২০১৬ সালে ইলনালেশনসমূহ

ক্র.নং মন্ত্রণালয়
উদ্ভাবননর নাম
উদ্ভাবননে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ
ও
দপ্তরেে
নাম
১
২
৩
৪
১
প্রযুক্তি সম্প্রসারনণ
কৃষে দনলর চাক্তিদার পক্তরনপ্রক্তক্ষনে োনদর এলাোয়
চাক্তিদা ক্তিক্তিে কৃষে ক্তিনয় িানে েলনম প্রক্তিক্ষণ প্রদান
প্রক্তিক্ষণ
২

কৃষনের ক্তিক্তজটাল
ঠিোনা

এখানন ১২০ টি ফসনেে উৎপাদন প্রণােী, পক্ষেচ যা, সাে
ও পাক্ষন ব্যবস্থাপনা ইতযাক্ষদ তথ্য সক্ষিনবশন কনেনেন।
এখানন কৃষকনদে/ উপসহকােী কৃক্ষষ কমযকতযানদে জন্য
কৃক্ষষ ব্লক্ষ ংনেে ব্যবস্থাও েনেনে।

৩

মপক্তস্ট্সাইি
মপ্রসক্রাইবার

৪

কৃষনের জানালা

কৃক্ষষ সম্প্রসােণ অক্ষিদপ্তনেে উক্ষদ্ভদ সংেিণ উইং হনত
প্রকাক্ষশত বাোইনাশক রেক্ষজনেশন বই হনত তথ্য ক্ষননে
এপটি ততেী েরা িনয়নে। এখানন র রকান ফসনেে নাম,
বাোইনেে নাম, বাোইনাশনকে গ্রুপ নাম বা বাজানে
প্রচক্ষেত বাোইনাশনকে নাম ক্ষদনে সাচ য ক্ষদনে প্রনোজনীে
বাোইনাশনকে ক্ষবস্তাক্ষেত তথ্য পাওো ানব।
বাোইনাশনকে রেক্ষজনেশন নম্বে ক্ষদনে সাচ য ক্ষদনেও
সংক্ষিষ্ট বাোইনাশনকে ক্ষবস্তাক্ষেত তথ্য এখানন পাওো
ানব। মূেতঃ কৃক্ষষ সম্প্রসােণ কমী, বাোইনাশক ক্ষিোে
এবং ক্ষশক্ষিত কৃষকনদে জন্য এটি একটি উপকােী এপস
হনব। রেজাে বাোইনাশক রোনি এ এপসটি সহােক
হনব। এটি ব্যাপক হানে ব্যবহাে কো হনে রকান এোকাে
ক্ষক িেননে বাোইনেে প্রনকাপ রবশী বা তাে জন্য ক্ষক
িেননে বাোইনাশক ব্যবহাে কো হনে তাে একটি
িাটানবজ ততেী হনে ানব।
এখানন ফসনেে ক্ষচত্র রদনখ সমস্যা সমািাননে ব্যবস্থা
রনয়নে। এখানন ১২০ টি ফসনেে সমস্যাে ক্ষচত্রগুনোে
সানে তানদে পক্ষেচে ও প্রক্ষতনোি ও প্রক্ষতকাে ব্যবস্থা
বণ যনা কো হনেনে

