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কৃষি মন্ত্রণালদয়র ২০১৭-১৮ অর্ থ বছদরর বাষি থক প্রষতদবেদন অন্তর্ভথষক্তর জন্য
কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর তথ্য
ক. র্ভষমকাঃ


কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর গঠদনর প্রপ্রক্ষাপট

বাাংলাদেদশ আধুষনক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাষপ্ত অি থ শতাব্দীর মত হদলও এর প্রপছদন শতাষিক বদি থর ঘটনাবহুল ইষতবৃত্ত
রদয়দছ। ১৮৬২-৬৫ সাদলর ভয়াবহ দুষভথি প্রমাকাদবলার জন্য দুষভথি কষমশন প্রর্ম কৃষি ষবভাগ প্রষতষ্ঠার সুপাষরশ কদর যার
লশ্রুষতদত ১৮৭০ সাদল রাজস্ব ষবভাদগর অাংশ ষহদসদব কৃষি ষবভাদগর জন্ম হয়। পরবতীদত ১৯০৬ সাদল স্বতন্ত্র কৃষি ষবভাগ
প্রষতষ্ঠা করা হয়। একই সমদয় ঢাকায় মষনপুর (বতথমান জাতীয় সাংসে ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রষতষ্ঠা করা হয়। যা
১০০০ একর জষম ষনদয় ষবস্তৃত। খামারটি কৃষি ষবভাদগর সদে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সাদল উক্ত খামাদরর কৃষি গদবিণার জন্য
একটা ল্যাবদরটষর স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সাদল তৎকালীন প্রষতটি প্রজলায় একজন কদর কৃষি সম্প্রসারণ কমথকতথা ষনদয়াগ প্রেওয়া
হয়। এদের মদে প্রকান কৃষি ষবজ্ঞাদন জ্ঞানসম্পন্ন কমথকতথা ষছদলন না। পরবতীদত ১৯৪৩ সাদল সব থ প্রর্ম বাাংলাদেশ কৃষি কদলজ
প্রর্দক পাশ করা গ্রাজুদয়টগণ কৃষি ষবভাদগ প্রযাগোন কদরন এবাং তখন প্রর্দকই বাস্তষবকপদি কৃষি সম্প্রসারদণর কাজ শুরু হয়।
১৯৫০ সাদল তৎকালীন পূব থ পাষকস্তাপ্রন কৃষি ও ষশল্প উন্নয়ন (ষভএআইষ)) প্রকদল্পর মােদম কৃিকদের সম্প্রসারণ ষশিা
ও উন্নয়ন কমথকান্ড শুরু হয়, পরবতীদত ১৯৫৬ সাদল উষিে সাংরিণ অষিেপ্তর, ১৯৬১ সাদল ষবএষ)ষস, ১৯৬২ সাদল এআইএস,
১৯৭০ সাদল ষ)এইএম এবাং ষ)এআরই সৃষি হদলও কৃষি ও কৃিদকর উন্নয়দন প্রতমন প্রকান পষরকষল্পত সুদযাগ সৃষি হয়ষন।
স্বািীনতা পরবতী ১৯৭২ সাদল কৃষি সম্প্রসারণ কমথকান্ডদক প্রজারোর করার লদিে তুলা উন্নয়ন প্রবা) থ, তামাক উন্নয়ন প্রবা) থ,
থ
হটিকালচার
প্রবা) থ এবাং ১৯৭৫ সাদল কৃষি পষরেপ্তর (পাট উৎপােন), কৃষি পষরেপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নাদম সল
ষভষত্তক স্বতন্ত্র প্রষতষ্ঠানসূহহ সৃষি করা হয়। ষক্তু  একই কৃিদকর জন্য ষবষভন্নুখখী রকম সম্প্রসারণ বাতথা ও কমথকান্ড মাঠ পয থাদয়
প্রনষতবাচক প্রভাব প্র দল। লশ্রুষতদত ১৯৮২ সাদল সল প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ ষনদয়াষজত ছয়টি সাংস্থা যর্া ষ)এ(ইএন্ডএম),
থ
ষ)এ(দজষপ), উষিে সাংরিণ পষরেপ্তর, হটিকালচার
প্রবা) থ, তামাক উন্নয়ন প্রবা) থ এবাং সাষ) থ একষত্রর্ভত কদর বতথমান কৃষি
সম্প্রসারণ অষিেপ্তর সৃষি করা হয়। কৃষি ষবভাগ ১৯৭৭ সাল প্রর্দক ১৯৯০ সাল পয থন্ত প্রবষতথত ‘‘প্রষশিণ ও পষরেশথণ
(টিএন্ডষভ)’’ পিষতর মােদম এবাং ১৯৯০ সাদলর পর হদত অদ্যাবষি েলীয় সম্প্রসারণ পিষতর মােদম প্রেদশর কৃষি ও কৃিকদক
অতেন্ত স লতা ও সুনাদমর সাদর্ প্রসবা প্রোন কেপ্রছ। পষরকষল্পত এবাং অাংষশোরীত্বূহলক সম্প্রসারণ প্রসবা প্রোদনর জন্য ১৯৯৬
সাদল নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীষত (এনএইষপ) বাস্তবায়দনর কাজ শুরু হয়। বতথমাদন ৮টি উইাং এর সমন্বদয় কৃষি সম্প্রসারণ
অষিেপ্তর ষবভাগীয় কায থক্রম পষরচালনা করদছ।


কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর ষভশন:
প্রটকসই, রনোপদ ও লাভজনক কৃরি



কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর ষমশন:
শস্য র্হুমূখীকেণ, পুরিসমৃদ্ধ রনোপদ ফসল উৎপােন বৃষি, রর্পণন ব্যর্স্থাে উন্নয়ন এর্ং লাভজনক কৃরিে াধ্যম
খাদ্য রনোপত্তা ষনষিতকেণ।



কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর রকৌশলগত উদেশ্যসমূহঃ

1.
2.
3.
4.
5.

সদলর উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃষি
কৃষি উপকেমণে সহজলভেতা ও সের্োহ বৃষি
কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যর্স্থাপনাে উন্নয়ন ও সংেক্ষণ
কৃরিপমেে সের্োহ, প্ররিয়াজাতকেণ ও রর্পণন ব্যর্স্থাে উন্নয়ন
ক ব ব্যর্স্থাপনায় রপশাদােীমেে উন্নয়ন
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 কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর আর্রিক রকৌশলগত উদেশ্যসমূহঃ
1.
2.
3.
4.
5.

কার্ ব পদ্ধরত, ক বপরেমর্শ ও রসর্াে ামনান্নয়ন
দক্ষতাে সমে র্ারি বক ক বসম্পাদনা চুরি র্াস্তর্ায়ন রনরিত কো
আরথ বক ও সম্পদ ব্যর্স্থাপনাে উন্নয়ন
দক্ষতাে ও ননরতকতাে উন্নয়ন
তথ্য অরিকাে ও স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ র্াস্তর্ায়ন রজােদাে কো

 কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর কার্ বার্লী
১. কৃরি গমর্িণা ও রশক্ষা কার্ বি
২. কৃষি সম্প্রসােণ ও প্ররশক্ষণ
৩. র্ীজ উৎপাদন, ান রনয়ন্ত্রণ, প্রতযয়ন, সংেক্ষণ এর্ং রর্তেণ
৪. মৃরত্তকা জরেপ, াটিে গুণাগুণ পেীক্ষা ও সুপারেশ
৫. কৃরি পমেে সংেক্ষণ ও রর্পণন
6. কৃরিমত সহায়তা ও পূন বর্াসন
7. কৃষি উপকেণ ও র্ন্ত্রপারত সংগ্রহ, রর্তেণ, উদ্ভার্ন ও ব্যর্স্থাপনা
8. ক্ষুদ্র রসচ কার্ বি এর্ং
৯. প্রারতষ্ঠারনক ব্যর্স্থাপনা
খ. প্রষতষ্ঠাদনর জনবল:
কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর প্রিান ষহদসদব রদয়দছন মহাপষরচালক। েপ্তদরর প্রিান কায থালদয় ৮টি উইাং রদয়দছ।
সদরজষমন উইাংদয়র আওতায় সারাদেদশ ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি প্রজলা, ৪৯২টি উপদজলা, ১৫টি প্রমদরাপষলটন অষ স ও ১৪০৩২টি
ব্লক পয থাদয় অষিেপ্তদরর কমথকান্ড ষবস্তৃত রদয়দছ। প্ররশক্ষণ উইাংদয়র আওতায় ১৬টি কৃষি প্ররশক্ষণ ইনষিটিউট (এটিআই),
থ
থ
হটিকালচার
উইাংদয়র আওতায় ৭৬ টি হটিকালচার
রসন্টাে ও একটি াশরু উন্নয়ন ইনরিটিউট েময়মে। উষিে সাংগষনদরাি
উইাংদয়র আওতায় ৩০টি উষিে সাংগষনদরাি প্রকন্দ্র পষরচাষলত হদে। কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর পূণ থগঠিত সাাংগঠষনক
কাঠাদমাদত প্রমাট পে সাংখ্যা ২৬,০৪২ । ২০১৭-১৮ অর্ থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তরর ৪২৮ জন ক কব র্থা ও ৫২ জন ক চব ােী
পর ান্নতর্ প্রাপ্ত হরেরছ এবং নতুন তনরোগ প্রাপ্ত ক বকর্থা ২৫০ জন ও ক চব ােী ১১২ জন। তনরে প্রগ্র) অনুযায়ী েমক প্ররতষ্ঠামনে
জনর্মলে রর্র্েণ প্রদান কো হলঃ
েক-১: প্ররতষ্ঠামনে জনর্ল সংিান্ত তথ্য
ির ক নং

রগ্রড নং

ন্তব্য

জনর্ল
ক েব ত
১
৮

শূন্য
০
০

১
২

রগ্রড ১
রগ্রড ২

অনুম ারদত
১
৮

৩

রগ্রড ৩

৪৫

৪২

৩

৪
৫
৬
৭

রগ্রড ৪
রগ্রড ৫
রগ্রড ৬
রগ্রড ৭

৩১২
১২৫৩
-

৩০৪
৮৩৭
-

৮
৪১৬
-

৮

রগ্রড ৮

-

-

-

৯

রগ্রড ৯

১২৯৮

৫৩৫

৭৬৩
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১০
১১
১২

রগ্রড ১০
রগ্রড ১১
রগ্রড ১২

৫৪৭
১৪৯০১
৬

৩২৪
১২২০১
৬

২২৩
২৭০০
০

১৩

রগ্রড ১৩

৩৪৩

৫৮

২৮৫

১৪
১৫

রগ্রড ১৪
রগ্রড ১৫

৮৩০
১

৩০৬
১

৫২৪
০

১৬
১৭
১৮
১৯
২০
আউট
রসারস বং

রগ্রড ১৬
রগ্রড ১৭
রগ্রড ১৮
রগ্রড ১৯
রগ্রড ২০

১৯২০
১৯
৫০২
১৭
৩৭১১
৩২৮

৯৩৭
১৯
২২৫
১৭
২৭৭১
০

৯৮৩
০
২৭৭
০
৯৪০
৩২৮

র াট

২৬০৪২

১৮৫৯২

৭৪৫০

গ. মানব সম্পে উন্নয়ন:
কৃরি ন্ত্রণালয় কর্তবক র্াংলামদশ রলাক-প্রশাসন প্ররশক্ষন রকমে (রর্রপএটিরস)রত ৬৫ত , ৬৬ত ও ৬৭ত বুরনয়ারদ প্ররশক্ষমণে আময়াজন
ব তবা
কো হয়। কৃরি সম্প্রসােণ অরিদপ্তে হমত ৬৫ত রকামস ব ২০০জন,৬৬ত রকাস ব ৩৬ জন ৬৭ত রকামস ব ১৫ জন সহ র াট ২৫১ জন ক ক
অংশ গ্রহণ কমেন। রফন্যারিয়াল ম্যামনজম ন্ট একামডর মত আময়ারজত রেরনং ইন র্ামজটিং এন্ড একাউরন্টং রসমি (টির্াস)-২৯, ৩০ ও
ব তবা অংশ গ্রহণ কমেন। ৪ র্েে র য়াদী কৃরি রডমলা া রকামস ব ১৪ টি সেকােী এটিআই ২০১৭-১৮
৩১-এ রডএই হমত র াট ২১ জন ক ক

অর্ থর্েমে ৬৯২৭ জন োত্র-োত্রী ভরতব হময়মে। তনরে প্ররতষ্ঠামনে ানর্সম্পদ উন্নয়মনে তথ্য প্রদান কো হলঃ
েক-২(ক) : ানর্সম্পদ উন্নয়ন (প্ররশক্ষণ )
ির ক
রগ্রড নং
নং
অভযন্তেীন নর্মদরশক
১
২
৩

রগ্রড ১-৯
রগ্রড ১০
রগ্রড ১১-২০
র াট

৫৯১৮
২২২১৮
২৮১৩৬

-

প্ররশক্ষণ
ইন হাউজ
৫৪
৫৪

ন্তব্য
অন্যান্য

র াট

৪৬৬
৩১৩
৭৭৯

৬৪৩৮
২২৫৩১
২৮৯৬৯

েক-২ (খ) : ানর্সম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ রশক্ষা )
ির ক
নং

