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               :  

                        /          /                    “টেকই উন্নয়ন অভীষ্ট (এডিডজ)”          

                           ।                                                                

        /                        । 

 

 

সূচককর ডভডিকে বাাংাকেকলর এডিডজ অগ্রাডিকার োডকার (৩৯+১) আকাকক এডিডজ 

স্থানীয়করকে কৃড মন্ত্রোয়/েপ্তর/াংস্থা কর্তকৃ স্থানীয় পযাৃকয় ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা এবাং স্থানীয়ভাকব 

ডচডিে কাযকৃ্রকমর ডববরে  

 

 

 

 

 

(খড়া) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কৃড মন্ত্রোয়, ২০০১৯ 
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সূচককর ডভডিকে বাাংাকেকলর এডিডজ অগ্রাডিকার োডকার (৩৯+১) আকাকক এডিডজ স্থানীয়করকে কৃড 

মন্ত্রোয়/েপ্তর/াংস্থা কর্তকৃ স্থানীয় পযাৃকয় ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা এবাং স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রকমর ডববরে  

 

ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

০১। যকলার যকলার ের, 

ডঝকরগাছা, 

মডনরামপুর, 

অভয়নগর ও 

টকলবপুর 

- ফু চা আধুডনকায়ন ও 

ম্প্রারকের মাধ্যকম ফু 

উৎপােন বৃডি 

 

-ফু ও টলাভাবিনৃকারী 

ফকর গকবনা 

টজারোরকরে  

- ফু গকবো টকন্দ্র স্থাপন  

-উন্নে ফুকর জাে 

আমোনীকরে/ উদ্ভাবন এবাং 

কৃককর মাকঝ ডবেরে 

-আধুডনক ফু চাকর উপর 

প্রেলনৃী ও প্রডলক্ষ্ে 

-ফু ব্যবায়ীকের ন্যায্য 

ভল্য ডনিাৃরে করা 

-ঠিক বাজারজােকরকের 

ব্যবস্থা 

-ডবএআরআই 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর   

 

-ডনরাপে ফ ও বজী উৎপােন 

ডনডিেকরে  
-জনগনকক কচেন করা  

-গকবোর সুকযাগ বৃডি করা 

- প্রেলনৃী ও প্রডলক্ষ্ে 

 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর   

-আঞ্চডক কৃড 

গকবো টকন্দ্র 

-টজা প্রলান  

-বজী ও ফ 

প্রডক্রয়াজােকরে, াংরক্ষ্ে এবাং 

ন্যায্যভল্য ডনডিেকরে 

-টপাস্ট ারকভস্ট 

াংরক্ষ্োগার  স্থাপর  করা  

-কৃডজাে পকের 

প্রডক্রয়াজােকরে ও 

ডলল্পায়কনর ব্যবস্থা করা 

- প্রডক্রয়াজােকৃে পকের 

বাজারজােকরে 

-কৃড ডবপেন 

অডিেপ্তর  

-ডবএআরআই  

-ডিএই 

-ভূডমর জাবিো দূরীকরে ও 

ফ উৎপােন ডনডিেকরে  
-অববি নেী েখ প্রডেে 

করা এবাং নেীর দু’পাল 

েখ ভৄক্ত করা  
-কচুরীপানা, টোপাপানা 

অপারে, পযাৃপ্ত নেী খনন 

ককর নেীর স্বাভাডবক পাডন 

প্রবা ডনডিে করা  

 

-পাডন উন্নয়ন 

টবাি ৃ 

-টজা প্রলান 

-ডিএই 

 টচৌগাছা -কৃড জডমকে জজব পোকেরৃ 

পডরমাে ৩০% এ উন্নীেকরে 

-বজৃয ব্যবস্থাপনার মাধ্যকম 

বজৃয পোেকৃক জজব াকর 

-টজা প্রলান 

-ডিএই 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

রুপান্তডরে ককর জজব াকরর 

প্রাচুযেৃা বৃডিকরে 

-কৃক পযাৃকয় বুজ ার, 

ককম্পাষ্ট ার, লস্য ডবন্যা 

ডভডিক প্রেলনৃী স্থাপন 

 অভয়নগর -ভবেকর জাবিো মস্যা ও 

এর স্থায়ী মািান ডনডিেকরে 

-নেী এবাং খা খনন ও 

াংস্কার এবাং কৃডিম 

প্রডেবন্ধকো অপারে 

-পাডন উন্নয়ন 

টবাি ৃ 

-টজা প্রলান 

-ডিএই 

০২। ােক্ষ্ীরা ক 

উপকজা 

প্রডেকূ জবায়ু নলী কৃড 

ডনডিেকরে 

- বোক্তো নলী জাে 

উদ্ভাবন ও কৃক পযাৃকয় 

চাাবাে ডবস্তার  

- প্রেলনৃী ও প্রডলক্ষ্ে 

 

 

-ডি, ডবনা, 

ডবএআারআই 

০৩। বডরলা ের, 

বানারীপাড়া, 

ভৄাডে, 

বাককরগঞ্জ, 

আগইঝরা, 

উডজরপুর, 

টগৌরনেী 

 

জবায়ু পডরবেকৃন 

অডভকযাজকনর জন্য ঘাে 

নলী কৃড প্রভেডক্ত উদ্ভাবন ও 

ডবস্তারকরে 

-ঘাে নলী (ডবরুপ 

আবাওয়া, বোক্তো, 

ক্ষ্রা, জাবিো ও অন্যান্য 

দুকযাৃগ)  ফকর আধুডনক 

জাে ও াগই প্রভেডক্ত 

উদ্ভাবন ও ডবস্তার 

- প্রেলনৃী, প্রডলক্ষ্ে ও মাঠ 

ডেব আকয়াজন 

-বাাংাকেল কৃড 

গকবো 

ইনডস্টটিউে 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-নীচু জডম ও জালয় াংরক্ষ্ে 

ডনডিেকরে  

-নীচু জডম ও জালয় 

াংরক্ষ্কের জন্য উপকযাগী 

কৃড পিডে (ভামান/জৃান 

কৃড প্রভৃডে) এবাং জমগ্ন 

নলী ফকর আধুডনক 

জাে উদ্ভাবন ও ম্প্রারে 

করা 

-বাাংাকেল কৃড 

গকবো 

ইনডস্টটিউে 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

বাবুগঞ্জ -টজায়ার ভাো অঞ্চ উপকযাগী 

নতুন জাে উদ্ভাবন করা। 

-কৃককর চাডো অনুাকর 

ডমউট্যান্ট ডনবাৃচন করা।  

-অন-টষ্টলন ও আঞ্চডক 

ট্রায়াকর মাধ্যকম নতুন জাে 

ডনবাৃচন করা। 

ডবনা 

০৪। পটুয়াখাী গাডচপা -লেভাগ জডমকে আধুডনক কৃড 

যন্ত্রপাডে ব্যবার ডনডিেকরে 

- গ্রাকম কৃড যন্ত্র টবা টকন্দ্র 

স্থাপন (কম্বাইন্ড ারকভস্টার, 

ডরপার, পাওয়ার টোর, 

রাই ট্রান্সপ্লান্টার, ডিার) 

-ভর্তডৃক ভকল্য কৃড যন্ত্রপাডে 

ডবেরে ও ব্যবার 

ডনডিকরে 

- কৃডকে জ লকে ৃব্যাাংক 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএডিড 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

টান প্রোন 

পটুয়াখাী 

ের, দুমকী, 

বাউফ, 

ডমজৃাগঞ্জ, 

টখপুপাড়া 

অনাবােী জডম আবােকযাগ্যকরে 

ও উৎপােনলীো বৃডির 

মাধ্যকম োডরদ্র ডবকমাচন 

-কৃড যাডন্ত্রকীকরে ও 

আধুডনক কৃডর প্রার করা 

-রডব টমৌসুকম টচ সুডবিা 

বৃডি করা 

-বাাংাকেল কৃড 

গকবো 

ইনডস্টটিউে 

-বাাংাকেল কৃড 

উন্নয়ন 

ককপাৃকরলন 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 
জবায়ু পডরবেকৃন 

অডভকযাজকনর জন্য ঘাে 

নলী কৃড প্রভেডক্ত উদ্ভাবন ও 

ডবস্তারকরে  

-ঘাে নলী (ডবরুপ 

আবাওয়া, বোক্তো, 

ক্ষ্রা, জাবিো ও অন্যান্য 

দুকযাৃগ) ফকর আধুডনক 

জাে ও াগই প্রভেডক্ত 

উদ্ভাবন টযমন ডনয়ডন্ত্রে চা 

পিডে াইকরাপডনক ঘাে 

নলী ফকর আধুডনক 

জাে ও াগই প্রভেডক্ত 

ডবস্তারকরে 

- প্রেলনৃী, প্রডলক্ষ্ে ও মাঠ 

ডেব আকয়াজন 

 বাাংাকেল 

কৃড 

গকবো 

ইনডস্টটিউে  

 কৃড 

ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

   -প্রাকৃডেক দূকযাৃকগর ঝুঁডক হ্রা 

এবাং পডরবেনৃলী আবাওয়া 

উপকযাগী াগই কৃড প্রভেডক্তর 

মাধ্যকম উৎপােন বৃডি  

-জবায়ু পডরবেকৃনর 

ক্ষ্ডেকর প্রভাব টমাকাকবায় 

উপকযাগী ফ/জাে এবাং 

াগই প্রভেডক্তর ব্যবার 

ডবকয় স্থানীয় কৃককের 

মকধ্য কচেনো সৃডষ্ট করা 

-বাাংাকেল কৃড 

গকবো 

ইনডস্টটিউে  

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-নীচু জডম ও জালয় াংরক্ষ্ে 

ডনডিেকরে  
-নীচু জডম ও জালয় 

াংরক্ষ্কের জন্য কচেনো 

বৃডি 

-ভামান কৃড ও াজৃান 

পিডে জনডপ্রয়করে 

-বাাংাকেল কৃড 

গকবো 

ইনডস্টটিউে  

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-টজা প্রলান 
০৫। ভৄন্সীগঞ্জ োংডগবাড়ী নেী ভাঙ্গন প্রডেকরাকির মাধ্যকম 

