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ঢাকা : অত圀�াধুিনক তথ圀� এবং 基�যাগােযাগ 埩�যু埠�埀�র স𐀆圀�বহার কের কৃিষ ও কৃষেকর উ𐀆য়েন ‘ইিভেলজ’ নােম একট িবেশষ 埩�ক𐀆 চালু হে𐀆। িবেশষ韭� ও সংিퟏ�嬅রা
মেন করেছন, সামি꜄কভােব 基�দশেক িড埠�জটাল কের ‘ᬄে𐀆র 基�সানার বাংলা’য় ퟜ�পা𐀆ের বত埲�মান সরকােরর িনর𐀆র 埩�েচ嬅ায় এ 埩�ক𐀆 িবেশষ সহায়ক ভূ িমকা রাখেব।
বৃহ雀�িতবার সকাল ৯টায় (১৯ জানুয়াির ২০১৭) রাজধানীর কৃিষিবদ ইনি圀�টউট িমলনায়তেন এ 埩�কে𐀆র 埩�থম ধােপর আনু ািনক যা㔄া উপলেꠁ圀� খ圀�াতনামা চীনা
埩�িত ান আইসফটে圀�ান, গেবষণা 埩�িত ান 基�স𐀆ার ফর িরসাচ埲� অ圀�া𐀆 ইনফরেমশন (িসআরআই) এবং ব埀�ব𐀆ু 基�শখ মু埠�জবুর রহমান কৃিষ িবিবদ圀�ালেয়র মােঝ এক
基�যৗথ সমেঝাতা ারক ᬄাꠁিরত হেব।
埩�যু埠�埀�র স𐀆াবনােক কােজ লািগেয় 基�দেশ কৃিষ ব圀�ব ােক স𐀆ৃ埠�𐀆র 基�সাপােন িনেয় 基�যেত এ 埩�কে𐀆 অথ সহায়তা
埲�
িদে𐀆 চীন দূতাবাস। 埩�ধান অিতিথ িহেসেব ퟜ�𐀆পূণ এ
埲�
埩�কে𐀆র উে𐀆াধন করেবন িবদু圀�ৎ ও 𐀆ালািন 埩�িতমী নসퟜ�ল হািমদ িবপু এমিপ। মান圀�বর চীেনর রা韖�দূত অনু ােন ‘基�গ圀� অন অনার’ িহসােব উপি ত থাকেবন।
সংিퟏ�嬅 埩�িত ােনর 埩�িতিনিধ, 基�জ圀� কৃিষিবদ, গেবষকসহ অেনেক এেত উপি ত থাকেবন।
কে鮃�র ᬉ�龇�াপট
ꠁু韓� ভূ খে𐀆র 씆মবধমান
埲�
জনসংখ圀�ার 基�দশ বাংলােদেশ খাদ圀�িনরাপ𐀆া 埩�ধানতম চ圀�ােল𐀆। কৃিষ埩�ধান 基�দশ হওয়া সে✃ও খাদ圀� উৎপাদেন জলবায়ু পিরবত埲�নজিনত
অিভঘাতসমূহ, িশ𐀆ায়ন ও অবকাঠােমাগত উ𐀆য়েনর মত অবধািরত চ圀�ােল𐀆ও রেয়েছ আমােদর। এমন বা훀�বতায় গেবষকরা অিবরতভােব 基�চ嬅া চািলেয় যাে𐀆ন,
িব韭�ান ও 埩�যু埠�埀�র িবপুল স𐀆াবনােক কােজ লািগেয় িকভােব ᬄ𐀆তম ব圀�েয় সেবা𐀆
埲� ফলন িন埠�𐀆ত করা যায়।
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কৃিষবা𐀆ব বত埲�মান সরকার নীিতগতভােব এই িবষয়টর 埩�িত সবািধক
埲�
ퟜ�𐀆 িদেয় আসেছ। এরই ধারাবািহকতায় 埩�যু埠�埀�র সবেশষ
埲�
অ꜄গিতেক কােজ লািগেয় ‘ই
িভেলজ’ নােম এ িবেশষ 埩�ক𐀆 ᴈퟜ� হেত যাে𐀆। মাটর ᬄা 圀�, ফসেলর 埩�কৃত 基�রাগ যথাযথভােব িনퟜ�পণ কের িবদ圀�মান উপাদন ব圀�য় কিমেয় সেবা𐀆
