
বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� করেপােরশন                তািরখঃ ৩১.০৫.২০২০ি�.। 

িচিনিশ� ভবন,৩ িদল�শা বা/এ,ঢাকা-১০০০। 
 

মাননীয় �ধানম�ী ক��ক  �দ� �িত�িত/িনেদ �শনাস�েহর বা�বায়ন অ�গিত। 
 

�.
নং 

�দ� িনেদ �শনা িনেদ �শনা 
�দােনর 
সময় 

ধরণ বা�বায়ন অ�গিত 

০৩. ন�ন িশ� কারখানায় বজ�� �শাধনাগার 
Central Effluent Treatment 
Plant (CETP) থাকেত হেব এবং 
�রাতনকারখানায় মািলকেদর ই�িপ 
�তিরেত বা� করেত হেব। �েয়াজেন 
সরকারী �ক�ীয় CETP �তির কের িশ� 
মািলকেদরসংি�� �য়ওিফ �দান করেত 
হেব। 

২৪-০৮-
২০১৪ ি�. 

িনেদ �শনা  �কে�র �েজ� ইি�িনয়ািরং অ�া� িডজাইন কােজর জ� পরামশ �ক 
�িত�ান BRTC, BUET ১২ এি�ল ২০১৯ তািরেখ �কে�র ২� 
সাইট পিরদশ �েনর পর Design �দান কেরন। তদা�যায়ী সং�ার 
িসিভল ইি�িনয়ািরং িবভােগর মা�েম �ত� কােজর Design ও 
Estimate করা হয়।  

 সং�ার এক� কিম�র মা�েম �কে�র সাইট িনব �াচন করার পর  
�কে�র কায ��ম �� করা হয়। �কে�র আওতায় গ�ত ি�য়ািরং 
কিম�র গত ১৫/০৪/২০১৯ তািরেখর িস�া� �মাতােবক সংি�� 
িমল�েলােত ��ািবত ETP'র সাইট অিফস ও �িম উ�য়ন কাজ স�� 
করা হয়। �নরায় ি�য়ািরং কিম�র ০৮/০৮/২০১৯ তািরেখর িস�া� 
�মাতােবক ETP �কে�র �ল �ট�ার কায ��ম �নওয়া হয়। পরবত�েত 
১৩/১০/২০১৯ তািরেখ �ট�ার �হণ করা হয়। ১৪�  িচিনকেল ই�িপ 
�াপেন  ১৬/০২/২০২০ তািরেখ Contract Agreement করা 
হয়। বত�মােন ১৪� িচিনকেল ETP'র িনম �াণ কাজ ��র �াথিমক পয �ােয় 
মা� কাটার কাজ ১০০% স�� হেয়েছ। �কাদার ক��ক িনম �াণ সাম�ী 
(িবেশষ কের, রড ও পাথর) ডাি�ং করা হে�। িব��ািপ কেরানা 
ভাইরাস মহামারীর কারেণ �� পিরি�িতেত �দেশ সামািজক �র� বজায় 
রাখা এবং পিরবহন �ব�া ব� থাকায় �কে�র কােজ িব� হেয়েছ। �দেশ 
লকডাউন িবরাজমান থাকায় ৩০ িদন কাজ ব� থাকার পর �নরায় 
�কে�র কাজ �� হেয়েছ। ইেতামে� �কে�র ১০% কাজ স�� হেয়েছ। 
আশা করা যায় িনিদ �� সমেয়র ম� কাজ �শষ হেব। তেব প�গড় �গার 
িমলস িলঃ, ঠা�ররগ�ও �গার িমলস িলঃ, �সতাবগ� �গার িমলস িলঃ, 
জয়�রহাট �গার িমলস িলঃ এ Equalization tank এর Base 
casting সমা� হেয়েছ, Shear wall casting এর কাজ 
চলেছ। আরও ৪� িমেলর জ� মালামাল ম�ত আেছ। পয �ায়�েম অবিশ�  
িমল�েলােত �কে�র কাজ �� হেব। 

 ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �ম ২০২০ পয �� �ম�ি�ত আিথ �ক �য় ২৪০.০০ 
ল� টাকা। �কে�র আিথ �ক অ�গিত ২.৮২% ও �ভৗত অ�গিত ১০.০০%। 

০৮. রা�ায়া� িশ� �িত�ােনর অ�ব�ত জিম 
ব� ও ব� �ায় িশ� �িত�ােনর জিম 
�দিশ-িবেদিশ িবিনেয়ােগর জ� উপেযাগী 
কের িবিনেয়ােগর িনিম� িশ� পাক� �তির 
করেত হেব।  

২৪-০৮-
২০১৪ ি�. 

