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িনব র্াহী সার সংে�প 

১। সমী�ার উে��: 

বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন িবভাগ (আইএমইিড), পিরক�না ম�ণালেয় একিট িবভাগ িহসােব পাবিলক েস�েরর উ�য়ন 
�ক� মূ�ায়ন ও তার বাধা িবপি� উ�রেণ ভিব�ৎ িদক িনেদ র্শনা �দান কের থােকন। এর ধারাবািহকতায় আইএমইিড 
বা�বায়নাধীন �ক� “সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ” িনিবড় পিরবী�ণ সমী�া কায র্�ম 
�হণ কের। মাইডাস এ �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ পিরচালনা কের খসড়া �িতেবদন ি�য়ািরং কিমিটেত দািখল কের। কিমিটর 
সুপািরশসমূহ অ�র্ভু� কের চুড়া� �িতেবদন ��ত করা হেয়েছ।  

২। �কে�র েমৗিলক ত� ও অ�গিত: 

�কে�র উে�� হে� সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম ৬িট িবভাগ, ২৯ িট েজলা, ৮৮ িট উপেজলায় ৮৮০ কৃষক �েপর মা�েম 
পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ।  �ক�িট জুলাই ২০১৪ েথেক জুন ২০১৯ পয র্� িব�ত, িক� �ক�িট শুরু করেত ৬মাস েদরী 
হওয়ায় �কৃত পে� কাজ শুরু হেয়েছ জানুয়াির ২০১৫ সােল এবং মাঠ পয র্ােয় কাজ আর� হেয়েছ জুলাই ২০১৫ েথেক। �কে� 
৮৮িট উপেজরায় ৮৮০িট কৃষক দল গঠন করা হেয়েছ, এরই সােথ ১৫৭ িট পুরাতন দেলরও উ�য়ন করা হেয়েছ। �কে�র িডএই 
অে� িডিপিপ বরা� অনুযায়ী কৃিষ য�পািত িবতরণ স�� হেয়েছ �ায় ১০০%, �িশ�ণ স�� হেয়েছ ৫৬%, �দশ র্নী স�� 
হেয়েছ �ায় ৬১%, উ�ু�করণ সফর স�� হেয়েছ �ায় ৬৫%। আিথ র্ক অ�গিত িডএই অে�র �ক� ৬৬ েকািট টাকা এবং 
�া�িলত �ক� �য় এি�ল ২০১৭ পয র্� �ায় ৭২%। 

�কে�র বারটান অে� পুি� িবষয়ক �িশ�েনর অ�গিত শতকরা ৬০ ভাগ। বারটােন পুি� িবষয়ক িবেশষ� িনেয়াগ অ�াবিধ না 
হওয়ায় �িশ�ণ কায র্�েম �ভাব পেড়েছ। বারটােনর �ক� �ব�াপক অবসের েগেল, ৈব�ািনক কম র্কতর্া দািয়� পালন কেরেছন। 
�কে�র �ােথ র্ �ক� �ব�াপক িনেয়াগ জরুির হেয় পেড়েছ। সমােজর েপশাজীিব : ইমাম, পুেরািহত, �ল িশ�ক ও ছা�-ছা�ীেদর 
পুি� িবষয়ক �িশ�ণ �দান করার ফেল পুি� সং�া� �ােনর পিরিধ সমােজ গুিনতক হাের বৃি� েপেয়েছ। িডএই অে� �কে�র 
�য় কায র্�ম িপিপএ ২০০৬ ও িপিপআর ২০০৮ অনুসাের স�� হেয়েছ,  িক� বারটান অে� একিট িপকআপ ভয্ান �েয় অিডট 
আপি� হেয়েছ। বারটান অে�র �া�িলত ৭ েকািট টাকা আিথ র্ক অ�গিত এি�ল ২০১৭ পয র্� �ায় ৫০%। 

৩। মাঠ পয র্ােয় কৃিষ িবষয়ক অ�গিত: 

মাঠ পয র্ােয় উপকারেভাগী কৃষক, গৃিহণী, কৃষক �প েনতা, সরকাির কম র্কতর্া ও �ক� �ব�াপনায় িনেয়ািজত কম র্কতর্ােদর িনকট 
হেত উপা� সং�হ করা হেয়েছ।  কৃিষ উপা� িবে�ষেণ েদখা যায় েয,  ৬% কৃষক �েপর উ�রদাতা �াইমাির েথেক এসএসিস 
পয র্� পড়ােশানা কেরেছ। এেত �িতয়মান হয় েয, সমােজর একিট বৃহৎ অংশ �ািত�ািনক িশ�ায় িশি�ত হেয়েছ। উ�রদাতােদর 
মে� ৯৬% পুরুষ, ৪% মিহলা রেয়েছ। কৃষক �েপর  পুরুষ ও মিহলা সদ� সং�া ৩০ েথেক ৪০ জন । এেদর �ায় ২০% মিহলা 
সদ� রেয়েছ। �ায় ৮৬% উ�রদাতার গেড় বসতবািড়র পিরমান ২২ শতক। তারা জিম বগ র্া িনেয় অথবা বগ র্া িদেয়ও ফসল 
উৎপাদন কের থােক। �ক� এলাকায় শ� িব�ােস শীতকালীন ফসেলর পিরমান েবেড়েছ এবং শাক সি�, িমি� কুমড়া, চালকুমড়া 
ইতয্ািদ ফসেলর উৎপাদন যু� হেয়েছ। শ� �াচুয র্ �ায় ১০-১৫% বৃি� েপেয়েছ। �প সদ�েদর মে� ৯৮% মেন কেরন েয, 
�িশ�েনর মা�েম তােদর �ােনর পিরিধ েবেড়েছ। ৬৮% মেন কেরন �দশ র্নীর মা�েম উপকৃত হেয়েছন। ৮২% মেন কেরন 
য�পািত �ব�াপনা কের তােদর �ান েবেড়েছ। শতভাগ উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর �েপ পাওয়ার িটলার �ক� েথেক বরা� 
েপেয়েছন, ৮০% এর উপর এলএলিপ, পাওয়ার ে�য়ার, ে�সার ও হয্া� ে�য়ার বরা� েপেয়েছন ও তা �বহার করেছন অথবা 
�েপর বাইেরর কৃষকেদর কােছ ভাড়া িদে�ন। �ায় ৯২ ভাগ উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর �েপ স�য় আেছ এবং তার পিরমান 
�ায় ৩৯ হাজার টাকা। তাছাড়া য�পািত ভাড়া িদেয় আয় কেরেছন। িনরাপদ জামানত িহেসেব �িত �েপ �ায় ২৬ হাজার টাকা 
রেয়েছ। উ�রদাতাগন �িশ�ণ িনেয় আয় বধ র্ক কায র্�েম স�ৃ� হেয়েছন, এেদর মে� আধুিনক প�িতেত ফল বাগান, েকঁেচা 
সার উৎপাদন েকৗশল, িনরাপদ ফসল উৎপাদন, ভাসমান শাক সবিজ উৎপাদন ইতয্ািদ। �ায় ৭% উ�রদাতা বেলেছন তারা �� 
খামার বা কুিটর িশ� �াপন কেরেছন। তমে� চাতাল, বসতবািড়েত সবিজ বাগান, হাঁস মুরগী খামার, মৎ� খামার ইতয্ািদ 
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হেয়েছ। ৮৫ ভাগ উ�রদাতার বেলেছন বণ র্নায় তােদর উৎপািদত খাে� বছেরর েখারাক হেয় থােক।  তেব অেনক পিরবাের বছের 
এক েথেক দুই মােসর খাবার �য় করেত হয়। �কে�র কারেণ তােদর আয় বৃি� েপেয়েছ এবং সামািজক অব�ার উ�িত হেয়েছ। 

৪। মাঠ পয র্ােয় পুি� িবষয়ক অ�গিত: 

মাঠ পয র্ােয় পুি� িবষয়ক �ে�র উ�রদাতার মে� �ায় ৪৬% পুরুষ ও ৫৪% মিহলা িছল। এেদর মে� ৩৯% উ�রদাতার বয়স 
২০ েথেক ৫০ বছেরর মে�। পুি� ও সাধারন �ান িনরুপেনর জ� ২৮িট �� করা হেয়িছল। ��সমূহ হেলা একজন �া� বয়� 
েলােকর �িতিদন কত িলটার পািন পান করা �েয়াজন, কত মাস বয়স পয র্� িশশুেদর মােয়র দুধ পান করা �েয়াজন, মােয়েদর 
র� শূ�তা িক কারেণ হয় এবং খাে�র পুি�মান স�িকর্ত ��। ৩৯% উ�রদাতা সিঠক উ�র িদেয়েছ। �ক� েথেক পুি� এবং 
সুষম খা� �হেণর �িশ�ণ েপেয়েছন �ায় ৭৭%, অ�া� �িশ�েণর মে� পুি� স�ত খা� ৈতরী, বসতবািড়েত শাক সবিজ ও 
ফল চাষ, পুি� উ�য়েন নারীর ভূিমকা ইতয্ািদ। বসতবািড়েত শাক সবিজ ও ফল বাগান কেরেছ ৫৩%। ৮% উ�রদাতা জািনেয়েছন 
েয, তারা িব�ালেয় পুি� সেচতনতামূলক কম র্সূিচ ও িব�ালেয় শাক-সবিজ বাগান �াপন কেরেছন। ৫০% উ�রদাতা জািনেয়েছন 
েয, তারা তােদর উৎপািদত প� �ি�য়াজাত কেরন। প�সমূহ হেলা: চাল, মুিড়, িচড়া ইতয্ািদ। এ �ি�য়ায় �ায় ৩% উ�রদাতা 
েবতনভু� েলাকবল িনেয়াগ কেরন। �কে� অংশ�হেনর ফেল অিধকাংশ পিরবাের খা� িনরাপ�া এেসেছ এবং পািরবািরক গড় 
আয় বৃি� েপেয়েছ।  

৫।  ফলাফল (Findings) 

 �কে� ফসল উৎপাদন বৃি� এবং খা� ও ে�ািটেনর অভাব পূরণ হওয়ার স�াবনা সৃি� হে�; �কে�র শ� িব�ােস
বহুমুখী শ� আবাদ বৃি� পাে� এবং �� পািনর চািহদার ফসল যু� হেয়েছ, িনরাপদ ফসল উৎপাদেন কৃষক উৎসািহত
হে�;

 কৃষকেদর মে� দলব�তা, স�য়ী মেনাভাব এবং সেচতনতা বৃি� পাে�;
 কৃিষ য�পািত �বহাের চাষাবােদ আধুিনকায়ন হে�, উ�ত কৃিষ েকৗশল �বহাের জনগেণর �াপক স�ৃ�তা পিরলি�ত

হে�।
 মানুেষর খা�াভয্ােসর পিরবতর্ন হে�, ৈদিনক খা� তািলকায় পুি�মান স�েকর্ ধারণা হে�, শাকসবিজ পুি�মান বজায়

েরেখ রা�ার িনয়ম স�েকর্ ওয়ািকবহাল হে� এবং সুষম খাবার �হেন উৎসািহত হে�;
 দির� জনেগা�ী �াবল�ী হওয়ার স�াবনা ৈতির হেয়েছ এবং সুফলেভাগীেদর কম র্সং�ান সৃি� হেয়েছ। ফেল আিথ র্ক

স�লতা বৃি� েপেয়েছ।
 চাষাবােদর খরচ কমার ফেল আয় বৃি� পাে�। স�ানরা �েল যাে� এবং সামািজক ময র্াদা বৃি� েপেয়েছ;

 �ক�িট  জুলাই ২০১৪ সাল হেত চালু হেলও কৃষকরা জুলাই ২০১৫ সােলর পর েথেকসুেযাগ সুিবধা পাওয়া শুরু কেরেছ।
 একিট ইউিনয়েনর একিট �াম িনেয় কৃষক �প গঠন করার কারেণ বৃহ�র জনেগাি� �কে�র সুেযাগ সুিবধা হেত বি�ত

হে�। কৃষক �েপর গঠণত� নাই , ফেল �েপর সরকাির  িনব�ন করা যাে� না;
 �কে� �িশ�ণ �ব�া অ�তুল;
 �ক� িডজাইেনর দুব র্লতা আেছ, �ানীয়ভােব য�পািত র�ণােব�ণ ও েমরামেতর সুেযাগ নাই; কৃষক �েপর সদ�েদর

য�পািত র�ণােব�েণ েকান �িশ�েণর �ব�া নাই। পাওয়ার ে�সােরর সােথ েমাটর সরবরাহ করা হয়িন ফেল েমাটেরর
অভােব ে�সার ব� থােক; এবং িরপার ডায়ার, রাইস �া��া�ার ও িসডার এর �ব�া না থাকায় েমৗসুমী কম র্কা� ধীর
গিতেত স�� হয় ও ফসেলর অপচয় হয়; এবং

 �কে� পুি� িবষয়ক িবেশষ� নাই, ফেল �ক� কায র্�ম �াহত হওয়ার স�বনা েদখা িদেয়েছ।

৬। সুপািরশমালা:  

��েময়ােদ বা�বায়নেযা� 
 �কে�র উে�� অজর্েনর িবষয়িট িবেবচনায় েরেখ �কে�র কৃষক দেলর �িশ�ণ বৃি� করা েযেত পাের;
 ম�ণালয় ও সংি�� অিধদ�র িনিদ র্� সমেয় �ক� কায র্�ম সমাি�র জ� অ�ািধকার িভি�েত কম র্পিরক�না �ণয়ন কের

তার িভি�েত িনিবড় তদারিক আেরা েজারদার করেত হেব;
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 যাবতীয় �িশ�ণ, �দশ র্নী এবং উ�ু�করন কায র্�ম জরুির িভি�েত স�� করেত হেব;
 কৃষক �েপর জ� একিট নীিতমালা ৈতরী করেত হেব;
 কৃষক �েপর স�য় ও জামানত, িবিনেয়ােগর নীিতমালা ৈতরী করেত হেব;
 �কে�র �য় পিরক�নার আওতায় অবিশ� �েয়র কাজ িবেশষ কের বারটান অে� পরামশ র্ক িনেয়াগ �রাি�ত করেত

হেব;
 পুি� �িশ�ণ ও �চারনা কৃষক এবং �ল ছা�েদর মে� েজারদার করেত হেব। এ �াপাের �েদ বাতর্া, েরিডও ও

েটিলিভশেনর মা�ম �বহার করা েযেত পাের; এবং
 বারটােনর �ক� �ব�াপক ও পুি� িবেশষ� জরুির িভি�েত িনেয়াগ িদেত হেব।

দীঘ র্ েময়ােদ বা�বায়নেযা�: 
 সংগঠন �ব�াপনা েনতৃে�র উ�য়নমূলক �িশ�েণর �ব�া করা েযেত পাের। সুফলেভাগী দল শি�শালী হেল �ক� েশষ

হেয় েগেলও সংগঠনগুেলা িনেজেদর েচ�ায় �কে�র ল�য্ অজর্েন দীঘ র্�ায়ীভােব কাজ কের েযেত পাের;
 সিমিতর খসড়া গঠনত� ৈতরী করা েযেত পাের এবং সিমিত গুেলােক েরিজে�শন করেত উে�াগ �হন করেত পাের ।
 আিথ র্ক �ব�াপনা ও িবিনেয়াগ িবষেয় কৃষক �েপর কম র্কতর্ােদর �িশ�ণ েদয়া েযেত পাের। এ িবষেয় বাড র্, কুিম�া ও

আরিডএ, বগুড়ার সিহত েযাগােযাগ করা েযেত পাের;
 �িশ�ণ কায র্কির করার জ� �িশ�নাথ�েদর ভাতা �দান বৃি�, �� �বসা সং�া� িভিডও �দশ র্ন, সফল চাষীেদর কায র্ 

পিরদশ র্ন এবং আিথ র্ক ফসল বাজারজাতকরেণ মিডউল �ণয়ন কের �িশ�ণ �দান করা েযেত পাের;

৭। বিহগ র্মন েকৗশল: 
�ক� েশেষ এর বিহগ র্মন েকৗশল (Exit Plan) িনধ র্ারণ করা জরুির যােত, উ�য়ন কম র্কা� দীঘ র্েময়াদী হয় ও চলমান থােক। 
�কে�র েময়াদ েশেষ বা�বায়নকারী সং�ার বতর্মান ভূিমকা েক পালন করেব, জামানত ও �কে�র য�পািতর মািলক েক হেব 
িবষয়গুেলা পিরক�নায় উে�খ থাকেত হেব। �কে�র আওতায় ৮৮িট উপেজলায় ৮৮০িট কৃষক �প গঠন করা হেয়েছ। কৃষক 
�েপর কায র্�ম মিনটিরং এবং কৃষক �েপ সরবরাহকৃত কৃিষ য�পািত সংর�ণ ও র�ণােব�েণর জ� উপেজলা কৃিষ অিফসােরর 
সভাপিতে� উপেজলা পয র্ােয় একিট কিমিট গঠন করা হেয়েছ। �ক� েময়াদ েশেষ উপেজলা কৃিষ অিফসার তথা িডএই’র েজলা 
ও উপেজলা পয র্ােয়র কম র্কতর্াগণ গিঠত �েপর কৃিষ উ�য়নমূলক কায র্�ম তদারিককরেবন এবং কৃিষ উ�য়নমূলক কােজ পরামশ র্ 
�দান করেবন। িডএই’র েজলা ও উপেজলার কম র্কতর্াগেণর মিনটিরং কায র্�েম কৃষক �েপর কায র্�ম অ�ভু র্ি�র মা�েম �ক� 
বা�বায়েনর ফেল সৃ� সুিবধা অ�াহত রাখা স�ব হেব। এ ছাড়া বারটান শি�শালী করা হে� ফেল পুি� সং�া� �িশ�ণ, �চার 
রাজ� অথ র্ায়ণ িনব র্াহ করা যােব।  
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�থম অ�ায় 

�কে�র সংি�� িববরণ ও িনিবড় পিরবী�ণ সমী�ার উে�� 
TOR-১: �ক� সংি�� ত� (পটভূিম, উে��, অনুেমাদন/সংেশাধন, �ক� �য়, বা�বায়নকাল, অথ র্ায়ন, বছর িভি�ক 
বরা� ও �য় এবং �াসি�ক ত� ইতয্ািদ) এর পয র্েব�ণ ও উপ�াপন 

১.১  �কে�র পটভূিমঃ 

বাংলােদেশর �ামীন অথ র্নীিত মূলতঃ কৃিষ িনভ র্র। িজিডিপেত কৃিষ খােতর অবদান ১১.৬৮% এবং েদেশর �ম শি�র �ায় 
অেধ র্ক কম র্সং�ান হয় কৃিষ খােত (সূ�ঃ বাংলােদেশর অথ র্ৈনিতক সমী�-২০১৬)। জনগেণর খা� ও পুি�র িন�য়তা, আেয়র 
সুেযাগ সৃি� এবং দাির� �াসকরেণর মত গুরু�পূণ র্ িবষয়গুেলার সােথ কৃিষ ওতে�াতভােব জিড়ত। সীিমত স�দ ও জিমর 
সেব র্া�ম �বহার এবং পুি� �ান সমৃ� করার মা�েম সকল �ের জনেগা�ীর খা� িনরাপ�া অজর্ন করা স�ব। চর, হাওর ও 
দাির� �বণ এলাকায় স�েদর সেব র্া�ম �বহােরর মা�েম খা� িনরাপ�া ও পুি� �ােন সমৃ� করার মা�েম �ানীয় জন-
সাধারেণর আয় বৃি�, খা� �া�তা, �েয়াজনীয় খা� �য় ও �হণ �মতা বৃিব্� করা সহজতর হেব। 
ইতঃপূেব র্ কৃিষ স�সারণ অিধদ�েরর আওতায় “দাির� দূরীকরণ ও খা� িনরাপ�া জ� সমি�ত কৃিষ উ�য়ন” শীষ র্ক �ক� 
(২০১০-২০১৪) েদেশর ৪িট েজলার ২০িট উপেজলার বা�বািয়ত হেয়েছ। �ক�িট বা�বায়েনর ফেল �ক� এলাকায় বহুিবধ 
শ� �বতর্ন, আধুিনক কৃিষ �যুি� স�সারণ ও কৃিষ যাি�কীকরেণর মা�েম কৃিষ উৎপাদন বৃি� এবং েদেশর খা� িনরাপ�া 
অজর্েন গুরু�পূণ র্ ভূিমকা েরেখেছ। জাতীয় কৃিষ নীিত ২০১৩ এর সুিনিদ র্� উে�� ও নীিতমালার িভি�েত দাির� দূরীকরণ ও 
খা� িনরাপ�ার জ� সমি�ত কৃিষ উ�য়ন �কে�র সফলতার ধারাবািহকতায় েদেশর চর, হাওর, দাির� �বণ এবং কৃিষেত 
গুরু�পূণ র্ উপেজলায় পুি� এবং খা� িনরাপ�া অজর্েনর জ�  “সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া 
িনি�তকরণ” �ক�িট �হণ করা হেয়েছ। �ক�িট বা�বায়ন করা েগেল েদেশর ২৯িট েজলার ৮৮িট উপেজলায় বহুিবধ শ� 
�বতর্ন, আধুিনক উ�ত কৃিষ �যুি� স�সারণ, শ� িনিবড়তা বৃি�, কৃিষ যাি�কীকরণ, পুি� স�েকর্ সেচতনতা সৃি�, কৃষেকর 
আয় ও কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি�র মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া অজর্ন করা স�ব হেব। 

১.২ �কে�র েমৗিলক ত� 

১. �কে�র নাম সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ 
২. �ক� পিরচালক জনাব মহা�দ মাইদুর রহমান 
৩. �কে�র ধরণ িবিনেয়াগ 
৪. অথ র্ায়েনর উৎস স�ণ র্ িজওিব’র অথ র্ায়েন 
৫. �শাসিনক ম�ণালয় কৃিষ ম�ণালয় 
৬.�ক� বা�বায়নকারী সং�া ১.িলড এেজ�ী: কৃিষ স�সারণ অিধদ�র (িডএই)* 

২.অ� �িত�ান: বাংলােদশ ফিলত পুি� গেবষণা ও �িশ�ণ ই�িটিটউট (বারটান)** 
৭. বা�বায়নকাল েময়াদকাল অনুেমাদেনর তািরখ 

৭.১ অনুেমািদত েময়াদ জুলাই ২০১৪ হেত জুন 
২০১৯ 

০২/০৭/২০১৪ 

৮.অনুেমািদত �য় (ল� টাকায়) েমাট �য় িডএই অ� বারটান অ� 

৮.১ মূল অনুেমািদত  �য় ৭৩০০.০০ ৬৬০০.০০ ৭০০.০০ 
৯. �ক� এলাকা ৬িট িবভােগর ২৯িট েজলার ৮৮িট উপেজলায় িব�ত। 

১০. এি�ল, ২০১৭ পয র্� �মপুি�ত আিথ র্ক অ�গিত ৫১০৪.৯২ ল� টাকা বা েমাট �ক� �েয়র ৬৯.৯৩% 
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*িডএই : ১৮৭০ সােলর রাজ� িবভােগ অংশ িহসােব কৃিষ িবভােগর জ� হয়। ১৯৫০ সােল তৎকালীন পৃব র্ পািক�ােন কৃিষ ও িশ� 
উ�য়ন �কে�র মা�েম কৃষকেদর স�সারণ িশ�া ও উ�য়ন কম র্কা� শুরু করা হয়। পরবতী ১৯৭২ সােল কৃিষ স�সারণ কম র্কা�েক 
েজারদার করা হয় এবং িডএই সৃি� করা হয়। কৃিষ িবভাগ ১৯৭৭ সাল েথেক ১৯৯০ সাল পয র্� �বিতর্ত “�িশ�ণ ও পিরদশ র্ন  প�িতর 
মা�েম এবং ১৯৯০ সােলর পর হেত অ�াবিধ দলীয় স�সারণ প�িতর মা�েম েদেশর কৃিষ ও কৃষকেক েসবা �দান করেছ। 
পিরকি�ত এবং অংিশদারী�মূলক স�সারণ েসবা �দােনর জ� ১৯৯৬ সােল নতুন কৃিষ স�সারণ নীিত বা�বায়েনর কাজ শুরু হয়।  
বতর্মান ৮িট উইং এর সম�েয় িডএই দািয়� হেলা সকল ে�িণর চাষীেদর চািহদা িভি�ক ফল�সূ ও কায র্কর স�সারণ েসবা �দান 
করা, যােত তারা তােদর স�েদর সেব র্া�ম �বহার কের �ায়ী কৃিষ ও আথ র্-সামািজক উ�য়েন অবদান রাখেত পাের।”  

** বারটান :  জনগেণর  পুি�র অব�া উ�য়ন ও জন�াে�য্র  উ�িত সাধেনর লে�য্ ১৯৬৮ সাল েথেক বারটান কাজ কের আসেছ। 
েদেশ খা� ও পুি� স�িকর্ত সেচতনতা বৃি�র মা�েম জন�াে�য্র উ�য়ন তথা �েয়াজনীয় সুষম খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ উে�ে� 
বারটান কৃিষ ও খা� েস�ের খা� িভি�ক পুি� (ফিলত পুি�) কায র্�ম বা�বায়ন কের আসেছ। খা� িভি�ক পুি� িবষয়ক �িশ�ণ ও 
মাঠ গেবষণা মা�েম দ� জনশি� ৈতরী, পুি�হীনতা দূরীকরণ, েবকার সম�া সমাধােন ও আ�িনভর্রশীলতার মা�েম দাির� িবেমাচেন 
শি�শালী ভূিমকা রাখা তথা জাতীয় উ�য়েন অবদান রাখা �িত�ানিটর ল�য্। জনগেণর পুি�র  উ�য়েনর লে�য্ িনরাপদ ও �েয়াজনীয় 
সুষম খা� িনি�তকরণপৃব র্ক জন�া�য্ উ�য়েনর জ� ফিলত পুি� গেবষনা কায র্�ম পিরচালনা ও বা�বায়েনর জ� বারটান আইন – 
২০১২ মহান জাতীয় সংসেদ পাশ হয়, যা বাংলােদশ েগেজট ১৯ জুন, ২০১২ ইং তািরেখ �কািশত হয় । 

বতর্মােন েনায়াখালী, বিরশাল, িসরাজগ� ও িসেলট এ চারিট আ�িলক েকে�র মা�েম এ সং�ার কায র্�ম পিরচািলত হে� । 
বারটােনর কায র্�ম েজারদারকরেণর লে�য্ “বাংলােদশ ফিলত পুি� গেবষনা ও �িশ�ণ ইনি�িটউট (বারটান) এর অবকাঠােমা িনম র্াণ 
ও কায র্�ম শি�শালীকরণ �ক�” জুলাই ২০১৩ হেত জুন ২০১৯ েময়ােদ বা�বািয়ত হে� । এ �কে�র আওতায় ৪ (চার) িট  আ�িলক 
েকে�র (িঝনাইদহ, েনএেকানা, সুনামগ� ও রংপুর) জিম অিধ�হণ এবং �ধান কায র্লয় (নারায়গ� েজলার আড়াইহাজার) এবং ৭ 
(সাত) িট  আ�িলক েকে�র (েনায়াখালী, বিরশাল, িসরাজগ�, িঝনাইদহ, েনএেকানা, সুনামগ� ও রংপুর) অিফস ভবন, গেবষণাগার, 
�িশ�ণ েক�, ডরেমটরী ভবন, �ল ভবন, মসিজদ ও আবািসক ভবনসহ অবকাঠােমা িনম র্াণ করা হেব । 

 

১.৩  �কে�র অব�ান:  ৬িট িবভােগর ২৯িট েজলার ৮৮িট উপেজলায় িব�ত। 
 

  সারিণ-১ িবভাগ, েজলা ও উপেজলাসমূেহর নাম েদয়া হল 
 

িবভাগ েজলা উপেজলা িবভাগ েজলা উপেজলা 
ঢাকা মািনকগ� েদৗলতপুর রাজশাহী বগুড়া ধুনট, সািরয়াকাি�, েসানাতলা 

ও েশরপুর 
মু�ীগ� ট�ীবাড়ী, েলৗহজং ও গজািরয়া িসরাজগ� শাহজাদপুর, কািজপুর ও 

েচৗহালী 
টা�াইল নাগরপুর ও েদলেদায়ার নােটার লালপুর ও বাগািতপাড়া 
েশরপুর নািলতাবািড়, নকলা ও িঝনাইগাতী চ��াম �া�ণবািড়য়া িবজয়নগর ও নািছরনগর 
েগাপালগ� েকাটালীপাড়া ও টুি�পাড়া চ��াম বাঁশখালী ও হাটহাজারী 
শিরয়তপুর েভদরগ�, ডামুডয্া, েগাসাইরহাট ও 

জািজরা 
ক�বাজার েটকনাফ ও কুতুবিদয়া 

মাদারীপুর সদর, রাৈজর, কালিকিন ও িশবচর েনায়াখালী হািতয়া ও সুবণ র্চর 
ময়মনিসংহ সদর, েধাবাউড়া, হালুয়াঘাট ও ফুলপুর ল�ীপুর রায়পুর ও রামগিত 
েন�েকানা সদর, কািলগ�, কলমাকা�া, মদন ও 

েমাহনগ� 
িসেলট িসেলট েকা�ানীগ�, ৈজ�াপুর ও 

বালাগ� 
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িকেশারগ� িমঠামইন, িনকিল, অ��াম ও পাকুি�য়া েমৗলভীবাজার কূলাউড়া, বড়েলখা, জুিড় ও 
�ম�ল 

রংপুর রংপুর গ�াচড়া, কাউিনয়া, পীরগাছা ও পীরগ� হিবগ� বাহুবল,বািনয়াচং ও লাখাই 
গাইবা�া সাঘাটা, ফুলছিড়, পলাশবািড়, সু�রগ� 

ও সাদু�াপুর 
সুনামগ� দি�ণ সুনামগ�, ধম র্পাশা ও 

জামালগ� 
নীলফামারী ৈসয়দপুর, েডামার, িডমলা, জলঢাকা ও 

িকেশারগ� 
খুলনা মাগুরা �পুর, শািলখা,মহ�দপুর 

লালমিনরহাট কািলগ� ও হািতবা�া বােগরহাট ফিকরহাট ও কচুয়া 
কুিড়�াম উিলপুর, িচলমাির ও ভূরু�ামারী    

 

১.৪ �কে�র উে��: 
(ক) কৃিষ উৎপাদন বৃি�র িবিভ� েকৗশেলর মা�েম চর, হাওর ও দাির� �বণ এলাকায় �ামীণ জনেগা�ীর খা� িনরাপ�া অজর্ন এবং 

কম র্সং�ান সৃি�; 
(খ) খাে� �য়ংস�ণ র্তা এবং জীবনযা�ার মান উ�য়েনর মা�েম আদশ র্ �াম গঠন; 
(গ) িব�মান শ� িব�ােসর মে� উ�মূে�র ফসল এবং �� পািন চািহদার শ� আবােদর মা�েম বহুমুখী শ� আবাদ এলাকা বৃি�; 
(ঘ) কৃিষ যাি�কীকরেণর মা�েম কৃিষর উ�য়ন এবং কৃষক �প গঠন ও িব�মান কৃষক �েপর কায র্�ম েজারদারকরণ; 
(ঙ) আধুিনক কৃিষ �যুি� �বহােরর মা�েম কৃিষ উৎপাদনশীলতা এবং শে�র িনিবড়তা ২৫-৩০% বৃি�; 
(চ) বসতবািড় ও িব�ালয় �া�েণ ফল-সবিজ বাগান �াপন এবং সেচতনতামূলক কম র্কাে�র মা�েম মিহলা, ছা�-ছা�ী এবং 

জনসাধারেণর মে� পুি� সেচতনতা সৃি�; এবং 
(ছ) �িশ�েণর মা�েম কৃষাণ-কৃষাণী, িডএই কম র্কতর্া-কম র্চারী ও সুিবধােভাগী জনেগা�ীর কৃিষ, পুি� ও আয়বধ র্ক কায র্�ম স�েকর্ 

�ােনর পিরিধ ও দ�তা বৃি�। 
১.৫ �কে�র �ধান �ধান অ�সমূহ  

(ক) কৃষক �প গঠন 

(খ) �িশ�ণ 

 �যুি� িভি�ক কৃষক �িশ�ণ; 
 িনরাপদ খা� উৎপাদন িবষয়ক কৃষক �িশ�ণ; এবং 
 উপ-সহকারী কৃিষ কম র্কতর্া, ইমাম, এনিজও কম�, �ল িশ�ক �িশ�ণ। 

 

 (গ) �দশ র্নী 

 উ� ফলনশীল ও হাইি�ড ধােনর জাত �দশ র্নী; 
 ধােনর গুণগত বীজ উৎপাদন; 
 গম উৎপাদন;  
 ভু�া উৎপাদন;  
 বসত বািড়েত সবিজ ও ফল বাগান �াপন; 
 �ল �া�েণ সবিজ ও ফল বাগান �াপন; 
 ডাল জাতীয় ফসল (মসূর, মুগ, েছালা, মাসকলাই) উৎপাদন; 
 ৈতলবীজ (সিরষা, িতল, চীনাবাদাম, অ�া�) উৎপাদন; 
 মসলা জাতীয় ফসল (কালিজরা, আদা, রসুন, েপয়াঁজ) উৎপাদন; 
 আলু উৎপাদন; 
 তরমুজ, িমি� আলু, শষা ও িখরা উৎপাদন; 
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 িনরাপদ (রাসায়িনক বালাইনাশক মু�) সবিজ উৎপাদন; 
 অ�চিলত িম� ফল বাগান �াপন; এবং 
 খামারজাত সার, কে�া�, ভািম র্কে�া� �দশ র্নী। 

 

১.৬ �কে�র উপকারেভাগী : 

সকল ে�ণীর কৃষক তেব ভূিমহীন, �� ও �াি�ক কৃষকেদর িবেশষ গুরু� েদয়া হেব। হত দির� ও দুঃ� মিহলােদর অ�ািধকার েদয়া 
হেব। ১,৩৩,১৪৫ িট পিরবার এই �কে�র মা�েম সরাসির উপকৃত হেব এবং ৮৮০ িট ইউিনয়ন/ েপৗরসভার �ায় ১১০০ �ােমর ৩৩ 
ল� কৃষক-কৃষাণী পেরা�ভােব উপকৃত হেব । 
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ি�তীয় অ�ায় 

িনিবড় পিরবী�ণ সমী�ার কম র্-পিরক�না, কম র্-প�িত ও নমুনা িডজাইন 
২.১  পটভূিম 

জাতীয় কৃিষ নীিত ২০১৩ এর সুিনিদ র্� উে�� ও নীিতমালার িভি�েত দাির� দূরীকরণ ও খা� িনরাপ�ার জ� সমি�ত কৃিষ 
উ�য়ন �কে�র সফলতার ধারাবািহকতায় েদেশর চর, হাওর, দাির� �বণ এবং কৃিষেত গুরু�পূণ র্ উপেজলায়  পুি� এবং খা� 
িনরাপ�া অজর্েনর জ� ”সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ” �ক�িট বা�বািয়ত হে�। �ক�িট 
বা�বায়েনর ফেল েদেশর ২৯িট েজলার ৮৮িট উপেজলায় নানািবধ কায র্�েমর মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া অজর্ন করা স�ব 
হেব। আইএমইিড পাবিলক েস�েরর উ�য়নশীল �ক� গুিল মূ�ায়ন কের, তার বাধা িবপি� উ�রেণ ভিব�ৎ িদক িনেদ র্শনা 
�দান কের থােকন। এর ধারাবািহকতায় বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন িবভাগ বা�বায়নাধীন �ক� “সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর 
মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ” িনিবড় পিরবী�ণ সমী�া কায র্�ম �হণ কেরেছ। ২০১৬-১৭ অথ র্বছের রাজ� 
বােজেটর আওতায় �কপ র্িট মাইডাসেক �িতেযািগতামূলক বাছাইেয়র মা�েম িনব র্ািচত করা হেয়েছ।   

২.২ চুি� �া�র এবং �ারি�ক �িতেবদন  

িবগত ০১ েফ�য়াির ২০১৭ তািরেখ মাইডাস এবং আইএমইিড, পিরক�না ম�ণালেয়র মে� এক চুি� �া�িরত হয়। ১৪ এি�ল 
২০১৭ তািরেখ িনিবড় পিরবী�েণর �ারি�ক �িতেবদন আইএমইিড কতৃর্ক অনুেমািদত হয়। িনিবড় পিরবী�েণর ১ম খসড়া 
�িতেবদন ২১ েম ২০১৭ তািরেখ আইএমইিডেত দািখল করা হয়।  