৫

মাঠ প যানে রটকসই
(Sustainable
) উৎপাদননে জন্য
অনোইন
(agrinetbd.c
om) রসবা

৬

প্রযুক্তির মাধ্যনম
নির কৃক্তষ মসবা
(এেটি জানালায়
সেল মসবা +
vertical
farming এ

উদ্ভাবন গ্রহনণে
র ৌক্ষিকতা

উদ্ভাবনের নাম
ও ঠিোনা

৫
কৃষে প্রক্তিক্ষণ
কৃক্তষ সম্প্রসারণ
এর এেটি
গুরু্ত্বপূণ ণ পদ্ধক্তে

৬
জাক্তেয়া
সুলোনা,
মমনরাপক্তলটন
কৃক্তষ েমণেেণা,
মদৌলেপুর, খুলনা
কৃষকনদে জন্য
মুিাম্মদ িািাদৎ
খুবই উপকােী
মিাসাইন
উিত ফসে
ক্তসক্তিেী,
চাষাবাদ
ক্তসক্তনয়র
ব্যবস্থাপনা
এক্তসস্ট্যান্ট
েনেনে
ক্তিনরক্টর, নাটা
কৃষক, কৃক্ষষ
সুেল্প দাস
উপকেণ
উপনজলা কৃক্তষ
ক্ষবনেতা, কৃক্ষষ
েমণেেণা,
সম্প্রসােণ কমী উপনজলা কৃক্তষ
এবং কৃক্ষষ ক্ষবষনে অক্তিসার,
োত্র-োত্রী ও
ফুলবাক্তিয়া,
ক্ষশিকনদে জন্য ময়মনক্তসংি
একটি উপকােী
উদ্ভাবন

েক্ষব ক্ষেক্ষিক
ফসনেে সমস্যা
ক্ষচক্ষিত কো
এবং তা
প্রক্ষতকানেে
উপাে বণ যনা কো
আনে এনত
য
এ ওনেবসাইনট ক্ষনেক্ষমত কৃক্ষষ ক্ষবষেক আটিনকে
এখানন ক্ষচনত্রে
োপাননা হে। এখানন র রকান ব্যাক্ষি রেক্ষজনেশন কনে মাধ্যনম ফসে
এই ওনেবসাইনটে সদস্য হনে কৃক্ষষ ক্ষবষনে র রকান
উৎপাদন
রেখা ক্ষেখনত পানে। এই ওনেবসাইনট ক্ষচত্রসহ ফসনেে
ব্যবস্থাে
চাষ প্রণােী বণ যনা কো আনে। এই ওনেবসাইনটে মাধ্যনম পাশাপাক্ষশ কৃক্ষষ
উপসহকােী কৃক্ষষ কমযকতযা ন অনোইনন ক্ষেনপাট য ক্ষদনত
ক্ষবষেক ব্লক্ষ ং
পােনবন।
এে ব্যবস্থা
েনেনে

মমাোঃ আব্দুল
মানলে
উপনজলা কৃক্তষ
েমণেেণা,
বালািঞ্জ, ক্তসনলট

এটি ন ে কৃক্ষষে ক্ষবক্ষেি ক্ষদক র মন নাস যােী স্থাপন, কৃক্ষষ
উপকেণ প্রাক্ষপ্তে তথ্য, ঢাকা শহনে অবক্ষস্থত কৃক্ষষ
য
সম্প্রসােণ অক্ষিদপ্তে কর্তযক পক্ষেচাক্ষেত হটিকােচাে
রসন্টানেে তথ্য, োনদ বা বাোন্দাে বা াননে পোমশয
ইতযাক্ষদ উপাদান ক্ষননে উদ্ভাবন।

