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২০২২-২৩সােলরকৃষক, ামীন-উেদ াগী, কৃষক- গা র ধান ভৃিতেদর জন  
িশ েণর তািলকা 

 

১. িশ েণর জন  নীেচর িশ েণর তািলকা ট পড়ু ন এবং সবািধক দু ট িবষেয়র জন ের জে শন/ আেবদন করেত পােরন . 

২.িবিভ  িবভাগীয় িশ েনর জন  ইংরা জ কাড িল (A-G)ল  ক ণ ও সই অনুযায়ী আপনার উপযু  িবষয় খঁুেজ িনন:- 

A-উ তমােনর বীজ, B-আধুিনক কৃিষ য পািত-, C-প পালন-,D-শস সুর া-, E-উেদ াগ, ব বসা, বাজার (ইত াদী-কৃিষ), F-উদ ান ফসল 

সং া -(হ টকালচার), G-  মা টর া / শস  পু  

৩.সম  িশ ণ বাংলা ভাষায় হেব 

৪.আবািসক (Residential ) িশ েণর ে , িনধািরত  আসন সংখ া-অনুযায়ী আেবদনকারীেদর ই ারভ -এর মাধ েম বেছ নওয়া হেব. সব 
ে  ‘Whats App–এর মাধ েম যাগােযাগ করা হেব . 

৫.একই  ব েক দু টর বিশ িশ েণর সুেযাগ দওয়া যােব না. সই অনুযায়ী আপনার উপযু  সবািধক দু ট িবষেয়আেবদন করেত 
পােরন.  

৬. র জে শন/ আেবদেনর জন   এই URL ট→(https://forms.gle/hQ8jAfnVxHMaqzYV9 )Click ক ন, অথবা 
পােশর‘QRʼ কাড ান কেরও সরাসির র জে শন করা যােব . 
 

Sl.No. 
কাড নং 

িবষয়(বাংলায় ) িবষয় (ইংরা জেত ) 
িশ েণর 

তািরখ 

িশ েণর 
ময়াদ 

 ( িদন ) 
সংেযাজক যােদর জন  িকভােব হেব 

1 A-2223F01 সি র)self- pollinated ) 
নগত মােনর বীজ 

তিরর প িত 

Quality Seed Production 
(Vegetables: Self 
Pollinated) 

01-03 June 
2022 
 3 Dr. Srijita Paul  

গিতশীল 
কৃষক, 
উেদ াগী  

আবািসক 

 

 

 . . . . .পেরর পাতায় 



-২- 

 

Sl.No. কাড নং িবষয়(বাংলায় ) িবষয় (ইংরা জেত ) 
িশ েণর 

তািরখ 
িশ েণর 

ময়াদ  ( িদন ) 
সংেযাজক যােদর জন  িকভােব হেব 

2 A-2223F17 ধান, গম ও 
তলবীেজর নগত 

মােনর বীজ উৎপাদন 

Quality Seed Production 
(Cereals , Oilseed & 
Pulses) 

28-30 
September 
2022 

2 Dr. Srijita Paul  কৃষক,  উেদ াগী আবািসক 

3 B-2223F02 িবিভ  কৃিষ য পািত 
চালনা , মরামিত ও 
র ণােব ণ 

Repair, Maintenance, 
Operation of  various 
Agricultural 
Machineries- STRY/ St. 
B 

23-28 May 2022 
 

6 
Er. Soumyesh 
Mandal 

কৃিষ -য  
মকািনক, CHC-

সংযু  ব , 
উেদ াগী আবািসক 

4 B-2223F06 া র ও পাওয়ার 
টলােরর চালনা , 
মরামিত ও 

র ণােব ণ  

Operation, repairing 
&  maintenance of 
Tractor & Power tiller 
- STRY/ St. B 

13-18 June 2022 
 

6 
Er. Soumyesh 
Mandal 

কৃিষ -য  
মকািনক, CHC-

সযু  ব , 
উেদ াগী আবািসক 

5 B-2223F10 আধুিনক ধান রাপণ 
যে র ব বহার ও 
র ণােব ণ  

Operation & 
maintenance of  paddy 
transplanter - STRY/ St. 
B 

25-30  July 2022 
 

6 
Er. Soumyesh 
Mandal 

কৃিষ -য  
মকািনক, CHC-

সযু  ব , 
উেদ াগী আবািসক 

6 B-2223F19 ক াইন হারেভ ার 
)ধুিনক ধান কাটা আ

মিশন (যে র 
ব বহার ও 
র ণােব ণ  

Use of combine 
harvestor- STRY/ St. B  

17-22October 
2022 
 

6 
Er. Soumyesh 
Mandal 

া র চালক, 
কৃিষ -য  
মকািনক, CHC-

সযু  ব  
)াইিভং ান 

থাকা েয়াজন(  আবািসক 

7 C-2223F03 ু  কৃষকেদর জন  
গা -পালন  

Dairy farm management 
for small holders 

24-26 May 2022 
 

3 

Mr. 
Ranapratap 
Chattaraj  প পালক আবািসক 

 

 

 . . . . .পেরর পাতায় 
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Sl.No. 