埲� ফলন িন埠�𐀆ত
করাই হেব এই 埩�কে𐀆র 埩�ধানতম লꠁ圀�।
ᬉ�যভােব বাῈ�বািয়ত হেব ক鮃�骄�ট
সা埳�িতক িবে াট埲� এি꜄কালচার মেডল অনুসরেণ ‘ইিভেলজ’ নােমর এই 埩�ক𐀆ট পরীꠁামূলকভােব একট ꜄ােম বা훀�বািয়ত হেব। এর মাধ圀�েম অ埠�জ埲�ত অিভ韭�তার
আেলােক পরবত씆েত এটেক বৃহ𐀆র পিরসের কৃষক পযােয়
埲� িনেয় যাওয়ার পিরক𐀆না রেয়েছ।
埩�কে𐀆র ᴈퟜ�েত একট আদশ ক
埲� ৃ িষ 埩�ধান ꜄াম 基�বেছ 基�নওয়া হেব। বেল রাখা দরকার, কৃষক পযােয়
埲� 埩�যু埠�埀�র নানামূিখ ব圀�বহার বাংলােদেশ এক দশেকরও আেগ ᴈퟜ�
হয়। তখন 基�থেক িবিভ𐀆 কৃষক সহায়ক অ圀�াপেসর মাধ圀�েম 基�টিলেস𐀆ার বা িড埠�জটাল 基�স𐀆ার 基�থেক কৃষকেদর পিরেসবা 基�দওয়া হে𐀆। 基�জার িদেয়ই বলা যায়, 基�দশজুেড়
িড埠�জটাল 基�স𐀆ারেলা কৃষক পযােয়
埲� 埩�যু埠�埀�র ব圀�বহারেক অেনকেণ বািড়েয় িদেয়েছ। যিদও এসব অ圀�াপস এর পিরেসবার অিভ韭�তায় 基�দখা 基�গেছঅেনক সময়
এেলা িরেয়লটাইম হয় না।
‘ইিভেলজ’ 埩�ক𐀆ট অতীেতর 基�সসব সীমাব𐀆তােক জয় কের 基�বশিকছ埍� নত埍� ন 埩�যু埠�埀�র সি𐀆েবশ ঘটােত যাে𐀆। এর মাধ圀�েম একট াট埲� অ圀�াপস 基�তরী করা হেব। যা
বাংলায় সহেজ কৃষেকর ব圀�বহার উপেযাগী, ছিব ও অিডও ভেয়সযু埀� করা হেব। যার মাধ圀�েম কৃষকরা তার জিমর ও ফসেলর কী অব া তা জানেত পারেব। 埩�কে𐀆র
ᴈퟜ�েত এট সব埠�জ 基�ꠁেত সমীꠁা চালােনা হেব। ধীের ধীের তা অন圀� ফসেল িনেয় যাওয় হেব।
কৃষকরা সকােল 基�ফান 基�সটট ওেপন করেলই তােত একট বাত埲�া যােব, যােত িনেদ埲� শনা থাকেবতাঁর 基�ꠁেতর সবেশষ কী অব া। একই সােথ করণীয়েলাও জািনেয়
基�দেবকী ধরেণর ওষুধ, সার পািন বা অন圀�ান圀� উপকরণ িদেত হেব। যিদ তারা বািড়র বাইেরও থােক যােত তার কােছ বাত埲�া যায় 基�স ব圀�ব া থাকেব। কৃষকরা তােদর 基�ꠁেতর
জটল 基�কােনা অব ােত কারও কােছ দার না হেয় িনেজই সমাধান করেত পারেবন।
ানীয় আবহাওয়া ও অন圀�ান圀� উপেযাগীতা িবেবচনায় িনেয় 埩�কে𐀆র মাধ圀�েম িকছ埍� িডভাইস উ𐀆াবন করা হেব। িবজুেড়ই িকছ埍� িডভাইস সচারাচর পাওয়া যায়, িক তা
