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কৃষিই সমৃষি 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর 

খামারবাষি, ঢাকা-১২১৫। 
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স্মারক নাং-১২.০১.০০০০.০০০.১৬.০৫৫.১৯.২১                                    তাষরখঃ  ০৮/০৯/২০১৯ 

 

ষবিয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালদয়র ২০১৮-১৯ অর্ থ বছদরর বাষি থক প্রষতদবেন প্রস্তুদতর জন্য ডিএই’র তথ্য প্রপ্ররণ। 

সূত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালদয়র প্রশাসন-৫ অষিশাখার স্মারক নাং-১২.০০.০০০০.০২৬.১৬.০০২.১৮.১৯৮; তাষরখঃ ২২.০৮.২০১৮ ষরঃ। 
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কৃষি মন্ত্রণালদয়র ২০১৮-১৯ অর্ থ বছদরর বাষি থক প্রষতদবেদন অন্তর্ভ থষক্তর জন্য 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর তথ্য 

ক) ভূড কাোঃ 

বাাংলাদেদশ আধুষনক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাষপ্ত অি থ শতাব্দীর মত হদলও এর প্রপছদন শতাষিক বদি থর ঘটনাবহুল ইষতবৃত্ত 

রদয়দছ। ১৮৬২-৬৫ সাদলর ভয়াবহ দুষভ থি প্রমাকাদবলার জন্য দুষভ থি 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 কম থকতথা ষনদয়াগ প্রেওয়া হয়। 

এদের মদে প্রকান কৃষি ষবজ্ঞাদন জ্ঞানসম্পন্ন কম থকতথা 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 (ষভএআইষি) প্রকদল্পর মােদম কৃিকদের সম্প্রসারণ ষশিা 

ও উন্নয়ন কম থকান্ড শুরু হয়, পরবতীদত ১৯৫৬ সাদল উষিে সাংরিণ অষিেপ্তর, ১৯৬১ সাদল ষবএষিষস, ১৯৬২ সাদল এআইএস, 

১৯৭০ সাদল ষিএইএম এবাং ষিএআরই সৃষি হদলও কৃষি ও কৃিদকর উন্নয়দন প্রতমন প্রকান পষরকষল্পত সুদযাগ সৃষি হয়ষন। স্বািীনতা 

পরবতী ১৯৭২ সাদল কৃষি সম্প্রসারণ কম থকান্ডদক প্রজারোর করার লদিে তুলা উন্নয়ন প্রবাি থ, তামাক উন্নয়ন প্রবাি থ, হটি থকালচার 

প্রবাি থ এবাং ১৯৭৫ সাদল কৃষি পষরেপ্তর (পাট উৎপােন), কৃষি পষরেপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নাদম  সল ষভষত্তক স্বতন্ত্র 

প্রষতষ্ঠানসমূহ সৃষি করা হয়। ষকন্তু একই কৃিদকর জন্য ষবষভন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বাতথা ও কম থকান্ড মাঠ পয থাদয় প্রনষতবাচক 

প্রভাব প্র দল।  লশ্রুষতদত ১৯৮২ সাদল  সল প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ ষনদয়াষজত ছয়টি সাংস্থা যর্া ষিএ(ইএন্ডএম), ষিএ(দজষপ), উষিে 

সাংরিণ পষরেপ্তর, হটি থকালচার প্রবাি থ, তামাক উন্নয়ন প্রবাি থ এবাং সাষি থ একষত্রর্ভত কদর বতথমান কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তর সৃষি করা 

হয়। কৃষি ষবভাগ ১৯৭৭ সাল প্রর্দক ১৯৯০ সাল পয থন্ত  প্রবষতথত ‘‘প্রষশিণ ও পষরেশ থণ (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 করপ্রছ। পষরকষল্পত এবাং অাংষশোরীত্বমূলক 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। 

রূপকল্প (Vision) 

প্রটকসই, ডিরাপদ ও লাভজিক কৃডি 

অডভলক্ষয (Mission) 

শস্য র্হুমূখীকরণ, পুডিসমৃদ্ধ ডিরাপদ ফসল উৎপােন বৃষি, ডর্পণি ব্যর্স্থার উন্নয়ি এর্ং লাভজিক কৃডির  াধ্যম  

খাদ্য ডিরাপত্তা ষনষিতকরণ। 

 

রকৌশলগত  উদেশ্যসমূহোঃ 

1.  সদলর  উৎপােন ও উৎপােনশীলতা বৃষি 

2. কৃষি উপকরমণর সহজলভেতা ও সরর্রাহ বৃষি 

3. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যর্স্থাপিার উন্নয়ি ও সংরক্ষণ 

4. কৃডিপমের সরর্রাহ, প্রডিয়াজাতকরণ ও ডর্পণি ব্যর্স্থার উন্নয়ি 

5. ক ব ব্যর্স্থাপিায় রপশাদারীমের উন্নয়ি 

 

আর্ডিক রকৌশলগত  উদেশ্যসমূহোঃ 

1. কার্ ব পদ্ধডত, ক বপডরমর্শ ও রসর্ার  ামিান্নয়ি 

2. দক্ষতার সমে র্াডি বক ক বসম্পাদিা চুডি র্াস্তর্ায়ি ডিডিত করা 
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3. আডথ বক ও সম্পদ ব্যর্স্থাপিার উন্নয়ি 

4. দক্ষতার ও নিডতকতার উন্নয়ি 

5. তথ্য অডিকার ও স্বপ্রমণাডদত তথ্য প্রকাশ র্াস্তর্ায়ি প্রজারোর করা 

কার্ বার্লী 

 

• কৃিমকর  ামে উন্নত ও প্রচডলত লাগসই কৃডি প্রযুডি সম্প্রসারণ এর্ং সম্প্রসারণ ক ী ও কৃিকমদর দক্ষতা বৃডদ্ধ; 

• কৃডি উপকরমণর (সার, র্ীজ ও র্ালাইিাশক) সরর্রাহ ডিডিতকরমণ কৃডি উপকরণ সহায়তা কাি ব ডর্তরণ 

এর্ংকীটিাশক, রাসায়ডিক সার ইতযাডদর  াি ডিয়ন্ত্রণ ও সুি  ব্যর্হার ডিডিতকরণ; 

•  াটির স্বাস্থয সুরক্ষায় নজর্ সামরর (কমম্পাস্ট, ভাড ব কমম্পাস্ট, সবুজসার) উৎপাদি ও ব্যর্হার বৃডদ্ধ; 

• পাডি ব্যর্স্থাপিার  াধ্যম  ফসল উৎপাদি এর্ং ভূউপডরস্থ পাডির (Surface Water) ব্যর্হামর উৎসাডহতকরণ’ 

• কৃিক পর্ বাময়  ািসম্পন্ন র্ীজ উৎপাদি, সংরক্ষি ও ডর্তরণ; 

• কৃডি তথ্য প্রযুডি উন্নয়ি, উত্ত  কৃডি কার্ বি  প্রর্তবি ও ডিরাপদ উৎপাদিক্ষ  কৃডির জন্য IPM/ICM দল গঠি 

• কৃডি উন্নয়মি িারীমক সম্পৃিকরণ ও দক্ষতা বৃডদ্ধ 

• উদ্যাি ফসল সম্প্রসামণ ফল ও সডির চারা/কল  উৎপাদি ও ডর্তরি, উচ্চমূল্য ফসমলর উৎপাদি বৃডদ্ধকরণ এর্ং 

কৃডিপে আ দাডি ও রপ্তাডিকরমণ  াি ডিয়ন্ত্রণ 

• জলর্ায়ু পডরর্তবমির সামথ সামথ কৃডি উৎপাদমি রর্ ডর্রূপ প্রভার্ তা র াকামর্লায় কৃিকমদর প্রময়াজিীয় কৃডি প্রযুডি ও 

ঘাতসডহষ্ণু জাত সম্প্রসারি, কৃডিঋণ প্রাডপ্তমত কৃিকমক সহায়তা দাি, দুমর্ বাগ র াকাডর্লা ও কৃডি পুির্ বাসি 

• কৃডি র্াডন্ত্রকীকরমণ সম্প্রসারণ রসর্া রজারদারকরণ ও উন্নয়ি সহায়তার  াধ্যম  র্ন্ত্রপাডত সরর্রাহ। 

 

খ)  জনবলোঃ 

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 কম থকান্ড ষবস্তৃত রদয়দছ। প্রডশক্ষণ উইাংদয়র আওতায় ১৮টি কৃষি প্রডশক্ষণ ইনষিটিউট (এটিআই), হটি থকালচার 

উইাংদয়র আওতায় ৭৬ টি হটি থকালচার রসন্টার ও একটি  াশরু  উন্নয়ি ইিডস্টটিউট রময়মে। উষিে সাংগষনদরাি উইাংদয়র আওতায় 

৩০টি উষিে সাংগষনদরাি প্রকন্দ্র পষরচাষলত হদে। কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদরর পূণ থগঠিত সাাংগঠষনক কাঠাদমাদত প্রমাট পে সাংখ্যা 

২৬,০৪২ । ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর কৃষি সম্প্রসারণ অষিেপ্তদর ৩৭৬ জি ক বকতবা ও ৩৩ জি ক বচারী পমদান্নডত প্রাপ্ত হময়মে এর্ং 

িতুি ডিময়াগ প্রাপ্ত ক বকতবা ২৯৮ জি ও  ক বচারী ৮৭২ জি। ডিমে  প্রগ্রি অনুযায়ী েমক প্রডতষ্ঠামির জির্মলর ডর্র্রণ প্রদাি করা 

হল 

 

জির্ল  সংিান্ত ডর্স্তাডরত তথ্য 

িড ক িং রেি িং জির্ল  ন্তব্য 

অনুম াডদত ক বরত শূন্য 

১ রেি ১ ১ ১ ০  

২ রেি ২ ৮ ৮ ০  

৩ রেি ৩ ৪৫ ৪৪ ১  

৪ রেি ৪ - - -  

৫ রেি ৫ ৩১২ ৩০৮ ৪  

৬ রেি ৬ ১২৫৩ ৮৪৮ ৪০৫  

৭ রেি ৭ - - -  

৮ রেি ৮ - - -  

৯ রেি ৯ ১২৯৮ ৭৭৪ ৫২৪  

১০ রেি ১০ ৫৪৭ ৩৫৮ ১৮৯  

১১ রেি ১১ ১৪৯০১ ১১৯৫১ ২৯৫০  
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১২ রেি ১২ ৬ ৬ ০  

১৩ রেি ১৩ ৩৪৩ ৫৮ ২৮৫  

১৪ রেি ১৪ ৮৩০ ৩৭০ ৪৬০  

১৫ রেি ১৫ ১ ১ ০  

১৬ রেি ১৬ ১৯২০ ১০০৯ ৯১১  

১৭ রেি ১৭ ১৯ ১৯ ০  

১৮ রেি ১৮ ৫০২ ২৭৩ ২২৯  

১৯ রেি ১৯ ১৭ ১৭ ০  

২০ রেি ২০ ৩৭১১ ২৭৭১ ৯৪০  

আউট রসাডস বং ৩২৮ ০ ৩২৮  

 র াট ২৬০৪২ ১৮৮১৬ ৭২২৬  

 

গ)  মানব সম্পে উন্নয়িোঃ 

কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তর হমত ৬৮ত  বুডিয়াডদ প্রডশক্ষণ রকামস ব ২৫২ জি ক বকতবা অংশ েহণ কমরি।  ৪ র্ের র য়াদী কৃডি ডিমলা া 

রকামস ব ১৮ টি সরকারী এটিআই ২০১৮-১৯ অর্ থর্েমর ৬৯২৭ জি োত্র-োত্রী ভডতব হময়মে।  ডিমে প্রডতষ্ঠামির  াির্সম্পদ উন্নয়মির  

তথ্য প্রদাি করা হলোঃ 

 

