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১। প্রস্তাবিত কর্মসূচীর নার্ঃ অফলাইন ডিডেটাল সার সুপাডরশ কর্থসচূী 
(Offline Digital Fertilizer Recommendation 

Programme: ODFRP) 

 

২। িাস্তিায়নকারী সংস্াঃ র্বৃিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট (এসআরবিআই)। 

 

৩। প্রশাসবনক র্ন্ত্রণালয়ঃ কৃবি র্ন্ত্রণালয়। 

 

৪। প্রস্তাবিত কর্মসূবচর িাস্তিায়নকালঃ জলুাই ২০১৪ থেকক জনু ২০১৭ 

 

৫। প্রস্তাবিত কর্মসূবচর উকেশয ও থ ৌবিকতাঃ 
 

উজেশযঃ  
 

তেয প্র ুবির র্াধ্যকর্ স্ান/এলাকাবিবিক িূবর্ থেবণ অনসুাকর র্বৃিকার বিবশকযযর বিবিকত 

ফসকলর চাবিদা অনু ায়ী সুির্ সার সুপাবরশ থসিা প্রদান। 

 

ডবস্তাডরে উজেশযসর্ূহঃ 
 

(ক) র্ৃবিকা জবরকপর র্াধ্যকর্ সংগৃিীত র্ৃবিকার (িূবর্ থেবণবিবিক) পুবয উপাদাকনর 

বিকেবিত ফলাফকলর বিবিকত প্রাপ্ত তেয-উপাি সম্ববলত ইউবনয়নবিবিক র্াটির 

উিমরতার অিস্া বনণমকয়র বনবর্কি িাটাকিজ িা তেয-িযাংক বতরী তো বিদযর্ান 

িাটাকিস নিায়ন। 

(খ) তেয প্র ুবি িযিিাকরর র্াধ্যকর্ ইউবনয়নবিবিক বিবিন্ন িূবর্ থেবণর র্ৃবিকার 

উিিমরতা অনসুাকর বনবদময ফসকলর জনয সাকরর চাবিদা বনরূপণসি সুির্ সার সপুাবরশ 

থসিা প্রতযর্ত্ম অঞ্চকলর কৃিক সর্াজ তো উপকারকিাগীকদর বনকট থপৌৌঁছাকনা। 

(গ) উপকারকিাগী কৃিকসি কৃবি উন্নয়ন কা মক্রকর্র সাকে জবিত সংস্ার র্াঠ প মাকয় 

কর্মরত কর্ীকদরকক সিুর্ সার প্রকয়াকগর প্রকয়াজনীয়তাসি তেয প্র ুবিবিবিক সার 

সুপাবরশ থসিা গ্রিকণ উদ্বদু্ধকরণ। 

(ঘ) প্রতযন্ত অঞ্চকল কৃিক প মাকয় এই থসিা প্রদাকন সিায়ক িূবর্কা রাখার জনয বিবজটাল 

প্র ুবি িযিিাকরর সাকে কৃবি সম্প্রসারণ কর্ীকদর (সরকারী/থিসরকারী) সম্পৃিকরণ। 

(ঙ) কৃবি থেকে কর্মরত গকিিক/বিজ্ঞানীকদর কাকজ িযিিাকরর জনয র্ৃবিকার বনবদময 

এলাকা/স্ান বিবিক তেয উপাকির বিবিকত গকিিণাসি সার সপুাবরশ কাকজ বিবজটাল 

প্র ুবির প্রকয়াগ। 

 



 
 

য ৌডিকোঃ 
 

২০১৪ সাকলর আদর্শুর্ারী অনু ায়ী িাংলাকদকশর থর্াট জনসংখযা ১৪৯.৭৭ বর্বলয়ন এিং 
র্াোবপছু জবর্র পবরর্াণ ০.০৫৭ থিক্টর। ২০০১ সাল থেকক ২০১১ সাল প মন্ত জনসংখযা 
িৃবদ্ধর িার ১.৩৭। বিশ্ব খাদয সংস্ার অেমায়কন র্ৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট কতৃম ক 