কৃড আবােকযাগ্য জডমর 

পডরমাে ও ববা-টযাগ্য জডমর 

পডরমাে বজায় রাখা 

-নেীর গডেপে পডরবেনৃ 

-টিডজাংকয়র মাধ্যকম নেীর 

নাব্যো বৃডি  

-অববি টরডজাংকয়র মাধ্যকম 

মাটি ও বালু উকিান বন্ধ 

-নেীর পাড় ভাঙ্গন টরাকি 

উপভেক্ত ভাঙ্গন প্রডেকরািী 

প্রচুর পডরমান গাছ টরাপন  

 

-পাডন ম্পে 

মন্ত্রোয় 

- টজা প্রলান 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

ভৄন্সীগঞ্জ ের  কৃড পে উৎপােন, াংরক্ষ্ে ও -আধুডনক প্রভেডক্ত ডনভরৃ -কৃড ম্প্রারে 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

ডবপনন  বহুভডখ াংরক্ষ্োগার ডনমাৃে 

-প্রডলক্ষ্কের মাধ্যকম উন্নে 

প্রভেডক্তজ্ঞান ম্পন্ন কৃক 

জেরী 

অডিেপ্তর 

-ডিএএম 

-ডবএডিড 

-খাদ্য মন্ত্রোয় 

০৬। রাজলাী টগাোগাড়ী -টেকই কৃড ডনডিেকরে 

এবাং কৃড জডম সুরক্ষ্া   

 

-উৎপােনলীো বৃডি ও কৃড 

পকের ন্যায্যভল্য প্রাডপ্ত 

ডনডিেকরে 

 

-বাৃ টমৌসুকম টচ কাকজ বৃডষ্টর 

পাডনর ব্যবার বৃডি  

-ভেডক্তভেক্ত কারে ব্যােীে 

কৃড জডম নষ্ট কে না 

টেওয়া 

- কৃড জডম াংরক্ষ্কে 

ইেভাোয় কৃড জডমর েপ 

কয় ব্যবার বকন্ধ 

ভ্রাম্যমান আোে আইনী 

ব্যবস্থা গ্রে করা 

-ডবপেন ব্যবস্থা 

টজারোরকরে 

- ফড জডম াংরক্ষ্কের 

জন্য কৃক ও এাকার 

জনপ্রডেডিকের ডনকয় জনমে 

গঠন 

 

-কৃককের মাকঝ ডআইডজ 

গ্রুপ, এএমই গ্রুপ, প্রডিউার 

অগাৃনাইকজলন চালু 

-ভূ-উপডরস্থ পাডনর 

ব্যবাকরর কক্ষ্য খা মজা 

খা, পুকুর পুন: খনন 

- টজা প্রলান 

-পডরকবল 

অডিেপ্তর 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডিএএম 

 

মডোর -টেকই, ডনরাপে ও াভজনক 

কৃড ডনডিেকরে 

-মাঠ পযাৃকয় েডরদ্র পডরবাকর 

ভাডম ৃ ককম্পাষ্ট উৎপােকনর 

মে ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন 

-জবায়ুগে অডভঘাে 

নলীো ডবডনমাৃকে স্বল্প 

পাডনর চাডো ম্পন্ন, খরা 

ও োপ নলী ফকর 

নতুন নতুন জাে ম্প্রারে 

করা।  

-াংরক্ষ্েলী কৃড ব্যবস্থা ও 

ছাে কৃড চালু করা  

-লস্য ডনডবড়ো বৃডি করার 

মাধ্যকম পুডষ্টগুে ম্পন্ন খাদ্য 

উৎপােন ডনডিে করা 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএআরআই 

-ডি, ডবনা 

-ডবএমডিএ 

 

টবায়াডয়া -টেকই, ডনরাপে ও াভজনক 

কৃড 

-ভাডম ৃ ককম্পাষ্ট উৎপােকনর 

মে ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন 

করা 

-উৎপাডেে ফকর 

- টজা প্রলান 

-পডরকবল 

অডিেপ্তর 

-কৃড ম্প্রারে 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

ন্যায্যভল্য ডনডিে ককল্প 

কৃককের েীয়ভাকব 

কাযপৃডরচানার মাধ্যকম 

কাককলন পকয়ন্ট জেডর 

করা 

-কৃড পডরকবল অঞ্চ 

(এইকজি) ডভডিক ার 

সুপাডরল, অডেডরক্ত 

রাায়ডনক ার ব্যবার 

পডরার ককর জজব ও সুম 

ার ব্যবার 

-কৃড জডমকে অববিভাকব 

পুকুর খনন এবাং ইে ভাোয় 

কৃড জডমর েপ কয় 

ব্যবার বকন্ধ ভ্রাম্যমান 

আোে আইনী ব্যবস্থা 

গ্রন করা 

অডিেপ্তর 

-ডিএএম 

-ডবএমডিএ 

 

পুঠিয়া -েডরদ্র ও অরডক্ষ্ে পডরডস্থডেকে 

ববাকারী জনকগাষ্ঠীর 

অডভঘােনলীো ডবডনমাৃে 

এবাং জবায়ু ও পডরকবলগে 

অডভঘাে ও দুকযাকগ ৃ োকের 

আক্রান্ত ও ক্ষ্ডেগ্রস্থ বার ঝডিঁ 

কডমকয় আনা 

-ভাডম ৃ ককম্পাষ্ট ও ট্রাইককা 

ককম্পাস্ট উৎপােন জােীয় 

ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন 

-বকরন্দ্র অঞ্চক জবায়ুগে 

অডভঘাে নলীো 

ডবডনমাৃকে স্বল্প পাডনর চাডো 

ম্পন্ন, খরা ও োপ 

নলী ফকর নতুন 

নতুন জাে ম্প্রারে করা 

কে 

- মাটির স্বাস্থয অবক্ষ্য় টরাকি 

আধুডনক ভূডম ব্যবস্থাপনার 

প্রবেনৃ। 

অডিেপ্তর 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডিএএম 

-ডবএমডিএ 

- ভডিকা ম্পে 

উন্নয়ন গকবো 

ইনডস্টটিউে। 

 

বাঘা -েডরদ্র ও অরডক্ষ্ে (াংকোপন্ন) 

জনকগাষ্ঠীর অনূকূক াগই 

নতুন প্রভেডক্ত এবাং আডেকৃ টবা 

প্রাডপ্ত প্রডেষ্ঠা করা, ডনরাপে 

পুডষ্টকর  এবাং পযাৃপ্ত খাদ্যপ্রাডপ্ত 

ডনডিে করা  

 

 

-চর অঞ্চক জবায়ুগে 

অডভঘাে নলীো 

ডবডনমাৃকে স্বল্প পাডনর চাডো 

ম্পন্ন, খরা ও োপ 

নলী ফকর ফকর 

নতুন নতুন জাে ম্প্রারে 

২০৩০ া নাগাে ৯০% এ 

উন্নীেকরে  

 

-াংরক্ষ্েলী কৃড ব্যবস্থা 

চালু করা  

-স্বল্প জীবনকা ম্পন্ন 

ফ উৎপােন প্রচন ও 

-ডবএআরআই 

-ডি, ডবনা 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

- ভডিকা ম্পে 

উন্নয়ন গকবো 

ইনডস্টটিউে 

-ডিএএম 

-ডবএমডিএ 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

টচ পাডনর প্রাপ্যো 

বৃডিকরকনর মাধ্যকম লস্য 

ডনডবড়ো বৃডিকরকনর 

মাধ্যকম লস্য ডনডবড়ো বৃডি 

২০৩০ া নাগাে ৯০% এ 

উন্নীেকরে 

-জজব বাাইনালককর 

ব্যবাকরর পডরমাে ২০৩০ 

নাগাে টমাে আবােী জডমর 

৬০% এ উন্নীেকরে 

- মাটির স্বাস্থয অবক্ষ্য় টরাকি 

আধুডনক ভূডম ব্যবস্থাপনার 

প্রবেনৃ। 

- খরা নলী ও পাডন 

াশ্রয়ী ফকর জাকের 

চাাবাকে উৎাডে করে। 

 

