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         খামারবাড়ি, ফাম মগেট, ঢাকা-১২১৫।
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               “কৃষক িাঁর উৎপার্দি ফসবের র্বর্নমবে পাবব ন্যায্যমূল্য” 

                                                                            -জাড়ির ড়িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুড়জবুর রহমান  
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cÖKvkKvj  A‡±vei ২০২২ র্ি.।  

Dc‡`óv  আঃ োফ ফার খান  

gnvcwiPvjK (অর্ির্রক্ত সর্িব) 

K…wl wecYb Awa`ßi|  

 

evwl©K cÖwZ‡e`b cÖYqb KwgwU  ওমর মমাোঃ ইমরুে মহর্সন    

পর্রিােক (যুগ্মসর্িব) (গববষণা ও আইর্সটি)  

 

: 
AvnevqK 

  শমাঃ মড়জবর রহমান   

সহকারী cwiPvjK (বাজার সংগ াে-১)  

 

: m`m¨ 

   †gvt Rvwn`yj Bmjvg 

mnKvix cwiPvjK (M‡বlYv-৩ ও ৪) 

 

: m`m¨ 

  শরজা োহবাজ হাদী 

সহকারী িড়রচালক (েগবষণা-৫ ও ৬)  
 

: m`m¨ 

  মাসুদ রানা  

সহকারী িড়রচালক (নীড়ি ও িড়রকল্পনা)  

 

: 
m`m¨ 

  আব্দুল মান্নান 

mnKvix cwiPvjK (প্রোসন) 

 

: m`m¨ 

  †gvt iwk`yj Bmjvg 

mnKvix cwiPvjK (প্রড়েক্ষণ ও সমন্বয়)  

 

: 

 

m`m¨ mwPe 

 

 

 

¯^Z¡ 

 

 

 

 

 

 

 

K…wl wecYb Awa`ßi, Lvgvievwo, ফাম মগেট, XvKv-1215| 
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                                                   gš¿x 

K…wl gš¿Yvjq 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

বাণী 

 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর কর্তকৃ ২০২১-২০২২ সালের িাষিকৃ প্রষিলিদন প্রকাশ ষনিঃসলেলে প্রশংসনীয় উলযাগ এিং িা জেলন আষি 

আনষেি।  

 

আিেিান কাে িলরই কৃষি িাংোলদলশর অর্নৃীষির অন্যিি প্রিান চাষেকাশষি। িাংোলদলশর িাটি এিং প্রকৃষি সুেো-সুফো, শস্য-

শ্যািো। আষদকাে জর্লকই এ জদলশর অষিকাংশ গ্রািীণ ও শহুলর েনলগাষ্ঠী কৃষির সালর্ প্রিযক্ষ িা পলরাক্ষভালি েষিি জর্লক েীিন-

েীষিকা ষনিাৃে কলর আসলে।  

 

সিকৃালের সিলৃেষ্ঠ িাঙাষে োষির ষপিা িঙ্গিন্ধু জশখ মুষেবুর রেিালনর সুল াগ্য কন্যা িাননীয় প্রিানিন্ত্রী েনলনত্রী জশখ োষসনার 

সিলয়াপল াগী ও দূরদশী কৃষিিান্ধি নীষি ও পষরকল্পনা প্রণয়ন এিং িাস্তিায়ন সলিাৃপষর জ াগ্য জনর্তলের কারলণ খাযশস্য উৎপাদন বৃষি 

এিং ক্ষুিামুষি ষনষিি কলর িাংোলদশ আে দানাদার খায উৎপাদলন স্বয়ংসম্পূণ।ৃ িাংোলদশলক এেষিষস েলি িধ্যি আলয়র জদলশ 

রূপান্তলর কৃষিখাি অিযন্ত গুরুেপূণ ৃ ভূষিকা পােন কলরলে। সুখী, সমৃি ও উন্নি জদশ ষেলসলি ষিলের বুলক িার্া উঁচু কলর দাঁিালি 

িাংোলদশ এষগলয় চলেলে দুিাৃর গষিলি। 

 

কৃিলকর অক্লান্ত পষরেি ও ঘালি অষেৃি এ সাফল্য সার্কৃ েলি  ষদ িালদর উৎপাষদি কৃষিপলের ন্যা মূল্য সুষনষিি করা  ায়। কৃষি 

ষিপণন অষিদপ্তর কৃষিপলের ন্যা মূল্য ষনষিি করা, কৃষি ব্যিসা উন্নয়ন, ষিপণন িথ্য ব্যিস্থাপনা, কৃষিপলের রপ্তাষন উন্নয়নসে 

পেমূল্য স্বাভাষিক রাখলি সাপ্লাই ও ভযালু জচইলনর সকে প াৃলয় ষনরেসভালি কাে কলর  ালে।  

 

এ িাষিকৃ প্রষিলিদন প্রণয়ন ষিষভন্ন অংশীেলনর (কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, িধ্যস্বত্তলভাগী, গলিিক, জভািাসে অন্যান্য) েন্য অিযন্ত 

কা কৃর ও সোয়ক েলি িলে িলন কষর। জসই সালর্ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর িাষিকৃ প্রষিলিদন প্রকালশর সালর্ েষিি সংষিষ্ট সকেলক 

আন্তষরক িন্যিাদ োনাই।  

 

েয় িাংো, েয় িঙ্গিন্ধু 

িাংোলদশ ষচরেীিী জোক  

 

 

 

 

                   (ড. মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমর্প) 
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সষচি 

কৃষি িন্ত্রণােয় 

গণপ্রোিন্ত্রী িাংোলদশ সরকার 

জফানিঃ০২-৫৫১০০১০০ 

ফযাক্সিঃ ০২-২২৩৩৫৬৫৬৫ 

ই-জিইেিঃ secretary@moa.gov.bd 

 

বাণী 

 

কৃড়ষ বাংলাগদগের মানুগষর জীবন-জীড়বকার অন্যিম প্রধান উৎস। জীবন-জীড়বকার িাোিাড়ে কৃড়ষ শদগের সাড়ব মক উন্নয়গনর অন্যিম 

গুরুত্বপূণ ম চাড়লকােড়ি। হাজার বছগরর শেষ্ঠ বাঙ্গাড়ল জাড়ির ড়িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুড়জবুর রহমান কৃড়ষগক বাংলাগদগের অর্ মনীড়ির 

প্রাণেড়ি ড়হগসগব আখ্যাড়য়ি কগরন। কৃড়ষ খাগির উন্নড়ি শদগের সামড়িক উন্নড়িগক ত্বরাড়ন্বি করগব এই ধ্রুব সিযগক উপলব্ধি কগর 

জাড়ির ড়িিা বাংলাগদগের স্বাধীনতার িরিরই দাড়রদ্র্য ও ক্ষুধামুি শসানার বাংলা েিার প্রিযগয় সবুজ ড়বপ্লগবর ডাক ড়দগয়ড়ছগলন। 

 

জাড়ির ড়িিার প্রদড়ে মি ির্ অনুসরণ কগর বিমমান সরকাগরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃড়ষখাগির সামড়িক উন্নয়ন এবং উৎিাদন বৃড়ির 

লগক্ষয নানামুখী বাস্তবধমী িদগক্ষি িহণ কগরগছন। এ কারগণই বাাংলাদেশ আজ ইব্ধলশ উৎপােদন ও িাট রপ্তাড়নগি ব্ধবদে প্রথম, ধান, 

সবড়জ, শেঁয়াজ উৎপােদন ব্ধবদে তৃিীয়, ড়মঠািাড়নর মাছ উৎপােদন ব্ধবদে চতুথ থ, েবাড়দ িশু উৎপােদন ড়বগে দ্বাদে, মমৌসুব্ধম ফদলর মদে 

কাঁঠাল উৎপােদন প্রথম, আম উৎপােদন অষ্টম, শিয়ারা উৎপােদন অষ্টম এবং গম ও ভুট্টাসহ দানাদার জািীয় খাদ্যেস্য উৎপােদনও 

ক্রদমই এড়েগয় চলদছ। এ ছািাও বাংলাগদগের ১১টি ড়জআই িগের ৬টি িেই কৃড়ষিে। বাংলাগদগের কৃড়ষগক শখারগিাে কৃড়ষ শর্গক 

লাভজনক, বাড়ণড়জযক এবং রপ্তানীমুখী কৃড়ষগি উন্নীিকরগণর জন্য বাংলাগদে সরকার ড়নরলসভাগব কাজ কগর  াগে। 

 

ববড়েক মহামাড়র শকাড়ভড-১৯ এর প্রভাব ড়বস্তারগরাগধ সরকার কতৃমক গৃহীি িদগক্ষগির কারগণ শদগের ব্ধবপর্ থস্ত খাদ্য শৃঙ্খল, অপ্রতুল 

িড়রবহণ ব্যবস্থা ও েড়মগকর অপ্রাপ্যিার কারগণ কৃড়ষখাি অবশ্যম্ভাবী সংকটময় সময় অড়িবাড়হি কগরগছ। অড়নড়িি এ িড়রড়স্থড়ি 

শমাকাগবলায় সরকার ড়বড়ভন্ন শময়াগদর কা মকরী ড়কছু িদগক্ষি িহণ কগরন; শ মন-কৃষকবন্ধু ডাক মেবা, কৃড়ষিে িড়রবাহী ড়বগেষ 

এক্সগপ্রস শেন চালু, কৃড়ষিেবাহী  ানবাহন চলাচগলর ড়নিয়িা, ড়বড়ভন্ন শজলা/উিগজলার কাঁচাবাজার উন্মুি স্থাগন ড়নড়দ মষ্ট সমগয়র জন্য 

স্থািন করাসহ ড়কছু যুোন্তকারী ড়সিান্ত িহগণর কারগণ শদগের ঘাটড়ি অঞ্চগলর খাদ্য বা কৃড়ষিগের চাড়হদার ঘাটড়ি সহগজই শমটাগনা 

সম্ভব হগয়গছ। এ শক্ষগে কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর উিগজলা, শজলা, ড়বভাে এবং প্রধান কা মালগয় কম মরি কম মকিমাগদর ড়নরলস প্রগচষ্টায় 

শদগের মানুগষর জন্য কৃড়ষজািিগের সাব মক্ষড়ণক শ াোন ড়নড়িি করা সম্ভব হগয়গছ। ফলশ্রুড়িগি, সরবরাহ শৃঙ্খল ও মূল্য সংগ াজন 

শৃঙ্খল ব্যবস্থা সম্পড়কমি বি ধরগণর সংকট এিাগনা সম্ভব হগয়গছ। 

 

কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর কতৃমক প্রকাড়েি “বাড়ষ মক প্রড়িগবদন ২০২১-২০২২” একটি চমৎকার ও প্রেংসনীয় উগদ্যাে। অে প্রড়িগবদগন কৃড়ষ 

ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর ২০২১-২০২২ অর্ মবছগরর সামড়িক কা মক্রম সম্বগে অংেীজন সম্যক ধারণা িাগবন বগল আো কড়র এবং এই 

প্রড়িগবদন প্রণয়গনর সাগর্ জড়িি সবাইগক অড়ভনন্দন ও শুগভো। 

 

 

 

(শমাঃ সাগয়দুল ইসলাম) 
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আঃ োফ ফার খান  

gnvcwiPvjK (অর্ির্রক্ত সর্িব) 

K…wl wecYb Awa`ßi 

 

 

মুখবন্ধ 

 

বাংলাগদে দড়ক্ষণ পূব ম এড়েয়ার একটি উন্নয়নেীল কৃড়ষ প্রধান শদে। বাংলাগদগের জন্ম ির্া স্বাধীনিা লাভ হয় ১৯৭১ সাগলর ১৬ ড়ডগসম্বর 

িাড়কস্তাগনর ড়বরুগি দীঘ ম নয় মাস রিক্ষয়ী স্বাধীনিা যুগির মাধ্যগম। বাংলাগদগের অর্ মনীড়িগি কৃড়ষ অন্যিম গুরুত্বপূণ ম খাি।  জীবন-

জীড়বকার িাোিাড়ে আমাগদর সাড়ব মক উন্নয়গন কৃড়ষ ওিগপ্রািভাগব জড়িগয় আগছ। বাংলাগদে সরকাগরর অন্যিম প্রধান উগেশ্য হগলা 

জনসংখ্যার খাদ্য চাড়হদা পূরণ করা। স্বাধীনিা-িরবিী সমগয় শদগের ড়বড়ভন্ন খাগি শ  অর্ মননড়িক অিেড়ি সাড়ধি হগয়গছ, িার মগধ্য 

অন্যিম কৃড়ষ খাি। েি দুই বছগর কগরানার প্রগকাগি  খন ড়জড়ডড়িগি সগব মাচ্চ অবদান রাখা শসবা খািসহ অন্যান্য খাগি ধস শনগমড়ছল, 

িখন কৃড়ষ খািই আমাগদর শদগের অর্ মনীড়িগক প্রাণবন্ত রাখগি শিগরড়ছল। পৃড়র্বীর মহান শিোয় ড়নগয়াড়জি কৃষক ভাইগয়রা কগরানাগক 

অিাহয কগর আমাগদর জন্য খাদ্যিে উৎিাদন কগরড়ছগলন। িাই কৃড়ষর উন্নয়ন মাগন শদগের সাড়ব মক উন্নয়ন। কৃড়ষগি বাংলাগদগের 

সাফল্য ঈষ মণীয়। খাদ্যেস্য উৎিাদন, শটকসই খাদ্য ড়নরািত্তা ড়নড়িিকরণ, কম মসংস্থান ও রপ্তাড়ন বাড়ণগজয কৃড়ষ গুরুত্বপূণ ম ভূড়মকা িালন 

করগছ। 

 

বিমমান সরকার জাড়ির ড়িিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুড়জবুর রহমাগনর স্বগের ক্ষুধা ও দাড়রদ্র্যমুি শদে েিার লগক্ষয কৃড়ষ খািগক সগব মাচ্চ গুরুত্ব 

প্রদান কগর কৃড়ষর উন্নয়ন ও কৃষগকর কল্যাণগক সগব মাচ্চ ড়বগবচনায় ড়নগয় নানামুখী িদগক্ষি  িহণ কগরগছ।  বাংলাগদগের কৃষক প্রড়িড়দন 

মার্ার ঘাম িাগয় শফগল ড়বড়ভন্ন ধরগনর ফসল উৎিাদন কগর; শ মন- শদেবাসীর খাদ্য চাড়হদা পূরণ করগছন, শিমড়ন ড়নগজগদর ভাগেরও 

িড়রবিমন ঘটাগেন। এখানকার মাটি পৃড়র্বীর শ  শকাগনা শদগের মাটি শর্গক উব মর; শ টি ফসল উৎিাদগনর জন্য অিযন্ত দরকাড়র। এ জন্য 

বাংলাগদগের অর্ মনীড়িগক েড়িোলী করগি হগল এ খািটির শকাগনা ড়বকল্প শনই। কৃড়ষগক্ষগে ব্যািক উন্নয়ন ড়বগের নজর শকগিগছ। 

উৎিাদন বৃড়ির িাোিাড়ে আমাগদর উৎিাড়দি কৃড়ষিগের গুণাগুণ বজায় রাখার ড়বষয় ড়নগয় ভাবগছ সরকার। কৃড়ষিগের আধুড়নক 

ড়বিণন ব্যবস্থা প্রচলগনর লগক্ষয কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর বাজার অবকাঠাগমা শজারদারকরণ এবং িে সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়িা প্রদান 

কগর আসগছ। কৃষক ও ব্যবসায়ীগদর কৃড়ষিগের শিড়ডং, সটি মং, প্যাগকড়জং, প্রড়ক্রয়াজািকরণ ও সংরক্ষণ ড়বষগয় প্রড়েক্ষগণর মাধ্যগম 

কৃড়ষিগের মূল্য সংগ াজন কা মক্রগম সহায়িা প্রদাগনর মাধ্যগম গুরুত্বপূণ ম অবদান শরগখ চগলগছ। শদগের কৃষক দাড়রদ্র্মুি হওয়া মাগনই, 

শদগের অর্ মননড়িক সেলিার দ্বার উন্মুি হওয়া।  

 

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর কৃব্ধিপদের চাব্ধিো ও মর্াগান ব্ধনরুপণ, মজুত ও মূল্য পব্ধরব্ধিব্ধত ব্ধবদেিণ, পব্ধরকব্ধিত উৎপােন ও ব্ধবপণন ব্যবিা 

গদে মতালা, কৃব্ধিপদের মূল্য োংদ াজন, গুণগতমান পব্ধরবীক্ষণ, উাংপােক ও মিাক্তার স্বাথ থ োংরক্ষণ, কৃব্ধি ব্যবো এবাং কৃব্ধিব্ধিব্ধিক ব্ধশি 

প্রোদর েিা তা, পাইকারী ও খুচরা পর্ থাদ  মূদল্যর হ্রাে/বৃব্ধির কারণ ব্ধচব্ধিতকরণ, েলগত ব্ধবপণন ব্যবিার প্রচলন, পব্ধরবিন ব্যবিার 

উন্ন ন, ফেদলর কতথদনাির অপচ  হ্রাে, রপ্তানী বৃব্ধিদত েিা তা, ব্ধবপণন অবকাঠাদমা উন্ন ন, গুরুত্বপূণ থ  কৃব্ধিপদের উৎপােন খরচ ব্ধনণ থ  

ও মূল্য ব্ধবস্তৃব্ধতর তথ্য োংগ্রদির কাজ চলমান রদ দছ। কৃিক ও মিাক্তা পর্ থাদ  মূদল্যর পাথ থকয েব থব্ধনম্ন পর্ থাদ  মরদখ মর্ৌব্ধক্তক মূল্য ব্ধনধ থারণ 

ও বাস্তবা দন কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর ব্ধনরলেিাদব কাজ কদর র্াদে। কৃিদকর ন্যায্যমূল্য ব্ধনব্ধিতকরদণ “কৃব্ধি ব্ধবপণন আইন ২০১৮” 

মিান জাতী  োংেদে পাশ করা িদ দছ। এই অব্ধধেপ্তর োরাদেশ িদত সূেীর্ থকাল ধদর কৃব্ধিপদের বাজারের োংগ্রি কদর েরকাব্ধর, 

মবেরকাব্ধর, স্বা ত্বশাব্ধেত প্রব্ধতষ্ঠানেি কৃিক ও ব্যবো ী পর্ থাদ  তা েরবরাি কদর আেদছ।  

  

মেদশর অথ থনীব্ধতর ক্রমান্বদ  উন্নব্ধত র্টদছ। এই উন্ন ন অগ্রর্াত্রা  কৃব্ধির ভূব্ধমকা মটকেই রাখার স্বাদথ থ অব্ধধেপ্তদরর েকল কম থকতথা-

কম থচারী ব্ধনজ ব্ধনজ োব্ধ ত্ব ও কতথব্য েক্ষতার োদথ পালন কদর এই অব্ধধেপ্তদরর োব্ধব থক উন্নব্ধত ও মেশদক মেম আদ র মেদশ পব্ধরণত 

করদত গুরুত্বপূণ থ ভূব্ধমকা পালন করদব এই আশাবাে ব্যক্ত করব্ধছ। 

 

বাব্ধি থক প্রব্ধতদবেন ২০২১-২০২২-এ উপিাব্ধপত অব্ধধেপ্তদরর কার্ থক্রম, তথ্য উপাি, অব্ধধেপ্তদরর অজথন, িব্ধবষ্যৎ কম থপব্ধরকিনা, উদ্ভাবন- 

গদবিক ব্যব্ধক্ত বা প্রব্ধতষ্ঠান ইতযাব্ধের অত্র অব্ধধেপ্তদরর কম থ পব্ধরব্ধধ েম্পদকথ অবব্ধিত করদব বদল আশা রাব্ধখ। এই প্রব্ধতদবেদনর মােদম 

কৃব্ধি, কৃিক, কৃব্ধি ব্যবো ী, কৃব্ধি উদযাক্তা এবাং কৃব্ধি খাদতর োদথ জব্ধেত ব্ধবব্ধিন্ন অাংশীজন অব্ধধেপ্তদরর কার্ থক্রম েম্পদকথ সুস্পষ্ট ধারণা 

পাদবন।  

 

বাব্ধি থক প্রব্ধতদবেন ২০২১-২০২২ প্রণ দন কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর মর্ েকল কম থকতথা-কম থচারী তথ্য, উপাি ও পরামশ থ ব্ধেদ  েিা তা 

কদরদছন এবাং র্াদের ঐকাব্ধিক প্রদচষ্টা  এ প্রকাশনা বাস্তদব রুপ ব্ধনদ দছ তাদের েকলদক আিব্ধরক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাে। 
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কৃর্ষ বাাংোবদবের অর্ িনীর্ির মূে র্ির্ি। মদবের মমাট জনসাংখ্যার অবধ িবকর মবর্ে মানুষ এখনও প্রিযক্ষ বা পবরাক্ষিাবগ কৃর্ষর ওপর 

র্নিিরেীে। শ্রম ের্ক্তর ৪০.৬২ েিাাংে এখনও কৃর্ষকাজ র্নিির (২০১৬-১৭ সাবের শ্রমের্ক্ত জর্রপ অনুযােী)। কৃর্ষ প্রধান  মদবে 

কৃর্ষর উন্নেন ব্যিীি মদবের উন্নেন ির্া আপামর জনবগাষ্ঠীর সার্ব িক উন্নর্ি, সামার্জক উন্নেন এবাং আর্র্ িক সফেিা আো করা যাে 

না। ক্রমবধ িমান িাষাবাবদর জর্মর স্বল্পিা সবেও র্বজ্ঞানীবদর গববষণা, কৃষবকর শ্রম, কৃর্ষর সবে সম্পৃক্ত সকে দপ্তর/সাংস্থার 

ঐকার্িক প্রবিষ্টার পাোপার্ে কৃর্ষ মন্ত্রণােবের সার্ব িক র্দকর্নবদ িেনার জন্য কৃর্ষবি একটি যুগািকারী সাফল্য পাওো র্গবেবে। 

অন্যান্য মদবের তুেনাে মমাট জর্ম কম হেবও সম্প্রর্ি কৃর্ষবি উবেখবযাগ্য অগ্রগর্ির ফবে বাাংোবদে আজ র্বশ্ব পয িাবে ধান, পাট, 

কাঁঠাে, আম, মপোরা, আলু, সবর্জ ও মাে উৎপাদবন দৃষ্টাি স্থাপন কবরবে। বিিমাবন বাাংোদে র্ববশ্ব ধান উৎপাদবন ৩ে, পাট 

উৎপাদবন ২ে, পাট রপ্তার্নবি ১ম, সবর্জ উৎপাদবন ৩ে, আলু ও আম উৎপাদবন ৭ম, মপোরা উৎপাদবন ৮ম এবাং মমাট ফে উৎপাদবন 

২৮িম স্থান অজিন কবরবে। জার্ির র্পিা বেবন্ধু মেখ মুর্জবুর রহমান কৃর্ষ মক্ষবে বাাংোদবের সাফবল্যর ময র্ির্ি স্থাপন কবর 

মগবেন িাঁর সুবযাগ্য কন্যা মাননীে প্রধানমন্ত্রী মেখ হার্সনা এক দোঃসমবে মদবের হাে ধবর দূরদেী ও সাহসী র্বর্িন্ন পদক্ষবপ র্নবে 

র্বশ্ব দরবাবর মদেবক এক র্বোে সফেিাে র্নবে মগবেন। িবব কৃর্ষর এ সফেিা অবনকাাংবেই র্নিির করবে কৃর্ষপণ্য উৎপাদবনর 

পাোপার্ে কৃষবকর উৎপার্দি পবণ্যর মযৌর্ক্তক মূল্য প্রার্প্তর উপর। কৃর্ষ, কৃষক, ব্যবসােীসহ কৃর্ষর সবে সম্পৃক্ত সকে অাংেীজবনর 

সমন্ববে গবে উঠা সুষম কৃর্ষ র্বপণন ব্যবস্থার মকাবনা র্বকল্প মনই। 

 

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর মদেব্যাপী কৃষক, কৃর্ষ ব্যবসােী, কৃর্ষ উবযাক্তাবদর নানা ধরবণর প্রর্েক্ষণ প্রদান, বাজার সাংবযাগ সৃর্ষ্ট ও 

রপ্তার্নর কাবজ সহবযার্গিার মাধ্যবম কৃর্ষ, কৃষক, কৃর্ষ ব্যবসােী ও মিাক্তাবদর উন্নেবন একটি কায িকর র্বপণন ব্যবস্থা গবে মিাোর 

জন্য র্নরেসিাবব কাজ কবর িবেবে।  কৃর্ষপবণ্যর উৎপাদন বৃর্ির সাবর্-সাবর্ সুষ্ঠ র্বপণন ব্যবস্থা র্নর্িিকরণ, পবণ্যর মান র্নেন্ত্রণ, 

পণ্য সাংরক্ষণাগার স্থাপন, বাজার িবের অবাধ প্রবাহ র্নর্িিকরণ, পর্রবহণ ব্যবস্থার উন্নেন, বাজার অবকাঠাবমা উন্নেন এবাং 

সমবাে র্বপণন ব্যবস্থা মজারদার করাসহ প্রযুর্ক্ত র্নিির র্বপণন সম্প্রসারবণর ধারা অব্যাহি রাখার েবক্ষয কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর কাজ 

কবর যাবে।  

 

কৃষবকর ন্যায্যমূল্য র্নর্িি করা, মদেব্যাপী কৃর্ষপবণ্যর সরবরাহ স্বািার্বক রাখা, মযৌর্ক্তকমূবল্য মিাক্তাবদর পণ্য ক্রে র্নর্িি করা 

পবণ্যর মান র্নেন্ত্রণ ও মূল্য র্স্থর্িেীে রাখা ইিযার্দ কাবজর সবে কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর সম্পৃক্ত রবেবে। কৃষবকরা কৃর্ষপণ্য 

উৎপাদবন অিাবনীে সাফল্য মদখাবেও িাঁরা কৃর্ষপবণ্যর যর্াযর্ মূল্যপ্রার্প্ত হবি প্রাে মক্ষবেই বর্িি হবেন। কৃষক মযন িাঁর 

উৎপার্দি পবণ্যর ন্যায্য মূল্য পান এবাং অপরর্দবক মিাক্তাও মযন মযৌর্ক্তক মূবল্য পণ্য ক্রে করবি পাবরন-র্বপণন ব্যবস্থাপনাে এ 

র্বষেটিই হবো সববিবে কঠিন কাজ। পণ্য উৎপাদন হবি মিাক্তা পয িি মপৌৌঁোবনার মধ্যবিী পবর্ একার্ধক স্তবর একার্ধক ব্যর্ক্ত বা 

প্রর্িষ্ঠান রবেবে। মূেি এ সকে ব্যর্ক্তর কারবণই পবণ্যর মূল্য বৃর্ি পাে র্কন্তু এ সকে ব্যর্ক্ত বা প্রর্িষ্ঠান ব্যর্িবরবক সুষ্ঠ র্বপণন 

ব্যবস্থা গবে মিাো সম্ভব না। কৃর্ষপবণ্যর সাপ্লাই মিইন ঠিক মরবখ কৃষক মযন ন্যায্যমূল্য পাে এবাং মিাক্তা মযন না ঠবক এ েবক্ষয  কৃর্ষ 

র্বপণন অর্ধদপ্তর নানা উবযাগ র্নবেবে যার মবধ্য অন্যিম কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তবরর অনোইন প্লাটফিম সদাই অযাপ, মজোে-মজোে 

কৃষক বাজার স্থাপন, র্নের্মিিাবব পবণ্যর বাজার িে, উৎপাদন খরি, মযৌর্ক্তকমূল্য র্নধ িারণ ও বাস্তবােন, তুেনামূেক প্রর্িববদন 

প্রণেন কবর সরকারবক প্রদানপূব িক বাজার র্নেন্ত্রণ ও র্সিাি গ্রহবণ সহােিাকরণ।     

 

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর জন্মেগ্ন মর্বকই কৃর্ষপণ্য র্বপণবনর র্বষবে কৃষকবক িাঁর উৎপার্দি পবণ্যর বাজারজািকরবণ কাজ করবে। 

র্ববেষ কবর উৎপাদক, র্ববক্রিা ও মিাক্তা সহােক কৃর্ষ র্বপণন ও কৃর্ষ ব্যবসা উন্নেবন র্বর্িন্ন কায িক্রম পর্রিােনা করবে। কৃর্ষ 

র্বপণন আইন, ২০১৮ অনুযােী কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তবরর অন্যিম কাজ হবো কৃর্ষপবণ্যর মূল্য নীর্ি প্রণেন ও বাস্তবােন। কৃর্ষ র্বপণন 

ও কৃর্ষ ব্যবসা উন্নেবনর মক্ষবে কায িকর পদবক্ষপ গ্রহণ, কৃষক ও কৃর্ষপবণ্যর বাজার সাংবযাগ সৃর্ষ্ট ও সুষ্ঠু সরবরাবহ প্রবোজনীে 

সহােিা প্রদান। কৃর্ষপণ্য উৎপাদন ও ব্যবসাে র্নবোর্জি কৃষক, কৃর্ষ ব্যবসােী, প্রর্ক্রোজািকারী, রপ্তার্নকারক ও ব্যবসােী 

সর্মর্িসমূবহর সাবর্ র্নর্বে সাংবযাগ স্থাপবনর মাধ্যবম কৃর্ষপবণ্যর আধুর্নক র্বপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ। সুষ্ঠু র্বপণবনর স্বাবর্ ি কৃর্ষপণ্য 

উৎপাদন এোকাে বাজার অবকাঠাবমাসহ অন্যান্য সুর্বধার্দ র্নম িাণ ও ব্যবস্থাপনা মজারদারকরণ, কৃর্ষপবণ্যর সব ির্নম্ন মূল্য ও মযৌর্ক্তক 

মূল্য র্নধ িারণ ও বাস্তবােন। কৃর্ষপবণ্যর অিযিরীণ ও রপ্তার্ন বাজার সম্প্রসারণ ইিযার্দ। 
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সম্প্রর্ি জার্িসাংবের মহাসর্িব কবরানা পর্রর্স্থর্িবক ২ে মহাযুবির পর সাংেঠিি সববিবে বে ববর্শ্বক ও মানর্বক সাংকট র্হবসবব 

বণ িনা করবেবন। সাধারণ মানুবষর কাবে কবরানা সাংক্রমণ ও কাবরানা সাংক্রমণজর্নি মৃতুয পর্রর্স্থর্ি র্িিীে র্বশ্বযুবির মিবেও 

িোবহ। মকননা র্বশ্বযুবির সাবর্ সরাসর্র সম্পকিযুক্ত মদবের সাংখ্যা র্েে সীর্মি, র্কন্তু কবরানাে আক্রাি হবেবে ২১২ এর মবর্ে মদে। 

েক্ষ েক্ষ মানুবষর প্রাণহার্ন েবটবে র্নর্িিিাবব আক্রাি হবেবে প্রাে এক মকাটি মানুষ। আবমর্রকা-ইউবরাবপর মবিা জ্ঞান-র্বজ্ঞাবন 

অর্ি উন্নি মদেগুবোর পর্রর্স্থর্ি মমাকার্বোে র্হমর্সম মখবে অসহাে মবাধ কবরবে। পর্রর্স্থর্ির িোবহিা এিটাই িীব্র ময, মগাটা 

মানবসিযিা হুমর্কর মুবখামুর্খ দাঁর্েবেবে। অপরর্দবক রার্েো ইউবক্রন িেমান যুবি বাাংোবদবে মকান খায সাংকট মদখা মদের্ন- এর 

একমাে কারণ মাননীে প্রধানমন্ত্রীর দূরদেী র্নবদ িেনা ও কৃর্ষমন্ত্রী মবহাদবের দক্ষ মনতৃবে কৃর্ষর উৎপাদন বৃর্ি ও ের্ক্তোেী কৃর্ষ 

র্বপণন ব্যবস্থা িালু রাখা।    

 

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তবরর বাৎসর্রক কম িকাবের র্বস্তার্রি র্ববরণ সাংবর্েি িোর্দ ‘বার্ষ িক প্রর্িববদন, ২০২১-২০২২’ এ উবেখ করা 

হবেবে। আো করা যাে কৃষক, মিাক্তা, ব্যবসােী, উবযাক্তাসহ সকবের প্রবোজবন এ প্রর্িববদনটি সহােক হবব। 
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evwl©K cÖwZ‡e`b m¤úv`bv cwil` 

 

 

 
 

 

Dc‡`óv 

 

AvnevqK 

আঃ োফ ফার খান  

gnvcwiPvjK (অর্ির্রক্ত সর্িব)  

K…wl wecYb Awa`ßi 

ওমর মমাোঃ ইমরুে মহর্সন   

পর্রিােক (যুগ্মসর্িব) (গববষণা ও আইর্সটি) 

K…wl wecYb Awa`ßi 

  
 

m`m¨ 

 

m`m¨ 

শমাঃ মড়জবর রহমান  

mnKvix cwiPvjK (বাজার সংগ াে-১) 

K…wl wecYb Awa`ßi 

 

†gvt Rvwn`yj Bmjvg 

mnKvix cwiPvjK (M‡বlYv- ৩ ও ৪)  
K…wl wecYb Awa`ßi 

  
 

m`m¨ 
 

m`m¨ 
মরজা োহবাজ হাদী  

সহকারী পর্রিােক (গববষণা-৫ ও ৬) 

 K…wl wecYb Awa`ßi 

 

মাসুদ রানা  

সহকারী িড়রচালক (নীড়ি ও িড়রকল্পনা) 

কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর    

  

 

m`m¨  

 

m`m¨ mwPe 

আব্দুল মান্নান  

mnKvix cwiPvjK (প্রোসন)  

K…wl wecYb Awa`ßi 

†gvt iwk`yj Bmjvg 

mnKvix cwiPvjK (প্রড়েক্ষণ ও সমন্বয়)   

K…wl wecYb Awa`ßi 
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m~wPcÎ 

ক্রর্মক র্বষে পৃষ্ঠা 

01 K…wl wecYb Awa`ß‡ii cwiwPwZ 1২-১৩ 

02 সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (wmwU‡Rb PvUv©i) 1৪-1৯ 

03 K…wl wecYb Awa`ß‡ii Rbej I mvsMVwbK KvVv‡gv ২০ 

04 Awa`ßi cÖavbM‡Yi bv‡gi ZvwjKv ২১ 

05 K…wl wecYb Awa`ß‡ii ¸iZ¡c~Y© †mevmg~n ২২-2৭ 

06 Awa`ß‡ii D‡jøL‡hvM¨ AR©b I P¨v‡jÄ 2৮ 

07 20২১-2২ A_©eQ‡i K…wl wecYb Awa`ß‡ii D‡jøL‡hvM¨ AR©b 2৯-৩০  

08 K…wl wecYb Awa`ß‡ii P¨v‡jÄmg~n ৩০-৩১ 

09 Awa`ß‡ii Kvh©µg ৩২-3৩ 

10 m`i `ß‡ii Kvh©µg 3৪ 

11 evRvi ms‡hvM kvLv 3৪-3৬ 

12 bxwZ I cwiKíbv kvLv 3৭ 

১৩ Awa`ß‡ii আওিায় চলমান cÖKí/Kg©m~ড়চর কার্ যক্রম ৩৭-৪৩ 

১৪ ২০২১-২২ অর্ যবছরর এতিতিরি বরাদ্দতবহীন অননুরমাতদি নতুন প্রকল্প িাতলকা  ৪৩ 

১৫  GmwWwR লক্ষ্যgvÎv AR©‡b K…wl wecYb Awa`ßi KZ©„K cÖ Í̄vweZ cÖK‡íi ZvwjKv  ৪৩-৪৪ 

১৬ K…wl wecYb Awa`ß‡ii 202১-2২ A_©eQ‡ii Dbœqb ev‡RU ৪৫ 

1৭ wdì mvwf©m ৪৫ 

1৮ M‡elYv  kvLv ৪৬-৫৭ 

1৯ ¸`vg e¨e ’̄vcbv kvLv ৫৭-৫৯ 

২০ cÖkvmb I wnmve kvLv ৫৯-৬২ 

২১ প্রড়েক্ষণ ও সমন্বয় োখা  ৬২-৬৩ 

২২ আঞ্চড়লক প্রড়েক্ষণ শকন্দ্রসমূহ ৬৩-৬৯ 

২৩ evRvi wbqš¿Y kvLv ৬৯-৭০ 

২৪ K„wl e¨emv I Dbœqb e¨e ’̄vcbv kvLv ৭১-৭৪ 

2৫ AvBwmwU †mj ৭৫-৭৯ 

২৬ রপ্তাড়ন উন্নয়ন োখা  ৭৯-৮০ 

2৭ wefvMxq Kvhv©jqmg~‡ni Kvh©µg ৮১ 

2৮ XvKv wefvM ৮১-৮২ 

২৯ gqgbwmsn wefvM ৮২-৮৩ 

৩০ wm‡jU wefvM ৮৪-৮৬ 

৩১ ewikvj wefvM ৮৬-৮৮ 

৩২ PÆMÖvg  wefvM ৮৮-৯০ 

৩৩ রংপুর তবভাগ  ৯০-৯৩ 

৩৪ ivRkvnx wefvM ৯৪-৯৫ 

৩৫ Lyjbv wefvM ৯৫-৯৬ 

৩৬ Awa`ß‡ii cÖKí/Kg©m~ড়চ ৯৭ 

৩৭ স্মলরহাল্ডার এতিকালচারাল কতিটিটিভরনে প্ররেক্ট (এেএতেতি) ৯৮ 

৩৮ কৃতি তবিণন অতিদপ্তর সোরদারকরণ প্রকল্প ৯৯-১০০ 

৩৯ বাোর অবকাঠারমা, েংরক্ষ্ণ ও িতরবহন সুতবিার মাধ্যরম ফুল তবিণন ব্যবস্থা শতিশালীকরণ প্রকল্প  ১০০-১০১ 

৪০ কৃিক ির্ যারয় সেঁয়াে ও রসুন েংরক্ষ্ণ িদ্ধতি আধুতনকায়ন ও তবিণন কার্ যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প  ১০১-১০২ 

৪১ আলুর বহুমূখী ব্যবহার, েংরক্ষ্ণ ও তবিণন উন্নয়ন প্রকল্প ১০২-১০৩ 

৪২ সেলা ির্ যারয় কৃিরকর বাোর স্থািরনর মাধ্যরম তনরািদ শাক-েবতে বাোরোিকরণ েম্প্রোরণ কম যসূতচ ১০৩ 

৪৩ অনোইন র্ির্িক কৃর্ষ র্বপণন ব্যবস্থা উন্নেন কম িসূর্ি ১০৪ 

৪৪ রাংপুর, র্দনাজপুর ও পিগে মজোর উৎপার্দি টবমবটার সাংরক্ষণ, প্রর্ক্রোজািকরণ ও র্বপণন উন্নেন কম িসূর্ি  ১০৪-১০৫ 

৪৫ ev‡RU (Abybœqb+Dbœqb) ১০৬ 

৪৬ K…wl wecYb Awa`ß‡ii 202১-2২ A_© eQ‡ii ev‡RU ১০৭ 

৪৭ Kg©cwiKíbv ১০৮ 

৪৮ K…wl wecYb Awa`ß‡ii fwel¨r Kg©cwiKíbv ১০৯-১১২ 

4৯ gvbwP‡Î Awa`ß‡ii AeKvVv‡gv ১১৩-১১৮ 

৫০ d‡Uv M¨vjvতর ১১৯-১২৫ 
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K…wl wecYb Awa`ß‡ii cwiwPwZ 

cUf~wg: 

Awef³ fviZ Dcgnv‡`‡k 1928 m‡bi Ôi‡qj Kwgkb Ab GwM«KvjPviÕ K…lK‡`i Drcvw`Z dm‡ji b¨vh¨ g~j¨ c«`v‡bi j‡¶¨ 

GKwU e¨vcKwfwËK K…wl wecYb KvVv‡gv m…wói c«‡qvRbxqZv Abyfe K‡i| Drcv`b e…w× Ae¨vnZ ‡i‡L Drcv`K‡`i Drmvne¨ÄK 

g~j¨ c«`v‡bi Rb¨ Kwgkb ‡K›`«xq miKvi‡K mycvwik K‡i|  

 

Awa`ß‡ii m…wó:  

▪ bqvw`wjø‡Z m`i `ßi K‡i 1934 m‡b GwM«KvjPvivj gv‡K©wUs GWfvBRvi wb‡qvM Kiv nq| AZtci 1935 m‡b ‡K›`«xq 

Ges c«v‡`wkK ch©v‡q gv‡K©wUs ÷vd wb‡qvM Kiv nq|  

▪ 1943 m‡b Awef³ evsjvq gv‡K©wUs wWcvU©‡g›U ¯’vqx Kiv nq Ges wmwbqi gv‡K©wUs Awdmv‡ii c`ex‡K WvB‡i±i Ae 

GwM«KvjPvivj gv‡K©wUs G iƒcvšÍi Kiv nq|  

▪ 1982 mb ি মন্ত K…wl wecYb Awa`ß‡ii bvg wQj " K…wl evRvi cwi`ßi ''| 

▪ 1982 m‡b Gbvg KwgwU KZ©…K K…wl wecYb Awa`ßi‡K cybM©Vb Kiv nq Ges 1983 m‡b ‡h mKj cwi`ß‡ii Awdm 

c«av‡bi ‡eZb ‡¯‹j যুগ্মসড়চব ev Z`~a© c`gh©v`vi wQj, ‡m mKj cwi`ßi‡K miKvi "Awa`ßi '' wn‡m‡e ‡Nvlণা K‡i|  

 

iƒcKí (Vision): 

Drcv`K, we‡µZv I ‡fv³v mnvqK K…wl wecYb I K…wl e¨emv Dbœqb| 

 

Awfj¶¨ (Mission): 

AvaywbK myweav সাংবর্েি evRvi AeKvVv‡gv wbg©vY Ges K…wlc‡Y¨i wecYb I mieivn e¨e¯’vq mnvqZv c«`v‡bi gva¨‡g K…wlc‡Y¨i 

Pvwn`v I ‡hvMvb wbiƒcণ, gRy` I g~j¨ cwiw¯’wZ we‡kølY I AZ¨vek¨Kxq K…wlc‡Y¨i g~j¨ avivi AvMvg c«‡¶cY Ges G welqK 

Z_¨ e¨e¯’vcbv I c«Pvi| 

 

c«avb Kvh©vejx (Major Functions):   

K…wl wecYb AvBb, 2018 Abymv‡i K…wl wecYb Awa`ß‡ii Kvh ©vবলী wbgœiæc:-  

1) K…wl wecYb Z_¨ e¨e¯’vcbv; 

2) K…wlc‡Y¨i g~j¨ bxwZ c«Yqb I ev¯Íevqb; 

3) K…wl wecYb I K…wl e¨emv Dbœq‡bi ‡¶‡Î Kvh©Ki c`‡¶c M«nY 

4) K…lK I K…wlc‡Y¨i evRvi ms‡hvM m…wó I myôy mieiv‡ni c«‡qvRbxq mnvqZv c«`vb; 

5) K…wlcY¨ Drcv`b Ges wecYb I e¨emv m¤úwK©Z A_©‰bwZK M‡elYv cwiPvjbv; 

6) K…wlcY¨ Drcv`b I e¨emvq wb‡qvwRZ K…lK, K…wl e¨emvqx, c«wµqvRvZKvix, ißvwbKviK I e¨emvqx mwgwZmg~‡ni mwnZ 

wbweo ms‡hvM ’̄vc‡bi gva¨‡g K…wlc‡Y¨i AvaywbK wecYb e¨e¯’v m¤cÖmviY; 

7) myôy wecY‡bi ¯^v‡_© K…wlcY¨ Drcv`b GjvKvq evRvi AeKvVv‡gv, ¸`vg, wngvMvi, Kyj‡P¤^vi BZ¨vw` wbg©vY I e¨e¯’vcbv 

 ‡Rvi`viKiY; 

8) K…wlcY¨ I K…wl DcKi‡Yi gRy` ev ¸`vgRvZKiY, c‡Y¨i ¸YMZgvb, ‡gqv`, ‡gvoKxKiY I mwVK IR‡b µq-weµq 

 msµvšÍ Kvh©µg cwiex¶Y; 

9) K…wlc‡Y¨i me©wbgœ g~j¨ I ‡hŠw³K g~j¨ wba©viY I ev¯Íevqb; 

10) K…wlc‡Y¨i g~j¨ ms‡hvRb I c«wµqvRvZKiY Kvh©µ‡g mnvqZv c«`vb; 

11) K…wlc‡Y¨i g~j¨ mnvqZv c«`vb; 

12) K…wlc‡Y¨i Af¨šÍixণ I ißvwb evRvi m¤cÖmviY; 

13) K…wlwfwËK wkí I e¨emvi Dbœqb, Drmvn c«`vb, c«mvi Ges Pyw³wfwËK wecYb e¨e¯’vi Kvh©c×wZ Dbœq‡b c«‡qvRbxq 

c`‡¶c M«nY; 

14) evRviKvievwi A_ev K…wl e¨emvqx msMVb, mwgwZ, ms¯’v, K…wlwfwËK msMVb I mgevq mwgwZmg~n‡K, wewa Øviv wba©vwiZ 

c×wZ‡Z, ZvwjKvfy³KiY Ges c«‡qvR‡b RvZxq Ges ‡Rjv ch©v‡q K…wlwfwËK msMVb mg~‡ni ‡dWv‡ikb A_ev 

Kb‡mvwU©qvg MVb; 

15) weµ‡qi D‡Ï‡k¨ mycvik‡c msiw¶Z K…wlc‡Y¨i ¸YMZgvb, wba©vwiZ g~j¨ I wecYb Kvh©µg cwi`k©b, cwiex¶Y I mswkøó 

e¨w³‡K civgk© c«`vb; 
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16) K…wlcY¨ I K…wl DcKi‡Yi wecYb Kvh©µg msµvš Í gvb msi¶Y, cwi`k©b I cwiex¶Y Ges miKvi KZ©…K Awc©Z Ab¨vb¨ 

`vwqZ¡ cvjb  

 

 মসবা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (Citizen Charter):   

 

১ নাগর্রক মসবা  

 

ক্রোঃ  

নাং 

মসবার নাম মসবা প্রদান পির্ি প্রবোজনীে কাগজপে 

এবাং প্রার্প্তস্থান  

মসবার মূল্য এবাং পর্রবোধ পির্ি  মসবা 

প্রদাবনর 

সমেসীমা 

দার্েেপ্রাপ্ত 

কম িকিিা  

(নাম, পদর্ব, মফান 

ও ই-মমইে)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাজারদর িে 

সরবরাহ 

 

বদর্নক বাজারদর   

i. িে সাংগ্রহ  

ii. সাংকেন   

iii. িে সরবরাহ 

 

সাপ্তার্হক এবাং মার্সক 

বাজারদর 

i. িে সাংগ্রহ  

ii. সাংকেন  

ii. িে সরবরাহ  

 

 

বাৎসর্রক বাজারদর  

i. িে সাংগ্রহ  

ii. সাংকেন   

iii. িে সরবরাহ 

 

 

মমৌসুমী ফসবের 

বাজারদর 

 

 i. িে সাংগ্রহ  

ii. সাংকেন   

iii. িে সরবরাহ 

 

 

 

 

 

 

 

আববদনপে,  

বাজার সাংবযাগ োখা, 

সদর দপ্তর 

মজো অর্ফস এবাং 

ওবেবসাইট 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্বনামূবল্য  

বদর্নক 

বাজারদর 

দপুর ১২:০০ 

হবি র্বকাে 

৩:০০ টা 

 

সাপ্তার্হক 

এবাং মার্সক 

বাজারদর 

অর্ফস 

িোকােীন 

সমে  

  

বাৎসর্রক 

বাজারদর 

অর্ফস 

িোকােীন 

সমে   

মমৌসুমী 

ফসবের 

বাজারদর 

অর্ফস 

িোকােীন 

সমে   

উপপর্রিােক 

(বাজার সাংবযাগ) 

মফানোঃ 

৫৫০২৮৩৫৯ 

ও  

 সাংর্িষ্ট মজো 

কৃর্ষ র্বপণন 

কম িকিিা  

২ 

 

 

 

ওবেবসাইবটর 

মাধ্যবম 

র্বপণন িে 

সরবরাহ  

www.dam.gov.bd  
ওবেবসাইবট প্রববে  

- বাজারদর মমনুযবি 

প্রববে ও স্ক্রে কবর 

িে সাংগ্রহ  

 

 

অর্ধদপ্তবরর ওবেবসাইট 

www.dam.gov.bd  

 

 

 

র্বনামূবল্য  

 

 

ময মকাবনা 

সমে 

উপপর্রিােক 

(বাজার সাংবযাগ) 

মফানোঃ 

৫৫০২৮৩৫৯ 

ও  

 সাংর্িষ্ট মজো কৃর্ষ 

র্বপণন কম িকিিা  

http://www.dam.gov.bd/
http://www.dam.gov.bd/
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ক্রোঃ  

নাং 

মসবার নাম মসবা প্রদান পির্ি প্রবোজনীে কাগজপে 

এবাং প্রার্প্তস্থান  

মসবার মূল্য এবাং পর্রবোধ পির্ি  মসবা 

প্রদাবনর 

সমেসীমা 

দার্েেপ্রাপ্ত 

কম িকিিা  

(নাম, পদর্ব, মফান 

ও ই-মমইে)  

৩ 

 

 

বাজার 

কারবারীবদর 

োইবসন্স 

প্রদান ও 

নবােন 

 

 

 

 

নতুন প্রদাবনর মক্ষবে- 

 

১. আববদনপে গ্রহণ 

২. পূরণকৃি 

আববদনপেসহ সাংর্িষ্ট 

কাগজপে যািাই-বাোই 

৩. সবরজর্মবন পর্রদে িন 

৪. যািাই সাবপবক্ষ 

োইবসন্স প্রদান  

 

নবােবনর মক্ষবে- 

 

১. আববদনপে গ্রহণ 

২. আববদনপেসহ 

সাংর্িষ্ট কাগজপে 

যািাই-বাোই 

৩. োইবসন্স নবােন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্নধ িার্রি আববদন ফরম, 

মেজার্র িাোন  

পুরািন মকাড নম্বর- 

-১৮৫৪ 

নতুন মকাড নম্বর- 

-১৪২২১৯৯   

 

র্সর্নের কৃর্ষ র্বপণন 

কম িকিিা/কৃর্ষ র্বপণন 

কম িকিিা/উপবজো কৃর্ষ 

র্বপণন কম িকিিার 

কায িােে  

নতুন/নবােন োইবসন্স র্ফ  

  

ব্যবসার শেণী নতুন 

লাইগস

ন্স ড়ফ 

(টাকা) 

নবায়নকৃ

ি 

লাইগসন্স 

ড়ফ 

(টাকা) 

ড়হমাোর ১৫০০/

- 

৮০০/- 

চুড়িবি চাষ ও 

ড়বিণন ব্যবস্থার 

সড়হি সম্পৃি 

ব্যড়ি বা প্রড়িষ্ঠান 

১২০০/

- 

৬০০/- 

কৃড়ষিে 

প্রড়ক্রয়াজাকারী 

প্রড়িষ্ঠান 

১২০০/

- 

৬০০/- 

বি গুদাম, 

রপ্তাড়নকারক, 

আমদাড়নকারক, 

সরবরাহকারী 

১২০০/

- 

৬০০/- 

কুলগচম্বার, শছাট 

গুদাম, িাইকাড়র 

ড়বগক্রিা, 

আিিদার, 

মজুদদার, ড়ডলার, 

ড়মলার, কড়মেন 

এগজন্ট বা 

শরাকার 

১০০০/

- 

৫০০/- 

শবিারী, ফড়িয়া ৩০০/- ২০০/- 

ওজনদার, নমুনা 

সংিহকারী 

১০০/- ৫০/- 

 

 

 

 

 

 

০৫ (পাঁি) 

কম ির্দবস  

 

 

 

 

 

র্সর্নের কৃর্ষ 

র্বপণন কম িকিিা/ 

কৃর্ষ র্বপণন 

কম িকিিা/উপবজো 

কৃর্ষ র্বপণন 

কম িকিিার কায িােে 

৪ 

 

েস্য 

গুদামজাি ও 

জমার 

র্বপরীবি ঋণ 

প্রদান  

১. গুদামরক্ষক কতৃিক 

জমাকৃি েবস্যর আদ্রিা 

পরীক্ষা, মপাকামাকে 

পরীক্ষা এবাং র্নেন্ত্রণ  

২. েস্য ওজন কবর 

র্বষমুক্ত বস্তাে সাংরক্ষণ 

করা 

৩. আওিাভুক্ত কৃষবকর 

েস্য গুদাবম জমা ও 

োোবনার ব্যবস্থা করা  

৪. গুদামরক্ষবকর র্নকট 

মর্বক েস্য জমার রর্েদ 

সাংগ্রহ 

৫. বাাংোবদে ব্যাাংক 

কতৃিক অনুবমার্দি 

গুদাবম েস্য 

জমাকারীবদর ঋণ 

সুর্বধা প্রদান সাংক্রাি 

র্নেমাবেী অনুসরণপূব িক 

৬টি িফর্সর্ে ব্যাাংবকর 

মাধ্যবম ঋণ প্রদান 

(বসানােী, জনিা, 

 

 

 

 

- েস্য জমার রর্েদ 

- পােবই 

- আববদন ফরম 

- ঋণ র্বিরণপে 

- ববদাবস্ত পে 

 

সিাপর্ি, সাংর্িষ্ট গুদাম 

কর্মটি, মাঠ কম িকিিা ও 

সাংর্িষ্ট ব্যাাংক এবাং 

সাংর্িষ্ট গুদাম অর্ফস 

হবি সাংগ্রহ করা যাবব।  

 

 

 

 

িাো 

কুইন্টাে প্রর্ি ১০ টাকা  

 

 

 

 

খাযেস্য  

০৬ মাস 

 

বীজ 

০৯ মাস 

 

 

 

 

ড. ফাবিমা ওোদদ 

উপপর্রিােক 

(েস্য ঋণ ও গুদাম 

ব্যবস্থাপনা) 

মমাবাোঃ  

০১৭১১-৫২৭৮৬৫  
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ক্রোঃ  

নাং 

মসবার নাম মসবা প্রদান পির্ি প্রবোজনীে কাগজপে 

এবাং প্রার্প্তস্থান  

মসবার মূল্য এবাং পর্রবোধ পির্ি  মসবা 

প্রদাবনর 

সমেসীমা 

দার্েেপ্রাপ্ত 

কম িকিিা  

(নাম, পদর্ব, মফান 

ও ই-মমইে)  

রূপােী, রাজোহী কৃর্ষ 

উন্নেন ব্যাাংক, 

বাাংোবদে কৃর্ষ ব্যাাংক 

কতৃিক)  

৫ বাজার 

অবকাঠাবমা ও 

পর্রবহণ  

সুর্বধা প্রদান  

- আববদনপে গ্রহণ  

- বাজার পর্রিােনা 

কর্মটি কতৃিক 

আববদনপে যািাই-

বাোই ও চূোি 

অনুবমাদন 

- মেস বরাদ্দ ও 

পর্রবহন সুর্বধা প্রদান 

ফুবের পাইকারী বাজার, 

গাবিেী, ঢাকা এবাং 

সাংর্িষ্ট মজো অর্ফস 

র্বনামূবল্য  ০২ (দই) 

কম ির্দবস  

উপপর্রিােক, ঢাকা 

র্বিাগ 

এবাং 

ম্যাবনজার, 

ফুবের পাইকারী 

বাজার, গাবিেী, 

ঢাকা 

মফানোঃ ০২-

৯০১৪৪২০ 

৬ আির্েক 

প্রর্েক্ষণ 

মকবের 

মাধ্যবম 

প্রর্েক্ষণ প্রদান  

- এফএমর্জ গ্রুপভূক্ত 

কৃষক, কৃর্ষ ব্যবসােী, 

কৃর্ষ উবযাক্তাবদর 

িার্েকাকরণ 

- িার্েকাভূক্ত 

মেকবহাল্ডারবদর 

প্রর্েক্ষণ প্রদান   

সাংর্িষ্ট আির্েক 

প্রর্েক্ষণ মকে  

র্বনামূবল্য  ০১ (এক) 

কম ির্দবস  

সহকারী পর্রিােক 

(প্রর্েক্ষণ) 

আির্েক প্রর্েক্ষণ 

মকে 

ঢাকা/িট্টগ্রাম/খুেনা 

/রাজোহী/যবোর/  

নরর্সাংদী/কুর্মো/ 

মাগুরা/পিগে/ 

রাংপুর  

৭ রপ্তার্ন বাজার 

সম্প্রসারণ  

- র্নিয নতুন কৃর্ষপণ্য ও 

এর রপ্তার্ন বাজার 

অনুসন্ধান এবাং সম্ভাবনা 

যািাই  

- রপ্তার্ন প্রর্ক্রো 

সহজীকরবণ সহােিা ও 

পরামে ি প্রদান 

আববদনপে  

আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রস্তাব  

র্বনামূবল্য   অর্ফস 

িোকােীন 

সমে   

ড. মমাহাম্মদ রাজু 

আহবমদ 

উপপর্রিােক 

রপ্তার্ন উন্নেন োখা 

মফানোঃ  ০১৭১৮-

০০৯৯৯৯  

ই-মমইেোঃ 

 

 

৮ বাজার 

সাংবযাগ সৃর্ষ্ট  

কৃষবকর সাবর্ কৃর্ষপণ্য 

ব্যবসােী (আেিদার, 

পাইকার, খুিরা কারবারী   

ইিযার্দ) সাংবযাগ বির্র  

বাজার সাংবযাগ োখা, 

সদর দপ্তর  

 ও সকে মজো অর্ফস  

র্বনামূবল্য  অর্ফস 

িোকােীন 

সমে   

উপপর্রিােক 

(বাজার সাংবযাগ) 

মফানোঃ 

৫৫০২৮৩৫৯ 

ও  

 সাংর্িষ্ট মজো কৃর্ষ 

র্বপণন কম িকিিা  

৯ গববষণা 

কায িক্রম 

- র্বর্িন্ন ফসবের 

উৎপাদন খরি ও মূল্য 

র্বস্তৃর্ি র্নণ িে   

- র্বর্িন্ন কৃর্ষপবণ্যর 

মূল্য পর্রর্স্থর্ি 

প্রর্িববদন  

 

গববষণা োখা,  

সদর দপ্তর  

 

র্বনামূবল্য  অর্ফস 

িোকােীন 

সমে   

সহকারী পর্রিােক 

(গববষণা) 

মফানোঃ ০২-

৫৫০২৮৪২৩ 

ই-মমইেোঃ 

reza_hadi@da

m.gov.bd  

 

 

 

 

mailto:reza_hadi@dam.gov.bd
mailto:reza_hadi@dam.gov.bd
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২ দাপ্তর্রক মসবা 

ক্রোঃ  

নাং 

মসবার নাম মসবা প্রদান পির্ি প্রবোজনীে কাগজপে এবাং 

প্রার্প্তস্থান  

মসবা মূল্য 

এবাং পর্রবোধ 

পির্ি  

মসবা প্রদাবনর 

সমেসীমা 

দার্েেপ্রাপ্ত কম িকিিা  

(নাম, পদর্ব, মফান ও ই-

মমইে)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

 

 

েস্য গুদাম িে 

সরবরাহ 

i. িে সাংগ্রহ  

ii. সাংকেন   

iii. িে সরবরাহ 

 

সদর দপ্তর ও 

মজো অর্ফস 

র্বনামূবল্য  ০৩ (র্িন) 

কম ির্দবস  

মমাোঃ োহীদে ইসোম 

সহকারী পর্রিােক  

ই-মমইেোঃ 

shahid.bc.bd@ 

gmail.com 

মমাবাোঃ ০১৯১২-২৮৩৮৬৭  

২ র্হমাগার সাংক্রাি 

িে সরবরাহ  

i. িে সাংগ্রহ  

ii. সাংকেন   

iii. িে সরবরাহ 

 

সদর দপ্তর ও 

মজো অর্ফস 

র্বনামূবল্য  ০৩ (র্িন) 

কম ির্দবস  

মরজা োহবাজ হাদী   

সহকারী পর্রিােক  

ই-মমইেোঃ reza_hadi@ 

dam.gov.bd 

মমাবাোঃ ০১৮২৩-৩১০৮৭০ 

৩ বাজারদর িে 

সরবরাহ 

র্নের্মি িে মপ্ররণ  - বাজার সাংবযাগ োখা, 

সদর দপ্তর ও সাংর্িষ্ট মজো 

অর্ফস 

- ওবেবসাইট 

র্বনামূবল্য অর্ফস 

িোকােীন 

সমে 

- ওবেবসাইবট 

ময মকাবনা 

সমে 

উপপর্রিােক  

(বাজার সাংবযাগ) 

মফানোঃ ৫৫০২৮৩৫৯ 

ও  

 সাংর্িষ্ট মজো কৃর্ষ র্বপণন 

কম িকিিা  

৪ ১১ মর্বক ২০ মগ্রড 

পয িি শূন্য পবদ 

জনবে  র্নবোগ 

- র্বজ্ঞর্প্ত প্রকাে 

- আববদনপে গ্রহণ 

- পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যােণ 

- র্নবোগপে জার্র  

ের্ব এবাং প্রবোজনীে 

কাগজপেসহ জনপ্রোসন 

মন্ত্রণােবের র্নধ িার্রি ফরবম 

আববদন 

প্রধান কায িােে, খামারবােী, 

ঢাকা 

র্নবোগ 

র্বজ্ঞর্প্তবি 

র্নধ িার্রি 

আববদন র্ফ 

০৪ (িার) মাস মহাপর্রিােক 

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর 

মফানোঃ ৫৫০২৮৪৫৫ 

ই-মমইেোঃ 

dg@ dam.gov.bd 

৫ বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন চুর্ক্ত 

(এর্পএ) 

প্রণেনপূব িক কৃর্ষ 

মন্ত্রণােবে মপ্ররণ 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্তর 

(এর্পএ) খসো প্রণেনপূব িক 

যর্াযর্ কতৃিপবক্ষর  

অনুবমাদনক্রবম কৃর্ষ 

মন্ত্রণােবে মপ্ররণ 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বিাগ কতৃিক 

র্নধ িার্রি বার্ষ িক কম িসম্পাদন 

চুর্ক্তর (এর্পএ)-র ফরবমট 

র্বনামূবল্য মর্ন্ত্রপর্রষদ 

র্বিাগ কতৃিক 

র্নধ িার্রি সমে 

জনাব মাসুদ রানা 

সহকারী পর্রিােক  

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর 

মফানোঃ ৫৫০২৮৪৪৮ 

ই-মমইেোঃ 

masudrana325@gmai

l.com 
৬ বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন চুর্ক্ত 

(এর্পএ) মূল্যােন 

এবাং মূল্যােন 

প্রর্িববদন  

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বিাবগ 

মপ্ররণ 

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্তর 

(এর্পএ) মূল্যােনপূব িক 

যর্াযর্ কতৃিপবক্ষর  

অনুবমাদনক্রবম কৃর্ষ 

মন্ত্রণােবে মপ্ররণ 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বিাগ কতৃিক 

র্নধ িার্রি বার্ষ িক কম িসম্পাদন 

চুর্ক্তর (এর্পএ)-র ফরবমবট 

মন্ত্রণােে কতৃিক প্রস্তুিকৃি 

স্বমূল্যার্েি প্রর্িববদন 

 

র্বনামূবল্য মর্ন্ত্রপর্রষদ 

র্বিাগ কতৃিক 

র্নধ িার্রি সমে 

৭ জািীে শুিািার 

মকৌেে 

কম িপর্রকল্পনা  

(এনআইএস) 

প্রণেন ও 

বাস্তবােবন 

সহবযার্গিা প্রদান 

জািীে শুিািার মকৌেে 

কম িপর্রকল্পনা এর  

(এনআইএস) খসো 

প্রণেনপূব িক যর্াযর্ 

কতৃিপবক্ষর  অনুবমাদনক্রবম 

কৃর্ষ মন্ত্রণােবে মপ্ররণ 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বিাগ কতৃিক 

র্নধ িার্রি জািীে শুিািার 

মকৌেে কম িপর্রকল্পনা’র  

(এনআইএস) ফরবমট 

র্বনামূবল্য মর্ন্ত্রপর্রষদ 

র্বিাগ কতৃিক 

র্নধ িার্রি সমে 

আব্দুে মান্নান 

সহকারী পর্রিােক (প্রোসন) 

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর 

মফানোঃ ৫৫০২৮৪৩৭ 

ই-মমইেোঃ 

ammasumaiscu@gma

il.com 
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৩ অিযিরীণ মসবা  

ক্রোঃ  

নাং 

মসবার নাম মসবা প্রদান পির্ি প্রবোজনীে কাগজপে 

এবাং প্রার্প্তস্থান  

মসবা মূল্য 

এবাং পর্রবোধ 

পির্ি  

মসবা 

প্রদাবনর 

সমেসীমা 

দার্েেপ্রাপ্ত কম িকিিা  

(নাম, পদর্ব, মফান ও ই-

মমইে)  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

 

 

র্জর্পএফ মঞ্জুরী  - আববদনপে গ্রহণ ও 

যািাই 

- মঞ্জুরীপে জার্র 

- র্জর্পএফ এর ব্যাবেন্স 

েীট 

- অর্ধদপ্তবরর র্হসাব োখা  

র্বনামূবল্য  ০৩ (র্িন) 

কম ির্দবস  

 

 

 

 

 

 

জনাব আব্দুে মান্নান 

সহকারী পর্রিােক (প্রোসন) 

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর 

মফানোঃ ৫৫০২৮৪৩৭ 

ই-মমইেোঃ 

ammasumaiscu@gmail.

com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব আব্দুে মান্নান 

সহকারী পর্রিােক (প্রোসন) 

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর 

মফানোঃ ৫৫০২৮৪৩৭ 

ই-মমইেোঃ 

ammasumaiscu@gmail.

com 

 

 

 

২ অর্জিি ছুটি/শ্রার্ি 

র্ববনাদন ছুটি  

- আববদনপে গ্রহণ ও 

যািাই 

- ছুটি অনুবমাদন  

- ছুটির আববদনপে 

- ছুটি প্রার্প্তর র্হসাব  

- অর্ধদপ্তবরর প্রোসন 

োখা 

র্বনামূবল্য  ০৩ (র্িন) 

কম ির্দবস  

৩ মপনেন মঞ্জুরী   - আববদনপে গ্রহণ ও 

যািাই 

- মঞ্জুরীপে জার্র 

- র্নধ িার্রি মপনেন 

আববদন ফরম 

- পাসবপাট ি সাইজ ের্ব 

- র্পআরএে মঞ্জুর্রর 

আবদে 

- প্রাপ্য মপনেবনর 

উিরার্ধকারী মোষণাপে 

- নমুনা স্বাক্ষর ও হাবির 

পাঁি আাংগুবের োপ 

- প্রিযার্েি মেষ মবিন 

সনদ 

- এস,এস,র্স সাটি ির্ফবকট 

- দার্েে হস্তািবরর কর্প 

- সরকার্র বাসাে বসবাস 

না করার প্রিযেনপে 

- আনুগিয সনদপে 

- নাগর্রকে সনদপে 

- না-দাবী সনদপে 

- অেীকারনামা 

- অর্ডট প্রিযেনপে 

- িাকুর্রর র্ববরণী 

র্বনামূবল্য  ১৫ (পবনর) 

