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প্রকালকাঃ নভেভের, ২০১৫  
 

 

প্রকালনায়ঃ বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট, রাজলাী। 

 

 

র্নবদি লনায়ঃ জনাব রমাোঃ জামা উদ্দীন লাহ্,  
      পশরচাক (যগু্ম-শচব), বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

 
 

ম্পাদনায়ঃ  
ড. রমাাঃ াইদরু রমান 

উর্ধ্বতন গদবণা কমবকতব া, বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

রমাাঃ মুনুর আী 
উর্ধ্বতন গদবণা কমবকতব া, বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

কামনালী দা 

উর্ধ্বতন গদবণা কমবকতব া, বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

রমাঃ াখাওয়াত রাবন 

গদবণা কমবকতব া, বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

ফারুক আবমদ 

গদবণা কমবকতব া, বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

রুমানা রফরবদৌ র্বন্ত-এ-রমান 

গদবণা কমবকতব া, বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

রমাঃ আফতাব উদ্দীন 

গদবণা কমবকতব া, বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

রমাঃ আব্দু আর্ম  
গদবণা কমবকতব া, বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

রমাঃ কামরু ইাম 

শশনয়র াইদেশরয়ান, বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

 

 

 

 

স্বত্ত্বঃ বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট (বাদরগপ্রই), রাজলাী। 
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মুখবন্ধ      

 
রেদল ররলম শলদের শবকাল, উন্নয়ন ও েক্ষ জনলশি ৃশির দক্ষে ১৯৬২ াদ বাাংাদেল ররলম গদবণা ও 

প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট প্রশতশিত য়। প্রশতিা গ্ন রথদক শুরূ কদর অত্র প্রশতিানটি তার ীশমত ম্পে ও স্বে জনবদক কাদজ 

াশগদয় ররলম রক্টদর শবশভন্নমখূী প্রযুশিগত উদ্ভাবন ও েক্ষ জনলশি ৃশির কাজ অবোত ররদখদে এবাং এ পযবন্ত রেদল 
ররলম রক্টদর কাশরগশর ায়তা প্রোদনর দক্ষে উদেখদযাগে অবোন রাখদত ক্ষম দয়দে। উদ্ভাশবত প্রযুশি 
বেবাদরর ফদ তুুঁ তপাতার উৎপােন বেদর রক্টর প্রশত ১২-১৮ রমোঃটন দত ৪০-৪৭ রমোঃটদন এবাং ররলম 
গুটির উৎপােন প্রশত ১০০ ররাগমিু শডদম ২০-২৫ রকশজ দত ৬০-৭০ রকশজদত উন্নীত করা ম্ভব করা 
দয়দে।  

গদবণা একটি চমান কাযবক্রম। প্রশতিানটির ক্ষে দে রেদল ররলম শলদের শবকাদলর দক্ষে উত্তর উত্তর 
উৎপােন বশৃির জনে ময় উপদযাগী উচ্চফনলী জাত ও প্রযুশি উদ্ভাবন করা। ২০১৪-২০১৫ অথব বেদর এ 

প্রশতিানটি উচ্চফনলী উন্নত তুুঁ তজাত উদ্ভাবদনর ফদ তুুঁ তপাতার উৎপােন বেদর রক্টর প্রশত ৩৭-৪০ এর স্থদ ৪০-৪৭ 

রমোঃ টদন এবাং উন্নত ররলমকীদটর জাত উদ্ভাবদনর ফদ ররলম গুটির উৎপােন ১০০ ররাগমিু শডদম ৬০-৭০ রকশজ এর 

স্থদ ৭০-৭৫ রকশজদত উন্নীত দয়দে। ররলমগুটি শুকাদনা ও উন্নত শরশাং প্রযুশি উদ্ভাবদনর ফদ গুনগত মানম্পন্ন ররলম 

ুতা কাটাই করা ম্ভব দে। উন্নত তুুঁ তজাত, ররলমকীদটর জাত ও শরশাং প্রযুশি উদ্ভাবদনর ফদ ররলম ুতার ররনশডটা 
১৮-২০ এর স্থদ ১০-১২’রত উন্নীত করা ম্ভব দয়দে। পাাড়ী পশরদবল উপদযাগী তুুঁ ত ও ররলমকীদটর জাত শনববাচদনর 

ফদ পাাড়ী এাকায় ররলমচা ম্প্রারদণর গশত ঞ্চাশরত দয়দে । তুুঁ তচাদ াথী ফ চাদর প্রযুশি উদ্ভাবদনর 

ফদ জশমর বহুমখূী বেবার শনশিতকরদণর পালাপাশল চাীদের বাড়শত আদয়র ুদযাগ ৃশি দয়দে। অত্র প্রশতিানটি ররলম 

াংশিি প্রযুশি উদ্ভাবদনর পালাপাশল প্রশলক্ষদণর মাধ্েদম ররলম রক্টদর েক্ষ জনলশি ৃশি কদরদে এবাং উদ্ভাশবত প্রযুশি 

মাঠপযবাদয় বেবাদরর কাযবক্রম অবোত ররদখদে।   

রেদল ররলম শলদের ক্রমশবকাদল আলার আদা দে বতব মান রকার রেদল ররলম শলদের শবকাল ও উন্নয়দনর দক্ষে 
শবদল গুরূত্ব আদরাপ কদরদেন। মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রী গত ১২-১০-২০১৪ তাররভে বস্ত্র  াট মন্ত্রণালয় প্রদর্শনকালীন 
সমভয় কৃরি মন্ত্রণালয়  রবশ্বরবদযালভয়র গভবিকভদর সাভথ য াগাভ াগ রক্ষা কভর তুঁতগাভের উন্নয়ন এবং তুঁতচাভির 
উন্নত প্রযুরি যবর করভত হভব” মভে রনভেশনা প্রদান কভরন। প্রধ্ানমন্ত্রীর শনদেবলনার আদাদক কৃশ মন্ত্রণাদয়র 
আওতাধ্ীন গদবণা প্রশতিান- বাাংাদেল কৃশ গদবণা ইন্পটিটিউট, বাাংাদেল পরমান ু কৃশ গদবণা ইন্পটিটিউট, 

বাাংাদেল ইকু্ষ গদবণা ইন্পটিটিউট এবাং রাজলাী শবশ্বশবেোদয়র গদবকদের াদথ মতশবশনময় করা য় এবাং 
শবজ্ঞানীগদণর শনকট দত প্রাপ্ত মতামদতর  আদাদক  তুুঁ ত ও ররলমকীট জাবতর উন্নয়ন, প্রযরু্ি উদ্ভাবন ও 

স্তান্তর নামক একটি কমবূচী প্রস্তুত কদর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণাদয় রপ্ররণ করা দয়দে যা অনদুমােদনর প্রশক্রয়াধ্ীন 
রদয়দে।এ কমবূচীটি বাস্তবাশয়ত দ রেদল ররলম রক্টদরর উন্নয়দন ায়ক ভুশমকা রাখদব।  
লত কমববোস্ততার মাদওও ম্পােনা পশরদের ক েদের ্রমম ও রমধ্ার প্রদয়াদগর মাধ্েদম স্বে মদয়র 
মদধ্ে এই বাশবক প্রশতদবেনটি প্রকাল করা ম্ভব দয়দে। প্রশতদবেনটি প্রনয়ন ও প্রকাদলর জনে রয ক 
কমবকতব া/কমবচারীর প্রতেক্ষ ও পদরাক্ষভাদব াংশিিতা রদয়দে তাদের কদর প্রশত আন্তশরক ধ্নেবাে জ্ঞাপন 
করশে ।  
আশম আলা কশর বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট- এর প্রকাশলত এই বাশবক প্রশতদবেনটি ররলম শলদের 

াদথ াংশিিদের তথে ও উপাত্ত প্রাশপ্তদত ায়ক দব এবাং ররলম শলদের শবকাদল উদেখদযাগে অবোন 
রাখদব।  

রমাোঃ জামা উদ্দীন লাহ্ 
যুগ্ম শচব 

পশরচাক  
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ম্পাদনা পর্রদ 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ড. রমাাঃ াইদরু রমান 

উর্ধ্বতন গদবণা কমবকতব া, 
বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

 
 

রমাাঃ মুনুর আী 
উর্ধ্বতন গদবণা কমবকতব া, 

বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

 

 
 

 

কামনালী দা 

 উর্ধ্বতন গদবণা কমবকতব া, 
আদরগদক, রাঙ্গামাটি। 

 

 
 

রমাঃ াখাওয়াত রাবন 
গদবণা কমবকতব া,  
বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

 

 
 

ফারুক আবমদ 

গদবণা কমবকতব া,  
বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

 

 
 

রুমানা রফরবদৌ র্বন্ত-এ-রমান 

গদবণা কমবকতব া,  
বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

 

 
 

রমাঃ আফতাব উদ্দীন 

গদবণা কমবকতব া,  
বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

 

 
 

রমাঃ আব্দু আর্ম 

গদবণা কমবকতব া, 
বাদরগপ্রই, রাজলাী। 

 

 
 

রমাঃ কামরু ইাম 

শশনয়র াইদেশরয়ান  
বাদরগপ্রই, রাজলাী। 
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ূচীপত্র 
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১. বাাংাবদল ররলম গববণা ও প্রর্লক্ষণ ইন্সটিটিউট, (র্বএআরটিআই) পর্রর্চর্তঃ  
 

বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট রেদল ররলম রক্টদরর 
উন্নয়দনর দক্ষে াগই প্রযুশি উদ্ভাবন ও েক্ষ জনলশি ৃশির একমাত্র প্রশতিান। এ 
প্রশতিানটি ৩ জানুয়ারী ১৯৬২ াদ শল্ক কাম োক শরাচব  ইন্পটিটিউট এবাং শল্ক 
রটকদনাজীকো ইন্পটিটিউট নাদম শলে অশধ্েপ্তদরর অধ্ীদন রাজলাী লদর প্রশতশিত 
য়। পরবতীদত ইন্পটিটিউটদক কু্ষদ্র ও কুটির শলে াংস্থার অধ্ীদন রনয়া দ ১৯৭৪ 
াদ ইন্পটিটিউট েটুিদক একীভূত কদর শল্ক শরাচব  এন্ড রেশনাং ইন্পটিটিউট নামকরণ 
করা য়। ১৯৭৮ াদ বাাংাদেল ররলম রবাডব  প্রশতশিত দ এই প্রশতিানটি 
বাাংাদেল ররলম রবাদডব র আওতাধ্ীদন আদ এবাং বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ 
ইন্পটিটিউট (শবএআরটিআই) নাদম পুন: নামকরণ করা য়। ২০০৩ াদ ২৫ নাং 
আইন বদ বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউটদক বাাংাদেল ররলম রবাডব  
রথদক পৃথক করা য়। ২০১৩ াদ ১৩ নাং আইন বদ বাাংাদেল ররলম রবাডব , 
বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট এবাং বাাংাদেল শল্ক ফাউদন্ডলন রক 
একীভুত কদর বাাংাদেল ররলম উন্নয়ন রবাডব  গঠিত য়।  

 বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট বাাংাদেল শরাচব  কাউশন্প 
আইন, ২০১২ রমাতাদবক কৃশ মন্ত্রণাদয়র আওতায় National Agriculture Research 

System (NARS)- এর েেভূি দয়দে।  

 
বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট এর ৫টি লাখা রদয়দে যথা: 

তু ুঁ তচা, ররলমকীট, রশর-রায়ন, রশর-ররাগতত্ত্ব, ররলম প্রযুশি লাখা ও একটি প্রশলক্ষণ 
লাখা রদয়দে।  

 
এোড়াও বাদরগপ্রই- এর শনয়ন্ত্রণাধ্ীন রাঙ্গামাটি পাববতে রজার চন্দ্রদঘাণায় একটি 

আঞ্চশক ররলম গদবণা রকন্দ্র (আদরগদক) এবাং পঞ্চগড় রজার াদকায়ায় একটি 
জামবপ্লাজম রমইনদটনোন্প রন্টার (শজএমশ) নামক ২ টি আঞ্চশক অশফ রদয়দে।  

 

১.১ জনব:   

ধ্রণ অনুদমাশেত পে কমবরত জনব লূনেপে 

১ম র্রমণী ৩৮ ১৩ ২৫ 

২য় র্রমণী ২৪ ১০ ১৪ 

৩য় র্রমণী ৪৮ ৩৩   ১৫  
৪থব র্রমণী ১৭ ১৩ ০৪ 

বিবমাট = ১২৭ ৬৯  ৫৮  



7 

 

 

১.২ রূপকল্প (Vision):  

ররলম প্রযুশি উদ্ভাবদন গশতলী গদবণা প্রশতিান।  

 

 

১.৩ অর্ভক্ষয (Mission):  
 াগই প্রযুশি উদ্ভাবদনর মাধ্েদম উৎপােনলীতা বশৃি কদর ররলম শলেদক 
উদেখদযাগে পযবাদয় উন্নীতকরণ। 

 

১.৪ উবদ্দলযঃ 

 রেদলর আবাওয়া উপদযাগী ররলমচাদর  রটকই প্রযুশি উদ্ভাবন ও মাঠ 
পযবাদয় স্তান্তর। 

 ররলমচাদ শনদয়াশজত রকারী/রবরকারী  ও বেশিমাশকানাধ্ীন প্রশতিানদক 
কাশরগরী ায়তা প্রোন। 

 প্রশলক্ষণ প্রোদনর মাধ্েদম েক্ষ জনলশি শৃি কদর রেদল োশরদ্র হ্রাকরণ 
ররলম শলদের উন্নয়ন ও ম্প্রারদণ ায়তা প্রোন। 

 

১.৫ বাবরগপ্রই এর  কাযিক্রমমঃ  
 তুুঁ দতর জামবপ্লাজম াংগ্র ও াংরক্ষণ। 

 উচ্চ ফনলী তুুঁ তজাত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন। 

 প্রশতকুতা শষু্ণ (খরা, জাবিতা, বনািতা ইতোশে) তুুঁ তজাত উদ্ভাবন। 

 তুুঁ তচা প্রযশুি উন্নয়ন। 

 তুুঁ ত গাদের ররাগবাাই ও কীটলত্রু েমন প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 তুুঁ তচাদর জনে মাটি শবদলস্দন ও াংদলাধ্ন। 

 উন্নত তুুঁ তজাত শনববাচদন পাতার গুনগত মান পরীক্ষণ ও তুুঁ তপাতার গুনগত 
মান উন্নয়ন। 

 ররলম উপজাদতর বাশনশজেক বেবার ম্পকীত প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 ররলমকীদটর জাত াংগ্র ও াংরক্ষণ। 

 আবাওয়া শষু্ণ,উচ্চফনলী ও ররাগ প্রশতদরাধ্ ম্পন্ন উন্নত বহুচক্রী ও 
শিচক্রী জাত উদ্ভাবন। 

 উন্নত পপুান ঘর,পুপান ামগ্রী ও পপুান প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 গুনগত মাদনর ররলমকীদটর শডম উৎপােদনর প্রযশুি উদ্ভাবন। 

ররলমকীদটর বাশনশজেক শডম উৎপােদনর দক্ষে P-1 নাবারীদত শিচক্রী জাদতর শডম 
বাাংাদেল ররলম উন্নয়ন রবাদডব র চাশো াদপদক্ষ রবরাকরণ। 
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 ররলমকীদটর ররাগবাাই ও কীটলত্রম্ন েমদনর দক্ষে শবশভন্ন ধ্রদণর শবদলাধ্ক 
ও প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 ররলমগুটি শুকাদনা, পশরবণ, াংরক্ষণ, ররলমগুটি শিকরণ ও শরশাং 
প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 মানম্পন্ন ররলমুতা আরদণর দক্ষে শবশভন্ন ধ্রদণর উন্নত শরশাং প্রযুশি 
এবাং রপাি রকাকুন াংশিি যন্ত্রপাশত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন। 

 স্বেবেদয় ররলম তুা পরীক্ষণ ও মান শনয়ন্ত্রণ প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 নি ররলমগুটি ও শরশাং উপজাত দত স্পান ুতা কাটাইদয়র উন্নত প্রযশুিও 
যন্ত্রপাশত উদ্ভাবন। 

 ররলম ডাইাং, শপ্রশন্টাং ও শফশনশাং এর প্রযুশি উদ্ভাবন । 

 েক্ষ জনলশি ৃশির দক্ষে েীঘব ও স্বেদময়ােী রকাদব প্রশলক্ষণ প্রোন। 

 াইদেশরদত শবশভন্ন শলক্ষণীয় শবদয়র বই, ামশয়কী, জানবা, শফদট,পশত্রকা 
াংগ্র াংরক্ষন ও প্রকালনা।  
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২.১  মাননীয় মন্ত্রী মবাদবয়র বাাংাবদল ররলম উন্নয়ন রবাডি  পর্রদলিন 

 

 
গত ৮ জুাই ২০১৪ তাশরখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণাদয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব মুাোঃ 
ইমাজ উশদ্দন প্রামাশণক বাাংাদেল ররলম উন্নয়ন রবাদডব র কমবকতব া-কমবচারীদের াদথ 
মত শবশনময় ভা কদরন। 
 

২.২ মাননীয় প্রর্তমন্ত্রী মবাদবয়র বাাংাবদল ররলম গববণা ও প্রর্লক্ষণ 
ইন্সটিটিউট পর্রদলিন 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

গত ১৯ আগস্ট ২০১৪ তাশরখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণাদয়র মাননীয় প্রশতমন্ত্রী জনাব 
শমজব া আজম ও রাজলাী শটি কদপবাদরলদনর াদবক রময়র জনাব এ এইচ এম 
খায়রুজ্জামান শটন বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট পশরেলবন 
কদরন। 

২. মাননীয় মন্ত্রী, প্রর্তমন্ত্রী এবাং উর্িবতন  কমিকতি াগবণর প্রর্তষ্ঠান পর্রদলিন 
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২.৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণাবয়র র্চব মবাদবয়র বাাংাবদল ররলম উন্নয়ন রবাডি  
পর্রদলিনঃ 
 

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণাদয়র  শচব জনাব ফশরে উশদ্দন আম্মে রচৌধ্ুরী বাাংাদেল 
ররলম উন্নয়ন রবাডব  পশরেলবন।  

  
 
