
আরএআরএস, কুমিল্লায় “Data Science and Analytic Technology in Crop Production” 

শীর্ ষক ৪ (চার) মিন ব্যামি প্রমশক্ষণ অনুমিত হয় 

 

গত ২১ অক্টাবর ২০২২ মি. তামরখ থেক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লায় “Data Science and 

Analytics Technology in Crop Production” শীর্ ষক ৪ (চার) মিন ব্যািী মবজ্ঞানীক্ির এক প্রমশক্ষণ 

অনুমিত হয়। “আঞ্চমিক উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লাক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ গক্র্র্ণা থকক্ন্দ্র উন্নীতকরণ” শীর্ ষক 

প্রকক্ের অে ষায়ক্ন এ প্রমশক্ষণ অনুিাক্নর সভািমতত্ব কক্রন ড. থিা. উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান ববজ্ঞামনক কি ষকতষা 

ও ভারপ্রাপ্ত কি ষকতষা আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লা। অনুিাক্ন উিমিত মছক্িন ড. থিা. আিিগীর মসমিকী, 

প্রকে িমরচািক, “আঞ্চমিক উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লাক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ গক্র্র্ণা থকক্ন্দ্র উন্নীতকরণ” 

শীর্ ষক প্রকে। ড. থিা. মুক্তার থহাক্সন ভূঞা, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞামনক কি ষকতষা এর সঞ্চািনায় অনুিাক্ন শুক্ভচ্ছা বক্তব্য 

প্রিান কক্রন  ড. থিা. আিিগীর মসমিকী, প্রকে িমরচািক। অনুিাক্ন মসক্িট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাি অঞ্চক্ির বামরর 

মবমভন্ন ির্ ষাক্য়র মবজ্ঞানীসহ মি, মবনা, মবএমডমস কুমিল্লার মবজ্ঞানীগন প্রমশক্ষণােী মহক্সক্ব উিমিত মছক্িন। বক্তারা 

গক্বর্ণা কার্ ষক্রক্ির অংশ মহক্সক্ব কৃমর্ক্ত “Data Science and Analytics Technology in Crop 

Production” উির মবক্শর্ গুরুত্ব আক্রািসহ এ ধরক্নর প্রমশক্ষণ আরও থবমশ থবমশ করার প্রক্য়াজনীতা উক্ল্লখ 

কক্রন। প্রমশক্ষণ কার্ ষক্রিটি িমরচািনা কক্রন জনাব থিসবাহ আহক্িি, মসএসমস (এআইইউমব) এবং এআই থেমনং 

এক্সিাট ষ, এআই থকাক্য়স্ট (Ai Quest), বাংিাক্িশ। 

  



 

 

উচ্চতর মডমগ্র অজষন করায় কুমিল্লায় মবজ্ঞানীক্ির সংবধ ষনা প্রিান 

 

গক্বর্ণা কাজক্ক সুচারু ও িক্ষভাক্ব সম্পন্ন করার জন্য িক্ষ জনবক্ির মবকে থনই। বাংিাক্িশ কৃমর্ গক্বর্ণা 

ইনমস্টটিউটও উচ্চ মশক্ষায় সক্ব ষাচ্চ গুরুত্ব প্রিান কক্র োক্ক। এরই ধারাবামহকতায় আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, 

কুমিল্লার মতনজন মবজ্ঞানীর মিএইচমড ও একজন মবজ্ঞানীর এি এস মডমগ্র অজষন উিিক্ক্ষ এক সংবধ ষনা অনুিাক্নর 

আক্য়াজন করা হয়। অনুিাক্নর সভািমতত্ব কক্রন আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকক্ন্দ্রর প্রধান ববজ্ঞামনক কি ষকতষা ও 

ভারপ্রাপ্ত কি ষকতষা ড. থিাোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার। ববজ্ঞামনক কি ষকতষা শািীিা সুিতানার উিিািনায় অনুিাক্ন 

উিমিত মছক্িন সক্রজমিন গক্বর্ণা মবভাগ, কুমিল্লার প্রধান ববজ্ঞামনক কি ষকতষা ও ভারপ্রাপ্ত কি ষকতষা ড. থিাোঃ 

হায়িার থহাক্সন, আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র িািন প্রকক্ের প্রকে িমরচািক ড. থিাোঃ আিিগীর মসমিকী, 

