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পরিকল্পনা, প্ররিক্ষণ ও য াগায াগ উইং-এি কা যক্রম ও অর্যন 

ভূমিক াঃ  
 

ব াংল দেশ প ট গদবষণ  ইনমিটিউদটর ০4 টি উইাং এর িদে পমরকল্পন , প্রমশক্ষণ ও যয গ দয গ উইাং একটি অন্যতি গুরুত্বপূণ ণ উইাং য  

মবদেআরআই-এর দেনমিন গুরুত্বপূণ ণ ে প্তমরক ক য ণক্রিদক সুষ্ঠুভ দব সম্পন্ন কদর মবদেআরআই-এর ক দের গমতশীলত  বে য় র দে।  

১৯৯৭ স দল পঞ্চব মষ ণক পমরকল্পন  ব স্তব য়নক দল এ  উইাংটি পমরকল্পন  ও  প্রমশক্ষণ  মবভ গ ন দি ক য ণক্রি শুরু কদর। 2001 স দল 

মবদেআরআই এর সাংগঠরনক কাঠাযমা পুনগ ণঠদনর সিয় প্রক শন  ও কমম্পউট র শ ে সহ যি ট চ রটি শ ে র সিন্বদয় পমরকল্পন , 

প্রমশক্ষণ ও যয গ দয গ মবভ গ কা যক্রম শুরু কযি। পরবতীদত ল ইদেমর শ ে দক পমরকল্পন , প্রমশক্ষণ ও যয গ দয গ মবভ গ-এর  অধীদন 

ন্যস্ত  কর  হয়। বতণি দন পমরকল্পন , প্রমশক্ষণ ও যয গ দয গ উইাং-এর ক য ণক্রি পমরকল্পন , প্রমশক্ষণ, কমম্পউট র, প্রক শন  এবাং  

ল ইদেমর  শ ে র সিন্বদয় পমরচ মলত হদে। 

 

উইাং-এর উদেশ্যাঃ  

 

 

1) মবদেআরআই-এর উন্নয়ন প্রকল্প/কি ণসূমচ প্রণয়ন ও প্রমক্রয় কণ, গদবষণ /উন্নয়ন কি ণ পমরকল্পন  সাংক্র ন্ত তথ্য সম্বমলত 

প্রমতদবেন প্রণয়ন পূব ণক কৃমষ িন্ত্রণ লয়সহ অন্যান্য সম্পরকযত মন্ত্রণালযে যপ্ররণ কর , 

2) উচ্চ মশক্ষ  সাংক্র ন্ত সকল ক য ণক্রি পমরচ লন  ও প্রমশক্ষণ ক য ণক্রি পমরচ লন র ি েদি েক্ষ েনবল দতমর কর , 

৩)   তথ্য প্রযুমির প্রস র ও মিমেট ল ব াংল দেশ মবমনি ণ দণ সরক দরর গৃহীত মবমভন্ন ক য ণক্রি ব স্তব য়দন সহ য়ত  কর , 

 ৪)   মবদেআআই-এর ক য ণক্রি সম্পমকণত ব মষ ণক প্রমতদবেন প্রণয়ন এবাং িদন গ্র ফ, বুদলটিন এবাং অন্য ন্য প্রক শন  প্রক শ ও 

প্রচ র কর , 

       5)  প দটর কৃমষ ও কমরগরী গদবষণ র েন্য প্রদয় েনীয় তথ্য, NARS-এর মবজ্ঞ নী, ছ ত্র, মশক্ষক, গদবষক, মবমভন্ন 

প্রমতষ্ঠ ন এবাং উদয ি গদণর েন্য মবদেআরআই-এ ল ইদেমরদক প ট ও সিে তীয় আঁশ ফসদলর গদবষণ  সাংক্র ন্ত সকল 

ক দের একটি তথ্য ভ ন্ড র গদে যত ল । 

      

উইাং-এর কা যক্রমঃ 

 

১)  মবদেআরআই-এর উন্নয়ন প্রকল্প/কি ণসূমচ প্রণয়ন ও প্রমক্রয় করণ পূব ণক কৃমষ িন্ত্রণ লয়সহ অন্যান্য সম্পরকযত মন্ত্রণালযে যপ্ররণ 

 

২) কৃমষ িন্ত্রণ লয় সহ মবমভন্ন িন্ত্রণ লয়, ে তীয় সাংসে, প্রধ নিন্ত্রীর ক য ণ লয় এবাং মবএআরমস হদত চ মহত মবমভন্ন তথ্য সম্বমলত 

প্রমতদবেন সমেমত প্রণয়ন ও যপ্ররণ 

  

৩) উচ্চ মশক্ষ  সাংক্র ন্ত সকল ক য ণক্রি এবাং অভ্যন্তিীণ ও বৈযেরিক প্রমশক্ষণসহ পাট গযৈষণা ইনরিটিউট-এি রৈরভ্ন্ন আঞ্চরলক 

যকন্দ্র এৈং উপযকযন্দ্র কৃষক প্ররিক্ষণ পরিচালনা কিা। 

 

৪) মবদেআরআই-এ তথ্য প্রযুরিি প্রসাি এৈং রিরর্টাল ৈাংলাযেি রৈরনম যাযণ সিকাযিি গৃহীত রৈরভ্ন্ন কা যক্রম ৈাস্তৈােযন 

সহােতা প্রোন      

 

৫) মবদেআরআই-এর গদবষণ  ক য ণক্রি, প্রযুমি উদ্ভ বন ও চলি ন সরক মর অনুষ্ঠ ন সমুদহর ক য ণক্রদির তথ্য মচত্ত সাংগ্রহ এবাং 

প্রক শ-প্রচ র কর ।  

 