 
২.৩ পরামশ র্ক �িত�ােনর দািয়� (TOR) 

i. �ক� সংি�� ত� (পটভূিম, উে��, অনুেমাদন/সংেশাধন, �ক� �য়, বা�বায়নকাল, অথ র্ায়ন, বছর িভি�ক বরা� ও �য় 
এবং �াসি�ক ত� ইতয্ািদ) এর পয র্েব�ণ ও উপ�াপন; 

ii. �কে�র অ� িভি�ক এবং সামি�ক বা�বায়ন অ�গিত (েভৗত ও আিথ র্ক) ত� সং�হ, পয র্েব�ণ, িবে�ষণ এবং সারিণ/ 
েলখিচে�র মা�েম উপ�াপন; 

iii. �কে�র উে�� অজর্েনর অব�া মূ�ায়ন; 
iv. �কে�র আওতায় প� ও েমধা িভি�ক েসবা সং�েহর ( procurement ) ে�ে� �চিলত আইন ও িবিধ (িপিপএ, িপিপআর 

এর গাইডলাইন) �িতপালন করা হেয়েছ/ হে� িকনা েস িবষেয় পরী�া ও পয র্ােলাচনা; 
v. �কে�র আওতায় সংগৃহীত / সং�হ করা হে� এমন প� ও েসবার অব�া এবং �েয়াজনীয়/ যথাথ র্ জনবেলর মা�েম এর 

সিঠক র�ণােব�ণ করা হয় িকনা েস িবষেয় পরী�া ও পয র্ােলাচনা; 
vi. অথ র্ায়েন িবল�, প�, েসবা�য়/ সং�েহ িবল�, �ব�াপনা অদ�তা, �কে�র �য় বা েময়াদ বৃি�র ফেল �ক� বা�বায়েন 

েকান সম�া হে� িকনা তা পরী�া ও পয র্ােলাচনা এবং সম�ার কারণ িবে�ষণ; 
vii. �ক� বা�বায়েনর ফেল সৃ� সুিবধা/উপেযািগতা অ�াহত রাখার সুপািরশ �দান এবং িবেশষ সফলতার গে�র (Success 

Stories যিদ থােক) আেলাকপাত; 
viii. �কে�র শি� (Strength), দুব র্লতা (Weakness), সুেযাগ (Opportunity), এবং ভীিত (Threat)িবে�ষণ; 

ix. খামার উৎপাদন বৃি�র মা�েম পিরবােরর খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ, কৃিষ উৎপাদেনর িবিভ� প�া �বতর্েনর মা�েম চর, 
হাওর, দাির� �বণ এবং কৃিষেত স�াবনায় এলাকায় বসবাসরত জন সাধারেণর কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি�েত গৃহীত �ব�া 
সমূহ েকমন কায র্করভােব স�� হেয়েছ তার পয র্ােলাচনা; 

x. চর, হাওর, দাির� �বণ ও কৃিষেত স�াবনায় এলাকায় পিরবােরর খা� িনরাপ�া অব�া এবং কম র্ সং�ােনর সুেযাগ �মাগত 
ভােব উ�ত হে� তার পয র্ােলাচনা; 

xi. পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরেণর জ� �-িনভ র্র আদশ র্ �াম গঠেনর িবষয় মূ�ায়ন, েযখােন জন সাধারণ দাির� ও �ধা 
মু� সু� জীবন লাভ করেব; 

xii. িব�মান শ� িব�ােসর মে� উ� মূে�র ফসল এবং �� পািন চািহদার শ� আবােদর মা�েম বহুমুখী শ� আবাদ এলাকা 
�মাগত বৃি�র �বণতা পয র্ােলাচনা;  

xiii. কৃিষ যাি�কীকরণ স�সারেনর মা�েম কৃিষর উ�য়ন এবং িব�মান কৃষক দল েজারদারকরেনর সােথ কৃষক দল গঠন 
ও উ�য়ন কায র্�ম �মাগত বৃি�র �বণতা পয র্ােলাচনা; 
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xiv. আধুিনক কৃিষ �যুি� �বহােরর মা�েম কৃিষ উৎপাদনশীলতা এবং শে�র িনিবড়তা (িডিপিপেত শে�র িনিবড়তা ১৫-২০% 
পয র্� বৃি�র ল�য্মা�া েদয়া আেছ) �মাগত বৃি�র �বণতা পয র্ােলাচনা; 

xv. �িশ�ণ, অবিহতকরণ, বসতবািড় ও িব�ালয় �া�েন ফল  - সবিজ বাগান �াপন এবং সেচতনমূলক কম র্কাে�র মা�ম 
কৃষক, মিহলা, িব�ালেয়র ছা� – ছা�ীেদর মােঝ পুি� সেচতনতা সৃি�র �মাগত বৃি�র �বণতা পয র্ােলাচনা; 

xvi. এই গেবষণার �া� িবিভ� তে�র িভি�েত পয র্ােলাচনা এবং �কে�র কায র্কর বা�বায়েন করণীয় / িশ�ণীয় িবষয় স�েকর্ 
পরামশ র্ �দান; এবং 

xvii. �কে�র ��ান পিরক�না (Exit Plan) স�েকর্ পয র্ােলাচনা ও পরামশ র্ �দান। 
 

২.৪ কম র্-পিরক�না (Work Plan): 

ক) “সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ �কে�র” িনিবড় পিরবী�ণ সমী�ার কায র্�ম চার 
মােসর (েফ�য়াির হইেত েম, ২০১৭) মে� সমা� করা হেব। আইএমইিডর েস�েরর কম র্কতর্া, িডএই, বারটান, �ক� পিরচালক 
এবং কম র্কতর্ােদর সােথ  �ারি�ক সভা কের এবং দািয়��া� কম র্কতর্ােদর িনকট হেত �কে�র িডিপিপ এবং অ�া� �িতেবদন 
সং�েহর মা�েম িনিবড় পিরবী�ণ সমী�ার কায র্�েমর সূচনা করা হয়। ডকুয্েম�সমূহ এবং স�ািদত চুি�র কম র্-পিরিধ 
(TOR) এর িভি�েত সমী�া পিরচালনার জে� �েয়াজনীয় ত�-উপা� সং�েহর প�া �বহার করা হয়। কম র্প�িত �ণয়ন করা, 
উপা� সং�েহর নমুনা িডজাইন করা, মাঠ পয র্ায় েথেক ত�-উপা� সং�হ, সংগৃহীত উপা� �ি�য়াকরণ, উপা� িবে�ষণ এবং 
িবে�িষত ত�-উপাে�র সাহাে� �িতেবদন ��তকরণ চার পয র্ােয় স�� হেব; যথাঃ �ারি�ক �িতেবদন, খসড়া �িতেবদন, 
চূড়া� খসড়া �িতেবদন ও চূড়া� �িতেবদন। িনে� �বাহ-িচে�র সাহাে� কম র্-পিরক�নার �ধান �ধান কায র্�ম েদখােনা হেলাঃ    
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িচ� ২.১ কায র্�েমর �বাহ-িচ� 

মূ�ায়ন 
কায র্�েমর সূচনা

(Kick Off)

• আইএমইিডর পিরবী�ণ েস�েরর কম র্কতর্ােদর এবং বা�বায়নকারী সং�া (িডএই ও
বারটান) সােথ �ারি�ক সভা করা;

• আইএমইিড ও বা�বায়নকারী সং�ার িনকট হেত �কে�র ডকুয্েম� সমূহ সং�হ করা; এবং
• �ক� কম র্কতর্ােদর সােথ আেলাচনামূলক সভা করা।

�ারি�ক
�িতেবদন

• ত�-উপা� সং�েহর প�া িনব র্াচন করা;
• নমুনা খানা জিরেপর জ� িবিধব� ��মালা (Structured Questionnaire) ৈতির করা;
• েফাকাস-�প আেলাচনার জ� ��মালা ৈতির করা;
• KII �হেণর জ� িনেদ র্শনামূলক (Guideline) ��মালা �ণয়ন করা;
• �ারি�ক �িতেবদন (খসড়া) ৈতির করা;
• �ারি�ক �িতেবদন (খসড়া) েটকিনকয্াল কিমিটেত উপ�াপন এবং অনুেমাদন �হণ করা;
• েটকিনকয্াল কিমিটেত গৃহীত �ারি�ক �িতেবদন (খসড়া) ি�য়ািরং কিমিটেত উপ�াপন করা;
• ি�য়ািরং কিমিটর িনেদ র্শনা অনুযায়ী �ারি�ক �িতেবদন (চূড়া�) দািখল ও অনুেমাদন �হণ করা;

খসড়া �িতেবদন 

• মাঠ-পয র্ােয় ত�/উপা� সং�হ করা;
• আ�িলক কম র্শালার আেয়াজন;
• ডাটা েকািডং করা;
• কি�উটাের ডাটা এি�, ডাটা �ি�য়াকরণ এবং SPSS কি�উটার ে�া�ােমর মা�েম ডাটা িবে�ষণ 

করা;
• খসড়া �িতেবদন ��ত করা;
• খসড়া �িতেবদন েটকিনকয্াল কিমিটেত উপ�াপন করা;
• েটকিনকয্াল কিমিটেত গৃহীত খসড়া �িতেবদন ি�য়ািরং কিমিটেত উপ�াপেনর জ� ��ত করা;

খসড়া চূড়া�
�িতেবদন

• খসড়া �িতেবদন ি�য়ািরং কিমিটেত উপ�াপন করা;
• ি�য়ািরং কিমিটর িনেদ র্শনা অনুযায়ী খসড়া চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন ও অনুেমাদন �হণ করা।
• খসড়া চূড়া� �িতেবদন Dissemination কম র্শালায় উপ�াপন করা। 

চূড়া� �িতেবদন
• Dissemination কম র্শালার সুপািরশ অনুযায়ী চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন এবং দািখল করা।
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খ)“সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ” শীষ র্ক �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ  সমী�ার কায র্�ম চার মােসর মে� সমাি�র লে�য্ সময়-িভি�ক কম র্সূিচ 
অনুসরণ করা হয়, তা িনে� বার-চােট র্র মা�েম েদখােনা হেলাঃ 

�ম 
নং 

কায র্�ম 

 

তািরখ িভি�ক কম র্সূিচ (বার-চােট র্) 

েফ�য়াির ২০১৭ মাচ র্ ২০১৭ এি�ল ২০১৭ েম ২০১৭ জুন ২০১৭ 

২-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২৪
-২

৮ 

১-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২৪
-৩

১ 

১-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২৪
-৩

০ 

১-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২১
৪-

৩১
 

১-
৭ 

৮-
১৫

 

১৬
-২

৩ 

২৪
-২

৯ 

১ �কে�র ডকুয্েম�সমূহ সং�হ করা, আইএমইিড ও �ক� 
কম র্কতর্ােদর সােথ আেলাচনা  

                    

২ ��মালাসহ �ারি�ক �িতেবদন �ণয়ন এবং েটকিনকয্াল কিমিটেত 
উপ�াপন  

                    

৩ েটকিনকয্াল কিমিটর িস�া� অনু্যায়ী �ারি�ক �িতেবদন 
সংেশাধন করতঃ ি�য়ািরং কিমিটেত উপ�াপন এবং চূড়া� 
অনুেমাদন 

                    

৪ ত�-উপা� সং�হঃ মাঠ পয র্ােয় সং�াগত খানা জিরেপর মা�েম 
উপা� সং�হ  

                    

৫ গুণগত ত�-উপা� সং�হ                      

৬ সংগৃহীত ডাটা েকািডং, কি�উটাের এি� এবং িবে�ষণ                      

৭ খসড়া �িতেবদন �ণয়ন                      

৮ খসড়া চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন                     

৯ খসড়া চূড়া� �িতেবদন অবিহতকরণ ওয়াকর্শেপ উপ�াপন                      

১০ চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন                     

 

িচ�- ২.২ সময় িভি�ক কম র্-পিরক�না 
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(গ) সমী�া কায র্�ম সমাি�র লে�য্ িনিদ র্� তািরখ িভি�ক কম র্সূিচ সারিণ ২-এ উে�খ করা হেলা। 

 

সারিণ ২- তািরখ িভি�ক কম র্- পিরক�না 
 

�িমক নং কায র্াবলী সময় 

১. �কে�র ডকুয্েম� সমূহ সং�হ করা, আইএমইিড ও �ক� 
কম র্কতর্ােদর সােথ আেলাচনা 

১-৭ েফ�য়াির ২০১৭ 

২. ��মালাসহ �ারি�ক �িতেবদন �ণয়ন এবং েটকিনকয্াল 
কিমিটেত উপ�াপন 

৮-১৫ েফ�য়াির ২০১৭ 

৩. েটকিনকয্াল কিমিটর িস�া� অনু্যায়ী �ারি�ক �িতেবদন 
সংেশাধন করতঃ ি�য়ািরং কিমিটেত উপ�াপন এবং চূড়া� 
অনুেমাদন 

১৬-২৮েফ�য়াির ২০১৭ 

৪. ত�-উপা� সং�হঃ মাঠ পয র্ােয় সং�াগত খানা জিরেপর মা�েম 
উপা� সং�হ 

১-৩১ মাচ র্ ২০১৭ 

৫. গুণগত ত�-উপা� সং�হ ও আ�িলক কম র্শালা ১-৩১ মাচ র্ ২০১৭ 
৬. সংগৃহীত ডাটা েকািডং, কি�উটাের এি� এবং িবে�ষণ   ২৪ মাচ র্ - 30 এি�ল ২০১৭ 
৭. খসড়া �িতেবদন �ণয়ন ১-২৩ েম ২০১৭ 
৮. খসড়া চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন ২৪ েম – ৩১ েম ২০১৭ 
৯. খসড়া চূড়া� �িতেবদন Dissemination ওয়াকর্শেপ 

উপ�াপন 
১ জুন-১০ জুন ২০১৭ 

১০. চূড়া� �িতেবদন �ণয়ন ১১ জুন-২৯ ২০১৭ 
 

২.৬ সমী�ার কম র্-প�িত (Methodology):   

(ক) ত�-উপা� সং�েহর প�াসমূহ: 
 ১) �কে�র পিরবী�ণ সমী�া তথা কম র্-সং�ান সৃি�, দুঃ� মিহলােদর কম র্-সং�ান, আ� কম র্-সং�ান, কৃিষ উৎপাদন বৃি�, 

�বসা বািণিজয্ক �সার, পিরেবশ উ�য়ন, এলাকার আথ র্-সামািজক উ�য়ন, দাির�য্ �াস ইতয্ািদ িবষেয় সেরজিমেন ত�-
উপা� সং�েহর জে� কাঠােমাগত ��মালার (Structured Questionnaire) মা�েম �ায় ৫৬০০ খানা জিরপ 
পিরচালনা করা হয়।  

২) �কে�র িনিবড় পিরবী�ণ সমী�া কােজর জে� অনুেমািদত গাইড-লাইন অনুযায়ী �কে�র সােথ সংি�� কম র্কতর্া, জন 
�িতিনিধ, িশ�ক, িব�ালেয়র ছা�-ছা�ী, মসিজেদর ইমাম, উপকারেভাগী তথা �ক� স�েকর্ �াত গুরু�পূণ র্ ত� 
�দানকারীর সা�াৎকার (KII) �হণ করা হয়। এজে� KII Guideline ১৪ িট উপেজলার �িত উপেজলায় ৩িট কের 
ত� সং�হ করা হয় (পিরিশ�-২.২অনুযায়ী )। এছাড়া �ক� পিরচালক/উপ-পিরচালেকর কাছ েথেক উপা� সং�হ করা হয় 
(পিরিশ� -২.১ অনুযায়ী ) 

৩) �কে�র পিরবী�ণ সমী�ার জে� �কে�র সােথ সংি�� �ানীয় �শাসেনর কম র্কতর্া, জন �িতিনিধ, কৃিষর সােথ জিড়ত 
�ি�, কৃিষজ �বসায়ী, �াি�ক চািষ, উপকারেভাগী ও �ানীয় গ�মা� �ি�বগ র্েদর িনেয় েফাকাস �প আেলাচনা (FGD), 
১২িট উপেজলায়, �িত েজলায় ১িট কের FGD পিরচালনা করা  হয় । �িত FGD েত �ায় ১০ জন অংশ�হণকারী 
অংশ�হণ কের। �কে�র সােথ জিড়ত ১২০ জন �ি� ও উপকারেভাগী মতামত �দান কেরন। FGD ��মালা (পিরিশ� 
-৩) অনুযায়ী ত� সং�হ করা হয়।  
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৪) �কে�র পিরবী�ণ স�েকর্ মতিবিনময় করার জ� আ�িলক পয র্ােয় ২িট (চ��াম ও রংপুর) কম র্শালার আেয়াজন করা 
হয়, এেত  �ায় ৬০ জন �কে�র সােথ জিড়ত �ি� ও উপকারেভাগী অংশ�হণ কেরন। 

সারিণ-৩ কম র্শালায় অংশ�হণকারীেদর তািলকা : 
িবভাগ তািরখ অংশ�হণকারীর পদবী  অংশ�হণকারীর সং�া 

চ��াম ৩০/০৪/২০১৭ উপ/অিতির� পিরচালক  ২ 
উপেজলা কৃিষ কম র্কতর্া ১ 
উপ-সহকারী কৃিষ কম র্কতর্া 
(এসএসএও)  

১২ 

কৃষক  ৭ 
অ�া�  ৮ 
েমাট  ৩০ 

রংপুর ০৪/০৫/২০১৭ উপ/অিতির� পিরচালক ৩ 
উপেজলা কৃিষ কম র্কতর্া  ৪ 
উপ-সহকারী কৃিষ কম র্কতর্া 
(এসএসএও)  

৯ 

কৃষক  ১১ 
অ�া�  ৫ 
েমাট  ৩২ 

 

৫) পিরবী�ণ সমী�ার খসড়া চূড়া� �িতেবন আইএমইিডেত অনুি�ত একিট জাতীয় কম র্শালায় �ায় ৬০ জন অংশ�হণকারীর 
স�ুেখ মতামেতর জ� উপ�াপন করা হেব। 

৬)   �কে�র িবিভ� অে�র কােজর ল�য্মা�া ও অিজর্ত অ�গিত পয র্ােলাচনা, বা�বািয়ত কাজসমূেহর গুণগত মান পয র্ােলাচনা, 
�য় �ি�য়ায় িপিপআর অনুসরণ করা হেয়েছ িকনা ইতয্ািদ পরী�া করার জ� �কে�র সংি�� ডকুয্েম�সমূহ পয র্ােলাচনা 
করা হয়। �য়-�ি�য়া পরী�া করার জে� েচকিল� অনুযায়ী ত� সং�হ করা হেয়েছ। 

 
(খ) �ক� এলাকা ও িনয়�ণ এলাকা িনব র্াচন েকৗশল:  

বতর্মান পিরবী�ণ সমী�া অ�তম উে�� হেলা কােজর িবিভ� অে�র আিথ র্ক ও েভৗত অ�গিত, কােজর গুণগত অব�া 
যাচাই এবং স�ািদত কােজর অ�গিত িনরূপণ করা। �ক� কায র্�ম িনিবড় পিরবী�েণর লে�য্ �ক� এলাকার ৮৮০ িট  
কৃষক �েপর ম� েথেক ৫৬০০ সুিবধােভাগীর মতামত েনয়া হয়। পিরবী�ণ সমী�ার জ� নমুনা িহেসেব �ক� এলাকা 
েথেক নমুনা �াম িনব র্াচন করা হয়। েয সকল এলাকায় �কে�র আওতায় কায র্ স�ািদত  হেয়েছ, তােদর �ক� এলাকা 
(Project Area) িহেসেব িবেবচনা করা হয়; আর িবপরীেত, েয সকল এলাকায় �ক� কায র্�ম এেকবােরই হয়িন েসই 
সকল এলাকােক Control Area িহেসেব িবেবচনা করা হয়। ত�-উপা� সং�েহর অ�া� প�াসমূেহর (Tools) 
(েযখােন �েযাজয্) সমি�ত �বহােরর মা�েম হয় খানা পয র্ায় অথবা জনেগা�ী/�িত�ানগত �র েথেক �ক�-পূব র্ (২০১০-
২০১৪ অথবা তৎপূেব র্র) এবং �ক� বতর্মান (২০১৭) অব�া স�েকর্ ত�-উপা� সং�হ করা হয়।  

(গ) নমুনা িডজাইেনর েকৗশলঃ 

গুণগত খানা জিরেপর এবং পিরমাণগত িনিবড় পিরবী�ণ উভয় লে�য্ নমুনায়ন করা হয়। পিরমাণগত জিরেপর মা�েম 
�ক� বা�বায়েনর ফেল উপকারেভাগী পয র্ােয় েয �ভাব পেড়েছ তা িনরূপণ করা হয়। আর গুণগত অনুস�ােনর �ারা �কে�র 
বতর্মান অব�া যাচাই করা হয়  এবং সেচতন �ি�বগ র্ ও �কে�র সােথ সংি�� কম র্কতর্ােদর িনকট হেত �ক� স�িকর্ত 
ত� ও মতামত �হণ করা হয়। 
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২.৭  সং�াগত উপকারেভাগী খানা জিরেপর নমুনার আকার (Sample Size) ও নমুনায়ন িব�াস (Sampling 

Distribution) :  
 

সমী�ার কােজ খানা িনব র্াচেনর জ� একিট বহু-পয র্ায়ী �িরত নমুনায়ন (Multi-Stage Stratified 
Sampling) প�িত �ব�ত হয়। �কে�র �ধান ৩িট কয্াটাগির যথা- (ক) �যুি� হ�া�র, (খ) স�মতা বৃি� এবং (গ) 
�ক� �ব�াপনা। �কে�র িডএই অে�র �ধান কম র্সমূহ হে�- 
 

(ক) কৃষক �প গঠন ও উ�য়ন (৮৮০িট) 

 (খ) �িশ�ণ 

i. �যুি� িভি�ক কৃষক �িশ�ণ (২০০০ �াচ); 
ii. িনরাপদ খা� উৎপাদন িবষয়ক কৃষক �িশ�ণ (৪১৬�াচ); এবং 

iii. উপ-সহকারী কৃিষ কম র্কতর্া, ইমাম, এনিজওকম�, �ল িশ�ক �িশ�ণ (২৪৫�াচ) 
 

(গ) িবিভ� ফসেলর �দশ র্নী �াপন ও উপকরণ সরবরাহ (েমাট ১৫৫০৫িট) 

i. উ� ফলনশীল ও হাইি�ড ধােনর জাত �দশ র্ন; 
ii. ধােনর গুণগত বীজ উৎপাদন;  

iii. গম উৎপাদন;  
iv. ভু�া উৎপাদন;  
v. বসত বািড়েত সবিজ ও ফল বাগান �াপন; 

vi. �ল �া�েণ সবিজ ও ফল বাগান �াপন; 
vii. ডাল জাতীয় ফসল (মসূর, মুগ, েছালা, মাসকলাই) উৎপাদন; 

viii. ৈতলবীজ (সিরষা, িতল, চীনাবাদাম, অ�া�) উৎপাদন; 
ix. মসলা জাতীয় ফসল (কালিজরা, আদা, রসুন, েপয়াঁজ) উৎপাদন; 
x. আলু উৎপাদন; 

xi. তরমুজ, িমি� আলু, শষা ও িখরা উৎপাদন; 
xii. িনরাপদ (রাসায়িনক বালাইনাশক মু�) সবিজ উৎপাদন; 

xiii. অ�চিলত িম� ফল বাগান �াপন; এবং 
xiv. খামারজাত সার, কে�া�, ভািম র্কে�া� 

(ঘ) উ�ু�করণ সফর 

(ঙ) কৃিষ য�পািত িবতরণ 

i. পাওয়ার িটলার-৮৮০িট 
ii. এলএলিপ-৮৮০িট 

iii. পাওয়ার ে�য়ার- ২০০িট 
iv. ফুট পা�- ৮৮০িট 
v. হয্া� ে�য়ার-৫২৮০িট 

vi. পাওয়ার ে�সার-১০৫০িট 

(চ) েজলা পয র্ােয় কৃিষ �যুি� েমলা (৪৫িট) 
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�কে�র বারটান অে�র �ধান কম র্সমূহ হে�- 

(ক) �িশ�ণ 

i. পুি� িবষয়ক �িশ�ণ (কৃষক/কৃষাণী) (১৭৫ �াচ); 
ii. পুি� িবষয়ক �িশ�ণ (উপ-সহকারী কৃিষ কম র্কতর্া/ িশ�ক/ এনিজও কম�/ ইমাম) (১৪৫ �াচ); এবং 

iii. পুি� িবষয়ক �িশ�ক �িশ�ণ (২৯ �াচ) 
 

(খ) পুি� স�েকর্ সেচতনতা �চারণা-১৫০িট  

�থম পয র্ােয় কে�ােনে�র গুরু� অনুপােত ২৯িট েজলা েথেক Random Sampling এর মা�েম ১৪িট েজলা িনব র্াচন 
করা হয়। একইভােব িনধ র্ািরত েজলাসমূহ েথেক �িত েজলায় ২িট উপেজলা িনব র্াচন করা হয়। সকল ে�ণীর কৃষক, ভূিমহীন, 
�� ও �াি�ক কৃষক, হত দির� ও দুঃ� মিহলা, িব�ালয়, মা�াসার ছা�-ছা�ী এবং �বসায়ীেক এই সমী�ায় অ�ভু র্� করা 
হয়। এখােন উে�� েয, �ক� েথেক তািলকা সং�হ কের উ�রদাতাগনেক Random Sampling এর মা�েম িনব র্াচন 
করা হয়। েজলা, উপেজলা, ইউিনয়ন এবং �ামেক যথা�েম �থম, ি�তীয়, ও তৃতীয় পয র্ােয়  Multi-Stage 
Sampling-এর অংশ িহেসেব গ� করা হয়। সব র্েশেষ, �িতিট িনধ র্ািরত মেডল �াম /কৃষক �প েথেক �েয়াজনীয় সং�ক 
খানা ৈদবচয়েনর মা�েম (Randomly) িনব র্াচন করা হয়। মূলতঃ িনব র্ািচত খানাসমূহই হে� উপা� সং�েহর জ� অ� 
সমী�ার নমুনা একক (Sampling Unit)। 
 
নমুনা আকার:  ৈদব চয়েন িনব র্ািচত ১৪িট েজলায় েমাট কৃষক �েপর সং�া ২৮৭ িট। এখন কি�উটার িভি�ক কয্ালকুেলটের 
(http://www.raosoft.com/samplesize.html) িনেচর সূ� �বহার কের নমুনা আকার ১৬৫ িট কৃষক 
�প পাওয়া যায়। এরপর আনুপািতক হাের িনব র্ািচত েজলাসমূেহ কৃষক �প িনব র্াচন করা হয়। 
 

x = Z(c/100)2r(100-r) 
n = N x/((N-1)E2 + x) 
E = Sqrt[(N - n)x/n(N-1)] 
n: নমুনা আকার 
E: মািজর্ন অফ এররঃ ৫% 
N: পপুেলশন সাইজঃ ২৮৭ 
c: কনিফেড� েলেভলঃ ৯৫% 
Z(c/100): ি�িটকাল ভয্ালু 
r: েরসপ� িডি� িবউশনঃ ৫০% 
 
নমুনা কৃষক �েপর সং�া িনধ র্ারণ করার পর ৈদব চয়ন িভি�েত �িত �প হেত ২০ জন সদ� িনব র্াচন করা হয়। ১৪ িট 
েজলার িনব র্ািচত উপেজলাভু� �ক� এলাকায় েমাট ৩৩০০ জন উ�রদাতা িনব র্াচন করা হয়। অ�িদেক িনয়�ণ এলাকায় 
েজলা �িত ১৬৪-১৬৫ কের ২৩০০ জন উ�রদাতা িনব র্াচন করা হেয়েছ। 
িব�ািরত সারিণ-৪ এ েদখান হেয়েছঃ 

 
সারিণ-৪ েজলা, উপেজলা পয র্ােয় �ক� এলাকার ও িনয়�ণ এলাকার নমুনার আকার ও িব�াস 

িবভাগ েজলা উপেজলা কৃষক �েপর সদ� 
সং�া 
(কৃষক �েপর 
সং�া x সদ� 
সং�া) 

েমাট 
কৃষক 
�েপর 
শতকরা 

কৃষক 
�েপর 
নমুনাসং
�া 

উ�র দাতার সং�া/ 
উপেজলা 

েমাট 

�ক� 
এলাকা 

িনয়�ণ 
এলাকা 

ঢাকা েন�েকানা সদর, েমাহনগ� ২১x৩৫=৭৩৫ ৭.৩২% ১২ ২৪০ ১৬৪ ৪০৪ 
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েগাপালগ� েকাটালীপাড়া ও 
টুি�পাড়া 

১৯x৩৫=৬৬৫ 
৬.৬২% 

১১ 
২২০ ১৬৫ ৩৮৫ 

ময়মনিসংহ ফুলপুর, হালুয়াঘাট ২৪x৩৫=৮৪০ ৮.৩৬% ১৫ ৩০০ ১৬৫ ৪৬৫ 
রাজশাহী িসরাজগ� শাহজাদপুর, কািজপুর ২৭x৩৫=৯৪৫ ৯.৪১% ১৫ ৩০০ ১৬৫ ৪৬৫ 

বগুড়া েসানাতলা, ধুনট ১৯x৩৫=৬৬৫ ৬.৬২% ১১ ২২০ ১৬৪ ৩৮৪ 
চ��াম চ��াম বাঁশখালী ও 

হাটহাজারী 
৩০x৩৫=১০৫০ 

১০.৪৫% 
১৭ 

৩৪০ ১৬৫ ৫০৫ 

ল�ীপুর রায়পুর ও রামগিত ২০x২৫=৭০০ ৬.৯৭% ১১ ২২০ ১৬৪ ৩৮৪ 
িসেলট হিবগ� বাহুবল,বািনয়াচং ২২x৩৫=৭০০ ৭.৬৭% ১৩ ২৬০ ১৬৪ ৪২৪ 

েমৗলভীবাজার জুিড়, বড়েলখা ২২x৩৫=৭০০ ৫.৯২% ১০ ২০০ ১৬৪ ৩৬৪ 
রংপুর রংপুর গ�াচড়া, পীরগ� ১৮x৩৫=৬৩০ ৬.২৭% ১০ ২০০ ১৬৪ ৩৬৪ 

গাইবা�া পলাশবািড়, সাদু�াপুর ২০x৩৫=৭০০ ৬.৯৭% ১১ ২২০ ১৬৪ ৩৮৪ 
কুিড়�াম উিলপুর, িচলমাির ২০x৩৫=৭০০ ৬.৯৭% ১১ ২২০ ১৬৪ ৩৮৪ 

খুলনা মাগুড়া �পুর, শািলখা ১৫x৩৫=৫২৫ ৫.২৩% ৯ ১৮০ ১৬৪ ৩৪৪ 
বােগরহাট ফিকরহাট ও কচুয়া ১৫x৩৫=৫২৫ ৫.২৩% ৯ ১৮০ ১৬৪ ৩৪৪ 

েমাট ২৮৭x৩৫=১০০৪৫ ১০০% ১৬৫ ৩৩০০ ২৩০০ ৫৬০০ 
FGD     ১২ x ১০  ১২০ 
KII    ২৮x৩  ৮৪ 
আ�িলক কম র্শালা    ২x৩০  ৬০ 
জাতীয় কম র্শালা    ১x৬০  ৬০ 
সব র্েমাট  ৫৯২৪ 

 
সূ�: িডএই এর ত� অবল�েন 

 

সারিণ-৫ কম র্শালা, FGD এবং KII এর কম র্-পিরক�না 

�িমক িবভাগ েজলা উপেজলা 

কায র্�ম 

কম র্শালা 

সং�া 

 

 

তািরখ 

(সন 
২০১৭) 

 FGD 

সং�া 

 

 

তািরখ 
 KII 

সং�া 

(�া�) 

KII 

সং�া 

 

 

তািরখ 

(সন 
২০১৭) 

১. রংপুর রংপুর পীরগ� ১ ০২ রা 
েম 

     

গাইবা�া পলাশবািড়     ৬  ২-৩রা 
এি�ল 

সাদু�াপুর     ৬  

কুিড়�াম উিলপুর     ৬  ৫-৬ই 
এি�ল িচলমাির     ৬  
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�িমক িবভাগ েজলা উপেজলা 

কায র্�ম 

কম র্শালা 

সং�া 

 

 

তািরখ 

(সন 
২০১৭) 

 FGD 

সং�া 

 

 

তািরখ 
 KII 

সং�া 

(�া�) 

KII 

সং�া 

 

 

তািরখ 

(সন 
২০১৭) 

২. চ��াম চ��াম হাটহাজারী ১ ৩০ েশ 
এি�ল 

     

ল�ীপুর রায়পুর     ৬ ৬ ২৫-
২৬ েশ 
এি�ল  

 রামগিত     ৬ ৬ 

৩. িসেলট হিবগ� বাহুবল   ১ ৭ই 
এি�ল 

   

বািনয়াচং   ১ ৯ই 
এি�ল 

   

েমৗলভীবাজার জুিড়     ৬ ৬ ১৯-
২১েশ 
এি�ল 

বড়েলখা     ৬ ৬ 

৪. খুলনা বােগরহাট ফিকরহাট   ১ ৫ই 
এি�ল 

   

কচুয়া   ১ ১১ই 
এি�ল 

   

মাগুড়া �পুর     ৬ ৬ ১০-
১২ই 
এি�ল 

শািলখা     ৬ ৬ 

৫. রাজশাহী িসরাজগ� শাহজাদপুর   ১ ১০ই 
এি�ল 

   

কািজপুর   ১ ৪ঠা 
এি�ল 

   

বগুড়া েসানাতলা     ৬ ৬ ১৮-
২০ েশ 
এি�ল 

 ধুনট     ৬ ৬ 

৬. ঢাকা েগাপালগ� েকাটালীপাড়া   ১     
টুি�পাড়া   ১ ১৬ই 

এি�ল 
   

েন�েকানা সদর   ১     
েমাহনগ�   ১ ১৭ই 

এি�ল 
   

ময়মনিসংহ ফুলপুর     ৬ ৬ 
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�িমক িবভাগ েজলা উপেজলা 

কায র্�ম 

কম র্শালা 

সং�া 

 

 

তািরখ 

(সন 
২০১৭) 

 FGD 

সং�া 

 

 

তািরখ 
 KII 

সং�া 

(�া�) 

KII 

সং�া 

 

 

তািরখ 

(সন 
২০১৭) 

 হালুয়াঘাট     ৬ ৬ ২৪-
২৬েশ 
এি�ল 

েমাট ২  ১০  ৮৪ ৮৪  
 
 

২.৮  গুণগত (Qualitative) ত�-উপা� সং�হঃ গুণগত ত�-উপা� সং�েহর জ� সমী�ার কম র্-প�িতেত 
(Methodology)  বিণ র্ত ৪িট প�িত �বহার করা হয়ঃ 

(ক) Documents পয র্ােলাচনাঃ  

�কে�র বা�ব অ�গিত, �কে�র েভৗত ও আিথ র্ক ল�য্ মা�া ও অিজর্ত অ�গিতর তুলনা ইতয্ািদ ছাড়া ও �কে�র বা�বায়েনর 
অ�গিত মূ�ায়েনর জে� মূলতঃ �কে�র িডিপিপ পয র্ােলাচনা করা হয়। এছাড়াও আইএমইিড ও �ক� পিরচালেকর দ�র 
হেত অ�া� �িতেবদন যথা: আইএমইিডর �িতেবদন, �কে�র সব র্েশষ অ�গিতর �িতেবদন ইতয্ািদ সং�হ করা হয়। 
�কে�র �য়-�ি�য়া পরী�া করার জে� �কে�র েসবা (Service) ও মালামাল (Goods) �য়-এর ডকুয্েম� সমূহ 
পয র্ােলাচনা করা হয়। এজ� সংযুি�-৪ এ বিণ র্ত েচকিল� অনুযায়ী ত� সং�হ কের �িতেবদেন অ�ভু র্� করা হেয়েছ। 

 
২.৯  ত� সং�হকারী িনেয়াগঃ 

মাঠ পয র্ােয় ত� সং�েহর জ� কমপে� �াতক িড�ী ধারী যােদর ত� সং�েহ পয র্া� �ান ও অিভ�তা স�� ২০ জন 
ত� সং�হকারী িনেয়াগ করা হয়। ত� সং�হ কারীেদর কাজ তদারিকর জ� ১ জনেক সুপারভাইজার িহেসেব দািয়� েদয়া 
হয়। 

