
 
msev` msKjb: K…wl - K…wl AvenvIqv Z_¨ DbœZKiY cÖKí 

৩ নভেম্বর ২০২২। ব োর্ড আভে, তথ্য বনই  

 বেনী প্রতততনতি। সং োদপ্রকোশ.কম: কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় কৃিকল্পের আবহাওয়ার আগাম 

তথ্য জানাল্পত ফেনীর ফ ানাগাজী উপল্পজলার ৯টি ইউষনয়ল্পনর প্রষতটি ও ফপৌর ভায় রল্পয়ল্পে কৃষি আবহাওয়ার পূব বাভা  তথ্য ফবার্ব। 

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় কৃিকল্পের আগাম তথ্য জানাল্পত ২০২১  াল্পল ফ ানাগাজীল্পত এ ফবার্ব 

লাগাল্পনা হয়। তল্পব আবহাওয়া যা-ই থ্াক না ফকন, ফবাল্পর্বর তল্পথ্যর আর পষরবতবন হয় না। 

 কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক তথ্য ফপ্ররল্পণর জনয ইন্টারল্পনি 

কাল্পনষিষভটি হ ফ ানাগাজীর উপ- হকারী কৃষি 

কম বকতবাল্পের জনয িযাব  রবরাহ করা হয়। ষকন্তু 

িযাবগুল্পলা ষবকল হল্পয় পল্পেল্পে। এোো কল্পয়কটি ফবার্ব 

ফভল্পে পল্পে আল্পে ইউষনয়ন পষরিল্পের েিল্পকর পাল্পে। 

েল্পল তথ্য না ফপল্পয় একষেল্পক ফযমন ক্ষষতর মুল্পিামুষি 

হল্পেন কৃিক, ফতমষন  রকাল্পরর কৃষি আবহাওয়া তথ্য 

পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকল্পের িাকাও গো যাল্পে। 

 ল্পরজষমল্পন ফেিা ফগল্পে, উপল্পজলার ৯টি ইউষনয়ন ও 

ফপৌর ভায় রল্পয়ল্পে কৃষি আবহাওয়া পূব বাভা  তথ্য ফবার্ব। 

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকে কৃষি 

উৎপােন বৃদ্ধদ্ধর লল্পক্ষয কৃিক ও কৃষি  ংষিষ্ট  বার জনয 

কৃষি আবহাওয়া পরামে ব ফ বা  হজলভয করার কথ্া থ্াকল্পলও বাস্তল্পব তা হয়ষন। নামমাত্র একটি কল্পর ফবার্ব লাষগল্পয়ই ফেি করা 

হল্পয়ল্পে এ প্রকে। 

এোো ফকাথ্াও ফকাথ্াও ফবার্বগুল্পলা এরই মল্পযয ফভল্পে ফগল্পে। ফকাথ্াও আবার তথ্য ফবাল্পর্বর  ংিযার ঘুুঁটিও ফনই। স্বয়ংদ্ধিয় ফরইন গজ 

ষমিার ও ফ ৌরষবেুযল্পতর পযাল্পনল অল্পকল্পজা হল্পয় পল্পে রল্পয়ল্পে। ফকাথ্াও ফকাথ্াও ফ  ব যন্ত্র ফিায়া ফগল্পে। ফকাল্পনাটি আবার নষ্ট। তথ্য 

ফেওয়ার পষরবল্পতব এ ব ফবার্ব এিন জঞ্জাল্পল পষরণত হল্পয়ল্পে। 

মূলত আবহাওয়া ও নে-নেীর  ামষিক অবস্থা  ম্পষকবত উন্নতমাল্পনর এবং ষনভবরল্পযাগয তথ্য কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁোল্পত এ উল্পেযাগ 

ফনওয়া হয়। কৃষি আবহাওয়া পূব বাভা  তথ্য ফবাল্পর্বর মাযযল্পম গত ষতন ষেন আল্পগর এবং পরবতী ষতন ষেল্পনর ফমাি বৃটষ্টপাল্পতর পষরমাণ, 

তাপমাত্রা, আর্দ্বতা, বায়ুপ্রবাহ  ম্পল্পকব জানার কথ্া। ষকন্তু ফবার্বগুল্পলা অল্পকল্পজা অবস্থায় পল্পে থ্াকায় তা কৃিকল্পের ফকাল্পনা কাল্পজ 

আ ল্পে না। 

মঙ্গলকাদ্ধি ইউষনয়ল্পনর রাজাপুর িাল্পমর কৃিক ফেি েষরে বল্পলন, “এগুল্পলা ফকাল্পনা কাল্পজই আল্প  না। ফকউ এিাল্পন ফলল্পি না (তথ্য 

আপল্পর্ি কল্পরন না)। ফবার্বগুল্পলা িাোল্পনার পর ষকেু েষব তুল্পল ষনল্পয় ফগল্পে, এরপর এভাল্পবই পল্পে আল্পে।” 

চরমজষলেপুর ইউষনয়ল্পনর একাষযক কৃিক জানান, তারা  বদ্ধজ হ অনযানয ে লাষের চাি কল্পরন। মূলত একিু িরা বা বৃটষ্ট হল্পলই 

তাল্পের ক্ষষত। ষবষভন্ন প্রাকৃষতক েুল্পয বাল্পগর কারল্পণ প্রষতবের তাল্পের ে ল্পলর অল্পনক ক্ষষত হয়। আগাম তথ্য ফপল্পল তারা আল্পগ ফথ্ল্পকই 

 তকব হল্পত পারল্পতন। আগাম বাতবা ফপল্পল তাল্পের উপকার হয়। ষকন্তু ফবার্ব আল্পে তথ্য ফনই। 

মষতগঞ্জ ইউষনয়ন পষরিল্পের  ষচব  ুবল চন্দ্র চি বল্পলন, “আমাল্পের এিাল্পন স্বয়ংদ্ধিয় ফরইন গজ ষমিার ও ফ ৌরষবেুযল্পতর পযাল্পনল 

ফনই, শুয ুতথ্য ফবার্বিাই রল্পয়ল্পে, যা  ব  ময় বন্ধই থ্াল্পক। আমাল্পের কৃষি অষে ার যারা আল্পেন, বতবমাল্পন তারা  ল্পরজষমল্পন ষগল্পয় 

কৃিকল্পের ফিা ুঁজ িবর ষনল্পয় থ্াল্পকন। কৃিকল্পের চািাবাে করল্পত ফকাল্পনা  ম যা হল্পল তাৎক্ষষণক তারা বযবস্থা িহণ কল্পর থ্াল্পকন।” 

এ ষবিল্পয় ফ ানাগাজী উপল্পজলা কৃষি কম বকতবা  াজ্জাে ফহাল্প ন মজমুোর বল্পলন, “প্রাকৃষতক েুল্পয বাল্পগ কৃিকল্পের ষবষভন্ন ে ল রক্ষায় 

আগাম তথ্য ষেল্পত ২০১৮-১৯ অথ্ ববেল্পর  রকাল্পরর পক্ষ ফথ্ল্পক এ প্রকে হাল্পত ফনওয়া হয়। কৃিকল্পের আগাম তথ্য জানাল্পত ২০২১ 

 াল্পল ফ ানাগাজীল্পত এ ফবার্ব লাগাল্পনা হল্পয়ল্পে। ফ ানাগাজীর প্রষতটি ইউষনয়ন পষরিে ও ফপৌর ভা অষেল্প ই কৃষি আবহাওয়া পূব বাভা  

তথ্য ফবার্ব রল্পয়ল্পে। আমাল্পের উপ- হকারী কম বকতবারা মাল্পে মল্পযয আপল্পর্ি করার ফচষ্টা কল্পরন। প্রকে ফথ্ল্পক পাওয়া িযাবগুল্পলা নষ্ট 

হল্পয় ফগল্পে প্রায়, অল্পনকিা বযবহার অনুপল্পযাগী।” 

১৪ অভটো র ২০২২। আ হোওয়ো   োত ডো  ব োর্ড টোঙিভয়ই  দোয়  বশষ ,  আপভর্ট  হয়  নো  তথ্য  

জাল্পগাষনউজ২৪.কম :  রাজোহীর ফগাোগােী উপল্পজলার ফগািাম ইউষনয়ল্পন ব বা  কল্পরন কৃিক মদ্ধজে আলী। গত মঙ্গলবার 

ষনল্পজর ফক্ষল্পতর যান ফকল্পি ফ িাল্পনই ফরল্পি ষেল্পয়ষেল্পলন ষতষন। ফভল্পবষেল্পলন যান একিু শুকাল্পল েুই-একষেন পর বাষেল্পত ফনল্পবন। 

তল্পব ষবষয বাম। বুযবার রাল্পত বৃটষ্টল্পত ষভল্পজ নষ্ট হওয়ার পল্পথ্ ফ ই যান। বৃহস্পষতবার ফ গুল্পলাল্পক ফরাল্পে শুকাদ্ধেল্পলন কৃিক মদ্ধজে 

আলী। ফ  ময় কথ্া হয় এই প্রষতল্পবেল্পকর  ল্পঙ্গ। অল্পনকিা আল্পক্ষপ কল্পর জাল্পগা ষনউজল্পক মদ্ধজে বল্পলন, ‘আগাম বাতবা ফপল্পল 

রাল্পত যানগুল্পলা বাষেল্পত ষনল্পয় ফযতাম। এত কল্পষ্টর যান এিন ষভল্পজ ফগল্পে। আগাম বাতবা না পাওয়ায় আমার অল্পনক ক্ষষত হল্পয়ল্পে।’ 
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আবহাওয়ার আগাম বাতবা জানাল্পত 

রাাজোহীর প্রষতটি ইউষনয়ল্পনই রল্পয়ল্পে 

কৃষি বাতবা ফবার্ব। কৃষি আবহাওয়া তথ্য 

পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় 

কৃিকল্পের আগাম তথ্য জানাল্পত এ 

ফবার্ব লাগাল্পনা হল্পয়ল্পে। তল্পব 

আবহাওয়া যাই থ্াক না ফকন, ফবাল্পর্বর 

তল্পথ্যর আর পষরবতবন হয় না! ফরাে, 

েে ষকংবা বটৃষ্ট যাই ফহাক না ফকন, এই 

ফবার্ব একই থ্াল্পক। এমনষক ফবেষকেু 

ফবার্ব ফভল্পে পল্পে আল্পে ইউষনয়ন 

পষরিল্পের প্রযান েিল্পকর পাল্পে। 

একই অবস্থা রাজোহীর তাল্পনার 

উপল্পজলার পাকষে ইউষনয়ল্পন। 

ফ িাল্পন কৃষি বাতবা ফবাল্পর্ব বা া ফবুঁল্পযল্পে পাষি। কৃষি আবহাওয়া তথ্য ফবাল্পর্ব ফনই আপল্পর্ি তথ্য। েল্পল তথ্য না ফপল্পয় একষেল্পক ফযমন 

ক্ষষতর মুল্পিামুষি হল্পেন কৃিক, ফতমষন  রকাল্পরর কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকল্পের িাকাও গো যাল্পে। 

রাজোহী কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তল্পরর তথ্যমল্পত, বাংলাল্পেে কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর ফথ্ল্পক কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত 

উন্নতকরণ প্রকল্পের মাযযল্পম এ ব ফবার্ব স্থাপন করা হল্পয়ল্পে। ২০১৬  াল্পলর জলুাই মাল্প  শুরু হওয়া এই প্রকে ফেি হয় ২০২১ 

 াল্পলর জলু্পন। প্রকল্পের আওতায় রাজোহীর ৭২টি ইউষনয়ন ও কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তল্পরর একটি ষমষলল্পয় ফমাি ৭৩টি কৃষি 

আবহাওয়া ফবার্ব ব াল্পনা হয়। 

মূলত আবহাওয়া এবং নে-নেীর  ামষিক অবস্থা  ম্পষকবত উন্নতমাল্পনর এবং ষনভবরল্পযাগয তথ্য কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁোল্পত এ উল্পেযাগ 

ফনওয়া হয়। একই  ল্পঙ্গ এ  ংিান্ত তথ্য-উপাত্ত  ংিল্পহর উন্নত পদ্ধষত বযবহাল্পর ষর্এই’র  ক্ষমতা বাোল্পনা লল্পক্ষয এ প্রকে 

বাস্তবায়ন করা হয়। 

 ল্পরজষমল্পন ফেিা ফগল্পে, কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকে কৃষি উৎপােন বৃদ্ধদ্ধর লল্পক্ষয কৃিক ও কৃষি  ংষিষ্ট  বার 

জনয কৃষি আবহাওয়া পরামে ব ফ বা  হজলভয করার কথ্া থ্াকল্পলও বাস্তল্পব তা হয়ষন। নামমাত্র একটি কল্পর ফবার্ব লাষগল্পয়ই ফেি 

করা হল্পয়ল্পে এই প্রকে। ফকাথ্াও ফকাথ্াও ফবার্বগুল্পল এরইমল্পযয ফভল্পে ফগল্পে। ফকানটি আবার নষ্ট। 

রাজোহীর ৫৫টি ইউষনয়ন পষরিে ঘুল্পর ফেিা ফগল্পে, ৫৫টি ইউষনয়ন পষরিল্পের মল্পযয এ  ংিান্ত তথ্য প্রোন করল্পে মাত্র ১০টি 

ইউষনয়ন। বাষকগুল্পলা রল্পয়ল্পে োুঁকা। এগুল্পলাল্পত ফকাল্পনা তথ্য ফেওয়া ফনই। ফকাল্পনা ফকাল্পনা ফবাল্পর্ব বা া ফবুঁল্পযল্পে পাষি ও ফমৌমাষে। 

তথ্য ফেওয়ার পষরবল্পতব এ ব ফবার্ব এিন জঞ্জাল্পল রূপান্তষরত হল্পয়ল্পে। 

বাগমার উপজলার দ্বীপপুর ইউষনয়ল্পনর কৃিক কষরম উদ্ধিন বল্পলন, এগুল্পলা ফকাল্পনা কাল্পজই আল্প  না। ফকউ এিাল্পন ফলল্পি না (তথ্য 

আপল্পর্ি কল্পরন না)। ফবার্বগুল্পলা িাোল্পনার পর ষকেু েষব তুল্পল ষনল্পয় ফগল্পে, এরপর আর ফকউ হাত ফেয়ষন। এভাল্পবই পল্পে আল্পে। 

ষতষন বল্পলন, আমার  বদ্ধজ চাি কষর। মূলত একিু িরা বা বৃটষ্ট হল্পলই আমাল্পের ক্ষষত। এগুল্পলা আগাম বাতবা ফপল্পল আমাল্পের জনয 

উপকার হয়। ষকন্তু কী আর কারার, ফবার্ব আল্পে তথ্য ফনই! 

