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পাট চাষি সষিষির ষির্ বাচি উপষর্ষি 

পাট চাষি সষিষির ষর্ষিন্ন আইি ও উপ-আইি মিািাবর্ক পাট চাষি সষিষির মিয়াদ কাল ষিি র্ৎসর। ষকন্তু, িািা প্রষির্ন্ধকিার 

জন্য সিয়িি ষির্ বাচি করা সম্ভর্ হবয় উবেষি। মসজন্যই এই ষির্ বাচি অষি শীঘ্র করার ব্যর্স্থা মিয়া হবয়বে। উপবজলা মেবক 

মপ্রষরি সর্ ববশি মিাটার িাষলকা মিািাবর্ক খপাচাস ষির্ বাষচি হবর্। 

 ষির্ বাচবির চারটি স্তর রবয়বে- ব্লক পর্ বায় খণ্ড পাট চাষি সষিষি, উপ-মজলা পর্ বাবয় উপবজলা পাট চাষি সষিষি, মজলা 

পর্ বাবয়- মজািাল পাট চাষি সষিষি এর্ং মকন্দ্রীয় পর্ বাবয় র্াংলাবদশ পাট চাষি সষিষি। প্রষিটি স্তবরর ষির্ বাচবির ষিয়িার্লী ও 

সদস্য সংখ্যার রূপবরখা ষিবে মদয়া হ’ল। 

১। খণ্ড পাট চাষি সষিষি সংবেবপ “খপাচাস” 

এটা প্রােষিক র্া ব্লক পর্ বাবয়র সষিষি। র্িবিাি ব্লক সুপারিাইজাবরর িত্ত্বার্িাবি পষরচাষলি মর্ ব্লবক ১৫০ একর ও িদুর্দ্ব জষিবি 

পাবটর চাি করা হয় শুধু িাত্র মস ব্লবকই খণ্ড পাট চাষি সষিষি গেি করবি হবর্। ৯৫০ একবরর িীবচ পাট আর্াদী ব্লবক মকাি 

সষিষি গেি করা িা হবলও পাট চাবির র্ার্িীয় কার্ বকলাপ কৃষি সম্প্রসারণ ষর্িাবগর িত্ত্বার্িাবিই পষরচাষলি হবর্। মর্ সিস্ত 

চাষি গি পাট মিৌসুবি কিপবে ১/২ (আিা) ষর্ঘা জষিবি পাবটর চাি কবরষেল শুধু িারাই খপাচাবির সািারণ সিয ষহএবর্ মগণ্য 

হবি পারবর্ি। 

 এই স্তবরর সষিষির একটা ষির্ বাহী পষরিদ োকবর্। ব্লবকর অন্তগ বি প্রষি পাট আর্াদী  সার্- ব্লক মেবক এক জি কবর 

ষির্ বাহী পষরিবদর সদস্য মসই সার্-ব্লবকর সািারণ সদস্যগণ কর্তবক মিাবট ষির্ বাষচি হবর্ি এর্ং িাবদর িধ্য হবি একজি সিাপষি 

ও একজি সম্পাদক ষির্ বাষচি হবর্ি। মর্ ব্লবকর শিকরা ৫০ িাগ সার্-ব্লবক পাট আর্াদ হবর্ মকর্ল িাত্র মসই ব্লবকই সষিষি গঠিি 

হবর্। এ সষিষির ষির্ বাহী পষরিবদর ষিষদ বষ্ট মকাি সদস্য সংখ্যা োকবর্ িা। পাট আর্াদী সার্-ব্লবকর সংখ্যানুর্ায়ী খপাচাবির ষির্ বাহী 

পষরিবদর ষির্ বাষচি সদস্য সংখ্যা ষিি বাষরি হবর্। এখাবি উবেখ্য মর্, খপাচাবসর ষির্ বাহী পষরিবদর িবিািয়বির িাধ্যবি আরও 

