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গণপ্রজােন্ত্রী বাাংলাতেশ সরকার
গৃহায়ণ ও গণপূেয মন্ত্রণালয়

েগর উন্নয়ে অশিেপ্তর
রাজশাহী আঞ্চশলক অশিস
সপুরা, রাজশাহী

রাজশাহীতে শশল্পায়তের সমসযা ও
সম্ভাবোাঃ শবশসক শশল্প এলাকা পর্যাতলাচো
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গণপ্রজােন্ত্রী বাাংলাতেশ সরকার
গৃহায়ে ও গেপূেয মন্ত্রণালয়

েগর উন্নয়ে াশিেপ্তর
রাজশাহী াঅঞ্চশলক াশিস
সপুরা, রাজশাহী
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ছবফ ১t ১ভ TWG বা
ছবফ ২t ২য় TWG বা
ছবফ ৩t ৩য় TWG বা
ছবফ ৪t ৩য় TWG বা
ছবফ ৫t বফবক বফন যাজাী
ছবফ ৬t যষ্টকবাল্ডায বা-বল্পভাবরক, বফবল অবতবথয ফিফয
ছবফ ৭t যষ্টকবাল্ডায বা-বল্পভাবরকt ভুি আবরাচনা
ছবফ ৮t যষ্টকবাল্ডায বা-বল্পশ্রবভক, প্রবনািয মাচাইকযণ ফি
ছবফ ৯t যষ্টকবাল্ডায বা-বল্পশ্রবভক, ভুি আবরাচনা
ছবফ ১০t যষ্টকবাল্ডায বা-কৃলক, প্রবনািয মাচাইকযণ ফি
ছবফ ১১t যষ্টকবাল্ডায বা-কৃলক, ভুি আবরাচনা
ছবফ ১২t যষ্টকবাল্ডায বা-াধাযণ যবািা, ভুি আবরাচনা
ছবফ ১৩t যষ্টকবাল্ডায বা-াধাযণ যবািা, প্রবনািয মাচাইকযণ ফি
ছবফ ১৪t যষ্টকবাল্ডায বা-াইকাযী বফবিতািঃ ভুি আবরাচনা
ছবফ ১৫t যষ্টকবাল্ডায বা-াইকাযী বফবিতা, প্রবনািয মাচাইকযণ ফি
ছবফ ১৬t এপবজবড বা-এবরট বববর যাাইবট, ভুি আবরাচনা
ছবফ ১৭t এপবজবড বা-এবরট বববর যাাইবট, অংগ্রণকাযীয ফিফয
ছবফ ১৮t এপবজবড বা-এবরট বববর যাাইবট, যব্রন ষ্টবভিং যন
ছবফ ১৯t এপবজবড বা-এবরট বববর যাাইবট, অংগ্রণকাযীয উস্থানা
ছবফ ২০t এপবজবড বা-যকাযী কভিকতিা, ভুি আবরাচনা
ছবফ ২১t এপবজবড বা-যকাযী কভিকতিা, অংগ্রণকাযীয ফিফয
ছবফ ২২t এপবজবড বা-যকাযী কভিকতিা, যব্রনষ্টবভিং যন
ছবফ ২৩t এপবজবড বা- যকাযী কভিকতিা, অংগ্রণকাযীয উস্থানা
ছবফ ২৪t এপবজবড বা-বল্প ভাবরক, ভুি আবরাচনা
ছবফ ২৫t এপবজবড বা-বল্প ভাবরক, অংগ্রণকাযীয ফিফয
ছবফ ২৬t এপবজবড বা-বল্প ভাবরক, যব্রনষ্টবভিং যন
ছবফ ২৭t এপবজবড বা-বল্প ভাবরক, অংগ্রণকাযীয উস্থানা
ছবফ ২৮t এপবজবড বা-াধাযণ জনগণ, ভুি আবরাচনা
ছবফ ২৯t এপবজবড বা- াধাযণ জনগণ, অংগ্রণকাযীয ফিফয
ছবফ ৩০t এপবজবড বা- াধাযণ জনগণ, যব্রনষ্টবভিং যন
ছবফ ৩১t এপবজবড বা- াধাযণ জনগণ, অংগ্রণকাযীয উস্থানা
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ভানবচত্র ১t যাজাী যজরায থানাভু
ভানবচত্র ২t যাজাী যজরায থানাভু
ভানবচত্র ৩t যাজাী যজরায জনংখযায ঘনত্ব
ভানবচত্র ৪t যাজাী যজরায যগ্রাথ যন্টায
ভানবচত্র ৫t যাজাী যজরায আঞ্চবরক যমাগাবমাগ ফযফস্থা
ভানবচত্র ৬t যাজাী যজরায় ধাবনয বভবরয অফস্থান
ভানবচত্র ৭t যাজাী যজরায় যতবরয বভবরয অফস্থান
ভানবচত্র ৮t যাজাী যজরায় ভয়দায বভবরয অফস্থান
ভানবচত্র ৯t যাজাী যজরায় খাদযয উৎাদবনয বযভান
ভানবচত্র ১০t যাজাী যজরায় পরভূর উৎাদবনয বযভান
ভানবচত্র ১১t যাজাী যজরায় অথিকযী পর উৎাদবনয বযভান
ভানবচত্র ১২t বল্পাঞ্চর গবে যতারায জনয বযকবল্পত এরাকা
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বচত্র ১t যাস্তায প্রকাযববদ এফং তায দদঘিয
বচত্র ২t যযরথ ও জরথ এয বযভান
বচত্র ৩t ফা ও যযর যষ্টন
বচত্র ৪t যগ্রাথ যন্টায ও াটফাজাবযয ংখযা
বচত্র ৫t কৃবল জবভয প্রকাযববদ
বচত্র ৬t ফাজাবযয রাবজনক পর
বচত্র ৭t বফঘা প্রবত ফাৎবযক উৎাদন ায
বচত্র ৮t উৎাবদত ণয বফবিয স্থান
বচত্র ৯t উৎাবদত পবরয ফাজায চাবদা
বচত্র ১০t ফতিভান ফাজাবয পবরয চাবদা
বচত্র ১১t কৃলবকয জনয ফযাংবকং ুবফধা
বচত্র ১২t ফাজায ভূরয ফনাভ উৎাদন খযচ
বচত্র ১৩t কৃবলকাবজ কৃলবকয ন্তুবষ্ট
বচত্র ১৪t াইকাযী ও খুচযা বফবিতায স্থাবয়ত্ব
বচত্র ১৫t াইকাযী ও খুচযা বফবিতায বফবিত বণযয ধযন
বচত্র ১৬t ফাজাবয কৃবল বণযয চাবদা
বচত্র ১৭t াইকাযী ও খুচযা বফবিতায ভায তীব্রতা
বচত্র ১৮t যাজাী অঞ্চবর বফববন্ন বণযয যমাগান
বচত্র ১৯t ফযফহৃত বণযয উৎাদন স্থান
বচত্র ২০t উৎাবদত বনযয ভান
বচত্র ২১t যাজাীবত বণযয প্রাযতা
বচত্র ২২t যাজাীবত কৃবলবববিক বণযয দাভ
বচত্র ২৩t াধাযন ভানুবলয ুাবযকৃত কৃবল বববিক বল্প-প্রবতষ্ঠান
বচত্র ২৪t যাজাীয ফতিভান বল্পকাযখানা
বচত্র ২৫t কাাঁচাভাবরয উৎ
বচত্র ২৬t শ্রবভক যকাথায় যথবক আব
বচত্র ২৭t যফকাযত্ব দূয য় বক না
বচত্র ২৮t কাাঁচাভার এয ভূরয
বচত্র ২৯t শ্রবভকবদয ভজুযী
বচত্র ৩০t ঋণ প্রদান কযা য় বক না
বচত্র ৩১t বযফন খযচ
বচত্র ৩২t প্রস্তাবফত কৃবল বল্প
বচত্র ৩৩t বরঙ্গ প্রকাযববদ
বচত্র-৩৪t উৎাবদত বণযয ধযণ
বচত্র-৩৫t বল্প-কাযখানায কাবজয ধযন
বচত্র ৩৬t শ্রবভকবদয ফতিভান ভজুবয
বচত্র-৩৭t ফতিভান আবয় ন্তবষ্টয বযভাণ
বচত্র ৩৮t কৃবলবববিক বল্প-কাযখানাবত কাজ কযায আগ্র
বচত্র ৩৯t কাবিত ভজুবয