২.৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণাবয়র অর্তর্রি র্চব মবাদবয়র বাাংাবদল ররলম 
গববণা ও প্রর্লক্ষণ ইন্সটিটিউট পর্রদলিনঃ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণাদয়র অশতশরি শচব (প্রলান) জনাব রমাোঃ রমবাহু ইাম 
বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট পশরেলবন। 
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২.৪ পর্রচাক, আইএমইর্ড, পর্রকল্পনা মন্ত্রণায় এর ইন্সটিটিউট পর্রদলিন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গত ২৬ রম ২০১৫ তাশরখ জনাব রমাোঃ শনয়াজু ক, পশরচাক (যুগ্ম শচব), 
আইএমইশড, পশরকেনা মন্ত্রণায়, বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট 
পশরেলবন কদরন । 
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৩.১ বার্িক কমিম্পাদন চুর্ি (APA) বাত্মবায়নঃ  

 
 

প্রশতিাদনর কমবকতব া/কমবচারীদের স্বেতা ও জবাবশেশতার দঙ্গ োশয়ত্ব পান এবাং 
প্রশতিাদনর কমবকাদন্ডর গুনগত ও পশরমানগত মূোয়দনর দক্ষে প্রশতিাদনর কাযবক্রম 
বাশবক কমবম্পােন চুশি (APA) এর আওতায় আনা দয়দে। এ দক্ষে মাননীয় 
প্রশতমন্ত্রীর উপশস্থশতদত পশরচাক,শবএআরটিআই এবাং শচব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণায় 
মদােদয়র মদধ্ে বাশবক কমবম্পােন চুশি (APA) স্বাক্ষশরত দয়দে। 
 ৩.২ কমিকাীন প্রর্লক্ষণ আবয়াজনঃ  

 

কমবকতব া/কমবচারীদের রপলাগত েক্ষতা বৃশি 

এবাং শনদজদের মদয়াপদযাগী কদর গদড় 

রতাার দক্ষে কমবকাীন প্রশলক্ষণ বেবস্থা চা ু

করা দয়দে।  
 

৩. অত্র প্রশতিাদনর উত্তম চচব া মূোঃ 
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 ৩.৩ প্রর্লক্ষণাথীবদর বচতনতা বৃর্ধঃ  
 

বােশববা , রযৌতুক, নারী শনযবাতন এবাং 
আবাওয়া ও েদূযবাগ বেবস্থাপনা  াংক্রান্ত  
এব শবদয়র উপর প্রশলক্ষণাথীদের 

দচতনতা বৃশির দক্ষে প্রশতটি প্রশলক্ষণ 

রকাদব ক্লা অন্তভুব ি করা দয়দে। 

 

৩.৪ রমাবাই এযাপবর মার্যবম রবা প্রদানঃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অত্র প্রশতিাদনর ‘‘রশরকাচার ইনফরদমলন’’ নাদম একটি রমাবাই এোশপ্লদকলন ততরী 
করা দয়দে। এই রমাবাই এোশপ্লদকলদন বাাংা ভাায় ররলম চা ম্পকীত ক 
তথে েশব উপস্থাপন করা দয়দে। যার ফদ ররলমচা, তুুঁ ত ও ররলমকীদটর জাত 
পশরশচশত, তুুঁ তচা ও পুপান কাদকৌল, তুুঁ ত ও ররলমকীদটর ররাগবাাই েমন ও 
প্রশতকার, ররলমগুটি প্রশক্রয়াকরণ ম্পকীত রবা রমাবাইদর মাধ্েদম দজ পাওয়া 
যাদে।গুগ রপ্লদস্টার দত এটি ডাউনদাড কদর এদরাদয়ড রফাদন বোবার করা 

যাদব।   
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৩.৫ ওয়ান স্টপ ার্ভি  রডস্ক চাুকরণঃ  

 

গত ০৭/০১/২০১৫ তাশরদখ অত্র 
ইন্পটিটিউদট একটি ওয়ানস্টপ াশভব  
রডস্ক চা ুকরা দয়দে। এই রডদস্কর 
মাধ্েদম ইন্পটিটিউদটর ক রবা 
রযমন- পু পাওডার রবরা, 
ইন্পটিটিউট পশরেলবণ, গদবণা ও 
প্রেলবদনর জনে ররলম পরু শডম 
রবরা, ররলম তুার গুনগত মান পরীক্ষণ, তুুঁ ত কাটিাং রবরা, তুুঁ তচাদর মাটি 
পরীক্ষণ,  গদবণা কাদজ ায়তার জনে ীমীতভাদব গদবণা উপকরণ রযমন- তুুঁ ত 
কাটিাং, ররলম পুর শডম, ররলম বস্ত্র, ররলম গুটি, ররলম তুা রবরা এবাং 
প্রশলক্ষণ াংক্রান্ত শবশভন্ন তথে রবরা করা দে।এ রডদস্কর মাধ্েদম এ পযবন্ত ৬৯৪ 
জন পশরেলবণকারীদক ইন্পটিটিউট পশরেলবদণ ায়তা প্রোন, ৫৬ পোদকট ররলম প ু
পাউডার রবরা, ৮৬টি ররলম পরু শডম রবরা এবাং ১২ াশে ররলম ুতা 
পরীক্ষা করা দয়দে। ওয়ানস্টপ াশভব  রডস্ক চাুর ফদ রবা গ্রীতা রকান প্রকার 
রভাগাশন্ত োড়াই ইন্পটিটিউদটর ক রবা এই রডদস্কর মাধ্েদম দ্রুততম মদয় 
পাদেন। 

 

 

 ৩.৬ র্টিবজন চাটি ার: 

ইন্পটিটিউদটর অভেন্তরীণ , প্রাশতিাশনক ও নাগশরক রবা প্রোন 

জীকরদণর দক্ষে শটিদজন চাটব ার প্রনয়ণ করা দয়দে এবাং প্রনীত 

শটিদজন চাটব ার নাগশরক রবা প্রোদনর দক্ষে প্রশতিাদনর 
ন্খু স্থাদন প্রেশলবত দে। ইন্পটিটিউদটর ক রবা, রবা প্রোন 

পিশত, রবা প্রোদনর ময়ীমা ও রবা প্রোনকারীর তথে শটিদজন 

চাটব াদরর মাধ্েদম ওদয়বাইদট প্রেশলবত দে ফদ রবা গ্রীতা দজ 

তাুঁর প্রদয়াজনীয় রবা ম্পদকব  ধ্ারণা পাদেন। শটিদজন চাটব ার 

প্রনয়ণ ও অনুরদণর ফদ ইন্পটিটিউদটর কাদজর গশতলীতা ও 

জবাবশেশতা বশৃি রপদয়দে। 
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৩.৭ র্বদযুৎ াশ্রয়ী পদবক্ষপ গ্রণঃ 

বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউদটর শবেেুৎ া্রময় ও তবেেুশতক 

শনরাপত্তা শবধ্াদনর দক্ষে ক কমবকতব া/কমবচারী অশফ কক্ষ অনুপশস্থত মদয় এশ, 

ফোন, াইট ও অনানে তবেেুশতক র্ামাশে বন্ধ রাদখন এবাং তা শনশিতকরদণর 
দক্ষে অত্র প্রশতিাদনর রকয়ার রটকাদরর মাধ্েদম তোরশক করা য়। 

৩.৮ লাখা পর্রদলিনঃ  
প্রশতিাদনর ক লাখার 
স্বাভাশবক কাযবক্রম  ও 
চমান উন্নয়ন প্রকে 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত 

মশনটশরাং করার জনে 
প্রশতিাদনর পশরচাক 

শনয়শমতভাদব প্রশতিাদনর 

শবশভন্ন লাখামূ 

পযবায়ক্রদম পশরেলবন 

কদরন এবাং পশরেলবন প্রশতদবেন ও মতামত পরবতীদত ক লাখাদক অবশত কদরন। এর ফদ 

াংশলস্দি লাখার গদবণা কাযবক্রম বাস্তবায়ন তরাশিত দে। 

৩.৯ কমিচারীবদর র্িঃ   

প্রশতিাদন কমবরত চতুথব র্রমণীর কমবচারীদের শনয়শমতভাদব প্রশত বৃস্পশতবার কা 
১০.৩০-১১.০০ পযবন্ত অশফ তত্ত্বাবধ্ায়ক এর তত্ত্বাবধ্াদন শি অনুশিত য়। এর 
মাধ্েদম কমবচারীদের শনজ শনজ োশয়ত্ব ও কতব বে ম্পদকব  ধ্ারণা ও শনদেবলনা প্রোন 
করা য়। ফদ তারা শনজ োশয়ত্ব ঠিকভাদব পাদন উৎাশত ন। এোড়াও 
কাদজর গুণগতমান বৃশি পায়। 
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 ৩.১০ প্রর্তষ্ঠাবনর ওবয়বাইটটিবক ওবয়ববপাটি াব রূপান্তরঃ  
 

 

 

 

 

প্রশতিাদনর ওদয়বাইটটিদক এটুআই এর দযাগীতায় ওদয়বদপাটব াদ রূপান্তর করা 
দয়দে। এটি এখন জাতীয় তথে বাতায়দনর াদথ াংযুি। ওদয়বাইটটি বতব মাদন 
আকবণীয়ভাদব উপস্থাপদনর দক্ষে শনজস্ব বেবস্থাপনায় শবশভন্ন তথে ও েশব 
শনয়শমত ভাদব ানাগাে করা দে। 
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 ৩.১১ ARMIS DataBase এ গববণা তথয অন্তভুি িকরণ: 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এ প্রশতিানটি National Agriculture Research System (NARS)- এর েেভূি 
ওয়ায় ইন্পটিটিউদটর ম্পাশেত গদবণা কাযবক্রদমর উপর প্রকাশলত গদবণা প্রবন্ধ 
বাাংাদেল কৃশ গদবণা কাউশন্প কতৃব ক বাস্তবাশয়ত Agriculture Research 