খুবই ব圀�য়বহ埍�ল। তারপরও আবার এটা িদেয় 基�কবল একধরেণর ডাটা পাওয়া যােব। িক আমােদর কৃষকেদর পেꠁ 基�তা এতদাম িদেয় তা 基�কনা স𐀆ব নয়। এই পাইলট
埩�কে𐀆 মাধ圀�েম একট সা✃য়ী িডভাইস িনেয় আসব, যা কৃষকরা সামথ圀�ের
埲� নাগােল থাকেব। যােত একজন বা একািধক কৃষক িমেল ওই িডভাইসট িকনেত পারেব।
এই িডভাইসট িনজ 基�থেক িপএইচ 基�লেভল বেল 基�দেব, ꠁিতকারক 基�পাকামাকড় আেছ িকনা তা বেল 基�দেব। এই ডাটােলা চেল আসেব সাভ埲�াের। 埩�ক𐀆 সংিퟏ�嬅রা এসব
ডাটা িবেퟏ�ষণসুিবন圀�াস কের সফটওয়ার উ𐀆য়ন কের তা অ圀�াপেস যােব। কৃিষিবদরা ডাটা িবেퟏ�ষণেলা কের যথাযথ পরামশটা
埲� অ圀�াপেস যু埀� করেবন। কৃষকেদর কােছ
অ圀�াপেসর মাধ圀�েম সরাসির পরামশটা
埲� চেল যােব।
ধারণা করা হে𐀆, যিদ পরীꠁামূলকভােব এই 埩�ক𐀆 সফল হয় তাহেল ফসেলর ফলন ২০ ভাগ বৃ埠�𐀆 পােব। কারণ হে𐀆 基�রাগবালাইসহ অন圀�ান圀� সমস圀�ােলা যথাসমেয়
িচি�ত করা যােব ও যথাসমেয় তার 埩�িতকার করা যােব। অপরিদেক, উপাদান ব圀�য়ও ২০ ভাগ কমেব। যার ফেল এট আশা করা যায়, কৃষকরা ‘ইিভেলজ’ 埩�কে𐀆র
মাধ圀�েম ৪০ ভাগ লাভবান হেব।
埩�ক𐀆টর এই 埩�ত圀�াশ圀�া বা훀�েব কতটা 埩�িতফিলত হয়, 基�সজন圀� টানা ৬ মাস এিনেয় ধারাবািহক গেবষণা চলেব। বাকী সমেয় অন圀�ান圀� িবষয়মূহ স𐀆𐀆 হেব। সামি꜄ভােব
埩�ক𐀆ট বা훀�বািয়ত হেল িড埠�জটাল বাংলােদশ গড়ার পেথ তা আরও একধাপ অ꜄গিত হেব।
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‘埠�씆েয়টং ইিভেলজ ইউ埠�জং াট埲� 基�টকেনাল埠�জ’ নােমর এই 埩�কে𐀆র পাইলট পেব ꜄ামীণ
埲�
জনেগা 㴄েক ꠁমতািয়ত করেত তােদর 埩�িশꠁতও করা হেব। যােত তারা
তােদর উৎপািদত পণ圀� িদেয় খাদ圀�পণ圀� ইিভেলজ 埩�কে𐀆র এেস িব埠�씆 করেত পারেব।
অথায়ন
ꊃ�
ও বাῈ�বায়েন
চায়না দূতাবােসর আিথক
埲� সহায়তায় ব埀�ব𐀆ু 基�শখ মু埠�জবুর রহমান কৃিষ িবিবদ圀�ালয় 埩�ক𐀆ট বা훀�বায়ন করেব। 埩�কে𐀆র অ꜄গিত মূল圀�ায়ন ও পরামশক
埲� িহেসেব কাজ
করেব গেবষণা 埩�িত ান 基�স𐀆ার ফর িরসাচ埲� অ圀�া𐀆 ইনফরেমশন (িসআরআই)। এেত 埩�যু埠�埀� ও উপকরণগত সহায়তা 基�দেব চায়না 埩�িত ান আইসফে圀�ান ।
ক鮃� িনেয় যা বলেছন িবেশষᬃ� ও সংি����রা