পবরচাবলত এক গকিিণায় প্রাপ্ত তেয অনু ায়ী ২০০০-২০১০ সাল প মন্ত সর্য়কাকল নগরায়ন, 

িাৌঁধ্/রাস্তাঘাট বনর্মাণ, বশল্পায়নসি বিবিধ্ অিকাঠাকর্া/স্াপনা বনর্মাকনর কারকণ থদকশর 

আিাদক াগয কৃবি জবর্র পবরর্াণ প্রবত িৎসর গকি প্রায় ৬৮,৭০০ থিক্টর িা ০.৭২৮% িাকর 

অকৃবি জবর্কত পবরণত িকয়কছ। 

 

উৎস ও গঠন বিবচকেযর কারকণ িাংলাকদকশর র্াটির িূবর্ থেবণকিকদ তারতর্য োকায় বিবিন্ন 

এলাকায় র্ৃবিকার পুবয উপাদাকনর বিন্নতা রকয়কছ। তাছািা বিরবতিীন চািািাদ এিং একক 

ফসল (ধ্ান) ক্রর্াগত চাি করার ফকল র্াটিকত ফসকলর থকান থকান উপাদাকনর ঘাটবত বতরী 
িকয়কছ। ফকল ক্রর্িবধ্মষু্ণ জনসংখযার খাদয চাবিদা থর্টাকনার জনয ক্রর্হ্রাসর্ান কৃবি জবর্র 

সকিমাচ্চ িযিিারসি রাসায়বনক সাকরর িযিিার ক্রর্াগত থিকিই চকলকছ। ফসকলর চাবিদা 
অনু ায়ী রাসায়বনক সার পবরবর্ত িযিিার করা না িকল জবর্র উৎপাদন ের্তা 
িয়ািিিাকি ককর্  াকি।  া থদকশর খাদয চাবিদা থর্টাকনার থেকে তো খাদয বনরাপিা 
বনবিতকরকণ প্রবতিন্ধকতা সৃবয করকি। এ বিকিচনায় স্ানবিবিক র্ৃবিকার পুবয উপাদাকনর 

তেয-উপাকির আকলাকক ফসকলর চাবিদা অনু ায়ী সুির্ সার প্রকয়াগ করা িকল একবদকক থয়র্ন 

ফসল উৎপদান িৃবদ্ধ পাকি অনযবদকক জবর্র উৎপাদন ের্তা িজায় োককি  া িবিিযৎ 

প্রজকের খাদয চাবিদা থর্টাকনার জনয একান্ত জরুরী। এজনয প্রকয়াজন র্ৃবিকার 

স্ান/এলাকাবিবিক পুবয উপাদাকনর িালনাগাদ তেয-উপাি।  

 

র্ৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনবিটিউট প্রবতষ্ঠানলগ্ন থেকক র্ৃবিকা জবরকপর র্াধ্যকর্ িূবর্র 

থেবণবিনযাসপূিমক র্ৃবিকা সনািকরণ ও বিকেিকণর র্াধ্যকর্ িূবর্ ও র্ৃবিকার এলাকাবিবিক 

তেয-উপাি সম্ববলত ইকভিন্টরী বতরীকত বনকয়াবজত রকয়কছ। এই প্রবতষ্ঠান কতৃম ক ১৯৬২-

১৯৭৫ সাল প মন্ত সর্য়কাকল বিশ্ব খাদয সংস্া (FAO) এিং জাবতসংকঘর উন্নয়ন কর্মসূচীর 

(UNDP) অেমায়কন প্রােবর্ক র্বৃিকা জবরপ (Reconnaissance Soil Survey) সম্পন্ন িয়। 

জবরপলদ্ধ তেয উপাি পরিতীকাকল থজলাবিবিক (তৎকালীন র্িকুর্া) সিমকর্াট ৩৪টি 

প্রবতকিদকনর র্াধ্যকর্ প্রকাবশত িয়। প্রােবর্ক র্ৃবিকা জবরপলদ্ধ এ সকল তেয-উপাকির 

িযিিার থকিল পবরকল্পনা প্রণয়নককল্প উন্নয়ন সংস্া এিং গকিিক-বশোেীকদর প্রকয়াজকন 

িযিিাকরর র্কধ্য সীর্ািদ্ধ বছল। িযিিাবরক বদক বিকিচনায় কৃিক প মাকয় প্রােবর্ক র্ৃবিকা 
জবরপলদ্ধ তেয-উপাকির উপক াগীতা থতর্ন একটা বছল না। তকি পরিতীকাকল িযাবনশ 