Management Information System (ARMIS), online data based software এর 
মাধ্েদম প্রেশলবত দে এবাং  http://180.211.164.225/rmis/ ওদয়ব এদি এ গইন 
কদর তা রেখা ও ডাউনদাড করা যাদে।  
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৩.১২  PDS DataBase এ প্ররতষ্ঠাভনর সকল কেকর্তা/কেচারীর তথয  ন্তর্ভিুকরণ: 

 

 

এ প্রশতিানটি National Agriculture Research System (NARS)- এর েেভূি 
ওয়ায় প্ররতষ্ঠাভনর সকল কেকর্তা/কেচারীর তথয  বাাংাদেল কৃশ গদবণা কাউশন্প 
কতৃব ক বাস্তবাশয়ত Personnel Data Sheet (PDS) online data based software এর 
মাধ্েদম upload  করা দয়দে যা  http://pds.barcapps.gov.bd/ ওদয়ব এদি এ 
গইন কদর তা রেখা ও ডাউনদাড করা যাদে। াইটটি ববাধ্ারদণর জনে 
উন্িু নয়।   
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৩.১৩  জাতীয় কৃর্ প্রদলিনী রকন্দ্র, র্বএআরর্, ফামিবগট, ঢাকায় ররলম পনয ও 
প্রযরু্ি প্রদলিনঃ 

 

 

 

শবএআরশ, ফামবদগট, ঢাকায় অবশস্থত জাতীয় কৃশ প্রেলবনী রকদন্দ্র জাতীয় কৃশ 
গদবণা  শদস্টম (নাব) ভুি ক গদবণা প্রশতিানমূদর ক কৃশ পনে ও 
প্রযুশি প্রেশলবত দে। রখাদন অত্র প্রশতিাদনর ররলম পনেমূ ও প্রযুশি াইভ এবাং 
শডশজটা কনদটন্ট আকাদর প্রেশলবত দে। 

 ৩.১৪ অর্ভবযাগ র্নস্পর্ি বযবস্থাপনা (র্জআরএ): 

অত্র ইন্পটিটিউদট অশভদযাগ শনস্পশত্ত বোবস্থাপনা 
(শজআরএ) শবয়ক একটি কশমটি গঠন করা 
দয়দে এবাং ইন্পটিটিউদটর রবা ম্পশকব ত রয রকান 
অশভদযাগ শনস্পশত্তর একজন কমবকতব াদক অশভদযাগ 
শনষ্পশত্ত কমবকতব া (অশনক) এর োশয়ত্ত্ব প্রোন করা 
দয়দে এবাং আশপ কমবকতব া শদদব পশরচাক, 
বাদরগপ্রই োশয়ত্ব পান করদেন। ইন্পটিটিউদটর 
রবা ম্পকীত অশভদযাগ প্রোদনর জনে একটি 
অশভদযাগ বাক্স  প্রশতিাদনর মু্মখ স্থাদন স্থাপন 
করা দয়দে।   



20 

 

৪. AARC Agriculture Center (SAC) কতৃব ক আদয়াশজত  মাশশুর ভারদত 

International consultation conference on “Sericulture Scenario in SAARC 

region-a re-emerging industry for poverty alleviation in SAARC Region” এ 
অাংলগ্রণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রনভেশনা বাস্তবায়নঃ  
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তকু গত ১২-১০-২০১৪ তাররভে বস্ত্র  াট মন্ত্রণালয় 
প্রদর্শনকালীন সমভয় “কৃরি মন্ত্রণালয়  রবশ্বরবদযালভয়র গভবিকভদর সাভথ য াগাভ াগ 
রক্ষা কভর তুঁতগাভের উন্নয়ন এবং তুঁতচাভির উন্নত প্রযুরি যবর করভত হভব” প্রদত্ত 
রনভেশনার অভলাভক করণীয় সংক্রান্ত রবিভয় বাংলাভদশ কৃরি গভবিণা আন্সরটরটউট, 
বাংলাভদশ রমাণু কৃরি গভবিনা আন্সরটরটউট, বাংলাভদশ আক্ষু  গভবিণা আন্সরটরটউভটর 
রবজ্ঞানীগণ এবং রাজশাহী রবশ্বরবদযালভয়র রবভশিজ্ঞ গভবিকগভণর সাভথ মহাররচালক, 
বাংলাভদশ যরশম উন্নয়ন যবার্ড, এবং বাংলাভদশ যরশম গভবিণা  প্ররশক্ষণ 
আন্সরটরটউভটর ররচালক  রবজ্ঞানীগভণর মতরবরনময় সো নুরষ্ঠত হয়। 

 
 
 
 
 
 

বাংলাভদশ কৃরি গভবিণা আন্সরটরটউভটর রবজ্ঞানীগভণর সাভথ       মতরবরনময়      
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বাংলাভদশ রমাণু কৃরি গভবিনা আন্সরটরটউভটর রবজ্ঞানীগভণর সাভথ       মতরবরনময়     
 

 
 

বাংলাভদশ আক্ষু  গভবিণা আন্সরটরটউভটর রবজ্ঞানীগভণর সাভথ       মতরবরনময়      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রাজশাহী রবশ্বরবদযালভয়র রবভশিজ্ঞ গভবিকগভণর সাভথ       মতরবরনময়      
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৫.১  কৃর্ মন্ত্রণাবয়র আওতার্ীন র্বর্ভন্ন গববণা প্রর্তষ্ঠান এবাং র্বশ্বর্বদযাবয়র 

গববকবদর াবথ মতরবরনময় সোয় প্রাপ্ত সুাররশসমূহঃ   
 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃরি বান্ধব। যরশম যসক্টভরর উন্নয়ভন তাুঁর রনভেশনা তযন্ত 

যুভগাভ াগী। এ রবিভয় বাংলাভদশ রমাণু কৃরি গভবিণা আন্সরটরটউভটর ক্ষ হভত 
সকল সহভ াগীতা প্রদান য ভত াভর। তভব যরশম যসক্টভরর উন্নয়ন, রবস্তার এবং 
গভবিণাগাভরর সক্ষমতা বৃরির জনয দীর্ঘভময়াদী  বৃহৎ অকাভর প্রকল্প গ্রহণ করা 
প্রভয়াজন।  

 যরশম যসক্টভরর উন্নয়ভনর লভক্ষয তুঁতচাি, লুালন  যাস্ট যকাকুন যটকভনালরজর 
সমরিত উন্নয়ন রনরিৎ করা প্রভয়াজন। 

 গভবিণা করার জনয প্রভয়াজনীয় সংেযক রবজ্ঞানী  র্যাপ্ত গভবিণা আকুআভমন্ট না 
থাকভল োল পলাপল অশা করা  ায় না, পভল প্রভয়াজনীয় সংেযক জনবল রনভয়াভগর 
বযবস্থা রনভত হভব এবং যেরসরপক রপভে যদভশ  যদভশর বাআভর প্ররশক্ষভণর মাধযভম 
রবভশিজ্ঞ রহভসভব গভে যতালা য ভত াভর। 

 যরশমচাি, উৎাদন এবং গুরট বাজারজাতকরভণর মূল সমসযা রচরিত কভর তা 
ধারাবারহকোভব সমাধাভনর বযবস্থা গ্রহণ করা প্রভয়াজন। 

 যেস টলাভরন্ট জাত উন্নয়ভনর জনয সর্ব প্রথম যদশ  রবভদশ যথভক ররভলভটড 
জােপ্লাজম সংগ্রহ   কযাভরক্টারাআভজশন করভত হভব এবং মযাভনজভমন্ট যটকরনক 
উন্নয়ন এর মাধযভম তুঁতাতার উন্নয়ভনর রদভক গুরুত্ব যদয়া প্রভয়াজন। 

 যরশমচািভক প্ররপটযাবল করভত হভল বাংলাভদশ যরশম গভবিণা  প্ররশক্ষণ আন্সরটরটউট 
কর্তকু উদ্ভারবত য  সকল প্রযুরি মাঠর্যাভয় এেন বযবহার হভে না যসগুরল রচরিত 
কভর মাঠর্যাভয় বযবহার রনরিত করভণর াশাারশ বাজার বযাবস্থানা বশযআ 
রনরিত করা প্রভয়াজন। 

 যকায়ারলরট এবং যকায়ানরটরট রসল্ক উৎাদন রনরিত করভণর লভক্ষয  শুধু তুঁতজাত নয় 
যরশমকীভটর জাত রনভয় কাজ করা প্রভয়াজন। 

 অমবাগাভন কীটনাশক বযবহার যরশমচাভির যক্ষভে একরট বে বাধা। তাআ অমবাগাভন 
কীটনাশক বযবহাভরর ররবভর্ত বাভয়া-যরস্টসাআড বযবহার করা য ভত াভর এবং এ 
বযাাভর অমচািীভদর উদ্বিু করা য ভত াভর। 