৩জি সদস্য হবর্ি। উক্ত িবিািীি ৩ জি সদবস্যর িধ্য হবি একজি সহ-সিাপষি ষির্ বাষচি হবর্ি। ব্লক সুপারিাইজারগণ 

খপাচাবসর সািারণ সদস্য হবি ঐ ৩জি সদবস্যর িাি প্রস্তাবর্র িাধ্যবি উপ-ষজলা কৃষি কি বকিবার ষিকট চুড়ান্ত অনুবিাদবির জন্য 

পাোবর্ি। উপ-ষজলা কি বকিবার ষিকট হবি অনুবিাদি পাওয়ার পরই িারা খপাচাবসর সদস্য ষহসাবর্ গণ্য হবি পারবর্ি। 

২। উপ-ষজলা পাট চাষি সষিষি সংবেবপ “উপাচার্” 

এটা ষিিীয় র্া োিা উপবজলা পর্ বাবয়র সষিষি। এ সষিষির একটা ষির্ বাহী পষরিদ োকবর্। সষিষির ষির্ বাহী পষরিবদ উবর্দ্ব ৭জি ও 

কিপবে ৪ জি সদস্য োকবর্ি। স্ব-স্ব উপ-মজলার আওিািীি প্রবিযক খণ্ড পাট চাষি সষিষির সিাপষি মিাট ষদবয় এ সষিষির 

একজি সিাপষি, একজি সম্পাদক ষির্ বাচি করবর্ি এর্ং খপাচাবসর সহ-সিাপষিগণ মিাট ষদবয় একজি সহ-সিাপষি ষির্ বাচি 

করবর্ি। অর্ষশষ্ট সিাপষিগণ উপাচাবসর সািারণ সদস্য ষহসাবর্ োকবর্ি। 

৩। মজািাল পাট চাষি সষিষি সংবেবপ “মজাপাচাস” 

এটা র্তিীয় র্া মজলা পর্ বাবয়র সষিষি। প্রষি উপ-পষরচালক/ সহকারী পষরচালক কৃষি সম্প্রসারণ এর এলাকায় সকল উপাচাবসর 

সিাপষিবদর সিন্ববয় এ সষিষি গঠিি হবর্। এ পর্ বাবয় উপাচাস এর সংখ্যানুর্ায়ী সিাপষিবদর সিন্ববয় একটা ষির্ বাহী পষরিদ 

োকবর্। র্ার িবধ্য ১জি সিাপষি, ১জি সহ-সিাপষি, ১জি সম্পাদক ষির্ বাষচি হবর্ি এর্ং অন্যান্য উপাচাস সিাপষিগণ সদস্য 

ষহসাবর্ োকবর্ি। প্রষি উপাচাবসর সিাপষির মিাবটর িাধ্যবি ৬ জিবক মজাপাচাবসর ষির্ বাহী পষরিবদর সদস্য ষহসাবর্ ষির্ বাষচি 

করবর্ি। উপচাবসর সকল সহ-সিাপষিবৃন্দ মিাবটর িাধ্যবি একজি সহ-সিাপষি ষির্ বাষচি করবর্ি। ষর্ষি পদাষিকার র্বল 

সষিষির সহ-সিাপষি োকবর্ি। 

৪। র্াংলাবদশ পাট চাষি সষিষি সংবেবপ “র্াপাচাি” 

এটা ৪ে ব র্া জািীয় পর্ বাবয় সষিষি। প্রষি ষজলার মজাপাচাবসর সিাপষি এ সষিষির সািারণ সিয হবর্ি। সািারণ সিযগণ িাবদর 

িবধ্য মিবক একজি সিাপষি, এর্ং একজি সম্পাদক এর্ং ৬জি ষির্ বাহী কষিটির সদস্য ষির্ বাচি করবর্ি। অর্ষশষ্ট মজাপাচাবসর 

