জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিতেম্বর ২০১৫ পর্ যন্ত েমতয় ডিএআরডে’র োফতের প্রডেতিদন
িাাংলাতদশ কৃডি গতিিণা কাউডিল ১৯৭৩ োতল প্রডেডিে হয়। জােীয় কৃডি গতিিণা প্রডেিান ও েহতর্াগী
োংস্থােমূতহর গতিিণা কার্ যক্রম েমন্বয়, পডরিীক্ষণ ও মূোয়ন এিাং মানি েম্পদ উন্নয়ন ছাড়াও োডি যক কমযকাতে
েহায়ো প্রদান িাাংলাতদশ কৃডি গতিিণা কাউডিতলর অন্যেম কাজ। ডনতে জানুয়ারী ২০০৯ হতে ডিতেম্বর ২০১৫
পর্ যন্ত েময়কাতল পডরচাডলে উন্নয়নমূলক কমযকাতের োফে তুতল ধরা হতলা:

প্রকল্প িাস্তিায়ন
 ডিএআরডেেহ আটটি োংস্থার েমন্বতয় National Agricultural Technology Project (NATP) িাস্তিাডয়ে
হতে। এর অধীতন নাে য প্রডেিান ও দদতশর পািডলক ডিশ্বডিদ্যালয়েমূতহর েমন্বতয় িাস্তিায়নাধীন ১০৮টি
SPGR উপ-প্রকতল্পর মতে ৯৪টি েম্পন্ন হতয়তছ। উপ-প্রকল্পেমূহ িাস্তিাডয়ে হওয়ার মােতম ৫০টির
অডধক েম্ভািনাময় প্রযুডি উদ্ভাডিে হতয়তছ। গ্রীষ্মকালীন টতমতটা চাি েম্প্রোরণ, লিনাি েডহষ্ণু ধাতনর
জাে উদ্ভািন ও পাহাতড় দেতচর পাডন ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন, পশু ও পাডির টিকা ও ব্রয়লার মুরগীর জাে উদ্ভািন
এিাং মৎস্য উন্নয়তন গুরুত্বপূন য োফে অডজযে হতয়তছ।
 দকার গতিিণা ও প্রযুডি হস্তান্তর কার্ যক্রতমর আওোয় ৪৫টি গতিিণা কার্ যক্রম িাস্তিাডয়ে হতয়তছ এিাং
িেযমাতন ৩৬টি গতিিণা কার্ যক্রম চলমান আতছ। এ কার্ যক্রতমর আওোয় উভডলঙ্গ বিডশষ্ট্য দেঁতপর জাতের
উন্নয়ন, হরতমান প্রতয়াতগর মােতম দপয়ারার িীজ শূন্যো আনয়ন, গ্লাডিওলাে ফুতলর েম্প্রোরণ, ডরতমাট
ডনয়ডিে গুটি ইউডরয়া এডিতকটর উদ্ভািন করা হতয়তছ।
 কৃডির জীি-প্রযুডির উন্নয়তনর লতক্ষয এডগ্রকালচারাল িাতয়াতটকতনালজী োতপাট য দপ্রাগ্রাম (ABSP-II)
িাস্তিাডয়ে হতে। উি প্রকতল্পর েহায়োয় ডিএআরআই কর্তক
য ৪টি ডিটি দিগুতনর জাে উদ্ভািন করা হতয়তছ
এিাং এগুতলা েম্প্রোরতণর কার্ যক্রম চলতছ।
 এনএটিডপ-র অধীতন কৃডি গতিিণা ফাউতেশন কর্তক
য িাস্তিায়নাধীন প্রডেতর্াগীোমূলক গতিিণা কার্ যক্রম
(CGP) এর মােতম পডরচাডলে ১০১টি প্রকতল্পর মতে ৫০টি েম্পন্ন হতয়তছ। প্রকল্পেমূহ িাস্তিাডয়ে হওয়ার
মােতম এ পর্ যন্ত মসুর িাল ও রসুতনর ৩টি নুেন জাে উদ্ভািনেহ লিনািো, িরা ও পাহাডড় অঞ্চতলর জন্য
উপযুি প্রযুডি ডনি যাডচে করা হতয়তছ।
 কৃডি উন্নয়তনর লতক্ষয দডক্ষন দকাডরয়া েরকাতরর উতদ্যাতগ গঠিে আঞ্চডলক েহতর্াডগো োংস্থা Asian
Food and Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) এর েদস্য পদ গ্রহণ এিাং উি
