
ক) উদ্ভাবনের ধরে: েতুে (আইডিয়া পর্ যানয়) 
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হনত পানর?  

পাই

লটি
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

(১) ডবএলআরআই যপাডি প্রযুডি যসবা 

প্রদানে ওয়ােস্টপ 

সাডভ যস  

বিএলআরআই উদ্ভাবিত প াবি 

প্রযুবি বিষয়ে সঠিক  রামর্ শ ও 

অন্যান্য পসিা না  াওোে 

খামাবর/উয়যািাগণ বিবিন্নিায়ি 

ক্ষবতর সম্মখুীন হয়েন। পসিা 

গ্রহীতা ‘ওোন স্ট  সাবি শস 

পসন্টার’ এ সরাসবর এয়স িা 

দূরিতী স্থান পেয়ক পমািাইয়ল িা 

অনলাইয়নর মাধ্যয়ম 

বিবিও/অবিও কয়ল সরাসবর 

সংবিষ্ট বিয়র্ষয়ের সায়ে যুি 

হয়ে পসিা গ্রহণ করয়িন। 

বিএলআরআই উদ্ভাবিত প াবি 

সংক্রান্ত বিবিন্ন প্রযুু্বি ও 

প্যায়কজ সম্পয়কশ 

খামাবর/উয়যািাগণ 

স্বল্প অে শ ও সি শবনম্ন সমে ব্যে 

এিংসয়িার্চ্শ একিার িা স্বর্রীয়র 

 বরদর্ শন না কয়রও প্রয়োজনীে 

কাবিত পসিা লাি করয়িন এিং 

তা প্রয়োয়গর মাধ্যয়ম আে শ-

সামাবজক অিস্থার উন্নেন ঘটয়ি 

িয়ল আর্া করা যাে। 

যিাোঃ আতাউল গডে রাব্বােী 

বিোবনক কম শকতশা, 

প াবি উৎ াদন গয়িষণা 

বিিাগ, 

িাংলায়দর্ প্রাবণসম্পদ 

গয়িষণা ইনবস্টটিউট 

(বিএলআরআই) 

০১৭২২-৩৬০৫৬৪ 

rabbani.blri@g

mail.com 

 

 

 

 

প্রয়যাজয নে 

( াইল 

টিং শুরু 

হেবন) 

প্রয়যাজয নে 

 
না 

হযা 

 

 ি. োসডরে সুলতাো 

প্রধাে ববজ্ঞাডেক 

কি যকতযা ও 

ইনোনভশে অডফসার, 

ডবএলআরআই, 

সাভার, ঢাকা। 

যফাে: 

০১৯১৪০৩৩৩৪৪ 

(২) ডবএলআরআই “বিএলআরআই পসিা 

পকন্দ্র” 

বিএলআরআই এর সদর দপ্তর 

সািার, ঢাকাে একটি পসিা পকন্দ্র  

পসল স্থা ন করা হয়ি পযখায়ন 

সকল বিয়র্ষে বিোনীয়দর 

বিজয়নস কাি শ এিং বি এল আর 

আই পেয়ক প্রকাবর্ত সকল 

প্রকায়রর বলফয়লট, বুকয়লট, 

প্রযুবি বনয়দ শবর্কা ইতযাবদ 

িতশমায়ন বিএলআরআই পত 

বিযমান পসিা সহােতা প্রদান 

ব্যিস্থাে পসিা গ্রহীতা ও 

প্রদানকারীর উিেয়কই নানাবিধ 

অনাকাবিত জটিলতার মুয়খামুবখ 

হয়ত হে। এছাড়া একটি ন্যযনতম 

পসিা গ্রহয়ণর জন্য ও খামারীয়ক 

স্ব-র্রীয়র উ বস্থত হয়ত হে এিং 

পযািােদা পর্ািনা খানম, 

ববজ্ঞাডেক কি যকতযা, 

ডবএলআরআই, সাভার, 

ঢাকা-১৩৪১ 

- - ো -  ঐ 



ক্রডিক 

েং 

দপ্তনরর োি 

 

 উদ্ভাবনের োি উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ  উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োি ও ঠিকাো কার্ যক্র 

যির 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হনত পানর?  