 
  চারঘাে মকয়াপকযাগী পাডন ব্যবস্থাপনার 

মাধ্যকম খরা প্রবে বকরন্দ্র ভূডমর 

ঠিক ব্যবার, চরাঞ্চক  বুজ 

টবষ্টনী সৃজন, বনাঞ্চ ও 

জালকয়র াংরক্ষ্ে ডনডিে 

করে। 

-বকরন্দ্র ভূডমর আধুডনক 

কৃডনীডের প্রবেনৃ। 
-চরাঞ্চক ফজ-বনজ 

বৃকক্ষ্র বাগান সৃজন। 

-বাাংাকেল কৃড 

গকবো 

ইনডস্টটিউে। 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-স্থানীয় রকার 

/ স্থানীয় 

প্রলান। 

-ডবএমডিএ 

  অডিক ফনলী ও পুডষ্টগুন 

ম্পন্ন ফকর চা বৃডি ও 

ডবভৄক্ত চাাবাে ডনডিেকরে। 

-ফ চাকর এাকা 

বৃডিকরে। 
-ফকর পুডষ্টগুন ম্পককৃ 

র্তেভ পযাৃকয় কচেনো 

বৃডি। 
-ডনরাপে চাাবাে প্রভেডক্তর 

ম্প্রারে। 

-বাাংাকেল কৃড 

গকবো 

ইনডস্টটিউে 
-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-গেমাধ্যম 

-ডবএমডিএ 

-বারোন 

 
০৭। চাঁপাইনবাব

গঞ্জ 

চাঁপাইনবাবগঞ্জ 

ের 

লস্য বহুভৄডখকরে এবাং টচ 

েক্ষ্ো বৃডি 

- গকবো মাকঠ ৪ ফী 

লস্য ডবন্যাকর পরীক্ষ্ে 

স্থাপন, পডরবীক্ষ্ে টলক প্রাপ্ত 

প্রভেডক্ত মাঠ পযাৃকয় 

ম্প্রারে।  

-লস্য ডবন্যাক অডে মাত্রার 

টচ প্রকয়াগকারী ফ 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবনা 

-ডবএমডিএ 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

(টবাকরািান) এর পডরবকে ৃ

পাডন াশ্রয়ী ফকর 

াংকযাজন করা ও প্রেলনৃী 

স্থাপকনর মাধ্যকম কৃককের 

উদ্বিুকরে। 

-AWD পাডন াশ্রয়ী 

পিডে। 

০৮। নওগাঁ পত্নীো -লকস্যর ডনডবড়ো বৃডিকরে, 

লস্য পযাৃয় অবম্বন, খাদ্য 

উৎপােন বৃডিকরে এবাং খামার 

যাডন্ত্রকীকরে এর মাধ্যকম ক্ষুিার 

অবান 

-লকস্যর ডনডবড়ো বৃডি 

করকের মকধ্য ডেকয় খাদ্য 

উৎপােন ২১৮৭৬০ টমডট্রক 

েন কে ২০৩০ নাগাে 

২২১০০০ টমডট্রক েন এ 

উন্নীেকরে  

-লস্য পযাৃয় অবম্বন এর 

মাধ্যকম লাক বডজর 

উৎপােন ২০৩০ া নাগাে 

১৬৬৭৯ টমডট্রক েন কে 

২২৭০০ টমডট্রক েন এ 

উন্নীেকরে 

-কৃডর উৎপােনলীো 

ডদ্বগুন করার কক্ষ্য খামার 

যান্ত্রীকরে ৮০% এ 

উন্নীেকরে 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএমডিএ 

 

িামইরাে -ডনরাপে খাদ্য উৎপােন ও 

কৃডর উৎপােনলীো বৃডি করা   

-২০৩০ াকর মকধ্য টমাে 

আবােী জডমর ৪৫% এ জজব 

প্রভেডক্ত ও বাাইনালককর 

ব্যবার 

-জজব ার, সুম ার,  

মডিে বাাই ব্যবস্থাপনা, 

উচ্চ ফনলী জাকের 

চাাবাে, খামার 

যাডন্ত্রকীকরে, লকস্যর 

ডনডবড়ো বৃডিকরে ও জজব 

প্রভেডক্ত ও বাাইনালককর 

ব্যবার 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএমডিএ 

 

রােী নগর -ক্ষুিার অবান, খাদ্য ডনরাপিা 

ও উন্নে পুডষ্টমান অজৃন এবাং 

টেকই কৃডর প্রার 

-লস্য ডনডবড়ো বৃডিকরে, 

লস্য পযাৃয় অবম্বন, খাদ্য 

উৎপােন বৃডিকরে, খামার 

যাডন্ত্রকীকরে এর মাধ্যকম 

খাদ্য উৎপােন ২০৩০ া 

নাগাে ১২৫২৯৩ টমডট্রক েন 

কে ১৬৫২৯৩ টমডট্রক েন এ 

উন্নীে করে 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএমডিএ 

-বারোন 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

আত্রাই -ক জনকগাষ্ঠীর পুডষ্টর চাডো 

পূরে 

-বেবাডড়কে বছরব্যাপী 

লাকবডজ উৎপােন এর 

মাধ্যকম লাক বডজ 

উৎপােন ১৯০০০ টম: েন 

কে ২১০০০ টম: েন এ 

উন্নীেকরে 

-িা ফকর আবাে বৃডির 

মাধ্যকম উৎপােন ১৫০ টম: 

েন এ উন্নীেকরে 

-টে ফকর আবাে বৃডির 

মাধ্যকম উৎপােন ৫৭০০ টম: 

েন এ উন্নীেকরে 

-ফকর আবাে বৃডির 

মাধ্যকম উৎপােন ১২০০০ 

টম: েন এ উন্নীেকরে 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএমডিএ 

 

 টপারলা -ডনরাপে ফ উৎপােন 

ডনডিেকরে 

 

- টচ েক্ষ্ো বৃডি 

- ১০০% ডনরাপে আম 

উৎপােন  

-আম চাীকের প্রডলক্ষ্কের 

ব্যবস্থা 

-আম রপ্তানী করা 

 

-বৃডষ্টর পাডন যোযে 

াংরক্ষ্ে 

-খা, ডব, নেী, পুকুর পুন: 

খনন ককর পাডন াংরক্ষ্কের 

ব্যবস্থা 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএমডিএ 

-কেকৃ্স 

ফাউকন্ডলন 

 

০৯। নাকোর  নিাঙ্গা --ডনরাপে ফ উৎপােন 

ডনডিেকরে 

 

- টচ েক্ষ্ো বৃডি   

 

 

-২০৩০ াকর মকধ্য ২৩৫৫ 

জন ফচাীর মকধ্য কাি ৃ

ডবেরে 

 

-টচ ব্যবস্থাপনা ডবকয় টচ 

মাড ম্যাকনজারকেরকক 

পডরডমে ও েক্ষ্ টচ 

প্রোকনর উপর প্রডলক্ষ্ে 

প্রোন 

-ব্যডক্ত পযাৃকয় পাকানাা 

ডনমাৃে ও পাইপ ব্যবাকরর 

পরামল ৃপ্রোন। বাজাকর রডব 

টমৌসুকম জজ লকস্যর 

আডধ্যকয 

-ভামান কৃডর প্রচন 

-বন্যা নলী ফ চা 

এর মাধ্যকম ফকর 

কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএমডিএ 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

জভযো বৃডি 

নাকোর ের -খা জডমর উৎপােনলীো 

বৃডি 

 

 

 

-২০৩০ া নাগাে 

উৎপােনলীো বৃডির জন্য 

খা জডমকক উপভেক্ত ফ 

ডনবাৃচকনর মাধ্যকম ফকর 

আওোয় আনকে কব 

-পডেে জডমকে ডচু বাগান 

ও ডরা টক্ষ্ে- ডভডিক 

টমৌমাডছ চা ও মধু 

উৎপােকনর মাধ্যকম কৃড 

বাডেডজযকীকরে  

 

কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএমডিএ 

 

গুরুোপুর -ডনরাপে খাদ্য ডনডিেকরে ও 

কৃড জডম রক্ষ্া 

-জনকচেনো বৃডিকরে, 

ওয়াকৃপ, ভা, টডমনার, 

ডবকবাৃি স্থাপন  

-২০৩০ া নাগাে কৃড 

জডম রক্ষ্া ডনডিেকরে ও 

জনকচেনো গকড় টোা, 

কৃড জডম রক্ষ্া ডনডিে করা 

-দুকযাৃগ টমাকাকবা ও 

পডরকবল াংরক্ষ্কের জন্য 

২০১৯ টেকক ২০৩০ া 

নাগাে ১৫,০০,০০০ বৃক্ষ্ 

টরাপে করকে কব 

কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএমডিএ 

 

৪। বড়াইগ্রাম -টেকই ও ডনরাপে কৃড 

ডনডিেকরে 

-২০৩০ া নাগাে মাটির 

উবরৃো ডভডিক ার ব্যবস্থা 

প্রচকনর কক্ষ্য এইকজি 

(কৃড পডরকবল অঞ্চ) 

ডভডিকে ার সুপাডরল টমাে 

ফী জডমর ৮০%  এ 

উন্নীে করা কে। 

-২০৩০ া নাগাে জজব 

বাাইনালক ব্যবার বৃডি ও 

কীেনালক ব্যবার 

ডনরৎাডেকরে ৫০% এ 

উন্নীেকরে 

-কৃড জডম রক্ষ্া করা 

-বাৃ টমৌসুকম টচ কাকজ 

বৃডষ্টর পাডন ব্যবার বৃডি 

-টচ কাকজ পাডন ব্যবাকর 

েক্ষ্ো বৃডি 

-ইউডনয়ন পযাৃকয় মবায় 

ডভডিক কৃড বাজার প্রডেষ্ঠা 

কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-ডবএমডিএ 

-এআরডিআই 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

 

১০। পঞ্চগড় টেবীগঞ্জ, 

পঞ্চগড় ের, 

টবাো 

-অম্য মাটি পডরকলািন ও উবরৃ 

মাটি (েপ কয়) ডবডক্রর কব 

টেকক কৃড জডম সুরক্ষ্াকরে 

 

 

 

 

- চুন প্রকয়াগ 

-জজব ার প্রকয়াগ 

-চা চা অনুৎাডেকরে 

েপ কয় ডবডক্রর ফক 

ফকর ফন ককম যাকব ও 

এ াংক্রান্ত ডবকয় কৃককর 

কচেনো বৃডি করা 

-ডবএআরআই 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-এআরডিআই 

 

 

-উৎপাডেে বীজ ও ফ  

াংরক্ষ্ে ডনডিেকরে 

- আলু ও চীনাবাোকমর বীজ 

ও অবীজ  াংরক্ষ্কে টকাল্ড 

টস্টাকরজ স্থাপন 

-রকাডর/ টবরকাডর 

পযাৃকয় কৃডজাে পকের 

প্রডক্রয়াজােকরে এবাং এ 

াংক্রান্ত জােীয়/ আন্তজৃাডেক 

পযাৃকয় বাজারজােকারে 

- উকদ্যাক্তাকের জন্য 

প্রকয়াজনীয় প্রকোেনার 

ব্যবস্থা করা  

-কৃড জাে পকের াংরক্ষ্ে 

এবাং প্রডক্রয়াজােকরে 

াংক্রান্ত গকবো 

টজারোরকরে 

- িান ও অন্যান্য ফকর 

মানম্পন্ন উচ্চ ফনলী 

জাকের বীজ ও ডবশুডিকৃে 

জনডপ্রয় স্থানীয় জাকের বীজ 

কৃককের ডনকে 

রবরাকরে;  

