ফার্লকি প্রর্তবফদন
২০১৫-২০১৬

ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (ফাবযগপ্রই) যাজাী।
ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়

প্রকাকারঃ অবটাফয, ২০১৬
প্রকানায়ঃ ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট, যাজাী।
র্নবদ িনায়ঃ জনাফ রভাঃ জাভার উদ্দীন াহ্,
র্যচারক (যুগ্ম-র্চফ), ফাবযগপ্রই, যাজাী।
ম্পাদনায়ঃ
ড. রভাাঃ াইদুয যভান
র্প্রর্িার াবয়র্ির্পক অর্পায (অঃদাঃ), ফাবযগপ্রই, যাজাী।
রভাাঃ মুনসুয আরী
উর্ধ্িতন গবফলণা কভিকতিা, ফাবযগপ্রই, যাজাী।
কাভনাীল দা
উর্ধ্িতন গবফলণা কভিকতিা, ফাবযগপ্রই, যাজাী।
রভাঃ াখাওয়াত রাবন
গবফলণা কভিকতিা, ফাবযগপ্রই, যাজাী।
পারুক আবভদ
গবফলণা কভিকতিা, ফাবযগপ্রই, যাজাী।
রুভানা রপযবদৌ র্ফন্ত-এ-যভান
গবফলণা কভিকতিা, ফাবযগপ্রই, যাজাী।
রভাঃ আপতাফ উদ্দীন
গবফলণা কভিকতিা, ফাবযগপ্রই, যাজাী।
রভাঃ আব্দুর আর্রভ
গবফলণা কভিকতিা, ফাবযগপ্রই, যাজাী।
রভাঃ কাভরুর ইরাভ
র্র্নয়য রাইবের্যয়ান, ফাবযগপ্রই, যাজাী।

স্বত্ত্বঃ ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (ফাবযগপ্রই), যাজাী।

রভাঃ জাভার উদ্দীন াহ্

মুখফন্ধ

যুগ্ম র্চফ
র্যচারক

রদব রযভ র্বেয র্ফকা, উন্নয়ন ও দক্ষ জনর্ি সৃর্িয রবক্ষে ১৯৬২ াবর ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ
ইনর্িটিউট প্রর্তর্িত য়। প্রর্তিা রগ্ন রথবক শুরূ কবয অত্র প্রর্তিানটি তায ীর্ভত ম্পদ ও স্বে জনফরবক কাবজ রার্গবয় রযভ
রটবয র্ফর্বন্নমূখী প্রযুর্িগত উদ্ভাফন ও দক্ষ জনর্ি সৃর্িয কাজ অব্যাত রযবখবে এফাং এ ম িন্ত রদব রযভ রটবয কার্যগর্য
ায়তা প্রদাবনয রবক্ষে উবেখবমাগ্য অফদান যাখবত ক্ষভ বয়বে।
গবফলণা একটি চরভান কাম িক্রভ। প্রর্তিানটিয রক্ষে বে রদব রযভ র্বেয র্ফকাবয রবক্ষে উত্তয উত্তয উৎাদন বৃর্িয জন্য ভয়
উবমাগী উচ্চপরনীর জাত ও প্রযুর্ি উদ্ভাফন কযা। ২০১৪-২০১৫ অথ ি ফেবয এ প্রর্তিানটি উচ্চপরনীর উন্নত তুঁতজাত উদ্ভাফবনয
পবর তুঁতাতায উৎাদন ফেবয রটয প্রর্ত ৩৭-৪০ এয স্থবর ৪০-৪৭ রভঃ টবন এফাং উন্নত রযভকীবটয জাত উদ্ভাফবনয পবর রযভ
গুটিয উৎাদন ১০০ রযাগমুি র্ডবভ ৬০-৭০ রকর্জ এয স্থবর ৭০-৭৫ রকর্জবত উন্নীত বয়বে। রযভগুটি শুকাবনা ও উন্নত র্যর্রাং
প্রযুর্ি উদ্ভাফবনয পবর গুনগত ভানম্পন্ন রযভ সুতা কাটাই কযা ম্ভফ বে। উন্নত তুঁতজাত, রযভকীবটয জাত ও র্যর্রাং প্রযুর্ি
উদ্ভাফবনয পবর রযভ সুতায রযনর্ডটা ১৮-২০ এয স্থবর ১০-১২’রত উন্নীত কযা ম্ভফ বয়বে। াাড়ী র্যবফ উবমাগী তুঁত ও
রযভকীবটয জাত র্নফ িাচবনয পবর াাড়ী এরাকায় রযভচাল ম্প্রাযবণয গর্ত ঞ্চার্যত বয়বে । তুঁতচাবল াথী পর চাবলয
প্রযুর্ি উদ্ভাফবনয পবর জর্ভয ফহুমূখী ব্যফায র্নর্িতকযবণয াাার্ চালীবদয ফাড়র্ত আবয়য সুবমাগ সৃর্ি বয়বে। অত্র
প্রর্তিানটি রযভ াংর্িি প্রযুর্ি উদ্ভাফবনয াাার্ প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ রযভ রটবয দক্ষ জনর্ি সৃর্ি কবযবে এফাং উদ্ভার্ফত
প্রযুর্ি ভাঠম িাবয় ব্যফাবযয কাম িক্রভ অব্যাত রযবখবে।
রদব রযভ র্বেয ক্রভর্ফকাব আায আবরা বে ফতিভান যকায রদব রযভ র্বেয র্ফকা ও উন্নয়বনয রবক্ষে র্ফবল
গুরূত্ব আবযা কবযবেন। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ১২-১০-২০১৪ তার্যবখ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় প্রদিনকারীন ভবয় কৃর্ল ভন্ত্রণারয় ও
র্ফশ্বর্ফদ্যারবয়য গবফলকবদয াবথ রমাগাবমাগ যক্ষা কবয তুঁতগাবেয উন্নয়ন এফাং তুঁতচাবলয উন্নত প্রযুর্ি রফয কযবত বফ” ভবভি
র্নবদ িনা প্রদান কবযন। প্রধানভন্ত্রীয র্নবদ িনায আবরাবক কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য আওতাধীন গবফলণা প্রর্তিান- ফাাংরাবদ কৃর্ল গবফলণা
ইনর্িটিউট, ফাাংরাবদ যভানু কৃর্ল গবফলণা ইনর্িটিউট, ফাাংরাবদ ইক্ষু গবফলণা ইনর্িটিউট এফাং যাজাী র্ফশ্বর্ফদ্যারবয়য
গবফলকবদয াবথ ভতর্ফর্নভয় কযা য় এফাং র্ফজ্ঞানীগবণয র্নকট বত প্রাপ্ত ভতাভবতয আবরাবক তুঁত ও রযভকীট জাবতয
উন্নয়ন, প্রযুর্ি উদ্ভাফন ও স্তান্তয নাভক একটি কভিসূচী প্রস্তুত কবয ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা যফতীবত ভন্ত্রণারবয়য
র্নবদ িনা অনুমায়ী উি কভিসূচীটিবক র্ডর্র্ পযবভবট প্রস্তুত কবয ভন্ত্রণারবয় রপ্রযণ কযা বয়বে মা ফাস্তফার্য়ত বর রদব রযভ
রটবযয উন্নয়বন ায়ক ভুর্ভকা যাখবফ।
ত কভিব্যাস্ততায ভাবেও ম্পাদনা র্যলবদয কর দবেয শ্রভ ও রভধায প্রবয়াবগয ভাধ্যবভ স্বে ভবয়য ভবধ্য এই ফার্ল িক
প্রর্তবফদনটি প্রকা কযা ম্ভফ বয়বে। প্রর্তবফদনটি প্রনয়ন ও প্রকাবয জন্য রম কর কভিকতিা/কভিচাযীয প্রতেক্ষ ও বযাক্ষবাবফ
াংর্িিতা যবয়বে তাবদয কবরয প্রর্ত আন্তর্যক ধন্যফাদ জ্ঞান কযর্ে ।
আর্ভ আা কর্য ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট- এয প্রকার্ত এই ফার্ল িক প্রর্তবফদনটি রযভ র্বেয াবথ
াংর্িিবদয তথ্য ও উাত্ত প্রার্প্তবত ায়ক বফ এফাং রযভ র্বেয র্ফকাব উবেখবমাগ্য অফদান যাখবফ।

সম্পোদনো পবরষদ

ড. মমোহোাঃ সোইদুর রহমোন
প্রিপ্রিপাল সায়েপ্রিপ্রিক
অপ্রিসার (অঃদাঃ)
বায়রগিই, রাজশাহী।

মমোহোাঃ মুনসুর আলী
উর্ধ্বতন গয়বষণা কর্বকতব া,
বায়রগিই, রাজশাহী।

কোমনোশীষ দোস
উর্ধ্বতন গয়বষণা কর্বকতব া,

মমোাঃ সোখোওয়োত মহোসসন

ফোরুক আহসমদ

রুমোনো মফরসদৌস ববনত-এ-রহমোন

গয়বষণা কর্বকতব া,
বায়রগিই, রাজশাহী।

মমোাঃ আফতোব উদ্দীন
গয়বষণা কর্বকতব া,
বায়রগিই, রাজশাহী।

গয়বষণা কর্বকতব া,
বায়রগিই, রাজশাহী।

মমোাঃ আব্দুল আবলম
গয়বষণা কর্বকতব া,
বায়রগিই, রাজশাহী।

আয়রগয়ক, রাঙ্গার্াটি।

গয়বষণা কর্বকতব া,
বায়রগিই, রাজশাহী।

মমোাঃ কোমরুল ইসলোম
প্রসপ্রনের লাইয়েপ্ররোন
বায়রগিই, রাজশাহী।

সূচীত্র
ক্রঃনাং

র্ফলয়
১ ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট (র্ফএআযটিআই) র্যর্চর্ত।
১.১ জনফর
১.২ রূকে (Vision)
১.৩ অর্বরক্ষে (Mision)
১.৪ উবদ্দশ্য
১.৫ ফাবযগপ্রই এয কাম িক্রভ
১.৫.১ ফাবযগপ্রই, যাজাী।

১.৫.২ আঞ্চর্রক রযভ গবফলণা রকন্দ্র (আবযগবক), চন্দ্রবঘানা, যাঙ্গাভাটি িাফতে রজরা
১.৫.৩ জাভিপ্লাজভ রভইবটন্যাি রিায (র্জএভর্), াবকায়া, ঞ্চগড়
২ ভাননীয় ভন্ত্রী, প্রর্তভন্ত্রী এফাং উধ িফতন কভিকতিাগবণয প্রর্তিান র্যদিন
২.১ ভাননীয় ভন্ত্রী ভবাদবয়য ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি র্যদিন
২.২ ভাননীয় প্রর্তভন্ত্রী ভবাদবয়য ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট র্যদিন
২.৩ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য র্চফ ভবাদবয়য ফাাংরাবদ রযভ উন্নয়ন রফাড ি র্যদিন
২.৪ ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারবয়য অর্তর্যি র্চফ ভবাদবয়য ফাাংরাবদ রযভ গবফলণা ও প্রর্ক্ষণ ইনর্িটিউট
র্যদিন
২.৫ র্যচারক আইএভইর্ড, র্যকেনা ভন্ত্রণারয় এয ইনর্িটিউট র্যদিন
৩ ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি (APA) ফাস্তফায়ন

