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১।  ভূষমকা 
 

১.১ অষর্কতর েক্ষ্তা এবাং শ্রম ও সময় সাশ্রয়ী উপাদয় কৃষি উৎপােন, সাংরক্ষ্ণ ও প্রষক্রয়াজাতকরদণর কাদজ মানুি ও 

প্রাণীশষক্তর ব্যবহার হ্রাস কদর অষর্ক পষরমাদণ যিশষক্ত ব্যবহাদরর প্রযুষক্ত ও কলাদকৌশল প্রদয়াদগর ষবজ্ঞানষিষিক 

ব্যবস্থাদক কৃষি যাষিকীকরণ বলা হয়। যাষিকীকরদণর ফদল  কৃষি কাদজ ব্যবহৃত উপকরণ, সময়, শ্রম ও অদথরৃ 

সাশ্রয় হয়। কসই সদে ফসল আবাদের েক্ষ্তা, ষনষবিতা, উৎপােনশীলতা ও শদের গুণগতমান বৃষি পায় এবাং 

কৃষি কাজ লািজনক ও কমসৃাংস্থানমুখী হয়। এছািাও প্রষতকুল পষরদবদশ যদির ব্যবহাদর উৎপােন ষনরাপিা 

ষনষিত কদর। 

 

১.২ বাাংলাদেদশ কৃষি যাষিকীকরদণর সূিনা হয় কৃিকদের মাদে সরকাষরিাদব যি সরবরাদহর মাধ্যদম। ১৯৫০  

েশদকর প্রথম ষেদক যাষিক িািাবাে শুরু হয় এবাং সরকাষর উদযাদগ কৃিকদের মাদে ট্রাক্টর, শষক্তিাষলত পাম্প 

এবাং কেয়ার ষবতরদণর মাধ্যদম কৃিক পযাৃদয় কৃষিযদির প্রিলন করা হয়। ১৯৭০ সাদল উপকূলীয় অঞ্চদল িয়াবহ 

ঘূষণেৃদির কারদণ গবাষে প্রাণীর ব্যাপক প্রাণহাষনর পষরদপ্রষক্ষ্দত উপদ্রুত এলাকায় িািাবাদের জন্য সীষমত 

সাংখ্যক ট্রাক্টর এবাং পাওয়ার টিলার ষবতরণ করা হয়। সয স্বার্ীন বাাংলাদেদশ জাষতর ষপতা বেবন্ধু কশখ মুষজবুর 

রহমান এর ষনদেশৃনায় ১৯৭৩ সাদল দ্রুততম সমদয় খায উৎপােন বৃষির লদক্ষ্য প্রথমবাদরর মদতা নামমাত্র মূদে 

ির্তষৃক ষেদয় ৪০ হাজার শষক্তিাষলত কলা-ষলফ্ট পাম্প, ২ হাজার ৯ শত গিীর নলকূপ এবাং ৩ হাজার অগিীর 

নলকূপ স্থাপন করা হয়। আধুষনক কৃষিযি সম্প্রসারদণ এটি ষছল ঐষতহাষসক পেদক্ষ্প।  

 

১.৩ ১৯৮৮ সাদলর সারা কেশব্যাপী েীর্সৃ্থায়ী বন্যায় ফসল ও প্রাষণসম্পদের ব্যাপক ক্ষ্য়-ক্ষ্ষত হয়। এ পষরদপ্রষক্ষ্দত 

কৃষিযি আমোষনর উপর শুল্ক প্রতযাহার, আমোষনকৃত কৃষি যিপাষতর মান পরীক্ষ্ার বাধ্যবার্কতা ষশষথল ও 

এককিাদব সরকাষর খাদত আমোষন করার পষরবদত ৃ কবসরকাষর খাদত আমোষনকারকদের উৎসাষহত করা হয়। 

ফদল ব্যষক্তখাদতর আমোষনকারকগণ ব্যাপকিাদব কছাট ইষঞ্জন ও পাওয়ার টিলার আমোষন করা শুরু কদরন, যা 

কেদশ কৃষি যাষিকীকরণ প্রষক্রয়াদক গষতশীল কদর কতাদল।  

  

১.৪ বতমৃান কৃষি ব্যবস্থায় একষেদক শ্রমসাংকট অন্যষেদক কিসাধ্য ও ঝুঁষকপূণ ৃকাজ করদত হয় বদল কৃিকদের স্বে 

ষশষক্ষ্ত সন্তাদনরাও প্রিষলত কাষয়ক শ্রম ষনিরৃ কৃষি কাদজর প্রষত আদগর মদতা উৎসাহ পান না। ফদল িাদমর স্বে 

ষশষক্ষ্ত তরুণরা কৃষিদত আদগর মদতা আিহ কেখাদেন না। কৃষি যাষিকীকরদণর মাধ্যদম এ তরুণদের কৃষির প্রষত 

আদরা আিহী কদর কতালা সম্ভব। এ জন্য সরকাদরর অিণী ভূষমকার পাশাপাষশ সরকাষর ও কবসরকাষর ব্যাাংষকাং 

খাতদক আষথকৃ সহায়তা প্রোদনর উদযাগ িহণ করদত হদব।  
 

১.৫ ষিরায়ত কখারদপাশ কৃষি কথদক ক্রমান্বদয় বাষণষজযক কৃষির রূপান্তদর যাষিকীকরণ গুরুত্বপূণ ৃ অবোন রাখদছ। 

বাষণষজযক কৃষির অিযাত্রায় কৃষি যাষিকীকরদণর প্রসার এখন একটি সমদয়র োবী। ইদতামদধ্য িামাঞ্চদল অসাংখ্য 

কৃষি যিপাষত কমরামত কারখানা বা কসবাদকন্দ্র প্রষতষষ্ঠত হদয়দছ । কেদশ এখন জষম কিণৃ, কসি, ফসল মািাই ও 

কীটনাশক ষছটাদনা প্রায় পুদরাটাই যদির সাহাদে করা হয়। তদব করাপণ, বপন, সার প্রদয়াগ, ফসল কতনৃ, োিাই-

বাছাই ইতযাষে কাজ এখনও পুদরাপুষর যদির সাহাদে করা সম্ভব হদয় ওদেষন, যষেও অনুকূল নীষত সমথদৃনর ফদল 

আমাদের কহক্টর প্রষত যিশষক্তর ব্যবহার উদেখদযাগ্য হাদর কবদিদছ। এদক্ষ্দত্র শষক্ত ও েক্ষ্তা বৃষির আদরা সুদযাগ 

রদয়দছ। যি সরবরাহ এবাং সহজলিযতার ফদল কৃষি যিপাষতর প্রষত কৃিকদের আিহ বািদছ যা অব্যাহত রাখা 

এবাং আদরা গষতশীল করার প্রদয়াজনীয়তা রদয়দছ। 

 

১.৬ এ নীষতমালায় ফসল উৎপােন ব্যবস্থাপনার সাদথ সাংষিি ষবিয়সমূহ অন্তভূকৃ্ত করা হদয়দছ ষবর্ায় মূে সাংদযাষজত 

পণ্য প্রষক্রয়াজাতকরণ ও কসি ষবিয়াষে এদক্ষ্দত্র ষবদবিনায় কনয়া হয়ষন। 
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২.০ কৃষি যাষিকীকরণ নীষতমালার ষিশন, লক্ষ্য ও উদেশ্য 
 

২.১ ষিশন 
 

 কৃষি যাষিকীকরদণর মাধ্যদম েক্ষ্, লািজনক ও বাষণষজযক কৃষি ব্যবস্থায় উিরণ এবাং কটকসই খায ও পুষি 

ষনরাপিা ষনষিতকরণ।   
  

২.২ লক্ষ্য 
  

২.২.১  কৃিকদের আথ-ৃসামাষজক অবস্থা, খামাদরর ক্ষুদ্র আয়তন ও খষিত জষম এবাং মাটির প্রকারদিে অনুযায়ী কৃিক 

বান্ধব কৃষি যিপাষতর প্রিলন উৎসাষহত করা। 
 

২.২.২  ববষিত্রপূণ ৃকৃষি পষরদবশ ও জলবায়ু পষরবতনৃ ষবদবিনায় করদখ কৃষি কম ৃও কপশাদক অষর্কতর েক্ষ্, ঝুঁষকমুক্ত ও 

সহজসাধ্য করা।  
 

২.২.৩  লািজনক, বাষণষজযক ও কটকসই কৃষি উৎপােন ব্যবস্থার লদক্ষ্য কৃষি যাষিকীকরণ গষতশীল করা।  
 

