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Annexure I: 

Concept note 

on 

A TOT programme of Master Trainers on CABI Plantwise modules for ADDs under 

the project “COVID-19 Training Program” 

 

Background: 

 

A project titled “COVID-19 Training Program” is under implementation in Different 

Districts in Bangladesh with a coordination among DAE-CIMMYT-CABI for strengthening 

the crop pest management. For ensuring successful operation of this program, we have 

designed a training schedule for 22 ADDs from 22 Districts in Bangladesh. The main purpose 

of the training is to train them about the crop pest diagnosis and management using the CABI 

Plantwise module. This training will provide a dynamic pest surveillance ground, its hands-on 

application combined with management activity of certain pest. As a part of the project 

activities CABI is going to organize four day- long training session for ADDs and AEOs at 

Dhaka as Master trainers from 3 to 6 October 2021. 

 

Objectives:  

The proposed training is designed to demonstrate the ADDs and AEOs:  

1. To diagnosis of symptoms of plant health problem. 

2. How to collect sample and send them for  diagnosis. 

3. How to manage the plant health problem. 

4. How to manage a clinic. 

 

Expected participants of the Training: 

Twenty-two ADDs (each from one district) of 22 Districts (Dhaka, Tangail, Gazipur, 

Mymensingh, Sherpur, Narayanganj, Manikganj, Gopalganj, Jhenaidah, Rajshahi, Rangpur, 

Dinajpur, Kurigram, Bogura, Chapainawabganj, Barishal, Khulna, Jashore, Chuadanga, 

Kushtia, Faridpur and Chandpur) in Bangladesh will be trained in this programme. Training 

will be conducted in one batch. Each batch will be trained for four days. This training will be 

through classroom discussion. Subject matter specialist will be the resource persons of the 

trainings.  



 

 

Venue of Training: 

A.K.M. Gias Uddin Milky Auditorium, Farmgate, Dhaka.  

 

Training Schedule: 

The date of training will be started from October 3 to October 6, 2021. The training will be 

started from 10 am each day. 

 

Date Time Topic  Resource 

person 

03.10.2021 10:00- 10:30 Registration Staff  

10.30-11.00 Welcome address DAE officials 

11.00-12.00 Introduction to Plantwise Specialist 

12.00-13.00 Pre-course quiz Specialist 

13.00-14.00 Lunch  

14.00-15.00 Introduction to module 1 Specialist 

15.00-16.00 Symptom of plant health 

problems 

Specialist 

04.10.2021 10:00- 11:30 Introduce the DCA app Specialist 

11.30-12.00 Microbial causes of plant 

health problem 

Specialist 

12.00-13.00 Introduction to Insect 

Pests 

Specialist 

12.00-13.00 Plant parasitic nematode Specialist 

13.00-14.00 Lunch  

14.00-15.00 Symptom photography 

using mobile phone 

Specialist 

15.00-16.00 Diagnosis by elimination Specialist 

05.10.2021 10:00- 11:00 Common problems and 

how to tell them apart 

Specialist 

11.00-12.00 Causes of leaf spots Specialist 

12.00-13.00 Mineral nutrition of 

plants 

Specialist 

12.00-13.00 Field diagnosis of 

mineral deficiencies 

Specialist 

13.00-14.00 Lunch  

14.00-15.00 Collecting and sending 

samples for diagnosis 

Specialist 

06.10.2021 10:00- 11:00 How to manage a clinic Specialist 



 

 11.00-12.00 Talking with farmers and 

filling the PW 

prescription sheet 

Specialist 

 12.00-13.00 Non-target effects of 

pesticides 

Specialist 

 13.00-14.00 Lunch Specialist 

 14.00-15.00 Selection and use of the 

correct insecticide 

Specialist 

 15.00-16.00 Recap and closing DAE officials 

 

Expected output: 

The ADDs will achieve skills on the operation and use of the Plantwise crop protection module 

more efficiently under the effective guidance and scale up the trainings further to AEOs, and 

SAAO who would run the plant clinics under Plant Protection wing of DAE. It is envisaged at 

least one clinic per Upazila would be established and functional twice a month. One clinic will 

be operated by two SAAOs under the supervision of respective AEOs.  

 

 

Annexure II: 

 

• All trainees should bring the smart phone, tablet and with data to access in the 

classroom. 

• The trainees should have the valid email id and mobile number for subscript of 

Plantwise data collection app. 
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