৬) রৈÁvনী/কম যকতযাগযণি চারহো যমাতাযৈক ৈই/সামরেকী ইতযারে সংগ্রহ, প্ররক্রোকিণ, সংিক্ষণ ও তথ্য যসৈা প্রোন।  
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পমরকল্পন  শ ে  

ভূমিক াঃ 

 

পমরকল্পন , প্রমশক্ষণ ও যয গ দয গ উইাং-এর একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ণ শ ে  হদল  পমরকল্পন  শ ে । এ শ ে টি মবদেআরআই-এর স দে 

কৃমষ িন্ত্রণ লয় সহ মবমভন্ন িন্ত্রণ লয়, ে তীয় সাংসে, প্রধ নিন্ত্রীর ক য ণ লয়, মবএআরমস, মবএমিমস, মিএই এবাং অন্য ন্য বমহ:  

প্রমতষ্ঠ দনর স দে সিন্বয়ক রী মহস দব ক ে কদর ে দক। এ শ ে টি মবদেআরআই-এর দেনমিন গুরুত্বপূণ ণ ে প্তমরক ক য ণক্রদির 

যকন্দ্রমবন্দু মহস দব ক ে কদর। ত ই, পমরকল্পন  শ ে র ক দের গমতশীলত র উপর মবদেআরআই-এর ভ বমূমতণ মনভণর কদর। 

 

পমরকল্পন  শ ে র উদেশ্যাঃ  

 

ব াংল দেশ প ট গদবষণ  ইনমিটিউটদক একটি েক্ষ েনবল সমৃদ্ধ সফল গদবষণ  প্রমতষ্ঠ ন মহস দব গদে যত ল র েন্য সকল গদবষণ  

উইাং এবাং িহ পমেপ্তদরর অধীনস্থ সকল শ ে দক কৃমষ িন্ত্রণ লয় সহ মবমভন্ন িন্ত্রণ লয়, ে তীয় সাংসে, প্রধ নিন্ত্রীর ক য ণ লয়, 

মবএআরমস, মবএমিমস, মিএই এবাং অন্য ন্য বমহ:  প্রমতষ্ঠ ন/ সংস্থাে মবদেআআই-এর তথ্য, উপাত্ত ও প্ররতযৈেন যপ্ররদণর ক দে স মব ণক 

সহদয মগত  কর । 

 

পমরকল্পন  শ ে র ে ময়ত্ব 

 

            ১।          মবদেআরআই-এর উন্নয়ন প্রকল্প/কি ণসূমচ প্রণয়ন ও িন্ত্রণ লদয় যপ্ররদণর েন্য প্রমক্রয় কণ কর ,  

২।   গদবষণ /উন্নয়ন কি ণ পমরকল্পন  সাংক্র ন্ত তথ্য সম্বমলত প্রমতদবেন প্রণয়ন পূব ণক কৃমষ িন্ত্রণ লয়সহ অন্যান্য 

 মন্ত্রণালে ও সংস্থাে যপ্ররণ কর , 

৩। কৃমষ িন্ত্রণ লয় সহ মবমভন্ন িন্ত্রণ লয়, ে তীয় সাংসে, প্রধ নিন্ত্রীর ক য ণ লয় এবাং মবএআরমস হদত চ মহত মবমভন্ন 

তথ্য সম্বমলত প্রমতদবেন সমেমত প্রণয়ন ও যপ্ররণ কর ,  

 ৪। কৃমষ িন্ত্রণ লয়সহ মবমভন্ন িন্ত্রণ লয় কর্তণক প্রণীত মবমভন্ন মবষয় সাংমিষ্ট আইন, নীমতি ল , মরদপ ট ণ, মবমধি ল -এর 

েসে র উপর িত িত সম্বমলত প্রমতদবেন প্রণয়নপূব ণক িন্ত্রণ লদয় যপ্ররণ কর ,  

 ৫।         সরক র কর্তণক প্রেত্ত যয যক দন  অমপ ণত ে ময়ত্ব প লন কর ।           

  

    পরিকল্পনা িাখাি সম্পারেত কার্ঃ 
 

  ২০20-2021 অর্ য ৈছযি সম্পারেত কা যাৈরল 
 

(১) কৃরষ মন্ত্রণালযেি চারহো যমাতাযৈক রৈযর্আিআই কর্তযক ৈাস্তৈােনাধীন ০৩ (রতন)টি উন্নেন প্রকযল্পি ৈাস্তৈােন অগ্রগরত 

প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ।  

(২) একােি র্াতীে সংসযেি 9ম অরধযৈিযন মাননীে কৃরষ মন্ত্রীি যমৌরখক উত্তিোযনি র্ন্য তািকারচরিত প্রশ্ন *72-এি র্ৈাৈসহ 

 াৈতীে তথ্য সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ।  

(৩) একােি র্াতীে সংসযেি 10ম অরধযৈিযন মাননীে প্রধানমন্ত্রীি যমৌরখক উত্তিোযনি র্ন্য 8নং প্রযশ্নি র্ৈাৈ এৈং উি প্রযশ্নি 

সাযর্ ৫ (পাঁচ)টি কযি সম্পূিক প্রশ্ন ও যসগুযলাি উত্তি সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ। 

(4)  একােি র্াতীে সংসযেি 11তম অরধযৈিযন মাননীে প্রধানমন্ত্রীি যমৌরখক উত্তিোযনি র্ন্য 8নং প্রযশ্নি র্ৈাৈ এৈং উি প্রযশ্নি 

সাযর্ ৫ (পাঁচ)টি কযি সম্পূিক প্রশ্ন ও যসগুযলাি উত্তি সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ। 

