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মভো. কোভরুর ইরোভ ভূইয়ো 

 

 জোষতয ষতো ফঙ্গফন্ধু মখ মুষজবুয যভোন মদতয অথ থননষতক উন্নয়তন কৃষলতক অগ্রোষধকোযভুক্ত খোত 

ষততফ ষিষিত কতযষিতরন। ষতষন বুজ ষফপ্লতফয ডোক ষদতয়ষিতরন এফং ষফজ্ঞোনষবষিক িোলোফোদ মকৌর 

প্রফতথতনয ভোধ্যতভ মেকই কৃষলয মোত্রোয সূিনো কতযষিতরন। কৃষল গতফলণো প্রষতষ্ঠোনমূ পুনরুজ্জীষফত কযোয 

ভধ্য ষদতয় কৃষল গতফলণোয নফষদগন্ত উতন্োষিত য়। মই ধোযোফোষকতোয়, ফঙ্গফন্ধুকন্যো ভোননীয় প্রধোনভন্ত্রী মখ 

োষনোয মনতৃতে ফতথভোন কৃষলফোন্ধফ যকোয কৃষলফোন্ধফ নীষত গ্রণ ও ফোস্তফোয়ন কতয মোতে। ভোননীয় 

প্রধোনভন্ত্রী মখ োষনো ২০০৯ এ ষিতীয়ফোতযয ভততো ক্ষভতোয় আোয শুরুতেই কৃলক ও কৃষল মৃষিয জন্য 

রূকল্প-২০২১, ঞ্চফোষল থক কভ থষযকল্পনো ও ষনফ থোিষন প্রষতশ্রুষত ফোস্তফোয়তন ষফষবন্ন ষযকল্পনো ও উতযোগ গ্রণ 

কতযন। এ কর উতযোগ ও গৃীত কোম থক্রতভয পতর খোয উৎোদতন ধোযফোষকবোতফ স্বয়ংম্পূণ থতো ফজোয় 

যোখো, ষফষবন্ন পতরয উন্নত ও প্রষতকূরতো ষষ্ণু জোত উদ্ভোফন, নতুন স্যষফন্যো উদ্ভোফন, োষন োশ্রয়ী মি 

িষত, ভূষযস্থ োষনয ব্যফোয বৃষি, কৃষলতেয ফহুমুখী ব্যফোয ও পতরয ষনষফড়তো বৃষি নোনোষফধ 

অগ্রগষত োষধত তয়তি। 

 

কৃলকফোন্ধফ নীষতয পতর খোযতস্যয উৎোদন প্রষতফিযই ধোযোফোষকবোতফ বৃষি মতয়তি। ম্প্রষত 

ফোংরোতদ িোর উৎোদতন ইতদোতনষয়োতক েতক ষফতে তৃতীয় অফস্থোতন উতে এততি। এিোড়ো, োে যপ্তোষনতত 

১ভ, োে ও কাঁেোর উৎোদতন ২য়, ফষজ উৎোদতন ৩য়, আলু ও আভ উৎোদমন ৭ভ ও ময়োযো উৎোদতন ৮ভ 

স্থোতন যতয়তি। ২০০৮-০৯ োতর মমখোতন মভোে খোযস্য (িোর,গভ ও ভুট্টো) উৎোদন ষির ৩ মকোটি ২৮ রক্ষ 

৯৬ োজোয মভষিকেন মখোতন ২০১৯-২০ অথ থ ফিতয তো মফতড় ৪ মকোটি ৫৩ রক্ষ ৪৩ োজোয মভষিক েন 

তয়তি। এ িোড়ো অন্যোন্য পতরয মক্ষতত্র মমভন- আলু ৫২.৬৮ রক্ষ মভষিকেন মথতক ১০৯.১৮ রক্ষ মভষিকেন, 

ভুট্টো ৭.৩০ রক্ষ মভষিকেন মথতক ৫৪.০২ রক্ষ মভষিকেন, োকফষজ ২৯.০৯ রক্ষ মভষিকেন তত ১৮৪.৪৭ 

রক্ষ মভষিকেন এফং ষিঁয়োজ ৭.৩৬ মথতক ২৫.৫৭ রক্ষ মভষিকেতন উন্নীত তয়তি। 

 

যকোয োতযয দোভ হ্রো কতয মৄগোন্তকোযী ষযফতথমনয সূিনো কতয। োতযয মূল্য ৪ দপোয় কষভতয় প্রষত 

মকষজ টিএষ ৮০ েোকো মথতক ২২ েোকো, এভওষ ৭০ েোকো মথতক ১৫ েোকো, ষডএষ ৯০ েোকো মথতক ১৬ 

েোকো কযো তয়তি। পতর কৃলক স্বল্পমূতল্য োয ক্রয় কযতত োযতি। ২০০৯-১০ মথতক ২০১৯-২০ ম থন্ত োয, 