৩.১ ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি (APA) ২০১৫-২০১৬ এয ফাস্তফায়ন অগ্রগর্ত
৩.২ ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি (APA) ২০১৬-২০১৭ স্বাক্ষয
৩.৩ প্রর্তিাবনয ২টি আঞ্চর্রক কাম িারবয়য াবথ ফার্ল িক কভিম্পাদন চুর্ি াক্ষয
৪ অত্র প্রর্তিাবনয উত্তভ চচ িা মূ
৪.১ কভিকারীণ প্রর্ক্ষণ আবয়াজন
৪.২ প্রর্ক্ষণাথীবদয বচতনা বৃর্ি
৪.৩ রভাফাইর এো এয ভাধ্যবভ রফা প্রদান
৪.৪ ওয়ান ি ার্বি চালুকযণ
৪.৫ র্টিবজন চাট িায
৪.৬ র্ফদুেৎ াশ্রয়ী দবক্ষ গ্রণ
৪.৭ াখা র্যদিন
৪.৮ কভিচাযীবদয র্ির
৪.৯ রযভ-ই-রফা
৪.১০ প্রর্তিাবনয ওবয়ফাইটবক ওবয়ফ রাট িাবর রূান্তয
৪.১১ ARMIS Database এ গবফলণা তথ্য অন্তর্ভিিকযণ
৪.১২ PDS Database এ কর কভিকতিা/কভিচাযীবদয তথ্য অন্তর্ভিিকযণ

৪.১৩ কভিকতিা/কভিকচাযী ও োত্র-োত্রীবদয গ্রন্থাগায ব্যফায
৪.১৪ জাতীয় কৃর্ল প্রদিনী রকন্দ্র, র্ফএআযর্, পাভিবগট, ঢাকায় রযভ ন্য ও প্রযুর্ি প্রদিণ
৪.১৫ অর্ববমাগ র্নষ্পর্ত্ত ব্যফস্থানা
৫ SAARC Agriculture Center (SAC) কর্তিক আবয়ার্জত
ভার্শুয বাযবত
International consultation conference on æSericulture
Scenario in SAARC region-a re-emerging industry for poverty
alleviation in SAARC Region” এ অাংগ্রণ।
৬ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয র্নবদ িনা ফাস্তফায়ন
৬.১ কৃর্ল ভন্ত্রণারবয়য আওতাধীন র্ফর্বন্ন গবফলণা প্রর্তিান এফাং র্ফশ্বর্ফদ্যারবয়য গবফলকবদয াবথ
ভতর্ফর্নভয় বায াযাংবক্ষ

পৃিা নাং
১-২
১
১
১
২
২
২
২
৩-৪
৩
৩
৪
৪
৪
৫-৬
৫
৫
৬
৬-১০
৬
৬
৭
৭
৭
৭
৮
৮
৮
৯
৯
১০
১০
১০
১০
১১

১১-১৩
১২-১৩

ক্রঃনাং
৭
৮
৯
১০
১১

র্ফলয়
২০১৫-২০১৬ অথ িফেবযয ম্পার্দত গবফলণা কাম িক্রভ

অর্ডট আর্ত্ত
জতীয় শুিাচায রকৌরফাস্তফায়ন

২০১৬-১৭ অথ ি ফেবয কভির্যকেনা
র্াফাংক্রান্ত তথ্য

১১.১ যাজস্ব খাতঃ (২০১৫-২০১৬)
১১.২ চরভান কভিসূচীঃ (২০১৫-২০১৬)
১২ ২০১৫-২০১৬ অথ ি ফেবয র্ফএআযটিআই-এয উবেখবমাগ্য অজিনমূ
১২.১ ফাবযগপ্রই, যাজাী
১২.২ আঞ্চর্রক রযভ গবফলণা রকন্দ্র (আবযগবক), চন্দ্রবঘানা, যাঙ্গাভাটি িাফতে রজরা
১২.৩ জাভিপ্লাজভ রভইবটন্যাি রিায (র্জএভর্), াবকায়া, ঞ্চগড়ঃ
১৩ ২০১৫-১৬ অথ ি ফেবয প্রর্ক্ষণ কাম িক্রভ
১৪ উন্নয়ন মূরক কভিকান্ড
১৪.১ফাবযগপ্রই, যাজাী
১৪.২ আঞ্চর্রক রযভ গবফলণা রকন্দ্র (আবযগবক), চন্দ্রবঘানা, যাঙ্গাভাটি িাফতে রজরা
১৪.৩ জাভিপ্লাজভ রভইবটন্যাি রিায (র্জএভর্), াবকায়া, ঞ্চগড়
১৪.৪ গ্রন্থাগায
১৫ ভো ও চোবরঞ্জমূ
১৫.১ ভো
১৫.২ চোবরঞ্জমূ
১৬ বর্ফষ্যৎ র্যকেনা (র্বন ২০২১)
১৭ বর্ফষ্যৎ র্যকেনা (র্বন ২০২১) অজিবনয জন্য গৃীত কাম িক্রভ
১৭.১ গবফলণা ও প্রর্ক্ষবণয ভাধ্যবভ রযভ প্রযুর্ি উদ্ভাফন, দক্ষ জনর্ি সৃর্ি এফাং প্রযুর্ি স্তান্তয ীল িক
চরভান কভিসূর্চঃ
১৭.২ Project on enhancement of productivity through
sericulture
technology development, dissemination and
generation of skill manpower.
১৭.৩ Development of mulberry & silkwom variety,technology
innovation and dessimination.
১৮ উাংায

পৃিা নাং
১৪
১৪
১৪-১৫
১৫
১৫
১৫
১৫
১৬-১৭
১৬-১৭
১৭
১৭
১৭
১৮-১৮
১৮
১৮
১৮
১৮
১৮-১৮
১৮
১৮
১৮-১৯
১৯-১৯
১৯
১৯
১৯
১৯

১. ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট, (শফএআযটিআই) শযশিশতিঃ
ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট রদদ রযভ রক্টদযয উন্নয়দনয রদক্ষে রাগই প্রমৄশি উদ্ভাফন  দক্ষ
জনশি সৃশিয একভাত্র প্রশতষ্ঠান। এ প্রশতষ্ঠানটি ৩ জানুয়াযী ১৯৬২ াদর রযভ রক্টদয কাশযগশয ায়তা প্রদান কযায জন্য শল্ক
কাভ ল্যাক শযাি চ ইনশিটিউট এফাং শল্ক রটকদনারজীকোর ইনশিটিউট নাদভ শল্প অশধদপ্তদযয অধীদন যাজাী দয প্রশতশষ্ঠত
য়। যফতীদত ইনশিটিউটদক ক্ষুদ্র  কুটিয শল্প াংস্থায অধীদন রনয়া দর ১৯৭৪ াদর ইনশিটিউট দুটিদক একীভূত কদয শল্ক
শযাি চ এন্ড রেশনাং ইনশিটিউট নাভকযণ কযা য়। ১৯৭৮ াদর ফাাংরাদদ রযভ রফাড চ প্রশতশষ্ঠত দর এই প্রশতষ্ঠানটি ফাাংরাদদ
রযভ রফাদড চয আতাধীদন আদ এফাং ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট (শফএআযটিআই) নাদভ পুন: নাভকযণ
কযায়। ২০০৩ াদর ২৫ নাং আইন ফদর ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউটদক ফাাংরাদদ রযভ রফাড চ রথদক পৃথক
কদয যাশয ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য শনয়ন্ত্রদণ রনয়া য়। ২০১৩ াদর ১৩ নাং আইন ফদর ফাাংরাদদ রযভ রফাড চ, ফাাংরাদদ রযভ
গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট এফাং ফাাংরাদদ শল্ক পাউদন্ডন রক একীভুত কদয ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড চ গঠিত য়।
ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট ফাাংরাদদ শযাি চ কাউশন্পর আইন, ২০১২ রভাতাদফক কৃশল ভন্ত্রণারদয়য
আতায় NationalAgriculture Research System (NARS)- এয দস্যভূি দয়দে।
ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট এয ৫টি গদফলণাাখা মথা: তত
ু্ঁ িাল, রযভকীট, রশয-যায়ন, রশযরযাগতত্ত্ব, রযভ প্রমৄশি াখা  একটি প্রশক্ষণ াখা যদয়দে।
এোড়া ফাদযগপ্রই- এয শনয়ন্ত্রণাধীন যাঙ্গাভাটি াফ চতে রজরায িন্দ্রদঘাণায় একটি আঞ্চশরক রযভ গদফলণা রকন্দ্র
(আদযগদক)এফাং ঞ্চগড় রজরায াদকায়ায় একটি জাভচপ্লাজভ রভইনদটন্যান্প রন্টায (শজএভশ) নাভক ২ টি আঞ্চশরক অশপ
যদয়দে।

১.১ জনফর:
ধযণ
শযিারক (যকায কর্তচক
শনদয়াগকৃত)
রেড-৩
রেড-৪
রেড-৫
রেড-৬
রেড-৯
রেড-১০
রেড-১১
রেড-১৩
রেড-১৪
রেড-১৬
রেড-১৭
রেড-১৮
রেড-২০
আউট রাশ চাং
ফ চদভাট =

অনুদভাশদত দ
০১

কভচযত জনফর
০১

শূন্যদ
০০

০১
০১
০১
১২
২২
০৮
১৬
০১
০৮
২৫
০২
১৩
১৫
০২
১২৮

০
০
০
০৩
০৯
০৫
০৪
০১
০৪
১৮
০১
০৭
১৩
০০
৬৬

০১
০১
০১
০৯
১৩
০৩
১২
০০
০৪
০৭
০১
০৬
০২
০২
৬২

১.২ রূকল্প (Vision):
রযভ প্রমৄশি উদ্ভাফদন গশতীর গদফলণা প্রশতষ্ঠান।
১.৩ অশবরক্ষে (Mission):
রাগই প্রমৄশি উদ্ভাফদনয ভাধ্যদভ উৎাদনীরতা বৃশি কদয রযভ শল্পদক উদেখদমাগ্য ম চাদয় উন্নীতকযণ।
1