সিাপষিগণ সািারণ সিয ষহসাবর্ োকবর্ি। মজাপাচাবসর সহ-সিাপষিবৃন্দ মিাট ষদবয় ষর্াপাচাবির সহ-সিাপষি ষির্ বাচি করবর্ি 

ষর্ষি পদাষিকারর্বল সষিষির মকন্দ্রীয় পর্ বাবয়র সহ-সিাপষির িাষয়ত্ব পালি করবর্ি। মস িবি ষির্ বাহী কষিটির সদস্য সংখ্যা হবর্ 

৯ জি। 
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সষিষি গেবির উবেবে 

১। এ সষিষির িাধ্যবি পাট চাষিরা একিার ষিষিবি কাজ করবি পাবরি এর্ং ষিবজবদর কি বসূচী প্রণয়ি ও গ্রহণ করার দাষয়ত্ব 

ষিবি পাবরি মস সুবর্াগ কবর মদয়া। 

২। পাট চাি িো অন্যান্য ফসবলর র্ার্িীয় কাষরগরী িথ্যাষদ প্রদাি এর্ং অনুসরণ করার ব্যর্স্থা করা। 

৩। বর্জ্ঞাষিক প্দ্র্দ্ষিবি পাট ও অন্যান্য ফসবলর চাবির সুবর্াগ সুষর্বি করা এর্ং ফলি র্াড়াবিার মেবত্র মস গুবলার ব্যর্হার করা। 

৪। পাট ও অন্যান্য ফসবলর চাবি  পরস্পরবক সাহায্য করা। 

৫। চাষিবদর িবধ্য সকল কাবজর দাষয়ত্ব মির্ার জন্য স্থািীয় মিিা ও আদশ ব চষরত্র গবড় মিালার সুবয়াগ প্রদাি। 

৬। সিয় িি ষর্ষিন্ন প্রকার কৃষি ঋণ গ্রহীিাবদর িাষলকা প্রণয়বি কৃষি সম্প্রসারণ ষর্িাগবক সাহায্য এর্ং ঋণ সিয় িি পষরবশাি 

করবি পাট চাষিবদরবক উিুর্দ্ করা। 

৭। িায্য মূবে চাষিবদর পাট ও অন্যান্য ফসল ষর্ষি করার ব্যর্স্থা করা। 

৮। সষিষির সিযবদর আষে বক উন্নয়বি সাহায্য করা। 

৯। সষিষির সিযবদর উন্নয়বির প্রবচষ্টা চালাবিা এর্ং িাবদরবক “স্বষিি বর” হবি মচষ্টা চালাবিা। 

১০। সষিষির সিযবদর প্রষশেণ মদয়া এর্ং কৃষি ষর্িয়ক মপশায় লাির্াি হবি সহায়িা করা। 

১১। কৃিকবদর িধ্য হবি স্থািীয় সম্প্রসারণ কষি ব গবড় মিালা। 

১২। কাবজর সুষ্ঠু র্াস্তর্ায়বির জন্য সংষিষ্ট সষিষির স্তর ও ষর্ষিন্ন সরকারী ও মর্সরকারী কি বচারী ও সংস্থার সাবে সিন্বয় রো 

করবি সুবর্াগ মদয়া। 

 

সষিষির কাজ 

১। সষিষির চাষিরা কৃষি ঋণ র্াবি ঠিকিি এর্ং সিয়িি পাি মস ষর্িবয় কৃষি সম্প্রসারণ কিীবদরবক সহায়িা করা। ঋণ র্াবি 

আর্ার পষরবশাি হয় র্ার জন্য দাষয়ত্ব মিয়া। 

২। চাষিবদর হাবি কলবি ষশো মদর্ার জন্য ষর্ষিন্ন রকি ব্যর্স্থা করা। 

৩। ফলি র্াড়াবিার জন্য সকল প্রকার মচষ্টা মিয়া, র্ন্ত্রপাষি ও অন্যান্য উপকরণ র্োর্ে ব্যর্হাবরাপবর্াগী করা। 

