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কৃষি ষিক্ষা-গবেিণায় শিবেোংলা কৃষি ষেশ্বষেদ্যালয় 

কামাল উষিন আহাম্মদ 

আধুষনক কৃষি ষিক্ষাে সূষিকাগাে শেঙ্গল এষিকালচাোল ইন্সটিটিউট (ষেএআই) স্থাষিি হয় ১৯৩৮ ষিস্টাবে। সে বকাবলে সে ববেষ্ঠ 

োঙাষল জাষিে জনক েঙ্গেন্ধু শিখ মুষজবুে েহমাবনে সুব াগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শিখ হাষসনা ষেএআইবক রূিান্তবেে মাধ্যবম ২০০১ 

সবনে ১৫ জুলাই শিবেোংলা কৃষি ষেশ্বষেদ্যালয় (বিকৃষে) ষহবসবে প্রষিষ্ঠা কবেন। 

শিকৃষে প্রষিষ্ঠাে মাধ্যবম ষিষন শ  ঐষিহাষসক মাইলফলক স্থািন কবেবেন শসজন্য আমো সে কৃষিষেদ, ষিক্ষক, কম বকিবা, কম বচােী 

ও োত্রোত্রী িাে কাবে ষচেকৃিজ্ঞ। 

এবদবিে দুষভ বক্ষিীষিি মানুিবদে েঁচাবনাে জন্য শিবেোংলা এবক ফজলুল হক ষেএআই স্থািন কবেষেবলন এেং এেই 

ধাোোষহকিায় জাষিে জনক েঙ্গেন্ধু শিখ মুষজবুে েহমান ১৯৭৩ সবনে ১৩ শফব্রুয়াষে কৃষিষেদবদে প্রথম শেষণে ম বাদায় উন্নীি 

কবেন। শসজন্য শদি আজ খাবদ্য স্বয়ংসম্পূণ ব এেং এে ওিে ষভষি কবেই োংলাবদি উন্নয়নিীল শদি শথবক ক্রমান্ববয় উন্নি শদবি 

িষেণি হওয়াে ষদবক অিগামী হবে। আমো শসজন্য এ ষিন মহান ব্যষিে প্রষি গভীে েদ্ধা জ্ঞািন কেষে। 

২০১৬ সাবলে ১৪ আগস্ট দাষয়ত্ব শনয়াে িে ষেশ্বষেদ্যালয়বক অনন্য উচ্চিায় ষনবয়  াওয়াে জন্য ষিক্ষক, কম বকিবা, কম বচােী ও 

ষিক্ষাথীবদে সবঙ্গ ষনবয় ষনেলস প্রবচষ্টা চাষলবয়  াষে। অদ্যােষধ ষেশ্বষেদ্যালবয় ষিক্ষাসহ সে কা বক্রম সবন্তািজনকভাবে এষগবয় 

চলবে। 

শ বহতু আষম এ প্রষিষ্ঠাবনে োত্র ষেলাম অিঃিে ষিক্ষক ষহবসবে শ াগদান কষে, িাই এ ষেশ্বষেদ্যালবয়ে সে ষেিয় সম্পবকব আমাে 

স্পষ্ট ধােণা েবয়বে। িাই উিাচাব বে দাষয়ত্ব িহবণে িে শথবকই এ ষেশ্বষেদ্যালবয়ে সে সমস্যা ষচষিি কবে এে সমস্যা সমাধাবন 

শচষ্টা চাষলবয়  াষে। 

দক্ষ কৃষিষেদ এেং কৃষিষেজ্ঞানী তিষে কোে িািািাষি কৃষি গবেিণাে মাধ্যবম প্রযুষি উদ্ভােন ও প্রসাে কোে জন্য এই ষেশ্বষেদ্যালয় 

ষেবিি অেদান শেবখ চবলবে। সেবচবয় েি ষেিয়, এ ষিক্ষাপ্রষিষ্ঠান এে লক্ষয ও উবিশ্য পূেবণ কা বক্রম চাষলবয়  াবে। 

শদবিে কৃষি শসক্টেসহ ষেষভন্ন শক্ষবত্র এ ষেশ্বষেদ্যালবয়ে ষিক্ষাথীো োখবেন কৃষিবত্বে স্বাক্ষে। ষেষসএসসহ অন্যসে প্রষিব াষগিামূলক 

চাকষেে িেীক্ষায়, ষেবিি কবে কৃষি শসক্টবে উিীণ ব সংখ্যাগষেষ্ঠই এ ষেশ্বষেদ্যালবয়ে এেং িাো কম ববক্ষবত্র োখবেন প্রষিভাে স্বাক্ষে। 

