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ক) ভূমিক াঃ 

বাাংলায়দয়ে আধুষেক কৃষি সম্প্রসারণ এর ব্যাষপ্ত অি থ েিাব্দীর মি হয়লও এর পেছয়ে েিাষিক বয়ি থর ঘটোবহুল ইষিবৃত্ত 

রয়েয়ছ। ১৮৬২-৬৫ সায়লর ভোবহ দুষভথক্ষ পমাকায়বলার জন্য দুষভথক্ষ কষমেে প্রর্ম কৃষি ষবভাগ প্রষিষ্ঠার সুোষরে কয়র যার 

ফলশ্রুষিয়ি ১৮৭০ সায়ল রাজস্ব ষবভায়গর অাংে ষহয়সয়ব কৃষি ষবভায়গর জন্ম হে। েরবিীয়ি ১৯০৬ সায়ল স্বিন্ত্র কৃষি ষবভাগ 

প্রষিষ্ঠা করা হে।  একই সময়ে ঢাকাে মষেপুর (বিথমাে জািীে সাংসদ ভবে এলাকাে) কৃষি খামারটি প্রষিষ্ঠা করা হে; যা ১০০০ 

একর জষম ষেয়ে ষবস্তৃত। খামারটি কৃষি ষবভায়গর সয়ে সম্পৃি করা হে। ১৯০৯ সায়ল উি খামায়র কৃষি গয়বিণার জন্য একটা 

ল্যাবয়রটষর স্থােে করা হে। ১৯১৪ সায়ল িৎকালীে প্রষিটি পজলাে একজে কয়র কৃষি সম্প্রসারণ কম থকিথা ষেয়োগ পদওো হে। 

এয়দর ময়ে কৃষি ষবজ্ঞায়ে জ্ঞােসম্পন্ন পকাে কম থকিথা ষছয়লে ো। েরবিীয়ি ১৯৪৩ সায়ল সব থ প্রর্ম বাাংলায়দে কৃষি ইনমিটিউট 

পর্য়ক োে করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি ষবভায়গ পযাগদাে কয়রে এবাং িখে পর্য়কই বাস্তষবকেয়ক্ষ কৃষি সম্প্রসারয়ণর কাজ শুরু হে। 

১৯৫০ সায়ল িৎকালীে পূব থ োষকস্ত পে কৃষি ও ষেল্প উন্নেে (ষভএআইষি) প্রকয়ল্পর মােয়ম কৃিকয়দর সম্প্রসারণ ষেক্ষা 

ও উন্নেে কম থকান্ড শুরু হে। েরবিীয়ি ১৯৫৬ সায়ল উষিদ সাংরক্ষণ অষিদপ্তর, ১৯৬১ সায়ল ষবএষিষস, ১৯৬২ সায়ল এআইএস, 

১৯৭০ সায়ল ষিএইএম এবাং ষিএআরই সৃষি হয়লও কৃষি ও কৃিয়কর উন্নেয়ে পিমে পকাে েষরকষল্পি সুয়যাগ সৃষি হেষে। স্বািীেিা 

েরবিী ১৯৭২ সায়ল কৃষি সম্প্রসারণ কম থকান্ডয়ক পজারদার করার লয়ক্ষে তুলা উন্নেে পবাি থ, িামাক উন্নেে পবাি থ, হটি থকালচার 

পবাি থ এবাং ১৯৭৫ সায়ল কৃষি েষরদপ্তর (োট উৎোদে), কৃষি েষরদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থােো) োয়ম ফসল ষভষত্তক স্বিন্ত্র 

প্রষিষ্ঠােসমূহ সৃষি করা হে। ষকন্তু একই কৃিয়কর জন্য ষবষভন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বািথা ও কম থকান্ড মাঠ েয থায়ে পেষিবাচক 

প্রভাব পফয়ল। ফলশ্রুষিয়ি ১৯৮২ সায়ল ফসল প্রযুষি সম্প্রসারয়ণ ষেয়োষজি ছেটি সাংস্থা যর্া ষিএ(ইএন্ডএম), ষিএ(য়জষে), উষিদ 

সাংরক্ষণ েষরদপ্তর, হটি থকালচার পবাি থ, িামাক উন্নেে পবাি থ এবাং সাষি থ একষির্ভি কয়র বিথমাে কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তর সৃষি করা 

হে। কৃষি ষবভাগ ১৯৭৭ সাল পর্য়ক ১৯৯০ সাল েয থন্ত  প্রবষিথি ‘‘প্রষেক্ষণ ও েষরদে থণ (টিএন্ডষভ)’’ েদ্ধষির মােয়ম এবাং ১৯৯০ 

সায়লর ের হয়ি অদ্যাবষি দলীে সম্প্রসারণ েদ্ধষির মােয়ম পদয়ের কৃষি ও কৃিকয়ক অিেন্ত সফলিা ও সুোয়মর সায়র্ পসবা 

প্রদাে করপছ। অি অষিদপ্তয়রর প্রিাে কায থালে কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তর, খামার বাষি, ফাম থয়গট, ঢাকা -১২১৫।  

রূপকল্প (Vision): 

পটকসই, মনর পদ ও ল ভজনক কৃমি। 

অমভলক্ষ্য (Mission): 

শস্য বহুমূখীকরণ, পুমিসমৃদ্ধ মনর পদ ফসল উৎোদে বৃষদ্ধ, মবপণন ব্যবস্থ পন র উন্নয়ন এবং ল ভজনক কৃমির ি ধ্যমি 

 খ দ্য মনর পত্ত  ষেষিিকরণ। 

 

ককৌশলগত  উয়েশ্যসমূহাঃ  

1. ফসয়লর  উৎোদে ও উৎোদেেীলিা বৃষদ্ধ 

2. কৃষি উপকরমণর সহজলভেিা ও সরবর হ বৃষদ্ধ 

3. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থ পন র উন্নয়ন ও সংরক্ষ্ণ 

4. কৃমি পমের সরবর হ, প্রমিয় জ তকরণ ও মবপণন ব্যবস্থ র উন্নয়ন 

5. কি ম ব্যবস্থ পন য় কপশ দ রীমের উন্নয়ন 

 

আবমিক ককৌশলগত  উয়েশ্যসমূহাঃ  

1. ক র্ ম পদ্ধমত, কি মপমরমবশ ও কসব র ি মন ন্নয়ন  

2. দক্ষ্ত র সমে ব মি মক কি মসম্প দন  চুমি ব স্তব য়ন মনমিত কর  

3. আমথ মক ও সম্পদ ব্যবস্থ পন র উন্নয়ন 

4. দক্ষ্ত র ও ননমতকত র উন্নয়ন 

5. তথ্য অমিক র ও স্বপ্রমণ মদত তথ্য প্রক শ ব স্তব য়ন কজ রদ র কর  
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ক র্ ম বলীাঃ 

 

• কৃিমকর ি মে উন্নত ও প্রচমলত ল গসই কৃমি প্রযুমি সম্প্রস রণ এবং সম্প্রস রণ কিী ও কৃিকমদর দক্ষ্ত  বৃমদ্ধ 

• কৃমি উপকরমণর (স র, বীজ ও ব ল ইন শক) সরবর হ মনমিতকরমণ কৃমি উপকরণ সহ য়ত  ক র্ ম মবতরণ 

এবংকীটন শক, র স য়মনক স র ইতয মদর ি ন মনয়ন্ত্রণ ও সুিি ব্যবহ র মনমিতকরণ 

• ি টির স্ব স্থয সুরক্ষ্ য় নজব স মরর (কমম্প ি, ভ মি ম কমম্প ি, সবুজস র) উৎপ দন ও ব্যবহ র বৃমদ্ধ 

• প মন ব্যবস্থ পন র ি ধ্যমি ফসল উৎপ দন এবং ভূ-উপমরস্থ প মনর (Surface Water) ব্যবহ মর উৎস মহতকরণ’ 

• কৃিক পর্ ম ময় ি নসম্পন্ন বীজ উৎপ দন, সংরক্ষ্ণ ও মবতরণ 

• কৃমি তথ্য প্রযুমি উন্নয়ন, উত্তি কৃমি ক র্ মিি প্রবতমন ও মনর পদ উৎপ দনক্ষ্ি কৃমির জন্য IPM/ICM দল গঠন 

• কৃমি উন্নয়মন ন রীমক সম্পৃিকরণ ও দক্ষ্ত  বৃমদ্ধ 

• উদ্য ন ফসল সম্প্রস রমণ ফল ও সমির চ র /কলি উৎপ দন ও মবতরন, উচ্চমূল্য ফসমলর উৎপ দন বৃমদ্ধকরণ এবং 

কৃমিপে আিদ মন ও রপ্ত মনকরমণ ি ন মনয়ন্ত্রণ 

• জলব য়ু পমরবতমমনর স মথ স মথ কৃমি উৎপ দমন মবরূপ প্রভ ব কি ক মবল য় কৃিকমদর প্রময় জনীয় কৃমি প্রযুমি ও 

ঘ তসমহষ্ণু জ ত সম্প্রস রণ, কৃমিঋণ প্র মপ্তমত কৃিকমক সহ য়ত  দ ন, দুমর্ ম গ কি ক মবল  ও কৃমি পুনব ম সন 

• কৃমি র্ মন্ত্রকীকরণ সম্প্রস রণ কসব  কজ রদ রকরণ ও উন্নয়ন সহ য়ত র ি ধ্যমি র্ন্ত্রপ মত মবতরণ। 

 

 

খ) জেবলাঃ 

 কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তয়রর প্রিাে ষহয়সয়ব রয়েয়ছে মহােষরচালক। দপ্তয়রর প্রিাে কায থালয়ে ৮টি উইাং রয়েয়ছ। 

সয়রজষমে উইাংয়ের আওিাে সারায়দয়ে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি পজলা, ৪৯২টি উেয়জলা, ১৫টি পময়রােষলটে অষফস ও ১৪০৩২টি ব্লক 

েয থায়ে অষিদপ্তয়রর কম থকান্ড ষবস্তৃি রয়েয়ছ। প্রমশক্ষ্ণ উইাংয়ের আওিাে ১৮টি কৃষি প্রমশক্ষ্ণ ইেষিটিউট (এটিআই), হটি থকালচার 

উইাংয়ের আওিাে ৭৬ টি হটি থকালচার কসন্ট র ও একটি ি শরুি উন্নয়ন ইনমিটিউট রময়মে। উষিদ সাংগষেয়রাি উইাংয়ের আওিাে 

৩০টি উষিদ সাংগষেয়রাি পকন্দ্র েষরচাষলি হয়ে। কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তয়রর পূণগ মঠিি সাাংগঠষেক কাঠায়মায়ি পমাট েদ সাংখ্যা 

২৬,৪৩৫ । ২০২১-২২ অর্ থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তরর ৪৮৫ জন কি মকর্থা ও ২১৮ জন কর্ থচােী পর ান্নতর্ প্রাপ্ত হরেরছন । 

২০২১-২২ অর্ থবছরে ১৬৫০ জন কর্ থকর্থা  ১৭৯ জন কর্ থচােী (আউটর্াত্ থিং)তনরোগ প্রাপ্ত হরেরছন। তনরেে েমক পগ্রি অনুযােী 

প্রমতষ্ঠ মনর জনবমলর মববরণ প্রদ ন কর  হল 

 

জনবল সংি ন্ত মবস্ত মরত তথ্য 

িমিক নং কের্ নং জনবল িন্তব্য 

অনুমি মদত কি মরত শূন্য 

১ কের্ ১ ১ ০ ১  

২ কের্ ২ ৮ ৮ ০  

৩ কের্ ৩ ৪৭ ৪১ ৬  

৪ কের্ ৪ - - -  

৫ কের্ ৫ ৩৩৭ ৩২৭ ১০  

৬ কের্ ৬ ১২৭২ ৭২১ ৫৫১  

৭ কের্ ৭ - - -  

৮ কের্ ৮ - - -  

৯ কের্ ৯ ১৫৪২ ৯৫৭ ৫৮৫  

১০ কের্ ১০ ১৫৪৭৭ ১১৭৭৪ ৩৭০৩  

১১ কের্ ১১ ৬ ৫ ১  

১২ কের্ ১২ ৬ ৬ ০  

১৩ কের্ ১৩ ৩৫০ ৭১ ২৭৯  

১৪ কের্ ১৪ ৮৬২ ৫৯৭ ২৬৫  

১৫ কের্ ১৫ ১ ১ ০  
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১৬ কের্ ১৬ ১৯৩৯ ১০৮৯ ৮৫০  

১৭ কের্ ১৭ ১৯ ১৮ ১  

১৮ কের্ ১৮ ৫০২ ২৫৭ ২৪৫  

১৯ কের্ ১৯ ১৭ ১৬ ১  

২০ কের্ ২০ ৩৭২১ ২৮৭৮ ৮৪৩  

আউট কস মস মং ৩২৮ ০ ৩২৮  

 কি ট ২৬,৪৩৫ ১৭,৭৬৬ ৭,৬৬৯  

 

গ) মােব সম্পদ উন্নেনাঃ 

৪ বের কিয় দী কৃমি মর্মল ি  কক মস ম ১৮ টি সরক রী এটিআই ২০২১-২২ অর্ থবেমর ২য় পমব ম ২৭৭৪ জন ে ত্র-ে ত্রী ভমতম হময়মে। 

৪থ ম পমব ম ে ত্র-ে ত্রীর সংখ্য  ২২৯৯ জন, ৬ষ্ঠ পমব ম ে ত্র-ে ত্রীর সংখ্য  ২৩৪৬ জন, ৮ি পমব ম ে ত্র-ে ত্রীর সংখ্য  ১৮৫০ জন কি ট 

৯২৬৯ জন ে ত্র-ে ত্রী অধ্যয়নরত। তনরেে েমক প্রমতষ্ঠ মনর ি নবসম্পদ উন্নয়মনর তথ্য প্রদ ন কর  হলাঃ  

 

প্রমশক্ষ্ণ  

িমিক 

নং 

কের্ নং প্রমশক্ষ্ণ িন্তব্য 

অভযন্তরীন নবমদমশক ইন হ উজ অন্য ন্য কি ট 

১ কের্ ১-৯ ৪১০১ - ৩৯০ - ৪৪৯১  

২ কের্ ১০ ১৯০৭০ - ৪১০ - ১৯৪৮০  

৩ কের্ ১১-২০ ৬৬৩ - ১২৭০ - ১৯৩৩  

 কি ট ২৩৮৩৪ - ২০৭০  ২৫৯০৪  

 

    েক-২ (খ) : ি নবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ মশক্ষ্  ) 

িমিক নং কের্ নং উচ্চ মশক্ষ্  িন্তব্য 

মপএইচমর্ এি.এস অন্য ন্য কি ট 

১ কের্ ১-৯ - - - -  

২   কের্ ১০ - - - -  

৩ কের্ ১১-২০ - - - -  

    কি ট - - - -  

 

নবমদমশক কসমিন র/ ওয় কমশপ/এক্সমপ জ র মভমজট 

িমিক নং কের্ নং উচ্চ মশক্ষ্  িন্তব্য 

কসমিন র ওয় কমশপ এক্সমপ জ র মভমজট কি ট 

১ কের্ ১-৯ - - - -  

২ কের্ ১০ - - - -  

৩ কের্ ১১-২০ - - - -  

    কি ট - - - -  
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ঘ) উমেখমর্ গ্য কায থক্রিাঃ 

• কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তমরর উমেখমর্ গ্য ক র্ মিি হমল  মবমভন্ন গমবিণ  প্রমতষ্ঠ ন কথমক প্র প্ত আধুমনক কল মকৌশল কৃিমকর মনকট 

সম্প্রস রমণর ি ধ্যমি খ দ্য শস্য উৎপ দন। মনমে ২৮টি ফসমলর উৎপ দমনর লক্ষ্যি ত্র  ও অজমন প্রদত্ত হমল ।    

 

িমিক 

নং 

ফসমলর ন ি ২০২১-২২ অথ মবেমরর 

লক্ষ্যি ত্র  (লক্ষ মর্তিক 

টন) 

২০২১-২২ অথ মবেমরর 

উৎপ দন (লক্ষ মর্.টন) 

িন্তব্য 

১ ক) আউশ ৩৪.৮৩৬ ৩০.০০৮ মর্এই ও মবমবএস  সিন্বয়কৃত 

খ) আিন ১৫০.৪৬৫ ১৪৯.৫৮৪ মর্এই ও মবমবএস  সিন্বয়কৃত 

গ) কব মর  209.513 209.768 মবমবএস এর  স মথ  সিন্বয়  চূড় ন্ত 

হয়মন। 

কি ট চ ল 394.৮১৪ ৩৮৯.৩৬ মবমবএস এর স মথ  সিন্বয়  চূড় ন্ত 

হয়মন। 

২ গি 12.264 11.673 মবমবএস এর স মথ  সিন্বয়  চূড় ন্ত 

হয়মন। 

৩ ভুট্ট  58.750 56.297 মর্এই কর্তমক প্র ক্কমলত 

৪ আলু 106.516 110.583 মবমবএস এর  স মথ  সিন্বয় চূড় ন্ত 

হয়মন। 

৫ মিমিআলু 7.054 6.266 মর্এই কর্তমক প্র ক্কমলত 

৬ প ট ৮৬.১০৬ ৮৪.৩২৪ মর্এই ও মবমবএস  সিন্বয়কৃত 

৭ সবমজ 200.190 216.703 মর্ এই কর্তমক প্র ক্কমলত 

নতল জ তীয় ফসল 

৮ সমরি  8.217 8.243 মর্ এই কর্তমক প্র ক্কমলত 

৯ চীন ব দ ি 1.724 1.702 ” 

১০ মতমস 0.020 0.012 ” 

