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পটভূমি 

 

বাাংলাদেদের অর্ থনীতির মূল তিতি কৃতি।বাাংলাদেদের আর্ থ-সামাতিক উন্নয়দন কৃতির অবোন অনস্বীকার্ থ। ধান,পাট, আলু, 

ভুট্টা, চা, সবমিসহ মবমিন্ন ফসলের ববমিক উৎপাদলন বাাংোলদলের অবস্থান মবিবাসীর নির ককলেলে। বাাংলাদেদের অদনক 

কৃমি পণ্যই কদেীয় চামহদা পূরণ কলর মবলদলে রপ্তামনর িল া সক্ষমিা রদয়দে। কৃতির এই অগ্রর্াত্রা অব্যাহি রাখদি ও 

সামব িক কৃমির উন্নয়লন প্রলয়ািন এখন একটি দক্ষ কৃমি মবপণন ব্যবস্থা।  

 

কৃমির অগ্রযাত্রা শুরু হলয়মেে বাাংোলদলের স্বাধীন ার সালে সালেই িাম র মপ া বঙ্গবন্ধু কেখ মুমিবুর রহিালনর সবুি 

মবপ্ললবর আহবালনর িাধ্যলি। স্বাধীন ার পলর বঙ্গবন্ধু কেখ মুমিবুর রহিালনর সবুি মবপ্ললবর ডাক কেলক শুরু কলর  কৃমি ও 

কৃিলকর উন্নয়লন অসাংখ্য পদলক্ষলপ কনয়া হলয়লে। এসব পদলক্ষলপর কারলণই খালে আিরা আি স্বয়াংসম্পূণ ি। এখন কৃমি 

মবপণন ব্যবস্থালক সবে করা প্রলয়ািন। কারণ উৎপাদলনর সফে া দক্ষ মবপণলনর উপর মনি িরেীে এবাং অমধকাাংে কক্ষলত্র 

 া মূদ্রার এমপঠ ওমপঠ। ১৯২৮ সালে গঠি  বাাংোলদলের অন্য ি পুরা ন প্রম ষ্ঠান কৃমি মবপণন অমধদপ্তলরর কাি, 

প্রাম ষ্ঠামনক উন্নয়ন, িনকল্যালন উক্ত অমধদপ্তলরর ব্যবহার, কৃিক সম্পৃক্ত া, অমধদপ্তলরর কালির পমরমধ ও প্রলয়ািনীয় া 

এবাং সবলচলয় গুরুত্বপূণ ি মকন্তু অদৃশ্য মবপণন কায িক্রিটি আরও গুরুলত্বর দামবদার। প্রম ষ্ঠানটির অবকাঠালিাগ  দুব িে া, 

পয িাপ্ত িনবলের অিাব, প্রলয়ািনীয় েমিমিকলসর স্বল্প া, মবপণন সাংক্রান্ত আইন,মবমধ ও নীম গ  দুব িে া এবাং সাংমিষ্ট 

অন্যান্য প্রম ষ্ঠালনর সালে সিন্বয়হীন া ই যামদ মবিয়গুলো কৃিলকর ন্যায্যমূল্য প্রামপ্ত, বামনমিযক কৃমির প্রসার, োিিনক 

কৃমি উৎপাদলনর মনশ্চয় া ও উৎসাহ এবাং কৃমি ব্যবসার উন্নয়লন অন্য ি অন্তরায় হলয় কেলকলে।  

 

ব িিান কৃমি বান্ধব সরকার কৃমি ও কৃিলকর উন্নয়লন সব িাত্মক কচষ্টা চামেলয় যালে। ব িিান সরকালরর গৃহী  কটকসই উন্নয়ন 

েক্ষযিাত্রা,  রুপকল্প ২০৪১, কডল্টা প্লান, অষ্টি পঞ্চ বামি িকী কি িপমরকল্পনাসহ স্বল্প,িধ্য ও দীর্ ি কিয়ামদ পমরকল্পনার সকে 

কক্ষলত্রই কৃমিলক কদয়া হলয়লে সলব িাচ্চ অগ্রামধকার। িা ীয় কৃমি নীম  ২০১৮, িািীয় কৃমি সম্প্রসারণ নীম  ২০২০, উত্তি 

কৃমি চচ িা নীম -২০২০ ই যামদ সহ  মবমিন্ন আইন, মবমধ নীম  বাস্তবায়দনর ফলে কৃমিল  অিাবনীয় সাফল্য এলসলে। 

 

কৃমি মবপণন ব্যবস্থার উন্নয়লন ব িিান সরকালরর একটি যুগান্তকারী পদলক্ষপ হে কৃমি মবপণন আইন ২০১৮ প্রণয়ন এবাং 

সম্প্রম  প্রণী  হলয়লে কৃমি মবপণন মবমধিাো-২০২১। কযখালন কৃিক, কৃমি ব্যবসায়ী ও কিাক্তার স্বাে িলক কদয়া হলয়লে 

সব িামধক গুরুত্ব। কৃমি মবপণন ব্যবস্থালক আলরা কটকসই ও িনবান্ধব কলর সকে কেমণর কদারলগাোয় কপ ৌঁলে মদল  প্রলয়ািন 

একটি কায িকর কৃমি মবপণন নীম । কযখালন উৎপাদক  ো কৃিক কেলক শুরু কলর কিাক্তাসহ এর িধ্যব ী সকে অাংেীিলনর 

িন্য একটি সুমনমদ িষ্ট মদকমনলদ িেনা ও রুপলরখা োকলব যার িাধ্যলি কৃিলকর সম যকালরর ন্যায্যমূল্য মনমশ্চ  হলব, কৃমি 

উলোক্তা উন্নয়ন হলব, কৃমি ব্যবসার উন্নয়ন হলব এবাং সলব িাপমর কৃমি মবপণন ব্যবস্থার উন্নয়লনর িাধ্যলি িা ীয় অে িনীম ল  

কৃমির অবদান সুদৃঢ় হদব। িা ীয় কৃমি মবপণন নীম  ২০২১ এ কৃমি মবপণন ব্যবস্থার ব িিান দুব িে াসমূহ মচমি পূব িক 

কায িকর একটি মদকমনলদ িেনা প্রদান করা হলয়লে কযখালন কৃমি মবপণন অবকাঠালিা, কৃমি মবপণন  থ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধম , 

উলোক্তা উন্নয়ন, নারীর ক্ষি ায়ন, কৃমি মেল্প স্থাপন, কৃিলকর মূল্য সহায় া প্রদান, সব িমনম্ন ও কয মক্তক মূল্য মনধ িারণ, গুনগ  

িান সাংরক্ষণ এবাং কৃমি পলণ্যর রপ্তামন বৃমদ্ধসহ কৃমি পলণ্যর মবপণন সাংমিষ্ট সকে মবিয়লক গুরুত্ব কদয়া হলয়লে। সকলের 

সহলযামগ ায় এটি বাস্তবায়লনর িাধ্যলি ব িিান কৃমি মবপণন ব্যবস্থা আরও দক্ষ, কায িকর, কৃিক, কৃমি ব্যবসায়ী এবাং 

সাধারণ কিাক্তা বান্ধব হলয় সকলের িন্য সহায়ক ও কটকসই কৃতি মবপণন ব্যবস্থা মনমশ্চ  হলব।  

 

 

কৃমি মবপণন নীম  প্রণয়লনর কয মক্তক া 

 

কৃিলকর আর্ থ-সামাতিক উন্নয়ন ও ন্যায্যমূল্য মনমশ্চ করলণ ব িিান কৃমিবান্ধব সরকার বদ্ধপমরকর। স্বাধীন া পরব ী 

বাাংোলদলে কৃমি ও  কৃিলকর উন্নয়লন অসাংখ্য উলোগ গ্রহণ করা হলয়লে। অমধকাাংে উলোলগ কৃমি উৎপাদনলক সলব িাচ্চ 

গুরুত্ব কদয়া হলয়লে যার ফলে কৃমি উৎপাদলন আিরা আি ব্যাপক সফে া অিিন কলরমে। টেকসই উৎপাদলনর সফে া 

মনি ির কলর দক্ষ ও কায িকর মবপণন ব্যবস্থার উপর। কৃিলকর উৎপামদ  কৃমি পলণ্যর প্রকৃ  মূল্যায়ন কলর কৃমিলক একটি 

মনমশ্চ   োিিনক কলি ি রুপান্তর করল  পারলেই ককবে কৃিলকর প্রকৃ  উন্নয়ন হলব এবাং একটি দীর্ ি কিয়ামদ মস্থম েীে 

অে িনীম র মনশ্চয় া পাওয়া যালব। কৃমি মবপণন আইন ২০১৮ অনুযায়ী কৃমি মবপণন অমধদপ্তলরর গুরুত্বপূর্ থ কায িাবেী মহলসলব 



কৃমি মবপনন  থ্য ব্যবস্থাপনা, কৃমি পলণ্যর মূল্য নীম  প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন, কৃমি পলণ্যর গুনগ  িান মনধ িারণ ও পমরবীক্ষণ, 

কৃমিমিমত্তক সাংগঠন ব্যবস্থাপনা, কৃমি পলণ্যর সব িমনম্ন ও সলব িাচ্চ টর্ৌতিক মূল্য মনধ িারণ ও বাস্তবায়ন, কৃমি পলণ্যর মূল্য 

সহায় া প্রদান, বািার অবকাঠালিা মনি িাণ, প্রমক্রয়ািা করণ সহায় াসহ মবপণন সাংক্রান্ত অ যন্ত গুরুত্বপূণ ি আরও অলনক 

দাময়ত্ব প্রদান করা হলয়লে। উক্ত আইন,তবতি ও কায িাবমেসমূহ বাস্তবায়লন প্রলয়ািন এখন একটি কায িকর কৃমি মবপণন নীম । 

ব িিালন একমদলক কৃিক ন্যায্যমূল্য হল  বমঞ্চ  হলে, এক কেনীর ব্যবসায়ীরা অস্বািামবক মুনাফা করলে অন্যমদলক সাধারণ 

কিাক্তা অমধক মূলল্য কৃমিপণ্য ক্রয় করলে এবাং মবপণন সাংক্রান্ত মবমিন্ন অমিলযাগ করলে । ফলে কৃমি মবপণন ব্যবস্থার 

উন্নয়লন একটি সুপমরকমল্প  মবপণন নীম  অপমরহায ি হলয় উলঠলে।   

  

প্রণী  িা ীয় কৃমি মবপণন নীম  ২০২১ সকলের সহলযামগ ায় র্র্ার্র্িাদব বাস্তবায়ন করলে কৃিক ন্যযন ি মূল্য সহায় া 

পালব, কৃমি পলণ্যর িন্য সলব িাচ্চ টর্ৌতিক মূল্য মনধ িারণ কলর কদয়া যালব, বািার অবকাঠালিা উন্নয়ন হলব, কৃমিল  নারীর 

ক্ষি ায়ন হলব,  রূণ- রুমণরা কৃমি উলোক্তা হলয় উঠলব, একটি সুসাংগাময়  সাপ্লাই কচইন উন্নয়ন সম্ভব হলব, কৃমি পলণ্যর 

রপ্তামন বৃমদ্ধ পালব, কৃমিল  নারী উলোক্তা বােলব, গ্রাি ও েহলরর অে িননম ক ববিম্য হ্রাস পালব, কৃমি ব্যবসায় দাময়ত্বেীে া 

আসলব। সলব িাপমর কৃমি মবপণন ব্যবস্থায় গম েীে া আসলব এবাং কৃিলকর ন্যায্যমূল্য প্রদালনর িাধ্যলি একটি টেকসই কৃতি 

তবপর্ন ব্যবস্থার উন্নয়ন হদব।  

 

িা ীয় কৃমি মবপণন নীম  ২০২১ এর মিেন, মিেন ও উলেশ্যঃ  

 

রুপকল্প (Vision):  

                  কৃিক, কৃমি ব্যবসায়ী ও কিাক্তা সহায়ক দক্ষ, কায িকর, সুপমরকমল্প  ও কটকসই কৃমি মবপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন।  

 

অতিলক্ষয (Mission): 

 কৃমি মবপণন ব্যবস্থায় একটি দক্ষ ও কায িকর সাপ্লাই এবাং িযালু কচইন উন্নয়ন করা; 