একটি ষেশ্বষেদ্যালবয়ে জন্য সেবচবয় েি ষেিয়- ষিক্ষাে গুণগি মান উন্নয়বনে মাধ্যবম দক্ষ িযাজুবয়ট তিষে কো। আষম উিাচাব বে 

দাষয়ত্ব িহবণে িে ষেষভন্ন অনুিবদ শদবিে সেবচবয় শমধােী এেং শ াগ্যিাসম্পন্ন ১০০ জন ষিক্ষক এেং ২৭ জন কম বকিবা ষনবয়াগ 

ষদবয়ষে। অবনক ষিক্ষক এখন যুিো্ট্র, যুিোজয, অবেষলয়া, কানাডা, ইউবোি, দষক্ষণ শকাষেয়া, জািান ও চীবন ষিএইচষড ষডষি 

অজববনে জন্য অধ্যয়ন কেবেন। অবনবক ষডষি অজবন কবে ষফবে এবসবেন। 

কাবজই এখন ষিক্ষাথী এেং ষিক্ষবকে মবধ্য ভাবলা ষমথষিয়া হবে এেং হবে। ভাবলা ষডষিধােী ষিক্ষক এেং শমধােী ষিক্ষাথী- এই 

দুটি ষেিবয়ে  খন সষম্মলন ঘটবে, িখন আমো আিা কেে ষনঃসবেবহ আমাবদে ষিক্ষাে মান োিবে এেং োিবে। ষিক্ষাে মান 

উন্নয়বনে লবক্ষয ইন্সটিটিউিনাল শকায়াষলটি অযাষসউবেন্স শসল (আইষকউএষস)-এে মাধ্যবম প্রায় ৭৫টি শেষনং, শসষমনাে, 

ষসবম্পাষজয়াম, ওয়াকবিবিে আবয়াজন কো হবয়বে। শসলফ অযাবসসবমন্ট ও আউটকাম শেসড শকাস ব কাষেষকউলা তিষে কো হবয়বে। 

েিবমাবন ষেশ্বষেদ্যালবয় কৃষি অনুিদ, এষিষেজবনস ম্যাবনজবমন্ট অনুিদ, এষনম্যাল সাবয়ন্স অযান্ড শভবটষেনাষে শমষডষসন অনুিদ এেং 

ষফিাষেজ অনুিবদে ৩৫টি ষেভাগ েবয়বে। ষেশ্বষেদ্যালবয় স্নািক (সম্মান), স্নািবকািে ও ষিএইচষড ষিন ধেবনে শকাস ব চালু েবয়বে। 

েবয়বে ষসড শটকবনালষজ ইন্সটিটিউট। ষিনটি স্তবে িঁচ হাজাে ষিক্ষাথী অধ্যয়নেি। ষেশ্বষেদ্যালবয়ে সে ববমাট ষিক্ষক সংখ্যা ৩২২, 

কম বকিবা ২৬৮ ও কম বচােী ৩৯১। 

ষিক্ষাে িািািাষি গবেিণাে জন্য েবয়বে িঁচটি খামাে। ষেশ্বষেদ্যালবয় েিবমাবন িঁচটি হল েবয়বে। এে মবধ্য ষিনটি শেবলবদে এেং 

দুটি শমবয়বদে জন্য েোি। 

ষেশ্বষেদ্যালয়বক েলা হয় গবেিণাে প্রজননবক্ষত্র। গবেিণাে মাধ্যবম জ্ঞান সৃষষ্ট, উদ্ভােনী ষচন্তাবচিনাে ষেকাি প্রধানি ষেশ্বষেদ্যালয়বক 

শকন্দ্র কবেই আেষিবি হয়। উিাচাব বে দাষয়ত্ব িহবণে িে ষেশ্বষেদ্যালবয় গবেিণাে মানবক ষেশ্ব ি বায় শনয়াে জন্য কাজ কেষে। 

এখন অন্য সমবয়ে তুলনায় শেষি মানসম্মি গবেিণা হবে। 

ষিক্ষকো শদবিে নানা সমস্যা সমাধাবনে জন্য গবেিণা চাষলবয়  াবেন। জলোয়ু িষেেিবন ও ষনোিদ খাদ্য উৎিাদবনে উিায় ষনবয় 

গবেিণা হবে। ঢাকা িহেবক সবুবজ আোষদি কোে জন্য োদ োগান ষনবয় চলবে ব্যািক গবেিণা। সুেেেবনে সে ধেবনে প্রাণীে 



শজবনটিক োে শকাড ষনণ বয় ও ষেষভন্ন ফসবলে জাি উদ্ভােনসহ আন্তজবাষিক মাবনে শমৌষলক ও ফষলি গবেিণা কেবেন ষিক্ষক ও 