 উন্নত তুঁত  যরশমকীট জাত ততররর জনয নানয যদশ হভত জােপ্লাজম সংগ্রহ করভত 
হভব এবং বাংলাভদশ রমাণু কৃরি গভবিণা আন্সরটরটউভটর সাভথ য াগাভ াগ কভর 
রমউভটশন রিরডং এর উর কাজ করা য ভত াভর। 

 যরাগবালাআ দমভনর যক্ষভে কীটনাশক যপ্রাভয়াভগর চাআভত তজব বালাআনাশক বযবহার 
করা য ভত াভর। 

 রনর্বারচত স্বল্প সংেযক যরশমচািীভদর প্রথম দুআ বের রনরবে র্যভবক্ষভণর মাধযভম 
মাঠর্যাভয় যরশমচাি করাভত হভব এবং র্ততীয় বের হভত ররভমাট বজারভেশভন রাো 
য ভত াভর। স্বল্প ররসভর হভল যরশম কারোনা চালু করা প্রভয়াজন। 
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 শুধু কেসূচীর মাধযভম এ ধরভনর রবশাল লক্ষয র্জন করা সম্ভব নয়, রবধায় এর 
াশাারশ বৃহৎ অকাভর উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা য ভত াভর এবং দক্ষ জনশরি 
ততরীর জনয নবীণ রবজ্ঞানীভদর যদভশ - রবভদভশ প্ররশক্ষভণর াশাারশ উচ্চতর রডগ্রী 
র্জভনর সুভ াগ রাো য ভত াভর। 

 ক্ষরা, জলাবিতা  লবণািতা সরহঞ্চু তুঁতজাত রবভশ্বর যকাথা এেন অরবস্কার 
হয়রন। তভব এ রবিভয় গভবিণা কার্যক্রম হাভত যনয়া য ভত াভর। 

 তুঁতপভলর বারণরজযক বযবহাভরর বযাক সুভ াগ রভয়ভে। তাআ এ যক্ষভে যরশমচাভির 
বহুমুেীকরভণর জনয কেসূচীভত কভপাভনন্ট রাো য ভত াভর। 

 য ৌথোভব কাজ করার জনয বাংলাভদশ কৃরি গভবিণা আন্সরটরটউভটর কর্তুক্ষ কর্তকু 
একরট করমরট গঠন করা য ভত াভর  াুঁরা সভরজরমভন রবএসঅররটঅআ ররদর্শন কভর 
সুরনদৃষ্টোভব যক্ষে রনর্ধারভণর মাধযভম প্রভয়াজনীয় কেররকল্পনা প্রণয়ন  
সহভ াগীতার যক্ষে রনর্ধারণ করা য ভত াভর।  

 তুঁতজাত উদ্ভাবন ভনক সময় সাভক্ষ বযাার এবং এর জনয র্যাপ্ত জনবল 
প্রভয়াজন। তাআ জনবল রনভয়াভগর যক্ষভে  গুরুত্ব রদভত হভব এবং অশানুরূ পলাপল 
যভত হভল দীর্ঘভময়াদী টাভেট রনভয় য ৌথোভব গভবিণা কার্যক্রম ররচালনা করা 
প্রভয়াজন। 

 অন্ত-প্রারতষ্ঠারনক সহভ াগীতার জনয সুরনরেষ্ট প্রস্তাবসহ রবরেন্ন গভবিণা প্ররতষ্ঠাভনর 
মভধয এমআউ করা য ভত াভর। 

 গভবিকভদর সংেযা বাোভনার াশাারশ নানয গভবিণা প্ররতষ্ঠাভনর নযায় সকল 
গভবিকভদর সভর্বাচ্চ ভদ ভদান্নরতর সুভ াগ রােভত হভব এবং রবশ্বরবদযলভয়র 
রশক্ষকভদর সরাসরর গভবিণা কার্যক্রভম সম্পৃিকরভণর মাধযভম যলভেল যপ্লআং-এর  
যক্ষে ততরর করা য ভত াভর। 

 বাংলাভদশ যরশমউন্নয়ন যবার্ড এর অতাধীন নার্সারীগুভলাভত বাআভোল্টাআন 
লুালভনর উভ াগী তুঁতবাগান এবং যরয়াররং হাউজ ততরর করা য ভত াভর  া ঐ 
ঞ্চভলর যরশমচািীভদর প্রদর্শনীর জনয বযবহার করা য ভত াভর। 

 বাংলাভদশ যরশম গভবিণা  প্ররশক্ষণ আন্সরটরটউট এর রবজ্ঞানী, রবশ্বরবদযালভয়র 
গভবিক এবং রবশ্বরবদযালভয়র রশক্ষার্থীর সমিভয় ররসার্স গ্রু ততরী কভর গভবিণা 
কার্যক্রমভক এরগভয় যনয়া য ভত াভর। 

উি সারসংভক্ষভর অভলাভক তুুঁ ত ও ররলমকীট জাবতর উন্নয়ন, প্রযরু্ি উদ্ভাবন ও 

স্তান্তর শীর্ষক একরট কেসূচী প্রস্তুত কভর মন্ত্রণালভয় যপ্ররণ করা হভয়ভে  া নুমদভনর 
প্ররক্রয়াধীন রভয়ভে। 
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বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট উদ্ভাশবত প্রযুশি মাঠশেব, শফল্ড রডমন্পদেলন ও 
রশমনাদরর মাধ্েদম স্তান্তর ও অবশতকরণ করা দয় থাদক।  

 
 

৬.১ সাভকায়া, ঞ্চগে এ নুরষ্ঠত যরশম প্রযুরি হস্তান্তর রবিয়ক মাঠরদবস 
 

 

৬.২ বাংলাভদভশ যরশম রশল্পঃ বর্তমান যপ্ররক্ষত  েরবিযৎ সম্ভাবনা শীর্ষক যসরমনার 

 

 
 

৬.৩ প্রর্লক্ষণাথীবদর উৎপার্দত ররলমগুটি পর্রদলিন    

৬.  প্রযরু্ি স্তান্তর 
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৭. ২০১৪-২০১৫ অথি বছবরর ম্পার্দত গববণা কাযিক্রমমঃ   

ক্রমর্মক 
নাং 

কাযিক্রমবমর র্ববরণঃ 

১. তুুঁ তজাত াংগ্র ও াংরক্ষণ। 

২. উচ্চফনলী উন্নত তুুঁ তজাত উদ্ভাবদনর গদবণা পশরচানা। 

৩. বাাংাদেদলর আবাওয়া উপদযাগী তুুঁ তচা বেবস্থাপনা প্রযুশির উপর 
গদবণা পশরচানা। 

৪. তুুঁ তগাদের ররাগ-বাাই েমদনর উপর প্রযুশি উদ্ভাবন।  

৫. উচ্চফনলীন উন্নত জাদতর তুুঁ তকাটিাং রকারী ও রবরকারী 
প্রশতিাদনর চাশোনুাদর রবরা করা। 

৬. জামবপ্লাজম বোাংদক ররলমকীট জাত জাত াংগ্র ও াংরক্ষণ করা। 

৭. উচ্চফনলী ররলমকীদটর জাত উদ্ভাবদনর উপর গদবণা পশরচানা। 

৮. রেদলর আবাওয়া উপদযাগী পুপান ও শডম উৎপােদনর উপর 
প্রযুশি উদ্ভাবন করা। 

৯. উদ্ভাশবত ররলমকীট জাদতর শফল্ড োয়া কাযবক্রম পশরচানা করা। 

১০. ররলমকীদটর ররাগবাাই েমদনর উপর প্রযুশি উদ্ভাবন। 

১১. রাার লশি বেবার কদর ররলম গুটি শুকাদনার প্রযুশি উদ্ভাবন। 
১২. শরশাং প্রযুশি ও যন্ত্রপাশত উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।  

১৩. ররলম রক্টদরর জনে েক্ষ জনলশি ৃশির দক্ষে স্বেদময়ােী ও 
েীঘবদময়ােী প্রশলক্ষণ রকাব পশরচানা। 

১৪. উদ্ভাশবত প্রযশুি মাঠ পযবাদয় স্তান্তর ও প্রেলবদনর জনে মাঠ শেব 
কাযবক্রম পশরচানা। 

 

প্রশতিান কতৃব ক বাস্তবাশয়ত/চমান উন্নয়ন প্রকে/কমবূচীর আওতায় উদেশখত 
গদবণা ও প্রশলক্ষণ কাযবক্রদমর মাধ্েদম পশরচাশত দয়দে।   
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৮.১ এক্সবটনলন এন্ড রডবভপবমন্ট অব রর্রকাচার ইন পাবর্ক এন্ড প্রাইবভট 
রক্টর ইন বাাংাবদল লীিক দযমাপ্ত মর্িত প্রকল্পঃ  

‡gqv`          t ২০০৯-২০১৫ 
ববদমাট বরাদ্দ     t ৩০০০.০০ j¶ UvKv 

শবএআরটিআই এর অাংল  t ৩৬৮.৫০০ j¶ UvKv 

জনু ,২০১৫ পযবন্ত ক্রমপুশ্ত বেয় t ৩৪১.৮০১২ j¶ UvKv  

আশথবক অগ্রগশত      t ৯২.৭৫ % 

বাস্তব অগ্রগশত     t ১০০% 

 