প্রডশক্ষণ 

িড ক 

িং 

রেি িং প্রডশক্ষণ  ন্তব্য 

অভযন্তরীি নর্মদডশক ইি হাউজ অন্যান্য র াট 

১ রেি ১-৯ ১০৭৯৮ - - ৮২৫ ১১৬২৩  

২ রেি ১০ ২২৬৪৮ - - - ২২৬৪৮  

৩ রেি ১১-২০ ৬৯৫ - ৭৮ - ৭৭৩  

 র াট ৩৪১৪১ - ৭৮ ৮২৫ ৩৫০৪৪  

 

েক-২ (খ) :  াির্সম্পদ উন্নয়ি (উচ্চ ডশক্ষা ) 

িড ক িং রেি িং উচ্চ ডশক্ষা  ন্তব্য 

ডপএইচডি এ .এস অন্যান্য র াট 

১ রেি ১-৯ - - - -  

২ রেি ১০ - - - -  

৩ রেি ১১-২০ - - - -  

 র াট - - - -  

 

নর্মদডশক রসড িার/ ওয়াকবশপ/এক্সমপাজার ডভডজট 

িড ক িং রেি িং উচ্চ ডশক্ষা  ন্তব্য 

রসড িার ওয়াকবশপ এক্সমপাজার ডভডজট র াট 

১ রেি ১-৯ ৯ ৫ ২২২ ২৩৬  

২ রেি ১০ - - - -  

৩ রেি ১১-২০ - - - -  

 র াট ৯ ৫ ২২২ ২৩৬  
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ঘ)  প্রডতষ্ঠামির উমেখমর্াগ্য কায থক্র োঃ 

 

িড ক 

িং 

ফসমলর িা  ২০১৮-১৯ অথ˝র্েমরর 

লক্ষয াত্রা (লক্ষ র ডিকটি) 

২০১৮-১৯ অথ˝র্েমরর 

উৎপাদি (লক্ষ র .টি) 

 ন্তব্য 

১ ক) আউশ ২৭.০২ ২৯.২০২ ডিএই প্রাক্কডলত 

খ) আ ি ১৪০.৮৩৯ ১৫৩.৩৬৩ ” 

গ) রর্ামরা ১৯৬.২৩০ ২০৩.৮২৫ ” 

র াট চাল ৩৬৪.০৮৯ ৩৮৬.৩৯০ ” 

২ গ  ১২.৮৭ ১১.৪৮৬ ” 

৩ ভুট্টা ৩৮.২৭৪ ৪৬.৯৩০ ” 

৪ আলু ৯৯.৯৬০ ১০৯.৪৯১ ” 

৫ ড ডি আলু ৮.০২৩৮ ৭.০১৩৭৫ ” 

৬ পাট ৮৮.৪০০ ৭৪.৩৯৮ ” 

৭ সর্ডজ ১৬৪.৫৯ ১৭২.৪৭২ ” 

 

নতল জাতীয় ফসল 

৮ সডরিা ৭.৩৫ ৬.৮৩ ” 

৯ চীিার্াদা  ১.৬৮ ১.৫৮ ” 

১০ ডতডস ০.০৫০ ০.২৭ ” 

১১ ডতল ০.৯৩ ০.৭৬ ” 

১২ সয়াডর্ি ১.৪৪ ১.৪২ ” 

১৩ সূর্ বমূডখ ০.৬৫ ০.০৩ ” 

 র াট রতল ১২.১০ ১০.৮৯ ” 

 

িাল জাতীয় ফসল 

১৪  সুর ৩.৫১ ২.৫২ ” 

১৫ রোলা ০.৮২ ০.০৫ ” 

১৬ মুগ ৩.০০ ২.৭৮ ” 

১৭  াসকলাই ০.৮৭ ০.৩২ ” 

১৮ রখসাডর ৩.৭৬ ২.৯৯ ” 

১৯  টর ০.১৩ ০.১৫ ” 

২০ অড়হড় ০.০১ ০.০১ ” 

২১ রফলি ০.৭৮ ০.৫৬ ” 

 র াট িাল ১২.৮৩ ৯.৩৮ ” 

 

 সলা জাতীয় ফসল 

২২ ডিঁয়াজ ২৩.৭৬ ২৬.২০ ” 

২৩ রসুি ৭.১৩ ৬.১৩ ” 

২৪ িডিয়া ০.৬১ ০.৫৬ ” 

২৫  ডরচ ৩.১৩ ৩.৭৭ ” 

২৬ আদা ২.৩৪ ১.৯৩ ” 

২৭ হলুদ ১.৬৮ ১.৮৩ ” 

২৮ কাডলডজরা ০.১৯ ০.১৪  

 র াট  সলা ৩৮.৮৪ ৪০.৫৫ ” 

• পামটর উৎপাদি লক্ষ রর্ল। 
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উমেখমর্াগ্য কার্ বি োঃ 

খাদ্য শস্য উৎপাদিোঃ 

• ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র াট দািাদার শমস্যর (চাল- ৩৮৬.৩৯০+গ - ১১.৪৮৬+ভুট্টা- ৪৬.৯৩০) উৎপাদি হময়মে 

৪৪৪.৮০৬ লক্ষ র .টি, িাল জাতীয় ফসমলর উৎপাদি হময়মে ৯.৩৮ লক্ষ র .টি, রতল জাতীয় ফসল উৎপাদি হময়মে 

১০.৮৯ লক্ষ র .টি, আলু উৎপাদি হময়মে ১০৯.৪৯ লক্ষ র .টি,  সলা জাতীয় ফসল উৎপাদি হময়মে ৪০.৫৫ লক্ষ 

র .টি এর্ং পাট উৎপাদি হময়মে ৭৪.৩৯৮ লক্ষ রর্ল। 

 

প্রমণাদিা –পুির্ বাসি কার্ বি োঃ 

• ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ররাপা আ ি র ৌসুম  র্ন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষডত পুডিময় ডিমত কলার রভলায় ভাস াি র্ীজতলা নতডর িার্ী 

জামতর ররাপা আ ি িামির র্ীজ ডর্তরণ এর্ং িার্ী জামতর ররাপা আ ি িামির র্ীজতলা নতডর, চারা উমত্তালি ও ডর্তরণ 

ক বসূডচর আওতায় ৪৬টি রজলায় ১১৬০০ জি কৃিমকর  মধ্য ১০৭.২১২৫০ লক্ষ টাকা প্রমণাদিা-পূণ বর্াসি কার্ বি  

র্াস্তর্াডয়ত হময়মে। 

• ২০১৮-১৯ অথ ব র্েমর রডর্ র ৌসুম  কৃডি প্রমণাদিা ক বসূডচর আওতায় ৬৪টি রজলায় ৭২২৪৮০ জি কৃিমকর  মধ্য 

৭৯৯৯.৮২৪৯০ লক্ষ টাকা কৃডি প্রমণাদিা রদয়া হময়মে। 

• ২০১৮-১৯ অথ ব র্েমর খডরপ-১ র ৌসুম  আউশ প্রমণাদিা ক বসূডচর আওতায় ৬৪টি রজলায় ৪২৯১৭৮ জি কৃিমকর  মধ্য 

৩৭৫৫.৩০৭৫ লক্ষ টাকা কৃডি প্রমণাদিা রদয়া হময়মে। 

• ২০১৮-১৯ অথ ব র্েমর খডরপ-১ র ৌসুম   াসকলাই এর পডরর্মতব আউশ প্রমণাদিা ক বসূডচর আওতায় ২৯টি রজলায় 

৩০০৪৮ জি কৃিমকর  মধ্য ২৬২.৯২৩০ লক্ষ টাকা কৃডি প্রমণাদিা রদয়া হময়মে। 

রাজস্বখামত  প্রদশ বণীোঃ 

• ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর রডর্, খডরফ-১ ও খডরফ-২ র ৌসুম  রাজস্ব অমথ বর আওতায় আউশ িাি, ররাপা আ ি, রর্ামরা িাি, 

ভুট্টা (হাইডিি), র্াডল ব, ডচীিার্াদা , েীষ্মকালীি মুগ, রেঞ্চ র্ীি, ডর্টি রর্গুি, রিঁয়াজ, কামলাডজরা, ড ডিআলু, পাডিকচু, 

কু ড়াজাতীয় ফসমলর রসক্স রফমরা ি ফাঁদ, ভাড ব কমম্পাি, সবুজ সার ডহমসমর্ নিঞ্চা আর্াদ প্রদশ বণী এর্ং িাি ফসমলর 

জড মত আমলাক ফাঁদ স্থাপি কার্ বিম র আওতায় র্াংলামদমশর ৬৪টি রজলায়৩৫৩৫৬৫ জি কৃিমকর  ামে 

৫৯৩৯.৫১৪৫০ টাকা ব্যময় ৮০৩৪০টি প্রদশ বিী স্থাপি করা হময়মে। 

সারজাতীয় পমের সরর্রাহ ব্যর্স্থা রজারদার করণোঃ 

• ডর্গত জুি/২০১৯ ডরোঃ পর্ বন্ত ‘সার আ দাডি ও র্াজারজাতকরণ’ ডির্ন্ধি ৩১৫টি,‘ সার উৎপাদি ও র্াজারজাতকরণ’ 

ডির্ন্ধি ১৯টি, ‘সার সংরক্ষণ, ডর্তরণ/ডর্পণি ডির্ন্ধি’ ৬৫টি প্রদাি করা হময়মে। 

• এোড়াও রদমশ উৎপাডদত নজর্ সার র্াজারজাতকরমণ ৮টি প্রডতষ্ঠািমক ডির্ন্ধি করা হময়মে। 

উদ্যাি ফসমলর সম্প্রসারণোঃ 

• ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ৭৬টি হটি বকালচার রসন্টামরর  াধ্যম  ১৯৭৩১৮৪ টি ফমলর চারা, ৮৩১৯৫৫টি ফমলর কল , 

৩৩২৬৮৯ টি  সলার চারা, ৩৬৭৪৩৩৪ টি েীষ্ম ও শীতকালীি সর্ডজর চারা, ৬২৭২৩ টি ওিডি  চারা, ৮৬৫৮৪ টি 

িাডরমকল চারা উৎপাদি ও ডর্তরণ করা হময়মে। এোড়া সর্ডজ র্ীজসহ অন্যান্য ( সলা, কন্দাল, ডলডগউ , ফলজ ও 

ফুল) র্ীমজর র াট উৎপাদি হময়মে ১০২৭ রকডজ এর্ং  াশরু  উন্নয়ি ইিডস্টটিউট কর্তবক  াশরু  স্পি উৎপাডদত 

হময়মে 34013 রকডজ। 

• ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ফল-সর্ডজর চারা/কল সহ ডর্ডভন্ন র্ীজ ও অন্যান্য চারা/কল  ও দ্রব্যাডদর ডর্িয় র্ার্দ 

হটি বকালচার রসন্টার সমূমহর  াধ্যম  র াট রাজস্ব আয় অডজবত হময়মে ৪,৭১,৪৭,৫৭৪ টাকা। র্া সরকারী রকািাগামর জ া 

হময়মে। 

ডিরাপদ খাদ্য উৎপাদমি গৃহীত কার্ বি োঃ 

• স ডিত র্ালাইব্যর্স্থাপিার  াধ্যম  কীটিাশমকর ব্যর্হার কড ময় ডিরাপদ খাদ্য উৎপাদমির লমক্ষয  াঠ পর্ বাময় 

সম্প্রসারণ ক ী কাজ কমর র্ামে। ডর্ডভন্ন িরমির ফাঁদ (আমলাক ফাঁদ, হলুদ/সাদা ফাঁদ, রফমরা ি ফাঁদ), পাডচ বং, 

প্যাডকং, ব্যডগং রকৌশল ব্যর্হার কমর ডিরাপদ খাদ্য উৎপাদমির কার্ বি  অব্যাহত রময়ে। 

দুমর্ বাগঝুডক হ্রাস ও জলর্ায়ু পডরর্তবিজিীত অডভমর্াজি কার্ বি োঃ 

• উপকূলীয় অঞ্চমলর লর্ণাি এলাকায় ডিিাি-৪৭, ডিিাি-৫৩, ডিিাি-৫৪, ডিিাি-৬১, ডর্িা িাি-৮ ও ডর্িা িাি-১০ 