ৃষ্ঠা নং
১২
১২
১৩
১৩
২৩
২৪
২৪
২৫
২৫
২৬
২৬
২৭
২৭
২৮
২৯
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৩
৩৪
৩৫
৩৫
৩৬
৩৬
৩৭
৩৭
৩৮
৩৮
৩৯
৪০
৪১
৪১
৪২
৪২
৪৩
৪৩
৪৪

v

ূচীত্র
বফলয়
ংবমাজনী-১
ংবমাজনী-২
ংবমাজনী-৩
ংবমাজনী-৪
ংবমাজনী-৫

ৃষ্ঠা নং
৬২
৬৪
৬৫
৬৭
৬৯

vi

গবফষণা টীম
ক, তত্ত্বাফধাবন
ক্রমমক নং

নাম ও দফী

১।

জনাফ মমাোঃ জাহাঙ্গীর আমি, মসমনয়র প্ল্যানার (অোঃ দাোঃ), নগর উন্নয়ন অমধদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চমিক অমপস
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১।
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২।

জনাফ মমাোঃ রমপকুি ইসিাম, নক্সাকার মান-৪, নগর উন্নয়ন অমধদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চমিক অমপস

৩।

জনাফ মমাোঃ ছামির মহাসাইন, কমিউটার মুদ্রাক্ষমরক, নগর উন্নয়ন অমধদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চমিক অমপস
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ফাণী

রযচারক
নগয উন্নয়ন ারধদপ্তয
সগুনফারগচা, ঢাকা
গৃায়ন ও গণূতত ভন্ত্রণারয়য়য াধীনস্থ নগয উন্নয়ন ারধদপ্তয ফাাংরায়দ যকায়যয একভাত্র সবৌত রযকল্পনা
প্রণয়নকাযী াংস্থা। নগয উন্নয়ন ারধদপ্তয়যয ানযতভ কামতাফরী র নগযায়ন, নগয এরাকায বূরভয ুষ্ঠু ফযফায ও
বূরভ উন্নয়ন রফলয়য় যকাযয়ক যাভত প্রদান কযা। সদয়য ৪ (চায) রি সভয়রা-ররিন ররি মথা ঢাকা, চট্টগ্রাভ,
খুরনা ও যাজাী ফায়দ কর এরাকায ভাষ্টায প্ল্যান প্রণয়ন; নগয এরাকায াবযন্তয়য এরাকা রবরিক ফরতাযরত বূরভ
ফযফায নক্া ও াঞ্চর রবরিক প্ল্যান প্রণয়ন ও ভন্বয় াধন কযা; নগযায়ণ প্ররিয়ায াঅথত-াভারজক রফলয়য়
গয়ফলণা কযা ও বরফলযয়ত নগয উন্নয়য়নয সেয়ত্র সদফযাী নগয উন্নয়ন াংিান্ত স্থান রনণতয় কযা; নগযায়ন কভতূচী
প্রণয়ন কযা এফাং এাআ কভতূচী প্রণয়ন াং্লষরষ্ট স্য, এয়জন্সীগুয়রায উন্নয়নভূরক কভতকায়েয স্থান রনধতাযয়ন
য়মাগীতা কযা; ভানফফরত উন্নয়ন রযকল্পনাকাযী প্ররতষ্ঠান রায়ফ নগয উন্নয়ন ারধদপ্তয াঅন্ততজাতরক কারযগযী
য়মাগীতা রফলয়ক কভতূচী ফাতফায়য়ন সদয়য সপাকার য়য়ন্ট ও প্রতরিু াংস্থা রায়ফ কামতারদ ম্পাদন কযা;
সবৌত রযকল্পনা এফাং নগযায়ন ও ভানফফরত াংিান্ত রফলয়য় য়চতনতা ৃরষ্টয উয়েয়য সরভনায এফাং
ওয়াকতয়য াঅয়য়াজন কযা এফাং নগযায়ন ও ভানফফরত াংিান্ত গয়ফলণারব্ধ রফলয় ম্পয়কত প্রকানা সফয কযা;
রযকল্পনা ও উন্নয়ন রফলয়য় রফরবন্ন প্ররতষ্ঠায়ন রনয়য়ারজত কভতকততা ও কভতচাযীয়দয াআন-ারবত প্ররেণ প্রদান কযা
এফাং নগয উন্নয়ন াং্লষরষ্ট কতৃতে/াংস্থাভূয়ক তায়দয ানুয়যাধিয়ভ যাভত প্রদান কযা।
নগয উন্নয়ন ারধদপ্তয, যাজাী াঅঞ্চররক ারপ এ দপ্তয়যয াাঁচরি াঅঞ্চররক ারপয়য ভয়ধয ানযতভ।
াঅঞ্চররক উন্নয়ন ও রযকল্পনা রফয়ফচনায রদক সথয়ক যাজাী াঅঞ্চররক ারপয়য বূরভকা খুফাআ গুিুত্বূণত। এযাআ
ধাযাফারকতায় যাজাী াঅঞ্চররক ারপ ফততভান াথতফছয়য “যাজাীয়ত রল্পায়য়নয ভযা ও ম্ভাফনাাঃ রফরক
রল্প এরাকা মতায়রাচনা” রযণায়ভ একরি গয়ফলণা প্ররতয়ফদন প্রকা কযয়ত মায়ে, সজয়ন াঅরভ াঅনরিত। াঅা
করয গয়ফলণা প্ররতয়ফদনরি যাজাী াঞ্চয়রয রল্পায়য়নয সেয়ত্র যকায়যয নীরত রনধতাযণ ভয়র াভানয য়রও
রকছুিা াফদান যাখয়ফ। যাজাী াঅঞ্চররক ারপয়য সম কর কভতকততা-কভতচাযী রনযর রযশ্রভ কয়য এাআ গয়ফলণা
কাজরি ম্পন্ন কয়যয়ছন, াঅরভ তায়দযয়ক াঅন্তরযক ধনযফাদ জ্ঞান কযরছ। ায়থ ায়থ াঅয়যা াঅা কযরছ যাজাী
াঅঞ্চররক ারপ াঅগাভী রদনগুয়রায়ত এ ধযয়নয াঅয়যা ুিয গয়ফলণা কাজ ও রযকল্পনা প্রণয়য়নয ভাধযয়ভ
াঅঞ্চররক ও জাতীয় উন্নয়য়ন গুিুত্বূণত বূরভকা ারন কযয়ফ।

