
তু রা   উ ন্ন  ন  বফা র্ ড  

তুরা  বেক্সোইর মভলরয প্রধান কাঁচাভার 

এফং চালীলদয মনকে একটি অথ ডকযী 

পর। জামতয জনক ফঙ্গফন্ধু বখ ভৄমজফয 

যভান ১৯৭২ ালর তুরা  উন্নন বফার্ ড 

গঠন কলযন। তুরা উন্নন বফালর্ ডয  প্রধান 

কাম ডক্রভভ লরাোঃ গলফলণা, ম্প্রাযণ, 

ফীজ উৎাদন  মফতযন, ক্ষুদ্র ঋণ মফতযন 

 তুরায ফাজাযজাতকযলন চালীলদয 

াতা প্রদান। ফতডভান যকালযয 

পৃষ্ঠলালকতা এফং তুরা উন্নন বফার্ ড 

কর্তডক গৃীত ভমিত দলেলয ভাধ্যলভ 

২০১৪-১৫ ালর বদল ৪২,৭০০ বোঃ 

জমভলত তুরা আফাদ কলয ১,৫২,০০০ বফর 

আঁ তুরায উৎাদন কযা ললে  মা তুরা 

উন্নন বফার্ ড প্রমতষ্ঠায য লত লফ ডাচ্চ 

মযভান। 

 

তুরায আফাদ ক্ষুদ্র  প্রামিক চালীলদয খাদ্য 

মনযাত্তা কাম ডকযী ভুমভকা যাখলে এফং 

ভমরা শ্রমভকলদয কভ ডংস্থালনয সুলমাগ 

সৃমষ্ঠ কযলে। উৎামদত ফীজতুরা বথলক 

৪০% আঁ  ৬০% ফীজ াা মা। 

ফীজ বথলক পুনযা ১৫% ববাজয ততর  

৮৫% তখর াা মা। আভালদয ফামল ডক 

আঁতুরায চামদা প্রা ৪৫ রে বফর । 

ফতডভান উৎাদন বদী চামদায ৩.৬% 

ভাত্র। আগাভী ২০২০-২০২১ ালরয ভলধ্য 

স্থানী বালফ বভাে চামদায ১৫-১৬% 

বভোলনয জন্য তুরা উন্নন বফার্ ড 

কভ ডমযকল্পনা গ্রন কলযলে।  

 

ফাংরালদ পৃমথফীয ৫ভ বৃত্তভ তুরা 

ব্যফাযকাযী এফং ২ বৃত্তভ 

আভদানীকাযী বদ। ফাংরালদ াধাযণত 

বাযত, মআইএ (উজলফমকস্থান, 

কাজাখাস্থান ইতযামদ) এফং আমিকায বদ 

ভ বথলক তুরায আভদামন কলয থালক। 

যীো কলয বদখা মগললে বম, আভালদয 

বদল উৎামদত তুরায গুনগতভান 

আভদানীকৃত তুরায গুনগত ভালনয বচল  

উৎকৃষ্ট।  

 

তুরা একটি খযা  রফনাক্ততা নীর 

পর। তলফ ফন্যাভৄক্ত  উঁচু জমভ তুরা 

চাললয উলমাগী। খাদ্য উৎাদলন বকান 

মফঘ্ন না ঘটিল তুরা চাল ম্প্রাযলণয জন্য 

অপ্রচমরত অঞ্চর ভল বমভন: তাভাক  

কৃমলফনান জমভলত, খযা, রফনাক্ত, চয  

াাড়ী এরাকায তুরা আফালদয রেযভাত্রা 

ধার্য্ড কলযলে। ইলতাভলধ্য ভতর ভূমভলত 

তুরা চাললয জন্য প্রলাজনী প্রভেমক্তয 

উদ্ভাফন  তা াপল্যজনক বালফ চালীয 

মনকে স্তািয কযা ললে। তলফ অপ্রচমরত 

অঞ্চর ভলয জন্য রাগই প্রভেমক্ত 

উদ্ভাফলনয জন্য তুরা উন্নন বফালর্ ডয 

গলফলণা কাম ডক্রভলক বজাযদাযকযণ কযা 

প্রলাজন। 

বমরউভ-১, ংখ্যা-১ 

ফাংরালদলয অপ্রচমরত অঞ্চরভল তুরা চাললয ভস্যা  ম্ভাফনা 

র্. বভাোঃ পমযদ উমিন, মনফ ডাী মযচারক  

এমপ্রর-২০১৫ 

এই ংখ্যায মবতয 

তুরা উন্নন  বফালর্ ডয ম্প্রাযণ  

কাম ডক্রলভয অগ্রগমত 

 