১.৪ উদেশ্যিঃ
 রদদয আফায়া উদমাগী রযভিাদলয রটকই প্রমৄশি উদ্ভাফন  ভাঠ ম চাদয় স্তান্তয।
 রযভিাদল শনদয়াশজত যকাযী/দফযকাযী  ব্যশিভাশরকানাধীন প্রশতষ্ঠানদক কাশযগযী ায়তা প্রদান।
 প্রশক্ষণ প্রদাদনয ভাধ্যদভ দক্ষ জনশি সৃশি কদয রদদ দাশযদ্রতা হ্রাকযণ রযভ শদল্পয উন্নয়ন  ম্প্রাযদণ
ায়তা প্রদান।

১.৫ ফাদযগপ্রই এয কাম চক্রভিঃ
১.৫.১ ফাদযগপ্রই, যাজাীিঃ
 তু্ঁদতয জাভচপ্লাজভ াংে  াংযক্ষণ  উচ্চ পরনীর তু্ঁতজাত উদ্ভাফন।
 তু্ঁতিাল প্রমৄশি  তু্ঁতগাদেয রযাগফারাই  কীটত্রু দভন প্রমৄশি উদ্ভাফন।
 ভাটি  তু্ঁতাতায গুনগত ভান যীক্ষণ এফাং প্রদয়াজনীয় খাদ্যভান ব্যফস্থানায ভাধ্যদভ তু্ঁতাতায গুনগত ভান
উন্নয়ন।
 রযভকীদটয জাত াংে  াংযক্ষণ  আফায়া শষ্ণু,উচ্চপরনীর  রযাগ প্রশতদযাধ ম্পন্ন উন্নত ফহুিক্রী 
শিিক্রী জাত উদ্ভাফন।
 গুনগত ভাদনয রযভকীদটয শডভ উৎাদদনয প্রমৄশি, উন্নত লুারন ঘয,লুারন াভেী  লুারন প্রমৄশি
উদ্ভাফন।
 রযভকীদটয রযাগফারাই  কীটত্রু দভদনয রদক্ষে শফশবন্ন ধযদণয শফদাধক  প্রমৄশি উদ্ভাফন।
 রাি রকাকুন রটকদনারশজ  শযশরাং প্রমৄশি উদ্ভাফন।
 দক্ষ জনশি সৃশিয রদক্ষে দীঘ চ  স্বল্পদভয়াদী রকাদ চ প্রশক্ষণ প্রদান।
 রাইদেশযদত শফশবন্ন শক্ষণীয় শফলদয়য ফই, াভশয়কী, জান চার, শরপদরট,শত্রকা াংে, াংযক্ষন  প্রকানা।
১.৫.২ আঞ্চশরক রযভ গদফলণা রকন্দ্র (আদযগদক), িন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি চাফতে রজরািঃ
 ফাদযগপ্রই এয শফকল্প জাভচপ্লাজভ ব্যাাংক শদদফ তু্ঁত  রযভকীদটয জাত াংে  াংযক্ষণ।
 াাড়ী শযদফ উদমাগী তু্ঁত  রযভকীদটয জাত  রযভিাল প্রমৄশি উদ্ভাফন।
 াাড়ী অঞ্চদর রযভিাদল দক্ষ জনশি সৃশিয রদক্ষে িালীম চাদয়  টিটি প্রশক্ষণ প্রদান।
১.৫.৩ জাভচপ্লাজভ রভইদটন্যান্প রন্টায (শজএভশ), াদকায়া, ঞ্চগড়িঃ
 ফাদযগপ্রই এয শফকল্প জাভচপ্লাজভ ব্যাাংক শদদফ তু্ঁত  রযভকীদটয জাত াংে  াংযক্ষণ।
 আফায়া উদমাগী তু্ঁত  রযভকীদটয জাত  রযভিাল প্রমৄশি উদ্ভাফন।
 রযভকীদটয F1 ফাশনশজেক শডভ উৎাদদনয রদক্ষে P-1না চাযীদত শিিক্রী জাদতয শডভ ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন
রফাদড চয িাশদা াদদক্ষ যফযাকযণ।
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২. ভাননীয় ভন্ত্রী, প্রশতভন্ত্রী এফাং উধ চফতন কভচকতচাগদণয প্রশতষ্ঠান শযদচন
২.১ ভাননীয় ভন্ত্রী ভদাদদয়য ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড চ শযদচন

ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড চয কভচকতচা-কভচিাযীদদয াদথ ভত শফশনভয় বায় ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রী জনাফ
মুািঃ ইভাজ উশেন প্রাভাশণক।
২.২ ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী ভদাদদয়য ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট শযদচন

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী জনাফ শভজচা আজভ  যাজাী শটি কদচাদযদনয াদফক রভয়য জনাফ এ এইি এভ
খায়রুজ্জাভান শরটন ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট শযদচন কযদেন।
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২.৩ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য শিফ ভদাদদয়য ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড চ শযদচনিঃ

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য শিফ জনাফ পশযদ উশেন আম্মদ রিৌদৄযী ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাদড চয কভচকতচাদদয াদথ
ভতশফশনভয় কযদেন।
২.৪ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অশতশযি শিফ ভদাদদয়য ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট শযদচনিঃ

ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারদয়য অশতশযি শিফ (প্রান) জনাফ রভািঃ রভফাহুর ইরাভ ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ
ইনশিটিউট শযদচন কযদেন।
২.৫ শযিারক, আইএভইশড, শযকল্পনা ভন্ত্রণারয় এয ইনশিটিউট শযদচন

জনাফ রভািঃ শনয়াজুর ক, শযিারক (মৄগ্ম শিফ), আইএভইশড, শযকল্পনা ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ
ইনশিটিউট শযদচন কযদেন ।
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৩. ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি (APA) ফাস্তফায়নিঃ
প্রশতষ্ঠাদনয কভচকতচা/কভচিাযীদদয স্বচ্ছতা  জফাফশদশতায দঙ্গ দাশয়ত্ব ারন এফাং প্রশতষ্ঠাদনয কভচকাদন্ডয গুনগত 
শযভানগত মূল্যায়দনয রদক্ষে প্রশতষ্ঠাদনয কাম চক্রভ ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি (APA) এয আতায় আনা দয়দে। এ প্রশতষ্ঠাদন
২০১৪-১৫ অথ চফেয দত ফাশল চক ম্পাদন চুশি ধাযাফাশকবাদফ ফাস্তফাশয়ত দচ্ছ।
৩.১ ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি (APA) ২০১৫-২০১৬ এয ফাস্তফায়ন অেগশতিঃ
ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট রযভ রক্টদযয জন্য প্রমৄশি উদ্ভাফন এফাং দক্ষ জনশি সৃশিয কাজ
কদয থাদক। প্রশতষ্ঠাদনয শভন, শবন  কাম চক্রদভয উয শবশি কদয স্বাক্ষশযত ফাশল চক কভচম্পাদন চুশিদত ২০১৫-১৬ অথ চ ফেদয
শনদনাি রক্ষেভাত্রা শনধ চাযণ কযা য়।
 জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক তু্ঁতজাদতয াংখ্যা ৭৩ টিদত উন্নীত কযা;
 জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক রযভকীট জাদতয াংখ্যা ১০১ টিদত উন্নীত কযা;
 ৩ টি তু্ঁতজাত উদ্ভাফন কযা;
 ৪ টি রযভকীট জাত উদ্ভাফন কযা;
 রযভ রক্টদয ২২০ জনদক প্রশক্ষণ প্রদান কযা।
স্বাক্ষশযত ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি ২০১৫-১৬ অনুমাশয় প্রশতটি রক্ষদত্র শনধ চাশযত রক্ষে অজচন কযা ম্ভফ দয়দে। ফাশল চক কভচম্পাদন
চুশি ফাস্তফায়দনয পদর জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক তু্ঁতজাদতয াংখ্যা ৭০ রথদক ৭৩টিদত, রযভকীদটয জাদতয াংখ্যা ৯৭ রথদক ১০১ টিদত
এফাং দক্ষ জনশি ৫৭২১ রথদক ৫৯৪১ এ উন্নীত কযা ম্ভফ দয়দে।
৩.২ ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি (APA) ২০১৬-২০১৭ স্বাক্ষযিঃ

ভাননীয় প্রশতভন্ত্রী, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় এয উশস্থশতদত শিফ, ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ভদাদদয়য াদথ
শযিারক,শফএআযটিআই এয ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি (APA) ২০১৬-২০১৭ গত ২৯-০৬-২০১৬ তাশযদখ স্বাক্ষশযত দয়দে।
ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি (APA) ২০১৬-১৭ এয শনধ চাশযত রক্ষেভাত্রািঃ







জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক তু্ঁতজাদতয াংখ্যা ৭৭টিদত উন্নীত কযা;
জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক রযভকীট জাদতয াংখ্যা ১০৬টিদত উন্নীত কযা;
৪টি তু্ঁতজাত উদ্ভাফন কযা;
৫টি রযভকীট জাত উদ্ভাফন কযা;
২২,০০০ রকশজ উন্নত জাদতয তু্ঁতকাটিাং যফযা কযা;
রযভ রক্টদয ২২৫ জনদক ১,২৯৬ শ্রভঘন্টা প্রশক্ষণ প্রদান কযা।
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৩.৩ প্রশতষ্ঠাদনয ২টি আঞ্চশরক কাম চারদয়য াদথ ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি াক্ষযিঃ
ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি (APA) ২০১৬-১৭ এয রক্ষভাত্রা অজচদনয জন্য প্রশতষ্ঠাদনয ২টি আঞ্চশরক কাম চারয়িঃ আঞ্চশরক
রযভ গদফলণা রকন্দ্র(আদযগদক), িন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি াফ চতে রজরা এফাং জাভচপ্লাজভ রভইদন্টন্যান্প রন্টায (শজএভশ), াদকায়া,
ঞ্চগড় এয দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কভচকতচায াদথ শযিারক, ফাদযগপ্রই, যাজাী এয পৃথক ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি (APA) ২০১৬-১৭
গত ৩০-০৬-২০১৬ তাশযদখ স্বাক্ষশযত দয়দে।

আঞ্চশরক রযভ গদফলণা রকন্দ্র(আদযগদক), িন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি াফ চতে রজরা এফাং শজএভশ, াদকায়া, ঞ্চগড় এয দাশয়ত্বপ্রাপ্ত
কভচকতচায াদথ শযিারক, ফাদযগপ্রই, যাজাী এয পৃথক পৃথক ফাশল চক কভচম্পাদন চুশি (APA)-২০১৬-১৭ স্বাক্ষয কযদেন।
৪. প্রশতষ্ঠাদনয উিভ িি চা মূিঃ
৪.১ কভচকারীন প্রশক্ষণ আদয়াজনিঃ