 কৃিলকর ন্যায্যমূল্য মনমশ্চ করণসহ বামনমিযক কৃমির উন্নয়লনর িাধ্যলি কৃমিকািলক একটি মনমশ্চ  োিিনক 

কপো মহলসলব প্রম মষ্ঠ  করা; 

 কৃমি উলোলগর সালে  রুণ ও  রুণীলদর সম্পৃক্ত করার িাধ্যলি  আরও কবমে কি িসাংস্থালনর সুলযাগ সৃমষ্ট করা; 

 কৃমি ব্যবসালক একটি সুপমরকমল্প  কাঠালিার িলধ্য আনার মাধ্যদম সাধারণ কিাক্তালদর িন্য কৃমি পলণ্যর 

কয মক্তক মূল্য ও গুণগ  িান মনমশ্চ  করা; 

 

গ) সুমনমদ িষ্ট উলেশ্যসমূহ 

বাাংোলদলের কৃমি, কৃিক, কৃমি ব্যবসা ও কৃমি মেলল্পর উন্নয়লনর িাধ্যলি িা ীয় অে িনীম লক আরও েমক্তোেী করল  

প্রলয়ািন একটি দক্ষ, কায িকর ও সুপমরকমল্প  কৃমি মবপণন ব্যবস্থা। কৃিলকর বহু কলষ্ট উৎপামদ  কৃমিপলণ্যর ন্যায্যমূল্য 

প্রদান ও সাধারণ কিাক্তা কর্তিক সম্ভাব্য কয মক্তক মূলল্য কৃমিপণ্য ক্রলয় সহায় া, কৃমি ব্যবসার সম্প্রসারণ, কৃমিমিমত্তক 

মেলল্পান্নয়ন ও বাাংোলদমে কৃমিপলণ্যর আন্তিিাম ক বািার সাংলযাগ বৃমদ্ধই ‘িা ীয় কৃমি মবপণন নীম  ২০২১’-এর মূেকো। 

এোো সুমনমদ িষ্ট েক্ষয ও উলেশ্যসমূহ মনম্নরুপঃ    

1.কৃিলকর উৎপামদ  কৃমি পলণ্যর কাম্য মূল্য মনমশ্চ  করা এবাং কৃমি কািলক োিিনক কপো মহলসলব প্রম ষ্ঠা করা 

2.কৃমি ব্যবসায়ীলদর ব্যবসাময়ক পমরলবে উন্নয়লনর িাধ্যলি কৃমি ব্যবসালক আরও োিিনক করা ও কৃমি উলোক্তা সৃমষ্ট 

করা; 

3.তন য প্রলয়ািনীয় কৃমি পলণ্যর গুনগ  িান মনমশ্চ করণ  ও মূল্য সহনীয় রাখা; 

4.কৃমি পলণ্যর কদেীয় চামহদা পূরণ কলর রপ্তামন বৃমদ্ধ করা ;  

5.সামব িকিালব একটি দক্ষ, পমরকমল্প  ও সবার িন্য সহায়ক সাপ্লাই কচইন উন্নয়ন করা করা  

6.প্রমক্রয়ািা কৃ  কৃমি পলণ্যর  বািার সম্প্রসারণ ও কৃমি মেলল্পর উন্নয়ন করা।  

 

 



1. কৃমি মবপণন অবকাঠালিা উন্নয়নঃ  

কৃিক ও মবমনলয়াগকারীলদর পণ্য সুষ্ঠুিালব কিাক্তার কালে কপ লে কদওয়ার িন্য আধুমনক সুলযাগ-সুমবধা সাংবমে  বািার 

অবকাঠালিা, প্যামকাং হাউি, মহিাগার, সাংরক্ষণাগার, প্রমক্রয়ািা  ককন্দ্র মনি িাণ, অনোইন অবকাঠালিা মনি িাণ, কৃমি 

মবপণলনর সালে সাংমিষ্ট কি িক িালদর দক্ষ মহসালব গলে ক াোর িন্য প্রাম ষ্ঠামনক উন্নয়ন অ যন্ত িরুমর। কৃমিপলণ্যর মবপণন 

সাংক্রান্ত অবকাঠালিা উন্নয়লনর িন্য মনলম্নাক্ত পদলক্ষপ গ্রহণ করা হলব-   

1.1 কৃমিপলণ্যর সুষ্ঠু সরবরাহ ও সাংরক্ষলণর মনমিত্ত প্রম টি ইউমনয়ন, কিো ও উপলিোয় আধুমনক সুলযাগ-সুমবধা সাংবমে  

সিিা ীয় পণ্য ও সাধারণ পণ্যমিমত্তক বািার অবকাঠালিা মনি িাণ করা    

1.2 গ্রাি, উপলিো এবাং েহলরর কৃমি বািারগুলোর কি   অবকাঠালিাগ  উন্নয়ন সাধন করা;  

1.3 প্রমক্রয়ািা করলণর িাধ্যলি কৃমিপলণ্যর মূল্য সাংলযািন, রপ্তামন বৃমদ্ধ ও কৃমি ব্যবসার উন্নয়লন কৃমি প্রমক্রয়ািা করণ 

অঞ্চে ও কিগা ফুড পাকি মনি িাণ করা  

1.4 কৃমি এবাং প্রমক্রয়ািা কৃ  মবপণন উপলযাগী কৃমিপলণ্যর িান মনয়ন্ত্রণ, মনমশ্চ করণ ও পলণ্যর গুণগ  িান প্র যয়লনর 

িন্য আন্তিিাম কিালব স্বীকৃ  অবকাঠালিা উন্নয়ন করা  

1.5 পচনেীে কৃমিপলণ্যর সাংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়লনর িন্য উৎপাদক কেলক শুরু কলর রপ্তামনসহ সাপ্লাই কচইলনর মবমিন্ন স্তলর  

অবকাঠালিাগ  উন্নয়ন করা  

1.6 মবমিন্ন ফসলের অমধক উৎপাদনেীে এোকা ও মবপণন এোকায় প্যামকাং হাউিসহ অন্যান্য প্রলয়ািনীয় অবকাঠালিা 

মনি িাণ করা  

1.7 প্রােমিক প্রমক্রয়ািা করণ, সাংরক্ষণ, প্যালকমিাং, ব্র্যামডাং, পমরবহণ, রপ্তামন, অনোইন িালকিটিাং ই যামদ কক্ষলত্র সরকামর-

কবসরকামর অাংেীদামরর িাধ্যলি মবপণন অবকাঠালিার উন্নয়ন করা;   

1.8 কৃমিপণ্য মবপণলন কৃিক, কৃমি ব্যবসায়ী ও কিাক্তা সহায়ক অনোইন মিমত্তক মবপণন অবকাঠালিা মনি িাণ করা  

1.9 ককাল্ডলিালরিসহ কৃমি মবপণন সাংক্রান্ত অন্যান্য বৃহৎ অবকাঠালিা মনি িালণ কবসরকামর প্রম ষ্ঠানলক উদ্ভুদ্ধকরণ এবাং 

সরকামর সহলযামগ া প্রদান।   

 

2. কৃমি মবপণলন সহায়ক বািার  থ্য ব্যবস্থাপনাঃ  

কৃিলকর ন্যায্যমূল্য প্রামপ্ত, োিিনক ও সুষ্ঠুিালব কৃমি ব্যবসা পমরচােনা, নতুন উলোক্তা সৃমষ্ট, কিাক্তা কর্তিক কয মক্তক দালি 

কৃমিপণ্য ক্রয়, গলবিণা ও কৃমি ব্যবসার উন্নয়লনর িন্য কৃমিপলণ্যর মূল্য, প্রামপ্তস্থাা্ ন, প্রলক্ষপণ, কযাগালযাগ, কৃিক ও ব্যবসায়ী 

সম্পমকি   লথ্যর অবাধ প্রবাহ , সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ, হােনাগাদকরণ, প্রচার ও প্রকাে অ যন্ত গুরুত্বপূণ ি। কৃমি ও কৃমি ব্যবসা 

সহায়ক বািার  লথ্যর উন্নয়লন মনলম্নাক্ত পদলক্ষপ গ্রহণ করা হলব-  

2.1 পলণ্যর উৎপাদন, িজুদ, পমরবহন, িধ্যস্বত্বলিাগী, কক্র া-মবলক্র া ও কিাক্তা, পলণ্যর গুণগ িান, সাংরক্ষণ, 

প্রমক্রয়ািা করণ, বািার মসদ্ধান্ত সাংক্রান্ত সকে  থ্য সাংগ্রহ, সাংকেন, সাংরক্ষণ, হােনাগাদকরণ, ডাটলবি ব রী ও 

মব রণ করার ব্যবস্থা করা  

2.2 কৃিক, উদযািা ও তবপর্নকারীদের পদের মূল্য সাংদর্ািদন প্রদয়ািনীয় টসবা প্রোন কার্ থক্রমদক উৎসাতহি ও 

সম্প্রসারর্ করার তনতমি এই সাংক্রান্ত িথ্য সরবরাহ করা এবাং কৃতিপদের প্রতক্রয়ািািকরর্, টগ্রত াং, সটি থাং, প্যাদকতিাং, 

টলদবতলাং ও বািারিািকরর্সহ সাংতিষ্ট তবতিন্ন কার্ থক্রদমর সুফল সাংক্রান্ত িথ্য প্রচার করা; 

2.3 তবতিন্ন সমদয় কৃতিপদের তবপর্ন সাংক্রান্ত টর্ টকান প্রদয়ািনীয় িথ্য সরকারদক তেদয় তবতিন্ন নীতি প্রনয়ন ও তসন্ধান্ত 

গ্রহদর্ সহায়িা করা; 

2.4 টবিার, টেতলতিেন, ইন্টারদনে/ওদয়বসাইে, সামাতিক টর্াগাদর্াগ মাধ্যম, পতত্রকা, বুদলটিন, ত তিোল ত সদে টবা থসহ 

সম্ভাব্য সকল মাধ্যদম বািার িথ্য সহিলিয করা; 

2.5 বািার ের হ্রাস-বৃতি, মজুে, চাতহো ও সরবরাহ পতরতস্থতিসহ সাতব থক বািার অবস্থা সম্পদকথ সািারর্ িনগন / টিািা 

ব্যবসায়ী ও সরকারদক সদচিন রাখা; 

2.6 পেতিতিক বািাদরর অবস্থান, মজুে, প্রাপ্যিা, টকান অঞ্চদল টকান পদের উৎপােন ও সরবরাহ টবতে টসই সাংক্রান্ত্র িথ্য 

সাংগ্রহ, সাংকলন, সাংরক্ষর্, হালনাগােকরর্ ও তবতিন্নিাদব প্রচার ও প্রকাে করা; 

2.7  কৃতি পে ও উপকরর্ সাংক্রান্ত সকল িরদর্র আন্তিথাতিক বািার িথ্য , কৃিক, কৃতি ব্যবসায়ী, রপ্তাতনকারক, গদবিক ও 

সাংতিষ্ট অন্যান্য অাংেীিদনর িন্য সহিলিয করা;  



3.কৃমি ব্যবসায় বািার সাংলযাগঃ 

প্রলয়ািনীয় বািার সাংলযালগর অিালব কৃিক/উৎপাদক প্রকৃ  কক্র া খ ৌঁলি পায় না, আবার কখলনা কামি  বািালর পণ্য 

কপ ৌঁোল  পালর ফলে ন্যায্যমূল্য কেলক কৃিক বমঞ্চ  হলে। বািার সাংলযাগ ব্যবস্থার উন্নয়লন মনলম্নাক্ত পদলক্ষপ গ্রহণ করা 

হলব- 

3.1 কৃিক, কৃতি ব্যবসায়ী, প্রতক্রয়ািািাকারী, পতরবহন ব্যবসায়ী,রপ্তাতনকাতর, টিািাদের সম্পকথ স্থাপদন তবতিন্ন টমলা, সিা, 

টসতমনার, প্রেে থনী ইিযাতের ব্যবস্থা করা;  

3.2 বািারকারবারীগদর্র সাদর্ উৎপােক/উদযািা/কৃিক তবপর্ন েল এর সাদর্ সাংদর্াগ স্থাপদন কৃতি তবপর্ন অতিেপ্তদরর 

