
আধুনিক কৃনি প্রযুনি প্রদর্ শিী ও িাটার খামার উন্নয়ি কম শসূনি 

জাতীয় কৃনি প্রনর্ক্ষণ একাডেনমর (িাটা) 

গাজীপুর-১৭০১ 

  

ক) বাস্তবায়ি কাল: 

 

 ২০১৭-১৮ হডত ২০১৯-২০ নি. 

 

খ) উডেশ্য: 

 

১: খামাডরর আধুনিক কৃনি যন্ত্রপানত ও ভ ীত অবকাঠাডমা সৃনির মাধ্যডম ফনলত গডবিণা প্রদর্ শিী স্থাপি কডর প্রনর্ক্ষডণ  

    ব্যবহানরক ক্লাসডক সজীব (লাই ) করা; 

২: আধুনিক কৃনি যন্ত্রপানত ও জলবায়ু সহির্ীল ভটকর্ই কৃনি প্রযুনি প্রনর্ক্ষণার্থী কম শতশাগডণর মাধ্যডম সম্প্রসারণ: 

৩: সডব শাপনর ভটকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা (SDG)-এর Goal-1: Target 1.1; Goal-2: Target 2.1, 2.3, 

    2.4; এবং Goal-12: Target 12.3; Goal-15: Target 15.3 অজশডি অবদাি রাখা। 

 

গ)  ভযৌনিকতাাঃ 

 

     কৃনি নি শর এ ভদডর্ খাদ্য, পুনি িানহদা ও দানরদ্র নবডমািডি সমডয়াপডযাগী কৃনি প্রযুনির নবকল্প িাই। উি প্রযুনি হস্তান্তডরর জন্য প্রনর্ক্ষণ ও প্রদর্ শিী 

(Training & Demonstration) দ্রুততম মাধ্যম যা নির্ভ শল এবং সঠিক াডব কৃনির সাডর্থ সংনিি মাঠ পয শাডয়র কম শকতশাডদর দক্ষতা বৃনিডত 

সহায়তা করডব।  জাতীয় কৃনি প্রনর্ক্ষণ একাডেনমর আওতার্ভি প্রায় ২৫ একর খামার রডয়ডে। উি খামার উন্নয়ি কডর প্রযুনি হস্তান্তডরর নিনমত্ত প্রনর্ক্ষণ 

ও প্রদর্ শিীর (Training & Demonstration) ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তারই ভপ্রনক্ষডত “আধুনিক কৃনি প্রযুনি প্রদর্ শিী ও িাটার খামার 

উন্নয়ি” কম শসূিী গ্রহণ করা হডয়ডে। 

 

 উি কম শসূিী বাস্তবানয়ত হডল: 

 

    ১. ফসডলর একর প্রনত ফলি বৃনি পাডব তর্থা িাটার রাজস্ব বৃনি হডব;                  

   ২. কৃনিডত নিডয়ানজত মািব সম্পডদর ব্যাপক উন্নয়ি হডব;                               

   ৩. কৃিডকর তর্থা গ্রামীি জিগডণর আর্থ শ-সামানজক উন্নয়ি হডব;                           

   ৪. কৃনিডত প্রবৃনি বাড়ডব;                                     

   ৫. কম শসূিীর আওতায় নিডয়াগপ্রাপ্ত অনিয়নমত কৃনি শ্রনমডকর কম শসংস্থাডির ব্যবস্থা হডব;       

   ৬. ভটকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা (SDG)-Goal-1 : Target 1.1;  Goal-2: Target 2.1, 2.3, 2.4; এবং 

      Goal-12: Target 12.3; Goal-15: Target 15.3 লক্ষমাত্রা অজশডি সহায়ক ভূনমকা পালি করডব। 

 

ঘ) কম শসূনির ব্যবস্থাপিা/বাস্তবায়ি ভকৌর্ল: 

 

কম শসূনিটি জাতীয় কৃনি প্রনর্ক্ষণ একাডেনম (িাটা) গাজীপুডর বাস্তবায়ি করা হডব ভযখাডি সারা বাংলাডদডর্র কৃনি ভসক্টডর নিযুি  কমীডদর প্রনর্ক্ষণ 

প্রদাি করা হয়। কম শসূনি বাস্তবায়ডির জন্য এ কাডজর ভযাগ্যতাসম্পন্ন একজি কম শসূিী পনরিালক, একজি নহসাবরক্ষক, একজি কনম্পউটার অপাডরটর 

কাম অনফস সহকারী এবং একজি অনফস সহায়ক জাতীয় কৃনি প্রনর্ক্ষণ একাডেনম (িাটা) হডত অনতনরি দানয়ডে নিডয়াগ ভদওয়া হডব। এজন্য এখাডত 

ভকাি ব্যয় ধরা হয়নি এবং নুতি াডব ভকাি জিবল নিডয়াগ করডত হডব িা। 

 

ঙ) কম শসূনির কায শক্রম মনিটনরং এর জন্য একটি মনিটনরং কনমটি গঠি করা হডয়ডে যা নিম্নরূপ: 

 

১.          পনরিালক (প্রর্াসি), িাটা                                                 স াপনত 

২.         তত্তাবধায়ক প্রডকৌর্লী,ভূনম ও ইমারত র্াখা, নবএআরআই                 সদস্য 