মরনজায়ানা
রিমান কৃক্তষ
সম্প্রসারণ
েমণেেণা,
মমনরাপক্তলটন
কৃক্তষ অক্তিস,

এটি ন ে কৃক্ষষে
জন্য উপকাক্ষে
একটি উদ্ভাবন

মমািাম্মদ িাি
আলম উপনজলা
কৃক্তষ েমণেেণা,
দাউদোক্তি,
কুক্তমল্লা

ক্র.নং মন্ত্রণালয়
উদ্ভাবননর নাম
ও
দপ্তরেে
নাম
১
২
৩
উদ্বুদ্ধ েরা)
৭

৮

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

উদ্ভাবননে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

৪

উদ্ভাবন গ্রহনণে
র ৌক্ষিকতা
৫

উদ্ভাবনের নাম
ও ঠিোনা

৬
মমািাম্মদপুর,
ঢাো
জক্তমর ধরননর
ক্তবক্তিন্ন ধরননর জক্তমর েথ্য ক্তননয় এলাোক্তিক্তিে েথ্য
এোকা ক্ষেক্ষিক
মমািাম্মদ
ক্তিক্তিনে িসল
িান্ডার তেরী এবং োর ক্তিক্তিনে িসল চানষর সুপাক্তরি
কৃক্ষষে তথ্য
আক্তনছুজ্জামান,
চানষর সুপাক্তরি
েরা
োন্ডাে
উপনজলা কৃক্তষ
েমণেেণা,
মিায়াইনঘাট,
ক্তসনলট
মিষজ
ক্তবক্তিন্ন প্রোর মিষজ উক্তদ্ভনদর েথ্য ক্তননয় সাধারণ
পক্ষেনবশ বান্ধব
রাক্তজয়া সুলোনা,
বালাইনািনের
মানুনষর উপন ািী েনর এপস তেরী েরা
রেষজ
উপনজলা কৃক্তষ
সরবরাি
বাোইনাশক
সম্প্রসারণ
ক্তনক্তিেেরণ
ক্ষবষেক উদ্ভাবন
েমণেেণা,
লালপুর, নানটার
কৃষে ক্তিক্তিে কৃক্তষ
এখানন পাটগ্রাম রকক্ষিক জক্ষম ক্ষেক্ষিক অননকগুনো
েক্ষপং প্যাটান য
মমাোঃ নূর আলম,
েযানলন্ডার প্রবেণন
েক্ষপং প্যাটান য েরা িনয়নে। েনপে সানে েপ
ক্ষননে কাজ কো উপনজলা কৃক্তষ
েযাোইটিে তথ্যও সংন াজন কো হনেনে। এখানন
হনেনে
েমণেেণা,
কৃষকনদে েপ কযানেন্ডাে কাি য কনে একটি সুদৃশ্য
পাটগ্রাম,
রফাল্ডাে সহ প্রদান কোে ব্যবস্থাও েনেনে।
লালমক্তনরিাট
কৃষে ক্তিক্তিে কৃক্তষ
কৃষনের ক্তবক্তিন্ন েথ্য ক্তননয় োর পেি অনু ায়ী কৃক্তষ
ক্ষেি মাত্রাে
মমাোঃ জাক্তের
েযানলন্ডার প্রবেণন
েযানলন্ডার সরবরাি েরা
আনেকটি কৃক্ষষ
মিানসন
কযানেন্ডাে
োলুেদার,
উপনজলা কৃক্তষ
েমণেেণা,
উক্তজরপুর,
বক্তরিাল
মিজাল সানরর
মিজাল সার এর প্রচারণা চাক্তলনয় জনসনচেনো তেরী
রেজাে সাে
মুিাম্মদ নজরল
ব্যবিার মরাধ
েনর এর ব্যবিার মরাধ েরা
ক্ষবষেক উদ্ভাবন
ইসলাম মজলা
প্রক্তিক্ষণ
অক্তিসার,
নিাইল
মানসম্মে িসল
এখানন কৃষনকে একটি দে ঠন কো হনব। ক্ষচক্ষিত
ক্ষনোপদ ফসে
মননানোষ
উৎপাদন ও কৃষনের কৃষকনদে কৃক্ষষ উৎপাদনন পোমশয মদয়া িনব এবং
উৎপাদন ক্ষবষেক ক্তসেদার,
ন্যায্য মূল্য প্রাক্তপ্ত
তানদে চাষ প যনবিণ কনে ক্ষবপণননে ব্যবস্থা কো হনব। উদ্ভাবন
উপনজলা কৃক্তষ
ক্তনক্তিেেরণ
বাজানে একটি ক্ষনক্ষদ যষ্ট জাে াে এ পণ্যগুনো ক্ষবক্ষেে
েমণেেণা,
মাধ্যনম কৃষকনদে ন্যায্যমূমূয প পাওোে ব্যবস্থা কো হনব।
চরিযািন, মিালা
মানসম্মে িসল
টানিটণ কৃষে গ্রুপ তেরী েনর োনদর চাক্তিদা ক্তিক্তিে
ক্ষনোপদ ফসে
মমাসা: িাক্তিমা
উৎপাদন ও কৃষনের িসল চানষ প্রক্তিক্তক্ষে েনর বাজানরর ক্তনক্তদ ণষ্ট স্থানন
উৎপাদন ক্ষবষেক িে,
ন্যায্য মূল্য প্রাক্তপ্ত
ক্তবক্রনয়র ব্যবস্থা েরা।
ক্ষেি মাত্রাে
মমনরাপক্তলটন
ক্তনক্তিেেরণ
আনেকটি উদ্ভাবন কৃক্তষ েমণেেণা,
রূপােলী,
বক্তরিাল
এক্তগ্রনিঞ্চার:
ক্তনক্তদ ণষ্ট ক্তবষনয় ক্তনক্তদ ণষ্ট এলাোয় কৃক্তষ ক্তবষয়ে মমলা,
কৃক্ষষ সম্প্রসােণ
কৃক্তষক্তবদ মমাোঃ
ভ্রাম্যমান কৃক্তষ
প্রদিণণী ও িানে েলনম ক্তবক্তিন্ন প্রক্তিক্ষণ প্রদাননর মাধ্যনম রসবা
আমজাদ
প্রযুক্তি মসবা
কৃষেনদর উদ্বুদ্ধেরণ
রজােদােকেণ
মিানসন,
ক্ষবষেক উদ্ভাবন
উপনজলা কৃক্তষ
েমণেেণা,
সােক্ষীরা সদর,
সােক্ষীরা
এক্তগ্রনিঞ্চার:
উন্নে কৃক্তষ প্রযুক্তিনে কৃষেনদর উদ্বুদ্ধ েরার জন্য ক্তবক্তিন্ন ক্ষনক্ষবড় কৃক্ষষ
মজসক্তমন