২ 

দামযদ্রয মফলভাচলন তুরা চাললয 

ভুমভকা  

২ 

মযলর পর মললফ তুরায ালথ 

ভুট্টায চাল   

২ 

তুরা পলরয কৃমলতত্ত্ব ৩ 

াইমির্ জালতয তুরায প্রফতডন ৩ 

উচ্চপরনীর তুরায জাত মমফ - ১৪  ৩ 

তুরা উন্নন বফালর্ ডয প্রমেণ 

কাম ডক্রলভয অগ্রগমত 

৬ 

 মমর্মফ  ই-মনউজলরোয  

তুরা গলফলণায ফতডভান অফস্থা 

র্. বভাোঃ কাভরুর ইরাভ, উর্ধ্ডতন তফজ্ঞামনক কভ ডকতডা  

তুরা গলফলণা কাম ডক্রভ তুরা উন্নন বফালর্ ডয 

উয ১৯৯১ ালর ন্যাস্ত কযা । 

ইমতভলধ্য গলফলণায ভাধ্যলভ ১৬টি 

উচ্চপরনীর তুরায জাত এফং তুরা চাললয   

৫২টি প্রভেমক্তয উদ্ভাফন কযা ললে এফং  

তা াপল্যজনক বালফ চালীয মনকে 

স্তািয কযা ললে।  উচ্চ পরনীর  

াইমির্ জালতয উদ্ভাফন, কৃমলতামিক 

ব্যফস্থানা, ভমত্তকা উফ ডযতায উন্নন, তুরায 

েমতকাযক বাকাভাকড় এফং বযাগফারাই  

ব্যফস্থানা ংক্রাি গলফলণা কাম ডক্রভ তুরা 

উন্নন বফালর্ ডয আতাধীন ৫টি গলফলণা 

বকলে ফতডভালন ফাস্তফানাধীন আলে। 

জুরাই/২০১৫ লত শ্রীপুয তুরা খাভালয মফটি 

তুরায কনলেইন্ড গ্রীণ াউলজ ট্রাার কযায 

জন্য প্রলাজনী দলে তুরা উন্নন বফার্ ড 

গ্রন কলযলে।  

আভালদয বদল তুরা গলফলণা  উন্নলন 

প্রধান অিযা লরা তুরা উন্নন বফালর্ ডয 

গলফলকলদয জন্য বকান মনলাগমফমধ না 

থাকা। পরতোঃ তুরা গলফলণা কাম ডক্রভ তুরা 

উন্নন বফালর্ ড ১৯৯১ ালর ন্যস্ত কযা লর 

অদ্যাফমধ বকান গলফলকলক লদান্নমত প্রদান 

কযা মকংফা নতুন গলফলক মনলাগ কযা 

মামন।   

াালড়য ঢালর ধান+তুরায আিোঃপর চাল 

এ ভালয কযণী 

 