(5) একােি র্াতীে সংসযেি 11তম অরধযৈিযন মাননীে প্রধানমন্ত্রীি যমৌরখক উত্তিোযনি র্ন্য 6নং প্রযশ্নি র্ৈাৈ এৈং উি প্রযশ্নি 

সাযর্ ৫ (পাঁচ)টি কযি সম্পূিক প্রশ্ন ও যসগুযলাি উত্তি সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ। 

 (৬) একােি র্াতীে সংসযেি 11তম অরধযৈিযন মাননীে কৃরষ মন্ত্রীি যমৌরখক উত্তিোযনি র্ন্য তািকারচরিত প্রশ্ন *387 এৈং 

তািকারৈহীন প্রশ্ন 288-এি র্ৈাৈসহ  াৈতীে তথ্য সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ।  

 (৭) একােি র্াতীে সংসযেি 11তম অরধযৈিযন মাননীে কৃরষ মন্ত্রীি যমৌরখক উত্তিোযনি র্ন্য তািকারচরিত প্রশ্ন *393, *410, 

*432 এৈং তািকারৈহীন প্রশ্ন 296, 300, 302-এি র্ৈাৈসহ  াৈতীে তথ্য সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ 

কিা হযেযছ।  

 (৮) একােি র্াতীে সংসযেি 12তম অরধযৈিযন মাননীে প্রধানমন্ত্রীি যমৌরখক উত্তিোযনি র্ন্য 17নং প্রযশ্নি র্ৈাৈ এৈং উি প্রযশ্নি 

সাযর্ ৫ (পাঁচ)টি কযি সম্পূিক প্রশ্ন ও যসগুযলাি উত্তি সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ। 
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(9) একােি র্াতীে সংসযেি 13তম অরধযৈিযন মাননীে কৃরষ মন্ত্রীি যমৌরখক উত্তিোযনি র্ন্য তািকারৈহীন প্রশ্ন 139-এি র্ৈাৈসহ 

 াৈতীে তথ্য সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ।  

(10) “ৈাংলাযেি GAP নীরতমালা-2020” এি খসড়াি উপি ৈাংলাযেি পাট গযৈষণা ইনরিটিউট-এি মতামত সম্বরলত প্ররতযৈেন 

প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ। 

(১1)  সাধািণ অর্ যনীরত রৈভ্াগ, পরিকল্পনা করমিন কর্তযক প্রণীত ৈাংলাযেি অর্ যননরতক সমীক্ষা প্ররতযৈেন 2020-2021 প্রণেযনি 

লযক্ষয ৈাংলাযেি পাট গযৈষণা ইনরিটিউট সংরিষ্ট হালনাগাে তথ্য সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা 

হযেযছ।  

(১2) ৈাংলাযেি পাট গযৈষণা ইনরিটিউট-এি 2020-2021 অর্ যৈছযিি ৈারষ যক উন্নেন কম যসূরচ (এরিরপ) ও সংযিারধত ৈারষ যক 

উন্নেন কম যসূরচ (আিএরিরপ) প্রস্তাৈ প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ।  

 (১3) কৃরষ মন্ত্রণালযেি ৈারষ যক প্ররতযৈেন 2020-2021 প্রণেযনি লযক্ষয ৈাংলাযেি পাট গযৈষণা ইনরিটিউট সংরিষ্ট হালনাগাে 

তথ্য ও ছরৈ সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ।  

(14) “নািী ও রিশুি প্ররত সরহংসতা প্ররতযিাযধ র্াতীে কম যপরিকল্পনা সুষ্ঠভ্াযৈ ৈাস্তৈােযনি লযক্ষয Monitoring and Evaluation 

Framework”-এি উপি মতামত সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ। 

(15) র্ীৈপ্রযুরি রৈষেক র্াতীে রনৈ যাহী করমটি (NECB) এি 14তম সভ্াি রনযে যিনাি যপ্ররক্ষযত মতামত সম্বরলত প্ররতযৈেন 

প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ। 

(16) “Draft Sector Action Plan for Environment and Climate Change”-এি উপি মতামত সম্বরলত প্ররতযৈেন 

প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ। 

(১৭) “Mujib Climate Prosperity Plan Decade 2030”-এি উপি মতামত সম্বরলত প্ররতযৈেন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ 

কিা হযেযছ। 

(১7) ৈাংলাযেি পাট গযৈষণা ইনরিটিউট আইন, ২০১৭-এি ইংযিরর্ ভ্াস যন প্রণেনপূৈ যক মন্ত্রণালযে যপ্রিণ কিা হযেযছ। 
 

   

উযেখয াগ্য সাফল্যঃ  

‘ৈাংলাযেি পাট গযৈষণা ইনরিটিউট আইন, ২০১৭’-এি ইংযিরর্ ভ্াস যন মহান র্াতীে সংসযে পাি হযেযছ। 
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প্ররিক্ষণ িাখা 

ভূমিক াঃ 

 

পমরকল্পন , প্রমশক্ষণ ও যয গ দয গ উইাং-এর একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ণ শ ে  হদল  প্ররিক্ষণ শ ে । এ শ ে টি যেযি এৈং যেযিি ৈারহযি 

উচ্চ রিক্ষা সংক্রান্ত সকল কা যক্রম পরিচালনা এৈং রৈরভ্ন্ন প্ররতষ্ঠাযনি চারহো অনুসাযি প্ররিক্ষণ/যসরমনাি/রসযম্পারর্োম 

এৈংওোকযিযপ প্ররিক্ষণার্ীযেি যপ্রিযণি ব্যৈস্থা  কদর ে দক। প্ররিক্ষণ শ ে  পাট গযৈষণা ইনরিটিউট-এি রৈরভ্ন্ন আঞ্চরলক যকন্দ্র 