উন্নয়ন সংস্া িা DANIDA-এর অেমায়কন িাস্তিাবয়ত Strengthening of Soil Resource 

Development Institute শীিমক প্রককল্পর আওতায় পবরচাবলত আধ্া-বিস্তাবরত র্ৃবিকা 



 
 

জবরকপর র্াধ্যকর্ উপকজলাবিবিক র্ৃবিকা ও িূবর্রূপ র্ানবচে সম্ববলত িূবর্ ও র্বিকা সম্পদ 

িযিিার বনকদম বশকা (উপকজলা বনকদম বশকা) প্রণয়কনর থেকে প্রােবর্ক র্ৃবিকা জবরপলদ্ধ তেয 
উপাি Baseline Information (িা থর্ৌবলক তেয উপাি) বিকসকি র্বৃিকা জবরপ কাকজ 

িযিহৃত িয়। ফলশ্রুবতকত ২০০২ সাল নাগাদ সিমকর্াট ৪৫৯ টি উপকজলা বনকদম বশকা প্রবতকিদন 

প্রণয়ন ও র্ুদ্রকণর র্াধ্যকর্ সর্গ্র থদকশর উপকজলাবিবিক িূবর্র বিবশযয ও র্ৃবিকার গুণাগুকণর 

এক সুবিশাল তেয িান্ডার বতরী িয়। 

 

উপকজলা বনকদম বশকায় এলাকাবিবিক প্লািকনর গিীরতা অনুসাকর িূবর্ থেবণ, িূবর্র পাবন 

বনষ্কািণ থেবণসি িূবর্ থেবণবিবিক র্ৃবিকার বিবিন্ন থিৌত ও রাসায়বনক গুণািলী সবন্নকিবশত 

িওয়ায় এিং উপকজলার র্ৃবিকা ও িূবর্রূপ র্ানবচোবয়ত িওয়ার ফকল এটি এলাকাবিবিক 

উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রণয়কন সিায়ক। বনকদম বশকায় সবন্নকিবশত স্ানবিবিক র্ৃবিকার পুবয 

উপাদাকনর র্ান অনুসাকর র্াটির উিমরতা বননমকয় সিায়ক িওয়ায় বিএআরবস কতৃম ক প্রণীত 

‘ফাটিম লাইজার বরককর্কন্ডশন গাইি’ অনুসরণপিূমক ফসকলর চাবিদা অন ুায়ী সিুর্ সাকরর 

পবরর্াণ বনরূপকণ িযিিাকরর থেকে বনকদম বশকার তেয-উপাি ইকতার্কধ্য গ্রিণক াগযতা অজম ন 

ককরকছ। 

 

অিকাঠাকর্াগত উন্নয়ন, িাৌঁধ্ বনর্মাণ ইতযাবদর কারকণ বিবিন্ন এলাককায় প্লািকনর গিীরতার 

পবরিতম ন ঘকটকছ। িূবর্ থেবণর পবরিতম কনর পাশাপাবশ ফসল উৎপাদনক াগয জবর্র 

অপবরকবল্পত িযিিার, একই জবর্কত ক্রর্াগত ধ্ান চাি, ফসকলর বনবিিতা িৃবদ্ধ, রাসায়বনক 

সাকরর  কেচ্ছ িযিিাকরর ফকল র্াটির উিমরতা হ্রাস এিং নদী িাঙ্গনজবনত িূবর্েকয়র 

থপ্রোপকট ইকতাপূকিম প্রণীত উপকজলা বনকদম বশকাসর্ূকি বিদযর্ান তেয-উপাি নিায়কনর 

প্রকয়াজনীয়তা থদখা থদয়। এ থপ্রোপকট ২০০৬ সাকল থেকক শুরু ককর ২০০৯ সাল প মন্ত 

সর্য়কাকল Soil Resource Management and Farmers’ Services (SRMAF) শীিমক 

প্রককল্পর আওতায় সিমকর্াট ৮৭টি নিায়নকৃত বনকদম বশকা প্রকাবশত িকয়কছ এিং িতম র্াকন 