 প্রদ ডনী  চালী/ ফীজ উৎাদনকাযী 

চালী মনফ ডাচন   

 মজমনং/ফীজ প্রমক্রাজাতকযণ    

 ফীজ উৎাদনকাযী  চালীলদয 

মনফন্ধন  চুমক্ত ম্পাদন 

 ফীজ মফতযলণয চামদাত্র ংগ্র 



 ফতডভালন বদলয ৩৭টি 

বজরা  ১২০ টি উলজরা তুরা উন্নন 

বফালর্ ডয ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ যললে। তায 

ভলধ্য ৩টি বজরা আঞ্চমরক কাম ডার 

(ঢাকা, যংপুয, মলায)  ১০টি  বজানার 

কাম ডারলয (ঢাকা, ভভনমং, ফগুড়া, 

যংপুয, ঠাকুযগাঁ, যাজাী, কুমষ্টা, 

চুার্াঙ্গা, মলায  মিনাইদ) অধীলন 

১৬২ টি কেন ইউমনে/ াফ ইউমনে 

কাম ডারলয ভাধলভ ভভুমভ তুরায 

ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ ফাস্তাফান কযা লে। 

চট্টগ্রাভ আঞ্চমরক কাম ডারলয অধীন ৩টি 

বজানার কাম ডারল (যাঙ্গাভাটি, খাগড়ােমড় 

 ফান্দযফান) ২৫টি কেন ইউমনে/াফ 

ইউমনে কাম ডারলয ভাধ্যলভ 

াাড়ী তুরায ম্প্রাযণ কাম ডক্রভ 

ফাস্তফান কযা লে। 

 চরমত ২০১৪-১৫ 

বভৌসুলভ ৫২০০০ বক্টয জমভলত 

(ভভূমভয তুরা- ৩৪৫০০ বক্টয 

এফং াাড়ী তুরা ১৭৫০০ বক্টয) 

বভাে ২,০৫,০০০ বফর আঁ তুরা 

উৎাদলনয রেযভাত্রা ধার্য্ড কযা 

লমের। উক্ত রেযভাত্রায 

মফযীলত ৪২,৭০০ বক্টয জমভলত 

(ভভূমভয তুরা ২৬,৩২০ বক্টয 

এফং াাড়ী তুরা ১৬,৩৮০ 

বক্টয) চাল কযা ললে।  তুরা উঠালনা 

বল ললে । এ বভৌসুলভ ১,৫২,০০০ বফর 

(১ বফর = ১৮২ বকমজ) আঁতুরা 

উৎামদত ললে। 

 চরমত ২০১৪-১৫ বভৌসুলভ 

বভাে ১৭৪৫ টি প্রদ ডনী (াটি ডমলেযী 

মযাচ ড, আদ ড, জাতমবমত্তক, তুরায 

াথীপর  স্যমফন্যা প্রদ ডনী) প্লে 

স্থান কযা । এোড়া, ভভূমভয তুরায 

ভানম্পন্ন ফীজ উৎাদলনয জন্য ১২৫ 

বক্টয জমভলত ফীজ ব্লক এফং ৭৫ বক্টয 

জমভলত াাড়ী তুরায ফীজ উৎাদন 

কাম ডক্রভ ফাস্তফান কযা । 

তুরা পলরয বফার মযক্কতা রাব কযলত 

শুরু কলয। বৃমষ্ট লর 

অথফা বচ মদল জমভ 

ফলনয উলমাগী 

কযলত লফ। দা অথফা 

মনড়ানী মদল গতড কলয 

গলতডয ভালি ভুট্টায ২টি 

ফীজ ফন কযলত লফ।  

ফীজ বথলক ফীলজয 

দ ডযি লফ ১০ ইমঞ্চ। 

চাযা গজালনায য 

প্রমত বগাোয একটি সুস্থ 

 ফর চাযা বযলখ 

তুরা একটি দীঘ ডলভাদী পর। ফন বথলক 

পর উঠালনা ম ডি ৬ ভা ভ রালগ 

তাই তুরায জমভলত তুরা উঠালনায পূলফ ড 

ভূট্টা মযলর পর মললফ চাল কযা মা। 

আলায-শ্রাফন ভাল উঁচু জমভলত তুরায চাল 

কযা ।৪-৫টি চাল  ভই মদল জমভ 

প্রস্তুত কলয মনলত লফ। ামযলত তুরাফীজ 

ফন কযলত । াময বথলক ামযয দূযি 

লফ ৩ পৄে এফং ফীজ বথলক ফীলজয দূযি 

লফ ১.৫ পৄে। 

কামতডক ভাল তুরা পলরয ভালি ভুট্টা 

ফীজ ফন কযলত । এ ভ তুরা ভ 

ফাকী চাযা তুলর বপরলত লফ।  

তুরা উঠালনা বল লর 

গােগুলরা বকলে জমভ 

বথলক মযল বপরলত 

লফ। তচত্র ভাল ভুট্টা 

মযক্ক লর ভুট্টা উঠালত 

লফ। 

পৃ ষ্ঠা - ২  

দা ময দ্রয  মফ লভা চ লন  তু রা  চা লল য  ভু মভ কা   

এ  মফ  এ ভ  ভা  ভৄ দ  া া ন ,  উ  - প্র ক ল্প   ময চা র ক  

তু রা  উ ন্ন  ন  বফা লর্ ডয   ম্প্র া য ণ  কা ম ডক্র লভ য  অ গ্র গ মত  

র্. বভাোঃ তামদকুয যভান, উ মযচারক (দয দপ্তয )  