ক্র.নং মন্ত্রণালয়
উদ্ভাবননর নাম
ও
দপ্তরেে
নাম
১
২
৩
ভ্রাম্যমান কৃক্তষ
প্রযুক্তি মসবা

উদ্ভাবননে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

উদ্ভাবন গ্রহনণে
র ৌক্ষিকতা

৪
এলাোয় ক্তনক্তবি ো ণক্রম পক্তরচালনা েরা

৫
সম্প্রসােণ
ক্ষবষেক উদ্ভাবন

১৭

স্বাস্থযসম্মে সবক্তজ ও
িল উৎপাদন
উৎসাক্তিেেরণ

আগ্রহী কৃষকনদে ক্ষনোপদ খাদ্য উৎপাদননে প্রক্ষশিণ
রদয়ার ব্যবস্থা েরা

১৮

কৃষনকে সমস্যাে
ক্ষিক্ষজটাে সমাধান
(সামাক্তজে
ম ািান ানির
মাধ্যনম)
ক্তিক্তজটাল পদ্ধক্তেনে
বালাইনািে
লাইনসন্স ইসুয ও
নবায়ন

মিসবুে মপনজর মাধ্যনম কৃষনের ক্তবক্তিন্ন প্রনের উির
মদয়া এবং কৃক্তষ ক্তবষয়ে ক্তবক্তিন্ন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ েরা

২০

ব্লে প ণানয় কৃক্তষ
মসবা ক্তনক্তিেেরণ

মাঠ প যানে এসএএওনদে কা ণেনম জবাবক্ষদক্ষহতাে
মাধ্যনম রসবা উিেন

২১

বাজানর িসল
ব্যবস্থাপনা মেন্দ্র
িনি মোলা

উৎপাদন পেবতী ব্যবস্থাপনা (Post Harvest
Management)

২২

মরাি মপাোমােনির
আক্রমন পূব ণ
সেেীেরণ বােণা
মপ্ররণ পূব ণে সঠিে
বালাইনািে ব্যবিার
ক্তনক্তিে েরণ
ো ণেরী কৃক্তষ
মসবায় VAISC
(Village
Agriculture
Information
& Service
Centre)
বালাইনািনের
ম ৌক্তিে ব্যবিার
ক্তনক্তিে এবং

মমাবাইল মিান মমনসনজর মাধ্যনম কৃষেনদর ক্তবক্তিন্ন
আপদ ও বালাই সম্পনেণ সেেণ েরা

১৯

২৩

২৪

অনলাইননর মাধ্যনম উপনজলা ও মজলা প ণানয়
বালাইনািে লাইনসন্স প্রদাননর ব্যবস্থা েরা

এলাোক্তিক্তিে কৃক্তষ ক্তবষয়ে েথ্য িান্ডার তেরী েনর
কৃক্তষ সম্প্রসারণ মসবা প্রদান েরা