কম ির্দবস  

৪ যানবাহন প্রার্ধকারভুক্ত কম িকিিা 

এবাং অন্যান্য 

কম িকিিাবদর অর্ফর্সোে 

কাবজ যানবাহন 

ব্যবহাবরর আবদে জার্র 

- যর্াযর্ প্রর্ক্রোে আববদন  

- প্রধান কায িােে, 

খামারবােী, ঢাকা  

সরকার  

র্নধ িার্রি 

িাোে 

 

০৩ (র্িন) 

মাস  

৫ গৃহ র্নম িাণ, 

মমাটরসাইবকে, 

কর্ম্পউটার অর্গ্রম 

মঞ্জুরী  

আববদনপে প্রার্প্ত; 

মঞ্জুরীপে জারী; 

পূরণকৃি র্নধ িার্রি      

ফরমসহ আববদন  

র্বনামূবল্য ০৫ 

কায ির্দবস 

 

৬ 

 

মবনাহরী দ্রব্যার্দ, 

আসবাবপে ইিযার্দ 

ক্রে, সরবরাহ, 

রক্ষণাববক্ষণ সাংক্রাি 

মসবামূেক যাবিীে 

 

িার্হদার র্বপরীবি 

প্রার্ধকার মমািাববক 

বরাদ্দ প্রদান এবাং ক্রে 

করার প্রবোজন হবে 

র্পর্পআর-২০০৮ পির্ি 

 

- যর্াযর্ প্রর্ক্রোে আববদন  

- প্রধান কায িােে, 

খামারবােী, ঢাকা 

 

র্বনামূবল্য 

 

মজুদ প্রার্প্ত 

সাবপবক্ষ 

০৩ 

কম ির্দবস 
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ক্রোঃ  

নাং 

মসবার নাম মসবা প্রদান পির্ি প্রবোজনীে কাগজপে 

এবাং প্রার্প্তস্থান  

মসবা মূল্য 

এবাং পর্রবোধ 

পির্ি  

মসবা 

প্রদাবনর 

সমেসীমা 

দার্েেপ্রাপ্ত কম িকিিা  

(নাম, পদর্ব, মফান ও ই-

মমইে)  

কাজ সম্পাদন অনুসরণপূব িক ক্রে কবর 

সরবরাহ  

 

 

 

 

 

 

৭ কম িকিিা-কম িিারী এবাং 

িাঁবদর মপাষ্যবদর নতুন 

পাসবপাট ি ইসূয ও 

মমোবদািীণ ি পাসবপাট ি 

নবােবনর জন্য 

অনাপর্ি সনদ 

(NOC) প্রদান 

প্রবোজনীে কাগজপেসহ 

আববদন প্রার্প্তর পর 

আববদন নর্র্বি 

উপস্থাপন অর্ির্রক্ত 

সর্িব/যুগ্মসর্িব (প্রোসন) 

মবহাদবের অনুবমাদন 

গ্রহবণর পর অনাপর্ি 

সনদ (NOC) প্রদান 

(ক) র্নধ িার্রি ফরবম 

আববদন (অনোইবন অর্বা 

হাড ি নর্র্বি)  

 

ফরম প্রার্প্তর স্থান:  

www.dip.gov.bd 

র্বনামূবল্য  ০৫ 

কম ির্দবস 

 

৪ আওিাধীন অর্ধদপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রর্িষ্ঠান কতৃিক প্রদি মসবা 

আওিাধীন অর্ধদপ্তর/সাংস্থা/অন্যান্য প্রর্িষ্ঠানসমূবহর র্সটিবজন স িাট িার র্েঙ্ক 

 

৫  আপনার কাবে (বসবা গ্রহীিার কাবে) আমাবদর (বসবা প্রদানকারীর) প্রিযাো 

 

ক্রোঃ নাং  প্রর্িশ্রুি/কার্িি মসবা প্রার্প্তর েবক্ষয করণীে  

১ স্বোংসম্পূণ ি আববদন জমা প্রদান 

২ যর্াযর্ প্রর্ক্রোে প্রবোজনীে র্ফ পর্রবোধ করা 

৩ সাক্ষাবির জন্য র্নধ িার্রি সমবে উপর্স্থি র্াকা  

৪ দাপ্তর্রক মসবার মক্ষবে দপ্তবরর অগ্রােণপে/প্রস্তাব 

৫ আববদনপবে মফান নম্বর ও ই-মমইে নম্বর উবেখ করা  

 

৬ অর্িবযাগ প্রর্িকার ব্যবস্থাপনা (GRS):  

মসবা প্রার্প্তবি অসন্তুষ্ট হবে দার্েেপ্রাপ্ত কম িকিিার সবে মযাগাবযাগ করুন। িাঁর কাে মর্বক সমাধান পাওো না মগবে র্নবম্নাক্ত 

পির্িবি মযাগাবযাগ কবর আপনার সমস্যা অবর্হি করুন:   

 

ক্রোঃ নাং কখন মযাগাবযাগ করববন কার সবে মযাগাবযাগ

 করববন 

মযাগাবযাবগর ঠিকানা র্নষ্পর্ির সমেসীমা 

১ দার্েেপ্রাপ্ত কম িকিিা সমাধান 

র্দবি না পারবে/ব্যর্ ি হবে 

অর্িবযাগ র্নষ্পর্ি 

কম িকিিা (অর্নক) 

জনাব ইকবাে মহাবসন িাকোদার (যুগ্মসর্িব) 

পর্রিােক (প্রোসন ও র্হসাব) 

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর, খামারবার্ে, ঢাকা 

মফান: ৫৫০২৮৩৯১ 

মমাবাইে: ০১৮৪৫-০০৩৮৩৩ 

ই-মমইে: dd_retc@dam.gov.bd 

chakladerbau@gmail.com  

র্িন মাস 

২ অর্িবযাগ র্নষ্পর্ি কম িকিিা 

র্নর্দ িষ্ট সমবে সমাধান র্দবি 

না পারবে/ব্যর্ ি হবে 

আর্পে কম িকিিা  মরহানা ইোের্মন 

যুগ্মসর্িব (প্রোসন), কৃর্ষ মন্ত্রণােে 

বাাংোবদে সর্িবােে, ঢাকা 

মফান: ৫৫১০০০৬৭ 

মমাবাইে: ০১৭১৮-৩২৮৪৪৭ 

ই-মমইে: jsadmn@moa.gov.bd 

ওবেব: www.moa.gov.bd 

  

এক মাস  

৩ আর্পে কম িকিিা র্নর্দ িষ্ট সমবে 

সমাধান র্দবি না পারবে/ব্যর্ ি 

হবে 

মর্ন্ত্রপর্রষদ র্বিাবগর 

অর্িবযাগ ব্যবস্থাপনা 

মসে 

অর্িবযাগ গ্রহণ মকে 

৫ নাং মগইট, বাাংোবদে সর্িবােে, ঢাকা 

ওবেব: www.grs.gov.bd 

র্িন মাস  

http://moa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moa.portal.gov.bd/page/4f4fd037_aadb_4c5a_8016_847b804e5879/MOA_ADMIN_1_656.pdf
http://moa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moa.portal.gov.bd/page/4f4fd037_aadb_4c5a_8016_847b804e5879/MOA_ADMIN_1_656.pdf
http://moa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moa.portal.gov.bd/page/4f4fd037_aadb_4c5a_8016_847b804e5879/MOA_ADMIN_1_656.pdf
http://moa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moa.portal.gov.bd/page/4f4fd037_aadb_4c5a_8016_847b804e5879/MOA_ADMIN_1_656.pdf
http://moa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moa.portal.gov.bd/page/4f4fd037_aadb_4c5a_8016_847b804e5879/MOA_ADMIN_1_656.pdf
mailto:dd_retc@dam.gov.bd
http://moa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moa.portal.gov.bd/page/4f4fd037_aadb_4c5a_8016_847b804e5879/MOA_ADMIN_1_656.pdf
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K…wl wecYb Awa`ß‡ii Rbej I mvsMVwbK KvVv‡gv 

 

K…wl wecYb Awa`ß‡ii mvsMVwbK KvVv‡gv cybM©Vb K‡i miKvix Av‡`k Rvwi Kiv n‡q‡Q| G‡Z c~‡e©i 566wU c‡`i g‡a¨ 

307wU c` wejyß mv‡c‡¶ bZybfv‡e 409wU c‡`i Aby‡gv`b ‡`qv n‡q‡Q| wejyßK…Z 307wU c‡`i g‡a¨ 134wU c‡` 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix Kg©iZ _vKvq kZ©vbyhvqx c`¸‡jv A`¨ewa wejyß nqwb| weavq Zv Aby‡gvw`Z c` wn‡m‡e ‡`Lv‡bv n‡q‡Q| G 

Qvov প্রোসড়নক উন্নয়ন সংক্রান্ত সড়চব KwgwUi mfvq Av‡iv ১০৫টি কযাডার িদসহ শমাট 236wU c‡`i Aby‡gv`b ‡`qv nq| D³ 

c`mn ‡gvU c` msL¨v 994wU| 

 

µwgK ‡M«W bs Rbej 

Aby‡gvw`Z Kg©iZ k~b¨ 

01 ‡M«W-01 0 0 0 

02 ‡M«W-02 1 1 0 

03 ‡M«W-03 0 0 0 

04 ‡M«W-04 3 3 0 

05 ‡M«W-05 15 8 7 

06 ‡M«W-06 25 0 25 

07 ‡M«W-07 2 2 0 

08 ‡M«W-08 0 0 0 

09 ‡M«W-09 183 30 153 

10 ‡M«W-10 55 30 25 

11 ‡M«W-11 26 16 10 

12 ‡M«W-12 80 67 13 

13 ‡M«W-13 16 9 7 

14 ‡M«W-14 15 14 1 

15 ‡M«W-15 26 25 1 

16 ‡M«W-16 244 124 120 

17 ‡M«W-17 0 0 0 

18 ‡M«W-18 38 38 0 

19 ‡M«W-19 13 10 3 

20 ‡M«W-20 252 168 84 

 ‡gvU: 994 545 449 
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Awa`ßi cÖavbM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

µwgK Awa`ßi cÖavbMY c`ex †gqv` 

01 Rbve wU †nv‡mb, wUwKDG cwiPvjK 01-01-1961 n‡Z 08-01-1970 

02 Rbve KvRx gwRi DwÏb cwiPvjK 09-01-1970 n‡Z 03-11-1977 

03 Rbve G, †K, Gg, eRjyi ingvb cwiPvjK 04-11-1977 n‡Z 11-01-1982 

04 Rbve KvRx gwRi DwÏb cwiPvjK 12-01-1982 n‡Z 30-03-1987 

05 Rbve †gvt myRvD‡ÏŠjv cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 31-03-1987 n‡Z 31-12-1987 

06 Rbve †gvt wmivR DwÏb wkK`vi cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 01-01-1988 n‡Z 31-06-1988 

07 Rbve G, †K, Gg, eRjyi ingvb cwiPvjK 01-07-1988 n‡Z 31-03-1991 

08 Rbve `wei DwÏb Avn‡g` cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 01-04-1991 n‡Z 31-03-1993 

09 Rbve AvwZKyi ingvb cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 01-04-1993 n‡Z 28-01-1994 

10 Rbve †gvt Avwgbyj Bmjvg cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 29-01-1994 n‡Z 27-01-1997 

11 Rbve †gvt শমাwgbyj nK  cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 28-01-1997 n‡Z 24-08-2004 

12 Rbve wmivRyj Bmjvg cwiPvjK (fvicÖvß) 25-08-2004 n‡Z 30-10-2008 

13 Rbve W. Gg, G †gv‡gb 

cwiPvjK (hyM¥mwPe) 

(AwZwi³ `vwqZ¡) 

01-11-2008 n‡Z 10-01-2009 

14 Rbve AvKgj †nv‡mb AvRv` 

cwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 

(AwZwi³ `vwqZ¡) 

11-01-2009 n‡Z 15-02-2009 

15 Rbve G, †RW Gg kwdKyj Bmjvg 

cwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 

(AwZwi³ `vwqZ¡) 

16-02-2009 n‡Z 02-05-2009 

16 Rbve †gvt gvn&dzR-Dj Avjg cwiPvjK (hyM¥mwPe) 03-05-2009 n‡Z 24-11-2010 

17 Rbve †gvt শমাwgbyj nK cwiPvjK (PjwZ `vwqZ¡) 24-11-2010 n‡Z 28-04-2011 

18 

Rbve †gvt Rwni DwÏb Avn‡g` 

(GbwWwm) 

cwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 

(AwZwi³ `vwqZ¡) 

28-04-2011 n‡Z 08-05-2011 

19 Rbve wQwÏKyi ingvb cwiPvjK (hyM¥mwPe) 08-05-2011 n‡Z 06-02-2012 

20 Rbve †gvnv¤§` AvRnviæj nK 

cwiPvjK (hyM¥mwPe) 

(AwZwi³ `vwqZ¡) 

15-03-2012 n‡Z 02-04-2012 

21 Rbve Ave`yjøvn& Avj †gvnmxb †PŠayix cwiPvjK (hyM¥mwPe) 02-04-2012 n‡Z 01-04-2014 

22 Rbve KvRx Ievq`yi ingvb 

cwiPvjK (hyM¥mwPe) 

(AwZwi³ `vwqZ¡) 

01-04-2014 n‡Z 29-05-2014 

23 Rbve  †gvt gvneye Avn‡g` cwiPvjK (hyM¥mwPe) 29-05-2014 n‡Z 30-09-2015 

24 Rbve  †gvt gvneye Avn‡g` gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 01-10-2015 n‡Z 27-09-2018 

25 W. †gvQv¤§vr bvRgvbviv Lvbyg gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 27-09-2018 n‡Z 10-03-2019 

26 Rbve ‡gvnv¤§` BDmyd gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 10-03-2019 n‡Z ১৪-১১-২০২১ 
২৭ Rbve আঃ োফ ফার খান   মহািড়রচালক (অড়িড়রি সড়চব)  ২৬-১২-২০২১ হগি অদ্যাবড়ধ 
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K…wl wecYb Awa`ß‡ii ¸iZ¡c~Y© †mevmg~n 

Dল্লেL‡hvM¨ Kvh©µg : 

 

▪ wbZ¨ c«‡qvRbxq K…wlc‡Y¨i LyPiv g~j¨ mnbxq ivL‡Z K…wlc‡Y¨i ‡hŠw³K g~j¨ c«Yqb I evস্তevqb; 

▪ 2021-2022 A_©eQ‡i km¨¸`v‡g K…lK‡`i 3902 ‡gtUb km¨ Rgvi wecix‡Z 501.48 j¶ UvKv FY mnvqZv c«`vb; 

▪ km¨¸`vg FY Kvh©µ‡g 3989 Rb K…lK‡K kMFK myweav c«`vb Ges 1635 Rb K…lK‡K DØy×KiY c«wk¶Y c«`vb;  

▪ wbZ¨ c«‡qvRbxq K…wlc‡Y¨i evRvi`i mnbxq ivL‡Z ‡Rjv c«kvmb I evwYR¨ gš¿Yvj‡qi c«wZwbwa‡`i mv‡_ ‡hŠ_fv‡e c«vq 

2719wU ‡gvevBj ‡KvU/ evRvi gwbUwis‡q AskM«nY;  

▪ Awa`ß‡ii wbR¯^ I‡qemvB‡U (www.dam.gov.bd) wbZ¨ c«‡qvRbxq K…wlc‡Y¨i ‰`wbK LyPiv evRvi`i ¯Œj AvKv‡i 

c«Kvk; 

▪ I‡qemvB‡U c«wZw`b wbZ¨c«‡qvRbxqmn wewfbœ K…wlc‡Y¨i c«vZ¨wnK, mvßvwnK, gvwmK, evrmwiK evRvi`i, Zyjbvg~jK 

evRvi`i, n«vm-e…w×, g~j¨ c«eYZv BZ¨vw` c«wZ‡e`b c«Kvk;   

▪ kmv, ‡e¸b, ‡cu‡c, U‡g‡Uv, mxg, dyjKwc, evuavKwc, jvD, Avjy, MvRi, gyjv, Mg, ZvgvKmn wewfbœ K…wlc‡Y¨i 

Drcv`b LiP I g~j¨ we¯—…wZ c«wZ‡e`b c«Kvk;   

▪ K…wl wecYb Awa`ß‡ii gy‡Vv‡dvbwfwËK wecYb প্লাUdg© Òm`vBÓ Pvjy KiY;  

▪ wbZ¨ c«‡qvRbxq K…wl c‡Y¨i g~j¨ mnbxq ivL‡Z ‡Rjv c«kvmb I evwYR¨ gš¿Yvj‡qi ‡bZ…‡Z¡ ‡fv³v AwaKvi msi¶Y 

Awa`ßimn Ab¨vb¨ `ß‡ii c«wZwbwa‡`i mv‡_ ‡hŠ_fv‡e ‡gvevBj ‡KvU© cwiPvjbv; 

▪ K‡ivbvKvjxb mg‡q K…wlc‡Y¨i mieivn I wecYb e¨e ’̄v ¯^vfvweK ivL‡Z K…wl wecYb Awa`ß‡ii ga¨¯’Zvq cwienb 

myweavmn wewfbœ D‡`¨vM M«nY ; 

▪ 2021-22 A_©eQ‡ii ‡gvU 2,49,91,800/- UvKvi bb-U¨v· ‡iwfwbD miKvix ‡KvlvMv‡i Rgv c«`vb;  

▪ Pvj, Mg I fyÆv dm‡ji (12wU) gvwmK cwiw¯’wZ c«wZ‡e`b c «¯—yZ K‡i gš¿Yvj‡qi mgwš^Z c«wZ‡e`b প্রস্তুZKiY;   

▪ mviv ‡`‡ki mßvnvwš—K evRvi`i Z_¨ msKj‡bi gva¨‡g Pvj, Mg, AvUv I fyÆv dmj-Gi RvZxq Mo evRvi`i 

cwimsL¨vb প্রস্তুZKiY;   

▪ ‡gvUv Pvj, jvj Mg I AvUv (‡Lvjv)- Gi RvZxq Mo evRvi`‡ii gvwmK c«wZ‡e`b Lv`¨ gš¿Yvj‡qi Lv`¨ cwiKíbv I 

cwiaviY BDwbU-G ‡c«iY;   

▪ grm¨ I c«vYx, ‡Zj I  ‡ZjexR, Wvj-KjvB, ‡flR Dw™¢`, Ac«PwjZ/Ac«avb, ‡gŠmygx kvK-mwâ, Avjy I ‡e¸b-Gi 

gvwmK Mo evRvi`i ch©v‡jvPbv c«wZ‡e`b প্রস্তুZKiY।   

 

১. evRvi ms‡hvM m¤úwK©Z †mev:  

K…lK/Drcv`K/D‡`¨v³vM‡Yi Drcvw`Z cY¨ mivmwi †fv³v/Uvwg©bvj gv‡K©U/mycvi gv‡K©‡U wewµi j‡¶¨ evRviKvievix‡`i 

ms‡hvM ¯’vc‡b cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| K…wl wecYb Awa`ß‡ii 64wU †Rjv Awd‡mi gva¨‡g G †mev cÖ`vb Kiv 

হগে।  

 

cÖ`vbK…Z †mev:  

▪ ‡fv³v/Uvwg©bvj gv‡K©U/mycvi gv‡K©‡Ui evRviKvievix‡`i mivmwi ms‡hvM ’̄vc‡b cÖ‡qvRbxq mfv Av‡qvRb Ges Pyw³ 

m¤úv`‡b mnvqZv cÖ`vb; 

▪ evRviKvievixM‡Yi mv‡_ Drcv`K/D‡`¨v³v/K…lK wecYb `মেi mv‡_ ms‡hvM ¯’vc‡b ga¨¯’ZvKvixi f~wgKv cvjb; এবং 

▪ Awa`ß‡ii AvIZvaxb wewfbœ AeKvVv‡gv/jwRw÷K e¨env‡ii my‡hvM cÖ`vb।  
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‡mev cÖ`vb cÖwµqv: 

▪ Awa`ß‡ii 64wU †Rjv Awd‡mi gva¨‡g webvg~‡j¨ evRvi ms‡hvM ¯’vc‡b cÖ‡qvRbxq mnvqZv I civgk© cÖ`vb Kiv n‡q 

_v‡K| GQvov Awa`ß‡ii AvIZvaxb AeKvVv‡gv/jwRw÷‡Ki mswkøó e¨envi bxwZgvjvi Av‡jv‡K wba©vwiZ fvov/mvwf©m 

PvR© cÖ`vb mv‡c‡¶ e¨envi Kiv †h‡Z cv‡i| 

 

২. evRv‡i cÖ‡ekvwaKv‡ii my‡hvM m…wó: 

 K…lK/K…wl e¨emvqx/D‡`¨v³vM‡Yi mn‡R evRv‡i cÖ‡ekvwaKvi wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ Awa`ßi KZ©…K ev¯ÍevwqZ wewfbœ 

 (mgvß) cÖKí/Kg©m~র্িi Aax‡b †MÖvqvm©, cvBKvix, †m›U«vj gv‡K©U, G‡m¤^j †m›Uvi BZ¨vw` wbg©vY Kiv nq| GmKj 

 evRvi AeKvVv‡gvmg~n ivRavbx XvKv, ড়বড়ভন্ন †Rjv m`i Ges Dc‡Rjv ch©v‡q Aew¯’Z| GmKj evRvi AeKvVv‡gv mywbw`©ó 

 bxwZgvjvi AvIZvq Awa`ß‡ii ZË¡veav‡b ¯’vbxq KwgwU KZ©…K cwiPvjbv Kiv n‡q _v‡K| Awa`ßivaxb evRvi 

 AeKvVv‡gvmg~‡ni AvIZvq mswkøó myweav‡fvMx‡`i wewfbœ aiমনর wecYb †mev cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K|  

  

cÖ`vbK…Z †mev: 

▪ I‡cb †¯ú‡m mswkøó GjvKvi K…lK/K…wl e¨emvqx/evRviKvievix‡`i Rb¨ wecYb Kvh©µg m¤úv`‡bi my‡hvM m…wó; 

▪ gwnjv Kণ িাা‡i gwnjv‡`i wecYb myweav cÖ`vb; 

▪ `jMZ wecY‡bi myweav‡_© K…lK wecYb `j/e¨emvqx/Ab¨vb¨ MÖæ‡ci mfv Av‡qvR‡bi Rb¨ Awdm K¶ e¨env‡ii myweav 

cÖ`vb;  

▪ evRv‡i Aew¯’Z ¸`v‡g AwewµZ cY¨ msi¶‡Yi myweav cÖ`vb; এবাং  

▪ evRv‡i Aew¯’Z †`vKv‡bi gva¨‡g ¯’vqxfv‡e e¨emv Kivi myweav cÖ`vb।  

  

‡mev cÖ`vb cÖwµqv: 

Awa`ß‡ii AvIZvaxb wecYb AeKvVv‡gv e¨env‡ii wel‡q we`¨gvb bxwZgvjvi Aax‡b AvMÖnx K…lK/K…wl e¨emvqx/ 

D‡`¨v³vMY/evRviKvievixMY mswkøó evRvi e¨e¯’vcbv KwgwUi wbKU †_‡K we`¨gvb †¯úm/‡`vKvb/msi¶Y ¸`vg eivÏ MÖn‡Yi 

gva¨‡g e¨emv cwiPvjbv Ki‡Z cvi‡eb| 

   

৩. km¨ msi¶Y myweav cÖ`vb: 

K…wl wecYb Awa`ß‡ii km¨ ¸`vg FY Kvh©µ‡gi AvIZvq ¶y`ª I gvSvix K…lK Ges f~wgnxb I eM©vPvlx‡`i Drcvw`Z km¨ 

msi¶Y myweav cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| iscyi, †kicyi, gv¸iv I ewikvj AÂ‡ji 27wU †Rjvi 56wU Dc‡Rjvq Aew¯’Z 81wU 

¸`v‡gi gva¨‡g GB Kvh©µgwU Ae¨vnZ Av‡Q| 81wU ¸`v‡gi g‡a¨ 12wU ¸`vg wbR¯̂ Ges Aewkó 69wU ¸`vg ’̄vbxq miKvi 

cÖ‡KŠkj Awa`ß‡ii wbKU n‡Z কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তবর হস্তািবরর জন্য সমব ািা স্মারক স্বাক্ষর্রি হবেবে| 

 

cÖ`vbK…Z †mev: 

▪ wba©vwiZ ¸`vgmg~‡n GjvKvi mswkøó K…lK/f~wgnxb/eM©vPvlx Zv‡`i Drcvw`Z K…wlcY¨ msi¶Y Ki‡Z cv‡ib;  

▪ msiw¶Z k‡m¨i wecix‡Z mswkøó K…lK/f~wgnxb/eM©vPvlx wba©vwiZ e¨vsK kvLv n‡Z FY myweav MÖnY Ki‡Z cv‡ib| 

 

†mev cÖ`vb cÖwµqv:  

Awa`ß‡ii AvIZvaxb km¨ ¸`vg FY Kvh©µ‡gi †¶‡Î mywbw`©ó bxwZgvjv i‡q‡Q| ¸`v‡gi AvIZvaxb ZvwjKvভু³ K…lKMY ¸`vg 

cwiPvjbv KwgwUi gva¨‡g wba©vwiZ nv‡i fvov cÖ`v‡bi gva¨‡g ¸`v‡g km¨ Rgv ivL‡Z cv‡ib| 
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৪. B-wecYb †mev: 

wek¦e¨vcx K…wl †¶‡Î ICT-Gi cÖ‡qvM I cÖmv‡ii gva¨‡g e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, 

virtual marketing cÖf…wZ c×wZi D‡b¥l NU‡Q| we‡kl K‡i mvcøvB †PBb e¨e¯’vcbv I commodity exchange-Gi Dbœqb 

I cÖmv‡i ICT-Gi f~wgKv Ab¯^xKvh©| wewfbœ aiমণi Z_¨ †mevi cvkvcvwk B-wecYb †mev cÖ`v‡bi gva¨‡g K…lKMY ga¨¯’ evRvi 

KvievixMY‡K Gwo‡q mivmwi †µZvi mv‡_ †hvMm~Î ¯’vcb Ki‡Z cv‡ib|  

 

cÖ`Ë †mevmg~n:  

▪ B›Uvi‡bU I †gvevB‡ji gvav‡g wewfbœ K…wlc‡Y¨i †`ke¨vcx evRvi`i msMÖn I cÖPvi Kiv; 

▪ www.dam.gov.bd I‡qemvBU Gi gva¨‡g K…wl wecYb mswkøó Ab¨vb¨ Z_¨vw` cÖPvi Kiv nq;  

▪ K…wl evRvi AeKvVv‡gvMZ Z_¨ †mev cÖ`vb Kiv nq; 

▪ B›Uvi‡bUwfwËK e¨e¯’vi gva¨‡g K…wlcY¨ µq-weµ‡qi Rb¨ B-wecYb †mev †hLv‡b K…lKMY webvg~‡j¨ Zv‡`i Drcvw`Z 

cY¨ welqK Z_¨ †µZv mvavi‡Yi Rb¨ cÖ`k©b Ki‡Z cvi‡eb Ges †µZvMYI Zv‡`i cQ›` Abyhvqx mivmwi K…lK‡`i 

mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i µqKvh© m¤úv`b Ki‡Z cv‡ib; এবং 

▪ wewfbœ ¸রুZ¡c~Y© evRv‡i B‡jKU«wbK wWmমপ্ল ‡evW© ¯’vc‡bi gva¨‡g wewfbœ K…wlc‡Y¨i evRvi`i cÖ`k©b|   

 

‡mev cÖ`vb/MÖnY cÖwµqv:  

▪ Kw¤úDUvi, †gvevBj I U¨v‡ei gva¨‡g †h †KD K…wlc‡Y¨i evRvi`i welqK Z_¨ webvg~‡j¨ †c‡Z cv‡ib;  

▪ ‡h †Kvb K…wlc‡Y¨i evRvi`i wbqwgZfv‡e Rvbvi Rb¨ Awa`ß‡ii mswkøó †Rjv Awd‡mi gva¨‡g Push Service-

MÖn‡Yi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡ib; এবং 

▪ B-wecYb †mev MÖn‡Yi Rb¨ Awa`ß‡ii I‡qemvBU G (www.dam.gov.bd) e«vDR K‡i Registration-Gi Rb¨ 

webvg~‡j¨ Av‡e`b Ki‡Z cv‡ib|  

 

৫. mvcøvB †PBb m¤úwK©Z †mev:  

wewfbœ K…wlc‡Y¨i mvcøvB †PBb Dbœq‡bi j‡¶¨ Awa`ß‡ii AvIZvaxb wewfbœ aiমনi jwRw÷K e¨env‡i mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q 

_v‡K| Awa`ßi KZ©…K ev¯ÍevwqZ wewfbœ cÖKí/Kg©m~র্িi AvIZvq msM…nxZ GmKj jwRw÷K K…wlc‡Y¨i mvcøvB †PBb Dbœq‡b 

D‡jøL‡hvM¨ f~wgKv ivL‡Q| G mKj jwRw÷K Gi gva¨‡g wb‡gœv³ †mevmg~n cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K:  

 

cÖ`vbK…Z †mev : 

▪ Kyjf¨vb I  U«v‡Ki gva¨‡g cwienb myweav cÖ`vb; 

▪ K…wlcY¨ msi¶‡Yi wbwgË Kyj †P¤^vi myweav cÖ`vb; 

▪ K…lK `‡ji Rb¨ ¯^í ~̀i‡Z¡ cwien‡bi Rb¨ f¨vb cÖ`vb; 

▪ c‡Y¨i mwVK IRb cwigv‡ci Rb¨ wWwRUvj IRb cwigvcK hš¿ cÖ`vb; 

▪ cY¨ cwienb/c¨v‡KwRs Gi Rb¨ cøvw÷K K¨v‡iU myweav cÖ`vb; এবং 

▪ fvix cY¨ ¯’vbvšÍ‡ii Rb¨ G¨v‡m¤^j †m›Uv‡i †µ‡bi e¨envi।   

 

‡mev cÖ`vb cÖwµqv:  

Awa`ß‡ii AvIZvaxb jwRw÷‡Ki e¨env‡ii wel‡q mywbw`©ó bxwZgvjv i‡q‡Q| AvMÖnx K…lK/K…wl e¨emvqx/D‡`¨v³vMY e¨e ’̄vcbv 

KwgwUi wbKU †_‡K wba©vwiZ nv‡i fvov cÖ`v‡bi gva¨‡g cY¨ cwienমনi Rb¨ Kyjf¨vb, U«vK Ges cY¨ msi¶‡Yi Rb¨ Kyj‡P¤^vi 

fvov wb‡Z cvi‡eb| GQvov evRv‡i ¯’vwcZ wWwRUvj IRb cwigvcK hš¿ I cøvw÷K K¨v‡iU webvg~‡j¨ e¨envi Ki‡Z cvi‡eb।    

 

http://www.dam.gov.bd/
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6. K…lK wecYb `j MVb: 

`wi ª̀ Rb‡Mvwôi †`k evsjv‡`‡ki AwaKvsk K…lKB ¶y`ª I gvSvix aiমনi। ফবে Zv‡`i wbR¯^ Drcvw`Z ¯̂í cwigv‡Yi K…wlcY¨ 

eo evRvimg~‡n weµ‡qi D‡Ï‡k¨ wb‡q  hvIqv A‡bK †¶‡ÎB jvfRbK nq bv| Ab¨w`‡K K…wl DcKiY µ‡qi †¶‡ÎI †QvU 

K…lKM‡Yi wewfbœ Lv‡Z Li‡Pi nvimg~n eo K…l‡Ki Zyjbvq A‡bK †eর্ে n‡q _v‡K| G cwiw¯’wZ †_‡K DËi‡Yi Dcvq wn‡m‡e 

`jwfwËK wecY‡b Drmvn Ges mn‡hvwMZv cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 

cÖ`Ë †mevmg~n:  

▪ K…lK `j MVb; 

▪ K…lK/D‡`¨v³v/cÖwµqvRvZKvix cÖwk¶Y; 

▪ jwRw÷K mv‡cvU©; এবং 

▪ Awa`ß‡ii AvIZvq wbwg©Z evRvi AeKvVv‡gvmg~‡n cÖ‡e‡k ও wewfbœ †mev MÖn‡Yi †¶‡Î AMÖvwaKvi cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 

‡mev cÖ`vb/MÖnY cÖwµqv:  

▪ wbe©vwPZ GjvKvq `jwfwËK wecY‡bi mydj m¤ú‡K© AewnZKiY, cÖPviYv, IqvK©kc Abyôvb; 

▪ Awa`ßi KZ©…K AvMÖnx K…lK evQvB, `j MVb Ges mn‡hvwMZv cÖ`vb;  

▪ ‡h †Kvb K…lK ¯^-cÖ‡Yvw`Z n‡q `jwfwËK wecY‡b AvMÖn cÖKvk Ki‡j Awa`ßi cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb K‡i _v‡K; 

এবং 

▪ G Kvh©µ‡g AskMÖn‡Yi Rb¨ K…lK‡`i †Kvb evowZ LiP enb Ki‡Z nq bv|  

 

7. K…wl e¨emvq I D‡`¨v³v Dbœqb:  

evsjv‡`‡ki K…wl AvR ax‡i ax‡i evRvigyLx K…wl‡Z iæcvšÍwiZ n‡”Q Ges Ab¨vb¨ Lv‡Zi mv‡_ Zvj wgwj‡q K…wl†¶‡Î g~j¨ 

ms‡hvR‡bi cwigvY e…w×i Acvi m¤¢vebv Dশন্মাwPZ n‡”Q| G †cÖw¶‡Z K…wl e¨emv I K…wl D‡`¨v³v Dbœq‡b Awa`ßi KvR K‡i 

hv‡”Q| Gi AvIZvq AvMÖnx K…lK, K…wl e¨emvqx Ges D‡`¨v³vMY‡K wewfbœ aiমনi †mev I mn‡hvর্গZv †`qv n‡q _v‡K| 

cÖ`Ë †mevmg~n:  

▪ K…wl e¨emvq Ges D‡`¨v³v Dbœq‡b we‡klvwqZ cÖwk¶Y cÖ`vb; 

▪ K…wl e¨emv Ges D‡`¨v³v Dbœqb wel‡q civgk© I M‡elYvag©x †mev;  

▪ K…wl e¨emvq Ges D‡`¨v³vMY‡K wewfbœ wel‡q AewnZ Ges DØy×Ki‡Yi Rb¨ cÖPviYv I cÖ‡Yv`bv; এবং 

▪ AvMÖnx K…lK, K…wl e¨emvqx Ges D‡`¨v³vMY‡K mdj K…wl e¨emvq Ges D‡`¨v³vM‡Yi Kvh©µg cwi`k©‡bi Rb¨ 

mn‡hvর্গZv | 

‡mev cÖ`vb/MÖnY cÖwµqv:   

▪ Awa`ß‡ii AvIZvq mgvß evsjv‡`k GwMÖweR‡bm †W‡fjc‡g›U cÖK‡íi mn‡hvMx GbwRI Gi gva¨‡g K…wl e¨emv Ges 

D‡`¨v³v Dbœqb welqK cÖwk¶Y cÖ`vb; 

▪ Awa`ß‡ii AvIZvq wbwg©Z cÖwk¶Y †K‡›`ªi gva¨‡g K…wl e¨emv I D‡`¨v³v Dbœqb welqK we‡klvwqZ cÖwk¶Y cÖ`vb; 

▪ cÖwk¶Y Kvh©µ‡g AskMÖn‡Yi Rb¨ K…lK, K…wl e¨emvqx ev D‡`¨v³vMY‡K †Kvb Avw_©K LiP enb Ki‡Z nq bv; 

▪ wewfbœ cÖKí mnvqZvq AvMÖnx K…lK, K…wl e¨emvqx Ges D‡`¨v³vMY‡K wewfbœ mdj D‡`¨vM I Kvh©µg cwi`k©b Kiv‡bv 

nq; এবং 

▪ ¯^-cÖ‡Yvw`Z n‡q K…wl e¨emvqx I D‡`¨v³vMY civgk© †mev PvB‡j Zv cÖ`vb Kiv nq| 

 

8. g~j¨ ms‡hvRb mnvqK †mev : 

K…wlLv‡Zi Dbœq‡bi mv‡_ mv‡_ wek¦vqb Ges †fv³vM‡Yi Rxebgvb I Lv`¨vf¨v‡mi e¨vcK cwieZ©‡bi d‡j K…wl I cÖvড়ণR c‡Y¨i 

cÖwµqvRvZ Ges g~j¨ ms‡hvRbx Kvh©µg me©ÎB µgvMZ e…w× cv‡”Q| hy‡Mi mv‡_ Zvj wgwj‡q evsjv‡`‡ki K…wlLv‡ZI g~j¨ 

ms‡hvRbx Kvh©µg e…w× cv‡”Q Ges GB Kvh©µg‡K Drmvn Ges mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi Rb¨ Awa`ßi wewfbœ ai‡Yi Kvh©µg Ae¨vnZ 

†i‡L‡Q|  
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cÖ`Ë †mevmg~n : 

▪ wewfbœ cÖKí mnvqZvq km¨ Drcv`bKvix ¸রুZ¡c~Y© GjvKvq ¯’vcbK…Z cÖ‡mwms-Kvg-‡U«wbs †m›Uvi Gi gva¨‡g c‡Y¨i 

cÖwµqvRvZ Ges g~j¨ ms‡hvRbx m¤úwK©Z cÖv‡qvwMK cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq; 

▪ Awa`ß‡ii AvIZvaxb cÖ‡mwms-Kvg †U«wbs †m›Uvimg~‡ni myweavmg~n D‡`¨v³v ev AvMÖnx K…lKMY wbw`©ó bgybv cY¨ 

(Sample Product) ‰Zর্রর মক্ষবে e¨envi Ki‡Z cv‡ib| 

 

‡mev cÖ`vb/MÖnY cÖwµqv:  

▪ Awa`ßi eQie¨vcx mg‡q-mg‡q wbw ©̀ó welqwfwËK cÖ‡qvwMK cÖwk¶Y Av‡qvRb K‡i _v‡K †hLv‡b AvMÖnx 

K…lK/D‡`¨v³vMY webv Li‡P cÖwk¶Y MÖnY Ki‡Z cv‡ib; 

▪ AvMÖnx K…lK/D‡`¨v³v, K…wl e¨emvqxMY ¯^-cÖ‡Yvw`Z n‡q `je×fv‡e Av‡e`b Ki‡j Awa`ßi এ ড়বষগয় c`‡¶c wb‡q 

_v‡K; এবং 

▪ mswkøó †m›Uv‡ii `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©vi mv‡_ †hvMv‡hvM K‡i wba©vwiZ nv‡i wd cÖ`vb mv‡c‡¶ cÖ‡mwms Kvg ‡U«wbs †m›Uv‡ii 

myweavw` e¨envi Ki‡Z cv‡ib|  

 

৯. wecYb mnvqK FY Kvh©µg: 

K…wl wecYb Awa`ß‡ii AvIZvq wecYb Kvh©µ‡g mnvqZvi Rb¨ FY cÖ`v‡bi my‡hvM i‡q‡Q| G‡¶‡Î wbgœiæc 02 (`yB) aiশনi 

FY myweav we`¨gvb-  

ক)   K…wl e¨emv D‡`¨v³v Dbœqb FY: 

       mgvß evsjv‡`k GwMÖweR‡bm †W‡fjc‡g›U cÖK‡íi Aax‡b MwVZ wifjwfs dv‡Ûi AvIZvq mgMÖ evsjv‡`ke¨vcx K…wl e¨emv 

Kvh©µg‡K mnvqZv Kivi wbwgË FY cÖ`vb Kiv n‡q _v‡K| 

cÖ`Ë †mevmg~n : 

▪ K…wl e¨emv Kvh©µg‡K mnvqZvi wbwgË FY cÖ`vb; 

▪ F‡Yi cwigvY 35,000/- n‡Z  3,50,000/- UvKv; 

▪ F‡Yi †gqv` m‡e©v”P 03 (wZb) eQi; 

▪ ‡MÖm wcwiqW m‡e©v”P 03 (wZb) gvm; এবং 

▪ mswkøó GbwRI KZ©…K FYMÖwnZv D‡`¨v³vMY‡K cÖwk¶Y cÖ`vbmn cÖ‡qvRbxq †¶‡Î civgk© †mev cÖ`vb| 

‡mev cÖ`vb/MÖnY cÖwµqv : 

mgvß evsjv‡`k GwMÖweR‡bm †W‡fjc‡g›U cÖK‡íi AvIZvq wba©vwiZ 03 (wZb)wU GbwRI (h_vt eª¨vK, Avkv, wUGgGmGm)-Gi 

gva¨‡g gvV ch©v‡q FY weZiY Kiv n‡q _v‡K| FY MÖn‡Yi †¶‡Î msড়িó GbwRI KZ©…K wba©vwiZ nv‡i my` cwi‡kva Ki‡Z nq| 

খ) km¨ ¸`vg FY:  

K…wl wecYb Awa`ßi KZ©…K ev¯ÍevwqZ mgvß km¨ ¸`vg FY cÖKí hv cieZ©x‡Z ivR¯^ Lv‡Z ¯’vbvিwiZ Ges eZ©gv‡b km¨ ¸`vg 

FY Kvh©µ‡gi AvIZvq AfveZvwoZ weµq‡iva (Distress Sale) Kivi wbwgË RgvK…Z k‡m¨i wecix‡Z FY cÖ`vb Kiv n‡q 

_v‡K|  

cÖ`Ë †mevmg~n:  

▪ `jMZfv‡e KvR Kivi Rb¨ MÖæc MVb; 

▪ km¨ msi¶‡Yi myweav; 

▪ RgvK…Z k‡m¨i wecix‡Z mswkøó Zdwmjfy³ e¨vs‡Ki mshy³ kvLvi gva¨‡g FY cÖ`v‡bi myweav; এবং 

▪ wecYb welqK civgk© †mev cÖ`vb| 

‡mev cÖ`vb/MÖnY cÖwµqv : 
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¯’vbxq ¸`vg Dc‡`óv KwgwUi mycvwi‡ki wfwË‡Z mswkøó e¨vsK KZ©…K RgvK…Z k‡m¨i wecix‡Z wbw ©̀ó cwigvY FY cÖ`vb Kiv n‡q 

_v‡K| cÖvß F‡Yi wecix‡Z wbw`©ó nv‡i my` cwi‡kva Ki‡Z nq| 

১০. jvB‡mwÝs I wecYb msµvšÍ AvB‡bi cÖ‡qvM:  

K…wl I cÖvwYR c‡Y¨i wecYb e¨e¯’v GKwU †`‡ki Lv`¨ I cywó wbivcËvi Ab¨Zg PvwjKv kw³| Avi myôy I Kvh©Ki wecYb e¨e¯’v 

wbwðZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRb n‡q c‡i GKwU kw³kvjx AvBbMZ wfwËi| Db¥y³ evRvi A_©bxwZ‡Z evRvi e¨e¯’vq n¯Í‡¶‡ci my‡hvM 

Kg _vK‡jI DbœqbgyLx †`‡ki Av_©mvgvwRK †cÖ¶vc‡U mg‡q mg‡q evRvi e¨e¯’v Ges evRviKvievix‡`i Kvh©µg‡K wbqš¿Y Kiv 

Acwinvh© n‡q পবে।  

  

cÖ`Ë †mevmg~n : 

▪ Awa`ß‡ii gva¨‡g cÖ‡qvMK…Z K…wlcY¨ AvBb, 1964 (1985 m‡b ms‡kvwaZ) Gi AvIZvq K…lK Ges LyPiv e¨emvqx 

Qvov K…wlc‡Y¨i mKj ai‡Yi e¨emvqx ev evRviKvievixMY‡K wecYb jvB‡mÝ cÖ`vb Kiv nq;  

▪ evRviKvievixMY I †µZv mvavi‡Yi gv‡S †Kvb mgm¨v †`Lv w`‡j Zv mgvav‡b AvB‡bi AvIZvq Awa`ßi ga¨¯’Zvi 

f~wgKv cvjb K‡i _v‡K; 

▪ cwiwgZ evULviv e¨envi wbwðZ Kivi Rb¨ mswkøó †Rjv Kg©KZ©vi gva¨‡g evRviKvievixMY Zv‡`i ব্যবহৃি evULviv Ges 

†fv³vMY Zv‡`i µqK…Z c‡Y¨i IRb hvPvB Kivi †mev MÖnY Ki‡Z cv‡ib| 

 

‡mev cÖ`vb/MÖnY cÖwµqv:  

▪ K…wlc‡Y¨i evRvimg~‡ni cwiw¯’wZ I m¤¢ve¨Zv hvPvBc~e©K evRvi wbe©vPb K‡i Zv‡K cÖÁvwcZ evRvi র্হবসবব †NvlYv †`qv 

nq; 

▪ cÖÁvwcZ K…wlc‡Y¨i evRvimg~‡ni evRviKvievixMY‡K wbw`©ó dg©-Gi gva¨‡g miKvi wba©vwiZ wd cÖ`vb K‡i wecYb 

jvB‡mÝ-Gi Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z nq; 

▪ Awa`ßi D³ Av‡e`b hvPvB K‡i wbw`©ó mg‡qi Rb¨ wecYb jvB‡mÝ Bm¨y K‡i; 

▪ Pvlx Ges LyPiv e¨emvqx‡K-G jvB‡mwÝs Kvh©µg n‡Z Ae¨vnwZ †`qv n‡q‡Q; এবং 

▪ e¨emvqxMY ¯^-cÖ‡Yvw`Z n‡q Zv‡`i evULvov hvPvB-Gi Rb¨ mswkøó †Rjv Awd‡mi mv‡_ †hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡ib| 
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২০২১-২২ অর্ িবেবর কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর উবেখবযাগ্য অেনৃসমূে 

 

▪ কৃিলকর ন্যায্যমূল্য ষনষিিকরলণ সরাসষর কৃিলকর অংশগ্রেলণ ঢাকাস্থ িাষনক ষিয়া এষভষনউলি একটিসে সারলদলশর ৪২টি 

জেোয় কৃিলকর িাোর চালু করা েলয়লে; 

▪ m¤cÖwZ Pvjy n‡q‡Q K…wlcY¨ †Kbv-†ePvi wWwRUvj cøvUdg© m`vB| K…wl wecYb Awa`ßi KZ©…K PvjyK…Z G cøvUd‡g© 

K…wlcY¨ AW©vi, D‡`¨v³v wbeÜb, AW©vi Uª¨vwKs, gvb wbqš¿Y, †fv³v‡`i Awf‡hv‡Mi †cÖwÿ‡Z e¨e¯’v †bqvmn নানা myweav 

i‡q‡Q;   

▪ জকাষভি-১৯ কােীন সিলয় ষনরাপদ কৃষি ষিপণন ব্যিস্থার অংশ ষেলসলি খুেনা জেোয় োলির মুল ায় কাঁচািাোর নালি 

জিািাইে অযাপসষভষত্তক অনোইন ষিপণন ব্যিস্থা চালু করা েলয়লে এিং ষিষভন্ন জেোয় ভ্রাম্যিাণ কাঁচািাোর চালু করা 

েলয়লে; 

▪ K…wl wecYb Awa`ß‡ii AvIZvভু³ gvV ch©v‡qi 64wU †Rjv Awdm I 4wU Dc‡Rjv Awdm n‡Z ‰`wbK, mvßvwnK I 

cvw¶K wfwË‡Z cvBKvix, LyPiv I K…lKcÖvß evRvi`i msMÖn I msKjbc~e©K I‡qemvBU (www.dam.gov.bd) I 

Ab¨vb¨ gva¨‡g 60,870 wU evRvi Z_¨ 12,065wU ey‡jwUb I 910wU cÖwZ‡e`b AvKv‡i cÖPvi Kiv n‡q‡Q; 

▪ কৃিলকর ন্যায্যমূল্য ষনষিিকরণ, দরকিাকষির সক্ষিিা বৃষিকরণ, কৃষি ব্যিসার উন্নয়ন, কৃষিপলের ষিষেটাে িালকৃটিং 

ব্যিস্থার উন্নয়ন, সেে ষিজ্ঞাপন ও িাোর সংল ালগর েন্য www.krishokerbazar.gov.bd নালি একটি অনোইন 

প্লাটফি ৃতিষর করা েলয়লে;  

▪ myôy I AvaywbK wecYb e¨e ’̄v Ae¨vnZ ivLvi j‡¶¨ cÖPwjZ K…wl wecYb AvBb 2018-Gi h_vh_ cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g প্রায় 

১০০০wU wbqwš¿Z evRv‡ii cÖvq 50,000 Rb K…wlc‡Y¨i evRviKvievix‡`i g‡a¨ jvB‡mÝ Bm¨y I bevqb eve` miKvর্র 

†KvlvMv‡i cÖvq ১.৮৪০ েক্ষ UvKv Rgv Kiv n‡q‡Q;  

▪ কৃিলকর ন্যায্যমূল্য ষনষিিকরণ, evRvi ms‡hvM ¯’vcb I K…lK‡`র `iKlvKwli ¶gZv e…w×i j‡¶¨ ev¯Íevqbvaxb wewfbœ 

cÖKí/Kg©m~র্িi Aax‡b প্রায় ২০০০wU K…lK Mªyc/K…lK wecYb `j MVb Kiv n‡q‡Q| G mKj Mªy‡c me©‡gvU ৫০০০০ Rb 

K…lK m`m¨ i‡q‡Qb; 

▪ কৃিকলদর অভািিাষিি ষিক্রয় (Distress Sale) জরাি করার েন্য শস্য গুদাি ঋণ কা কৃ্রলির আওিায় ৮১টি গুদালির 

িাধ্যলি ৩৯৮৯ েন কৃিলকর ৩৯০২ জিিঃ টন শস্য েিার ষিপরীলি সংষিষ্ট িফষসেী ব্যাংলকর িাধ্যলি ৫০১.৪৮ েক্ষ টাকা 

ঋণ প্রদান করা েলয়লে;   

▪ অষিদপ্তলরর কিকৃিাৃ/কিচৃারীলদর দক্ষিা বৃষির েলক্ষয আষর্কৃ, প্রশাসষনক, ষিপণন, িাোর িথ্য, আইষসটি ইিযাষদ ষিিলয় 

সিলৃিাট ৭০৯ েন কিকৃিাৃ/কিচৃারীমক ১২০ ঘন্টা অভযন্তরীণ প্রষশক্ষণ প্রদান করা েলয়লে; 

▪ কৃিকলদর সক্ষিিা বৃষি ও িাোর ব্যিস্থাপনা শষিশােীকরলণর েলক্ষয অষিদপ্তর কর্তকৃ িাস্তিায়নািীন ষিষভন্ন প্রকল্প/কিসৃূর্ির 

আওিায় কিলৃনাত্তর প্রযুষি, ফে প্রষক্রয়াোিকরণ, শাক-সিষে ও ফেমূে প্যালকটোিকরণ, জেশকাট, ষিক্সি সিষে ও 

ফেমূে ষিপণন, িাোর ব্যিস্থাপনা, মূল্য সংল ােন, উচ্চমূলল্যর ফসে সংগ্রে ইিযাষদ ষিিলয় প্রায় ৯৫,০০০ েন 

কৃিক/উলযািা/িাোরকারিারী/সুপারশপ প্রষিষনষি/িাোর কষিটির সদস্যগণলক প্রষশক্ষণ প্রদান করা েলয়লে; 

▪ িাস্তিায়নািীন ষিষভন্ন প্রকল্প/কিসৃূর্ির অিীলন ০৫টি আঞ্চষেক ও ০৯টি োিীয় জসষিনালরর আলয়ােন করা েলয়লে; 

▪ িাস্তিায়নািীন প্রকল্প/কিসৃূচীর অিীলন ৩৫টি জিাটিলভশনাে ট্যযলরর আলয়ােন করা েলয়লে,  ার আওিায় প্রায় ২৫০০ েন 

কৃিক/কৃষি ব্যিসায়ীর অংশগ্রেণ ষনষিি েলয়লে; 

▪ কৃিকলদর ষিপণন অিকা ালিা সুষিিা প্রদালনর েলক্ষয ষিষভন্ন প্রকল্প/কিসৃূর্ির আওিায় ৬টি এলসম্বে জসন্টার ষনিাৃণ করা 

েলয়লে। এ সকে এলসম্বে জসন্টালর কৃিক ও ব্যিসায়ী সরাসষর পে ষিক্রলয়র সুষিিা পালে; 

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর ০৬টি গলিিণা শাখা ও অন্যান্য শাখা ও জেো েলি ২০২১-২২ অর্িৃেলর কৃষিপলের মূল্যষভষত্তক 

৩০০টি প্রষিলিদন এিং ২০,০০০টি জপাস্টার, েযান্ডষিে, ষস্টকার, ব্রুষশয়ার, বুকলেট ইিযাষদ প্রকাশ করা েলয়লে; 
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▪ খুচরা িাোলর কৃষিপলের িাোরমূল্য সেনীয় প াৃলয় রাখলি খুচরা, পাইকারী, আিিদার, সুপারশপ ও অন্যান্য কৃষি 

ব্যিসায়ীলদর সালর্ আোপ আলোচনা কলর কৃষিপলের জ ৌষিক মূল্য ষনিাৃরণ করা েলয়লে এিং িদানু ায়ী সারা জদলশ িাোর 

িষনটষরং কা কৃ্রি অব্যােি আলে; এবং  

▪ প্রর্িিালরর িলিা িঙ্গিন্ধু জশখ মুষেবুর রেিান কৃষি ষিেষিযােয়-এর ষিএস (কৃষি অর্নৃীষি) জপ্রাগ্রালির ১১ েন ষশক্ষার্ীর 

েন্য ইন্টানশৃীপ জপ্রাগ্রালির ব্যিস্থা করা েয়।    

we‡kl AR©b/¯̂xK…wZ:    

▪ ২০২১-২২ অর্ িবেবর কৃর্ষ মন্ত্রণোেে কতৃিক কৃর্ষর্বদ ইন্সটিটিউেন (বকআইর্ব) িেবর আবোর্জি জািীে সবর্জ মমো, ২০২২ 

এবাং জািীে ফে মমো, ২০২২-এ অাংেগ্রহণপূব িক কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর তৃিীে স্থান অেৃন কবরবে।   

 

 

 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর চযালেঞ্জসমূে 
 

ষিপণনলক িো েয় অদৃশ্যিান ষকন্তু সিলচলয় গুরুেপূণ ৃকাে। কৃষিপলের ষিপণন দূরুে, েটিে ও চযালেষঞ্জং কাে। পৃষর্িীর সকে জদলশর 

কৃষি ষিপণলন রলয়লে নানাষিি সিস্যা। কৃষিপলের সুষ্ঠু ষিপণলন কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর রলয়লে িহুমুখী চযালেঞ্জ। জ িন-  

 

১) প্রলয়ােনীয় ও উপযুি েনিলের অভাি:  

 

▪ জদশব্যাপী ষিপণন কা কৃ্রি পষরচােনার েন্য প্রলয়ােনীয় দক্ষ েনিলের অভাি;  

▪ উপলেো প াৃলয় অষিদপ্তলরর েনিে কা ালিা জনই। ফলে সরাসষর কৃিলকর সাষন্নলধ্য ষগলয় িালদর সরাসষর জসিা প্রদান করা 

 ালে না; 

▪ জেো প াৃলয় িাত্র ০১ েন কিকৃিাৃ এিং ১/২ েন েনিে দ্বারা কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮- এর িাস্তিায়ন ও সুষিশাে ষিপণন 

কা কৃ্রি পষরচােনা করা অসম্ভি; 

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর পুনগ ৃন কা কৃ্রলির আওিায় প্রস্তাষিি ৪,১৮৬টি পলদর িলধ্য েনপ্রশাসন িন্ত্রণােয় কর্তকৃ ২,৬০৪টি 

পদ (উপলেোসে) সৃেলনর সম্মষি প্রদান করা েলেও চূিান্তভালি িাত্র ৪০৯টি পদ সৃেলনর অনুলিাদন পাওয়া জগলে  া দ্বারা 

জদশব্যাপী ষিপণন কা কৃ্রি পষরচােনা অিযন্ত কঠিন;  

▪ উপযুি েনিলের অভালি ষিপণন সংষিষ্ট অগ্র ও পিাদ সংল াগ, মূল্য সংল ােন, চাষেদা সরিরাে, প্রলক্ষপণ, জগ্রষিং, 

প্রষিিকরণ, জেষণকরণ, ব্র্যাষন্ডং, সাপ্লাই জচইনসে দে ও চুষিষভষত্তক ষিপণন সোয়িা পষরচােনা করা সম্ভি েলেনা;  

▪ প্রলয়ােনীয় েনিলের অভালি অষস্থষিশীে ও অস্বাভাষিক িাোর পষরষস্থষিলি িাৎক্ষষণক কা কৃ্রি গ্রেণ অসম্ভি েলয় পলিলে;   

 

২) প্রলয়ােনীয় েষেষস্টকস-এর অভাি:   

 

▪ আধুষনক যুলগাপল াগী ষিপণন জসিা ষনষিি করার েন্য প্রলয়ােনীয় েষেষস্টকস জ িনিঃ ষনেস্ব অষফস ভিন, প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, 

প্রলয়ােনীয়  ানিােন, প্রলয়ােনীয় সরঞ্জাি, জগ্রষিং, সটিংৃ, প্যাষকং োউে, প াৃপ্ত িাোর অিকা ালিার সুষিিার অভাি। 

কৃষিপলের প্রষক্রয়াোিকরণ ও মূল্য সংল ােনী কা কৃ্রলি সোয়িার েন্য প্রলয়ােনীয় উপকরণাষদ ও েষেষস্টকস-এর অভাি 

রলয়লে;  

▪ ষনরাপদ খায, কৃষিপে ও কৃষি উপকরলণর িান ষনয়ন্ত্রণ ও ষনষিিকরলণর প্রলয়ােনীয় প্রষশক্ষক, ল্যাি, জিষশনাষরে, ষিষভন্ন 

উপকরণাষদ ও েষেষস্টক সালপালটরৃ অভাি রলয়লে;  

▪ প্রষক্রয়াোিকারী, কৃষি ব্যিসায়ী ষিলশি কলর রপ্তানী সম্প্রসারলণ প্রলয়ােনীয় েষেষস্টকস- এর ব্যাপক ঘাটষি রলয়লে; 

▪ ষনরাপদ খায, কৃষিপে ও কৃষি উপকরলণর িান ষনয়ন্ত্রণ ও ষনষিিকরলণর প্রলয়ােনীয় কাষরগরী  ন্ত্রাষদ ও উপকরলণর অভাি 

রলয়লে;  

▪ পঁচনশীে কৃষিপলের উদ্বৃত্ত অঞ্চে েলি ঘাটষি অঞ্চলে পষরিেলন প াৃপ্ত সংখ্যক কুে ভযান, ষরফার ভযান িা শীিািপ ষনয়ষন্ত্রি 

পষরিেন ব্যিস্থার ঘাটষি রলয়লে;    

 

৩) ষিপণন ষিিলয় আধুষনক কাষরগরী দক্ষিার অভাি:  

▪ আধুষনক প্রযুষিগি ও কাষরগরী দক্ষিা সম্পন্ন েনিলের অভালি যুলগাপল াগী ষিপণন জসিা ষনষিি করা সম্ভি েলে না; 
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▪ আধুষনক জকৌশেগি ষিপণন এিং আন্তেৃাষিক িাোর ব্যিস্থা সম্পলকৃ উন্নি প্রষশক্ষলণর অভালির কারলণ কাষিি িাত্রায় 

রপ্তাষন িাোর-এর উন্নয়ন সম্ভিপর েলে না; 

▪ আন্তজিার্িক িাোলর কৃষিপলের অনুপ্রলিশ ও নতুন নতুন িাোলরর সুষিিা র্াকা সলেও FAO, WTO এর আন্তেৃাষিক 

িানদন্ড অনু ায়ী কৃষিপলের ব্যিসা সম্প্রসারণ করা সম্ভি েলে না; 

  

 

৪) নীষি ও আইনগি কা ালিার দূিেৃিা ও সংস্কার :  

 

▪ কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮ জািীে সাংসবদ পাশ েলেও কৃষি ষিপণন ষিষিিাো প্রণয়ন প্রষক্রয়ািীন র্াকায় কৃিলকর ন্যায্যমূল্য 

প্রদান, ষনিয প্রলয়ােনীয় কৃষিপলের মূল্য সেনীয় রাখা, কৃষি ব্যিসা সম্প্রসারণ, চুষিষভষত্তক ষিপণন, সিিায় ষিপণন 

সম্প্রসারণসে কৃষিপলের রপ্তানী বৃষির িি গুরেপূণ ৃকা াৃিষে সম্পাদন করা সম্ভি েলে না; 

▪ কৃষিপলের িান ষনয়ন্ত্রণ এিং ষনরাপত্তা ষনষিিকরলণ প্রলয়ােনীয় আইনগি কা ালিার দূিেৃিার কারলণ এিদসংক্রান্ত 

কা কৃ্রি িাস্তিায়ন করা  ালে না; 

▪ কৃিক, উৎপাদক ও জভািার স্বার্ ৃরক্ষালর্ ৃআধুষনক ষিপণন সোয়ক নীষি প্রণয়ন আিশ্যক।  

 

৫) আন্তিঃিন্ত্রণােয় ও সংস্থার িলধ্য সিন্বলয়র অভাি:  

 

▪ কৃষিপলের উৎপাদন, ষিপণন, িার্ণেয সম্প্রসারণ, গলিিণা ও নীষি ষনিাৃরমণর সালর্ েষিি ষিষভন্ন িন্ত্রণােয়, সংস্থা ও 

ষিভালগর িলধ্য সিন্বলয়র অভাি রলয়লে। উি সিন্বয়েীনিার কারলণ দ্রুি ষিপণন জসিা কৃিক, জভািা ও ব্যিসায়ীর ষনকট 

জপৌোলনা সম্ভি েলেনা; 

▪ উৎপাদক, ব্যিসায়ী, প্রষক্রয়াোিকারী ও জভািা প াৃলয়ও সিন্বমের কাজ কঠিন েলয় পলিলে।  

 

৬) ষিপণন অিকা ালিার দূিেৃিা  

 

▪ কৃিলকর ন্যায্যমূল্য প্রদালন প্রলয়ােনীয় সংখ্যক এলসম্বে জসন্টার ও কৃিক িালকৃলটর অভাি রলয়লে; 

▪ কৃষিপলের সুষ্ঠু ও ষনরিষেন্ন সরিরাে শৃিে িোয় রাখার েন্য শীিেীকরলণর সুল াগসে প্রলয়ােনীয় পষরিেন ব্যিস্থার 

অভাি রলয়লে; 

▪ কৃষিপলের সংরক্ষণ-এর েন্য প্রলয়ােনীয় কুে জচম্বার ও জকাল্ড জস্টালরে ইিযাষদর অভাি রলয়লে; 

▪ গুরেপূণ ৃপঁচনশীে কৃষিপে সংরক্ষলণর েন্য ষিলশিাষয়ি কুে জচম্বালরর অভাি রলয়লে; 

▪ কৃিলকর দর কিাকষির সক্ষিিা অেৃলনর িি প্রলয়ােনীয় সংখ্যক কৃিক সংগ লনর অভাি রলয়লে; 

▪ গ্রািীণ কৃিলকর প্রার্ষিক কিলৃনাত্তর ক্ষষি হ্রালস প্রলয়ােনীয় প্রষশক্ষণ ব্যিস্থা, প্রাকৃষিক ষেিাগার িা স্বল্প মূলল্য সংরক্ষণ 

ব্যিস্থার ঘাটষি রলয়লে; 

▪ ই-কৃষি ষিপণন ব্যিস্থা না র্াকায় িধ্যসেলভাগীলদর জদৌরাত্ম ষনয়ন্ত্রণ করা সম্ভি েলে না।  
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m`i `ß‡ii Kvh©µg 

 

evRvi ms‡hvM kvLv 

Kvh©vejx : 

▪ evRvi Z_¨ †mev mg…× I †Rvi`viKi‡Yi j‡¶¨ cÖ‡qvRbxq evRvi`i I evRvi Z_¨ K…lK ch©vq, cvBKvix  I LyPiv ch©vq 

n‡Z msMÖn, c‡Y¨i †hvMvb, c‡Y¨i mieivn I Drcv`‡bi cwigvY msµvšÍ Z_¨ msMÖn, msKjb, msi¶Y c~e©K Zv K…lK, 

e¨emvqx I †fv³v‡`i wbKU h_vmg‡q mieivn I cÖPv‡ii e¨e¯’v Kiv| 

▪ K…wlc‡Y¨i †hvMvb, Pvwn`v I evRvi`i wbqwgZfv‡e gwbUi Kiv Ges cvBKvix I LyPiv ch©v‡q evRvi`‡ii n«vm-e…w×i 

KviY wPwýZ K‡i evRvi`i w¯’wZkxj ivLvi Rb¨ h_vh_ c`‡¶c MÖn‡Yi wbwgË miKvi‡K cÖ‡qvRbxq civgk© cÖ`vb 

Kiv| 

▪ wewfbœ evRv‡ii evRvi`imn cÖ‡qvRbxq Z_¨ †eZvi, wUwf Ges I‡qe-mvBUmn Ab¨vb¨ cÖPvi gva¨‡g cÖPv‡ii e¨e¯’v 

করা।খা`¨km¨mn wewfbœ ¸iZ¡¡c~Y© dm‡ji g~j¨ I mieivn cwiw¯’wZi mvßvwnK ch©v‡jvPbv cÖwZ‡e`b cÖYqb Kiv Ges 

cÖ‡qvRb‡ev‡a gvwmK, evwl©K I we‡kl ch©v‡jvPbv cÖwZ‡e`b ‰Zwi‡Z mnvqZv Kiv| 

▪ c‡Y¨i †hvMvb I g~j¨ w ’̄wZkxj ivLvi j‡¶¨ XvKv kn‡ii wewfbœ cvBKvix I LyPiv evRvi wbqwgZfv‡e gwbUwis  I 

cÖ‡qvRbxq Z_¨ msMÖn Kiv|  

▪ c‡Y¨i †hvMvb I evRvi`‡ii g‡a¨ †Kvb ai‡Yi A¯^vfvweKZv cwijw¶Z n‡j evRv‡ii e¨emvqx‡`i mv‡_ gZwewbg‡qi 

gva¨‡g Zv mgvavb Kiv| 

▪ cvBKvix I LyPiv evRvi`‡ii cv_©K¨ me©wbgœ ch©v‡q ivLvi j‡¶¨ dm‡ji Drcv`b LiP I wecYb e¨‡qi Av‡jv‡K LyPiv 

ch©v‡q †hŠw³K g~j¨ wba©viY Ges ev¯Íevqb wbwðZ Kiv| 

▪ evRvi Z_¨ kvLvq iw¶Z wewfbœ Z_¨ DcvË miKvix/‡emiKvix ms¯’v I cÖwZôv‡bi Pvwn`v Abyhvqx mieivn Kiv| 

▪ AvšÍtgš¿Yvjq I AvšÍtms ’̄v Av‡qvwRZ mfvi Rb¨ Z_¨ DcvË Dc¯’vcb Ges cÖ‡qvRb‡ev‡a gnvcwiPvj‡Ki c‡¶ mfvq 

†hvM`vb Kiv|K…wl e¨emvqx Ges wbivc` mewR Drcv`bKvix K…lK‡`i Z_¨ msMÖn c~e©K cªwZ‡e`b AvKv‡i Zv cÖKvk 

Kiv| 

 

cÖ`vbK…Z †mevmg~n: 

 

