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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 
রাজশাহী 

 

 
��স িব�ি� 

 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র উে�ােগ �টকসই �রশম চাষ: বাংলােদশ ��ি�ত 

শীষ �ক কম �শালার আেয়াজন 
[ 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র আেয়াজেন আজ সকাল ৯.১৫ ঘ�কায় নানিকং দরবার হেল "�টকসই �রশম 

চাষ: বাংলােদশ ��ি�ত শীষ �ক এক� কম �শালা অ�ি�ত হয়। সারািদন �ািপ অ�ি�ত কম �শালায় �ধান �ধান �য সকল 

�পািরশ করা হয় তা হল: �রশম িশে�র উ�য়েন দীঘ �েময়ােদ পিরক�না �হণ করা, ফািম �ং িসে�েম �তঁচাষ করা, �রশম 

�স�ের সরকারী �বসরকারী পয �ােয় সম�য় করা, �কাকন এর �া��� িনি�তকরণ, �ানীয় বাজার �ি� এবং িব�েয়র 

�ব�াকরণ, পিরচালনা পয �ােয় দ� ও কািরগির �ানস�� কম �কত�ােদর �পাি�ং �দওয়া, �রশম �স�ের �াইেভট 

এ�ারে�নার �তরী করা,  �রশম চােষ �� �েদ দীঘ �েময়াদী �িষঋেণর �ব�া িনি�করণ, �পা� �কাকন পয �ােয় উ�ত 

�ব�াপনা �হণ করা,  জাতীয় পয �ােয় �রশম িশে�র �চােরর �ব�াকরণ,  �রশেমর উপজােতর �বহার করা, �রশম 

�বােড �র মিনটিরং িনি�ত করা, উ�ত �তঁ জােতর কীট উ�াবন করা, �িশ�েণর �ব�া �হণ, �নগতমানস�� প� 

উৎপাদন িনি�ত করা, �রশম চােষ উ�ত ��ি�র �বহার িনি�তকরণ, িবেদশী �তা আমদানীর উপর অিধক কর 

আেরাপ করার �ব�া �হণ এবং আউট �সািস �ং এর মা�েম �টকনলিজ �া�ফার করা।  
  

 উ� কম �শালায় �ধান অিতিথর ব�ে� রাজশাহী সদর সংসদ সদ� জনাব ফজেল �হােসন বাদশা বেলন, িতিন 

িবিভ� সময় �রশম িশ�েক �নজীিবত করার লে�� ব� ও পাট ম�নালেয়র সংসদীয় কিম�েত আেলাচনা কেরেছন এবং 

িতিন ব� কারখানা চা� করার উে�াগ �হণ করার কথা বেলন। । িতিন বেলন, ��মা� �তঁ চাষ করেলই �রশম িশে�র 

উ�য়ন ঘটােনা স�ব নয়। িশ� �স�ের উ�য়ন ঘটােলই এর উ�য়ন স�ব হেব। িতিন কম �শালার �পািরশমালার আেলােক 

�ন আেলাচনা�ব �ক এক� �ণ �াংগ ��াব ��ত কের বােজেটর �েব � �দয়ার  জ� জানান । পিরেশেষ সকেলর ঐকাি�ক 

সি�িলত উে�ােগ এ িশে�র উ�য়ন ঘটােনা স�ব বেল জানান।   

           

িবেশষ অিতিথর ব�ে� িবভাগীয় কিমশনার, রাজশাহী জনাব �মা: আ�ল হা�ান বেলন, �রশম চােষর এলাকা 

সং�িচত হেলও এর উ�য়েনর অেনক �েযাগ রেয়েছ। িতিন বেলন, অেনক িশ� আেছ �য�েলা হািরেয় যাওয়ার �েযাগ 

�নই। িতিন আরও বেলন, চাষীেদর লােভর জায়গা� িনি�ত করা �গেল এবং ��ি�গত উ�য়ন ঘটােনা �গেল এর উ�য়ন 

�ত হেব। ঐিতহ�বাহী এ িশ� যােত হািরেয় না যায় �সজ� িতিন সকলেক একে� কাজ করার উদা� আহবান জানান। 

   

কম �শালায় সভাপিতর ব�ে� �বােড �র মহাপিরচালক আিনস-উল-হক �ইয়া বেলন, সরকােরর িনেদ �শনা অ�যায়ী 

�বাড � ইেতামে� িব�িব�ালেয়র িশ�কেদর িনেয় �ক� ��াব ��রেণর লে�� কাজ করেছ এবং এক� বাড়ী এক� খামার 
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�কে�র সােথ �রশম িশ�েক স�ৃ� কের এিগেয় িনেয় যাওয়ার জ�ও কাজ করেছ। িতিন জানান এ বছর ৪ ল� �রশম 

িডম উৎপাদন কের চাষীেদর মােঝ িবতরন করা হেয়েছ। পাব �ত� এলাকায় �রশম চাষ স�সারণ করা হেয়েছ। �রশম �তা 

আমদানীর উপর কর �ি�র জ� �রশম চােষর চািহদা �ি� পাে�। এজ� এ সময়েক িতিন কােজ লােগােনার কথা বেলন। 

পিরেশেষ সকলেক একে� কাজ করা জ� আহবান জানান। িবেশষ অিতিথর ব�ে� �জলা �শাসক জনাব �মা: কাজী 

আশরাফ উি�নও কম �শালায় �রশম িশে�র উ�য়েনর আশা �� কেরন। 

কম �শালা� িব�িব�ালেয়র িশ�ক, গেবষক, িবিভ� এনিজও এর �িতিনিধ, উে�া�া, �াংেকর কম �কত�া, 

�বসায়ী, িবিভ� সরকারী-�বসরকারী �িত�ােনর �িতিনিধ��সহ �বােড �র উ��তন কম �কত�া�ে�র সম�েয় আেয়াজন করা 

হয়। কম �শালায় অ�া�েদর মে� উপি�ত িছেলন �বােড �র সিচব �মাঃ জােয়�ল ইসলাম, িসিবএ সভাপিত �মা: আব 

�সিলমসহ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র সকল �েরর কম �কত�া/কম �চারী��। কম �শালায় �ল �ব� উপ�াপন কেরন 

�বােড �র সদ�(স�সারণ ও ��ষনা) �মা: নাজী�ল ইসলাম এবং �াগত ব�� �দন �সরা�ল ইসলাম, সদ�(উৎপাদন ও 

বাজারজাতকরণ)।  
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