সহায়ক ভূতমকা পালন; 

3.3 টেদের সকল কৃিক, কৃিক গ্রুপ,তবদেিাতয়ি কৃতিপে উৎপােক, প্রতক্রয়ািািকারী আমোতনকারী, রপ্তাতনকারী, ব্যবসায়ী  

এবাং পাইকারী তবদক্রিার িথ্য সাংকলন, ওদয়বতিতিক করা ও সকল টেনীর িন্য সহিলিয করা;  

3.4 আন্তিথাতিক বািাদর কৃতি ব্যবসায় যুি হদি কৃিক, কৃতি ব্যবসায়ী, রপ্তাতনকাতরসহ সাংতিষ্ট সকল টেনীদক প্রদয়ািনীয় 

সহায়িা করা;   

3.5 কৃিক, তবতিন্ন িরদর্র কৃতি ব্যবসায়ী, রপ্তাতনকারী, আমোতনকারী, বাতনতিযক চাতিসহ তবতিন্ন টেতর্র কৃতি উদযািাদের 

মদধ্য অনলাইন তিতিক বািার সাংদর্াদগ সহায়িা করা; 

3.6 বৃহৎ টকাম্পানী বা তেল্প প্রতিষ্ঠান র্াদি ব্যাকওয়া থ তলাংদকি বা পশ্চাে সাংদর্াগ ও চুতিতিতিক উৎপােন কদর িার 

সহায়িা করা;  

3.7 অতিেপ্তদরর তবতিন্ন লতিতটিক/অবকাঠাদমা ব্যবহাদরর মাধ্যদম কৃতি ব্যবসা পতরচালনায় সব থাতিক গুরুত্ব টেয়া হদব; 

3.8 প্রদয়ািনীয় িথ্য ও পরামে থ এবাং কৃতি তবপর্ন অতিেপ্তর কর্তথক পতরচাতলি কৃিদকর বািাদর কৃতি পে তবক্রদয় 

কৃিকদেরদক সব থাত্মক সহায়িা করা;  

3.9 চর, হাওর, পাহাড়, উপকূলীয় ইিযাতে দুগ থম এলাকায় কৃতিপে তবপর্দন অগ্রাতিকার তিতিদি বািার সাংদর্াগ সুতবিা 

প্রোন করা। 

 

4.প্রমক্রয়ািা কৃ  কৃমিপলণ্যর মবপণন সম্প্রসারণঃ 

কৃতিখাদির উন্নয়দনর সাদর্ সাদর্ তবশ্বায়ন, িথ্য প্রযুতির উন্নয়ন ও ববতশ্বক উন্মুি বািার অর্ননতিক পতরবিথদনর ফদল 

টিািাদের িীবন মান ও খাযািাদসও এদসদে পতরবিথন। কৃতি প্রতক্রয়ািািকরর্ ব্যবসা উন্নয়ন ও কৃতিপদের বহুমুখী 

ব্যবহার সম্প্রসারদর্র মাধ্যদম সামাতিক ও অর্ থননতিক উন্নয়দনর নতুন দ্বার উদন্মাতচি হদয়দে। প্রতক্রয়ািািকরর্ ব্যবসা ও 

তেল্প উন্নয়দন তনদনাি কার্ থাবলী গ্রহর্ করা হদব-  

4.1 তবতিন্ন প্রকার োকসবতি ও ফলমূল প্রতক্রয়ািািকরদর্র মাধ্যদম কৃতি ব্যবসা উন্নয়দন ও উদযািা সৃতষ্টদি সব থাতিক গুরুত্ব 

টেয়া; 

4.2 কৃতি তবপর্ন অতিেপ্তর কর্তথক তনতম থি েস্য উৎপােনকারী গুরুত্বপূর্ থ এলাকার প্রদসতসাং কাম টেতনাং টসন্টাদর কৃতিপে 

প্রতক্রয়ািাি সাংক্রান্ত প্রাদয়াতগক প্রতেক্ষর্ গ্রহদর্ উৎসাতহি করা ও টমতেনাতরি ব্যবহাদরর অগ্রাতিকার প্রোন; 

4.3 প্রতক্রয়ািািকৃি কৃতিপদের রপ্তাতন বৃতিদি রপ্তাতন সাংতিষ্ট টেেী তবদেেী প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ চুতি, স্মারক ও সম্পকথ 

টিারোর করার ব্যবস্থা টনয়া; 

4.4 কৃতিপদের প্রতক্রয়ািািকরর্ ও বািারিািকরদর্ গুর্গি ও স্বাস্থযগি তবিদয় মতনেতরাং করা; 

4.5 ফুেপাি, হাে-বািার, টরলদটিেন, টফরীঘাে লঞ্চঘাে বা অন্যান্য উন্মুিস্থাদন প্রতক্রয়ািািকৃি কৃতিপদের আধুতনক 

তবপর্ন তবিদয় প্রতেক্ষর্, প্রযুতি সহায়িা ও সদচিনিা বৃতিদি উৎসাতহি করা; 

4.6 গৃহ পর্ থাদয় কৃতিপে প্রতকয়ািািকরদর্র মাধ্যদম ক্ষুদ্র উদযািা বিরীর িন্য প্রচার, প্রচারর্া, প্রতেক্ষর্ ও কাতরগতর 

সহায়িা প্রোন করা; 

4.7 অঞ্চলতিতিক তবদেিাতয়ি অপ্রচতলি বা প্রচতলি তকাংবা কম প্রচতলি গৃহ পর্ থাদয় প্রতক্রয়ািািকৃি কৃতিপে িনতপ্রয়করর্ 

ও বািার সম্প্রসারদর্ উদযাগ গ্রহর্ করা; 

4.8 গৃহ পর্ থাদয় প্রতক্রয়ািািকৃি কৃতিপদের বািার অনুসন্ধান, বািার সাংদর্াগ, প্রচার-প্রচারর্া ও তবতিন্ন বািার িথ্য তেদয় 

সহায়িা করা।  



4.9 প্রতক্রয়ািািকৃি কৃতি পদের গুনগিমান তনতশ্চিকরর্ ও তবপর্দন উদযািা টেনীর িন্য সাটি থতফদকে প্রাতপ্তদি সহায়িা 

করা।  

 

5.সাোই টচইন উন্নয়নঃ 

আধুমনক  থ্য প্রযুমক্ত ও মবিায়লনর যুলগ কৃমিপলণ্যর দক্ষ ও কায িকর বািারিা করলণ একটি সিমন্ব  সাপ্লাই কচইন 

অপমরহায ি। একটি সুপমরকমল্প  ও সুমনয়মন্ত্র  সাপ্লাই কচইন ব্যবস্থা কৃমিপলণ্যর ব্যবসাময়ক প্রবালহ শুধু খরচই কিালবনা বরাং 

প্রাম ষ্ঠামনক দুব িে া দূর কলর কৃমিপলণ্যর উন্নয়ন ও সম্প্রসারলণর পেলক করলব সুগি। সুশৃঙ্খে ও সুপমরকমল্প  সাপ্লাই কচইন 

উন্নয়লনর দ্বারা অে িননম ক উন্নয়ন ও দামরদ্রয মবলিাচলন মনলম্নাক্ত পদলক্ষপ গ্রহণ করা হলব- 

 

5.1 স্বল্পখরচ, দ্রুিিম সময়, তনয়তন্ত্রি ও পিতিগিিাদব র্াদি কৃতিপে উৎপােক টর্দক শুরু কদর সব থদেি টিািা পর্ থন্ত 

টর্মন- কৃতি উপকরর্ সরবরাহকারী, কৃিক/উৎপােক, পাইকার, প্রতক্রয়ািািকারী, খুচরা ব্যবসায়ী ও টিািার মদধ্য 

একটি একটি সুশৃঙ্খল পে সাোই টচইন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;    

5.2 সাোই টচইদনর তবতিন্ন স্তদরর অাংেীিদনর সাদর্ সম্পতকথি সরকাতর ও টবসরকাতর প্রতিষ্ঠানসমূদহর মদধ্য সমন্বয় সািন 

ও তবতিন্ন চুতি, সমদ ািা সিা, টসতমনার ও ওয়াকথেপ ইিযাতের মাধ্যদম সম্পকথ টিারোর করা;   

5.3 সাোই টচইদনর তবতিন্ন স্তদরর অাংেীিদনর িন্য তনতম থি কৃতি তবপর্ন অতিেপ্তদরর অবকাঠাদমা ব্যবহাদর অগ্রাতিকার 

প্রোন করা।; 

5.4 সাোই টচইদনর তবতিন্ন স্তদরর অাংেীিদনর মদধ্য িথ্য প্রবাহ অবাি ও সহিলিয করা এবাং প্রদয়ািনীয় প্রযুতি ও 

কাতরগরী সহায়িা প্রোন করা; 

5.5 সাোই টচইদনর কার্ থক্রমদক তনয়তমি মতনেতরাং ও মূল্যায়ন করা এবাং এিদ সাংক্রান্ত িথ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষর্ ও 

তবদিির্পূব থক সরকারদক সাতব থক অবস্থা সম্পদকথ অবতহি রাখা;   

 

6.কৃমি ব্যবসার িাধ্যলি নারীর ক্ষি ায়নঃ  

কৃমিল  নারীর প্র যক্ষ ও পলরাক্ষ কিধা, েি, অাংেগ্রহণ ও সৃিনেীে া সব িিনস্বীকৃ । ক্ষুদ্র ও িাঝামর নারী কৃমি উলোক্তা 

ব রী ও দক্ষ িানব সম্পদ মহলসলব গলে ক াো নারী উন্নয়লনর অন্য ি গুা্রুত্বপূণ ি েক্ষয। কৃমিল  নারী অবদালনর স্বীকৃম , 

নারী কৃমি উলোক্তা সৃমষ্টল  আমে িক স্বাবেমি া বৃমদ্ধ এবাং মবপণন কায িক্রলি অাংেগ্রহণ দ্বারা সািামিক উন্নয়লন সহায় া 

করার িন্য মনলম্নাক্ত কায িক্রি গ্রহণ করা হলব- 

  

6.1 কৃতি তবপর্দন েক্ষ নারী উন্নয়দন কৃতিপে প্রতক্রয়ািািকরর্, সাংরক্ষর্, ফসদলর কিথদনাদিার ব্যবস্থাপনা, টলদবতলাং, 

প্যাদকতিাং, কৃতি ও কৃতিিািপে এবাং উপকরদর্র তবপর্দন প্রতেক্ষর্, কম থোলা, সিা, টসতমনার ইিযাতে আদয়ািন; 

6.2 ক্ষুদ্র ও মা াতর পতরসদর কৃতি ব্যবসার সাদর্ নারীদের িতড়ি হওয়ার িন্য কৃতি ব্যবসা সাংক্রান্ত লতিতটিকস সাদপাে থ ও 

ঋর্ প্রাতপ্তদি সহায়িা করা;  

6.3 উযান ফসল তবপর্ন, সাংরক্ষর্ ও প্রতক্রয়ািািকরদর্র মাধ্যদম আতর্ থকিাদব সাবলম্বী হওয়ার িন্য সাতব থক সহায়িা 

করা;  

6.4 কৃতিতিতিক ক্ষুদ্র কুটির তেদল্পর মাধ্যদম নারী উদযািা সৃতষ্টদি উৎসাহ ও প্রদর্ােনা প্রোন করা; 

6.5 কৃতি ও কৃতিিািপে, কৃতি উপকরর্ ইিযাতে তিতিক নারী ব্যবসায়ী, উদযািা বা প্রতিষ্ঠান গঠদন সহায়িা করা; 

6.6 সহদি বািাদর প্রদবে ও ের কিাকতির সক্ষমিা বৃতির িন্য নারী উদযািাদের পাইকারী, খুচরা ব্যবসায়ী, 

প্রতক্রয়ািািকারী, রপ্তাতনকারক বা টিািাদের সাদর্ সরাসতর বািার সাংদর্াদগ সহদর্াতগিা করা; 

6.7 ই-এতগ্রকালচারাল মাদকথটিাংদয়র মাধ্যদম সহদি কৃতি ব্যবসা পতরচালনা ও ই-েপ গঠদনও সহায়িা করা; 