৮.২ রডবভপবমন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব াবটইবনব রর্রকাচার 
রটকবনাবার্জ ররা আপবগ্রর্ডাং দযা র্রাচি  এন্ড রট্রর্নাং কযাপার্বর্টি অব 
র্বএআরটিআই লীিক দযমাপ্ত প্রকল্পঃ  

‡gqv`     t ২০১০-২০১৫   
ববদমাট বরাদ্দ    t  ৬৯৭.৫০ j¶ UvKv 

আরশডশপশপ অনুযাশয় বরাদ্দোঃ ৭৫৯.৮৫ j¶ UvKv  
জনু ,২০১৫ পযবন্ত ক্রমপুশ্ত বেয় t ৭৩৫.৩২৯ j¶ UvKv  

আশথবক অগ্রগশত    t ৯৬.৭৭% 

বাস্তব অগ্রগশত   t ১০০% 

 

৮.৩ প্রবজক্ট অন রর্রকাচার র্রাচি  এন্ড রটকনবাজী র্ডবর্মবনলন ইন র্র্ 
র্ডর্ট্রক্ট লীিক দযমাপ্ত প্রকল্পঃ 

‡gqv`    t 2009-2015 

ববদমাট বরাদ্দ   t   ৩৩০.০০ j¶ UvKv 

আরশডশপশপ অনুযাশয় বরাদ্দ t 372.24234 j¶ UvKv 

জনু ,২০১৫ পযবন্ত ক্রমপুশ্ত বেয় t 372.22353 j¶ UvKv  

আশথবক অগ্রগশত    t 99.99% 

বাস্তব অগ্রগশত   t ১০০%  

 

 

 

৮. বাস্তবাশয়ত, চমান ও প্রস্তাশবত প্রকেমূ 
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৮.৪ গববণা ও প্রর্লক্ষবণর মার্যবম ররলম প্রযরু্ি উদ্ভাবন, দক্ষ জনলর্ি রৃ্টি  এবাং 
প্রযরু্ি স্তান্তর লীিক চমান কমিরূ্চঃ  

ময়ােোঃ জুাই, ২০১৪ দত জনু ২০১৭ 

ববদমাট বরাদ্দোঃ ৭৩৪.২৬ ক্ষ টাকা 

২০১৪-২০১৫ অবথবেদর বরাদ্দোঃ ৬৫.৫১ ক্ষ টাকা  

জনু ২০১৫ পযবন্ত ক্রমপুশ্ত বোয়োঃ ৬৪.০১১ ক্ষ টাকা 

বতব মান অবস্থা  t চমান 
 

৮.৫ তুুঁ ত ও ররলমকীট জাবতর উন্নয়ন, প্রযরু্ি উদ্ভাবন ও স্তান্তর লীিক প্রস্তার্বত 
কমিরূ্চঃ  

ময়ােোঃ জুাই, ২০১৫ দত জনু ২০১৮ 

ববদমাট বরাদ্দোঃ ৮৫৪.৯৮৫ ক্ষ টাকা 

বতব মান অবস্থা  t প্রস্তাশবত 
 

 
   

 

৯. ২০১৪-২০১৫ অথি বছবর র্বএআরটিআই-এর উবেখবযাগয অজি নমূঃ 

ররলম শলদের উন্নয়দনর দক্ষে 
বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ 
ইন্পটিটিউট (শবএআরটিআই)-এ গদবণার 
মাধ্েদম উদ্ভাশবত উচ্চফনলী তুুঁ তজাত ও 
ররলমকীদটর উন্নত জাত এবাং রটকই 
প্রযুশি উদ্ভাবন করা দয়দে যা শনম্নরূপোঃ 

১)  জামবপ্লাজম বোাংদক তুুঁ তজাত ৬৮ 
রথদক ৭০টিদত উন্নীত দয়দে। 

২) বাাংাদেদলর আবাওয়া উপদযাগী 
২০১৪-১৫ অথববেদর ২ টি 
উচ্চফনলী তুুঁ দতর জাত উদ্ভাবন 
করা দয়দে। বতব মাদন উচ্চফনলী 
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তুুঁ তজাদতর াংখো রমাট ১১ টি। উচ্চফনলী ২ টি জাত (শবএম-১০, 
শবএম-১১) উদ্ভাবদনর ফদ তুুঁ তপাতার উৎপােন বেদর রক্টর প্রশত ৩৭.০০-
৪০.০০ রমোঃটন এর স্থদ ৪০.০০-৪৭.০০ রমোঃটন এ উন্নীত করা ম্ভব দয়দে।  

৩)  রেদলর আবাওয়া উপদযাগী তুুঁ তচা বেবস্থাপনা প্রযশুি উদ্ভাবন করা দয়দে। 

৪)  তুুঁ তগাদের ররাগ-বাাই েমদন প্রযুশি উদ্ভাবন করা দয়দে।  

৫)  তুুঁ তচাদ াথী ফদর চা 
প্রযুশি উদ্ভাবন করা দয়দে 
এবাং মাঠ পযবাদয়  বেবাদরর 
ফদ ররলম চাদর াদথ 
ম্পৃি চাীদের বাড়শত আদয়র 
ুদযাগ ৃশি দয়দে। 

৬)  জামবপ্লাজম বোাংদক ররলমকীদটর 
জাত ৯৫ দত ৯৭ টিদত উন্নীত দয়দে।  

৭)  বাাংাদেদলর আবাওয়া উপদযাগী 
০২ টি উচ্চ ফনলী ররলমকীদটর 
জাত উদ্ভাবন করা দয়দে।বতব মাদন 
উচ্চফনলী ররলমকীদটর াংখো 
রমাট ৪০ টি তম্মদধ্ে ২৫টি জাত 
মাঠ পযবাদয় োড়া দয়দে। উন্নত 
জাত ও কাদকৌলগুশ মাঠ 
পযবাদয় বেবাদরর ফদ প্রশত ১০০ 
ররাগমুি শডদম ররলম গুটির 
উৎপােন ৬০-৬৫ রকশজর স্থদ 
বতব মাদন মাঠ পযবাদয় গদড় ৭০-৭৫ 
রকশজদত উন্নীত করা ম্ভব দয়দে।  

৮)  বতব মাদন ০১ রকশজ কাুঁচা ররলম 
ুতা উৎপােন করদত ১০-১২ রকশজ 
কাুঁচা ররলম গুটি  প্রদয়াজন দে, 

যা পূদবব ০১ রকশজ কাুঁচা ররলম 
ুতা উৎপােন করদত ১৫-২০ রকশজ 
ররলম গুটি প্রদয়াজন দতা। 

তুুঁ তচাদ াশথ ফদর চা  
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৯) তজেিা ও ভােরুী বদে আবাওয়া নলী ররলমকীদটর বহুচক্রীজাত উদ্ভাবন 
করা দয়দে যা শফল্ড োয়া পযবাদয় রদয়দে। 

১০) অগ্রণী ও তচতা বদে আবাওয়া উপদযাগী ররলমকীদটর এফ-১ উচ্চফনলী 
াইেীড জাত উদ্ভাবদনর গদবণা ইদতামদধ্ে রল দয়দে। যা বতব মাদন শফল্ড 
োয়াদর পযবাদয় রদয়দে। 

১১) বাাংাদেদলর আবাওয়া উপদযাগী বাদরগপ্রই, রাজলাী এবাং শজএমশ, াদকায়ায় শুষ্ক ও 

খরা রমৌুদম তুুঁ তজশমদত ুিুভাদব রচ বেবস্থার দক্ষে শডপ-টিউবওদয় ও শস্পাংকার 

রচ ইশরদগলন রনটওয়াকব  স্থাপন করা দয়দে এর ফদ গুণগত তুুঁ তপাতা উৎপােদনর 

ুদযাগ ৃশি দয়দে।    

১২) প ু রপাকার ররাগ েমদন ওওপু 
পাউডার ও পু রপাকার কীটলত্রু 

উশজমাশে েমদন ও  উশজনাল উদ্ভাবন 

করা দয়দে। 
১৩) অম্যীয় ও ক্ষারীয় মাটি াংদলাধ্দনর 

মাধ্েদম তুুঁ তচা উপদযাগী করার 
প্রযুশি উদ্ভাবন করা দয়দে। 

১৪) উদ্ভাশবত উচ্চ ফনলী তুুঁ তপাতার পুশিমান শনধ্বারদণর মাধ্েদম চাকী ও বয়স্ক 
পুর জনে উপযুি তুুঁ তজাত এবাং চা পিশত শনববাচন করা দয়দে। 

১৫)  রাার িায়ার উদ্ভাবদনর ফদ 
রাার এনাশজব  বেবার কদর 
স্বে খরদচ ররলমগুটি শুকাদনা 
প্রযুশি উদ্ভাবন করা  দয়দে। 

১৬) মান ম্পন্ন  ও স্বে মদয় 
অশধ্ক ররলম তুা কাটাই এর 
জনে মাশিএন্ড শরশাং রমশলন 
প্রযুশি উদ্ভাবন করা দয়দে।  
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১০. ২০১৪-১৫ অথি বছবর প্রর্লক্ষণঃ 

ক্রমঃ প্রকবল্পর নাম প্রর্লক্ষবণর র্বয় প্রর্লক্ষণাথীর 
াংখযা  

রমাট 
প্রর্লক্ষণাথী 

১। ‘‘রডদভপদমন্ট এন্ড 
োন্পফার অব 
াদটইদনব 
রশরকাচার রটকদনাজী 
থ্রু আপদগ্রশডাং শে শরাচব  
এন্ড রেশনাং কোপাশবশটি 
অব শবএআরটিআই’’ 