▪ mKj †Rjv m`i evRv‡ii cÖavb-cÖavb K…wl I K…wlRvZ c‡Y¨i cvBKvix, LyPiv I K…lKcÖvß evRvi`imn Ab¨vb¨ Z_¨ 

msMÖn, msKjb I cÖKvk Ges K…lK, e¨emvqx I †µZv mvavi‡Yi Pvwn`v Abyhvqx mieivn| 

▪ †Rjv wfwËK cÖavb-cÖavb 20wU evRv‡ii K…lK cÖvß/‡gŠmygx dm‡ji cvw¶K evRvi`i msMÖn, msKjb I cÖKvk Ges 

K…lK, e¨emvqx I †µZv mvavi‡Yi Pvwn`v Abyhvqx mieivn| 

▪ mKj †Rjv m`i evRv‡ii cÖavb-cÖavb K…wl I K…wlRvZ c‡Y¨i mvßvwnK (েপ্তািািরeyaevi) evRvi`i Z_¨ msMÖn, msKjb 

I cÖKvk Ges K…lK, e¨emvqx I †µZv mvavi‡Yi Pvwn`v Abyhvqx mieivn| 

▪ K…wl I K…wlRvZ c‡Y¨i msiw¶Z evRvi`i cÖvwZôvwbK ch©v‡q Pvwn`v Abyhvqx M‡elYv Kv‡R e¨env‡ii j‡¶¨ mieivn| 

▪ mKj †Rjvq GKwU K‡i wbivc` mewR KY©vi ¯’vcb K‡i wbivc` fv‡e Drcvw`Z mewRi wecYb e¨e¯’v Kiv Ges K…lK I 

†fv³vi g‡a¨ †hvM m~Î ¯’vcb Kiv| 

 

cÖvwZôvwbK †mev: 

 

68wU evRvi n‡Z cÖavb-cÖavb K…wl I K…wlRvZ c‡Y¨i cvBKvix I LyPiv 128wU evRvi n‡Z K…lKcÖvß evRvi`i, †Rjv wfwËK 

cÖavb-cÖavb 20wU evRv‡ii †gŠmygx dm‡ji cvw¶K, †Rjv m`i evRv‡ii cÖavb-cÖavb K…wl I K…wlRvZ c‡Y¨i mvßvwnK evRvi`i 

Z_¨ msMÖn, msKjb Ges msiw¶Z Z_¨ miKv‡ii ¸iZ¡c~Y© gš¿Yvjq, wefvM, Awa`ßi, cwi`ßi I †emiKvix cÖwZôv‡bi cÖ‡qvRb 

I Pvwn`v Abyhvqx mieivি। 

 

 

evRvi Z_¨ mieivn: 
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K…wl wecYb Awa`ß‡ii m`i `ßi I †Rjv Awdm n‡Z gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vjqmn wewfbœ ¸iZ¡c~Y© gš¿Yvjq, evsjv‡`k 

mwPevjq, miKvwi I †emiKvwi ms¯’v †hgb- nvmcvZvj, cywjk, wmwfj mvR©b, mgvR‡mev Awa`ßi, †Kvì †óv‡iR gvwjK I †Kvì 

†óv‡iR G¨v‡mvwm‡qkb, eW©vi MvW© evsjv‡`k, i¨ve, †mbvevwnbx I M‡elYv cÖwZôv‡b ˆ`wbK, mvßvwnK, gvwmK, evrmwiK wfwË‡Z 

evRvi`imn Ab¨vb¨ evRvi Z_¨ mieivn Kiv nq| D‡jøL¨ †h, 2021-2022 A_© eQ‡i AÎ kvLv n‡Z wjwLZ Av‡e`‡bi †cÖw¶‡Z 

wewfbœ miKvix/†emiKvix cÖwZôvb/`ß‡i me©‡gvU 7,003wU c‡Îi gva¨‡g Z_¨ †cÖiY Kiv n‡q‡Q|  

 

I‡qe mvBU-Gi gva¨‡g evRvi Z_¨ cÖPvi : 

 

K…wl wecYb Awa`ß‡ii www.dam.gov.bd-bv‡g GKwU wbR¯^ I‡qe-mvBU i‡q‡Q| K…wl wecYb Awa`ßi KZ©…K msM…nxZ I 

msKwjZ mKj cÖKvi evRvi Z_¨ GB I‡qe-mvBU-Gi gva¨‡g cÖPvi Kiv n‡”Q| GB I‡qe-mvBU-Gi gva¨‡g XvKv gnvbMixi 

wewfbœ evRvi n‡Z msM…nxZ cvBKvix I LyPiv evRvi`i Ges XvKv, PÆMÖvg, ivRkvnx,Lyjbv,ewikvj,wm‡jU,iscyiও 

ম মনব্ধোংিm`i evRv‡ii ¸iZ¡c~Y© 36wU c‡Y¨i ‰`wbK evRvi`i-Gi mv‡_ weMZ gv‡mi I eQ‡ii evRvi`‡ii Zyjbvg~jK 

ch©v‡jvPbv cÖwZ‡e`b cÖKvk Kiv n‡”Q| mKj †Rjv m`i evRv‡ii ¸iZ¡c~Y© K…wl I K…wlRvZ c‡Y¨i ‰`wbK evRvi`i  cÖwZ‡e`b 

mivmwi I‡qe-mvBU-G cÖKvk Kiv n‡”Q| GB I‡qe-mvBU n‡Z †h †Kvb e¨w³/cÖwZôvb Zvi cÖ‡qvR‡b evRvi`imn Ab¨vb¨ evRvi 

Z_¨ WvDb‡jvW K‡i wb‡Z cv‡ib webvg~‡j¨| 

 

†hŠw³K g~j¨ wba©viY I ev¯Íevqb : 

 

AZ¨vek¨Kxq K…wlcY¨mn wbZ¨cÖ‡qvRbxq c‡Y¨i evRvi g~j¨ cÖ`k©b I cY¨g~j¨ †hŠw³K ch©v‡q ivLvi j‡¶¨ K…wl wecYb Awa`ßi 

wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| cvBKvix I LyPiv ch©v‡q c‡Y¨i g~j¨ ch©v‡jvPbv Kv‡j wKQy-wKQy c‡Y¨i †¶‡Î cvBKvix I LyPiv 

ch©v‡q e¨vcK cv_©K¨ cwijw¶Z nq| cvBKvix I LyPiv ch©v‡q cY¨g~‡j¨i cv_©K¨ †hŠw³K ch©v‡q ivLvi ¯^v‡_© K…wl wecYb Awa`ßi 

wewfbœ mg‡q cvBKvix I LyPiv e¨emvqx, mycvi kc, wmwU K‡c©v‡ikb, evwYR¨ gš¿Yvjq, †fv³v AwaKvi msi¶Y Awa`ß‡ii 

cÖwZwbwa mgš^‡q gZwewbgq mfv K‡i _v‡K| D³ mfvmg~‡n cvBKvix I LyPiv ch©v‡q c‡Y¨i g~j¨ †hŠw³K ch©v‡q ivLvi j‡¶¨ 

Av‡jvPbvµ‡g wm×všÍ M…nxZ nq †h, LyPiv ch©v‡q Pvj, Wvj I mwilvi †Z‡ji ‡ÿ‡Î cvBKvix g~‡j¨i mv‡_ 8%, eªqjvi gyiMx I 

wWg 12%, KK/‡mvbvjx 12%, wcqvR, imyb, Av`v 12%, Avj y 18% Ges KvuPv gwiP 12% I mKj cÖKvi cuPbkxj kvKেবব্ধজ 

25% AwZwi³ g~j¨ (wecYb e¨q+gybvdv) †hvM K‡i †hŠw³K g~j¨ wba©viY K‡i KviIqvb evRvi, wbDgv‡K©U, †gvnv¤§`cyi 

UvDbnj I wgicyi-1bs evRv‡ii e¨emvqx mwgwZ‡K cÖwZw`b cÖwZ‡e`b cÖ`vb Ges †hŠw³K g~j¨ Abyhvqx µq weµ‡qi Rb¨ LyPiv 

e¨emvqx‡`i Aby‡iva I e¨emvqx mwgwZi mv‡_ †hŠ_fv‡e evRvi gwbUwis Kiv n‡”Q| ZvQvov Abyiæcfv‡e mycvikc Av‡Mviv, ¯^cœ, 

wgbv evRvi I wcÖÝ evRvi‡K wba©vwiZ †hŠw³K g~‡j¨ cY¨ µq-weµq Kivi Rb¨ †hŠw³K g~‡j¨i ZvwjKv †cÖiY I evRvi`i gwbUwis 

Kiv n‡”Q| 

 

evRvimg~‡ni Z`viwK cÖwZ‡e`b cÖYqb : 

 

evRvi Z_¨ kvLv n‡Z gvwmK wfwË‡Z 64wU †Rjvi cÖavb-cÖavb evRvimg~n cwi`k©b K‡i evRvimg~‡ni Z`viwK cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z 

Kiv nq| †Rjv ch©v‡qi Kg©KZ©vMY wbqwgZfv‡e evRvi cwi`k©b K‡ib| evRvi cwi`k©b Kv‡j Kg©KZ©vMY evRv‡i K…wlc‡Y¨i 

mieivn I gRy` Ges evRv‡ii mvwe©K cwiw¯’wZ wbweo fv‡e ch©‡e¶Y K‡ib| cÖwZ‡e`‡b 2021-2022 A_© eQ‡i (gvwmK 

wfwË‡Z) †`‡ki mKj †Rjvi cwi`wk©Z evRv‡ii msL¨v 5,120wU (cÖvq), cÖavb-cÖavb Avg`vbxK…Z c‡Y¨i bvg I cwigvY, wewfbœ 

†Rjvmg~‡n cY¨mg~‡ni mieivn cwiw¯’wZ Rvbv hv | Pesticide/Herbicide/Formaline/Carbaide-Gi ¶wZKi w`K Zy‡j 

a‡i MYm‡PZbZv m…wói j‡¶¨ gZwewbgq mfvi msL¨v 1,382wU, †hŠw³K g~j¨ I †gwU«K c×wZ ev¯Íevqb welqK mfvi msL¨v 

1,170wU| m‡e©vcwi evRv‡i mvwe©K cwiw¯’wZ cÖwZ‡e`‡b cÖwZdwjZ nq|  

 

†Kvì †óv‡iR I ¸`vgmg~n Z`viwK cÖwZ‡e`b : 

 

K…wl wecYb AvBb-2018 Abyhvqx K…wl wecYb Awa`ß‡ii Ab¨Zg `vwqZ¡ evsjv‡`‡ki mKj ¸`vg Z`viwK Kiv| evRvi ms‡hvM 

kvLv †`‡ki mKj †Rjvi ¸`vgmg~‡ni Z`viwK cÖwZ‡e`b gvwmK I evwl©K wfwË‡Z cÖ¯ÍyZ K‡i| 2021-2022 A_© eQ‡i cwi`wk©Z 

†Kvì †÷v‡i‡Ri msL¨v 404wU(cÖvq), cwi`wk©Z ¸`v‡gi msL¨v 4,109wU (cÖvq), †Kvì †÷v‡iR/¸`v‡gi aviY¶gZv, 

msi¶YK…Z cY¨mgy‡ni bvg, †Kvì †÷v‡iR/¸`v‡g msiw¶Z c‡Y¨i cwigvY G mKj Z_¨ cÖwZ‡e`‡b mwbœ‡ewkZ _v‡K| 

 

K…wlc‡Y¨i g~‡j¨i n«vm/e…w×i cÖwZ‡e`b : 

 

http://www.dam.gov.bd/
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K…wlc‡Y¨i g~j¨ cÖwZwbqZB DVvbvgv K‡i| g~j¨ wbqš¿Y I K…l‡Ki b¨vh¨g~j¨ cÖvwß‡Z K…wlc‡Y¨i g~‡j¨i n«vm/e…w×i cÖK…Z KviY 

Rvbv cÖ‡qvRb| GB we‡ePbvq evRvi ms‡hvM kvLv gvwmK wfwË‡Z c‡Y¨i n«vm/e…w×i cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z K‡i| cÖwZ‡e`‡b †`‡ki 

mKj †Rjvi evRv‡i g~j¨ e…w×/n«vm cÖvß c‡Y¨i bvg, c‡Y¨i g~j¨ e…w× ev n«vm cvIqvi KviY, KiYxq m¤ú‡K© †Rjv Kg©KZ©v Ges 

wefvMxq Kg©KZ©vi gZvgZ cÖwZdwjZ nq| 

 

mvßvwnK g~j¨ cwiw¯’wZ cÖwZ‡e`b cÖYqb : 

  

evRvi ms‡hvM kvLv n‡Z mvßvwnK wfwË‡Z XvKv, PÆMÖvg, ivRkvnx,Lyjbv, ewikvj,wm‡jU, iscyiও ম মনব্ধোংিm`i evRv‡ii 

¸iZ¡c~Y© 36wU K…wl I K…wlRvZ c‡Y¨i evRvi`i-Gi mv‡_ GKB mg‡qi gvwmK I evrmwiK g~j¨ cwiw ’̄wZ, mieivn cÖwZ‡e`b 

cÖYqb Kiv nq| GB cÖwZ‡e`‡b ¸iZ¡c~Y©  c‡Y¨i evRvi`‡ii n«vm/e…w×, n«vm/e…w×i nvi, n«vm/e…w×i KviY I mieivn cwiw¯’wZ 

wel‡q ch©v‡jvPbv Kiv nq| mvßvwnK wfwË‡Z ch©v‡jvPbv cÖwZ‡e`b ‰Zix I cieZ©x cÖ‡qvRbxq Kvh©Ki c`‡¶c MÖn‡Yi wel‡q GB 

cÖwZ‡e`‡b mycvwik Kiv n‡q _v‡K|  

G QvovI evRvi ms‡hvM kvLv n‡Z ¸iZ¡c~Y© 20wU †Rjvi AwZcÖ‡qvRbxq c‡Y¨i evRvi`‡ii mvßvwnK cwiw¯’wZ welqK ch©v‡jvPbv 

cÖwZ‡e`b ‰Zix Kiv nq| D³ cÖwZ‡e`‡b ¸iZ¡c~Y© 20wU K…wlc‡Y¨i mvßvwnK evRvi`‡ii mv‡_ GKB mg‡qi gvwmK I evrmwiK 

evRvর`‡ii n«vm/e…w×i wel‡q ch©v‡jvPbv Kiv nq| Dfq cÖwZ‡e`b gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vjq, gvbbxq K…wlgš¿x I mwPe 

g‡nv`‡qi AeMwZ I cÖ‡qvRbxq w`K wb‡`©kbvi Rb¨ †cÖiY Kiv n‡q _v‡K| 

 

evRvi gwbUwis Ges AvšÍtgš¿Yvjq mfv I Uv¯‹‡dvm© mfvq †hvM`vb : 

 

wbZ¨ cÖ‡qvRbxq `ª‡e¨i evRvi`i mnbxq ch©v‡q ivLvi j‡¶¨ K…wl wecYb Awa`ß‡ii `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v/ Kg©PvixMY cÖwZ 

Kg©w`e‡m XvKv gnvbMixi 08wU evRvi gwbUwis Ki‡Qb| GB evRvi¸‡jvi g‡a¨ 04wU n‡Z cvBKvix I Ab¨ 04wU n‡Z LyPiv 

evRvi`imn Ab¨vb¨ Z_¨ msMÖn Kiv n‡q _v‡K| evRvi gwbUwis-Gi D‡Ïk¨ n‡jv evRvi`i msMÖn, evRv`‡ii n«vm-e…w×i KviY 

wPwýZKiY, GjvKv wfwËK c‡Y¨i †hvMvb msµvšÍ Z_¨ msMÖn, mwVK g~‡j¨ cY¨ mvgMÖx µq-weµq BZ¨vw` ch©‡e¶Y Kiv| 

evRvi`i ch©‡e¶‡Y †`Lv hvq wKQy-wKQy c‡Y¨i †¶‡Î cvBKvix I LyPiv ch©v‡q g~‡j¨i cv_©K¨ A‡bK †ekx hv †fv³v mvaviY AeMZ 

bq| †fv³v mvaviY‡K AeMZ/m‡PZb Kivi j‡¶¨ evwYR¨ gš¿Yvjq KZ©…K MwVZ gwbUwis wU‡g K…wl wecYb Awa`ß‡ii GKRb 

K‡i Kg©KZ©v cÖwZ Kg©w`e‡m `vwqZ¡ cvjb Ae¨vnZ †i‡L‡Qb| †Rjv ch©v‡q gwbUwis-Gi Ask wn‡m‡e †Rjv ch©v‡qi Kg©KZ©vMY 

cÖwZw`b †Rjv m`i evRv‡ii cvBKvix I LyPiv evRvi cwi`k©b Ki‡Qb| `ªe¨ g~‡j¨i A¯^vfvweK n«vm/e…w× †ivaK‡í †Rjv evRvi 

Kg©KZ©vMY †Rjv `ªe¨g~j¨ gwbUwis Uv¯‹‡dvm© KwgwUi m`m¨ wn‡m‡e Zuv‡`i `vwqZ¡ cvjb Ae¨vnZ †i‡L‡Qb| `ªe¨ g~j¨ gwbUwis-Gi 

Ask wn‡m‡e evwYR¨ gš¿Yvjq KZ©…K MwVZ `ªe¨g~j¨ ch©‡e¶Y I gwbUwis †mj Ges †fv³v AwaKvi msi¶Y Awa`ß‡ii mv‡_ GB 

`ßi wbweofv‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i Avm‡Q| 
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নীর্ি ও পর্রকল্পনা োখা 

ভূর্মকা:   

কৃর্ষ মন্ত্রণােবের আওিাধীন কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর একটি স্থােী সাংস্থা র্হবসবব কৃর্ষপবণ্যর বাজার িে, গববষণা, মাবকিট মরগুবেেন ও 

বাজার সম্প্রসারণ কায িক্রম িারা র্বপণন ব্যবস্থার উন্নেন ও বাস্তবােবন কৃষকবদর উৎপার্দি পবণ্যর ন্যায্যমূল্য প্রার্প্তবি সহােিা ও 

মিাক্তাবসবা প্রদাবনর মাধ্যবম আর্ ি-সামার্জক উন্নেবন কাজ কবর যাবে। কৃর্ষ র্বপণন ব্যবস্থা গিানুগর্িক ধারা মর্বক আধুর্নক 

বার্ণর্জযর্ককরণ ধারা সৃর্ষ্টর েবক্ষয এই অর্ধদপ্তবরর নীর্ি ও পর্রকল্পনা োখার মাধ্যবম নানামুখী কায িক্রম বাস্তবােবনর প্রোস অব্যাহি 

রবেবে। কৃর্ষপবণ্যর উৎপাদন বৃর্ির সাবর্ সাবর্ সুষ্ঠু র্বপণন ব্যবস্থা র্নর্িিকরণ, পবণ্যর মান র্নেন্ত্রণ, পণ্য সাংরক্ষণাগার ও বাজার 

অবকাঠাবমা র্নম িাণ, বাজার িবের অবাধ প্রবাহ র্নর্িিকরণ, পর্রবহন ব্যবস্থা উন্নেন ও দেগি র্বপণন ব্যবস্থা মজারদারকরণসহ 

প্রযুর্ক্ত র্নিির র্বপণন মসবা সম্প্রসারণ কায িক্রম বাস্তবােবনর জন্য জািীে কৃর্ষ নীর্ি-২০১৮, অষ্টম পিবার্ষ িকী পর্রকল্পনা (২০২১-

২০২৫), কৃর্ষ র্বপণন আইন-২০১৮ এবাং মপ্রর্ক্ষি পর্রকল্পনা-২০৪১ অনুযােী উবযাগ গ্রহণ, কম িপর্রকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােবনর র্নর্মি 

র্বর্িন্ন আাংর্গবক কাজ সম্পাদন করা হবে যা সরকাবরর র্ডর্জটাে বাাংোবদে গোর পবর্ সহােক ভূর্মকা পােন করবে। 

 

কায িাবেী:  

▪ উন্নেন প্রকল্প প্রণেন, বাস্তবােন ও মূল্যােন সাংক্রাি যাবিীে কায ি সম্পাদন করা; 

▪ বার্ষ িক উন্নেন েক্ষযমাো র্নধ িারণ, মার্সক, বেমার্সক, বাৎসর্রক অগ্রগর্ি প্রর্িববদন বির্র ও প্রকল্পসমূবহর বাস্তবােন অগ্রগর্ি 

িদারর্ক; 

▪ উন্নেন প্রকবল্পর বেরর্ির্িক অর্ ি িার্হদা প্রণেন, অর্ ি বরাদ্দ, অর্ ি অবমুক্তকরণ ইিযার্দ র্বষবে কৃর্ষ মন্ত্রণােে, অর্ ি মন্ত্রণােে 

ও পর্রকল্পনা কর্মেবনর সাবর্ মযাগাবযাগ ও যাবিীে কাজ সম্পাদন করা; 

▪ বববদর্েক দািা সাংস্থার (বজমন-র্বশ্বব্যাাংক, এর্ডর্ব) সাবর্ প্রকবল্পর ধারণাপে বির্র এিং প্রকলল্পর ষিষপষপ প্রণয়ন করা; 

▪ উন্নেন প্রকল্প ও কম িসূিীর আওিাে প্রস্তুিকৃি র্বর্িন্ন নীর্িমাো ও র্নবদ ির্েকার অনুবমাদবনর ব্যবস্থা গ্রেণ করা; 

▪ সকে উন্নেন প্রকল্প ও রাজস্ব বাবজবটর ক্রয়পষরকল্পনা ও ক্রয় পিষি পািষেক প্রষকউরলিন্ট ষিষিিাো-২০০৮ অনু ােী 

অনুলিাদন করা; 

▪ কৃর্ষ মন্ত্রণােে ও অর্ধদপ্তবরর মাঠ পয িাবের (সকে র্বিাগীে কায িােে) সাবর্ বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত স্বাক্ষর এবাং মটকসই 

উন্নেন েক্ষযমাো (এসর্ডর্জ) বাস্তবােবন কম িপর্রকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবােন করা; এবাং 

▪ অর্ধদপ্তর কিতৃক বাস্তবার্েি বার্ষ িক উন্নেন কম িসূর্ির আওিাে িেমান প্রকল্প ও কম িসূর্ির মাঠ পয িাবের কায িক্রম মর্নটর্রাং ও 

পরামে ি প্রদান। 

 

মার্সক এর্ডর্প পয িাবোিনা সিা :  

কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তবরর নীর্ি ও পর্রকল্পনা োখার মাধ্যবম অর্ধদপ্তবরর বাস্তবােনাধীন প্রকল্প/কম িসূর্ির বাস্তবােন অগ্রগর্ি পয িাবোিনা 

র্বষবে মার্সক এর্ডর্প সিা আবোজন করা। উক্ত মার্সক এর্ডর্প সিাে প্রধান কায িােবে কম িরি কম িকিিা, র্বিাগীে উপপর্রিােক, 

প্রকল্প পর্রিােক ও কম িসূর্ি পর্রিােকগণ অাংেগ্রহণ কবর র্াবকন। সিাে প্রকল্প ও কম িসূর্ি বাস্তবােন সাংক্রাি সমস্যা, কাবজর অগ্রগর্ি 

ও অন্যান্য র্বষোর্দ আবোিনা পূব িক র্সিাি গ্রহণ ও পরবিী সিাে িার বাস্তবােন অগ্রগর্ি পয িাবোিনা ও র্দক র্নবদ িেনা প্রদান করা 

হে। ২০২১-২০২২ অর্ ি বেবর মমাট ১২টি এর্ডর্প সিা অনুর্ষ্ঠি হে।  

 

অর্ধদপ্তবরর আওিাধীন প্রকল্প/কম িসূর্ি:  

অর্ধদপ্তবরর আওিাে ২০২১-২২ অর্ ি বেবর ০৫টি উন্নেন প্রকল্প ও অনুন্নেন বাবজবটর আওিাে ০২টি কম িসূর্ি িেমান র্েে। এোো 

২০২১-২২ অর্ িবেবর এর্ডর্প’র সবুজ পািাভুক্ত ০২টি প্রকল্প অনুবমাদবনর জন্য প্রর্ক্রোধীন আবে। 

 

Awa`ß‡ii AvIZvq Pjgvb cÖKí/Kg©m~wPmg~‡ni Kvh©µg 

২০২১-২২ অর্ মবছগর বাস্তবাড়য়ি উন্নয়ন প্রকল্প 

 

১। স্মলগহাল্ডার এড়িকালচারাল কড়ম্পটিটিভগনস প্রগজক্ট (এসএড়সড়ি-১ম সংগোড়ধি) (ড়বিণন অংে) 

 

১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

২. বাস্তবা নকাল : ১ জুলাই, ২০১৮ িদত ৩০ জুন, ২০২৪ 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  : ২12 মকাটি 90 লক্ষ  
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৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব ও IFAD  

৫. প্রকদির উদেশ্য : 

মুল উদেশ্য:  

জলবায়ু পব্ধরবতথদনর পব্ধরবব্ধতথত পব্ধরব্ধিব্ধতদত চাব্ধিোব্ধিব্ধিক ফেদলর  উৎপােনশীলতা  বৃব্ধি, 

ববব্ধচত্রয আন ন ও বাজারজাতকরদণর মােদম কৃিদকর আ  বৃব্ধি এবাং জীবনর্াত্রার মান 

উন্ন ন। 

সুব্ধনব্ধে থষ্ট উদেশ্যেমূি:  

ক) মাদকথট ব্ধলাংদকজ উন্ন ন; 

খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফেদলর মপাস্ট িারদিস্ট এবাং প্রব্ধক্র াজাতকরদণ 

ব্ধবব্ধনদ াগ বৃব্ধিকরণ; 

গ) খায ও পুব্ধষ্ট ব্ধনরাপিা বৃব্ধিকরণ। 

৬. প্রকি এলাকা 

: ব্ধনব থাব্ধচত ১১টি মজলার (চট্টগ্রাম, মফনী, লক্ষীপুর, মন াখালী, বাদগরিাট, োতক্ষীরা, মিালা, 

ঝালকাঠি, ব্ধপদরাজপুর, পটু াখালী ও বরগুনা)  

মমাট ৩০টি উপদজলা। 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত 

: 

প্রাক্কব্ধলত ব্য  

(লক্ষ টাকা ) 

 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

প্রকদির শুরু মথদক ৩০  

জুন ২০২২ ব্ধরিঃ পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিত অগ্রগব্ধত 

(লক্ষ টাকা ) 

 
২1,290.57 ১৪৪৫.০০ 

১,৪১৮.০০ 

(৯৮.১৩%) 

7,712.7০ 

(৩8.১6%) 

 

প্রকলল্পর প্রিান-প্রিান কার্ থক্রম:  

(১) কৃিক প্রব্ধশক্ষণ (দপাষ্ট িাদিথষ্ট প্রাইমারী প্রদেব্ধোং)- ৮,৬০০ ব্যাচ; 

(২) কৃিক প্রব্ধশক্ষণ (ব্ধবজদনে ম্যাদনজদমন্ট ব্ধিল)- ৯,০০০ ব্যাচ; 

(৩) উদযাক্তা বতব্ধর-৩০০ জন।  

 

২০২১-২২ অথ থ বছদরর  প্রকদির প্রধান কার্ থক্রদমর লক্ষযমাত্রা/অগ্রগব্ধত:  

(১) ব্ধডব্ধপব্ধপ মমাতাদবক র্ানবািন, আেবাবপত্র ও কব্ধম্পউটার োমগ্রী েরবরাি করা িদ দছ।  

(২) মজলা ও উপদজলা পর্ থাদ  মমাট ৬০টি কম থশালার মদে 32টি কম থশালা েম্পন্ন িদ দছ। 

(৩) ৩০টি উপদজলা  মপাস্টিারদিস্ট প্রাইমারী প্রদেব্ধোং ব্ধবি ক মমাট ৮৬০০ ব্যাচ কৃিক প্রব্ধশক্ষদণর মদে 4681 ব্যাচ েম্পন্ন িদ দছ। 

(৪) ৩০টি উপদজলা  ব্ধবজদনে ম্যাদনজদমন্ট ব্ধিলে ব্ধবি ক মমাট ৯০০০ ব্যাচ কৃিক প্রব্ধশক্ষদণর মদে ৩৬৬৪ ব্যাচ েম্পন্ন িদ দছ। 

(৫) ম্যাব্ধচাং গ্রান্ট ব্ধবিদ  নীব্ধতমালা বতব্ধর কদর অনুদমােদনর জন্য কৃব্ধি মন্ত্রণাল  ও ইফাে েেরেপ্তদর মপ্ররণ করা িদ দছ। 

 

২। বাজার অবকাঠাদমা, োংরক্ষণ ও পব্ধরবিণ সুব্ধবধার মােদম ফুল ব্ধবপণন ব্যবিা শব্ধক্তশালীকরণ প্রকি:  

 

1. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

২. বাস্তবা নকাল : ০১ অদটাবর, ২০১৮ িদত ৩০ জুন, ২০২২ পর্ থি  (১ম োংদশাব্ধধত)। 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  : ২৭৮৪.১৬ লক্ষ টাকা । 

৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব 

৫. 

 

প্রকদির উদেশ্য  

 

: মূল উগেশ্য:  

প্রকল্প এলাকায় ড়বিণন শসবা সম্প্রসারণ এবং খামাগরর সাগর্ সরাসড়র বাজার সংগ াে 

সৃড়ষ্টর মাধ্যগম কৃষকগদর ন্যায্য মূল্য প্রাড়প্তগি সহায়িাকরণ ও আয় বৃড়ি। 
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সুব্ধনব্ধে থষ্ট উদেশ্যেমূি: 

ক) প্রকি এলাকা  ব্ধবপণন মেবা েম্প্রোরণ এবাং খামাদরর োদথ েরােব্ধর বাজার োংদর্াগ 

সৃব্ধষ্টর মােদম কৃিকদের ন্যায্য মূল্য প্রাব্ধপ্তদত েিা তাকরণ ও আ  বৃব্ধি। 

খ) ফুদলর িযালু মচইন এবাং োপ্লাই মচইন ব্যবিার উন্ন ন। 

 গ) ফুদলর ব্ধবপণন ও োংরক্ষণ ব্যবিা েম্প্রোরদণর ব্ধনব্ধমি অবকাঠাদমা সুব্ধবধা িাপন কদর 

আধুব্ধনক এবাং মটকেই বাজার োংদর্াগ ব্ধবস্তার। 

র্) বাজারব্ধিব্ধিক কৃিক েল গঠন কদর ব্ধবপণন েক্ষমতা বৃব্ধি। 

ঙ) প্রব্ধশক্ষণ, প্রগণাদনা এবাং অন্যান্য প্রচারনামূলক কার্ থক্রদমর মােদম ফুদলর কতথদনাির 

ক্ষ ক্ষব্ধত এবাং ব্ধবপণন ব্য  হ্রাে। 

৬. প্রকি এলাকা : ব্ধনব থাব্ধচত ৬টি মজলা (ঢাকা, মাব্ধনকগি, র্দশার, ব্ধঝনাইেি, োতক্ষীরা ও চু াডাঙ্গা)। 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত 

: প্রাক্কব্ধলত ব্য  

(লক্ষ টাকা ) 

 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

প্রকদির শুরু মথদক 

৩০  জুন ২০২২ 

ব্ধরিঃ পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিত অগ্রগব্ধত 

(লক্ষ টাকা ) 

 
২,৭৮৪.০০ ১,৭৭১.০০ 

১,৭৪৬.০০ 

(৯৮.৫৯%) 

২,৬২৫.০০ 

(৯৫%) 

 

প্রকদির প্রধান প্রধান কার্ থক্রম:  

(১) প্রব্ধশক্ষণ: প্রকি মম াদে ৫৪০ জন কৃিক, ব্যবো ী, উদযাক্তাদক এবাং  ৫০ জন কম থকতথাদক টিওটি প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা িদব। 

(২) এক্সদপাজার ব্ধিব্ধজট বাস্তবা ন: ১২ জন কম থকতথা েমন্বদ  একটি ব্যাদচ এক্সদপাজার ব্ধিব্ধজদটর োংিান করা িদব। 

(৩) কৃিক ব্ধবপণন েল গঠন: েব থদমাট ১০০টি ব্ধবপণন েল গঠন করা িদব। 

(৪) ঢাকার গাবতলীদত দুইতলা ব্ধবব্ধশষ্ট একটি ফুদলর পাইকারী বাজার ও এদেম্বল এন্ড প্রদেব্ধোং মেন্টার ব্ধনম থাণ করা িদব।  

(৫) ০৪টি এদেম্বল মেন্টার (ব্ধঝনাইেি, র্দশার, মাব্ধনকগি, চু াডাঙ্গা) ব্ধনম থাণ করা িদব। 

 

২০২১-২২ অথ থ বছদরর  প্রকদির প্রধান কার্ থক্রদমর লক্ষযমাত্রা/অগ্রগব্ধত: 

(১) প্রকদির আওতা  কম থকতথা ও কম থচারীদের টিওটি প্রব্ধশক্ষণ ০২/০২ ব্যাচ  কৃিক প্রব্ধশক্ষণ ১8/১৮ ব্যাচ ও উদযাক্তা উন্ন ন প্রব্ধশক্ষণ 

6/৬ব্যাচ েম্পন্ন িদ দছ। 

(২) ঢাকার গাবতলীদত ফুদলর পাইকারী বাজার ও ৫টি এদেম্বল মেন্টার, ব্ধনম থাণ কাজ  েমাপ্ত িদ দছ। 

(৩) ঢাকার ব্ধমরপুর ব্ধবিাগী  কার্ থালদ র উর্ধ্থমূখী েম্প্রোরদণর কাজ েমাপ্ত িদ দছ। 

(৪) ফুদলর পাইকারী বাজার ও এদেম্বল মেন্টাদরর জন্য প্রদেব্ধোং র্ন্ত্রপাব্ধত ক্র  েম্পন্ন িদ দছ। 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রকগল্পর আওিায় ড়নড়ম মি এগসম্বল শসন্টার                     বাড়লয়াডাঙ্গা এগসম্বল শসন্টাগরর শুভ উগদ্বাধন 
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৩। কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর মজারোরকরণ প্রকি:  

 

১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর )ব্ধডএএম (  

২. বাস্তবা নকাল : ১ জুলাই, ২০১৯ িদত ৩০ জুন, ২০২৪ পর্ থি 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  : মমাট: ১৬,০০০.০০ লক্ষ টাকা 

৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব 

 

৫. 

 

প্রকদির উদেশ্য 

: মূল উদেশ্য:   

অবকাঠাদমা, লব্ধজব্ধষ্টক এবাং মানবেম্পে উন্ন দনর মােদম কৃব্ধি ব্ধবপণন ব্যবিার 

কার্ থকাব্ধরতা বৃব্ধি করা। 

সুব্ধনব্ধে থষ্ট উদেশ্যেমূি:  

ক) অবকাঠাদমা সুব্ধবধা সৃব্ধষ্ট কদর বাজাদরর েক্ষতা বৃব্ধি করার মােদম কৃিকদের 

উপযুক্ত মূল্য প্রাব্ধপ্তদত েিা তাকরণ ;  

খ) গৃি পর্ থাদ  শাক-েবব্ধজ ও ফলমূল োংরক্ষদণর জন্য স্বি খরদচ ব্ধজদরা এনাব্ধজথ কুল 

মচম্বার ব্ধনম থাদণর মােদম কৃিক এবাং ক্ষুদ্র ব্যবো ীদের কৃব্ধিপে োংরক্ষদণর প্রযুব্ধক্তগত 

জ্ঞান েম্প্রোরণ করা, কৃব্ধিপদের পুব্ধষ্টগতমান বজা  রাখা, কৃব্ধিপে েদতজ রাখার জন্য 

ব্ধবব্ধিন্ন রাো ব্ধনক দ্রব্য ব্যবিাদর ব্ধনরুৎোব্ধিত করা এবাং শাক-েবব্ধজ এবাং ফলমূদলর 

ন্যায্যমূল্য প্রাব্ধপ্তদত েিা তা করা; 

গ) কৃিক, উদযাক্তা, প্রব্ধক্র াজাতকারী এবাং অন্যান্যদের মূল্য োংদর্াজন এবাং অন্যান্য 

েিা তামূলক মেবা প্রোন করার ব্ধনব্ধমি লব্ধজব্ধষ্টক সুব্ধবধা বৃব্ধি; 

র্) উৎপাব্ধেত কৃব্ধিপদের বাজার ব্যবিা উন্ন দনর মােদম বাজার ব্ধিব্ধতশীল রাখা এবাং 

কৃিকদের আ  বৃব্ধি করা; 

ঙ) কৃব্ধি ব্ধবপণন ব্যবিা মর্মনিঃ মগ্রব্ধডাং, মান ব্ধনধ থারণ এবাং গুণগত মান ব্ধনব্ধিতকরদণ 

কৃিক, উদযাক্তা এবাং বাজার কারবারীদের মদে েদচতনতা বৃব্ধি করা; 

চ) উন্নত ব্ধবপণন মেবা প্রোদনর লদক্ষয কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর-এর জনবদলর েক্ষমতা 

বৃব্ধি করা। 

৬. প্রকি এলাকা : ব্ধনব থাব্ধচত ৩১টি মজলার মমাট ৬৬টি উপদজলা 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত 

: 

প্রাক্কব্ধলত ব্য  

(লক্ষ টাকা ) 

 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

প্রকদির শুরু 

মথদক ৩০  জুন 

২০২২ ব্ধরিঃ পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিত 

অগ্রগব্ধত (লক্ষ 

টাকা ) 

 
১৬০০০.০০ ১২০০.০০ 

১১৯৯.০০ 

(৯৯.৯২%) 

২৫৩৪.০০ 

(১৫.৮৪%) 

 

প্রকদির প্রধান প্রধান কার্ থক্রম:  

(১) 4625 জন কৃিক, ব্যবোর্ ী, উদযাক্তা এবাং কম থকতথাদের প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা িদব। 

(২) ১টি মেবতী মূল্যা ন ও ২টি অগ্রগব্ধত পব্ধরবীক্ষণ েম্পন্ন করা িদব। 

(৩) জাতী  মেব্ধমনার, আঞ্চব্ধলক কম থশালােি মমাট ১২ টি কম থশালা  আদ াজন করা িদব। 

(৪) ২১টি অব্ধফে কাম প্রব্ধশক্ষণ ও  প্রদেব্ধোং মেন্টার ব্ধনম থাণ করা িদব।   

(৫) ৫০০টি ব্ধজদরা এনাব্ধজথ কুল মচম্বার  ব্ধনম থাণ করা িদব। 

(৬) ১২টি মান ব্ধন ন্ত্রণ ল্যাবদরটরীর ব্ধনব্ধমি ইককুইটদমন্ট োংগ্রি করা িদব। 

 

২০২১-২২ অথ থ বছদরর  প্রকদির প্রধান কার্ থক্রদমর অগ্রগব্ধত:  

(১) কৃিক প্রব্ধশক্ষণ ৮৮ ব্যাচ (২৬৪০ জন কৃিক, উদযাক্তা, ও ব্যবোব্ধ দের েমন্বদ ) েম্পন্ন িদ দছ।  

(২) প্রকদির আওতা  ৩৪ ব্যাচ (৮৫০ জন কম থকতথা ও কম থচারীদের েক্ষতা উন্ন ন ব্ধবি ক) প্রব্ধশক্ষণ েম্পন্ন িদ দছ। 

(৩) ৬টি মজলার (োতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগি, ব্ধপদরাজপুর, ম মনব্ধোংি, পাবনা ও ব্রাহ্মণবাব্ধড া) জব্ধম অব্ধধগ্রিণ কাজ েম্পন্ন িদ দছ। 

পাবনা, চাঁপাইনবাবগি, ব্ধপদরাজপুর ও োতক্ষীরা মজলার অবকাঠাদমা ব্ধনম থাণ কাজ চলমান আদছ। অন্যান্য মজলার র্থাশীঘ্র িবন 

ব্ধনম থাদণ কাজ শুরু িদব। 
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(৪) কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর চট্টগ্রাদমর ব্ধবিাগী  কার্ থালদ র উর্ধ্থমূখী েম্প্রোরণ ও োংিার কাজ এবাং রাজশািী ব্ধবিাদগর ব্ধবিাগী  

কার্ থালদ র োংিার কাজ েমাপ্ত িদ দছ। 

(৫) গৃি পর্ থাদ  শাকেবব্ধজ ও ফলমূল োংরক্ষদণর জন্য ১০৪টি ব্ধজদরা এনাব্ধজথ কুল মচম্বার ব্ধনম থাণ করা িদ দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

              সািক্ষীরা শজলায় মিড়বড়নময় সভায় অংেিহণ                                                     িাবনা শজলায় অড়ফস ভবগনর জায়ো িড়রদে মন 

                                                             

 
 
  
 
 
 
 
 

 

সািক্ষীরা মজোে িবন র্নম িাবনর জােগা ও মে-আউট পর্রদে িন                              সািক্ষীরা মজোে কৃষক, ব্যবসােী ও উবযাক্তাবদর সাবর্ মির্বর্নমে সিা 

 

 

৪। কৃিক পর্ থাদ  শেঁয়াজ ও রসুন োংরক্ষণ পিব্ধত আধুব্ধনকা ন এবাং ব্ধবপণন কার্ থক্রম উন্ন ন প্রকি:  

 

১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

২. বাস্তবা নকাল : ১জুলাই, ২০২১ িদত ৩০ জুন, ২০২৬ পর্ থি 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  : মমাট: ২,৫২৬.০০ লক্ষ টাকা 

৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব 

 

৫. 

 

প্রকদির উদেশ্য 

: মূল উদেশ্য:  

প্রকদির মূল উদেশ্য িদলা কৃিকদের মেঁ াজ ও রসুন োংরক্ষদণ েিা তা ও প্রযুব্ধক্তগত জ্ঞান 

েম্প্রোরণ, বাজার োংদর্াগ সৃব্ধষ্টর মােদম কৃিকদের আ  ১০%-১৫% বৃব্ধি কদর োব্ধরদ্র 

হ্রাে করা। 

প্রকদির সুব্ধনব্ধে থষ্ট উদেশ্যেমূি:  

(ক) প্রকদির আওতা  ৩৯৪০ জন কৃিক, কৃব্ধি ব্যবো ী, উপকারদিাগী ও প্রকি োংব্ধেষ্ট 

কম থকতথা/কম থচারীদের প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা িদব। 

(খ) মেঁ াজ-রসুন োংরক্ষদণর জন্য ৩০০টি র্র ব্ধনম থাণ করা িদব।  

(গ) ৩টি এদেম্বল মেন্টার ব্ধনম থাণ করা িদব। 

৬. প্রকি এলাকা 
: ব্ধনব থাব্ধচত ৭টি মজলার (ঢাকা, ফব্ধরেপুর, রাজবােী, মাগুো, ব্ধঝনাইেি, কুব্ধষ্ট া, রাজশািী ও 

পাবনা) মমাট ১২টি উপদজলা। 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত : প্রাক্কব্ধলত ব্য  ২০২১-২০২২ ২০২১-২০২২ প্রকদির শুরু মথদক 
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(লক্ষ টাকা ) 

 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

৩০  জুন ২০২২ 

ব্ধরিঃ পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিত অগ্রগব্ধত 

(লক্ষ টাকা ) 

২,৫২৬.০০ ৪৪.০০ 
৪৪.০০ 

(১০০%) 

৪৪.০০ 

(১.৭৪%) 

 

প্রকদির প্রধান প্রধান কার্ থক্রম:  

(১) ৩৯৪০ জন কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, উিকারগভােী ও প্রকল্প সংড়িষ্ট কম মকিমা/কম মচারীগদর প্রড়েক্ষণ প্রদান করগি হগব। 

(২) শেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষগণর জন্য ৩০০টি মগডল ঘর ড়নম মাণ করা হগব।  

(৩) ৩টি এগসম্বল শসন্টার ড়নম মাণ করা হগব। 

 

২০২১-২২ অর্ ম বছগরর  প্রকগল্পর প্রধান কা মক্রগমর অিেড়ি:  

(১) প্রকগল্পর আওিায় আঊটগসাড়স মং িিড়িগি মাঠ কম মকিমা ড়নগয়াে শদওয়া হগয়গছ; 

(২) প্রকগল্পর জন্য প্রগয়াজনীয় আসবাবিে সংিহ করা হগয়গছ; 

(৩) ১ টি কম মকিমাগদর দক্ষিা উন্নয়ন ড়বষয়ক প্রড়েক্ষণ অনুড়ষ্ঠি হগয়গছ; 

 

 

৫। আলুর বহুমূখী ব্যবিার, োংরক্ষণ ও ব্ধবপণন উন্ন ন প্রকি:  

 

১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

২. বাস্তবা নকাল : জানুয়াড়র, ২০২২-জুন, ২০২৬ পর্ থি 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  : মমাট: ৪,২৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা 

৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব 

 

৫. 

 

প্রকদির উদেশ্য 

: মূল্য উগেশ্য:  

আলুচাষীগদর উিযুি মূল্য প্রাড়প্তগি সহায়িা প্রদাগনর জন্য গৃহ ি মাগয় সংরক্ষণ উন্নয়ন ও 

আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃড়ির মাধ্যগম অভযন্তরীণ চাড়হদা বৃড়ি করা এবং শটকসই ড়বিণন 

ব্যবস্থািনার মাধ্যগম সরকাগরর দাড়রদ্র্ হ্রাসকরগণর উগদ্যােগক ত্বরাড়ন্বি করা। 

সুড়নড়দ মষ্ট উগেশ্যসমূহ:  

1) বসিবািীর উঁচু, শখালা ও আংড়েক ছায়াযুি স্থাগন  শদেীয় প্রযুড়িগি বাঁে, কাঠ, টিন, 

ইগটর োঁথুনী ও আরড়সড়স ড়িলার দ্বারা 450 আলু সংরক্ষগণর মগডল ঘর ড়নম মাণ করা; 

2) প্রড়িটি মগডল ঘর শকড়ন্দ্রক 30 জগনর সমন্বগয় 01 টি কগর শমাট 450 টি কৃষক ড়বিণন 

দল েঠন কগর ড়বিণন সক্ষমিা বৃড়ির মাধ্যগম আলু চাষীগদর আর্ ম-সামাড়জক অবস্থার উন্নয়ন 

করা; 

3) আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃড়ির লগক্ষয 18900 জন কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, কৃড়ষ উগদ্যািা ও 

কৃড়ষ প্রড়ক্রয়াজািকারীেণগক প্রড়েক্ষণ প্রদান করা; 

৪) আলুর উিযুি মূল্য প্রাড়প্তগি সহায়িা প্রদাগনর লগক্ষয রপ্তানীকারক ও 

প্রড়ক্রয়াজািকারীেগণর সাগর্ ৪৫০টি কৃষক ড়বিণন দগলর সংগ াে স্থািগনর ব্যবস্থা করা; 

৬. প্রকি এলাকা : ব্ধনব থাব্ধচত ১৭টি মজলার ২টি ব্ধেটি কদপ থাদরশন ও ৭৬টি উপদজলা। 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত : 

প্রাক্কব্ধলত ব্য  

(লক্ষ টাকা ) 

 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

প্রকদির শুরু মথদক 

৩০  জুন ২০২২ ব্ধরিঃ 

পর্ থি ক্রমপুব্ধিত 

অগ্রগব্ধত (লক্ষ টাকা ) 

 
৪২৭৬.৭৪ 

প্রকল্পটি েি ১৫/০৬/২০২২ িাড়রগখ অনুগমাড়দি হওয়ায় 202১-2২ অর্ ম 

বছগরর এড়ডড়ি/আরএড়ডড়িগি বরাে শনই। 

 

প্রকগল্পর প্রধান প্রধান কা মক্রম:  

(১) 450টি (25′×15′) আলু সংরক্ষগণর মগডল ঘর ড়নম মাণ করা; 
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(২) 30 জগনর সমন্বগয় 01টি কগর শমাট 450টি কৃষক ড়বিণন দল েঠন; 

(৩) 18,900 জন কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, কৃড়ষ উগদ্যািা ও কৃড়ষ প্রড়ক্রয়াজািকারীেণগক প্রড়েক্ষণ প্রদান করা। 

 

প্রকদির প্রতযাব্ধশত প্রিাব:  

(১) প্রকগল্পর মূল উগেশ্য হগলা আলুচাষীগদর উিযুি মূল্য প্রাড়প্তগি সহায়িা প্রদান। 

(২) গৃহ ি মাগয় সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃড়ির  মাধ্যগম অভযন্তরীণ চাড়হদা বৃড়ি করা এবং 

(৩) শটকসই ড়বিণন ব্যবস্থািনার মাধ্যগম সরকাগরর দাড়রদ্র্ হ্রাসকরগণর উগদ্যােগক ত্বরাড়ন্বি করা। 

 

 

২০২১-২২ অর্িৃেলরর এষিষপলি িরাদ্দষিেীন অননুলিাষদি নতুন প্রকল্প িাষেকা 

 

ক্রষিক 

নং 
প্রস্তাষিি প্রকল্পসমূলের নাি প্রকলল্পর জিয়াদ কাে 

সম্ভাব্য প্রাক্কষেি 

ব্যয় 

(েক্ষ টাকায়) 

১ 
শস্য গুদাি ঋণ কা কৃ্রি আধুষনকীকরণ, ষিষেটাোইলেশন ও সম্প্রসারণ 

প্রকল্প 

(জুোই-২০২১ েলি জুন-

২০২৬ প নৃ্ত) 
৭,৩০০.০০ 

২ 
কৃষিপলের ষিপণন জসিা সম্প্রসারণ, গুণগি িান ষনষিিকরণ ও 

ভযালুলচইন উন্নয়ন প্রকল্প 

(জুোই-২০২১ েলি জুন-

২০২৪ প নৃ্ত) 
৪,৮৫০.০০ 

৩ 
জকাল্ড জস্টালরে স্থাপন, কৃষিপে সংগ্রেলত্তার ব্যিস্থাপনা ও ষিপণন শীিকৃ 

প্রকল্প 

(জুোই-২০২১ েলি জুন-

২০২৬ প নৃ্ত) 
৪,৮৮০.০০ 

৪ কৃষবকর বাজার স্থাপন প্রকল্প 
(জুোই-২০২১ েলি জুন-

২০২৬ প নৃ্ত) 
২০,০০০.০০ 

 

 

এসর্ডর্জ েক্ষযমাো অজিবন কম িপর্রকল্পনা অনুযােী র্বষোর্দ সম্পর্কিি কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর কতৃিক প্রস্তার্বি 

প্রকবল্পর িার্েকা:  

ক্রর্মক 

নাং 

র্নব িার্িি প্রকবল্পর নাম প্রকবল্পর 

মমোদকাে 

প্রাক্কর্েি ব্যে 

(েক্ষ টাকা) 

কায িক্রবমর বিিমান 

অবস্থা 

১ 
Smallholder Agricultural Competitiveness 

Project (SACP-DAM Part-1st Revised). 

জুোই, ২০১৮- 

জুন, ২০২৪ 
২১২৯০.৫৭ িেমান 

২ 

Strengthening Flower Marketing System by 

Developing Market Infrastructure, Storage and 

Transportation Facilities Project. 

অবটাবর, ২০১৮- 

জুন, ২০২২ 
২৭৮৪.০০ সমাপ্ত 

৩ 
Strengthening Department of Agricultural 

Marketing Project (SDAMP). 

জুোই, ২০১৯- 

জুন, ২০২৪ 
১৬০০০.০০ িেমান 

৪ 
Potatoes Multipurpose Uses, Storage and 

Marketing Development Project  

জানুোর্র, ২০২২-

জুন, ২০২৬ 
৪২৭৬.৭৪ িেমান 

৫ 

Onion and Garlic Storage method Digitalizing 

and Marketing Activities Development in 

Farmers Level Project. 

জুোই, ২০২১- 

জুন, ২০২৬ 
২৫২৬.০০ িেমান 

৬ 

Establishment Cold Storage Agricultural 

Produces, Post Harvest Management and 

Marketing Management Development Project. 

জুোই, ২০২১- 

জুন, ২০২৬ 
৪৮০০.০০ 

সবুজ পািাে 

অিভু িক্ত 

৭ 
Modernization, Digitalization and Extension 

Activities of SOGORIK Project.  

জুোই, ২০২১- 

জুন, ২০২৬ 
৭৩০০.০০ 

সবুজ পািাে 

অিভু িক্ত 

৮ 

Marketing Services Extension, Quality 

Assurance and Value Chain Development of 

Agricultural Produces Project.  

জুোই, ২০২১- 

জুন, ২০২৪ 
৪৮৫০.০০ 

র্ডর্পর্প প্রণেন 

সম্পন্ন হবেবে 

৯ Establishment Farmers Market in Countrywide জুোই, ২০২১- ২০০০০.০০ র্ডর্পর্প প্রণেন 
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ক্রর্মক 

নাং 

র্নব িার্িি প্রকবল্পর নাম প্রকবল্পর 

মমোদকাে 

প্রাক্কর্েি ব্যে 

(েক্ষ টাকা) 

কায িক্রবমর বিিমান 

অবস্থা 

Project. জুন, ২০২৫ সম্পন্ন হবেবে 

১০ 
Marketing and Extension of Agricultural 

Product Produces in Char Land Project.  
জুোই, ২০২২- 

জুন, ২০২৬ 
৫০০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

১১ 

Expansion of Mango Export Market through 

Establishing Vapor Heat Treatment Plant 

Project. 

জুোই, ২০২১- 

জুন, ২০২৪ 
৩১৫০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

১২ 
Assurance of access to market information & 

improvement of ICT infrastructure. 

জুোই, ২০২২- 

জুন, ২০২৬ 
২০০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

১৩ 
E-Agricultural Marketing System 

Development Project. 

জুোই, ২০২২- 

জুন, ২০২৬ 
১৯০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

১৪ 

Disseminating Marketing Information and 

Modern Technology.  

 

জুোই, ২০২২- 

জুন, ২০২৪ 
১০০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

১৫ 

Development of agri-business & 

entrepreneurs, Establishment of sustainable 

value chain, Renovation of Agro-processing 

infrastructure. 

জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
৪৫০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

১৬ 

Development of market infrastructure, 

Improvement of storage facility throughout the 

country. 

জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
৭০০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

১৭ 

Food & Nutritional Security through 

Enhancing Agricultural Productivity and 

Strengthening Market Linkage Project. 

জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
৫০০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

১৮ 

Establishment and Development Processing 

Infrastructure for Enhancing Value Addition 

Activities Project. 

জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
১৯০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

১৯ 
Supporting homestead agricultural value 

addition strategies Project. 
জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
৮৫০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

২০ 

Women empowerment in production, 

processing & other income generating 

activities.  

জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
১৫০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

২১ 
Facilitation of market access of all the farmers 

of the country. 
জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
২০০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

২২ 

Enhancing Marketing Skill of Farmers, 

Agricultural Entrepreneur and Agricultural 

Businessman through Training in Field Level. 

জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
১৩০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

২৩ 

Strengthen research to ensure fair market price 

of agricultural products at the production as 

well as farmers level. (Cost; BDT 700.00 

million) 

জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
৭০০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

২৪ 

Strengthening Capacity Building of DAM in 

Research and Policy Analysis of Agricultural 

Marketing Information. 

জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
৫০০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 

২৫ 

Extension of appropriate post-harvest 

management technologies through training and 

demonstration Project.  

জুোই, ২০২৬- 

জুন, ২০৩০ 
৪৫০০০.০০ 

সম্ভযাব্যিা যািাই 

সাবপবক্ষ র্ডর্পর্প 

প্রণেন করা হবব। 
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কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর ২০২১-২২ অর্িৃেলরর উন্নয়ন িালেট:  

 

১. উন্নয়ন িালেট:  

(েক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ 

নং 
প্রকলল্পর নাি ও িাস্তিায়নকাে 

এষিষপ 

িরাদ্দ 

সংলশাষিি 

এষিষপ িরাদ্দ 

আষর্কৃ 

অগ্রগষি (%) 
বাস্তব (%) 

১ 

স্মেলোল্ডার এষগ্রকােচারাে কষম্পটিটিভলনস প্রলেক্ট 

(এসএষসষপ-১ি সংলশাষিি) (ষিপণন অঙ্গ)  

১ জুোই, ২০১৮ জর্লক ৩০ জুন, ২০২৪ প নৃ্ত 

৪,৬৯০.০০ ১,৪৪৫.০০ 
১,৪১৮.০০ 

(৯৮.১৩%) 
১০০% 

২ 

িাোর অিকা ালিা, সংরক্ষণ ও পষরিেন সুষিিার িাধ্যলি 

ফুে ষিপণন ব্যিস্থা শষিশােীকরণ প্রকল্প 

১ অলক্টাির, ২০১৮ েলি ৩০ জুন, ২০২২ প নৃ্ত  

(১ম সংলশাষিি) 

১,৭৭১.০০ ১,৭৭১.০০ 
১,৭৪৬.০০ 

(৯৮.৫৯%) 
১০০% 

৩ 
কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প 

১ জুোই, ২০১৯ েলি ৩০ জুন, ২০২৪ প নৃ্ত। 
১,৭০০.০০ ১,২০০.০০ 

১,১৯৯,০০ 

(৯৯.৯২%) 
১০০% 

৪ 

কৃিক প াৃলয় ষপঁয়াে ও রসুন সংরক্ষণ পিষি আধুষনকায়ন 

এিং ষিপণন কা কৃ্রি উন্নয়ন প্রকল্প 

০১/০৭/২০২১ েলি ৩০/০৬/২০২৬ প নৃ্ত 

৪৪.০০ ৪৪.০০ 
৪৪.০০ 

(১০০%) 
১০০% 

৫ 
আলুর িহুমূখী ব্যিোর, সংরক্ষণ ও ষিপণন উন্নয়ন প্রকল্প 

০১/০১/২০২২ েলি ৩০/০৬/২০২৬ প নৃ্ত 

প্রকল্পটি গি ১৫/০৬/২০২২ িার্রবখ অনুবমার্দি হওোে 

২০২১-২২ অর্ ি বেবরর এর্ডর্প/আরএর্ডর্পবি বরাদ্দ মনই। 

 

২. রােস্ব িালেলট অর্াৃয়নকৃি কিসৃূষচ:  

(েক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ 

নং 
কিসৃূষচর নাি ও িাস্তিায়নকাে িালেট 

সংলশাষিি 

িালেট 

আষর্কৃ 

অগ্রগষি (%) 
বাস্তব (%) 

১ 

জেো প াৃলয় ‘‘কৃিলকর িাোর’’ স্থাপলনর িাধ্যলি 

ষনরাপদ শাকসিষে িাোরোিকরণ সম্প্রসারণ কিসৃূষচ 

১ জুোই, ২০২০ েলি ৩০ জুন, ২০২৩ প নৃ্ত 

১১৬.০০ ১১৬.০০ 
১১২.৬০ 

(৯৭.০৭%) 
১০০% 

২ 
অনোইনষভষত্তক কৃষি ষিপণন ব্যিস্থা উন্নয়ন কিসৃূষচ 

১ জুোই, ২০২০ েলি ৩০ জুন, ২০২৩ প নৃ্ত 
১০৬.৬০ ১০৬.৬০ 

১০৬.১৭ 

(৯৯.৬০%) 
১০০% 

৩ 

রাংপুর, র্দনাজপুর ও পিগে মজোর উৎপার্দি টবমবটার 

সাংরক্ষণ, প্রর্ক্রোজািকরণ ও র্বপণন উন্নেন কম িসূর্ি 

১ো জুোই ২০২১ েলি ৩০ জুন ২০২৪ প নৃ্ত 

২.৫০ ২.৫০ 
২.৪৮ 

(৯৯.২৮%) 
১০০% 

 

wdì mvwf©m োখা 

 

wdì mvwf©m kvLvi ¸iZ¡c~Y© Kvhv©ejx: 

▪ Awa`ß‡ii gvV ch©v‡qi mKj Kg©KZ©v‡`i QywU,e`wj, UvBg ‡¯‹j/wm‡jKkb ‡M«W msµvšÍ mycvwik gnvcwiPvjK eivei 

AM«MvgxKiY; 

▪ gvV ch©v‡qi Awdm¸‡jv‡Z ev‡RU eivÏ wewa Abyhvqx Li‡Pi welqwU wbwðZ Kiv; 

▪ eQiwfwËK AwW‡Ui e¨e¯’v Kiv; 

▪ gvV ch©v‡qi Awdm¸‡jv wbqwgZ cwi`k©bc~e©K wewfbœ w`Kwb‡ ©̀kbv c«`vb; 

▪ evRvi Z_¨ msM«n I c«Pvi Kivi wbwgË AvBwmwU I Kw¤úDUvi mvgM«x msµvšÍ hveZxq nvW ©Iq¨vi I mdUIq¨vi mieivn 

I ‡bUIqvwK©s Kvh©µg mPj ivLvi c«‡qvRbxq e¨e¯’v M«nY; 

▪ wefvMxq I ‡Rjv Kvh©vj‡qi c«kvmwbK I Avw_©K mKj Kvh©µg mgš^‡qi gva¨‡g gnvcwiPvjK‡K mvwe©K mnvqZv Kiv; 
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▪ gvV ch©v‡qi Awdm¸‡jv‡Z Kvh©µg mwVKfv‡e ev¯Íevq‡bi Rb¨ c«‡qvRbxq jwRw÷K mv‡cvU © c«`vb wbwðZ Kiv; 

▪ gvV ch©v‡qi Awdm¸‡jv ‡_‡K m`i `ß‡i ‡c«wiZe¨ c«wZ‡e`b¸‡jv h_v mg‡q ‡c«iY wbwðZ Kiv; এবং  

▪ gnvcwiPvjK KZ©…K c«`Ë Awa`ß‡ii Ab¨vb¨ Kvh©vewj m¤úv`b Kiv; 

 

গলিিণা শাখা 
 

গববষণা োখার র্নের্মি কায িাবেী:                                                                                                                                            

▪ গুরুেপূণ ৃকৃষিপলের উৎপাদন খরচ ও আষর্কৃ োভ জোকসান ষনরূপন করা; 

▪ গুরুেপূণ ৃকৃষিপলের মূল্য ষিস্তৃষি, জভািা প াৃলয় ষিপণন খরচ ও ষিপণন িাষেৃন ষনরূপণ করা; 

▪ কৃষিপলের িাষসক মূল্য ও সরিরাে পষরষস্থষির উপর প্রষিলিদন প্রস্তুি করা; 

▪ িাষসক িাোর দলরর ষভষত্তলি জািীে গি িাোরদর প্রস্তুি করা;     

▪ গুরুেপূণ ৃকৃষিপলের িাষসক প্রষিলিদন প্রস্তুি করা;  

▪ গুরুেপূণ ৃকৃষিপলের উৎপাদন, সরিরাে, উদ্বৃত্ত ও ঘাটষি পষরষস্থষি  এিং সিস্যা সিািালন প্রলয়ােনীয় পরািশ ৃপ্রদান; 

▪ পলের সরিরাে, ষিপণনেষনি সিস্যা ষচষিি ও উোর সিািানকলল্প পরািশ ৃপ্রদান; 

▪ কৃষিপলের সরিরাে ষিষিি েলে, মূল্য কি/বৃষি িা জকান ষিলশি পষরষস্থষির উদ্ভি েলে জসই পলের পষরষস্থষি প্রষিলিদন 

(Situation Report) প্রস্তুি কলর িা সরকারলক অিষেি করা; এবাং 

▪ মদবে উৎপার্দি এবাং আমদার্নকৃি কৃর্ষপণ্য র্হমাগাবর সাংরক্ষবণর ধারণক্ষমিা, সাংরক্ষণ ও খাোবসর িে সম্বর্েি 

ডাটাববজ প্রণেন এবাং মার্সক প্রর্িববদন প্রস্তুি করা।   

 

েগবষণা োখা ড়ভড়ত্তক ড়বগেষাড়য়ি কা মাবলী 

 

গলিিণা শাখা -১ (খায শস্য োিীয় ফসে)-এর কা াৃিেী: 

▪ আিন, জিালরা ও গি জিৌসুলি িান, চাে ও গলির সরকার কর্তকৃ সংগ্রে মূল্য ষনিাৃরলণর েলক্ষয উৎপাদন খরলচর ব্যয় প্রাক্কেন 

প্রস্তুি কলর িা িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ করা; 

▪ ষনয়ষিিভালি িান, চাে, গি, আটা ও ভূট্টা ফসলের িাষসক পষরষস্থষির প্রষিলিদন প্রস্তুি করা; 

▪ সারা জদলশর সাপ্তাোষন্তক িাোরদর সংকেলনর িাধ্যলি িান, চাে, গি ও ভুট্টার োিীয় গি িাোরদর পষরসংখ্যান প্রস্তুি 

করা; 

▪ িাষসক ষভষত্তলি জিাটা চাে ও গি-এর োিীয় গি িাোরদর প্রস্তুি কলর ষিষভন্ন সংস্থায় জপ্ররণ করা; 

▪ িাষসক ষভষত্তলি জিাটা চাে, োে গি ও জখাো আটার োিীয় গি িাোর দলরর প্রষিলিদন খায পষরকল্পনা ও পষরিারন 

ইউষনট, খায িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ করা; 

▪ সিয়-সিয় কৃষি িন্ত্রণােয় জর্লক চাষেি িথ্য অনুসালর িান, চাে ও গলির িাোরদর সরিরাে ও আিদাষন পষরষস্থষির উপর 

সাষিকৃ প্রষিলিদন প্রস্তুি করা; 

▪ ৬৪টি জেো ও ৪টি উপলেো েলি প্রাপ্ত িথ্যানু ায়ী খায শলস্যর মার্সক োিীয় গি িাোরদর প্রস্তুি করা; 

 

 

গলিিণা শাখা -২ (িাে, কোই, তিেিীে ও িসো োিীয় ফসে)-এর কা াৃিেী: 

▪ োিীয় প াৃলয় িাে, কোই, জিে ও িসোর িাষসক প্রষিলিদন প্রস্তুি করা; 

▪ ষিষভন্ন প্রকার িসো জ িন-জপঁয়াে, আদা, রসুন ও িষরচসে িাে ফসলের উৎপাদন খরচ ষনণয়ৃ কলর িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ; 

▪ িাে, কোই, জিে ও িসোর সাপ্তাষেক, িাষসক োিীয় গি িাোরদর হ্রাস-বৃষি এিং তুেনামূেক িথ্য সম্বষেি প্রষিলিদন 

প্রস্তুি করা; 

▪ ৬৪টি জেো ও ৪টি উপলেো েলি প্রাপ্ত িথ্যানু ায়ী িাে, কোই, জিে ও িসোর িাৎসষরক োিীয় গি িাোরদর প্রস্তুি 

করা; 

▪ জিৌসুি ষভষত্তক ষিষভন্ন প্রকালরর িাে, িসো োিীয় পে ষিলশি কলর জপঁয়াে, রসুন, আদা ও িষরলচর উৎপাদন খরচ, মূল্য 

ষিস্তৃষি, চাষেদা ও সরিরাে পষরষস্থষি সম্পলকৃ ষিষভন্ন প্রষিষ্ঠালন িথ্য জপ্ররণ করা;  

▪ পষিত্র রিোন িাস এিং ঈদ-উে-ষফির ও ঈদ-উে-আেো-এর সিলয় জপঁয়াে, রসুন, আদা, কাঁিািষরচ, জোো, বুলটর িাে, 

