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১.১

১. ভূষমকা
বাাংলাদেদশর গ্রামীণ জনগদণর কমিসাংস্থান ও আদয়র প্রধান উৎস কৃষি। ক্ষেদশর ক্ষমাট শ্রম শষির প্রায় ৪১ িাগ প্রতযক্ষ্িাদব
কৃষি ক্ষপশায় জষড়ত। ষজষিষপদত কৃষির অবোন প্রায় ১৫% এর মদে ফসল উপখাদতর অবোন ৯%। ফসল উপখাদতর
অপষরসীম গুরুত্ব ষবদবিনায় জাষতর ষপতা বঙ্গবন্ধু ক্ষশখ মুষজবুর রহমান -এর প্রতযক্ষ্ ষনদে িশনায় বাাংলাদেশ কৃষি গদবিণা
কাউষিল, ষবএষিষসসহ ষবষিন্ন কৃষি প্রষতষ্ঠান স্থাপন ও পুনরুজ্জীষবত করা হয় এবাং কৃষি সম্প্রসারণ ক্ষসবার পষরষধ ও
গষতশীলতা বৃষদ্ধ করা হয়। ফলশ্রুষতদত ক্ষেশ আজ োনাোর খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ িতা অজিন কদরদছ। আধুষনক জাত ও প্রযুষির
উন্নয়দনর ফদল ষবষিন্ন ফসদলর উৎপােন বৃষদ্ধসহ বছরব্যাপী নানা রকম ফলমূল ও শাকসবষজ উৎপাষেত হদে। অনুরূপিাদব
এদেদশ জীব প্রযুষিদত উদ্ভাষবত ষবটি-ক্ষবগুন িাি এষশয়া অঞ্চদল অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন কদরদছ। কৃষি উন্নয়ন ক্ষেদশর োষরদ্রয
ষবদমািদনর সাদর্ সরাসষর সম্পৃি। এ নীষতদত কৃষির আধুষনকীকরদণর মােদম োষরদ্রয ষবদমািন, খাদ্য ও পুষষ্ট ষনরাপত্তা
অজিন ও কৃষি প্রবৃষদ্ধদক গুরুত্ব ক্ষেওয়া হদয়দছ।

১.২

জাতীয় ও পষরবারষিষত্তক খাদ্য ষনরাপত্তায় ক্ষুদ্র িাষিদের অবোন ক্রমশ বৃষদ্ধ পাদে। অতীদত ধান, গম ও অন্যান্য োনা
ফসদলর উৎপােন বৃষদ্ধদত গুরুত্ব প্রোন করায় প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য উৎপােদন স্বয়াংসম্পূণ িতা অষজিত হদয়দছ। পুষষ্ট ষনরাপত্তা
অজিদন এ কৃষি নীষতদত উচ্চমূল্য ফসল উৎপােনসহ শস্য বহুমুখীকরদণ ক্ষজার ক্ষেওয়া হদয়দছ।

১.৩

‘জাতীয় কৃষি নীষত ২০১৮’ প্রণয়নকাদল প্রাসষঙ্গক সকল আইন, নীষত, উন্নয়ন পষরকল্পনা, ক্ষপ্রষক্ষ্ত পষরকল্পনা, ইতযাষে
সূক্ষ্মিাদব পরীক্ষ্া ষনরীক্ষ্া করা হদয়দছ। এগুদলার মদে রদয়দছ- Seed Policy 1999; জাতীয় ভূষম ব্যবহার নীষত ২০০১;
জাতীয় খাদ্য নীষত ২০০৬; National Livestock Development Policy 2007; Bio-safety Guidelines
2008; জাতীয় খাদ্য নীষত কমিপষরকল্পনা ২০০৮-২০১৫; Country Investment Plan 2011; Plant
Quarantine Act, 2011; জাতীয় পাট নীষত ২০১১; Bio-safety Rules 2012; জাতীয় পাষন আইন ২০১৩;
ষনরাপে খাদ্য আইন ২০১৩; Southern Master Plan for Agricultural Development in the Southern
Region 2013; জাতীয় পুষষ্টনীষত ২০১৫; ক্ষপ্রষক্ষ্ত পষরকল্পনা (২০১১-২০২১); সপ্তম পঞ্চবাষি িক পষরকল্পনা (২০১৬২০২০); ক্ষটকসই উন্নয়ন অিীষ্ট (২০১৬-২০৩০); বাাংলাদেশ ক্ষিল্টা প্লান ২১০০; সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৭; পাট আইন
২০১৭; সমষন্বত ক্ষুদ্র ক্ষসি নীষতমালা ২০১৭; জাতীয় জজব কৃষি নীষত ২০১৭; জাতীয় বালাইনাশক আইন ২০১৭; কৃষি কাদজ
ভূগিিস্থ পাষন ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৭ ও বীজ আইন ২০১৮। কৃষিখাদতর অন্তর্ভিি অন্যান্য উপখাদতর জন্য পৃর্ক নীষত
ষবদ্যমান র্াকায় এবাং ফসল উপখাত সব িাষধক গুরুত্বপূণ ি ষবধায় প্রণীত কৃষি উন্নয়ন েষললদক পূদব ির ধারাবাষহকতায় ‘জাতীয়
কৃষি নীষত ২০১৮’ ষশদরানাদম অষিষহত করা হদয়দছ।

১.৪

বাাংলাদেশ ভূ-প্রাকৃষতক অবস্থানগত কারদণ দুদর্ িাগপ্রবণ ক্ষেশ হওয়ায় প্রষতষনয়ত ঘাতসষহষ্ণু ফসদলর জাত ও উৎপােন
ক্ষকৌশল উদ্ভাবন ও প্রসার প্রদয়াজন। এ জন্য জীবপ্রযুষিসহ আধুষনক প্রযুষির মােদম ক্ষরাগ বালাই প্রষতদরাধী ও পুষষ্টসমৃদ্ধ
ফসদলর জাত ও প্রযুষি উদ্ভাবন অতযাবশক। তাছাড়া ক্রপ ক্ষজানষিষত্তক ফসল উৎপােন ব্যবস্থা প্রবতিন লািজনক কৃষির জন্য
অপষরহার্ ি। তাই এ নীষতদত ষবিয় দুটিদক ষবদশিিাদব গুরুত্ব ক্ষেওয়া হদয়দছ।

১.৫

ক্রমহ্রাসমান কৃষি জষম, মৃষত্তকার উব িরতা হ্রাস ও ক্রমবষধ িষ্ণু জনসাংখ্যার পষরদপ্রষক্ষ্দত ষবষিন্ন ফসদলর উৎপােন বৃষদ্ধ
অব্যাহত রাখা একটি বড় িযাদলঞ্জ। তাই সামষগ্রক উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধর প্রষত ষবদশি নজর দেওয়া আবশ্যক। পাশাপাষশ
গদবিণা খামার এবাং মাঠ পর্ িাদয়র ফলন পার্ িকয হ্রাদস লাগসই প্রযুষি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারদণ গুরুত্ব ক্ষেওয়া প্রদয়াজন।

১.৬

সামুষদ্রক সম্পদের র্র্ার্র্ আহরণ ও বহুমূখী ব্যবহার কদর উপকুলীয় জনগদণর জীবনমান উন্নয়ন ও রপ্তাষন আয় বৃষদ্ধর
র্দর্ষ্ট সুদর্াগ রদয়দছ। সুষ্ঠু পষরকল্পনার মােদম এর ব্যবহার করা ক্ষগদল কৃষি ক্ষক্ষ্দত্র প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। সাগর, নেী ও
জলাভূষমদত Plankton (জীবকণা) উৎপােন কৃষি উন্নয়দন ভূষমকা রাখদত পাদর। Plankton জলজ প্রাণীর খাদ্য ছাড়াও পাষনর
পষরদবশ রক্ষ্া কদর র্াদক। তাছাড়াও ইহা মানুি ও গৃহপাষলত পশুর খাদ্য ও ঔিধ ষশদল্পও ব্যবহার করা হদয় র্াদক। মৎস্য
সম্পে ছাড়াও জশবাল িাদির সম্ভাবনা র্াকায় এ নীষতদত ষবিয়টিদক গুরুত্ব প্রোন করা হদয়দছ।

১.৭

বাস্তবধমী ও ফলপ্রসূ জাতীয় কৃষি নীষত প্রণয়দনর স্বাদর্ ি ষবরাজমান কৃষি পষরষস্থষত মূল্যায়ন করা হদয়দছ। কৃষির ষবদ্যমান
সুষবধা ক্ষর্মন অনুকূল উৎপােন ও গদবিণা-সম্পসারণ পদ্ধষত, লাগসই প্রযুষি, কৃষি উপকরণ সরবরাহ ক্ষনটওয়াকি, শ্রমশষি,
আগ্রহী কৃিক, ফসল জীবববষিত্রয, কৃষি-বান্ধব নীষত, উৎপােন সহায়তা ও অষিজ্ঞ কৃিককূল কৃষি উন্নয়দন অতযন্ত সহায়ক।
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অপরষেদক কৃষি ষশক্ষ্া ব্যবস্থার উন্নয়ন, হাইষিি ও জীবপ্রযুষি প্রসার, ফলন পার্ িকয হ্রাস, ষবরূপ পষরদবদশ উৎপােন বৃষদ্ধ,
ক্ষটকসই প্রযুষি হস্তান্তর, খামার র্াষন্ত্রকীকরণ, উচ্চমূল্য ফসল উৎপােন ও রপ্তাষন, শস্য বহুমুখীকরণ ও ষনষবড়করণ, সমষন্বত
পুষষ্ট ও বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধষত, কৃষি বনায়ন, বাষণষজযক কৃষি, কৃষি ষশল্প স্থাপন, নারীর অাংশগ্রহণ, কমিসাংস্থান সৃষষ্ট, আয়
বৃষদ্ধ, উত্তম কৃষি পদ্ধষত ইতযাষে ক্ষক্ষ্দত্র উন্নষতর ব্যাপক সুদর্াগ রদয়দছ।
১.৮

কৃষি ক্ষক্ষ্দত্র ষকছু দুব িলতাও রদয়দছ। উপকরদণর কাষিত উৎপােনশীলতার অিাব, মূলধদনর স্বল্পতা, ষবরূপ পষরদবদশ
ব্যবহার উপদর্াগী প্রযুষির অপ্রতুলতা, সীষমত কৃষি ষবপণন ব্যবস্থাপনা, সাংগ্রদহাত্তর ক্ষ্ষত, রপ্তাষনদর্াগ্য পণ্য উৎপােদন স্বল্প
উদদ্যাগ, অপর্ িাপ্ত কৃষি ঋণ ও অবকাঠাদমাগত সুষবধার অিাব, সমন্বয়হীন কৃিক সমবায়, ষবশ্বষবদ্যালয়, গদবিণা প্রষতষ্ঠান ও
সম্প্রসারণ ষবিাদগর ষত্রমাষত্রক সমন্বদয় দুব িলতা, প্রযুষি হস্তান্তদর ধীরগষত, কৃষি ব্যবস্থাপনায় গষতশীলতার অিাব, কৃষিপণ্য
সাংরক্ষ্ণ, পষরবহন ও প্রষক্রয়াজাতকরদণর স্বল্প সুদর্াগ, কার্ িকর ল্যান্ড ক্ষজাষনাংদয়র অিাব, সীষমত ষবষনদয়াগ প্রভৃষত দুব িলতা
ষবরাজমান। তাছাড়া পষরবষতিত জলবায়ু, ক্রমহ্রাসমান আবাষে জষম, পষরদবশ অবক্ষ্য়, ফসদল বালাইনাশদকর অবষশষ্টাাংদশর
ক্ষ্ষতকর প্রিাব, জীবববষিত্রয হ্রাস, জষমর উব িরতা হ্রাস, অ-কৃষি কাদজ কৃষি জষমর ব্যবহারসহ অন্যান্য ঝষুঁ কও ষবদ্যমান।

১.৯

জমির উর্ বরতা রক্ষা এর্ং টেকসই পমরবর্শ সংরক্ষ্দণ প্রদয়াজনমত জজব ও রাসায়ষনক সার ব্যবহারসহ উত্তম কৃষি পদ্ধষত
অনুসরণ করার ষবিয়সমূহ নীষতদত প্রাধান্য ক্ষপদয়দছ।

১.১০ ফসল খাদতর সাষব িক উন্নয়দন কৃষি নীষতদত মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন, সার ও ক্ষসি ব্যবস্থাপনা, জীবপ্রযুষি, খামার
র্াষন্ত্রকীকরণ, কৃষিদত সমবায় ও ষবপণন, কৃষিদত নারীর ক্ষ্মতায়ন, প্রাকৃষতক সম্পে ব্যবস্থাপনা, ষবদশিাষয়ত কৃষি,
আঞ্চষলক ষবদশি কৃষি, যুব সমাদজর সম্পৃিতা, কৃষি পুনব িাসন, কৃষি বনায়ন, ষনরাপে ও পুষষ্টসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপােন, তথ্য ও
ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুষির ব্যবহার ইতযাষে ষবিয়সহ ষবষনদয়াগদক গুরুত্ব প্রোন করা হদয়দছ।
১.১১ রপ্তাষনমুখী ষনরাপে খাদ্য উৎপােদন জজব কৃষি ও ফসল উৎপােদন কৃিকদের প্রদণােনাসহ সাংষিষ্ট সকলদক প্রষশক্ষ্দণর
মােদম েক্ষ্তা বৃষদ্ধদক কৃষি নীষতদত গুরুত্বাদরাপ করা হদয়দছ। তদুপষর কৃষিখাদত তথ্যপ্রযুষি ব্যবহাদরর মােদম দ্রুত
সম্প্রসারণ ক্ষসবাপ্রাষপ্ত ষনষশ্চকরণসহ কৃষি উন্নয়ন সাংষিষ্ট সকল স্থানীয় ও উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থাসমূদহর মদে ক্ষজারাদলা
সমন্বদয়র রূপদরখা কৃষি নীষতদত অন্তর্ভিি করা হদয়দছ।
১.১২ জলবায়ু পষরবতিদনর পষরদপ্রষক্ষ্দত বহুমাষত্রক িযাদলঞ্জ ক্ষমাকাষবলায় সক্ষ্মতা বৃষদ্ধসহ কৃষি সাংষিষ্ট ক্ষটকসই উন্নয়ন
অিীষ্টসমূহ অজিদন কৃষির আধুষনকায়ন জরুষর। ঝষুঁ ক প্রশমনসহ ব্যাপক অঞ্চলষিষত্তক ফসলষবন্যাস প্রবতিন এবাং প্রাকৃষতক
সম্পদের ক্ষটকসই ব্যবস্থাপনা এদক্ষ্দত্র জরুষর। খাদ্যািযাস পষরবতিনসহ উচ্চমূল্য ফসদলর িাষহো বাড়দছ। ক্ষস লদক্ষ্য বাষি িক
কমিসম্পােন ক্ষি প্রবতিদনর মােদম অব্যাহত কৃষি প্রবৃষদ্ধ ষনষশ্চতকরদণর উদদ্যাগ গৃহীত হদয়দছ। বতিমান আর্ ি-সামাষজক
ক্ষপ্রক্ষ্াপট ষবদবিনায় ষবদ্যমান কৃষি নীষতদক তাই সমদয়াপদর্াগী করা হদয়দছ।
১.১৩ ‘জাতীয় কৃষি নীষত ২০১৮’-এর লক্ষ্য ও উদেশ্যসমূহ অজিদন এ নীষতর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, পষরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন অপষরহার্ ি। এ
লদক্ষ্য স্বল্প, মে ও েীঘ ি ক্ষময়াদে সুষনষে িষ্ট বাস্তবায়ন ক্ষকৌশল ষনধ িারণ কদর এর বাস্তবায়ন কার্ িক্রম পষরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়দনর
পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদব।
১.১৪ ‘জাতীয় কৃষি নীষত ২০১৮’ প্রকাদশর সাদর্ সাদর্ই ‘জাতীয় কৃষি নীষত ২০১৩’ ষবলুপ্ত হদব।
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২. জাতীয় কৃষি নীষতর লক্ষ্য ও উদেশ্য
২.১

মূল লক্ষ্য:
ষনরাপে, লািজনক কৃষি এবাং ক্ষটকসই খাদ্য ও পুষষ্ট ষনরাপত্তা অজিন।

২.২

প্রধান উদেশ্য:
ফসদলর উৎপােনশীলতা, উৎপােন ও কৃিদকর আয় বৃষদ্ধ, শস্য বহুমুখীকরণ, পুষষ্টসমৃদ্ধ ষনরাপে খাদ্য উৎপােন, ষবপণন
ব্যবস্থার উন্নয়ন, লািজনক কৃষি ও েক্ষ্ প্রাকৃষতক সম্পে ব্যবহাদরর মােদম খাদ্য ষনরাপত্তা ষনষশ্চতকরণ এবাং আর্ িসামাষজক অবস্থার উন্নয়ন।

২.৩

সুষনষে িষ্ট উদেশ্যসমূহ:

২.৩.১

ফসদলর উৎপােনশীলতা ও উৎপােন বৃষদ্ধর মােদম খাদদ্যর প্রাপ্যতা, অষধকার ও ক্রয়ক্ষ্মতা বৃষদ্ধ করা;

২.৩.২

ক্ষটকসই প্রযুষি উদ্ভাবদন কৃষি গদবিণা, ষশক্ষ্া, সম্প্রসারণ ও উপকরণ ব্যবস্থাপনা আধুষনকীকরণ এবাং েক্ষ্ মানব সম্পে
গদড় ক্ষতালা;

২.৩.৩ প্রাষতষ্ঠাষনক অবকাঠাদমা উন্নয়ন ও েক্ষ্ প্রযুষি পষরদিবার মােদম কৃিদকর সক্ষ্মতা ও আয় বৃষদ্ধ করা;
২.৩.৪

পুষষ্টসমৃদ্ধ, ষনরাপে ও িাষহোষিষত্তক খাদ্য উৎপােন পষরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;

২.৩.৫ স্থানীয় ও আন্তজিাষতক সহদর্াগী সাংস্থার সাদর্ সমন্বদয়র মােদম কৃষি গদবিণা ও রপ্তাষনর উন্নয়ন;
২.৩.৬ কৃষি উৎপােন বৃষদ্ধ এবাং কৃষিপদণ্যর ষবপণন ষনষশ্চতকরণ ও ন্যায্য মূল্য প্রাষপ্তদত কৃিকদের সহায়তা প্রোন;
২.৩.৭

প্রাকৃষতক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মােদম উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধ কদর ক্ষটকসই কৃষি উৎপােন ব্যবস্থা গদড় ক্ষতালা;

২.৩.৮ খামার র্াষন্ত্রকীকরদণর মােদম কাষয়ক শ্রম হ্রাস ও সাশ্রয়ী কৃষি ব্যবস্থার প্রিলন;
২.৩.৯ িাষহোষিষত্তক ও রপ্তাষনমুখী কৃষি উন্নয়দনর মােদম কৃষি বাষণষজযকীকরণ এবাং কমিসাংস্থাদনর নতুন ক্ষসক্টর সৃষষ্ট করা; এবাং
২.৩.১০ পাষনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহাদরর স্বাদর্ ি আন্তঃমন্ত্রণালয়/আন্তঃসাংস্থা সমন্বদয়র মােদম ক্ষকৌশল প্রণয়দন সষক্রয় অাংশগ্রহণ এবাং
তা র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন।
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৩. কৃষি উন্নয়দন গদবিণা
আধুষনক গদবিণার মােদম প্রযুষি উদ্ভাবন ও প্রদয়াদগর মােদম ফসদলর উৎপােনশীলতা ও উৎপােন বৃষদ্ধ আবশ্যক। ক্ষস জন্য কৃষি
ষবজ্ঞাদনর আন্তজিাষতক উৎকি ি কাদজ লাষগদয় গদবিণায় জ্ঞান, েক্ষ্তা ও সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ করদত হদব। ক্ষস সাদর্ জবষর পষরদবদশ
অষিদর্াজনক্ষ্ম ও পষরদবশবান্ধব জবষিত্রযপূণ ি পুষষ্টসমৃদ্ধ ফসদলর জাত ও প্রযুষি উদ্ভাবন ও প্রদয়াগ, সাংগ্রদহাত্তর ক্ষ্ষত হ্রাস,
কৃষিষিষত্তক ষশল্প স্থাপদন উৎসাষহতকরণ, প্রাকৃষতক সম্পে সাংরক্ষ্ণ, মাটি ও পাষন ব্যবহাদরর েক্ষ্তা বৃষদ্ধ, ক্ষকৌষলসম্পে সাংরক্ষ্ণ ও
ব্যবহার, মানসম্মত বীজ সরবরাহ বৃষদ্ধ, ক্ষসি েক্ষ্তা বৃষদ্ধ, জীবপ্রযুষির উন্নয়ন, খামার র্াষন্ত্রকীকরণ, আর্ ি-সামাষজক উপাোনসহ
অন্যান্য ষবিয়াষে গদবিণায় অগ্রাষধকার ক্ষেওয়া হদব। এর পাশাপাষশ পুষষ্টসমৃদ্ধ ক্ষতলবীজ ও অর্ িকরী ফসল উন্নয়ন গদবিণাও জরুষর।
কৃষির বহুমাষত্রক িযাদলঞ্জ ক্ষমাকাষবলায় ষনম্নষলষখত ক্ষক্ষ্ত্রসমূদহ গদবিণা ও উন্নয়দন গুরুত্বাদরাপ করা হদব:
৩.১ কৃষি গদবিণা ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন:
৩.১.১ কৃষি গদবিণার পষরকল্পনা প্রণয়ন, পষরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন এবাং জাতীয় কৃষি গদবিণা ষসদেমর্ভি (NARS) প্রষতষ্ঠানসমূদহর
মদে সমন্বয় অষধকতর শষিশালীকরণ;
৩.১.২ ‘জাতীয় গদবিণা তথ্য িাণ্ডার’ প্রষতষ্ঠার মােদম গদবিণায় জৈততা পষরহার;
৩.১.৩ ক্ষমধাবীদের কৃষি গদবিণায় আকৃষ্ট ও উদ্ভাষবত প্রযুষির ক্ষমধাস্বত্ব প্রোদনর লদক্ষ্য পেদক্ষ্প গ্রহণ;
৩.১.৪ লাগসই আঞ্চষলক কৃষি প্রযুষি উদ্ভাবদনর লদক্ষ্য গুরুত্বপূণ ি কৃষি পষরদবশ অঞ্চদল গদবিণা ক্ষকন্দ্র স্থাপদনর উদদ্যাগ গ্রহণ; এবাং
৩.১.৫ নাস ির্ভি প্রষতষ্ঠান ও ষবশ্বষবদ্যালয়সমূদহ উন্নত গদবিণা পদ্ধষত প্রবতিন এবাং গদবিণায় ষবষনদয়াদগর মােদম সদব িাচ্চ
সামাষজক সুফল ও মূল্য সাংদর্াজদনর পেদক্ষ্প গ্রহণ।
৩.২
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

পষরকল্পনা ও অর্ িায়ন:
জাতীয় িাষহো অনুর্ায়ী স্বল্প (১-৫ বছর), মে (৬-১০ বছর) এবাং েীঘ ি (১১-১৫ বছর) ক্ষময়াষে গদবিণায় অগ্রাষধকার ক্ষক্ষ্ত্র
ষনব িািন;
ষবজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী কাদজ জাতীয়/প্রাষতষ্ঠাষনকিাদব স্বীকৃষত প্রোন বা প্রদণােনা প্রোদনর পেদক্ষ্প গ্রহণ;
কৃষি গদবিণার ষিত দৃঢ় করার স্বাদর্ ি ষবজ্ঞানীদের জ্ঞান ও েক্ষ্তা ষনয়ষমত বৃষদ্ধর ব্যবস্থা গ্রহণ;
গদবিণা পষরকল্পনা ও অগ্রাষধকাদরর ক্ষক্ষ্দত্র মাঠ পর্ িাদয়র িাষহোর ওপর গুরুত্বাদরাপ;
সরকাষর/ক্ষবসরকাষর প্রষতষ্ঠান ও ষবশ্বষবদ্যালদয়র অাংশীোষরদত্বর মােদম গদবিণা কার্ িক্রম পষরিালনায় উৎসাষহতকরণ;
এবাং
সমদয়াপদর্াগী গদবিণা কার্ িক্রম পষরিালনার জন্য সমন্বয় ও অর্ িায়ন।