২.৩ উদেশ্য 
 

১) কৃিক পযাৃদয় ব্যয় সাশ্রয়ী ও মুনাফা বৃষিকারী কৃষি যিপাষতর ব্যবহার ত্বরাষন্বত করা। 

২) কৃষি শ্রষমদকর েক্ষ্তা বৃষির মাধ্যদম উৎপােনশীলতা বৃষি করা। 

৩) শদের ফলন বৃষির জন্য জষমদত যাষিক, ববদ্যযষতক ও নবায়নদযাগ্য শষক্তর ব্যবহার বািাদনা। 

৪) শে ষনষবিতা বৃষি করা যাদত সাষবকৃিাদব ফসদলর উৎপােন বাদি। 

৫) কৃষি যিপাষতর উপর গদবিণা ও উন্নয়ন কাযকৃ্রম কজারোর করা। 

৬) স্থানীয় কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারকদের উৎসাষহত করা ও প্রষতদযাষগতামূলক বাজার ব্যবস্থায় টিদক থাকার জন্য 

সহায়তা প্রোন করা। 

৭) কৃষি যাষিকীকরণ প্রষক্রয়া ত্বরাষন্বত করার জন্য আমোষনকারক, প্রস্তুতকারক, িািায় যি কসবা প্রোনকারী ও 

কৃিকদের সহজ ও ষবদশিাষয়ত ঋণ সুষবর্া সহজলিয করা। 

৮) স্থানীয় কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারক ও আমোষনকারক কর্তকৃ সরবরাহকৃত কৃষি যিপাষত ও খুিরা যিাাংদশর মান 

কর্ািণা ও ষবদশিাষয়ত প্রষতষ্ঠান কথদক মান ষনর্াৃরদণর সুদযাগ ষনষিত করা। 

৯) মাে ফসল ছািাও উযানতাষিক ফসল িাদি যাষিকীকরণ কজারোর করা। 

১০)কৃষি যিপাষতর কসবা প্রোন, প্রষশক্ষ্ণ, বহুমূখী ব্যবহার এবাং কমরামত ব্যবস্থা শষক্তশালী করা।  
 

৩.০  কৃষি যাষিকীকরদণর িযাদলঞ্জ 
 

৩.১  কছাট খামার ও খি খি জষম 
 

 বাাংলাদেদশ খামাদরর গি আয়তন কছাট এবাং খদি খদি ষবিক্ত। ফদল খষিত জষমদত িাি, বপন, করাপণ, কতনৃ 

ইতযাষেদত যদির ব্যবহার কবশ কিসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এমনষক কছাট ও মাোষর আকাদরর কৃষিযদির পূণ ৃক্ষ্মতার 

ব্যবহার ষনষিত করা সম্ভব হয় না।  

 

৩.২  কৃষি যিপাষত ক্রদয় কৃিক ও ক্ষুদ্র উদযাক্তাদের ক্রয়ক্ষ্মতার সীমাবিতা 

 

 ষবশ্বব্যাপী র্াতব কাঁিামাদলর মূে বৃষির ফদল কৃষি যিপাষতর মূে বৃষি পাদে। ক্ষুদ্র ও মাোষর কৃিক এবাং 

কৃষিযদির ক্ষুদ্র উদযাক্তাদের অষর্কাাংদশর ষনজ অথাৃয়দন ব্যয়বহুল কৃষিযি (কযমনঃ র্ান করাপণ, বপন, কতনৃ ও 

মািাই যি) ক্রয় ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ করার সামর্থ্ ৃসীষমত এবাং স্থানীয় পযাৃদয় ঋণ প্রাষি সহজ নয় । ফদল আধুষনক 

কৃষিযি ক্রদয় কৃিকদের আিহ থাকা সদিও তা সম্ভব হদয় ওদে না।   
 

৩.৩  কৃষিযদির ষবক্রদয়াির কসবার অপ্রর্তলতা 
 

 কেদশর প্রতযন্ত অঞ্চলসমূদহ মানসম্মত কসবা প্রোনকারী (কমকাষনক ও কারখানা) ও খুিরা যিাাংশ সরবরাদহর 

র্াটষত রদয়দছ। ফদল, ফসল কমৌসুদম কৃষিযদির কমরামত ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ অষনষিত হদয় পদি এবাং কৃিক ও ক্ষুদ্র 

উদযাক্তাগণ ক্ষ্ষতিস্থ হন। ষকছু কৃষিযদির আমোষন ও সরবরাহকারী প্রষতষ্ঠান ষবক্রদয়াির কসবা প্রোন করদলও 

িাষহোর র্তলনায় তা অপ্রর্তল। তাছািা যিসমূহ কমৌসুম ষিষিক হওয়ায় বছদরর প্রায় অষর্কাাংশ সময় অব্যবহৃত 

থাদক এবাং রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ ব্যয় কবদি যায়। 
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৩.৪  কৃষি যাষিকীকরদণ কৃষি সম্প্রসারণ কমকৃাদির সীমাবিতা 

 

 

 কৃষি যাষিকীকরণ কাযকৃ্রম আধুষনক কৃষির জন্য গুরুত্বপূণ ৃহওয়া সদিও কৃিক পযাৃদয় যি প্রযুষক্ত ষনিরৃ জ্ঞান ও 

েক্ষ্তা কপৌুঁদছ কেয়ার মদতা প্রষশষক্ষ্ত জনবল প্রাষতষ্ঠাষনক পযাৃদয় পযাৃি গদি ওদেষন।  
 

 

 

৩.৫  স্থানীয়িাদব কৃষিযি ও খুিরা যিাাংশ উৎপােদন আধুষনক মূলর্নী যিপাষত ও েক্ষ্ জনবদলর অিাব 
   

 ষবগত কদয়ক েশদক স্থানীয় পযাৃদয় ষবকষশত হওয়া ক্ষুদ্র ও মাোষর আকাদরর কৃষিযি ও যিাাংদশর উৎপােন 

কারখানায় মূলত পুরদনা মূলর্নী যিপাষত ব্যবহৃত হদে এবাং কমরৃত ষবিয় ষিষিক জনবদলর (অপাদরটর, 

কটকষনষশয়ান, কমকাষনক ইতযাষে) কাষরগষর েক্ষ্তার অিাব রদয়দছ। এমনষক তাদের প্রষশক্ষ্দণর সুদযাগ সীষমত । 

ফদল মানসম্মত যি ও যিাাংদশর উৎপােন ব্যাহত হয়।  
 

৩.৬  আমোষনকৃত ও স্থানীয়িাদব উৎপাষেত কৃষি যিপাষতর গুণগত মান কর্ািণা ও ষনর্াৃরণ ব্যবস্থার অনুপষস্থষত 
 

 বতমৃাদন আমোষনকৃত ও স্থানীয়িাদব উৎপাষেত কৃষি যিপাষতর মান কর্ািণা ও ষনর্াৃরদণর ককাদনা ব্যবস্থা কনই। 

ফদল, অদনক কক্ষ্দত্র ষনম্নমাদনর কৃষি যিপাষত ক্রয় ও ব্যবহাদরর কারদণ কৃিক, ক্ষুদ্র উদযাক্তাগণ ক্ষ্ষতিস্থ ও 

ষনরুৎসাষহত হদেন।  
 

৩.৭  আধুষনক কৃষিযি ব্যবহার উপদযাগী িামীণ অবকাোদমার অিাব 
 

 সকল অঞ্চদল কৃষিযি মাে পযাৃদয় িলািল উপদযাগী রাস্তার্াট সুষবর্া ও খামার রাস্তা অপ্রর্তল।  
 

৩.৮  প্রাকৃষতক দ্যদযাৃদগর কনষতবািক প্রিাব  
 

 ববষশ্বক জলবায়ু পষরবতদৃনর প্রিাদব সমুদ্রপৃদষ্ঠর পাষনর উচ্চতা ও লবণাক্ততা বৃষি, ঘূষণেৃি, জদলাচ্ছ্বাস, আকষিক 

বন্যা ও খরার মদতা প্রাকৃষতক দ্যদযাৃগ কবদিই িদলদছ। ষবদশি কদর হাওর ও েষক্ষ্ণ অঞ্চদল প্রায়ই ফসল ক্ষ্ষতিস্থ 