6.8 টিলা, উপদিলা ও িািীয় পর্ থাদয় নারী কৃতি উদযািাদের কম থ ও কম থপতরকল্পনা প্রেে থদনর ব্যবস্থা করা; 

6.9 টিলা, উপদিলা ও িািীয় পর্ থাদয় টেষ্ঠ নারী কৃতি ব্যবসায়ীদক প্রাতিষ্ঠাতনক স্বীকৃতি প্রোন করা; 

6.10 পাতরবাতরক খায ও পুতষ্ট তনশ্চয়িা তবিয়ক কম থকাদে নারীর সক্ষমিা বৃতিদি সহায়িা প্রোন করা; 

 

 



7.কদলে উৎপামদ  ফে মবপণন সম্প্রসারণঃ 

প্রাকৃম ক উব ির ার েীোভূমি বাাংোলদের আনালচ কানালচ আি, কাঁঠাে, িাি, মেচু, কপয়ারা, কো, িািুরা, ডাব,  রমুি, 

বেই, কািরাঙ্গা, কদলবে, েলফদা, কবে, আনারস, কেঁলপ এ রকি অসাংখ্য ফে কি খরলচ কখলনা কখলনা মবনা খরলচ প্রচুর 

পমরিালণ উৎপামদ  হয়। এোো িােটা, ড্রাগন, কিো, আঙ্গুরসহ মবমিন্ন ববলদমেক ফেও বাাংোলদলে উৎপামদ  হলে। 

প্রমক্রয়ািা করণ ও মূল্য সাংলযািন এবাং কায িকর বািার সাংলযালগর িাধ্যলি এ খাল  মবোে কি িসাংস্থান ও আমে িক োলির 

সম্ভাবনা রলয়লে। আঞ্চমেক, কদেীয় ও আন্তিিাম ক বািালর ফলের বািার সম্প্রসারলণ মনলম্নাক্ত কায িক্রি গ্রহণ করা হলব- 

 

7.1 টেদে উৎপাতেি ফদলর খুচরা ব্যবসায়ী, পাইকার, রপ্তাতনকারক, আমোতনকারক, আঞ্চতলক, টেেীয় ও তবতিন্ন তবদেেী 

প্রতিষ্ঠান সম্পদকথ বািার িথ্য তেদয় সহায়িা করা; 

7.2 মূল্য সাংদর্ািন ও বহুমুখী ব্যবহার বৃতি দ্বারা অতিক মূল্য প্রাতপ্তদি সহায়িা করা;   

7.3 সরাসতর সাোই টচইন ও িযালু টচইদনর তবতিন্ন অাংেীিদনর সাদর্ বািার সাংদর্াদগ সহায়িা করা;  

7.4 সাংগ্রদহাির পতরচর্ থা তবিদয় প্রতেক্ষর্ ও প্রযুতি হস্তান্তর এবাং উৎপাতেি ফদলর ন্যা্য  মূল্য প্রাতপ্তদি সহায়িা করা; 

7.5 সমবায়তিতিক বা গ্রুপ তিতিক তবপর্ন টকন্দ্র বা প্রতক্রয়ািািকরর্, ক্ষুদ্র ও মা াতর প্রতিষ্ঠান তনম থাদর্ প্রযুতি ও 

পতরচালনায় সহায়িা করা;  

7.6 তবদেে হদি তবতিন্ন িারর্া তনদয় টেদে উৎপাতেি ফদলর বহুমুখী ব্যবহার বৃতি ও ব্যবসায়ী উদযাগ গ্রহদর্ সহায়িা করা;  

7.7 প্রতক্রয়ািািকারী, রপ্তাতনকারক, তেল্প প্রতিষ্ঠান ও টিািার সাদর্ অঞ্চলতিতিক টেেীয় ফদলর সরাসতর পশ্চাৎ সাংদর্াগ 

(backward linkage) স্থাপদন সহায়িা করা; 

7.8 তবতিন্ন টেেীয় ফদলর সাংরক্ষর্, প্যাদকতিাং, পতরবহন তবপর্দন সুতবিা অবকাঠাদমাগি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা; 

 

8.কৃমি ব্যবসার িাধ্যলি যুব উন্নয়ন, কি িসাংস্থান সৃমষ্ট এবাং কবকারত্ব হ্রাস।  

বাাংোলদলের মিমডমপল  কৃমি খাল র অবদান অনস্বীকায ি। বদনমিন চামহদা মিটিলয় অম মরক্ত কৃমিপণ্য কদেীয় ও 

আন্তিিাম ক বািালর মবপণন, বামণমিযক কৃমি ও কৃমিমিমত্তক ব্যবসা ও মেলল্পর প্রসার ক্রিাগ  কবলেই চলেলে। গ্রালির 

 রুণলদরলক েহরমুখী যাত্রালরালধ ও শুধুিাত্র চাকুমরর মপেলন ছুটা করালধ বামণমিযক কৃমিল  ও কৃমি ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণ, 

কৃমি উলোক্তা ব রী, গৃহ পয িায় এবাং ক্ষুদ্র ও িাঝামর আকালর প্রমক্রয়ািা করণ ব্যবসায় যুক্ত করল  মনলম্নাক্ত কায িক্রি গ্রহণ 

করা হলব- 

8.1 কৃতি ব্যবসাদয় তবযমান প্রতিবন্ধকিা দূর কদর অনুকূল পতরদবে সৃতষ্টর মাধ্যদম যুবকদের কৃতি ব্যবসাদয় উৎসাতহি করা 

8.2 লািিনক কৃতি ব্যবসা েনািকরর্, টোে ও মা ারী কৃতি তেল্প স্থাপদন উৎসাহ প্রোদনর মাধ্যদম যুবকদের আত্ম-

কম থসাংস্থান বৃতির ব্যবস্থা গ্রহর্ করা; 

8.3 মূল্য সাংদর্ািন, প্রতক্রয়ািািকরর্, েক্ষিা উন্নয়ন ইিযাতে তবিদয় প্রতেক্ষর্ ও কাতরগরী সুতবিা প্রোন করা; 

8.4 সমবায়  ও গ্রুপ তিতিক তবপর্দন যুবকদের সম্পৃি কদর যুবকদের আয় বৃতিদি সহায়িা করা; 

8.5 উৎপােন এলাকাতিতিক সম্ভাব্য সকল িরদর্র কৃতি ব্যবসায় যুবকদের সম্পৃি করা; 

8.6 ই-এতগ্রমাদকথটিাং এ তেতক্ষি িরুর্দের সম্পৃিকরদর্র মাধ্যদম উদযািা সৃতষ্টদি সহায়িা করা; 

8.7 িরুর্ উদযািাদের ব্যবসাতয়ক কার্ থক্রদমর প্রচার-প্রচারর্া ও ব্যবসা পতরচালনায় েক্ষিা উন্নয়দন সহায়িা করা; 

8.8 কৃতি তবপর্ন অতিেপ্তদরর প্রদসতসাং টসন্টাদর সাংরতক্ষি প্রদসতসাং র্ন্ত্রপাতি ব্যবহাদর টবকারদেরদক অগ্রাতিকার প্রোন 

করা; 

8.9 যুবকদেরদক, কৃতি ব্যবসাদয় তবতনদয়াদগ উৎসাহ, ঋর্ সহায়িা ও প্রদর্ােনা এবাং উদযািা সৃিদনর মাধ্যদম কৃতি 

ব্যবসাদয় অণুপ্রাতর্ি করা; 

8.10 সার ও বীিসহ অন্যান্য উপকরর্ ব্যবসা, নাস থাতর ব্যবসা, সমবায়/সতমতি/েলতিতিক বাতর্তিযক মৎস্য চাি ও তবপর্ন, 

প্রতক্রয়ািািকরর্ প্রতিষ্ঠান ও তেল্প স্থাপন এবাং অন্যান্য কৃতি ব্যবসায় যুবকদের উৎসাতহি করা; 

8.11 উদযািা হদি আগ্রহী যুবকদেরদক উদযাগ তবিদয় যুব উন্নয়ন, িািীয় েক্ষিা উন্নয়ন কর্তথপক্ষ কৃতি তবপর্ন 

অতিেপ্তরসহ অন্যান্য সাংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ সমতন্বি প্রতেক্ষর্ প্রোন,কার্ থকর মূল্যায়ন ও ফদলা আপ করা;  

8.12 তনরাপে কৃতিপে তবপর্দনর মাধ্যদম যুবকদের আত্ম-কম থসাংস্থানদক উৎসাহ ও প্রদর্ােনা োন করা। 

 



9.কৃতিতিতিক ব্যবসা/তেল্প উন্নয়ন  

এতগদয় র্াদে বাাংলাদেে, এতগদয় র্াদে বাাংলাদেদের কৃতি। িান, পাে, মাে, আলু ও তবতিন্ন োকসবতিসহ কৃতিপে উৎপােদন 

বাাংলাদেে এখন তবশ্বদসরাদের অন্যিম। উন্মুি বািার অর্ থনীতিদি বাাংলাদেদের কৃতি ববতশ্বক চাতহো পূরদর্ এক তনরাপে 

আেয়দকন্দ্র। টেদের চাতহো তমটিদয় কৃতিপে এখন তবদেদে রপ্তাতন হদে। কৃতির বাতর্তিযকীকরর্, তেতক্ষি টমিাবীদের কৃতি 

ব্যবসায় সম্পৃিকরর্, িথ্যপ্রযুতির ব্যবহার বৃতি ও কৃতি ব্যবসার িন্য অনুকূল পতরদবে সৃতষ্ট ব্যিীি কৃতির উন্নয়ন অসম্ভব। কৃতি 

ব্যবসা ও কৃতিতিতিক তেদল্পান্নয়দন তনদনাি পেদক্ষপগুদলা গ্রহর্ করা হদবঃ  

9.1 অঞ্চলতিতিক োকসবতি ও ফল প্রতক্রয়ািািকরর্ তেল্প স্থাপন এবাং এদক্ষদত্র টবসরকাতর তবতনদয়াগদক উৎসাতহিকরর্; 

9.2 ফুল উৎপাতেি এলাকায় ফুল সাংরক্ষর্ ও ফুল হদি প্রস্তুিকৃি তবতিন্ন প্রসািনী, ঔিি, তেল্প স্থাপন ও উদযািা সৃতষ্টদি 

সহায়িা করা; 

9.3 তবতিন্ন ঔিি ও প্রসািনী তেল্প স্থাপন ও উদযািা উন্নয়ন, বািার সাংদর্াদগ সহায়িা করা;  

9.4 কৃতিতিতিক তেল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রোন, প্রসার ও তবপর্ন ব্যবস্থার কার্ থপিতি উন্নয়দন প্রদয়ািনীয় পেদক্ষপ 

গ্রহর্;   

9.5 কৃতি তিতিক তেদল্পান্নয়দন তবদেেী তবতনদয়াগ উৎসাতহি করা এবাং কৃতি প্রতক্রয়ািািকরর্ অঞ্চল গঠদন উদযাগ গ্রহর্; 

9.6 সরকাতর/দবসরকাতর পর্ থাদয় অঞ্চলতিতিক অতিক উৎপােনেীল পদের িন্য কৃতিতিতিক তেল্প স্থাপন ও উন্নয়দন 

সহায়িা করা; 

9.7 কৃতিতিতিক তেল্প ও ব্যবসার উন্নয়দন টবসরকাতর তবতনদয়াগ উৎসাতহি করা; 

9.8 কৃতি তেদল্পান্নয়দন পাবতলক প্রাইদিে পাে থনারতেপদক(তপতপতপ) উৎসাতহি করা;  

9.9 সরাসতর কৃিদকর এবাং কৃতি ব্যবসায়ীদের উৎপাতেি ও প্রতক্রয়ািািকৃি কৃতিপদের ব্র্যাতোং-এ সহদর্াতগিা করা; 

 

10.মন য প্রলয়ািনীয় কৃমিপলণ্যর দ্রব্যমূল্য সহনীয়করণঃ   

অমধক িনসাংখ্যা বহুে ক্ষুদ্র আয় লনর বাাংোলদলের অন্য ি প্রধান সিস্যা হে যখন  খন মন য প্রলয়ািনীয় কৃমিপলণ্যর মূল্য বৃমদ্ধ। 

