
কৃষি যন্ত্রপাষি ও লাগসই প্রযুষি উদ্ভাবনের মাধ্যনম ফসল উৎপাদে ব্যবস্থানে অষিেির 

লাভজেে েরা (এফএমষিষপ) প্রেল্প 

কৃষি যন্ত্র উদ্ভাবেী প্রষিভা অনেিণ আনবদে ফম ম 

 ১। অংশগ্রহণোরীর পষরষিষিিঃ 

 

২। অংশগ্রহণোরীর িরেিঃ 

ে) ব্যষিগি : ≥  কৃিে ≥  উনযািা ≥  মমরামিোরী/ষমস্ত্রী ≥  কৃষি যন্ত্রপ্রস্তুিোরে ≥  অন্যান্য 

 

৩। ে) উদ্ভাবেী যনন্ত্রর/েমুোর োম/ষশনরাোম :  

 খ) উদ্ভাবনের স্থাে  : ≥  োরখাো ≥  ষেজস্ব আবাষসে এলাো 

 গ) উদ্ভাবেী যন্ত্র/েমুো প্রস্তুিোয ম শুরুর িাষরখ :  

 ঘ) উদ্ভাবেী যন্ত্র/েমুোটি প্রযুষিগি ষদে মেনে 

ব্যবহানরর উপনযাগীিা 

:  

 

৪। উদ্ভাবেী যন্ত্র/েমুোর েেশা  ছষব/ষবিয়বস্তুর বে মণািঃ 

 

 

৫। উদ্ভাবেী টি সম্পাদনের মোে পয মানয় আনছিঃ   

≥  প্রােষমে পয মায় ≥  মধ্যম পয মায় ≥  মশি পয মায় 
 

৬। উদ্ভাবেী টি এেে বা মযৌে ভানব সম্পন্ন েরা হনল সম্পাদেোরীর োম ও ঠিোোিঃ ................................................. 

........................................................................................................................................................ 

 

৭। উদ্ভাবেী যন্ত্র/েমুোটি সম্পন্ন েরনি ষে ষে সমস্যা বা িযানলঞ্জ আনছ িাহা বে মণা েরুেিঃ 

 

 

 

৮। উদ্ভাবেী যন্ত্র/েমুোটি সম্পন্ন েরনি সম্ভাব্য/প্রাক্কষলি খরিিঃ 

 

োম :  

ষপিার োম :  

মািার োম :  

গ্রাম/ওয়াি ম েং :  মপাস্ট অষফস :  

উপনজলা :  মজলা :  

মমাবাইল েং :  

এেআইষি োম্বার :  



 

৯। উদ্ভাবেীর োয মপদ্ধষিিঃ 

 

 

 

 

১০। উদ্ভাবেীর মাধ্যনম মদনশর ষে উপোর হনি পানর বনল মনে েনরেিঃ  

  

 

১১। উদ্ভাবেীটি ষে েখনো মোে মমলায় বা ষমষিয়ায় উপস্থাপে েনরনছে ষেো?   

১২। উদ্ভাবেীটি বিমমানে মেউ মাঠ পয মানয় ব্যবহার েরমছে ষেো? ≥  হযাঁ ≥  ো,  

 
 

 

    হযাঁ হনল,   মোোয় ব্যবহার েরনছেিঃ                   েিজে ব্যবহার েরনছে: 

 

১৩। উদ্ভাবেীটি প্রস্তুি েরনি েি সময় মলনগনছ বা লাগনি পানরিঃ 

 

 

১৪। উদ্ভাবেী ষবিয়টি িারো মোো মেনে লাভ েনরনছে?  

  ≥  সরাসষর/অনুরূপ প্রযুষি মদনখ 

  ≥  ষভষিও ষিত্র মদনখ 

  ≥  প্রোশো/বই/মোে গনবিণালব্ধ ফলাফল মেনে  

  ≥  ষেজস্ব িারণা/উদ্ভাবে 

 

*প্রনয়াজনে অষিষরি পািা ব্যবহার েরা যানব। 

 

 

 

 

___________________________ 

আনবদেোরীর স্বাক্ষর ও িাষরখ 

 

 

নিয়মাবলী 

ক) উদ্ভানবত কৃনি যন্ত্রপানত/প্রযুনি কৃনি (শস্য) ও শস্য সংগ্রহহাত্তর প্রযুনি সংনিষ্ট হহত হহব। 

খ) বাংলাহেহশর কৃনি ও আর্ থসামানিক অবস্থার সাহর্ সামঞ্জস্যপূর্ থ যন্ত্র অগ্রানিকার পাহব। 

গ) উদ্ভাবি নিিস্ব হহত হহব। প্রচনলত অন্য ককাি যহন্ত্রর সাহর্ আংনশক সাদৃশ্য গ্রহর্হযাগ্য তহব তার কায থক্রম স্বতন্ত্র হহত হহব। 

ঘ) উদ্ভাবহকর নশক্ষা, বয়স ও কপশার কক্ষহে ককাি সীমাবদ্ধতা কিই তহব সরকারী কয ককাি গহবির্া প্রনতষ্ঠাি ও নবশ্বনবদ্যালহয়র 

নশক্ষক এহত অংশগ্রহর্ করহত পারহবি িা। 

ঙ) একিি উদ্ভাবক একানিক কৃনি যন্ত্রপানত/প্রযুনি িমা নেহত পারহবি।  

চ) যহন্ত্রর নবস্তানরত িকশা অর্বা বাস্তব মহেল- উভহয়র কয ককাি একটি িমা নেহত হহব। 

ছ) সরকারী অন্য ককাি প্রনতহযানগতায় নিব থানচত/পুরস্কৃত যন্ত্র এই কম থসূচীহত পুিরায় িমা কেওয়া যাহব িা।  

ি ) নবএআরআই  কর্তথপক্ষ প্রহয়ািিহবাহি এই িীনতমালা পনরবতথি অর্বা সংহশািি করার অনিকার সংরক্ষর্ কহরি। 

ঝ) ব্যনিগত উহদ্যািাহের মধ্য কর্হক ৪০ (চনিশ) িিহক বাছাই করা হহব ও পুরষ্কৃত করা হহব । 

ঞ) উদ্ভানবত যন্ত্র গ্রহর্ বা বিথহির কক্ষহে  আহয়ািক কর্তথপহক্ষর নসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বহল গণ্য হহব। 

 

≥  হযাঁ ≥  ো 

 

 