খিকায পওজী ভুাম্মদ রফন পরযদ

viii

কৃতজ্ঞতা স্বীকায
সসনয়য প্ল্যানায (ঃ দাঃ)
নগয উন্নয়ন সধদপ্তয
যাজাী অঞ্চসরক সপ
সল্পায়ন নগযায়রনয নযতভ ূফরতর। সল্পায়রনয ধযরনয উযআ সনবরয করয ককান একসি সনসদরষ্ট য ফা নগয
কতখাসন সফকসত রফ এফং কতখাসন সযকসল্পতবারফ নগযাসয়ত রফ। ফতরভান গরফলণা কথরক জানা মায়, যাজাী
ভানগযী ফাংরারদরয নযতভ ঐসতযভসিত প্রাচীন নগযী। ফহু ূফর কথরকআ এআ ভানগযী ফযফা-ফাসনরজয তযন্ত
উন্নত সির। সল্পায়রনয সদক কথরক ভানগযী গুররারত দ্রুত উন্নয়ন ঘিরর যাজাী ভানগযীরত অানুরূ
সল্পায়ন ঘরিসন। পরর নগযায়রনয সদক কথরক নযানয সফবাগীয় রযয তুরনায় যাজাী ধীয গসতরত গ্রয রত
থারক। ফতরভান গরফলণা কথরক এ সফলরয় রনক গুরুত্বূণর তথয কফসযরয় এররি এফং এগুররা কথরক উরতাযরনয
জনয রনকগুররা ুাসযভারা উস্থান কযা রয়রি। ফতরভান গরফলণা কভরসি ম্পন্ন কযরত নগয উন্নয়ন
সধদপ্তয সফসবন্ন মরারয়য প্রসতষ্ঠান, কভরকতরা-কভরচাযী  ফযসি মরারয়য রমাসগতায সফলয়সি নস্বীকামর। এরদয
ভরধয ফরারগ্র নগয উন্নয়ন সধদপ্তরয ুরমাগয সযচারক জনাফ খন্দকায পজী ভুাম্মদ সফন পসযদ ভরাদরয়য নাভ
সফরলবারফ উরেখরমাগয; সমসন গরফলণা কারজয শুরু কথরক কল ফসধ প্রসতসি ভুূরতর গরফলণা কারজয গ্রগসতয
সফলরয় কখাোঁজ-খফয সনরয়রিন এফং সিক সদক সনরদরনা সদরয় গরফলণা কাজসি সিক ভরয় ম্পন্ন কযরত াফরক্ষসনক
উৎা মুসগরয়রিন। এিাড়া, নগয উন্নয়ন সধদপ্তরযয ুদক্ষ উ-সযচারক ড. কক. কজড. কারন কতৌসপক
(গরফলণা  ভন্বয়) ভরাদরয়য ুসচসন্তত যাভর এফং সসনয়য প্ল্যানায জনাফ অরভদ অখতারুজ্জাভান সসনয়য
প্ল্যানায এয রমাসগতা সফরলবারফ স্মযণ কযসি। ফতরভান গরফলণা কারজয গুরুত্বূনর কিকসনকযার য়াসকরং গ্রু
(সিডসিউসজ) এয কভম্বায প্ররপয ড. সয়দ যসপকুর অরভ রুসভ (যাসফ), কাযী ধযাক জনাফ আররভ পসযদাতুর
(রুরয়ি) এফং জনাফ অরনায়ারুর কসযভ (সফসক) এয ভূরযফান  গুরুত্বূণর ভতাভত সফরলবারফ স্মযণরমাগয। নগয
উন্নয়ন সধদপ্তয, যাজাী অঞ্চসরক সপরয প্ল্যানায জনাফ কভাঃ পখরুর আরাভ গরফলণা কাজসি ম্পন্ন কযরত
মরথষ্ট কভধা  শ্রভ সদরয়রিন। তাোঁয সনযর সযশ্রভ  সযকসল্পত ততফাফধারন গরফলণা কাজসি ুন্দযবারফ ম্পন্ন
রয়রি। কাযী প্ল্যানায জনাফ কভাঃ অব্দুর য়াাফ  যাজাী অঞ্চসরক সপরয কর কভরচাযীয রনক শ্রভ
এআ গরফলণা কারজ জসড়ত। এিাড়া যাজাী ভানগযীয সফসক, নাসফ  সফসবন্ন যকাযী  কফযকাযী প্রসতষ্ঠারনয
রনক কভরকতরায রমাসগতায াাাস এরাকায জনপ্রসতসনসধ, সসবর কাাআসি/এসরি ারন, এরাকায স্থানীয়
জনগন, সল্প ভাসরক-শ্রসভক, াআকাযী ফযফায়ী, কৃলক, খুচযা সফরেতা, কবািা কশ্রণী  গরফলণায সফসবন্ন মরারয়
ভূরযফান তথয  রমাসগতা সদরয় মাযা এআ গরফলণা কাজসি ুম্পন্ন কযরত াসফরকবারফ রমাসগতা করযরিন
অসভ তারদয কররয প্রসত নগয উন্নয়ন সধদপ্তয, যাজাী অঞ্চসরক সপরয ক্ষ কথরক গবীযবারফ কৃতজ্ঞতা
জানাসি।
সযররল, এ গরফলণা প্রসতরফদরন নাকাসিত ককান বুরত্রুসি রয় থাকরর তা ক্ষভাুন্দয দৃসষ্টরত কদখায
জনয নুরযাধ কযসি।
কভাঃ জাাঙ্গীয অসর
ix
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১.১ যমৌক্তিকতা
অভাদদয এআ যছাট বুখদেয ীক্তভত ম্পদ, একক্তট ক্তফার জনদগাষ্ঠী এফং ক্রভফধধভান থধনীক্তত অভাদদয যদদক একক্তট
উন্নমনীর যদদয কাতাদয ক্তনদে মাদে। তীতকার যথদকআ এ যদদয থধনীক্তত প্রধানত কৃক্তলয উয ক্তবক্তি কদয গদে
উদেদছ। লাদটয দক যথদক এদদদ ধীয গক্ততদত  ক্তফক্তিপ্তবাদফ ক্তকছু যছাট যছাট করকাযখানা গদে উেদত শুরু কদয।
ক্রভফধধভান জনংখযায ফাস্থান  নযানয চাক্তদা যভটাদত নগযােদনয ায যমভন ফােদছ, যতভক্তন রিণীে াদয কৃক্তল জক্তভ
কদভ মাদে। ীক্তভত জক্তভদত ক্তধক পর পরাদনায তাক্তগদদ ক্তদন ক্তদন কৃক্তল জক্তভয উৎাদনীরতা হ্রা াদে। নযক্তদদক,
গ্রাভীণ ভানুল যাঞ্চদর ক্তবগভন কযদছ তাদদয জীক্তফকা ক্তনক্তিত কযায াাাক্ত তাযা হুদয ুক্তফধা দ্বাযা অকৃষ্ট ম।
ফাংরাদদদ নগযামদনয ফদচদম গুরুত্বূণধ ধযণ ক্তযকক্তিত নগযামন প্রক্তক্রমা। এয পদর যগুদরা ক্তযকক্তিত এফং
স্বাস্থযকয দয ক্তযণত দে। এয পদর কৃক্তল জক্তভ হ্রা এফং যদদয খাদয ক্তনযািা হুভক্তকয ভুদখ দে।
যটকআ উন্নমন ক্তনক্তিত কযায জনয এফং ক্তি খাদত গ্রাভীণ যফকায এফং াজায যরাদকয কভধংস্থাদনয ুদমাগ ৃক্তষ্ট কযায
জনয ক্তিখাতদক একক্তট গুরুত্বূণধ বূক্তভকা ারন কযদত দফ। ক্তকন্তু এটা ক্তযতাদয ক্তফলম র; অভাদদয ক্তিামন প্রক্তক্রমা
এগুদরা কামধকযবাদফ ক্তনক্তিত কযদত াদয না। একক্তট বার ক্তজক্তিক্তয জনয, একক্তট বার যাটধদপাক্তর যদখাদনায জনয
যাজাী খুফ গুরুত্বূণধ এফং প্রথভ যথদকআ যদদয একক্তট ঐক্ততাক্তক য। যাজাী যজরা ১৩ক্তট উদজরা ক্তনদে গক্তেত, এআ
যজরায অেতন ২৩৭৪.১ ফগধ ক্তকদরাক্তভটায এফং জনংখযা ২২৮৬৮৭৪ জন। ক্তফক্তফএ তথয নুমােী এ যজরায ৩৬.৮৯% উচ্চ
উফধয জক্তভ ফাক্তক ৬৩.১১% এরাকাম ক্তধকাংআ উচ্চ পরন ম। কৃক্তলজাত ণয উৎাক্তদত এআ ঞ্চদর ক্তিামন প্রক্তক্রমাে
জক্তেত ক্তিভাক্তরক  ফযফােীযা বার ক্তযফন যনটমাদকধয ভযাে বুগক্তছদরন। ১৮ ফছয অদগ মখন ফঙ্গফন্ধু যতু চারু
ে তখন ফায একটা ধাযনা ক্তছর যম, ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে োয ফা ম্প্রাযদনয যিদে যাজাী ঞ্চর এতক্তদন ক্তক্তছদে
থাকদর এখন দ্রুত এক্তগদে মাদফ । যকননা, যাজাী একক্তট কৃক্তল প্রধান ঞ্চর। ক্তফদল কদয এখানকায অভ, ক্তরচু 
যযদভয খযাক্তত াযা যদ ফযাী, এভনক্তক যদদয ফাক্তদয এয খযাক্তত যদেদছ । তাছাো এ ঞ্চদর প্রচুয কৃক্তল ণয (দমভনঃ
ধান, বুট্টা, অরু, টদভদটা, যেঁদ আতযাক্তদ) উৎাক্তদত ে। ক্তকন্তু এখাদন কৃক্তল ক্তবক্তিক যতভন যকান ক্তি প্রক্ততষ্ঠান অজ মধন্ত
গদে উদেক্তন। থচ কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে উেদর যাজাী ঞ্চদরয উৎাক্তদত পর-পরাক্তদ এফং াকফক্তজ
অভযা অরুয ভদতা ংযিণ কদয াযা ফছয যখদত াক্তয এফং যদ-ক্তফদদদ যপ্তাক্তন কযদত াক্তয।
ফঙ্গফন্ধু যতু চারু োদত যমাগাদমাগ ফযফস্থায দনক উন্নক্তত াক্তধত দেদছ। ফ ক্তভক্তরদে যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি
প্রক্ততষ্ঠান গদে োয একটা উজ্জ্বর ম্ভাফনা যদেদছ। এয দয যাজাীদত অানুরূ কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে
উেদছ না। এ য জাতীম থধনীক্ততদত গুরুত্বূণধ বূক্তভকা ারন কযদত াযদছ না এয যছদন যদেদছ একক্তট দি যফকায
জনক্তি। মক্তদ একক্তট ক্তিা নগযী ক্তদদফ যাজাীয ক্তফদল খযাক্তত অদছ। ক্তকন্তু তরুণ জনদগাষ্ঠীয একক্তট ফি ংদয জনয
কভধংস্থান এয ুদমাগ প্রদান কযদত াদযক্তন। এ কাযদণ ভানুল বার অদেয জনয যাজধানীভুখী ে, যাজাীদত থাকদত
চােনা। এখন যাজাীদত একটা কৃক্তলণয ক্তনবধয ক্তিাঞ্চর গদে উো প্রদোজন। কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তদিয স্থানীম থধননক্ততক
উন্নমন ক্তনক্তিত কযদত উৎাক্তত কযা উক্তচত। ক্তফক্তদক ক্তকছু যছাট যছাট ক্তি ণয উৎাদন এফং যযভ ক্তবক্তিক ক্তি ততক্তয
দে এফং দযয উিয ংদ একক্তট ক্তি াকধ যদমদছ। ক্তফক্তক একক্তট ফি ভাদয থধননক্ততক উন্নমন ক্তনক্তিত কযদত াদয
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না। এআ গদফলণা, ক্তফক্তক এরাকাম কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি একীবূত কদয উৎাদনীর কভধিভতা ভূরযামন কযায রদিয কাজ
কযদছ। এদিদে, এক্তট ক্তফক্তক  যাজাী ক্তিখাদতয াদথ জক্তিত কর ভযা  ম্ভাফনায দেলণ কদয এফং কৃক্তলয
উয ক্তবক্তি কদয ক্তিামন প্রক্তক্রমায জনয ফযাক ুাক্তয একীবূত কযা দেদছ।
১.২ ভূর রিয