মযলর পর মললফ তুরায ালথ ভুট্টায চাল   

বভাোঃ বভামভনুর ইরাভ, তফজ্ঞামনক কভ ডকতডা 

৮২,৫৬০ জন চামল ম্পৃক্ত যললে। এফ 

চামল তুরা চাল কলয আমথ ডকবালফ রাবফান 

লেন। তুরায প্রধান ণ্য লে আঁ। 

এোড়া, তুরা ফীজ লত উজাত দ্রব্য 

মললফ ববাজয বতর  তখর াা মা। 

তুরায তখর গফামদ শু  ভালেয খাফায 

মললফ ব্যফহৃত । শুকনা তুরা গাে 

কাগজ ততমযয াল্প, াটি ডলকর বফার্ ড ততমযয 

াল্প  জ্বারানী মললফ ব্যফহৃত । বোে 

আঁ ফা পাজ দ্বাযা মফমবন্ন ধযলণয ফস্তু 

ততময  বমভনোঃ কাগজ, বোাইন ততময 

। মরন্টায াল্প বথলক মফমবন্ন ধযলণয 

কাগজ ততময । তুরা উৎাদলনয জন্য 

জমভ ততযী বথলক শুরু কলয ফীজতুরা 

ফাজাযজাতকযণ, মজমনং আঁতুরা মফনণ, 

তুরাফীজ বথলক বতর উৎাদন  

মযলাধন প্রভৃমত কালজ ফহু ংখ্যক 

বরালকয কভ ডংস্থান । কালজই, তুরা 

উৎাদন  প্রমক্রাজাতযণ কাম ডক্রভ 

কভ ডংস্থালনয সুলমাগ সৃমষ্টয ভাধ্যলভ 

দামযদ্রয মফলভাচলন এফং অথ ডননমতক উন্নন 

মফলল ভুমভকা যাখলে। 

ফাংরালদল তুরা একটি অথ ডকযী পর । 

বদলয ফস্ত্র মলল্প তুরায মলথষ্ট চামদা 

যললে। তুরা একভাত্র পর মা 

পৃমথফীব্যাী আঁলয বজাগান বদ এোড়া 

তুরা লত তবজয বতর, ফীজ এফং মফমবন্ন 

উজাত উৎন্ন  মায ফহুমফদ ব্যফায 

আলে। তুরা উৎাদন প্রমক্রাজাতকযণ 

এফং ফাজাযজাতকযলণয ভাধ্যলভ রে রে 

বরালকয আ  কভ ডংস্থান । তুরা 

চামলযা ফীজতুরা  মফক্র কলয নগয অথ ড 

আ কযলত ালযন। তুরাচালল প্রা 

তুরাচালল প্রা ৮২,৫৬০ 

জন চামল ম্পকৃ্ত যললে। 

এফ চামল তুরা চাল কলয 

আমথ ডকবালফ রাবফান 

লেন।  

তুরায ভাঠ মযদ ডন কাম ডক্রভ 

ব মর উ ভ -১  ,ং খ্যা -১  

তুরায ালথ ভুট্টায চাল   



 মমর্মফ  ই-মনউজলরোয  

তুরা একটি ফহুফল ডজীফী উমদ্ভদ, মকন্তু এলক 

ফামল ডক পর মললফ আফাদ কযা । 

আভালদয বদল দুই প্রজামতয তুরায চাল 

কযা ল থালক। তুরায আফালদয জন্য 

উভেক্ত তাভাত্রা, বযাদ এফং ভাটিয 

আদ্র ডতা প্রলাজন।  তুরায আফালদয জন্য 

৫০০-৭০০ মভমভ বৃমষ্টাত মলথষ্ট।  তুরাগাে 

জমভলত দাঁড়ালনা ামন য কযলত ালয 

না। তাই তুরাচাললয জন্য উভেক্ত লে উঁচু 

জমভ বমখালন ফন্যা ফা বৃমষ্টয ামন ৬-৮ 

ঘন্টায বফী জলভ থালক না। গালেয মকড় 

মফস্তৃমতলত সুমফধাভেক্ত উত্তভ মনষ্কামত ভাটি 

তুরাচাললয উলমাগী। তুরাচাললয জন্য 

উৎকৃষ্ট লে- বফলর বদা-আঁ  বদা-আঁ 

প্রকৃমতয ভাটি। এোড়া, এলের বদা-আঁ  

মরভেক্ত এলের বদা-আঁ ভাটিলত তুরাচাল 

কযা মা। অমত অল্প ফা অমত োয উব 

প্রকায ভাটি তুরাচাললয জন্য অনুলালমাগী। 

তুরাচাললয জন্য ভাটিয ‘ম এইচ’ ভান ৬-

৭.৫ থাকা বালরা। ভািাময রফণাক্ততা (৮ 

মর্এ/মভোয) ম্পন্ন উঁচু জমভলত 

তুরাচাল কযা মা। োাভেক্ত স্যাঁত 

স্যাঁলত জমভ তুরাচাললয জন্য মযায 

কযলত লফ। 

 

জাত ববলদ তুরায ফীজ ১ আলাঢ় বথলক 

১৫ শ্রাফন ম ডি ( ১৫ জুন বথলক ৩০ 

জুরাই ম ডি ) ফলনয ফলচল উভেক্ত 

ভ। তলফ ৩০ শ্রাফন অথ ডাৎ ১৫ আগষ্ট 

ম ডি ফীজ ফন কযা বমলত ালয। 

াইমির্ জাত আগাভ ফন কযা উত্তভ।   

 

