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প্রকল্প তথ্য ছকঃ 

ক্রমিক 

নং 

মিিরণ 

1.  প্রকল্পল্পর নাি : িাংলাল্পেল্পে ততলিীজ ও ডাল ফসল্পলর গল্পিষণা ও উন্নয়ন 

প্রকল্পল্পর তিয়ােকাল : এমপ্রল, ২০১৬ - জুন, ২০২১ 

প্রকল্পল্পর প্রাক্কমলত ব্যয় : ২৩৬৩.৫৯ লক্ষ টাকা 

প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য : • ততল ফসল্পলর জাি মপ্লাজি সংগ্রহ, েনাক্তকরণ, মূল্যায়ন ও 

কযাল্পরকটারাইল্পজেন  

• স্বল্প তের্ঘ ময, লিণাক্ততা ও খরা সমহষ্ণু উন্নত জাত উদ্ভািন 

• ততল ফসল্পলর উন্নত চাষািাে প্রযুমক্ত উদ্ভািন 

• গল্পিষণামূলক প্রেে মনী  প্লট স্থাপন এিং সম্প্রসারণকিী, এনমজও ও 

কৃষক প্রমেক্ষণ  

• উন্নত জাল্পতর প্রজনন ও  িানসম্পন্ন িীজ উৎপােন ও মিতরণ 

• গল্পিষণাগাল্পরর সুল্প াগ সুমিধা বৃমিকরণ 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

মিিরণ 

2.  প্রকল্পল্পর নাি : উদ্যানতামিক ফসল্পলর গল্পিষণা তজারোরকরণ এিং চর এলাকায় উদ্যান 

ও িাঠ ফসল্পলর প্রযুমক্ত মিস্তার প্রকল্প   

প্রকল্পল্পর তিয়ােকাল : এমপ্রল, ২০১৬ - জুন, ২০২১ 

প্রকল্পল্পর প্রাক্কমলত ব্যয় : ৭০৫৫.৫২ লক্ষ টাকা 

প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য : • তেে ও মিল্পেে তেল্পক উদ্যানতামিক মিমিন্ন ফসল্পলর ২৭৫টি 
জাি মপ্লাজি সংগ্রহ, মুল্যায়ন, সংরক্ষণ, জাত তিমচত্র সমৃমিকরণ। 

• উচ্চ ফলনেীল, খরা, িন্যা, লিণাক্ত, তরাগ-িালাই এিং তপাকা-িাকড় 

সমহঞ্চু িা প্রমতল্পরাধী মিমিন্ন সিমজ, ফল ও ফুল্পলর জাত উদ্ভািন। 

• উদ্যানতামিক ফসল্পলর গুনগতিান সম্পন্ন িীজ/চারা/কলি উৎপােন 

প্রযুমক্ত উদ্ভািন।  

• চর এলাকায় িামর উদ্ভামিত উচ্চফলনেীল মিটামিন এ সমৃি 
মিমিআলু, মতল, মচনািাোি, আি, তপয়ারা, কুল ও মিমিন্ন ধরল্পনর 

সব্জী ফসল্পলর প্রযুমক্ত উদ্ভািন ও চাষািাে স ম্প্রসারণ 

• চর এলাকায় নতুন উদ্ভামিত ফসল্পলর জাত সমূল্পহর িাঠ গল্পিষণা 
েমক্তোলীকরল্পণর িাধ্যল্পি ফলল্পনর ব্যিধান কিাল্পনা 

 

 

 



C:\Users\user\Desktop\Project 2020-21\nothi_2893_2020_10_04_91601785908.doc 

 

ক্রমিক 

নং 

মিিরণ 

3.  প্রকল্পল্পর নাি : িাসিান তিল্পড সিমজ ও িসলা চাষ গল্পিষণা, সম্প্রসারণ ও 

জনমপ্রয়করণ (িামর অংগ) 

প্রকল্পল্পর তিয়ােকাল : জুলাই, ২০১৭-জুন, ২০২২ 

প্রকল্পল্পর প্রাক্কমলত ব্যয় : ৩৬৫১.৬৫ লক্ষ টাকা 

প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য : • িাসিান কৃমষর স্থান-মিমিক আধুমনক ও লাগসই প্রযুমক্ত উদ্ভািন 

এিং কৃষকল্পের িাল্পে জনমপ্রয় করা। 

• িাসিান তিল্পড মিমিন্ন োক সিমজ ও িসলা ফসলসমূল্পহর 

উপল্প াগীতা পরীক্ষা করা। 

• আধুমনক প্রযুমক্ত ব্যিহাল্পরর িাধ্যল্পি িাসিান তিল্পড চাষকৃত ফসল্পলর 

(োক সিমজ ও িসলা) ফলন ও আয় বৃমি করা। 

• িাসিান তিল্পড মিমিন্ন ফসল্পলর (োক সিমজ, িসলা প্রভৃমত) িান 

সম্পন্ন চারা উৎপােন তকৌেল ও ব্যিস্থাপনা পিমত উদ্ভািন করা। 

• িাসিান তিড ততমরল্পত কচুমরপানা ও অন্যান্য জলজ উমদ্ভল্পের 

সহজলিযতা মিল্পিচনা কল্পর সীমিত কচুমরপানা/জলজ উমদ্ভে মিমিক 

িাসিান কৃমষ প্রযুমক্ত উদ্ভািন করা। 

• তেকল্পহাল্ডারল্পের সক্ষিতা িাড়াল্পনার জন্য িাসিান কৃমষ মিমিক 

আধুমনক লাগসই প্রযুমক্তর উপর প্রমেক্ষণ প্রোন করা। 

 