ক্তিামন প্রক্তক্রমা এফং যাজাীয উন্নমন ংক্তিষ্ট ক্তফক্তবন্ন ক্তফলম ক্তনদম অদরাচনা কযা

১৩. ক্তনক্তদষ্টধ উদেয


যাজাী যজরায ফতধভান কৃক্তল/ক্তিখাদতয উৎাদন ম্পদকধ জানা



যাজাী কৃক্তল খাদতয  ক্তিখাদতয াাাক্ত ক্তফক্তক এরাকাম ভযাগুক্তর ক্তচক্তিত কযা



ক্তিখাদত ফা ক্তি উন্নমন ংক্তিষ্ট ক্তফক্তবন্ন নীক্ততভারা ক্তনদম অদরাচনা কযা



ক্তফক্তক যাজাীদক যটকআ ক্তি উন্নমদনয জনয নীক্ততভারা ুাক্তয কযা

১.৬ ীভাফদ্ধতা
ভাে মধাদেয জক্তযদয কাজ দনক কভ ভদেয ভদধয দেদছ। এছাো জনফর  প্রশ্নাফরীয ংখযা কভ ক্তছর। দি জনফর
দনক প্রদোজন ক্তছর। তাছাো ক্তফক্তবন্ন ধযদনয তথয না াোয পদর দনক ক্তকছু গুরুত্বূণধ ক্তনযীিণ ম্ভফ ে নাআ।