থকক্ন্দ্রর মবমভন্ন ির্ ষাক্য়র মবজ্ঞানী, কি ষকতষা, কি ষচারী ও শ্রমিকবৃন্দ।  

সংবধ ষনা অনুিাক্ন জানাক্না হয় ড. থিাোঃ মুক্তার থহাক্সন ভূঞা, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, আরএআরএস, কুমিল্লা 

বঙ্গবন্ধু থশখ মুমজবুর রহিান কৃমর্ মবশ্বমবদ্যািয়, গাজীপুর থেক্ক মিএইচমড মডমগ্র অজষন কক্রন। তাঁর মেমসক্সর মবর্য় 

মছি “Nitrogen Use Efficiency in Wheat-Mungbean-T. aman Cropping System”. ড. 

থিাোঃ হামিজুর রহিান, ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, আরএআরএস, কুমিল্লা থশক্রবাংিা কৃমর্ মবশ্বমবদ্যািয়, ঢাকা থেক্ক 

মিএইচমড মডমগ্র অজষন কক্রন। তাঁর মেমসক্সর মবর্য় মছি “Integrated Approach for the 

Management of Foot and Root Rot Disease of Betelvine”. ড. থিাোঃ আইয়ুব 

থহাক্সন খান, ববজ্ঞামনক কি ষকতষা,  আরএআরএস, কুমিল্লা বঙ্গবন্ধু থশখ মুমজবুর রহিান কৃমর্ মবশ্বমবদ্যািয়, গাজীপুর 

থেক্ক মিএইচমড মডমগ্র অজষন কক্রন। তাঁর মেমসক্সর মবর্য় মছি “Morpho-anatomical Appraisal 

of Field Pea Under Salinity Stress ”. িমহবুর রহিান, ববজ্ঞামনক কি ষকতষা,  আরএআরএস, 

কুমিল্লা িসি উমিিমবদ্যা মবর্ক্য়র উির বাংিাক্িশ কৃমর্ মবশ্বমবদ্যািয়, িয়িনমসংহ থেক্ক এি এস মডমগ্র অজষন 

কক্রন। অনুিাক্ন উচ্চতর মডমগ্র অজষনকারী মবজ্ঞানীবৃন্দক্ক থক্রষ্ট প্রিান কক্র সংবধ ষনা প্রিান করা হয়। 

  



 

 

কুমিল্লা অঞ্চক্ির উিক্র্াগী বামর উিামবত মবমভন্ন িসক্ির জাত ও প্রযু্মক্ত হস্তান্তর মবর্য়ক শীর্ ষক কি ষশািা-২০২০ 

২৪/০৯/২০২০ মি. 

 

থচয়ারম্যান : ড. থিাোঃ কািরুি হাসান, িমরচািক (িমরকেনা ও মূল্যায়ন), মবএআরআই, গাজীপুর 

 

মবক্শজ্ঞ সিস্য : আবুি কািাি আজাি, উি-িমরচািক, অমতমরক্ত িমরচািক্কর কার্ ষািয় 

 

মরক্িাটিয়াস ষ : ড. থিাোঃ হামিজুর রহিান, ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লা 

 

উিিািনায় :  

১। ড. থিাোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লা 

২। ড. থিাোঃ আিিগীর মসমিকী, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞামনক কি ষকতষা ও প্রকে িমরচািক, আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লা 

৩। ড. থিাোঃ হায়িার থহাক্সন, প্রধান ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, সক্রজমিন গক্বর্ণা মবভাগ, কুমিল্লা 

৪। আমির িয়সাি, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, সক্রজমিন গক্বর্ণা মবভাগ, থনায়াখািী 

 

মরক্িাটিয়াস ষ মরক্িাট ষ : 

১। মুখ্য ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, সবমজ মবভাগ, বামর, গাজীপুর 

 Vegetable crops এর Variety develop করক্ত ৭-৮ বছর সিয় িাক্গ মকন্তু প্রকে িাঁচ বছর, এ 

থক্ষক্ে মকভাক্ব Variety develop করা র্াক্ব। 

 পুরাতন থবগুন জাক্তর িিন কি তাই নতুন হাইমিড থবগুন জাক্তর চার্ করক্ত হক্ব। গ্রীষ্মকািীন/বছরব্যািী সবমজ 