কভচকতচা/কভচিাযীদদয রাগত দক্ষতা বৃশি এফাং
শনদজদদয ভদয়াদমাগী কদয গদড় রতারায রদক্ষে কভচকারীন
প্রশক্ষণ ব্যফস্থা িালু কযা দয়দে। ২০১৫-১৬ অথ চফেদয ফাশল চক কভচ
ম্পাদন চুশিয রক্ষেভাত্রা অনুমায়ী কভচকতচা/কভচিাযীদদয ৬০
শ্রভঘন্টা কভচকারীণ প্রশক্ষণ প্রদান কযা দয়দে।

৪.২ প্রশক্ষণাথীদদয দিতনতা বৃশিিঃ
ফাল্যশফফা,রমৌতক, নাযী শনম চাতন, আফায়া  দূদম চাগ
ব্যফস্থানা, এশডশজ, জাতীয় শুিািায রকৌর ইতোশদ াংক্রান্ত
শফলদয়য উয প্রশক্ষণাথীদদয দিতনতা বৃশিয রদক্ষে প্রশতটি
প্রশক্ষণ রকাদ চ ক্লা অন্তভুচি কযা দয়দে। ২০১৫-২০১৬ অথ চফেদয
রভাট ১৩ টি রকাদ চ ফশণ চত শফলদয় প্রশক্ষণাথীদদয দিতনতা বৃশিয
রদক্ষে আদরাশিত দয়দে।
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৪.৩ রভাফাইর এোদয ভাধ্যদভ রফা প্রদানিঃ
অত্র
প্রশতষ্ঠাদনয
‘‘রশযকারিায
ইনপযদভন’’ নাদভ একটি রভাফাইর এোশপ্লদকন
ততযী কযা দয়দে। এই রভাফাইর এোশপ্লদকদন
ফাাংরা বালায় রযভ িাল ম্পকীত কর তথ্য
েশফ উস্থান কযা দয়দে। মায পদর রযভিাল,
তু্ঁত  রযভকীদটয জাত শযশিশত, তু্ঁতিাল 
লুারন করাদকৌর, তু্ঁত  রযভকীদটয
রযাগফারাই দভন  প্রশতকায, রযভগুটি
প্রশক্রয়াকযণ ম্পকীত রফা রভাফাইদরয ভাধ্যদভ
দজ ায়া মাদচ্ছ। গুগর রপ্লদিায দত এটি
ডাউনদরাড কদয এদরাদয়ড রপাদনয ভাধ্যদভ এ সুশফধা রনয়া মাদফ।
৪.৪ য়ান ি াশবচ রডস্ক িালুকযণিঃ
গত ০৭/০১/২০১৫ তাশযদখ অত্র ইন্পটিটিউদট একটি য়ানি
াশবচ রডস্ক িালু কযা দয়দে। এই রডদস্কয ভাধ্যদভ ইন্পটিটিউদটয কর
রফা রমভন- লু াডায যফযা, ইনশিটিউট শযদচণ, গদফলণা 
প্রদচদনয জন্য রযভলুয শডভ যফযা, রযভ সুতায গুনগত ভান
যীক্ষণ, তু্ঁতকাটিাং যফযা, তু্ঁতিাদলয ভাটি যীক্ষণ, গদফলণা
কাদজ ায়তায জন্য ীশভতবাদফ গদফলণা উকযণ রমভনতু্ঁতকাটিাং, রযভলুয শডভ, রযভ ফস্ত্র, রযভ গুটি, রযভ সুতা
যফযা এফাং প্রশক্ষণ াংক্রান্ত শফশবন্ন তথ্য যফযা কযা দচ্ছ। এ
রডদস্কয ভাধ্যদভ ২০১৫-২০১৬ অথ চফেদয ৭২৭ জন শযদচণকাযীদক ইনশিটিউট শযদচদণ ায়তা প্রদান, ৫৬৬ প্যাদকট রযভ
চ যফযা, ২৬৭ টি রযভ লুয শডভ যফযা এফাং িাশদা রভাতাদফক ৫০ রাশে
লু াউডায যফযা, ২৪২৫৮ রকশজ তু্ঁতকাটিাং
রযভ সুতা গুণগতভান যীক্ষা কযা দয়দে। য়ানি াশবচ রডস্ক িালুয পদর রফা েীতা রকান প্রকায রবাগাশন্ত োড়াই
ইন্পটিটিউদটয কর রফা এই রডদস্কয ভাধ্যদভ দ্রুততভ ভদয় াদচ্ছন।
৪.৫ শটিদজন িাট চায:
ইন্পটিটিউদটয অবেন্তযীণ , প্রাশতষ্ঠাশনক  নাগশযক রফা প্রদান জীকযদণয রদক্ষে শটিদজন িাট চায প্রনয়ণ কযা দয়দে
এফাং প্রনীত শটিদজন িাট চায নাগশযক রফা প্রদাদনয রদক্ষে প্রশতষ্ঠাদনয ন্ুখ স্থাদন প্রদশচত দচ্ছ। ইন্পটিটিউদটয কর রফা, রফা
প্রদান িশত, রফা প্রদাদনয ভয়ীভা  রফা প্রদানকাযীয তথ্য শটিদজন িাট চাদযয ভাধ্যদভ দয়ফাইদট প্রদশচত দচ্ছ। পদর
রফা েীতা দজ তাঁয প্রদয়াজনীয় রফা ম্পদকচ ধাযণা াদচ্ছন। শটিদজন িাট চায প্রনয়ণ  অনুযদণয পদর ইন্পটিটিউদটয
কাদজয গশতীরতা  জফাফশদশতা বৃশি রদয়দে এফাং রফা প্রদাদনয গশত ত্বযাশিত দয়দে।
৪.৬ শফদুেৎ াশ্রয়ী দদক্ষ েণিঃ
ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইন্পটিটিউদটয শফদুেৎ াশ্রয়  তফদুেশতক শনযািা শফধাদনয রদক্ষে কর
কভচকতচা/কভচিাযী অশপ কক্ষ অনুশস্থত ভদয় এশ, পোন, রাইট  অনান্য তফদুেশতক যঞ্জাভাশদ ফন্ধ যাদখন এফাং তা
শনশিতকযদণয রদক্ষে অত্র প্রশতষ্ঠাদনয রকয়ায রটকাদযয ভাধ্যদভ তদাযশক কযা য়।

7

৪.৭ াখা শযদচনিঃ

প্রশতষ্ঠাদনয কর াখায স্বাবাশফক কাম চক্রভ  িরভান উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়ন অেগশত ভশনটশযাং কযায জন্য
প্রশতষ্ঠাদনয শযিারক শনয়শভতবাদফ প্রশতষ্ঠাদনয শফশবন্ন াখামূ ম চায়ক্রদভ শযদচন কদযন এফাং শযদচন প্রশতদফদন  ভতাভত
যফতীদত কর াখাদক অফশত কদযন। এয পদর াংশিি াখায গদফলণা কাম চক্রভ ফাস্তফায়ন তযাশিত দচ্ছ।
৪.৮ কভচিাযীদদয শিরিঃ
প্রশতষ্ঠাদন কভচযত িতথ চ রশ্রণীয কভচিাযীদদয শনয়শভতবাদফ প্রশত বৃস্পশতফায কার ১০.৩০-১১.০০ ম চন্ত অশপ
তত্ত্বাফধায়ক এয তত্ত্বাফধাদন শির অনুশষ্ঠত য়। এয ভাধ্যদভ কভচিাযীদদয শনজ শনজ দাশয়ত্ব  কতচব্য ম্পদকচ ধাযণা  শনদদ চনা
প্রদান কযা য়। পদর তাযা শনজ দাশয়ত্ব ঠিকবাদফ ারদন উৎাশত দচ্ছন। এোড়া কাদজয গুণগতভান বৃশি াদচ্ছ।
৪.৯ রযভ ই-রফািঃ
রযভিাল একটি কাশযগশয জ্ঞানম্পন্ন
শফদলাশয়ত কৃশল শল্প। াযা ফেযব্যাী িাযটি ফদে
তু্ঁতিাল  লুারন কযা য়। ফেদযয িাযটি ফদেয
তাভাত্রা  আদ্রতা শবন্ন শবন্ন। পর রযভিাল শনবচয
কদয তু্ঁতিাল  লুারন উবয় রক্ষদত্র কাশযগশয
রকৌর ঠিকবাদফ প্রদয়াদগয উয। এই উদ্ভাফনী
রফায িাযা িালীদদয তু্ঁতিাল  লুারনকারীন
শফদল শফদল শদক শনদদ চনা মূরক যাভচ রমভনরকান শনদৃি ফদেয জন্য তু্ঁতগাদেয রম ভয় প্রুশনাং
কযা প্রদয়াজন ঠিক তখন এএভএ এয ভাধ্যদভ
কর িালীদদয প্রুশনাং কযায জন্য জাশনদয় রদয়া
দফ, এোড়া তু্ঁতগাদেয ঠিক শযিম চা, ায
প্রদয়াদগয ভাত্রা, রখাড়, রি, শনড়ানী এফাং
লুারনকারীন শফদল শফদল রকৌর- তাভাত্রা,
আদ্র চতা শনয়ন্ত্রণ িশত, রফড শডইনদপকন, শপশডাং এয ঠিক ভয়  িশত ইতোশদ শফলদয় এএভএ এয ভাধ্যদভ তথ্যদফা
প্রদান কযা দচ্ছ। শফদল রকান রযাগফারাই এয প্রাদুবচাফ রদখা শদদর তা শনয়ন্ত্রদণ কযণীয় ম্পকীত শফদল রফা এয ভাধ্যদভ প্রদান
কযা দচ্ছ ।
রযভিালী, ভাঠকভী, রযভ াংশিি গদফলক  অন্যান্য আেী ব্যশিগণ তাদদয প্রদয়াজনীয় রম রকান তথ্য এ রফায ভাধ্যদভ রদয়
মাদচ্ছন।
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৪.১০ প্রশতষ্ঠাদনয দয়ফাইটটিদক দয়ফদাট চাদর রূান্তযিঃ