এৈং উপযকযন্দ্র কৃষক প্ররিক্ষণ আযোর্যনি ব্যৈস্থা  কদর ে দক। । ত ই, প্ররিক্ষণ শ ে র ক দের গমতশীলত র উপর মবদেআরআই-এর 

েনসম্পে উন্নয়ন মনভণর কদর। 

 

প্ররিক্ষণ িাখাি লক্ষযঃ 
 

উচ্চ রিক্ষা ও প্ররিক্ষণ সংক্রান্ত সকল কা যক্রম পরিচালনাি মাধ্যযম েক্ষ র্নৈল বতরি কিা 

 

প্ররিক্ষণ িাখাি কা যক্রম 

১। যেযি এৈং যেযিি ৈারহযি রৈরভ্ন্ন প্ররতষ্ঠাযনি চারহো অনুসাযি প্ররিক্ষণ/যসরমনাি/রসযম্পারর্োম এৈং ওোকযিযপ 

প্ররিক্ষণার্ীযেি যপ্রিযণি ব্যৈস্থা কিা। 

২। ৈাৎসরিক প্ররিক্ষণ পরিকা প্রণেন এৈং তোনু ােী প্ররিক্ষণ কা যক্রম পরিচালনা কিা। 

৩। অভ্যন্তিীণ যসরমনাি, রসযম্পারর্োম, ওোকযিপ ও কনফাযিযেি আযোর্ন কিা। 

৪। পাট গযৈষণা ইনরিটিউট-এি রৈরভ্ন্ন আঞ্চরলক যকন্দ্র এৈং উপযকযন্দ্র কৃষক প্ররিক্ষণ পরিচালনা কিা।  

৫। উচ্চ রিক্ষা সংক্রান্ত সকল কা যক্রম পরিচালনা ও রনষ্পরত্ত কিা। 

৬। সিকাি কর্তযক প্রেত্ত য  যকাযনা অরপ যত োরেত্ব পালন।  

 

ি নব সম্পে উন্নয়ন সাংক্র ন্ত তথ্য (2020-2021):  

ছক-2: (ক) মানৈসম্পেউন্নেন (প্ররিক্ষণ) 

ক্রঃনং যগ্রিনং প্ররিক্ষণ মন্তব্য 

আভ্যন্তিীণ বৈযেরিক ইনহাউর্ অন্যান্য যমাট 

1 যগ্রি 1-9 42র্ন - 401 র্ন - 443 র্ন  

2 যগ্রি 10 - - 53র্ন - 53র্ন  

3 যগ্রি 11-20 - - 573র্ন - 573র্ন  

 যমাট 42র্ন - 1027 র্ন - 1069 র্ন  

 

ছক-2: (খ) মানৈসম্পেউন্নেন (উচ্চরিক্ষা) 

ক্রঃনং যগ্রিনং উচ্চরিক্ষা মন্তব্য 

রপএইচরি এম.এস অন্যান্য যমাট 

1 যগ্রি 1-9 21র্ন -  21র্ন ৭ র্ন বৈযেরিক রপএইচরি (১ র্ন  

কাযর্ য াগোন কযিযছন), ১৪ র্ন 

অভ্যন্তিীণ রপএইচরি এৈং ৯ র্ন 

কাযর্ য াগোন কযিন।  

2 যগ্রি 10 - - - - 

3 যগ্রি 11-20 - - - - 

 যমাট 21র্ন - - 21র্ন 

 

ছক-2: (গ) যসরমনাি/ওোকযিপ/এক্সযপার্ািরভ্রর্ট 

ক্রঃনং যগ্রিনং উচ্চরিক্ষা মন্তব্য 

যসরমনাি ওোকযিপ এক্সযপার্ািরভ্রর্ট যমাট 

1 যগ্রি 1-9 ৩২০ র্ন ৫৪০র্ন - ৮৬০ র্ন  

2 যগ্রি 10 - - - -  

3 যগ্রি 11-20 - - - -  

 যমাট ৩২0র্ন ৫৪০ র্ন - 8৬০ র্ন  
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❖ যেদশর অভযন্তদর মবমভন্ন সাংস্থ য় ২0টি প্রমশক্ষণ কি ণসূমচ মবদেআরআই এি 42 েন কি ণকতণ  অাংশগ্রহণ কদরন।   

❖ মবদেআরআই ২০২০-2১ অে ণ বছদর 2৭টি ইন-হ উে প্রমশক্ষণ আদয় েন কদর য দত 10২৭ েন কি ণকতণ -কি ণচ রী অাংশগ্রহণ 

কদরন।  

❖ ২০20-21 অে ণ বছদর কৃমষ িন্ত্রণ লদয়র অনুদি েনক্রদি 07 েন (১ র্ন য াগোন)মবজ্ঞ নীর দবদেমশক মপএইচমি যপ্র গ্র ি 

চলি ন আদছ। এদের িদে ০১ েন অযেরলো, ০১ েন ে প ন এবাং ০৪ েন ি লদয়মশয় ি মবমভন্ন মবশ্বমবয লদয় মপএইচমি 

যক দস ণ অেয়নরত আদছন।  

❖ ২০২০-2১ অে ণ বছদর যেদশর অভযন্তদর 1৪ েন মবজ্ঞ নী মবমভন্ন প বমলক মবশ্বমবয লদয় মপএইচমি’দত অেয়নরত আদছন। 

❖ যেদশর অভযন্তদর 10 টি যসমিন র/ওয় কণশদপ 8৬০ েন মবজ্ঞ নী ও মবমভন্ন মবশ্বমবয লয়/সাংস্থ র ব্যমিগণ অাংশগ্রহণ  কদরন।  

 

  

 