গুক্িাক্ক এডামিব োয়াক্ি সমন্নক্বমশত করক্ত হক্ব। এক্ক্ষক্ে Variety Selection এর সুক্র্াগ আক্ছ। 

 Season অনুর্ায়ী অমধক সংখ্যক Variety মিক্য় trial মিক্ত হক্ব। 

 

২। মুখ্য ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, কৃমর্তত্ত্ব মবভাগ, বামর, গাজীপুর 

 িসিা জাতীয় িসি (থনায়াখািী অঞ্চক্ির) ব্যবিািনার িাধ্যক্ি উৎিািন বৃমি করা। 

 

৩। মুখ্য ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, থিাষ্ট হারক্ভষ্ট, বামর, গাজীপুর 

 ৫টি থিাষ্ট হারক্ভষ্ট থটকক্নািমজ থিয়ার কো। এক্ক্ষক্ে থর্টি ক্ষুদ্র মকংবা িাঝামর মশে হক্ব মকনা বা থসটার থেমনং 

এর ব্যবিা করা হক্ব মকনা। 

 কুমিল্লায় Export quality কৃমর্ িন্য মনক্য় কাজ করার কো বক্িক্ছন। 

 

৪। মুখ্য ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, িি মবভাগ, বামর, গাজীপুর 

 থিাকাি থেঁয়ারার িমরবক্তষ উন্নতিাক্নর থেঁয়ারা Replace করা। 

 থিবু জাতীয় িি চার্াবাি বৃমি করা থর্িন- বামর বাতামবক্িবু-৫, ৬ প্রিশ ষনী করক্ি চারা থিয়া র্াক্ব। 

 বামর কিিা-১, ২, ৩ ও বামর িাল্টা-২ এর ২/১ টি বাগান করা থর্ক্ত িাক্র। 

 বামর কাগমজ থিবু-৪ এর চার্ বৃমি করা থর্ক্ত িাক্র। 



 বামর থিবু-২ সারা বছর চার্ করা র্ায়। 

 িাল্টা Non climatic fruit িমরিক্ক কক্র হারক্ভষ্ট করক্ত হক্ব। 

 বামর আি-১৩ রমঙ্গন র্া Disseminate করা থর্ক্ত িাক্র। এছাড়া বামর আিিমক-১, বামর কিা-৫  

Disseminate করা থর্ক্ত িাক্র। 

 

থিাোঃ জািাি, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞামনক কি ষকতষা 

 ৪০,০০০ থহটর থিক্িা ল্যান্ড চাক্র্র আওতায় আনা র্াক্ব মকনা এবং চাক্র্ অগ্রগামিকরণ Crop 

Physiology study করা হক্য়ক্ছ মকনা। 

 

৪। িমরচািক, বতিবীজ গক্বর্ণা থকন্দ্র, বামর, গাজীপুর 

 সমরর্ার মিডার সীড উৎিািন করা ও প্রক্য়াজন অনুর্ায়ী Help করক্ত িারক্ব। TLS Production 

করার িরািশ ষ প্রিান কক্রন। 

 থর্খাক্ন থবাক্রা ধান চার্ করক্বনা থসখাক্ন বামর সমরর্া-১৭ চার্ করা র্াক্ব। এছাড়া চামহিা থিাতাক্বক সয়ামবন ও 

বামর মতমস-২ Supply করক্বন। 

 

৫। উি-িমরচািক, এমগ্রকািচার, কুমিল্লা  

 বামর সমরর্া-১৪, ১৭ চার্ করক্ব ১৫,০০০ থহটর জমিক্ত। এছাড়া ৩০০ থহটর জমিক্ত সূর্ ষমুখী চাক্র্র জন্য আগ্রহ 

প্রকাশ কক্রক্ছন। ADP িান্ড থেক্ক শস্য টাকা মনক্য় বীজ সংগ্রহ করক্বন। এছাড়া বামরর মবমভন্ন জাত প্রবতষন 

করার প্রতযয় ব্যক্ত কক্রক্ছন। 

 

৫। উি-িমরচািক, কৃমর্ সম্প্রসারণ অমধিপ্তর, িাহ্মণবামড়য়া 

 বামর সূর্ ষমুখী Dwarf জাত িিন ভাক্িা তাই বীজ সরবরাক্হর জন্য অনুক্রাধ কক্রক্ছন। প্রমতটি থজিাক্ত 