১১ মতল 0.881 0.763 ” 

১২ সয় মবন 1.390 1.439 ” 

১৩ সূর্ মমূমখ 0.261 0.159 ” 

 কি ট কতল 12.492 12.318 ” 

 

র্ ল জ তীয় ফসল 

১৪ িসুর 2.600 2.076 ” 

১৫ কে ল  0.059 0.049 ” 

১৬ মুগ 3.367 2.834 ” 

১৭ ি সকল ই 0.432 0.706 ” 

১৮ কখস মর 3.015 2.633 ৯৩৭ কহক্টর কগ -খ দ্য মহস মব 

ব্যবহৃত হময়মে। 

১৯ িটর 0.158 0.12479 মর্ এই কর্তমক প্র ক্কমলত 

২০ অড়হড় 0.006 0.00349 ” 

২১ কফলন 0.520 0.35706 ” 

 কি ট র্ ল 10.209 8.383 ” 

িসল  জ তীয় ফসল 

২২ মিঁয় জ 35.042 36.409 ” 

২৩ রসুন 8.190 7.702 ” 

২৪ িমনয়  0.633 0.642 ” 

২৫ িমরচ 3.237 2.984 ” 

২৬ আদ  2.071 - ” 

২৭ হলুদ 1.791 - ” 
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িমিক 

নং 

ফসমলর ন ি ২০২১-২২ অথ মবেমরর 

লক্ষ্যি ত্র  (লক্ষ মর্তিক 

টন) 

২০২১-২২ অথ মবেমরর 

উৎপ দন (লক্ষ মর্.টন) 

িন্তব্য 

২৮ ক মলমজর  0.129 0.126 ” 

 কি ট িসল  ৫১.০৯৩ ৪৭.৬৮৩ ” 

• প মটর উৎপ দন লক্ষ্ কবল।  

 ২০২১-২২ অথ মবেমর গৃমহত প্রমণ দন  ও পূণব ম সন ক র্ মিি: 

 

• মোপা আর্ান/ 2021-2022 মর্ৌসুরর্ে বন্যাে ্ম্ভাব্য ক্ষেক্ষতর্ পুতিরে তনরর্ আগার্ প্রস্তুতর্ তহর্রব ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে 

র্ারে নাবী জারর্ে মোপা আর্ন ধারনে বীজ ্েবোরহে জন্য বীনামূরে বীজ ্হাের্া প্র ান তনতর্ত্ত বািংলার রেে 29টি 

মজলাে ৩4000 জন কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 125.60000 লক্ষ টাকাে  আপ কালীন কৃতি পুনব থা্ন কর্ থসূতচ। 

• 2021-2022 অর্ থ বছরে 2021-2022 মর্ৌসুরর্ গ্রীষ্মকালীন মেঁোজ আবা  বৃতধাে জন্য বািংলার রেে 18টি মজলাে 18000 

ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 1578.60000  লক্ষ টাকাে  বীনামূরে বীজ ও ো্ােতনক ্াে তবর্েণ কৃতি 

প্ররণা না কর্ থসূতচ। 

• 2021-2022 অর্ থ বছরে 2021-2022 মর্ৌসুরর্ গ্রীষ্মকালীন মেঁোজ আবা  বৃতধে জন্য বািংলার রেে 18টি মজলাে ক্ষুদ্র ও 

প্রাতিক কৃিরকে র্ারে প্রতেক্ষণ প্র ারনে  জন্য ্ব থরর্াট 267.50000 লক্ষ টাকাে কর্ থসূতচ। 

• 2021-2022 অর্ থ বছরে খতেপ/2021-2022 মর্ৌসুরর্ উচ্চ ফলনেীল পাট বীজ উৎপা রন স্বেিং্ম্পূণ থর্া অজথরন 

বািংলার রেে 53টি মজলাে 10000 ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 385.50000  লক্ষ টাকাে  নাবী পাট বীজ 

উৎপা ন বাস্তবােন কর্ থসূতচ। 

• 2021-2022 অর্ থ বছরে খতেপ/2021-2022 মর্ৌসুরর্ উচ্চ ফলনেীল পাট বীজ উৎপা রন স্বেিং্ম্পূণ থর্া অজথরন 

বািংলার রেে 53টি মজলাে নাবী পাট বীজ উৎপা ন প্রতেক্ষণ প্র ারনে  জন্য ্ব থরর্াট 290.28000 লক্ষ টাকাে কর্ থসূতচ।  

• 2021-2022 অর্ থ বছরে খতেপ-2 মর্ৌসুরর্ র্া্কলাই উৎপা ন বৃতধে লরক্ষে বািংলার রেে 35টি মজলাে 50000 ক্ষুদ্র ও 

প্রাতিক কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 345.50000 লক্ষ টাকাে তবনামূরে বীজ ও ্াে ্েবোহ ্হাের্া প্র ারনে জন্য কৃতি 

প্ররণা না কর্ থসূতচ। 

• 2021-2022 অর্ থ বছরে েতব/২০২১-২২  মর্ৌসুরর্ গর্, ভূট্টা, ্তেিা, সূর্ থমুখী, তচনাবা ার্, েীর্কালীন মেঁোজ, মুগ, র্সুে ও 

মখ্াতে ফ্রলে আবা  ও উপা ন বৃতধে লরক্ষে বািংলার রেে 64টি মজলাে 1300000 ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে র্ারে 

্ব থরর্াট 13144.30000  লক্ষ টাকাে তবনামূরে বীজ, ্াে ্েবোহ ও নগ  অনু ান ্হাের্া প্র ারনে জন্য কৃতি প্ররণা না 

কর্ থসূতচ। 

• ২০২১-২২ েতব মর্ৌসুরর্ মবারো ধারনে ্র্লরে চািাবা  (Synchronize Cultivation) ব্লক প্র ে থণী স্থাপরনে 

তনতর্ত্ত বািংলার রেে 61টি মজলাে 15000 ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 1364.50000  লক্ষ টাকাে কৃতি 

প্ররণা না কর্ থসূতচ। 

• ২০২1-২2 অর্ থবছরে েতব মর্ৌসুরর্ মবারো ধারনে হাইতিড জারর্ে বীজ ব্যবহারেে র্াধ্যরর্ উৎপা ন বৃতধে জন্য বািংলার রেে 

64টি মজলাে 1500000 ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 6930.50000  লক্ষ টাকাে কৃিরকে র্ারে তবনামূরে বীজ 

্হাের্া প্র ান কর্ থসূতচ। 

• ২০২1-২2 অর্ থবছরে েতব মর্ৌসুরর্ মবারো ধারনে উৎপা ন বৃতধে জন্য বািংলার রেে 64টি মজলাে 600000 ক্ষুদ্র ও প্রাতিক 

কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 3450.00000  লক্ষ টাকাে ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে র্ারে তবনামূরে বীজ ও ্াে ্হাের্া প্র ান 

কর্ থসূতচ। 

• ২০২1-২2 অথ ম বেমর রমব/২০২১-২২  কিৌসুমি গি, ভূট্ট , সমরি , সূর্ মমুখী, মচন ব দ ি, শীতক লীন কিঁয় জ, মুগ, িসুর ও 

কখস মর ফসমলর আব দ ও উপ দন বৃমদ্ধর লমক্ষ্য ক্ষুদ্র ও প্র মন্তক কৃিমকর ি মে মবন মূমল্য বীজ ও স র সরবর হ কি মসূমচমত 

আনুিমেক ও অপ্রতয মশত ব্যয় ব বদ খ মত 177.40000  লক্ষ্ কর্ থসূতচ। 

• ২০২১-২২  অথ মবেমর  খমরফ-১/ ২০২২-২৩  কিৌসুমি উফশী আউশ ফসমলর  আব দ ও উৎপ দন বৃমদ্ধর জন্য বািংলার রেে 

64টি মজলাে 565650 ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 4395.68100 লক্ষ টাকাে মবন মূমল্য স র ও বীজ মবতরণ 

কৃমি প্রমণ দন  (মবন মূমল্য বীজ ও র স য়মনক স র মবতরণ) কর্ থসূতচ। 

• ২০২১-২২  অর্ থবছরে  খরেফ/ ২০২২-২৩  মেৌসুরে গ্রীস্মকালীন ম েঁয়াজ আবাদ ও 
উৎ াদন বৃদ্ধিে জনয বািংলার রেে 18টি মজলাে 18000 ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 1576.40000 

লক্ষ টাকাে রবনােূরলয সাে ও বীজ রবতেণ কৃরি প্ররণাদনা (রবনােূরলয বীজ ও োসায়রনক 
সাে রবতেণ) কে থসূর িঃ 
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• 2021-22 অর্ থ বছরে এেরি-২ সু াে সুইট জারতে আনােরসে  াো বযবহারেে 
োধ্যরে আনােরসে উৎ াদন বৃদ্ধিে জনয জনয বািংলার রেে 02টি মজলাে 127 কৃিরকে র্ারে 

্ব থরর্াট 496.58000 লক্ষ টাকাে রবনােূরলয ও প্রাতিক  াো সহায়তা প্রদান কে থসূ ী:। 
• ২০২১-২২  অর্ থবছরে  খরেফ-১/ ২০২২-২৩  মেৌসুরে আেন ধ্ারনে উফশী জারতে 
বীজ বযবহারেে োধ্যরে  আবাদ ও উৎ াদন বৃদ্ধিে জনয বািংলার রেে 64টি মজলাে 355700 

ক্ষুদ্র ও প্রাতিক কৃিরকে র্ারে ্ব থরর্াট 2178.66250 লক্ষ টাকাে রবনােূরলয সাে ও বীজ রবতেণ বাবদ 
কৃরি প্ররণাদনা কে থসূর   

•  লরত মো া আেন/২০২১-২২ মেৌসুরে বনযাে সম্ভাবয ক্ষয়ক্ষরত  ুরিরয় রনরত আগাে 
প্রস্তুরত রহসারব অরধ্ক ক্ষরতগ্রস্ত রসরলট অঞ্চরলে ৪টট মজলায় (রসরলট, সুনােগঞ্জ, 
হরবগঞ্জ ও মেৌলভীবাজাে) কু্ষদ্র ও প্রারিক কৃিরকে োরে মো া আেন ধ্ারনে নাবী 
জারতে  বীজ ও সাে সেবোরহে জনয ৩৪৩৫৮৯.০০ টাকা পুনব থা্ন কে থসূর  

 

• ২০২১-২২ অথ মবেমর র জস্ব ব মজমটর আওত য় প্রদশ মনী: 

 

• আধুমনক েতুে জাি ও প্রযুষি মাঠ েয থায়ে দ্রুি কপৌৌঁছায়োর লয়ক্ষে ২০২১-২২ অর্ থ বছয়র রাজস্ব খায়ির আওিাে ৫০ 

পকাটি ০৯ লক্ষ ৬১ হ জ র টাকা ব্যয়ে কি ট ৯৬৪১০টি ষবষভন্ন ফসয়লর প্রদে থেী স্থােে করা হয়েয়ছ। 

 

• রমব কিৌসুমি স্থ মপত প্রদশ মনী: 

কব মর  ি ন-১৬৯৫০টি, শীতক মলন ভুট্ট  (হ ইমির্)-১৫৮০০টি, সুইট কণ ম-৪০টি, গি-৬৫৯০টি, সমরি -১৯০০০টি, 

মচন ব দ ি (শীতক মলন )-১৪৫০টি, মিঁয় জ-৩৫০০টি,  সয় মবন-৪০০টি, আখ-৪০০টি, কি ট - ৬৪১৩০টি প্রদে থেী। 

 

• খমরফ-১ কিৌসুমি স্থ মপত প্রদশ মনী: 

আউশ ি ন-৮৬০০টি, প ট-৪০০০টি, েীষ্মক লীন মুগ-১০০০টি, টমিমট  (েীষ্মক লীন )-১০০টি, কি ট-১৫৬০০টি প্রদে থেী 

 

• খমরফ-২ কিৌসুমি স্থ মপত প্রদশ মনী: 

কর প  আিন-১৬৬৮০টি ।   

              

 

      ফসমলর উৎপ দন ও উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধর লমক্ষ্য উদ্ভ মবত জ ত এবং প্রযুমির সম্প্রস রণাঃ 

•  ২০২১-২২ অর্ থ বছয়র ষবষভন্ন উন্নেে প্রকয়ল্পর আওিাে  ব স্তব ময়ত ক র্ মিিগুমল  হমল  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ  -৫,৫৯,৪১০ জন, 

এসএএও প্রমশক্ষ্ণ - ১৮,৯৬০ জন, কম থকিথা প্রষেক্ষণ- ২৮৮০ জন, আধুষেক ও উন্নি জায়ির  প্রদে থেী স্থােে- ২,১২,৮৫৬ টি, 

ি ঠ মদবস -১৮,৪৭৫টি, জ তীয় ও আঞ্চমলক কি মশ ল  ১২০টি।  

 

 

তনোপ  খাদ্য উৎপা ন তনতির্কেণঃ 

• সব্জী ও ফল উৎোদয়ে ষবষভন্ন প্রদে থেী ও প্রষেক্ষয়ণর মােয়ম জজব বালাইোেক ব্যবহায়র কৃিকয়দর উৎসাষহি করা হয়ে। ষেরােদ 

ফসল উৎোদয়ের লয়ক্ষে এ েয থন্ত ৮৭টি জজব বালাইোেক পরষজয়েেে প্রদাে করা হয়েয়ছ। 

• বাাংলায়দয়ে োকেব্জী, ফল ও োে ফসয়লর পোকামাকয়ির  ও পরাগবালাই ব্যবস্থােোে জজব বালাইোেকষভষত্তক 

প্রযুষি উদ্ধাবে সম্প্রসারণ প্রকল্প ও েষরয়বে বান্ধব পকৌেয়লর মােয়ম ষেরােদ ফসল উৎোদে প্রকল্প বাস্তবােে হয়ে। 

• অষিকির ক্ষষিকারক বালাইোেক পরষজয়েেে প্রদায়ে সিকথিা অবলম্বে করা হয়ে। কম ক্ষষিকর ও েষরয়বে বান্ধব 

বালাইোেক পরষজয়েেে প্রদাে উৎসাষহি করা হয়ে। 

 

 

 আেদকালীে েষরষস্থষিয়ি পটকসই ও লাভজেক কৃষি উৎোদে ব্যবস্থা ষেষিিকরণঃ 
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• হাওরভুি পজলাসমূয়হ ২০২১-২০২২ অথ মবেমর পবায়রা পমৌসুয়ম পবায়রা আবায়দর েষরমাে ৪ লক্ষ ৫২ হাজার ১ েি ৩৮ 

পহক্টর। ন ন  প্রমতকুলত র ময়েও েিভাগ ি ন কতমন কমর কৃিমকর ঘমর আন  হময়মে। 

• আউে িায়ের লক্ষেমািা ষেি থারণ কয়র মাঠ েয থায়ে বাস্তবােয়ের জন্য প্রয়োজেীে ষেয়দ থেো প্রদাে করা হয়েয়ছ। 

• কৃষিয়ি কয়রাো ভাইরায়সর প্রভাব এিায়ি মােেীে প্রিােমন্ত্রীর পঘািণা অনুযােী কৃষি যন্ত্রোষি সরবরায়হ খামার 

যাষন্ত্রকীকরণ প্রকয়ল্পর  কায থক্রম বাস্তবাষেি হয়ে। 

• কয়রাো সমেকায়ল ও এর েরবিী সময়ে যায়ি পদয়ের মানুয়ির খায়দ্যর ষেরােত্তা ষেষিি র্ায়ক এবাং পস অনুযােী 

কায থক্রম গ্রহণ করয়ি কৃষি মন্ত্রণালয়ের েক্ষ পর্য়ক প্রদােকৃি ২১ দফা ষেয়দ থেো অনুযােী মাঠ েয থায়ে কাজ চলি ন 

আপছ। 

•  প্রিােমন্ত্রীর ৩১ দফা ষেয়দ থেো ও ষবষভন্ন সময়ের প্রদােকৃি ষেয়দ থেো পমািায়বক খাদ্য উৎোদে বৃষদ্ধ করার ষেষমত্ত 

যায়ি পকাে জষম েষিি ো র্ায়ক এবাং আবাদয়যাগ্য জষমর সয়ব থাচ্চ ব্যবহার ষেষিি করা সম্ভব হে পস জন্য কৃষি 

সম্প্রসারণ অষিদপ্তয়রর েক্ষ পর্য়ক সুষেষদ থি মাঠ ষেয়দ থেো রয়েয়ছ। 

• কৃিয়কর উৎপ মদত িাে ষবক্রয়ের সুষবিার জন্য প্রষি ইউষেেয়ে ২৬৭৩ টি আর্দ্ থিামােক যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েয়ছ। 

 

্ােজার্ীে পরেে ্েবোহ ব্যবস্থা মজাে ােকেণঃ 

•  ২০২১-২২ অর্ থবছরে ‘্াে আর্ াতন ও বাজােজার্কেণ’ তনবন্ধন ্ন  -৩৯৯টি, ‘্াে উৎপা ন ও বাজােজার্কেণ’ 

তনবন্ধন ্ন  -১০টি (জজব সার-৭টি),‘্াে পতেরবেক’ তনবন্ধন ্ন  -৩৪৩টি প্র ান কো হরেরছ। 

 

• ইউষরো সায়রর ব্যবহার হ্রাস, জজব সায়রর ব্যবহার বৃষদ্ধ ও সুিম সার ব্যবহায়রর মােয়ম জষমর স্বাস্থে রক্ষা ও ফসল 

উৎোদে বৃষদ্ধর লয়ক্ষে মাঠ েয থায়ে  কায থক্রম চলমাে রয়েয়ছ।  

 

 