রগ্রড নং

১
২
৩

রগ্রড ১-৯
রগ্রড ১০
রগ্রড ১১-২০
র াট
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রপএইচরড

উচ্চ রশক্ষা
এ .এস

ন্তব্য
অন্যান্য

র াট

-

-

-

-

েক-২ (খ) : নর্মদরশক রসর নাে/ওয়াকবশপ/এক্সমপাজাে রভরজট
ির ক
নং

রগ্রড নং

১
২
৩

রগ্রড ১-৯
রগ্রড ১০
রগ্রড ১১-২০
র াট

রসর নাে

উচ্চ রশক্ষা
ওয়াকবশপ
এক্সমপাজাে রভরজট

৮
৮

১১
১১

১৪০
১৪০

ন্তব্য
র াট
১৫৯
১৫৯

ঘ. প্ররতষ্ঠামনে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম:

 েক-৩ : ২০১৭-১৮ অর্ থবছরে তবতিন্ন ফসমলে উৎপাদমনে লক্ষয াত্রা ও অজবনঃ
ির ক
নং
১

ক) আউশ

২০১৭-১৮ অথ˝র্েমেে
লক্ষয াত্রা (লক্ষ মেতিকটন)
২৬.৫০

খ) আ ন
গ) রর্ামো

১৩৮.৬৪
১৯০.৪১

১৩৯.৯৩৮
১৯৫.৭৫৮

”
”

র াট চাল

৩৫৫.৫৫

৩৬২.৭৯৩

”

২

গ

১২.৮০

১১.৫৩০

”

৩

ভুট্টা

৩৮.২০

৩৮.৯২৭

”

৪

আলু

১০০.০০

১০৩.১৭

”

৫

র রি আলু

৮.৪০

৬.৫৫৩

”

৬

পাট

৮৮.৩৭

৮৮.৯৪৭

৭

সর্রজ

১৫৯.৫৪৩

৮
৯
১০
১১
১২
১৩

সরেিা
চীনার্াদা
রতরস
রতল
সয়ারর্ন
সূর্ বমূরখ
র াট রতল

১৪
১৫
১৬
১৭

সুে
রোলা
মুগ
াসকলাই

১৬২.৫৯
নতল জাতীয় ফসল
৭.২২
১.৫৪
০.০৫০
০.৯৩
১.৫২
০.০৯
১১.৩৫
ডাল জাতীয় ফসল
৩.৬২.
০.০৬
২.৪৯৫
০.৮৩

রডএই ও রর্রর্এস
স রিত
”
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ফসমলে না

২০১৭-১৮ অথ˝র্েমেে
উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)
২৭.০৯৭

ন্তব্য
রডএই প্রাক্করলত

৬.০৫২
১.৪৩২
০.০৩৪
০.৯৪৫
১.১৯৬
০.০৪২
৯.৭০১

”
”
”
”
”
”
”

২.৩৮২
০.০৭৭
২.৮৮৮
০.৮৬৮

”
”
”
”

ির ক
নং
১৮
১৯
২০
২১

ফসমলে না

২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭

রিঁয়াজ
েসুন
িরনয়া
রেচ
আদা
হলুদ
র াট সলা

২০১৭-১৮ অথ˝র্েমেে
২০১৭-১৮ অথ˝র্েমেে
লক্ষয াত্রা (লক্ষ মেতিকটন) উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)
৩.০৫
৩.৫২৯
০.১৪
০.১৪
০.০০৫২
০.০০৫
০.৬১
০.৪৯৭
১০.৮১
১০.৩৮৬
সলা জাতীয় ফসল
২১.৬০
২৫.৪২১
৬.৮৬
৬.৮৯৪
০.৬২
০.৩৬৬
২.৮৫
২.৮৩৫
২.৪৩
২.২৭
১.৭৬
১.৬২
৩৬.১২
৩৯.৪০৬

রখসারে
টে
অড়হড়
রফলন
র াট ডাল



পামটে উৎপাদন লক্ষ রর্ল।



েক-৪ : ২০১৭-১৮ অর্ থবছরে কৃরি সম্প্রসােণ অরিদপ্তমে উরেখমর্াগ্য কার্ বি
কার্ বি

উদ্ভাষিত জাত এিং প্রযুষির
সম্প্রসারণ

কৃষি ষিির ই-তথ্য সসিা প্রদাী

খাদ্য ান ও পুরি রর্িময় সভা ও
ক শব ালাে াধ্যম সমচতনতা বৃরদ্ধ
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ন্তব্য
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

GKK

‡gvU AR©b (RyjvB/17-Ryb/18 ch©šÍ)

প্ররশরক্ষত কৃিক

সংখ্যা (লক্ষ)

৭.৩৭

ব তবা
প্ররশরক্ষত ক ক

সংখ্যা

২২৩৮২

RbwcÖq RvZ Øviv স্থাষিত প্রদ্শনী

সংখ্যা (লক্ষ)

2.42

bZzb D™¢vweZ RvZ Øviv ¯’vwcZ cÖ`kbx©

msL¨v

87740

সম্প্রসাষরত জাত ও প্রযুষি

msL¨v

10

আর াষজত gvV w`em/ Pvlx i¨vjx

msL¨v

18707

K…wl †gjv

msL¨v

৫৩৭

উদ্বুদ্ধকেণ ভ্রেন

msL¨v

১০৪০

আময়ারজত রসর নাে/ ওয়বাকশপ

msL¨v

১৩৯

গঠিত কৃিক গ্রুি/ক্লাি

msL¨v

১১৭৬

BDwbqb ch©v‡q অনলাইন সেবা চালু

msL¨v

১

প্ররশরক্ষত ব্যরি/কৃিক

সংখ্যা

১৪২৯০

ব তবা
প্ররশরক্ষত ক ক

সংখ্যা

১৩০৪

আময়ারজত সভা/ ওয়বাকশপ

সংখ্যা

১০

কার্ বি

GKK

‡gvU AR©b (RyjvB/17-Ryb/18 ch©šÍ)

ফল ও সবতজে উৎপাত র্ চাো/কলে

সংখ্যা (লক্ষ)

৭৬.০

wbivc` dmj e¨e¯’vcbv

AvBwcGg I AvBwmGg wel‡q cÖwkwÿZ
K…lK

msL¨v

৩৮৫০০

ÿwZKviK ivmvqwbK `ªe¨ e¨envi
nªv‡mi cÖPviYv

আরোতজর্ সিা

msL¨v

১৬

g~w`ªZ †cv÷vi/wjd‡jU

msL¨v

13308

কৃিক ির্ শনার উৎিাষদত িাী ি জ

সমষিক টী

54382

কৃিক ির্ শনার উৎিাষদত গম ি জ

সমষিক টী

4970

কৃিক ির্ শনার উৎিাষদত ডাল ি জ

সমষিক টী

1075

কৃিক ির্ শনার উৎিাষদত সতল ি জ

সমষিক টী

775

রর্তেণকৃত রভরত্ত র্ীজ

সমষিক টী

১৪

লিণািতা, খরা, তাি এিং
জলমগ্নতা সষিষ্ণু জারতর ষিষি,
প্রতযাষ ত ও মাীর াষিত ি জ
ষিতরণ

প্রষতকূলতা সিী্ ল জারতর
ষিতরণকৃত ি জ

সমষিক টী

430

K…wl hš¿cvwZ msMÖn Ges Gi
mnRjf¨Zv e„w×

Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z
cvIqvi wUjvi weZiY

msL¨v

Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z
cvIqvi ‡_ªmvi weZiY

msL¨v

Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z wicvi
weZiY

msL¨v

Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z
dzUcv¤ú weZiY

msL¨v

Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z wmWvi
weZiY

msL¨v

Dbœqb mnvqZvq mieivnK…Z K¤^vBb
nvi‡f÷i weZiY

msL¨v

প্রষ্ষক্ষত কৃিক

msL¨v

স্থাষিত করপাস্ট/িাষমশন করপাস্ট
স্ত্িি

সংখ্যা (লক্ষ)

স্থাষিত সবুজ সার প্রদ্শনণ

সংখ্যা

6878

2.োসােতনক সাে তবর্েণ

সমষিক টী

ইউতেো - ২৪২৫০০০

ষিষি, প্রতযাষ ত ও মাীর াষিত ি জ
উৎিাদী, সংরক্ষণ এিং ষিতরণ

জজি সার, সবুজ সার ও জ িাণু
সাররর ব্যিিার জীষপ্র করণ

কৃষি উিকররণর সিজলিযতা ও
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440

1573

১৯৪১

100

1197

৫৪১
14820
7.55

কার্ বি
সরিরাি বৃষিকরণ

GKK

‡gvU AR©b (RyjvB/17-Ryb/18 ch©šÍ)

সমষিক টী

টিএসতপ- ৬০০০০০

সমষিক টী

তিএতপ- ৮০০০০০

সমষিক টী

এে ও তপ - ৮০০০০০

সমষিক টী

এনতপরকএস- ৫০০০০

সমষিক টী

তজপসাে- ২৫০০০০

সমষিক টী

তজংক সালরফট -১০০০০০

সমষিক টী

ম্যাগরনতসোে সালরফট- ৬০০০০

সমষিক টী

মবােণ -৩০০০০



eb¨vq ÿqÿwZi Kvi‡Y ÿz`ª I cÖvwšÍK K…lK‡`i mnvqZvi j‡ÿ¨ 201৭-১৮ A_©eQ‡i Lwic-2/201৭-১৮,
iwe/201৭-18 I cieZ©x Lwic-1 †gŠmy‡g K…wl cÖ‡Yv`bv Kg©m~wPে আওর্াে ৬১ টি মজলাে ৫৪১২০১ জন কৃষরকে
োরে ৫৮৭৫৭৯ লক্ষ টাকা তবর্েণ কো হরেরছ।



eb¨vq ÿqÿwZi Kvi‡Y ÿz`ª I cÖvwšÍK K…lK‡`i mnvqZvi j‡ÿ¨ 201৭-1৮ A_©eQ‡i Lwic-2/201৭-1৮
†gŠmy‡g AwZe„wóRwbZ eb¨vi d‡j ÿwZ cywl‡q †bqvi j‡ÿ¨ K…wl cybe©vmb Kg©m~wPে আওর্াে ৪৫ টি মজলাে
১০৮৪০ জন কৃষরকে োরে ৯০.৮৬৭ লক্ষ টাকা তবর্েণ কো হরেরছ।



Lwic-1/17-18 †gŠmy‡g Ddkx AvDk I †bwiKv AvDk Drcv`b e„w×i j‡ÿ¨ ÿz`ª I cÖvwšÍK K…lK‡`i gv‡S
webvg~‡j¨ exR I ivmvqwbK mvi mieivn Ges Kzgov RvZxq mewRi gvwQ †cvKv `g‡b Ges cvU I AvL dm‡ji
Drcv`b e„w×i Rb¨ I K…wl hš¿cvwZ cwienb I Ab¨vb¨ eve` cÖ‡Yv`bv Kg©m~wPে আওর্াে যর্াক্ররে ৬৪ (উফতি
আউি) ও ৪০ (মনতেকা আউি) টি মজলাে ২২০৪১২ জন কৃষরকে োরে ৩৯৬২.৮৩২৪ লক্ষ টাকা তবর্েণ কো
হরেরছ।



২০১৭-১৮ অর্ থবছরে েতব ও খতেপ-১ মেৌসুরে োজস্ব অরর্ থে আওর্াে ফসরলে উন্নর্ জার্ ও প্রযুতি প্র িথনী স্থাপন ও
গ্রহণকেণ কায থক্রে এে আওর্াে ৬৪ টি মজলাে ৯৮৪০০ জন উপকােরিাগী কৃষরকে োরে ৩৯৯৬.৮৩ লক্ষ টাকা
ব্যে কো হরেরছ।



বন্যায় প্রেদশর অষিক িষতগ্রস্থ ১৮টি প্রজলায় ১,৭৬,২০২ জন কৃিকদক রষব ২০১৭-১৮ প্রমৌসুদম প্রবাদরা, গম, র্ভট্টা, সষরিা,
ষচনাবাোম, ও প্রখসাষর চাদি সহায়তা করার জন্য ১৯৯৯.৯৯৫৫১ লক্ষ টাকা কৃষি পূনব থাসন কায থক্রর ব্যয় কো হময়ে।



২০১৭-১৮ অর্ থ বছদর চলষত প্ররাপা আমন ২০১৭-১৮ প্রমৌসুদম বন্যার িয়িষত পুষিদয় ষনদত নাবী জাদতর প্ররাপা আমন িাদনর
চারা ক্রয় ও প্ররাপা আমন িান- ষিিান ৩৪ (সুগষি িান) জাদতর বীজ ক্ররয়ে জন্য ৬৯.০১৬৬৭ লক্ষ টাকা ষবতরণ কো হময়মে।



২০১৭-১৮ অর্ থ বছদর খষরপ-১, ২০১৮-১৯ প্রমৌসুদম উ শী আউশ ও প্রনষরকা আউশ উৎপােন বৃষির জন্য অষতষরক্ত কৃষি প্রদণােনা
কমথসূষচে আওতায় ৯৩.২০০০০ লক্ষ টাকা ব্যয় কো হময়মে।