বালাইনািে ক্তবনক্রোনদর প্রক্তিক্ষনণর মাধ্যনম দক্ষো
উন্নয়ন েরা

উদ্ভাবনের নাম
ও ঠিোনা

৬
মিরনদৌস,
কৃক্তষ সম্প্রসারণ
েমণেেণা,
লবণচরা, খুলনা
দে ঠননে
মুিোঃ
মাধ্যনম
মমািােখারল
কৃষকনদে
ইসলাম,
চাক্ষহদাক্ষেক্ষিক
উপনজলা কৃক্তষ
উিত ফসে
েমণেেণা,
উৎপাদন ক্ষবষেক মুক্তজবনির,
উদ্ভাবন
মমনিরপুর
রফসবুক রপজ
রমাঃ জামাে
ক্ষেক্ষিক কৃক্ষষ
রহানসন,
সম্প্রসােণ রসবা উপনজলা কৃক্তষ
েমণেেণা,
িাইমচর, চাঁদপুর
অনোইন
মমাোঃ
োইনসন্স প্রদান
িাসানুজ্জামান,
ব্যবস্থাপনা
কৃক্তষ সম্প্রসারণ
েমণেেণা,
ক্তবরামপুর,
ক্তদনাজপুর
কৃক্ষষ সম্প্রসােণ
সাক্তবনা
রসবাে মান
ইয়াসক্তমন,
উিেন
উপনজলা কৃক্তষ
েমণেেণা,
বক্তরিাল সদর,
বক্তরিাল
কৃক্তষ উৎপাদননর ঝরনা মবিম,
বাজােক্ষেক্ষিক
জােীয় কৃক্তষ
উদ্ভাবন
প্রক্তিক্ষণ
এোনিমী,
িাজীপুর
পূব য সতকীকেণ মমাোঃ আনখরর
সংোন্ত উদ্ভাবন
রিমান,
উপনজলা কৃক্তষ
েমণেেণা,
োিানরাল,
ক্তদনাজপুর
এোকাক্ষেক্ষিক
এ, আর, এম,
কৃক্ষষ ক্ষবষেক
সাইফুল্লাি,
তথ্য োন্ডাে
উপনজলা কৃক্তষ
ততেী
েমণেেণা, দুমক্তে,
পটুয়াখালী
বাোইনাশনকে
ব্যবহাে ক্ষনেন্ত্রণ

মমাোঃ মরজাউল
েক্তরম, উপনজলা
কৃক্তষ েমণেেণা,

ক্র.নং মন্ত্রণালয়
উদ্ভাবননর নাম
ও
দপ্তরেে
নাম
১
২
৩
পক্তরনবিবান্ধব
ক্তনরাপদ িসল
উৎপাদননর জন্য
বালাইনািে
ক্তবনক্রোনদর দক্ষো
উন্নয়ণ
২৫
“ক্তিক্তজটাল কৃক্তষ
প্রক্তিক্ষণ মসবা”

২৬

উদ্ভাবননে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

৪

উদ্ভাবন গ্রহনণে
র ৌক্ষিকতা
৫

অক্তিও ক্তিজুয়াল েনন্টনন্টর মাধ্যনম কৃষেনদর প্রক্তিক্ষনণর কৃষক প্রক্ষশিনণে
ব্যবস্থা েরা
আধুক্ষনকােন

ইউক্তনয়ন কৃক্তষ েথ্য
ও ম ািান াি মেন্দ্র
(UAICC) িনে
প্রদানকৃে কৃক্তষ
পরামিণ সংরক্ষণ ও
অন লাইন মক্তনটক্তরং
েক্তমউক্তনটি সীি
ব্যাংে (CSB)

কৃষেনদর ম সেল কৃক্তষ পরামিণ মদয়া িয় ো ক্তিক্তজটাল
উপানয় সংরক্ষণ েরা এবং এসএএওনদর োনজর
মূল্যায়ন েরা

কৃষক পোমশয
সংেিণ

কৃষেনদর বীজ উৎপাদন ক্তবষনয় প্রক্তিক্তক্ষে েনর
এলাোক্তিক্তিে বীজ িান্ডার এবং ক্তবপণননর ব্যবস্থা েরা

বীজ উৎপাদন
প্রক্ষশিণ ক্ষবষেক
উদ্ভাবন

২৮

ক্তিক্তজটাল ক্রপ
েযানলন্ডার

ক্ষবক্ষেি ফসনেে চাষাবানদে সমে, জীবনকাে, চাষ
প্রণােী ইতযাক্ষদ ক্তননয় এেটি ওনয়বসাইট তেরী কো
হনেনে।

