অঞ্চক্ষল র্াড়চত সুক্ষর্াগ- সুচর্ধা ( ফ্রর্িন র্ীে ও সাক্ষরর সহেলিযতা, ভুতুচকব, সহেশক্ষতব ঋণ, প্রযুচক্তর 

প্রসারতা, সহক্ষে িাক্ষকর্টং) চেক্ষয় ফুল িাষার্াক্ষের পচরক্ষর্শ সৃচি করক্ষল ফুলিাষ ব্যাপক অথ বননচতক 

সম্ভার্নামূলক খাত চহক্ষসক্ষর্ পচরচিচত লাি করক্ষর্। 

 প্রকে এলাকার িাক্ষঠ/ফ্রেক্ষত প্রিচলত/ স্থানীয় োক্ষতর ধান, গি,পাট, আলু, চিচিআলু, চিনার্াোি, সচরষা,ভুো 

প্রভৃচত শস্য িাষার্াে করক্ষছ। চকন্তু এখন এলাকার েনগণ প্রকক্ষের লািেনক উক্ষেশ্য সম্পক্ষকব োনক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছ। 

তাই প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারী কৃষকগণ প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি উন্নতোক্ষতর র্াচরগি-২৮, র্াচরগি-২৯, র্াচরগি-

৩০,র্াচরআলু-২৫, র্াচরআলু-৩৭, র্াচরআলু-৪১, র্াচরআলু-৪৬, র্াচরআলু-৫৩, র্াচরআলু-৭৭, র্াচর হাইচিি 

ভুো-৯, র্াচর হাইচিি ভুো-১৩, র্াচর চিচিআলু-৮, র্াচর চিচিআলু-৯,র্াচর চিনার্াোি-৮, র্াচর িসুর-৬, র্াচর 

িসুর-৮, র্াচর ফ্রখসাচর-২, র্াচর সচরষা-১৪, র্াচর হাইচিি চিচিকুিড়া-১ও২ প্রভৃচত  সক্ষলর র্ীে ফ্রপক্ষয়ক্ষছন। 

র্ালাইনাশক ঔষধ ও সার ফ্রপক্ষয়ক্ষছন। ফ্রসই িক্ষত তারা তাক্ষের েচিক্ষত িাষার্াে কক্ষরক্ষছ। 

  চিশ্র  লর্াগান প্রেশ বনীর কৃষকগণ োনান ফ্রর্, তারা তাক্ষের চিশ্র   লর্াগাক্ষন চর্চিন্ন ধরক্ষনর  লগাছ ফ্ররাপণ 

কক্ষরক্ষছন।  ল চনর্ বািক্ষনর সিয় তাক্ষের র্াচরআি-৪, র্াচরআি-১০, র্াচরকুল/আক্ষপল কুল, র্াচরচরচু-৩, 

র্াচরিািা-১ এর আচধকয ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ। তক্ষর্ স্থানীয়/ প্রিচলত োক্ষতর আি, কাঠাঁল, ফ্রর্ল, র্রই, ইতযাচে  ক্ষলর 

র্াগান কি নয়। পাহাড়ী অঞ্চক্ষলর িািা-১, র্াচর ফ্রপয়ারা, র্াচরআি ও র্াচরকুক্ষলর চিশ্র র্াগান ফ্রর্শী ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ। 

আর্ার িরাঞ্চক্ষল র্াচরআি-৪ ,র্াচর কুল ও র্াচর ফ্রপয়ারার চিশ্র র্াগান ফ্রর্শী ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ। 

 প্রকে এলাকায় র্াচরগি-২৮, র্ারকাউন-২, র্াচর হাইচিি ভুো-২, র্াচরআলু-২৫, র্াচর চিচিআলু-৮, র্াচর 

সচরষা-১৪ এর িাক্ষষর প্রচত কৃষকক্ষের আগ্রহ ফ্রর্শী। এ চেচিক্ষত অংশগ্রহণকারী কৃষকক্ষের কাছ ফ্রথক্ষক োনা 
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ফ্রগক্ষছ র্াচর প্রেি সকল উন্নতোক্ষতর  লন প্রিচলতোত ফ্রথক্ষক ফ্রর্চশ।  লন পাথ বকয সম্পক্ষকব োনক্ষত িাওয়া 

হক্ষল তারা োনান ফ্রর্,  সলক্ষিক্ষে এর প্রিচলতোত ফ্রথক্ষক চর্ঘা প্রচত ৫-৬ িন ফ্রর্চশ। 

 প্রকে এলাকায় র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়া-১, র্াচরপটল-২, র্াচরটক্ষিক্ষটা-১৪, র্াচর করলা-১, র্াচর ফ্রর্গুন-৩ এর 

িাক্ষষর প্রচত কৃষকক্ষের আগ্রহ ফ্রর্চশ। এ চেচিক্ষত অংশগ্রহণকারী কৃষকক্ষের কাছ ফ্রথক্ষক োনা ফ্রগক্ষছ র্াচর চিচি 

কুিড়া-১ এর উৎপােন ফ্রর্চশ এর্ং লািও ফ্রর্চশ। র্াচর ফ্রর্গুন-৩, র্াচর চর্র্ট ফ্রর্গুন-১০ এর উৎপােন িাল হক্ষলও 

এর স্বাে িাল নয় র্ক্ষল র্াোক্ষর চর্চক্র হয় কি। 

 উপকারক্ষিাগী কৃষকগণ প্রচশেক্ষণর প্রাপ্ত পরািশ ব অনুর্ায়ী  লগাছ ফ্ররাপণ, সর্চে র্াগান স্থাপন, িাক্ষঠ শস্য 

িাষার্াে ও পচরির্ বা করক্ষছ এর্ং এক্ষত আশানুরূপ উৎপােনও ফ্রপক্ষয়ক্ষছন। ফ্রর্শ কক্ষয়কেন কৃষক োনান ফ্রর্, তারা 

সুপাচরশকৃত পদ্ধচতক্ষত  সক্ষলর িাষার্াে না করায় তারা েচতগ্রস্ত হক্ষয়ক্ষছ। পরর্তী র্ছর তারা বর্জ্ঞাচনক 

সহকারীর পরািশ বক্রক্ষি  সক্ষলর িাষার্াে করায় িাল উৎপােন ফ্রপক্ষয়ক্ষছ এর্ং লাির্ানও হক্ষয়ক্ষছ।  সক্ষলর 

পচরির্ বার ফ্রেক্ষত্র, সার প্রক্ষয়াগ,  ফ্ররাগর্ালাইক্ষয়র আক্রিন ও প্রচতকার সম্পক্ষকব প্রায় সকক্ষল অর্গত আক্ষছ। 

  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত সম্পক্ষকব এ চেচিক্ষত অংশগ্রহণকারী কৃষকক্ষের কাছ ফ্রথক্ষক োনা ফ্রগক্ষছ ফ্রর্, তারা 

প্রচশেক্ষণ এসর্ চর্ষক্ষয় শুধু  অর্গত হক্ষয়ক্ষছ চকন্তু প্রযুচক্তর চর্স্তার িাঠ পর্ বাক্ষয় এখনও র্াস্তর্ায়ন হয় নাই। তক্ষর্ 

র্ীে উৎপােন ও সংরেণ চর্ষক্ষয় সুপাচরশ ফ্রিক্ষন িলায় তারা উপকৃত। 

 নারী উপকারক্ষিাগীরা োনান ফ্রর্, প্রকক্ষের  ক্ষল পূক্ষর্ বর তুলনায় এখন নারীক্ষের কি বসংস্থাক্ষনর ফ্রর্চশ সুক্ষর্াগ সৃচি 

হক্ষয়ক্ষছ এর্ং  সল উৎপােন িাল হওয়ায় তারা তাক্ষের পাচরর্াচরক পুচি িাচহো পূরক্ষণ উদ্যান  সল ও িাঠ 

 সক্ষলর ভূচিকা সম্পক্ষকব অর্গত আক্ষছ। তারা চনরাপে ও সক্ষতে  ল ও শস্য পচরর্াক্ষরর সেস্যক্ষের িক্ষধ্য 

পচরক্ষর্শক্ষন ফ্রর্চশ আগ্রহী। প্রচশেক্ষণর িাধ্যক্ষি চকিাক্ষর্ চনরাপে  ল ও অচধক উৎপােনশীল শস্য উৎপােন করা 

র্ায় ফ্রস চর্ষক্ষয় তারা অর্গত আক্ষছ। 

 প্রকক্ষের চর্চিন্ন উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ পচরেশ বন কক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, উক্ত 

প্রচতষ্ঠানগুক্ষলাক্ষত েনর্ল সংকট ও চর্চিন্ন সুক্ষর্াগ-সুচর্ধার অিার্ রক্ষয়ক্ষছ। চর্ক্ষশষকক্ষর ির এলাকায় আলাো 

ফ্রকান ঝুঁচক িাতা ও অন্যান্য সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা  না থাকায় প্রকক্ষের কাক্ষের প্রচত প্রকে সংচেি েনর্ক্ষলর 

অনাগ্রহিার্ ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ র্া প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর পক্ষথ অন্তরায়। 

এ চেচির তথ্য পর্ বাক্ষলািনা কক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় 

উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের কার্ বক্রক্ষি কৃষক্ষকর আগ্রহ আক্ষছ। প্রকে ফ্রথক্ষক কৃষকগণ ফ্রসর্া পাক্ষেন, 

চকন্তু ফ্রসর্ার িান আক্ষরা ফ্রোরোর করার প্রক্ষয়ােন। পচরর্ীেক্ষণ ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ ফ্রর্, র্সতর্াচড়ক্ষত র্ার র্তটুকু োয়গা আক্ষছ 

ফ্রসখাক্ষন  ল ও সর্চে র্াগান স্থাপক্ষন উৎসাচহত করা হক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু িাঠ পর্ বাক্ষয়  সল িাষার্াক্ষের ফ্রেক্ষত্র প্রাচন্তক কৃষক্ষকর 

তুলনায় অর্স্থাপন্ন কৃষকক্ষের অন্তভূচক্ত ফ্রর্চশ প্রতীয়িান হক্ষয়ক্ষছ। এটা খুর্ই িাল সম্প্রসারণ ফ্রকৌশল, কারণ র্াক্ষের েচি 

ফ্রর্চশ ফ্রনই তারা কি লাি ও খরি ফ্রর্চশ হওয়ার কারক্ষণ  সক্ষলর িাষার্াে র্ন্ধ করক্ষত পাক্ষরন  ক্ষল প্রকে সিাচপ্তর পক্ষর 

প্রকক্ষের উক্ষেক্ষশ্য ও লেয হুিচকর সেুখীন হওয়ার সম্ভার্না আক্ষছ। 

তক্ষর্ প্রাচন্তক িাষীক্ষের েণ্য প্রকে সুচর্ধা র্াড়াক্ষনার উক্ষেক্ষশ্য উদ্যানতাচিক  সল ফ্রর্িন র্াচরকুল, র্াচর চিচি কুিড়া-১ 

র্াচর টক্ষিক্ষটা, র্াচর চলচু-৩ ইতযাচে ফ্রর্চশ ফ্রর্চশ িাষার্াক্ষের েন্য উিুদ্ধ করা ফ্রর্ক্ষত পাক্ষর এর্ং সরকাক্ষরর গুেগ্রাক্ষি এর 

সম্প্রসারক্ষণর উক্ষদ্যাগ ফ্রনওয়া ফ্রর্ক্ষত পাক্ষর। িক্ষরর পচতত েচি প্রাচন্তক কৃষকক্ষের নাক্ষি লীে চেক্ষয় িাষার্াক্ষের েন্য 

ফ্রেওয়া ফ্রর্ক্ষত পাক্ষর। র্াচরর চর্চিন্ন  ল ও ফুক্ষলর িাষার্াক্ষের প্রচত কৃষকক্ষের র্ক্ষথষ্ঠ আগ্রহ আক্ষছ। তাই র্াচরর উদ্ভাচর্ত 

চর্চিন্ন  ল ও ফুক্ষলর িারা/কলক্ষির সরর্রাহ ও ফ্ররাপণ ব্যর্স্থা পদ্ধচত আক্ষরাও ফ্রোরোর করা প্রক্ষয়ােন। িানসেত 

 সল ও  ল উৎপােক্ষন িাইক্ষক্রাক্ষপ্রাপাক্ষগশক্ষনর িাধ্যক্ষি িারা/কলি উৎপােন ও র্ীে সংরেক্ষণ ফ্রর্সরকাচর প্রচতষ্ঠানক্ষক 

উৎসাচহত করা প্রক্ষয়ােন। 
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৪.৩০ মুখ্য তথ্যোতার সাোৎকার (KIIs) প্রাপ্ত তক্ষথ্যর  লা ল চর্ক্ষেষণ 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের 

িাঠ পর্ বাক্ষয়র প্রকে কার্ বক্রক্ষির অগ্রগচত োনার উক্ষেশ্য 

৮র্ট চর্িাক্ষগর ২২র্ট ফ্রেলার ৩৪র্ট উপক্ষেলার (৩র্ট চসর্ট 

কক্ষপ বাক্ষরশণসহ) র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট 

ফ্রহি ফ্রকায়াটাক্ষরর (ফ্রর্িন প্রকে অচ স ) কি বকতবাবৃি, 

২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের ইনিােব, ৪র্ট 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ইনিােবক্ষের সাক্ষথ 

ফ্রকআইআই পচরিালনা করা হয়। প্রচতর্ট ফ্রকআইআই-এ 

১-৩ েন ফ্ররসপনক্ষিন্ট চছল। পরািশ বকেল প্রকক্ষের 

কি বকতবাবৃি ও সংচেি ব্যচক্তক্ষের চনক্ষয় অনুসন্ধানীমূলক 

আক্ষলািনা ও পরািশ বক সিা কক্ষর, ফ্রর্খাক্ষন প্রকে সংচেি 

চর্চিন্ন চর্ষয় চনক্ষয় আফ্রলািনা করা হক্ষয়ক্ষছ।  

 আর্ার প্রকক্ষের প্রকে পচরিালক, উপ- প্রকে পচরিালক, 

প্রধান বর্জ্ঞাচনক কি বকতবাবৃি, চপ্রচসপাল বর্জ্ঞাচনক 

কি বকতবাবৃি প্রকক্ষের পরািশ বকেল এর্ং প্রকক্ষের অন্যান্য 

কি বকতবাবৃক্ষির সাক্ষথ প্রকে সংচেি চর্চিন্ন চর্ষয় চনক্ষয় আলাোিাক্ষর্ আফ্রলািনার আক্ষয়ােন করা হয় এর্ং কৃষক্ষকর 

িাধ্যক্ষিও তথ্য সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

KII ও পরািশ ব সিার আক্ষলািনা এর্ং ছক্ষক প্রাপ্ত তথ্য ও িতািতগুক্ষলা চনক্ষে উপস্থাপন করা হক্ষলা। 

উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে 

প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি গােীপুর ফ্রেলায় অর্চস্থত র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউক্ষট উচদ্ভে ফ্রকৌচল সম্পে ফ্রকে নাক্ষি একর্ট 

োি বপ্লােি ফ্রসন্টার স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। চিচপচপক্ষত ফ্রেশী ও চর্ক্ষেশী চিক্ষল ফ্রিাট ২৭৫র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও 

সংরেক্ষণর সংস্থান আক্ষছ। উহার িক্ষধ্য ফ্রেশী ২৩৭র্ট ও চর্ক্ষেশী ৩৮র্ট । চকন্তু ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ফ্রেশী ৭২৬র্ট এর্ং চর্ক্ষেশী 

৪৬সহ ফ্রিাট ৭৭২র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন ও সংরেণ করা হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রসগুক্ষলা স্ব স্ব ফ্রকক্ষে ফ্ররাপণ করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং 

মূল্যায়ক্ষনর কাে িলিান। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এর্ং ২০১৯-২০ অথ ব-র্ছক্ষরর ফ্রি পর্ বন্ত ফ্রিাট ১১৮৮র্ট 

গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি সম্পােন করা হক্ষয়ক্ষছ।   

খরা, র্ন্যা এর্ং লর্ণাক্ততা সচহষ্ণু ফ্রিাট ৩০র্ট উচ্চ  লনশীল উন্নত োক্ষতর ( সর্চে, ল,ফুল) িক্ষধ্য ১৮র্ট সর্চের, ৮র্ট 

 ক্ষলর ও ২র্ট ফুক্ষলর োতসহ ফ্রিাট ২৮র্ট উচ্চ  লনশীল উন্নত োক্ষতর ( সর্চে, ল,ফুল) উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। আর্ার 

ফ্ররাগর্ালাই ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু ৭র্ট োত র্া লাইন সনাক্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। ১২র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা 

হক্ষয়ক্ষছ। ৪র্ট  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ । প্রকে ফ্রশক্ষষ োি বপ্লােি ফ্রসন্টাক্ষরর রেণাক্ষর্েক্ষণর েন্য 

ফ্রকান Sustainable Plan  ফ্রনই। প্রচতর্ট গাক্ষছর ফ্রগাড়ায় সাইনক্ষর্াি ব থাকক্ষলও র্াগাক্ষনর ফ্রকেীয় ফ্রকান ফ্রল-আউট প্লান 

ফ্রনই। তাই ফ্রকান কারক্ষণ সাইনক্ষর্ার্ি ফ্রখায়া ফ্রগক্ষল তখন োত র্া লাইন চিচেত করা র্াক্ষর্ না। সক্ষরেচিক্ষন পর্ বক্ষর্েণ 

কক্ষর ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ ফ্রর্, পুন বাঙ্গ োি বপ্লােি ফ্রসন্টাক্ষরর েন্য পর্ বাপ্ত োয়গার অিার্ আক্ষছ এর্ং এর র্াক্ষেট অপ্রতুল।  

িানর্সম্পে উন্নয়ক্ষন ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ৫েন চপএইিচি ফ্রকাস ব িলিান আক্ষছ, ১েন এিএস ফ্রকাস ব সম্পন্ন কক্ষরক্ষছ এর্ং 

১েক্ষনর এিএস ফ্রকাস ব িলিান অর্স্থায় আক্ষছ। উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর উন্নত োত উৎপােন এর্ং উন্নত উৎপােন প্রযুচক্তর 

চর্চিন্ন কলাক্ষকৌশক্ষলর উপর ১৪৪ ব্যাক্ষি ৫৭৬০ েন কৃষক্ষকর প্রচশেণ সিাপ্ত করা হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ২৮ ব্যাক্ষি 

৮৪০ েন গক্ষর্ষকক্ষের প্রচশেক প্রচশেণ প্রোন সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ৯৭০০ েন কৃষক্ষকর অংশগ্রহক্ষণ ৯৭র্ট িাঠ চের্স 

অনুচষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছ।  

মুখ্য তথ্যোতার সাোৎকার, সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, 

র্গুড়া।  
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১০০০ েন অংশগ্রহণকারী িাধ্যক্ষি ১০র্ট ফ্রসচিনার অনুচষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছ। ৯৭র্ট িাঠ চের্স ও ১০র্ট ফ্রসচিনাক্ষরর িাধ্যক্ষি ২২র্ট 

উচ্চ  লনশীল উন্নত োক্ষতর  সল এর্ং ১০র্ট উন্নত উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর 

১ ব্যাক্ষি ১০ েন চর্জ্ঞানী/ গক্ষর্ষককক্ষের কৃচষক্ষত অগ্রসরিান অক্ষেচলয়ায় ১র্ট বর্ক্ষেচশক স র সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ:   

প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট (চর্এআরআই) কতৃক উদ্ভাচর্ত 

চিচিআলু, আলু, োনাশস্য, বতলর্ীে, িাল, সর্চে ও  ক্ষলর োক্ষতর িাষার্াে চর্স্তাক্ষরর লক্ষেয এচপ্রল, ২০২০ পর্ বন্ত ২১৬৬ 

েন কৃষক্ষকর িাক্ষে োয়াক্ষলর িাধ্যক্ষি ১৬র্ট উচ্চ  লনশীল উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর প্রর্তবন করা হক্ষয়ক্ষছ। তার িক্ষধ্য র্াচর 

চিচি আলু-৮.৯, র্াচরআলু-৪৬,৫৩, গি-২৮,২৯,৩০, হাইচিি ভুো-৪, হাইচিি চিচি কুিড়া-১, সচরষা-১৪, কাউন-২, র্াচর 

করলা-১,২, র্াচর টক্ষিক্ষটা-১৪,১৫, র্াচর কুল, র্াচরআি-৪, ১০ ইতযাচের িাষার্াক্ষে কৃষক্ষকর িাক্ষে আগ্রহ ও েনচপ্রয়তা 

অক্ষনক বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ির এলাকার ৭৫০ েন কৃষক্ষকর র্সতর্াচড়ক্ষত ৭৫০র্ট র্াগান (সর্চে ও  ল) 

স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ। অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরক্ষণর িারা  লন পাথ বকয হ্রাক্ষসর িাধ্যক্ষি ১৬র্ট উচ্চ  লনশীল 

 সক্ষলর উন্নত োত এর্ং উন্নত উৎপােন প্রযুচক্তর চর্স্তার সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ির এলাকায় উচ্চ 

 লনশীল  সক্ষলর উন্নত োত উৎপােন এর্ং উন্নত উৎপােন প্রযুচক্তর চর্চিন্ন কলাক্ষকৌশক্ষলর উপর ৬৬ ব্যাক্ষি ২৬৪০ েন 

কৃষক্ষকর প্রচশেণ সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত ৫ ব্যাক্ষি ১৫০ েন গক্ষর্ষকক্ষের এর্ং ৬ ব্যাক্ষি ১৮০ েন সহকারী 

বর্জ্ঞাচনক, চসচনয়র সহকারী বর্জ্ঞাচনক এর্ং উপ-সহকারী কৃচষ কি বকতবাক্ষের প্রচশেক প্রচশেণ প্রোন সম্পন্ন করা 

হক্ষয়ক্ষছ। ১৯০০ েন কৃষক্ষকর অংশগ্রহক্ষণ ১৯র্ট িাঠ চের্স সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ৪০০ েন উপক্ষেলা কৃচষ কি বকতবা, উপ-

সহকারী কৃচষ কি বকতবা, গক্ষর্ষক, ফ্রর্জ্ঞাচনক, সহকারী বর্জ্ঞাচনক এর্ং চসচনয়র সহকারী বর্জ্ঞাচনক্ষকর অংশগ্রহক্ষণ ৪র্ট 

ফ্রসচিনার অনুচষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৮-১৯ অথ ব-র্ছক্ষর ১ ব্যাক্ষি ১০ েন চর্জ্ঞানী/ গক্ষর্ষকক/অচ সারক্ষের কৃচষক্ষত অগ্রসরিান 

ফ্রেশ চহসাক্ষর্ পচরচিত তুরক্ষস্ক ১র্ট বর্ক্ষেচশক স র সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

প্রচশেক্ষণর িাধ্যক্ষি বর্জ্ঞাচনক, সহকাচর বর্জ্ঞাচনক, উপ-সহকারী কৃচষ সম্প্রসারণ কি বকতবা, িাঠ পর্ বাক্ষয়র কৃষক সকক্ষলর 

জ্ঞানক্ষক চর্কচশত হক্ষয়ক্ষছ। উন্নত উৎপােন ফ্রকৌশল, িার্ট গুণাগুণ সম্পক্ষকব ধারণা, সার প্রক্ষয়াগ, ফ্রপাকািাকড় ও ফ্ররাগর্ালাই 

সম্পক্ষকব সক্ষিতনতা বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। চর্ক্ষশষ কক্ষর কৃষকরা িাঠ চের্স পালক্ষনর িাধ্যক্ষি  সল উৎপােন বকাশল, উদ্যান 

 সল সংগ্রহ ফ্রকৌশল, সার প্রক্ষয়াগ ফ্রকৌশল, র্ীে সংরেণ ইতযাচে সম্পক্ষকব র্াস্তর্চিচিক জ্ঞানােবন কক্ষরক্ষছ। র্সতর্াচড়ক্ষত 

র্াগান স্থাপক্ষনর  ক্ষল কৃষক্ষকর  ল, ফুল ও সর্চের ফ্ররাপণ ফ্রকৌশল, পচরির্ বা ইতযাচে চর্ষক্ষয় অফ্রনক জ্ঞান বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। 

কৃষকরা রাসায়চনক সাক্ষরর পচরর্ক্ষতব বের্ সাক্ষরর ব্যর্হাক্ষরর প্রক্ষয়াগ সম্পক্ষকব অর্গত হক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু িরাঞ্চক্ষলর কৃষকক্ষের 

এত কি সিক্ষয়র প্রচশেণ এর্ং ঘন ঘন পর্ বক্ষর্েণ ছাড়া উন্নত িাষার্াে ও উন্নত প্রযুচক্ত সম্পক্ষকব ধারণা ফ্রেওয়া অক্ষনক 

কঠিন। তাই িরাঞ্চক্ষলর িাষীক্ষের িক্ষধ্য উচ্চ লনশীল আধুচনক োত ও সল উৎপােন কলাক্ষকৌশল, সার,র্ীে, 

ফ্রপাকািাকড় ও ফ্ররাগর্ালাই ব্যর্স্থাপনা সম্পক্ষকব আক্ষরাও অচধক প্রচশেণ ও সক্ষিতন করা েরকার। র্াতায়ত ও ফ্রর্াগাক্ষর্াগ 

দুগ বি হওয়ায় কৃচষর র্াচনেযকরণ ও কৃচষপক্ষণ্যর র্াোরোতকরক্ষণর সু ল িরর্াসী পায় না। এই কারক্ষণ ির এলাকার 

কৃষকক্ষের উৎপাচেত  সক্ষলর উপযুক্ত মূল্য প্রাচপ্তর উক্ষেশ্য িাক্ষকবর্টং ফ্রনটওয়াকব খুর্ই প্রক্ষয়ােন। 
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৪.৩০.১ ফ্রকস স্টাচি 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকক্ষের 

আওতায় প্রকে সম্পক্ষকব ধারনা র্ািাই ও অগ্রগচত মূল্যায়ন করার উক্ষেক্ষশ্য চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো কার্ বক্রক্ষির অধীক্ষন 

৭র্ট ফ্রেলার উপকারক্ষিাগীক্ষের িক্ষধ্য ফ্রথক্ষক অচধকতর স ল ৪ েন উপকারক্ষিাগী চনক্ষয় ফ্রিাট ৪র্ট ফ্রকস স্টাচি সম্পােন 

করা হক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষি পর্ বায়ক্রক্ষি ফ্রকস স্টাচিগুক্ষলার চর্স্তাচরত চর্র্রণ ফ্রেয়া হক্ষলা। 

ফ্রকইস স্টাচি-০১ 

উিরোতার ব্যচক্তগত ও ফ্রপশাগত তথ্যাচে 

নাি  : িাক্ষেে ফ্রশখ 

গ্রাক্ষির নাি : িধুরাি 

উপক্ষেলা   :লালিচনরহাট সের 

ফ্রেলা  : লালিচনরহাট সের 

ফ্রিার্ইল  : ০১৭২৫৭৪৩৫৬৮ 

িাক্ষেে ফ্রশখ, লালিচনরহাট সের উপক্ষেলার িধুরাি 

গ্রাক্ষির একেন র্াচসিা। উদ্যানতাচিক  সক্ষলর 

গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর 

প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের একেন উপকারক্ষিাগী কৃষক । 

প্রকক্ষের সাক্ষথ যুক্ত হওয়ার আক্ষগ তার কৃচষকাক্ষের 

ফ্রতিন ফ্রকান অচিজ্ঞতা চছল না। তক্ষর্ অপক্ষরর েচিক্ষত 

কাে করার সািান্য অচিজ্ঞতা চছল। অপক্ষরর েচিক্ষত 

চেনিজুক্ষরর আক্ষয়র িাধ্যক্ষি অক্ষনক কক্ষি তার সংসার 

িালাক্ষত িলচছল।একচেন ফ্রস কাক্ষের সন্ধাক্ষন ঘুরক্ষত 

ঘুরক্ষত িাক্ষয়র ফ্রোকাক্ষনর এক ফ্রকানায় র্ক্ষস চিন্তা 

করচছল। ফ্রোকাক্ষনর পাক্ষশই চকছু ফ্রলাক র্ক্ষস আক্ষলািনা 

করচছল।  

 

 

আচিও আক্ষলািনায় শরীক হক্ষয় োনক্ষত পারলাি বর্জ্ঞাচনক হারুন িক্ষরর পচতত েচিক্ষত িাষার্াে চনক্ষয় আক্ষলািনা করক্ষছ। 

আচিও িক্ষনাক্ষর্াগ সহকাক্ষর আক্ষলািনা শুনলাি। র্াচড়ক্ষত এক্ষস পচরর্াক্ষরর সেস্যক্ষের সাক্ষথ পরািশ ব কক্ষর গ্রািীনব্যাংক 

ফ্রথক্ষক পাঁি হাোর টাকা চকচস্ত চনক্ষয়চছল। তারপর ফ্রথক্ষক িক্ষরর পচতত েচিক্ষত প্রিচলত োক্ষতর ফ্রিক্ষয় র্াচরর উদ্ভাচর্ত 

উন্নত োক্ষত ফ্রর্চশ উৎপােন পাওয়ার আগ্রক্ষহ প্রকক্ষের সাক্ষথ যুক্ত হক্ষয়ক্ষছ। চতচন সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ কতৃক 

আক্ষয়াচেত প্রচশেক্ষণ ফ্রর্াগোন কক্ষর চনরাপে  সল উৎপােন, বর্জ্ঞাচনক পদ্ধচতক্ষত সার প্রক্ষয়াগ, পচরির্ বা, ও সংগ্রক্ষহাির 

প্রযুচক্ত চর্ষক্ষয় জ্ঞান অেবন কক্ষরক্ষছ।চতচন প্রকে ফ্রথক্ষক প্রচশেণ ফ্রপক্ষয় প্রথি র্ছর িক্ষরর পচতত েচির ২ চর্ঘা েচিক্ষত 

র্াচরর উন্নতোক্ষতর আলু-২৯ িাষার্াে কক্ষর। প্রকে ফ্রথক্ষক সিয়িত র্ীে, সার, কীটনাশক, ফ্রে ফ্রিচশন, ও চর্চিন্ন সিক্ষয় 

কাচরগচর সহায়তা ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। তারপর ও অক্ষনক কক্ষি তাক্ষক িাক্ষঠ কাে করক্ষত হক্ষয়ক্ষছ। একচেক্ষক পচরর্াক্ষরর খরি 

অপরপক্ষে েচির িাষার্াক্ষের খরি। সংসাক্ষরর খরি এর্ং ব্যাংক্ষকর চকচস্ত পচরক্ষশাধ কক্ষর প্রথি র্ছর তার ফ্রকান লাি 

চছল না। পক্ষরর র্ছর ২ চর্ঘায় আলু, ১চর্ঘায় চপয়াে িাষ কক্ষর র্ার্তীয় খরি ফ্রশক্ষষ তার প্রায় ২০ হাোর টাকা সঞ্চয় 

চছল। তার পক্ষরর র্ছর ও ফ্রর্শ চকছু টাকা সঞ্চয় চছল। িলচত র্ছক্ষর চতচন ৪চর্ঘায় আলু, ৩চর্ঘায় চেঁয়াে এর্ং ১০ শতাংশ 

েচিক্ষত সর্চে িাষ কক্ষরক্ষছ। চতচন পচরর্াক্ষরর িাচহোর পাশাপাচশ র্াোক্ষর সর্চে চর্ক্রয় কক্ষর অক্ষনক লাির্ান হক্ষয়ক্ষছ। 

চতচন সঞ্চয়কৃত আয় এর্ং ব্যাংক্ষকর চকচস্তর টাকা িারা প্রায় ২ চর্ঘা খাস েচি চনে নাক্ষি চলে চনক্ষয়ক্ষছ এর্ং চনক্ষের 

থাকার ঘরর্ট িারিালা কক্ষর কক্ষরক্ষছ। উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত 

চর্স্তার প্রকে তাক্ষক একেন স ল িাষী চহক্ষসক্ষর্ গক্ষড় ফ্রতালার েন্য অর্োন ফ্ররক্ষখক্ষছ।  

িাক্ষেে ফ্রশখ, লালিচনরহাট সের 
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ফ্রকইস স্টাচি-০২ 

উিরোতার ব্যচক্তগত ও ফ্রপশাগত তথ্যাচে 

নাি  :  ফ্রিা: আব্দুল আচেে 

গ্রাক্ষির নাি : সাপগাচছয়া হাচতয়ােহ 

উপক্ষেলা  : ফ্রগাচর্িগঞ্জ 

ফ্রেলা  : গাইর্ািা 

ফ্রিার্ইল  : ০১৭৬২৪৮৫৮৫৬ 

 ফ্রিা: আব্দুল আচেে, চপতা মৃত ফ্রিাোঃ আব্দুল ওয়াদুে একেন 

হতেচরদ্র। িাত্র ১৮ র্ছক্ষর চর্ক্ষয় কক্ষর সংসার করা শুরু 

কক্ষরচছল। তখন ফ্রথক্ষকই হতেচরদ্র আব্দুল আচেক্ষের সািান্য 

ফ্ররােগাক্ষর অচত কক্ষি িলচছল তার সংসার। সিল চছল িাত্র ৫ 

শতাংশ চিক্ষট এর্ং দুই িালার একর্ট র্টক্ষনর ঘর। র্তবিাক্ষন 

চতচন  উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং 

উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের একেন 

উপকারক্ষিাগী । প্রকক্ষের সাক্ষথ যুক্ত হওয়ার আক্ষগ তার 

কৃচষকাক্ষের ফ্রতিন ফ্রকান অচিজ্ঞতা চছল না। তক্ষর্ অপক্ষরর 

েচিক্ষত প্রিচলত  সক্ষলর িাষার্াে করার অচিজ্ঞতা চছল। 

একচেন ফ্রস এক প্রচতক্ষর্চশর িাধ্যক্ষি োনক্ষত পারল ফ্রর্, িক্ষরর 

পচতত েচিক্ষত র্াচরর চর্চিন্ন উন্নতোক্ষতর  সল িাষার্াে 

কক্ষর চনক্ষের িাচহো পূরণ কক্ষর র্াড়চত  সল চর্ক্রয় কক্ষর 

স্বার্লিী হওয়া র্ায়। তাই ফ্রস একচেন কৃচষ অচ ক্ষস ফ্রর্াগাক্ষর্াগ 

কক্ষর িক্ষরর পচতত েচিক্ষত র্াচরর উন্নত োত িাষার্াক্ষের 

আগ্রহ প্রকাশ কক্ষর। পক্ষর একচেন বর্জ্ঞাচনক সহকারী িাই 

আিাক্ষক আিার র্াচড়ক্ষত এক্ষস িাষার্াক্ষের পদ্ধচত এর্ং র্াড়চত আক্ষয়র কথা চর্স্তাচরত বুোক্ষলন। চকন্তু আিার ফ্রতা চনেস্ব 

ফ্রকানচকছু এর্ং এিনচক নগে ফ্রকান টাকা পয়সা ফ্রনই। চকন্তু কৃচষ বর্জ্ঞাচনক তাক্ষক অক্ষনক সাহস চেল চকন্তু টাকার অিাক্ষর্ 

িাষার্াে করক্ষত পারচছল না। তার র্উ িচহলা সচিচত ফ্রথক্ষক চকচস্তক্ষত পচরক্ষশাক্ষধর চনচিি ৩০০০ টাকা ওঠায়। এর্ার 

বুক্ষক সাহস চনক্ষয় িক্ষর চগক্ষয় প্রায় ২ চর্ঘার েচির ঘাস পচরষ্কার কক্ষর  কৃচষ বর্জ্ঞাচনকক্ষক সক্ষরেচিক্ষন ফ্রেখাই। ফ্রস আিার 

আগ্রহ ও সাহস ফ্রেক্ষখ আিাক্ষক এই প্রকক্ষের উপকারক্ষিাগীর তাচলকাভূক্ত কক্ষর । তারপর ফ্রথক্ষক ফ্রস স্বার্লিী হওয়ার 

আগ্রক্ষহ প্রকক্ষের সাক্ষথ যুক্ত হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রস সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ কতৃক আক্ষয়াচেত প্রচশেক্ষণ ফ্রর্াগোন কক্ষর চনরাপে 

 সল উৎপােন, বর্জ্ঞাচনক পদ্ধচতক্ষত সার প্রক্ষয়াগ, পচরির্ বা, ও সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত চর্ষক্ষয় জ্ঞান অেবন কক্ষরক্ষছ। চকন্তু এই 

সিক্ষয় তার র্উ একর্ট কঠিন ফ্ররাক্ষগ আক্রান্ত হয়। তারপক্ষরও ফ্রস তার পচরকেনা অনুর্ায়ী কাে কক্ষর র্ায়। র্উও আক্ষস্ত 

আক্ষস্ত আক্ষরাগ্য লাি কক্ষর। চতচন প্রকে ফ্রথক্ষক প্রচশেণ ফ্রপক্ষয় প্রথি র্ছর িক্ষরর পচতত েচির ১.৫ চর্ঘা েচিক্ষত র্াচরর 

উন্নতোক্ষতর হাইচিি চিচি কুিড়া-১ িাষার্াে কক্ষর। প্রকে ফ্রথক্ষক সিয়িত র্ীে, সার, কীটনাশক, ফ্রে ফ্রিচশন, ও চর্চিন্ন 

সিক্ষয় কাচরগচর সহায়তা ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষত ফ্রস ফ্রিাটামুর্ট লাির্ান হক্ষয়চছল। পক্ষরর র্ছর ৩ চর্ঘায় আলু,  ১ চর্ঘায় গি ও 

১০ শতাংক্ষশ চপয়াে িাষ কক্ষর র্ার্তীয় খরি ফ্রশক্ষষ তার প্রায় ২৫ হাোর টাকা সঞ্চয় চছল।পক্ষরর র্ছর তার আয় চছল 

প্রায় ৩৫ হাোর টাকা। িলচত র্ছক্ষর চতচন ৪ চর্ঘায় আলু, ৩চর্ঘায় চেঁর্াে ২ চর্ঘায় গি এর্ং ৫০ শতাংশ েচিক্ষত র্াচরর 

উন্নতোক্ষতর হাইচিি চিচি কুিড়া-১ িাষ কক্ষরক্ষছ। চতচন পচরর্াক্ষরর িাচহোর পাশাপাচশ র্াোক্ষর সর্চে চর্ক্রয় কক্ষর 

অক্ষনক লাির্ান হক্ষয়ক্ষছন।চতচন সঞ্চয়কৃত আয় িারা এর্ংচকচস্তর ১ লাখ চেক্ষয় প্রায় ১.৫ চর্ঘা েচি চনে নাক্ষি চলে 

চনক্ষয়ক্ষছ এর্ং চনক্ষের থাকার ঘরর্ট ফ্রিরািত কক্ষরক্ষছ। উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং উদ্যান ও িাঠ 

 সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে তাক্ষক একেন স ল িাষী চহক্ষসক্ষর্ গক্ষড় ফ্রতালার েন্য অর্োন ফ্ররক্ষখক্ষছ।  

 

 

আোঃ আচেে, ফ্রগাচর্িগঞ্জ,গাইর্ান্ধা 



 
 

পৃষ্ঠা নং-87 

 

ফ্রকইস স্টাচি-০৩ 

উিরোতার ব্যচক্তগত ও ফ্রপশাগত তথ্যাচে 

নাি  :  ফ্রিাোঃ আলতাফুর রহিান 

চপতা  : মৃতোঃ আোঃ সালাি আকি 

গ্রাক্ষির নাি : চিচনর পটল 

উপক্ষেলা  : সাঘাটা 

ফ্রেলা  : গাইর্ািা 

ফ্রিার্ইল  : ০১৭৬২৪৮৫৮৫৬ 

ফ্রিাোঃ আলতাফুর রহিান, চপতাোঃ মৃতোঃ আব্দুল সালাি আকি একেন কৃষক। । চতচন সাধারনত প্রিচলত পদ্ধচতক্ষত এর্ং 

প্রিচলত োক্ষতর িাষার্াে করত। এই েন্য তার 

সংসাক্ষর সারা র্ছর অিার্ লাচগয়া থাকত। একচেন 

ফ্রস তার েচিক্ষত আলু িাক্ষষর েন্য িার্ট প্রস্তুতত 

করচছল ।এিন সিয় র্াচরর ফ্রিাোঃ হারুন িাই 

আিাক্ষক র্াচরর চর্চিন্ন উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর 

উৎপােন সম্পক্ষকব বুচেক্ষয় র্লল এর্ং র্াচরর আলু, 

কাউনসহ অন্যান্য  সল িাক্ষষ আগ্রহী হয়। র্তবিাক্ষন 

চতচন উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা 

ফ্রোরোরকরণ এর্ং উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত 

চর্স্তার প্রকক্ষের একেন উপকারক্ষিাগী। প্রকক্ষের 

সাক্ষথ যুক্ত হওয়ার আক্ষগ আধুচনক পদ্ধচতক্ষত তার 

কৃচষকাক্ষের ফ্রতিন ফ্রকান অচিজ্ঞতা চছল না। তার 

উপক্ষর নগে টাকার অিার্। একচেন ফ্রস র্াচর অচ ক্ষস 

ফ্রর্ক্ষয় চনক্ষের অসহায় অর্স্থার কথা োনাক্ষলন। ফ্রস সিয় আিার এলাকার োচয়ত্বপ্রাপ্ত বর্জ্ঞাচনক িাই তাক্ষক অক্ষনক সাহস 

চেক্ষলন। কক্ষয়কচেন পক্ষর চপ্রচসপাল বর্জ্ঞাচনক স্যার তার র্াচড়ক্ষত চগক্ষয় তার অর্স্থা ফ্রেক্ষখ তাক্ষক প্রকক্ষের উপকারক্ষিাগী 

চহসাক্ষর্ অন্তভূ বক্ত হওয়ার একর্ট  ি ব চেক্ষলন এর্ং আচথ বক চর্ষক্ষয় সহক্ষর্াগীতার একটা পথ ফ্রেচখক্ষয় চেক্ষলন। ফ্রসই 