৩.৩
গদবিণার পষরষধ ও ক্ষক্ষ্ত্র:
৩.৩.১ জাত উন্নয়ন:
3.3.1.1 প্রিষলত পদ্ধষতর সীমাবদ্ধতা দূরীকরদণ আধুষনক গদবিণাদক গুরুত্ব প্রোন;
3.3.1.2 উচ্চ ফলনশীল, পুষষ্টমান সমৃদ্ধ, অর্ িকরী ও স্বাস্থযসম্মত ফসদলর জাত উদ্ভাবদন হাইষিি ও ষমউদটশন ষিষিাং কার্ িক্রম
ক্ষজারোরকরণ এবাং প্রিষলত প্রজনন পদ্ধষতর পাশাপাষশ মষলকুযলার ষিষিাং এর ক্ষক্ষ্ত্র ও পষরষধ বৃষদ্ধকরণ;
3.3.1.3 আকষিক ও নাষব বন্যা ক্ষমাকাষবলায় আগাম, ঠাণ্ডাসষহষ্ণু এবাং আদলাক সাংদবেনশীল ফসল ষবদশি কদর ধাদনর জাত
উন্নয়ন কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
ি
3.3.1.4 বাদয়াফটিষফদকশন
এর মােদম প্রধান প্রধান ফসদলর পুষষ্টমান উন্নয়দন অষধক কার্ িক্রম গ্রহণ;
3.3.1.5 ঘাতসষহষ্ণু জাত ও প্রযুষি উদ্ভাবদন নাস ির্ভি প্রষতষ্ঠানসমূহ কর্তিক গদবিণা কার্ িক্রম শষিশালীকরণ;
3.3.1.6 জনষপ্রয়, অনন্য জবষশষ্টযধারী ও ক্ষিািা িাষহো অনুর্ায়ী স্থানীয় প্রিষলত/অপ্রিষলত ফসল উন্নয়ন কমিকাণ্ডদক ষবদশিিাদব
অনুপ্রাষণতকরণ;
3.3.1.7 প্রষতকূলতা সষহষ্ণু র্র্া লবণািতা এবাং খরা সষহষ্ণু ধান, গম, পাট ইতযাষে উদ্ভাবদন গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
3.3.1.8 জবরী পষরদবদশ িাদিাপদর্াগী পুষষ্টসমৃদ্ধ অপ্রিষলত ফসদলর (কাউন, িীনা, অড়হর, সরগম, বাষলি, ক্ষফলন, জাম আলু,
গাছ আলু) উন্নয়ন গদবিণা ক্ষবগবানকরণ;
3.3.1.9 পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপােদনর গদবিণা ক্ষজারোরকরণ;
3.3.1.10 পাদটর ষজন ষবন্যাস উদমািদনর ধারাবাষহকতায় পাটসহ অন্যান্য ফসদলরও গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ; এবাং
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3.3.1.11 ক্ষেশীয় ও আন্তজিাষতক কৃষি গদবিণার সমন্বয় ও সহদর্াষগতায় সূর্ িাদলাক ব্যবহাদরর মােদম সাদলাকসাংদিিদণর েক্ষ্তা
বৃষদ্ধ কদর ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধর কার্ িক্রম গ্রহণ।
৩.৩.২
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.2.4
3.3.2.5

জীবপ্রযুষি গদবিণা:
উচ্চ ফলনসহ অন্যান্য কাষিত কৃষিতাষিক জবষশষ্টয ষনয়ন্ত্রণকারী ষজন শনািকরণ ও স্থানান্তদর গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ;
বতিমান ফলনসীমা অষতক্রমদণ (Breaking yield ceiling) গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
ষবরূপ পষরদবশ উপদর্াগী জাত উন্নয়দন ষজদনাষমক্স গদবিণা কার্ িক্রম আরও ক্ষবগবানকরণ;
কৃষি ফসদলর ষজনব্যাাংক ও তথ্য িাণ্ডার প্রষতষ্ঠা এবাং সাংরক্ষ্ণ করার উদদ্যাগ গ্রহণ; এবাং
ফসদলর ঘাতসহনশীলতা পদ্ধষত উদঘাটন ও ব্যবহার ষবিয়ক ক্ষমৌষলক গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহদণ ষবজ্ঞানীদের
উৎসাষহতকরণ।

৩.৩.৩ ন্যাদনা প্রযুষি:
3.3.3.1 প্রার্ষমক পর্ িাদয় ফসদলর ক্ষরাগ, জাতষিষত্তক পুষষ্ট িাষহো ষনণ িয় ও পুষষ্ট আহরণ ক্ষ্মতা বৃষদ্ধদত ন্যাদনা প্রযুষি ব্যবহাদরর
উদদ্যাগ গ্রহণ;
3.3.3.2 ন্যাদনা ক্ষসির প্রযুষি ব্যবহাদরর মােদম ভূষমর গুণাগুণ পর্ িদবক্ষ্ণ ও উৎপােন বৃষদ্ধর কার্ িক্রম গ্রহণ; এবাং
3.3.3.3 কৃষিদত িাষর ধাতুর উপষস্থষত শনািকরণ এবাং ক্ষশাধনসহ ন্যাদনা প্রযুষির সার, বালাইনাশক উদ্ভাবন ও ব্যবহাদরর
মােদম উপকরণ েক্ষ্তা অজিদনর উদদ্যাগ গ্রহণ ।
৩.৩.৪
ক্ষকৌষলসম্পে (Genetic Resources):
3.3.4.1 প্রাষতষ্ঠাষনকিাদব স্থানীয় ও ষবদেষশ ক্ষকৌষলসম্পে সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ণ, পুনরুৎপােন, ষবষনময়, মূল্যায়ন ও িকুদমদেশন
কার্ িক্রম সমৃদ্ধকরণ;
3.3.4.2 ক্ষকৌষলসম্পে সাংরক্ষ্দণ উপদর্াগী ক্ষিৌত ও কাষরগষর সুদর্াগ সুষবধা বৃষদ্ধর উদদ্যাগ গ্রহণ;
3.3.4.3 ফসল জবষিত্রয রক্ষ্া, ক্ষকৌষলসম্পদের ক্ষ্ষত এবাং ষবলুষপ্ত ক্ষরাদধ পষরবীক্ষ্ণ কার্ িক্রম পষরিালনা ও পািার ক্ষরাদধ ব্যবস্থা
গ্রহণ;
3.3.4.4 ক্ষকৌষলসম্পে মূল্যায়ন তদথ্যর জবজ্ঞাষনক িাটাদবজ জতষর ও জাত উন্নয়দন তা ব্যবহার; এবাং
3.3.4.5 সাংরষক্ষ্ত ক্ষকৌষলসম্পদের কাষিত জবষশষ্টয অনুসন্ধান ও ব্যবহাদর উৎসাহ প্রোন।
৩.৩.৫
3.3.5.1
3.3.5.2
3.3.5.3

অণুজীব গদবিণা:
কৃষিদত গুরুত্বপূণ ি অণুজীব শনািকরণ, জবষশষ্টযায়ন ও উন্নত প্রকরণ ষনব িািদনর কাদজ গুরুত্বাদরাপ;
অণুজীদবর কার্ িকাষরতা বৃষদ্ধ সম্পষকিত গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ; এবাং
কৃষিষিষত্তক অণুজীব গদবিণা ষশল্প স্থাপদন সাংষিষ্ট সকলদক উৎসাহ প্রোন।

৩.৩.৬
3.3.6.1
3.3.6.2
3.3.6.3
3.3.6.4
3.3.6.5

জলবায়ু পষরবতিন, ঘাতসষহষ্ণু জাত ও প্রযুষি:
ষবষিন্ন ফসল এবাং প্রাকৃষতক সম্পদের ওপর জলবায়ু পষরবতিদনর প্রিাব ষনরূপণ কমিকাণ্ড শষিশালীকরণ;
স্বল্প গ্রীনহাউজ গ্যাস ষনঃসরণকারী ফসল উৎপােন প্রযুষি ও ফসলষবন্যাস উদ্ভাবদন গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
জবরী পষরদবশ উপদর্াগী, সাশ্রয়ী ও লািজনক িািাবাে প্রযুষি উদ্ভাবদন গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষবগবানকরণ;
প্রষতকূল পষরদবশ উপদর্াগী মৃষত্তকা-পাষন-সার-ফসল ব্যবস্থাপনার ফলপ্রসূ প্রযুষি উদ্ভাবন কার্ িক্রম ত্বরাষন্বতকরণ; এবাং
ঘাতসষহষ্ণু জাত/প্রযুষি/ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবদন ক্ষবসরকাষর সাংস্থাসমূহদক সহদর্াষগতা/উৎসাহ প্রোন।
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অর্ িকরী, উচ্চমূল্য ও উদ্যানতাষিক ফসল এবাং ফষলত পুষষ্ট:
3.3.7.1 স্থানীয় ও রপ্তাষন বাজাদরর িাষহোমত অর্ িকরী ও উচ্চমূল্য ফসদলর উচ্চ ফলনশীল, পুষষ্টগুণ সম্পন্ন, স্বল্প ক্ষময়াষে, স্বল্প
৩.৩.৭

3.3.7.2
3.3.7.3
3.3.7.4
3.3.7.5
3.3.7.6
3.3.7.7
3.3.7.8

৩.৩.৮
3.3.8.1
3.3.8.2
3.3.8.3
3.3.8.4
3.3.8.5
3.3.8.6

উপকরণ ষনিির জাত, িািাবাে প্রযুষি উদ্ভাবন;
আবােদর্াগ্য ক্ষেষশ-ষবদেষশ ফল/সবষজ/ফুদলর জাত উদ্ভাবদন প্রবতিন, উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা পদ্ধষত সন্ধানকরণ;
প্রিষলত পদ্ধষত ছাড়াও সবষজ, মসলা, ফুল, লতাপাতা, ফান ি এবাং ক্ষসৌন্দর্ িবধ িক উষদ্ভে প্রজাষতর হাইষিি পদ্ধষতদত জাত
উদ্ভাবন এবাং সাংরক্ষ্ণকাল বৃষদ্ধ, প্রষক্রয়াজাত, প্যাদকষজাং ও পষরবহন সাংক্রান্ত গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
ফদলর প্রাপ্যতা বৃষদ্ধর জন্য আগাম, নাষব ও বারমাষস জাত উদ্ভাবদন ষবদশি ক্ষজার ক্ষেওয়া;
পাহাদড়র উপদর্াগী ফসল ও প্রযুষি উদ্ভাবদন গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ;
সষরিা, কযাদনালা, ষতল, ষতষস, সূর্ িমুখী ইতযাষে ফসদলর উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবদন গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ;
ক্ষিিজ গুণসম্পন্ন বৃক্ষ্, লতা/গুল্ম উন্নয়ন, উৎপােন ও প্রষক্রয়াজাতকরদণ ষবদশি গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ; এবাং
পুষষ্টর স্তর উন্নয়ন, খাদদ্য পুষষ্টর বহুমুষখতা বৃষদ্ধ ও পুষষ্টমান সাংরক্ষ্দণর মােদম পুষষ্ট ষনরাপত্তা অজিদনর লদক্ষ্য
খাদ্যষিষত্তক ফষলত পুষষ্ট গদবিণা ক্ষজারোরকরণ।
প্রাকৃষতক সম্পে ব্যবস্থাপনা ষবিয়ক গদবিণা:
িািাবাদের জন্য উপযুি কৃষি জষম জনবসষতর জন্য ব্যবহারদক ষনরুৎসাষহতকরণ এবাং ষবকল্প ষহদসদব একটি বাষড়
একটি খামার, আশ্রয়ন/গুেগ্রাম/ক্ষগ্রার্ ক্ষসোর ইতযাষেদক উৎসাষহতকরণ;
ভূষমর গুণাগুণ পষরবতিন পর্ িদবক্ষ্ণ এবাং মাটির উব িরতা বৃষদ্ধ ও সাংরক্ষ্দণ গদবিণা ক্ষজারোরকরণ;
স্থানীয় পর্ িাদয় মাটির উব িরতা ষনরূপণপূব িক ষবষিন্ন সাদরর মাত্রা ষনধ িারদণ গদবিণা আরও ক্ষজারোরকরণ;
সমস্যাষক্লষ্ট মৃষত্তকা ব্যবস্থাপনা ষবিয়ক গদবিণা শষিশালীকরণ;
প্রাকৃষতক সম্পদের িারসাম্যপূণ ি ও েক্ষ্ ব্যবহার ষবিয়ক গদবিণা ক্ষজারোরকরণ; এবাং
ক্রপ মদিষলাং গদবিণার মােদম লািজনক ফসল উৎপােন ষনষশ্চত করার লদক্ষ্য প্রাকৃষতক সম্পদের স্থানদিদে
প্রাপ্যতা/গুণাগুণ অনুসন্ধান কার্ িক্রম ক্ষবগবান করা।

৩.৩.৯ অপ্রিষলত ও অ-ক্ষমৌসুষম ফসল:
3.3.9.1 অপ্রিষলত/অ-ক্ষমৌসুষম পুষষ্টসমৃদ্ধ ফসদলর উন্নয়ন কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ; এবাং
3.3.9.2 অপ্রিষলত ও অ-ক্ষমৌসুষম ফসদলর উৎপােন এবাং মূল্য সাংদর্াজন বৃষদ্ধর লদক্ষ্য ষবদশি গদবিণা কমিসূষি গ্রহণ।
৩.৩.১০
3.3.10.1
3.3.10.2
৩.৩.১০.৩
৩.৩.১০.৪

কৃষি উপকরণ েক্ষ্তা উন্নয়ন:
নতুন, সম্ভাবনাময় ও জনষপ্রয় জাদতর বীজ প্রাপ্যতা বৃষদ্ধর ক্ষকৌশল ষবিয়ক গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ;
সামষগ্রক বীজ ব্যবস্থাপনা উন্নয়দন সাংগষনদরাধ ও বীজবাষহত ক্ষরাগ ব্যবস্থাপনায় গদবিণা ক্ষজারোরকরণ;
কার্ িকাষরতা ও উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধকদল্প সার প্রদয়াদগর নতুন পদ্ধষত উদ্ভাবদন গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ করা; এবাং
ক্ষসি েক্ষ্তা উন্নয়দন নতুন পদ্ধষত উদ্ভাবদন কার্ িকর গদবিণা গ্রহণ করা ।

৩.৩.১১

িািাবাে ও পষরির্ িা প্রযুষি উদ্ভাবন:

3.3.11.1
3.3.11.2
3.3.11.3
3.3.11.4

উদ্ভাষবত বা প্রবষতিত (Introduced) ফসদলর লািজনক িািাবাে পদ্ধষত উদ্ভাবদন গুরুত্বাদরাপ করা;
অবমুি জাত সহায়ক প্রযুষি ষবিয়ক গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ ও তথ্যাষের প্রাপ্যতা ষনষশ্চতকরণ;
ফসলষিষত্তক জজব কৃষি িািাবাে ও পষরির্ িা প্রযুষি উদ্ভাবদনর লদক্ষ্য গদবিণা ক্ষজারোরকরণ; এবাং
সফল িািাবাে ও পষরির্ িা প্রযুষি উদ্ভাবদনর লদক্ষ্য কৃিক পর্ িাদয় অষধক সদরজষমন গদবিণা (On farm) কার্ িক্রম
পষরিালনা করা।

৩.৩.১২ ক্রপ ক্ষজাষনাং:
3.3.12.1 উৎপােন বৃষদ্ধর লদক্ষ্য আধুষনক কলাদকৌশল ক্ষর্মন ষজআইএস, ষরদমাট ক্ষসষিাং এর সাহাদয্য ভূষম ও মৃষত্তকার তথ্যউপাত্ত, আঞ্চষলক জলবায়ু, ভূ-প্রাকৃষতক এবাং আর্ ি-সামাষজক অবস্থাষিষত্তক ক্রপ ক্ষজাষনাং এর ব্যবহার;
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3.3.12.2 ক্রপ ক্ষজানষিষত্তক উৎপােনশীলতা র্ািাই ও উন্নয়দন গদবিণা কার্ িক্রম হাদত ক্ষনওয়া; এবাং
3.3.12.3 উৎপােন ও আয় বৃষদ্ধর জন্য ক্রপ ক্ষজাষনাং এর ব্যবহাদর কৃিকদের প্রদণােনার উদদ্যাগ গ্রহণ।
৩.৩.১৩
৩.৩.১৩.১
৩.৩.১৩.২
৩.৩.১৩.৩
৩.৩.১৩.৪
৩.৩.১৩.৫
৩.৩.১৩.৬

বালাই ব্যবস্থাপনা:
নতুন বালাই ও পষরদবশবান্ধব বালাইনাশক শনািকরদণ গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ;
কার্ িকর েমন ব্যবস্থা উন্নয়ন গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
জজব বালাইনাশক উন্নয়ন গদবিণা ও ব্যবহারদক উৎসাষহতকরণ;
আন্তঃসীমান্ত অষতক্রমকারী বালাই ষনয়ষমত পর্ িদবক্ষ্ণ/পষরবীক্ষ্ণ ও ব্যবস্থাপনায় গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ;
বালাইনাশদকর ষনরাপে ব্যবহার ষনষশ্চতকরদণ গদবিণা/প্রষশক্ষ্ণ/সদিতনতা বৃষদ্ধর পেদক্ষ্প গ্রহণ; এবাং
অনুদমাষেত বালাইনাশদকর ব্যবহার পরবতী সদব িাচ্চ ষস্থষতর পষরমাণ (MRL) ষনধ িারদণর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩.৩.১৪
৩.৩.১৪.১

ফাষমিাং ষসদেম গদবিণা:
কৃিদকর ক্ষমাট আয় বৃষদ্ধর জন্য খামার সাংষিষ্ট স্থাদনর (বাষড়র আষিনা, ঘদরর িাল, পুকুর পাড় ইতযাষে) েক্ষ্ ব্যবহার
উন্নয়দন গদবিণা কার্ িক্রম পষরিালনা করা;
৩.৩.১৪.২ প্রিষলত ফসল-ধারার উন্নয়নসহ এলাকাষিষত্তক পুষষ্টসমৃদ্ধ ও লািজনক ফসল-ধারা প্রবতিদন গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ;
৩.৩.১৪.৩ ফসল-পাষন-মৎস্য-কৃষি বনায়দনর আন্তঃসম্পকি ও উৎপােন বৃষদ্ধ সম্পষকিত গদবিণা ক্ষজারোরকরণ; এবাং
৩.৩.১৪.৪ সম্ভাব্য অাংশীজন অন্তর্ভিি করার মােদম উপকরণ সাশ্রয়ী ও লািজনক শস্যষবন্যাস শনািকরণ/ষবস্তাদর ক্ষেশব্যাপী
ফাষমিাং ষসদেম গদবিণা কার্ িক্রম শষিশালীকরণ।
৩.৩.১৫ সাংগ্রদহাত্তর প্রযুষি:
৩.৩.১৫.১ ফসল সাংগ্রহ, প্রষক্রয়াজাতকরণ, হযান্ডষলাং, পষরবহন, প্যাদকষজাং ও গুোমজাতকরণ গদবিণা এবাং উন্নয়ন কার্ িক্রম
ক্ষজারোরকরণ;
৩.৩.১৫.২ ফসদলর সাংগ্রদহাত্তর ক্ষ্ষত হ্রাস ষবিয়ক গদবিণা ও উন্নয়ন কার্ িক্রমদক অগ্রাষধকার প্রোন; এবাং
৩.৩.১৫.৩ এলাকার িাষহো অনুর্ায়ী উৎপাষেত ফসদলর গুনগতমান বজায় রাখার জন্য ফসলষিষত্তক গুোম, শীতাতপ ষনয়ষন্ত্রত
গুোম ও মাষল্টপারপাস ক্ষকাল্ড ক্ষোদরজ ষনমিাদণ অগ্রাষধকার ও উৎসাহ প্রোন।
শস্য বহুমুখীকরণ, শস্য ষনষবড়তা বৃষদ্ধ ও ফলন পার্ িকয হ্রাস:
ক্ষিািা িাষহো, পুষষ্ট সরবরাহ, জষমর উব িরতা ও আয় বৃষদ্ধকদল্প ফসল বহুমুখীকরণ গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
ষরদল ও ষমশ্র ক্রষপাং পদ্ধষতদত কৃিদকর আয় বৃষদ্ধ সম্পষকিত গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
মৃষত্তকা-পাষন-ফসল ব্যবস্থাপনা উন্নয়দনর মােদম ফলন পার্ িকয হ্রাস ষবিয়ক গদবিণা ক্ষজারোর ও প্রদণােনা প্রোদনর
মােদম শস্য বহুমুখীকরদণর উদদ্যাগ গ্রহণ; এবাং
৩.৩.১৬.৪ জষমর উব িরতা ও কৃিদকর আয় ষনষশ্চতকদল্প শস্য ষনষবড়তা বৃষদ্ধ ও বহুমুখীকরণ গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষবগবান করা।
৩.৩.১৬
৩.৩.১৬.১
৩.৩.১৬.২
৩.৩.১৬.৩

৩.৩.১৭
৩.৩.১৭.১
৩.৩.১৭.২
৩.৩.১৭.৩
৩.৩.১৭.৪

কৃষি র্াষন্ত্রকীকরণ গদবিণা:
কৃষি র্ন্ত্রপাষত উদ্ভাবদন সাশ্রয়ী উপকরণ/শষি সাশ্রয়ী র্ন্ত্রপাষত উন্নয়দন গুরুত্বাদরাপ করা;
ক্ষসি/কৃষি র্দন্ত্র নবায়নদর্াগ্য জ্বালাষনর ব্যবহার বৃষদ্ধদত গদবিণা কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা;
কৃিদকর আর্ ি-সামাষজক অবস্থার সাদর্ সাংগষতপূণ ি সাশ্রয়ী কৃষি র্ন্ত্রপাষত উদ্ভাবন ও উৎপােনদক উৎসাহ প্রোন করা;
এবাং
আমোনীকৃত কৃষি র্ন্ত্রপাষতর উপদর্াষগতা পরীক্ষ্াপূব িক ব্যবহাদরাপদর্াগী করার জন্য গদবিণা ক্ষজারোরকরণ।
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৩.৩.১৮ আর্ ি-সামাষজক গদবিণা:
৩.৩.১৮.১ কৃষি প্রযুষির আর্ ি-সামাষজক প্রিাব মূল্যায়ন, কৃষি উৎপােদন ধারাবাষহকতা ষবদিিণ, বাজারমূল্য, কৃিদকর আয়,
উপকরণ সরবরাহ, ফলন ব্যবধান হ্রাস, উৎপােন সহায়তা, ক্রপ ক্ষজাষনাং, শস্য বহুমুখীকরণ, প্রযুষি হস্তান্তর ও
উপকরদণর েক্ষ্ ব্যবহাদর সামাষজক/অর্ িবনষতক প্রষতবন্ধকতা ষবদিিণপূব িক নীষতষনধ িারণী গদবিণাদক অগ্রাষধকার
প্রোন:
৩.৩.১৮.২ কৃষি প্রযুষির উপদর্াষগতা/গ্রহণদর্াগ্যতা র্ািাইদয় মাঠ পর্ িাদয়র পুনষন িদবশ অনুর্ায়ী গদবিণা ক্ষজারোর করা;
৩.৩.১৮.৩ মানসম্পন্ন উৎপাষেত কৃষিপণ্য সহদজ বাজারজাত করার লদক্ষ্য ষবপণন গদবিণা ক্ষজারোর করা;
৩.৩.১৮.৪ পষতত জষমর মাষলকানা, ক্ষশ্রষণষবন্যাস, পষরমাণ, এলাকা ষিষিত ও কারণ অনুসন্ধানপূব িক জষমর সুষ্ঠু ব্যবহার ও
শস্যষবন্যাস ও ফসল গ্রহদণাপদর্াষগতা ষবিয়ক গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ; এবাং
৩.৩.১৮.৫ কৃষিপণ্য উৎপােন ও ষবপণন সম্পষকিত গদবিণায় মাইদক্রা ও ম্যাদক্রা ক্ষলদিল োষিদক উৎসাহ প্রোন।
৩.৩.১৯
৩.৩.১৯.১
৩.৩.১৯.২