োংস্থার অর্ যায়তন ফেল, প্রাকৃডেক েম্পদ, েথ্য প্রযুডিেহ গুরুত্বপূন য প্রকল্প িাস্তিাডয়ে হতে।
 কৃডি প্রযুডি হস্তান্তর (ATT) প্রকল্প েফলভাতি িাস্তিাডয়ে হতয়তছ। ফলশ্রুডেতে ফেল ও অন্যান্য কৃডি পন্য
উৎপাদন বৃডি দপতয়তছ। এ প্রকতল্পর মােতম ৫৫টি প্রযুডি ৪৩টি উপতজলায় িাস্তিায়ন করা হতয়তছ।
 ধান ও িাল ফেতলর উৎপাদন বৃডির কমযপডরকল্পনা িাস্তিায়তনর ফতল উি ফেলেমূতহর উৎপাদন (ধান:
১৭.৫% ও িাল: ১৫%) বৃডি দপতয়তছ।
 েমডন্বে িালাই ব্যিস্থাপনা (IPM) দপ্রাগ্রাম উন্নয়ন ও প্রোতরর মােতম ডিিমুি েিডজ ফেল উৎপাদন বৃডি
দপতয়তছ।

গুরুত্বপূন য পডলডে িকুতমন্ট ও প্রকাশনা প্রনয়ন
 কৃডি গতিিণা ব্যিস্থাপনা কার্ যক্রম দজারদার এিাং গতিিণায় অর্ যায়তন জিািডদডহো ডনডিেকরতণর লতক্ষয
ডিএআরডে আইন ২০১২ প্রণীে হতয়তছ।
 কৃিক ও কৃডির চাডহদার ডনরীতি গতিিণা অগ্রাডধকার ও ডভশন িকুতমন্ট ২০৩০ প্রণয়ন করা হতয়তছ। এর
মােতম অগ্রাডধকার ডভডিতে কৃডি গতিিণার ডিিয় ডনধ যারণেহ প্রতয়াজনীয় ডদক-ডনতদ যশনা পাওয়া র্াতি।
 নাে য ডিজ্ঞানীতদর দক্ষো বৃডির লতক্ষয মানি েম্পদ উন্নয়ন পডরকল্পনা (২০০৯-২০২৫) প্রণীে হতয়তছ।
 িাতদ্য রাোয়ডনতকর ব্যিহার কেটা ডনরাপদ েদোংক্রান্ত গতিিনা ফলাফল ও উিরতনর উপায় ডিিয়ক
বুকতলট প্রণীে হতয়তছ।
 জডমর উপতর্াডগো অনুর্ায়ী ফেল চাি এিাং প্রাকৃডেক েম্পতদর েতি যািম ব্যিহাতরর লতক্ষয ক্রপ-দজাডনাং
(Crop-zoning) ম্যাপ প্রনীে হতয়তছ।
 গতিিণা ও েম্প্রোরণ কমযকেযাতদর ব্যিহাতরর জন্য জডমর স্থানীয় েতথ্যর ডভডিতে োর সুপাডরশমালা
(Fertilizer Recommendation Guide-2012) প্রণীে হতয়তছ।
 দাডরদ্র ডিতমাচতন “একটি িাডড় একটি িামার” পুস্তক প্রকাশ করা হতয়তছ।
 দদতশর দডক্ষণাঞ্চতলর ফেল ডনডিড়ো ও উৎপাদনশীলো বৃডির জন্য “দডক্ষণাঞ্চতলর উপতর্াগী কৃডি প্রযুডি”
শীি যক একটি পুস্তক প্রকাশ করা হতয়তছ।
 ডিডভন্ন ফেতলর উন্নে জাে এিাং এগুতলার পডরডচডে ও উৎপাদন ব্যিস্থাপনা েমন্বতয় “Plant varieties
developed by NARS institutes and Agricultural Universities” শীি যক একটি
োংকলন প্রকাশ করা হতয়তছ।
 ডিডভন্ন ফেতলর কৃডি প্রযুডি মাঠ পর্ যাতয় প্রোতরর লতক্ষয “Hand book of agricultural
technology” শীি যক একটি পুস্তক প্রকাশ করা হতয়তছ।
 পডেে জডমর ব্যিহাতরর লতক্ষয বৃহির িডরশাল ও ডেতলট দজলার পডেে জডমর পডরমাণ ডনধ যারণ ও ফেল
উৎপাদন পডরকল্পনা ডিিতয় িকুতমন্ট প্রকাশ করা হতয়তছ।
মানি েম্পদ উন্নয়ন
 এনএটিডপ-র মােতম দদতশ ৭৯ জন ও ডিতদতশ ৩০ জন নাে যভুি প্রডেিাতনর ডিজ্ঞানীতক উচ্চ ডশক্ষার