কাড নং 
িবষয়(বাংলায় ) িবষয় (ইংরা জেত ) 

িশ েণর 
তািরখ 

িশ েণর 
ময়াদ  ( িদন ) 

সংেযাজক যােদর জন  িকভােব হেব 

8 C-2223F12 ব ািনক প িতেত 
ঘেরর আ ঙনায় হাসঁ 
মুরগী পালন 

 Duck & Backyard 
poultry Rearing 

1-3 August 2022 
 

3 

Mr. 
Ranapratap 
Chattaraj  প পালক আবািসক 

9 C-2223F13 বািণ জ ক ছাগল 
পালন 
 

Commercial Goat 
Rearing-STRY/ St. B 

21-27 August 
2022 

6 

Mr. 
Ranapratap 
Chattaraj  

প পালক, SHG-
সংযু  ব , 
উেদ াগী আবািসক 

10 C-2223F15 গবািদপ , ছাগল ও 
মুরগীর রাগবালাই ও 
তার িনয় ণ 

Management and 
prevention of cattle, 
goat, poultry diseases 

13-15 
September 
2022 3 

Mr. 
Ranapratap 
Chattaraj  প পালক আবািসক 

11 C-2223F20 ব াবসা িভি ক িডম 
উৎপাদেনর জন  
হাসঁ /মুরিগ পালন  

Commercial Layer 
farming- STRY/ St. B 

10-16 
November 2022 
 6 

Mr. 
Ranapratap 
Chattaraj  প পালক আবািসক 

12 C-2223F26 লাভজনক চােষর লে  
গবািদপ , ও মুরগীর 
খাদ  ও তার ত 

ণালী ব ব াপনা 

Feed Management in 
Poultry & Dairy 
(including preparation) 
for profitable farming  

20-22 
December 2022 
 2 

Mr. 
Ranapratap 
Chattaraj  

প পালক,  
উেদ াগী আবািসক 

13 D-2223F04 সব জেত ফেলর মািছ 
এবং দেয় পাকার 
িনয় ণ 

Fruit-fly and Mealybug 
Management in 
Vegetables 

30-31 May 2022 
 2 

Dr. Sourendra 
Nath Das কৃষক আবািসক 

14 D-2223F09 ব াবসার জন  
ভািমকে া  ও 
অন ান  জব সার 

ত  

Preparation of home 
made organic manure 
including vermicompost 
for business 

5-9 July 2022 
 

5 Dr. Biplab Pal  কৃষক আবািসক 

15 D-2223F21 মরসুিম সব জর রাগ 
ও তার সুসংহত উপােয় 
িনয় ণ 

Diseases of Seasonal 
Vegetables and their 
Integrated Management 

14-15 
November 2022 
 

2 
Dr. Sourendra 
Nath Das  কৃষক অনলাইন 

 

 . . . . .পেরর পাতায় 
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Sl.No. কাড নং িবষয়(বাংলায় ) িবষয় (ইংরা জেত ) 
িশ েণর 

তািরখ 
িশ েণর 

ময়াদ  ( িদন ) 
সংেযাজক যােদর জন  িকভােব হেব 

16 D-2223F24 তলবীেজর িবিভ  
রাগ -পাকা-মাকেরর 

িনয় ন 

Insect Pest & Disease 
management in oilseed 
crops (including 
pesticide calculation, 
safe use of pesticide 
etc.) 

5-7 December 
2022 
 

3 
Dr. Sourendra 
Nath Das  কৃষক অনলাইন 

17 D-2223F27 ফুেলর রাগ )গালাপ , 
রজনীগ া, গাদঁা, 
জারেবরা, ইত ািদ (ও  
তার সুসংগত উপােয় 
িনয় ণ 

Diseases of Flowers 
(Rose, Tuberose, 
Marigold, Gerbera etc.) 
and their Integrated 
Management 

20-21 
December 2022 
 

3 
Dr. Sourendra 
Nath Das  কৃষক আবািসক 

18 D-2223F29 সুসংহত উপােয় 
সব জর রাগ -পাকা-
মাকড় িনয় ণ 

Integrated Pest 
Management in 
Vegetables Crops 
(including pesticide 
calculation, safe use of 
pesticides , application 
of bio-pesticide.) 

2-4 January 
2023 
 

3 
Dr. Sourendra 
Nath Das  কৃষক আবািসক 

19 E-2223F05 ু  এবং কৃিষসংযু  
ব মুখী ব াবসা বা 
উেদ াগ 

Small and Integrated 
Business/ 
entrepreneurship 
development 

9-10 June 2022 
 

2 
Mr. Debabrata 
Giri  

গিতশীল কৃষক, 
NGO-ব  অনলাইন 

20 E-2223F07 স ঠক দােমর লে  
খামার থেকই কৃিষ 
পেণ র মূল  সংেযাজন 
বা ভ ালু এিডশন 

Value Addition of 
Agricultural Produce at 
'Farm gate' 