প্রযুষি ষবস্তার ক্ষকৌশল:
নাস ির্ভি প্রষতষ্ঠানসমূহ কর্তিক বষহরাঙ্গন সম্প্রসারণ কার্ িক্রদম ষবজ্ঞানীদের সম্পৃিতা বৃষদ্ধর উদদ্যাগ গ্রহণ; এবাং
সুষবধাদিাগীদের মদে পারস্পষরক সম্পকি উন্নয়দনর মােদম প্রযুষি পষরমাজিন, র্ািাই ও হস্তান্তর ষবিদয় গদবিণা
প্রষতষ্ঠানসমূহ কর্তিক গুরুত্ব প্রোন।
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৪. প্রযুষি হস্তান্তর ও কৃষি সম্প্রসারণ
ক্ষটকসই কৃষি উৎপােন ব্যবস্থা ষনষশ্চত করার লদক্ষ্য প্রযুষি হস্তান্তদরর মােদম পুষষ্ট ষনরাপত্তা অজিন এবাং কৃষি বাষণষজযকীকরদণ
উপদর্াগী কৃষি সম্প্রসারণ ক্ষসবা ও প্রাষতষ্ঠাষনক সক্ষ্মতা গদড় ক্ষতালা জরুষর। বষধ িত উৎপােন, আয় ও েক্ষ্তা বৃষদ্ধকদল্প কৃিকদের
উপযুি কাষরগষর ও খামার ব্যবস্থাপনা ষবিয়ক তথ্য, প্রযুষি ও পরামশি প্রোনসহ উন্নত খামার পদ্ধষত ও কলাদকৌশল ষবিদয় কৃষি
সম্প্রসারণ ক্ষসবা প্রোনকারী সাংস্থা পরামশি প্রোন করদব। কৃষি সম্প্রসারণ ক্ষসবা অষধকতর েক্ষ্ ও কার্ িকর করার লদক্ষ্য সম্প্রসারদণর
মূল উদেশ্য, ক্ষর্াগাদর্াগ পদ্ধষত এবাং গৃহীতব্য পেদক্ষ্পগুদলা ষনদম্ন উদেখ করা হদলা:
৪.১
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

সম্প্রসারদণর মূল উদেশ্য:
সকল ক্ষশ্রষণর কৃিক (ভূষমহীন, প্রাষন্তক, ক্ষুদ্র, মাঝাষর এবাং বড় কৃিক) ক্ষক িাষহোষিষত্তক সম্প্রসারণ ক্ষসবা প্রোন;
কৃষিদত আকৃষ্ট করার লদক্ষ্য ষবদশি উদদ্যাদগর মােদম নারী এবাং যুবসমাজদক েক্ষ্ ও আগ্রহী কদর গদড় ক্ষতালা;
কৃষি সম্প্রসারণ ক্ষসবায় ক্ষবসরকাষর ও ক্ষস্বোদসবী সাংস্থার অাংশগ্রহণদক উৎসাহ প্রোন;
নগরদকষন্দ্রক কৃষি সম্প্রসারণ ক্ষসবার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটাদনা;
কৃিদকর ক্ষোরদগাড়ায় েক্ষ্ ও সমষন্বত ক্ষসবা প্রোদনর লদক্ষ্য সম্প্রসারণ কার্ িক্রমদক ষবদকন্দ্রীকরণ ও বহুমুখীকরণ;
প্রাকৃষতক দুদর্ িাগ ক্ষমাকাষবলায় সম্প্রসারণ কমীদের েক্ষ্ ও কমিতৎপর কদর গদড় ক্ষতালা;
িাষহোষিষত্তক ক্ষমৌসুষম ও বাষি িক উৎপােন পষরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন কার্ িকর উদদ্যাগ গ্রহণ; এবাং
ফসদলর ক্ষটকসই, লািজনক, সাশ্রয়ী উৎপােন ও ষবপণন ব্যবস্থাসমূহ সমন্বয় সাধন।

৪.২
4.2.1

ক্ষর্াগাদর্াগ পদ্ধষত:
গদবিণা ও সম্প্রসারণ প্রষতষ্ঠানসমূদহর সমন্বদয় গঠিত স্থানীয়/আঞ্চষলক/জাতীয় পর্ িাদয়র কৃষি প্রযুষি সম্প্রসারণ সমন্বয়
কষমটির মােদম সম্প্রসারণ ক্ষসবা শষিশালীকরণ এবাং এ লদক্ষ্য প্রদয়াজনীয় অর্ ি সাংস্থাদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব;
কৃষি পষরদবশ অঞ্চলষিষত্তক উদ্ভাষবত জাত/প্রযুষি সম্প্রসারণ সমন্বয় কষমটির ষসদ্ধান্ত ক্ষমাতাদবক ও নতুন জাত ৈারা
পুরাদনা জাদতর স্থলাষিষিদির ক্ষক্ষ্দত্র সম্প্রসারণ কার্ িক্রম হালনাগাে ও বাস্তবায়দনর পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদব;
প্রযুষি সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য স্থাষপত প্রেশিনীদত, সাংষিষ্ট সকদলর অন্তর্ভিষি ষনষশ্চতকরণসহ ক্ষিািা িাষহো ও অন্যান্য ষবিয়
ষবদবিনায় একটি মূল্যায়ন পদ্ধষত ষনধ িারণ করা হদব;
মাঠ মূল্যায়দনর ষিষত্তদত প্রযুষির ব্যবহার উপদর্াষগতা পর্ িাদলািনাপূব িক প্রযুষির উন্নয়ন সাধনকদল্প গদবিণা
প্রষতষ্ঠানসমূহদক প্রদয়াজনীয় পরামশি প্রোন করা হদব;
কৃষি গদবিণা ও সম্প্রসারণ সম্পকি ক্ষজারোর এবাং পরষ্পদরর জ্ঞানদক সমৃদ্ধ ও কার্ িকর করার লদক্ষ্য কমিশালা, সিা,
পষরবীক্ষ্ণ ইতযাষে কমিকাদণ্ড সাংষিষ্ট সকদলর অাংশগ্রহণ ষনষশ্চত করা হদব;
মাটির গুণাগুণষিষত্তক প্রণীত সার সুপাষরশ গাইি অনুসরণ কদর ফসল িাদি কৃিকদের উৎসাষহত করা হদব;
গদবিণা-সম্প্রসারণ-কৃিক সম্পকি উন্নয়দনর মােদম প্রদয়াজনমাষফক ক্ষটকসই প্রযুষি সম্প্রসারণ ষনষশ্চত করা হদব;
উপদজলাষিষত্তক কৃষি প্রযুষি হস্তান্তর ব্লক স্থাপদনর মােদম ষনরবষেন্ন প্রযুষি সম্প্রসারণ ষনষশ্চত করা হদব;
েল/কষমউষনটিষিষত্তক সম্প্রসারণ ক্ষসবার নতুন ক্ষক্ষ্ত্র অনুসন্ধান ও বাস্তবায়ন করা হদব;
তথ্য সরবরাহ এবাং পরামশি প্রোদন স্থানীয় সম্প্রসারণ কমী প্রার্ষমক উৎস ষহদসদব ভূষমকা পালন করদব;
‘কৃিক স্কুল’, ‘িাষি রযাষল’, ‘মাঠ ষেবস’ ইতযাষে আদয়াজন কদর কৃিক সাংদর্াগ বৃষদ্ধর মােদম সম্প্রসারণ ক্ষসবা জনষপ্রয়
করা হদব;
আধুষনক তথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুষির সব িাত্মক ব্যবহাদরর লদক্ষ্য ই-কৃষি সম্প্রসারণ ষনষশ্চত করা এবাং গণমােমদক প্রযুষি
ষবস্তাদর অষধক ব্যবহার করা; এবাং
সম্প্রসারণ ক্ষসবা ফলপ্রসূ করদত ‘সব িাদগ্র কৃিক স্বার্ ি’ অগ্রগণ্য ষহদসদব ষবদবষিত হদব, সম্প্রসারণ ক্ষজারোদরর লদক্ষ্য
‘ল্যাব টু ল্যান্ড’, ‘সাইি টু ক্ষসাসাইটি’, ‘তথ্য বন্ধু/ক্ষটকদনালষজকযাল এদজে’ ও অন্যান্য উদ্ভাবনীমূলক সম্প্রসারণ ক্ষকৌশল
অবলম্বন করা হদব।

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
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৪.৩
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13

সম্প্রসারদণর ক্ষক্ষ্ত্র:
ক্ষটকসই উৎপােন বৃষদ্ধদত জলবায়ু ও এলাকা উপদর্াগী শস্যষবন্যাস এবাং সম্প্রসারণ কার্ িক্রম বাস্তবায়ন করা;
কৃিক পর্ িাদয় মানদঘাষিত বীজ (TLS) উৎপােন ও ব্যবস্থাপনাদক উৎসাষহতকরণ;
পাদটর উন্নত জাদতর বীজ সম্প্রসারদণর মােদম পাট িাদির ষবকাদশ কার্ িক্রম গ্রহণ।
উচ্চমূল্য শস্য বহুমুখীকরণ/শস্য ষনষবড়তা বৃষদ্ধর লদক্ষ্য লাগসই সম্প্রসারণ ক্ষসবা ক্ষজারোরকরণ;
পুষষ্ট ষনরাপত্তা ষবধানকদল্প বছরব্যাপী ফল উৎপােন ও উত্তম কৃষি পদ্ধষতদত ষনরাপে উদ্যান/মাঠ ফসল উৎপােন ও
সম্প্রসারণ কার্ িক্রদম ষবদশি গুরুত্বাদরাপ করা;
মাঠ ফসদলর ফলন পার্ িকয হ্রাসকরণসহ উৎপােন ঝষুঁ ক ক্ষমাকাষবলায় উদ্ভাষবত প্রযুষি দ্রুত সম্প্রসারণ করা;
কৃষিদত ভূ-গিিস্থ পাষনর ব্যবহার হ্রাস এবাং মাটি ও পাষনর উত্তম ব্যবস্থাপনার মােদম পষরদবশ সাংরক্ষ্দণর লাগসই
প্রযুষিসমূদহর সম্প্রসারণ ত্বরাষন্বতকরণ;
কৃিদকর আয় ও পুষষ্ট ষনরাপত্তা ষনষশ্চত করার জন্য িাল, ক্ষতল (সষরিা, কযাদনালা, ষতল, ষতষস, সূর্ িমুখী ইতযাষে) ও মসলা
জাতীয় ফসল উৎপােদন ষবদশিিাদব গুরুত্বাদরাপ করা;
গদবিণার মােদম উদ্ভাষবত উন্নত জাদতর পাট কৃিক পর্ িাদয় িািাবাদের জন্য সম্প্রসারণ কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
মাটির স্বাস্থয সুরক্ষ্ায় জজব/সবুজ/জীবাণু সাদরর ব্যবহার ও উৎপােন প্রযুষি অগ্রাষধকার ষিষত্তদত সম্প্রসারণ করা;
কৃষি র্াষন্ত্রকীকরণ সম্পষকিত ক্ষসবা ক্ষজারোর এবাং কৃষিপণ্য প্রষক্রয়াজাতকরণ প্রযুষিসমূহ দ্রুত সম্প্রসারণ করা;
উদ্ভাবনী ও কার্ িকরী সম্প্রসারণ ক্ষসবা প্রোদন সাংষিষ্ট সরকাষর প্রষতষ্ঠানসমূদহর অবকাঠাদমাগত ও কাষরগষর সক্ষ্মতা বৃষদ্ধর
পেদক্ষ্প গ্রহণ করা এবাং সাংষিষ্ট ক্ষবসরকাষর প্রষতষ্ঠাদনর কাষরগষর সক্ষ্মতা বৃষদ্ধকরণ; এবাং
সার্ী, ষমশ্র, ষরদল ও আন্তঃফসল িািসহ ফদলর বাগান সম্প্রসারদণর মােদম আয় বৃষদ্ধর পেদক্ষ্প গ্রহণ করা।

অন্তর্ভিষিমূলক অাংশগ্রহণ:
জাতীয়, আঞ্চষলক, ক্ষজলা, উপদজলা ও ইউষনয়ন পর্ িাদয় কৃষিপণ্য উৎপােন, সাংরক্ষ্ণ ও বাজারজাতকরদণ িাষহোষিষত্তক
প্রযুষি সম্প্রসারদণ সরকাষর-ক্ষবসরকাষর অাংশীোষরত্ব ও ক্ষক্ষ্ত্রসমূহদক উৎসাষহত করা হদব;
4.4.2 অষিদর্াজনগত গদবিণা ও সম্প্রসারদণর ক্ষক্ষ্দত্র নাস ির্ভি প্রষতষ্ঠান, সম্প্রসারণ প্রষতষ্ঠান, ক্ষবসরকাষর প্রষতষ্ঠান এবাং
ষবশ্বষবদ্যালয়সমূদহর মদে সহদর্াষগতামূলক কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা হদব ;
4.4.3 স্থানীয় সরকাদরর সহায়তায় ইউষনয়ন এবাং উপদজলা পর্ িাদয় সম্প্রসারণ ক্ষসবা প্রোদনর কমিদকৌশল গ্রহণ করা হদব;
4.4.4 কৃিদকর ষনজস্ব বীজ মানসম্পন্ন বীজ ৈারা প্রষতস্থাপন কার্ িক্রম পষরিালনা করা হদব; এবাং
4.4.5 সম্ভাবনাময় জাত ষনব িািন ও প্রদয়াষগক গদবিণা কার্ িক্রদম কৃিক ও স্থানীয় ব্যষিদের অাংশগ্রহণ উৎসাষহত করা হদব।
4.4
4.4.1

৪.৫
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.5.6

দুদর্ িাগ ক্ষমাকাষবলা ও ফসল সুরক্ষ্া:
আপৎকালীন িাষহোষিষত্তক নতুন কৃষি প্রযুষি সম্প্রসারদণ জরুষর ষবদশি ক্ষসবা প্রোন করা হদব;
দুদর্ িাগপ্রবণ, িরাঞ্চল, পষতত ও অনাবাষে জষম ষবদশি কৃষি কার্ িক্রদমর আওতায় আনা হদব;
সমষন্বতিাদব প্রষতকূল পষরদবশ উপদর্াগী প্রযুষি সম্প্রসারণ ক্ষসবার উন্নয়ন করা হদব;
মারাত্মক ক্ষরাগ বালাই আক্রান্ত ফসল সম্পূণ িিাদব ষবনষ্ট এবাং আক্রান্ত ফসল হদত বীজ সাংগ্রহ ষনবৃত্ত করা হদব;
দুদর্ িাগ ক্ষমাকাষবলা এবাং কৃষি পুনব িাসদন কৃিকদেরদক কৃষি উপকরণ সহায়তা প্রোন করা হদব; এবাং
প্রাকৃষতক দুদর্ িাদগ আগাম পূব িািাস ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হদব এবাং পূব িািাস প্রোদনর মােদম ফসল রক্ষ্ার কার্ িক্রম গ্রহণ
করা হদব।

৪.৬ স্থানীয় জ্ঞান/প্রযুষি ও অষিজ্ঞতা:
4.6.1 অষিদর্াজনক্ষ্ম স্থানীয় প্রযুষি/জ্ঞানদক স্বীকৃষত ও মূল্যায়ন সাদপদক্ষ্ পষরমাজিন ও ষবস্তাদরর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব;
4.6.2 এলাকাষিষত্তক গদবিণালব্ধ অষিদর্াজন কলাদকৌশল সম্প্রসারণ ও স্থানীয় উচ্চমূল্য ফসদলর আবাে বৃষদ্ধ ও লািজনক
শস্যষবন্যাস অনুসরণ করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদব; এবাং
4.6.3 ঝষুঁ কপূণ ি এলাকা উপদর্াগী স্থানীয় কৃষি প্রযুষি ব্যবহাদরর মােদম ফসল উৎপােন বৃষদ্ধর কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা হদব।
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৪.৭ কৃিক েল/ক্লাব:
4.7.1 এলাকাষিষত্তক কৃিক েল/ক্লাব গঠদন উৎসাহ প্রোন ও প্রযুষি ক্ষসবা গ্রহদণ উৈুদ্ধ করা হদব;
4.7.2 সমষন্বত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইষপএম), সমষন্বত ফসল ব্যবস্থাপনা (আইষসএম), কৃিক তথ্য ও পরামশি ক্ষকন্দ্র (ষফয়াক)
ইতযাষে ক্লাদবর মােদম তাৎক্ষ্ষণক সমস্যা সমাধাদন কৃিকদের উৎসাহ প্রোন করা হদব;
4.7.3 কৃিক ক্লাদবর মােদম জরুষর উৎপােন/উপকরণ সহায়তা/প্রদণােনা প্রোন করা হদব;
4.7.4 উন্নয়ন সহায়তায় কৃষি র্ন্ত্রপাষত ষবতরণ কার্ িক্রদম খামার র্াষন্ত্রকীকরণ েল গঠন করা হদব; এবাং
4.7.5 ই-কৃষি ক্ষসবা প্রোদন ষবদ্যমান েলগুদলাদক সম্পৃি করা হদব।
৪.৮ বীজ প্রযুষি:
4.8.1 বীজ উৎপােনকারী প্রষতষ্ঠানসমূদহর সহায়তায় আগ্রহী কৃিকদের সাদর্ ক্ষমৌসুমষিষত্তক মতষবষনময় সিা/প্রষশক্ষ্দণর মােদম
উন্নত বীজ উৎপােন ও ব্যবহাদর কৃিকদের অনুপ্রাষণত করা হদব; এবাং
4.8.2 মানসম্মত ও িাল জাদতর বীজ সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য কৃিকদের মাদঝ বীজ ষবষনময়দক উৎসাষহত করা হদব।
৪.৯

বীজ ও ফসদলর গুণগতমাদনর ষনশ্চয়তা:
৪.৯.১ উৎপােন, প্রষক্রয়াকরণ এবাং ষবপণনকাদল জীবাণু এবাং ক্ষরাগবালাই মুিকরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদব; এবাং
৪.৯.২ আমোষন ও রপ্তাষন বাজাদরর িাষহো অনুর্ায়ী সাংগষনদরাধ ক্ষসবা শষিশালী করা হদব।
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৫. কৃষি উপকরণ
কৃষি প্রবৃষদ্ধ অজিদন মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহ ষনষশ্চত করা ষবদশিিাদব গুরুত্বপূণ ি। সুিম সার ব্যবহার ষনষশ্চতকরদণ ষবপুল উন্নয়ন
সহায়তা প্রোদনর মােদম ইউষরয়া ও অন্যান্য রাসায়ষনক সাদরর মূল্য কৃিদকর ক্রয়ক্ষ্মতার মদে রাখা হদয়দছ। মৃষত্তকার স্বাস্থয
রক্ষ্াদর্ ি উব িরতা র্ািাইপূব িক সুিম সার ব্যবহাদর কৃিকদেরদক প্রষতষনয়ত উৎসাষহত করা হদে এবাং জজব সার ব্যবহারদক ক্রমাগত
গুরুত্ব ক্ষেওয়া হদে। ষনরাপে খাদ্য উৎপােদন সমষন্বত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধষত গ্রহণ করা হদয়দছ । েক্ষ্ ক্ষসি ব্যবস্থা গ্রহদণ পেদক্ষ্প
ক্ষনওয়া হদয়দছ। ষনম্নবষণ িত কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর মােদম উপকরণসমূদহর ব্যবহাদর েক্ষ্তা, পষরদবশ সুরক্ষ্া ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন
ষনষশ্চত করা হদব:
৫.১ বীজ, িারা ও কলম:
বতিমাদন িাষহোমাষফক ষবষিন্ন ফসদলর মানসম্মত বীদজর উদেখদর্াগ্য অাংশ সরকাষর খাত ক্ষর্দক সরবরাহ করা হয়। ক্ষবসরকাষর
বীজ উৎপােনকারী প্রষতষ্ঠান প্রধানত হাইষিি জাদতর ধান, র্ভট্টা এবাং শাকসবষজর বীজ সরবরাদহর সাদর্ জষড়ত। উন্নত বীজ, িারা
ও কলম উন্নয়ন এবাং সরবরাদহর ক্ষক্ষ্দত্র ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্পগুদলা গ্রহণ করা হদব:
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.1.6
5.1.1.7
5.1.1.8
5.1.1.9

বীজ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ:
ফসদলর বীজ উন্নয়ন ও বধ িদনর লদক্ষ্য বীজ উৎপােন ও আমোষনর ক্ষক্ষ্দত্র সরকাষর, ক্ষবসরকাষর সাংস্থা এবাং
ব্যষি/ক্ষকাম্পাষনদক উৎসাষহত করা;
সরকাষর গদবিণা প্রষতষ্ঠান কর্তিক উদ্ভাষবত জাদতর বীজ উৎপােন/ষবপণদন সরকাষর প্রষতষ্ঠাদনর পাশাপাষশ ক্ষবসরকাষর
প্রষতষ্ঠানদকও উৎসাষহত করা;
বীজ প্রতযয়ন এদজিীর প্রতযক্ষ্ তিাবধাদন সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর খাদত উৎপােন হদত ষবপণন পর্ িন্ত বীজ ব্যবস্থাপনার
অনুদমাষেত মান বজায় রাখা ষনষশ্চত করা;
সরকাদরর পূব িানুদমােন সাদপদক্ষ্ বীজ উন্নয়ন, ষনবন্ধন, আমোষন, রপ্তাষন এবাং ষবপণন সাংষিষ্ট কার্ িক্রদম ক্ষর্ ক্ষকান ব্যষি
বা ক্ষবসরকাষর সাংস্থা সাংষিষ্ট হদত পারদব;
অবমুি ফসদলর বীদজর িাষহো পূরদণর লদক্ষ্য জাত উদ্ভাবনকারী প্রষতষ্ঠান কর্তিক প্রজনন/ষিষত্ত বীজ উৎপােন সক্ষ্মতা
বৃষদ্ধর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
বীজ উৎপােন, প্রষক্রয়াজাতকরণ, সাংরক্ষ্ণ, মান ষনয়ন্ত্রণ এবাং ষবপণন কার্ িক্রদম সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর খাতদক
উৎসাষহত করা;
বীজ/িারা/িারা-কলম আমোষন/রপ্তাষনদত উষদ্ভে সাংগষনদরাধ ষবিয়ক প্রাষতষ্ঠাষনক সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ ও সাংষিষ্ট ষবষধ
অনুসরদণ কার্ িকর উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন ও সাংরক্ষ্দণ প্রষশষক্ষ্ত এবাং সাংগঠিত কৃিক ও উদদ্যািার সমন্বদয় বীজ গ্রাম প্রষতষ্ঠার মােদম
স্থানীয় পর্ িাদয় বীজ প্রাপ্যতা বৃষদ্ধ করা; এবাং
মানসম্পন্ন বীজ উৎপােন, সাংরক্ষ্ণ ও মান ষনয়ন্ত্রদণ ক্ষিবদ্ধ িাষি নীষতমালা অনুসরণ এবাং কৃিকদের েক্ষ্তা বৃষদ্ধর
উদদ্যাগ গ্রহণ করা।