সম্প্রসারণ, র্ন্যাপ্রর্ণ এলাকায় ডিিাি-৫১, ডিিাি-৫২ এর্ং খরা এলাকায় ডর্িা িাি-৭ ও ডিিাি-৩৩, ডিিাি-৩৯, 

ডিিাি-৫৬, ডিিাি-৫৭, কৃিক পর্ বাময় জিডপ্রয়করণ ও সফলভামর্ সম্প্রসারণ করা হমে। 

• গম র তাপ সডহষ্ণু জাত র্াডর গ -২৬, র্াডর গ -২৭, র্াডর গ -২৮, র্াডর গ -৩০ এর্ং লর্ণািতা সডহষ্ণু জাত র্াডর 

গ  -২৫ সম্প্রসারমণর ফমল গম র একর প্রডত উৎপাদি বৃডদ্ধ রপময়মে। 
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• ভাস াি পদ্ধডতমত সর্ডজ ও  সলা চাি সম্প্রসারণ কমর সর্ডজ ও  সলা উৎপাদি বৃডদ্ধ করা হময়মে র্া world 

heritage  ডহমসমর্ স্বীকৃডত রপময়মে। 

 

কৃডি র্াডন্ত্রকীকরণোঃ 

• রদমশর ৫১টি রজলার কৃিকমদর  ামে কৃডি র্ন্ত্র িময় উন্নয়ি সহায়তা (ভতুবডক) প্রদাি করা হময়মে। 

• হাওর ও দডক্ষণাঞ্চমলর উপকূলীয় এলাকার কৃিক/কৃিকদলমক কৃডির্ন্ত্র িময় ৭০% এর্ং অন্যান্য এলাকার 

কৃিক/কৃিকদলমক কৃডির্ন্ত্র িময় ৫০% হামর উন্নয়ি সহায়তা (ভতুবডক) প্রদাি করা হমে। 

• ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তর খা ার র্াডন্ত্রকীকরণ প্রকমল্পর আওতায়  পাওয়ার রেসার- ১,০৪৫টি, 

ডরপার- ১৭৬৯টি, ফুটপাম্প- ১০০টি, ডসিার- ৩৬১টি, কম্বাইি হারমভস্টার- ৭৬৯টি এর্ং রাইস িান্সলযান্টার- ১১৪টি 

ডর্তরণ করা হময়মে। 

ই-কৃডি সম্প্রসারণোঃ 

• ডিডজটাল লযাটফ ব ‘কৃডি র্াতায়ি’ এর্ং‘ কৃিকর্ন্ধু’ রফাি রসর্ার  াধ্যম  কৃডি ডর্িয়ক সর্ িরমির তথ্য প্রদাি চল াি 

আমে।। 

•  াঠ পর্ বাময় কৃডি সম্প্রসারণ ক বকতবামদর উদ্ভাডর্ত- ২৭টি উদ্ভার্ি রময়মে। এর  মধ্য অন্যত  হমলা কৃিমকর জািালা, 

কৃিমকর ডিডজটাল ঠিকািা, ই-র্ালাইিাশক রপ্রসডিপশি, কৃডি র্াময়ামকাপ ও কৃডি র্াতায়ি  । 

উডদ্ভদ ও উডদ্ভদজাত পে আ দাডি ও রপ্তাডিোঃ 

• ২০১৮-১৯ অথ ব র্েমর র্ালাইিাশক ররডজমিশি ডফ, আ দাডি লাইমসন্স, ফরমূমলশি লাইমসন্স, রহালমসল লাইমসন্স,  

ডরপ্যাডকং লাইমসন্স, র্াজারজাতকরণ লাইমসন্স, রপস্ট কমরাল লাইমসন্স ডফ, কীটিাশক পরীক্ষা ডফ, ররডজমিশি এর্ং 

লাইমসন্স ির্ায়ি ডফ র্ার্দ র াট ৩,৯২,৮৯,৮৪২/- রাজস্ব আয় হময়মে। র্া সরকারী রকািাগামর জ া হময়মে। 

• ২০১৮-১৯ অথ ব র্েমর উডদ্ভদ ও উডদ্ভদজাত পে আ দাডির জন্য আ দাডি অনু ডতপত্র (Import Permit) প্রদাি 

ও  রপ্তাডির জন্য উডদ্ভদ স্বাস্থয সিদ পত্র (Phytosanetary Certificate) প্রদাি র্ার্দ র াট আ দাডি ও 

রপ্তাডি আয় হময়মে ৬৭,৯৭,১৬,৪৫৮/-টাকা । র্া সরকারী রকািাগামর জ া হময়মে। 

•  ািসম্পন্ন কৃডিজাত পে রপ্তাডি বৃডদ্ধকরমণর লমক্ষয ইমতা মধ্য ২৭৭ টি উদ্যাি ফসল রপ্তাডিকারক প্রডতষ্ঠাি এর ডির্ন্ধি 

সম্পন্ন হময়মে। 

িারী উন্নয়ি ও দাডরদ্র ডর্ম াচিোঃ 

• ডর্ডভন্ন প্রকল্প এর  াধ্যম  কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তর িারী উন্নয়ি ও দাডরদ্রয ডর্ম াচমির লমক্ষয খাদ্যশমস্যর উৎপাদি 

প্রডিয়ায় রদমশর কৃিক পডরর্ামরর প্রায় ৩০% িারীমক প্রতযক্ষ/পমরাক্ষভামর্ কৃডিকামজ সম্পৃি কমরমে। 

কামি বর  াধ্যম  ব্যাংক একাউন্টোঃ 

• কৃডি উপকরণ সহায়তা কাি বিারী কৃিমকর সংখ্যা- ২,০৫,৯৯,৮৬৯ জি তন্মমধ্য পুরুি কৃিমকর সংখ্যা- ১,৯২,৩৪,৬৩৯ 

জি এর্ং  ডহলা কৃিমকর সংখ্যা- ১৩,৬৫,২৩০ জি এর্ং ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ১,০৭,৩৬,৬৩৫টি তন্মমধ্য 

পুরুি কৃিমকর ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ১,০১,০৯,৭৪৪টি এর্ং  ডহলা কৃিমকর  ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৬,২৬,৮৯১টি । 

র্তব ামি সচল ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৯৫,৮১,০৬৪টি তন্মমধ্য পুরুি কৃিমকর ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৯০,৫৩,৩৯৬টি 

এর্ং  ডহলা কৃিমকর  ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৫,২৭,৬৬৮টি । 

কৃিক/কৃিাণী প্রডশক্ষণোঃ 

• ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ৫,৬২,৫৭৫ জি কৃিক ও ২,১৮,৭১৯ জি কৃিাণীসহ র াট ৭,৮১,২৯৪ জি কৃিকমক ডর্ডভন্ন আধুডিক 

প্রযুডির ওপর প্রডশক্ষি রদয়া হময়মে। 

অন্যান্য কার্ বি োঃ 

• প্রযুষক্ত সম্প্রসারদণ ষবষভন্ন সম্প্রসারণ কায থক্রম েহণ (প্রেশ থনী, মাঠ ষেবস, চাষি র োষল, উদ্বুিকরণ ভ্রমণ, প্রযুষক্ত প্রমলা, 

কম থশালা 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 ষিএইর ওরয়র্ সাইরট   াধ্যম  মাঠ পয থাদয়র জনবল এবাং কৃিকদের 

অবষহত করা। 

• মাঠ পয থাদয় সার সরবরাহ ও ষবতরণ পষরষস্থষত মষনটষরাং প্রজারোর এর্ং সুিম সার ব্যবহাদর কৃিকদের উদু্বি করা। 

• উচ্চ মূমল্যর ফসল চািার্ামদর  াধ্যম  ফসমলর র্হুমুখীতা ও ডিডর্ড়তা বৃডদ্ধকরণ ও কৃডি র্াডন্ত্রকরমণর  াধ্যম  ফসমলর 

উৎপাদি খরচ কড ময় আিার উমদ্যাগ রিয়া । 

• ষনরাপে  সল উৎপােদন  সমষন্বত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM), সমষন্বত খামার ব্যবস্থাপনা (IFMC) এর মােদম 

কৃিকদের প্রষশিণ ও সাংগঠন ততরীর কাদজ উৎসাষহত করা । 
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• অষিকতর িষতকারক বালাইনাশক প্ররষজদেশন প্রোদন সতকথতা অবলম্বন এর্ং কম িষতকর ও পষরদবশ বান্ধব 

বালাইনাশক প্ররষজদেশন প্রোন উৎসাষহত করা । 

• প্রেশ-ষবদেদশর গদবিণা প্রষতষ্ঠান কর্তথক উিাষবত  ল,  ও সবষজর জাতগুদলা সাংগ্রহ কদর, প্রসজাতগুদলা এদেদশর মাটি ও 

আবহাওয়া উপদযাষগতা যাচাই কদর উপদযাষগ জাত সমূহ দ্বারা মার্তবাগান সৃজন করা এবাং প্রসগুদলা রিণাদবিণ করা। 

এছািাও প্রেদশর ষবষভন্ন স্থাদন ছষিদয় ষছটিদয় র্াকা ষবদশি তবষশিে সম্পন্ন (আগাম, নাষব) ষবষভন্ন  দলর গাছ মার্তগাছ 

ষহদসদব ষচষিত কদর প্রসখান প্রর্দক সায়ন চারা কলম ততষর কদর ওই সব জাদতর সাংরিণ ও সম্প্রসারদণর ব্যবস্থা 

করা। 

 

ঙ)  উন্নয়ি প্রকল্পোঃ 

• ২০১৮-১৯ অথ ব র্েমর কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তমরর র্াডি বক উন্নয়ি ক বসূডচর আওতায় কৃডি র্হুমূখীকরণ ও ডিডর্ড়করণ, 

চািী পয়বাময়  ািসম্মত র্ীজ প্রাডপ্ত, পুডি ও খাদ্য ডিরাপত্তা, খা ার পয়বাময় উন্নত পাডি ব্যর্স্থাপিা, ভূ-গভবস্থ পাডি 

সম্পমদর সুষ্ঠ ব্যর্হার, খা ার র্াডন্ত্রকীকরণ, র্ের ব্যাডপ ফল উৎপাদমি পুডি উন্নয়ি, সম্মডিত খা ার ব্যর্স্থাপিা, স ডন্নিত 

র্ালাই ব্যর্স্থাপিা  (আইডপএ ) রকৌশমলর  াধ্যম  ডিরাপদ ফসল উৎপাদি, অঞ্চল ডভডত্তক নর্িম্য দূডরকরণ, দুময়বাগ 

ঝুুঁডক হ্রাস ও জলর্ায়ু পডরর্তবিজডিত অডভমর্াজি র্া খাপ খাওয়ামিার ডিড ত্ত ২৭ টি প্রকমল্পর কায থি  

চল াি/র্াস্তর্াডয়ত করা হময়মে। ২০১৮-১৯ অথ ব র্েমর ২৭টি প্রকমল্পর র াট আরএডিডপমত র্রাদ্দ  ৭১৩.১০ রকাটি টাকা, 

তম্মমধ্য র াট ব্যয় হময়মে ৬৯৬.২৮ রকাটি টাকা। 

১। ন্যাশিাল এডেকালচার রটকমিালাডজ রপ্রাো  -২য় পর্ বায় (এিএটিডপ-২) 

 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ প্রিাি প্রিাি ফসমলর (িাি, গ ,আলু, টম মটা ও কলা ইতযাডদ) উৎপাদিশীলতা বৃডদ্ধ করা। ডসআইডজ গঠি ও 

িতুি প্রযুডি েহণ,  ািসম্পন্ন ফমলর চারা/কল  উৎপাদি। কৃডির উৎপাদিশীলতা বৃডদ্ধ এর্ং র্াজার প্রমর্শাডিকার ব্যর্স্থার 

উন্নয়ি। প্রযুডি উদ্ভার্ি ডর্স্তার ও েহমণ কৃডি গমর্িণা, সম্প্রসারণ রসর্া এর্ং কৃিমকর সক্ষ তা শডিশালীকরমণর  াধ্যম  কৃডির 