 

-ডবএআরআই 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

-কৃড ডবপেন 

অডিেপ্তর 

-ডবএডিড 

১১। রাংপুর রাংপুর ের, 

গঙ্গাছড়া, 

ডমঠাপুরকুর, 

ডপরগাছা 

উঁচু ও মাঝাডর উঁচু জডমকে 

ফকর ডনডবড়ো বৃডিকরে 

-গকবো কাযকৃ্রম 

টজারোরকরে ও াগই 

প্রভেডক্ত উদ্ভাবন। 

-কৃক পযাৃকয় গকবো ব্ধ 

চার ফ ডভডিক ফ 

িারার উপর  প্রেলনৃী স্থাপন।  
-প্রকয়াজনীয় বীজ ও কৃড 

উপকরে জ ভযকরে। 

ডবএআরআই, 

ডিএই, ডবএডিড 

-বে বাডড়কে ফ বাগান 

স্থাপকনর মাধ্যকম পুডষ্টর 

ডনরাপিা ডনডিেকরে 

-বে বাডড়র জন্য স্থানীয় 

ডভডিক বাগাকনর মকি 

উদ্ভাবন। 

-বাডর উদ্ভাডবে ফকর জাে 

ভ বে বাডড়কে টরাপন 

ডবএআরআই, 

ডিএই, ডবএডিড 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

উদু্বিকরে। 

 
ডবভৄক্ত বডজ ও ফ 

উৎপােকনর মাধ্যকম ডনরাপে 

খাদ্য উৎপােন ডনডিেকরে 

-উদ্ভাডবে প্রভেডক্তর উপর 

কৃক পযাৃকয় ব্যাপকভাকব 

প্রেলেৃী স্থাপন 
-স্থানীয় ও নতুন ভাকব 

উপকারী ছত্রাক ও 

ব্যাককেডরয়া নাক্তকরে 

এবাং  উক্ত  ছত্রাক ও 

ব্যাককেডরয়া টেকক জজব 

বাাইনালক উৎপােন 
-ক্ষ্ডেকর টপাকামাকড় 

েমকন উপকারী টপাকামাকড় 

নাক্তকরে 
-কৃক পযাৃকয় জজব 

বাাইনালক এবাং উপকারী 

টপাকা ব্যবাকর উদু্ভিকরে  

ডবএআরআই, 

ডিএই 

আলুর মড়ক টরাগ ডনয়ন্ত্রে ও 

উৎপােন খরচ হ্রাকরে। 

-আলুর মড়ক টরাগ 

প্রডেকরািী ও উচ্চ ফনলী 

এবাং াংরক্ষ্ে টযাগ্য সুস্বাদু 

আলুর জাে উদ্ভাবন। 
-ডবএআরআই উদ্ভাডবে 

আলুর মড়ক টরাগ প্রডেকরািী 

জাে কৃক পযাৃকয় ডবস্তার। 
প্রডলক্ষ্ে আকয়াজন। 

ডবএআরআই, 

ডিএই, ডবএডিড, 

বীজ প্রেযয়ন 

একজডন্স 

স্থানীয় চর অঞ্চক  টেকই 

কৃড প্রভেডক্ত উদ্ভাবন ও  ডবস্তার। 

-প্রডলক্ষ্ে প্রোকনর মাধ্যকম 

চরাঞ্চকর কৃক-কৃানীর 

জ্ঞান ও েক্ষ্ো বৃডিকরে। 
-প্রডলডক্ষ্ে কৃক-কৃানীর 

মাধ্যকম প্রভেডক্ত ম্প্রারে। 
-উন্নে জাকের বীজ 

জভযকরে 

ডবএআরআই, 

ডিএই, ডবএডিড 

১২। চট্টগ্রাম পটিয়া -জাবিো ডনরন পূবকৃ 

অনাবােী জডম আবাকের 

আওোয় ডনকয় আা 

-৬৩০০ টক্টর অনাবােী 

জডমকক উপভেক্ত ফ 

ডনবাৃচন পূবকৃ ফকর 

আওোয় ডনকয় আা 

-প্রেলনৃী ও প্রডলক্ষ্ে 

ডিএই, ডবএডিড 

বালখাী -টেকই, ডনরাপে ও াভজনক 

কৃড ডনডিেকরে 

-ডনরাপে খাদ্য উৎপােকন 

কৃড অডিেপ্তকরর মাধ্যকম 

প্রডেটি গ্রাকম 

জনকচেনোভক ভা ও 

কৃককের প্রডলক্ষ্কের ব্যবস্থা 

করা 

ডিএই, ডবএডিড 

টজা প্রলান 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

-স্থানীয় রকার ডবভাগ ও 

দুকযাৃগ  ডবভাগ এর 

কযাডগোয় পাডন 

ডনষ্কালকনর জন্য খা খনন 

ককর জাবিো ডনরন  

 টাাগড়া -টেকই, ডনরাপে ও াভজনক 

কৃডর কক্ষ্য পডরকবল উপকযাগী 

প্রজাডের বাগান সৃজন 

-মাটি খনন ও পাাড় কাো 

বন্ধ করকে কব 

-ডনডবচৃাকর গাছ কেনৃ টরাি 

করকে কব। 

-পডরকবল উপকযাগী প্রজাডের 

বাগান সৃজন করকে কব। 

-টজা প্রলান 

-ডিএই 

 

মীররাই -টেকই, ডনরাপে ও াভজনক 

কৃডর কক্ষ্য জাবিো ডনরন 

-পুরােন টরকনর ব্যবস্থার 

াংস্কার 

-মডনেডরাং ব্যবস্থা টজারোর  

-নতুন টরকনজ ব্যবস্থা চালু 

করা 

-পডরকডল্পে বডে স্থাপন  

-যত্রেত্র খা, ডব, পুকুর, 

টিাবা, ইেযাডে অববি ভরাে 

বন্ধ করা 

-টজা প্রলান 

-ডিএই 

 

াোজারী, 

চট্টগ্রাম ের, 

আকনায়ারা, 

ের েডক্ষ্ে, 

টোাজারী, 

রাঙ্গুডনয়া, 

রাউজান 

কৃড জডম সুরক্ষ্া  ডনডিেকরে -গকবো টজারোরকরে 

ও কৃক পযাৃকয় প্রভেডক্ত 

ডবস্তারকরে। 

-কৃড টক্ষ্কত্র আধুডনক 

যন্ত্রপাডের ব্যবার 

ডনডিেকরে। 

-কৃড বান্ধব টেকই ও 

াগই প্রভেডক্ত ব্যবার 

ডনডিেকরে। 

-মডনেডরাং ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

-বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন। 

 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর  

-বাাংাকেল কৃড 

গকবো 

ইডনডষ্টটিউে 

-এআরডিআই 

-পডরকবল 

অডিেপ্তর 

-টজা প্রলান 

 

১৩। খাগড়াছডড় খাগড়াছডড় 

ের, 

ডেঘীনাা, 

পানছডড়, 

মাছডড়, 

মাটিরাঙ্গা 
 

চাডো ম্পন্ন ও 

অডভকযাজনক্ষ্ম ফকর 

আধুডনক জাে প্রবেনৃ ও 

টেকই কৃডর প্রার। 

-পাাড়ী অঞ্চক চা 

উপকযাগী জাে ও টেকই 

কৃড প্রভেডক্ত উদ্ভাবন। 

-বছরব্যাডপ ফকর চাাবাে 

ডনডিেকরে। 

-প্রডলক্ষ্ে ও মাঠ ডেবকর 

মাধ্যকম প্রভেডক্তর ডবস্তার। 

-জািার ডনমাৃে ও 

াংরক্ষ্কের মাধ্যকম টচ 

সুডবিার াংস্থান করা 

-ভূডম অবক্ষ্য় টরাি করা 

-স্থানীয় প্রলান 

-ডবএআরআই 

-ডিএই 

-ডবএডিড 

গেমাধ্যম 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

১৪। কক্সবাজার চকডরয়া -টেকই, ডনরাপে ও াভজনক 

কৃডর কক্ষ্য বন ডলকল্পর 

আধুডনকায়ন ও ১০০% সুষ্ঠু 

ব্যবস্থাপনা ডনডিেকরে 

-ডবজ্ঞানম্মে উপাকয় বন 

চা  

-আধুডনক প্রভেডক্তর ব্যবার 

-কৃককের কাডরগরী জ্ঞান 

োন 

-ন্যায্য ভল্য ডনডিে করা  

-অভযন্তরীে টযাগাকযাগ 

ব্যবস্থার অপ্রতুো দূর করা  

-নগে অকেরৃ / টাকনর 

অপ্রতুো দূর করা 

-স্থানীয় প্রলান 

-ডিএই 

 

রাভৄ -চরম োডরকদ্রর ার ৩% এর 

ডনকচ নাডমকয় ডনকয় আনা 

-োডরকদ্রর ার ১০% এর ডনকচ 

নাডমকয় আনা 

-অনুিৃ ৫ বছর বয়ী খডবেৃ 

ডলশুর ার ১২% এ নাডমকয় 

আনা 

-আবােকযাগ্য জডমর ার 

নুন্যেম ৫৫% বজায় রাখা 

-পুডষ্টকর খাকদ্যর ব্যবস্থা 

করা 

-কৃড জডম াংরক্ষ্ে করা 

-পডেে জডমকক কৃড 

জডমকে রুপান্তর করা 

-স্থানীয় প্রলান 

-ডিএই 

-বরােন 

 