বািারিা করলণর সিস্যা মচমি  কলর কৃমিপলণ্যর মূল্য বৃমদ্ধর কারণ অনুসন্ধান কলর চামহদা অনুযায়ী সহনীয় ও কয মক্তক মূলল্য কৃমিপলণ্যর 

সরবরাহ ও আপদকােীন সিলয় সাংরক্ষণ মনমশ্চ  করা অ যন্ত িরুমর। মন য প্রলয়ািনীয় কৃমিপলণ্যর মূল্য বেরব্যাপী সহনীয় পয িালয় রাখল  

মনলম্নাক্ত পদলক্ষপ গ্রহণ করলব- 

10.1 মন য প্রলয়ািনীয় কৃমিপলণ্যর বেরব্যাপী চামহদা মনরূপণপূব িক  দানুসালর সরবরাহ মনমশ্চ  করার েলক্ষয উৎপাদন ও আিদামন 

ই যামদ েক্ষিাত্রা মনধ িারলণ সহায় া করা;  

10.2 উৎপাদন খরচিমন  মূল্যবৃমদ্ধ করালধ কৃমি উপকরলণর মূল্য সহনেীে রাখা, প্রলয়ািনীয় িতুিকীর পমরিাণ মনধ িারণ ও অন্যান্য 

ব্যবস্থা গ্রহলণর প্রলয়ািনীয়  থ্য উপাত্ত মদলয় সহায় া করা  

10.3 মন য প্রলয়ািনীয় কৃমিপলণ্যর অস্বািামবক মুনাফা অিিন করালধ কয মক্তকমূল্য বাস্তবায়ন করা কসই সালে কৃমি ব্যবসায় শুদ্ধাচার ও 

বনম ক া মবিলয় সিা, কসমিনার, কি িোো ই যামদ আলয়ািন করা  

10.4 কৃমি পলণ্যর মূল্য সহনীয় রাখল  কৃমি মবপণন আইন-২০১৮ এবাং কৃমি মবপণন মবমধিাো-২০২১ যোযে বাস্তবায়ন করা   

10.5 মন য প্রলয়ািনীয় গুরুত্বপূণ ি কৃমিপলণ্যর মবকল্প পলণ্যর সরবরাহ স্বািামবক পয িালয় রাখল  চামহদা মনরূপণ ও যোসিলয় 

বািারিা করলণ সহায় া করা   

10.6 অনবধিালব বািালর কৃমত্রি সাংকট, িজুদ ও অন্যান্য কবআইনী কায িক্রি করালধ কায িকর পদলক্ষপ গ্রহণ   

10.7 কদেীয় ও আঞ্চমেক কিাট চামহদা অনুযায়ী অঞ্চেমিমত্তক মনমদ িষ্ট পমরিাণ ফসে উৎপাদলন কৃিকলদরলক উৎসাহ প্রদান করা  

10.8 একলচটিয়া বািার করালধ নতুন নতুন কৃমি ব্যবসায়ী ও উলোক্তা সৃমষ্টল  সহায় া করা   

10.9 বািালরর সরবরাহ স্বািামবক করলখ িমবষ্যৎ সম্ভাব্য চামহদা অনুযায়ী সরকামরিালব মবমিন্ন কৃমিপণ্য িজুদ রাখল  সরকারলক 

সহায় া করা  

10.10 ঝে, বন্যা, িলোচ্ছ্বাস, খো, অম বৃমষ্ট, অনাবৃমষ্ট ই যামদসহ অন্যান্য প্রাকৃম ক দুলয িাগকালে প্রলয়ািনীয় পমরিাণ কৃমিপণ্য িজুদ 

ও সরবরাহ স্বািামবক রাখল  প্রলয়ািনীয় পদলক্ষপ কনয়া  

10.11 পচনেীে কৃমিপণ্য কযিন মেঁয়াি, রসুন, িমরচ ও অন্যান্য মবমিন্ন কৃমি পণ্য সাংরক্ষণ কলর আিদামন মনি ির া কিালনা 

আপদকােীন এবাং অমধক মূলল্যর সিয় ব্যবহালর উৎসাহীকরণ, প্রমেক্ষণ ও প্রযুমক্ত সহায় া প্রদান  

10.12 দ্রব্যমূল্য বৃমদ্ধর কয মক্তক কারণ অনুসন্ধানপূব িক করণীয় পদলক্ষপ গ্রহলণ সরকারলক সহায় া করা  



10.13 কৃমিপলণ্যর উৎপাদন খরচ ও মবপণন ব্যলয়র আলোলক পাইকারী ও খচরা পয িালয় কয মক্তক মূল্য মনধ িারণপূব িক বাস্তবায়লনর 

উলোগ গ্রহণ করা  

10.14 মবমিন্ন অমস্থম েীে বা সাংকটকােীন পমরমস্থম ল  প্রলয়ািলন মবমিন্ন কৃমি পলণ্যর মডলরক্ট িালকিটিাং বা সরাসমর মবপণন কায িক্রি 

পমরচােনা।  

 

11.কৃমি মবপণলন দক্ষ িনবে গঠনঃ 

বািারিা করণ হলে কযলকান ব্যবসালয়র সবলচলয় গুরুত্বপূণ ি মকন্তু অদৃশ্য কাি। কৃমিপলণ্যর মবপণন অ যন্ত িটিে ও চযালেম্িাং 

কাি, এর মবপরীল  অমিেলক্ষযর উৎপাদক ও কিাক্তার সন্তুমষ্ট অিিলন িধ্যস্থ া করাও দূরহ কাি। উক্ত কাি সাফল্য, দক্ষ া ও 

কায িকরিালব সম্পাদলনর িন্য উচ্চ র প্রমেক্ষণ, অমিজ্ঞ া ও জ্ঞালনর মবমনিয়, উচ্চ র পোলোনা ও কামরগমর জ্ঞানোি অ যন্ত 

িরুমর। মবপণলন দক্ষ সরকামর ও কবসরকামর িনবে গঠলন প্রলয়ািনীয় কায িক্রি গ্রহণ করা হলব-   

 

11.1  কৃষিপনের সংিনহাির প্রযুষি য িন- ফসল সংিহ পদ্ধষত, সট িং, যিষ ং, সংরক্ষণ, প্যানকষজং, পষরিহন, গুণগতিান 

িজায়, প্রষক্রয়াজাতকরণ খাদ্য ততষর এিং ষিপণন যকৌশনলর উপর প্রষশক্ষণ দাননর িাধ্যনি কৃিক ও ব্যিসায়ীনদর দক্ষ 

কনর গনে যতালা; 

11.1 কৃতি তবপর্দনর উপর টেদে-তবদেদে উচ্চতেক্ষা গ্রহর্ টর্মনঃ ববদেতেক মাটিাস থ, তপএইচত , ত দোমাসহ তবতিন্ন স্বল্প ্ ব 

মধ্য ও েীঘ থদময়ােী তবতিন্ন ইনতটিটিউে বা ইোতিদি েে থ টকাদস থ অাংেগ্রহর্; 

11.2 ববদেতেক তবতিন্ন তবশ্বতবযালয় ইনতটিটিউে বা সরকাতর প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ সমদ ািা স্মারক তবতনময়, প্রযুতিগি জ্ঞান 

তবতনময় করা, তেক্ষা সফর করা; 

11.3 টেদে-তবদেদে তবতিন্ন বাতর্তিযক কৃতি খামার, এদগ্রাপ্রদসতসাং ও রপ্তাতনকারক টিান পতরেে থন এবাং ব্যবহাতরক জ্ঞান 

লাি; 

11.4 তনয়তমিিাদব কৃতি তবপর্ন সাংক্রান্ত তবতিন্ন গদবির্া, সাদি থ এবাং তফতিতবতলটি টিাত  করা এবাং অিযন্তরীর্ িান থাদল 

প্রকাে,প্রচার ও সাংরক্ষর্ করা; 

11.5 কৃতি তবপর্দনর সাদর্ সম্পতকথি তবতিন্ন টেেীয় ও আন্তিথাতিক তবশ্বতবযালদয়র অনুিে ও তবিাগসমূহ সাদর্ 

সহদর্াতগিার সম্পকথ টিারোরকরর্; 

11.6 গদবির্া, ব্যবস্থাপনা েক্ষিা উন্নয়ন, প্রকল্প প্রর্য়ন, বাস্তবায়ন, পতরবীক্ষর্, মূল্যায়র্ ইিযাতে টপোোতর প্রতেক্ষর্ 

তনয়তমিিাদব অাংেগ্রহর্ করা; 

 

12. কৃতি ও কৃতিিাি পদের আমোতন-রপ্তাতনঃ   

বাাংলাদেে ক্রদমই বাতর্তিযক কৃতির তেদক এতগদয় র্াদে। বাতর্তিযক কৃতির উৎপােনদক ত্বরাতন্বি করদি টেদের তবতিন্ন কৃতিিাি পে 

টর্মনঃ ফুল, ফল, োকসবতি,কৃতিিাি কারুপে এবাং প্রতক্রয়ািাি তবতিন্ন রকদমর খাযদ্রব্য তবদেদে রপ্তাতনর মাধ্যদম কৃতির নতুন 

সম্ভাবনার দ্বার ক্রমে উদন্মাতচি করার িন্য যুদগাপদর্াগী পেদক্ষপ গ্রহর্ করা সমদয়র োবী।  

12.1 বাাংলাদেদে উৎপাতেি কৃতিপদের বািার সম্প্রসারদর্র িন্য আন্তিথাতিক নতুন নতুন বািার অনুসন্ধান করা; 

12.2 বাাংলাদেদের উৎপাতেি কৃতিপে এবাং িা টর্দক প্রতক্রয়ািাি কৃতিপে তবপর্ন সম্প্রসারদর্র িন্য আন্তিথাতিক 

ইদকানতমক ত দোদমতস টিারোর করা;  

12.3 তবদেেী কৃতিপদের চাতহো সাংক্রান্ত মাদকথে ইনদেতলদিন্স সম্পতকথি িথ্য, প্রতিদর্াতগিামূলক মূল্য, বািার সম্প্রসারর্, 

উচ্চির মূল্য প্রাতপ্ত ইিযাতে টক্ষদত্র উৎপােনকারী ও রপ্তাতনকারকদেরদক সহায়িা প্রোন করার িন্য কৃতি তবপর্ন 

অতিেপ্তদরর সক্ষমিা বৃতি করা;   

12.4 কৃতিপদের আন্তিথাতিক বািার সম্প্রসারদর্র িন্য সরকাতর-টবসরকাতর তবতিন্ন প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ কৃতি তবপর্ন 

অতিেপ্তদরর সমন্বয় বৃতি করা;  

12.5 কৃতি তিতিক তবতিন্ন আন্তিথাতিক টমলায় অাংেগ্রহর্ করা; 

12.6 পতরদবেবান্ধব কৃতি/নিব কৃতিিাি পদের টেেীয় ও আন্তিথাতিক বািার তবস্তাদর উদযাগ গ্রহর্ করা;  

12.7 ফুল, ফল এবাং োকসবতিসহ পচনেীল কৃতিপে রপ্তাতনদি টবসরকাতর তবতনদয়াগদক উৎসাতহি করা; 

12.8 স্হানীয় কৃতি ব্যবসাদয়র স্বার্ থ সাংরক্ষদর্ তবদেি টকান পদের আমোতন তনয়ন্ত্রর্ বা নীতির মদধ্য আনয়ন;  



12.9 টকান কৃতিপে তবদেে হদি আমোতনর টক্ষদত্র টসই পদের প্রকৃি উৎপােনকারী বা সরবরাহকারী টেদের িদথ্যর 

তনশ্চয়িা (Traceability) প্রোদনর ব্যবস্থা টনয়া; 

12.10 আমোতন ও রপ্তাতনকৃি তবতিন্ন কৃতিপদের গুর্গি মান তনয়ন্ত্রদর্ টেেী তবদেেী তবতিন্ন মানেে অনুসরর্ ও 

তনতশ্চিকরদর্র ব্যবস্থা করা; 

12.11 কৃতিপে রপ্তাতনর িন্য তবতিন্ন পদের পরীক্ষা সম্পতকথি িথ্য টর্মন- কৃতিপে রপ্তাতন তবিয়ক তবতিন্ন পদের পরীক্ষা 