উৎপাদিশীলতা বৃডদ্ধ এর্ং ফসল কতবমিাত্তর ক্ষয়-ক্ষডত হ্রাস। ভযালু রচইি ও র্াজার সংমর্াগ কায থক্রর  সডিয় অংশেহণ এর্ং জ্ঞাি 

ও দক্ষতা উন্নয়মি সহায়তা প্রদামির  াধ্যম  ডর্দ্য াি/ির্গঠিত কৃিক গ্রুপ ও প্রডিউসার অগ বািাইমজশি (PO)-সমূমহর 

স্থাডয়েশীলতা বৃডদ্ধ। 

 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ অমটার্র/১৫-রসমেম্বর/২১ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৫২৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৫৭ টি রজলার ২৭০ টি উপমজলা ও ২৭১৫টি ইউডিয়ি। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ১৫২২৬.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ১৫০৯৩.৪৩ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: জাতীয় প্রডশক্ষণ  ৮৪০১৯০ জিডদি,  াঠ ডদর্স ৬১৫৪টি, এক্সমপাজার ডভডজট ২৭০জি, 

কৃিক প্রডশক্ষণ ৮২০১৮০ জিডদি, ক বকতবা প্রডশক্ষি ১৭২০ জিডদি, এসএএও প্রডশক্ষি ৮৫৮০ জিডদি, ডর্মদশ ডশক্ষা 

সফর/প্রডশক্ষি  ১৩ ব্যাচ,  াঠ ডদর্স  ১৫৯৯৬ টি, প্রদশ বিী স্থাপি  ৪৮১৭০ টি, জাতীয় ক বশালা ১টি। 

 

২। র্াংলামদশ ফাইমটামসডিমটডর সা থ ব শডিশালীকরণ প্রকল্প (১  সংমশাডিত) 

প্রকমল্পর মূল উমদ্দিোঃ র্াংলামদমশর কৃডিমক রক্ষা করার জন্য আ দাডিকৃত উডদ্ভদ ও উডদ্ভদজাত পমের সামথ পডরর্াডহত হময় 

র্ামত ডর্মদডশ রপাকা াকড় ও ররাগর্ালাই প্রমর্শ করমত িা পামর রস ডর্িময় কার্ বকরী ব্যর্স্থা েহমির  াধ্যম  ডিরাপদ ও ঝুডকমুি 

আ দাডি ডিডিৎকরণ এর্ং আন্তজাডতক ডর্ডি ডর্িাি (IPPC এর্ং WTO-SPS Agreement) অনুসরণ পূর্ বক ডর্মদমশ 

উডদ্ভদ ও উডদ্ভদজাত পে রপ্তাডির  াধ্যম  রপ্তাডি কার্ বি  গডতশীল ও বৃডদ্ধ করা। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জুলাই/১২ -জুি/১৯ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ১৮৩২০.১৩ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ১৩ টি রজলার ১৫টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৩৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৩৩২১.৫১ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম :  ক বকতবা প্রডশক্ষণ ১০ ব্যাচ, ডর্মদশ প্রডশক্ষণ ১০ জি, ডর্মদশ ডশক্ষা সফর ১০জি, 

রসড িার/ ওয়াকবসপ  ৪টি। 
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৩। বাাংলাদেদশর েষিণ-পষিম অঞ্চদল ক্ষুদ্র চািীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ষিএই অাংগ: 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ এলাকা ষভষত্তক আধুষনক প্রযুষক্ত ব্যবহার, শস্য উৎপােন ষনষবিকরণ ও বহুমূখীকরমণর  াধ্যম  কৃডি উৎপাদি 

র্াড়ামিা। সর্ডজ র্াগাি প্রডতষ্ঠার  াধ্যম  চািী পডরর্ামরর আয় বৃডদ্ধ ও অপুডি দূরীকরণ। নজর্ ও অজজর্ সামরর ব্যর্হামরর  াধ্যম  

 াটির উর্ বরতা বৃডদ্ধ করা । দল ডভডত্তক সম্প্রসারণ ক বকামের  াধ্যম  কৃিমকর সক্ষ তা র্াড়ামিা। খা ার র্াডন্ত্রকীকরণ ও আধুডিক 

কলামকৌশমলর ওপর কৃিক প্রডশক্ষণ। ো ীণ ও র্াজার অর্কাঠাম া উন্নয়ি। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৩ -জুি/১৯ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৭৫১১.০০ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৯টি রজলার ৫৮টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৮৬২.১৭৬ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম :  র্াংলামদমশর দডক্ষণ-পডি  অঞ্চমল ক্ষুদ্র চািীমদর জন্য কৃডি সহায়ক প্রকল্প দডক্ষণ-

পডিম র ৯টি রজলার ৫৮টি উপমজলায় পডতত জড র সদ্বব্যর্হার, িতুি লর্ণািতা সডহষ্ণু জাত, ফসল আর্াদ ও চািার্ামদর িতুি 

রকৌশল ব্যর্হার কমর আর্াডদ এলাকার পডর াণ বৃডদ্ধর  াধ্যম  শমস্যর ডিডর্ড়তা বৃডদ্ধমত কাজ করমে। কৃিক প্রডশক্ষণ ৮৭০ ব্যাচ, 

প্রদশ বিী ১০০৪টি, লাডিং একটিডভটি ওয়াকবশপ ১টি, ডরডভউ ওয়াকবশপ ৯টি,  টিমভশিাল ট্যযর ১২টি, পাওয়ার রেসার ৪৯৫টি, 

ক বকতবা প্রডশক্ষণ ৪ ব্যাচ, এসএএও প্রডশক্ষণ ৭ ব্যাচ, কৃডি র লা ৬টি। 

৪। ব্লু রগাল্ড ক বসূচীর আওতায় কৃডি উৎপাদমির জন্য প্রযুডি হস্তান্তর প্রকল্প ,ডিএই অংগ। 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ প্রকল্প এলাকায় কৃডি উৎপাদি র্াড়ামিা। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জানুয়াডর/১৩-ডিমসম্বর/২০ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ১৩৯৫.৭৫ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৪ টি রজলার ২৫টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ২৭০.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ২৬৭.৫১৮ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : প্রেশ থিী ১৫০টি, র লা ২টি, উদু্বদ্ধকরণ ভ্র ণ ১টি, ক বশালা ১২টি,  এসএএও প্রডশক্ষণ 

২ ব্যাচ । 

৫। খা ার র্াডন্ত্রকীকরমণর  াধ্যম  ফসল উৎপাদি বৃডদ্ধ প্রকল্প-২য় পয়বায়: 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ পশুশডি ও  ারাত্মক শ্রড ক সংকমটর রপ্রডক্ষমত কৃিক পর্ বাময় খা ার র্ন্ত্রপাডত সরর্রামহর  ািম  উৎপাদি বৃডদ্ধ 

ও রটকসই করা। খা ার পর্ বাময় লাগসই কৃডি র্ন্ত্রপাডত সম্প্রসারমণর  াধ্যম  উৎপাদি খরচ হ্রাস, শস্য ডিডর্ড়তা বৃডদ্ধ ও শস্য 

অপচয় কড ময় আিা। কৃডি র্াডন্ত্রকীকরণ সংডিি রস্টইক রহাল্ডারমদর সক্ষ তা বৃডদ্ধ। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৩-জুি/১৯ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৩৩৯৪৩.৯৬ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ র্াংলামদমশর সকল রজলা ও উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৭৮২২.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৭৭৯৮.৭৮ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : র কাডিক প্রডশক্ষণ ১০ ব্যাচ, ক বশালা ১টি, কৃডি  র লা ১টি, আঞ্চডলক ক বশালা 

১৯টি,  প্রদশ বিী ১৫৫৪টি, র্াডন্ত্রকী খা ার প্রদশ বিী ৭টি। 

 

৬। উপমজলা পর্ বাময় প্রযুডি হস্তান্তমরর জন্য কৃিক প্রডশক্ষি (৩য় পর্ বায়) প্রকল্পোঃ 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ প্রাডতষ্ঠাডিক কৃিক প্রডশক্ষমণর লমক্ষয রভৌত অর্কাঠাম া উন্নয়ি, আধুডিক কৃডি ব্যর্স্থাপিা ডর্িময় কৃিমকর 

পডরকডল্পত, র্াস্তর্ি ী ও হামত কলম  প্রডশক্ষি এর  াধ্যম  তামদর দৃডিভডের উন্নয়ি, সম্প্রসারণ ক ীমদর কাডরগডর দক্ষতা বৃডদ্ধর 

 াধ্যম  কৃডি গমর্িণা লব্ধ ফলাফল ও  াঠ পর্ বাময়র ফলাফমলর  মধ্য ফলি পাথ বকয ক ামিা। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জানুয়াডর/১৮-ডিমসম্বর/২২ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৩১৪২৯.০০ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ র্াংলামদমশর সকল রজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৭২৬২.০০ লক্ষ টাকা। 
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২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৭২৪৭.১৬০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : ডর্মদশ ডশক্ষা সফর ৩ ব্যাচ,  কৃিক প্রডশক্ষণ ২২১৭ ব্যাচ, ক বশালা ৩ টি,  াঠ ডদর্স 

৫০টি, ব্লক প্রদশ বিী ৩১৮টি, িার্ল রকডর্ি ডপকআপ িয় ৫৫ টি, ক বকতবা প্রডশক্ষণ ৮ ব্যাচ ও এসএএও প্রডশক্ষণ ৮ ব্যাচ। 

৭। বৃহত্তর কুডিয়া ও র্মশার অঞ্চল কৃডি উন্নয়ি প্রকল্পোঃ 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ আধুডিক ও রটকসই প্রযুডি সম্প্রসারমণর  াধ্যম  শস্য ডিডভড়তা বৃডদ্ধ, সা ডেক খাদ্য উৎপাদি বৃডদ্ধ, সম্প্রসারণ 

রসর্া ও  াির্ সম্পমদর জ্ঞাি ও দক্ষতা বৃডদ্ধ, সকল রশ্রডণর কৃিক পডরর্ামরর পুডিগত অর্স্থার উন্নয়ি, সম্প্রসারণ পদ্ধডতর 

সক্ষত তা বৃডদ্ধ, প্রকল্প কার্ বিম  ৩০%  ডহলা সম্পৃিকরণ। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮-জুি/২৩ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৪৭৯৮.৭৩ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ র্মশার অঞ্চমলর ৬টি রজলা ও ৩১ টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৭৬৯.০০.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৭৫৭.৫২৪ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম :  কৃিক প্রডশক্ষণ ১৮৬ ব্যাচ, এসএএও প্রডশক্ষণ ৪ ব্যাচ, ক বকতবা প্রডশক্ষণ ২ ব্যাচ, 

নর্মদডশক ডশক্ষা সফর ৯ জি,  াঠ ডদর্স ২০০টি, উদু্বদ্ধকরণ ভ্র ণ ৩টি, কৃডি র লা ৬টি, আঞ্চডলক ক বশালা ১টি, প্রদশ বিী 

১৯৩৮টি। 

৮। খা ার পর্ বাময় পাডি ব্যর্স্থাপিা প্রযুডির  াধ্যম  ফসল উৎপাদি বৃডদ্ধ প্রকল্প 

 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ  াঠ পর্ বাময় র্মথাপযুি পাডি ব্যর্স্থাপিার  াধ্যম  রসচ পাডির অপচয় কড ময় রসচ দক্ষতা বৃডদ্ধ, রসচ এলাকা 

সম্প্রসারণ ও রসচ খরচ ক ামিা। রসচ র্ন্ত্রপাডত ব্যর্হারকারী, চালক র্া র রা তকারীমদর প্রডশক্ষমণর  াধ্যম  দক্ষ কমর রতালা। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৩-জুি/২০ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৬৮৯৩.০০ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৪৫ টি রজলার ১৩৪টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ১৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ১৫৩৯.৯০ লক্ষ টাকা। 

 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম :  কৃিক প্রডশক্ষি ৪১৩ ব্যামচ ১২৩৯০ জি, ো ীণ র কাডিক প্রডশক্ষণ ১০ ব্যামচ ৩০০ 