৫.১.২ বীজ পষরবধ িন, ষবতরণ ও বীজ ষশল্প:
5.1.2.1 প্রতযাষয়ত এবাং মানদঘাষিত বীদজর প্রাপ্যতা বৃষদ্ধর জন্য প্রজনন এবাং ষিষত্ত বীজ বধ িদনর প্রষত গুরুত্ব প্রোন করা;
5.1.2.2 দুদর্ িাগ ক্ষমাকাষবলায় জাত উদ্ভাবনকারী/বীজ বধ িনকারী প্রদতযক সাংস্থাদক বীদজর আপৎকালীন মজুে গদড় ক্ষতালার জন্য
উৎসাষহত করা;
5.1.2.3 সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর বীজ উৎপােনকারী সাংস্থা কর্তিক কৃিকদের প্রতযাষয়ত বীজ প্রাষপ্তদত র্র্াসম্ভব সহায়তা প্রোন
করা;
5.1.2.4 সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর খাদত উন্নত মাদনর বীজ উৎপােদন ক্ষিবদ্ধ কৃিকদের সামথ্যি বৃষদ্ধ করা;
5.1.2.5 সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর প্রষতষ্ঠাদনর মােদম কৃিকদের বীজ উৎপােন, প্রষক্রয়াজাতকরণ এবাং সাংরক্ষ্ণ ষবিদয় ষনয়ষমত
প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর উদদ্যাগ গ্রহণ করা; এবাং
5.1.2.6 মানসম্পন্ন উদ্যান ফসদলর িারা, িারা-কলম ও বীজ উৎপােন এবাং ষবতরদণ উৎসাহ প্রোন করা।
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৫.২

সার (রাসায়ষনক, জজব ও জীবাণু):
সার ব্যবস্থাপনা শষিশালী করার লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্পগুদলা অনুসরণ করা হদব:

৫.২.১ সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ণ, ষবতরণ, মান ষনয়ন্ত্রণ ও পষরবীক্ষ্ণ:
5.2.1.1 উন্নয়ন সহায়তা প্রোদনর মােদম সাদরর মূল্য কৃিদকর ক্রয় ক্ষ্মতার মদে রাখার কার্ িক্রম অব্যাহত রাখা;
5.2.1.2 সাদরর অনুদমাষেত মান কদঠারিাদব ষনয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ, গুোমজাতকরণ, মূল্য এবাং গুণগতমান ষনষশ্চত করদত প্রষতটি
পর্ িাদয় ষনষবড় পষরবীক্ষ্ণ পষরিালনা করা;
5.2.1.3 আঞ্চষলক, ক্ষজলা ও উপদজলা পর্ িাদয় সাদরর আপৎকালীন মজুে গদড় ক্ষতালা;
5.2.1.4 স্থানীয় পর্ িাদয় গুণাগুণ ষবদিিদণর প্রাষতষ্ঠাষনক সুদর্াগ-সুষবধা শষিশালীকরদণর মােদম সকল কার্ িক্রম ষিষজটাল
পদ্ধষতর আওতায় আনা;
5.2.1.5 স্ট্র্যাদটষজক ক্ষলাদকশন ষিষিত কদর সার মজুদের অবকাঠাদমা ষনমিাণপূব িক সাদরর প্রদয়াজনীয় মজুে ষনষশ্চত করা; এবাং
5.2.1.6 কৃিকদেরদক সুিম সার ষবদশি কদর একাষধক পুষষ্ট উপাোন সরবরাহকারী সার ব্যবহাদর উৈুদ্ধ করা।
৫.২.২
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
5.2.2.4

জজব, সবুজ ও জীবাণু সার:
জষমর উব িরতা বৃষদ্ধকদল্প সবুজ সার/জজব সার প্রদয়াগ এবাং িাল জাতীয় শদস্য জীবাণু সাদরর ব্যবহার উৎসাষহত করা;
গদবিণার মােদম উদ্ভাষবত জীবাণু সার বাষণষজযকীকরণ ও বাজারজাতকরদণ উৎসাহ প্রোন করা;
সুিম মাত্রায় জজব ও রাসায়ষনক সার ব্যবহাদর কৃিকদের প্রষশক্ষ্দণর মােদম উৎসাষহত করা;
জজব সাদরর প্রাপ্যতা বৃষদ্ধ ও গৃহস্থাষলদত ব্যবহাদরাপদর্াগী নবায়নদর্াগ্য জ্বালাষনর প্রদয়াজদন গবাষে পশু পালনদক
উৎসাষহত করা; এবাং
5.2.2.5 জজব, সবুজ ও জীবাণু সার উৎপােন এবাং ব্যবহারকারীদের ষবদশি প্রদণােনা প্রোন করা।
৫.৩
বালাই েমন ও বালাইনাশক ব্যবস্থাপনা:
5.3.1 সম্প্রসারণ ও নাস ির্ভি প্রষতষ্ঠানসমূহ বছরব্যাপী ফসলষিষত্তক বালাই উপষস্থষত এবাং ক্ষ্ষত ষনয়ষমত পর্ িদবক্ষ্ণ করদব;
5.3.2 বালাইনাশক পরীক্ষ্ণ, ষনবন্ধন, ষবপণন ও পষরবীক্ষ্ণ কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
5.3.3 উপকারী ক্ষপাকা মাকদড়র ক্ষ্ষত হয় এমন বালাইনাশক আমোষন ও ব্যবহার ষনরুৎসাষহত করা;
5.3.4 সম্প্রসারণ কমী, কৃিক/ষিলারদের বালাইনাশক সাংষিষ্ট দুঘ িটনা এড়াদনা এবাং ষিষকৎসা ক্ষসবা সাংক্রান্ত সদিতনতা সৃষষ্ট
করা;
5.3.5 জজব বালাইনাশক ব্যবহাদর কৃিকদের উৎসাষহত করা; এবাং
5.3.6 ষবশ্ব স্বাস্থয সাংস্থার সুপাষরশ অনুর্ায়ী ক্ষশ্রষণ-৩ র্ভি পষরদবশবান্ধব, ষনরাপে ও কার্ িকর বালাইনাশক আমোষন উৎসাষহত
করা।
৫.৪ ক্ষসি ও পাষন ব্যবস্থাপনা:
ভূ-উপষরস্থ পাষনর ব্যবহার বৃষদ্ধ এবাং সীষমত ভূ-গিিস্থ পাষনর উত্তম ব্যবহাদরর মােদম পষরদবদশর িারসাম্য বজায় এবাং ক্ষসি ব্যয়
হ্রাদসর ষবদশি গুরুত্ব রদয়দছ। ভূ-উপষরস্থ পাষনর প্রাপ্যতা ও ব্যবহার বৃষদ্ধর জন্য খাল খনন, পাতকুয়া, ক্ষুদ্র ও মাঝাষর নেীদত রাবার
িযাম স্থাপনসহ অন্যান্য কার্ িক্রম িলমান রদয়দছ । ভূ-গিিস্থ পাষনর স্তর বৃষদ্ধ এবাং শুস্ক ক্ষমৌসুদম ক্ষসি কাদজ পর্ িাপ্ত পাষন প্রাষপ্তর লদক্ষ্য
বি িা ক্ষমৌসুদম বৃষষ্টর পাষনসহ ভূ-গিিস্থ পাষন সাংরক্ষ্দণ অগ্রাষধকার ক্ষেওয়া হদে। ক্ষসি সাশ্রয়ী ফসল অন্তর্ভিষি ও নতুন শস্য ষবন্যাদসর
মােদম ফসদলর উৎপােনশীলতা ও শস্য ষনষবড়তা বাড়াদনার উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদয়দছ। েক্ষ্ ক্ষসি ব্যবস্থা প্রবতিন ও সাশ্রয়ী ক্ষসি
সুষবধা সম্প্রসাষরত করদত ষনম্নবষণ িত পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদব:
৫.৪.১
5.4.1
5.4.2

ক্ষসি েক্ষ্তা ও পাষনর উৎপােনশীলতা:
পাষনর প্রাপ্যতা মূল্যায়ন সাদপদক্ষ্ পষরষমত পাষনসম্পে ব্যবহাদরর লদক্ষ্য ক্ষসি কাদজ সম্ভাব্য সকল এলাকায় ক্ষসি নালার
পষরবদতি পাইপ লাইন ব্যবহার করা;
পাষনসম্পদের পষরষমত ব্যবহার ষনষশ্চত করার লদক্ষ্য পাষনর উপদর্াষগতা ও উৎপােনশীলতা উন্নয়দন ক্ষসি েক্ষ্তা বৃষদ্ধ
করা;
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5.4.3 প্রাষপ্তসাদপদক্ষ্ ভূ-উপষরস্থ পাষনসম্পে ক্ষসি কাদজ অগ্রাষধকার ক্ষেওয়া হদব এবাং ক্ষটকসই পাষনসাশ্রয়ী প্রযুষি ব্যবহার
সম্প্রসাষরত করার কার্ িক্রম গ্রহণ করা;
5.4.4 ভূ-উপষরস্থ ও ভূগিিস্থ পাষনর িারসাম্যপূণ ি ব্যবহাদরর ওপর ক্ষজার ক্ষেওয়া হদব এবাং খরাপ্রবণ অঞ্চদল স্বল্প পাষন-িাষহোর
ফসল িাি উৎসাষহত করা;
5.4.2 পষরকল্পনা ও পষরবীক্ষ্ণ:
5.4.2.1 ভূ-গিিস্থ/ভূ-উপষরস্থ পাষনর প্রাপ্যতা মূল্যায়ন ও ভূ-তাষিক/ভূ-প্রাকৃষতক জবষশষ্টয অনুর্ায়ী এলাকা ও ক্ষসক্টরষিষত্তক
িষবষ্যৎ িাষহো ষবদবিনায় পর্ িায়ক্রদম সমগ্র ক্ষেদশর জন্য ক্ষসি ব্যবস্থাপনা ক্ষজাষনাং প্লযান প্রণয়ন করা;
5.4.2.2 ভূ-উপষরস্থ ও ভূ-গিিস্থ পাষনর পষরমাণ, পুনিিরণ এবাং িষবষ্যৎ ক্ষসি সম্প্রসারণ ষবদবিনায় কৃষিসহ অন্যান্য খাদত পাষনর
িাষহো ষনধ িারদণর লদক্ষ্য উপযুি পাষনর িারসাম্য (Water balance) মদিল ব্যবহার করা;
5.4.2.3 ভূ-গিিস্থ পাষনর গুণাগুণ, পাষনধারক স্তর পষরবীক্ষ্ণ এবাং জবষশষ্টয সাংক্রান্ত তথ্য সম্বষলত মানষিত্র, পাষন ব্যবস্থাপনা
কার্ িপদ্ধষত, সমুদ্রপৃদষ্ঠর উচ্চতা ও ক্ষলানা পাষনর অনুপ্রদবশ সম্পষকিত তথ্যাবলী ষনয়ষমত হালনাগাে এবাং ষবদিিণপূব িক
পূব িািাস প্রোন করা; এবাং
5.4.2.4 পাষন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় উপকারদিাগীদের সাংষিষ্টতা এবাং অাংশগ্রহদণ ‘পাষন ব্যবস্থাপনা সাংগঠন’ গঠন করা।
৫.৪.৩ সাংরক্ষ্ণ ও ব্যবহার:
5.4.3.1 বৃষষ্টর পাষন সাংগ্রহ/সাংরক্ষ্দণর মােদম ভূ-উপষরস্থ পাষনর প্রাপ্যতা বৃষদ্ধর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
5.4.3.2 ভূ-গিিস্থ/ভূ-উপষরস্থ ক্ষসি নালা জতষর, ক্ষটকসই ক্ষসি অবকাঠাদমা ষনমিাণ, পাতকুয়া এবাং ষফতা পাইদপর মােদম পাষনর
উত্তম ব্যবহার ষনষশ্চত করা;
5.4.3.3 ভূ-গিিস্থ পাষন ব্যবহাদর ষপ্র-ক্ষপইি ষমটার প্রবতিদনর মােদম ক্ষসি খরি হ্রাস এবাং পাষন ব্যবহাদর েক্ষ্তা বৃষদ্ধ করা;
5.4.3.4 সম্পূরক ক্ষসদির আওতা বৃষদ্ধর মােদম আউশ, আমন ও শাকসবষজর আবাে বৃষদ্ধ এবাং পাষন সাশ্রয়ী নতুন শস্য-ধারা
প্রবতিদনর মােদম উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধকরণ;
5.4.3.5 ষশল্প খাদতর ব্যবহৃত পাষন পুনঃব্যবহারদর্াগ্য পদ্ধষতদত ক্ষসি কাদজ ব্যবহাদরর উদদ্যাগ গ্রহণ;
5.4.3.6 সাংষিষ্ট মন্ত্রণালয়/সাংস্থার সহদর্াষগতায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পাষন সাংরক্ষ্ণ, ষনষ্কাশন ও র্র্ার্র্ ব্যবহাদরর লদক্ষ্য খাল, ষবল, নালা,
পুকুর এবাং জলাশয় পুনঃখনন কার্ িক্রম বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ;
5.4.3.7 পাষনর সদব িাত্তম ব্যবহাদরর লদক্ষ্য পাষন সাংকটাপন্ন অঞ্চদল সতকিতার সাদর্ ভূগিিস্থ পাষন উদত্তালন এবাং ব্যবস্থাপনা
প্রযুষি গ্রহণ করা;
5.4.3.8 পাতকুয়ায় বৃষষ্টর পাষন সাংগ্রহ ও সাংরক্ষ্ণপূব িক ক্ষসৌরশষি ব্যবহাদরর মােদম গৃহস্থাষল/ক্ষসি কাদজ ব্যবহাদর উৎসাহ প্রোন
করা; এবাং
5.4.3.9 ক্ষুদ্র ও মাঝাষর নেীদত রাবার িযাম ও উদ্ভাষবত অন্যান্য ধরদনর িযাম স্থাপদনর মােদম ক্ষসদির পাষন সাংরক্ষ্ণ এবাং
ব্যবহার বৃষদ্ধ করা।
৫.৫
ক্ষসদির জন্য শষি:
5.5.1 ক্ষসি র্দন্ত্র অগ্রাষধকার ষিষত্তদত সাশ্রয়ী মূদল্য ষবদুযৎ সরবরাদহর ব্যবস্থা গ্রহণ;
5.5.2 সম্ভাব্য ক্ষক্ষ্দত্র ক্ষসি র্ন্ত্রসমূদহর জ্বালাষনদত উন্নয়ন সহায়তা প্রোন;
5.5.3 ক্ষসি কাদজ ক্ষসৌরশষিসহ নবায়নদর্াগ্য অন্যান্য শষি ব্যবহার উৎসাষহতকরণ;
5.5.4 ক্ষসি কাদজ ব্যবহাদরর জন্য ক্ষসৌর ক্ষসল/প্যাদনল ক্ষেদশ জতষর/আমোষন উৎসাষহতকরণ এবাং ঋণ ও প্রদণােনা সহায়তা
প্রোন; এবাং
5.5.5 ক্ষসি কাদজ ব্যবহৃত ক্ষসৌরশষি ক্ষসি ক্ষমৌসুম ব্যতীত অন্যান্য সমদয় ষবকল্প ব্যবহার কদর ক্ষসৌরশষির সদব িাত্তম ব্যবহার
ষনষশ্চত করা।
৫.৬
৫.৬.১
৫.৬.২
৫.৬.৩

ক্ষুদ্র ক্ষসিমাষলকানা ও কৃষি ঋণ:
ক্ষসি র্দন্ত্র ক্ষর্ৌর্ মাষলকানাদক উৎসাহ প্রোন করা;
ক্ষুদ্র ও মাঝাষর কৃিকদের িািাবাদে আগ্রহ বৃষদ্ধর লদক্ষ্য ফসল ও ক্ষমৌসুমষিষত্তক ঋণ প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবাং
দুদর্ িাদগ ক্ষ্ষতগ্রস্ত কৃিদকর কৃষি ঋদণর সুে মওকুদফর ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং পুনরায় ঋণ অর্বা উৎপােন সহায়তা প্রোন করা।
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৬. খামার র্াষন্ত্রকীকরণ
ভূষম কি িণ, বালাই ব্যবস্থাপনা এবাং ফসল মাড়াই কার্ িক্রদম কৃষি র্ন্ত্রপাষতর ব্যবহার উদেখদর্াগ্য হাদর বৃষদ্ধ ক্ষপদলও এর পষরষধ
আরও বাড়াদনার সুদর্াগ রদয়দছ। তাছাড়া ক্ষরাপন ও ফসল কতিদন র্াষন্ত্রকীকরণ এখনও আশানুরূপ নয়। কৃষি র্াষন্ত্রকীকরদণর মােদম
সময় সাশ্রয়, উৎপােন বৃষদ্ধ এবাং উৎপােন ব্যয় হ্রাস ও উৎপােন েক্ষ্তা অষজিত হয় ষবধায় র্াষন্ত্রকীকরণ কার্ িক্রম ত্বরাষন্বত করদত
ষনম্নবষণ িত পেদক্ষ্পগুদলা গ্রহণ করা হদব:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

পষরদবশ ও ব্যবহারবান্ধব এবাং ক্ষছাট/ক্ষুদ্র কৃষি র্ন্ত্রপাষত উন্নয়ন ও ব্যবহারদক ষবদশি গুরুত্ব প্রোন করা;
উপযুি ক্ষেষশ কৃষি র্ন্ত্রপাষত উৎপােন কারখানা এবাং ষশল্প প্রষতষ্ঠানসমূহদক উপযুি সহায়তা প্রোন করা;
কৃষি র্ন্ত্রপাষতর মান র্ািাই এবাং ষনধ িারদণ প্রদয়াজনীয় সুষবধা বৃষদ্ধ করা ও গ্রামীণ পর্ িাদয় েক্ষ্ জনশষি উন্নয়দন সহায়তা
প্রোন করা;
খামার র্াষন্ত্রকীকরণ ত্বরাষন্বত ও জনষপ্রয় করার লদক্ষ্য সাশ্রয়ী মূদল্য র্ন্ত্রপাষত সরবরাহ এবাং উৎপােক ও ব্যবহারকারীদের
প্রদয়াজনীয় ঋণ প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
দুদর্ িাগ ক্ষমাকাষবলায় ক্ষক্ষ্ত্র ষবদশদি উেীপনামূলক সহায়তার মােদম খামার র্াষন্ত্রকীকরণ প্রবধ িন করা;
ক্ষটকসই খামার র্াষন্ত্রকীকরদণর লদক্ষ্য ক্ষেদশ প্রস্তুতকৃত ও আমোষনকৃত কৃষি র্ন্ত্রপাষতর গুণগত মান বজায় রাখার লদক্ষ্য
পষরবীক্ষ্ণ কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা; এবাং
স্থানীয় পর্ িাদয় সমষন্বত খামার র্াষন্ত্রকীকরণ ক্ষসবা প্রোনকারী উদদ্যািা/েল গঠন করা ও প্রদয়াজনীয় কৃষি র্ন্ত্রপাষত
সরবরাদহর ক্ষক্ষ্দত্র সাষব িক সহায়তা প্রোন করা।
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৭. জ্ঞান ও েক্ষ্তা উন্নয়ন
লাগসই প্রযুষি উদ্ভাবন, প্রাষতষ্ঠাষনক েক্ষ্তা ও উদদ্যািা উন্নয়দন েক্ষ্ মানব সম্পে অপষরহার্ ি। কমিকালীন প্রষশক্ষ্ণ ও গুরুত্বপূণ ি
অবোদনর জন্য পুরস্কৃত করার পদ্ধষত প্রবতিন করার মােদম েক্ষ্ মানবসম্পে গদড় ক্ষতালা সম্ভব। এছাড়াও ক্ষপশাগত েক্ষ্তা অজিদনর
লদক্ষ্য উপযুি প্রষশক্ষ্ণ ও ষশক্ষ্ণ প্যাদকজষিষত্তক কমিসূষি বাস্তবায়ন কৃষি উন্নয়ন কমিকাণ্ডদক ক্ষবগবান করদব। জ্ঞান ও েক্ষ্তা
উন্নয়দন ষনম্নষলষখত কমিকাণ্ড পষরিালনা করা হদব:
৭.১
মানবসম্পে উন্নয়ন:
7.1.1
প্রষশক্ষ্দণর অাংশীজন:
7.1.1.1 কৃষি গদবিক, সম্প্রসারণষবে ও সম্প্রসারণ কমীসহ কৃষি উন্নয়দন সাংষিষ্ট সকলদক প্রষশক্ষ্দণর আওতায় আনা; এবাং
7.1.1.2 ক্ষপশাগত েক্ষ্তা, ক্ষপশাোষরত্ব এবাং উচ্চমান সমুন্নত রাখার ক্ষক্ষ্দত্র ষনদয়াষজত সকদলর জন্য ষনয়ষমত প্রষশক্ষ্দণর
আদয়াজন করা।
7.1.2
প্রষশক্ষ্দণর আওতা:
7.1.2.1 কৃষিদক্ষ্দত্র নতুন উদ্ভাবদনর সফল প্রদয়াগ ও গদবিণাসহ সকল ষবিদয় প্রষশক্ষ্ণ প্রোন;
7.1.2.2 ক্ষমৌসুম/ফসল ষিষত্তক প্রষশক্ষ্দণর আদয়াজন করা ও কৃিকদের েলষিষত্তক প্রষশক্ষ্ণ প্রোন;
7.1.2.3 ষনরাপে খাদ্য উৎপােন, শস্য বহুমুখীকরণ, সমষন্বত বালাই/পুষষ্ট ব্যবস্থাপনা ইতযাষে ষবিদয় প্রষশক্ষ্ণ প্রোন;
7.1.2.4 কৃষি কাদজ আকৃষ্ট করার লদক্ষ্য নারী ও যুবকদের প্রষশক্ষ্দণ ষবদশি অগ্রাষধকার প্রোন; এবাং
7.1.2.5 ষবজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কমীদের আধুষনক জ্ঞান-ষবজ্ঞান, কলাদকৌশল ও প্রযুষি (ষজআইএস, ষরদমাট ক্ষসষিাং, ক্রপ
মদিষলাং, তথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ পদ্ধষত ইতযাষে) ষবিদয় প্রষশক্ষ্ত করা।
৭.২
7.2.1
7.2.2
7.2.3

প্রযুষি হস্তান্তর:
ষিষিত সমস্যা ষনরসন ও প্রযুষি হস্তান্তর ত্বরাষন্বত করার লদক্ষ্য সম্প্রসারণ কমীদের অাংশগ্রহদণ নাস ির্ভি প্রষতষ্ঠান
ষনয়ষমত কমিশালা, ক্ষসষমনার, মতষবষনময় সিা এবাং প্রষশক্ষ্ণ আদয়াজদনর মােদম সম্প্রসারণ েক্ষ্তা অজিন করা;
নতুন উদ্ভাষবত প্রযুষি দ্রুত সম্প্রসারদণ প্রার্ষমকিাদব উদ্ভাবক সাংস্থা ষবদশি কার্ িক্রম গ্রহণ করদব ও প্রযুষির ব্যবহার
উপদর্াষগতা মূল্যায়নপূব িক উন্নয়ন করা; এবাং
কার্ িকর প্রযুষি হস্তান্তর পদ্ধষত উদ্ভাবদন গদবিক ও সম্প্রসারণষবে ক্ষর্ৌর্িাদব গদবিণা পষরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন
করদব।