ষিক্ষাথীো। এমএস এেং ষিএইচষড ষিক্ষাথীো গবেিণা কেবেন এেং ষিক্ষকো িাবদে িত্ত্বােধায়বকে দাষয়ত্ব িালন কেবেন। 

োংলাবদবি প্রথমোবেে মবিা ইঁদুবেে মবধ্য মানুবিে অন্তঃিেজীেী (কৃষম) গনজাইবলাবনমা িনাি কেবি সফল হবয়বে 

ষেশ্বষেদ্যালবয়ে মাইবক্রাোবয়ালষজ ও প্যাোসাইবটালষজ ষেভাবগে একদল গবেিক। োংলাবদবি মূল্যোন ফসল জাফোন উৎিাদবন 

সাফল্য লাভ কবেবে। 

প্রথমোবেে মবিা টাষকব মুেষগে কৃষত্রম প্রজনন কো হবয়বে। সম্প্রষি সূব বে আবলা োিা সেষজ চাি, কৃষত্রম আবলাে মাধ্যবম স্বল্প 

সমবয় সেষজে েীজ উৎিাদন শকৌিল আষেষ্কাে, শমৌমাষেে কৃষত্রম প্রজনন ঘটাবি সক্ষম হবয়বেন একদল গবেিক। উদ্ভাষেি প্রযুষিে 

মবধ্য সাউ সষেিা-১, সাউ সষেিা-২, সাউ সষেিা-৩, সাউ টমাটিবলা-১, সাউ টমাটিবলা-২, সাউ হাইষিড ভুট্টা-১, সাউ হাইষিড ভুট্টা-২, 

সাদা ভুট্টা, োংলাবদবিে আেহাওয়ায় আলু েীজ ও শঁয়াজ েীজ উৎিাদবন সফলিা, রুবকালা, োটন মািরুম, জামারুসান মুলা, 

োংলাবদবিে আেহাওয়ায় ষেষভন্ন ষেবদষি ফুবলে উৎিাদন সফলিা উবেখব াগ্য। 

এে মবধ্য শদবি প্রথম ল্যাবসনষথোস গাবেে ফুল শফাটান এ ষেশ্বষেদ্যালবয়ে ষিক্ষক,  া োষণষজযকভাবে সফলভাবে চাি হবে। 

উদ্যানিত্ত্ব খামাবে শগালাি োগাবন নানা প্রজাষিে লাল, হলুদ, সাদা, শগালাষি, িাি বল, কাবলা ও সবুজ েবঙে শগালাবিে ওিে 

গবেিণা কো হবে। অবনক ষিক্ষক শঁয়াজ, িানিািা, োসমিী ধান, মুলা ষনবয় গবেিণা কেবেন। ষেশ্বষেদ্যালবয়ে অথ বায়বন গবি 

উবেবে আধুষনক টিসুয কালচাে ল্যাে। 

প্রিাসষনক ভেবনে ঠিক পূে ব িাবি েয় িলাষেষিষ্ট স্বয়ংসম্পূণ ব িন্থাগাে স্থািন কো হবয়বে। এখাবন েবয়বে ষডষজটাল লাইবিষে। 

সম্পূণ ব স্বয়ংষক্রয় এেং আেএফআইষড শটকবনালষজসমৃদ্ধ এই িন্থাগাবে েবয়বে ৪০,০০০-এেও শেষি শদষি-ষেবদষি েই, ষেষভন্ন জািীয় 

ও আন্তজবাষিক জান বাল ও ম্যাগাষজবনে এক ষেিাল সংিহিালা। এোিাও এ িন্থাগাবেে জন্য একটি অযাি শডবভলি কো হবয়বে,  াে 

মাধ্যবম  খন িখন শ খাবন শসখাবন েবস দেকাষে েই িিা ও িথ্য সংিহ কো  াবে। 

ষেশ্বষেদ্যালবয় েবয়বে শদবিে প্রথম ভার্চ বয়াল ক্লাসরুম,  াে মাধ্যবম ষিক্ষাথীো শদি-ষেবদবিে উন্নি ষেশ্বষেদ্যালবয়ে িােদান কা বক্রম 

শেষণকবক্ষ অংিিহণ কেবি ও ষিখবি িােবে। িন্থাগাবে সংেষক্ষি শিকৃষেসহ অন্যান্য কৃষি ষেশ্বষেদ্যালবয়ে জান বাল ও ষথষসস 

শিিাবেে জন্য একটি ষডষজটাল আকবাইভ তিষে কো হবয়বে,  াবি শেবগষেয়াজম শোধ কো  াবে। 

আষম সেসময় োত্রবদে উচ্চষিক্ষাে জন্য উদ্বুদ্ধ কষে। ষিক্ষাথীো অন্যায় কাবজ না জষিবয়  াবি সৃজনিীল কম বকাবেে সবঙ্গ সেসময় 