ফ্রিাতাক্ষর্ক ফ্রস তার গরুর্ট চর্ক্রয় কক্ষর চকছু টাকা চেক্ষয় ফ্রস েচি প্রস্তুতত করল। তারপর ফ্রস চনয়চিত র্াচর অচ ক্ষসর 

ফ্রর্াগাক্ষর্াগ শুরু করল। একচেন ফ্রিার্াইক্ষল ফ্রস প্রকক্ষের প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণ করার সংর্াে ফ্রপল। ফ্রস সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা 

চর্িাগ কতৃক আক্ষয়াচেত প্রচশেক্ষণ ফ্রর্াগোন কক্ষর চনরাপে  সল উৎপােন, বর্জ্ঞাচনক পদ্ধচতক্ষত সার প্রক্ষয়াগ, পচরির্ বা, 

ও সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত চর্ষক্ষয় জ্ঞান অেবন কক্ষর। প্রকে ফ্রথক্ষক প্রচশেণ ফ্রপক্ষয় প্রথি র্ছর িক্ষরর পচতত েচির ১.৫ চর্ঘা 

েচিক্ষত র্াচরর উন্নতোক্ষতর আলু-২৯ িাষার্াে কক্ষর। প্রকে ফ্রথক্ষক সিয়িত র্ীে, সার, কীটনাশক, ফ্রে ফ্রিচশন, ও 

চর্চিন্ন সিক্ষয় কাচরগচর সহায়তা ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষত চতচন ফ্রিাটামুর্ট লাির্ান হক্ষয়চছল। চকন্তু অিার্ তার চপছু ছাড়ল না। ঐ 

র্ছর র্ন্যায় তার ঘরর্াচড় িাচসক্ষয় চনক্ষয় র্ায়। ফ্রস তখন িরি আচথ বক কি ফ্রিাকাক্ষর্লা কক্ষর। এত কক্ষির িক্ষধ্যও ফ্রস পক্ষরর 

র্ছক্ষরর িাষার্াক্ষের প্রস্তুতচত চনক্ষত থাক্ষক। পক্ষরর র্ছর ৩ চর্ঘায় আলু,  ১ চর্ঘায় গি ও ১০ শতাংক্ষশ চপয়াে িাষ কক্ষর 

র্ার্তীয় খরি ফ্রশক্ষষ তার প্রায় ১৫ হাোর টাকা সঞ্চয় চছল।  তার পক্ষরর র্ছরও ফ্রস চকছু টাকা আয় কক্ষর। িলচত র্ছক্ষর 

চতচন ৪ চর্ঘায় আলু, ৩চর্ঘায় চেঁর্াে, ২ চর্ঘায় গি এর্ং ১০ শতাংশ েচিক্ষত সর্চে িাষ কক্ষরক্ষছ। ফ্রস পচরর্াক্ষরর িাচহোর 

পাশাপাচশ র্াোক্ষর সর্চে চর্ক্রয় কক্ষর অক্ষনক লাির্ান হক্ষয়ক্ষছ।ফ্রস তার সঞ্চয়কৃত আয় িারা প্রায় ১ চর্ঘা েচি ৩ র্ছক্ষরর 

েন্য কক্ষট চনক্ষয়ক্ষছ এর্ং চনক্ষের থাকার ঘরর্ট কক্ষরক্ষছ। উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং উদ্যান ও 

িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে তাক্ষক একেন স ল িাষী চহক্ষসক্ষর্ গক্ষড় ফ্রতালার েন্র্ অর্োন ফ্ররক্ষখক্ষছ। 

 

 

 

 

আলতা , চিচনরপটল, সাঘাটা, গাইর্ান্ধা 
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ফ্রকইস স্টাচি-০৪ 

উিরোতার ব্যচক্তগত ও ফ্রপশাগত তথ্যাচে 

নাি  : ফ্রিাোঃ শািসুচেন 

চপতা  : আোঃ চগয়াস উচেন 

গ্রাক্ষির নাি : বর্শাখীর ির 

উপক্ষেলা  : ধুনট 

ফ্রেলা  : র্গুড়া 

ফ্রিার্ইল  : ০১৭৬২৪৮৭৮৭৬ 

ফ্রিাোঃ শািসুচেন, চপতাোঃ আোঃ চগয়াস উচেন একেন 

কৃষক। । চতচন সাধারনত প্রিচলত পদ্ধচতক্ষত এর্ং 

প্রিচলত োক্ষতর িাষার্াে করক্ষতন। এই েন্য তার 

সংসাক্ষর সারা সছর অিার্ লাচগয়া থাকত। একচেন 

ফ্রস তার েচিক্ষত সচরষা িাক্ষষর েন্য িার্ট প্রস্তুতত 

করচছক্ষলন । এিন সিয় র্াচরর ফ্রিাোঃ রুহুল িাই 

আিাক্ষক র্াচরর চর্চিন্ন উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর 

উৎপােন সম্পক্ষকব বুচেক্ষয় র্লল এর্ং ফ্রস তখন র্াচরর 

আলু , হাইচিি ভুো,  সল িাক্ষষ আগ্রহী হয়। র্তবিাক্ষন 

ফ্রস উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ 

এর্ং উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকক্ষের 

একেন উপকারক্ষিাগী । প্রকক্ষের সাক্ষথ যুক্ত হওয়ার 

আক্ষগ আধুচনক পদ্ধচতক্ষত তার কৃচষকাক্ষের ফ্রতিন 

ফ্রকান অচিজ্ঞতা চছল না। ফ্রস সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা 

চর্িাগ কতৃক আক্ষয়াচেত প্রচশেক্ষণ ফ্রর্াগোন কক্ষর 

চনরাপে  সল উৎপােন, বর্জ্ঞাচনক পদ্ধচতক্ষত সার 

প্রক্ষয়াগ, পচরির্ বা, ও সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত চর্ষক্ষয় জ্ঞান 

অেবন কক্ষর। তার পাঁি ফ্রছক্ষলক্ষিক্ষয়র িক্ষধ্য একেন বুচদ্ধ প্রচতর্ন্ধী। এক ফ্রিক্ষয় এর্ং দুই ফ্রছক্ষল চর্র্াচহত। ফ্রছক্ষলরা আলাো 

সংসার ফ্রপক্ষতক্ষছ। বৃদ্ধ র্য়ক্ষষ কৃচষ কাে করা তার পক্ষে কক্ষির ব্যাপার। তারপরও অিাক্ষর্র তাড়নায় তাক্ষক েচিক্ষত 

িাষার্াে কক্ষরক্ষত হয়। ফ্রস পক্ষরর েচিক্ষত র্গ বা িাষ করত। ফ্রস প্রথি র্ছর চনক্ষের র্াচড়র পাক্ষশ ১০ শতাংশ েচি র্গ বা 

চনক্ষয় আলু িাস কক্ষর। তাক্ষত তার র্াড়চত আক্ষয়র একটা ধারনা আক্ষস। ফ্রস বুেক্ষত পাক্ষর ফ্রর্ প্রিচলত োক্ষত উৎপােন কি 

এর্ং পাশাপাচশ অক্ষনকটা প্রকৃচত চনিবর। প্রায়ই র্ন্যায়  সল নি হক্ষয় ফ্রর্ত। পক্ষরর  র্ছর িক্ষরর পচতত েচির ১.৫ চর্ঘা 

েচিক্ষত র্াচরর উন্নতোক্ষতর আলু-২৮ িাষার্াে কক্ষরন। প্রকে ফ্রথক্ষক  ফ্রস সিয়িত র্ীে, সার, কীটনাশক, ফ্রে ফ্রিচশন, 

ও চর্চিন্ন সিক্ষয় কাচরগচর সহায়তা ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষত ফ্রস ফ্রিাটামুর্ট লাির্ান হক্ষয়ক্ষছ। পক্ষরর র্ছর ফ্রস ২ চর্ঘায় আলু,  ১ 

চর্ঘায় গি ও ১০ শতাংক্ষশ িচরি িাষ কক্ষর র্ার্তীয় খরি ফ্রশক্ষষ তার প্রায় ৩৫ হাোর টাকা সঞ্চয় চছল। িলচত র্ছক্ষর ফ্রস 

৪ চর্ঘায় ভুো, ৩চর্ঘায় চেঁয়াে, ২ চর্ঘায় গি, ৪০ শতাংশ েচিক্ষত র্াচর চিচি আলু-৮ এর্ং ১০ শতাংশ েচিক্ষত টক্ষিক্ষটা 

িাষ কক্ষরক্ষছ। ফ্রস পচরর্াক্ষরর িাচহোর পাশাপাচশ র্াোক্ষর সর্চে চর্ক্রয় কক্ষর অক্ষনক লাির্ান হক্ষয়ক্ষছ। ফ্রস সঞ্চয়কৃত আয় 

িারা ফ্রিক্ষয়র চর্র্াহ চেক্ষয়ক্ষছ। চনক্ষের চিচকৎসা কক্ষরক্ষছ  এর্ং থাকার ঘরর্ট িারিালার আকাক্ষর ফ্রিরািত কক্ষরক্ষছ। 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে তাক্ষক একেন স ল 

িাষী চহক্ষসক্ষর্ গক্ষড় ফ্রতালার েন্য অর্োন ফ্ররক্ষখক্ষছ। 

 

 

ফ্রিা:শািসুচেন, বর্শাখীরির, ধুনট, র্গুড়া 
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৪.৩১ প্রকে এলাকার সক্ষরেচিন গফ্রর্ষণা চর্িাগ ও উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে পচরেশ বন 

প্রকক্ষের অগ্রগচত সক্ষরেচিক্ষন ফ্রেখার েন্য প্রকক্ষের সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ (রংপুর, গাইর্ান্ধা, লালিচনরহাট, র্গুড়া) 

এর্ং উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের (রহিতপুর) চর্চিন্ন কার্ বক্রি সক্ষরেচিক্ষন পচরেশ বন করা হয় এর্ং প্রকক্ষের চর্চিন্ন 

চেক ও র্তবিান- অর্স্থা চনক্ষয় আক্ষলািনা করা হয়। পচরেশ বক্ষনর চর্র্রণ ও িতািত চনক্ষে ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

৪.৩১.১ সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, িাস্টারপাড়া, গাইর্ান্ধা। 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির অংশ চহক্ষসক্ষর্ ৩রা িাি ব ২০২০ সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ িাস্টারপাড়া, পচরেশ বন করা 

হয়।পচরেশ বনকাক্ষল উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত 

চর্স্তার প্রকক্ষের চপ্রচসপাল বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা এর্ংঅন্যান্য কি বকতবা ও কি বিারীগণ উপচস্থত চছক্ষলন।এ সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাগ পচরেশ বন কক্ষর ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ ফ্রর্, চর্িাক্ষগ উন্নতোক্ষতর র্াচরগি-২৮, র্াচরগি-২৯, র্াচরগি-৩০,র্াচরআলু-

২৫, র্াচরআলু-৩৭, র্াচরআলু-৪১, র্াচরআলু-৪৬, র্াচরআলু-৫৩, র্াচরআলু-৭৭, র্াচর হাইচিি ভুো-৯, র্াচর হাইচিি ভুো-

১৩, র্াচর চিচিআলু-৮, র্াচর চিচিআলু-৯,র্াচর চিনার্াোি-৮, র্াচর িসুর-৬, র্াচর িসুর-৮, র্াচর ফ্রখসাচর-২, র্াচর সচরষা-

১৪, র্াচর হাইচিি চিচিকুিড়া-১ও২ প্রভৃচতর র্ীে রচহয়াক্ষছ।  োি বপ্লােি ফ্রসন্টার ফ্রথক্ষক আক্ষির িাতৃগাছ সঙগ্রহ কক্ষর 

ফ্ররাপণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্িাক্ষগর োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা োনান ফ্রর্ চর্িাক্ষগর নাস বারীক্ষত চর্চিন্ন ধরক্ষনর সর্চের র্ীে ও  ক্ষলর 

িারা/কলি রক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া চর্চিন্ন  ক্ষলর িারা/করক্ষির কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের 

 সল উৎপােক্ষনর কলাক্ষকৌশল, িাঠ সক্ষলর উৎপােন ও র্ালাইনাশক্ষকর কলাক্ষকৌশল,উদ্যান সক্ষলর উৎপােন প্রযুচক্তর 

কলাক্ষকৌশল, উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর সংরেণ ও সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উপর ১৬ ব্যাক্ষি ফ্রিাট ৬৪০ েন কৃষকক্ষক প্রচশেণ 

প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ।  ৩০০েন কৃষক্ষকর উপচস্থচতক্ষত ৩র্ট িাঠ চের্ক্ষসর অনুষ্ঠান করা হক্ষয়ক্ষছ। চতচন আক্ষরাও োনান ফ্রর্, 

উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের প্রচশেণ ও িাক্ষঠ পর্ বক্ষর্েক্ষণর িাধ্যক্ষি কৃষকক্ষের চর্চিন্ন ধরক্ষনর সহায়তার করার েন্য গক্ষর্ষণা 

কি বকতবা, বর্জ্ঞাচনক সহকারী, উপ-সহকারী কৃচষকি বকতবা র্টওর্ট প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

ির এলাকাসমূক্ষহর পচতত েচিক্ষত  সল উৎপােন এর্ং পুচি চনরাপিা অেবক্ষনর লক্ষেয কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ ও নারীর চর্কে 

কি বসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ সৃচির চর্চিন্ন কার্ বক্রি গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্িাগ ফ্রথক্ষক একর্ট প্রচশেণ ম্যানুয়ার বতচর কক্ষর 

প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারীক্ষের সরর্রাহ করা হক্ষয়ক্ষছ। র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপক্ষনর েন্য িারা/কলি ও সার সরর্রাহ 

করা হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ চের্স পালক্ষনর িাধ্যক্ষি উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর উৎপােন ফ্রকৌশল, িারা/কলি 

ফ্ররাপণ পদ্ধচত, র্ীেসংরেণ, সাক্ষরর ব্যর্হাচরক অনুপাত,িার্টক্ষত চক চক সাক্ষরর অিার্ ইতযাচে চর্ষক্ষয়র োয়াল ফ্রেওয়া 

হক্ষয়ক্ষছ।গাইর্ান্ধায় সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ফ্রকান স্থায়ী অচ স ফ্রনই। েনর্ল সংকট রক্ষয়ক্ষছ। দুগ বি িক্ষরর েন্য 

আলাো ফ্রকান সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা না থাকায়  কি বিারীক্ষের কাক্ষের আগ্রহ কি। িক্ষরর র্াতায়ত খারাপ হওয়ার কারক্ষণ 

কৃষকক্ষের সাক্ষথ প্রকক্ষের সাক্ষথ কি বকতবাক্ষের ফ্রর্াগাক্ষর্াগ কি অথ্যাৎ কৃষকক্ষের চনয়চিত িচনটচরং চসক্ষস্টি ফ্রনই র্লক্ষলই 

িক্ষল। 

৪.৩১.২ সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, লালিচনরহাট 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির অংশ চহক্ষসক্ষর্ ২রা িাি ব ২০২০ সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, লালিচনরহাট পচরেশ বন করা 

হয়।পচরেশ বনকাক্ষল উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত 

চর্স্তার প্রকক্ষের চপ্রচসপাল বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা এর্ংঅন্যান্য কি বকতবা ও কি বিারীগণ উপচস্থত চছক্ষলন।এ সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাগ পচরেশ বন কক্ষর ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ ফ্রর্, চর্িাক্ষগ উন্নতোক্ষতর র্াচরগি-২৮, র্াচরগি-২৯, র্াচরগি-৩০,র্াচরআলু-

২৫, র্াচরআলু-৩৭, র্াচরআলু-৪১, র্াচরআলু-৪৬, র্াচরআলু-৫৩, র্াচরআলু-৭৭, র্াচর হাইচিি ভুো-৯, র্াচর হাইচিি ভুো-

১৩, র্াচর চিচিআলু-৮, র্াচর চিচিআলু-৯,র্াচর চিনার্াোি-৮, র্াচর িসুর-৬, র্াচর িসুর-৮, র্াচর ফ্রখসাচর-২, র্াচর সচরষা-

১৪, র্াচর হাইচিি চিচিকুিড়া-১ও২ প্রভৃচতর র্ীে রচহয়াক্ষছ।  োি বপ্লােি ফ্রসন্টার ফ্রথক্ষক আক্ষির িাতৃগাছ সংগ্রহ কক্ষর 

ফ্ররাপণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্িাক্ষগর োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা োনান ফ্রর্ চর্িাক্ষগর নাস বারীক্ষত চর্চিন্ন ধরক্ষনর সর্চের র্ীে ও  ক্ষলর 

িারা/কলি রক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া চর্চিন্ন  ক্ষলর িারা/করক্ষির কাে িলিান রক্ষয়ক্ষছ। 



 
 

পৃষ্ঠা নং-90 

 

 প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের  সল উৎপােক্ষনর কলাক্ষকৌশল, িাঠ সক্ষলর উৎপােন ও র্ালাইনাশক্ষকর 

কলাক্ষকৌশল,উদ্যান সক্ষলর উৎপােন প্রযুচক্তর কলাক্ষকৌশল, উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর সঙরেণ ও সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উপর 

১৩ ব্যাক্ষি ফ্রিাট ৫২০ েন কৃষকক্ষক প্রচশেন প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ।  ২০০েন কৃষক্ষকর উপচস্থচতক্ষত ২ র্ট িাঠ চের্ক্ষসর 

অনুষ্ঠান করা হক্ষয়ক্ষছ। চতচন আক্ষরাও োনান ফ্রর্, উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের প্রচশেণ ও িাক্ষঠ পর্ বক্ষর্েক্ষণর িাধ্যক্ষি 

কৃষকক্ষের চর্চিন্ন ধরক্ষনর সহায়তার করার েন্য গক্ষর্ষণা কি বকতবা, বর্জ্ঞাচনক সহকারী, উপ-সহকারী কৃচষকি বকতবা র্টওর্ট 

প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ। ির এলাকাসমূক্ষহর পচতত েচিক্ষত  সল উৎপােন এর্ং পুচি চনরাপিা অেবক্ষনর লক্ষেয কৃষক্ষকর আয় 

বৃচদ্ধ ও নারীর চর্কে কি বসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ সৃচির চর্চিন্ন কার্ বক্রি গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্িাগ ফ্রথক্ষক একর্ট প্রচশেন 

ম্যানুয়ার বতচর কক্ষর প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারীক্ষের সরর্রাহ করা হক্ষয়ক্ষছ। র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপক্ষনর েন্য িারা/কলি 

ও সার সরর্রাহ করা হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ চের্স পালক্ষনর িাধ্যক্ষি উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর উৎপােন 

ফ্রকৌশল, িারা/কলি ফ্ররাপণ পদ্ধচত, র্ীেসংরেণ, সাক্ষরর ব্যর্হাচরক অনুপাত,িার্টক্ষত চক চক সাক্ষরর অিার্ ইতযাচে 

চর্ষক্ষয়র োয়াল ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ।গাইর্ান্ধায় সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ফ্রকান স্থায়ী অচ স ফ্রনই। েনর্ল সংকট রক্ষয়ক্ষছ। 

দুগ বি িক্ষরর েন্য আলাো ফ্রকান সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা না থাকায়  কি বিারীক্ষের কাক্ষের আগ্রহ কি। িক্ষরর র্াতায়ত খারাপ 

হওয়ার কারক্ষণ কৃষকক্ষের সাক্ষথ প্রকক্ষের সাক্ষথ কি বকতবাক্ষের ফ্রর্াগাক্ষর্াগ কি অথ্যবাৎ কৃষকক্ষের চনয়চিত িচনটচরং চসক্ষস্টি 

ফ্রনই র্লক্ষলই িক্ষল। 

৪.৩১.৩ সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, রংপুর 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির অংশ চহক্ষসক্ষর্ ৬ই িাি ব ২০২০ সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, রংপুর পচরেশ বন করা 

হয়।পচরেশ বনকাক্ষল উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত 

চর্স্তার প্রকক্ষের চপ্রচসপাল বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা এর্ংঅন্যান্য কি বকতবা ও কি বিারীগণ উপচস্থত চছক্ষলন।এ সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাগ পচরেশ বন কক্ষর ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ ফ্রর্, চর্িাক্ষগ উন্নতোক্ষতর র্াচরগি-২৮, র্াচরগি-২৯, র্াচরগি-৩০,র্াচরআলু-

২৫, র্াচরআলু-৩৭, র্াচরআলু-৪১, র্াচরআলু-৪৬, র্াচরআলু-৫৩, র্াচরআলু-৭৭, র্াচর হাইচিি ভুো-৯, র্াচর হাইচিি ভুো-

১৩, র্াচর চিচিআলু-৮, র্াচর চিচিআলু-৯,র্াচর চিনার্াোি-৮, র্াচর িসুর-৬, র্াচর িসুর-৮, র্াচর ফ্রখসাচর-২, র্াচর সচরষা-

১৪, র্াচর হাইচিি চিচিকুিড়া-১ও২ প্রভৃচতর র্ীে রক্ষয়ক্ষছ।  

 োি বপ্লােি ফ্রসন্টার ফ্রথক্ষক আক্ষির িাতৃগাছ সংগ্রহ কক্ষর ফ্ররাপণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্িাক্ষগর োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা োনান ফ্রর্ 

চর্িাক্ষগর নাস বারীক্ষত চর্চিন্ন ধরক্ষনর সর্চের র্ীে ও  ক্ষলর িারা/কলি রক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া চর্চিন্ন  ক্ষলর িারা/করক্ষির কাে 

িলিান রক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের  সল উৎপােক্ষনর কলাক্ষকৌশল, িাঠ সক্ষলর উৎপােন ও 

র্ালাইনাশক্ষকর কলাক্ষকৌশল,উদ্যান সক্ষলর উৎপােন প্রযুচক্তর কলাক্ষকৌশল, উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর সংরেণ ও 

সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উপর ১৫ ব্যাক্ষি ফ্রিাট ৬০০ েন কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ।  ৩০০েন কৃষক্ষকর উপচস্থচতক্ষত 

৩র্ট িাঠ চের্ক্ষসর অনুষ্ঠান করা হক্ষয়ক্ষছ। চতচন আক্ষরাও োনান ফ্রর্, উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের প্রচশেণ ও িাক্ষঠ পর্ বক্ষর্েক্ষণর 

িাধ্যক্ষি কৃষকক্ষের চর্চিন্ন ধরক্ষনর সহায়তার করার েন্য গক্ষর্ষণা কি বকতবা, বর্জ্ঞাচনক সহকারী, উপ-সহকারী 

কৃচষকি বকতবাক্ষের র্টওর্ট প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 ির এলাকাসমূক্ষহর পচতত েচিক্ষত  সল উৎপােন এর্ং পুচি চনরাপিা অেবক্ষনর লক্ষেয কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ ও নারীর 

চর্কে কি বসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ সৃচির চর্চিন্ন কার্ বক্রি গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্িাগ ফ্রথক্ষক একর্ট প্রচশেণ ম্যানুয়াল বতচর কক্ষর 

প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারীক্ষের সরর্রাহ করা হক্ষয়ক্ষছ। র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপক্ষনর েন্য িারা/কলি ও সার সরর্রাহ 

করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 িাঠ চের্স পালক্ষনর িাধ্যক্ষি উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর উৎপােন ফ্রকৌশল, িারা/কলি ফ্ররাপণ পদ্ধচত, 

র্ীেসংরেণ, সাক্ষরর ব্যর্হাচরক অনুপাত, িার্টক্ষত চক চক সাক্ষরর অিার্ ইতযাচে চর্ষক্ষয়র োয়াল ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

গাইর্ান্ধায় সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ফ্রকান স্থায়ী অচ স ফ্রনই। েনর্ল সংকট রক্ষয়ক্ষছ। দুগ বি িক্ষরর েন্য আলাো ফ্রকান 

সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা না থাকায় কি বিারীক্ষের কাক্ষের আগ্রহ কি। িক্ষরর র্াতায়ত খারাপ হওয়ার কারক্ষণ কৃষকক্ষের সাক্ষথ 

প্রকক্ষের সাক্ষথ কি বকতবাক্ষের ফ্রর্াগাক্ষর্াগ কি অথ্যবাৎ কৃষকক্ষের চনয়চিত িচনটচরং চসক্ষস্টি ফ্রনই র্লক্ষলই িক্ষল। 
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৪.৩১.৪ সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, র্গুড়া 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির অংশ চহক্ষসক্ষর্ ৫ই িাি ব ২০২০ সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, র্গুড়া পচরেশ বন করা হয়। 

পচরেশ বনকাক্ষল উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার 

প্রকক্ষের চপ্রচসপাল বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা এর্ং অন্যান্য কি বকতবা ও কি বিারীগণ উপচস্থত চছক্ষলন। এ সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা 

চর্িাগ পচরেশ বন কক্ষর ফ্রেখা ফ্রগক্ষছ ফ্রর্, চর্িাক্ষগ উন্নতোক্ষতর র্াচরগি-২৮, র্াচরগি-২৯, র্াচরগি-৩০,র্াচরআলু-২৫, 

র্াচরআলু-৩৭, র্াচরআলু-৪১, র্াচরআলু-৪৬, র্াচরআলু-৫৩, র্াচরআলু-৭৭, র্াচর হাইচিি ভুো-৯, র্াচর হাইচিি ভুো-১৩, 

র্াচর চিচিআলু-৮, র্াচর চিচিআলু-৯,র্াচর চিনার্াোি-৮, র্াচর িসুর-৬, র্াচর িসুর-৮, র্াচর ফ্রখসাচর-২, র্াচর সচরষা-

১৪, র্াচর হাইচিি চিচিকুিড়া-১ও২ প্রভৃচতর র্ীে রচহয়াক্ষছ।  

 োি বপ্লােি ফ্রসন্টার ফ্রথক্ষক আক্ষির িাতৃগাছ সংগ্রহ কক্ষর ফ্ররাপণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্িাক্ষগর োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা োনান ফ্রর্ 

চর্িাক্ষগর নাস বারীক্ষত চর্চিন্ন ধরক্ষনর সর্চের র্ীে ও  ক্ষলর িারা/কলি রক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া চর্চিন্ন  ক্ষলর িারা/করক্ষির কাে 

িলিান রক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের  সল উৎপােক্ষনর কলাক্ষকৌশল, িাঠ সক্ষলর উৎপােন ও 

র্ালাইনাশক্ষকর কলাক্ষকৌশল, উদ্যান সক্ষলর উৎপােন প্রযুচক্তর কলাক্ষকৌশল, উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর সঙরেণ ও 

সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উপর ১০ ব্যাক্ষি ফ্রিাট ৪০০ েন কৃষকক্ষক প্রচশেন প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ।  ৪০০েন কৃষক্ষকর উপচস্থচতক্ষত 

৪র্ট িাঠ চের্ক্ষসর অনুষ্ঠান করা হক্ষয়ক্ষছ। চতচন আক্ষরাও োনান ফ্রর্, উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের প্রচশেণ ও িাক্ষঠ পর্ বক্ষর্েক্ষণর 

িাধ্যক্ষি কৃষকক্ষের চর্চিন্ন ধরক্ষনর সহায়তার করার েন্য গক্ষর্ষণা কি বকতবা, বর্জ্ঞাচনক সহকারী, উপ-সহকারী 

কৃচষকি বকতবা র্টওর্ট প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ। ির এলাকাসমূক্ষহর পচতত েচিক্ষত  সল উৎপােন এর্ং পুচি চনরাপিা অেবক্ষনর 

লক্ষেয কৃষক্ষকর আয় বৃচদ্ধ ও নারীর চর্কে কি বসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ সৃচির চর্চিন্ন কার্ বক্রি গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্িাগ ফ্রথক্ষক 

একর্ট প্রচশেণ ম্যানুয়াল বতচর কক্ষর প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণকারীক্ষের সরর্রাহ করা হক্ষয়ক্ষছ। র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপক্ষনর 

েন্য িারা/কলি ও সার সরর্রাহ করা হক্ষয়ক্ষছ। িাঠ চের্স পালক্ষনর িাধ্যক্ষি উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের উদ্যান ও 

িাঠ সক্ষলর উৎপােন ফ্রকৌশল, িারা/কলি ফ্ররাপণ পদ্ধচত, র্ীেসংরেণ, সাক্ষরর ব্যর্হাচরক অনুপাত,িার্টক্ষত চক চক সাক্ষরর 

অিার্ ইতযাচে চর্ষক্ষয়র োয়াল ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ।গাইর্ান্ধায় সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ফ্রকান স্থায়ী অচ স ফ্রনই। েনর্ল 

সংকট রক্ষয়ক্ষছ। দুগ বি িক্ষরর েন্য আলাো ফ্রকান সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা না থাকায়  কি বিারীক্ষের কাক্ষের আগ্রহ কি। িক্ষরর 

র্াতায়ত খারাপ হওয়ার কারক্ষণ কৃষকক্ষের সাক্ষথ প্রকক্ষের সাক্ষথ কি বকতবাক্ষের ফ্রর্াগাক্ষর্াগ কি অথ্যবাৎ কৃষকক্ষের চনয়চিত 

িচনটচরং চসক্ষস্টি ফ্রনই র্লক্ষলই িক্ষল। 

৪.৩১.৫ উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণঅ ফ্রকে, রহিতপুর, র্চরশাল। 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির অংশ চহক্ষসক্ষর্ ৭ই িাি ব ২০২০ উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে, রহিতপুর, র্চরশাল পচরেশ বন 

করা হয়। পচরেশ বণকাক্ষল উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত 

চর্স্তার প্রকক্ষের প্রধান বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা এর্ং অন্যান্য কি বকতবা ও কি বিারীগণ উপচস্থত চছক্ষলন। 

পচরেশ বন ও আক্ষলািনার প্রাপ্ত তথ্য চনক্ষে ফ্রেওয়া হক্ষলা: 

 অত্র উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকের্ট ১৯৬৬ সাক্ষল ৫০ একর েচির উপর স্থাপন করা হয়। 

 ১০ একর েচিক্ষত সেবন পদ্ধচতক্ষত খাক্ষটা ও হাইচিি োক্ষতর নাচরক্ষকল, আরচর্ ফ্রখজুর,রািবুটান, এযাক্ষিাকাক্ষিা 

এর্ং চর্চিন্ন োক্ষতর আক্ষির িাতৃ র্াগান করা হক্ষয়ক্ষছ। সক্ষরেচিন পচরেশ বক্ষন গাছগুক্ষলার বেচহক স্বািাচর্ক বৃচদ্ধ 

পচরলচেত হয়। 

 এই উদ্যাতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ফ্রথক্ষক উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের উন্নত প্রযুচক্তর উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উৎপােন 

কলাক্ষকৌশল,র্ালাইনাশক্ষকর কলাক্ষকৌশল, উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর সংগ্রহ, সংরেণ ও সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্তর 

কলাক্ষকৌশল, উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর র্ীে উৎপােক্ষনর কলাক্ষকৌশল, উদ্যান  সক্ষলর উন্নত োত উৎপােক্ষনর 

কলাক্ষকৌশক্ষলর উপর ১চেন ব্যাচপ ১০ ব্যাক্ষি ৪০০ উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের প্রচশেণ প্রোন কক্ষরক্ষছন। 

 



 
 

পৃষ্ঠা নং-92 

 

 এই উদ্যানক্ষকে ফ্রথক্ষক উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের িাক্ষে র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃক উদ্ভাচর্ত 

চর্চিন্ন উন্নত আধুচনক োক্ষতর উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর িারা/কলি, র্ীে চর্তরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্ক্ষশষ কক্ষর 

চর্এআরআই-এর র্াচরআি-৪, র্াচরআি-১০, র্াচরিািা-১, র্াচরচলচু-৩ প্রভৃচতর িারা/কলি কৃষকক্ষের আগ্রক্ষহর 

সৃচি কক্ষরক্ষছ। 

 পরািশ বকেল ও প্রধান বর্জ্ঞাচনক কি বকতবাসহ উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের র্সতর্াচড়ক্ষত চিশ্র  লর্াগান সক্ষরেচিন 

পচরেশ বন করা হয় এর্ং গাক্ষছর বেচহক বৃচদ্ধ স্বািাচর্ক িক্ষন হক্ষয়ক্ষছ। 

 এই উদ্যানক্ষকক্ষে র্ীেতলা ও  িাতৃ গাক্ষছর রেণাক্ষর্েণ এর্ং চনরাপিার কারক্ষণ ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর  ১৫০ 

রাচনং চিটার ওয়াল ফ্র চসং এর কাে সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 এই উদ্যানক্ষকক্ষে িক্ষনারি পচরক্ষর্ক্ষশ একর্ট সুপচরসর অচ সকাি িরক্ষিটচরকাি ফ্রেচনং ফ্রসন্টার রক্ষয়ক্ষছ। 

৪.৩২ আঞ্চচলক কি বশালায় প্রাপ্ত  লা ল 

গােীপুর ফ্রেলায় অর্চস্থত র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা 

ইনচস্টর্টউক্ষটর উদ্যানতি চর্িাক্ষগর সক্ষেলন কক্ষে 

একচেক্ষনর একর্ট আঞ্চচলক কি বশালার আক্ষয়ােন করা হয়। 

কি বশালায় প্রকক্ষের র্তবিান অর্স্থা, কৃষক অংশগ্রহণ এর্ং 

প্রকক্ষের সর্লচেক, দুর্ বলচেক, সুচর্ধা, ঝুঁচক এর্ং প্রকক্ষের 

র্াস্তর্ায়ন সম্পবচকত চর্চিন্ন চর্ষয় চনক্ষয় উপকারক্ষিাগী 

কৃষক, কৃষাণী ও িাঠ পর্ বাক্ষয়র কি বকতবা এর্ং কি বিারীগক্ষণর 

সাক্ষথ সরাসচর আক্ষলািনা করা হয়। 

 পরািশ বকেল, আইচএইচি’র িহাপচিালক (যুগ্ন সচির্) 

েনার্ ফ্রিাোঃ আ েল ফ্রহাক্ষসন, পচরিালক (উপসচির্) েনার্ 

আইনুর আক্তার পান্না, উপ-পচরিালক েনার্ িোঃ ফ্রিাোঃ 

িাহমুদুল হাসান, চর্এআরআই- এর পচরিালক (প্রশাসন), 

প্রকে পচরিালক ও চর্এআরআই- এর প্রকে সংচেি 

কি বকতবারা উক্ত কি বশালায় উপচস্থত ফ্রথক্ষক কৃষক, কৃষাণী 

ও অন্যান্য উপক্ষিাগীক্ষের সাক্ষথ প্রকক্ষের চর্চিন্ন চর্ষয় চনক্ষয় 

সর্াসচর িত চর্চনিয় কক্ষরন।  

কি বশালা ফ্রশক্ষষ আইএিইচি’র কি বকতবাবৃি, প্রকে পচরিালক, প্রধান বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা ফ্রফুল), পরািশ বকেল র্টসুয কালিার 

ফ্রসন্টার, উদ্যানতি চর্িাক্ষগর ফ্রেশী ওচর্ক্ষেশী চর্চিন্ন  ল ও ফুক্ষলর র্াগান প্রেশ বনী এর্ং সক্ষরেচিন চর্িাক্ষগর চর্চিন্ন িাঠ 

 সল ফ্রর্িন টক্ষিক্ষটা, আলু চর্চিন্ন প্রেশ বনী পচরেশ বন কক্ষরন। 

কি বশালায় ফ্রর্ সকল চর্ষয়গুক্ষলার উপর গুরত্ব ফ্রেওয়া হয় তা হক্ষলা: 

  কৃষক, িচহলা কৃচষ উক্ষদ্যাক্তা প্রকে ফ্রথক্ষক চক চক সুচর্ধা পাক্ষেন তা সরাসচর কৃষক্ষকর কাছ ফ্রথক্ষক োনা। 

  কৃষক্ষকর সিস্যা তার সিাধান প্রকে ফ্রথক্ষক সঠিকিাক্ষর্ ফ্রেওয়া হক্ষে চকনা তা োনা। 

  প্রকক্ষের িচনটচরং কার্ বক্রক্ষির র্তবিান অর্স্থা সম্পক্ষকব কৃষক্ষকর সরাসচর িতািত সংগ্রহ। প্রকক্ষের প্রযুচক্তগত 

সহায়তা সম্পক্ষকব কৃষক্ষকর কাছ ফ্রথক্ষক চেজ্ঞাসার্াক্ষের িাধ্যক্ষি তথ্য সংগ্রহ। 

 প্রকক্ষের আওতায় চর্চিন্ন িাঠ সল ও র্সতর্াচড়ক্ষত  ল, ফুল ও সর্চে র্াগান স্থাপক্ষনর অর্স্থা সম্পক্ষকব োনা। 

 প্রকক্ষের আওতায় চর্চিন্ন গক্ষর্ষনা ও সক্ষরেচিন চর্িাক্ষগর কি বকতবাক্ষের কাক্ষের সুচর্ধা-অসুচর্ধা সম্পক্ষকব 

োনা। 

 কৃষক্ষকর প্রচশেণ প্রাচপ্ত ও তা কতটুকু ব্যর্হারক্ষর্াগ্য হক্ষয়ক্ষছ তার িতািত োনা। 

  কৃষক্ষকর প্রচশেণ িাতা, সার ও কীটনাশক সরর্রাহ সম্পক্ষকব সরাসচর কৃষক্ষকর কাছ ফ্রথক্ষক তথ্য ফ্রনওয়া। 

আঞ্চচলক কি বশালা, গােীপুর 
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কি বশালায় প্রায় ২০েন উপকারক্ষিাগী কৃষক উপচস্থত চছক্ষলন। কৃষকক্ষের িক্ষধ্য “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা 

ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকক্ষের কার্ বক্রি চর্ষক্ষয় র্ক্ষথষ্ঠ উৎসাহ লেয 

করা র্ায়। কি বশালার প্রধান প্রধান আক্ষলািনার সারসংক্ষেপ চনক্ষে ফ্রেওয়া হক্ষলা 

 আক্ষলািনার শুরুক্ষত র্টসুয কালিার ফ্রসন্টাক্ষরর োচয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধান বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা র্টসুয কালিার ল্যার্ স্থাপন/ 

পুনোঃসংস্কার চর্ষক্ষয় চর্চিন্ন সীিার্দ্ধতা কথা ও  চনক্ষের কাক্ষের অগ্রগচতর কথা োনান। চতচন আক্ষরাও োনান 

ফ্রর্, প্রকক্ষের শুরুর আক্ষগ ল্যার্র্ট সম্পূন ব পচরতযক্ত অর্স্থায় চছল। প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি র্টসুযকালিার ল্যার্র্ট পুনরায় 

সংস্কার কক্ষর কাক্ষের উপক্ষর্াচগ করা হক্ষয়ক্ষছ। আধুচনক ল্যাক্ষর্র উপক্ষর্াগী কক্ষর তুলক্ষত আক্ষরা র্াক্ষেক্ষটর প্রক্ষয়ােন 

র্ক্ষল চতচন তার অচিিত ব্যক্ত কক্ষরন।  

 হাচলিা খাতুন একেন স ল কৃষাণী। তার েচির পচরিান প্রায় ৩.৫ একর। িাঠ  সক্ষলর উৎপােন সম্পক্ষকব এক 

প্রক্ষশ্নর ের্াক্ষর্ চতচন োনান ফ্রর্, গত দুই র্ছক্ষর চতচন তার েচিক্ষত িাল  সল উৎপােন কক্ষরক্ষছন। চতচন এর্ছর ৬০ 

শতাংশ েচিক্ষত র্াচরআলু-২৮, ৪০ শতাংশ েচিক্ষত র্াচর কাউন-২, ৫৫ শতাংশ েচিক্ষত র্াচর হাইচিি ভুো-১, ৪০ 

শতাংশ েচিক্ষত র্াচর হাইচিি চিচি কুিড়ার িাষার্াে কক্ষরক্ষছন। চতচন পচরর্াক্ষরর খরি চির্টক্ষয় ফ্রিাট ৪০,০০০ 

টাকা সঞ্চয় কক্ষরক্ষছন। আক্ষশপাক্ষশর কৃষকরা তার স লতা ফ্রেক্ষখ ফ্রর্শ আগ্রহী হক্ষয় উক্ষঠক্ষছ। চতচন আক্ষরাও োনান 

ফ্রর্, র্াচরকুল, র্াচরক্ষলবু িাষ কক্ষরও িাল লাির্ান হক্ষয়ক্ষছন।  

 েচিরউচেন একেন  স ল কৃষক। চতচন প্রায় ৬.১৫ একর েচিক্ষত  সল িাষার্াে কক্ষরক্ষছন। চতচন প্রায় ১.০ একর 

েচিক্ষত র্াচর- চিচি আলু-৮, ৫০ শতাংি েচিক্ষত র্াচর হাইচিি ভুো-১, ৩০ শতাংশ েচিক্ষত র্াচর টক্ষিক্ষটা-১৫, ৫০ 

শতাংি েচিক্ষত র্াচর সচরষা-১৪ এর্ং প্রায় ১,১৫ একর েচিক্ষত র্াচর গি-২৮,৩০ িাষার্াে কক্ষরক্ষছন। প্রকে শুরুর 

পর ফ্রথক্ষক চতচন বর্জ্ঞাচনক সহকারী িাইক্ষয়র পরািক্ষশ ব িাষার্াে কক্ষর অক্ষনক লাির্ান হক্ষয়ক্ষছন। চতচন তার 

পচরর্াক্ষরর সিস্ত খরি কক্ষর এর্ছর ১.৬৫ একর চনে নাক্ষি ক্রয় কক্ষরক্ষছন। চতচন র্সতর্াচড়ক্ষত  ক্ষলর র্াগান 

কক্ষরক্ষছন। তাক্ষত তার পচরর্াক্ষরর পুচির িাচহো চির্টক্ষয় চকছু  ল র্াোক্ষর চর্ক্রয় করক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছন। দুগ বি িক্ষর 

ফ্রর্াগাক্ষর্াগ ব্যর্স্থা িাল না থাকার কারক্ষণ কৃষকরা তাক্ষের উৎপন্ন  সক্ষলর ন্যাে মূল্য পান না। তাই চতচন প্রকল্প 

