
 

এক নজরে আঞ্চলিক কৃলি গরেিণা ককন্দ্র, কুলিল্লা 

 

কুলিল্লা োাংিারেরেে অলি প্রাচীন এোং ঐলিহালিক িাৎপর্ যপূণ য একটি কজিা। কৃলি, লেক্ষা, িাংস্কৃলিরি এই কজিা 

োাংিারেরেে অন্যান্য কজিাে কচরে অরনক এলগরে। কুলিল্লা, চাঁেপুে ও ব্রাহ্মণোলিো এই লিন কজিা লনরে বৃহত্তে কুলিল্লা। 

ভূ-প্রকৃলি ও আেহাওোে উপে লিলত্ত করে োাংিারেেরক কর্ ৩০ টি কৃলি পলেরেে অঞ্চরি িাগ কো হরেরে িাে ৯ টি এই 

অঞ্চরিে িরে পরিরে অর্ যাৎ প্রচুে বেলচত্র্য েরেরে এই অঞ্চরি। 

োাংিারেে কৃলি গরেিণা ইনলিটিউট এে িিিা গরেিণা ককন্দ্র স্থাপন প্রকরেে আওিাে ২০০৩ িারি কুলিল্লা কজিাে আেে য 

িেে উপরজিাে আিাইওিা গ্রারি আঞ্চলিক িিিা গরেিণা ককন্দ্র স্থালপি হে। পেেিীরি নেলিাংেী, কুলিল্লা ও পটুোখািী 

কজিাে আঞ্চলিক উদ্যানিত্ত্ব গরেিণা ককন্দ্র স্থাপন প্রকরেে আওিাে ২০০৭ িারি িিিা গরেিণাে পাোপালে উদ্যানিালত্ত্বক 

ফিরিে গরেিণাে িরক্ষয আঞ্চলিক উদ্যানিত্ত্ব গরেিণা ককন্দ্র, কুলিল্লাে কার্ যক্রি শুরু হে। বৃহত্তে কুলিল্লা অঞ্চরিে কৃলিে 

অলিকিে উন্নেরনে িরক্ষয অিঃপে ২০১৮ িারি কি িারি আঞ্চলিক উদ্যানিত্ত্ব গরেিণা ককন্দ্র, কুলিল্লারক আঞ্চলিক কৃলি 

গরেিণা ককরন্দ্র উন্নীি কো হরেরে। েিযিারন ককরন্দ্র ০৯ (নে) জন লেজ্ঞানী ১২ (োে) জন কি যচােী এোং ৩৪ (কচৌলত্র্ে) জন 

শ্রলিক কি যেি আরে। এখারন োাংিারেে কৃলি গরেিণা ইনলিটিউরটে আওিািীন উদ্যানিত্ত্ব গরেিণা ককন্দ্র, িিিা গরেিণা 

ককন্দ্র, বিিেীজ গরেিণা ককন্দ্র, কন্দাি ফিি গরেিণা ককন্দ্র, কৃলিিত্ত্ব, মৃলত্তকা লেজ্ঞান এোং উলিে প্রজনন লেিারগে আওিাে 

লেলিন্ন গরেিণা কার্ যক্রি পলেচালিি হরে। ককরন্দ্র কিাট জলিে পলেিাণ ১২.৯৮ একে। িন্মরে আোেরর্াগ্য জলিে পলেিাণ 

৮ একে। 

গরেিণা কার্ যক্রিঃ 

 কাঁঠাি, আিা, কিবু, জালিে কিবু, কিিা কিবু, োিােীরিবু, অরিৌসুিী োিােীরিবু, কাঁচকিা, লিলিকুিিা, কেিা, 

ল াংগা, োঙ্গী, কেঁিি, িলেচ, মুখীকচু, পালনকচু, িটেশুটি ও টরিরটা এে জাি যপ্লাজি িাংগ্রহ ও মূল্যােরনে পেীক্ষণ। 

 িলেচ, কারিালজো, কিলর্, লফলোংলগ, হলুে, েীিকািীন কেঁোজ, মুখীকচু এে ফিরনে উপরর্াগীিা র্াচাইরেে 

পেীক্ষণ। 

 িাো েেে িলেচ চারিে জন্য িলেরচে জাি ও ব্যেস্থাপনাে প্রিাে িম্পলকযি পেীক্ষণ।  

 োলে উিালেি উচ্চ ফিনেীি লেলিন্ন ফিরিে (চীনা, কাউন, লিলি িলেচ, কেগুন, লিলি কুিিা, মুিা, িািোক, 

টরিরটা, েীি, িটেশুটি, িাউ, িলেিা, কেঁোজ, িলনো ও েসুরনে) ককৌলিক েীজ উৎপােন কার্ যক্রি। 