পাই

লটি

ংং 

করা 

হনয়

যে 

ডকে
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সারা 
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ফলাফ

ল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কি যকতযার োি , 

যফাে েম্বর 

সংরক্ষণ করা হয়ি। একই সায়ে 

বিএলআরআইয়ে’র বিযমান 

ওয়েিসাইয়ট পসিা পকন্দ্র নায়ম 

একটি নতুন উইয়ডা পখালা হয়ি 

পযখান পেয়ক খামারী অনলাইয়নর 

মাধ্যয়মও ঘয়র িয়সই একই পসিা 

বনয়ত  ারয়িন। 

সংবিষ্ট উ করণ িা ব্যবির 

অিায়ি অবধকাংর্ সমেই 

চাবহদাকৃত পসিাটি প য়ত দীঘ শ 

সমে ও অয়ে শর অ চে হে।  

উদ্ভািনকৃত কায শক্রমটির 

িাস্তিােয়নর মাধ্যয়ম এই সমস্যার 

র্তিাগ সমাধান করা সম্ভি হয়ি 

িয়ল আর্া করা যাে। 

(৩) ডবএলআরআই গ্রীনওয়ে অযাপস্  নতুন নতুন উদ্ভাবিত 

প্রযুবি সম্পয়কশ 

োনলাি ও এর 

ব্যিহার 

 পহাল পসল পসন্টায়রর 

সায়ে পযাগায়যায়গর 

মাধ্যয়ম বনত্তবদয়নর 

িাজারমূল্য সম্পয়কশ 

ধারনা ও বিবক্র 

 প্রশ্ন বজোসা ও 

খামাবররা বনয়জয়দর 

ময়ধ্য ও অবিে 

নতুন প্রযুবি ব্যিহার কয়র ও ঘয়র 

িয়স  অল্প সমে উৎ াবদত দ্রব্য 

বিবক্রর মাধ্যয়ম খামাবরর 

উৎ াদন িাড়ায়না ও আে 

িাড়ায়না 

িাাঃ পসাবনো আিার 

ববজ্ঞাডেক কি যকতযা, 

ডবএলআরআই, সাভার, 

ঢাকা-১৩৪১ 

- প্রয়যাজয নে 
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কি যকতযার োি , 