উদ্যান ফ্রলে ্ম্প্র্ােণঃ 

• ২০২১-2২ অর্ থবছরে ৭৬টি হটি থকালচাে ম্ন্টারেে র্াধ্যরর্ ১৯৩১৯৫৮ টি ফরলে চাো, ১১০৮৮৭৭টি ফরলে কলর্, 

৪১৪৮৮৭ টি র্্লাে চাো, ৩৩২৪২০১ টি গ্রীষ্ম ও েীর্কালীন ্বতজে চাো, ৯৫১৯৭ টি ওিতধ  চাো, ১৮৮৬৮ টি 

নাতেরকল চাো উৎপা ন ও তবর্েণ কো হরেরছ। র্ােরুর্ উন্নেন ইনতিটিউট কর্তথক র্ােরুর্ স্পন উৎপাত র্ হরেরছ 

১৯৯ মকতজ। র্  সরক রী কক ি গ মর জি  হময়মে। 

• ২০২১-2২ অর্ থবছরে ফল-্বতজে চাো/কলর্্হ তবতিন্ন বীজ ও অন্যান্য চাো/কলর্ ও দ্রব্যাত ে তবক্রে বাব  

হটি থকালচাে ম্ন্টাে ্মূরহে র্াধ্যরর্ মর্াট োজস্ব আে অতজথর্ হরেরছ ৬,০১,৮৩,৩৪৭ টাকা, র্  সরক রী কক ি গ মর 

জি  হময়মে। 

 

দুরর্ থাগঝুতক হ্রা্ ও জলবায়ু পতেবর্থনজতনর্ অতিরর্াজন কার্ থক্রর্ঃ 

• ২০২১-২০২২ অর্ থ বছয়র ষি হাইষিি-২: ৮৯০পহ., ষি হাইষিি-৪: ৬০৫ কহ., ষি হাইষিি-৬: ১৪১ কহ., ষি হাইষিি-

৫০১১০৫ পহ., ষি িাে-৫১: ২৪০১২০ পহ.,  ষি িাে-৫২: ৩১৫১১০ পহ.,  ষি িাে-৬২: ১৮১১০ পহ.,  ষি িাে-৬৪: ১১৩ পহ.,  

ষি িাে-৭০: ১১০৬পহ.,  ষি িাে-৯২: ২৩০১১৩ পহ.,  ষি িাে-৯৪: ৫২০ পহ.,  ষি িাে-৮১: ১০৫ পহ.,  ষি িাে-৮৯: ১০৬ 

পহ.,  জষময়ি আবাদ হয়েয়ছ। 

• উপকূলীে অঞ্চরলে লবণাক্ত এলাকাে তিধান-৪৭, তিধান-৫৩, তিধান-৫৪, তিধান-৬১, তবনা ধান-৮ ও তবনা ধান-১০ 

্ম্প্র্ােণ, বন্যাপ্রবণ এলাকাে তিধান-৫১, তিধান-৫২ এবিং খো এলাকাে তবনা ধান-৭ ও তিধান-৩৩, তিধান-৩৯, 

তিধান-৫৬, তিধান-৫৭, কৃিক পর্ থারে জনতপ্রেকেণ ও ্ফলিারব ্ম্প্র্ােণ কো হরে। 

• গরর্ে র্াপ ্তহষ্ণু জার্ বাতে গর্-২৬, বাতে গর্-২৭, বাতে গর্-২৮, বাতে গর্-৩০ এবিং লবণাক্তর্া ্তহষ্ণু জার্ বাতে 

গর্ -২৫ ্ম্প্র্ােরণে ফরল গরর্ে একে প্রতর্ উৎপা ন বৃতধ মপরেরছ। 

•  দুরর্ থাগ, ঝুতক হ্রা্ ও জলবায়ু পতেবর্থনজতনর্ অতিরর্াজন বা খ প খ ওয় মন র মনমিত্ত আধুমনক ল গসই কৃমি প্রযুমি 

উদ্ভ বন ও সম্প্রস রমণর ি ধ্যমি কৃমি উৎপ দন বৃমদ্ধ প মে। 

• িা্র্ান পধতর্রর্ ্বতজ ও র্্লা চাি ্ম্প্র্ােণ করে ্বতজ ও র্্লা উৎপা ন বৃতধ কো হরেরছ র্া world 

heritage তহর্রব স্বীকৃতর্ মপরেরছ। 
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• পতেরবরেে িাে্াম্য েক্ষাে ঢাকা ও অন্যান্য েহরে ছা  বাগান স্থাপরন উদ্বুধ কো হরে। 

 

উন্নয়ন সহ য়ত  ব  ভর্তমমক মূমল্য কৃমি যাষরিকীকরণাঃ  

 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তয়রর আওিাে জুলাই/২০২০ পর্য়ক জুে/২০২৫ পমোয়দ ৩০২০.০০ পকাটি টাকা ব্যয়ে  “সমষিি 

ব্যবস্থােোর মােয়ম কৃষি যাষরিকীকরণ” েীি থক প্রককল্পর ক র্ মিি চলি ন। প্রকয়ল্পর আওিাে ৫ বছয়র ১২ কোটাগষরর ৫১৩০০টি  

যন্ত্র ভতুথষকমূয়ল্য কৃিক েয থায়ে সরবরাহ করা হয়ব। ভতুথষকর েষরমাণ হাওি ও উেকূলীে এলাকার জন্য যন্ত্র মূয়ল্যর ৭০% এবাং 

পদয়ের অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০%। এই প্রকয়ল্পর আওিাে এ েয থন্ত কম্বাইন্ড হারয়ভির ( িাে ও গম)- ৪৩৮৯টি, ষরোর-৬০২টি, 

রাইস রান্সপ্লান্টার- ৪৪টি, ষসিার- ৩২টি প ওয় র পেসার- ৫১৪টি, ড্রাোর-০৯টি, প ওয় র কেয় র- ৮৪৩টি, মাইক পেলার- ১৬১টি, 

েয়টয়টা ষিগার-১৬টি পমাট ৬৬১০টি কৃষি যন্ত্র  সরবরাহ করা হয়েয়ছ। 

উমদ্ভদ ও উমদ্ভদজ ত পে আিদ মন ও রপ্ত মনাঃ 

• ি নসম্পন্ন কৃমিজ ত পে রপ্ত মন বৃমদ্ধকরমণর লমক্ষ্য ইমত িমধ্য ৪০০ টি উদ্য ন ফসল রপ্ত মনক রক প্রমতষ্ঠ ন এর মনবন্ধন 

সম্পন্ন হময়মে। 

• ২০২১-২২ অথ ম বেমর ব ল ইন শক করমজমেশন মফ, আিদ মন ল ইমসন্স, ফরমূমলশন ল ইমসন্স, কহ লমসল ল ইমসন্স,  

মরপ্য মকং ল ইমসন্স, ব জ রজ তকরণ ল ইমসন্স, কপি কমর ল ল ইমসন্স মফ, কীটন শক পরীক্ষ্  মফ, করমজমেশন এবং 

ল ইমসন্স নব য়ন মফ ব বদ কি ট ৬.৯৪,৯৬,৩২০/- র জস্ব আয় হময়মে। র্  সরক রী কক ি গ মর জি  হময়মে। 

• ২০২১-২২ অর্ থ বছরে উতি  ও উতি জার্ পে আর্ াতনে জন্য আর্ াতন অনুর্তর্পত্র (Import Permit) প্র ান 

ও  েপ্তাতনে জন্য উতি  স্বাস্থে ্ন  পত্র (Phytosanetary Certificate) প্র ান বাব  মর্াট আর্ াতন ও েপ্তাতন আে 

হরেরছ ১০৫,৩৬,৫৮,৫২৫/-টাকা । র্  সরক রী কক ি গ মর জি  হময়মে। 

• সংগমনমর ি উইং এর সকল কায থিি অমট মিশন মসমিমির আওত য় International Finance 

Corporation (IFC) এর তে বি য়মন Syness IT(Information Technology) এর 

সহমর্ মগত য় অমট মিশন কায থিি ইমত িমধ্য শুরু হময়মে এবং Managed Service Model এর ক র্ মিি 

চলমে। চট্টে ি ও িংল  বন্দর সমূমহ  releage Order   প্রদ মনর প্রমিয়  চলমে। 

• কর ক্ট ফ মি মং এর ি ধ্যমি রপ্ত মন কর্ গ্য ফল ও শ ক-সবমজ উৎপ দমনর কজ রদ র িমনটমরং অব্য হত রময়মে। 

• এখন পর্ মন্ত ফসমলর ওপর ১৬টি, ব ল ই ঝৌঁমক মবমেিণ এর ওপর ৩টি সহ কি ট ১৯টি  (PRA) কায থিি সম্পন্ন হময়মে। 

• ২০২১-২২ অথ ম বেমর ৪ বের কিয় দী কৃমি মর্মল ি  কক মস ম ১৮ টি (সরক রী) এটিআই-এ ৯২৬৯ জন ে ত্র-ে ত্রী ভমতম 

হময়মেল। 

• কৃমি বহুমূখীকরণ ও মনমবড়করণ, চ িী পর্ ম ময় ি নসম্মত বীজ প্র মপ্ত, পুমি ও খ দ্য মনর পত্ত , বের ব্য মপ ফল উৎপ দমন 

পুমি উন্নয়ন, নগর কৃমি উন্নয়ন,পমরমবশ ব ন্ধব ককৌশমলর ি ধ্যমি মনর পদ ফসল উৎপ দন, অঞ্চল মভমত্তক নবিম্য 

দূমরকরণ, দুু্মর্ ম গ ঝৌঁমক হ্র স ও জলব য়ু পমরবতমনজমনত অমভমর্ জন ব  খ প খ ওয় মন র মনমিত্ত ৩২টি  প্রকমল্পর কায থিি 

চলি ন রময়মে। 

 ব মণমজযক কৃমি : 

কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তর মধুসহ ষবষভন্ন ফয়লর জোম, পজষল, আচার, জুস ইিোষদ প্রষক্রোজািকরণ ষবিয়ে কৃিক, কৃিক সাংগঠে ও 

পবসরকারী উয়দ্যািাগণয়ক  উৎসাষহি করার জন্য প্রষেক্ষণ ও উদু্বদ্ধকরণ কায থক্রম চাষলয়ে যায়ে। বছরব্যােী ফল উৎোয়ের মােয়ম পুষি 

উন্নেে প্রকয়ল্পর আওিাে ২০২১-২০২২ অর্ থবছয়র এ েয থন্ত ১৫৩৬ জে চািীয়ক ফল প্রষক্রোজািকরয়ণর ওের প্রষেক্ষণ প্রদাে করা হয়েয়ছ। এই 

প্রকয়ল্পর আওিাে রাঙামাটি পজলার োষেোরচর হটি থকালচার পসন্টায়র ফল প্রষক্রোজািকরণ পকন্দ্র স্থােে করা হয়েয়ছ। এই পকয়ন্দ্র আোরস 

প্রষক্রোজাি কয়র আোরস পর্য়ক ষচেস ( ড্রাই ফ্রুট) উৎোদয়ের কাজ শুরু হয়েয়ছ। েয থােক্রয়ম কাঁঠাল ও ষমষি আলু পর্য়কও  ষচেস জিরী করার 

ষবিেটি প্রষক্রোিীে রয়েয়ছ। মােরুম, উৎোদে,সাংরক্ষণ ও প্রষক্রোজািকরণ ষবিয়ে দুই মাস ব্যােী প্রষেক্ষয়ণর  মােয়ম প্রাে ৮৪০ জে 

পবসরকারী উয়দ্যািা জিরী করা হয়েয়ছ। বিথমায়ে উয়দ্যািাগে মােরুম িাজা,শুকো,োউিার আকায়র বাজারজাি করয়ছে। িাছািা 

মােরুমজাি েণ্য পযমে মােরুয়মর স্যেে, মােরুয়মর জোম, পজলী,আচার, ষচেসসহ ষবষভন্ন েণ্য জিরী কয়র বাজারজাি করয়ছ। কৃষি সম্প্রসারণ 
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অষিদপ্তয়রর উয়দ্যায়গ প্রষি বছরই ফলয়মলা, সবজীয়মলা, মধুয়মলা ও খাদ্যয়মলার আয়োজে করা হে। পবসরকারী উয়দ্যািাগণ কৃষিজাি েয়ণ্য  

প্রষক্রোজাি কয়র  পযমে জোম, পজলী, আচার ইিোষদ পমলাে বাজারজাি কয়র র্ায়ক।  

কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তয়রর আওিািীণ “ কাজুবাদাম ও কষফ গয়বিণা, উন্নেণ ও সম্প্রসারণ ” েীি থক প্রকল্পটির কায থক্রম  পদয়ের  োব থিে 

অঞ্চল ও অন্যান্য উেয়যাগী এলাকাে কষফ ও কাজুবাদাম চাি, সম্প্রসারণ, উৎোদে বৃষদ্ধ, প্রষক্রোজািকরণ এবাং বাজারজািকরয়ণর মােয়ম 

কৃিয়কর আে ও কম থসাংস্থাে বৃষদ্ধ এবাং আর্ থ সামাষজক অবস্থার পটকসই উন্নেয়ের লয়ক্ষে চলমাে রয়েয়ছ। এ প্রকয়ল্পর আিীয়ে দে লক্ষ 

কাজুবাদাম ও কষফর চারা পরােে করা হয়েয়ছ। আগামী ৩/৪ বছয়রর ময়ে এগয়লার ফলে োওো যায়ব। এছািাও কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তর 

কৃমি ব মণমজযমককরণমক সব ম মিক গুরুে মদময় মবমভন্ন প্রকল্প েহণ কমরমে। প্রস্ত মবত প্রকল্পগুমল  হমে Crop 

Commercialization and Productivity Improvement Project, ঢ ক  অঞ্চয়লর কৃষি উন্নেে 

প্রকল্প এবাং মধুপুর রাক্ট অঞ্চয়ল উদ্যাে ফসল উন্নেে ও সম্প্রসারণ প্রকল্প ইিোষদ । প্রস্তাষবি মধুপুর রাক্ট অঞ্চয়ল উদ্যাে ফসল উন্নেে ও 

সম্প্রসারণ প্রকয়ল্পর আওিাে আধুষেক প্রযুষির মােয়ম উৎোষদি আোরস, কষফ, কাজুবাদাম ও কাঁঠাল প্রষক্রোজািকরয়ণর মােয়ম খাদ্য 

উৎোদয়ের জন্য মধুপুয়র একটি খাদ্য প্রষক্রোজািকরণ প্লোন্ট অবকাঠায়মা ও খাদ্য প্রষক্রোজািকরণ ইউষেট স্থােে করা হয়ব। এছািাও খাদ্য 

প্রষক্রোজািকরণ প্লোয়ন্টর ষেকয়টই Vapor Heat Treatment Plant (VHT) স্থােে করা হয়ব। 

ন রী উন্নয়ন ও দ মরদ্র মবমি চনাঃ 

• মবমভন্ন প্রকমল্পর ি ধ্যমি কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তর ন রী উন্নয়ন ও দ মরদ্রয মবমি চমনর লমক্ষ্য খ দ্যশমস্যর উৎপ দন 

প্রমিয় য় কদমশর কৃিক পমরব মরর প্র য় ৩০% ন রীমক প্রতযক্ষ্/পমর ক্ষ্ভ মব কৃমিক মজ সম্পৃি কমরমে। 

• সকল িরমনর  প্রমশক্ষ্ণ ও প্রদশ মণীর  ক র্ মিমি  শতকর  ৩০ ভ গ ন রীর অংশেহণ মনমিত কর  হময়মে। কৃি ণী ও ন রী 

উমদ্য ি মদর কৃমি উৎপ দন, খ দ্য ও পুমির মনর পত্ত  মবি ন ও আমথ মক স বলম্বী হওয় র লমক্ষ্য প্রমশক্ষ্ণ প্রদ ন কর  

হমে। প্রমশক্ষ্ণ প্র প্তমদর িমধ্য আয়বি মক ক র্ মিমি সম্পৃি হময়মেন ১,২৭,৭০৮ জন কৃি ণী। 

• ভম মিকমম্প ি, ে ইমক  কমম্প ি ও কমম্প ি মপট, বসতব মড়মত সবমজ চ ি, ে দব গ ন, বীজ সংরক্ষ্ণ ও মবপনন 

প্রভৃমতর ি ধ্যমি ন রীমদর আয়বি মক ক র্ মিমি উৎস মহত কর  হমে। প্রমত ইউমনয়মন ১টি কমর ৪৫০০ এসএিই চ লু 

রময়মে; প্রমত এসএিই ৪ জন সদস্য মনময় গঠিত র্ র িমধ্য ১ জন ন রী সদস্য আবিক কর  হময়মে। 

 

ক মর্ মর ি ধ্যমি ব্য ংক এক উন্টাঃ 

• কৃমি উপকরণ সহ য়ত  ক র্ মি রী কৃিমকর সংখ্য - ২,০৫,৯৯,৮৬৯ জন তন্মমধ্য পুরুি কৃিমকর সংখ্য - ১,৯২,৩৪,৬৩৯ 

জন এবং িমহল  কৃিমকর সংখ্য - ১৩,৬৫,২৩০ জন এবং ১০ ট ক র ব্য ংক এক উন্ট সংখ্য - ১,০৫,০৫,৩৬৬টি তন্মমধ্য 

পুরুি কৃিমকর ব্য ংক এক উন্ট সংখ্য - ৯৮,৭৫,৭৩৯টি এবং িমহল  কৃিমকর ব্য ংক এক উন্ট সংখ্য - ৬,২৯,৬২৭টি । 