হয়। এসব অঞ্চদল কৃষি যিপাষতর প্রাপ্যতা ও ব্যবহার র্তলনামূলকিাদব কবশ কিসাধ্য।  
 

৩.৯     এলাকা ষিষিক মাটির িারবহন ক্ষ্মতার ষিন্নতা 
 

 এলাকাষিষিক মাটির র্রদনর পাথদৃকযর কারদণ সকল অঞ্চদল সমিাদব যদির ব্যবহার করা যায় না।  
 

 

৪.০ কৃষি যাষিকীকরদণর সহায়ক পষরদবশ  
 

 

৪.১ কৃষি সম্প্রসারণ অষর্েিদরর খামার যাষিকীকরণ কাযকৃ্রদমর মাধ্যদম কৃষি গদবিণা প্রষতষ্ঠানসমূহ উদ্ভাষবত যি 

সম্প্রসারদণর উদযাগ ষনদয়দছ। আধুষনক কৃষি যিপাষত ব্যবহাদর কৃিকদের মাদে ব্যাপক আিহ সৃষি হদয়দছ।  
 

৪.২ সরকাষর, কবসরকাষর ও উন্নয়ন সহদযাগী প্রষতষ্ঠানসমুহ স্থানীয় পযাৃদয় কসবা প্রোনকারী গ্রুপ বতষর ও সম্প্রসারদণর 

উদযাগ িহণ কদরদছ। কৃষি যিপাষতর কসবাোনকারী ক্ষুদ্র উদযাক্তা গদি ওোয় ন্যযনতম খরদি ফসল উৎপােদন 

কৃষিযি কসবা বৃষি পাদে। ফদল কেদশ কৃষি উৎপােনশীলতা বৃষি পাদে এবাং কৃিক ও কসবাোনকারী উিদয়ই 

লািবান হদেন।  
 

৪.৩ কেদশর প্রতযন্ত অঞ্চদলও কৃষিযি কমরামত ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্দণর জন্য স্থানীয় কমরামত কারখানা গদি ওোয় আধুষনক 

কৃষি যিপাষত ব্যবহার বান্ধব পষরদবশ গদি উেদছ। ইদতামদধ্য স্থানীয়িাদব কৃষিযি ও যিাাংশ উৎপােন ও ষবপণদন 

যদথি অিগষত হদয়দছ। 
 

৪.৪ কৃষিযি ও যিাাংদশর আমোষন, ষবপণন ও ষবক্রদয়াির কসবা প্রোদন কদয়কটি কবসরকাষর প্রষতষ্ঠান এষগদয় এদসদছ।  
 

৪.৫ কৃষি যিপাষতর ব্যবহার জনষপ্রয়করণ ও সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য সরকার কর্তকৃ উন্নয়ন সহায়তা প্রোন করা হদে।  
 

৪.৬ কৃষি মিণালয় ইদতামদধ্য কৃষি যাষিকীকরণ করাডম্যাপ ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়দনর পেদক্ষ্প 

িহণ কদরদছ এবাং জাতীয় কৃষি নীষত ২০১৮ প্রণয়ন কদরদছ।   
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৫.০ নীষতমালা প্রণয়দন অনুসৃত মূলনীষত 

 এ নীষতমালা প্রণয়দন কৃষি ও কৃিদকর কোণ ষবদশি কদর ক্ষুদ্র ও প্রাষন্তক কৃিক এবাং কৃিক সমবায় সাংগেনদক 

সহায়তা প্রোদন অিাষর্কার, কটকসই পষরদবশ, প্রষতদযাষগতাপূণ ৃবাজার, ষনরাপে ও মানসম্পন্ন কৃষি ব্যবস্থা প্রবতনৃ 

এবাং সকল অাংশীজদনর মাদে সমতা (Equity) বজায় রাখার মূলনীষত অনুসৃত হদয়দছ। 

 

৬.০ কৃষি যাষিকীকরণ ককৌশল 
 

৬.১   কৃষিযি জনষপ্রয়করণ ও সম্প্রসারণ  
 

৬.১.১.  উপযুক্ত কৃষিযি ষিষিত ও বাজারজাতকরণ 
 

 কৃিক, কৃিক সমবায় সাংগেন ও কসবা প্রোনকারী উদযাক্তাদের ক্রয়ক্ষ্মতা এবাং খামার আকৃষত ষবদবিনায় ষনদয় 

মানসম্পন্ন ও কটকসই উপযুক্ত যি সরবরাদহর উদযাগ কনয়া হদব। পাশাপাষশ প্রষতকূল পষরষস্থষত (কাো মাটি ও 

ফসদলর নুদয় পিা অবস্থা ইতযাষে) অনুযায়ী উপযুক্ত যি সহজলিয করদত উৎসাহ প্রোন করা হদব। এদক্ষ্দত্র কৃষি 

সম্প্রসারণ কাদজ ষনদয়াষজত প্রষতষ্ঠান কর্তকৃ কেষশ ষবদেষশ আধুষনক যদির মাে প্রেশনৃ ও জনষপ্রয়করণ কাযকৃ্রম 

অব্যাহত রাখা হদব।   
 

৬.১.২  কৃষিযি সরবরাহ ও ব্যবহার সম্প্রসারদণ সরকার কর্তকৃ প্রদণােনা প্রোন  
  

কৃষিযি সরবরাহ ও সম্প্রসারদণ িলমান প্রদণােনা অব্যাহত রাখা হদব এবাং কক্ষ্ত্র ষবদশদি প্রদণােনার পষরষর্ 

বািাদনা হদব। 
  

সরকাষর প্রদণােনা প্রোদন ষনম্নরূপ নীষত িহণ করা হদবঃ  

• প্রাথষমকিাদব শুধু কৃিক ও কৃিক গ্রুপ/কৃিক সমবায় সাংগেন পযাৃদয় পষরষিষত ও জনষপ্রয়করদণ এ 

প্রদণােনা ষনষেিৃ কময়াদে প্রোন করা হদব। প্রদণােনা অবশ্যই মানসম্পন্ন/প্রতযয়নকৃত কৃষিযদির উপর 

প্রদযাজয হদব। বছদর স্বে সময়কাদল ব্যবহায ৃঅথি অতযাবশ্যকীয় যদির উপর গুরুত্ব প্রোন করা হদব।  
 

• কবসরকাষর উদযাগদক ক্ষ্ষতিস্থ না কদর যদির িাষহো ও সরবরাহ সমন্বদয়র মাধ্যদম কৃষিযদির িাষহো 

বৃষি এবাং কবসরকাষর খাদত সরবরাহ বৃষির সাদথ সেষত করদখ প্রদণােনার হার ও ব্যবস্থাপনার পুনগেৃন 

করা হদব।  
 

• প্রদণােনা প্রোন ব্যবস্থা অষর্কতর স্বে ও তর্থ্ প্রযুষক্ত ষনিরৃ করা হদব; যাদত উপযুক্ত কৃিক, কৃিক 

সমবায় সাংগেন ও কৃষি যিপাষতর কসবা প্রোনকারীর মাদে সরবরাহ ষনষিত হয়। 

• প্রদণােনা প্রোদনর কক্ষ্দত্র উপদজলা পযাৃদয় সমন্বয় কজারোর করা হদব। 

৬.১.৩  কৃষিযি ক্রদয় ঋণ প্রোন  
 

 কৃিক ও যি কসবা প্রোনকারী উদযাক্তাদের কৃষিযি ক্রদয় উৎসাষহত করদত সরকাষর বাষণষজযক, এনষজও ও 

অথলৃষি প্রষতষ্ঠানসমূহ হদত সহদজ কৃষিযদি কৃষি ঋণ প্রাষি ষনষিত করা হদব। বছদরর স্বে সমদয় ব্যবহায ৃবপন, 

করাপণ, কতনৃ, শুকাদনা, সাংরক্ষ্ণ ও প্রষক্রয়াকরণ ষবিয়ক কৃষিযি ক্রদয়র জন্য কৃিক/কসবা প্রোনকারীদেরদক 

নুযনতম সুদে বা যি ষবদশদি সুেষবহীন ঋণ প্রোন করা হদব। এদক্ষ্দত্র সুদের অাংশ সরকার ির্তষৃক ষহদসদব সাংষিি 

ব্যাাংকদক পষরদশার্ করদত পাদর।  
 

 এছািা কৃিক বা কৃিক গ্রুপ/কৃিক সমবায় সাংগেন যাদত ডাউন কপদমন্টসহ ষকষস্তদত মূে পষরদশার্ কদর কৃষিযি 