৭.৩
প্রষশক্ষ্দণর ষবিয়:
৭.৩.১ েক্ষ্তা উন্নয়ন:
7.3.1.1 অব্যাহতিাদব জবজ্ঞাষনক, কাষরগষর ও ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত েক্ষ্তা এবাং প্রষতষ্ঠানসমূদহর সামথ্যি বৃষদ্ধ করা;
7.3.1.2 জলবায়ু পষরবতিন, অষিদর্াজন ও দুদর্ িাগ প্রশমন ক্ষপ্রক্ষ্াপট ষবদবিনায় ষবকাশমান জ্ঞান-ষবজ্ঞাদন ষবজ্ঞানীদের উচ্চষশক্ষ্া
ও প্রষশক্ষ্ণ প্রোন করা;
7.3.1.3 গদবিণা ব্যবস্থাপনা েক্ষ্তা উন্নয়ন, সম্পে ষবষনদয়াগ ক্ষকৌশল ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পষরবীক্ষ্ণ, মূল্যায়ন
ইতযাষে ক্ষপশাোষর প্রষশক্ষ্ণ ষনয়ষমতিাদব পষরিালনা করা;
7.3.1.4 েক্ষ্তা ঘাটষত ষিষিতপূব িক জাতীয় ও আন্তজিাষতক মাদনর প্রষশক্ষ্ণ ষনষশ্চত করদত প্রাষতষ্ঠাষনক সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ করা;
7.3.1.5 গদবিণা-সম্প্রসারণ-কৃষি ষশক্ষ্া প্রষতষ্ঠান-কৃিক সাংদর্াগ বৃষদ্ধর মােদম জ্ঞান ও েক্ষ্তা উন্নয়ন/ষবষনময় ত্বরাষন্বত করা;
7.3.1.6 প্রষশক্ষ্ণ িাষহো ষনরূপণ ও উপদজলা প্রষশক্ষ্ণ ম্যানুয়াল জতষরপূব িক মাঠ পর্ িাদয়র সম্প্রসারণ কমীদের পাষক্ষ্ক ষিষত্তদত
প্রষশক্ষ্ণ প্রোন করা;
7.3.1.7 ক্ষটকসই প্রাকৃষতক সম্পে ব্যবস্থাপনা ও েক্ষ্তা বৃষদ্ধর লদক্ষ্য কৃিকসহ সকলদক প্রষশক্ষ্ণ প্রোন করা;
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7.3.1.8

৭.৩.১.৯
৭.৩.২
7.3.2.1

7.3.2.2
7.3.2.3

প্রযুষি ষবস্তার, সাংগ্রদহাত্তর ক্ষ্ষত হ্রাস, তথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুষি, ক্রপ মদিষলাং, মষলকুলার ষিষিাং, ষনরাপে খাদ্য,
িাষহো ষনরূপণ, মূল্য সাংদর্াজন, লবণািতা/খরা/জলমগ্নতা ব্যবস্থাপনা, বালাইনাশক অবষস্থষতকাল, কৃষি বাষণজয, বীজ
ব্যবস্থাপনা, ক্ষমধাস্বত্ব সাংরক্ষ্ণ ইতযাষে ষবিদয় অাংশীজনদের প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর মােদম েক্ষ্তা বৃষদ্ধ করা; এবাং
গদবিণা ও মাঠ পর্ িাদয় জ্ঞান-পার্ িকয ও ফলন-পার্ িকয হ্রাদস ষবদশি প্রষশক্ষ্দণর আদয়াজন করা।
কমিসাংস্থান সৃষষ্ট:
কমিসাংস্থান বৃষদ্ধর লদক্ষ্য ক্ষবসরকাষর উদদ্যািা ও তরুণদের ক্ষসি ও কৃষি র্ন্ত্র পষরিালনা, িাড়ায় ক্ষসবা প্রোন/ক্ষমরামত,
উচ্চমূল্য ফসল িাি, পাষন ব্যবস্থাপনা, প্রষক্রয়াজাতকরণ, কৃষি ব্যবসা, কণ্ট্রাক্ট ফাষমিাং, কৃষিপণ্য পষরবহন, ফল বাগান
সৃজন এবাং রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ কার্ িক্রদম উৎসাহ ও প্রষশক্ষ্ণ প্রোন করা;
িারা/কলম উৎপােন, নাস িাষর ব্যবসা, বীজ উৎপােন, সাংরক্ষ্ণ, মান ষনয়ন্ত্রণ এবাং বীদজর বাজার/ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা
ষবিদয় সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর উদদ্যািা/কৃিকদেরদক প্রদয়াজনীয় প্রষশক্ষ্ণ প্রোন করা; এবাং
জজব সার ও িাষমি কদম্পাে জতষর প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর মােদম উদদ্যািা উন্নয়ন ও কৃিকদের আয়বধ িক কমিকাদণ্ড
উৎসাষহত করা।

৭.৩.৩ উেীপনা ও প্রদণােনা:
7.3.3.1 ষশক্ষ্া ও প্রষশক্ষ্ণ, গদবিণা, সম্প্রসারণ, শস্য উৎপােন এবাং কৃষি উন্নয়ন কমিকাদণ্ড উৎকি ি সাধদন উৎসাষহতকরণ এবাং
স্বীকৃষতোদনর জন্য পুরস্কার প্রোনদক প্রাষতষ্ঠাষনকীকরণ করা; এবাং
7.3.3.2 ক্ষমধাবীদের কৃষি ক্ষপশায় আকৃষ্ট ও ধদর রাখার লদক্ষ্য ষবদশি প্রদণােনা প্রোদনর উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
৭.৩.৪
ষশক্ষ্া:
7.3.4.1 যুদগাপদর্াগী কৃষি ষশক্ষ্া এবাং ব্যবহাষরক ষশক্ষ্াদক গুরুত্ব প্রোন করা;
7.3.4.2 ষিদপ্লামা পাঠ্যক্রদমর মাদনান্নয়দন মাঠমুখী (Field oriented) ও েক্ষ্ সম্প্রসারণ ক্ষসবার িাষহো ক্ষমাতাদবক পাঠ্যক্রম
প্রণয়ন ও সরকাষর-ক্ষবসরকাষর ইনষেটিউটসমূদহর সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ করা;
7.3.4.3 উচ্চ পর্ িাদয় কৃষি ষশক্ষ্ার সুদর্াগ সৃষষ্ট ও ষনয়ষমতিাদব িাষহো মাষফক পাঠ্যসূষিদত পষরমাজিন আনার পেদক্ষ্প গ্রহণ
করা;
7.3.4.4 স্থানীয় ও জাতীয় কৃষি সমস্যা ষনদয় উচ্চষশক্ষ্া গ্রহণদক ষবদশিিাদব উৎসাষহত করা;
7.3.4.5 সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ ও মানবসম্পে উন্নয়দন জাতীয় কৃষি প্রষশক্ষ্ণ একাদিষমদক Centre of Excellence ষহদসদব গদড়
ক্ষতালার পেদক্ষ্প গ্রহণ করা; এবাং
7.3.4.6 কৃষি ষশক্ষ্ায় ষবকাশমান অতযাধুষনক জ্ঞান-ষবজ্ঞান, খাদ্য ও পুষষ্ট, পষরবষতিত জলবায়ু, অষিদর্াজন ক্ষকৌশল ইতযাষে
ষবিয়দক প্রাষধকারর্ভি করার প্রদয়াজনীয় পেদক্ষ্প গ্রহণ করা ।
7.3.5
৭.৩.৫.১
৭.৩.৫.২

ইদনাদিশন:
কৃষি উন্নয়ন ত্বরাষন্বত করার লদক্ষ্য সকল ক্ষক্ষ্দত্র ইদনাদিশন কমিকাণ্ড উৎসাষহত করা; এবাং
গদবিণা, সম্প্রসারণ, ষশক্ষ্া, প্রযুষি ও কৃষি উপকরদণর েক্ষ্তা উন্নয়দন উদ্ভাষবত ইদনাদিশনদক স্বীকৃষত ও
প্রদণােনা প্রোন প্রাষতষ্ঠাষনকীকরদণর উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
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৮. কৃষি পষরদবশ ও প্রাকৃষতক সম্পে ব্যবস্থাপনা
উপযুি কৃষি পষরদবশ ও উৎপােনশীল প্রাকৃষতক সম্পে ব্যবস্থাপনার ওপর কৃষি উৎপােন অদনকাাংদশ ষনিিরশীল। খাদ্য ও পুষষ্ট
ষনরাপত্তা অজিদন পষরদবশ অনুর্ায়ী ক্ষটকসই প্রাকৃষতক সম্পদের ষবজ্ঞানষিষত্তক ব্যবহার ষনষশ্চত করদত ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্পসমূহ
গ্রহণ করা হদব:
৮.১
কৃষি পষরদবশ ও প্রাকৃষতক সম্পে ব্যবস্থাপনা:
8.1.1 ক্ষটকসই খাদ্য ষনরাপত্তা ষনষশ্চতকদল্প কৃষি জষম অকৃষি কাদজ ব্যবহার ষনরুৎসাষহত করা;
8.1.2 জলাবদ্ধ জষম পুনরুদ্ধারসহ সাগর তীরবতী ভূষম উদ্ধাদরর মােদম কৃষি জষম বাড়াদনার প্রদিষ্টা গ্রহণ;
8.1.3 প্রশমন, অষিদর্াজনসহ ক্রমবষধ িষ্ণু লবণাি ও অন্যান্য প্রষতকূল এলাকায় ষবদশি ব্যবস্থা ষহদসদব উপকরণ
সাশ্রয়ী/ঘাতসষহষ্ণু ফসদলর িাি বৃষদ্ধর কার্ িক্রম ক্ষজারোরকরণ;
8.1.4 কৃষিকাদজ পাহাষড় ভূষম ব্যবহাদর স্থানীয় উপদর্াগী ফসল প্রবতিন ও মৃষত্তকা সাংরক্ষ্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
8.1.5 মৃষত্তকা, পাষন, উষদ্ভে, প্রাষণকুল এবাং সামষগ্রক পষরদবশ সাংরক্ষ্ণ ও কার্ িকর ব্যবহাদরর উদদ্যাগ গ্রহণ;
8.1.6 দুদর্ িাগ ঝষুঁ ক হ্রাদস সরকার ষবদঘাষিত নীষত, পষরকল্পনা ও কমিদকৌশল বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ;
8.1.7 জলবায়ু পষরবতিন, অষিদর্াজন ও দুদর্ িাগ ঝষুঁ ক হ্রাদসর ষবিয়টি সরকাদরর মূল ধারায় নীষত এবাং পষরকল্পনায় অন্তর্ভিি এবাং
কার্ িকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ; এবাং
8.1.8 কৃষি মন্ত্রণালদয় ‘দুদর্ িাগ ঝষুঁ ক ব্যবস্থাপনা তহষবল’ গঠন করার লদক্ষ্য নীষত ও পষরকল্পনা গ্রহণ করা।
8.2
পষরবষতিত জলবায়ু ও কৃষি:
৮.২.১ পষরদবশবান্ধব প্রযুষি:
8.2.1.1 ক্ষটকসই উৎপােদন পষরদবশবান্ধব প্রযুষি ব্যবহাদর সাংষিষ্ট সকলদক উৈুদ্ধ ও উৎসাষহত করা;
8.2.1.2 দুদর্ িাগপ্রবণ এলাকায় ক্ষবসরকাষর এবাং আন্তজিাষতক সাংস্থার অবকাঠাদমাগত উন্নয়নসহ আর্ ি-সামাষজক পুনব িাসন
তৎপরতাদক স্বাগত জানাদনা; এবাং
8.2.1.3 জবরী অবস্থা ক্ষমাকাষবলায় ষনয়ষন্ত্রত পষরদবদশ ফসদলর সুস্থ ও সবল িারা জতষরর উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
৮.২.২ পষরদবশ ও প্রাকৃষতক সম্পে সাংরক্ষ্ণ:
8.2.2.1 ক্ষটকসই প্রাকৃষতক সম্পে ব্যবস্থাপনা/সাংরক্ষ্দণ সমষন্বত পুষষ্ট/বালাই/শস্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধষত অনুসরণ করা;
8.2.2.2 িািাবাদের মােদম পুষষ্টসমৃদ্ধ প্রিষলত ও অপ্রিষলত ফসল সাংরক্ষ্দণ কৃিকদের উৎসাষহত করা;
8.2.2.3 ক্ষপৌর এলাকার ষকদিন বজিয ব্যবস্থাপনার মােদম কদম্পাে সার জতষরর জন্য সহায়তা প্রোন করা;
8.2.2.4 মাটির অণুজীব সাংরক্ষ্দণ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং ন্যযনতম কি িণ পদ্ধষত অনুসরদণ উৎসাষহত করা;
8.2.2.5 কদম্পাে/িাষমি কদম্পাে, খামারজাত সার, মুরষগর ষবষ্ঠা, উষদ্ভজ পিনশীল বজিয, শস্য অবষশষ্টাাংশ পুনঃিক্রায়ণ এবাং
‘বাদয়াস্লাষর ও বাদয়ািার’ ব্যবহাদরর মােদম মাটিদত জজব পোর্ ি বৃষদ্ধ ও সাংরক্ষ্ণ করার পেদক্ষ্প গ্রহণ করা;
8.2.2.6 মাটির স্বাস্থয ও পষরদবশ সুরক্ষ্ায় সদিতনতা সৃষষ্ট এবাং আদস িষনকসহ অন্যান্য িাষর ধাতুর দূিণ ক্ষরাদধ কার্ িকরী ব্যবস্থা
গ্রহণ করা;
8.2.2.7 ফসদলর বপন/কতিন সময় পষরবতিন, আদলার ফাঁে, ফাঁে শস্য, প্রষতদরাধী জাত, ক্ষসক্স ক্ষফদরাদমান ইতযাষে ব্যবহাদরর
মােদম বালাই েমনদক উৎসাষহত করা;
8.2.2.8 উপকারী ক্ষপাকার লালন, বাংশ ষবস্তার ও কৃিক পর্ িাদয় ব্যবহার/সম্প্রসারদণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
8.2.2.9 উষদ্ভে উপ-জাত ও ক্ষেশীয় অক্ষ্ষতকারক কাঁিামাল ব্যবহাদরর মােদম স্থানীয়িাদব জজব বালাইনাশক উন্নয়ন এবাং
ব্যবহারদক উৎসাষহত করা;
8.2.2.10 ক্ষসদির পাষনর উৎস দূিণকারী বস্তুর ব্যবহার ষনয়ন্ত্রণ পদ্ধষত শষিশালী করা;
8.2.2.11 আগাছানাশক ব্যবহার হ্রাসকদল্প পষরির্ িা পদ্ধষত অনুসরণ এবাং অণুজীব ও প্রাকৃষতক শত্রু ব্যবহাদরর মােদম আগাছা
েমন ও ষনয়ন্ত্রদণ সদিতনতা সৃষষ্ট করা;
8.2.2.12 ক্ষটকসই পষরদবশ ও প্রাকৃষতক সম্পে সাংরক্ষ্দণ বালইনাশক ব্যবহাদর সতকিতা এবাং কৃষি উপকরদণ ক্ষিজাল প্রষতদরাদধ
পষরবীক্ষ্ণ কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা;
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8.2.2.13 উম্মুি জলাশয় ও পুকুদরর পাষন বাষ্পীিবন হ্রাদস জলজ লজ্জ্বাবতী (Aquatic mimosa) িাি/ব্যবহারদক উৎসাষহত
করা; এবাং
8.2.2.14 মাটির গিীদর সার প্রদয়াগ প্রিলদনর মােদম পষরদবশ সাংরক্ষ্ণ ও মাটির স্বাস্থয সুরক্ষ্া ষনষশ্চত করা।
৮.৩
8.3.1
8.3.2
8.3.3

৮.৪
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6

জবষর আবহাওয়া ও বালাইদয়র পূব িািাস এবাং প্রস্তুষত:
স্থানীয় পর্ িাদয় জবরী আবহাওয়ার পূব িািাস ব্যবস্থা আধুষনকায়ন ও শষিশালী করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
নাস ির্ভি প্রষতষ্ঠানসমূহ বছরব্যাপী ক্ষরাগবালাই ও ক্ষপাকা মাকদড়র প্রাদুিিাব/বৃষদ্ধ পর্ িদবক্ষ্ণ এবাং আগাম করণীয় ও
সতিকতামূলক পূব িািাস প্রিার করা; এবাং
পষরবষতিত জলবায়ু সৃষ্ট ক্ষ্ষত প্রশমদন আগাম প্রস্তুষত ও দুদর্ িাগ পরবতী পষরষস্থষত ক্ষমাকষবলায় উপযুি ফসল পষঞ্জকা
জতষর, বীজ/িারা ষবতরণ ও অনুসরণসহ সকল প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহদণ সকলদক উৎসাষহত করা।
কৃষি বনায়ন:
কৃষি বনায়দন ষবষিন্ন উপাোদনর অর্ িবনষতক লাি ও ঝষুঁ ক ষনণ িদয় গদবিণা এবাং লািজনক ব্যবস্থা সম্প্রসারদণ পেদক্ষ্প
গ্রহণ করা;
কৃষি বনায়দন স্থানীয় জনগণ ষবদশি কদর নারীর সষক্রয় অাংশগ্রহণ ষনষশ্চত করা এবাং সদিতনতা বৃষদ্ধর উদদ্যাগ গ্রহণ
করা;
প্রার্ষমকিাদব প্রিষলত ফসল, বনজ সম্পে ও পশুপালন পদ্ধষত ব্যবহার কদর লািজনক কৃষি বনায়ন ব্যবস্থাপনা পদ্ধষত
উদ্ভাবন করা;
রাস্তা ও বাঁদধর পাদশ বা আইদল উপযুি সবষজ/ফল/মসলা িাদির মােদম কৃষি/সামাষজক বনায়নদক জনষপ্রয় করার
উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
প্রাকৃষতক দুদর্ িাগজষনত ক্ষ্য়-ক্ষ্ষত প্রশমদন কৃষি বনায়নদক উৎসাষহত করা এবাং সাশ্রয়ী ও পষরদবশবান্ধব গাছপালা
কৃষি বনায়দনর ষনয়ামক ষহদসদব ক্ষরাপদণর উদদ্যাগ গ্রহণ করা; এবাং
কৃষি বনায়দন কৃষি সম্প্রসারণ অষধেপ্তরসহ বন ষবিাগ, বন গদবিণা ইনষেটিউট ও ষবশ্বষবদ্যালয়সমূদহর মদে সমষন্বত
কার্ িক্রম গ্রহণ করা।
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৯. ষবদশি আঞ্চষলক কৃষি
ক্ষেদশর উত্তর-পষশ্চমাাংশ খরাপ্রবণ, উত্তরাঞ্চল ঠাণ্ডাপ্রবণ আর েষক্ষ্ণ পূব িাাংদশর পাহাষড় এলাকায় ফসল উৎপােন ঝষুঁ কপূণ ি। মাটি ও
পাষনদত লবণািতার অনুপ্রদবশ, ক্ষজায়ার ও বন্যা, জদলাচ্ছ্বাস এবাং ঘূষণ িঝড় ক্ষেদশর উপকূলীয় েষক্ষ্ণ ও েষক্ষ্ণ-পষশ্চমাঞ্চদল ফসল
উৎপােদনর প্রধান অন্তরায়। অন্যষেদক সত্তর/আষশ েশদক স্থাষপত উপকূলীয় পাষন ষনয়ন্ত্রণ বাঁধ (ক্ষপাল্ডার) েষক্ষ্ণাঞ্চদল ভূ-প্রাকৃষতক
ব্যবস্থাপনাদক ষিন্ন আষঙ্গক োন কদরদছ। ক্ষেদশর সমস্যাকবষলত অঞ্চদল ক্ষটকসই প্রযুষি উদ্ভাবন ও অষিদর্াজন ক্ষকৌশলসমূহ
(Adaptive measures) হস্তান্তদর অগ্রাষধকাদরর ষিষত্তদত ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্পগুদলা গ্রহণ করা হদব:
৯.১ উপকূলীয় কৃষি:
ক্ষটকসই কৃষি প্রযুষির পাশাপাষশ মৃষত্তকা ও পাষনর লবণািতা ব্যবস্থাপনা এবাং লবণসষহষ্ণু ফসল প্রবতিন করার মােদম
উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধর ক্ষকৌশলসমূহ সম্প্রসারদণ ষনম্নবষণ িত উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদব:
9.1.1 অঞ্চল উপদর্াগী সম্ভাবনাময় ফসল ও শস্য ষবন্যাদসর উৎপােনশীলতা ও কৃিদকর আয় বৃষদ্ধর জন্য অনাবাষে জষম
িািাবাদের আওতায় আনা;
9.1.2 উপকূলীয় এলাকা উপদর্াগী ফসদলর (মুগ, র্ভট্টা, তরমুজ, ষমষষ্টআলু, তুলা, ক্ষফলন, গম, িীনাবাোম,সূর্ িমুখী, লষত,
ফুলকষপ, বাঁধাকষপ, গাজর, শসাজাতীয় ফসল, লাউ, ষমষষ্টকুমড়া, িালকুমড়া ইতযাষে) আবাে ও শস্য ষনষবড়তা বৃষদ্ধ;
9.1.3 ফসল সুরক্ষ্ার জন্য সরকাষর সাংস্থা ও উপকারদিাগীদের সহদর্াষগতা ও সমন্বদয় খাল/ক্ষিাবা পুনঃখনন, বাঁধ/ক্ষমৌসুষম বাঁধ
ক্ষমরামত, পাষন ষনয়ন্ত্রণ অবকাঠাদমা সাংস্কার এবাং বৃক্ষ্ ক্ষরাপদণর মােদম ক্ষসদির উপদর্াগী পাষন সাংরক্ষ্ণ;
9.1.4 ক্ষজায়ার-িাটা এলাকায় আবাে উপদর্াগী ৫০ ক্ষসষম বা ক্ষবষশ লম্বা িারার আধুষনক ধান জাত গদবিণা কার্ িক্রদম ষবদশি
ক্ষজার ক্ষেওয়া;
9.1.5 ক্ষঘদরর আইদল সবষজ ও ফল িাি সম্প্রসারণ এবাং ধান ক্ষক্ষ্দত মাছ িাি করার মােদম উৎপােনশীলতা ও আয় বৃষদ্ধ করা;
9.1.6 বসত বাষড়দত বছরব্যাপী শাকসবষজ িাি এবাং ফলে বৃক্ষ্ (নাষরদকল, সুপাষর, আম, ক্ষপয়ারা, কাউফল, কেদবল, আমড়া,
সদফো, মাল্টা ইতযাষে) ক্ষরাপণ করা;
9.1.7 উৎপাষেত পণ্য বাজারজাতকরদণর লদক্ষ্য কৃিক সমবায় গঠদনর মােদম বাজার সাংদর্াগ স্থাপন করা;
9.1.8 লািজনক ফসদলর (আউশ/র্ভট্টা) আবাে বৃষদ্ধর জন্য প্রদণােনা প্রোদনর মােদম ষবদশি কমিসূষি গ্রহণ করা;
9.1.9 ক্ষগালপাতা আবাে বৃষদ্ধর মােদম ঝড় ও জদলাচ্ছ্বাস সৃষ্ট ক্ষ্ষত হ্রাস এবাং রস আহরদণর মােদম কৃিকদের আয় বৃষদ্ধ করা;
এবাং
9.1.10 ক্ষজায়ার-িাটার গষত প্রকৃষত এবাং মাটি ও পাষনর লবণািতা পষরবীক্ষ্ণপূব িক কৃষি আবহাওয়া তথ্য সরবরাদহর মােদম
সতকিতা এবাং সদিতনতা সৃষষ্ট করা ।
৯.২ হাওর ও জলাভূষমর কৃষি:
হাওদর ষনক্ জষমদত আবােকৃত ক্ষবাদরা ধান প্রায়ই আগাম/আকষিক বন্যায় ক্ষর্াড় বা আধাপাকা অবস্থায় তষলদয় র্ায়। তাছাড়া এ
সকল অঞ্চদল উন্নত ক্ষর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা না র্াকায় সময়মত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও সম্প্রসারণ ক্ষসবা প্রোন অদনকদক্ষ্দত্র বাধাগ্রস্ত
হয়। এ প্রষতকূল অবস্থা ক্ষর্দক পষরত্রাদণর জন্য ষনম্নবষণ িত ষবদশি পদ্ধষতর কৃষি কার্ িক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়দনর উদদ্যাগ গ্রহণ করা হদব:
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6