埩�ক𐀆 বা훀�বায়েন মূখ圀� ভূ িমকায় থাকেব ব埀�ব𐀆ু 基�শখ মু埠�জবুর রহমান কৃিষ িবিবদ圀�ালয়। 基�দেশর উ𐀆 িশꠁা ও গেবষণায় শীেষ থাকা
埲�
এ িবিবদ圀�ালেয়র উপাচায ক
埲� ৃ িষিবদ
অধ圀�াপক ড. মাহবুবর রহমান ‘ইিভেলজ’ 埩�কে𐀆র উল স𐀆াবনার কথা ত埍� েল ধের বেলন, ‘আজেকর িদনট বাংলােদেশর আধুিনক কৃিষ ব圀�ব ার উ𐀆য়েন
িবেশষভােব রণীয় হেয় থাকেব। ইিভেলজ 埩�কে𐀆র মাধ圀�েম তথ圀� ও 基�যাগােযাগ 埩�যু埠�埀� সঠকভােব এবং সহজলভ圀� কের কৃষকেদর কােছ 基�পৗছােনা স𐀆ব হেব। কৃিষেত
নত埍� ন উ𐀆ীপনা এবং িব𐀆ব ঘটােনা স𐀆ব হেব।’
িতিন বেলন, ‘মাননীয় 埩�ধানমী 基�দশর𐀆 基�শখ হািসনার 基�নতৃ𐀆াধীন আওয়ামীলীগ সরকার কৃিষবা𐀆ব সরকার। সরকার 基�ঘািষত িভশন২০২১ ও িভশন২০৪১ এর
ퟜ�পেরখার আওতায় িড埠�জটাল এবং ᬄিনভ埲�র 基�দশ গড়ার পেথ কৃিষেক অন圀�তম ퟜ�𐀆পূন খাত
埲�
িহেসেব অ꜄ািধকার িদেয় আসেছ। ইিতমেধ圀� বাংলােদশ খােদ圀�
ᬄয়ংস𐀆ূণতা
埲� অজ埲�ন কেরেছ।’
কৃিষ িবষেয় উ𐀆 িশꠁা ও গেবষণায় কৃিষবা𐀆ব সরকােরর সিদ𐀆া এবং সহেযািগতার কথা উে𐀆খ কের 基�জ圀� এই কৃিষিবদ বেলন, ‘ব埀�ব𐀆ু 基�শখ মু埠�জবুর রহমান কৃিষ
িবিবদ圀�ালেয় গত চার বছের কৃিষেত তথ圀�埩�যু埠�埀�র ব圀�বহার উে𐀆খেযাগ圀�। এ সমেয় িবিভ𐀆 উ𐀆 ফলনশীল ধােনর জাত উ𐀆াবনসহ উে𐀆খেযাগ圀� সফল গেবষণা উপহার
িদেয়িছ আমরা। যার মাধ圀�েম সামি꜄কভােব 基�দেশর কৃিষর উ𐀆য়ন ও অ꜄গিত সূিচত হেয়েছ।’
‘িবিবদ圀�ালয়েলােত উ𐀆 িশꠁার পাশাপািশ গেবষণা 基�জারদাের সরকােরর অিভ埩�ােয়র দৃশ圀�মান 埩�িতফলন ব埀�ব𐀆ু 基�শখ মু埠�জবুর রহমান কৃিষ িবিবদ圀�ালেয় রেয়েছ’
基�যাগ কেরন অধ圀�াপক রহমান।
িতিন ‘ইিভেলজ’ 埩�কে𐀆র সমেঝাতা ᬄারক ᬄাꠁেরর মাধ圀�েম কৃিষ 基�স埀�ের 埩�যু埠�埀�র িবকােশ এ 埩�য়ােসর ভূ য়শী 埩�শংসা কেরন। উপাচায উ𐀆য়ন
埲�
সহেযাগী রা韖� চীেনর
埩�িত ান আইসফটে圀�ান এবং িড埠�জটাল বাংলােদেশর তퟜ�ণেদর ᬄ𐀆韓�嬅া িসআরআই’基�ক আ𐀆িরক ধন圀�বাদ জানান।
ইিভেলজ 埩�কে𐀆র সফলতার উ𐀆 আশাবাদ জািনেয় আইসফে圀�ানএর মহাব圀�ব াপক 基�ফরহক ওয়া𐀆ার বেলন, ‘চীন দীঘিদন
埲�
ধেরই বাংলােদেশর উ𐀆য়ন সহেযাগী