ক্রয় করদত পাদর কসজন্য প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করা হদব। 
 

৬.১.৪   কৃষিযি আমোষন ও স্থানীয়িাদব উৎপাষেত কৃষিযি বাজারজাতকরদণ শুল্ক ষনর্াৃরণ 
 

• আমোষনকৃত এবাং স্থানীয়িাদব প্রস্তুতকৃত কৃষিযি ষবপণদন সুস্থ প্রষতদযাষগতামূলক ব্যবস্থা বজায় রাখা হদব।  

• বতমৃাদন ষবষিন্ন কৃষিযি, কযমন- পাওয়ার টিলার, পাওয়ার কেসার, পাওয়ার ষরপার ও পাওয়ার ষসডার 

উৎপােদনর জন্য ষবষিন্ন যিাাংশ/কাঁিামাল আমোষনর উপর আদরাষপত শুদল্কর পষরমাণ ১% এবাং সমুেয় 

করগুদলটষর ষডউটি, সম্পূরক শুল্ক ও মূে সাংদযাজন কর হদত অব্যাহষত প্রাি। ষকন্তু এদত ট্রান্সপ্লাণ্টার ও কম্বাইন 

হারদিস্টার অন্তর্ভকৃ্ত কনই। িষবষ্যদত সকল প্রকার কৃষিযদির কেশীয় উৎপােদন কাঁিামাল বা যিাাংশ আমোষনর 

কক্ষ্দত্র শুল্ক হার আদরা হ্রাস অথবা কযৌষক্তক পযাৃদয় ষনর্াৃরণ করা হদব।  

• কৃষিকাদয ৃব্যবহৃত সকল প্রকার কেয়ার ও পাওয়ার টিলাদরর আমোষন ও উৎপােন পযাৃদয় আদরাপীয় সমুেয় 

মূে সাংদযাজন কর (আগাম কর ব্যতীত) অব্যাহষত কেয়া হদয়দছ। উক্ত নীষত িলমান রাখাসহ এই তাষলকায় 
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ট্রান্সপ্লাণ্টার ও কম্বাইন হারদিস্টারও অন্তর্ভকৃ্ত করা হদব। এছািা সকল কৃষিযদির ষবক্রয় শুল্কসহ অন্যান্য শুল্ক 

কযৌষক্তক পযাৃদয় ষনর্াৃরণ করা হদব। 

• কেদশ উৎপােদনর সম্ভাবনা আদছ এমন সব যদির প্রষতরক্ষ্ণ ও সাষিষৃসাং সুষবর্া সম্প্রসারদণর জন্য প্রদয়াজনীয় 

কক্ষ্দত্র যুষক্তসেত প্রদণােনা কেয়া হদব। 

৬.১.৫  সকল স্তদর কৃষিযি সম্প্রসারদণ কাষরগষর সহায়তা ষনষিতকরণ 

 কৃষি যাষিকীকরণ সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়দনর জন্য কৃিক/কৃিক সমবায় সাংগেন ও কৃষিযদির ক্ষুদ্র উদযাক্তাদের 

সদিতনতা বৃষি, প্রষশক্ষ্ণ, তর্থ্ ও কসবা প্রোন ষনষিত করদত কৃষি সম্প্রসারণ অষর্েিদরর উপদজলা কথদক সকল 

উচ্চতর স্তদর এবাং অন্যান্য সাংস্থায় প্রাষতষ্ঠাষনক েক্ষ্তা বৃষির লদক্ষ্য কৃষি প্রদকৌশল জ্ঞান সম্পন্ন আলাো জনবল 

কাোদমা তথা কৃষি যাষিকীকরণ উইাং প্রষতষ্ঠার উদযাগ কনওয়া হদব।  
 

 মাে পযাৃদয় খুিরা যিাাংশ সহজলিয করাসহ েক্ষ্ কমরামত কসবা উৎসাষহত করা হদব। 
 

৬.২ কৃষিযি কসবা প্রোনকারী উদযাক্তা সৃষি ও েক্ষ্তা বৃষি 
 

৬.২.১   কৃষিযদির িািায় ব্যবহার কৃষি যাষিকীকরদণ উদেখদযাগ্য ভূষমকা পালন করদছ। কৃিকগণ ব্যষক্তগতিাদব কৃষিযি 

ক্রদয় ষবষনদয়াগ না কদরও িািায় কৃষিযি ব্যবহাদরর সুদযাগ পাদেন। কৃষিযি কসবা বৃষির লদক্ষ্য কসবা প্রোনকারী 

উদযাক্তা সৃষি ও উদ্বুিকরণ কমসৃূষি িালু করা হদব। কৃষিযদির সদবাৃচ্চ ব্যবহার, যি িালনা, কমরামত, 

রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ ও ব্যবসা পষরিালনা ষবিদয় প্রষশক্ষ্ণ প্রোন করা হদব।   

৬.২.২  কৃষিযদির কসবা প্রোনকারী উদযাক্তা, প্রস্তুতকারক, আমোষনকারক, ষডলার, কমকাষনক এবাং কৃিক/কৃিক সমবায় 

সাংগেকদের উদ্বুি ও প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন করা হদব। 
 

৬.২.৩  কৃষিযি কসবা প্রোদনর লদক্ষ্য স্থানীয় পযাৃদয় সরকাষর ও কবসরকাষরিাদব যি িািা, কমকাষনক সাষিসৃ ষবিয়ক 

কসবাদকন্দ্র স্থাপন উৎসাষহত করা হদব।  

 

৬.২.৪  কৃষি সম্প্রসারণ অষর্েিদরর ও অন্যান্য সাংস্থার আওতায় র্তণমূল পযাৃদয় এবাং কৃষি যিপাষত উৎপােন কারখানার 

জনবদলর কৃষি যাষিকীকরণ ষবিদয় হাদত-কলদম প্রষশক্ষ্দণর ব্যবস্থা করা হদব। 

 

৬.২.৫  ক্ষুদ্র কৃষিযি কসবা প্রোনকারী উদযাক্তা, কৃিক ও কৃিক সমবায় সাংগেন, কমকাষনক, কমরামতকারী কারখানা 

শ্রষমকদের সক্ষ্মতা বৃষির লদক্ষ্য প্রষশক্ষ্দণর ব্যবস্থা করা হদব। কসই সদে গদবিক, সম্প্রসারণকমী ও সাংষিিদের 

ষবদশিজ্ঞ প্রষশক্ষ্ণ প্রোদনর সুদযাগ বৃষি করা হদব। 

৬.২.৬ কৃষিযি িািা প্রোদনর কক্ষ্দত্র িািা প্রোনকারী, কৃিক ও জষমর মষলদকর মদধ্য উৎপাষেত ফসল হতে প্রাপ্য 

লভ্াাংতের অাংে য ৌক্তিক হাতর ক্তির্ ধারণ করা হতে।   

 

৬.৩ কৃষিযদির সদবাৃচ্চ ক্ষ্মতা ব্যবহাদর িািদযাগ্য জষমর সমন্বয় ও সমষন্বত ফসল উৎপােন ব্যবস্থা প্রবতনৃ 
 

 কেদশ িািাবােদযাগ্য জষমর আকার কছাট ও খি খি হওয়ায় কৃষি উৎপােদন ব্যবহৃত যদির সদবাৃচ্চ েক্ষ্তা অজৃন 

সম্ভব হয় না। িািা ব্যবস্থায় কৃষিযি কসবার সদবাৃচ্চ ব্যবহার ষনষিত করদত স্থানীয়িাদব কৃিকদের সাংগঠিত কদর 

সমষন্বত ফসল উৎপােন ব্যবস্থা প্রবতনৃ করা হদব। এদক্ষ্দত্র ক্ষুদ্র ও প্রাষন্তক কৃিকদের স্বাথ ৃবজায় করদখ জষম ষলজ 

ও চুষক্তষিষিদত ফসল উৎপােন ব্যবস্থাদক উৎসাষহত করা হদব। এ সাংক্রান্ত ষবস্তাষরত কমপৃিষত পরবতীদত 

ষনর্াৃরণ করা হদব। 
 

৬.৪  গদবিণা ও উন্নয়ন  
 

 অঞ্চল ও ফসলদিদে লাগসই কৃষি যিপাষতর উদ্ভাবন ও আিীকরদণর জন্য গদবিণা ও উন্নয়ন অপষরহায।ৃ খামার 