সংচেি কি বকতবাক্ষের র্াোক্ষরর ন্যাে মূল্য চনচিত করার অনুক্ষরাধ কক্ষরন। 

  উপচস্থত কৃষকগণ প্রায় সর্াই র্াচর উদ্ভাচর্ত উন্নত োক্ষতর চর্চিন্ন ধরক্ষনর িাঠ  সল িাষার্াে এর্ং র্সনতর্াচড়ক্ষত 

 র, ফুল ও সর্চের র্াগান করক্ষছন। তারা আক্ষরাও োনান ফ্রর্, ির এলাকায় উন্নত র্ীে ও সাক্ষরর সংকট রক্ষয়ক্ষছ। 

উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের আক্ষরাও প্রচশেণ েরকার। সক্ষলর িাক্ষঠ ফ্রসক্ষির খরি অক্ষনক ফ্রর্চশ। প্রচত একর েচিক্ষত 

প্রায় ৩৮০০টাকা খরি হয় । তারা প্রকক্ষের কি বকতবাক্ষের ফ্রসালাক্ষরর িাধ্যক্ষি ফ্রসক্ষির ব্যর্স্থা করার অনুক্ষরাধ কক্ষরন।  

 কৃষকগণ সার ও কীটনাশক ধাক্ষপ ধাক্ষপ এর্ং পর্ বাপ্ত পচরিাক্ষন সরর্রাহ করার েন্য িতািত প্রোন কক্ষরন। 

৪.৩৩ োতীয় কি বশালায় প্রাপ্ত  লা ল 

আইএিইচি এর্ং পরািশ বক েক্ষলর সিন্বক্ষয় গত ০৯ জুন ২০২০ তাচরক্ষখ আএিইচি-এর সক্ষেলন কক্ষে োতীয় পর্ বাক্ষয় 

কি বশালা অনুচষ্ঠত হয়। র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাক্ষগর িাননীয় সচির্ েনার্ আবুল িনসুর ফ্রিা:  ক্ষয়েউল্লাহ 

এনচিচস প্রধান অচতচথ ও র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট (BARI) এর িহাপচরিালক িোঃ ফ্রিাোঃ নাচেউর রহিান 

চর্ক্ষশষ অচতচথ চহক্ষসক্ষর্ Zoom Cloud এর িাধ্যক্ষি কি বশালায় অংশগ্রহণ কক্ষরন। কি বশালায় সিাপচতি কক্ষরন 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাক্ষগর ফ্রসক্টর-৪ এর িহাপচরিালক েনার্ ফ্রিা: আ েল ফ্রহাক্ষসন। কি বশালায় 

আইএিইচি, পচরকেনা িন্ত্রণালয় ও কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র প্রায় ১৩০ েন কি বকতবা স্বশরীক্ষর র্া অনলাইক্ষন উপচস্থত চছক্ষলন। 

স্টাচি ফ্রকা-অচি বক্ষনটর এর্ং ফ্রসাচসও ইক্ষকাক্ষনাচিক চর্ক্ষশষজ্ঞ চূড়ান্ত খসড়া প্রচতক্ষর্েক্ষনর উেুক্ত আক্ষলািনায় সর্ বাত্বক 

সহক্ষর্াচগতা প্রোন কক্ষরন ও চর্চিন্ন প্রক্ষশ্নর উির ফ্রেন। 

কি বশালার প্রধান প্রধান আক্ষলািনার সার-সংক্ষেপ চনক্ষে ফ্রেওয়া হক্ষলা: 

 চূড়ান্ত খসড়া প্রচতক্ষর্েন উপস্থাপন ও প্রচতক্ষর্েক্ষনর উপর পাওয়ারপক্ষয়ন্ট ফ্রপ্রক্ষেন্টশন উপস্থাপন; 

 প্রকক্ষের আওতায় প্রধান প্রধান কি বকান্ডগুক্ষলার র্াস্তর্ায়ন ও কার্ বকর অর্স্থা; 

 প্রকক্ষের  ক্ষল অচেবত সুক্ষর্াগ-সুচর্ধাসমূহ; 
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 প্রকক্ষের সর্ল ও দুর্ বল চেকসমূহ; 

 প্রকক্ষের সাচর্ বক পর্ বক্ষর্েণসমূহ; 

 সাধারণ পর্ বাক্ষলািনা ও সুপাচরশিালা। 

কি বশালা হক্ষত প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পরািশ বগুক্ষলার সার-সংক্ষেপ চনক্ষে ফ্রেওয়া হক্ষলা: 

 কৃষক প্রচশেক্ষণর সংখ্যা কি হওয়ার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করা; 

 সকল প্রকার প্রচশেক্ষণর ফ্রিটা ফ্রর্ইে বতচর ও সংরেণ করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা তা উক্ষল্লখ করা; 

 িরাঞ্চক্ষল প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর অসুচর্ধাগুক্ষলা চক চক; 

 োি বপ্লােি সংগ্রক্ষহ চর্চুযচতগুক্ষলা চক চক; 

 লগ-ফ্রেক্ষির ঝুঁচকগুক্ষলার সাক্ষথ ফ্রসায়াট এযানালাইচসক্ষসর ঝুঁচকগুক্ষলার চিল রাখা; 

 সুপাচরশিালা সুচনচেি এর্ং সংচেপ্ত করা; 

 সাচর্ বক পর্ বক্ষর্েণ সংচেপ্ত করা; 

 লগ-ফ্রেক্ষির চনি ফ্রথক্ষক প্রাক্কলন ব্যয় র্াে ফ্রেয়া; 

 Marketing Linkage এর ব্যাপাক্ষর DAMফ্রক অন্তভূক্ত করা; 

 Abbreviation ফ্রর্খাক্ষন র্তটুকু সম্ভর্ ব্যর্হার করা; 

 আচথ বক ও র্াস্তর্ অগ্রগচতর চিল রাখা; 

 প্রচতক্ষর্েক্ষনর র্ানান ও র্াকযগঠন চনভূ বল হওয়া; 

 ফ্রকস স্টাচি র্থার্থিাক্ষর্ প্রস্তুতত করা। 

 

৪.৩৪ প্রকক্ষের লেয, উক্ষেশ্য এর্ং লগক্ষেি অনুর্ায়ী  লা ল (Output) পর্ বাক্ষলািনা 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকের্টর শুরু 

ফ্রথক্ষক ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত লেয ও উক্ষেশ্য অনুর্ায়ী ফ্রর্ সিস্ত কার্ বাচে সম্পাচেত হক্ষয়ক্ষছ চনক্ষের সারচণক্ষত ফ্রসগুক্ষলার  লা ক্ষলর 

(Output) তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা।  

সারচণ-৫৫; পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির আওতায় প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেশ্য অনুর্ায়ী  লা ক্ষলর তথ্য 

প্রকক্ষের লেয প্রকক্ষের গৃহীত কার্ বার্লী 

উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে 

উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি চর্দ্যিান genepool 

সম্প্রসারণ এর্ং িচর্ষ্যৎ শংকরায়ন প্রচক্রয়ার েন্য 

ফ্রেশ- চর্ক্ষেশ ফ্রথক্ষক উদ্যানতাচিক চর্চিন্ন  সক্ষলর 

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 

ফ্রিাট ৪৬র্ট শৈদেিী জাি ধপ্লাজি সংগৃহীত হদয়দে। 

উিদিাক্ত সংগৃহীত জাি ধপ্লাজি ২০টি গদৈষণা ককদন্দ্র শনশে ধষ্ট স্থাদন কিািন 

কিা হদয়দে এৈং মূল্যায়ন কিা হদে।   

খিা, ৈন্যা এৈং িৈণাক্ততা অচধক 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 

িৈণাক্ত সশহষ্ণু িাইন ৈাশি কিটুস-১ এৈং খিা সশহষ্ণু িাইন ৈাশি 

টদিদটা-১৮ এৈং িাউ এি এিএিএস-১৫৮ সনাক্তকিণ 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 কক্ষর ফ্রিাট 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।  
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২। কৃশিদিাগ প্রশতদিার্ী ২টি টদিদটাি িাইন (এসএি ০৩০৪ ও এসএি 

০৪০৩) ও ২টি কৈগুদনি িাইন (এসএি ৩৯২ ও এসএি ৩৯৩) সনাক্তকিণ 

কিা হদয়দে। 

   

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর (শাক-সর্চে,  ল ও ফুল) 

২৫র্ট উচ্চ লনশীল োক্ষতর উৎপােন প্যাক্ষকে 

প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন। 

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 ১০টি িা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।কিাট ১২টি উন্ন উৎিােন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন হদয়দে।  

উদ্যানতাচিক  সল  (শাক-সর্চে,  ল ও ফুল ) এর 

সংরেণ(Storage),পচরিালনা 

(Handling),প্যাক্ষকচেং(Packaging) এর্ং 

প্রচক্রয়াকরণ ( Processing ) চিচিক ১০র্ট 

 সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির  প্যাক্ষকে প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন। 

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 েন কৃষকক্ষক উচ্চ  লনশীলোক্ষতর শাক-

সর্চে, ল ও ফুক্ষলর আধুচনক র্াগান স্থাপন এর্ং 

উৎপােন প্রযুচক্তর উপর প্রচশেণ 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 েন প্রচশেকক্ষক প্রচশেণ, ৫েন-এিএস 

(স্থানীয়), ৫েন- চপএইিচি ( স্থানীয় ) এর্ং ২০ েন 

অচ সারক্ষক চর্ক্ষেক্ষশ চশো স ক্ষরর ব্যর্স্থা করা 

(অচ সারক্ষের ২-ব্যাি) 

২০১৯-২০ অে ধ ৈেদিি িাচ ধ িয ধন্ত  প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ২৮ ব্যাদচ ৮৪০ জন, 

০১ জন এিএস (সম্পন্ন), ১েন িলিান ও ০৫ জন শিএইচশি (চিিান), 

অদেশিয়াদত ১০ জন শৈজ্ঞানী/কি ধকতধাি শিক্ষা সেি সম্পন্ন হদয়দে।  

১৫০র্ট িাঠ চের্স/ প্রেশ বনী ও ২০র্ট ফ্রসচিনার/ 

ওয়াকবশপ আক্ষয়ােক্ষনর িাধ্যক্ষি ৩০র্ট উচ্চ  লনশীল 

োত ও ২৫র্ট উন্নত প্রযুচক্তর চর্স্তার/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।  

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি শাক-সর্চে, ল ও 

ফুক্ষলর উৎপােন ঘাটচত হ্রাক্ষসর লক্ষেয উদ্যানতাচিক 

 সক্ষলর উৎপােন ১০% বৃচদ্ধ করা। 

 

োি বপ্লােি ফ্রসন্টার স্থাপক্ষনর িাধ্যক্ষি োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন এর্ং 

সংরেণ, উচ্চ লনশীল োত এর্ং উন্নত প্রযুচক্তর োত উদ্ভার্ন, 

ফ্রপাকািাকড় ও ফ্ররাগর্ালাই সচহষ্ণু োত এর্ং  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত 

উদ্ভার্ন, িানর্ সম্পে উন্নয়ন, কৃষক্ষকর িাক্ষঠ প্রকক্ষের উদ্ভাচর্ত োক্ষতর 

প্রর্তবন ইতযাচে 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ 

ির এলাকায় ২৫০০ েন কৃষক্ষকর িাক্ষে চর্এআরআই 

উদ্ভাচর্ত উচ্চ  লনশীল চিটাচিন- এ সমৃদ্ধ চিচি আলু, 

আলু, োনাশস্য, বতলর্ীে, িাল, শাক-সর্চে ও  ক্ষলর 

িাষার্াে প্রর্তবন। 

প্রকক্ষের ফ্ররািিাপ অনুর্ায়ী ির এলাকার ২৫০০ েন কৃষক্ষকর িাক্ষে 

চর্এআরআই উদ্ধাচর্ত চর্চিন্ন ধরক্ষনর  সক্ষলর িাষার্াে প্রর্তবন। ২০১৯-

২০ অথ ব র্ছক্ষর িাি ব ২০২০ পর্ বন্ত ফ্রিাট অেবন ২১৬৬ র্ট, ক্রিপুচঞ্জত সা ল্য 

৮৬.৬৪% (সংযুচক্ত-১) 

চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত  সক্ষলর োতসমূহ িারা প্রকে 

এলাকার র্সতর্াচড়ক্ষত ১২০০র্ট র্াগান স্থাপন। 

প্রকক্ষের ফ্ররািিাপ অনুর্ায়ী ফ্রিাট লেিাত্রা ১২০০র্ট, ২০১৯-২০ অথ ব র্ছক্ষর 

িাি ব ২০২০ পর্ বন্ত ফ্রিাট অেবন ৭৫০র্ট, ক্রিপুচঞ্জত সা ল্য ৬২.৫০% 

(সংযুচক্ত-২) 

অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (Adapting Research ) 

শচক্তশালী কক্ষর এর্ং চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত ১৫র্ট 

উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর োত ও আধুচনক প্রযুচক্ত 

প্রিলক্ষনর িাধ্যক্ষি প্রকে এলাকায় গক্ষর্ষণা ও 

কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  লক্ষনর ফ্রর্ পাথ বকয (ইল্ড গ্যাপ ) তা  

হ্রাস করা। 

প্রকক্ষের ফ্ররািিাপ অনুর্ায়ী ২০১৬-১৭ অথ ব র্ছক্ষর চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত 

৫র্ট, ২০১৭-১৮ অথ ব র্ছক্ষর ১০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ ব র্ছক্ষর ১২ র্ট এর্ং ২০১৯-

২০ অথ ব র্ছক্ষর ১৬ র্ট  সক্ষলর প্রযুচক্ত ির অঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর িাক্ষে প্রিলন 

করা হক্ষয়ক্ষছ (সংযুচক্ত-৩)।  

প্রকেএলাকার কৃষক্ষকর িাক্ষঠ স্থাপনকৃত োয়ালসমূক্ষহর  লা ল 

পর্ বাক্ষলািনা কক্ষর ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, কৃষক্ষকর িাক্ষঠ র্াচর উদ্ভাচর্ত  সক্ষলর 
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প্রিলক্ষনর  ক্ষল ইল্ড গ্যাপ কক্ষিক্ষছ এর্ং কৃষক্ষকর ব্যর্হৃত  সক্ষলর োক্ষতর 

তুলনায় অক্ষনক ফ্রর্শী  লন চেক্ষত সেি হক্ষয়ক্ষছ। গক্ষর্ষণা  লা ক্ষল ফ্রেখা 

র্ায় ফ্রর্, কিাল  সক্ষল ৪৩-৪৮%, োনা োতীয়  সক্ষল ১৮-৭৮%, বতল 

র্ীে  সক্ষল ৪৮-৭৭%, িাল  সক্ষল ৬৬-১০২%, সর্চে  সক্ষল ৬৬-

৬৯% এর্ং িসলা  সক্ষল ২৬০%  লন বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ (সংযুচক্ত-৪) 

উন্নত কৃচষ প্রযুচক্তর উপর ৮- ব্যাক্ষি ২৪০ েন 

গক্ষর্ষকক্ষক প্রচশেক প্রচশেণ, ৮-ব্যাক্ষি ২৪০ েন 

উপ-সহকারী কৃচষ কি বকতবা/ বর্জ্ঞাচনক সহকারীক্ষক 

প্রচশেণ, ১২৫-ব্যাক্ষি ৫০০০ েন কৃষকক্ষক প্রচশেণ 

প্রোক্ষনর ব্যর্স্থা করা; ৪০০০ কৃষক চনক্ষয় ৪০র্ট িাঠ 

চের্স এর্ং ৪০০ েন উপকারক্ষিাগী 

(Stakeholder) চনক্ষয় ৪র্ট ফ্রসচিনার/ ওয়াকবশক্ষপর 

আক্ষয়ােন করা। 

উন্নত কৃচষ প্রযুচক্তর ৫ ব্যাক্ষি ১৫০ েন গক্ষর্ষক/অচ সার ফ্রক প্রচশেক 

প্রচশেণ, ৬ ব্যাক্ষি ১৮০ েন বর্জ্ঞাচনক সহকারী/উপ-সহকারী কৃচষ 

কি বকতবাক্ষক প্রচশেক প্রচশেণ,৬৪ ব্যাক্ষি ২৫৬০েন কৃষকক্ষক প্রচশেণ 

প্রোন, ১৯০০ েন কৃষকক্ষক চনক্ষর্ ১৯র্ট িাঠ চের্স পালন,৪০০েন 

উপকারক্ষিাচগীক্ষের চনক্ষয় ৪র্ট ফ্রসচিনাক্ষরর আক্ষয়ােন সম্পন্ন করা। 

সংযুচক্ত-৫ 

১০ েন চর্জ্ঞানী/ কি বকতবার বর্ক্ষেচশক প্রচশেক্ষণর 

আক্ষয়ােন করা। 

৩০-০৬-২০১৯ হইক্ষত ১০-০৭-২০১৯ পর্ বন্ত ফ্রিাট ১১ (এগাক্ষরা) চেন তুরক্ষস্ক 

Advance Horticulture Improvement চর্ষক্ষয় বর্ক্ষেচশক 

প্রচশেণ অনুচষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছ। 

 সক্ষলর উৎপােনশীলতা বৃচদ্ধর িাধ্যক্ষি িরাঞ্চক্ষলর 

েনক্ষগাচষ্ঠর আয় বৃচদ্ধ করা। 

১৬র্ট  উচ্চ  লনশীল উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর প্রর্তবন, ৭৫০ র্সতর্াচড়ক্ষত 

উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর র্াগান স্থাপন, ১২র্ট উন্নত োক্ষতর প্রযুচক্ত 

উদ্ভার্ন,িানর্ সম্পে উন্নয়ন ফ্রর্িন প্রচশেক প্রচশেণ, কৃষক প্রচশেণ, 

চর্ক্ষেশ স র, িাঠ চের্স পালন, ফ্রসচিনার আক্ষয়ােন। (সংযুচক্ত-৬) 

  

পেএআরআই উদ্ভাপেত পমপিআলু, আলূ, দানাশস্য, ততল েীজ, ডাল, সেপজ ও ফসবলর জাবতর চাষাোদ প্রেততন 

অর্ তেছর প্রযুপির নাম 

লক্ষমাত্রা 

অজতন হমাট 

সাফল্য (%) 

রিংপুর েগুড়া গাইোন্ধা 

২
০
১
৬

-১
৭
 

োপর আলু-৪৬ 

২00 টি 

15 - 20 35 

10০% 

োপর পমপিআলু-৪, ৮ 10 - 15 25 

োপর গম-২৮ 17 12 15 44 

োপর মসুর- ৮ 20 8 26 54 

োপর সপরষা-১৪ 17 20 15 52 

হমাট  79 40 91 210  

২
০
১
৭
-
১
৮
 

োপর োইপিড ভূট্টা-৯, ১২, 

১৩ 

৫00 টি 

8 9 12 29 

100% 

োপর গম-২৮ 11 9 20 40 

োপর কাউন-২ - 3 30 33 

োপর আলু-৪৬ ও ৫৩ 12 2 20 34 

োপর পমপিআলু-৪, ৮, ১২ ও 

১৩ 
45 4 20 69 

োপর মসুর-৬, ৮ 50 6 24 80 

োপর মাস-৩ 30 6 10 46 

োপর হেসারী-১ ও ৩ 50  10 60 

োপর সপরষা-১৪ 56 10 10 76 
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অর্ তেছর প্রযুপির নাম 

লক্ষমাত্রা 

অজতন হমাট 

সাফল্য (%) 

রিংপুর েগুড়া গাইোন্ধা 

োপর পচনাোদাম-৮ 20 3 10 33 

হমাট  282 52 166 500  

২
০
১
৮

-
১
৯
 

োপর োইপিড ভূট্টা-৯ 

700 টি 

4 11 50 65 

100% 

োপর গম-২৮ 21 3 42 66 

োপর কাউন-২ 10 15 40 65 

োপর আলু-৪৬, ৫৩ ও ৭৭ 54 0 36 90 

োপর পমপিআলু- ৮ ও ১২ 10 4 50 64 

োপর মসুর-৬, ৮ 11 3 39 53 

োপর মাস-৩ 29 5 20 54 

োপর হেসারী-৩ 29 7 50 86 

োপর সপরষা-১৪ 30 13 30 73 

োপর পচনাোদাম-৮ ও ৯ 20 2 14 36 

োপর োইপিড পমপিকুমড়া-১, 

২ 
5 2 3 10 

োপর টবমবটা- ১৬ ও ১৮ 4 0 1 5 

োপর হেঁয়াজ-১, ৪ 0 0 33 33 

হমাট  227 65 408 700  

অর্ তেছর প্রযুপির নাম 

লক্ষমাত্রা 

অজতন হমাট 

সাফল্য (%) 

রিংপুর েগুড়া গাইোন্ধা 

২
০
১
৯
-
২
০
 (
ম
াচ
ত  ২
০
2

0
  
র্
ত ন্ত
) 

োপর োইপিড ভূট্টা-৯, ১৩ 

700 টি 

৫7 30 50 1২7 

10৯.৪২% 

োপর গম-২৮,২৯, ৩০ ২4 12 30 ৬6 

োপর োপল ত-৬, ৭ 2 5 -  7 

োপর আলু-২৫, ৩৭, ৪১, ৪৬ 

ও ৫৩ 
৭১ 30 2 ১০৩ 

োপর পমপিআলু-৮ ও ১৪ 40 2 30 72 

োপর মসুর-৬, ৮ 20 4 30 54 

োপর মাস-৩ 10 8 4 22 

োপর হেসারী-২, ৩ 2৬ 9 1৯ ৫4 

োপর সপরষা-১৪ 90 ৮ 20 113 

োপর পচনাোদাম-৮ 12   21 33 

োপর োইপিড পমপিকুমড়া-১, 

২ 
2 2 5 9 

োপর টবমবটা-১৫, ১৬, ১৭ 0 4 0 4 
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অর্ তেছর প্রযুপির নাম 

লক্ষমাত্রা 

অজতন হমাট 

সাফল্য (%) 

রিংপুর েগুড়া গাইোন্ধা 

োপর হেঁয়াজ-১, ৪ ১৬ 30 20 ৬6 

োপর পেটি হেগুন-৪,  

োপর হেগুন-১০ 

3 1 5 9 

োপর করলা-১, ২ 4 8 1 13 

োপর মূলা-১, ৪ 2  - 2 4 

হমাট  3৭৯ 148 23৯ ৭৬৬  

       (চর এলাকার েসতোড়ীবত োগান স্থা ন) 

প্রযুপির নাম অর্ তেছর 

লক্ষমাত্রা 

অজতন হমাট 

সাফল্য (%) 

রিংপুর েগুড়া গাইোন্ধা 

োপর আম-৩, ৪ 

োপর হ য়ারা-২ 

োপর মাল্টা-১ 

োপর পলচু-৩ 

োপর হলবু-১, ২ 

সেপজ োগান 

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 ত ২০20 

 র্ তন্ত) 

৪০০ টি ১৯০ ৪০ ১২০ ২৫০ টি ৮৭.৫ 

হমাট  ৯০০ টি ২২৫ ১১০ ২৬৫ ৭৫০ টি  

প্রকল্প এলাকায় পেএআরআই উদ্ভাপেত ১৫টি উচ্চ ফলনশীল ফসবলর জাত ও আধুপনক প্রযুপি প্রচলন এর মাধ্যবম অপিবর্াজন গবেষণা 

(Adapting Research) শপিশালী করার মাধ্যবম গবেষণা ও কৃষবকর মাবঠ ফলবনর হর্  ার্ তকয (ইল্ড গ্যা ) হ্রাস করা। 

প্র
যু
পি
র
 ন
াম

 

অর্ ত েছর 

 ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ (চলমান) 

কন্দাল 

ফসল 

োপর আলু-৪৬ োপর আলু-৪৬ ও ৫৩ োপর আলু-৪৬, ৫৩, ৭৭ 
োপর আলু-২৫, ৩৭, ৪১, 

৪৬, ৫৩ 

োপর পমপিআলু-৪, ৮ োপর পমপিআলু-৪, ৮, ১২, ১৩ োপর পমপিআলু-৮, ১২ োপর পমপিআলু-৮, ১৪ 

দানা ফসল 

োপর গম-২৮ োপর গম-২৮ োপর গম-২৮ োপর গম-২৮,২৯, ৩০ 

- োপর কাউন-২ োপর কাউন-২ োপর কাউন-২ 

- োপর োইপিড-৯, ১২, ১৩ 
োপর োইপিড ভূট্টা-৯, ১২, 

১৩ 

োপর োইপিড ভূট্টা -৯, 

১৩, ১৬ 

- - - োপর োপল ত-৬, ৭ 

ডাল ফসল 

োপর মসুর-৮ োপর মসুর-৬, ৮ োপর মসুর-৬, ৮ োপর মসুর-৬, ৮ 

- োপর মাস-৩ োপর মাস-৩ োপর মাস-৩ 

- োপর হেসারী-১ ও ৩ োপর হেসারী-৩ োপর হেসারী-২, ৩ 

ততল েীজ 

ফসল 

োপর সপরষা-১৪ োপর সপরষা-১৪ োপর সপরষা-১৪ োপর সপরষা-১৪ 

- োপর পচনাোদাম-৮ োপর পচনাোদাম-৮ োপর পচনাোদাম-৮, ৯ 
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মসলা 

ফসল 
- - োপর হেঁয়াজ-১, ৪ োপর হেঁয়াজ-১, ৪ 

সেপজ 

ফসল 

- - োপর টবমবটা-১৬, ১৮ 
োপর টবমবটা-১৫, ১৬, 

১৭ 

- - োপর োইপিড পমপিকুমড়া-১ 
োপর োইপিড 

পমপিকুমড়া-১, ২ 

- - - 

োপর পেটি হেগুন-৪,  

োপর হেগুন-১০ 

- - - োপর করলা-১, ২ 

   োপর মূলা-১, ৪ 

হমাট 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% 

সিংযুপি-৪ 

চর এলাকায় োপর উদ্ভাপেত ফসবলর প্রচলবনর মাধ্যবম ফসবলর ফলন বৃপির দ্বারা কৃষবকর মাবঠ ফলবনর হর্  ার্ তকয ো ইল্ড গ্যা  কমাবনা। 

ফসল ট্রায়াল 

সিংখ্যা 

ট্রায়াবলর অধীন 

জপমর  পরমান 

(পেঘা) 

োপর উদ্ভাপেত ফসল কৃষবকর 

মাবঠর ফলন 

(টন/হে.) 

কৃষবকর 

মাবঠর 

তুলনায় 

ফলন বৃ 

পি (%) 

সবে তাচ্চ ফলন 

(টন/হে.) 

ট্রায়াল প্লবটর গড় 

ফলন (টন/হে.) 

কন্দাল ফসল 
আলু ৯১ ২২.৭০ ৩২.০০ ৩০.৩৭ ২০.৫৭ ৪৮ 

পমপিআলু ৭৭ ২৬.১৫ ৩৫.০০ ২৯.১৮ ২৬.১৫ ৪৩ 

দানা ফসল 

গম ৬৬ ৮০.১২ ৪.০০ ৩.৬০ 1.৫৮ ৭৮ 

োইপিড ভূট্টা ৭০ ৮৫.১২ ১২.০০ ১০.৩০ ৮.৭৫ ১৮ 

কাউন ৯৮ ৪২৯.৩৯ ২.৭৫ ২.৩৬ ১.৩৭ ৭২ 

ততলেীজ ফসল 
সপরষা ৯১ ১৫২.১৫ ১.৫০ ১.৪৯ ১.০১ ৪৮ 

পচনাোদাম ৩৬ ৪৩.৫৮ ২.১৫ ২.২০ ১.২৪ ৭৭ 

ডাল ফসল 

মসুর ৫৩ ৬৩.৯৪ ২.২০ ১.৩৬ ০.৮২ ৬৬ 

মাসকলাই ৫৫ ৬৩.৯৪ ১.৭০ ১.৩০ ০.৭৮ ৬৭ 

হেসারী ৮৯ ৯৮.২৪ ১.৫০ ১.২৯ ০.৬৪ ১০২ 

সেপজ ফসল 
পমপিকুমড়া ১০ ৯.৪৫ ৪০.০০ ৩৪.০০ ১৫.৫২ ৬৬ 

টবমবটা ৪ ০.৯১ ৭০.০০ ৬৬.৫০ ৩৯.২৯ ৬৯ 

মসলা ফসল 
হেঁয়াজ  

(োপর হেঁয়াজ-৪) 
৩৩ ২৫.৮২ ২০.৫০ ২০.১৭ ৫.৬ ২৬০ 

     পে.দ্র: ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮,২০১৮ -১৯ অর্ তেছবর চর এলাকায় কৃষবকর মাবঠ স্থা নকৃত ট্রায়াল সমূবের গড় ফলনবক পেসাবের 

অন্ত:ভূ তি করা   েবয়বছ। 

বর্জ্ঞাচনক, অচ সার, এর্ং কৃষকক্ষের প্রচশেক্ষণর সারচণ চনক্ষি ফ্রেওয়া হক্ষলা 

অর্ ত েছর হপ্রাগ্রাম 
সগপে, গাজীপুর সগপে, রিংপুর সগপে, েগুড়া সগপে, গাইোন্ধা হমাট 

ব্যাচ 

২০১৬-১৭ 

টিওটি (অপফসার) - ২ - - ২ 

টিওটি (এসএ/এসএসএ) - ১ ১ ১ ৩ 

কৃষক প্রপশক্ষণ - ২+৪=৬ ১+২=৩ ২+৪=৬ ১৫ 

মাঠ পদেস - ১ - ১ ২ 

ওয়াকতশ /হসপমনার  ১ - - ১ 
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অর্ ত েছর হপ্রাগ্রাম 
সগপে, গাজীপুর সগপে, রিংপুর সগপে, েগুড়া সগপে, গাইোন্ধা হমাট 

ব্যাচ 

২০১৭-১৭ 

টিওটি (অপফসার) - ১ - - ১ 

টিওটি (এসএ/এসএসএ) - ২ - ১ ৩ 

কৃষক প্রপশক্ষণ ২ ১০ ৪ ১০ ২৬ 

মাঠ পদেস - ৫ - ৩ ৮ 

ওয়াকতশ /হসপমনার - ১ - - ১ 

২০১৮-১৯ 

টিওটি (অপফসার) - ১ ১ - ২ 

টিওটি (এসএ/এসএসএ) - - - - - 

কৃষক প্রপশক্ষণ - ১০ ৫ ৮ ২৩ 

মাঠ পদেস - ৩ ২ ৩ ৮ 

ওয়াকতশ /হসপমনার - ১ - - ১ 

২০১৯-২০ 

টিওটি (অপফসার) - - - - 

েরাদ্দ 

 াওয়া 

র্ায়পন 

টিওটি (এসএ/এসএসএ) - - - - 

কৃষক প্রপশক্ষণ - - - - 

মাঠ পদেস - - - - 

ওয়াকতশ /হসপমনার - - - - 

টিওটি (অদ্ভফসার) প্রপত ব্যাচ=৩০ জন; টিওটি (এসএ/এসএসএ) প্রপত ব্যাচ=৩০ জন, কৃষে প্রদ্ভেক্ষণ প্রপতব্যাচ=৪০ জন, মাঠ পদেস প্রপত 

ব্যাচ=১০০ জন, ওয়াকতশ  প্রপত ব্যাচ=১০০ জন 

চর এলাকায় োপর উদ্ভাপেত ফসবলর চাষাোদ প্রচলবনর মাধ্যবম উৎ াদনশীলতা বৃপির মাধ্যবম চরাঞ্চবলর জনবগাপির আয় বৃপি 

ফসি 
োয়াি প্লন্দ্রর্র গড় 

ফিন (র্ন/ন্দ্রহ.) 

কৃষন্দ্রের মান্দ্রের গড় 

ফিন (র্ন/ন্দ্রহ.) 

কৃষন্দ্রের মান্দ্রের তুিনায় 

ফিন বৃদ্ভি (র্ন/ন্দ্রহ.) 

ফিন বৃদ্ভির মাধ্যন্দ্রম 

কৃসন্দ্রের আয় বৃদ্ভি 

(র্াো/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 

ততি িীজ 

ফসি 

সদ্ভরষা ১.৪৯ ১.০১ ০.৪৮ ১৯,২০০ 

দ্ভচনািাদাম 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 

কেসারী ১.২৯ ০.৬৪ ০.৬৫ ২৩,৪০০ 

সিদ্ভজ ফসি 

দ্ভমদ্ভিকুমড়া ৩৪. ১৫.৫২ ১৮.৪৮ ১,৮৪,৮০০ 

র্ন্দ্রমন্দ্রর্া ৬৬.৫ ৩৯.২৯ ২৭.২১ ১,৩৬,০৫০ 

মসিা ফসি 
কেঁয়াজ (িাদ্ভর 

কেঁয়াজ-৪) 
২০.১৭ ৫.৬ ১৪.৫৭ ২,৩৩,১২০ 
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 আলু প্রদ্ভত কেদ্ভজ  ১০ টাকা, পমপিআলু ১৫ টাকা, গম ২১ টাকা, োইপিড ভূট্টা ১৫ টাকা, কাউন ২০ টাকা, সপরষা ৪০ টাকা, পচনাোদাম 

৭০ টাকা, মসুর ৪৫ টাকা, মাসকলাই ৪৫ টাকা, হেসারী ৩৬ টাকা, পমপিকুমড়া ১০ টাকা, টবমাবটা ৫ টাকা এেিং হেঁয়াজ ১৬ টাকা.  

৪.৩৪.১ লগক্ষেক্ষির ব্যাখ্যা: 

ক) উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে:  

র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক র্াস্তর্াচয়ত “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক প্রকের্ট র্াংলাক্ষেক্ষশর কৃচষর সািচগ্রক উন্নয়ক্ষনর েন্য একর্ট 

িাইল লক। চকন্তু তা সক্ষিও প্রকের্ট প্রস্তুততকরক্ষণ চকছু দুর্ বল চেক লেয করা র্ায়। ফ্রর্িন প্রকের্ট প্রস্তুততকরক্ষণর পূক্ষর্ ব 

অথর্া পক্ষর Baseline Survey কক্ষর Base line Benchmark বতচর না করা, প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেক্ষশ্যর সাক্ষথ 

সুসািঞ্জস্য না থাকা,চকছু ক্রয় কাক্ষের পচরিান ও র্াোর মূল্য ঠিকিত র্ািাই না করা, পুতব কাক্ষের উপক্ষর্াচগতা র্ািাই 

ও  প্রকৃত র্াোরমূল্য চনধ বারন না করা, র্াস্তর্ায়নাধীন অন্যান্য প্রকক্ষের চর্চিন্ন অক্ষঙ্গর মূল্য চর্ক্ষেষণ না করা। তারপক্ষরও 

প্রকের্ট র্ক্ষথষ্ঠ তাৎপর্ বপূণ ব এর্ং গুরুক্ষত্বর অচধকারী। চনচর্ড় পচরর্ীেণ কার্ বক্রক্ষির আওতায় সক্ষরেচিক্ষন পরািশ বকেল 

র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট, ফ্রহি ফ্রকায়বাটার, ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে এর্ং ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা 

চর্িাক্ষগর চর্চিন্ন স্তক্ষরর চর্জ্ঞানী, গক্ষর্ষক এর্ং কি বকতবাক্ষের সাক্ষথ সাোৎকাক্ষর ও পর্ বক্ষর্েক্ষণ প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেশ্য, 

প্রকক্ষের লগক্ষেি, প্রকক্ষের Baseline Survey ইতযাচে চর্ষয় চনক্ষয় ফ্রসৌহাে বপূণ ব পচরক্ষর্ক্ষশ চর্স্তচরত আক্ষলািনা 

কক্ষরক্ষছ।  

 প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি কৃষকক্ষের িাক্ষে উচ্চ  লনশীল  সল এর্ং উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত চর্স্তাক্ষরর িাধ্যক্ষি র্াংলাক্ষেক্ষশর 

উদ্যানতাচিক  সল শাকসর্চে,  ল ও ফুক্ষলর ১০% উৎপােন বৃচদ্ধ করা, র্া চকছু সুচনচে বি কার্ বক্রক্ষির িাধ্যক্ষি সম্পন্ন 

হক্ষর্-ফ্রর্িন োি বপ্লােি ফ্রসন্টার স্থাপক্ষনর িাধ্যক্ষি োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন এর্ং সংরেণ, উচ্চ লনশীল োত এর্ং 

উন্নত প্রযুচক্তর োত উদ্ভার্ন, ফ্রপাকািাকড় ও ফ্ররাগর্ালাই সচহষ্ণু োত এর্ং  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন, িানর্ 

সম্পে উন্নয়ন, কৃষক্ষকর িাক্ষঠ প্রকক্ষের উদ্ভাচর্ত োক্ষতর প্রর্তবন ইতযাচে এর্ং এর পচরিাক্ষপর সূিক ধরা হক্ষয়চছল চর্চর্এস 

প্রচতক্ষর্েন, আিোনী, রপ্তানী প্রচতক্ষর্েন ও র্াোক্ষরর পর্ বাপ্ততা। চকন্তু প্রকৃতপক্ষে এসকল সূিক্ষকর সাহাক্ষে উক্ষল্লচখত 

 সক্ষলর ১০% উৎপােন বৃচদ্ধ সঠিকিাক্ষর্ পচরিাপ করা র্াস্তর্সেত নয়। এর েন্য উপযুক্ত সূিক হক্ষলা প্রকক্ষের 

Baseline Survey এর্ং Mid term Evaluation. 