শল্ক শরশাং এন্ড 
শস্পশনাং 

১০ জন ১০ জন 

২। ‘‘বাাংাদেল রকারী ও 
রবরকারী খাদত ররলম 
চা ম্প্রারণ ও 

উন্নয়ন’’ 

তুুঁ তচা ও 
পুপান 
(দরলমচাী) 

৩০ জন  ১১৬ জন  

শল্ক শরশাং এন্ড 
শস্পশনাং 

৪০ জন 

ডাইাং, শপ্রশন্টাং এন্ড 
শফশনশাং 

২০ জন 

স্টাফ রেশনাং ফর 
চাকী 
শরয়াশরাং(টিওটি) 

২০ জন 

কশম্পউটার রেশনাং ০৬ জন 

৩। ‘‘প্রদজক্ট অন 
রশরকাচার শরাচব  এন্ড 
রটকদনাশজ শডশশমদনলন 
ইন শশ শডশেক্ট’’ 

তুুঁ তচা ও 
পুপান 
(দরলমচাী) 

৪০ জন ৪০ জন 

৪। গদবণা ও প্রশলক্ষদণর 
মাধ্েদম ররলম প্রযুশি 
উদ্ভাবন, েক্ষ জনলশি 
ৃশি এবাং প্রযশুি স্তান্তর 
লীবক কমবূশচ 

তুুঁ তচা ও 
পুপান 
(দরলমচাী) 

২০ জন ৫০ জন  

শল্ক শরশাং এন্ড 
শস্পশনাং 

১০ জন 

মাঠ কমী (টিওটি) ২০ জন 

ববদমাট ২১৬ জন  
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১১. উন্নয়ন মূক কমিকান্ডঃ   

১) রচ অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও শস্ধাংার 
ইশরদগলন শদস্টম স্থাপন।   

২) বাাংাদেদলর আবাওয়া উপদযাগী 
বাদরগপ্রই, রাজলাী এবাং শজএমশ, 

াদকায়ায় শুষ্ক ও খরা রমৌুদম 
তুুঁ তজশমদত িুুভাদব রচ বেবস্থার 
দক্ষে শডপ-টিউবওদয় ও শস্পাংকার 
রচ ইশরদগলন রনটওয়াকব  স্থাপন 
করা দয়দে এর ফদ গুণগত 
তুুঁ তপাতা উৎপােদনর ুদযাগ শৃি 
দয়দে। 

৩) ‘‘রডদভপদমন্ট এন্ড োন্পফার অব 
াদটইদনব রশরকাচার 
রটকদনাজী থ্রু আপদগ্রশডাং শে শরাচব  
এন্ড রেশনাং কোপাশবশটি অব 
শবএআরটিআই’’ প্রকদের আওতায় 
ওদপন রটন্ডাদরর মাধ্েদম রমশলনারীজ 
এন্ড আোর এোপস্দাদয়দন্প (৫রকশভএ 
রজনাদরটর (রপাদটব ব), কুল্ড ইনশকউদবটর, রভাদিজ িোশবাইজার (৬রকশভ), 

থাদমবাদিট ওয়াটার বাথ, টপ রাশডাং বোান্প, একওি ফোন, োন্ড রেয়ার, 

াইদগ্রাশমটার, াইদিাশমটার, ররশিজাদরটর, শউশমশডফায়ার, শডশউশমশডফায়ার) 

রবরা কাদজর ক্রয় কাযব ম্পন্ন করা দয়দে। 

৪)  ‘‘বাাংাদেল রকারী ও রবরকারী খাদত ররলম চা ম্প্রারণ ও উন্নয়ন’’ 

প্রকদের আওতায় ১টি মটরাইদক, ৪টি ইনশকউশবটর, ১টি ৫রকশভএ রজনাদরটর, 

শটিদজন চাটাডব  ততরী, কশম্পউটার যন্ত্রাাংল ক্রয় ও রমরামত, োন্পফরমার ও 
রজনাদরটর পনুরায় াংস্থাপদনর কাজ, শল্ক রটশিাং রমশলনারীজ ক্রয় করা দয়দে 
এবাং ভূশম উন্নয়দনর কাজ ম্পন্ন করা দয়দে । অশফ ভবন, প্রশলক্ষণ ভবন, 

প্রশলক্ষণ রড রমরামত এবাং পনুববান কাজ, এবাং ইদশিক াইন রমরামদতর 
কাজ এবাং োন কাদনকলন রমরামত াংক্রামত্ম কাজ ম্পন্ন করা দয়দে। 

৫)   ‘‘প্রদজক্ট অন রশরকাচার শরাচব  এন্ড রটকদনাশজ শডশশমদনলন ইন শশ 
শডশেক্ট’’প্রকদের আওতায় ১৫জন ররলম চাী/বনীদের মদধ্ে ডাা চন্দ্রকী 
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ও পঘুর শনমবাদণর জনে অনুোন প্রোন করা দয়দে। প্রকদের আওতায় ওদপন 
রটন্ডাদরর মাধ্েদম রমশলনারীজ এন্ড আোর এোপস্দাদয়দন্প (৫রকশভএ রজনাদরটর 
(রপাদটব ব), কুল্ড ইনশকউদবটর, রভাদিজ িোশবাইজার (৬রকশভ), থাদমবাদিট 
ওয়াটার বাথ, টপ রাশডাং বোান্প, একওি ফোন, োন্ড রেয়ার, াইদগ্রাশমটার, 

াইদিাশমটার, ররশিজাদরটর, শউশমশডফায়ার, শডশউশমশডফায়ার) ইতোশে রবরা 
কাদজর ক্রয় কাযব ম্পন্ন করা দয়দে। 

৬)  গদবণা ও প্রশলক্ষদণর মাধ্েদম ররলম প্রযুশি উদ্ভাবন, েক্ষ জনলশি ৃশি এবাং 
প্রযুশি স্তান্তর লীবক কমবশূচ আওতায় এয়ারকুার, রডস্কটপ ও োপটপ 
কশম্পউটার, শডশজটা ইদশিকো বোদন্প, দয় শপএইচ শমটার,দয় রটশস্টাং 
শকট বক্স, শপএইচ শমটার ফর শকুইড ইতোশে যন্ত্রপাশত ক্রয় করা 
য়।এোড়াও ৫০ জন রক প্রশলক্ষণ প্রোন করা দয়দে।   

১২. আঞ্চর্ক ররলম গববণা রকন্দ্র (আবরগবক), চন্দ্রবঘানা, রাঙ্গামাটি পিাবতয রজাঃ  
১২.১ পশরশচশতোঃ   

পাববতে অঞ্চদ তুুঁ তচাদর জনে জশমর 
প্রাপেতা এবাং এ অঞ্চদর আবাওয়া 
ররলমচাদর জনে উপদযাগী। পাাড়ী 
অঞ্চদ ররলম চা ম্প্রারদণর গশত 
তরাশিত করার দক্ষে পাাড়ী পশরদবল 
উপদযাগী প্রযুশি উদ্ভাবন কদে ১৯৯১-
১৯৯২ াদ বাাংাদেল ররলম রবাদডব র 
চন্দ্রদঘানা ররলম বীজাগারটি বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউদটর 
রাশর তত্ত্ববধ্ায়দন এদন আঞ্চশক ররলম গদবণা রকন্দ্র শাদব প্রশতশিত করা য়।  

 

১২.২ উবদ্দলযঃ 

 পাাড়ী পশরদবল উপদযাগী ররলমচাদর প্রযশুি উদ্ভাবন ও শবস্তার। 

 তুুঁ ত ও ররলমকীদটর জাত াংরক্ষদণ শবএআরটিআই এর শবকে জামবপ্লাজম 
বোংক  শাদব বেবার।  

 প্রশলক্ষদণর মাধ্েদম পাাড়ী অঞ্চদ ররলমচাদর জনে েক্ষ জনলশি ৃশি।  

১২.৩ কাযিক্রমমঃ 
 বাদরগপ্রই এর শবকে জামবপ্লাজম বোাংক শদদব তুুঁ ত ও ররলমকীদটর জাত 

াংগ্র ও াংরক্ষণ। 

 পাাড়ী পশরদবল উপদযাগী তুুঁ ত ও ররলমকীদটর জাত ও ররলমচা প্রযুশি 
উদ্ভাবন। 
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 পাাড়ী অঞ্চদ ররলমচাদ েক্ষ জনলশি ৃশির দক্ষে চাীপযবাদয় ও টিওটি 
প্রশলক্ষণ প্রোন। 

১২.৪ AR©bt  

 ০৮টি তুুঁ তজাত ও ২৪টি ররলমকীট জাত 
াংরক্ষণ করা দে। তুুঁ ত ও ররলমকীদটর 
জাদতর াংখো ক্রমািদয় বৃশির কাজ চমান 
রদয়দে। 

 পাাড়ী পশরদবল উপদযাগী তুুঁ তজাত ও 
ররলমকীট জাত  শনববাচন করা দয়দে।  

 পুরাতন জরাজীনব ভবনগুদাদক রমরামত কদর 
পুপাদনর কাদজ বেবার এবাং 
প্রশলক্ষণাথীদের থাকা ও প্রশলক্ষণ পুপান 
ঘর শাদব বেবার উপদযাগী করা দয়দে।  