২০১৭-১৮ অথ ব র্েমে র্ালাইনাশক রেরজমেশন রফ, আ দারন লাইমসি, ফেমূমলশন লাইমসি, রহালমসল লাইমসি,
রেপ্যারকং লাইমসি, র্াজােজাতকেণ লাইমসি, রপি কমরাল লাইমসি রফ, কীটনাশক পেীক্ষা রফ, রেরজমেশন এর্ং
লাইমসি নর্ায়ন রফ র্ার্দ র াট ৪,৩৩,০২,৪৮৫/- োজস্ব আয় হময়মে। র্া সেকােী রকািাগামে জ া হময়মে।
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ানসম্পন্ন কৃরিজাত পে েপ্তারন বৃরদ্ধকেমণে লমক্ষয ২৩১টি উদ্যান ফসল েপ্তারনকােক প্ররতষ্ঠান এে রনর্ন্ধন সম্পন্ন
কো হময়মে।



২০১৭-১৮ অর্ থ বছরে উতি ও উতি জার্ পণ্য আে াতনে জন্য আে াতন অনুেতর্পত্র (Import Permit)
প্র ান ও েপ্তাতনে জন্য উতি স্বাস্থয সন পত্র (Phytosanetary Certificate) প্র ান বাব মোট আে াতন ও
েপ্তাতন আে হরেরছ ৬৩,৮১,৬৬,৪১০/-টাকা । র্া সেকােী রকািাগামে জ া হময়মে।



সংগতনরোধ উইং এে সকল কায থক্রে অরটারেিন তসরেরেে আওর্াে আনাে জন্য International Finance
Corporation (IFC) এে র্ত্বাবধােরন Syness IT(Information Technology) এে সহরযাতগর্াে
অরটারেিন কায থক্রে দ্রুর্ বাস্তবােরনে পরর্ েরেরছ।



কন্ট্রাক্ট ফাতেথং এে োধ্যরে েপ্তাতন মযাগ্য ফল ও িাক-সবতজ উৎপা রনে মজাে াে েতনটতেং অব্যাহর্ েরেরছ।



প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ ষবষভন্ন সম্প্রসারণ কায থক্রম গ্রহণ (প্রেশথনী, মাঠ ষেবস, চাষি রোষল, উুদ্ধিকরণ মণ,মণ, প্রযুষক্ত প্রমলা,
কমথশালা ইতোষে) এবাং প্রষতটি প্রষশিণ কায থক্রদম শতকরা ৩০ ভাগ কৃিাণীর অাংশগ্রহণ ষনষিতকরণ।



প্রসদচর পাষন অপচয় প্ররাদি ক্রমান্বদয় প্রভজা ও শুকনা পিষত-সহ অন্যান্য প্রসচসহায়ক কায থক্রম প্রজারোরকরণ।



দুদয থাগ ষবিয়ক যাবতীয় তথ্য এবাং ষেক ষনদে থশনা ষ)এইর ওদযবসাইট ষ)এইর মাঠ পয থাদয়র জনবল এবাং কৃিকদের
অবষহত করা।



মাঠ পয থাদয় সার সরবরাহ ও ষবতরণ পষরষস্থষত মষনটষরাং প্রজারোর এর্ং সুিম সার ব্যবহাদর কৃিকদের উিদ্ধিকো
হমে।



উচ্চ মূমেে ফসল চািার্ামদে াধ্যম ফসমলে র্হুমুখীতা ও রনরর্ড়তা বৃরদ্ধকেণ ও কৃরি র্ারন্ত্রকেমণে াধ্যম ফসমলে
উৎপাদন খেচ কর ময় আনাে উমদ্যাগ রনয়া হমে।



ভাস ান কৃরি প্রযুতি সম্প্রসােণ কায থক্রম প্রজারোর কো হমে।



ষনরাপে সল উৎপােদন সমষন্বত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM), সমষন্বত খামার ব্যবস্থাপনা (IFMC) এর মােদম
কৃিকদের প্রষশিণ ও সাংগঠন ততরীর কাদজ উৎসাষহত করা হদে।



সব্জী ও ল উৎপােদন ষবষভন্ন প্রেশথনী ও প্রষশিদণর মােদম তজব বালাইনাশক ব্যবহাদর কৃিকদের উৎসাষহত করা
হদে। এখন পয থন্ত প্রায় ২১টি তজব বালাইনাশক প্ররষজদেশন প্রোন করা হদয়দছ।



ষবষভন্ন প্রষশিণ, প্রেশথনী ও মাঠষেবদসর মােদম বালাইনাশদকর যদর্ে ব্যবহাদর কৃিকদের ষনরুৱসাষহত করা হদে।



অষিকতর িষতকারক বালাইনাশক প্ররষজদেশন প্রোদন সতকথতা অবলম্বন এর্ং কম িষতকর ও পষরদবশ বািব
বালাইনাশক প্ররষজদেশন প্রোন উৎসাষহত করা হদে।



বালাইনাশদকর ব্যবহার ক্রমান্বদয় হ্রাস পাদে। ২০০৮ সাদল বালাইনাশক ব্যবহৃত হদয়দছ ৪৮৬৯০ প্রম.টন পিান্তদর
২০১৭ সাদল বালাইনাশক ব্যবহৃত হদয়দছ ৩৭২৫৮ প্রম.টন।



লান্ট ডক্টেস রিরনমকে াধ্যম ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ৪০০০ জন কৃিকমক উরদ্ভদ সংেক্ষণ রসর্া প্রদান কো হময়মে।
ই-লান্ট রিরনমকে র ার্াইল এযার্মসে াধ্যম কৃিকমক উরদ্ভদ সংেক্ষন রসর্া প্রদান কো হমে। িামনে অতন্ত্র জরেপ ও
আইরপএ ক বকান্ড শরিশালীকেণ ক বসূরচে আওতায় রদমশে ১৪টি আঞ্চরলক অরফমস অনুরষ্ঠত অর্রহতকেণ সভাে
াধ্যম রজলা ও উপমজলায় সংরিি রর্রভন্ন পর্ বাময়ে ৫৫৫ জন ক কব তবামক িামনে অতন্ত্র জরেপ রর্িময় অর্রহত কো
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হময়মে। উপমজলা পর্ বাময় এ সংিান্ত প্ররশক্ষণ ক কব ান্ড প্ররশক্ষণ কারেকুলা ও রসসন গাইড অনুসামে পরেচারলত
হমে।


বাংলার ি ফাইরটারসরনটাতে সাের্ থ িতিিালীকেণ প্রকরেে আওর্াে উতি সংগতনরোধ উইং এে মকন্দ্রীে
ল্যাবরেটতেরর্ নতুন মেতিনাতেজ যর্া: Polymarase Chain Reaction( PCR), Biology, Soft X
ray সহ অন্যান্য মেতিন install কো হরেরছ ।



সদ্-ষিরদর্র গরিিণা প্রষত্াী ক্শনক উদ্ভাষিত ফল, ও সিষজর জাতগুরলা সংগ্রি করর, সসজাতগুরলা এরদর্র মাটি
ও আিিাও া উিরর্াষগতা র্াচাই করর উিরর্াষগ জাত সমূি দ্বারা মা্িাগাী সৃজী করা এিং সসগুরলা রক্ষণারিক্ষণ
করা। এছাড়াও সদর্র ষিষিন্ন স্থারী ছষড়র ষছটির থাকা ষির্ি জিষ্ষ্ট্য সপন্ন (আগাম, ীাষি) ষিষিন্ন ফরলর গাছ
মা্গাছ ষিরসরি ষচষিত করর সসখাী সথরক সা ী চারা কলম জতষর করর ওই সি জারতর সংরক্ষণ ও সম্প্রসাররণর
ব্যিস্থা করা।



২০১৭-১৮ অর্ থবছরে ফল-সবতজে চাো/কলেসহ তবতিন্ন বীজ ও অন্যান্য টাো/কলে ও দ্রব্যাত ে তবক্রে বাব
থ
হটিকালচাে
মসন্টােসমূরহে োধ্যরে মোট োজস্ব আে অতজথর্ হরেরছ ৩,৫৯,৬৮,৯২৫/- টাকা। ২০১৭-১৮ অর্ থবছরে
৩২৮৫০৩৯ টি লক্ষযোত্রাে তবপেীরর্ ফরলে চাো/কলে উৎপা ন কো হরেরছ ২৫৮৯০৭৪টি। সবতজ চাো উৎপাত র্
হরেরছ ২৫৩৮৭৪৮ টি, েসলা চাে,ওষতধ ও মিািাবধ থনকােী চাো/কলে উৎপা ন কো হরেরছ যর্াক্ররে
২৭৪৫৭৪টি,৫৬৩৯৭টি ও ১৪২৩৮৩টি । সবতজবীজসহ অন্যান্য (েসলা,কন্দাল,তলতগউে,ফলজ,ফুল ও বনজ) বীরজে
মোট উৎপা ন হরেরছ ৩২৮৯ মকতজ। এছাড়া অন্যান্য চাো/কলে (ফুরলে চাো,মেৌসুতে ফুল,বনজ, অপ্রচতলর্)
উৎপা ন হরেরছ ৫০৫৩৯১টি এবং পােজার্ীে চাো (নাতেরকল,সুপাতে,মখজুে,পােওরেল) উৎপা ন হরেরছ মোট
২২৮২৮০টি। োিরুে উন্নেন ইতেটিউট কর্তথক ২০১৭-১৮ অর্ থবছরে োিরুে স্পন উৎপাত র্ হরেরছ ২৬৯৩৩ মকতজ।



পতেরবরিে িােসাম্য েক্ষাে বৃক্ষ মোপন কেথসূতচে আওর্াে ২০১৭-১৮ অর্ থ বছরে সাো ম রি ফল বৃক্ষ ১২৯২১৯৮৯
টি এবং ঔষতধ বৃক্ষ ১৩৫১৮৫৯ টি সব থরোট ১৪২৭৩৮৪৮ টি বৃক্ষ মোপন কো হরেরছ। জার্ীে পয থারে ঢাকাে ফল
প্র িথনী এবং প্রতর্ মজলা ও উপরজলাে ফল বৃক্ষ মেলা বাস্তবােন কো হরেরছ।



ষনষবি বাষি থক সল উৎপােন কমথসূষচর আওতায় ষবষভন্ন সদলর আবাে ও উৎপােন লিেমাত্রা ষনি থারণ করা ।



কৃিদকর প্রোরদগািায় সব িরদনর ষ)ষজটাল প্রসবা প্রপৌদছ প্রেবার জন্য প্রেশব্যপী ই-কৃষি প্রসবা সম্প্রসারদনর লদিে
ষবগত ২৮ প্র ব্রুয়ারী, ২০১৮ তাষরদখ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ষভষ)ও কন াদরদের মােদম ’কৃষি বাতায়ন’ এবাং ’কৃিক
বন্ধু’ নাদম দুইটি অোপস চালু কদরন। ষ)ষজটাল প্ল্েট মথ ’কৃষি বাতায়ন’ এবাং ’কৃিক বন্ধু’ প্র ানদসবার মােদম
মানুি কৃষি ষবিয়ক সব িরদনর তথ্য পাদবন। প্রকান সমস্যা হদল সদে সদে সমািান করদত পারদবন। মাঠ পয থাদয়
কৃষি সম্প্রসারণ কমথকতথাদের উিাষবত ৩৭টি উিাবন রদয়দছ। এর মদে অন্যত হমলা কৃিদকর জানালা, কৃিদকর
ষ)ষজটাল ঠিকানা ও ই-বালাইনাশক প্রপ্রসষক্রপশন। এ পয থন্ত ৬৮৮৭৭ বার কৃিদকর জানালা ও ১৬৬৫২৩ বার কৃিদকর
ষ)ষজটাল ঠিকানা পঠিত হদয়দছ এবাং প্রষতষেন গদি ৪০ জন ই-বালাইনাশক প্রপ্রসষক্রপশন ষভষজট কদরন।