পযাৃদয় স্থানদিদে উপদযাগী কৃষি যিপাষত প্রযুষক্ত উিাবন ও উন্নয়দন সরকাষর ও কবসরকাষর গদবিণা, ষশক্ষ্া এবাং 

স্থানীয় কৃষি যিপাষত উৎপােন প্রষতষ্ঠানসমূহদক উৎসাষহত করার লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্পসমূহ িহণ করা হদব।  

 

৬.৪.১ অঞ্চল ও ফসলদিদে আধুষনক ও লাগসই কৃষি যিপাষত উদ্ভাবন ও উন্নয়দনর লদক্ষ্য কমৌষলক ও প্রাদয়াষগক 

গদবিণাদক উৎসাষহত করা হদব। 
 

৬.৪.২ গদবিণার সক্ষ্মতা বৃষির লদক্ষ্য উচ্চতর প্রষশক্ষ্ণ ও সুদযাগ সুষবর্া বৃষি করা হদব।   
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৬.৪.৩ কৃষি যিপাষত উদ্ভাবন ষবিদয় ষবষিন্ন গদবিণা প্রষতষ্ঠান ও ষবশ্বষবযালয় স্বতিিাদব গদবিণা পষরিালনা কদর 

থাদক; অদনক কক্ষ্দত্র একই যি ষবষিন্ন প্রষতষ্ঠান উদ্ভাবন করদছ। এসব গদবিণা সমষন্বতিাদব পষরিালনার জন্য 

উৎসাষহত করা হদব। স্থানীয় যি প্রস্তুতকারী প্রষতষ্ঠানসমূহদক গদবিণা কমকৃাদি সমৃ্পক্ত করা হদব । 

৬.৪.৪ মাে ফসদলর পাশাপাষশ উযানতাষিক ফসল উৎপােন, সাংিহ, সাংরক্ষ্ণ ও পষরবহদণর জন্য উপযুক্ত যি ও প্রযুষক্ত 

উদ্ভাবন এবাং সম্প্রসারদণর উদযাগ িহণ করা হদব। 

 
 

৬.৪.৫ গদবিণালব্ধ উদ্ভাবনসমূদহর কমর্াস্বত্ব প্রোন উৎসাষহত করা হদব।   
 

৬.৪.৬ কৃষি যিপাষত উদ্ভাবন ও উন্নয়দনর লদক্ষ্য গদবিণা প্রষতষ্ঠান এবাং কৃষি যিপাষত উৎপােন ষশে ও ষবপণন 

উদযাক্তাদের মদধ্য সহদযাষগতা বৃষি করা হদব। সাংষিি ষশে উদযাক্তাদেরদক গদবিণা খাদত ষবষনদয়াগ করদত 

উৎসাষহত করা হদব।  
 

৬.৪.৭ কৃষি যিপাষতর মান উন্নয়ন সাংক্রান্ত গদবিণা, মান ষনর্াৃরণ ও প্রষশক্ষ্দণর জন্য সমষন্বত উদযাগ িহণ করা হদব। 
 

৬.৪.৮ কৃষি যিপাষত গদবিণায় যিপাষত পষরিালনা ও িালদকর স্বাস্থয ঝুঁষক সম্পষকতৃ ষবিয় অন্তর্ভকৃ্ত করা হদব।   

 

৬.৪.৯ কৃষি যাষিকীকরণ ষবিদয় উন্নয়নশীল ও উন্নত কেদশর সাদথ প্রযুষক্ত হস্তান্তদর সহদযাষগতামূলক কমকৃাদি উৎসাষহত 

করা হদব। 

৬.৪.১০ কৃষি প্রষশক্ষ্ণ ইনষস্টটিউট (ATI), পষলদটকষনক ইনষস্টটিউট (PTI), কিাদকশনাল কট্রষনাং ইনষস্টটিউট (VTI), 

কটকষনকযাল স্কুল ও কদলজসমূদহর (TSC) কৃষি প্রদকৌশল ষবিদয় ষডদপ্লামা প্রোদনর উদযাগ কনয়া হদব।  

৬.৪.১১ রাসায়ষনক সার ও বালাই নাশক এবাং কসদির পাষনর পষরষমত প্রদয়াগ/ব্যবহাদরর লদক্ষ্য আধুষনক কৃষিযি/পিষত 

উদ্ভাবন, প্রিলন ও ব্যবহাদরর উদযাগ িহণ করা হদব। 
 

৬.৪.১২ কৃষিযদির উপর গদবিণা ও নীষতগত ষসিান্ত প্রণয়দনর লদক্ষ্য ষনিরৃদযাগ্য কৃষি যিপাষতর তর্থ্ িান্ডার গদি কতালা 

হদব। 
 

৬.৪.১৩ কৃষিযদির উপর গদবিণার ফলাফল মাে পযাৃদয় সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য সমষন্বত কাযকৃ্রম িহণ করা হদব।  

 

৬.৫   কৃষিযি উৎপােন ষশদের সম্প্রসারণ 

 

 স্থানীয় পযাৃদয় কৃষিযি ও যিাাংদশর উৎপােন ব্যবস্থার প্রসার ও মান উন্নয়দনর লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্পসমূহ 

িহণ করা হদব। 

 

৬.৫.১ কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারী ষশেদক কৃষি ষিষিক ষশে ষহদসদব গণ্য করার উদযাগ কনয়া হদব। 

 

৬.৫.২ কৃষিযি ও যিাাংশ প্রস্তুতকারী ষশদের মূলর্নী যিপাষতর উপর যুষক্তসেত হাদর প্রদণােনামূলক আমোষন কর 

ষনর্াৃরণ করা হদব। 
 

 

৬.৫.৩ কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারী ও সাংদযাজন ষশদে ব্যবহৃত যিাাংদশর আমোষন শুল্ক করয়াষত সুষবর্া অব্যাহত রাখা হদব। 

এই ষশদের সুষ্ঠ ু ষবকাদশর স্বাদথ ৃ সুষনষেিৃ প্রস্তাবনার ষিষিদত কর করয়াত সাংষিি তাষলকার যিাাংদশর সাংখ্যা 

প্রদয়াজদনর ষনষরদখ সম্প্রসারণ করা হদব। 
 

৬.৫.৪ কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারী ষশেদক ষশেনীষতদত উচ্চ অিাষর্কার খাত ষহদসদব ষবদবিনা করা হদয়দছ। এ ষশদের 

ষবকাদশর স্বাদথ ৃকৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারী ষশে উদযাক্তাদের প্রদয়াজন অনুসাদর করয়াষত সুষবর্া প্রোন করা হদব। 

কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারী ষশদে আমোষনকৃত কাঁিামাদলর উপর ষবষর্বি শুল্ক ষবযমান থাকায় কৃষিযি ও যিাাংশ 

ষবক্রয় ও সরবরাদহর কক্ষ্দত্র িযাট করয়াষত সুষবর্ার ষবিয় ষবদবিনা করা হদব। স্থানীয়িাদব উৎপাষেত কৃষি 

যিাাংদশর উৎপােন খরি ও উদযাক্তাদের স্বাথ ৃসাংরক্ষ্দণর ষবিয়টি ষবদবিনায় ষনদয় আমোষনকৃত কৃষি যিাাংদশর 

আমোষন শুল্ক কযৌষক্তক পযাৃদয় ষনর্াৃরণ করা হদব।  
 

৬.৫.৫ কেদশ কৃষি যিপাষত সাংদযাজন ষশেদক উৎসাষহত করা হদব। এদক্ষ্দত্র কেশী-ষবদেশী কযৌথ ষবষনদয়াগ উৎসাষহত 

করা হদব। সাংদযাজন ষশদে কেশীয় উৎপাষেত যিাাংদশর একটি অাংশ ব্যবহার ষনষিত করা হদব।  
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৬.৫.৬ উচ্চ মূদের নর্তন কৃষি যিপাষত কযমন, কম্বাইন হারদিস্টার, রাইস্ ট্রান্সপ্লান্টার ইতযাষে আমোষনর পাশাপাষশ 

পুনঃসাংদযাষজত (refurbish) কৃষি যিপাষত আমোষনর সুদযাগ থাকদব। তদব এ সকল যিপাষতর 

পুনঃসাংদযাজন কর্তপৃক্ষ্ ও আমোষনকারক কর্তকৃ মান কর্ািণা করদত হদব।  
 

৬.৫.৭ কৃষিযি ও যিাাংশ প্রস্তুতকারী ষশোঞ্চলসমূদহ ‘কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারী কজান’ প্রষতষ্ঠা করা হদব। এ ষশদের 