জি, কাডরগডর ক বকতবা প্রডশক্ষি ২ ব্যামচ ৬০ জি, ডশক্ষাসফর (নর্মদডশক) ১ ব্যাচ, পাডি ব্যর্স্থাপিা প্রদশ বিী ২৯৫২টি,   াঠ ডদর্স 

৪১৩টি, কৃিক  াঠ স্কুল ১২৩টি, রসচ িালা ডি বাি ১২৩টি। 

৯। িগর কৃডি উৎপাদি সহায়ক (পাইলট) প্রকল্পোঃ 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ ডর্দ্য াি র্াডড়র োদ, স্কুল কমলজ প্রােমির অিার্াডদ জায়গা এর্ং সহজলভয সম্পমদর সদ্বব্যর্হার এর  াধ্যম  

িগর কৃডি উন্নয়ি, পাডরর্াডরক পুডি চাডহদা পূরণ এর্ং সবুজায়ি, সমর্ বাপডর িগর পডরমর্মশর রটকসই উন্নয়ি। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮-জুি/২১ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ  ৯৩০.১৮টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ঢাকা রজলার র মট্টাপডলটাি কৃডি অডফস ৬টি ও সাভার রপৌরসভা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ২৩০.০০লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ২২৮.৯০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম :   প্রডশক্ষণ ১৯ ব্যাচ, প্রদশ বিী ৩২৩টি, রসচ অর্কাঠাম া ২০০টি। 

 

১০। রগাপালগঞ্জ, খুলিা, র্ামগরহাট,সাতডক্ষরা ও ডপমরাজপুর কৃডি উন্নয়ি প্রকল্পোঃ 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ শস্য ডিডর্ড়তা বৃডদ্ধর  াধ্যম  প্রকল্প এলাকায় কৃডি উৎপাদিশীলতা বৃডদ্ধ করা, উপযুি শস্য জাত, ািসম্পন্ন 

র্ীজ, র্থার্থ  াটির স্বাস্থয ব্যর্স্থাপিা, নজর্ সার ও নজডর্ক র্ালাই ব্যর্স্থাপিা, কৃডি ফসমলর গড় ফলি পাথ বকয হ্রাস, আয়র্ি বক 

কামজ ৫%  ডহলামদর সম্পৃিকরণ। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮-জুি/২৩ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৬৩৪০.৭৯ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৫টি রজলার সকল উপমজলা। 
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২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৬২০.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৬১৮.৩০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম :  কৃিক প্রডশক্ষণ ১৯৫ ব্যাচ, এসএএও প্রডশক্ষণ ১০ ব্যাচ, ক বকতবা প্রডশক্ষণ ৩ ব্যাচ, 

প্রদশ বিী  ১৯৮৯টি,  াঠ ডদর্স ৭৮টি, আঞ্চডলক ক বশালা ১টি, িার্ল রকডর্ি ডপক আপ ৩টি। 

১১। ডিরাপদ উদ্যািতাডেক ফসল উৎপাদি ও সংেমহাত্তর প্রযুডি সম্প্রসারণ প্রকল্পোঃ 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ ডিরাপদ উদ্যাি ফসল উৎপাদি, সংেমহাত্তর ব্যর্স্থাপিা ও মূল্য সংমর্াজি, দক্ষতা সৃডির  াধ্যম  ক বসংস্থাি 

সৃডি ও আয় বৃডদ্ধ তথা দাডরদ্র্ ডর্ম াচি,  ডহলামদর ক বসংস্থাি ও ক্ষ তায়ি ইতযাডদ। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮-জুি/২০ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ২৩৬০.৯৯ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ২৭টি রজলার ৫২টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৮০৪.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৭৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : কৃিক প্রডশক্ষণ ১২০২ জি, প্রদশ বিী ২৫৫২টি,  াঠ ডদর্স ১৯৮টি, ক বকতবা প্রডশক্ষণ ৬ 

ব্যাচ, ক বচারী প্রডশক্ষণ ৪০ ব্যাচ, আঞ্চডলক ক বশালা ৩টি। 

১২। রিায়াখালী, রফিী, লক্ষ্মীপুর, চট্টো  ও চাঁদপুর কৃডি উন্নয়ি প্রকল্পোঃ 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ খা ামরর উৎপাদিশীলতা বৃডদ্ধর জন্য গমর্িণা প্রডতষ্ঠাি কর্তবক প্র াডণত প্রযুডির সম্প্রসারণ, পডতত জড  চামির 

আওতায় আিা এর্ং একক ও র্হুডর্ি ফসমলর আর্াদ বৃডদ্ধর  াধ্যম  শমস্যর ডিডর্ড়তা বৃডদ্ধকরমণর  াধ্যম  প্রকল্প এলাকায় কৃডি 

উৎপাদি ও উৎপাদিশীলতা বৃডদ্ধ করা,  াঠ পর্ বাময়র কার্ বকরী সম্প্রসারণ রসর্া প্রদামির জন্য কৃডি ক ী ও কৃিমকর দক্ষতা বৃডদ্ধ 

করা, কৃডি উৎপাদি কার্ বিম   ডহলামদর সক্ষ তা বৃডদ্ধ করা। 

প্রকমল্পর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮-জুি/২৩ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৬৯৪৩.১৭ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৫টি রজলার সকল উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৬৩০.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৬০৩.৩৯ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম : প্রদশ বিী ২৯৯৮টি,   াঠ ডদর্স ১০০টি, আঞ্চডলক ক বশালা ১টি, উদু্বদ্ধকরণ ভ্র ণ ৪২টি, 

র্াির্াহি  িয় ৩টি। 

১৩। স ডিত কৃডি উন্নয়রির  াধ্যম  পুডি ও খাদ্য ডিরাপত্তা ডিডিৎকরণ প্রকল্প 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ ১) কৃডি প্রযুডি ব্যর্হামরর  াধ্যম  কৃডি উৎপাদিশীলতা এর্ং শমস্যর ডিডর্ড়তা ১৫-২০ % বৃডদ্ধ । (২) কৃডি 

র্াডন্ত্রকীকরমণর  াধ্যম  কৃডির উন্নয়ি এর্ং কৃিক গ্রুপ গঠি ও ডর্দ্য াি কার্ বি  রজারদারকরণ এর্ং ডর্দ্য াি শস্য ডর্ন্যামসর 

 মধ্য উচ্চমূমল্য ফসল ও স্বল্প পাডি চাডহদার শস্য আর্ামদর  াধ্যম  র্হুমূখী শস্য আর্াদ এলাকা বৃডদ্ধ করা। । (৩) কৃডি উৎপাদি 

বৃডদ্ধর ডর্ডভন্ন রকৌশমলর  াধ্যম  চর, হাওর ও দাডরদ্র প্রর্ণ এলাকায় ো ীণ জিমগাষ্ঠীর খাদ্য ডিরাপত্তা অজবি এর্ং ক বসংস্থামির 

সুমর্াগ সৃডি করা। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৪- জুি/২০। 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৯৭২৮.০০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ২৯টি রজলার ৮৮টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ২২০০.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ২১৮৯.০১ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: ডর্ডভন্ন ফসমলর প্রদশ বিী ৩৬৩৭ টি, কৃিক প্রডশক্ষণ ৩৯৪ ব্যাচ, ক বকতবা প্রডশক্ষণ ৬ 

ব্যাচ, ক বচারী প্রডশক্ষণ ৪৪ ব্যাচ, ক বশালা ১০টি, র লা ১১টি, উদু্বদ্ধকরণ ভ্র ণ ৩৪ ব্যাচ, উদু্বদ্ধকরণ ভ্র ণ ডর্মদশ ২ ব্যাচ, ডরপার 

৪৭৬ টি, ডসি ড্রায়ার ১৮৪টি। 
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১৪। ডসমলট অঞ্চমল শমস্যর ডিডর্ড়তা বৃডদ্ধকরণ প্রকল্প, 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ রটকসই কৃডি  প্রযুডি অডভমর্াজমির  াধ্যম  অিার্াদী কৃডি জড  কামজ লাডগময় শমস্যর ডিডর্ড়তা বৃডদ্ধ ও শস্য 

উৎপাদি বৃডদ্ধ করা। উন্নত জাত,  ািসম্পন্ন র্ীজ, র্ালাই ব্যর্স্থাপিা, কৃডি ডভডত্তক পডরচর্ বা ও রসচ ব্যর্স্থার উন্নয়মির  াধ্যম  শস্য 

উৎপাদি বৃডদ্ধ এর্ং ফলি ব্যর্িাি ক ামিা। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ  াচ ব/১৫- জুি/১৯ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৫৫১৯.১০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৪ টি রজলার ৩০টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ১৬২৫.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ১৫৬১.৫৪ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম:  াঠ ডদর্স ৬১টি, কৃডি র লা ৩০টি, কৃিক প্রডশক্ষণ ১৫৪০ ব্যাচ, ক বকতবা প্রডশক্ষণ ১ 

ব্যাচ, এসএএও প্রডশক্ষণ ১০ ব্যাচ, প্রদশ বিী ৩৮০৩ টি, রসড িার কা  ওয়াকবশপ ৯ টি, উদু্বদ্ধকরণ ভ্র ণ ৪০ টি, এক্সমপাজার ডভডজট 

১ ব্যাচ। 

১৫। র্েরব্যাপী ফল উৎপাদমির  াধ্যম  পুডি উন্নয়ি শীি বক প্রকল্প 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ ১) রদমশর ৩টি পাহাডড় রজলা সহ অন্যান্য রজলার অস তল ও পাহাডড় জড  এর্ং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চমলর 

অব্যর্হৃত জড  ও র্সতর্াডড়র চার পামশর জড মক আধুডিক পদ্ধডতমত চািার্ামদর আওতায় এমি উদ্যাি ফসমলর উৎপাদি বৃডদ্ধ 

করার পাশাপাডশ স তল ভূড মত অন্যান্য  াঠ ফসমলর উৎপাদমির সুমর্াগ অক্ষুন্ন রাখা। (২) রদডশয় ও রপ্তাডিমর্াগ্য ফসমলর 

ক্লাস্টার/ক্লার্  ডভডত্তক উৎপাদি ডর্দ্য াি হটি বকালচার রসন্টার সমূমহর অর্কাঠাম া উন্নয়ি ও আধুডিকায়ি এর্ং প্রস্তাডর্ত িতুি 

হটি বকালচার স্থাপমির  াধ্যম   াি সম্পন্ন ও িতুি জামতর চারা/কল  উৎপাদি বৃডদ্ধ । (৩) প্রদশ বিী ও অন্যান্য রটকসই পদ্ধডতর 

 াধ্যম  উদ্যাি ফসমলর আধুডিক প্রযুডিসমূহ চািী পর্ বাময় সম্প্রসারণ করা। (৪) িারীর ক্ষ তায়ি, আয় বৃডদ্ধ এর্ং উদ্যাি ডর্িময় 

কামজর সুমর্াগ সৃডির  াধ্যম  দাডরদ্র ডর্ম াচি। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৫- জুি/২১। 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ২৯৯২৩.০০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৪৮টি রজলার ৩৮৮টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৭২৫০.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৭১৮১.৩৯ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: আঞ্চডলক ওয়াকবশপ ৪টি, কৃিক প্রডশক্ষণ ১৪৯৩ ব্যাচ, প্রদশ বিী ৯৭২৮ টি,এসএএও 

প্রডশক্ষণ ১০ ব্যাচ, উদু্বদ্ধকরণ ভ্র ণ ৮ ব্যাচ, ডর্মদশ ডশক্ষা সফর ৪ ব্যাচ,  টর সাইমকল িয় ১০টি, ডস্পি রর্াঢ িয় ১টি, পাওয়ার 

টিলার ৪০টি, ভুড  িয়। 

১৬। ইউডিয়ি পর্ বায় কৃিক রসর্া রকন্দ্র স্থাপি ও প্রযুডি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প, 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ সাফল্যজিকভামর্ ফসল উৎপাদি ও কৃিমকর রদাড়মগাড়ায় আধুডিক সম্প্রসারণ রসর্া রপাঁমে রদয়ার লমক্ষয 

এসএএওমদর জন্য ২৪টি অডফস-কা -ররডসমিন্স, ইিপুট রস্টামরজ এে রিডিং রসন্টার ডি বাণ, অডফস চেমর  ার্তর্াগাি স্থাপি, 