এ ষবিল্পয় রাজোহী কৃষি  ম্প্র ারণ অষযপ্তল্পরর উপ-পষরচালক ফমাজোর ফহাল্প ন বল্পলন, এই প্রকল্পে আওতাই আমার ৭৩টি ফবার্ব 

ফপল্পয়ষে। এগুল্পলা কী আবস্থায় আল্পে আমার জানা ফনই। তল্পব এগুল্পলার ষবিল্পয় আষম ফিা ুঁজ-িবর ফনল্পবা। ষবিয়টি আষম ফেিল্পবা। 

২৮ আগস্ট ২০২২। কৃতষ আ হোওয়ো প্রকভে নোভ োশ মন্ত্রণোলয়, তপতর্  যস্ত ত ভদশ ভ্রমভণ 

জ্জযষ্ঠ প্রততভ দক। ঢোকোভমইল.কম: ষবশ্ববযাংল্পকর আষথ্ বক  হায়তায় কৃষি মন্ত্রণালল্পয়র আওতাযীন কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেেতর 

ফেেবযাপী ‘কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকে’ বাস্তবায়ন করল্পে। আইষ টি ষনভবর এই গুরুত্বপূণ ব, স্মািব এবং 

যুল্পগাপল্পযাগী প্রকেটি গুরুত্বপূণ বভাল্পব ফেল্পের কৃষি ও কৃিল্পকর উন্নয়ল্পন অবোন রািার কথ্া থ্াকল্পলও চলল্পে ফহল্পল-েুল্পল। ফযন ফকাল্পনা 

জবাবষেষহতা ফনই! ইল্পতামল্পযযই প্রকল্পের কায বিম ও অিগষত ষনল্পয় অ ল্পন্তািও প্রকাে করল্পে কৃষি মন্ত্রণালয়। এমনষক  ব বল্পেি 

কল্পয়কটি এষর্ষপ ষমটিংল্পয় বারবারই এই প্রকল্পের কায বিম বাোল্পত ফজার ষনল্পেবেনাও ষেল্পয়ল্পেন মন্ত্রণালল্পয়র কম বকতবারা। 

ঢাকা ফমইল্পলর অন ুন্ধাল্পন জানা ফগল্পে, কৃষির উন্নয়ল্পনর পাোপাষে কৃিকরা যাল্পত আবহাওয়ার  টিক তথ্য পায় ফ  উল্পিল্পেয কৃষি 

মন্ত্রণালল্পয়র উল্পেযাল্পগ ২০১৬  াল্পল যুল্পগাপল্পযাগী এই প্রকে িহণ কল্পর  রকার। ষ দ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২১  াল্পলই প্রকেটির েতভাগ 

বাস্তবায়ল্পনর লক্ষয ষনয বাষরত ষেল। ষকন্তু ফবে কল্পয়কটি কারল্পণ প্রকল্পের ফময়াে েুই বের বাোল্পনা হয়। একল্পনল্পকর অনুল্পমােন 

অনুযায়ী যার ফময়াে ফেি হল্পব ২০২৩  াল্পলর জলু্পন। 
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প্রকল্পের মূল উল্পিেয হল্পলা- আবহাওয়া এবং নে-নেীর  ামষিক অবস্থা  ম্পষকবত উন্নতমাল্পনর এবং ষনভবরল্পযাগয তথ্য কৃিল্পকর 

কাল্পে ফপৌৌঁোল্পনা। ফ ই  ল্পঙ্গ এ  ংিান্ত তথ্য-উপাত্ত  ংিল্পহর উন্নত পদ্ধষত বযবহাল্পর কৃষি ষবভাল্পগর  ক্ষমতা বদৃ্ধদ্ধ করা। এই প্রকল্পের 

প্রযান কায বিল্পম ষতনটি  াব-কল্পম্পাল্পনন্ট রল্পয়ল্পে। এরমল্পযয রল্পয়ল্পে বাংলাল্পেে কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত (বাষম ) ফপািবাল স্থাপন; 

প্রষেক্ষণ, েক্ষতা বদৃ্ধদ্ধ, প্রকে বযবস্থাপনা, প্রকে পষরবীক্ষণ এবং মূলযায়ন; ষনভবরল্পযাগয কৃষি আবহাওয়া  ংিান্ত তথ্য-উপাত্ত 

প্রস্তুতকরণ এবং তা ষবষভন্ন  ম্প্র ারণ পদ্ধষতর মাযযল্পম কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁল্পে ফেওয়া। 

 

একাষযক তল্পথ্য জানা ফগল্পে, ফেল্পের ৬৪ ফজলার ৪৯২টি উপল্পজলার চার হাজার ৫৫৪টি ইউষনয়ন পষরিল্পেই প্রকেটি বাস্তবাষয়ত 

হওয়ার কথ্া রল্পয়ল্পে। শুরুল্পত ১১৯ ফকাটি ১৮ লাি িাকা যরা হল্পলও পল্পর বাল্পজি বাষেল্পয় ২১২ ফকাটি ৩৬ লাি িাকা ষনয বারণ করা এই 

প্রকেটি প্রথ্ম  ংল্পোষযত আকাল্পর ২০২৩  াল্পলর জলু্পন ফেি হল্পব। এরমল্পযয  রকাল্পরর ষনজস্ব তহষবল ১৫ ফকাটি ২২ লাি ৬০ হাজার 

িাকা। এোো প্রকে ঋণ বাবে বযয় হল্পব ১৯৭ ফকাটি ১৩ লাি ৬৪ হাজার িাকা। 

গত ২৬ জনু কৃষি মন্ত্রণালল্পয়র আওতাযীন ২০২১-২২ অথ্ ববেল্পরর  ংল্পোষযত বাষি বক উন্নয়ন কম ব ূষচভুক্ত প্রকে মূল্পহর ফম মা  

পয বন্ত বাস্তবায়ন অিগষত ষনল্পয় পয বাল্পলাচনা  ভায় অনুটিত হয়। কৃষিমন্ত্রী র্. আব্দরু রাজ্জাল্পকর  ভাপষতল্পত্ব এল্পত কৃষি মন্ত্রণালল্পয়র 

 কল উইং প্রযান,  ংস্থা প্রযান োোও ৪৩টি প্রকল্পের প্রকে পষরচালক হ  ংষিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ষবভাল্পগর কম বকতবারা উপষস্থত 

ষেল্পলন। 

ওই  ময় জানাল্পনা হয়, চলষত বেল্পরর ফম পয বন্ত কৃষি মন্ত্রণালল্পয়র আষথ্ বক অিগষত হল্পয়ল্পে ৭২ েেষমক ৪৮ েতাংে এবং এই  মল্পয় 

এষর্ষব বাস্তবায়ল্পনর জাতীয় অিগষত হল্পয়ল্পে ৬৫ েেষমক ৫৬ েতাংে। এোোও  ভায় ষবষভন্ন অষযেেতর ও  ংস্থার প্রকেগুল্পলা 

ষনল্পয়ও ষবস্তাষরত আল্পলাচনা করা হয়। এরমল্পযয ফবষেরভাগ প্রকে ষনল্পয়ই  ল্পন্তাি প্রকাে করল্পলও ষকেু প্রকল্পের অিগষত মন্ত্রণালল্পয়র 

প্রতযাষেত অিগষতর ফচল্পয় কম হওয়ায় অ ল্পন্তাি প্রকাে করা হয়। যার মল্পযয মন্ত্রণালল্পয়র ‘অ ল্পন্তাল্পির তাষলকায়’ রল্পয়ল্পে কৃষি 

আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ (১ম  ংল্পোষযত) প্রকে। 

এই প্রকেটি ষনল্পয়  ভায় বলা হয়, প্রকল্পের আষথ্ বক অিগষত হল্পয়ল্পে ৬০ েেষমক ১৬ েতাংে। পল্পর  ভার ষ দ্ধাল্পন্তর ষভষত্তল্পত 

প্রকল্পে ফবগ আনল্পত অিগষত পয বাল্পলাচনায় বলা হয়, প্রকল্পের অিগষত বৃদ্ধদ্ধর লল্পক্ষ টিকাোরল্পের  ল্পঙ্গ আল্পলাচনািল্পম প্রল্পয়াজনীয় 

বযবস্থা িহণ করল্পত হল্পব। এরপর এই আল্পলাল্পক প্রল্পয়াজনীয় বযবস্থা িহণ করল্পত প্রকে পষরচালকল্পক ষনল্পেবে প্রোন করা হল্পয়ল্পে বল্পল 

কৃষি ষবভাগল্পক (ষর্এইল্পক) অবষহত করা হয়। তল্পব গত ফম পয বন্ত প্রকল্পের অিগষত হল্পয়ল্পে মাত্র ৪১ েেষমক ৪৪ েতাংে। 

অবেয, এর আল্পগও ২০২১-২২ অথ্ ববেল্পরর  ংল্পোষযত বাষি বক উন্নয়ন কম ব ূষচ মূল্পহর এষপ্রল মা  পয বন্ত  মল্পয় বাস্তবায়ন অিগষত 

ষনল্পয় অ ল্পন্তাি প্রকাে করা হয়। প্রকল্পের আষথ্ বক অিগষত ষবল্পবচনায় বাস্তব অিগষত মাত্র ৪৭ েতাংে হল্পয়ল্পে। েল্পল কৃষি মন্ত্রণালয় 

জ্বিল্পক প্রকল্পের অিগষত  ল্পন্তািজনক নয় বল্পলও এক প্রষতল্পবেল্পন মন্তবয করা হয়। 

 

পষরকেনা কষমেল্পনর কম বকতবারা জাষনল্পয়ল্পেন,  রকাল্পরর অষ্টম পঞ্চবাষি বক পষরকেনায় িােয ষনরাপত্তা ষনদ্ধিত করার লল্পক্ষয ে য 

উৎপােন বাোল্পনা, কৃষিপল্পণযর মূলয ষস্থষতেীল রািা ও জলবায়ু- ষহষু্ণ উৎপােল্পনর লল্পক্ষয েল্প যর বহুমুিীকরল্পণর ওপর গুরুত্বাল্পরাপ 
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করা হল্পয়ল্পে। প্রকে ফকমন বাস্তবায়ন হল্পে ফ টি তোরষক করল্পব  ংস্থা বা মন্ত্রণালয়।  রকাল্পরর উল্পিেয পষরষ্কার, উন্নয়ল্পনর  ুেল 

ফযন মানুি পায়। ষকন্তু ষকেু কম বকতবার গাষেলষত থ্াকল্পল এটি মন্ত্রণালল্পয়র যরা উষচৎ। 

প্রকল্পে এমন যীরগষতর মাল্পেও প্রকে পষরচালক োহ কামাল অষযেেতল্পরর ষর্দ্ধজ ও মন্ত্রণালল্পয়র কষতপয় কম বকতবাল্পক মযাল্পনজ 

কল্পর ষবল্পেে ভ্রমল্পণ বযস্ত বল্পলও অষভল্পযাগ রল্পয়ল্পে। এমনষক ষবিয়টি ষনল্পয় প্রকল্পের কম বকতবা হ িামারবাষে কম বকতবাল্পের মল্পযয 