১৫। নড়াই কাডয়া -কৃডজাে পকের বাজার 

ব্যবস্থার উন্নেকরে ও কৃড 

প্রডক্রয়াজাে গকড় টোা 

-কৃড পকের াংগ্রলাা 

স্থাপন 

-চাডো ডভডিক কৃড 

প্রডক্রয়াজাে করে ডলল্প গকড় 

টোা 

-স্থানীয় প্রলান 

-ডিএই 

 

১৬। ডরাজগঞ্জ কামারখন্দ -টেকই কৃড বাস্তবায়ন -ভামান বডজ চা প্রকল্প 

গ্রকের মাধ্যকম উৎপােন 

বৃডির পালাপাডল পডরকবল 

বান্ধব কৃডকে ায়ক 

ভূডমকা পান করকব 

-ডিএই 

 

তারাশ, 

রায়গঞ্জ, 

সিরাজগঞ্জ 

িদর, বেলকুসি 

- েক্ষ্ টচ ব্যবস্থাপনা 

সিসিতকরণ  

 

- টচ কাকজ ভূপডরস্থ পাডনর 

ব্যবার কমাকনার কক্ষ্য যত্র 

েত্র অগভীর নকূপ স্থাপন 

হ্রা/বন্ধ করকে কব। 

- স্থািীয় প্রভােশালী 

ব্যসিের্গ ের একাসিক 

িলকূর্ের মাসলকািার 

কারর্ণ সৃষ্ট িামাসজক 

সেশৃংখলা সিরিি 

-ডিএই 

-ডবএডিড 

১৭। পাবনা আেঘডরয়া -টেকই, ডনরাপে ও াভজনক 

কৃড ডনডিেকরে এবাং  লস্য 

ডনডবড়ো ও আবাডে জডমর 

পডরমাে বৃডি 

-মান ম্মে বীজ ও উন্নে 

জাকের প্রবেকৃনর মাধ্যকম 

উৎপােন ডদ্বগুন বৃডি করা  

-স্বল্প জীবনকাকর লস্য 

চাাবাে ও লস্য ডবন্যাক 

ডিএই, ডবনা/ 

ডবএআরআই, ডি 

ও ডবএডিড 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

নতুন ফকর অন্তৃভূডক্ত  

-মাটির স্বাস্থয সুরক্ষ্া ও 

টেকই কৃড উন্নয়ন 

-জজডবক বাাই ব্যবস্থাপনা 

ও বাাইনালককর টযৌডক্তক 

ব্যবার 

-আধুডনক প্রভেডক্ত ব্যবাকরর 

মাধ্যকম উৎপােন খরচ 

কমাকনা ও ফকর উৎপােন 

বৃডি 

-লস্য ডনডবড়ো বৃডির 

গকবো করা, নতুন জাে ও 

প্রভেডক্তর প্রেলনৃী স্থাপন করা, 

মাঠ ডেব ও প্রডলক্ষ্ে প্রোন 

করা। 

ঈশ্বরেী, 

চােকমার, 

পাবনা ের, 

আেঘডড়য়া 

ফ ও বডজ ফকর 

াংরক্ষ্োগার ও 

প্রডক্রয়াজােকরে  

-উপকযাডগো যাচাইকরে  

-টবরকাডর উকদ্যাক্তাকের 

উৎাডেকরে 

-রকারী পযাৃকয় অগ্রাডিকার 

ডভডিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন 

-টজা প্রলান 

-টজা ও 

উপকজা পযাৃকয় 

খাদ্য অডিেপ্তর 

-ডবএআরআই 

চর অঞ্চক ফকর ডনডবড়ো 

বৃডিকরে 

-খরা ডষ্ণু বন্যপ্রজাডের 

জামপৃ্লাজম াংগ্র 

-খরা ডষ্ণু জাে উদ্ভাবন 

-উদ্ভাডবে জাে ডবস্তার 

-ডবএআরআই 

-ডিএই 

  চনডব অন্যান্য ডনম্ন 

এাকার জন্য জাবি ভূডমকে 

কৃড ডনডবড়করে  

 

-জাবিো ডষ্ণু প্রজাডের 

জামপৃ্লাজম াংগ্র  

-জাবিো ডষ্ণু জাে 

উদ্ভাবন 

-উদ্ভাডবে জাে ডবস্তারকরে 

-ভামান কৃডর প্রার 

-ডবএআরআই 

-ডিএই 

-ডবএডিড 

কৃড যাডন্ত্রকীকরে  -ডবডভন্ন ফ  বপন, কেনৃ 

ও মাড়াই যন্ত্র উদ্ভাবন 

-ভতুডৃকর মাধ্যকম উকেডখে 

যন্ত্র জেডর/আমোনীকে 

উকদ্যাক্তাকের ায়োকরে 

-উন্নে কৃড যন্ত্রপাডে  

ব্যবাকরর মাধ্যকম উৎপােন 

ব্যয়, ময় ও শ্রডমক 

ডনভরৃো কমাকনা 

-ডবএআরআই 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

ডনরাপে খাদ্য উৎপােকন 

কৃককেরকক উদ্বুিকরে ও 

টভাক্তাপযাৃকয় কচেনো 

বৃডিকরে 

-প্রডলক্ষ্কের মাধ্যকম 

মাত্রাডেডরক্ত কীেনালক ও 

অন্যান্য টকডমকযা ব্যবাকর 

ক্ষ্ডেকর প্রভাব ম্পককৃ 

-ডবএআরআই 

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

কচেনো বৃডি 

-মডিে বাাই ব্যবস্থাপনার 

মাধ্যকম ফ উৎপােকন 

কৃককের উদ্বুিকরে 

-প্রডলক্ষ্ে আকয়াজন, প্রেলনৃী 

স্থাপন এবাং প্রভেডক্ত স্তান্তর 

১৮। টমকরপুর ভৄডজব নগর -মবায় ডভডিক কৃড ডলকল্পর 

াংখ্যা উন্নীেকরে 

-কৃক ও মবায় ডভডিক 

কৃড ডলকল্পর স্থান ডনবাৃচন 

-মবায় ডভডিক কৃড 

ডলকল্পর নীডেমাা ডনিাৃরে 

-বাজারজােকরে 

-ব্যবায়ীকের আকৃষ্ট করা  

-কৃড ম্প্রারে 

অডিেপ্তর 

১৯। গাজীপুর ের, 

কাডয়াবকর, 

েঙ্গী, শ্রীপুর, 

কাীগঞ্জ, 

কাপাডয়া 

-কৃড জডম াংরক্ষ্ে, দূে 

ডনয়ন্ত্রে ও কৃড ডনডবড়করে 

 

-পডরকল্পনা মাডফক নগরায়ন 

ও ডলল্পায়ন 

-কৃড ডনডবড়করে 

-দূে ডনয়ন্ত্রে 

-কৃড জডম অডিগ্রে 

ডনরুৎাডেকরে  

- ভামান কৃডর প্রার 

- জজব ার উৎপােকনর 

প্রভেডক্ত  উদ্ভাবন এবাং 

ম্প্রারে 

 

 টজা প্রলান, 

ডলল্প মন্ত্রোয়, 

পডরকবল 

অডিেপ্তর 

ডিএই 

ডবএআরআই 

২০। োঙ্গাই োঙ্গাই 

ের, 

িনবাডড়, 

মধুপুর, 

ডরাবাডড়, 

ভুয়াপুর, 

ডখপুর, 

ডমজৃাপুর 

-উৎপাডেে ফ ও লাক বজী 

প্রডক্রয়াজাে করে 

-আনার ও লাকবডজর 

প্রডক্রয়াজােকরে ফযাক্টরী 

স্থাপন 

ডলল্প উকদ্যাক্তা, 

ডিএই 

 

-কৃড জডম সুরক্ষ্া -চর এাকার বাড উকিান 

ও উবরৃ কৃড জডমর েপ 

কয় উৎকিান বন্ধকরে 

বজলা প্রশািি, 

পুসলশ প্রশািি, 

সিএই 

-চার ফ ডভডিক লস্যডবন্যা 

প্রবেনৃ ও ফকর ডনডবড়ো 

বৃডিকরে 

-টরাপা আমন ও টবাকরা 

িাকনর মাকঝ পডেে জডমকে 

স্বল্প টময়ােী ডরা ও বডজ 

আবাকের আওোয় আনা 

সিএই, সেএসিসি 

ও সেএআরআই, 

২১। ময়মিসিৃংহ ভালুকা,  

মুিাগাছা, 

িান্দাইল, 

হালুয়াঘাট, 

সিশাল 

-জাবিো ডনরে ককর  ফ 

উৎপােন বৃডি 

-স্থানীয় জাবিো ডনরকন 

পডরকডল্পেভাকব বড় পডরকর 

ডনস্কান কাযকৃ্রম গ্রে 

- নেী,খা খনন/পুন:খনন 

সেএসিসি 

২২। জামাপুর  ইামপুর -উচ্চভল্য ফ উৎপােন বৃডি -ডনরাপে ও পুডষ্ট ভি খাদ্য 

গ্রকে ক ডেক টেকক 

প্রচার প্রচারো, উদু্ভিকরে ও 

পডরবার ডভডিক প্রডলক্ষ্ে 

-পডরকবল বান্ধব ডনরাপে 

ডিএই 

এআইএ  ও 

বারোন 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

ফ উৎপােন 

জামাপুর 

ের, 

টেওয়ানগঞ্জ 

জামাপুকর অনাবাডে চরাঞ্চ 

আবাকের আওোয় আনয়ন। 
-টজার ৪২% চরাঞ্চকর 

জডমকে ফ চাকর জন্য 

ক্ষ্রা ডষ্ণু টযমন- 

চীনাবাোম, কাউন ও 

অন্যান্য ডডগউম জােীয় 

লস্য চা ককর অনাবাডে 

জডমভ চাকর আওোয় 

আনা যায়। 

ডিএই ও 

ডবএআরআই 

পচনলী ডির অপচয় 

টরািকরে ও কৃককর ন্যায্যভল্য 

ডনডিেকরে। 

 