দূমর্ বাগপ্রর্ি এলাকায় দুমর্ বাগকালীি জরুরী আশ্ররয় সুডর্িা প্রদাি। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৬-জুি/১৯ । 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৫০৭৭.০০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ২১টি রজলার ২৪ টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ২৩৯৯.০২ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: র্ন্ত্রপাডত িয়, আসর্ার্পত্র িয়, ভর্ি ডি বাণ , নর্দুযডতক স্থাপিা,  ভুড  প্রিভলপদমন্ট। 

 

১৭। কৃিক পর্ বাময় িাল, রতল ও  সলা র্ীজ উৎপাদি, সংরক্ষণ ও ডর্তরণ  প্রকল্প (৩য় পর্ বায়), 

 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ ইউডিয়ি ডভডত্তক র্ীজ এসএ ই স্থাপমির  াধ্যম  কৃিক পর্ বাময় উন্নত র্ীজ ডিডিতকরণ। উন্নত র্ীজ ব্যর্স্থাপিা 

ও আধুডিক প্রযুডি প্রময়ামগ িাল,রতল ও  সলা ফসমলর উৎপাদি বৃডদ্ধ। িাল, রতল ও  সলা আ দাডি হ্রামসর  াধ্যম  নর্মদডশক 
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মৃদ্রার সাশ্রয়। র ৌ চামির  াধ্যম  ফসমলর ফলি বৃডদ্ধ এর্ং োড ি ক বসংস্থাি সৃডি। সুি   াত্রায় িাল, রতল ও  সলা সরর্রাহ 

কমর  াির্ স্বামস্থযর পুডি ডিডিত করা । উন্নত  ামির র্ীজ ব্যর্স্থাপিায় ও র ৌ চামি  ডহলামদর অংশ েহমণ োড ণ দাডরদ্র হ্রাস। 

শস্য ডর্ন্যামস িাল, রতল ও  সলা ফসল অন্তভু বি কমর পাডি সাশ্রয় ও  াটির স্বাস্থয সুরক্ষা। 

 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭ -জুি/২২ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ১৬৫২৫.৯২ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ র্াংলামদমশর সকল রজলার সকল উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ৪৩৩০.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৪৩২২.৮৬ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: র্ীজ উৎপাদি ব্লক  ৮১৮৯ টি,  াঠ ডদর্স ৩০৫৫টি, ওজি র ডশি ৩০৫৭টি, রসলাই 

র ডশি ৩০৫৭টি, ক বশালা ১৪ টি, র্ীজ সংরক্ষণ পাত্র ১২২২০টি, কৃিক প্রডশক্ষণ ১৪৫ ব্যাচ, এসএএও প্রডশক্ষণ ৭৬ ব্যাচ, র্ীজ 

প্যাডকং ব্যাগ ১৬৫৫০০ টি। 

 

১৮। রসৌর শডি ও পাডি সাশ্রয়ী আধুডিক প্রযুডি সম্প্রসারমণর  াধ্যম  ফসল উৎপাদি বৃডদ্ধ পাইলট প্রকল্প 

 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ রসচ কামজ রসৌরশডি ব্যর্হার কমর জ্বালাডি রতল/ডর্দুযৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুডিক পাডি ব্যর্স্থাপিা 

প্রযুডির  াধ্যম  রসচ দক্ষতা উন্নয়ি। ভূ-উপডরস্থ পাডির নূন্যত  ব্যর্হামরর  াধ্যম  রসচ পাডির প্রাপ্যতা বৃডদ্ধ করা । ভূ-গভবস্থ 

পাডির ব্যর্হার কড ময় ভূ-উপডরস্থ পাডি ব্যর্হামরও উৎসাডহত কমর প্রাকৃডতক ভারসাম্য রক্ষা করা এর্ং রসচ খরচ ক ামিা। 

আধুডিক খা ার ব্যর্স্থাপিা ও পাডি ব্যর্হার সম্পমকব কৃিকমদর জ্ঞাি বৃডদ্ধ করা এর্ং সমচতি কমর রতালা। স ডিত রসচ 

ব্যর্স্থাপিার  াধ্যম  ফসল উৎপাদি বৃডদ্ধ কমর োড ণ জিমগাডষ্ঠর জীর্ি াি উন্নয়ি। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭-জুি/২২ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৬৫৭০.৩৬ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৪১ টি রজলার ১০০টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৯২০.৪৬ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: রসালার রসচ প্রদশ বিী ১৭ টি, ডড্রপ রসচ প্রদশ বিী ১০০টি, কৃিক প্রডশক্ষণ ১০০ ব্যাচ, 

র কাডিক প্রডশক্ষি ৪  ব্যাচ, ক বকতবা প্রডশক্ষি ৪ ব্যাচ, উদু্বদ্ধকরণ ভ্র ণ ১০ ব্যাচ,  াঠ ডদর্স ১৬০টি, ভূগভবস্থ রসচ িালা ১০০টি। 

১৯। ভাস াি রর্মি সর্ডজ ও  সলা চাি গমর্িণা, সম্প্রসারণ ও জিডপ্রয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ) 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ প্রকল্প এলাকায় খাদ্য ডিরাপত্তা ডিডিতকরমণর ডিড ত্ত কৃডি উৎপাদি বৃডদ্ধর জন্য ভাস াি কৃডি প্রযুডির ডর্স্তার 

ঘটামিা। র্াডর কর্তবক উদ্ভাডর্ত ভাস াি কৃডির উন্নত ও লাগসই প্রযুডি সমূমহর ডর্স্তার ঘটামিা এর্ং কৃিকমদর  ামে জিডপ্রয় করা। 

ভাস াি কৃডির  াধ্যম  র্াডর/অন্যান্য প্রডতষ্ঠাি কর্তবক উদ্ভাডর্ত সর্ডজ ও  সলা ফসমলর আধুডিক জামতর ডর্স্তার ঘটামিা। জল গ্ন 

অর্স্থায় ফসল উৎপাদমির ডিডর্ড়তা বৃডদ্ধমত র্হুমূখীকরণ এর্ং ভাস াি পদ্ধডতমত শাকসর্ডজ ও  সলা চামি ক্ষুদ্র কৃিকমদর 

উৎসাডহত করা।  ডহলামদর ক্ষ তায়ি ও অথ বজিডতক ক বকামের সঞ্চাডলত করার উমদ্দমি তামদরমক কৃডি কামজ ডিময়াডজত করা। 

চািকৃত জড র অপ্রতুলতা রময়মে এ ি স্থামি জল গ্ন জড মত ফসল উৎপাদমির  াধ্যম  কচুডরপািা র্থার্থ ব্যর্হার ডিডিত করা। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭-জুি/২২ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ২৪ টি রজলার ৪৬টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৪৬২.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৪৬১.৪৫ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: প্রদশ বিী ১৩০টি, উপকার রভাগী কৃিক প্রডশক্ষণ ৪৮৩৫ জি,  াঠ ডদর্স ৩১টি, রসক্স 

রফমরা ি িাপ ৩৭৫০০টি, আকি বণ ও র মর রফলা ফাঁদ ২৮০০০ টি। 

২০। র্াংলামদমশ শাক-সর্ডজ, ফল ও পাি ফসমলর রপাকা াকড় ও ররাগর্ালাই ব্যর্স্থাপিায় নজর্ র্ালাইিাশক ডভডত্তক প্রযুডির 

উদ্ভার্ি ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএই অংগ) 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ ডিরাপদ খাদ্য উৎপাদমির জন্য শাক সর্ডজ, ফল ও পাি ফসমলর ক্ষডতকারক রপাকা াকড় ও ররাগর্ালাই দ মি 

র্াডর কর্তবক উদ্ভাডর্ত নজর্ র্ালাইিাশক ডভডত্তক ব্যর্স্থাপিা সমূহ সম্প্রসারণ করা। র্াডর কর্তবক উদ্ভাডর্ত কার্ বকরী প্রযুডিসমূমহর 
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সম্প্রসারমণর জন্য ব্লক প্রদশ বিীর ব্যর্স্থাকরণ। উদ্ভাডর্ত প্রযুডিসমূমহর ওপর কৃিক প্রডশক্ষণ আময়াজি করা। রাসায়ডিক 

র্ালাইিাশমকর ডর্কল্প ডহমসমর্ উদ্ভাডর্ত নজর্ র্ালাইিাশকসমূহমক  াঠ পর্ বাময় সহজলভয করা। শাক-সর্ডজ, ফল ও পাি ফসমলর 

গুণগত াি ও উৎপাদি র্াড়ামিার ও র্ডহ বডর্মে রপ্তাডি বৃডদ্ধর সুমর্াগ সৃডি করা। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জানুয়াডর/১৮-ডিমসম্বর/২১ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ২৯টি রজলার ৮৮টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ২৫৭.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ২৫২.৭৫ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: ব্লক প্রদশ বিী ১৩০টি, রসক্স রফমরা ি িাপ ৩৭৫০০, কু ড়া জাতীয় ফসমলর জন্য 

আকি বণ ও র মর রফলা পদ্ধডতর িাপ ২০০০০, ফমলর জন্য আকি বণ ও র মর রফলা পদ্ধডতর িাপ ৮০০০, রসক্স রফমরা ি ডলউর 

৫০০০০টি,  টর সাইমকল িয় ৫টি। 

২১। কৃডি আর্হাওয়া তথ্য পদ্ধডত উন্নতকরণ প্রকল্পোঃ 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ আর্হাওয়া এর্ং িদিদীর সা েীক অর্স্থা সম্পডকবত উন্নত ামির এর্ং ডিভবরমর্াগ্য তথ্য কৃিমকর কামে 

রপৌুঁোমিার এর্ং এ সংিান্ত তথ্য উপাত্ত সংেমহর উন্নত পদ্ধডত ব্যর্হামর ডিএই’র সক্ষ তা বৃডদ্ধ করা। কৃডি উৎপাদি রটকসই করার 

লমক্ষয কৃিমকর কৃডি আর্হাওয়া সংিান্ত তথ্য রপৌুঁমে রদয়া এর্ং আর্হাওয়া ও জলর্ায়ুর ক্ষডতকর প্রভার্ সমূমহর সামথ কৃিমকর 

খাপ খাওয়ামিার সক্ষ তা বৃডদ্ধ করা। নর্জ্ঞাডিকভামর্ স্বীকৃত কৃডি আর্হাওয়া তথ্য পদ্ধডত প্রচলি করা এর্ং র্মথাপযুি তথ্য উপাত্ত 

প্রণয়ি করা । কৃডি রক্ষমত্র আর্হাওয়া সংিান্ত ঝুুঁডক র াকামর্লার জন্য কৃডি আর্হাওয়া এর্ং িদিদীর সা েীক অর্স্থা সম্পডকবত 

তথ্যাডদ কৃিমকর উপমর্াগী ভািায় ডর্ডভন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধডতর  াধ্যম  কৃিমকর কামে রপৌুঁমে রদয়া। কৃডি আর্হাওয়া তথ্য পদ্ধডত 

উন্নতকরমণর  াধ্যম  ডিএইর সক্ষ তা বৃডদ্ধ করা। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই১৬-জুি/২১ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ১১৯১৮.০৮ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৬৪ টি রজলার ৪৮৭ টি উপমজলা,৪০৫১ টি ইউডিয়ি পডরিদ। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৫৬১৮.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৫৫৭১.৩৬ লক্ষ টাকা। 

 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্রডশক্ষণ- ৮৪০০ জি, এসএএও প্রডশক্ষণ- ৮৪০ জি, ক বকতবা প্রডশক্ষণ-  ৯০ 

জি, নর্মদডশক প্রডশক্ষণ- ২০ জি, আন্তজবাডতক রসড িার- ৩জি, এক্সমপাজার ডভডজট-১০ জি, জাতীয় ক বশালা- ০১টি, আঞ্চডলক 

ক বশালা- ১৪টি, অমটাম টিক ররইিমগজ িয় ও ডর্তরি- ৪০৫১টি, কৃডি আর্হাওয়া ডিসমল রর্াি ব িয় ও ডর্তরি- ৪০৫১টি, 