প্রশতষ্ঠাদনয দয়ফাইটটিদক এটুআই এয দমাগীতায় দয়ফদাট চাদর রূান্তয কযা দয়দে। এটি এখন জাতীয় তথ্য
ফাতায়দনয াদথ াংমৄি। দয়ফাইটটি ফতচভাদন আকল চণীয়বাদফ উস্থাদনয রদক্ষে শনজস্ব ব্যফস্থানায় শফশবন্ন তথ্য  েশফ
শনয়শভত বাদফ ারনাগাদ কযা ম্ভফ দচ্ছ।
৪.১১ ARMIS DataBase এ গদফলণা তথ্য অন্তভুচিকযণ:
এ প্রশতষ্ঠানটি
National
Agriculture
Research
System
(NARS)এয
দস্যভূি
য়ায়
ইনশিটিউদটয
ম্পাশদত
গদফলণা
কাম চক্রদভয
উয
প্রকাশত গদফলণা প্রফন্ধ
ফাাংরাদদ
কৃশল
গদফলণা কাউশন্পর কর্তচক ফাস্তফাশয়ত Agriculture Research Management Information System
(ARMIS),
online
data
based
software
এয
ভাধ্যদভ
প্রদশচত
দচ্ছ
এফাং
http://armis.barcapps.gov.bd/home/search/organization/11 দয়ফ এদি এ রগইন কদয তা
রদখা  ডাউনদরাড কযা মাদচ্ছ।
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৪.১২ PDS DataBase এ প্রশতষ্ঠাদনয কর কভচকতচা/কভচিাযীয তথ্য অন্তভুচিকযণ:
এ
প্রশতষ্ঠানটি
National
Agriculture
Research
System (NARS)এয দস্যভূি য়ায়
প্রশতষ্ঠাদনয
কর
কভচকতচা/কভচিাযীয তথ্য
ফাাংরাদদ কৃশল গদফলণা
কাউশন্পর কর্তচক ফাস্তফাশয়ত Personnel Data Sheet (PDS) online data based software এয
ভাধ্যদভ upload কযা দয়দে মা http://pds.barcapps.gov.bd/ দয়ফ এদি এ রগইন কদয তা রদখা 
ডাউনদরাড কযা মাদচ্ছ। াইটটি ফ চাধাযদণয জন্য উন্ুি নয়।
৪.১৩ কভচকতচা/কভচকিাযী  োত্র-োত্রীদদয েন্থাগায ব্যফাযিঃ
প্রশতষ্ঠাদনয গদফলক, কভচকতচা-কভচিাযী, োত্রোত্রীদদয জ্ঞানিি চায সুশফধাদথ চ একটি েন্থাগায যদয়দে। েন্থাগাদয
রশযকারিায, জীফ শফজ্ঞান, যায়ন শফজ্ঞান, দাথ চ শফজ্ঞান,
মৃশিকা শফজ্ঞান, রজদনটিক্স, ফাদয়াদটকদনারশজ, ট্যাক্সনশভ, প্লান্ট
শেশডাং, রকালশফদ্যা, কৃশলশফজ্ঞান, াশতে, ফাাংরাদদদয
াংশফধান, আইন  শফশধভারা, মুশিমৄি  ফাাংরাদদদয
ইশতা ইতোশদ শফলদয়য উয প্রায় ৫০০০ রদী/শফদদী ফই 
জান চার যদয়দে। এোড়া স্থানীয় এফাং জাতীয় ফাাংরা-ইাংদযজী
শফশবন্ন শত্রকা রনয়া য়। অশপ িরাকারীন ভদয় তদশনক
শত্রকা, ফই, জান চার ধায েণ  অধ্যয়দনয সুদমাগ যদয়দে।
৪.১৪ জাতীয় কৃশল প্রদচনী রকন্দ্র, শফএআযশ, পাভচদগট, ঢাকায় রযভ ন্য  প্রমৄশি প্রদচনিঃ
শফএআযশ, পাভচদগট, ঢাকায় অফশস্থত জাতীয় কৃশল
প্রদচনী রকদন্দ্র জাতীয় কৃশল গদফলণা শদিভ (NARS)
ভুি কর গদফলণা প্রশতষ্ঠানমূদয কর কৃশল ন্য 
প্রমৄশি প্রদশচত দচ্ছ। রখাদন অত্র প্রশতষ্ঠাদনয রযভ
ন্যভসূ  প্রমৄশি রাইব এফাং শডশজটার কনদটন্ট আকাদয
প্রদশচত দচ্ছ।

৪.১৫ অশবদমাগ শনস্পশি ব্যফস্থানা (শজআযএ):
অত্র ইন্পটিটিউদট অশবদমাগ শনস্পশি ব্যাফস্থানা (শজআযএ) শফলয়ক একটি কশভটি গঠন
কযা দয়দে এফাং ইন্পটিটিউদটয রফা ম্পশকচত রম রকান অশবদমাগ শনস্পশিয একজন কভচকতচাদক
অশবদমাগ শনষ্পশি কভচকতচা (অশনক) এয দাশয়ত্ত্ব প্রদান কযা দয়দে এফাং আশর কভচকতচা শদদফ
শযিারক,ফাদযগপ্রই দাশয়ত্ব ারন কযদেন। ইন্পটিটিউদটয রফা ম্পকীত অশবদমাগ প্রদাদনয জন্য
একটি অশবদমাগ ফাক্স প্রশতষ্ঠাদনয ম্মুখ স্থাদন স্থান কযা দয়দে। ২০১৫-২০১৬অথ চ ফেদয রকান
অশবদমাগ ায়া মায়শন।
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৫. AARC Agriculture Center
(SAC) কর্তচক আদয়াশজত ভাশশুয বাযদত
International
consultation
conference
on
“Sericulture
Scenario in SAARC region-a reemerging industry for poverty
alleviation in SAARC Region” এ
অাংেণ।

৬. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয শনদদ চনা ফাস্তফায়নিঃ
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তচক গত ১২-১০-২০১৪ তাশযদখ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় প্রদচনকারীন ভদয় “কৃশল ভন্ত্রণারয় 
শফশ্বশফদ্যারদয়য গদফলকদদয াদথ রমাগাদমাগ যক্ষা কদয তু্ঁতগাদেয উন্নয়ন এফাং তু্ঁতিাদলয উন্নত প্রমৄশি রফয কযদত দফ” প্রদি
শনদদ চনায আদরাদক কযণীয় াংক্রান্ত শফলদয় ফাাংরাদদ কৃশল গদফলণা ইনশিটিউট, ফাাংরাদদ যভাণু কৃশল গদফলনা ইনশিটিউট,
ফাাংরাদদ ইক্ষু গদফলণা ইনশিটিউদটয শফজ্ঞানীগণ এফাং যাজাী শফশ্বশফদ্যারদয়য শফদলজ্ঞ গদফলকগদণয াদথ ভাশযিারক,
ফাাংরাদদ রযভ উন্নয়ন রফাড চ, এফাং ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইন্পটিটিউদটয শযিারক  শফজ্ঞানীগদণয ভতশফশনভয়
বা অনুশষ্ঠত য়।

ফাাংরাদদ কৃশল গদফলণা ইন্পটিটিউদটয শফজ্ঞানীগদণয াদথ ভতশফশনভয়

ফাাংরাদদ যভাণু কৃশল গদফলনা ইন্পটিটিউদটয শফজ্ঞানীগদণয াদথ ভতশফশনভয়
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ফাাংরাদদ ইক্ষু গদফলণা ইন্পটিটিউদটয শফজ্ঞানীগদণয াদথ ভতশফশনভয়

যাজাী শফশ্বশফদ্যারদয়য শফদলজ্ঞ গদফলকগদণয াদথ ভতশফশনভয়
৬.১ কৃশল ভন্ত্রণারদয়য আতাধীন শফশবন্ন গদফলণা প্রশতষ্ঠান এফাং শফশ্বশফদ্যারদয়য গদফলকদদয াদথ ভতশফশনভয় বায
াযাংদক্ষিঃ









ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কৃশল ফান্ধফ। রযভ রক্টদযয উন্নয়দন তাঁয শনদদ চনা অতেন্ত মৄদগাদমাগী। এ শফলদয় ফাাংরাদদ যভাণু
কৃশল গদফলণা ইন্পটিটিউদটয ক্ষ দত কর দমাগীতা প্রদান রমদত াদয। তদফ রযভ রক্টদযয উন্নয়ন, শফস্তায এফাং
গদফলণাগাদযয ক্ষভতা বৃশিয জন্য দীঘ চদভয়াদী  বৃৎ আকাদয প্রকল্প েণ কযা প্রদয়াজন।
রযভ রক্টদযয উন্নয়দনয রদক্ষে তু্ঁতিাল, লুারন  রাি রকাকুন রটকদনারশজয ভশিত উন্নয়ন শনশিৎ কযা প্রদয়াজন।
গদফলণা কযায জন্য প্রদয়াজনীয় াংখ্যক শফজ্ঞানী  ম চাপ্ত গদফলণা ইকুইদভন্ট না থাকদর বার পরাপর আা কযা মায়
না, পদর প্রদয়াজনীয় াংখ্যক জনফর শনদয়াদগয ব্যফস্থা শনদত দফ এফাং রস্পশশপক শপদে রদদ  রদদয ফাইদয
প্রশক্ষদণয ভাধ্যদভ শফদলজ্ঞ শদদফ গদড় রতারা রমদত াদয।
রযভিাল, উৎাদন এফাং গুটি ফাজাযজাতকযদণয মূর ভস্যা শিশিত কদয তা ধাযাফাশকবাদফ ভাধাদনয ব্যফস্থা েণ
কযা প্রদয়াজন।
রে টরাদযন্ট জাত উন্নয়দনয জন্য ফ চ প্রথভ রদ  শফদদ রথদক শযদরদটড জাভচপ্লাজভ াংে  কোদযক্টাযাইদজন
কযদত দফ এফাং ম্যাদনজদভন্ট রটকশনক উন্নয়ন এয ভাধ্যদভ তু্ঁতাতায উন্নয়দনয শদদক গুরুত্ব রদয়া প্রদয়াজন।
রযভিালদক প্রশপট্যাফর কযদত দর ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট কর্তচক উদ্ভাশফত রম কর প্রমৄশি
ভাঠম চাদয় এখন ব্যফায দচ্ছ না রগুশর শিশিত কদয ভাঠম চাদয় ব্যফায শনশিত কযদণয াাাশ ফাজায ব্যাফস্থানা
অফশ্যই শনশিত কযা প্রদয়াজন।
রকায়াশরটি এফাং রকায়ানটিটি শল্ক উৎাদন শনশিত কযদণয রদক্ষে শুদৄ তু্ঁতজাত নয় রযভকীদটয জাত শনদয় কাজ কযা
প্রদয়াজন।
আভফাগাদন কীটনাক ব্যফায রযভিাদলয রক্ষদত্র একটি ফড় ফাধা। তাই আভফাগাদন কীটনাক ব্যফাদযয শযফদতচ
ফাদয়া-রশিাইড ব্যফায কযা রমদত াদয এফাং এ ব্যাাদয আভিালীদদয উিুি কযা রমদত াদয।
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উন্নত তু্ঁত  রযভকীট জাত ততশযয জন্য অনান্য রদ দত জাভচপ্লাজভ াংে কযদত দফ এফাং ফাাংরাদদ যভাণু কৃশল
গদফলণা ইন্পটিটিউদটয াদথ রমাগাদমাগ কদয শভউদটন শেশডাং এয উয কাজ কযা রমদত াদয।
রযাগফারাই দভদনয রক্ষদত্র কীটনাক রপ্রাদয়াদগয িাইদত তজফ ফারাইনাক ব্যফায কযা রমদত াদয।
শনফ চাশিত স্বল্প াংখ্যক রযভিালীদদয প্রথভ দুই ফেয শনশফড় ম চদফক্ষদণয ভাধ্যদভ ভাঠম চাদয় রযভিাল কযাদত দফ এফাং
র্ততীয় ফেয দত শযদভাট অফজাযদবদন যাখা রমদত াদয। স্বল্প শযদয দর রযভ কাযখানা িালু কযা প্রদয়াজন।
শুদৄ কভচসূিীয ভাধ্যদভ এ ধযদনয শফার রক্ষে অজচন কযা ম্ভফ নয়, শফধায় এয াাাশ বৃৎ আকাদয উন্নয়ন প্রকল্প েণ
কযা রমদত াদয এফাং দক্ষ জনশি ততযীয জন্য নফীণ শফজ্ঞানীদদয রদদ - শফদদদ প্রশক্ষদণয াাাশ উচ্চতয শডেী
অজচদনয সুদমাগ যাখা রমদত াদয।
ক্ষযা, জরাফিতা  রফণািতা শঞ্চু তু্ঁতজাত শফদশ্বয রকাথা এখন আশফস্কায য়শন। তদফ এ শফলদয় গদফলণা কাম চক্রভ
াদত রনয়া রমদত াদয।
তু্ঁতপদরয ফাশণশজেক ব্যফাদযয ব্যাক সুদমাগ যদয়দে। তাই এ রক্ষদত্র রযভিাদলয ফহুমুখীকযদণয জন্য কভচসূিীদত
কদম্পাদনন্ট যাখা রমদত াদয।
রমৌথবাদফ কাজ কযায জন্য ফাাংরাদদ কৃশল গদফলণা ইন্পটিটিউদটয কর্তচক্ষ কর্তচক একটি কশভটি গঠন কযা রমদত াদয
মাঁযা দযজশভদন শফএআযটিআই শযদচন কদয সুশনদৃিবাদফ রক্ষত্র শনধ চাযদণয ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় কভচশযকল্পনা প্রণয়ন
 দমাগীতায রক্ষত্র শনধ চাযণ কযা রমদত াদয।
তু্ঁতজাত উদ্ভাফন অদনক ভয় াদক্ষ ব্যাায এফাং এয জন্য ম চাপ্ত জনফর প্রদয়াজন। তাই জনফর শনদয়াদগয রক্ষদত্র গুরুত্ব
শদদত দফ এফাং আানুরূ পরাপর রদত দর দীঘ চদভয়াদী টাদগটচ শনদয় রমৌথবাদফ গদফলণা কাম চক্রভ শযিারনা কযা
প্রদয়াজন।
আন্ত-প্রাশতষ্ঠাশনক দমাগীতায জন্য সুশনশদ চি প্রস্তাফ শফশবন্ন গদফলণা প্রশতষ্ঠাদনয ভদধ্য এভইউ কযা রমদত াদয।
গদফলকদদয াংখ্যা ফাড়াদনায াাাশ অনান্য গদফলণা প্রশতষ্ঠাদনয ন্যায় কর গদফলকদদয দফ চাচ্চ দদ দদান্নশতয
সুদমাগ যাখদত দফ এফাং শফশ্বশফদ্যরদয়য শক্ষকদদয যাশয গদফলণা কাম চক্রদভ ম্পৃিকযদণয ভাধ্যদভ ররদবর রপ্লইাং-এয
রক্ষত্র ততশয কযা রমদত াদয।
ফাাংরাদদ রযভউন্নয়ন রফাড চ এয আতাধীন না চাযীগুদরাদত ফাইদবাল্টাইন লুারদনয উদমাগী তু্ঁতফাগান এফাং
রযয়াশযাং াউজ ততশয কযা রমদত াদয মা ঐ অঞ্চদরয রযভিালীদদয প্রদচনীয জন্য ব্যফায কযা রমদত াদয।
ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট এয শফজ্ঞানী, শফশ্বশফদ্যারদয়য গদফলক এফাং শফশ্বশফদ্যারদয়য শক্ষাথীয
ভিদয় শযা চ গ্রু ততযী কদয গদফলণা কাম চক্রভদক এশগদয় রনয়া রমদত াদয।

উি াযাংদক্ষদয আদরাদক তু্ঁত  রযভকীট জাদতয উন্নয়ন, প্রমৄশি উদ্ভাফন  স্তান্তয ীল চক একটি কভচসূিী প্রস্তুত
কদয ভন্ত্রণারদয় রপ্রযণ কযা য়। যফতীদত ভন্ত্রণারদয়য শনদদ চনা অনুমায়ী উি কভচসূিীটিদক শডশশ পযদভদট প্রস্তুত কদয
ভন্ত্রণারদয় রপ্রযণ কযা দয়দে।
প্রস্তাশফত প্রকদল্পয উদেশ্যিঃ
 ফেযব্যাশ াতা উৎাদন ক্ষভ পুশি মৃি তু্ঁতজাত উদ্ভাফন।
 শনয়শন্ত্রত শযদফদ ফেযব্যাশ উৎাদন ক্ষভ অশধক শল্ক মৃি রযভকীদটয জাত উদ্ভাফন।
 ফেযব্যাশ ধাযাফাশক বাদফ তু্ঁতাতায উৎাদদনয জন্য “শনয়শন্ত্রত শযদফ প্রমৄশি” উদ্ভাফন।
 ফেযব্যাশ ধাযাফাশক বাদফ রযভগুটি উৎাদদনয জন্য “শনয়শন্ত্রত শযদফ প্রমৄশি” উদ্ভাফন।
 রযভ শদল্পয উজাত ব্যফাদযয ভাধ্যদভ রদকন্ডাযী ফাশণশজেক ণ্য উৎাদদনয প্রমৄশি উদ্ভাফন।
 কশভউশনটি এেদপ্রাদয ভাধ্যদভ উদ্ভাশফত প্রমৄশি ভাঠ ম চাদয় শফস্তায।
 প্রশক্ষদণয ভাধ্যদভ দক্ষ জনশি সৃশি।
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৭. ২০১৫-২০১৬ অথ চ ফেদযয ম্পাশদত গদফলণা কাম চক্রভিঃ
কাম চক্রদভয শফফযণিঃ

ক্রশভক নাং
1.

Conservation of mulberry germplasm and development of high yielding
mulberry varieties through breeding.

2.

Maitenance of silkworm germplasm bank.

3.

Development of high yielding silkworm varieties trough breeding.

4.

Development of reeling appliences for qualitative and quantitative
improment of raw silk production.

5.

Study of mulberry and bivoltine silkworm varieties and maintenance of
germplasm.

6.

Collection and maintenance of germplasm for mulberry and siilworm.

7.

Mulberry management for leaf production to feed silkworm for maintaining
silkworm germplasm and conducting of research on silkworm in BSRTI.

প্রশতষ্ঠান কর্তচক িরভান কভচসূিীয আতায় উদেশখত গদফলণা  প্রশক্ষণ কাম চক্রভ শযিাশরত দচ্ছ।
৮. অশডট আশিিঃ
২০১৪-২০১৫ অথ চ ফেদয রভাট আশিয াংখ্যা শের ২৩ টি এয ভদধ্য ১৮টি াধাযণ এফাং ৫টি অশেভ। আশিকৃত রভাট
অদথ চয শযভান ৩৯.৬৯৩ রক্ষ টাকা। ২০১৫-২০১৬ অথ চ ফেদয ১৮টি াধাযণ আশিয ভদধ্য ২টি আশি শনস্পশি দয়দে এফাং রকান
নতন আশি মৄি য়শন। ফতচভাদন অশনস্পন্ন রভাট আশিয াংখ্যা ২১টি। আশিকৃত রভাট অদথ চয শযভান ৩৯.৫৬৬ রক্ষ টাকা।

৯. জতীয় শুিািায রকৌরফাস্তফায়ন
কাম চক্রভ
ফাদযগপ্রই এয Ethics কশভটি গঠন
ফাদযগপ্রই এয Ethics কশভটিয বা
ফাদযগপ্রই এ রিক রাোযদদয বা আদয়াজন।
শুিািায রকৌর ফাস্তফায়দন ফাদযগপ্রই ম চাদয়য
কভচকতচাদদয দিতনতা বৃশিমূরক
বা/প্রক্ষণপ্রদান।
ফাদযগপ্রই এয কভচকতচাদদয এনআইএ শফলয়ক
প্রশক্ষণ প্রদান।
শক্ষা/কাশযগশয াংক্রান্ত প্রশক্ষদণয ভশডউদর
NIS এয অন্তভুচশিকযণ।
শটিদজন িাট চায ারনাগাদকযণ
দয়ফাইট ারনাগাদকযণ
ফাদযগপ্রই এ ইন্টাযদনট রফা
অধীনস্থ কাম চারদয় ইন্টাযদনট রফা

রক্ষভাত্রা

৪ টি
৪ টি
২ টি

জুরাই/২০১৫-জুন/২০১৬ অেগশত
০২/০৯/১৩ইাংতাশযদখ গঠন কযা য় এফাং ২৮-১২-১৫
তাশযদখ পুনিঃগঠন কযা য়।
৪ টি ম্পন্ন দয়দে।
৪ টি ম্পন্ন দয়দে।
২ টি ম্পন্ন দয়দে।

১০ জন

১০ জন কভচকতচা/কভচিাযীয প্রশক্ষণ ম্পন্ন দয়দে।

প্রশতটি প্রশক্ষদণ ১টি কদয এতদ াংক্রান্ত ক্লা অন্তভুচি
কদয ফাস্তফায়ন কযা দচ্ছ ।
প্রদয়াজন অনুমায়ী ২ ফায ারনাগাদ কযা দয়দে।
৩৬ ফায
৩৬ প্রশত ১০ শদন অন্তয ারনাগাদ কযা য়।
১ভ রণীয কভচকতচা ৬জন১ভ রশ্রণীয কভচকতচাদক াংদমাগ প্রদান কযা দয়দে।
২ টি
২টি আঞ্চশরক কাম চারদয়য ভদধ্য ১টিদত (শজএভশ)
ইশতভদধ্য ভদডভ এয ভাধ্যদভ ইন্টাযদনট িালু কযা
দয়দে।
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শজআযএ শদিভ।
ইদনাদবন শফলয়ক ফাদযগপ্রই এ বা।
ইদনাদবন ফাস্তফায়ন ম চাদয়
Stakeholders রদয াদথ বা
শফশধভারা অনুমায়ী স্বপ্রনশদত তথ্য প্রকা।

১২ টি
২টি

তথ্য প্রদাদনয আদফদন শনষ্পশিকযণ।
NIS ফাস্তফায়দনয জন্য ফাদজট াংযক্ষণ।
ভশনটশযাংপ্রশতদফদন প্রস্তুত  ভন্ত্রণারদয় রপ্রযণ