-ডবপু পডরমাকে উৎপাডেে 

বডজ াংরক্ষ্োগার স্থাপন 

ককর াংরক্ষ্কের মাধ্যকম 

টমৌসুম টলক বাজারজাে 

করা যায়। একক্ষ্কত্র জ 

লকে ৃ ঋে ায়ো ও 

ডবকলজ্ঞকের পরামল ৃ

টমাোকবক ডমাগার স্থাপন। 

ডিএই ও 

ডবএআরআই 

ডিএএম 

২৩। টনত্রককাো টনত্রককাো 

ের 

-উৎপাডেে কৃড পে াংরক্ষ্ে 

ও 

ন্যায্যভল্য প্রাডপ্ত ডনডিেকরে 

-ডমাগার স্থাপন 

-প্রডলক্ষ্ে 

-মাককৃে ডাংককজ স্থাপন 

- ডিএই 

-ডিএএম 

 

২৪। নরডাংেী পাল, ডলবপুর বাস্তুেকন্ত্রর ও কৃড জডম সুরক্ষ্া 

ডনডিেকরে  

-কচেনো সৃডষ্ট। 

-ভূডমর উবরৃো াংরক্ষ্কের 

প্রভেডক্ত উদ্ভাবন। 

-অডিক ফনলী ফকর 

আধুডনক জাে উদ্ভাবকনর 

মাধ্যকম উৎপােনলীো 

বৃডিকরে। 

-জডমর ডনকচর স্তর টেকক বালু 

উকিান ডনরুৎাডেকরে 

-স্থানীয় প্রলান 

-ডবএআরআই 

-ডিএই 

-গেমাধ্যম 

 কৃড পকের ন্যায্যভল্য 

ডনডিেকরে। 

-উচ্চ ভকল্যর ফ ভৄকর 

জাে উদ্ভাবন। 

-বছরব্যাডপ ফকর চা 

ডনডিেকরে। 

-ফকর াংগ্রকিার প্রভেডক্ত 

উদ্ভাবন। 

-ডবএআরআই 

-ডিএই 

-গেমাধ্যম 

কৃড পকন্যর রপ্তাডন ডনডিকরে। -ফকর রপ্তাডনকযাগ্য জাে 

উদ্ভাবন। 

-রপ্তাডনর জন্য বছরব্যাডপ 

ফকর রবরা 

ডনডিেকরে। 

-ফকর াংগ্রকিার প্রভেডক্ত 

উদ্ভাবন। 

-ডবএআরআই 

-ডিএই 

-কেক্স  

-গেমাধ্যম 

২৫। নারায়নগঞ্জ ১। রুপগঞ্জ -ডনরাপে ও টেকই কৃডর -পডেে জডমর ব্যবার -স্থানীয় প্রলান 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

মাধ্যকম ফকর 

উৎপােনলীো বৃডি 

 

৪০% এ উন্নীেকরে 

-ফকর ডনডবড়ো বৃডি 

১৮৫% এ উন্নীেকরে 

-মান ম্মেবীকজর ব্যবার 

বৃডি 

-জজব ার ব্যবার ৫-৭% 

কে ৫০% বৃডি ও 

রাায়ডনক ার ব্যবার 

ডনরুৎাডেকরে 

-কৃড জডমকে অববিভাকব 

ডলল্পকারখানা স্থাপন ও 

পুকুরখনন বকন্ধ আইনী 

ব্যবস্থা গ্রে 

-ডিএই 

-গেমাধ্যম 

২৬। ডঝনাইে কাীগঞ্জ -ডনরাপে খাদ্য ডনডিেকরে ও 

কৃড জডম রক্ষ্া করা 

-জনকচেনো বৃডিকরে, 

প্রকয়াজনীয় প্রডলক্ষ্ে ও 

ভ্রাম্যমান আোে 

পডরচানা 

-ওয়াকৃলপ, ভা, টডমনার, 

ডবকবাি ৃস্থাপন 

-যত্রেত্র পুকুর টককে কৃড 

জডম ধ্বাং বন্ধ করা 

-কৃড জডম রক্ষ্ায়  

জনকচেনো গকড় টোা 

-স্থানীয় প্রলান 

-ডিএই 

-গেমাধ্যম 

ডঝনাইে 

ের 

-ক্ষুিার অবান, খাধ্য ডনরাপিা 

ও উন্নে পুডষ্টমান অজৃন এবাং 

টেকই কৃডর প্রার 

-কৃড জডম রক্ষ্া 

-টচ কাকজ ভূ-উপডরস্থ 

পাডনর ব্যপক ব্যবার 

-ক্রপ টজাডনাং সুডনডেষৃ্টকরে 

এবাং ট অনুযায়ী বাৎডরক 

লস্য উৎপােন পডরকল্পনা 

প্রেয়ন 

-যাডন্ত্রকীকরকের উকদ্যাক্তা 

সৃডষ্ট 

-আধুডনক টিৃচার টন্টার 

স্থাপন 

 

-স্থানীয় প্রলান 

-ডিএই 

-ডবএডিড 

২৭। চাপাইনবাব

গঞ্জ 

ডলবগঞ্জ -আম চাীকের আে ৃ ামাডজক 

অবস্থার উন্নয়ন এবাং মাটির 

স্বাস্থয সুরক্ষ্া 

-কন্ট্রাক্ট ফামাৃর জেডর 

-আম উৎপােকনর আধুডনক 

প্রভেডক্ত ম্প্রারে  

-ডনবীড় পযকৃবক্ষ্ে, কৃককর 

কচেনো বৃডি, বাজার 

াংকযাগ স্থাপন ও ডনরাপে 

আম উৎপােকনর পিডে 

ভকর প্রকয়াগ 

-ডিএই 

-ডবএমডিএ 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

-জজব ার উৎপােকনর জন্য 

খামার গকড় টোা 

-ভূগভসৃ্থ পাডনর ব্যবার 

কমাকনা 

-টবাকরা িাকনর োম কডমকয় 

গম, ভূট্টা, ও িা ফক 

প্রকোেনা  চা বৃডি করা 

-নীচ - জাবিো ডনরকনর মাধ্যকম 

ফ উৎপােন বৃডি   

- ৩৬ ডক.ডম. খা পুন: খনন  -ডবএমডিএ 

২৮। বিায়াখাসল সুবেচৃর - জসমর লেিািতা বৃসিজসিত 

িমস্যা সিরিণ এেৃং িাল ও 

ততলেীজ েি েণ খামার্র গুেগে 

মানম্পন্ন েীজ উৎোদি 

- বমৌসুমসভসিক জলােিতা 

দূরীকরণ 

 

-িাল ও ততলেীজ েি েণ 

খামার্র ওয়া আউে 

পিডের মাধ্যকম লেণািতা 

হ্রাি করা 

- চর এাকার চাীকের 

মাধ্যকম গুেগে মানম্পন্ন 

িা ও জে বীজ ব্যবার 

ডনডিে করা; 

-বনাক্ত ও দুকযাৃগপ্রবন 

এাকায় নতুন লস্য  ডবন্যা 

অন্তভুকৃ্তকরন (ডবনািান১৯ - 

ডবনািান৭ - ডবনায়াডবন৫) 

-িা ও জেবীজ 

প্রডক্রয়াজােকরে ও াংরক্ষ্ে 

সুডবিাডে বৃডি করা; 

-  পডরকবলবান্ধব চাাবাে 

পিডে অনুরে  

- বৃডষ্টর পাডন/বন্যার পাডন 

াংরক্ষ্ে, টকচর পাডনর েক্ষ্ 

ব্যবার ডনডিেকরে এবাং 

ভূপডরস্থ পাডনর ব্যবার বৃডি 

- প্রডলক্ষ্ে ও প্রেলনৃীর 

মাধ্যকম বীজ প্রভেডক্ত, বাগান 

জেরী, খাদ্য 

প্রডক্রয়াজােকরে, কৃড 

পডরকবল, জীবববডচত্রয 

াংরক্ষ্ে ও কৃডবাডেকজযর 

উপর কৃক ও চুডক্তবি 

চাীকের জ্ঞান ও েক্ষ্ো বৃডি 

করা। 

ডবএডিড 

ডিএই 

ডবনা 

ডবএআরআই 

টনবাগ জাবিো ডনরন ও লকস্যর  

ডনডবড়ো বৃডি 

-নতুন খা খনন করা এবাং 

ডবদ্যমান খা গুকা পুনঃ 

খনন/াংস্কার করা। 

-ক অববি স্থাপনা 

-টজা প্রলান 

-ডিএই 

-ডবএডিড 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

অপারে ও েখ ভৄক্ত করা। 

-পাডনর ডনরডবডেন্ন প্রবা 

বজায় রাখকে পডরকডল্পে 

িীজ/কাভাে ৃডনমাৃে। 

 

২৯। টফনী টানাগাজী টেকই কৃডর জন্য গুেগে 

মানম্পন্ন েীজ উৎোদি 

-টানাগাজী বীজ বিনৃ 

খামার স্থাপন 

- িান ও অন্যান্য ফকর 

মানম্পন্ন উচ্চ ফনলী 

জাকের বীজ ও ডবশুডিকৃে 

জনডপ্রয় স্থানীয় জাকের বীজ 

উপকূীয় কৃককের ডনকে 

রবরাকরে;  