 ওদয়বসাইদটর মােদম ষবষভন্ন প্রনাটিশ প্রচার, মাদঠ বালাই েমদন আগাম ষনদে থশনা প্রোন, প্রমৌসুমষভষত্তক সল
সাংরিদণ তাৎিষনক ষবষভন্ন ষনদে থশনা প্রোন, অনলাইদন সদলর ষবষভন্ন অবস্থা ও অগ্রগষতর ষরদপাট থ গ্রহণ, সার
আমোষনকারক, প্রস্তুতকারক, ষবতরণকারীদের তাষলকা, াইদটাদসদনটাষর সাটিষথ দকট প্রকাশ, ষনদয়াগ ষবজ্ঞাপন এবাং
লা ল প্রকাশ ইতোষে ।
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 (ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পঃ
২০১৭-১৮ অর্ থ বছরে কৃতষ সম্প্রসােণ অতধ প্তরেে বাতষ থক উন্নেন কেথসূতচে আওর্াে কৃতষ বহুমূখীকেণ ও তনতবড়কেণ, চাষী
পেথারে োনসম্মর্ বীজ প্রাতপ্ত, পুতি ও খাদ্য তনোপত্তা, খাোে পেথারে উন্নর্ পাতন ব্যবস্থাপনা, ভূ-গিথস্থ পাতন সম্পর ে সুষ্ঠ ব্যবহাে,
খাোে যাতিকীকেণ, বছে ব্যাতপ ফল উৎপা রন পুতি উন্নেন, সম্মতির্ খাোে ব্যবস্থাপনা, সেতন্নির্ বালাই ব্যবস্থাপনা
(আইতপএে) মকৌিরলে োধ্যরে তনোপ ফসল উৎপা ন, অঞ্চল তিতত্তক ববষম্য দূতেকেণ, দুরেথাগ ঝতুঁ ক হ্রাস ও জলবায়ু
পতেবর্থনজতনর্ অতিরযাজন বা খাপ খাওোরনাে তনতেত্ত ২১ টি প্রকরেে কায থক্রে চলোন/বাস্তবাতের্ কো হরেরছ। ২০১৭-১৮
অর্ থ বছরে ২১ প্রকরে মোট আেএতিতপরর্ বোদ্দ ৫৩৬.৯৪ লক্ষ টাকা, র্ম্মরধ্য মোট ব্যে হরেরছ ৫২৩.৮৬ লক্ষ টাকা।
১। ন্যাশনাল এরগ্রকালচাে রটকমনালারজ রপ্রাগ্রা -২য় পর্ বায় (এনএটিরপ-২)
প্রকমল্পে উমেিঃ কৃরিে উৎপাদনশীলতা বৃরদ্ধ এর্ং র্াজাে প্রমর্শারিকাে ব্যর্স্থাে উন্নয়ন। প্রুকরি উদ্ভার্ন রর্স্তাে ও গ্রহমণ কৃরি
গমর্িণা, সম্প্রসােণ রসর্া এর্ং কৃিমকে সক্ষ তা শরিশালীকেমণে াধ্যম কৃরিে উৎপাদনশীলতা বৃরদ্ধ এর্ং ফসল কতবমনাত্তে
ক্ষয়-ক্ষরত হ্রাস। ভযালু রচইন ও র্াজাে সংমর্াগ কায থক্রম সরিয় অংশগ্রহণ এর্ং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়মন সহায়তা প্রদামনে
ব
াধ্যম রর্দ্য ান/নর্গঠিত কৃিক গ্রুপ ও প্ররডউসাে অগানাইমজশন
(PO)-সমূমহে স্থারয়েশীলতা বৃরদ্ধ।
প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ অমক্টার্ে/১৫-রসমেম্বে/২১
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৫২৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৫৭ টি রজলাে ২৭০ টি উপমজলা ও ২৭১৫টি ইউরনয়ন।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১২৬২২.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১১৯৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: জাতীয় প্ররশক্ষণ ২০৬৫৩ ব্যাচ, নর্মদরশক িারড ট্যযে/রভরজট/প্ররশক্ষণ ২৬০ জন,
জাতীয় রসর নাে/ ওয়াকবশপ (আঞ্চরলক ক বশালা) ১৬টি,রসআইরজ াইমিা সম্প্রসােণ পরেকল্পনা প্রণয়ন ২৭১৫০টি,ইউরনয়ন
সম্প্রসােণ পরেকল্পনা প্রণয়ন ২৭১৫টি, উপমজলা সম্প্রসােণ পরেকল্পনা প্রণয়ন ২৭০টি, াঠ রদর্স ৪৪৮৮টি,রপি এন্ড রসড
র উরজয়া ৯৬৭টি, এক্সমপাজাে রভরজট ৫৪০, কৃিক প্ররশক্ষণ ৭৩৮৯২০ জন, ক কব তবা প্ররশক্ষণ ৪১৫০ জন, রডএই িাফ রেরনং
৪২৯০ জন,এসএএও প্ররশক্ষণ ১৩০৮০ জন, প্রদশবনী ৫১১৪১ টি, জাতীয় ক শব ালা ১৬টি, ডার্ল রকরর্ন রপকআপ িয় ১১টি।
২। র্াংলামদশ ফাইমটামসরনমটরে সা থ ব শরিশালীকেণ প্রকল্প (১ সংমশারিত)
প্রকমল্পে মূল উমেিঃ র্াংলামদমশে কৃরিমক েক্ষা কোে জন্য আ দারনকৃত উরদ্ভদ ও উরদ্ভদজাত পমেে সামথ পরের্ারহত হময়
র্ামত রর্মদরশ রপাকা াকড় ও রোগর্ালাই প্রমর্শ কেমত না পামে রস রর্িময় কা্কবেী ব্যর্স্থা গ্রহমনে াধ্যম রনোপদ ও
ঝুরকমুি আ দারন রনরিৎকেণ এর্ং আন্তজারতক রর্রি রর্িান (IPPC এর্ং WTO-SPS Agreement) অনুসেণ পূর্ বক
রর্মদমশ উরদ্ভদ ও উরদ্ভদজাত পে েপ্তারনে াধ্যম েপ্তারন কায়বি গরতশীল ও বৃরদ্ধ কো।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১২ -জুন/১৯
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ১৮৩২০.১৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ১৩ টি রজলাে ১৫টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১০৬৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১০৩১.০৫ লক্ষ টাকা।
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২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : ক বকতবা প্ররশক্ষন ১৫টি, রর্মদশ প্ররশক্ষন ৩৭ জন, রর্মদশ রশক্ষা সফে ৮জন,
রসর নাে/ ওয়াকবসপ ২টি,কলসানমটন্ট (প্ররকউেম ন্ট, রপআেএ এর্ং রসক্টোল স্ট্রারড) ১২এ এ , র ো ত ও সংেক্ষণ ৩৩।
৩। বাাংলাদেদশর েষিণ-পষিম অঞ্চদল ক্ষুদ্র চািীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প,ষ)এই অাংগ,
প্রকমল্পে উমেিঃ এলাকা ষভষত্তক আধুষনক প্রযুষক্ত ব্যবহার, শস্য উৎপােন ষনষবিকরণ ও বহুূহখীকেমণে াধ্যম কৃরি উৎপাদন
র্াড়ামনা। সর্রজ র্াগান প্ররতষ্ঠাে াধ্যম চািী পরের্ামেে আয় বৃরদ্ধ ও অপুরি দূেীকেণ। নজর্ ও অজজর্ সামেে ব্যর্হামেে
াধ্যম াটিে উর্ বেতা বৃরদ্ধ কো । দল রভরত্তক সম্প্রসােণ ক কব ামন্ডে াধ্যম কৃিমকে সক্ষ তা র্াড়ামনা। খা াে র্ারন্ত্রকীকেণ
ও আধুরনক কলামকৌশমলে উপে কৃিক প্ররশক্ষণ। গ্রা ীণ ও র্াজাে অর্কাঠাম া উন্নয়ন।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১৩ -জুন/১৯
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৭৫১১.০০ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৯টি রজলাে ৫৮টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১৩৭৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১৩৬৯.০৩২ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : র্াংলামদমশে দরক্ষণ-পরি অঞ্চমল ক্ষুদ্র চািীমদে জন্য কৃরি সহায়ক প্রকল্প দরক্ষণপরিম ে ৯টি রজলাে ৫৮টি উপমজলায় পরতত জর ে সুব্যর্হাে, নতুন লর্ণািতা সরহষ্ণু জাত, ফসল আর্াদ ও চািার্ামদে
নতুন রকৌশল ব্যর্হাে কমে আর্ারদ এলাকাে পরে াণ বৃরদ্ধে াধ্যম শমস্যে রনরর্ড়তা বৃরদ্ধমত কাজ কমে র্ামে। কৃিক প্ররশক্ষণ
৬০৫ ব্যাচ, প্রদশবনী ৩২৫১টি, লারনং একটিরভটি ওয়াকবশপ ১টি, রেরভউ ওয়াকবশপ ৯টি, টিমভশনাল ট্যযে ২২টি, অরফস
ইকুইপম ন্ট ১০টি, পাওয়াে টিলাে ৪৪০টি, হযান্ড রেয়াে ৪০০০টি রর্তেণ কো হময়মে।
৪। ব্লু রগাল্ড ক সূব চীে আওতায় কৃরি উৎপাদমনে জন্য প্রুকরি হস্তান্তে প্রকল্প ,রডএই অংগ।
প্রকমল্পে উমেিঃ প্রকল্প এলাকায় কৃরি উৎপাদন র্াড়ামনা।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জানুয়ারে/১৩-রডমসম্বে/১৮
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ১৩৬৪.০০ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪ টি রজলাে ২৫টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ৪০৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ৪০২.৭৩৬০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : প্রেশথনী-৭০টি, র লা ১টি, কৃিক াঠ স্কুল ৩৫৬টি, রসজনাল রেরভউ ওয়াকবশপ
১৬টি, এফটি এমপ্ররন্টস ৭২ জন, কৃিক ক্লাব সাংগঠক সহায়তা-২৫৬টি, ট্যাগ এসএএও প্ররশক্ষণ ৬০ জন।
৫। খা াে র্ারন্তকীকেরণে াধ্যম ফসল উৎপাদন বৃরদ্ধ প্রকল্প-২য় পয়বায়,
প্রকমল্পে উমেিঃ পশুশরি ও াোত্মক শ্রর ক সংকমটে রপ্ররক্ষমত কৃিক পর্ বাময় খা াে র্ন্ত্রপারত সের্োমহে ািম উৎপাদন
বৃরদ্ধ ও রটকসই কো। খা াে পর্ বাময় লাগসই কৃরি র্ন্ত্রপারত সম্প্রসােমণে াধ্যম উৎপাদন খেচ হ্রাস, শস্য রনরর্ড়তা বৃরদ্ধ ও
শস্য অপচয় কর ময় আনা। কৃরি র্ারন্ত্রকীকেণ সংরিি রিইক রহাল্ডােমদে সক্ষ তা বৃরদ্ধ।
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প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন ১৯
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৩৩৯৪৩.৯৬ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ র্াংলামদমশে সকল রজলা ও উপমজলা।
২০১৮-১৭ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ৮০০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ৭৯৮৮.৮৬ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : র কারনক প্ররশক্ষণ ১৩ ব্যাচ, আঞ্চরলক ক শব ালা ১টি, কৃরি র্ন্ত্রপারত র লা ১টি,
রশক্ষা সফে ১টি, োর্মেটরে িাফ প্ররশক্ষণ ১টি, প্রদশবনী ও াঠ রদর্স ২৯৫৪টি, র্ারন্ত্রকী খা াে প্রদশবণী ২০টি, হায়ারেং চাজব
(আউট রসারস বং) ৬৭২ জন, খা াে র্ন্ত্রপারতে জন্য উন্নয়ন সহায়তা ৬০০৪টি। রসর্া প্রদামনে জন্য র্ন্ত্রপারত ও রে সের্োহ
৬০০০০টি।
৬। সাইোস রডমভলপম ন্ট প্রমজক্ট
প্রকমল্পে উমেিঃ াল্টা, ক লা, র্াতার্ী রলবু ও অন্যান্য রলবু জাতীয় ফল উৎপাদমনে জন্য কৃিকমদেমক উদ্ধুদ্ধ কো।
াল্টা,ক লা, র্াতার্ী রলবু ও অন্যান্য রলবু জাতীয় ফল উৎপাদন বৃরদ্ধ কমে আ দারন ক ামনা এর্ং নর্মদরশক মুদ্রা সাশ্রয় কো।
রভটার ন-রস সহ অন্যান্য র নামেল সের্োহ রনরিৎকেণ। উন্নত ার্তগাে সনাি ও রনর্ বাচন কো।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ২৯৭০.০০ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ১৭ টি রজলাে ৬৭টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ৫৪৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ৫৩৯.৮৯ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : ক লা ও াল্টাসহ অন্যান্য রলবুজাতীয় ফমলে চাি বৃরদ্ধে লমক্ষয এই প্রকল্প গ্রহণ
কো হময়মে। রদমশে ১৭ টি রজলাে ৬৮টি উপমজলায় এই প্রকল্প র্াস্তর্ারয়ত হমে। ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কার্ বি
হমলা রলবু জাতরয় ফমলে ব্লক প্রদশবনী ৯৩৫টি, র্সতর্ারড় প্রদশবনী স্থাপন ৮৩৫৫টি, কৃিক প্ররশক্ষণ ৯২৯০ জন, টিমভশনাল ট্যযে
১৭টি, াঠ রদর্স ৪১টি, নাস বারে ব্যর্স্থাপনা ও রেভলরর্ং ফান্ড ১৫।
৭। স রিত র্ালাই ব্যর্স্থাপনা (আইরপএ ) রকৌশমলে াধ্যম রনোপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প
প্রকমল্পে উমেিঃ কৃিক াঠ স্কুল ও আইরপএ িার্ স্থাপন এর্ং কৃিক প্ররশক্ষমণে াধ্যম রনোপদ ফসল উৎপাদন কার্ বি
রজােদােকেণ। র্ালাইনাশকমুি ফসল উৎপাদমনে লমক্ষয সর্রজ ও ফমল নজরর্ক র্ালাই ব্যর্স্থাপনা কার্ বি জনরপ্রয়
কো।পরেমর্মশে রকামনারূপ ক্ষরত না কমে র্াংলামদশমক খামদ্য স্বয়ংসম্পূণ বতা অজবমন সহায়তা কো।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৫৮৫০.০০ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ টি রজলাে ২৭৫টি উপমজলা।
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২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১০২৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১০২৩.৬৩ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : স রিত র্ালাই ব্যর্স্থাপনা (আইরপএ ) রকৌশমলে াধ্যম রনোপদ ফসল
উৎপাদন প্রকল্প ৫র্েে র য়মদ রদমশে ৬৪টি রজলাে ২৭৫টি উপমজলায় র্াস্তর্ায়ন হদে। এ প্রকদল্পর আওতায় কৃিক াঠ স্কুল
(সর্রজ) ১০০০টি, কৃিক াঠ স্কুল (িান) ২০০টি, কৃিক াঠ স্কুল (ফল) ১০০টি, রপাকা ব্যর্স্থাপনা ওয়াকবশপ ১২টি, নজর্ কৃরি ও
নজরর্ক দ ন ব্যর্স্থাপনা প্রদশবনী ৬২৫টি।
৮। খা াে পয়বাময় পারন ব্যর্স্থাপনা প্রুকরিে াধ্যম ফসল উৎপাদন বৃরদ্ধ প্রকল্প
প্রকমল্পে উমেিঃ াঠ পয়বাময় র্মথাপুকি পারন ব্যর্স্থাপনাে াধ্যম রসচ পারনে অপচয় কর ময় রসচ দক্ষতা বৃরদ্ধ, রসচ এলাকা
সম্প্রসােণ ও রসচ খেচ ক ামনা। রসচ র্ন্ত্রপারত ব্যর্হােকােী, চালক র্া র ো তকােীমদে প্ররশক্ষমণে াধ্যম দক্ষ কমে রতালা।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/২০
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৬৮৯৩.০০ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪৫ টি রজলাে ১৩৪টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ৮২০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ৮১৯.৯০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : কৃিক প্ররশক্ষন ২৪৬ ব্যামচ ৭৩৮০ জন, গ্রা ীণ র কারনক প্ররশক্ষণ ৫ ব্যামচ ১৫০
জন, কারেগরে ক কব তবা প্ররশক্ষন ৩ ব্যামচ ৯০ জন,রশক্ষাসফে (নর্মদরশক) ১ ব্যাচ, এডরব্লউরড প্রদশবন ৩৯৫টি, রিপ রসচ ১৫৮টি,
রফতা পাইপ রসচ ১৫৮ টি, হযান্ড সাওয়াে রসচ ৩১৬টি, এসআে আই ৩১৬টি, রর্ড নালা পদ্ধরত ২৩৭টি, কৃিক াঠ স্কুল ৭৯টি,
াঠ রদর্স ২৩৭টি, ভূগভবস্থ রসচ নালা রন াব ণ ৮০টি।
৯। চািী পয়বাময় উন্নত িান,গ , পাট র্ীজ উৎপাদন, সংেক্ষণ ও রর্তেণ প্রকল্প,
প্রকমল্পে উমেিঃ খামদ্য স্বয়ংসম্পূণ বতা অজবমনে লমক্ষয চারহদা অনুর্ায়ী চািী পর্ বাময় র্ীজ উৎপাদন সহায়তা কো। কৃিকমদেমক
িান, গ ও পাট র্ীজ উৎপাদমন দক্ষ কৃিক রহসামর্ গমড় রতালা। চািী পয়বাময় ান সম্পন্ন র্ীজ সের্োহ বৃরদ্ধ কো । উন্নত
জামতে র্ীজ সমূহ কৃিকমদে ামে দ্রুত সের্োহ ও সম্প্রসােণ রনরিত কো।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ১১২৫০.০০ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ র্াংলামদমশে সকল রজলাে সকল উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ৩২৬৬.০০লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ৩২৫৩.৮৫ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : কৃিক প্ররশক্ষণ ৬৪৯৫০ জন, এসএএও প্ররশক্ষণ ৯০০ জন, ক কব তবা প্ররশক্ষণ ৩৩০
জন, জাতীয় ক শব ালা ১টি, আঞ্চরলক ক বশালা ২৮টি, আউশ র্ীজ প্রদশবনী ১০৭৭০ টি, আ ন র্ীজ প্রদশবনী ১৭৮৮০টি, রর্ামো
র্ীজ প্রদশবনী ২১০৩০টি, গ র্ীজ প্রদশবনী ৯৮৭০টি, পাটর্ীজ প্রদশবনী ১৯২০টি, াঠ রদর্স ২৫৫২টি।
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১০। চািী পর্ বাময় উন্নত ডাল, রতল ও রিঁয়াজ র্ীজ উৎপাদন, সংেক্ষণ ও রর্তেণ প্রকল্প,
প্রকমল্পে উমেিঃ চরিী পর্ বাময় উন্নত ডাল, রতল ও রিঁয়াজ র্ীজ উৎপাদন, সংেক্ষণ কমে চািীমদে ামে রর্তেণ কো । ডাল,
রতল ও রিঁয়াজ র্ীমজে ঘাটরত পূেণ কমে আ দারন র্ন্ধ কো। প্ররশক্ষণ প্রদামনে াধ্যম রহক্টে প্ররত র্ীজ উৎপাদন বৃরদ্ধ কো।
দারেদ্র রর্ম াচন ও রহলামদে র্ীজ উৎপাদন ও সংেক্ষমন সম্পৃি কো।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৪৯৪৫.০০ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৩টি পার্ বতয রজলা ব্যরতত সকল রজলাে সকল উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১৪৩৭.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১৪৩১.৯২৯ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : কৃিক প্ররশক্ষণ ১৯৫৬০ জন, এসএএও প্ররশক্ষণ ১৫৬০ জন, াঠ রদর্স
২৩৯৩টি,জাতীয় ক বশালা ১টি,আঞ্চরলক ক বশালা ১৩টি। মুগ প্রদশবনী ৩০০০টি, শুে প্রদশবনী ৩০০০টি, রখশােী প্রদশবনী
২০০০টি, রতল প্রদশবনী ৭৫০টি, সরেিা প্রদশবনী ৭০০০টি, াসকলাই প্রদশবনী ১৭৫০টি, রিঁর্াজ প্রদশবনী ৪০০টি, রফলন প্রদশবনী
১০০০টি, অগ্রগরত পর্ বমর্ক্ষণ ২টি।।
১১। ব্রাহ্মণর্ারড়য়া রজলাে র্াঞ্ছাো পুে উপমজলায় এর্ং ারনকগঞ্জ রজলাে সাট্যরেয়া উপমজলায় দুটি কৃরি প্ররশক্ষণ ইনরিটিউট
স্থাপন শীি বক প্রকল্প
প্রকমল্পে উমেিঃ প্রকমল্প প্রিান উমেি হমলা এমদমশে কৃরি প্রুকরি খামত দক্ষ জনর্ল সৃরি কো, র্াো কৃরি রর্িয়ক জ্ঞান ও
দক্ষতা ুকর্ স ামজ সম্প্রসােণ কেমর্ন। ফমল কৃরি উৎপাদন বৃরদ্ধ ও খাদ্য রনোপত্তা রনরিৎ হমর্।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৬৩৩৫.৭৭ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২ টি রজলাে ২ টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১০৭১.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১০৪৭.৫৮ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : র্াঞ্ছাো পুে ও ারনকগদে ৪তলা একামডর ক ভর্ন রন বাণ, র্াঞ্ছাো পুে ও
ারনকগদে ৩ তলা অরফসাস ব ডমেম টরে রন াব ণ, র্াঞ্ছাো পুে ও ারনকগপ্রে ২ তলা িাফ ডেম টরে রন বাণ, র্াঞ্ছাো পুে ও
ারনকগপ্রে ৪ তলা র্ময়জ ও ৩ তলা গালবস রহামিল রন াব ণ, র্াঞ্ছাো পুে ও ারনকগপ্রে ২তলা কৃিক প্ররশক্ষণ ইনরিটিউট
রন বাণ কাজ স াপ্ত।
১২। স রিত খা াে ব্যর্স্থাপনা কমম্পামনন্ট, কৃরি উৎপাদন ও ক সব ংস্থান ক সূব রচ
প্রকমল্পে উমেিঃ প্রকমল্পে মূল উমেি হল ভূর হীন, প্রারন্তক ও ক্ষুদ্র কৃিক পরের্ামেে কৃরি উৎপাদন বৃরদ্ধে াধ্যম দরেদ্র
জনমগাষ্ঠীে স্থায়ী উৎপাদন বৃরদ্ধ ও ক সব ংস্থান সৃরি কো। স রিত খা াে ব্যর্স্থাপনা (আইএফএ রস) প্রুকরি ব্যর্হাে ও
খা ামেে র্হুমূরখকেণ কমে খা ামেে র াট কায থক্রম বৃরদ্ধে াধ্যম কৃিক রকিাণীমদে উৎপাদন বৃরদ্ধ ও ক্ষ তায়ন। কৃিক
সংগঠন গমড় রতালাে াধ্যম কৃিক রকিাণীমদে ক্ষ তায়ন কো, রসর্া প্রদানকােী সংস্থা, র্াজাে রনয়ন্ত্রণকােী এর্ং ক্ষুদ্র ঋণ
Page 15 of 23