প্রিশ ষনী থিয়ার কতা বক্িক্ছন। 

 এছাড়া থিশী সীি উন্নত জাক্তর সীি দ্বারা Replace করক্ত হক্ব। বামর সীি োয়াি থিয়ার কো বক্িক্ছন। 

 

৬। মিএসও, িাহাড়তিী, চট্টগ্রাি 

 বামর ড্রাগনিি-১ সম্প্রসারক্ণর জন্য বক্িক্ছন। Off season এ এর Light intensity প্রযমক্ত ব্যবিা 

কক্র িিন িাওয়া র্ায়। 

 এছাড়া িকমিও চার্ করা থর্ক্ত িাক্র, কারন এর বীজ উৎিািন করা র্ায়। 

 এছাড়া বামর সীি-৮, ৯ এর বীজ বড় তাই খাইস্যা মহসাক্বও এর সম্প্রসারণ করা থর্ক্ত িাক্র। 

 

৭। মসএসও, হাটহাজারী, চট্টগ্রাি 

 বামর মিমষ্ট আলু-৪, ৮ জাত Adaptive trail এ অন্তভূক্ত করার জন্য বক্িক্ছন। 

 বামর িামন কচু-৬ বরুড়া উিক্জিা অঞ্চক্ি ভাক্িা হক্ব তাই এ অঞ্চক্ি চাক্র্র কো বক্িক্ছন। 

 বামর আি এর একটি থসট আরএআরএস, কুমিল্লায় থিয়ার কো বক্িক্ছন। 

 

৮। তাক্রক জািান, (বীজ প্রতযয়ন) 



 মবমভন্ন থজিায় তক্িায়ার সীক্ির বীজ মবতরণ কক্রক্ছন এবং এ বছর ও করক্বন, মবক্শর্ কক্র ছাি বাগাক্নর 

জন্য। 

 

 

৯। মবএমডমস 

 বামর আলু-৪০ এর বীজ উৎিািক্নর জন্য এর বীজ মকভাক্ব িাওয়া র্ায়, এছাড়া গ্রীষ্মকািীন এ বামর টক্িক্টা-৮ 

তীত থবগুক্নর সাক্ে গ্রািটিং কক্রক্ছন র্ার িিন খুবই ভাক্িা হক্য়ক্ছ। তাই এ প্রযমক্ত সম্প্রসারণ করা র্ায় মকনা 

তা থভক্ব থিখক্ত বক্িক্ছন। 

 বামর িকমি-১ এর বীজ িাওয়ার প্রতযাশা কক্রক্ছন। িরবতীক্ত িাগাক্নার জন্য 

 

১০। থিাোঃ িয়সাি, এসএসও, থনায়াখািী 

 বামর সয়ামবন-৬ মকন্তু বামর সয়ামবন-৭ এর থচক্য় থনায়াখািীক্ত ভাক্িা হয়। এছাড়া বামর মতমস-২ ভাক্িা হয়। 

 

১১। ড. থিাোঃ হায়িার থহাক্সন, মিএসও, সগমব, কুমিল্লা 

 বামর সুর্ ষমুখী-৩ কুমিল্লা ও িাহ্মণবামড়য়ায় মিক্বন। এছাড়া িসক্ির ২-৫ একর িাইিট আকাক্র করক্ি কৃর্ক্কর 

ভাক্িাভাক্ব মবর্য়টি জানক্ত িারক্ব। 

 

১২। ড. থিাোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, মিএসও, কুমিল্লা 

 প্রকক্ের থিয়াি কি হক্িও আিরা কৃর্কক্ির নতুন নতুন িক্ির বাগান কক্র মিমচ্ছ। 

 

১৩। মডমড, অমতমরক্ত িমরচািক্কর কার্ ষািয়, কুমিল্লা 

 কুমিল্লা চার্ উিক্র্াগী জাত থচক্য়ক্ছন। এছাড়া Middle east এ থর্সব সবমজ রপ্তানী হক্চছ তা সম্প্রসারক্নর 

কো বক্িক্ছন। 

 বামর ব্রুকমি-১ এর জাত থচক্য়ক্ছন। এছাড়া মডমড, হটি ষকািচারক্ক যক্ত করক্ি দ্রুত এর সম্প্রসারণ করা র্াক্ব বক্ি 

িত প্রকাশ কক্রক্ছন। 

 