ষফদ্যুৎ, ইক্ষু ও ষডতজর ইতুোষদ খোতত মভোে ৭৫ োজোয ৮১৫ মকোটি েোকো বতুথষক প্রদোন কতযতি যকোয। 

 

 যকোতযয ষনফ থোিষন প্রষতশ্রুষত অনুমোয়ী কৃষল মোষন্ত্রকীকযতণয ভোধ্যতভ কৃষলতক আধুষনকোয়তনয উতযোগ 

গ্রণ কতযতি। কৃলকতদয কৃষল মতন্ত্রও ক্রয়মূতল্যও উয ৫০%-৭০% উন্নয়ন োয়তোয ভোধ্যতভ হ্রোকৃত মূতল্য 

কৃষলমন্ত্রোষত যফযো কযো তে। ২০১০ মথতক ২০২০ ম থন্ত প্রোয় ৬৯ োজোয ৮৬৮টি কম্বোইন োযতবস্টয, 

ষযোয, ষডোয, োওয়োয টিরোয কৃষলমন্ত্রোষত যফযো কযো তয়তি।  

 

 ফন্যো, খযো, ষরোবৃষি, অষতবৃষি ঘুষণ থঝড়, উজোতনয ঢর, োোষড় ঢর ইতুোষদ প্রোকৃষতক দ্যতম থোতগয 

ক্ষয়ক্ষষত পুষলতয় ষনতত এফং ষফতল ষফতল পর িোলোফোতদ উিুিকযতণ ২০০৯-১০ অথ থফিয তত ২০১৯-২০ 

অথ থফিয ম থন্ত ১ োজোয ৩০ মকোটি ৬৬ রক্ষ েোকো কৃষলপুনফ থোন/প্রতণোদনো প্রদোন কযো তয়তি। কৃলকতদয ভোতঝ 

কৃষল উকযণ প্রোষপ্ত ষনষিত কযোয জন্য কৃলক ষযফোযতক দ্যই মকোটি াঁি রক্ষ চুয়োষি োজোয দ্যইত আেটি 

কৃষল উকযণ কোড থ ষফতযণ কযো তয়তি। এিোড়ো, কৃষল উকযণ কোতড থয ভোধ্যতভ মখোরো ির ১০/- েোকোয 

ব্যোংক একোউতেয ংখ্যো: োতোনফফই রক্ষ োষত্র োজোয আেিষিটি। 

-২- 

 



 গতফলণোয ভোধ্যতভ নতুন নতুন উচ্চপরনীর ও প্রষতকূরতো ষষ্ণু উন্নতভোতনয জোত ও প্রমৄষক্ত উদ্ভোফন 

কতয পতরয উৎোদন বৃষিয ধোযো অব্যত আতি। ২০০৯-১০ মথতক এ ম থন্ত ৩৭১টি জোত উদ্ভোষফত তয়তি। 

তন্তধ্য ধোতনয ৬৭টি, গতভয ১০টি, ভুট্টোয ৬টি, তুরোয ১০টি, ইক্ষু ও সুগোযষফতেয ৫৫টি, োতেয ১০টি, আলুয 

৪৯টি জোত অন্যতভ। প্রষতকূরতো ষষ্ণু ধোতনয জোততয ভতধ্য যতয়তি রফণোক্ততো নীর ১৩টি জোত, 

জরভগ্নতো ষষ্ণু ৬টি, খযো ষষ্ণু ১০ টি।  

 

 মকোষবড-১৯ এয প্রষতঘোত মভোকোষফরোয জন্য ফোংরোতদ ব্যোংক কতৃথক ফুর ও পরিোল, ভৎস্যিোল, 

মডইষয ও মোষিখোতত ৪ তোং সুতদ ৫,০০০ মকোটি েোকোয ষফমল প্রতণোদনোয ষিভ গেন কযো য়। এ িোড়ো 

পর খোতত ঋণ ষফতযতণয জন্য ৯ তোং মথতক হ্রো কতয ৪ তোং মযয়োষত সুতদ প্রোয় ১৪,৫০০ মকোটি েোকো 

কৃষলঋণ প্রদোতনয তষফর গেন কযো য়। মি কোতজ ব্যফহৃত ষফদ্যুৎ ষফতর ২০% োতয ষযতফে প্রদোন কযো 

তে। মুষজফ তফল থ উরতক্ষু ষফএষডষয ব্যফস্থোনোয় ষযিোষরত মি মন্ত্রমূতয মি িোজথ ৫০% হ্রো কযো 

তয়তি। 

# 
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মরখক : ষষনয়য তথ্য অষপোয, কৃষল ভন্ত্রণোরয়। 

 