ৃষ্ঠা 2
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২.১ াক্ততয মধাদরাচনা
যম যকান যদদয থধনীক্ততদত কৃক্তল  ক্তি এদক দযয দমাগী  ক্তযূযক ক্তদদফ ক্তফদফক্তচত। ফাংরাদদ কৃক্তল প্রধান
যদ দর শুধু কৃক্তলয উয ক্তনবধয কদয থধননক্ততক উন্নেন ম্ভফ নে। যদদয াভক্তগ্রক থধননক্ততক উন্নেদনয জনয কৃক্তলয
াাাক্ত ক্তিদিদেয ক্তফকা ক্তযামধ।

ক্তিক্তট অভদর এদদদ ক্তিকাযখানা গদে দেক্তন ফযং তাযা ঐক্ততযূণধ ক্তকছু ক্তি ধ্বং কদয ক্তদদেক্তছর। তাযয
াক্তকস্তানীদদয তফযী অচযদণ এদদদ ফাঙারী উদদযািযা ক্তি প্রক্ততষ্ঠান স্থাদন যকান ফক্তরষ্ঠ বুক্তভকা যাখদত াদযক্তন । ১৯৭১
াদরয স্বাধীনতা যফতধী ভদে ক্তদিান্নেদনয যচষ্টা কযা দেদছ ক্তকন্তু তায পরতা এদদছ খুফআ িীণ। ফতধভাদন
ক্তদিান্নেদনয উয খুফ যফী নজয যদো দে মা ক্তিখাত যথদক তীদতয তুরনাে ফতধভাদন দনক যফী থধননক্ততক
উন্নক্তত াধন দে। ১৯৭১ াদর যিিেী ংগ্রাদভয ভধয ক্তদদে ক্তজত
ধ ফাংরাদদদয স্বাধীনতায য ১৯৭২ াদরয ২৬ ভাচধ
কর ফৃদােতন ক্তি প্রক্ততষ্ঠান যাষ্ট্রীে ভাক্তরকানায ন্তবুধি কযা ে। যাষ্ট্র ক্তযচারানায নযতভ ভূরনীক্তত ভাজতন্ত্র
ফাস্তফােন এফং াক্তকস্তানীদদয ক্তযতযি ক্তিকাযখানা যকাদযয ক্তনেন্ত্রদণ অনা ে। ক্তকন্তু ১৯৭৫ াদরয ট ক্তযফতধদনয
য যদদয থধননক্ততক যিদে ক্তফদলত ক্তিখাদত ক্তফযাষ্ট্রীেকযণ নীক্তত নুযণ কযা ে। ফাংরাদদ ক্তদি নগ্রয।
অভাদদয জাতীে অদে ক্তদিয ফদান ক্তফদেয নযতভ যদদয তুরনাে দনক কভ। স্বাধীনতায য যথদক এ মধন্ত
ফাংরাদদদয ক্তিখাদতয প্রফৃক্তদ্ধয ফাক্তলধক গে ায ভাে ৩.৪%। ফাংরাদদদয ক্তিখাত কক্ততম ভযা  প্রক্ততফন্ধকতায
ম্মুখীন (াআপুর)। দাক্তযদ্র দূযীকযণ এফং কভধংস্থাদনয জনয কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তিস্থাদন উদদযাগ তযন্ত জরুযী। এয পদর
একক্তদদক যমভন কভধংস্থাদনয ুদমাগ ৃক্তষ্ট দফ নযক্তদদক যতভক্তন কৃক্তলজাত কােঁচাভাদরয ফাজায উন্নত োয পদর উৎাদন
ত্বযাক্তেত দফ। নতুন কভধংস্থাদনয ুদমাগ ফৃক্তদ্ধ গ্রাভীণ জনগদণয অে ফৃক্তদ্ধ  দাক্তযদ্র দুযীকযদণ ফদান যাখদত িভ
দফ।

এ ুদমাদগয পদর ক্তি ক্তফকাদয যিদে অগাভী দকক্তটদত উদেখদমাগয গ্রগক্তত ক্তজধত দফ এফং জাতীে থধননক্ততক
প্রফৃক্তদ্ধ জধদন ক্তি তকাযা ৩০ যথদক ৩৫ বাগ ংীদায দফ ফদর অা কযা মাে। এ ছাো ক্তি যিদে যদদয
জনক্তিয তকযা প্রাে ৩৫ বাগ ক্তনদোক্তজত দফ ফদর অা কযা মাে। ফাংরাদদদয ক্তিখাদত যভাট শ্রভক্তিয ৭৮ তাং
িুদ্র  ভাঝাক্তয ক্তদি ক্তনদমাক্তজত (যভান)।

ক্তভদরক্তনোভ যিদবরদভন্ট যগার জধন তথা দাক্তযদ্র ক্তফদভাচদনয চযাদরঞ্জ যভাকাদফরাে কৃক্তল ক্তদিয উন্নেন এফং এ যক্টযদক
ফাক্তণক্তজযক বাদফ রাব জনক কযায জনয কৃক্তল যক্টদযয উন্নেন স্বাবাক্তফক বাদফআ গ্রাক্তধকায জধন কদযদছ। তদফ ২০০৮ ার
যথদক ফাদজদট কৃক্তল যক্টদযয ফযাে যতভন ফাদেক্তন, ফযং যভাট ফাদজদট তা তকযা াদয ক্রভাগত কভদছ। জাতীে ফাদজদট
যভাট বতূধক্তকয ক্তযভাণ যফদেদছ ক্তকন্তু কৃক্তলখাদত তা প্রক্ততফছয ক্রভাগতবাদফ কভদছ।
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কাোদভাগতবাদফ ক্তিােদনয ক্তদক যথদক ফাংরাদদদয ক্তিখাত িুদ্র  ভাঝাক্তয ক্তদিয ভাদঝআ ীভাফদ্ধ। ফাংরাদদদয
ক্তি অআন নুাদয যম ক্তি কাযখানা গুদরাদত ২০ জন ফা তায কভ ংখযক শ্রক্তভক কাজ কযদছ যফ কাযখানাগুদরাদত
িুদ্র ক্তদিয কাজ চদর। অয এফ কাযখানা ভাক্তরকযা স্বি ুেঁক্তজ অয ভফাে ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায যচষ্ঠা
চাক্তরদে মাদে ক্তফযাভ।
২.২ গদফলণায ধযমন দ্ধক্ততঃ
গদফলণায কাজক্তট ২০ জানুোক্তয, ২০১৬ যথদক শুরু দে ২৫ যভ,২০১৬ মধন্ত, যভাট ৯১ ক্তদন ধদয চদরদছ। গদফলনা কাজক্তট
ফধদভাট ছেক্তট ধাদ ক্তযচারনা কযা ে। ধাগুদরা দেঃ
১। যটকক্তনকযার োক্তকধং গ্রু (TWG) গেন এফং এয বা
২। প্রশ্নভারা জক্তয
৩। যষ্টকদাল্ডাযদদয াদথ প্রাথক্তভক তথযানুন্ধানভূরক বা
৪। যপাকাি গ্রু ক্তিকান (FGD) বাে ক্তফদ অদরাচনা
৫। খো প্রক্ততদফদন প্রণেন এফং
৬। চূোন্ত প্রক্ততদফদন প্রস্তুক্তত  দাক্তখর
ধা-১t গদফলণা কাদজয প্রক্ততক্তট মধাদে  ধাদ গুনগত ভান ফজাে যাখায স্বাদথধ এফং কাজক্তট মথামথবাদফ ম্পন্ন দে ক্তকনা
তা দফধিন, কাদজয বুরত্রুক্তট ংদাধন াদদি ুাক্তযভারা ংদমাজন আতযাক্তদ কাদজ দমাক্তগতায ক্তনক্তভদি কাক্তযগযী
জ্ঞানম্পন্ন ক্তফদলজ্ঞগদনয ভেদে একক্তট কাক্তযগযী কক্তভক্তট গেন কযা দেদছ। ােঁচ দয ক্তফক্তষ্ট এ কক্তভক্তটদত দুআজন
ক্তফেক্তফদযারে ক্তিক, একজন ক্তফক্তক কভধকতধা এফং নগয উন্নেন ক্তধদপ্তয, যাজাী অঞ্চক্তরক ক্তপদয দুআজন কভধকতধায
ভেদে কাক্তযগযী কক্তভক্তট গক্তেত ে। এ কক্তভক্তট কাদজয প্রক্ততক্তট ধাদয কভধক্তযকিনা ক্তনধধাযণ, ম্পন্ন কাজ মাচাআ ফাছাআ
াদদি উাদত ংদাধন  ংদমাজন প্রস্তাফ কদয থাদকন। ক্তফক্তবন্ন ধযদণয প্রক্ততক্তট বা দত প্রাপ্ত তথযাফরী কাক্তযগযী
কক্তভক্তট কতৃধক ক্তফদিক্তলত এফং ংদাক্তধত।