২.১০  উপা� সং�হ, �ি�য়াকরণ এবং িবে�ষণ : 

পিরমাণগত অংেশর জ� �থেম মাঠ পয র্ায় হেত ত� সং�হকারীেদর মা�েম িবিধব� ��মালার সাহাে� (পিরিশ� ১.১ ও 
১.২) ত�-উপা� সং�হ করা হয়। এরপর সংগৃহীত অপিরমািজর্ত ত�-উপা� সমূহ পিরমাজর্ন করা হয় এবং কি�উটাের 
Entry করার লে�য্ েকািডং করা হয়। ত�-উপা� িনেবশন এবং �েয়াজনীয় িবে�ষেণর জে� কি�উটার মেডল ে�া�াম 
SPSS �ােকজ �বহৃত হয় এবং উপা� িবে�ষণ করা হয়। 

গুণগত অংেশর জে� অবিশ� ৪িট ত�-উপা� সং�েহর প�িত �বহৃত হয়। মাঠ পয র্ায় হেত ত� সং�হকারীগণ এবং 
সম�য়কারী ��মালা, িনেদ র্িশকা এবং েচক-িলে�র সাহাে� ত�-উপা� সং�হ কেরন। সংগৃহীত ত�-উপা� সমূহ 
কি�উটার সফটওয়য্ােরর মা�েম �ি�য়াজাত করা  হয়। ত�-সং�হকারী কতৃর্ক মাঠ পয র্ােয় ত�-উপা� সং�েহর সময় 
সংি�� কম র্কতর্াগণ এবং পরামশ র্ক �িত�ােনর KII  তদারিক কেরন।   

২.১১   FGD 

       �কে�র চলমান কায র্�েমর সম�া িচি�তকরণ, বতর্মান অব�া, এর সােথ বতর্মান জনেগা�ীর স�ৃ�তা, �ানীয় জনেগা�ী 
কীভােব এ �ক� �ারা উপকৃত হে�, �ক� বা�বায়েনর �িতব�কতা ইতয্ািদ িবষয় স�েকর্ স�ক ধারণা �হেণর জ� 
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েপশািভি�ক জনেগা�ীর (সুফলেভাগী, কৃষক, নারী এবং �কে�র সরকাির কম র্কতর্ােদর  সােথ েমাট ১০ িট FGD আেয়াজন 
করা হয়।  

২.১২  KII   

        বািষ র্ক �য় পিরক�না অনুযায়ী �কে�র ল�য্মা�া ও �কৃত অজর্ন, �কে�র অবকাঠােমা সমূেহর গুণগতমান ও 
পিরমাণ/সং�া, �য় প�িত, �কে�র কায র্�েমর বা�ব ও আিথ র্ক অ�গিত, সময়মত কায র্�ম স�� হেয়েছ কী না, �ক�িট 
আেরা েবিশ কায র্কর ও ফল�সূ করার িনিম� �কে�র নকশা উ�য়েন আেরা িকছু �েয়াজন আেছ কী না তা যাচাই ইতয্ািদ 
পয র্ােলাচনা ও পয র্েব�েণর জ� �ক�/উপ-�ক� পিরচালক, উপেজলা কৃিষ কম র্কতর্া এবং সুফলেভাগী কৃষক দলেনতাসহ 
৮৩ জন KII এর সা�াৎকার �হণ করা হয়। এছাড়া িনব র্ািচত ২৮ িট উপেজলার িবিভ� �ােমর �ানীয় গ�মা� ও 
েপশাজীবীেদর সা�াৎকার �হণ করা হয়।  

২.১৩ িবভাগীয় পয র্ােয় কম র্শালা :  

        িবভাগীয় পয র্ােয় দুইিট (চ��াম ও রংপুর) কম র্শালা আেয়াজন করা হয়। কম র্শালায় �ক�ভূ� সুফলেভাগী দেলর িবিভ� 
েপশািভি�ক সদ� কৃষক-কৃষাণী এবং িবভাগ, েজলা ও উপেজলা পয র্ােয়র কম র্কতর্া বা �িতিনিধ ও অ�া� সংি�� সরকাির 
দ�েরর �িতিনিধরা অংশ�হণ কেরন।  

২.১৪ মুি�ত রচনাবলী/ডকুেম�স পয র্ােলাচনা :  

       �কে�র ডকুেম�স যথা িডিপিপ, �কে�র অ�গিত �িতেবদন এবং �ারি�ক সমী�া ত� ও পূেব র্র �কে�র মূ�ায়ন জিরেপর 
�িতেবদন পয র্ােলাচনা করা হেয়েছ।  

২.১৫ িপিপএ -২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ অনুযায়ী েট�ার �ি�য়াকরণ :  

        মালামাল, িনম র্াণ ও েসবা �েয় িপিপএ-২০০৬ ও িপিপআর-২০০৮ যথাযথভােব অনুসরণ করা হেয়েছ কী না এবং েট�ার 
�ি�য়াকরেণ েকান �তয্য় হেয় থাকেল তা িচি�ত করার লে�য্ মালামাল, য�পািত ও আসবাবপ� �েয়র �ধান �ধান কেয়কিট 
�ােকেজর েট�ার ডকুেম� পরী�া-িনরী�াপূব র্ক স�িদত কােজর গুনগত মান তথা েট�ােরর ে�িসিফেকশন অনুযায়ী 
স�াদন করা হেয়েছ কী না েস িবষেয় ত� সং�হ করা হেয়েছ।  

২.১৬  ত� সং�েহর মান িনয়�ণ : 

        গুণগতমানস�� ত� েয েকান সমী�ারই একিট গুরু�পূণ র্ িবষয়, যার ওপর িনভ র্র কের একিট গুণগত মােনর �িতেবদন। 
গুণগতমােনর ত� �বাহ সৃি�র লে�য্ এ িনিবড় পিরবী�েণর ত� সং�হ েথেক যাচাই ও িবে�ষেণ িবেশষ গুরু�সহ �িত ধােপ 
কাজ করা হেয়েছ যা িনে� উে�খ করা হেলা।  

 

২.১৭ ত� সং�হ :  

         ত� সং�হকারীগণ �া� ত� �িতিদন েশেষ সংেশাধন ও েকািডং করেতন। এ সময় তে� েকান অসাম�� পাওয়া েগেল তা 
সংেশাধেনর �ব�া িনেতন।  

২.১৮ ত� যাচাই :  

  মাঠ পয র্ােয় �া� ত�গুেলা পয র্ায়�েম িবিভ� �ের যাচাই করা হেয়েছ। মাঠ পয র্ােয় সিঠকভােব ত� সং�েহর িবষয়িট গুরুে�র 
সােথ িবেবচনায় েরেখ ত� সং�হকারীেদর কায র্�ম পিরদশ র্ন করা হেয়েছ। পিরবী�েণর িটম িলডার ও অ�া� পরামশ র্ক ত� 
সং�হকারীেদর কােজর নমুনা পয র্েব�ণ কেরেছন এবং এ সং�া� �েয়াজনীয় িদক িনেদ র্শনা �দান কেরেছন। এছাড়া �ক�/উপ-
�ক� পিরচালক, কৃষক �প, পুি� উ�য়ন সংি�� �ব�াপকেদর সােথ খা� উৎপাদন ও পুি� উ�য়েনর বতর্মান অব�া িবেশষ 
কের েকান সম�া আেছ কী না েস �াপাের মত িবিনময় কেরন। এছাড় েট�ার ডকুেম�স পরী�া-নীির�া এবং েট�ার ডকুেম�স 
এ বিণ র্ত ও সমা� কােজর মে� েকান পাথ র্কয্ আেছ কী না তা যাচাই করা হেয়েছ।  
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২.১৯ অবজারেভশন েচক িল� :  

         কৃষক �েপর সামি�ক অব�া পয র্েব�ণপূব র্ক ত� সং�হ করা হেয়েছ। সা�াৎ �হণকারী পয র্েব�েণর মা�েম এবং ে�� 
িবেশেষ কৃিষ স�সারণ অিধদ�েরর সংি��েদর সহায়তা িনেয় এ কাজ স�াদন কেরেছন।  

২.২০ সুফলেভাগী �িশ�ণ কায র্�ম পয র্েব�ণ:  

     �কে�র সুফলেভাগীেদর �িশ�ণ সং�া� দিললািদ পয র্ােলাচনা ও পয র্েব�ণ করা হেয়েছ। এছাড়াও �িশ�ণ মিডউল ৈতির ও 
তার িভি�েত �িশ�ণ �দান করা হেয়েছ কী না তা যাচাই, �িশ�ণ�া� কেয়কজন সুফলেভাগীর সােথ �িশ�েণর িবিভ� িদক 
িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  

২.২১ �ক� পিরচালক ও সংি�� কম র্কতর্ােদর সােথ আেলাচনা:  

        �ক�/উপ-�ক� পিরচালক ও �ক� সংি�� অ�া� কম র্কতর্ােদর সােথ �ক� বা�বায়ন স�িকর্ত িবিভ� িবষেয় আেলাচনা 
করা হেয়েছ। �কে�র �ব�াপনা স�িকর্ত সবল ও দুব র্ল িদক, �কে�র অনুকূেল এিডিপ বরা� অথ র্ অবমুি�, িবিভ� কায র্�েমর 
আিথ র্ক ও বা�ব অ�গিত স�িকর্ত িবষয়ািদ িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।  

২.২২ এিডিটং ও ত� �ি�য়াকরণ:  

         পূরণকৃত ��াবলী সমূহেক �াথিমক তে�র উৎস িহেসেব িবেবচনা করা হেয়েছ। িনিবড় পিরবী�ণ কায র্�েমর উে�ে�র সােথ 
স�িত েরেখ বা�বায়ন পিরবী�ণ ও মূ�ায়ন িবভােগর সংি�� কম র্কতর্ােদর সােথ পরামশ র্�েম Tabulation Plan করা 
হেয়েছ। িনে�া� কায র্�েমর মা�েম সংগৃহীত ত� পয র্ােলাচনা করা হেয়েছ।  

ক) ��াবলী স�াদনা ও েকািডং: কি�উটাের অ�ভূ র্ি�র পূেব র্ �িতিট ��প�েক স�াদনা ও েকািডং করা হেয়েছ।  
খ) ত� �ি�য়াকরণ ও িবে�ষণ: সংগৃহীত ত�সমূহ িবে�ষেণর জ� কি�উটাের েডটােবজ ৈতির করা হেয়েছ এবং এে�ে� 
SPSS ে�া�াম �বহার করা হেয়েছ ।   
 

২.২৩ SWOT িবে�ষণ:  

       �কে�র সবল, দুব র্ল, সুেযাগ ও ঝুিঁক স�েকর্ অবগত হওয়ার জ� িনিবড় পিরবী�ণ কায র্�েম SWOT িবে�ষণ করা হেয়েছ। 
এ অনুশীলন েথেক �া� উপা�সমূহ িবে�ষণ করা হেয়েছ এবং SWOT িবে�ষণ এর ে�ে� Brain Storming প�িতিট 
মাঠ পয র্ােয় অনুশীলন করা হেয়েছ। এ অনুশীলেনর অংশ�হণকারী িহেসেব �কে�র সুফলেভাগী ও �ক� সংি�� মাঠ পয র্ােয়র 
কম�েদরেক িচি�ত ও আম�ণ জানােনা হেয়েছ।  
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তৃতীয় অ�ায় :  
�কে�র সািব র্ক অ�গিত পয র্ােলাচনা 

 
TOR-২: �কে�র অ� িভি�ক এবং সামি�ক বা�বায়ন অ�গিত (েভৗত ও আিথ র্ক)  
 
৩.১ িডএই অে� েভৗত অ�গিত 
�কে�র ৬িট িবভােগ, ২৯িট েজলায়, ৮৮িট উপেজলায় ৮৩৮িট ইউিনয়েন ও ৪৬িট েপৗরসভায় ৮৮০ িট কৃষক �প বা আদশ র্ �াম 
�াপন করা হেয়েছ। এই �েপর মা�েম �কে�র সামি�ক কম র্কা� স�াদন করা হে�।  

সারিণ-৬ �কে� সুিবধােভাগী কৃষক �েপর সং�া: 
িবভাগ েজলা উপেজলা ইউিনয়ন েপৗরসভা েমাট কৃষক �েপর সং�া িডিপিপ 

ল�য্মা�া  
অ�গিত (%) 

ঢাকা ১০িট ৩২িট ৩১৬ ১৯ ৩৩৫ ৩৩৫ ৮৮০ ১০০ 
চ��াম ৫ ১০ ৯৮ ৬ ১০৪ ১০৩ 
িসেলট ৪ ১৩ ১১৫ ৩ ১১৮ ১১৮ 
রংপুর ৫ ১৯ ১৮৫ ৭ ১৯২ ১৯২ 

রাজশাহী ৩ ৯ ৮৬ ৮ ৯৪ ৯৪ 
খুলনা ২ ৫ ৩৮ - ৩৮ ৩৮ 

েমাট =  ২৯ ৮৮ ৮৩৮ ৪৩ ৮৮১ ৮৮০   
উৎস : িলিখতভােব িডএই েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া� 

উপির উ� সারণী িবে�ষেণ েদখা যায় েয ঢাকা িবভােগ কৃষক �েপর সং�া (৩৩৫) সবেচেয় েবিশ এবং খুলনা িবভােগ সবেচেয় কম 
(৩৮)। এখােন উে�� েয, ৮৮০িট কৃষক �প গঠন ছাড়াও িব�মান ১৫৭িট কৃষক �েপর কায র্�ম েজারদারকরেণর জ� �েতয্ক �পেক 
য�পািত র�নােব�ন এবং তহিবল পূনগ র্ঠেনর িবষেয় �িশ�ন েদয়া হয়। কৃষক �প গঠন ও পিরচালনা এবং কৃিষ য�পািত িবতরণ, 
সংর�ণ ও �ব�াপনার জ� একিট িনেদ র্িশকা রেয়েছ। �কে�র ডকুেম� এবং মাঠ পয র্ায় েথেক �া� ত� িবে�ষন কের েদখা যায় 
েয, কৃষক �প গঠেনর ে�ে� িনেদ র্িশকায় িব�মান নীিতমালা অনুসরণ কের করা হেয়েছ। 

�িশ�েণর অ�গিত: িডএই অে� �িশ�েণর অ�গিত িডিপিপর ল�য্মা�ার ৫৫.৮৬%। তেব িনরাপদ খা� উৎপাদন িবষয়ক 
কৃষক �িশ�ণ অ�তুল (২০%)। [সারিণ-৭] 

সারিণ-৭ িডএই অে�র �িশ�ণ �দােনর অ�গিত 
�িশ�েণর নাম িডিপিপ 

ল�য্মা�া  
(�াচ সং�া) 

 

অজর্ন 
�াচ সং�া 

(এি�ল’১৭ পয র্�) 

অ�গিত 
(%) 

অংশ�হনকারী �িশ�েণর �ান 
 

�যুি� িভি�ক কৃষক 
�িশ�ণ 

২০০০ ১২৪৭ ৬২.৩৫ কৃষক/কৃষাণী উপেজলা পয র্ায় 

িনরাপদ খা� উৎপাদন 
িবষয়ক কৃষক �িশ�ণ 

৪১৬ ৮৪ ২০ কৃষক/কৃষাণী েজলা পয র্ায় 

উপ-সহকারী কৃিষ 
কম র্কতর্ােদর �িশ�ণ 

২২০ ১৪৩ ৬৫ এসএএও েজলা পয র্ায় 

কৃিষ কম র্কতর্ােদর 
�িশ�ণ 

৩৫ ১৮ ৫১.৪৩ কৃিষ অিফসার সদর দ�র 

                       েমাট ২৬৭১ ১৪৯২ ৫৫.৮৬   
উৎস : িলিখতভােব িডএই েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া� 
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েলখিচ�- ১ িডএই অে�র �িশ�ণ �দােনর অ�গিত 

�দশ র্নীর অ�গিত: িডিপিপ অনুযায়ী িবিভ� �দশ র্নী কায র্�ম করা হে�। এেদর মে� উ� ফলনশীল ও হাইি�ড ধােনর জাত �দশ র্ন, 
ধােনর গুণগত বীজ উৎপাদন, গম উৎপাদন, ভু�া উৎপাদন, বসতবািড়েত সবজী ও ফলবাগান �াপন, �ল �া�েণ সবজী ও ফল 
বাগান �াপন ইতয্ািদ। িনরাপদ সবজী উৎপাদন ৩৮%, অ�চিলত িম� ফলবাগান �াপন ৮৮%, অ�তুল অ�গিত হেয়েছ িনরাপদ 
সবজী উৎপাদন ৩৮%, তরমুজ, িমি� কুমড়া, শসা উৎপাদন ও মশলা জাতীয় ফসল উৎপাদন ৪৫%। এিদেক বা�বায়নকারী সং�ার 
�দশ র্নী কায র্�ম েজারদার করেত হেব । [সারিণ-৮]    

সারিণ-৮ িডএই অে�র �দশ র্নীর অ�গিত 
�দশ র্নীর নাম �দশ র্নীর (িডিপিপ 

ল�য্মা�া) 
�দশ র্নী �াপন (সং�া) 
(এি�ল’১৭ পয র্�) 

অজর্ন (%) 

উ� ফলনশীল ও হাইি�ড ধােনর জাত �দশ র্ন ১২০০ ৭৯৬ ৬৬ 
ধােনর গুণগত বীজ উৎপাদন ১০০০ ৬৩৮ ৬৪ 
গম উৎপাদন ৬০০ ৪৫০ ৭৫ 
ভু�া উৎপাদন ৬৫০ ৫২৮ ৮১ 
বসত বািড়েত সবিজ ও ফল বাগান �াপন ৪৬০০ ২৮৭১ ৬২ 
�ল �া�েণ সবিজ ও ফল বাগান �াপন ৪০০ ২৮৮ ৭২ 
ডাল জাতীয় ফসল (মসূর, মুগ, েছালা, মাসকলাই)উৎপাদন ৮০০ ৫৩৮ ৬৭ 
ৈতলবীজ (সিরষা, িতল, চীনাবাদাম, অ�া�) উৎপাদন ৮০০ ৬০৬ ৭৬ 
মসলা জাতীয়ফসল (কালিজরা, আদা, রসুন, েপয়াঁজ) উৎপাদন ১০০০ ৪৫১ ৪৫ 
আলু উৎপাদন ৫২৫ ৩৫০ ৬৭ 
তরমুজ, িমি� আলু, শষা ও িখরা উৎপাদন ১০০০ ৪৫০ ৪৫ 
িনরাপদ (রাসায়িনক বালাইনাশক মু�) সবিজ উৎপাদন ১৩০০ ৫০০ ৩৮ 
অ�চিলত িম� ফল বাগান �াপন ৬৩০ ৫৫৬ ৮৮ 
খামারজাত সার, কে�া�, ভািম র্কে�া� ১০০০ ৭২৫ ৭৩ 
                                               েমাট ১২০৫৫ ৭৩৩৫ ৬০.৮৪ 

উৎস : িলিখতভােব িডএই েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া� 

 

৬২.৩৫%

২০%

৬৫%

৫১.৪৩%

�যুি� িভি�ক কৃষক �িশ�ণ িনরাপদ খা� উৎপাদন িবষয়ক 
কৃষক �িশ�ণ

উপ-সহকারী কৃিষ কম র্কতর্ােদর 
�িশ�ণ

কৃিষ কম র্কতর্ােদর �িশ�ণ

িডএই অে�র �িশ�ণ �দােনর অ�গিত

�যুি� িভি�ক কৃষক �িশ�ণ িনরাপদ খা� উৎপাদন িবষয়ক কৃষক �িশ�ণ

উপ-সহকারী কৃিষ কম র্কতর্ােদর �িশ�ণ কৃিষ কম র্কতর্ােদর �িশ�ণ



20 
 

 

েলখিচ�-২: িডএই অে�র �িশ�ণ অ�গিত 
 
উ��ুকরণ সফর : িডিপিপ বরা� ৭২ �াচ উ�ু�করণ সফেরর মে� ৪৭ �াচ স�� হেয়েছ, অ�গিত ৬৫%। [সারিণ-৯] 

সারিণ-৯ উ��ুকরণ সফর এর অ�গিত 
উ��ুকরণ সফর নাম  িডিপিপ ল�য্মা�া অজর্ন 

(এি�ল’১৭ পয র্�) 
অ�গিত (%) অংশ�হণকারীর 

(সং�া) 
কম র্কতর্া (েলাকাল) ১২ �াচ ৭ ৫৮ ১২০ 
কম র্কতর্া (িবেদশ) ৫ �াচ ৪ ৮০ ২০ 
উপসহকারী কৃিষ 

কম র্কতর্া 
১৫ �াচ ১১ ৭৩ ৩৩০ 

কৃষক ৪০ �াচ ২৫ ৬৩ ৭৫০ 
েমাট ৭২ ৪৭ ৬৫  

 

উৎস : িলিখতভােব িডএই েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া�  
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েলখিচ� ৩:উ��ুকরণ সফেরর অ�গিত 

কৃিষ য�পািত িবতরেণর অ�গিত: পাওয়ার িটলার, হয্া� ে�য়ার, ফুট পা�, পাওয়ার ে�সার এবং পাওয়ার ে�য়ার ১০০% 
সরবরাহ করা হেয়েছ। িক� অেথ র্র অ�তুলতার কারেন এলএলিপ সরবরােহর অ�গিত ৯২%।  [সারিণ-১০]  

সারিণ-১০ কৃিষ য�পািত িবতরেণর অ�গিত : 
কৃিষ য�পািত নাম িডিপিপ ল�য্মা�া অজর্ন (সং�া) 

(এি�ল’১৭ পয র্�) 
অ�গিত (%) উপেজলার সং�া 

পাওয়ার িটলার ৮৮০ ৮৮০ ১০০ ৮৮ 
হয্া� ে�য়ার ৫২৮০ ৫২৮০ ১০০ ৮৮ 
ফুট পা� ৮৮০ ৮৮০ ১০০ ৮৮ 
পাওয়ার ে�সার ১০৫০ ১০৫০ ১০০ ৮৮ 
পাওয়ার ে�য়ার ২০০ ২০০ ১০০ ৫৫ 
এলএলিপ  ৮৮০ ৮০৯ ৯২ ৮০ 

উৎস : িলিখতভােব িডএই েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া�  

�স�ত: উে�� েয, ৩৩৩ িট পাওয়ার িটলার সরবরাহ করা হেয়েছ ৩১/০৪/২০১৫ সােল। বাকী ৫৪৭ িট পাওয়ার িটলার সরবরাহ 
করা হেয়েছ ২১/০৭/২০১৬ সােল। �ায় এক বছর পর এগুিল কৃষেকর হােত িগেয় েপৗছঁায় যা �ায় এক েথেক দুই বছর পের কৃষেকর 
উপকাের আেস। একইভােব অ�া� য�পািত সরবরাহ িবলি�ত হেয়েছ। তেব �কে�র ডকুেম� এবং মাঠ পয র্ায় েথেক �া� ত� 
িবে�ষন কের েদখা যায় েয, কৃিষ য�পািত িবতরেণর ে�ে� িনেদ র্িশকায় িব�মান নীিতমালা (কৃিষ য�পািত িবতরণ ও �ব�াপনা 
কিমিট গঠন, কিমিটর কায র্ পিরিধ, য�পািত িবতরণ ও �বহার, েমরামত ও র�নােব�ন, বরা� ও সংর�ণ, তহিবল �বহােরর 
িনয়ম ইতয্ািদ) অনুসরণ কের করা হেয়েছ। 

কৃিষ েমলা আেয়াজেনর অ�গিত : িডিপিপ বরা�কৃত কৃিষ েমলা আেয়াজন ৬৪% স�� হেয়েছ।  [সারিণ -১১] 

সারিণ -১১ কৃিষ েমলা আেয়াজেনর অ�গিত 
িডিপিপ ল�য্মা�া অজর্ন (সং�া) অ�গিত (%) �ল দশ র্নাথীর সং�া 

৪৫ ২৯ ৬৪ ৩২৫৩০ জন 
উৎস : িলিখতভােব িডএই েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া�  

৫৮%

৮০%
৭৩%

৬৩%

কম র্কতর্া (েলাকাল) কম র্কতর্া (িবেদশ) উপসহকারী কৃিষ কম র্কতর্া কৃষক

উ�ু�করণ সফর এর অ�গিত

কম র্কতর্া (েলাকাল) কম র্কতর্া (িবেদশ) উপসহকারী কৃিষ কম র্কতর্া কৃষক
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জনশি� িনেয়ােগর অ�গিত : �কে� বরা�কৃত সকল জনশি� িডএই িনেয়াগ কেরেছ। [সারিণ-১২] 

সারিণ-১২ জনশি� িনেয়ােগর অ�গিত  
পদবী িডিপিপ 

ল�য্মা�া 
অজর্ন 

(সং�া) 
অ�গিত (%) িনেয়ােগর তািরখ িনেয়াগ 

প�িত 
 

�ক� পিরচালক ১ ১ ১০০ ৭/১/১৫ েডপুেটসন 
উপ �ক� 
পিরচালক 

১ ১ ১০০ ১০/২/১৫ েডপুেটসন 

মিনটিরং 
কম র্কতর্া 

১ ১ ১০০ ১৫/৪/১৫ েডপুেটসন 

এয্াকাউে�� / 
কয্ািশয়ার 

১ ১ ১০০ ১/৪/১৫ সরাসির 
িনেয়াগ 

গািড় চালক ২ ২ ১০০ ১/৪/১৫ আউটেসািস র্ং 
এম এল এস এস ১ ১ ১০০ ১/৪/১৫ আউটেসািস র্ং 

উৎস : িলিখতভােব িডএই েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া�  

পয র্েব�ন:  �ক�িট জুন,২০১৪ সােল শুরু হওয়ার কথা থাকেলও �শাসিনক জিটলতার কারেন অথ র্ বরা� িবলি�ত হওয়ায় 
জনবল িনেয়াগ সিঠক সমেয় করা স�ব হয়িন।  

৩.২ বারটান অে�র েভৗত অ�গিত 
অে�র কম র্শালা/েসিমনার/ সেচতনতা �চারণা এর অ�গিত : পুি� স�েকর্ সেচতনতা �চারণা ৩৯% স�� হেয়েছ। এ �াপাের 
বারটােনর আেরা কায র্করী ভূিমকা পালন করা বা�নীয়। [সারিণ-১৩] 

সারিণ-১৩ কম র্শালা/েসিমনার/ সেচতনতা �চারণা এর অ�গিত 
কম র্শালা / েসিমনার 

নাম 
িডিপিপ 

ল�য্মা�া 
অজর্ন (সং�া) 

(এি�ল’১৭ পয র্�) 
অ�গিত (%) কম র্শালার �ান 

�ারি�ক কম র্শালা ০১ ১ ১০০ িমি� অিডটিরয়াম 
পুি� স�েকর্ সেচতনতা �চারণা ১৫০ ৫৮ ৩৯ িমি� অিডটিরয়াম 

সমাপনী কম র্শালা ০১    ২০১৯ সােল অনুি�ত হেব  

উৎস : িলিখতভােব বারটান েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া�  

পুি� িবষয়ক �িশ�েণর অ�গিত : পুি� িবষয়ক �িশ�েণর অ�গিত শতকরা ৫৯ ভাগ। বাকী �িশ�ণ স�� করা অতীব জরুরী। 
[সারিণ-১৪] 

সারিণ-১৪ পুি� িবষয়ক �িশ�েণর অ�গিত 
�িশ�েণর নাম িডিপিপ ল�য্মা�া অজর্ন (সং�া) 

(এি�ল’১৭ পয র্�) 
অ�গিত 
(%) 

অংশ�হন কারী �িশ�েণ অংশ�হনকারী 

পুি� িবষয়ক �িশ�ণ  ১৭৫ �াচ ৯৪ ৫৪ ২৮২৫ কৃষক 
 

পুি� িবষয়ক �িশ�ণ  ১৪৫ �াচ ৯৭ ৬৭ ২৯৩১ উপ-সহকারী কৃিষ কম র্কতর্া/ 
িশ�ক/ এনিজও কম�/ ইমাম 

পুি� িবষয়ক �িশ�ক 
�িশ�ণ  

২৯ �াচ ১৫ ৫২ ৪৫৪+৩০=৪৮৪ িবিসএস কম র্কতর্া, মিহলা 
িবষয়ক কম র্কতর্া, ইমাম ও 
এনিজও িবষয়ক কম�  

                  েমাট ৩৪৯ ২০৬ ৫৯   
 

উৎস : িলিখতভােব বারটান েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া�  
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জনশি� িনেয়ােগর অ�গিত: সকল জনশি� বারটান অে� িনেয়াগ করা হেয়েছ। �ক� �ব�াপক অবসের যাওয়ার ফেল জনাব 
েজয্ািতলাল বড়ুয়া ৈব�ািনক কম র্কতর্া ভার�া� �ক� �ব�াপক দািয়� পালন করেছন। অিফস সহকারীর পদ খািল থাকা সে�ও এখন 
পয র্� িনেয়ােগর পদে�প েনওয়া হয়িন। [সারিণ-১৫] 

সারিণ-১৫ বারটান অে�র জনশি� িনেয়ােগর অ�গিত 
পদবী ল�য্ মা�া 

(িডিপিপ ল�য্) 
অজর্ন 

(সং�া) 
অ�গিত (%) িনেয়ােগর 

তািরখ 
িনেয়াগ প�িত ম�� 

 
�ক� �ব�াপক ১ ১ ১০০ ৫/২/১৫ েডপুেটসন  

ৈব�ািনক কম র্কতর্া ১ ১ ১০০ ২/৮/১৫ েডপুেটসন  
 

অিফস সহকারী/ 
কি�উটার টাইিপ� 

১ হয় নাই হয় নাই হয় নাই সরাসির িনেয়াগ  

গািড় চালক ১ ১ ১০০ ৪/৫/১৫ আউটেসািস র্ং  
এম এল এস এস ১ ১ ১০০ ৭/৫/১৫ আউটেসািস র্ং  
পরামশ র্ক পুি� 
িবেশষ� 

১ �ি�য়াধীন   িপ িপ আর 
২০০৮ অনুযায়ী 

 

 
পয র্েব�ন: �ক�িট জুন,২০১৪ সােল শুরু হওয়ার কথা থাকেলও �শাসিনক জিটলতার কারেন অথ র্ বরা� িবলি�ত হওয়ায় জনবল 
িনেয়াগ সিঠক সমেয় করা স�ব হয়িন।  

৩.৩  িডএই অে�র আিথ র্ক অ�গিত 

(ক) �কে�র �মপুি�ত আিথ র্ক ও েভৗত অ�গিত: ২০১৪-১৫ অথ র্বছের পয র্� এিডিপ বরা� িছল ৪ েকািট ৫ ল� টাকা। আিথ র্ক 
অ�গিত �ায় ১০০ ভাগ। ২০১৫-১৬ সাল পয র্� অ�গিত হেয়েছ ১০০ ভাগ। ২০১৬-১৭ অথ র্বছের এি�ল পয র্� অ�গিত হেয়েছ ৯৫ 
ভাগ।  �কে�র �মপুি�ত আিথ র্ক অ�গিত ৭২.০৭ ভাগ যা সে�াষজনক। 

সারিণ-১৬  �কে�র �মপুি�ত আিথ র্ক ও েভৗত অ�গিত (ল� টাকায়) 
অথ র্ বছর এিডিপ/আরএিডিপ �কৃত অথ র্ 

বরা� 
অথ র্ অবমুি� �কৃত �য় ম�� 

আিথ র্ক(%) েভৗত (%)  
২০১৪-১৫ ৪০৫.০০ ৪০৫.০০ ৪০৫.০০ ৪০৪.৫৭ 

(৯৯.৮৯%) 
১০০  

২০১৫-১৬ ২১০০.০০ ২১০০.০০ ২০৯১.৫০ ২০৮৭.১৯ 
(৯৯.৩৯%) 

১০০  

২০১৬-১৭ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২২৬৫.৩৪ 
(৯০.৬১%) 

৯৫ এি�ল 
২০১৭ 
পয র্� 

�মপুি�ত অ�গিত ৪৭৫৭.১ 
(৭২.০৭%) 

৭৫  

উৎস: িলিখতভােব িডএই েথেক এবং সেরজিমেন পিরদশ র্েন �া�  
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েলখিচ� ৪ – �কে�র �মপুি�ত আিথ র্ক ও েভৗত অ�গিত (ল� টাকায়) 

 
সারিণ-১৭ আনুমািনক েভৗত অ�গিত (Estimated Cost):            (ল� টাকায়) 

  েমাট টাকা �কে�র েমাট েভৗত অ�গিত 
(%) 

ক) i.   মূল ৬,৬০০.০০ ৬,৬০০.০০ 

৭৫% 

 ii.  সংেশািধত -- -- 
খ) ২০১৬ এর জুন পয র্� �মপুি�ত অ�গিত ২৪৯১.৭৬ ২৪৯১.৭৬ 
গ) চলিত বছেরর বরা� ও েভৗত ল�য্মা�া ২,৫০০.০০ ২,৫০০.০০ 
ঘ) চলিত মােসর অ�গিত (এি�ল-২০১৭)  ৪৭৬.১৭ ৪৭৬.১৭ 
ঙ) বছেরর চলিতমাস পয র্� অ�গিত  (এি�ল-২০১৭) ২২৬৫.৩৪ ২২৬৫.৩৪ 
চ) চলিত মাস পয র্� ছাড়কৃত তহিবল ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ 

সেব র্াপির েফ�য়াির ২০১৭ পয র্� �কে�র েভৗত অ�গিত হেয়েছ শতকরা ৭৫ ভাগ।  
 

সারিণ-১৮ �কে�র মূল উপাদান এবং এর ল�য্মা�া অজর্নঃ (ল� টাকায়) 
 

�িমক 
নং 

িডিপিপ 
অনুযায়ী কােজর উপাদান 

(পিরমান) 
 
 

িডিপিপ 
ল�য্মা�া 

জুন ’১৬ পয র্� অজর্ন বতর্মান বছেরর ল�য্মা�া 
২০১৬-২০১৭ 

বতর্মান বছেরর এি�ল ’১৭ 
পয র্� অ�গিত 

  
আিথ র্ক েভৗত 

(%উপাদান) 
আিথ র্ক েভৗত 

(%উপাদান) 
আিথ র্ক (% 
উপাদান)  

েভৗত 
(%উপাদান) 

০১ 
কম র্কতর্ার েবতন 
  

৬৫.০০ ২২.৪৬ ০.৩৪ ২০.৫০ ০.৮২ ১৪.৭২ ০.৫৯ 

০২ 
কম র্চারীর েবতন 
  

১৩.০০ ২.৫১ ০.০৪ ২.২৫ ০.০৯ ১.৮৬ ০.০৭ 

০৩ ভাতা ৮০.০০ ১৪.৫৪ ০.২২ ১৬.০০০ ০.৬৪ ১২.৩২৬ ০.৪৯ 

০৪ �িশ�ণ (কৃষক, SAAO & অিফসার) ১২৪৫.২৩ ৪৫৯.৪৭ ৬.৯৬ ২২৮.১৯ ৯.১৩ ১২৬.০২ ৫.০৪ 

৯৯.৮৯% ৯৯.৩৯%

৯০.৬১%

১০০% ১০০%

৯৫%

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭

�কে�র �মপুি�ত আিথ র্ক ও েভৗত অ�গিত (ল� টাকায়)

আিথ র্ক (%) েভৗত(%)



25 
 

�িমক 
নং 

িডিপিপ 
অনুযায়ী কােজর উপাদান 

(পিরমান) 
 
 

িডিপিপ 
ল�য্মা�া 

জুন ’১৬ পয র্� অজর্ন বতর্মান বছেরর ল�য্মা�া 
২০১৬-২০১৭ 

বতর্মান বছেরর এি�ল ’১৭ 
পয র্� অ�গিত 

  
আিথ র্ক েভৗত 

(%উপাদান) 
আিথ র্ক েভৗত 

(%উপাদান) 
আিথ র্ক (% 
উপাদান)  

েভৗত 
(%উপাদান) 