তুরায মযক্কতা  ফীজতুরা 

ংগ্রকারীন ভল শুষ্ক বভৌসুভ  

অমযাম ড । উভেক্ত ভল ফীজ ফন কযা 

লর তুরা উঠিল ঐ জমভলত লজই 

বফালযা ধান, আলু, গভ, ভূট্টা  ফমজয 

ভলতা উচ্চভলল্যয পর আফাদ কযা 

মা।তুরা গালেয ভৄর ভাটিয গবীয স্তলয 

প্রলফ কলয ামন  খালদ্যাাদান ংগ্র 

কলয মফধা বম কর পলরয ভৄর ভাটিয 

উয স্তয লত ামন  খালদ্যাাদান ংগ্র 

কলয বফ পরলক তুরা মবমত্তক 

স্যমফন্যাল অিভূ ডক্ত কযা ম্ভফ।  

৫ েন পরন াা 

মা। মমফ-১৪ এয 

মজটি ৩৮.৫-

৩৯.৫%, আঁলয তদঘ ডয  

১.২০ ইমঞ্চ, আঁলয 

ভসৃনতা ৩.৭-৩.৮ 

ভাইলক্রামনায এফং 

আঁলয মক্ত ৮৫.০৫ 

মএআই। মমফ-১৪ 

জালতয তুরা উচ্চ পরন 

েভতায জন্য চালী ম ডাল, অমধকতয 

মজমনং আউে োন ড ফা মজটি এয জন্য 

তুরা উন্নন বফার্ ড কর্তডক গলফলণায ভাধ্যলভ 

উদ্ভামফত ১৪টি আলভমযকান তুরায জালতয 

ভলধ্য মমফ-১৪ অন্যতভ। এ জাতটি ২০১৩ 

ালর অফভৄক্ত কযা । ফীজ ফলনয ৪৮-

৫৫ মদলনয ভলধ্য গালে পৄর বপালে, ১১৫-

১২০ মদলনয ভলধ্য বফার পালে এফং এয 

জীফনকার ১৭৫-১৮৫ মদন। প্রমত গালে 

বফার ংখ্যা ৩৫-৪৫ এফং বফালরয জন 

৫.৫ বথলক ৬ গ্রাভ । গালে বজাড়া  গুেফর 

মযরমেত । এটি বযাগ প্রমতলযাধী এফং 

াতা পুরুলিয কাযলণ জযামর্  এমপলর্য 

আক্রভণ তুরনাভরক কভ । বক্টয প্রমত ৪- 

মজনায ম ডাল এফং উন্নত 

আঁলয গুনাফরীয কাযলন 

মিনাযলদয মনকে মফপুর 

জনমপ্রতা বললে। 

পৃ ষ্ঠা - ৩  

া ই মি র্  জা লত য  তু রা য  প্র ফ তড ন  

র্ . বভাোঃ  প খ লয  আ র ভ  ই ফ লন  তা মফ ফ ,  উ  -  ময চা র ক   

তুরা পলরয কৃমলতত্ত্ব   

বভাোঃ আখতারুজ্জাভান , অমতমযক্ত মযচারক  

উচ্চপরনীর তুরায জাত মমফ - ১৪   