অশবদমাগ ফাক্স স্থান কযা দয়দে। এখন ম চন্ত রকান
অশবদমাগ ায়া মায় শন।
১০ টি বা ম্পন্ন কযা দয়দে।
১টি বাকযা দয়দে ।
স্বপ্রনশদত প্রকাদমাগ্য প্রায় কর তথ্য দয়ফ াইদট
প্রকা কযা দয়দে।
৮০
প্রশতষ্ঠাদনয ফযােকৃত ফাদজট দত শনফ চা কযা দচ্ছ।
ভশনটশযাং প্রশতদফদন প্রস্তুত কদয ভন্ত্রণারদয় রপ্রযণ কযা
দয়দে।

১ টি

১০. ২০১৬-১৭ অথ চ ফেদয কভচশযকল্পনািঃ
 জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক তু্ঁতজাদতয াংখ্যা ৭৭টিদত উন্নীত কযা;
 জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক রযভকীট জাদতয াংখ্যা ১০৬টিদত উন্নীত কযা;
 ৪টি তু্ঁতজাত উদ্ভাফন কযা;
 ৫টি রযভকীট জাতউদ্ভাফন কযা;
 ২২,০০০ রকশজ উন্নত জাদতয তু্ঁতকাটিাং যফযা কযা;
 রযভ রক্টদয ২২৫ জনদক ১,২৯৬ শ্রভঘন্টা প্রশক্ষণ প্রদান কযা।
১১. শাফাংক্রান্ত তথ্যিঃ
১১.১ যাজস্ব খাতিঃ (২০১৫-২০১৬)
অথ চ প্রাশপ্ত (রক্ষ টাকা)
প্রাথশভক ফযাে (রক্ষ টাকা)
৩২৪.০০
াংদাশধত ফযাে (রক্ষ টাকা)
৪৭১.৫৯

খযি (রক্ষ টাকা)
৪৬৮.০১

১১.২ িরভান কভচসূিীিঃ (২০১৫-২০১৬)
কভচসূিীয নাভ

উদেখদমাগ্য খাত

গদফলণা

প্রশক্ষদণয
যাজস্ব
ভাধ্যদভ
রযভ
প্রমৄশি উদ্ভাফন,
দক্ষ জনশি সৃশি
মূরধন
এফাং
প্রমৄশিস্তান্তয

গদফলণা
প্রশক্ষণ
অন্যান্য
ম্পদ
াংে/ক্রয়
শনভচাণ  পূতচ
ফ চদভাট

রভাট ফযাে রভাট ব্যয়
(রক্ষ টাকা)
(রক্ষ টাকা)
(২০১৫-১৬)
(২০১৫-১৬)
১৮৩.৫৭৬
১৮২.৯৩২
১১.৭৬
১১.৪৪৩
১২.১
১২.১
২০.৬২৫
০.০০

জুন,২০১৬ম চন্ত
ক্রভপুশঞ্জত
ফযাে(রক্ষ টাকা)
২৩০.৩০৬
২০.২১
১৫.৩০
২৬.২৩৫

জুন,২০১৬ম চন্ত
ক্রভপুশঞ্জত
ব্যয়(রক্ষ টাকা)
২২৯.০৮৭
১৯.৫৯৭
১৫.৩০
৫.০০২

১২.৯৮০

১২.৯২৬

১৪.৪৮০

১৪.৪২৬

২৪১.০৪১

২১৯.৪০১

৩০৬.৫৫১

২৮৩.৪১২
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১২. ২০১৫-২০১৬ অথ চ ফেদয শফএআযটিআই-এয উদেখদমাগ্য অজচনমূিঃ
১২.১ ফাদযগপ্রই, যাজাীিঃ
রযভ শদল্পয উন্নয়দনয রদক্ষে ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট (শফএআযটিআই)-এ গদফলণায ভাধ্যদভ
উদ্ভাশফত উচ্চপরনীর তু্ঁতজাত  রযভকীদটয উন্নত জাত এফাং রটকই প্রমৄশি উদ্ভাফন কযা দয়দে মা শননরূিঃ
১)

জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক তু্ঁতজাত ৭০ রথদক ৭৩ টিদত উন্নীত
দয়দে।

২)

ফাাংরাদদদয আফায়া উদমাগী ২০১৫-১৬ অথ চফেদয ৩
টি উচ্চপরনীর তু্ঁদতয জাত উদ্ভাফন কযা দয়দে।
তু্ঁতাতায উৎাদন ফেদয রক্টয প্রশত ৩৭.০০-৪০.০০
রভিঃটন এয স্থদর ৪০.০০-৪৭.০০ রভিঃটন এ উন্নীত কযা
ম্ভফ দয়দে।
রদদয আফায়া উদমাগী তু্ঁতিাল ব্যফস্থানা প্রমৄশি উদ্ভাফন কযা দয়দে।

৩)
৪)

তু্ঁতগাদেয রযাগ-ফারাই দভদন প্রমৄশি উদ্ভাফন কযা
দয়দে।

৫)

তু্ঁতিাদল াথী পদরয িাল প্রমৄশি উদ্ভাফন কযা দয়দে
এফাং ভাঠ ম চাদয় ব্যফাদযয পদর রযভ িাদলয াদথ
ম্পৃি িালীদদয ফাড়শত আদয়য সুদমাগ সৃশি দয়দে।

৬)

জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক রযভকীদটয জাত ৯৭ দত ১০১
টিদত উন্নীত দয়দে।

৭)

ফাাংরাদদদয আফায়া উদমাগী ০৪ টি উচ্চ পরনীর
রযভকীদটয জাত উদ্ভাফন কযা দয়দে। উন্নত জাত 
করাদকৌরগুশর ভাঠ ম চাদয় ব্যফাদযয পদর প্রশত ১০০
রযাগমুি শডদভ রযভ গুটিয উৎাদন ৬০-৬৫ রকশজয
স্থদর ফতচভাদন ভাঠ ম চাদয় গদড় ৭০-৭৫ রকশজদত উন্নীত
কযা ম্ভফ দয়দে।

৮)

ফতচভাদন ০১ রকশজ কাঁিা রযভ সুতা উৎাদন কযদত
১০-১২ রকশজ কাঁিা রযভ গুটি প্রদয়াজন দচ্ছ, মা পূদফ চ ০১
রকশজ কাঁিা রযভ সুতা উৎাদন কযদত ১৫-২০ রকশজ
রযভ গুটি প্রদয়াজন দতা।

৯)

তজেষ্ঠা  বাদুযী ফদে আফায়া নীর রযভকীদটয
ফহুিক্রীজাত উদ্ভাফন কযা দয়দে মা শপে োয়ার ম চাদয়
যদয়দে।

১০)

অেণী  তিতা ফদে আফায়া উদমাগী রযভকীদটয এপ১ উচ্চপরনীর াইেীড জাত উদ্ভাফদনয গদফলণা ইদতাভদধ্য
রল দয়দে। মা ফতচভাদন শপে োয়াদরয ম চাদয় যদয়দে।

১১)

ফাাংরাদদদয আফায়া উদমাগী ফাদযগপ্রই, যাজাী এফাং শজএভশ, াদকায়ায় শুষ্ক  খযা রভৌসুদভ তু্ঁতজশভদত
সুষ্ঠুবাদফ রি ব্যফস্থায রদক্ষে শড-টিউফদয়র  শস্পাংকরায রি
ইশযদগন রনটয়াকচ স্থান কযা দয়দে এয পদর গুণগত তু্ঁতাতা
উৎাদদনয সুদমাগ সৃশি দয়দে।
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১২)

লু রাকায রযাগ দভদন  লু াউডায  লু রাকায কীটত্রু উশজভাশে দভদন  উশজনা উদ্ভাফন কযা দয়দে।

১৩) অম্যীয়  ক্ষাযীয় ভাটি াংদাধদনয ভাধ্যদভ তু্ঁতিাল উদমাগী কযায প্রমৄশি উদ্ভাফন কযা দয়দে।
১৪) উদ্ভাশফত উচ্চ পরনীর তু্ঁতাতায পুশিভান শনধ চাযদণয ভাধ্যদভ
িাকী  ফয়স্ক লুয জন্য উমৄি তু্ঁতজাত এফাং িাল িশত
শনফ চািন কযা দয়দে।
১৫) রারায িায়ায উদ্ভাফদনয পদর রারায এনাশজচ ব্যফায কদয স্বল্প
খযদি রযভগুটি শুকাদনা শযদফফান্ধফ প্রমৄশি উদ্ভাফন কযা
দয়দে।
১৬) ভান ম্পন্ন  স্বল্প ভদয় অশধক রযভ সুতা কাটাই এয জন্য
ভাশল্টএন্ড শযশরাং রভশন প্রমৄশি উদ্ভাফন কযা দয়দে।
১২.২ আঞ্চশরক রযভ গদফলণা রকন্দ্র (আদযগদক), িন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি চাফতে রজরািঃ


০৮টি তু্ঁতজাত  ২৪টি রযভকীট জাত াংযক্ষণ কযা দচ্ছ। তু্ঁত  রযভকীদটয জাদতয াংখ্যা ক্রভািদয় বৃশিয কাজ
িরভান যদয়দে।
 াাড়ী শযদফ উদমাগী তু্ঁতজাত  রযভকীট জাত শনফ চািন কযা দয়দে।
 ৩ জন রযভিালীদক লুঘয ায়তা  ৮ জন রযভিালীদক লুারন যঞ্জাভাশদ যফযা কযা দয়দে এফাং তাদদয
িাযা পরবাদফ লুারন কযা ভাঠ যীক্ষদণয কাজ কযা ম্ভফ দচ্ছ।
১২.৩ জাভচপ্লাজভ রভইদটন্যান্প রন্টায (শজএভশ), াদকায়া, ঞ্চগড়িঃ
 ০৮ টি তু্ঁতজাত, রযভকীট জাতিঃ শিিক্রী ৩৬ টি,ফহুিক্রী ১২ টি াংযক্ষণকযাদচ্ছ।
 তু্ঁদতয জাভচপ্লাজভ ব্যাাংক Re-establishment  তু্ঁতজশভয উন্নয়ন কযা দয়দে।
 িাকী তু্ঁতফাগান ততশয  শিিক্রী িাকী রযভ লুারদনয প্যাদকজ উদ্ভাফন কযা দয়দে।
 তজষ্ঠা  বাদুযী ফদেয Multi x Multi Combination ততশয কদয এফ কশিদনন এয ভাঠ ম চাদয়
অশবদমাজন ক্ষভতা যীক্ষণ কযা দচ্ছ।
 রযভকীদটয F1ফাশনশজেক শডভ উৎাদদনয রদক্ষে P-1না চাযীদত শিিক্রী জাদতয ১৭৫০ টি শডভ
ফাাংরাদদদযভউন্নয়ন রফাড চদক যফযা কযা দয়দে।

১৩. ২০১৫-১৬ অথ চ ফেদয প্রশক্ষণ কাম চক্রভিঃ
ক্রিঃনাং

প্রশক্ষদণয শফলয়

সুশফধাদবাগী

প্রশক্ষণাথীয
াংখ্যা
২০ জন

1.