সম্পারেত কাযর্ি ছরৈঃ সাম্প্ররতক রকছু তথ্যরচত্র রনযে প্রোন কিা হযলা- 

 

  
পাট পণ্য উৎপােনকমীযেি প্ররিক্ষণ কা যক্রম প্ররিক্ষণ কা যক্রযম উপরস্থত মহাপরিচালক, রৈযর্আিআই  

  
বুরনোেী প্ররিক্ষযণ অংিগ্রহণকািীযেি রৈযর্আিআই পরিেি যন প্ররিক্ষণার্ী কর্তযক প্ররিক্ষযণি সাটি যরফযকট গ্রহণ 
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করম্পউটাি িাখা 

 

ভূরমকাঃ 

ৈাংলাযেি পাট গযৈষণা ইনরিটিউট-এ তথ্য প্রযুরিি প্রসাি, রিরর্টাল ৈাংলাযেি রৈরনম যাযণ সিকাযিি গৃহীত রৈরভ্ন্ন 

কা যক্রম ৈাস্তৈােযন সহােতা কিা। 

  

মানৈ সম্পে উন্নেনঃ 

 

ই-গভ্যন যে ৈাস্তৈােযনি লযক্ষয ই-ফাইল কা যক্রম সুষ্ঠুভ্াযৈ পরিচালনা কিাি র্ন্য ২০20-21 অর্ য ৈছযি ০৫টি প্ররিক্ষযণি 

(ইন-হাউর্) আযোর্ন কিা হে।  

 

উযেখয াগ্য কা যক্রম (2020-21) 

 

 56 এিমবমপএস অপটিকয ল ফ ইব দরর ইন্ট রদনট ল ইন স্থ পন এবাং ১1০টি কমম্পউট দর/ওয় কণ যিশদন Server, 

Router স্থ পনপূব ণক LAN স্থ পন কর  হদয়দছ। 

 রৈযর্আিআই-এ কম যকতযা ও কম যচািীযেি যৈতন-ভ্াতা ও রসরপএফ সংক্রান্ত যসৈা সহর্ীকিযণি লযক্ষয রসরপএফ 

ম্যাযনর্যমন্ট রৈষেক 01টি সফট ওেযাি প্রস্তুত এৈং চালু কিা হযেযছ। 

 রৈযর্আিআই-এি সমস্ত কম যকতযা ও কম যচািীযেি যৈতন-ভ্াতারে সংক্রান্ত যসৈা সহর্ীকিযণি লযক্ষয “কম যকতযা ও 

কম যচািীযেি যৈতন-ভ্াতারে ব্যাংক রহসাযৈি মাধ্যযম” প্রোযনি রৈষযে যসৈা সহর্ীকিণ কিা হযেযছ। 

 প ট ে দতর তথ্যসমৃদ্ধ যি ব ইল অয পস প্রস্ত্ত্তত কর  হযেযছ য  Google Play যেদক ি উনদল ি কর  য য়। 

www.bjri.gov.bd -এ ৈরণ যত এযাপস টিি রলংক যেো আযছ। 

 প ট পদের তথ্যসমৃদ্ধ যি ব ইল অয পস প্রস্ত্ত্তত কর  হযেযছ য  Google Play যেদক ি উনদল ি কর  য য়। 

www.bjri.gov.bd -এ ৈরণ যত এযাপস টিি রলংক যেো আযছ। 

 পাট র্াত এৈং প্রযুরি রৈষেক “জুট নযলর্ ব্যাংক” িীষ যক ওযেৈ যপাট যাল প্রস্তুত কিা হযেযছ। 

 
জুট যটক্সট ইল-এর তথ্যসমৃদ্ধ যি ব ইল অয পস প্রস্ত্ত্তত কর  হযেযছ য  Google Play যেদক ি উনদল ি কর  য য়। 

www.bjri.gov.bd -এ ৈরণ যত এযাপস টিি রলংক যেো আযছ। 

 মবদেআরআই-এ Group Facebook এর ি েদি Social Network ক য ণক্রি গ্রহণ কর  হদয়দছ। 

 Help Desk স্থ পন কর  হদয়দছ। এদত যসব  প্রতয মশতদের যসব  প্র মপ্ত সহেতর হদয়দছ। 

 
মবদেআরআই এর মনেস্ব ওদয়বস ইট www.bjri.gov.bd মনয়মিত হ লন গেকরণ কর  হদে। মবদেআরআই এর 

কি ণকতণ দের মনেস্ব যি দিইন আইমি/ই-যিইল এক উন্ট প্রণয়ন কর  হদয়দছ। 

 অতয ধুমনক 10টি কমম্পউট র সমৃদ্ধ একটি পূণ ণ ঙ্গ কমম্পউট র যেমনাং ল্য ব স্থ পন কর  হদয়দছ। 

 ই-ফ ইমলাং ক য ণক্রি শুরু কর  হদয়দছ। এ পয ণন্ত 90% ফ ইদলর ক য ণক্রি ই-ফ ইমলাং এর ি েদি মনষ্পন্ন কর  হদে। 

 e-GP-র ি েদি েরপত্র আহব ন ও মনষ্পন্ন কর  হদে। সমস্ত OTM যটন্ডাি e-GP-র ি েদি মনষ্পন্ন কর  হযে। 

 

মবজ্ঞ নী/কি ণকতণ /কি ণচ রীদের েন্য রফঙ্গাি রপ্রন্টসহ অনলাইনরভ্রত্তক রিরর্টাল হারর্িা পদ্ধরত স্থাপন ও চালু কিা 

হযেযছ। রৈযর্আিআই-এ রনিাপত্তা ব্যৈস্থা যর্ািোিকিযণি লযক্ষয 64টি কযাযমিা সমৃদ্ধ রসরসটিরভ্ ব্যৈস্থা স্থাপনকিতঃ 

