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Closing Workshop



 Maintain liaison and coordinate with the MoA, SRDI, 
FAO and other institutes to ensure contributions from 
the respective institutions to promote the nutrition 
sensitive agriculture

 Organize meetings of PSC, PIC and Workshops

Roles of BARC

Training 
- Selection of venue for a day long training
- Selection of participants, twenty (20) participants in each batch, total 
number of batches is nine (9) and total number of participants is one 
hundred eighty (180).
- Prepare the course materials.
- Conduct training
- Prepare a TNA report on training



Signing of the project: 4 September 2019



September 12, 2022

Meeting with EC, BARC



Expert Consultation meeting

 Feb. 28, 2020

September 12, 2022



September 12, 2022

Expert Consultation meeting



 Signing of LoA with FAO and BARC: 14 October 2020
 Formation of PSC and PIC : 

LoA Signing



September 12, 2022

Expert group meeting



 PSC, PIC Committee has formed on 28.09.2020  
 Meeting date for PSC, PIC have been proposed: One 

PIC meeting done on Virtual Platform and one 
physically.

 Training Need Assessment performed
 Training Manual Prepared.
 Training- Completed

Progress of Coordinating Component



Training Need Assessment



Training Need Assessment on Sustainable 
Soil Management for Nutrient-Sensitive 

Agriculture in Bangladesh
Md. Khairul Alam1, Md. Baktear Hossain1, MIS Joy2, SK Singh2 and MAU Rafi2

The study attempted to achieve the following specific objectives:

1. To examine the socio-demographic characteristics of farmers &
2. To determine the extent of training needs of farmers’ in 

relation to sustainable soil management (SSM) for nutrient 
sensitive agricultural (NSA) practices in the selective areas.



Sl. 
No

Location AEZ name AEZ no.
Farmers 

responded

1
Chuadanga sadar, 
Jashore

High Ganges River 
Floodplain 11 20

2 Chandina, Cumilla
Old Meghna Estuarine 

Floodplain 19 22

3
Baliadangi, 
Thakurgaon

Old Himalayan Piedmont 
plain 1 30

Location of the training needs assessment survey including the 
Agro-ecological zone and number of farmers responded.



Weighted Score (WS) = 𝑛𝑛𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑁𝑁𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐼 +(𝑁𝑁𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑁𝑁𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁)
𝑇𝑇𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑁𝑁𝑛𝑛.𝑛𝑛𝑜𝑜 𝑉𝑉𝑉𝑉+𝑉𝑉+𝑁𝑁𝑉𝑉

Where, 
VI=Very Important, I=Important and NI= Not Important
Weighted Score ranged from 1 to 6. 

The farmer’s responses were collected in a 3–point continuum 
scale as Very Important (VI), Important (I) and Not Important 
(NI) by assigning scores 3, 2 and 1, respectively.

Analytical procedure



�িমক

নং

িবষয়

১ মিৃ�কা পিরিচিত, মিৃ�কার �ণাবলী, ফসেলর জন�
মিৃ�কার উপেযািগতা, মিৃ�কা িপএইচ এর সােথ মিৃ�কায়
অবি�ত মুখ� ও েগৗণ খাদ�উপাদােনর সােথ স�ক�

২ সার পিরিচিত, মানস�� সােরর �ণাবলী এবং েভজাল
সার সনা�করণ

৩ সার ব�বহােরর যু��যু�তা, সার �েয়ােগর সময় এবং

প�িত

৪ মিৃ�কা-পিরেবশ-মানব িসে�েম মিৃ�কা অনুপু��
ব�ব�াপনা এবং প�� সংেবদনশীল কিষর জন� েটকসই

Topics Identified based on TNA



Farmers Training



September 12, 2022
Banner for the farmers’ training 



September 12, 2022



 

 
 

কককক প্ রশিক্ষণের সময়সূচি 
Sustainable soil management for nutrition-sensitive agriculture in Sub-

Saharan Africa and South East Asia (GCP/GLO/730/GER) FAO kxl ©K 
cÖK‡í i  একদিনের কককক প্ রশিক্ষণ  

ককককক: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ কককক.                                                                ’̄vb: কককককককককক সদর    
                                

