
Progress of Biovillage: Directorate of 
Biotechnology, Govt. of Tripura has been 
implementing number of Biovillage Projects 
in the state. Three of those Biovillage projects 
namely Brajendranagar, Amtali, Ichamuya 
has been completed.   Presently, the work of 
Das Para &  Borkur Bari Biovillage Project is 
i n  p r o g r e s s  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f 
Krishnasangha Biovillage is about to start.
1. Das Para Biovillage Project: The following 
activities has been undertaken among the 64 
selected families (125 nos. of beneciaries) 
(i) Assistance for Mushroom Cultivation:
Mushroom spawns and the other supports 
are to be provided in ve phases during the 

rd thproject period. 3  to 5  phase distribution of 
mushroom spawns has been completed

during the project followed by regular 
monitoring, follow up and technical guidance 
to the beneciaries (15 nos.).
(ii) Awareness Program for School 
Students of Biovillage Area:
To popularize green technology among the 
school students in an around of Biovillage is a 
mandate for the project. Directorate of 
Biotechnology, Tripura has conducted an 
awareness on green technology and 

plantation programme at South Brajapur 
rdHigh School on 03  April, 2021.

2. Borkur Bari Biovillage Project:This 
Directorate has been implementing the project 
funded by ONGC Tripura Asset in the Borkur 
Bari Village covering 77 beneciaries of 40 
families. The formal inauguration took place 

thon 24  December, 2020 with signing of MoU 

between Directorate of Biotechnology & ONGC 
Tripura Asset. Subsequently, eld visit followed 
by training among the selected beneciaries 
and nally the distribution of Electrical 
Gadgets, Biotech Kit (part), rst phase of  

mushroom spawns & supporting kit and 
installation of Solar Pump (part) has been 

th
completed on 24  February, 2021 in presence 
of Shri Jishnu Dev Varma, Hon'ble Deputy 
Chief Minister, Tripura.
(I) Monitoring & Technical Guidance: The 
ofcials of this Directorate are conducting regular 
eld visit to provide necessary technical  

 guidance for obtaining maximum output from 
the component distributed time to time.
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3. Progress of College Biotech Club:
The Directorate of Biotechnology has been 
funding for setting up of College Biotech Club 
in the Colleges of the State. The eld activities 
are in progress at ICV Belonia, SVM, 
Mohanpur and RTM, Bishalgarh. The faculty 
members (PI & Co-PI) and students members 
of College Biotech Club has organized a 
popular ta lk on “A br ie f  history of 
nanotechnology & synthesis of biogenic 

th
nanocrystals from mushroom” on 19  

January, 2021. The RTM, Bishalgarh has 
taken  a Innovative  initiative  to  grow 
mushroom  in dried banana leaf instead of 
conventional  paddy  straw  media .  The 
progress  has  been  found  to  be quite 
interesting  and  the  same  has  been 
demonstrated by the faculty members in 
the said popular talk program. Besides, few 
students has adopted the mushroom 
cultivation 

technology as part time job to earn pocket 
money to meet their expenses in study.

4.  Progress of DNA Club:
Training Programme organized among the 
teachers of 05 schools viz. Dr. B.R.Ambedkar 
Vidyabhawan, Agartala, Kabi Nazrul 
V idyabhaban H.S . (+2Stage )  Schoo l , 
Teliamura, Arya Colony H.S. School,  Belonia, 
Jalefa H.S.School, Sabroom in which 
equipments were already distributed (2019-
20). The said schools were also awarded with 
nancial assistance for undertaking various 
activities laid in the project

guideline. The activities of 05 schools awarded 
nancial assistance during 2020-21 are also

 implementing the DNA Club activities as per 
the schedule of the project. 

5. Progress of Mushroom Hamlet Project:
Tripura Biotechnology Council has been 
implementing  Mushroom Hamlet in Debnath 
& Munda Para under Harishnagar G.P , 
Bishalgarh. 20 nos  of beneciaries were 
selected under the  project & provided hands on 
training  on  Mushroom   cultivation.

 Subsequently Mushroom Spawns, Nylon & PP 
bags were distributed in two phases.  The 
ofcials of Tripura Biotechnology Council 
conducted periodical eld visit to extend 
technical support to the beneciaries.