42টি কযাযমিা চালু কিা হযেযছ। 
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উযেখয াগ্য সাফল্যঃ  

 

র্নগযণি রনকট রৈযর্আিআই-এি যসৈা সহর্ীকিযণি লযক্ষয (ক) “জুট নযলর্ ব্যাংক” যপাট যাল (খ) পাট র্াযতি যমাৈাইল 

এযাপস (গ) পাট পযণ্যি যমাৈাইল এযাপস (ঘ) জুট যটক্সটাইল পযণ্যি যমাৈাইল এযাপস প্রস্তুত কিা হযেযছ। ই-ফাইরলং এৈং    

ই-রর্রপ কা যক্রম যর্ািোিকিণ কিা হযেযছ। তাছাড়া কম যকতযা ও কম যচািীযেি যৈতন-ভ্াতা ও রসরপএফ সংক্রান্ত যসৈা 

প্রোযনি লযক্ষয রসরপএফ ম্যাযনর্যমন্ট রৈষেক সফট ওেযাি প্রণেন ও স্থাপন কিা হযেযছ।  

 

সম্পারেত কাযর্ি ছরৈঃ  

 

  

ই-ফাইরলং রৈষেক প্ররিক্ষযণি উযভাধনী অনুষ্ঠাযন পরিচালক (রপটিরস) এৈং মহাপরিচালক, রৈযর্আিআই 

 

রচত্রঃ করম্পউটাি িাখাি কা যক্রযমি খন্ড রচত্র 
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প্রক শন  শ ে  

ভূমিক াঃ 

 ব াংল দেশ প ট গদবষণ  ইনমিটিউট-এর গদবষণ  ক য ণক্রি, প্রযুমি উদ্ভ বন ও চলি ন সরক মর অনুষ্ঠ ন সমুদহর ক য ণক্রদির 

তথ্য মচত্ত সাংগ্রহ এবাং প্রক শ-প্রচ র কর । কৃমষ িন্ত্রণ লয় এবাং মবদেআরআই এর মবমভন্ন মবভ দগর মরদপ ট ণ প্রণয়দন প্রদয় েনীয় 

তথ্যমচত্র সরবর হ কর । যিক যহ ল্ড রদের যসব  প্রে ন কর । মবদেআরআই’দক প্রচ র ও প্রস দরর ি েদি মিমেট ল ব াংল দেশ 

মবমনি ণ দন সরক দরর গৃহীত মবমভন্ন ক য ণক্রি ব স্তব য়দন সহ য়ত  কর । 

 

উদেেদয গ্য ক য ণক্রিাঃ 

 

১। মুমেববষ ণ উপলদক্ষয মবদেআরআই যিক্সকয দলন্ড র ২০২০ মূদ্রণ ও প্রক শ এবাং মবতরণ। 

2। ক মরগরী উইাং এর মতনটি মনয়মিত প্রক শন  মূদ্রণ এর ব্যবস্থ  গ্রহণ। 

3। Jute, Kenaf and Mesta Crops Research Review- তথ্য বহুল পুমস্তক  প্রক শ। 

4। নয়টি নতুন প্রযুমির মলফদলট প্রক শ এর ব্যবস্থ  গ্রহণ। 

5। ে তীয় শুদ্ধ চ র সম্পমকণত যল গ ন যপ ি র (মুমেব বষ ণ যেশ ল) প্রক শ কর । 

6। আটটি মলফদলট (চলি ন প্রযুমির) মূদ্রণ ও প্রক শ কর । 

7। সকল ে তীয় মেবদসর তথ্যমচত্র সাংগ্রহ ও প্রদয় েনীয় যপ্রসমরমলে কর । 

8। মবদেআরআই এর সকল চলি ন কি ণক দন্ডর (প্রমশক্ষণ, যসমিন র, ওয় কণশপ, সভ , মসদম্প মেয় ি) ইতয মের তথ্যমচত্র সাংগ্রহ ও 

মবদেআরআই ওদয়ব স ইদট প্রচ দরর ব্যবস্থ  গ্রহণ কর । 

9। মবদেআরআই মবজ্ঞ নী/কি ণকতণ গদণর হ লন গ ে তথ্য (দয গ দয গ) কৃমষ িন্ত্রণ লয় অমধন কৃমষ তথ্য স মভ ণস ও অন্য ন্য সাংস্থ য় 

যপ্ররণ। 

10। ে তীয় পমত্রক  সমূদহ প ট, যকন ফ ও যিস্ত র আধুমনক চ ষ ব ে, পমরচয ণ , ে ক যেওয় র আধুমন প্রযুমি সমূহ ও আঁশ সাংরক্ষণ 

সাংক্র ন্ত মবজ্ঞমপ্ত প্রচ দরর ব্যবস্থ  কর । 

11। মবদেআরআই এর মনউে যলট র প্রক শ কর । 

12। মবদেআরআই এর মলফদলট, পুমস্তক , যপ ি র ইতয মে কৃমষ সাংমিষ্ট মবমভন্ন েনপ্রমতমনমধ, কৃষক, কৃমষ সম্প্রস রণ অমধেপ্তদরর ি ঠ 

পয ণ দয়র কি ণকতণ , এনমেও প্রমতমনমধ-এর মনকট মবতরণ কর । 

 

অন্য ন্য মবদশষ অেণনাঃ 

কৃমষ িন্ত্রণ লয় কর্তণক প্রক মশত মভমিও মিপ/প্রক শন  সাংগ্রহ এবাং মবদেআরআই-এ প্রচ র কর ।  
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উযেখয াগ্য সাফল্যঃ  