৩.         পনরিালক (প্রনর্ক্ষণ), িাটা                                                  সদস্য 

৪.         উপ-পনরিালক (প্রর্াসি ও সাডপাট শ সান শি), িাটা                          সদস্য 

৫.         কম শসূনি পনরিালক                                                           সদস্য সনিব 

 

কনমটির স া প্রনত নতি মাস অন্তর অন্তর অনুনিত হডব এবং কম শসূিী বাস্তবায়ডির অগ্রগনত ও সানব শক নবিডয় পয শাডলািিা করা হডব। কম শসূিী পনরিালডকর 

ভিতৃডে কম শসূিী বাস্তবানয়ত হডব। কম শসূিীর অন্যান্য কম শকতশা/কম শিারীবৃন্দ কম শসূিী বাস্তবায়ডি কম শসূিী পনরিালকডক সহায়তা করডবি। 



জাতীয় কৃনি িীনত অনুযায়ী উন্নত কৃনি প্রযুনি কৃিকডদর ভদারডগাড়ায় ভপৌৌঁডে ভদওয়া জরুরী আর উন্নত সম্প্রসারণ ভসবার জন্য   সম্প্রসারণনবদডদর দক্ষতা 

উন্নয়ি নবডর্ি প্রডয়াজি। মািসম্মত সম্প্রসারণ ভসবা প্রদাি কৃনি মন্ত্রণালডয়র অন্যতম লক্ষ ও উডেশ্য। এই কম শসূিীডত কৃনি ভসক্টডর নিযুি অনফনসয়ালডদর 

প্রনর্ক্ষডণর জন্য জাতীয় কৃনি প্রনর্ক্ষণ একাডেনমর কায শক্রম ভজারদার করার ব্যবস্থা ভিয়া হডয়ডে। সামনগ্রক াডব কম শসূিীর দ্বারা কৃনি মন্ত্রণালডয়র িবসৃি 

এই প্রনতিািটির উন্নয়ি ও কম শকান্ড ভজারদার হডব। 

 

ি) কম শসূিীর বাডজট 

 

  প্রাক্কনলত ব্যয়:     ১১২.৭৫ লক্ষ টাকা 

  রাজস্ব ব্যয়:        ৪.৫০ লক্ষ টাকা 

  মুলধি ব্যয়:        ১০৮.২৫ লক্ষ টাকা 

 

ে) কম শসূনির বের ন নত্তক ব্যয় ও ক্রয় পনরকল্পিা (নহসাব লক্ষয টাকা) 

 

ঙ) কম শসূনির কায শক্রম মনিটনরং এর জন্য একটি মনিটনরং কনমটি গঠি করা হডয়ডে যা নিম্নরূপ: 

 

অর্থ শনিনতক 

ভকাে 

আইডটম ১ম বের ২য় বের ৩য় বের ভমাট কম শসূিী ব্যডয়র 

র্তকরা অংর্ (২০১৭-১৮) (২০১৮-১৯) (২০১৯-২০)   

ক) রাজস্ব ব্যয় 

সরবরাহ ও ভসবাাঃ           

৪৮৫২ রাসায়নিক দ্রব্যানদ ০.১৫ ০.৪৫ ০.৪ ১.০০ ০.৮৯ 

৪৮৫৮ বীজ ও উনিদ ০.০৫ ০.৫০ ০.৪৫ ১.০০ ০.৮৯ 

৪৮৬১ সার ০.২০ ১.৯০ ০.৪০ ২.৫০ ২.২২ 

ভমাট রাজস্ব ব্যয় ০.৪০ ২.৮৫ ১.২৫ ৪.৫০ ৩.৯৯ 

খ) মূলধি ব্যয় 

খ-১) সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়াঃ           

৬৮১৩ কৃনি যন্ত্রপানত ১৩.৮০ ৯.৮০ ২.০০ ২৫.৬০০ ২২.৭১ 

৬৮২৭ ববদ্যযনতক  সরঞ্জাম ৪.৫০ ৩.০০ ৪.৩৫ ১১.৮৫ ১০.৫১ 

 ভমাট সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় ১৮.৩০০ ১২.৮০০ ৬.৩৫০ ৩৭.৪৫ ৩৩.২২ 

খ-২) নিম শাণ ও পূতশাঃ 

৭০১৬ ফাম শ ভিাডরর ওয়াল নিম শাণ ০ ০.৬০ ০ ০.৬০ ০.৫৩ 

৭০৪১ ফাম শ ভসি ও নিস্কার্ি ভেি 

নিম শাি 

০ ৫০.০০ ০.০০ ৫০.০ ৪৪.৩৪ 

৭০৩৬ সারডফস ওয়াটার নরজা শার 

নিম শাণ 

০ ২০.২ ০.০০ ২০.২০ ১৭.৯২ 

ভমাট নিম শাণ ও পূতশ ব্যয় ০ ৭০.৮ ০ ৭০.৮০ ৬২.৭৯ 

সব শডমাট মুলধি ব্যয় (খ১+খ২)) ১৮.৩০ ৮৩.৬০ ৬.৩৫ ১০৮.২৫ ৯৬.০১ 

সব শডমাট ব্যয়  (ক +খ) ১৮.৭০ ৮৬.৪৫ ৭.৬০ ১১২.৭৫ ১০০.০০ 

  

 