১৪। ড. থিাোঃ জািাি উমিন, এসএসও, আরএআরএস, হাটহাজারী,  চট্টগ্রাি। 

 

১/ প্রযমক্ত হস্তান্তক্রর সিয় কৃর্ক্কর চামহিার মবর্য়টি গুরুত্বসহকাক্র মবক্বচনায় আনা িরকার। এর জন্য কৃর্কক্ির মনক্য় 

উক্ ান বব ক কক্র, থিাকাস িি আক্িাচনা কক্র, স্টযাকক্হাল্ডার মিটিং বা মিমন ওয়াকষশক্ির আক্য়াজন কক্র তমড়ৎভাক্ব 

তাক্ির চামহিা জানা থর্ক্ত িাক্র। থবসিাইন স্টামড ও িাি ষারস মনড এক্সসক্িন্ট সাক্ভষ কাক্জ িাগক্ত িাক্র। থবসিাইন 

স্টামডক্ত ১০-১২ টা গুরুত্বপূণ ষ ভযামরক্য়বি থর্িন িসক্ির বতষিান িিন, কৃর্ক্কর বতষিাক্ন িসি থেক্ক আয় ইতযামি 

মিমিবি োকক্ি িরবতীক্ত প্রকক্ের ইিক্িট স্টামড করক্ি উহা কাক্জ িাগক্ব। 

 

২/ থিাক্কশন মভমিক ক্রি থজামনং কক্র প্রযমক্ত হস্তান্তর করা থগক্ি প্রযমক্তসমুহ থটকসই হওয়ার সম্ভাবনা থবশী োক্ক। 

 

৩/ কৃর্ক্কর মনকট প্রযমক্ত হস্তান্তক্রর সিয় উক্ত প্রযমক্তর পূণ ষ প্যাক্কজসহ থিওয়া উমচত। একই সাক্ে উক্ত প্রযমক্তর সহজ 

বাংিায় একটি প্রযমক্তবাতষা বা মিিক্িট থিওয়া থর্ক্ত িাক্র। 

 



৪/ কুমিল্লা থজিার বতষিান ক্রমিং ইনক্টনমসটি ১৯৬% র্া িাশ্বষবতী থজিা থিনী, ২১৭% এবং িক্ষীপুর থজিা, ২১২% এর 

চাইক্ত কি। তাই কুমিল্লা থজিার ক্রমিং ইনক্টনমসটি বাড়াক্নার উির থজার মিক্ত হক্ব। এর জন্য শস্য বহুমুখীকরন এ 

িাইিট প্রডাকশন বা কনোট িামি ষং এর প্রমত থজার থিওয়া থর্ক্ত িাক্র। 

 

৫/ কুমিল্লা থজিার বতষিান এক-িসিী জমি থিাট িসিী জমির ১২.৪৩%, দু'িসিী জমি ২৮.৬%, মতন-িসিী জমি 

১০.২২% এবং মনট িসিী জমি ৫০.৯২%। সুতরাং ক্রমিং ইনক্টনমসটি বাড়াক্ত হক্ি এক-িসিী জমিক্ক দু' িসিী আর 

দু'িসিী জমিক্ক মতন-িসিী থত রুিান্তর করার উির কার্ ষক্রি হাক্ত থনওয়া িরকার। প্রক্য়াজক্ন অিাভজনক শস্য ির্ ষায় 

মচমিত কক্র থসখাক্ন িাভজনক শস্য ির্ ষায় প্রবতষন করা থর্ক্ত িাক্র। 

 

৬/ কুমিল্লা থজিায় বতষিাক্ন প্রায় ৪০,০০০ একর চিমত িমতত জমি রক্য়ক্ছ। থসগুক্িাক্ক চার্াবাক্ির আওতায় আনার জন্য 

স্বে থিয়ািী ( ১ বছর), িধ্য থিয়ািী (১-৩ বছর) এবং িীর্ ষ থিয়ািী (৩ বছক্রর উক্ধ ষ) িমরকেনা প্রনয়ন করা থর্ক্ত িাক্র।  

 

৭/ কুমিল্লা থজিায় রপ্তানী উিক্র্াগী উচ্চ মূল্য িসক্ির আবাি বাড়াক্নার উির থজার থিওয়া থর্ক্ত িাক্র।  

 