 
 

 

ক্রমিক 

নং 

মিিরণ 

4.  প্রকল্পল্পর নাি : িাংলাল্পেল্পে োক-সিমজ, ফল ও পান ফসল্পলর তপাকািাকড় ও 

তরাগিালাই  ব্যিস্থাপনায় তজি িালাইনােক মিমিক প্রযুমক্তর উদ্ভািন ও 

সম্প্রসারণ (িামর অংগ) 

প্রকল্পল্পর তিয়ােকাল : জানুয়ামর, ২০১৮-মডল্পসম্বর, ২০২১ 

প্রকল্পল্পর প্রাক্কমলত ব্যয় : ২০৮৫.০০ লক্ষ টাকা 

প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য : • োক-সিমজ, ফল ও পান ফসল্পলর ক্ষমতকারক তপাকািাকড় ও 

তরাগিালাই েিল্পন তজি িালাইনােকমিমিক কা মকমর, 

পমরল্পিেিান্ধি, অে মননমতকিাল্পি লািজনক ব্যিস্থাপনা উদ্ভািন করা।  

• প্রকল্পভুক্ত ফসলসমূল্পহ মিমিন্ন কারল্পন সৃি ক্ষমতকারক তপাকা-িাকড়, 

তরাগিালাই মচমিতকরণ ও আক্রিন িাত্রা মনরূপন করা। 

• উদ্ভামিত প্রযুমক্তসমূল্পহর িাঠ প মাল্পয় উপল্প ামগতা পরীক্ষাকরণ।  

• উদ্ভামিত প্রযুমক্তসমূল্পহর উপর সল্পচতনতা ততরীর লল্পক্ষয মিমিন্ন প মাল্পয় 

প্রমেক্ষণ/কি মোলার আল্পয়াজন করা।  

• রাসায়মনক িালাইনােল্পকর মিকল্প মহসাল্পি উদ্ভামিত তজি 

িালাইনােকসমূহল্পক িাঠ প মাল্পয় সহজলিয করা। 
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ক্রমিক 

নং 

মিিরণ 

5.  প্রকল্পল্পর নাি : িাংলাল্পেল্পে িসলা জাতীয় ফসল্পলর গল্পিষণা তজারোরকরণ 

প্রকল্পল্পর তিয়ােকাল : অল্পটাির, ২০১৭ - জুন, ২০২২ 

প্রকল্পল্পর প্রাক্কমলত ব্যয় : ৯৪০০.০০ লক্ষ টাকা 

প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য : • িসলা জাতীয় ফসল্পলর তকৌমলসম্পে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, উচ্চফলনেীল 

ও উন্নত িানসম্পন্ন িসলা ফসল্পলর জাত উদ্ভািন।  

• তটকসই উৎপােন ব্যিস্থাপনা ও ফসল সংগ্রল্পহাির প্রযুমক্ত উদ্ভািন 

মিল্পেষ কল্পর প্রমক্রয়াজাত িসলা ফসল্পলর উন্নয়ন ও িহুমুখীকরণ।  

• সিস্যা সংকুল এলাকা ও প্রমতকুল পমরল্পিল্পে খাপ খাওয়াল্পনা 

উপল্প াগী প্রযুমক্ত উদ্ভািল্পনর িাধ্যল্পি িসলা জাতীয় ফসল্পলর উৎপােন 

বৃমিকরণ। 

• মিমিন্ন িসলা জাতীয় ফসল্পলর প মাপ্ত পমরিাণ প্রজনন িীজ, ইনমিড 

(Inbred line), আমেল্পজাড় (Rootstock line) এিং চারা কলি 
উৎপােন। 

• িসলা ফসল্পলর উচ্চ মূল্যিান অমলওল্পরমজন ও অতযািেকীয় ততলসহ 
মিমিন্ন রাসায়মনক, মিটামিন ও খমনজ উপাোন মনণ ময় ও মনষ্কােন 

উপল্প াগী প্রযুমক্ত উদ্ভািন। 

• প্রমেক্ষণ ফলাফল মূল্যায়ন এিং গুণগত িানসম্পন্ন িসলা জাতীয় 

পল্পের উৎপােন, িামনমজযকীকরণ ও প্রযুমক্তর মিস্তার।  

• িসলা জাতীয় ফসল্পলর তটকসই গল্পিষণা কা মক্রি পমরচালনার জন্য 
পমরকাঠাল্পিার উন্নয়ন। 

 

 
 