ধা-২t প্রশ্নভারা জক্তযদয জদনয যভাট ১৫০ ক্তট নভুনা (ংদমাজনী ১-৫) যনো দেক্তছর। প্রকি চরাকারীন ভদে গদফলণা
ম্পক্তকধত যভৌজা ভযা এফং নযানয অনুলাক্তঙ্গক তথযাফরী ংগ্র কযা দেক্তছর।
ধা-৩t ক্তফক্তবন্ন তাক্তযদখ ক্তফক্তবন্ন স্থাদন যভাট ােঁচ যশ্রণীয যষ্টকদাল্ডাযদদয াদথ ােঁচক্তট বা নুক্তষ্ঠত ে। যষ্টকদাল্ডাযগুদরা
রঃ ক্তিভাক্তরক ি, ক্তি শ্রক্তভক ি, কৃলকি, যবািাি এফং াআকাযী ক্তফদক্রতা। প্রক্ততক্তট যষ্টকদাল্ডায গ্রুদ ২০ জন
দয উক্তস্থত যথদক ভুি অদরাচনায (প্রদশ্নািয ফধ) ভাধযদভ যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তিােদনয ভযা  ম্ভাফনায
ক্তফলেগুদরা ুক্তনুনবাদফ ক্তচক্তিত কযা ে।
ধা-৪t গদফলণা কামধক্তট ূচারুবাদফ ম্পন্ন কযায ক্তনক্তভদি এফং গদফদলাণায তথযাফরী মথামথবাদফ ভৃদ্ধ কযায রদিয
ফধদভাট ৪ক্তট যপাকাি গ্রু ক্তিকান (FGD) বা ম্পন্ন কযা ে। প্রক্ততক্তট যপাকাি গ্রু ক্তিকান বাে ২০ জন
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দযদক ক্তনদে ৪ ক্তট গ্রুদ (প্রক্তত গ্রুদ ৫ জন) ক্তফবি দে প্রক্ততক্তট গ্রু অরাদা অরাদা বাদফ কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তদিয প্রাদয
ক্তফদযভান ভযা  ম্ভাফনা ক্তনদে অদরাচনা কযা ে। খো অদরাচনাগুদরা যক্তঙ্গন কাগদজ ক্তরক্তফদ্ধ কদয যফতধী মধাদে
প্রক্ততক্তট গ্রুদয একজন প্রক্ততক্তনক্তধ ফায াভদন উা উস্থান কদযন। নয দযগণ উি অদরাচনাে ুাক্তযভারা যমাগ
কদযন। এবাদফ প্রক্ততক্তট বাে পর অদরাচনা এফং যিআন ষ্টক্তভংধ যদনয ভাধযদভ রব্ধ জ্ঞান, তথযাফরী  ুাক্তযভারা
ক্তরক্তফদ্ধ কযা ে মা গদফলণা কামধক্রভদক দনক ভৃদ্ধ কদযদছ।
ধা-৫t এ ধাদ কাক্তযগযী কক্তভক্তটয দযদদয এফং ভাদজয ক্তফক্তবন্ন স্তদযয ভানুলদদয ভতাভত ক্তনদে প্রকদিয একক্তট খো
প্রক্ততদফদন কযা ে।
ধা-৬t খো প্রক্ততদফদনক্তটদত কাক্তযগযী কক্তভক্তটয দযদদয ংদাধদনয য উি কক্তভক্তট কতৃধক নুদভাক্তদত প্রক্ততদফদনক্তট
চূোন্ত প্রক্ততদফদন ক্তদদফ নগয উন্নেন ক্তধদপ্তয এয প্রধান কামধারদেয নুদভাদন াদদি এয ২০০ক্তট কক্ত ছাাদনা ে
এফং নগয উন্নেন ক্তধদপ্তয এয ক্তযচারক ভদদেয ক্তনকট জভা যদো ে।

ছক্তফ ১t ১ভ TWG বা

ছক্তফ ৩t ৩ে TWG বা

ছক্তফ ২t ২ে TWG বা

ছক্তফ ৪t ৩ে TWG বা
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২.৩ যাজাীদত ক্তফক্তক এরাকায ফস্থান
যাজাীদত ফধদভাট ১৩ ক্তট থানা যদেদছ। তাদদয অঞ্চক্তরক ভানক্তচে ক্তনদচ যদখাদনা দেদছ। যাজাীয প্রক্ততক্তট থানাে কভ
যফক্ত ক্তকছু ক্তি কাযখানা যদেদছ।

ভানক্তচে ১t যাজাী যজরায থানাভু

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি

ৃষ্ঠা 6

যাজাী ক্তক্তট কদধাদযন এয ৩০ ক্তট োিধ এয ভদধয ১৪ নং োিধ এ ক্তফক্তক এরাকা যদেদছ। এআ এরাকায ক্তধকাং
জােগা ক্তি কাযখানায জনয ক্তযক্তচত। যাজাীয ক্তফখযাত ক্তল্ক ক্তি এখাদন যদেদছ। এছাো এখাদন ক্তফক্তবন্ন ধযদনয ক্তি
কাযখানা গদে উদেদছ।

ভানক্তচে ২t যাজাী যজরায থানাভু

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি

ৃষ্ঠা 7

যাজাী যজরায জনংখযায ঘনত্ব যফক্ত যদেদছ ক্তকছু এরাকাে। যাজাীয যজরা দদয জনংখযায ঘনত্ব দনক যফক্ত ।
নযানয থানাে ঘনত্ব খুফ কভ যদেদছ।

ভানক্তচে ৩t যাজাী যজরায জনংখযায ঘনত্ব

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি

ৃষ্ঠা 8

যাজাী যজরায ক্তফক্তবন্ন থানাে ক্তকছু ংখযক যগ্রাথ যন্টায অদছ। এগুর যগ্রাথ যন্টায ক্তফক্তবন্ন বাদফ থধননক্ততক প্রবাফক
ক্তদদফ কাজ কদয এফং এরাকায উন্নেন াধন কদয।

