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কৃষি উদ্ভাবন এবং প্রযষুি ষবকাশে  

ইউএসএআইষি'র নতুন প্রকল্প চাল ু

ঢাকা, ২৪শে জানুয়াষর, ২০১৭ -- লক্ষ লক্ষ কু্ষদ্র চাষী  আয়,  পুষ্টি, ও জলবায় ুপষ্টিবর্ত নেি 

কািনে টিনক থাকনর্ ও বাজাি চাষ্টিদাি র্াির্নযেি সানথ যাষ্টেনয় ষ্টেনর্ প্রধাে শষে চানষি পাশাপাষ্টশ 

অেোেে ফসল চাষ কিনেে।  যষ্টদও এইসকল কু্ষদ্র চাষী র্াজা সবষ্টজ ও যানেি খাযানিি উৎপাদনেি সানথ 

জষ্টিনয় আনেে, র্ানদি প্রযুষ্টিগর্ ষ্টবদোি অভাব িনয়নে যা র্ানদিনক      টেকসই আয় এি  জেে 

প্রনয়াজেীয় যাে ও পষ্টিযাে বৃষ্টিনর্ সিায়র্া কিনব। এই সযসো সযাধানে ইউএসএআইষ্টি ঢাকায় আনয়াষ্টজর্ 

আজনকি এষ্টিকালচাি ইনোনভশে সাষ্টযে-এ েরু্ে ষ্টফি দে ষ্টফউচাি এষ্টশয়া ষ্টিষ্টজওোল ইনোনভটিভ ফাযতাসত 

প্রকল্প চাল ুকনিনে।  উইেিক ইন্টািেোশোল এর  বাস্তবায়নে এই প্রকল্পটি খাদে ষ্টেিাপত্তা বৃষ্টি, দাষ্টিদ্রে 

দিূীকিে  ও পষ্টিনবশবান্ধব ষ্টিষ্টর্শীলর্াি উন্নয়ে ঘোনব বাাংলানদশসি এষ্টশয়াি অনেক টদনশই কৃষ্টষ 

উদ্ভাবে ও প্রযুষ্টি বেবিানিি যাধেনয।   

এষ্টশয়াি টদশগুনলাি যনধে কৃষ্টষ ষ্টবষয়ক জ্ঞাে ও অষ্টভজ্ঞর্া ষ্টবর্িনেি টক্ষনে এই েরু্ে প্রকনল্পি যাধেনয 

প্রযুষ্টি ষ্টবষয়ক প্রষ্টর্নযাষ্টগর্াি  আিবাে কিা িনব যা সম্ভাবোযয় েরু্ে প্রযষু্টি আষ্টবষ্কাি, অাংশীদাষ্টিত্বনক 

সিায়র্া এবাং উৎপাদে টথনক বাজািজার্কিে পযতন্ত “সাপ্লাই টচইনেি” সকল স্তনিি কৃষনকি কানে সফল 

প্রযুষ্টি ও  প্রনয়াগ ষ্টেনয় আসনব।  বাাংলানদশ সিকানিি কৃষ্টষ যন্ত্রোলনয়ি অষ্টর্ষ্টিি সষ্টচব জোব টযাশািিাফ 

টিানসে এবাং ইউএসএআইষ্টি'ি ইনকানোষ্টযক টিাথ অষ্টফস ষ্টিনিক্টি যোে কাটিত স অেুষ্ঠানে বিবে িানখে।         

 

উি অেুষ্ঠানে ইউএসএআইষ্টি “টেকফিফাযতাসত চোনলঞ্জ” এি ষ্টবজয়ীি োয টঘাষো কনি, এটি “এষ্টশয়া 

ষ্টিষ্টজওোল ইনোনভটিভ ফাযতাসত প্রনজক্ট”-এি আওর্ায় িওয়া প্রথয প্রষ্টর্নযাষ্টগর্া যা বাাংলানদশ, কনবাষ্টিয়া, 

যায়ােযাি ও টেপানলি কু্ষদ্র চাষীনদি কৃষ্টষ উৎপাদে ও আয় বািানোি জেে আনয়াজে কিা িনয়ষ্টেল। ষ্টবজয়ী 