িনেদ �শনা  িবএসএফআইিস’র অধীন িমল �িত�ােন �কান অ�ব�ত জিম �নই। 
এছাড়া সং�ার �কান ব�/ ব� �ায় িমল �িত�ানও �নই।    

১০. িশ� ম�ণালেয়র দ�র/সং�ায় �মধাবী 
কম �কত�ােদর িনেয়ািজত রাখার উে�ে� 
িব�মান �থক �বতন কাঠােমার উে�াগ 
�হণ এবং আেয়র এক� অংশ 
কম �কত�া/কম �চারীেদর �েণাদনা িহেসেব 
�দান করা �যেত পাের।  

২৪-০৮-
২০১৪ ি� 

িনেদ �শনা  দ�র/ সং�ায় �মধাবী কম �কত�ােদর িনেয়ািজত রাখার উে�ে� িব�মান 
�থক �বতন কাঠােমার উে�াগ �হণ এবং আেয়র এক� অংশ কম �কত�া/ 
কম �চারীেদর �েণাদনা িহেসেব �দােনর িবষেয় কায �করী �ব�া �হেণর 
জ� সং�ার মানব স�দ িবভােগ প� িদেয় িশ� ম�ণালেয়র িনেদ �শনা 
জানােনা হেয়েছ। 

১১. িশ� পে�র আ�জ�ািতক বাজােরর র�ানী 
�ি� িনি�ত করার জ� গেবষণা ও 
উ�য়ন এবং বাজারজাতকরেণ ��� িদেত 
হেব। 

২৪-০৮-
২০১৪ ি�. 

িনেদ �শনা  �ক� অ�া� �কাং (িবিড) িল. �িত�ান�র িডি�লারী ইউিনেটর পে�র 
আহরণ হার �াস পাওয়ার কারণ খিতেয় �দখা এবং উৎপািদত ফেরন 
িলকার আ�জ�ািতক মােন উ�য়ন কের র�ািনর লে�� গেবষণা কায ��েমর 
জ� শাহজালাল িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালেয়র �কিমক�াল 
ইি�িনয়ািরং অ�া� পিলমার সােয়� িবভােগর অ�াপক জনাব ড. আ� 
ইউ�ফ এর সােথ �যাগােযাগ করা হয়। িতিন এক� ��ােজ� �েপাজাল 
২৩ অে�াবর ২০১৮ তািরেখ �ক� অ�া� �কাং( িবিড) িল. এর �ব�াপনা 
পিরচালক বরাবর ��রণ কেরন।  

  ��ােজ� �েপাজাল� অ� করেপােরশেনর ০৬-০২-২০১৯ তািরেখ ২৪০০ 
তম �বাড � সভায় উপ�াপন �ব �ক ১২.৮০ ল� টাকা অ�েমাদন �দান করা 
হয়। এ িবষেয় অ�াপক মেহাদেয়র সােথ গত ০১-০৮-২০১৯ তািরেখ 



�.
নং 

�দ� িনেদ �শনা িনেদ �শনা 
�দােনর 
সময় 

ধরণ বা�বায়ন অ�গিত 

�ি�প� �া�িরত হেয়েছ। �ি�প� অ�যায়ী গেবষণা কাজ চলেছ যােত 
স�া� ০১ (এক) বছর সময় �েয়াজন হেব। এ িবষেয় গেবষণা কােজর 
অ�গিত জানােনার জ� অ�েরাধ করা হেল ২০/০১/২০২০ তািরখ 
গেবষণা কােজর িক� ত� উপা� এর ফেটাকিপ �ক� ক��পে�র  িনকট 
�পশ কেরেছ। �ক�র প� হেত �েয়াজনীয় সহেযািগতা/ তদারিকর কাজ 
বলবৎ আেছ।  

 
 

১২. �দেশ িব�মান িচিনকলস�েহ যােত 
আেখর পাশাপািশ �গার িবট �বহার কের 
িচিন উৎপাদন করা যায়, উহার লে�� 
�েয়ল িসে�ম �মিশনাির রাখা। 
 
�ময়াদ: �লাই ২০১৩ হেত �ন ২০২১।  

২০-০৭-
২০১৪ ি�. 