 ১৫ জন ররলমচাীদক পুঘর ও পপুান 
র্ামাশে রবরা করা দয়দে এবাং তাদের 
িারা ফভাদব পপুান করা ম্ভব দয়দে।  

 তুুঁ ত জশমদত রচ ও শবশুি পাশন রবরাদর 
জনে স্বে পশরদর রচ অবকাঠাদমা ও 
শরাংওদয় স্থাপন করা দয়দে।  

 এ পযবন্ত ৫৭৯ জন রক ররলমচা াংশিি 
শবশভন্ন শবদয় প্রশলক্ষণ প্রোন করা দয়দে।  

 

১৩. জামিপ্লাজম রমইবটনযান্স রন্টার (র্জএমর্), াবকায়া, পঞ্চগড়ঃ 

১৩.১ উবদ্দলযঃ 
 তুুঁ ত ও ররলমকীদটর জাত 

াংরক্ষদণ শবএআরটিআই এর 
শবকে জামবপ্লাজম বোংক  
শাদব বেবার। 

 আবাওয়া উপদযাগী 
ররলমচাদর প্রযুশি উদ্ভাবন ও 
শবস্তার।  

 প্রশলক্ষদণর মাধ্েদম ররলমচাদর 
জনে েক্ষ জনলশি ৃশি।  
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১৩.২ কাযিক্রমমঃ 

 বাদরগপ্রই এর শবকে জামবপ্লাজম বোাংক শদদব তুুঁ ত ও ররলমকীদটর জাত 
াংগ্র ও াংরক্ষণ। 

 আবাওয়া উপদযাগী তুুঁ ত ও ররলমকীদটর জাত ও ররলমচা প্রযুশি 
উদ্ভাবন। 

 মাঠপযবাদয় উন্নত ররলমকীদটর শডম রবরাদর  দক্ষে শপ-১ রকন্দ্র শাদব 
কাজ কদর। 

১৩.৩ অজি নঃ 

 ০৮ টি তুঁতজাত, যরশমকীট জাতঃ 
শি চক্রী ৩৬ টি,বহু চক্রী ১২ টি 
াংরক্ষণ করা দে।  

 তুুঁ দতর জামবপ্লাজম বোাংক Re-

establishment ও তুুঁ ত জশমর 
উন্নয়ন করা দয়দে। 

 চাকী তুুঁ তবাগান ততশর ও শি চক্রী 
চাকী ররলম পুপাদনর পোদকজ উদ্ভাবন করা দয়দে। 

 ভুগভব স্থ পাইপ াইন ও াব মাশবব পাম্প স্থাপদনর মধ্েদম তুুঁ ত জশমদত 
রদচর বেবস্থা শনশিত করা 
দয়দে। 

 অগ্রায়ণী ও ভােরুী বদের Multi 

x Multi Combination ততশর কদর 
মাঠ পযবাদয় পুপান কদর তথে 
াংগ্র করা দয়দে।  

 বাাংাদেল ররলম উনয়ন রবাডব  এর 
চাশো অনুযাশয় অগ্রায়ণী ও 
তচতাবদের বহুচক্রী শি চক্রী াইশেড এর বাশণশজেক শডম উৎপােদনর জনে 
শি চক্রী মাতৃ জাত টি শপ-১ নাবারীদত রাশর রবরা রেয়া য়।  

 

১৪. মযা ও চযাবঞ্জমূঃ 

১৪.১ মযাঃ 

 ময় মত উন্নয়ন প্রকে অনুদমােন না পাওয়া। 

 গদবণা ও প্রশলক্ষণ পশরচানার জনে উন্নয়ন প্রকদের উপর শনভব রতা। 

 জনবদর অপ্রতুতা। 

 প্রশলক্ষদণর আধ্ুশনক ুদযাগ ুশবধ্ার অপযবাপ্ততা। 
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১৪.২ চযাবঞ্জমূঃ 

 রেদল কাুঁচা ররলম উৎপােদন স্বশনভব রতা অজব দনর ক্ষে মাঠপযবাদয় কাশরগশর ায়তা 

প্রোদনর জনে মদয়াপদযাগী  াগই প্রযশুি উদ্ভাবন ও স্তান্তর।  
 তবশশ্বক আবাওয়া পশরবতব দনর াদথ খাপ খাওয়াদনা াগই তুুঁ তচা ও পুপান প্রযশুি 

উদ্ভাবন। 

 শবরূপ আবাওয়ায় উৎপােন বৃশির দক্ষে আবাওয়া শষু্ণ তুুঁ ত ও ররলমকীদটর জাত 

উদ্ভাবন। 

 আন্তজব াশতক মাদনর ররলম ুতা উৎপােদনর দক্ষে ররনশডটার উন্নয়ন ও প্রযুশি উদ্ভাবন। 

 

১৫. ভর্বযৎ পর্রকল্পনা (র্ভলন ২০২১)  
 জামবপ্লাজম বোাংদক তুুঁ তজাদতর াংখো ৭০ রথদক ৮০টিদত উন্নীত করা। 

 জামবপ্লাজম বোাংদক ররলমকীট জাদতর াংখো ৯৭ রথদক ১০৭টিদত উন্নীত করা। 

 রক্টর প্রশত বেদর তুুঁ তপাতার উৎপােন ৩৭.০০ - ৪০.০০ রম: টন রথদক ৪৫.০০ - ৫০.০০ 

রম: টদন উন্নীত করা। 

 প্রশত ১০০টি ররাগমুি শডদম ররলমগুটির উৎপােন ৬০.০০ - ৭০.০০ রকশজ রথদক ৭৫.০০ 

- ৮০.০০ রকশজদত উন্নীত  করা। 

 ররনশডটা (১ রকশজ কাুঁচা ররলম ুতা উৎপােদন ররলম গুটির প্রদয়াজন) ১০-১২ রথদক ৮-

৯ এ উন্নীত করা এবাং ররলম  ুতার মান উন্নয়ন শনশিত করা।  

 ররলম রক্টদর েক্ষ জনব ৫,৭৩৭ জন দত ৬,৫৯৭ জদন উন্নীত করা। 
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১৬. উপাংারঃ 

ররলমচাদর শবশভন্ন কমবকাদন্ডর মাধ্েদম কমবাংস্থাদনর ুদযাগ রবলী থাকায় কমবাংস্থান ৃশি 

ও োশরদ্র শবদমাচদনর একটি শবদল উপায় শাদব ারাশবদশ্ব শবদবশচত দয় আদে। দ্রুত শলোয়দনর 

ফদ ররলম শলদের াদথ াংশিি উন্নত রেলগুদা ররলম চা শবদল কদর তুুঁ তচা ও পপুান রথদক 

ক্রমািদয় দর আদে। ফদ আন্তবজাশতক পযবাদয় কাুঁচা ররলদমর উৎপােন কদম আদে শকনতু  

ররলম পদণের চাশো অপশরবশতব ত রদয় যাদে।  এোড়া পশরদবল েূণ রথদক শুরু কদর ক্রমবধ্বমান 

শবশ্ব জনদগািীর স্বাস্থে হুমকীর কারদণ শবশ্বজদুড় কৃশত্রম তন্তুর বেবার কদম আদে । এ রপ্রক্ষাপদট 

প্রাকৃশতক তন্তু মূদক আবার মযবাোর আদন শফদর আার একটি  পশরশস্থশত ইোশনাং কাদ  

েলৃেমান দয় উঠদে । ফদ আন্তবজাশতক বাজাদর ররলম বদস্ত্রর চাশো শেনশেন বশৃি পাদে। 

বাাংাদেদলর আবাওয়া ও আথবামাশজক অবস্থা ররলম চাদর জনে উপদযাগী। তাোড়া বতব মাদনর 

চাীগণ অথবকারী ফদর শেদক রবলী গুরুত্ব শেদে । এরুপ পশরশস্থশতদত রেদল ররলমচাদর 

ম্প্রারদণর একটি ুবণব ুদযাগ ৃশি দয়দে । বাাংাদেল ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউদটর 

ীশমত ম্পে ও ুদযাদগর মদধ্েও ররলম চাদর কাশরগশর ায়তা প্রোদনর দক্ষে মদয়াপদযাগী 

ররলমচাদর উপর প্রযুশি উদ্ভাবন ও েক্ষ  জনলশি ৃশি করদত মথব দয়দে। শকন্তু  পশরবতব লী  

জবায়ু পশরশস্থশত রমাকাদবায় আরও উন্নত প্রযুশি উদ্ভাবন করা প্রদয়াজন রদয়দে। বাাংাদেল 

ররলম গদবণা ও প্রশলক্ষণ ইন্পটিটিউট এরুপ পশরশস্থশত রমাকাদবার দক্ষে নলী তুুঁ ত ও 

ররলমকীদটর জাত, তুুঁ তচা, পপুান ও আন্তবজাশতক মাদনর ররলম ুতা উৎপােদনর াগই প্রযুশি 

উদ্ভাবদনর  দক্ষে গদবণা কাযবক্রম চাশদয় যাদে। তদব গদবণা ও প্রশলক্ষণ কাযবক্রদমর গশতদক 

ত্বরাশিত করার দক্ষে এ প্রশতিানটিদক আরও লশিলাী করা প্রদয়াজন। 

 