(ডপএইচডি) সুতর্াগ প্রদান করা হতয়তছ। েন্মতে ডিতদতশ ২১ জতনর এিাং দদতশ ৩০ জতনর ডিগ্রী েম্পন্ন
হতয়তছ। োছাড়া ডিতদতশ ১০ জন দপাস্ট িতটারাল দফতলাডশপ েম্পন্ন কতরতছ।
 রাজস্ব িাতের আওোয় ১৮ জন ডিজ্ঞানী দদতশর অভযন্ততর ডপএইচডি েম্পন্ন কতরতছ।
 এনএটিডপ ও রাজস্ব অর্ যায়তন ৮১৪০ ডিজ্ঞানীতক ডিডভন্ন গুরুত্বপুন য ডিিতয় প্রডশক্ষন প্রদান করা হতয়তছ।
 নাতে যর ১৬০ জন ডিজ্ঞানীতক ৪ মাে দময়াদী ফাউতেশন দেডনাং, ডপএেও এিাং ডেএেও পর্ যাতয় ২০০ জনতক
প্রশােডনক ও আডর্ যক ব্যিস্থাপনা ডিিতয় পতনর ডদন দময়াদী প্রডশক্ষণ প্রদান করা হতয়তছ।
 CSISA-BARC Scholarship Program এর আওোয় দদতশর অভযন্ততর ৫ জন ডিজ্ঞানী উচ্চ
ডশক্ষায় (ডপএইচডি) অেয়নরে আতছ।

 এনএটিডপ-র অর্ যায়তন কৃডি গতিিণা ফাউতেশন কর্তক
য কৃডি প্রযুডি হস্তান্তর কার্ যক্রতমর আওোয় ১৬৭৪৪
জন কৃিকতক প্রডশক্ষণ ও ১১৮৪০ টি মাঠ ডদিে আতয়াজন করা হতয়তছ।
 কৃডি গতিিণা ও উন্নয়ন ডিিয়ক ডিডভন্ন কমযশালায় দদতশ ও ডিতদতশ ১৩,৮৩৮ জন ডিজ্ঞানী/কমযকেযা
অাংশগ্রহন কতরতছ।
ডিতশি উন্নয়ন
 ডিডজটাল িাাংলাতদশ গড়ার লতক্ষয এনএটিডপ-র অর্ যায়তন নাে য ভূি প্রডেিানেমূতহর েথ্য ব্যিস্থাপনা
দজারদারকরতণ আইডেটি অিকাঠাতমা উন্নয়ন ও ডিএআরডে-দে Data Centre স্থাপন করা হতয়তছ। দে
লতক্ষয ডিএআরডেেহ আটটি োংস্থার েমন্বতয় MIS প্রডেিার জন্য প্রতয়াজনীয় কার্ যক্রম িাস্তিাডয়ে হতে।
 কৃডি গতিিণা প্রডেিানেমূতহর কার্ যক্রতমর েডচত্র প্রডেতিদন তুতল ধরার জন্য ইতলক্ট্রডনক কমতপডেয়াম
প্রস্তুে করা হতয়তছ।
 কৃডি ডিিয়ক ডিডভন্ন গুরুত্বপূণ য প্রকাশনা দর্গুতলা মুডদ্রে নয় অর্িা েহজপ্রাপ্য নয় দেগুতলা ডিডজটাইজ কতর
ওতয়ি ডভডিক আকযাইভ বেরী করা হতয়তছ।
ধারািাডহক কার্ যক্রম
 েভা, দেডমনার, কমযশালা ইেযাডদ আতয়াজতনর মােতম কৃডি গতিিণা ও উন্নন্নয়তন গুরুত্বপূন য সুপাডরশমালা
প্রনয়ণ।
 ফেতলর প্রডেকুলো েডহষ্ণু, উচ্চফলনশীল ও শাংকর জােেহ অন্যান্য উৎপাদন প্রযুডি উদ্ভািতন েহায়ো
প্রদান।
 ফেতলর জাে ছাড়করণ, িীজ উৎপাদন ও মান ডনডিেকরণ কার্ যক্রতম েহায়ো প্রদান।
 োর উৎপাদন, িাজারজাে এিাং প্রডমেকরণ কার্ যক্রতম েহায়ো প্রদান, র্া োতরর গুণগে মান বৃডির োংতঙ্গ
েম্পকযযুি।
 গতিিণা, েম্প্রোরণ ও কৃিক পর্ যাতয় োংতর্াগ দজারদারকরণ।
 গতিিণা েমন্বয়, মডনটডরাং ও মূোয়ন কার্ যক্রম িাস্তিায়ন।
 গভডন যাং িডি ও ডনি যাহী কাউডিল েভার মােতম গতিিণার মান উন্নয়তন ডদক ডনতদ যশনা প্রদান ও র্র্ার্র্
কার্ যক্রম গ্রহণ।
 আন্তজযাডেক ও ডিপাডক্ষক েহতর্াডগো দজারদারকরণ।