িনেদ �শনা  ঠা�রগ�ও িচিনকেলর �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং �গার িবট 

�থেক িচিন উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য�পািত সংেযাজন (১ম 

সংেশািধত)'' শীষ �ক �ক�� ৪৮৫৬২.০০ ল� টাকা �া�িলত �েয় 

�নঃগ�ত িডিপিপ ২১/০৭/২০১৬ি�ঃ তািরেখর একেনক সভায় 

অ�েমািদত হয় এবং ০৫/১২/২০১৬ তািরেখ পিরক�না ম�ণালয় হেত 

�শাসিনক অ�েমাদন পাওয়া যায়।  

 ি�য়ািরং কিম�র ৭ম সভার িস�া� অ�সাের িডিপিপ   �নরায় 

সংেশাধেনর িনেদ �শনার ��ি�েত ��িসিফেকশন �নঃ পরী�া ও 

সা�িতক বাজার দর যাচাই কােজ Bangladesh 

University of Engineering and Technology 

(BUET)  এর সহায়তা �নয়ার িনেদ �শনা মেত ইেতামে� BUET 

�িতিনিধ দল �ক� এলাকা পিরদশ �ন কেরেছন এবং ০৪/১২/২০১৯ 

তািরেখ এ িবষেয় এক পে�র মা�েম জানায় �য চািহত মেত �িতেবদন 

��ত করেত �ায় ৩ মাস সময় �েয়াজন হেব এবং এেত �মাট �য় হেব 

২৯,১৯,৭৫০.০০  টাকা যার ৫০% অি�ম �দান করা হেল BUET 

কাজ �� করেবন ।  

 BUET এর সােথ �যাগােযাগ করা ছাড়াও অ�া� িনভ �রেযা� �দশী-

িবেদশী �� �থেক বিণ �তে�িসিফেকশন �নঃ পরী�া ও সা�িতক 

বাজার দর সং�হ করা হেয়েছ। িবএসএফআইিস ক��ক গ�ত কিম� 

সং�হ�ত দর অ�সাের িডিপিপ সংেশাধন কের পরবত� কায ��েমর 

জ�িশ� ম�ণালেয় ২৪/০২/২০২০ তািরেখ ��রণ করা হেয়িছল। িক� 

িশ� ম�ণালয় হেত �নরায় িডিপিপর িক� অংশ সংেশাধন কের ��রেণর 

জ� ১১/০৩/২০২০ তািরেখ প� িদেয় িনেদ �শনা �দয়া হয়। �সমেত 

�নরায় িডিপিপ সংেশাধন কের ২২/০৩/২০২০ তািরখ িশ� ম�ণালেয়  

��রণ করা হেয়েছ। পরবত�েত ২য় সংেশািধত িডিপিপ’র অ�েমাদন 

�ি�য়াকরেণর জ� গত ০১/০৫/২০২০ তািরেখ িশ� ম�ণালয় �থেক 

পিরক�না কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। 

 ২০১৯-২০ অথ �বছের �ম ২০২০ পয �� �ম�ি�ত আিথ �ক �য়/ অ�গিত: 
১৫০৩.৬৬ ল� টাকা (১ম সংেশািধত �কে�র ৩.০৯%)। �ভৗত 
অ�গিতর হার: ১৭%। 

১৩. িশ� ম�ণালেয়র অধীন� দ�র/ সং�ার 
�� পেদ জনবল িনেয়াগ।  

১২-০৪-
২০০৯ ি�. 

িনেদ �শনা  িবএসএফআইিস হেত ১১৫৬� কম �কত�া/কম �চারীর �� পেদ িনেয়াগ 
অ�মিত চাওয়ার ��ি�েত িশ� ম�ণালেয়র ৩৬৭� ��পদ �রেণর 
অ�মিত পাওয়া যায়। ৩৬৭� পেদর মে� ৬৭� কম �কত�া এবং ৩০০� 
কম �চারীর পদ রেয়েছ।  ০২-০১-২০২০ তািরখ িনেয়ােগর জ� পি�কায় 
িব�ি� �দওয়া হেল ৩৭৫২০� আেবদনপ� অনলাইেন পাওয়া যায়। যার 
�ি�য়া চলমান। 

 এছাড়া সং�ায় বত�মােন িবিভ� পদময �াদায়  ২৩১� পেদা�িতর মা�েম 
�রণেযা� �� পদ রেয়েছ। যা �রেণর কায ��ম চলমান । 

১৪. সরকাির অিফস/ সং�ায় সরকাির 
মািলকানাধীন �িত�ান ক��ক ��ত�ত 
প� সাম�ী যথা- জীপগািড়, �া�ফরমার, 
ক�াবল ও �া�র �বহার।  

১২-০৪-
২০০৯ ি�. 