তাই প্রকক্ষের ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর চিক্ষসিক্ষর অনুচষ্ঠত চপআইচস ও চপএসচস এর্ং িন্ত্রণালয় সকক্ষলই র্াংলাক্ষেক্ষশর 

উদ্যানতাচিক  সল শাকসর্চে,  ল ও ফুক্ষলর ১০% উৎপােন বৃচদ্ধ করা ফ্রথক্ষক ১০% শব্দর্ট র্াে ফ্রেওয়ার সুপাচরশ কক্ষর 

এর্ং প্রকে সম্প্রসারক্ষণর ফ্রর্ৌচক্তক কারণসহ প্রক্ষয়ােনীয় আনুষচঙ্গক চর্ষয়াচে িন্ত্রণালয় ফ্রপশ করার সুপাচরশ কক্ষর। 

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 ফ্রিাট ৪৬র্ট শৈদেিী জাি ধপ্লাজি সংগৃহীত হদয়দে। সংগৃহীত জাি ধপ্লাজি ২০টি গদৈষণা ককদন্দ্র 

শনশে ধষ্ট স্থাদন কিািন কিা হদয়দে এৈং মূল্যায়ন কিা হদে। ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ অে ধৈেদি গদৈষণাি িাধ্যদি 

িৈণাক্ত সশহষ্ণু িাইন ৈাশি কিটুস-১ এৈং খিা সশহষ্ণু িাইন ৈাশি টদিদটা-১৮ এৈং িাউ এি এিএিএস-১৫৮ 

সনাক্তকিণ কিা হদয়দে। প্রকদল্পি শৈগত ০৩ ৈেদি সৈশজি ১৮ টি েদিি ০৮টি ও ফুদিি ০২টি  জাত উদ্ভাৈন কিা 

হদয়দে। ২০১৭-১৮ অে ধৈেদি ০২ টি গ্রীষ্মকািীন িাউদয়ি উৎিােন প্রযুশক্ত ও গ্লাশিওিাস ফুদিি শেউশজশিয়াি উইে 

কিাগ েিন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈন কিা হদয়দে। ২০১৮-১৯ অে ধৈেদি 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।  
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 কিা চাদষ গুটি ইউশিয়া ব্যৈহাি কদি সর্ বক্ষিাট ১২র্ট উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ। ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-২০১৮ 

অে ধৈেদি 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 ধৈেদিি 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) সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ: 

র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট কতৃবক র্াস্তর্াচয়ত “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক প্রকের্টর িাধ্যক্ষি ির এলাকায় েনগক্ষণর খাদ্য চনরাপিা অেবক্ষন 

এর্ং েীচর্কার উন্নয়ন সাধন, র্া চকছু সুচনচেি কার্ বক্রক্ষির িাধ্যক্ষি সম্পন্ন হক্ষর্। ফ্রর্িন-গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর িাধ্যক্ষি 

কৃষক্ষকর িাক্ষঠ ১৫র্ট উচ্চ লনশীল  সক্ষলর প্রর্তবন, র্সতর্াচড়ক্ষত সর্চে ও  ক্ষলর র্াগান স্থাপন, অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা 

(Adapting Reseach) ফ্রোরোরকরণ এর্ং কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  সক্ষলর  লক্ষনর পাথ বকয কিাক্ষনা র্া ইল্ড গ্যাপ হ্রাস 

করা, িানর্ সম্পে উন্নয়ন ইতযাচে। 

 প্রকক্ষের ফ্ররািিাপ অনুর্ায়ী ির এলাকার ২৫০০ েন কৃষক্ষকর িাক্ষে চর্এআরআই উদ্ধাচর্ত চর্চিন্ন ধরক্ষণর ১৫র্ট উচ্চ 

 লনশীল োক্ষতর  সক্ষলর িাষার্াে প্রর্তবন করার সংস্থান আক্ষছ। ২০১৯-২০ অথ ব ছক্ষরর ফ্রি, পর্ বন্ত ফ্রিাট ২১৬৬ র্ট গক্ষর্ষণা 

োয়াক্ষলর িাধ্যক্ষি ২১৬৬ েন কৃষক্ষকর িক্ষধ্য ১৬র্ট উচ্চ  লনশীল োক্ষতর  সক্ষলর চর্স্তার করা হক্ষয়ক্ষছ, র্ার ক্রিপুচঞ্জত 

সা ল্য ৮৬.২৪% এর্ং ৪.৩৪ অনুক্ষেক্ষের সংযুচক্ত-১ এ চর্স্তাচরত চর্র্রণ ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের ফ্ররািিাপ অনুর্ায়ী 

ির অঞ্চক্ষলর অথ্যাৎ চতনর্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর আওতাধীন ৫র্ট ফ্রেলার ১৫র্ট উপক্ষেলার ১২০০ েন কৃষক্ষকর 

র্সতর্াচড়ক্ষত ফ্রিাট ১২০০র্ট সর্চে ও  ক্ষলর র্াগান স্থাপন করার সংস্থান আক্ষছ। ২০১৯-২০ অথ বর্ছক্ষরর ফ্রি, ২০২০ পর্ বন্ত 

ফ্রিাট ৭৫০র্ট সর্চে ও  ক্ষলর র্াগান স্থাপন করা হক্ষয়ক্ষছ র্ার ক্রিপুচঞ্জত সা ল্য ৬২.৫০%। প্রকক্ষের ফ্ররািিাপ অনুর্ায়ী 

২০১৬-১৭ অথ বর্ছক্ষর চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত ৫র্ট, ২০১৭-১৮ অথ বর্ছক্ষর ১০র্ট, ২০১৮-১৯ অথ বর্ছক্ষর ১২ র্ট এর্ং ২০১৯-২০ 

অথ বর্ছক্ষর ১৬ র্ট  সক্ষলর প্রযুচক্ত ির অঞ্চক্ষলর কৃষক্ষকর িাক্ষে প্রিলন করা হক্ষয়ক্ষছ।  

প্রকে এলাকার কৃষক্ষকর িাক্ষঠ স্থাপনকৃত োয়ালসমূক্ষহর  লা ল পর্ বাক্ষলািনা কক্ষর ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, কৃষক্ষকর িাক্ষঠ র্াচর 

উদ্ভাচর্ত  সক্ষলর প্রিলক্ষনর  ক্ষল ইল্ড গ্যাপ কক্ষিক্ষছ এর্ং কৃষক্ষকর ব্যর্হৃত প্রিচলত  সক্ষলর োক্ষতর তুলনায় অক্ষনকক্ষর্শী 

 লন চেক্ষত সেি হক্ষয়ক্ষছ। গক্ষর্ষণা  লা ক্ষল ফ্রেখা র্ায় ফ্রর্, কিাল  সক্ষল ৪৩-৪৮%, োনা োতীয়  সক্ষল ১৮-৭৮%, 

বতল র্ীে  সক্ষল ৪৮-৭৭%, িাল  সক্ষল ৬৬-১০২%, সর্চে  সক্ষল ৬৬-৬৯% এর্ং িসলা  সক্ষল ২৬০%  লন বৃচদ্ধ 

ফ্রপক্ষয়ক্ষছ। উন্নত কৃচষ প্রযুচক্তর উপর ৫ ব্যাক্ষি ১৫০ েন গক্ষর্ষক/অচ সারক্ষক প্রচশেক প্রচশেণ, ৬ ব্যাক্ষি ১৮০ েন 

বর্জ্ঞাচনক সহকারী/উপ-সহকারী কৃচষ কি বকতবাক্ষক প্রচশেক প্রচশেণ,৬৬ ব্যাক্ষি ২৬৪০েন কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোন, 

১৯০০ েন কৃষকক্ষক চনক্ষয় ১৯র্ট িাঠ চের্স পালন, ৪০০েন ফ্রিকক্ষহাল্ডারক্ষের চনক্ষয় ৪র্ট ফ্রসচিনাক্ষরর আক্ষয়ােন সম্পন্ন 

করা হক্ষয়ক্ষছ। Advance Horticulture Improvement চর্ষক্ষয়র উপর ১র্ট বর্ক্ষেচশক প্রচশেণ অনুচষ্ঠত হক্ষয়ক্ষছ। 

৪.৩৫ প্রকে ব্যর্স্থাপনা ও েনর্ল 

৪.৩৫.১ প্রকে পচরিালক 

চিচপচপ’র সংস্থান অনুর্ায়ী িহাপচরিালক, র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউট প্রকক্ষের সকল কার্ বক্রক্ষির তিার্ধায়ক 

এর্ং উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের পচরিালক িক্ষহােয় অচতচরক্ত োচয়ত্ব চহসাক্ষর্ প্রকল্প পচরিালক্ষকর োচয়ত্ব পালন 

কক্ষরন। পরর্তীক্ষত ১৭.০৯.২০১৬ তাচরক্ষখ প্রকক্ষের কার্ বক্রি চনয়চিত পচরিালনা এর্ং তোরচকর চনচিি স্থায়ীিাক্ষর্ 

প্রধান বর্জ্ঞাচনক কি বকতবার পে ির্ বাো সম্পন্ন একেন প্রকে পচরিালক চনক্ষয়াগপ্রাপ্ত হন এর্ং চতচন উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা 

ফ্রকক্ষের প্রধান সিনয়ক্ষকর োচয়ত্বও পালন করক্ষছ। 

৪.৩৫.২ েনর্ল 

চিচপচপ’র সংস্থান অনুর্ায়ী প্রকের্টর কার্ বক্রি প্রকে এলাকার ২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে এর্ং ৪র্ট সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর িক্ষধ্য পচরিাচলত হক্ষে।  

২০র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের ফ্রিাট েনর্ল ৬৩৫ েন এর্ং এর চর্ন্যাস হক্ষলা-১েন পচরিালক, ৯েন প্রধান 

বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা, ৩৭ েন উধ্ববতন বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা, ৮৩ েন চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা, ১১১ েন বর্জ্ঞাচনক 

কি বকতবা এর্ং ৩৯৪ েন সাক্ষপাট ব স্টা । তারা অচতচরক্ত োচয়ক্ষত্ব প্রকক্ষের কার্ বক্রি পচরিালনা করক্ষছ। 
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৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর ফ্রিাট েনর্ল ৩৪ েন এর্ং এর চর্ন্যাস হক্ষলা-১ েন উপ- প্রকে পচরিালক (চিচপচপ,র 

সংস্থান অনুর্ায়ী), ১ েন উধ্ববতন বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা,১ েন চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা, ৫ েন বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা, ৫ 

েন চসচনয়র বর্জ্ঞাচনক সহকারী, ৫ েন বর্জ্ঞাচনক সহকারী, ২ েন চহসার্রক্ষক, ২ েন কচম্পউটার অপাক্ষরটর, ২েন 

ফ্রস্টারচকপার, ২ েন োইিার, ২ েন অচ স সহকারী এর্ং ৬ েন গাি ব। 

প্রকক্ষের পরািশ বক:  চিচপচপক্ষত প্রকক্ষে ফ্রকান োতীয় পরািশ বক র্া পরািশ বক্ষকর সংস্থান নাই। চকন্তু পচরিালক 

(এইিআরচস) প্রকক্ষের পরািশ বক্ষকর োচয়ত্ব পালন করক্ষর্ন। 

৪.৩৫.৩ প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন কচির্ট 

িাঠ পর্ বাক্ষয় প্রকক্ষের কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ক্ষন উদ্ভূত ফ্রকান সিস্যা সিাধাক্ষন পরািশ ব ও চসদ্ধান্ত প্রোক্ষনর লক্ষেয প্রকে র্াস্তর্ায়ন 

কচির্ট গঠন করা হক্ষয়ক্ষছ।ফ্রিাট ১০ েন সেস্য চনক্ষয় প্রকে র্াস্তর্ায়ন কচির্ট গঠিত। প্রকক্ষের সাচর্ বক কার্ বক্রি তোরচকর 

েন্য োতীয় পর্ বাক্ষয় চর্চিন্ন সিা ফ্রর্িন িন্ত্রণালক্ষয়র িাচসক পর্ বাক্ষলািনা সিাসহ প্রকে র্াস্তর্ায়ন কচির্ট অনুচষ্ঠত হক্ষে। 

তাছাড়াও প্রকে পচরিালক্ষকর সাক্ষথ িাঠ পর্ বাক্ষয়র চর্চিন্ন কি বকতবাক্ষের প্রকক্ষের সাচর্ বক কার্ বক্রি চনক্ষয় চনয়চিত বর্ঠক 

ও আক্ষলািনা হয়। চিচপচপক্ষত র্ছক্ষর ২র্ট কক্ষর প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন কচির্টর সিা আক্ষয়ােন করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ। িাি ব 

২০২০ পর্ বন্ত ফ্রিাট ৭র্ট প্রকে র্াস্তর্ায়ন কচির্টর সিা আক্ষয়ােন করা হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের সুষু্ঠ ব্যর্স্থাপনা তথা প্রকক্ষের 

অচিষ্ঠ লেয অেবক্ষন এটা খুর্ই েরুরী র্ক্ষল পরািশ বক েল িতািত প্রোন কক্ষরন। 

 ৪.৩৫.৪ প্রকে চস্টয়াচরং কচির্ট  

িাঠ পর্ বাক্ষয় প্রকক্ষের কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ক্ষন উদ্ভূত ফ্রকান সিস্যা সিাধাক্ষন পরািশ ব ও চসদ্ধান্ত প্রোক্ষনর লক্ষেয প্রকে চস্টয়াচরং 

কচির্ট গঠন করা হক্ষয়ক্ষছ।িাননীয় সচির্ িক্ষহােক্ষয়র সিাপচতক্ষত্ব কচির্টক্ষত ফ্রিাট ১৪ েন সেস্য থাক্ষক। প্রকক্ষের সাচর্ বক 

কার্ বক্রি তোরচকর েন্র্ োতীয় পর্ বাক্ষয় চর্চিন্ন সিা ফ্রর্িন িন্ত্রণালক্ষয়র িাচসক পর্ বাক্ষলািনা সিাসহ প্রকে র্াস্তর্ায়ন 

কচির্ট অনুচষ্ঠত হক্ষে। চিচপচপক্ষত র্ছক্ষর ১ র্ট কক্ষর প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর সিা আক্ষয়ােন করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ। িাি ব 

২০২০ পর্ বন্ত ফ্রিাট ৪র্ট প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর সিা আক্ষয়ােন করা হক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু র্তবিান চনক্ষে বশনা ফ্রিাতাক্ষর্ক র্ছক্ষর 

২র্ট কক্ষর প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর সিা অনুচষ্ঠত হক্ষর্।  প্রকক্ষের সুষু্ঠ ব্যর্স্থাপনা তথা প্রকক্ষের অচিষ্ঠ লেয অেবক্ষন এটা 

খুর্ই েরুচর র্ক্ষল পরািশ বক েল িতািত প্রোন কক্ষরন।  

৪.৩৫.৫ কি বপচরকেনা প্রণয়ন ও র্াস্তর্ায়ন 

 চিচপচপ অনুর্ায়ী ফ্রিাট ২৪র্ট র্াচষ বক কি বপচরকেনা প্রণয়ন সিার আক্ষয়ােন করার সংস্থান আক্ষছ। প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক 

িাি ব ২০২০ পর্ বন্ত ১৪র্ট সিার আক্ষয়ােন করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং ২০১৯-২০২০ অথ বর্ছক্ষর আক্ষরা একর্ট কি বপচরকেনা প্রণয়ন 

সিার আক্ষয়ােন করার পচরকেনা আক্ষছ। ফ্রহিক্ষকায়াট বার ও িাঠ পর্ বাক্ষয়র কি বকতবাক্ষের িতািতক্ষক চর্ক্ষর্িনায় চনক্ষয় 

কি বপচরকেনা প্রণয়ন করা হয় এর্ং ফ্রসই অনুর্ায়ী র্াস্তর্ায়ন করা হয়। 

৪.৩৫.৬ অগ্রগচতর তথ্য ফ্রপ্ররণ 

চিচপচপক্ষত সংস্থান অনুর্ায়ী র্াচষ বক কি বপচরকেনা প্রণয়ন সিায়, িাচসক সিন্বয় সিা এর্ং চর্চিন্ন ফ্রসচিনাক্ষর িাঠ 

পর্ বাক্ষয়র অগ্রগচতর তথ্য প্রণয়ন ও পর্ বাক্ষলািনা করা হয়। তারপর চূড়ান্ত অগ্রগচতর তথ্য চনয়চিতিাক্ষর্ প্রকে র্াস্তর্ায়ন 

কচির্টর সিা এর্ং প্রকে চিয়াচরং কচির্টর সিায় উপস্থাপন করা হয়। িাঠ পর্ বাক্ষয়র কার্ বক্রক্ষির অগ্রগচতর তথ্য 

তোরচকর চনচিক্ষি কৃচষ িন্ত্রণালক্ষয়র যুগ্ন প্রধাক্ষনর ফ্রনতৃক্ষত্ব ১১ সেক্ষস্যর ইন্টার চিচনচস্ট্রয়াল চিিটাি ব ইিালুযক্ষয়শান কচির্ট 

এর্ং ঐ একই ফ্রনতৃক্ষত্ব ১২ সেক্ষস্যর একর্ট ফ্রপ্রাক্ষগ্রস িচনটচরং কচির্ট আক্ষছ, র্ারা চনয়চিতিাক্ষর্ কার্ বার্লী সম্পন্ন করক্ষছ। 

 ক্ষল প্রকক্ষের কার্ বক্রি চকছু ব্যচতক্রি ছাড়া স লিাক্ষর্ সম্পন্ন হক্ষে, র্া প্রকক্ষের একর্ট িাল চেক। 

৪.৩৫.৭ অচিট 

চিচপচপক্ষত সংস্থান অনুর্ায়ী প্রচত অথ বর্ছক্ষরর িাোিাচে র্া ফ্রশক্ষষর চেক্ষক প্রকক্ষের অচিট কার্ বক্রি হক্ষয় থাক্ষক। ২০১৬-

২০১৭ অথ বর্ছক্ষরর অচিট ২০১৭ সাক্ষলর ফ্রি িাক্ষস, ২০১৭-২০১৮ অথ বর্ছক্ষরর অচিট ২০১৮ সাক্ষলর োনয়াচর িাক্ষস, ২০১৮-

২০১৯ অথ বর্ছক্ষরর অচিট ২০১৮ সাক্ষলর চিক্ষসির িাক্ষস, ২০১৯-২০২০ অথ ব র্ছক্ষরর অচিট ২০২০ সাক্ষলর জুন িাক্ষস করার 

পচরকেনা রক্ষয়ক্ষছ। অচিট আপচি থাকক্ষলও তা র্থার্থ প্রচক্রয়ায় সিাধান করা হক্ষয়ক্ষছ এর্ং চনয়চিতিাক্ষর্ তা প্রকে 

র্াস্তর্ায়ন কচির্টর সিা এর্ং প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর সিায় উপস্থাপন করা হয়। 

 

 

 



 
 

পৃষ্ঠা নং-104 

 

৪.৩৬ প্রকল্প সম্প্রসািদণি কািণসমূহ 

িলিান প্রকের্ট এচপ্রল, ২০১৬ ফ্রথক্ষক জুন, ২০২১ সিক্ষয়র েন্য প্রনীত হক্ষয়চছল। চকন্তু র্াস্তক্ষর্ প্রকের্ট জুিাই, ২০১৬ 

কেদক জুন, ২০২১ কিয়াদে র্াস্তর্ায়নাধীন রক্ষয়ক্ষছ। প্রকের্ট ০৫ র্ছক্ষরর েন্য অনুক্ষিাচেত হক্ষলও প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর 

২৭.১০.২০১৯ তাচরক্ষখ অনুচষ্ঠত ৪থ ব সিায় আরও একর্ছর অথ বাৎ জুন, ২০২২ পর্ বন্ত বৃচদ্ধর সুপাচরশ করা হয় (স্মারক নং-

১২.০০.০০০০.০৮৪.১৪.১৪৬.১৪-২৮৩, তাচরখোঃ ১১.১১.২০১৯)। এছাড়াও গদৈষণা ও গক্ষর্ষণা সংচেি চর্চিন্ন খাত, উচ্চ 

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কভৌত অৈকাোদিা উন্নয়ন ও িক্ষণাদৈক্ষন, িাে ও ল্যাৈ যন্ত্রিাশত িয় এৈং িক্ষণাদৈক্ষন প্রভৃচত খাক্ষত  

চিচপচপর মূল্য এর্ং র্রাক্ষের সাক্ষথ র্তি বান র্াোর মূল্য ও সিক্ষয়র িাচহোর িক্ষধ্য অক্ষনক অসািঞ্জস্যতা রক্ষয়ক্ষছ র্ার 

পচরক্ষপ্রচেক্ষত প্রকে চস্টয়াচরং কচির্ট এক সিায় এসর্ অসািঞ্জস্যতা দুর কক্ষর প্রকক্ষের সাথ বক র্াস্তর্ায়ক্ষনর েন্য প্রকক্ষে 

সংক্ষশাধনীর সুপাচরশ করা হয়। চনক্ষে প্রকক্ষের চর্চিন্নখাক্ষত ফ্রর্সর্ অসািঞ্জস্যতার কারক্ষণ প্রকের্ট সংক্ষশাধন করা 

প্রক্ষয়ােন তা ক্রিান্বক্ষয় উপস্থাপন করা হক্ষলা- 

 গদৈষণা: 

িলিান প্রকের্ট মূিত গদৈষণা ও উন্নয়নর্িী কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ক্ষন চনক্ষয়াচেত রক্ষয়ক্ষছ। এই প্রকক্ষের আওতায় েি, সৈশজ এৈং 

ফুদিি উচ্চ েসিনিীি জাত উদ্ভাৈন; এসৈ েসদিি উৎিােন এৈং েসদিি কিাগৈািাই ও কিাকা িাকে েিন প্রযুশক্ত উদ্ভাৈদনি 

জন্য গদৈষণা কায ধিি গ্রহণ ও িশিচাশিত কিা অিশিহায ধ। উক্ত কার্ বক্রক্ষির িদধ্য সাদভ ধ, জাি ধপ্লাজি সংগ্রহ এৈং সংিক্ষণ, 

চর্চিন্ন অঞ্চক্ষলর গক্ষর্ষণা উপক্ষকে ও কৃষক্ষকর িাক্ষঠ চর্চিন্ন পরীেণ স্থাপন, পচরেশ বন, িাটা সংগ্রহ প্রভৃচত কায ধিিও অন্তভূ ধক্ত 

আদে।  

গদৈষণা সংচেি প্রদয়াজনীয় দ্রব্য সািগ্রীি মূল্য এৈং গদৈষণা কাদজি িশিশর্ বৃশদ্ধ িাওয়ায় সেিভাদৈ গদৈষণা কাজ 

কিষ কিাি জন্য ৈাস্তৈতাি আদিাদক গদৈষণা সংচেি খাদত ৈােশত ৈিাদদেশি প্রদয়াজন। শিশিশি-কত 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 সংচেি চর্চিন্ন খাদত ৈিাদেশ শেি ২৫৫.০০ িক্ষ টাকা যা আিশিশিশি-কত 

বৃশদ্ধ কিদয় ০৪ টি ককদন্দ্রি জন্য ৪৭৬.৩৩ িক্ষ টাকা হদয়দে। সংচেি গক্ষর্ষণা ফ্রকেসমূক্ষহ কায ধকিভাদৈ গদৈষণা কায ধিি 

ৈাস্তৈায়দনি শনশিত্ত গদৈষণা সংচেি 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 ফ্রেক্ষত্র গক্ষর্ষণার িাচহো ও ৈতধিান ৈাজাি মূফ্রল্যর 

চনচরক্ষখ ও গক্ষর্ষণার সংচেি উক্ত খাতসমূক্ষহ ৈিাদেশ বৃশদ্ধ কিাি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে। শিশিশি-দত এসৈ কক্ষদত্র খুৈই 

অপ্রতুি ৈিাদেশ িদয়দে। আইএিইশি প্রশতশনশর্ ৩১.১০.২০১৭ তাশিদখ সদিজশিদন িশিেি ধনকাদি এ শৈষয়টি অনুর্াৈন 

কদিন এৈং ৈাস্তৈতাি শনশিদখ প্রদয়াজনীয় ৈিাদেশ বৃশদ্ধি সুিাশিি কদি । অনুরূিভাদৈ, সগশৈঅংদি প্রকল্প এিাকায় 

কৃষদকি িাদে শৈএআিআই উদ্ভাশৈত শৈশভন্ন প্রযুশক্তি িশিক্ষণ, 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 কচিক্ষয় 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 ফ্রথক্ষক উদ্যান অংদি ৩১ জন হ্রাস কিদয় ১৯৩০ জন হদয়দে।  
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সগশৈ অংদি শিশিশি অনুদিাশেত ২৯ এি িশিৈদতধ বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয় ৩৭ জন হদয়দে।  কযদহতু উদ্যান অংদি শ্রশিদকি সংখ্যা হ্রাস 

কিদয়দে কসদহতু সগশৈ অংদিি শিশিশিি (২৯ জন) অশতশিক্ত ০৮ জন শ্রচিক প্রদয়াজন হক্ষল উদ্যান অংদি কাক্ষে 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 র্রােকৃত 

১৯৩০ জন শ্রশিদকি িদধ্য কিপক্ষে ২০ জন েক্ষ শ্রশিক প্রকক্ষের লেয র্াস্তর্ায়ক্ষনর চনচিি উক্ত চর্ক্ষশষাচয়ত কাে সম্পােক্ষনর 

প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। উক্ত ২০ জন েক্ষ শ্রশিক অস্থায়ী শভশত্তদত িাস্টািদিাদি 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 ধন 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 শনশিত্ত 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। শনদে 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 (িার) জন 

এিএস শৈজ্ঞানীি ৈিাদেশ একীভূত কদি ০৫টি শিএইচশি বৃশদ্ধ কদি ০৫টিি স্থদি আিশিশিশি-দত ১০টি শিএইচশিি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। 

সংক্ষশাচধত চিচপচপ-ফ্রত এিএসএর েন্য ২.৬৭ লে টাকা এর্ং চপএইিচির েন্য ১২৫.০০ লে টাকা র্রাে রাখা হক্ষয়ক্ষছ।  

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 গুরুত্বপূণ ধ ভূশিকা িাখদত 

িাদি।  

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (এসএ/এসএসএ/এসএএও): 

 েসি উৎিােন ব্যৈস্থাি কাশিত 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 

সমৃ্পক্ত োদকন। শকন্তু উদ্যানতত্ত্ব অংদি তাঁদেি প্রশিক্ষদণি জন্য একটি ব্যাচও র্িা হয় নাই। কাদজই গদৈষণা িিীক্ষাি েেতা বৃশদ্ধি 

শনশিত্ত উক্ত কি ধকতধাদেি প্রশিক্ষণ প্রোন খুৈই জরুিী। ফ্রস পচরক্ষপ্রচেক্ষত এসএ/এসএসএ/এসএএও প্রভৃশত কি ধকতধাি জন্য উদ্যান অংক্ষশ 

২০র্ট ফ্রকক্ষের েন্য 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| 
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িাে শেৈসযঃ 

 উদ্ভাশৈত জাত ও উৎিােন প্রযুশক্ত কস্টক-দহাল্ডািদেি শনকট ৈাস্তদৈ প্রেি ধদনি িাধ্যদি প্রযুশক্ত হস্তান্তি/শৈস্তাদিি জন্য িাে শেৈস 

একটি গুরুত্বপূণ 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-দত ১০টি িাে শেৈস বৃশদ্ধ কদি ১৫০টিি স্থদি ১৬০টি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে । অনুরূিভাদৈ, সগশৈ অংদি ০৪টি ককদন্দ্রি 

জন্য ১০টি িাে শেৈস বৃশদ্ধ কদি চিচপচপর ৪০টিি স্থদি আরচিচপচপ-ফ্রত ৬০টি িাে শেৈদসি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে।  

কৃষক প্রশিক্ষণযঃ 

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

এটি কৃষকদেি েক্ষতা বৃশদ্ধ এৈং তাদেি দৃশষ্টভশি ও আচিণ িশিৈতধদন সাহায্য কদি; এর্ং কৃষক্ষকর ে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 আরচিচপচপ-ফ্রত 

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 গুরুত্বপূণ ধ িাধ্যি। শকন্তু শিশিশি-দত উদ্যান ও সগশৈ অংদি র্থাক্রক্ষি িাত্র 

২০র্ট ও ০৪র্ট ওয়াকধিি র্িা আদে যা খুৈই অপ্রতুি। কাক্ষেই প্রযুচক্ত চর্স্তার কার্ বক্রি শচক্তশালী করার চনচিক্ষি শৈর্ায় উদ্যানতি 

অংক্ষশ ০২র্ট বৃচদ্ধ কক্ষর ২২র্ট এর্ং সগচর্ অংক্ষশ ০৪টি বৃশদ্ধ কদি ০৮টি কি ধিািাি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে । প্রশিক্ষক ও কৃষক 

প্রশিক্ষণ, কসশিনাি/ওয়াকধিি, িাে শেৈস প্রভৃশত প্রচশেক্ষণ 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  

৩টি শিক্ষা সেদিি িদধ্য ০২ টি ইদতািদধ্য সম্পন্ন হদয়দে। অৈশিষ্ট ০১ টি শিক্ষা সেি ২০২০-২১ এ সম্পন্ন কিা হদৈ। 

বৈদেশিক প্রশিক্ষণযঃ েক্ষ জন িশক্ত বতশিদত বৈদেশিক প্রশিক্ষদণি শৈকল্প কনই। কেদিি কাশিত 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 ।  ল, সৈশজ ও ফুি গদৈষণা কাদজ শনদয়াশজত শৈশভন্ন 

শিশসশপ্লদনি বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধাগণ এ প্রশিক্ষদনি জন্য িদনাশনত হদৈন। শৈজ্ঞানী িদনানয়দন প্রকল্প িশিচািক মুখ্য ভূশিকা 

িািন কিদৈন। 

 কশেনদজশন্স (আনুক্ষতাচষক): 

শৈশভন্ন অশেস সািগ্রী, িশনহাশি দ্রব্যাশে, কটশিদোন শৈি, গ্যাস ও শৈদুযৎ শৈি প্রভৃশত ব্যয় কিটাদনাি জন্য সিক্ষয়র চাশহো 

ও ৈাজাি মূদল্যি সাদে সংগশত কিদখ তা আিশিশিশি-দত উদ্যান অংদি ২০টি ককদন্দ্রি জন্য চিচপচপ-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। এখাক্ষতর আওতায় সগশৈ-র অশেস ভাোি জন্য ৈিাদেশ িাখা হদয়দে। ৈতধিাদন অশেস ভাোও বৃশদ্ধ 

কিদয়দে। তাই এসৈ কক্ষদত্র ৈিাদেশ বৃশদ্ধি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে। 

 কিিািত ও িক্ষণাদৈক্ষণ: 

প্রকক্ষের কার্ বক্রি স লিাক্ষর্ র্াস্তর্ায়ক্ষনর লক্ষেয শৈদ্যিান (Existing) ল্যাৈদিটশি, গদৈষণা িাদেি কোট ফ্রছাট চলংক 

িাস্তাঘাট, িাশন কসচ ও শনোিন নািা, অশেস ও িাে যন্ত্রিাশত প্রভৃশতসহ যানৈাহদনি কিিািত ও িক্ষণাদৈক্ষণ 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। 
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শকন্তু ৈতধিান চাশহো এৈং ৈাজাি মূদল্যি 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 িশিৈীক্ষদণি 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। ইদতািদধ্য 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 ফ্রকক্ষের েন্য ৈিা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 র্ছক্ষর একর্ট েীপ, একর্ট িাইক্ষক্রার্াস ও একর্ট চপকআপ ক্রয় প্রচক্রয়াধীন রক্ষয়ক্ষছ। ৈাশক ০২টি শিকআি 

এি কক্ষদত্র একক মূল্য ৬০.০০ িক্ষ টাকা ধরা হদয়দে। আিশিশিশি-দত িটি সাইদকি খাদত ১৮.৫০ িক্ষ টাকা বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ 

ও আরচিচপচপ-ফ্রত যানৈাহন খাদত চিচপচপ-র র্রােকৃত 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 গদৈষণা সংিান্ত িিীক্ষা স্থািদনি উদদেশদ্ 

খািাদিি জশি প্রস্তুদতি জন্য অিশিহায ধ। এখাক্ষত মূল চিচপচপ-ফ্রত এইিআরচস ও সগচর্ অংক্ষশর েন্য র্রােকৃত ২৯৬.০০ লে টাকার 

স্থক্ষল আরচিচপচপ-ফ্রত ২২০.০০ লে টাকা বৃচদ্ধ কক্ষর ৫১৬.০০ লে টাকা প্রস্তার্ করা হক্ষয়ক্ষছ। শিশিশি-দত ০২টি 4WD ট্রাক্টি, ০৪টি 

2WD ট্রাক্টি, ১৫টি িনদিায়াি, ০৭টি ট্রশি, ০৩টি শচদজি, ০৩টি হযাদিা, ০৩টি কিাটাদভটি এৈং ০২টি শিস্ক িদয়ি সংস্থান িদয়দে। 

ফ্রস ফ্রিাতাক্ষর্ক উক্ত র্ন্ত্রপাচত ক্রয় সম্পন্ন হক্ষয়ক্ষছ। 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 জরুশি একটি শৈষয়। কাদজই উক্ত ককন্দ্রদ্বদয় কজনাদিটদিি প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। এক্ষত গক্ষর্ষণা 

কার্ বক্রি ফ্রর্গর্ান হক্ষর্। উক্ত যন্ত্রিাশতসমূহ িদয়ি জন্য ৈিাদেশ বৃশদ্ধ কদি ২৯৩.০০ িক্ষ টাকাি স্থদি আিশিশিশিদত ৪৪০.৯৩ 

িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। অনুরূিভাদৈ সগশৈ অংদি শৈএআিআই ম্যাদন্ডট েসদিি গদৈষণাি উন্নত ৈীজ উৎিােন এৈং 

চি এিাকায় েসদিি উৎিােন বৃশদ্ধ কিাি িদক্ষয িাদেি ব্যৈস্থািনা ও অন্যান্য কৃশষ যন্ত্রিাশতি িািািাশি শিশিশি-দত ০৬টি 

িাওয়াি কস্প্রয়াি িদয়ি সংস্থান শেি যা 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 চিচপচপ মূল্য ৪৪৬.২৬ লে টাকার স্থক্ষল 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 এফ্রক্সসশিজ, 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 



 
 

পৃষ্ঠা নং-108 

 

কচদয় ৈাজাি মূল্য কৈশি হওয়ায় উক্ত যন্ত্রিাশত িয় সম্ভৈ হদে না শৈর্ায় আিশিশিশি-কত ৈতধিান ৈাজাি মূদল্য উক্ত 

যন্ত্রিাশতগুদিা ব্যয় প্রাক্কিদনি শনশিত্ত শিশিশি সংদিার্দনি প্রদয়াজনীয়তা িদয়দে।  

ল্যাৈদিটশিদত গদৈষণা কাজ িশিচািনাি জন্য শিশজটাি ব্যাদিন্স/শপ্রশসসন ব্যাদিন্স একটি অতযাৈ্ক যন্ত্র শৈর্ায় আিশিশিশি-

কত 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 গুণগতিান ৈহুগুদণ 

কৈদে যাদৈ। অন্যশেদক শিশিশি-দত উদেশখত ০৪টি হাি ধদনস শিটাি ও ০৫টি িাদিাদস্প্রয়াি ৈতধিাদন প্রদয়াজন না োকায় 

আিশিশিশি-দত ৈিাদেশ িাখা হয় নাই।  

আধুচনক গক্ষর্ষণায় েীর্ানু (ফ্ররাগব্যাচধ) মুক্ত িারা উৎপােক্ষনর ভূচিকা অনস্বীকার্ ব। েীর্ানুমুক্ত িারা বতচরর েন্য 

িানসম্পন্ন র্টসুয কালিার ল্যার্ প্রক্ষয়ােন। আক্ষগ ফ্রথক্ষকই উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে র্টসুয কালিার ল্যার্ রক্ষয়ক্ষছ। এই 

ল্যাক্ষর্র গুণগতিাণ বৃচদ্ধ করার েন্য আধুচনক ল্যার্ র্ন্ত্রপাচতর প্রক্ষয়ােন। চনক্ষে উক্ষল্লচখত র্ন্ত্রপাচতগুক্ষলা হক্ষলা 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, লুস শিটাি ০২র্ট, থাক্ষি বা হাইক্ষগ্রা চিটার ০২ র্ট  ও ইউশিএস (১৫ KVA) ট্রু আনিাইন ০১র্ট সহ 

ফ্রিাট ১২র্ট র্ন্ত্রপাচত ক্রক্ষয়র প্রস্তার্ করা হক্ষয়ক্ষছ। র্টসুয কালিার ল্যাক্ষর্ চনরচর্চেন চর্দুযৎ সরর্রাক্ষহর চর্কে নাই চর্ধায় 

অনলাইন ইউচপএস ক্রক্ষয়র প্রস্তার্ করা হক্ষয়ক্ষছ। চর্দুযৎ সরর্রাহ র্ন্ধ হক্ষল এ র্ন্ত্রর্ট স্বয়ংচক্রয়িাক্ষর্ চর্দুযৎ সরর্রাহ করক্ষত 

সেি চর্ধায় গক্ষর্ষণা কাক্ষে ফ্রকান চর্ঘ্ন ঘটক্ষর্ 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 নুতন এশসি প্রদয়াজন হওয়ায় 

এৈং শৈশভন্ন ককদন্দ্রি উৎিাশেত প্রজনন ৈীজ সেি েপ্তদি কপ্রিদণি পূদৈ ধ স্ব স্ব ককদন্দ্র সািশয়ক সংিক্ষদণি প্রদয়াজন িদে 

শৈর্ায় শৈশভন্ন ককদন্দ্রি চাশহো পূিণাদে 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 সুচর্ধাক্ষিাগীক্ষের শনকট 

প্রশিক্ষণ/দসশিনাি প্রভৃশতি িাধ্যদি েিােি উিস্থািন ৈা শৈস্তাি ঘটাদনাি কাদজ এসৈ যন্ত্রিাশতি ব্যৈহাি অতযাৈিক। 

এখাক্ষত চিচপচপর ২৮.১৫ লে টাকর স্থক্ষল ২০.৫৫ লে টাকা বৃচদ্ধ কক্ষর ৪৮.৭০ লে টাকার প্রস্তার্ করা হক্ষয়ক্ষছ। 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 ৩৩.৪৫ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে। অনুরূিভাদৈ, 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 গুরুত্বপূণ ধ কাজ শৈর্ায় শিশিশি-

কত 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 
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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।  

 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 মূল্য ২০.০০ িক্ষ টাকা বৃশদ্ধ কদি 

৩৮.৭০ িক্ষ টাকা প্রস্তাৈ কিা হদয়দে ।  

 ভূশি উন্নয়ন: 

শনশে ধষ্ট েসদিি চাষাৈাদেি জন্য ভূশিি র্িন খুৈই গুরুত্বপূণ ধ 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 শনশিদখ শিশিশি-দত উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, ৈাশি, গাজীপুিসহ 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। কাদজই ভূশি 

উন্নয়দনি শনশিত্ত 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 গ্রহণ কিা আর্শ্যক। 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 প্রযুশক্তসমূহ শৈস্তাদিি শনশিত্ত উক্ত গদৈষণা ককদন্দ্রি গুরুত্ব 

অপচরহাসীি। অনুরূিভাদৈ িটুয়াখািী উদ্যান গদৈষণা ককন্দ্রটি েশক্ষণািদি ৈাশিি উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি প্রযুশক্তসমূহ 

শৈস্তাদি গুরুত্বপূ 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 িাঠ গদৈষণা কাদজি উিদযাগী কদি কতািাি জন্য ৩০০০০ ঘন শিটাি িাটি কেিদত 

হদৈ। যাি প্রাক্কশিত ব্যয় র্িা হদয়দে ৯০.৬০ িক্ষ টাকা। 

 পূতধ কাজ (অশেস ও ল্যাৈ শৈশল্ডং এৈং অন্যান্য শৈশল্ডং ও অৈকাোদিা): 

শিশিশি-দত উদেশখত কৈি শকছু পূতধ 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 শনশিত্ত ল্যাৈ ভৈন (ভাটি ধদকি এসদটনিন) 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 ধাদণি (ভাটি ধদকি 

এসদটনিন) জন্য শিশিশি-দত প্রাক্কশিত মূল্য র্িা আদে ৫০.০০ িক্ষ টাকা। ৈাস্তৈতাি অদিাদক উিদযাশগতাি শৈচাদি 

কসখাদন ২২০ ৈগ ধ শিটাি জায়গায় এই ভাটি ধকযাি এদসদটিন 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 এসদটনিন)’- শনি ধাদণি জন্য মূল্য 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 এদসদটনিন 

কাজটিি জন্য শিশিশি-দত প্রাক্কশিত মুল্য র্িা িদয়দে ৭৫.০০ িক্ষ টাকা। ৈাস্তদৈ কসখাদন ভাটি ধদকি এদসদটিদনি 
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উিদযাশগতা 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 এসদটনিন) শনি ধাণ কিা হদয়দে। কসখাদন একই শৈশল্ডং-এ অৈশিষ্ট আিও ১৪০ ৈগ ধ 

শিটাি জায়গায় ভাটি ধকযাি এসদটনিন প্রদয়াজন শৈর্ায় শিিাশিউশি এি কিট শসশিউি ২০১৮ অনুযায়ী আি আিশিশিশি-

কত ৫৫.০০ িক্ষ টাকাি ব্যয় প্রাক্কিন কিা হদয়দে। কাজটি সম্পন্ন হদি উক্ত ককদন্দ্রি গক্ষর্ষণা ও প্রযুচক্ত চর্স্তার 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 এদসদটনিন 

৩৫.০০ িক্ষ টাকাি প্রাক্কিদনি প্রস্তাৈ িদয়দে। এখাদন পূদৈ ধি কয অৈকাোদিা িদয়দে তাি উিি ভাটি ধদকি এদসদটনিন 

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 গুরুত্বপূণ ধ 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। চকন্তু আকৈিপুি ও 

হাটাহাজািী-দত গভীি নিকূি স্থাপক্ষনর উপক্ষর্াচগতা ফ্রনই। 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 েিপ্রসূ 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।  

 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 শনশিত্ত 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 
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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 শসদস্টিসহ অশকধি হাউজ শনি ধাদণ 

২০০ ৈগ ধ শিটাদিি জন্য প্রাক্কশিত মূল্য র্িা হদয়দে ১০.০০ িক্ষ টাকা। প্রকৃত িদক্ষ অশকধি গদৈষণা চর্স্তার 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।  ক্ষল উক্ত ফ্রকক্ষের গক্ষর্ষণা কাে ব্যহত হক্ষর্। 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 চযাদনি শনি ধাণ প্রদয়াজন। ৈতধিাদন উক্ত সুশৈর্াি অভাদৈ গদৈষণা কাজ ব্যহত হদে। সিয় িত 

ফ্রসি সুচর্ধা না পাওয়াক্ষত চর্চিন্ন সিয় সর্চে ও  ক্ষলর ফুল- ল ধারণ েচতগ্রস্থ হয়। উক্ষল্লখ্য ফ্রর্, র্তবিান ফ্রর্ ব্যর্স্থা 

রক্ষয়ক্ষছ তা অক্ষনক পুরাক্ষনা হওয়ায় র্তবিাক্ষন প্রায়ই অক্ষকক্ষো অর্স্থায় থাক্ষক। কাক্ষেই ৫০০ িাশনং শিটাি এর একাজটি 

নতুনভাদৈ শনি বাণ করা অতযার্শক। আর এ কাক্ষের 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 নুতনভাদৈ কিা প্রদয়াজন। শৈএআিআই-এি মুক্তাশয়ত 

েদিি জাত সমূহ দ্রুত এৈং কৈশি িশিিাদন সম্প্রসািদণি শনশিত্ত ৈংি 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 নুতনভাদৈ 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 সংদিার্নীি সিয় এটি প্রস্তাৈ কিাি সুিাশিি কদিন।  

আিশিক উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র, নিশসংেী-দত ৈাউন্ডাশি কেশন্সং (শনেমুখী 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 উিদযাশগতা ি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 ৈেি পূদৈ ধ এই শসদষ্টিটি বতশি কিা হয়। ৈতধিাদন শসদষ্টিটি সম্পূণ ধ অদকদজা 

হদয় িোয় গদৈষণা কায ধিি ক্ষশতগ্রস্ত হদে। তাই ৩১০১ িাশনং শিটাি ‘ভূ-গভধস্থ ইশিদগিন শসদস্টি’ বতশি কিাি জন্য 

শিিাশিউশি কিট শসশিউি, ২০১৮ অনুযায়ী ৯০.০০ িক্ষ টাকা ৈিাদেশ িাখা হদয়দে।  

জাত উদ্ভাৈদনি জন্য সৈশজ ও ফুি শৈভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গদৈষণা ককন্দ্র কেি ও শৈদেি কেদক সংগৃহীত মূল্যৈান জাি ধপ্লাজি 

শনদয় শনয়শিতভাদৈ কাজ কিাি শনশিত্ত স্বল্প কিয়াদে সংিক্ষদণি জন্য একটি কুি রুি (working gene bank) 

িদয়দে। এটি ৈতধিাদন অদকদজা োকাি েদি টদিদটাি wild relatives সহ চর্চিন্ন  সক্ষলর 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/প্রচতস্থাপন কিাি জন্য প্রদয়াজনীয় ৈিাদেশ িাখাি সুিাশিি কদিন। কস কিাতাদৈক 
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এইিআরচস, 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 সংিক্ষদণি জন্য কদম্পাস্ট কিি োকা জরুশি। শকন্তু কদম্পাস্ট কিি না োকাি কািদণ এগুদিা কখািা 

আকাদিি শনদচ িাখা হয়।  

েদি কিাদে শুশকদয় ও বৃশষ্টদত শভদজ এগুদিাি গুণগত িা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। অনুরূিভাদৈ, 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 বৈজ্ঞাশনক কি ধকতধা-দক ‘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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পঞ্চি অধ্যায়: SWOT চর্ক্ষেষণ 

SWOT চর্ক্ষেষণ একর্ট ফ্রকৌশলগত পচরকেনা র্া প্রকক্ষের সর্লতা, দুর্ বলতা, সুক্ষর্াগ এর্ং ঝুঁচক সনাক্ত করক্ষত সহায়তা 

কক্ষর। এর্ট প্রকক্ষের উক্ষেক্ষশ্যর সাক্ষথ সংগচত ফ্ররক্ষখ অিযন্তরীণ ও র্চহরাগত, অনুকূল এর্ং প্রচতকূল চর্ষয় চিচহৃত করার 

