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কয্ােটল গেবষণা o uন্নয়ন েক  (CRDC) 
পল্লী uন্নয়ন eকেডমী, বগুড়া 

 
2. ে ক্ষাপট 
 
বাংলােদশ ঘনবসিতপূণ র্ eকিট কৃিষ ধান েদশ। eেদেশ িশ্লতহাের তহাের জনসংখয্া বৃিদ্ধ পােচ্ছ। 
আবহমানকাল ধের গর্ােমর মানুষ াণীজ আিমষ েযমনঃ মাংস o দুধ, ফসল uৎপাদেন মূলয্বান ৈজবসার, 
ৈবেদশীক মু া aজর্েন চামড়া o চামড়াজাত বয্ eবং গবািদপশু পালন কের কম র্ সংস্থােনর সুেযাগ সৃিষ্ট কের 
আসেছ। uপযু র্ক্ত গুরুতব্ থাকা সেতব্o গবািদপশু পালেন গর্ামবাসী eবং uেদব্াক্তাগণ েগা-খামার স্থাপেন  
আশানুরূপভােব eিগেয় আসেছ না। eর কারণ েদশীজােতর গরু-মিহষ aতয্ন্ত কম uৎপাদনশীল eবং 
িতপালন aলাভজনক।  
বাংলােদেশর গাভীর গড় দুধ uৎপাদন মাথািপছূ ৈদিনক 2.11-2.61 িলটার। aথচ িসরাজগেঞ্জর বাঘাবাড়ী 
িমল্ক িভটা eলাকায় গাভীর মাথািপছু গড় দুধ uৎপাদন ায় 21-23 িলটার। পল্লী uন্নয়ন eকােডমীর দশ র্ণী 
খামাের গাভীর গড় দুধ uৎপাদন ৈদিনক 23-25 িলটার।  
দিক্ষণাঞ্চেলর uপকূল eলাকায় eবং নদীর চরাঞ্চেল aেনক েদশী গরু-মিহষ পালন করেত েদখা যায়। যার 
ৈদিনক গড় দুগ্ধ uৎপাদন গাভী িত 2.1 েথেক 2.6 িলটার মা । aথচ পাশব্র্বত  েদশ ভারত o পািকস্তােন 
মিহষ ৈদিনক গেড় 21 েথেক 26 িলটার দুধ েদয়। গরুর দুেধর েচেয় মিহেষর দুেধর গুণগতমান uন্নত। 
মিহেষর দুেধর SNG eবং Fat Value aেনক েবশী। মিহষ aতয্ন্ত কষ্ট সিহঞ্চু াণী o েরাগবালাi কম হয়। 
কােজi ভারত েথেক uন্নত জােতর ষ ড় মিহেষর o িহমািয়ত বীযয্র্ আমদানী কের কৃি ম জনেনর মাধয্েম 
েদশী গরু মিহেষর সােথ জনন ঘিটেয় পয র্ায়কর্েম েদশী মিহেষর জাত uন্নয়নসহ দুধ o মাংেসর uৎপাদন 
বহুলাংেশ বৃিদ্ধ করা সম্ভব eবং কৃষেকর জনয্ লাভজনকo বেল বাংলােদেশ aদয্াবিধ মিহেষর জাত uন্নয়েনর 
জনয্ সরকারী eবং েবসরকারী পয র্ােয় েতমন েকান কায র্কর পদেক্ষপ গর্হণ করা হয়িন। 
eছাড়া িসরাজগেঞ্জর বাঘাবাড়ী িমল্ক িভটা eলাকায় ি িজয়ান o জািস র্ জােতর ষ েড়র বীজ িদেয় কৃি ম 
জনেনর মাধয্েম িমল্ক িভটা eলাকায় গাভীর দুধ বৃিদ্ধ করা সম্ভব হেয়েছ। িকন্তু েদেশর uত্তরাঞ্চল eবং 
দিক্ষণাঞ্চেলর িবস্তর eলাকায় েজলা o uপেজলায় শংকর জােতর গাভীর পয র্ায়কর্ম uন্নয়ণ o দুেধর পিরমাণ 
বৃিদ্ধ আশানুরূপ সম্ভব হয়িন। eমতবস্থায় সরকারী পয র্ােয় কৃি ম জনেনর নানা িতকুল aবস্থার পিরবতর্ন 
ঘিটেয় কৃষকেদরেক কৃি ম জনেন আগর্হী কের গরুর জােতর uন্নয়ন েয়াজন। 
েসi সােথ গরু o মিহেষর জনয্ দানাদার খাদয্ o সবুজ ঘাস সরবরাহসহ কৃষক o uেদয্াক্তােদর িশক্ষেণর 
মাধয্েম দুগ্ধ খামার লাভজনক করা েযেত পাের েস লেক্ষয্i e কম র্সূিচ গর্হণ করা aতয্ন্ত যুিক্তযুক্ত। 
ফল িতেত মূলয্বান াণীজ আিমষ খাদয্ েযমন- মাংষ o দুেধর uৎপাদন বৃিদ্ধ মানুেষর aথ র্ৈনিতক 
কম র্কােন্ডর দব্ার uেন্মািচত হেব। 
গরু o মিহেষর জাত uন্নয়েনর জনয্ কৃি ম জনেনর বয্বস্থা থাকেব। e জনয্ Frozen Semen o 
সংরক্ষেণর জনয্ আনুসংিগক য পািত স্থানীয়ভােব কর্য়/আমদানী করা হেব। কৃি ম জননকারীেদর মাসবয্াপী 
িমল্ক িভটা eবং eকােডমীেত িশক্ষণ েদয়ার বয্বস্থা করা হেব। গবািদপশুর জরুরী াথিমক িচিকৎসার জনয্ 
িশেক্ষত েবকার যুবকেদরেক eকােডমীেত eেন িশক্ষণ দান করা হেব eবং eর ফেল তােদর কম র্সংস্থান 
সৃিষ্ট হেব। যারা গবািদপশুর খামার স্থাপেন iচ্ছুক তােদরেক সব্ল্পকালীন পশুপালেনর uপর িশক্ষণ দােনর 
সুেযাগ রাখা হেয়েছ। 
েকে  eবং uপ-েকে  ফডার চাষ o সাiেলজ uৎপাদেনর বয্বস্থা থাকেব। েসi সােথ PPP Concept eর 
মাধয্েম সুষম দানাদান েগা-খাদয্ ৈতরী eবং খামারীেদরেক সরবরােহর বয্বস্থা থাকেব। 
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পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া’র ািণসম্পদ uন্নয়েনর aিজর্ত সাফলয্সমূহ মাঠ পয র্ােয় ত স সারণ, 
জনি য়করণ eবং ধারাবািহকতা রক্ষা তথা ািতষ্ঠািনক o েটকসi করার লেক্ষয্ পল্লীর মানুেষর আথ র্-
সামািজক o জীবন জীবীকার মােনান্নয়েনর লেক্ষয্ eকােডমীর 52তম েবাড র্ সভার িসদ্ধােন্তর আেলােক 
eকােডমীর শাসিনক িনয় েণ “কয্ােটল গেবষণা o uন্নয়ন েক ” (CRDC) িশেরানােম eকিট 
িবেশষািয়ত েসন্টার  িতষ্ঠা করা হয়। eছাড়াo িবoিজ েসন্টারিট সুষ্ঠুভােব পিরচালনা o বয্বস্থাপনার লেক্ষয্ 
51 জন জনবল সমব্িলত সাংগঠিনক কাঠােমাo aনুেমাদন কের। েযখােন সরকােরর আিথ র্ক েকান সংেশ্লষ 
থাকেব না। মূলতঃ e েসন্টারিট তার িনজসব্ আেয় পিরচািলত হেব। 
 
