সীড eন্ড বােয়ােটকেনালিজ েসন্টার
পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া
ে ক্ষাপট
বাংলােদেশর aথ র্নীিত, কমর্সংস্থান, খাদয্ িনরাপত্তা eক কথায় uন্নয়েনর সব র্বৃহৎ o সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ aনুষঙ্গ-কৃিষ। কৃিষ িনভর্র
aথ র্নীিতর কারেণ কৃিষ uন্নয়ন eবং পল্লী uন্নয়েক ায়শi সমাথ র্ক িহেসেব িবেবচনা করা হয়। কৃিষ uৎপাদেনর সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্
uপকরণ বীজ-যা ছাড়া আমােদর aিস্ততব্েক কল্পনা করা aসম্ভব। aথচ গুরুতব্পূণ র্ ei েমৗিলক uপকরেণর সরবরাহ েয়াজেনর
তুলনায় খুবi নগণয্। eেদেশ কৃিষেত েয বীজ বয্বহার হয় তার সেব র্াচ্চ 31% আনুষ্ঠািনক uৎস েথেক সরবরাহ হয়। aবিশষ্ট 91%
বীজ আেস কৃষেকর বািড়েত সংরিক্ষত ফসেলর aংশ েথেক। পরীক্ষা কের েদখা েগেছ কৃষেকর বািড়েত সংরিক্ষত e সকল বীেজর
মান খুবi দূব র্ল যা েথেক আশানুরূপ ফলন পাoয়া eেকবােরi aসম্ভব। aথচ শুধুমা মানসম্পন্ন বীজ eককভােব 31% পয র্ন্ত ফলন
বাড়ােত পাের eবং েদেশর aথ র্নীিত, খাদয্ িনরাপত্তা সহ সািব র্কভােব পল্লী uন্নয়েন eেন িদেত পাের aভূতপূব র্ সাফলয্।
িবষয়িটর গুরুতব্ uপলিব্ধ কের পল্লী uন্নয়ন eকােডমী বগুড়া নবব্i দশেকর শুরু েথেক কৃষক েকি ক বীজ বয্বস্থাপনার uন্নয়েন
eকািধক ােয়ািগক গেবষণা বাস্তবায়ন কের আসেছ eবং দীঘ র্ eক যুেগর গেবষণা ফসল মািরয়া বীজ যুিক্ত মেডল-iেতামেধয্
কৃিষ o পল্লী uন্নয়েনর eকিট কায র্কর মেডল িহেসেব জাতীয় o আন্তর্জািতক aংগেন শংিসত eবং বয্বহৃত হেচ্ছ।
বিণ র্ত সাফলয্ o সম্ভাবনার ে ক্ষাপেট িবগত 27-28 জুলাi, 311৯ তািরেখ aনুিষ্ঠত eকােডমীর বািষ র্ক পিরকল্পনা সেম্মলেন
আগত েদশী-িবেদশী িবেশষজ্ঞ, নীিত-িনধ র্ারক, eকােডমীিশয়ানগণ সব র্সম্মতভােব iেতাপূেব র্ স্থািপত েসচ o পািন বয্বস্থাপনার
েকে র আদেল পয র্ায়কর্েম eকিট বীজ যুিক্ত েক (Seed and Bio-techonology Centre) গেড় েতালার িবষেয়
সুপািরশ কেরন।
পিরচালনা েবাডর্ কতৃর্ক e uেদয্াগিটর aনুেমাদন eবং সরকারী পৃষ্ঠেপাষকতা পাoয়া েগেল স্তািবত বীজ যুিক্ত uদ্ভাবনী েক
দাির িবেমাচন, মিহলা ক্ষু uেদয্াক্তা uন্নয়ন, খাদয্ িনরাপত্তা, েবসরকারী uেদয্াক্তা uন্নয়ন eবং মানব সম্পদ uন্নয়নসহ বীজ
যুিক্ত, মৃিত্তকা o ফসেলর সব্াস্থয্ uন্নয়েন িবেশষতঃ জলবায়ু পিরবতর্েনর ভাব েমাকােবলায় কায র্কর aবদান রাখেত সক্ষম হেব।
বাংলােদেশর aথ র্নীিত, কমর্সংস্থান, খাদয্ িনরাপত্তা eক কথায় uন্নয়েনর সব র্বৃহৎ o সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্ aনুষঙ্গ-কৃিষ। কৃিষ িনভর্র
aথ র্নীিতর কারেণ কৃিষ uন্নয়ন eবং পল্লী uন্নয়েক ায়শi সমাথ র্ক িহেসেব িবেবচনা করা হয়। কৃিষ uৎপাদেনর সবেচেয় গুরুতব্পূণ র্
uপকরণ বীজ-যা ছাড়া আমােদর aিস্ততব্েক কল্পনা করা aসম্ভব। aথচ গুরুতব্পূণ র্ ei েমৗিলক uপকরেণর সরবরাহ েয়াজেনর
তুলনায় খুবi নগণয্। eেদেশ কৃিষেত েয বীজ বয্বহার হয় তার সেব র্াচ্চ 31% আনুষ্ঠািনক uৎস েথেক সরবরাহ হয়। aবিশষ্ট 91%
বীজ আেস কৃষেকর বািড়েত সংরিক্ষত ফসেলর aংশ েথেক। পরীক্ষা কের েদখা েগেছ কৃষেকর বািড়েত সংরিক্ষত e সকল বীেজর
মান খুবi দূব র্ল যা েথেক আশানুরূপ ফলন পাoয়া eেকবােরi aসম্ভব। aথচ শুধুমা মানসম্পন্ন বীজ eককভােব 31% পয র্ন্ত ফলন
বাড়ােত পাের eবং েদেশর aথ র্নীিত, খাদয্ িনরাপত্তা সহ সািব র্কভােব পল্লী uন্নয়েন eেন িদেত পাের aভূতপূব র্ সাফলয্। িবষয়িটর
গুরুতব্ uপলিব্ধ কের পল্লী uন্নয়ন eকােডমী বগুড়া নবব্i দশেকর শুরু েথেক কৃষক েকি ক বীজ বয্বস্থাপনার uন্নয়েন eকািধক
ােয়ািগক গেবষণা বাস্তবায়ন কের আসেছ eবং দীঘ র্ eক যুেগর গেবষণা ফসল মািরয়া বীজ যুিক্ত মেডল-iেতামেধয্ কৃিষ o পল্লী
uন্নয়েনর eকিট কায র্কর মেডল িহেসেব জাতীয় o আন্তর্জািতক aংগেন শংিসত eবং বয্বহৃত হেচ্ছ।
e সকল সহেযািগতা o সমনব্েয়র ে ক্ষাপেট আরিডe’র িটসুয্কালচার iuিনট জাতীয় o আন্তজর্ািতক পয র্ােয় iেতামেধয্ েদেশর
েনতৃতব্ স্থানীয় বীজ যুিক্ত সম্ভাবানাময় েক্ষ িহেসেব খয্ািত aজর্ন কেরেছ। e সকল খয্ািত o সাফলয্সমূহ মাঠ পয র্ােয় ত
স সারণ, জনি য়করণ eবং ধারাবািহকতা রক্ষা তথা ািতষ্ঠািনক o েটকসi করার লেক্ষয্ eকােডমীর 51তম েবাডর্ সভার
িসদ্ধােন্তর আেলােক eকােডমীেত সীড eন্ড বােয়ােটকেনালিজ েসন্টার (SBC) িতষ্ঠা করা হয়।
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uেদ্দশয্
e েসন্টােরর মূল uেদ্দশয্ হেলা েসন্টােরর আoতাধীন বীজ সব্াস্থয্ গেবষণা o বােয়ােটকেনালজী লয্াবেরটরীর মাধয্েম uন্নতমােনর
েরাগমুক্ত বীজ uৎপাদন, গেবষণা o ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনার পাশাপািশ আধুিনক যুিক্ত uদ্ভাবন o স সারণ। সুিনিদ র্ষ্ট
uেদ্দশয্বলী িনম্নরূপঃ•