০৫ পিরক�না / পয র্ােলাচনা / সমাপনী 
কম র্শালা 

৬৭.০০ ২১.৪০ ০.৩২ ১১.০০ ০.৪৪ ৪.৪০ ০.১৮ 

০৬ কৃিষেমলা ৬৭.৫০ ১৫.০০ ০.২৩ ২৮.৫০ ১.১৪ ২৮.৫০ ১.১৪ 

০৭ উ�ু�করণ সফর ৩৩২.১৮ ১১৫.৮৪ ১.৭৬ ১১৫.৩৭ ৪.৬১ ৩৪.৫৭ ১.৩৮ 

০৮ জনবল িনেয়াগ ২৫.০০ ৬.৯৭ ০.১১ ৬.৫০ ০.২৬ ৬.৩১ ০.২৫ 

০৯ 
�ক� পয র্েব�ণ/ম�বত� মূ�ায়ণ/ 
�ভাব মূ�ায়ণ 

১২০.০০ ৬৪.০০ ০.৯৭ ১৭.০০ ০.৬৮ ৯.৬০ ০.৩৮ 

১০ িবিভ� ফসেলর �দশ র্নী ৬৯৪.৪৫ ২৭৩.০১ ৪.১৪ ১৬৫.০১ ৬.৬০ ১৬৫.০০ ৬.৬০ 

১১ কৃষক �প গঠন/ বতর্মান কৃষক �পেক 
শি�শালী করণ 

১৭৬.০০ ৬৩.৭৯ ০.৮৭ ৩৯.৯১ ১.৬০ ২৭.৩৫ ১.০৯ 

১২ অ�া� ২৭৩.৫৭ ৮২.২০ ১.২৫ ৪৫.৭৭ ১.৮৩ ৩১.৬৪ ১.২৭ 

১৩ 
েমরামত ও র�ণােব�ণ 
  

২৩.০০ ৬.৭০ ০.১০ ৪.০০ ০.১৬ ৩.০৪ ০.১২ 

১৪ 
মূলধনী খরচ ( কৃিষয�/যানবাহন/অিফস 
য�/ আসবাবপ�) 
 

৩১৯৩.০৭ ১৩৪৩.৮৭ ২০.৩৬ ১৮০০.০০ ৭২.০০ ১৮০০.০০ ৭২.০০ 

১৫ স�া� ও েভৗত মূল ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

  েমাট: ৬৬০০.০০ ২৪৯১.৭৬ - ২৫০০.০০ ১০০.০০ ২২৬৫.৩৪ ৯৫% 

              ৯০.৬১%   

ম��: আিথ র্ক এবং েভৗত অ�গিত িডএই অে� সে�াষজনক।  
৩.৪ বারটান অে�র আিথ র্ক অ�গিত : ২০১৪-২০১৫ অথ র্বছের বরা� িছল ৯৫ ল� টাকা। অ�গিত ৯৫%। ২০১৫-১৬ অথ র্বছের বরা� 
িছল ১৩৩ ল� টাকা। অ�গিত ৯৯ %। ২০১৬-১৭ অথ র্বছের বরা� এিডিপর পিরমাণ ১৬০ ল� টাকা। এি�ল পয র্� অ�গিত ৮৯%।   

  (ক) �কে�র �ম পুি�ত আিথ র্ক ও েভৗতঅ�গিত 

সারিণ-৯ (ক) �কে�র �মপুি�ত আিথ র্ক অ�গিত    )ল� টাকায়(  
অথ র্ বছর এিডিপ/আরএিডিপ �কৃত অথ র্ বরা� অথ র্ অবমুি� অজর্ন ম�� 

আিথ র্ক(%) েভৗত(%) 
২০১৪-১৫ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৯০.৩৯ 

(৯৫.১৮%) 
৯৫.১৪%  

২০১৫-১৬ ১৩৩.০০ ১৩৩.০০ ১৩৩.০০ ১৩২.০৬ 
(৯৯.২৯%) 

৯৯.২৯%  

২০১৬-১৭ ১৬০.০০ ১৬০.০০ ১৬০.০০ ১২৫.১৪ 
(৭৮.২১%) 

৭৯.০০% এি�ল 
২০১৭ 
পয র্� 

�মপুি�ত অ�গিত   ৩৪৭.৮২ 
(৪৯.৬৮%) 

৫১.০০%  
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েলখিচ� ৫ – �কে�র �মপুি�ত আিথ র্ক অ�গিত (শতকরায়) 

 
(খ) আনুমািনক েভৗত অ�গিত (Estimated Cost): 

সারিণ-১৯ আনুমািনক েভৗত অ�গিত (Estimated Cost): 
(ল� টাকায়) 

  েমাট টাকা �কে�র েমাট েভৗত 
অ�গিত (%) 

ক) i.   মূল ৭০০.০০ ৭০০.০০ 

৫১% 

 ii.  সংেশািধত -- -- 
খ) ২০১৬ এর জুন পয র্� �মপুি�ত অ�গিত ৩২২.৪৫ ৩২২.৪৫ 
গ) চলিত বছেরর বরা� ও েভৗত ল�য্মা�া ১৬০.০০ ১৬০.০০ 
ঘ) চলিত মােসর অ�গিত (এি�ল-২০১৭)  ১৩.৩৩ ৯.৫৩ 
ঙ) বছেরর চলিতমাস পয র্� অ�গিত  (এি�ল-২০১৭) ১২৫.১৪ ১২৫.১৪ 
চ) চলিত মাস পয র্� ছাড়কৃত তহিবল ১৬০.০০ ১৬০.০০ 

 
(গ) �কে�র মূল উপাদান এবং এর ল�য্মা�া অজর্নঃ 

 
সারিণ-২০ �কে�র মূল উপাদান এবং এর ল�য্মা�া অজর্নঃ (ল� টাকায়) 

�িমক 
নং 

িডিপিপ অনুযায়ী কােজর 
উপাদান 

িডিপিপ 
অনুযায়ী 
বরা�কৃত 
বােজট 

জুন’ ১৬ পয র্� অজর্ন ২০১৬-১৭ অথ র্ বছেরর ল�য্মা�া ২০১৬-১৭ অথ র্ বছেরর এি�ল’ 
পয র্�  অ�গিত  

আিথ র্ক েভৗত % আিথ র্ক েভৗত % আিথ র্ক েভৗত % 

০১ কম র্কতর্ােদর েবতন ৪২.০০ - - - - - - 
০২ কম র্চারীর েবতন ৮.০০ - - - - - - 
০৩ ভাতািদ ৫৩.০০ - - - - - - 
০৪ �িশ�ণ (কম র্কতর্া/এসএ 

এও/কৃষক-কৃষাণী) 
৩৪২.৯৫ ১১৩.৭১ ৩৩.১৫% ১১৫.৩০ ৩৩.৬২% ৯৩.৫৩ ৮১.১১% 

০৫ কম র্শালা/ েসিমনার/ িমিটং ৪৮.০০ ১২.৯১ ২৬.৮৯% ১১.৩০ ২৩.০৪% ৭.৯২ ৭.০৮% 

৯০.৩৯%
৯৯.২৯%

৭৮.২১%

৯৫.১৪% ৯৯.২৯%

৭৯%

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭

�কে�র �মপুি�ত আিথ র্ক অ�গিত (%)

আিথ র্ক (%) েভৗত (%)
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০৬ হায়ািরং (চাজর্ 
আউটেসািসং) 

১৩.০০ ৪.৯১ ৩৭.৭৬% ৫.৫০ ৪২.৩০% ৪.৫১ ৮২.০০% 

০৭ সরবরাহ েসবা / মু�ণ ও 
বাঁধাই 

৮৩.২৭ ২০.০২ ২৪.০৪% ২৫.০৭ ৩০.১০% ১৮.৫৭ ৭৪.০৭% 

০৮ েদশী পরামশ র্ক  
(�ানীয়) 

১৮.০০ - - ১.৫০ ৮.৩৩% - - 

০৯ েমরামত ও সংর�ণ ৫.০০ ১.৩৪ ২৬.৮০% ১.৩৩ ২৬.৬০% ০.৬১ ৪৫.৮৬% 
১০ স�দ সং�হ / �য় ৭২.৭৮ ৬৯.৫৩ ৯৫.৫২% - - - - 
১১ �াইজ কি�নেজি� ১৪.০০ - - - - - - 

                    েমাট= ৭০০.০০ ২২২.৪২ ৩১.৭৭% ১৬০.০০ ২২.৮৫% ১২৫.১৪ ৭৮.২১% 

                      
৩.৫ মাঠ পয র্ােয় সুিবধােভাগী কৃষক েথেক �া� অ�গিতর পয র্ােলাচনা 

 
৩.৫.১ উ�রদাতার িব�াস: �ক� এলাকার ৬ িট িবভােগ ১৪ িট েজলার ২৮ িট উপেজলা েথেক ২১৯৮ জন সুিবধােভাগী ও ১৫২১ জন 
কে�াল �প চাষীেদর কাছ েথেক উপা� সং�হ করা হেয়েছ। উপকারেভাগীেদর মে� ৯২% পুরুষ ও ৮% মিহলা উ�রদাতা রেয়েছন। 
কে�াল �েপর মে� ৯৬% পুরুষ ও ৪% মিহলা রেয়েছ। উপা� ফলাফল িনে� �দান করা হেলা:  

উ�রদাতার িশ�াগত েযা�তা : �াইমাির পাশ হেলা �ায় ২৮%; �া�রতা �ান স�� ২০%, ৮ম ে�িণ পাশ হেলা �ায় ২২%; 
এসএসিস পাশ �ায় ১৮% অ�া� ১২% এইচএসিস, িবএ এবং কািরগরী িশ�ায় িশি�ত আেছন।  

উ�রদাতােদর মে� ৭০% পুরুষ ও মিহলা, (২০-৫০) বছেরর বয়েসর িবরাট এক কম র্�ম �প রেয়েছ। উ�রদাতােদর মে� সবাই 
�কে�র কৃষক �েপর আদশ র্ �ােমর সােথ জিড়ত। �েতয্ক উ�রদাতা মেন কেরন, কৃষক �প গঠেনর নীিতমালা েমেন �প ৈতির করা 
হেয়েছ। ৮৮ শতাংশ উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর �েপর েরিজে�শন নাই। তেব ১২% উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর েরিজে�শন 
েকা-অপােরিটভ েসাসাইিটর সােথ হেয়েছ। অেনেক মেন কেরন, কৃষক �েপর েকান �িতি�ত গঠনত� না থাকায় েরিজে�শন করা 
যাে� না।  

৩.৫.২ সিমিতর সদ� : সিমিতর ৭৮% �েপর সদ� সং�া ৪০ জন। ০৮%�েপ সদ� ৩৫ জন এবং ১৪% �েপ সদ� ৩০ জন যা 
িডিপিপ’র সােথ সাম��পূণ র্। সদ�েদর মে� ৯৬%উ�রদাতা বেলেছন তােদর �েপ মিহলা সদ� আেছ। িক� ৪% উ�রদাতা 
বেলেছন েয, তােদর �েপ েকান মিহলা সদ� নাই।  

৩.৫.৩ সিমিতেত উ�রদাতার অব�ান: �ায় ৬০%উ�রদাতা সিমিতর সাধারণ সদ�, ১৮%সভাপিত, ১৪%েসে�টাির (স�াদক) 
এবং ৯% েকাষা�� রেয়েছন।  

�ায় ৯৭%উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর �েপ িনজ� দ�র রেয়েছ এবং �ায় ৯৯ শতাংশ উ�রদাতা বেলেছন েয, �েপ িনয়িমত সভা 
হয়।  

৩.৫.৪ �প শি�শালীকরণ: �েপর সদ�েদর মে� ৯৮%বেলেছন েয, �িশ�েণর মা�েম তােদর �ােনর পিরিধ েবেড়েছ। ৬৮%মেন 
কেরন �দশ র্নীর মা�েম তারা েবিশ উপকৃত হেয়েছন। ৪৬% কৃষক কৃিষ েমলা েথেক নতুন য�পািত স�ে� উ�ু� হেয়েছন। এবং ৮২% 
মেন কেরন েয, য�পািত �ব�াপনা কের তােদর �ান েবেড়েছ। �েপর �ায় ২৪ জন সদ� �ক� েথেক �িশ�ণ েপেয়েছন এবং ২০ 
জন �দশ র্নীেত অংশ�হণ কেরেছন।  

সারিণ-২১  �প শি�শালীকরেণ �কে�র কায র্�ম 
শি�শালীকরেণর প�িত উ�রদাতা (%) 
�িশ�ণ ৯৮ 
�দশ র্নী ৬৮ 
কৃিষেমলা ৪৬ 
কৃিষ য� �ব�াপনা  ৮২ 
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েলখিচ� ৬ – �প শি�শালীকরেণ �কে�র কায র্�ম (শতকরায়) 

৩.৫.৫ �দশ র্নী :  �ায় ৫৬ % উ�রদাতা বেলেছন েয, তারা �কে�র �দশ র্নীর সােথ যু� আেছন। �কে�র �দশ র্নীর ধরণ এবং শতকরা 
কত জন �কে�র সােথ যু� িছেলন তা িনে� সারিণ-২২ এ েদয়া হেলা।  

সারিণ-২২ পুি� সং�া� �দশ র্নী অবিহতকরণ কায র্�ম : 
�িমক কৃিষ বা পুি� সং�া�  �দশ র্নী/ 

অবিহতকরণ কায র্�ম 
উ�র সং�া 
(একািধক) 

শতকরা �িমক  কৃিষ বা পুি� সং�া�  �দশ র্নী/ 
অবিহত করণ কায র্�ম 

উ�র সং�া 
(একািধক) 

শতকরা 
(%) 

১ উ� ফলনশীল ও হাইি�ড ধােনর 
জাত �দশ র্ন 

614 27.9% ১৪ খামারজাত সার, কে�া�, ভািম র্ 
কে�া� 

251 ১১.৪ 

২ ধােনর গুণগত বীজ উৎপাদন  562 25.6% ১৫ কৃিষ েমলা পিরদশ র্ন 379 ১৭.৩ 
৩ গম উৎপাদন  225 10.2% ১৬ ফসল বাজারজাত করন 209 ৯.৫ 

৪ ভু�া উৎপাদন  370 16.8% ১৭ এল.এল.িপ �বহার 550 ২৫.০ 

৫ বসত বািড়েত সবিজ ও ফল বাগান 
�াপন 

460 20.9% ১৮ পাওয়ার িটলার �বহার 758 ৩৪.৫ 

৬ �ল �া�েণ সবিজ ও ফল বাগান 
�াপন 

87 3.9% ১৯ পাওয়ার মাড়াইকরণ �বহার 460 ২০.৯ 

৭ ডাল জাতীয় ফসল (মসূর, মুগ, 
েছালা, মাসকলাই) উৎপাদন 

157 7.2% ২০ পাওয়ার ে�র �বহার 235 ১০.৭ 

৮ ৈতলবীজ (সিরষা, িতল, চীনাবাদাম, 
অ�া�) উৎপাদন 

112 5.1% ২১ পা চািলত ে�য়ার �বহার 424 ১৯.৩ 

৯ মসলা জাতীয় ফসল (কালিজরা, 
আদা, রসুন, েপয়াঁজ) উৎপাদন 

32 1.5% ২২ ফসল সং�হ উ�র �ব�াপনা 
�যুি� 

100 ৪.৫ 

১০ আলু উৎপাদন 273 12.4% ২৩ শ� বাজারজাত করার পূেব র্ 
ে�িডং, ি�িনং ও �ােকিজং 

58 ২.৬ 

১১ তরমুজ, িমি� আলু, শষা ও িখরা 
উৎপাদন 

170 7.7% ২৪ মৎ� চাষ 141 ৬.৪ 

৯৮%

৬৮%

৪৬%

৮২%

�িশ�ণ �দশ র্নী কৃিষেমলা কৃিষ য� �ব�াপনা

�প শি�শালীকরেণ �কে�র কায র্�ম (%)

�িশ�ণ �দশ র্নী কৃিষেমলা কৃিষ য� �ব�াপনা
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�িমক কৃিষ বা পুি� সং�া�  �দশ র্নী/ 
অবিহতকরণ কায র্�ম 

উ�র সং�া 
(একািধক) 

শতকরা �িমক  কৃিষ বা পুি� সং�া�  �দশ র্নী/ 
অবিহত করণ কায র্�ম 

উ�র সং�া 
(একািধক) 

শতকরা 
(%) 

১২ িনরাপদ (রাসায়িনক বালাইনাশক 
মু�) সবিজ উৎপাদন 

267 12.1% ২৫ গাভী পালন 122 ৫.৬ 

১৩ অ�চিলত িম� ফল বাগান �াপন 115 5.3% ২৬ হাঁস মুরগী পালন 193 ৮.৮ 

  

৩.৫.৬ আয়বধ র্ক কায র্�ম :  �ায় ৮৮% উ�রদাতা আয়বধ র্ক কােজ যু� (েবজলাইন সােভ র্ ৬০%) এবং তারা িবিভ� আয়বধ র্ক ফসল 
উৎপাদেন �িশ�ণ িনেয়েছন। এ �িশ�েণর মে� আধুিনক প�িতেত ফল বাগান ৬০%, েকঁেচাসার উৎপাদন েকৗশল ৩২%, িনরাপদ 
ফসল উৎপাদন ৪৮%, ভাসমান সবজী উৎপাদন েকৗশল ৩৫%, িবষমু� সবজী উৎপাদেনর �িশ�ণ িনেয়েছন বেল জািনেয়েছন। 
ল��ান �েয়াগ কের অেনেকই েছাট খােটা খামার ৈতির কেরেছন। এখােন উে�� েয, িনয়�ন এলাকায় মা� ১৭.২% উ�রদাতা 
আয়বধ র্ক কােজ �িশ�ণ েপেয়েছন। 

সারিণ-২৩ কৃষক �িশ�ণ 

�িশ�েণর নাম 
উ�র সং�া 
(একািধক) 

শতকরা (%) 

আধুিনক প�িতেত ফল বাগান �াপন ও �ব�াপনা 1308 59.5 

েকঁেচা সার উৎপাদন েকৗশল 704 32.0 
আধুিনক প�িতেত ডাল, ৈতল, গম, ভু�া ও ক�াল ফসল উৎপাদন �যুি� 681 31.0 
আধুিনক প�িতেত মশলা, তরমুজ, ে�� ধান ও বসতবািড়েত সবিজ 
উৎপাদন 

408 18.6 

িনরাপদ ফসল উৎপাদন েকৗশল 1054 48.0 
বসতবািড়েত সবিজ ও ফল বাগান �াপন �যুি� অথবা ভাসমান সবিজ 
উৎপাদন েকৗশল 

778 35.4 

িবষমু� সবিজ উৎপাদন েকৗশল 967 44.0 

েকঁেচা সার উৎপাদন েকৗশল/ৈজব সার উৎপাদন ও সংর�ণ �যুি� 672 30.6 

  

এ �িশ�েণর ফেল খামােরর উৎপাদন েবেড়েছ, আয় বৃি� েপেয়েছ, সেচতনতা বৃি� েপেয়েছ। উৎপাদন খরচ কেমেছ এবং িনরাপদ 
ফসল উৎপািদত হে�।  
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 েলখিচ� ৭ – কৃষক �িশ�ণ 

 

৫৯.৫%

৩২% ৩১%

১৮.৬%

৪৮%

৩৫.৪%
৪৪%

৩০.৬%

আধুিনক প�িতেত
ফল বাগান �াপন ও 

�ব�াপনা

েকঁেচা সার উৎপাদন 
েকৗশল

আধুিনক প�িতেত
ডাল, ৈতল, গম, ভু�া

ও ক�াল ফসল 
উৎপাদন �যুি�

আধুিনক প�িতেত
মশলা, তরমুজ, 
ে�� ধান ও 

বসতবািড়েত সবিজ
উৎপাদন

িনরাপদ ফসল 
উৎপাদন েকৗশল

বসতবািড়েত সবিজ
ও ফল বাগান �াপন 

�যুি� অথবা
ভাসমান সবিজ 
উৎপাদন েকৗশল

িবষমু� সবিজ 
উৎপাদন েকৗশল

েকঁেচা সার উৎপাদন 
েকৗশল/ৈজব সার 

উৎপাদন ও সংর�ণ 
�যুি�

কৃষক �িশ�ণ (%)

শতকরা (%)
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TOR-৩: �কে�র উে�� অজর্েনর অব�া মূ�ায়ন 

িডিপিপ আনুযায়ী �কে�র (িডএই অ�) লগ ে�েমর অ�গিত পয র্ােলাচনা: 

 

�ক� কায র্�ম যাচাইেযা� িনেদ র্শক অজর্ন পয র্েব�ণ 

১. ফসল উৎপাদন বৃি� (১৫-
২০%), বসতবািড়র খা� 
িনরাপ�া িনি�তকরণসহ 
শ� �াচুয র্ বৃি� (১৫-২০%)  

 

২. সাম�র্ বৃি� 
(কৃষক/এসএএও/ইমাম/এন
িজওকম�/িডএই 
কম র্কতর্া/অ�া� েপশাজীবী)  

�িশ�ণ �দান ৭৭,৭৩০ জন 
কৃষেকর মে� ১০,৯৫০ জন 
এসএএও/ইমাম/এনিজও কম� 
১,৯৫০ জন িডএই কম র্কতর্া। 

সব র্েমাট �িশ�ণাথ�র সং�া 
৪৩৭৪০ জন। িডএই েথেক 
�িশ�ণ�া� কৃষেকর সং�া 
৩৫৬১০ জন এবং অ�া� 
�িশ�ণাথ� কম র্কতর্া ৩৫৪০ 
জন। বারটান েথেক �িশ�ণ�া� 
কৃষেকর সং�া ২৪৩০ জন এবং 
অ�া� ২১৬০ জন। �কে� 
�িশ�ণ স�� হেয়েছ ৫৫%, 
�দশ র্নী স�� হেয়েছ ৭০%, 
উ�ু�করণ সফর স�� হেয়েছ 
৪০%। 

 বাকী �ায় ৪০% �িশ�ণ জরুির 
িভি�েত স�� করা �েয়াজন। 

 �কে� �িশ�ণ, �দশ র্ণী, 
উ�ু�করণ সফর জরুির িভি�েত 
স�� করা �েয়াজন। 

 কৃিষ য�পািত র�ণােব�েণ 
েমকািনক �িশ�ণ �েয়াজন। 

 

কৃষক �প  গঠন (৮৮০ িট ) 
এবং কৃষক �প  
শি�শালীকরণ (১৫৭িট ) 

৮৮০ িট কৃষক �প গঠন ও ১৫৭ 
িট শি�শালীকরণ করা হেয়েছ। 
কৃষক �প গঠণ হেয়েছ ১০০%। 

 কৃষক �প গুিল কৃিষ ও পুি� 
উ�য়েন কায র্কারী ভূিমকা পালন 
করেছ। 

 কৃষক �প গুিলর গঠনত� ও 
সরকাির িনব�ন না থাকায়, �প 
েভে� যাওয়ার স�বনা রেয়েছ। 

কৃষক �েপ কৃিষ উপকরণ ও 
য�পািত সরবরাহ 

 

�কে� কৃিষ য�পািত িবতরণ করা 
হেয়েছ ১০০%। িক� এলএলিপ 
িবতরণ করা হেয়েছ ৮০ িট 
উপেজলায় ৯২%। 

 

  কৃিষ য�পািত েমরামেতর 
�ব�া নাই।  

 কৃষক �েপ েমকািনক �িশ�ণ 
েদওয়া েযেত পাের। 

 কৃষেকর জামানেতর তহিবল 
িদেয় উ�ত য�পািত যথা 
েরপার, �াইয়ার ও িমিন �াক 
�েয়র �ব�া করা েযেত পাের। 

শ� �দশ র্নী �াপন 
      ১৫,৫০৫িট 

 

�দশ র্নী �াপন করা হেয়েছ 
৯৭৪৭িট(৩৭%)। 

 বাকী �দশ র্নী স�� করা একা� 
�েয়াজন।  
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�ক� কায র্�ম যাচাইেযা� িনেদ র্শক অজর্ন পয র্েব�ণ 

�ক� েশেষ শ� উৎপাদন 
বৃি� (১৫-২০%) 

 
 

শ� উৎপাদন বৃি�র �বণতা ল�য্ 
করা যাে�। বতর্মােন িবিভ� 
ফসেলর ৫-১০% গড় উৎপাদন 
বৃি� েপেয়েছ। ধান উৎপাদন মাঠ 
পয র্ােয় ৪.৫ টন েথেক ৫ টেন 
দািড়েয়েছ। KII পয র্ােলাচনা 
েথেক জানা যায় েয, িচলমাির 
উপেজলায় ২০১৪ েথেক ২০১৬ 
পয র্� ২% শ� �াচুয র্ বৃি� 
েপেয়েছ। অ�িদেক মাগুরার 
শািলখা উপেজলায় ৭% বৃি� 
েপেয়েছ এবং েমৗলভীবাজােরর 
বড়েলখা উপেজলায় শ� �াচুয র্ 
৪% বৃি� েপেয়েছ। 

 ২০১৪ েথেক ২০১৬ সােলর 
মে� �ক� এলাকায় ধান 
উৎপাদন ৪.৫ টন েথেক ৫ টেন 
উ�ীত হয় ও মুগ ডাল উৎপাদন, 
ভু�া,বসতবািড়েত শাক-শবজী 
ও ফল বাগান স�� হেয়েছ ৫৩ 
ভাগ। 

 পুি� সেচতনতামূলক কম র্সূিচ ও 
িব�ালেয় শাক-সবজী বাগান 
�াপন করা হেয়েছ। 

 �কে� অংশ�হেণ খাে�র 
িনরাপ�া ও পািরবািরক গড় 
আয় েবেড়েছ।  

 �ক� এলাকায় �ায় ৪০% েলাক 
খাে� পুি�র মান স�েকর্ 
অবিহত হেয়েছন। 

�কে�র উে��সমূহ 
১. কৃষক/এসএএও/ইমাম/ 
এনিজওকম�/কম র্কতর্ােদর 
দ�তা বৃি� 

 ১০০% �িশ�ণ/ 
�ানবধ র্ক সফর/শ� 
�দশ র্নী �াপন/ কৃষক 
�প গঠন এবং ওয়াকর্শপ 
স�� করা হেব। 

 কৃিষ �িশ�ণ ৫৫% 
 �দশ র্নী ৭০% 
 উ�ু�করণ সফর ৪০% 
 পুি� �িশ�ণ ৬০% 
 

 �িশ�ণ,�দশ র্নী, উ�ু�করণ 
সফর ও পুি� �িশ�ণ যথা�েম 
৪৫%, ৩০%, ৬০% ও ৪০% 
অবিশ� রেয়েছ।  

২. �ক� এলাকায় আধুিনক 
�যুি� �হণ, কম র্সং�ান 
সৃি�র সুেযাগ, সকল 
কৃষেকর জ� আয়বধ র্ক 
কায র্�ম 

 ১০-১৫% �ক� 
এলাকায় িব�ত হেব।  

 �িত ইউিনয়েন ১-৫% 
জনেগাি� �ক� কায র্�েমর 
সােথ জিড়ত। 

 

 �কে�র �বহৃত উ�ত �যুি� 
পা�র্বত� �ােমর জনসধারণ উ�ু� 
হে�।  

৩. কৃষেকর জীবনযা�ার 
মান উ�তকরণ 
 

  উৎপাদন েবেড়েছ।  
 স�ান �েল যায়। 
 স�েয়র মেনাভাব 

েবেড়েছ। 
 িনরাপদ শাক-সবিজ 

উৎপাদন ও �বহার 
েবেড়েছ।  

 খাে�র মান বৃি� 
েপেয়েছ। 

 জীবনযা�ার মান উ�য়েণ এবং 
সুষম খা� �াি�েত, খা� 
�ি�য়াজাতকরেণর জ� �িশ�ণ 
েদওয়া ও িভিডও িসিড িবতরণ 
করা েযেত পাের। 
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বারটান অে�র লগ ে�েমর অ�গিত পয র্ােলাচনা: 

উে�� �ধান কায র্�ম কায র্�ম স�� করা হেয়েছ ফলাফল 

পুি� িবষেয় সাধারণ �ােনর 
পিরিধ বাড়ােনা।  

কম র্শালা ২ িট।  একিট স�� হেয়েছ।  
অংশ�হণকারীর সং�া িছল 
২০০ জন। 
�ানঃ িম�ী অিডেটািরআম, 
ঢাকা। 

েসিমনােরর মা�েম পুি� 
িবষয়ক সাধারণ �ান 
েবেড়েছ।  

পুি� িবষয়ক �িশ�েণর 
মা�েম �ান লাভ করা। 

পুি� িবষয়ক �িশ�েণ ১০২ 
�াচ কৃষক-কৃষাণী অংশ�হণ 
কেরেছ।  
১০৫ �াচ উপসহকারী কৃিষ 
কম র্কতর্া অংশ�হণ কেরেছ। 
১৭ �াচ িবিসএস কয্াডার 
অংশ�হণ কেরেছ।  

৩০৬০ জন �িশ�ণ স�� 
কেরেছন। 
৩১৫০ জন �িশ�ণ স�� 
কেরেছন। 
৪৮৪ জন �িশ�ণ স�� 
কেরেছন 

�িশ�ণ �হেণর ফেল পুি� 
িবষয়ক দ�তা ও �ান 
েবেড়েছ। 

�ল ছা�ীেদর কয্াে�ইেন 
অংশ�হেণর মা�েম �ান 
লাভ করা। 

উপেজলা পয র্ােয় �লগুিলেত 
৬৬ িট কয্াে�ইন হেয়েছ। 

এর মে� ৬৬০০ জন ছা�ী এই 
কয্াে�ইন অংশ�হণ কেরেছ। 

কয্াে�ইেন অংশ�হেণর 
মা�েম �েলর ছা�ীেদর পুি� 
িবষয়ক �ান অজর্ন হেয়েছ।  

উ�ু�করণ সফর কৃষক-কৃষাণী উ�ু�করণ সফর, 
উপ সহকারী কৃিষ কম র্কতর্া 
,এন.িজ.ও. মিহলা িবষয়ক 
অিধদ�র কম র্কতর্া, 
িবিসএস কয্াডার  
কৃষক-কৃষাণী ১৭৫ �াচ 
(কয্াে�ইন), 
এসএএও ১৪৫ �াচ,  
কম র্কতর্া ২৯ �াচ। 

১০২ িট টুয্র স�� হেয়েছ। 
১০৫ িট টুয্র স�� কেরেছন। 
১৭ িট টুয্র স�� কেরেছন। 
১০২ �াচ স�� কেরেছ। 
৬৬ িট স�� কেরেছ। 
১৭ �াচ স�� কেরেছ। 

এই �মণ এর মা�েম সকেল 
পুি� ও অ�া� িবষেয় �ান 
অজর্ন কেরেছ। 
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TOR-৪,৫,৬: �কে�র �য় কায র্�ম পয র্ােলাচনা 
 
�কে�র আওতায় প� ও েমধা িভি�ক েসবা সং�েহর ( procurement ) ে�ে� �চিলত আইনও িবিধ (িপিপএ, িপিপআর এর 
গাইডলাইন) �িতপালন করা হেয়েছ/ হে� িকনা েস িবষেয় পরী�া ও পয র্ােলাচনা; 

i. �কে�র আওতায় সংগৃহীত / সং�হ করা হে� এমন প� ও েসবার অব�া এবং �েয়াজনীয়/ যথাথ র্ জনবেলর মা�েম সিঠক 
র�ণােব�ণ করা হয় িকনা েস িবষেয় পরী�া ও পয র্ােলাচনা; 

ii. অথ র্ায়েন িবল�, প�, েসবা�য়/ সং�েহ িবল�, �ব�াপনা অদ�তা, �কে�র �য় বা েময়াদ বৃি�র ফেল �ক� বা�বায়েন 
েকান সম�া হে� িকনা তা পরী�া ও পয র্ােলাচনা এবং সম�ারকারণ িবে�ষণ; 

 
৩.৭  �য় পিরক�না পয র্ােলাচনা 

iii. �েয়র ে�ে� িপিপএ-২০০৬, িপিপআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়। �কে�র �য় পিরক�না ও বা�ব অব�া পয র্ােলাচনা করা 
হেয়েছ। অিফস সর�াম �েয়র ে�ে� ৫ ল� টাকার মে� েকােটশন প�িত ও তদুধ র্ ে�ে� উ�ু� দরপ� প�িত অনুসরণ 
করা হেয়েছ। সকল ধরেণর েকনাকাটা �য় পিরক�না েমাতােবক করা হেয়েছ। িনে� �ধান �ধান কে�ােনে�র �েয়র 
িব�ািরত উে�খ করা হেলা।   

 
iv. �য় পিরক�নােত গািড় ও িপক আপ �েয়র ে�ে� উ�ু� দরপ� প�িতর কথা থাকেলও তা করা হয়িন। এে�ে� ম�ণালেয়র 

অনুেমাদন�েম অিধদ�র িনধ র্ািরত েভ�র �গিতর িনকট েথেক গািড় ও িপক আপ �য় কের। এছাড়া �কে�র জ� েহা�া 
�াে�র ২৫ িট েমাটর সাইেকল এটলাস বাংলােদশ এর িনকট েথেক সরকাির িনয়ম অনুযায়ী �য় করা হয়। এ �ি�য়ােত 
�েয়র ফেল �কে�র �য় সা�য় হেয়েছ।  
 

v. এ �কে�র িলিমেটড েট�ার �ি�য়ার মা�েম িঠকাদার িনব র্াচন করা হয় এবং িকছু ে�ে� উ�ু� দরপ� প�িতর মা�েম 
িঠকাদার িনেয়াগ করা হেয়েছ। বতর্মােন উ�ু� দরপ� প�িতর ধারাবািহক ধাপগুেলা হে�; পি�কায় িব�ি� �দান, দরপ� 
তািলকাভু� করা, মূ�ায়ন কিমিট তািলকাভু� দরপ� িবে�ষণ কের েযা�তার মাপকািঠেত িঠকাদার িনব র্াচন কের ��াবনা 
আকাের �ক� পিরচালেকর কােছ অনুেমাদেনর জ� ে�রণ কেরন।  
 

৩.৭.১ িডএই অ� : 
vi. য�পািত �য় : িডএই অে� ৮৮০ িট কৃষক �েপ পাওয়ার িটলার, ৫২৮০ িট হয্া� ে�য়ার, ৮৮০ িট ফুটপা�, ২০০ িট পাওয়ার 

ে�য়ার, ১০৫০ িট পাওয়ার ে�সার, ৫৩৯ িট এলএলিপ সরাসির �য় প�িতেত বাংলােদশ েমিশন টুলস ফয্া�ির েথেক �য় 
করা হেয়েছ। এছাড়া ৪৫ িট ফেটাকিপয়ার, ৩৩ িট ফয্া� েমিশন উ�ু� প�িতর মা�েম �য় করা হয়। এ �য় �ি�য়া নেভ�র 
২০১৫ েত েশষ হয়। এছাড়া ৪৫ িট মাি�িমিডয়াসহ �াপটপ �য় করা হয়। এ ডকুেম� পয র্ােলাচনা কের েদখা যায় েয �য় 
�ি�য়া সে�াষজনকভােব স�� হেয়েছ এবং ে�িসিফেকশন অনুযায়ী �য় করা হেয়েছ। ২ িট ডাবল েকিবন িপক আপ 
সরাসির �গিতর কাছ েথেক �য় করা হেয়েছ [সারনী ২৪]   
 

vii. ৩.৭.২ বারটান অ�: বারটান অে� একিট ডাবল েকিবন িপকআপ ভয্ান, ২ িট েড�টপ কি�উটার, ২ িট েলজার ি��ার, ২ 
িট িডিজটাল কয্ােমরা এবং িকছু অ�া� আসবাবপ� নয়িট �ােকেজর মা�েম েকােটশন প�িতেত �য় করা হয়। িপকআপ 
ভয্ান �েয়র ে�ে� অিডট আপি� রেয়েছ। অিডট আপি�েত বলা হেয়েছ েয, অথ র্ ম�নালেয়র �য় িনয়�ন অিধশাখা-৬ এর 
�ারক নং-০৭.১৫৬.০২৬.০৬২.০০.০১.২০০৪-৩২৪ তাং-২৯/০৫/২০১৩ ইং অনুযায়ী একিট ডাবল িপকআপ �েয় 
েরিজে�শন ও িস এন িজ কনভারশন িফ সহ ৪০,৯২,০০০/- টাকার েবিশ �েয়র সুেযাগ েনই। উে�িখত গািড়িট েরিজে�শন 
ও িস এন িজ কনভারশন িফ ছাড়াই ৫৪,৬৮,৭৫০/- টাকায় �য় করা হেয়েছ। এেত সরকােরর নূনতম ১৩,৭৬,৭৫০/- টাকা 
আিথ র্ক �িত সািধত হেয়েছ। এ �াপাের সংি�� ম�নালয়/সং�া কতৃর্ক েকান �ব�ািদ গৃহীত হয় নাই।  [সারনী ২৫)] 
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সারিণ ২৪   �য় পিরক�না পয র্ােলাচনা িডএই অ� 