উন্নয়দন ষবদশিাষয়ত উৎপােন প্রষতষ্ঠানসমূদহ সরকাষর ও কবসরকাষর উদযাদগ ‘উচ্চতর কসবাদকন্দ্র’ প্রষতষ্ঠায় 

উৎসাষহত করা হদব। 
 

৬.৫.৮ ষস্টল ম্যানুফযাকিাষরাং ককাম্পাষনসমূহ কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারী ষশে কাঁিামাল (ষবষিন্ন প্রকার ষস্টল) সুলি মূদে 

প্রাষির উদযাগ িহণ করা হদব। 

 

৭.০ ষপ্রষসশন এষিকালিার 
 

 মৃষিকার স্বাস্থয রক্ষ্া কদর ফসদলর উৎপােনশীলতা বৃষিকদে তর্থ্ প্রযুষক্ত ষনিরৃ প্রদয়াজন মাষফক উপকরণ 

ব্যবহাদর ষপ্রষসশন এষিকালিাদরর িিাৃ আগামী ষেদনর যাষিকীকরদণ গুরুত্বপূণ ৃ ভূষমকা রাখদব। ষপ্রষসশন 

এষিকালিার সাংষিি ষবষিন্ন উপকরণ ও পষরমাপক যি প্রসাদরর লদক্ষ্য ষনম্নরূপ পেদক্ষ্প িহণ করা হদব। 
 

৭.১ ষপ্রষসশন এষিকালিাদর সহায়ক যিপাষতর উপর আমোনী শুল্ক হ্রাদসর ব্যবস্থা কনয়া হদব। 
  

৭.২ সরকাষর ও কবসরকাষর পযাৃদয় প্রষশক্ষ্দণর আওতায় ষপ্রষসশন এষিকালিার সাংষিি প্রযুষক্ত ব্যবহাদরর কলাদকৌশল 

অন্তর্ভকৃ্ত করা হদব। 

 

৮.০  নবায়নদযাগ্য শষক্তর ব্যবহার 

 
 

 সরকার ২০২০ সাদলর মদধ্য কেদশর কমাট শষক্ত িাষহোর ১০ শতাাংশ এবাং ২০৫০ সাদলর মদধ্য ৫০ শতাাংশ শষক্ত 

নবায়নদযাগ্য শষক্তর উৎস (কসৌর, বাদয়াগ্যাস, বায়ু ইতযাষে) হদত পূরদণর পষরকেনা িহণ কদরদছ। এ লক্ষ্য পূরদণর 

উদেদশ্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্পসমূহ িহণ করা হদব। 
 

৮.১   ফসল উৎপােদন কসালার কসি পাম্প ব্যবহারদক উৎসাষহত করা হদব। 
 

৮.২   সবষজ ও ফল শুকাদনার জন্য কসালার ড্রায়ার ব্যবহারদক উৎসাষহত করা হদব। 
 

৮.৩   ‘কসালার-ষসদস্টম’ ব্যবহাদরর মাধ্যদম খামার পযাৃদয় কৃষি পদণ্যর প্রষক্রয়াজাতকরণ উৎসাষহত করা হদব। 
 

৮.৪   ‘কসালার-ষসদস্টম’ ব্যবহাদরর মাধ্যদম “ষিন-হাউজ” পিষতদত উচ্চ মূদের লািজনক ফসল উৎপােন সম্ভাবনাদক 

উৎসাষহত করা হদব। 
 

৮.৫     কৃষি ও ষশদের বজৃয কথদক বজব সার ও বাদয়াগ্যাস উৎপােন ও ব্যবহাদর উৎসাহ প্রোন করা হদব । 

৮.৬   কসৌর ও বাদয়াগ্যাস শষক্ত সষম্মষলতিাদব ব্যবহার কদর ষবদ্যযৎ উৎপােন তথা খামার/কষমউষনটি ষমষন ষিড গদি 

র্তলদত উৎসাষহত করা হদব। 
 
 

৯.০  সাংরক্ষ্ণশীল কৃষি (কনজারদিশন এষিকালিার) 

 
 

 সাংরক্ষ্ণশীল কৃষি পিষত ব্যবহাদরর মাধ্যদম মাটির উবরৃতা ও আদ্রতৃা রক্ষ্া, ফসল উৎপােদনর খরি ও সময় 

সাশ্রয়, ষিন হাউজ গ্যাস ষনঃস্বরণ হ্রাস এবাং ফসদলর ষনষবিতা বৃষি করা যায়। এ লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প িহণ 

করা হদব। 
 

৯.১   ফসল ও মাটি কিদে ষবনািাি বা স্বেিাদির মাধ্যদম ফসল কাটার পর ফসদলর অবষশিাাংশ মাটির সাদথ ষমষশদয় 

িাি করার পিষতদক জনষপ্রয় এবাং এ লদক্ষ্য কৃিকদের সদিতনতা বৃষি করার পেদক্ষ্প িহণ করা হদব। 
 

৯.২   সাংরক্ষ্ণশীল কৃষি সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য এর সদে সম্পষকতৃ কৃষি যিপাষত ও প্রযুষক্তর সঠিক ব্যবহার ষবিদয় কৃিক 

ও কৃষিযি কসবা প্রোনকারী উদযাক্তাদেরদক প্রষশক্ষ্ণ ও উৎসাহ প্রোন করা হদব। 
 

৯.৩  কৃষি পষরদবশ রক্ষ্ায় শে কতনৃ পরবতী সমদয় ফসদলর অবষশিাাংশ ব্যবস্থাপনার কক্ষ্দত্র উপযুক্ত কৃষি যিপাষত 

উদ্ভাবন ও উন্নয়ন কাযকৃ্রম িহণ করা হদব। 
 

৯.৪   মাটির বজব পোথ ৃবৃষি ও ভূষম ক্ষ্য়দরাদর্ সাংরক্ষ্ণশীল কৃষি প্রযুষক্তর উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণর জন্য কমকৃাি িহণ 

করা হদব।  
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৯.৫   সাংরক্ষ্ণশীল কৃষির সাদথ সাংষিি যিপাষতর ব্যবহার বৃষির লদক্ষ্য আষথকৃ প্রদণােনা, ঋণ প্রবাহ বৃষি ও উন্নয়ন 

সহায়তা প্রোন করা হদব।  

৯.৬ পাষন সাশ্রয়ী প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ এবাং পাষন পষরমাদপর জন্য ষডষজটালাইজড্ পিষত ব্যবহাদর উৎসাষহত করা হদব। 

 

 

 

 

১০.০  ষবদশি অঞ্চলষিষিক যাষিকীকরণ 
 

 

১০.১  হাওর অঞ্চল 

 

 আকষিক পাহাষি ঢল, বন্যা, ষশলাবৃষি ও বজ্রপাদতর কারদণ শেহাষনর ঝুঁষক ষবযমান। সময়মদতা শে আহরণ 

ও িািাবাদের সময়কাল হ্রাসকদে হাওর অঞ্চদল দ্রুত কৃষি যাষিকীকরদণ ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প িহণ করা হদব। 
 

১০.১.১  শে বীজ বপন, ফসদলর িারা করাপণ, শে কতনৃ, মািাই ও শুকাদনা যদির দ্রুত সম্প্রসারদণর ষনষমি অষর্ক হাদর 

সরকাষর উন্নয়ন সহায়তা প্রোন করা হদব। 
 

১০.১.২  কৃিদকর সুষবর্াদথ ৃফসল মািাই, োিাই, শুকাদনা ও সাংরক্ষ্ণ প্রষক্রয়াজাতকরদণ কসবা অবকাোদমা প্রষতষ্ঠা করা 

হদব। 
 

১০.১.৩  যিপাষত ও কৃষি পণ্য িলািল সুগম করার লদক্ষ্য উপযুক্ত পষরবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হদব।  

 

১০.১.৪  হাওর অঞ্চলদক অিাষর্কার ষেদয় যি কসবার উদযাক্তা সৃষির ব্যবস্থা কনয়া হদব। 

 

১০.২  উপকূলীয় ও ির অঞ্চল 
 

 ঘুষণেৃি, জদলাচ্ছ্বাস, মাটি ও পাষনর লবণাক্ততা এবাং জলমিতার কারদণ এ এলাকার কৃষি যদথি ঝুঁষকপূণ।ৃ এ 