িাস্তিায়নাধ্ীন (২০১৩-২০১৬) SMFS প্রককল্পর আওতায় আরও ৯০টি উপকজলা 
বনকদম বশকার তেয-উপাি নিায়ন সম্পন্ন িকি। র্াঠ প মাকয় কৃিককর জবর্কত বনকদম বশকায় 

সবন্নকিবশত র্ৃবিকার পুবয উপাদাকনর বিকশস্নবিত ফলাফল িযিিাকরর র্াধ্যকর্ সিুর্ সার 

িযিিার ককর ২৫-৪০% প মন্ত ফলন িৃবদ্ধ সম্ভি িকি। ইকতার্কধ্য র্াঠ প মাকয় সিুর্ সার 

িযিিার ককর এরূপ ফলন পাওয়া থগকছ। 

 

উকেখয, উপকজলা বনকদম বশকাসর্ূকি সবন্নকিবশত র্ৃবিকার পুবয উপাদাকনর র্ান বনকদমশক 

উপািসর্ূি িযিিার ককর ইন্টারকনট প্র বুিবিবিক Online Fertilizer Recommendation 

System (OFRS) প্রিতম কনর র্াধ্যকর্ থর্ািাইল থফান অপাকরটর থকাম্পানী িাংলাবলংক, 

গ্রার্ীণ থফাকনর Customer Information Service Center (CISC) এিং UISC Union 

Information Service Information Service Centre (UISC) এর সিায়তায় 



 
 

উপকারকিাগী তো কৃিক প মাকয় ফসকলর চাবিদা অনু ায়ী সার সপুাবরশ থসিা প্রদাকনর  

িযিস্া রকয়কছ  া র্াঠ প মাকয় িযাপক সািা জাবগকয়কছ এিং কৃিক প মাকয় সর্াদতৃ িকয়কছ। 

উপকজলা বনকদম বশকা সর্কয়াপক াগী করার জনয বনকদম বশকার তেয-উপািসর্ূি 

িালনাগাদকরকণর পাশাপাবশ OFRS এ িযিহৃত িাটাকিকজ সংবেয উপকজলার তেয-উপাি 

নিায়ন কা মক্রর্ও চলর্ান রকয়কছ। ফকল OFRS এর িাটাকিকস  খনই থকান উপকজলার 

র্ৃবিকার পুবয উপাদাকনর বিকেবিত ফলাফল নিায়ন িকি ইন্টারকনট প্র ুবির সিজলিযতার 

বিবিকত ঐ উপকজলার কৃিক তো উপকারকিাগী সককল তাৎেবণকিাকি বনবদময ফসকলর জনয 
সার সুপাবরশ গ্রিণ করকত সের্ িকিন। তকি প্রতযন্ত  অঞ্চকল, থ খাকন ইন্টারকনট সুবিধ্া চাল ু

িয়বন থসখাকন OFRS এর র্াধ্যকর্ সার সুপাবরশ থসিা গ্রিণ থকানিাকিই সম্ভি নয়। তাছািা 
বনরিবচ্ছন্ন বিদযুৎ সরিরাকি অসুবিধ্া বকংিা ইন্টারকনট িযিিাকর প্র ুবিগত থকান ধ্রকনর 

ত্রুটি-বিচুযবত থদখা বদকলও OFRS এর সার সপুাবরশ থসিা গ্রিণ সম্ভি িকি না। এ বিকিচনায় 

কৃিক ও উপকারকিাগীকদর বনকট থসিা সিজলিয রাখার জনয ইন্টারকনটবিবিক  OFRS এর 

পাশাপাবশ Offline Digital Fertilizer Recommendation Service প্রিতম ন করার 

বিকিচনাক াগয থ ৌবিকতা রকয়কছ। এই থসিা প্রিতম কনর ফকল প্রবতটি ইউবনয়কন বিদযর্ান িূবর্ 