ফক্ষাভও রল্পয়ল্পে। 

গত আি মাল্প র দ্ধজও পয বাল্পলাচনা করল্পল ফেিা যায়- কৃষি আবহাওয়া তথ্য ষ ল্পেম উন্নয়ন প্রকল্পের পষরচালক োহ কামাল চারবার 

ষবল্পেে  ের কল্পরল্পেন। এ ব ষবিল্পয়  রা ষর ফকউ মুি িুলল্পত চান না। তল্পব প্রকল্পের একাষযক কম বকতবা নাম প্রকাে না করার েল্পতব 

ঢাকা ফমইলল্পক জাষনল্পয়ল্পেন, ষপষর্  যার ফযভাল্পব কাজ চালান ফ ভাল্পবই চল্পল প্রকে। আরও অল্পনক কাজ বাষক।  যার মাল্পে-মল্পযয 

ষবল্পেে থ্াকায়ও কাল্পজ ঘািষত ফেিা ফেয়। আবার মন্ত্রণালয় ফিলা ষেল্পল ফেৌে শুরু হয়, তষেঘষে শুরু হয়। 

এ ষবিল্পয় িামারবাষের অপর একটি প্রকল্পের ষপষর্ নাম প্রকাে না করার েল্পতব ঢাকা ফমইলল্পক জানান, ষর্দ্ধজ  যাল্পরর  ল্পঙ্গ মযুর 

 ম্পকব উনার। তল্পব কল্পয়ক মা  যল্পর এষর্ষপর ষমটিংল্পয় ফকাল্পনা জবাব ষেল্পত পারল্পে না।  ষচব  যার প্রকে ষনল্পয় ষবরক্ত অল্পনকিাই। 

এ  ময় এষর্ষপর ষমটিংল্পয় থ্াকা আরও একাষযক কম বকতবা ঘিনার  তযতা উল্পেি কল্পর বল্পলন, এর অিগষত কম তাই মন্ত্রণালয় 

অ ন্তুষ্ট। 

এষেল্পক, প্রকে  ংষিষ্টরা জাষনল্পয়ল্পেন- প্রকল্পের আওতায় ইল্পতামল্পযয ৪৮৭ উপল্পজলার আবহাওয়ার ষরস্ক মযাষপং এবং এল্পিাল্পমি 

র্ািা এনালাইষ    ম্পন্ন করা হল্পয়ল্পে। এর মাযযল্পম উপল্পজলাষভষত্তক আবহাওয়ার ভষবিযৎ ষচত্র  ম্পল্পকব যারণা পাওয়া যায়, যা কৃষি 

 ম্পষকবত নীষত ষনয বারল্পণ গুরুত্বপূণ ব ভূষমকা রািল্পত  ক্ষম। 

অনযষেল্পক, প্রকল্পের ফভৌত ও আষথ্ বক অিগষত  ম্পল্পকব প্রকে পষরচালক বল্পলন, ে ল উৎপােন কল্পর কৃিল্পকর লাভবান হওয়া 

ষনভবর কল্পর মূলত  ময়মল্পতা ও যথ্াযথ্ ে ল বযবস্থাপন, ে ল্পলর উৎপােন িরচ কমাল্পনা, ষনরাপল্পে ে ল কতবন- এই ষতনটি 

ষবিল্পয়র ওপর। এ ল্পবর ওপর গুরুত্ব ষেল্পয় যল্পথ্াপল্পযাগী পরামে ব কৃিকল্পের প্রোন কল্পর যাল্পে। এই প্রকল্পের মাযযল্পম ষনভবরল্পযাগয 

কৃষি আবহাওয়া এবং জলবায় ুষবিয়ক েুুঁ ষক  ংিান্ত তথ্য-উপাত্ত কৃিল্পকর উপল্পযাগী কল্পর প্রস্তুত কল্পর তা ষবষভন্ন  ম্প্র ারণ পদ্ধষতর 

মাযযল্পম কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁল্পে ফেওয়া হয়। 

প্রকে পষরচালক জানান, এই প্রকল্পের আওতায় ষনয়ষমত  প্তাল্পহ েুইষেন ৬৪ ফজলার জনয এবং একষেন জাতীয় পয বাল্পয় কৃষি 

আবহাওয়া বলু্পলটিন জ্তষর ও  রবরাহ করা হয়। এোো ষবষভন্ন প্রাকৃষতক েুল্পয বাল্পগর আল্পগ ও পল্পর করণীয়  ম্পল্পকব  ল্পচতন কল্পর 

ষবল্পেি কৃষি আবহাওয়া বুল্পলটিন প্রোন করা হয়। ফ ই  ল্পঙ্গ বুল্পলটিন মূহ ষনয়ষমত কৃষি আবহাওয়া তথ্য ফপািবাল্পল আপল্পলার্ করা 

হয়, যা প্রকল্পের ওয়ল্পব াইি এবং বামদ্ধজ ফমাবাইল অযাপলষকল্পেল্পন পাওয়া যায়। এোোও ফজলাষভষত্তক ষবস্তাষরত কৃষি আবহাওয়া 

পরামে ব ফেওয়া হয়। 

প্রকল্পের আওতায় ফেল্পের ষনষেবষ্ট দ্ধত্রে হাজার কৃিকল্পের তথ্য অন্তভুবক্ত করা হল্পয়ল্পে জাষনল্পয় ষতষন বল্পলন, তাল্পের ফমাবাইল্পল 

এ এমএ , ভল্পয়  মযাল্প ল্পজর মাযযল্পম জরুষর অবস্থায় করণীয়  ম্পল্পকব অবষহত করা হয়। এ  ময় প্রকেটি কীভাল্পব কৃিকল্পের 

বাতবা ষেল্পে এবং এল্পত কৃিক কতিা উপকার পাল্পে জানল্পত চাইল্পল ষতষন বল্পলন, পদ্ধষত অল্পনকিা বাতবা ফেওয়ার। আমরা বাষম  

ফপািবাল, ফমাবাইল অযাপ কল্পরষে। এ এমএ , ভল্পয়  ফমল্প জ, ষকয়স্ক, ইউটিউব চযাল্পনল, ফে বকু গ্রুপ, কষমউষনটি ফরষর্ও 

ষর্দ্ধজিাল ষর্ ল্পে ফবার্ব, গণমাযযম হ নানাভাল্পব বাতবা ফপ্ররণ কষর। 

মািপয বাল্পয় অল্পনক স্থাল্পনই ষকয়স্ক বযবহার হয় না, অল্পনল্পক জাল্পননও না বল্পল জানা ফগল্পে। এোো ফজলা পয বাল্পয় ষর্দ্ধজিাল ষর্ ল্পে 

ফবার্ব করা হল্পয়ল্পে, ফযিাল্পন ফবষেরভাগ কৃিক িাল্পমর, তাহল্পল ফজলা েহল্পরর ষর্দ্ধজিাল ফবার্ব ষক কাল্পজ আ ল্পব ফ টি ষনল্পয়ও রল্পয়ল্পে 

নানা প্রশ্ন। এমনষক অল্পনক কৃিক ফযিাল্পন ফলিাপো জাল্পনন না বা কম জাল্পনন, তারা ষলেল্পলি/বুকল্পলি বা ষর্ ল্পে ফবাল্পর্বর ফেওয়া 

তথ্য পেল্পবন ষক কল্পর এমন  ব প্রল্পশ্নর ফকাল্পনা  েুত্তর ষেল্পত পাল্পরনষন ষতষন। 

এষেল্পক, মন্ত্রণালল্পয়র অ ল্পন্তাি কািাল্পত ফকাল্পনা পেল্পক্ষপ ষনল্পয়ল্পেন ষক না- এমন প্রল্পশ্ন ষতষল বল্পলন, অ ন্তুষ্ট ষকন্তু না আ ল্পল। আমার 

 াল্পথ্ ফতা ষবষভন্ন ফেক ফহাল্ডার  ম্পৃক্ত। গতানুগষতক প্রকেও নয়। এটি ষবল্পেিাষয়ত প্রকে, ষরষভেল্পনর  ময় পাে হল্পত হল্পত 

নল্পভম্বল্পর ৩ তাষরি অনুল্পমােন পাই। তারপর অথ্ ব োে হয়। ওই বেল্পরর কায বিম ফেি েতভাগ করল্পত পাষরষন। এমষন পারেরমযান্স 

ভাল্পলা, তল্পব আষথ্ বক অিগষত ফয লক্ষয ষেল ফ টি হয়ষন। ফযল্পহতু একল্পনক এবং অথ্ বোে হল্পত ফেষর হল্পয়ল্পে। এ অথ্ ববের বরাি কম, 

শুরু ফথ্ল্পকই  তকবতার  ল্পঙ্গ কাজ করষে, ফযন পল্পরর ষমটিংল্পয় একিা অিগষতও থ্াল্পক। 

প্রকে ষনল্পয় কৃষি  ষচব ফমা.  াল্পয়েুল ই লাম ঢাকা ফমইলল্পক বল্পলন, আমরা ফয ষনল্পেবেনা ষেল্পয়ষে, ফ টি হল্পলা আমাল্পের প্রকে 

ফযগুল্পলা পা ুঁচ বের। পা ুঁচ বেল্পরর তুলনায় অল্পনক প্রকল্পে ফয  ময় আল্পে, ষতন বেল্পর ৬০ েতাংে অিগষত হওয়া েরকার। ষকন্তু 

হয়ল্পতা হয়ষন, ফ রকম প্রকল্পে এটিও আল্পে। অল্পনক প্রকে শুরুল্পতই হয়ল্পতা এক বের ফেষর হল্পয়ল্পে, অল্পনক প্রকে বরাি কল্পমর 

কারল্পণ অিগষত হয়ষন। 

 াল্পয়েুল ই লাম বল্পলন, নানা কারল্পণই ষনল্পেবেনা ফেওয়া হয়, ফযন  ামল্পনর ফয  ময় থ্াল্পক এরমল্পযয অিগষতিা ভাল্পলা হয়। আমরা 

মল্পন কষর- এটি িবুই গুরুত্বপূণ ব প্রকে। ষকেুষেন আল্পগ না াল্পত কাজ কল্পর এক ষবজ্ঞানী (বাংলাল্পেষে) ষতষন এল্প ষেল্পলন। এ যরল্পনর 

কায বিম তারা পষৃথ্বীর অনযানয জায়গায় কল্পর।  যাল্পিলাইল্পির মাযযল্পম িল্পপর প্রল্পজকেন বল্পল- বেল্পর কত উৎপােন হল্পত পাল্পর, 

ক্ষষত ফকমন হল্পত পাল্পর, ফ িাও জানল্পত পারল্পব। এ ব কারল্পণ প্রকেটি গুরুত্বপূণ ব। এোোও এটির ষনল্পজল্পের অভযন্তরীণ ষবিল্পয় 
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ফকৌেল টিক করা জনয ষনল্পেবেনা ফেওয়া হল্পয়ল্পে। অল্পনক কারণও আল্পে, ফেষরল্পত শুরু হল্পয়ষেল। আমাল্পেরও িাল্পগ বি আল্পে, ষনল্পেবেনা 

ফেওয়া হল্পয়ল্পে ফযন  ময়মল্পতা ফেি করল্পত পাল্পর। 

ষবিয়টিল্পত কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেেতল্পরর মহাপষরচালক ফমা. ফবনজীর আলম ঢাকা ফমইলল্পক বল্পলন, অিগষত কম হল্পয়ল্পে, এ 

কারল্পণ মন্ত্রণালয় ফথ্ল্পক আমরা ষনল্পেবেনা ষেল্পয়ষে। প্রকেটি ষনল্পয় ওরাও ফপল্পরোষনল্পত আল্পে, ষতন বের পর আবার ফময়াে বোল্পনার 

 ময় একিু ফেষর হল্পয়ষেল,  ামল্পন টিক হল্পয় যাল্পব আো কষর। এ  ময় ষপষর্র ষবল্পেে ভ্রমণ ষনল্পয় কম বকতবাল্পের অষভল্পযাল্পগর ষবিল্পয় 

 ুস্পষ্ট কল্পর ষকেু না বলল্পলও ফকন ও কীভাল্পব যাওয়া হল্পলা তার একটি বযািযা ফেন ষতষন। 

২৪ জুন ২০২২। কম ডশোলোয়  ক্তোরো- প্রোয় ৭৫ শতোংশ কৃষক মভন কভরন  তডমোভন প্রদত্ত আ হোওয়ো ত ষয়ক তথ্য  ো 

পূ ডোেোস কোর্ ডকর 

স্টোে তরভপোটডোর। মোন জতমন: ফবজ লাইন  াল্পভবর প্রষতল্পবেন অনুযায়ী, ৯১ েেষমক ৩৭ েতাংে কৃিক জাষনল্পয়ল্পেন প্রেত্ত কৃষি 

আবহাওয়া তথ্য ফ বা ফমাল্পিও কায বকর নয়। তারা তাল্পের ে লল্পক ক্ষষতর হাত ফথ্ল্পক রক্ষা করল্পত পাল্পরনষন। অথ্চ ষমর্লাইন  াল্পভবর 