প্রদানকােী সংস্থাে সামথ রর্াগসূত্র নতরে কো র্ামত কমে খা ামেে লাভ বৃরধি পায়। কৃিক রকরেক সম্প্রসােণ রসর্া গমড় রতালাে
জন্য জাতীয় পর্ বাময় আমলাচনা (Dialogue) রজােদাে কো।
প্রকমল্পে র য়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৮
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৬১ টি রজলাে ৩৭৩টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ৮৩৭০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ৮৩০৮.৮৩ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : রর্ভাগীর্ ক কব তবামদে িাশ রকাস ব ৩০০ জন, প্ররশক্ষণ ৬৫০ জন, ক কব তবাে রশক্ষা
ভ্র ণ ১৫ জন, রজলা ও উপমজলা পর্ বাময় স িয় ১৭৩৬ টি, প্ররশক্ষন রকে র ো ত ৪টি, কৃিক স্কুল াঠ র্াস্তর্ায়ন ৩৮৪৪টি,
পরেকল্পনা ও পর্ বামলাচনা ক শব ালা ৮০টি, রনটরেং ও ব্যাকসাটরপং ৪০০০টি, জাতীয় ক বশালা ৭টি, রর্মদমশ রশক্ষা সফে ১৫
জন।।
১৩। স রিত কৃরি উন্নয়রনে াধ্যম পুরি ও খাদ্য রনোপত্তা রনরিৎকেণ প্রকল্প
প্রকমল্পে উমেিঃ ১) কৃরি প্রুকরি ব্যর্হামেে াধ্যম কৃরি উৎপাদনশীলতা এর্ং শমস্যে রনরর্ড়তা ১৫-২০ % বৃরদ্ধ পামর্।(২)
কৃরি র্ারন্ত্রকীকেমণে াধ্যম কৃরিে উন্নয়ন এর্ং কৃিক গ্রুপ গঠন ও রর্দ্য ান কার্ বি রজােদােকেণ এর্ং রর্দ্য ান শস্য
রর্ন্যামসে মধ্য উচ্চমূমে ফসল ও স্বল্প পারন চারহদাে শস্য আর্ামদে াধ্যম র্হুমূখী শস্য আর্াদ এলাকা বৃরদ্ধ কো। । (৩) কৃরি
উৎপাদন বৃরদ্ধে রর্রভন্ন রকৌশমলে াধ্যম চে, হাওে ও দারেদ্র প্রর্ণ এলাকায় গ্রা ীণ জনমগাষ্ঠীে খাদ্য রনোপত্তা অজবন এর্ং
ক বসংস্থামনে সুমর্াগ সৃরি কো।
প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ জুলাই/১৪- জুন/২০।
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৯৭২৮.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২৯টি রজলাে ৮৮টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১৮৭০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১৮৬৬.৪৬ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: রর্রভন্ন ফসমলে প্রদশবনী ৪৪৭৭ টি, কৃিক প্ররশক্ষণ ৫০২ ব্যাচ, এসএএও প্ররশক্ষণ ৪০
ব্যাচ, কৃিক গ্রুমপে সদস্যমদে কৃরি র্ন্ত্রপারত র ো ত রর্িয়ক আর্ারসক প্ররশক্ষণ ০১ ব্যাচ, রডএইে অরফসাস ব প্ররশক্ষণ ৮ ব্যাচ,
রডএইে িাফ প্ররশক্ষণ ৫০ ব্যাচ, লারনং ওয়াকবশপ ০৫টি, রেরভউ ওয়াকবশপ ০৩টি, উদ্বুদ্ধকেণ ভ্র ণ ১৯ ব্যাচ, প্রকমল্পে আওতায়
রেপাে ৪০৪টি, রফতা পাইপ ৩৪০ রসট ও এলএলরপ ৭১টি কৃিক গ্রুমপে ামে রর্তেণ কো হময়মে।
১৪। রসমলট অঞ্চমল শমস্যে রনরর্ড়তা বৃরদ্ধকেণ প্রকল্প,
প্রকমল্পে উমেিঃ রটকসই কৃরি প্রুকরি অরভমজার্মনে াধ্যম অনার্াদী কৃরি জর কামজ লারগময় শমস্যে রনরর্ড়তা বৃরদ্ধ ও
শস্য উৎপাদন বৃরদ্ধ কো। উন্নত জাত, ানসম্পন্ন র্ীজ, র্ালাই ব্যর্স্থাপনা, কৃরি রভরত্তক পরেচর্ বা ও রসচ ব্যর্স্থাে উন্নয়মনে
াধ্যম শস্য উৎপাদন বৃরদ্ধ এর্ং ফলন ব্যর্িান ক ামনা।।
প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ াচ ব/১৫- জুন/১৯
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র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৫৫১৯.১০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪ টি রজলাে ৩০টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১৬৬৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১৬৩৩.৯২ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: াঠ রদর্স ১৪০টি, কৃরি র লা ৩৪ টি, কৃিক প্ররশক্ষন ৪৫০০০ জন,ক কব তবা প্ররশক্ষন
৩০ জন, এসএএও প্ররশক্ষন ৬০০ জন, প্রদশবনী ৪৭৬০ টি, রসর নাে কা ওয়াকবশপ ৪টি, উদ্ধুদ্ধকেণ ভ্র ণ ৮৪টি, এক্সমপ্রাজাে
রভরজট ১ ব্যাচ।
১৫। র্েেব্যাপী ফল উৎপাদমনে াধ্যম পুরি উন্নয়ন শীি বক প্রকল্প
প্রকমল্পে উমেিঃ ১) রদমশে ৩টি পাহারড় রজলা সহ অন্যান্য রজলাে অস তল ও পাহারড় জর এর্ং উপকূলীয় ও অন্যান্য
অঞ্চমলে অব্যর্হৃত জর ও র্সতর্ারড়ে চাে পামশে জর মক আধুরনক পদ্ধরতমত চািার্ামদে আওতায় এমন উদ্যান ফসমলে
উৎপাদন বৃরদ্ধ কোে পাশাপারশ স তল ভূর মত অন্যান্য াঠ ফসমলে উৎপাদমনে সুমর্াগ অক্ষুন্ন োখা। (২) রদরশয় ও
ব
েপ্তারনমর্াগ্য ফসমলে িািাে/িার্ রভরত্তক উৎপাদন রর্দ্য ান হটিকালচাে
রসন্টাে সমূমহে অর্কাঠাম া উন্নয়ন ও আধুরনকায়ন
ব
এর্ং প্রস্তারর্ত নতুন হটিকালচাে
স্থাপমনে াধ্যম ান সম্পন্ন ও নতুন জামতে চাো/কল উৎপাদন বৃরদ্ধ । (৩) প্রদশবনী ও
অন্যান্য রটকসই পদ্ধরতে াধ্যম উদ্যান ফসমলে আধুরনক প্রুকরিসমূহ চািী পর্ বাময় সম্প্রসােণ কো। (৪) নােীে ক্ষ তায়ন, আয়
বৃরদ্ধ এর্ং উদ্যান রর্িময় কামজে সুমর্াগ সৃরিে াধ্যম দারেদ্র রর্ম াচন।
প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ জুলাই/১৫- জুন/২১।
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ২৯৯২৩.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪৮টি রজলাে ৩৮৮টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ৫৭৯৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ৫৭৬৮.১৩ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: প্রদশবনী কৃিক প্ররশক্ষণ ১২৫২ ব্যাচ, রেম্যান প্ররশক্ষণ ২ ব্যাচ, নাস বােী ম্যান
প্ররশক্ষণ ১০ ব্যাচ, রসএইচরপ প্ররশক্ষণ ১ ব্যাচ, ারল প্ররশক্ষণ ৫ ব্যাচ, ক কব তবা প্ররশক্ষণ ২ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকেণ ভ্র ণ ১০ ব্যাচ,
রর্মদশ ক শব ালা ১ ব্যাচ, রর্মদশ রশক্ষা সফে ক বকতবা ২ ব্যাচ, আঞ্চরলক ওয়াকবশপ ৫টি, র্রণরজযক র শ্র ফল র্াগান প্রদশবনী
১৬০০টি, র্ারণরজযক ফল র্াগান প্রদশবনী ৩০০টি, র্সতর্ারড় র্াগান প্রদশবনী ২৫০০টি, িাগন র্াগান প্রদশবনী ১০০টি, ো বুটাে
১০টি, লংগান ১০টি, আেরর্ রখজুে ১০০টি, র্সতর্ারড়মত নারেমকল র্াগান প্রদশবনী ১৫০০০ টি, রকমচন গামড বন ৫০টি,
খামটাজামতে নারেমকল চাো ৮৯১০০টি, ডার্ল রকরর্ন রপকআপ ১১টি, র রন োক ১টি, ফমটাকরপয়াে ৯টি, রিনসহ প্রমজক্টে
৯টি, স্ক্যানাে ১৫টি, পাওয়াে টিলাে ৪টি, পাওয়াে পাম্প ২টি, নর্দুযরতক টে ২টি, ফুট রেয়াে ৩৬টি, পাওয়াে রেয়াে ৬টি,
ব
হযান্ড চারলত রেয়াে ৩৬টি, রেমফমক্টার টাে ৬টি, স্যালাইন র টাে ১০টি সী ানা প্রাচীে (হটিকালচাে
রসন্টাে) ২০০০ আেএ ,
স্বে র্ীজতলা ১০টি, ফল প্ররিয়াকেণ কােখানা ১টি।
১৬। ইউরনয়ন পর্ বায় কৃিক রসর্া রকে স্থাপন ও প্রুকরি সম্প্রসােণ (পাইলট) প্রকল্প,
প্রকমল্পে উমেিঃ সাফেজনকভামর্ ফসল উৎপাদন ও কৃিমকে রদাড়মগাড়ায় আধুরনক সম্প্রসােণ রসর্া রপোঁমে রদয়াে লমক্ষয
এস এ এ ও রদে জন্য ২৪টি অরফস-কা -রেরসমডি, ইনপুট রিামেজ এন্ড রেরনং রসন্টাে রন াব ন, অরফস চেমে ার্তর্াগান স্থাপন,
দূমর্ বাগপ্রর্ন এলাকায় দুমর্ বাগকালীন জরুেী আশ্ররয় সুরর্িা প্রদান।
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প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ জুলাই/১৬-জুন/১৯ ।
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৪৩৮৬.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২১টি রজলাে ২৪ টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১১৮৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১১৮৭.৬৮ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: ভবন, প্রসালার ষসদিম, সাইট প্র)দভলপদমন্ট ও অভেন্তষরণ সিক ষনমথাণ কাজ
চলমান।
১৭। কৃিক পর্ বাময় ডাল, রতল ও সলা র্ীজ উৎপাদন, সংেক্ষণ ও রর্তেণ প্রকল্প (৩য় পর্ বায়),
প্রকমল্পে উমেিঃ ইউরনয়ন রভরত্তক র্ীজ এসএ ই স্থাপমনে াধ্যম কৃিক পর্ বাময় উন্নত র্ীজ রনরিতকেণ।উন্নত র্ীজ
ব্যর্স্থাপনা ও আধুরনক প্রুকরি প্রময়ামগ ডাল,রতল ও সলা ফসমলে উৎপাদন বৃরদ্ধ। ডাল, রতল ও সলা আ দারন হ্রামসে
াধ্যম নর্মদরশক মৃদ্রাে সাশ্রয়। র ৌ চামিে াধ্যম ফসমলে ফলন বৃরদ্ধ এর্ং গ্রার ণ ক সব ংস্থান সৃরি। সুি াত্রায় ডাল, রতল
ও সলা সের্োহ কমে ানর্ স্বামস্থযে পুরি রনরিত কো । উন্নত ামনে র্ীজ ব্যর্স্থাপনায় ও র ৌ চামি রহলামদে অংশ গ্রহমণ
গ্রার ণ দারেদ্র হ্রাস। শস্য রর্ন্যামস ডাল, রতল ও সলা ফসল অন্তভুবি কমে পারন সাশ্রয় ও াটিে স্বাস্থয সুেক্ষা।
প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭ -জুন/২২
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ১৬৫২৫.৯২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ র্াংলামদমশে সকল রজলাে সকল উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ ১৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ১৪৩৮.৩৬ লক্ষ টাকা।
ব তবা
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্ররশক্ষণ-৩০৯ ব্যাচ (৯২৭০ জন), এসএএও প্ররশক্ষণ ৭৪ ব্যাচ,ক ক
ব
প্ররশক্ষণ- ১০ ব্যাচ (৩০০ জন), র ৌ পালমনে উপে সাটিরফমকট রকাস ব ১ব্যাচ, নর্মদরশক প্ররশক্ষন ২০ জন, জাতীয় ক শব ালা ১টি,
জীপ ১টি, ডার্ল রকরর্ন রপকআপ ১টি, রডরজজটাল কযাম ো ২টি, ময়িাে র টাে ১৪৭৩টি, র ৌ র্াক্স এর্ং ধু এক্ট্রাক্টে ১০০টি।
১৮। রসৌে শরি ও পারন সাশ্রয়ী আধুরনক প্রুকরি সম্প্রসােমণে াধ্যম ফসল উৎপাদন বৃরদ্ধ পাইলট প্রকল্প
প্রকমল্পে উমেিঃ রসচ কামজ রসৌেশরি ব্যর্হাে কমে জ্বালারন রতল/রর্দুযৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুরনক পারন ব্যর্স্থাপনা
প্রুকরিে াধ্যম রসচ দক্ষতা উন্নয়ন। ভূ-উপরেস্থ পারনে নূন্যত ব্যর্হামেে াধ্যম রসচ পারনে প্রাপ্যতা বৃরদ্ধ কো । ভূ-গভবস্থ
পারনে ব্যর্হাে কর ময় ভূ-উপরেস্থ পারন ব্যর্হামেও উৎসারহত কমে প্রাকৃরতক ভােসাম্য েক্ষা কো এর্ং রসচ খেচ ক ামনা।
আধুরনক খা াে ব্যর্স্থাপনা ও পারন ব্যর্হাে সম্পমকব কৃিকমদে জ্ঞান বৃরদ্ধ কো এর্ং সমচতন কমে রতালা। স রিত রসচ
ব্যর্স্থাপনাে াধ্যম ফসল উৎপাদন বৃরদ্ধ কমে গ্রার ণ জনমগারষ্ঠে জীর্ন ান উন্নয়ন।
প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২২
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৬৫৭০.৩৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪১ টি রজলাে ১০০টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ২৮৪.০০ লক্ষ টাকা।
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২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ২৭১.০৯৬ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্ররশক্ষণ ২৪৭৫ জন,জাতীয় ক শব ালা ১টি,ডার্ল রকরর্ন রপকআপ ১টি, টে
সাইমকল ৫টি।
১৯। ভাস ান রর্মড সর্রজ ও সলা চাি গমর্িণা, সম্প্রসােণ ও জনরপ্রয়কেণ প্রকল্প (রডএই অংগ)
প্রকমল্পে উমেিঃ প্রকল্প এলাকায় খাদ্য রনোপত্তা রনরিতকেমণে রনর ত্ত কৃরি উৎপাদন বৃরদ্ধে জন্য ভাস ান কৃরি প্রুকরিে
রর্স্তাে ঘটামনা। র্ারে কর্তবক উদ্ভারর্ত ভাস ান কৃরিে উন্নত ও লাগসই প্রুকরি সমূমহে রর্স্তাে ঘটামনা এর্ং কৃিকমদে ামে
জনরপ্রয় কো। ভাস ান কৃরিে াধ্যম র্ারে/অন্যান্য প্ররতষ্ঠান কর্তবক উদ্ভারর্ত সর্রজ ও সলা ফসমলে আধুরনক জামতে রর্স্তাে
ঘটামনা। জল গ্ন অর্স্থায় ফসল উৎপাদমনে রনরর্ড়তা বৃরদ্ধমত র্হুমূখীকেণ এর্ং ভাস ান পদ্ধরতমত শাকসর্রজ ও সলা চামি
ক্ষুদ্র কৃিকমদে উৎসারহত কো। রহলামদে ক্ষ তায়ন ও অথ বজনরতক ক কব ামন্ডে সঞ্চারলত কোে উমেমি তামদেমক কৃরি কামজ
রনময়ারজত কো। চািকৃত জর ে অপ্রতুলতা েময়মে এ ন স্থামন জল গ্ন জর মত ফসল উৎপাদমনে াধ্যম কচুরেপানা র্থার্থ
ব্যর্হাে রনরিত কো।
প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২২
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২৪ টি রজলাে ৪৬টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ২৫৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ২৪৬.৬১৬৬ লক্ষ টাকা।
ব তবা
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: উপকাে রভাগী কৃিক প্ররশক্ষণ ৭৯ ব্যাচ, এসএএও প্ররশক্ষণ ৩ ব্যাচ, ক ক
প্ররশক্ষন ১ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকেণ সফে ২ ব্যাচ, জাতীয় ক শব ালা ১টি, জাতীয় রসর নাে ১টি, ভাস ান রর্মড সলা প্রদশবনী ৩৪৫,
লতাজাতীয় সর্রজ প্রদশবনী ৩৪৫, লতারর্হীন সর্রজ প্রদশবনী ১৭২।
২০। র্াংলামদমশ শাক-সর্রজ, ফলও পান ফসমলে রপাকা াকড় ও রোগর্ালাই ব্যর্স্থাপনায় নজর্ র্ালাইনাশক রভরত্তক প্রুকরিে
উদ্ভার্ন ও সম্প্রসােণ প্রকল্প (রডএই অংগ)
প্রকমল্পে উমেিঃ রনোপদ খাদ্য উৎপাদমনে জন্য শাক সর্রজ, ফল ও পান ফসমলে ক্ষরতকােক রপাকা াকড় ও রোগর্ালাই
দ মন র্ারে কর্তবক উদ্ভারর্ত নজর্ র্ালাইনাশক রভরত্তক ব্যর্স্থাপনা সমূহ সম্প্রসােণ কো। র্ারে কর্তবক উদ্ভারর্ত কার্ বকেী
প্রুকরিসমূমহে সম্প্রসােমণে জন্য ব্লক প্রদশবনীে ব্যর্স্থাকেণ। উদ্ভারর্ত প্রুকরিসমূমহে ওপে কৃিক প্ররশক্ষণ আময়াজন কো।
োসায়রনক র্ালাইনাশমকে রর্কল্প রহমসমর্ উদ্ভারর্ত নজর্ র্ালাইনাশকসমূহমক াঠ পর্ বাময় সহজলভয কো। শাক-সর্রজ, ফল ও
পান ফসমলে গুণগত ান ও উৎপাদন র্াড়ামনাে ও র্রহ বরর্মে েপ্তারন বৃরদ্ধে সুমর্াগ সৃরি কো।
প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ জানুয়ারে/১৮-রডমসম্বে/২১
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২৯টি রজলাে ৮৮টি উপমজলা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ৭৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ৬৪.৮০৭৯১ লক্ষ টাকা।
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২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: ব্লক প্রদশবনী ২১টি, রসক্স রফমো ন োপ ৩৭৫০, আকি বণ ও র মে রফলা পদ্ধরতে োপ
১০০০, ফমলে জন্য আকি বণ ও র মে রফলা পদ্ধরতে োপ ৪০০, রসক্স রফমো ন রলউে ৫০০০, অনুর্ীজসহ সময়ল রেচার্ ব ১৫০
রকরজ, নজরর্ক দ ন পদ্ধরতে এমজন্ট ৫০০, নজর্ র্ালাই নাশক রভরত্তক ব্যর্স্থাপনাে াধ্যম ক্ষরতকে রপাকা দ ন ২৮,রর্রভন্ন
সর্রজ জাতীয় ফসল ৫ ব্যাচ, রর্রভন্ন ফল জাতীয় ফসল ৩ ব্যাচ,প্ররশক্ষন ২৮ ব্যাচ, ন্যাপমসক রেয়াে ৬০, ফুটপাম্প ৬০,
করম্পউটাে ১০টি, রলজাে রপ্রন্টাে ৮টি, স্ক্ানাে ২টি, রডরজটাল কযাম ো ৮টি, ফমটাকরপ র রশন ২টি, ারল্টর রডয়া প্রমজক্টে ৪টি।
২১। কৃরি আর্হাওয়া তথ্য পদ্ধরত উন্নতকেণ প্রকল্পঃ
প্রকমল্পে উমেিঃ আর্হাওয়া এর্ং নদনদীে সা গ্রীক অর্স্থা সম্পরকবত উন্নত ামনে এর্ং রনভবেমর্াগ্য তথ্য কৃিমকে কামে
রপৌৌঁোমনাে এর্ং এ সংিান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রমহে উন্নত পদ্ধরত ব্যর্হামে রডএই’ে সক্ষ তা বৃরদ্ধ কো। কৃরি উৎপাদন রটকসই
কোে লমক্ষয কৃিমকে কৃরি আর্হাওয়া সংিান্ত তথ্য রপৌৌঁমে রদয়া এর্ং আর্হাওয়া ও জলর্ার ে ক্ষরতকে প্রভার্ সমূমহে সামথ
কৃিমকে খাপ খাওয়ামনাে সক্ষ তা বৃরদ্ধ কো। নর্জ্ঞারনকভামর্ স্বীকৃত কৃরি আর্হাওয়া তথ্য পদ্ধরত প্রচলন কো এর্ং র্মথাপুকি
তথ্য উপাত্ত প্রণয়ন কো । কৃরি রক্ষমত্র আর্হাওয়া সংিান্ত ঝুরৌঁ ক র াকামর্লাে জন্য কৃরি আর্হাওয়া এর্ং নদনদীে সা গ্রীক
অর্স্থা সম্পরকবত তথ্যারদ কৃিমকে উপমর্াগী ভািায় রর্রভন্ন সম্প্রসােণ পদ্ধরতে াধ্যম কৃিমকে কামে রপৌৌঁমে রদয়া। কৃরি
আর্হাওয়া তথ্য পদ্ধরত উন্নতকেমণে াধ্যম রডএইে সক্ষ তা বৃরদ্ধ কো।
প্রকল্পটিে র য়াদকালঃ জুলাই১৬/জুন/২১
র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ১১৯১৮.০৮ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ টি রজলাে ৪৮৭ টি উপমজলা,৪০৫১ টি ইউরনয়ন পরেিদ।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে আেএরডরপ র্োেঃ ১০৭৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে ব্যয়ঃ ৭৫৫.৯১ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: উপমজলা, রজলা এর্ং জাতীয় পর্ বাময় কৃরি আর্হাওয়া রর্িয়ক কারেগরে কর টি গঠন কো
হময়মে এর্ং এই কর টি রনয়র ত সভাে আময়াজন কেমে। সাো র্াংলামদমশ ১৫০০০ কৃিক গ্রুপ রথমক ২ জন কৃিক প্ররতরনরিে না , ঠিকানা
র ার্াইল রফান নম্বে সম্বরলত ডাটামর্জ নতরে কো হমে। এ ডাটামর্মজ জুন ২০১৮ পর্ বন্ত কৃিক গ্রুপ রথমক ২০০০০ জন কৃিক প্ররতরনরিে
তথ্য অন্তভূবি কো হময়মে। এসএ এস এে াধ্যম িামনে ব্লাি রোমগে প্রমকামপ কেণীয় সম্পমকব ১৮০০০ কৃিকমক অর্রহত কো হময়মে।
হাওড় অঞ্চমল আকরিক র্ন্যা পরেরস্থরতে রনয়র ত পর্ বমর্ক্ষণ কো হমে। অমটাম টিক ওময়দাে রিশন স্থাপমনে জন্য স্থান রনর্ বাচমন
র্াংলামদশ আর্হাওয়া অরিদপ্তমেে সামথ সরম্মরলতভামর্ কার্ বি চলমে। কনসালমটরি ফা ব রনময়ামগে াধ্যম র্ার স রপাট বাল এে রডজাইন
ব ান্ড গমর্িণা প্ররতষ্ঠানসমূমহে অংশগ্রহণ ও িপ রসমুমলশন মডল
প্রণয়ন এর্ং রর্ইজলাইন সামভবে কাজ সম্পন্ন কো হময়মে। প্রকমল্পে ক ক
নতরেে জন্য খসড়া স মোতা স্মােক রতরে কমে রর্রভন্ন গমর্িণা প্ররতষ্ঠামনে প্রিানগমণে কামে রপ্রেণ কো হময়মে এর্ং অনরতরর্লমম্ব
স মোতা স্মােক স্বাক্ষে কো হমর্। ৬৪টি রজলায় এমগ্রাম ট সারভবস রু ও রপআইইউ সংস্ক্াে কো হময়মে। অরফমসে রর্রভন্ন পেসা গ্রী
এর্ং ২টি ডার্ল রকরর্ন রপকআপ িয় কো হময়মে।
২০১৭-১৮ অথ ব র্েমে প্রকমল্পে আওতায় ১০ সদমস্যে স িময় গঠিত একটি দল এক্সমপাজাে রভরজমট অংশগ্রহণ কমে রনপামল চল ান
ব তবামক কৃরি
স জাতীয় একটি প্রকমল্পে কার্ বি পরেদশবন কমে এমসমে। এোড়াও উি অথ বর্েমে ২০টি ব্যামচ র াট ৬০০ জন ক ক
আর্হাওয়া তথ্য রসর্া রর্িয়ক প্ররশক্ষন প্রদান কো হময়মে। এে পাশাপারশ জাতীয় পর্ বাময় ১টি ও আঞ্চরলক পর্ বাময় ১৪টি সহ আময়ারজত
ব তবা অংশগ্রহণ কমেমেন।
র াট ১৫টি ক শব ালায় সর্ বম াট ১১৮৩ জন ক ক