৮/  কুমিল্লা থজিায় মবগত ১০-১৫ বছক্র সক্রজমিন গক্বর্ণা মবভাক্গর গক্বর্ণাসমূক্হর িিািি ির্ ষাক্িাচনা কক্র থটকসই ও 

গ্রহনক্র্াগ্য প্রযমক্তসমূহ বাছাই করা থর্ক্ত িাক্র। এবং তাক্ির গক্বর্ণায় থকান গ্যাি বা র্াটমত োকক্ি থসসব মবর্ক্য়র 

উির থজার থিওয়া থর্ক্ত িাক্র। 

 

৯/  প্রযমক্তর প্রিশ ষণী সমূহ দৃশ্যিান করার জন্য একটি প্রমতমনমধত্বমূিক গ্রাি বাছাই কক্র থসখাক্ন সকি প্রযমক্তর প্রি ষশনী 

স্হািন করা থর্ক্ত িাক্র। উক্ত গ্রাক্ির কৃর্কক্ির সহক্জ দৃমষ্ট আকর্ ষক্ণর জন্য এবং বুঝার জন্য উক্ত গ্রাক্ির প্রক্বশ িক্ে 

বাছাইকৃত প্রযমক্তর সংমক্ষপ্ত ববমশষ্টয সহ আকর্ ষণীয় ছমব সম্বমিত একটি বড় সাইনক্বাড ষ বা মবিক্বাড ষ িাগাক্না থর্ক্ত িাক্র। 

এক্ত প্রকক্ের কাক্জর প্রচারনা ও সুনাি দুক্টাই বৃমি িাক্ব। 

 

১০/ কুমিল্লা থজিার জন্য বাছাইকৃত প্রযমক্তসমূক্হর প্রচারনা স্হানীয় মডস অমিক্সর সাক্ে চুমক্তমভমিক প্রমতমিন সন্ধ্যায় একটা 

মনমি ষষ্ট সিক্য় মডক্সর থকান একটি চযাক্নক্ি প্রচারনা চািাক্না থর্ক্ত িাক্র। এক্ত উক্ত এিাকার িানুর্ উক্ত প্রযমক্তর ব্যািাক্র 

ওয়ামকবহাি হক্ব এবং আগ্রহ ও সৃমষ্ট হক্ব। একই সাক্ে আরএআরএস, কুমিল্লার সুনাি ও ছমড়ক্য় িড়ক্ব। 

 

 

  



কুমিল্লা অঞ্চক্ির উিক্র্াগী বামর উিামবত মবমভন্ন িসক্ির জাত ও প্রযু্মক্ত হস্তান্তর মবর্য়ক শীর্ ষক কি ষশািা-২০২০ 

২৪/০৯/২০২০ মি. 

 

আঞ্চমিক উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লাক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকক্ন্দ্র উন্নীতকরণ প্রকক্ের আওতায় কুমিল্লা অঞ্চক্ির 

উিক্র্াগী বামর উিামবত মবমভন্ন িসক্ির জাত ও প্রযু্মক্ত হস্তান্তর মবর্য়ক শীর্ ষক কি ষশািায় জুি প্লাটিক্ি ষ প্রধান অমতমে 

মহক্সক্ব উিমিত মছক্িন ড. থিাোঃ নামজরুি ইসিাি, িহািমরচািক, মবএআরআই, গাজীপুর এবং মবক্শর্ অমতমে  উিমিত 

মছক্িন ড. থিা. মিয়ারুিীন, িমরচািক (গক্বর্ণা), থিাোঃ হামববুর রহিান থশখ, িমরচািক (থসবা ও সরবরাহ) ও ড. মুহাম্মি 

সািসুি আিি, িমরচািক (প্রমশক্ষণ ও থর্াগাক্র্াগ)। উক্ত কি ষশািায় থসশন থচয়ারম্যান মহক্সক্ব অনুিানটি সঞ্চািনা কক্রন 

ড. কািরুি হাসান, িমরচািক (িমরকেনা ও মূল্যায়ন)। এছাড়াও কি ষশািায় উিমিত মছক্িন অে থকক্ন্দ্র ভারপ্রাপ্ত কি ষকতষা, 

ড. থিাোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রকে িমরচািক, ড. থিাোঃ আিিগীর মসমিকী ও অন্যান্য মবজ্ঞানীবৃন্দ। 

 

  



কাঁ াি ও মিচুর আধুমনক উৎিািন কিাক্কৌশক্ির উির এসএএও/এসএসএ/এসএ থির প্রমশক্ষণ 

তামরখোঃ ০২/০৯/২০২০ মি. 

