জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীষত, ২০২০
০১. ভূমিকা
১.১ কৃমি খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সব বপ্রথি ১৯৯৬ সাতে িাননীয় প্রধানিন্ত্রী শেখ হামসনার শনতৃত্বাধীন
সরকার কতৃবক প্রথিবাতরর িতো ‘নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীষত ১৯৯৬’ প্রণয়ন করা হয়। এ নীমের মিমিতে
মবমিন্ন কার্ বক্রি গ্রহতণর ফতে কৃমিতে অভূেপূব ব সাফল্য অমজবে হয় এবং শেে অেীতের খাদ্য ঘাটমে শিাকামবো
কতর খাতদ্য স্বয়ংসম্পূণ বো অজবন কতর। ‘নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীষত ১৯৯৬’ বাস্তবায়ননর মাধ্যনম কৃষি সম্প্রসারণ সসবা
সজারদারকরনণ গষতশীলতা আনস। এ নীষত প্রণয়ননর পর প্রষশক্ষণ ও পষরদশশন (টিএন্ডষি) পদ্ধষতর স্থনল ষবনকন্দ্রীভূত,
চাষিদা ও কৃিক সংগঠনষিষিক সম্প্রসারণ সসবা পদ্ধষত প্রবতশন এবং ফসল খানত নানামুখী উন্নয়ন কার্ শক্রম সজারদার
করায় কৃষি উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন উনেখনর্াগ্যিানব বৃষদ্ধ সপনয়নে। একই ধারাবাষিকতায় পষরবষতশত পষরষস্থষতনত
ষবনশিত জলবায়ু পষরবতশনজষনত অষিঘাত সমাকাষবলা, খাদ্যপণ্য গ্রিনণ বহুমুখী চাষিদা ও এ চাষিদার সজাগান এবং
২০৩০ সানলর মনধ্য সেকসই কৃষি ষনষিত করার লনক্ষে একটি যুনগাপনর্াগী জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীষত প্রণয়ন একান্ত
অপষরিার্ শ।
১.২ বাংলানদনশর অর্নশ ীষতর মূনল রনয়নে কৃষি। জাতীয় অর্ শনীষতনত কৃষি খানতর অবদান প্রায় ১৩.৬ শতাংশ। এনদনশর
সমাে জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ শতাংশই প্রতেক্ষ বা পনরাক্ষিানব কৃষির ওপর ষনিশরশীল। কৃষি খাত সর্নক সদনশর প্রায় ১৭
সকাটি মানুনির খানদ্যর সর্াগান আনস। তাোড়া, প্রষত বের প্রায় ২.২ ষমষলয়ন নতুন মুনখর জন্য ৩ লাখ েন অষতষরক্ত
খানদ্যর সর্াগান এ খাত সর্নকই সমোনত িয়। কৃষিষিষিক ষশনের কাঁচামালও কৃষি খাতই সরবরাি কনর র্ানক।
১.৩ জাষতসংঘ প্রণীত ১৭ টি সেকসই উন্নয়ন অিীনের (এসষিষজ) মনধ্য খাদ্য ষনরাপিা অন্যতম। সুিম খাদ্য ও পুষে
ষনরাপিা, কমশসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন ইতোষদ প্রতেক্ষ বা পনরাক্ষিানব কৃষি খানতর সানর্ সম্পষকশত। বতশমান সরকার
কর্তশক কৃষি উন্নয়ননর মাধ্যনম নানাষবধ উপানয় খাদ্য ষনরাপিা ষবধাননর সানর্ সানর্ পুষেমান উন্নয়ন, কমশসংস্থান ও দাষরদ্র্য
ষবনমাচনন ষবষিন্নমুখী প্রনচো অব্যািত রনয়নে। সদনশ প্রষত বের ক্রমবধ শমান িানর কৃষি জষম হ্রাস সপনলও গত ষতন দশনক
ধান, আলু, ফল, সবষজ ও ভুট্টার উৎপাদন বহুলাংনশ সবনড়নে। অন্যষদনক মানুনির আয় বৃষদ্ধর সানর্ সানর্ িাল, সতলবীজ
ও মসলার চাষিদা বাড়নে, র্া অষধক আমদাষন কনর চাষিদা সমোননা িনে। তনব উন্নত জাত ও চািাবাদ প্রযুষক্ত উদ্ভাবননর
ফনল এসকল ফসনলর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা উনেখনর্াগ্য িানর বৃষদ্ধ সপনয়নে। এ সফলতা অজশনন গুণগত মানসম্পন্ন
কৃষি উপকরনণর র্র্ার্র্ ব্যবিার, ষবনশি কনর সরকাষর-সবসরকাষর প্রষতষ্ঠাননর পাশাপাষশ কৃিক পর্ শানয় উন্নতমাননর বীজ
উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবিার র্নর্ে অবদান সরনখনে, র্া অষধকতর শষক্তশালীকরণ প্রনয়াজন। ক্ষুদ্র ও প্রাষন্তক চািী
অধ্যেষিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষিনক লািজনক সপশা ষিনসনব গনড় সতালা এবং উন্নত পুষেমানসম্পন্ন ষনরাপদ খানদ্যর
ষনিয়তাসি এসষিষজ-২০৩০ অজশনন অননকগুনলা বড় ধরননর চোনলঞ্জ সমাকানবলা করনত িনব, র্ার মনধ্য জলবায়ু
পষরবতশনজষনত নানারকম প্রাকৃষতক দুনর্ শাগ অন্যতম। এ সকল দুরূি চোনলঞ্জ সমাকানবলায় সকল অংশীজননদর সুদৃঢ়
ভূষমকা ও লক্ষেমাত্রা অজশনন যুনগাপনর্াগী নীষতমালা ও পষরকেনা গ্রিণ জরুষর।
১.৪ জনগনণর কমশক্ষমতা বৃষদ্ধসি সুস্থ জাষত গঠনন ষনরাপদ ও পুষেমান সম্পন্ন খাদ্য উৎপাদননর গুরুত্ব অপষরসীম। তাই
ফসল উৎপাদন, প্রষক্রয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় বালাইনাশক ও অন্যান্য রাসায়ষনক এর ষবজ্ঞানসম্মত
ব্যবিার এবং শস্য বহুমুখীকরণ সম্প্রসারণ কমশকানন্ডর অন্যতম অনুিঙ্গ ষিনসনব র্াকা প্রনয়াজন। তাোড়া, কৃষিনত
নারীনদর অংশগ্রিণ বৃষদ্ধসি ষশষক্ষত ও তারুণ্যদীপ্ত কৃষিষিষিক নতুন উনদ্যাক্তা সৃষে িওয়ায় কৃষি ক্রমশ
বাষণষজেকীকরনণর ষদনক ধাষবত িনে। কৃষি সম্প্রসারণ কমশকানন্ডর পষরষধ বহুমুখী করা এবং এসব বহুমুখী কমশকান্ডনক
সম্প্রসারনণর মূলধারায় আনার লনক্ষে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃষদ্ধর মাধ্যনম প্রষতষ্ঠানসমূনির আধ্যষনকায়ন ও সক্ষমতা বৃষদ্ধ
অপষরিার্ শ িনয় পনড়নে। কৃষি সম্প্রসারণ কমশকানন্ড কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তনরর র্তণমূল পর্ শানয়র কমশকতশা োড়াও সারা
সদনশ সবসরকাষর পর্ শানয় কৃষি উপকরণ ষিলার, এনষজও, কৃষি সংষিে বাষণষজেক প্রষতষ্ঠাননর কার্ শক্রম রনয়নে। এসকল
জনবলনক মূলধারায় এনন কৃষি উন্নয়ন কার্ শক্রম ত্বরাষিত করার প্রনয়াজনীয়তা সদখা ষদনয়নে। এ অবস্থায় কৃষি সম্প্রসারণ
কার্ শক্রমনক বহুমুখী করার লনক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ নীষত আনরা গষতশীল ও যুনগাপনর্াগী করা প্রনয়াজন।
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১.৫ জলবায়ু পষরবতশননর কারনণ তাপমাত্রার উচ্চ তারতম্য, খরা, ঝড়, বন্যা, জলমগ্নতা, লবণাক্ততা ইতোষদ এখন সদনশর
উৎপাদন ব্যবস্থার সংনগ জষড়নয় আনে। এর প্রিানব বাংলানদনশর উপকূলীয় এলাকা, বনরন্দ্র, পাব শতে, িাওর, চর, নদী ও
সমািনা ষবনধৌত অঞ্চল, এবং শিরাঞ্চনলর কৃষি ক্রমশঃ ঝষুঁ কপূণ শ ও চোনলনঞ্জর মুনখামুখী িনয় পনড়নে। তাই এসব এলাকায়
চাষিদা অনুর্ায়ী ষবনশিাষয়ত সম্প্রসারণ সসবা পদ্ধষত প্রবতশননর প্রনয়াজন সদখা ষদনয়নে। তনব আশার ষবিয়, ইনতামনধ্য
গনবিণার মাধ্যনম স্বেজীবনকাল, লবণাক্ততা, জলমগ্নতা, তাপ এবং জলবায়ু পষরবতশন সষিষ্ণু জাত ও প্রযুষক্ত উদ্ভাবন করা
িনয়নে, র্া মাঠ পর্ শানয় সম্প্রসারনণর ফনল কৃষিনত দৃশ্যমান অগ্রগষত লক্ষে করা র্ানে। এমতাবস্থায়, কৃষিনত জলবায়ু
পষরবতশন জষনত প্রিানবর গষত প্রকৃষত সম্পষকশত জ্ঞান অজশন কনর তার প্রষতকানর করণীয় সম্পনকশ কমশনকৌশল এবং এ
সম্পনকশ অষধকতর অংশগ্রিণমূলক গনবিণা, গনবিণা উদ্ভুত প্রযুষক্ত ও জ্ঞান দ্রুত সম্প্রসারণ করার পষরকেনা কৃষি
সম্প্রসারণ নীষতনত অন্তভুশক্ত করা প্রনয়াজন।
১.৬ ই-কৃষির ব্যবিার ধীনর ধীনর বৃষদ্ধ পানে। ইদাষনং ই-সমইনল পত্র আদান-প্রদান, ই-ফাইষলং, কৃষিষিষিক ষবষিন্ন
তনের সমািার ঘটিনয় কৃষি বাতায়ন, কৃিনকর জানালা, কৃষি কল সসন্টার ইতোষদ সুষনষদ শে প্রযুষক্তর অনলাইন ও অফলাইন
অোপস, ষিষিও কনফানরষসং এর মাধ্যনম কৃিকনদর সানর্ তে আদান-প্রদান, কৃিকনদর সানর্ সামাষজক সর্াগানর্াগ
মাধ্যনম আন্ত:নর্াগানর্াগ এবং ইনলকট্রষনক ষমষিয়ায় ষনয়ষমত কৃষি ষবিয়ক অনুষ্ঠান জনষপ্রয় িনয় উনঠনে। ষপ্রন্ট
ষমষিয়ায়ও কৃষি ষবিয়ক সফলতার ব্যাষপ্ত ব্যাপকিানব প্রচাষরত িনে। তাোড়া, অতোধ্যষনক তে প্রযুষক্তর ষবষিন্ন উপাদান,
সর্মন-কৃষত্রম বুষদ্ধমিা, আইওটি (Internet of Things), স্যানেলাইে ইতোষদর ব্যবিার কৃষিনক্ষনত্র জনষপ্রয় িনত শুরু
কনরনে।
১.৭ সামষগ্রক অর্ শনীষতনত কৃষি ব্যবসা একটি বহুমাষত্রক খাত ষিনসনব উন্নয়ননর অষির্াত্রায় গুরুত্বপূণ শ ভূষমকা রাখনে।
বাংলানদনশর কৃষি ব্যবসার পষরসর বৃিৎ, সর্খানন ক্ষুদ্র ব্যবসায় উদ্যাগ সর্মন সদখা র্ায় সতমষন কৃষি ষশনের কাঁচামাল
সর্াগাননর উৎস ষিনসনবও এ খাত কাজ করনে ষবধায় এটি কমশসংস্থাননর একটি উনেখনর্াগ্য উৎস। ষবনদশ সর্নক ষবষিন্ন
খাদ্য পণ্য, কৃষি উপকরণ ও কৃষি র্ন্ত্রপাষত ইতোষদ আমদাষনর পাশাপাষশ এনদশ সর্নক কৃষিপণ্য রপ্তাষন িনে। কৃষিজাত
পণ্য সর্মন- ফুল, ফল, শাক সবষজ, প্রষক্রয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য ষবনদনশ রপ্তাষনর মাধ্যনম কৃষির নতুন সম্ভাবনার দ্বার ক্রমশ
উনমাষচত িনে। কৃষি পনণ্যর ন্যায্যমূল্য প্রাষপ্ত ষনষিতকরণ, কৃিনকর আয় বৃষদ্ধ এবং জীবন ও জীষবকার মাননান্নয়নন
