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TUBER CROP FESTIVAL AT ICAR TRIPURA CENTRE 

ICAR Tripura Centre, Lembucherra, organized 

tuber crop festival on 21
st
 August, 2018, in 

collaboration with ICAR-All India Coordinated 

Research Project (AICRP) on Tuber crops. 

Inaugurating the festival Dr James George, 

Project Co-coordinator, CTCRI, 

Thiruvananthapuram stressed on importance of 

tuber crops for nutrition, health and income 

generation. Shri Manimoy Debnath, DDH, 

West Tripura, Directorate of Horticulture, Govt. 

of Tripura appraised the gatherings about 

various activities of the department of 

Horticulture on tuber crops. Dr M Datta, 

Principal, College of Agriculture, Tripura, told 

about tuber crop based integrated farming 

system and prospects of new varieties of tuber 

crops with industrial values. Dr BK Kandpal, 

Joint Director, Tripura Centre, emphasized on 

conservation and evaluation of various indigenous tuber crops considering the significance of such crops 

under climate change conditions.  Dr Biswajit Das, Principal Scientist, gave an appraisal on the status of 

tuber crops and importance of tuber crops and tuber crop based ethnic foods special in Tripura. Dr Jayanta 

Tarfdar, Professor, BCKV, West Bengal, gave presentation on tuber crop cultivation and multiplication 

technologies. A detailed presentation on post- harvest processing technologies of tuber crops for 

entrepreneurship development was given by Dr MS Sajeev, Principal Scientist, CTCRI. An exhibition of 

tuber crop diversity and tuber crop based foods was displayed during the festival. Around 200 farmers across 

the state along with representatives from various Institutions attended the festival. Many farmers displayed 

unique germplasms of tuber crops were also awarded. The programme ended with vote of thanks by Dr. H. 

Lembisana Devi, Scientist, Tripura Centre.  

 



প্রেস রিরিজ 

আই.রস.এ.আি. প্রিম্বচুিাতে কন্দ ফসি উৎসব অনরুিে 

লেম্বুছড়াস্থিত আইস্থিএআরেে স্থিপেুা শাখাে 
উর্যারে েত ২১ আেষ্ট ‘কন্দ ফিে উৎিব’ 

অনুস্থিত হয়। স্থতরুবনন্তপেুম- এে অে ইস্থিয়া 
লকা-অস্থডি রনরেড স্থেিার্ি  প্ররেক্ট অন টিউবাে 
ক্রপরিে প্রধান ড স্থে েেি , কন্দ ফিরেে 
গুনাবেী ও এই িব ফিে র্াষ করে স্থকভারব 

আয় বাড়ারনা যায় তাে উপে বক্তবয োরখন। 
স্থিপুো িেকারে পস্থিম স্থিপেুা লেোে 
উ্যানপােন স্থবভারেে উপ-স্থনর ি্শক শ্রী মস্থনময় 
ল্বনাথ ববজ্ঞাস্থনক পদ্ধস্থতরত কন্দ ফিে র্াষ 
উপে স্থবরশষ গুরুত্ত্ব আরোপ করেন এবং এই 
স্থবষরয় িেকােী স্থবস্থভন্ন পস্থেকল্পনাে উপে 

আরোর্না করেন। কৃস্থষ মহাস্থব্যােরয়ে প্রধান 

ড মৃন্ময় ্ত্ত উন্নত োরতে কন্দ ফিে এবং 
এই ফিে িমস্থিত র্াষ পস্থদ্ধস্থতে উপে গুরুত্ত্ব 
আরোপ করেন৷ আইস্থিএআরেে স্থিপুো শাখাে 
যুগ্ম অস্থধকতি া ড বিন্ত কুমাে কািপাে 
স্থিপুোরত স্থবস্থভন্ন োরতে কন্দ ফিে িংেক্ষণ 
ও েরবষণাে উপে বক্তবয োরখন৷ স্থিপেুারত 

স্থবস্থভন্ন োরতে কন্দ ফিরেে র্াষাবা্ এবং পেম্পোেত খা্য বতস্থেে উপে স্থবশ্ আরোর্না করেন উ্যান 
স্থবভারেে প্রধান ববজ্ঞাস্থনক ড স্থবশ্বস্থেত ্াি৷ স্থবধানর্ন্দ্র কৃস্থষ স্থবশ্বস্থব্যােরয়ে প্ররফিে ড লে তেফ্াে কন্দ 
ফিে র্াষ ও িংেক্ষণ প্রযুস্থক্তে উপে স্থবশ্ আরোর্না করেন৷ কন্দ ফিে বাস্থনস্থেযক প্রস্থক্রয়াকেরনে মাধযরম স্ব-
লোেোরেে বযাবিা বা আয় বাড়ারনাে স্থবষয়ক আরোর্নায় অংশগ্রহন করেন লকারয়রম্বরোেস্থিত স্থিটিস্থিআেআই-
এে প্রধান ববজ্ঞাস্থনক ড এম এি িস্থেভ৷ অনুিারন আরোর্নাে পাশাপাস্থশ কন্দ ফিরেে ববস্থর্ি ও কন্দ ফিরেে 
েকমাস্থে খাবারেে এক প্র্শিনীেও আরয়ােন কো হয়৷ উন্নত োরতে কন্দ ফিে র্ারষে েন্নয অরনক কৃষক 
ভাই ও ভস্থেনীর্ে পেুষৃ্কত কো হয়৷ কন্দ ফিরেে র্াষাবার্ উত্িাহ ্ারনে উরেরশয এই ধেরনে প্ররর্ষ্টা 
ভস্থবষযরত বোয় থাকরব বরে আরয়ােরকে পক্ষ ঠিরক োনারনা হয়৷ অনুিারন ধনযবা্ িূর্ক বকৃ্ততা প্র্ান করেন 
শাখাে ববজ্ঞাস্থনক ড এইর্ লেস্থম্বিানা ল্বী৷  

 