থেবণসর্ূকির র্ৃবিকার পুবয উপাদাকনর সিমকশি তো িালনাগাদ উপাি িযিিার ককর প্রতযন্ত ও 

অনগ্রসর এলাকার কৃিক ও উপকারকিাগীকদর বনকট সুির্ সার সপুাবরশ থসিা প্রদান সম্ভি 

িকি এিং িবিিযকত বিবজটাল প্র ুবি িযিিাকরর র্াধ্যকর্ দ্রুততার সাকে OFRS এর 

িাটািযাংক নিায়ন সম্পন্ন করা সম্ভি িকি। 

 

৬। NSAPR বা র্ন্ত্রণালজয়র যকৌশলগে উজেশয ও লক্ষ্যর্াত্রার সাজর্ প্রস্তাডবে 

কর্থসচূীর সংডিষ্টোঃ 
প্রসত্মাবিত কর্মসূচীর র্ূল উকেশয িকলা, এসআরবিআই-এর সযৃ িূবর্ ও র্বৃিকা উিমরতা তেয 
িযিিার ককর র্বিকা পরীো বিবিক ফসকলর সার সুপাবরশ থসিা তেয প্র ুবি িযিিাকরর 

র্াধ্যকর্ সিকজ ও দ্রুততার সাকে কৃিককর থদারকগািায় থপৌৌঁকছ থদয়া। এ থসিা অধ্ুবনক প্র ুবি 

িযিিার ককর কৃিককর িাকগযান্নয়কন এিং কৃবি তো থদকশর অেমননবতক উন্নয়কন গুরুত্বপণূম 
অিদান রাখকি। 

 

প্রস্তাবিত কর্মসূচী কৃবি র্ন্ত্রণালকয়র থকৌশলগত উকেশয ১ (Ensure food security through 

increasing food production and increase in crop productivity and profitability) ও 

৩ (Appropriate agricultural land resource management, development and 

conservation) এিং লেযর্াোর সাকে সার্ঞ্জসযপূণম। 

 

 

 

 



 
 

৭। প্রস্তাডবে কর্থসূচীর আওোয় গহৃীেবয কা থক্রর্সর্ূহ (Activities) এবং 
কা থক্রর্সর্জূহর ফলাফল (Output)/প্রভাব (Outcome)t 

 

ক্রডর্ক 

নং 
কা থক্রর্ 

(Activities) 

ফলাফল (Output) প্রভাব (Outcome) 