এমোম ট ডকওক িয় ও ডর্তরি- ৪৮৭টি, এসএএও রদর জন্য ট্যার্মলট-৬৬৬৪টি। 

 

২২। স ডিত খা ার ব্যর্স্থাপিা কমম্পামিন্ট, কৃডি উৎপাদি ও ক বসংস্থাি ক বসূডচোঃ 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ প্রকমল্পর প্রিাি উমদ্দি হমলা কৃডি উৎপাদি বৃডদ্ধর লমক্ষয ভুড হীি, ক্ষুদ্র ও প্রাডন্তক কৃিক পডরর্ামরর পুরুি ও 

 ডহলা সদস্যমদর দক্ষতা বৃডদ্ধ। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৩- ডিমসম্বর/১৮ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৬৪ টি রজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৩১৯২.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৩১৮৭.১৯ লক্ষ টাকা। 

 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক  াঠ স্কুল স্থাপি ১৭১০০টি, কৃিক সংগঠি ৮৫৩টি, কৃিক প্রডশক্ষণ- ৮৮৪৮৫৫ 

জি, ক বকতবা প্রডশক্ষণ-  ১৫০০ জি, জাতীয় সংলাপ ১৮টি, রর্ৌথ  াঠ পডরদশ বি ৮টি। 
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২৩। র্ডরশাল, পট্যয়াখালী, রভালা, োলকাঠী, র্রগুিা,  াদারীপুর ও শডরয়তপুর কৃডি উন্নয়ি প্রকল্পোঃ 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ পডতত জড  চামির আওতায় আিা এর্ং একক ও র্হুডর্ি ফসমলর আর্াদ বৃডদ্ধর  াধ্যম  শমস্যর ডিডর্ড়তা বৃডদ্ধ 

করণ, আধুডিক ও এলাকা উপমর্াগী প্রযুডির  াধ্যম  ফলমির তারতম্য কড ময় এর্ং কৃডি রসর্া সম্প্রসারমণর  াধ্যম  ফসল 

উৎপাদি বৃডদ্ধকরণ, পডরর্ডতবত জলর্ায়ুর সামথ অডভমর্াজমির  াধ্যম  সাম্প্রডতক উদ্ভাডর্ত প্রযুডি এর্ং উপমর্াগী ফসল ও জাত 

সম্প্রসারণ। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮- জুি/২৩ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ১১১৯১.৩০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৭ টি রজলার ৪৫টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৬৫৯.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৬১৬.৩৩ লক্ষ টাকা। 

 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: ক বশালা ২টি, কৃিক প্রডশক্ষণ ৩৫৪০ জি, এসএএও প্রডশক্ষণ ৩৩০ জি, ক বকতবা 

প্রডশক্ষণ-  ৯০ জি, প্রদশ বিী ৩৫৪০টি,  াঠ ডদর্স ২৩১টি, িার্ল রকডর্ি ডপকআপ িয় ৩টি। 

 

২৪। পডরমর্শ র্ান্ধর্ রকৌশমলর  াধ্যম  ডিরাপদ ফসল উৎপাদি প্রকল্পোঃ 

 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ ডিরাপদ ফসল উৎপাদি বৃডদ্ধর  াধ্যম  র্াংলামদমশর জিগমণর খাদ্য ও পুডি ডিরাপত্তা ডিডিত করা, কৃিমকর 

কাডরগডর দক্ষতা বৃডদ্ধ করা, প্রদশ বিী স্থাপমির  াধ্যম  প্র াডণত আধুডিক প্রযুডির সম্প্রসারণ, প্রকমল্পর  াধ্যম   ডহলামদর 

সম্পৃিতা বৃডদ্ধ ও আময়র সুমর্াগ সৃডি করা, রটকসই উন্নয়মির লমক্ষয খাদ্য ও পুডি ডিরাপত্তা ডিডিতকরণ। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ অমটার্র/১৮- জুি/২৩ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ১৭২১৩.০০ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ৭৬১টি রজলার ৩১৭টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৫৬৩.২৫ লক্ষ টাকা। 

 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: ক বশালা ৫টি, কৃিক প্রডশক্ষণ- ৩০ জি, এসএএও প্রডশক্ষণ ৩৩০ জি, ক বকতবা 

প্রডশক্ষণ-  ৩৩০ জি, 

 

২৫। স্মলমহাল্ডার এডেকালচারাল কডম্পটিটিভমিস প্রমজটোঃ 

 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ প্রকমল্পর মূল উমদ্দি হমলা জলর্ায়ুর পডরর্তবিশীল পডরডস্থডতমত চাডহদাডভডত্তক ফসমলর উৎপাদিশীলতা বৃডদ্ধ, 

শমস্যর র্হুমুডখকরণ ও র্াজারজাতকরমির  াধ্যম  কৃিমকর আয় বৃডদ্ধ এর্ং জীর্ির্াত্রার  াি উন্নয়ি। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮- জুি/২৪ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ২০৯১৫.১২ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ ১১টি রজলার ৩০টি উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ১৭৩৫.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ৮৩৬.৪৫ লক্ষ টাকা। 

 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: প্রদশ বিী ৩৪০টি,  াঠ ডদর্স ১০০টি, ক বশালা ৩টি, গাডড় িয় ৩টি,  টর সাইমকল িয় 

৬০টি, কৃিক প্রডশক্ষণ- ১২০ জি। 

 

২৬। রংপুর ডর্ভাগ কৃডি উন্নয়ি প্রকল্পোঃ 

 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ রংপুর ডর্ভামগ দাডরদ্র ডর্ম াচি এর্ং অথ বজিডতক উন্নয়ি েরাডিত করণ। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮- জুি/২৩ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ১১৩২২.৯২ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ রংপুর ডর্ভামগর সকল রজলা ও উপমজলা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ১৮২.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ১৭৯.২৫ লক্ষ টাকা। 
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২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক গ্রুপ ফরম শি ১৫২৮টি, টিওটি প্রডশক্ষণ ২ ব্যাচ, , এসএএও  প্রডশক্ষণ ১০ ব্যাচ, 

ক বশালা ২টি। 

 

২৭। কৃডি প্রডশক্ষি ইিডস্টটিউটসমূমহর কার্ বি  শডিশালডকরণ  প্রকল্পোঃ 

 

প্রকমল্পর উমদ্দিোঃ কৃডি প্রডশক্ষণ ইিডস্টটিউটসমূমহর কায থক্রম শডিশালীকরণ এর্ং অর্কাঠাম া ও সুডর্িাডদ উন্নয়মির  াধ্যম  

কাডরগডর জ্ঞাি ও দক্ষতা সম্পন্ন কৃডি ডিমলা ািারী এর্ং অন্যান্য প্রডশডক্ষত জির্ল নতডর করা। 

প্রকল্পটির র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮- জুি/২১ 

র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ১১৭৫৭.৪৬ লক্ষ টাকা। 

প্রকল্প এলাকাোঃ সকল কৃডি প্রডশক্ষণ ইিডস্টটিউটসমূহ। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর আরএডিডপ র্রাদ্দোঃ ৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর ব্যয়োঃ ২৫৩.১৪ লক্ষ টাকা। 

 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম:  ১৬টি এটিআইমত ৩২টি এলইডি টিডভ, ৩২ টি এয়ারকুলার, প্রকল্প অডফমস ৩টি এয়ার 

কুলার, ৮ টি এটিআইমত ৪০টি রে র ডশি, ১৬টি এটিআইমত ১৬টি লি র ায়ার, ৪টি এটিআইমত ৪৮টি ফুট পাম্প সরর্রাহ করা 

হময়মে। 

 

 

চ. রাজস্ব র্ামজমট ক বসূডচ 

 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তমরর  রাজস্ব র্ামজমটর আওতায়  ১০টি ক বসূডচ চল াি/র্াস্তর্াডয়ত হময়মে। 

ক বসূডচ গুমলা হমলাোঃ 

 

১।  কৃডি র্াতায়মি কৃিক তথ্য সডন্নমর্শ ক বসূডচ। 

 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ প্রমতযক কৃিমকর ডিডজটাল পডরডচডতর  াধ্যম  কৃিমকর রশ্রডণডর্োস ও ব্যডি পর্ বাময় কৃিকডভডকক কৃডি 

সম্প্রসারণ রসর্া প্রদামির ব্যর্স্থা করা। রশ্রডণডভডত্তক কৃিমকর প্রময়াজিীর্ তথ্য র্াতায়মি সডন্নমর্শ, সংরক্ষি ও রর্াগামর্াগ 

স্থাপমির  াধ্যম  রদমশর অের্াত্রায় ডিডজটাল সম্প্রসারণ রসর্া প্রদামির সূচিা করা। 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮-জুি/২০, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৫২১.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ২৪১.৫০ লক্ষ 

টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ২৪১.৫০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃডি র্াতায়মি কৃিক তথ্য সংেহ, প্রমসস ও সডন্নমর্শ । 

 

২।  উপকূলীয় এলাকায় খামটা জামতর িাডরমকল সম্প্রসারণ ক বসূডচ। 

 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ ক বসূডচর আওতািীি উপমজলাগুমলামত ব্যাপক হামর খামটা জামতর িাডরমকর সম্প্রসারণ করা। িাডরমকল 

চািীমদর প্রডশক্ষণ প্রদাি। িাডরমকল িারমণর পর্ ব পর্ বন্ত আন্ত ফসমলর চাি। র্ীজ িাডরমকমলর সারামদমশ সম্প্রসারণ। ডর্পণি 

ব্যর্স্থার উন্নয়মি সহায়তা করা। চািীমদর কাডরগডর জ্ঞাি প্রদাি। 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জানুয়াডর/১৬-ডিমসম্বর/১৮, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৯২৫.৭৪ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ 

১০৩.৮৪ লক্ষ টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ১০৩.৮৪ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্রডশক্ষণ ২৫ ব্যাচ, ক বকতবা প্রডশক্ষণ ৩ ব্যাচ, র্ীজ ও উডদ্ভদ (িাডরমকল চারা) 

৪৭৯২৩টি। 

 

৩। পার্ বতয চট্টোম  ডর্দ্য াি ফলদ র্াগািসমূহ পডরচর্ বার  াধ্যম  উৎপাদিশীলতা বৃডদ্ধ কমর আথ ব সা াডজক সমৃডদ্ধ আিয়ি 

ক বসূডচ। 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ ডর্দ্য াি ফল র্াগািসমূহমক আধুডিক ব্যর্স্থাপিার আওতায় আিয়ি ও উৎপাদিশীলতা বৃডদ্ধ। ফল র্াগাি 

ব্যর্স্থাপিায় কৃিমকর দক্ষতা বৃডদ্ধ ও পুডি চাডহদা পূরণ । কৃিকমদর আথ ব াডজক অর্স্থার উন্নয়ি ও যুর্কমদর কস বংস্থাি 

ডিডিতকরমণর  াধ্যম  ক্ষ তায়ি। পার্ বতয এলাকায় পডরমর্মশর ভারসাম্য রক্ষা করা। 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭-জুি/২০, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ১১০.০০ লক্ষ 

টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ১১০ লক্ষ টাকা। 
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২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্রডশক্ষণ - ১০ ব্যাচ, প্রদশ বিী ৪০০টি, কৃডি র্ন্ত্রপাডত িয় ৪০০টি ও অন্যান্য। 

 

৪। পার্ বতয চট্টোম  অঞ্চমল ড শ্র ফলর্াগাি স্থাপমির  াধ্যম  কৃিমকর পুডির চাডহদাপূরণ ও আথ ব সা াডজক উন্নয়ি ক বসূডচ। 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ পার্ বতয চট্টো  অঞ্চমল িতুি ফলর্াগাি স্থাপমির  াধ্যম  ফমলর উৎপাদি বৃডদ্ধ ও পুডি চাডহদা পূরণ ও আথ ব 

সা াডজক অর্স্থার উন্নয়ি। 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭-জুি/২০, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ১৮০.৬০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ৬৮.০০ লক্ষ 

টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ৬৭.৯৮ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্রডশক্ষণ - ৩৬ ব্যাচ, প্রদশ বিী ২০০টি । 