িনয়নে “ই-ষ্টফশাষ্টি'ি”  স্মােত  ষ্টফশ ষ্টফিাি, একটি ইনদানেষ্টশয়া ষ্টভষ্টত্তক প্রযুষ্টি যা এলনগাষ্টিদয ও টসন্সনিি 
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যাধেনয অনোযোটিক ষ্টফষ্টিাং এি সাংনযাগ ঘোয়, যা যানেি কু্ষধাি যাো ষ্টেেতয় কিনর্ পানি এবাং টস অেুযায়ী 

খাবাি ষ্টদনয় কাযতক্ষযর্া বৃষ্টি কনি;  এবাং ইনোনভটিভ ষ্টিরুষ্টলো টপ্রািাকশে, এটি একটি পিষ্টর্ টযো তর্িী 

কনিনে থাইলোন্ড ষ্টভষ্টত্তক এোিগায়া যা ষ্টকো অল্পনর্ই টশওলা উৎপাদে বাষ্টিনয় টদয় এবাং এি বানয়াষ্টিয়াক্টি 

দষূে কষ্টযনয় টযনকানো জায়গায় ষ্টিরুষ্টলো জন্মানর্ সািাযে কনি। অেোেে প্রষ্টর্নযাষ্টগর্াি যনর্া 

“টেকফিফাযতাসত” প্রষ্টর্নযাষ্টগর্ায় োকায় পুিস্কাি টদওয়া িয়ো ষ্টকন্তু এই প্রষ্টর্নযাষ্টগর্া  ষ্টবষ্টজর্নদি র্থে 

,বেবসাষ্টয়ক টসবা ও টযাগানযানগি সুনযাগ তর্ষ্টি কনি স্বল্প আনয়ি টদনশ উদ্ভাবেী সযাধানেি পথ 

সম্প্রসািনে সািাযে কনি।   

ভষ্টবষেনর্ প্রষ্টর্নযাষ্টগর্ায় অাংশিিনেি জেে টদখুে: http://tech4farmerschallenge.ku.ac.th/ 

র্থেপ্রযষু্টি ষ্টেনয় কাজ কনিে এবাং বাাংলানদশ, কনবাষ্টিয়া, যায়ােযাি ও টেপানল কৃষ্টষ কানজ ও যৎসে চানষ 

টেকসই প্রযুষ্টিি প্রসাি ঘোনর্ চানেে এযে উনদোিািা “ টেকফিফযতাসত” প্রষ্টর্নযাষ্টগর্ায় আনবদে কিনর্ 

পানিে। র্ািা ষ্টেননাি ষ্টবষয় গুনলানর্ আনবদে কিনর্ পানিে: স্মােত  সাষ্টভত নসস এন্ড ইেফিনযশে, ইনোনভটিভ 

ষ্টফেোষ্টন্সয়াল সাষ্টভত নসস, টটানিজ এন্ড টপাট-িািনভট টেকনোলষ্টজ এবাং এনপ্রাষ্টপ্রনয়ে টলা-কট টেকনোলষ্টজ।                

### 

১৯৭১ সাল টথনক যুিিাষ্ট্র সিকাি ইউএসএআইষ্টি’ি যাধেনয বাাংলানদশনক েয়’শ টকাটি িলানিিও টবশী 
উন্নয়ে সিায়র্া প্রদাে কনিনে। ২০১৫ সানল ইউএসএআইষ্টি বাাংলানদনশি জেগনেি জীবেযানেি উন্নয়নে প্রায় 

ষ্টবশ টকাটি িলাি প্রদাে কনিনে।  ইউএসএআইষ্টি বাাংলানদনশ টয সকল কযতসূষ্টচনর্ সিায়র্া প্রদাে কনি টসগুনলাি 

যনধে িনয়নে – গের্াষ্টন্ত্রক প্রষ্টর্ষ্ঠাে ও অেুশীলনেি প্রসাি, খাদে ষ্টেিাপত্তা ও অথতনেষ্টর্ক সুষ্টবধাষ্টদি সম্প্রসািে, 

স্বািে ও ষ্টশক্ষা টসবাি উন্নয়ে ও অষ্টভনযাজে এবাং স্বল্প কাবতে উন্নয়নেি যাধেনয জলবায় ুপষ্টিবর্ত ে পষ্টিষ্টিষ্টর্ি 

সাংনগ খাপ খাওয়ানো।  

 

 

 

 

 

 

 