এলাকার শে ষবন্যাস অনুযায়ী উপযুক্ত যি ষনবাৃিন ও সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প িহণ করা হদব। 
 

১০.২.১  এলাকার ববষশিয অনুযায়ী উপযুক্ত যি উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণর ব্যবস্থা িহণ করা হদব। 
 

১০.২.২  যি সরবরাহ বৃষির প্রদয়াজদন এ এলাকায় বষর্তৃ হাদর উন্নয়ন সহায়তা বা প্রদণােনা প্রোন করা হদব। 

 

১০.২.৩ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জষম একষত্রত কদর বৃহৎ খামার বতষরর উদযাগদক উৎসাষহত করা হদব। এদক্ষ্দত্র ন্যযনতম হাদর ঋণ 

সুষবর্া, পরামশ ৃও প্রদণােনা প্রোন করা হদব। 
 

১০.২.৪  ির ও উপকূলীয় অঞ্চদলর উপদযাগী মুগ, ষতল, সূযমৃুখী, র্ভট্টা, সয়াষবন, তরমুজ ইতযাষে ফসদলর জন্য লাগসই 

যিপাষত প্রিলন উৎসাষহত করা হদব। 

 

১০.২.৫ এ অঞ্চল দূগমৃ হওয়ায় কৃষি কাজ পষরিালনার জন্য প্রদয়াজনীয় কৃষি যিপাষত িলািল উপদযাগী রাস্তার্াট 

ষনমাৃদণর উপর গুরুত্ব আদরাপ করা হদব।  
 

১০.৩   পাহািী ও বদরন্দ্র অঞ্চল 
  

 মাটির প্রকৃষত ও কসি পাষনর উৎদসর ষিন্নতার কারদণ এ সকল অঞ্চদল িািাবাদের কযমন ববষিত্রয রদয়দছ কতমষন 

সম্ভাবনাও প্রচুর। এ ষবদবিনায় ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প িহণ করা হদব। 
 

১০.৩.১  এলাকাদিদে মাটির উবরৃতা, বন্ধুরতা ও কসি পাষনর প্রাপ্যতা অনুযায়ী উপদযাগী ফসদলর জন্য লাগসাই কৃষিযি 

উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণর উদযাগ িহণ করা হদব। 

 

১০.৩.২ দূগমৃ অঞ্চদল কৃষি কাজ পষরিালনার জন্য প্রদয়াজনীয় শষক্ত ষহদসদব কসৌরশষক্ত, বাদয়াগ্যাস ইতযাষে ব্যবহাদর 

উৎসাষহত করা হদব।  
 

১০.৩.৩ এ সকল এলাকায় ফসল উৎপােদনর জন্য ভূ-পৃষ্ঠস্থ পাষনর সদবাৃচ্চ ব্যবহার ষনষিতকদে লাগসই কসিযি ও পাষন 

সাশ্রয়ী প্রযুষক্ত (ষড্রপ কসি, ষোংকলার কসি ইতযাষে) ব্যবহাদর কৃিকদের উৎসাষহত করা হদব।  
 

১০.৩.৪ বৃষির পাষন সাংরক্ষ্ণ কদর যথাযথ প্রযুষক্তর মাধ্যদম কসি কাদজ ব্যবহাদরর জন্য গুরুত্বাদরাপ করা হদব। 
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১০.৩.৫ পাহাষি অঞ্চল দূগমৃ হওয়ায় কৃষি কাজ পষরিালনার জন্য প্রদয়াজনীয় কৃষি যিপাষত িলািল উপদযাগী রাস্তার্াট 

ষনমাৃদণর উপর গুরুত্ব আদরাপ করা হদব।  
 

১০.৩.৬ অথনৃনষতকিাদব ষপষছদয় পিা পাহাষি অঞ্চদলর কৃিদকর সুষবর্াদথ ৃফসল মািাই, োিাই, শুকাদনা, সাংরক্ষ্ণ ও 

প্রষক্রয়াজাতকরদণ কসবা অবকাোদমা প্রষতষ্ঠা করা হদব।  

 
 

১০.৩.৭ পাহাষি ও দূগমৃ অঞ্চদল যি সরবরাহ বৃষির প্রদয়াজদন বষর্তৃ হাদর উন্নয়ন সহায়তা বা প্রদণােনা প্রোন করা হদব।  

১০.৩.৮ উযান ফসল স্থাপন, বৃহৎ খামার বতষরর উদযাগদক উৎসাষহত কদর ন্যযনতম হাদর ঋণ সুষবর্া, পরামশ ৃও প্রদণােনা 

প্রোন করা হদব। 

১০.৩.৯ দ্যগমৃ অঞ্চদল ছিা/েণাৃয়/ষক্রক বার্ ষেদয় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পাষনর ব্যবহার ষনষিতকদের কিষিটিদলার এর মাধ্যদম ষবষিন্ন 

উযান ফসল এবাং জষমদত কসি প্রোন করা হদব। 

 

১১.০ মান পরীক্ষ্া ও প্রতযয়ন 
   

 ব্যবহৃত কৃষি যিপাষতর সদবাৃিম আয়ুষ্কাল ও কাযকৃাষরতা প্রাষির অন্যতম শত ৃ হদলা গুণগতমান সম্পন্ন যি 

ব্যবহার। যি প্রস্তুতকারী, বাজারজাতকারী এবাং ব্যবহারকারী সকদলর জন্যই যদির মান ষনর্াৃরণ সুষবর্া সহজলিয 

করা খুবই জরুষর। বাাংলাদেদশ কিাগ্যপণ্য, ষনমাৃণ সামিী ইতযাষের মান ষনর্াৃরণ ও প্রতযয়দনর ব্যবস্থা িলমান 

থাকদলও বতমৃাদন কৃষি যিপাষতর কক্ষ্দত্র মান ষনর্াৃরণ ও প্রতযয়দনর সুদযাগ কনই। কেদশ গুণগত মানসম্পন্ন যদির 

প্রসার ষনষিতকদে মান ষনর্াৃরণ অবকাোদমা ও প্রতযয়দনর ব্যবস্থা সৃষির লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত নীষত িহণ করা হদব। 
 

১১.১ কৃষি যিপাষতর মান ষনর্াৃরদণর জন্য প্রদয়াজনীয় অবকাোদমা বতষর ও সরঞ্জামাষে সহজলিয করদত এবাং েক্ষ্ 

জনবল সৃষির লদক্ষ্য সহায়তা প্রোন করা হদব। 

১১.২  সরকাষর কসবা প্রোনকারী সাংস্থা কর্তকৃ কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকারক, আমোষনকারক ও ব্যবহারকারীর িাষহো 

অনুযায়ী মান ষনর্াৃরণ কসবা প্রোন করা হদব। পাশাপাষশ গদবিণা ও ষশক্ষ্া প্রষতষ্ঠান কর্তকৃ োব সুষবর্া বৃষি কদর 

মান পরীক্ষ্ার ব্যবস্থা িহণ করা হদব। এদক্ষ্দত্র মান ষনর্াৃরণ ও প্রতযয়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় আইন, ষবষর্ ও পিষত 

প্রণয়দনর উদযাগ কনয়া হদব। 
 

১১.৩ মান ষনর্াৃরদণর প্রদয়াজনীয়তা, সুষবর্া ও সুফল সম্পদক ৃ যি প্রস্তুতকারী, সরবরাহকারী ও ব্যবহারকারী পযাৃদয় 

সদিতনতা বৃষির লদক্ষ্য সকল কস্টক কহাল্ডারদের মদধ্য প্রিারণা ও সদিতনতা সৃষিমূলক পেদক্ষ্প িহণ করা হদব। 
 

১২.০   সমন্বয় ও সহদযাষগতা 
 

 উপযুক্ত কৃষি যিপাষত ষিষিতকরণ, প্রস্তুতকরণ, সম্প্রসারণ, সমষন্বত, সমলদয় ও সমবায় ষিষিক িািাবাে িিাৃ, 

ঋণ প্রাষি, শুল্ক/কর প্রদণােনা ইতযাষে কাযকৃ্রম সহদজ ও স্বে সমদয় সম্পােদনর লদক্ষ্য সাংষিিদের মদধ্য কাযকৃর 

সমন্বয় অপষরহায।ৃ এ ব্যবস্থার উন্নয়দন ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প িহণ করা হদব। 
 