৪। ন্যায্য মূবে পাট ও অন্যান্য ফসল ষর্ষির ব্যর্স্থা করা। 

৫। উন্নি পর্দ্ষির চািার্াদ সম্পবকব র্ার্িীয় মপাষ্টার র্া অন্যান্য িথ্য সরর্রাহ করবি সাহয্য করা। 

৬। পাট ও অন্যান্য ফসলাষদর চািার্াদ সম্পবকব িথ্যাষদ শুিবি উিসাষহি করা।  

৭। উিকৃষ্ট খািারসমুবহ “চাষি সবেলি” করা। 

৮। ব্লবকর চাষিবদর সংগেি করা ও সরকাবরর মদয়া সকল রকি সুবর্াগ সুষর্িার সিযার্হার করার জন্য সরকাবর সাবি পুণ ব 

সহবর্াষগিা ও সিন্বয় রো করা।  

৯। সকল কার্ বিি র্াস্তর্ায়ি ও সাফবের জন্য সর্ বদা মচষ্টা চালাবিা। 
 

সষিষির প্রিাি ষিয়িার্ষল  

(ক) সষিষির সিযবদর মর্াগ্যিা 

১। ব্লকের যে সমস্ত গত পাট যসৌসুকমর েমপকে ১/২ (আধা) বিঘা জবমকত পাকটর চাষ েকরকেন এিং আগামীকত ১/২ (আধা) বিঘার বনকে 

পাট চাষ েরকিন না শুধূ তারাই সবমবতর সাধারণ সভ্য হকিন। এেটা চাবষ পবরিার যেকে মাত্র এেজন সভ্য োেকিন। 

২। যেিল মাত্র িাস্তিমুখী বিবিন্ন োকজ সহকোবগতা েরকিন এিং সিরেম সরোরী ঋণ সময়মত পবরক াধ েরার সামেথ রাখকিন এরেম 

চাবষ সবমবতর সভ্য হিার যোগয িকল বিকিবচত হকিন। 

৩। সবমবতর বনয়মোনুন মাবনয়া চলার প্রবতশ্রুবত বিকত হকি। 

৪। িয়স েমপকে ১৮ িের হকত হকি। 

৫। যে সমস্ত চাবষ পূকিথর যনয়া পাট ঋণ পবরক াধ েকরনবন তারা সবমবতর সাধারণ সভ্য হকত পারকিন বেন্ত যভ্াটার িা যভ্াট প্রােী হকত 

পারকিন না। 

(খ) সমিমির কার্যকাল ও কার্য  পদ্ধমি  

১। প্রবত স্তকরর সবমবতর োেথোল ৩ িের হকি। 

২। অন্ততপকে প্রবত মাকস এেটা েকর খপাচাকসর োেথেরী সংসকির ও প্রবত বতন মাকস সাধারণ সভ্া অনুবিত হকি। প্রবত দুই মাকস 

খপাচাস, যজাপাচাস ও বতন মাকস িাপাচাকসর সাধারণ সভ্া অনুবিত হকি। 
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জেলামিমিক পাট চামি সমিমির িামলকা 

অঞ্চল িি অঞ্চবলর িাি মজলা িি মজলার িাি উপবজলার সংখ্যা খণ্ড পাট চাষি সষিষির সংখ্যা 