A_© eQi c¨v‡KR 
bs 

wWwcwc/wUwcwc KvR 
†gvZv‡eK µq 

c¨v‡K‡Ri weeiY 

GKK cwigvY cwiKwíZ µq 
c×wZ/aib 

cÖv°wjZ 
e¨q (jÿ 
UvKvq) 

কাযর্ ােদশ �দােনর 
তািরখ 

কাযর্ ােদশ 
অনুযায়ী 
সরবরােহর 
তািরখ 

�কৃত 
সরবরােহর 
তািরখ 

ev Í̄evwqZ µq 
c×wZ/eZ©gvb Ae ’̄v/ 

gšÍe¨ 

2014-
15 

wRwW-8  Wvej †Kweb wcK-
Avc 

msL¨v 01wU DPM 60.00 ২৬/৫/১৫ ১৪/৬/১৫ ১৪/৬/১৫ mivmwi µq c×wZ‡Z 
evsjv‡`k †gwkb 
Uzjm d¨v±ix †_‡K 
58.23 jÿ UvKvq 
µq Kiv nq| 

wRwW- 8 gUi mvB‡Kj msL¨v 20wU DPM 30.00 ৪/৫/১৫ ২৮/৫/১৫ ২৮/৫/১৫ mivmwi µq c×wZ‡Z 
evsjv‡`k †gwkb 
Uzjm d¨v±ix †_‡K 
µq Kiv nq| 

wRwW- 1  †W¯‹Uc Kw¤úDUvi  02wU 

Quotation 

4.98 ২৭/৪/১৫ ৭/৫/১৫ ৭/৫/১৫ 

AviGdwKD Abymi‡Y 
µq K‡i `vßwiK 

Kv‡R e¨envi n‡”Q| 

 ‡jRvi wcÖ›Uvi  02wU 
 ¯‹¨vbvi  44wU 

wRwW- 6 d¨v· †gwkb  12wU 2.40 ২৮/৪/১৫ ৫/৫/১৫ ৫/৫/১৫ 

wRwW- 2 d‡UvKwcqvi  01wU 1.30 ১৬/৪/১৫ ২৯/৪/১৫ ২৮/৪/১৫ 

wRwW- 3 gvwëwgwWqv mn 
j¨vcUc 

 01 †mU 1.50 ১৮/৫/১৫ ২৮/৫/১৫ ২৭/৫/১৫ 

wRwW- 6 †mvdv  02 †mU 1.44 ২/৩/১৫ ১৫/৩/১৫ ১৫/৩/১৫ 
 Gw·wKDwUf †Pqvi  03wU 

wRwW- 5 GqviKzjvi  01wU 1.00 ১৩/৪/১৫ ২৩/৪/১৫ ২৩/৪/১৫ 

2015-
16 

wRwW-8 Wvej †Kweb wcK-
Avc 

msL¨v 01wU DPM 60.00 ৭/১২/১৫ ৩/১/১৬ ৩/১/১৬ mivmwi µq c×wZ‡Z 
cÖMwZ BÛvw÷ªR wjt 
†_‡K 56.87965 
jÿ UvKvq µq Kiv 
nq| 



36 
 

A_© eQi c¨v‡KR 
bs 

wWwcwc/wUwcwc KvR 
†gvZv‡eK µq 

c¨v‡K‡Ri weeiY 

GKK cwigvY cwiKwíZ µq 
c×wZ/aib 

cÖv°wjZ 
e¨q (jÿ 
UvKvq) 

কাযর্ ােদশ �দােনর 
তািরখ 

কাযর্ ােদশ 
অনুযায়ী 
সরবরােহর 
তািরখ 

�কৃত 
সরবরােহর 
তািরখ 

ev Í̄evwqZ µq 
c×wZ/eZ©gvb Ae ’̄v/ 

gšÍe¨ 

wRwW-8 gUi mvB‡Kj msL¨v 09wU DPM 13.50 ২৩/৩/১৬ ২১/৪/১৬ ২১/৪/১৬ mivmwi µq c×wZ‡Z 
evsjv‡`k †gwkb 
Uzjm d¨v±ix †_‡K 
µq Kiv nq| 

wRwW- 2 d‡UvKwcqvi msL¨v 45 wU OTM 58.50 ১৪/৯/১৫ ১২/১১/১৫ ১২/১১/১৫ 45wU d‡UvKwcqvi 
46.80 jÿ UvKv 
Ges 
33wU d¨v· †gwkb 
3.96 jÿ UvKvq µq 
Kiv nq| cÖKífz³ 
†Rjv I Dc‡Rjvq 
`vßwiK Kv‡R e¨eün 
n‡”Q| 

wRwW- 6 d¨v· †gwkb msL¨v 33 wU OTM 6.60 ১৪/৯/১৫ ১২/১১/১৫ ১২/১১/১৫ 

wRwW- 3 gvwëwgwWqvmn 
j¨vcUc 

msL¨v 44wU OTM 66.00 ৯/১১/১৫ ৭/১/১৬ ৭/১/১৬ 44wU gvwëwgwWqvmn 
j¨vcUc 64.6008 
jÿ UvKvq µq Kiv 
nq| cÖKífz³ †Rjv 
I Dc‡Rjvq K…lK 
cÖwkÿY Ges `vßwiK 
Kv‡R e¨eün n‡”Q| 

wRwW- 9 cvIqvi wUjvi msL¨v 333wU DPM 499.50 ৯/১১/১৫ ৭/১/১৬ ৭/১/১৬ mivmwi µq c×wZ‡Z 
evsjv‡`k †gwkb 
Uzjm d¨v±ix †_‡K 
µq K‡i K…lK MÖæ‡c 
weZiY Kiv nq|  

wRwW- 10 n¨vÛ †¯úªqvi msL¨v 5280wU DPM 264.00 ১৩/৯/১৫ ১১/১১/১৫ ১১/১১/১৫ mivmwi µq c×wZ‡Z 
evsjv‡`k wW‡Rj 
cøv›U wj. †_‡K µq 
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A_© eQi c¨v‡KR 
bs 

wWwcwc/wUwcwc KvR 
†gvZv‡eK µq 

c¨v‡K‡Ri weeiY 

GKK cwigvY cwiKwíZ µq 
c×wZ/aib 

cÖv°wjZ 
e¨q (jÿ 
UvKvq) 

কাযর্ ােদশ �দােনর 
তািরখ 

কাযর্ ােদশ 
অনুযায়ী 
সরবরােহর 
তািরখ 

�কৃত 
সরবরােহর 
তািরখ 

ev Í̄evwqZ µq 
c×wZ/eZ©gvb Ae ’̄v/ 

gšÍe¨ 

K‡i K…lK MÖæ‡c 
weZiY Kiv nq| 

wRwW- 11 dzU cv¤ú msL¨v 880 wU DPM 132.00 ৯/১১/১৫ ৭/১/১৬ ৭/১/১৬ mivmwi µq c×wZ‡Z 
evsjv‡`k †gwkb 

Uzjm d¨v±ix †_‡K 
µq K‡i K…lK MÖæ‡c 

weZiY Kiv nq| 

wRwW- 14 GjGjwc msL¨v 270wU 135.00 ৯/১১/১৫ ৭/১/১৬ ৭/১/১৬ 

2015-
16 

wRwW- 7 Gw·wKDwUf †m‡µ. 
†Uwej 

msL¨v 01wU 

Quotation 2.76 11/10/2016 ২৫/১০/১৬ ২৫/১০/১৬ 
AviGdwKD Abymi‡Y 

µq K‡i `vßwiK 
Kv‡R e¨envi n‡”Q| 

dzj †m‡µ. †Uwej msL¨v 02wU 
Kw¤úDUvi †Uwej msL¨v 04wU 
Kw¤úDUvi ‡Pqvi msL¨v 04wU 
wfwRUi †Pqvi msL¨v 20wU 
Avjwgiv msL¨v 01wU 
dvBj †Kwe‡bU  msL¨v 04wU 

2016-
17 

wRwW- 9 cvIqvi wUjvi msL¨v 547wU DPM 820.50 ৬/৯/১৬ ৬/১১/১৬ ৬/১১/১৬ mivmwi µq c×wZ‡Z 
evsjv‡`k †gwkb 

Uzjm d¨v±ix †_‡K 
µq K‡i K…lK MÖæ‡c 

weZiY Kiv nq| 

wRwW- 12 cvIqvi †_ªmvi msL¨v 1050wU DPM 630.00 ৬/৯/১৬ ২০/১২/১৬ ১০/১/২০১৭ 

wRwW- 13 cvIqvi †¯úªqvi msL¨v 200wU DPM 80.00 ৬/৯/১৬ ৭/১১/১৬ ৭/১১/১৬ 

wRwW- 14 GjGjwc msL¨v 539wU DPM 269.50 ৬/৯/১৬ ৮/১২/১৬ ৮/১২/১৬ 

পিরিশ�-৫   িপিপআর, ২০০৮ অনুসরেণ �য় কায র্�েম গুরু�পূণ র্ েচকিল� 
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সারিণ ২৫ - �য় পিরক�না পয র্ােলাচনা বারটান অ� 
�ােকজ 

নং 
িডিপিপ/িটিপিপ 

কাজ 
েমাতােবক �য় 

�ােকেজর 
িববরণ 

একক পিরমাণ পিরকি�ত 
�য় 

প�িত/ধরণ 

�া�িলত 
�য় 
(ল� 

টাকায়) 

দরপ� 
আহবােনর 

তািরখ 

কায র্ােদশ 
�দােনর 
তািরখ 

কায র্ােদশ 
অনুযায়ী 

সরবরােহর 
তািরখ 

�কৃত 
সরবরােহর 

তািরখ 

বা�বািয়ত 
�য় 

প�িত/বতর্মান 
অব�া/ম�� 

িজিড-১ ডাবল েকিবন 
িপক আপ 

সং�া ১ উ�ু� 
দরপ� 
প�িত 

৫৬.৬৮ জানুয়াির 
২০, ২০১৫ 

৫/৫/১৫ ৮/৬/১৬ ১৭/৬/১৬ সরাসির 
�গিতর কাছ 
েথেক �য় 
করা হেয়েছ 

িজিড-২ েড�টপ 
কি�উটার-
�াপটপ-

েলজার ি��ার 

সং�া ২ 
১ 
২ 

েকােটশন ২.৯৯ অে�াবর 
২৯, ২০১৫ 

১২/১১/১৫ ২৬/১/১৬ ২৬/১/১৬ আরএফিকউ 
অনুসরেণ �য় 
কের দা�িরক 
কােজ �বহার 

হে�। 
 

িজিড-৩ মাি�িমিডয়া- 
ে�ােজ�র- 
�াপটপ- 
িডিজটাল- 
কয্ােমরা- 

সং�া ১ 
১ 
১ 
২ 

েকােটশন ২.০৮ েসে��র 
১৬, ২০১৫ 

২৩/৯/১৫ ৫/১১/১৫ ৫/১১/১৫ আরএফিকউ 
অনুসরেণ �য় 
কের দা�িরক 
কােজ �বহার 

হে�। 
 

িজিড-৪ ফেটাকিপয়ার সং�া ১ েকােটশন ১.২৯ েসে��র 
১, ২০১৫ 

১০/৯/১৫ ৫/১১/১৫ ৫/১১/১৫ আরএফিকউ 
অনুসরেণ �য় 
কের দা�িরক 
কােজ �বহার 

হে�। 
 

িজিড-৫ �য্ানেজট সং�া ১ িবেলর 
মা�েম 

০.০৫২ জুন ১৬, 
২০১৫ 

১৬/৬/১৫ ১৬/৬/১৫ ১৬/৬/১৫ সরাসির 

িজিড-৬ আইিপএস সং�া ১ িবেলর 
মা�েম 

০.৩০ জুন ১৯, 
২০১৬ 

১৯/৬/১৬ ১৯/৬/১৬ ১৯/৬/১৬ সরাসির 

িজিড-৭ এয়ারকুলার সং�া ২ েকােটশন ১.৯৯ এি�ল ৪, 
২০১৬ 

১৩/৪/১৫ ২৯/৫/১৬ ২৯/৫/১৬ আরএফিকউ 
অনুসরেণ �য় 
কের দা�িরক 
কােজ �বহার 

হে�। 
 

িজিড-৮ ফয্া� েমিশন সং�া ১ িবেলর 
মা�েম 

০.১৯৫ জুন ১৯, 
২০১৬ 

৩০/৬/১৬ ৩০/৬/১৬ ৩০/৬/১৬ সরাসির 

িজিড-৯ �া� েফান সং�া ১ িবেলর 
মা�েম 

০.০৩২ েম ১০, 
২০১৬ 

১০/৫/১৬ ১০/৫/১৬ ১০/৫/১৬ সরাসির 

িজিড-১০ আসবাবপ� এলএস এলএস েকােটশন ৩.৬৯৫ েম ১৫, 
২০১৬ 

৩০/৫/১৬ ২৩/৬/১৬ ২৩/৬/১৬ আরএফিকউ 
অনুসরেণ �য় 
কের দা�িরক 
কােজ �বহার 

হে�। 
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TOR-৭: �কে� সৃ� সুিবধা/উপেযািগতা অ�াহত রাখার সুপািরশ 
 
�ক� বা�বায়েনর ফেল সৃ� সুিবধা এবং উপেযাগীতা অ�াহত রাখার �াপাের িনে� বিণ র্ত কায র্�ম �হন করা েযেত পাের।  

িডএই অ�ঃ 

 সরকাির িনব�ন িনি�ত করা। 
 সিমিত �ব�াপনার সে� যারা জিড়ত আেছ তােদর সিমিত পিরচালনার উপর �িশ�েণর �ব�া করা। 
 সিমিতর স�য় ও জামানত তহিবল িবিনেয়ােগর নীিতমালা ৈতির করা।  
 িনয়িমত স�য় করার �িত সদ�েদর আ�হী কের েতালা।  
 কৃষক �েপর িনয়িমত সভা করা।  
 �কে� কৃিষ য�পািতগুেলা সিঠকভােব র�ণােব�ণ কের সচল রাখা। 
 কৃষক �প গুেলার উ�ত �যুি� �িশ�ণ ও �দশ র্নীেত অংশ�হেনর �ব�া করা এবং কৃিষর েমলায় অংশ�হেনর জ� 

�েনাদনা দান করা।  
 উ� �মতা স�ন চাষয� (�া�র ও ে�সার) দরকার, �প সদ�েদর জ� তুলনামূলক �� খরেচ চাষ করার �ব�া করা।  
 অিধক �িশ�েণর �ব�া ও অিধক কৃষকেদর �কে�র সােথ স�ৃ� করা।  
 জনগনেক �কে�র উপকািরতা স�েকর্ ভােলাভােব অবিহত করা।  
 �ােমর পিতত জিমেত িম� ফল বাগান করার জ� েবকার জনেগাি�েক উৎসািহত করা।  
 সিমিতগুেলার কায র্�ম কৃিষ স�সারণ মিনটিরং েসেলর মা�েম িনয়িমত পয র্েব�ণ করা।  
 উ�ত �যুি� �বহাের কৃষকেদর �েণাদনা �দােনর �ব�া করা। 
 �কে�র সােথ স�ৃ� কম র্কতর্ােদর উপি�িতর হার �ক� এলাকায় বৃি� করা।  
 কৃষকেদরেক উৎসািহত করার জ� কৃিষ েমলার �ব�া করা।  
 �াকৃিতক দুেয র্ােগর হাত েথেক কৃষকেদর বাঁচােনার জ� কায র্কির সহায়তার �ব�া করা।  

 
বারটান অ�ঃ 

 
 কৃিষ, মৎ� ও �াণীস�দ এবং মিহলা ও িশশু িবষয়ক ম�ণালেয়র আওতাধীন িবিভ� দ�র/সং�া ছাড়া ও অ�া� 

ম�ণালেয়র (যারা সরাসির পুি�র সােথ স�িকর্ত ) আওতাধীন দ�র/সং�ার েজলা উপেজলা পয র্ােয় কম র্রত নবম/তদূ�র্ 
ে�েডর কম র্কতর্ােদর �িশ�েণ অ�ভু র্� করা। 

 উপেজলা পয র্ােয় বা�বািয়ত �িশ�েণ ইউিপ সদ�, েচয়ার�ানেদর আরও অিধক সং�ক �িশ�েণ অ�ভু র্� করা । 
 �িশ�ণাথ�েদর দুপুের খাবােরর বােজট বৃি�সহ কৃষক/কৃষাণীেদর নাশতার জ� বােজট বরা� রাখা। 
 মিহলা িবষয়ক অিধদ�েরর তৃণমূল পয র্ােয় বা�বািয়ত উঠান ৈবঠেক খা� িভি�ক পুি� িবষয়ক �িশ�েণ িবেশষ কের 

েবিসক িনউি�শন অ�ভু র্� করা। 
  কৃষাণ /কৃষাণী ছাড়া অ�া� �িশ�ণাথ�েদর �াক ও �িশে�াণ�র মূ�ায়ন আরও েজারদার করা। 
 �িশ�ণ �হেণর পর �িশ�ণাথ�েদর এবং সংি�� পিরবােরর সদ�েদর মে� পুি� স�ত তথা সুষম খা� �হেণ তােদর 

তুলনামূলক ধারণা িনরূপণ করা। 
 �ক� এলাকা স�সারণ কের আরও �াপকভােব পুি� িবষয়ক �িশ�ণ বা�বায়ন করা। 
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TOR-৮: SWOT িবে�ষণ 
 

�কে�র সবল িদক, দুব র্ল িদক, সুেযাগ ও ঝুিঁক িবে�ষেণর জ� �ানীয় এবং িবভাগীয় পয র্ােয় কম র্শালার আেয়াজন করা 
হয়। এই কাজিট �কে�র িনব র্ািচত ১০ িট উপেজলায় এবং ২িট িবভােগ (রংপুর ও চ��াম) স�াদন করা হয়। তদুপির 
িনব র্ািচত ১৪িট উপেজলায় ৮৪ জন �ক� সংি�� কম র্কতর্া এবং বারটান অে�র �ক� �ব�াপকসহ েমাট ৮৬ জন KII 
েথেক উপা� সং�হ করা হয়। KII েথেক �া� উপা� সংকলন কের িনে� উে�খ করা হেলা। 

 

(ক) সবল িদক  
 

 �ায় ৮৫ শতাংশ উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর উৎপািদত খাে� পিরবােরর সারা বছেরর েখারাক হেয় থােক (েবজলাইন 
সােভ র্ ৭৪.১%) ফেল পিরকি�তভােব ফসল উৎপাদন, খা� িনরাপ�া েবেড়েছ এবং খা� ও ে�ািটন এর অভাব পূরণ 
হওয়ার স�াবনা সৃি� হে�;  

 �ক� বা�বায়েনর মা�েম বহুমুখী শ� আবাদ বৃি� পাে� এবং শ� িব�াস বৃি� পাে�;   
 �ায় ৮৮% উ�রদাতা আয়বধ র্ক কােজ যু� (েবজলাইন সােভ র্ ৬০%) সুফলেভাগীেদর কম র্সং�ান সৃি� হেয়েছ ফেল 

আিথ র্ক স�লতা বৃি� েপেয়েছ ও স�ানেদর েলখাপড়ার সুেযাগ বৃি� েপেয়েছ;  
 দির� জনেগা�ী �াবল�ী হওয়ার স�াবনা ৈতির হেয়েছ;  
 �িশ�েণর মা�েম প�িতগত ফসল চােষর স�মতা বৃি� েপেয়েছ;  
 কৃিষ য�পািত �বহার কের ধান চাষ, অ�া� সবিজ ও িম� ফলদ বাগান সৃজন করা স�ব হে�;  
 এলাকার সবজী চািহদা পূরণ করার �ব�া হেয়েছ এবং উ�ৃ� প� বাজারজাত করা হে�;  
 �কে�র উ�ত কৃিষ েকৗশল �বহাের �ানীয় জনগেণর �াপক স�ৃ�তা পিরলি�ত হয়।  
 মানুেষর খা�াভয্ােসর পিরবতর্ন ও বৃি� েপেয়েছ।  
 কৃষেকর �াে�য্র উ�য়ন ঘেটেছ ।  
 চাষাবােদর খরচ কমার ফেল আয় বৃি� পাে�। ২০১৬ সােল আয় েবেড় হেয়েছ ১ ল� ৮৫ হাজার টাকা (েবজলাইন 

সােভ র্েত বািষ র্ক আয় ১৪৭,৬৩৬ টাকা) 
 চাষাবােদ আধুিনক য�পািত �বহােরর সুেযাগ ৈতরী হে�।  
 েবকার� দূর হেয় কম র্সং�ান বৃি� েপেয়েছ।  
 পুি� �ান েবেড়েছ  
 খা� উৎপাদন েকৗশল ও ৈদিনক খা� তািলকায় পুি�র পিরমাণ স�েকর্ ধারণা হে�;  
 অপুি�জিনত েরাগ ও সুষম খাবার স�েকর্ অবিহত হে�;  
 শাকসবজী পুি�মান বজায় েরেখ রা�ার িনয়ম স�েকর্ অবিহত হে� এবং 

 

(খ) দুব র্ল িদক 
 

 �ক�িট ২০১৪ সাল হেত চালু হেলও সুেযাগ সুিবধা ২০১৬ সাল হেত েপেত শুরু কেরেছ।  
 একিট ইউিনয়েনর একিট �াম িনেয় কৃষক �প গঠন করার কারেণ বৃহ�র জনেগাি� �কে�র সুেযাগ সুিবধা হেত বি�ত 

হে�।  
 �কে� �িশ�ণ �ব�া অ�তুল।  
 সিঠক সমেয় সিঠক বীজ ও চারা পাওয়া যায় না, মানস�ত বীেজর সং�ান �কে� অ�তুল;  
 �ক� িডজাইেনর দুব র্লতা আেছ, য�পািত র�ণােব�ণ ও েমরামেতর সুেযাগ নাই; 
 �ানীয় েমকািনক ও কৃষক �েপর সদ�েদর য�পািত র�ণােব�েণ েকান �িশ�েণর �ব�া নাই; 
 পাওয়ার ে�সােরর সােথ েমাটর সরবরাহ করা হয়িন ফেল েমাটেরর অভােব ে�সার ব� থােক; 
 �ক� এলাকায় কৃিষ �িমেকর অভাব ফেল ফসল উে�ালন ও মাড়াই কায র্ �াহত হয়; 
 েযাগােযাগ ও যাতায়াত �ব�া খারাপ হওয়ায় িবেশষ কের হাওর এলাকায় প� বাজারজাত �ব�া দুব র্ল   

এবং খরচ েবিশ;  
 �কে� িরপার �ায়ার, রাইস �া��া�ার ও িসডার এর �ব�া নাই;  
 �কে� মিনটিরং �ব�া দুব র্ল িবধায় কােজর মান খারাপ হওয়ার স�াবনা েথেক যায়; এবং 
 �কে� পুি� িবষয়ক িবেশষ� নাই। 
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 (গ) সুেযাগ 
 

 �িশ�েণর ফেল দ�তা বৃি�র সুেযাগ সৃি� হেয়েছ, খা� �ব�াপনা এবং পুি� স�েকর্ �ান বৃি� পাে�; 
 সবজী ও ফল উৎপাদন বৃি� পাে� ও দাম ি�িতশীল থাকেছ;  
 সবজী ও ফল বাগােন ফল চােষ পািরবািরক চািহদা িমিটেয় �ানীয় বাজাের িবি� করা হে�, ফেল পুি�র চািহদা পূরণ 

হে�;  
 অ� এলাকা েথেক আমদানীকৃত সবজীর ওপর িনভ র্রশীলতা কেম েগেছ; 
 �কে�র মা�েম কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ এবং সুফলেভাগীরা আিথ র্কভােব লাভবান হে�;  
 কােজর সুেযাগ সৃি� হওয়ায় দাির�য্ িবেমাচেন এবং পুি� উ�য়েন সহায়ক ভূিমকা পালন করেছ;  
 যাি�ক চাষাবােদর ফেল সময়মত চােষর ে�� ৈতির হে�, উৎপাদন বাড়েছ;   
 �ী� েমৗসুেম এলাকায় জনসাধারেণর �কট েসচ সম�ার সমাধান হে� এবং  
 খাে�র অপচয় েরাধ এবং অিতির� �য় কমেছ ও আয় বৃি� পাে�।  
 উৎপাদন খরচ কেম যাওয়ায় কারেণ আয় বৃি� েপেয়েছ।  
 িনিদ র্� ও �� সমেয়র মে� য�পািত িবতরণ করা হয়।  
 কৃষকেদর মে� দলব�তা ৈতরী হে�।  
 কৃষকেদর সেচতনতা বৃি� েপেয়েছ।  
 সিমিতর সদ�েদর স�য়ী মেনাভাব বৃি� েপেয়েছ।  
 কৃষকরা িবিভ� ধরেনর ফসল উৎপাদন করেছ।  
 উ�তমােনর কে�� সার ৈতরী সহজতর হেয়েছ।  
 খা� �ি�য়াজাত করেনর �ান বৃি� েপেয়েছ।  
 খা�াভয্ােস পিরবতর্ন এেসেছ|  

 
(ঘ) ঝুিঁক 

 
 এলাকার জনসং�ার তুলনায় কৃষক �েপর সং�া অতয্� অ�তুল। 
 সিমিত পিরচালনায় কিমিটর �ােনর অভাব। 
 সিমিতর েকান গঠনত� নাই । 
 �েপর েরিজে�শন নাই এবং স�য় �বহােরর নীিতমালা নাই। 
 �ক� েশেষ দল েভেঙ যাওয়ার ঝুিঁক েথেক যায়।  
 মিহলা িলডার অ�তুল। 
 কৃিষ উপকরেণর অভােব এবং আিথ র্ক সম�ার কারেণ খা� উৎপাদন �াহত হেত পাের।  
 দুগ র্ম অ�েল কৃিষ প� বাজারজাত করা ক�সা� ও �য়বহুল; �কে� প� বহেনর জ� �িল অথবা হালকা �ােকর বে�াব� 

নাই। 
 �িশ�েণ ফসল বাজারজাত ও �ব�াপনা, মৎ� ও পশুপালেনর িবষয় েযাগ করা েযেত পাের তা নাহেল ঝুিঁক েথেক েযেত 

পাের। 
 কৃষক �েপ সভাপিত/স�াদেকর িনকটতম আ�ীয় দেল েবিশ অ�ভু র্� হওয়ার ঝুিঁক থােক।  
 সুফলেভাগীেদর বাদ িদেয় সভাপিত/স�াদক িনেজরাই পুেরা কৃিষ য�পািত িনেজেদর দখেল আনেত পাের।  
 কৃিষ উপকরণগুেলার যথাযথ �বহার না হওয়া বা র�নােব�ন না করা। 
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TOR ৯-১০: পিরবােরর খা� িনরাপ�া এবং কম র্সং�ান 
 
পিরবােরর খা� িনরাপ�া িনি�তকরেণ কৃিষ উৎপাদেনর িবিভ� প�া যথাঃ উ�ত �যুি�র �বহার, উ� মূে�র ফসল উৎপাদন যথা: 
ভূ�া, শাক-সবিজ ইতয্ািদ এবং বসত বািড়েত সবিজ ও ফলমূল উৎপাদেনর মা�েম চর, হাওর, দাির� �বণ এবং কৃিষেত স�াবনায় 
এলাকায় বসবাসরত জন সাধারেণর কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি�েত গৃহীত �ব�া সমূেহর অ�গিত িনে� উে�খ করা হল: 
 
িনরাপদ শাক-সবজী উৎপাদন : �কে�র আওতায় িনরাপদ শাক-সবজী উৎপাদেনর �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ। ৮৭% উ�রদাতা বেলেছন 
েয, তারা িনরাপদ শাক-সবজী উৎপাদন কেরেছন। বীষমু� খাবার উৎপাদেনর জ� তারা আইিপএম, েস� েফেরােমান ফাঁদ, কে�া� 
সার ইতয্ািদ উৎপাদেনর প�িত িশেখেছন। অব�ই ৪৩% উ�রদাতা বেলেছন েয, তারা �কে�র আেগও িনরাপদ শাক-সবজী উৎপাদন 
কেরেছন।  

উ�ৃ� ফসল কৃষেকরা বাজাের িব�য় কের। ত�ে� ১৩% উ�রদাতা জিম েথেক সরাসির িব�য় কেরন। ৮৪ %উ�রদাতা �ানীয় 
বাজাের িব�য় কেরন। অেনেক পাইকারেদর কােছ িব�য় কেরন। এেত �ানীয় বাজাের িব�য় করেল েকিজ �িত �ায় ১ টাকা এবং 
পাইকােরর মা�েম উপেজলা বাজাের িব�য় করেল �ায় ২০ টাকা পিরবহন খরচ হয়। কৃষেকরা ফসেলর গুণগত মান বজায় রাখার 
জ� মাড়াই, বাছাই ও েমাড়কজাত কের থােকন। 

সারিণ -২৬ �কে� িনরাপদ শাক-সবজী উৎপাদেনর প�িত (উ�র সং�া একািধক) : 

প�িত 
�ক� এলাকা 

(শতকরা) 
িনয়�ণ এলাকা 

(শতকরা) 
আইিপএম 38.6% ১৬.৮৬% 
েস� েফেরােমান ফাঁদ �বহার 56.0% ২৮.৯৯% 
খামারজাত সােরর (Farmyard manure) 
�বহার 

11.4% 
৩.৮৫% 

কে�া� সার 65.6% ৫০% 
ভাম� কে�া� 42.7% ৩৪.৩২% 
অ�া� রাসায়িনক সার �বহার 47.7% ৩৪.৬২% 

 

 

৩৮.৬%

৫৬.০%

১১.৪%

৬৫.৬%

৪২.৭%
৪৭.৭%

১৬.৮৬%

২৮.৯৯%

৩.৮৫%

৫০.০০%

৩৪.৩২% ৩৪.৬২%

আইিপএম েস� েফেরােমান ফাঁদ 
�বহার

খামারজাত সােরর 
(Farmyard 

manure) �বহার

কে�া� সার ভাম� কে�া� অ�া� রাসায়িনক সার 
�বহার

�কে� িনরাপদ শাক-সবজী উৎপাদেনর প�িত

�ক� এলাকা (%) িনয়�ণ এলাকা (%)
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েলখিচ� ৮ – �কে� িনরাপদ শাক-সবজী উৎপাদেনর প�িত 

�ি�য়াজাতকরণ: �ায় ৪০% উ�রদাতা বেলেছন েয, তারা পে�র �ি�য়াজাত কেরন (েবজলাইন সােভ র্ ১৯%)। �ি�য়াজাত পে�র 
মে� ৩৫%উ�রদাতা চাল �ি�য়াজাত ১৮%িচড়া ও ২০% মুিড় �ি�য়াজাত কেরন। িনয়�ণ এলাকায় পে�র �ি�য়াজাত কেরন 
শতকরা ২৮ ভাগ। 

সারিণ -২৭ �কে� উৎপািদত পে�র �ি�য়াজাতকরণ : 
�ি�য়াজাতকৃত পে�র নাম উ�র সং�া (একািধক) শতকরা 
চাল ৭৭১ 35.1% 
আটা ২০৯ 9.5% 
িচড়া ৩৮২ 17.4% 
মুিড় ৪৫৩ 20.6% 
েবসন ৪২ 1.9% 
শুটিক মাছ ৭৭ 3.5% 
আচার  ১৮২ 8.3% 
আমতা ৫১ 2.3% 
ছানা ১৩ 0.6% 
িমি� ২ 0.1% 
ৈদ ২২ 1.0% 

 

 

েলখিচ� ৯ – �কে� উৎপািদত পে�র �ি�য়াজাতকরণ 

�ি�য়াজাতকরেণ ২% উ�রদাতা বেলেছন েয, িনেজর পিরবােরর েলাক ছাড়াও বাইের েথেক তারা েলাক িনেয়াগ কেরন। এ েলাকবেলর 
মে� (১-৭) জন মিহলা এবং (১-৩) জন পুরুষ িবিভ� সমেয় িনেয়াগ কের থােকন।  

�� খামার : �ায় ৭% উ�রদাতা বেলেছন েয, তারা �� খামার বা কুিটরিশ� �াপন কেরেছন। এর মে� চাতাল মাড়াইকরণ, হাঁস-
মুরগীর খামার, মৎ� খামার ও বসতবািড়েত সবজী বাগান অ�তম। তারা ১ েথেক ৭ জন কম র্চারী িবিভ� সমেয় িনেয়াগ কের থােকন।  

৩৫.১%

৯.৫%

১৭.৪%
২০.৬%

১.৯%
৩.৫%

৮.৩%

২.৩%
০.৬% ০.১% ১%

চাল আটা িচড়া মুিড় েবসন শুটিক মাছ আচার আমতা ছানা িমি� ৈদ

�কে� উৎপািদত পে�র �ি�য়াজাতকরণ

শতকরা
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সারিণ -২৮ �� খামার/কুিটরিশ� �াপনা 
�� খামার/ কুিটর িশ� উ�র সং�া 

(একািধক) 
শতকরা কম র্চারীর সং�া 

পুি� সমৃ� ফল ও সবিজর নাস র্াির 0 0.0% 
 

চাতাল/ মাড়াইকল 6 0.3% 2-7 

আটার কল 0 0.0% 
 

হাঁস মুরগীর খামার 32 1.5% 1-3 

মৎ� খামার 35 1.6% 1-3 

গরুর খামার 87 3.9% 1-4 

বসতবািড়েত সবিজ বাগান 16 0.7% 1-2 

�চিলত ফল বাগান 13 0.6% 1-2 

অ�চিলত িম� ফল বাগান 10 0.4% 2 

 

পিরবােরর খা� িনরাপ�া : �ায় ৮৫% উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর উৎপািদত খাে� পিরবােরর সারা বছেরর েখারাক হেয় থােক 
(েবজলাইন সােভ র্ ৭৪.১%)। �ায় ৭৬% এর মেত বছের তােদর িকছু খাবার উ�ৃ� থােক (েবজলাইন সােভ র্ ৭৭.৫%)। তেব �ায় ৫% 
উ�রদাতা উে�খ কেরেছন েয, বছের ২/১ মাস খাবার বাজার েথেক �য় করেত হয় (েবজলাইন সােভ র্ ৫.৩%)।  িনে�র সারিণ েথেক 
�িতয়মান হে� েয, �কে�র কায র্�ম বা�বায়েনর ফেল এলাকার খা� িনরাপ�া বৃি� েপেয়েছ। 

সারিণ -২৯ পিরবােরর খা� িনরাপ�া �ব�া (উ�র সং�া একািধক): 
খা� িনরাপ�ার অব�া �ক� এলাকা 

(শতকরা) 
িনয়�ণ এলাকা 

(শতকরা) 
েবসলাইন সােভ র্ 

(শতকরা) 
িনজ� খামাের উৎপািদত খা� শে� সারা 
বছেরর েখারাক হয়  

84.80% ৭২.১৬% ৭৪.১% 

খা�শ� উ�ৃ� থােক  76.00% ৬৬.৪৯% ৭৭.৫% 
বছের িকছু মাস খা� িকেন খান 4.70% ১৭.১৬% ৫.৩% 

 

িবগত ৩ বছের পািরবািরক এবং সামািজক পিরবতর্ন : �ায় ৯৭% উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর সামািজক এবং পািরবািরক জীবেন 
অেনক উ�িত হেয়েছ এবং এর মে� তােদর আয় েবেড়েছ; স�ান �েল যায়, অেনেক আসবাবপ� �য় কেরেছন এবং খাে�র মান বৃি� 
েপেয়েছ এবং স�য় বৃি� েপেয়েছ। িনয়�ণ এলাকায় �ায় ৮৩% উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর সামািজক এবং পািরবািরক জীবেন 
অেনক উ�িত হেয়েছ 

সারিণ -৩০ পািরবািরক এবং সামািজক জীবেন পিরবতর্ন (উ�র সং�া একািধক): 

িনয়ামক সমূহ 
�ক� এলাকা 

(শতকরা) 
িনয়�ণ এলাকা 

(শতকরা) 
আয় েবেড়েছ 82.3 ৭৬.৩ 
স�ান �েল যায় 52.9 ৪৯.৪ 
আসবাব প� �য় 31.1 ২৭.২ 
ইেলক�িনক সর�াম �য় 28.5 ২৪.৯ 
গৃহ উ�য়ন 34.6 ২৭.৮ 
স�য় বৃি� 61.5 ৪৭.৬ 
খাে�র মান বৃি� 83.3 ৬৫.৭ 
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 েলখিচ� ১০ – পািরবািরক ও সামািজক জীবেন পিরবতর্ন 