 

আঞ্চমিক উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র কুমিল্লাক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকক্ন্দ্র উন্নীতকরণ প্রকক্ের আওতায় কাঁ াি ও মিচুর 

আধুমনক উৎিািন কিাক্কৌশি শীর্ ষক এসএএও/এসএসএ/এসএ থির আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, মবএআরআই, কুমিল্লায় 

মিনব্যািী প্রমশক্ষণ অনুমিত হয়। উক্ত প্রমশক্ষক্ণ প্রধান অমতমে মহক্সক্ব উিমিত মছক্িন জনাব আবুি কািাি আজাি ভূঞা, 

উি-িমরচািক, অমতমরক্ত িমরচািক্কর কার্ ষািয়, কৃমর্ সম্প্রসারণ অমধিপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চি, কুমিল্লা। প্রমশক্ষক্ণ মবক্শর্ 

অমতমে মহক্সক্ব উিমিত মছক্িন ড. থিাোঃ আিিগীর মসমিকী, প্রকে িমরচািক, আঞ্চমিক উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র 

কুমিল্লাক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকক্ন্দ্র উন্নীতকরণ প্রকে। প্রশক্ষক্ণ প্রধান প্রমশক্ষক্কর িাময়ক্ত্ব মছক্িন ড. থিাোঃ মজল্লুর 

রহিান, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, িি মবভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র, মবএআরআই, গাজীপুর। প্রমশক্ষণটি সভািমতত্ব 

কক্রন ড. থিাোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লা। প্রমশক্ষণটি সঞ্চািনা 

কক্রন ড. থিাোঃ আইয়ুব থহাক্সন খান, ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, মবএআরআই, কুমিল্লা। 

 

 

কাঁ াি ও মিচুর আধুমনক উৎিািন কিাক্কৌশক্ির উির মবজ্ঞানী/মডএই/মবএমডমস কি ষকতষা প্রমশক্ষণ  

তামরখোঃ ০৩/০৯/২০২০ মি. 

 

আঞ্চমিক উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র কুমিল্লাক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকক্ন্দ্র উন্নীতকরণ প্রকক্ের আওতায় কাঁ াি ও মিচুর 

আধুমনক উৎিািন কিাক্কৌশি শীর্ ষক মবজ্ঞানী/মডএই/মবএমডমস কি ষকতষাক্ির আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, মবএআরআই, 

কুমিল্লায় মিনব্যািী প্রমশক্ষণ অনুমিত হয়। উক্ত প্রমশক্ষক্ণ প্রধান অমতমে মহক্সক্ব উিমিত মছক্িন জনাব িক্নামজত কুিার 

িমল্লক, অমতমরক্ত িমরচািক, কৃমর্ সম্প্রসারণ অমধিপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চি, কুমিল্লা। প্রমশক্ষক্ণ আরও উিমিত মছক্িন ড. থিাোঃ 

আিিগীর মসমিকী, প্রকে িমরচািক, আঞ্চমিক উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র কুমিল্লাক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকক্ন্দ্র 

উন্নীতকরণ প্রকে, ড. থিাোঃ হায়িার থহাক্সন, প্রধান ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, সক্রজমিন গক্বর্ণা মবভাগ, মবএআরআই, কুমিল্লা। 

প্রশক্ষক্ণ প্রধান প্রমশক্ষক্কর িাময়ক্ত্ব মছক্িন ড. থিাোঃ মজল্লুর রহিান, উর্ধ্ষতন ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, িি মবভাগ, উদ্যানতত্ত্ব 

গক্বর্ণা থকন্দ্র, মবএআরআই, গাজীপুর। প্রমশক্ষণটি সভািমতত্ব কক্রন ড. থিাোঃ উবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান ববজ্ঞামনক 

কি ষকতষা, আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লা। প্রমশক্ষক্ণ আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, মবএআরআই, কুমিল্লা ও সক্রজমিন 

গক্বর্ণা মবভাগ, কুমিল্লা ও থনায়াখািী অঞ্চক্ির মবজ্ঞানীবৃন্দ, কৃমর্ সম্প্রসারণ অমধিপ্তর , কুমিল্লা অঞ্চক্ির কি ষকতষাবৃন্দ, কৃমর্ 

তথ্য সামভ ষক্সর কি ষকতষা ও মবএমডমসর কি ষকতষাবৃন্দ প্রমশক্ষণােী মহক্সক্ব উিমিত মছক্িন। প্রমশক্ষণটি সঞ্চািনা কক্রন ড. 