িসুর িাে, জখসারী িাে, সয়াষিন জিে ও অিযািশ্যকীয় িসোর িাোরদর সেনীয় প াৃলয় রাখার ষনষিত্ত পদলক্ষপ গ্রেণ করা।    
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গলিিণা শাখা -৩ (অর্কৃরী ফসে এিং প্রাণীে ও িৎস সম্পদ) এর কা াৃিেী: 

▪ পাট, িািাক ও তুো োিীয় অর্কৃরী ফসলের জেো প াৃয় েলি প্রাপ্ত িলথ্যর ষভষত্তলি খুচরা ও পাইকারী িাোরদলরর 

প্রষিলিদন প্রস্তুি করা; 

▪ ইউষরয়া, টিএসষপ, এিওষপ, র্ডএর্প, দস্তা, ষেপসাি, জগািরসে তেি ও অজেি  সালরর ৬৪টি জেো েলি প্রাপ্ত িলথ্যর ষভষত্তলি 

পাইকারী ও খুচরা িাোরদলরর সাপ্তাষেক প্রষিলিদন প্রস্তুি কলর কৃষি িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ; 

▪ ৬৪টি জেো ও ৪টি উপলেো েলি প্রাপ্ত িলথ্যর ষভষত্তলি অপ্রিান কৃষিপলের  জ িন-িাঁশ, নাষরলকে, জেঁতুে, িধু, িনে এিং 

জ্বাোষন কা  প্রভৃষির খুচরা িাোরদলরর িাষসক প্রষিলিদন প্রস্তুি কলর কৃষি িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ; 

▪ ৬৪টি জেো ও ৪টি উপলেো েলি প্রাপ্ত িলথ্যর ষভষত্তলি জভিে (ল িন-আিেকী, েরিকী, ষনিপািা, জিলেদী পািা ইিযাষদ) 

কৃষিপলের িাষসক খুচরা িাোরদর প্রষিলিদন প্রস্তুি করা।  

 

কৃড়ষিগের সব মড়নম্ন মূল্য ড়নধ মারণঃ 

কৃষি িন্ত্রণােয় কর্তকৃ প্রষি িের ষসগালরট প্রস্তুিকারক, িািাক রপ্তাষনকারক, সংষিষ্ট িন্ত্রণােয়/সংস্থা এিং কৃিক প্রষিষনষি সিম্বলয় 

১৯৭৭ সালে গঠিি কৃষি মূল্য উপলদষ্টা কষিটির িাধ্যলি িািাক ফসলের সিষৃনম্ন মূল্য ষনিাৃরণ করা েলয় র্ালক। প্রলিযক অর্িৃেলরর 

েন্য িািালকর সিষৃনম্ন মূল্য ষনিাৃরলণর পাশাপাষশ িািালকর উৎপাদন ষনয়ন্ত্রণ ব্যিস্থাপনা জগ্রষিং পষরষস্থষি, িািাক রপ্তাষন বৃষির 

উপায়, িািাক ব্যিসায় ষনলয়াষেি অন্যান্য জকাম্পানীর সেল াষগিা বৃষির সম্ভাব্য উপায় ষনলয় আলোচনার ষনষিলত্ত কৃষি মূল্য উপলদষ্টা 

কষিটির সভা আলয়ােন করা েয়। উি সভার  ািিীয় কা কৃ্রি এই শাখার িাধ্যলি সম্পন্ন েয়। প্রষি িের িািালকর মূল্য ষনিাৃরণী 

সভার কা পৃত্র প্রস্তুি ও িািালকর উৎপাদন খরচ ষনিাৃরণ কলর কৃষি িন্ত্রাণােলয় জপ্ররণ করা েয়। ষনিাৃষরি মূলল্য িািালকর ক্রয়-ষিক্রয় 

ষনষিি করার েলক্ষয ক্রয় জকন্দ্রসমূলে সরকার কর্তকৃ ষনিাৃষরি সিষৃনম্ন মূল্য প্রদশলৃনর পাশাপাষশ ষেফলেট ষিিরলণর িাধ্যলি চািী 

প াৃলয় অিষেি করা েয়। িািালকর জিৌসুি জশলি প্রষিিের িািালকর ক্রয় ষিক্রয় সংক্রান্ত প্রষিলিদন প্রস্তুি কলর  িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ করা 

েয়। এোিাও িািালকর উৎপাদন ও ষকউষরং ষিিলয় সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনার েন্য সম্মষি ষনলদশৃনা  (Compliance Guideline) 

উন্নয়লনর ষনষিত্ত একটি সাি কষিটি গ ন করা েলয়ষেে। উি সাি কষিটি Compliance Guidelineএর খসিা প্রস্তুি কলর কৃষি 

ষিপণন অষিদপ্তলর জপ্ররণ কলরলে  া অত্র শাখায়  াচাই-িাোই জশলি অনুলিাদলনর েন্য কৃষি িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ করা েলয়লে। িাোিা, 

জদলশ প্রচষেি ষিষভন্ন প্রকার িািাক ফসলের জগ্রষিং পুনষনিাৃরণ কলর পষরপত্র োরী করা েলয়লে। পাশাপাষশ তুো উন্নয়ন জিাি ৃকর্তকৃ 

তুো ফসলের মূল্য ষনিাৃরণী সভায় অত্র অষিদপ্তর িার  র্া র্ ভূষিকা জরলখ আসলে।  

 

গলিিণা শাখা-৪ (প্রাষণে ও িৎস সম্পদ)-এর কা াৃিেী:  

৬৪টি জেো ও ৪টি উপলেো েলি প্রাষণে ও িৎস সম্পদ-এর িথ্য ষনয়ষিিভালি সংগ্রলের িাধ্যলি সাপ্তাষেক, পাষক্ষক, িাষসক ও 

িাৎসষরক ষভষত্তলি োিীয় পাইকারী গি িাোরদর, তুেনামূেক ষিিরণী, হ্রাস-বৃষির প াৃলোচনা প্রষিলিদন, সলিাৃচ্চ ও সিষৃনম্ন  

িাোরদর প্রস্তুিকরণ এিং উৎপাদন ষিলশিাষয়ি জেো ষচষিৃি কলর পলের উৎপাদন খরচ, ষিপণন ও মূল্য এিং জভািা প াৃলয় 

িাোরদর সেনীয় রাখার েলক্ষয কাে কলর  ালে। ইলিািলধ্য োিীয় প াৃলয় জিারগ-মুরগী ও িালের উৎপাদন খরচ, ষিপণন ও মূল্য 

সম্পলকৃ অিগি/ব্যিস্থা জনয়ার েন্য ঢাকা িোনগরীর ষিষভন্ন পাইকারী ও খুচরা িাোলরর সভাপষি/সািারণ সম্পাদক, উৎপাদক, 

আিৎদার, জিারগ-মুরগী ব্যিসায়ী, জভািা, প্রাষণ সম্পদ অষিদপ্তলরর কিকৃিাৃ ও অষিদপ্তলরর কিকৃিাৃবৃলের সিম্বলয় জভািা প াৃলয় 

িাোরদর জ ৌষিক ও সেনীয় প াৃলয় রাখার েলক্ষয িাোর িষনটষরং, িাোরমূল্য প্রদশনৃ, জিষিক পিষির িাস্তিায়ন ও ওেলন 

কারচুষপ/প্রিারণা জর্লক রক্ষায় েনসলচিনিা বৃষি করা েয়। িাোরগুষেলি িাোর কষিটি কর্তকৃ িদারকী ও সিম্বয় অব্যােি রাখার 

ব্যিস্থা করা,  ালি জভািা জ ৌষিক ও সেনীয় প াৃলয় পে ক্রয় করলি পালরন জস ষিিলয় ষনয়ষিি িষনটর করা েয়।  

 

 

েগবষণা ও নীড়ি সংড়েষ্ট কা মক্রম: 

IFPRI পষরচাষেি Food  Security এিং Climate Change Readiness Assessment সংষিষ্ট িথ্য ও উপাত্ত সরিরাে 

এিং ষিলিিণী কাল  ৃ সোয়িা প্রদান করা েলয়লে। িা োিা খায িন্ত্রণােলয়র আওিািীন FPMU কর্তকৃ প্রণীি খায নীষি ও 

Country Investment Plan (CIP)-এর উপর পষরচাষেি িষনটষরং কা কৃ্রলি প্রলয়ােনীয় সেল াষগিা প্রদান করা েয়। 

 

েগবষণা োখা -৫ ও ৬ (োকসবড়জ ও ফলমুল)-এর কা মাবলী: 

▪ আলুসে জিৌসুিষভষত্তক ষিষভন্ন শাক সিষের এিং জিৌসুিী ফলের পাইকারী ও খুচরা িাোর দর প াৃলোচনা কলর িাষসক 

প্রষিলিদন প্রস্তুি করা;  

▪ আলুসে জিৌসুিষভষত্তক ষিষভন্ন শাকসিষের এিং জিৌসুিী ফলের পাইকারী ও খুচরা গি িাোর দর  ষনরুপন করা; 

▪ সংষিষ্ট শাখার  কৃষিপলের মূল্য ষিস্তৃষি,  ষিপণন খরচ ও ষিপণন িাষেৃন ষনরুপন করা; 

▪ আলুসে জিৌসুিষভষত্তক শাকসিষের এিং জিৌসুিী ফলের  উৎপাদন খরচ ও অর্জৃনষিক োভ-জোকসান ষনরুপন করা; 
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▪ প্রষিিের আলু ফসলের উৎপাদন, ষিপণন, সংরক্ষণ, চাষেদা ও িজুদ পষরষস্থষির উপর সাষিকৃ প্রষিলিদন প্রকাশ করা এিং 

িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ করা; 

▪ প্রষিিের সারালদলশর ষেিাগারসমুলে আলু সংরক্ষলণর প্রষিলিদন প্রস্তুি কলর িন্ত্রণােয়সে ষিষভন্ন সংস্থায় জপ্ররণ করা; 

▪ আলু উৎপাদন জিৌসুলি ষেিাগালর আলু সংরক্ষলণর ষনষিত্ত ঋণ প্রদালনর সুষিিালর্ ৃচেষি মূেিলনর পষরিাণ ষনরুপলণর েন্য 

িিিৃান িাোরদর ষিষভন্ন সংস্থা/ব্যাংলক সরিরাে করা; 

▪ প্রষি িালস সারালদলশর ষেিাগালরর আলু খাোলসর প্রষিলিদন প্রস্তুি করা; 

▪ প্রষিিের িাংোলদশ পষরসংখ্যান বুযলরা এর পলকট বুক প্রকালশর ষনষিলত্ত ষেিাগালর আলু সংরক্ষলণর িথ্য জপ্ররণ করা; 

▪ ষিষভন্ন শাকসিষের জভলুযলচইন ষিলিিণপূিকৃ প্রষিলিদন প্রস্তুি করা; এিং 

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর ও সিয় সিয় কৃষি িন্ত্রণােয় কর্তকৃ চাষেি অন্যান্য কা াৃিেী ষনলদশৃ অনু ায়ী পােন করা। 

 

গলিিণা শাখাসমূলের অন্যান্য কা াৃিেী:  

▪ গুরুেপূণ ৃকৃষিপলের ঘাটষি/উদ্বৃলত্তর িথ্য প্রণয়ন;  

▪ ষিষভন্ন কৃষিপে জ িন চাে, গি, ভুিা, জপঁয়াে, আদা, রসুন, িাে, জিে, আলু, শাক-সিষে ও ফেমূে ইিযাষদ ফসলের আিাষদ 

েষির পষরিাণ, উৎপাদলনর পষরিাণ ও ফেন সংক্রান্ত িথ্য সংকেন করা;  

▪ কৃষিপলের জিাট চাষেদার পষরিাণ, আিদাষন এিং রপ্তাষন সংক্রান্ত িথ্য সংকেন করা;  

▪ ষিষভন্ন জেোর কৃষি পলের উৎপাদন, চাষেদা এিং ঘাটষি/উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত িথ্য সংকেন করা;  

▪ কৃষি ষিপণন প্রষক্রয়ায় পলের অিচয় ও ক্ষয়-ক্ষষির পষরিাণ এিং এর কারণ ও প্রষিকার ষনণলৃয়র েন্য প্রলয়ােনীয় সিীক্ষা 

পষরচােনা করা; 

▪ মূল্য ও সরিরাে পষরষস্থষি সংক্রান্ত সাপ্তাষেক, িাষসক, িাষিকৃ ও ষিলশি প াৃলোচনা প্রষিলিদন প্রণয়লনর কাে সম্পাদন 

করা; 

▪ ফসলের সংগ্রে মূল্য ষনিাৃরলণর ষিিলয় প্রলয়ােনীয় প্রষিলিদন প্রণয়ন করা; 

▪ কৃষিপলের সংরক্ষণ, পষরিেণ এিং ষিষেং সংক্রান্ত  ািিীয় িথ্য সংগ্রে, সংকেন ও সংরক্ষণ করা; 

▪ িাষিকৃ অর্জৃনষিক সিীক্ষা সংক্রান্ত  ািিীয় কাে সম্পাদন এিং প্রলয়ােলন খাযশস্যসে অন্যান্য ফসলের ষিলিিণমূেক 

প্রষিলিদন প্রণয়ন করা; 

▪ ষিষভন্ন ফসলের ষনিাৃষরি েষির েক্ষযিাত্রা, অষেৃি েষির পষরিাণ, িাল  ফসলের অিস্থা, প্রাকৃষিক দূল াৃলগ ক্ষয়ক্ষষির 

পষরিাণ, সম্ভাব্য উৎপাদন এিং জেো প াৃলয় কিকৃিাৃ কর্তকৃ জপ্রষরি এিদ সংক্রান্ত  ািিীয় িথ্য সংগ্রে, সংকেন ও 

প্রষিলিদন প্রণয়ন করা; 

▪ িাোরদর ষনয়ষিিভালি প াৃলোচনা, মূলল্যর গষিিারা এিং িাোরোিকরণ সিস্যা ষচষিি কলর সিািালনর সুপাষরশ 

সম্বষেি প্রষিলিদন প্রণয়ন করা; 

▪ ষিষভন্ন কৃষিপলের েষি, উৎপাদলনর পষরিাণ ও আিদাষন/রপ্তাষনর পষরসংখ্যান ষিলিিণপূিকৃ িাৎসষরক চাষেদা, িার্াষপছু 

প্রাপ্যিা ষনরূপণ এিং চাষেদার পূিাৃভাস (Forecasting) সংক্রান্ত প্রষিলিদন প্রণয়ন করা; 

▪ আঞ্চষেক ও োিীয় প াৃলয় কৃষিপলের সরিরাে, মূল্য পষরষস্থষি ও অন্যান্য িথ্য সংগ্রলের প্রলয়ােলন সীষিি আকালর সিীক্ষা 

কা কৃ্রি পষরচােনার েন্য প্রশ্নিাো প্রণয়ন, ষিিরণ, সংগ্রে এিং িথ্য ষিলিিণ পূিকৃ প্রষিলিদন প্রণয়ন কাে সম্পাদন করা; 

▪ কৃষিপলের ষিপণন, গলিিণা এিং সিীক্ষা সংক্রান্ত  ািিীয় কাে সম্পাদন ও িোিিান করা; 

▪ ষিে িাষণেয সংস্থার ষনরীলখ আন্তেৃাষিক িাষণলেয সলিাৃচ্চ সুষিিা অেৃলনর েলক্ষয প্রলয়ােনীয় পদলক্ষলপর সুপাষরশ করা; 

▪ ষিে িাষণেয সংস্থার নীষিিাোর ষনরীলখ জদশীয় পলের িাষণষেযক প্রসালরর েন্য আন্তেৃাষিক িাোলর পলের উৎপাদন, 

চাষেদা, মূল্য ও ট্যাষরফ সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রেসে প্রষিলিদন তিরী ও সরকারলক সুপাষরশ করা। 

 

উগেখগ াে কৃড়ষ িগের ড়বিণন ড়চে:  

 

িান-এর কৃিকপ্রাপ্ত িাষিকৃ োিীয় পাইকারী গি িাোরদর 

                                                                  (টাকা/কুইন্টাে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

জিালরা জিাটা ২১২৪ ১৮৮৮ ১৭৩২ ২৪৩২ ২৪৬৩ 

জিালরা িাঝারী ২৪৪৪ ২১৬৬ ১৯৮৩ ২৬৯১ ২৭৯২ 
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চালের িাষিকৃ োিীয় পাইকারী গি িাোরদর 

                                                       (টাকা/কুইন্টাে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

চাে জিাটা ৩৭১৮ ৩৪৬৯ ২৭৪৫ ৩৫৬২ ৪১০৯ 

চাে িাঝারী ৪৩৭৯ ৪১৮৩ ৩৪৮৮ ৪০৭৫ ৪৮২৭ 

চাে সরু  ৫০৪৯ ৫১৮৮ ৪৫৪১ ৫১৮৮ ৫৬৭১ 

 

চালের িাষিকৃ োিীয় খুচরা গি িাোরদর 

(টাকা/লকষে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

চাে জিাটা ৪০ ৩৭ ৩০ ৫৫ ৪৩ 

চাে িাঝারী ৪৬ ৪৪ ৩৭ ৪৩ ৫১ 

চাে সরু  ৫৩ ৫৫ ৪৮ ৪৮ ৬০ 

  

 

গি ফসলের তুেনামুেক িাোরদর 

                                                                   (টাকা/লকষে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

কৃিক প্রাপ্ত ২০ ২১ ২৩ ২৪ ২৯ 

পাইকারী ২২ ২৩ ২৫ ২৫ ২৭ 

খুচরা ২৪ ২৫ ২৭ ২৮ ৩০ 

 

 

 

 

ভুট্টা ফসলের তুেনামুেক িাোরদর 

(টাকা/লকষে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

কৃিক প্রাপ্ত ১৫ ১৭ ১৮ ১৮ ২৬ 

পাইকারী ১৭ ১৯ ১৮ ১৯ ২২ 

খুচরা ২০ ২২ ২১ ২৩ ২৫ 
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িসুর িাে ফসলের তুেনামুেক গি িাোরদর 

(টাকা/লকষে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

কৃিক প্রাপ্ত ৫৯ ৫৬ ৬৯ ৭১ ৬৯ 

পাইকারী ১০৫ ৮৩ ৯০ ১০৭ ১০৪ 

খুচরা ১২১ ৯২ ১০০ ১১৪ ১১০ 

 

জিে িীে ও িসো োিীয় ফসলের িাষিকৃ োিীয় কৃিক প্রাপ্ত গি িাোর দর 

(টাকা/কুইন্টাে) 

 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

জপঁয়াে ৪১০৯ ৩৩৯৫ ৬৬১০ ৪১১৮ ৩৪৯৬ 

রসুন ৫৫৪৯ ৩৮৬৯ ১১১৮৯ ৭০০০ ৪১৬২ 

আদা ৭৩৪২ ৭৯৮৩ ১৩০০৩ ৯০০৭ ৬৫১৬ 

শুকনা 

িষরচ 

১৩৩০০ ১৪০৭৮ ১৮৭১৩ ১৯০৮২ ১৬৯০০ 

েলুদ ১২৩৯৫ ১১৮৯১ ১১৩৬৭ ১১২৪৭ ১১০৫৪ 

িষনয়া ৬৮৮৩ ৭৬২৯ ৮৩৯৮ ৮৫৯২ ৮২৬৪ 

সষরিা  

(লিে িীে) 

৪৮৬৮ ৪৯৬৬ ৪৮১০ ৪৮৫০ ৭১৬২ 

 

 

 

জিে িীে ও িসো োিীয় ফসলের িাষিকৃ োিীয় পাইকারী গি িাোর দর 

(টাকা/কুইন্টাে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

জপঁয়াে ৩৫৩১ ৩৬৭৭ ৪৯৪৩ ৫৮০০ ৩৬৬৩ 

রসুন ৮৫৮০ ৪৪৩৪ ৯০০২ ৯৭৭১ ৬৪৯৫ 

আদা ৬৯৭৮ ৮৬৫১ ১২৬৬০ ১৪৫৯০ ৭৮০১ 

শুকনা িষরচ ১৪৬০১ ১৫৪৪০ ১৬৬৫৮ ২০১৮৪ ১৯৫৮৭ 

েলুদ ১৩৫৯৬ ১২৯৫৮ ১২৬৭৬ ১২৪৯৬ ১২৬১২ 

িষনয়া ৮০১২ ৮৮৪২ ৯৩৯১ ৯৫০৭ ৯৩৬৫ 

সষরিা (জিে 

িীে) 

৪৯৩৬ ৫২৩৩ ৪৮৭৪ ৫২৬৪ ৬৫১০ 
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জিে ও িসো োিীয় ফসলের িাষিকৃ োিীয় খুচরা গি িাোর দর 

(টাকা/লকষে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

জপঁয়াে ৪০ ৪৩ ৫৬ ৬৫ ৪১ 

রসুন ১০৩ ৫৫ ১০৪ ১১২ ৭২ 

আদা ৮৮ ১০২ ১৪৫ ১৪৯ ৯০ 

শুকনা িষরচ ১৬৬ ১৭২ ১৮২ ২২৫ ২১৬ 

েলুদ ১৫০ ১৪৭ ১৩৯ ১৩৯ ১৪০ 

িষনয়া ৯৬ ১১০ ১০৯ ১১০ ১০৮ 

সষরিা(জিে িীে) ৬০ ৬২ ৬০ ৬২ ৭৬ 

 

 

প্রাষণেপলের িাষিকৃ োিীয় কৃিক প্রাপ্ত গি িাোরদর 

 

  

 (টাকা/কুইণ্টাে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

জিারগ মুরগী িাঝারী ২৯৭০১ ৩১৭৮৯ ৩৪১৭৬ ৩৪৮৬২ ৩৭২০৯ 

জিারগ মুরগী ফাি ৃ ১২৩১২ ১১৭৫৫ ১১১৬৮ ১২১৪১ ১৩৩৭৭ 

রুই িাঝাষর ২২৫৪৯ ২২১০৩ ২৩৭১৫ ২২৬৬৮ ২৩৩১২ 

কািে িাঝাষর ২০৮৮১ ২০৪২৯ ২২০১৪ ২১৩২৭ ২১৫৪৩ 

পাংগাস জোট ৯৭৬০ ১০২৩৯ ১০৭০২ ১০২৬৪ ১০৫৯০ 

ইষেশ ৫৩৫৪৪ ৩০২৪৩ ৪৮৯৩৮ ৪৪২৮৮ ৪৭৯৬৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রাষণেপলের িাষিকৃ োিীয় পাইকারী গি িাোরদর  

 (টাকা/কুইণ্টাে) 

পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

জিারগ-মুরগী 

জদশী ৩০৫৯২ ৩২৩৪৮ ৩৪৬৬১ ৩৫২২১ ৩৬৬৬৩ 

জিারগ-মুরগী 

ফাি ৃ ১২৫১২ ১১৮৫৬ ১১৮১৪ ১১২১৩ ১২৬৭৭ 

গরুর িাংস 
২৬৮২১ ৪১৮৮৪ ৪৭৭৯৯ ৫০২৮৮ ৫২৩৮৯ 

রুই িাঝারী  
২৯৪০৬ ২৯৩৩৬ ২৯৯৯১ ২৮৬৬৪ ২৭৯৪০ 

কািে 

িাঝারী ২৭২৬২ ২৭৮৪৭ ২৯০৮৬ ২৮২২৪ ২৭৭৩৭ 

পাংগাস 

জোট ৯২৩৭ ৮৮৩১ ৯৯১৯ ৯৯৯১ ৯৪৩৮ 

ইষেশ ৬৩৪৬০ ৬০৪১০ ৬৫৬৫৮ ৬০৪১৩ ৬৭৪২৬ 
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প্রাষণেপলের িাষিকৃ োিীয় খুচরা গি িাোরদর 

(টাকা/লকষে) 

 

 পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

জিারগ-মুরগী 

জদশী 

৩৩৩ ৩৪৯ ৩৭৪ ৩৭৭ 

৪০৭ 

জিারগ-মুরগী 

ফাি ৃ 

১৩৭ ১৩১ ১৩২ ১২৫ ১৩৭ 

গরুর িাংস ৪৬৭ ৪৩০ ৫০৯ ৫৩৬ ৫৫৩ 

রুই িাঝারী  ৩২৭ ৩২৫ ৩৩৩ ৩২০ ৩০৫ 

কািে িাঝারী ৩০৫ ৩১২ ২৫৫ ৩৭৩ ৩০৪ 

পাংগাস জোট ১০৯ ১০৪ ১১৭ ১১৭ ১১১ 

ইষেশ 
৭১৮ ৭০৯ ৭৬৫ ৭০১ ৭৮৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

আলুর (েল্যান্ড-সাদা)  তুেনামূেক িাোরদর 

(টাকা/লকষে) 

 পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

কৃিক প্রাপ্ত ১২ ১৫ ১৪ ২২ ১৪ 

পাইকারী ১৩ ১৬ ১৫ ২৪ ১৬ 

খুচরা ১৬ ২০ ১৯ ২৮ ১৯ 

 

 

 

 

 

জিগুলনর তুেনামূেক িাোরদর 

(টাকা/লকষে) 

 পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

কৃিক প্রাপ্ত ২৮ ২২ ২৭ ২৭ ২৯ 

পাইকারী ৩৪ ২৮ ৩০ ৩৪ ৩০ 

খুচরা ৪১ ৩৪ ৩৮ ৪০ ৩৭ 
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টলিলটার তুেনামূেক িাোরদর 

(টাকা/লকষে) 

 পলের 

নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

কৃিক প্রাপ্ত ১৮ ১৯ ৩৪ ৩৪ ৩৮ 

পাইকারী ৩৪ ৩৮ ৪৪ ৩৫ ৩৯ 

খুচরা ৪১ ৪৭ ৫৪ ৪৩ ৪৯ 

 

গুরুেপূণ ৃঅপ্রিান কৃষি পলের োিীয় িাষিকৃ খুচরা গি িাোর দর 

(টাকা/লকষে) 

 পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

জেঁতুে ১১০ ১১২ ১১৬ ১১৭ ১৩১ 

নাষরলকে  ৩৫ ৩৫ ৩৭ ৩৭ ৫৬ 

কািরাঙ্গা  ৩৩ ৩১ ৩৪ ৩৫ ৪৯ 

িধু ৫০৭ ৫৪০ ৫৬৯ ৫৭২ ৭১৬ 

 

গুরূেপূণ ৃজভিে কৃষি পলের োিীয় িাষিকৃ খুচরা গি িাোরদর 

(টাকা/লকষে) 

 পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

আিেষক  ১২৯ ১৪৯ ১৫৫ ১৫৪ ১২৩ 

েরিষক  ৬৫ ৮১ ৮৪ ৮৪ ৬৪ 

ইসিগুলের 

ভুষি 

৬৪৫ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৬৭ 

তুেশী  ৬২ ৬৬ ৬৮ ৬৭ ৯৭ 

েেপাই  ৮৪ ১২৯ ১২৪ ১২৪ ৬২ 

আি, জপয়ারা ও ষিষভন্ন িরলনর কোর োিীয় গি পাইকারী িাোরদর 

(টাকা/কুইন্টাে/৮০টি ও ১০০টি) 

 পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

 

আি ল্যাংিা ৫৭৪১ ৫২৯৯ ৬৮৩৯ ৫১৬২ ৪৯৪৮ 

কো চাঁপা ২১৬ ২৪২ ২৩৫ ২৩৫ ২৬১ 

কো সিষর ৩৬০ ৩৮০ ৪০৯ ৪০৮ ৪৪১ 

কো সাগর ৩০৫ ৩১৮ ৩৩০ ৩৩৪ ৩৬১ 

জপয়ারা ৫০৮২ ৫৯১০ ৫০০৬ ৪৯০৭ ৫১৪০ 
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আি, জপয়ারা ও ষিষভন্ন িরলনর কোর োিীয় গি খুচরা িাোরদর 

(টাকা/লকষে/৪টি) 

 পলের নাি 

সাে 

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

আি ল্যাংিা ৭৪ ৬৯ ৮১ ৮০ ৬৫ 

কো চাঁপা ১৫ ১৬ ১৭ ১৬ ১৭ 

কো সিষর ২৪ ২৫ ২৬ ২৬ ৩১ 

কো সাগর ২০ ২০ ২১ ২১ ২৩ 

জপয়ারা ৭১ ৭৮ ৭৪ ৭৫ ৬৮ 
 

  

 

 

 

 

জিালরা িালনর উৎপাদন খরচ (একর প্রষি) ২০২১-২০২২ 

 

উপকরলণর ষিিরণ ব্যয়/টাকা 

 

িীে ৮০০ 

সার ৫৬৮৫ 

িাোই ব্যিস্থাপনা ২২০০ 

েলির িজুরী ২৫০০০ 

েষি চাি/পাওয়ার টিোর ৬০০০ 

জসচ ৮০০০ 

িািাই ৫০০০ 

মুেিলনর সুদ ১২১৯ 

েষির ভািা/ষেে ৮০০০ 

জিাট উৎপাদন ব্যয় ৭০৯০৪ 

উৎপাদনিঃ   

িান ২৫০০ 

খি ৪৬০০ 

নীট উৎপাদন ব্যয়(লিাট ব্যয়-খলির মূল্য) ৬৬৩০৪ 

জকষে প্রষি উৎপাদন ব্যয়  26.52 
 

 

আিন িালনর উৎপাদন খরচ (একর প্রষি) ২০২১-২০২২ 

উপকরলণর ষিিরণ ব্যয়/টাকা 

িীে ৭৬৮ 

সার ৫২৯৪ 

িাোই ব্যিস্থাপনা ১৫৭০ 

েলির িজুরী ১৫২০০ 

েষি চাি/পাওয়ার টিোর ৪৫০০ 

জসচ ১৫০০ 

িািাই ৩০০০ 

মুেিলনর সুদ ৮১১ 

েষির ভািা/ষেে ৭৫০০ 

জিাট উৎপাদন ব্যয় ৪৫৫৩২ 

উৎপাদনিঃ 

িান ১৬৫০ 

খি ৩০০০ 

নীট উৎপাদন ব্যয়(লিাট ব্যয়-খলির 

মূল্য) ৪২৫৩২ 

জকষে প্রষি উৎপাদন ব্যয়  ২5.78 
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গি ফসলের উৎপাদন খরচ (একর প্রষি) ২০২০-২০২১ 

 উপকরলণর ষিিরণ  ব্যয়/টাকায় 

িীে ২৭৫০ 

সার ৪২১০ 

িাোই ব্যিসোপনা ১০০০ 

েলির িজুরী ১৭৫০০ 

েষি চাি ৪৫০০ 

জসচ ২৫০০ 

িািাই খরচ ৪০০০ 

মূেিলনর সুদ ৮৩৯ 

েষির ভািা/ষেে ৮০০০ 

জিাট উৎপাদন ব্যয় ৪৫২৯৯ 

উৎপাদনিঃ 

গি ১৫০০ 

খি ২৮০০ 

নীট উৎপাদন ব্যয়(লিাট ব্যয়-খলির 

মূল্য) ৪২৪৯৯ 

জকষে প্রষি উৎপাদন ব্যয়  ২৬.৯৩ 
 

 

 

 

আলু ফসলের উৎপাদন খরচ:  

২০২১-২০২২ অর্িৃেলর আলুর উৎপাদন ব্যয় জকষে প্রষি ১০.২৭ টাকা। একর প্রষি উৎপাদন খরচ ৮৪,৬৭৯ টাকা এিং জিাট আয় ১,৩০,৮৫০ 

টাকা  া জর্লক কৃিলকর নীট োভ ৪৬,১৭১ টাকা। একক প্রষি জিাট উৎপাদলনর পষরিাণ ৮,৪০৭ জকষে।  

 

সারণী: ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর আলুর উৎপাদন খরচ 

( টাকা/একর) 

ষচত্র : আলুর উৎপাদন খরলচর শিকরা োর 

 

উপকরলনর ষিিরণ গি ব্যয় 

  

েষি তিরী              4,314  

সার িািদ            12,737  

িীে িািদ            19,696  

েষিক িািদ              3,797  

জসচ              3,529  

কীট নাশক            24,782  

েষি ষেে/ভািা                 518  

ঋলণর সুদ            12,839  

অন্যান্য খরচ              2,466  

জিাট উৎপাদন খরচ        84,679  

জিাট উৎপাদন পষরিাণ (লকষে)          8,407.14  

জকষে প্রষি উৎপাদন খরচ              10.27  

গি িাোরদর              16.25  

জিাট আয়          130,850  

নীট োভ         46,171  
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টলিলটা ফসলের উৎপাদন খরচ:  

২০২১-২০২২ অথ থবছদর টদমদটা উৎপােন ব্য  মকব্ধজপ্রব্ধত ৯.৩৭ টাকা। একর প্রব্ধত উৎপােন ব্য  ৯০,৮৯৪ টাকা এবাং মমাট আ  1,73,854   

টাকা র্া মথদক কৃিদকর নীট লাি  82,960 টাকা। একর প্রব্ধত মমাট উৎপােদনর পব্ধরমাণ 10,823 মকব্ধজ। 

 

সারণী: ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর টলিলটার উৎপাদন ব্যয় 

( টাকা/একর) 

ষচত্র : টলিলটার উৎপাদন ব্যলয়র শিকরা োর 

উপকরলনর ষিিরণ গি ব্যয় গি ব্যয় (%) 

েষি তিরী 3,538  

সার িািদ  11,030  

িীে িািদ 9,200  

েষিক িািদ 33,346  

জসচ 4,800  

কীট নাশক 5,908  

েষি ষেে/ভািা 13,769  

ঋলণর সুদ 2,649  

অন্যান্য খরচ 6,654  

জিাট উৎপাদন খরচ 90,894  

জিাট উৎপাদন পষরিাণ (লকষে) 10,823  

জকষে প্রষি উৎপাদন খরচ 9.37  

গি িাোরদর 17.63  

জিাট আয় 173,854  

নীট োভ 82,960  

 

জিগুন ফসলের উৎপাদন খরচ:  

২০২১-২০২২ অথ থবছদর মবগুদনর উৎপােন ব্য  মকব্ধজ প্রব্ধত ৯.৯5 টাকা। একর প্রব্ধত উৎপােন খরচ ১,০4,318 টাকা এবাং মমাট আ  

2,29,380  টাকা র্া মথদক কৃিদকর নীট লাি 1,25,062 টাকা। একর প্রব্ধত মমাট উৎপােদনর পব্ধরমাণ 12,015 মকব্ধজ। 

 

সারণী: ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিগুলনর উৎপাদন ব্যয়  

(টাকা/একর) 

ষচত্র : জিগুলনর উৎপাদন ব্যলয়র শিকরা োর 

 

উপকরলনর ষিিরণ গি ব্যয় গি ব্যয় (%) 

েষি তিরী 3,363  

সার িািদ 11,345  

িীে িািদ 5,938  

েষিক িািদ 43,313  

জসচ 4,480  

কীট নাশক 9,575  

েষি ষেে/ভািা 15,925  

ঋলণর সুদ 3,038  

অন্যান্য খরচ 7,342  

জিাট উৎপাদন খরচ 104,318  

জিাট উৎপাদন পষরিাণ (লকষে) 12,015  

জকষে প্রষি উৎপাদন খরচ 9.95  

গি িাোরদর 19.71  

জিাট আয় 229,380  

নীট োভ 125,062  
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ষেিাগালর আলু সংরক্ষলণর িথ্য ২০২২ ষি.  

শমাট ড়হমাোগরর 

সংখ্যা 

শমাট 

উৎিাদ

শনর 

িড়রমাণ 

(লক্ষ 

শমঃ টন) 

শমাট ধারণক্ষমিা 

(গমঃটন) 

২০২২ সাগল সংরক্ষগণর িড়রমাণ 

(গমঃটন) 

২০২১ সাগল 

শমাট সংরক্ষগণর 

িড়রমাণ 

(গমঃটন) 

ধারণক্ষম

িার কি 

ভাে 

ব্যবহারক

রা হগয়গছ 

চালু বে শমাট চালু বে শমাট খাবার বীজ শমাট 

৩৬৮ ৩৬ ৪০৪ ১১০.২৪ ২৯,৩৯,০০৭ ১,৪৯,১৯১ ৩০৮৮১৯৮ ১৯৮২১২০ ৭২৬৪৭৪ ২৭০৮৫৯৪ ২৬২৯৪৯৭ ৯২.১৬% 

 

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর কর্তথক 42টি মজলা িদত োংগৃিীত তথ্যানুর্া ী মেখা র্া  োরাদেদশ মমাট368টি ব্ধিমাগার চালু রদ দছ। চালু ব্ধিমাগাদরর 

ধারণক্ষমতা 29,39,007 মমিঃটন। 2022 োদল (খাবার আলু=19,82,120, বীজ আলু=7,26,474মমিঃটন) মমাট=27,08,594 মমিঃটন র্া 

চালু ব্ধিমাগারেমূদির মমাট ধারণক্ষমতার প্রা  92.16% ব্যবিার িদ দছ। গত (2021) বছদরর তুলনা  চলব্ধত (2022) বছদর 79,097 

মমিঃটন মবশী আলু ব্ধিমাগাদর োংরব্ধক্ষত িদ দছ। উদেখ্য, কৃব্ধি েম্প্রোরণ অব্ধধেপ্তদরর তথ্যমদত 2021-2022 অথ থবছদর মমাট আলু উৎপােদনর 

পব্ধরমাণ 110.24 লক্ষ মমিঃটন। 2022 োদল ব্ধিমাগাদর োংরক্ষব্ধত আলুর পব্ধরমাণ 27.09 লক্ষ মমিঃটন অথ থাৎ মমাট উৎপােদনর 24.57% 

আলু ব্ধিমাগাদর োংরক্ষণ করা িদ দছ। অবব্ধশষ্ট আলু গৃি পর্ থা  ব্ধবব্ধিন্ন পিব্ধতদত 2-3 মাে পর্ থি োংরক্ষণ করা িদ  থাদক। 

 

 

 

গুদাম ব্যবস্থাপনা োখা 

 

শস্য গুদাি ঋণ কা কৃ্রি: 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর শস্য গুদাি ঋণ কা কৃ্রিটি ভূষিেীন, ক্ষুদ্র, প্রাষন্তক ও িাঝাষর কৃিক এিং িগাৃচািী/চুষিিি চািী ও কৃষি 

উলযািালদর উৎপাষদি শলস্যর পষরলিশসম্মি এিং সংরষক্ষি শলস্যর ষিপরীলি আষর্কৃ ঋণদালনর ব্যিস্থাকারী একটি ষিলশিাষয়ি 

কা কৃ্রি। 

 

েক্ষয ও উলদ্দশ্যসমূে:  

▪ কৃিকলদর উৎপাষদি শলস্যর অভািিাষিি ষিক্রয় (Distress Sale) জরাি কলর ষিপণন সুষিিা প্রদালনর িাধ্যলি শলস্যর 

ন্যায্যমূল্য প্রাষপ্তলি সোয়িা করা। 

▪ কৃিক/কৃষি উলযািালদর উৎপাষদি/সংরষক্ষি কৃষি ফসে/শস্য িানসম্মি উপালয় গুদালি সংরক্ষলণর সুষিিা প্রদান। 

▪ গুদালি শস্য েিার ষভষত্তলি ব্যাংক ঋণ প্রাষপ্তর ব্যিস্থা করা। 

▪ গুদালি িীে সংরক্ষলণর িাধ্যলি স্বল্প ব্যলয়, সেলে উন্নি িীে প্রাষপ্তলি সোয়িা প্রদান। 

▪ প্রষশক্ষণ/সোয়িা প্রদালনর িাধ্যলি কৃিকলদর গুদাি ব্যিস্থাপনায় পারদশী কলর গলি জিাো। 

▪ গুদালি শস্য েিার িাধ্যলি স্থানীয় প াৃলয় খায ষনরাপত্তা গলি জিাো। 

িিিৃান কা কৃ্রি ও সািারণ িণনৃা: 

শস্য গুদাি ঋণ কা কৃ্রলির আওিাভূি রংপুর, জশরপুর, িাগুরা ও িষরশাে অঞ্চলের  আওিায় ২৭টি জেোয় ৫৬টি উপলেোয় ৮১টি 

গুদালির িাধ্যলি এই কা কৃ্রিটি অব্যােি আলে। ৮১টি গুদালির িলধ্য ১২টি গুদাি ষনেস্ব এিং অিষশষ্ট ৬৯টি গুদাি স্থানীয় সরকার 

প্রলকৌশে অষিদপ্তলরর ষনকট েলি গি ০৫/১১/২০২০ষি. িাষরলখ িাননীয় িন্ত্রী, কৃষি িন্ত্রণােয় এিং িাননীয় িন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী 

উন্নয়ন ও সিিায় িন্ত্রণােলয়র উপষস্থষিলি কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর অনুকূলে েস্তান্তলরর ষিিলয় সিলঝািা স্বাক্ষর সম্পন্ন েয়। সিলঝািা 

স্মারক/চুষিপলত্র উলল্লষখি ষিিানািেী অনু ায়ী েষিসে গুদািসমূে এেষেইষির ষনকট েলি েস্তান্তর সম্পন্ন েয়লে। উি গুদািসমূলের 

েষি কৃষি িষপণন অষিদপ্তলরর নালি নািোরীর কাে চেিান রলয়লে। চেিান গুদািসমূলের িাধ্যলি িাৎসষরক গলি ৪১১৬ েন কৃিক 

পষরিারলক ৪,০০৩ জিিঃ টন শস্য েিার ষিপরীলি ৪৮৯.৬৯ েক্ষ টাকা ঋণ ষিিরণ করা েলয় র্ালক (ষিগি ৫ িৎসলরর অগ্রগষির গি 

ষেসাি)।  
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িাংোলদশ ব্যাংলকর ষনয়ন্ত্রণািীন িফষসষে ব্যাংকসমূে  র্া- জসানােী, রূপােী, অগ্রণী, েনিা, রােশােী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও 

িাংোলদশ কৃষি ব্যাংক-এর িাধ্যলি িাংোলদশ ব্যাংক কর্তকৃ অনুলিাষদি "গুদালি শস্য েিাদানকারীলদর ঋণ সুষিিা প্রদান সংক্রান্ত 

ষনয়িািেী” অনু ায়ী কা কৃ্রিটির িাধ্যলি গুদালি সংরষক্ষি শলস্যর ষিপরীলি কৃিকলদর ঋণ সোয়িা প্রদান করা েলয় র্ালক।  

গুদাি এোকার ২ ষকলোষিটালরর িলধ্য েরীলপর িাধ্যলি গুদাি ও ব্যাংক ষনিাৃরণ, কৃিকলদর িাষেকা তিরী, গুদাি সংস্কারকরণ এিং 

কৃিক/গুদাি রক্ষকলদর প্রষশক্ষণ  প্রদান  করা  েয়। এোিা ৭ সদস্য ষিষশষ্ট গুদািষভষত্তক গুদাি কষিটি এিং একটি ৬ সদস্য ষিষশষ্ট 

গুদাি উপলদষ্টা কষিটি গ ন করা েয়। উল্ললখ্য জ , গুদাি উপলদষ্টা কষিটির সভাপষি ষেসালি সংষিষ্ট উপলেো ষনিাৃেী কিকৃিাৃ দাষয়ে 

পােন কলর র্ালকন। 

 

গুদাি পষরচােনা ব্যয় ষনিাৃলের েন্য কৃিকলদর কাে জর্লক শস্য েিার ষিপরীলি গুদাি ভািা আদায় করা েয়। আদায়কৃি ভািা েলি 

গুদালির ব্যয় ষনিাৃে করা েয়।  

গুদাি উলদ্বািলনর সিয় েলি প্রর্ি ২৪ িাস প নৃ্ত গুদািটিলক সরকার েলি সোয়িা (আষর্কৃ,কাষরগরী ও ব্যিস্থাপনাগি সেল াষগিা) 

প্রদান করা েলয় র্ালক। ২৪ িাস অষিক্রান্ত েলে গুদাি পষরচেনার দাষয়ে গুদাি কষিটির ষনকট েস্তান্তর করা েয় এিং গুদাি কষিটি 

সংষিষ্ট গুদাি উপলদষ্টা কষিটির সোয়িায় গুদাি কা কৃ্রি পষরচােনা করলি র্ালক। এ সিয় কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর কর্তকৃ গুদািসমূে 

সাষিকৃভালি িষনটর করা েলয় র্ালক। 

 

অগ্রগষি সংক্রান্ত িথ্যাষদ ২০২১-২০২২ অর্িৃের: 

চেিান ৮১টি গুদালির আওিায় ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ৩,৯৮৯ েন কৃিক অংশ গ্রেণ কলরন এিং গুদালি ্ ৯০২ জিিঃ টন শস্য 

েিার ষিপরীলি ৫০১.৪৮ েক্ষ টাকা ঋণ ষিিরণ করা েয়। ষনলম্ন অঞ্চে অনু ায়ী ২০২১-২০২২ অর্ ৃিেলরর এিং ষিগি ৫ িৎসলরর 

অগ্রগষির িথ্যাষদ উপস্থাপন করা েলো। 

 

২০২১-২০২২ সালের জসিাগ্রেীিা ও ঋণ কা কৃ্রি েক: 

অিবেরনাম গুদাি সংখ্যা 
কৃিক সংখ্যা 

(েন) 

শস্য েিার পষরিান 

(লিিঃ টন) 

ঋণ ষিিরণ 

(েক্ষ টাকা) 

গুদাি িেষিলের পষরিান 

(েক্ষ টাকা) 

জশরপুর ১৭ ৭৬৬ ৬৯০ ১২৩.৮ ১.২৪ 

িাগুরা ১৬ ৮৯৯ ৯৫৬ ৭৭.৯৪ ০.৭৯ 

িষরশাে ১ ১৬৪ ৪৫ ০.০০ ০.০৩ 

রংপুর ৪৭ ২১৬০ ২২১১ ২৯৯.৭৪ ১৮.৪৬ 

সিলৃিাট ৮১ ৩৯৮৯ ৩৯০২ ৫০১.৪৮ ২০.৫২ 

      

অংশগ্রেণকারী কৃিক সংখ্যা, শস্য েিা ও ঋণ ষিিরণ (৫ িৎসলরর অগ্রগষির িথ্য): 

অর্িৃের সুষিিাপ্রাপ্ত কৃিক সংখ্যা (েন) শস্য েিার পষরিান (জিিঃ টন) ঋণ ষিিরণ (েক্ষ টাকায়) 

২০২১-২০২২ ৩৯৮৯ ৩৯০২ ৫০১.৪৮ 

২০২০-২০২১ ৪৫৯৬ ৪৩৬০ ৪১০.৪৮ 

২০১৯-২০২০ ৩০২৫ ৩০২৪ ৩৮০.৬০ 

২০১৮-২০১৯ ৪০১৯ ৪২৮৭ ৪৫৩.৭৮ 

২০১৭-২০১৮ ৪৩৮৮ ৫০০৫ ৭০২.১১ 

সিলৃিাট ২০০১৭ ২০৫৭৮ ২৪৪৮.৪৫ 

     

 

আপদকােীন সোয়িা ফান্ড গ ন: 

গুদাি কা কৃ্রি সুষু্টভালি পষরচােনার েলক্ষয িন্ত্রণােলয়র ষনলদশৃনা অনু ায়ী ২০২১-২০২২ অর্িৃের প নৃ্ত "শগঋক আপদকােীন সোয়িা 

ফান্ড” নালি ২,৭৯,৭৭,০০০/-টাকার এফষিআর করা েলয়লে। এোিাও চেিান কা কৃ্রি ষেলসলি গুদাি েলি ৯,৪১,০৩৩/-টাকা 

আপদকােীন সোয়িা ফান্ড নালির সঞ্চয়ী ষেসালি েিা েলয়লে। 

 

ওয়ার োউে/গুদাি কা কৃ্রি: 

কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮ এর ষিিানািেী  র্া র্ভালি প্রলয়াগ ও িাস্তিায়লনর েন্য ওয়ার োউলের জেো ষভষত্তক িথ্য সংগ্রে কা কৃ্রি 

চেিান রলয়লে। জুন/২০২২ িাস প নৃ্ত ৮টি ষিভালগর ৬৪টি জেো েলি ১,৯২৫টি ওয়ার োউলের/গুদালির িথ্য পাওয়া  ায়, জ খালন 
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২৬১টি গুদালির/ওয়ার োউলের োইলসন্স করা েলয়লে। উষল্লষখি কা কৃ্রি চেিান রলয়লে। র্নবম্ন ২০২১-২০২২ অর্িৃেলরর ওয়ার োউে 

সংক্রান্ত িথ্যাষদ উপস্থাপন করা েলো :  

 

ওয়ার োউলের পষরসংখ্যান ও োইলসলন্সর সংখ্যা ষিভাগ অনু ায়ী জদখালনা েলো : 

ক্রষিক নং ষিভালগর নাি ওয়ার োউলের সংখ্যা োইলসন্স সংখ্যা 

১। ঢাকা ৩৬৬টি ৭টি 

২। খুেনা ৬০৪টি ১৯টি 

৩। চট্টগ্রাি ১৮৫টি ৬৭টি 

৪। রােশােী ১৩২টি ২৬টি 

৫। রংপুর ১৭১টি ৫৫টি 

৬। িষরশাে ২২৬টি ৭৭টি 

৭। ষসলেট ১৬৫টি নাই 

৮। িয়িনষসংে ৭৬টি ১০টি 

জিাট ১৯২৫টি ২৬১টি 

    

 

প্রোসন োখা 

 

প্রোসন:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর প্রধান কার্ থাল , ব্ধবিাগী  উপ-পব্ধরচালদকর কার্ থাল , আঞ্চব্ধলক ব্যবিাপদকর কার্ থাল , মজলা মাদকথটিাং 

অব্ধফে, েিকারী পব্ধরচালক (প্রব্ধশক্ষণ)-এর কার্ থাল  ও ব্ধবযমান ০৪টি উপদজলা মাদকথটিাং অব্ধফেেি োংব্ধেষ্ট ব্ধবব্ধিন্ন কার্ থালদ র োংদগ 

প্রশােব্ধনক ও আব্ধথ থক কাদজর মর্াগসূত্র ব্ধিদেদব প্রশােন শাখা কাজ কদর থাদক। এছাোও প্রশােব্ধনক মন্ত্রণাল েি অন্যান্য মন্ত্রণাল  ও 

ব্ধবিাদগর োংদঙ্গও প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষিাদব প্রশােন ও ব্ধিোব োংক্রাি কার্ থাবলী েম্পন্ন করা ি । প্রশােন শাখার উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রদমর 

মদে কম থকতথা/কম থচারীদের ব্ধনদ াগ, পদোন্নব্ধত, বেলী, অব্ধফে েরিাম ও আেবাবপত্র োংগ্রি, র্ানবািন পব্ধরচালনা ও মরকড থ োংরক্ষণ, 

অব্ধফে ব্যবিাপনা, নন-মগদজদটড কম থকতথা/কম থচারীদের বাব্ধি থক ইনব্ধক্রদমন্ট প্রোন, মবতন ও িাতাব্ধে প্রোন, কযাশবব্ধি, চাকুরব্ধর খব্ধত ান 

বব্ধি, ব্ধবব্ধিন্ন প্রকার মরব্ধজস্ট্রার ব্ধলব্ধপবি করা, বাব্ধি থক মগাপনী  প্রব্ধতদবেন, ব্ধচঠি পদত্রর গমনাগমন, বাদজট প্রণ ন, জনবদলর োাংগঠব্ধনক 

কাঠাদমা পুনগ থঠন, ব্ধনদ াগ ব্ধবব্ধধ প্রণ ন, ব্ধবব্ধিন্ন প্রকার পত্র মপ্ররণ ও প্রব্ধতদবেন প্রণ ন ও  মপ্ররণ অন্যতম। 

  

প্রশােব্ধনক ও মেবামূলক কার্ থক্রম:     

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর প্রশােন শাখা িদত 202১-2২ অথ থ বছদর ৩  ও ৪থ থ মেব্ধণর 10 জন কম থকতথা/কম থচারীর ব্ধপআরএল ও 

লাম্পগ্রান্ট মঞ্জুর, ০৪ জন কম থচারীর স্বািাব্ধবক মপনশন মঞ্জুর, ১০ জন কম থচারীর পাব্ধরবাব্ধরক মপনশন মঞ্জুর, ০৬ জন কম থকতথা ও ২১ জন 

কম থচারীর োব্ধি ও ব্ধচিব্ধবদনােন ছুটিেি িাতা মঞ্জুর, ০৫ জন কম থকতথা ও ১৪ জন কম থচারীর ব্ধজব্ধপএফ অব্ধগ্রম আদেশ মঞ্জুর এবাং ১২ জন 

কম থচারীর ব্ধজব্ধপএফ চূোি উদিালন আদেশ মঞ্জুর করা ি ।    

        

ব্ধনদ াগ ও পদোন্নব্ধত:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর ২০১৫ োদল পুনগ থঠন িও া  ৪০৯টি নতুন পে সৃব্ধজত ি । এছাোও ব্ধবযমান জনবদলর মদে অদনক পে 

অবের/মৃতুযজব্ধনত কারদণ শুন্য রদ দছ। ফদল কযাডার, নন-কযাডার ও নন-মগদজদটট কম থকতথা/কম থচারীেি েব থদমাট ৪৫৪ টি পে শুন্য 

রদ দছ। ২০২১-২২ অথ থবছদর র্ততী  মেব্ধণর ব্ধবব্ধিন্ন পদে ১৪ জন কম থচারীদক পদোন্নব্ধতর মােদম ব্ধনদ াগ প্রোন করা িদ দছ। কযাডার 

ব্ধনদ াগ ব্ধবব্ধধ িালনাগােকরণ প্রব্ধক্র াধীন রদ দছ। কযাডার ব্ধনদ াগ ব্ধবব্ধধর উক্ত িালনাগাে কার্ থক্রম েম্পন্ন িদল দ্রুত শুন্য পদে 

পদোন্নব্ধত/ব্ধনদ াগ কার্ থক্রম গ্রিণ করা িদব।   

 

মামলা:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর ২০২১-২২ অথ থ বছদর মকান কম থকতথা/কম থচারীর ব্ধবরুদি ব্ধবিাগী  মামলা রুজু ি ব্ধন। তদব ইদতাপূদব থ োদ র 

িও া িাইদকাদট থ রীট মামলা ০৩টি ও ব্ধনম্ন আোলদত োটি থব্ধফদকট মামলা ০১টি এবাং ব্ধেব্ধন র জুব্ধডব্ধশ াল ম্যাব্ধজদেট মকাদট থ মমাট ০২টি 

মামলা চলমান রদ দছ। এ ছাোও ১টি মামলা প্রশােব্ধনক ট্রাইবুনাদল চলমান আদছ।  

 

োজ-মপািাক:  

অব্ধধেপ্তদরর ২০তম মগ্রদডর মমাট ১১ জন এবাং ১৬তম মগ্রদডর ০৩ জন গােী চালকদক ২০২১-২২ অথ থ বছদর োজ-মপািাক প্রোন করা 

িদ দছ।  
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মেন্ট্রাল মডেপাচ:  

অত্র অব্ধধেপ্তদরর প্রধান কার্ থালদ  ২০২১-২২ অথ থ বছদর মেন্ট্রাল মডেপাদচ ১৫,৪৩৯টি পত্র পাও া ব্ধগদ দছ এবাং িাড থ ফাইদল ও ই-নব্ধথর 

মােদম ৪,১৯২টি পত্র ও প্রব্ধতদবেদন ইসুয নম্বর জারী করা িদ দছ।    

 

লাইদব্ররী:  

েের েপ্তদর মছাট পব্ধরেদর একটি লাইদব্ররী রদ দছ। এ লাইদব্ররীদত কৃব্ধি ব্ধবপণন, েরকারী চাকুরীর ব্ধবব্ধধ ব্ধবধান, ব্ধিোব, আইব্ধেটিেি 

ব্ধবব্ধিন্ন ব্ধবিদ  9৭২টি বই োংরব্ধক্ষত আদছ। অব্ধধেপ্তদরর কম থকতথা/কম থচারীগণ এ লাইদব্ররী িদত মেবা গ্রিণ কদর থাদকন।  

 

অবকাঠাদমা:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর েের েপ্তর খামারবাব্ধে, ফাম থদগট, ঢাকা-১২১৫-এ অবব্ধিত। ০৮টি ব্ধবিাগী  কার্ থালদ র মদে ০৬টি কার্ থাল  

ব্ধনজস্ব িবদন অবব্ধিত। শস্য গুোম ঋণ কার্ থক্রদমর ০৩টি আঞ্চব্ধলক ব্যবিাপদকর কার্ থালদ র মদে ব্ধনজস্ব িবদন ০২টি ও িাোকৃত 

িবদন ০১টি কার্ থাল  অবব্ধিত। এছাো মজলা মাদকথটিাং অব্ধফেগুদলার মদে ১১টি ব্ধনজস্ব িবদন ও ৫৩টি িাোকৃত িবদন অবব্ধিত এবাং 

ব্ধবযমান ০৪টি উপদজলা মাদকথটিাং অব্ধফে িাোকৃত িবদন োপ্তব্ধরক কার্ থক্রম চাব্ধলদ  র্াদে। এছাোও কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর ব্ধবব্ধিন্ন 

প্রকদির মােদম ব্ধনব্ধম থত অব্ধফে-কাম-প্রব্ধশক্ষণ ও প্রব্ধক্র াজাতকরণ মকন্দ্র ১৩টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি মগ্রা াে থ মাদকথট, ঢাকার 

গাবতলীদত ০১টি মেন্ট্রাল মাদকথট ও কৃব্ধিপদের ১৮টি এযাদেম্বল মেন্টার রদ দছ। এ ছাোও ব্ধনজস্ব ৮১টি শস্য গুোম রদ দছ।  

 

িাবর েম্পব্ধি:   

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর ব্ধনজস্ব ও এমওইউ-এর মােদম এবাং অন্যান্যিাদব প্রাপ্ত জব্ধমর উপর ব্ধবব্ধিন্ন অবকাঠাদমা ব্ধনব্ধম থত িদ দছ। এ 

অব্ধধেপ্তদরর অধীন েব থদমাট প্রা  ২০ একর জব্ধম রদ দছ। এর মদে ব্ধনজস্ব জব্ধমর পব্ধরমাণ ১৫.১৮ একর।  

 

 

র্ানবািন:  

এ অব্ধধেপ্তদরর টিওএন্ডইভুক্ত ১৫টি ও মেন্ট্রাল মাদকথদট ০৮টি র্ানবািন রদ দছ। টিওএন্ডইভুক্ত র্ানবািন োপ্তব্ধরক কাদজ এবাং মেন্ট্রাল 

মাদকথদটর র্ানবািন মাদকথদটর নীব্ধতমালা অনুর্া ী ব্যবিার িদ  থাদক। র্ানবািদনর ব্ধববরণিঃ  

  

▪ টিওএন্ডইভুক্ত কার ০১টি, জীপ ১১টি, মাইদক্রাবাে ০২টি ও ব্ধিব্ধডও মমাবাইল িযান ০১টি।  

▪ ঢাকার মেন্ট্রাল মাদকথদট কুল িযান ০৭টি ও ০১টি মখালা ট্রাক রদ দছ।  

 

আইব্ধেটি েরিামাব্ধে:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর েের েপ্তরেি মাঠ পর্ থাদ র অব্ধফদে ১২9টি ব্ধেব্ধপউ, ১২9টি মব্ধনটর, ১২9টি-কী মবাড থ, ১২9টি মাউে, 21টি-

ল্যাপটপ, 65টি ইউব্ধপএে, ০৫টি আইব্ধপএে, ০৫টি ব্ধডব্ধজটাল কযাদমরা ও ৪3টি িযানার মমব্ধশন ও অন্যান্য ইকুইপদমন্ট রদ দছ। এছাো 

েের েপ্তদর একটি পূণ থাঙ্গ ব্ধিব্ধডও কনফাদরন্স কক্ষ রদ দছ। এ েমস্ত আইটি েরিামাব্ধের মােদম োপ্তব্ধরক বেনব্ধিন কম থেম্পােনেি 

অব্ধধেপ্তদরর ওদ ব-োইট www.dam.gov.bd-পব্ধরচাব্ধলত ি  এবাং তথ্য আোন-প্রোন ও গদবিনামূলক ব্ধবব্ধিন্ন কার্ থক্রম 

পব্ধরচাব্ধলত ি ।  

 

প্রচারণা ও ব্ধবপণন ব্যবিার উন্ন নমূলক কার্ থক্রম:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর ২০২১-২২ অথ থ বছদর ফেদলর কতথদনাির ব্যবিাপনা, ব্ধবপণন ব্যবিার উন্ন ন, প্রব্ধক্র াজাতকরণ, আলু িদত 

প্রস্তুতকৃত ব্ধবব্ধিন্ন খাবার বতব্ধর পিব্ধত প্রভৃব্ধত ব্ধবিদ  বুকদলট-৪,১০০টি, ব্ধলফদলট-১,৩৭,৫০০টি, অব্ধধেপ্তদরর ব্ধমশন ও ব্ধিশন এবাং 

অন্যান্য ব্ধবিদ  ৬৭,৫০০টি মফাল্ডার মুদ্রণপূব থক কৃিক/ব্যবো ী উদযাক্তা/প্রব্ধক্র াজাতকারী ও মিাক্তাগদণর মাদঝ মাঠ পর্ থাদ র অব্ধফদের 

মােদম এবাং ব্ধবব্ধিন্ন মমলা  আগত েশ থণাথীগদণর মাদঝ ব্ধবতরণ করা িদ দছ। এছাোও বাব্ধি থক প্রব্ধতদবেন ২০০ কব্ধপ মুদ্রণ কদর 

অব্ধধেপ্তদরর কম থকতথা ও মাঠ পর্ থাদ র অব্ধফদে ব্ধবতরণ করা িদ দছ। এ অথ থ বছদর েের েপ্তর, ব্ধবিাগী  কার্ থাল  ও মজলা মাদকথটিাং 

অব্ধফেেমূদির মােদম কৃব্ধি প্রযুব্ধক্ত মমলা, জাতী  ফল মমলা, জাতী  েব্ধি মমলা ও আইব্ধেটি মমলােি ৫৯টি মমলা, উন্ন ন মমলা ও 

ব্ধবব্ধিন্ন স্মারক ব্ধেবদের অনুষ্ঠান ও উদ্বুিকরণ র যাব্ধলদত অাংশগ্রিণ করা ি ।   

 

অব্ধধেপ্তদরর জনবদলর োাংগঠব্ধনক কাঠাদমা পুনগ থঠন োংক্রাি:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর কার্ থক্রম সুষ্ঠুিাদব েম্পদন্নর জন্য ব্ধবযমান োাংগঠব্ধনক কাঠাদমা পুনগ থঠদনর কাজ ১৭ মেদেম্বর, ২০০৯ োদল 

শুরু ি । প্রাথব্ধমক অবিা  কৃব্ধি মন্ত্রণাল  কর্তথক গঠনকৃত বাাংলাদেশ কৃব্ধি ব্ধবেব্ধবযাল , ম মনব্ধোংি-এর িাইে চযাদন্সলর ড.এম.এ 

োিার মন্ডল-এঁর েিাপব্ধতদে ১২ েেস্য ব্ধবব্ধশষ্ট ব্ধবদশিজ্ঞ কব্ধমটি অব্ধধেপ্তদরর কার্ থক্রম ব্ধবস্তৃত উপদজলা পর্ থাদ  েম্প্রোরণেি ৩,৪২০টি 

পে সৃব্ধষ্টর জন্য সুপাব্ধরশ কদর। পুনগ থঠন কার্ থক্রদমর এই ধারাবাব্ধিকতা  কৃব্ধি মন্ত্রণাল  িদত ৪,১৮৬টি পে সৃজন ও ৩১১টি পে ব্ধবলুব্ধপ্তর 

প্রস্তাব কদর জনপ্রশােন মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ করা িদল জনপ্রশােন মন্ত্রণাল  ৩০৭টি পে ব্ধবলুব্ধপ্তেি ১৩৩টি কযাডার পে িা ীিাদব ও 

২,৪৭১টি অিা ী পেেি মমাট ২,৬০৪টি পে সৃজদনর েম্মব্ধত জ্ঞাপন কদর। মে মপ্রব্ধক্ষদত অথ থ মন্ত্রণালদ র ব্য  ব্ধন ন্ত্রণ শাখা ৩০৭টি পে 

ব্ধবলুব্ধপ্ত োদপদক্ষ ৭৮টি িা ী ও ৩২২টি অিা ী পেেি মমাট ৪০০টি পে সৃজদনর জন্য এবাং উপদজলা পর্ থাদ  ১,৯৪০টি পে ০৫ বছর পর 

সৃজদনর জন্য েম্মব্ধত জ্ঞাপন কদর। পরবতীদত কৃব্ধি মন্ত্রণাল  সৃজনকৃত িা ী ৭৮টি ও অিা ী ৩২২টি পে সৃজন ও ৩০৭টি পে ব্ধবলুব্ধপ্তর 
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েরকাব্ধর আদেশ জারী কদর। এতেব্যতীত ম মনব্ধোংি ব্ধবিাগী  কার্ থালদ র জন্য েকল প্রব্ধক্র া অনুেরণ কদর কৃব্ধি মন্ত্রণাল  িদত 

১৪/০৭/২০১৯ তাব্ধরদখর ২৯৭ োংখ্যক স্মারদক ১ম মেব্ধণর ০২টি কযাডার ও ১৪/০৭/২০১৯ তাব্ধরদখর ২৯৬ োংখ্যক স্মারদক র্ততী  মেব্ধণর 

০৬টি এবাং ০৪/১১/২০১৯ তাব্ধরদখর ৪৫৭ োংখ্যক স্মারদক চতুথ থ মেব্ধণর ০১টি পে সৃজন করা ি । 

   

মফাকাল পদ ন্ট কম থকতথা:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর ব্ধবব্ধিন্ন কার্ক্রথম ও মেবা েম্পদকথ উপকারদিাগীেি ব্ধবব্ধিন্ন মন্ত্রণাল  ও েপ্তদরর োংদগ মর্াগাদর্াগ রক্ষাদথ থ 

োংব্ধেষ্ট মক্ষদত্র মফাকাল পদ ন্ট কম থকতথা মদনান ন মে া িদ দছ। মফাকাল পদ ন্ট কম থকতথাদের প্রদ াজনী  তথ্যেি নাদমর তাব্ধলকা 

ব্ধনদম্ন উেদখ করা িদলািঃ 

 

ক্রব্ধমক 

নাং 

কম থকতথার নাম ও পেবী  ব্ধবি  মফান, মমাবাইল ও ই-মমইল নম্বর 

1.  জনাব ইকবাল মিাদেন 

চাকলাোর 

উপ-পব্ধরচালক (আরইটিব্ধে) 

অব্ধিদর্াগ গ্রিণ ও ব্ধনষ্পব্ধি 

 

মফানিঃ ৫৫০২৮৩৯১, ফযাক্সিঃ ৫৫০২৮২১৫ 

B-‡gBjt chakladerbau@gmail.com 

2.  জনাব ইকবাল মিাদেন 

চাকলাোর 

উপ-পব্ধরচালক (আরইটিব্ধে)  

ব্ধেটিদজন চাট থার োংক্রাি মফাকাল 

পদ ন্ট 

মফানিঃ ৫৫০২৮৩৯১, ফযাক্সিঃ ৫৫০২৮২১৫ 

B-‡gBjt chakladerbau@gmail.com 

3.  মবগম শািনাজ মবগম নীনা 

উপ-পব্ধরচালক (নীব্ধত ও 

পব্ধরকিনা) 