চ. োজস্ব র্ামজমট ক সূব রচ
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে কৃরি সম্প্রসােণ অরিদপ্তমেে োজস্ব র্ামজমটে আওতায় ৯টি ক সূব রচ চল ান/র্াস্তর্ারয়ত হময়মে।
ক বসূরচ গুমলা হমলাঃ
১। রেট হমলে (সামর্ক) উন্নয়মনে জন্য স রিত ক সূব রচ।
ক বসূরচে উমেিঃ আধুরনক কৃরি প্রুকরি সম্প্রসােণ। কৃিক াঠ স্কুল স্থাপন। উদ্ভুদ্ধকেণ ভ্র ণ। াটিে স্বাস্থয েক্ষা। কৃিমকে পুরি
চারহদা পূেণ আয় বৃরদ্ধ।
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ক বসূরচে র য়াদকালঃ জুলাই/১৬-জুন/১৮, র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ১৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ ৬৭.৯৮ লক্ষ
টাকা এর্ং ব্যয়ঃ ৫৩.০৩ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্ররশক্ষণ ৭০ ব্যাচ, প্রদশবনী ১৮৬টি, কৃিক াঠ স্কুল ৬টি, াঠ রদর্স ৪৩টি,
আঞ্চরলক ক শব ালা ১টি, কৃরি উপকেণ সহায়তা কাড ব ২৯০০টি।
২। উপকূলীয় এলাকায় খামটা জামতে নারেমকল সম্প্রসােণ ক সূব রচ।
ক বসূরচে উমেিঃ ক বসূরচে আওতািীন উপমজলাগুমলামত ব্যাপক হামে খামটা জামতে নারেমকে সম্প্রসােণ কো। নারেমকল
চািীমদে প্ররশক্ষণ প্রদান। নারেমকল িােমণে পর্ ব পর্ বন্ত আন্ত ফসমলে চাি। র্ীজ নারেমকমলে সাোমদমশ সম্প্রসােণ। রর্পণন
ব্যর্স্থাে উন্নয়মন সহায়তা কো। চািীমদে কারেগরে জ্ঞান প্রদান।
ক বসূরচে র য়াদকালঃ জানুয়ারে/১৬-রডমসম্বে/১৮, র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৯২৫.৭৪ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ
৩৬০.৬১ লক্ষ টাকা এর্ং ব্যয়ঃ ৩৬০.৬১ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্ররশক্ষণ ১৭ ব্যাচ, ক কব তবা প্ররশক্ষন ২ ব্যাচ, র্ীজ ও উরদ্ভদ (নারেমকল চাো)
৪৮৬৪৩টি
৩। পার্ বতয চট্টগ্রাম রর্দ্য ান ফলদ র্াগানসমূহ পরেচর্ বাে াধ্যম উৎপাদনশীলতা বৃরদ্ধ কমে আথ ব সা ারজক সমৃরদ্ধ আনয়ন
ক বসূরচ।
ক বসূরচে উমেিঃ রর্দ্য ান ফল র্াগানসমূহমক আধুরনক ব্যর্স্থাপনাে আওতায় আনয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃরদ্ধ। ফল র্াগান
ব্যর্স্থাপনায় কৃিমকে দক্ষতা বৃরদ্ধ ও পুরি চারহদা পূেণ । কৃিকমদে আথ ব ারজক অর্স্থাে উন্নয়ন ও ুকর্করদে কস বংস্থান
রনরিতকেমণে াধ্যম ক্ষ তায়ন। পার্ বতয এলাকায় পরেমর্মশে ভােসাম্য েক্ষা কো।
ক বসূরচে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ২৫.০০ লক্ষ
টাকা এর্ং ব্যয়ঃ ২৪.৯৩ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্ররশক্ষণ - ৫০ ব্যাচ, প্রদশবনী ৮৮০টি ও অন্যান্য।
৪। পার্ বতয চট্টগ্রাম অঞ্চমল র শ্র ফলর্াগান স্থাপমনে াধ্যম কৃিমকে পুরিে চারহদাপূেণ ও আথ ব সা ারজক উন্নয়ন ক সূব রচ।
ক বসূরচে উমেিঃ পার্ বতয চট্টগ্রা অঞ্চমল নতুন ফলর্াগান স্থাপমনে াধ্যম ফমলে উৎপাদন বৃরদ্ধ ও পুরি চারহদা পূেণ ও আথ ব
সা ারজক অর্স্থাে উন্নয়ন।
ক বসূরচে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ১৮০.৬০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ ৬২.৬০ লক্ষ
টাকা এর্ং ব্যয়ঃ ৬২.৪৮ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্ররশক্ষণ - ৬১ ব্যাচ, প্রদশবনী ৬০০টি ও অন্যান্য।
৫। কুরড়গ্রা , রশেপুে ও জা ালপুে রজলাে চে অঞ্চমল ভূট্টা, র রিকু ড়া ও র্াদা চাি সম্প্রসােণ ক সূব রচ।
ক বসূরচে উমেিঃ ক বসূরচ এলাকায় ভুট্টা, র রি কু ড়া ও র্াদা চাি বৃরদ্ধে াধ্যম জনমগারষ্ঠে আয় বৃরদ্ধ, পুরি ও খাদ্য
রনোপত্তা রনরিত কো ।
ক বসূরচে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ২৯৪.৫২ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ ৪১.৬৪ লক্ষ
টাকা এর্ং ব্যয়ঃ ৪১.৬৪ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্ররশক্ষণ - ৫০ ব্যাচ, এসএএও প্ররশক্ষণ -১২ ব্যাচ, ভূট্টা প্রদশবনী -৪২০টি,
র রিকু ড়া প্রদশবনী- ৪০০টি, র্াদা প্রদশবনী- ৫৭০টি, কমম্পাি রপট স্থাপন প্রদশবনী- ৮৪০টি, ভার ব কমম্পাি প্রদশবনী- ৬৫০টি।
ব
৬। াদােীপুে হটিকালচাে
রসন্টাে উন্নয়ন ক সূব রচ।
ব
ক বসূরচে উমেিঃ াদােীপুে হটিকালচাে
রসন্টামেে সক্ষ তা বৃরদ্ধ, ফল ও সর্রজ চামিে প্ররশক্ষণ ও প্রুকরি সহজলভয কো,
দক্ষ জনশরি সৃজন, পুরি পরেরস্থরতে উন্নয়ন।
ক বসূরচে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৭৫৩.৬৭ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ ৩৩.৬১ লক্ষ
টাকা এর্ং ব্যয়ঃ ৩৩.৬১ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: প্রদশবনী- ২৬টি, টিসু কালচাে োর্ স্থাপন, অরফস সেঞ্জা ও পূতবকাজ।
৭। রর্এআেআই কর্তবক উদ্ভারর্ত চাে ফসল রভরত্তক শস্য রর্ন্যাস প্রুকরি সম্প্রসােণ ক সূব রচ।
ক সূব রচে উমেিঃ ক বসূরচ এলাকায় িান রভরত্তক ফসল রর্ন্যামস র্েমে ৪টি ফসল আর্াদ কমে শস্য রনরর্ড়তা ও
উৎপাদনশীলতা বৃরদ্ধে াধ্যম ি র্ বান জনসংখ্যাে খাদ্য ও পুরি রনোপত্তা রনরিত কো । কৃিমকে আয় ও ক সব ংস্থান বৃরদ্ধ,
দারেদ্র রর্ম াচন এর্ং নােীে অংশগ্রহণ রনরিত কো।
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ক বসূরচে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৩৪৩.৬৬ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ ৫৬.৪০ লক্ষ
টাকা এর্ং ব্যয়ঃ ৫৬.৪০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্ররশক্ষণ - ৭৫ ব্যাচ, রোপা আউশ প্রদশবনী -৪২৭টি, রর্ামো প্রদশবনী- ৩০০টি,
রোপা আ ন প্রদশবনী- ৩৭৫টি, আলু প্রদশবনী- ১২টি, সরেিা প্রদশবনী- ৩০০টি, মুগ/ সুে প্রদশবনী- ২৭০টি, পাট প্রদশবনী- ৬৪টি,
রপয়াজ প্রদশবনী- ৬৪টি, ভার ব কমম্পাি প্রদশবনী- ৫১০টি।
৮। রনোপদ পান উৎপাদন প্রুকরি সম্প্রসােণ ক সূব রচ।
ক বসূরচে উমেিঃ পান চামিে আধুরনক প্রুকরি সম্প্রসােমণে াধ্যম রনোপদ ও েপ্তানীমর্াগ্য গুনগত ান সম্পন্ন পান উৎপাদন
বৃরদ্ধ কো । সঠিক প্রুকরি প্রময়ামগে াধ্যম পান র্মোজ স্থাপন ও েক্ষণামর্ক্ষমণে রকৌশমলে াধ্যম পান চািমক লাভজনক
কো। পান পাতা র্াোই, রজর্ানুমুিকেন ও র্াজাে জাতকেমণে নতুন প্রুকরি সম্প্রসােমণে াধ্যম পান চারিে আয় বৃরধি
কেণ
ক বসূরচে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ৬৮০.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ ৬৫.৫০ লক্ষ
টাকা এর্ং ব্যয়ঃ ৬৫.৫০ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কায থক্রম: কৃিক প্ররশক্ষণ - ২২১ ব্যাচ, ককবর্াা প্ররশক্ষণ - ২৬ ব্যাচ, এসএএও
প্ররশক্ষণ - ৫২ ব্যাচ, পান র্মোজ স্থাপন প্রদশবনী- ৬২০টি, চািী েযালী- ৪৩০টি।
৯। জলর্ার  পরের্তবন জরনত ঝুরৌঁ ক র াকামর্লায় রর্লুপ্তপ্রায় ও পরেমর্শর্ান্ধর্ বৃক্ষ সংেক্ষমণে জন্য তাল, রখজুে, সুপারে ও রন
চাি সম্প্রসােণ ক বসূরচ।
ক বসূরচে উমেিঃ পরের্রতবত জলর্ার  ঝুরৌঁ ক রর্মশি কমে র্জ্রপাত র াকামর্লায় উপমর্াগী বৃক্ষ চাি সম্প্রসােণ। পরতত জর মত
বৃক্ষ রোপমনে াধ্যম জর ে র্থার্থ ব্যর্হাে। গ্রার ণ নােীমদে আয় র্ি বনমূলক ক কব ামন্ড সম্পৃিকেণ। রভিজগুণ সম্পন্ন
উরদ্ভমদে চাি সম্প্রসােণ।
ক বসূরচে র য়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, র াট প্রাক্করলত ব্যয়ঃ ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অথ বর্েমে র্োেঃ ৫২,৫০ লক্ষ
টাকা এর্ং ব্যয়ঃ ৫২.৩৩ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অথ বর্েমে উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: প্রদশবনী ১৫৪৭ টি, কৃিক প্ররশক্ষণ ৩২ ব্যাচ।