বতমি মন সচল ব্য ংক এক উন্ট সংখ্য - ৯৪,০৫,৫৫১টি তন্মমধ্য পুরুি কৃিমকর ব্য ংক এক উন্ট সংখ্য - ৮৮,২৮,৬৯২টি 

এবং িমহল  কৃিমকর ব্য ংক এক উন্ট সংখ্য - ৫,৭৬,৮৫৯টি ।  

• কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তর কর্তমক স্মাট থ কৃষি কাি থ ও ষিষজটাল কৃষি (োইলট) প্রকল্প  োমক একটি প্রকরেে বাস্তবােন 

কাজ শুরু কো হে এমপ্রল, ২০২২-জুন ২০২৫ কিয় মদ। এই প্রকরেে আওর্াে মর্ ্কল কার্ থক্রর্ চলর্ান েরেরছ র্াে 

র্রধ্য উরেখ্যরর্াগ্য হরলা: 

স্মাট থ কৃতিকাড থ ও তডতজটাল কৃতি (পাইলট) প্রকরে ১ (এক) মকাটি ৬২ (বািতট্ট) লক্ষ কৃিরকে তডতজটাল মপ্রাফাইল তর্তেে কার্ থক্রর্ 

চলর্ান েরেরছ র্া জুন, ২০২৫ ্ারল ্ম্পন্ন হরব। কৃিরকে তডতজটাল মপ্রাফাইল এে মডটারবজ ব্যবহাে করে ্ার্াতজক তনোপত্তা 

কর্ থসূতচ / কার্ থক্রর্ পতেচালনাে মক্ষরত্র তদ্বর্র্া পতেহাে কো ্ম্ভব হরব। তডতজটাল উপারে ১ (এক) মকাটি ৬২ (বািতট্ট) লক্ষ 

কৃিরকে ্ারর্ ্ম্প্র্ােণকর্ী ও কৃতি তবরেিজ্ঞগরণে মর্াগারর্াগ, র্রেে আ ান প্র ান ও এলাকা তিতত্তক চাতহ া অনুর্ােী ম্বা 

কার্ থক্রর্ পতেচালনা কো ্ম্ভব হরব। 

ই-কৃমি সম্প্রস রণাঃ 

• কৃষির আধুষেকােয়ে ষিষজটাল পসবা সমূহ ( লক্ষণ পদয়খ পরাগ বালাই ষেণ থে, ষেরােদ বালাইোেক ব্যবহার, অেলাইে বা 

অফলাইে সার সুোষরে, কৃষি কল পসন্টার)  কৃিকয়ক প্রদাে করা হয়ে। ফয়ল উৎোদে বৃষদ্ধ অব্যাহি রয়েয়ছ। 

• সারারদরে 1621 টি কৃিক তথ্য ও পরামে শ ককন্দ্র (ষিয়াক) স্থাপন ও কৃিকরদর প্ররয়াজনীয় তথ্য ও পরামে শ প্রদারনর 

মাধ্যরম আধুষনক প্রযুষির সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃষি কপরয়রে। 

• মর্মজট ল লয টফি ম ‘কৃমি ব ত য়ন’ এবং ‘কৃিকবন্ধু’ কফ ন কসব র ি ধ্যমি কৃমি মবিয়ক সব িরমনর তথ্য প্রদ ন চলি ন 

আমে। 
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• ি ঠ পর্ ম ময় কৃমি সম্প্রস রণ কি মকতম মদর উদ্ভ মবত- ৩৭টি উদ্ভ বন রময়মে। এর িমধ্য অন্যতি হমল  কৃিমকর জ ন ল , 

কৃিমকর মর্মজট ল ঠিক ন , ই-ব ল ইন শক কপ্রসমিপশন । 

 

 

মুষজব বি থ ও স্বািীেিার সুবণ থ জেন্তী উদযােে উপলমক্ষ্য গৃহীি কায থক্রিাঃ  

• ২০২১-২২ অথ ম বেমর রমব কিৌসুমি ৬১টি কজল য় ৫০০০ একর জমিমত কব মর  ি মনর সিলয় চ ি ব মদর ১০০টি ব্লক 

প্রদ মশণী ব স্তব য়ন কর  হয়।  

• মুমজববি ম উপলমক্ষ্য বেবন্ধু কৃমি উৎসব ৬৪টি কজল য় ৭৮টি ইউমনয়মন একমর্ মগ এ উৎসব শুরু হময় বেরব্য পী সকল 

ইউমনয়মন পর্ ম য়িমি অনুমষ্ঠত হওয় র পমরকল্পন  মেল। কক মভর্-১৯ পমরমস্থমত মবমবচন য় মনজস্বভ মব সীমিত আক মর 

৬৭২ টি কৃমি উৎসব অনুমষ্ঠত হময়মে। 

• মুষজববি শ উপলরযে পাষরবাষরক সবষজ ও পুষি বাগান স্থাপন কো হরেরছ ১ লক্ষ ৭৭ হাজাে টি। এছাড়াও “অোবাষদ 

েষিি জষম ও বসিবাষির আষেোে োষরবাষরক পুষি বাগাে স্থােে প্রকল্প” এর আওিাে ২০২১-২২ অর্ থবছয়র 

১,০১,৩৮৯টি োষরবাষরক পুষি বাগাে স্থােে করা হয়েয়ছ। 

• কৃমিমক্ষ্মত্র গুরুেপূণ ম অবদ মনর জন্য প্রথিব মরর িত “কৃমিমক্ষ্মত্র গুরুেপূণ ম ব্যমি (এআইমপ) সম্ম নন  ২০২০” প্রদ ন 

কর  হময়মে। কৃমি মবজ্ঞ নী, উমদ্য ি , উৎপ দনক রী, ব মনমজযক কৃমি খ ি র স্থ পনক রী, কৃমিপে প্রমিয় জ তক রী ও 

কৃমি সংগঠকমদর িধ্য কথমক গুরুেপূণ ম ব্যমিবগ মমক মনব ম চন কমর প্রমত বেমর এই সম্ম নন  প্রদ ন কর  হমে। এ বের 

কৃমির উন্নয়মন  মবমশি অবদ মনর জন্য ১৩ জনমক এই সম্ম নন  প্রদ ন কর  হময়মে। 

• ১ লাখ ২০ হাজার বগ থষমটার বা ১২ ল খ ৯২ হাজার বগ থফুট কোেভায়স পসাোলী ও গাঢ় পবগুনী রাং এর িাে গাছ ষদয়ে 

ফুটিয়ে পিালা জাষির ষেিা বেবন্ধু পেখ মুষজবুর রহমায়ের প্রষিকৃষি যা মেমনজ ওোর্ল্থ পরকয়ি থ অষফষসোষল েষর্ভুি 

করা হয়েয়ছ। 

•  ‘মুষজব বয়ি থর অেীকার কৃমি হয়ব দুব থার ষেয়রাোয়মর ষভষিওটি ষিএই এর অষফষসোল ইউটিউব চোয়েয়ল আেয়লাি 

করা হয়েয়ছ এবাং ষিএই’র আওিািীে কায থালে সমূয়হর ওয়েব পোট থায়লর ইউটিউব গ্যালাষরয়ি ষভষিওর আেকল র্ করা 

হয়েয়ছ। 

• বেবন্ধুর জন্মেি বাষি থকী উপলমক্ষ্য ৬৪টি ষেরােদ কৃিয়কর বাজার স্থােে কর  হময়মে। 

 

অন্য ন্য ক র্ মিিাঃ 

• Back to the Jute,Back to the Nature পলাগােয়ক সাময়ে পরয়খ গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলায়দে প্রর্মবায়রর মি 

এককভায়ব আন্তজাষিথক পমলা Floriade Expo-22 এ অাংেগ্রহে কয়র। পমলা শুরু হে ১৪ এষপ্রল, ২০২২ এবাং পেি 

হয়ব ৯ অয়ক্টাবর, ২০২২। ছেমাসব্যােী দীঘ থ এ পমলা যয়জ্ঞ বাাংলায়দয়ের প্যাষভষলেে ১০১ এ পেৌকা, োট ও োটজাি 

েণ্য ছািাও আয়ছ জািীে ফুল োেলা। উয়েখ্য দে বছর অন্তর অন্তর আয়োষজি এ পমলা এবার অনুষষ্ঠি হয়ে 

Almere, Netherlands এ। বাাংলায়দে সহ ৩২টি পদে অষফষসোল োটে থার ষহসায়ব পমলাে অাংে গ্রহে করয়ে। 

• েস্য বহুমূখীকরয়ণর লয়ক্ষে দষক্ষণাঞ্চয়ল মুগ, পখসারী, বাষর মসুর, পফলেসহ ষবষভন্ন িাল ফসল সম্প্রসারণ কায থক্রম  ও  

ষবষভন্ন রকম জিল ফসল ষবয়েি কয়র ষিল, বাষর সষরিা-১৪, বাষর সষরিা-১৫ ইিোষদ আবাদ উৎসাষহিকরয়ণর মােয়ম 

উি ফসয়লর আবাদ ও উৎোদে বৃষদ্ধ পেয়েয়ছ । 

• ”কৃষি খারত ষবরেি প্ররণাদনামুলক পুনঃ অর্ শায়ন” এবং “নরেল কররানা োইরাস প্রাদুেশারবর কাররণ সৃি সংকট 

কমাকারবলায় েস্য ও িসল খারত ৪% করয়াষত সুদ হারর কৃষি ঋণ প্রদান” স্কীমসমূহ বাস্তবায়রন কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিদপ্তররর সম্পৃিতা, সহর াষগতা ও তদারষক এবং উপরজলা কৃষি অষিসসমূরহর করনীয় সংক্রান্ত ষনরদ শষেকা কপ্ররণ 

করা হরয়রে। কৃষি কায়জ ষেয়োষজি সকল িরয়ণর কৃিকয়ক সহজ েয়িথ  ডাল, কতল, মসলা ও ভূট্টাসহ ১২৪ টি েয়ের 

ওের ৪% হায়র কৃষি ঋণ পদো হয়ে। 

 

• বািংলার ে বর্থর্ারন তবরে আর্ উৎপা রন ৭র্ এবিং প্রতর্ বছে ১৬ ের্ািংে হারে আরর্ে উৎপা ন বাড়রছ। ম েী ফরলে 

উন্নর্ জার্ ্ম্প্র্ােরণে পাোপাতে তবর েী ফল মর্র্ন ড্রাগন, এরিোকারডা, আেবী মখজুে, োর্বুটান, পত্ থর্ন এে চাি 

বৃতধ মপরেরছ।  

• বছেব্যাপী ফল উৎপা রনে র্াধ্যরর্ পুতি উন্নেন প্রকে্হ অন্যান্য প্রকরেে র্াধ্যরর্ ১১০০০ টি তর্শ্রফল বাগান, ৪৫০০ টি 

বাতনতজেক ফলবাগান, ১৭০০০ টি ব্র্বাতড় বাগান স্থাপন এবিং কৃিক প্রতেক্ষণ, উরদ্যাক্তা উন্নেন কো হরেরছ। 
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• ্াোর রে নাতেরকল, র্াল ও মখজুে চাি বৃতধে কার্ থক্রর্ চলর্ান। এেই র্রধ্য ৭ লাখ খারটা জারর্ে নাতেরকল চাো, ৩০ 

লাখ র্ারলে চাো, ১০ হাজাে মখজুরেে চাো মোপন কো হরেরছ। তবতিন্ন ধেরনে অপ্রচতলর্ ও তবর েী ফল চারি উৎ্াহ 

প্র ান অব্যাহর্ েরেরছ। 

• মিাজে মর্রল আর্ াতন তনিথের্া হ্রার্ তর্ন বছে মর্ো ী কর্ থপতেকেনা (২০২২-২৩ হরর্ ২০২৪-২৫) কি মসূমচ ব স্তব য়ন 

কর  হমে। 

• আধুমনক প্রযুমির ি ধ্যমি কৃিক পর্ ম ময় উন্নতি মনর ি ন, গি, ও প ট বীজ উৎপাদন, সংরযণ ও ষবতরণ প্রকরের আওতায় 

বীজ উৎপাদন, সংরযণ ও ষবতরণ কা শক্রম চলমান ররয়রে। 

• উৎপাষদত িসরলর ন্যায্য মূল্য প্রাষপ্তর লরযে ষবষেন্ন ত্রাণ কা শক্ররম আলুসহ অন্যান্য সবষজ অন্তভূ শি করা হরয়রে িরল 

কৃিক তাঁর উৎপাষদত পরের োরলা দাম কপরয়রে।  

• কররানাকালীন পেবাহী গাড়ী চলাচল স্বাোষবক রাখা হরয়রে িরল োকসবষজসহ অন্যান্য িসল দূরবতী বাজারসমূরহ 

বাজারজাতকরণ ষনষিত হরয়রে।  

• ’এক ইমঞ্চ জমিও কর্ন অন ব মদ ন  থ মক’ ি ননীয় প্রি নিন্ত্রীর এই মনমদ মশন  কি ত মবক খ দ্য উৎপ দন বৃমদ্ধ কর র 

লমক্ষ্য র্ মত কক ন জমি পমতত ন  থ মক এবং আব দমর্ গ্য জমির সমব ম চ্চ ব্যবহ র মনমিত কর  সম্ভব হয় কসজন্য কৃমি 

িন্ত্রণ লময়র মদকমনমদ মশন য় কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তর মনরলসভ মব ক জ কমর র্ মে। 

ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পাঃ 

      ২০২১-22 অর্ থ বছরে কৃতি ্ম্প্র্ােণ অতধ প্তরেে বাতি থক উন্নেন কর্ থসূতচে আওর্াে কৃতি বহুমূখীকেণ ও তনতবড়কেণ, চািী 

পেথারে র্ান্ম্মর্ বীজ প্রাতপ্ত, পুতি ও খাদ্য তনোপত্তা, খার্াে পেথারে উন্নর্ পাতন ব্যবস্থাপনা, ভূ-গিথস্থ পাতন ্ম্পর ে সুষ্ঠ ব্যবহাে, 

্র্তির্ খার্াে ব্যবস্থাপনাে র্াধ্যরর্ কৃতি উৎপা ন ও কর্ থ্ িংস্থান বৃতধ, বছে ব্যাতপ ফল উৎপা রন পুতি উন্নেন, মলবু জার্ীে 

ফ্রলে ্ম্প্র্ােণ, কন্দাল ফ্রলে উন্নেন, আবহাওো র্ে পধতর্ উন্নর্কেণ, ইউতনেন পর্ থারে কৃিক ম্বা মকন্দ্র স্থাপন, েস্য 

তনতবড়র্া বৃতধ, ্ম্মতির্ খার্াে ব্যবস্থাপনা, ্র্তন্নির্ বালাই ব্যবস্থাপনা  (আইতপএর্) মকৌেরলে র্াধ্যরর্ তনোপ  ফ্ল উৎপা ন, 

অঞ্চলতিতত্তক কৃতি উৎপা ন ব্যবস্থাে তবিম্য দূতেকেণ, দুরর্ থাগ ঝুুঁতক হ্রা্ ও জলবায়ু পতেবর্থনজতনর্ অতিরর্াজন বা খাপ 

খাওোরনাে তনতর্ত্ত আেএতডতপ ভুক্ত ৩1 টি প্রকে এবিং আেএতডতপ বতহ থভুর্ ১ টি প্রকে্হ মর্াট ৩২ প্রকরেে কায থক্রর্ 

চলর্ান/বাস্তবােন কো হরেরছ। ২০২১-২২ অর্ থ বছরে ৩১ টি প্রকরেে মর্াট আেএতডতপরর্ বোদ্ ১৭০৯.৪৪০রকাটি টাকা, র্ম্মরধ্য 

মর্াট ব্যে হরেরছ ১৬৮১.২১৮ মকাটি টাকা, র্া মর্াট বোরেে ৯৮.৩৫%। এছাড়া ২০২১-২২ অর্ থ বছরে আেএতডতপ বতহ থভুর্ ১টি 

প্রকরেে মর্াট বোে ০.৮৫৬৭ মকাটি টাকা, র্ম্মরধ্য মর্াট ব্যে ০.৮৫৪৭৭ মকাটি টাকা।  

১। ন্য শন ল এমেক লচ র কটকমন ল মজ কপ্র ে ি -২য় পর্ ম য় (এনএটিমপ-২)  

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ প্রি ন প্রি ন ফসমলর (ি ন, গি,আলু, টমিমট  ও কল  ইতয মদ) উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধ কর । মসআইমজ গঠন ও 

নতুন প্রযুমি েহণ, ি নসম্পন্ন ফমলর চ র /কলি উৎপ দন। কৃমির উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধ এবং ব জ র প্রমবশ মিক র ব্যবস্থ র 

উন্নয়ন। প্রযুমি উদ্ভ বন মবস্ত র ও েহমণ কৃমি গমবিণ , সম্প্রস রণ কসব  এবং কৃিমকর সক্ষ্িত  শমিশ লীকরমণর ি ধ্যমি কৃমির 

উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধ এবং ফসল কতমমন ত্তর ক্ষ্য়-ক্ষ্মত হ্র স। ভয লু কচইন ও ব জ র সংমর্ গ কায থক্রকি সমিয় অংশেহণ এবং জ্ঞ ন 

ও দক্ষ্ত  উন্নয়মন সহ য়ত  প্রদ মনর ি ধ্যমি মবদ্যি ন/নবগঠিত কৃিক গ্রুপ ও প্রমর্উস র অগ ম ন ইমজশন (PO)-সমূমহর 

স্থ ময়েশীলত  বৃমদ্ধ। 

 প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ অমক্ট বর/১৫-জুন/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৬০৭৪৬.০০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৫৭ টি কজল র ২৭০ টি উপমজল  ও ২৭১৫টি ইউমনয়ন। 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ১০৬৬৮.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ১০০৮৩.৮৪ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: ি ঠ মদবস- ৬১০২টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৭৭৫ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ২৭ব্য চ,প্রদশ মনী 