ফ্রেক্ষত্র সাহাে কক্ষর। পরািশ বক প্রচতষ্ঠান প্রকের্টর SWOT অথ্যবাৎ প্রকক্ষের সর্লচেক, দুর্ বলচেক, সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা এর্ং 

ঝুঁচক পর্ বক্ষর্েণ ও চর্ক্ষেষণ কক্ষরক্ষছ। র্া চনক্ষে চর্স্তাচরত উক্ষল্লখ করা হক্ষলা। 

 

৫.১ সর্লচেক (Strengths) 

 প্রকক্ষের সর্ল চেকগুক্ষলা চনক্ষে উক্ষল্লখ করা হক্ষলা: 

 উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তাক্ষরর 

উক্ষেক্ষশ্য প্রকের্ট লাগসই এর্ং সিক্ষয়াপক্ষর্াগী। 

 োি বপ্লােি সংগ্রহ,মূল্যায়ন ও সংরেক্ষণর প্রচক্রয়া র্থার্থিাক্ষর্ অনুসরণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

 উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর চর্চিন্ন উন্নত োত উদ্ভার্ন, উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর চর্চিন্ন সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন, 

িারা/কলি উৎপােন ও চর্তরণ। 

  প্রকের্টর র্াস্তর্ায়ক্ষনর েন্য ফ্রর্াগ্য ও অচিজ্ঞ েনর্ক্ষলর সংস্থান। 

 কৃষক ও চর্জ্ঞানীক্ষের পারেচরক সম্পকব বৃচদ্ধর  ক্ষল অচত তাড়াতাচড় প্রযুচক্তর চর্স্তার ঘটক্ষছ, র্া SDG 

অেবক্ষন সহায়ক ভূচিকা রাখক্ষর্। 

 প্রকের্ট র্াস্তর্ায়ক্ষন কৃষক ও কৃষাণী সরাসচর েচড়ত। 

 উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের কি বকতবা, সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর কি বকতবা,ফ্রেলা ও উপক্ষেলা পর্ বাক্ষয়র 

কৃচষ সম্প্রসারণ কি বকতবাক্ষের সাক্ষথ প্রকক্ষের পচরিালক, উপ- প্রকে  পচরিালক্ষকর ঘচনি ফ্রর্াগাক্ষর্াগ আক্ষছ। 

 প্রকক্ষের র্াস্তর্ কাে চনচর্ড়িাক্ষর্ পচরর্ীেক্ষণর েন্য িহাপচরিালক,পচরিালক, প্রকে পচরিালক, উপ- প্রকে 

পচরিালক, উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবা, সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর োচয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি বকতবার (প্লাচনং, িচনটচরং এযান্ড ইিালুক্ষয়শণ ) একর্ট সুচনচে বচি গাইি লাইক্ষনর ব্যর্স্থা আক্ষছ। 

৫.২ দুর্ বলচেক (Weaknesses) 

প্রকক্ষের দুর্ বল চেকগুক্ষলা চনক্ষে উক্ষল্লখ করা হক্ষলা 

 প্রকক্ষের ফ্রকান ফ্রর্সলাইন সাক্ষিব (BaseLine Survey) চরক্ষপ বাট ফ্রনই। 

 প্রকক্ষের র্াস্তর্কাে স্বেতা ও ের্ার্চেচহতার চনচরক্ষখ চনচর্ড়িাক্ষর্ পচরর্ীেক্ষণর েন্য ফ্রকান থাি বপার্ট ব 

কনসালট্যান্ট ফ্রনই। 

 প্রকক্ষের অক্ষনক োয়গায়   সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষল ও উদ্যান  সক্ষলর র্াগাক্ষন িচনটচরং ফ্রসর্ার ঘাটচত। 

 প্রকক্ষের ফ্রকান ওক্ষয়র্সাইট র্া নক্ষলেব্যাংক ফ্রনই। 

 চিচপচপক্ষত প্রকক্ষের লেয ও উক্ষেশ্য র্াস্তর্ায়ক্ষনর ফ্রকান সুচনচে বি ফ্ররািম্যাপ ফ্রনই। 

 প্রকক্ষের কি বপচরকেনা এর্ং এচক্সট প্লান (Exit paln) থাকক্ষলও তা চর্স্তাচরত নয়। 

 প্রকক্ষের র্থার্থ/ চর্স্তাচরত Sustainable Plan না থাকা। 

 কৃচষ ফ্রসর্া োনকারী সরকাচর ফ্রর্সরকাচর প্রচতষ্ঠানসমূক্ষহর পর্ বাপ্ত পর্ বক্ষর্েক্ষণর সীিার্দ্ধতা কৃচষ তথ্য সরর্রাক্ষহ 

প্রচতর্ন্ধক। 

 

৫.৩ সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা (Opportunities) 

প্রকের্ট চর্চিন্ন ধরক্ষনর ফ্রর্ সুক্ষর্াগ-সুচর্ধার সৃচি কক্ষরক্ষছ তা চনক্ষে ফ্রেওয়া হক্ষলা: 

 খরা, র্ন্যা এর্ং লর্ণাক্ত সচহষ্ণু উচ্চ  লনশীল উন্নত োক্ষতর   ল, ফুল ও সর্চের িাক্ষষর সম্প্রসারণ। 

 ফ্রপাকািাকড় ও ফ্ররাগর্ালাই সচহষ্ণু  সক্ষলর সনাক্তকরক্ষণর সুক্ষর্াগ। 

 উন্নত উৎপােন প্রযুচক্ত উদ্ভার্ক্ষনর সুক্ষর্াগ। 
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 উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্তর উদ্ভার্ন। 

 কৃষকক্ষের অচধক  সল উৎপােন, সংরেণ ও র্াোতকরক্ষণর জ্ঞান ও েেতা বৃ্চদ্ধ। 

 চিটাচিন-এ সমৃদ্ধ উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রাপ্যতা বৃচদ্ধ পাওয়ায় পুচির িাচহো পূরণ। 

 উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর চর্চিন্ন সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্তর চর্স্তাক্ষরর কারক্ষণ নারীর চর্কে কি বসংস্থাক্ষনর সুক্ষর্াগ 

সৃচি এর্ং পচরর্াক্ষরর আয় বৃচদ্ধ। 

 িরাঞ্চক্ষলর পচতত েচিক্ষত  সল উৎপােন িাক্ষষর সুক্ষর্াগ সৃচি। 

 অচতচরক্ত উৎপাচেত  সল খাদ্য ঘাটচত পূরণ তথা খাদ্য চনরাপিা চর্ধাক্ষনর  সুক্ষর্াগ সৃচি। 

  ল ও  সক্ষলর উৎপােন ফ্রর্চশ হওয়ায় চর্ক্ষেশ ফ্রথক্ষক আিোচনর পচরিান হ্রাস। 

 উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার 

প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি প্রচশেণ ও র্সতর্াচড়ক্ষত  সল উৎপােক্ষনর িাধ্যক্ষি নারীক্ষের জ্ঞান, েেতা, অথ বননচতক 

স্বেলতা ও েিতায়ন বৃচদ্ধ।  

 

৫.৪ ঝুঁচক (Threats)  

সকল উন্নয়ন প্রকক্ষেই চকছু ঝুঁচক থাক্ষক। এই প্রকক্ষের ঝুঁচকগুক্ষলা চনক্ষে উক্ষল্লখ করা হক্ষলা: 

 িরাঞ্চক্ষলর পচতত েচির িার্টক্ষত প্রক্ষয়ােনীয় পুচি উপাোক্ষনর স্বেতা চর্ক্ষশষ কক্ষর নাইক্ষোক্ষেন, পটাচশয়াি, 

 স রাস, সাল ার,ফ্রর্ারন এর্ং চেংক্ষকর স্বেতা রক্ষয়ক্ষছ।  

 ভূচির র্ন্ধুরতা ও িার্টর প্রকৃচত ফ্রসি ব্যর্স্থাপনার েন্য সহায়ক নয়। 

 েলর্ায়ু পচরর্তবক্ষনর প্রিাক্ষর্ অচতবৃচি, অনাবৃচি, আগাি র্ন্যা র্া র্ড় ধরক্ষনর র্ন্যা, সািচয়ক খরা, কালনর্শাখী 

েড়      চকংর্া চশলাবৃচিসহ চর্চিন্ন প্রাকৃচতক দুক্ষর্ বাগ প্রচতচনয়ত কৃচষ উৎপােনক্ষক এক িযাক্ষলক্ষঞ্জর িক্ষধ্য ফ্র ক্ষল 

ফ্রেওয়া। 

 আধুচনক ও উচ্চ লনশীল োক্ষতর িানসেত র্ীে। 

 ির এলাকায় উৎপাচেত  সক্ষলর র্াোরোতকরণ ও ন্যাে মূল্য প্রাচপ্ত। 

 ির এলাকার র্াতায়ত ও ফ্রর্াগাক্ষর্াগ ব্যর্স্থা।        
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ষষ্ঠ অধ্যায়: সাচর্ বক পর্ বক্ষর্েণ 

প্রকক্ষের চর্চিন্ন প্রচতক্ষর্েন পর্ বক্ষলািনা, প্রকল্প পচরিালক, উপ- প্রকে পচরিালক, চর্ক্ষশষজ্ঞক্ষের পরািশ বসহ অন্যান্য 

কি বকতবা, উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ পচরেশ বনকাক্ষল োচয়ত্বপ্রাপ্ত কি বকতবাগক্ষণর সাক্ষথ 

আক্ষলািনা, িতচর্চনিয়, কৃষকক্ষের সাক্ষথ সাোৎকার, েলগত আক্ষলািনা, মূল তথ্যোতাক্ষের সাক্ষথ আক্ষলািনা, স্থানীয় 

পর্ বাক্ষয় কি বশালা ও িাঠ পর্ বাক্ষয়র েচরক্ষপর তথ্যাচের চিচিক্ষত প্রাপ্ত সাধারণ পর্ বক্ষর্েণ চনক্ষে ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

৬.১। “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার শীষ বক 

প্রকের্টর উপর ০৩/০৫/২০১৬ তাচরক্ষখ অনুচষ্ঠত োতীয় অথ বননচতক পচরষক্ষের চনর্ বাহী কচির্ট (একক্ষনক) এর সিার 

চসদ্ধাক্ষন্তর আক্ষলাক্ষক প্রকের্ট োনুয়াচর, ২০১৫ হক্ষত জুন, ২০২০ এর পচরর্ক্ষতব ০১ এচপ্রল ২০১৬ হক্ষত ৩০ জুন ২০২১ 

ফ্রিয়াক্ষে র্াস্তর্ায়ক্ষনর েন্য চিচপচপ পুনোঃচনধ বারণ কক্ষর অনুক্ষিােন করা হয়। ফ্রসই কারক্ষণ প্রারচম্ভক অথ ব-র্ছর ২০১৫-২০১৬ 

এর পচরর্ক্ষতব ২০১৬-২০১৭ ধরা হক্ষয়ক্ষছ। র্াহা চিচপচপ’র ১৮৫ পৃষ্ঠার আক্ষলাক্ষক পৃষ্ঠা নং-৩ এ পুনোঃচনধ বারণ করা হক্ষয়ক্ষছ। 

  চিচপচপক্ষত ভূচি উন্নয়নসহ অন্যান্য অর্কাঠাক্ষিা (ফ্রর্িন র্াউন্ডাচর ওয়াল চনি বাণ, র্াউন্ডাচর ওয়াল ফ্র চসং, ফ্রেক্ষনে 

ইচরক্ষগশন, কযাক্ষনল চরক্ষনাক্ষিশন) র্ার্ে র্রােকৃত টাকার সক্ষঙ্গ র্তবিান র্াোর মূক্ষল্যর চর্রাট পাথ বকয থাকায় চর্ষয়র্ট 

চনক্ষয় সংচেি উধ্ববত্বন কতৃবপক্ষের িতািত িাওয়া হক্ষল অর্কাঠাক্ষিা খাক্ষতর প্যাক্ষকেগুক্ষলা পুনরায় র্তবিান র্াোর মূক্ষল্যর 

সাক্ষথ সািঞ্জস্যতা র্োয় ফ্ররক্ষখ পুনোঃমূল্যায়নপূর্ বক চিচপচপ সংক্ষশাধন করার ব্যাপাক্ষর প্রক্ষয়ােনীয় পেক্ষেপ গ্রহণ করা 

হক্ষয়ক্ষছ। 

 প্রকে পচরিালক্ষকর সাোৎকার গ্রহণ কক্ষর আক্ষরাও োনা য়ায় ফ্রর্, প্রকক্ষের কাে র্থাসিক্ষয় ফ্রশষ করা সম্ভর্ নয় র্ক্ষল 

প্রকক্ষের ফ্রিয়াে এক র্ছর বৃচদ্ধ করার সুপাচরশ করা হয়। ফ্রসই ফ্রিাতাক্ষর্ক চিচপচপ সংক্ষশাধন কক্ষর তা অনুক্ষিােক্ষনর েন্য 

িন্ত্রণালক্ষয় ফ্রপ্ররণ করা হক্ষয়ক্ষছ।  

৬.২ গক্ষর্ষণা োয়াক্ষল িাঠ কৃষক্ষকর সাক্ষথ গক্ষর্ষণাকিীক্ষের ফ্রর্াগাক্ষর্াগ সীচিত এর্ং ফ্রর্শ চকছু োয়াক্ষল সাইনক্ষর্াি ব ফ্রনই। 

প্রকক্ষের আওতায় কৃষকক্ষের িাঠ  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াক্ষলর েন্য সকল সার ও কীটনাশক প্রোন করা হয়। চকন্তু কৃষকক্ষক 

ধাক্ষপ ধাক্ষপ সার ও কীটনাশক ফ্রেওয়া প্রক্ষয়ােন। একসাক্ষথ সার ও কীটনাশক প্রোন করার কাে প্রকক্ষের েন্য সহে 

হক্ষলও কৃষক্ষকর েন্য ঐ সার ধাক্ষপ ধাক্ষপ ব্যর্হার করা কঠিন ফ্রকননা কৃষক ঐ সার ও কীটনাশক অন্য েচিক্ষত ব্যর্হার 

কক্ষর ফ্র ক্ষল। 

৬.৩। প্রকক্ষে র্াচর উদ্ভাচর্ত র্াচর ফ্রর্গুন-১০, র্াচর চর্র্ট ফ্রর্গুন-৪ উৎপােন িাল চকন্তু স্বাে িাল নয়। তাই র্াোক্ষর এ সিস্ত 

ফ্রর্গুক্ষনর িাচহো কি থাকায় কৃষক িাষার্াক্ষে আগ্রহ হারাক্ষে। সুতরাং এ চর্ষক্ষয় আক্ষরাও গক্ষর্ষণা প্রক্ষয়ােন। 

৬.৪। প্রকক্ষে র্াচর উদ্ভাচর্ত হাইচিি চিচি কুিড়ার উৎপােন খুর্ই িাল এর্ং িাচহোও অক্ষনক। চিচি কুিড়া উৎপােক্ষন 

কৃষক্ষকর আগ্রহ রক্ষয়ক্ষছ। উপকারক্ষিাগীক্ষের সাোৎকাক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, র্াচর উদ্ভাচর্ত হাইচিি চিচি কুিড়ার চর্স্তার স্বে 

পচরসক্ষর কার হক্ষয়ক্ষছ। ির এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত হাইচিি চিচি কুিড়ার চর্স্তার বৃহৎ আকাক্ষর করা প্রক্ষয়ােন। এর 

উৎপােন খরি কি। 

৬.৫। ির এলাকার িার্টক্ষত প্রক্ষয়ােনীয় পুচি উপাোক্ষনর স্বেতা রক্ষয়ক্ষছ। চর্ক্ষশষ কক্ষর নাইক্ষোক্ষেন, চেংক ও ফ্রর্ারক্ষনর 

স্বেতা ফ্রর্চশ। কৃষকক্ষের এ ব্যাপাক্ষর ফ্রর্চশ ফ্রর্চশ সক্ষিতন করা প্রক্ষয়ােন এর্ং িার্ট পরীোর প্রযুচক্ত সম্পক্ষকব কৃষক্ষকর 

েেতা র্াড়াক্ষনার পাশাপাচশ চেংক, ফ্রর্ারন ও নাইক্ষোক্ষেক্ষনর সরর্রাহ পর্ বাপ্ত করা প্রক্ষয়ােন। ফ্রসই ব্যাপাক্ষর ফ্রর্সরকাচর 

ফ্রকান সংস্থাক্ষক প্রকক্ষের সাক্ষথ যু্ক্ত করা প্রক্ষয়ােন। 

৬.৬। ির এলাকার িার্টর র্ন্ধুরতা ও প্রকৃচত উিি ফ্রসি ব্যর্স্থার েন্য সহায়ক নয়। কারণ ফ্রর্ক্ষল িার্টর পাচন ধারণ েিতা 

কি।তাই আধুচনক ফ্রসালার প্রযুচক্তর িাধ্যক্ষি ফ্রসক্ষির ব্যর্স্থা করা হক্ষল উৎপােন আক্ষরা র্াড়ক্ষর্ এর্ং িাষার্াক্ষে কৃষক্ষকর 

আগ্রহ ক্রিান্বক্ষয় বৃচদ্ধ পাক্ষর্। েলীয় আফ্রলািনা ফ্রথক্ষক এ ব্যাপাক্ষর িতািত পাওয়া ফ্রগক্ষছ। উদ্যাতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও 
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সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ কতৃবক র্সতর্াচড়ক্ষত স্থাচপত চকছু চকছু  ক্ষলর র্াগাক্ষন সাইনক্ষর্াি ব ফ্রনই। চর্ক্ষশষ কক্ষর 

উদ্যাতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে সাইনক্ষর্াি ব থাকক্ষলও ফ্রকান ফ্রল-আউট প্লান ফ্রনই। ফ্রল-আউট প্লান না থাকক্ষল সাইনক্ষর্াি ব 

হাচরক্ষয় ফ্রগক্ষল র্া র্তবিাক্ষন কি বরত কি বকতবারা র্েচল র্া অর্সক্ষর ফ্রগক্ষল গাক্ষছর পচরিয় োনা দুস্কর হক্ষর্। 

৬.৭। প্রকক্ষের প্রচশেক্ষণর কার্ বক্রক্ষির আওতায় কৃষকক্ষের প্রচশেণ ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু েলীয় আক্ষলািনা ও 

উপকারক্ষিাগীক্ষের সাক্ষথ সাোৎকাক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, প্রচশেক্ষণর ফ্রিয়াে ১চেন। প্রচশেক্ষণর ফ্রিয়াে আক্ষরাও ফ্রর্চশ হওয়া 

প্রক্ষয়ােন। 

৬.৮। প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল স্থাপন, র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপক্ষন 

 ক্ষলর িারা/কলি চর্তরণ, কৃষক, চর্জ্ঞানী, িাঠ পর্ বাক্ষয়র কি বকতবা/ কি বিারীক্ষের উচ্চ লনশীল োক্ষতর উদ্যান ও িাঠ 

 সক্ষলর চর্স্তাক্ষরর লক্ষেয প্রচশেণ প্রোন এর্ং  সল িাষার্াক্ষে উৎসাহ প্রোন করা হক্ষে। এ চেচিক্ষত অংশগ্রহণকারী 

চকছু কৃষক োনান ফ্রর্, তারা পর্ বাপ্ত র্ীে ও িারা/কলি পানচন। তক্ষর্ ফ্রেওয়া হক্ষর্ র্ক্ষল আশ্বাস ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ। িানসেত 

র্ীে ও  ক্ষলর িারা/কলি উৎপােক্ষন িাইক্ষক্রাক্ষপ্রাপাক্ষগশক্ষনর িাধ্যক্ষি িানসেত র্ীে ও িারার উৎপােক্ষন ফ্রর্সরকাচর 

প্রচতষ্ঠানক্ষক উৎসাচহত করা প্রক্ষয়ােন। 

৬.৯। েলচিচিক আক্ষলািনায় োনা ফ্রগক্ষছ ফ্রর্, নারী িাষীরা র্সতর্াচড়ক্ষত  ল, ফুলও সর্চের র্াগান স্থাপন, পচরির্ বা, 

সংগ্রক্ষহাির ব্যর্স্থাপনা ও  সক্ষলর প্রচক্রয়াকরণ কক্ষর চর্চিন্ন দ্রব্যাচে বতচর ও  সক্ষলর পুচিরিান চর্ষক্ষয় হাক্ষত কলক্ষি 

প্রচশেণ চনক্ষত আগ্রহী। 

৬.১০। প্রকক্ষের কার্ বক্রি ও প্রযুচক্ত চর্ষয়ক তথ্য সংরেণ এর্ং তা অনলাইক্ষন ফ্রশয়াক্ষরর েন্য একর্ট আলাো ওক্ষয়র্সাইট 

র্া নক্ষলেব্যাংক বতচর করা প্রক্ষয়ােন। প্রচতর্ট ফ্রেক্ষত্র প্রযুচক্ত ব্যর্হাক্ষরর ব্যাপকতা বৃচদ্ধ পাওয়ায় প্রচশেণ সািগ্রী ও 

প্রযুচক্তগুক্ষলা  যাক্টচশট আকাক্ষর প্রকক্ষের ওক্ষয়র্সাইক্ষট আপক্ষলাি করা উচিত। ওক্ষয়র্সাইক্ষটর ফ্রিাক্ষিইন ও ফ্রহাচস্টং 

কিপক্ষে েশ র্ছক্ষরর েন্য ক্রয় করা উচিত। তা হক্ষল প্রকক্ষের সিাচপ্তর পরও কৃষক ও চর্জ্ঞানীগণ শস্য প্রযুচক্তর তথ্য 

অনলাইক্ষন পাক্ষর্ন। উদ্ভাচর্ত োত ও প্রযুচক্তগুক্ষলার পচরচিচত বৃচদ্ধর েন্য প্রকাশনা প্রকাশ ও বুকক্ষলট প্রণয়ন এর্ং চর্তরণ 

একর্ট প্রশংসনীয় উক্ষদ্যাগ চকন্তু এগুক্ষলা তথ্যর্হুল ও ব্যর্হাক্ষরর েন্য প্রকক্ষের চনেস্ব ওক্ষয়র্সাইক্ষট থাকা প্রক্ষয়ােন। 

৬.১১ চিচপক্ষত প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি ৪র্ট উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে (ঠাকুরগাঁও, িাঁপাইনর্ার্গঞ্জ, আকর্ারপুর, হাটহাোরী) 

৪র্ট চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপন কাক্ষের সংস্থান আক্ষছ। ২০১৯-২০২০ অথ বর্ছক্ষর ঠাকুরগাঁও এ ১র্ট িাত্র চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপন 

করা হক্ষয়ক্ষছ। চিপর্টউর্ক্ষয়ল স্থাপক্ষনর িাধ্যক্ষি উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষের িাতৃগাছ, িারা/কলি এর্ং গক্ষর্ষণা 

র্াগাক্ষনর অন্যান্য গাক্ষছ চেপক্ষসি পদ্ধচতক্ষত ফ্রসি ফ্রেওয়া ও কি বকতবা / কি বিারীক্ষের সুক্ষপয় পাচনর ব্যর্স্থা করা হক্ষয়ক্ষছ। 
৬.১২ উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, র্াচর, গােীপুর এ  ল চর্িাক্ষগর গক্ষর্ষণা িাক্ষঠ FAO এর অথ বায়ক্ষন ১৯৯৩-৯৪ সক্ষন 

চনচি বত অক্ষকক্ষো চিি হাউের্ট নতুনিাক্ষর্ করা প্রক্ষয়ােন। কারণ র্াচর এর িারা মুক্তাচয়ত  ক্ষলর োতসমূক্ষহর দ্রুত এর্ং 

ফ্রর্চশ পচরিাক্ষন সম্প্রসারণ ও চর্চিন্ন রকক্ষির  সল উৎপােক্ষন চিি হাউক্ষের গুরুত্ব অপচরসীি। োি বপ্লােক্ষির স্বেক্ষিয়াক্ষে 

সংরেক্ষণর েন্য কুল রুি (Working genebank) প্রক্ষয়ােন। র্তবিান কুল রুির্ট অক্ষকক্ষো চর্ধায় টক্ষিক্ষটার Wild 

relatives সহ চর্চিন্ন  সক্ষলর ফ্রেশী চর্ক্ষেশী অক্ষনক মূল্যর্ান োি বপ্লােি নি হক্ষয় র্াক্ষে। কুল রুির্ট দ্রুত প্রচতস্থাপন 

প্রক্ষয়ােন।  

৬.১৩  সল উৎপােক্ষন বের্ সাক্ষরর চর্কে ফ্রনই।  ল ও সর্চের অর্চশি অংশ এর্ং ফ্রগার্র বতচর কক্ষম্পাি সার ফ্রখালা 

আকাক্ষশর চনক্ষি রাখা হক্ষয়ক্ষছ।  ক্ষল ফ্ররাক্ষে শুচকক্ষয় ও বৃচিক্ষত চিক্ষে এগুক্ষলার গুণগত িান কক্ষি র্ায় র্া গক্ষর্ষণা কাক্ষে 

চর্ঘ্ন ঘটায়। তাই কক্ষম্পাি বতচর এর্ং সংরেক্ষণর েন্য ফ্রশি চনি বাণ করা প্রক্ষয়ােন। প্রকক্ষের আওতায় উদ্যান ও িাঠ 

 সক্ষলর আধুচনক ও িানসেত র্ীে সরর্রাহ,  লগাক্ষছর িারা/কলি চর্তরণ, প্রেশ বনীীস্থাপন ও চর্চিন্ন প্রযুচক্ত সহায়তার 

সাক্ষথ সাক্ষথ সার, কীটনাশক্ষকর সুক্ষর্াগ-সুচর্ধা প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ। চকন্তু প্রকের্ট সিাচপ্তর পর এর ধারার্াচহক এর্ং 

ক্রির্ধ বিান কার্ বক্রি পচরিালনার েন্য ফ্রকান সুেি পচরকেনা পাওয়া র্ায় নাই। চিচপচপক্ষত র্লা হক্ষয়ক্ষছ প্রকে ফ্রশক্ষষ 

র্াংলাক্ষেশ  কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউক্ষটর সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ এই কার্ বক্রির্ট িাচলক্ষয় র্াক্ষর্। চকন্তু চর্স্তাচরত ফ্রকান 

পচরকেনা ফ্রসখাক্ষন ফ্রনই। আর্ার সর্ ফ্রেলায় সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর স্থায়ী অচ স ফ্রনই। তাই প্রকে সিাচপ্তর পর 

এর ধারার্াচহক এর্ং ক্রির্ধ বিান কার্ বক্রি পচরিালনার েন্য একর্ট সুেি পচরকেনা Sustainable Plan  এ 

চর্স্তাচরতিাক্ষর্ অন্তবভুক্ত করা প্রক্ষয়ােন।  
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সপ্তি অধ্যায়:  সুপাচরশিালা 

প্রকক্ষের প্রধান কক্ষম্পাক্ষনন্টসমূহ পর্ বক্ষর্েণ এর্ং প্রকক্ষের সািচগ্রক ‘সর্ল-দুর্ বল-সুক্ষর্াগ-ঝুঁচক’ চর্ক্ষেষক্ষণর চিচিক্ষত 

প্রকের্টর কাচিত লেয অেবক্ষনর চনচিি সুপাচরশিালাক্ষক দুইিাক্ষর্ িাগ কক্ষর চনক্ষে উপস্থাপন করা হক্ষলা: 

ক) স্বেক্ষিয়াচে সুপাচরশিালা 

৭.১  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল ও র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপক্ষন গক্ষর্ষক এর্ং কৃষকক্ষের িক্ষধ্য ফ্রর্াগাক্ষর্াগ আক্ষরাও বৃচদ্ধ 

করক্ষত হক্ষর্। কারণ সক্ষরেচিন পচরেশ বক্ষন উন্নত উচ্চ লনশীল োক্ষতর  সল িাষার্াক্ষে কৃষক্ষকর জ্ঞান ও েেতার অিার্ 

পচরলচেত হয়। সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ,  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল ও র্সতর্াচড়ক্ষত স্থাচপত র্াগাক্ষন সাইনক্ষর্াি ব 

অনচতচর্লক্ষি স্থাপন করক্ষত হক্ষর্। প্রকক্ষের প্রচশেক্ষণর ফ্রিয়াে আক্ষরাও ফ্রর্চশ এর্ং তথ্যর্হুল হওয়া প্রক্ষয়ােন। প্রকক্ষে 

প্রচশেণ Need Based হওয়া সিীিীন। কৃষক প্রচশেণ িাতা আক্ষরাও যুক্ষগাপক্ষর্াগী কক্ষর বৃচদ্ধ করার েন্য পেক্ষেপ 

ফ্রনওয়া ফ্রর্ক্ষত পাক্ষর তাক্ষত কৃষক্ষকর প্রচশেণ গ্রহক্ষণ আগ্রহ র্াড়ক্ষর্।  

৭.২ চর্চিন্ন প্রচশেণ ফ্রর্িন প্রধান বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা ও সহকারী বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা/ উপ-সহকারী কৃচষ কি বকতবা ফ্রর্ 

চর্ষক্ষয় প্রচশেণ ফ্রেন তার িান ও তথ্য চর্চিন্ন ফ্রকক্ষে চিন্ন চিন্ন। অতএর্ প্রকে ফ্রথক্ষক প্রচশেণ িচিউল বতচর কক্ষর 

প্রচশেণ গাইি চহক্ষসক্ষর্ সকল ফ্রকক্ষে সরর্রাহ করা উচিত।  

৭.৩ িাঠ  সক্ষলর উৎপােন হ্রাস, সিয়িত পচরির্ বা ও সংগ্রক্ষহাির ব্যর্স্থাপনার সুচর্ধাক্ষথ ব প্রকক্ষের আওতায় ফ্রর্ 

র্াচন্ত্রকীকরক্ষণর ব্যর্স্থা ফ্রনওয়া হক্ষয়ক্ষছ তার সঠিক ব্যর্হার চনচিত করা আর্শ্যক । সািচগ্রক কৃচষ উৎপােন, প্রচক্রয়াকরণ 

ও র্াোরোতকরক্ষণ GAP প্রক্ষটাকল ব্যর্হার করা উচিত এর্ং কৃচষপণ্য র্াোরোতকরক্ষণ কৃচষ চর্পণন অচধেপ্তরক্ষক 

(DAM) সম্পৃক্ত করা প্রক্ষয়ােন। 

৭.৪  সক্ষলর গক্ষর্ষণা োয়াল ও র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপন কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ক্ষনর েন্য প্রকে ফ্রথক্ষক ধাক্ষপ ধাক্ষপ গক্ষর্ষণা 

োয়াল এর্ং র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান পচরেশ বনপূর্ বক সার ও কীটনাশক ফ্রেওয়া প্রক্ষয়ােন। । তাই সার ও কীটনাশক ধাক্ষপ 

ধাক্ষপ ফ্রেওয়ার ব্যর্স্থাসহ ফ্ররচেস্ট্রাক্ষরর ব্যর্স্থা করা ফ্রর্ক্ষত পাক্ষর। 

৭.৫ প্রকক্ষে র্াচর উদ্ভাচর্ত হাইচিি চিচি কুিড়ার উৎপােন খুর্ই িাল এর্ং িাচহোও অক্ষনক। চিচি কুিড়া উৎপােক্ষন 

কৃষক্ষকর আগ্রহ রক্ষয়ক্ষছ। উপকারক্ষিাগীক্ষের সাোৎকাক্ষর োনা র্ায় ফ্রর্, র্াচর উদ্ভাচর্ত হাইচিি চিচি কুিড়ার চর্স্তার স্বে 

পচরসক্ষর কার হক্ষয়ক্ষছ। ির এলাকায় র্াচর উদ্ভাচর্ত হাইচিি চিচি কুিড়ার চর্স্তার বৃহৎ আকাক্ষর করা প্রক্ষয়ােন। এর 

উৎপােন খরি কি। 

৭.৬ ির এলাকার িার্টক্ষত প্রক্ষয়ােনীয় পুচি উপাোক্ষনর স্বেতা চর্দ্যিান ফ্রর্িন- ফ্রর্ারন, নাইক্ষোক্ষেন ও চেংক্ষকর পচরিাণ 

কাচিত িাত্রার ফ্রিক্ষয় অক্ষনক কি। তাই ির এলাকায় চনয়চিত িার্ট পরীোর স্থায়ী ব্যর্স্থা করক্ষত হক্ষর্ এর্ং এই ব্যাপাক্ষর 

কৃষকক্ষের সক্ষিতন করক্ষত হক্ষর্। প্রকক্ষের িাধ্যক্ষি িার্টর পুচির িান উন্নয়ক্ষন গক্ষর্ষণা ফ্রোরোর করা প্রক্ষয়ােন। 

৭.৭ র্াস্তর্ায়নাধীন প্রকের্ট মূলত একর্ট গক্ষর্ষণাধিী প্রকে। কাক্ষেই এ োতীয় প্রকেগুক্ষলাক্ষত চর্ক্ষেশ স ক্ষরর র্টক্ষি 

কিপক্ষে শতকরা ৮০ িাগ অংশগ্রহণকারী গক্ষর্ষণা সংচেি ব্যচক্তর্গ ব ফ্রথক্ষক িক্ষনানীত হওয়া প্রক্ষয়ােন। এফ্রত প্রকক্ষের 

কাক্ষের অগ্রগচত Significantly ফ্রর্ক্ষড় র্ায়।  

৭.৮ উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকক্ষে সহকারী বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা/ চসচনয়র সহকারী বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা /উপ-সহকারী 

কৃচষ কি বকতবাক্ষের প্রচশেক প্রচশেক্ষণর ব্যর্স্থা করা ফ্রর্ক্ষত পাক্ষর। ফ্রর্ক্ষহতু ঐ সকল কি বকতবারা কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  সল 

উৎপােক্ষন অগ্রণী ভূচিকা পালন কক্ষর।  
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খ) েীঘ বক্ষিয়াচে সুপাচরশিালা 

৭.১ প্রকক্ষের পুতব কাে ফ্রর্িন -ভূচি উন্নয়ন, র্াউন্ডাচর ওয়াল, র্াউন্ডাচর ওয়াল ফ্র চসং, চ ল্ডল্যার্, কযাক্ষনল চরক্ষনাক্ষিশন, 

ফ্রেক্ষনে ইচরক্ষগশন না হওয়ায় প্রকের্ট কি টাকা র্রাে চনক্ষয়ক্ষছ। প্রকে ফ্রিয়াক্ষের িক্ষধ্য ঐ সকল কােগুক্ষলা করক্ষত 

প্রক্ষয়ােনীয় পচরকচেত কাে সম্পন্ন, অথ ব র্রাে ও ব্যক্ষয়র কি বপচরকেনা গ্রহণ করা প্রক্ষয়ােন। প্রকের্টর সিাচপ্তর পর এর 

ক্রির্ধ বিান কার্ বক্রি পচরিালনার েন্য Sustainable Plan প্রস্তুতত করা প্রক্ষয়ােন। 

৭.২ প্রকক্ষের কার্ বক্রি ও প্রযুচক্ত চর্ষয়ক তথ্য সংরেণ এর্ং তা অনলাইক্ষন ফ্রশয়াক্ষরর েন্য একর্ট আলাো ওক্ষয়র্সাইট 

র্া নক্ষলেব্যাংক বতচর করা প্রক্ষয়ােন। প্রচতর্ট ফ্রেক্ষত্র প্রযুচক্ত ব্যর্হাক্ষরর ব্যাপকতা বৃচদ্ধ পাওয়ায় প্রচশেণ সািগ্রী ও 

প্রযুচক্তগুক্ষলা  যাক্টচশট আকাক্ষর প্রকক্ষের ওক্ষয়র্সাইক্ষট আপক্ষলাি করা উচিত। ওক্ষয়র্সাইক্ষটর ফ্রিাক্ষিইন ও ফ্রহাচস্টং 

কিপক্ষে েশ র্ছক্ষরর েন্য ক্রয় করা উচিত। তা হক্ষল প্রকক্ষের সিাচপ্তর পরও কৃষক ও চর্জ্ঞানীগণ শস্য প্রযুচক্তর তথ্য 

অনলাইক্ষন পাক্ষর্ন। উদ্ভাচর্ত োত ও প্রযুচক্তগুক্ষলার পচরচিচত বৃচদ্ধর েন্য প্রকাশনা প্রকাশ ও বুকক্ষলট প্রণয়ন এর্ং চর্তরণ 

একর্ট প্রশংসনীয় উক্ষদ্যাগ চকন্তু এগুক্ষলা তথ্যর্হুল ও ব্যর্হাক্ষরর েন্য প্রকক্ষের চনেস্ব ওক্ষয়র্সাইক্ষট থাকা প্রক্ষয়ােন। 

৭.৩ ির এলাকার ফ্রর্ক্ষল িার্টক্ষত পাচন ধারন েিতা কি। তাই প্রিচলত ফ্রসক্ষি কৃষক্ষকর খরক্ষির পচরিাণ ফ্রর্ক্ষড় র্াওয়ায় 

কৃচষর উৎপােন খরি ফ্রর্ক্ষড় র্াক্ষে। ফ্রসই ফ্রেক্ষত্র ফ্রসালার প্রযুচক্তর িাধ্যক্ষি আধুচনক ফ্রসি ব্যর্স্থা গক্ষড় তুলক্ষত কৃষকক্ষের 

প্রযুচক্ত জ্ঞান প্রোন ও উৎসাহ প্রোন করা প্রক্ষয়ােন।  

৭.৪ র্তবিাক্ষন র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউক্ষটর িাত্র ৪র্ট সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ কতৃবক প্রকক্ষের চর্স্তাক্ষরর 

কার্ বক্রি পচরিাচলত হক্ষে এর্ং র্াংলাক্ষেক্ষশর কৃচষর কক্ষলর্র বৃচদ্ধক্ষত ভূচিকা রাখক্ষছ। তাই উপকূলীয় ির এলাকার 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগক্ষক এই সিস্ত কার্ বক্রি র্াস্তর্ায়ক্ষনর েন্য প্রক্ষয়ােনীয় সুচর্ধা ফ্রেওয়ার ব্যর্স্থা করা প্রক্ষয়ােন। 

৭.৫ উদ্যানতি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, র্াচর, গােীপুর এ  ল চর্িাক্ষগর গক্ষর্ষণা িাক্ষঠ FAO এর অথ বায়ক্ষন ১৯৯৩-৯৪ সাক্ষল 

চনচি বত অক্ষকক্ষো ও ফ্রিরািত অক্ষর্াগ্য চিি হাউের্ট নতুনিাক্ষর্ করা প্রক্ষয়ােন। কারণ র্াচর এর িারা মুক্তাচয়ত  ক্ষলর 

োতসমূক্ষহর দ্রুত এর্ং ফ্রর্চশ পচরিাক্ষন সম্প্রসারণ ও চর্চিন্ন রকক্ষির  সল উৎপােক্ষন চিি হাউক্ষের গুরুত্ব অপচরসীি। 

৭.৬ োি বপ্লােক্ষির স্বেক্ষিয়াক্ষে সংরেক্ষণর েন্য কুল রুি (Working genebank) প্রক্ষয়ােন। র্তবিান কুল রুির্ট 

ফ্রিরািত অফ্রর্াগ্য চর্ধায় কুলরুির্ট নতুনিাক্ষর্ করা প্রক্ষয়ােন। কারণ টক্ষিক্ষটার Wild relatives সহ চর্চিন্ন  সক্ষলর 

ফ্রেশী চর্ক্ষেশী অক্ষনক মূল্যর্ান োি বপ্লােি নি হক্ষয় র্াক্ষে। কুল রুির্ট দ্রুত ফ্রিরািত প্রক্ষয়ােন।  

৭.৭  সল উৎপােক্ষন বের্ সাক্ষরর চর্কে ফ্রনই।  ল ও সর্চের অর্চশি অংশ এর্ং ফ্রগার্র বতচর কক্ষম্পাি সার ফ্রখালা 

আকাক্ষশর চনক্ষি রাখা হক্ষয়ক্ষছ।  ক্ষল ফ্ররাক্ষে শুচকক্ষয় ও বৃচিক্ষত চিক্ষে এগুক্ষলার গুণগত িান কক্ষি র্ায় র্া গক্ষর্ষণা কাক্ষে 

চর্ঘ্ন ঘটায়। তাই কক্ষম্পাি বতচর এর্ং সংরেক্ষণর েন্য ফ্রশি চনি বাণ করা প্রক্ষয়ােন। 
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অিি অধ্যায়: উপসংহার 

প্রকে চহক্ষসক্ষর্ “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” 

প্রকের্ট উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর উৎপােন বৃচদ্ধর িাধ্যক্ষি খাদ্য চনরাপিাচর্ধান, পুচিরিান উন্নয়ন ও পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধর 

িারা েীর্নর্াত্রার িান উন্নয়ক্ষনর একর্ট নতুন চেগক্ষন্তর উক্ষোিন কক্ষরক্ষছ। র্াংলাক্ষেক্ষশ কি ফ্রর্চশ সকল কৃষকই উদ্যান ও 

িাঠ সল উৎপােন কক্ষর থাক্ষকন র্া তাক্ষের পাচরর্াচরক িাচহো পূরণ কক্ষরক্ষছ। চকন্তু উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা 

ফ্রোোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকের্ট পাচরর্াচরক িাচহো পূরক্ষণর পাশাপাচশ 

পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধ করক্ষছ এর্ং পচরর্ার তথা সিাক্ষের খাদ্য চনরাপিাচর্ধান, েীর্নর্াত্রার িান উন্নয়ন ও পুচির িান 

উন্নয়ন করক্ষত সেি হক্ষয়ক্ষছ। প্রকক্ষের উপকারক্ষিাগীর অচধকাংশই িাোচর ও ক্ষুদ্র কৃষক র্ারা চনে র্সতর্াচড়ক্ষত ও 

িাক্ষঠ এককিাক্ষর্ চর্চিন্ন ধরক্ষনর উচ্চ  লনশীল উন্নতোক্ষতর উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর িাষার্াে করক্ষছ এর্ং তা কৃচষ ও 