ছ. উরেখদযাগ্য সা ল্য
২০১৬-১৭ অথ ব র্েমে দানাদাে (চাল+গ +ভূট্টা) শমস্যে উৎপাদন হময়মে ৩৯২.০৩ লক্ষ র .টন। ২০১৭-১৮ অথ ব র্েমে উৎপাদন
হময়মে ৪১৫.১৯১ লক্ষ র .টন। উৎপাদন বৃরদ্ধ রপময়মে ২৩.১৬১ লক্ষ র .টন। কৃিদকর প্রোরদগািায় সব িরদনর ষ)ষজটাল প্রসবা
প্রপৌদছ প্রেবার জন্য প্রেশব্যপী ই-কৃষি প্রসবা সম্প্রসারদনর লদিে ষবগত ২৮ প্র ব্রুয়ারী, ২০১৮ তাষরদখ মাননীয় প্রিানমন্ত্রী ষভষ)ও
কন াদরদের মােদম ’কৃষি বাতায়ন’ এবাং ’কৃিক বন্ধু’ নাদম দুইটি অোপস চালু কদরন। ষ)ষজটাল প্ল্েট মথ ’কৃষি বাতায়ন’
এবাং ’কৃিক বন্ধু’ প্র ানদসবার মােদম মানুি কৃষি ষবিয়ক সব িরদনর তথ্য পাদবন। প্রকান সমস্যা হদল সদে সদে সমািান
করদত পারদবন। মাঠ পয থাদয় কৃষি সম্প্রসারণ কমথকতথাদের উিাষবত ৩৭টি উিাবন রদয়দছ। এর মদে অন্যত হমলা কৃিদকর
জানালা, কৃিদকর ষ)ষজটাল ঠিকানা ও ই-বালাইনাশক প্রপ্রসষক্রপশন। এ পয থন্ত ৬৮৮৭৭ বার কৃিদকর জানালা ও ১৬৬৫২৩ বার
কৃিদকর ষ)ষজটাল ঠিকানা পঠিত হদয়দছ এবাং প্রষতষেন গদি ৪০ জন ই-বালাইনাশক প্রপ্রসষক্রপশন ষভষজট কদরন।

