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বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা ইনষিষিউি এর আঞ্চষলক কষৃি গদবিণা ককন্দ্র, আকবরপুর, ক ৌলভীবাজার ১৯৮২ সাদল 

পূববাঞ্চল তথা বৃহত্তর ষসদলদির কৃষি গদবিণা ও উন্নয়দনর জন্য প্রষতষিত হয়।  দনার  চা বাগান, হাওড় ও পাহাড় 

কেরা অতযন্ত ননসষগবক ও েৃষিনন্দন পষরদবদশ ৪১.৭০ কহক্টর জষ র  উপর ককন্দ্রষি অবষিত । ষবষচত্র উষিে ও ফল 

বাগাদনর সাংগ্রহ ও সাংরক্ষন ককন্দ্রষিদক কেদশর অন্যত  জা বপ্লাজ  কসন্িাদর পষরণত কদরদে । এই ককন্দ্রষি ষবষভন্ন ্

ফল ও সষির উন্নত জাত উিাবন, বাংশষবস্তার, উৎপােন প্রযুষি, করাগবালাই ও কপাকা াকড় বযবত্থাপনা, 
উন্নতজাদতর চারা ও কল  সরবরাহসহ প্রযুষি হিান্তর ও প্রষশক্ষন ইতযাষে বহু ুখী ক বকাদন্ের  াধ্যদ  কৃষি কক্ষদত্র 

অবোন করদখ চদলদে । 

আঞ্চষলক কৃষি গদবণিণা ককন্দ্র, আকবরপুর, ক ৌলভীবাজার হদত আ , কাাঁঠাল, ষলচু, কপয়ারা, বাতাষবদলব,ু লিকন 

ও কা রাঙার ৮ ষি উন্নত জাত উিাষবত হদয়দে এবাং জারাদলব,ু বাতাষবদলব,ুঅদ ৌসু ী কাাঁঠাল ও লুকলষুকর নতুন 

জাত  ুিায়দনর অদপক্ষায় রদয়দে। 

ষবগত ষতন অথববেদর ফদলর ২১ ষি অগ্রবতবী লাইন/জাত ষহদসদব অব ুষির প্রষিয়ায় আদে। উি ফসলস ূদহর 

১২৫ষি জা বপস্নাজ  সাংগ্রহ করা হদয়দে। ষবগত ষতন বেদর ষবজ্ঞানী, সম্প্রসারণ ক বকতবা/ক বী ও এনষজও ক বী 
এবাং কৃিকসহ ক াি ১১৮০ জনদক প্রষশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। উদ্বুদ্ধকরন ভ্র ন,  কসষ নার/ ওয়াকবশদপর  াধ্যদ  

৫১৯৫ জনদক উিাষবত প্রযুষি সম্পদকব অবষহত করা হদয়দে।  

 

ককৌশলগত উদেশ্যস ূহ (Strategic Objectives): 

1. ফল ও সবষজর উৎপােন ও উৎপােশীলতা বৃষদ্ধ  

2.কৃষি উপকরদণর সহজলভযতা ও সরবরাহ বৃষদ্ধকরণ  

 

কাযবাবষল (Functions) 

১. ফসদলর জা বপস্নাজ  সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও উন্নয়ন, সাংকরায়ন,  ূলযায়ন এবাং জাত অব ুষিকরণ 

২. উন্নত ও আধ্ুষনক উৎপােন প্রযুষি উিাবন করা  

৩.  উিাষবত জাত স ূদহর প্রজনন বীজ/চারা/কল  উৎপােন  

৪. প্রযুষি হিন্তদরর জন্য প্রষশক্ষণ, উপদযাষগতা পরীক্ষণ, ক বশালা,  াঠ ষেবস ইতযাষের আদয়াজন 

৫. ককদন্দ্রর  ানব সম্পে উন্নয়ন, প্রশাসষনক ও আষথবক বযবিাপনা  

 

 

 



চযাদলঞ্জস ূহ  

আঞ্চষলক কৃষি গদবিণা ককন্দ্র, আকবরপুর, ক ৌলভীবাজার প্রষত বের সবষজ ও ফদলর উদেখদযাগয সাংখযক 

উন্নত জাত ও প্রযুষি (উৎপােন পদ্ধষত,  ৃষত্তকা ও পাষন বযবিাপনা, করাগবালাই ে ন বযবিাপনা, ফসল সাংগ্রহ 

ও সাংগ্রদহাত্তর বযবিাপনা) উিাবদন গদবিণা কদর থাদক। এই ষবশাল পষরসদর গদবিণা পষরচালনার জন্য এই 

ককদন্দ্রর জনবল ও  আষথবক বরাে প্রদয়াজদনর তুলনায় খুবই অপ্রতুল। ষবজ্ঞানীদের েক্ষতা বৃষদ্ধর  জন্য পযবাপ্ত 

সাংখযক কেষশ/ষবদেষশ এ  এস., ষপএইচ ষে, কফদলাশীপ, প্রষশক্ষন ইতযাষের বযবিা কনই। এই ককদন্দ্র 

অবকাঠাদ াগত েূববলতা, উন্নত লযাব সুষবধ্াষের অভাব রদয়দে। নবষিক জলবায় ুপষরবতবদনর ঝুষক ক াকাদবলায় 

কিকসই প্রযুষি ও জনবল কনই। এ গদবিণা ককদন্দ্রর প্রধ্ানচযাদলঞ্জগুদলা হদে- াঠ তোরষক ও গদবিণার জন্য 

জনবদলর অভাব,অপ্রতুলআষথবক বরাে দ্বারা উন্নত জাত ও প্রযুষি উিাবন করা;  াষি ও পাষনর সদববাত্ত  

বযবহার পূববক ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধ তথা কৃিদকর আথবসা াষজক অবিার উন্নত করা; ফল ও সবষজ 

উৎপােদন স্বয়াংসম্পণূবতা অজবন এবাং জলবায় ু পষরবতবনজষনত প্রভাব (খরা,  াষির অ স্নতা, নতুন নতুন 

কপাকা াকড় এবাং করাগবালাই এর প্রার্দবভাব ইতযাষে) ক াকাদবলা করা। 
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