আথ ব-সািাচেকিাক্ষর্ একর্ট নতুন উক্ষদ্যাগ। 

আথ ব-সািাচেক পর্ বাক্ষয়র এ ধরক্ষনর উক্ষদ্যাগ র্াস্তর্ায়ক্ষন প্রকক্ষের প্রচশেণ একর্ট গুরুত্বপূণ ব চর্ষয়। প্রকক্ষের কার্ বক্রক্ষির 

আওতায় উপকারক্ষিাগী কৃষকক্ষের প্রচশেণ প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ। গ্রািীণ েীর্ক্ষন খাদ্য চনরাপিা, পুচির ও েীর্নর্াত্রারিান 

উন্নয়ন একর্ট অপচরহার্ ব চর্ষয়। সাধারণত গ্রািাঞ্চক্ষল েনগক্ষণর খাদ্য চনরাপিাচর্ধান, পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধ, পুচি ও 

েীর্নর্াত্রার িান উন্নয়ক্ষন প্রিচলত উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর িাষার্াক্ষের উপরই চনিবর করক্ষত হয় এর্ং ফ্রসগুক্ষলা সাধারণত 

প্রকৃচত চনিবর ফ্রিৌসুিচিচিক হক্ষয় থাক্ষক। চকন্তু ফ্রসগুক্ষলা িারা র্ছক্ষরর পাচরর্াচরক িাচহো পূরণ হয় না। আর্ার র্সতর্াচড়ক্ষত 

 ক্ষলর গাছ থাকক্ষলই ফ্রকর্ল  ল খাওয়া সম্ভর্ হয়।  

অন্যথায় কৃষক্ষকর  ল চকক্ষন খাওয়ার অিযাস খুর্ই কি। র্চেও র্তবিাক্ষন  ল চকক্ষন খাওয়ার অিযাস চকছুটা ফ্রর্ক্ষড়ক্ষছ, 

তথাচপও সারার্ছর  ল ফ্রথক্ষক পুচি পাওয়া সম্ভর্পর হক্ষয় ওক্ষঠ না। চকন্তু উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোোরকরণ 

এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকের্ট ফ্রস সিস্ত িাচহোগুক্ষলা পূরক্ষণ গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা রাখক্ষছ। 

ইক্ষতািক্ষধ্যই অচধকাংশ কৃষক িাঠ সক্ষলর উৎপন্ন  সল িারা পাচরর্াচরক আয় বৃচদ্ধসহ পুচি ও খাদ্র্ চনরাপিাচর্ধান 

এর্ং েীর্নর্াত্রার িান উন্নয়ন করক্ষত সেি হক্ষয়ক্ষছ। কারণ ফ্রর্ সকল উপকারক্ষিাগী কৃষক ২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর 

িাঠ সক্ষলর আর্াে কক্ষরক্ষছ তাক্ষের উৎপন্ন র্াচরগি,র্াচর হাইচিি ভুো, র্াচরআলু, র্াচর চিচিআলু, র্াচর হাউচিি চিচি 

কুিড়া,র্াচর কাউন, র্াচর সচরষা ইতযাচে  সল উক্ষিালন কক্ষর পাচরর্াচরক িচহো পূরণ করক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছ এর্ং র্াচক  সল 

র্াোক্ষর চর্চক্র কক্ষর আয় করক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছ। অনুরূপিাক্ষর্ ফ্রর্ সকল উপকারক্ষিাগী কৃষক ২০১৬-১৭ অথ ব-র্ছক্ষর  ক্ষলর র্াগান 

কক্ষরক্ষছ তাক্ষের অক্ষনক্ষকই র্াগান ফ্রথক্ষক র্াচর কুল, র্াচর আি, র্াচর ফ্রপয়ারা, র্াচর ফ্রলবু  সল উক্ষিালন কক্ষর পচরর্াক্ষরর 

সেস্য ও প্রচতক্ষর্শীসহ চকছুটা হক্ষলও পুচি িাচহো পূরণ করক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছ এর্ং র্াচকটা র্াোক্ষর চর্চক্র কক্ষর আয় করক্ষত 

ফ্রপক্ষরক্ষছ। 

গ্রািীণ ফ্রপ্রোপক্ষট কৃষকক্ষের সর্ক্ষিক্ষয় চনকটর্তী পরািশ বক চহসাক্ষর্ র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচস্টর্টউক্ষটর সক্ষরেচিন 

গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর চপ্রচসপাল বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা সর্ক্ষিক্ষয় ফ্রর্চশ (শতকরা ৬২.৫ িাগ) সিস্যাই সিাধান করক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছ 

র্া কৃষক ও প্রযুচক্ত হস্তান্তক্ষরর ফ্রেক্ষত্র সর্ক্ষিক্ষয় গুরুত্বপূণ ব ভূচিকা পালন করক্ষছ এর্ং প্রকক্ষে নারীর অর্স্থান তাক্ষের 

েিতায়ক্ষনর িাপকাঠি চহসাক্ষর্ গণ্য হক্ষে। প্রকক্ষের আওতাধীন সকল ফ্রেলায় কৃষকরা র্াক্ষত সহক্ষে উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর 

িারা, র্ীে, সার, কীটনাশক ফ্রপক্ষত পাক্ষর তার েন্য উদ্যানতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ কৃষকক্ষের 

সাচর্ বক সহক্ষর্াচগতা, পরািশ ব ও কাচরগচর সহায়তা প্রোন করার েন্য প্রচশচেত িাঠকিী (বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা, সহকারী 

বর্জ্ঞাচনক কি বকতবা, উপ-সহকারী কৃচষ কি বকতবা) চনক্ষয়াচেত কক্ষরক্ষছ।  

উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর এ ধরক্ষনর উক্ষদ্যাগ গ্রািীণ আথ ব-সািাচেক ফ্রপ্রোপট পচরর্তবক্ষন একর্ট িাল পেক্ষেপ। র্চেও 

প্রকক্ষের পুক্ষরাপুচর সুচর্ধা ও  লা ল ফ্রপক্ষত আক্ষরাও চকছুটা সিয় অক্ষপো করক্ষত হক্ষর্। তক্ষর্ সা ক্ষল্যর পাশাপাচশ 

র্াস্তর্ায়ক্ষন চকছু সীিার্দ্ধতা রক্ষয়ক্ষছ ফ্রসগুক্ষলা পর্ বক্ষর্েণ ও সুপাচরক্ষশ উক্ষল্লখ করা হক্ষয়ক্ষছ। সুপাচরশ অনুর্ায়ী প্রক্ষয়ােনীয় 

পেক্ষেপ চনক্ষল প্রকক্ষের কার্ বক্রি ফ্রটকসই হক্ষর্। 
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চিক্ষত্রর তাচলকা-০১ র্াংলাক্ষেক্ষশর ম্যাক্ষপ চনর্ বাচিত উপক্ষেলাগুচলর অর্স্থান 
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সংযুচক্ত-০১, উপকারক্ষিাগীক্ষের েন্য সিীোর প্রশ্নিালা 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা । 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে 

উপকারক্ষিাগীক্ষের েন্য সিীোর প্রশ্নিালা  

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর উক্ষেশ্য 

(তথ্য সংগ্রক্ষহর পূক্ষর্ ব চনেচলচখত ভূচিকার্ট ব্যাখ্যা করুন) 

আসসালামু আলাইকুি/ আোর্। আচি গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস ফ্রথক্ষক “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে এর চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে এক্ষসচছ। এ পচরর্ীেক্ষণর উক্ষেশ্য হক্ষলা 

চর্দ্যিান উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্তর চর্স্তার ঘটাক্ষনাসহ 

অন্যান্য উক্ষেশ্যসমূক্ষহর অগ্রগচত এর্ং পচরর্তবনসমূহ র্ািাই করা। আিরা র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ, পচরকেনা 

িন্ত্রণালয় ফ্রথক্ষক োচয়ত্বপ্রাপ্ত হক্ষয় গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস এর পে ফ্রথক্ষক এক্ষসচছ। এ ফ্রেক্ষত্র আপচন আপনার মূল্যর্ান িতািত 

চেক্ষয় অর্োন রাখক্ষত পাক্ষরন। আপনার িতািত শুধু পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে ব্যর্হৃত হক্ষর্ এর্ং ফ্রগাপন থাকক্ষর্।আপচন অনুিচত চেক্ষল 

আচি আপনার সাোৎকার শুরু করক্ষত পাচর । 

তথ্যসংগ্রহকারীক্ষের চনক্ষে বশনা 

১

. 

উিরোতাক্ষের অনুিচত ফ্রনওয়া; 

২

. 

উিরোতার পচরিয় ফ্রগাপন রাখা হক্ষর্ এটা চনচিত করা; এর্ং 

৩

. 

চনচর্ড় পচরর্ীেন সিীোর উক্ষেশ্য র্ন বনা করা। 

ফ্রসকশন-1 

উিরোতার সাধারন পচরচিচত ও আথ ব-সািাচেক অর্স্থা সংক্রান্ত তথ্যাচে 

১.নািোঃ চপতার নািোঃ  

২.র্য়সোঃ  

৩. চলঙ্গ পুরুষ িচহলা 

৪.স্থায়ী ঠিকানাোঃ  গ্রাি/ িহল্লা: ---------------------        ফ্রহাচল্ডং-নং:--------                        ফ্ররাি-নং:-------- 

ওয়াি নং:----------           থানা/ উপক্ষেলা:--------                   ফ্রেলা:------------ 

৫.ফ্রিার্াইল নিরোঃ----------------   

৬.চশোগত ফ্রর্াগ্যতা--------------পাশ (সক্ষর্ বাচ্চ)    

৭.পচরর্াক্ষরর সেস্য সংখ্যা কত?   ফ্রিাট সংখ্যা:------- পুরুষ------িচহলা-- 
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৮.আপনার ফ্রপশা চক? (মূল ফ্রপশা হক্ষল-১, চিতীয় ফ্রপশা হক্ষল-২ উক্ষল্লখকরুন) 

 

১.িাকরী ২).ক্ষুদ্র ফ্রপশা (কািার, কুিার, ফ্রেক্ষল ইতযাচে )  

৩.চশেকতা ৪.চেনিজুর  (অকৃচষ)  

৫.ব্যর্সা(র্ড়) ৬.পচরর্হন শ্রচিক  

৭.ক্ষুদ্র ব্যর্সা ৮.কৃচষকাে  

৯.ফ্রপশােীর্ী (িাক্তার, ইচঞ্জচনয়ার ইতযাচে) ১০.গৃহস্থাচল  

১১.িালক (চরকশা, িযান, ফ্রঠলাগাচড়) ১২. অন্যান্য---------  

   

 

৯.র্াসস্থাক্ষনর অর্স্থাোঃ      ক. কািাঁ        খ.আধাপাকা           গ.পাকা 

১০. প্রকে শুরু হওয়ার আক্ষগ গড় িাচসক আয় ও ব্যয় কত? (টাকয়) আয়    ব্যয়  

১১. প্রকে শুরু হওয়ার পক্ষর গড় িাচসক আয় ও ব্যয় কত? (টাকয়) আয়    ব্যয়  

ফ্রসকশন-২  

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” শীষ বক প্রকক্ষের 

কার্ বক্রক্ষির উপর অঙ্গচিচিক প্রশ্নিালা সংক্রান্ত তথ্যাচেোঃ 

১। িক্ষরর নাি:                                          

২।র্তবিান িক্ষর আনুিাচনক কত র্ছর ধক্ষর আর্াে শুরু হক্ষয়ক্ষছ:-------------------------------- র্ছর  

৩। িক্ষরর ফ্রিাট েচির পচরিাণ কত? (আনুিাচনক) --------------- চর্ঘা। আর্ােক্ষর্াগ্য েচির পচরিাণ কত?--------------

-------চর্ঘা 

৪।  িক্ষর আপনার েচির পচরিাণ কত?--------------------------চর্ঘা 

৫।আপচন চক অক্ষন্যর েচি চলে চনক্ষয় িাষার্াে কক্ষরন? র্চে কক্ষরন,তাহক্ষল েচির পচরিাণ উক্ষল্লখ করুন--------------------

-চর্ঘা 

৬।পূক্ষর্ ব িক্ষর চক চক  সল উৎপাচেত হত? নাি ও োতসহ উক্ষল্লখ করুন। 

ক----------------------.  খ.-------------------------------  গ.---------------------  ঘ.-------------------------- ঙ.----

----------- 

৭। পূক্ষর্ ব িক্ষরর লািেনক  সলধারা (ফ্রকান  সক্ষলর পর ফ্রকান  সল) চক চছল? 

ক.---------------------------- খ.----------------------------- গ.--------------------------- ঘ.-------------------------

-.ঙ.------- 

8.  র্তবিাক্ষন লািেনক  সলধারা (ফ্রকান  সক্ষলর পর ফ্রকান  সল) চক? 

ক.---------------------------- খ.----------------------------- গ.--------------------------- ঘ.-------------------------

-.ঙ.-------- 

৯.প্রকে িালু হওয়ার পর র্তবিাক্ষন ফ্রকান  সক্ষলর ফ্রকান ফ্রকান োত অচধক েনচপ্রয়/ লািেনক? 
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ক.---------------------------- খ.----------------------------- গ.--------------------------- ঘ.-------------------------

-.ঙ.-------- 

১০.র্তবিাক্ষন র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন  সক্ষলর োত িাষ করার  ক্ষল  সক্ষলর  লন বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ চক? 

ফ্রকাি: ১=হযাঁ,২=না, ৩= োচন না 

১১. বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষল তা চক র্াচর উদ্ভাচর্ত োক্ষত নাচক স্থানীয় র্া প্রিচলত অন্য ফ্রকান োক্ষতর ফ্রেক্ষত্র বৃচদ্ধ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ? 

ক.---------------------------- খ.----------------------------- গ.--------------------------- ঘ.-------------------------

-.ঙ.------- 

১২.ির এলাকায়  সল উৎপােক্ষনর েন্য আপচন চক সঠিক সিক্ষয় প্রযুচক্তগত ফ্রসর্া র্া সহায়তা ফ্রপক্ষয়ক্ষছন? 

ফ্রকাি: ১= হযাঁ, ২= না, ৩= োচন না 

১৩.ির এলাকায়  সল উৎপােক্ষনর েন্য আপচন প্রকে হক্ষত চক চক সহায়তা ফ্রপক্ষয়ক্ষছন? 

ক) র্ীে, খ) িারা, গ) সার, ঘ) কীটনাশক, ঙ) ছত্রাকনাশক,  ি) প্রযুচক্ত সহায়তা 

১৪. ির এলাকায়  সল উৎপােক্ষনর েন্য আপচন প্রযুচক্তগত ফ্রসর্া র্া সহায়তা ফ্রকান ফ্রকান প্রচতষ্ঠান হক্ষত ফ্রপক্ষয়ক্ষছন? 

ক)কৃচষ গক্ষর্ষণা অচ স, খ) উপক্ষেলা কৃচষ অচ স ,গ) এনচেও অচ স ঘ) অন্যান্য  

১৫.উদ্যান ( ল, ফুলও সর্চে) ও িাঠ  সক্ষলর  লন পাথ বকয সম্পক্ষকব আপনার ধারণা আক্ষছ চক?  

ফ্রকাি : ১=হযাঁ, ২= না , ৩= োচন না 

১৬.এখাক্ষন উক্ষল্লচখত োনা োতীয় 

 সক্ষলর িক্ষধ্য ফ্রকান ফ্রকান  সল 

িরাঞ্চক্ষল িাল উৎপাচেত হয় র্ক্ষল 

আপচন িক্ষন কক্ষরন? 

 সল 

 

োক্ষতর নাি 

 

 লন (িণ/চর্ঘা)  লক্ষনর 

পাথ বকয 

উন্নত োত প্রিচলত 

োত 

 

ভূো     

গি     

চিনা      

র্াচল ব     

কাউন     

১৭. এখাক্ষন উক্ষল্লচখত মূল োতীয় 

 সক্ষলর িক্ষধ্য ফ্রকান ফ্রকান  সল 

িরাঞ্চক্ষল িাল উৎপাচেত হয় র্ফ্রল 

আপচন িক্ষন কক্ষরন? 

 সল 

 

োক্ষতর নাি 

 

 লন (িণ/চর্ঘা)  লক্ষনর 

পাথ বকয 

উন্নত োত প্রিচলত 

োত 

 

আলু     

চিচি আলু     
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১৮. আপচন উক্ষল্লচখত বতল োতীয় 

ফ্রকান ফ্রকান  সক্ষলর আর্াে 

কক্ষরক্ষছন? 

 সল 

 

োক্ষতর 

নাি 

 

 লন (িণ/চর্ঘা)  লক্ষনর 

পাথ বকয 

উন্নত োত প্রিচলত োত  

সচরষা     

চিনার্াোি     

সয়াচর্ন     

চতল     

 

১৯. আপচন উক্ষল্লচখত িাল োতীয় 

ফ্রকান ফ্রকান  সক্ষলর আর্াে 

কক্ষরক্ষছন? 

 সল 

 

োক্ষতর 

নাি 

 

 লন (িণ/চর্ঘা)  লক্ষনর 

পাথ বকয 

উন্নত োত প্রিচলত 

োত 

 

িসুর     

িাসকলাই     

ফ্রখসাচর     

 

2০. আপচন উক্ষল্লচখত িসলা োতীয় 

ফ্রকান ফ্রকান  সক্ষলর আর্াে 

কক্ষরক্ষছন? 

 সল 

 

োক্ষতর 

নাি 

 

 লন (িণ/চর্ঘা)  লক্ষনর 

পাথ বকয 

উন্নত োত প্রিচলত োত  

ফ্রপয়াে     

রসুন     

িচরি     

কাক্ষলাচেরা     

 

2১. আপচন উক্ষল্লচখত সর্চে 

 সক্ষলর িক্ষধ্য ফ্রকান ফ্রকান সর্চে 

 সক্ষলর আর্াে কক্ষরক্ষছন? 

 সল 

 

োক্ষতর 

নাি 

 

 লন (িণ/চর্ঘা)  লক্ষনর 

পাথ বকয 

উন্নত োত প্রিচলত 

োত 

 

টক্ষিক্ষটা     

করলা     

 

চিচিকুিড়া 

    

 

2২. এ প্রকে ফ্রথক্ষক আপচন ফ্রকান প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছন চক? 

ফ্রকাি : ১=হযাঁ, ২= না, ৩=োচন না 

2৩. হযাঁ হক্ষল, ফ্রকান ফ্রকান চর্ষক্ষয় প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছ? 
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(ক) ক) উচ্চমূল্য উদ্যান  সক্ষলর িারা উৎপােন। (খ) উচ্চমূল্য উদ্যান  সক্ষলর নতুন োক্ষতর উৎপােন প্রযুচক্ত। 

(গ) উচ্চমূল্য উদ্যান  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত। (ঘ) উচ্চমূল্য উদ্যান  সক্ষলর মূল্যসংক্ষর্ােন প্রযুচক্ত।  

(ঙ) ফ্রকানর্ট নয় 

২৪. ফ্রকান ফ্রকান প্রচতষ্ঠান প্রচশেন চেক্ষয়ক্ষছন? 

(ক) র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচির্টউক্ষটর কি বকতবাবৃি,খ) উপক্ষেলা কৃচষ অচ ক্ষসর কি বকতবাবৃি গ) এনচেও কি বকতবা 

2৫. প্রচশেক্ষণ নতুন চক চক চশক্ষখক্ষছন, র্া আপচন প্রচশেণ পূক্ষর্ ব োনক্ষতন না? 

ক)----------------------------- খ)------------------------ গ)------------------------------- ঘ) ------------------------

--- 

2৬. ফ্রর্ প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছন তাক্ষত চক আপচন সন্তুি?  

হকাড: ১=েযাঁ ,২=না ,৩= জাপন না 

২৭. প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহক্ষণর েন্য আপচন চক ফ্রকান িাতা ফ্রপক্ষয়ক্ষছন? 

ফ্রকাি : ১= হযাঁ ,২= না ৩= োচন না 

2৮. প্রপশক্ষবণ অিংশগ্রেবনর ফবল আ নাবদর উদ্যান ও মাঠ ফসবলর উৎ াদন প্রপশক্ষবণর আবগর তুলনায় হেবড়বছ পক? 

হকাড: ১=েযাঁ ২= না ৩= জাপন না 

২৯. ফসল উৎ াদন বৃপির সবে সবে আ নার  াপরোপরক আয় পক হেবড়বছ? 

হকাড: ১=েযাঁ ২=না ৩= জাপন না 

3০. াপরোপরক আয় বৃপির দ্বারা আ নার পক পক লাি েবয়বছ েবল আ পন মবন কবরন? 

ক)------------------------------- ে)---------------------------------- গ)---------------------------- ঘ) ---------------

---- 

3১. র্সতর্াড়ীক্ষত র্াগান স্থাপক্ষন প্রকে ফ্রথক্ষক চক চক সুচর্ধা ফ্রপক্ষয়ক্ষছন? 

ক)------------------------------- ে)---------------------------------- গ)---------------------------- ঘ) ---------------

---- 

3২.  ক্ষলর িক্ষধ্য ফ্রকান ফ্রকান  ক্ষলর র্াগান কক্ষরক্ষছন? 

(ক) আি (খ) ফ্রপয়ারা (গ) চলচু (ঘ) িালটা (ঙ) কুল  (ি) সর্গুক্ষলা। 

3৩.  ল র্াগাক্ষনর িাোয় বের্ সার প্রক্ষয়াগ কক্ষরন চক? 

ফ্রকাি : ১=হযাঁ ২- না ৩=োচন না 

3৪. হযাঁ হক্ষল, িাো প্রচত চক পচরিাণ বের্ সার প্রক্ষয়াগ কক্ষরক্ষছন? 

ক)------------------------------- ে)---------------------------------- গ)---------------------------- ঘ) ---------------

---- 

3৫. ফল উৎ াদবনর রাসায়পনক সার প্রবয়াগ কবর পছবলন পক? 

ফ্রকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= োচন না 

৩৬.সার প্রক্ষয়াক্ষগ চর্জ্ঞানীক্ষের পরািশ ব র্া িতািত চনক্ষয়চছক্ষলন চক? 
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ফ্রকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= োচন না 

3৭. আপচন চক উদ্যান/ িাঠ  সক্ষলর ফ্রকান প্রেশ বনী ফ্রপক্ষয়ক্ষছন? 

ফ্রকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= োচন না 

3৮. হযাঁ হক্ষল, ফ্রকান  সল/ প্রযুচক্তর উপর প্রেশ বচনী ফ্রপক্ষয়ক্ষছন? 

ক)------------------------------- ে)---------------------------------- গ)---------------------------- ঘ) ---------------

---- 

৩৯.  সক্ষলর র্ীে ফ্রকাথা ফ্রথক্ষক সংগ্রহ কক্ষরন? 

(ক) র্াংলাক্ষেশ কৃচষ গক্ষর্ষণা ইনচির্টউট (খ) র্ীে ফ্রকাম্পানী (গ) কৃচষ আচ স (ঘ) প্রচতক্ষর্শী কৃষক (ঙ) চনেস্ব র্ীে 

4০. ির এলাকায় ফ্রকান ফ্রিৌসুক্ষি  সল িাল হয় র্ক্ষল আপচন িক্ষন কক্ষরন? 

(ক) রচর্ (খ) খচরপ-১ (গ) খচরপ-২  (ঘ) সকল ফ্রিৌসুি। 

৪১. প্রকক্ষের কি বকান্ড র্াস্তর্ায়ক্ষনর  ক্ষল চর্কে কি বসংস্থাক্ষনর সৃচি হক্ষয়ক্ষছ চক? 

ফ্রকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= োচন না 

42.কৃচষ গক্ষর্ষণা ফ্রথক্ষক উদ্ভাচর্ত  সক্ষলর নতুন োক্ষতর নাি, চকিাক্ষর্ োনক্ষত ফ্রপক্ষরক্ষছন? 

(ক) প্রচশেক্ষণর িাধ্যক্ষি  (খ) গক্ষর্ষনা কি বকতবা  (গ) কৃচষ সম্প্রসারণ অচধেপ্তর (ঘ) প্রেশ বণী (ঙ) িাঠ চের্স (ি) প্রিার 

িাধ্যি  (ছ) কি বশালা/ ফ্রসচিনার 

43.আপচন চক িক্ষন কক্ষরন, কৃচষ গক্ষর্ষণা কতৃবক উদ্ভাচর্ত  সক্ষলর োতগুচল ির এলাকায় িাসার্াে উপক্ষর্াগী এর্ং প্রিচলত 

োতগক্ষলার ফ্রিক্ষয় ফ্রর্চশ  লন চেক্ষত সেি?   ফ্রকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= োচন না 

44. ির এলাকায় িাষার্াে উপক্ষর্াগী কৃচষ গক্ষর্ষণা কতৃক উদ্ভাচর্ত িাঠ ওউদ্যান  সক্ষলর োতগুচলর র্ীে আপনারা ঘক্ষর 

সংরেণ কক্ষরন চক না?  ফ্রকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= োচন না 

45. হযাঁ হক্ষল, চকিাক্ষর্ সংরেণ করা হয় এর্ং ফ্রকান ফ্রকান  সক্ষলর র্ীে সংরেণ করা হয়? 

ক)------------------------------- ে)---------------------------------- গ)---------------------------- ঘ) ---------------

---- 

46.  সংরচেত উন্নত োক্ষতর র্ীে আপনারা চনক্ষে ব্যর্হার করার পাশাপাচশ অন্য কৃষক্ষকর চনকট চর্ক্রয় র্া চর্তরন কক্ষরন 

চক না? 

ফ্রকাি : ১=হযাঁ ২= না ৩= োচন না 

৪৭ প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর আক্ষগ আপনার এলাকায়/ র্সতর্াচড়ক্ষত চক চক শাকসর্চে.  ল ও ফুক্ষলর িাষ হক্ষতা? 

(ক) আি (খ) ফ্রপয়ারা (গ) িীনা র্াোি (ঘ) চিচস্ট আলু (ঙ) আলু  (ি) চিচি কুিড়া (ছ) গ্লাচিওলাস ফুল (ে) অন্যান্য 

৪৮. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর  ক্ষল র্তবিাক্ষন িরাঞ্চক্ষল চক চক োক্ষতর শাক- সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর িাষ হয়? 

(ক)আি (খ) ফ্রপয়ারা (গ)ফ্রর্গুন (ঘ) আলু 

৪৯. প্রকবল্পর ৩টি সেল/িাবলা পদক উবেে করুনঃ 

ক)-------------------------- ------------ ে)---------- ------------------------------- গ)-------- -----------------------

---- 
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৫০.প্রকবল্পর ৩টি দুে তল/ ক্রটি পদক উবেে করুনঃ 

ক)---------------------- ---------------- ে)------------- ---------------------------- গ)------- ------------------------

---- 

৫১.প্রকবল্পর হকান ধরবনর ঝুঁপক র্াকবল তা উবেে করুনঃ 

ক)------------------------ -------------- ে)------------------------------------------------- গ)---------------- -------

------------ 

৫২. প্রকবল্পর ফবল পক পক ধরবনর সুবর্াগ সুপেধা  াওয়া হর্বত  াবর? 

ক)----------------------- --------------- ে)----------- ------------------------------ গ)------------- ------------------

---- 

 

 

তথ্যসংগ্রহকারীর নািোঃ                                                           স্বাের: 

সুপারিাইোক্ষরর নািোঃ                                                             স্বােরোঃ 

তাচরখোঃ 
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সংযুচক্ত-০১, উপকারক্ষিাগীক্ষের সাক্ষথ ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনা (এ চেচি) 

 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা । 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে  

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর উক্ষেশ্য 

(তথ্য সংগ্রক্ষহর পূক্ষর্ ব চনেচলচখত ভূচিকার্ট ব্যাখ্যা করুন) 

 

আসসালামু আলাইকুি/ আোর্। আচি গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস ফ্রথক্ষক “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে এর চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে এক্ষসচছ। এ পচরর্ীেক্ষণর উক্ষেশ্য হক্ষলা 

চর্দ্যিান উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্তর চর্স্তার ঘটাক্ষনাসহ 

অন্যান্য উক্ষেশ্যসমূক্ষহর অগ্রগচত এর্ং পচরর্তবনসমূহ র্ািাই করা। আিরা র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ, পচরকেনা 

িন্ত্রণালয় ফ্রথক্ষক োচয়ত্বপ্রাপ্ত হক্ষয় গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস এর পে ফ্রথক্ষক এক্ষসচছ। এ ফ্রেক্ষত্র আপচন আপনার মূল্যর্ান িতািত 

চেক্ষয় অর্োন রাখক্ষত পাক্ষরন। আপনার িতািত শুধু পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে ব্যর্হৃত হক্ষর্ এর্ং ফ্রগাপন থাকক্ষর্।আপচন অনুিচত চেক্ষল 

আচি আপনার সাোৎকার শুরু করক্ষত পাচর । 

ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনার চিচিক্ষত তথ্য সংগ্রক্ষহর চনক্ষে বচশকা 

তাচরখোঃ  

আক্ষলািনার স্থানোঃ  

গ্রািোঃ  

ইউচনয়নোঃ  

উপক্ষেলাোঃ  

ফ্রেলাোঃ  

সংগঠক্ষকর নািোঃ  

সহায়তাকারীর নািোঃ  

তথ্য সংগ্রহকারীর নািোঃ  

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাোঃ 
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“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে” এর র্তবিান 

কার্ বক্রি চর্ষয়ক তথ্যাচে 

১.১ “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” 

প্রকের্ট গ্রহণ করার পূক্ষর্ বর অর্স্থা সম্পক্ষকব র্লুন? 

১.২ “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” 

প্রকের্ট সম্পক্ষকব আপনারা চক োক্ষনন? 

১.৩ আপনাক্ষের এলাকায় পূক্ষর্ ব চক চক  সল উৎপাচেত হত তার নাি োতসহ র্লুন? 

১.৪ আপনাক্ষের এলাকায় পূক্ষর্ বর লািেনক  সলধারার (ফ্রকান  সক্ষলর পর ফ্রকান  সল) নািগুক্ষলা র্লুন? 

১.৫ আপনাক্ষের এলাকায় র্তবিাক্ষন লািেনক  সল ধারার নািগুক্ষলা র্লুন? 

১.৬                                                                                                                                আপনাক্ষের এলাকায়  সল উৎপােক্ষনর েন্য প্রযুচক্তগত ফ্রসর্া ফ্রকান প্রচতষ্ঠাক্ষনর চনকট ফ্রথক্ষক ফ্রপক্ষয়ক্ষছন। 

১.৭ আপনারা প্রকে হক্ষত ফ্রর্ সকল ফ্রসর্া র্া সহায়তা পান তার নািগুক্ষলা র্লুন? 

১.৮ োনা োতীয়  সক্ষলর ৩র্ট প্রিচলত োত এর্ং ৩র্ট উন্নত োক্ষতর নাি র্লুন । তাক্ষের  লন পাথ বকয ফ্রকিন? 

১,৯ মূল োতীয়  সক্ষলর প্রিচলত োত ও উন্নত োক্ষতর নািগুক্ষলা র্লুন এর্ং তাক্ষের  লক্ষনর পাথ বকয ফ্রকিন? 

১.১০ িাল োতীয়  সক্ষলর ২র্ট প্রিচলত োত ও ২র্ট উন্নত োক্ষতর নাি র্লুন? 

১.১১ িসলা োতীয়  সক্ষলর ২র্ট প্রিচলত োত ও ২র্ট উন্নত োক্ষতর নাি র্লুন? 

১.১২ সর্চে  সক্ষলর িক্ষধ্য আপনারা কয়র্ট প্রিচলত োত এর্ং কয়র্ট উন্নত োক্ষতর সর্চে  সল িাষ করক্ষছন এর্ং 

তাক্ষের তুলনামূলক  লন সম্পক্ষকব র্লুন? 

১.১৩  ক্ষলর িক্ষধ্য ফ্রকান ফ্রকান  ক্ষলর র্াগান কক্ষরক্ষছন ফ্রস গুক্ষলার নাি র্লুন? 

১.১৪ 
  ল র্াগাক্ষনর িাোয় চক চক বের্ সার প্রক্ষয়াগ কক্ষরন এর্ং িাো প্রচত চক পচরিান প্রক্ষয়াগ কক্ষরন ফ্রস সম্পক্ষকব 

র্লুন? 

১.১৫ ফুক্ষলর িক্ষধ্য ফ্রকান ফ্রকান ফুক্ষলর র্াগান কফ্ররন ফ্রসগুক্ষলার নাি র্লুন? 

১.১৬ সার প্রক্ষয়াক্ষগ চর্জ্ঞানীক্ষের পরািশ ব চকিাক্ষর্ পান র্া ফ্রকাথায় ফ্রর্ক্ষয় পরািশ ব চনক্ষত হয় ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

১.১৭ আপনারা  সক্ষলর র্ীে ফ্রকান ফ্রকান প্রচতষ্ঠান ফ্রথক্ষক পান ফ্রস গুক্ষলার নাি র্লুন? 

১.১৮ এ প্রকে ফ্রথক্ষক আপনারা ফ্রকান ফ্রকান চর্ষক্ষয়র উপর প্রচশেণ ফ্রপক্ষয়ক্ষছন এর্ং ফ্রস গুক্ষলা ফ্রকান ফ্রকান প্রচতষ্ঠান 

ফ্রথক্ষক ফ্রপক্ষয়ক্ষছন? 

১.১৯ প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহক্ষণর  ক্ষল আপনাক্ষের উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর উৎপােন আক্ষগর তুলনায় ফ্রকিন ফ্রর্ক্ষড়ক্ষছ ফ্রস 

চর্ষক্ষয় র্লুন? 

১.২০ প্রকে িালু হওয়ার পর র্তবিাক্ষন ফ্রকান  সক্ষলর ফ্রকান ফ্রকান োত অচধক েনচপ্রয়/ লািেনক ফ্রস সম্পক্ষকব 

র্লুন? 

১.২১ র্াচর উদ্ভাচর্ত চর্চিন্ন  সক্ষলর োত িাষ করার  ক্ষল আপনাক্ষের পাচরর্াচরক আয় শতকরা কত িাগ ফ্রর্ক্ষড়ক্ষছ 

এর্ং তা িারা আপনাক্ষের চক চক লাি হক্ষয়ক্ষছ? 

১.১৯  র্াস্তর্ায়নাধীন প্রকক্ষের ৩র্ট সর্ল চেক র্লুন? 

১.২০ র্াস্তর্ায়নাধীন প্রকক্ষের ৩র্ট দুর্ বল চেক র্লুন? 

১.২১ র্াস্তর্ায়নাধীন প্রকক্ষের ৩র্ট সুক্ষর্াগ সুচর্ধার কথা র্লুন? 

১.২২ র্াস্তর্ায়নাধীন প্রকক্ষের ৩র্ট ঝুঁচক সম্পক্ষকব র্লুন? 
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এ চেচিক্ষত অংশগ্রহণকারীক্ষের তাচলকাোঃ 

স্থানোঃ                                                                                                                    তাচরখোঃ 

ক্রচিক নং 
অংশগ্রহণকারীর 

নাি 
ফ্রপশা ফ্রিার্াইল নির 

চশোগত 

ফ্রর্াগ্যতা 
স্বাের 

১.      

২.      

৩.      

৪.      

৫.      

৬.      

৭.      

৮.      

৯.      

১০.      

১১.      

১২.      

 

(চর্.দ্র. এ চেচির একর্ট ছচর্ চনন) 

১. আক্ষলািনা পচরিালনাকারীর নািোঃ                                                                                  স্বাের 

ফ্রিার্াইল নিরোঃ 

২.সঞ্চালনকারীর নািোঃ                                                                                                    স্বাের 

ফ্রিার্াইল নিরোঃ 
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সংযুচক্ত-০১, এসএএও/এসএ (এইিআরচস) সাক্ষথ ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনা (এ চেচি) 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা । 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে  

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর উক্ষেশ্য 

(তথ্য সংগ্রক্ষহর পূক্ষর্ ব চনেচলচখত ভূচিকার্ট ব্যাখ্যা করুন) 

আসসালামু আলাইকুি/ আোর্। আচি গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস ফ্রথক্ষক ”উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে”এর চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে এক্ষসচছ। এ পচরর্ীেক্ষণর উক্ষেশ্য হক্ষলা 

চর্দ্যিান উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্তর চর্স্তার ঘটাক্ষনাসহ 

অন্যান্য উক্ষেশ্যসমূক্ষহর অগ্রগচত এর্ং পচরর্তবনসমূহ র্ািাই করা। আিরা র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ, পচরকেনা 

িন্ত্রণালয় ফ্রথক্ষক িাচয়ত্বপ্রাপ্ত হক্ষয় গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস এর পে ফ্রথক্ষক এক্ষসচছ। এ ফ্রেক্ষত্র আপচন আপনার মূল্যর্ান িতািত 

চেক্ষয় অর্োন রাখক্ষত পাক্ষরন। আপনার িতািত শুধু পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে ব্যর্হৃত হক্ষর্ এর্ং ফ্রগাপন থাকক্ষর্।আপচন অনুিচত চেক্ষল 

আচি আপনার সাোৎকার শুরু করক্ষত পাচর । 

ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনার চিচিক্ষত তথ্য সংগ্রক্ষহর চনক্ষে বচশকা 

তাচরখোঃ  

আক্ষলািনার স্থানোঃ  

গ্রািোঃ  

ইউচনয়নোঃ  

উপক্ষেলাোঃ  

ফ্রেলাোঃ  

সংগঠক্ষকর নািোঃ  

সহায়তাকারীর নািোঃ  

তথ্য সংগ্রহকারীর নািোঃ  

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাোঃ  

 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে এর 

র্তবিান কার্ বক্রি চর্ষয়ক তথ্যাচে 

১.১ উদ্যানতাচিক  সক্ষলর কতর্ট  ক্ষলর োি বপ্লােি সংগ্রক্ষহ আপনারা সহায়তা কক্ষরক্ষছন? এক্ষের িক্ষধ্য ফ্রেশী ও 

চর্ক্ষেশীর সংখ্যা পৃথক পৃথকিাক্ষর্ উক্ষল্লখ করুন? 

১.২ উদ্যানতাচিক  সক্ষলর কতর্ট ফুক্ষলর োি বপ্লােি সংগ্রক্ষহ আপনারা সহায়তা কক্ষরক্ষছন? এক্ষের িক্ষধ্য ফ্রেশী ও 

চর্ক্ষেশীর সংখ্যা পৃথক পৃথকিাক্ষর্ উক্ষল্লখ করুন? 
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১.৩ উদ্যানতাচিক  সক্ষলর কতর্ট ফুক্ষলর োি বপ্লােি সংগ্রক্ষহ আপনারা সহায়তা কক্ষরক্ষছন? এক্ষের িক্ষধ্য ফ্রেশী ও 

চর্ক্ষেশীর সংখ্যা পৃথক পৃথকিাক্ষর্ উক্ষল্লখ করুন? 

১.৪ খরা, র্ন্যা, এর্ং লর্ণাক্ততা সহনশীল শাক- সর্চের কতর্ট উন্নতোত উদ্ভার্ক্ষন আপনারা সহায়তা কক্ষরক্ষছন?  

১.৫ খরা, র্ন্যা, এর্ং লর্ণাক্ততা সহনশীল  ক্ষলর কতর্ট উন্নতোত উদ্ভার্ক্ষন আপনারা সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.৬ খরা, র্ন্যা, এর্ং লর্ণাক্ততা সহনশীল ফুক্ষলর কতর্ট উন্নতোত উদ্ভার্ক্ষন আপনারা সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.৭ উচ্চ  লনশীল এর্ং ফ্ররাগর্ালাই ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু শাক-সর্চের কতর্ট োত/ লাইন সনাক্তকরণ ও 

উন্নয়ক্ষন/ উদ্ভার্ক্ষন আপনারা সচক্রয় সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.৮ উচ্চ  লনশীল এর্ং ফ্ররাগর্ালাই ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু  ক্ষলর কতর্ট োত/ লাইন সনাক্তকরণ ও উন্নয়ক্ষন/ 

উদ্ভার্ক্ষন আপনারা সচক্রয় সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.৯ উচ্চ  লনশীল এর্ং ফ্ররাগর্ালাই ও ফ্রপাকািাকড় সচহষ্ণু ফুক্ষলর কতর্ট োত/ লাইন সনাক্তকরন ও উন্নয়ক্ষন/ 

উদ্ভার্ক্ষন আপনারা সচক্রয় সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.১০  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির উন্নত প্রযুচক্তগুক্ষলা কী কী? 

১.১১  সক্ষলর সংগ্রক্ষহাির সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রযুচক্ত ফ্রকান র্ছর উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ? 

১.১২  ক্ষলর কয়র্ট নতুন োত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ? ফ্রসগুক্ষলার নাি র্লুন? 

১.১৩ সর্চের কয়র্ট নতুন োত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ? 

১.১৪ ফুক্ষলর কয়র্ট নতুন োত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ? 

১.১৫ উদ্ভাচর্ত নতুন োক্ষতর ফ্রপয়ারার অগ্রর্তী োক্ষতর নাি এর্ং নতুন োক্ষতর ফ্রপয়ারার উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর ফ্রকানর্ট? 

১.১৬ উদ্যানতাচিক  সক্ষলর চর্ষয়চিচিক কতর্ট প্রচশেক প্রচশেণ ফ্রকাক্ষস ব আপচন অংশগ্রহণ কক্ষরক্ষছন? 

১.১৭ আপনারা ফ্রকান ফ্রকান ফ্রেক্ষশ বর্ক্ষেচশক প্রচশেক্ষণ অংশগ্রহণ কক্ষরচছক্ষলন এর্ংক্ষকান ফ্রকান চর্ষক্ষয়র উপর 

প্রচশেণ চনক্ষয়চছক্ষলন? 

১.১৮ উচ্চ  লনশীল শাক- সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর উপর কৃষকক্ষের চক চক প্রযুচক্তর উপর প্রচশেক্ষণ আপনারা 

সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.১৯ আপনারা কয়র্ট িাঠচের্ক্ষস অংশগ্রহণ কক্ষরক্ষছন? 