  িচিনকেল িচিন উৎপাদেন �ব�ত িরফাই� সালফার সরকাির 
মািলকানাধীন িশ� �িত�ান �এসিপ কমে��, চ��াম �থেক �য় করা 
হয়। 

 আখ উৎপাদেন �ব�ত সার িবএিডিস এবং িবিসআইিস �থেক �য় কের 
চাষীেদর মে� িবতরণ করা হয়।প�া অেয়ল �কাং িলঃ হেত কীটনাশক 
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�য় করা হয়। 
 িচিনকেল র�ণােব�ণ ও �মরামত কােজ �ব�ত �দেশর অভ��ের �া� 

য�পািত ও য�াংশস�হ সরকােরর িনয়�ণাধীন �িত�ান �রণউইক 
যে��র অ�া� �কাং (িবিড) িলঃ, িবটাক (ঢাকা, �লনা) ও �লনা 
িশপইয়াড � �থেক �তির/�মরামত করা হয়। 

 ন�ন গািড় �েয়র ��ে� �গিত ই�াি�জ িল. �থেক গািড় �েয়র িনেদ �শনা 
�দয়া আেছ এবং �স অ�যায়ী কায ��ম �হণ করা হয়।  

 BSFIC িনয়�ণাধীন িচিনকলস�হেক সরকাির মািলকানাধীন িবিভ� 
িশ� �িত�ান হেত মালামাল �য় করার িনেদ �শনা �দয়া আেছ। 

২০. িচিন আমদািন: িবএসএফআইিস 
�বসরকাির খােতর পাশাপািশ িচিন 
আমদািনর কায ��ম �হণ করেব। 

১২-০৪-
২০০৯ ি�. 

িনেদ �শনা  ইিত�েব � ১.০০ল� (±১০%) �ম.টন িচিন আমদািনর িবপরীেত 

১০৭৭৯২.৭৯০ �ম.টন িচিন আমদািন করা হয়। স�দয় িচিন িব�য় করা 
হেয়েছ। 

 িশ� ম�ণালেয়র প� নং ৩৬.০০.০০০০.০৬৪.১৮.০১৬.১৯-২৫, তািরখ 

২৩ জা�য়াির ২০২০ এর িনেদ �শনা অ�যািয় ১.০০ল� (±১০%) �ম.টন 

িচিন আমদািনর িনিম� ২৯.০১.২০২০ তািরেখ দরপ� িব�ি� পি�কায় 
�কাশ করা হয়। ১৪-০৩-২০২০ তািরেখ দরপ� �হণ করা হয়। িশ� 
ম�ণালেয় িচিন �েয়র িবষেয় পরবত� িস�াে�র জ� ��াব পাঠােনা 
হেয়েছ। িচিন �েয়র অথ �ায়ন, িনি�ত না হওয়ায় এবং দরপ� এর 
validity period অিতবািহত হওয়ায়, সকল দরদাতাগন দরপ�  
জামানত �ফরত িনেয় িগেয়েছন। 

২১. িচিনকেল পাওয়ার �জনােরশেনর �ব�া 
করা। 
�ময়াদ: �ফ�য়াির ২০১৪ হেত �ন ২০২১। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১২-০৪-
২০০৯ ি�. 