ইদনাদিশন োংক্রাি মফাকাল পদ ন্ট মফানিঃ ৫৫০২৮৬৯৭, ফযাক্সিঃ ৫৫০২৮২১৫ 

B-‡gBjt neenashahnaz@gmail.com 

4.  মবগম শািনাজ মবগম নীনা 

উপ-পব্ধরচালক (নীব্ধত ও 

পব্ধরকিনা) 

মেদম ােী বাদজট কাঠাদমা 

(এমটিব্ধবএফ) উন্ন ন োংক্রাি মফাকাল 

পদ ন্ট 

মফানিঃ ৫৫০২৮৬৯৭, ফযাক্সিঃ ৫৫০২৮২১৫ 

B-‡gBjt neenashahnaz@gmail.com 

5.  জনাব মেও ান আেরাফুল 

মিাদেন 

উপ-পব্ধরচালক (বাজার োংদর্াগ) 

শুিাচার মকৌশল োংক্রাি মফাকাল 

পদ ন্ট 

মফানিঃ ৫৫০২৮৩৫৯, ফযাক্সিঃ ৫৫০২৮২১৫ 

B-‡gBjt dewanahossain@gmail.com 

6.  জনাব মেও ান আেরাফুল 

মিাদেন 

উপ-পব্ধরচালক (বাজার োংদর্াগ) 

আইব্ধেটি োংক্রাি মফাকাল পদ ন্ট মফানিঃ ৫৫০২৮৩৫৯, ফযাক্সিঃ ৫৫০২৮২১৫ 

B-‡gBjt dewanahossain@gmail.com 

7.  আব্দুল মান্নান 

েিকারী পব্ধরচালক (প্রশােন) 

কল্যাণ কম থকতথা মফানিঃ ৫৫০২৮৪৩৭, ফযাক্সিঃ ৫৫০২৮২১৫ 

B-‡gBjt ammasumaiscu@gmail.com 

8.  জনাব মতৌব্ধিে মমািঃ রাদশে খান 

েিকারী পব্ধরচালক 

তথ্য অব্ধধকার োংক্রাি মফাকাল পদ ন্ট মফানিঃ ৫৫০২৮৪৩৮, ফযাক্সিঃ ৫৫০২৮২১৫ 

B-‡gBjt rkshahu@gmail.com 

 

 

 

wnmve kvLv 

ড়হসাব সংক্রান্ত:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর েের েপ্তর, ব্ধবিাগী , আঞ্চব্ধলক, মজলা অব্ধফে, প্রব্ধশক্ষণ মকন্দ্র ও ০৪টি উপদজলা মাদকথটিাং অব্ধফদের আব্ধথ থক 

ব্ধবি  োংক্রাি েকল কার্ থাবলী ব্ধিোব শাখা িদত েম্পন্ন করা িদ  থাদক। এ শাখা মথদক বাদজট প্রণ ন, বাদজট বরাে, েের েপ্তদরর 

কম থকতথা/কম থচারীগদণর মবতন ও ভ্রমণ িাতাব্ধে, ব্ধবব্ধিন্ন প্রকার ব্ধবল পাে, ব্ধনরীক্ষা োংক্রাি, আব্ধথ থক আ -ব্য  ব্ধববরণী প্রস্তুতেি র্াবতী  

কার্ থাবলী েম্পন্ন করা ি ।   

 

আড়র্ মক বাগজট ২০২১-২২ অর্ ম বছর:  মটব্ধবল-১: রাজস্ব খাদতর অথ থ বরাে ও ব্যদ র ব্ধিোবিঃ  

(অাংকেমূি িাজার টাকা ) 

g~j ev‡RU eivÏ ms‡kvwaZ eivÏ cÖK…Z e¨q mgc©Y 

৩৬,৮৪,০০ ৩৮,১৪,৭৯ ৩৫,৫৬,০৮ ২,৫৮,৭১ 
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কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্ মসূষি):                                                                       

(লক্ষ টাকায়) 

ক্রষর্ক ষিিরণ 

২০২১-২২ 

িাজেট সংজ াষিত িাজেট 

০১ অনুন্নয়ন ৩৬৮৪.০০ ৩৮১৪.৭৯ 

০২ উন্নয়ন   

০৩ কর্ মসূষি   

সি মজর্াটঃ   

 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তজরর ২০২১-২২ অর্ মিছজরর িাজেট:                                               

(লক্ষ টাকায়) 

ক্রঃ নং ল্লকাড নং ষিিরণ িাজেট 

 

সংজ াষিত িাজেট 

২০২১-২২ 

(ক) অনুন্নয়ন রােস্ব ব্যয়  

০১ ৩১০০ নগদ র্ঞ্জুরী ও ল্লিতন  ২৩,৯৯.০৬ ২৫,৫৮.৬৮ 

০২ ৩২০০ পণ্য ও ল্লসিার ব্যিহার  ১১,৭৭.২৩ ১১,৪৭.৫৬ 

০৩ ৪১০০ অ-আষর্ মক সম্পদ ১,০৭.৭১ ১,০৮.৫৫ 

ল্লর্াট কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর (অনুন্নয়ন) ৩৬,৮৪.০০ ৩৮,১৪.৭৯ 

 

প্রব্ধশক্ষণ ও েমন্ব  kvLv 

২০২১-২২ অথ থবছদর প্রব্ধশক্ষণ ও েমন্ব  শাখার কার্ থাবলী:  

▪ অব্ধধেপ্তদরর কম থকতথা/কম থচারীশদর ইনহাউস ও অন্যান্য প্রড়িষ্ঠাগন প্রড়েক্ষগণর ব্যবস্থা করা; 

▪ অব্ধধেপ্তদরর কম থকতথাদের ববদেব্ধশক এবাং অিযিরীণ ব্ধবব্ধিন্ন প্রব্ধতষ্ঠাদন প্রব্ধশক্ষদণর ব্যবিা গ্রিণ; 

▪ মন্ত্রণালদ র ব্ধনধ থাব্ধরত ছদক প্রব্ধশক্ষণ োংক্রাি তথ্য কৃব্ধি মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ;  

▪ অব্ধধেপ্তদরর ব্ধবিাগী  এবাং মজলা অব্ধফেেমূদির োদথ ব্ধবব্ধিন্ন কাদজর েমন্ব  োধন; 

▪ ব্ধবব্ধিন্ন মন্ত্রণাল , েরকাব্ধর  ব্ধবিাগ, অব্ধধেপ্তর ও েপ্তদরর োদথ ব্ধবিাগী  কার্ থাব্ধের েমন্ব  োধন; 

▪ প্রব্ধত মাদে অব্ধধেপ্তদরর মাব্ধেক কার্ থাবলী েম্পদকথ ব্ধনধ থাব্ধরত ছক অনু ায়ী কৃব্ধি মন্ত্রণালদ   প্রব্ধতদবেন মপ্ররণ; 

▪ কৃব্ধি মন্ত্রণালদ  অনুব্ধষ্ঠত মাব্ধেক েমন্ব  েিার ব্ধেিাি বাস্তবা ন অগ্রগব্ধত প্রব্ধতদবেন কৃব্ধি মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ; 

▪ মেদশর েকল মজলা মাদকথটিাং অব্ধফে িদত প্রাপ্ত মাব্ধেক েমন্ব  েিার কার্ থব্ধববরণী পর্ থাদলাচনা ও বাস্তবা ন কার্ থক্রম গ্রিণ; 

▪ মজলা পর্ থাদ র অব্ধফে কর্তথক েম্পাব্ধেত ব্ধবদশি কার্ থক্রদমর ব্ধরদপাট থ োংগ্রি ও পর্ থাদলাচনা এবাং প্রদ াজনী  ব্যবিা গ্রিণ; 

▪ কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তরেি ব্ধবব্ধিন্ন মন্ত্রণাল , ব্ধবিাগ ও েরকাব্ধর -মবেরকাব্ধর  োংিার োদথ েমন্ব  োধন; 

▪ প্রব্ধশক্ষণেি ব্ধবব্ধিন্ন েিা, মেব্ধমনার ও ও াকথশদপর আদ াজন করা; 

▪ প্রধান কার্ থালদ  মাব্ধেক েমন্ব  েিার আদ াজন করা; 

▪ েরকাব্ধর ও মবেরকাব্ধর ব্ধবব্ধিন্ন প্রব্ধতষ্ঠাদনর োদথ েমদঝাতা চুব্ধক্ত স্বাক্ষদরর ড়বষগয় সমন্বয় করা;  

▪ ড়বড়ভন্ন প্রকল্প, কম মসূড়চ এবং কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর আঞ্চড়লক প্রড়েক্ষণ শকন্দ্রসমূগহ আগয়াড়জি প্রড়েক্ষগণর সমন্বয় করা;   

▪ বাংলাগদে শবিাগরর কৃড়ষড়ভড়ত্তক আঞ্চড়লক ও জািীয় অনুষ্ঠাগনর ড়বষয়ড়ভড়ত্তক অনুষ্ঠান কা মক্রগম অড়ধদপ্তগরর প্রড়িড়নড়ধত্ব করা;  

▪ কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর বাড়ষ মক প্রড়িগবদন এবং বেমাড়সক ড়বিণন সামড়য়কী “কৃড়ষ ড়বিণন বািমা” প্রকাে; এবং   

▪ অড়ধদপ্তগরর মাড়সক সমন্বয় সভা আগয়াজন এবং িদানু ায়ী কা মক্রম িহণ ও বাস্তবায়গন সাড়ব মক কাগজর সমন্বয় করা।  

েমন্ব  েিার আদ াজন:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর প্রধান কার্ থাল , শজলা কা মালগয় কম থরত কম থকতথা ও ব্ধবিাগী  উপ-পব্ধরচালকগদণর েমন্বদ  প্রদতযক 

মাদে মাব্ধেক েমন্ব  েিার আদ াজন করা ি । মাব্ধেক এ েিা  কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর কর্তথক প্রেি মেবা ও অিযিরীণ 
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কার্ থক্রদমর ব্ধবব্ধিন্ন েমস্যা, কাদজর অগ্রগব্ধত ও অন্যান্য ব্ধবি াব্ধে আদলাচনাপূব থক ব্ধেিাি গ্রিণ ও পরবতী েিা  তার বাস্তবা ন 

অগ্রগব্ধত পর্ থাদলাচনা ও ব্ধেক ব্ধনদে থশনা প্রোন করা ি ।  

ব্ধবব্ধিন্ন প্রব্ধতদবেন মপ্ররণ:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর েমন্ব  শাখা িদত ২০২১-২০২২ অথ থবছদর ব্ধনম্নব্ধলব্ধখত প্রব্ধতদবেনেমূি কৃব্ধি মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ করা 

িদ দছ-  

▪ ২০২১-২০২২ অথ থবছদর কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর কার্ থাবলী েম্পব্ধকথত ১২টি প্রব্ধতদবেন কৃব্ধি মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ করা 

িদ দছ; 

▪ কৃব্ধি মন্ত্রণালদ  অনুব্ধষ্ঠত েমন্ব  েিার ব্ধেিাদির আদলাদক কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর েম্পব্ধকথত ব্ধেিািেমুদির ১১টি 

অগ্রগব্ধত প্রব্ধতদবেন কৃব্ধি মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ করা িদ দছ; 

▪ মন্ত্রণালদ র ব্ধনধ থাব্ধরত ছক অনুর্া ী কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর কর্তথক প্রব্ধশক্ষণ বাস্তবা ন েম্পব্ধকথত ১২টি প্রব্ধতদবেন কৃব্ধি 

মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ করা িদ দছ;  

▪ মড়ন্ত্রপব্ধরিে ব্ধবিাদগর ব্ধনধ থাব্ধরত ছক অনুর্া ী কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর ২০২১-২০২২ অথ থবছদরর কম থকাদন্ডর ০১টি 

প্রব্ধতদবেন কৃব্ধি মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ করা িদ দছ;  

▪ কৃব্ধি মন্ত্রণালদ র ২০২১-২০২২ অথ থবছদরর বাব্ধি থক প্রব্ধতদবেন প্রস্তুদতর লদক্ষয কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর তথ্য কৃব্ধি 

মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ করা িদ দছ; 

▪ কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর ২০২১-২০২২ অথ থবছদরর অগ্রগব্ধতর তথ্য পুব্ধস্তকাদর প্রকাদশর লদক্ষয (তথ্য ও  ছব্ধবেি)  কৃব্ধি 

মন্ত্রণালদ  মপ্ররণ করা িদ দছ; এবং 

▪ কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর প্রব্ধশক্ষণ ও েমন্ব  শাখা িদত ২০২১-২০২২ অথ থবছদর ব্ধবব্ধিন্ন মন্ত্রণাল /েপ্তর/োংিা  

িাড থফাইদল ২৪৭টি এবাং ই-ফাইদল ৫৩টি পত্র জারী করা িদ দছ।                                                   

 

 

 

মেদশ ও ব্ধবদেদশ অব্ধধেপ্তদর কম থরত কম থকতথা/কম থচারীদের প্রব্ধশক্ষণ:  

মেদশর অিযিদর প্রব্ধশক্ষণিঃ  

আধুব্ধনক মেবা প্রোদনর পূব থশতথ িদলা েক্ষ মানব েম্পে। মে লদক্ষয মেদশর উন্ন দন অবোন রাখার জন্য কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদর 

কম থরত কম থকতথা/কম থচারগণদক প্রব্ধশব্ধক্ষত কদর েক্ষ মানব েম্পদে পব্ধরণত করার লদক্ষয কৃব্ধি মন্ত্রণালদ র োদথ কৃব্ধি ব্ধবপণন 

অব্ধধেপ্তদরর বাব্ধি থক কম থেম্পােন চুব্ধক্ত অনুর্া ী ২০২১-২২ অথ থবছদর অব্ধফে ব্যবিাপনা, জাতী  শুিাচার মকৌশল কম থপব্ধরকিনা, 

২০২১-২২ প্রণ ন, ব্ধন ব্ধমত উপব্ধিত ব্ধবব্ধধমালা ১৯৮২, েরকাব্ধর কম থচারী আচরণ ব্ধবব্ধধমালা ১৯৭৯ এবাং েব্ধচবাল  ব্ধনদে থশমালা 

২০১৪, ই-ফাইব্ধলাং, তথ্য অব্ধধকার আইন ২০০৯, জনস্বাথ থ োংব্ধেষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন ২০১১, নাগব্ধরক মেবা  উদ্ভাবন, 

ব্ধডব্ধপব্ধপ প্রণ ন, বাড়ষ মক কম মসম্পাদন চুড়ি (এড়িএ), আধুব্ধনক অব্ধফে ব্যবিাপনা, েরকাব্ধর  চাকব্ধর আইন- ২০১৮, তথ্য অব্ধধকার 

আইন- ২০০৯, উত্তমা কৃড়ষ চচ মা নীড়িমালা (ড়জএড়ি), শলাবাল ড়জএড়ি, খসিা কৃড়ষ ড়বিণন নীড়িমালা-২০২২, কৃড়ষ ড়বিণন আইন-

২০১৮, কৃড়ষ ড়বিণন ড়বড়ধমালা-২০২১ ইতাব্ধে ব্ধবিদ  কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর েের েপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম, রাজশািী, খুলনা, 

বব্ধরশাল, ব্ধেদলট, ম মনব্ধোংি ও রাংপুর ব্ধবিাগ এবাং মজলা পর্ থাদ   কম থরত ৭০৯ জন কম থকতথা/কম থচারীদক ১২০ ঘন্টা ইন-িাউে 

প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা হগয়গছ।  

 

আঞ্চব্ধলক প্রব্ধশক্ষণ মকন্দ্রেমূি  

 

আিালদর জদলশর কৃিকগণ ষিপণন ষিিয়টিলক অন্যিি একটি সিস্যা িলন কলর। িারা এ সিস্যালক ন্যায্য মূল্য না পাওয়া, কৃষিপে ও 

উপকরণ সরিরাে ব্যিস্থার অভাি ও কৃষিপে সংগ্রলোত্তর ক্ষষি ষেলসলি ষচষিি কলর এিং এর ষিপরীলি িারা সম্ভাব্য জকালনা সিািান 

পায় না। সফে ষিপণন ব্যিস্থার েন্য ষনিয নতুন দক্ষিা, জটকষনক এিং িথ্য সংগ্রলের পিষি োনা প্রলয়ােন। আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ 

জকন্দ্রসমূলে প াৃপ্ত েনিে, প্রলয়ােনীয় িালেট না র্াকা ইিযাষদর কারলণ আশানুরূপ ও কা কৃর ফোফে পাওয়া  ালেনা। ির্াষপ 

কলরানা িোিাষরর সিলয়ও আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ কিকৃিাৃগণ স্ব-স্ব কিসৃ্থলের প্রাষন্তক প াৃলয়র কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, কৃষি উলযািাগণলক 

প্রলয়ােনীয় প্রষশক্ষণ প্রদান ও ষিপণন সোয়িা প্রদালনর েন্য ষনরেসভালি কাে কলর  ালেন।   

 

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্রসমূে, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১২২০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, 

নারীসে কৃষি উলযািালদর ষিষভন্ন ষিিলয়র উপর িাষেক ও ব্যিোষরক প্রষশক্ষণ জদয়া েলয়লে। কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আওিায় 

প্রাষন্তক প াৃলয়র কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, কৃষি উলযািাগণলক প্রলয়ােনীয় প্রষশক্ষণ প্রদান ও ষিপণন সোয়িা প্রদানসে নানাষিি প্রলয়ােলন 

ষিষভন্ন সিলয় সিাপ্ত ও চেিান প্রকল্প এিং কিসৃূচীর িাধ্যলি জিাট ১২টি প্রষশক্ষণ জকন্দ্র ষনিাৃণ করা েয় িন্মলধ্য ১০টিলি েনিেসে 

কা কৃ্রি চালু রলয়লে।  র্ািঃ 
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আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্রসমূে (ঢাকা, চট্টগ্রাি, রােশােী ও  লশার):   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, ঢাকা :  

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, ঢাকা কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১১০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, নারীসে 

কৃষি উলযািালদর ‘কৃষিপলের সংগ্রলোত্তর ব্যিস্থাপনা ও ষিপণন দক্ষিা উন্নয়ন’ ও ‘উলযািা উন্নয়ন ও কৃষিপলের ষিপণন জকৌশে’ 

শীিকৃ  প্রষশক্ষণ জদয়া েয়।  

 

  

কৃষিপলের সংগ্রলোত্তর ব্যিস্থাপনা ও প্রষক্রয়াোিকরণ প্রষশক্ষণ কৃষিপলের সংগ্রলোত্তর ব্যিস্থাপনা ও ষিপণন দক্ষিা উন্নয়ন ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 

 

২. আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, চট্টগ্রাি:   

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, চট্টগ্রাি কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১২০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, 

নারীসে কৃষি উলযািালদর ‘লিৌসুিী কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ, ষিপণন ও উলযািা উন্নয়ন ষিিয়ক’ ও ‘িাোর সংল াগ সৃষষ্ট ষিিয়ক’ 

ষিিয়ক প্রষশক্ষণ জদয়া েয়।  

 
 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আওিায় সিাপ্ত শস্য িহুমুখীকরণ 

কিসৃূচী’র (ষসষপষি) িাধ্যলি ১৯৯৯-২০০৪ সিলয় িাে-

কোই ও তিেিীে প্রষক্রয়াোিকরলণ আধুষনক ও উন্নি 

প্রযুষি েস্তান্তরসে প্রকলল্পর আওিায় পষরচাষেি সংষিষ্ট 

কৃিক, ব্যিসায়ী, প্রষক্রয়াোিকারী, ষিোর ও উলদািালদর 

প্রষশক্ষলণর িাধ্যলি দক্ষ েনশষি গলি জিাো এিং 

প্রষশক্ষণ কা কৃ্রিলক জদলশর প্রিযন্ত অঞ্চলে জপৌৌঁলে জদয়ার 

েলক্ষয ঢাকা, চট্টগ্রাি, রােশােী ও  লশালর ৪টি আঞ্চষেক 

প্রষশক্ষণ জকন্দ্র ষনিাৃণ করা েয়। 

- প্রলিযক ভিলনর ২য় িোয় একটি প্রষশক্ষণ কক্ষ 
রলয়লে। প্রষশক্ষণ জকন্দ্রটি ৩,৫০০ বগ িফুট আয়িন 

ষিষশষ্ট ষদ্বিে ভিন; 

- ৪০ েন প্রষশক্ষণার্ী একলত্র প্রষশক্ষণ ষনলি পারলিন; 

- প্রষশক্ষণ কলক্ষর পালশ প্রশস্ত জখাো োয়গা ও একটি 

ব্যােকষন আলে; 

- প্রষশক্ষণ কলক্ষ শীিািপ ষনয়ন্ত্রলণর ব্যিস্থা, 

িাইলক্রালফান ও িাষিষিষিয়া প্রলেক্টর ষসলস্টি আলে।   
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- কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর কর্তকৃ িাস্তিাষয়ি সিষন্বি 

িানসম্পন্ন উযান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় প াৃয় (ষিপণন অঙ্গ) 

এর আওিায় প্রকলল্পর অিীলন উযান ফসলের 

িাোরোিকরণ, সংরক্ষণ, প্রষক্রয়াোিকরণ ষিিয়ক 

প্রষশক্ষণ প্রদান করার েলক্ষয খুেনায় অষফস-কাি 

প্রলসষসং এন্ড জিষনং জসন্টারটি ২০১৪-২০১৫ অর্িৃেলর 

ষনিাৃণ করা েয়। িিিৃালন অষফস কাি প্রলসষসং এন্ড 

জিষনং জসন্টারটিলি কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর ষিভাগীয় ও 

জেো অষফস স্থানান্তর করা েলয়লে।  

িাোর সংল াগ সৃষষ্ট ষিিয়ক প্রষশক্ষণ জিৌসুিী কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ, ষিপণনওউলযািা উন্নয়ন 

ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 

৩. আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, রােশােী:  

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, রােশােী কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১২০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, 

নারীসে কৃষি উলযািালদর ‘কৃষিপলের প্রষক্রয়াোিকরণ, িহুমুখী ব্যিোর ও ষিপণন ষিিয়ক’, ‘সংগ্রেলত্তার ব্যিস্থাপনা ও ষিপণন’ ও 

‘কৃষি ষিপণন দক্ষিা বৃষি’ ষিিয়ক প্রষশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

 

‘কৃষিপলের প্রষক্রয়াোিকরণ, িহুমুখী ব্যিোর ও ষিপণন’ ষিিয়ক প্রষশক্ষণ রােশােীলি ‘কৃষিপলের প্রষক্রয়াোিকরণ, িহুমুখী ব্যিোর ও ষিপণন’ ষিিয়ক 

প্রষশক্ষলণ িোপষরচােক িলোদয় ও অন্যান্যরা 

 

৪. আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর,  লশার :  

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর,  লশার কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১২০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, 

কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকারী ও নারীসে কৃষি উলযািালদর ‘কৃষিপলের সংগ্রেলত্তার ক্ষষি হ্রাস ও প্রষক্রয়াোিকরণ ভযালু জচইন’, প্রার্ষিক 

প্রষক্রয়াোিকরণ (লগ্রষিং, সটিংৃ ও প্যালকষেং), িাোর সংল াগ, ‘উচ্চমূলল্যর ফসে উৎপাদন এিং ষিপণন জকৌশে’ ইিযাষদ ষিিয়ক 

প্রষশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

কৃষিপলের সংগ্রেলত্তার ক্ষষি হ্রাস ও প্রষক্রয়াোিকরণ ভযালু জচইন র্বষেক 

প্রর্েক্ষণ (সািক্ষীরা)   

প্রার্ষিক প্রষক্রয়াোিকরণ (জগ্রষিং, সটিংৃ ও প্যালকষেং)  ও িাোর সংল াগ 

ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 

 

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্রসমূে- অষফস কাি প্রলসষসং এন্ড জিষনং জসন্টার  (খুেনা, রংপুর, কুষিল্লা ও নরষসংদী):  

 

 

 

 

 

 

 

 

- চারিো ষিষশষ্ট অষফস কাি প্রলসষসং এন্ড জিষনং জসন্টালরর 

প্রলিযকটি জলার ৩৫০০ িগফৃুট আয়িলনর; 

- ভিনটির প্রর্ি জলার প্রলসষসং এিং ষিসলপ্ল জসন্টার, ২য় িোয় 

অষফস, ৩য় িোয় প্রষশক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, িাইষনং, ষকলচন, 

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ কিকৃিাৃর রুি, ওলয়টিং রুি এিং ৪র্ ৃিোয় 

প্রষশক্ষক ও প্রষশক্ষণার্ীলদর আিাসন এর সংস্থান রলয়লে; 

- প্রায় ১০০-১১০ েন প্রষশক্ষণার্ী একলত্র প্রষশক্ষণ ষনলি 

পারলিন;  

- প্রষশক্ষণ কলক্ষ শীিািপ ষনয়ন্ত্রলণর ব্যিস্থা, ব্যিোলরর েন্য 

ল্যাপটপ, িাষিষিষিয়া ও সাউন্ড ষসলস্টলির ব্যিস্থা আলে।  
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৫. আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, খুেনা (অষফস কাি প্রলসষসং এন্ড জিষনং জসন্টার) 

৪. আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, খুেনা (অষফস কাি প্রলসষসং এন্ড জিষনং জসন্টার):    

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, খুেনা কর্তকৃ ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১২০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, নারীসে 

কৃষি উলযািালদর ‘কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ, উলযািা উন্নয়ন ও ষিপণন জকৌশে’, ‘সংগ্রেলত্তার অপচয় হ্রাস ও প্রষক্রয়াোিকরণ 

ষিিয়ক কোলকৌশে’ ইিযাষদ ষিিয়ক প্রষশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

 

ফসে সংগ্রলোত্তর ক্ষষি হ্রাস ও ষিপণন ব্যিস্থা ষিিয়ক প্রষশক্ষণ কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ, উলযািা উন্নয়ন ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 

 

  

৬. আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, রংপুর (অষফস কাি প্রলসষসং এন্ড জিষনং জসন্টার):   

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, রংপুর কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১২০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, 

নারীসে কৃষি উলযািালদর ‘কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ ও ষিপণন’ ও ‘কৃষিপে সংগ্রেলত্তার ব্যিস্থাপনা ও ষিপণন উন্নয়ন’ এিং ‘কৃষি 

উলযািা উন্নয়ন’ ষিিয়ক প্রষশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

 

 
‘আলু প্রষক্রয়াোিকরণ ও ষিপণন কোলকৌশে’ ষিিয়ক  প্রষশক্ষলণ 

িোপষরচােক িলোদয় ও অন্যান্যরা 

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, রংপুলর ‘আলু প্রষক্রয়াোিকরণ ও ষিপণন 

কোলকৌশে’ ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 

  

 

৭. আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, কুষিল্লা (অষফস-কাি প্রলসষসং এন্ড জিষনং জসন্টার):   

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, কুষিল্লা কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১০০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, 

নারীসে কৃষি উলযািালদর ‘কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরলণর িাধ্যলি কৃষি ব্যিসার প্রসার এিং উলযািা উন্নয়ন’, ‘কৃষিপে 

প্রষক্রয়াোিকরণ, সংরক্ষণ ও ষিপণন কা কৃ্রি এিং উলযািা উন্নয়ন’,  ‘কৃষিপলের িাোর সম্প্রসারণ, সাপ্লাই জচইন ও ভযালু জচইন 

শষিশােীকরলণর িাধ্যলি খায ষনরাপত্তা অেৃন, কৃিক ও কৃষি উলযািা প াৃলয় ষিপণন দক্ষিা বৃষি এিং কৃষিপলের রপ্তাষন আয় বৃষি’ 

এিং‘ফসে সংগ্রলোত্তর ব্যিস্থাপনা, কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ ও সংরক্ষলণর উপায় এিং ষিপণন জকৌশে’ ষিিয়ক প্রষশক্ষণ প্রদান করা 

েয়।  
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-‘শস্য গুদাি ঋণ কা কৃ্রি’ (শগঋক)-এর আওিায় 

প্রকলল্পর ষিষিষপ অনু ায়ী প্রকল্প এোকায় কৃিলকর 

পলের উপযুিৃ মূল্য প্রাষপ্তর ষিিয়টি ষনষিিকরলণর 

েলক্ষয শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণালিক্ষণ, সংরক্ষলণ কৃিকলদর 

উদ্বুিকরণ, ঋণ ব্যিস্থাপনা এিং শলস্যর রুপান্তরগি, 

স্থানগি, সিয়িি ও জপশাগি উপল াগ সৃষষ্ট ও বৃষিকরণ 

প্রভৃষি ষিিলয় োলি-কেলি কাষরগষর ও প্রালয়াষগক 

প্রষশক্ষণ প্রদালনর েলক্ষয ১৯৮৭ সালে পঞ্চগি জেোর 

জিাদা উপলেোয় ১টি ও ১৯৯১-৯২ সালে িাগুরা জেোয় 

১টি প্রষশক্ষণ জকন্দ্র ষনিাৃণ করা েয়। 

  

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কুষিল্লায়‘ কৃষিপলের িাোর সম্প্রসারণ, সাপ্লাই জচইন 

ও ভযালু জচইন শষিশােীকরণ প্রষশক্ষণ                                                                      

ব্রাহ্মণিাষিয়ায় অনুষষ্ঠি ফসে সংগ্রেলত্তার ব্যিস্থাপনা, প্রষক্রয়াোিকরণ ও 

সংরক্ষণ ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 

 

 

৮. আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, নরষসংদী (অষফস-কাি প্রলসষসং এন্ড জিষনং জসন্টার):   

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, নরষসংদী কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১২০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, 

নারীসে কৃষি উলযািালদর ‘কৃষিপলের সংগ্রেলত্তার ক্ষষি হ্রাস ও ভযালু জচইন’ ও ‘কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ ও-এর িহুমুখী ব্যিোর 

ষিিয়ক’ প্রষশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

 

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, নরষসংদী কর্তকৃ কৃষিপলের               নরষসংদী প্রলসষসং জসন্টালর কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ ও 

সংগ্রেলত্তার ক্ষষি হ্রাস ও ভযালুলচইন ষিিয়ক প্রষশক্ষণ                                এর িহুমুখী ব্যিোর ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 

 

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্রসমূে (পঞ্চগি ও িাগুরা):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯.আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, পঞ্চগি:    

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, পঞ্চগি কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১৭০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, 

নারীসে কৃষি উলযািালদর ‘কৃিক উদ্বুিকরণ ষিিয়ক’ ও শস্য েিা ও গুদাি পষরচােনায় দক্ষিা বৃষি ষিিয়ক’ কৃিক প্রষশক্ষণ প্রদান 

করা েয়।  

- প্রষশক্ষণ জকন্দ্র ও এোকা কা াৃেয় পঞ্চগি (জিাদা) ৫৩ 

শিক েষির উপর প্রষিষষ্ঠি টিনলশি ভিন এিং ভিনটি 

প্রষশক্ষণলকন্দ্র ও এোকা কা াৃেয় ষেলসলি ব্যিিৃি েয়;   

- প্রায় ২০-৩০ েন প্রষশক্ষণার্ী একলত্র প্রষশক্ষণ ষনলি 

পারলিন পঞ্চগি জকন্দ্রটিলি আর িাগুরা জকন্দ্রটিলি ১৪-১৮ 

েন প্রষশক্ষণার্ী একলত্র প্রষশক্ষণ ষনলি পারলিন; 

- প্রষশক্ষণ কলক্ষ ব্যিোলরর েন্য ল্যাপটপ, িাষিষিষিয়া ও 

সাউন্ড ষসলস্টলির ব্যিস্থা আলে; 

- প্রষশক্ষণ জকলন্দ্র ১টি িরলিটষর আলে এিং এলি 

প্রষশক্ষণার্ীলদর আিাসন সুষিিা আলে।  
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 কৃিক উদ্বুিকরণ প্রষশক্ষণ, আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, পঞ্চগি                           কৃিক উদ্বুিকরণ প্রষশক্ষণ 

 

১০.আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, িাগুরা :  

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, িাগুরা কর্তকৃ গি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জিাট ১২০ েন কৃিক, কৃষি ব্যিসায়ী, 

নারীসে কৃষি উলযািালদর ‘সংগ্রেলত্তার অপচয় হ্রাস ও খায প্রষক্রয়াোিকরণ’ এিং ‘কৃষিপলের প্রষক্রয়াোিকরণ ও উলযািা উন্নয়ন 

ষিিয়ক’ প্রষশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

 

 আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, িাগুরালি সংগ্রেলত্তার অপচয়               িাগুরায় কৃষিপলের প্রষক্রয়াোিকরণ ও উলযািা উন্নয়ন                            

ষিিয়ক হ্রাস ও খায প্রষক্রয়াোিকরণ ষিিয়ক প্রষশক্ষণ                                                   ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 

 

১১.আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, চুয়ািাঙ্গা (অষফস কাি জিষনং জসন্টার):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঙ) প্রষশক্ষণ জকন্দ্র পষরচােনা নীষিিাো:  

 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর অিীলন ষিষভন্ন সিাপ্ত ও চেিান প্রকলল্পর আওিায় কৃিক প্রষশক্ষণ, কিকৃিাৃ/ কিচৃারীলদর প্রষশক্ষণ, 

ওয়াকৃশপ/লসষিনার ইিযাষদ কা কৃ্রি িাস্তিায়ন করার েন্য ষিষভন্ন জেোয় ষভন্ন ষভন্ন কা ালিার উষল্লষখি জিষনং জসন্টারসমূে ষনিাৃণ 

- মুষেিনগর সিষন্বি কৃষি উন্নয়ন প্রকলল্পর ষিষপষপ অনু ায়ী 

প্রষশক্ষণ কা কৃ্রলির িাধ্যলি কৃষিপলের ষিপণন ব্যয় এিং 

সংগ্রলোত্তর অপচয় হ্রাসকরলণর েলক্ষয চুয়ািাঙ্গা জেোয় 

প্রষশক্ষণ জকন্দ্র কাি অষফস ভিনটি ২০ শিাংশ েষির উপর 

প্রষিষ্ঠা করা েয়। িিিৃালন অষফস কাি জিষনং জসন্টারটিলি 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর জেো অষফস ও প্রষশক্ষণ জকলন্দ্রর 

কা কৃ্রি একই ভিলন পষরচাষেি েলে।   

- প্রষি জলার ২,৫০০ িগফৃুট আয়িলনর ষিন িো ভিলনর 

ষনচ িোয় প্রষশক্ষণ কক্ষ, ২য় িোয় অষফস, ৩য় িোয় 

িরলিটষর;  

- চুোডাো আঞ্চষেক কা াৃেয় ও প্রষশক্ষণ জকন্দ্রটি ২০ 

শিক েষির ওপর প্রষিষষ্ঠি ষদ্বিে ভিন। এই ভিনটি 

আঞ্চষেক অষফস কাি প্রষশক্ষণ জকন্দ্র ষেলসলি ব্যিোর 

করা েয়;    

- প্রষশক্ষণ কলক্ষ প্রায় ১০০ (একশি) েন প্রষশক্ষণার্ী 

একসালর্ প্রষশক্ষণ ষনলি পারলিন;   

- প্রষশক্ষণ কলক্ষ শীিািপ ষনয়ন্ত্রলণর ব্যিস্থা, ব্যিোলরর 

েন্য ল্যাপটপ, িাষিষিষিয়া ও সাউন্ড ষসলস্টি আলে; 

- এক পালশ একটি ওলয়টিং, একটি িাইষনং, একটি 

ষকলচন, একটি জরস্ট রুি এিং সংযুি ওয়াশরুি আলে। 
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করা েলয়লে। এই সকে জিষনং জসন্টারসমূলের জক্ষলত্র অিকা ালিাগি ষভন্নিা োিাও সুল াগ-সুষিিার জক্ষলত্রও পার্কৃয ষিযিান রলয়লে। 

এ সকে জিষনং জসন্টারসমূলের ষিযিান সুষিিািেীর পূণ ৃ ব্যিোর ষনষিি করার েলক্ষয এর ব্যিোর ও পষরচােনা ষিিলয় একটি 

ষনলদষৃশকা প্রণয়ন করা েলয়লে। প্রণয়নকৃি ষনলদষৃশকা অনু ায়ী কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আওিায় ষিযিান প্রষশক্ষণ জকন্দ্রসমূে 

পষরচাষেি েলে। 

 

 

evRvi wbqš¿Y kvLv 

িাোর ষনয়ন্ত্রণ শাখার কা াৃিেী: 

▪ কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮ এর আওিায় িা  প াৃয় েলি প্রজ্ঞাষপি িাোর ষেলসলি জঘািণা করার উপল াগী িাোলরর প্রস্তাি 

 াচাই-িাোইপূিকৃ িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ ও জগলেলট অনুলিাদলনর েন্য  ািিীয় কা াৃিেী সম্পাদন। 

▪ জদলশর সকে ষনয়ষন্ত্রি িাোলরর িাোরকারিারীলদর েন্য কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮ এর িপষসেভুি কৃষিপলের ক্রয় 

ষিক্রলয়র জক্ষলত্র িালকৃট চােৃ ষনিাৃরণ সংক্রান্ত  ািিীয় কা াৃিেী সম্পাদন।  

▪ জেো প াৃলয় ষনয়ষন্ত্রি িাোরসমূলে িালকৃট চােৃ িাস্তিায়লন িষনটষরং কা কৃ্রি পষরচােনা।  

▪ জদলশর সকে ষনয়ষন্ত্রি িাোরসমূলে িাোরকারিারীগণলক োইলসন্স প্রদান ও নিায়ন সংক্রান্ত  ািিীয় কা াৃিেী সম্পাদন। 

▪ কৃষিপলের োইলসন্স-এর আওিায় সরকার কর্তকৃ ষনিাৃষরি নন-িযাক্স জরষভষনউ আদালয়র েক্ষযিাত্রা অেৃলন জেো প াৃলয় 

িষনটষরং, ষনরীক্ষা ও উি ষিিলয় িাষসক প্রষিলিদন প্রণয়ন ও সংষিষ্ট িন্ত্রণােলয় জপ্ররণ।  

▪ কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮-এর আওিায় জেো প াৃয় েলি প্রাপ্ত জকান অষভল াগ ষিিাংসায় প্রলয়ােনীয় প্রশাসষনক সোয়িা 

প্রদান। 

▪ জেো প াৃলয় ষিযিান আইন িাস্তিায়লনর েলক্ষয প্রলয়ােনীয় ষনলদশৃনা সংক্রান্ত কা কৃ্রি সম্পাদন।  

▪ োিীয় সংসলদ িোিান্য রাষ্ট্রপষির ভািলণ অন্তভূষৃির েন্য কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর সংষিষ্ট িথ্যাষদ জপ্ররণ সংক্রান্ত কা াৃিেী 

সম্পাদন।  

▪ োিীয় সংসলদ িাননীয় প্রিানিন্ত্রী/কৃষিিন্ত্রী/প্রষিিন্ত্রী/উপিন্ত্রীর প্রলশ্নাত্তর সংক্রান্ত কা াৃিেী। 

▪ োিীয় সংসলদ েনগুরুেপূণ ৃজনাটিলশর েিাি (৭১ ষিষি ও ৭৩ ষিষিলি প্রদত্ত) সংক্রান্ত কা াৃিেী সম্পাদন।  

▪ কৃষি িন্ত্রণােয় সম্পষকৃি সংসদীয় স্থায়ী কষিটির কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর সম্পষকৃি গৃেীি  ািিীয় ষসিান্ত িাস্তিায়ন ও 

অগ্রগষির প্রষিলিদন প্রদান সংক্রান্ত কা াৃিেী সম্পাদন।  

▪ কৃষি িন্ত্রণােয় সম্পষকৃি সংসদীয় স্থায়ী কষিটির আলোচযসূর্ির আলোলক প্রষিলিদন জপ্ররণ সংক্রান্ত কা াৃিেী সম্পাদন। 

▪ জেো প্রশাসক সলম্মেলন কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর সংক্রান্ত গৃেীি ষসিালন্তর আলোলক িাস্তিায়ন অগ্রগষির িাষসক প্রষিলিদন 

জপ্ররণ সংক্রান্ত কা াৃিেী। 

▪ ষিষভন্ন অষিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাষিি আইলনর উপর িিািি প্রদান সংক্রান্ত কা াৃিেী সম্পাদন। 

▪ অষিদপ্তলরর জেো কা াৃেয়সমূলের চাষেদা জিািালিক োইলসন্স ফরি, আলিদন ফরি, জনাটিশ ফরি ইিযাষদ িন্ত্রণােলয়র 

অনুলিাদনক্রলি সরকাষর মূদ্রণােয় েলি মূদ্রলণর ব্যিস্থা গ্রেণ।  

▪ জেো কা াৃেয় েলি প্রাপ্ত িলথ্যর ষভষত্তলি প্রজ্ঞাষপি িাোরসমূলের োইলসন্সিারী িাোরকারিারীলদর িাষেকা 

োেনাগাদকরলণ  ািিীয় কা াৃিেী সম্পাদন। 
 
 

কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮ ও কৃষি ষিপণন ষিষিিাো, ২০২১: 
 

জদলশ উৎপাষদি কৃষিপে ও কৃষিোিপে ষিপণন ও গুদািোিকরণ ব্যিস্থাপনা সুষ্ঠুভালি পষরচােনার েন্য The Warehouses 

Ordinance, 1959 এবাং The Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 আইন ও অধ্যালদশ দুটি 

সিষন্বি কলর িাংো ভািায় আধুষনক ও যুলগাপল াগী ‘‘কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮’’ প্রণয়ন করা েলয়লে,  া জগলেট আকালর প্রকাষশি 

েলয়লে।  উি আইলনর আওিায় প্রণীি কৃষি ষিপণন ষিষিিাো, ২০২১  ইলিািলধ্য জগলেট আকালর প্রকাষশি েলয়লে এিং আইন ও 

ষিষিিাো অনু ায়ী কা কৃ্রি অব্যােি আলে। 
 

প্রজ্ঞাষপি িাোর:  

কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮ এর ৫ নং িারায় জদলশর জ  জকান কৃষিপলের িাোরলক প্রজ্ঞাষপি িাোর ষেলসলি জঘািনা করার ষিিান 

রলয়লে। এ প নৃ্ত জদলশ ৯৭৭টি িাোর প্রজ্ঞাষপি িাোর ষেলসলি জঘাষিি েলয়লে। জদলশ ব্যিসা িাষণেয ও োট িাোলরর সংখ্যা ক্রিান্বলয় 

বৃষি পালে। কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর কর্তকৃ আদায়কৃি নন িাক্স জরষভষনউ আয় বৃষিকলল্প প্রজ্ঞাষপি িাোলরর সংখ্যা বৃষিপূিকৃ 

অষিকসংখ্যক কৃষিপলের িাোরকারিারীগণলক োইলসন্স-এর আওিাভূিকরলণর প্রলচষ্টা অব্যােি রলয়লে। 
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িাোরকারিারীগলণর োইলসন্স সংখ্যা:  

জদলশ ষিযিান ৯৭৭টি  প্রজ্ঞাষপি িাোলর জিাট িাোরকারিারীগলণর সংখ্যা প্রায় ৪৫ োোর। 

 

রােস্ব আদায়: 

 

ষিযিান আইলনর আওিায় কৃষি ষিপণন ষিষিিাো, ২০২১ অনু ায়ী সংষিষ্ট িাোরকারিারীলদর োইলসন্স ইসুয ও নিায়লনর েন্য 

ষনিাৃষরি োলর ষফ প্রদালনর িাধ্যিািকিা রলয়লে। ষিষভন্ন জেষণর িাোরকারিারীলদর েন্য িা কৃৃি োইলসন্স ষফ ও নিায়ন ষফ সংক্রান্ত 

িথ্য এিং গি ০৪ িেলরর ষিভাগওয়ারী রােস্ব আদালয়র ষেসাি ষনম্নরূপ: 

 

জটষিে-১:কৃষিপলের িাোরকারিারীলদর জেষণ ষভষত্তক োইলসন্স প্রদান: 

ক্রষিক 

নং 

ব্যিসার জেষণ নতুন োইলসন্স 

 ষফ (টাকা) 

নিায়নকৃি 

োইলসন্স ষফ 

(টাকা) 

ভযাট  

(প্রল ােয 

োলর) 

১ ষেিাগার  ১৫০০/- ৮০০/-  

২ চুষিিি চাি ও ষিপণন ব্যিস্থার সষেি সম্পৃি ব্যষি িা প্রষিষ্ঠান ১২০০/- ৬০০/-  

৩ কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকারী প্রষিষ্ঠান ১২০০/- ৬০০/-  

৪ িি গুদাি, রপ্তাষনকারক, আিদাষনকারক, সরিরােকারী ১২০০/- ৬০০/-  

৫ কুেলচম্বার, জোট গুদাি, পাইকাষর ষিলক্রিা, আিিদার, িজুদদার, 

ষিোর, ষিোর, কষিশন এলেন্ট িা জব্রাকার 

১০০০/- ৫০০/-  

৬ জিপারী, ফষিয়া   ৩০০/- ২০০/-  

৭ ওেনদার, নমুনা সংগ্রেকারী  ১০০/- ৫০/-  

 

জটষিে-২: রােস্ব আদালয়র পষরিাণ: (েক্ষ টাকায়)  

ষিভাগ অর্ ৃিের 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 

ঢাকা ৫৩.২১ ৫০.৩৮ ৬০.৯৬ ৬৩.৮৭ 

চট্টগ্রাি ৩৬.১৬ ৩১.৫৭ ৩৪.৯৫ ৪৩.৯৫ 

ষসলেট ৭.৯৬ ৭.১৫ ৯.১২ ৯.০৯ 

রােশােী ২১.৭৩ ২২.৪৬ ২৮.১৬ ৩৪.০২ 

রংপুর ৮.৯৯ ৮.১৬ ১০.৭৫ ১২.০৩ 

খুেনা ২৪.৮১ ১৯.৯৩ ২৬.২৪ ৩২.৭৩ 

িষরশাে ১৪.১১ ১৪.৬৩ ১৬.৩৫ ১৪.৮৭ 

িয়িনষসংে - - - ১২.৮১ 

জিাট ১৬৬.৯৭ ১৫৪.২৮ ১৮৬.৪৮ ২২৩.৩৭ 

 

২০১৮-১৯ েলি ২০২১-২২ প নৃ্ত ষিভাগ ওয়ারী রােস্ব আদালয়র জেখষচত্র:  
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কৃষি ব্যিসা ও উন্নয়ন ব্যিস্থাপনা শাখার কা াৃিেী: 

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আওিািীন ষিষভন্ন িাোর অিকা ালিাসমূলের পষরচােনা ও রক্ষণালিক্ষণ সংক্রান্ত  ািিীয় কা কৃ্রি 

নীষিিাো অনু ায়ী সম্পাদন করা হবে ষক না িা িদারষক করা। 

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আওিািীন ষিষভন্ন িাোর অিকা ালিার সাির্গ্রক কা কৃ্রি ও আয়-ব্যয় ষিিলয় িষনটষরং এিং 

প্রলয়ােনীয় প্রষিলিদন প্রণয়ন। 

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আওিািীন িাোর অিকা ালিাসমূে পষরচােনার ষিিলয় নতুন নীষিিাো প্রণয়ন এিং ষিযিান 

নীষিিাো সংলশািন ষিিয়ক কা কৃ্রি সম্পাদন। 

▪ অষিদপ্তলরর আওিািীন িাোর অিকা ালিা চালুকরলণ নীষিগি পরািশ ৃপ্রদান। 

 

পটভূষি (এনষসষিষপ, পািা ও জসন্ট্রাে িালকটৃ): 

িাোলর কৃিকলদর সেে প্রলিশাষিকালরর সুল াগ সৃষষ্টর েলক্ষয কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর কর্তকৃ িাস্তিাষয়ি ষিষভন্ন প্রকলল্পর আওিায় 

আধুষনক সুল াগ-সুষিিা সম্বষেি ষিষভন্ন কযাটাগষরর ৮২টি িাোর ষনিাৃণ করা েয়। কৃষি ষিপণন অষিদপ্তরািীন “কৃষিপলের পাইকারী 

িাোর অিকা ালিা উন্নয়ন প্রকলল্পর’’ আওিায় আধুষনক সুল াগ-সুষিিাষদ, জ িন-জদাকান/স্টে, গুদাি, জসি, টয়লেট, টিউিওলয়ে, 

কসাইখানা, জগাোটা প্রভৃষি আইলটি সম্বষেি প্রকল্পভূি ৬টি জেোয় ৬টি পাইকারী িাোর অিকা ালিা উন্নয়ন করা েলয়লে। পরিিীলি 

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এষিষি)-এর আষর্কৃ সোয়িায় কৃষি িন্ত্রণােলয়র অিীন কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তর (েীি এলেন্সী) ও ৫টি সেল াগী 

সাংস্থার (কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, এেষেইষিসে অন্যান্য) সিন্বলয় নর্ওৃলয়স্ট ক্রপ িাইভারষসষফলকশন প্রলেক্ট (এনষসষিষপ)-এর আওিায় 

প্রকল্পভূি ১৬টি জেোয় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি জগ্রায়াস ৃএিং ঢাকার গািিেীলি প্রায় ৭.৮৫ জকাটি টাকা ব্যলয় ০৩ িো ষিষশষ্ট জসন্ট্রাে 

িালকৃটটির ষনিাৃণ কাে ৩০/০৬/২০০৯ িাষরলখ সিাপ্ত েয়। ‘‘উত্তর-পষিি শস্য িহুমুখীকরণ’’ প্রকল্প এর আওিায় উৎপাষদি 

উচ্চমূবল্যর ফসলের িাোরোিকরণ ব্যিস্থায় কা কৃর সরিরাে জচইন ও প্রকল্প এোকায় ষনষিিৃ িাোরসমূলের েন্য ফরওয়াি ৃ

ষেংলকে স্থাপবনর েন্য জসন্ট্রাে িালকৃটটি ষনিাৃণ করা েয়। সাষিকৃ সুষিিাষদ সম্বষেি এ িরলণর গ্রািীণ িাোর িাংোলদলশ এই প্রর্ি। 

উষল্লষখি অিকা ালিার উন্নয়লনর ফলে প্রকলল্পর আওিায় িাোরসমূে স্বয়ংসম্পূণ,ৃ আধুষনক ও িলিে িাোর ষেলসলি গলি উল লে।  

 

জসন্ট্রাে িালকলৃটর আয়িন ও অিস্থান: 

জসন্ট্রাে িালকৃটটি সিলৃিাট ১.৪২ একর েষির উপর ষনষিিৃ। িাস্তলি িালকৃট স্থাপনার আওিায় ১.০০ একর েষি এিং অিষশষ্ট ০.৪১ 

একর েষি পােৃিিী রাস্তা ও পুকুর ষেলসলি ব্যিোর েলয়লে। িষণিৃ জসন্ট্রাে িালকৃটটি ঢাকার গািিেীর তুরাগ নদীর িীলর অিষস্থি। 

িাোরটি ঢাকা আষরচা িোসিক েলি গািিেী জিষিিাঁি িলর প্রায় ১/২ ষকিঃষিিঃ দষক্ষলণ অিষস্থি। জিষিিাঁি েলি িালকৃলটর সালর্ পাকা 

সংল াগ সিক রলয়লে।  

 

ষিযিান অিকা ালিার সুষিিা: 

ক্রর্মক নাং  অবকাঠাবমার সুর্বধার র্ববরণ  পর্রমাণ 

০১ েষির পষরিান ১.৪১ একর 

০২ ওয়াষশং এষরয়া ২২০ িগফৃুট 

০৩ অকশন এষরয়া ৯১৭ িগফৃুট 

০৪ সটিংৃ, জগ্রষিং এিং ড্রাইং এষরয়া ৫০০ িগফৃুট 

০৫ ড্রাই জষ্টালরে ১,২৫২ িগফৃুট 

০৬ ষপ্রকুষেং এষরয়া ৩০৫ িগফৃুট 

০৭ কুষেং এষরয়া ৬৯০ িগফৃুট 

০৮ জগািাউন ৩৬৪ িগফৃুট 
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ক্রর্মক নাং  অবকাঠাবমার সুর্বধার র্ববরণ  পর্রমাণ 

০৯ আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার ষরোভাৃর ৫০ িগফৃুট 

১০ টয়লেট এষরয়া ৭১৬ িগফৃুট 

১১ িালকৃট ম্যালনেলিন্ট কষিটি অষফস ৫৪৫ িগফৃুট 

১২ জিষনং জসন্টার ১,৬৩৫ িগফৃুট 

১৩ জভষেলটিেস জসেস এষরয়া ৫,৪৬৫ িগফৃুট 

১৪ উইলিন্স কণাৃর ৫৪০ িগফৃুট 

১৫ ফ্রুট এন্ড স্পাইলসস জসেস এষরয়া ৩,১৭০ িগফৃুট 

১৬ জস্পসাোইেি এষরয়া ফর ভযালু এষিশন ২,৩৪৮ িগফৃুট 

১৭ জোষিং-আনলোষিং এষরয়া ৭,২৬২ িগফৃুট 

১৮ পাষকৃং এষরয়া ৩,৮০০ িগফৃুট 

১৯ ইন্টারনাে জড্রইন ৪১০ িগফৃুট 

২০ ইন্টারনাে জরাি ১৭,৫০০ িগফৃুট 

২১ গ্যালরে ২৮১ িগফৃুট 

২২ গািলৃসি ১২২ িগফৃুট 

২৩ িাস্টষিন ২১৫ িগফৃুট 

২৪ সাি-জস্টশন ( ন্ত্রপাষিসে) ৭১০ িগফৃুট 

 

   

ষিযিান েষেষস্টক সুষিিা:  

▪ পষরিেণ সুষিিািঃ কৃিক ও ব্যিসায়ীলদর কৃষিপে ষিপণলন সোয়িা প্রদালনর েন্য ঢাকাস্থ গািিেী জসন্ট্রাে িালকৃলট ০৬টি 

ষরফারভযান (কুষেং সুষিিাসে) ও ০৫ জিিঃ টন িারণ ক্ষিিা সম্পন্ন ০১টি িাক রলয়লে। এগুলো পষরচােনার েন্য সুষনষদষৃ্ট 

ভািার োর ষনিাৃরণ আলে।  

▪ কুে জচম্বার সুষিিািঃ কৃষি ব্যিসায় ষনলয়াষেি ব্যিসায়ীলদর ব্যিোলরর েন্য ২০ জিিঃটন িারণ ক্ষিিা সম্পন্ন ০৩টি কুে জচম্বার 

রলয়লে  া িাষণষেযক ষভষত্তলি ব্যিোর করা েলে।  

▪ পাইকারী প্রলসষসং সুষিিািঃ ষেিাগারটির সালর্ সির্জ ও ফে প্রষিিকরণ, প্যালকষেং সুষিিাসে সকে িরলণর কিলৃনাত্তর জসিা 

(Post Harvest Management) প্রদালনর ব্যিস্থা রলয়লে।  

▪ উৎপাষদি কৃষিপলের খুচরা িাোর জচইলনর ষভষত্ত কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ ষশলল্পর কাঁচািাে সরিরাে ও কৃষিপে রপ্তানীলি 

কা কৃর সোয়ক প্রষিষ্ঠান ষেলসলি ব্যিোর করা। 

▪ কৃষিপলের উৎপাদনকারী, ব্যিসায়ী ও সরিরােকারীলদর পে সংগ্রলোত্তর ব্যিস্থাপনার (Post Harvest Management) 

সকে সুষিিা একই স্থান েলি (One Stop Service) প্রদান ষনষিি করা। 

 

জসন্ট্রাে িালকলৃটর আয়-ব্যয়: 

জসন্ট্রাে িালকৃট েলি পষরচাষেি আয় েলি অিকা ালিার জিরািি ও রক্ষণালিক্ষলণর ব্যয় ষনিাৃলের পর অিষশষ্ট অর্ ৃপ্রার্ষিকভালি 

জকন্দ্রীয় িাোর ব্যিস্থাপনা কষিটি-এর নালি ব্যাংলক রষক্ষি ষেসালি েিা করা েয়। িাোর ব্যিস্থাপনা কষিটি আয়-ব্যলয়র ষিিয়টি 

িদারষক কলর র্ালকন।  

 

িাোলরর অিস্থান ও িরণ: 

এনষসষিষপ ষনষিিৃ ৭৫টি িাোলরর িলধ্য ১৫টি পাইকারী িাোর জেো সদলর ও ৬০টি জগ্রায়াস ৃিালকৃট উপলেো প াৃলয় ষিস্তৃি এিং 

জসন্ট্রাে িালকৃটটি ঢাকার গািিেীলি অিষস্থি। িাোিা ’পািা’ প্রকলল্পর আওিায় ষনষিিৃ ০৬টি পাইকারী িাোর প্রকল্পভূি ০৬টি 

জেোয় অিষস্থি।  
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িাোলরর অিস্থান ও িরণ 

ক্রর্মক নাং  মজোর নাম  
বাজাবরর সাংখ্যা  

বাজাবরর কযাবটগরী  
জগ্রায়াস ৃ পাইকারী জসন্ট্রাে িালকৃট মমাট 

১ জশরপুর - ০১টি - ০১টি পাবা বাজার 

২ িষরশাে - ০১টি - ০১টি পাবা বাজার 

৩ যবোর - ০১টি - ০১টি পাবা বাজার 

৪ হর্বগঞ্জ - ০১টি - ০১টি পাবা বাজার 

৫ র্দনাজপুর - ০১টি - ০১টি পাবা বাজার 

৬ মনাোখােী - ০১টি - ০১টি পাবা বাজার 

৭ ঢাকা - - ০১টি ০১টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

৮ রাজোহী ০৫টি ০১টি - ০৬টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

৯ রাংপুর ০৫টি ০১টি - ০৬টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

১০ বগুো ০৩টি ০১টি - ০৪টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

১১ র্দনাজপুর ০৮টি ০১টি - ০৯টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

১২ পাবনা ০২টি ০১টি - ০৩টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

১৩ র্সরাজগঞ্জ ০২টি ০১টি - ০৩টি এনর্সর্ডর্পবাজার 

১৪ পিগে ০৫টি ০১টি - ০৬টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

১৫ নীোফামারী ০৪টি ০১টি - ০৫টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

১৬ নওগাঁ ০৫টি ০১টি - ০৬টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

১৭ োেমর্নরহাট ০২টি ০১টি - ০৩টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

১৮ নাবটার ০৪টি ০১টি - ০৫টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

১৯ ঠাকুরগাঁও ০৫টি ০১টি - ০৬টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

২০ িাঁপাইনবাবগঞ্জ ০২টি ০১টি - ০৩টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

২১ গাইবান্ধা ০২টি ০১টি - ০৩টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

২২ কুর্েগ্রাম ০১টি - - ০১টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

২৩ জেপুরহাট ০৫টি ০১টি - ০৬টি এনর্সর্ডর্প বাজার 

সব িবমাট ৬০টি ২১টি ০১টি ৮২টি  

 

বাজাবর র্বযমান সুর্বধার্দ:    

এনষসষিষপ িাোরগুলোলি ব্যিসার ষনষিত্ত সিলৃিাট ১,৬৪৮টি জস্পস রলয়লে। অনুলিাষদি নীষিিাো অনুসালর এ জস্পসগুলোর িলধ্য 

৭২৯টি জস্পস এফএিষেভূি কৃিক, ৬২৪টি জস্পস সািারণ ব্যিসায়ী এিং অিষশষ্ট ২৯৫টি িষেো কণাৃর জদাকান, িষেো ব্যিসায়ীলদর 

েন্য ষনিাৃষরি রলয়লে। “কৃষিপলের পাইকারী িাোর অিকা ালিা উন্নয়ন’’ প্রকলল্পর আওিায় ষনষিিৃ ৬টি িাোলরর িলধ্য প্রষিটি 

িাোলর ২৪টি জদাকান/স্টে, ২৫০ জিিঃটন িারণ ক্ষিিা সম্পন্ন ০১টি জগািাউন জশি, টয়লেট, জগাোঁটা ও ০১টি কসাইখানা রলয়লে।  

 

এনড়সড়ডড়ি ও িাবা বাজাগরর ড়বড়ভন্ন সুড়বধা: 

িাোলর ষিযিান সুষিিাষদর িণনৃা পািা িাোর এনষসষিষপ িাোর 

২৫০ জিিঃটন িারণ ক্ষিিা সম্পন্ন গুদাি ০৬টি - 

৫ জিিঃটন িারণ ক্ষিিা সম্পন্ন কুে জচম্বার - ০৭টি 
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িাোলর ষিযিান সুষিিাষদর িণনৃা পািা িাোর এনষসষিষপ িাোর 

জদাকান/স্টে ১৪৪টি - 

ওলপন জস্পস (সািারণ) - ৬২০টি 

ওলপন জস্পস (এফএিষে) - ৭২৮টি 

িষেো কণাৃর - ২৯৫টি 

জশি ১৮টি - 

কসাই খানা ০৬টি - 

অষফস/লিষনং রুি ০৬টি ৭৫টি 

 

 

িাোর পষরচােনা পিষি: 

এনষসষিষপ ও পািা িাোরসমূলের ব্যিস্থাপনা ও রক্ষণালিক্ষলণর েন্য িন্ত্রণােয় কর্তকৃ অনুলিাষদি ষনিাৃষরি নীষিিাো রলয়লে। এ সকে 

নীষিিাোর আওিায় িাোরসমূে পষরচােনা করা েলে। এ সকে নীষিিাোর আলোলক সংষিষ্ট প্রলিযক িাোলরর েন্য একটি িাোর 

ব্যবস্থাপনা/পষরচােনা কষিটি রলয়লে। উি কষিটিলি সংষিষ্ট উপলেো ষনিাৃেী কিকৃিাৃ সভাপষি এিং কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর 

জেো/উপলেো কিকৃিাৃ সদস্য-সষচি ষেলসলি দাষয়ে পােন করলেন। িলি এনষসষিষপ িাোলরর নীষিিাো অনু ায়ী জ  সকে িাোর 

জপৌরসভার িলধ্য অিষস্থি জস সকে িাোলরর িাোর ব্যিস্থাপনা/পষরচােনা কষিটির সভাপষি ষেলসলি জপৌর জিয়র দাষয়ে পােন 

করলেন। উি িাোর ব্যিস্থাপনা কষিটি িাোলরর জদাকান/লস্পস িরাদ্দ প্রদানসে িাোর ব্যিস্থাপনা ও রক্ষণালিক্ষলণর সাষিকৃ দাষয়ে 

পােন কলর র্ালকন। 

 

িাোলরর আয়-ব্যয়: 

এনষসষিষপ িাোর পষরচােনা ষনলদষৃশকা অনু ায়ী জস্পস/লদাকান ভািা িািদ আদায়কৃি রােস্ব েলি ৫০% সরকারী জকািাগালর 

েিাদান এিং অিষশষ্ট ৫০% িাোর রক্ষনালিক্ষণ ও জিরািলির ষনষিত্ত িাোর ব্যিস্থাপনা কষিটির সভাপষি ও সদস্য-সষচি-এর জ ৌর্ 

ব্যাংক ষেসালি েিা করা েয়। উি েিাকৃি অর্ ৃ েলি িাোর ব্যিস্থাপনা কষিটির িোবধাবন িাোলরর রক্ষণালিক্ষণ ও জিরািি 

কা কৃ্রি সম্পন্ন করা েয়। এোিা পািা িাোর পষরচােনা ষনলদষৃশকা অনু ায়ী জস্পস/লদাকান ভািা িািদ আদায়কৃি রােস্ব েলি ৭৫% 

সরকারী জকািাগালর েিাদান এিং অিষশষ্ট ২৫% িাোর রক্ষণালিক্ষণ ও জিরািলির ষনষিত্ত িাোর ব্যিস্থাপনা কষিটি সভাপষি ও 

সদস্য-সষচি-এর জ ৌর্ ষেসালি েিা করা েয়। উি েিাকৃি অর্ ৃেলি িাোর ব্যিস্থাপনা কষিটির িোবধাবন িাোলরর রক্ষণালিক্ষণ ও 

জিরািি কা কৃ্রি সম্পন্ন করা েয়।  

 

এনষসষিষপ ও পািা িাোলরর আয়-ব্যলয়র ষেসাি:                                                              (েক্ষ টাকাে) 

বাজাবরর 

কযাটাগর্র 

বাজাবরর 

সাংখ্যা 

শুরু মর্বক জুন/২০২২ পয িি আে-ব্যে (টাকা) 

মমাট আে 
সরকার্র মকাষাগাবর 

জমা 

বাজার ব্যবস্থাপনা 

কর্মটির একাউবন্ট জমা  
মমাট ব্যে 

পাবা বাজার ৬টি  214.07লক্ষ (প্রায়) 194.87 লক্ষ (প্রায়) 19.203 লক্ষ (প্রায়) 3.10১ লক্ষ (প্রায়) 

এনর্সর্ডর্প 

বাজার 
৭৫টি  230.54 লক্ষ (প্রায়) 115.40লক্ষ (প্রায়) 115.13লক্ষ (প্রায়) 32.45লক্ষ (প্রায়) 

মমাট ৮১টি 444.62 লক্ষ (প্রায়) 310.27 লক্ষ (প্রায়) 134.34 লক্ষ (প্রায়) 35.৫৫ লক্ষ (প্রায়) 
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▪ কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তবরর ওবেবসাইবট (www.dam.gov.bd) প্রর্ি কম ির্দববস ৩০টি অিযাবশ্যকীে কৃর্ষপবণ্যর খুিরা 

বাজারদর এবাং প্রর্ির্দবনর েিকরা হ্রাস-বৃর্ির হার স্ক্রে আকাবর প্রিার্রি হবে। 

▪ অনোইন গ্রুপ-এর মাধ্যবম কম িকিিা ও কম িিারীবদর আইর্সটি সাংক্রাি কার্রগরী সমস্যা ও অন্যান্য োখা সাংর্িষ্ট যাবিীে 

সমস্যার িাৎক্ষর্ণক সমাধান প্রদান করা সম্ভব হবে।  

▪ কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তবরর ওবেববপাট িাে, বাজারদর সাংক্রাি ওবেবসাইট, কৃর্ষ ব্যবসার অনোইন প্লাটফম ি এবাং মমাবাইে 

অযাপসর্ির্িক র্বপণন কায িক্রম িালুকরণ এবাং এ সব কাবজর সমন্বে সাধবনর েবক্ষয মরাডম্যাপ প্রস্তুি করা হবেবে এবাং 

িদানুযােী কায িক্রম বাস্তবােন করা হবে। 

▪ অর্ধদপ্তবরর র্বর্িন্ন উন্নেনমূেক কম িকাে অর্ধদপ্তবরর অর্ফর্সোে মফসবুক মপজ, অর্ফর্সোে মফসবুক গ্রুপ এবাং ইউটিউব 

িযাবনবের মাধ্যবম বহুে প্রিাবরর মাধ্যবম সরকার ও জনগবণর মবধ্য সাংবযাগ সাধন করা সম্ভব হবে। 

▪ কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তবরর নতুন ওবেবসাইবটর মাধ্যবম বাজারদর র্োংবক প্রববে কবর কৃষক, মিাক্তা ও কৃর্ষ ব্যবসােীর জন্য 

সহােক র্বর্িন্ন ধরবনর পণ্যর্ির্িক মুল্য প্রর্িববদন মযমনোঃ পণ্যর্ির্িক প্রর্িববদন, তুেনামূেক র্ববরণী, উপবজোর্ির্িক 

মূল্য প্রর্িববদন ও বৃহির মজোসমূবহর সদর বাজাবরর খুিরা মূবল্যর প্রর্িববদন প্রকাে করা হবে।  