িহেসেব কাজ করেছ। ইিভেলজ 埩�কে𐀆র মাধ圀�েম 埩�াি𐀆ক কৃষক এবং কৃিষ ব圀�ব ার আমূল পিরবত埲�ন এবং আধুিনক ퟜ�পা𐀆র স𐀆ব। কৃিষ অথনীিতর
埲�
গতানুগিতক িহসাব
িনকাশ পাে𐀆 িদেত পাের 埩�যু埠�埀�িনভ埲�র আধুিনক চাষাবাদ এবং িবপণন 埩�埠�씆য়া।’
ইিভেলজ 埩�কে𐀆 সংযু埀� 基�থেক বাংলােদেশর উ𐀆য়ন ও অ꜄যা㔄ায় অংিশদািরে𐀆র এই সুেযাগ দােনর জন圀� বাংলােদশ সরকারেক ধন圀�বাদ িতিন।
基�ফরহক ওয়া𐀆ার বেলন, ‘ব埀�ব𐀆ু 基�শখ মু埠�জবুর রহমান কৃিষ িবিবদ圀�ালেয়র 基�মধাবী এবং 基�চৗকস 埩�যু埠�埀�িবদ ও কৃিষিবদেদর কমকাে𐀆
埲�
আমরা উল স𐀆াবনা 基�দখেত
基�পেয়িছ। তাঁেদর গেবষণা এবং সমেয়াপেযাগী িস𐀆াে𐀆র ফেল 埩�াি𐀆ক কৃষকরা িবিভ𐀆 উ埠�𐀆েদর 基�রাগ ও 基�রােগর সঠক সমাধােনর লেꠁ圀� বানােনা অ圀�াপস ব圀�াপক ভােব
জনি埩�য়তা 基�পেয়েছ। আিম িবিবদ圀�ালেয়র উপাচায ও
埲� অন圀� সকেলর অব圀�াহত সফলতা কামনা করিছ।’

ু হাসান : 埩�েজ埀� ইনেভি圀�েগটর, ইিভেলজ; সহেযাগী অধ圀�াপক ও িবভাগীয় 埩�ধান, ক㴄𐀆উটার সােয়𐀆 অ圀�া𐀆 ইনফরেমশন 基�টকেনাল埠�জ, ব埀�ব𐀆ু 基�শখ
রশীদল
মু埠�জবুর রহমান কৃিষ িবিবদ圀�ালয়। roshidul.hasan@gmail.com (mailto:roshidul.hasan@gmail.com)
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কৃিষ এর সবেশষ
埲�

(http://www.bahumatrik.com/কৃিষেতনত埍� নিব𐀆বআনেবইিভেলজ/32127)
কৃিষেত নত埍� ন িব𐀆ব আনেব ‘ইিভেলজ’ (http://www.bahumatrik.com/কৃিষেতনত埍� নিব𐀆বআনেবইিভেলজ/32127)

(http://www.bahumatrik.com/িবনামূেল圀�গবািদপᴈওহাঁসমুরগীরিচিকৎসা埩�দােন基�সনাবািহনী/32012)
িবনামূেল圀� গবািদপᴈ ও হাঁসমুরগীর িচিকৎসা 埩�দােন 基�সনাবািহনী (http://www.bahumatrik.com/িবনামূেল圀�গবািদপᴈওহাঁসমুরগীরিচিকৎসা埩�দােন
基�সনাবািহনী/32012)

(http://www.bahumatrik.com/জলাব𐀆মিনরামপুের基�বােরাচােষরলꠁ圀�৩২হাজার基�হ埀�র/32001)
জলাব𐀆 মিনরামপুের 基�বােরা চােষর লꠁ圀� ৩২ হাজার 基�হ埀�র (http://www.bahumatrik.com/জলাব𐀆মিনরামপুের基�বােরাচােষরলꠁ圀�৩২হাজার基�হ埀�র/32001)
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