পিতির তবস্তাতরি তববরর্, আন্তিথাতিক গুর্গি মানেে, পরীক্ষর্ ও টমতেদনর টর্াগ্যিার মানেে, টমতেনগুদলার 

রক্ষর্াদবক্ষর্ ও বিথমান পতরতস্থতি ইিযাতে িথ্য ওদয়বতিতিক করা;  

12.12 কৃতিপদের আমোতন-রপ্তাতনর টক্ষদত্র গুর্গি মান তনতশ্চি করার িন্য আন্তিথাতিকিাদব স্বীকৃি সাটি থতফদকেন ব্যবস্থা 

টিাড়োর করা; 

12.13 রপ্তাতনদর্াগ্য কৃতি পদের তবমানবন্দর, স্থলবন্দর, টনৌবন্দদর গুর্গি মান বিায় টরদখ পে আনয়দন সহায়িা করা;  

12.14 কৃতিপে রপ্তাতনদি আন্তিথাতিক প্রতিদর্াতগিায় েতিোলী হওয়ার িন্য কৃতি পে প্রতক্রয়ািিকরদর্র র্ন্ত্রপাতি 

আমোতনর টক্ষদত্র কম সুদে ও সহি েদিথ ঋর্ প্রোন এবাং তবনা শুদে/সহনীয় শুদে আমোতনর সুদর্াগ প্রোদনর উদযাগ 

গ্রহর্ করা; 

12.15 কৃতি পে রপ্তাতনর িন্য প্রদয়ািনীয় তবতিন্ন কৃতি উপকরর্ আমোতনর টক্ষদত্র শুে সুতবিাসহ অন্যান্য সুদর্াগ বাড়াদনা;  

12.16 আকােপদর্ োকসবতিসহ োন্ট, ফলমূল, ফুল ও তবদেি সুতবিাপ্রাপ্ত পে রপ্তাতনর টক্ষদত্র তবমান িাড়া টর্ৌতিকীকরর্ 

এবাং কৃতিপে পতরবহদনর িন্য তবদেি পতরবহর্ চালুর উদযাগ গ্রহর্; 

12.17 পচনেীল পে তহদসদব িািা োকসবতি, ফলমূল ও ফুল এর সতিবিা অক্ষুণ্ন রাখার তনতমি স্থল,দনৌ ও তবমান বন্দর 

এলাকায় সাংরক্ষর্ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;  

12.18 কৃতি পদের রপ্তাতন বৃতিদি প্রতক্রয়ািািকরর্ অঞ্চল গঠন, প্যাকহাউস সুতবিা বৃতিসহ অন্যান্য অবকাঠাদমাগি 

উন্নয়ন; 

12.19 কৃতি পদের আন্তিথাতিক বািার সম্প্রসারর্  ও রপ্তাতন বৃতিদি সমদয় টরা ম্যাপ প্রর্য়ন  ও িেনুর্ায়ী কার্ থক্রম গ্রহর্; 

12.20 কৃতি পদের রপ্তাতন বৃতিদি সরকাতর-টবসরকাতর আন্তঃপ্রাতিষ্ঠাতনক সমন্বয় বৃতি করা।  

 

13. সমবায়,চুতিতিতিক ও গ্রুপ তিতিক তবপর্নঃ 

কৃতিপদের সাোই টচইন এবাং িযালু টচইদনর উন্নয়ন, কৃিদকর ন্যা্য মূল্য প্রাতপ্ত, েক্ষিা উন্নয়ন, মানসম্মি এবাং ন্যা্য মূদল্য উপকরর্ সাংগ্রহ, 

উৎপােন এবাং তবপর্দন ইদকানতমস অব টেল অিথদনর িন্য সমবায় ,েল তিতিক এবাং চুতিতিতিক তবপর্দনর গুরুত্ব অপতরহার্ থ। সমবায়, েল 

তিতিক এবাং চুতিতিতিক তবপর্ন সম্প্রসারদর্র িন্য তনদনাি পেদক্ষপ গ্রহর্ করা হদব- 

13.1 কৃতিপদের ন্যা্য  মূল্য তনতশ্চিকরদর্ সমবায়,েল ভুতিক  ও চুতিতিতিক তবপর্নদক সহদর্াতগিা ও উৎসাতহি প্রোন  

করা; 

13.2 ন্যা্য  মূদল্য কৃতি উপকরর্ প্রাতপ্তদি সমবায়/গ্রুপ তিতিক উপকরর্ ক্রয়, সাংগ্রহ, ঋর্ সহায়িা প্রোনদক সহদর্াতগিা ও 

উৎসাহ প্রোন করা; 

13.3 রপ্তাতনকারী, প্রতক্রয়ািািকারী, সুপারেপ ও অন্যান্য কৃতি ব্যবসায়ী বা সমিািীয় প্রতিষ্ঠাদনর সাদর্ চুতিতিতিক 

তবপর্দন মধ্যস্থিা করা; 

13.4 চুতিতিতিক তবপর্দনর সময় মানসম্মি কৃতি উপকরর্ সরবরাহ, ঋর্ সুতবিা, কৃিকদের প্রদয়ািনীয় প্রতেক্ষর্ এবাং 

প্রচার কার্ থ তনশ্চয়িা প্রোদনর প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা টনয়া; 

13.5 ইউতনয়ন, উপদিলা, টিলা এবাং তবিাগতিতিক কৃিক তবপর্ন সমবায় সতমতি/গ্রুপ গঠন এবাং একটি িািীয় কৃিক 

তবপর্ন সমবায়/কৃিক তবপর্ন /েল সতমতি গঠদন সহায়িা করা; 

13.6 সমবায় ও চুতিতিতিক কৃতিপে তবপর্দন নারীদের অাংে গ্রহর্ করদি উদ্বুি প্রোন করা। 

 

14. কৃতিপদের বািার ব্যবস্থাপনাঃ  

কৃতিপদের ন্যা্য  মূল্য প্রাতপ্তর পূব থেিথ হদে সঠিক বািার ব্যবস্থাপনা। সঠিক বািার ব্যবস্থাপনার িন্য প্রদয়ািন ত তিোল মাদকথে 

ত দরকেতর, বািার িথ্য প্রচার, বািার তবদকন্দ্রীকরর্, তবতিন্ন বািাদরর োদমর মদধ্য সামঞ্জস্যিা আনয়ন, প্যাদকতিাং সুতবিা, সাংরক্ষর্ 

সাংক্রান্ত জ্ঞান ইিযাতে। কৃতিপদের মানসম্মি বািার ব্যবস্থাপনা তনতশ্চিকরদর্র লদক্ষয তনদনাি গুরুত্বপূর্ থ পেদক্ষপ গ্রহর্ করা হদব- 



14.1 ত তিোল মাদকথে ত দরকেতর প্রর্য়ন ও প্রচার, উচ্চির বািার গদবির্া, তনয়তমিিাদব বািার িোরতক এবাং 

অতনয়মকারীদের তবরুদি পেদক্ষপ গ্রহর্; 

14.2 রািিানীদি তবযমান পাইকারী বািারসমূহ তবদকন্দ্রীকরদর্র ব্যবস্থা করা; 

14.3 কৃিক/কৃতি ব্যবসায়ী/উদযািাদের িন্য এতগ্রতবিদনস িহতবল গঠদনর উদযাগ গ্রহর্ করা; 

14.4 পদের িরর্ অনুর্ায়ী সঠিক ওিদন,সাংখ্যায়  বা পিতিদি কৃতি পে তবপর্ন তনতশ্চি করা; 

14.5 পচনেীল কৃতিপে বািারিািকরদর্র তনতমি এদসম্বল টসন্টার, কুল টচম্বার ব্যবহার, ব্যতি ও টবসরকাতর প্রাতিষ্ঠাতনক 

পর্ থাদয় তিদরা এনাতিথ কুল টচম্বার ও অন্যান্য টোে কাতরগরী েযান্ট তনম থাদর্ সহদর্াতগিা করা;  

14.6 কৃতি ব্যবসায় কৃিক-ব্যবসায়ী-টিািার মধ্য িারসম্যপূর্ থ  মূল্য তবস্তৃতি বিায় রাখদি প্রদয়ািনীয় ব্যবস্থা গ্রহর্ করা;    

14.7 খুচরা, পাইকাতর, টসন্ট্রাল, োতম থনাল ও এদসম্বল টসন্টাদর তবপর্ন কার্ থক্রম সমাপনাদন্ত উি স্থানসমূহ পতরকার-পতরেন্ন 

রাখা ও অস্বাস্থযকর পতরদবে সৃতষ্ট টরাদি প্রদয়ািনীয় কার্ থকর ব্যবস্থা গ্রহর্ করা; 

14.8 কৃতিপদের সাোই টচইদনর প্রতিটি স্তদর তনয়ম শৃঙ্খলা আনয়ন, আস্থাহীনিা টরাি, তবশ্বস্তিা স্থাপন ও সুতনয়তন্ত্রি পে 

প্রবাদহর র্াবিীয় সহদর্াতগিা প্রাোন করা; 

14.9 কৃতি পদের গুনগি মান বিায় রাখদি কৃতি তবপর্ন আইন-২০১৮, কৃতি তবপর্ন তবতিমালা-২০২১, অন্যান্য আইন,তবতি 

ও নীতি র্র্ার্র্িাদব বাস্তবায়ন করা।  

 

15.কৃমি উপকরণ মবপণনঃ 

  

খাে মনরাপত্তা ও ক্ষুধামুক্ত মবি মনি িালণ পৃমেবীর সকে কদে একলযালগ কাি কলর যালে । উন্মুক্ত বািার অে িনীম  ও 

 থ্যপ্রযুমক্তর উন্নয়লনর ফলে কৃমির আধুমনকায়লন প্রম মনয়  মবিব্যাপী মন য নতুন উদ্ভাবনী যন্ত্রপাম  ও কৃমি উপকরলণর 

আমবি িাব হলে।  কৃমিপলণ্যর উৎপাদনেীে া বৃমদ্ধ, োিিনক প্রমক্রয়ািা করণ ও বািারিা করলণ এ সিস্ত আধুমনক কৃমি 

উপকরণ কৃিক ও ব্যবসায়ীর কালে সহলি ও স্বল্প মূলল্য হস্তান্তর করা অ যন্ত িরুমর।       

16.1 কৃমি উপকরণ ব্যবসায়ীর সালে কৃিক/কৃিক গ্রুলপর বা কৃমি ব্যবসায়ীলদর সাংলযাগ স্থাপলন সহায় া করা  

16.2 কবসরকামর কৃমি উপকরণ ব্যবসালয়র সালে িমে  প্রম ষ্ঠানলক কয মক্তক মূলল্য কৃমি উপকরণ সরবরাহ, উৎপাদন, 

প্রমক্রয়ািা করণ, সাংরক্ষণ, িান মনয়ন্ত্রণ এবাং মবপণন কায িক্রলি প্রলয়ািনীয় সুলযাগ-সুমবধা প্রম ষ্ঠায় সরকামর ও 

কবসরকামর খা লক উৎসামহ  করা   

16.3 কৃমি উপকরলণর িান পমরবীক্ষলণর িন্য আধুমনক যন্ত্রপাম  সাংবমে  ল্যাব ও অন্যান্য অবকাঠালিা উন্নয়ন করা  

16.4 কৃমি উপকরলণর অনুলিামদ  িান যোযেিালব অনুসরণ করা এবাং সরবরাহ, গুদািিা করণ, মূল্য এবাং গুণগ িান 

র্তণমূে পয িন্ত পমরবীক্ষলণর আও ায় আনা  

16.5 পমরলবে দূিণকারী , িানহীন ও মনম্নিালনর কৃমি উপকরণ উৎপাদন, আিদামন, মবপণন, মব রণ এবাং ব্যবহার মনয়ন্ত্রণ 

করা   

16.6 কৃিলকর চামহদা অনুযায়ী সঠিক সিলয় সরকামর এবাং কবসরকামর পয িালয় কৃমি উপকরণ আিদামন/ক্রয়, সাংগ্রহ ও 

মব রণ প্রমক্রয়া কিারদার করা    

16.7 আঞ্চমেক, কিো ও উপলিো পয িালয় কৃমি উপকরলণর আপদকােীন িজুদ গলে ক াোর পদলক্ষপ গ্রহণ করা   