ফসল বহুমুখীকরণ, চুষক্তবদ্ধ খামার পদ্ধষত ও বাজার সংনর্াগ সৃষের প্রয়াস অব্যািত রনয়নে। অবকাঠানমা ততষর কনর
উৎপাষদত কৃষি পনণ্যর মূল্য সংনর্াজনসি উন্নত ষবপণননর ব্যবস্থা গনড় সতালার উনদ্যাগ সনয়া প্রনয়াজন।
১.৮ সমনয়র চাষিদায় জীষবকা ষনিশর কৃষির বাষণষজেকীকরণ, জলবায়ু পষরবতশননর প্রিাব ও এলাকা ষবনশনি আবিাওয়ার
প্রষতকূলতা সমাকানবলায় লাগসই ও সেকসই প্রযুষক্তর ব্যবিার এবং কৃষিপণ্য প্রষক্রয়াজাতকরণ ও মূল্য সংনর্াজন ধারা
(Value chain) ব্যবস্থাপনায় আশানুরূপ অগ্রগষতর সুনর্াগ রনয়নে। তাই এসব ষবিয়সি সরকানরর ষবদ্যমান কৃষি সংষিে
ষবষিন্ন নীষত সর্মন-জাতীয় কৃষি নীষত ২০১৮, জােীয় দুতর্ বাগ ব্যবস্থাপনা নীমেিাো-২০১৫, জাতীয় তজব কৃষি নীষত
২০১৬, সেকসই উন্নয়ন অিীে (এসষিষজ)-২০৩০, জাতীয় খাদ্য আইন ২০১৩, আইষসটি নীষত ২০১৫, ই-কৃষি ষিশন
২০২৫, ৭ম পঞ্চবাষি শক পষরকেনা- ২০১৬-২০২০, সমষিত ক্ষুদ্র সসচ নীষত ২০১৭, ভূগিশস্থ পাষন ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৮,
কৃষি সম্প্রসারণ ম্যানুয়াল ২০১৬, নাসশারী গাইিলাইনস ২০০৮ ইতোষদ ষবনবচনায় সরনখ ‘নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীষত
১৯৯৬’ িালনাগাদ কনর ‘জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীষত-২০২০’ প্রণয়ন করা িনয়নে।
১.৯ ‘জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীষত-২০২০’ এর লক্ষে ও উনেশ্যসমূি অজশনন কৃষি খানতর ষবকাশমান সপ্রক্ষাপে ষবনবচনায়
সরনখ সকৌশলগত উপাদানসমূি ব্যবিার কনর সম্প্রসারণ ব্যবস্থা সজারদার করা িনব। তাই এ নীষতর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন,
পষরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন আবশ্যক িনব। এ লনক্ষে স্বে, মধ্য ও দীঘ শ সময়ানদ সুষনষদ শে বাস্তবায়ন সকৌশল ষনধ শারণ, পষরবীক্ষণ ও
মূল্যায়ননর পদনক্ষপ গ্রিণ করা িনব।
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০২. কৃষি (ফসল) খানতর মূল প্রষতবন্ধকতা
সকৌশলগতিানব চলমান কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ষনননাক্ত প্রষতবন্ধকতাসমূি দূর কনর কৃষি খানতর উন্নয়ন ধারা অব্যািত
রাখার উনেনশ্য ‘জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীষত-২০২০’ প্রণয়ন করা িনয়নে।
২.১ জষমর ওপর ক্রমবধ শমান জনসংখ্যার চাপ: বষধ শত জনসংখ্যার নানাষবধ প্রনয়াজনন কৃষি জষমর অকৃষি কানজ ব্যবিার
প্রষতষনয়ত সবনড় চনলনে। ফনল সমাে আবাদনর্াগ্য জষমর পষরমাণ ক্রমাগত কনম র্ানে।
২.২ ভূষমিীন,প্রাষন্তক ও ক্ষুদ্রকৃিনকর সংখ্যাষধকে: সদনশ মার্াষপছু জষমর পষরমাণ ক্রমািনয় হ্রাস পাওয়ার কারনণ খামার
আয়তন অনুর্ায়ী ভূষমিীন, প্রাষন্তক ও ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যাই সবষশ। জষমর ষবিাজন ও মাষলকানা কৃষিনত স্থাষয়ত্বশীল
ষবষননয়াগ প্রষক্রয়া ও কার্ শকর ভূষম ব্যবিানর একটি বড় বাধা ষিনসনব কাজ কনর।
২.৩ মাটির স্বানস্থের ক্রমাবনষত: ফসনলর ষনষবড়তা বৃষদ্ধ, উচ্চফলনশীল জানতর আবাদ ও কৃষিতাষিক পদ্ধষতনত
শস্যাবতশন র্র্ার্র্ অনুসৃত না িওয়া; মাটির পুষে উপাদানন ষননমাত্রা, তজব পদানর্ শর ঘােষত, সুিম মাত্রায় সার ব্যবিার না
করা, বালাইনাশনকর অপষরষমত ব্যবিার, বন্যা ও খরার প্রাদুিশাব, িারী বৃষেপানতর কারনণ জষমর উপষরিানগর উব শর মাটি
ধ্যনয় ষগনয় জষম অনুব শর িওয়া ও খাল-নদীর তলনদশ িনর ষগনয় পাষনর প্রবাি হ্রাস পাওয়া, ফসলী জষমর উপষরস্তনরর উব শর
শ নদ-নদীর পাষনর দূিণ,
মাটি অপসারণ ও অকৃষি কানজ ব্যবিার, কৃষি জষমর উপর ষদনয় ষশেজাত ও নগর বনজশের ষনগমন,
ভূগিশস্থ সসনচর পাষননত আনসশষনকসি ষবষিন্ন ক্ষষতকর উপাদাননর উপষস্থষত ইতোষদ ক্রমাগতিানব মাটির স্বানস্থের সাষব শক
অবনমন ঘোনে।
২.৪ সসচ পাষনর অপ্রতুলতা ও অদক্ষ ব্যবস্থাপনা: সসচ পাষনর অদক্ষ ব্যবিার এবং অপষরকষেতিানব উনিালননর কারনণ
ভূগিশস্থ পাষনর স্তর ক্রমাগতিানব ষননচ সননম র্ানে। সকার্াও সকার্াও খাবার পাষনর দুষ্প্রাপ্যতাও সদখা ষদনে। অন্যষদনক
নদী ও জলাশয় িরাে এবং সমৌসুষম অষনয়ষমত বৃষেপানতর ফনল ভূগিশস্থ জলাধার পুনিশরনণ ও ভূপৃষ্ঠস্থ সসচ পাষন প্রাষপ্তনত
অপ্রতুলতা সদখা ষদনে।
২.৫ দানাদার ফসল উৎপাদনন অষধকতর গুরুত্ব: খাদ্যািোনসর কারনণ এবং পাষরবাষরক খাদ্য ষনরাপিা ষনষিত করার
প্রয়ানস দানাদার ফসল চািাবানদ এ সদনশর কৃিনকর আগ্রি অষধক। একারনণ ফসল উৎপাদন বহুমুখীকরণ এবং িাইষিি
সবষজ ও ফলসি উচ্চমূল্য ফসনলর উৎপাদন বৃষদ্ধর সম্ভাবনা র্াকা সনিও অগ্রগষত সীষমত।
২.৬ কৃষির ওপর জলবায়ু পষরবতশননর প্রিাব: জলবায়ু পষরবতশননর কারনণ সদনশর ষবষিন্ন অঞ্চনল আকষিক অষতবৃষে,
অনাবৃষে, অষনয়ষমত বৃষে, ষশলাবৃষে, উপকুলীয় অঞ্চনল ঘন ঘন ঝড় ও জনলাচ্ছ্বাস, িাওর এলাকায় আগাম বন্যা, উচ্চ বা
ষনন তাপমাত্রাজষনত ঘাতসি নানা ধরননর প্রাকৃষতক দুনর্ শাগ প্রায় প্রষত বেরই আঘাত সিনন কৃষিনক ষবপর্ শস্ত কনর তুলনে
এবং কৃষিনত সনষতবাচক প্রিাব সফলনে।
২.৭ পষরষমত মাত্রায় মানসম্মত উপকরণ ব্যবিানর সনচতনতার অিাব: মানসম্মত বীজ, সুিম সার ও বালাইনাশক,
সময়মত ও পষরষমত সসচ প্রদান এবং অন্যান্য কৃষি উপকরনণর সর্ৌষক্তক ব্যবিানর সনচতনতা কাংষখত স্তনর উন্নীত িয়ষন।
২.৮ চলষত মূলধননর অিাব: আধ্যষনক প্রযুষক্ত, উন্নত জাত, সুিম সার, সসচ ইতোষদ ব্যবিার কনর ফসল উৎপাদননর জন্য
শ
অষধক মূলধননর প্রনয়াজন িয়। সীষমত সম্পনদর অষধকারী ভূষমিীন ও বগাচািী,
প্রাষন্তক ও ক্ষুদ্র কৃিকগণ উৎপাদনশীল
সম্পদ সংগ্রি এবং উৎপাদন কানজ ব্যবিানরর জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রিনণ প্রাষতষ্ঠাষনক ও পদ্ধষতগত জটিলতার সমুখীন িয়।
২.৯ কৃষি র্াষন্ত্রকীকরনণ ধীর গষত: সমনয়র ষববতশনন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ র্ন্ত্র ষনিশর িনয় উঠনে। জষম চাি, ধানসি
ষবষিন্ন ফসনলর সসচ ও মাড়াই কৃষি র্ন্ত্রপাষত ষনিশর িনলও প্রধান ফসল ধাননর চারা উনিালন, চারা সরাপণ, ফসল কতশন,
ফসল শুকাননাসি বড় ধরননর অননক কাজই এখনও মানব শ্রনমর ওপর ষনিশরশীল। মূলধননর অিাব, কৃষি র্নন্ত্রর উচ্চ
মূল্য, জষমর বন্ধুরতা, জষমর ক্ষুদ্রায়তন, র্ন্ত্রপাষত চালনা, সমরামত ও রক্ষণানবক্ষনণ দক্ষ জনবনলর অিাব ইতোষদ কারনণ
কৃষি র্াষন্ত্রকীকরণ এখনও কাংষখত পর্ শানয় সপৌুঁোনত পানরষন।
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২.১০ ষনরাপদ খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় ঘােষত: কৃষি উৎপাদন ও সংগ্রনিাির ব্যবস্থাপনায় ষশে ও নগর বজশেসি অন্যান্য
রাসায়ষনক দ্রব্য দ্বারা দূিণ এবং ফলশ্রুষতনত জনস্বাস্থে, মৎস্য ও প্রাষণসম্পদসি সামষগ্রক পষরনবনশর ওপর হুমষক
সমাকাষবলা এখন বড় চোনলঞ্জ। ইনতামনধ্য কৃষি উৎপাদনন সমষিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইষপএম) সি ষবষিন্ন উিম কৃষি
পদ্ধষতর ব্যবিার জনষপ্রয় িনয় উঠনলও অিীে লনক্ষে সপৌোননা সম্ভব িয়ষন। বাংলানদনশ উিম কৃষি পদ্ধষত (GAP)
শ
সাটিষফনকে
প্রদানন প্রাষতষ্ঠাষনক কার্ শক্রনমর গষত সবশ ধীর।
২.১১ সিমিে সম্প্রসারণ শসবা প্রোতন ঘাটমে: খামার পর্ শানয় ফসল, প্রাষণ ও মৎস্য উৎপাদনন কৃিকগণ কর্তশক সমষিত
ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করা িনলও সংষিে সম্প্রসারণ ষবিাগ/সংস্থাসমূি আলাদািানব কমশপষরকেনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
কনর র্ানক। সমষিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধষতর মাধ্যনম কৃিক পর্ শানয় উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃষদ্ধর লনক্ষে সাষব ক
শ কৃষি
উন্নয়ননর সানর্ জষড়ত ষবষিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার অধীনন কমশরত মাঠ পর্ শানয়র কমশকতশা/কমশচারীগনণর মনধ্য সমিনয়র
ঘােষত রনয়নে।
২.১২ বাজার সংনর্াগ সৃষে এবং কৃষিষিষিক ব্যবসায় ও বাষণনজে অনগ্রসরতা: সম্প্রসারণ কমশকানন্ড উৎপাদনশীলতা ও
উৎপাদন বৃষদ্ধর ওপর ষবনশি নজর সদয়া িনলও উৎপাদকনদর সানর্ বাজার সংনর্াগ সৃষে, কৃষি পনণ্য ন্যায্যমূল্য প্রাষপ্ত এবং