ভানক্তচে ৪t যাজাী যজরায যগ্রাথ যন্টায

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি

ৃষ্ঠা 9

Aa¨vq 3t wkívq‡bi eZ©gvb cÖfveK mg~n
৩.১ ফকাোদভাগত ফস্থা
উিয জনদদয ক্তিভপ্রাদন্তয যাজাী ঞ্চর ক্তি  ফাক্তণদজযয যিদে এখদনা যফ নগ্রয। থচ কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি 
ফাক্তণদজযয জনয এখাদন যদেদছ ক্তফুর ম্ভাফনা। এআ ঞ্চদর ভূর ভযাগুদরা যমাগাদমাগ  মাতাোদতয যিদে ক্তক্তছদে
থাকা, ক্তি দণযয ক্তনক্তিত ফাজায, গযা  ক্তফদুযৎ জ্বারাক্তনয চযভ ক্তনিেতা, ফযাংক ঋণ  এরক্তয জক্তটরতা এফং
যকান খক্তনজ ম্পদদয যিে না থাকা। ফ ক্তভক্তরদে এআ ঞ্চদরয াভক্তগ্রক গ্রযতা ফযাকবাদফ ফযাত দেদছ। ৮ াজায
ক্তকদরাক্তভটায যাস্তায প্রাে দধধকআ াকা  অধাাকা। যযরথ যদেদছ ৭৩ ক্তক.ক্তভ. এফং নদীথ ৯৭ ক্তক.ক্তভ.। ক্তফভান ফন্দয
যদেদছ ১ক্তট (তদক্তনক ভানফকন্ঠ, ০৪/০৪/২০১৫) যাজাীদত ক্তি-ফাক্তণদজযয ক্তফকাদ ফে ধযদনয যকান ংগেন প্রক্ততষ্ঠাদনয
ফস্থান যদখা মাে না। যকাযী প্রক্ততষ্ঠান ক্তদদফ ফাংরাদদ িুদ্র  কুক্তটয ক্তি কদধাদযন (ক্তফক্তক), ক্তি ক্তধদপ্তয,
ক্তফক্তনদোগ যফািধ ক্তকছু কাজ কযদছ। এদত অক্তথধক ােতাে যদেদছ ক্তি ফযাংক, ক্তি ঋণ ংস্থা  যফক্তক ফযাংক। এছাো,
কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তদি যাজাী কৃক্তল উন্নেন ফযাংক, জনতা ফযাংক, যানারী ফযাংক, কভধংস্থান ফযাংক প্রবৃক্তত ঋণ ােতা ক্তদদে
থাদক। ফযফা-ফাক্তণদজযয ক্তফকাদ ােতায জনয যদেদছ অভদাক্তন-যপতাক্তন ক্তনেন্ত্রণ ক্তধদপ্তয, যপতাক্তন উন্নেন ফুযদযা
প্রবৃক্তত। ক্তি-ফাক্তণজয ংগেদনয ভদধয যদেদছ যাজাী ক্তি  ফক্তণক ক্তভক্তত, জাতীে িুদ্র ক্তি ক্তভক্তত (নাক্তফ), যযভ
ক্তি ভাক্তরক ক্তভক্তত, অভদাক্তন-যপতাক্তনকাযক ক্তভক্তত, ািধেযায ভাদচধন্ট এদাক্তদেন, ভক্তরা উদদযািা ক্তভক্তত।

ছক্তফ ৫t ক্তফক্তক বফন যাজাী

যাজাীদত যম কদেকক্তট ক্তি-প্রক্ততষ্ঠান যদেদছ তায ভদধয- ১ক্তট যটক্সটাআর ক্তভর, ১ক্তট ক্তচক্তনকর, ১ক্তট াটকর  ১ক্তট যযভ
কাযখানা উদেখদমাগয। এছাো যফযকাক্তয উদদযাদগ ১ক্তট াটকর, ১ক্তট ক্তচক্তনকর  ১ক্তট ক্তদভন্ট পযাক্টযী যদেদছ। ক্তফক্তদকয
৩২৫ক্তট প্লদটয ভদধয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান চর যদেদছ ১৮৭ক্তট কাযখানা অয ফন্ধ যদেদছ ১৩ক্তট। ফাক্তক ১২৫ক্তট প্লদট যগািাউন
ক্তনভধাণ, ভাক্তরকানা স্তান্তয যদেদছ নানা জক্তটরতা (তদক্তনক অভাদদয ভে, ১৮/০২/২০১৬)।
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কােঁচা-াকায ক্তবক্তিদত যাজাী ঞ্চদরয যাস্তা ভূদক ক্ততন বাদগ ক্তফবি কযা মাে যমভন াকা, ধধ-াকা  কােঁচা।

ভানক্তচে ৫t যাজাী যজরায অঞ্চক্তরক যমাগাদমাগ ফযফস্থা

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি

ৃষ্ঠা 11

ক্তনদচয ক্তচে ভদত, প্রক্ততক্তট উদজরাে কােঁচা যাস্তায ক্তযভান দনক যফক্ত। গ্রাভীণ ভানুদলয জীফন মাোয ভান ফৃক্তদ্ধ কযায জনয
এআ কর যাস্তায াকা  প্রস্তকযণ প্রদোজন যদেদছ।

১০০০

ক্তফক্তবন্ন ধযদনয যাস্তায প্রকাযদবদ এফং তায তদঘধয
তদঘধয ক্তক . ক্তভ.

৮০০
৬০০
৪০০

২০০
০

াকা

ধধ-াকা

কাচা

ক্তচে ১t যাস্তায প্রকাযদবদ এফং তায তদঘধয

উৎt যজরা ক্তযংখযান, ২০১১

ক্তফক্তবন্ন উদজরায ভদধয ফাঘা  ভনুদয যাস্তাঘাট এয ক্তযভান দনক কভ। যগাদাগােী  ফাে যাস্তাঘাট এয ক্তযভান
যফক্ত দর কােঁচা যাস্তা দনক যফক্ত। এআ ঞ্চদরয ক্তধকাং যাস্তা দনক রু। যাস্তাগুদরা ফলধায ভে চরাচদরয
নুদমাগী দে মাে। ফাংরাদদদ যযর  জরথ এক ভদেয তযন্ত জনক্তপ্রে যমাগাদমাগ ভাধযভ ক্তছর।
একক্তফং তাব্দীদত এদ ফাংরাদদদয জর দথয ক্তযভান দনক কদভ ক্তগদেদছ। যাজাীয দ্মায তীয এক ভে ক্তিক্তট
ফাংরায ক্তদ্বতীে নদীফন্দয ক্তছর। যফতধীদত যমাগাদমাগ ফযফস্থায নগ্রযতা, উদদযািায বাফ, াআ রাআদন গযা না থাকা,
ফন্দয নগযীয দঙ্গ যাক্তয যযর যমাগাদমাগ না থাকা, ক্তফভান চরাচর না থাকা প্রবৃক্তত কাযদণ ক্তিােন অানুরু েক্তন।
যযরথ  জরথ এয ক্তযভান
২০