Up Coming Events:

Ø Follow up Biovillage projects

Ø Follow up ongoing projects of TBC
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বােয়ািভেলজ  �কে�র অ�গিত
��পুরার  সরকােরর অধীন� �জব �যু�� দ�র ��পুরার িবিভ� 

�াে� বােয়ািভেলজ নােম এক�ট অনন� �ক� সফলভােব 

বা�বািয়ত কের চলেছ । ইিতমেধ� ��পুরার িতন�ট �ােন �যমন 

�েজ�নগর , ইচামুয়া এবং আমতলী �াম এই �ক� বা�বায়েনর 

কাজ স�� হেয়েছ । বতম� ােন চিরলাম আর িড �েকর অ�গত�  

�জপুর �াম প�ােয়েতর অধীন দাস পাড়ায় এবং আমতলী 

�শািসত �জলার বরকুরবাড়ী  �ােম এই �েকে�র কাজ �ত 

গিতেত চলেছ  এছাড়া কৃ�সংঘ বােয়া িভেলজ �কে�র কমস� ূচী ও 

হােত �নওয়া হেয়েছ ।

১ । দাসপাড়া বােয়ািভেলজ �ক� 
   দাসপাড়া বােয়ািভেলেজ িনবাি� চত ৬৪ �ট  পিরবর �থেক ১২৫ 

জন �বিনিফিসয়ারীেদর িনেয় িন�িলিখত কমস� ূিচ�িল করা হয় । 

ক) মাশ�ম �ন ও অন�ান� সহায়ক সাম�ী 

িবতরণ :- 
�ামীণ  যুবক যুবতী ও মিহলােদর �ত �ােরাজগার িবক� মাধ�ম 

িহেসেব বােয়া িভেলজ �কে�র উপাদান�িলর মেধ� মাশ�ম 

চাষেক অ�ভূ��  করা হেয়েছ । এই লে� মাশ�ম �ন ও অন�ান� 

সহায়ক সাম�ী ৫�ট  পযাে� য় �যু��গত �িশ�ণ ও িনয়িমত 

পিরদশন� সহ দাসপাড়া বােয়া িভেলেজর িনবাি� চত  

�বিনিফিসয়ারীেদর মেধ� সফলভােব িবতরণ করা হয় 

খ । বােয়া িভেলজ এলাকার �ল িশ�াথ�েদর ু
সেচতনতামূলক কমস� ূচী : সবুজ �যু��ক জনি�য় কের 

�তালার লে� দাস পাড়ার বােয়া িভেলজ ও তার সংল� এলাকার 

িশ�াথ�েদর  িনেয় �জপুর উ� িবদ�ালেয় সবুজ 

�যু��র উপর সেচতনতামূলক �িশ�ণ িশিবর ও ব�ৃেরাপণ 

করা হয় গত ৩ রা এি�ল ২০২১ ইং  তািরেখ ।

বােয়ািভেলজ �কে�র সূচনা হেয়েছ । পরবত�েত বরকুরবাড়ী 

বােয়া িভেলজ এর িনবাি� চত ৪০ �ট পিরবােরর ৭৭ জন 

�বিনিফিসয়ারীেদর মেধ� �থম পযাে� য়  মাশ�ম �ন ,চােষর জন� 

�জব উপকরন , �সালার পা� ও �বদ�িতক সর�াম িবতরণ কের 

দুিদন ব�াপী �েয়াজনীয়ও কািরগরী �িশ�ণ �দন করা হয় গত 

২৪ �শ এবং ২৫ �শ �ফ�য়ারী ২০২১ তািরেখ । 

িনয়িমত জিম পিরদশণ�  ও �যু��গত পরামশ ��দান :- 

বরকুরবাড়ী �ােম িবতরণ করা উপাদান�িল সবাি� ধক ফলাফেলর 

লে� �জব �যু�� দ�র িনয়িমত পিরদশণ�  , �েয়াজনীয় কািরগরী 

পরামশ ও�  সময় উপেযাগী �িশ�ণ �দান কের চলেছ । 

কেলজ  বােয়ােটক �কে�র অ�গিত :-
মহািবদ�ালয় �ের ছা� ছা�ীেদর �ব�ািনক ও গেবষণামূলক 

িচ�াধারােক আেরা aÆl¡¢ea করার লে� �জব �যু�� দ�র কেলজ 

বােয়ােটক �াব নােম এক�ট �ক� �াপেনর জন� আিথক�  সহায়তা 

কের  চলেছ  ।   ইিতমেধ�  িবেলািনয়া  মহকুমায়  ঈ�র চ� 

িবদ�াসাগর  

�জব �যু�� অিধকার , িব�ান, �যু�� ও পিরেবশ দ�র, ��পুরা সরকার 

এি�ল ২০২১ 

বরকুরবাড়ী বােয়ািভেলজ �ক� :-
�ামীন�ের  আথস� ামা�জক ও িচর�ায়ী  উ�য়েনর লে� চিরলাম 

�েকর অ�গত�  বরকুরবাড়ী �ােম রােজ�র উপ j§MÉj¿»£ nË£ k£o·¥ 
�দববমে�নর উপি�িতেত �জব �যু�� দ�র এবং ONGC , 

Tripura Assetর মেধ� গত ২৪ �শ িডেস�র ২০২০ ইং তািরেখ   

এক  চ��  সা�র  এর  মাধÉ�ম   বরকুরবাড়ী �

�জব �যু�� বাতা�  

প�ৃা ১  
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মাশ�ম হ�ামেলট �কে�র  অ�গিতঃ মাশ�ম 