কৃষিষিষিক ব্যবসায় ও কৃষি বাষণনজের প্রষতবন্ধকতা দূরীকরনণ ঘােষত রনয়নে। তাোড়া, বাজার ব্যবস্থাপনায় তে
প্রযুষক্তসমৃদ্ধ প্ল্োেফনমশর অিাব রনয়নে।
২.১৩ র্তণমূল পর্ শানয় পর্ শাপ্ত কার্ শকর আইষসটি ব্যবস্থাপনায় দুব শলতা:র্তণমূল পর্ শানয় পর্ শাপ্ত কার্ শকর ও দক্ষ আইষসটি
অবকাঠানমা ব্যবস্থাপনার অিানব এলাকাষিষিক ফসল উৎপাদনন কাষরগষর তে ও সসবা প্রদান, মাটি, পাষন, চাি প্রর্া,
মাষলকানা এবং কৃিনকর িাোনবজ ততষরর কাজ ষপষেনয় রনয়নে।
২.১৪ কৃষি ষশক্ষা, গনবিণা ও সম্প্রসারণ এর মনধ্য কাংষখত সমিনয়র অিাব: কৃষিষশক্ষা,গনবিণা ও সম্প্রসারণ এর মনধ্য
আন্তঃনর্াগানর্াগ ও তে ষবষনমনয়র স্বেতা এবং সমিনয়র অিাব রনয়নে। ষবনশি কনর শস্য, প্রাষণসম্পদ ও মৎস্য সক্ষনত্র
গনবিণা এবং সম্প্রসারণ সম্পকশ সজারদার করার উনেনশ্য প্রকে সিায়তায় ষবষিন্ন স্তনর কষমটি গঠন করা িনলও নানাষবধ
কারনণ তা স্থাষয়ত্বশীল িয়ষন। এই আন্তঃনর্াগানর্াগ বা সমিয় ষবিনয় গনবিণা কার্ শক্রমও সীষমত। সামষগ্রক বা স্থানীয়
পর্ শানয় আন্তঃনর্াগানর্াগ এখনও প্রাষতষ্ঠাষনকীকরণ করা সম্ভব িয়ষন। কৃষি ষশক্ষা-গনবিণা-সম্প্রসারণ সর্াগানর্াগ ষনষবড় না
িওয়ায় অননক সক্ষনত্র র্র্াসমনয় প্রযুষক্ত িস্তান্তর সম্ভব িনে না এবং দক্ষ সম্প্রসারণ ব্যবস্থা কার্ শকর করা র্ানে না।
২.১৫ সম্প্রসারনণ অর্ শ বরাে: সরকাষর পর্ শানয় কৃষি সম্প্রসারণ সংস্থার কমশকান্ড অননকাংনশ প্রকে ষনিশর। অপরষদনক
রাজস্ব বরানের মাধ্যনম কৃষি সম্প্রসারণ কমশকান্ড বাস্তবায়ন অননকো সীষমত।
২.১৬ আন্তঃমন্ত্রণালয়/সংস্থার মনধ্য সমিনয়র অিাব: সাষব শক কৃষি উন্নয়ননর সানর্ জষড়ত ষবষিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার অধীনন
কমশরত মাঠ পর্ শানয়র কমশকতশা/কমশচারীগনণর মনধ্য সমিনয়র ঘােষত রনয়নে।
২.১৭ অস্থাময়ত্বেীে কৃিক গ্রুপ/সংগঠন: কৃমি সম্প্রসারণ অমধেপ্তর, বাংোতেে পামন উন্নয়ন শবার্ব, বাংোতেে কৃমি উন্নয়ন
কতপবাতরেন, বাংোতেে পল্লী উন্নয়ন শবার্বসহ কৃমি সম্প্রসারণ সংমিষ্ট মবমিন্ন সংস্থা কৃিক সংগঠতনর িাধ্যতি উন্নয়ন
কিবকান্ড গ্রহণ কতর থাতক। এ সকে সংস্থায় মবতেি কতর মবমিন্ন প্রকল্প/কিবসূমির আওোয় প্রকল্প িোকােীন কিবকান্ড
বাস্তবায়তন পৃথক পৃথক গ্রুপ গঠন কতর কাজ করার কারতণ প্রকল্প সিামপ্তর পর গ্রুপ/সংগঠনগুতো স্থাময়ত্ব োি করতে না।
এতে কৃমি সম্প্রসারণ শসবা প্রোতন সুমনমে বষ্ট এযাতপ্রাি গতে উঠতে না, ফতে এগুতো েীঘ বতিয়ােী সুফে বতয় আনতে স¶ি
হতে না।
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০৩. লক্ষে ও উনেশ্য
রূপকল্প (Vision): ষনরাপদ, সেকসই, বহুমুখী ও লািজনক কৃষি ।
অমিেক্ষ্য (Mission): সকে শেমণর কৃিক ও উতদ্যাক্তাতের িামহোমিমিক প্রযুমক্ত ও েথ্য শসবা প্রোতনর িাধ্যতি জেবায়ু
পমরবেবনজমনে ঘাে সহনেীে, পমরতবেবান্ধব, মনরাপে, শটকসই ও পুমষ্টসমৃদ্ধ োিজনক ফসে উৎপােন
৩.১ মূল
৩.১.১
৩.১.২
৩.১.৩
৩.১.৪
৩.১.৫
৩.১.৬
৩.১.৭

উনেশ্য:
খাদ্যশস্যসি ষবষিন্ন কৃষি পনণ্যর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা এবং কৃিনকর আয় বৃষদ্ধ;
শস্য বহুমুখীকরণ এবং ষনরাপদ ও পুষে সংনবদনশীল কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন;
প্রাকৃষতক দুনর্ শাগ এবং প্রষতকূল পষরনবশ ও জলবায়ু উপনর্াগী আধ্যষনক পষরনবশ বান্ধব সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা
গনড় সতালা;
খামার র্াষন্ত্রকীকরণ, কৃষি পনণ্যর ষবপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য প্রাষপ্তনত কৃিকনদর সিায়তা প্রদান;
চাষিদাষিষিক রপ্তাষনমুখী এবং প্রষক্রয়াজাতকরণ কৃষি ষশনের প্রসার ও কৃষি বাষণষজেকীকরণ এবং কমশসংস্থাননর
নতুন সুনর্াগ সৃষে করা;
অংশগ্রিণমূলক গনবিণা (Participatory Research) কানজ সিায়তা প্রদান;
প্রাষতষ্ঠাষনক উন্নয়ন, তে ও সর্াগানর্াগ প্রযুষক্তর ব্যবিার বৃষদ্ধ এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ গনড় সতালা।

৩.২ সকৌশলগত উনেশ্য:
• উিম কৃষি পদ্ধষত (Good Agricultural Practices) সম্প্রসারনণর মাধ্যনম ষনরাপদ ও পুষে সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন,
ষবষিন্ন কৃষি পনণ্যর উৎপাদন ও উৎপাদশীলতা বৃষদ্ধ, শস্য বহুমুখীকরণ এবং ফসল সংগ্রনিাির ব্যবস্থাপনার উন্নয়নন
অংশীজননদর সিায়তা প্রদান
• কৃষি আবিাওয়ার পূব শািাস সংক্রান্ত তে উপাি স্বয়ংষক্রয়িানব সংগ্রি ও ষবনিিণপূব শক ফসল উৎপাদনন লাগসই
প্রযুষক্ত ও জ্ঞান ব্যবিার এবং ষবকাশমান তেপ্রযুষক্ত প্রনয়ানগ আগাম সতকীকরণ ব্যবস্থা শষক্তশালী কনর প্রাকৃষতক
দুনর্ শাগজষনত ক্ষয়ক্ষষত কষমনয় আনা;
• কৃষির বাষণষজেকীকরনণ কৃষিষিষিক উৎপাদনমুখী কৃিক গ্রুপ গঠন কনর কৃিকনদর প্রষশক্ষণসি বহুমুখী সম্প্রসারণ
সসবা প্রদান এবং সক্ষমতা বৃষদ্ধ কনর ক্ষুদ্র ও মাঝারী উনদ্যাক্তা গনড় সতালা। সস লনক্ষে সরকাষর ও সবসরকাষর উৎস
িনত অনর্ শর সংস্থানন সিায়তা প্রদানপূব শক ষবপণন সম্প্রসারনণ প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ;
• চর, উপকূলীয়, িাওর, পািাড়ী, প্ল্াবনভূষম ইতোষদ ষবনশি তবষশেেসম্পন্ন এলাকায় বতশমানন কৃিনকর ষনজস্ব ষচন্তাপ্রসূত ও ব্যবহৃত প্রযুষক্তর উন্নয়ন, প্রষশক্ষণ প্রদান এবং উপনর্াগী ফসল উৎপাদন প্রযুষক্ত সম্প্রসারণ;
• স্থাষয়ত্বশীল কৃষি উৎপাদন বৃষদ্ধর লনক্ষে প্রাকৃষতক সম্পদ সংরক্ষণ এবং ষবকে লাগসই প্রযুষক্ত ব্যবিানরর মাধ্যনম
জলবায়ু পষরবতশনজষনত ঘাত সমাকানবলা;
• কৃষি ষবিয়ক সকল সরকাষর-সবসরকাষর সংস্থা/প্রষতষ্ঠানসমূনির (ষশক্ষা, গনবিণা, সম্প্রসারণ, মৎস্য, প্রাষণসম্পদ, বন
ও পাষনসম্পদ ইতোষদ) সমিনয়র মাধ্যনম কৃিনকর সাষব শক উন্নষত ষনষিতকরণ;
• নগর কৃষির উন্নয়ন ও সম্প্রসারনণ কাষরগরী সিায়তা প্রদান;
• সংষিে মন্ত্রণালয় ও ষবিানগর সিনর্াষগতায় অংশগ্রিণমূলক পাষন ব্যবস্থাপনায় সংষিেনদর সিায়তাকনে সসচ ও
ষনষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিনয় ফসনলর ষনষবড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃষদ্ধকরণ;
• যুব ও মষিলা কৃিকনদর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় অষধকতর অংশগ্রিণ উৎসাষিতকরনণ প্রনণাদনা প্রদান;
• সম্প্রসারণ সসবা দ্রুততম সমনয় প্রাষন্তক পর্ শানয় কৃিকনদর মানঝ সপৌুঁনে সদয়ার জন্য ষবকাশমান ই-কৃষি ও
ইনলকট্রষনক ষপ্রন্ট ষমষিয়ার ব্যবিার বৃষদ্ধকরণ; এবং
• মেমক্ষ্ে জনতগামষ্ঠতক কৃমিতে আগ্রহী করা ও নতুন উতদ্যাক্তা সৃমষ্টতে সহায়ো করা।
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০৪. কৃমি সম্প্রসারতণর ধারণা ও ববমেষ্টয
৪.১ কৃষি সম্প্রসারনণর সংজ্ঞা
কৃষি সম্প্রসারণ িনে সেকসই কৃষি উৎপাদন বৃষদ্ধর লনক্ষে কৃিক বা উনদ্যাক্তানদর চাষিদাষিষিক তে সসবা প্রদান এবং
কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার তে সংগ্রি ও সরবরাি প্রষক্রয়া। এ প্রষক্রয়ায় গনবিণা উদ্ভুত জ্ঞান ও লািজনক কৃষি প্রযুষক্ত
কৃিক/কষি উনদ্যাক্তানদর প্রষশষক্ষত কনর মাঠ পর্ শানয় প্রনয়াগ করা িয়। এর ফনল কাষরগরী জ্ঞানসমৃদ্ধ িনয় প্রাষতষ্ঠাষনক ও
খামার ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অজশননর মাধ্যনম সসবা গ্রিীতাগণ ষননজনদর জীবনমান উন্নয়নন সিায়ক ভূষমকা রাখনত পানর।
একই ধারাবাষিকতায় কৃষি প্রযুষক্ত ব্যবিারজষনত সমস্যা (Feedback) সমাধাননর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ প্রষতষ্ঠাননর
মাধ্যনম গনবিণা প্রষতষ্ঠানন ষননয় র্াওয়া িয় এবং সমাধাননর পর পুনরায় প্রযুষক্ত ব্যবিারকারীনদর কানে সপৌুঁনে সদয়া িয়।
সস ষিনসনব সম্প্রসারণ একটি ষদ্বমুখী প্রষক্রয়া। সাম্প্রষতককানল প্রযুষক্তর প্রনয়ানগ সেকসই কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃষদ্ধ, কৃষি
বাজার সংনর্াগ, বাষণষজেক কৃষি, পষরনবশ সুরক্ষা, নারীর অংশগ্রিণ, সরবরাি সচইন ও মূল্য সংনর্াজন ধারা উন্নয়ন,
পাষরবাষরক পুষে ষনরাপিায় চালষনিশর খাদ্য ধারা পষরবতশন, ষনরাপদ খাদ্য উৎপাদন ও গ্রিণ ইতোষদ কৃষি সম্প্রসারনণর
সক্ষত্র ষিনসনব ষবনবষচত িনে।