প্রষতল্পবেল্পন এটি ২ েেষমক ৮২ েতাংল্পে  ফনল্পম এল্প ল্পে। অষযকাংে (৭৪ েেষমক ৯১ েতাংে) কৃিক বল্পলল্পেন বতবমাল্পন প্রেত্ত 

আবহাওয়া ষবিয়ক তথ্য বা পূব বাভা  কায বকর (ষমর্ লাইন  াল্পভব)। ষদ্বতীয়  ল্পব বাচ্চ  ংিযক (১৭ েেষমক ৮৮ েতাংে) কৃিক জানান, 

এটি েুল্পয বাগ ফথ্ল্পক তাল্পের ে ল রক্ষায় িুবই কায বকর। 

গত ২৩ফে জনু রাজযানীর োম বল্পগিস্থ কৃষিষবে ইনষেটিউেন ষমলনায়তল্পন কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকে 

আল্পয়াদ্ধজত এক কম বোলায় এ ব তথ্া জানান প্রকে  ংষিষ্ট বক্তারা। প্রকল্পের কায বিম ও ভষবিযৎ কম বপষরকেনা ষবিল্পয় 

 াংবাষেকবৃিল্পক অবষহতকরল্পণর জনয এই কম বোলার আল্পয়াজন করা হয়। 

কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তল্পরর  ল্পরজষমন উইং-এর পষরচালক হাষববরু রহমান ফচৌযুরীর  ভাপষতল্পত্ব কম বোলার উল্পদ্বাযনী অনুিাল্পন 

প্রযান অষতষথ্ ষহল্প ল্পব উপষস্থত ষেল্পলন কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তল্পরর মহাপষরচালক ফমা. ফবনজীর আলম। এল্পত ষবল্পেি অষতষথ্ 

ষেল্পলন কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তল্পরর প্রকে বাস্তবায়ন ও আইষ টি উইং-এর পষরচালক ষেলীপ কুমার অষযকারী, এ এ টিষভ’র বাতবা 

প্রযান মাহমুে আল েয় াল, জাতীয় ফপ্র  ক্লাল্পবর যুগ্ম  ম্পােক ও  ভাপষত এষিকালচারাল ষরল্পপািবা ব ফোরাম ফমা. আেরাে 

আলী, বাংলাল্পেে ফিষলষভেল্পনর উপস্থাপক ফেওয়ান ষ রাজ। কম বোলায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কল্পরন প্রকে পষরচালক র্. ফমা. োহ 

কামাল িান।  

এল্পত আরও জানাল্পনা হয়,  ব বষনম্ন  ংিযক (১ েেষমক ৫৩ েতাংে) কৃিক জাষনল্পয়ল্পেন বতবমাল্পন প্রেত্ত আবহাওয়া ষবিয়ক তথ্য বা 

পূব বাভা  কায বকর নয়, ২ েেষমক ৮৮ েতাংে কৃিক ফকান েলােল জানাল্পত পল্পরনষন, ২ েেষমক ৮১ েতাংে কৃিক ে লল্পক 

ক্ষষতর হাত ফথ্ল্পক রক্ষায় এটি ফমাল্পিই কায বকর নয়।  

অনুিাল্পন জানাল্পনা হয়, জলবায় ুপষরবতবন এবং প্রাকৃষতক েুল্পয বাল্পগর েুুঁ ষকর মল্পযয থ্াকা ফেেগুল্পলার মল্পযয বাংলাল্পেল্পের অবস্থান প্রথ্ম 

 াষরল্পত। কাল্পজই ষনভবরল্পযাগয কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক তথ্য কৃিকল্পের মাল্পে  ময়মত ফপৌৌঁল্পে ফেয়া কৃষি প্রযান বাংলাল্পেল্পের জনয 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব। এর েল্পল ষবরূপ আবহাওয়ার ক্ষষতকর প্রভাব ফথ্ল্পক ফযমন ে ল রক্ষা করা যাল্পব ফতমন অনকূুল আবহাওয়াল্পক 

কাল্পজ লাষগল্পয় উৎপােন িরচ কমাল্পনার পাোপাষে কৃষি উৎপােন বাোল্পনা যাল্পব। 

ফ  কারল্পণই ষবশ্ববযাংল্পকর আষথ্ বক  হায়তায় কৃষি মন্ত্রণালল্পয়র আওতাযীন কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত 

উন্নতকরণ প্রকে বাস্তবায়ন করল্পে।  প্রকল্পের মূল উল্পিেয হল্পে, আবহাওয়া এবং নে নেীর  ামষিক অবস্থা  ম্পষকবত উন্নত 

মাল্পনর এবং ষনভবরল্পযাগয তথ্য কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁোল্পনা এবং এ  ংিান্ত তথ্য উপাত্ত  ংিল্পহর উন্নত পদ্ধষত বযবহাল্পর ষর্এই’র 

 ক্ষমতা বৃদ্ধদ্ধ করা। 

মূল প্রবল্পন্ধ প্রকে পষরচালক র্. ফমা.োহ কামাল িান প্রকল্পের কায বিম তুল্পল যল্পরন। ষতষন জানান, এ প্রকল্পের মাযযল্পম ষনভবরল্পযাগয 

কৃষি আবহাওয়া এবং জলবায়ু ষবিয়ক েুুঁ ষক  ংিান্ত তথ্য উপাত্ত কৃিল্পকর উপল্পযাগী কল্পর প্রস্তুত কল্পর তা ষবষভন্ন  ম্প্র ারণ পদ্ধষতর 

মাযযল্পম কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁল্পে ফেয়া হয়। এটি বাস্তবায়ল্পনর লল্পক্ষয প্রকল্পের আওতায় ইষতমল্পযয বাষম  ফপািবাল স্থাপন, ৪৮৭টি 

উপল্পজলায় কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক ষকওস্ক স্থাপন, ৪ হাজার ৫১টি ইউষনয়ন পষরিল্পে অল্পিাল্পমটিক ফরইন ফগজ এবং কৃষি আবহাওয়া 

ষর্ ল্পে ফবার্ব স্থাপন ও এ এএওল্পের কৃষি আবহাওয়া এবং জলবায় ু ষবিয়ক তথ্য ফপ্ররল্পণর জনয ইন্টারল্পনি কাল্পনষিষভটি  হ ৬ 

হাজার ৬৬৪ টি িযাব  রবরাহ করা হল্পয়ল্পে। 

প্রকল্পের আওতায় স্থাষপত বাষম  ফপািবাল একটি র্ায়নাষমক ওল্পয়ব ফপািবাল-ফযিাল্পন বাংলাল্পেে আবহাওয়া অষযেপ্তর ফথ্ল্পক প্রাপ্ত 

আবহাওয়া  ংিান্ত তথ্য উপাত্ত এবং বাংলাল্পেে পাষন উন্নয়ন ফবার্ব ফথ্ল্পক প্রাপ্ত নে নেীর তথ্য উপাত্ত  ষন্নল্পবষেত হয়। তথ্য উপাত্ত 

 মূহ যাচাই বাোই এবং অনুবাে কল্পর  প্রল্পয়াজনীয় কৃষি আবহাওয়া পরামে ব ফ বা ফপািবাল্পলর মাযযল্পম  রবরাহ করা হয়। এই ফপািবাল 

কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর  হ  ংষিষ্ট অনযানয প্রষতিান মূল্পহর  ল্পঙ্গ  ংযুক্ত। প্রকল্পের আওতায় প্রষত  প্তাল্পহ একবার জাতীয় 

পয বাল্পয়, েুইবার ৬৪ ফজলার জনয ষনয়ষমতভাল্পব এবং জরুষর অবস্থায় প্রল্পয়াজন অনুযায়ী ষবল্পেি কৃষি আবহাওয়া বুল্পলটিন জ্তষর করা 

হয় যা বাষম  ফপািবাল্পল ষনয়ষমত আপল্পলার্ করা হয় এবং বাষম  ফপািবাল্পলর মাযযল্পম এই ফ বা  বার জনয উনু্মক্ত। 

৪৮৭ উপল্পজলা কৃষি অষেল্প  স্থাষপত ষকওস্ক বযবহার কল্পর কৃষির  ফ ঙ্গ  ংষিষ্ট ফয ফকান বযদ্ধক্ত কৃষি আবহাওয়া তথ্য ফপািবাল 

(bamis.gov.bd), কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর (dae.gov.bd), বাংলাল্পেে আবহাওয়া অষযেপ্তর (bmd.gov.bd), বনযা পূব বাভা  ও 

 তকীকরণ ফকন্দ্র, বাংলাল্পেে পাষন উন্নয়ন ফবার্ব (ffwc.gov.bd) ফথ্ল্পক তথ্য  ংিল্পহর পাোপাষে কৃষি  ংষিষ্ট ষবষভন্ন ওল্পয়ব াইি 
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পষরেে বন ও প্রল্পয়াজন অনুযায়ী তথ্য  ংিহ/ষপ্রন্ট কল্পর ষনল্পত পাল্পরন।  ব ব াযারল্পণর  হল্পজ বযবহাল্পরর জনয এ ষকওস্কটি  কাল ৯িা 

ফথ্ল্পক ষবকাল ৫িা পয বন্ত উপল্পজলা কৃষি কম বকতবার কায বালল্পয়র উনু্মক্ত স্থাল্পন রািা হয়। 

িযাব বযবহার কল্পর ফমাবাইল অযাল্পপর মাযযল্পম  ের েপ্তর ফথ্ল্পক কৃিক পয বায় পয বন্ত কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক তথ্য  হল্পজ আোন 

প্রোন  ম্ভব হয়। অল্পিাল্পমটিক ফরইন ফগজ এর  ল্পঙ্গ কাল্পনি কল্পর প্রষতষেল্পনর বৃটষ্টপাল্পতর তথ্য িযাব এর মাযযল্পম বাষম  ফপািবাল্পল 

পািাল্পনা যায়। 

ইউষনয়ন পয বাল্পয় প্রষতষেন বটৃষ্টপাল্পতর তথ্য  ংিল্পহর জনয ৪ হাজার ৫১ ইউষনয়ন পষরিল্পে অল্পিাল্পমটিক ফরইন ফগজ স্থাপন করা 

হল্পয়ল্পে। উপ হকারী কৃষি কম বকতবাবৃি িযাব এর  াহাল্পযয ফরইনল্পগজ ফথ্ল্পক প্রাপ্ত বৃটষ্টপাল্পতর তথ্য ষনয়ষমত বাষম  ফপািবাল্পল পািাল্পত 

পাল্পরন যা কৃষি  ংষিষ্ট  কল্পলর জনয অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব। 

জরুষর অবস্থায় কৃষি আবহাওয়া  ম্পষকবত পরামে ব মূহ প্রকল্পের অন্তভুবক্ত ৩০ হাজার কৃিক প্রষতষনষয ও কৃষি  ম্প্র ারণ 

অষযেপ্তল্পরর কম বকতবাল্পের কাল্পে ফপ্ররণ করা হয়। মুল্পিাল্পোল্পন ফপ্রষরত কৃষি আবহাওয়া পরামে ব  ম্পষকবত কু্ষল্পে বাতবা প্রষতকূল 

আবহাওয়ায় কৃষি ফক্ষল্পত্র যল্পথ্াপযুক্ত বযবস্থা িহল্পণ  হায়তা কল্পর। 

 ংল্পোষযত প্রকেটির আওতায় নতুন ফয ব কায বিম অন্তভুবক্ত হল্পয়ল্পে তার মল্পযয গুরুত্বপূণ ব হল্পলা -(১) কৃষি আবহাওয়া বুল্পলটিন 

অল্পিাল্পমেন, (২) প্রকল্পের অথ্ বায়ল্পনকৃষি আবহাওয়া ষবিল্পয় েক্ষ জনবল জ্তষরর জনয বাংলাল্পেে কৃষি ষবশ্বষবেযালয় ও বঙ্গবনু্ধ ফেি 

মুদ্ধজবরু রহমান কৃষি ষবশ্বষবেযালল্পয় কৃষি আবহাওয়া ষবভাগ চালুল্পত  হায়তা, (৩) ১২ টি অঞ্চল্পল কমুযষনটি ফরষর্ও স্থাপন, (৪) ১৬০ 

এল্পিাল্পমি ওল্পয়োর ফেেনস্থাপন, (৫) ষর্এই  ের েপ্তর ও ৬৪ ফজলায় ষর্দ্ধজিাল আউিল্পর্ার ষর্ ল্পে ফবার্ব স্থাপন, (৬) প্রাল্পয়াষগক 

গল্পবিণা: কৃষি ফক্ষল্পত্র  াব ষ জনাল ফথ্ল্পক ষ জনাল ফোরকাে, বজ্রপাল্পতর পূব বাভা , কৃষি আবহাওয়া তথ্য ফপািবাল্পলর উন্নয়ন, ে ল 