স্থ পন- ৩২৯১০ টি, আঞ্চমলক কি মশ ল - ৮ টি। 

 

২। উপমজল  পর্ ম ময় প্রযুমি হস্ত ন্তমরর জন্য কৃিক প্রমশক্ষ্ন (৩য় পর্ ম য়) প্রকল্পাঃ 
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প্রকমল্পর উমেিাঃ প্র মতষ্ঠ মনক কৃিক প্রমশক্ষ্মণর লমক্ষ্য কভৌত অবক ঠ মি  উন্নয়ন, ১০৬টি উপমজল য় কৃিক প্রমশক্ষ্ণ ককন্দ্র মনি ম ণ 

ও ২০টি ইউমনয়ন কৃিক কসব  ককন্দ্র মনি ম ণ, আধুমনক কৃমি ব্যবস্থ পন  মবিময় কৃিমকর পমরকমল্পত, ব স্তবিিী ও হ মত কলমি 

প্রমশক্ষ্ন এর ি ধ্যমি ত মদর দৃমিভমের উন্নয়ন, সম্প্রস রণ কিীমদর ক মরগমর দক্ষ্ত  বৃমদ্ধর ি ধ্যমি কৃমি গমবিণ  লব্ধ ফল ফল ও 

ি ঠ পর্ ম ময়র ফল ফমলর িমধ্য ফলন প থ মকয কি মন । 

 প্রকমল্পর কিয় দক লাঃ জ নুয় মর/১৮-মর্মসম্বর/২২ 

 কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৩৫১৯৪.০০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ব ংল মদমশর সকল কজল । 

 ২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৫৫০০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

 ২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৫৪০৬.৫৯ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রিাঃ কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৫১৮ ব্য চ, ি ঠ মদবস- ১৬৯টি, খ ি র প্রদশ মনী- ৪৬৯টি, কি মকতম  

প্রমশক্ষ্ণ-৪ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ৮ ব্য চ। 

৩। বৃহত্তর কুমিয়  ও র্মশ র অঞ্চল কৃমি উন্নয়ন প্রকল্পাঃ 

 প্রকমল্পর উমেিাঃ আধুমনক ও কটকসই প্রযুমি সম্প্রস রমণর ি ধ্যমি শস্য মনমবড়ত  বৃমদ্ধ, স িমেক খ দ্য উৎপ দন বৃমদ্ধ, সম্প্রস রণ 

কসব  ও ি নব সম্পমদর জ্ঞ ন ও দক্ষ্ত  বৃমদ্ধ, সকল কেমণর কৃিক পমরব মরর পুমিগত অবস্থ র উন্নয়ন, সম্প্রস রণ পদ্ধমতর 

সক্ষ্তিত  বৃমদ্ধ, প্রকল্প ক র্ মিমি ৩০% িমহল  সম্পৃিকরণ। 

 প্রকমল্পর কিয় দক লাঃ জুল ই/১৮-জুন/২৩ 

 কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৫৫০৯.৫২ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ র্মশ র অঞ্চমলর ৬টি কজল  ও ৩১ টি উপমজল । 

 ২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ১০৫০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

 ২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ১০৪৪.৩১লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম :  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ১২৫ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ৬ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ৩ ব্য চ,  

ি ঠ মদবস- ১০৯টি,আঞ্চমলক কি মশ ল - ১টি, প্রদশ মনী- ১৪৪০টি ।  

৪। নগর কৃমি উৎপ দন সহ য়ক (প ইলট) প্রকল্পাঃ  

 প্রকমল্পর উমেিাঃ মবদ্যি ন ব মড়র ে দ, স্কুল কমলজ প্র েমনর অন ব মদ জ য়গ  এবং সহজলভয সম্পমদর সদ্বব্যবহ র এর ি ধ্যমি 

নগর কৃমি উন্নয়ন, প মরব মরক পুমি চ মহদ  পূরণ এবং সবুজ য়ন, সমব ম পমর নগর পমরমবমশর কটকসই উন্নয়ন। 

 প্রকমল্পর কিয় দক লাঃ জুল ই/১৮-ি ম চ/২২ 

 কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ  ৯৩০.১৮০লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ঢ ক  কজল র ৬টি কিমট্ট পমলট ন কৃমি অমফস ৬টি ও স ভ র কপৌরসভ । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৭১.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৬১.০০লক্ষ্ ট ক । 

 

৫। কগ প লগঞ্জ, খুলন , ব মগরহ ট, স তমক্ষ্র  ও মপমর জপুর কৃমি উন্নয়ন প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ শস্য মনমবড়ত  বৃমদ্ধর ি ধ্যমি প্রকল্প এল ক য় কৃমি উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধ কর , উপযুি শস্য জ ত, ি নসম্পন্ন 

বীজ, র্থ র্থ ি টির স্ব স্থয ব্যবস্থ পন , নজব স র ও নজমবক ব ল ই ব্যবস্থ পন , কৃমি ফসমলর গড় ফলন প থ মকয হ্র স, আয়বি মক 

ক মজ ৫% িমহল মদর সম্পৃিকরণ। 

প্রকমল্পর কিয় দক লাঃ জুল ই/১৮-জুন/২৪ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৭৩১৭.৩৭ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৫টি কজল র সকল উপমজল । 

 ২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ১১৯০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

 ২০২১-২২অথ মবেমর ব্যয়াঃ ১১৮৫.৯১৫ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম :  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ২৬২ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ১০ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ৩ ব্য চ, 

প্রদশ মনী- ৪৬২৩টি, ি ঠ মদবস- ৪১৬টি, আঞ্চমলক কি মশ ল -১টি। 

৬। মনর পদ উদ্য নত মেক ফসল উৎপ দন ও সংেমহ ত্তর প্রযুমি সম্প্রস রণ প্রকল্পাঃ 

 



Page 13 of 24 
 

প্রকমল্পর উমেিাঃ মনর পদ উদ্য ন ফসল উৎপ দন, সংেমহ ত্তর ব্যবস্থ পন  ও মূল্য সংমর্ জন, দক্ষ্ত  সৃমির ি ধ্যমি কি মসংস্থ ন 

সৃমি ও আয় বৃমদ্ধ তথ  দ মরদ্র মবমি চন, িমহল মদর কি মসংস্থ ন ও ক্ষ্িত য়ন ইতয মদ। 

 প্রকমল্পর কিয় দক লাঃ জুল ই/১৮-জুন/২২ 

 কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ২৯৪০.৫৮৫ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ২৭টি কজল র ৫২টি উপমজল । 

 ২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৪১৯.০০ লক্ষ্ ট ক । 

 ২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৪১৬.৮৬ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৫২ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ১০ব্য চ, প্রদশ মনী- ৩০৯টি, ি ঠ মদবস- 

৫৪টি। 

 

৭। ক্ল ইমিট-স্ম ট ম প্রযুমির ি ধ্যমি খুলন  কৃমি অঞ্চমলর জলব য়ু পমরবতমন অমভমর্ জন  জুল ই, ২০২১-জুন, ২০২৪ 

 

প্রকমল্পরউমেিাঃ কৃমি উৎপ দন ও উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধসহ ফসমলর  নবমচত্র য়ন ।  

ক) ক্ল ইমিট-স্ম ট ম প্রযুমি ব্যবহ র ও পমতত জমি চ মির আওত য় আন র ি ধ্যমি প্রকল্প এল ক য় ফসমলর মনমবড়ত  170% 

কথমক 175% উন্নীতকরণ; খ) প মন ব্যবস্থ পন , ি টির স্ব স্থয সুরক্ষ্  ও উচ্চমূমল্যর আধুমনক জ মতর ফল এবং সবমজ আব দ 

সম্প্রস রমণর ি ধ্যমি উৎপ দন ৮%-১০%  (সবমজ ৯.৫২-১০.৫০ লক্ষ্ কি.টন এবং ফল ৩.৪১-৩.৭৫ লক্ষ্ কি.টন) বৃমদ্ধকরণ; গ) 

স্থ নীয় অমভঘ ত সহনশীল কটকসই জ ত সম্প্রস রণ ও অমভমর্ জন ককৌশমলর ি ধ্যমি ফসমলর  নবমচত্র য়ন ; 

  

প্রকমল্পর কিয় দক লাঃ জুল ই/২১-জুন/২৪ 

 কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৪৯৭১.০০লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৪টি কজল র ৩০টি উপমজল । 

 ২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ  ৫৪৭.০০লক্ষ্ ট ক । 

 ২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৫৪১.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: আঞ্চমলক কি মশ ল -১টি,কজল  অবমহতকরণ কি মশ ল -৪ টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ১৬৬ 

ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ৬ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ২ ব্য চ,  প্রদশ মনী- ১৫০০টি, ি ঠ মদবস- ১৫০টি। 

 

৮। কন য় খ লী, কফনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টে ি ও চাঁদপুর কৃমি উন্নয়ন প্রকল্পাঃ  

প্রকমল্পর উমেিাঃ খ ি মরর উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধর জন্য গমবিণ  প্রমতষ্ঠ ন কর্তমক প্রি মণত প্রযুমির সম্প্রস রণ, পমতত জমি চ মির 

আওত য় আন  এবং একক ও বহুমবি ফসমলর আব দ বৃমদ্ধর ি ধ্যমি শমস্যর মনমবড়ত  বৃমদ্ধকরমণর ি ধ্যমি প্রকল্প এল ক য় কৃমি 

উৎপ দন ও উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধ কর , ি ঠ পর্ ম ময়র ক র্ মকরী সম্প্রস রণ কসব  প্রদ মনর জন্য কৃমি কিী ও কৃিমকর দক্ষ্ত  বৃমদ্ধ 

কর , কৃমি উৎপ দন ক র্ মিমি িমহল মদর সক্ষ্িত  বৃমদ্ধ কর । 

প্রকমল্পর কিয় দক লাঃ জুল ই/১৮-জুন/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৭৯৮৩.৭৮ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৫টি কজল র সকল উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ২০১৩.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ২০১০.৬৯ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: প্রদশ মনী- ি ঠ মদবস- ১৯৮টি, আঞ্চমলক কি মশ ল - ২টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ২৫৫ ব্য চ, 

কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ-৪ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ২২ব্য চ, । 

৯। ককন্দ্রীয় প্য মকং হ উমজ স্থ মপত উমদ্ভদসংগমনমর ি ল্য বমরটরীমক আন্তজম মতক ি নসম্পন্ন ল্য বমরটরীমত রুপ ন্তর প্রকল্প  

 প্রকমল্পর উমেিাঃ উমদ্ভদ সংগমনমর ি ক র্িমি ব ল ই সন িকরণ আন্তজম মতকি মনর ল্য বমরটরী স্থ পমনর মনমিত্ত ককন্দ্রীয় 

প্য মকং হ উমজর মবদ্যি ন কভৌত অবক ঠ মি  উন্নয়ন কর  এবং কৃমি পে রপ্ত মন ের মনত কর র ি ধ্যমি কৃিমকর উৎপ মদত 

পমেরন্য য্যমূল্যপ্র মপ্তমতসহ য়ত কর । 

ক) উমদ্ভদ সংগমনমর মির জন্য আন্তজম মতক ি মনর Accredited ল্য বমরটরী স্থ পমনর ি ধ্যমি আিদ মনক রক কদমশর 

আিদ মন শতম নুর্ য়ী ২৫-৩০% রপ্ত মন বৃমদ্ধ কর ; খ) ব ল ই মনণ ময় ও সন িকরমণর সক্ষ্িত  অজমনসহ আধুমনক প্রযুমি ব্যবহ মরর 

উপমর্ গী প্র য় ৪০ জন দক্ষ্ জনবল নতমর কর  র্ হ  কৃমিপন্য আিদ মন ও রপ্ত মন ক জ চলি ন র খমব;  গ) কৃমি পমের 

আন্তজম মতকভ মব মবশ্ব সমর্ গ্যত  স্থ পমনর ি ধ্যমি ইউমর প ও িধ্যপ্র মচযর মবমভন্ন কদমশ Market Access মনমিত কর ; 
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প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ অমক্ট বর’ ২০২১-জুন২০২৪ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১৫৬৩৫.৮৯ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ১ টি উমদ্ভদসংগমনমর ি ল্য বমরটরী 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৩৪৮.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৩৪১.২৩ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২০২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: জ তীয় কি মশ ল -১টি।  

১০। বেরব্য পী ফল উৎপ দমনর ি ধ্যমি পুমি উন্নয়ন  প্রকল্প 

 প্রকমল্পর উমেিাঃ কদমশর ৩টি প হ মড় কজল  সহ অন্য ন্য কজল র অসিতল ও প হ মড় জমি এবং উপকূলীয় ও অন্য ন্য অঞ্চমলর 

অব্যবহৃত জমি ও বসতব মড়র চ র প মশর জমিমক আধুমনক পদ্ধমতমত চ ি ব মদর আওত য় এমন উদ্য ন ফসমলর উৎপ দন বৃমদ্ধ 

কর র প শ প মশ সিতল ভূমিমত অন্য ন্য ি ঠ ফসমলর উৎপ দমনর সুমর্ গ অক্ষুন্ন র খ । কদমশয় ও রপ্ত মনমর্ গ্য ফসমলর 

ক্ল ি র/ক্ল ব  মভমত্তক উৎপ দন মবদ্যি ন হটি মক লচ র কসন্ট র সমূমহর অবক ঠ মি  উন্নয়ন ও আধুমনক য়ন এবং প্রস্ত মবত নতুন 

হটি মক লচ র স্থ পমনর ি ধ্যমি ি ন সম্পন্ন ও নতুন জ মতর চ র /কলি উৎপ দন বৃমদ্ধ। প্রদশ মনী ও অন্য ন্য কটকসই পদ্ধমতর ি ধ্যমি 

উদ্য ন ফসমলর আধুমনক প্রযুমিসমূহ চ িী পর্ ম ময় সম্প্রস রণ কর , ন রীর ক্ষ্িত য়ন, আয় বৃমদ্ধ এবং উদ্য ন মবিময় ক মজর সুমর্ গ 

সৃমির ি ধ্যমি দ মরদ্র মবমি চন। 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/১৫- জুন/২৩। 

 কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৪৬০২৮.০০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৪৮টি কজল র ৩৮৮টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৬৩৪৯.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২  অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৬৩৪২.৭০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২  অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: আঞ্চমলক ওয় কমশপ- ৫টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ১৫৩৬ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ১০ ব্য চ, 

কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ৪ ব্য চ,  প্রদশ মনী- ৪৮০৩টি, ি ঠ মদবস- ১৬৪টি । 

 

১১। কৃিক পর্ ম ময় উন্নত ি মনর  র্ ল, কতল ও িসল  বীজ উৎপ দন, সংরক্ষ্ণ ও মবতরণ প্রকল্প (৩য় পর্ ম য়) প্রকল্প 

  

 

 প্রকমল্পর উমেিাঃ ইউমনয়ন মভমত্তক বীজ এসএিই স্থ পমনর ি ধ্যমি কৃিক পর্ ম ময় উন্নত বীজ মনমিতকরণ, উন্নত বীজ ব্যবস্থ পন  

ও আধুমনক প্রযুমি প্রময় মগ র্ ল,কতল ও িসল  ফসমলর উৎপ দন বৃমদ্ধ। র্ ল, কতল ও িসল  আিদ মন হ্র মসর ি ধ্যমি নবমদমশক 

মূদ্র র স েয়। কিৌ চ মির ি ধ্যমি ফসমলর ফলন বৃমদ্ধ এবং ে মিন কি মসংস্থ ন সৃমি। সুিি ি ত্র য় র্ ল, কতল ও িসল  সরবর হ 

কমর ি নব স্ব মস্থযর পুমি মনমিত কর  । উন্নত ি মনর বীজ ব্যবস্থ পন য় ও কিৌ চ মি িমহল মদর অংশ েহমণ ে মিণ দ মরদ্র হ্র স। 

শস্য মবন্য মস র্ ল, কতল ও িসল  ফসল অন্তভু মি কমর প মন স েয় ও ি টির স্ব স্থয সুরক্ষ্ ।  

 প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/১৭ -জুন/২২  

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১৮৩৪৪.০০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ব ংল মদমশর সকল কজল র সকল উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর বর োঃ  ৪২৪৬.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৪২৩০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: ি ঠ মদবস- ৪৭৩১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রিণ-৬৪টি, জ তীয় কি মশ ল -২টি, আঞ্চমলক  

কি মশ ল - ২৮ টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৫৭ ব্য চ,  এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ৫৭ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ১৮ ব্য চ,  প্রদশ মনী ৯৩৮৪ টি। 

 

১২। কসৌর শমি ও প মন স েয়ী আধুমনক প্রযুমি সম্প্রস রমণর ি ধ্যমি ফসল উৎপ দন বৃমদ্ধ প ইলট প্রকল্প 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ কসচ ক মজ কসৌরশমি ব্যবহ র কমর জ্ব ল মন কতল/মবদুযৎ স েয় (৯৫-১০০%)। আধুমনক প মন ব্যবস্থ পন  

প্রযুমির ি ধ্যমি কসচ দক্ষ্ত  উন্নয়ন। ভূ-উপমরস্থ প মনর নূন্যতি ব্যবহ মরর ি ধ্যমি কসচ প মনর প্র প্যত  বৃমদ্ধ কর  । ভূ-গভমস্থ 

প মনর ব্যবহ র কমিময় ভূ-উপমরস্থ প মন ব্যবহ মরও উৎস মহত কমর প্র কৃমতক ভ রস ম্য রক্ষ্  কর  এবং কসচ খরচ কি মন । 