৪.২ কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা
বাংলানদনশ কৃষি সম্প্রসারণ সসবা প্রদানন সরকাষর/নবসরকাষর/ব্যষক্ত মাষলকানাধীন ষবষিন্ন প্রষতষ্ঠান কাজ করনে।
সরকাষর পর্ শানয় কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তর সব শবৃিৎ প্রষতষ্ঠান। এোড়া কৃষি ষবপণন অষধদপ্তর, বাংলানদশ কৃষি উন্নয়ন
কনপশানরশন, বাংলানদশ পেী উন্নয়ন সবািশ, তুলা উন্নয়ন সবািশ, কৃষি তে সাষিশস, পেী উন্নয়ন একানিষম, কৃষি গনবিণা
প্রষতষ্ঠানসমূনির সনরজষমন গনবিণা ষবিাগ, ইতোষদ সংস্থাও কাজ কনর র্ানে। পাশাপাষশ সবসরকাষর সংস্থা, বাষণষজেক
ও র্তণমূল পর্ শানয় উপকরণ সরবরািকারী সম্প্রসারণ কানজ ষননয়াষজত।
৪.৩ সম্প্রসারণ পষরষধ
• কৃষির বহুষবধ লক্ষে ও তৎসংষিে জননগাষ্ঠীর চাষিদা সমোননার জন্য সরকাষর, সবসরকাষর এবং সস্বোনসবী
সংস্থাসমূিনক সম্প্রসারণ উনদ্যাগ গ্রিনণ সিায়তা প্রদান
শ
• সব সশ্রষণর কৃিক র্র্া – ভূষমিীন চািী, বগাচািী,
প্রাষন্তক, ক্ষুদ্র, মাঝাষর এবং বড় কৃিক, সবসরকাষর উনদ্যাক্তা
ষবনশি কনর নারী এবং যুব সমাজনক সম্প্রসারণ সসবা প্রদান
• কৃিকনদর সদারনগাঁড়ায় দক্ষ ও সমষিত সসবা প্রদাননর লনক্ষে সম্প্রসারণ কার্ শক্রমনক ষবনকন্দ্রীকরণ এবং সংষিে
কমশ এলাকায় সম্প্রসারণ কমী/নসবাদানকারী প্রষতষ্ঠান/ব্যষক্তগণ কৃিক ও কৃষি সংগঠনসি কৃষি উনদ্যাক্তানদর
কার্ শকরিানব পরামশশ প্রদান
• কৃিনকর সপশাগত স্বাস্থে ঝষুঁ ক হ্রানস সিায়তা গ্রদান
• কৃষি উপকরণ সিায়তা কানিশর মাধ্যনম কৃিকগণ সর্ন ষবষিন্ন ধরননর সসবা সিায়তা পায়, সর্মন-কৃষি ঋণ প্রাষপ্ত,
ন্যায্যমূনল্য গুণগত মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ ক্রয় ইতোষদ ষবিনয় কার্ শকর ব্যবস্থা গ্রিণ
• বহুমুখী সম্প্রসারণধমী কৃষি ষবিয়ক তে ও সিনর্াষগতা প্রাষপ্ত সিজপ্রাপ্য করা
৪.৪ সম্প্রসারণ পদ্ধষত
• একক ষকংবা দলীয়িানব কৃিনকর সমস্যা এবং চাষিদা সম্প্রসারণ কমীর কানে তুনল ধরনত উৎসাি প্রদান করা
িনব। চাষিদা মাষফক সসবা প্রদান সজারদার করার সক্ষনত্র স্থানীয় সম্প্রসারণ কমীগণ, তে প্রাষপ্ত এবং পরামশশ
প্রদাননর প্রার্ষমক উৎস ষিনসনব ভূষমকা রাখনব। এোড়া ষবষিন্ন প্রযুষক্তর ওপর প্রদশশনী, প্রষশক্ষণ, সমলা আনয়াজন,
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উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, মাঠ ষদবস, কৃষি ষবিয়ক সেষলষিশন চোননল, কষমউষনটি সরষিও এবং সমাবাইল/ট্যানব ষবষিন্ন
কৃষি প্রযুষক্ত অোপস (Apps) ব্যবিার ইতোষদ অনুসরনণ প্রযুষক্ত িস্তান্তর করা
• ষসদ্ধান্ত গ্রিনণ শীি শ সর্নক ষননস্তরষিষিক কাঠানমা ব্যবস্থানক (top down) পষরবতশন কনর ষনন সর্নক শীিস্তশ র
ষিষিক (bottom up) অংশীদাষরনত্বর প্রষক্রয়া/সম্পকশ ততষর করা র্ানত কৃিক এবং সম্প্রসারণ কমী এক সানর্
কাজ করনত পানর
• ষবরাজমান পষরষস্থষতর সানর্ খাপ খাইনয় গনড় ওঠা স্থানীয় পর্ শানয় উদ্ভাষবত প্রযুষক্ত ও জ্ঞাননক স্বীকৃষত প্রদান করা
• অঞ্চলষিষিক কৃষি জলবায়ু উপনর্াগী প্রযুষক্ত (জাত, উৎপাদন প্রযুষক্ত, র্াষন্ত্রকীকরণ, পাষন ব্যবস্থাপনা, কৃষি
ব্যবসার উন্নয়ন, পুষে, প্রার্ষমক প্রষক্রয়াকরণ ইতোষদ) ও শস্য ষবন্যানসর ষিষিনত চািাবাদনক উৎসাষিত করা
• পািাড়ী, খরাপ্রবণ বনরন্দ্র, চরাঞ্চল, িাওর-বাঁওড়, বন্যাপ্রবণ, লবণাক্ত ও জলাবদ্ধ এলাকাসি উপকূলীয়
অঞ্চলসমূনির জন্য উপযুক্ত প্রযুষক্তগত সিায়তা প্রদাননর জন্য উনদ্যাগ গ্রিণ ও বাস্তবায়ন
• সমৌসুমব্যাপী ফসল উৎপাদন, বালাই ব্যবস্থাপনা, উিম কৃষি পদ্ধষত অবলম্বনন ফসল উৎপাদননর ওপর কৃিক মাঠ
স্কুল পষরচালনা করা
৪.৫ অংশীদাষরত্ব
• কৃষি পণ্য উৎপাদন, প্রষক্রয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তাষননত সরকাষর ও সবসরকাষর প্রষতষ্ঠান সমিনয়
অংশীদাষরত্বমূলক সম্প্রসারণ কমশকান্ড এবং বহুমুখী সমবায়ষিষিক চাি পদ্ধষতনক উৎসাষিত করা
• ইউষনয়ন এবং উপনজলা পর্ শানয় স্থানীয় সরকানরর সিায়তায় সম্প্রসারণ সসবা প্রদাননর জন্য ষবষিন্ন কমশনকৌশল
গ্রিণ করা
• সম্প্রসারণ, গনবিণা ও কৃষি ষশক্ষা প্রষতষ্ঠানসমূনির মনধ্য অংশীদাষরত্বমূলক এবং বহুমুখী সমবায়ষিষিক কাজনক
উৎসাষিত করা
• কৃষি মন্ত্রণালনয়র আওতাধীন সংস্থাসমূনি কার্ শকর সসবা প্রদাননর লনক্ষে এনক অপনরর সিায়ক ষিনসনব কাজ করা
• কৃষি পষরসংখ্যান প্রণয়ন ও সংরক্ষনণ কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তর এবং বাংলানদশ পষরসংখ্যান বুেনরার মনধ্য
পারস্পষরক সিায়তা ও সমিয় সজারদারকরণ
৪.৬ কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা
• খাদ্য ষনরাপিা ও জীষবকার সানর্ সংষিে প্রধান খাদ্যশনস্যর উৎপাদননর সক্ষনত্র সিায়তা অব্যািত রাখা এবং তা
আরও সজারদার করা । উপরন্তু, কৃিনকর আয় এবং কৃষিজাত পনণ্যর বাষণজে বৃষদ্ধর লনক্ষে উচ্চ মূনল্যর ফসল
উৎপাদনন সিায়তা প্রদান
• ফসনলর ষনষবড়তা বৃষদ্ধর জন্য ষবনশি পদনক্ষপ গ্রিণ করা এবং পষতত জষমনক চানির আওতায় আনার জন্য
প্রনচো গ্রিণ
• খাদ্যষিষিক পুষে ষনরাপিা বৃষদ্ধর লনক্ষে শস্য বহুমুখীকরনণ উনদ্যাগ সনয়া
• ষবনশি ষবনশি সক্ষনত্র সর্মন- আমদাষন ষনিশর ও রপ্তাষন সম্ভাবনাময় ফসল উৎপাদন, প্রষক্রয়াজাতকরণ, ক্ষুদ্র ও
মাঝারী কৃষি ষশে কারখানা স্থাপন ইতোষদনত সিজ শনতশ ঋণ,কাষরগরী সিায়তা ও প্রনণাদনা প্রদাননর ব্যবস্থা গ্রিণ
শ
• কৃষি ঋণ প্রদাননর সক্ষনত্র ক্ষুদ্র, প্রাষন্তক, মধ্যম পর্ শানর্র কৃিক এবং বগাচাষিনদর
অগ্রাষধকার প্রদান কনর উৎপাদন
বৃষদ্ধনত উৎসাষিত করা
• জষমর সেকসই উৎপাদনশীলতা ও িাটির স্বাস্থে রক্ষার জন্য সমষিত উষদ্ভদ পুষে ব্যবস্থাপনা (IPNS) অনুসরনণ
কার্ শকর ব্যবস্থা গ্রিণ
• প্রষতকূল জলবায়ু ও পষরনবশ অঞ্চনলর জন্য উপনর্াষগ ব্যবস্থার মাধ্যনম ফসনলর ষনষবড়তা বৃষদ্ধর কার্ শক্রম গ্রিণ
করা
• সাশ্রয়ী সসচ ও কৃমি র্ন্ত্রপাষত ব্যবিানর উদ্বুদ্ধকরণ
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৪.৭ প্রষতকূল কৃষি জলবায়ু অঞ্চনলর জন্য কমশসূষচ
• পািাড়ী, খরাপ্রবণ বনরন্দ্র, চরাঞ্চল, িাওর-বাঁওড়, বন্যাপ্রবণ, লবণাক্ত ও জলাবদ্ধ এলাকাসি উপকূলীয়
অঞ্চলসমূনির জন্য উপযুক্ত প্রযুষক্তগত সিায়তা প্রদাননর জন্য উনদ্যাগ গ্রিণ ও বাস্তবায়ন
• উপকূলীয় অঞ্চনলর কৃষি উৎপাদননর প্রধান অন্তরায় পাষন ব্যবস্থাপনা। ষবপুল জননগাষ্ঠী লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও
সুনপয় পাষনর সংকনে রনয়নে। সবড়ী বাঁধ সবষেত এ অঞ্চনলর অিেন্তরীণ ও খামার পর্ শানয় পাষন ব্যবস্থাপনা ষবিনয়
সক্ষমতা অজশন কনর কৃিক গ্রুপ/সংগঠননর সিায়তায় ফসনলর ষনষবড়তা বৃষদ্ধ এবং উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদন ও
কৃিনকর আয় বৃষদ্ধর লনক্ষে সম্প্রসারণ সসবা প্রদান। একইিানব আকষিক/আগাম বন্যাপ্রবণ িাওর অঞ্চনলর জন্য
ষবনশি সম্প্রসারণ সসবা প্রদান এবং ষবষিন্ন িািািাষি জাষতনগাষ্ঠী সমৃদ্ধ ও ষিন্ন প্রাকৃষতক দুগমশ পািাড়ী প্রষতকূল
এলাকার জন্য প্রযুষক্ত প্রনয়াগ ও সম্প্রসারনণ উন্নত ব্যবস্থাপনা গ্রিণ
• সর্ সকাননা দুনর্ শাগ এবং তৎপরবতী সমনয় উৎপাদনশীলতা বৃষদ্ধ ও কমশসংস্থাননর সুনর্াগ সৃষের লনক্ষে সংষিে
প্রষতষ্ঠানসমূনির অংশগ্রিনণ ক্ষষতগ্রস্ত কৃিকনদর জন্য তাৎক্ষষণক সিায়তাসি স্বে, মধ্যম এবং দীঘ শনময়াষদ উন্নয়ন
কমশসূষচ গ্রিণ
• আপদকালীন সিতয়র জন্য পষরকেনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং সর্ সকাননা দুনর্ শানগর অব্যবষিত পনর
পুনব শাসন কমশসূষচ শুরু করার জন্য ‘কৃষি দুনর্ শাগ সমাকাষবলা তিষবল’ গঠননর ব্যবস্থা সনয়া
• কৃষি আবিাওয়া সংক্রান্ত সকল তে ও উপাি কৃষির আগাম পূব শািাস প্রদানন ব্যবিানরর লনক্ষে জাতীয়, আঞ্চষলক
ও স্থানীয় পর্ শানয় প্রাষতষ্ঠাষনকীকরণ এবং সকল পর্ শানয়র ষবনশিজ্ঞ সিায়তা গ্রিণ
• অন্তঃ এবং আন্তঃ সদশীয় (Cross boundary) সরাগ-বালাই ও সপাকা-মাকড় ষবস্তার সরানধ একটি ষবনশি অতন্দ্র
জষরপ কার্ শক্রম (Survey and surveillance program) চালু করণ এবং এ ষবিনয় বীজ ব্যবস্থাপনা ও উষদ্ভদ
সংগষননরাধ কার্ শক্রম শষক্তশালী ও এর সক্ষমতা বৃষদ্ধ করা।
৪.৯ তে ও সর্াগানর্াগ