28-29 June 
2022 
 2 

Mr. Debabrata 
Giri  

কৃষক, SHG-
সংযু  ব  আবািসক 

21 E-2223F11 ব াবসা বা উেদ াগ  
করার লে  িবিভ  
অথৈনিতক সুিবধাযু  
সরকারী ক  সমূহ 

Schemes related to 
Financial support to 
Entrepreneurs/ Start 
Upps (Criterial, Norms, 
Eligibility, Process, 
Documents, Approach 
etc. ) 

27-29 July 2022 
 

3 
Mr. Debabrata 
Giri  

উেদ াগী, ছােটা 
ব বসায়ী অনলাইন 

 

 

 . . . . .পেরর পাতায় 



-৫- 

 

Sl.No. কাড নং িবষয়(বাংলায় ) িবষয় (ইংরা জেত ) 
িশ েণর 

তািরখ 
িশ েণর 

ময়াদ  ( িদন ) 
সংেযাজক যােদর জন  িকভােব হেব 

22 E-2223F14 াগন ফেলর 
বািন জক চাষ 

Cultivation of dragon 
fruits 

7-9 September 
2022 

3 
Dr. Subhas 
Adak  

গিতশীল কৃষক, 
SHG-সংযু  
ব , উেদ াগী আবািসক 

23 E-2223F18 বািণ জ ক ভােব 
মাশ ম চাষ 

Training on Mushroom 
cultivation- STRY/ St. B 

17-22 October 
2022 

6 
Dr. Subhas 
Adak  

গিতশীল কৃষক, 
SHG-সংযু  
ব , উেদ াগী আবািসক 

24 E-2223F30 ু  ব াবসার জন  
সহজ প িতেত ব াংক 
এর উপযু  েজ  
তির 
 

Bankable business 
project preparation for 
small entrepreneurs in 
simple manner 
(Requirements, process, 
approach) 

9-11January 
2023 
 

3 
Mr. Debabrata 
Giri  

উেদ াগী, ু  
ব বসায়ী আবািসক 

25 F-2223F08 জব প িতেত পান 
চাষ 
 

Betel Leaf  Cultivation 
(organic)- STRY/ St. B 

4-9 July 2022 
 

6 
Dr. Subhas 
Adak  

কৃষক, SHG-
সংযু  ব , 
উেদ াগী আবািসক 

26 F-2223F16 ঘেরর ছােদ বাগান Roof top garden  21-22  
September 
2022 2 Dr. Biplab Pal  

শহর - সংল  
উতসাহী ব , 
উেদ াগী আবািসক 

27 F-2223F23 "হাই টক -নাসাির " 
যু েত উ ত 

মােনর গােছর চারা 
তির 

Nursery management 
(including High Tech) 
and planting 
techniques-STRY/ St. B 

20-26 
November 2022 
 

6 Dr. Srijita Paul  

গিতশীল কৃষক, 
পিল -হাউস-

সংযু  ব , 
উেদ াগী আবািসক 

 

 . . . . .পেরর পাতায় 
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Sl.No. কাড নং িবষয়(বাংলায় ) িবষয় (ইংরা জেত ) 
িশ েণর 

তািরখ 
িশ েণর 

ময়াদ  ( িদন ) 
সংেযাজক যােদর জন  িকভােব হেব 

28 F-2223F28 অিধক মূেল র িবিভ  
স ীর চাষ প িত 

)ক াপিসকাম , চির 
টেমেটা, রি ন 
ফুলকিপ, বিবকণ 
ইত ািদ( 

Cultivation of high value 
crop (including 
Capsicum/ cherry 
tomato, Color 
cauliflower, Baby corn 
etc.)-STRY/ St. B 

1-4 January 
2023 
 

6 
Dr. Srijita 
Paul  

গিতশীল কৃষক,  
উেদ াগী আবািসক 

29 F-2223F31 পিল হাউস ও সড নট 
প িতেত বািণ জ ক 
ফুল চাষ 

Protected cultivation for 
commercial floriculture-
STRY/ St. B 

12-18 February 
2023 
 

6 
Dr. Biplab 
Pal 

উেদ াগী, পিল-
হাউস-সংযু  ব   আবািসক 

30 G-2223F22 ধান ধান ফসেলর ও 
শাকসি র সুসমি ত 
পু   ব াব াপনা এবং 
সােরর স ঠক পিরমান 
িনধারণ 

Integrated Nutrient 
Management for major 
field crops and 
Vegetables (including 
fertilizer calculation) 

15-17 
November 2022 
 

3 
Dr. Biplab 
Pal কৃষক অনলাইন 

31 G-2223F25 Soil Testing 
Lab- Technician-
15 days  

Soil Testing Lab-
Technician- 15 day 

5-19December 
2022 
 15  

 Dr. 
Subhas 
Adak  

যুবক /যুবতী ) 10+2 - 
Sc. / Ag) আবািসক 

 

 

 

 

 

 

 

“নতন ভারত ব ক। ব ক, লাঙল ধের, চাষীর কু টর ভদ কের, ... ব ক কারখানা থেক, হাট 
থেক, বাজার থেক. . .”- ামী িবেবকান  