ষনবয়াষজি থাবক, শসষদবক আমাবদে সজাগ দৃষষ্ট েবয়বে। িিাবিানাে িািািাষি ষিক্ষাথীবদে মানষসক ষেকাবিে জন্য শখলাধুলা ও 

সংস্কৃষি চচ বােও আিহ োিাবি ষেষভন্ন ধেবনে অনুষ্ঠাবনে আবয়াজন কো হবে। সামাষজক-সাংস্কৃষিক অনুষ্ঠান, স্বাধীনিা, ষেজয় 

ষদেসসহ ষেষভন্ন ষদেবস নানা অনুষ্ঠাবনে আবয়াজন হবে। এটি ষনঃসবেবহ একটি ইষিোচক ষদক। েিবমাবন ষেশ্বষেদ্যালবয় ৩০ শথবক 

৩২টি সংগেন এক্সো-কাষেকুলাম কা বক্রম চাষলবয়  াবে। 

ষেলুপ্তপ্রায় গাে ষদবয় পুবো কযাম্পাসটিবক একটি ষমষন েলধা গাবড বন োনাবনা হবে। ষেশ্বষেদ্যালবয়ে প্রিাসষনক ভেবনে সামবন ৬০ 

ফুট উচ্চিাে েঙ্গেন্ধুে একটি মনুবমন্ট সম্বষলি স্বাধীনিা স্মৃষিস্তম্ভ স্থািন কো হবে। কৃষি অনুিবদে সামবন ষেশ্বষেদ্যালবয়ে শকন্দ্রীয় 

িহীদ ষমনাে এেং মুিমঞ্চ ষনম বাণ কো হবে। 

প্রবেি ধাবে দুটি অিযাধুষনক শগট ষনম বাণ কো হবে। লাইবিষেবি েঙ্গেন্ধু কন বাে স্থািন কো হবে। িাোিা এষি ইষিষনয়াষেং, ফুড 

ইষিষনয়াষেং এেং আইষসটি (িথ্য ও শ াগাব াগ প্রযুষি) ষেিয়বক অন্তভু বি কবে আেও ষকছু সমবয়ািব াগী ষডষি চালু কোে ষসদ্ধান্ত 

েবয়বে। ইষিমবধ্য একটি নতুন অনুিদ শখালাে ষেিবয় একাবডষমক কাউষন্সবলে অনুবমাদন ষনবয়ষে। িাোিা ষিক্ষা, গবেিণা ও 

সম্প্রসােবণে উন্নয়বনে লবক্ষয শদি ও ষেবদবিে েহু ষেশ্বষেদ্যালয়, গবেিণা প্রষিষ্ঠান ও ষিল্প প্রষিষ্ঠাবনে সবঙ্গ ষদ্বিাষক্ষক র্চষি কবেষে 

এেং আেও প্রষক্রয়াধীন েবয়বে। 

ষিক্ষাে মান েজায় োখবি হবল ষিক্ষক-ষিক্ষাথীে িািািাষি োজননষিক িষেষস্থষি স্বাভাষেক থাকাটা জরুষে। এ শক্ষবত্র কযাম্পাবসে 

িষেবেি সে সময় সুষ্ঠু এেং স্বাভাষেক ষেল। আমাবদে ষিক্ষাথীবদে শেজাল্ট, কম বসংস্থাবনে ষদক ষদবয় িাো কী ধেবনে সুব াগ সৃষষ্ট 

কেবি িােবে, শ াগ্যিায় ও প্রষিব াষগিায় টিবক থাকবি িােবে ষক না- এসেই ি বাবলাচনা কো দেকাে। অেকাোবমা উন্নয়বনে 

নাবম দালান-শকাো োষনবয় শদবিে শসো ষেশ্বষেদ্যালয় হওয়াে স্বপ্ন না শদবখ েেং শদিময় ষকংো ষেবশ্ব েষিবয় ষদবি হবে শলখািিাে 

উচ্চ মান; ষিক্ষকবদে গবেিণা ও প্রকািনাে অষভনেত্ব। 

গবেিণা ও প্রকািনা ষদবয় অন্যবদে শোঝাবি হবে আমাবদে উন্নষি। উচ্চ মানসম্মি শলখািিা, িেীক্ষা ও ফলাফল ষনয়ষমিকেণ 

এেং ষিক্ষকবদে জ্ঞান অবন্বিী মবনাভাে- আিািি এটুকু হবলই শিবেোংলা কৃষি ষেশ্বষেদ্যালয় শগৌেবেে একটি অেস্থান তিষেবি 

সক্ষম হবে। 
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