16.8 কৃমি উপকরলণর মবপণন কায িক্রলির সালে িমে  ব্যমক্ত/প্রম ষ্ঠালনর মনয়মি  পমরদে িলনর িন্য মডএএি, মডএই, 

মবএমডমস ই যামদ সাংস্থার সিনলয় পমরদে িন টিি গঠন;  

16.9 উৎপাদন, সাংগ্রহ ও মব রণ সাংমিষ্ট িন্ত্রণােয়সমূলহর িলধ্য সিন্বয় কিারদার করা   

16.10 উন্নয়ন সহায় া প্রদালনর িাধ্যলি কৃমি উপকরলণর মূল্য কৃিলকর ক্রয় ক্ষি ার িলধ্য রাখার কায িক্রি অব্যাহ  রাখা   

16.11 কৃমি উপকরলণর উৎপাদন খরচ মনণ িয়পূব িক কৃিকলক কয মক্তক মূলল্য কৃমি উপকরণ সরবরালহর ব্যবস্থা করা। 

 

১৬.  ই-এতগ্রকালচারাল মাদকথটিাং  

একমবাংে ে াব্দীর  থ্য ও কযাগালযাগ প্রযুমক্তর চযালেঞ্জ কিাকালবো কলর আমে িক ও সািামিক উন্নয়লনর অগ্রযাত্রার িহাসেলক 

এখন বাাংোলদে। মডমিটাে বাাংোলদলে কৃিক, কিাক্তা, ব্যবসায়ী, প্রমক্রয়ািা কারী ও কৃমি ব্যবসার সালে িমে  সকে কেণীলক 

একটি মডমিটাে প্লাটফলি ি এলন কৃমিপলণ্যর ই-মবপণন একটি সিলয়াপলযাগী পদলক্ষপ। ন্যায্যমূলল্য কৃমিপণ্য ক্রয়-মবক্রয়, 



কৃমিমিমত্তক ই-কিাস ি উন্নয়ন, নতুন উলোক্তা সৃমষ্ট, সহলি কৃমিপণ্যমিমত্তক ব্যবসা ও বািালর প্রলবে এবাং  থ্য কযাগালযাগ 

প্রযুমক্তর ব্যবহার র্তণমূে পয িালয় মবস্তৃ করলণ ই-কৃমি মবপণন সম্প্রসারলণ মনলম্নাক্ত পদলক্ষপ গ্রহণ করা হলব- 

16.1 কৃিক, কিাক্তা, পাইকার, খচরা ব্যবসায়ী, রপ্তামনকারক, আিদামনকারক, গুদািিা কারী, পমরবহন ব্যবসায়ীসহ কৃমি 

ব্যবসার সালে িমে  সকেলক একটি মডমিটাে প্লাটফলি ি একমত্র  করা হলব  

16.2 ই-কৃমি মবপণন কায িক্রি পমরচােনার িন্য একটি আোদা কপাট িাে চালু করা হলব এবাং কৃমি পলণ্যর মূল্য সাংলযািন, 

প্রমক্রয়ািা করণ, পমরবহণ ই যামদ সাংক্রান্ত এপ্স চালু করা  

16.3 কৃিক/কৃমি ব্যবসায়ী/উলোক্তালদরলক কৃমি পণ্য মবপণলন প্রচার প্রচারণায় সহায় া করা  

16.4 অনোইলন কৃমি পলণ্যর বািার দর,গুণগ  িান ও কৃমি ব্যবসা িমনটমরাং করা  

16.5 কৃমি ব্যবসার সালে িমে  সকে কেণীর িলধ্য সরাসমর অনোইনমিমত্তক বািার সাংলযাগ ও কৃমি ব্যবসা সম্প্রসারলণর 

সুলযাগ বৃমদ্ধ করা;   

16.6 সািামিক কযাগালযাগ িাধ্যলির যোযে ব্যবহার কলর বািার সাংলযাগ ও ব্যবসায়ী কায িক্রি পমরচােনায় সহায় া 

করা   

16.7 মনবন্ধনকৃ  ব্যবসায়ীর িাধ্যলি কৃমিপণ্য ক্রয়-মবক্রলয় মবপণন িানদডানুসালর কৃমিপলণ্যর গুণগ িান রক্ষার ব্যবস্থা 

করা   

16.8 অনোইনমিমত্তক কৃমি উলোক্তা ব রীল  সহায় া করা  

16.9 ই-কৃমি মবপণলন িমে  সাপ্লাই কচইলনর  সকে অাংেীিনলক প্রলয়ািন অনুযায়ী মবমিন্ন ধরলণর প্রমেক্ষণ প্রদান করা  

16.10 অনোইন মিমত্তক কৃমি মবপণন কায িক্রি মবলেি কলর গুণগ  িান, কপলিন্ট, সিয়, চুমক্ত অনুযায়ী কডমেিামর ই যামদ 

মবিয় িমনটমরাং করা   

16.11 অনোইনমিমত্তক কৃমি মবপণলন িমহো ও যুবকলদরলক সম্পৃক্তা করা  

 

17. মনরাপদ কৃমিপণ্য মবপণনঃ 

খায তনরাপিা তনতশ্চিকরদর্র অন্যিম পূব থেিথ হদে সকদলর িন্য খাদযর সরবরাহ তনতশ্চিকরদর্র পাোপাতে সহনীয় মূদল্য পুতষ্টকর খায 

তনতশ্চি করা। পুতষ্টকর খাদযর অন্যিম পূব থেিথ তনরাপে কৃতি পে। তনরাপে কৃতি পে তবপনদন তনদনাি পেদক্ষপ গ্রহর্ করা হদব- 

 

17.1 সলচ ন া বৃমদ্ধ ও মনরাপদ খাে মবপণন, উদ্বুদ্ধকরণ ও দক্ষ িনবে সৃমষ্টর পদলক্ষপ গ্রহণ করা  

17.2 ফে ও োকসবমিল  প্রলয়াগকৃ  রাসায়মনক ও বাোইনােলকর িাত্রা মনণ িলয় সহি ও সােয়ী পদ্ধম  উদ্ভাবন ও 

পমরবীক্ষলণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা   

17.3 প্যামকাং হাউি, সাংরক্ষণাগার ও সরঞ্জািামদ পমরেন্ন া মবধান এবাং এ সিস্ত অবকাঠালিাগ  সুমবধামদ মনয়মি  

িমনটমরাং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা   

17.4 মনরাপদ কৃমি পলণ্যর আন্তিিাম ক বািার সম্প্রসারলণ সহলযামগ া করা  

17.5 মনরাপদ খাে আইন ২০১৩, উত্তি কৃমি চচ িা নীম -২০২০ ও অন্যান্য মবমধমবধান কিা ালবক স্বাস্থযসম্ম িালব 

কৃমিপণ্য সাংগ্রহ, সাংগ্রলহাত্তর ব্যবস্থাপনা, সাংরক্ষণ ও প্রমক্রয়ািা করণ ও মবপণলন উলোগ গ্রহণ করা   

17.6 স্বাস্থয ঝৌঁমক আলে এিন ফসলের মবপণনলক মনরুৎসামহ  করা   

17.7 স্বাস্থযসম্ম িালব কৃমিপণ্য পমরবহন পদ্ধম  মনশ্চ করলণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

17.8 িান মনয়ন্ত্রণ ও ফাইলটা-স্যামনটামর মবিয়ক চামহদা পূরলণ কৃমি মবপণন অমধদপ্তলরর অাংেগ্রহলণর পাোপামে এ 

অমধদপ্তলরর সক্ষি া উন্নয়ন।  

17.9 কৃমিি পণ্য পমরবহণ, কিােকীকরণ, কদেীয় ও আন্তিিাম ক বািালর ক্রয় মবক্রয়  ো সামব িক মবপণলন সরকার কর্তিক 

কর্ামি  GAP নীম িাো যোযেিালব বাস্তবায়ন করা   

17.10 কৃমি মবপণন অমধদপ্তর কর্তিক পমরচামে  কৃিলকর বািালর মনরাপদ কৃমি পণ্য মবপণলন কৃিকলক সব িামধক গুরুত্ব ও 

উৎসাহ প্রদান করা হলব এবাং প্রলয়ািলন মবমিন্ন প্রমেক্ষণ প্রদান করা; 

 

 

 



18. কৃমি মবপণন উন্নয়লন গলবিণাঃ 

কৃিক, কৃমি ব্যবসায়ী, সাধারণ কিাক্তা, সরকামর কবসরকারী মবমিন্ন প্রম ষ্ঠান এবাং কৃমির সালে সম্পকৃ্ত মবমিন্ন অাংেীিলনর 

মবমিন্ন ধরলণর সিস্যা, প্রলয়ািনীয় া, চযালেঞ্জ ও সম্ভাবনা রলয়লে। সামব িক কৃমির কৃমি মবপণন ব্যবস্থার উন্নয়লন গলবিণার 

অলনক কক্ষত্র রলয়লে। কৃমি পলণ্যর উৎপাদন কেলক শুরু কলর সাংগ্রলহাত্তর মবমিন্ন পয িায় ও কায িক্রি, গুণগ  িান, সরবরাহ, 

চামহদা, পমরবহন, রপ্তামন, গুদািিা করণ, সাংরক্ষণ, প্রমক্রয়ািা করণ, বািার ব্যবস্থার উন্নয়ন ই যামদ মবিয়সহ অসাংখ্য 

মবিয় রলয়লে যা মনলয় গলবিনার িাধ্যলি একটি কায িকর মবপণন ব্যবস্থার মদক মনলদ িেনা কবর করা সম্ভব। কৃমি মবপণন 

ব্যবস্থার উন্নয়লন সুমনমদ িষ্টিালব মনলম্নাক্ত গলবিণা কায িক্রিগুলো গ্রহণ করা হলব-  

 

18.1 কৃমিপণ্য মবপণলন সহায়ক সাপ্লাই কচইলন কৃিক, খচরা ব্যবসায়ী, পাইকার, প্রমক্রয়ািা কারী, রপ্তামনকারক ও 

আিদামনকারকসহ সব িস্তলরর অাংেীিলনর িন্য প্রলয়ািনীয় অবকাঠালিা উন্নয়লন গলবিণা কায িক্রি অব্যাহ  রাখা  

18.2 ককান কৃমি পলণ্যর মক পমরিান প্রকৃ  চামহদা, সরবরাহ পমরমস্থম  এবাং আন্তিিাম ক বািালর কৃমি পলণ্যর মূল্য 

হ্রাস/বৃমদ্ধর কারণ ও আিালদর করণীয় মবিলয় মনয়মি  গলবিণা; 

18.3 ককান ফসলের কদেীয় ও আন্তিিাম ক চামহদা কবমে, ককান ফসে চাি করা োিিনক, ককন োিিনক ই যামদ মবিলয় 

মনয়মি  গলবিণা করা এবাং কৃিকলদর প্রলয়ািনীয় প্রমেক্ষণ ও  থ্য সরবরালহর িাধ্যলি সহায় া করা; 

18.4 কি সুি মিমত্তক কৃমি পলণ্যর উৎপাদন খরচ মনণ িয়, সাপ্লাই কচইলনর মবমিন্ন স্তলর সাংর্টি  মবমিন্ন খরচ ও মুল্য 

মবস্তৃম সহ মবমিন্ন ধরলণর মবপণন ব্যয় এবাং কৃমি পলণ্যর কয মক্তক খচরা ও পাইকামর মূল্য মনধ িারলণ মনয়মি  গলবিণা 

করা; 

18.5 সাপ্লাই কচইলনর প্রল যক অাংেীিলনর িলধ্য সম্পকি কিারদার, নতুন বা পুরা ন কৃমি ব্যবসায়ীলদর বািার সম্প্রসারণ, 

কৃমি উলোক্তা সৃমষ্ট, কৃমি ব্যবসা ও মেলল্পান্নয়লন প্রলয়ািনীয় বািার সাংলযাগ আরও যুলগাপলযাগীকরলণ গলবিণা 

অব্যাহ  রাখা   

18.6 কৃমিপলণ্যর প্রমক্রয়ািা করলণ প্রলয়ািনীয় উপকরণ প্রামপ্ত, প্রমেক্ষণ প্রদান, মূল্য সাংলযািন, বহুমুখীকরণ, প্যালকমিাং 