ডবএডিড 

৩০। চাদঁপুর কচুয়া -মাটির উবরৃো টশ্রডেডভডিক 

ার ব্যবস্থা প্রচন এবাং উিম 

কৃড পিডের প্রবেনৃ।  

 

-৭০% জডমকে ার 

সুপাডরলমাা টমাোকবক 

ার ব্যবার করা 

-জজব বাাইনালক ব্যবার 

বৃডি ৫০% এ উন্নীেকরে ও 

কীেনালক ব্যবার 

ডনরুৎাডেকরে 

-২০৩০ া নাগাে জজব 

ার ব্যবার বৃডি ১০% কে 

৬০% এ উন্নীেকরে ও 

রাায়ডনক ার ব্যবার 

কমাকনা 

ডিএই 

এআরডিআই 

াইমচর -পডরকবল বান্ধব কৃড 

ডনডিেকরে 

 

 

 

-জজব াকরর ব্যবার ৫০% 

এ উন্নীেকরে। ডিারকের 

টোকাকন রাায়ডনক াকরর 

পডরবকে ৃ জজব াকরর 

প্রাপ্যোর আডিকয বৃডি 

 

-ভামান কৃডর প্রচন 

২০৩০ া নাগাে ৫০% এ 

উন্নীেকরে 

-বন্যা নলী ফ চা 

বেমৃাকন ৩%। ২০৩০ া 

নাগাে ো ২০% এ বৃডিকরে 

ডিএই 

এআরডিআই 

মেব েডক্ষ্ে -ডনরাপে লাকবডজ উৎপােন -খুচরা ার ও কীেনালক 

টোকাকন ডবডভন্ন িরকনর 

ডবকোপ ও টফকরামন ফাদঁ 

ডনডিে করা ও 

গেকচেনো জেডর 

-খুচরা ার ও কীেনালককর 

ডিএই 

স্থানীয় প্রলান 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

টোকাকন ফকর ব্যাডগাং এর 

জন্য ব্যাডগাং এর প্রাপ্যো 

ডনডিে করা 

- কৃড জডম সুরক্ষ্া 

চাদঁপুর ের -পডরকবল বান্ধব কৃড 

ডনডিেকরে 

 

-বেমৃাকন ১% জজব 

বাাইনালক ব্যবার কে 

যা ২০৩০ া নাগাে ৬০% 

উন্নীে করা  

-বেমৃাকন জাবি জডমর 

১% এাকায় ভামান 

বডজ চা করা কচছ। 

২০৩০ া নাগাে ৬% এ 

উন্নেীকরে 

ডিএই 

 

৩১। গাইবান্ধা ফুছডড় -চরাঞ্চকর কৃড পে াংরক্ষ্ে 

ও বাজারজাে করে 

-নেী লান 

-টযাগাকযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ন 

-াংরক্ষ্নাগার ডনমাৃে 

-বাজারজােকরে 

ডিএই 

ডবএমডিএ 

গাইবান্ধা ের -চরাঞ্চকর অনাবাডে জডমকক 

লেভাগ আবােকযাগ্য জডমকে 

উন্নীেকরে 

-অনাবাডে আবােকযাগ্য জডম 

ডচডহেকরে 

-কৃক ও ভেবককের ডনকয় 

ডমডে গঠন 

-কৃক ও ভেবককের কৃড 

ডভডিক প্রডলক্ষ্ে প্রোন, কৃড 

কাকজ উৎাডেকরে ও 

প্রকোেনা প্রোন  

ডিএই 

ডবএমডিএ 

৩২। মাোরীপুর  ডলবচর -ডনরাপে ফকর উৎপােন 

বৃডির মাধ্যকম খাদ্য ও পুডষ্ট  

ডনরাপিা ডনডিেকরে 

 

 

-শ্রডমক াংকে দূরীকরকে 

কৃডকে যাডন্ত্রকীকরে 

-কন্টাকগ্রয়াকরর মাধ্যকম 

নতুনভাকা জাকের বীজ 

উৎপােন ককর ো পাশ্ববেী 

কৃককর মাকঝ বীজ ডবেরন 

-ভেডক্তাংগে বাাইনালককর 

প্রকয়াকগর মাধ্যকম নতুন 

ভাকা জাকের বীজ উৎপােন 

ককর ো পাশ্ববেী কৃককর 

মাকঝ ডবেরন 

-কৃডকে যান্ত্রীকরে টযমন 

কেৃযন্ত্র, টরাপনযন্ত্র, উইিার, 

কেনৃ যন্ত্র, ঝাড়াইযন্ত্র এবাং 

রাইাংযন্ত্র এর ব্যবার 

ডনডিকরে 

ডিএই 

বারোন 

৩৩। টগাপাগঞ্জ টগাপাগঞ্জ 

m`i 

-লস্য বহুভৄডখকরে 

 

-ময় ও উৎপােন খরচ াশ্রয়ী 

পাে কেনৃ পূবকৃ আমন িান 

-গকবো ও কৃককর মাকঠ 

ডবডভন্ন ফকর মিকয় ২, 

৩, ৪ ফী লস্য ডবন্যাকর 

পরীক্ষ্ে স্থাপন এবাং 

ডিএই, ডবনা 

ডবকজআরআই 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

বপন 

 

-জমগ্ন িান উৎপােকনর প্রভেডক্ত 

উদ্ভাবন পিডে 

উপকযাগী ফ ডবন্যা মাঠ 

পযাৃকয় ম্প্রারে 

 

-পাে কেকৃনর পূকব ৃ আমন 

িান ডছটিকয় বপন ও টরাপা 

আমন িাকনর পরীক্ষ্ে স্থাপন 

এবাং এ প্রভেডক্ত মাঠ      

পযআৃকয় ম্প্রারে 

 

-জমগ্ন এাকায় িাকনর 

পরীক্ষ্ে স্থাপন এবাং 

পরবডেকৃে এ প্রভেডক্ত মাঠ      

পযাৃকয় ম্প্রারে 

৩৪। ডকে েডক্ষ্ে সুরমা -অনুি ৃ ৫ বছর বয়ী খডবেৃ 

ডলশুর ার ১২% এ নাডমকয় 

আনা 

-খাদ্য মান ও পুডষ্টডবয়ক 

ভা, কমলৃাা ও পুডষ্ট 

ডবয়ক টমা 

-বেবাড়ীকে বছরব্যাপী 

ডনরাপে বডজচা ডবয়ক 

প্রেলেৃী স্থাপন 

-পাডরবাডরক পুডষ্টচাডো 

ম্পডকৃে কৃােী প্রডলক্ষ্ে 

-ডজাংক ভি িান এর 

আবাে বাড়াকনা 

ডিএই 

বারোন 

ডকে ের -ক্ষুিার অবান, খাদ্য ডনরাপিা 

ও উন্নে পুডষ্টমান অজৃন এবাং 

টেকই কৃডর প্রার 

-খাদ্য মান ও পুডষ্টডবয়ক 

ভা, কমলৃাা ও পুডষ্ট 

ডবয়ক টমা 

-সুম ার ব্যবার 

-উন্নে মাকনর বীজ উৎপােন 

-ডমশ্র ফবাগান স্থাপন 

-বেবাডড়কে ডনরাপে 

বজী চা ডবয়ক প্রেলৃনী 

স্থাপন 

ডিএই 

বারোন 

জডকগঞ্জ -টেকই কৃডর প্রার -পাাকড় টেকই কৃডর 

প্রার 

-মাটির সুরক্ষ্া ডনডিেকরে 

-মডিে কৃড যাডন্ত্রকীকরে 

ডিএই 

স্থানীয় প্রলান 

টগায়াইনঘাে -টেকই কৃডর প্রার -পডেে জডম চাাবাকের 

আওোয় আনয়ন 

-িাব টয়ার পিডেকে 

চাাবাকের মাধ্যকম লকস্যর 

ডনডবড়ো বৃডি 

ডিএই 

স্থানীয় প্রলান 

বাাগঞ্জ -ক্ষুিার অবান, খাদ্য ডনরাপিা 

ও উন্নে পুডষ্টমান অজৃন এবাং 

-খাদ্য মান ও পুডষ্টডবয়ক 

ভা, উঠান জবঠক 

ডিএই 

বারোন 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

টেকই কৃডর প্রার -পাডরবাডরক পুডষ্ট চাডো 

ম্পডকৃে কৃােী প্রডলক্ষ্ে 

-বেবাডড়কে ডনরাপে 

বডজ চা ডবয়ক প্রেলৃেী 

স্থাপন 

-ডজাংক ভি িাকনর আবাে 

বাড়াকনা 

   জজন্তাপুর, 

ডবয়ানীবাজার, 

টগাাপগঞ্জ, 

কমগঞ্জ, 

কুাউড়া 

 

টিা এবাং পডেে জডমর যোযে 

ব্যবার ডনডিে করে  
-সুষ্ঠু পডরকল্পনা জেডর 

-স্থানীয় পযাৃকয় টেকই 

প্রভেডক্ত উদ্ভাবন ও ডবস্তার 

ডবএআরআই, 

ডিএই, টজা 

প্রলান 

আকডিক বন্যা ডনয়ন্ত্রে -নাব্যো বৃডিকরে 

-ঘাে নলী ফকর 

জাে উদ্ভাবন ও ডবস্তার 

ডবএআরআই, 

ডিএই, টজা 

প্রলান 

৩৫। সুনামগঞ্জ েডক্ষ্ে 

সুনামগঞ্জ 

জনডপ্রয় ও নতুন জাে এবাং 

প্রভেডক্ত ম্প্রারে 

-২০২৯- ২০৩০ াকর মকধ্য 

আধুডনক কৃড প্রভেডক্ত ডবকয় 

৩২০০০ জন কৃককক 

প্রডলক্ষ্ে প্রোকনর ক্ষ্যমাত্রা 

ডনিাৃরে 

-জনডপ্রয় ও নতুন জাে এবাং 

প্রভেডক্ত ম্প্রারকের কক্ষ্য 

২০২৯- ২০৩০ াকর মকধ্য 

৮২৫ টি প্রেলেৃী স্থাপকনর 

ক্ষ্যমাত্রা ডনিাৃরে। 

ডিএই 

োডরপুর -জজবার, জীবানু ার, বুজ 

াকরর ব্যবার জনডপ্রয়করে ও 

লকস্যর ডনডবড়ো বৃডিকরে 

 