• কৃষি খানত উন্নয়ন এবং পষরকেনা প্রণয়ননর জন্য কৃষি সংষিেসংস্থাসমূি কৃিনকর সশ্রষণষিষিক তে, সদনশ
ষবদ্যমান সম্পদ, উপকরণ, প্রযুষক্ত, উৎপাদন ও ষবপণন ব্যবস্থা ইতোষদ সব তনের সমিনয় ব্যবিারবান্ধব একটি
সমষিত তে িান্ডার ততষর ও রক্ষণানবক্ষণ করা
• কৃষি ও কৃিনকর উন্নয়নন ষবষিন্ন সমনয় বাস্তবাষয়ত প্রকেসমূি সর্নক অষজশত প্রাষতষ্ঠাষনক ষশক্ষা সংক্রান্ত তে
ব্যবিানরাপনর্াগী আকানর সংরক্ষণ করা এবং পরবতী পষরকেনা গ্রিনণ এগুনলা কানজ লাগাননা
• প্রনতেক কৃষি গনবিণা প্রষতষ্ঠান িনত আলাদা আলাদািানব অনলাইন ও অফলাইন ষিনসনব ব্যবিারনর্াগ্য কৃষি
প্রযুষক্ত সম্বষলত অোপস ততষর কনর সসগুনলা কৃষি সম্প্রসারণ প্রষতষ্ঠানসমূিনক সরবরাি করা, সসগুনলা সম্প্রসারণ
প্রষতষ্ঠানসমূি কর্তশক একটি প্রযুষক্ত তে িান্ডার (hub) আকানর সংরক্ষণ এবং কৃিক পর্ শানয় সম্প্রসারনণর উনদ্যাগ
সনয়া
• সিৌনগাষলক ষননদ শশক ষিনসনব ষনবন্ধন করার সুনর্াগ রনয়নে এমন ফসল/পনণ্যর তে সংগ্রি ও সংরক্ষণ করা
• কৃষি তে এবং প্রযুষক্ত প্রসানর অষধক সক্ষম করার লনক্ষে কৃষি তে সাষিশসসি অন্যান্য ষমষিয়ানক আধ্যষনকায়ন
• মুদ্রণ ও ইনলকট্রষনক মাধ্যনমর সািানয্য কৃষি তে এবং প্রযুষক্ত ষবস্তার শষক্তশালীকরনণর জন্য কৃষি তে সাষিশস,
বাংলানদশ সেষলষিশন এবং বাংলানদশ সবতারসি অন্যান্য সবসরকাষর টিষি ও সরষিও চোননলগুনলার মনধ্য
সিনর্াষগতা সজারদার করা
• কৃষি ষবিয়ক সেষলষিশন চোননল, কষমউষনটি সরষিও এবং সমাবাইল/ট্যানব ষবষিন্ন কৃষি প্রযুষক্ত অোপস (Apps)
ব্যবিার উৎসাষিত করা
• কৃষি সংক্রান্ত তনের র্র্ার্ শতা র্াচাই বাোই করা র্ানত সসবা গ্রিণকারী সঠিক তে পান
• সম্প্রসারণ কমী ও সসবাগ্রিীতার মনধ্য ব্যষক্তগত সর্াগানর্াগ বৃমদ্ধ এবং সািামজক শর্াগাতর্াগ িাধ্যতির ব্যবহার
উৎসাষিত করা
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০৫. সকৌশলগত সম্প্রসারণ পষরকেনা
কৃষি সম্প্রসারণ নীষত বাস্তবায়নন ষনননাক্ত সকৌশলসমূি গ্রিণ করা িনব:
৫.১ অঞ্চলষিষিক চাষিদার আনলানক সম্প্রসারণ কমশনকৌশল ষনধ শারণ: ষবষিন্ন ভূ-প্রাকৃষতক অঞ্চনল পষরনবশগত ষিন্নতার
কারনণ ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় ষিন্নতার পাশাপাষশ গ্রামীণ জননগাষ্ঠী শিতে দাষরদ্রে ও অপুষের তারতম্য রনয়নে। তাই কৃষি
পষরনবশ অঞ্চল, পষরনবশগত সমস্যা ও সম্ভাবনা, দাষরদ্র ও অপুষে ইতোষদ ষবিয় ষবনবচনা কনর প্রনয়াজন অনুর্ায়ী
উপকূলীয়, বনরন্দ্র, িাওর ও পাব শতে এলাকা, প্ল্াবন ভূষম, চর ও শিরাঞ্চলসি ষবষিন্ন অঞ্চনলর জন্য সুষনষদ শে
উনেশ্যষিষিক সম্প্রসারণ কার্ শক্রম সজারদার কনর এ নীষতমালা বাস্তবায়ন করা িনব।
শ
৫.২ কৃিক ও কৃষি উনদ্যাক্তাষিষিক সম্প্রসারণ সসবা: ভূষমিীন ও বগাচািীসি
ষবষিন্ন সশ্রমণর কৃিক ও কৃষি উনদ্যাক্তানদর
সমস্যা, সম্প্রসারণ সসবার চাষিদা ও সক্ষমতার মনধ্য ষিন্নতা রনয়নে। এসব ষবিয় ষবনবচনায় ষননয় চাষিদা অনুর্ায়ী
সক্ষমতার ষিষিনত সামঞ্জস্যপূণ শ কৃষি সম্প্রসারণ সসবা প্রদান করা িনব। সসবা গ্রিণকারীর চাষিদা ষনধ শারনণ অংশগ্রিণমূলক
পদ্ধষত অবলম্বন করা িনব। সসবা প্রদানন কৃিক গ্রুপসি কৃষি উনদ্যাক্তানদর গুরুত্ব প্রদান করা িনব।
৫.৩ কৃষির বাষণষজেকীকরণ: সদশীয় ও আন্তজশাষতক বাজানর প্রষতনর্াষগতায় টিনক র্াকার জন্য অষধকতর জ্ঞানষিষিক কৃষি
চচ শার মাধ্যনম সখারনপাশ কৃষি সর্নক বাষণষজেক কৃষি ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বানরাপ করা িনব। সস লনক্ষে উচ্চমূনল্যর অষধক
উৎপাদনশীল ফসল উৎপাদন, ফসল বহুমুখীকরণ, হাইতরাপমনক ও গ্রীণ হাউজ কৃমি পদ্ধমে অনুসরণ, উচ্চ প্রযুষক্ত সম্পন্ন
কৃষি ব্যবস্থা প্রবতশন ও প্রষক্রয়াজাতকরণ ষশে সম্প্রসারনণর মাধ্যনম মূল্য সংনর্াজন ইতোষদ ষবিনয়র উপর সজার সদয়া
িনব। লািজনক কৃষি ব্যবস্থা গনড় সতালার লনক্ষে কৃিক ও উনদ্যাক্তানদর ই-কমাসশ কার্ শক্রনম যুক্ত করনত সম্প্রসারণ সসবা
সজারদার করা িনব।
৫.৪ উন্নয়ননর অংশীদার ষিনসনব স্বীকৃষত প্রদান: এ নীষতমালায় সম্প্রসারণ কার্ শক্রম ষনধ শারণ, ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নন
কৃিক/কৃিক গ্রুপ/কৃষি উনদ্যাক্তানদর প্রতেক্ষ ভূষমকা ষবনবচনা করা িনব এবং র্র্ার্র্ স্বীকৃষত প্রদান কনর তানদর উৎসাষিত
করা িনব। সম্প্রসারনণর আওতা বৃষদ্ধর ষনষমি পষরকেনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারনণ সম্প্রসারণ কমী, কৃিক ও কৃষি
উনদ্যাক্তানদর অষধকতর অংশগ্রিনণর সুনর্াগ ততষর করা িনব।
৫.৫ কৃষি পনণ্যর মূল্য সংনর্াজন ধারা ব্যবস্থাপনায় উৎপাদনকারী সংগঠননর সক্ষমতার উন্নয়ন: কৃষিনক
বাষণষজেকীকরনণর উনেনশ্য উৎপাদনশীলতা বৃষদ্ধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস, কৃষি পনণ্যর গুণগত মাননান্নয়ন, ঝষুঁ ক ও দুনর্ শাগ
সমাকাষবলা, কৃিনকর আয় বৃষদ্ধ এবং কমশসংস্থান সৃষের লক্ষে অজশনন কৃিক সংগঠনসমূিনক উৎপাদনকারী সংগঠন ষিনসনব
সংগঠিত করা িনব। এ উৎপাদনকারী সংগঠনসমূি সষক্রয় প্রষতষ্ঠান ষিনসনব কৃিকনদর সম্পদ, প্রযুষক্ত ও বাজানরর সুষবধা
প্রাষপ্ত এবং সমষিত উনদ্যানগর মাধ্যনম উৎপাদননর সকল স্তনর অষধকতর সিায়তা করনত পারনব।
৫.৬ শটকসই কৃিক গ্রুপ/সংগঠন: স্থানীয় পর্ শানয় কৃমি সম্প্রসারণ কিবকান্ড বাস্তবায়তন কৃিক গ্রুপ/সংগঠনসমূহ মূখ্য ভূমিকা
পােন করতব। শসজন্য প্রতয়াজনানুর্ায়ী পণ্য/ফসে/কিবকান্ডমিমিক কৃিক গ্রুপ/সংগঠন বেমর করা হতব। স্থাময়ত্বেীে
সংগঠন বেমরর েতক্ষ্য প্রতেযক গ্রুতপর পমরমিমের জন্য মর্মজটাে শকার্ ব্যবহার করা হতব। সংগঠনসমূহতক প্রামেষ্ঠামনক
কাঠাতিার আওোয় আনার ব্যাপাতর নীমেিাো প্রণয়তনও কার্ বকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতব।
৫.৭ সমষিত খামার ব্যবস্থাপনা পদ্ধষতনত গুরুত্বানরাপ: উৎপাদন ও আয় বৃষদ্ধ এবং পুষে ব্যবস্থার উন্নয়ন করনত িনল ফসল,
মৎস্য, প্রাষণসম্পদ ও বনজ সম্পনদর সমষিত উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বানরাপ করনত িনব। সমষিত খামার ব্যবস্থাপনা
পদ্ধষত অনুসরনণর পাশাপাষশ ষবদ্যমান খামারসমূনি কৃিক ও কৃষি উনদ্যাক্তানদরনক উন্নততর প্রষশক্ষণ ও সসবা প্রদানন
গুরুত্ব সদয়া িনব। এনত উপখাতসমূি পারস্পষরকিানব লািবান িনব। সমষিত কৃষি ব্যবস্থা র্র্া- বসতবাষড়নত সবষজ ও
ফলবাগান সৃজন, উন্নত শস্য ষবন্যানসর ব্যবিার, মাশরুম চাি, সামুষদ্রক তশবাল (Seaweed) চাি, ধান সক্ষনত মাে ও
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িাঁস চাি, সমৌ পালন এবং কৃষি ও সামাষজক বনায়ন, উন্নতমাননর তজব সার উৎপাদন, ষবষিন্ন ফসনলর উন্নতমাননর চারা
উৎপাদন, ইতোষদ সমষিত উৎপাদন পদ্ধষত অন্তভুশক্ত িনব। সস লনক্ষে ষবষিন্ন সংস্থার সানর্ সংষিে সংগঠন সর্মন-পাষন
ব্যবস্থাপনা গ্রুপ, আইষপএম ও আইষসএম ক্লাব, কৃিক সমবায় সষমষতসি অন্যান্য কৃষিষিষিক সংগঠন ও সংস্থার সানর্
সম্প্রসারণ কমীগণ একনর্ানগ কাজ করনব ।
৫.৮ সম্প্রসারণ কমীনদর সিনর্াষগতামূলক সসবা পদ্ধষত অবলম্বন: প্রচষলত উপনদশ ও ষননদ শশনামূলক কমশধারার পাশাপাষশ
সিনর্াষগতা ও অংশগ্রিণমূলক এবং ব্যবিাষরক সম্প্রসারণ কমশধারা অবলম্বন করা িনব, র্ানত কৃিক অষধকতর উনদ্যাগী
িনয় কৃষি উৎপাদন কানজ আত্মষননয়াগ করনত পানর। এজন্য র্তণমূল পর্ শায় সর্নক অংশগ্রিণমূলক পদ্ধষতনত সমস্যা
ষচষিতকরণ ও অগ্রাষধকার ষনরূপনণর মাধ্যনম চাষিদাষিষিক পষরকেনা প্রণয়ন পদ্ধষত শষক্তশালী করা িনব ।
৫.৯ ই-কৃষি কার্ শক্রম অগ্রায়ন: কৃষি সম্প্রসারণ ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় সম্ভাব্য সবনক্ষনত্র তে ও সর্াগানর্াগ প্রযুষক্তর
প্রচষলত পদ্ধষত বাস্তবায়নন ই-কৃষি সসল, কল সসন্টার স্থাপনসি সকল ইনলকট্রষনক ও ষপ্রন্ট ষমষিয়াসহ মবমিন্ন সািামজক
শর্াগাতর্াগ িাধ্যতি কৃষি ষবিয়ক প্রষতনবদন ও অনুষ্ঠানাষদ প্রচার কার্ শক্রম বৃষদ্ধ করা িনব। সামাষজক সর্াগানর্াগ মাধ্যনমর
সফইসবুকষিষিক কৃষি ষবিয়ক গ্রুপসমূিনক সংগঠিত ও সক্ষমতা বৃষদ্ধ কনর র্র্ার্র্ কৃষি সম্প্রসারণ সসবা প্রদানন সম্পূরক
শষক্ত ষিনসনব কানজ লাগাননা িনব। কৃিকনদর প্রতোষশত সসবা দ্রুততর করার লনক্ষে ষবষিন্ন ধরননর আধ্যষনক প্রযুষক্তর ওপর
