
তুলাচাষী প্রশিক্ষণ স্কুল 

১। উদ্যাদ্ের বাস্তবায়ন এলাকা:  

তুলা উন্নয়ন ববাদ্ড ের যদ্িার ব াদ্নর ৩টি ইউশনট। 

 

২।বাস্তবায়নকারী/উদ্ভাবক (নাম,পদশব,কম েস্থল এবং ব ান ও ই-বমইল):  

এস, এম,  াশকর শবন আলম 

তুলা উন্নয়ন কম েকর্ো,যদ্িার ব ান,যদ্িার। 

বমাবাইল:০১৭১১০৫০৭১৪, 

ই-বমইলঃ jewel.baenvsc@gmail.com 

 

৩.পাইলপটং শুরু ও বিষ হবার সময়কাল:  

জুলাই, ১৯১৯ হদ্র্ মাচ ে, ২০২০ শরঃ 

 

৪.সুশবধাদ্ ােীর ধরন ও সংখ্যা (ব্যাশি/প্রশর্ষ্ঠান/অন্যান্য):  

তুলাচাষী, ৩০০০ ন। 

 

৫. আইশডয়া বাস্তবায়দ্ন ব্যয় ও উৎস:  

৯০,০০০/-(প্রশর্ ইউশনদ্ট ৩০,০০০/-) রা স্ব বাদ্ ট। 

 

৬. মুল সমস্যা: 

•  নবদ্লর অ াব। 

• সঠিক সমদ্য় র্থ্য না পাওয়া। 

• বসবাগ্রহীর্ার  শমদ্র্ বযদ্য় র্াদ্ক সময়মর্ না পাওয়া। 

• অশধক সময় ও অদ্থ ের প্রদ্য়া ন। 

 

৭. সমাধাদ্ন গৃশহর্ উদ্যাে/শক াদ্ব সমস্যাটি সমাধান করা হদ্য়দ্ে? উদ্যাদ্ে নতুনত্ব শক? 

• তূলাচাষ সম্পশকের্ সকল শ শডও একশির্ কদ্র ইউশনট অশ সারদ্ক বদওয়া। 

• ইউশনট অশ সার শবশ ন্ন কৃষক সমাদ্বদ্ি বসগুদ্লা প্রদি েন করদ্ব। 

• প্রদ্য়া দ্ন ইউশনট অশ সার চাষীদ্দর বমাবাইদ্ল শ শডও সরবরাহ করদ্ব। 

• সংশিষ্ট ইউশনয়ন শডশ াল বসন্টাদ্রর মাধ্যদ্ম একটি শনশদষ্ট শদদ্ন বসটা প্রদি েদ্নর ব্যবস্থা করা। 

• প্রদ্য়া দ্ন প্রশর্টি তুলা উৎপাদন ব্লদ্ক একাশধক কৃষক প্রশর্শনশধ তর্রী কদ্র র্াদ্দর মাধ্যদ্ম অন্যান্য সাধারন 

কৃষকদ্দর  ানাদ্না। 

• ইউটিউব চযাদ্নদ্ল আপদ্লাড বদওয়া। 

 

৮.অশ ের্  লা ল:  

mailto:jewel.baenvsc@gmail.com


তুলাচাষীরা র্াদ্দর প্রদ্য়া ন অনুসাদ্র বয বকান সমদ্য় বয বকান শবষদ্য় শ শডও বদদ্ে কা টি করদ্র্ পাদ্র। 

 

৯.  লা দ্লর মাধ্যদ্ম পশরবর্েন (উদ্যাে বাস্তবায়দ্নর  দ্ল বসবাগ্রশহর্া/বসবাদ্সবাপ্রদানকারীর শক পশরবর্েন লা  

হদ্য়দ্ে?): তুলাচাষীরা শ শডও বদদ্ে র্াদ্দর প্রদ্য়া নমর্ তুলাচাদ্ষর শবশ ন্ন পয োদ্য়র কা  করদ্র্ পারদ্ব এবং সমদ্য়র 

সাশ্রয় হদ্ে। 

 

১০. উদ্যােটি বটকসইকরদ্ণ গৃশহর্ পদদ্ক্ষপ?  

তুলা উৎপাদদ্নর শবশ ন্ন পয োদ্য়র শ শডও তর্রী কদ্র কৃষক শপ্রশর্শনশধ,ইউশনট অশ সার,ইউশনয়ন শডশ টাল বসন্টাদ্র 

বপ্ররণ।  

 

১১. চযাদ্লঞ্জ (যশদ থাদ্ক):  

বাদ্ ট 

 

১২. শিক্ষণীয় শদকসমূহ:  

তুলা উৎপাদদ্নর শবশ ন্ন পয োদ্য়র শ শডও তর্রী করা এবং এর মাধ্যদ্ম চাষীদ্দর অবশহর্ করা। 

 

১৩. বৃহত্তর পশরসদ্র পাইলটিং বা বরশিদ্কিদ্নর সম্ভাবনা আদ্ে শক? যশদ হযাঁ হয়, র্দ্ব বৃহত্তর পশরসদ্র বরশিদ্কিদ্নর 

 ন্য পরবর্ী করণীয় শক শক?:  

তুলা উন্নয়ন ববাদ্ড ের যদ্িার ব াদ্নর বাশক ১৭ ইউশনদ্ট বরশিদ্কিদ্নর  ন্য িাশনং করা এবং বাদ্ ট বরাদ্দ রাো। 

 

১৪. শবষ্যৎ করণীয়:  

তুলা উৎপাদদ্নর শবশ ন্ন পয োদ্য়র আদ্রা বেশসশ ক ও প্রযুশি শন ের শ শডও তর্রী করা এবং বসগুদ্লা অ লাইদ্ন ও 

অনলাইদ্নর মাধ্যদ্ম তুলাচাষীদ্দর শবষয়টি অবশহর্ করা। 