- ২০৩০ াকর মকধ্য ৫৫০০ 

জন কৃকক জজবার, জীবানু 

ার, বুজ াকরর ব্যবার 

ডবকয় প্রডলক্ষ্ে প্রোন 

-জজবার, জীবানু ার, বুজ 

াকরর ব্যবার বৃডির কক্ষ্য 

১১২৪ টি প্রেলেৃী স্থাপন 

-লকস্যর ডনডবড়ো ২০১৯-২০ 

অেবৃছকর লেকরা ১৩৯.৩ 

টেকক ২০২৯-৩০ নাগাে 

লেকরা ১৮৫ টে উন্নীেকরে 

ডিএই 

ডবশ্বম্ভরপুর -ডনরাপে ফ ব্যবস্থাপনা এবাং 

ডভডি, প্রেযডয়ে ও মানকঘাডে 

বীজ উৎপােন, াংরক্ষ্ে এবাং 

ডবেরে 

 

-২০৩০ াকর মকধ্য 

আইডপএম, আইডএম 

ডবকয় ৬৬০ জন কৃককক 

প্রডলক্ষ্ে প্রোন 

-২০১৯ টেকক ২০৩০ এর 

মকধ্য কৃক পযাৃকয় ৫১০ 

টমডট্রক েন িান, গম, িা ও 

জেবীজ উৎপােন  

- ঘাে নলী ফকর 

ডিএই ও 

ডবএডিড 
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ক্রঃনাং টজা উপকজা এডিডজ অজৃকনর াকে ম্পকৃ্ত 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে ক্ষ্যমাত্রা 

ক্ষ্যমাত্রা অজৃকন 

স্থানীয়ভাকব ডচডিে কাযকৃ্রম 

বাস্তবায়নকারী 

েপ্তর/াংস্থা 

জাে উদ্ভাবন ও ডবস্তার 

-আকডিক বন্যা 

টমাকাডবায় অডভকযাজন 

ক্ষ্মো বৃডি 

ডেরাই -বতৃ্র ব িরকনর োডরকদ্রর 

অবান 

-পডরকডল্পেভাকব পাডরবাডরক 

পডেে জডম ব্যবাকরর 

পডরমান বৃডি 

ডিএই  

৩৬। টমৌভীবা

জার 

 

 

টমৌভীবাজার 

ের, শ্রীমঙ্গ 

 

লস্য ডনবীড়ো বৃডির মাধ্যকম 

চাীকের অেবৃনডেক অবস্থার 

উন্নয়ন 

-গকবো টজারোরকরে 

-প্রভেডক্ত ডবস্তার 

- চাকযাগ্য অনাবাডে জডম 

চাাবাকের আওোয় ডনকয় 

এক লস্য ডনবীড়ো বৃডি 

-প্রডলক্ষ্ে প্রোন 

ডিএই 

ডবএআরআই, 

টজা প্রলান 

আকডিক বন্যা টমাকাডবা -নাব্যো বৃডিকরে 

-ঘাে নলী ফকর 

জাে উদ্ভাবন ও ডবস্তার 

ডিএই, 

ডবএআরআই, 

টজা প্রলান 

৩৭। ডবগঞ্জ 

 

নডবগঞ্জ ডলল্পাঞ্চকর বজৃয ব্যবস্থাপনা 

ডনডিেকরে 

 সুষ্ঠ বজৃয ব্যবস্থাপনার 

মাধ্যকম ডলল্পাঞ্চকর 

ডনকেবেী কৃড জডম 

সুরক্ষ্া করা। 

টজা প্রলান, 

পডরকবল 

অডিেপ্তর 

ডিএই 

৩৮। ডপকরাজপুর ভান্ডাডরয়া  -ফকর ডনডবড়ো বৃডিকরে -২০৩০ া নাগাে ফকর 

ডনডবড়ো ১৮০ লোাংল কে 

২০০ লোাংল এ উন্নীেকরে 

ডিএই 

টনছারাবাে -খাদ্য ডনরাপিা ও উন্নে 

পুডষ্টমান অজৃন এবাং টেকই 

কৃডর প্রার  

-বনাক্তো নলী 

জাকের আবাে  

-কৃড জডমকে ইেভাো 

স্থাপন ককঠারভাকব বন্ধ 

করকে কব। 

-দুই বা ডেন ফী জডম 

রকাডর- টবরকাডর টকাকনা 

প্রডেষ্ঠাকনর জন্য টকাকনা 

অবস্থাকেই অডিগ্রন না করা। 

টজা প্রলান 

ডিএই 

৩৯। কুডড়গ্রাম রাজারাে -পডরকবল বান্ধব কৃড রীডে 

বাস্তবায়ন এবাং ভূ গভসৃ্থ পাডনর 

াশ্রয়ী ব্যবার ডনডিেকরে 

-জডমকে ভাডমকৃকম্পাষ্ট এর 

ব্যবার ২০% বৃডি 

-বডজকে টফকরামন ফাঁে, 

লুে ফাঁে, ডবকোপ, 

ডনডম্বডডিন ও বাকয়া 

টপডস্টাইি এর ব্যবার বৃডি 

- ভূ গভসৃ্থ পাডন াশ্রকয় 

টবাকরার পডরবকে ৃ ভূট্টা এবাং 

আউল আবাে ম্প্রারে 

 -২০৩০ া নাগাে ভূট্টার 

আবাে ৪০% এবাং আউল 

ডিএই 
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েপ্তর/াংস্থা 

আবাে ২০% এ উন্নীেকরে 

৪০। নীফামারী  নীফামারী 

ের 

-পডেে জডম চাকর আওোয় 

আনয়ন 

-টমাে পডেে জডমর ৫০% 

২০৩০ নাগান উপভেক্ত ফ 

ডনবাৃচকনর মাধ্যকম চাক 

আওোয় আনয়ন 

ডিএই 

স্থানীয় প্রলান 

টিামার -ক্ষুিার অবান, খাদ্য ডনরাপিা 

ও উন্নে পুডষ্টমান অজৃন এবাং 

টেকই কৃডর প্রার 

-অনুিৃ ৫ বছর বয়ী খডবেৃ 

ডলশুর ার নূন্যেম ১২% এ 

নাডমকয় আনা 

-আবােকযাগ্য জডমর ার 

নূন্যেম ৫৫% বজায় রাখা 

স্থানীয় প্রলান 

ডিএই 

জঢাকা -বতৃ্র ব িরকনর োডরকদ্রর 

অবান 

-চরম োডরকদ্রর ার ৩% 

এর ডনকচ নাডমকয় আনা 

-োডরকদ্রর ার ১০% এর 

ডনকচ নাডমকয় আনা 

স্থানীয় প্রলান 

ডিএই 

৪১। রাজবাড়ী  ১। রাজবাড়ী 

ের 

-উিম কৃড ব্যবস্থাপনা ও 

জজডবক কাযকৃ্রম গ্রে 

-জজডবক কৃডর মাধ্যকম 

ডনরাপে, খাদ্য উৎপােন ও খাদ্য 

ডনরাপিা ডনডিেকরে 

-বাাইনালককর জুডিা 

প্রকয়াগ 

 

-টক্স টফকরামন ফাঁে,  ভাডম ৃ

ককম্পাষ্ট, ডস্টডকাং ট্রাপ, 

ব্যাডগাং, ডনম ডনযাৃ জজডবক 

বাাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যকম 

পডরকবল বান্ধব কৃডর প্রচন 

বৃডিকরে 

ডিএই 

৪২। কুডমো ের, ের 

েডক্ষ্ে, 

াঙ্গককাে, 

চাডন্দনা, 

বুডড়চাং 

কৃড যাডন্ত্রকীকরে  -উন্নে কৃড যন্ত্রপাডে উদ্ভাবন 

-উন্নে কৃড যন্ত্রপাডে  

ব্যবাকরর মাধ্যকম উৎপােন 

ব্যয়, ময় ও শ্রডমক 

ডনভরৃো কমাকনা 

ডিএই 

ডবএআরআই,  

ফকর ডবডভন্ন প্রজাডের 

ডজনগে জবডচত্রয াংরক্ষ্ে করা 

-ডবডভন্ন ফকর ডজনগে 

জবডচত্রয াংগ্র, চডরত্রায়ন ও 

াংরক্ষ্ে করা 

ডবএআরআই 

ফকর ডনডবড়ো বৃডিকরে -ডবডভন্ন ফকর উন্নে, উচ্চ 

ফনলী, টরাগবাাই 

প্রডেকরািী ও পুডষ্ট ভি জাে 

উদ্ভাবন 

-বছরব্যাপী ডবডভন্ন ফকর 

প্রাপ্যো ডনডিেকরে 

 

ডবএআরআই, 

ডিএই, ডবএডিড 

৪৩। িাহ্মেবাডড়য়া 

 

আখাউড়া -ডনরাপে ও টেকই কৃড 

ডনডিেকরে এবাং পডেে 

জডমকক আউল আবােী জডমকে 

রুপান্তর 

 

-আউল প্রকোেনা বৃডিকরে 

-আউল প্রেলেৃীর াংখ্যা বৃডি 

-বাাইনালক এর 

ভেডক্তাংগে ব্যবার 

-ডচু ও মাল্টা বাগাকন 

ডিএই, 
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েপ্তর/াংস্থা 

ডনরাপে ফ উৎপােন 

 