িাসমান পদ্ধষতদত ধাদনর িারা উৎপােন পদ্ধষতর প্রবতিন ও আগাম জাদতর ধান আবাে বৃষদ্ধ ও ক্রমান্বদয় নাষব জাত িািদক
ষনরুৎসাষহত করার মােদম ফসদলর ক্ষ্ষতর পষরমাণ কমাদনা;
িাষহোমাষফক প্রযুষি উন্নয়দনর পাশাপাষশ উপদর্াষগতার ষিষত্তদত ক্ষছাট ক্ষছাট কমিসূষি গ্রহণ করা;
এলাকাষিষত্তক লাগসই কৃষি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারদণ আধুষনক প্রযুষি ষনিির প্রষশক্ষ্দণর ব্যবস্থা ক্ষজারোর করা;
বন্যা ও জলমগ্নতাসষহষ্ণু জাত জনষপ্রয় করার লদক্ষ্য সম্প্রসারণ কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা;
আকষিক বন্যার প্রদকাপ হদত ফসল রক্ষ্া বাঁধ ষনমিাণ ও কষমউষনটি ক্ষরষিওর মােদম আগাম বন্যাসৃষ্ট দুদর্ িাগ পূব িািাস
প্রিার করা; এবাং
িাসমান পদ্ধষতদত ঘাস ও শাকসবষজর িাি প্রিলন কদর কৃিকদের আয় বৃষদ্ধর ব্যবস্থা গ্রহণ ।

27

৯.৩ পাহাষড় কৃষি:
পাব িতয অঞ্চদল জুম পদ্ধষত আষে কৃষি ব্যবস্থা হদলও আধুষনক কৃষির ক্ষছাঁয়ায় ক্ষসখাদন বতিমাদন উন্নতজাদতর আম, ষলক্, আনারস, ক্ষলবু
জাতীয় ফল এবাং স্থানীয় জাদতর বাাংলা কলা ও কাঁঠাল ব্যাপকিাদব িাি হদে। পাব িতয অঞ্চদল কৃষি ব্লকগুদলার আয়তন ষবশাল,
দুগমি ক্ষর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা এবাং ব্লদক বসবাসকারী জনদগাষ্ঠীর বাসস্থানও ষবষক্ষ্প্ত। কাদজই পাহাষড় এলাকায় দ্রুত সম্প্রসারণ ক্ষসবা
ক্ষপৌুঁছাদনা শ্রমসাে ও সময়সাদপক্ষ্ ষবধায় ষনম্নবষণ িত ষবদশি পদ্ধষত/কার্ িক্রম অনুসরণ করা হদব:
পষরদবশবান্ধব জুম িাদির উপদর্াগী আধুষনক জাত ও প্রযুষি উন্নয়ন কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা;
ব্লদকর আয়তন হ্রাস এবাং সম্প্রসারণ কমীর সাংখ্যা বৃষদ্ধ করার মােদম সম্প্রসারণ ক্ষসবা দ্রুত ও সহজতর করা;
সাংষিষ্ট ব্লক/ওয়াদি ি অবষস্থত ক্ষহিম্যান/কাব িারী ও জনপ্রষতষনষধদের সম্পৃি কদর সম্প্রসারণ ক্ষসবাদক জনবান্ধব করা;
জ্ঞান ও েক্ষ্তা বৃষদ্ধ, কমিসাংস্থান সৃষষ্ট ও আয় বৃষদ্ধর জন্য ফল/সবষজ িাষি ও আগ্রহী নাস িাষরর মাষলকদের উন্নত পদ্ধষতদত
িারা/কলম জতষরর জন্য প্রষশক্ষ্ণ প্রোন করা ;
9.3.5 পাহাষড় ছড়া/ষঝষরর পাষন বা পাষন প্রবাহ সাংরক্ষ্ণ ও উন্নয়দনর মােদম কৃষি ও গৃহস্থাষল কাদজ পাষন ব্যবহাদরর ব্যবস্থা
করা;
9.3.6 ষরপ/ষরাংকলার ক্ষসি পদ্ধষতসহ অন্যান্য আধুষনক ও লাগসই প্রযুষির ব্যবহার/প্রিলদনর মােদম ক্ষসি কার্ িক্রমদক
উৎসাষহত করা;
9.3.7 পাহাষড় জনষপ্রয় ফল ও ষবষন্ন ধানসহ কৃষিপদণ্যর ন্যায্যমূল্য ষনষশ্চত করদত বাজার সাংদর্াগ সুষবধা স্থাপন ও সাংরক্ষ্ণাগার
স্থাপন করা;
9.3.8 ভূষমর ক্ষ্য়দরাদধ পাহাদড়র ঢালু জষমদত উপযুি ফসল িাি উৎসাষহত করা; এবাং
9.3.9 প্রাকৃষতক সম্পে সাংরক্ষ্ণ, কমিসাংস্থান সৃষষ্ট ও আয় বৃষদ্ধ করদত পষতত জায়গায় ফল বাগান/বনাঞ্চল সৃজন।
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4

৯.৪ বদরন্দ্র কৃষি:
বদরন্দ্র অঞ্চদলর কৃষি ব্যবস্থা বৃষষ্ট ষনিির, মাটি অদপক্ষ্াকৃত অনুব ির ও স্বল্প পাষন ধারণ ক্ষ্মতাসম্পন্ন। এ সমস্ত কারদণ ধান ক্ষর্াড় ক্ষর্দক
আধা পাকা অবস্থায় প্রায়ই খরার কবদল পদড়, ফলন মারাত্মকিাদব হ্রাস পায় এবাং পরবতী রষব ফসল অষনষশ্চত হদয় পদড়। এ
এলাকার কৃষি উৎপােন বৃষদ্ধ করদত ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদব:
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5

গিীরমূলী, খরা সহনশীল ও স্বল্প পাষন িাষহোর ফসল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কমিকাদণ্ডর মােদম খরা সৃষ্ট ক্ষ্ষত ক্ষমাকাষবলায়
কৃিকদের উৎসাষহত করা;
মাটির পাষনধারণ ক্ষ্মতা ও উব িরতা বৃষদ্ধ করদত অষধক অম্লমাটিদত ক্ন প্রদয়াগ, জজব সার প্রদয়াগ ও সবুজ সার সাংষিষ্ট
ফসল িাদির প্রিলনদক উৈুদ্ধ করা;
উঁক্ বদরন্দ্র অঞ্চদল ষমষন পুকুর বা খাঁষড়দত বৃষষ্টর পাষন সাংরক্ষ্ণ কদর ক্ষসি কাদজ ব্যবহার উৎসাষহত করা;
মাটির উব িরতা বৃষদ্ধ ও আগাছা ষনয়ন্ত্রদণ ষমশ্র ফসল ষহদসদব র্ভট্টার সদঙ্গ কাঁটাষবহীন লজ্জাবতীর িািদক উৎসাষহত করা;
এবাং
পাষন সাংকট এলাকা ষবদবিনায় গিীর নলকূপ স্থাপন ষনরুৎসাষহত এবাং র্র্াসম্ভব ক্ষবাদরা ধাদনর পষরবদতি রষব ফসল
িািদক উৎসাষহত করা।

৯.৫ িরাঞ্চদলর কৃষি:
9.5.1 িরাঞ্চদলর ব্যাষপ্ত, জষমর উব িরতা, কৃষি উৎপােদনর সম্ভাব্য এলাকা ইতযাষে ষবিদয় জষরপ কার্ ি পষরিালনা করা;
9.5.2 শুষ্ক ক্ষমৌসুদম নেী বদক্ষ্ ক্ষজদগ ওঠা অস্থায়ী বালু িদর Sandbar cropping এর মােদম River bed crop farming system
উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ক্ষসবা প্রোন করা;
9.5.3 ির এলাকার ষবদ্যমান ফসল ধারার িাষহো অনুর্ায়ী সুিম মাত্রার সার ষনরূপণ ও ব্যবহারদক উৎসাষহত করা;
9.5.4 অদপক্ষ্াকৃত অনুব ির/ক্ষবদল মাটির উপদর্াগী ফসল আবাদে কৃিকদের উৎসাষহত করা;
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উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধ করদত মাটিদত জজব/সবুজ সার প্রদয়াগ ও নাইদরাদজন আবদ্ধকারী শস্য আবাদে কৃিকদের উৈুদ্ধ
করা; এবাং
ির এলাকায় ফসল উৎপােদন ষবদশি কৃষি সহায়তা প্রোদনর প্রদিষ্টা ও বাজার সাংদর্াগ স্থাপন করা।

9.5.5
9.5.6

৯.৬
প্রাকৃষতক দুদর্ িাগ ও কৃষি পুনব িাসন:
9.6.1 বন্যা:
9.6.1.1 আকষিক/আগাম ও নাষব বন্যার সম্ভাব্য ক্ষ্ষত ক্ষমাকাষবলায় স্বল্প ক্ষময়াষে/নাষব জাত উন্নয়ন, িাি ও এর ষবস্তার কার্ িক্রম
গ্রহণ এবাং লাগসই সাংগ্রদহাত্তর প্রযুষি অনুসরদণ কৃিকদের উৈুদ্ধ করা;
9.6.1.2 নাষবদত ক্ষরাপণকৃত ফসদলর সদন্তািজনক উৎপােদনর জন্য সার প্রদয়াগ ও সময়মত পষরির্ িা ষবিয়ক জরুষর সম্প্রসারণ
ক্ষসবা ষনষশ্চত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
9.6.1.3 সম্ভাব্য ক্ষক্ষ্দত্র ষমশ্র ও ষরদল ফসল িাদির উদদ্যাগ বা দ্রুত রষব ফসল িািাবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবাং
9.6.1.4 বন্যার পূব িািাস প্রোন ও পরবতীদত উৎপােন সহায়তার মােদম ফসদলর ক্ষ্ষত হ্রাস এবাং ক্ষটকসই উৎপােন ব্যবস্থা
ষনষশ্চত করা।
9.6.2
9.6.2.1
9.6.2.2
9.6.2.3

িরম তাপমাত্রা:
িারা, কুষশ এবাং কাইি ক্ষর্াড় অবস্থায় ঠাণ্ডাসষহষ্ণু ক্ষবাদরা ধাদনর জাত উন্নয়ন উদদ্যাগ ক্ষজারোর করা;
উচ্চ তাপমাত্রাসষহষ্ণু গম ও আউশ ধাদনর জাত উন্নয়ন এবাং সম্প্রসারণ কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা; এবাং
অষতষরি গরম ও জশতয প্রবাদহর জন্য উপদর্াগী উৎপােন প্রযুষি উন্নয়দনর কার্ িক্রম গ্রহণ করা।

৯.৭ ঘূষণ িঝড় ও ক্ষজায়ার িাটা:
9.7.1 বপন/ক্ষরাপণ সময় পষরবতিন ও উপদর্াগী প্রযুষি সম্প্রসারদণর মােদম ফসদলর ক্ষ্ষত কমাদনার উদদ্যাগ গ্রহণ করা; এবাং
9.7.2 দুদর্ িাগ পরবতী ক্ষ্ষত ক্ষপািাদণার জন্য কৃিকদের ঋণ, প্রষশক্ষ্ণ ও প্রদণােনা প্রোন করা।
৯.৮
9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4

খরা:
পুকুর, নালা ও ক্ষিাবা খনদনর মােদম বৃষষ্টর পাষন সাংরক্ষ্ণপূব িক সম্পূরক ক্ষসি কাদজ উৎসাহ প্রোন করা;
প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর মােদম খরা ক্ষমাকাষবলার লাগসই প্রযুষি সম্প্রসারদণ পেদক্ষ্প গ্রহণ করা;
উচ্চমূল্য ফসদলর আবাে সম্প্রসারণ করার মােদম কৃিকদের আয় বৃষদ্ধর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবাং
খরা সষহষ্ণু ফসদলর জাত শনািকরণ এবাং উৎপােদন কৃিকদের উৎসাষহত করা।

৯.৯ বজ্রপাত:
9.9.1 ফসল ও জীবন রক্ষ্াদর্ ি তাল, সুপাষরসহ অন্যান্য বজ্রপাতষনদরাধী উঁক্ বৃক্ষ্ ক্ষরাপদণর কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা; এবাং
9.9.2 আগাম সতকিতা প্রোন ও বজ্রপাতপ্রবণ এলাকায় কৃষি বনায়দনর মােদম ঝষুঁ ক প্রশমদনর উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
৯.১০ জলমগ্নতা ও লবণািতা:
9.10.1 জলমগ্নতা ও লবণািতা সষহষ্ণু ফসদলর জাত শনািকরণ এবাং িাসমান পদ্ধষতদত উৎপােনসহ উপযুি িাি ব্যবস্থাপনায়
কৃিকদের উৎসাষহত করা;
9.10.2 কৃিকদের ক্ষমাট আয় বৃষদ্ধর জন্য ফসদলর সাদর্ হাঁস/মাছ িাদি কৃিকদের উৎসাষহত করা; এবাং
9.10.3 জলমগ্নতা অষিদর্াজনক্ষ্ম প্রযুষি ষবিয়ক প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর মােদম কৃিকদের সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ করা।
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১০. ষবদশিাষয়ত কৃষি
কৃষি জষমর অিাব, প্রাকৃষতক দুদর্ িাগ, জীষবকার তাষগে, শখ ও পুষষ্টর প্রদয়াজনসহ নানাষবধ কারদণ মৃষত্তকাষবহীন পদ্ধষতদত
শাকসবষজ ও ফল উৎপােন সম্ভব হদে। েষক্ষ্ণাঞ্চদলর িাসমান কৃষি ইদতামদে জাষতসাংঘ কর্তিক জবষশ্বক গুরুত্বপূণ ি ঐষতহয ষহদসদব
(Globally Important Agricultural Heritage System) আন্তজিাষতক স্বীকৃষত লাি কদরদছ র্া জজবপণ্য ষহদসদব ব্র্যাষন্ডাংদয়র
মােদম বাজারজাত করা ক্ষর্দত পাদর। এদক্ষ্দত্র উপদর্াগী জাতসহ ক্ষটকসই উৎপােন প্রযুষি ষনষশ্চত করদত ষনম্নবষণ িত পেদক্ষ্পসমূহ
গ্রহণ করা হদব:
১০.১ ছাে কৃষি:
10.1.1 ছাে কৃষির গুরুত্ব/সদিতনতা বৃষদ্ধকদল্প প্রদয়াজনীয় প্রষশক্ষ্ণ/উৎসাহ প্রোন করা;
10.1.2 ছাে কৃষির উপদর্াগী জাত, প্রযুষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্ িক্রম ক্ষজারোদর, সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর খাতদক সম্পৃি করা;
এবাং
10.1.3 ছাে কৃষিদক মূল কৃষি কার্ িক্রদম অন্তর্ভিষি ও বাষণষজযক উৎপােদন সহায়তা প্রোন করা।
১০.২ হাইদরাপষনক ও অযাদরাপষনক কৃষি:
10.2.1 ফল ও সবষজ িাদি হাইদরাপষনক কালিার প্রযুষির মােদম পুষষ্টমান/উৎপােনশীলতা উন্নয়ন ও ষবস্তাদর ষবদশি উদদ্যাগ
গ্রহণ করা;
10.2.2 হাইদরাপষনক কৃষি উৎপােদনর জন্য উৎসাহ ও েক্ষ্তা বৃষদ্ধর লদক্ষ্য উৎপােন সহায়তা, প্রষশক্ষ্ণ এবাং প্রদণােনা প্রোন করা;
এবাং
10.2.3 অযাদরাপষনক কৃষি প্রযুষির সম্ভাব্যতা পরীক্ষ্াসহ এর ক্ষটকসই ষবস্তাদর উৎসাহ প্রোন করা ।
১০.৩ মাশরুম ও অন্যান্য উচ্চমূল্য ফসল িাি:
10.3.1 লািজনক ও সম্ভাবনাময় মাশরুম ও অন্যান্য উচ্চমূল্য ফসদলর প্রজাষত শনািকরণ ও উপদর্াগী প্রকরণ ষনব িািন কমিকাণ্ডদক
ষবদশিিাদব উৎসাষহত করা;
10.3.2 মাশরুম, এসপ্যারাগাস, ষমষন র্ভট্টা ও অন্যান্য উচ্চমূল্য ফসল িাদির ক্ষটকসই প্রযুষি উদ্ভাবন ও ষবস্তাদরর প্রদয়াজনীয় উন্নয়ন
কার্ িক্রম গ্রহণ করা;
10.3.3 মাশরুদমর বীজাণু (Spawn) উৎপােন ও সরবরাদহ উদদ্যািা ষবদশি কদর মষহলা উদদ্যািা সৃষষ্টর উদদ্যাগ গ্রহণ করা; এবাং
10.3.4 প্রষশক্ষ্ণ/উৎপােন সহায়তা প্রোদনর মােদম ক্ষবসরকাষর খাতদক বাষণষজযকিাদব উৈুদ্ধ করা।
১০.৪ ষনয়ষন্ত্রত পষরদবদশ কৃষি (Protective Agriculture):
10.4.1 ফসল ও অঞ্চলষিষত্তক ষনয়ষন্ত্রত কৃষি কার্ িক্রম ষিষিতকরণ, স্থানীয় ও আন্তজিাষতক বাজার িাষহোমত ষনয়ষন্ত্রত কৃষি উন্নয়ন
উৎসাষহত ও ক্ষজারোরকরণ এবাং প্রাষতষ্ঠাষনক সক্ষ্মতাসহ েক্ষ্তা বৃষদ্ধ করা;
10.4.2 ষনয়ষন্ত্রত কৃষি উন্নয়দন প্রদয়াজনীয় গ্রীনহাউজ, গ্লাস হাউজ ও ক্ষগ্রার্ ক্ষিম্বার ইতযাষে র্ন্ত্রপাষত উৎপােন ও আমোষন উৎসাষহত
করা এবাং শুল্ক ক্ষরয়াত ও দূিণ প্রষতদরাদধ কার্ িকর পেদক্ষ্প গ্রহণ করা; এবাং
10.4.3 ঝষুঁ ক ক্ষমাকাষবলায় ষনয়ষন্ত্রত কৃষি ব্যবস্থাপনায় িারা ও ফসল উৎপােন ষবদশিিাদব উৎসাষহত করা। এর জন্য ব্যবহৃত
উপকরণ উৎপােন ও আমোষনদত প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করা।
১০.৫ সাংরক্ষ্ণমূলক কৃষি:
10.5.1 সাংরক্ষ্ণমূলক (খরি, জ্বালাষন ও শ্রম সাশ্রয়ী) কৃষির প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রপাষত ও উন্নয়ন কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা এবাং
প্রাষতষ্ঠাষনক সক্ষ্মতাসহ েক্ষ্তা বৃষদ্ধ করা;
10.5.2 লািজনক ফসল ও কৃষি কার্ িক্রম ষিষিত করার মােদম উন্নয়ন কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা; এবাং
10.5.3 সাংরক্ষ্ণমূলক কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণ প্রষশক্ষ্ণ/সদিতনতা বৃষদ্ধর মােদম ষবদশি উদদ্যাগ গ্রহণ করা ।
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১০.৬ সামুষদ্রক সম্ভাবনা:
10.6.1 মানুি, গৃহপাষলত পশু ও জলজ প্রাণীর খাদ্য এবাং ঔিধ ষশদল্প ব্যবহার উপদর্াগী িাসমান প্লযাক্টন (Plankton) জীব-কণা
শনািকরণ এবাং ষনরাপে ও ষনয়ষন্ত্রত উrপােন ও ব্যবহাদর গদবিণা কার্ িক্রম গ্রহণ;
10.6.2 জশবাল িাি উপদর্াগী এলাকা ষনব িািন, জাত উন্নয়ন, আবাে/সাংগ্রদহাত্তর কলাদকৌশল উদ্ভাবন এবাং উৎপােন বৃষদ্ধর লদক্ষ্য
কমিসূষি গ্রহণ করা;
10.6.3 জশবাল কৃষি গদবিণা ক্ষজারোরকরদণ সাংষিষ্ট প্রষতষ্ঠাদনর সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ করা; এবাং
10.6.4 স্থানীয় ও রপ্তাষন বাজার সাংদর্াগ ক্ষজারোর এবাং ক্ষবসরকাষর/ব্যষি উদদ্যািাদেরদক প্রদণােনা প্রোদনর মােদম জশবাল কৃষি
সম্প্রসারণ করা।
১০.৭ িাসমান কৃষি:
10.7.1 িাসমান কৃষি উপদর্াগী ফসদলর সম্ভাব্যতা র্ািাই ও উৎপােন ব্যবস্থার আধুষনকায়ন ক্ষজারোর এবাং ঐষতহযবাহী উপকরণ
ষহদসদব বাজারজাতকরদণ ব্র্যাষন্ডাংদয়র উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
10.7.2 অঞ্চলষিষত্তক িাষহো ও উপদর্াগী অষিদর্াজনক্ষ্ম প্রযুষি সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য উদদ্যাগী অাংশীজনদের সম্পৃি কদর স্বল্প,
মেম এবাং েীঘ িদময়াষে কমিসূষি গ্রহণ করা; এবাং
10.7.3 সাষব িক এবাং সমষন্বত দুদর্ িাগ ঝষুঁ ক ব্যবস্থাপনায় িাসমান পদ্ধষতদক মূলধারার কৃষি কার্ িক্রদমর সাদর্ সমন্বয় সাধন করার
উদদ্যাগ গ্রহণ করা ।
১০.৮ সজিান (Sorjan) কৃষি পদ্ধষত:
10.8.1 জলাবদ্ধ ও ক্ষজায়ার-িাটাপ্রবণ এলাকায় সজিান পদ্ধষত অনুসরদণ সমষন্বতিাদব সবষজ, ধান এবাং মাছ উৎপােন বৃষদ্ধর
কার্ িক্রম গ্রহণ করা;
10.8.2 প্রিষলত সজিান পদ্ধষতর মূল্যায়ন ও উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধর কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা; এবাং
10.8.3 ক্ষবসরকাষর ও ব্যষি উদদ্যািাদের এ প্রযুষির গুরুত্ব, ক্ষকৌশল এবাং উৎপােন প্রযুষি ষবিয়ক প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর উদদ্যাগ গ্রহণ
করা ।
১০.৯ ষপ্রষসশন (Precision) কৃষি:
১০.৯.১ এলাকা ও সময়ষিষত্তক ভূষমর উব িরতা ও আদ্র িতার ষনষরদখ উপকরণ সরবরাহ করার লদক্ষ্য েক্ষ্ জনবল জতষর, র্ন্ত্রপাষত
উদ্ভাবন ও আমোষনদক উৎসাষহত করা এবাং র্র্াসম্ভব শুল্ক ক্ষরয়াদতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবাং
১০.৯.২ ষপ্রষসশন কৃষির উপযুি ফসল ষনব িািন ও উৎপােন প্রযুষি উন্নয়দন উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
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১১. ষনরাপে খাদ্য ও কৃষিপণ্য উৎপােন
কৃষি খাদত উত্তম কৃষি পদ্ধষত (Good Agricultural Practices-GAP) র্র্ার্র্ অনুসরণপূব িক ষনরাপে খাদ্য উৎপােন ষনষশ্চত করা
সম্ভব। জনস্বাদস্থযর ষনশ্চয়তা ষবধাদন ষনরাপে খাদ্য উৎপােদন ষনম্নবষণ িত পেদক্ষ্পসমূহ গ্রহণ করা হদব:
১১.১ সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ:
11.1.1 উত্তম কৃষি পদ্ধষত প্রবতিদনর জন্য মান ষনধ িারণ (Standardization) এবাং GAP কর্তিপক্ষ্ গঠন করা;
11.1.2 ফসদল বালাইনাশদকর উপষস্থষতর ষনরাপে মাত্রা ষনষশ্চতকরণ ও জীবাণুঘটিত সাংক্রমণ প্রষতদরাদধ খাদ্য সামগ্রী
পরীক্ষ্াপূব িক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবাং
11.1.3 সদিতনতা বৃষদ্ধ, ষনরাপে ও পুষষ্টমান সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপােদন সম্প্রসারণ, ষবপণন, উৈুদ্ধকরণ ও েক্ষ্ জনবল সৃষষ্টর প্রদিষ্টা
গ্রহণ করা।
১১.২
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8