আধুমনক খ ি র ব্যবস্থ পন  ও প মন ব্যবহ র সম্পমকম কৃিকমদর জ্ঞ ন বৃমদ্ধ কর  এবং সমচতন কমর কত ল । সিমন্বত কসচ 

ব্যবস্থ পন র ি ধ্যমি ফসল উৎপ দন বৃমদ্ধ কমর ে মিণ জনমগ মষ্ঠর জীবনি ন উন্নয়ন। 
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প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/১৭-জুন/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৮১৭১.৫৫ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৪১ টি কজল র ১০০টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ২৭১৫.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ২৬৯৬.২৯ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ১৫৩ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ৪ ব্য চ, ি ঠ মদবস- ১৬৮টি। 

১৩। ভ সি ন কবমর্ সবমজ ও িসল  চ ি গমবিণ , সম্প্রস রণ ও জনমপ্রয়করণ প্রকল্প (মর্এই অংগ)  

 প্রকমল্পর উমেিাঃ প্রকল্প এল ক য় খ দ্য মনর পত্ত  মনমিতকরমণর মনমিত্ত কৃমি উৎপ দন বৃমদ্ধর জন্য ভ সি ন কৃমি প্রযুমির মবস্ত র 

ঘট মন । ব মর কর্তমক উদ্ভ মবত ভ সি ন কৃমির উন্নত ও ল গসই প্রযুমি সমূমহর মবস্ত র ঘট মন  এবং কৃিকমদর ি মে জনমপ্রয় কর । 

ভ সি ন কৃমির ি ধ্যমি ব মর/অন্য ন্য প্রমতষ্ঠ ন কর্তমক উদ্ভ মবত সবমজ ও িসল  ফসমলর আধুমনক জ মতর মবস্ত র ঘট মন । জলিগ্ন 

অবস্থ য় ফসল উৎপ দমনর মনমবড়ত  বৃমদ্ধমত বহুমূখীকরণ এবং ভ সি ন পদ্ধমতমত শ কসবমজ ও িসল  চ মি ক্ষুদ্র কৃিকমদর 

উৎস মহত কর । িমহল মদর ক্ষ্িত য়ন ও অথ মননমতক কি মক মের সঞ্চ মলত কর র উমেমি ত মদরমক কৃমি ক মজ মনময় মজত কর । 

চ িকৃত জমির অপ্রতুলত  রময়মে এিন স্থ মন জলিগ্ন জমিমত ফসল উৎপ দমনর ি ধ্যমি কচুমরপ ন  র্থ র্থ ব্যবহ র মনমিত কর । 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/১৭-জুন/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ  ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ২৪ টি কজল র ৪৬টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৬০৫.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৬০৪.৯৭ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ২১১ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ৬ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ-৩ ব্য চ, 

ি ঠ মদবস- ১৬৪টি,  প্রদশ মনী-৩১০৫টি। 

১৪। ব ংল মদমশ শ ক-সবমজ, ফল ও প ন ফসমলর কপ ক ি কড় ও কর গব ল ই ব্যবস্থ পন য় নজব ব ল ইন শক মভমত্তক প্রযুমির 

উদ্ভ বন ও সম্প্রস রণ প্রকল্প (মর্এই অংগ): 

প্রকমল্পর উমেিাঃ মনর পদ খ দ্য উৎপ দমনর জন্য শ ক সবমজ, ফল ও প ন ফসমলর ক্ষ্মতক রক কপ ক ি কড় ও কর গব ল ই দিমন 

ব মর কর্তমক উদ্ভ মবত নজব ব ল ইন শক মভমত্তক ব্যবস্থ পন  সমূহ সম্প্রস রণ কর । ব মর কর্তমক উদ্ভ মবত ক র্ মকরী প্রযুমিসমূমহর 

সম্প্রস রমণর জন্য ব্লক প্রদশ মনীর ব্যবস্থ করণ। উদ্ভ মবত প্রযুমিসমূমহর ওপর কৃিক প্রমশক্ষ্ণ আময় জন কর । র স য়মনক 

ব ল ইন শমকর মবকল্প মহমসমব উদ্ভ মবত নজব ব ল ইন শকসমূহমক ি ঠ পর্ ম ময় সহজলভয কর । শ ক-সবমজ, ফল ও প ন ফসমলর 

গুণগতি ন ও উৎপ দন ব ড় মন র ও বমহ মমবমশ্ব রপ্ত মন বৃমদ্ধর সুমর্ গ সৃমি কর । 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জ নুয় মর/১৮-জুন/২২ 

 কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৯০৪.০০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ২৯টি কজল র ৮৮টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ১১২.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ১০৯.৬১৮ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: ব্লক প্রদশ মনী- ৫৫টি,  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৫৩ ব্য চ, ি ঠ মদবস- ২১টি। 

১৫। কৃমি আবহ ওয়  তথ্য পদ্ধমত উন্নতকরণ প্রকল্পাঃ  

প্রকমল্পর উমেিাঃ আবহ ওয়  এবং নদনদীর স িেীক অবস্থ  সম্পমকমত উন্নতি মনর এবং মনভমরমর্ গ্য তথ্য কৃিমকর ক মে 

কপৌৌঁে মন র এবং এ সংি ন্ত তথ্য উপ ত্ত সংেমহর উন্নত পদ্ধমত ব্যবহ মর মর্এই’র সক্ষ্িত  বৃমদ্ধ কর । কৃমি উৎপ দন কটকসই কর র 

লমক্ষ্য কৃিমকর কৃমি আবহ ওয়  সংি ন্ত তথ্য কপৌৌঁমে কদয়  এবং আবহ ওয়  ও জলব য়ুর ক্ষ্মতকর প্রভ ব সমূমহর স মথ কৃিমকর 

খ প খ ওয় মন র সক্ষ্িত  বৃমদ্ধ কর । নবজ্ঞ মনকভ মব স্বীকৃত কৃমি আবহ ওয়  তথ্য পদ্ধমত প্রচলন কর  এবং র্মথ পযুি তথ্য উপ ত্ত 

প্রণয়ন কর  । কৃমি কক্ষ্মত্র আবহ ওয়  সংি ন্ত ঝৌঁমক কি ক মবল র জন্য কৃমি আবহ ওয়  এবং নদনদীর স িেীক অবস্থ  সম্পমকমত 

তথ্য মদ কৃিমকর উপমর্ গী ভ ি য় নতমর মবমভন্ন সম্প্রস রণ পদ্ধমতর ি ধ্যমি কৃিমকর ক মে কপৌৌঁমে কদয় । কৃমি আবহ ওয়  তথ্য 

পদ্ধমত উন্নতকরমণর ি ধ্যমি মর্এইর সক্ষ্িত  বৃমদ্ধ কর । 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই১৬-জুন/২৩ 

 কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ২১২৩৭.০০ লক্ষ্ ট ক । 
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প্রকল্প এল ক াঃ ৬৪ টি কজল র ৪৮৭ টি উপমজল , ৪০৫১ টি ইউমনয়ন পমরিদ। 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ১০০০০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৮৫৫৫.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: জ তীয় প্রমশক্ষ্ণ- ৬৪৭ ব্য চ, জ তীয় কসমিন র/ ওয় কমশপ - ৫টি,  

 

১৬। জগন্ন থপুর এবং কি হনগঞ্জ উপমজল য় দুটি কৃমি প্রমশক্ষ্ণ ইনমিটিউট (এটিআই) স্থ পন প্রকল্প  

প্রকমল্পর উমেিাঃ (ক) সুন িগঞ্জ কজল র জগন্ন থপুর উপমজল য় এবং কনত্রমক ণ  কজল র কি হনগঞ্জ উপমজল য় দুটি কৃমি প্রমশক্ষ্ণ 

ইনমিটিউট (এটিআই) স্থ পন, (খ) ব ংল মদশ ক মরগরী মশক্ষ্  কব মর্ মর অিীন চ র বের কিয় দী কৃমি মর্মল ি  কক মস মর আওত য় 

মর্মল ি  কৃমিমবদমদর সংখ্য  বৃমদ্ধ কর , (গ) কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তমরর অন্য ন্য কৃমি প্রমশক্ষ্ণ ইনমিটিউট (এটিআই) এর ন্য য় 

প্রমতটিমত মশক্ষ্  ও প্রশ সমনক ভবন, ে ত্র ব স (২০০ জন) ও ে ত্রীমনব স (২০০ জন), অধ্যমক্ষ্র জন্য ব সভবন, কি মকতম মদর জন্য 

র্রমিটরী, কি মচ রীমদর জন্য র্রমিটরী, অমতমথশ ল, ি মিপ রপ স হলরুিসহ অন্য ন্য স্থ পন  মনি ম ণ, (ঘ চ র বের কিয় দী কৃমি 

মর্মল ি  কক স ম চ লু কর র জন্য প্রময় জনীয় জনবল মনময় গ কর , (ঙ) কৃমিমত খ ি র র্ মন্ত্রকীকরমণ উমদ্য ি  সৃমি ও দক্ষ্ত  বৃমদ্ধর 

জন্য কৃিক প্রমশক্ষ্মণর ব্যবস্থ  কর । 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/২১- জুন/২৬ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৩৫৬০৮.১০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ২ টি কজল র ২টি উপমজল  

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৬৮.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৫১.৮৭ লক্ষ্ ট ক । 

 

 

১৭। বমরশ ল, পটুয় খ লী, কভ ল , ে লক ঠী, বরগুন , ি দ রীপুর ও শমরয়তপুর কৃমি উন্নয়ন প্রকল্পাঃ 

প্রকমল্পর উমেিাঃ পমতত জমি চ মির আওত য় আন  এবং একক ও বহুমবি ফসমলর আব দ বৃমদ্ধর ি ধ্যমি শমস্যর মনমবড়ত  বৃমদ্ধ 

করণ, আধুমনক ও এল ক  উপমর্ গী প্রযুমির ি ধ্যমি ফলমনর ত রতম্য কমিময় এবং কৃমি কসব  সম্প্রস রমণর ি ধ্যমি ফসল 

উৎপ দন বৃমদ্ধকরণ, পমরবমতমত জলব য়ুর স মথ অমভমর্ জমনর ি ধ্যমি স ম্প্রমতক উদ্ভ মবত প্রযুমি এবং উপমর্ গী ফসল ও জ ত 

সম্প্রস রণ। 

 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/১৮- জুন/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১১১৯১.৩০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৭ টি কজল র ৪৫টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ১৪৭২.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ১৪৬৯.০০ লক্ষ্ ট ক । 

 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: কি মশ ল - ১টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ২১৯ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ১১ ব্য চ, কি মকতম  

প্রমশক্ষ্ণ-  ২ ব্য চ, প্রদশ মনী- ৬৫৭টি। 

 

১৮। পমরমবশ ব ন্ধব ককৌশমলর ি ধ্যমি মনর পদ ফসল  উৎপ দন প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ মনর পদ ফসল উৎপ দন বৃমদ্ধর ি ধ্যমি ব ংল মদমশর জনগমণর খ দ্য ও পুমি মনর পত্ত  মনমিত কর , কৃিমকর 

ক মরগমর দক্ষ্ত  বৃমদ্ধ কর , প্রদশ মনী স্থ পমনর ি ধ্যমি প্রি মণত আধুমনক প্রযুমির সম্প্রস রণ, প্রকমল্পর ি ধ্যমি িমহল মদর 

সম্পৃিত  বৃমদ্ধ ও আময়র সুমর্ গ সৃমি কর , কটকসই উন্নয়মনর লমক্ষ্য খ দ্য ও পুমি মনর পত্ত  মনমিতকরণ। 

 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ অমক্ট বর/১৮- জুন/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১৭২১৩.০০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৭৬১টি কজল র ৩১৭টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৩২১৮.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৩২০৬.৬৮ লক্ষ্ ট ক । 

 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৫ ব্য চ, প্রদশ মনী- ৬২২৪টি, ি ঠ মদবস- ২০৭৪টি। 
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১৯। স্মলমহ ল্ড র এমেক লচ র ল কমম্পটিটিভমনস (এস এ মস মপ) প্রমজক্টাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ প্রকমল্পর মূল উমেি হমল  জলব য়ুর পমরবতমনশীল পমরমস্থমতমত চ মহদ মভমত্তক ফসমলর উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধ, 

শমস্যর বহুমুমখকরণ ও ব জ রজ তকরমনর ি ধ্যমি কৃিমকর আয় বৃমদ্ধ এবং জীবনর্ ত্র র ি ন উন্নয়ন।  

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/১৮- জুন/২৪ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ২৩৩৪৮.০৯ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ১১টি কজল র ৩০টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৪৪০০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৪৩৮৮.০৪ লক্ষ্ ট ক । 

 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: প্রদশ মনী- ২৩৫০ টি, ি ঠ মদবস- ৪৭০টি, কি মশ ল - ৬টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ১৭২৫ জন, 

এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ৬ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ৬ ব্য চ, ওয় কমশপ - ৭টি। 

 

২০। রংপুর মবভ গ কৃমি উন্নয়ন প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ রংপুর মবভ মগ দ মরদ্র মবমি চন এবং অথ মননমতক উন্নয়ন ের মন্বতকরণ। 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/১৮- জুন/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১১৩২২.৯২ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ রংপুর মবভ মগর সকল কজল  ও উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৯৪০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৮৮৪.৮০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১--২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: কৃিক গ্রুপ ফরমিশন- ৩০০০টি, টিওটি প্রমশক্ষ্ণ- ২ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ১০ 

ব্য চ, পমরকল্পন  কি মশ ল -১টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ-৬০০ ব্য চ, িটিমভশন ল টুযর (কৃিক)-১৬ ব্য চ, িটিমভশন ল টুযর (কি মকতম )- ৩, 

িটিমভশন ল টুযর (এসএএও)-৩ ব্য চ, মরমভউ ওয় কমশপ-১ টি, ফলজ বৃক্ষ্মর পণ ১ লক্ষ্ টি। 

 

২১। কৃমি প্রমশক্ষ্ণ ইনমিটিউটসমূমহর ক র্ মিি শমিশ লমকরণ  প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ কৃমি প্রমশক্ষ্ণ ইনমিটিউটসমূমহর কায থক্রম শমিশ লীকরণ এবং অবক ঠ মি  ও সুমবি মদ উন্নয়মনর ি ধ্যমি 

ক মরগমর জ্ঞ ন ও দক্ষ্ত  সম্পন্ন কৃমি মর্মল ি ি রী জনবল নতমর কর । 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/১৮- জুন/২২ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১৩৫০৯.৫০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ সকল কৃমি প্রমশক্ষ্ণ ইনমিটিউট। 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৩৭৪৮.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৩৬২৫.৯৪ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ১০ ব্য চ, আব সন কির িত- ১৬টি,  সীি ন  প্র চীর কির িত- 

৮২২৫ র . মিট র, ভুমি ও খ ি র উন্নয়ন-৩৩০৫০ ঘনমিট র, অভযন্তরীণ র স্ত  মন মি ণ ৬৭৭০ র মনং মি:।  

 

২২। কলবু জ তীয় ফসমলর সম্প্রস রণ, ব্যবস্থ পন  ও উৎপ দন প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ প্রকল্প এল ক য় কলবু জ তীয় ফল চ ি মনমবড়করণ ও ফলন বৃমদ্ধর ি ধ্যমি কৃমি উৎপ দন ও উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধ 

কর , ি ি  ও কিল  উৎপ দমনর ি ধ্যমি নবমদমশক মূদ্র  স েয়, কলবু জ তীয় ফমলর ি র্ত ব গ ন স্থ পন, প্রকল্প এল ক য় িমহল  

কৃিকমদর আয় বৃমদ্ধকরণ, প্রকল্প এল ক র ব মহমরর কৃিকমদর উদ্বুদ্ধ কর ।  

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ ি চ ম/১৯- মর্মসম্বর/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১২৬৪৩.৫০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৩০টি কজল র ১২৩টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ২৬৩৯.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ২৬৩৮.২০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: জ তীয় কি মশ ল -২টি, আঞ্চমলক কি মশ ল - ৭টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৪৫২ ব্য চ, এসএএও 

প্রমশক্ষ্ণ- ৩১ ব্য চ,  প্রদশ মনী-১১৮৭০টি, ি ঠ মদবস- ১২১ টি, মিপ ইমরমগশন মসমিি স্থ পন-৪৫টি।।  
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২৩। আধুমনক প্রযুমির ি ধ্যমি কৃিক পর্ ম ময় উন্নতি মনর ি ন, গি,ও প ট বীজ উৎপ দন, সংরক্ষ্ণ ও মবতরণ প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ সঠিক সিময় সঠিক মূমল্য সঠিক জ মতর উন্নতি মনর ি ন, গি ও প ট বীজ সহজলভয কমর ফসমলর 

উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধ কর । উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধর লমক্ষ্য ি নসম্পন্ন ি ন, গি ও প ট বীজ চ িী পর্ ম ময় উৎপ দন ও মবপণমনর 

ি ধ্যমি কৃিমকর আথ মস ি মজক অবস্থ র উন্নয়ন কর । চ িী পর্ ম ময় এল ক  মভমত্তক ল গসই নুতন জ ত সম্প্রস রণ কর । 

উন্নতি মনর বীজ ব্যবস্থ পন র ি ধ্যমি ে িীন কি মসংস্থ ন সৃমি এবং ে িীন দ মরদ্র ন রীমদর ক্ষ্িত য়নমনর ি ধ্যমি আথ মস ি মজক 

অবস্থ র উন্নয়ন কর । 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ কফব্রুয় মর/১৯- জুন/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ২৬৯৫৬.৬১ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৬১টি কজল র ৪৬৭টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৫৩৯০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৫৩৬৮.২০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: আঞ্চমলক কি মশ ল - ১১টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৫৬১০ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ- ৪০ ব্য চ, 

কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ-  ৪০ ব্য চ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রিণ- ১৩ ব্য চ, প্রদশ মনী (কব মর  ি ন)- ৩০৫০টি, আউশ ি ন-১৪০০টি, গি-৭০০টি, ন বী 

প ট-৩৭০টি, ি ঠ মদবস- ৬৯৫টি। 

২৪। কন্দ ল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পাঃ 

প্রকমল্পর উমেিাঃ প্রকল্প এল ক য় ফসল উৎপ দন বৃমদ্ধর ি ধ্যমি এ িরমনর ফসমলর জমির পমরি ণ বৃমদ্ধ কর । মবএআরআই 

কর্তমক উদ্ভ মবত আলু, মিমিআলূ, ওলকচু, মুমখকচু, প মনকচু, লমতকচু, ক স ভ  ও গ েআলুর প্রি মণত জ তসমূহ সম্প্রস রণ কর । 

সুমবি বমঞ্চত ও মসর্র আি ন্ত এল ক য় প্রমশক্ষ্ণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদশ মনী ক র্ মিমির ি ধ্যমি দক্ষ্ জনবল সৃমি, কন্দ ল ফসমলর আব দ 

বৃমদ্ধ ও পুমিি ন উন্নয়ন কর । মবমদমশ কন্দ ল ফসল রপ্ত মনর ি ধ্যমি নবমদমশক মুদ্র  অজমন কর । 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ ি ম চ/১৯- মর্মসম্বর/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১৫৬৩১.৮৯ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৬০টি কজল র ১৫০টি উপমজল । 

২০২১-২২অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৩১৭৫.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৩৯৭৩.৬৮৯ লক্ষ্ ট ক । 

 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ২১০৬ ব্য চ, এএএও প্রমশক্ষ্ণ-১৬ ব্য চ, কিকমহ ল্ড র প্রমশক্ষ্ণ-

১০ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ৫ ব্য চ, প্রদশ মনী (আলু)- ৬০০টি, মিমি আলু -১৫০০টি, গ ে আলু-১১০০টি, ক স ভ -৫০০টি, মূখীকচু-

১০০০টি, প মনকচু-১৩৬০টি, ওলকচু-১২০০টি, লমতকচু-১২৫৩টি, আঞ্চমলক কি মশ ল -৫টি, ি ঠ মদবস-৭৯৭টি, জ তীয় কি মশ ল -

১টি। 

 

২৫। আধুমনক প্রযুমি সম্প্রস রমণর ি ধ্যমি র জশ হী মবভ মগর কৃমি উন্নয়ন  প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ প্রকল্প এল ক য় শস্য মনমবড়ত র হ র ২৩৭% হমত ২৪২% এ উন্নীতকরণ। আধুমনক কৃমি প্রযুমি সম্প্রস রমণর 

ি ধ্যমি প্রকল্পভূি ফসমলর উৎপ দন ১০-১৫% বৃমদ্ধকরণ; তম্মমধ্য ি ন-১২%, গি-১০%, ভুট্ট -১০%, র্ ল ফসল-১২%, কতল 

ফসল-১২%, িশল  -১৩%, সবমজ-১৫% এবং ফল-১৪%। প্রকল্প এল ক য় মনর পদ উচ্চমূল্য ফসল উৎপ দন ও সংরক্ষ্ণ প্রযুমি 

সম্প্রস রণ কর । কৃিকমদর আয় বি মনমূলক কি মক ে ও দক্ষ্ত  বৃমদ্ধ কর । কৃমি র্ মন্ত্রকীকরমণর ি ধ্যমি ব্যয় কি মন ।  

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জ নুয় মর/২০- মর্মসম্বর/২৪ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১৪৭০২.৮৫০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ র জশ হী মবভ মগর ৮টি কজল র সকল উপমজল । 

২০২১-২২অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৩১৯৫.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৩১৮৯.১৬৭ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  উপমজল  পর্ ম ময় কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৭৮২ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ-৫২ ব্য চ, 

কিকমহ ল্ড র প্রমশক্ষ্ন-২ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ১০ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ-৪৮ব্য চ, প্রদশ মনী ৫৩৯৭ টি, জ তীয় কি মশ ল -১টি। 

 

২৬। সিমন্বত ব্যবস্থ পন র ি ধ্যমি কৃমি র্ মন্ত্রকীকরণ  প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ আধুমনক কৃমি র্ন্ত্রপ মতর সরবর হ ও ব্যবহ র বৃমদ্ধ কমর ফসমলর ১০%- ১৫% অপচয় কর ি এবং চ ি ব মদ 

৫০% সিয় ও ২০% অথ ম স েয় কর । সিমন্বতভ মব সিজ তীয় ফসল চ ি ব দ কমর কৃমি র্ন্ত্রপ মতর ৫০% কি মদক্ষ্ত  বৃমদ্ধ কর । 

কৃমি উৎপ দন ব্যয় হ্র সকরণ এবং ফসমলর উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধ কর । র্ মন্ত্রকীকরমণর ি ধ্যমি কপ ি হ রমভি ব্যবস্থ পন য় 

ন রীমদর অংশেহণ বৃমদ্ধ কর , ফসল উৎপ দন বৃমদ্ধর ি ধ্যমি দ মরদ্রত  হ্র সকর ।  



Page 19 of 24 
 

 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/২০- জুন/২৫ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৩০২০০৬.৯০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৬৪টি কজল র সকল উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৭৬৪৯৯.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৭৬২১২.৩২ লক্ষ্ ট ক । 

 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  উন্নয়ন সহ য়ত র ি ধ্যমি কম্ব ইন হ রমভির-৩৯৭৫টি, মরপ র-৬৬৯টি, র ইস 

ে ন্সল ন্ট র-২২টি,মসর্ র ২৪৯৬টি, প ওয় র কেস র ১৭৭৭টি, কিইজ কশল র ২০৮টি, ি য় র ১১টি, প ওয় র কেয় র ২০টি, জ তীয় 

কি মশ ল -১টি, আঞ্চমলক কি মশ ল -২টি, কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৫২ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ-২০০ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ১৬ ব্য চ। 

 

২৭। বৃহত্তর িয়িনমসংহ অঞ্চমরর ফসমলর মনমবড়ত  বৃমদ্ধকরণ  প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ প্রকল্প এল ক র শমস্যর গড় মনমবড়ত  ২০৮% কথমক ২-৩% বৃমদ্ধ। বহুমূখী শস্য আব দ এল ক  ১২,৮৯,৬৯৪ 

কহক্টর কথমক ২-৩% বৃমদ্ধ।  

 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/২০- জুন/২৫ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১২৩৬৫.৫৭ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ বৃহত্তর িয়িনমসংহ অঞ্চমলর ৬টি কজল র ৬০টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৩০০০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২অথ মবেমর ব্যয়াঃ ২৯৮৬.৪৩ লক্ষ্ ট ক । 

 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৩০০ ব্য চ, এএএও প্রমশক্ষ্ণ-৫ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ২ ব্য চ, 

প্রদশ মনী ৩৫০৭টি, ি ঠ মদবস-৫২০টি। 

 

২৮। কতল জ তীয় ফসল উৎপ দন বৃমদ্ধ প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ কতল জ তীয় ফসমলর সম্প্রস রণ এবং উৎপ দন বৃমদ্ধর ি ধ্যমি কদমশ কভ জয কতমলর চ মহদ পূরণ ও আিদ মন 

ব্যয় হ্র স কর । প্রচমলত শস্য মবন্য মস গমবিণ  প্রমতষ্ঠ মনর প্রি মণত স্বল্পমিয় মদ কতল ফসমলর আধুমনক জ ত অন্তভু মি কমর 

বতমি ন কতল ফসমলর আব মদ এল ক  ৭.২৪ লক্ষ্ কহক্টর কথমক ১৫-২০% বৃমদ্ধ কর । মবএআরআই ও মবন  কর্তমক উদ্ভ মবত কতল 

ফসমলর আধুমনক প্রযুমির সম্প্রস রণ এবং কিৌচ ি অন্তভু মি কমর কতলজ তীয় ফসমলর কহক্টর প্রমত ফলন ১৫-২০% বৃমদ্ধ কর । ব্লক 

মভমত্তক কৃিক গ্রুপ গঠমনর ি ধ্যমি কতল ফসমলর আব দ সম্প্রস রণ এবং কটকসই কর । 

 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/২০- জুন/২৫ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ২২২১৬.৮৭ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৬৪টি কজল র ২৫০টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৫২৬২.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৫২১২.০৩ লক্ষ্ ট ক । 

 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ২০৫ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ-৬০ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ৮ ব্য চ, 

আঞ্চমলক কি মশ ল -৭টি,প্রদশ মনী ৫০৩৭টি, ি ঠ মদবস-৩০৯ টি। । 

২৯। ভূ-গভমস্থ প মনর সংরক্ষ্ণ এবং ব ংল মদমশর কসচ মনভ মর কৃমি ব্যবস্থ পন র দক্ষ্ত  ও উৎপ দনশীলত  বৃমদ্ধকরণ শীি মক সিীক্ষ্   

প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ প্রকল্প এল ক য় ফসল উৎপ দন বৃমদ্ধর ি ধ্যমি এ িরমনর ফসমলর জমির পমরি ণ বৃমদ্ধ কর । মবএআরআই 

কর্তমক উদ্ভ মবত আলু, মিমিআলূ, ওলকচু, মুমখকচু, প মনকচু, লমতকচু, ক স ভ  ও গ েআলুর প্রি মণত জ তসমূহ সম্প্রস রণ কর । 

সুমবি বমঞ্চত ও মসর্র আি ন্ত এল ক য় প্রমশক্ষ্ণ, উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদশ মনী ক র্ মিমির ি ধ্যমি দক্ষ্ জনবল সৃমি, কন্দ ল ফসমলর আব দ 

বৃমদ্ধ ও পুমিি ন উন্নয়ন কর । মবমদমশ কন্দ ল ফসল রপ্ত মনর ি ধ্যমি নবমদমশক মুদ্র  অজমন কর । 

 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জুল ই/২০- জুন/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১৯৪.৯৮ লক্ষ্ ট ক । 
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প্রকল্প এল ক াঃ ১৫টি কজল র ২৩টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৯০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৮৩.৪৯ লক্ষ্ ট ক । 

 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৫০ ব্য চ, প্রদশ মনী ১৮টি। 

 

৩০। অন ব মদ পমতত জমি ও বসতব মড়র আমেন য় প মরব মরক পুমিব গ ন স্থ পন  প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ কৃমি উৎপ দন বৃমদ্ধর লমক্ষ্য অন ব মদ পমতত ও অব্যহৃত বসতব মড় চ মির আওত য় আন , বেরব্যমপ ৫০৩১৬০ 

টি কৃিক পমরব মররর পুমি চ মহদ  কিট মন র জন্য সবমজ ও িসল  জ তীয় ফসল উৎপ দন, ১৭৭১২০ জন কৃিক-কৃি ণী এবং 

৫৭৬০ জন উপসহক রী কৃমি কি মকতম র প মরব মরক পুমি ব গ ন স্থ পন, রক্ষ্ণ মবক্ষ্ণ ও সম্প্রস রণ মবিময় দক্ষ্ত  বৃমদ্ধ।  

 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জ নুয় মর/২১- মর্মসম্বর/২৩ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৪৩৮৪৭.০০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৬০টি কজল র ৪৯২টি উপমজল । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৮০১৫.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৮০০৫.৮৯ লক্ষ্ ট ক । 

 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ১৬১৭ব্য চ, এএএও প্রমশক্ষ্ণ-৭২ ব্য চ, প মরব মরক সবমজ পুমি ব গ ন 

স্থ পন- ৯৩০২৫টি, স্যাঁতস্যাঁমত জমিমত কচু জ তীয় সবমজ উৎপ দন- ২৪৫০টি, ে য় যুি জমিমত আদ /হলুদ উৎপ দন- ২৪৫৫টি, 

মবিয় মভমত্তক কসমিন র ২০টি। 

 

৩১। ক জুব দ ি ও কমফ গমবিণ  উন্নয়ন ও সম্প্রস রণ  প্রকল্পাঃ 

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ ক জুব দ ি ও কমফর জ ত ব্যবস্থ পন  প্রযুমির উন্নয়ন এবং সম্প্রস রমণর ি ধ্যমি উৎপ দন ৫০% বৃমদ্ধ এবং 

মবদ্যি ন উৎপ দন এল ক  ২০০০ কহক্টর হমত ৬০০০ কহক্টর বৃমদ্ধ কর , উৎপ মদত ক জুবক দ ি ও কমফর কদমশর চ মহদ  কিট মন র 

প শ প মশ মবমদমশ রপ্ত মনর ি ধ্যমি নবমদমশক আয় বৃমদ্ধ কর , প্রকল্প এল ক য় কৃিকমদর দক্ষ্ত  উন্নয়ন, কি মসংস্থ মনর সুমর্ গ 

সৃমিসহ দ মরদ্র মবমি চন ও পুমি উন্নয়ন সহ য়ত  কর , প হ ড়ী এল ক য় পমতত জমি ক মজ ল মগময় স্বল্প পুমজমত আেহী ও অেগন্য 

কৃিকমদর দ্ব র  উৎপ মদত ক জুব দ ি ও কমফ প্রমিয় জ তকরণ, সংরক্ষ্ণ ও ব জ রজ ত কর ।  

 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জ নুয় মর/২১- মর্মসম্বর/২৫ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১৫৮৫৪.০০ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৭ টি মবভ মগর ১৯ কজল র ৬৬ উপমজল  ও ৩০ টি হটি মক লচ র কসন্ট র। 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৩২০০.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৩১৯৯.০০ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ- ৬০১ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ-৩ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ২ ব্য চ,  

প্রদশ মনী- ৪০০০টি। 

 

আরএমর্মপ বমহভু মত প্রকল্পাঃ 

১। আধুষেক প্রযুষির মােয়ম ষসয়লট অঞ্চয়লর কৃষি উন্নেে প্রকল্প  

 

প্রকমল্পর উমেিাঃ ১)আধুমনক কৃমি প্রযুমি ও ফসমলর জ ত ি ঠ পর্ ম ময় সম্প্রস রণ কমর কৃমি উৎপ দনশীলত  ১০% পর্ মন্ত বৃমদ্ধ 

কমর কৃিমকর আথ ম স ি মজক অবস্থ র উন্নয়ন। ২)মসমলট অঞ্চমল ৭১,২৭২ কহক্টর  পমতত জমি আব মদর অন্তভু মিকরণ। ৩)ফসমলর 

উন্নত জ ত, ি ন সম্মত বীজ, ি টির স্ব স্থয ব্যবস্থ পন , নজব স র ও নজমবক ব ল ই ব্যবস্থ পন , কৃমিত মিক পমরচর্ ম , কসচ 

ব্যবস্থ পন  এবং শমস্যর বহুমুখীকরণ চচ ম র ি ধ্যমি মবমভন্ন ফসমলর গড় ফলন প থ মকয ৫% হ্র স কর । ৪)আয়বি মক ক র্ মিমি 

নুন্যতি ৫% িমহল মদর সম্পৃিত  বৃমদ্ধর ি ধ্যমি মনর পদ খ দ্য উৎপ দমন কৃিমকর সমচতনত  বৃমদ্ধ কর । 

 

প্রকল্পটির কিয় দক লাঃ জানুোষর/২২-ষিয়সম্বর/২৬ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ২০০৫৪.৩৯ লক্ষ্ ট ক । 

প্রকল্প এল ক াঃ ৪টি কজল র  ৪০টি উপমজল  । 

২০২১-২২ অথ মবেমর আরএমর্মপ বর োঃ ৮৫.৬৭ লক্ষ্ ট ক । 
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২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ৮৫.৪৭৭ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম:  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ-৪০ ব্য চ, এসএএও প্রমশক্ষ্ণ-৪ ব্য চ, কি মকতম  প্রমশক্ষ্ণ- ১ ব্য চ,  

প্রদশ মনী- ৭০টি,  কমম্পউট র-২ টি, ফমট কমপয় র- ১টি, এমস-১ টি, জ তীয় কি মশ ল  -১টি । 

 

চ. র জস্ব ব মজমট কি মসূমচাঃ 

     ২০২১-২২ অথ মবেমর কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তমরর র জস্ব ব মজমটর আওত য় ৪টি কি মসূমচ চলি ন/ব স্তব ময়ত হময়মে। 

কি মসূমচর আওত য় ২০২১-২২ অথ মবেমর কি ট বর ে ৭.২০৫৬৬ কক টি ট ক  এবং কি ট ব্যয় ৬.৯৫১৫০কক টি ট ক । আমথ মক 

অেগমত বর েকৃত অমথ মর ৯৬.৪৭%। কি মসূমচগুমল  হমল াঃ 

১। কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তমরর কমর লরুিসমূমহর সংস্ক র ও আধুমনকীকরণ এর ি ধ্যমি মরমপ টিং ও িমনটমরং ক র্ মিি 

মর্মজট ল ইমজশন কি মসূমচ। 

 

কি মসূমচর উমেিাঃ কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তমরর প্রি ন ক র্ ম লয়সহ ১৪টি অঞ্চমলর কমর ল রুি সংস্ক র ও আধুমনকীকরণ কর , 

মরমপ টি মং ও িমনটমরং ক র্ মিি মর্মজট ইমলজশন এর ি ধ্যমি দ্রুততি সিময় সঠিক ও ব স্তবসম্মত মরমপ ট ম।  

কি মসূমচর কিয় দক লাঃ জুল ই/২০-জুন/২২  

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ১৯৫.৩১৬ লক্ষ্ ট ক   

২০২১-২২ অথ মবেমর বর োঃ ১৬৩.৪১৬ লক্ষ্ ট ক   

২০২১-২২অথ মবেমর ব্যয়াঃ  ১৬৩.০৯৫লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: মর্মজট ল মর্সমলমব র্ ম স্থ পন-১৬টি, ১ টি স ভম সহ ১৪ টি কনট ওয় টি মং মসমিি সম্পন্ন, 