 

৫। কুডড়ো , রশরপুর ও জা ালপুর রজলার চর অঞ্চমল ভূট্টা, ড ডিকু ড়া ও র্াদা  চাি সম্প্রসারণ ক বসূডচ। 

 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ ক বসূডচ এলাকায় ভুট্টা, ড ডি কু ড়া ও র্াদা  চাি বৃডদ্ধর  াধ্যম  জিমগাডষ্ঠর আয় বৃডদ্ধ, পুডি ও খাদ্য ডিরাপত্তা 

ডিডিত করা । 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭-জুি/২০, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ২৯৪.৫২ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ১২৬.৪৪ লক্ষ 

টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ১২৬.৪৪ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্রডশক্ষণ - ২১ ব্যাচ, এসএএও  প্রডশক্ষণ -৪ ব্যাচ, ভূট্টা প্রদশ বিী -১৯০টি, 

ড ডিকু ড়া প্রদশ বিী- ১৯০টি, র্াদা  প্রদশ বিী- ২৬০টি, কমম্পাি  ডপট স্থাপি প্রদশ বিী- ২৮০টি, ভাড ব কমম্পাি প্রদশ বিী- ৩০৮টি। 

 

৬।  াদারীপুর হটি বকালচার রসন্টার উন্নয়ি ক বসূডচ। 

 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ  াদারীপুর হটি বকালচার রসন্টামরর সক্ষ তা বৃডদ্ধ, ফল ও সর্ডজ চামির প্রডশক্ষণ ও প্রযুডি সহজলভয করা, দক্ষ 

জিশডি সৃজি, পুডি পডরডস্থডতর উন্নয়ি। 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭-জুি/২০, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৭৫৩.৬৭ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ৫৯২.২১ লক্ষ 

টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ৫৯২.২১ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: প্রদশ বিী ১৫০টি, রজিামরটর িয় ১টি, প্রডশক্ষণ কা  িরম টডর ভর্ি ডি বাি, অভযন্তডরণ 

রাস্তা ডি বাণ, রসচ অর্কাঠাম া নতডর, ভাড ব কমম্পাস্ট রসি ডি বাণ, িাস বডর রসি ডি বাি। 

 

৭। ডর্এআরআই কর্তবক উদ্ভাডর্ত চার ফসল ডভডত্তক শস্য ডর্ন্যাস প্রযুডি সম্প্রসারণ ক বসূডচ। 

 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ ক বসূডচ এলাকায় িাি ডভডত্তক ফসল ডর্ন্যামস র্েমর ৪টি ফসল আর্াদ কমর শস্য ডিডর্ড়তা ও উৎপাদিশীলতা 

বৃডদ্ধর  াধ্যম  ি র্ বাি জিসংখ্যার খাদ্য ও পুডি ডিরাপত্তা ডিডিত করা । কৃিমকর আয় ও  ক বসংস্থাি বৃডদ্ধ, দাডরদ্র ডর্ম াচি 

এর্ং িারীর অংশেহণ ডিডিত করা। 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭-জুি/২০, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৩৪৩.৬৬ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ১৯৪.৭০ লক্ষ 

টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ১৯৪.৩০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম:  কৃিক প্রডশক্ষণ - ৩৩ ব্যাচ, ররাপা আউশ  প্রদশ বিী -২৯০টি, রর্ামরা  প্রদশ বিী- ২৫০টি, 

ররাপা আ ি প্রদশ বিী- ৫০টি, আলু প্রদশ বিী- ১০০টি, সডরিা প্রদশ বিী- ২৫০টি, মুগ/  সুর প্রদশ বিী- ১৫৭টি,  পাট প্রদশ বিী- ৩০টি,  

রপয়াজ প্রদশ বিী- ৪০টি,  ভাড ব কমম্পাি প্রদশ বিী- ২৭০টি। 

 

৮। ডিরাপদ পাি উৎপাদি প্রযুডি সম্প্রসারণ ক বসূডচ। 

 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ পাি চামির আধুডিক প্রযুডি সম্প্রসারমণর  াধ্যম  ডিরাপদ ও রপ্তািীমর্াগ্য গুিগত াি সম্পন্ন পাি উৎপাদি 

বৃডদ্ধ করা । সঠিক প্রযুডি প্রময়ামগর  াধ্যম  পাি র্মরাজ স্থাপি ও রক্ষণামর্ক্ষমণর রকৌশমলর  াধ্যম  পাি চািমক লাভজিক করা। 

পাি পাতা র্াোই, ডজর্ানুমুিকরি ও র্াজার জাতকরমণর িতুি প্রযুডি   সম্প্রসারমণর  াধ্যম  পাি চাডির আয় বৃডধি করণ 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭-জুি/২০, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৬৮০.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ২৯৫.০০ লক্ষ 

টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কায থক্রম:  কৃিক প্রডশক্ষণ - ১০২ ব্যাচ, ক বকতবা প্রডশক্ষণ - ১২ ব্যাচ,  এসএএও 

প্রডশক্ষণ - ২৪ ব্যাচ, পাি র্মরাজ স্থাপি প্রদশ বিী- ২৬০টি,  চািী র যালী- ২১০টি, আঞ্চডলক ক বশালা ৬টি। 
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৯। জলর্ায়ু পডরর্তবি জডিত ঝুুঁডক র াকামর্লায় ডর্লুপ্তপ্রায় ও পডরমর্শর্ান্ধর্ বৃক্ষ সংরক্ষমণর জন্য তাল, রখজুর, সুপাডর ও ডি  

চাি সম্প্রসারণ ক বসূডচ। 

 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ পডরর্ডতবত জলর্ায়ু ঝুুঁডক ডর্মশি কমর র্জ্রপাত র াকামর্লায় উপমর্াগী বৃক্ষ চাি সম্প্রসারণ। পডতত জড মত 

বৃক্ষ ররাপমির  াধ্যম  জড র র্থার্থ ব্যর্হার। োড ণ িারীমদর আয় র্ি বিমূলক ক বকামে সম্পৃিকরণ। রভিজগুণ সম্পন্ন উডদ্ভমদর 

চাি সম্প্রসারণ। 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৭-জুি/২০, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ৮২.৫০ লক্ষ 

টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ৮২.৫০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: গমর্িণা প্রদশ বিী (গুোকামর চরা ররাপি) ২৫৭৫টি, কৃিক প্রডশক্ষি ৪৮ ব্যাচ। 

 

১০। ঔিডি গুণসম্পন্ন গামের (অজুবি,অেগন্ধা,ঘৃতকৃ ারী, শতমূলী) চাি সম্প্রসারণ ক বসূডচোঃ 

 

ক বসূডচর উমদ্দিোঃ ঔিডি গুণসম্পন্ন গামের (অজুবি,অেগন্ধা,ঘৃতকৃ ারী, শতমূলী) চাি সম্প্রসারমির  াধ্যম  ররাগ প্রডতমরাি ক্ষ তা 

বৃডদ্ধ করা এর্ং এসর্ উডদ্ভমদর রভিজগুি সম্পমকব সমচতিতা বৃডদ্ধ করা। 

ক বসূডচর র য়াদকালোঃ জুলাই/১৮-জুি/২১, র াট প্রাক্কডলত ব্যয়োঃ ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অথ বর্েমর র্রাদ্দোঃ ২১.০০ লক্ষ 

টাকা এর্ং ব্যয়োঃ ২১.০০ লক্ষ টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ বর্েমর উমেখমর্াগ্য কায থক্রম: কৃিক প্রডশক্ষণ ৪০ ব্যাচ। 

 

 

 

 

ে)   উরেখদযাগ্য সা ল্যোঃ 

• রদমশর ি ডর্কাশ াি অথ বিীডতর িারামক আমরা রর্গর্াি করার জন্য র্তব াি কৃডির্ান্ধর্ সরকামরর  ডিমদ বশিা ও জাতীর্ 

কৃডস িীডত-২০১৮ র্াস্তর্ায়মির ডিড ত্ত কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তর ডিরলসভামর্ কাজ কমর র্ামে। র্তব াি সরকামরর 

ডির্ বাচিী ইশমতহার অনুর্ায়ী আ ার ো  আ ার শহর, কৃডিমক আধুডিকীকরণ ও র্াডণডজযডককরণ, ডিরাপদ ফসল 

উৎপাদি, কৃডিমত র্াডন্ত্রকীকরণ ইতযাডদ ডিডিতকরমণ কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তর ইমতা মধ্য রকৌশলগত পডরকল্পিা েহণ 

কমর কাজ কমর র্ামে। ক্ষুিামুি রদশ রথমক র্াংলামদশ আজ পুডি সমৃদ্ধ ডিরাপদ খামদ্যর র্াংলামদমশর ডদমক এগুমে। 

২০১৭-১৮ অথ ব র্েমর দািাদার (চাল+গ +ভূট্টা) শমস্যর উৎপাদি হময়মে ৪২৩.২৫০ লক্ষ র .টি। ২০১৮-১৯ অথ ব র্েমর 

দািাদার (চাল+গ +ভূট্টা) শমস্যর উৎপাদি হময়মে ৪৪৪.৮০৬ লক্ষ র .টি।  উৎপাদি বৃডদ্ধ রপময়মে ৩১.৫৫৬ লক্ষ 

র .টি।  র্তব ামি শস্য ডিডর্ড়তা ১৯২ রথমক বৃডদ্ধ রপময় ২১৬%হময়মে। ভুট্টার আর্াদ বৃডদ্ধ রপময়মে ৮২ হাজার রহটর। 

দ্রুতত  স ময় রসর্া প্রদামির লমক্ষয অমটাম শি এর  াধ্যম  আ দাডি অনু ডতপত্র (IP) এর্ং ফাইমটাস্যাডিটারী 

সাটি বডফমকট প্রদাি করা হমে। 

 

জ)  উপসাংহারোঃ 

• কৃডি সম্প্রসারণ রসর্া প্রদািকারী সরকাডর ও রর্সরকাডর প্রডতষ্ঠািগুমলার  মধ্য কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তর (ডিএই) 

র্াংলামদমশ একটি সর্ ববৃহৎ সরকাডর প্রডতষ্ঠাি। র্তব ামি কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তর 2014 সামল পুিগ বঠিত সাংগঠডিক 

কাঠাম ার আওতায় স ে রদশজুমড় আধুডিক ও পডরমর্শ র্ান্ধর্ কৃডি প্রযুডির সম্প্রসারণ, কৃডি ডর্িয়ক জ্ঞাি ও তথ্যাডদ 

কৃিমকর ডিকট সরাসডর রপৌুঁোমিা ও প্রডশক্ষমণর  াধ্যম  কৃিকমদর উদ্বুদ্ধ কমর কৃডি উন্নয়মি ব্যাপক ভূড কা রাখমে। কৃডি 

উৎপাদি ও উৎপাদিশীলতা র্ামত অব্যাহত থামক রসজন্য কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তর র্থারীডত ডিরলসভামর্ কাজ কমর 

র্ামে।  ািিীয় প্রিাি ন্ত্রী রশখ হাডসিা সরকামরর ডভশি হমলা ২০২১ সামলর  মধ্য খামদ্য স্বয়ংসম্পূণ বতা অজবি ও 

ডিরাপত্তা ডিডিত করমণর  াধ্যম  র্াংলামদশমক  ধ্য  আময়র রদশ, রটকসই উন্নয়ি অভীি অজবি কমর ২০৩০ সামলর 

 মধ্য রদশমক পুমরাপুডর দাডরদ্রমুি কমর অডজবত উন্নয়ি রটকসই করা এর্ং ২০৪১ সামলর  মধ্য উন্নত রদশ ডহমসমর্ গমড় 

রতালা । সরকাদরর ষভশন বাস্তবায়দন রদমশর জিগমণর দীঘ বম য়াদী পুডি ও খাদ্য ডিরাপত্তা ডিডিতকরণ এর্ং খামদ্য 

স্বয়ংপম্পূণ বতা অজবমির রটকসই রূপডদমত কৃডি সম্প্রসারণ অডিদপ্তর গুরুেপূণ ব ভুড কা পালি করমে। 

 