প্রষশক্ষণ প্রদান করা িনব, র্ানত কৃিকরা ষননজরাই সিনজ ই-কৃষি সসবা গ্রিনণর সক্ষমতা অজশন করনত পানর। একটি
সকন্দ্রীয় ষিষজোল িাো ম্যাননজনমন্ট ষসনেম দ্বারা সকল তে উপাি সংগ্রি, ব্যবস্থাপনা ও সমিয়সাধননর মাধ্যনম উন্নত
সম্প্রসারণ সসবা প্রদাননর উনদ্যাগ গ্রিণ করা িনব।
৫.১০ জলবায়ু পষরবতশননর সানর্ সামঞ্জস্য ষবধান:জলবায়ু পষরবতশনজষনত ক্ষষতর প্রবণতার সানর্ উন্নত ও স্থানীয় প্রযুষক্তর
অষিনর্াজন এবং পষরনবশ সুরক্ষায় দীঘ শনময়াষদ দুনর্ শাগ সিনশীল কলানকৌশল প্রনয়াগ বৃষদ্ধ করা িনব।
৫.১১ সামাষজক ষনরাপিা সুরক্ষা: সর্নকান প্রষতকূল অবস্থায় কৃিকনদর জন্য কৃষি পুনব শাসন কমশসূষচসি ষবষিন্ন ধরননর
সিায়তা কমশসূষচ গ্রিণ করা িনব। কৃষিষিষিক জীবন ব্যবস্থায় প্রষতকূল অবস্থার কারনণ সৃে অষিবাসন ষনরুৎসাষিতকরনণ
নানামুখী কমশসূষচ গ্রিণ করা িনব।
৫.১২ ষবনশিাষয়ত সম্প্রসারণ সসবা: উচ্চমূল্য ফসল আবাদ, ষনরাপদ ফসল উৎপাদন, নগর কৃষি, তজব কৃষি, িাইনরাপষনক্স,
পষল িাউজ/গ্রীণ িাউনজ ফসল চাি, সংরক্ষণ কৃষি, নতুন ফসল, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি ব্যবসায় ষননয়াষজত নারী, যুবক,
শ
প্রষতবন্ধী কৃিক, ভূষমিীন ও বগাচািীসি
সকল সশ্রষণর কৃিকনদর চাষিদানুর্ায়ী ষবনশিাষয়ত সম্প্রসারণ সসবা প্রদান করা
িনব। আধ্যষনক কৃষি উৎপাদন ও ষবপণন ব্যবস্থার সকল স্তনর নারীনদর অংশগ্রিণ বৃষদ্ধর লনক্ষে উপযুক্ত সম্প্রসারণ
কার্ শক্রম গ্রিনণর উপর সজার সদয়া িনব।
৫.১৩ গুণগতমান ষনষিতকরণ: সদশীয় বাজার ও রপ্তাষনর জন্য ফসনলর উৎপাদন এবং সরবরানির সক্ষনত্র উিম কৃষি
পদ্ধষত (Good Agricultural Practices) প্রনয়াগ উৎসাষিত করা িনব। উিম কৃষি পদ্ধষত’র ষনরীক্ষা কার্ শক্রম ও প্রতেয়ন
(Certification) ব্যবস্থা গনড় সতালা; উৎপাষদত কৃষি পনণ্য বালাইনাশনকর অবষশোংশ পরীক্ষা এবং ক্ষষতকারক জীবাণু ও
বালাইনয়র উপষস্থষত ইতোষদ পরীক্ষার ষনষমি পরীক্ষাগার স্থাপনসি প্রনয়াজনীয় অবকাঠানমা ষনমশাণ; উৎপাদন,
প্রষক্রয়াকরণ এবং ষবপণনকানল জীবাণু এবং সরাগবালাই মুক্তকরনণ (Sanitary & Phytosanitary Measure) উন্নত
প্রযুষক্তষনিশর পদ্ধষতর আনলানক ব্যবস্থা গ্রিণ; আমদাষন ও রপ্তাষন বাজানরর চাষিদা অনুর্ায়ী সংগষননরাধ সসবা
শষক্তশালীকরণ এবং উৎপাদনন রাসায়ষনক সার ও বালাইনাশনকর সর্ৌষক্তক ব্যবিানরর পাশাপাষশ চাষিদা অনুর্ায়ী তজব
কৃষি জনষপ্রয় করার ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব।
৫.১৪ আবিাওয়ার তে উপাি ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যবিার:কৃষি আবিাওয়ার তে উপাি ষবনিিণ কনর
আবিাওয়াজষনত দুনর্ শাগ ও ফসনল বালাইনয়র প্রাদুিশাব ষবিনয় আগাম পূব শািাস ও সতকীকরণ ব্যবস্থা প্রবতশন করা িনব।
সসলনক্ষে উপনজলা ও ইউষনয়ন পর্ শানয় প্রনয়াজনীয় র্ন্ত্রপাষত স্থাপনসি অবকাঠানমা ও দক্ষ জনশষক্ত গনড় সতালা িনব।
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৫.১৫ কৃষি সম্প্রসারণ কমশকানন্ড রাজস্ব খানত অর্ শ বরাে বৃষদ্ধ:আধ্যষনক কৃষি প্রযুষক্ত জনষপ্রয়করণ ও ষবস্তানর কৃষি ষবিয়ক
সমলা অনুষ্ঠানসি সম্প্রসারণ সসবা সজারদারকরনণ রাজস্ব খানত বরাে বৃষদ্ধর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব।
৫.১৬ গনবিণা-সম্প্রসারণ সমিয় সজারদারকরণ: সম্প্রসারণ সসবা কার্ শকর করনত গনবিণা সম্প্রসারণ সংনর্াগ অতেন্ত
গুরুত্বপূণ শ। জাতীয়, আঞ্চষলক, সজলা ও উপনজলা পর্ শানয় গনবিণা-সম্প্রসারণ সর্াগানর্াগ ও সমিয় সজারদার করা িনব। এ
লনক্ষে ইনতাপূনব শ শস্য, মৎস্য ও প্রাষণসম্পদ সংষিে সংস্থার প্রষতষনষধ সমিনয় গঠিত কষমটিগুনলার অষিজ্ঞতা ব্যবিার
করা িনব। সুষ্ঠু ও সমনয়াপনর্াগী কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নয়নন গনবিণা কমশকান্ডনক উৎসাষিত করা িনব। পাশাপাষশ
কৃষি সংষিে ষবষিন্ন প্রষতষ্ঠান ও ষবশ্বষবদ্যালনয়র সানর্ সংনর্াগ/সমিয় সাধন, জ্ঞান ও তে ষবষনমনয়র উনদ্যাগ গ্রিণ করা
িনব। এ সমিয় অতেন্তগুরুত্বপূণ শ ষবধায় গ্রিণনর্াগ্য ও কার্ শকর সেকসই মনিল গ্রিণ করা িনব। তাোড়া, গনবিণা-সম্প্রসারণ
সংনর্াগ সুদৃঢ় কনর ধারাবাষিকতা ও জবাবষদষিতা ষনষিত করা িনব।
৫.১৭ সরকাষর-সবসরকাষর প্রষতষ্ঠানসমূনির মনধ্য সমিয়: তদ্বততা পষরিার এবং কৃষি উপকরণ (মানসম্পন্ন বীজ,
চারা/কলম, সার, কৃষি র্ন্ত্রপাষত ইতোষদ) উৎপাদন, আমদাষন, সংরক্ষণ, ষবতরণ, ষবপণন ও ব্যবিার র্র্ার্র্ করার লনক্ষে
কৃষির সকল সক্ষনত্র সম্প্রসারণ সসবা প্রদানকারী সরকাষর-সবসরকাষর সকল প্রষতষ্ঠান/ সংস্থাসমূনির সমিয় সজারদার করা
প্রনয়াজন। এ লনক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তরনক সমিয়নকর ভূষমকা পালন কনর ষবষিন্ন স্তনর অন্যান্য সবসরকাষর
প্রষতষ্ঠানসমূনির সামর্ শনক সম্প্রসারণ সসবার কানজ লাগাননা িনব।
৫.১৮ আন্তজশাষতক কৃষি সংস্থার সানর্ সমিয়: কৃষি সম্প্রসারণ কার্ শক্রমনক আধ্যষনক ও যুনগাপনর্াগী করার লনক্ষে ষবষিন্ন
আন্তজশাষতক কৃষি ষবিয়ক সংস্থা ও গনবিণা সিনর্াগী প্রষতষ্ঠানসমূনির সানর্ পারস্পষরক সিনর্াষগতা ও ষনষবড়
সর্াগানর্ানগর ষিষিনত কাষরগষর জ্ঞান বৃষদ্ধ এবং ষবষিন্ন কমশপষরকেনা ও সম্প্রসারণ কার্ শক্রম গ্রিণ করা ও বাস্তবায়নন
গুরুত্বানরাপ করা িনব।
৫.১৯ কৃষি উপকরণ সিায়তা কাি শ ব্যবিানর গুরুত্বানরাপ: প্রকৃত কৃিক পষরষচষতসি কৃষি সংষিে সব কানজ কৃষি উপকরণ
সিায়তা কািশ ব্যবিানর গুরুত্বানরাপ করা িনব।
৫.২০ মাটির সেকসই স্বাস্থে ব্যবস্থাপনা: ফসলী জষমর সেকসই স্বাস্থে ব্যবস্থাপনা ষনষিতকরনণ প্রনয়াজনীয় পদনক্ষপ গ্রিণ
করা িনব। মাটির স্বাস্থে ষবনে িয় এমন কার্ শক্রম ষনরুৎসাষিতকরনণ আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃষবিাগীয় সিনর্াষগতা
সজারদারকনে োস্কনফাসশ গঠন করা িনব। পষরনবশ ও মাটির ক্ষষত কনর এমন চাি পদ্ধষত বা উপকরনণর পষরবনতশ
পষরনবশবান্ধব সেকসই প্রযুষক্ত ব্যবিানর কৃিকনদর উদ্ভুদ্ধকরণসি সক্ষমতা বৃষদ্ধনত কার্ শকর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব।
৫.২১ কৃষি জষম অকৃষি কানজ ব্যবিার সরাধকরণ: একাষধক ফসল উৎপাষদত িয় এরূপ উব শর ও উৎপাষদকা শষক্তসম্পন্ন
জষম সংরক্ষনণ প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব ।
৫.২২ আমদাষন ষনিশরতা হ্রাস ও রপ্তাষনমুখী কৃষি উৎসাষিতকরণ: মূল্যবান তবনদষশক মুদ্রা ব্যয় কনর অষধক পষরমানণ
আমদাষন করনত িয় এমন কৃষিপণ্য স্থানীয়িানব উৎপাদন বৃষদ্ধর ওপর গুরুত্ব অব্যািত রাখা িনব। পাশাপাষশ সদশীয় চাষিদা
ও রপ্তাষনর জন্য সম্ভাবনাময় সর্মন- ফুল, ফল, সবষজ, মসলা, কাজু বাদাম (Cashew nut), কষফ, মাশরুম, সামুষদ্রক
তশবাল (Seaweed) ইতোষদ ফসনলর উৎপাদন বৃষদ্ধর মাধ্যনম তবনদষশক মুদ্রা অজশনন সরকাষর-সবসরকাষর ও ব্যষক্তগত
উনদ্যাগনক উৎসাষিত করনত রপ্তাষনমুখী ফসল উৎপাদন সজান স্থাপনসি চুষক্তবদ্ধ খামার পদ্ধষত (Contract farming)
ষনষিতকরনণ ষবষিন্নমুখী সিায়তা প্রসাষরত করা িনব।
৫.২৩ ষজআইএস ও ষরনমাে সসষসং প্রযুষক্ত এবং ষজও সস্পষসয়াল িাো সবনজর ব্যবিার:ফসনলর আবাষদ জষমর পষরমাণ
ও আগাম ফলন ষনণ শয়, ফসনলর সনব শাচ্চ উৎপাদনশীলতা অজশননর জন্য ষজআইএসষিষিক ক্রপ সজাষনং/ভূষমর উপনর্াষগতা
অনুসানর ফসল উৎপাদন, প্রাকৃষতক দুনর্ শাগপূণ শ এলাকার Hazard mapping ততষর কনর সস অনুর্ায়ী অঞ্চলষিষিক আধ্যষনক
প্রযুষক্তগত সসবা প্রদান, অতন্দ্র জষরপ কার্ শ সম্পাদনন ফসনলর সপাকামাকড় ও সরাগবালাই আক্রান্ত এলাকা শনাক্তকরণ ও
ক্ষষতর পষরমাণ ষনধ শারণ এবং প্রাকৃষতক দুনর্ শানগর (বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ইতোষদ) সমাকানবলা করা িনব। এোড়া, মাঠ
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পর্ শানয়র সম্প্রসারণ কমীনদর Spatial and temporal data ব্যবিানরর লনক্ষে ষরনমাে সসষসং ও ষজআইএস প্রযুষক্তর ওপর
প্রষশক্ষণ ও দক্ষতা বৃষদ্ধর উনদ্যাগ গ্রিণ করা িনব।
৫.২৪ পষরনবশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা সজারদারকরণ: প্রাকৃষতক সম্পদ তর্া জীব তবষচত্রে, মাটি, পাষন ও অন্যান্য প্রাকৃষতক