জ. উপসাংহার
কৃরি সম্প্রসােণ রসর্া প্রদানকােী সেকারে ও রর্সেকারে প্ররতষ্ঠানগুমলাে মধ্য কৃতষ সম্প্রসােণ অতধ প্তে (তিএই) বাংলার রি
থ সাংগঠতনক কাঠারোে আওর্াে
একটি সর্ববৃহৎ সেকাতে প্ররতষ্ঠান। র্তব ামন কৃরি সম্প্রসােণ অতধ প্তে 2014 সারল পুনগঠির্
সেগ্র ম িজুরড় আধুতনক ও পতেরবি বান্ধব কৃতষ প্রযুতিে সম্প্রসােণ, কৃতষ তবষেক জ্ঞান ও র্থ্যাত কৃষরকে তনকট সোসতে
মপৌুঁছারনা ও প্রতিক্ষরণে োধ্যরে কৃষকর ে উদ্বুদ্ধ করে কৃতষ উন্নেরন ব্যাপক ভূতেকা োখরছ। কৃতষ উৎপা ন ও উৎপা নিীলর্া
যারর্ অব্যাহর্ র্ারক মসজন্য কৃতষ সম্প্রসােণ অতধ প্তে যর্ােীতর্ তনেলসিারব কাজ করে যারে। াননীয় প্রিান ন্ত্রী রশখ হারসনা
সেকামেে রভশন হমলা ২০২১ সামলে মধ্য খামদ্য স্বয়ংসম্পূণ বতা অজবন ও রনোপত্তা রনরিত কেমণে াধ্যম র্াংলামদশমক
ধ্য আময়ে রদশ, রটকসই উন্নয়ন অভীি অজবন কমে ২০৩০ সামলে মধ্য রদশমক পুমোপুরে দারেদ্রমুি কমে অরজবত উন্নয়ন
রটকসই কো এর্ং ২০৪১ সামলে মধ্য উন্নত রদশ রহমসমর্ গমড় রতালা । সরকাদরর ষভশন বাস্তবায়দন রদমশে জনগমণে
দীঘ বম য়াদী পুরি ও খাদ্য রনোপত্তা রনরিতকেণ এর্ং খামদ্য স্বয়ংপম্পূণ বতা অজবমনে রটকসই রূপরদমত কৃরি সম্প্রসােণ অরিদপ্তে
গুরুেপূণ ব ভুর কা পালন কেমে।
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ে. রনর্ বাহী সাে সংমক্ষপঃ
কৃরিে সারর্ বক কোমণে ামেই রদমশে উন্নয়মনে র্ীজ সুপ্ত েময়মে। এ দশবন সর্ বপ্রথ উপলরি কমেই জারতে হান রনতা র্ের্ন্ধু
সবুজ রর্লমর্ে ডাক রদময়রেমলন। র্তব ান সেকােও কৃরিে উৎপাদন বৃরদ্ধে উপে রর্মশি গুরুে আমোপ কমেমেন। রদশীয়
গমর্িণা ও রর্জ্ঞানীমদে উদ্ভারর্ত নতুন নতুন জাত, কৃরি র্ন্ত্র ও চাি পদ্ধরত কৃিকমদে রনকট হস্তান্তে কমে দানাদাে ফসল ও
রর্রভন্নমূখী সর্রজ উৎপাদমন কৃরি সম্প্রসােণ অরিদপ্তে গুরুেপূণ ব ভূর কা পালন কমে আসমে। ২০১৭-১৮ অর্ থবছরে মোট ানা াে
িরেে (চাল-৩৬৪.৭৩৪+গে-১১.৫৩০+ভুট্টা-৩৮.৯২৭) উৎপা ন হরেরছ ৪১৫.১৯১ লক্ষ মে.টন, আলু উৎপা ন হরেরছ
১০৯.৯৭৬ লক্ষ মে.টন, পাট উৎপা ন হরেরছ ৮৮.৯৪৭ লক্ষ মবল, সবতজ উৎপা ন হরেরছ ১৫৯.৫৪৩ লক্ষ মে.টন, বর্ল জার্ীে
ফসল উৎপা ন হরেরছ ৯.৭০১ লক্ষ.মে., িাল জার্ীে ফসরলে উৎপা ন হরেরছ ১০.৩৮৬ লক্ষ মে.টন, েসলা জার্ীে ফসল
উৎপা ন হরেরছ ৩৯.৪০৬ লক্ষ মে.টন । খাদ্যশমস্যে উৎপাদন প্ররতর্েমেই িাোর্ারহকভামর্ বৃরদ্ধ পামে। উৎপাদনশীলতাে এরুপ
িাোর্ারহকতায় রদশ আজ খামদ্য স্বয়ংসম্পূণ ব।
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