িনেদ �শনা  “নথ �েব�ল িচিনকেল �কা-�জনােরশন প�িতেত িব��ৎ উৎপাদন ও �গার 
িরফাইনাির �াপন” �কে�র �েজ� ইি�িনয়ািরং অ�া� িডজাইন কােজর 
জ� পরামশ �ক �িত�ান িনেয়াগ �দান করা হয়।  

 �কে�র য�পািত সং�হ ও �াপেনর িনিম�  EPC�কাদার িনেয়ােগর 

জ� ০৩ (িতন) বার আ�জ�ািতক দরপ� আহবান করা হেলও �কান 

�রসপনিসভ দরপ� পাওয়া যায়িন। ০২-০৮-২০১৮ তািরেখর ৪থ � বার 

আ�জ�ািতক দরপ� আহবােনর িবপরীেত �রসপনিসভ দরপ� পাওয়া 

�গেলও �া� দর িডিপিপ বরা� অেপ�া �ায় িতন �ণ �বিশ হওয়ায় দরপ� 

স�হ বািতল করা হয়। পরবত�েত ি�য়ািরং কিম�র ৬� সভার 

িস�া��েম   ১০-০৩-২০১৯ তািরেখ ৫ম বার আ�জ�ািতক দরপ� আহবান 

করা হয়। ৫ম বার  দরপ� আহবােনর িবপরীেত কািরগিরভােব �রসপনিসভ 

দরদাতার Financial Offer �ইিস ক��ক উ��ু কের ��ায়ন কাজ 

স�� করা হয়। ০২ (�ই�) �ােকেজর জ� �া� দর িডিপিপ বরাে�র 

�ায় িতন�ন। ��ায়ন �িতেবদন সং�ার �বাড � সভার িস�া��েম পরবত� 

�ব�া �হেণর জ� ২২-০৮-২০১৯ তািরেখ িশ� ম�ণালেয় ��রণ করা 

হয়। �কে�র পরবত� করণীয় িনধ �ারেণর জ� ০৩-০৯-২০১৯ তািরেখ 

�কে�র ি�য়ািরং কিম�র ৭ম সভা অ�ি�ত হয়।  

 ি�য়ািরং কিম�'র ৭ম সভার িস�া� অ�সাের িডিপিপ সংেশাধেনর লে�� 
��িসিফেকশন �নঃ পরী�া ও সা�িতক বাজার দর যাচাই কােজ 
Bangladesh University of Engineering and 
Technology (BUET)  এর সহায়তা �নয়ার িনেদ �শনার ��ি�েত 
ইেতামে� BUET �িতিনিধ দল �ক� এলাকা পিরদশ �ন কেরেছন এবং 
০৪/১২/২০১৯ তািরেখ এ িবষেয় এক পে�র মা�েম জানায় �য চািহত 
মেত �িতেবদন ��ত করেত �ায় ৩ মাস সময় �েয়াজন হেব এবং এেত 
�মাট �য় হেব ২২,২৫,২৫০.০০ টাকা যার ৫০% অি�ম �দান করা হেল 
BUET কাজ �� করেবন ।  

 BUET এর সােথ �যাগােযাগ করা ছাড়াও অ�া� িনভ�রেযা� �দশী-

িবেদশী �� �থেক বিন �ত ��িসিফেকশন �নঃ পরী�া ও সা�িতক 

বাজার দর সং�হ করা হেয়েছ। িবএসএফআইিস ক��ক গ�ত কিম� 

সং�হ�ত দর অ�সাের িডিপিপ সংেশাধন কের পরবত� কায ��েমর জ� 
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িশ� ম�ণালেয় ২৪/০২/২০২০ তািরেখ ��রণ করা হেয়িছল। িক� িশ� 

ম�ণালয় হেত �নরায় িডিপিপর িক� অংশ সংেশাধন কের ��রেণর জ� 

১১/০৩/২০২০ তািরেখ প� িদেয় িনেদ �শনা �দয়া হয়। �সমেত �নরায় 

িডিপিপ সংেশাধন  কের ২২/০৩/২০২০ তািরখ  িশ� ম�ণালেয়  ��রণ 

করা হেয়েছ। পরবত�েত ২য় সংেশািধত িডিপিপ’র অ�েমাদন 

�ি�য়াকরেণর গত ৩০/০৪/২০২০ তািরেখ িশ� ম�ণালয় �থেক পিরক�না 

কিমশেন ��রণ করা হেয়েছ। 
 

 ২০১৯-২০ অথ �বছের �ম২০২০ পয �� �ম�ি�ত আিথ �ক �য়/ অ�গিত: 
৯৭০.১১ ল� টাকা (১ম সংেশািধত �কে�র ২.৯৯%)। �ভৗত অ�গিতর 
হার: ১৬%। 

২২. র-�গার আমদািন। ১২-০৪-
২০০৯ ি�. 