ক্রমিক 

নং 

মিিরণ 

6.  প্রকল্পল্পর নাি : তগাপালগঞ্জ তজলায় মিএআরআই এর কৃমষ গল্পিষণা তকন্দ্র স্থাপন ও 

তেল্পের েমক্ষণ পমিিাঞ্চল্পলর পমরল্পিে-প্রমতল্পিে উপল্প াগী গল্পিষণা 

কা মক্রি তজারোরকরল্পণর িাধ্যল্পি কৃমষর উন্নয়ন প্রকল্প 

প্রকল্পল্পর তিয়ােকাল : জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩ 

প্রকল্পল্পর প্রাক্কমলত ব্যয় : ১৫৭০০.০০ লক্ষ টাকা 

প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য : • গল্পিষণা কা মক্রি তজারোরকরণ, নতুন প্রযুমক্ত উদ্ভািন এিং 

গুণগতিান সম্পন্ন িীজ উৎপােন ও সরিরাল্পহর লল্পক্ষয প্রকল্পল্পর 

আওতায় তগাপালগল্পঞ্জ একটি কৃমষ গল্পিষণা তকন্দ্র স্থাপন।  

• গল্পিষণা কা মক্রল্পির িাধ্যল্পি েমক্ষণ-পমিিাঞ্চল্পলর উপল্প াগী ফসল্পলর 

উপল্প ামগতা ও সম্ভাব্যতা  াচাই।  

• তেল্পের েমক্ষণ-পমিিাঞ্চল্পলর উপল্প াগী সিমজ, ফল, ডাল, আলু, 

ততলিীজ, গি, ভুট্টা, নামরল্পকল, তাল এিং তখজুল্পরর উৎপােন বৃমি ও 

কৃষকল্পের আয় িাড়াল্পনা। 

• প্রমেক্ষণ, িাঠ মেিস, তসমিনার ও কি মোলার িাধ্যল্পি িামর উদ্ভামিত 
উন্নত জাত ও প্রযুমক্তর মিস্তার র্ঘটাল্পনা। 
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ক্রমিক 

নং 

মিিরণ 

7.  প্রকল্পল্পর নাি : স্মলল্পহাল্ডার এমগ্রকালচারাল কমম্পটিটিিল্পনস প্রল্পজট (িামর অংগ)  

প্রকল্পল্পর তিয়ােকাল : জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৪ 

প্রকল্পল্পর প্রাক্কমলত ব্যয় : মজওমি- ৪২৬.৪৭ ও ইফাে- ১০৩১.৫০ তিাট- ১৪৫৭.৯৭ লক্ষ টাকা 

প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য : • জলিায়ু পমরিতমল্পনর সাল্পে সংগমত তরল্পখ চামহো িামফক কৃমষজ 
দ্রব্যামে উৎপােন, িহুমুখীকরণ ও িাজারজাতকরল্পণর িাধ্যল্পি 

কৃষল্পকর আয়বৃমি ও জীিন াত্রার িান উন্নয়ন করা। 

 

• চামহো িামফক উচ্চ মূল্পল্যর ফসল্পলর উৎপােন এিং িাজারমিমক্তক 

গল্পিষণা। 

 

 

 
ক্রমিক 

নং 

মিিরণ 

8.  প্রকল্পল্পর নাি : আঞ্চমলক উদ্যানতি গল্পিষণা তকন্দ্র কুমিল্লাল্পক আঞ্চমলক কৃমষ গল্পিষণা 

তকল্পন্দ্র উন্নীতকরণ প্রকল্প 

প্রকল্পল্পর তিয়ােকাল : জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩ 

প্রকল্পল্পর প্রাক্কমলত ব্যয় : ৩৭২৭.৫২ লক্ষ টাকা 

প্রকল্পল্পর উল্পেশ্য : • আঞ্চমলক উদ্যানতি গল্পিষণা তকন্দ্র, কুমিল্লাল্পক আঞ্চমলক কৃমষ 

গল্পিষণা তকল্পন্দ্র উন্নীতকরল্পণর লল্পক্ষয গল্পিষণা িাঠ ও অিকাঠাল্পিা 

বৃমিকরণ। 

• আঞ্চমলক প মাল্পয় মিএআরআই এর আওতাধীন ফসলসমূল্পহর নতুন 

নতুন জাত ও প্রযুমক্ত উদ্ভািন এিং মিস্তারকরণ। 

• কৃষক প মাল্পয় নতুন উদ্ভামিত প্রযুমক্ত হস্তান্তল্পরর লল্পক্ষ িাঠ প মাল্পয় 

গল্পিষণা কা মক্রি তজারোরকরণ। 

• মিমিন্ন ফসল্পলর তেমে-মিল্পেেী জাি মপ্লাজি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও 

িাছাইকরল্পণর িাধ্যল্পি কুমিল্লা অঞ্চল উপল্প াগী নতুন জাত উদ্ভািন। 

• আধুমনক কৃমষ প্রযুমক্ত মিষল্পয় গল্পিষক, কৃষক, তিসরকারী সংস্থা ও 

সম্প্রসারণ কিীল্পের েক্ষতা উন্নয়ন। 

 