১.২০ .প্রকে কতৃবক আক্ষয়াচেত কতর্ট ফ্রসচিনার/ কি বশালায় আপনারা সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.২১ প্রকক্ষের ৩র্ট সর্ল চেক সম্পক্ষকব র্লুন? 

১.২২ প্রকক্ষের ৩র্ট দুর্ বল চেক সম্পক্ষকব র্লুন? 

১.২৩ প্রকক্ষের ৩র্ট ঝুঁচকর চেক সম্পক্ষকব র্লুন? 

১.২৪ প্রকক্ষের ৩র্ট সুক্ষর্াগ সুচর্ধা সম্পক্ষকব র্লূন? 

১.২৫ প্রকক্ষের কার্ বক্রিক্ষক সমুন্নত রাখার উপায়গুক্ষলা সম্পক্ষকব সুপাচরশ/ িতািত চেন? 
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এ চেচিক্ষত অংশগ্রহণকারীক্ষের তাচলকাোঃ 

      স্থানোঃ                                                                                                 তাচরখোঃ 

ক্রচিক 

নং 
অংশগ্রহণকারীর নাি ফ্রপশা ফ্রিার্াইল নির 

চশোগত 

ফ্রর্াগ্যতা 
স্বাের 

১.      

২.      

৩.      

৪.      

৫.      

৬.      

৭.      

৮.      

৯.      

১০.      

১১.      

১২.      

 

 

(চর্.দ্র. এ চেচির একর্ট ছচর্ চনন) 

১. আক্ষলািনা পচরিালনাকারীর নািোঃ                                                                                  স্বাের 

ফ্রিার্াইল নিরোঃ 

২.সঞ্চালনকারীর নািোঃ                                                                                                    স্বাের 

ফ্রিার্াইল নিরোঃ 
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সংযুচক্ত-০১, এসএএও/এসএ (ওএ আরচি) সাক্ষথ ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনা (এ চেচি) 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা । 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে  

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীোর উক্ষেশ্য 

(তথ্য সংগ্রক্ষহর পূক্ষর্ ব চনেচলচখত ভূচিকার্ট ব্যাখ্যা করুন) 

আসসালামু আলাইকুি/ আোর্। আচি গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস ফ্রথক্ষক “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে এর চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে এক্ষসচছ। এ পচরর্ীেক্ষণর উক্ষেশ্য হক্ষলা 

চর্দ্যিান উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্তর চর্স্তার ঘটাক্ষনাসহ 

অন্যান্য উক্ষেশ্যসমূক্ষহর অগ্রগচত এর্ং পচরর্তবনসমূহ র্ািাই করা। আিরা র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ, পচরকেনা 

িন্ত্রণালয় ফ্রথক্ষক িাচয়ত্বপ্রাপ্ত হক্ষয় গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস এর পে ফ্রথক্ষক এক্ষসচছ। এ ফ্রেক্ষত্র আপচন আপনার মূল্যর্ান িতািত 

চেক্ষয় অর্োন রাখক্ষত পাক্ষরন। আপনার িতািত শুধু পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে ব্যর্হৃত হক্ষর্ এর্ং ফ্রগাপন থাকক্ষর্।আপচন অনুিচত চেক্ষল 

আচি আপনার সাোৎকার শুরু করক্ষত পাচর । 

ফ্র াকাস গ্রুপ আক্ষলািনার চিচিক্ষত তথ্য সংগ্রক্ষহর চনক্ষে বচশকা 

তাচরখোঃ  

আক্ষলািনার স্থানোঃ  

গ্রািোঃ  

ইউচনয়নোঃ  

উপক্ষেলাোঃ  

ফ্রেলাোঃ  

সংগঠক্ষকর নািোঃ  

সহায়তাকারীর নািোঃ  

তথ্য সংগ্রহকারীর নািোঃ  

অংশগ্রহণকারীল সংখ্যাোঃ  

 

উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে এর র্তবিান 

কার্ বক্রি চর্ষয়ক তথ্যাচে 

সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাক্ষগর অংশোঃ 

১.১ প্রকে এলাকায় চিটাচিন-এ সমৃদ্ধ চিচিআলুর ফ্রকান ফ্রকান নতুন োক্ষতর িাষার্াক্ষের প্রর্তবক্ষন আপনারা 

সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.২ প্রকে এলাকায় গক্ষর্ষণা ফ্রথক্ষক উদ্ভাচর্ত ফ্রকান ফ্রকান োক্ষতর ফ্রগালআলুর িাষার্াক্ষের সম্প্রসারক্ষণ আপনারা 

সচক্রয় সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.৩ প্রকে এলাকায় গক্ষর্ষণা ফ্রথক্ষক উদ্ভাচর্ত উন্নত োক্ষতর ফ্রকান ফ্রকান োনাশক্ষষ্যর িাষার্াে সম্প্রসারণ/ চর্স্তার 

হক্ষয়ক্ষছ? 
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১.৪ প্রকে এলাকায় গক্ষর্ষণা ফ্রথক্ষক উদ্ভাচর্ত বতলর্ীক্ষের ফ্রকান ফ্রকান উন্নত োক্ষতর িাষার্াক্ষের সম্প্রসারক্ষণ 

আপনারা সচক্রয় সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.৫ প্রকে এলাকায় গক্ষর্ষণা ফ্রথক্ষক উদ্ভাচর্ত িাক্ষলর ফ্রকান ফ্রকান উন্নত োক্ষতর িাষার্াক্ষের সম্প্রসারক্ষণ আপনারা 

সচক্রয় সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.৬ প্রকে এলাকায় গক্ষর্ষণা ফ্রথক্ষক উদ্ভাচর্ত চক চক শাক-সর্চের সম্প্রসারক্ষন আপনাক্ষের সহায়তায় ঘক্ষটক্ষছ 

এর্ং ফ্রসই এলাকার পচরিান কত? 

১.৭ প্রকে এলাকায় গক্ষর্ষণা ফ্রথক্ষক উদ্ভাচর্ত চক চক  ক্ষলর সম্প্রসারণ আপনাক্ষের সহায়তায় হক্ষয়ক্ষছ? 

১.৮ প্রকে এলাকায় গক্ষর্ষণা ফ্রথক্ষক উদ্ভাচর্ত চক চক ফুক্ষলর সম্প্রসারণ আপনাক্ষের সহায়তায় হক্ষয়ক্ষছ? 

১.৯ প্রকে এলাকায় কতর্ট র্সতর্াচড়ক্ষত র্াগান স্থাপক্ষন সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.১০ প্রকে কতৃবক  সক্ষলর  লন পাথ বকয কিাক্ষনা চক চক প্রযুচক্তর উপর কতর্ট প্রেশ বনী স্থাপক্ষন আপনারা 

সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.১১ প্রকে কতৃবক আক্ষয়াচেত কতর্ট প্রচশেক প্রচশেণ ফ্রকাক্ষস ব আপনারা সহায়তা কক্ষরক্ষছন? 

১.১২ প্রকে কতৃবক আক্ষয়াচেত ফ্রকান প্রযুচক্তর উপর প্রচশেণ গ্রহণ কক্ষরচছক্ষলন? 

১.১৩ প্রকে কতৃবক আক্ষয়াচেত ফ্রিাট কতর্ট কৃষক প্রচশেক্ষন আপনারা অংশগ্রহণ কক্ষরচছক্ষলন এর্ং অংশগ্রহণকারী 

কৃষক সংখ্যা কত চছল? 

১.১৪ প্রকে কতৃবক আক্ষয়াচেত কতর্ট িাঠচের্ক্ষস আপনারা সচক্রয় অংশগ্রহণ কক্ষরক্ষছন? 

১.১৫ প্রকে ফ্রথক্ষক উন্নত প্রযুচক্ত পাওয়ার পর প্রকে এলাকার উপকারক্ষিাগীক্ষের চকিাক্ষর্ আয় ফ্রর্ক্ষড়ক্ষছ র্ক্ষল 

আপনারা িক্ষন কক্ষরন? 

১.১৬  সক্ষলর নতুন নতুন প্রযুচক্ত সম্প্রসারক্ষন/ চর্স্তাক্ষর চক চক সক্ষিতনতামূলক কার্ বক্রক্ষি আপনারা সহায়তা 

কক্ষরক্ষছন? 

১.১৭ প্রকক্ষের ৩র্ট সর্ল চেক সম্পক্ষকব র্লুন? 

১.১৮ প্রকক্ষের ৩র্ট দুর্ বল চেক সম্পক্ষকব র্লুন? 

১.১৯ প্রকক্ষের ৩র্ট ঝুঁচকর চেক সম্পক্ষকব র্লুন? 

১.২০ প্রকক্ষের ৩র্ট সুক্ষর্াগ সুচর্ধা সম্পক্ষকব র্লুন? 

১.২১ প্রকক্ষের কার্ বক্রিক্ষক সমুন্নত রাখার উপায়গুক্ষলা সম্পক্ষকব িতািত/সুপাচরশগুক্ষলা চেন? 
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এ চেচিক্ষত অংশগ্রহণকারীক্ষের তাচলকাোঃ 

      স্থানোঃ                                                                                                 তাচরখোঃ 

ক্রচিক 

নং 
অংশগ্রহণকারীর নাি ফ্রপশা ফ্রিার্াইল নির 

চশোগত 

ফ্রর্াগ্যতা 
স্বাের 

১.      

২.      

৩.      

৪.      

৫.      

৬.      

৭.      

৮.      

৯.      

১০.      

১১.      

১২.      

 

 

(চর্.দ্র. এ চেচির একর্ট ছচর্ চনন) 

১. আক্ষলািনা পচরিালনাকারীর নািোঃ                                                                                  স্বাের 

ফ্রিার্াইল নিরোঃ 

২.সঞ্চালনকারীর নািোঃ                                                                                                    স্বাের 

ফ্রিার্াইল নিরোঃ 
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সংযুচক্ত-০১, ফ্রকআইআই: উদ্যাতাচিক গক্ষর্ষণা ফ্রকে অংশ (চর্এআরআই, এইিআরচস এর কি বকতবাবৃি) 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে”   উদ্যানতাচিক 

গক্ষর্ষণা ফ্রকে অংশ (চর্এআরআই, এইিআরচস এর কি বকতবাবৃি) 

আসসালামু আলাইকুি/ আোর্। আচি গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস ফ্রথক্ষক ”উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে”এর চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে এক্ষসচছ। এ পচরর্ীেক্ষণর উক্ষেশ্য হক্ষলা 

চর্দ্যিান উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্তর চর্স্তার ঘটাক্ষনাসহ 

অন্যান্য উক্ষেশ্যসমূক্ষহর অগ্রগচত এর্ং পচরর্তবনসমূহ র্ািাই করা। আিরা র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ, পচরকেনা 

িন্ত্রণালয় ফ্রথক্ষক োচয়ত্বপ্রাপ্ত হক্ষয় গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস এর পে ফ্রথক্ষক এক্ষসচছ। এ ফ্রেক্ষত্র আপচন আপনার মূল্যর্ান িতািত 

চেক্ষয় অর্োন রাখক্ষত পাক্ষরন। আপনার িতািত শুধু পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে ব্যর্হৃত হক্ষর্ এর্ং ফ্রগাপন থাকক্ষর্।আপচন অনুিচত চেক্ষল 

আচি আপনার সাোৎকার শুরু করক্ষত পাচর । 

ক.উিরোতার পচরিয় 

১.১ উিরোতার নািোঃ  

১.২ িন্ত্রণালয়/ সংস্থার নািোঃ  

১.৩ পের্ীোঃ  

১.৪ ফ্রিার্াইল নিরোঃ  

খ. প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষন ভূচিকা 

২.১ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন  ক্ষলর োি বপ্লােি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? উির হাঁ হক্ষল ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং  ক্ষলর নাি সংখ্যা িন্তব্য 

১  ফ্রেচশ চর্ক্ষেশী  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

২.২ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন সর্চের োি বপ্লােি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ 

চকনা? উির হাঁ হক্ষল ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং সর্চের নাি সংখ্যা িন্তব্য 

১  ফ্রেচশ চর্ক্ষেশী  
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২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৩ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন ফুক্ষলর োি বপ্লােি সংগ্রহ করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? উির হাঁ হক্ষল ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং ফুক্ষলর নাি সংখ্যা িন্তব্য 

১  ফ্রেচশ চর্ক্ষেশী  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৪ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন  ক্ষলর নতুন োত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? উির হাঁ হক্ষল ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং  ক্ষলর নাি  উদ্ভার্ক্ষনর 

র্ছর 

১  চনর্ন্ধক্ষনর র্ছর অগ্রর্তী 

োত 

 

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৫ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন সর্চের নতুন োত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? উির হাঁ হক্ষল ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং সর্চের নাি  উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১  চনর্ন্ধক্ষনর র্ছর অগ্রর্তী োত  

২     

৩     

৪     

৫     
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৬     

 

২.৬ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন ফুক্ষলর নতুন োত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? উির হাঁ হক্ষল ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং ফুক্ষলর নাি  উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

 

১  চনর্ন্ধক্ষনর র্ছর অগ্রর্তী োত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৭ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন নতুন উদ্ভাচর্ত  ক্ষলর লাইন/ োক্ষতর িক্ষধ্য খরা ও লর্ণাক্ততা সচহষ্ণু ফ্রকান োত উদ্ভার্ন  

করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? উির হাঁ হক্ষল ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং  ক্ষলর নাি  উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

 

১  চনর্ন্ধক্ষনর র্ছর অগ্রর্তী োত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৮ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন নতুন উদ্ভাচর্ত সর্চের লাইন/ োক্ষতর িক্ষধ্য খরা ও লর্ণাক্ততা সচহষ্ণু ফ্রকান োত  

উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? উির হাঁ হক্ষল ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং সর্চের নাি  উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

 

১  চনর্ন্ধক্ষনর র্ছর অগ্রর্তী োত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.৯ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন নতুন উদ্ভাচর্ত ফুক্ষলর লাইন/ োক্ষতর িক্ষধ্য খরা ও লর্ণাক্ততা সচহষ্ণু ফ্রকান োত উদ্ভার্ন  

করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? উির হাঁ হক্ষল, ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 
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নং ফুক্ষলর নাি  উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১  চনর্ন্ধক্ষনর র্ছর অগ্রর্তী োত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.১০ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন ফ্ররাগ র্ালাই সচহষ্ণু 

 ক্ষলর ফ্রকান লাইন/ োত উদ্ভার্ন করা 

হক্ষয়ক্ষছ চকনা? উির হাঁ হক্ষল, ফ্রস সম্পক্ষকব 

র্লুন। 

নং  ক্ষলর নাি  উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১  চনর্ন্ধক্ষনর র্ছর অগ্রর্তী োত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.১১ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন ফ্ররাগ র্ালাই সচহষ্ণু সর্চের ফ্রকান লাইন/ োত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা?  

 উির হাঁ হক্ষল, ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং সর্চের নাি  উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১  চনর্ন্ধক্ষনর র্ছর অগ্রর্তী োত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.১২ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন ফ্ররাগ র্ালাই সচহষ্ণু ফুক্ষলর ফ্রকান লাইন/ োত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা?  উির হাঁ হক্ষল, 

 ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 
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নং  ফুক্ষলর নাি  উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১  চনর্ন্ধক্ষনর র্ছর অগ্রর্তী োত  

২     

৩     

৪     

৫     

৬     

 

২.১৩  প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন  সল সংগ্রফ্রহাির সংগ্রহ সংক্রান্ত ফ্রকান উন্নত প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা?  উির 

হাঁ হক্ষল, ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং সংগ্রহ সংক্রান্ত উন্নত প্রযুচক্তর নাি উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

২.১৪ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন  সল সংগ্রক্ষহাির র্হন সংক্রান্ত ফ্রকান উন্নত প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা?  উির হাঁ  

হক্ষল, ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং র্হন সংক্রান্ত উন্নত প্রযুচক্তর নাি উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

 

২.১৫ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন  সল সংগ্রক্ষহাির প্যাক্ষকচেং সংক্রান্ত ফ্রকান উন্নত প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা?  

 উির হাঁ হক্ষল, ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং প্যাক্ষকচেং সংক্রান্ত উন্নত প্রযুচক্তর নাি উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   
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২.১৬ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন  সল সংগ্রক্ষহাির প্রচক্রয়াোতকরণ সংক্রান্ত ফ্রকান উন্নত প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ  

চকনা?  উির হাঁ হক্ষল, ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং প্রচক্রয়াোতকরণ সংক্রান্ত উন্নত প্রযুচক্তর নাি উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

 

২.১৭ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন  সল সংগ্রক্ষহাির সংরেণ সংক্রান্ত ফ্রকান উন্নত প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা?  

 উির হাঁ হক্ষল, ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং সংরেণ সংক্রান্ত উন্নত প্রযুচক্তর নাি উদ্ভার্ক্ষনর র্ছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

 

২.১৮ প্রকক্ষের অথ বায়ক্ষন ফ্রকান গক্ষর্ষণা কার্ বক্রি গ্রহণ করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা?  উির হাঁ হক্ষল, ফ্রস সম্পক্ষকব র্লুন। 

নং গক্ষর্ষণার চর্ষয় র্ছর 

১   

২   

৩   

৪   

৫   

 

২.১৯ উদ্যানতাচিক  সক্ষলর োত উদ্ভার্ন চর্ষক্ষয়র উপর অদ্যার্চে কয়র্ট এিএস ও কয়র্ট চপএইিচি ফ্রকাক্ষস বর 

আক্ষয়ােন সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ/ িলিান আক্ষছ?  

এিএস------------------------------ চপএইিচি------------------------------------- 

২.২০ উদ্যানতাচিক  সক্ষলর চর্চিন্ন চর্ষক্ষয়র উপর অদ্যার্চে কতেন প্রচশেকক্ষক প্রচশেণ প্রোন সম্পন্ন করা 

হক্ষয়ক্ষছ? চর্ষয়---------------------------------------প্রচশেণ ফ্রকাক্ষস বর সংখ্যা---------------- 

২.২১ েে িানর্সম্পে বতরীর লক্ষেয কতেন চর্জ্ঞানী/ কি বকতবার বর্ক্ষেচশক প্রচশেণ সম্পন্ন করা হক্ষয়ক্ষছ? এর্ং 

ফ্রেশগুক্ষলার নাি চক চক 

সংখ্যা------------- ফ্রেক্ষশর নািোঃ   ক.----------------- খ.-----------------গ.------------- 

২.২২ প্রকক্ষের লচেকযাল ফ্রেিওয়াকবর্ট র্স্তুতচনষ্ঠিাক্ষর্ করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা ফ্রস সম্পক্ষকব আপনার িতািত র্লুন? 

২.২২ প্রকক্ষের ৩র্ট সর্ল চেক র্লুন।    ক.-----------------    খ.-------------------গ.------------------- 

২.২৩ প্রকক্ষের ৩র্ট দুর্ বল চেক র্লুন। ক.----------------- খ.-------------------গ.------------------- 

২.২৪ প্রকক্ষের ৩র্ট সুক্ষর্াগ সুচর্ধা সম্পক্ষকব র্লুন। ক.----------------- খ.-------------------গ.------------ 

২.২৫ প্রকক্ষের ৩র্ট ঝুঁচক সম্পক্ষকব র্লুন। ক.----------------- খ.-------------------গ.------------------- 

২.২৬ প্রকে  প্রণয়ক্ষন ও র্াস্তর্ায়ক্ষন চক চক ফ্রকৌশলগত ভুল চছল এর্ং এগুক্ষলা এচড়ক্ষয় র্াওয়ার উপায় সম্পক্ষকব 

র্লুন।   
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তথ্য সংগ্রহকারীর নাি: 

স্বাের:                                                                                              ফ্রিার্াইল নির: 

 সংযুচক্ত-০১, ফ্রকআইআই-সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ এর্ং প্রকে সংচেি অচ সারবৃি (চর্এআরআই, ওএ আরচি, চর্এচিচস, 

চিএই) 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে” 

 সক্ষরেচিন গক্ষর্ষণা চর্িাগ এর্ং প্রকে সংচেি অচ সারবৃি (চর্এআরআই, ওএ আচি,চর্এচিচস,চিএই) 

 

আসসালামু আলাইকুি/ আোর্। আচি গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস ফ্রথক্ষক “উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির 

এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে এর চনচর্ড় পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে এক্ষসচছ। এ পচরর্ীেক্ষণর উক্ষেশ্য হক্ষলা 

চর্দ্যিান উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্তর চর্স্তার ঘটাক্ষনাসহ 

অন্যান্য উক্ষেশ্যসমূক্ষহর অগ্রগচত এর্ং পচরর্তবনসমূহ র্ািাই করা। আিরা র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ, পচরকেনা 

িন্ত্রণালয় ফ্রথক্ষক োচয়ত্বপ্রাপ্ত হক্ষয় গ্রীনক্ষটক অযাক্ষসাচসক্ষয়টস এর পে ফ্রথক্ষক এক্ষসচছ। এ ফ্রেক্ষত্র আপচন আপনার মূল্যর্ান িতািত 

চেক্ষয় অর্োন রাখক্ষত পাক্ষরন। আপনার িতািত শুধু পচরর্ীেক্ষণর কাক্ষে ব্যর্হৃত হক্ষর্ এর্ং ফ্রগাপন থাকক্ষর্।আপচন অনুিচত চেক্ষল 

আচি আপনার সাোৎকার শুরু করক্ষত পাচর । 

উিরোতার পচরিয় 

১.১ উিরোতার নািোঃ  

১.২ িন্ত্রণালয়/ সংস্থাক্ষনর নািোঃ  

১.৩ পের্ীোঃ  

১.৪ ফ্রিার্াইল নিরোঃ  

প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষন ভূচিকা 

২.১ প্রকেভূক্ত এলাকায় ফ্রকান ফ্রকান উন্নত োক্ষতর চিচি আলুর আর্াে চর্স্তার করা হক্ষয়ক্ষছ? 

োক্ষতর নািোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.২ প্রকেভূক্ত এলাকায় ফ্রকান ফ্রকান উন্নত োক্ষতর  সক্ষলর আর্াে চর্স্তার করা হক্ষয়ক্ষছ? 

 সক্ষলর সংখ্যা---------- 

২.৩ প্রকেভূক্ত এলাকায় ফ্রকান ফ্রকান উন্নত োক্ষতর  ক্ষলর আর্াে চর্স্তার করা হক্ষয়ক্ষছ? 

োক্ষতর নািোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.৪ প্রকেভূক্ত এলাকায় ফ্রকান ফ্রকান উন্নত োক্ষতর সর্চের আর্াে চর্স্তার করা হক্ষয়ক্ষছ? 

োক্ষতর নািোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 
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২.৫ প্রকেভূক্ত এলাকায় ফ্রকান ফ্রকান উন্নত োক্ষতর ফুক্ষলর আর্াে চর্স্তার করা হক্ষয়ক্ষছ? 

োক্ষতর নািোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.৬ প্রকেভূক্ত এলাকায় ফ্রকান ফ্রকান উন্নত োক্ষতর বতলর্ীক্ষের আর্াে চর্স্তার করা হক্ষয়ক্ষছ? 

োক্ষতর নািোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.৭ প্রকে এলাকার র্সতর্াচড়ক্ষত কতর্ট ফ্রহাি গাক্ষি বন স্থাপক্ষনর লেযিাত্রা আক্ষছ এর্ং এই পর্ বন্ত কতর্ট স্থাপন করা 

হক্ষয়ক্ষছ? লেযিাত্রাোঃ--------------র্ট, র্াস্তর্ায়ন সংখ্যাোঃ--------র্ট 

২.৮ গক্ষর্ষণা ও কৃষক্ষকর িাক্ষঠর  লন পাথ বকয কিাক্ষনার েন্য চক চক  সল সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত প্রিলন করা 

হক্ষয়ক্ষছ? প্রযুচক্তর নািোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.৯ উন্নত কৃচষ প্রযুচক্তর উপর কতেন গক্ষর্ষক এর্ং কতেন উপসহ-কারী কৃচষ কি বকতবা/ বর্জ্ঞাচনক সহকারীক্ষক 

প্রচশেণ প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ? 

গক্ষর্ষক্ষকর সংখ্যাোঃ-----------      এসএএও/এসএ এর সংখ্যাোঃ-------------- 

২.১০ আধুচনক কৃচষ প্রযুচক্তর উপর অদ্যার্চে কতেন কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোন করা হক্ষয়ক্ষছ? 

কৃষক্ষকর সংখ্যাোঃ------------- 

২.১১ প্রকক্ষের চনধ বাচরত প্রযুচক্ত চর্স্তাক্ষরর েন্য কতর্ট প্রেশ বনী র্াস্তর্ায়ন করা হক্ষয়চছল? 

প্রযুচক্তর নািোঃ-------------------------------------------- প্রেশনীর সংখ্যাোঃ-------- 

২.১২ অদ্যার্চে কতর্ট িাঠ চের্ক্ষসর আক্ষয়ােন করা হক্ষয়ক্ষছ? 

িাঠ চের্ক্ষসর সংখ্যাোঃ-------------------- 

২.১৩ অদ্যার্চে কতর্ট ফ্রসচিনার/ কি বশালার আক্ষয়ােন করা হক্ষয়ক্ষছ? 

ফ্রসচিনার/কি বশালার সংখ্যাোঃ--------------------- 

২.১৪ প্রযুচক্ত ব্যর্হাক্ষরর  ক্ষল প্রকে এলাকায় উপকারক্ষিাগীক্ষের আয় চক ফ্রর্ক্ষড়ক্ষছ র্ক্ষল আপচন িক্ষন কক্ষরন? 

হাঁ হক্ষল, শতকরা কতিাগ ফ্রর্ক্ষড়ক্ষছ। শতকরা----------------------- িাগ 

২.১৫ র্াস্তর্াচয়ত ফ্রকান ফ্রকান উন্নত োত প্রকে এলাকায় েনচপ্রয়তা ফ্রপক্ষয়ক্ষছ? 

উন্নত োক্ষতর নািোঃ ক. -------------- খ. ----------------গ. ------------- ঘ. ---------- 

২.১৬ প্রকক্ষের অর্াস্তর্াচয়ত কার্ বক্রিগুক্ষলা প্রকক্ষের চনচেস্ট সিক্ষয়র িক্ষধ্য সম্পন্ন করা চক সম্ভর্? হাঁ হক্ষল, চকিাক্ষর্ 

সম্ভর্ আপনার িতািত চেন । 

 

২.১৭ প্রকক্ষের ৩র্ট সর্ল চেক র্লুন? 

 

২.১৮ প্রকক্ষের ৩র্ট দুর্ বল চেক র্লুন? 

 

২.১৯ প্রকক্ষের ৩র্ট সুক্ষর্াগ সুচর্ধা সম্পক্ষকব র্লুন? 

 

২.২০ প্রকক্ষের ৩র্ট ঝুঁচক সম্পক্ষকব র্লুন? 

 

 

তথ্র্ সংগ্রহকারীর নাি:                                               স্বাের:                                        ফ্রিার্াইল নির: 
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সংযুচক্ত-০১, ফ্রকআইআই: প্রকে পচরিালক্ষকর সাোৎকার 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে” 

প্রকে পচরিালক্ষকর সাোৎকার 

উিরোতার নািোঃ 

পের্ীোঃ   

প্রচতষ্ঠাক্ষনর নািোঃ 

ঠিকানাোঃ 

ফ্রিার্াইল নির ও ই-ফ্রিইলোঃ 

 

১. প্রকক্ষের চনক্ষোক্ত তথ্য সংগ্রহ করুনোঃ 

 

১.১ প্রকক্ষে পের্ী  

১.২ প্রকক্ষে ফ্রর্াগোক্ষনর তাচরখ  

১.৩ চশোগত ফ্রর্াগ্যতা ( সর্ বক্ষশষ)  

১.৪ ইচতপূক্ষর্ ব প্রকক্ষের কাক্ষের  চর্র্রণ ক. প্রকক্ষের নাি খ.পে/সংস্থা সিক্ষয়র ব্যাচপ্ত 

   

১.৫ এ প্রকে প্রণয়ক্ষন আপচন েচড়ত চছক্ষলন 

চক? (র্টক চিহৃ চেন ) 

 

ফ্রকাি: ১.পুক্ষরাপুচর ২.আংচশকিাক্ষর্ ৩.েচড়ত চছলাি না। 

১.৬ অন্য প্রকে পচরিালক্ষকর চর্র্রণ 

ক. নাি খ.সংস্থা গ. সিক্ষয়র ব্যাচপ্ত 

   

১.৭ প্রকক্ষে ফ্রিাট কি বকতবা ও কি বিারীর সংখ্যা 

কত? 

 

১.৮ র্তবিাক্ষন সর্ েনর্ল আক্ষছ চকনা?  

১.৯ র্চে না থাক্ষক তক্ষর্ ফ্রকন ফ্রনই?  

১.১০ র্তবিাক্ষন কি বরত কি বকতবা ও কি বিারী 

অচিজ্ঞতা সম্পন্ন চকনা? 
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১.১১  র্চে অচিজ্ঞতা না থাক্ষক তাহক্ষল চক 

ধরক্ষনর পেক্ষেপ গ্রহন করা হক্ষয়ক্ষছ? 

 

১.১২ প্রকক্ষের িচনটচরং কার্ বক্রি চকিাক্ষর্ িলক্ষছ 

তা উক্ষল্লখ করুন। 

 

১.১৩  প্রকের্টর ফ্রর্েলাইন সিীো করা হক্ষয়ক্ষছ 

চক না? হযাঁ হক্ষল চর্স্তাচরত চর্র্রণ চেন 

১=হযাঁ, ২= না 

১.১৪ প্রকক্ষের চিোইন ও ফ্রেচসচ ক্ষকশন 

অনুর্ায়ী কাের্ট সম্পন্ন হক্ষে চক না? 

১=হযাঁ, ২= না 

১.১৫ র্চে না হয়, তক্ষর্ ফ্রকন হক্ষে না?  

১.১৬ প্রকক্ষের এচক্সট প্লান আক্ষছ চক?  ১=হযাঁ, ২= না 

১.১৭ র্চে এচক্সট প্লান না থাক্ষক তক্ষর্ ফ্রকন ফ্রনই?  

১.১৮  প্রকের্ট চনধ বাচরত সিক্ষয় সম্পন্ন হক্ষর্ চক 

না? 

১=হযাঁ, ২=না 

১.১৯ প্রকক্ষের র্রাে সঠিকিক্ষর্ পাওয়া র্াক্ষে চক 

না? র্চে না পাওয়া র্ায় তক্ষর্ তার কারণ 

চক? 

 

আপনার প্রকের্ট চর্চিন্ন চর্িাগ ও িন্ত্রণালয় কতৃক চনয়চিত িচনটচরং করা হয় চক না? িচনটচরং হক্ষয় থাকক্ষল 

প্রচতষ্ঠান গুক্ষলার নাি ও পচরেশ বক্ষনর তাচরখ র্লুন? 

---------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

১.২০ এই প্রকক্ষের র্রাে র্থার্থ আক্ষছ চক না?   

১.২১ প্রকে অঙ্গচিচিক র্াস্তর্ায়ক্ষন সিস্যা(র্চে 

থাক্ষক) উক্ষল্লখ করুন  

 

১.২২ সিস্যা সিাধাক্ষন চক চক পেক্ষেপ চনক্ষয়ক্ষছন 

র্া করনীয় চক র্ক্ষল িক্ষন কক্ষরন? 

 

১.২৩ 

 

ঠিকাোর প্রচতষ্ঠান প্রক্ষয়ােনীয় েনর্ল 

চনক্ষয়াগ কক্ষরক্ষছ চক না? হযাঁ/ না, উির না 

হক্ষল আপনার পর্ বক্ষেণ োনান। 

 

 এই প্রকক্ষে ব্যর্হৃত র্ন্ত্রাংশ ও িালািাক্ষলর 

গুণগত িান ফ্রকিন চছল?( চকছু র্ন্ত্রাংক্ষশর 

ফ্রটস্ট চরক্ষপাট ব পর্ বক্ষর্েণ কক্ষর ফ্রেখা হক্ষর্ ) 
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আক্ষলািয প্রকক্ষের েন্য র্াৎসচরক 

কি বপচরকেনা প্রস্তুতত আক্ষছ চক না? থাকক্ষল 

চর্স্তাচরত চলখুন। (পরািশ বক কতৃক 

প্রকক্ষের শুরু ফ্রথক্ষক সর্গুক্ষলা কি ব 

পচরকেনা পর্ বক্ষর্েণ করা হক্ষর্ ) 

হযাঁ/ না, 

র্াৎসচরক কি বপচরকেনা অনুর্ায়ী অগ্রগচত হক্ষিছ চক না? হযাঁ/ না, না হক্ষয় থাকক্ষল কারন সহ চর্স্তাচরত র্লুন । 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

আপনার দৃচিক্ষত প্রকক্ষের সর্ল চেক গুক্ষলা 

চক চক? 

 

আপনার দৃচিক্ষত প্রকক্ষের দুর্ বল চেক গুক্ষলা 

চক চক? 

 

১.২৪ আপনার দৃচিক্ষত প্রকক্ষের ঝুঁচক আক্ষছ চক 

?থাকক্ষল উক্ষল্লখ করুন  

 

 আপনার দৃচিক্ষত প্রকক্ষের সুক্ষর্াগ সুচর্ধা 

আক্ষছ চক ?থাকক্ষল উক্ষল্লখ করুন 

 

১.২৫ প্রকক্ষের সিাচপ্তর পর সৃি সুচর্ধাচে ফ্রটকসই করার লক্ষেয আপনার ফ্রকান পেক্ষেপ আক্ষছ চক? হযাঁ/ না , র্চে 

থাক্ষক তক্ষর্ সংযুচক্ত চহসাক্ষর্ প্রোন করুন 

------------------------------------------------------------------------- 

 

১.২৬  ফ্রকান সুপাচরশ র্া িতািত থাকক্ষল চলখুন  

১.২৭ ক্রির্ধ বিান িাচহো পূরক্ষণর লক্ষেয এ 

ধরক্ষনর আক্ষরা প্রকে হাক্ষত ফ্রনওয়ার 

পচরকেনা আক্ষছ চক? উির হযাঁ হক্ষল, 

চর্স্তাচরত র্লুন 

র্টক চেন : হযাঁ/ না 

চলখুন------------------------------------------ 

 

 

 

                                                                                                             

 তথ্য সংগ্রহকারীর নাি ও স্বাের                                                সুপারিাইোক্ষরর নাি ও স্বাক্ষর 

 ফ্রিার্াইল নং                                                                                 ফ্রিার্াইল নং 
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সংযুচক্ত-০১, উপকারক্ষিাগীক্ষের েন্য ফ্রকস স্টাচির প্রশ্নিালা 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীক্ষণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে” 

উপকারক্ষিাগীক্ষের েন্য ফ্রকস স্টাচির প্রশ্নিালা 

 

ক.উিরোতার ব্যচক্তগত ও ফ্রপশাগত তথ্যাচে 

১.১ উিরোতার নাি  

১.২  চপতার নাি  

১.৩ িাতার নাি  

১.৪ স্বািী/ স্ত্রীর নাি  

১.৫  গ্রাক্ষির নাি  

১.৬ ইউচনয়ক্ষনর নাি  

১.৭ উপক্ষেলার নাি  

১.৮ ফ্রেলার নাি  

১.৯ র্য়স ---------------- র্ছর 

১.১০ উিরোতার ফ্রিার্াইল নির  

১.১১ উিরোতার চলঙ্গ  

১.১২ উিরোতার ফ্রপশা ফ্রপশাোঃ ১=কৃচষ; ২=িাকুরী;৩=ব্যর্সা;৪= কৃচষ িজুর;৫=চরক্সা/িযান/ 

ফ্রঠলাগাচড়;৬= লঞ্চ/ফ্রনৌকা/ অক্ষটাচরক্সা/ িােবারগাচড়/ োক র্া র্াস র্া 

অন্যান্য র্ড়গাচড়র োইিার;৭= কুর্টর চশে/কািার/কুিার/তাতী;৮= 

ক্ষুদ্র উক্ষদ্যাক্তা ৯= অন্যান্য 

১.১৩  আপচন অত্র এলাকায় কত 

র্ছর র্ার্ৎ র্সর্াস করক্ষছন? 

ক.স্থায়ী র্াচসিা-------  খ. স্থানান্তচরত----- 

খ. প্রকে র্াস্তর্ায়ন সংক্রান্ত 

২.১ আপচন“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত 

চর্স্তার” প্রকে সম্পক্ষকব চক োক্ষনন? 

২.২ প্রকক্ষের উপোক্ষনর গুণগত ও সাচর্ বক কাক্ষের িান চনক্ষয় চক আপচন সন্তুি? 

হযাঁ হক্ষল, ফ্রকন? ----------------------------- 

না হক্ষল, ফ্রকন? --------------------------- 
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২.৩  এই প্রকক্ষের  ক্ষল আপচন চক চক ধরক্ষণর উপকার ফ্রপক্ষয়ক্ষছন? 

ক.---------------------- খ.------------------ গ.---------------------- 

গ. প্রকক্ষের সর্ল ও দুর্ বল চেক 

৩.১ আপনার িক্ষত এই প্রকক্ষের সর্ল চেকগুক্ষলা কী কী? 

৩.২ আপনার িক্ষত এই প্রকক্ষের দুর্ বল চেকগুক্ষলা কী কী? 

৩.৩ প্রকে িলাকালীন সিক্ষয় আপনারা চক কখনও ফ্রকান সিস্যার মুক্ষখ পক্ষড়ক্ষছন? কী কী সিস্যার সেুখীন 

হক্ষয়ক্ষছন? চক িাক্ষর্ এই সিস্যাগুক্ষলার সিাধান কক্ষরক্ষছন? 

৩.৪ এই প্রকে সম্পক্ষকব আপনার িতািত ও সুপাচরশসমূহ কী কী?   েয়া কক্ষর চর্স্তাচরত র্লুন ।  

 

      অংশগ্রহক্ষণর েন্য আপনাক্ষক অসংখ্য ধন্যর্াে।                      

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নািোঃ                                                                                  স্বাের: 

 

ফ্রিার্াইল নিরোঃ                                                                                                তাচরখোঃ 
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সংযুচক্ত-০১, সক্ষরেচিন পচরেশ বন ফ্রিকচলি 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার” প্রকে 

সক্ষরেচিন পচরেশ বন ফ্রিকচলি 

 

পচরেশ বক্ষকর নাি ওপের্ী  

পচরেশ বন স্থাক্ষনর নাি  

উপক্ষেলার নাি  

ফ্রেলার নাি  

 

নং সক্ষরেচিন পচরেশ বন র্তবিান অর্স্থা 

১.১ কাক্ষের র্তবিান অর্স্থাোঃ 

সিাপ্ত/িলিান 

 

১.২ কাক্ষের গুণগত িানোঃিাল/ 

গ্রহনক্ষর্াগ্য/িাল নয় 

 

১.৩ প্রকক্ষের প্রধান অঙ্গ সমূক্ষহর সম্পক্ষকব আপনার িন্তব্য প্রোন করুণ 

প্রকক্ষের অঙ্গসমূক্ষহর নাি র্তবিান অর্স্থা ও অগ্রগচত আশানুরুপ অগ্রগচত না হক্ষল 

তার কারণ 

করণীয় 

োি বপ্লােি সংগ্রহ    

 সক্ষলর োত উদ্ভার্ন  

শাকসর্চে- 

 ল- 

ফুল- 

   

ফ্ররাগর্ালাই ও 

ফ্রপাকািাকড়সচহষ্ণু 

 সক্ষলর োক্ষতর 

সনাক্তকরণ 

   

  ল, ফুল সর্চের নতুন 

োত উদ্ভার্ন প্রযুচক্ত 

   

উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর 

োক্ষতর উৎপােন প্যাক্ষকে 

প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন 

   

কৃষক প্রচশেণ    

প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ    

উচ্চতরচশো 

চপএইিচি- 

এিএস- 

   

িাঠ চের্স    
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ফ্রসচিনার    

উচ্চ  লনশীল  সক্ষলর 

প্রেশনী ও চর্তরণ ( কৃষক 

সংখ্যা) 

   

র্সতর্াড়ীক্ষত র্াগান স্থাপন    

 সক্ষলর ইল্ডগ্যাপ কিাক্ষনা    

প্রচশেক্ষকর প্রচশেণ    

র্ানর্াহন ক্রয় 

েীপ- 

িাইক্ষক্রার্াস- 

চপকআপ িযান- 

িটরসাইক্ষকল- 

র্াইসাইক্ষকল- 

   

অর্কাঠাক্ষিা চনি বান -এর্ং 

অন্যান্য 

চতনর্ট ইিারত ৪২০ 

র্গ বচিটার, র্াউন্ডাচর ওয়াল 

(৬৫০রাচনং চিটার) 
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সংযুচক্ত-০১, ক্রয় সংক্রান্ত ফ্রিকচলি 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে” 

চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যার্লী 

         প্যাক্ষকক্ষের নািোঃ 

ক্রচিক 

নং 

চর্র্রণ প্রকৃত চর্লি কারণ 

ক- েরপত্র আহর্ান সংক্রান্ত: 

১.১ িন্ত্রণালয়/চর্িাগ    

১.২ র্াস্তর্ায়নকারী সংস্থা    

১.৩ প্রকক্ষের নাি    

১.৪ প্যাক্ষকে/েরপক্ষত্রর নং    

১.৫ কাক্ষের ধরণোঃ িালািাল/কার্ ব/ফ্রসর্া    

১.৬ েরপত্র অনুর্ায়ী প্যাক্ষকক্ষের নাি    

১.৭ প্রচতর্ট প্যাক্ষকক্ষে কয়র্ট কক্ষর লট আক্ষছ    

১.৮ ক্রয় পদ্ধচত     

১.৯ েরপত্র পচত্রকায় প্রকাশ করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা?    

১.১০ 

েরপত্র (১ ফ্রকার্ট টাকার ফ্রর্চশ) চসচপর্টইউ এর 

ওফ্রয়র্ সাইক্ষট প্রকাশ করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? 