উন্নয়ন, সদিতনতা ও প্রষশক্ষ্ণ:
ষবষিন্ন ফসদলর GAP ব্র্যাষন্ডাং এবাং GAP অঞ্চল প্রষতষ্ঠায় উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
ক্ষিজাল ও ষনম্নমাদনর বালাইনাশক ষবক্রয়, ব্যবহার ও ষনয়ন্ত্রদণ পষরবীক্ষ্ণ কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা;
ফল ও শাকসবষজদত প্রদয়াগকৃত রাসায়ষনক ও বালাইনাশদকর অবষশষ্টাাংদশর মাত্রা ষনণ িদয় সহজ ও সাশ্রয়ী পদ্ধষত উদ্ভাবন
করা;
উত্তম আবাে পদ্ধষত ও প্রতযয়ন কার্ িক্রম প্রবতিন/বাস্তবায়দন উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
কীটনাশক প্রদয়াগকৃত ফসল/শাকসবষজ/ফলমূল ষবশুদ্ধকরদণ (Detoxification) সদিতনতা বৃষদ্ধর উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
নতুন বালাই ব্যবস্থাপনা ও ষনরাপে বালাইনাশক উন্নয়ন এবাং অাংশীজনদের প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর মােদম ষনরাপে খাদ্য
উৎপােন ষনষশ্চত করা;
ষনরাপে খাদ্য আইন-২০১৩ ক্ষমাতাদবক স্বাস্থযসম্মতিাদব কৃষি পণ্য সাংগ্রহ, সাংগ্রদহাত্তর ব্যবস্থাপনা, হযান্ডষলাং, সাংরক্ষ্ণ ও
প্রষক্রয়াজাতকরদণ উদদ্যাগ গ্রহণ করা; এবাং
স্বাস্থয ঝষুঁ কর আশাংকাযুি ফসল উৎপােন ও ষবপণনদক ষনরুৎসাষহত করা।
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১২. কৃষি ষবপণন
কার্ িকর ও েক্ষ্ ষবপণন ব্যবস্থা উৎপাষেত পণ্য দ্রুত ক্ষিািা পর্ িাদয় সহজলিয কদর ক্ষতাদল এবাং সাষব িক অর্ িবনষতক উন্নয়দন গুরুত্বপূণ ি
ভূষমকা পালন কদর র্াদক। উৎপােন বৃষদ্ধ, পণ্যমান বজায় ও ন্যায্যমূল্য ষনষশ্চত কদর বষধ িত উৎপােন ধারা বজায় রাখার ক্ষক্ষ্দত্র কৃষি
ষবপণদনর ভূষমকা অপষরসীম। লািজনক কৃষিখাত ষনষশ্চতকরদণ কৃিদকর ের কিাকষির সামথ্যি বৃষদ্ধসহ উৎপাষেত পদণ্যর ন্যায্য
মূল্য প্রাষপ্তর সুদর্াগ জতষর করদত ষনদম্নাি পেদক্ষ্পগুদলা গ্রহণ করা হদব:
১২.১
কৃষি ষবপণন অবকাঠাদমা উন্নয়ন:
১২.১.১ কৃষি ষশল্প ও রপ্তাষন:
12.1.1.1 বাজাদরর অবকাঠাদমাগত ও কৃষিপণ্য ষবপণন ব্যবস্থা উন্নয়দনর মােদম ক্ষটকসই সরবরাহ ক্ষিইন (Supply Chain) জতষর
করা;
12.1.1.2 কৃষিপদণ্যর হাট ও বাজার উন্নয়দন সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর উিয় খাতদক উৎসাষহত করা;
12.1.1.3 সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনার লদক্ষ্য কৃষিপদণ্য মূল্য সাংদর্াজন এবাং িযালু ক্ষিইনদক গুরুত্ব প্রোন করা;
12.1.1.4 কৃষিপদণ্যর সহজলিযতা, সজীবতা/সাংরক্ষ্ণকাল বৃষদ্ধ ও ষনরাপে রাখদত সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর পর্ িাদয় আধুষনক
সাংরক্ষ্ণাগার, প্যাদকষজাং হাউজসহ অন্যান্য সুষবধা স্থাপনদক উৎসাষহত করা;
12.1.1.5 কৃষিপদণ্যর হাট ও বাজারসমূহদক ষিষজটালকরদণর উদদ্যাগদক উৎসাষহত করা;
12.1.1.6 কৃষিপদণ্যর গুণগতমান পরীক্ষ্া ও প্রষমতকরদণর জন্য প্রদয়াজনীয় সুদর্াগ-সুষবধা সম্বষলত ল্যাবদরটষর ও পরীক্ষ্া ক্ষকন্দ্র
স্থাপদন সরকাষর-ক্ষবসরকাষর অাংশীোষরত্বষিষত্তক ষবষনদয়াগ ও রপ্তাষনদত উৎসাহ প্রোন করা; এবাং
12.1.1.7 পষরবহন ও বাজার ব্যবস্থায় আধুষনক প্রযুষি ব্যবহাদরর মােদম সাংগ্রদহাত্তর ক্ষ্ষত হ্রাদসর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১২.১.২ বাজার তথ্য সাংগ্রহ ও সম্প্রিার ক্ষসবা:
12.1.2.1 উৎপােক, ব্যবসায়ী, উদদ্যািা ও ক্ষিািাদেরদক কৃষিপণ্য এবাং কৃষি উপকরণসমূদহর পাইকাষর ও খুিরা পর্ িাদয় বাজার
সাংক্রান্ত হালনাগাে তথ্যাষে সাংগ্রহ ও প্রিার করা;
12.1.2.2 কৃিক ও উদদ্যািাদের কৃষিজাত দ্রদব্যর মূল্য সাংদর্াজদন প্রদয়াজনীয় ক্ষসবা প্রোন কার্ িক্রমদক উৎসাষহত ও সম্প্রসারণ
করা;
12.1.2.3 প্যাদকষজাং/ক্ষগ্রষিাং/ক্ষলদবষলাং এর কার্ িক্রম জনষপ্রয়করদণ সম্প্রিার ক্ষসবা বৃষদ্ধ করা; এবাং
12.1.2.4 কৃষিপদণ্যর িাষহো ও ক্ষর্াগাদনর ওপর ষিষত্ত কদর সম্ভাব্য আগাম মূল্য সম্প্রিাদরর উদদ্যাগ গ্রহণ করা ।
১২.২
কৃষিপণ্য প্রষক্রয়াজাতকরণ ও ষশল্প সম্প্রসারণ:
12.2.1 প্রার্ষমক কৃষিপণ্যষিষত্তক ষশল্প স্থাপন উৎসাষহত করা;
12.2.2 কৃষি উপজাত র্র্া কুুঁ ড়া/তুি, খড়, পাট পাতা, পাটদশালা ইতযাষে ব্যবহারপূব িক ষশল্প স্থাপদন উৎসাহ প্রোদনর মােদম
কৃিকদের আয় বৃষদ্ধর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবাং
12.2.3 কৃষিপণ্য প্রষক্রয়াজাতকরদণ ব্যবসায়ী ও উদদ্যািাদের প্রযুষিগত ও কাষরগষর সহায়তা প্রোন করা ।
১২.৩
বাষণষজযক কৃষি:
12.3.1 বাষণষজযক কৃষির স্বাদর্ ি ক্ষিষিষত্তক উৎপােন ব্যবস্থাদক ষবদশি সম্প্রসারণ ক্ষসবা ও সহায়তা প্রোন করা;
12.3.2 লািজনক কৃষিপণ্য উৎপােন ও কৃিক-ক্ষিািা ক্ষর্াগাদর্াগ সৃষষ্টর মােদম বাষণষজযক কৃষির প্রিলন ও প্রসাদর উদদ্যাগ
গ্রহণ করা; এবাং
12.3.3 বাষণষজযক কৃষিদত আকৃষ্ট করার লদক্ষ্য প্রদণােনা প্রোদনর মােদম কৃিকদের উৎসাষহত করা।
১২.৪
রপ্তাষনদর্াগ্য পণ্য উৎপােন:
12.4.1 রপ্তাষনদর্াগ্য কৃষিপণ্য উৎপােন ও ষবপণন বৃষদ্ধদত প্রদয়াজনীয় উদদ্যাগ গ্রহণ করা; এবাং
12.4.2 উত্তম কৃষি পদ্ধষত, জজব কৃষি ও ক্ষগ্রষিাংদয়র মােদম রপ্তাষনদর্াগ্য পণ্য উৎপােদন উৎসাষহত করা।
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১২.৫
বাজার উন্নয়ন:
12.5.1 বষহষব িদশ্ব প্রবাষস বাাংলাদেষশ অধুযষিত এলাকাসমূদহ সম্ভাবনাময় নতুন বাজার অনুসন্ধান ও বহুমুখীকরণ;
12.5.2 পষরদবশবান্ধব কৃষি/জজব কৃষিজাত পদণ্যর ক্ষেশীয় ও আন্তজিাষতক বাজার ষবস্তাদর উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
12.5.3 সরকাষর/ক্ষবসরকাষর সাংস্থার মদে সমন্বয় ক্ষজারোর করার মােদম আন্তজিাষতক বাজাদর িাষহো বৃষদ্ধর ব্যবস্থা করা;
12.5.4 রপ্তাষন বাজার উন্নয়ন, ক্ষর্াগাদর্াগ, তথ্য আহরণ ও ষবতরদণ ই-অবকাঠাদমার ষবকাশ/ব্যবহাদর সহায়তা করা;
১২.৫.৫ কার্ িকর বাজার পষরিালনার জন্য সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর অাংশীোষরত্ব এবাং সমন্বয়দক উৎসাষহত করা;
১২.৫.৬ ব্যষি উদদ্যািা এবাং কৃিকদের কৃষি-বাষণজয কার্ িক্রম গ্রহদণ প্রযুষিগত সহায়তা প্রোন করা;
১২.৫.৭ প্রদণােনা প্রোদনর মােদম জাতীয় এবাং আন্তজিাষতক বাজাদর কৃষি বাষণদজযর সুদর্াগ বৃষদ্ধর কার্ িক্রম গ্রহণ করা;
১২.৫.৮ কৃষিপদণ্যর উপযুি মূল্য ষনষশ্চতকরদণ শস্য গুোম ঋণ কার্ িক্রম গ্রহণ করা; এবাং
১২.৫.৯ কৃষি উপজাত ব্যবহারপূব িক হস্তষশদল্পর স্থানীয়/রপ্তাষন বাজার সাংদর্াগ স্থাপদন সহায়তা প্রোন করা।
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১৩. নারীর ক্ষ্মতায়ন
কৃষিখাদত প্রতযক্ষ্ ও পদরাক্ষ্িাদব নারীর শ্রম ও অাংশগ্রহণ সব িজননষন্দত। নারীদের েক্ষ্ মানবসম্পে ষহদসদব গদড় ক্ষতালাই হদব
কৃষিদত নারী উন্নয়দনর মূল লক্ষ্য। শহরমুখী জনদরাত ষনরূৎসাষহত করার জন্য কৃষিখাদত নারীর সম্পৃিতা বৃষদ্ধ ও ভূষমকা র্র্ার্র্
মূল্যায়নপূব িক ষবকাদশর জন্য ষনদম্নাি কার্ িক্রম গ্রহণ করা হদব:
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

পাষরবাষরক পুষষ্ট ষনরাপত্তা, ফসল উৎপােন, সাংগ্রদহাত্তর, কৃষি ব্যবসায় ও ষশল্প কমিকাদণ্ড প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর মােদম নারীর
সক্ষ্মতা বৃষদ্ধর পেদক্ষ্প এবাং অগ্রাষধকাদরর ষিষত্তদত কাষরগষর সহায়তা প্রোন করা;
কৃষিকাদজ ষবদশিত বসতবাষড়দত সবষজ উৎপােন, ষবষিন্ন ফসল শুকাদনা ও গুোমজাতকরণ ইতযাষে কাদজ নারীর
অবোদনর স্বীকৃষত প্রোন এবাং সম্ভাব্য ক্ষক্ষ্দত্র নগেমূদল্য নারীর শ্রম ব্যবহাদর উৎসাষহতকরণ;
ফসল উৎপােন কমিকাদণ্ড কৃষি সম্প্রসারণ নীষতর আদলাদক নারী কৃিকদের জন্য পৃর্ক সম্প্রসারণ কার্ িক্রম গ্রহণ করা;
খাদ্য ষনরাপত্তা অজিন প্রষক্রয়ায় পষরকল্পনা, ষসদ্ধান্ত গ্রহণ, তিাবধান ও ষবতরদণ নারীর অাংশগ্রহণ ষনষশ্চত করা;
সামাষজক মর্ িাো এবাং ষনরাপত্তা ষনষশ্চতকরদণ নারীর শ্রম, ভূষমকা, অবোন মূল্যায়ন ও স্বীকৃষত প্রোন করা;
কৃষিদত নারী শ্রষমকদের মজুষর জবিম্য দূরীকরণ এবাং নারী-পুরুি সমমজুষর ষনষশ্চত করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
কৃষিপণ্যষিষত্তক কুটির ষশল্প স্থাপন/পষরিালনায় উৎসাহ/প্রদণােনা প্রোন করার মােদম অর্ িবনষতক কমিকাদণ্ড নারীর
অবস্থান অষধকতর সাংহত করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা; এবাং
কৃষি ষশক্ষ্া, গদবিণা, সম্প্রসারণ ও প্রষশক্ষ্দণ নারীদের উৎসাষহত করা।
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১৪. কৃষিদত যুবশষি
একটি ষশষক্ষ্ত, সদিতন, জ্ঞানসমৃদ্ধ, ক্ষেশদপ্রষমক এবাং উদ্যমী যুবশষি ৈারা িষবষ্যদতর কৃষি পষরিাষলত হদব। যুব কৃিক ক্লাব গঠন,
ক্ষুদ্র ও মাঝাষর কৃষি ব্যবসা প্রষতষ্ঠান স্থাপদন উৎসাষহতকরণ, আত্মষবশ্বাসী কদর ক্ষতালা এবাং সক্ষ্মতা বৃষদ্ধর মােদম যুবদেরদক সকল
উন্নয়ন কমিকাদণ্ড অাংশীজদন পষরণত করা প্রদয়াজন। কৃষি প্রবৃষদ্ধদত তাদের সম্পৃি রাখার সুদর্াগ ও সম্ভাবনা র্াকায় কৃষিষিষত্তক
অর্ িবনষতক কমিকাদণ্ড ষনম্নরূপ কার্ িক্রম গ্রহণ করা হদব:
14.1 ‘যুব কৃিক ক্লাব’ প্রষতষ্ঠার মােদম কৃষিদত যুবদের সষক্রয় অাংশগ্রহদণ উৈুদ্ধ করা;
14.2 উচ্চ ফলনশীল এবাং উচ্চমূল্য ফসল উৎপােন এবাং ক্ষছাট ও মাঝাষর কৃষি ষশল্প স্থাপদন উৎসাহ প্রোদনর মােদম যুবদের
আত্ম-কমিসাংস্থান বৃষদ্ধর সুদর্াগ সৃষষ্ট করা;
14.3 যুব কৃিকদের ষবষনদয়াদগ উৎসাহ, সহজ শদতি ঋণ সহায়তা ও প্রদণােনা প্রোদনর মােদম কৃষি কাদজ অনুপ্রাষণত করা;
14.4
প্রষশক্ষ্ণ, সদিতনতা ও েক্ষ্তা বৃষদ্ধর মােদম যুবদের সফল কৃষি/কৃষি ষশল্প উদদ্যািা ষহদসদব গদড় ক্ষতালা;
14.5 কৃষি র্াষন্ত্রকীকরদণর মােদম কাষয়ক শ্রম হ্রাসপূব িক ষশষক্ষ্ত যুবদের কৃষিদত আকৃষ্ট করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
14.6 উৎপাষেত ফসদল মূল্য সাংদর্াজন ক্ষকৌশল/পদ্ধষত প্রদয়াগ কদর যুবদের আত্ম-কমিসাংস্থাদনর সুদর্াগ সৃষষ্ট করা; এবাং
14.7 কৃষি উপকরণ ব্যবসা, প্রষক্রয়াজাতকরণ ষশল্প স্থাপন, মাছ িাি, পশুপালন ইতযাষে কৃষি সহদর্াগী কমিকাদণ্ড যুবদের সম্পৃি
করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
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১৫. কৃষিদত ষবষনদয়াগ
অবকাঠাদমা ষনমিাণ, গদবিণা ও উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, আধুষনক কৃষি র্ন্ত্রপাষতর ব্যবস্থা, েক্ষ্ জনবল
সৃষষ্ট, উন্নয়ন সহায়তা, কৃষি পুনব িাসন ইতযাষেদত িাষহোমাষফক ষবষনদয়াগ কৃষিদক গষতশীল খাদত পষরণত করদব। গদবিণা খাদত
বষধ িত বাদজট বরাে ছাড়াও কৃষি গদবিণা ও উন্নয়দন সরকাষর-ক্ষবসরকাষর প্রষতষ্ঠান এবাং ষবশ্বষবদ্যালদয়র অাংশগ্রহদণ কৃষি গদবিণা
এন্ডাউদমে ফান্ড গঠন করা হদয়দছ। মানবসম্পে উন্নয়ন, োষরদ্রয ষবদমািন ও পেী অঞ্চদল জীবনমান উন্নয়দন প্রতযক্ষ্ ষবষনদয়াদগর
লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত উদদ্যাগসমূহ গ্রহণ করা হদব:
১৫.১
15.1.1
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.1.6
15.1.7
15.1.7
15.1.8
15.1.9

১৫.২
15.2.1
15.2.2
15.2.3
১৫.৩
15.3.1
15.3.2
15.3.3
15.3.4
15.3.5
15.3.6
15.3.7
15.3.8
15.3.9

গদবিণা, অবকাঠাদমা ও মানবসম্পে উন্নয়ন:
আধুষনক সুষবধাষে, জ্ঞান ও েক্ষ্তাসহ প্রাষতষ্ঠাষনক সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ কদর গদবিণার মােদম প্রযুষি উন্নয়দন প্রদয়াজন
মাষফক অর্ ি বরাে করা;
ক্ষসি, ষনষ্কাশন, ষবপণন ও বাজার অবকাঠাদমা উন্নয়ন এবাং খামার র্াষন্ত্রকীকরদণ অর্ ি বরাে করা;
েক্ষ্ মানবসম্পে জতষর ষবদশি কদর উচ্চ ও ষবদশিাষয়ত ষশক্ষ্ায় ষবষনদয়াদগ উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
জাতীয়/আন্তজিাষতক পর্ িাদয় ক্ষকৌষলসম্পে ষবিয়ক েক্ষ্তা অজিদন প্রষশক্ষ্ণ পষরিালনায় অর্ ি বরাে করা;
জীবপ্রযুষি ষবিয়ক গদবিণা ব্যাপক পষরসদর পষরিালনার মােদম ঘাতসষহষ্ণু/প্রষতদরাধ ক্ষ্মতাসম্পন্ন ও পুষষ্টমান
সমৃদ্ধ জাত/প্রযুষি উন্নয়দন ষবষনদয়াগ বৃষদ্ধ করা;
কৃষি জলবায়ু ও আবহাওয়া ষবিয়ক পূব িািাস ক্ষকন্দ্র স্থাপন এবাং উন্নয়দন উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
ষশষক্ষ্ত ক্ষবকারদের প্রষশক্ষ্ণ/ঋণ সহায়তার মােদম উদদ্যািা ষহদসদব গদড় ক্ষতালার উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
উপদজলাষিষত্তক কৃষি প্রযুষি প্রেশিনী খামার/উদ্যানতি ক্ষকন্দ্র প্রষতষ্ঠায় অর্ ি বরাদের উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
ক্রমবধ িমান বীদজর িাষহো ক্ষমটাদত বীজ প্রতযয়ন এদজিীসহ সরকাষর প্রষতষ্ঠানমূদহর সক্ষ্মতা উন্নয়দন উদদ্যাগ গ্রহণ
করা; এবাং
কৃষিপণ্য উৎপােন, ষহমাগার ও খাদ্য প্রষক্রয়াজাতকরণ অবকাঠাদমা স্থাপন এবাং ফুল/ফল/শাকসবষজ রপ্তাষনদত
ক্ষবসরকাষর ষবষনদয়াগ উৎসাষহত করা।
কৃষি ষশল্প ও কমিসাংস্থান:
বীজ/কৃষিপণ্য প্রষক্রয়াজাতকরণ, কৃষি ষশল্প প্রষতষ্ঠা, পষরবহন সহায়ক কুষলাং িযান ক্রদয় কৃিক েলদক সহায়তা প্রোদনর
ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
খামার র্াষন্ত্রকীকরণ, লািজনক ফসল িাি, ক্ষমৌমাষছ পালন, জজব সার/িাষমি কদম্পাে জতষর ইতযাষে কার্ িক্রদম
অনুপ্রাষণত করার জন্য প্রদণােনা প্রোন; এবাং
ক্ষেষশ-ষবদেষশ পর্ িটক আকি িণ ও আয় বৃষদ্ধর লদক্ষ্য কৃষি পর্ িটন খাত স্থাপদন উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
প্রদণােনা, কৃষি পুনব িাসন ও বাজার উন্নয়ন:
ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধ, শস্য সাংগ্রদহাত্তর প্রযুষি, ক্ষটকসই প্রাকৃষতক সম্পে ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়দনর জন্য আষর্ িক
সহায়তা বা ঋণ প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
ি
প্রাষন্তক, বগািাষি
ও েষরদ্র কৃিকদের ঋণ, উৎপােন ও মূল্যসহায়তা প্রোদন ষবদশি উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
কৃষি পুনব িাসদন ক্ষুদ্র ও প্রাষন্তক িাষিদের উৎপােন সহায়তার জন্য অর্ ি বরাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
কৃষি পদণ্যর ন্যায্যমূল্য ষনষশ্চত করদত বাজার সাংদর্াগ স্থাপদন অর্ ি সাংস্থাদনর উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
প্রাকৃষতক দুদর্ িাদগ কৃিদকর ফসদলর ক্ষ্ষতপূরদণ কৃষি পুনবাস িন কার্ িক্রম ক্ষজারোর করা;
কৃষি উৎপােন বৃষদ্ধ, ষবপণন ও উন্নত উপকরণ সরবরাদহ ক্ষবসরকাষর ষবষনদয়াগ উৎসাষহত করা;
স্বাস্থযসম্মত, ষনরাপে, রপ্তাষনমুখী পণ্য উৎপােন ও রপ্তাষন বাজার উন্নয়দন সহায়তার উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
জাতীয় স্বার্ ি অক্ষুণ্ন ক্ষরদখ জবদেষশক কৃষি ব্যবসায় ক্ষবসরকাষর ষবষনদয়াগ উৎসাষহত করা; এবাং
কৃষি উন্নয়দন অগ্রাষধকারষিষত্তক খাত ষিষিতপূব িক জাতীয়, আঞ্চষলক ও ক্ষজলা পর্ িাদয় সময়াবদ্ধ পষরকল্পনামাষফক
ষবষনদয়াদগর উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
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১৬. কৃষি সমবায়
কমিসাংস্থান সৃষষ্ট, োষরদ্রয ষবদমািন ও আর্ ি-সামাষজক উন্নয়দন সমবায় গুরুত্বপূণ ি ভূষমকা পালন কদর। মৎস্য, দুগ্ধ, গৃহায়ন, ক্ষুদ্র ঋণ ও
ক্ষসবা খাদতর মত ফসল উপখাদতও সমবায় কার্ িক্রম িালু করার সুদর্াগ রদয়দছ। ক্ষেদশ প্রকল্পষিষত্তক ক্ষর্ৌর্ উপকারদিাগী েল
(Common Interest Group), পাষন ব্যবস্থাপনা/ব্যবহার েল (Water Management Group) ইতযাষে সমবায় সষমষত নানা
উপাজিনমুখী কমিকাদণ্ড ষনদয়াষজত রদয়দছ। প্রষশক্ষ্ণ এবাং ঋণ সহায়তায় এ ধরদনর সমবায় কৃষি খাদত সমৃষদ্ধ আনদত সমর্ ি হদব।
কৃষি ক্ষক্ষ্দত্র সমবাদয়র প্রিলন ও প্রসাদর ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদব:
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