জ তীয় কি মশ ল -১টি। 

 

২। ব ংল মদমশর অপ্রচমলত ও মবলুপ্ত প্র য় ফল উৎপ দন ও সম্প্রস রণ কি মসূমচ (আত , শমরফ , মবমলমম্ব, করিচ , গ ব, মবল তী 

গ ব, মবমচকল , কগ ল পজ ি, কর্ওয় , আঁশফল, জ িরুল, কবল, কদমবল, চ লত , মতমতজ ি ইতয মদ)। 

 

কি মসূমচর উমেিাঃ কি মসূমচ এল ক য় অপ্রচমলত ও মবলুপ্ত প্র য় নতুন মিে ফল ব গ ন স্থ পমনর ি ধ্যমি ফমলর উৎপ দন বৃমদ্ধ কমর 

পুমি চ মহদ  পূরণ ও আথ মস ি মজক অবস্থ র উন্নয়ন মনমিতসহ মবলুপ্তপ্র য় ফল গ ে সংরক্ষ্ণ কমর মভশন ২০২৩১ ও এসমর্মজ 

লক্ষ্যি ত্র  অজমন। 

কি মসূমচর কিয় দক লাঃ জুল ই/২০-জুন/২৩  

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ২৫০.৯৩ লক্ষ্ ট ক   

২০২১-২২ অথ মবেমর বর োঃ ১২৬.৩৭লক্ষ্ ট ক   

২০২১-২২অথ মবেমর ব্যয়াঃ ১২৬.৩৬ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: কৃিক প্রমশক্ষ্ণ - ২৮ ব্য চ, প্রদশ মনী- ৩০২ টি ।  

 

৩। ঢ ক , ি মনকগঞ্জ, মুমন্সগঞ্জ, নরমসংদী ও ন র য়নগঞ্জ কজল য় উত্তি কৃমি ব্যবস্থ পন র ি ধ্যমি ফল এবং সবমজ উৎপ দন, ব জ রজ তকরণ 

কি মসূমচ। 

কি মসূমচর উমেিাঃ  কি মসূমচ এল ক য় উত্তি কৃমি ব্যবস্থ পন  প্রযুমি সম্প্রস রমণর ি ধ্যমি মনর পদ ফল ও সবমজ উৎপ দন বৃমদ্ধ ও 

ব জ রজ ত ব্যবস্থ র উন্নয়ন কর  । 

কি মসূমচর কিয় দক লাঃ জুল ই/২০১৯ -জুন/২২ 

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ২৫৪.০০  লক্ষ্ ট ক  ২০২১-২২ অথ মবেমর বর োঃ  ১২২.৭৫ লক্ষ্ ট ক   

২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ১২২.৭৫  লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২ অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: প্রদশ মনী- ২৬২ টি,  কৃিক প্রমশক্ষ্ণ-১৩২ ব্য চ, জ তীয় কি মশ ল -১টি। 

 

৪। কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তমরর সদর দপ্তর এবং আমঞ্চলক ক র্ ম লয়সমূমহর ল ইমিমর সংস্ক র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ কি মসূমচ। 

 

কি মসূমচর উমেিাঃ মনর পদ ও ি ন সম্পন্ন ফসল উৎপ দন বৃমদ্ধর লমক্ষ্য আধুমনক প্রযুমি ও তথ্য সংরক্ষ্ণ এবং সম্প্রস রণ কিীসহ 

সকল কেমণর ি নুমির জন্য ত  সহজলভয কর , র্ ট মবজ, আকম ইভস এবং র্কুমিন্টশন মহমসমব ব্যবহ র কর । 

কি মসূমচর কিয় দক লাঃ জুল ই/১৯-জুন/২২  

কি ট প্র ক্কমলত ব্যয়াঃ ৭৮১.০০ লক্ষ্ ট ক   

২০২১-২২ অথ মবেমর বর োঃ ৩০৮.০৩ লক্ষ্ ট ক   
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২০২১-২২ অথ মবেমর ব্যয়াঃ ২৮২.৯৫ লক্ষ্ ট ক । 

২০২১-২২অথ মবেমর উমেখমর্ গ্য কায থক্রম: ইন্ট রন ল কর্মক মরশন(ফলস্ ষসষলাং ও স্পট লাইটিাং)-১টি, কিইন কর্ র (প মসং ককবল 

বক্সসহ) সম্পন্ন। 

 

 

 

ব্যে- ২ 

                                                          বায়জট বাস্ত�বােে েষরবীক্ষণ সাংক্রামি� সমষিি প্রষিয়বদে 

অর্ থনেষিক পকািওোষর অনুন্নেে ব্যে 

        

মন্ত্র�ণালে/ ষবভাগ            ঃঃ   ১৪৩  কৃষি মন্ত্র�ণালে       

অষিদপ্তর/েষরদপ্তর          ঃঃ  ১৪৩০২  কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তর 
 

    

      (হাজার 

টাকাে) 
  

অর্ থনেষিক 

পকাি 
আইয়টম 

প্রাক্কষলি ব্যে পমাট বায়জট 

বরাে/প্রাক্কষলি 

ব্যে ২০২১-২২ 

মন্ত�ব্য প্রর্ম 

পকাোট থার 

ষদ্বিীে 

পকাোট থার 

তৃিীে 

পকাোট থার 

চতুর্ থ 

পকাোট থার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রিাে কায থালে, কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তয়রর অনুন্নেে 

ব্যে               

 

প্রাক্কষলি 

ব্যে ২৭৪৩০০ ২৩৯৯১৫ ২৫৪৪১২ ৫৩৪৪৪৮ ১৩০৩০৭৫   

         প্রকৃি  ২৭২৩৩৫ ২৬২৯৭০ ১৯৫১৩৭ ৪৫২৪৮০ ১১৮২৯২২ ৯০.৭৮% 

অষিষরি েষরচালয়কর কায থালেসমূহ, কৃষি 

সম্প্রসারণ অষিদপ্তয়রর অনুন্নেে ব্যে               

  

       

প্রাক্কষলি 

ব্যে ৫৫২১১ ৪৮৮৬১ ৫০৬০৯ ১০৩০২৬ ২৫৭৭০৭   

         প্রকৃি  ৫৫১৩২ ৪৭৭২০ ৪৬২৪১ ৮৮৭৫২ ২৩৭৮৪৫ ৯২.২৯% 

উেেষরচালয়কর কায থালেসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তয়রর অনুন্নেে 

ব্যে 
            

  

       

প্রাক্কষলি 

ব্যে 

২৭৫৬১৩ ২৫৮৭৩৮ ২৭৯১৩৬ ৪৫৫৩২১ ১২৬৮৮০৮   

         প্রকৃি  ৩০৮৩৪০ ২৫৫০১৩ ২৭৭৯৭৭ ৩২৭১৭৮ ১১৬৮৫০৮ ৯২.০৯% 

উেয়জলা কৃষি অষফসায়রর কায থলেসমূহ অনুন্নেে 

ব্যে               

  

     প্রাক্কষলি 

ব্যে ৩৩৯৩৬৩৪ ২৮০৩৩৮০ ২৯৬৮৭৮০ ৪৬১৩০৩৩ ১৩৭৭৮৮২৭   

         প্রকৃি  ৩৬৭৩১১৭ ২৭৮৯৫৬৩ ২৯০৬৩৬৭ ৩৮৫২২৭৫ ১৩২২১৩২২ ৯৫.৯৫% 

পময়রােষলটে র্াো কৃষি কম থকিথার কায থালেসমূহ 

অনুন্নেে ব্যে               

  

     প্রাক্কষলি 

ব্যে ৫৬০৫২ ৪৭৩০৯ ৪৭৮০৩ ৮১১৯৩ ২৩২৩৫৭   

         প্রকৃি  ৫৭৯২৪ ৪৫১৯৮ ৪৩০৪৪ ৬৮৯৯২ ২১৫১৫৮ ৯২.৬০% 

হটি থকালচার পসন্টার সমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিদপ্তয়রর অনুন্নেে ব্যে               

  

     প্রাক্কষলি 

ব্যে ২১৮২৩৩ ২০৬৮৩৯ ২১৫২২৫ ৩৩৮০৯২ ৯৭৮৪৮৯   

         প্রকৃি  ২২৪০৬০ ১৯০৪০৮ ২১২৪৮৭ ২৭৩৫০৭ ৯০০৪৬২ ৯২.০৩% 

উষিদ সাংগষেয়রাি পকন্দ্রসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ 

অষিদপ্তয়রর অনুন্নেে ব্যে               

  

     প্রাক্কষলি 

ব্যে ৩৪৩৮৭ ৩৪৯৩৪ ৩৬১৫৪ ৬৪৯০৩ ১৭০৩৭৮   

         প্রকৃি  ৩৭৭০৪ ২৭৩৬৩ ৩৩৬২৩ ৪৯৭২৫ ১৪৮৪২৪ ৮৭.১১% 

কৃষি প্রষেক্ষণ ইেষিটিউটসমূহ, কৃষি সম্প্রসারণ               
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অষিদপ্তয়রর অনুন্নেে ব্যে 

  

       

প্রাক্কষলি 

ব্যে ১৫৫১৯০ ১২৭১৮৮ ১৪১৩২০ ২১৩৫৪৭ ৬৩৭২৪৫   

         প্রকৃি  ১৩৮০৮৯ ১১৩১৭৮ ১২৮৬৮৯ ১৯৭১৬২ ৫৭৭১১৮ ৯০.৫৬% 

        
 

 

 

        
       ব্যে- ২ 

বায়জট বাস্ত�বােে েষরবীক্ষণ সাংক্রামি� সমষিি প্রষিয়বদে 

অর্ থনেষিক পকািওোষর অনুন্নেে ব্যে 

        

মন্ত্রণ লয়/ ষবভাগ     ঃঃ   কৃষি িন্ত্রণালে      

অষিদপ্তর/েষরদপ্তর    ঃঃ  কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তর      

      (হাজার 

টাকাে) 
  

অর্ থনেষিক 

পকাি 
আইয়টম 

লক্ষেমািা পমাট বায়জট 

বরাে/প্রাক্কষলি 

ব্যে ২০২১-২২ 

মন্ত�ব্য প্রর্ম 

পকাোট থার 

ষদ্বিীে 

পকাোট থার 

তৃিীে 

পকাোট থার 

চতুর্ থ 

পকাোট থার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সব থয়মাটঃ                

  লক্ষেমািা ৪৪৬২৬২০ ৩৭৬৭২৬৪ ৩৯৯৩৪৩৯ ৬৪০৩৫৬৩ ১৮৬২৬৮৮৬   

  প্রকৃি ৪৭৬৬৭০১ ৩৭৩১৪১৩ ৩৮৪৩৫৭৪ ৫৩১০০৭১ ১৭৬৫১৭৫৯ ৯৪.৭৬% 

        
        

ে) উকেখয়যাগ্য সাফল্যাঃ 

  

• 202১-2২ অর্ থবছরে মবারো  িান উৎপা রনে  পষরমাণ ২০৯.৭৬৮ লয কমষট্টক টন  া লযেমাত্রার তুলনায় প্রায় ০.২৫৫ 

লয কমষট্টক টন  কবেী।  

• 202১-2২ অর্ থবছরে আলু উৎপা রনে  পষরমাণ ১১০.৫৮৩ লয কমষট্টক টন  া লযেমাত্রার তুলনায় প্রায় ৪.০৬৭ লয 

কমষট্টক টন  কবেী।  

• 202১-2২ অর্ থবছরে কেঁয়াজ উৎপা রনে  পষরমাণ ৩৬.৪০৯ লয কমষট্টক টন  া লযেমাত্রার তুলনায় ১.৩৬৭ লয 

কমষট্টক টন কবেী।  

• 202১-2২ অর্ থবছরে ্তি উৎপা রনে  পষরমাণ ২১৬.৭০৩ লয কমষট্টক টন  া লযেমাত্রার তুলনায় ১৬.১৯০ লয 

কমষট্টক টন কবেী ।  

 

ঞ) উেসাংহারাঃ 

     কদমশর িিমবক শি ন অথ মনীমতর ি র মক আমর  কবগব ন কর র জন্য বতমি ন কৃমিব ন্ধব সরক মরর  মনমদ মশন  ও জ তীর্ কৃমি 

নীমত-২০১৮ ব স্তব য়মনর মনমিত্ত কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তর মনরলসভ মব ক জ কমর র্ মে। বতমি ন সরক মরর মনব ম চনী ইশমতহ র 

অনুর্ য়ী ‘আি র ে ি আি র শহর’, ‘কৃমিমক আধুমনকীকরণ ও ব মণমজযমককরণ’, ‘মনর পদ ফসল উৎপ দন’, ‘কৃমিমত 

র্ মন্ত্রকীকরণ’ ইতয মদ মনমিতকরমণ কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তর ইমত িমধ্য ককৌশলগত পমরকল্পন  েহমণর ি ধ্যমি ক জ কমর 

র্ মে। ক্ষুি মুি কদশ কথমক ব ংল মদশ আজ পুমি সমৃদ্ধ মনর পদ খ মদ্যর ব ংল মদমশর মদমক এগুমে। ি ননীয় প্রি নিন্ত্রী কশখ 

হ মসন  সরক মরর মভশন হমল  কটকসই উন্নয়ন অভীি অজমন কমর ২০৩০ স মলর িমধ্য কদশমক পুমর পুমর দ মরদ্রমুি কমর অমজমত 

উন্নয়ন কটকসই কর  এবং ২০৪১ স মলর িমধ্য উন্নত কদশ মহমসমব গমড় কত ল । সরকায়রর ষভেে বাস্তবােয়ে কদমশর জনগমণর 

দীঘ মমিয় দী পুমি ও খ দ্য মনর পত্ত  মনমিতকরণ এবং খ মদ্য স্বয়ংপম্পূণ মত  অজমমনর কটকসই রূপ মদমত কৃমি সম্প্রস রণ অমিদপ্তর 

গুরুেপূণ ম ভুমিক  প লন করমে। 
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ট) মনব ম হী স রসংমক্ষ্পাঃ 

      202১-2২ অর্ থবছরে মর্াট  ানা াে েরস্যে (চাল- ৩৮৯.৩৬+ গর্- ১১.৬৭৩+ ভুট্টা- ৫৬.২৯৭) উৎপা ন হরেরছ ৪5৭.৩৩ 

লক্ষ মর্.টন, ডাল জার্ীে ফ্রলে উৎপা ন হরেরছ ৮.৩৮৩ লক্ষ মর্.টন, মর্ল জার্ীে ফ্ল উৎপা ন হরেরছ ১২.৩১৮ লক্ষ 

মর্.টন, র্্লা জার্ীে ফ্রলে উৎপা ন ৪৭.৬৮৩ লক্ষ মর্. টন, আলু উৎপা ন হরেরছ ১১০.৫৮৩ লক্ষ মর্.টন এবিং পাট উৎপা ন 

হরেরছ ৮4.324 লক্ষ কবল । উন্নিমায়ের িাে, গম, োট এবাং িাল, পিল ও পেঁোজ বীজ উৎোদে ও ব্যবহায়রর লয়ক্ষে কৃিক 

েয থায়ে বীজ উৎোদে প্রদে থেী স্থােে ও মােসম্পন্ন বীজ উৎোদয়ের কলায়কৌেল ষবিয়ে কৃিকয়দর প্রষেক্ষণ প্রদাে এবাং মােসম্পন্ন 

ভাল বীজ ব্যবহ মর  কৃিকয়দরয়ক উৎসাষহিকরয়ণর মােয়ম উচ্চ ফলেেীল ও মােসম্পন্ন বীয়জর সরবরাহ বৃষদ্ধ পেয়েয়ছ। ্র্তির্ 

বালাই ব্যবস্থাপনাে র্াধ্যরর্ কীটনােরকে ব্যবহাে কতর্রে তনোপ  খাদ্য উৎপা রনে লরক্ষে র্াঠ পর্ থারে ্ম্প্র্ােণ কর্ীো কাজ 

করে র্ারে। তবতিন্ন ধেরনে ফাঁ  (আরলাক ফাঁ , হলু /্া া ফাঁ , মফরোর্ন ফাঁ ), পাতচ থিং, প্যাতকিং, ব্যতগিং মকৌেল ব্যবহাে করে 

তনোপ  খাদ্য উৎপা রনে কার্ থক্রর্ অব্যাহর্ েরেরছ। েস্য বহুমূখীকরয়ণর লয়ক্ষে দষক্ষণাঞ্চয়ল মুগ, পখসারী, বাষর মসুর, পফলেসহ 

ষবষভন্ন িাল ফসল সম্প্রসারণ কায থক্রম  ও  ষবষভন্ন রকম জিল ফসল ষবয়েি কয়র ষিল, বাষর সষরিা-১৪, বাষর সষরিা-১৫ ইিোষদ 

আবাদ উৎসাষহিকরয়ণর মােয়ম উি ফসয়লর আবাদ ও উৎোদে বৃষদ্ধ পেয়েয়ছ। প্রযুষি সম্প্রসারয়ণ ষবষভন্ন সম্প্রসারণ কায থক্রম 

গ্রহণ (প্রদে থেী, মাঠ ষদবস, চািী র োলী, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুষি পমলা, কম থোলা ইিোষদ) এবাং প্রষিটি প্রষেক্ষণ কায থক্রয়ম েিকরা 

৩০ ভাগ কৃিাণীর অাংেগ্রহণ ষেষিিকরয়ের মােয়ম কৃষিয়ক্ষয়ি োরীর অাংেগ্রহণ বৃষদ্ধ পেয়েয়ছ। 

 

 

 

 

 

 