3. uেদ্দশয্ঃ আধুিনক জনন যুিক্ত (কৃি ম জনন) বয্বহাের েদশী গরু o মিহেষর uন্নয়ন তথা িত 

লয্াকেটশেন দুেধর পিরমাণসহ মাংেসর uৎপাদন বৃিদ্ধ করাi e কম র্সূচীর মূল uেদ্দশয্। কম র্সূচীর সুিনিদ র্ষ্ট 
uেদ্দশয্াবলী িনম্নরূপঃ 

3.2 েদেশর তয্ন্ত aঞ্চেল কৃি ম জনেনর মাধয্েম ি িজয়ান জােতর পাশাপািশ জািস র্ জােতর 
শংকর গাভী uৎপাদন; 

3.3 চরাঞ্চল o uপকূল eলাকায় কৃি ম জনেনর মাধয্েম েদেশ মিহেষর েক্ষে  কৃি ম জনন 
েয়াগ কের মিহেষর দুগ্ধ o মাংশ বৃিদ্ধ করণ; 

3.4 সবুজ ঘােসর (ফডার) uৎপাদন বৃিদ্ধ, সাiেলজ uৎপাদন o বাজারজাতকরণ যুিক্ত uন্নয়ন; 
eবং 

3.5 যুিক্তসমূহ হস্তান্তেরর িনিমত্ত েয়াজনীয় িশক্ষণ দান করা। 
 
4.   কয্ােটল গেবষণা o uন্নয়ন েকে র আেয়র uৎস 

3.1 িসেমন িবকর্েয়র মূলয্ েথেক আয়; 
3.2 uৎপািদত uন্নত জােতর ঘাস বীজ/চারা িবকর্য়; 
3.3 েক  o uপেক সমূেহ uৎপািদত uন্নতজােতর ষাড় o বকনা, বাছুর eবং বািতল গরু িবকর্য় 

েথেক আয়; 
3.4 দুধ o দুগ্ধজাত পণয্ িবকর্য়; 
3.5 পরামশ র্ক িহেসেব আয়; 
3.6 েদশীয় o আন্তজর্ািতক সংস্থা েথেক পিরচািলত কায র্কর্ম/aনুদান; 
3.7 িশক্ষণ/গেবষণা/ ােয়ািগক গেবষণা েথেক আয়; 
3.8 েক  eবং uপেকে  িশক্ষণ কক্ষ ভাড়া eবং aনয্ানয্। 

 

 