পািরবািরক আয়/�য় : উ�রদাতােদর ২০১৪ সােল গেড় আয় িছল ১ ল� ৬০ হাজার টাকা। বৃি� েপেয় ২০১৬ সােল েবেড় হেয়েছ ১ 
ল� ৮৫ হাজার টাকা। ২০১৪ সােল �য় িছল ১ ল� ২৯ হাজার টাকা এবং ২০১৬ সােল �য় িছল ১ ল� ৫৫ হাজার টাকা (েবজলাইন 
সাভ র্ েথেক েদখা যায় গড় বািষ র্ক আয় িছল ১৪৭,৬৩৬ টাকা)। ত�ে� কৃষেকর আয় েবেড়েছ সবেচেয় েবিশ কৃিষখােত, তারপর 
�বসােয়।  

সারিণ -৩১ পািরবািরক আয়/�য় 
সাল উ�রদাতা �িত গড় আয় (টাকা) উ�রদাতা �িত গড় �য়  (টাকা) উ��ৃ (টাকা) 

�ক� এলাকা 
 

িনয়�ণ এলাকা 
 

�ক� এলাকা 
 

িনয়�ণ এলাকা 
 

�ক� এলাকা 
 

িনয়�ণ এলাকা 
 

২০১৪ ১,৫৯,৪০৭ ১৪৫,৮৯৮ ১,২৯,১২৮ ১১৭,৮৮৫ ৩০,২৭৯ ২৮,০১৩ 
২০১৫ ১,৭০,৮৩৮ ১৫৫,৩০৪ ১,৪১,০১৮ ১২৬,৪৬৪ ২৯,৮২০ ২৮,৮৪০ 
২০১৬ ১,৮৫,২২২ ১৮২,৫০১ ১,৫৫,৫৯৮ ১৫১,০৮৪ ২৯,৬২৪ ৩১,৪১৭ 

 

 

৮২.৩%

৫২.৯%

৩১.১% ২৮.৫%
৩৪.৬%

৬১.৫%

৮৩.৩%
৭৬.৩%

৪৯.৪%

২৭.২% ২৪.৯% ২৭.৮%

৪৭.৬%

৬৫.৭%

আয় েবেড়েছ স�ান �েল যায় আসবাব প� �য় ইেলক�িনক সর�াম 
�য়

গৃহ উ�য়ন স�য় বৃি� খাে�র মান বৃি�

পািরবািরক এবং সামািজক জীবেন পিরবতর্ন (%)

�ক� এলাকা (%) িনয়�ণ এলাকা (%)
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েলখিচ� ১১ – পািরবািরক আয়/�য় 

পয র্েব�ন: উি�িখত উপা� িবে�ষেণ েদখা যায় েয, �কে�র সদ�েদর পািরবািরক উ�িত সহ অিধকাংশ ে�ে� খাে�র �য়ং স�তর্া 
এেসেছ এবং খাে� পুি�মােনর উ�িত হেয়েছ। তেব এখােন সকল সদে� উৎপািদত খা�-শে� তােদর সারা বছেরর েখারাক হেয় উেঠ 
না। �কে�র আওতায় িনরাপদ শাক সবিজর উৎপাদেনর �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ। েবিশর ভাগ উ�রদাতা বেলেছন তারা আইিপএম, 
েস� েফেরামন ফাঁদ, কে�া� সার �ভৃিত �বহার কের িনরাপদ শাক সবিজ উৎপাদন করেছন। কৃষকগণ উৎপািদত প�সমূহ 
পািরবািরকভােব �বহার কেরও আয়বধ র্ক কায র্ িহেসেব িকছু প� বাজারজাত কেরন। �ি�য়াকরণ পে�র মে� চাল, আটা, িচড়া, 
মুিড়,  শুটিক মাছ, ছানা, িমি� উে�খেযা�। আবার, আয়বধ র্ক কায র্�ম িহেসেব অেনেকই �� খামার/কুিটর িশ� �াপন কেরেছন। 
েযমন চাতাল, আটার কল, হাঁস-মুরগী; মৎ� ও গবািদপশুর খামার ইতয্ািদ। এখােন �তীয়মান হয় েয, কৃষেকর আয় েবেড়েছ সবেচেয় 
েবিশ বৃি� েপেয়েছ কৃিষ খােত এবং তােদর পািরবািরক ও সামািজক জীবেন অেনক উ�িত হেয়েছ। কৃষেকর স�ান �েল যায়, অেনেক 
আসবাবপ� �য় কেরেছন এবং স�য় বৃি� েপেয়েছ।   

খা� িনরাপ�া:  

 মাঠ পয র্ােয়র সমী�ায় �তীয়মান হয় েয, �ায় ৮৫%উ�রদাতা তােদর উৎপািদত খাে� সারা বছেরর েখারাক হয় বেল 
জািনেয়েছন। �ায় ৫%-১০% উ�রদাতা বেলেছন তােদর বছের ২-৩ মােসর খাবার �য় করেত হয়।  

 এছাড়া �� খামার সৃি�র ফেল পুি�যু� খাবােরর সং�ান েবেড়েছ।  
 িনরাপদ শাক সবজী উৎপাদেনর ফেল পুি�সমৃ� খাবার সহজলভয্ হে�।  

 �কে�র �ভােব কম র্সং�ান সৃি�ঃ 

 িকছু এলাকায় খামার ৈতির হেয়েছ ।  
 �ক� বা�বায়েনর ফেল িশ� �াপন সহজ হেব বেল উ�রদাতাগণ মেন কেরন।  
 �কে�র অ�গিতর সােথ সােথ খামার ও কুিটর িশ� �াপন করা স�ব হেয়েছ।  
 �� সং�ক যুবেকর কম র্সং�ােনর �ব�া হেয়েছ।  
 যাি�ক্ চাষাবাদ �বতর্েনর ফেল িকছু সং�ক েলােকর �াইভার ও েমকািনক িহেসেব কম র্সং�ােনর সুেযাগ হেয়েছ।  
 উৎপািদত খা� �ি�য়াজাতকরেণর ফেল শতকরা ৩%উ�রদাতা েবতনভূ� েলাকবল িনেয়াগ কেরেছন বেল মাঠ পয র্ােয়র 

উপা� সং�েহর সময় জািনেয়েছন।  
 অিধক ফসল উৎপাদেনর জ� কৃিষকােজ অিধক কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ । 

১৫৯৪০৭
১৭০৮৩৮

১৮৫২২২

১২৯১২৮ ১৪১০১৮
১৫৫৫৯৮

৩০,২৭৯ ২৯,৮২০ ২৯,৬২৪

২০১৪ ২০১৫ ২০১৬

পািরবািরক আয়/�য়

গড় আয় (টাকা) গড় �য় (টাকা) উ�ৃ� (টাকা)
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TOR-১১: পুি� ও খাদয্ িনরাপৎতা িনি�তকরেণর জনয্ আদশর্ �াম গঠেনর িবষয় মূলয্ায়ন  

 
�িনভ র্র আদশ র্ �াম :  

বাংলােদেশ �ােম বসবাসরত দির� জনেগা�ী �িতিনয়ত পুি� িনরাপ�াহীনতার িশকার হে�। বতর্মােন “সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম 
পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ” �ক�িট একিট সমেয়ািচত �ক� িহসােব কাজ করেছ। বাংলােদেশর ে�ি�েত আদশ র্ �াম বলেত 
এমন একিট �াম েবাঝায় েয �ােমর জনগণ একিট �িনভ র্র সমােজ বসবাস কের। েয �ােমর বসতবািড় ও এর চািরপােশর অব�ান 
স�ণ র্ভােব পিরেবশ বা�ব। েয �ােমর অব�ান কম র্ে�ে�র কাছাকািছ এবং আথ র্-সামািজক পিরেবশ সবার কােছ �হণেযা�। 
বাংলােদেশর িবিভ� অ�েলর ৮৮০ �ামেক মেডল �াম িহেসেব িচি�ত করা হেয়েছ। েযখােন সু�াে�য্র জ� পুি�র গুরু� ও খা� 
িনরাপ�ার িবষেয় ল�য্ভু� �ামবাসীেক �কে�র আওতায় এেন �িশ�েণর মা�েম সেচতন কের েতালা হে�। যার ফেল মা ও িশশু 
পুি�হীনতা েথেক মুি�র মা�েম �মা�েয় সু�াে�য্র অিধকারী হে�। যার ফলঃ�িতেত তােদর আথ র্-সামািজক জীবেনর উ�য়ন ঘটেছ। 
পুি�হীনতা েথেক েরহাই পাওয়ার কারেণ িব�ালেয় েছেল েমেয়েদর উপি�িতর হার বৃি� পাে� এবং এই �ামগুিলেত িশ�ার আেলা 
�সািরত হে�।  

মাঠ পয র্ােয় পুি� সং�া� পিরবী�েণর উপা� পয র্ােলাচনা    

উ�রদাতা িব�াস : েমাট ১১০২ জন উ�রদাতার মে� ৪৬% পুরুষ ও ৫৪% মিহলা এবং ৭৭৯ জন কে�াল �প উ�রদাতার মে� 
৬৬%পুরুষ ও ৩৪% মিহলা। সুিবধােভাগী উ�রদাতার মে� ২০ েথেক ৫০ বছর বয়সী উ�রদাতার সং�া সবেচেয় েবিশ যা �ায় 
শতকরা ৩৯%। [সারিণ -৩২]  

সারিণ -৩২ : বয়সিভি�ক উপকারেভাগী উ�রদাতা 
বয়স �প উ�রদাতার 

সং�া 
শতকরা 

15-30 257 23.32 
31-40 427 38.78 
41-50 283 25.66 
51-60 112 10.20 
60+ 22 2.04 
েমাট 1102 100 

 
উৎপািদত পে�র �ি�য়াজাতকরণ : ৫০%উ�রদাতা বেলেছন তারা উৎপািদত পে�র �ি�য়াজাত কেরন এবং বাকী ৫০% উ�রদাতা 
বেলেছন তারা উৎপািদত পে�র �ি�য়াজাত কেরন না। �ি�য়াজাত পে�র মে� ৯৬%উ�রদাতা চাল �ি�য়াজাত কেরন। ৫৪% 
মুিড়, ৪৫ ভাগ িচড়া ও আচার �ি�য়াজাত কেরন। এছাড়া আটা, েবসন, সিরষার েতল, শুটিক মাছ, আমতা ইতয্ািদ প� কম সং�ক 
উ�রদাতা �ি�য়াজাত কেরন। িনয়�ণ এলাকায় �ায় ৪২%উ�রদাতা বেলেছন তারা উৎপািদত পে�র �ি�য়াজাত কেরন। [সারণী-
৯] এ �ি�য়াজাতকরণ কম র্কাে� েকান েবতনভূ� েলাকবল িনেয়াগ করা হেয়িছল িক না েস িবষেয় ৩% উ�রদাতা হয্াঁ সূচক উ�র 
িদেয়েছন এবং বাকী ৯৭% উ�রদাতা না সূচক উ�র িদেয়েছন । [সারিণ -৩৩]  
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সারিণ -৩৩ �ি�য়াজাতকৃত প�সমূহ (উ�র সং�া একািধক) 

�িমক �ি�য়াজাতকৃত পে�র 
নাম 

�ক� এলাকা 
(শতকরা) 

িনয়�ণ 
এলাকা 

(শতকরা) 
১ চাল 95.9% 92.8% 
২ আটা 44.7% 22.9% 
৩ িচড়া 45.3% 39.8% 
৪ মুিড় 54.1% 49.4% 
৫ েবসন 4.7% 0.0% 
৬ শুটিক মাছ 34.1% 20.5% 
৭ আচার 45.9% 21.7% 
৮ আমতা 8.8% 3.6% 
৯ ছানা 1.2% 3.6% 
১০ িমি� 2.9% 2.4% 
১১ ৈদ 2.4% 2.4% 

 
�� খামার/ কুিটর িশ� �াপন : �ায় ৯২%উ�রদাতা বেলেছন তারা েকান �� খামার/কুিটর িশ� �াপন কেরন িন এবং বাকী ৮ 
% উ�রদাতা বেলেছন তারা �� খামার/কুিটরিশ� �াপন কেরেছন। �� খামােরর মে� পুি�সমৃ� ফল ও শাক-সবজীর বাগান, 
হাসিকং েমিশন, হাঁস-মুরগীর খামার, গরুর খামার, বসতবািড়েত সবজী চাষ, �চিলত ফল বাগান, অ�চিলত িম� ফল রেয়েছ। িনয়�ণ 
এলাকায় ৪.৬%উ�রদাতা বেলেছন তারা েকান �� খামার/কুিটর িশ� �াপন কেরেছন। [সারিণ -৩৪]  

সারিণ -৩৪�� খামার/ কুিটর িশ� �াপন 
�িমক নং �� খামার/ কুিটর িশ� উ�র সং�া 

(একািধক) 
শতকরা 

১ পুি� সমৃ� ফল ও সবিজর নাস র্াির 3 3.57% 
২ হাসিকং েমিশন 3 3.57% 
৩ চাতাল/ মাড়াইকল 0 0.00% 
৪ আটার কল 0 0.00% 
৫ হাস মুরগীর খামার 19 21.43% 
৬ মৎ� খামার 45 50.00% 
৭ গরুর খামার 26 28.57% 
৮ বসত  বাড়ীেত সবিজ বাগান 35 39.29% 
৯ �চিলত ফল বাগান 10 10.71% 
১০ অ�চিলত িম� ফল বাগান 13 14.29% 

 

পািরবািরক আয়/�য় : �ক�  এলাকায় উ�রদাতােদর ২০১৪ সােল গড় আয় িছল ১২৪,৫১৩ টাকা এবং গড় �য় িছল ১১১,৯৪০ টাকা। 
২০১৬ সােল বৃি� েপেয় গড় আয় ১৫৫,১৫০ টাকায় এবং গড় �য় ১৩৭,৯৩১ টাকায় উ�ত হেয়েছ। িনে�র সারিণ েথেক েদখা যায় েয, 
�ক� এলাকা এবং িনয়�ণ এলাকায় ২০১৪ সােলর তুলনায় ২০১৬ সােল আয় বৃি� েপেয়েছ। তেব �য় বৃি� পাওয়ায় উ�ৃে�র উপর 
েতমন �ভাব পেড়িন। [সারিণ -৩৫]  
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সারিণ-৩৫  পািরবািরক আয়/�য় 

সাল উ�রদাতা �িত গড় আয় (টাকা) উ�রদাতা �িত গড় �য়  (টাকা) উ��ৃ (টাকা) 
�ক� এলাকা 

 
িনয়�ণ এলাকা 

 
�ক� এলাকা 

 
িনয়�ণ এলাকা 

 
�ক� এলাকা 

 
িনয়�ণ এলাকা 

 
২০১৪ 124,513 1২৭,940 ১১১,৯৪০ 108,630 ১২,৫৭৩ ১৯,৩১০ 
২০১৫ 140,813 1৩৬,919 ১২২,৭২৩ 119,861 ১৮,০৯০ ১৭,০৫৮ 
২০১৬ 155,150 155,410 ১৩৭,৯৩১ 135,667 ১৭,২১৯ ১৯,৭৪৩ 

 

 

 

 

 

েলখিচ� ১২ – পািরবািরক আয়/�য় (িনয়�ন এলাকায়) 

�ক� েথেক পািরবািরক ও সামািজক জীবেন পিরবতর্ন :  এ �কে� অংশ�হেণর ফেল ৯৩% উ�রদাতার জীবেন পািরবািরক ও 
সামািজক পিরবতর্ন এেসেছ। বাকী ৭% উ�রদাতার পািরবািরক এবং সামািজক জীবেন েকান পিরবতর্ন আেসিন। উ�িত হওয়ার মূেল 
েয িনয়ামকসমূহ কাজ কেরেছ তার মে� খাে�র মান বৃি�, �া�য্স�ত পায়খানা �বহার, পিরবাের েরাগবালাই �াস, স�ােনর �েল 
গমন এবং পািরবািরক আয় বৃি� উে�খেযা�। িনয়�ণ এলাকায় ৮২.৫% উ�রদাতার জীবেন পািরবািরক ও সামািজক পিরবতর্ন 
এেসেছ। [সারিণ ৩৬]    

সারিণ -৩৬ উ�রদাতার জীবেন পািরবািরক ও সামািজক পিরবতর্ন 
�িমক নং িনয়ামক সমূহ উ�র সং�া (একািধক) শতকরা 

১ খাে�র মান বৃি� 983 95.9% 
২ �া�য্স�ত পায়খানা �বহার  819 79.9% 
৩ পিরবাের েরাগবালাই �াস 601 58.6% 
৪ আয় বৃি� 790 77.1% 
৫ স�ােনর �েল গমন 652 63.6% 

 

১২৪৫১৩
১৪০৮১৩

১৫৫১৫০

১১১৯৪০ ১২২৭২৩
১৩৭৯৩১

১২৫৭৩ ১৮০৯০ ১৭২১৯

২০১৪ ২০১৫ ২০১৬

পািরবািরক আয়/�য়

গড় আয় (টাকা)/উ�রদাতা
(টাকা)

গড় �য় (টাকা) উ�ৃ� (টাকা)



50 
 

 
 

েলখিচ� ১৩ – উ�রদাতার জীবেন পািরবািরক ও সামািজক পিরবতর্ন 

 
 
পয র্েব�ন:  পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরেণর জ� �িনভ র্র আদশ র্ �াম গঠেনর মা�েম জনসাধারণ দাির�য্ ও �ধা মু� জীবন 
যাপন লাভ করেব। �ােম বসবাসরত কৃষক/কৃষাণী তােদর উৎপািদত প� �ি�য়াজাত কের থােকন। এ সব �ি�য়াজাত খাে�র মে� 
রেয়েছ মুিড়, িচড়া, েতল, শুটিক মাছ, আমতা, ছানা, িমি�, দই ইতয্ািদ। একইভােব �� খামার ও কুিটর িশ� �াপেনর মা�েম েযমনঃ 
পুি�সমৃ� ফলমূেলর বাগান , হাি�ং েমিশন, চাতাল, আটার কল, হাঁস-মুরগীর খামার, মােছর খামার, গরুর খামার, বসতবািড়েত সবজী 
বাগান ও িম� ফেলর বাগান কের িনেজেদর পুি�র চািহদা পূরণ করেছন এবং িকছু িব�য়ল� অেথ র্র �ারা তারা সাবল�ী হে�ন।  
 
পািরবািরক আয়/�য়: উি�িখত অব�ার ে�ি�েত েদখা িগেয়েছ েয, ২০১৪ সােল পিরবােরর গড় আয় িছল এক ল� চি�শ হাজার 
পাঁচশ েতর টাকা ও গড় �য় িছল এক ল� এগার হাজার নয় শত চি�শ টাকা। এছাড়া ২০১৫ সােল পিরবােরর গড় আয় িছল এক ল� 
চি�শ হাজার আটশ েতর টাকা ও গড় �য় িছল এক ল� বাইশ হাজার সাতশ েতইশ টাকা। একইভােব ২০১৬ সােল পিরবাের এ আয় 
বৃি� েপেয় েমাট এক ল� প�া� হাজার একশ প�াশ টাকা হেয়েছ এবং েসখােন �য় এক ল� সাইি�শ হাজার নয়শ একি�শ টাকা 
অথ র্াৎ এই �কে�র মা�েম উপকারেভাগী �ােমর মানুেষর িবেশষতঃ কের কৃষক/কৃষাণীগণ অথ র্ৈনিতকভােব উ�ত হে�ন।  
 
পািরবািরক ও সামািজক জীবেন পিরবতর্ন : �কে�র উ�রদাতার ফলাফল েথেক উপলি� করা যায় েয, �ায় �িত পিরবাের খাে�র 
মান বৃি� েপেয়েছ এবং তারা �া�য্স�ত পায়খানা �বহার করেছ এবং ঐসব পিরবাের েরাগবালাই কেমেছ, তােদর আয় বৃি� েপেয়েছ 
এবং এসকল পিরবােরর েছেলেমেয়রা �েল যাে�।   

৯৫.৯০%
৭৯.৯০%

৫৮.৬০%

৭৭.১০%
৬৩.৬০%

খাে�র মান বৃি� �া�য্স�ত পায়খানা 
�বহার 

পিরবাের েরাগবালাই 
�াস

আয় েবেড়েছ স�ান �েল যায়

উ�রদাতার জীবেন পািরবািরক ও সামািজক পিরবতর্ন
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TOR-১২: উ� মূে�র ফসল এবং �� পািন চািহদার শ� আবাদ 
 
িব�মান শ� িব�ােসর মে� উ� মূে�র ফসল এবং �� পািন চািহদার শ� আবােদর মা�েম বহুমুখী শ� আবাদ এলাকা �মাগত 
বৃি�র �বণতা পয র্ােলাচনা: 
 

উ� মূে�র ফসল উৎপাদন : �কে�র পূেব র্ কৃষেকর �ধান উৎপািদত ফসল িছল ধান ও গম। অেনক জিম এ সমেয় পিতত থাকেতা। 
�কে� �হেনর পর ধােনর উৎপাদন েবেড়েছ। �ক� পূব র্ ধােনর গড় উৎপাদন িছল ৪.৪ টন/েহ�র। ২০১৫ সােল ধান উৎপাদন েবেড় 
�ায় ৬ টন/েহ�র হেয়েছ। গম, ভু�া ও শাক সবিজর উৎপাদন েবেড়েছ সারিণ ৩৭।  

�� পািন চািহদার ফসল উৎপাদন:  একই সমেয় �� পািন চািহদার শ� উৎপাদনও েবেড়েছ �ায় ১৫%। এর মে� লাউ, িমি� কুমড়া 
উৎপাদন েবেড়েছ ১০%, ডাল মুগ, মটর, মাসকলাই উৎপাদন েবেড়েছ �ায় ২১%, সিরষা ৭৯%, বাদাম ৬%, আলু ২৭%, তরমুজ 
ইতয্ািদ ফসেলর আবাদ ও উৎপাদন উে�খেযা� পিরমান েবেড়েছ (সারিণ ৩৭)। এছাড়া বসতবািড়েত সবিজ বাগান েবেড়েছ �ায় 
১০০%। �চিলত ফল বাগান েবেড়েছ �ায় ৩৯%। যাহা িনয়িমত েসচ �ব�া �িতত �� পািনেত উৎপািদত হয়। 

সারিণ -৩৭ চাষেযা� জিমর পিরমাণ এবং ফসল উৎপাদন: 

ফসেলর নাম 
গড় জিমর পিরমাণ (শতাংশ) গড় উৎপাদন (েকিজ) 
২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ ২০১৪ ২০১৫ ২০১৬ 

ধান 174 211 250 4407 5142 5036 
গম 162 40 191 600 620 652 
ভু�া 50 49 57 1436 1611 1652 
শাকসবিজ 34 41 40 1564 2508 2204 
লাউ 12 13 12 1207 1123 1320 
িমি� কুমড়া 19 42 18 596 1152 667 
চাল কুমড়া 8 5 8 320 237 704 
ডাল ফসল:       

মুগ 25 19 25 119 63 145 
মসুর 78 7 71 330 11 307 
মটর 64 140 32 260 13 309 
মাস কলাই 46 11 49 264 73 309 
েছালা 36 586 30 315 1 76 
ৈতলবীজ       

সিরষা 63 40 65 345 502 619 
িতল 28 32 32 133 26 144 
বাদাম 49 5 50 622 133 661 
মসলা 20 0 20 113 0 120 
আলু 31 36 29 1484 1884 1560 
তরমুজ 136 21 136 3714 933 3831 
ি�রা 20 7 21 2846 5100 2573 
বসত বািড়েত সবিজ বাগান 8 3 10 266 88 289 
�চিলত ফল বাগান 25 6 25 732 300 1017 
অ�চিলত িম� ফল বাগান 10 1 21 1272 23 532 
পিতত জিম 34 25 28 ০ 0 ০ 

উৎস: মাইডাস মাঠ জরীপ-২০১৭ 
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পয র্েব�ন: মাঠ ফসেল �� পািনর চািহদার ফসেলর মে� ভু�া, সবজী, লাউ, িমি� কুমড়া, ডাল মুগ, মটর, মাসকলাই ,সিরষা, বাদাম 
, আলু , তরমুজ ইতয্ািদ উৎপাদন বৃি� েপেয়েছ।  এছাড়া বসতবািড়েত সবিজ বাগান েবেড়েছ এবং �চিলত ফল বাগােনর চাষেযা� 
এলাকা এবং উৎপাদন েবেড়েছ উে�খেযা� পিরমােন। বসতবািড়েত িনয়িমত েসচ �ব�া �িতত �� পািনেত ফল-মূল ও সবজী 
উৎপািদত হে�। 

 
মা�াসা �া�েণ সবিজ ও ফল বাগান �দশ র্নী, কৃিষ স�সারণ অিধদ�র, বড়েলখা, েমৗলভীবাজার   
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TOR-১৩: কৃিষ যাি�কীকরণ 
 
�েপর য�পািত �বহার : �কে� ৮৮০ িট কৃষক �েপর মে� �ায় ১০০ ভাগ উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর �প পাওয়ার িটলার বরা� 
েপেয়েছ। এলএলিপ েপেয়েছ ৮২ % ফুট পা� েপেয়েছ ৯৪%। পাওয়ার ে�য়ার েপেয়েছন ২৫, হয্া� ে�য়ার েপেয়েছন ৯৮% এবং 
পাওয়ার ে�সার েপেয়েছন ৯৩%। বরা� �া� কৃিষ য�পািত গুেলা কৃষক �েপর সদ� গণ চাষাবােদর জ� �বহার করেছন এবং 
�েপর বাইের কৃষকেদর কােছ ভাড়া িদে�ন। এ য�পািত পিরচালনা এবং র�ণােব�েণর জ� কৃষক �প খরচ বহন কের থােক সারিণ 
৩৮। 

  
পাওয়ার ে�সার েমিশন �য্া�র ে�লার 

 

সারিণ-৩৮ কৃষক �েপর য�পািত �বহার 
কৃিষ য� সুিবধােভাগী (%) কে�াল �প (%) 

পাওয়ার িটলার ৯৯ ৯৩ 
এলএলিপ ৮১ ৫২ 
ফুট পা� ৯৪ ৩৫ 

পাওয়ার ে�য়ার ২৬ ৫ 
হয্া� ে�য়ার ৯৮ ৭৯ 

পাওয়ার ে�সার ৯৩ ২৪ 
 

 

৯৯%

৮১%
৯৪%

২৬%

৯৮% ৯৩%৯৩%

৫২%
৩৫%

৫%

৭৯%

২৪%

পাওয়ার িটলার এলএলিপ ফুট পা� পাওয়ার ে�য়ার হয্া� ে�য়ার পাওয়ার ে�সার

কৃষক �েপর য�পািত �বহার

সুিবধােভাগী (%) কে�াল �প (%)
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েলখিচ� ১৪ – কৃষক �েপর য�পািত �বহার 

 

�প স�য় এবং য�পািতর জামানত : �ায় ৯২% উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর �েপ স�য় আেছ এবং তার পিরমাণ গেড় �ায় �িত 
উপেজলায় ২৬৮,৯২৮ টাকা। তদুপির তােদর ল�কৃত য�পািতর ভাড়া েথেক আেরা আয় হে�। �প সদ�রা পাওয়ার িটলার ভাড়া 
িনেল গেড় ভাড়া েদয় �িতিদন ১০৪৫ টাকা। িক� �েপর বাইেরর কৃষক পাওয়ার িটলার ভাড়া িনেল তারা ১৩০০ টাকা পিরেশাধ কের। 
একইভােব এলএলিপ িনেল �প সদ� ভাড়া েদয় ৩৮০ টাকা, অ�রা গেড় ভাড়া েদয় ৬১৪ টাকা। পাওয়া ে�সার �েপর মে� ভাড়া হয় 
৪৫০ টাকায় িক� �েপর বাইেরর কৃষক ভাড়া েদয় ৫৩৫ টাকা। এ টাকা �েপর অয্াকাউে� জমা থােক। এছাড়া উপেজলায় �িতিট �েপর 
অয্াকাউে� �ায় ১৯ হাজার টাকা িনরাপ�া জামানত িহসােব জমা আেছ। �প সদ�রা এ টাকা সুেদ-আসেল, বৃি� মা�েম উপকৃত হয়। 
এ টাকা িবিনেয়ােগর জ� সুিনিদ র্� েকান নীিতমালা নাই।  

সারিণ -৩৯ য�পািত �বহােরর খরচ 

�বহৃত কৃিষ যে�র নাম 

�কে�র কৃিষ যে�র �বহার 

কতজন �প সদ� ভাড়া িনেয়েছ কতজন অ�া� কৃষক ভাড়া িনেয়েছ 

কৃষেকর সং�া 
(গড়) 

ভাড়া/ দর (গড়) 
টাকা 

কৃষেকর সং�া 
(গড়) 

ভাড়া/ দর (গড়) 
টাকা 

পাওয়ার িটলার ৩৩ ১০৪৫ ২৯ ১২৮৯ 

এল.এল.িপ ২৫ ৩৮০ ২৩ ৬১৪ 

ফুট পা� ২৭ ৮০ ২০ ৫৭ 

পাওয়ার ে�য়ার  ১১৮ ৫৯ ১৮ ১৮ 

হয্া� ে�য়ার ৩২ ২২ ৩০ ২৫ 

পাওয়ার ে�সার ৩২ ৪৫০ ২৮ ৫৩৫ 
উৎস: মাঠ জিরপ (জিরেপর নাম উে�খ করেত হেব) 

 
 
 

সারিণ -৪০ কৃষক �েপ য�পািত িনরাপ�া জামানেতর পিরমাণ 
�িমক েজলা িনব র্ািচত উপেজলায় KII আই 

এর সং�া 
য�পািত িনরাপ�া জামানত (টাকা) 

 কুিড়�াম ২ ৩৮১,০০০ 
 মাগুরা ২ ৫২০,৯০০ 
 গাইবা�া ২ ৪২৫,৬০০ 
 েমৗলভীবাজার ২ ৪৫৮,৮০০ 
 ময়মনিসংহ ২ ১৯৮,০০০ 
 ল�ীপুর ২ ১৪,৮২০,৯০০ 
 বগুড়া ২ ২৯৭,৮০০ 
 েমাট ১৪ ৩,৭৬৫,০০০ 
�িত উপেজলায়               গড় ২৬৮,৯২৮ 
�কে�র জামানত (�া�িলত)  ২৩,৬৬৫,৭১৪ 

উৎস: মাইডাস KII 
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পয র্েব�ণ: �ানীয় পয র্ােয় কৃিষ য�পািত র�ণােব�ণ ও েমরামেতর সুেযাগ নাই, �ানীয় েমকািনক ও কৃষক �েপর সদ�েদর য�পািত 
র�ণােব�েণ েকান �িশ�েণর �ব�া নাই, পাওয়ার ে�সােরর সােথ েমাটর সরবরাহ করা হয়িন। ফেল েমাটেরর অভােব ে�সার ব� 
থােক, �ক� এলাকায় কৃিষ �িমেকর অভােবর কারেণ ফসল উে�ালন ও মাড়াইকায র্ �াহত হয়, েযাগােযাগ ও যাতায়াত �ব�া খারাপ 
হওয়ায় িবেশষ কের হাওর এলাকায় প� বাজারজাতকরণ �ব�া দুব র্ল এবং খরচ েবিশ পেড়, িমিন �া�র �বহার করা েযেত পাের। 
�কে� িরপার ডায়ার, রাইস �া��া�ার ও িসডার এর �ব�া নাই। স�য় এবং জামানত  িবিনেয়ােগর নীিতমালা নাই। 
 

TOR-১৪: কৃিষ উৎপাদনশীলতা এবং শে�র িনিবড়তা 
 

আধুিনক কৃিষ �যুি� �বহােরর মা�েম কৃিষ উৎপাদনশীলতা এবং শে�র িনিবড়তা (িডিপিপেত শে�র িনিবড়তা ১৫-২০% পয র্� 
বৃি�র ল�য্মা�া েদয়া আেছ) �মাগত বৃি�র �বণতা পয র্ােলাচনা: 
 

শ� িব�াস: �কে�র কায�র্েমর ফেল শ� িব�ােস পিরবতর্ন এেসেছ। শ� িব�ােস শীতকালীন ফসেলর সং�া েবেড়েছ এবং নতুন 
নতুন ফসল যু� হেয়েছ। েযমন: িমি�কুমড়া, চালকুমড়া, মশুর, সিরষা, েখসারী, মিরচ,েবােরা,গম ,শসা ,িতিস ,রসুন,ধিনয়া ইতয্ািদ 
ফসেলর যু� হেয়েছ। এছাড়া কম পািন লােগ এমন ফসল েযমন সিরষা, মশলা, মুগ, মসুর ফসল িব�ােস যু� হেয়েছ। উ�ত �যুি� 
�বহােরর ফেল শ� উৎপাদন ১০ েথেক ২০ ভাগ েবেড়েছ। [সারিণ -৪১]    

 
সারিণ  -  ৪১ �ধান শ� িব�াস 

েজলার নাম উপেজলার নাম 
শ� িব�াস �ক�কালীন 

২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ 
রিব ১খিরপ  খিরপ  ২ রিব ১খিরপ  খিরপ  ২ 

কঁুিড়�াম িচলমারী েবােরা 
গম 
সিরষা 

পাট 
পিতত 

েরাপা 
আমন 

েবােরা 
গম 
সিরষা 
সবিজ 

পাট 
পিতত 

েরাপা 
আমন 

মাগুড়া �পুর েবােরা 
গম 
েপঁয়াজ 
রসুন 
মশুর 
েখসারী 
মটর 
ধিনয়া 

পাট 
আউশ 
েবােরা 
আমন 

েরাপা 
আমন 
মুগ 
সবিজ 
িতল 

মশুর 
সিরষা 
েখসারী 
মিরচ 
েবােরা 
গম 
শসা 
িতিস 
রসুন 
ধিনয়া 

িতল 
মিরচ 
কলা 
আউশ 
মশুর 
িতল 
পাট 

মুগ 
সবিজ 
আমন 

 শািলখা েবােরা 
মশুর 
সিরষা 
সবিজ 

পাট 
িতল 
আউশ 
সবিজ 
পিতত 

আমন 
মুগ 
সবিজ 

েবােরা 
সিরষা 
মশুর 
সবিজ 

পাট 
আউশ 
িতল 
পিতত 

আমন 
মুগ 
সবিজ 

গাইবা�া পলাশবাড়ী েবােরা 
ভু�া 
আলু 

েবােরা 
পিতত 

েরাপা 
আমন 

েবােরা 
ভু�া 
আলু 

েবােরা 
পিতত 

েরাপা 
আমন 

সাদু�য্াপুর েবােরা 
সবিজ 
আলু 

েবােরা 
সবিজ 
পিতত 

েরাপা 
আমন 
সবিজ 

েবােরা 
সবিজ 
আলু 
গম 
আলু 

েবােরা 
সবিজ 
পাট 

েরাপা 
আমন 
সবিজ 

েমৗলভীবাজার জুড়ী েবােরা 
পিতত 

আউশ  
পিতত 

েরাপা 
আমন 

েবােরা 
িমি� আলু 
সবিজ 
পিতত 

আউশ 
সবিজ 
পিতত 

েরাপা 
আমন 
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েজলার নাম উপেজলার নাম 
শ� িব�াস �ক�কালীন 