লেকচার ক সময় শিরোনাম (Topic) 
লেকচার-১ 
৯.০০ কক -১০.২০ কক 

মৃ ত্তিকা পরিচিতি, মৃত্তিকার গুণাবলী, ফসলের জন্য মৃত্তিকার উপযোগিতা, মৃত্তিকা 
পিএইচ এর সাথে মৃ ত্তিকায় অবস্থিত মুখ্য ও গৌণ খাদ্যউপাদানের সাথে সম্পর্ক 
ক. মোঃ কককককক আলম, প্ রধান বৈজ্ঞানিক ককককককককক, মৃ ত্তিকা ইউনিট, বিএআরসি 

লেকচার-২ 
১০.২০ কক -১১.১০ কক 

সার পরিচিতি, মানসম্পন্ন সারের ককককককক, ভেজাল সার সনাক্তকরণ   
ক. এম.কক. রহমান, মূ খ্য বৈজ্ঞানিক ককককককককক, এস আর কক আই 

১১.১০-১১.৩০ কক বিরতি 
লেকচার-৩ 
১১.৩০ কক -১২.২০ কক 

সার ব্ যবহারের যু ক্তিযুক্ততা, সার প্ রয়োগের সময় এবং পদ্ধতি 
ক. মোঃ বক্তিয়ার হোসেন, মূ খ্য বৈজ্ঞানিক ককককককককক, মৃ ত্তিকা ইউনিট, পরিচালক (ককককককক 
ক প্ রশিক্ষণ) বিএআরসি, পরিচালক (সার্ক কককক ককককককক) 

লেকচার-৪ 
১২.২০ কক -১৩.১০ কক 

পু ষ্টি-সংবেদনশীল প্ রযুক্তি/ককককক এবং পু ষ্টি-সংবেদনশীল ককককক কককক এসবিসিসি 
ক. এম. মনিরুল ইসলাম, এমডি (ফিশারিজ), বিএআরসি 

লেকচার-৫ 
১৩.১০ কক -১৪.০০ কক 

ককক/ভু ট্টা/আলু/মু গডাল উৎপাদন প্ রযুক্তি 
সংশ্লিষ্ট ইউএও, কককক 

 

Chuadanga Sadar



 

 

কককক প্ রশিক্ষণের সময়সূচি 
Sustainable soil management for nutrition-sensitive agriculture in Sub-

Saharan Africa and South East Asia (GCP/GLO/730/GER) FAO kxl ©K 
cÖK‡í i  একদিনের কককক প্ রশিক্ষণ  

 

 
                                                                          

                                

     
 

    
         
           

          

 
    

          
          

   
 

    
        

           
       

 
    

       
       

 
    

    
   

 

 

 

   
       

         
     

 

 
ককককক: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ কককক.                                                               ’̄vb: কককককককক, কককককককক     
                                

লেকচার ক সময় শিরোনাম (Topic) 
লেকচার-১ 
৯.০০ কক -১০.২০ কক 

মৃ ত্তিকা পরিচিতি, মৃত্তিকার গুণাবলী, ফসলের জন্য মৃত্তিকার উপযোগিতা, মৃত্তিকা 
পিএইচ এর সাথে মৃ ত্তিকায় অবস্থিত মুখ্য ও গৌণ খাদ্যউপাদানের সাথে সম্পর্ক 
ক. মোঃ কককককক আলম, প্ রধান বৈজ্ঞানিক ককককককককক, মৃ ত্তিকা ইউনিট, বিএআরসি 

লেকচার-২ 
১০.২০ কক -১১.১০ কক 

সার পরিচিতি, মানসম্পন্ন সারের ককককককক, ভেজাল সার সনাক্তকরণ   
ক. এম.কক. রহমান, মূ খ্য বৈজ্ঞানিক ককককককককক, এস আর কক আই 

১১.১০-১১.৩০ কক বিরতি 
লেকচার-৩ 
১১.৩০ কক -১২.২০ কক 

সার ব্ যবহারের যু ক্তিযুক্ততা, সার প্ রয়োগের সময় এবং পদ্ধতি 
ক. মোঃ বক্তিয়ার হোসেন, মূ খ্য বৈজ্ঞানিক ককককককককক, মৃ ত্তিকা ইউনিট, পরিচালক (ককককককক 
ক প্ রশিক্ষণ) বিএআরসি, পরিচালক (সার্ক কককক ককককককক) 

লেকচার-৪ 
১২.২০ কক -১৩.১০ কক 

পু ষ্টি-সংবেদনশীল প্ রযুক্তি/ককককক এবং পু ষ্টি-সংবেদনশীল ককককক কককক এসবিসিসি 
ক. এম. মনিরুল ইসলাম, এমডি (ফিশারিজ), বিএআরসি 