আবহাওয়া পদ্ধঞ্জকা জ্তষর। 

১৮ ফম ২০২২। কৃষি আবহাওয়ার তথ্য ফবার্ব অল্পকল্পজা 

ফমা: োহল্পনওয়াজ কবীর।  

 

কৃষি আবহাওয়াষবিয়ক ষনভবরল্পযাগয তথ্য কৃিকল্পের মল্পযয ফপৌৌঁল্পে ষেল্পত হল্পব। এর কারল্পণই ফেল্পের ষবষভন্ন স্থাল্পন কৃষি আবহাওয়ার 

তথ্য ফবার্ব। ফতমষন িাকুরগা ুঁওল্পয়র ষবষভন্ন ইউষনয়ল্পন স্থাপন করা হল্পয়ষেল কৃষি আবহাওয়ার তথ্য ফবার্ব। ষকন্তু কৃষি আবহাওয়ার 

তথ্য ফবার্ব অল্পকল্পজা হল্পয় রল্পয়ল্পে। এল্পত আল্পগ ও পল্পরর ষতন ষেল্পনর কৃষি ষভষত্তক আবহাওয়ার হালনাগাে তল্পথ্যর নানা েক 

রল্পয়ল্পে।  াল্পথ্  াল্পথ্ ভবল্পনর োল্পে ফরইন গজ ষমিার ও ফ ৌরষবেুযল্পতর পযাল্পনলও ব াল্পনা হল্পয়ল্পে। ষকন্তু এ ব এিন আর ফকাল্পনা 

কাল্পজই আ ল্পে না কৃিকল্পের। ষকন্তু কৃষি আবহাওয়ার তথ্য ফবার্ব এর ফকান বযবহার ফনই। যার কারল্পণ অল্পকল্পজা হল্পয় পল্পেল্পে 

তথ্য ফবাল্পর্বর যন্ত্রপাষত। 

কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর িাকুরগা ুঁওল্পয়র কায বালয় এ বযাপাল্পর ফিাজ ফনয়া হয়। জানা যায়, ষবশ্ববযাংল্পকর আষথ্ বক  হায়তায় 

২০১৮-১৯ অথ্ ববেল্পর কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর ও বাংলাল্পেে আবহাওয়া অষযেপ্তর ফেেজলু্পে একটি প্রকে হাল্পত ফনয়। ‘কৃষি 

আবহাওয়া তথ্যপদ্ধষত উন্নষতকরণ’ েীি বক এই প্রকে পষরচাষলত হয় ফেেজলু্পে। এর অংে ষহল্প ল্পব ফেল্পের ষবষভন্ন উপল্পজলায় ৪ 

হাজার ৫১টি ইউষনয়ন পষরিল্পে স্বয়ংদ্ধিয় ফরইন গজ ব াল্পনা হয়। পাোপাষে কৃষি আবহাওয়া তথ্য ফবার্ব, ৪৮৭টি উপল্পজলায় 

ষকয়স্ক স্থাপন করা হয়।  ংষিষ্ট োষয়ত্বপ্রাপ্ত উপ হকারী কৃষি কম বকতবাল্পের আবহাওয়াষবিয়ক তথ্য পািাল্পনার জনয ইন্টারল্পনি 

 ংল্পযাগ হ ৬ হাজার ৬৬৪টি িযাব  রবরাহ করা হয়।  

এই প্রকল্পের জনয ১১৯ ফকাটি িাকা প্রকে বরাি ষেল। ২০২১  াল্পলর জনু মাল্প  প্রকেটির প্রথ্ম পয বায় ফেি হয়। িাকুরগা ুঁওল্পয়র 

পা ুঁচটি উপল্পজলায় ৫০টি ইউষনয়ল্পন এই প্রকে চলমান। প্রকল্পের আওতায় ফ   ময় প্রষতটি ইউষপ ভবল্পনর োল্পে স্থাপন করা 

হল্পয়ষেল স্বয়ংদ্ধিয় ফরইন গজ ষমিার। ষমিাল্পরর  াল্পথ্  াল্পথ্ ফ ৌরষবেুযল্পতর পযাল্পনলও ব াল্পনা হয়। ইউষপ ভবল্পনর েে বনীয় স্থাল্পন 
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আবহাওয়ার পূব বাভা  ফেওয়ার তথ্য ফবার্ব স্থাপন করা হল্পয়ষেল । এই ফবাল্পর্বর মাযযল্পম ১০টি ষবিল্পয় তথ্য  ংিহ ও তা প্রকাল্পের 

বযবস্থা রল্পয়ল্পে। যার মল্পযয বৃটষ্টপাল্পতর পষরমাণ, তাপমাত্রা, আর্দ্বতা, বায়ুপ্রবাহ, েল্পের পূব বাভা , আল্পলাক ঘণ্টা উল্পেিল্পযাগয। 

মািপয বাল্পয়র উপ হকারী কৃষি কম বকতবাল্পের এই কায বিম পষরচালনার জনয প্রষেক্ষল্পণর বযবস্থা করা হয়। 

ষনয়ম অনু াল্পর, আল্পগ ও পল্পরর ষতন ষেল্পনর কৃষিষভষত্তক আবহাওয়ার নানা তথ্য এই ফবাল্পর্ব হালনাগাে থ্াকার কথ্া। ষকন্তু 

িাকুরগা ুঁওল্পয় ফ িা ফকাল্পনা ষেনই  চল ষেল না। িাকুরগা ুঁও  ের উপল্পজলার ষবষভন্ন ইউষপ ভবল্পন ফেিা ফগল্পে, ইউষপ ভবল্পনর 

োল্পে ড্রামাকৃষতর একটি যন্ত্র ব াল্পনা আল্পে। তার  ল্পঙ্গ রল্পয়ল্পে ফ ৌরষবেুযল্পতর পযাল্পনল। এষেল্পক ভবল্পনর ষনচতলায় কৃষি আবহাওয়া 

পূব বাভাল্প র জনয তথ্য ফবার্ব রল্পয়ল্পে। তথ্য ফবাল্পর্বর ফকাথ্াও ফকান তথ্য পাওয়া যায়ষন। এমনষক ফকাথ্াও ফকাথ্াও তথ্য ফবাল্পর্বর 

 ংিযার ঘুুঁটিও ফনই ফেিা যায়। স্বয়ংদ্ধিয় ফরইন গজ ষমিার ও ফ ৌরষবেুযল্পতর পযাল্পনল এর বযবহার না থ্াকায় অল্পকল্পজা হল্পয় পল্পে 

রল্পয়ল্পে। আবার ফ  ব যন্ত্র ফিায়া ফগল্পে ফকাথ্াও ফকাথ্াও। 

কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর িাকুরগা ুঁও কায বালল্পয়র উপপষরচালক আবু ফহাল্প ন। ষতষন বল্পলন, প্রকে চালু হওয়ার পর ফথ্ল্পকই কৃষি 

আবহাওয়া তথ্য ফেওয়ার জনয ফমষেন ব াল্পনা হয়। ষকন্তু ফমষেনগুল্পলা  চল করা যায়ষন। ষবিয়টি প্রকে পষরচালকল্পক 

ষলষিতভাল্পব একাষযকবার জানাল্পনা হল্পয়ল্পে। তল্পব ফকাল্পনা  ুেল ফমল্পলষন।  

এই প্রকল্পের পষরচালক োহ কামাল িান। ষতষন বল্পলন, ২০২১  াল্পলর জনু মাল্প  প্রকল্পের ফময়াে ফেি হল্পয়ল্পে। এর পর আরও 

েুই বেল্পরর জনয প্রকল্পের ফময়াে বাোল্পনা হল্পয়ল্পে। এিন যন্ত্রপাষতগুল্পলা ফযন স্বয়ংদ্ধিয়ভাল্পব চল্পল ফ  প্রকে ফনওয়া হল্পয়ল্পে। 

প্রকেটি চালু হওয়ার পর ফথ্ল্পকই মাি ও ফজলা পয বায় ফথ্ল্পক যথ্াযথ্ভাল্পব মষনিষরং করা হয়ষন বল্পল ষতষন জানান। 

৫ বম ২০২১। তসংগোইভর কৃতষ অতেভস তথ্য বনই, প্রকভের টোকো নষ্ট 

 

তমজোনুর রহমোন  োদল। আজভকর  োংলোভদশ.কম: মাষনকগল্পঞ্জর ষ ংগাইর উপল্পজলার ১১ টি ইউষনয়ন পষরিল্পের  ামল্পনই 

িাঙ্গাল্পনা হল্পয়ল্পে কৃষি আবহাওয়া পূব বাভা  বাতবার ষর্ ল্পেল্পবার্ব। ফ িাল্পন ফনই ফকাল্পনা তথ্য, 

েীঘ বষেন যল্পর অল্পকল্পজা হল্পয় আল্পে ফবার্বটির ফরইনগজ ফমষেন হ অনযানয  রঞ্জামাষে। উপল্পজলা কৃষি অষেল্প  তথ্য না থ্াকায় 

ও তোরষকর অভাল্পব স্থানীয় কৃিকরা কৃষি ষভষত্তক আবহাওয়া বাতবা পাল্পেন না বল্পল অষভল্পযাগ ওল্পিল্পে।বযাহত হল্পে এ প্রকল্পের 

কায বিম ও নষ্ট হল্পে  রকাষর বরািকৃত অথ্ ব। 

 ূত্রমল্পত,কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তল্পরর বাস্তবায়ল্পন কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় ষর্ ল্পে ফবার্বটিল্পত 

রল্পয়ল্পে আল্পগ ও পল্পর ৩ ষেল্পনর আবহাওয়া ষভষত্তক কৃষি বাতবা। যা ফথ্ল্পক কৃিকরা  ুেল পাওয়ার কথ্া।  ল্পরজষমন উপল্পজলার 

ষবষভন্ন ইউষনয়ন পষরিে ঘুল্পর ফেিা ফগল্পে, আবহাওয়া পূব বাভা  বাতবার ষর্ ল্পেটি  া ুঁিাল্পনা রল্পয়ল্পে 

নাল্পমমাত্র।  টিক তোরষকর অভাল্পব ফবাল্পর্বর  রঞ্জামাষে অল্পকল্পজা হল্পয় পল্পেল্পে । ফবার্বটির ষনল্পচর অংল্পে ফযাগাল্পযাগকরার জনয 

োষয়ত্বেীল ফকাল্পনা কম বকতবার ফোন নাম্বার থ্াকার কথ্া থ্াকল্পলও তা ফেয়া ফনই। 

স্থানীয় কৃিকরাও এর  ুেল  ম্পল্পকব ষকেুই জাল্পন না। উপল্পজলার চািহর ইউষনয়ল্পনর ওয়াইজনগর িাল্পমর কৃিক তেল্পের 

আলী আব্দলু হক হ অল্পনল্পকই বল্পলন, ইউষনয়ন পষরিল্পে আবহাওয়া বাতবার ফবার্ব  ম্পল্পকব আমরা ষকেুই জাষন না। যো 
ইউষনয়ল্পনর ফমেুষলয়া িাল্পমর কৃিক জাহাঙ্গীর আলম বল্পলন, আমরা আবহাওয়া পূব বাভাল্প র বযাপাল্পর ফিষলষভেল্পনর উপর ষনভবর 

কল্পর থ্াষক। কৃষি অষে  ফথ্ল্পক ফকাল্পনাবাতবা আমরা পাইনা। ফবেীর ভাগ ইউষনয়ন ঘুল্পরই আবহাওয়ার পূব বাভা   ম্পল্পকব কৃিকল্পের 

কাে ফথ্ল্পক একই রকম উত্তর ষমল্পলল্পে। 

যো ইউষনয়ন পষরিে ফচয়ারমযান ফমাহাম্মে জাষহেুল ই লাম ভূুঁ ইয়া বল্পলন, ফবার্বটি শুয ুআমার পষরিল্পের  ামল্পন লাগাল্পনা 

হল্পয়ল্পে মাত্র। এ  ম্পল্পকব আষম ষকেুই বলল্পত পারব না। 

চািহর ইউষনয়ন পষরিে ফচয়ারমযান েওকত ফহাল্প ন বােল বল্পলন, আবহাওয়ার পূব বাভা   ংিান্ত ষর্ ল্পেল্পবার্ব িাঙ্গাল্পনা আল্পে 

টিকই, ষকন্তু এ  ম্পল্পকব আষমও জাষন না আমার ইউষনয়ল্পনর কৃিকরাও জাল্পনন না।নাম প্রকাল্পে অষনেুক একাষযক উপ-

 হকাষর কৃষি কম বকতবা বল্পলন, আমাল্পের মষনিষরং করার কথ্া থ্াকল্পলও আমরা এ  ম্পল্পকব ষকেুই বলল্পত পারল্পবা না। উপল্পজলা 
কৃষি কম বকতবার কাল্পে এর  মস্ত তথ্যাষে রল্পয়ল্পে। 

ষ ংগাইর উপল্পজলা কৃষি কম বকতবা কৃষিষবে টিপু  ুলতান  পন বল্পলন, ২০১৯-২০ অথ্ ববেল্পর কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত 