উপাদাননর স্বািাষবক অবস্থা ক্ষুন্ন িনত পানর এমন কার্ শক্রম ষনরুৎসাষিত করা িনব। পাোপামে জীবপ্রযুমক্ত প্রসাতরর শক্ষ্তে
জীব মনরাপিা মবিয়ক মনয়ি কানুন প্রতয়াগ করা হতব। এ লনক্ষে সংরক্ষণ কৃষি (কিণশ ষবিীন/স্বেচাি, ফসনলর অবষশোংশ
মাটিনত তজব পদার্ শ ষিনসনব ব্যবিার, শস্য পর্ শায় অনুসরণ, মালষচং, গ্রীনিাউজ গ্যাস ষনঃসরণ হ্রানস কার্ শক্রম ইতোষদ),
সমষিত বালাই ও ফসল ব্যবস্থাপনা, সমষিত উষদ্ভদ পুষে ব্যবস্থাপনা, জীবাণু সার ব্যবিার, সসৌর শষক্ত ব্যবিার, ভূ-পষরস্থ
পাষনর ব্যবিার বৃষদ্ধ, সসচ সাশ্রয়ী ফসল চাি সম্প্রসারণ,বৃষের পাষন সংরক্ষণ ও ব্যবিার, তজব কৃষি এবং উিম কৃষি পদ্ধষত
(GAP) ইতোষদ অনুসরণ কনর সেকসই কৃষি ও সবুজ প্রবৃষদ্ধ অজশননর ওপর গুরুত্ব সদয়া িনব।
৫.২৫ কৃষি র্াষন্ত্রকীকরণ: স্থানীয় পর্ শানয় চাষিদাষিষিক কৃষি র্ন্ত্রপাষত ব্যবিানরর ওপর ষবনশি গুরুত্ব প্রদান করা িনব। এ
লনক্ষে স্থানীয় র্ন্ত্রপাষত প্রস্ত্িতকারকনদর উৎসাষিতকরনণ নানামুখী সিায়তামূলক কার্ শক্রম গ্রিণসি র্ন্ত্রপাষত-ষনিশর
উনদ্যাক্তা সৃষে করা িনব। সদশী-ষবনদশী র্ন্ত্রপাষতর গুণগত মান প্রষমতকরনণ র্র্ার্র্ ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব। তাোড়া, কম
শ্রমঘন স্থাষয়ত্বশীল র্ন্ত্রষনিশর উৎপাদন ব্যবস্থা গনড় তুলনত কৃিক পর্ শানয় উেীপনামূলক সিায়তা প্রদাননর মাধ্যনম কৃষি
র্াষন্ত্রকীকরণ সজারদার করা িনব। এ লনক্ষে সম্প্রসারণ কার্ শক্রনম দক্ষ জনবল ও সক্ষম অবকাঠানমা ততষর করা িনব।
৫.২৬ কৃষি কানজ ভূ-গিশস্থ পাষন ব্যবিার সীষমতকরণ: শুষ্ক সমৌসুনম সসচকানজ অষধকিানর ও অপষরকষেতিানব ভূ-গিশস্থ
পাষন ব্যবিানরর কারনণ পাষনর স্তর আশংকাজনকিানব ক্রমাগত ষননচ সননম র্াওয়ায় পষরনবশ হুমষকর সম্মুখীন। এ অবস্থা
সমাকানবলায় ভূ-উপষরস্থ পাষনর উৎস বৃষদ্ধসি দক্ষ সসচ ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বানরাপ করা িনব। তাোড়া, সসচকানজ
ভূগিশস্থ পাষন উনিালনন ষবদ্যমান নীষত কাঠানমা অনুসরণ করা িনব।
৫.২৭ পুষে ষনরাপিা সজারদারকরণ: খাদ্যািোস পষরবতশন ও অষধকতর পুষেসমৃদ্ধ খাবার সর্াগাননর ষনষমি দানাদার
ফসনলর উৎপাদননর পাশাপাষশ উদ্যান ফসল সম্প্রসারণ সর্মন- শাক-সবষজ, িাল, সতল, ফলমূল, সমৌ-চাি এবং সামুষদ্রক
তশবাল ইতোষদ চানির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা িনব। এসকল ফসল চাি সজারদারকরনণ প্রনয়াজনীয় বীজ/চারা/কলম
সিজলিে করাসি সতিেনো ও সক্ষমতা বৃষদ্ধনত র্র্ার্র্ কার্ শক্রম গ্রিণ করা িনব।
৫.২৮ কৃষি ষশনের ব্যাকওয়াি শ ও ফনরায়াি শ ষলংনকজ সজারদারকরণ: ক্রনমান্নষতশীল কৃষি ষশনে চাষিদা ষনরূপণ কনর
কাঁচামানলর সর্াগান এবং উৎপাষদত পনণ্যর বাজারজাতকরনণর সুষবধানর্ শ প্রনয়াজনীয় ব্যাকওয়ািশ ও ফনরায়ািশ ষলংনকজ
স্থাপনন তে, ঋণ, প্রনণাদনা ও কাষরগষর সিায়তা প্রদান করা িনব।
৫.২৯ কৃষি ঋণ:আধ্যষনক কৃষি প্রযুষক্ত ব্যবিার, ষবপণন ও প্রষক্রয়াজাতকরণ ষশে সম্প্রসারনণ কৃিক ও উনদ্যাক্তানদর সিজ
শনতশ ঋণ প্রাষপ্তনত সিায়তা প্রদান করা িনব।
৫.৩০ কৃষিনক্ষনত্র স্থানীয় সরকানরর তিষবল ব্যবিার:স্থানীয় সরকার তর্া সজলা (পাব শতে সজলাসি), উপনজলা পষরিদ ও
ইউষনয়ন পষরিদ নানামুখী উন্নয়ন কার্ শক্রম পষরচালনা কনর। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাষদত কৃষি পণ্য
বাজারজাতকরণ সিজসাধ্য করার লনক্ষে সর্াগানর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, সসচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, িরাে
িনয় র্াওয়া খাল-নদী খনন/পুনঃখনন কনর ভূউপষরস্থ পাষনর সংরক্ষণ আধার ততষরসি সামষগ্রক কৃষি উন্নয়নন উপনজলা ও
ইউষনয়ন পষরিনদর তিষবল ব্যবিানরর প্রষত গুরুত্বানরাপ করা িনব ।
৫.৩১ কৃষি বনায়ন ও সামাষজক বনায়ন: ফলদ (নমৌসুমী ও অনমৌসুমী সর্মন-বেরব্যাপী ফলদানকারী গাে এবং Off
season আম/কাঁঠাল ইতোষদ) ও বনজ বৃক্ষ সরাপনণর মাধ্যনম কৃষি বনায়ন ও সামাষজক বনায়ন পদ্ধষতর স্থাষয়ত্বশীল
ব্যবিার সজারদার করা িনব
৫.৩২ কৃষি পর্ শেন:বহুকাল সর্নক খুলনার সুন্দরবন, মধ্যপুনরর বন, কুষমোর শালবন ষবিার, ষসনলনের রাতারগুল, পাব শতে
অঞ্চনলর পািাষড় বন ইতোষদ সসৌন্দর্ শ ষপপাসু মানুিনক আকিণশ করনে। ষচিষবননাদননর সানর্ সানর্ ষবষিন্ন প্রকার কৃষি
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প্রযুষক্ত ষনিশর নান্দষনক কার্ শক্রম (নর্মন-জলাবদ্ধ এলাকায় িাসমান সবনি সবষজ চাি ইতোষদ) গ্রিণ কনর কৃষি পর্ শেননক
সমৃদ্ধ করা িনব।
৫.৩৩ কৃষিপনণ্যর ব্র্যাষন্ডং: পাব শতে এলাকার জুষময়ানদর ষবষন্ন ধানসি স্থানীয় ষবষিন্ন ধরননর ফল ও সবষজ পুষে ও স্বানদ
সমৃদ্ধ। এগুনলাসি চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর ও সাতক্ষীরা ও রাজশািীর আম ও কানোয়া (িাঁো), নরষসংদীর লেকন,
ঝালকাঠির সপয়ারা, বষরশানলর আমড়া, ষদনাজপুনরর কাোরীনিাগ চাল, সসানামুগ ও ষলচু, ষকনশারগনঞ্জর রাতাশাইল চাল,
ষসনলনের সাতকড়া ও জারা সলবু, চট্টগ্রানমর সদা-িাজারী আলু, শষরয়তপুনরর কাষলষজরা ইতোষদ ব্র্যাষন্ডং কনর বাজার
সংনর্াগ উন্নয়ননর মাধ্যনম সদশীয় ও আন্তজশাষতক সিাক্তানদর ষনকে জনষপ্রয় করার ব্যবস্থা সনয়া িনব।
৫.৩৪ দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন
৫,৩৪,১ কৃিক: উন্নে িািাবাে, উন্নেিাতনর বীজ ও অন্যান্য কৃমি উপকরতণর সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা, নতুন প্রযুমক্তর
ব্যবহার, প্রমেকূে পমরতবে শিাকামবোসহ সিসািময়ক মবমিন্ন মবিতয় কৃিকতের সক্ষ্িো বৃমদ্ধতে প্রতয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
করা হতব।
৫,৩৪.২ কৃিক গ্রুপ ও কৃষি উনদ্যাক্তা: কৃষিনক বাষণষজেকীকরনণর মাধ্যনম কৃিনকর আয় বৃষদ্ধ ও কমশসংস্থান সৃষের লক্ষে
অজশনন কৃিক গ্রুপ ও কৃষি উনদ্যাক্তানদর ভূষমকা গুরুত্বপূণ শ। সেকসই, ষনরাপদ ও পুষেমানসমৃদ্ধ কৃষি উৎপাদন প্রযুষক্ত,
প্রষক্রয়াজাতকরণ, িোলু ও সাপ্ল্াই সচইন উন্নয়ন, মূলধন গঠন, উৎপাদন ও আষর্ শক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সরকিশ সংরক্ষণ,
বাজার সংনর্াগ ইতোষদ ষবিনয় সংষিে ব্যষক্ত ও প্রষতষ্ঠাননর দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নন কার্ শকর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব।
৫.৩৪.৩ সম্প্রসারণ কমী: কৃিক ও কৃিক সংগঠন (আইষপএম ক্লাব, FFS, ICM ইতোষদ) এবং কৃষি উনদ্যাক্তানদর
প্রষশক্ষণ চাষিদা ষনরূপণ, কৃষি পষরকেনা ততষর, আবিাওয়া সংক্রান্ত তে-উপাি ষবনিিণ ও ব্যবিার, ই-কৃষির ষবষিন্ন
অোপস ব্যবিার, র্াষন্ত্রকীকরণ, িোলু ও সাপ্ল্াই সচইন; পষরনবশবান্ধব, ষনরাপদ ও পুষেমানসমৃদ্ধ কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রযুষক্ত;
সিজালমুক্ত কৃষি উপকরণ সনাক্তকরণ ও ব্যবস্থা গ্রিণ; জলবায়ু পষরবতশননর ঝষুঁ ক সমাকানবলা; অর্ শ লষগ্নকারী প্রষতষ্ঠাননর
সানর্ কৃষি উনদ্যাক্তা, সংগঠন ও কৃিনকর সংনর্াগ স্থাপন; বাজার সংনর্াগ, অনলাইনন সসবা প্রদান, অষফস ব্যবস্থাপনা
ইতোষদ সমসামষয়ক ষবিনয়র ওপর সম্প্রসারণ কমীনদর দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়নন ষবনশি সজার সদয়া িনব। ষবষিন্ন
সশ্রষণর কৃিকনদর সংগঠিত কনর সম্প্রসারণ সসবা প্রদাননর জন্য আর্-শ সামাষজক ও সাংগঠষনক ষবিয়াষদর ওপর প্রষশক্ষণ
সদয়া িনব। প্রষতকূল অঞ্চনলর কৃষি ও আর্-শ সামাষজক ব্যবস্থার ষিন্নতার কারনণ সম্প্রসারণ কমীনদর সংষিে এলাকায়
ষননয়ানগর পূনব শ প্রষশক্ষণ বা ওষরনয়নন্টশননর ব্যবস্থা করা িনব।
৫.৩৪.৪ প্রষতষ্ঠান পর্ শায়: কৃষি ষবিনয় কাষরগষর ষশক্ষা ও প্রষশক্ষনণর মাধ্যনম দক্ষ সম্প্রসারণ কমী গনড় সতালার জন্য সদনশ
ষবদ্যমান প্রষতষ্ঠানসমূনি সমসামষয়ক ষবিনয়র ওপর প্রনয়াজনীয় সংখ্যক ষবনশিজ্ঞ প্রনয়াজন। একইসানর্ ষবশ্বষবদ্যালয়সি
সংষিে প্রষতষ্ঠানসমূনি যুনগাপনর্াগী পাঠ্যসূষচ আবশ্যক। তবষশ্বক ও সদশীয় প্রযুষক্তর দ্রুত ষবকানশর সপ্রষক্ষনত স্থানীয় পর্ শানয়
প্রযুষক্তষিষিক কৃষি উপকরণ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও জ্ঞান অজশন কনর সস সব প্রযুষক্ত ব্যবস্থাপনার নীষতমালা প্রণয়ন করা