েপ কযানেন্ডাে
এে উপে
ক্ষেিিাোে
উদ্ভাবন

২৯

মানসম্মে িসল
িসল উৎপাদনন কৃষেনদর প্রক্তিক্তক্ষে েনর ক্তবপণননর
উৎপাদন ও কৃষনের ব্যবস্থা েরা
ন্যায্য মূল্য প্রাক্তপ্ত
ক্তনক্তিেেরণ

৩০

সঠিে সমনয় সঠিে
বােণা অক্তধে িলননর
ক্তনিয়ো

সমেমনতা কৃষনকে জন্য চাষাবানদে পক্ষেচ যা ও অন্যান্য
কৃক্ষষ ক্ষবষেক জরুেী বাতযা রপৌোননা।

৩১

কৃষনের িস্য প ণায়
োি ণ

৩২

মমৌসুমী পক্তেে

কৃষকনক তাে জক্ষমে ক্ষববেণ ক্ষননে তাে পেন্দ অনুসানে
শষ্য প যাে
৪বেনেে একটি শস্য প যানেে পক্ষেকল্পনা রদো হে।
ক্ষবষেক উদ্ভাবন
কৃষকনক মাটি পেীিাে পোমশয রদো হে।
এসআেক্ষিআই হনত মাটি পেীিা কক্ষেনে সুপাক্ষেশ কাি য
রনো হে। এে সানে শস্য প যানেে ফসেগুনোে চাষ
প্রণােী এবং আন্ত পক্ষেচ যা ও বাোই ব্যবস্থাপনাে ক্ষববেণ
সম্বক্ষেত ৪বেে রমোদী পক্ষেকল্পনাে কাি য প্রদান কো হে।
পক্তেে জক্তমর োক্তলো তেরী েনর উপন ািীোর উপর
পক্ষতত জক্ষম

২৭

উিত ফসে
উৎপাদননে
েনিয প্রক্ষশিণ
ও দে ঠন
কৃক্ষষ ক্ষবষেক
বাতযা রপ্রেণ
ক্ষবষেক উদ্ভাবন

উদ্ভাবনের নাম
ও ঠিোনা
৬
োরািঞ্জ, রংপুর

মািমুদা খাতুন,
কৃক্তষ সম্প্রসারণ
েমণেেণা,
ক্তসরাজক্তদখান,
মুক্তন্সিঞ্জ
মমা. িক্তরি
ইেবাল,
উপনজলা কৃক্তষ
অক্তিসার,
নাক্তলোবািী,
মিরপুর
মমাোঃ মমািাররি
মিানসন,
উপনজলা কৃক্তষ
অক্তিসার,
মদৌলেপুর,
কুক্তষ্টয়া
আবািন
মজুমদার
উপনজলা কৃক্তষ
অক্তিসার,
উপপক্তরচালে,
এনএটিক্তপ
(নিজ-২), ক্তিএই
মমাোঃ আব্দুল্লাি
আল মামুন
উপনজলা কৃক্তষ
অক্তিসার,
িংিাচিা, রংপুর
মমাোঃ িািীয়ার
রিমান
উপনজলা কৃক্তষ
অক্তিসার,
বাক্তলয়ািাঙ্গী,
ঠাকুরিাও
মমাোঃ মাসুদুর
রিমান সরোর
উপনজলা কৃক্তষ
অক্তিসার,
নানিশ্বরী,
কুক্তিগ্রাম
ক্তবমল চন্দ্র মসাম

ক্র.নং মন্ত্রণালয়
উদ্ভাবননর নাম
ও
দপ্তরেে
নাম
১
২
৩
জক্তমনে িস্য ক্তবন্যাস
উন্নীেেরনণর
মাধ্যনম মমাট
উৎপাদন ও িস্য
ক্তনক্তবিো বৃক্তদ্ধ

উদ্ভাবননে সংক্ষিপ্ত ক্ষববেণ

৪
ক্তিক্তি েনর জক্তমগুনলানে চানষর আওোয় আনা

উদ্ভাবন গ্রহনণে
র ৌক্ষিকতা
৫
ব্যবহাে সংোন্ত
উদ্ভাবন

উদ্ভাবনের নাম
ও ঠিোনা
৬
উপনজলা কৃক্তষ
অক্তিসার,
িক্তবিঞ্জ সদর,
িক্তবিঞ্জ

