
 

 

 

ওয়ার্কশপ ভেন্যুঃ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন ককন্দ্র                                                তারিখুঃ  ১২/১২/২০১৮                        

  

১। র্) রিরিত ভেবাি নামুঃ িাইে নলেজ ব্াাংর্ (আিলর্রব) ভমাবাইে অ্যাপে  

 

   খ) ভেবা গ্রহণর্ািী র্ািাুঃ কৃষর্, গলবষর্, রবজ্ঞানী, কৃরষ েম্প্রোিণর্মী, ছাত্র, রশক্ষর্  

 

২। র্) ভেবাটি বতকমালন রর্োলব ভেওয়া হয়ুঃ  

 ভমাবাইে অ্যাপলেি মাধ্যলম মাধ্যলম; 

 রেফলেট , বুর্লেট, ব্ররশয়াি এি  মাধ্যলম; 

 রব্র/কৃরষ েম্প্রোিণ অ্রিেপ্তি এি মাঠ পর্ কালয় অ্রফলেি মাধ্যলম; 

 উপ-েহর্ািী কৃরষ র্ম কর্তকালেি মাধ্যলম; 

 ইউরিরে এি মাধ্যলম; 

 রবরেন্ন েমলয় কৃষর্ প্ররতরনরিলেি রনলয় আলয়ারজত মাঠ রেবলেি মাধ্যলম; 

 কৃষর্লেি প্ররশক্ষলণি মাধ্যলম;  
 

খ) রিরিত ভেবাি রবদ্যমান েমস্যা ও েমস্যাি মূে র্ািণুঃ 

 

ভেবাি েমস্যা েমস্যাি র্ািণ ভেবাগ্ররহতা বা ব্বহাির্ািীি ভোগারি   

িান উৎপােলনি েব কলশষ প্রযুরি, 

আধুরনর্ িালনি িাষাবাে, 

ভিাগবাোই ও ভপার্ামার্ড় েমন 

ব্বস্থাপনা, োি ও পারন 

ব্বস্থাপনা, বীজ উৎপােন ও 

োংিক্ষন এবাং কৃরষ র্ন্ত্রপারত 

েম্পলর্ক তাৎক্ষরনর্ েমািান না 

পাওয়া।  

 েব কলশষ কৃরষ প্রযুরি েম্পলর্ক কৃষর্লেি েম্যর্ িািনাি 

অ্োব;  

 ক াগম্মবাম্মলাই ও দমন পদ্ধতি েম্পলর্ক কৃষর্লেি েঠির্ 

িািনাি /অতিজ্ঞিা না থাকা; 

 িথ্য আদান-প্রদান কেম্মে সুতনতদ জষ্ট ব্যবস্থা  পাশাপাতশ 

আধুতনক পদ্ধতি  অপ্রতুলিা; 

 আেশ ক কৃষর্ েে ( রিলোে ক পুে ) না থার্া;  

 যথাযথ তিডব্যাক ব্যবস্থা না থাকা;   

 

 কৃষর্  প্রিাতশি িলন পাম্মেনা  

 

 আতথ জক িাম্মব েতি গ্রস্থ হম্মে  

েমস্যা ও র্ািণ েম্পলর্ক রববৃরতুঃ (What, where, when, who & how?) 

মাঠ পয জাম্মে আধুতনক ধান চাম্মে উন্নত িাষাবাে পদ্ধরত, োি ও পারন ব্বস্থাপনা, ভিাগবাোই ব্বস্থাপনা, ভপার্ামার্ড় েমন ব্বস্থাপনা, বীজ 

উৎপােন ও োংিক্ষন এবাং কৃরষ র্ন্ত্রপারত েহ িালনি ের্ে রবষয়গুলোি েম্পকলর্ কৃষর্লেি েম্যর্ িািনাি অ্োব , েমািানলর্াগ্য তলেি 

অ্প্রতুেতা, আেশ ক কৃষর্ েে (রিলোলে ক পুে ) এবাং র্থার্থ রফিব্ার্ বাবস্থা না থার্াি র্ািলন ভেশব্পী প্রায় ৪০-৫০% কৃষর্ ফেন ভথলর্ 

বরিত হম্মে। 

 

৩। েমস্যাটিি ভূিলোগী: োিািণ কৃষর্, গলবষর্, রবজ্ঞানী, কৃরষ েম্প্রোিণর্মী, ছাত্র, রশক্ষর্ 

 

৪। েমস্যা েমািালন প্রেত্ত আইরিয়াটি’ি রশলিানাম: িাইে নলেজ ব্াাংর্ (আিলর্রব) ভমাবাইে অ্যাপে 

 

৫। িাইে নলেজ ব্াাংর্ ভমাবাইে অ্যাপে পরিরিরত : িাইে নলেজ ব্াাংর্ (আিলর্রব) এর্টি িায়নারমর্ ভমাবাইে অ্যারিলর্শান, র্া 

ভমাবাইে রেরত্তর্ জ্ঞান োন্ডাি। রব্রি উদ্ভারবত িালনি জাত ও আধুরনর্ িালনি িাষাবাে পদ্ধরত এবাং কৃরষ র্ন্ত্রপারত প্রযুরিি তে রেলয় ততিী 

“িাইে নলেজ ব্াাংর্” অ্যাপেটি মূেতুঃ িালনি িাষাবাে প্রযুরি রবষয়র্ এর্টি ভমাবাইে অ্যাপরেলর্শন। িান উৎপােলনি েব কলশষ প্রযুরি 

ও জ্ঞান োংলর্াজন র্লি অ্যারিলর্শানটি আধুরনর্ায়ন র্িা হলয়লছ । 

 

অ্যাপেটিি মাধ্যলম িান িালষি আধুরনর্ প্রযুরি েম্পকলর্ রবস্তারিত িািণা পাওয়া র্ালব। পাশাপারশ আধুরনর্ জালতি িান এবাং এই জালতি 

িানগুলোি উন্নত িাষাবাে পদ্ধরত, োি ও পারন ব্বস্থাপনা, ভিাগবাোই ব্বস্থাপনা, ভপার্ামার্ড় েমন ব্বস্থাপনা, বীজ উৎপােন ও 

োংিক্ষন   এবাং  কৃরষ র্ন্ত্রপারত েহ িালনি ের্ে রবষয়গুলোি েম্পকলর্ রবস্তারিত তে োংগ্রহ র্িা র্ালব। অ্যাপেটি এর্টি শরিশােী মাধ্যম 

রহোলব িান িালষি প্রলয়াজনীয় জ্ঞান ও প্রযুরি ভেলশি প্ররতটি কৃষর্, গলবষর্, রবজ্ঞানী, কৃরষ েম্প্রোিণর্মী, ছাত্র, রশক্ষর্ ও অ্ন্যান্য 

ব্বহাির্ািীলেি রনর্ট ভপ ৌঁলছ রেলত গুিম্নত্বপূণ ক ভূরমর্া পােন র্িলছ। 