প্রশক্ষক প্রশক্ষণ রকা চ (টিটি)

রযভিাদলয াদথ াংশিি যকাযী 
রফযকাযী ম চাদয়য ভাঠ কভী

2.

তু্ঁতিাল  লুারন

রযভিালী

১৬০ জন

3.

শল্ক শযশরাং শস্পশনাং  উইশবাং

শযরায, শস্পনায  উইবায

৩০ জন

4.

ডাইাং  শপ্রশন্টাং

ডাইাং  শপ্রশন্টাং কাদজ াংশিি জনদগাষ্ঠী

১০ জন

ফ চদভাট
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২২০ জন

১৪. উন্নয়ন মূরক কভচকান্ডিঃ
১৪.১ফাদযগপ্রই, যাজাীিঃ
১) রি অফকাঠাদভা ম্প্রাযণিঃ
ফাদযগপ্রই, যাজাীদত শুষ্ক  খযা রভৌসুদভ তু্ঁতজশভদত সুষ্ঠুবাদফ
রি ব্যফস্থায রদক্ষে রি অফকাঠাদভা উন্নয়ন  ১৫০০ যাশনাং পৄট
আন্ডায োউন্ড ইশযদগন রনটয়াকচ ম্প্রাযণ কযা দয়দে। এয
পদর গুণগত তু্ঁতাতা উৎাদন ম্ভফ দচ্ছ।
২) রিইদনজ অফকাঠাদভা শনভচানিঃ
রযভকীদটয ীডকাটিাং  ফীজ শযক্ষণ বফদণয শযদফ উন্নয়ন
 কীটত্রু প্রশতদযাদধয রদক্ষে উদেশখত দুটি বফদনয িাযাদ ১০'' প্রস্থ  ১'- ৬'' গবীযতা ম্পন্ন ২১৫ যাশনাং শভটায
রিন শনভচান কযা দয়দে।এোড়াপ্রশতষ্ঠান িিয দত ফল চায াশন শনষ্কালদনয জন্য ১০'' প্রস্থ  ২'-৬'' গবীযতা ম্পন্ন ১৭১
যাশনাং শভটায রিন শনভচান কযা ম্ভফ দয়দে।
১৪.২ আঞ্চশরক রযভ গদফলণা রকন্দ্র (আদযগদক), িন্দ্রদঘানা, যাঙ্গাভাটি চাফতে রজরািঃ
তু্ঁতজশভদত রি  শফশুি াশন যফযাদয জন্য স্বল্প শযদয রি অফকাঠাদভা উন্নয়ন এফাং াাদড় বাযদড ট্যাাংক
স্থান কযা দয়দে।
 পুযাতন জযাজীন চ বফনগুদরাদক রভযাভত কদয লুারদনয কাদজ ব্যফায এফাং প্রশক্ষণাথীদদয থাকা  প্রশক্ষণ লুারন
ঘয শাদফ ব্যফায উদমাগী কযা দয়দে।


১৪.৩ জাভচপ্লাজভ রভইদটন্যান্প রন্টায (শজএভশ), াদকায়া, ঞ্চগড়িঃ
ভুগবচস্থ াই রাইন  াফ ভাশ চফর াম্প স্থাদনয ভধ্যদভ তু্ঁত জশভদত রদিয ব্যফস্থা শনশিত কযা দয়দে।
১৪.৪ েন্থাগাযিঃ
প্রশতষ্ঠাদনয েন্থাগাদয রশযকারিায, জীফশফজ্ঞান, যায়নশফজ্ঞান, দাথ চশফজ্ঞান, মৃশিকাশফজ্ঞান, রজদনটিক্স,
ফাদয়াদটকদনারশজ, ট্যাক্সনশভ, প্লান্ট শেশডাং,দকালশফদ্যা, কৃশলশফজ্ঞান, াশতে, ফাাংরাদদদয াংশফধান, আইন  শফশধভারা, মুশিমৄি 
ফাাংরাদদদয ইশতাইতোশদশফলদয়য উয প্রায় ৪৯০০রদী/শফদদী ফই  জান চার াংযক্ষণ কযা দচ্ছ।২০১৫-২০১৬ অথ চ ফেদয
শফশবন্ন শফলদয়য ১০০ টি ফই  াভশয়কী াংে কযা দয়দে।

১৫. ভস্যা  িোদরঞ্জমূিঃ
১৫.১ ভস্যািঃ
 গদফলণা  প্রশক্ষণ শযিারনায জন্য উন্নয়ন প্রকদল্পয উয শনবচযতা;
 জনফদরয অপ্রতরতা;
 প্রশক্ষদণয আদৄশনক সুদমাগ সুশফধায অম চাপ্ততা।
১৫.২ িোদরঞ্জমূিঃ
 তফশশ্বক আফায়া শযফতচদনয াদথ খা খায়াদনা আফায়া শষ্ণু তু্ঁত  রযভকীদটয জাত উদ্ভাফন;
 ভদয়াদমাগী রাগই তু্ঁতিাল  লুারন প্রমৄশি উদ্ভাফন;
 রযভ সুতায ভান উন্নয়ন।
১৬. বশফষ্যৎ শযকল্পনা (শবন ২০২১)
 জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক তু্ঁতজাদতয াংখ্যা ৭৩ রথদক ৯০টিদত উন্নীত কযা।
 জাভচপ্লাজভ ব্যাাংদক রযভকীট জাদতয াংখ্যা ১০১ রথদক ১২৫ টিদত উন্নীত কযা।
 রক্টয প্রশত ফেদয তু্ঁতাতায উৎাদন ৪০.০০ - ৪৭.০০ রভ: টন এয স্থদর ৪৭.০০ - ৫০.০০ রভ: টদন উন্নীত কযা।
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 প্রশত ১০০টি রযাগমুি শডদভ রযভগুটিয উৎাদন ৭০.০০ - ৭৫.০০ রকশজ এয স্থদর ৭৫.০০ - ৮০.০০ রকশজদত উন্নীত
কযা।
 রযনশডটা (১ রকশজ কাঁিা রযভ সুতা উৎাদদন রযভ গুটিয প্রদয়াজন) ১০-১২ এয স্থদর ৮-৯ এ উন্নীত কযা এফাং রযভ
সুতায ভান উন্নয়ন শনশিত কযা।
 রযভ রক্টদয দক্ষ জনফর ৫,৭৩৭ জন দত ৬,৫৯৭ জদন উন্নীত কযা।
১৭. বশফষ্যৎ শযকল্পনা (শবন ২০২১) অজচদনয জন্য গৃীত কাম চক্রভিঃ
১৭.১ গদফলণা  প্রশক্ষদণয ভাধ্যদভ রযভ প্রমৄশি উদ্ভাফন, দক্ষ জনশি সৃশি এফাং প্রমৄশি স্তান্তয ীল চক িরভান কভচসূশিিঃ
রভয়াদিঃ

জুরাই, ২০১৪ দত জুন ২০১৭

১৭.২ Project on enhancement of productivity through sericulture
technology development, dissemination and generation of skill
manpower.
রভয়াদিঃ

জুরাই, ২০১৬ দত জুন ২০২১

ফতচভান অফস্থািঃ অনুদভাদদনয প্রশক্রয়াধীন।
১৭.৩ Development of mulberry & silkwom variety,technology innovation
and dessimination.
রভয়াদিঃ জুরাই, ২০১৬ দত জুন ২০২১
ফতচভান অফস্থািঃ অনুদভাদদনয প্রশক্রয়াধীন।
১৮. উাংাযিঃ
রযভিাদলয শফশবন্ন কভচকাদন্ডয ভাধ্যদভ কভচাংস্থাদনয সুদমাগ রফী থাকায় কভচাংস্থান সৃশি  দাশযদ্র শফদভািদনয একটি
শফদল উায় শাদফ াযাশফদশ্ব শফদফশিত দয় আদে। দ্রুত শল্পায়দনয পদর রযভ শদল্পয াদথ াংশিি উন্নত রদগুদরা রযভ িাল
শফদল কদয তু্ঁতিাল  লুারন রথদক ক্রভািদয় দয আদে। পদর আন্তচজাশতক ম চাদয় কাঁিা রযদভয উৎাদন কদভ আদে
শকনত রযভ দণ্যয িাশদা অশযফশতচত যদয় মাদচ্ছ। এোড়া শযদফ দূলণ রথদক শুরু কদয ক্রভফধ চভান শফশ্ব জনদগাষ্ঠীয স্বাস্থে
হুভকীয কাযদণ শফশ্বজুদড় কৃশত্রভ তন্তুয ব্যফায কদভ আদে । এ রপ্রক্ষাদট প্রাকৃশতক তন্তু মূদক আফায ভম চাদায আদন শপদয
আায একটি শযশস্থশত ইদাশনাং কাদর দৃশ্যভান দয় উঠদে । পদর আন্তচজাশতক ফাজাদয রযভ ফদস্ত্রয িাশদা শদনশদন বৃশি াদচ্ছ।
ফাাংরাদদদয আফায়া  আথ চাভাশজক অফস্থা রযভ িাদলয জন্য উদমাগী। তাোড়া ফতচভাদনয িালীগণ অথ চকাযী পদরয শদদক
রফী গুরুত্ব শদদচ্ছ । এরু শযশস্থশতদত রদদ রযভিাদলয ম্প্রাযদণয একটি সুফণ চ সুদমাগ সৃশি দয়দে । ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা
 প্রশক্ষণ ইন্পটিটিউদটয ীশভত ম্পদ  সুদমাদগয ভদধ্য রযভ িাদলয কাশযগশয ায়তা প্রদাদনয রদক্ষে ভদয়াদমাগী
রযভিাদলয উয প্রমৄশি উদ্ভাফন  দক্ষ জনশি সৃশি কযদত ভথ চ দয়দে। শকন্তু শযফতচীর জরফায়ু শযশস্থশত রভাকাদফরায়
আয উন্নত প্রমৄশি উদ্ভাফন কযা প্রদয়াজন যদয়দে। ফাাংরাদদ রযভ গদফলণা  প্রশক্ষণ ইনশিটিউট এরু শযশস্থশত রভাকাদফরায
রদক্ষে নীর তু্ঁত  রযভকীদটয জাত, তু্ঁতিাল, লুারন  আন্তচজাশতক ভাদনয রযভ সুতা উৎাদদনয রাগই প্রমৄশি
উদ্ভাফদনয রদক্ষে গদফলণা কাম চক্রভ িাশরদয় মাদচ্ছ। তদফ গদফলণা  প্রশক্ষণ কাম চক্রদভয গশতদক ত্বযাশিত কযায রদক্ষে এ
প্রশতষ্ঠানটিদক আয শিারী কযা প্রদয়াজন।
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