ভূষমর মাষলকানা অক্ষুণ্ন ক্ষরদখ প্রাষন্তক কৃিক, ক্ষুদ্র উৎপােনকারী ও উদদ্যািাদের সমন্বদয় স্ব-প্রদণাষেত সমবায় বা
গ্রুপষিষত্তক কৃষি উৎপােনদক উৎসাহ ও সহদর্াষগতা প্রোন করা;
সম্প্রসারণ ক্ষসবা গ্রহণ ও সমবায়ষিষত্তক উৎপােন, কৃষি র্ন্ত্র ব্যবহার, ষবদশিিাদব কৃষি উপকরণ সাংগ্রহ, ঋণ এবাং
উন্নয়ন সহায়তা প্ররোন করা;
লািজনক ফসল উৎপােন এবাং ক্ষসি ও খামার র্াষন্ত্রকীকরণ কমিকাদণ্ড সমবায়ষিষত্তক উদদ্যাগদক অগ্রাষধকার প্রোন
করা;
কৃষিপদণ্যর ন্যায্যমূল্য ষনষশ্চতকরদণ সমবায়ষিষত্তক ষবপণনদক সহদর্াষগতা ও উৎসাহ প্রোন করা;
কার্ িকর পাষন ব্যবস্থাপনা সমবায় সষমষতগুষলদক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পষরিালনা ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ কমিকাদণ্ড অাংশগ্রহদণ
উৈুদ্ধ ও প্রষশক্ষ্ণ, আয়বধ িন, সম্প্রসারণ ক্ষসবা প্রাষপ্ত, উপকরণ সাংগ্রহ এবাং ঋণ প্রাষপ্তদত সহদর্াষগতা প্রোন করা;
সমবায়ষিষত্তক কৃষিপণ্য উৎপােন, সাংরক্ষ্ণ ও ষবপণদন নারীর অাংশগ্রহণ বৃষদ্ধর উদদ্যাগ গ্রহণ করা;
ক্ষকান জষম পষতত বা অনাবাষে না ক্ষরদখ অষনবাসী ও অনুপষস্থত জষমর মাষলকদের কৃষি উপদর্াগী জষম সমবায়
ব্যবস্থায় িাদির আওতায় এদন কৃষি-উৎপােন বৃষদ্ধ ও বাজারজাতকরদণ উৈুদ্ধ করা এবাং সমবাদয়র মােদম উৎপাষেত
পণ্য হদত অষজিত লিযাাংশ জষমর মাষলক, কৃষি-শ্রষমক ও সমবাদয়র মদে ক্ষর্ৌষিক হাদর ষবিাজদনর মােদম সাংষিষ্ট
সকদলর স্বার্ ি সাংরক্ষ্ণ করা।
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১৭. তথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুষি
উদ্ভাষবত নতুন প্রযুষি দ্রুত ও ষবস্তৃত পষরসদর সম্প্রসারদণ তথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ প্রযুষির ব্যবহাদরর মােদম কৃষি সমৃষদ্ধ লাি করদব।
সকদলর জন্য উম্মুি, কার্ িকর ও সময় সাশ্রয়ী হওয়ায় পশ্চাৎপে ও দূরবতী এলাকায় উদ্ভাষবত প্রযুষির মােদম সহদজই সম্প্রসারণ
ক্ষসবা ক্ষপৌুঁদছ ক্ষেওয়া র্ায়। আগামীদত িাট ি কৃিক ও ষিষজটাল কৃষি ষনষশ্চতকরদণ সম্প্রসারণ ক্ষসবায় প্রিষলত এবাং আধুষনক তথ্য
সরবরাহ পদ্ধষত ব্যবহাদর ষনম্নবষণ িত পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদব:
ফসল উৎপােন বৃষদ্ধকদল্প ঝষুঁ কপূণ ি এলাকায় প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক কৃষি তথ্য ক্ষসবা ও কষমউষনটি ক্ষরষিও সুষবধা স্থাপন
করার প্রদিষ্টা গ্রহণ করা;
17.2 ফসল ও পষরদবদশর তথ্য সাংগ্রদহর ক্ষক্ষ্দত্র বঙ্গবন্ধু স্যাদটলাইট-১, ষজআইএস ও ষরদমাট ক্ষসষিাং প্রযুষি ব্যবহার করা;
17.3 টিষি িযাদনদল প্রষতষেন ষনষে িষ্ট সমদয় কৃষি ষবিয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রিাদর উৎসাহ প্রোন করা;
17.4 কৃষি কল ক্ষসোরগুদলার সাদর্ ক্ষর্াগাদর্াদগ উৈুদ্ধ করার মােদম মানসম্পন্ন কৃষি ক্ষসবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
17.5 ইউষনয়ন ষিষজটাল ক্ষসোরদক (UDC) কৃষি তথ্য ও ক্ষর্াগাদর্াগ ক্ষকন্দ্ররূদপ পষরণত করা এবাং কৃষি ও কৃষিষিষত্তক
ক্ষসবাদক সহজতর করদত অন-লাইনষিষত্তক ই-কৃষি ক্ষসবার উন্নয়ন;
17.6 ফসদলর জাত, উৎপােন প্রযুষি, পুষষ্ট ষনরাপত্তা, ষবরূপ আবহাওয়া, ক্ষরাগ বালাই ব্যবস্থাপনা, ফসল সাংরক্ষ্ণ ও
প্রষক্রয়াজাতকরণ ষবিয়ক কার্ িক্রম ষিষজটাল পদ্ধষতদত প্রিাদরর পেদক্ষ্প গ্রহণ করা;
17.7 ইোরদনট, অনলাইন, অফলাইন, ক্ষমাবাইল আযাপস, ওদয়বদপাট িাল, ক্ষফসবুক ক্ষপজ ইতযাষে ষিষজটাল ক্ষসবা কার্ িক্রম
ক্ষজারোর এবাং ব্যবহাদর কৃিকদের উৈুদ্ধ করা;
17.8 কৃষিষিষত্তক জেষনক/সাপ্তাষহক পষত্রকা (অনলাইনসহ) প্রকাদশর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
17.9 সকল কৃিদকর িাটাদবজ জতষর ও ষিষজটাল আইষি কাি ি প্রোন করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা; এবাং
17.10 তথ্যপ্রযুষি ক্ষসবা প্রোদনর জন্য কৃষি সাংষিষ্ট সকল প্রষতষ্ঠাদনর জনবল ও প্রাষতষ্ঠাষনক েক্ষ্তা উন্নয়দন উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
17.1
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১৮. কৃষি খাদত শ্রম
কৃষি র্াষন্ত্রকীকরণসহ উৎপােন প্রষক্রয়ায় মূলধনঘন প্রযুষির ব্যবহার বৃষদ্ধ পাদে। ফদল কৃষিদত শ্রমশষির ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস ক্ষপ দয়
ষশল্প ও ক্ষসবা খাদত স্থানান্তষরত হদে। কৃষি খাদত শ্রষমক ধদর রাখার স্বাদর্ ি ষবদ্যমান শ্রমশষির স্বীকৃষত, মর্ িাো বৃষদ্ধ ও উন্নয়দন
সুষনষে িষ্ট পেদক্ষ্প গ্রহণ করা অতযন্ত জরুষর। কৃষি প্রযুষির েক্ষ্ ব্যবহারকদল্প এ খাদতর শ্রষমকদের যুদগাপদর্াগী প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর
মােদম জ্ঞান ও েক্ষ্তার উন্নয়ন ঘটাদনা প্রদয়াজন। কৃষি খাদত শ্রম ষবষনদয়াদগ আগ্রহী করার জন্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প গ্রহণ করা
হদব:
১৮.১
18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4

উেীপনা:
কৃষি শ্রদমর স্বীকৃষত ও মর্ িাো প্রোদনর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
শস্য ষনষবড়তা ও বহুমুখীকরদণর মােদম কৃষি শ্রষমকদের বছরব্যাপী কমিসাংস্থান সৃষষ্টদত কার্ িক্রম গ্রহণ করা;
এলাকাষিষত্তক ক্লাব প্রষতষ্ঠা এবাং েলগতিাদব ক্ষসবা গ্রহদণর জন্য কৃষি শ্রষমকদের উৎসাষহত করা;এবাং
কৃষি অষিজ্ঞতা অজিদনর মােদম উৎপােন বৃষদ্ধদত অনুপ্রাষণত করার লদক্ষ্য স্থানীয়/আঞ্চষলক/আন্তজিাষতক পর্ িাদয়
কৃিকদের ষশক্ষ্া সফর/ভ্রমদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৮.২ শ্রষমক কল্যাণ:
18.2.1 ঝষুঁ কপূণ ি কৃষি কাদজ (ক্ষর্মন: বালাইনাশক প্রদয়াগ এবাং িাষর, ধারাদলা ও ঘূণ িায়মান কৃষি র্ন্ত্রপাষত িালাদনা) ঝষুঁ ক হ্রাস;
18.2.2 ঝষুঁ কপূণ ি কৃষি কাদজ পর্ িাপ্ত সতকিতা অবলম্বদন উৎসাষহত করা;
18.2.3 কৃষি শ্রষমক কল্যাণদক উন্নয়ন কমিসূষিদত সম্পৃি করার উদদ্যাগ গ্রহণ করা; এবাং
18.2.4 েষরদ্র এবাং সুষবধাবষঞ্চত কৃিকদের তহষবল গঠদনর মােদম ক্লাব জতষর, ক্লাব পষরিালনার নীষতমালা জতষর করা, কল্যাণ
তহষবল গঠন ও ঋণ ষবতরণ কমিসূষি গ্রহণ করা।

40

১৯. সমন্বয় ও সহদর্াষগতা
ফসল উৎপােদন বহুমুখী িযাদলঞ্জ ক্ষমাকাষবলায় সরকাষর, ক্ষবসরকাষর, আন্তজিাষতক ও ব্যষি উদদ্যাগদক সমষন্বতিাদব কৃষি উৎপােন
কার্ িক্রদম সম্পৃি কদর ক্ষটকসই কৃষি উন্নয়নই বতিমান সরকাদরর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। পূব ি প্রস্তুষত ও পুনব িাসন কমিকাদণ্ড পর্ িাপ্ত
প্রযুষিগত, কাষরগষর ও আষর্ িক সহদর্াষগতা ষনষশ্চতকরদণর মােদম আপৎকালীন ষবপর্ িয় সহনীয় পর্ িাদয় সীষমত রাখা সম্ভব। এ
ক্ষক্ষ্দত্র জাতীয়, আন্তজিাষতক ও োতা সাংস্থাসমূদহর সহদর্াষগতায় ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প গ্রহণ করা হদব:
১৯.১ ক্ষকৌশলগত পর্ িায়:
19.1.1 কৃষি উপকরণ ষনয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/অষধেপ্তরসহ সকল সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর সাংস্থা কর্তিক সমষন্বতিাদব কৃষি উৎপােন
এবাং পুনব িাসন কমিসূষি বাস্তবায়দন পেদক্ষ্প গ্রহণ করা;
19.1.2 কৃষি উৎপােন বৃষদ্ধকদল্প পাষন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও জলাবদ্ধতা ষনরসদন পাষন ষনষ্কাশন ও ক্ষসি উন্নয়দন সমষন্বত
পষরকল্পনা গ্রহণ করা;এবাং
19.1.3 দুদর্ িাগকাদল প্রদয়াজনদবাদধ জাতীয় কষমটি গঠদনর মােদম কৃষি পষরষস্থষত ষনয়ন্ত্রদণ উদদ্যাগ গ্রহণ করা।
১৯.২ বাস্তবায়ন পর্ িায়:
19.2.1 কৃষি গদবিণা, সম্প্রসারণ, ষবপণন ও কৃষি উৎপােন ব্যবস্থাপনায় জষড়ত সকল সরকাষর প্রষতষ্ঠান কর্তিক ষবদ্যমান কৃষি
সমস্যা, ক্ষটকসই উৎপােনসহ সকল কমিকাদণ্ড সষম্মষলতিাদব প্রদিষ্টা গ্রহণ;
19.2.2 নাস ির্ভি প্রষতষ্ঠানসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অষধেপ্তর ও আগ্রহী ক্ষবসরকাষর/োতা সাংস্থা মাঠ পর্ িাদয়র সমস্যা ষিষিতকরণ
এবাং সমাধাদন কার্ িকর ও ষনষবড় ক্ষর্াগাদর্াগ স্থাপন করা; এবাং
19.2.3 কৃষিপদণ্যর ন্যায্যমূল্য ষনষশ্চতকরদণ বাজার িাষহোষিষত্তক ক্ষসবা প্রোদন সকল সরকাষর প্রষতষ্ঠান একদর্াদগ কাজ করা।
১৯.৩. সরকাষর ও ক্ষবসরকাষর সহদর্াষগতা:
19.3.1 আগ্রহী ক্ষবসরকাষর সাংস্থার সাদর্ ক্ষর্ৌর্িাদব গদবিণা, সম্প্রসারণ, উপকরণ সরবরাহ, ষবপণন, পদণ্যর গুণগতমান ক্ষজারোর
কমিকাণ্ড পষরিালনার জন্য সরকাষর সাংস্থাসমূহদক উৎসাষহতকরণ; এবাং
19.3.2 প্রষশক্ষ্ণ ও মতষবষনময় সিা আদয়াজদনর মােদম জাত/প্রযুষি সম্প্রসারণ ক্ষসবা ত্বরাষন্বত করা।
১৯.৪
19.4.1
19.4.2
19.4.3
19.4.4

আঞ্চষলক ও আন্তজিাষতক সহদর্াষগতা:
আন্তজিাষতক কৃষি গদবিণা ক্ষকন্দ্রসমূদহর সদঙ্গ নাস ির্ভি প্রষতষ্ঠানসমূহদক ষনষবড়িাদব কাদজ উৎসাহ প্রোন;
ষবএআরষস কর্তিক আন্তজিাষতক সহায়তামূলক গদবিণা বাস্তবায়ন ও পষরবীক্ষ্ণ কার্ িক্রম সমন্বয় করা;
জাত ও প্রযুষি উদ্ভাবন কমিকাদণ্ড সরকার কর্তিক আঞ্চষলক সহদর্াষগতা বৃষদ্ধর উদদ্যাগ গ্রহণ;
আন্তজিাষতক গদবিণায় ক্ষেশীয় প্রষতষ্ঠাদনর অাংশগ্রহণ ক্ষজারোরকরণ এবাং স্থানীয় অগ্রাষধকারর্ভি সমস্যা আন্তজিাষতক
সহদর্াষগতামূলক গদবিণায় অন্তর্ভিষিদত গুরুত্বাদরাপ করা;
19.4.5 আন্তজিাষতক/আঞ্চষলক পর্ িাদয় প্রযুষি উদ্ভাবন/ষবস্তার ও অষিজ্ঞতা ষবষনমদয় উদদ্যাগ গ্রহণ; এবাং
19.4.6 উষদ্ভদের প্রজাষত/জাত সাংগ্রহ, ক্ষকৌষলসম্পে ষবষনময়, আধুষনক জ্ঞান ও েক্ষ্তা উন্নয়দন উন্নত/উন্নয়নশীল ক্ষেশ ও
আন্তজিাষতক/আঞ্চষলক সাংস্থাসমূদহর উদদ্যাগ গ্রহণদক উৎসাষহত করা।
১৯.৫ অাংশীোষরত্ব:
19.5.1 কৃষি ক্ষক্ষ্দত্র জ্ঞাদনর ষিষত্ত সমৃদ্ধকরণ এবাং প্রযুষি ব্যবহাদরর ক্ষক্ষ্দত্র উন্নত ও উন্নয়নশীল ক্ষেশসমূদহর মানবসম্পে উন্নয়ন
প্রষতষ্ঠানসমূদহর সাদর্ ক্ষকৌশলগত অাংশীোষরত্ব প্রষতষ্ঠায় উৎসাহ প্রোন;এবাং
19.5.2 জাতীয় ও আন্তজিাষতক প্রষতষ্ঠাদনর সাদর্ ধারণা ষবষনমদয়র মােদম শষিশালী সাংদর্াগ স্থাপন করা।
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২০. ষবষবধ ষবিয়
উৎপােনশীল কৃষি উন্নয়দন সাংষিষ্ট সকলদক নানািাদব অনুদপ্ররণা ও পুরস্কৃত করা প্রদয়াজন। আত্ম-কমিসাংস্থান সৃষষ্ট এবাং লািজনক
খামার ষবন্যাদসর অন্যান্য উপাোদনর ষেদকও নজর ক্ষেওয়া প্রদয়াজন। স্থানীয় জ্ঞান ও জবষশষ্টযসূিক প্রাকৃষতক সম্পদের বাজারমূল্য
এবাং অর্ িবনষতক গুরুত্ব র্াকায় আয় বৃষদ্ধকদল্প ফসদলর উৎপােন ও ষবপণদন গুরুত্বাদরাপ করা আবশ্যক। উদ্ভাবনী েক্ষ্তা উন্নয়দনর
লদক্ষ্য সাংষিষ্টদের সময়াবদ্ধিাদব উৎসাষহত করার প্রাষতষ্ঠাষনক ব্যবস্থার প্রিলনও এদক্ষ্দত্র জরুষর। সাষব িক ষবদবিনায় একটি গষতশীল
কৃষি ব্যবস্থা সিল রাখার লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্পগুদলা গ্রহণ করা হদব:
২০.১ ক্ষমধাস্বি সাংরক্ষ্ণ:
20.1.1 প্রষতষ্ঠান/ব্যষিদক প্রযুষি ও জ্ঞান উদ্ভাবদন জাতীয় এবাং আন্তজিাষতক পর্ িাদয় ক্ষমধাস্বত্ব প্রাষপ্তদত সহদর্াষগতা ও উৎসাহ
প্রোন করা; এবাং
20.1.2 উদ্ভাষবত প্রযুষির জন্য প্রদণােনা ও রয়যালটি প্রোদনর মােদম ক্ষমধাস্বত্ব সাংরক্ষ্ণ কমিসূষি গ্রহণ করা।
২০.২
20.2.1
20.2.2
20.2.3

ক্ষিৌদগাষলক ষনদে িশক (ষজআই):
ক্ষিৌদগাষলক ষনদে িশক ফসল শনািকরণ, ষনব িািন ও ষনবন্ধন বা প্রষক্রয়াজাত পণ্য সাংরক্ষ্দণ ষবদশি কার্ িক্রম গ্রহণ;
ষজআই ফসদলর ব্যাপাদর সদিতনতা বৃষদ্ধ ও ক্ষটকসই উৎপােন ষবিয়ক প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবাং
ষজআই ফসদলর বধ িন, ষবপণন ও ক্ষেশ/ষবদেদশ বাজারজাতকরণ এবাং রপ্তাষনর জন্য সাংষিষ্ট সকলদক উৎসাষহতকরণ।

২০.৩
20.3.1
20.3.2
20.3.3

অকৃষি কার্ িক্রম:
কৃষিপণ্য ও উপজাত ব্যবহারপূব িক কমিসাংস্থান সৃষষ্টর লদক্ষ্য কমিসূষি গ্রহণ;
গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীদক অকৃষি খাদত কমিসাংস্থান সৃজদনর লদক্ষ্য ষনয়ষমত প্রষশক্ষ্দণর আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবাং
অকৃষি খাদত কমিসাংস্থাদন গ্রামীণ জনদগাষ্ঠীদক সম্পৃি করার জন্য উন্নয়ন সহদর্াগী সাংস্থা কর্তিক অষধকতর উদদ্যাগ গ্রহদণ
উৎসাষহত করা।

42

২১. বাাংলা িািার প্রাধান্য
‘জাতীয় কৃষি নীষত ২০১৮’ কার্ িকর করার পর সরকাষর ক্ষগদজট প্রজ্ঞাপন ৈারা ইাংদরষজদত অন্যষেত একটি ষনিিরদর্াগ্য পাঠ
সরকার প্রকাশ করদত পারদব। বাাংলা এবাং ইাংদরষজদত অন্যষেত পাদঠ ক্ষকাদনা ষবভ্রাষন্ত/অসামঞ্জস্যতা ক্ষেখা ষেদল বাাংলায় প্রণীত
নীষত গ্রহণদর্াগ্য হদব।
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২২. উপসাংহার
বাাংলাদেদশর সাম্প্রষতক কৃষি উন্নয়ন ষবদশ্বর জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। খাদ্য সাংকট হদত খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ ি ক্ষেশ ষহদসদব আষবভূিত
হওয়ার পর বতিমাদন খাদদ্যর পাশাপাষশ পুষষ্ট িাষহো পূরদণর লদক্ষ্য কার্ িক্রম পষরিালনা করা হদে। প্রযুষি ষনিির িািাবাদের ফদল
ধান, শাকসবষজ, ফল, আলু, পাট ইতযাষে ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃষদ্ধ ক্ষপদয়দছ। অন্যষেদক ক্রমহ্রাসমান জষমর ষবপরীদত ক্রমবষধ িষ্ণু
জনসাংখ্যার খাদ্য ক্ষর্াগান ও জাতীয় প্রবৃষদ্ধ ত্বরাষন্বতকরদণ কৃষি উন্নয়ন পষরকল্পনা নতুন আষঙ্গদক রিনা করা প্রদয়াজন হদয় পদড়দছ।
ষবদশি কদর জনসাধারদণর আয় বৃষদ্ধর ক্ষপ্রক্ষ্াপদট খাদ্য িাষহোর জবষিত্রয বৃষদ্ধ, উৎপাষেত পদণ্যর বাজারমূল্য ষনষশ্চতকরণ ও
জলবায়ুর ষবরূপ প্রিাদব কৃষি পষরকল্পনায় নুতন মাত্রা ক্ষর্াগ হদয়দছ।
‘জাতীয় কৃষি নীষত ২০১৩’ অনুসরণ কদর প্রদয়াজনীয় কার্ িক্রম গ্রহদণর ফদল জাষতর ষপতার ক্ষুধামুি বাাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন
বাস্তবাষয়ত হদয়দছ। সামষগ্রক অর্ িনীষতদত কৃষি খাদতর ষস্থষতশীল প্রবৃষদ্ধর কারদণ জাতীয় আদয় ৭ শতাাংদশর অষধক প্রবৃষদ্ধ অজিন
সম্ভব হদয়দছ। সমদয়াপদর্াগী ষবিয়সমূহ অন্তর্ভিি কদর এবাং জলবায়ু পষরবতিনজষনত ঝষুঁ ক ক্ষমাকাষবলা ও কৃষি প্রবৃষদ্ধ ত্বরাষন্বত করার
লদক্ষ্য ষেকষনদে িশনামূলক েষলল ষহদসদব ‘জাতীয় কৃষি নীষত ২০১৮’ প্রণয়ন করা হদয়দছ।
অষধকতর উন্নত প্রযুষি উদ্ভাবন, অঞ্চলষিষত্তক ফসল ও ব্যবস্থাপনা প্রদয়াগ কদর উৎপােনশীলতা এবাং উৎপােন কাষিত মাত্রায়
বৃষদ্ধর মােদম কৃিদকর আয় বৃষদ্ধদক এ নীষতদত গুরুত্বাদরাপ করা হদয়দছ। এটি বাস্তবায়দনর মােদম কৃষি প্রবৃষদ্ধ, ষনরাপে খাদ্য, খাদ্য
ষনরাপত্তা, োষরদ্রয ষবদমািন ও জবষশ্বক উষ্ণায়নসৃষ্ট ঝষুঁ ক ক্ষমাকাষবলায় কৃষি খাদতর সক্ষ্মতা বৃষদ্ধ পাদব এবাং জাষতর ষপতা বঙ্গবন্ধু
ক্ষশখ মুষজবুর রহমান এর আজম লাষলত স্বপ্ন ক্ষুধামুি ক্ষসানার বাাংলা ষবষনমিাণ ত্বরাষন্বত হদব। সকদলর ক্ষমধা, েক্ষ্তা, সক্ষ্মতা ও
প্রাকৃষতক সম্পদের িারসাম্যপূণ ি ব্যবহাদরর মােদম কৃষি দৃঢ়ষিষত্ত লাি করদব।
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