১ ঢাকা ১ ঢাকা ৫ ৭৯ 

    ২ গাজীপুর ৫ ৮১ 

    ৩ িারায়িগঞ্জ ৪ ৪৫ 

    ৪ িরষসংদী ৬ ১৪১ 

    ৫ মুিষশগঞ্জ ৬ ১২৩ 

    ৬ িাষিকগঞ্জ ৫ ৯২ 

    ৭ টাংগাইল ১১ ২৭০ 

  অঞ্চল মিাট     ৪২ ৮৩১ 

২ িয়িিষসংহ ৮ িয়িিষসংহ ১১ ৪০২ 

    ৯ মশরপুর ৪ ৭৪ 

    ১০ মিত্রবকািা ৯ ২০৩ 

    ১১ জািালপুর ৭ ১৭৬ 

    ১২ ষকবশারগঞ্জ ১২ ২১০ 

  অঞ্চল মিাট     ৪৩ ১০৬৫ 

৩ র্ষরশাল ১৩ র্ষরশাল ৪ ৪৫ 

  অঞ্চল মিাট     ৪ ৪৫ 

৪ ফষরদপুর ১৯ ফষরদপুর ৮ ১৮৬ 

    ২০ িাদারীপুর ৪ ৯৮ 

    ২১ রাজর্াষড় ৪ ১০০ 

    ২২ মগাপালগঞ্জ ৪ ৫৬ 

    ২৩ শষরয়িপুর ৬ ১০৭ 

  অঞ্চল মিাট     ২৬ ৫৪৭ 

৫ খুলিা ২৫ সািেীরা ৩ ৪৫ 

  ২৭ িড়াইল ৩ ৭৪ 

  অঞ্চল মিাট     ৬ ১১৯ 

৬ র্বশার ২৮ র্বশার ৭ ১৮৬ 

    ২৯ কুষষ্টয়া ৬ ১১১ 

    ৩০ মিবহরপুর ২ ৫৬ 

    ৩১ চুয়াডাঙ্গা ৪ ৭৪ 

    ৩২ িাগুরা ৪ ৭৮ 

    ৩৩ ষিিাইদহ ৬ ১৪৪ 

  অঞ্চল মিাট     ২৯ ৬৪৯ 

৭ রাজশাহী ৩৪ রাজশাহী ৬ ৬০ 

    ৩৫ িাটর ৪ ৬৫ 

    ৩৬ িওগাঁ ৫ ৬৪ 

    ৩৭ চাপাইির্ার্গঞ্জ ১ ৮ 

  অঞ্চল মিাট     ১৬ ১৯৭ 

৮ র্গুড়া ৩৮ র্গুড়া ৯ ২১৬ 

    ৩৯ পার্িা ৮ ১২৪ 

    ৪০ ষসরাজগঞ্জ ৭ ১৫১ 

    ৪১ জয়পুরহাট ৫ ৫৩ 

  অঞ্চল মিাট     ২৯ ৫৪৪ 

৯ রংপুর ৪২ রংপুর ৮ ১৬০ 

    ৪৩ কুষড়গ্রাি ৯ ১৬২ 

    ৪৪ লালিষিরহাট ৫ ৮৭ 

    ৪৫ গাইর্ান্ধা ৭ ১৭৬ 

  অঞ্চল মিাট     ২৯ ৫৮৫ 

১০ ষদিাজপুর ৪৬ ষদিাজপুর ৬ ৬৬ 

    ৪৮ োকুরগাঁও ৪ ৫৮ 

    ৪৯ িীলফািারী ৬ ১২৪ 

  অঞ্চল মিাট     ১৬ ২৪৮ 

১১ চট্টগ্রাি ৫০ চট্টগ্রাি ৫ ৪৮ 

    ৫৩ লেীপুর ৩ ২৭ 

    ৫৪ মিায়াখাষল ২ ২১ 

  অঞ্চল মিাট     ১০ ৯৬ 

১৩ কুষিো ৫৮ কুষিো ৯ ১৪৭ 

    ৫৯ চাঁদপুর ৬ ১২০ 

    ৬০ ষর্,র্াষড়য়া ৬ ১৬৪ 

  অঞ্চল মিাট     ২১ ৪৩১ 

১৪ ষসবলট ৬২ হষর্গঞ্জ ২ ১০ 

  অঞ্চল মিাট     ২ ১০ 

  সর্ ববিাট     ২৭৩ ৫৩৬৭ 
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