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কৃষল ষনবভয ফাাংরাদদদয ক্রভফধভভান ফৃৎ জনদগাষিয প্রাষনজ াঅষভদলয ষফার ঘাটষত ূযদণ প্রাষণজ ম্পদ উন্নয়ন াতযাফযক। ষকন্তু

দদদয প্রাষণজ ম্পদদয াষফভক উন্নয়দন দগা-খাদয তথা ফুজ ঘাদয পডায ভাযাত্বক ঘাটষত প্রাষণজ ম্পদ উন্নয়দন প্রধান ান্তযায়।

এ াফস্থায দপ্রক্ষাদট াঞ্চরষবষিক কৃলদকয চাষদা ানুমায়ী এফাং ফতভভান যকাদযয জাতীয় দাষযদ্র ষফদভাচন দকৌরদেয

এনএএষাঅয-২ াঅদরাদক প্রাষণম্পদ গদফলণা ও উন্নয়দনয জনয পডায প্রমূষি উদ্ভাফন খাভাযী মভাদয় প্রমূষি যীক্ষণ খাভাযী

প্রষক্ষণ উদ্ভাষফত দটকাআ প্রমূষিয ফযাক প্রায ও তৃণভরূ মভন্ত প্রদভণীয উদেদয জনফর ও াফকাঠাদভা ৃষিয জনয ফাাংরাদদ

যকাদযয াথভায়দন ফাাংরাদদ প্রাষনম্পদ গদফলণা াআনষিষটউট প্রকল্পষট ফাস্তফায়ন কদয মাদে। প্রকদল্পয রক্ষয ও উদেয ফাস্তফায়ন 

কামভক্রভ ূচারুবাদফ ম্পন্ন কযায জনয দদদয দভাট াাঁচষট (০৫) ষফবাদগয াঅটষট (০৮) দজরায় এাআ প্রকদল্পয কামভক্রভ ষযচাষরত 

দে। এরাকাগুদরা দোঃ ঢাকা ষফবাদগয াঅওতায় ঢাকা দজরায াবায উদজরায় ষফএরাঅযাঅাআ এয দডদকায়াটভাদয ও পষযদুয 

দজরায বাঙ্গা উদজরা, চট্টগ্রাভ ষফবাদগয ফান্দযফান দজরায নাাআক্ষযাংছষি উদজরা, খুরনা ষফবাদগয মদায দদয, ষদরট ষফবাদগয 

ুনাভগজ্ঞ দজরা দদয এফাং যাজাী ষফবাদগয চাাঁাাআনওয়াফগঞ্জ দজরাদয, নাদচার ও দগাভস্তাুয উদজরা এফাং ষযাজগঞ্জ 

দজরায াজাদুয উদজরায ফাঘাফািীদত াফষস্থত ষফএরাঅযাঅাআ াঅঞ্চষরক দকদে। তম্মদধয মদায ও পষযদুদযয মথাক্রদভ দয 

ও বাঙ্গায় দুষট নতুন স্থায়ী গদফলণা উদকে স্থাদনয রদক্ষয ষতন (০৩) একয কদয বূষভ াষধগ্রন কদয দখাদন বূষভ উন্নয়ন ও 

ষনভভান কাজ চরভান যদয়দছ। এাআ দুষট াঅঞ্চষরক দকদেয ভাধযদভ ষফএরাঅযাঅাআ এয কর প্রমূষিগত দফা ভূ াে াঞ্চদরয 

ভানুদলয কাদছ দৌাঁদছ দদয়া ম্ভফ দফ।  
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 এয ভদধয উদেখদমাগয গদফলণা 

ভূ দোঃ ষজন প্রমূষিয ায়তায় দদদয দষক্ষণ- ষিভাঞ্চদরয রফনাি জষভয উদমাগী রফনাি ায়ক পডায উদ্ভাফন, 

গফাষদশুয খাদয ও ুষিয ঘাটষত ূযদণ কৃষলজ উজাত এফাং দানাদায খাদয ষভশ্রদন ষযূনভ খাদয ষভশ্রন তথা ষট.এভ.াঅয ব্লক 

উদ্ভাফন, কভ ভদূরয াাআদরজ রতষযয ভাধযদভ কাাঁচা ঘা াংযক্ষণ প্রমূষি, াওি াঞ্চদর স্থানীয় জপ্রায কাাঁচা ঘা এফাং উন্নত 

পডায ভন্বদয় ফছয ফযষ পডায উৎাদন ভদডর, ষটুয কারচায দ্ধষতদত জদনয (ভষযঞ্জা) ভাাআদক্রাপ্রাদগদনয ভাধযদভ াষধক 

াদয উৎাদন কদয তা গফাষদশুয পডায ষাদফ কাাঁচা ঘাদয াবাফ ূযণ াআতযাষদ।  

  

ষফএরাঅযাঅাআ এ গদফলণাকতৃ প্রমষূি ভূ (দরা- কি াাআদরজ, ষট.এভ.াঅয. ব্লক, ভষযঞ্জা ষটযু কারচায, ল্ট টরাদযন্ট পডায) 
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ষফএরাঅযাঅাআ কতৃভক উদ্ভাষফত ও াংযষক্ষত উচ্চপরনীর ষফষবন্ন প্রকাদযয পডাযভূ (৪২ ষট) গফাষদশু ারনকাযী খাভাযীদদয 

ভাদঝ ছষিদয় দদয়ায জনয এফাং তাদদয প্রষষক্ষত খাভাযী ষাদফ গিায রদক্ষয এ মাফৎ প্রায় স্রাষধক খাভাযীদদয উচ্চ পরনীর 

পডায চাল, াংযক্ষণ ও ফযফস্থানা ষফলয়ক প্রষক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ মাদদয ভদধয উদেখদমাগয াংখযক ভষরা খাভাযীও প্রষক্ষণ 

দদয়দছন। প্রষক্ষণ ভাাদন্ত তাদদয ভাদঝ উচ্চ পরনীর পডাদযয কাষটাং ষফনাভূদরয প্রদান কযা দয়দছ। প্রষক্ষণ প্রাপ্ত খাভাযীযা 

াআষতভদধয তায ুপরও দবাগ কযদছন। 

 
         ষফ.এর.াঅয.াঅাআ ও াঅঞ্চষরক দকদে াংযষক্ষত পডায জাভভপ্লাজভ ফযাংক                      খাভাষয প্রষক্ষণ ও পডায কাষটাং ষফতযন 

ষফজ্ঞানীদদয উচ্চভান ম্পন্ন গদফলণায জনয াঅধুষনক গদফলণাগায গিায রদক্ষয প্রকল্প দথদক াআষতভদধয ষফদেয খযাতনাভা রযাফ 

মন্ত্রাষত ক্রয় কদয গদফলনাগাযদক ভদৃ্ধ কযা দয়দছ। এছািাও ভাঠ মভাদয় পডায উৎাদদনয জনয পাভভ দভষনাষযজ াঅভদাষন কযা 

দয়দছ।  

 

 