এভ আলফদ আরী, তফজ্ঞামনক কভ ডকতডা  

১, মর্এভ-১, মর্এভ-২ এফং মফমবন্ন চাইমনজ 

াইমির্ জাত একই যকলভয উলমামগতা 

বদখা মা। তুরায াইমির্ জাত 

ভমযভাণ জমভ বথলক মদ্ব-গুন তুরা 

উৎাদন কযলত ালয কাযণ এগুলরায 

বফারাভ ড এফং অন্যান্য চফ ডনকাযী বাকায 

আক্রভন কভ। মাা উৎাদন খযচ কভালত 

এফং কৃলকলদয আ ফাড়ালত ালয। আভযা 

জামন আভালদয জমভগুলরা খুফই 

প্রমতলমামগতা ম্পন্ন এফং তুরা  দীঘ ডলভাদী 

পর, ইা জন্ালত ৬ ভালয বফম 

ভলয প্রলাজন। মফগত ২-৩ ফেয মাফৎ 

তুরায দাভ বৃমি বললে। সুতযাং, াইমির্ 

চাল কলয পরন  রাব বৃমিয প্রবালফ 

কৃলক তুরা চালল উদ্বুি । ফাংরালদল ৪ 

রাখ বক্টয জমভ তুরা চাললয আতাভূক্ত 

কযা ম্ভফ। এয পলর উৎাদন ফাড়লফ 

এফং খাদ্য মনযাত্তা মফলল ভূমভকা 

যাখলফ।   

 মফগত ২ ফেয মাফৎ তুরা 

উন্নন বফার্ ড াইমির্ জাত প্রফতডন কলযলে 

এফং াইমির্ জালতয পরন ফতডভালন 

প্রচমরত জাতগুলরায বচল প্রা মদ্ব-গুন। 

কৃললকয জমভলত চাইমনজ াইমিলর্য 

পরবালফ মপল্ড ট্রাালরয য বদখা মা 

বম, জাতগুলরায পরন ৩-৩.৫ েন/বক্টয 

এফং মজটি ৪০% এয উলয এফং আঁলয 

গুনগতভান প্রচমরত জাতগুলরায বচল বার। 

মফমবন্ন বফযকাযী ফীজ বকাম্পানী কর্তডক 

আভদামনকৃত াইমির্ জাত বমভনোঃ রুারী-

 তুরায াইমির্ জাত 

ভমযভাণ জমভ বথলক মদ্ব-

গুন তুরা উৎাদন কযলত 

ালয কাযণ এগুলরায 

বফারাভ ড এফং অন্যান্য 

চফ ডনকাযী বাকায আক্রভন 

কভ।  

মযক্ক তুরায ভাঠ 

মমফ - ১৪  জালতয তুরা  



তুরা উৎাদন বৃমিয বকৌর 

মনধ ডাযলনয রলেয দয দপ্তয, 

মফমবন্ন পাভ ড  আঞ্চমরক কাম ডারল 

৫টি কভ ডারা/বমভনায অনুমষ্ঠত 

ললে।  

  