   

২.১ েরপত্র োচখক্ষলর তাচরখ কত চছল?    

২.২ কতগুক্ষলা েরপত্র চর্ক্রয় করা হক্ষয়ক্ষছ?    

২.৩ কতগুক্ষলা েরপত্র েিা পক্ষড়ক্ষছ?    

২.৪ পুনোঃ েরপত্র আহর্ান করা হক্ষয়চছল চকনা?    

গ-েরপক্ষত্রর উেুক্তকরণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত 

৩.১ 

েরপত্র উেুক্ত কচির্ট কতেন সেস্য সিন্বক্ষয় 

গঠিত হয়চছল? 

   

৩.২ 

েরপত্র উেুক্ত কচির্টর কতেন সেস্য েরপত্র 

উেুক্ত করক্ষণর সিয় উপচস্থত চছক্ষলন? 

   



 
 

পৃষ্ঠা নং-158 

 

৩.৩ 

েরপত্র মূল্যায়ক্ষণর কচির্ট হক্ষত ০১(এক) েন 

সেস্য েরপত্র উেুক্ত কচির্টক্ষত অন্তভুক্ত করা 

হক্ষয়চছল চকনা?  

   

৩.৪ 

েরপত্র মূল্যায়ণ কচির্টক্ষত অত্র েপ্তক্ষরর 

র্াইক্ষরর েপ্তর হক্ষত ০২(দুই) েন সেস্য 

অন্তভুক্ত চছক্ষলন চকনা? 

   

৩.৫ 

কত তাচরক্ষখ েরপক্ষত্রর মূল্যায়ন কাে ফ্রশষ 

করা হক্ষয়ক্ষছ? 

   

৩.৬ 

উপযুক্ত (ফ্ররসপনচসি) েরোতার সংখ্যা কত 

চছল? 

   

৩.৭ 

েরপত্র মূল্যায়ন চরক্ষপাট কত তাচরক্ষখ র্থার্থ 

কতৃবপক্ষের চনকট েিা ফ্রেয়া হক্ষয়চছল?  

   

৩.৮ 

কত তাচরক্ষখ েরপত্র চূড়ান্তিাক্ষর্ অনুক্ষিাচেত 

হক্ষয়চছল? 

   

৩.৯ 

েরপত্র Delegation of Financial 

Power) অনুর্ায়ী র্থার্থ কতৃবপে কতৃবক 

অনুক্ষিাচেত হক্ষয়ক্ষছ চকনা? 

   

ঘ-কার্ বাক্ষেশ প্রোন সংক্রান্ত 

৪.১ 

কত তাচরক্ষখ Notification of award 

োচর করা হক্ষয়চছল? 

   

৪.২ 

Initial Tender Validity Period এর 

িক্ষধ্য Contract Award করা হক্ষয়ক্ষছ 

চকনা? 

   

৪.৩ 

Contract Award,   CPTU এর web-

site এ প্রকাশ করা হক্ষয়চছল চকনা? 

   

৪.৪ প্রাক্কচলত মূল্য     

৪.৫ উদ্ধৃত ের(টাকা)    

৪.৬ 

চুচক্ত অনুর্ায়ী কাে ফ্রশষ করার তাচরখ কত 

চছল? 

   

৪.৭ র্াস্তক্ষর্ কাে সিাচপ্তর তাচরখ উক্ষল্লখ করুন।    
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৪.৮ 

কাে সিাচপ্তক্ষত চর্লি হক্ষয় থাকক্ষল 

Liquidated Damage আক্ষরাপ করা 

হক্ষয়ক্ষছ চকনা?  

   

৪.৯ 

কাের্ট মূল ঠিকাোর (প্রথি কার্ বাক্ষেশ প্রাপ্ত 

ঠিকাোর) কতৃবক সিাপ্ত হক্ষয়চছল চকনা?   

   

ঙ- চর্ল প্রোন সংক্রান্ত 

৫.১ 

প্রকক্ষের োচয়ত্ব প্রাপ্ত কি বকতবা কতৃবক কাের্ট 

সম্পূণ বিাক্ষর্ সিাপ্ত িক্ষি ব প্রতযায়ক্ষনর তাচরখ 

কত? 

   

৫.২ 

ঠিকাোক্ষরর চূড়ান্ত চর্ক্ষলর পচরিাণ ও 

োচখক্ষলর তাচরখ কত? 

   

৫.৩ 

কতবনকৃত আয়কর+িযাট এর পচরিাণ (টাকা) 

কত? 

   

৫.৪  

চর্লক্ষি চর্ল পচরক্ষশাক্ষধর েন্য সুে পচরক্ষশাধ 

করা হক্ষয়ক্ষছ চকনা? 

   

ি- েরপত্র গ্রহণ ফ্রর্াগ্যতা ও স্বেতা সংক্রান্ত  

৬.১ 

েরপত্র প্রচক্রয়াকরক্ষণর ফ্রকান পর্ বাক্ষয় ফ্রকান 

ধরক্ষনর অচনয়ি হক্ষয়ক্ষছ এ চর্ষক্ষয় আপচন চকছু 

োক্ষনন চক? 

   

৬.২ 

ফ্রকান অচনয়ি হক্ষয় থাকক্ষল তা ফ্রকান পর্ বাক্ষয় 

হক্ষয়ক্ষছ এর্ং চক ধরক্ষনর অচনয়ি হক্ষয়ক্ষছ ফ্রস 

চর্ষক্ষয় আপচন চকছু োক্ষনন চক? 

   

৬.৩ 

ক্রক্ষয়র ফ্রেক্ষত্র সরকাচর নীচতিালা অনুসরণ 

করা হক্ষয়ক্ষছ, ফ্রস চর্ষক্ষয় চকছু োক্ষনন চকনা? 

   

৬.৪ 

ক্রয়কৃত পন্য র্া িাক্ষলর ফ্রকান ওয়াক্ষরচন্ট চছল 

চকনা? থাকক্ষল কত চেক্ষনর? 

   

৬.৫ 

েরপত্র প্রচক্রয়াকরণ/কার্ বাক্ষেশ প্রোক্ষন ফ্রকান 

ধরক্ষণর অচিক্ষর্াগ চছল চকনা? 

   

৬.৬ 

অচিক্ষর্াক্ষগর কারক্ষণ ফ্রকান েরপক্ষত্রর Award 

Modification করক্ষত হক্ষয়ক্ষছ চকনা? 

   

৬.৭ 

েরপক্ষত্র উক্ষল্লচখত মূল্য অক্ষপো অচধক ব্যয় 

হক্ষয়চছল চকনা? 
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৬.৮ 

পণ্য/িালািাল গুক্ষলার গুনগত িাক্ষনর ফ্রেক্ষত্র 

ফ্রকান চর্চুযচত ঘক্ষটচছল চকনা? হক্ষয় থাকক্ষল 

ফ্রকন?  

   

৬.৯ 

ফ্রকান অচিক্ষর্াগ থাকক্ষল ইহা চনষ্পচি হক্ষয়ক্ষছ 

চকনা?  

   

 

         তথ্য প্রোনকারীর নাি ও স্বােরোঃ                                                         তাচরখোঃ 
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সংযুচক্ত-০১, অর্কাঠাক্ষিা সংক্রান্ত ফ্রিকচলি (প্রকক্ষের অর্কাঠাক্ষিা কাক্ষের সাক্ষথ েচড়ত ব্যচক্তর্গ ব) 

গণপ্রোতন্ত্রী র্াংলাক্ষেশ সরকার 

পচরকেনা িন্ত্রণালয় 

র্াস্তর্ায়ন পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন চর্িাগ 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন ফ্রসক্টর-৪ 

ফ্রশর-ই-র্াংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । 

 

চনচর্ড় পচরর্ীেণ সিীো 

“উদ্যানতাচিক  সক্ষলর গক্ষর্ষণা ফ্রোরোরকরণ এর্ং ির এলাকায় উদ্যান ও িাঠ  সক্ষলর প্রযুচক্ত চর্স্তার প্রকে” 

অর্কাঠাক্ষিা সংক্রান্ত ফ্রিকচলি (প্রকক্ষের অর্কাঠাক্ষিা কাক্ষের সাক্ষথ েচড়ত ব্যচক্তর্গ ব) 

(প্রচতর্ট প্যাক্ষকক্ষের েন্য আলাো ফ্রিকচলি র্র্হার করক্ষত হক্ষর্) 

চপচপএ-২০০৬ ও চপচপআর-২০০৮ অনুর্ায়ী অর্কাঠাক্ষিা সংক্রান্ত তথ্যার্লী 

প্যাক্ষকক্ষের নািোঃ 

ক.উিরোতার সাধারণ তথ্য: 

১.১ উিরোতার নািোঃ                                 ১.২ উিরোতার পের্ীোঃ 

 

১.৩ অচ ক্ষসর নািোঃ                                      ১.৪ ফ্রেলার নািোঃ 

 

১.৫ ই-ফ্রিইলোঃ                                            ১.৬ ফ্রিার্াইল নিরোঃ  

 

খ. অর্কাঠাক্ষিা চনি বাণ সংক্রান্ত তথ্য:  

২.১ অর্কাঠাক্ষিা চনি বাক্ষণর েন্য ফ্রটন্ডার আহর্ান, কার্ বাক্ষেশ প্রোন, এ সিস্ত কি বকাক্ষন্ড ফ্রকান অচ স ফ্রথক্ষক করা হয়? 

১. সের েপ্তর                        ২.আঞ্চচলক কার্ বালয় 

 

২.২ ফ্রটন্ডার অনুক্ষিােনকারী কি বকতবার নাি ও পের্ী      ১. নাি: 

                                                                     

                                                                     ২. পের্ী: 

                                                                     

                                                                     ৩.কার্ বালক্ষয়র নাি    :  

গ. অর্কাঠাক্ষিা চনি বাক্ষণর র্তবিান অগ্রগচত 

চনি বাণ কার্ বক্রক্ষির নাি চনি বাণকাে ১০০% 

সিাপ্ত হক্ষয়ক্ষছ 

চনি বাণ কাে িলিান চনি বাণ কাে শুরু হয় 

নাই 

িন্তব্য  

১.িাশরুি ফ্রোন 

প্রিাকশন ল্যার্ 

    

২.ল্যার্ কাি  াংশনাল 

চর্চল্ডং  

    

৩.চ ল্ডল্যার্     

৪.ফ্রেচনং িরক্ষিটরী     

৫.চসঙ্গল 

অযাক্ষকাক্ষিাক্ষিশণ 

    

 

ঘ.  াি ব ফ্রিক্ষিলপক্ষিন্ট: 
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 াি ব ফ্রিক্ষিলক্ষিন্ট 

কার্ বক্রি 

চনি বাণকাে ১০০% 

সিাপ্ত হক্ষয়ক্ষছ 

আংচশক র্া কাে 

িলিান রক্ষয়ক্ষছ 

ক্রয়/চনি বাণ/স্থাপনা কাে 

শুরু হয় নাই  

িন্তব্য  

১.ভূচি উন্নয়ন(২৩ ফ্রহক্টর)     

২. ফ্রসি নালা 

উন্নয়ন(ফ্রথাক) 

    

৩.সীিানা প্রািীর 

চনি বান(ফ্রথাক) 

    

৪. .সীিানা প্রািীর 

চনি বান(িযার্টকযাচল) 

    

৫.ফ্রর্ড়া উন্নয়ন(ফ্রথাক)     

৬..গিীর নলকূপ 

স্থাপন(ফ্রথাক) 

    

৭.সড়ক ও ফ্রসতু (ফ্রথাক)     

৮.বর্দুযচতক 

স্থাপনা(ফ্রথাক)  

    

৯..খাল সংস্কার     

 

 

 

ঙ. অর্কাঠাক্ষিা চনি বাণ সংক্রান্ত চকছু িকুক্ষিন্ট ফ্রপক্ষত পাচর?  

 

 

 

তথ্য সংগ্রহকারীর নাি ও স্বােরোঃ                                                      তাচরখোঃ 
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সংযুচক্ত-২,   প্রকে এলাকা 

 

নমুণায়ক্ষনর েন্য চনর্ বাচিত চর্িাগ, ফ্রেলা ও উপক্ষেলা 

 

 

চর্িাগ ফ্রেলা উপক্ষেলা 

ঢাকা ১.গােীপুর েয়ক্ষের্পুর, চেচসচস 

২.নরচসংেী চশর্পুর 

িয়িনচসংহ ৩.োিালপুর োিালপুর সের 

 

িট্টগ্রাি 

৪.িট্টগ্রাি হাটহাোরী,খুলশী,চসচসচস 

৫.খাগড়াছচড় খাগড়াছচড় সের, রািগড় 

৬.রাঙ্গািার্ট কাপ্তাই 

৭.কুচিল্লা কুচিল্লা সের 

 

রােশাহী 

৮. রােশাহী িচতহার,আরচসচস 

৯.িাপাইনর্ার্গঞ্জ িাপাইনর্ার্গঞ্জ সের 

১০.পার্না ঈশ্বরেী 

খুলনা ১১. র্ক্ষশার র্ক্ষশার সের 

চসক্ষলট ১২.চসক্ষলট বেয়ন্তাপুর 

১৩.ফ্রিৌলিীর্াোর ফ্রিৌলিীর্াোর সের, 

র্চরশাল ১৪.র্চরশাল র্াবুগঞ্জ, 

১৫.পটুয়াখালী পটুয়াখালী সের 

 

 

 

রংপুর 

১৬.রংপুর গঙ্গািড়া,পীরগঞ্জ,কাউচনয়া 

১৭.পঞ্চগড় ফ্রের্ীগঞ্জ 

১৮.ঠাকুরগাঁও ঠাকুরগাঁও সের 

১৯.র্গুড়া সাচরয়াকাচি, ধনুট 

২০.গাইর্ান্ধা ফ্রগাচর্িগঞ্জ , সাঘাটা 

২১.লালিচনরহাট লালিচনরহাট সের, আচেতিাচর 

২২.কুচড়গ্রাি উচলপুর, চিলিারী, রাোরহাট 

 তথ্যসূত্রোঃ চিচপচপ-৩ফ্রি ২০১৬ 
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সংযুচক্ত-৩, প্রকে চস্টয়াচরং কচির্ট ও প্রকে র্াস্তর্ায়ন কচির্টর সিার চসদ্ধান্ত এর্ং প্রচতপালন 

 

 চিচপচপক্ষত র্ছক্ষর ২র্ট কক্ষর প্রকে র্াস্তর্ায়ন কচির্টর সিা আক্ষয়ােন করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ। িাি ব, ২০২০ পর্ বন্ত ফ্রিাট 

৭র্ট প্রকে র্াস্তর্ায়ন কচির্টর সিা আক্ষয়ােন করা হক্ষয়ক্ষছ। চিচপচপক্ষত র্ছক্ষর ১ র্ট কক্ষর প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর সিা 

আক্ষয়ােন করার সংস্থান রক্ষয়ক্ষছ। িাি ব, ২০২০ পর্ বন্ত ফ্রিাট ৪র্ট প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর সিা আক্ষয়ােন করা হক্ষয়ক্ষছ। 

চকন্তু র্তবিান চনক্ষে বশনা ফ্রিাতাক্ষর্ক র্ছক্ষর ২র্ট কক্ষর প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর সিা অনুচষ্ঠত হক্ষর্। প্রকে র্াস্তর্ায়ন কচির্টর 

সিা এর্ং প্রকে চস্টয়াচরং কচির্টর সিা হক্ষত প্রাপ্ত প্রচতক্ষর্েন অনুর্ায়ী িাঠ পর্ বাক্ষয়র চর্চিন্ন অচিিাংসীত সিস্যাচে 

সিাধান র্াস্তর্ায়ন করা হক্ষয়ক্ষছ।চনক্ষের সারচণ প্রকে চস্টয়াচরং কচির্ট ও প্রকে র্াস্তর্ায়ন কচির্টর সিার চসদ্ধান্ত এর্ং 

প্রচতপালক্ষনর তথ্য ফ্রেওয়া হক্ষলা। 

সারণী-; প্রকে চস্টয়াচরং কচির্ট ও প্রকে র্াস্তর্ায়ন কচির্টর সিার চসদ্ধান্ত এর্ং প্রচতপালক্ষনর তথ্য 

শস্টয়াশিং/শিআইশস সভাি শসদ্ধান্ত শসদ্ধাদন্তি প্রশতিািন 

১ ২ ৩ 

শস্টয়াশিং ১ি 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 

পুঙ্খানুপুঙ্খভাদৈ 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। 
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শস্টয়াশিং/শিআইশস সভাি শসদ্ধান্ত শসদ্ধাদন্তি প্রশতিািন 

১ ২ ৩ 

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 

শৃঙ্খিা 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 শৃঙ্খিা 

যোযেভাদৈ অনুসিণপূৈ 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।] 

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। তদন্মদধ্য  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 

শৃঙ্খিা 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 শৃঙ্খিা 

যোযেভাদৈ অনুসিণপূৈ ধক কিা হদয়দে।  
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প্রকদল্পি আওতায় উদ্ভাশৈত জাত ও 

প্রযুশক্তসমূহ কৃষক িয ধাদয় সম্প্রসািণ ও 

জনশপ্রয়কিদণি জন্য কি ধ-িশিকল্পনা গ্রহণ 

ও ৈাস্তৈায়ন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• উদ্যানতত্ত গদৈষণা ককন্দ্র কতৃধক ইশতপূদৈ 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 

স্মািক নং- 

১২.৮০.০০০০. 

০৮৪.১৪. 

১৪৬.২০১৪-২৫৬, 

তাশিখযঃ 

০৩.১০.২০১৮) 

  

যোযে িয় ও কি ধিশিকল্পনা গ্রহণ ও 

শৈদ্যিান সিকািী শৈশর্ শৈর্ান যোযেভাদৈ 

অনুসিণ কদি ২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদিি 

এশিশিদত প্রকদল্পি অনুকুদি অনুদিাশেত 

ৈিাদদেশি সদৈ ধাত্তি ব্যৈহাি শনশশ্চত কিদত 

হদৈ। 

যোযে িয় ও কি ধিশিকল্পনা গ্রহণ ও শৈদ্যিান 

সিকািী শৈশর্ শৈর্ান যোযেভাদৈ অনুসিণ কদি 

২০১৮-১৯ অে ধ ৈেদিি 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। 
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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 পূণ ধাি প্রস্তাৈ অে ধ শৈভাদগ 

কপ্রিণ কিদত হদৈ।  

অে ধ শৈভাদগি িয ধদৈক্ষণসমূহ যোযেভাদৈ 

প্রশতিািন কদি পূণ 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। 

অনুক্ষিাচেত র্রাক্ষের সক্ষর্ািবি ব্যউহার চনচিত 

করা হক্ষয়ক্ষছ। 

কৃষদকি িাদে শৈএআিআই উদ্ভাশৈত শৈশভন্ন 

েসদিি জাত ও প্রযুশক্ত ব্যৈহাি এৈং 

কৃষদকি শনজস্ব প্রযুশক্ত ব্যৈহাদিি েদি 

শৈএআিআই উদ্ভাশৈত শৈশভন্ন েসদিি জাত ও 

প্রযুশক্ত ব্যৈহাি এৈং কৃষদকি শনজস্ব প্রযুশক্ত 

ব্যৈহাদিি েদি েসদিি েিদনি িাে ধকয 

িয ধদৈক্ষন ও শনরুিদন ব্যর্স্থা গ্রহন করা হক্ষয়ক্ষছ। 



 
 

পৃষ্ঠা নং-168 

 

শস্টয়াশিং/শিআইশস সভাি শসদ্ধান্ত শসদ্ধাদন্তি প্রশতিািন 

১ ২ ৩ 

েসদিি েিদনি িাে ধকয িয ধদৈক্ষন ও 

শনরুিদন কিদত হদৈ। 

প্রচশিত শৈশর্-শৈর্ান  অনুসিনপূৈ ধক 

সংদিার্নসহ প্রকল্পটিি কিয়াে ১ (এক) ৈেি 

বৃশদ্ধি প্রস্তাৈ প্রশিয়াকিণ কিদত হদৈ। 

সংক্ষশাচিত প্রকে ১০.০৩.২০২০ তাচরক্ষখ কৃচষ 

িন্ত্রণালক্ষয় ফ্রপ্ররণ করা হক্ষয়ক্ষছ।  

প্রশতৈেন নুন্যতি দুইৈাি শস্টয়াশিং কশিটিি 

সভা আহৈান কিদত হদৈ। 

- 

শিআইশস ১ি 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 

শুিেি 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. 

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।  



 
 

পৃষ্ঠা নং-169 

 

শস্টয়াশিং/শিআইশস সভাি শসদ্ধান্ত শসদ্ধাদন্তি প্রশতিািন 

১ ২ ৩ 

০২০.০৬.০০৩. 

১৭.১০৬৬৩, 

তাশিখযঃ 

২২.০৩.২০১৮) 

শিশিআি যোযেভাদৈ অনুসিণ কদি 

প্রকদল্পি িািািাি িয় প্রশিয়া শনর্ ধাশিত 

সিদয়ি িদধ্য সম্পন্ন কিদত হদৈ। 

শিশিআি যোযেভাদৈ অনুসিণ কদি িািািাি 

িয় প্রশিয়া সম্পন্ন কিা হদয়দে। 

আগািী ৈৎসদি িয় িশিকল্পনা অনুদিােন 

পূৈ ধক জুিাই িাদসি িদধ্য েিিত্র আহৈৈান 

কিদত হদৈ। 

২০১৮-১৯ অে ধ ৈৎসদিি িয় িশিকল্পনা 

অনুদিােন পূৈ 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 ৫ি 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। 
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শস্টয়াশিং/শিআইশস সভাি শসদ্ধান্ত শসদ্ধাদন্তি প্রশতিািন 

১ ২ ৩ 

িিৈ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। 

পরর্তী সিায় উপস্থাপন করা হক্ষর্। 

আিশিক উদ্যানতাশত্ত্বক ককন্দ্র ও উিদকদন্দ্র 

স্থায়ী কিআউট বতিী কিাি িাধ্যদি 

িাতৃকিি ৈাগান, জাি ধপ্লাজি সনাক্তকিণ ও 

গাদে কটগ িাগাদনাি ব্যৈস্থা গ্রহণ কিদত 

হদৈ। 

চর্চিন্ন ফ্রকেক্ষক উক্ত চসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ক্ষনর েন্য পত্র 

ফ্রেওয়া হক্ষয়ক্ষছ। 

প্রকদল্পি আওতায় সংগৃহীত জাি ধপ্লাজিগুদিা 

যোযেভাদৈ িকুদিদেি কিদত হদৈ।  

োি বপ্লােিগুক্ষলা িকুক্ষিন্ট করা িলিান রক্ষয়ক্ষছ।  
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সংযুচক্ত-০৪, Terms of Reference (ToR)  

 

ক.প্রকদল্পি শৈৈিণীযঃ 

১. প্রকদল্পি নাি  : “উদ্যানতাশত্ত্বক েসদিি গদৈষণা কজািোিকিণ এৈং চি এিাকায় উদ্যান 

ও িাে েসদিি প্রযুশক্ত শৈস্তাি” 

২. উদদ্যাগী িন্ত্রণািয়/শৈভাগ : কৃচষ িন্ত্রণালয় 

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) : 

অনুক্ষিাচেত ব্যয় ক্রিপুচঞ্জত 

অগ্রগচত 

অনুক্ষিােচত র্াস্তর্ায়নকাল 

মূল সংক্ষশাধচত মূল ১ি সংক্ষশাচধত 

৭০৫৫.৫২ - ৩৮১৭.৯৯ এচপ্রল ২০১৬ হক্ষত জুন 

২০২১ পর্ বন্ত 

প্রদযাজয নই 

 

   ৬. প্রকক্ষের উক্ষেশ্যোঃ 

(ক) উদ্যানকি গক্ষর্ষণা ফ্রকে, চর্এআরআই 

 উদ্যানতাচিক  সক্ষলর চর্দ্যিান gene-pool সম্প্রসারণ এর্ং িচর্ষ্যৎ সংকরায়ণ প্রচক্রয়ার েন্য ফ্রেশ-চর্ক্ষেশ ফ্রথক্ষক 

উদ্যানতাচিক চর্চিন্ন  সক্ষলর ২৭৫ র্ট োি বপ্লােি সংগ্রহ, মূল্যায়ন এর্ং সংরেণ। 

 খরা, র্ন্যা এর্ং লর্ণাক্ততা সিস্যার সাক্ষথ অচধক সহনশীল সর্চের ১৫ র্ট,  ক্ষলর ১০ র্ট ও ফুক্ষলর ৫ র্ট সহ ফ্রিাট ৩০ 

র্ট উন্নত োত উদ্ভার্ন | 

 উচ্চ  লনশীল, ফ্ররাগ-র্ালাই ও ফ্রপাকা-িাকড় সচহষ্ণু সর্চে এর্ং  ক্ষলর ৫ র্ট কক্ষর ফ্রিাট ১০ র্ট োত সনাক্তকরণ ও 

উন্নয়ন/উদ্ভার্ন। 

 চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত উদ্যানতাচিক  সক্ষলর (সর্চে,  ল ও ফুল) ২৫ র্ট উচ্চ  লনশীল োক্ষতর উৎপােন প্যাক্ষকে 

প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন।  

 উদ্যানতাচিক  সল (সর্চে,  ল ও ফুল)-এর সংরেণ (storage), পচরিালনা (handling), প্যাক্ষকচেং 

(packaging) এর্ং প্রচক্রয়াকরণ (processing) চিচিক ১০ র্ট  সল সংগ্রক্ষহাির প্যাক্ষকে প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন। 

 উদ্যানতাচিক  সক্ষলর োত উদ্ভার্ন চর্ষক্ষয়র উপর ৫ র্ট এিএস ও ৫ র্ট চপএইিচি চিগ্রী ফ্রকাক্ষস বর আক্ষয়ােন। 

  উদ্যানতাচিক  সক্ষলর চর্চিন্ন চর্ষক্ষয়র  উপর ৯০০ েন প্রচশেক্ষক প্রচশেণ প্রোক্ষনর ব্যর্স্থা করা।  

 প্রকক্ষে অনুক্ষিাচেত গক্ষর্ষণা কিবসূচি র্থার্থিাক্ষর্ র্াস্তর্ায়ক্ষনর চনচিক্ষি েে িানর্সম্পে বতচরর লক্ষেয উদ্যানতাচিক 

 সল গক্ষর্ষণা ও উন্নয়ন সমৃদ্ধ ফ্রেক্ষশ  ২ ব্যক্ষি ২০ েন চর্জ্ঞানী/কিবকতবার বর্ক্ষেশীক প্রচশেণ আক্ষয়ােন |  

 ১০,২৪০ েন কৃষকক্ষক উচ্চ  লনশীল শাক-সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর োক্ষতর আধুচনক র্াগান স্থাপন এর্ং উৎপােন প্রযুচক্তর 

উপর প্রচশেক্ষণর ব্যর্স্থা করা। 

 চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত ৩০ র্ট উচ্চ  লনশীল উদ্যানতাচিক  সক্ষলর োত ও ২৫ র্ট উৎপােন প্রযুচক্ত হস্তান্তর/সম্প্রসারক্ষণর 

লক্ষেয ১৫০ র্ট িাঠ চের্স/প্রেশবনী ও ২০ র্ট ফ্রসচিনার/কিবশালার আক্ষয়ােন করা । 

 প্রকে র্াস্তর্ায়ক্ষনর িাধ্যক্ষি সর্চে,  ল ও ফুক্ষলর উৎপােন ঘাটচত হ্রাক্ষসর লক্ষেয এসর্  সক্ষলর উৎপােন ১০% বৃচদ্ধ 

করা। 
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(খ) সক্ষরেিচন গক্ষর্ষণা চর্িাগ, চর্এআরআই 

 ির এলাকার চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত উচ্চ  লনশীল চিটাচিন-এ সমৃদ্ধ চিচি আলু, োনাশস্য, বতলর্ীে, িাল, সর্চে 

ও  ক্ষলর িাষার্াে প্রর্তবণ। 

 চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত  সক্ষলর োতসমূহ িারা প্রকে এলাকার র্সতর্াগীক্ষত ১২০০ র্ট র্াগান স্থাপন। 

 অচিক্ষর্ােন গক্ষর্ষণা (adaptive research) শচক্তশালী কক্ষর এর্ং চর্এআরআই উদ্ভাচর্ত ১৫র্ট উচ্চ  লনশীল 

 সক্ষলর োত ও আধুচনক প্রযুচক্ত প্রিলক্ষনর িাধ্যক্ষি প্রকে এলাকায় গক্ষর্ষণা এ কৃষক্ষকর িাক্ষঠ  লক্ষনর ফ্রর্ পাথ বকয 

( yield gap) তা হ্রাস করা। 

 উন্নত কৃচষ প্রযুচক্তর উপর ৮ ব্যাক্ষি ২৪০ েন গক্ষর্ষক এর্ং আপির ৮ ব্যাক্ষি ২৪০ েন উপ-সহকারী কৃচষ 

কি বকতবা/বর্ঙ্গাচনক সহকারীক্ষক প্রচশেক প্রচশেণ (TOT) প্রোন। 

 আধুচনক কৃচষ প্রযুচির উপর ১২৫ ব্যাি এ ৫০০০ েন কৃষকক্ষক প্রচশেণ প্রোন। এ ছাড়া ৪০০০ কৃষক চনক্ষয় ৪০র্ট 

িাঠ চের্স এর্ং ৪০০ েন অংশ গ্রহনকারী চনক্ষয় ৪র্ট ফ্রসচিনার/কি বশালার  আক্ষয়ােন করা। 

 ১০ েন চর্জ্ঞানী/কি বকতবার বর্ক্ষেচশক প্রচশেণ আক্ষয়ােন করা। 

  সক্ষলর উৎপােনশীলতা বৃচদ্ধর িাধ্যক্ষি িরাঞ্চক্ষলর েনক্ষগাচষ্ঠর আয় বৃচদ্ধ করা। 

৭. প্রকদল্পি মূি কায ধিিযঃ  

 োি বপ্লােি সংগ্রহ (সর্চে/ ল/ফুল); 

 চিিার র্ীে উৎপােন 

 িারা/কলি/ফ্রকার্টং উৎপােন 

 চিিার র্ীে চর্তরণ 

 িারা/কলি/কার্টংচর্তরণ 

 োত উদ্ভার্ন- ক) সর্চে খ)  ল গ) ফুল 

 প্রযুচক্ত উদ্ভার্ন-ক) উৎপাচেত প্রযুচক্ত খ) সংগ্রক্ষহাির প্রযুচক্ত গ) ফ্ররাগ র্ালাই সচহষ্ণুোত সনাক্তকরণ 

 িানর্ সম্পে উন্নয়ন ক) চপএইিচি খ) এি.এস গ) প্রচশেক প্রচশেণ ঘ)কৃষক প্রচশেণ ঙ) সাঠ চের্স 

(কৃষক্ষকর সংখ্যাসহ) ি) ফ্রসচিনার/কি বশালা (কি বকতবা/ চর্জ্ঞানীর সংখ্যাসহ) 

 প্রচশেণ 

এিএস (স্থানীয়) ১ ব্যাি-০৫ েন, চপএইিচি (স্থানীয়) ১ ব্যাি-০৫ েন, র্টওর্ট (র্াচর, চর্এচিচস, চিএই) 

(২চেন প্রচত ব্যাক্ষি ৩০ েন)-৩৮ ব্যাি, এস.এ/এস.এস 

 কৃচষ ও ল্যার্  র্ন্ত্রপাচত ক্রয় 

 অচ স র্ন্ত্রপাচত ক্রয় 

 ভূচি উন্নয়ন-২৩ ফ্রহক্টর 

 অচ স ও ল্যার্ চর্চল্ডং চনি বাণ/সম্প্রসারণ-০৫র্ট 

 অন্যান্য অচ স ও অর্কাঠাক্ষিা চনি বাণ/সম্প্রসারণ-০৩র্ট 

  াি ব উন্নয়ন (র্াউন্ডারী ওয়াল, ফ্রসি নালা, ফ্র চসং ইতযাচে) 

 

খ. িিািি ধদকি কায ধিশিশর্ (TOR) : 

৮.০ িিািি ধদকি োশয়ত্বযঃ 

(১) প্রকদল্পি শৈৈিণ (িটভূশি, উদদেশ্, অনুদিােন/সংদিার্ফ্রনর অর্স্থা, অে ধায়দনি শৈষয় ইতযাশে সকি প্রদযাজয 

তথ্য) পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ; 
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(২) প্রকক্ষের অথ বর্ছরচিচিক কি ব পচরকেনা, অথ বর্ছরচিচিক র্রাে, 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 প্রকক্ষের উক্ষেশ্য ও লগ ফ্রেক্ষির আক্ষলাক্ষক output 

পর্ বাক্ষয়র অেবন পর্ বাক্ষলািনা  ও পর্ বক্ষর্েণ; 

(৪)   প্রকক্ষের আওতায়ভূক্ত সকল গক্ষর্ষণা ফ্রকে ও সক্ষরেচিন চর্িাক্ষগ ফ্রপ্রচরত র্রাে পত্র িাঠ পর্ বাক্ষয় পচরেশ বক্ষনর 

পূক্ষর্ ব সংগ্রহ এর্ং ফ্রস ফ্রিাতাক্ষর্ক প্রকক্ষের পচরকেনা অনুর্ায়ী র্ািাই করক্ষত হক্ষর্। এ েন্য প্রক্ষয়ােনীয় ছক/টুলস 

প্রণয়ন কক্ষর কতৃবপে হক্ষত অনুক্ষিােন চনক্ষত হক্ষর্। 

(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) এর্ং প্রকে 

েচলল উচল্লচখত ক্রয় পচরকেনা 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 (ফ্রটকসই পচরকোনা) 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)  প্রকে অনুক্ষিােন সংক্ষশাধন (প্রক্ষর্ােয ফ্রেক্ষত্র) অথ ব র্রাে, অথ ব ছাড়. চর্ল পচরক্ষশাধ ইতযাচে চর্ষক্ষয় তথ্য-

উপাক্ষির পর্ বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ; 

(১০)  উন্নয়ন সহক্ষর্াগী সংস্থা (র্চে থাক্ষক) কতৃবক চুচক্ত স্বাের, চুচক্তর শতব, ক্রয় প্রস্তার্ প্রচক্রয়াকরণ ও অনুক্ষিােন, 

অথ ব ছাড়, চর্ল পচরক্ষশাক্ষধ সেচত ও চর্চিন্ন চিশন এর সুপাচরশ ইতযাচের তথ্য-উপািচিচিক পর্ বাক্ষলািনা 

ও পর্ বক্ষর্েণ; 

(১১) প্রকল্প সিাশপ্তি িি সৃষ্ট সুশৈর্াশে কটকসই (sustainable) কিাি িদক্ষয িতািত প্রোন;  

(১২) প্রকক্ষের উক্ষেশ্য, লেয, প্রকক্ষের কার্ বক্রি, র্াস্তর্ায়ন পচরকেনা, প্রকে ব্যর্স্থাপনা, ঝুঁচক, ফ্রিয়াে, ব্যয়, 

অেবন ইতযাচে চর্ষয় চর্ক্ষর্িনা কক্ষর একর্ট SWOT ANALYSIS;    

(১৩) প্রকল্প সংশিষ্ট নশেিত্র িয ধাদিাচনা ও িাে িয ধায় হদত প্রাপ্ত তদথ্যি শৈদিষদণি আদিাদক সাচর্ বক পর্ বাক্ষলািনা,  

পর্ বক্ষর্েণ, 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 বাক্ষলািনা ও পর্ বক্ষর্েণ; 

(১৫) কতৃধিক্ষ কতৃধক শনর্ ধাশিত অন্যান্য শৈষয়াৈিী।  
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৯. পরািশ বক প্রচতষ্ঠান ও পরািশ বক্ষকর প্রকৃচত ও ফ্রর্াগ্যতাযঃ 

ক্রচিক পরািশ বক প্রচতষ্ঠান 

ও পরািশ বক 

প্রচতষ্ঠাক্ষনর 

পরািশ বক 

চশোগত ফ্রর্াগ্যতা অচিজ্ঞতা 

১) পরািশ বক প্রচতষ্ঠান -  কৃচষ চর্ষয়ক গক্ষর্ষণা এর্ং প্রকে 

পচরর্ীেণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্টাচি 

পচরিালনায় ন্যযনতি ০১(এক) 

র্ছক্ষরর অচিজ্ঞতা। 

২) ক) র্টিচলিার- স্বীকৃত চর্শ্বচর্দ্যালয় ফ্রথক্ষক কৃচষ 

চর্ষক্ষয় স্নাতকক্ষিার চিগ্রী। 

সংচেি চর্ষক্ষয় চপএইিচি 

থাকক্ষল অগ্রাচধকার প্রোন করা 

হক্ষর্। 

 

 সংশিষ্ট শৈষদয় ১০ (েি) ৈেদিি 

গদৈষণা ও সিীক্ষা িশিচািনাি ৈাস্তৈ 

অশভজ্ঞতা; 

 টিি শিিাি শহদসদৈ কিিদক্ষ ০৫টি 

িশিৈীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাদজি ৈাস্তৈ 

অশভজ্ঞতা; 

 চপচপএ ও চপচপআর চর্ষক্ষয় অচিজ্ঞতা 

; 

 প্রশতদৈেন প্রণয়ন ও উিস্থািনায় 

শৈদিষ  েক্ষতা। 

খ)  উদ্যানতত্বচর্ে স্বীকৃত চর্শ্বচর্দ্যালয় ফ্রথক্ষক 

উদ্যানতত্ব চর্ষয় স্নাতকক্ষিার 

চিগ্রী। সংচেি চর্ষক্ষয় চপএইিচি 

থাকক্ষল অগ্রাচধকার প্রোন করা 

হক্ষর্। 

 উদ্যান চর্ষয়ক গক্ষর্ষণা কাক্ষে ০৫ 

(িাঁচ) র্ছক্ষরর অচিজ্ঞতা; 

 উদ্যান চর্ষয়ক গক্ষর্ষণা ও সম্প্রসারণ 

িচনটচরং কাক্ষে অচিজ্ঞতা; 

 কিিদক্ষ ০৩টি িশিৈীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

কাদজি ৈাস্তৈ অশভজ্ঞতা; 

গ)  চিি-ফ্রলক্ষিল 

ইশঞ্জশনয়াি 

স্বীকৃত চর্শ্বচর্দ্যালয় ফ্রথক্ষককৃচষ 

প্রক্ষকৌশল / চসচিল ইচঞ্জচনয়ার 

চর্ষক্ষয় স্নাতক চিগ্রী। সংচেি 

চর্ষক্ষয় স্নাতক্ষকাির / চপএইিচি 

থাকক্ষল অগ্রাচধকার প্রোন করা 

হক্ষর্। 

 চনি বাণ কাে পচরর্ীেক্ষণ (ির্ন, 

খািার, সড়ক, র্াউন্ডারী ওয়াল 

ইতযাচে) ০৫ (িাঁচ)র্ছক্ষরর অচিজ্ঞতা। 

 তথ্য সংগ্রহ, ব্যৈস্থািনা ও শৈদিষদণ 

ৈাস্তৈ অশভজ্ঞতা; 

 প্রশতদৈেন প্রণয়ন ও উিস্থািনায় 

েক্ষতা;  

ঘ) আথ ব-সািাচেক 

চর্ক্ষশষজ্ঞ 

স্বীকৃত চর্শ্বচর্দ্যালয় ফ্রথক্ষক 

সিােচর্জ্ঞান/ 

অথ বনীচত/কিভিিদিে 

স্টাশিজ/িশিসংখ্যান/ 

সিাজকল্যাণ/সিাজকি ধ শৈষদয় 

স্নাতদকাত্তি শিগ্রীর্ািী 

 আবথ-সািােচক গর্ক্ষষণা/ চনচর্ড় 

পচরর্ীেণ সংেচি কাক্ষে ০৫ (পাঁি) 

র্ছরক্ষর অিচজ্ঞতা। 

 তথ্য সংগ্রহ, ব্যৈস্থািনা ও শৈদিষদণ 

ৈাস্তৈ অশভজ্ঞতা; 

 প্রশতদৈেন প্রণয়ন ও উিস্থািনায় 

েক্ষতা; এৈং 

 কচম্পউটার শৈষদয় ব্যৈহাশিক জ্ঞান। 
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১০.  শনন্ম উশেশখত প্রশতদৈেনসমূহ োশখি কিদত হদৈযঃ 

ক্রনং প্রচতক্ষর্েক্ষনরনাি োচখক্ষলরসিয় 

1.  ইনক্ষসপশন চরক্ষপাট ব চুচক্ত সম্পােক্ষনর ১৫ চেক্ষনর িক্ষধ্য 

2.  ১ি খসড়া প্রচতক্ষর্েন চুচক্ত সম্পােক্ষনর ৭৫ চেক্ষনর িক্ষধ্য 

3.  ২য় খসড়া প্রচতক্ষর্েন চুচক্ত সম্পােক্ষনর ১০০ চেক্ষনর িক্ষধ্য 

4.  চূড়ান্ত প্রচতক্ষর্েন (র্াংলায়  ৪০ কশি ও ইংক্ষরচেক্ষত 

২০ কশি) 

চুচক্ত সম্পােক্ষনর ১২০ চেক্ষনর িক্ষধ্য 

 

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 সশন্নদৈিপূৈ ধক সিীক্ষা প্রশতদৈেনটি ূড়োন্ত কিদত 

হদৈ। 

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। লাক্ষয়ন্ট কতৃবক প্রক্ষেয়: 

 প্রকে েচলল ও প্রকে সংচেি চর্চিন্ন প্রচতক্ষর্েন; 

 চর্চিন্ন ফ্রস্টকক্ষহাল্ডাক্ষরর সাক্ষথ ফ্রর্াগাক্ষর্াক্ষগর েন্য প্রক্ষয়ােনীয় সহক্ষর্াচগতা প্রোন। 
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১৩। চাশহত েশিিাশেিত্র 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 পূৈ 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। 

         

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›`ª/‡÷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 
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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, ̀ ygKx, 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 

 

(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›`ª/‡÷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 

 

 

 

 

 

 

 