িনেদ �শনা  “ঠা�রগাও িচিনকেলর �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং �গার িবট �থেক 
িচিন উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য�পািত সংেযাজন” এবং “নথ �েব�ল 
িচিনকেল �কা-�জনােরশন প�িতেত িব��ৎ উৎপাদন ও �গার িরফাইনাির 
�াপন” শীষ �ক �ক��য় বা�বায়ন সােপে� বছের �িত�েত ৪০,০০০ 
�ম.টন িবেবচনায় �মাট ৮০,০০০ �ম.টন পিরেশািধত িচিন উৎপাদেনর 
পিরক�না রেয়েছ।  

২৪. “�� িশ� �িত�ানস�েহর জিম লাভজনক 
িশ� �িত�ান �াপেনর িনিম� �বহার 
করেত হেব।'' 

২২ �ম 
২০১৮ 
তািরেখ 
অ�ে�য় 
একেনক 
সভায় 

মাননীয় 
�ধানম�ী 

ক��ক �দ� 
িনেদ �শনা। 

িনেদ �শনা 
 

  িবএসএফআইিস'র অধীন �কান �� িশ� �িত�ান �নই। বত�মােন ১৫� 
িচিনকল এবং ১� ইি�িনয়ািরং কারখানাসহ �মাট ১৬� িশ� �িত�ান 
রেয়েছ। ত�ে� �ক� অ�া� �কাং (িবিড) িল. এবং �রনউইক, য�ে�র 
অ�া� �কাং (িবিড) িল. এ �িত�ান �'�টা লাভজনক এবং বািক�েলা  
অলাভজনক িহেসেব পিরচািলত হে�।   

 এ অলাভজনক �িত�ানস�হেক লাভজনক করার লে�� ডাইভারিসফাইড 
প� উৎপাদেনর িনিম� ঠা�রগ�ও িচিনকল এবং নথ �েব�ল িচিনকেল 
২� �ক� বা�বায়েনর পিরক�না আেছ।  

 ০৬-০৬-২০১৮ তািরেখ অ�ি�ত ২৩৫৯ তম �বাড � সভায় ‘র’ �গার হেত 
িচিন উৎপাদেনর জ� পরী�া�লকভােব ৫� িচিনকেল িরফাইনাির �ক� 
�হেণর িস�া� আেছ।  

 “রাজশাহী িচিনকেল ফল �ি�য়াজাতকরণ ও �বাতলজাতকরণ এবং পা� 
�া� �াপন” শীষ �ক �ক� �হেণর িনিম� িডিপিপ ম�ণালেয় ��রন করা 
হেয়েছ।  

 �ক� অ�া� �কা�ানীেত এক� আ�িনক অ�জীব �াবেরটির  �াপেন 
�ক� �হেণর িনিম� িডিপিপ ম�ণালেয় ��রন করা হেয়েছ।  

 ১১� িচিনকেল রা�া সংল� জিমেত বািণিজ�ক ভবন িনম �ােণ �ক�  
�হেণর িস�া� আেছ। 

২৫. আেখর িবক� িহেসেব �গার িবেটর 
মা�েম িচিন উৎপাদেনর উে�াগ িনেত 
হেব। �িষ ম�ণালয় �গার িবট বীজ 
সরবরাহ করেব। �গার িবেটর মা�েম 
িচিন উৎপাদেনর উে�াগ �নয়া �গেল 
িচিনকল�িল সারা বছর পিরচালনা করা 
স�ব হেব।  

২২-০৫-
২০১৮ ি�. 

িনেদ �শনা 
 

 “ঠা�রগাও িচিনকেলর �রাতন য�পািত �িত�াপন এবং �গার িবট 
�থেক িচিন উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য�পািত সংেযাজন” শীষ �ক �কে� 
িবট �থেক িচিন উৎপাদেনর �া� সি�েবিশত আেছ। তাই বিণত �ক� 
বা�বায়ন সােপে�  �গারিবট �থেক িচিন আহরেণর পিরক�না রেয়েছ।  

 িবট চাষ �ি�র লে�� পরী�া�লক ভােব �গারিবট চাষ করা হে�। এ   
চােষ বীজ সং�েহর জ� বাংলােদশ �গার�প িরসাস �  ইনি��উট 
ঈ�রদী, পাবনা  এর সােথ �যাগােযাগ আেছ।   

 
PM-com- (31.05.2020) 