▪ Integrated Digital Service Delivery Platform for Ministry of Agriculture (MOA) কায িক্রম এর 

আওিাে োইবসন্স, ওোরহাউজ, বাজার অবকাঠাবমা, বাজার সাংবযাগসহ নানার্বধ কাম িকাবের অবটাবমেন ব্যবস্থা িালু চূোি 

পয িাবে রবেবে। 

▪ অনোইনর্ির্িক কৃর্ষ উবযাক্তা বিরীবি সহােিা করা।  

▪ অন্য মদে হবি বাাংোবদর্ে কৃর্ষপণ্য আমদার্নবি উৎপাদক ও রপ্তার্নকারকবদর সাবর্ সরাসর্র মযাগাবযাবগর মাধ্যবম র্হবসব 

অনোইনর্ির্িক কৃর্ষ র্বপণন উন্নেন কম িসূর্ির আওিাে ওবেবর্ির্িক সাধারণ প্লাটফম ি উন্নেন ও ব্যবস্থাপনা করা হবে। 

▪ সকে সরকার্র মসবা মযবকাবনা স্থান হবি সহবজ, স্বেিাবব, কম খরবি, কম সমবে র্ডর্জটাে র্ডিাইবসর মাধ্যবম প্রার্প্ত 

র্নর্িিকরবণর েবক্ষয কায িকর উবযাগ গ্রহণ। 

▪ র্ডর্জটাে পির্িবি সকে মসবা গ্রহবণ নাগর্রকবদর সক্ষমিা উন্নেন ও অবর্হিকরবণ সামার্জক মযাগাবযাবগর মাধ্যবম ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

▪ কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তবরর আওিাধীন দপ্তরসমূবহর র্ডর্জটাে সার্িিস প্রদাবনর মক্ষবে সার্িিস র্ির্িিকরণ, ক্রবের ব্যবস্থাকরণ 

ও বাস্তবােবনর উবদ্দবশ্য প্রবোজনীে সহবযার্গিা প্রদান। 

▪ অর্ধদপ্তবরর নাগর্রক মসবার হােনাগাদকৃি িে সারণী ওবেবসাইবট প্রকাে। 

▪ ইবেকের্নক ক্রে পির্ি (ইর্জর্প) িালুকরণ ও সকে উন্মুক্ত দরপে ও র্নবোগ র্বজ্ঞর্প্ত অনোইবন প্রকাবের ব্যবস্থাকরণ। 

▪ গুরুেপূণ ি সকে অনোইন সিা, মসর্মনার ও প্রর্েক্ষণ আবোজবন কার্রগরী সহােিা প্রদান করা। 

▪ আইর্সটি র্বষবে কম িকিিা ও কম িিারীগবণর সবিিনিা বৃর্ি ও প্রর্েক্ষণ প্রদান। 

▪ অষিদপ্তলরর সফটওয়যার ষনিাৃলণ ন্যাশনাে ই-গভলননৃ্স আষকৃলটকচার (National e-Governance Architecture) ও 

e-Governance Interoperability Framework) অনুসরণ। 

▪ জন সন্মুবখ প্রকােবযাগ্য িবের সবব িাচ্চ ব্যবহার র্নর্িিকরবণর জন্য Open Government Data মপাট িাবে উন্মুক্তকরণ 

ও অন্য দপ্তবর মপ্ররবণর প্রবোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ। 

▪ সদর দপ্তর ও র্বিাগীে কায িােবে র্ডর্জটাে স্বাক্ষর/হার্জরা িালুকরণ। 

▪ ই-নর্র্ ও ওবেববপাট িাে র্বষবে অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা ও কম িিারীগণবক প্রর্েক্ষণ প্রদান করা। 

▪ র্ডর্জটাে পির্িবি নাগর্রক আববদন, অর্িবযাগ গ্রহণ ও র্নষ্পর্ি এবাং অবর্হিকরণ র্ডর্জটাে পির্িবি বাস্তবােবনর উবযাগ 

গ্রহণ। 

▪ দাপ্তর্রক কাবজ ইবেক্ট্রর্নক পির্ি ব্যবহার বৃর্ি কবর কাগবজর ব্যবহার হ্রাসকরবণ র্বর্িন্ন উবযাগ গ্রহণ করা। 

▪ ই-এর্গ্রকােিার মাবকিটিাং র্বষেক র্িেন, মকৌেে ও কম িপর্রকল্পনা প্রণেন। 

▪ ৪র্ ি র্েল্প র্বপ্লববর (4IR) সাবর্ সামঞ্জস্য মরবখ কৃর্ষখািবক (ফসে উপখাি) এর্গবে র্নবি/গবে তুেবি অর্ধদপ্তবরর পক্ষ 

মর্বক সমর্ন্বি কম িপর্রকল্পনা গ্রহণ। 

▪ কৃর্ষ র্বপণন সাংক্রাি মেনবদবনর মক্ষবে সমর্ন্বি  a2i ek pay Payment Gateway ব্যবহাবরর উবযাগ গ্রহণ। 

▪ ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবােবন ইবনাবিেন টীমবক কার্রগরী সহােিা প্রদান। 

▪ অনোইন র্ির্িক কৃর্ষ র্বপণন ব্যবস্থা উন্নেন কম িসূর্ি বাস্তবােবন আইর্সটি মসবের পক্ষ মর্বক সকে ধরবনর কার্রগরী 

সহােিা প্রদান।  

 

http://www.dam.gov.bd/
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কৃব্ধি ব্ধবপণন অনলাইন প্লাটফম থ বতরীর উদেশ্য:  

কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, কৃড়ষ উগদ্যািা ও শভািাসহ কৃড়ষ ড়বিণগন ড়বদ্যমান সকল অংেীজনগক কৃষক, িাইকারী ও খুচরা ি মাগয় 

একটিমাে  প্লাটফগম ম এগন িাগদর মগধ্য বাজার সংগ াে সৃড়ষ্ট করা। এছািা ক্ষুদ্র্ ও মাঝাড়র কৃড়ষ উগদ্যািা উন্নয়ন, কৃষগকর আয় বৃড়ি 

এবং িথ্য প্রযুড়ি ড়ভড়ত্তক সরকার ড়নয়ড়ন্ত্রি উন্মুি কৃড়ষ ড়বিণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। 

 

এ ছািাও  ড়কছু সুড়নড়দ মষ্ট লক্ষয হল:  

▪ কৃষগকর সাগর্ িাইকারী, আিৎদার, রপ্তানীকারক, সুিারেি;  িাইকারী ড়বগক্রিার সাগর্ খুচরা ড়বগক্রিা এবং খুচরা ও ক্ষুদ্র্ 

উগদ্যািার সাগর্ শভািার বাজার সংগ াে সৃড়ষ্ট করা এবং দর কষাকড়ষর সক্ষমিা বৃড়ি করা। 

▪ কৃষগকর উৎিাড়দি কৃড়ষিগের ন্যয্যমূল্য এবং শভািাসাধারগণর ক্রয়কৃি কৃড়ষিগের উিযুি মূল্য ড়নড়িি করা; 

▪ উন্মুি প্লাটফগম মর মাধ্যগম অনলাইন ড়বিণন ড়নড়িিকরগণর মাধ্যগম  কৃড়ষ ব্যবসায় মধ্যস্থকারবাড়রর ভুড়মকা হ্রাস করা।  

 

কৃড়ষ ড়বিণন অনলাইন প্লাটফগম মর বাজাগরর ধরণ: 

 কৃষগকর বাজার িাইকারী বাজার খুচরা বাজার 

ড়বগক্রিা বৃহৎ কৃষক, কৃষক ড়বিণন দল, 

ড়বড়ভন্ন এনড়জও ও প্রকল্পভূি কৃষক  

মধ্যম কৃষক, কৃষক ড়বিণন দল, ড়বড়ভন্ন 

এনড়জও ও প্রকল্পভূি কৃষক, কৃড়ষ 

ব্যবসায়ী (িাইকারী শক্রিা, আিৎদার) 

ক্ষুদ্র্ কৃষক, খুচরা ড়বগক্রিা, 

অনলাইন ক্ষুদ্র্ উগদ্যািা 

শক্রিা কৃড়ষ ব্যবসায়ী (িাইকারী শক্রিা, 

আিৎদার) রপ্তানীকারক, সুিারেি 

ও অন্যান্য 

খুচরা ব্যবসায়ী, সুিারেি, হাসিািাল, 

শরগস্তারা ও অন্যান্য 

শভািা 

 

কৃষগকর বাজাগরর ববড়েষ্টয: 

▪ কৃষক িাগদর উৎিাড়দি কৃড়ষিে ড়বড়ক্রর উগেগশ্য ড়বজ্ঞািন ড়দগি িারগব।  

▪ শদগের শ  শকাগনা প্রান্ত শর্গক িাইকারী, আিৎদার, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, সুিারেি কৃষকেগণর সাগর্ দর কষাকড়ষর 

মাধ্যগম িাগদর উৎিাড়দি িে ক্রয় করগি িারগব।  

▪ িাইকারী, আিৎদার, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, সুিারেি িাগদর চাড়হদা অনু ায়ী িে ক্রগয়র উগেগশ্য ড়বজ্ঞািন ড়দগি 

িারগব। 

▪ কৃষকেণ দরকষাকড়ষর মাধ্যগম িাগদর উৎিাড়দি ফসল ড়বড়ক্র করগি িারগব। 

▪ িগের শিড অনু ায়ী ড়বজ্ঞািন। 

▪ কৃষগকর বাজাগর তুলনামূলকভাগব অগনক শবড়ে িড়রমাণ কৃড়ষিে শদেব্যািী শকনা শবচা হগব। 
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িাইকারী বাজাগরর ববড়েষ্টয: 

▪ িাইকারী ড়কংবা আিৎদার খুচরা ব্যবসায়ীর ড়নকট িে ড়বড়ক্র করগি িারগব। 

▪ ড়নজ শজলা ড়কংবা ড়নজ এলাকায় িাইকারী বাজাগর কৃড়ষিে শকনাগবচা করা  াগব। 

▪ কৃষগকর বাজাগরর তুলনায় অগিক্ষাকৃি কম এবং খুচরা বাজাগরর তুলনায় অগিক্ষাকৃি শবড়ে িে ব্যবসায়ীরা ড়বড়ক্র করগি 

িারগব। 

▪ শক্রিার সাগর্ দরকষাকড়ষর সুগ াে র্াকগব।   

খুচরা বাজাগরর ববড়েষ্টয: 

▪ খুচরা ড়বগক্রিা বা অনলাইন উগদ্যািােণ শভািার ড়নকট সরাসড়র িাগদর িে ড়বড়ক্র করগি িারগব।  

▪ ড়নজ প্রড়িষ্ঠাগনর নাগম অনলাইগন কৃড়ষিে ড়বড়ক্রর সুড়বধা িাগব। 

▪ েঁচনেীল িগের শক্ষগে ড়নজ এলাকা এবং অিচনেীল িগের শক্ষগে ড়নজ এলাকার বাইগর ড়বিণন করগি িারগব। 

▪ খুচরা বাজাগর নারী উগদ্যািা ড়বগেষ কগর  ারা ড়নজ গৃগহ ড়বড়ভন্ন কৃড়ষিগের প্রড়ক্রয়াজাি কগরন, িাগদর জন্য র্াকগব নারী 

কণ মার। 

▪ ইগভন্ট বিরীর মাধ্যগম অনলাইন শমলা বা প্রদে মনীর আগয়াজন করা  াগব। 

▪ শক্রিার সাগর্ দরকষাকড়ষর সুগ াে র্াকগব। 

▪ খুচরা বাজাগর উগদ্যািােণ ড়ডসকাউন্ট অফার, কযাে ব্যাক অফারসহ নানা ধরগনর আকষ মনীয় অফার প্রদান করগি িারগব। 

▪ িন্যড়ভড়ত্তক প্রগমােগনর সুগ াে র্াকগব। 

সদাই প্লাটফগম ম শ  সকল  কৃড়ষিগের ড়বিণন করা  াগব:  

সকল ধরগণর কড়ষিে, োকসবড়জ, ফলমূল ইিযাড়দ। এছািা  মাছ, নদী হাওর ড়বল এর মাছ, ড্রাই ফুড, প্রগসসড মুরেী, শরড়ড টু কুক 

ড়ফস, প্রগসসড ড়মট, ড়ডম, দুধ,, শদেী শুটড়ক,  ড়ঘ, মধু, দই, ড়মড়ষ্ট, মেলা, প্রগসসড মেলা, খাদ্যেস্য, প্রগসসড ফুড, বিরীকৃি খাবার, 

ড়িঠা, সড়রষার শিল, এলাকা ড়ভড়ত্তক প্রড়সি িে, সামুড়দ্র্ক মাছ ও শুটকী, শমৌসুমী ফল, শদেী ও অন্যান্য ফল, শহামগমড আচার, মােরুম, 

প্রগসসড মােরুম, শরড়ড টু কুক মােরুম, শেেকাট োকসবড়জ, শরড়ড টু কুক আইগটম, শরড়ড টু ইট আইগটমফুল, নাস মারী আইগটম, 

মগনাহারী সামিী ইিযাড়দ। 

 

দরকষাকড়ষর িিড়ি: 

▪ দুই িগক্ষর শ াোগ াগের মাধ্যম ড়হগসগব শমাবাইল নাম্বার, ম্যাগসঞ্জার, কগমন্ট ড়রপ্লাই অিেন চালু র্াকগব।  

▪ শজলার কৃড়ষ ড়বিণন কম মকিমা বা দাড়য়ত্ব প্রাপ্ত কম মকিমা দরকষাকড়ষ ও বাজার সংগ াে বিরীগি গুরত্বপূণ ম ভূড়মকা রাখগি 

িারগব।  

শিগমন্ট িিড়ি: 

▪ সম্পূণ ম ইগলকেড়নক মাধ্যগম এটুআই একগি-এর মাধ্যগম দুই িগক্ষর শলনগদন হগব। 

▪ শলনগদগনর অর্ ম অিীম িড়রগোধ করগি হগব। (ই কমাস ম নীড়িমালা) 

▪ কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর িহড়বগল জমা র্াকগব। 

▪ িন্য শডড়লভারীর ির প্রািগকর ড়নকট অর্ ম শপ্ররণ করা হগব। 

িড়রবহন ও শডড়লভারী িিড়ি: 

▪ কৃষগকর বাজার এবং িাইকারী বাজাগরর শক্ষগে িড়রবহণ-এর ব্যবস্থা ড়হগসগব শবসরকারী োক এগজড়ন্সগুগলার ইড়িগিেন এর 

ব্যবস্থা র্াকগব। 

▪ খুচরা বাজাগরর শক্ষগে কুড়রয়ার এবং শবসরকারী শডড়লভারী এগজড়ন্সর মাধ্যগম িে শডড়লভারীর ব্যবস্থা র্াকগব। 

শডড়লভারী  ও প্যাগকড়জং চাজম: 

▪ কৃষগকর বাজার ও িাইকারী বাজাগরর শক্ষগে শডড়লভারী ও প্যাগকড়জং চাজম দুই িগক্ষর আগলাচনার মাধ্যগম ড়নধ মাড়রি হগব।  

▪ খুচরা বাজাগরর শডড়লভারী ও প্যাগকড়জং চাজম খুচরা ড়বগক্রিা ও অনলাইন ড়বগক্রিা ও শক্রিােণ আগলাচনার মাধ্যগম ড়নধ মারণ 

করগব। 

▪ ড়নজ শজলা এবং ড়নজ শজলার বাইগর আলাদা-আলাদাভাশব শডড়লভারী চাজম ড়নধ মাড়রি হগব। 

▪ শকাগনা খুচরা ড়বগক্রিা চাইগল ড়বগেষ-ড়বগেষ িগের ওজন ড়ভড়ত্তক শডড়লভারী ও প্যাগকড়জং চাজম ড়নধ মারণ করগি িারগব। 
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অড়ভগ াে ও ড়নষ্পড়ত্ত: 

▪ সদাই প্লাটফগম মর কল শসন্টাগরর প্রড়িড়নড়ধগদর সাগর্ শ াোগ াগের ব্যবস্থা। 

▪ কল ফরওয়াড়ড মং-এর মাধ্যগম সংড়িষ্ট শজলা প্রড়িড়নড়ধর সাগর্ শ াগোগ াে। 

▪ একটি শহল্পলাইন নাম্বার র্াকগব। 

▪ এসএমএম-এর মাধ্যগম প্লাটফগম মর িগথ্যর িাোিাড়ে সকল প্রকার ড়বিণন িথ্য প্রদান করা হগব। 

▪ প্লাটফম ম সম্পড়কমি ড়বড়ভন্ন অড়ভগ াে ও এর প্রড়িকাগরর ব্যবস্থা র্াকগব। 

▪ অড়ভগ াে ড়নষ্পড়ত্তর ও অন্যান্য শসবার েযাড়কং র্াকগব। 

অনলাইন প্লাটফগম মর ড়ফচারসমূহ: 

▪ ওগয়ব এবং শমাবাইল অযাি এর মাধ্যগম ড়বিণন। 

▪ প্লাটফম ম-এর ভাষা সম্পূণ ম বাংলা। িগব বাংলার িাোিাড়ে ইংগরড়জ ভাষার অিেন র্াকগব। 

▪ ড়নজ নাগম ড়কংবা ড়নজ প্রড়িষ্ঠাগনর নাগম ড়বজ্ঞািন প্রদাগনর মাধ্যগম িে ড়বড়ক্রর সুগ াে। 

▪ প্রগিযক ব্যবহারকারীর জন্য আলাদা-আলাদা প্যাগনল। 

▪ ড়নজ প্যাগনল শর্গক  াবিীয় ব্যবসাড়য়ক কা মক্রম মড়নটড়রং, িগের েযাড়কং, অড়ভগ াে িহণ ও ড়নষ্পড়ত্ত।  

▪ স্বাধীনভাগব উিযুি মূল্য ড়নধ মারণ। 

▪ িগের মূল্য িড়রবিমন, অড মার বাড়িল, স্টক ব্যবস্থািনা। 

▪ সকল ধরশণর অগটা শজনাগরগটড ড়রগিাট ম। 

▪ শভািােণ এক এলাকায় অবস্থান কগর অন্য এলাকায় িে ক্রগয়র সুড়বধা িাগবন। 

▪ শক্রিা ড়বগক্রিার কল করা ও চযাটিং সুড়বধা। 

▪ অগটা শজনাগরগটড ভাউচার। 

▪ পৃর্ক-পৃর্ক প্যাগনগলর জন্য পৃর্ক-পৃর্ক ডযােগবাড ম। 

▪ সাচ ম, ড়ফল্টার ও সটি মং-এর মাধ্যগম কাড়িি ড়বজ্ঞািন ড়কংবা খুচরা ড়বগক্রিা ও উগদ্যািােগণর শস্টার ও িে খু ুঁগজ শবর করার 

সুড়বধা। 

▪ শক্রিা ও ড়বগক্রিােগণর িারস্পড়রক শরটিং সুড়বধা প্রদাগনর স্বাধীনিা। 

▪ ড়বড়ভন্ন িগের স্টযাটিক ছড়বর বাইগর উগদ্যািােগণর ড়নজস্ব ছড়ব আিগলাড করার মাধ্যগম িে ড়বিণন করার সুড়বধা। 

▪ শকাগনা প্রকার কড়মেন ও চাজম ছািাই এই প্লাটফগম ম শকনা-শবচার সুগ াে। 

কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর ভূড়মকা: 

▪ কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, শভািা ও উগদ্যািার  াবিীয় ক্রয়-ড়বক্রয় কা মক্রম মড়নটড়রং। 

▪ সকল কৃড়ষিগের উিযুি মূল্য ড়নধ মারগণ প্রগয়াজনীয় সহগ াড়েিা প্রদান। 

▪ িগের গুণেি মান ড়নড়িিকরণ। 

▪ শভজাল িে ড়বিণগন কৃড়ষ ড়বিণন আইন-২০১৮, ই-কমাস ম নীড়িমালা-২০২১, মিাক্তা-অব্ধধকার-োংরক্ষণ-আইন-২০০৯-এর 

প্রগয়াে। 

▪ উগদ্যািার ড়নবেন বাড়িল। 

 

শকন এই প্লাটফম ম ব্যবহার করগব? 

▪ এক প্লাটফগম ম সকল ধরশণর শক্রিা, ড়বগক্রিার উিড়স্থড়ি। 

▪ কৃষক িার উৎিাড়দি িে উন্মুি বাজাগর ড়বড়ক্রর সুগ াে িাগব। 

▪ অনলাইন এই প্লাটফগম ম উন্মুি শকনা-শবচার দরুন প্রড়িগ াড়েিামূলক বাজাগরর সৃড়ষ্ট হগব। 

▪ অনলাইন ড়বিণগন সকল প্রকার আড়র্ মক ও িশের প্রিারণা শর্গক মুি র্াকা। 

▪ িরুনগদর কম মসংস্থাগনর সৃগ াে সৃড়ষ্ট হওয়া। 

▪ সাচ ম, ড়ফল্টার ও সটি মং-এর মাধ্যগম কাড়িি শক্রিা ড়বগক্রিা সহগজ খু ুঁগজ শবর করা। 
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এই প্লাটফগম ম আরও শ  সকল িথ্য র্াকগব: 

▪ সকল প্রকার কৃড়ষিগের ড়বড়ভন্ন সমগয়র আঞ্চড়লক বাজার দর। 

▪ কৃষক, িাইকারী, আিৎদার, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, সুিারেি ও অনলাইন কৃড়ষ উগদ্যািােগণর েড়িোলী শডটাগবজ। 

▪ মাগকমট ড়ডগরক্টরী। 

▪ সকল প্রকার শলনগদগনর িথ্য। 

 

ড়নবেন িিড়ি: 

 

 

 

 

 

 

রপ্তার্ন উন্নেন োখা 

 

 

কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর কৃড়ষিে রপ্তাড়নগি সহগ াড়েিা ও সমন্বয় কগর র্াগক। কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর কতৃমক কৃড়ষিে রপ্তাড়ন বৃড়ি ও 

সম্প্রসারগণর লগক্ষয ‘রপ্তাড়ন উন্নয়ন’ নাগম নতুন একটি োখা শখালা হগয়গছ। প্রোসড়নক উন্নয়ন সংক্রান্ত সড়চব কড়মটি, জনপ্রোসন 

মন্ত্রণালয় ও অর্ ম মন্ত্রণালয় কতৃমক অনুগমাদগনর শপ্রড়ক্ষগি রপ্তাড়ন উন্নয়ন োখায় একজন উিিড়রচালক, একজন প্রোসড়নক কম মকিমা, 

একজন সাঁট-মুদ্র্াক্ষড়রক কাম কড়ম্পউটার অিাগরটর, একজন অড়ফস সহকারী কাম কড়ম্পউটার মুদ্র্াক্ষড়রক ও দুইজন অড়ফস সহায়ক 

এর িদ সৃড়ষ্ট করা হগয়গছ। বিমমাগন একজন উিিড়রচালক, একজন সহকারী িড়রচালক, একজন অড়ফস সহকারী কাম কড়ম্পউটার এবং 

একজন অড়ফস সহায়ক  র্া র্ভাগব দাড়য়ত্ব িালন করগছন। 

 

কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর নতুন োখা অর্ মাৎ ‘রপ্তাড়ন উন্নয়ন’ কৃড়ষিগের রপ্তাড়ন উন্নয়ন ড়নগয় শজারাগলাভাগব কাজ কগর  াগে  া কৃড়ষ 

বাড়ণড়জযকীকরগণর অন্যিম অনুঘটক। কৃড়ষর বাড়ণড়জযকীকরগণর লগক্ষয কৃড়ষিগের রপ্তাড়ন উন্নয়ন, কৃড়ষ ব্যবসা ও কৃড়ষড়ভড়ত্তক ড়েগল্পর 

প্রসাগর কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর ড়নরলসভাগব কাজ কগর  াগে  ার একটি উগেখগ াে দৃষ্টান্ত হগে ড়বড়ভন্ন কৃড়ষিগের রপ্তাড়ন শরাডম্যাি 

প্রণয়ন। যুগোিগ ােী ও কা মকর এ শরাডম্যািটি কৃড়ষিগের রপ্তাড়ন প্রসাগর ফলপ্রসূ ভূড়মকা রাখগব। কৃড়ষিগের রপ্তাড়ন শরাডম্যাি প্রণয়গন 

শবে কগয়কটি ওয়াকমেগি আগয়াজন করা হয় শ খাগন রপ্তাড়ন সংড়িষ্ট ড়বড়ভন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী প্রড়িষ্ঠান, রপ্তাড়নকারক (ব্যড়ি ও 

প্রড়িষ্ঠান), শবসরকাড়র প্রড়িষ্ঠানসহ অন্যান্য শস্টকগহাল্ডারেণগক আমন্ত্রণ জানাগনা হয় এবং সবার মিামি ড়নগয় শরাডম্যািটি চূিান্ত করা 

হয়। রপ্তাড়ন বাজার সম্প্রসারগণর লগক্ষয কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর কতৃমক ড়বড়ভন্ন কৃড়ষিগের প্রণীি রপ্তাড়ন শরাডম্যািটি মন্ত্রণালগয় শর্গক শুরু 

কগর ড়বড়ভন গুরুত্বপূণ ম মহগল সমাদৃি হগয়গছ এবং  া ড়নঃসগন্দগহ প্রেংসনীয় ও কা মকর উগদ্যাে ববড়ক। কৃড়ষিগের রপ্তাড়ন শরাডম্যাি 

প্রণয়গনর ফগল ড়বড়ভন্ন অংেীজগনর জন্য (কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, রপ্তাড়নকারক, মধ্যস্বত্তগভােী, েগবষক, শভািাসহ অন্যান্য) অিযন্ত 
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কা মকর ও সহায়ক ভূড়মকা রাখগব। শদগে উৎিাড়দি আলুসহ অন্যান্য সবড়জ, আম, িান, িাটজাি দ্র্ব্য ও অন্যান্য অপ্রচড়লি কৃড়ষিে 

শ মন- সুেেী চাল, কাজু বাদাম, নাড়রগকগলর শখাল হগি চারগকাল, আনারগসর িািার ফাইবার ইিযাড়দ রপ্তাড়নর সম্ভাবনা অগনক। 

রপ্তাড়ন বািাগি কৃড়ষ মন্ত্রণালগয়র সহগ াড়েিায় কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর ঐকাড়ন্তকভাগব কাজ কগর  াগে। অড়চগরই কৃড়ষিে ববগদড়েক 

মুদ্র্া অজমগনর অন্যিম প্রধান উৎগস িড়রণি হগব।  

 

েি ২০২১-২০২২ অর্ মবছগর ‘রপ্তাড়ন উন্নয়ন’ োখার উগদ্যাগে এবং ‘প্রড়েক্ষণ ও সমন্বয়’ োখার সহগ াড়েিায় রপ্তাড়ন সংক্রান্ত শবে 

কগয়কটি প্রড়েক্ষণ, কম মোলা ও ওয়াকমেগির আগয়াজন করা হয় শ খাগন অড়ধদপ্তগরর উর্ধ্মিন কম মকিমােণ, ড়বড়ভন্ন রপ্তাড়নকারক ব্যড়ি ও 

প্রড়িষ্ঠানসহ অন্যান্য শস্টকগহাল্ডারেণ অংেিহণ কগরন। এ ছািাও, জািীয় ফল শমলা-২০২২, জািীয় সবড়জ শমলা-২০২২ এ রপ্তাড়ন 

উন্নয়ন োখা কতৃমক কৃড়ষিে রপ্তাড়ন ড়চে ও এর প্রদে মনী তুগল ধরা হয়। এ ছািাও, েি ২০২১-২০২২ অর্ মবছগর রপ্তাড়ন সহগ াড়েিার 

আওিায় রপ্তাড়ন উন্নয়ন োখা কতৃমক ‘AgroFresh Exports’ নামক প্রড়িষ্ঠাগনর সাগর্ মাগলড়েয়ার দুইটি প্রড়িষ্ঠান (Interglo 

Venture SDN BHD ও MX Fruit & Vegetable (M) SDN BHD) সাগর্ ড়লংগকজ বিড়র কগর িাগদর কাগছ ২২ 

শমড়েক টন শেে বাঁধাকড়ি এবং ব্রুগনই এর একটি প্রড়িষ্ঠাগনর (Sin Guan Brothers Co.) সাগর্ ড়লংগকজ বিড়র কগর িাগদর কাগছ 

২৭.৯৮ শমড়েক টন শেে আলু রপ্তাড়ন করা সম্ভব হয়।   

 

সগব মািড়র, নতুন চালু হওয়া সগেও ‘রপ্তাড়ন উন্নয়ন োখা’ কৃড়ষিে রপ্তাড়ন বৃড়ি ও সম্প্রসারগণর লগক্ষয পুগরা উদ্যম ড়নগয় কাজ করগছ  া 

ইড়িবাচক ও প্রেংসার দাড়বদার।  
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তবভারগর কার্ যক্রম 

 

ঢাকা ষিভাগ 

 

ঢাকা ষিভালগর ষনয়ন্ত্রণািীন ১৩টি জেোয় কিকৃিাৃ/কিচৃারীগণ প্রষিষদন সলরেষিলন পষরদশনৃ ও  াচাইলয়র িাধ্যলি ষনিযপ্রলয়ােনীয় 

কৃষিপলের িাোরদর সংগ্রেপুিকৃ ইন্টারলনট-এর িাধ্যলি প্রিান কা াৃেলয় জপ্ররণ কলর র্ালকন। ফলে উৎপাদক, ব্যিসায়ী, জভািা এিং 

সরকার কৃষিপলের প্রষিষদলনর িাোর মূল্য সম্পলকৃ অিষেি েলেন। িা  প াৃলয়র প্রষিটি অষফস আধূষনক প্রযুষিসমৃি ষিিায় 

িাৎক্ষষণকভালি ইন্টারলনট-এর িাধ্যলি িাোরদরসে প্রলয়ােনীয় িথ্যাষদ অষিদ্রুি প্রিান কা াৃেলয় জপ্ররলণ সক্ষি। অত্র ষিভাগ ও ষিভালগর 

আওিািীন জেোসমূলে দাপ্তষরক কা াৃষদ সুষ্ঠুভালি সম্পন্ন করার েলক্ষয অনুলিাষদি ১৪৬টি পলদর ষিপরীলি িিিৃালন ৯৪েন 

কিকৃিাৃ/কিচৃারী কিরৃি আলেন। 

 

িাোর িষনটষরং কা কৃ্রিিঃ 

কৃিলকর  উৎপাষদি পলের জ ৌষিক মূল্য প্রাষপ্ত ষনষিি ও জভািা সািারলণর সুেভ মূলল্য পে ক্রয় করার েলক্ষয ঢাকা ষিভাগীয় কা াৃেয় ও 

ষিভালগর আওিািীন জেো কা াৃেয়সমূে কৃষিপলের জ ৌষিক মূল্য ষনিাৃরণ ও িাস্তিায়লনর কা কৃ্রি পষরচােনা করলে। দ্রব্যমূল্য ষনয়ন্ত্রণ, 

পলের জভোে জরাি, জকষিকযালের ব্যিোর ষনরৎসাষেি ও পে পষরিেণ ষস্থষিশীে করার েন্য িা  প াৃলয়র কিকৃিাৃ/কিচৃারীগণ 

ষনয়ষিিভালি িাোর িষনটষরং কলরন। কৃষিপলের মূল্য ষনয়ন্ত্রলণর েন্য পাইকারী মূলল্যর সালর্ ষিপণন ব্যয় ও মুনাফা জ াগ কলর জ ৌষিক 

মূল্য ষনিাৃরণ কলর িাোর সষিষির সালর্ সিষন্বিভালি িাস্তিায়ন কলর আসলে। িাংোলদশ ষনরাপদ খাযপক্ষ কর্তপৃক্ষ প্রষিল াষগিা কষিশন 

এিং িাংোলদশ জভািা অষিকার সংরক্ষণ অষিদপ্তর, জেো প্রশাসলকর ভ্রাম্যিাণ আদােি ও িাোর িষনটষরং কা কৃ্রি পষরচােনায় কৃষি 

ষিপণন অষিদপ্তলরর কিকৃিাৃগণ সেল াষগিা করলেন। িাোরকারিারীলদর তনষিক শৃিোলিাি বৃষি ও জভািালদর সলচিন করার েন্য 

ষিভালগর আওিািীন জেোসমূলের িাোলর ২০২১-২০২২ অর্ ৃিেলর ১৩,০০০টি ষেফলেট ষিিরণ করা েলয়লে। 

 

শস্যগুদাি ঋণ কা কৃ্রিিঃ 

ঢাকা ষিভালগর আওিািীন শস্য গুদাি ঋণ কা কৃ্রলির অিীলন ০৩টি জেোয় ষিযিান ০৭টি (০৫টি চালু) গুদালির িাধ্যলি জুোই, ২০২১ 

েলি জু  ২০২২ প নৃ্ত ১৯৩ েন কৃিলকর ৩৮৪ জিষিক টন শস্য সংরক্ষণ করা হে।   

  

জসন্ট্রাে িালকটৃ, গািিেীিঃ 

সিাপ্ত উত্তর-পষিি শস্য িহুমুখীকরণ প্রকলল্পর আওিায় ষনষিিৃ ’জসন্ট্রাে িালকৃট-গািিেী, উত্তর-পষিিাঞ্চলের ১৬টি জেো ও এর 

আওিািীন ৬১টি উপলেোর কৃিলকর আষর্কৃ উন্নয়ন, দাষরদ্র ষিলিাচন, নারীর ক্ষিিায়ন ও কিসৃংস্থান সৃষষ্টর েক্ষযলক সািলন জরলখ ঢাকা 

শেলরর িাোরসমূলের সংলগ ষেংলকে স্থাপলনর েলক্ষয কাে কলর  ালে । কৃিলকর  ন্যায্য মূল্য প্রাষপ্ত ষনষিি করার েলক্ষয ফসে ও চাে 

িাে ষেিঃ-এর িাধ্যলি সরাসষর কৃিলকর ষনকট েলি সংগৃষেি শাক-সষি জগ্রষিং এিং প্রলসষসং কলর ঢাকা শেলরর ষিষভন্ন প্রষিষ্ঠালন ও 

জভািালদর ষনকট সরিরাে করা েলে। িাোিা ষিভাগীয় ব্যিস্থাপনায় সরাসষর কৃিলকর ষনকট েলি কৃষিপে সংগ্রে কলর ০৬টি ষরফার ভযান, 

০১টি জখাো িাক ও ৩টি কুে জচম্বালরর সোয়িায় ঢাকা শেলরর ষিষভন্ন পলয়লন্ট ষিপণলনর উলযাগ গ্রেণ করা েলয়লে। জসন্ট্রাে  িালকৃলটর আয় 

েলি অিকা ালিাগি জিরািি ও রক্ষণালিক্ষণ ব্যয় ষনিাৃলের পর অিষশষ্ট অর্ ৃ প্রার্ষিকভালি জকন্দ্রীয় িাোর ব্যিস্থাপনা কষিটির নালি 

িাংোলদশ কৃষি ব্যাংক, খািারিাষি শাখায় চেষি ও এফষিআর ষেসালি েিা রাখা েয়। িাোর ব্যিস্থাপনা কষিটি আয়-ব্যলয়র ষেসাি 

িদারষক কলরন। ৩০ জুন, ২০২২ িাষরখ প নৃ্ত িালকৃলটর ০১টি এফষিআর ষেসালি ৯৯,৪৩,৭৫৭ (র্নরানব্বই েক্ষ মিিার্েে হাজার সািেি 

সািান্ন) টাকা এিং চেষি ষেসালি ২৯,৭৬,৪৯৩ (ঊনর্েে েক্ষ র্েোির হাজার িারেি র্িরানব্বই) টাকা েিা আলে। 

 

প্রষশক্ষণ কিসৃূষচিঃ  

মূল্য সংল ােন কা কৃ্রি সম্প্রসারলণর ষনষিত্ত ০২টি অষফস-কাি-প্রলসষসং এন্ড জিষনং জসন্টার ষনিাৃণ করা েলয়লে। উি প্রলসষসং জসন্ট্রালর 

২০২১-২০২২ অর্িৃেলর সিলৃিাট ২৫৫ েন কৃিক/কৃিাণীলক প্রষশক্ষণ প্রদান, ৩০৫ েন কৃিকলক প্রযুষি ও কাষরগরী সোয়িা প্রদান, ১৪৩ েন 

প্রষক্রয়াোিকারীলক প্রষক্রয়াোিকরণ প্রষশক্ষণ এিং িাোর সংল াগ সুষিিা প্রদান করা েলয়লে। এোিাও  সিলৃিাট ১৯টি প্রষশক্ষলণ ষিভাগ ও 

ষিভালগর আওিািীন জেোসমূলে কিরৃি ১৬৭ েন কিকৃিাৃ/কিচৃারী অংশগ্রেণ কলরন। 

 

োইলসন্স ইসুয ও নিায়নিঃ 

২০২১-২০২২ অর্িৃেলর ঢাকা ষিভালগর আওিািীন জেোসমূে েলি পাইকারী ব্যিসায়ী, আিৎদার, কষিশন এলেন্ট, ওেনদার ও 

পষরিাপকারী প্রভৃষি জেষণর কৃষিপে িাোর কারিারীগলণর ষনকট ১৯,৯৯৬টি নতুন োইলসন্স ইসুয এিং ব্যিসায়ীলদর ৮,৭৫১টি োইলসন্স 
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নিায়ন করা েলয়লে। োইলসন্স ষফ িািদ ৬৩,৮৭,১০০.০০ (জিিষি েক্ষ সািাষশ োোর একশি) টাকা আদায়পূিকৃ সরকারী জকািাগালর েিা 

প্রদান করা েলয়লে এিং রােস্ব আদায় বৃষির প্রলচষ্টা অব্যােি আলে। 

জিোয় অংশ গ্রেণিঃ  

ঢাকা ষিভাগ ও ষিভালগর আওিািীন জেোসমুে স্থানীয় প্রশাসন কর্তকৃ আলয়াষেি ষিষভন্ন জিোয় অংশগ্রেণপূিকৃ অষিদপ্তলরর কা কৃ্রি 

জিোয় আগি দশনৃার্ীলদর িালঝ তুলে িরা েলয়লে।  

 

কৃষি ষিপণন অিকা ালিা উন্নয়নিঃ 

উপলেো প াৃলয় জগ্রায়াস ৃিালকৃট, জেোয় পাইকারী িাোর ও রােিানীলি জকন্দ্রীয় িাোর টাষিনৃাে স্থাপলণর পাশা-পাষশ ষসটি কলপাৃলরশলনর 

আওিািীন িালকৃটসমূলে কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর িোিিালন ষিক্রয়লকন্দ্র  স্থাপন করা েলয়লে। 

 

কৃষি ষিপণলন সোয়ক িাোর িথ্যিঃ 

িাোরদর হ্রাস-বৃষি, িজুি চাষেদা ও সরিরালের জক্ষলত্র পে ষভষত্তক িাোলরর অিস্থান এিং পে ষভষত্তক উপলেো িাোর, জেো িাোর, 

ষিভাগীয় িাোর ও োিীয় িাোরগুলোর দলরর পষরষস্থষিসে সাষিকৃ িাোর অিস্থা সম্পলকৃ সািারণ েনগণ, জভািা, ব্যিসায়ী ও সরকারলক 

সিসিয়/ষনয়ষিি অিষেি করার েন্য ষিপণন সংক্রান্ত িথ্যাষদ ষিটিষভলি ও অন্যান্য চযালনলে প্রচার করা েলে। 

 

 

কৃষবকর বাজার উবিাধন, স্থানোঃ উপপর্রিােবকর কায িােে, কৃর্ষ র্বপণন অর্ধদপ্তর, ঢাকা র্বিাগ, ঢাকা। 

 
 

ম মনব্ধোংি ব্ধবিাগ 

 

ম মনব্ধোংি ব্ধবিাগ ও ম মনব্ধোংি ব্ধবিাদগর আওতাধীন ০৪টি মজলা অব্ধফে এবাং শস্য ঋণ কার্ থক্রদমর ০১টি আঞ্চব্ধলক ব্যবিাপদকর অব্ধফে  

মাঠ পর্ থাদ র কম থকতথা কম থচারীগণ প্রশােব্ধনক ও ব্ধবপণন েম্পব্ধকথত ব্ধবব্ধিন্ন কার্ থাবলী েম্পােন কদর থাদকন। ৪টি মজলার ব্ধেব্ধন র কৃব্ধি 

ব্ধবপণন কম থকতথার কার্ থাল  এবাং কৃব্ধি ব্ধবপণন কম থকতথার কার্ থাল  মথদক মাঠপর্ থাদ  প্রব্ধতব্ধেন প্রদ াজনী  কৃব্ধিপদের বাজারের েদরজব্ধমদন 

র্াচাইপূব থক তা ইন্টারদনদটর মােদম প্রধান কার্ থালদ  মপ্ররণ করা িদ  থাদক। উৎপােক, ব্যবো ী, মিাক্তা, রপ্তানীকারক ও েরকার 

কৃব্ধিপদের প্রব্ধতব্ধেদনর বাজারমূল্য েম্পদকথ অবব্ধিত িদ  আেদছ। কৃব্ধিপদের ব্ধবপণন কার্ থক্রদমর েিা তা এবাং এই ব্ধবিাগ ও ব্ধবিাদগর ৪টি 

মজলার োপ্তব্ধরক কার্ থাবলী সুষ্ঠুিাদব েম্পন্ন করার লদক্ষয অনুদমাব্ধেত ৩৭টি পদের ব্ধবপরীদত বতথমাদন ২6জন কম থকতথা/ কম থচারী কম থরত 

রদ দছন। এ ছাো আউটদোব্ধে থাং-এর মােদম ০৪জন ব্ধনরাপিা প্রিরী রদ দছ।  

         

বাজার মব্ধনটব্ধরাং কার্ থক্রমিঃ েরকারদক বেব্ধনক বাজার ের অবব্ধিতকরণ ছাোও মর্ৌব্ধক্তক মূল্য ব্ধনধ থারদণর মােদম কৃিদকর উৎপাব্ধেত পদের 

ন্যায্যমূল্য প্রাব্ধপ্ত ও মিাক্তা োধারদণর   জন্য সুলি মূদল্য পে ক্র  ব্ধনব্ধিত করার লদক্ষয ব্ধবিাগ ও োংব্ধেষ্ট মজলােমূি প্রধান কার্ থালদ র 

ব্ধনদে থশনা মমাতাদবক ব্ধবদশি-ব্ধবদশি কৃব্ধিপদের মর্ৌব্ধক্তক মূল্য ব্ধনধ থারণপূব থক তা বাস্তবা ন কদর আেদছ। অব্ধধেপ্তদরর মাঠপর্ থাদ র 

কম থকতথাগণ কৃব্ধিপদের মূল্য ব্ধনধ থারণ, মিজালদরাধ ও কযাব্ধমদকলযুক্ত পে ব্ধবব্ধক্র মরাদধ ২০২১-২০২২ অথ থ বছদর মজলা প্রশােদনর 
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েিদর্াব্ধগতা  201টি ভ্রম্যমান আোলদত অাংশগ্রিণ কদরদছন । প্রব্ধতব্ধেদনর বাজারমূল্য মক্রতা-ব্ধবদক্রতাদক অবব্ধিত করার লদক্ষয ব্ধবিাদগর 

আওতাধীন মজলার প্রধান-প্রধান বাজাদর ৪টি ব্ধডব্ধজটাল মূল্য তাব্ধলকা মবাড থ িাপন করা িদ দছ। র্ার ফদল মকান অোধূ ব্যবো ী কর্তথক  

মক্রতা োধারদণর প্রতাব্ধরত িও ার েম্ভাবনা বহুলাাংদশ হ্রাে মপদ দছ।   

 

লাইদেন্স ইসুয ও নবা নিঃ কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর আওতাধীন মাঠপর্ থাদ র অব্ধফেেমূি িদত কৃব্ধিপদের  ব্ধিমাগার, কৃব্ধি পদের 

প্রব্ধক্র াজাতকারী প্রব্ধতষ্ঠান, বে গুোম, রপ্তানীকারক, আমোব্ধনকারক,  েরবরািকারী, কুল মচম্বার, মছাট গুোম, পাইকারী ব্ধবদক্রতা, 

আেতোর, মজুেোর, ব্ধডলার, ব্ধমলার ও কব্ধমশন এদজন্টেি অন্যান্য ব্যবো ীদের কৃব্ধি ব্ধবপণন আইন ২০১৮ এর আওতা   লাইদেন্স প্রোন 

করা িদ  থাদক। এ বছর ৪টি মজলা  মজলা অব্ধফদের মােদম মমাট 614টি নতুন লাইদেন্স এবাং ১৫০১টি লাইদেন্স নবা ন করা িদ দছ । 

লাইদেন্স ব্ধফ বাবে ২০২1-২০২2 অথ থ বছদর ১৪ লাখ ৪১ িাজার টাকা রাজস্ব আো পূব থক েরকারী মকািাগাদর জমা প্রোন করা িদ দছ। ৪টি 

মজলা  ৬১টি প্রজ্ঞাব্ধপত বাজার রদ দছ। এ েকল বাজাদর ব্ধবপণন ব্যবিা সুষ্ঠুিাদব পব্ধরচালনা করা িদে।  

 

মমাবাইল মকাট থিঃ ২০২১-২০২২ অথ থ বছদরর এই ব্ধবিাদগর অধীন ২০১টি মমাবাইল মকাট থ পব্ধরচাব্ধলত িদ দছ। র্ার মােদম আো কৃত রাজদস্বর 

পব্ধরমাণ ৩০,০৪,৫০০/- (ব্ধত্রশ লক্ষ চার  িাজার পাঁচশত) টাকা র্া েরকারী মকািাগাদর জমা প্রোন করা িদ দছ।   

 

শস্য গুোম ঋণ কার্ থক্রমিঃ ম মনব্ধোংি ব্ধবিাদগর ৩টি মজলা  ১৩টি গুোদমর মােদম শস্য গুোম ঋণ কার্ থক্রম পব্ধরচাব্ধলত িদ  আেদছ। 

২০২১-২০২২ অথ থ বছদরর ৯১২ জন কৃিদকর ৬৯০ মমব্ধট্রক টন শস্য গুোদম োংরক্ষণ-এর ব্ধবপরীদত কৃিদকর মাদঝ ১২৩.৮ লক্ষ (এক মকাটি 

মতইশ লক্ষ আব্ধশ িাজার) টাকা ঋণ ব্ধবতরণ করা িদ দছ। শস্য গুোম ঋণ কার্ থক্রম আদরা েম্প্রোরদণর উদযাগ অব্যািত রদ দছ।  

 

কৃিদকর বাজারিঃ কৃিক র্াদত তার উৎপাব্ধেত েবব্ধজ েরােব্ধর মিাক্তার ব্ধনকট ব্ধবক্র  করদত পাদর মে জন্য ম মনব্ধোংি ব্ধবিাদগর ২টি মজলা  

কৃিদকর বাজার িাপন করা িদ দছ। কৃিদকর ন্যায্যমূল্য প্রাব্ধপ্তদত কৃিদকর বাজার গুরুত্বপূণ থ ভূব্ধমকা মরদখদছ। ২০২২-২৩ অথ থবছদর 

ম মনব্ধোংি মজলা  ০১টি কৃিদকর বাজার িাপদনর  পব্ধরকিনা রদ দছ। 

 

পাইকারী বাজার অবকাঠাদমা (এনব্ধেব্ধডব্ধপ)-এর কার্ থক্রমিঃ মশরপুর মজলার নকলা উপদজলা  পাইকারী বাজার অবকাঠাদমা উন্ন ন প্রকদির 

আওতা  ব্ধনব্ধম থত জ বাাংলা বাজাদরর ২৪টি স্টদলর 65425/- (প িব্ধট্র িাজার চারশত েঁব্ধচশ) টাকা রাজস্ব আো  িদ দছ।  

 

মমলা  অাংশগ্রিণিঃ ২০২1-২০২2 অথ থ বছদরর ম মনব্ধোংি ব্ধবিাদগর আওতাধীন ৪টি মজলা কার্ থাল  ব্ধবিাগী  উন্ন ন মমলা  অাংশগ্রিণ 

কদরদছ। এছাো জনেদচতনতামূলক কার্ থক্রদমর অাংশ ব্ধিদেদব প্রধান কার্ থালদ র ব্ধনদে থশনা মমাতাদবক মজলােমূি ব্ধবব্ধিন্ন প্রকার ব্ধলফদলট, 

িযান্ডব্ধবল, মপাস্টার জনগদণর মাদঝ ব্ধবতরণ এবাং মাইব্ধকাং-এর মােদম প্রচার করা িদ দছ।  

 

বঙ্গবন্ধু কণ থার িাপনিঃ উপপব্ধরচালদকর কার্ থাল , ম মনব্ধোংদি বঙ্গবন্ধু কণ থার িাপন করা িদ দছ। মর্খাদন বঙ্গবন্ধুর  প্রব্ধতকৃব্ধতর পাশাপাব্ধশ  

বঙ্গবন্ধুর মলখা অেমাপ্ত আত্নজীবনী, কারাগাদরর মরাজনামচা, আমার মেখা ন া চীন ইতযাব্ধেেি বঙ্গবন্ধু েম্পব্ধকথত মমাট ১৮টি বই রদ দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

জাতী  শুিাচার পুরিার ২০২১-২০২২ অথ থবছর 
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৩৬০ আউষেয়ার পূেভূষি ষেলসলি খ্যাি ষসলেট। ষসলেট ষিভাগীয় কা াৃেয় ও ষসলেট ষিভালগর আওিািীন ০৪টি জেোর িা  প াৃলয়র  

কিকৃিাৃ/কিচৃারীগণ প্রশাসষনক ও ষিপণন সম্পষকৃি ষিষভন্ন কা াৃিেী সম্পাদন কলর র্ালক। কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর ষসলেট ষিভালগর 

অিীন ০৪টি জেো  অষফস জর্লক িা  প াৃলয় প্রষিষদন প্রলয়ােনীয় কৃষিপলের িাোরদর সলরেষিলন  াচাইপূিকৃ িা ইন্টারলনলটর িাধ্যলি 

প্রিান কা াৃেলয় জপ্ররণ করা েলয় র্ালক। ফলে উৎপাদক, ব্যিসায়ী, জভািা, রপ্তানীকারক ও সরকার কৃষিপলের প্রষিষদলনর িাোরমূল্য 

সম্পলকৃ অিষেি েলয় আসলেন। কৃষিপলের ষিপণন কা কৃ্রলি সোয়িা এিং অত্র ষিভাগীয় কা াৃেয় ও ষিভালগর অিীনস্থ ০৪টি জেো 

কা াৃেলয়র দাপ্তষরক কা াৃিেী সুষ্ঠুভালি সম্পন্ন করার েলক্ষয অনুলিাষদি ৩২টি পলদর ষিপরীলি িিিৃালন ১৭ েন কিকৃিাৃ/কিচৃারী কিরৃি 

রলয়লে। এোিা আউট জসাষসংৃ-এর িাধ্যলি ০৫ েন ষনরাপত্তা প্রেরী কিরৃি রলয়লেন। 

 

িাোরদর িষনটষরং কা কৃ্রি:  

সরকারলক তদষনক িাোর দর অিষেিকরণ োিাও জ ৌষিক মূল্য ষনিাৃরলণর িাধ্যলি কৃিকলদর উৎপাষদি পলের ন্যায্যমূল্য প্রাষপ্ত ও জভািা 

সািারলণর েন্য সুেভমূলল্য পে ক্রয় ষনষিি করার েলক্ষয ষিভাগীয় কা াৃেয় ও সংষিষ্ট জেোসমূে প্রিান কা াৃেলয়র ষনলদশৃনা জিািালিক 

ষিলশি-ষিলশি কৃষিপলের জ ৌষিক মূল্য ষনিাৃরণপূিকৃ িা িাস্তিায়ন কলর আসলে। অষিদপ্তলরর িা  প াৃলয়র কিকৃিাৃগণ কৃষিপলের মূল্য 

ষনয়ন্ত্রণ, জভোে জরাি ও ক্ষষিকর কযাষিকযােযুি পে ষিষক্র জরালি ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর জেো প্রশাসলনর সেল াষগিায় ভ্রাম্যিান 

আদােি ষনয়ষিিভালি পষরচােনা কলর আসলে।  প্রষিষদলনর িাোর মূল্য জক্রিা-ষিলক্রিালক অিষেি করার েলক্ষয ষিভালগর আওিািীন 

জেোর প্রিান-প্রিান িাোরসমূলে মূল্য প্রদশনৃী জিাি ৃস্থাপন এিং ষিষেটাে মূল্য িাষেকা জিাি ৃস্থাপন করা েলয়লে।  ার ফলে জক্রিা সািারণ 

অসাধু ব্যিসায়ী কর্তকৃ প্রিাষরি েিার সম্ভািনা িহুোংলশ হ্রাস জপলয়লে। িিিৃালন কৃষি ষিপণন আইন-২০১৮ অনুয়ায়ী স্থানীয় প্রশাসলনর 

সেল াষগিায় িাোর িদারষক অষভ ান ও জিািাইে জকাট ৃপষরচােনা কা কৃ্রি অব্যােি রলয়লে। 

 

উৎপাষদি সিষে প্রষক্রয়াকরণপূিকৃ িাোরোিকরণ ষিিয়ক কা কৃ্রি:  

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর “জদলশ ক্রিিিিৃান উৎপাষদি সিষে প্রষক্রয়াকরণপূিকৃ িাোরোিকরণ” ষিিলয় কিপৃষরকল্পনা প্রনয়ণ এিং 

পষরকল্পনা অনু ায়ী ষসলেট ষিভালগর অিীন সকে জেো অষফলস কা কৃ্রি িাস্তিায়ন করা েলয়লে। অত্র ষিভালগর অিীন ২০২১-২০২২ 

অর্িৃেলর ৪৮টি কৃিক ষিপণন দে গ ন করা েলয়লে। েষিগঞ্জ সদর িাোলর ০১টি কৃিলকর িাোর স্থাষপি েলয়লে। জসখালন কৃিকগণ 

ন্যায্যমূল্য প্রাষপ্তর েন্য সরাসষর কৃষিপে ষিক্রয় করলে। কৃিক ষিপণন দলের সদস্যলদর প াৃয়ক্রলি পলের জগ্রষিং, সাটিংৃ, সংরক্ষণ, 

প্রষক্রয়াোিকরণ, িাোরোিকরণ, উলযিা উন্নয়ন এিং ষিপণন সংক্রান্ত ষিষভন্ন ষিিলয় প্রষশক্ষণ প্রদান করা েলে। কলরানাভাইরাস 

(জকাষভি-১৯) জিাকালিোয় েকিাউনকােীন সিলয় ষসলেট ষিভালগর ০৪টি জেোর প্রিান-প্রিান িাোরসমূলে সািাষেক দূরে িোয় জরলখ 

পে ক্রয়-ষিক্রয় কা কৃ্রি পষরচােনা করার প্রলয়ােনীয় উলযাগসে গণসলচিনামূেক ষেফলেট, ব্যানার ও জপাস্টার ষিিরণ করা েলয়লে। 

এোিা কলরানা সুরক্ষা সািগ্রী জ িন িাক্স, েযান্ড স্যাষনটাইোর, জেসে অন্যান্য সুরক্ষা সািগ্রী িাোলর আগি ব্যিসায়ী ও জভািা সািারলণর 

িলধ্য ষিিরণ করা েলয়লে। কলরানা ভাইরাস (জকাষভি-১৯)কােীন েকিাউন-এর সিলয় কৃষিপেিােী িাক  ালি সেলে ও ষনষিলৃি চোচে 

করলি পালর িার েন্য িালক ষিলশি ষেফলেট/ষষ্টকার োগালনার ব্যিস্থা করা েলয়ষেে। কালরানা কােীন সিলয় কৃিলকর অষিষক্রি কৃষিপে 

িালকৃট ষেংলকে স্থাপলনর িাধ্যলি ষিষক্রর ব্যিস্থা করা েলয়লে।  

 

প্রর্েক্ষণ কা কৃ্রি:  

২০২১-২০২২ অর্িৃেলর কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর ষসলেট ষিভাগীয় কা াৃেয় আওিািীন অষফসসমূলের কিকৃিাৃ/কিচৃারীলদর সািষষ্টক দাপ্তষরক 

কা কৃ্রি, ষনয়ষিি উপষস্থষি, আচরণ ও শৃংখো ষিষি, আইষসটি এিং ই-ফাইষেং, জসিািক্স োেনাগাদকরণ, ষেআরএস, জসিা প্রদান 

প্রষিশ্রুষি ষিিলয় প্রষশক্ষণ প্রদান করা েলয়লে। 

 

শুিাচার কা কৃ্রি:  

োিীয় শুিাচার জকৌশে িাস্তিায়লনর আওিায় ষসলেট ষিভাগীয় কা াৃেয় ও অিীনস্ত জেো কা াৃেলয় কিরৃি ০২(দুই) েন কিকৃিাৃ/ 

কিচৃারীলক উত্তি দাপ্তষরক কিচৃচাৃর স্বীকৃষিস্বরুপ সম্মাননা সনদ, জক্রষ্ট ও ০১(এক) িালসর মূল্যলিিলনর সিপষরিান অর্ ৃপুরস্কার ষেলসলি 

প্রদান করা েলয়লে। োিীয় শুিাচার জকৌশে িাস্তিায়লনর অংশ ষেসালি অষফলসর কিপৃষরলিশ উন্নয়ন করা ও অষফস আষঙ্গনা পষরস্কার 

পষরেন্নিা অষভ ান পষরচাষেি েলয়লে। েনগলণর িথ্য প্রাষপ্ত ষনষিি করলি িথ্য প্রদানকারী কিকৃিাৃর নাি ও জ াগাল ালগর ঠিকানা 

সম্বষেি িথ্যাষদ ওলয়িলপাটাৃলে আপলোি করা েলয়লে। এোিা ভিলনর দৃশ্যিান স্থালন অষিদপ্তলরর জিৌষেক িথ্যাষদসে ষসটিলেন চাটাৃর 

স্থাপন করা রলয়লে। েনগলণর অষভল াগ োনার েন্য অষভল াগ িাক্স স্থাপন করা েলয়লে।  

 

োইলসন্স ইসুয ও নিায়ন এিং প্রজ্ঞাষপি িাোর সংক্রান্ত িথ্য:  

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আওিািীন িা  প াৃলয়র অষফসসমূে েলি কৃষিপলের পাইকারী ষিলক্রিা, আিৎদার ও কষিশন এলেন্টসে অন্যান্য 

ব্যিসায়ীলদর োইলসন্স প্রদান করা েলয় র্ালক। ২০২১-২০২২ অর্িৃেলরর ষসলেট ষিভালগর অিীনস্থ ০৪টি জেো অষফলসর িাধ্যলি জিাট 
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৩৮৩টি নতুন োইলসন্স ইসুয এিং নিায়নকৃি োইলসন্স েলি ৮.৮৯৫ েক্ষ টাকা নন-ট্যাক্স রােস্ব আদায় পূিকৃ সরকারী জকািাগালর েিা 

প্রদান করা েলয়লে। 

 

জিো আলয়ােন:  

২০২১-২০২২ অর্িৃেলর ষসলেট ষিভালগর আওিািীন প্রষিটি জেো কৃষি প্রযুষি এিং উন্নয়ন জিোয় অংশগ্রেণ কলরলে। েনসলচিনিামূেক 

কা কৃ্রলির অংশ ষেসালি প্রিান কা াৃেলয়র ষনলদশৃনা জিািালিক জেোসমূে ষিষভন্ন প্রকার ষেফলেট, েযান্ডষিে, জপাষ্টার েনগলনর িালঝ 

ষিিরণ এিং িাইষকং-এর িাধ্যলি প্রচার কলরলে। এ োিা ষসলেট কৃষি ষিপণন ভিলনর প্রলসষসং জসন্টালরর ষিষভন্ন প্রকার আচার, েযাি, 

জেেী প্যালকষেং  ন্ত্রপাষি/জিষশনাষরেসমূে জিোয় আগি সিসৃািারলণর িালঝ প্রদশনৃীর িাধ্যলি জদখালনা েলয়লে।  

 

এযালসম্বে  জসন্টার সংক্রান্ত কা কৃ্রি:  

ষসলেট ষিভালগর অিীন ষসলেট জেোর জগাোপগঞ্জ এযালসম্বে জসন্টার (২) েষিগঞ্জ জেোর পাষনউিদা এযালসম্বে জসন্টার, (৩) জিৌেভীিাোর 

জেোর রানীর িাোর  এযালসম্বে জসন্টার ও (৪) সুনািগঞ্জ জেোর পোশ িাোর এযালসম্বে জসন্টার রলয়লে। ষিভাগীয় উপপষরচােক ও সংষিষ্ট 

জেো কৃষি ষিপণন কিকৃিাৃগলণর সাষিকৃ িোিিালন ৪টি এযালসম্বে জসন্টার চালু করা েলয়লে এিং িিিৃালন জসখালন কৃিলকর িালদর 

উৎপাষদি কৃষিপে সরাসষর এযালসম্বে জসন্টালর ষিষক্র করলি পারলে।  

 

ষেলরা এনাষে ৃকুে জচম্বার স্থাপন:  

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প কর্তকৃ ষেলরা এনাষেৃ কুে জচম্বার স্থাপন কা কৃ্রি চেিান রলয়লে। ইলিািলধ্য ষসলেট জেোয় 

০৪(চার) ষেলরা এনাষেৃ কুে জচম্বার স্থাষপি েলয়লে। অন্যান্য জেো সুনািগঞ্জ, েষিগঞ্জ ও জিৌেভীিাোর জেো ষেলরা এনাষেৃ কুে জচম্বার 

স্থাপলনর কা কৃ্রি চেিান রলয়লে। 

 

 

 

ষসলেট ষিভালগর অিীনস্ত কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর ০৪টি জেো অষফলসর িলধ্য 

িাষিকৃ কিসৃ্পাদন চুষি (APA) স্বাক্ষষরি েয়। 

উপপষরচােলকর কা াৃেয়, ষসলেট ষিভাগ, ষসলেট-এ িঙ্গিন্ধু ষিষন োইলব্রয়ী স্থাপন 

করা েয়। 

  

কৃিক ও ব্যিসায়ীলদর সিন্বলয় কৃষিপলের সংগ্রেলত্তার অপচয় জরাি ও পলের 

সটিংৃ, জগ্রষিং, প্যাষকং ও িাোরোিকরণ ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 

উত্তি দাপ্তষরক কিচৃচাৃর  স্বীকৃষিস্বরূপ োিীয় শুিাচার পুরস্কার প্রদান  
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সলিাৃচ্চ নন-ট্যাক্স জরষভষনউ আদায়কারী ষসষনয়র কৃষি ষিপণন কিকৃিাৃ (দা:প্রা:) 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, ষসলেট-জক সম্মাননা ম্মারক জক্রষ্ট প্রদান  

োিীয় শূিাচার জকৌশে িাস্তিায়লনর অংশ পষরস্কার-পষরেন্নিা অষভ ান 

পষরচােনা করা েয়। 

  
কলরানা ভাইরাস (জকাষভি-১৯) জিািালিোয় স্বাস্থয সুরক্ষা সাগ্রিী জেো 

অষফসসমূে ও সকে কিকৃিাৃ/কিচৃারীলদর িলধ্য ষিিরণ করা েয়। 

োিীয় শুিাচার জকৌশে িাস্তিায়লনর অংশ ষেলসলি উপষরচােলকর কা াৃেয়, কৃষি 

ষিপণন ভিন, কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, ষসলেট-এর ভিলনর জসৌেয্যৃ বৃষি ও 

কিপৃষরলিশ সষিি করা েয়।  

 

 

 

বব্ধরশাল  ব্ধবিাগ 

 

পটভূব্ধম: বাাংলার মিব্ধনে ব্ধিদেদব পব্ধরব্ধচত বব্ধরশাল বাাংলাদেদশর েব থ েব্ধক্ষদণ অবব্ধিত। প্রা  চার িাজার বছদরর প্রাচীন, শস্য, ও মৎস্য 

প্রাচুদর্ থ পব্ধরপূণ থ এই জনপে ববদেব্ধশক বব্ধণকদের কাদছ পব্ধরব্ধচত ব্ধছল বাকলা চন্দ্রদ্বীপ নাদম। প্রাচীনকাল মথদক পব্ধল গঠিত উব থর এ অঞ্চল ব্ধছল 

কৃব্ধির জন্য উৎকৃষ্ট। প্রাচুর্ থম  নানা জব্ধমোব্ধর িাপনার ব্ধচি বিনকারী এ অঞ্চল ০৬টি মজলার েমন্বদ  গঠিত। িািা ও োংস্কৃব্ধত, প্রাকৃব্ধতক 

েম্পে, নে, নেী, েশ থনী  িান ও েমুদদ্রর মকালদর্িা পর্ থটন মকন্দ্র েব ব্ধকছু ব্ধমব্ধলদ  প্রকৃব্ধত মর্ন তার আপন িাদত োব্ধজদ দছ এ অঞ্চলদক। 

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর কার্ থক্রম বব্ধরশাল, পটু াখালী, ব্ধপদরাজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা, মিালা ও শস্য গুোদমর ০১টি আঞ্চব্ধলক কার্ থাল  

ব্ধনদ  ব্ধবস্তৃত। প্রব্ধতব্ধেন ব্ধবিাগ ও মজলা পর্ থাদ র কম থকতথা/কম থচারীগণ বাজারেমূদি েদরজব্ধমন পব্ধরেশ থন ও র্াচাইদ র মােদম ব্ধনতয 

প্রদ াজনী  কৃব্ধিপদের বেব্ধনক বাজারের ও োপ্তাব্ধিক বুদলটিন অনলাইদন প্রধান কার্ থালদ  মপ্ররণ কদর থাদকন। ফদল দ্রুততম েমদ  মিাক্তা, 

উৎপােক, ব্যবো ী ও েরকার প্রব্ধতব্ধেদনর বাজারের প্রাপ্ত িদেন। এ ছাো কৃিক ও কৃব্ধি ব্যবো ীদের প্রব্ধশক্ষণ প্রোন, কৃিকদের বাজার 

োংদর্াগ সুব্ধবধা প্রোন, বাব্ধণব্ধজযক ব্ধিব্ধিদত উৎপাব্ধেত কৃব্ধিপে প্রব্ধক্র াজাতকরণ, িযালু মচইন উন্ন ন ও কৃব্ধিব্ধিব্ধিক ব্ধশি িাপদন 

উদযাক্তগণদক উদ্ধুিকরণ োংক্রাি কার্ থাবলী বাস্তবা ন মাঠ পর্ থাদ  অব্যািত রদ দছ। এ ব্ধবিাদগর আওতাধীন ০৬টি মজলা  েব থদমাট ৬০টি 

অনুদমাব্ধেত পদের ব্ধবপরীদত ২৮ জন কম থকতথা/কম থচারী কম থরত আদছন। 

 

বাজার মব্ধনটব্ধরাং কার্ থক্রম:  

কৃিদকর উৎপাব্ধেত কৃব্ধিপদের মর্ৌব্ধক্তক মূল্য প্রাব্ধপ্ত ও মিাক্তাোধারদণর সুলি মূদল্য পে ক্র  ব্ধনব্ধিত করার লদক্ষয ব্ধবিাগী  কার্ থাল  ও 

োংব্ধেষ্ট মজলা কার্ থাল  েমূি কৃব্ধিপদের মর্ৌব্ধক্তক মূল্য ব্ধনধ থারণ ও বাস্তবা দনর কার্ থক্রম পব্ধরচালনা করদছ। দ্রব্যমূল্য েিনী  পর্ থা  রাখার 