চােষর মাধ�েম �ামীন মিহলােদর আথস� ামা�জক উ�য়ন করার লে� 

��পুরা �জব�যু�� পষদ�  হিরশনগর �াম প�ােয়ত এর আওতায় 

�দবনাথ এবং মু�া পাড়ায় এক�ট মাশ�ম হ�ামেলট বা�বািয়ত কের 

চলেছ।  

এ�র অ� িহসােব িনবাি� চত ২০ জন সুফলেভাগীেদর �থম ও ি�তীয় 

পযাে� য় মাশ�ম �ন্ ও অন�ান� সহায়ক সাম�ী িবতরন  কের 

�েয়াজনীয় কািরগরী  পরামশ ও�  সময় উপেযাগী �িশ�ন �দান কের 

চেলেছ।  ফল��প, ঐ সম� সুফলেভাগীরা তােদর উৎপািদত 

মাস�ম বাজারজাত কের অিতির� অথ উ� পাজে� নর মাধ�েম �িনভর�  

হে�। 

ইিতমেধ� ল�াবেরেটাির সর�াম িবতরণ করা হয় ও  DNA Club 

�কে�র িবিভ� কমস� ূচী করার জন�  িবদ�ালয়�িল �ত আিথক�  

সহায়তা �দান করা হয়।  বতম� ােন   ২০২০-২০২১ অথব� েষ �

আিথক�  সহায়তায় ভূিষত পাচঁ�ট িবদ�ালয়�িলেত DNA Club 

�কে�র িবিভ� কমস� ূচী বা�বায়ন কের চলেছ।

মহািবদ�ালয় , �মাহনপুর �ামী িবেবকান� মহািবদ�ালয় এবং 

িবশালগড় রবী�নাথ  মহািবদ�ালেয়  এই �কে�র কমস� ূচী �� 

করা হেয়েছ । ২০২১ সােলর ২১ �শ জানুয়ারী তািরেখ 

রবী�নাথ মহািবদ�ালেয়  কেলজ বােয়ােটক �ােবর সদসÉ�দর 

িনেয় মাশ�ম �থেক বােয়ােজিনক ন�ােনা���াল উৎপাদেনর 

উপর এক�ট জনি�য় আেলাচনা সভা স�ুন �  করা হেয়েছ । 

এছাড়াও �কনা �চিলত ধােনর খেড়র পিরবেত � �কনা কলাপাতা 

ব�বহার কের মাশ�ম চােষর এক অিভনব প�িত উ� আেলাচনা 

পেব�� �দশন�  করা হয় । যিদও এই প�িতর সাহােয� মাশ�ম 

উৎপাদন কের মহািবদ�ালেয়র ছা� ছা�ীেদর এক�ট অংশ 

অিতির� অথ উ� পাজন�  কের চলেছ ।      

পরবত� পদে�প :
Ø �জব �যু�� িবষয়ক �িশ�ণ 

Ø ল�াবেরটিরেত নত� ন �যু��  

Ø �জব�াম �কে�র কমস� ূচী �পায়ন

Ø DBT ও TBCর িনর�ন �ক��িলর �পায়ন

�াকাশনায় : �জব �যু�� অিধকার ,��পুরা সরকার , 

িব�ান ভবন , �থম তল , প��ত �নেহ� কমে�� 

,�খাব� �� , আগরতলা ৭৯৯০০৬ , 

�ফান / ফ�া� : 0381-2301122,

 ই- �মল :dbtagartala@gmail.com

 ওেয়বসাইট : www.dbttripura.nic.in
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২০১১ সােল িড.এন.এ  �ােবর অ�গিত  

��পুরা রােজ� িবদ�ালেয়র ছাএছাএীেদর �ব�ািনক িচ�ােচতনা ও 

যু��সংগত মানিসকতা গেড় �তালার লে� ��পুরা �জব�যু�� 

পষদ�  ২০০৬ অথব� ষ �� থেক DNA Club �ক��ট ধারাবািহক ভােব 

বা�বািয়ত কের চেলেছ ।এই উে�েশ ২০১৯- ২০ অথব� েষ �

িনবাি� চত পাচঁ�ট িবদ�ালয় যথা ডাঃ িব.আর.আে�দকর িবদ�াভবন,

আগরতলা, কিব নজ�ল িবদ�াভবন এইচ.এস.  �ুল, �তিলয়ামুরা, 

আয �কেলানী এইচ.এস.  �ুল, িবেলািনয়া, জােলফা এইচ.এস.�ুল 

সা�ম এর  �ধান িশ�ক, সহকা্রী �ধান িশ�ক ও িশ�ক 

�কািডে� নটরেদর  িনেয় এক�ট  কািরগরী �িশ�ণ �দান করা হয় 

গত ২০ই জানুয়ারী ,২০২১ ইং তািরেখ।  ।এছাড়াও িবদ�ালয় �িলেত
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mailto:dbtagartala@gmail.com
http://www.dbttripura.nic.in
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