২০১৩-১৪ বভৌসুলভ ভভূমভ  

াামড় তুরায গলফলণা কালজয 

তুরা উন্নন বফালর্ ডয গলফলণা  

খাভাযভল এফং ইউমনে 

ম ডাল প্রমেণ কাম ডক্রভ  

ফাস্তফান কযা । চরমত  

২০১৪-১৫ বভৌসুলভ জানুাযী 

২০১৫ ভা মিড গলফলণা 

খাভালয  ২০ জন মফজ্ঞানী /

ম্প্রাযণ কভ ডকতডা, ১৪৫ 

জন গলফলণা/ম্প্রাযণ 

কভী   ১৬০ জন চুমক্তফি 

চালীলক প্রমেণ প্রদান কযা 

ললে।  

 

৩৫টি ভাঠ মদফ/ চালী 

ভালফ অনুষ্ঠালনয ভাধ্যলভ তুরা 

চামললক তুরা চালল উদু্বিকযণ /

প্রমেণ প্রদান কযা ললে।  

ইউমনে ম ডাল ১০,১৪৩ জন 

াধাযণ তুরা চালীলক এক মদলনয 

প্রমেণ প্রদান কযা ললে। 

প্রমেণ কাম ডক্রভ অব্যাত আলে।  

 

অগ্রগমত এফং বমফষ্যৎ 

গলফলণা কভ ড মযকল্পনা 

প্রণলনয মনমভলত্ত দয 

দপ্তলয ১টি অবযিযীণ 

গলফলণা  ১টি ফামল ডক 

গলফলণা ম ডালরাচনা 

কভ ডারা । উক্ত 

কভ ডারা কৃমল ভন্ত্রণারলয 

উর্ধ্ডতন কভ ডকতডা, 

মফশ্বমফদ্যারলয প্রমতমনমধ, 

মফমবন্ন গলফলণা প্রমতষ্ঠালনয 

গলফলকবৃন্দ, বফযকাযী ফীজ 

বকাম্পানীয প্রমতমনমধ, 

মজনায প্রমতমনমধ, 

মভমর্াকভী, তুরা উন্নন 

বফালর্ ডয গলফলক  কভ ডকতডাবৃন্দ 

মভমরল ১০০ জন অংগ্রণ 

কলযন।   

 

তু রা  উ ন্ন  ন  বফা লর্ ডয  প্র ম ে ণ  কা ম ডক্র লভ য  অ গ্র গ মত  

বভাোঃ  বভা পা জ্জ র  বা ল ন ,   তু রা  উ ন্ন  ন  ক ভ ড ক তডা   

র্. বভাোঃ পমযদ উমিন 

মনফ ডাী মযচারক  

তুরা উন্নন বফার্ ড 

খাভাযফামড় মযায মফমল্ডং 

৫ভ তরা, পাভ ডলগে, ঢাকা - ১২১৫  

 তু রা  উ ন্ন  ন  বফা র্ ড 

বেমরলপান-৮৮০-২-৮১১৭৭২৮ 

পযাক্স-৮৮০-২-৫৮১৫২৭৫৮ 

ই-বভইর: mfaridcdb@gmail.com 

মমর্মফ এয মভন লরা তুরায উৎাদন 

বৃমিয ভাধ্যলভ আভদামন মনবডযতা কভালনা। 

তুরা চালী প্রমেণ 

মমর্মফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কৃমল প্রভেমক্ত বভরা ভাননী প্রধানভন্ত্রী কর্তডক তুরা উন্নন বফালর্ ডয স্টর মযদ ডন 

লফাইে 

http://cdb.portal.gov.bd 

 

উলদষ্টা ভন্ডরী 

 

১. র্. বভাোঃ পমযদ উমিন 

   মনফ ডাী মযচারক  

২. বভাোঃ আখতারুজ্জাভান 

    অমতমযক্ত মযচারক  

৩. র্. বভাোঃ তামদকুয যভান 

    উ মযচারক (দয দপ্তয )  

 ম্পাদনা 

 

র্. বভাোঃ কাভরুর ইরাভ 

উর্ধ্ডতন তফজ্ঞামনক কভ ডকতডা  

ই-বভইর: 

islam.mdkamrul@gmail.com 

 মমর্মফ  ই-মনউজলরোয  ব মর উ ভ -১  ,ং খ্যা -১  