যফাে েম্বর 

পিবিয়দর সায়ে 

আয়লাচনা 

(৪) ডবএলআরআই 

খামার  বরকল্পনাে 

বিএলআরআই 

পহল্পলাইন 

উ য়জলা প্রাবণসম্পদ অবফয়স 

বিসয়ে, বুকয়লট, বলফয়লট, 

ম্যন্যয়েল ইতযাবদর মাধ্যয়ম খামার 

স্থা ন ও ব্যিস্থা না সংক্রান্ত সকল 

তথ্য সবন্নয়িবর্ত করা হয়ি। পসই 

সায়ে বিএলআরআই সদর দপ্তয়র 

পযাগায়যায়গর জন্য দপ্তয়রর 

ওয়েিসাইট এর বিিরণ োকয়ি। 

উয়যািা/খামারী প্রয়োজন 

অন্যযােী তায়দর পদারয়গাড়াে 

খামার স্থা য়নর প্রয়োজনীে পসিা 

গ্রহন করয়ত  ারয়ি। 

পদয়র্র বিবিন্ন প্রায়ন্তর 

উয়যািা/খামারী প্রয়োজন 

অন্যযােী তায়দর পদারয়গাড়াে 

খামার স্থা য়নর প্রয়োজনীে পসিা 

গ্রহন করয়ত  ারয়ি। এয়ত কয়র 

সমে ও অে শ দুয়টাই িাচঁয়ি।  

নূয়র হাছবন বদর্া 

বিোবনক কম শকতশা 

িাংলায়দর্ প্রাবণসম্পদ 

গয়িষণা ইনবস্টটিউট, 

সািার, ঢাকা-১৩৪১ 

প্রয়যাজয নে প্রয়যাজয নে 

প্রয

প া

জয 

নে 

হযাঁ 

 ঐ 

(৫) ডবএলআরআই ল্যানব েমুো পরীিার 

ফলাফল প্রাডপ্ত 

যসবাগ্রডহতা স্বশরীনর আসার 

পডরবনতয িাকনর্ানগ েমুো যপ্ররণ 

করনব।  ঘনর বনসই অেলাইনে ও 

কুডরয়ানর েমুো  ডবনেশনের 

ফলাফল  গ্রহে করনব। 

বতযিানে যসবাগ্রডহতা/ 

প্রডতডেডধনক ডেনজ উপডিত হনয় 

ল্যানব েমুোগুনলা ডদনত হয় ও 

তার ফলাফল গ্রহে হয়।  

এ উদ্ভাবে গ্রহনের ফনল সিয়,  

পডরদশ যে ও অর্ য ব্যয় হ্রাস হওয়ার 

১)পমাাঃ পরয়দাোন আকন্দ 

সুমন, 

এসও, ডবএলআরআই, 

সাভার, ঢাকা-১৩৪১ 

২) িাোঃ যিাোঃ হাডববুর 

রহিাে 

এসও, 

 

প্রয়যাজয নে 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ো 

পাই

লট 

কি য

সূডি 

গ্রহে 

করা

র 

পনর 

 ঐ 
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যির 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হনত পানর?  

পাই

লটি

ংং 

করা 

হনয়

যে 

ডকে

ংা? 

সারা 

যদশ

যং    

বাস্ত

বায়

েনর্া

গ্য 

ডকে

ংা? 

প্রতযাডশ

ত 

ফলাফ

ল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কি যকতযার োি , 

যফাে েম্বর 

িাধ্যনি  যসবাগ্রহীতার যভাগাডি 

কনি র্ানব ও সহনজ যসবা পানব। 

ডবএলআরআই, সাভার, 

ঢাকা-১৩৪১ 

৳ 

৯,৫০,০০০ 

ডবষ

য়টি 

বনশ্চ

ব ত 

হওে

 া 

র্ানব

। 

(৬) ডবএলআরআই Mobile 

Vaccination 

Camp 

এই কযায়ম্প ১টি সুসবিত 

র্ীতাত  বনেণ্ত্রীত মাইক্রিাস 

োকয়ি, পসখায়ন টিকা রাখার জন্য 

বনরা দ Cool chain 

chamber োকয়ি; সায়ে 

োকয়ি Vaccination 

Gun, Cool box, 

Apron, First aid box 

সহ অন্যান্য প্রয়োজনীে 

সরঞ্জামাবদ। এখায়ন দুই জন 

Vaccinator, একজন 

Vet. 

Specialist/scientist, 

১ জন driver োকয়ি, যারা পয 

পকান emergency 

service এ এই ভ্রামমান 

প্রবত িছর প্রাে ৩০-৪০% গিাবদ 

প্রাণী এই পরায়গ আক্রান্ত হে এিং 

প্রাে ১০-৩০% মারা যায়ে। 

তায়ত িছয়র প্রাে ৩৩,০০০ পকাটি 

টাকা ক্ষবত হয়ে, এই ক্ষবত 

কাটিয়ে উঠয়ত দ্রুত খামারীয়দর 

 শুয়ক টিকা প্রদায়নর জন্য 

ইয়নায়ির্ন আইবিোর উদ্ভািন। 

১) িাাঃ পমাাঃ জাবকর হাসান 

, এসও, 

ডবএলআরআই, সাভার, 

ঢাকা-১৩৪১ 

 

প্রয়যাজয নে ৩৬,০০,০০

০/- টাকা 

ো হযাঁ  ঐ 



ক্রডিক 

েং 

দপ্তনরর োি 

 

 উদ্ভাবনের োি উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ  উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োি ও ঠিকাো কার্ যক্র 

যির 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হনত পানর?  

পাই

লটি

ংং 

করা 

হনয়

যে 

ডকে

ংা? 

সারা 

যদশ

যং    

বাস্ত

বায়

েনর্া

গ্য 

ডকে

ংা? 