ও গুণগ  িানসম্পন্ন প্রমক্রয়ািা কৃ  কৃমিপলণ্যর ব্যবসা উন্নয়লন মনয়মি িালব গলবিণা করা  

18.7 কৃমি মবপণন  ো কৃমি ব্যবসা, প্রমক্রয়ািা করণ, কৃমি উলোক্তা ও বামণমিযক কৃমিল  নারীর অাংেগ্রহণ বৃমদ্ধ কলর 

সািামিক ও আমে িকিালব নারীর ক্ষি ায়লন গলবিণা করা  

18.8 বাাংোলদলের মবেিান কডলিাগ্রামফক মডমিলডডলক কালি োমগলয় মেমক্ষ  ও কিধাবী  রুণ- রুণীলক কৃমি ব্যবসালয় 

সম্পৃক্ত কলর কীিালব যুব উন্নয়ন, নতুন কি িসাংস্থান সৃমষ্ট, কবকারত্ব হ্রাস ও সািামিক অবস্থার উন্নয়ন করা যায় এ 

সাংক্রান্ত গলবিণা    

18.9 কৃমি মবপণনলক সহিীকরণ, আধুমনক, সুমনয়মন্ত্র , পমরকমল্প , যুলগাপলযাগী ও দীর্ িলিয়াদীিালব োিিনক কলর গলে 

ক াো এবাং কৃিক, ব্যবসায়ী ও কিাক্তা সহায়ক ব্যবসাময়ক পমরলবে উন্নয়ন দ্বারা কৃমি ব্যবসা ও মেলল্পান্নয়লন গলবিণা 

করা   

18.10 কৃমিপলণ্যর দক্ষ বািারিা করণ, বািার ব্যবস্থাপনা, মূল্য বৃমদ্ধর কারণ অনুসন্ধান ও করণীয় মবিয়সমূহ মনধ িারণ 

কলর মন য প্রলয়ািনীয় কৃমিপলণ্যর বািার মস্থম েীে রাখল  গলবিণা করা  

18.11 বামণমিযক কৃমির উন্নয়ন গ্রালির মেমক্ষ  ও কিধাবী  রুণ- রুণীসহ, কৃিক, প্রবীণ ও গৃমহনীলদর আমে িক উন্নয়লন 

কৃমি ব্যবসা ও বামণমিযক কৃমির সম্প্রসারণ দ্বারা মকিালব গ্রািীণ অে িনীম র উন্নয়ন করা যায় কস মবিলয় গলবিণা; 

18.12 কৃমিপলণ্যর রপ্তামন বৃমদ্ধল  নতুন নতুন বািার অনুসন্ধান, সম্ভাব্য রপ্তানীলযাগ্য পণ্য  ামেকা প্রস্তু করণ, মবিবািালর 

কৃমিপলণ্যর গম মবমধ পয িলবক্ষণ, রপ্তামনলযাগ্য কৃমিপলণ্যর গুণগ িান মনয়ন্ত্রণ, কৃমিপণ্য রপ্তামনল  মবেিান সিস্যা 

মচমি করণ ও সিাধালন করণীয় মবিলয় গলবিণা করা এবাং সরকামর ও কবসরকামর প্রম ষ্ঠানলক আিদামন-রপ্তামন 

কালয ি সহায় া করা;   

18.13 ক িলনাত্তর ব্যবস্থাপনা, গুদািিা করণ, সাংরক্ষণ, পমরবহন ও সাপ্লাই কচইলনর মবমিন্ন স্তলর প্রলয়ািনীয় মবপণন 

সহায়ক উপকরণসমূলহর প্রামপ্তস্থানসহ সহিেিয া, সঠিকমূলল্য প্রামপ্ত, প্রলয়ািনীয় াসহ আধুমনক উপকরণ সিলন্ধ 

সকে প্রকার গলবিণােব্ধ ফোফে কৃিক, ব্যবসায়ী,কিাক্তা ও সরকারলক সরবরাহ করা   

18.14 ফসে সাংগ্রহ, সাংগ্রলহাত্তর প্রযুমক্ত, প্রমক্রয়ািা করণ, হযাডমোং, পমরবহন, প্যালকমিাং ও গুদািিা করণ ব্যবস্থার উন্নয়লন 

গলবিণা কায িক্রি কিারদার করা।  



 

19. কৃতিপদের গুোম ও সাংরক্ষর্াগার ব্যবস্থাপনাঃ 

খাদয স্বয়াংসম্পূর্ থ বাাংলাদেদের গিানুগতিক কৃতি এখন বেনতন্দন চাতহো তমটিদয় বাতর্তিযক কৃতিদি রুপান্ততরি হদে। 

কৃতিপদের সাংগ্রদহাির ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরর্, প্রতক্রয়াকরর্, সাংরক্ষর্ বা গুোমিািকরর্ তবপর্দনর অন্যিম প্রিান কাি। 

ন্যা্য মূল্য প্রাতপ্ত, প্রতক্রয়ািািকরদর্ মূল্য সাংদর্ািদনর মাধ্যদম অতিক মূল্য টপদি গুোম সাংরক্ষনাগার ব্যবস্থাপনায় তনদনাি 

পেদক্ষপ গ্রহন করা হদব- 

  

টর্ অঞ্চদল টর্ সকল কৃতিপে অতিকহাদর উৎপাতেি হয় িার তিতিদি টসই অঞ্চদল গুোম বা কৃতিপে সাংরক্ষর্াগার স্থাপন করা; 

19.1  টমৌসুদম টর্ন কৃিক কম োদম কৃতিপে তবতক্র করদি বাধ্য না হয় টসিন্য ন্যযনিম তফ এর তবতনমদয় কৃিক ও 

ব্যবসায়ীগর্ কৃতিপে গুোদম সাংরক্ষদর্র ব্যবস্থা গ্রহর্ করা; 

19.2  কৃতিপদের সাতব থক সুরক্ষা ও গুর্গি মান ঠিক রাখদি আধুতনক সুদর্াগ সুতবিা ও র্ন্ত্রপাতি স্থাপন করা; 

19.3  ববজ্ঞাতনকিাদব গুোদম পে প্রদবে, সাংরক্ষর্, টগ্রত াং, সটি থাং, টপাকামাকড় েমন, মান সাংরক্ষর্, ওিন তনয়ন্ত্রর্, 

বতহগ থমন ও হস্তান্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা; 

19.4 সাতব থক গুোম ব্যবস্থাপনা কার্ থক্রম ত তিোলাইি  করার উদযাগ গ্রহর্; 

19.5 সাংরতক্ষি পদের তবপরীদি কৃিকদের ব্যাাংক ঋদর্র প্রাতপ্তদি সহায়িা করা ও আতর্ থক অবস্থা স্বািাতবক রাখদি 

সহদর্াতগিা করা;  

19.6 গুোদম সাংরতক্ষি পে তবতক্রর তনশ্চয়িার িন্য টক্রিা বা বািার সাংদর্াগ স্থাপদন সহায়িা করা; 

19.7 উৎপােক টর্দক শুরু কদর গুোমিািকরর্ টেদি বািারিািকরদর্র সম্পূর্ থ টচইদন পতরবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন 

করা; 

19.8 টকন্দ্রীয়িাদব সাংরতক্ষি পদের  াোদবইস (ফসল, পতরমার্, গুোমিািকরর্ ও খালাদসর সময় কৃিদকর িথ্য, 

বািার িথ্য ইিযাতে সাংবতলি) সাংরক্ষর্ করা; 

 

২০.০ কৃষিপনের সি িষনম্ন ও সমব বাচ্চ য ৌষিক মূল্য ষনর্ িারণ এবং িাস্তিায়ন।  

কৃষি ষিপণন আইন-২০১৮ অনু ায়ী কৃষি ষিপণন অষর্দপ্তর কৃষিপনের সি িষনম্ন মূল্য ও য ৌষিক মূল্য ষনর্ িারণ ও িাস্তিায়ন, 

কৃষিপনের মূল্য সংন াজন এিং কৃষি পনের মূল্য সহায়তা প্রদানন ম্যানেটপ্রাপ্ত। কৃিক কর্তিক উৎপাষদত কৃষিপে 

আেতদার, পাইকার, প্রষক্রয়াজাতকাষর, ফষেয়া, খুিরা ষিনক্রতা যেনক যিািার কানে যপৌৌঁোননা প িন্ত প্রষত স্তনর মূল্য 

সংন াজন ঘনট এিং কৃষিপনের মূল্য বৃষদ্ধ পায়।   ার ফনল যিািা য িন একষদনক উচ্চমূনল্য পে ক্রয় কনর অপরষদনক 

কৃিক তাঁর ন্যায্যমূল্য যেনক িষিত হয়। অননক যক্ষনত্রই কৃিক তাঁর উৎপাদন খরনির যিনয়ও কি মূনল্য কৃষি পে ষিষক্রনত 

িাধ্য হন। ফনল কৃিক ষদননষদনন কৃষি কানজ আিহ হারানেন  া কৃষি ষিষিক অে িনীষতর িাংলাদনশর জন্য অতযন্ত উনেনগর 

ষিিয়। কৃিনকর আষে িক লানির ষনশ্চয়তা, কৃষি কানজ আিহ র্নর রাখা এিং কৃিনকর জীিন িান উন্নয়নন ষনষদ িষ্ট কৃষি 

পনের জন্য ন্যযনতি মূল্য ষনর্ িারণ কনর যদয়া হনি। ষনর্ িাষরত এই মূনল্যর যিনয় িাজার মূল্য কি হনল কৃিকনক উৎপাদন 

খরনির সানে অন্যান্য খরি যুি কনর কৃষি ষিপণন অষর্দপ্তর কর্তিক ষনর্ িাষরত ন্যযনতি ষিক্রয় মূনল্যর অিষশষ্ট টাকা কৃষি 

ষিপণন অষর্দপ্তনরর িাধ্যনি ির্তিষক প্রদান করা হনি। একইিানি সিনয় সিনয় সরকার জরুষর িনন করনল িাজার মূল্য 

সহনীয় রাখনত এিং কৃষি ব্যিসার উন্নয়নন কৃষি পনের সাপ্লাই যিইননর ষিষিন্ন স্তনরর (ন িনঃ পাইকার, স্থানীয় িা অন্যান্য 

আেত, চুষিষিষিক উৎপাদন, স্থানীয় খুিরা ষিনক্রতা, ষহিাগার, আিদাষনকৃত কৃষি পে, ষহিাগার) ক্রয়মূনল্যর সানে অন্যান্য 

ষিপণন খরি যুি কনর কৃষি ও কৃষিজাত পনের সনি িাচ্চ য ৌষিক িা কাম্য মূল্য ষনর্ িারন কনর ষদনি। কৃষি পে ষনষদ িষ্টকরণ, 

ির্তিষক প্রদান এিং সি িষনম্ন িা সনি িাচ্চ মূল্য ষনর্ িারনণ কৃষি ষিপণন ষিষর্িালা-২০২১ অনু ায়ী গঠিত কৃষি ষিপণন সিন্বয় 

কষিট সাষি িক কানজর সিন্বয় করনি এিং প্রনয়াজনন সাি কষিট গঠন করনি। সনি িাচ্চ মূল্য ষনর্ িারনণ সাপ্লাই যিইননর ষিষিন্ন 

স্তনরর অংশীজননর অংশিহণ ও পরািশ ি িা সুপাষরশ িহণ করা হনি।  

 

২১.০ জাতীয় কৃষি ষিপণন নীষত প িানলািনাঃ 



জাতীয় কৃষি ষিপণন নীষত ২০২১ প্রষত পাঁি িেনর প িানলািনা করা হনি। 

 

২২.০ িাংলা িািার প্রার্ান্য: 

এ নীষত কা িকর করার পর সরকাষর যগনজট প্রজ্ঞাপন োরা ইংনরজী অন্যষদত একট ষনি িরন ায প পাঠ সরকার প্রকাশ 

করার উনদ্যাগ িহণ করনি। িাংলা পাঠ এিং ইংনরজী পানঠ যকান ষিভ্রাষন্ত/অসািঞ্জস্যতা যদখা ষদনল িাংলায় প্রণীত 

নীষত িহণন ায প িনি ি ষিনিষিত হনি। 

 

 