১২.১ কৃষি যিপাষতর উদ্ভাবন, কপ্রাদটাটাইপ বতষর, মাে পযাৃদয় ত্রুটি-ষবচুযষত ষিষিতকরণ ও সাংদশার্ন ইতযাষে ষবিদয় 

গদবিণা ও প্রস্তুতকারী প্রষতষ্ঠাদনর মদধ্য কাযকৃর সমন্বদয়র উদযাগ িহণ করা হদব। 
 

১২.২ যি সাংষিি গদবিক, প্রস্তুতকারক, সম্প্রসারণ কমী, কৃিক ও কৃিক সমবায় সাংগেন, কসবাোনকারী, কৃিক ও 

কমকাষনকদের মদধ্য সমন্বয়, পারস্পষরক সহদযাষগতা ও তর্থ্ ষবষনমদয়র অনুকূল পষরদবশ সৃষি করা হদব। 
 

১২.৩ কৃষিযদির প্রস্তুতকরণ ষশে স্থাপন, যি আমোষন, ষবপণদনর উপর শুল্ক/কর আদরাপ ও ঋণ প্রোদন আন্ত:মিণালয় 

সমন্বয় বৃষি করা হদব। 
 

১২.৪ কসবা প্রোদনর প্রদয়াজদন িারী কৃষি যিপাষত রাস্তায় িলািল ও ব্যবহাদরর কক্ষ্দত্র কৃষি মিণালয় ও সিক পষরবহণ 

কর্তপৃদক্ষ্র মদধ্য সমন্বয় বৃষি করা হদব। 

১৩.০ যুবশষক্তর অাংশিহণ  
 

 িাদমর ষশষক্ষ্ত যুবকদের যি কসবা উদযাক্তা ষহদসদব বতষর এবাং যিপাষত রক্ষ্ণাদবক্ষ্দণ যুব সম্প্রোদয়র অষর্ক 

অাংশিহণ ষনষিত করা প্রদয়াজন। এদক্ষ্দত্র ষনম্নষলষখত নীষত িহণ করা হদব। 
 

১৩.১  যিপাষতর ষবদক্রাদয়াির কসবা, রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ ও কমরামত কসবা ষনষিতকরদণ এলাকাষিষিক সাষিষৃসাং ওয়াকৃশপ 

এবাং যি কসবা ককন্দ্র প্রষতষ্ঠায় যুব সম্প্রোয়দক উদ্বুি করা হদব। 
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১৩.২ কাষরগষর ষশক্ষ্ায় ষশষক্ষ্ত কবকার যুবকদের যি কসবা উদযাক্তা ষহদসদব গদি র্তলদত প্রদণােনা, প্রষশক্ষ্ণ, পরামশ ৃ

সহায়তা ও ব্যাাংক ঋণ প্রোদন অিাষর্কার কেয়া হদব। 
 

১৪.০ নারীর অাংশিহণ  
 

 কৃষি যিপাষত পষরিালনায় নারীর অাংশিহণ ক্রমশ বৃষি পাদে। কৃষি যষিকীকরদণ নারীর অাংশিহণ বৃষির লদক্ষ্য 

ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প িহণ করা হদব। 
 

 

১৪.১ সদিতনতা বৃষি ও ষনরাপে যি ব্যবহাদর নারীদের প্রষশক্ষ্ণ ষেদয় উৎসাষহত করা হদব। 
 

১৪.২ নারীদের কৃষি যিপাষত কসবা প্রোনকারী উদযাক্তা ষহদসদব গদি র্তলদত উৎসাহ প্রোন করা হদব। 
 

১৫.০ ষনরাপে ব্যবস্থাপনা  

 কৃষি যিপাষত িলািদল অবকাোদমাগত সীমাবিতা, অেক্ষ্ যি িালনা এবাং অসতকৃিাদব ঘূণাৃয়মান অাংদশর 

সাংস্পদশ ৃআসার ফদল প্রায়ই দূর্টৃনা র্দট। কৃষি যিপাষতর ষনরাপে ব্যবস্থাপনার লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প িহণ 

করা হদব।  
 

১৫.১  ফসল উৎপােদন ব্যবহৃত সকল কৃষি যিপাষত অনায়াদস ব্যবহার উপদযাগী ষবদশিত নারীবান্ধব ও ষনরাপে ষহদসদব 

প্রস্তুত করদত উৎসাষহত করা হদব।  
 

১৫.২ যি ষবক্রদয়র সময় প্রদয়াজনীয় ষনরাপিা সরঞ্জামাষে সরবরাহ ষনষিত করদত উৎসাষহত করা হদব। 
 

১৫.৩  যদির ষনরাপে ব্যবস্থাপনার কক্ষ্দত্র করণীয় সম্পদকৃ প্রিারণা ও প্রষশক্ষ্দণর ব্যবস্থা কনয়া হদব।   

 

১৬.০  ষবষনদয়াগ  
 

 কৃষিযি প্রস্তুতকরণ ষশে, যি কমরামত ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ কারখানা, িািায় যি কসবা প্রোনকারী, কৃিক গ্রুপ ও ব্যষক্ত 

পযাৃদয় কৃিকদেরদক কৃষি যাষিকীকরণ খাদত ষবষনদয়াদগ উৎসাষহত করা হদব। কৃষি যিপাষত প্রস্তুতকরণ ষশে 

কথদক অষজৃত মুনাফার উপর আদরাষপত আয়কর করয়াষত সুষবর্া যুষক্তসেত হাদর প্রোন করা হদব। 
 

১৭.০  ব্যাাংক ঋণ 
 

 কৃষি যাষিকীকরদণর কক্ষ্দত্র কৃিক, যি কসবা প্রোনকারী ও স্থানীয় কৃষিযি প্রস্তুতকারক পযাৃদয় মূলর্দনর 

অপ্রর্তলতা রদয়দছ। এ ষবষনদয়াগ ও মূলর্ন প্রবাহ বৃষির লদক্ষ্য ষনম্নষলষখত পেদক্ষ্প িহণ করা হদব।  

 

১৭.১  কৃষিযি প্রস্তুতকারকদের মূলর্নী যি ক্রদয়র কক্ষ্দত্র সরকাষর ষবদশিাষয়ত ঋণ ষিদমর আওতায় ন্যযনতম হাদর ঋণ 

প্রোন িালু করা হদব।  

 

১৭.২  কৃষি যাষিকীকরণ কমকৃাি কৃষি খাদতর কমাট ঋদণর একটি ষনষেিৃ অাংশ কৃষি যিপাষত ক্রদয় ষনর্াৃরণ করার 

উদযাগ িহণ করা হদব।  

 

১৮.০ নীষতমালা বাস্তবায়দন কমপৃষরকেনা প্রণয়ন, মষনটষরাং ও সমন্বয় 

 

 নীষতমালাটি অনুদমােন কশদি এর বাস্তবায়দন কৃষি মিণালয় কর্তকৃ একটি কমপৃষরকেনা প্রণয়দনর প্রদয়াজন হদব। 

অতঃপর প্রণীত নীষতমালা ও কমপৃষরকেনা বাস্তবায়ন প্রষক্রয়া সমন্বয় ও মষনটষরাং এর কাোদমা বতষর করত: তা 

সুষ্ঠ ুবাস্তবায়দনর উদযাগ কনওয়া হদব। 

  

১৯.০  উপসাংহার  

 

 িামীণ শ্রষমদকর বহুমুখী কমদৃক্ষ্ত্র বতষর ও অষর্ক আকিণৃীয় কপশায় স্থানান্তদরর পষরদপ্রষক্ষ্দত আগামী ষেদনর 

কৃষিযি ষনিরৃ বাষণষজযক কৃষিদত রূপান্তষরত হদে। কটকসই যাষিকীকরদণর এই পথ পষরক্রমায় সমদয়াষিত 

পেদক্ষ্প িহণ কদর কাষিত সফলতা অজৃন সম্ভব। এদক্ষ্দত্র সরকাদরর এ নীষতমালা গুরুত্বপূণ ৃভূষমকা রাখদব। এ 

কপ্রক্ষ্াপদট প্রণীত কৃষি যাষিকীকরণ নীষতমালার আদলাদক সরকাষর-কবসরকাষর সমষন্বত কাযকৃ্রম িহণ ও যথাযথ 

বাস্তবায়দনর মাধ্যদম কৃষি যাষিকীকরদণর কাষিত লক্ষ্য অজৃন করা সম্ভব হদব।  