১. সুবনবদমযিাকি 

স্ানবিবিক 

র্ৃবিকা উিমরতা 
বনণমকয়র জনয 
র্ৃবিকা নর্নুা 
সংগ্রি ও 

বিকেিণ 

ইউবনয়ন বিবিক িূবর্ থেবণ 

অনু ায়ী র্ৃবিকা 
সনািকরণপূিমক সংবশস্নয 

ইউবনয়কনর র্ৃবিকা ও িূবর্রূপ 

র্ানবচে প্রণীত িকি। 

জবরপকাকল সংগৃিীত র্ৃবিকা 
নর্ুনা গকিিণাগাকর বিকেিকণর 

র্াধ্যকর্ স্ানবিবিক র্বৃিকার 

পুবয উপাদাকনর র্ান বনণমকয়র 

ফকল র্াটির উিমরতা থেবণ 

বনরূপণ করা িকি। 

ফসকলর চাবিদা অনসুাকর র্াটির 

স্ানবিবিক উিমরতাকেণীর 

বিবিকত সার সপুাবরশ থসিা 
প্রদানসি র্াঠ প মাকয় প্রদশমনী 
প্লকটর ফসকলর জনয  সুির্ 

সাকরর পবরর্াণ বনণময় করা 
সম্ভি িকি। সুির্ সার 

িযিিাকরর ফকল র্াটির উিমরতা 
িযিস্াপনার পাশাপাবশ ফসল 

উৎপাদন িৃবদ্ধ পাকি। 

২. অফলাইন 

বিবজটাল সার 

সুপাবরশ থসিা 
প্রদাকনর জনয 
সফটওয়যার 

বতরী 

ইউবনয়নবিবিক বিবিন্ন িূবর্ 

থেবণর র্ৃবিকার পুবয 

উপাদাকনর িাটাকিজ বতরীসি 

তেয প্র ুবি িযিিাকরর র্াধ্যকর্ 

বনবদময ফসকলর উচ্চ 

ফলনর্াোর জনয সুির্ সাকরর 

পবরর্াণ বনণময়পূিমক কৃিক ও 

উপকারকিাগীকদর বনকট  

সিকজ ও অবত অল্প সর্কয় সার 

সুপাবরশ থসিা প্রদান করা সম্ভি 

িকি। 

প্রাস্তাবিত কর্মসূচী িাস্তিাবয়ত 

িকল প্রতযন্ত অঞ্চকল থ খাকন 

বনরিবচ্ছন্ন বিদযুৎ সরিরাি 

সুবিধ্া এিং ইন্টারকনট 

িযিিাকরর র্াধ্যকর্ Online 

Fertilizer Recommendation 

System (OFRS) বিবিক সার 

সুপাবরশ থসিা গ্রিণ সম্ভি নয় 

থসখাকন সার সুপাবরশ থসিা 
প্রদান সম্ভি িকি। তাছািা 
ইন্টারকনট িযিিাকর দীঘম থর্য়াদী 
থকান  াবন্ত্রক ত্রুটি-বিচুযবত 

ঘটকলও উপকারকিাগী তো 
কৃিক প মাকয় সার সুপাবরশ 

থসিা প্রদাকন থকান সর্সযা িকি 

না। 

৩. প্রকাশনা ও 

র্ুদ্রণ 

ইউবনয়নবিবিক িূ-প্রকৃবত, 

র্ৃবিকা ও িূবর্রূপ র্ানবচে, 

র্াঠ জবরপলদ্ধ তেয-উপাি 

কৃিক ও উপকারকিাগী তাৌঁর 

বনকজর জবর্র িূবর্ থেবণ, 

বনষ্কাশন থেবণ, র্ৃবিকার থিৌত 



 
 

ক্রডর্ক 

নং 
কা থক্রর্ 

(Activities) 

ফলাফল (Output) প্রভাব (Outcome) 

(িূবর্ ও র্ৃবিকার বিবশযয 
সংক্রার্ত্ম) এিং ইউবনয়কন 

বিবিন্ন িূবর্ থেবণ উপক াগী 
প্রধ্ান প্রধ্ান ফসকলর উচ্চ 

ফলনর্াোর জনয সুির্ সাকরর 

সুপাবরশ সম্ববলত ইউবনয়ন 

সিাবয়কা (Union Guide) 

র্ুবদ্রত িকি। সুির্ সার 

িযিিাকরর উপকাবরতা বিিয়ক 

বলফকলট, থপািারসি বিবিন্ন 

প্রবশেণ র্যানুকয়ল র্ুবদ্রত িকি। 

ও রাসায়বনক গুণাগুণসি র্াটির 

উিমরতার্ান সিকজ জানকত 

সের্ িকিন। িূবর্ থেবণ 

অনু ায়ী উপক াগী ফসল 

বনিমাচনসি কাবিত ফলন 

লাকির জনয সঠিক র্াোয় সার 

প্রকয়াগ করকত পারকিন। ফকল 

ফসল উৎপাদন িযয় সােয়ী 
িকি। 

৪. র্াঠ প্রদশমনী ও 

র্াঠ বদিস 

পালন 

(সংখযা- 
১১৪টি) 