লেকচার-৫ 
১৩.১০ কক -১৪.০০ কক 

ককক/ভু ট্টা/আলু/মু গডাল/ফু লকপি  উৎপাদন প্ রযুক্তি 
সংশ্লিষ্ট ইউএও, কককক 

 

 

 

   
       

         
     

 

 
                                                                          

                                

     
 

    
         
           

          

 
    

          
          

   
 

    
        

           
       

 
    

       
       

 
    

    
   

 

Chandina, Cumilla



Officers’ Training



Two Batch Officers’ 
Training at Baliadangi, 
Thakurgaon



Two Batch Officers 
Training at Chuadanga



Two Batch Officers’ 
Training at Chandina, Cumilla



মৃি�কা পিরিচিত, ফসেলর জন� মৃি�কার
উপেযািগতা, মৃি�কা িপএইচ এর সােথ মৃি�কায়

অবি�ত খাদ� উপাদােনর স�ক�

ড. েমাঃ খাই�ল আলম, 
�ধান ৈব�ািনক কম �কত�া, মিৃ�কা ইউিনট
িবএআরিস



Depending on the quality of the soil (physical, chemical and 
biological), occurrence of problem soils, how to ensure 
sustainable soil management to ensure nutrient sensitive 
agriculture through appropriate crop management, suitable 
crop selection, or nutrient deficient soils

মিৃ�কা �ণাবলীর (েভৗত, রাসায়িনক ও ৈজিবক) উপর
িনভ�র কের মিৃ�কায় ফসল চােষর উপযু�তা, 
বাংলােদেশ সমস�াপীিড়ত মিৃ�কা, উপয�ু ফসল
িনব �াচন করা, অথবা পু�� উপাদান ঘাটিতয�ু মিৃ�কায়
উপয�ু পু�� ব�ব�াপনার মাধ�েম িকভােব পু��-
সংেবদনশীলতা িন��ত করেত েটকসই মি�কা

The summary of the content



সার পিরিচিত, মানস�� সােরর
�ণাবলী, 

েভজাল সার সনা�করণ

ড. এম.�ট. রহমান, মূখ� ৈব�ািনক কম �কত�া, 
এসআরিডআই



িকভােব বাজাের িবদ�মান সকল সােরর েভজাল
সহেজই িনণ �য় করা যায়, িকভােব েভজাল সার
িচি�িহতকরেণর মাধ�েম পু��সংেবদনশীল কৃিষ
ও েটকসই মিৃ�কা ব�ব�াপনা িন��ত করা যায়।

The summary of the content

How to easily detect adulteration of all fertilizers 
available in the market, how to ensure nutrient-
sensitive agriculture and sustainable soil management 
through marking of adulterated fertilizers



সার ব�বহােরর যু��যু�তা, সার
�েয়ােগর সময়, প�িত ও িবেবচ�

িবষয়সমূহ

ড. েমা: ব�ীয়ার েহােসন
পিরচালক (জনশ�� ও �িশ�ণ),   িসএসও (মৃি�কা)
বাংলােদশ কৃিষ গেবষণা কাউ��ল



পু��-সংেবদনশীল কৃিষর জন� সার ব�বহােরর
যু��যু�তা, সার �েয়ােগর সময়, প�িত ও িবেবচ�
িবষয়সমূহ খুবই ��� বহন কের। এই �িশ�ণ
েলকচাের িকভােব সার ব�ব�াপনা করেল, িক িক
িবেবচ� িবষয় পালন করেল পু� সংেবদনশীল কৃিষ
িন��ত করা যােব তা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।

The rationale for the use of fertilizers, timing, methods and 
considerations of fertilizer application are very important 
for nutrient-sensitive agriculture. This training lecture 
discusses how to manage fertilizers, what are the 
considerations to ensure nutritious agriculture

The summary of the content



পু��-সংেবদনশীল �যু��/করণীয়
এবং পু��-সংেবদনশীল কৃিষর জন�

এসিবিসিস

ড. এম. মিন�ল ইসলাম, এমিড (িফশািরজ), িবএআরিস



আমােদর আমােদর খুবই �ানামধন� িব�ানী পু��-
সংেবদনশীল �যু��, করণীয় এবং পু��-সংেবদনশীল
কৃিষর জন� এসিবিসিস িনেয় খুবই �া�ল ভাষায়
কৃষকেদর সােথ �ান িবিনমেয়র মাধ�েম �িশ�ণ �দান
কেরেছন।

The summary of the content

Our highly reputed scientist has trained farmers on 
nutrient-sensitive technologies, do's and don'ts of 
sensitive agriculture through SBCC in very clear 
language with farmers.