উন্নষতকরণ প্রকল্পের ফকাল্পনা তথ্যই আমাল্পের অষেল্প  ফনই। ঢাকা ফথ্ল্পক প্রকল্পের ফলাকজন মষনিষরং কল্পর থ্াল্পকন। এ বযাপাল্পর 

কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর মাষনকগল্পঞ্জর উপ-পষরচালক ফমা. োহজাহান আলী ষবশ্বা  বল্পলন, একটি প্রকে ফথ্ল্পক ফবার্বগুল্পলা 

আমাল্পেরল্পক  াোই ফেয়া হল্পয়ল্পে। ফযল্পহতু আমাল্পের ফলাকজন এগুল্পলা বযবহার করল্পেন ফকাল্পনা  ম যা হল্পল আমরা প্রকল্পের 

ফলাকজল্পনর  ল্পঙ্গ ফযাগাল্পযাগ কষর। যাল্পত তারা এগুল্পলা টিকিাক কল্পর ফেন। ষতষন আল্পরা জানান, অকায বকর হল্পল প্রথ্ল্পম কৃষি 
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অষে ার ষবিয়গুল্পলা ফেিল্পবন এবং প্রকল্পের মষনিষরং অষে াল্পরর  াল্পথ্ ফযাগাল্পযাগ কল্পর কথ্া বলল্পবন। এোো আমার নল্পলল্পজ 

ষেল্পয়ও  হল্পযাগীতা ষনল্পত পাল্পরন। 

১৫ বেব্রুয়োতর ২০২২। কৃতষ  োভত একজন প্রকে পতরচোলভকর অ দোন 

র্. বমো. শোহ কোমোল। প্রতততদভনর সং োদ. কম:  ফোিল্পবলা ফথ্ল্পকই অ াযারণ ফমযা ও  ৃজনেীলতার অষযকারী র্. ফমা. োহ 

কামাল িান। ষেক্ষা জীবল্পনর প্রষতটি যাল্পপ ষতষন প্রথ্ম ষবভাগ প্রাপ্ত হন। বাংলাল্পেে কৃষি ষবশ্বষবেযালয়, ময়মনষ ংহ হল্পত 

ষবএ ষ এদ্ধজ-ফত প্রথ্ম ফেষণল্পত উত্তীণ ব হন। একই ষবশ্বষবেযালয় ফথ্ল্পক এমএ  ইন এল্পিানষমল্পত প্রথ্ম ফেষণল্পত প্রথ্ম হওয়ার ফগৌরব 

অজবন কল্পরন। ষপএইচষর্ল্পত ‘যাল্পনর ফজল্পনটিক মযাষপং’-এর ওপর গল্পবিণা কল্পর  েলকাম এবং প্রেং নীয় হন। তার ষপএইচষর্ 

ষথ্ষ   ও প্রকােনা ইউল্পরাপ, আল্পমষরকা হ ষবল্পশ্বর ষবষভন্ন ফেল্পে  মােৃত হয়। তার আন্তজবাষতক জান বাল্পল আিটি হ ১৭টি গল্পবিণা 

প্রকােনা রল্পয়ল্পে। 

তার ফপোগত জীবন শুরু হয় বাংলাল্পেে কৃষি ষবশ্বষবেযালয়, ময়মনষ ংল্পহ ‘জ্বজ্ঞাষনক কম বকতবা’ ষহল্প ল্পব ফযাগোল্পনর মাযযল্পম। 

মান ম্পন্ন র্াল বীজ ষনব বাচন করার লযাবল্পরিষর পদ্ধষত উদ্ভাবন করার ফক্ষল্পত্র তার অবোন ষেল প্রেং নীয়। নযােনাল  াল্পয়ন্স 

অযান্ড ফিকল্পনালদ্ধজ ফেল্পলাষেল্পপর আওতায় ষতষন Effect of different levels of nitrogen on growth, yield and quality of wheat েীি বক 

গল্পবিণা কল্পরন। তার অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব গল্পবিণা েলােল ফেল্পের গল্পমর েলন ও গুণাবষল উন্নয়ল্পন চমৎকার ভূষমকা পালন কল্পর। 

পরবতী  মল্পয় ষতষন বাংলাল্পেে যান গল্পবিণা ইনষেটিউল্পির ফজল্পনটিক  অযান্ড োন্ট ষিষর্ং ষর্ষভেল্পন জ্বজ্ঞাষনক কম বকতবা ষহল্প ল্পব 

ফযাগোন কল্পরন। তৎকালীন আযুষনক ও  মল্পয়াপল্পযাগী হাইষির্ রাইল্পচর ওপর গল্পবিণার ফগাোপত্তন কল্পরন। পরবতী  মল্পয় 

বাংলাল্পেে কৃষি উন্নয়ন করল্পপাল্পরেল্পন  হকারী পষরচালক ষহল্প ল্পব োষয়ত্ব পালন কল্পরন। ষবএষর্ষ ল্পত েীঘ ব ষতন বের কম বরত ফথ্ল্পক 

মান ম্পন্ন বীজ উৎপােন, প্রদ্ধিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও  ম্প্র ারল্পণ অ াযারণ ভূষমকা পালন কল্পরন। অবল্পেল্পি ২০তম 

ষবষ এ  (কৃষি) কযার্াল্পর ২০০১  াল্পলর ৩১ ফম কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তল্পর ফযাগোন কল্পরন। ষর্এইল্পত েীঘ ব কম বকালীন আযুষনক 

লাগ ই কৃষি প্রযুদ্ধক্ত ও জাত  ম্প্র ারল্পণ এবং কৃষি উপকরণ ফযমন- বীজ,  ার ও বালাইনােক পষরেে বল্পনর মাযযল্পম মূলয ও মান 

ষনয়ন্ত্রল্পণ তার অ াযারণ প্রষতভা ও েক্ষতার স্বাক্ষর ফরল্পিল্পেন। ষতষন ফেল্পের কৃষি ও কৃিল্পকর উন্নয়ল্পনর জনয ফিকনাে ফথ্ল্পক 

ফতুঁ তুষলয়া তথ্া ফেেবযাপী েুল্পি ফবষেল্পয়ল্পেন, কৃিল্পকর কাুঁল্পয কাুঁয ষমষলল্পয় কাজ কল্পরল্পেন আর ফ জনযই কৃিক মহল্পল বযাপক  মােৃত 

হল্পয়ল্পেন। 

ষতষন র্যাষনে ইন্টারনযােনাল ফর্ল্পভলপল্পমন্ট অরগানাইল্পজেল্পনর আইএেএমষ  প্রকল্পে র্যাষনর্া প্রষতষনষয ষহল্প ল্পব কম বরত 

ষেল্পলন। কৃিক পয বাল্পয়  মষিত িামার বযবস্থাপনা প্রষতিা ও জনষপ্রয় করার ফক্ষল্পত্র তার বহুমুিী পেল্পক্ষপ ও কায বিম  ষতযই 

প্রেং ার োষবোর। ষতষন েল্পরন  াষভবল্প  ইউল্পরাষপয়ান ইউষনয়ল্পনর (EU) অথ্ বায়নকৃত এ এনষভ- ফনোরলযান্ড  ফর্ল্পভলপল্পমন্ট 

অরগানাইল্পজোন কতৃবক বাস্তবায়নকৃত ষনরাপে িােযষবিয়ক প্রকল্পে ‘হটিবকালচারাল এক্সপািব/এর্ভাইজার’ ষহল্প ল্পব কম বরত ফথ্ল্পক 

েক্ষতা ও ফমযার স্বাক্ষর রাল্পিন এবং তার স্বীকৃষত স্বরূপ ‘ষবল্পেি অযাওয়ার্ব’ প্রাপ্ত হন। ষতষন রাজোহী ও নাল্পিার ফজলায় ৩৩৪টি 

ষনরাপে আম/িল্পমল্পিা উৎপােন কৃিক েল গিন কল্পরন। েলভুক্ত ৫ হাজার ১৮ জন কৃিক ও ১০০ জন উপ হকারী কৃষি 

কম বকতবাল্পের উত্তম কৃষি চচবা, উত্তম হযাল্পন্ডষলং চচবা, ফেল্প ষবষলটি, বালাইনােল্পকর ষনরাপে ও ষবচক্ষণ বযবহার, গ্রুপ অযাল্পপ্রাচ প্রভৃষত 

ষবিল্পয় প্রষেক্ষণ প্রোল্পনর মাযযল্পম েক্ষ কল্পর ফতালা হয়। বাংলাল্পেল্পে প্রথ্মবাল্পরর মল্পতা ১০টি কৃিক েল অযাদ্ধিল্পর্ল্পির্ আন্তজবাষতক 

প্রষতিান ‘বযুল্পরা ফভষরিা ’ কতৃবক প্রেত্ত েুর্ ফ েটি  াটিবষেল্পকি অজবন কল্পর এবং এল্পক্ষল্পত্র তার ভূষমকা ষেল অষবস্মরণীয়। একই 

প্রকল্পের আওতায় ষতনটি েুর্ প্রল্প ষ ং ফকাম্পাষনল্পক প্রষেক্ষণ হ ষবষভন্ন কম বকাল্পের মাযযল্পম েক্ষ কল্পর তুলল্পত গুরুত্বপূণ ব ভূষমকা 

পালন কল্পরন। 

ষতষন কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর, িামারবােী, ঢাকায় ফলবু জাতীয় ে ল্পলর উন্নয়ন প্রকল্পে ‘ষ ষনয়র মষনিষরং অযান্ড ইভযালুল্পয়েন 

অষে ার’ ষহল্প ল্পব কম বরত ফথ্ল্পক প্রেে বনী স্থাপন, মাি ষেব , প্রষেক্ষণ এবং কম বোলার মাযযল্পম ফলব ুজাতীয় ে ল্পলর  ম্প্র ারল্পণ 

অ ামানয অবোন রাল্পিন। পরবতী  মল্পয় জাতীয় কৃষি প্রষেক্ষণ একাল্পর্ষম (নািা), গাজীপুল্পর উপপষরচালক ষহল্প ল্পব কম বরত ফথ্ল্পক 

 ুনাম কুষেল্পয়ল্পেন। নািায় কম বরত ফথ্ল্পক কৃষি মন্ত্রণালল্পয়র ষবষভন্ন  ংস্থার েক্ষ জনবল জ্তষর; ষবষভন্ন প্রষেক্ষণ, কম বোলা, ফ ষমনার, 

কনোল্পরন্স প্রভৃষতর েক্ষ েযাষ ষলল্পিির ষহল্প ল্পব োষয়ত্ব পালন; কৃষি ষেক্ষা, গল্পবিণা ও  ম্প্র ারণ- ংষিষ্ট  ংস্থার মল্পযয  মিয় 

 াযন; ষবষভন্ন ফকা ব কাষরকুযলাম ও মষর্উল জ্তষর, পষরকেনা ও বাল্পজি প্রণয়ন এবং নািার অরগাল্পনািাম জ্তষরল্পত র্. কামাল্পলর 

ভূষমকা প্রেং ার োষবোর। ২০২০  াল্পলর ১২ আগে ষবশ্ববযাংল্পকর অথ্ বায়নকৃত কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেপ্তর কতৃবক ফেেবযাপী 

বাস্তবায়নাযীন কৃষি মন্ত্রণালল্পয়র ‘কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ প্রকে’-এর প্রকে পষরচালক ষহল্প ল্পব ফযাগোন কল্পরন। 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ব এবং যুল্পগাপল্পযাগী এ প্রকল্পের মাযযল্পম ফেল্পের কৃষি উৎপােন ফিক ই করার লল্পক্ষয কৃিল্পকর কাল্পে কৃষি 

আবহাওয়া  ংিান্ত তথ্য ফপৌৌঁল্পে ফেওয়া হল্পে এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষষতকর প্রভাবগুল্পলার  ল্পঙ্গ কৃিল্পকর িাপ িাওয়াল্পনার 

 ক্ষমতা বৃদ্ধদ্ধ করা হল্পে। কৃষি ফক্ষল্পত্র আবহাওয়া  ংিান্ত েুুঁ ষক ফমাকাষবলার জনয কৃষি আবহাওয়া এবং নেেনেীর  ামষিক 

অবস্থা  ম্পষকবত তথ্যাষে  ময়মল্পতা কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁল্পে ফেওয়া হল্পে। প্রাপ্ত তথ্য ও কৃষি আবহাওয়া পরামে ব কাল্পজ লাষগল্পয় 

কৃিকরা প্রষতকূল আবহাওয়া ফমাকাষবলার করণীয় ষবিয়ক তথ্যগুল্পলা  দ্বযবহার কল্পর মাল্পির ে ল রক্ষা, অল্পথ্ বর  ােয় ও উৎপােন 

বৃদ্ধদ্ধ কল্পর যাল্পেন। প্রকল্পের  েল বাস্তবায়ন কল্পর কৃষিল্পত আযুষনক পূব বাভাল্প র মাযযল্পম ফেল্পের কৃষি উন্নয়ল্পন অ াযারণ অবোন 