 

 রৈযর্আিআই কর্তযক 2020-21 অর্ য সাযল মূদ্রণকৃত প্রকািনাসমূযহি তারলকাঃ 

 

ক্রঃ নং রৈষে পরিমাণ (করপ) 

1। মুমেববষ ণ উপলদক্ষয মবদেআরআই যিক্সকয দলন্ড র ২০২০ মূদ্রণ 700 

2। রৈযর্আিআই যতাষা পাটঃ 8 (িরৈ-1) 3000 

3। র্াতীে শুদ্ধাচাি সম্পরকযত যিাগান যপািাি (মুরর্ৈৈষ য) 500 

4। রৈযর্আিআই যেিী পাট িাক-2 3000 

5। রৈযর্আিআই যেিী পাট িাক-3 3000 

6। পাট কাটাি  ন্ত্র 4000 

7। িীতকারলণ িাক-সরিি সাযর্ পাট ৈীর্ উৎপােন প্রযুরি 3000 

8। রৈযর্আিআই যেিী পাট-8 এি ৈীর্ উৎপােন প্রযুরি 4000 

9। পাযটি যঘাড়া যপাকাি আক্রমণ এৈং সমরিত েমন ব্যৈস্থাপনা 5000 

10। নাৈী পাট ৈীর্ উৎপােযন সাি প্রযোযগি পরিমান ও প্রযোগ পদ্ধরত 3000 

11। পাযটি কালযচ আঁিযক যসানালী আঁযি রুপান্তযিি প্রযুরি 3000 

12। পাট রভ্রত্তক চাি ফসলী িস্য ধািা আলু-পাট িাক-পাট-যিাপা আমন 4000 

13। রৈযর্আিআই যেিী পাট-8 এি ৈীর্ উপােন প্রযুরি 4000 

14। ছাতিা যপাকাি আক্রমণ এৈং সমরিত েমন ব্যৈস্থাপনা 3000 

15। যমহগরন ৈীযর্ি রন যাস রেযে পাযটি হলুে মাকড় েমন 5000 

16। পাটিাক (উপাযেে সিী ও ঔষধী) 3000 

17। িীতকারলণ িাক-সরিি সাযর্ পাট ৈীর্ উৎপােন প্রযুরি 3000 

18। পাট যক্ষযতি আগাছা ও েমন ব্যৈস্থাপনা 3000 

19। রনম ৈীযর্ি রন যাস রেযে পাযটি হলুে মাকড় েমন 5000 

20। রৈযর্আিআই যেিীপাট 10 (রস-12221) 3000 

২১। রনড়ানী ছাড়া পাট চাষ পদ্ধরত 3000 

22। রৈযর্আিআই যতাষা পাট-8 (িরৈ-1) 25000 

23। জুট-ব্যানানা যেযন্ডি সূতা 4000 

24। সাযড় সাত কাউযন্টি পাযটি সূতাে ফারন যরিং যফরিক 4000 

25। পাট-তুলা-আনািস আঁি রমরিত সূতা উৎপােন প্রযুরি 3000 

26। পরিযৈি ৈান্ধৈ পাট উল 4000 

27। Production & development of jute, cotton and silk blended yarn through 

cotton spinning system 

4000 

28। পাট ও সমযগাত্রীে আঁি ফসযলি উৎপােন কলাযকৌিল রৈষেক প্ররিক্ষণ সহারেকা 2000 

29। পাট ও পাট র্াতীে ফসযলি আঁি ও ৈীর্ চাযষ ৈছি ব্যাপী মাযঠ কিণীে 2000 

30। পাট, যকনাফ, যমস্তা ফসযলি ৈীর্ উৎপােন ও সংিক্ষণ কলাযকৌিল রৈষেক 2000 

31। রৈযর্আিআই-এি রৈরভ্ন্ন উইং-এি উযেশ্যাৈলী 3000 

32। ৈারষ যক প্ররতযৈেন 2019-2020 1000 

33। Annual Research Programme (Agriculture Research 2020) 500 

34। Annual Research Programme (Technology Research 2020) 500 

35। Annual Research Programme (Jute Textile Research 2020) 500 

36। Annual Research Highlight (Agriculture Research 2019) 500 

37। Annual Research Highlight (Technology Research 2019) 500 

38। Annual Research Highlight (Jute Textile Research 2019) 500 
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সম্প মেত ক দের ছমব মনম্নরূপাঃ 
 

  

রৈর্ে রেৈস 2020 উে াপন অনুষ্ঠাযন রৈযর্আিআই-এি কম যকতযাবৃন্দ মুরর্ৈৈষ য উপলযক্ষয বৃক্ষযিাপন কম যসূরচ 2020 ৈাস্তৈােন 

  
র্ারতি রপতা ৈঙ্গৈন্ধু যিখ মুরর্বুি িহমাযনি 101তম র্ন্মৈারষ যকী উে াপন 

  

রৈযর্আিআই-এ মহান মার্তভ্াষা রেৈস উে াপন রসরনেি সরচৈ মযহােযেি জুট-যটক্সটাইল রিসযে যসন্টাি পরিেি যন 
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লাইযিরি িাখা 
 

ভূরমকাঃ   

ৈাংলাযেি পাট গযৈষণা ইনরষ্টটিউট (রৈযর্আিআই) 1951 সাযল প্রাতরষ্ঠত হে। প্ররতষ্ঠাকাল যর্যক রৈযর্আিআই লাইযিরি প্ররতষ্ঠাযনি 

লক্ষয ও উযেশ্য-যক সফলভ্াযৈ অর্যযনি র্ন্য প্ররতষ্ঠাযনি গযৈষকগণযক তথ্যযসৈা প্রোন কযি  াযে । পাযটি কৃরষ ও করিগিী 