Responses of farmers

- Though the subject of the training was 
unusual/unconventional to them, the farmers responded 
surprisingly to our lecture and shared knowledge.

- They acknowledged that the training was very effective to 
know a lots about soils, fertilizer adulteration decision, 
nutrient sensitive-agriculture and dos and don'ts for it 
which they think they could well take up in. 

- They promise they would practice the learning from the 
training in their production activities.



Training Materials



September 12, 2022

Farmers’ Training
at Chuadanga Sadar



Farmers’ Training
at Chuadanga Sadar



Framers’ Training 
at Chandina, Cumilla



September 12, 2022

Framers’ Training 
at Chandina, Cumilla



September 12, 2022

Framers’ Training 
at Chandina, Cumilla



September 12, 2022

Framers’ Training 
at Bliadangi, Thakurgaon



September 12, 2022

Officers’ Training 
at Chandina, Cumilla



September 12, 2022

Officers’ Training 
at Baliadangi, Thakurgaon



Officers’ Training 
at Chuadanga Sadar



September 12, 2022

Virtual PIC Meeting
On 7 June 2021



September 12, 2022

Physical PIC Meeting
On 18 November 2021



September 12, 2022

TNA Report



September 12, 2022

Training Manual for 
Sustainable Soil 

Management 
for Nutrient Sensitive 

Agriculture



�িমক

নং

িবষয় পৃ�া

নং

১ মিৃ�কা পিরিচিত, মিৃ�কার �ণাবলী, ফসেলর জন� মিৃ�কার
উপেযািগতা, মিৃ�কা িপএইচ এর সােথ মিৃ�কায় অবি�ত
মুখ� ও েগৗণ খাদ�উপাদােনর সােথ স�ক�

১-৯

২ সার পিরিচিত, মানস�� সােরর �ণাবলী এবং েভজাল
সার সনা�করণ

১০-২১

৩ সার ব�বহােরর যু��যু�তা, সার �েয়ােগর সময় এবং প�িত ২২-৩৮

৪ মিৃ�কা-পিরেবশ-মানব িসে�েম মিৃ�কা অনুপু��
ব�ব�াপনা এবং পু��-সংেবদনশীল কৃিষর জন� েটকসই
মিৃ�কা ব�ব�াপনা েকৗশল

৩৯-৪৮

৫ পু��-সংেবদনশীল কৃিষর জন� �যু��/করণীয় এবং পু��-
শী ি ি ি ি

৪৮-

পু��-সংেবদনশীল কৃিষর জন� েটকসই
মৃি�কা ব�ব�াপনা

সূিচপ�



Lessons Learned
- Farmers intentionally or inadvertently practice NSA but they need 

more local facilities (like soil analysis services; available market for 
unconventional produces).

- Need to identify barriers and drivers of NSA practice adoption.
- Soil health management comes first for healthy production.
- Critical aspects of integrating SSM4NSA into local practices and 

national policies
First, implementation of more integrated NSA initiatives that 
functionally combine production- and consumption-related aspects to 
effectively change nutrition behavior and serve as learning cases for 
scaling up. 
Second, effective capacity development of Rural Service Providers and 
farmers and encouragement of interaction among them is key to 
empowering them as change agents.



- Achieving horizontal and vertical coherence (multi-
sectoral/multi-stakeholder collaboration and coordination) of 
NSA remains problematic.

- Nutrition sensitive agriculture is  a local, national, regional 
and after all a global issue. For South Asian case, we must 
need a regional approach/synergies.

Lessons Learned



NSA interventions lead to nutrition outcomes through 5 key 
pathways: food production, nutrition-related knowledge, agricultural 
income, women's empowerment, and strengthening of local 
institutions. 

We need to carefully design, implement, and evaluate interventions 
with consideration for factors affecting impact pathways. 

Future research should focus on the effect of interventions 
combining multisector components, and pathways through non-
food-production-related income, women's empowerment, 
strengthening of local institutions, food prices at intervention level, 
and expenditure on health care.

Lessons Learned
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