২০১৪-২০১৫ ২০১৫-২০১৬ 
রিব ১খিরপ  খিরপ  ২ রিব ১খিরপ  খিরপ  ২ 

বড়েলখা েবােরা 
পিতত 

আউশ  
পিতত 

েরাপা 
আমন 

েবােরা 
সবিজ 
পিতত 

আউশ 
পিতত 

েরাপা 
আমন 

ল�ীপুর রামগিত সুয়ািবন 
বাদাম 
মিরচ 
রিবশ� 

আউশ 
িচিচ�া 
শসা 
ধাণ 
সবিজ 

েবােরা 
আমন 

সুয়ািবন 
বাদাম 
মিরচ 
রিবশ� 

আউশ 
িচিচ�া 
শসা 

েরাপা 
আমন 

রায়পুর েবােরা 
সুয়ািবন 
রিবশ� 

আউশ 
পিতত 

আমন েবােরা 
সুয়ািবন 
রিবশ� 

আউশ 
পিতত 

আমন 

ময়মনিসংহ ফুলপুর েবােরা 
সিরষা 
গম 
আলু 

পাঁট 
পিতত 

েরাপা 
আমন 

েবােরা 
সিরষা 
গম 
আলু 

পাঁট 
পিতত 

েরাপা 
আমন 

বগুড়া ধনুট েবােরা 
মিরচ 

পাঁট 
পিতত 

েরাপা 
আমন 
সবিজ 

েবােরা 
মিরচ 
গম 
আলু 
ভু�া 

পাঁট 
সবিজ 
পিতত 

েরাপা 
আমন 
সবিজ 

েসানাতলা সিরষা 
েবােরা 
আলু 

পিতত েরাপা 
আমন 

ত� পাওয়া যায়িন 

উৎস: মাইডাস KII -২০১৭ 

শ� �াচু�র্: মাঠ পয র্ােয় উপকারেভাগী কৃষক�েপর উপা� িবে�ষণ কের পাওয়া যায় েয, চর এলাকায় ২০১৫-১৬ েত শ� �াচু�র্ 
েবেড়েছ �ায় ১৫%, দির� �বণ এলাকায় েবেড়েছ ১২ %এবং হাওড় এলাকায় েবেড়েছ ১০ %। সম� �ক� এলাকায় ২০১৫-১৬ েত 
েবেড়েছ �ায় ১৪ %। [সারিণ -৪২]  চর এবং হাওর এলাকার চাষেযা� জিম বছের ৫ েথেক ৭ মাস পািনর নীেচ থােক, ফেল শ� 
�াচু�র্ তুলনামূলক ভােব দির� �বণ বা িনিবড় শ� উৎপাদন এলাকা হেত অেনক কম।  

সারিণ -৪২ শ� �াচু�র্ 
�ক� এলাকা শ� �াচু�র্ (শতকরা) 

 
শতকরা বৃি�র হার 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
চর এলাকা ১৭৫ ১৮৫ ১৫ 

দির� �বণ এলাকা ১৯০ ২০২ ১২ 

হাওড় এলাকা ১১৫ ১২৫ ১০ 

সম� �ক� এলাকা ১৯৬ ২১০ ১৪ 
উৎস: মাইডাস জিরপ -২০১৭ 

 

পয র্েব�ণ: যিদও শীতকািলন ফসল েবােরা পিরবেতর্ শ� িব�ােস অেনক নতুন ফসল যু� হেয়েছ এবং শ� �াচু�র্ বৃি�র িদেক 
উ�িতর ল�ণ (১০%-১৫%) পিরলি�ত হেয়েছ িক� িডিপিপেত শে�র িনিবড়তার ল�য্ মা�া ১৫-২০% পয র্� অজর্ন করেত হেল 
�� েময়াদী অিধক ফসল শ� িব�ােস যু� করেত হেব। 
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TOR-১৫: পুি� সেচতনতা সৃি� �মাগত বৃি�র �বণতা পয র্ােলাচনা 

পুি� সং�া� �িশ�ণসমূহ:  �ক� েথেক পুি� স�েকর্ িবিভ� �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ। ত�ে� রেয়েছ সুষম খা� �হণ �িশ�ণ যা 
�ায় ৭৭% �িশ�ণাথ� েপেয়েছন। পুি�স�ত উপােয় খা� ৈতির ও র�ন প�িত �িশ�ণ েপেয়েছন ৬০% �িশ�ণাথ�। বাকী 
�িশ�ণগুিলর মে� রেয়েছ বসতবািড়েত শাক-সবজীর চাষ �িশ�ণ, ফসল চাষ �িশ�ণ, হাঁস-মুরগী গবািদ পশু পালন �িশ�ণ, পুি� 
উ�য়েন নারীর ভূিমকা �িশ�ণ ইতয্ািদ। [সারিণ -৪৩]   

  
ফল বাগান �দশ র্নী, কৃিষ স�সারণ অিধদ�র, হাটহাজারী, চ��াম ফল বাগান �দশ র্নী, কৃিষ স�সারণ অিধদ�র, হাটহাজারী, চ��াম 

 

সারিণ- ৪৩ পুি� সং�া� �িশ�ণসমূহ: 

�িমক �িশ�েণর নাম 
উ�র সং�া 
(একািধক) 

% 

1.         সুষম খা� �হণ  852 77.3% 

2.        পুি� স�ত উপােয় খা� ৈতির ও র�ন প�িত 660 59.9% 

3.        অপুি� জিনত েরােগর ল�ণ, কারণ ও �িতকার 
282 25.6% 

4.         বসতবািড়েত শাক-সবিজর চাষ �িশ�ণ 652 59.2% 

5.        বািড়র আি�নায় ফল চাষ �িশ�ণ 398 36.1% 

6.        
পুি� ও পিরেবশ উ�য়েন বনজ ও েভষজ গােছর 
�িশ�ণ 168 15.2% 

7.        
বািড়র আি�নায় হাঁস-মুরিগ ও গবািদ পশু পালন 
�িশ�ণ 299 27.1% 

8.        পুি� উ�য়েন মৎ� চাষ �িশ�ণ 210 19.1% 

9.        পািরবািরক পয র্ােয় খা� �ি�য়াজাত করণ �িশ�ণ 128 11.6% 

10.     পুি� উ�য়েন নারীর ভূিমকা �িশ�ণ 274 24.9% 

11.      ফসল সং�হ এবং সংর�ণ �িশ�ণ 267 24.2% 

12.     িনরাপদ খা� �িশ�ণ 334 30.3% 
 
পুি�র গুরু� স�েকর্ অবিহেতর মা�ম : পুি�র গুরু� স�েকর্ কৃষেকর িবিভ� �িশ�ণ মা�ম েযমন: বইপু�ক ও িলফেলট পেড়, পুি� 
িবষয়ক সভা সমােবশ েথেক, েরিডও িটিভসহ িবিভ� সামািজক, মা�ম েথেক জানেত েপেরেছ। ত�ে� েদখা যায় ৫৯% েটিলিভশন 
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েদেখ এবং কৃিষ অিফস েথেক ৫০% পুি�র গুরু� স�েকর্ জানেত েপেরেছন। পুি� �িশ�ণ �ক� েথেক �ান লাভ হেয়েছ িক না েস 
স�ে� ২৭৭ জন উ�রদাতা �িশ�ণ েপেয়েছন বেল জানেত েপেরেছন। �িশ�ণ�া� উ�রদাতার সং�া ৮১% বাকী শতকরা ১৯ % এ 
�ক� েথেক �িশ�ণ পানিন। [সারিণ -৪৪]  

সারিণ – ৪৪ পুি�র গুরু� স�েকর্ অবিহেতর মা�ম 
�িমক 
নং 

�চার মা�ম  
উ�র সং�া 
(একািধক) 

% 

১ বারটেন েথেক �িশ�ণ  263 23.9% 

২ কৃিষ অিফস (িডএই) েথেক �িশ�ণ 555 50.4% 

৩ বারটেন েথেক সরবরাহকৃত বইপু�ক  35 3.2% 

৪ েপা�ার 90 8.2% 

৫ িলফেলট 94 8.5% 

৬ সভা-সমােবশ 235 21.3% 

৭ েটিলিভশন  652 59.2% 

৮ েরিডও 245 22.2% 

৯ েমাবাইল েফান এসএমএস 71 6.4% 
১০ েহিডং 0 0.0% 
১১ মাইিকং 35 3.2% 

১২ পথ নাটক 109 9.9% 
১৩ বাউল গান 129 11.7% 
১৪ মুেখর কথা 565 51.3% 

 

বসতবািড় ও এলাকার িব�ালেয় শাক-সবজী ও ফলমূেলর বাগান �াপনার কম র্সূিচ : বসতবািড়েত শাক-সবজী বা ফলমূেলর বাগান 
করা হেয়েছ িক না এ স�েকর্ ৫৩% উ�রদাতা বেলেছন তারা বাগান কেরেছন এবং বাকী ৪৭% উ�রদাতা বেলেছন তারা বাগান 
কেরনিন। এলাকার িব�ালেয় পুি� সেচতনতামূলক কম র্সূিচ ও িব�ালেয় শাক-সবজীর বাগান �াপন করা হেয়েছ কী না েস স�েকর্ 
৯২% উ�রদাতা বেলেছন হয়িন এবং �ায় ৮%উ�রদাতা বেলেছন হেয়েছ। [সারিণ - ৪৫] 

সারিণ – ৪৫ শাক-সবজী ও ফলমূেলর বাগান �াপন 
�াপনার �ান উ�রদাতার সং�া (%)  

হয্াঁ না 
বসতবািড় ৫৩ ৪৭ 
িব�ালয়  ৮ ৯২ 

 
পুি� সং�া� সাধারণ �ান : পুি� ও সাধারণ �ান িনরুপেণর জ� েমাট ২৮িট �� মাঠ পয র্ােয় করা হেয়িছল। ��গুিলর মে� অ�ভু র্� 
িছল “খাবার পািনর উৎস কী” “একজন পূণ র্বয়� েলােকর �িতিদন কত িলটার পািন পান করা �েয়াজন”, “েকান দানাদার খাে� 
িভটািমন এ েবশী থােক”, “রা�ার পর ভােতর মাড় েফেল েদওয়া হয় কী না”, “শাক-সবজী েধায়ার িনয়ম কী”, “শাক-সবজী রা�ার 
প�িত কী”, “েকান ডােল আিমষ েবিশ থােক”, “কত মাস বয়স পয র্� িশশুেদর মােয়র দুধই যেথ�”, “র�শূ�তা কী কারেণ হয়”, 
“গলগ� কী কারেণ হয়”, এ ��গুিল েমাট ১০২৭ জন উ�রদাতােক িজ�াসা করা হেয়িছল। এর মে� ৩৫% উ�রদাতার জানা েনই 
বেলেছন, ভুল উ�র িদেয়েছন ২৫% আর সিঠক উ�র �দান কেরেছন ৩৯%। এেত �তীয়মান হয় েয, পুি� িবষয়ক সাধারণ �ান 
স�েকর্ ৪০% অবগত আেছন। ফেল পুি� িবষয়ক কয্াে�ইন এর �েয়াজন রেয়েছ।   
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�ক� েথেক �া� অজর্ন : ৯০%উ�রদাতা বেলেছন েয, তারা পুি�কর খা� স�েকর্ �ান আহরণ কেরেছন। ৫৫% উ�রদাতা খা�াভয্াস 
বদল স�েকর্, ৫২% উ�রদাতা মা ও িশশুর খা�াভয্াস স�েকর্, ৫০% উ�রদাতা বসত বািড়েত পুি�সমৃ� সবজী/ফল চাষ স�েকর্ 
�ান লাভ কেরেছন এবং ২৭% �িশ�ণাথ� অ�া� িবষেয় �িশ�ণল� হেয়েছন। [সারিণ -৪৬]  

সারিণ - ৪৬ �িশ�ণ েথেক �াি� 
�িমক  �িশ�ণ েথেক �াি� উ�র সং�া 

(একািধক) 
% 

১ পুি�কর খা� স�ে� �ান 1023 92.8% 

২ উ�ত ফসেলর �যুি� �ান 413 37.5% 

৩ বীজ উৎপাদন ও সংর�ণ �যুি� �ান 306 27.8% 

৪ খা�াভাস বদল স�েকর্ �ান 605 54.9% 

৫ মা ও িশশুর খা�াভয্াস  স�েকর্ �ান 573 52.0% 

৬ গভর্বতী নারীর সুষম খা� স�েকর্ �ান 465 42.2% 

৭ বসত বািড়েত  পুি� সমৃ� সবিজ/ ফল চাষ 545 49.5% 

৮ ফসল সং�হে�ার �ব�াপনা �ান 183 16.6% 

৯ ফসল বাজারজাতকরণ �ব�াপনা �ান 139 12.6% 

 
পয র্েব�ন: �কে� পুি� স�েকর্ িবিভ� �িশ�ণ েদওয়া হেয়েছ। �ায় ৭৭ %�িশ�ণাথ� সুষম খা� িবষেয় পিরপূণ র্ ধারণা েপেয়েছন। 
এ ছাড়া পুি�স�ত খা� ৈতির ও বসতবািড়েত শাক সবজীর চাষ িবষেয় ৬০%�িশ�ণাথ� পিরপূণ র্ �ান অজর্ন কেরেছন। পুি�র গুরু� 
স�েকর্ িবিভ� মা�ম েথেক েযমন :বইপু�ক, িলফেলট, পুি�িবষয়ক সভা সমােবশ, েরিডও েটিলিভশন এবং িবিভ� সামািজক মা�ম 
েথেক জানেত েপেরেছন। পুি�র গুরু� স�েকর্ অবিহেতর �ধান মা�ম হেলা  েটিলিভশন এবং �ক� কায র্�েম �ায় ২৫% উ�রদাতা 
পুি�র গুরু� স�েকর্ জানেত েপেরেছন। বসতবািড় ও িব�ালেয় পুি�সমৃ� শাকসবজী ও ফলমূেলর বাগান �াপন কম র্সূিচেত 
বসতবািড়েত ৫৩% উ�রদাতার িনকট হেত জানা েগেছ। তারা পুি�সমৃ� শাক সবজী ও ফলমূেলর বাগান কেরেছন। ৮%ভাগ উ�রদাতা 
িব�ালেয় শাকসবজী ও ফলমূেলর বাগান কেরেছন। 
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চতুথ র্ অ�ায় 
 

FGD, KII এবং আ�িলক কম র্শালার ফলাফল 
 

FGD দেলর সব র্েমাট উপি�িত িছল ১২১ জন ত�ে� মিহলা ৮ জন এবং পুরুষ ১১৩ জন। বয়স ২৫ েথেক ৬৫ বছেরর মে�। 
অংশ�হণকারীেদর মে� িবিভ� �ােমর অিধবাসী উপি�ত িছেলন। FGD দেলর সদ�রা িছেলন কৃিষিবদ, উপেজলা কৃিষ অিফসার, 
উপসহকারী কৃিষ কম র্কতর্া, সভাপিত, িহসাব র�ক, সাধারণ স�াদক, িশ�ক, ইমাম, ইউিপ সদ�, �া� মাত�র, সাংবািদক, 
স�াদক, সাধারণ সদ�বৃ� ও এলাকার গ�মা� �ি�বগ র্ । 
 

  
এফিজিড, জুড়ী, হিবগ�  এফিজিড, বড়েলখা, হিবগ� 

৪.১ কৃিষ ও পুি� �ক� সমােজর িক উ�য়ন করেছ বেল আপিন মেন কেরন ?  

কৃিষ ও পুি� �ক� চালু হওয়ার পর সমােজ েবশ িকছু উ�িত সািধত হেয়েছ।  
 কৃষকরা সেচতন হেয়েছ।  
 িবষমু� িনরাপদ শাকসবিজ উৎপাদন হে�।  
 আেগ যারা িবষমু� শাক সবিজ উৎপািদত হত না।  
 পুি�কর খাবার স�েকর্ পূেব র্র তুলনায় ধারণা উ�ত হেয়েছ।  
 ফসল উৎপাদন বৃি� পাে�।  
 ফসল উৎপাদন খরচ কেম যাে�।  
 কৃিষ খােত আধুিনক য�পািত অ� খরেচ �বহার করার সুেযাগ ৈতরী হেয়েছ।  
 �াি�ক কৃষক ও দির� জনেগাি� খাবােরর পুি� স�েকর্ ধারণা েপেয়েছ। েকান খাবাের িক ধরেণর পুি� তা জানেত েপেরেছ।  
 েকান ধরেনর কৃিষ য�পািত �বহার করেল আিথ র্ক সা�য় হয় তা জানা যায়।  
 উৎপাদন বৃি� েপেয়েছ এবং কৃিষ য�পািত েপেয় কৃষকরা অেনক লাভবান হেয়েছ।  
 1িট ইউিনয়েনর একিট �াম িনেয় কৃষক �প গঠন করার কারেণ বৃহ�র জনেগাি� এর সুেযাগ সুিবধা হেত বি�ত হে�।  
 �িশ�ণ ও কৃিষ য�পািত আেরা বাড়ােনা উিচৎ।  
 কৃষকরা খাে� সয়ংস�ণতর্া অজন করেত েপেরেছ।  
 মানুেষর খা�াভয্ােসর পিরবতর্ন হেয়েছ।  
 কৃষেকর �াে�য্র উ�য়ন ঘেটেছ ।  
 চাষাবােদর খরচ কমার ফেল আয় বৃি� পাে�।  
 চাষাবােদ আধুিনক য�পািত �বহােরর সুেযাগ ৈতরী হে�।  
 েবকার� দূর হেয় কম র্সং�ােনর খাত বৃি� েপেয়েছ।  
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৪.২ �কে�র সুফল েভাগীেদর জীবনমােনর িক পিরবতর্ন ঘেটেছ?  

 চাষাবােদর খরচ আেগর তুলনায় কেম যাওয়ার কারেণ েবশী ফসল উৎপাদন হে� এবং জীবন যা�ার মান উ�ত হেয়েছ।  
 অথ র্ৈনিতক অব�া ভােলা হেয়েছ। পুি� �ােনর ধারণা েপেয়েছ।  
 কৃষকরা িবিভ� ধরেনর কৃিষ য�পািত েপেয়েছ।  
 �� সং�ক কৃষক এর �ারা উপকার েপেয়েছ এবং সুেযাগ সুিবধা েভাগ করেছ। তেব কৃষেকর কৃিষ �ান এবং কম র্�ৃহা বৃি� 

েপেয়েছ।  
 জীবন যা�ার মান বৃি� েপেলও চূড়া� সুিবধা েভাগ করেত আেরা িকছু িদন অেপ�া করেত হেব।  
 কৃষকরা অেনক �িশ�ণ �হণ কেরেছ।  
 এখন অ� খরেচ কৃিষ য�পািত পাওয়া যাে�। 
 কৃষেদর স�ােনরা �েল েযেত পারেছ।  
 খা� িনরাপ�া িনি�ত হেয়েছ।  

 

৪.৩  �ক� এলাকার পিরবােরর খা� িনরাপ�া িনি�ত স�েকর্ আপনার ম�� িক ?  

 এলাকার খা� িনরাপ�া এখেনা িনি�ত হয়িন তেব আেগর তুলনায় অেনক ভােলা হেয়েছ। বতর্মােন কৃষকরা ফসল িবি� 
কের েবশী টাকা আয় কের এবং অিধক ফসল িবি� করেত পারেছ। কারণ কৃষকেদর চাষাবােদর খরচ কেম েগেছ।  

 সিঠক সমেয় সিঠক েদওয়ার কারেণ েপাকা মাকেড় উপ�ব কেম েগেছ এবং উৎপাদন বৃি� েপেয়েছ।  
 �াকৃিতক দুেয র্ােগর কারেণ ঔষধ মােঝ মােঝ ফসেলর �িত সািধত হয়। এ কারেণ খা� িনরাপ�া পুেরাপুির িনি�ত করা 

যাে� না।  
 পূেব র্ মানুষ ভােতর উপর িনভ র্রশীলতা েবিশ িছল। বতর্মােন ফলমূল, দুধ, িডম, এবং িবষমু� শাকসবিজ খা�াভােস অ�ভু র্� 

হেয়েছ।  
 �ক�িটর েময়াদ আেরা (5-10) বছর বছর বৃি� করা �েয়াজন যােত পুেরাপুির খা� িনরাপ�া িনি�ত করা যায়।  
 উৎপাদন বৃি�র কারেণ খা� ঘাটিত অেনকাংেশ কেম েগেছ।  
 বসতবািড়েত সবিজ চাষ বৃি� েপেয়েছ।   

 
৪.৪  �ক� েথেক আপনারা েকান �িশ�ণ েপেয়েছন িকনা ? েপেয় থাকেল �িশ�ণ েথেক িকভােব লাভবান  হেয়েছন।  

 িনরাপদ িবষমু� শাক সবিজ উৎপাদেনর �িশ�ণ।  
 িম� ফলবাগান করার �িশ�ণ।  
 উ�ত বীজ উৎপাদেনর �িশ�ণ ও ভািম র্ কে�াে�র �িশ�ণ।  
 পুি��ােনর �িশ�ণ, েকঁেচাসার উৎপাদেনর �িশ�ণ।  
 সেচতনতা বৃি� েপেয়েছ এবং উৎপাদন খরচ কেমেছ।  
 য�পািত র�ণােব�েণর �িশ�ণ   
 উ�তমােনর চাষাবােদর �িশ�ণ েপেয়িছ।  
 খা� িনরাপ�ার �িশ�ণ  
 িম�ফল বাগােনর �িশ�ণ।  
 পূেব র্র তুলনায় েবশী আয় করার এবং পুি�কর খাবার �হণ করার সুেযাগ ৈতরী হেয়েছ।  
 উ�ত বীেজর কারেণ ফসেলর উৎপাদন বৃি� েপেয়েছ।  
 খা�াভয্ােসর পিরব র্তন এেসেছ।  
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৪. ৫ �িশ�ক, �িশ�ণ ক�, �িশ�ণ উপাদান স�েকর্ ম�� করুন।  

 ি�সুরা কৃষক �েপর সভাপিত ও েসে�টারীর মেত তারা উপেজলা কৃিষ কম র্কতর্া ও েজলা কৃিষ কম র্কতর্ার  উপি�িতেত 
সভাকে� �েজ�েরর মা�েম কৃিষ ও কৃিষ য�পািতর �বহার িবষেয় �িশ�ণ �দান কের। অ� �প গুেলা ও একই ভােব 
�িশ�ণ �দান করা �েয়াজন।  

 �িশ�ণগন দ� ও আ�িরক িছেলা। সু�র পিরেবেশ �িশ�ণ �দান করা হয়। �িশ�ণ কালীন িবিভ� েপা�ার ও িলফেলট 
িবতরণ করা হয়।  

 দ� েলাক �ারা �িশ�েণর কারেণ উৎপাদন বৃি� েপেয়েছ এবং আিথ র্ক স�লতা এেসেছ।  
 �কে�র �িশ�ক িহেসেব িছেলন উপেজলা কৃিষ কম র্কতা এবং উপ সহকারী কৃিষ কম র্কতর্া । উপেজলা িমলনায়তন কে� 

�িশ�ণ �দান করা হয়।  
 video েদিখেয় �িশ�ণ িদেল সবেচেয় ভােলা হয়।  

 
৪.৬ �িশ�েণর উ�য়েনর জ� িক িক পদে�প �হণ করা েযেত পাের।   

 যুেগােপােযাগী �িশ�ণ �দান, মাঠ পয র্ােয় িগেয় �িশ�ণ �দান এবং মাি�িমিডয়ার মা�েম �িশ�েণর �ব�া করা 
উিচৎ।  

 উপেজলাগুেলােত চািহদা িভি�ক ে�িনং েস�ার থাকা দরকার।  
 পিরপূণ র্ভােব �িশ�ণ েনওয়ার জ� �িশ�েণর সময় বৃি� করা।  
 দ� �িশ�েকর সং�া বাড়ােনা দরকার।  
 পুি� স�িকর্ত বইগুেলা কৃষকেদর িনকট েপৗেছ েদয়া দরকার।  
 েযেহতু অিধকাংশ কৃষকই অিশি�ত, সুতরাং তােদরেক খাতা কলেম �িশ�েণর পাশাপািশ মাঠ পযােয় �িশ�ণ �দােনর 

�ব�া করা উিচৎ।  
 অিভ� �িশ�ক ও আধুিনক য�পািতর মা�েম �িশ�ণ �দান করা উিচৎ।  
 �িশ�েণর পিরিধ বািড়েয় েবশী সং�ক কৃষকেক �িশ�েণর আওতায় আনেত হেব।  
 িনতয্ নতুন িবিভ� িবষেয়র উপর �িশ�ণ �দান করা উিচৎ।  
 �িতিট দেল একজন কের সদ�েক কৃিষ য�পািতর উপর �িশ�ণ েদওয়া উিচৎ। তা য�পািত েমরামেতর অভােব �ক� 

�িত�� হেত পাের।  
 সেচতনতা ও আ�হ বাড়ােনা দরকার।  
 �বহািরক �িশ�ণ েদয়া দরকার।  
 আবািসক সুিবধা থাকা দরকার।  

 

৪.৭ েটকসই উ�য়েনর জে� আর িক িক �িশ�েণর �েয়াজন।  

 দীঘ র্েময়াদী ফল েভাগ করা যায় েস ধরেনর কােজর �িত কৃষকেদরেক আ�হী কের েতালা।  
 েযমন:- কলাবাগান, িম� ফল বাগান ও একক ফল বাগান করা।  
 েবশী কৃষকেক �িশ�েণর আওতায় িনেয় এেস নতুন �যুি�র �বহার বৃি� করা।  
 যতগুেলা �িশ�েণর �ব�া আেছ সকল কৃষকেক সব ধরেনর �িশ�ণ �দান করা।  
    সাব র্�িণক মিনটিরংএর �ব�া করা ও কৃিষ য�পািত সযে� রাখার �ব�া করা। কৃষকেদর মােঝ ঐকয্ বজায় রাখার       

জে� �িত মােস কৃিষ কম র্কতর্া কতৃর্ক সকলেক িনেয় আেলাচনা সভার আেয়াজন করা। িকভােব ভােলা মােনর ফসল উৎপাদন 
করা যায়। েস স�েকর্ ধারণা �দান করা।  

 আদশ র্ কৃষকেদর চাষাবাদ প�িত অ�া� কৃষকেদর সােরজিমেন েদিখেয় �ান অজর্েনর সুেযাগ ৈতরী কের েদয়া দরকার 
এবং অেপ�াকৃত িশি�ত কৃষকেদরেক �িশ�ক িহেসেব গেড় েতালা দরকার।  

 কাগেজ কলেম �িশ�ণ �দান করা এবং কৃিষ প� সংর�েণর �ব�া করা।  
 video –র মা�েম �িশ�ণ েদওয়া এবং উ�ত বীজ সংর�ণ প�িত িনেয় �িশ�ণ েদয়া।  
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৪.৮ �কে�র কাজ সিঠকভােব বা�বায়ন হে� িকনা ? না হেয় থাকেল কারণ গুিল িক িক ?  

 অেনেকই মেন কেরন �কে�র কাজ সিঠকভােব বা�বায়ন হে�।  
 আবার অেনক কৃষক মেন কেরন �কে�র সুেযাগ সুিবধাগুিল সকেল সিঠকভােব জােন না এবং েয সুিবধাগুিল বরা� আেছ 

তাও সিঠক সমেয় না পাওয়ার কারেণ কৃষকরা কৃিষ য�পািত সিঠকভােব কােজ লাগােত পারেছ না।  
 কৃিষ কম র্কতর্ারা কৃষকেদর সিঠকভােব েখাঁজ খবর না েনওয়ার কারেণ কৃষকেদর মােঝ হতাশা িবরাজ কের।  
 সিঠক ভােব মিনটিরং হে� না এবং উপসহকারী কৃিষ কম র্কতর্া সবার সােথ সমান ভােব সহেযািগতা না কের শুধু িকছু 

সং�ক �ভাবশালী কৃষেকর সােথ সুস�কর্ বজায় রােখ।  
 �কে�র কাজ সিঠকভােব করেত আেরা িকছুটা সময় লাগেব।  
 অেনেক মেন কেরন �ক� সিঠকভােব চলেছ, উৎপাদন বৃি� েপেয়েছ ও খা� িনরাপ�া বৃি� েপেয়েছ।  

 
৪.৯ এলাকার সকল জনগণই িক এই �কে�র সােথ স��ৃ? না হেল েমাট জনেগাি�র কত ভাগ? সকলেক স��ৃ করার ে�ে� আর 

িক উে�াগ েনয়া েযেত পাের? 
  
 এলাকার ১০% জনগন �কে�র সােথ জিড়ত, তেব এলাকার বাকী জনগণ �ক� েথেক সুিবধা িনেত পাের। �কে�র সােথ 

সকলেক স��ৃ করার জ� �িতিট এলাকার জনগনেক িনেয় বড় পিরসের িমিটং করা উিচৎ। �কে�র উপকার স�েকর্ 
জনগনেক জানােনার মা�েম জনগন �ক� স�েকর্ আ�হী হেয় উঠেব।  

 অেনেকর  মেত, আনুমািনক ৫% কৃষক �কে�র মা�েম উপকৃত হে�। বািকরা �ক� স�েকর্ জােননা। �কে�র েময়াদ 
এবং পিরিধ দুেটাই বাড়ােনা উিচৎ।  

 এত কম পিরমাণ েলাক �কে�র সােথ জিড়ত েয তা শতকরা িহেসেব �কাশ করা যায় না। কৃষক দল আেরা বাড়ােনা উিচৎ।  
 বাহুবল উপেজলােত েকান খামার ও কুিটর িশ� �ািপত হয়িন। কারণ এলাকার কৃষেকরা স�িত চাষাবাদ ও কৃিষয�পািত 

স�েকর্ কৃিষ অিফস হেত জানেত েপেরেছ। সকলেক �কে�র সােথ স�ৃ� করা উিচৎ নতুবা কৃষকেদর মােঝ িবেভদ ৈতরী  
হেত পাের।  

 একিট ইউিনয়েনর শুধু একিট  �ােমর ৪০ জন কৃষক িনেয় এই �প গঠন করা হেয়েছ যা েমাট জনেগাি�র ৭-৮%। এ সং�া 
খুবই সামা�। কৃষেকর সং�া বাড়ােত হেব। েযাগােযাগ �ব�া উ�ত করেত হেব, উ�ত য�পািত সরবরাহ করেত হেব এবং 
সেব র্াপির যে�র সং�া বৃি� করেত হেব।  

 পাওয়ার িটলােরর পিরবেতর্ বড় �া�র সরবরাহ করা �েয়াজন। মাড়াই কেলর সােথ আলাদা েমিশন িদেয় চাকা িসে�ম কের 
এক জায়গা হেত অ� জায়গায় িনেয় যাওয়ার �ব�া করা।  

 
৪.১০ এ �কে�র �ভােব কতগুিল খামার / কুিটর িশ� �ািপত হেয়েছ? এর ফেল যুবক সহ কত েলােকর (পুরুষ/মিহলা) কম র্সং�ান 

হেয়েছ বেল আপিন মেন কেরন।  
 
 িকছু এলাকায় সামা� িকছু খামার ৈতরী হেয়েছ এবং এেত স� সং�ক যুবেকর কম র্সং�ােনর �ব�া হেয়েছ।  
 িবিসেকর সােথ যিদ এই �কে�র পিরচালেকর একিট সম�য় হয় তাহেল এই এলাকায় খামার বা কুিটর িশ� গেড় েতালা 

স�ব।  
 �ক� বা�বায়ন শুরু হেল িশ� �াপন সহজ হেব।  
 তেব �কে�র কাজ েযভােব এিগেয় যাে� তােত আশা করা যায় ভিব�েত িকছু খামার ও কুিটর িশ� �াপন করা স�ব হেব।  
 খামার এবং  কুিটর িশ� �ািপত হেয়েছ, তেব তার সং�া খুবই কম।  
 খামার কুিটর িশে�র সং�া খুবই নগ� এবং সিঠক সং�ািট জানা েনই।  



65 
 

 
FGD, বািনয়াচং, হিবগ� 

 

৪.১১ �ক� বা�বায়েনর ফেল সৃ� সুিবধা / উপেযাগীতা অ�াহত রাখার �াপাের আপনােদর সুপািরশ িক ?  

 সিমিত গুেলা িনব�ন িনি�ত করা।  
 সিমিত �ব�াপনার সে� যারা জিড়ত আেছ তােদর সিমিত পিরচালনার উপর �িশ�েণর �ব�া করা।  
 িনয়িমত স�য় করার �িত আ�হী কের েতালা।  
 িনয়িমত িমিটং করা।  
 সিমিত গুেলার কায র্�ম একিট মিনটিরং েসল এর মা�েম িনয়িমত পয র্েব�ণ করা।  
 সরকাের আ�িরকতা দরকার এবং সকল সুিবধা কােজ লাগােনার জে� সেচ� হওয়া দরকার।  
 �কে� কৃিষ য�পািতগুেলা সিঠক ভােব র�ণােব�ণ কের সচল রাখা, �িশ�ণ �ব�া করা এবং কৃিষ েমলার আেয়াজন 

করা।  
 উ� �মতা স�ন চাষ য� দরকার এবং �িত ইউিপেত কমপে� ১০িট কের েদওয়া েযেত পাের।   
 সবার জ� �� খরেচ চাষ করার �ব�া করা।  
 েকান পিতত জিম েযন না থােক েসজে� েবকার জনেগাি�েক সুেযাগ কের েদওয়া।  
 �কে�র সােথ স�ৃ� কম র্কতর্ােদর উপি�িতর হার বৃি� করা।  
 কৃষকেদরেক উৎসািহত করার জ� িবেনাদেনর �ব�া করা।  
 সরকােরর কৃিষ বা�ব নীিত �হণ কের �াকৃিতক দুেযােগর হাত েথেক কৃষকেদর বাঁচােনা �ব�া করা।  
 অিধক �িশ�েণর �ব�া ও অিধক কৃষকেদর �কে�র সােথ স�ৃ� করা।  
 জনগনেক �কে�র উপকািরতা স�েকর্ ভােলাভােব বুঝােনা দরকার। 
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৪.১২ জলবায়ু পিরবতর্েনর ফেল কৃিষেত �ভাব এবং এ িবষেয় করণীয় িক? 

জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভাব: 

 ব�া, খরা, জেলা�াস, সমু�পৃে�র উ�তা বৃি�, সমুে�র জেলা�ােসর কারেণ জিমর লবনা�তাসহ নানািবধ দুেয র্ােগর 
আঘাত; 

 কৃিষ উৎপাদন �াহত হেব। কারণ জলবায়ু পিরবতর্েনর ফেল ব�া, খরা, লবণা�তা, ঘূিণ র্ঝড় এবং জেলা�াস, অসমেয় 
বৃি�পাত, ঘনকুয়াশার �ারা কৃিষ �ব�াপনা �াপকভােব �ভািবত হেব; 

 উব র্র মািটর পিরমাণগত ও গুণগত অবনিত ঘটেব;  
 ব�ার �ািয়ে�র দীঘ র্সূ�তা, অিনয়িমত বৃি�পাত, তাপমা�ার ৈবিচ�য্তা, দীঘ র্�ায়ী খরা, শীত-�ী� ও বষ র্ায় তাপমা�া ও 

বৃি�পােত পিরবতর্ন;  
 ঘূিণ র্ঝেড় জিম লবণা� হওয়া, জিমর ফসল ন� হওয়া, ভাঙন ও ভূিম�েস জিমর পিরমাণ কেম যাওয়া;  
 নদীগুেলােত পািনর �বাহ কেম যােব;  
 তাপমা�া ও বৃি�পােতর কারেণ আ�তার পিরবতর্ন হয় যা কীটপত�, েরাগ�াধী ও অণুজীেবর বৃি�র সহায়ক;  
 মানুষ, গবািদপশু, হাঁস-মুরগী, ব� পশুপািখ কীটপতে�র �াণহািন; 

 
করণীয়:  

 জলবায়ু পিরবতর্েন �থেমই মানুষেক সেচতন হেত হেব। িবিভ� নীিত েকৗশল বা�বায়েনর সময় জলবায়ু স�িকর্ত িবষয়িট 
িবেবচনায় রাখেত হেব;  

 বাংলােদশ কৃিষ�ধান েদশ। তাই জলবায়ু পিরবতর্েনর �ভােব �িত�� হেব কৃিষ খাত। কীটনাশক �বহার না করা। 
রাসায়িনক সার �বহার না করা।  

 নদী ে�িজং কের না�তা িফিরেয় আনা।  
 বনায়ন করা;  
 �িত বছর দুেয র্াগ পিরি�িত েমাকািবলার জ� সরকার েতা বেটই জনগণেকও খা�শ� মজুদ কের রাখেত হেব;  
 েটকসই বাঁধ িদেত হেব যােত জনপেদ পািন না ঢুকেত পাের;  
 বৃি�র পািন সংর�েণর এবং খাওয়ার উপেযাগী করেত হেব;  
 িনচু এলাকার ঘর ৈতিরর সময় জায়গা উঁচু করেত হেব এবং যােত �িত না হয় এমন �ব�া করেত হেব;  
 সরকাির ও েবসরকাির পয র্ােয় দুেয র্াগ তহিবল করেত হেব;  
 নদী ভাঙন েরােধর �ব�া করেত হেব;  
 জলবায়ুর �ভােব ঝুিঁকপূণ র্ এলাকা িচি�ত করা, সেচতন হওয়া এবং �ব�া �হণ করা।   

 
৪.১৩ কৃিষ উৎপাদন সাসেটইন (sustain) করেত হেল এ িবষেয় করণীয় িক?     