র্াটির পুবয উপাদাকনর 

র্ানবিবিক উিমরতা থেবণ 

অনুসাকর ফসকলর উচ্চ 

ফলনর্াোর জনয সুির্ সাকরর 

প্রকয়াকগর র্াধ্যকর্ কাবিত 

উৎপাদন লািজনক িওয়ার 

বিিয়টি র্াঠ প মাকয় কৃিক 

সর্াকজর দবৃয আকিমকণর জনয 
প্রদশমন করা িকি। র্াঠ বদিস 

পালকনর র্াধ্যকর্ কৃিকগণ 

সকরজবর্কন সিুর্ সাকরর 

উপকাবরতা সম্পককম  অিবিত 

িকিন। 

র্াটি পরীোর ফলাফল ও তেয 
প্র ুবি িযিিাকরর র্াধ্যকর্ সুির্ 

সার সুপাবরশ থসিা গ্রিকণ প্রতযন্ত 

অঞ্চকলর কৃিক উদ্বদু্ধ িকিন। 

ফকল সুির্ সার িযিিার সংক্রান্ত 

ধ্ারণা অবত দ্রুত প্রসার লাি 

করকি। 

৫. িাটা এবন্ট ও 

সফটওয়যার 

িযিিার বিিকয় 

প্রবশেণ প্রদান 

ক) িাটা এবন্ট কাকজ সিায়ক 

(র্ৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন 

ইনবিটিউকট কর্মরত) 

কর্মচারীগণ কতৃম ক িাটাকিস 

িালনাগাদকরকনর জনয িাটা 
এবন্ট বিিকয় প্রবশেকণর র্াধ্যকর্ 

দেতা অবজম ত িকি। 

ক) সফটওয়যাকরর িাটাকিকস 

সঠিকিাকি এিং  োসর্কয় িূবর্ 

ও র্ৃবিকার তেয-উপাি নিায়ন 

িকি। 



 
 

ক্রডর্ক 

নং 
কা থক্রর্ 

(Activities) 

ফলাফল (Output) প্রভাব (Outcome) 

খ) ইনবিটিউকটর থজলা, 
আঞ্চবলক কা মালয় ও 

গকিিণাগাকর কর্মরত কাবরগরী 
কর্মকতম াগণ এিং কৃবি 

সম্প্রসারণ অবধ্দপ্তকরর 

উপকজলা প মাকয়র কর্মকতম াকদর 

সফটওয়ার ও সংবেয িাটাকিজ 

িযিিাকরর র্াধ্যকর্ সার 

সুপাবরশ প্রদান বিিকয় প্রবশেক 

প্রবশেণ থদয়া িকি। 

খ) র্ৃবিকা সম্পদ উন্নয়ন 

ইনবিটিউকটর কাবরগরী 
কর্মকতম া এিং কৃবি সম্প্রসারণ 

অবধ্দপ্তকরর উপকজলা প মাকয়র 

কর্মকতম াগণ সিকজ এিং স্বল্প 

সর্কয় সার সুপাবরশ থসিা 
প্রদাকন সের্ িকিন এিং প্রাবন্তক 

প মাকয় প্রবশেক বিকসকি প্রবশেণ 

প্রদাকন সের্ িকিন। 

গ) সরকারী/থিসরকারী 
সংস্ার কৃবি সম্প্রসারণ 

কর্ীকদর র্াধ্যকর্ কৃিক প মাকয় 

বিবজটাল সার সপুাবরশ থসিা 
প্রদাকনর জনয প্রবশেণ থদয়া 
িকি। 

গ) থ খাকন র্ৃবিকা সম্পদ 

উন্নয়ন ইনবিটিউকটর পে 

থেকক সার সুপাবরশ থসিা প্রদান 

সম্ভি িকিনা থসসি এলাকায় 

কৃিক ও উপকারকিাগী কতৃম ক এ 

থসিা গ্রিকণর সুক াগ বতরী িকি। 

৬. কবম্পউটার, ও 

অবফস 

সরঞ্জার্াবদ 

সংগ্রি 

এসআরবিআই-এর থজলা 
প মাকয় সংগৃিীত িাটা এবির 

জনয কবম্পউটার এিং প্রচাকরর 

জনয র্াবিবর্বিয়া সংগ্রি করা 
িকি। 

উন্নত পবরকিকশ আধ্ুবনক 

পদ্ধবতকত িাটা এবি ও প্রচার 

কা মাবদ সম্পাদন করা সম্ভি 

িকি। 

 