প্রতযাডশ

ত 

ফলাফ

ল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কি যকতযার োি , 

যফাে েম্বর 

গাবড়টি বনয়ে প্রতযন্ত এলাকাে চয়ল 

যায়ি এিং প্রাণীয়ত সঠিকিায়ি 

Vaccine প্রদান করার 

 ার্া াবর্  প্রয়োজনীে নমুনা 

সংগ্রহ করয়ি।  

(৭) ডবএলআরআই গবাডদ পশুর যরাগ 

ব্যবিাপো ও 

প্রডতনরানধর জন্য 

যিাবাইল এযাপ বতডর  গিাবদ  শু পরাগ ও তার 

ব্যিস্থা না এিং পরাগ প্রবতয়রাধ 

সম্পবকশত তথ্য সবন্নয়ির্ কয়র 

একটি পমািাইল এযা  বতবর করা 

হয়ি। খাবমাবরগণ বিনামূয়ল্য 

এযা টি অনলাইন পস্টার হয়ত 

িাউনয়লাি করয়ত  ারয়িন। 

এযা টি ব্যিহার কয়র প্রাবন্তক 

 য শায়ের খামাবরগণ গিাবদ  শুর 

পরাগ ব্যিস্থা না এিং প্রবতয়রাধ 

সম্পবকশত তথ্যাবদ ব্যিহার কয়র 

দ্রুত ও কায শকরী  দয়ক্ষ  বনয়ত 

 ারয়িন।  

বিবিন্ন সীমািদ্ধতার জন্য প্রাবন্তক 

 য শায়ের খামারীগণ অয়নক 

পক্ষয়রই সমেমত পিয়টবরনাবর 

পসিা  ান না। দূগ শম এলাকাে 

বগয়ে একজন পিয়টবরনাবরোয়নর 

 য়ক্ষয পসিা প  ৌঁছায়নাও কঠিন। 

পমািাইল এযা  এসি সীমািদ্ধতা 

অয়নকাংয়র্ই দূর করয়ত সক্ষম। 

এযা টি ব্যিহার কয়র প্রাবন্তক 

 য শায়ের খামাবরগণ গিাবদ  শুর 

পরাগ ব্যিস্থা না এিং প্রবতয়রাধ 

সম্পয়কশ বদক বনয়দ শর্না  ায়িন 

এিং অবজশত োন ব্যিহার কয়র   

গিাবদ শুর উন্নেন ঘটায়ত 

 ারয়িন িয়ল আর্া করা যাে। 

ি. মুহাম্মদ আবদুস 

সািাদ, 

উদ্ধশতন বিোবনক 

কম শকতশা, 

প্রাবণস্বাস্থয গয়িষণা বিিাগ, 

িাংলায়দর্ প্রাবণসম্পদ 

গয়িষণা ইনবস্টটিউট 

(বিএলআরআই) 

০১৭১৭-০৪৭৮৭৭ 

samad_blri@ya

hoo.co.nz 

 

 

 

 

প্রয়যাজয নে 

 

৮,৬০,০০০

/= (আট 

লক্ষ ষাট 

হাজার 

টাকা) 

 

না 
হযা 

 

১. এটা 

খািাডর

যদর 

গিাবদ 

 শুর 

পরাগ 

ব্যিস্থা

 না 

এিং 

প্রবতয়রা

ধ 

সম্পবকশ

ত োন 

বৃবদ্ধ 

করয়ি 

২. 

পসিা 

গ্রহয়ণর 

সমে ও 

ঐ 



ক্রডিক 

েং 

দপ্তনরর োি 

 

 উদ্ভাবনের োি উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ  উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োি ও ঠিকাো কার্ যক্র 

যির 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য কত 

অর্ য ব্যয় 

হনত পানর?  

পাই

লটি

ংং 

করা 

হনয়

যে 

ডকে

ংা? 

সারা 

যদশ

যং    

বাস্ত

বায়

েনর্া

গ্য 

ডকে

ংা? 

প্রতযাডশ

ত 

ফলাফ

ল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কি যকতযার োি , 

যফাে েম্বর 

অে শ 

সাশ্রে 

করয়ি  

 

 

 

খ) উদ্ভাবনের ধরে: পাইলটিং (পাইলটিং পর্ যানয়) 

ক্রডি

ক 

েং 

দপ্তনরর োি 

 

 উদ্ভাবনের োি উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ  উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োি ও ঠিকাো কার্ যক্র 

যির 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নের 

জন্য কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর?  