লদক্ষয ব্ধবিাদগর আওতাধীন ০৬টি মজলার প্রধান বাজারেমূদির  কৃব্ধিপদের ০৬টি মূল্য প্রেশ থনী মবাদড থ ব্ধন ব্ধমত বাজার মূল্য ব্ধলখন কার্ থক্রম 
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অব্যািত আদছ। তাছাোও ব্ধনরাপে খায েরবরাি ব্ধনব্ধিত করা এবাং বাজারমূল্য েিনী  পর্ থাদ  রাখার লদক্ষয ব্ধন ব্ধমত মমাবাইল মকাট থ 

পব্ধরচালনা করা িদে। 

বাজার োংদর্াগ িাপন:  

২০২১-২০২২ অথ থ বছদর পটু াখালী ও মিালা মজলা  তরমুজ উৎপােনকারী ব্যবো ী এবাং মিাক্তাগদণর মদে তরমুজ মপৌদছ মে া ও 

েরােব্ধর তরমুজ ক্র -ব্ধবক্রদ র লদক্ষয বাজার োংদর্াগ িাপন করা িদ দছ এবাং তরমুজ পব্ধরবিদণর সুব্ধবধার জন্য তরমুজ পব্ধরবিণকারী ট্রাক 

ও ট্রলাদর কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর ব্ধস্টকার লাগাদনা িদ দছ। তা ছাো ঐ েম  মিাক্তারা র্াদত েিনী  মূদল্য তরমুজ ক্র  করদত পাদর তার 

জন্য কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর বব্ধরশাল ব্ধবিাদগর আওতাধীন ০৬টি মজলার বাজার কম থকতথাগণ ব্ধন ব্ধমত তরমুদজর বাজার মব্ধনটব্ধরাং কদরদছন। 

শস্যগুোম ঋণ কার্ থক্রম: বব্ধরশাল ব্ধবিাদগর আওতা  ঝালকাঠী মজলা  বতথমাদন ০১টি গুোদমর মােদম শস্য গুোম ঋণ কার্ থক্রম চালু আদছ। 

২০২১-২০২২ অথ থবছদর ১০ জন কৃিদকর ৪২৮.০০ কুইন্টাল খায শস্য জমা রাখা ি  এবাং গুোদম শস্য জমার ব্ধবপরীদত িাো বাবে ৪,৯৬৫ 

(চার িাজার ন শত প িব্ধট্ট) টাকা আো  িদ দছ। শস্য গুোম ঋণ কার্ থক্রদমর আওতা  ১৫০ জন কৃিকদক প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা িদ দছ। 

পাইকারী বাজার অদবাকাঠাদমা: 

বব্ধরশাল মজলার আগগলঝাো উপদজলা  পাইকারী বাজার অবকাঠাদমা প্রকদির আওতা  ব্ধনব্ধম থত বগলা পাইকারী বাজাদরর ২৪টি স্টদলর 

িাো বাবে ২০২১-২০২২ অথ থ বছদর মমাট ১,৫২,১৭৫.০০(এক লক্ষ বা ান্ন িাজার একশত েঁচাির ) টাকা রাজস্ব আো  িদ দছ। 

প্রব্ধশক্ষণ কার্ থক্রম: 

২০২১-২২ অথ থ বছদর বব্ধরশাল ব্ধবিাগী  কার্ থাল েি মজলা পর্ থাদ র ২৭ জন কম থকতথা/কম থচারীদক “অব্ধফে ব্যবিাপনা ও েক্ষতা উন্ন ন” 

ব্ধবিদ  প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা িদ দছ। কৃব্ধিপে ব্ধবপণন ব্যবিাদক আকি থনী  কদর মতালার জন্য ২০২১-২০২২ অথ থ বছদর এব্ধপএ চুব্ধক্ত অনুর্া ী 

৬৫টি কৃিক ব্ধবপণন েল গঠন করা িদ দছ। ২৩৫ জন কৃিক ও কৃব্ধি ব্যবো ীদক কৃব্ধি পে োংগ্রিদিার েটিাং, মগ্রব্ধডাং, প্রব্ধক্র াজাতকরণ ও 

ব্ধবপণন ব্ধবিদ  প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা িদ দছ। এছাো ১৩০ জন কৃিকদক  উদযাক্তা উন্ন ন প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা িদ দছ। 

লাইদেন্স ইসুয/নবা ন ও প্রজ্ঞাব্ধপত বাজার তথ্য: 

২০২১-২০২২ অথ থ বছদর বব্ধরশাল ব্ধবিাদগর আওতাধীন ৯৮টি প্রজ্ঞাব্ধপত বাজাদর কৃব্ধিপে ব্যবো ীদের মাদঝ ৪১৬টি নতুন লাইদেন্স ইসুয 

এবাং ২২৭৩ টি লাইদেন্স নবা ন ব্ধফ বাবে ১৫,৬৬,২০০.০০ (পদনর লক্ষ মছিব্ধট্ট িাজার দুইশত) টাকা রাজস্ব আো  পূব থক েরকাব্ধর 

মকািাগাদর জমা প্রোন করা িদ দছ এবাং মেই োদথ রাজস্ব আো  বৃব্ধি কার্ক্রম অব্যািত রদ দছ। 

মমলা  অাংশগ্রিণ:  

২০২১-২০২২ অথ থ বছদর িানী  প্রশােন কর্তথক আদ াব্ধজত উন্ন ন মমলা  বব্ধরশাল ব্ধবিাদগর আওতাধীন 06টি মজলা কার্ থাল  অাংশ গ্রিণ 

কদর। মমলা  আগত েশ থনাথীদের মাদঝ অব্ধধেপ্তদরর কার্ থাবলী, কৃব্ধি পদের ব্ধবপণন োংক্রাি কার্ থক্রম ব্ধবি ক ব্ধলফদলট, মপাস্টার প্রেশ থন ও 

ব্ধবতরণ করা িদ দছ। 

বঙ্গবন্ধু েম্পব্ধকথত লাইদব্রব্ধর িাপন:  

২০২১-২২ অথ থ বছদর বব্ধরশাল ব্ধবিাগী  কার্ থালদ  বঙ্গবন্ধু েম্পব্ধকথত প্রকাশনা েম্বব্ধলত ০১টি ব্ধমব্ধন লাইদব্ররী িাপন করা ি । মর্খাদন জাব্ধতর 

ব্ধপতা বঙ্গবন্ধু েম্পকৃত 15টি বই রদ দছ। 

  

মজলা প্রশােন এবাং আইন  শৃঙ্খলা বাব্ধিনীর েিা তা  মমাবাইল মকাট থ পব্ধরচালনা 

করদছন ব্ধেব্ধন র কৃব্ধি ব্ধবপণন কম থকতথা, কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর, বব্ধরশাল। 

তরমুদজর বাজার মব্ধনটব্ধরাং করদছন উপপব্ধরচালক মদিাে , বব্ধরশাল। 
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বঙ্গবন্ধু েম্পব্ধকথত গ্রন্থাগার। ব্ধেব্ধন র কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর, বব্ধরশার মজলাকর্তথক উন্ন ন মমলা  অাংশগ্রিণ। 

 

প্রব্ধশক্ষণ কার্ থক্রম পব্ধরেশ থন করদছন জনাব আিঃ গাফফার খান, মিাপব্ধরচালক (অব্ধতব্ধরক্ত েব্ধচব), কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর। 

 

চট্টগ্রাি ষিভাগ 

 

পাোি, সমুদ্র, নদী, সিিেলিষষ্ঠি ওয়াল্ডৃ জেষরলটে ষিলের দীঘিৃি সমুদ্র উপকূলের অনুপি জসৌেল রৃ আিার চট্টগ্রাি ষিভাগ। এ ষিভালগর 

প্রষিটি জেোলক প্রকৃষি আপন োলি সাষেলয়লে িার মূল্যিান সম্পদ দ্বারা। পুরাকীষিরৃ, ভািা ও সংষ্কৃষি, প্রাকৃষিক সম্পদ, নদনদী, দশনৃীয় 

স্থালনর কারলন এ ষিভাগ স্বিন্ত্র। চট্টগ্রাি িাংোলদলশর িাষণষেযক রােিানী নালি খ্যাি। কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর কা কৃ্রি চট্টগ্রাি ষিভালগ 

১১টি জেো ও ৪টি উপলেোয় ষিস্তৃি। উলল্লখ্য, একিাত্র চট্টগ্রাি ষিভালগই উপলেো প াৃলয় কৃষি ষিপণলনর কা কৃ্রি ষিযিান। প্রষিষদন 

ষিভালগর কিকৃিাৃ/কিচৃারীগণ সলরেষিন পষরদশনৃ ও  াচাইলয়র িাধ্যলি ষনিয প্রলয়ােনীয় কৃষি পলের িাোর দর সংগ্রেপূিকৃ অনোইলন 

প্রিান কা াৃেলয় জপ্ররণ কলর র্ালকন। ষিভাগীয় প াৃলয় ইলেকিষনক পিষিলি দাপ্তষরক কাে সম্পন্ন েয়। ফলে দ্রুিিি সিলয় জভািা, 

উৎপাদক, ব্যিসায়ী ও সরকার প্রষিষদলনর িাোর দর প্রাপ্ত েলেন। ষিভালগর প্রষিটি জেোয় ই-ফাইষেং এর কা কৃ্রি োইলভ আলে। ষিভাগীয় 

ও জেো প াৃলয়র কিকৃিাৃ/কিচৃারীগণ অষিদপ্তলরর প্রশাসষনক ও ষিপণন সংক্রান্ত কা াৃিেী সুষ্ঠুভালি সম্পাদন কলর আসলেন। িিিৃালন ৭২টি 

পলদর ষিপরীলি ৫৫ েন কিরৃি আলেন। 

 

কৃিলকর িাোর :  

কৃিক  ালি িার উৎপাষদি সিষে সরাসষর জভািার ষনকট ষিক্রয় করলি পালর জস েন্য চট্টগ্রাি ষিভালগর ১১টি জেোয় কৃিলকর িাোর  

স্থাপন করা েলয়লে। জেো কিকৃিাৃগণ ষনয়ষিি এ িাোর িষনটষরং করলেন। কৃিলকর ন্যায্যমূল্য প্রাষপ্তলি কৃিলকর িাোর  গুরুেপূণ ৃভূষিকা 

রাখলে। 
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ষিষন োইলব্ররী স্থাপন: িঙ্গিন্ধু সম্পষকৃি প্রকাশনার ষিষন োইলব্ররী স্থাপন করা েলয়লে। জ খালন িঙ্গিন্ধুর জেখা অসিাপ্ত আত্মেীিনী, 

কারাগালরর জরােনািচা, আিার জদখা নয়া চীন োিাও িাংোলদলশর ইষিোস, ঐষিেয ,স্বািীনিা সম্পষকৃি জিাট ১০৫টি িই রলয়লে। 

 
িাোর দর িষনটষরং কা কৃ্রি:  

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর ষভশন েলে উৎপাদক, ষিলক্রিা ও জভািা সোয়ক কৃষি ষিপণন ব্যিস্থা এিং কৃষি ব্যিসা উন্নয়লনর িাধ্যলি োিীয় 

অর্নৃীষিলি অিদান রাখা। এ েলক্ষয ষিভালগর আওিািীন ১১টি জেো ও ৪টি উপলেো েলি ষনয়ষিি তদষনক, সাপ্তাষেক, পাষক্ষক ও িাষসক 

ষভষত্তলি িাোর দর সংগ্রে ও প াৃলোচনা কলর সদর দপ্তলর জপ্ররণ করা েলয় র্ালক। েনসািারণলক প্রষিষনয়ি িাোর দর সরিরালের েলক্ষয 

ষিষেটাে ষিসলপ্ল জিাি ৃকিসৃূচীর আওিায় চট্টগ্রাি, িােরিান, রাংগািাটি, জনায়াখােী, েক্ষীপুর, ব্রাক্ষ্রণিািীয়া, কক্সিাোর, চাঁদপুর, জফণী ও 

কুষিল্লা জেোয় ষিষেটাে জিাি ৃস্থাষপি েলয়লে।  

 

প্রষশক্ষণ কিসৃূচী: িাষিকৃ কিসৃম্পাদন চুষি অনু ায়ী ২০২১-২২ অর্িৃেলর কৃিক, ব্যিসায়ী, উলযািা ও প্রষক্রয়াোিকারীলদর কৃষিপলের 

জগ্রষিং, সটিংৃ, প্রষক্রয়াোিকরণ ইিযাষদ ষিিলয় কৃিকলদর প্রষশক্ষণ জদয়া েলয়লে। ২৩০ েন কৃিকলক সিষে প্রষক্রয়াোিকরলণর উপর 

প্রষশক্ষণ জদয়া েলয়লে। প্রযুষি ও কাষরগষর সোয়িা প্রাপ্ত কৃিলকর সংখ্যা ১৭৩ েন ও অন্যান্য প্রষশক্ষণ প্রাপ্ত কৃিলকর সংখ্যা ১৫০ েন।   

 

োইলসন্স ইসুয/নিায়ন: চট্টগ্রাি ষিভালগ ২০২১-২২ অর্িৃেলর ১০৩৫টি নতুন োইলসন্স ইসুয করা েলয়লে।  া িািদ ৪৩.৮০/-(েক্ষ টাকায়) 

টাকার রােস্ব সরকারী জকািাগালর েিা জদয়া েলয়লে। োইলসন্স ষফ আদায় বৃষির োর িিিৃান অর্িৃেলর ও অব্যােি আলে। 

 

জিািাইে জকাট ৃপষরচােনা: ২০২১-২২ অর্ ৃিেলর ষনেস্ব ও অন্যান্য আইলন অত্র ষিভালগ ৮২ (ষিরাষশ)টি জিািাইে জকাট ৃপষরচাষেি েলয়লে। 

 ার িাধ্যলি আদায়কৃি রােস্ব সরকারী জকািাগালর েিা প্রদান করা েলয়লে। 

 

িাোর সংল াগ সুষিিা সংক্রান্ত কা কৃ্রি: অত্র ষিভালগ ১৪৫ েন কৃিক ও ২৩০ েন উলযািা এই সুষিিা জপলয়লেন। প্রলসষসং জসন্টালরর 

সুষিিা প্রাপ্ত কৃিক ১৭৩ েন। কুষিল্লায় কুেভযালনর িাধ্যলি জেশকাট ফে ও সিষে ষিক্রলয়র উলযাগ চেিান। 

 

ইলনালভশন কিসৃূচী: চট্টগ্রাি জেোর ষিষভন্ন উপলেোর কৃিকলদর কৃষিপলের ন্যায্যমূল্য ষনষিি করার েলক্ষয কৃিকলদর শেলরর ষিষভন্ন 

সুপারশলপ কৃষিপে ষিষক্রর সংল াগ সৃষষ্টর ইলনালভশন কা কৃ্রি চেিান আলে। িা  প াৃয় জর্লক নতুন-নতুন ইলনালভশন আইষিয়া সংগ্রে 

কলর ইলনালভশন টিিলক জপ্ররণ করা েলয়লে। 

 

উৎপাষদি সিষে িাোরোিকরণ: জেশকাট শাকসিষে ও প্রষক্রয়াোিকরণ কিসৃূচী আওিায় কুষিল্লা জেোয় প্রষক্রয়াোিকরণ ও 

জিািকীকরলণর েন্য প্রলয়ােনীয় িাোিাে সরিরাে করা েলয়লে এলি কৃিক দলের সদস্যগণ োলি কেলি প্রষশক্ষণ ষনলয় স্ব-উলযালগ আয় 

িিনৃশীে জপশায় ষনলয়াষেি েলি পালরন। 

 

ষিভাগীয় কা াৃেলয়র উিমৃূখী সম্প্রসারণ: ২০২১-২০২২ অর্িৃেলর কৃষি ষিপণন জোরদারকরণ প্রকলল্পর িাধ্যলি ষিভাগীয় কা াৃেলয়র উর্ধ্ৃমূখী 

সম্প্রসারণ কলর ৩য় িোয় ০২টি সুদৃশ্য নতুন জরস্টোউস কক্ষ ষনিাৃণ করা েয় এিং ষনচ িো ও ২য় িোর সংস্কার করা েয়। 

                                                   

 
 

চট্টিাম ড়বভাে,চট্টিাগমর ঊধ মমূখী সম্প্রসারণ ও সংস্কার কা মক্রম মড়নটড়রং কগরন 

কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর মহািড়রচালক জনাব আঃ োফ্ফার খান মগহাদয়। 

চট্টিাম ড়বভাে, চট্টিাম কতৃমক নারী উগদ্যািা নুর শরখা শবেমগক সুিার েগি 

ড়বিণন সহগ ােীিা ও বাজার সংগ াে সুড়বধা  প্রদান করা হয়। 
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চট্টিাম ড়বভাগে ড়মড়ন লাইগররীর শুভ উগদ্বাধন কগরন উি ড়বভাগের উিিড়রচালক 

জনাব নাড়সম ফারহানা ড়েরীন। 

শমৌসুমী কৃড়ষিে ড়বিণন ও উগদ্যািা সৃড়ষ্টকরণ েীষ মক প্রড়েক্ষগণ প্রধান অড়িড়র্ 

ড়হগসগব উিড়স্থি ড়ছগলন কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর িড়রচালক (েগবষণা ও 

আইড়সটি) জনাব ওমর শমাঃ ইমরুল মহড়সন(যুগ্ম সড়চব) মগহাদয় 

 

 

রাংপুর ব্ধবিাগ 

 

রাংপুর ব্ধবিাগ উিরাঞ্চদলর একটি অন্যতম কৃব্ধি প্রধান এলাকা। রাংপুর, ব্ধেনাজপুর, গাইবান্ধা, কুব্ধেগ্রাম, লালমব্ধনরিাট, ঠাকুরগাঁও, 

নীলফামারী ও পঞ্চগে মজলার েমন্বদ  এ ব্ধবিাগ গঠিত। কৃব্ধি প্রধান এলাকা ব্ধিদেদব উৎপাব্ধেত কৃব্ধিপদের মটকেই ব্ধবপণন ব্যবিার উপর এ 

ব্ধবিাদগর অথ থনীব্ধত অদনকাাংদশ ব্ধনিথরশীল। উৎপাব্ধেত ফেদলর র্থার্থ োংরক্ষণ, ব্যবিার ও সুষ্ঠু ব্ধবপণন ব্যবিা ব্ধনব্ধিত করা মগদল এ 

ব্ধবিাদগর অথ থনীব্ধত আরও েমৃি িদব। রাংপুর ব্ধবিাদগর উৎপাব্ধেত কৃব্ধিপদের সুষ্ঠু ব্ধবপণন ব্যবিা ব্ধনব্ধিতকরদণর লদক্ষয ব্ধবিাদগর আওতাধীন 

মজলােমূদি িাট-বাজাদরর অবকাঠাদমাগত উন্ন ন, গুোদম শস্য োংরক্ষণ ও ঋণ প্রোন, প্রব্ধক্র াজাতকরণ এবাং বাজার তথ্য োংগ্রি ও 

প্রচারণার কার্ থক্রম ব্ধন ব্ধমত পব্ধরচাব্ধলত িদ দছ। এ ব্ধবিাদগ অনুদমাব্ধেত ৭২টি পদের ব্ধবপরীদত বতথমাদন 11জন কম থকতথা ও 40 জন কম থচারী 

আিব্ধরকতার োদথ তাঁদের োব্ধ ত্ব পালন করদছন।  

 

বাজার মব্ধনটব্ধরাং কার্ থক্রম:  

েের েপ্তদর বেব্ধনক বাজারের অবব্ধিতকরণ ও ওদ বোইদট প্রকাশ ছাোও মর্ৌব্ধক্তক মূল্য ব্ধনধ থারদণর মােদম কৃিকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাব্ধপ্ত ও 

মিাক্তা োধারদণর জন্য সুলি মূল্য ব্ধনব্ধিতকরণ এ অব্ধধেপ্তদরর প্রধান কাজ। কৃব্ধিপদের উপযুক্ত মূল্য ব্ধনব্ধিতকরণ, মূল্য ব্ধন ন্ত্রণ মিজাল 

মরাধ ও ক্ষব্ধতকর রাো ব্ধনক দ্রদব্যর ব্যবিার মরাদধ-এ ব্ধবিাদগর মাঠ পর্ থাদ র কম থকতথাগণ 2021-22 অথ থ বছদর মজলা প্রশােন ও মিাক্তা 

অব্ধধকার োংরক্ষণ অব্ধধেপ্তদরর েিদর্াব্ধগতা  365টি ভ্রাম্যমান আোলত পব্ধরচালনার মােদম প্রা  2৮,25,200/- (আঠাশ লক্ষ েঁব্ধচশ 

িাজার দুইশত টাকা) জব্ধরমানা আো  কদর। এ আোলত পব্ধরচালনার ফদল ব্ধবব্ধিন্ন উৎেব ও গুরুত্বপূণ থ েমদ  মর্ৌব্ধক্তক মূল্য বাস্তবা নেি 

পদের কৃব্ধিম োংকট মরাধ করা েম্ভব িদ দছ। এ ব্ধবিাদগর ০৮টি মজলার প্রধান বাজারেমূদি ০৮টি ইদলকব্ধট্রক ব্ধডেদপ্ল মবাড থ িাপন করা 

িদ দছ। র্ার ফদল মক্রতা োধারণ মূল্য েম্পদকথ অবব্ধিত িদ  থাদকন এবাং অোধু ব্যবো ী কর্তথক প্রতাব্ধরত িও ার েম্ভাবনা বহুলাাংদশ হ্রাে 

মপদ দছ। বাজার কারবারীদের অর্াব্ধচত মূল্য বৃব্ধি মরাধ এবাং কৃিক, মিাক্তাদের অব্ধধকার েদচতন করার জন্য ব্ধবিাদগর আওতাধীন 

মজলােমূদির বাজাদর 2021-22 অথ থ বছদর 10,000 িাজার ব্ধলফদলট ব্ধবতরণ করা িদ দছ।  

 

প্রজ্ঞাব্ধপত বাজাদরর োংখ্যা:   

রাংপুর ব্ধবিাদগর আওতাধীন  ৮টি মজলা  ৮২টি প্রজ্ঞাব্ধপত বাজার রদ দছ। এছাোও এ ব্ধবিাদগর েকল মজলা  প্রজ্ঞাব্ধপত বাজার বাোদনার 

জন্য উপযুক্ত বাজাদরর তাব্ধলকা র্থার্থ ব্ধন ম অনুেরণ কদর প্রধান কার্ থালদ  মপ্ররণ করা িদ দছ।  

 

এনব্ধেব্ধডব্ধপ ও পাবা বাজার কার্ থক্রম: 

এশী  উন্ন ন ব্যাাংক (এব্ধডব্ধব)-এর আব্ধথ থক েিা তা  এনব্ধেব্ধডব্ধপ ও পাবা প্রকদির মােদম এ ব্ধবিাদগ মমাট ০৮টি পাইকারী, ৩২টি মগ্রা াে থ 

মাদকথট ব্ধনম থাণ করা ি । এেব বাজারেমূদির সুষ্ঠু ব্যবিার ব্ধনব্ধিতকরদণর মােদম উৎপােক, ব্যবো ী ও মিাক্তাগদণর মদে একটি মটকেই 

বাজার ব্যবিাপনা ও বাজার োংদর্াগ পিব্ধত চালু করা েম্ভব িদ দছ। উদেব্ধখত মাদকথট িদত জুলাই 2021 মথদক জুন 2022 ব্ধর. পর্ থি 

েব থদমাট 1১,৬২ ,২৮৩ টাকা রাজস্ব আ  করা িদ দছ।  
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ব্ধেব্ধেটিব্ধি িাপন: 2021-2022 অথ থবছদর রাংপুর ব্ধবিাদগর উপপব্ধরচালদকর কার্ থাল , রাংপুর মজলা কার্ থাল , আঞ্চব্ধলক প্রব্ধশক্ষণ মকন্দ্র ও 

ডরদমটব্ধর (আবাব্ধেক কক্ষ) ব্ধেব্ধেটিব্ধির আওতা  আনা িদ দছ। 

 

কৃিক বাজার: ‘‘মজলা পর্ থাদ  কৃিদকর বাজার িাপদনর মােদম ব্ধনরাপে শাকেবব্ধজ বাজারজাতকরণ েম্প্রোরণ কম থসূচী’’িদত চলব্ধত অথ থ 

বছদর (2021-2022)এ ব্ধবিাদগ ০৪টি কৃিদকর বাজার  ব্ধনম থাণ করা িদ দছ। রাংপুর, লালমব্ধনরিাট, ঠাকুরগাঁও ও ব্ধেনাজপুর এ েকল মজলা  

উদেব্ধখত ০৪টি বাজাদরর মােদম কৃিক েরােব্ধর তাঁদের উৎপাব্ধেত পে মিাক্তার ব্ধনকট ের কিাকব্ধির মােদম ব্ধবব্ধক্রর সুদর্াগ পাদব। 

রপ্তানীকারক ও ব্যবো ীদের োদথ ব্ধলাংদকজ িাপদনর মােদম পূদব থর ন্যা  অব্ধধক মূদল্য পে ব্ধবব্ধক্র করদত েক্ষম িদব। ফদল চািীরা উপকৃত 

িদবন।  

 

ব্ধবপণন মেবার উন্ন দন উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রমেমূি: রাংপুর অঞ্চদলর ব্ধবখ্যাত িাব্ধেিাঙ্গা আদমর সুষ্ঠু ব্ধবপণন ব্যবিা ব্ধনব্ধিতকরণ ও কৃিদকর 

উপযুক্ত মূল্য প্রাব্ধপ্তর লদক্ষয এ বছর আম োংগ্রিকালীন েমদ র পূদব থই মজলা প্রশােন ও কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর, রাংপুর কর্তথক আম চািী ও 

ব্যবো ীদের োদথ মত ব্ধবব্ধনম  করা ি । মেই োদথ আম বাজারজাতকরদণর তাব্ধরখ ব্ধনধ থারণ করা ি । ব্ধনধ থাব্ধরত তাব্ধরদখর পূদব থই মর্ন 

অপব্ধরপক্ক আম বাজারজাত না করা ি  মে লদক্ষয ভ্রাম্যমান আোলত পব্ধরচালনা করা ি । এ ছাোও মেেেদিাগীদের মেৌোত্ম হ্রাে কদি এ 

অব্ধধেপ্তর ও মজলা প্রশােদনর েরােব্ধর তোবধাদন নগরীর লালবাগ এলাকা  িাব্ধেিাঙ্গা আম ব্ধবপণন কার্ থক্রম পব্ধরচালনা করা ি , র্া 

েব থমিদল ব্যাপক প্রশাংব্ধেত িদ দছ। বতথমান েরকাদরর ব্ধডব্ধজটাল বাাংলাদেশ গদে মতালার লদক্ষযর োদথ তাল ব্ধমব্ধলদ  কৃব্ধি ব্ধবপণন 

অব্ধধেপ্তর কর্তথক উন্ন নকৃত ব্ধডব্ধজটাল মাদকথট মপ্লে ‘‘েোই’’এযাদপ এ ব্ধবিাদগর অদনক উদযাক্তাদক োংযুক্ত করা িদ দছ,র্া ইদতামদে অত্র 

অঞ্চদল ব্যাপক োো মফদলদছ।  

 

শস্য গুোম ঋণ কার্ থক্রম:  কৃিকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাব্ধপ্ত ব্ধনব্ধিত করার লদক্ষয রাংপুর ব্ধবিাদগর ব্ধবব্ধিন্ন মজলা  মমাট 34টি গুোদমর মােদম 

শস্য গুোম ঋণ কার্ থক্রম পব্ধরচালনা করা ি । মর্খাদন কৃিকগণ ফেল োংগ্রি মমৌসুদম তাঁদের পে ব্ধবক্র  না কদর গুোদম োংরক্ষণ কদরন 

এবাং বাজার মূকদল্যর 70% ব্যাাংক ঋণ গ্রিদণর মােদম আব্ধথ থক প্রদ াজন ব্ধমটিদ  থাদকন। পরবতীদত পদের মূল্য বৃব্ধি মপদল কৃিকগণ তাঁদের 

পে ব্ধবক্র  কদর ব্যাাংক ঋণ পব্ধরদশাদধর পর আব্ধথ থকিাদব লািবান িদ  থাদকন। 2021-22 অথ থ বছদর এ ব্ধবিাদগর আওতাধীন ৩৪টি গুোদম 

2261 মমিঃটন শস্য জমা করা ি  এবাং জমাকৃত শদস্যর ব্ধবপরীদত প্রা  3 মকাটি টাকা ঋণ ব্ধবতরণ করা ি ।  

 

প্রব্ধশক্ষণ মকন্দ্র ও প্রব্ধশক্ষণ কম থসূচী: কৃব্ধি ব্ধবপনন অব্ধধেপ্তদরর রাংপুর ব্ধবিাগী  কার্ থাল  িদত 2021-22 অথ থ বছদর ব্ধেনব্যাপী গৃি পর্ থাদ  

আলু োংরক্ষণ ও োংগ্রদিাির ব্যবিাপনা ব্ধবি ক প্রব্ধশক্ষণ ০2টি এবাং বাব্ধি থক কম থেম্পােন চুব্ধক্ত APA বাস্তবা ন ব্ধবি ক ০১টি প্রব্ধশক্ষণ 

আদ াজন করা ি । উক্ত ০২টি প্রব্ধশক্ষদণ কৃিক ও প্রব্ধক্র াজাতকারী উদযাক্তা ব্ধিদেদব 70 জন এবাং মজলােমূদির 10জন কম থকতথার েমন্বদ  

APA চুব্ধক্ত বাস্তবা ন োংক্রাি প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা ি । রাংপুর আঞ্চব্ধলক প্রব্ধশক্ষণ মকন্দ্র িদত েোই এযাপে ও আলু প্রব্ধক্র াজাতকরণ 

ব্ধবিদ  ০১টি কদর েব থদমাট ০২টি প্রব্ধশক্ষদণ ৪৫জন এবাং আঞ্চব্ধলক ব্যবিাপক-এর কার্ থাল  িদত গুোম রক্ষকগদণর ০১টি, কৃিক উদ্বুিকরণ 

০১টি, কম থকতথাগদণর েমন্বদ  অব্ধফে ব্যবিাপনা ০১টিেি (20+30+20) মমাট 70 জনদক ও মবাো প্রব্ধশক্ষণ মকন্দ্র িদত গুোম রক্ষকগদণর 

০১টি এবাং ০৪টি কৃিক উদ্বুিকরণ প্রব্ধশক্ষদণ েব থদমাট ১০0 জনদক প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা ি । প্রদতযকটি প্রব্ধশক্ষণ কদক্ষ ১০০ জন  প্রব্ধশক্ষণাথী 

একোদথ প্রব্ধশক্ষণ ব্ধনদত পাদর। প্রব্ধশক্ষণ কদক্ষ ব্যবিাদরর জন্য ল্যাপটপ, মাব্ধিব্ধমব্ধড া ও োউন্ট ব্ধেদস্টদমর ব্যবিা আদছ। এছাো পঞ্চগে 

প্রব্ধশক্ষণ মকদন্দ্রর প্রব্ধশক্ষণ কদক্ষ 20-30 জন প্রব্ধশক্ষণাথী আবােন সুব্ধবধােি একোদথ প্রব্ধশক্ষণ ব্ধনদত পাদর।  

 

লাইদেন্স ইসুয ও নবা ন এবাং প্রজ্ঞাব্ধপত বাজার োংক্রাি তথ্য:  এ ব্ধবিাদগর আওতাধীন মজলা অব্ধফেেমূি কৃব্ধিপদের পাইকারী ব্ধবদক্রতা, 

আেতোর ও কব্ধমশন এদজন্টেি অন্যান্য ব্যবো ীদের কৃব্ধিপদের ব্যবোর লাইদেন্স প্রোন কদর থাদক। 202১-2২ অথ থ বছদর এ ব্ধবিাদগর 

০৮টি মজলা অব্ধফে িদত মমাট 243টি নতুন লাইদেন্স ইসুয এবাং 162৮টি পুরাতন লাইদেন্স নবা ন করা ি । এ র্াবৎ মমাট 12,৮১,১00/- 

টাকা রাজস্ব আো  করা েম্ভব িদ দছ।  

 

প্রচার ও ব্ধবজ্ঞাপন:  

কৃিক ,ব্যবোব্ধ  ও মিাক্তাগদণর  মাদঝ কৃব্ধিপে ব্ধবপণন ব্ধবিদ  েদচতনতা বাোদত এবাং কৃব্ধি ব্ধবপণন আইন-2018 ও কৃব্ধি ব্ধবপণন 

ব্ধবব্ধধমালা 2021 েম্পদকথ  জনোধারদণর মাদঝ অবব্ধিতকরদণর জন্য ব্ধবব্ধিন্ন মপাস্টার, কযাদলন্ডার, মফাল্ডার, ব্ধলফদলট এবাং আইন ও 

ব্ধবব্ধধমালা মুদ্রণ ও বাঁধাই কদর প্রচার করা ি । 

 

শুিাচার কার্ থক্রম:  জাতী  শুিাচার মকৌশদলর অধীদন বনব্ধতকতা কব্ধমটি গঠন পূব থক ৪টি েিা, সুশােন প্রব্ধতষ্ঠার ব্ধনব্ধমও অাংশীজদনর োদথ 

২টি েিা এবং কম থকতথা/কম থচারীদের েমন্বদ  প্রব্ধশক্ষণ আদ াজন করা ি । উওম কম থকতথার স্বীকৃব্ধতস্বরূপ ২ জন কম থকতথা ও ১ জন 

কম থচারীদক েনে ও মক্রস্ট মেও া িদ দছ। 
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মমলা  অাংশ গ্রিণ:  এ ব্ধবিাদগর ০৮টি মজলা অব্ধফে িদত উন্ন ন মমলা ও কৃব্ধি মমলা  অাংশগ্রিণ করা ি । মমলা  আলু োংরক্ষদণর মদডল 

র্র, শস্য গুোদমর মদডল র্র, কৃব্ধিপদের বহুমুখী ব্যবিার ও অন্যান্য কার্ থক্রম উপিাপন করা ি , র্া িানী  মজলা প্রশােনেি েব থমিদল 

প্রশাংব্ধেত িদ দছ। এ ছাোও অব্ধধেপ্তদরর উন্ন ন কার্ থক্রম ব্ধবি ক মফাল্ডার, মপাস্টার, ব্ধলফদলট, ব্ধস্টকার ও পুব্ধস্তকা ইতযাব্ধে ব্ধবতরণ করা ি ।  

 

  
রাংপুর ব্ধবিাদগ মিাপব্ধরচালক মদিােদ র আগমন উপলদক্ষ বে েপুর ব্ধবমান বিদর 

ফুদলল শুদিো 

মিাপব্ধরচালক মদিাে  কর্তথক আলু োংরক্ষদণর মদডল র্র পব্ধরেশ থন 

 

  
প্রব্ধশক্ষণাথীদের োদথ আলু ব্ধেদ  বতরী ব্ধবব্ধিন্ন রকদমর খাবার প্রেশ থন মিাপব্ধরচালক মদিাে  কর্তথক রাংপুদর অবব্ধিত টদমদটা প্রদেব্ধোং মেন্টার 

পব্ধরেশ থন 

  

মিাপব্ধরচালক মদিাে  কর্তথক রাংপুদর অবব্ধিত কাঠাল প্রদেব্ধোং প্লান্ট পব্ধরেশ থন রাংপুর মজলার ব্ধমঠাপুকুদর িাব্ধেিাঙ্গা আম চািী ও ব্যবো ীদের োদথ মত 

ব্ধবব্ধনম  েিা 
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ব্ধবএআরব্ধে টিম কর্তথক আলু োংরক্ষদণর মদডল র্র পব্ধরেশ থন 

 

প্রদেব্ধোং মেন্টার পব্ধরচালনা  মিাপব্ধরচালক মদিােদ র ব্ধেক ব্ধনদে থশনা 

  

প্রব্ধশক্ষণ মশদি মিাপব্ধরচালক মদিােদ র োদথ রাংপুদরর নারী উদযাক্তাগণ 

 

আলু রপ্তাব্ধন কার্ থক্রম পব্ধরেশ থন কদরন রাংপুদরর উপপব্ধরচালক মদিাে  

  
কৃিদকর বাজার ব্ধনম থাদণর ব্ধিব্ধি িাপন কদরন উপপব্ধরচালক মদিাে  বন্ধ এনব্ধেব্ধডব্ধপ মাদকথট চালু করার জন্য রাংপুদরর মম র মদিােদ র োদথ 

উপপব্ধরচালক মদিােদ র আদলাচনা 
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রােশােী ষিভাগ 

 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর, রােশােী ষিভালগর কা কৃ্রি চাঁপাইনিািগঞ্জ, রােশােী, নালটার, িগুিা, েয়পুরোট, পািনা, নওগাঁ ও ষসরােগঞ্জসে 

জিাট ০৮টি জেোয় পষরচাষেি েলে। ষিভাগ ও ষিভালগর আওিািীন জেোসমূলে িিিৃালন ৬০ েন স্থায়ী কিকৃিাৃ/কিচৃারী এিং 

আউটলসাষসংৃ এর িাধ্যলি ১০ েন কিচৃারী কিরৃি রলয়লে। রােশােী অঞ্চলে উৎপাষদি কৃষিপলের িলধ্য িান, গি, ভুট্টা, আখ, আলু, রসুন, 

ষপঁয়াে, টলিলটা ইিযাষদ প্রিান। উৎপাষদি ফলের িলধ্য উলল্লখল াগ্য েলো আি, ষেচু, জপয়ারা, কো, িরমুে, িাষঙ্গ, িরই ইিযাষদ। 

কৃষিপলের সুষ্ঠ ও আধুষনক ষিপণন ব্যিস্থা অব্যােি রাখা, োটিাোর উন্নয়ন, কৃিকলদর উৎপাষদি পলের িাোর মূল্য ষনষিিকরণসে 

িাোরদর সংগ্রে পূিকৃ ওলয়িসাইলট প্রকালশর েলক্ষয ষিভাগ ও আওিািীন জেোসমূলে কিরৃি কিকৃিাৃ/কিচৃারীগণ ষনরেসভালি কাে কলর 

 ালে। 

 

িাোরদর িষনটষরং কা কৃ্রি:  

ষিভাগ ও জেো কা াৃেয়সমূে েলি তদষনক, সাপ্তাষেক ও িাষসক ষভষত্তলি িাোরদর সংগ্রে কলর িা প াৃলোচনা ও সদর দপ্তলর ষনয়ষিিভালি 

জপ্ররণ করা েলে। ২০২১-২০২২ অর্ ৃিেলর রােশােী ষিভাগ েলি ২১৪০টি অনোইন িাোরদর  াচাই করা েলয়লে। এোিা ষিষভন্ন জেোয় 

পষরচাষেি জিাট ১২১টি জিািইে জকালট ৃঅত্র অষিদপ্তলরর কিকৃিাৃগণ ষনয়ষিিভালি অংশগ্রেণ কলর দ্রব্যমূল্য ষনয়ন্ত্রণ পূিকৃ জদলশর রােস্ব 

আয় বৃষিলি গুরুেপূণ ৃভুষিকা পােন কলরলেন। ফলে জদখা জগলে রিোন, ঈদসে ষিষভন্ন উৎসলি কৃষিপলের উিৃগষি জরাি করা সম্ভি 

েলয়লে। 

 

এনষসষিষপ কা কৃ্রি:  

কৃিকলদর উৎপাষদি কৃষিপলের ন্যায্য মূল্য প্রাষপ্ত এিং জভািা কর্তকৃ সেনীয় মূলল্য পে ক্রলয়র েলক্ষয কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর রােশােী 

ষিভালগর আওিায় রােশােী ষিভালগর ০৮টি জেোয় ০৮টি পাইকারী ও ২৮টি জগ্রায়াস ৃিালকৃট ষনিাৃণ করা েলয়লে। ২০২১-২০২২ অর্ ৃিেলর 

এনষসষিষপ িালকৃটগুলো পষরচােনা পূিকৃ ভািা িািদ জিাট ১৪,৭৫,১৭৮ (জচৌদ্দ েক্ষ পঁচাত্তর োোর একশি আটাত্তর) টাকা আদায় করা 

েলয়লে। 

 

প্রষশক্ষণ কিসৃূষচ:  

িাোর সংল াগ তিরী ও কৃষিপলের প্যালকষেং, সটিংৃ, জগ্রষিং, প্রলসষসং ও জকায়াষেটি ষিিলয় ক্ষুদ্র ও িাঝাষর প াৃলয় ৩৩০ েন কৃিক 

কৃিাণী, ১৭০ েন উলযািা উন্নয়ন, ২৫ েন কৃষি উলযািা উন্নয়ন, ১৭ েন কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকারী নারী উলযািালক প্রষশক্ষণ প্রদান এিং 

১ েন স্থানীয় উলযািালক োিীয় প াৃলয়র জকাম্পানীলি সংল াগ করা েলয়লে। এোিাও ৯০টি কৃিক ষিপণন দে গ ন করা েলয়লে। ২০২১-

২০২২ অর্ ৃিেলর এষপএ অনু ায়ী ষিভাগীয় কা াৃেয় ও আওিািীন জেোসমূলে কিরৃি কিকৃিাৃ/কিচৃারীলদর কষম্পউটালর দক্ষিা উন্নয়ন, 

শুিাচার জকৌশে, নাগষরক জসিা উদ্ভািন, িথ্য অষিকার আইন িাস্তিায়ন, কৃষিপলের সাপ্লাই জচইন ও ভযালু জচইন, ষেআরএস সফট্ওয়যার ও 

আষর্কৃ ব্যিস্থাপনাসে ষিষভন্ন ষিিলয় প্রষশক্ষণ প্রদান করা েলয়লে। এোিাও ষিপণন ষিিয়ক ৪৬৫৪টি (চার োোর েয়শি চুয়ান্ন) প্রচার-

প্রচারণা পত্র ষিষে করা েলয়লে। 

 

োইলসন্স ইসুয/নিায়ন ও প্রজ্ঞাষপি িাোর িথ্য:  

রােশােী ষিভালগর আওিািীন ০৮টি জেোয় ১১৮টি প্রজ্ঞাষপি িাোর রলয়লে। এ সকে িাোলর ষিপণন ব্যিস্থা সুষ্ঠভালি পষরচােনার 

উলদ্দলশ্য কৃষিপে িাোর ষনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ প্রলয়ালগর িাধ্যলি ২০২১-২০২২ অর্ ৃিেলর ০৮টি জেো অষফলসর িাধ্যলি ৮২৬টি নতুন 

োইলসন্স ইসুয এিং ৪,৮৯২টি পুরািন োইলসন্স নিায়ন পূিকৃ ষফ িািদ জিাট ৩৪,৩৭,৫০০.০০ (জচৌষত্রশ েক্ষ সাঁইষত্রশ োোর পাঁচশি) টাকার 

রােস্ব সরকারী জকািাগালর েিা জদয়া েলয়লে।  

 

ই-ফাইষেং:  

রােশােী ষিভালগর আওিািীন প্রষিটি জেোয় ই-ফাইষেং কা কৃ্রি চালু আলে। 

 

ষিষভন্ন োিীয় ষদিস উদ াপন:  

উপ-পষরচােলকর কা াৃেয় ও আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ কিকৃিাৃর কা াৃেয়সে রােশােী ষিভালগর ষনয়ন্ত্রণািীন ০৮টি জেো অষফসগুলোলি 

 র্া র্ভালি ষিষভন্ন োিীয় ষদিস উদ াপন করা েয়। 

 

কলরানাকােীন সিলয় আি পষরিেণ:  

কলরানাকােীন সিলয় আলির পষরিেণ ষনষিিৃ করার েন্য রােশােী ও চাঁপাইনিািগঞ্জ েলি জিন জ ালগ ঢাকায় সরাসষর আি পষরিেণ করা 

েলয়লে। 
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মুষেি কণাৃর, ষিষন োইলব্রষর স্থাপন ও অষফস প্রাঙ্গলন বৃক্ষ জরাপন:  

রােশােী ষিভাগীয় কা াৃেলয় একটি মুষেি কণাৃর ও একটি ষিষন োইলব্রষর স্থাপন করা েলয়লে এিং অষফস প্রাঙ্গলন বৃক্ষ জরাপন করা েলয়লে। 

 

 
 

২১-১২-২০২১ িাষরলখর অষফস ব্যিস্থাপনা ও দক্ষিা উন্নয়ন ষিিয়ক প্রষশক্ষলণর 

েষি। প্রষশক্ষনার্ীর সংখ্যা ১৮ েন। 

১১-০৬-২০২২ িাষরলখর অষফস ব্যিস্থাপনা ও দক্ষিা উন্নয়ন ষিিয়ক প্রষশক্ষলণর 

েষি। প্রষশক্ষনার্ীর সংখ্যা ৩৩ েন। 

 

খুেনা ষিভাগ 

 

িাোর িষনটষরং কা তৃ্রি: সরকারলক তদষনক িাোর দর অিষেিকরণ োিাও জ ৌষিক মূল্য ষনিাৃরলণর িাধ্যলি কৃিলকর উৎপাষদি পলের 

ন্যায্যমূল্য প্রাষপ্ত ও জভািা সািারলণর েন্য সুেভ মূলল্য পে ক্রয় ষনষিি করার েলক্ষয ষিভাগ ও সংষিষ্ট জেোসমূে প্রিান কা াৃেলয়র 

ষনলদশৃনা জিািালিক ষিলশি-ষিলশি কৃষিপলের জ ৌষিকমূল্য ষনিাৃরণপূিকৃ িা িাস্তািায়ন কলর আসলে। অষিদপ্তলরর িা প াৃলয়র 

কিকৃিাৃগণ কৃষিপলের মূল্য ষনিাৃরণ, জভোেলরাি ও জকষিকযােযুি পে ষিষক্র জরালি ২০২১-২২ অর্ ৃিেলর জেো প্রশাসলনর সেল াষগিায় 

২২২টি ভ্রাম্যিান আদােলি অংশগ্রেণ কলরলেন।  

 

োইলসন্স ইসুয ও নিায়ন: কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আওিািীন িা  প াৃলয়র অষফসসমূে েলি কৃষিপলের ষেিাগার, কৃষিপলের 

প্রষক্রয়াোিকারী প্রষিষ্ঠান, িি গুদাি, পাইকারী ষিলক্রিা, আিিদার, িজুদদার, ষিোর, ষিোর ও কষিশন এলেন্টসে অন্যান্য ব্যিসায়ীলদর 

কৃষি ষিপণন আইন ২০১৮-এর আওিায় োইলসন্স প্রদান করা েলয় র্ালক। ১০টি জেোয় ২০২১-২২ অর্িৃেলর জিাট ৯২২টি নতুন োইলসন্স 

এিং নিায়নকৃি োইলসন্স সংখ্যা ৪,৪২৪টি এিং রােস্ব আদায় েয় ৩২,৮৭,০৩৪ (বর্েে েক্ষ সািার্ে হাজার মিৌর্েে) টাকা। 

 

জিািাইে জকাট:ৃ ২০২১-২২ অর্ ৃিেলরর এই ষিভালগর অিীন ২২২টি জিািাইে জকাট ৃপষরচাষেি েলয়লে।  ার িলধ্যলি আদায়কৃি রােলস্বর 

পষরিাণ ৩২,০০,৬০০ (বর্েে েক্ষ েেেি) টাকা  া সরকারী জকািাগালর েিা করা েলয়লে। 

 

নতুন ভিন তিষর: খুেনা ষিভালগর আওিািীন সািক্ষীরা জেো কৃষি ষিপণন ভিন তিষরর কাে শুরু করা েলয়লে। 

 

ফুে এলসম্বে জসন্টার: ষঝনাইদে জেোর িাষেয়ািাঙ্গা ০১টি এিং  লশার জেোর  গদখােী ও পাষনশারায় ০২টি ফুে এলসম্বর জসন্টালরর কাে 

সম্পন্ন েলয়লে। 
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জুন/২০২২ষিিঃ িাননীয় কৃষি সষচি জিািঃ সালয়দুে ইসোি িলোদলয়র খুেনায় 

আগিন উপেলক্ষয ফুলেে শুলভো ও অষভনেন। 

 

অষফস ব্যিস্থাপনা ও দক্ষিা উন্নয়ন ষিিয়ক প্রষশক্ষণ িাষরখ: ০৬ জুন, ২০২২ ষিিঃ 

 

  
কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর জোরদারকরণ শীিকৃ প্রকলল্পর আওিায় কৃিক, ব্যিসায়ী ও 

উলযাগিা উন্নয়ন প্রষশক্ষণ 

 

িাষেয়ািাংগা িাোর, কাষেগঞ্জ, ষঝনাইদলের ফুে ষিপণন প্রকলল্পর েষি  

  
সািক্ষীরা জেোর ষেিসাগর আি রপ্তাষন কা কৃ্রলির শুভ উলদ্বািন কলরন জেো 

প্রশাসক, সািক্ষীরা 
ফে সংগ্রলোত্তর অপচয় হ্রাস ও ষিপণন ব্যিস্থা ষিিয়ক প্রষশক্ষণ 
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অড়ধদপ্তগরর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কম মসূড়চসমূগহর কা মক্রম 

 

২০২১-২২ অর্ মবছগর বাস্তবাড়য়ি উন্নয়ন প্রকল্প: 

 

১। স্মলগহাল্ডার এড়িকালচারাল কড়ম্পটিটিভগনস প্রগজক্ট (এসএড়সড়ি-১ম সংগোড়ধি) (ড়বিণন অংে): 

 

১. বাস্তবা নকারী োংিা 

:  

কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

 

২. বাস্তবা নকাল 

:  

১ জুলাই, ২০১৮ িদত ৩০ জুন, ২০২৪ 

 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  

:  

২12 মকাটি 90 লক্ষ  

 

৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব ও IFAD  

৫. প্রকদির উদেশ্য : 

মুল উদেশ্য:  

জলবায়ু পব্ধরবতথদনর পব্ধরবব্ধতথত পব্ধরব্ধিব্ধতদত চাব্ধিোব্ধিব্ধিক ফেদলর  উৎপােনশীলতা  বৃব্ধি, 

ববব্ধচত্র আন ন ও বাজারজাতকরদণর মােদম কৃিদকর আ  বৃব্ধি এবাং জীবনর্াত্রার মান 

উন্ন ন। 

সুব্ধনব্ধে থষ্ট উদেশ্যেমূি:  

ক) মাদকথট ব্ধলাংদকজ উন্ন ন; 

খ) উচ্চমূল্য (High Value Crops) ফেদলর মপাস্ট িারদিস্ট এবাং প্রব্ধক্র াজাতকরদণ 

ব্ধবব্ধনদ াগ বৃব্ধিকরণ; 

গ) খায ও পুব্ধষ্ট ব্ধনরাপিা বৃব্ধিকরণ। 

৬. প্রকি এলাকা 

: ব্ধনব থাব্ধচত ১১টি মজলার (চট্টগ্রাম, মফনী, লক্ষীপুর, মনা াখালী, বাদগরিাট, োতক্ষীরা, মিালা, 

ঝালকাঠি, ব্ধপদরাজপুর, পটু াখালী ও বরগুনা)  

মমাট ৩০টি উপদজলা। 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত 

: 

প্রাক্কব্ধলত ব্য  

(লক্ষ টাকা ) 

 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

প্রকদির শুরু মথদক ৩০  

জুন ২০২২ ব্ধরিঃ পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিত অগ্রগব্ধত 

(লক্ষ টাকা ) 

 
২1290.57 ১৪৪৫.০০ 

১৪১৮.০০ 

(৯৮.১৩%) 
7712.7০ (৩8.১6%) 

 

প্রকলল্পর প্রিান-প্রিান কার্ থক্রম: 

(১) কৃিক প্রব্ধশক্ষণ (দপাষ্ট িাদিথষ্ট প্রাইমারী প্রদেব্ধোং)- ৮,৬০০ ব্যাচ; 

(২) কৃিক প্রব্ধশক্ষণ (ব্ধবজদনে ম্যাদনজদমন্ট ব্ধিল)- ৯,০০০ ব্যাচ; 

(৩) উদযাক্তা বতব্ধর-৩০০ জন।  

 

২০২১-২২ অথ থ বছদরর  প্রকদির প্রধান কার্ থক্রদমর লক্ষযমাত্রা/অগ্রগব্ধত: 

(১) ব্ধডব্ধপব্ধপ মমাতাদবক র্ানবািন, আেবাবপত্র ও কব্ধম্পউটার োমগ্রী েরবরাি করা িদ দছ।  

(২) মজলা ও উপদজলা পর্ থাদ  মমাট ৬০টি কম থশালার মদে 32টি কম থশালা েম্পন্ন িদ দছ। 

(৩) ৩০টি উপদজলা  মপাস্টিারদিস্ট প্রাইমারী প্রদেব্ধোং ব্ধবি ক মমাট ৮৬০০ ব্যাচ কৃিক প্রব্ধশক্ষদণর মদে 4681 ব্যাচ েম্পন্ন িদ দছ। 

(৪) ৩০টি উপদজলা  ব্ধবজদনে ম্যাদনজদমন্ট ব্ধিলে ব্ধবি ক মমাট ৯০০০ ব্যাচ কৃিক প্রব্ধশক্ষদণর মদে ৩৬৬৪ ব্যাচ েম্পন্ন িদ দছ। 

(৫) ম্যাব্ধচাং গ্রান্ট ব্ধবিদ  নীব্ধতমালা বতব্ধর কদর অনুদমােদনর জন্য কৃব্ধি মন্ত্রণাল  ও ইফাে েেরেপ্তদর মপ্ররণ করা িদ দছ। 
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২। কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর মজারোরকরণ প্রকি:  

 

১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর )এএমব্ধড (  

২. বাস্তবা নকাল : ১ জুলাই, ২০১৯ িদত ৩০ জুন, ২০২৪ পর্ থি 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  : মমাট: ১৬,০০০.০০ লক্ষ টাকা  

৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব 

 

৫. 

 

প্রকদির উদেশ্য 

: মূল উদেশ্য:  

অবকাঠাদমা, লব্ধজব্ধষ্টক এবাং মানবেম্পে উন্ন দনর মােদম কৃব্ধি ব্ধবপণন ব্যবিার 

কার্ থকাব্ধরতা বৃব্ধি করা। 

সুব্ধনব্ধে থষ্ট উদেশ্যেমূি:  

ক) অবকাঠাদমা সুব্ধবধা সৃব্ধষ্ট কদর বাজাদরর েক্ষতা বৃব্ধি করার মােদম কৃিকদের 

উপযুক্ত মূল্য প্রাব্ধপ্তদত েিা তাকরণ ;  

খ) গৃি পর্ থাদ  শাক-েবব্ধজ ও ফলমূল োংরক্ষদণর জন্য স্বি খরদচ ব্ধজদরা এনাব্ধজথ কুল 

মচম্বার ব্ধনম থাদণর মােদম কৃিক এবাং ক্ষুদ্র ব্যবো ীদের কৃব্ধিপে োংরক্ষদণর প্রযুব্ধক্তগত 

জ্ঞান েম্প্রোরণ করা, কৃব্ধিপদের পুব্ধষ্টগতমান বজা  রাখা, কৃব্ধিপে েদতজ রাখার জন্য 

ব্ধবব্ধিন্ন রাো ব্ধনক দ্রব্য ব্যবিাদর ব্ধনরুৎোব্ধিত করা এবাং শাক-েবব্ধজ এবাং ফলমূদলর 

ন্যায্যমূল্য প্রাব্ধপ্তদত েিা তা করা; 

গ) কৃিক, উদযাক্তা, প্রব্ধক্র াজাতকারী এবাং অন্যান্যদের মূল্য োংদর্াজন এবাং অন্যান্য 

েিা তামূলক মেবা প্রোন করার ব্ধনব্ধমি লব্ধজব্ধষ্টক সুব্ধবধা বৃব্ধি; 

র্) উৎপাব্ধেত কৃব্ধিপদের বাজার ব্যবিা উন্ন দনর মােদম বাজার ব্ধিব্ধতশীল রাখা এবাং 

কৃিকদের আ  বৃব্ধি করা; 

ঙ) কৃব্ধি ব্ধবপণন ব্যবিা মর্মনিঃ মগ্রব্ধডাং, মান ব্ধনধ থারণ এবাং গুণগত মান ব্ধনব্ধিতকরদণ 

কৃিক, উদযাক্তা এবাং বাজার কারবারীদের মদে েদচতনতা বৃব্ধি করা; 

চ) উন্নত ব্ধবপণন মেবা প্রোদনর লদক্ষয কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর-এর জনবদলর েক্ষমতা 

বৃব্ধি করা। 

৬. প্রকি এলাকা : ব্ধনব থাব্ধচত ৩১টি মজলার মমাট ৬৬টি উপদজলা 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত 

: 

প্রাক্কব্ধলত ব্য  

(লক্ষ টাকা ) 

 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

প্রকদির শুরু 

মথদক ৩০  জুন 

২০২২ ব্ধরিঃ পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিত 

অগ্রগব্ধত (লক্ষ 

টাকা ) 

 
১৬০০০.০০ ১২০০.০০ 

১১৯৯.০০ 

(৯৯.৯২%) 

২৫৩৪.০০ 

(১৫.৮৪%) 

 

প্রকদির প্রধান-প্রধান কার্ থক্রম:  

(১) 4,625 জন কৃিক, ব্যবোর্ ী, উদযাক্তা এবাং কম থকতথাদের প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা িদব। 

(২) ১টি মেবতী মূল্যা ন ও ২টি অগ্রগব্ধত পব্ধরবীক্ষণ েম্পন্ন করা িদব। 

(৩) জাতী  মেব্ধমনার, আঞ্চব্ধলক কম থশালা েি মমাট ১২টি কম থশালা  আদ াজন করা িদব। 

(৪) ২১টি অব্ধফে কাম প্রব্ধশক্ষণ ও  প্রদেব্ধোং মেন্টার ও  

(৫) ৫০০ টি ব্ধজদরা এনাব্ধজথ কুল মচম্বার  ব্ধনম থাণ করা িদব। 

(৬) ১২টি মান ব্ধন ন্ত্রণ ল্যাবদরটরীর ব্ধনব্ধমি ইককুইটদমন্ট োংগ্রি করা িদব। 

 

২০২১-২২ অথ থ বছদরর  প্রকদির প্রধান কার্ থক্রদমর অগ্রগব্ধত: 

(১) কৃিক প্রব্ধশক্ষণ ৮৮ ব্যাচ (২,৬৪০ জন কৃিক, উদযাক্তা, ও ব্যবো ীদের েমন্বদ ) েম্পন্ন িদ দছ।  

(২) প্রকদির আওতা  ৩৪ ব্যাচ (৮৫০ জন কম থকতথা ও কম থচারীদের েক্ষতা উন্ন ন ব্ধবি ক) প্রব্ধশক্ষণ েম্পন্ন িদ দছ। 

(৩) ৬টি মজলার (োতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগি, ব্ধপদরাজপুর, ম মনব্ধোংি, পাবনা ও ব্রাহ্মণবাব্ধড া) জব্ধম অব্ধধগ্রিণ কাজ েম্পন্ন িদ দছ। 

পাবনা, চাঁপাইনবাবগি, ব্ধপদরাজপুর ও োতক্ষীরা মজলার অবকাঠাদমা ব্ধনম থাণ কাজ চলমান আদছ। অন্যান্য মজলার র্থাশীঘ্র িবন ব্ধনম থাদণ 

কাজ শুরু িদব। 
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(৪) কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তদরর চট্টগ্রাদমর ব্ধবিাগী  কার্ থালদ র উর্ধ্থমূখী েম্প্রোরণ ও োংিার কাজ এবাং রাজশািী ব্ধবিাদগর ব্ধবিাগী  

কার্ থালদ র োংিার কাজ েমাপ্ত িদ দছ। 

(৫) গৃি পর্ থাদ  শাকেবব্ধজ ও ফলমূল োংরক্ষদণর জন্য ১০৪টি ব্ধজদরা এনাব্ধজথ কুল মচম্বার ব্ধনম থাণ করা িদ দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   সািক্ষীরা শজলায় মিড়বড়নময় সভায় অংেিহণ                                                     িাবনা শজলায় অড়ফস ভবগনর জায়ো িড়রদে মন 

 

৩। বাজার অবকাঠাদমা, োংরক্ষণ ও পব্ধরবিন সুব্ধবধার মােদম ফুল ব্ধবপণন ব্যবিা শব্ধক্তশালীকরণ প্রকি:  

 

1. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

২. বাস্তবা নকাল : ০১ অদটাবর, ২০১৮ িদত ৩০ জুন, ২০২২ পর্ থি  (১ম োংদশাব্ধধত)। 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  : ২,৭৮৪.১৬ লক্ষ টাকা। 

৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব 

৫. 

 

প্রকদির উদেশ্য  

 

: মূল উগেশ্য: 

প্রকল্প এলাকায় ড়বিণন শসবা সম্প্রসারণ এবং খামাগরর সাগর্ সরাসড়র বাজার সংগ াে 

সৃড়ষ্টর মাধ্যগম কৃষকগদর ন্যায্য মূল্য প্রাড়প্তগি সহায়িাকরণ ও আয় বৃড়ি। 

 

সুব্ধনব্ধে থষ্ট উদেশ্যেমূি: 

ক) প্রকি এলাকা  ব্ধবপণন মেবা েম্প্রোরণ এবাং খামাদরর োদথ েরােব্ধর বাজার োংদর্াগ 

সৃব্ধষ্টর মােদম কৃিকদের ন্যায্য মূল্য প্রাব্ধপ্তদত েিা তাকরণ ও আ  বৃব্ধি। 

খ) ফুদলর িযালু মচইন এবাং োপ্লাই মচইন ব্যবিার উন্ন ন। 

 গ) ফুদলর ব্ধবপণন ও োংরক্ষণ ব্যবিা েম্প্রোরদণর ব্ধনব্ধমি অবকাঠাদমা সুব্ধবধা িাপন কদর 

আধুব্ধনক এবাং মটকেই বাজার োংদর্াগ ব্ধবস্তার। 

র্) বাজারব্ধিব্ধিক কৃিক েল গঠন কদর ব্ধবপণন েক্ষমতা বৃব্ধি। 

ঙ) প্রব্ধশক্ষণ, প্রগণাদনা এবাং অন্যান্য প্রচারমূলক কার্ থক্রদমর মােদম ফুদলর কতথদনাির 

ক্ষ ক্ষব্ধত এবাং ব্ধবপণন ব্য  হ্রাে। 

৬. প্রকি এলাকা : ব্ধনব থাব্ধচত ৬টি মজলা (ঢাকা, মাব্ধনকগি, র্দশার, ব্ধঝনাইেি, োতক্ষীরা ও চু াডাঙ্গা)। 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত 

: প্রাক্কব্ধলত ব্য  

(লক্ষ টাকা ) 

 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

প্রকদির শুরু 

মথদক ৩০  জুন 

২০২২ ব্ধরিঃ পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিত 

অগ্রগব্ধত (লক্ষ 

টাকা ) 

 
২,৭৮৪.০০ ১,৭৭১.০০ 

১,৭৪৬.০০ 

(৯৮.৫৯%) 

২,৬২৫.০০ 

(৯৫%) 
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প্রকদির প্রধান-প্রধান কার্ থক্রম:  

(১) প্রব্ধশক্ষণ: প্রকি মম াদে ৫৪০ জন কৃিক, ব্যবো ী, উদযাক্তাদক এবাং  ৫০ জন কম থকতথাদক টিওটি প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করা িদব। 

(২) এক্সদপাজার ব্ধিব্ধজট বাস্তবা ন: ১২ জন কম থকতথা েমন্বদ  একটি ব্যাদচ এক্সদপাজার ব্ধিব্ধজদটর োংিান করা িদব। 

(৩) কৃিক ব্ধবপণন েল গঠন: েব থদমাট ১০০টি ব্ধবপণন েল গঠন করা িদব। 

(৪) ঢাকার গাবতলীদত দুইতলা ব্ধবব্ধশষ্ট একটি ফুদলর পাইকারী বাজার ও এদেম্বল এন্ড প্রদেব্ধোং মেন্টার ব্ধনম থাণ করা িদব।  

(৫) ০৪টি এদেম্বল মেন্টার (ব্ধঝনাইেি, র্দশার, মাব্ধনকগি, চু াডাঙ্গা) ব্ধনম থাণ করা িদব। 

 

২০২১-২২ অথ থ বছদরর  প্রকদির প্রধান কার্ থক্রদমর লক্ষযমাত্রা/অগ্রগব্ধত: 

(১) প্রকদির আওতা  কম থকতথা ও কম থচারীদের টিওটি প্রব্ধশক্ষণ ০২ ব্যাচ,  কৃিক প্রব্ধশক্ষণ ১8 ব্যাচ ও উদযাক্তা উন্ন ন প্রব্ধশক্ষণ ৬ব্যাচ 

েম্পন্ন িদ দছ। 

(২) ঢাকার গাবতলীদত ফুদলর পাইকারী বাজার ও ৫টি এদেম্বল মেন্টার ব্ধনম থাণ কাজ েমাপ্ত িদ দছ। 

(৩) ঢাকার ব্ধমরপুর ব্ধবিাগী  কার্ থালদ র উর্ধ্থমূখী েম্প্রোরদণর কাজ েমাপ্ত িদ দছ। 

(৪) ফুদলর পাইকারী বাজার ও এদেম্বল মেন্টাদরর জন্য প্রদেব্ধোং র্ন্ত্রপাব্ধত ক্র  েম্পন্ন িদ দছ। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             প্রকগল্পর আওিায় ড়নড়ম মি এগসম্বল শসন্টার                               বাড়লয়াডাঙ্গা এগসম্বল শসন্টাগরর শুভ উগদ্বাধন 

 

 

৪। কৃিক পর্ থাদ  শেঁয়াজ ও রসুন োংরক্ষণ পিব্ধত আধুব্ধনকা ন এবাং ব্ধবপণন কার্ থক্রম উন্ন ন প্রকি:  

 

১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

২. বাস্তবা নকাল : ১ জুলাই, ২০২১ িদত ৩০ জুন, ২০২৬ পর্ থি 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  : মমাট: ২,৫২৬.০০ লক্ষ টাকা 

৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব 

 

৫. 