ফরল্পি চল্পলল্পেন ফচৌক  ও ফমযাবী এই কম বকতবা। 

এ োোও ষতষন ষভদ্ধজটিং টিচার ষহল্প ল্পব স্বনামযনয কৃষি ষবশ্বষবেযালল্পয় এল্পিানষম ও কৃষি  ম্প্র ারণ ষবিল্পয় মহান ষেক্ষকতার োষয়ত্ব 

পালন কল্পরন। বহুমাদ্ধত্রক প্রষতভা ও অষভজ্ঞতা  ম্পন্ন এই কম বকতবার কৃষির ষেক্ষা, গল্পবিণা ও  ম্প্র ারণ ষতন ফক্ষল্পত্রই রল্পয়ল্পে 
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অবায ষবচরণ এবং প্রেং নীয় অবোন। বাংলাল্পেল্পের কৃষি ও কৃিল্পকর উন্নয়ল্পন বল্পরণয এই কৃষিষবল্পের অবোন ষচরস্মরণীয় হল্পয় 

থ্াকল্পব। নাল্পিাল্পরর ষ ংো উপল্পজলা িাল্পেয স্বয়ং ম্পণূ বতা অজবল্পন ষবল্পেি ভূষমকা পালল্পনর জনয তাল্পক  ম্মাননা প্রোন করা হয়। 

ফেল্পের কৃষি িাল্পতর উন্নয়ল্পন ষবল্পেি অবোল্পনর জনয তাল্পক ‘ষবজল্পয়র  ুবণ বজয়ন্তী  ম্মাননা পুরস্কার-২০২১’ এবং ‘স্বাযীনতা  ং ে 

োইষনং পাল্প বানাষলটি অযাওয়ার্ব-২০২১’-এ ভূষিত করা হয়। ষতষন কম বকালীন  রকাল্পরর অনমুষত  াল্পপল্পক্ষ উচ্চষেক্ষা, প্রষেক্ষণ ও 

ওয়াকবেল্পপর  ুবাল্পে ফর্নমাকব,  ুইল্পর্ন, ফনোরলযান্ড , থ্াইলযান্ড, েুবাই, ভারত ও পাষকস্তান ভ্রমণ কল্পরন। ফেল্পের কৃষি ও কৃিল্পকর 

উন্নয়ল্পন লব্ধ জ্ঞান ও েক্ষতার  েল প্রল্পয়াল্পগ তার ষনরল  কায বিম ও প্রল্পচষ্টা  ষতযই প্রেং নীয়। 

ষতষন বতবমাল্পন ২০তম ষবষ এ  (কৃষি) অযাল্প াষ ল্পয়েল্পনর  ভাপষত; কৃষিষবে ইনষেটিউেন বাংলাল্পেে, বঙ্গবনু্ধ কৃষিষবে পষরিে, 

বাংলাল্পেে ফ া াইটি অব এল্পিানষম ও বাংলাল্পেে কষবতা  ং ল্পের আজীবন  ে য এবং ষবষ এ  (কৃষি) অযাল্প াষ ল্পয়েন, ২০তম 

ষবষ এ  ফোরাল্পমর  ে য। এ োোও ষতষন ষবষভন্ন  ামাদ্ধজক ও ফপোগত  ংগিল্পনর  ল্পঙ্গ জষেত ফথ্ল্পক আথ্ ব ামাদ্ধজক উন্নয়ল্পন 

অবোন ফরল্পি চল্পলল্পেন। কম বজীবল্পনর শুরু ফথ্ল্পকই কৃষি ফপোল্পক একান্ত আপন কল্পর ষনল্পয় মল্পনর গষহল্পন স্থান ষেল্পয় বাংলাল্পেল্পের 

কৃষি ও কৃিল্পকর উন্নয়ল্পন ষনরল ভাল্পব কাজ কল্পর যাল্পেন এই অ াযারণ প্রষতভাবান বযদ্ধক্তত্ব। 

ফলিক : প্রকে পষরচালক 

এল্পিা-ফমল্পোলদ্ধজকযাল ইনেরল্পমেন ষ ল্পেম ফর্ল্পভলপল্পমন্ট প্রল্পজি িামারমাষে, োম বল্পগি, ঢাকা 

 

৬ অভটো র ২০২১। কৃতষ আ হোওয়ো তথ্য পদ্ধতত বপোটডোল স্থোপন করভে সরকোর 

েষেকুল ই লাম। বাংলা টেষবউন: কৃষি আবহাওয়া, জলবায়ু ও নে-নেীর  ামষিক অবস্থা  ম্পষকবত উন্নত মাল্পনর পষরল্পিবা ও 

ষনভবরল্পযাগয তথ্য কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁোল্পত তথ্য পদ্ধষত ফপািবাল স্থাপন করল্পে  রকার। এ জনয ‘কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত 

উন্নতকরণ’ নাল্পম প্রকে িহণ কল্পরল্পে  রকার। মঙ্গলবার (৫ অল্পিাবর) অনুটিত জাতীয় অথ্ বননষতক পষরিল্পের ষনব বাহী কষমটির 

(একল্পনক)  ভায় প্রকেটি অনুল্পমােন ফপল্পয়ল্পে। প্রকেটি বাস্তবাষয়ত হল্পল একই  ল্পঙ্গ কৃষি  ংিান্ত তথ্য-উপাত্ত  ংিল্পহর উন্নত 

পদ্ধষত বযবহাল্পর কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেেতল্পরর  ক্ষমতা বােল্পব। পষরকেনা মন্ত্রণালল্পয়র ফভৌত অবকািাল্পমা ষবভাগ  ূল্পত্র জানা 

ফগল্পে এ ব তথ্য। 

 ূত্র জাষনল্পয়ল্পে, কৃষি মন্ত্রণালল্পয়র উল্পেযাল্পগ ফনওয়া প্রকেটি  রকার িহণ কল্পর ২০১৬  াল্পল। ষ দ্ধান্ত অনুযায়ী চলষত ২০২১  াল্পলর 

৩১ ষর্ল্প ম্বল্পরর মল্পযয প্রকেটির েতভাগ বাস্তবায়ল্পনর লক্ষয ষনয বাষরত ষেল। ষকন্তু কল্পয়কটি কারল্পণ প্রকল্পের ফময়াে েুই বের বাষেল্পয় 

একল্পনল্পকর অনুল্পমােন ফনওয়া হল্পয়ল্পে। 

পষরকেনা কষমেন জাষনল্পয়ল্পে, প্রকল্পের আওতায় নতুন কল্পর কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক প্রাল্পয়াষগক গল্পবিণার প্রস্তাব করা হল্পয়ল্পে। 

১২টি কষমউষনটি ফরষর্ও স্থাপল্পনর ষ দ্ধান্ত ফনওয়া হল্পয়ল্পে। একই  ল্পঙ্গ েক্ষ জনবল জ্তষরর জনয বাংলাল্পেে কৃষি ষবশ্বষবেযালয় ও 

বঙ্গবনু্ধ ফেি মুদ্ধজবুর রহমান কৃষি ষবশ্বষবেযালল্পয় কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক নতুন ষবভাগ চালুর লল্পক্ষয ষবশ্ববযাংক ফথ্ল্পক অষতষরক্ত 

বরাি পাওয়া ফগল্পে। ফ  অনুযায়ী নতুন কায বিম অন্তভুবক্ত করা হল্পয়ল্পে। 

এ োোও ফেল্পের  ব উপল্পজলায় প্রকল্পের কায বিম চালুর উল্পিল্পেয অষতষরক্ত ৫টি উপল্পজলা প্রকে এলাকায় অন্তভুবক্ত করা হল্পয়ল্পে। 

ভযাি, িযাক্স, প্রাই  কষন্টনল্পজদ্ধন্স এবং অনযানয িাল্পত  ােয়কৃত িাকা  মিয় ও কষতপয় অথ্ বননষতক ফকার্ও  ংল্পোযল্পনর প্রস্তাব 

করা হল্পয়ল্পে। এ ব কারল্পণই প্রকে বাস্তবায়ন ফময়াে আরও ২ বের বাষেল্পয় ষনয বারণ করা হল্পয়ল্পে ২০২৩  াল্পলর ৩০ জনু পয বন্ত। 

কৃষি মন্ত্রণালল্পয়র উল্পেযাল্পগ ফনওয়া কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ (১ম  ংল্পোষযত) প্রকেটি বাস্তবায়ন করল্পব কৃষি 

 ম্প্র ারণ অষযেেতর। 

 ূত্র জানায়, ফেল্পের ৬৪টি ফজলার ৪৯২টি উপল্পজলার ৪ হাজার ৫৫৪টি ইউষনয়ন পষরিল্পে প্রকেটি বাস্তবাষয়ত হল্পব। ১১৯ ফকাটি 

১৮ লাি িাকা ফথ্ল্পক বাষেল্পয় ২১২ ফকাটি ৩৬ লাি িাকা বযল্পয় প্রকেটি ১ম  ংল্পোষযত আকাল্পর ২০২৩  াল্পলর জলু্পন ফেি হল্পব। 

প্রকেটি ২০২১-২২ অথ্ ববেল্পরর এষর্ষপল্পত চলমান প্রকল্পের তাষলকায় ১৫ ফকাটি ৯২ লাি িাকা বরাি হ অন্তভুবক্ত ষেল। এরমল্পযয 

 রকাল্পরর ষনজস্ব তহষবল ফথ্ল্পক ১৫ ফকাটি ২২ লাি ৬০ হাজার িাকা এবং প্রকে ঋণ বাবে পাওয়া ফগল্পে ১৯৭ ফকাটি ১৩ লাি ৬৪ 

হাজার িাকা। 

পষরকেনা কষমেন জাষনল্পয়ল্পে,  রকাল্পরর ৮ম পঞ্চবাষি বক পষরকেনায় িােয ষনরাপত্তা ষনদ্ধিত করার লল্পক্ষয ে য উৎপােন 

বাোল্পনা, কৃষিপল্পণযর মূলয ষস্থষতেীল রািা ও জলবায়ু- ষহষু্ণ উৎপােল্পনর লল্পক্ষয েল্প যর বহুমুিীকরল্পণর ওপর গুরুত্বাল্পরাপ করা 

হল্পয়ল্পে। পষরকেনা কষমেল্পনর অষভমল্পত বলা হল্পয়ল্পে, প্রকেটি বাস্তবাষয়ত হল্পল আবহাওয়া, জলবায় ুও নে-নেীর  ামষিক অবস্থা 

 ম্পষকবত উন্নত মাল্পনর পষরল্পিবা এবং ষনভবরল্পযাগয তথ্য কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁোল্পনা এবং এ  ংিান্ত তথ্য-উপাত্ত  ংিল্পহর উন্নত 

পদ্ধষত বযবহাল্পর কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেেতল্পরর  ক্ষমতা বােল্পব। 

এ প্র ল্পঙ্গ পষরকেনামন্ত্রী এম এ মান্নান জাষনল্পয়ল্পেন, এটি একটি  মল্পয়াপল্পযাগী প্রকে। প্রকেটি েতভাগ বাস্তবায়ল্পনর েল্পল তথ্য-

উপাত্ত  ংিল্পহর উন্নত পদ্ধষত বযবহাল্পর কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেেতল্পরর  ক্ষমতা বােল্পব। 
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১৪ বসভেম্বর ২০২১। কৃষভকর কোভজ আসভে নো কৃতষ আ হোওয়ো প্রকে 

ত িোন সরকোর,  তরশোল। একোত্তর.ঙটতে: 

       ।     

 

 

 

                

 

    

 

          । 

               ।  

    

            ।    

             ।     

            ।     

       । 

৩ বসভেম্বর ২০২১। কৃতষ আ হোওয়ো তথ্য পদ্ধতত উন্নতত প্রকভে  যয়  োড়ভে 

 বজোসনো জোমোন, স্টোে কভরসপভেন্ট। সোরো োংলো.ভনট: বযয় বােল্পে ‘কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধষত উন্নতকরণ’ প্রকল্পে। ফ ই 

 ল্পঙ্গ ২ বের বােল্পে ফময়ােও। এ জনয প্রকেটি  ংল্পোযল্পনর জনয পািাল্পনা হল্পয়ল্পে পষরকেনা কষমেল্পন। প্রকেটির মূল বযয় ষেল 

১১৯ ফকাটি ১৮ লাি িাকা। ফ িান ফথ্ল্পক ৯৩ ফকাটি ১৮ লাি ১৬ হাজার িাকা ফবল্পে এিন বযয় ো ুঁোল্পে ২১২ ফকাটি ৩৬ লাি ২৪ 

হাজার িাকা। এর মল্পযয  রকাষর তহষবল ফথ্ল্পক ১৫ ফকাটি ২২ লাি ৬০ হাজার িাকা এবং প্রকে ঋণ ফথ্ল্পক ১৯৭ ফকাটি ১৩ লাি ৬৪ 