পাইলটিং 

করা হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনশ    

বাস্তবা

য়ের্

যংাগ্য 

ডকো

? 

প্রতযাডশ

ত 

ফলাফ

ল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কি যকতযার োি , যফাে 

েম্বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

(১) ডবএলআরআই “খািার গুরু”-

অযান্ড্রনয়ি 

যিাবাইল 

অযাপস্ 

গরু ও িডহষ হৃষ্টপুষ্টকরণ, োগল 

পালে, যদশী মুরডগ পালে ও 

যিয়রী ফাি য িাপনের ডিডজটাল 

প্যানকজ প্রদাে করা হনয়নে এবং 

প্রডতটি প্যানকনজ সংডেষ্ট সকল 

ববজ্ঞাডেক জটিল ডহসাব 

লাভজেক খািার 

পডরিালোর ডেডিনে 

খািারীর হানতর মুন ায় 

সনব্বযাচ্চ সহজ উপানয় সকল 

উপনর্াগী প্রযুডি যপৌনে যদয়া 

োজমুল হুদা 

ববজ্ঞাডেক কি যকতযা 

প্রাণী উৎপাদে গনবষণা 

ডবভাগ, 

৭০% (বানজট: ২০ 

লি) 

পসিাটি  

অয়টাির, 

২০১৯ 

পেয়ক 

 াইয়লাটিং 

এ যায়ি। 

হযাঁ লাভজ

েক 

খািার 

প্রডতষ্ঠা 

করা 

ি. োসডরে সুলতাো 

প্রধাে ববজ্ঞাডেক 

কি যকতযা ও ইনোনভশে 

অডফসার, 

ডবএলআরআই, সাভার, 

ঢাকা। 



একাডধক সহজ কযালকুনলটনরর 

িাধ্যনি উপিাপে করা হনয়নে 

এবং যভাগাডি শূনন্যর 

যকা ায় োডিনয় আো 

ডবএলআরআই, সাভার, 

ঢাকা। 

 

যফাে: ০১৯১৪০৩৩৩৪৪ 

(২) ডবএলআরআই দুগ্ধ খামায়র 

প্রজনন 

ব্যিস্থা নাে 

‘‘বিএলআরআই 

বিবিং 

ম্যায়নজার’’ 

পমািাইল 

এযাবেয়কর্ন 

উদ্ভািন 

 

একটা পমািাইল এযবেয়কর্ন 

বতরী করা হয়েয়ছ যা ব্যিহার 

কয়র খামারী খামায়র না পযয়েও 

খামায়রর সঠিক প্রজনন  

ব্যিস্থা না করয়ত  ারয়ি।  

স্বেংবক্রে এল শাম এর মাধ্যয়ম 

গািীর গরম হওো, পপ্রগয়নবি 

িাোগয়নাবসস ও িার্চ্া প্রদায়নর 

সম্ভব্য তাবরখ সম্পশয়ক পূি শ 

অিবহত হয়ত  ারয়ি। খামায়রর 

প্রজনন সম্পশাকত সকল তথ্য 

সংরক্ষণ ও তার সঠিক 

ব্যিস্থা নার ফয়ল খামায়রর 

কাবিত জাত উন্নেন সম্ভি হয়ি 

খামারী গািীর বহয়ট আসার, 

প্রজনন করার, পপ্রগয়নিী 

িাোগয়নাবসস ও িার্চ্া 

প্রদায়নর  সঠিক সমে 

বনধ শারন করয়ত  ায়রনা। 

ফয়ল বনধ শাবরত সময়ে 

প্রজনন করয়ত না  ারার 

কারয়ন িছয়র একটি গািী 

পেয়ক একটি িার্চ্া  াওোর 

কাবিত লক্ষ অজশন করা 

সম্ভি হেনা যা খামায়রর 

কম িার্চ্া উৎ াদন ও 

খামারীর আবে শক 

পলাকসায়নর কারন, এিং তা 

খামারী  ও উয়যািাদয়র 

খামার করয়ত বনরুৎসাবহত 

কয়র ।   

যিাোঃ ফয়জুল যহাসাইে 

ডিরাজ 

ববজ্ঞাডেক কি যকতযা 

বানয়ানটকনোলডজ 

ডবভাগ 

ডবএলআরআই, সাভার, 

ঢাকা। 

 