িনব। সম্প্রসারণ কমীনদর দক্ষ সসবা প্রদানন সক্ষমতার উন্নয়ন ঘোনত এসকল প্রষতষ্ঠানন ষবনশিজ্ঞ পর্ শানয়র জনবল সৃষে ও
পাঠ্যসূষচ আধ্যষনকায়ন করার মাধ্যনম প্রাষতষ্ঠাষনক সক্ষমতা বৃষদ্ধর ওপর অষধকতর গুরুত্ব প্রদান করা িনব। কৃষি সম্প্রসারণ
সসবানক আনরা গষতশীল ও যুনগানপানর্াগী করার লনক্ষে প্রাষতষ্ঠাষনক সক্ষমতা বৃষদ্ধ করনত কৃষি প্রষশক্ষণ ইনষেটিটিউে
(ATI) সমূনির পাঠ্যসূষচ আধ্যষনকীকরণ করা িনব। একইসানর্ জাতীয় কৃষি প্রষশক্ষণ একানিমীর (NATA) ষনজস্ব জনবল
বৃষদ্ধসি এসকল প্রষতষ্ঠানসমূনির প্রাষতষ্ঠাষনক উন্নয়ননর ওপর সজার সদয়া িনব।
মানসম্মত বীজ, চারা/কলম উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রতেয়ন ও ষবপণন কার্ শক্রনমর সানর্ জষড়ত কৃষি সম্প্রসারণ অষধদপ্তর,
বাংলানদশ কৃষি উন্নয়ন কনপশানরশন, বীজ প্রতেয়ন এনজসী এবং সংষিে সরকাষর-সবসরকাষর প্রষতষ্ঠানসমূনি কমশরত
কাষরগষর কমশকতশাসি এসকল প্রষতষ্ঠাননর অবকাঠানমাগত উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃষদ্ধ এবং ফলপ্রসু সসবা প্রদাননর লনক্ষে সমিয়
সজারদারকরা িনব এবং ষবদ্যমান নাসশারী গাইিলাইনস এর আনলানক র্নর্াপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব।
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৫.৩৫ কৃষি ষক্লষনক, RTC ও কৃষি বাষণজে সকন্দ্র স্থাপননর মাধ্যনম সসবা প্রদান: কৃষি ষক্লষননক প্রযুষক্ত ষবস্তার এবং
সরাগবালাই ও সপাকা-মাকড় সর্নক ফসল রক্ষা ষবিয়ক প্রনয়াগমুখী সসবা প্রদাননর ওপর সজার সদয়া িনব। তাোড়া, কৃষি
র্াষন্ত্রকীকরণ সসবা সম্প্রসারনণ Rural technology Centre (RTC) স্থাপন এবং কৃিনকর সদারনগাঁড়ায় সগ্রার্
সসন্টার স্থাপন কনর মানসম্মন্ন কৃষি উপকরণ ও কৃষি র্ন্ত্রপাষত প্রাষপ্ত সিজলিে করার কার্ শক্রম উৎসাষিত করা িনব।
৫.৩৬ আমার গ্রাম আমার শির: কৃিনকর জীবনর্াত্রার মান উন্নয়ননর মাধ্যনম গ্রাম এলাকায় শির এলাকার মত সুনর্াগ
সুষবধা সৃষের ষনষমি কৃষি প্রযুষক্ত ষনিশর আয় বৃষদ্ধর সিায়ক প্রনয়াজনীয় কার্ শক্রম গ্রিণ করা িনব। কৃিক ও কৃষি
উনদ্যাক্তানদর কৃষি কানজ উৎসাি প্রদান এবং কৃষিনত সেকসই সমৃষদ্ধ আনয়ননর লনক্ষে কার্ শকর ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব।
সসজন্য গ্রাম পর্ শানয় কৃষি ও পেী উন্নয়নবান্ধব অবকাঠানমা ততষর এবং কৃিক পর্ শানয় উন্নত প্রযুষক্ত ব্যবিানরর সরঞ্জামাষদ
সরবরািসি কৃষি সংষিে সকল প্রাষতষ্ঠাষনক সসবা প্রাষপ্তর সুনর্াগ সম্প্রসারনণ ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব।
৫.৩৭ সুষবন্যস্তকরণ, সাদৃশ্য ষবধান ও সমিয় সাধন: বাংলানদনশর সেকসই খাদ্য ও পুষে ষনরাপিা এবং ষনরাপদ খানদ্যর
সর্াগান, সিজলিেতা ও ব্যবিার বৃষদ্ধর লনক্ষে সরকার কর্তশক গৃষিত সংষিে অন্যান্য নীষতমালা ও কমশপ্রয়ানসর সানর্
সম্প্রসারণ কার্ শক্রম সমিয়, সুষবন্যস্ত ও প্রনয়াজনমাষফক সাদৃশ্য ষবধান করা িনব।
৫.৩৮ সম্প্রসারণ শসবার উৎকি বো বৃমদ্ধ ও গুণগে িাতনান্নয়ন: কৃমি সম্প্রসারণ শসবা প্রেযােীতের ক্রিবধ বিান িামহোর
ধরণ, িেিান প্রযুমক্তর কার্ শকাষরতা র্াচাই এবং সম্প্রসারণ সসবার গুণগত মান ও গ্রিণনর্াগ্যতা র্াচাই কনর কৃষি
সম্প্রসারণ নীষতনক আনরা যুনগাপনর্াগী করার স্বানর্ শ মাঠষিষিক তোনুসন্ধাননর জন্য প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রিণ করা িনব।
৫.৩৯ কৃমি সম্প্রসারণ নীমে বাস্তবায়ন কার্ বক্রি সিিয়, পমরবীক্ষ্ণ ও গতবিণা: কৃমি সম্প্রসারণ নীমে বাস্তবায়ন প্রমক্রয়ায়
কৃিক ও কৃমি উতদ্যাক্তাসহ কৃমি সংমিষ্ট শেেীয় মবমিন্ন সরকামর-শবসরকামর প্রমেষ্ঠান এবং মবশ্বমবদ্যােয়সমূতহর প্রেযক্ষ্ ও
পতরাক্ষ্ ভূমিকা রতয়তে। োই এসকে প্রমেষ্ঠাতনর িতধ্য সিিয় এবং কিবকান্ড বাস্তবায়ন মবিতয় পমরবীক্ষ্ণ খুবই গুরুত্বপূণ ব।
শর্ সিস্ত কিবকাতন্ড একামধক সংস্থা জমেে শস সব শক্ষ্তে কৃমি িন্ত্রণােতয়র উতদ্যাতগ সিিয় করা হতব। শস েতক্ষ্য
িন্ত্রণােতয়র সিায় ো মনয়মিে পর্ বতবক্ষ্তণর ব্যবস্থা শনয়া হতব। সম্প্রসারণ শসবাোন পদ্ধমে, আন্ত:প্রামেষ্ঠমনক মবতেি কতর
গতবিণা-সম্প্রসারণ সংতর্াগ ও সিিয়, প্রযুমক্ত ব্যবহাতরর আথ বসািামজক মেক ও উপতর্ামগো ইেযামে মবিতয় গতবিণাধিী
কিবকান্ডতক উৎসামহে করা হতব। নীমেিাোর আওোয় কিবকান্ডগুতোর েক্ষ্যিাোমিমিক অজবনসমূহ তৃণমূে শথতক
শকমিয় পর্ বাতয় পমরবীক্ষ্ণ করা হতব। েক্ষ্যিাোমিমিক এবং সংস্থাওয়ারী অগ্রগমে পমরবীক্ষ্তণ কৃমি িন্ত্রণােয় ও কৃমি
সম্প্রসারণ অমধেপ্তর মূখ্য ভূমিকা পােন করতব। “জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীষত-২০২০” বাস্তবায়নন কৃমি সম্প্রসারণ
অমধেপ্তর একটি শকৌেেগে কিবপমরকল্পনা (Strategic Plan) প্রণয়ন করতব।
৫.৪০ নীষতর অনুবাদ, ব্যাখ্যা প্রদান, সংনশাধন ও পষরমাজশননর এখষতয়ার: জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীষত-২০২০ কার্ শকর
করার পর সরকারী সগনজে প্রকাশ দ্বারা ইংনরজীনত অনুষদত একটি ষনিশরনর্াগ্য পাঠ সরকার প্রকাশ করনত পারনব এবং
ইংনরজীনত অনুষদত পানঠ সকান ষবভ্রাষন্ত/অসামঞ্জস্যতা সদখা ষদনল বাংলায় প্রণীত নীষত গ্রিণনর্াগ্য িনব। এ নীষতর ষবিনয়
সকান ব্যাখ্যা প্রদান, সংনশাধন বা পষরমাজশন করার ক্ষমতা কৃষি মন্ত্রণালনয়র এখষতয়ারভুক্ত র্াকনব। ‘জাতীয় কৃষি
সম্প্রসারণ নীষত-২০২০’ প্রকানশর সানর্ সানর্ই ‘নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীষত-১৯৯৬’ ষবলুপ্ত িনব।
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০৬. উপসংিার
ষবষিন্ন কৃষি গনবিণা প্রষতষ্ঠান সর্নক উদ্ভাষবত প্রযুষক্ত কৃিক ও সবসরকাষর উনদ্যাক্তানদর কানে সপৌুঁোননার মাধ্যনম কৃষি
উৎপাদন বৃষদ্ধ, কমশসংস্থান সৃষে এবং কৃিনকর আয় বৃষদ্ধ তর্া খাদ্য ও পুষে ষনরাপিা অজশননর জন্য একটি কার্ শকর বহুমুখী
ও বাষণষজেক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা অপষরিার্ শ। আর সম্প্রসারণ ব্যবস্থানক সরকানরর সকৌশলগত উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা ও
গষতধারার সানর্ সামঞ্জস্যপূণ শ রাখনত প্রনয়াজন একটি সমনয়াপনর্াগী জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীষত। তবষশ্বক জলবায়ু
পষরবতশননর কারনণ সৃে ফসল আবানদর ধারায় পষরবতশন, কৃষি বাষণজে এবং ষবদ্যমান ষবষিন্ন নীষত ইতোষদ ষবনবচনায়
ষননয় জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীষতটি প্রণয়ন করা িনয়নে। সামষগ্রক কৃষির সানর্ সংষিে সকল সরকাষর ও সবসরকাষর
সংস্থা/প্রষতষ্ঠাননর কার্ শকর সমিয় ও সিনর্াষগতায় একটি লািজনক ও বাষণষজেক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গনড় সতালার
উনেনশ্য এ নীষতমালা ভূষমকা রাখনব। আশা করা র্ায়, সমনয়র সানর্ তাল ষমষলনয় পষরবষতশত সপ্রক্ষাপনে কৃিনকর চাষিদা
অনুয়ায়ী সম্প্রসারণ সসবা প্রদানন এটি উনেখনর্াগ্য অবদান রাখনত সক্ষম িনব।
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শব্দ সংনক্ষপ
অোপস (Apps)
ATI
ষবষবএস (BBS)
ষসআইষজ (CIG)
ই-কৃষি (e-Krishi)
FAO
এফএফএস (FFS)
GAP
ষজআইএস (GIS)
আইষসএম (ICM)
আই ষপ এম (IPM)
আইষপএনএস (IPNS)
আইওটি (IoT)
এনএইষপ (NAEP)
এনএটিএ (NATA)
এনষজও (NGO)
RTC
এসষিষজ (SDG)
টিএন্ডষি (T&V)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Applications
Agricultural Training Institute
Bangladesh Bureau of Statistics.
Common Interest Group
Electronic Krishi
Food and Agriculture Organization
Farmer Field School
Good Agricultural Practices
Geographical Information System
Integrated Crop Management
Integrated Pest Management
Integrated Plant Nutrient System
Internet of Things
New Agricultural Extension Policy
National Agricultural Training Academy
Non Governmental Organization
Rural Technology Centre
Sustainable Development Goals
Training & Visit
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