থিাোঃ আইয়ুব থহাক্সন খান, ববজ্ঞামনক কি ষকতষা, আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, মবএআরআই, কুমিল্লা। 

 

  



কুমিল্লায় ২ মিনব্যািী প্রশাসমনক ও অে ষননমতক ব্যবিািনার উির কি ষকতষা প্রমশক্ষণ 

 

আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকন্দ্র, বামর, কুমিল্লা এর উক্িযক্গ কি ষকতষাক্ির প্রশাসমনক ও আে ষননমতক ব্যবিািনা শীর্ ষক 

২ (দুই) মিন ব্যািী এক প্রমশক্ষণ থকক্ন্দ্রর প্রমশক্ষণ কক্ক্ষ অনুমিত হক্য়ক্ছ। এক্ত কুমিল্লা অঞ্চক্ি অবমিত নাস ষভু্ক্ত 

মবমভন্ন প্রমতিাক্নর মবজ্ঞানীবৃন্দ অংশগ্রহন কক্রন। “আঞ্চমিক উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লাক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ 

গক্র্র্ণা থকক্ন্দ্র উন্নীতকরণ” প্রকে এর অে ষায়ক্ন এ প্রমশক্ষণ অনুমিত হয়। বামরর িহািমরচািক ড. থিা. নামজরুি 

ইসিাি প্রধান অমতমে থেক্ক এ প্রমশক্ষক্ণর উক্দ্বাধন কক্রন। আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা থকক্ন্দ্রর প্রধান ববজ্ঞামনক 

কি ষকতষা ও ভারপ্রাপ্ত কি ষকতষা ড. থিা. উবায়দুল্লাহ কায়ছাক্রর সভািমতক্ত্ত্ব অনুিাক্ন মবক্শর্ অমতমে মহসাক্ব উিমিত 

মছক্িন কৃমর্ সম্প্রসারণ অমধিপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চক্ির অমতমরক্ত িমরচািক িক্নামজত কুিার িমল্লক এবং সক্রজমিন 

গক্বর্ণা মবভাগ, থনায়াখািীর প্রধান ববজ্ঞামনক কি ষকতষা ড. মুহাম্মি িহী উিীন থচৌধুরী। আঞ্চমিক কৃমর্ গক্বর্ণা 

থকন্দ্র, কুমিল্লার উর্ধ্ষতন ববজ্ঞামনক কি ষকতষা ড. থিাোঃ মুক্তার থহাক্সন ভূঞা এর সঞ্চািনায় উক্দ্বাধনী অনুিাক্ন স্বাগত 

বক্তব্য রাক্খন “আঞ্চমিক উদ্যানতত্ত্ব গক্বর্ণা থকন্দ্র, কুমিল্লাক্ক আঞ্চমিক কৃমর্ গক্র্র্ণা থকক্ন্দ্র উন্নীতকরণ” প্রকে 

এর প্রকে িমরচািক, ড. থিা. আিিগীর মসমিকী। বামরর িহািমরচািক ড. থিা: নামজরুি ইসিাি বক্িন 

মবজ্ঞানীক্ির গক্বর্ণার িাশািামশ প্রশাসমনক ও অে ষননমতক কি ষকান্ড ও িমরচািনা করক্ত হয়। তাই এ প্রমশক্ষণটি 

অমিস িমরচািনায় তাক্ির জ্ঞানক্ক আরও সমৃি করক্ব। মতমন বতষিান সরকাক্রর শুিাচার থকৌশি ও িাপ্তমরক 

কাজকক্ি ষ প্রমতিািনীয় রীমতনীমত সম্পক্কষ মবস্তামরত আক্িাচনা কক্রন। এছাড়া সরকাক্রর মবমভন্ন উন্নয়ন কি ষকান্ড 

এবং স্বািযমবমধ থিক্ন অমিস কি ষকান্ড িমরচািনার ব্যািাক্র মিক মনক্ি ষশনামূিক বক্তব্য প্রিান কক্রন।  