২০১৯-২০ 

অে শ িছয়র 

করা হয়ি। 

বতন লক্ষ 

টাকা 

(৩০০০০০.০০

) 

 

পসিাটি  

অয়টাির, 

২০১৯ 

পেয়ক 

 াইয়লাটিং 

এ যায়ি। 

হযাঁ খািার 

ব্যবিা

পো 

সহজ 

করা 

ঐ 

(৩) ডবএলআরআই ডবএলআরআই 

প্রযুডি পল্লী 

ডবএলআরআই উদ্ভাডবত 

প্রযুডিসমূহ খািাডরনদর িানে 

পডরডিতকরণ এবং ব্যবহার 

উপনর্াগী করার স্বানর্ য 

খািাডরনদরনক  হানত-কলনি 

প্রডশিনণর িাধ্যনি উদ্ভাডবত 

প্রযুডিসমূহ িা  পর্ যানয় েডিনয় 

যদয়ার জন্য  প্রযুডি পল্লী গ ে 

করা, এ লনিয িােীয় 

প্রাডণসম্পদ দপ্তনরর সানর্ 

সিনোতা কনর এবং িােীয় 

জেপ্রডতডেডধ তর্া যিয়ারম্যাে/ 

যিম্বরগণনক এ কি যকানে 

ডবএলআরআই কর্তযক 

উদ্ভাডবত প্রযুডিসমূহ 

ডিএলএসনক হস্তািনরর পর 

িা  পর্ যানয় কাডিতভানব 

ব্যবহার হনেো। এ সিস্যা 

যর্নক উনোরনণর জন্য িা    

পর্ যানয় খািাডরনদরনক 

ডবএলআরআই এর 

প্রযুডিসমূনহর সানর্ 

পডরডিতকরণ ও 

প্রযুডিসমূনহর সঠিক 

ব্যবহার ডেডিতকরনণর  

লনিয ডিএলএস এর সানর্ 

ি. যরডজয়া খাতুে 

ঊর্ধ্যতে ববজ্ঞাডেক 

কি যকতযা, 

ডসনস্টি ডরসাি য ডিডভশে 

ডবএলআরআই, সাভার, 

ঢাকা। 

ধািরাই 

উপনজলার 

শরীফবাগ 

গ্রানি এর 

পাইলটিং 

শুরু করা 

হনয়নে। 

প্রায় ১০ লি 

টাকা। 

হযাঁ হযাঁ ডবএল

আরআ

ই  

ঐ 



 

 

 

 

 

 

গ) উদ্ভাবনের ধরে: যরডিনকটিং (যরডিনকটিং পর্ যানয়) 

ক্রডিক 

েং 

দপ্তনরর োি 

 

 উদ্ভাবনের োি উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ  উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োি ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্র 

যির 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়

যের 

জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর?  

পাইলটি

ংং করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনশ    

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডশত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কি যকতযার োি , 

যফাে েম্বর 
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(১) ডবএলআরআই ডবএলআরআই 

ডফিিাস্টার 

যিাবাইল অযাপস 

ডবএলআর আই ডফিিাস্টার একটি 

অযান্ড্রনয়ি যিাবাইল এযাডিনকশে 

র্া খািার ব্যবিাপোয় পরািশ যক 

ডহসানব কাজ করনত 

সিি।এযাডিনকশটি বয়স, ডলঙ্গ 

সঠিক  বরকল্পনা, ব্যিস্থা না, 

প্রযুবি ও তয়থ্যর অিায়ি 

খামায়রর উৎ াদন অিস্থা 

অন্যু্যােী খায চাবহদা বনরূ ণ 

যিাোঃ আহসানুল কডবর 

ববজ্ঞাডেক কি যকতযা 

বানয়ানটকনোলডজ 

ডবভাগ 

পাইলটিং 

যশনষর 

ডদনক 

রনয়নে। 

০৫ লি 

টাকা 

খরি 

হনয়নে। 

হযাঁ হযাঁ 

খািাডরনদ

র খাবার 

খরি 

কিনব 

এবং দুধ 

 