 

প্রকদির উদেশ্য 

: মূল উদেশ্য:  

প্রকদির মূল উদেশ্য িদলা কৃিকদের মেঁ াজ ও রসুন োংরক্ষদণ েিা তা ও প্রযুব্ধক্তগত জ্ঞান 

েম্প্রোরণ, বাজার োংদর্াগ সৃব্ধষ্টর মােদম কৃিকদের আ  ১০%-১৫% বৃব্ধি কদর োব্ধরদ্র 

হ্রাে করা। 

প্রকদির সুব্ধনব্ধে থষ্ট উদেশ্যেমূি: 

(ক) প্রকদির আওতা  ৩৯৪০ জন কৃিক, কৃব্ধি ব্যবো ী, উপকারদিাগী ও প্রকি োংব্ধেষ্ট 

কম থকতথা/কম থচারীদের প্রব্ধশক্ষণ প্রোন করদত িদব। 

(খ) মেঁ াজ-রসুন োংরক্ষদণর জন্য ৩০০টি র্র ব্ধনম থাণ করা িদব।  

(গ) ৩টি এদেম্বল মেন্টার ব্ধনম থাণ করা িদব। 

৬. প্রকি এলাকা 
: ব্ধনব থাব্ধচত ৭টি মজলার (ঢাকা, ফব্ধরেপুর, রাজবােী, মাগুো, ব্ধঝনাইেি, কুব্ধষ্ট া, রাজশািী ও 

পাবনা) মমাট ১২টি উপদজলা। 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত : প্রাক্কব্ধলত ব্য  ২০২১-২০২২ ২০২১-২০২২ প্রকদির শুরু মথদক 
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(লক্ষ টাকা ) 

 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

৩০  জুন ২০২২ 

ব্ধরিঃ পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিত অগ্রগব্ধত 

(লক্ষ টাকা ) 

২,৫২৬.০০ ৪৪.০০ 
৪৪.০০ 

(১০০%) 

৪৪.০০ 

(১.৭৪%) 

 

প্রকদির প্রধান-প্রধান কার্ থক্রম:  

(১) ৩,৯৪০ জন কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, উিকারগভােী ও প্রকল্প সংড়িষ্ট কম মকিমা/কম মচারীগদর প্রড়েক্ষণ প্রদান করগি হগব। 

(২) শেঁয়াজ-রসুন সংরক্ষগণর জন্য ৩০০টি মগডল ঘর ড়নম মাণ করা হগব।  

(৩) ৩টি এগসম্বল শসন্টার ড়নম মাণ করা হগব। 

 

২০২১-২২ অর্ ম বছগরর  প্রকগল্পর প্রধান কা মক্রগমর অিেড়ি: 

(১) প্রকগল্পর আওিায় আঊটগসাড়স মং িিড়িগি মাঠ কম মকিমা ড়নগয়াে শদওয়া হগয়গছ; 

(২) প্রকগল্পর জন্য প্রগয়াজনীয় আসবাবিে সংিহ করা হগয়গছ; 

(৩) ১ টি কম মকিমাগদর দক্ষিা উন্নয়ন ড়বষয়ক প্রড়েক্ষণ অনুড়ষ্ঠি হগয়গছ; 

 

 

৪। আলুর বহুমূখী ব্যবিার, োংরক্ষণ ও ব্ধবপণন উন্ন ন প্রকি:  

 

১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

২. বাস্তবা নকাল : জানুয়াড়র, ২০২২-জুন, ২০২৬ পর্ থি 

৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  : মমাট: ৪,২৭৬.৭৪ লক্ষ টাকা 

৪. অথ থা দনর উৎে : ব্ধজওব্ধব 

 

৫. 

 

প্রকদির উদেশ্য 

: মূল্য উগেশ্য:  

আলুচাষীগদর উিযুি মূল্য প্রাড়প্তগি সহায়িা প্রদাগনর জন্য গৃহ ি মাগয় সংরক্ষণ উন্নয়ন ও 

আলুর বহুমূখী ব্যবহার বৃড়ির মাধ্যগম অভযন্তরীণ চাড়হদা বৃড়ি করা এবং শটকসই ড়বিণন 

ব্যবস্থািনার মাধ্যগম সরকাগরর দাড়রদ্র্ হ্রাসকরগণর উগদ্যােগক ত্বরাড়ন্বি করা। 

সুড়নড়দ মষ্ট উগেশ্যসমূহ:  

1) বসিবািীর উঁচু, শখালা ও আংড়েক ছায়াযুি স্থাগন  শদেীয় প্রযুড়িগি বাঁে, কাঠ, টিন, 

ইগটর োঁথুনী ও আরড়সড়স ড়িলার দ্বারা 450 আলু সংরক্ষগণর মগডল ঘর ড়নম মাণ করা; 

2) প্রড়িটি মগডল ঘর শকড়ন্দ্রক 30 জগনর সমন্বগয় 01 টি কগর শমাট 450 টি কৃষক ড়বিণন 

দল েঠন কগর ড়বিণন সক্ষমিা বৃড়ির মাধ্যগম আলু চাষীগদর আর্ ম-সামাড়জক অবস্থার উন্নয়ন 

করা; 

3) আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃড়ির লগক্ষয 18900 জন কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, কৃড়ষ উগদ্যািা ও 

কৃড়ষ প্রড়ক্রয়াজািকারীেণগক প্রড়েক্ষণ প্রদান করা; 

৪) আলুর উিযুি মূল্য প্রাড়প্তগি সহায়িা প্রদাগনর লগক্ষয রপ্তানীকারক ও 

প্রড়ক্রয়াজািকারীেগণর সাগর্ ৪৫০টি কৃষক ড়বিণন দগলর সংগ াে স্থািগনর ব্যবস্থা করা; 

৬. প্রকি এলাকা : ব্ধনব থাব্ধচত ১৭টি মজলার ২টি ব্ধেটি কদপ থাদরশন ও ৭৬টি উপদজলা। 

৭. প্রকদির আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত : 

প্রাক্কব্ধলত ব্য  

(লক্ষ টাকা ) 

 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর 

(আরএব্ধডব্ধপ) 

বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০২১-২০২২ 

অথ থবছদর ব্য  ও 

অগ্রগব্ধতর িার  

(লক্ষ টাকা ) 

প্রকদির শুরু মথদক 

৩০  জুন ২০২২ ব্ধরিঃ 

পর্ থি ক্রমপুব্ধিত 

অগ্রগব্ধত (লক্ষ টাকা ) 

 
৪,২৭৬.৭৪ 

প্রকল্পটি েি ১৫/০৬/২০২২ িাড়রগখ অনুগমাড়দি হওয়ায় 202১-2২ অর্ ম 

বছগরর এড়ডড়ি/আরএড়ডড়িগি বরাে শনই। 

 

প্রকগল্পর প্রধান প্রধান কা মক্রম:  

(১) 450টি (25′×15′) আলু সংরক্ষগণর মগডল ঘর ড়নম মাণ করা; 
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(২) 30 জগনর সমন্বগয় 01টি কগর শমাট 450টি কৃষক ড়বিণন দল েঠন; 

(৩) 18,900 জন কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, কৃড়ষ উগদ্যািা ও কৃড়ষ প্রড়ক্রয়াজািকারীেণগক প্রড়েক্ষণ প্রদান করা। 

 

প্রকদির প্রতযাব্ধশত প্রিাব:  

(১) প্রকগল্পর মূল উগেশ্য হগলা আলুচাষীগদর উিযুি মূল্য প্রাড়প্তগি সহায়িা প্রদান। 

(২) গৃহ ি মাগয় সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃড়ির  মাধ্যগম অভযন্তরীণ চাড়হদা বৃড়ি করা এবং 

(৩) শটকসই ড়বিণন ব্যবস্থািনার মাধ্যগম সরকাগরর দাড়রদ্র্ হ্রাসকরগণর উগদ্যােগক ত্বরাড়ন্বি করা। 

 

 

৫। মজলা পর্ থাদ  কৃিদকর বাজার িাপদনর মােদম ব্ধনরাপে শাক-েবব্ধজ বাজারজাতকরণ েম্প্রোরণ 

কম থসূব্ধচ: 

 

০১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

০২. বাস্তবা নকাল  : ১ জুলাই, ২০২০ িদত ৩০ জুন, ২০২৩ পর্ থি। 

০৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  (লক্ষ টাকা ) : মমাট:  200 লক্ষ টাকা 

০৪. অথ থা ন উৎে (লক্ষ টাকা ) : ব্ধজওব্ধব: 200 লক্ষ টাকা 

০৫.

  

কম থসূব্ধচর প্রধান উদেশ্য : কম থসূব্ধচর মূল উদেশ্য িদলা ঢাকােি মেদশর ব্ধনব থাব্ধচত ২০টি মজলা  

উৎপাব্ধেত ব্ধনরাপে শাক-েবব্ধজ ব্ধবপণন কার্ থক্রম েম্প্রোরদণর মােদম 

কৃিক ও ব্যবিারকারীদের েরােব্ধর অাংশগ্রিদণর সুদর্াগ সৃব্ধষ্ট, িযালু মচইন 

ও োপ্লাই মচইন ব্যবিাপনার উন্ন ন, প্রব্ধক্র াজাতকরণ সুদর্াগ-সুব্ধবধা সৃব্ধষ্ট 

এবাং ব্ধনরাপে শাক-েবব্ধজর মটকেই ব্ধবপণন ব্যবিার মােদম কৃিদকর আ  

বৃব্ধি ও মিাক্তা োধারদণর পুব্ধষ্ট চাব্ধিো পূরণ করা। কম থসূব্ধচর সুব্ধনব্ধে থষ্ট 

উদেশ্যাবলী ব্ধনম্নরুপ: 

1) কৃিদকর বাজার িাপদনর মােদম ঢাকােি োরাদেদশর ব্ধনব থাব্ধচত ২০টি 

মজলা  উৎপাব্ধেত ব্ধনরাপে শাক-েবব্ধজর ব্ধবপণন ব্যবিা বতরী; 

2) কৃিদকর উৎপাব্ধেত পদের বাজারজাতকরদণর ব্ধবব্ধিন্ন সুব্ধবধা প্রোদনর 

মােদম কৃিদকর আ  বৃব্ধি; 

3) ব্ধনরাপে শাক-েবব্ধজ উৎপােনকারী কৃিক ও ব্যবো ীদের েটি থাং, 

মগ্রব্ধডাং, প্যাদকব্ধজাং ও বাজারজাতকরণ ব্ধবিদ  প্রব্ধশক্ষদনর মােদম 

েক্ষতা বৃব্ধি; 

4) ব্ধনরাপে শাক-েবব্ধজর োংগ্রদিাির ক্ষব্ধত (Post Harvest Loss) 

কব্ধমদ  আনা; 

5) ব্ধনরাপে শাক-েবব্ধজর েরবরাি ব্যবিা বজা  রাখার মােদম মিাক্তা 

োধারশণর পুব্ধষ্টর চাব্ধিো পূরণ; 

০৬. কম থসূচী এলাকা : ঢাকা, নরব্ধোংেী, মাব্ধনকগি, চট্রগ্রাম, রাজশািী, নঁওগা, খুলনা, িব্ধবগি, 

রাংপুর, লালমব্ধনরিাট, কুব্ধমো, বগুো, ম নমনব্ধোংি, ব্ধেনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, 

খাগোছব্ধে, র্দশার, চু াডাঙ্গা, মাগুো এবাং ব্ধঝনাইেি  (২০টি মজলার মজলা 

েের/ ব্ধনব থাব্ধচত উপদজলা)।  

কম থসূব্ধচর আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত 
 

: ২০২1-2022 অথ থ 

বছদর বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০21-2022 অথ থ 

বছদর ব্য  ও অগ্রগব্ধতর 

িার 

(লক্ষ টাকা ) 

কম থসূব্ধচ শুরু মথদক ৩০ 

মশ জুন,২০২2 পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিভূত অগ্রগব্ধত 

(লক্ষ টাকা ) 

116.00 112.60 

(৯7.07%) 

 

১১৯.৬০ 

(৫৯.৮০%) 
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৬। অনলাইন ড়ভড়ত্তক কৃড়ষ ড়বিণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কম থসূব্ধচ: 

  

 

 

৭। রংপুর, ড়দনাজপুর ও িঞ্চেি শজলার উৎিাড়দি টগমগটার সংরক্ষণ, প্রড়ক্রয়াজািকরণ ও ড়বিণন 

উন্নয়ন কম মসূড়চ:  

 

০১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

০২. বাস্তবা নকাল  : ১ জুলাই, ২০২১ িদত ৩০ জুন, ২০২৪ পর্ থি। 

০৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  (লক্ষ টাকা ) : মমাট:  501.14 লক্ষ টাকা 

০৪. অথ থা ন উৎে (লক্ষ টাকা ) : ব্ধজওব্ধব: 501.14 লক্ষ টাকা 

০৫.

  

কম থসূচীর প্রধান উদেশ্য : কম মসূড়চর উগেশ্য হগলা টগমগটা চাষীগদর উিযুি মূল্য প্রাড়প্তগি সহায়িা প্রদাগনর লগক্ষয 

সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, টগমগটার বহুমূখী ব্যবহার বৃড়ি, অিচয়গরাধ এবং বাজার 

সংগ াে স্থািগনর মাধ্যগম দড়রদ্র্িা হ্রাস ও কম মসংস্থান সৃড়ষ্ট করা। এছািা উগদ্যািা 

উন্নয়ন, কৃষগকর আয় বৃড়ি এবং সুষ্ঠ ড়বিণন ব্যবস্থা ড়নড়িি করাই মূল উগেশ্য। 

কম মসূড়চর সুড়নড়দ মষ্ট উগেশ্যাবলী ড়নম্নরুিঃ 

১) কৃষক ি মাগয় ১০টি টগমগটা সংরক্ষণাোর ড়নম মাণ; 

০১. বাস্তবা নকারী োংিা : কৃব্ধি ব্ধবপণন অব্ধধেপ্তর (ব্ধডএএম) 

০২. বাস্তবা নকাল  : জুলাই, ২০২০ িদত, জুন ২০২৩ পর্ থি। 

০৩. প্রাক্কব্ধলত ব্য  (লক্ষ টাকা ) : মমাট:  154.40 লক্ষ টাকা 

০৪. অথ থা ন উৎে (লক্ষ টাকা ) : ব্ধজওব্ধব: 154.40 লক্ষ টাকা 

০৫.

  

কম থসূব্ধচর প্রধান উদেশ্য : কম মসূড়চটির প্রধান উগেশ্য হগে কৃষক, কৃড়ষ ব্যবসায়ী, কৃড়ষ উগদ্যািা ও 

শভািাসহ কৃড়ষ ড়বিণগন ড়বদ্যমান সকল অংেীজনগক িাইকারী ও খুচরা 

ি মাগয় দুইটি পৃর্ক অনলাইন প্লাটফগম ম এগন িাগদর মগধ্য বাজার সংগ াে 

সৃড়ষ্ট করা। এছািা ক্ষুদ্র্ ও মাঝাড়র কৃড়ষ উগদ্যািা উন্নয়ন, কৃষগকর আয় বৃড়ি 

এবং িথ্য প্রযুড়ি ড়ভড়ত্তক সরকার ড়নয়ড়ন্ত্রি উন্মুি কৃড়ষ ড়বিণন ব্যবস্থার 

উন্নয়ন করা। কম থসূব্ধচর সুব্ধনব্ধে থষ্ট উদেশ্যাবলী ব্ধনম্নরুপ: 

1) অনলাইন প্লাটফগম মর মাধ্যগম িাইকারী ি মাগয় কৃষকগদর সাগর্ কৃড়ষ 

ব্যবসায়ীেগণর এবং খুচরা ি মাগয় কৃষক ও কৃড়ষ উগদ্যািােগণর সাগর্ 

শভািা সাধারগণর বাজার সংগ াে সৃড়ষ্ট করা; 

2) উন্মুি অনলাইন প্লাটফগম ম কৃষক ও কৃড়ষ উগদ্যািােগণর কৃড়ষিগের 

ড়বড়ক্রর ব্যবস্থা করার মাধ্যগম দর কষাকড়ষর সক্ষমিা বৃড়ি করা; 

3) কৃষকগদর উৎিাড়দি কৃড়ষিগের ন্যয্যমূল্য এবং শভািাসাধারগণর 

ক্রয়কৃি কৃড়ষিগের উিযুি মূল্য ড়নড়িি করা; 

4) উন্মুি প্লাটফগম মর মাধ্যগম অনলাইগন ড়বিণন ড়নড়িি করগণর মাধ্যগম  

কৃড়ষ ব্যবসার মধ্যস্থকারবাড়রর শদৌরাত্ম্য হ্রাস করা; 

5) আমদাড়নকারগকর সাগর্ এ শদগের রপ্তাড়নকারক, কৃষক ও ক্ষুদ্র্ 

উগদ্যািাগদর  সরাসড়র শ াোগ াগের মাধ্যম ড়হগসগব উন্মুি প্লাটফম ম 

দুইটির ব্যবহার ড়নড়িি করা 

০৬. কম থসূচী এলাকা : সমি বাংলাগদে।  

কম থসূব্ধচর আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত 
 

: ২০২1-2022 অথ থ 

বছদর বরাে 

(লক্ষ টাকা ) 

২০21-2022 অথ থ 

বছদর ব্য  ও অগ্রগব্ধতর 

িার 

(লক্ষ টাকা ) 

কম থসূব্ধচ শুরু মথদক ৩০ 

মশ জুন,২০২2 পর্ থি 

ক্রমপুব্ধিভূত অগ্রগব্ধত 

(লক্ষ টাকা ) 

106.60 106.17 

(99.60%) 

 

১১৯.৬০ 

(70.18%) 
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২) সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়গনর মাধ্যগম টগমগটা চাষীগদরগক উিযুি মূল্য প্রাড়প্তগি 

সহায়িা প্রদান, আর্ ম-সামাড়জক অবস্থার উন্নয়ন ও দড়রদ্র্িা হ্রাস করা; 

৩) টগমগটা প্রড়ক্রয়াজািকরগণর মাধ্যগম ১২০ জন উগদ্যািা উন্নয়ন কা মক্রম িড়রচালনা 

ও বাস্তবায়ন করা; 

৪) টগমগটার সংরক্ষণ, আধুড়নক ড়বিণন কলাগকৌেল, সংিগহাত্তর ব্যবস্থািনা ও বহুমূখী 

ব্যবহার ড়বষগয় হাগি কলগম প্রড়েক্ষণ ও ০২টি আঞ্চড়লক ওয়াকমেি, 01টি জািীয় 

শসড়মনার আগয়াজন; 

৫) প্রড়ক্রয়াজািকারী ও ব্যবসায়ীেগণর সাগর্ কৃষগকর সংগ াে স্থািগনর ব্যবস্থা করা। 

০৬. কম থসূচী এলাকা : কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর প্রস্তাড়বি কম মসূড়চটি রংপুর ড়বভাগের 03টি শজলার ৭টি 

উিগজলায় বাস্তবাড়য়ি হগব। (রংপুগরর সদর উিগজলা ও ড়মঠাপুকুর; ড়দনাজপুগরর সদর 

উিগজলা, ড়বরল, ড়চড়ররবন্দর; িঞ্চেগির সদর উিগজলা, শবাদা)  

০৭. কম থসূচীর আব্ধথ থক অগ্রগব্ধত : 

ব্ধপব্ধপএনব্ধব বরাে 

কম থসূচীর শুরু মথদক জুন/২২ পর্ থি   

ক্রমপুব্ধিত অগ্রগব্ধত 

৩০ মশ জুন, ২০২২ 

পর্ থি ক্রমপুব্ধিত 

অগ্রগব্ধত (%) মমাট ব্য  (লক্ষ টাকা) অগ্রগব্ধত (%) 

৫০১.১৪ লক্ষ টাকা ২.৪৮ ০.৪৯ ০.৪৯ 
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K…wl wecYb Awa`ß‡ii ২০২১-২২ A_©eQ‡ii ev‡RU 

১. উন্নয়ন িালেট:       

                                                                                                                                 (েক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ নং প্রকলল্পর নাি, প্রাক্কষেি ব্যয়, িাস্তিায়নকাে ও অনুলিাদন প াৃয় িালেট সংলশাষিি 

িালেট 

আষর্কৃ অগ্রগষি 

(%) 

০১ স্মেলোল্ডার এষগ্রকােচারাে কষম্পটিটিভলনস প্রলেক্ট (এসএষসষপ) 

১ জুোই, ২০১৮ জর্লক ৩০ জুন, ২০২৪ প নৃ্ত 
৪৬৯০.০০ ১৪৪৫.০০ 

১৪১৮.০০ 

(৯৮.১৩%) 

০২ িাোর অিকা ালিা, সংরক্ষণ ও পষরিেন সুষিিার িাধ্যলি ফুে 

ষিপণন  ব্যিস্থা শষিশােীকরণ প্রকল্প 

১ অলক্টাির, ২০১৮ জর্লক ৩০ জুন, ২০২১ প নৃ্ত  (সংলশাষিি) 

১৭৭১.০০ ১৭৭১.০০ 
১৭৪৬.০০ 

(৯৮.৫৯%) 

০৩ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প  

১ জুোই, ২০১৯ জর্লক ৩০ জুন, ২০২৪ প নৃ্ত 
১৭০০.০০ ১২০০.০০ 

১১৯৯.০০ 

(৯৯.৯২%) 

০৪ কৃষক পয িাবে মেঁোজ ও রসুন সাংরক্ষণ পির্ি আধুর্নকােন এবাং 

র্বপণন কায িক্রম উন্নেন প্রকল্প 

১ জুোই, ২০২১ হবি ৩০ জুন, ২০২৬ পয িি 

৪৪.০০ ৪৪.০০ 
৪৪.০০ 

(১০০%) 

০৫ আলুর বহুমূখী ব্যবহার, সাংরক্ষণ ও র্বপণন উন্নেন প্রকল্প 

জানুোর্র, ২০২২-জুন, ২০২৬ পয িি  

প্রকল্পটি গি ১৫/০৬/২০২২ িার্রবখ অনুবমার্দি 

হওোে 202১-2২ অর্ িবেবরর এর্ডর্প/আরএর্ডর্পবি 

বরাদ্দ মনই। 

 

২. রােস্ব িালেলট অর্াৃয়নকৃি কিসৃূর্ি:                                                                                                                                  

                                                                                                    (েক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ নং কিসৃূচীর নাি, প্রাক্কষেি ব্যয়, িাস্তিায়নকাে ও অনুলিাদন প াৃয় িালেট সংলশাষিি 

িালেট 

আষর্কৃ অগ্রগষি 

(%) 

০১ জেো প াৃলয় ‘কৃিলকর িাোর’ স্থাপলনর িাধ্যলি ষনরাপদ শাক 

সিষে িাোরোিকরণ সম্প্রসারণ কিসৃূষচ 

১ জুোই, ২০২০ জর্লক ৩০ জুন, ২০২৩ প নৃ্ত 

১১৬.০০ ১১৬.০০ 
১১২.৬০ 

(৯৭.০৭%) 

০২ অনোইন ষভষত্তক কৃষি ষিপণন ব্যিস্থা উন্নয়ন কিসৃূষচ 

১ জুোই, ২০২০ জর্লক ৩০ জুন, ২০২৩ প নৃ্ত 
১০৬.৬০ ১০৬.৬০ 

১০৬.১৭ 

(৯৯.৬০%) 

০৩ রাংপুর, র্দনাজপুর ও পিগে মজোর উৎপার্দি টবমবটার সাংরক্ষণ, 

প্রর্ক্রোজািকরণ ও র্বপণন উন্নেন কম িসূর্ি 

১ জুোই, ২০২১ হবি ৩০ জুন, ২০২৪ পয িি  

২.৫০ ২.৫০ 
২.৪৮ 

(৯৯.২৮%) 

 

৩. কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কিসৃূর্ি):                                                                    

                                                                                                                                (েক্ষ টাকায়) 

ক্রষিক ষিিরণ 
২০২১-২২ 

িালেট সংলশাষিি িালেট 

০১ অনুন্নয়ন ৩৬৮৪.০০ ৩৮১৪.৭৯ 

০২ উন্নয়ন ৮২০৫.০০ ৪৪৬০.০০ 

০৩ কিসৃূষচ ২২৫.১০ ২২৫.১০ 

সিলৃিাটিঃ ১২,১১৪.১০ ৮,৪৯৯.৮৯ 

 

৪. কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর ২০২১-২০২২ অর্িৃেলরর িালেট:                                                

    অনুন্নয়ন:                                                                                                             (েক্ষ টাকায়) 

ক্রিঃ নং জকাি নং ষিিরণ িালেট 

২০২১-২২ 

সংলশাষিি িালেট 

২০২১-২২ 

(ক) অনুন্নয়ন রােস্ব ব্যয়  

০১ ৩১০০ নগদ িঞ্জুরী ও জিিন  ২৩৯৯.০৬ ২৫৫৮.৬৮ 

০২ ৩২০০ পে ও জসিার ব্যিোর  ১১৭৭.২৩ ১১৪৭.৫৬ 

০৩ ৪১০০ অ-আষর্কৃ সম্পদ ১০৭.৭১ ১০৮.৫৫ 

জিাট কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর (অনুন্নয়ন) ৩৬৮৪.০০ ৩৮১৪.৭৯ 
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K…wl wecYb Awa`ß‡ii fwel¨r Kg©cwiKíbv 

 

¯^í Rbej, cÖ‡qvRbxq jwRw÷K mv‡cvU©, AeKvVv‡gvMZ `ye©jZv I bvbv mgm¨v _vKv m‡Ë¡I K…wl wecYb Awa`ßi K…lK e¨emvqx I 

†fv³v mnvqK wecbb e¨e¯’vi Dbœq‡b wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| এ Awa`ßi K…wli mv‡_ mswkøó mKj AskxR‡bi mv‡_ i‡q‡Q 

bvbvwea cwiKíbv| 

 

কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর পষরকল্পনা 

 

স্বল্প জিয়াদী (০১ িের):  

 

▪ উদ্ভািনীমূেক কৃষি ষিপণন  জসিা প্রদালন জেো, উপলেো, ষিভাগ ও প্রিান কা াৃেলয় কিরৃি কিকৃিাৃ/কিচৃারীলদরলক সাটিষৃফলকট ও 

আষর্কৃ প্রলণাদনা প্রদান। 

▪ স্বল্পমূলল্য ষিআরটিষসর িাক, িাক ষিভালগর কৃিক িন্ধু িাক জসিা ও জরেগাষিলি কৃষিপে পষরিেণ প্রষিটি জেোয় প্রচার-প্রচারণা 

চাোলনা ও িধ্যস্থিাকারীর ভুষিকা পােন করা। কৃষিপেলক েরুষর পে ষেলসলি জঘািণা কলর জফষরসে অন্যান্য স্থালন দ্রুি পারাপালরর 

ব্যিস্থা জনয়া। কৃষিপে পষরিেমণ ষিষভন্ন স্তলর চাঁদাসে অন্যান্য অপ্রীষিকর ঘটনা এিালি পুষেশ ও প্রশাসলনর সালর্ সিন্বয় করা। জদলশর 

সরকাষর ও জিসরকাষর সংরক্ষণাগালরর িাষেকা, ভািা ও িারণক্ষিিাসে িাষেকা প্রস্তুি কলর প্রষিটি ষিপণন অষফলস সংরক্ষণ ও প্রচার 

প্রচারণা চাোলনা। এসি কৃষিপলের ষনয়ষিি িাোর িষনটষরং, ওলয়িসাইট, ইলেক্ট্রষনক ষিসলপ্ল জিাি ৃও বুলেটিন আকালর মূল্য প্রচার। 

▪ আিদাষনকৃি কৃষিপে/উপকরলণর পষরিাণ ও মূল্য সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রে ও সংকেন করা; মুল্য, গুণগিিান ষনয়ষিি িষনটষরং করা  ও 

কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮ অনু ায়ী জিািাইে জকাট ৃপষরচােনা করা। িাষণেয িন্ত্রণােয়, ট্যাষরফ কষিশন ও আিদাষন/রপ্তাষন সংষিষ্ট 

অন্যান্য প্রষিষ্ঠান ও সংগ লনর সালর্ সিন্বয় করা।  

▪ িান ও চালের সঠিক উৎপাদন খরচ ষনণয়ৃ কলর জ ৌষিক মুল্য ষনিাৃরণ কলর জদয়া, কৃিকপ্রাপ্ত িাোর দর ওলয়িসাইলট প্রকাশ ও 

তুেনামূেক প্রষিলিদন প্রস্তুি করা। উি কা কৃ্রি ষনয়ষিি িষনটষরং করা এিং সরকাষর ক্রয়-ষিক্রলয়র সালর্ কৃষি ষিপণন কিী যুি 

করা ও িা  প াৃলয় উি কালের সালর্ সম্পৃি অন্যান্য সরকাষর প্রষিষ্ঠালনর সালর্ সিন্বয় করা। চালের দাি বৃষি/অস্বাভাষিকিার জক্ষলত্র 

প্রলয়ােলন চােকে িাষেক, আিিদার ও ব্যিসায়ীলদর সালর্ কর্া িলে কারণ ও করণীয় ষনিাৃরলণ সরকারলক সোয়িা করা। 

▪ ঘাটষি অঞ্চলের ব্যিসায়ী িাষেকা প্রস্তুি কলর উদ্ধৃত্ত অঞ্চলের ষিষেটাে ষিসলপ্ল জিাি,ৃ ওলয়িসাইলট ও ষেফলেট আকালর প্রচার করা, 

আিৎ ও উন্মুি উৎপাদন এোকায় জিালি ৃটাষনলয় জদয়া। জসই সালর্ উদ্ধৃত্ত অঞ্চলের কৃিক ও ব্যিসায়ীলদরলক ঘাটষি অঞ্চলের ব্যিসায়ীর 

সালর্ জ াগাল াগ ও ব্যিসায় িধ্যস্থিা করা। উি অঞ্চলের ব্যিসায়ীলদরলক ই-িালকৃটিং কা কৃ্রলির আওিায় আনা; সাপ্লাই জচইলনর 

ষিষভন্ন অংশীেলনর সালর্ ষনয়ষিি সভা ও জসর্মনার করা। ষিআরটিষস, কৃিক িন্ধু িাক জসিা, জরেগািী ও জিসরকাষর অন্যন্য পষরিেণ 

সুষিিা জপলি সাোয্য করা।  

▪ কৃিক ষিপণন গ্রুপ /দে গ ন এিং  উৎপাদক ও ষিলক্রিার সালর্ জভািার সংল াগ স্থাপলন সোয়িা প্রদান, জোট, িাঝাষর ও িি 

িার্ণষেযক কৃিক ষচষিি কলর আোদা ষিপণন দে গ ন ও সিিায় ষিপণলন উৎসাে প্রদান করা, ই-িালকৃটিংমে সুল াগ করা জদয়া, 

ষিষভন্ন পষরিেমণর সালর্ সিন্বয় কলর পে পষরিেমণ সাোয্য করা; ষিষভন্ন িাোর িথ্য ষদলয় সোয়িা করা; কৃিলকর িাোলর পে 

ষিক্রলয় অগ্রাষিকার জদয়া। 

▪ ভুট্টা ও গলির সংরক্ষলণর েন্য শগঋলকর গুদাি ব্যিোমর উদ্বুি করা; গৃে প াৃলয় আলু/ষপয়াে/রসুন সংরক্ষলণর প্রাকৃষিক ষেিাগার 

ষনিাৃণ প্রকল্প িাস্তিায়ন শুরু করা ও ফে সংরক্ষণ ও িাোরোিকরণ প্রকলল্পর ষিষপষপ প্রস্তুি করা। 

▪ সরকাষরভালি সংগৃেীি খায সংরক্ষলণ প্রলয়ােলন জিসরকাষর জগািাউন এিং সরকাষর শস্যগুদািগুলো ব্যিোর। সকে 

সরকাষর/জিসরকাষর গুদালির অিস্থান, ভািা, অন্যান্য শি ৃও সুল ালগর িথ্য সংিষেি িথ্যভাণ্ডার প্রস্তুি ও ওলয়িসাইলট, ষিষেটাে 

ষিসলপ্ললিাি ৃও বুলেটিন আকালর প্রচার করা এিং শগঋলকর গুদাি ব্যিোলর উদ্বুি করা। 

▪ ই-কৃষি ষিপণন )ষিষেটাে িাোর ব্যিস্থা (চালু করা এিং সিিায় ষিপণলন উৎসাে ও প্রলণাদনা প্রদান । ই-কৃষি ষিপণন প্লাটফি ৃোইলভ 

আনা এিং এ সংক্রান্ত কিসৃূষচ  ি দ্রুি সম্ভি অনুলিাদন জশলি িাস্তিায়ন শুরু করা। ষিপণন প্রলণাদনা প্রদালনর রুপলরখা প্রণয়ন; সিিায় 

ষিপণলন উৎসাষেি করার েন্য ষিষভন্ন সভা-জসষিনার ও প্রষশক্ষলণর আলয়ােন করা। 
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▪ কৃষি ব্যিসায়ী ও উলযািা উন্নয়লন সেে শলি ৃঋণ প্রদালন িাংোলদশ ব্যাংলকর সালর্ জ াগাল াগ কলর কা কৃর ব্যিস্থা জনয়া। িাষণষেযক 

ব্যাংলকর সালর্ সভা/জসষিনার করা এিং কৃষি ষিপণন ঋণ প্রাষপ্তলি সোয়িা করা। সুপারশপ, পাইকার, িি ব্যিসায়ীলদর সালর্ সরাসষর 

কৃিকলদর কাে জর্লক সিষে ও ফে ক্রয় ষিিলয় সভা/জসষিনার করা; সরাসষর কৃিলকর কাে জর্লক কৃষিপে ও ফে ক্রলয় সুপারশপ ও 

পাইকারলদর সালর্ িধ্যস্থিা করা, পষরিেণ সুষিিার ব্যিস্থা করা এিং প্রলয়ােলন িালদর সালর্ সিলঝািা স্মারক স্বাক্ষর করা। 

▪ জসনািাষেনী, পুষেশ, জেেখানা, োসপািাে ও এ োিীয় প্রষিষ্ঠান কর্তকৃ ক্রয়কৃি প্রষিষদলনর সিষে জ ন সরাসষর কৃিলকর কাে জর্লক 

ক্রয় করা েয় জস ষিিলয় পত্র জপ্ররণ ও িধ্যস্থিাকারীর কা কৃর ভূষিকা পােন করা। 

▪ কৃিলকর িাোর জেো/উপলেো প াৃলয় বৃেৎ পষরসলর সম্প্রসারলণর েন্য প্রলয়ােনীয় প্রকল্প গ্রেণ ও অনুলিাদলনর পদলক্ষপ গ্রেণ ও স্বল্প 

পষরসলর প্রষিটি জেোয় কায িক্রম শুরু করা। কৃিলকর িাোর পষরচােনায় আপদকােীন সিলয় রােস্ব িালেট জর্লক অলর্রৃ সংস্থান করা। 

প্রষিটি জেোয় কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর ভ্রাম্যিান কৃষিপলের িাোর কা কৃ্রি আলরা জোরদারকরণ। 

▪ সরকাষর-জিসরকাষর ত্রাণ কা কৃ্রলি সরাসষর কৃিলকর কাে জর্লক সিষে ক্রয় অন্তভুিৃকরলণ িন্ত্রণােয়/জেো/উপলেো প্রশাসন ও স্থানীয় 

সংগ নগুলোলক উদ্বুিকরলণ প্রলয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রেণ ও িধ্যস্থিাকারীর ভূষিকা পােন করা। 

▪ জ ৌষিক মুল্য ষনিাৃরলণ কৃিক, ব্যিসায়ী, জেো জচম্বার অফ কিাস ৃও অন্যান্য অংশীেলনর সালর্ সভার আলয়ােন, কষিটি গ ন এিং 

িন্ত্রণােলয়র অনুলিাদলনর ব্যিস্থা গ্রেণ। পেষভষত্তক প্রকৃি উৎপাদন খরচ ষনণয়ৃ কলর িার সালর্ অন্যান্য খরচ যুি কলর জ ৌষিক মুল্য 

ষনিাৃরণ কলর ওলয়িসাইট, ষিষেটাে ষিসলপ্ল জিাি,ৃ ষেফলেট ও বুলেটিন আকালর প্রচার করা। 

▪ িাষণষেযক কৃষির সালর্ সংষিষ্ট সকে কৃিক িা কৃষি উলযািা, কৃষিব্যিসায়ী (পাইকার, ফষরয়া, ব্যাপারী, প্রষক্রয়াোিকারী, 

রপ্তাষনকারক, অনোইন ব্যিসায়ী, আিিদার, কষিশন এলেন্ট), গুদািোিকারী, ষেিাগার ব্যিসায়ী, পষরিেন ব্যিসায়ীসে কৃষিপলের 

সাপ্লাই জচইলনর সকে অংশীেলনর িাটালিে প্রস্তুি এিং অনোইলন প্রকাশ। 

▪ কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ, িাোরোিকরণ ও কৃষি উলযািা উন্নয়লন কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকলন্দ্র প্রষশক্ষলণর 

আলয়ােন করা এিং জেো প াৃলয় ষনিাৃনািীন প্রলসষসং কাি প্রষশক্ষণ জকন্দ্রগুলোর কাে দ্রুি জশি করার ব্যিস্থা গ্রেণ। প্রষণিব্য 

প্রকল্পগুলোলি উলল্লষখি ষিিলয় প্রষশক্ষণ অন্তভুিৃ করা; প্রষশক্ষণ িষিউে তিষর করা। 

 

িধ্যলিয়াদী (২-৩ িের):  

 

▪ জেোষভষত্তক ষনিয প্রলয়ােনীয় কৃষিপলের চাষেদা ষনণয়ৃ এিং জস অনু ায়ী উৎপাদন ষনষিিকরলণ কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তলরর সালর্ 

সিন্বয় করা। 

▪ ফসে সংগ্রলোত্তর সুষ্ঠু ব্যিস্থাপনা, গুণগি িান ষনষিিকরণ ও অষিক মূল্য জপলি প্রষক্রয়াোিকরলণ জদলশ-ষিলদলশ প্রচষেি ষিষভন্ন 

প্রযুষি ষিিলয় কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র ও ষিভাগীয় কা াৃেলয় প্রষশক্ষলণর ব্যিস্থা গ্রেণ ও প্রলয়ােনীয় 

অর্সৃংস্থালনর ব্যিস্থা করা। 

▪ ফসে কিলৃনাত্তর ক্ষষি হ্রালস কৃষি  াষন্ত্রকীকরণসে কৃিক সলচিনিা বৃষি, কৃিক প্রষশক্ষণ ইিযাষদ কা কৃ্রি জোরদারকরণ, কৃষি 

 াষন্ত্রকীকরলণ উলযািা গ ন ও প্রষশক্ষণ। কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ, িাোরোিকরণ ও কৃষি উলযািা উন্নয়লন কৃষি ষিপণন 

অষিদপ্তলরর আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকলন্দ্র প্রষশক্ষলণর আলয়ােন করা এিং জেো প াৃলয় ষনিাৃণািীন প্রলসষসং-কাি প্রষশক্ষণ জকন্দ্রগুলোর 

কাে দ্রুি জশি করার ব্যিস্থা গ্রেণ। 

▪ কৃষি  াষন্ত্রকীকরলণ উলযািা গ ন ও জিরািি ও চােনা প্রষশক্ষণ। কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ, িাোরোিকরণ ও কৃষি উলযািা 

উন্নয়লন কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকলন্দ্র প্রষশক্ষলণর আলয়ােন করা এিং জেো প াৃলয় ষনিাৃণািীন প্রলসষসং কাি 

প্রষশক্ষণ জকন্দ্রগুলোর কাে দ্রুি জশি করার ব্যিস্থা গ্রেণ। 

▪ কৃিলকর িালঝ উন্নি ও প্রচষেি োগসই কৃষি প্রযুষি সম্প্রসারলণ সম্প্রসারণকিী ও কৃিকলদর দক্ষিা বৃষি এিং কৃষি জসিা পিষির িান 

উন্নয়লন কৃষি ষশক্ষা, গলিিণা, সম্প্রসারণ সম্পকৃ জোরদারকরণ। 

▪ কৃষিপে উৎপাদক, িধ্যস্থকারিারী ও ব্যিসায়ীলদর িাটালিে তিষরকরণ। কৃষিপলের সাপ্লাই জচইলনর সকে অংশীেলনর ষিস্তাষরি িথ্য 

সংিষেি িাটালিইে তিষরপূিকৃ ওলয়িসাইলট প্রকাশ করা এিং এ সংক্রান্ত িালয়ষর প্রস্তুি করা। 

▪ সুপারশপ, ই-কিাস ৃ ও িি-িি প্রষক্রয়াোিকারী প্রষিষ্ঠান  ালি সরাসষর কৃিলকর সালর্ চুষিষভষত্তক চাি পিষিলি  ায় জসেন্য 

উভয়পলক্ষর িধ্যস্থিা করা, িষনটষরং করা ও অন্যান্য প্রলয়ােনীয় সালপাট ৃ জদয়া। রপ্তাষনকারক ষিষভন্ন প্রষিষ্ঠান ও সংগ লনর সালর্ 

ষনয়ষিি সভা/জসষিনার করা ও চুষিষভষত্তক রপ্তাষনল াগ্য উৎপাদলনর েন্য উৎসাষেি করা; চুষিষভষত্তক উৎপাদন ব্যিস্থায় উৎপাষদি 

কৃষিপে কৃিলকর িাোলর ষিক্রলয়র সুল াগ কলর জদয়া। 
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▪ বৃেৎ পষরসলর ই-িালকৃটিং  চালুকরণ ও কৃর্ষ র্বপণন জোরদারকরলণ প্রকল্প গ্রেণ, সরাসষর কৃিক ও িি ব্যিসায়ী/কষিশন 

এলেন্ট/পাইকার/আিিদারলদর িথ্য ওলয়িসাইলট, ষিষেটাে ষিসলপ্ল জিালি,ৃ ষেফলেট আকালর  ও উৎপাদন এোকায় জিালি ৃপ্রচার ও 

জ াগাল ালগর িধ্যস্থিা করা এিং প্রলয়ােনীয় িাোর সংল াগ কষরলয় জদয়া। প্রষিটি জেো/উপলেোয় সম্প্রসাষরি কৃিলকর িাোলর 

সরাসষর কৃষিপে ষিক্রলয় উৎসাষেি করা ও সাষিকৃ সোয়িা করা। 

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তর শষিশােীকরণ প্রকলল্পর আওিায় ষনিাৃণািীন প্রলসষসং জসন্টালরর কাে দ্রুি জশি করা ও ব্যিোর উপল াগী কলর 

দ্রুি জসিা সম্প্রসারণ করা। কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ, েষেষস্টক সালপাট,ৃ প্রষশক্ষণ, নতুন িাোর সংল াগ ও িাোরোিকরলণ প্রকল্প 

গ্রেণ ও িাস্তিায়ন শুরু করা। 

▪ কৃষিপলের প্রষক্রয়াোিকরণ, মূল্য সংল ােন বৃষি ও রপ্তাষন সম্প্রসারণ সোয়ক জসিা জোরদারকরণ। অষিদপ্তলর আিদাষন-রপ্তাষন 

অষিশাখা জখাোর ব্যিস্থা গ্রেণ; আিদাষন-রপ্তাষন সংক্রান্ত িাোর িথ্য ব্যিস্থা উন্নি করা; জেো প াৃলয়র প্রলসষসং-কাি প্রষশক্ষণ 

জকন্দ্রগুলোর ব্যিোর বৃষি করা; প্রস্তাষিি ভযালু জচইন প্রকল্প দ্রুি অনুলিাদলনর ব্যিস্থা গ্রেণ ও িাস্তিায়ন করা। আিদাষন-রপ্তাষনর সালর্ 

সংষিষ্ট ষিষভন্ন প্রষিষ্ঠান ও সংগ লনর সালর্ সম্পকৃ জোরদারকরণ, প্রলণাদনা প্রদান ও কৃষি ষিপণন ঋণ প্রাষপ্তলি সাষিকৃ সোয়িা করা;  

GAP নীষিিাো িাস্তিায়লন কা কৃর উলযাগ গ্রেণ। কৃষি সম্প্রসারণ অষিদপ্তলরর জকায়ালরন্টাইন ষিভাগ ও সংষিষ্ট অন্যান্য সরকাষর 

প্রষিষ্ঠালনর সালর্ সিন্বয় করা; রপ্তাষন সম্প্রসারলণ ষিলদলশ িাংোলদেী দূিািাসসমূলের সালর্ সিন্বয় করা। 

▪ জগ্রষিং, সটিংৃ, প্যালকষেং-এর িাধ্যলি কৃষিপলের িান উন্নয়ন অভযন্তরীণ ষিপণন ব্যিস্থার উন্নয়ন। উি জসিাসমূে সম্প্রসারলণর েন্য 

আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র ও জেো অষফস-কাি জিষনং এন্ড প্রলসষসং জকন্দ্রগুলোর সক্ষিিা িািালনার উলযাগ গ্রেণ, প্রলয়ােনীয় 

প্রষশক্ষলণর আলয়ােন, েষেষস্টক সালপাট ৃও এ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রেণ করা। কৃষিপে প্রষক্রয়াোিকরণ, জগ্রষিং, সটিংৃ, প্রষিিকরণ ও 

জিািকীকরণ ষিিলয় ষভষিও/িকুলিন্টাষর সংকেন ও প্রচালরর ব্যিস্থা করা।   

▪ ই-িালকৃটিং কা কৃ্রি জোরদারকরলণ প্রকল্প গ্রেণ ও িাস্তিায়ন শুরু করা; সিিায় ষিপণলন প্রষিটি ইউষনয়নষভষত্তক সিিায় ষিপণন দে 

গ ন করা, ঋণ প্রাষপ্তলি সোয়িা করা এিং প্রলয়ােনীয় প্রষশক্ষলণর ব্যিস্থা করা।   

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর ওলয়িসাইটটিলক সংস্কার কলর আধুষনক রুপলরখা প্রদান করা; ই-কৃষি ষিপণলনর আওিায় উন্নয়নকৃি 

প্লাটফলিরৃ সালর্ সিন্বয় করা। জদলশর সকে কৃষিপে, উপকরণ ও কৃষি  ন্ত্রপাষির িাোরোিকরণ জসিালক ই-িালকৃটিং-এর আওিায় 

আনা। 

▪ জদলশ ষিলদলশ আধুষনক কৃষি ষিপণন সংক্রান্ত প্রষশক্ষলণ ষিপণন কিী িলনানয়ন ও প্রষশক্ষণ খালি অর্সৃংস্থান বৃষির ব্যিস্থা গ্রেণ। 

আঞ্চষেক ও জেো প্রষশক্ষণ জসন্টালরর সক্ষিিা বৃষির উলযাগ গ্রেণ ও কা কৃ্রি বৃষি করা।  

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর গলিিণা শাখালক শষিশােী করা ও গলিিণার ষনষিত্ত প্রলয়ােনীয় অর্ ৃিরাদ্দ িািালনার ব্যিস্থা গ্রেণ, ষনয়ষিি 

কৃষিপলের সাপ্লাই জচইন, ভযালু জচইন ও জটকসই িাোরোিকরণ ষনলয় গলিিণা করা ও অন্যান্য গলিিণা প্রষিষ্ঠালনর সালর্ সিন্বয় বৃষি  

করা। অষিদপ্তলরর ষনেস্ব পষরিেণ ব্যিস্থা চালুকরলণ প্রকল্প প্রনয়ন ও িাস্তিায়ন করা; ভতুষৃক প্রদালনর রূপলরখা প্রণয়ন, অর্সৃংস্থান ও 

িাস্তিায়ন করা।  

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর আঞ্চষেক প্রষশক্ষণ জকন্দ্র ও জেোর প্রলসষসং-কাি প্রষশক্ষণ জকন্দ্রগুলোলি উি ষিিলয় ষনয়ষিি প্রষশক্ষণ 

আলয়ােন করা এিং প্রলয়ােলন অন যা স্পট জিইষনং-এর িাধ্যলি কৃিক ও কৃষি ব্যিসায়ীলদর সক্ষিিা বৃষি করার ব্যিস্থা করা।   

▪ িাোরোিকরলণ ষিষভন্ন প াৃলয় পলের গুণগিিান ষনষিিকরলণ সংষিষ্টলদর সলচিনিা বৃষি করা। গুণগি িান ষনষিিকরলণ প্রষশক্ষণ 

ও িষনটষরং কা কৃ্রি ষনয়ষিি করা ও  কৃষি ষিপণন আইন, ২০১৮ অনু ায়ী জিািাইে জকাট ৃপষরচােনা করা এিং এ ষিিলয় সলচিনিা 

িািালি ষনয়ষিি ষিষভন্ন সভা/জসষিনার ইিযাষদর আলয়ােন করা।   

▪ কৃষি ষিপণন অষিদপ্তলরর েনিে সংখ্যা বৃষি করা। কযািার কলম্পাষেশন অনুলিাদলনর ব্যিস্থা করা কযািার ও নন কযািার ষনলয়াগষিষি 

অনুসালর দ্রুি উপলেো, জেো, ষিভাগ ও প্রিান কা াৃেলয় েনিে ষনলয়াগ ও পলদান্নষির ব্যিস্থা গ্রেণ করা এিং এ সংক্রান্ত কা কৃ্রি 

চেিান রাখা এিং প্রলয়ােলন পদ সৃেন ও পূরলণর পদলক্ষপ গ্রেণ।  

▪ নারী কৃষি উলযািা উন্নয়লন কা কৃর ভূষিকা রাখা এিং কৃষিলি নারীর অংশগ্রেণলক স্বীকৃষি প্রদালনর উলযাগ গ্রেণ। িসিিাষিলি 

নারীলদর প্রষক্রয়াোিকৃি কৃষিপলের িাোর সংল াগ কলর জদওয়া ও িাোরোিকরণ ষিিলয় ষিষভন্ন প্রষশক্ষণ প্রদান করা; কৃষি 

উলযািা/ষিপণন   জপলি সাষিকৃ সোয়িা করা ও প্রলণাদনা প্রদালনর ব্যিস্থা করা; পুরুলির পাশাপাষশ নারীলদর কৃষি কালের েলির মূল্য 

ষনিাৃরণ এিং উৎপাদন খরলচর সালর্ িালদর অিদান অন্তভুিৃ করার ব্যিস্থা গ্রেণ।   

▪ কৃিক উলযািা উন্নয়লন ও োভেনক ষিপণলন ষিষভন্ন কৃষি ব্যিসায় প্রষিষ্ঠালনর সালর্ কৃিকলদর পিাদ সংল াগ কলর জদয়া। পিাদ 

সংল ালগ িধ্যস্থিাকারীর ভূষিকা পােন, িষনটষরং করা ও জ লকান ষিিাদ িীিাংসা। 
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▪ কৃিলকর ন্যায্য মূল্য প্রাষপ্ত, কিলৃনাত্তর ক্ষষি হ্রাস ও ব্যিস্থাপনা, কৃষি ব্যিসা ব্যিস্থাপনা, মূল্য সংল ােন, িাষণষেযক কৃষি উন্নয়ন, 

কৃষিপলের দক্ষ িাোর ব্যিস্থাপনা ির্া উদ্ভািনমূেক কৃষি ষিপণন গলিিণার উন্নয়ন। উি ষিিলয় ষনয়ষিি গলিিণা করা এিং ষিষভন্ন 

ষিষিয়া ও োনাৃলে প্রকালশর ব্যিস্থা করা। অন্যান্য কৃষি গলিিণা প্রষিষ্ঠালনর সালর্  সিন্বয় করা।  

দীঘলৃিয়াদী (৪-৫ িের):    

 

▪ পষেলশি ষনিাৃলণর িাধ্যলি রপ্তাষনল াগ্য ষনরাপদ সিষে, ফে ও ফুে উৎপাদন কা কৃ্রি গ্রেণ।পষে জশলি উৎপাষদি রপ্তাষনল াগ্য 

ষনরাপদ সিষের সংগ্রলোত্তর ব্যিস্থাপনা, মূল্য সংল ােন, প্রষক্রয়াোিকরণ ও িাোরোিকরলণ প্রলয়ােনীয় প্রষশক্ষণ ও অন্যান্য 

সোয়িা করা।  

▪ উচ্চমূল্য ফসলের সংগ্রলোত্তর ব্যিস্থাপনা ষিিয়ক প্রষশক্ষণ ষনয়ষিি রাখা, িাোর সংল াগ কলর জদয়া ও িষনটষরং এিং জিািাইে জকাট ৃ

অব্যােি রাখা; চুষিষভষত্তক/পিাদসংল াগ চাি বৃষিকরলণ ইলিাপূলি ৃ গৃেীি কা কৃ্রি চালু রাখা ও এ সংক্রান্ত সুষিিা প্রদালন 

প্রকল্প/কিসৃুষচ গ্রেণ ও িাস্তিায়ন শুরু করা। 

▪ িাোর অিকা ালিা, সংরক্ষণাগার ও ষিলশিাষয়ি জকাল্ড জস্টালরে র্নম িাণ প্রকল্প প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও জসিা সম্প্রসারণ করা। 

▪ কৃষিপে সংরক্ষলণর স্থানীয় প্রযুষি উদ্ভািলনর সলচষ্ট েওয়া,  ার িাধ্যলি কৃিলকর উৎপাষদি ফসলের ন্যায্যমূে প্রাষপ্ত ষনষিি করা 

সম্ভি। িসিিাষিলিই আলু, ষপঁয়াে, রসুন ইিযাষদ সংরক্ষলণর প্রযুষি ও প্রলয়ােনীয় জসিা বৃষি করা ও ষিলের ষিষভন্ন জদলশ প্রচষেি 

প্রাকৃষিক ষেিাগার ব্যিস্থা কৃিলকর কালে জপৌলে ষদলি প্রলয়ােনীয় গলিিণা, প্রকল্প প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন করা। 

▪ কৃষিপলের মূল্যনীষি প্রণয়ন ও িাস্তিায়লনর েন্য প্রলয়ােনীয় রূপলরখা তিষর, নীষি প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন শুরু করা।    

▪ কৃষি ষিপণন ব্যিস্থার উন্নয়লন অিকা ালিা ও েষেষস্টক খািসে মূেিন খালি ষপষপষপর ষভষত্তলি প্রকল্প গ্রেণ; প্রলয়ােলন ষভন্ন-র্িন্ন 

জিসরকাষর প্রষিষ্ঠালনর সালর্ সিলঝািা স্মারক স্বাক্ষর; জিসরকাষর প্রষিষ্ঠানলক অিকা ালিা ও েষেষস্টকসে মুেিন খালি ষিষনলয়ালগ 

উৎসাষেি করলি পারস্পাষরক সম্পকৃ জোরদার করা।  

▪ প্রষশক্ষণ ও প্রলণাদনা প্রদালন প্রলয়ােনীয় িালেট িািালনা ও এ সংক্রান্ত কা কৃ্রি ষনয়ষিি করা। কৃষিপলের প্রষক্রয়াোিকরণ, 

িাোরোিকরণ ও উলযািা উন্নয়লন আঞ্চষেক ও জেো প্রষশক্ষণ কা াৃেয়সমূলের সক্ষিিা বৃষির উলযাগ গ্রেণ। কৃিলকর ন্যায্যমূল্য 

ষনষিিকরলণ প্রষক্রয়াোিকরণ, উলযািা উন্নয়ন ও ব্যিসা ব্যিস্থাপনায় উন্নি প্রষশক্ষণ ও দক্ষিা উন্নয়লন কিসৃূষচ/প্রকল্প প্রণয়ন ও 

িাস্তিায়লনর উলযাগ গ্রেণ।  

▪ কৃষিপলের প্রকৃি চাষেদা ষনণলৃয় গলিিণা করা ও সরিরাে স্বাভাষিক রাখলি প্রলয়ােনীয় কা কৃ্রি ষিিলয় ষনয়ষিি গলিিণা, প্রষশক্ষণ, 

েষেষস্টক সালপাট ৃও ষিষভন্ন িাোরোিকরণ িথ্য প্রদান করা।  

▪ জিৌসুিষভষত্তক ষিষভন্ন ফসলের উৎপাদন খরচ, সংরক্ষণ ও িাোরোিকরণ সুষিিা ও আষর্কৃভালি োভ-ক্ষষির তুেনামূেক 

ষিলিিণযুি গলিিণা করা ও কৃিক এবাং ব্যিসায়ীলদরলক জস অনু ায়ী পদলক্ষপ গ্রেলণ সাোয্য করা। 

▪ োওর অঞ্চলে ভাসিান িাোর স্থাপলন প্রকল্প গ্রেণ ও িাস্তিায়লনর পদলক্ষপ জনয়া। 

▪ শস্য সংরক্ষণ ও োভেনক সংগ্রলোত্তর ব্যিস্থাপনা ও জদশীয় প্রযুষি উদ্ভািলন ষনয়ষিি গলিিণা করা ও অন্যান্য কৃষি গলিিণা 

প্রষিষ্ঠালনর সালর্ সিন্বয় বৃষি করা। 

▪ জদলশর ষিষভন্ন অঞ্চলে উৎপাষদি কৃষিপলের ব্রাষন্ডং উন্নয়লন ষনষদষৃ্ট পলের গুনগি িান, জগ্রষিং, জিষসষিষেটি, জ ৌষিক মুল্য, োইলসন্স 

ইিযাষদ সংিষেি উন্নি জিািকীকরণ ও সাটিষৃফলকশন ব্যিস্থা চালুকরলণ প্রকল্প প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন শুরু করা। উি সুষিিা প্রদালন 

আঞ্চষেক ও জেো কা াৃেলয় ষনয়ষিি প্রষশক্ষণ আলয়ােন করা।  

▪ কৃষিপলের রপ্তাষন বৃষিলি জিষসষিষেটি উন্নয়লন গলিিণা করা, প্রলয়ােনীয় েষেষস্টক সালপাট ৃজদয়া এিং সাষিকৃ রপ্তাষন উন্নয়লন প্রকল্প 

গ্রেণ। কৃষিপলের রপ্তাষন বৃষিলি রপ্তাষনকারক প্রষিষ্ঠালনর সালর্ সম্পকৃ জোরদার করা, আন্তেৃাষিক চাষেদা ও গুণগি িান ষনলয় 

গলিিণা, GAP ষিিলয় সলচিনিামূেক প্রষশক্ষণ িািালনা ও নতুন আন্তেৃাষিক িাোর অনুসন্ধান ও িাোর সংল ালগ পদলক্ষপ গ্রেণ। 
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২০২১-২০২২ অর্ মবছগর কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর গুরুত্বপূণ ম কা মাবলীর ছড়ব 
 

  
জািীয় ফল শমলা-২০২২ এ কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর স্টল িড়রদে মন করগছন 

মাননীয় কৃড়ষ মন্ত্রী ড. শমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, এম.ড়ি 

 

জািীয় সবড়জ শমলা ২০২২ এ কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর তৃিীয় স্থান অজমগনর শক্রস্ট 

িহণ করগছন জনাব আঃ োফ ফার খান, মহািড়রচালক (অড়িড়রি সড়চব), কৃড়ষ 

ড়বিণন অড়ধদপ্তর  

  

  
 “খসিা জািীয় কৃড়ষ ড়বিণন নীড়ি-২০২২” ি মাগলাচনা ড়বষগয় কৃড়ষ মন্ত্রণালগয় 

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বিব্য প্রদান করগছন জনাব আঃ োফ ফার খান, 

মহািড়রচালক, কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর 

 

ড়ঝনাইদগহর বাড়লয়াডাড়ঙ্গগি কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর কতৃমক ড়নড়ম মি ফুগলর এযাগসম্বল 

শসন্টাগরর উগদ্বাধনী অনুষ্ঠাগন প্রধান অড়িড়র্ ড়হগসগব উিড়স্থি জনাব শমাঃ আনায়ারুল 

আড়জম আনার (এমড়ি), মাননীয় সংসদ সদস্য, ড়ঝনাইদহ-০৪  

  
ঢাকার োবিলীগি ড়নড়ম মিব্য ফুগলর িাইকারী বাজার ড়নম মাণ কাজ িড়রদে মন 

করগছন জনাব আঃ োফ ফার খান, মহািড়রচালক, কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর   

কক্সবাজাগর কৃড়ষিে ব্যবসায়ী, উগদ্যািা, রপ্তাড়নকারক, প্রড়ক্রয়াজািকারী 

শনতৃবৃগন্দর সাগর্ মিড়বড়নময় সভায় প্রধান অড়িড়র্ ড়হগসগব উিড়স্থি জনাব আঃ 

োফ ফার খান, মহািড়রচালক, কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর 
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জািীয় ফল শমলা ২০২২ এ কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর তৃিীয় স্থান অজমগনর শক্রস্ট 

িহণ করগছন জনাব আঃ োফ ফার খান, মহািড়রচালক (অড়িড়রি সড়চব), কৃড়ষ 

ড়বিণন অড়ধদপ্তর  

 

কৃড়ষিে রপ্তাড়ন বৃড়ির লগক্ষয প্রণীি খসিা শরাডম্যাি েীষ মক মিড়বড়নময় সভায় 

প্রধান অড়িড়র্ ড়হগসগব উিড়স্থি মাননীয় কৃড়ষ মন্ত্রী ড. শমাঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমড়ি 

 
 

ঢাকা ড়বভােীয় কা মালয় চত্বগর কৃষগকর বাজার এর শুভ উগদ্বাধন শঘাষণা করগছন 

জনাব আঃ োফ ফার খান, মহািড়রচালক, কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর 

কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর ২০২১-২২ অর্ মবছগরর শুিাচার পুরষ্কার প্রাপ্তগদর সাগর্ 

উিড়স্থি মহািড়রচালক, কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর  

  
জাড়ির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুড়জবুর রহমাগনর ৪৭ িম োহাদি বাড়ষ মকীগি কৃড়ষ 

ড়বিণন অড়ধদপ্তগর স্থাড়িি বঙ্গবন্ধুর প্রড়িকৃড়িগি পুষ্পস্তবক অি মণ   

আঞ্চড়লক প্রড়েক্ষণ শকন্দ্র নরড়সংদীগি প্রড়েক্ষণার্ীেণ কাঁঠাল প্রড়ক্রয়াজািকরণ 

কা মক্রম ড়েখগছন     
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ঢাকার োবিলীগি স্থাড়িি ফুল প্রগসড়সং প্লাগন্ট কাজ করগছন ফুল চাষী এবং 

উগদ্যািােণ  

 

কৃড়ষ ড়বিণন আইন-২০১৮ শমািাগবক  ভ্রাম্যমাণ আদালি িড়রচালনায় সহায়িা 

করগছন ড়সড়নয়র কৃড়ষ ড়বিণন কম মকিমা, বগুিা  

 

  

সদর দপ্তগর "Export Potentials of Potato" েীষ মক ড়দনব্যািী  

কম মোলায় প্রধান অড়িড়র্ ড়হগসগব উিড়স্থি জনাব আঃ োফফার খান, 

মহািড়রচালক (অড়িড়রি সড়চব), কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর 

 

কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর শজারদারকরণ েীষ মক প্রকগল্পর আওিায় সািক্ষীরা শজলার 

অড়ফস- কাম শেড়নং শসন্টাগরর ড়নম মাণ কাজ  িড়রদে মন কগরন ড়সড়নয়র কৃড়ষ ড়বিণন 

কম মকিমা, সািক্ষীরা 

  
বাড়ষ মক কম মসম্পাদন চুড়ি স্বাক্ষর অনুষ্ঠাগন উিড়স্থি ড়বভােীয় উিিড়রচালকেগণর 

সাগর্ উিড়স্থি িড়রচালক (প্রোসন ও ড়হসাব)  

 

কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর নবােি মহািড়রচালক ও েণপ্রজািন্ত্রী বাংলাগদে 

সরকাগরর অড়িড়রি সড়চব জনাব আঃ োফ ফার খান ২৭/১২/২০২১ ড়ি. িাড়রগখ 

শ ােদান কগরন 
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বাংলাগদে শটড়লড়ভেগনর “মাটি ও মানুষ” অনুষ্ঠাগন উিড়স্থি দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত ড়সড়নয়র 

কৃড়ষ ড়বিণন কম মকিমা, টাঙ্গাইল 

 

ড়ডড়জটাল বাংলাগদে ড়দবস-২০২১ উিলগক্ষয আগয়াড়জি বণ মাঢয র যাড়লগি কৃড়ষ 

ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর কম মকিমােণ অংেিহণ কগরন। 

  

অড়ফস-কাম শেড়নং শসন্টার ড়ভড়ত্ত প্রস্তর স্থািন কগরন কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর 

মহািড়রচালক (অড়িড়রি সড়চব) জনাব শমাহাম্মদ ইউসুফ 

 

কড়ম্পউটার ল্যাব এর শুভ উগদ্বাধন করগছন মহািড়রচালক, কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর 

 

  

টাঙ্গাইগলর মধুপুর উিগজলায় কৃষক, ব্যবসায়ী ও উগদ্যািা উন্নয়ন ড়বষয়ক 

প্রড়েক্ষগণ উিড়স্থি কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর মহািড়রচালক, উিগজলা ড়নব মাহী 

কম মকিমা, মধুপুর, টাঙ্গাইল  

চট্টিাগম কৃড়ষিে িড়রবাহী োগক ড়স্টকার সরবরাহ করগছন দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত  ড়সড়নয়র 

কৃড়ষ ড়বিণন কম মকিমা, চট্টিাম  
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ড়ঝনাইদহ শজলার বেলকূিা উিগজলার মদনডাঙ্গায় এগসম্বল শসন্টাগর কৃড়ষিে 

ড়বিণন কা মক্রম 

 

আঞ্চড়লক প্রড়েক্ষণ শকন্দ্র, রংপুগর আগয়াড়জি প্রড়েক্ষণ কম মোলায় উিড়স্থি 

প্রড়েক্ষণার্ীেগণর সাগর্ কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তগরর কম মকিমাবৃন্দ   

  

শভালা সদর বাজাগর বাজার মড়নটড়রং কা মক্রম িড়রচালনা করগছন দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত 

কৃড়ষ ড়বিণন কম মকিমা, শভালা  

 

এফএও-এর সহগ াড়েিায় ড়নরািদ োকসবড়জর বাজার সৃড়ষ্টর লগক্ষয সাভাগর 

মিড়বড়নময় সভায় উিড়স্থি সদর দপ্তর এবং ঢাকা শজলা কা মালগয়র কম মকিমাবৃন্দ 

  

সবড়জ কাগলকেন িগয়ন্ট িড়রদে মন করগছন দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত ড়সড়নয়র কৃড়ষ ড়বিণন 

কম মকিমা, ড়সগলট  

কৃষকগদর রপ্তাড়নকৃি সবড়জ িড়রদে মন করগছন দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত কৃড়ষ ড়বিণন কম মকিমা, 

নরড়সংদী 
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এসএড়সড়ি প্রকগল্পর আওিায় ম্যাড়চং িান্ট ড়বষয়ক কম মোলায় প্রধান অড়িড়র্ 

ড়হগসগব উিড়স্থি মহািড়রচালক, কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর 

 

মাদারীপুর শজলার মধুগকাষ রাগের মধু ঢাকার ড়বড়ভন্ন ব্যবসায়ীগদর সাগর্ ড়লংগকজ 

স্থািন ড়বষয়ক সভায় উিড়স্থি উিিড়রচালক, কৃড়ষ ড়বিণন অড়ধদপ্তর, ঢাকা ড়বভাে 

  

নরড়সংদীগি কৃষগকর বাজার িড়রদে মন করগছন কৃড়ষ ড়বিণন কম মকিমা, নরড়সংদী  

 

কৃষকগদর েস্য সংরক্ষণ ড়বষগয় আগয়াড়জি প্রড়েক্ষগণ উিড়স্থি েেঋগকর আঞ্চড়লক 

ব্যবস্থািক, শেরপুর  

 

  

িাবনা শজলাধীন সাড়র্য়া উিগজলায় শেঁয়াজ ও রসুন চাড়ষ ড়নব মাচগনর জন্য 

উিগজলা কৃড়ষ অড়ফসারসহ সরজড়মগন কৃষকগকর বাড়ি িড়রদে মন কগরন প্রকল্প 

িড়রচালক জনাব শমাঃ শহলাল উড়েন 

কৃষক, ব্যবসায়ী ও উগদ্যািােগণর সগঙ্গ প্রকল্প মড়নটড়রং টিগমর মিড়বড়নময় সভায় 

প্রধান অড়িড়র্ ড়হগসগব উিড়স্থি জনাব ড. শমাঃ আবদুর শরৌফ, অড়িড়রি সড়চব, কৃড়ষ 

মন্ত্রনালয় 

 