  �কে�র �িশ�ন, �দশ র্নী ও অ�া� কায র্�ম অ�াহত রাখা। 
  �কে�র য�পািত র�নােব�েনর �ব�া করা। 
  �কে�র য�পািত িনরাপদভােব �াবহােরর �িশ�ণ েদওয়া যােত কৃষকগণ েকান �কার দুঘ র্টনার িশকার না হন। 
  �কে�র কৃষক �েপ েমকািনক �িশ�েনর �ব�া কের য�পািত র�নােব�েনর সুেযাগ ৈতির করা। 
  স�য় ও জামানত তহিবল িবিনেয়ােগর সুেযাগ সৃি� করা। 
 কৃষক �েপর গঠনত� �ণয়ন কের েরিজে�শন করেত হেব। । 
 কৃষক �েপর স�য় িবিনেয়াগ কােজ উৎসািহত করেত �� খামার এবং কুিটর িশ� �াপন করা। 
 িডএই বারটােনর সােথ ি�পি�য় সহেযািগতা চুি� করেত হেব যােত চািষরা সরকাির আধুিনক �যুি� সহেযািগতা েপেত 

পাের। 
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KII এর মতামত পয র্ােলাচনা 
 

৪.১৪ �িশ�ক, �িশ�ণ ক�, �িশ�ণ উপাদান সে�র্েক ম�� সমূহ: 

 
 �িশ�ন ভাল িছল। �েজ�েরর �বহার, েবাড র্, কলম, ি�কার ও বই পু�েকর �বহার, ভাল িছল। 
 িলফেলট ভাল িছল। 
 উপ�াপনা ভাল। 
 কৃষকেদর পুি� �ান বৃি� এবং উ� মুে�র শে�র আবাদ বৃি� করেত �িশ�নল� �ান কােজ লাগেছ। 
 কৃিষ গেবষনা ইনি�িটউট কতৃর্ক �িশ�ক �ানী িছেলন, �িশ�েনর ত�, বই পু�ক, িলফেলট,  �েজ�র, সবিকছু 

�িশ�েণ সহায়তা কেরেছ। 
   িবষয়িভি�ক দ� কম�েদর মা�েম �িশ�ণ �দান, মাঠ িবষয়ক িশ�া হােত কলেম �িশ�ন �দান, 

 �যুি� �াপন, স�সারেনর জ� যুি�যু�। 
 �িশ�েকর �ানগভর্ আেলাচনা সমৃ� কেরেছ। 
 হােত কলেম �িশ�ন পাওয়া িগেয়েছ। 

 

৪.১৫ �িশ�ণ উ�িতর জ� পদে�পসমূহ: 

�িমক 
নং 

পদে�পসমূহ 

১ কৃিষ য�পািত �বহাের কৃষকেদর কমপে� ৫(পাঁচ) িদেনর �িশ�েনর �ব�া করেত হেব।  
২ �িশ�েনর জ� দ� �িত�ানেক মেনািনত করা। 
৩ একািধক �িত�ানেক অ�ভু র্� করা। 
৪ �িশ�েনর সং�া বৃি� করা। 
৫ েমািটেভশন টুয্েরর �ব�া করা। 
৬ এস. এস. এ. ও.-েদর উ�তর �িশ�েনর �ব�া করেল েসই �ান কৃষক পয র্ােয় েপৗছঁােব। 
৭ পুি� উপকরন সরবরাহ করা। 
৮ সমি�ত পুি� �েপর সকল সদ�েদর কমপে� স�াহ�াপী �িশ�েনর �ব�া করা 
৯ উ�ু�করন �মেনর �ব�া করার 
১০ Multimedia Presentation এর মা�েম �িশ�ণ �দান। 
১১ অিধক সং�ক সদ�েক �িশ�েনর আওতায় িনেয় আসা। 
১২ কৃষক কৃষানীেক ইউিনয়নিভি�েত �িশ�েনর �ব�া করা েগেল সকল ে�নীর কৃষক সুেযাগ পােব। 
১৩ �িশ�নাথ�েদর আবািসক সুিবধা থাকা �েয়াজন। 
১৪ মাঠ পিরদশ র্ক থাকা �েয়াজন। 
১৫ মাঠ পিরদশ র্করা �বহািরক হেল ভাল। 
১৬ পয র্া� ত� উপা� নমুনাসহ �িশ�ন হেল ভাল হয়। 
১৭ �কে�র আওতাধীন সুিবধােভাগীেদর আরও য�পািত িদেত হেব। 
১৮ �কে�র অ�ভু র্� সুিবধােভাগীেদর ভাতা বৃি�। 
১৯ �েতয্ক েমৗসুেমর শুরুেত �িশ�েনর �ব�া করা হেল ভাল হয়। 
২০ উপকারেভাগী কৃষক �পেক  �িশ�ণ করােত হেব 
২১ য�পািত �বহাের কতৃর্পে�র কতৃর্ত থাকা �েয়াজন 
২২ ফসেলর �দশন� বৃি� করা েযেত পাের 
২৩ কৃষকেদর িবিভ� উ�ত য�পািতর �বহার স�র্েক জানােনার �ব�া থাকা 
২৪ িবিভ� েপশার মানুষেক �িশ�ক করােনা 
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�িমক 
নং 

পদে�পসমূহ 

২৫ িবিভ� কৃিষ িনভর েজলােত  িভিজেটর মা�েম �ানাজর্েনর সুেযােগর �ব�া করা। 
২৬ িবিভ� এলাকায় িগেয় হােত কলেম িশ�া েদয়া এবং ডকুেম� ৈতরী কের কৃষকেদর মােঝ িবতরেনর �ব�া করা। 
২৭ আধুিনক য�পািতর �বহার বৃি� করা। 
২৮ সফল েকান কম র্কা� �দশ র্ন করা। 
২৯ �িশ�েন অ�সরমান সকল কৃষেকর, িফ� িভিজট (এসএিপিপও, এসএএও, কৃষক/কৃষানীসহ) আেয়াজন এবং এেদর 

িরে�সাস �িশ�েণর �ব�া করা। 
৩০ িনিদ র্� েমৗসুেম �িশ�ণ মিডউল ৈতরী করা। 
৩১ �িশ�েণ বরা� বৃি� করা। 
৩২ উপসহকারী কৃিষ কমকতর্ােদর �িশ�েনর �ব�া করা। 
৩৩ আধুিনক চাষাবাদ স�র্েক ধারনা েদয়া। 
৩৪ সকল কয্াডার কমকতর্ােদর িটওিট করােনা। 
৩৫ িনতয্ নতুন �যুি� স�র্েক �িশ�ন �দান। 
৩৬ েহায়াইট েবােড র্র �ব�া করা। 

 

৪.১৬ েটকসই উ�য়েনর জ� আর িক িক �িশ�ন �েয়াজন: 

�িমক 
নং 

পদে�পসমূহ 

১ উপেজলা কৃিষ কমকতর্াসহ উপসহকারী কমকতর্ােদর পয র্া� �িশ�েণর �ব�া করা।  
২ কৃষকেদর �িশ�েনর সং�া বৃি� করা ও দেলর বাইেরর কৃষকেদর �িশ�ন �দান। 
৩ �দশন� খামার বৃি�। 
৪ মাশরুম চােষর �িশ�ণ। 
৫ �যুি�র উপর �িশ�ণ। 
৬ পাওয়ার িটলার চালােনার �িশ�ণ। 
৭ সবিজ বাজারজাতকরন �িশ�ণ। 
৮ উপেজলা পয র্ােয়র কৃিষ অিফসেক �িশ�ণসহ দ� ও শি�শালী করা।  
৯ আধুিনক য�পািত �বহাের দ� জনবল অ�ভু র্�করণ। 
১০ স�িনত কৃিষ উ�য়েনর জ� সকল �কে�র সকল �কার কৃিষ, মৎস, হয্াচারী ইতয্ািদর �িশ�ণ �েয়াজন। 
১১ ফসল উৎপাদন ও ফসল বহুমুখীকরণ।   
১২ পুি� ও খাবার স�র্েক �িশ�ণ। 
১৩ কৃষক �প বৃি�করণ। 
১৪ আইিসিট, অিফস �ব�াপনা, আিথ র্ক �ব�াপনা স�র্িকত �িশ�ণ। 
১৫ উ�ু�করন �মেনর �ব�া করা। 
১৬ নতুন নতুন �যুি� �াপন ও বা�বায়ন। 
১৭ উে��া উ�য়ন/সৃি� এর উপর �িশ�ণ। 
১৮ ভােলা ফসেলর উৎপাদন বাড়ােত হেব এবং উৎপাদেনর েকৗশল জানােত হেব। 
১৯ জলবায়ু ও নতুন অিভেযাজেনর উপর �িশ�ণ। 
২০ উ�মুে�র ফসল ফলােনার �িশ�ন বৃি� করেত হেব। 
২১ কৃিষ যে�র �বহার এবং র�নােব�েনর উপর �িশ�ন বৃি� করেত হেব। 
২২ �কে�র মিনটিরং এর �ব�া বৃি� করেত হেব। 
২৩ েটকসই উ�য়েনর জ� উি�েদর বংশিব�ার, উ�ত �যুি�েত ফলবাগান সৃজন, বসতবািড়েত সবিজ চাষ, ৈজব সার 

�বহার বৃি�, মৃি�কা স�দ সংর�েন সুষম সার �বহার ইতয্ািদ িবষেয় মিহলােদর অংশ�হন বৃি� করা �েয়াজন । 
২৪ সকল ে�নী েপশার মানুেষর স�ৃ� কের দীঘ েময়াদী �িশ�ন িদেয় িবিভ� কায�ম এর সােথ স�ৃ� ভাল।  
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২৫ েটকসই উ�য়েনর জ� খা� ও পুি� ছাড়াও িবিভ� উৎপাদন েকৗশল চাষাবাদ প�িত স�েকর্র উ�ত ধারনা। কৃিষ 
স�িকর্ত িবিভ� উ�ত য�পািতর �বহার বৃি� ও সংর�ন স�েকর্ �িশ�েণর �ব�া। 

২৬ িবিভ� েপশার মানুষেক একই সংে� �িশ�ণ �দান। 
২৭ আধুিনক য�পািতর সহজলভয্ করা। 
২৮ েমৗসুিম �িশ�ণ।  
২৯ ফাউে�শন �িশ�েণর �ব�া। 
৩০ িম� ফলবাগান �াপন ও �িশ�ণ �দান। 
৩১ একিট আদশ র্ ফলবাগান �াপেনর িডজাইন ও কলা েকৗশল। 
৩২ িবেদিশ িবিভ� উ� মুে�র ফসেলর আবাদ েকৗশল। 
৩৩ সিমিত পিরচালনার ে�ে� কাযকরী সিমিতর দা�িরক �ান বৃি�র জ� �িশ�ণ �েয়াজন। 
৩৪ সিমিতর সদ�েদরেক িনয়িমত মিনটিরং করা। 

 

৪.১৭ উে�য্খেযা� কম র্কাে�র িববরণ: 

�িমক 
নং 

কম র্কাে�র িববরন 

১ ৫(পাঁচ)িট ভািম র্ কে�া� �াপন করা হেয়েছ 
২ �কে�র মা�েম িব�ালয়/মা�াসা �া�েন সবিজ ও ফলবাগান সৃজন করা হেয়েছ। এেত  িব�ালেয়র/মা�াসার 

িশ�ক ও ছা� ছা�ী সারা বছর সবিজ �াি� এবং েদশী ও অ�চিলত ফেলর চাষাবাদ স�র্েক ধারনা পাে� এ ধরেনর 
কমকা� আেগ বৃি� করা েযেত পাের 

৩ �া� কৃিষ য�পািত �বহার কের কৃষেকর আিথ র্ক স�লতা এেসেছ।  
৪ মসলা জাতীয় ফসল েযমন েতজপাতার �াম ৈতরী করা 
৫ �দশ র্নী খামার ৈতরী হেয়েছ 
৬ ভূ�ার খামার ৈতরী হেয়েছ 
৭ �দশ র্নী েমলা অনুি�ত হেয়েছ 
৮ সবিজ উৎপাদন করার সুেযাগ সৃি� হেয়েছ 
৯ িব�ালয় �া�েন সবিজর উৎপাদন হেয়েছ 
১০ এলাকায় কৃিষ েমলা হেয়েছ 
১১ মাঠ িদবস ও কৃিষ �দশ র্নী হেয়েছ 
১২ ফুলপুর উপেজলার মাসুদপুর �ােম �ায় �িতিট বািড়েত ভািম র্ কে�া� �া� �ািপত হেয়েছ 
১৩ �কে�র মা�েম হালুয়াঘাট উপেজলার ২৫-৩০% পিতত জিমেত ভূ�া চাষাবাদ হে� 
১৪ ৈজব সার �বহার হে� 

 

 ৪.১৮ আ�িলক কম র্শালাঃ 

রংপুর ও চ�গােম দুইিট আ�িলক কম র্শালার আেয়াজন করা হয়। এেত �ক� সং�া� িবিভ� উপাদান িনেয় িব�ািরত 
আেলাচনা করা হয়। কম র্শালায় �া� ত� ও সুপািরশসমূহ িবে�ষণসহ এই �িতেবদেনর িবিভ� �েযাজয্ অ�ােয় েপশ করা 
হেয়েছ। 
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সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ �ক� িনিবড় 

পিরবী�ণ সমী�ার আ�িলক কম র্শালা, েজলা কৃিষ অিফস, চ��াম 
সমি�ত কৃিষ উ�য়েনর মা�েম পুি� ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ �ক� 
িনিবড় পিরবী�ণ সমী�ার আ�িলক কম র্শালা, েজলা কৃিষ অিফস, রংপূর 
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প�ম অ�ায় 
পয র্েব�ণ ও ফলাফল 

 
৫.১ মাঠ পয র্ােয় কৃিষ িবষয়ক অ�গিত:  

মাঠ পয র্ােয় উপকারেভাগী কৃষক, গৃিহনী, কৃষক �প েনতা, সরকাির কম র্কতর্া ও �ক� �ব�াপনায় িনেয়ািজত কম র্কতর্ােদর িনকট 
হেত কৃিষ ও পুি� উ�য়েন উপা� সং�হ করা হেয়েছ। কৃিষ উপা� িবে�ষণ কের েদখা যায় েয, ৬৮% কৃষক �েপর উ�রদাতা 
�াইমাির েথেক এসএসিস পয র্� পড়ােশানা কেরেছ। এেত �িতয়মান হয় েয, সমােজর একিট বৃহৎ অংশ �ািত�ািনক িশ�ায় 
িশি�ত হেয়েছ। উ�রদাতােদর মে� ৯৬% পুরুষ, ৪% মিহলা রেয়েছ। কৃষক �েপর  পুরুষ ও মিহলা সদ� সং�া ৩০ েথেক 
৪০ জন । �ায় ৮৬%উ�রদাতার গেড় বসতবািড়র পিরমান ২২ শতক। তারা জিম বগ র্া িনেয় অথবা বগ র্া িদেয়ও ফসল উৎপাদন 
কের থােক। �ক� এলাকায় শ� িব�ােস শীতকালীন ফসেলর পিরমান েবেড়েছ এবং শাক সি�, িমি� কুমড়া, চালকুমড়া ইতয্ািদ 
ফসেলর উৎপাদন যু� হেয়েছ।শ� �াচুয র্ �ায় ১০-১৫% বৃি� েপেয়েছ। �প সদ�েদর মে� ৯৮% মেন কেরন েয, �িশ�েণর 
মা�েম তােদর �ােনর পিরিধ েবেড়েছ। ৬৮%উ�রদাতার মেত �দশ র্নীর মা�েম তারা উপকৃত হেয়েছন। ৮২% মেন কেরন 
য�পািত �ব�াপনা কের তােদর �ান েবেড়েছ।  
 
শতভাগ উ�রদাতা বেলেছন েয, �ক� েথেক তােদর �েপ পাওয়ার িটলার বরা� েদয়া হেয়েছ।, ৮০%উ�রদাতা জািনেয়েছন েয 
তারা এলএলিপ, পাওয়ার ে�য়ার, ে�সার ও হয্া� ে�য়ার বরা� েপেয়েছন ও �বহার করেছন অথবা �েপর বাইেরর কৃষকেদর 
কােছ ভাড়া িদে�ন। �ায় ৯২% উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর �েপ স�য় আেছ এবং তার পিরমান �ায় ৩৯ হাজার টাকা। 
তাছাড়া য�পািত ভাড়া িদেয় আয় কেরেছন। এছাড়া িনরাপদ জামানত িহেসেব �িত �েপ �ায় ২৬ হাজার টাকা রেয়েছ। 
 
উ�রদাতা গন অবিহত কেরেছন েয, তারা আধুিনক প�িতেত ফল বাগান, েকঁেচা সার উৎপাদন েকৗশল, িনরাপদ ফসল উৎপাদন, 
ভাসমান শাক সবিজ উৎপাদন ইতয্ািদ িবষেয় �িম�ণ �হণ কেরেছন।।�ায় ৭% উ�রদাতা বেলেছন তারা �� খামার বা কুিটর 
িশ� �াপন কেরেছন। ত�ে� চাতাল, বসতবািড়েত সবিজ বাগান, হাঁস মুরগী খামার, মৎস খামার ইতয্ািদ হেয়েছ।  
 
েবশীরভাগ উ�রদাতা বেলেছন েয, তােদর উৎপািদত খাে� বছেরর েখারাক হেয় থােক।  তেব অেনক পিরবাের বছের এক েথেক 
দুই মােসর খাবার বাজার েথেক �য় করেত হয়। �কে�র কারেন তােদর আয় বৃি� েপেয়েছ এবং সামািজক অব�ার উ�িত 
হেয়েছ।  

 
৫.২ মাঠ পয র্ােয় পুি� িবষয়ক অ�গিত:  

মাঠ পয র্ােয় পুি� িবষয়ক �ে�র উ�রদাতা �ায় ১১০০ জেনর মে� ৪৬%পুরুষ ও ৫৪% মিহলা িছল। পুি� ও সাধারন �ান 
িনরুপেনর জ� ২৮িট �� করা হেয়িছল। যার মে� অ�ভু র্� িছল একজন �া� বয়� েলােকর �িতিদন কত িলটার পািন পান করা 
�েয়াজন, কত মাস বয়স পয র্� িশশুেদর মােয়র দুধ পান করা �েয়াজন, মােয়েদর র� শূ�তা িক কারেণ হয় এবং খাে�র 
পুি�মান স�িকর্ত ��। এর মে� ৩৯% উ�রদাতা সিঠক উ�র িদেয়েছ। 
 
�ক� েথেক পুি� এবং সুষম খা� �হেনর �িশ�ণ েপেয়েছন �ায় ৭৭% উ�রদাতা। অ�া� �িশ�েনর মে� পুি�স�ত খা� 
ৈতরী, বসতবািড়েত শাক সবিজ ও ফল চাষ, পুি� উ�য়েন নারীর ভূিমকা ইতয্ািদ। বসতবািড়েত শাক সবিজ ও ফল বাগান কেরেছ 
৫৩%। িব�ালেয় পুি� সেচতনতামূলক কম র্সূিচ ও িব�ালেয় শাক-সবিজ বাগান �াপন কেরেছন, বেলেছন শতকরা ৮% 
উ�রদাতা।শতকরা ৫০ ভাগ উ�রদাতা জািনেয়েছন েয, তারা তােদর উৎপািদত প� �ি�য়াজাত কেরন। পে�র মে� হেলা: 
চাল, মুিড়, িচড়া ইতয্ািদ। এ �ি�য়ায় �ায় ৩% উ�রদাতা েবতনভু� েলাকবল িনেয়াগ কেরন। �কে� অংশ �হেনর ফেল 
উে�খেযা� সং�ক পিরবাের খা� ও পুি� িনরাপ�া এেসেছ।  
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৫.৩ ফলাফল (Findings) 
 

 �কে� ফসল উৎপাদন েবেড়েছ এবং খা� ও ে�ািটন এর অভাব পূরণ হওয়ার স�াবনা সৃি� হে�; �কে�র শ� িব�ােস 
বহুমুখী শ� আবাদ বৃি� পাে� এবং �� পািনর চািহদার ফসল যু� হেয়েছ, িনরাপদ ফসল উৎপাদেন কৃষক উৎসািহত 
হে�।   

 কৃষকেদর মে� দলব�তা, স�য়ী মেনাভাব এবং সেচতনতা বৃি� পাে�। 
 কৃিষ য�পািত �বহাের চাষাবােদ আধুিনকায়ন হে� ; উ�ত কৃিষ েকৗশল �বহাের জনগেণর �াপক স�ৃ�তা পিরলি�ত 

হয়।  
 মানুেষর খা�াভয্ােসর পিরবতর্ন হে�; ৈদিনক খা� তািলকায় পুি�মান স�েকর্ ধারণা হে�; শাকসবিজ পুি�মান বজায় 

েরেখ রা�ার িনয়ম স�েকর্ ওয়ািকবহাল হে� এবং সুষম খাবার �হেন উৎসািহত হে�।  
 দির� জনেগা�ী �াবল�ী হওয়ার স�াবনা ৈতির হেয়েছ; সুফলেভাগীেদর কম র্সং�ান সৃি� হেয়েছ ফেল আিথ র্ক স�লতা 

বৃি� েপেয়ছ 
 চাষাবােদর খরচ কমার ফেল আয় বৃি� পাে�; স�ানরা �েল যায়; এবংসামািজক ময র্াদা বৃি� েপেয়েছ।  

 

 �ক�িট  জুলাই ২০১৪ সাল হেত চালু হেলও কৃষকরা সুেযাগ সুিবধা পাওয়া শুরু কেরেছ জুলাই ২০১৫ সােলর পর েথেক। 
ফেল �কে�র বা�বায়ন কাল �ায় এক বছর কেম েগেছ।  

 একিট ইউিনয়েনর একিট �াম িনেয় কৃষক �প গঠন করার কারেণ বৃহ�র জনেগাি� �কে�র সুেযাগ সুিবধা হেত বি�ত 
হে�। কৃষক �েপর গঠণত� নাই  ,ফেল �েপর সরকারী িনব�ন করা যাে� না।   

 �কে� �িশ�ণ �ব�া অ�তুল। �কে� ১৩৩,১৪৫িট পিরবার সরাসির উপকৃত হেব অথচ মা� ৭৭,৭৩০ জেনর �িশ�েনর 
রাখা হেয়েছ। তাই �িশ�েনর সং�া বৃি� করেত হেব।   

 �ক� িডজাইেনর দুব র্লতা আেছ, �ানীয়ভােব য�পািত র�ণােব�ণ ও েমরামেতর সুেযাগ নাই; কৃষক �েপর সদ�েদর 
য�পািত র�ণােব�েণ েকান �িশ�েণর �ব�া নাই;পাওয়ার ে�সােরর সােথ েমাটর সরবরাহ করা হয়িন ফেল েমাটেরর 
অভােব ে�সার ব� থােক; এবং িরপার ডায়ার, রাইস �া��া�ার ও িসডার এর �ব�া না থাকায় েমৗসুমী কম র্কা� ধীর 
গিতেত স�� হয় ও ফসেলর অপচয় হয়।  

 �কে� পুি� িবষয়ক িবেশষ� নাই, ফেল �ক� কায র্�ম �াহত হওয়ার স�বনা েদখা িদেয়েছ। 
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ষ� অ�ায় 
 সুপািরশ ও �কে�র ��ান পিরক�না 

 
TOR-১৬: �কে�র কায র্কর বা�বায়েন করণীয় / িশ�ণীয় িবষয় 

 
এই গেবষণার �া� িবিভ� তে�র িভি�েত পয র্ােলাচনা এবং �কে�র কায র্কর বা�বায়েন করণীয় / িশ�ণীয় িবষয় পরামশ র্�দান; 

 

 
সুপািরশমালা:  
 

��েময়ােদ বা�বায়নেযা� (২০১৮ সােলর মে�)  
 �ক�িট ২০১৯ সােল জুন মােস সমা� হওয়ার কথা। �কে�র উে�� অজর্েনর িবষিট িবেবচনায় েরেখ �কে�র কৃষক 

দেলর �িশ�ণ বৃি� করা েযেত পাের;  
 ম�ণালয় ও সংি�� অিধদ�র িনিদ র্� সমেয় �ক� কায র্�ম সমাি�র জ� অ�ািধকার িভি�েত কম র্পিরক�না �ণয়ন কের 

তার িভি�েত িনিবড় তদারিক আেরা েজারদার করেত হেব;  
 মাঠ পয র্ােয় �িশ�ণ এবং �দশ র্নী বাড়ােত হেব।  
 যাবতীয় �িশ�ণ, �দশ র্নী এবং উ�ু�করন কায র্�ম ২০১৮ সােলর মে� স�� করেত হেব; 
 পুি� �িশ�ণ ও �চারনা কৃষক এবং �ল ছা�েদর মে� েজারদার করেত হেব । এ �াপাের �েদ বাতর্া, েরিডও ও 

েটিলিভশেনর মা�ম �বহার করা েযেত পাের।   
 কৃষক �েপর জ� একিট সংিবধান (নীিতমালা) ৈতরী করেত হেব।  
 কৃষক �েপর স�য় ও জামানত, িবিনেয়ােগর নীিতমালা ৈতরী করেত হেব। 
 �কে�র �য় পিরক�নার আওতায় অবিশ� �েয়র কাজ িবেশষ কের বারটান অে� পরামশ র্ক িনেয়াগ �রাি�ত করেত 

হেব।    
 বারটােনর �ক� �ব�াপক ও পুি� িবেশষ� জরুরী িভি�েত িনেয়াগ করেত হেব (সারিণ-৭.গ)। 

 
দীঘ র্ েময়ােদ (�ক� েময়ােদ, জুন ২০১৯) বা�বায়নেযা� :  
 সংগঠন �ব�াপনার জ� েনতৃ� উ�য়নমূলক �িশ�েণর �ব�া কের সুফলেভাগী দল শি�শালীকরেণর উে�াগ �হণ করা 

েযেত পাের যােত �ক� েশষ হেয় েগেলও সংগঠনগুেলা িনেজেদর েচ�ায় �কে�র ল�য্ অজর্েন দীঘ র্�ায়ীভােব কাজ করা 
েযেত পাের;  

 �কে�র আিথ র্ক �ব�াপনা ও িবিনেয়াগ িবষেয়, কৃষক �েপর কম র্কতর্ােদর �িশ�ণ েদয়া েযেত পাের । এ �াপাের বাড র্, 
কুিম�া ও আরিডএ, বগুড়ার সিহত েযাগােযাগ করা েযেত পাের । 

 �কে�র উে�েগ সিমিতর খসড়া গঠনত� ৈতরী করা েযেত পাের এবং সিমিত গুেলােক েরিজে�শন করেত উে�াগ �হন 
করেত পাের । 

 �িশ�ণ কায র্কির করার জ� �িশ�নাথ�েদর ভাতা �দান বৃি�, �� �বসা সং�া� িভিডও �দশ র্ন, সফল চাষীেদর 
কায র্পিরদশ র্ন এবং আিথ র্ক ফসল বাজারজাতকরেণ মিডউল �ণয়ন কের �িশ�ণ �দান করা;  

 সরকারী পয র্ােয় সুফলেভাগীেদর �িশ�ণ ভাতা ও সংি�� ভাতা বৃি� করেল �ক� বা�বায়েন গিতশীলতা পােব।  
 TOR-৮: SWOT িবে�ষেণ �কে�র দুব র্ল িদক পয র্ােলাচনা কের েহখা যায় েয, জলবায়ু পিরবতর্নজিনত কারেণ 

�ক�ভূ� হাওর এলাকায় হঠাৎ ব�া ও অসমেয় বৃি�র কারেণ �িতকূল পিরেবেশ কৃষকরা সিঠকভােব ফসল সং�হ করেত 
পারেছ না। ফসল সং�েহর সময় কৃিষ �িমেকর অভােবর কারেণ মােঠর অেনক ফসল সং�েহ বাধা সৃি� হয়। হাওর 
এলাকায় এসব সম�া সমাধােন �কে�র তরফ েথেক িরপার, �ায়ার সরবরাহ করা েগেল কৃষক যথাসমেয় ফসল সং�হ 
করেত পারেব। চর এলাকায় মানস�ত ফসল বাজারজাত করার জ� িমিন �াক/�িল এবং ইি�ন েনৗকা �েয়াজন হয়। 
িডিপিপেত এসব কৃিষ য�পািতর সং�ান না থাকায় চর ও হাওর এলাকায় মানস�ত কৃিষ প� উৎপাদন এবং 
বাজারজাতকরেণ কৃষকরা সম�ার স�ুখীন হে�। কৃষক �েপর স�য় ও জামানেতর টাকায় এ সকল সর�াম �য় করা 
েযেত পাের।  

 �ক�িট কৃষক �প িভি�ক কায র্�ম পিরচালনা কের �কে�র আওতায় কৃষক �েপ িবিভ� ধরেণর কৃিষ য�পািত সরবরাহ 
করা হেয়েছ। কৃিষ য�পািত চালােনার জ� �াইভার এবং র�ণােব�েণর জ� েমকািনেকর �েয়াজন হয়। ৮৮০িট কৃষক �েপ 
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কৃিষ য�পািত চালােনার জ� ৮৮০ জন �াইভােরর কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ এবং য�পািত েমরামেতর জ� �ানীয় 
েমকািনকেদর কােজর সং�ান হেয়েছ। �ক� এলাকায় কৃিষ প� উৎপাদন, কৃিষ প� সং�হ ও সংর�ণ কােজ �ানীয় 
জনগেণর কম র্সং�ােনর সুেযাগ সৃি� হেয়েছ। �কে�র অবিশ� সমেয় কৃিষ �ি�য়াজাতকরেণর �িশ�ণ, �দশ র্নী ও 
গুদামজাতকরেণ �াধা� েদওয়া েযেত পাের।  

 

TOR-১৭: �কে�র ��ান পিরক�না (Exit Plan) 
 

�কে�র ��ান পিরক�না (Exit Plan) স�েকর্ পয র্ােলাচনা ও পরামশ র্-  
 

বিহগ র্মন েকৗশল:  
 �ক� েশেষ এর বিহগ র্মন েকৗশল (Exit Plan) িনধ র্ারণ করা জরুির। যােত, উ�য়ন কম র্কা� দীঘ র্েময়াদী হয় ও চলমান 
থােক। �কে�র েময়াদ েশেষ বা�বায়নকারী সং�ার বতর্মান ভূিমকা েক পালন করেব, জামানত ও সমা� �কে�র য�পািতর 
মািলক েক হেব িবষয়গুেলা পিরক�নায় উে�খ থাকেত হেব। 

 �কে�র আওতায় ৮৮িট উপেজলায় ৮৮০িট কৃষক �প গঠন করা হেয়েছ। কৃষক �প এর কায র্�ম মিনটিরং এবং কৃষক �েপ 
সরবরাহকৃত কৃিষ য�পািত সংর�ণ ও র�ণােব�েণর জ� উপেজলা কৃিষ অিফসােরর সভাপিতে� উপেজলা পয র্ােয় একিট 
কিমিট গঠন করা হেয়েছ। �ক� েময়াদ েশেষ উপেজলা কৃিষ অিফসার তথা িডএই’র েজলা ও উপেজলা পয র্ােয়র কম র্কতর্াগণ 
গিঠত �েপর কৃিষ উ�য়নমূলক কায র্�ম েদখাশুনা করেবন এবং সময় সময় কৃিষ উ�য়নমূলক কােজ পরামশ র্ �দান করেবন। 
িডএই’র েজলা ও উপেজলার কম র্কতর্াগেণর মিনটিরং কায র্�েম কৃষক �েপর কায র্�ম অ�ভু র্ি�র মা�েম �ক� বা�বায়েনর 
ফেল সৃ� সুিবধা অ�াহত রাখা স�ব হেব। এ ছাড়া বারটান শি�শালী করা হইেতেছ ফেল পুি� সং�া� �িশ�ণ �চার 
িনেজেদর স�েদ চািলেয় েযেত পারেব।  

 �ক� েময়াদ েশেষ বা�বায়নকারী িডএই ও বারটান খা� ও পুি� িনরাপ�ার ধারাবািহকতা বজায় রাখার জ� কািরগির 
সহায়তা �দান করেব, পাশাপািশ �ক� সমাি�র পর কীভােব কৃষক �প পিরচািলত হেব এবং তােদর �বহৃত য�পািত, স�য় 
ও জামানত পিরচালনা এবং পুনঃিবিনেয়াগ করা স�েকর্ একিট নীিতমালা �ণয়ন করা েযেত পাের। িন�িলিখত কায র্�ম 
নীিতমালায় আেলাকপাত করা েযেত পাের; 

  

o সিমিতগুেলা িনব�ন করা।  
o সিমিতর গঠনত� বা�বায়ণ করা। 
o িনয়িমতভােব মিনটিরং করার জন মিনটিরং েসল গঠন। 
o স�য়ী হওয়ার জ� েজার েদওয়া/িনয়িমত স�য় করা। 
o অতয্াধুিনক কৃিষ য�পািত �দান ও �য় করা। 
o িনয়িমত সভা করা। 
o সদ�েদর িনজ� স�য় ও �ক� হেত িবতরণকৃত কৃিষ সাম�ী �দান করার ফেল �ক� েশষ হেয় েগেল 

কৃষক দলগুিলেত স�য় েথেক যােব এবং য�পািতগুেলা েথেক যােব। ফেল কায র্�ম চলমান থাকেব 
এবং কৃষক উপকৃত হেব। যাবতীয় কৃিষ য�পািত কৃষক �েপর মািলকানায় থাকেব। 

o পরবত�েত উ�য়নশীল �কে� কম র্সূিচেত দলগুেলােক অ�ািধকার �দান করা। 
o উ�ত বীজ সরবরাহ ও সংর�েণর �ব�া এবং কে�া� সার ৈতির করা। 
o �কে�র জ� সরকারী সুেযাগ সুিবধা িনয়িমত থাকা। 
o �েপর সং�া বৃি� কের কৃিষর উ�য়ন স�ব। �েপর  সং�া বৃি�েত কায র্করী পদে�প। 
o �িত ইউিনয়েনর সকল �ামগুেলােক �কে�র সােথ স�ৃ� কের আদশ র্ �ােম রূপা�িরত করা। 
o েমৗসুেমর শুরু বা বছেরর �থেমই মাইে�া এ�েটনশন �য্ান ৈতির কের েসিট বা�বায়ন করা । 
o বািষ র্ক কম র্শালার �ব�া করা। 
o বাৎসিরক �যুি� েমলার �ব�া করা। 
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o �কে�র কায র্�ম অ�াহত রাখার জ� মিনটিরং কায র্�ম অ�াহত রাখা এবং ি�িজং ে�া�ােমর মা�েম 
�কে�র ধারাবািহকতা রাখা এবং উপেজলা পিরষেদর মা�েম কায র্�ম েজারদার করা। 

o সরকারী অনুদান ও পরামশ র্ অ�াহত রাখা এবং এ িবষেয় কৃিষ িবভােগর সােথ সমেঝাতা চুি� �া�র  
করা। 

o �কে�র কােজর ধারাবািহকতা ও �ক� বা�বায়েনর সৃ� উপকািরতা �ক� পরবত�েত �েপর সি�ত 
আয় িদেয় িবিভ� আয়বধ র্ক কােজ িবিনেয়ােগর সং�ান করা। 

o �ক� েশেষ সরকারী দল িদেয় সিমিতর কােজর তদারিক করা। 
o আধুিনক ও উ�ত �যুি�র চাষ বৃি�। 
o উ�ত কৃিষ য�পািতর �িশ�ণ �দান ও �বহার বৃি�। 

 
ভিব�েত এ জাতীয় �ক� �নয়ণ ও বা�বায়েনর চািহদা রেয়েছ। েযেহতু �ক�িট �� সমেয় কৃষক সমােজর উ�য়েন 
গিতশীলতা বৃি� ও জনি�য়তা অজর্ন কেরেছ, কােজই এ জাতীয় �ক� বৃহৎ পিরসের বা�বায়েনর জ� �হণ করা েযেত 
পাের। ভিব�ত �কে� চর, হাওড়, দির� �বণ ও কৃিষেত অ�সরমান এলাকাসহ স�িত বাংলােদেশর উ�য়েনর সােথ যু� 
�া�ন িছটমহলগুিল অ�ভূ র্� করা েযেত পাের। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