অিভূি কনর টিি গ ে পূব যক 

প্রযুডি পল্লী গ ে করা হনব।  

প্রযুডি পল্লীনত ডবএলআরআই 

উদ্ভাডবত প্রযুডিসমূনহর ব্যবহার 

হানত কলনি যশখানো এবং 

প্রদশ যনের জন্য একটি ডিডে 

জাদুঘর প্রডতষ্ঠা করা হনব, এর 

িাধ্যনি ডবএলআরআই উদ্ভাডবত 

প্রযুডিসমূহ খািাডরনদর 

দারনগািায় যপৌৌঁোনো সম্ভব হনব।  

সিন্বয় কনর িােীয় 

প্রডতডেডধনদর সহায়তায় 

প্রযুডি  প্রযুডি পল্লী 

গ েপূব যক খািাডরনদরনক 

ডবএলআরআই প্রযুডি 

ব্যবহানর উদু্বদ্ধ করা। 



ক্রডিক 

েং 

দপ্তনরর োি 

 

 উদ্ভাবনের োি উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ  উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োি ও 

ঠিকাো 

কার্ যক্র 

যির 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়

যের 

জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর?  

পাইলটি

ংং করা 

হনয়নে 

ডকো? 

সারা 

যদনশ    

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডশত 

ফলাফল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কি যকতযার োি , 

যফাে েম্বর 

এবং উৎপাদে অবিার উপর 

ডভডে কনর বুনকর িাপ ও বদনঘ যয  

অর্বা ওজে প্রদাে সানপনি অডত 

অল্প সিনয় প্রাডণর (গরু এবং 

িডহষ) পুডষ্টর িাডহদা পূরনণর জণ্য 

সুষি যরশণ বতডর করনত পানর। 

যসইসানর্ প্রাডণর বদেডিে 

প্রনয়াজেীয় সবুজ ঘানসর পডরিাণ 

ডেধ যারনণর পাশাপাডশ 

খািারীনদরনক িাডসক এবং 

বাৎসডরক ঘাস উৎপাদে 

পডরকল্পো প্রণয়নে সানর্সানর্ 

প্রাডণর ডবডভন্ন উৎপাদে অবিায় 

খাদ্য সরবরানহর ডদক ডেনদ যশো 

প্রদাে করনত পানর।  

 

ও সঠিক সময়ে টিকা প্রদান 

করয়ত না  ারাে খায খরচ 

পিয়ড় যাে এিং পরায়গর 

প্রাদুি শাি ও বিস্তার ঘয়ট । 

ফয়ল খামারীরা আবে শকিায়ি 

ক্ষবতগ্রস্ত হে এিং তা খামারী  

ও উয়যািায়দর খামার 

করয়ত বনরুৎসাবহত কয়র । 

এসি সমস্যা সমাধায়ন 

অযা সটি সহােক ভূবমকা 

 ালন কয়র। 

ডবএলআরআই, 

সাভার, ঢাকা। 

উৎপাদে 

বািনব। 

 

ঘ) উদ্ভাবনের ধরে: যরডিনকনটি (যরডিনকশে যশষ/সম্পন্ন): 

 



ক্রডিক 

েং 

দপ্তনরর োি 

 

 উদ্ভাবনের োি উদ্ভাবনের সংডিপ্ত ডববরণ  উদ্ভাবে গ্রহনণর যর্ৌডিকতা উদ্ভাবনকর োি ও ঠিকাো কার্ যক্র 

যির 

অগ্রগডত 

বাস্তবায়নে

র জন্য 

কত অর্ য 

ব্যয় হনত 

পানর?  

পাই

লটি

ংং 

করা 

হনয়

যে 

ডকে

ংা? 

সারা 

যদনশ    

বাস্তবা

য়েনর্া

গ্য 

ডকো? 

প্রতযাডশ

ত 

ফলাফ

ল 

যফাকাল পনয়ন্ট 

কি যকতযার োি , 

যফাে েম্বর 
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(১)            

 