দক্ষতা বৃিদ্ধমূলক িশক্ষণ দােনর মাধয্েম কমর্সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট করা;

•

গর্ামীণ জনেগাষ্ঠীর uন্নয়েন গেবষণা o ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা;

•

েরাগমুক্ত বীজ uৎপাদন, বীেজর েরাগ িনণ র্য় o তার িতকােরর মাধয্েম কৃিষ uৎপাদন বৃিদ্ধ;

•

বীজ o বােয়ােটকেনালজী িবষেয় েদশী-িবেদশী uৎস েথেক গেবষণা িভিত্তক জ্ঞান o দক্ষতা aজর্ন eবং তার েয়াগ;
eবং

•

বীজ o বােয়ােটকেনালজী িবষেয় িবিভন্ন জাতীয় o আন্তর্জািতক িতষ্ঠানসমুেহর সােথ েযাগােযাগ স্থাপন।

কর্মকান্ড
•

েসন্টার আরিডe বােয়ােটকেনালিজ iuিনেটর মাধয্েম িবিভন্ন পয র্ােয়র িশক্ষণ র্া◌ীেদর uন্নত পদ্ধিতেত, আলু চাষ, িটসুয্
কালচার পদ্ধিতেত েরাগ মুক্ত aনুচারা uৎপাদন িবষয়ক িশক্ষণ দান।

•

আলু চােষর িবিভন্ন আধুিনক যুিক্তর েদশবয্াপী স সারেণর জনয্ েসিমনার, oয়াকর্সপ o মাঠিদবেসর আেয়াজন করা।

•

েদশী-িবেদশী িবেষশজ্ঞ o িবজ্ঞানীেদর সহায়তায় eবং িনজসব্ গেবষণার মাধয্েম আমােদর েদেশ িবরাজমান আলু
চােষর সমসয্া সমাধােন গেবষণা o ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা।

•

েরাগমুক্ত আলুর aনুচারা o বীজ আলুর পাশাপািশ ei েসন্টার তার িনজসব্ েলাকবেলর সহায়তায় আঙ্গুর, কলা, েবরী,
েস্টিভয়া o aিকর্েডর েরাগমুক্ত aনুচারা uৎপাদন করা।
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