 আন্তঃফিি লহিারে কেগুরনে িারর্ পািা জািীে িেলজ ফিরিে িম্ভব্যিা র্াচাই িাংক্রান্ত পেীক্ষণ। 

 আি োগারন হলুরেে ফিন এোং োলে কর্তযক উিালেি গ্রীষ্মকািীন টরিরটাে লেলিন্ন জাি, েীিকািীন লেলিন্ন েলিন 

োক-িেলজে েক্ষিা র্াচাইরেে পেীক্ষণ। 

 িেলজ, ফি ও পারনে োরোরেেনাি লিলত্তক িিলিি কপাকা িাকি েিন ব্যেস্থাপনা িাংক্রান্ত প্রযুলিে উন্নেন ও 

িম্প্রিােণ এে পেীক্ষণ। 

 িাল্টাে রুটিক, কোপন দূেত্ব এোং বজে-োিােলনক িাে ব্যেহারে ফিন ও উৎপােনেীিিাে লক িেরণে প্রিাে 

পরি কি লেিরে গরেিণা চিরে।  

 ফি োগারন হলুে, নাগা িলেচ এে ফিন পেীক্ষরণে কার্ যক্রি। 

 োলে উিালেি আলুে নতুন জািগুরিাে উপে উপরর্াগীিা র্াচাইরেে পেীক্ষণ গরেিণা ককন্দ্র ও কৃিরকে িারঠ 

 িলেিাে বৃলি উদ্দীপক (গ্রুর্ কেগুরিটে) ব্যেহারে েীরজে ফিন ও গুনাগুন এে পেীক্ষণ । 



 কেলেরি েপনকৃি িলেিাে েীরজে গুনাগুরনে উপে লেলিন্ন ঘনরত্বে কিলিিাইলিক এলিড ব্যেহারেে প্রিাে িাংক্রান্ত 

পেীক্ষণ। 

 োলে িলেিা-১৭ এে ককৌলিক েীজ উৎপােরনে কার্ যক্রি কুলিল্লা, ব্রাহ্মণোিীো ও চাঁেপুে এে লেলিন্ন উপরজিাে 

িলেিাে উপরর্াগীিা র্াচাইরেে পেীক্ষণ । 

 োেোগারন লনে যালচি লকছু িেলজ, ফি ও িিিা ফিরিে েক্ষিা র্াচাইরেে পেীক্ষণ। 

 টরিরটা ও আলু-ভুট্টা-পলিি েস্য লেন্যাি এ নাইররারজরনে লেলিন্ন উৎি ব্যেহারে নাইররারজন ব্যেহারেে েক্ষিা 

ফিন পেীক্ষণ। 

 কুলিল্লা, ব্রাহ্মণোলিো ও চাঁেপুে কজিাে লেলিন্ন উপরজিাে অঞ্চি কিরে োলে উিালেি লেলিন্ন ফিরিে উপরর্াগীিা 

র্াচাইরেে পেীক্ষণ। 

অজযনঃ 

 অত্র্ ককন্দ্র কর্তযক িাংগৃহীি ও মূল্যালেি োলে হলুে-৪ (অেমুলিে িাি:২০১৩) োলে আো-৩ (অেমুলিে িাি:২০১৭) 

এে অেমুলি। 

 কুলিল্লা অঞ্চরি চাি উপরর্াগী লেলিন্ন ফিরিে ২০ টি অগ্রেিী িাইন লচলিিকেণ। 

 কুলিল্লা অঞ্চরিে উপরর্াগী ১৬ টি িাগিই প্রযুলি উিােন। 

 এ পর্ যন্ত ফরিে ১৬০ টি, িেলজে ৭৫ টি এোং িিিা ফিরিে ২২ টি জাি যপ্লাজি িাংগ্রহ। 

 

কৃিরকে িারঠ জাি ও প্রযুলি লেস্তােঃ 

 োলে উিালেি উন্নি ও উচ্চফিনেীি লেলিন্ন ফিরিে (োলে আি-৪, োলে িাল্টা-১, োলে কপোো-২, োলে ড্রাগন ফ্রুট-

১, োলে িাউ-৪, োলে িটেশুটি-৩, োলে লেি-১ ও ৬, োলে লিলিকুিিা-২, োলে চািকুিিা-১, োলে িলেিা-১৪, োলে 

পালনকচু-১, োলে কারিালজো-১, োলে িলনো-২, োলে হলুে-৪, োলে কেঁোজ-৫ ও ৬ এোং োলে আো-১) লেস্তাে িাি। 

 কৃিরকে িারঠ োলে উিালেি উন্নি প্রযুলি কর্িন কেঁোরজে েীজ উৎপােন এোং আরিে টপওোলকযাং (পুোিন জািরক 

উন্নি জারি রুপান্তে)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