হাজার িাকা। 

এটি বাস্তবাষয়ত হল্পল আবহাওয়া জলবায়ু ও নে নেীর  ামষিক অবস্থা  ম্পষকবত উন্নত মাল্পনর পষরল্পিবা এবং ষনভবরল্পযাগয তথ্য 

কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁোল্পনা এবং এ  ংিান্ত তথ্য উপাত্ত  ংিল্পহর উন্নত পদ্ধষত বযবহাল্পর কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেেতল্পরর  ক্ষমতা 

বৃদ্ধদ্ধ হল্পব বল্পল আো করল্পেন  ংষিষ্টরা। 

এ ষবিল্পয় পষরকেনা কষমেল্পনর একাষযক োষয়ত্বেীল কম বকতবা  ারাবাংলাল্পক জানান, কৃষি মন্ত্রণালয় ফথ্ল্পক প্রস্তাব পাওয়ার পর চলষত 

বেল্পরর ২ জনু অনটুিত হয় ষপইষ  (প্রকে মূলযায়ন কষমটি)  ভা। ওই  ভায় ফেওয়া  ুপাষরেগুল্পলা প্রষতপালন করায় প্রকেটি জাতীয় 

অথ্ বননষতক পষরিল্পের ষনব বাহী কষমটির (একল্পনক) জ্বিল্পক উপস্থাপল্পনর  ুপাষরে করা হল্পয়ল্পে। অনুল্পমােন ফপল্পল ২০২৩  াল্পলর 

জলু্পনর মল্পযয এটি বাস্তবায়ন করল্পব কৃষি  ম্প্র ারণ অষযেেতর। 

প্রকে প্রস্তাবনায় বলা হল্পয়ল্পে, বাংলাল্পেে ষবষভন্ন প্রাকৃষতক েুল্পয বাল্পগ আিান্ত ফেে। জলবায়ু পষরবতবন এবং প্রাকৃষতক েুল্পয বাল্পগর েুুঁ ষকর 

মল্পযয থ্াকা ফেেগুল্পলার মল্পযয বাংলাল্পেল্পের অবস্থান প্রথ্ম  াষরল্পত। েুল্পয বাগপূণ ব ফেে হওয়া  ল্পেও আবহাওয়া ও জলবায়ু নে-নেীর 

পাষনর অবস্থা, আগাম  তকীকরণ  ম্পষকবত তথ্যাষে কৃিকল্পের মাল্পে ফপৌৌঁল্পে ফেওয়ার ফক্ষল্পত্র এ ফেে অল্পনক ষপষেল্পয় আল্পে। এ 

ষবিল্পয় কাষরগষর ষেক ফথ্ল্পক উন্নত মাল্পনর এবং ষনভবরল্পযাগয কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক তথ্য কৃিকল্পের মাল্পে ফপৌৌঁল্পে ফেওয়ার  ুল্পযাগ 

রল্পয়ল্পে। ফিক ই কৃষি উৎপােল্পনর জনয কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক তথ্য কৃিকল্পের কাল্পে তাল্পের উপল্পযাগী ভািায়  রবরাহ করা 

একান্ত প্রল্পয়াজন। এই তথ্যাষে কৃষি উৎপােল্পনর ফক্ষল্পত্র যথ্াযথ্ পষরকেনা ফনওয়ায়  হায়ক ভুষমকা পালন করল্পব। 

বাংলাল্পেল্পের কৃষি উন্নয়ল্পন জলবায়ু পষরবতবল্পনর ভষবিযৎ চযাল্পলঞ্জ ফমাকাষবলার জনয ২০১২  াল্পল ষবশ্ব আবহাওয়া  ংস্থা একটি 

কাষরগষর ফ ষমনার আল্পয়াজন কল্পর। এই ফ ষমনাল্পর অংেিহণকারী ফেষে ও ষবল্পেষে ষবল্পেিজ্ঞগণ বাংলাল্পেে কৃষি আবহাওয়া ফ বার 

মান তৃণমূল পয বাল্পয় কায বকরভাল্পব বৃদ্ধদ্ধর জনয ষতনটি ফক্ষত্র ষচষিত কল্পরন, আবহাওয়াষবে ও কৃষিষবেল্পের  মিল্পয় কৃষ  আবহাওয়া 

পয বল্পবক্ষণ বযবস্থার উন্নয়ন, মযয ও েীঘ ব ফময়াষে ফমৌ ুমী পূব বাভা , কৃষি আবহাওয়া পূব বভা  ও পরামে ব ফ বার মান বৃদ্ধদ্ধ। 

কৃষি আবহাওয়া পূব বাভা  ও পরামে ব ফ বা তৃণমূল পয বাল্পয় ষনয়ষমত ও দ্রুত ফপৌৌঁল্পে ফেয়ার জনয একটি দ্রুত ও কায বকর ফযাগাল্পযাগ ও 

ষবতরণ বযবস্থার উন্নয়ন। কৃষি আবহাওয়া পূব বাভা  ও পরামে ব ফ বা তৃণমূল পয বাল্পয় কাল্পজ লাগাল্পনার জনয প্রল্পয়াজনীয় প্রষেক্ষণ 

ফেওয়ার মাযযল্পম একটি  টিক  াো ফেওয়ার বযবস্থার প্রবতবন। 
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প্রকল্পের মূল কায বিম হল্পে বাংলাল্পেে এল্পিা-ফমল্পোলদ্ধজকযাল ইনেরল্পমেন ষ ল্পেম ফপািবাল স্থাপন। প্রষেক্ষণ, েক্ষতা বৃদ্ধদ্ধ, প্রকে 

বযবস্থাপনা, প্রকে পষরবীক্ষণ এবং মূলযায়ন। ষনভবরল্পযাগয কৃষি আবহাওয়া  ংিান্ত তথ্য উপাত্ত প্রস্তুতকরণ এবং তা ষবষভন্ন 

 ম্প্র ারণ পদ্ধষতর মাযযল্পম কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁল্পে ফেওয়া। 

প্রকে  ংল্পোযল্পনর মূল কারণ, কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক প্রল্পয়াষগক গল্পবিণা, ১২টি কষমউষনটি ফরষর্ও স্থাপন। কৃষি আবহাওয়া ষবিল্পয় 

েক্ষ জনবল জ্তষরর জনয বাংলাল্পেে কৃষি ষবশ্বষবেযালয় ও বঙ্গবনু্ধ ফেি মুদ্ধজবুর রহমান কৃষি ষবশ্বষবেযালল্পয় কৃষি আবহাওয়া ষবিয়ক 

নতুন ষবভাগ চালুর জনয ষবশ্ববযাংক ফথ্ল্পক অষতষরক্ত বরাি প্রাষপ্ত এবং ফ  অনুযায়ী নতুন কায বিম অন্তভুক্ত করা হল্পয়ল্পে। ভযাি 

প্রষভেন, ফিন্ডার, িযাক্স প্রষভেন, প্রাই  কষন্টনল্পজদ্ধন্স এবং অনযানয িাল্পত  ােয় করা ৪২ ফকাটি ৩৩ লাি ৮৯ হাজার িাকার  মিয়। 

প্রকল্পের আওতায় ৪৮৭টি উপল্পজলা অন্তভুবক্ত থ্াকল্পলও বতবমাল্পনর উপল্পজলার  ংিযা ৪৯২টি,  কল উপল্পজলায় প্রকে কায বিম 

চালুর উল্পিেয প্রকে বৃদ্ধদ্ধর প্রস্তাব করা হল্পয়ল্পে। ষনয বাষরত  মল্পয়র এক বের পর প্রকে শুরু হওয়ার কারল্পণ  কল কায বিম চলষত 

বেল্পরর জলু্পনর মল্পযয উন্নয়ন প্রকে প্রস্তাল্পবর (ষর্ষপষপ) লক্ষযমাত্রা অনুযায়ী  ম্পন্ন করা  ম্ভব নয় তাই প্রকল্পের ফময়াে ২০২৩ 

 াল্পলর জনু পয বন্ত ২ বের বৃদ্ধদ্ধর প্রস্তাব করা হল্পয়ল্পে। 

এ ষবিল্পয় প্রকেটির োষয়ত্বপ্রাপ্ত পষরকেনা কষমেল্পনর ফভৌত অবকািাল্পমা ষবভাল্পগর  ে য ( ষচব) মামুন-আল-রেীে  ারাবাংলাল্পক 

বল্পলন, ‘প্রকেটি বাস্তবাষয়ত হল্পল আবহাওয়া জলবায়ু ও নে নেীর  ামষিক অবস্থা  ম্পষকবত উন্নত মাল্পনর পষরল্পিবা এবং 

ষনভবরল্পযাগয তথ্য কৃিল্পকর কাল্পে ফপৌৌঁোল্পনা এবং এ  ংিান্ত তথ্য উপাত্ত  ংিল্পহর উন্নত পদ্ধষত বযবহাল্পর ষর্এইর  ক্ষমতা বৃদ্ধদ্ধ 

পাল্পব।’ 

15 November 2019 | Bangladeshi farmers reap the benefits of new 
weather forecasts 

ARATI BELLE | BLOG.WORLDBANK.ORG 

Customized weather forecasts delivered to smartphones and rural meeting halls are 

helping farmers in Bangladesh better manage crops in the field as rain becomes more 

erratic.  

Floods, cyclones, drought, and other extreme weather are increasingly common in 

Bangladesh, which is ranked as one of the 10 countries in the world most vulnerable 

to warming temperatures.  More than half of Bangladesh is five meters or less above 

sea level. 

Earlier this year, the Bangladesh Meteorology Department and Department of 

Agriculture Extension began offering timely, short, and specific weather forecasts 

tailored for farmers in each of the nation’s 64 districts. 

The biggest crops grown in Bangladesh are three types of rice, wheat, and potatoes. 

Crops such as jute, mangoes, chickpeas, and groundnuts are also produced. 

Growers access the forecasts in several ways. About 30,000 farmers — including 

more than 7,000 women — receive text messages or messages via a mobile app.  

Others stop by a local agriculture extension office and use either an electronic kiosk 

or an old-fashioned display board to view the latest three-day forecast. Information 

is also available online. 

The forecasts are especially valuable because they include specific guidance farmers 

can use to maximize crop production.  
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Floods, cyclones, drought, and other extreme weather are increasingly common 
in Bangladesh- it is among the 10 countries in the world most vulnerable to 
warming temperatures. 

For example, a September 29 forecast for the Bagerhat District noted: “Since there 

is a possibility of getting low to moderate rainfall in the coming five days, it is 

advised to repair the bunds [embankments] in the aman paddy fields to conserve 

rainwater.” Aman is a type of rice typically planted in mid-July and harvested in 

November or December. 

“Farmers like to see messages about what to do with their crops in times of natural 

disasters and how they can reduce production costs ,” said Dr. Mazharul Aziz, 

director of the farmer forecast project at Bangladesh’s Department of Agricultural 

Extension. 

Special flash flooding advisories are issued when needed. 

On April 30, as Cyclone Fani approached Bangladesh, a special advisory warned 

farmers to prepare for heavy rain of up to 10 centimeters, strong winds, and to 

immediately harvest boro rice if it was at least 80 percent mature. 

Growers of other crops were advised to use stakes or bamboo to support young 

plants, and to delay applying fertilizers and pesticides that would be washed away 

by the rain. 

Cyclone Fani prompted authorities in Bangladesh and India to move more than a 

million people out of the storm’s expected path and into shelters. 

The deadly cyclone caused an estimated $8 billion in damages in both countries. 

The forecasts customized for farmers are part of a $113 million Bangladesh Weather 

and Climate Services Regional Project supported by the World Bank and other 

partners, such as the South Asia Water Initiative. 

The project aims to modernize Bangladesh’s weather and hydrology services and 

strengthen early warning systems to protect people and property. Agriculture 

contributes about 18 percent of Bangladesh’s GDP. 

The project installed relatively inexpensive weather stations in 400 locations 

throughout Bangladesh to collect data about rainfall, wind, and temperature. 

Meteorologists were trained to analyze the data and prepare forecasts with an 

agricultural perspective. 

Farmers were invited to training sessions to learn about the new weather services 

available. 
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Climate services will help the farming community reduce disaster risks in the 
short term and with climate change adaptation in the long run 

Aziz said a major challenge is demonstrating to farmers that the weather forecasts 

are based on the best available data and can be trusted . “At present, we are trying to 

build the reliability of our forecasts with farmers,” Aziz said. 

“Climate services will help the farming community reduce disaster risks in the short 

term and with climate change adaptation in the long run ,” he added. 

Similar projects to modernize national weather services and provide early warnings 

of natural disasters are under way in Bhutan and Nepal and recently approved in 

Pakistan. 

Heads of National Hydrological and Meteorological Services agencies and many 

user sector representatives, including Dr. Aziz, from all countries of the South Asia 

region, along with a number of technical experts and development partners will 

explore ways to improve collaboration when they meet during Nov. 19-21 at the 

second annual South Asia Hydromet Forum, so that such services can be delivered 

across the region. 
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