গযৈষণাি র্ন্য প্রযোর্নীে তথ্য, NARS- এি রৈÁvনী, ছাত্র, রিক্ষক, গযৈষক, রৈরভ্ন্ন প্ররতষ্ঠান, উযযািাগযণি র্ন্য রৈযর্আিআই 

লাইযিরি পাট ও সমর্াতীে আঁি ফসযলি গযৈষণা সংক্রান্ত সকল কাযর্ি একটি তথ্য ভ্ান্ডাি । লাইযিরিযত 8,599 টি রৈরভ্ন্ন 

রৈষযেি ৈই, এম এস এৈং রপএইচরি রর্রসস 100 টি, রৈরভ্ন্ন প্রকাি র্ান যাল, রিযপাট য, রনউর্যলটাি, রৈরভ্ন্ন প্রকাি প্রকািনা সংখ্যা 

7,500 টি । রনউর্ রিরপং এি র্ন্য 09 টি বেরনক র্াতীে পরত্রকা এৈং মারসক পরত্রকা িাখা হে । িীতাতপ রনেরন্ত্রত-এ লাইযিরিযত 

গযৈষকগযণি র্ন্য ইন্টািযনট সুরৈধা, ফযটাকরপ সুরৈধা রৈযমান ।  

 

রভ্িনঃ প্ররতষ্ঠাযনি রৈÁvনীযেি প্রযোর্নীে তথ্য যসৈা প্রোন ।  

 

রমিনঃ রৈÁvনী/গযৈষকগযণি চারহো যমাতাযৈক ৈই/সামরেকী ইতযারে সংগ্রহ, প্ররক্রোকিণ, সংিক্ষণ ও তথ্য যসৈা প্রোন । 

 

রৈযর্আিআই লাইযিরিি গত ৈছযিি (2020-2021) সম্পারেত কা ©ক্রমঃ  

• ৈই/ সামরেকী ক্রে কিা হযেযছ- 75 টি (গযৈষণামূলক ৈই- 31টি, র্ীৈনী/মুরিযুদ্ধ- 178টি,  র্ানা©ল- 05টি । 

• 246 র্ন গযৈষক/কম©কতযা/কম©চািী-যক তথ্যযসৈা প্রোন । 

• 9টি র্াতীে বেরনক পরত্রকাে পাট ও পাটর্াত পযণ্যি উপি প্রকারিত 112টি রনউর্ রিরপং কিা হযেযছ। 

• 9টি র্াতীে বেরনক পরত্রকাে পাট ও পাটর্াত পযণ্যি উপি প্রকারিত রৈরভ্ন্ন রনউর্ সংগ্রহ কযি মহাপরিচালক,পরিচালক 

(কারিগিী/কৃরষ/যর্টিরপরিরস/রপটিরস/প্রিাসন ও অর্©) রৈরভ্ন্ন রৈভ্াযগি রসএসও, রপএসও মযহােেগণযক ই-যমইল এি 

মাধ্যযম রনেরমত অৈরহত কিণ। 

• 107 র্ন গযৈষক/কম©কত©v-যক চারহো যমাতাযৈক ফযটাকরপ সারভ্যস প্রোন। 

• পাঠকগযণি পারন পাযনি সুরৈধাি র্ন্য লাইযিরি িাখাে 1টি পারনি রফল্টাি স্থাপন। 

• রৈরভ্ন্ন প্রকাি 138 করপ ৈই/সামরেকী ৈাঁধাই কিা হযেযছ। 

• রৈযর্আিআই এি লাইযিরি িাখাে "ৈঙ্গৈন্ধু কণা©ি" স্থাপন কিা হযেযছ। উি কণা©যি ৈঙ্গৈন্ধুি র্ীৈন ও আেযি যি উপি 

রলরখত রৈরভ্ন্ন যলখক/প্রকািনীি- 178টি ৈই সংিক্ষণ কিা হযেযছ। 

 

 

 

 

লাইযিরি ভ্ৈযন ৈঙ্গৈন্ধু কণ যাি উযবাধন 
 

 

 

        রৈযর্আিআই-এ প্রর্ম ৈাযিি মত গত 12-11-2020 তারিযখ ৈঙ্গৈন্ধু কণ যাি উযবাধন কিা হে। উি অনুষ্ঠাযন রৈযর্আিআই-

এি মাননীে মহাপরিচালক ি. আ. ি. ম. আযনাোiæল হক, পরিচালক (কারিগিী/কৃরষ/ যর্টিরপরিরস/রপটিরস/প্রিাসন ও অর্ ©) এৈং 

রৈরভ্ন্ন রৈভ্াযগি রৈভ্াগীে প্রধানসহ রপটিরস উইং এি সকল স্তযিি কম ©কতv©গণ উপরস্থত রছযলন। উযবাধনী অনুষ্ঠাযন রৈযর্আিআই-এি 

মাননীে মহাপরিচালক ি.আ.ি.ম. আযনাোiæল হক ৈঙ্গৈন্ধু কণ যাযিি তাৎপ © তুযল ধযি ৈিব্য প্রোন কযিন। 
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সম্পারেত কাযর্ি ছরৈঃ  

 

   
 

রৈযর্আিআই-এি গ্রন্থাগাযি ৈঙ্গৈন্ধু কণ যাি স্থাপযনি উযবাধনী অনুষ্ঠান 
 

 

 
 

 

ৈঙ্গৈন্ধু কণ যাি-এ অধ্যেনিত পাঠকবৃন্দ 

 

রচত্রঃ লাইযিরি িাখাি কা যক্রযমি খন্ড রচত্র 

 

  