তদঘধয ক্তক. ক্তভ. একদক

১৫
১০
৫
০

যযরদে

ক্তচে ২t যযরথ  জরথ এয ক্তযভান

জরথ

উৎ : যজরা ক্তযংখযান, ২০১১

ফাঘা, ফাঘভাযা, দুগধাুয, ুক্তেো  তাদনায এয ভদধয যকান জরথ যনআ। চাযঘাট, যগাদাগােী  ফা উদজরায ভদধয
যযরথ  জরথ উবেআ যদেদছ। দুগধাুয উদজরায ভদধয যযরথ  জরথ যকাদনাক্তটআ যনআ।
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যমাগাদমাদগয নযতভ ভাধযভ দে ফা  যযর। যাজাীয উদজরা গুদরায প্রদতযকক্তটদত এআ ভাধযভ গুদরা যদেদছ। তদফ
এআ ঞ্চদর এআ ভাধযভগুদরা ীক্তভত োয কাযদন স্থানীে মানফান যফক্ত চদর। ুক্তেো, তাদনায  যভানুয এরাকা
ুদযাুক্তয স্থানীে মানফাদনয উয ক্তনবধযীর।

ফা  যযর যষ্টন
৪
৩
৩
২
২
১
১
০

যযর যষ্টন

ক্তচে ৩t ফা  যযর যষ্টন

ফা যষ্টন

উৎ : যজরা ক্তযংখযান, ২০১১

যাজাীদত প্রদতযকক্তট উদজরাে যদেদছ যগ্রাথ যন্টায  াটফাজায তদফ, এআ যগ্রাথ যন্টায  াটফাজাদযয াদথ ুক্তনক্তদধষ্ট
যকান যমাগাদমাগ ভাধযভ না থাকাে যকায যাজস্ব াযাদে। জনগদনয জীফনমাোয ভান ক্তযফতধন দে না। এআ কর
যগ্রাথ যন্টায  াটফাজাদযয াদথ ফে ফে য  ফন্দয গুদরায ুক্তনক্তদধষ্ট যমাগাদমাগ ফযফস্থা ততক্তয দরআ ূযণ দফ
কাংক্তিত রিয।
যগ্রাথ যন্টায  াটফাজাদযয ংখযা
যাজাী ক্তক্তট
ফা
যগাদাগােী
চাযঘাট
ফাঘা
০

১০

২০
াট/ফাজায

ক্তচে ৪t যগ্রাথ যন্টায  াটফাজাদযয ংখযা

৩০

৪০

৫০

৬০

৭০

গ্রথ-যন্টায

উৎ : যজরা ক্তযংখযান, ২০১১

উদযাি উদজরাগুদরায ভদধয ফাঘভাযাদত ফধাক্তধক  দুগধাুদয ফধক্তনম্ন াট/ফাজায যদেদছ।
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৩.২ ক্তি ফস্থা
ফাংরাদদদয থধননক্ততক উন্নমদন ফদচদে যফক্ত ফদান যাদখ ততযী যাাক ক্তি। এআ ক্তি যদদয উন্নমদন গুরুত্বূণধ
বূক্তভকা ারন কযদছ। যভাট প্রফৃক্তদ্ধয ৬-৮% অদ যাাক খাত যথদক। ফাংরাদদদয এআ ক্তিদক ফতধভাদন উন্নতক্তফে 
উন্নমনীর যদগুদরা নুকযণ কযদছ। স্বাধীনতায দয যম ক্তি অভাদদয থধনীক্ততদক দােঁি কক্তযদমদছ তায ভাদঝ যালাক
ক্তি নযতভ। ক্তফদেয ফুদক ক্তনদজদদয কদোয শ্রভ ক্তদদত প্রভাণ ক্তভদর এআ ক্তদিয ভাধযদভ।
যাাক ক্তদিয যছদন যাজাীয যযভ ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গুদরা দনক ফে বুক্তভকা যাদখ। ১৯৬৩ াদর যাজাী ক্তফক্তক
প্রক্ততক্তষ্ঠত দর এয প্রতযাক্তত উন্নেন েক্তন। নযক্তদদক শ্রদভয জরবযতা থাকদর ফযফােী ংক্তিষ্টদদয ক্তবদমাগ, ঙ্কট
দূয কযদত ফযফােীদদয ক্তনদে ভক্তেত যকান উদদযাগ যনেক্তন ক্তফক্তক। তদফ যাজাী ক্তফক্তদকয উ-ভাফযফস্থাক যভাঃ
অজাারুর আরাদভয দাক্তফ নফধ দখরদাযীদদয উদেদ ক্তফক্তদকয উন্নেদন ১ যকাক্তট টাকায কাজ শুরু কদযদছন তাযা।
ক্তফক্তদকয ৩২৫ক্তট প্লদটয ভদধয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান চর যদেদছ ১৮৭ ক্তট কাযখানা অয ফন্ধ যদেদছ ১৩ ক্তট। ফাক্তক ১২৫ ক্তট প্লদট
যগািাউন ক্তনভধাণ, ভাক্তরকানা স্তান্তয যদেদছ নানা জক্তটরতা। যাজাীয ঐক্ততয যযভ ক্তদিয াদথ াদথ যগৌযফ াযাদত
ফদদছ যাজাীয ক্তফক্তক ক্তি এরাকা। এক ভদেয জােঁকজভকূণধ ক্তদল্কয যারুভগুদরা এখন যক্রতা ূণয। যাজাী যযভ
কাযখানা ফন্ধ থাকাে এফং ণয উৎাদদন গযাদয ফযফায না থাকাে নদকটা কষ্টাধয দে দাক্তেদেদছ যাজাীয ক্তফক্তবন্ন
কাযখানায উৎাদন কামধক্রভ। অয যরাকাদনয যফাঝা াভরাদত ক্তগদে রুগ্ন দে দেদছ যফ ক্তকছু ক্তি কাযখানা (তদক্তনক
অভায যদ, ১৩/০১/২০১৬)।
ক্তফক্তক ূদে জানা মাে, ফতধভাদন ফযাদ্ধকৃত ২০২ ক্তট ক্তি আউক্তনদটয ভদধয ১৮৭ ক্তট আউক্তনট চারু যদেদছ। মায ভদধয
খাদযজাত ক্তি ৬৩ ক্তট, ফস্ত্রজাত ক্তি ৫৭ ক্তট, ফনজ ক্তি ২ ক্তট, ক্তপ্রক্তন্টং ক্তি ১ ক্তট, যােন ক্তি ২৭ ক্তট, প্রদকৌর ক্তি
৩২ ক্তট এফং ক্তফক্তফধ ক্তি ৫ ক্তট চারু ফস্থাে অদছ। অদযা ১৩ ক্তট আউক্তনট রুগ্ন ফস্থাে ফন্ধ এফং ২ ক্তট আউক্তনট দীঘধক্তদন
ক্তনভধাদণয দিাে থাকায য ফদদল ফাক্ততর কযা দেদছ। ফতধভাদন ক্তি আউক্তনটগুদরাদত যভাট কভধংস্থান যদেদছ ৬
াজায ২৫ জন শ্রক্তভদকয। তদফ উৎাদন ফযফস্থায উন্নেন দর ক্তদ্বগুণ ক্তযভান জনফদরয কভধংস্থান দফ ফদর জানা মাে।
কােঁচাভাদরয বাফ অয ক্তফদূযদতয খযচ এখন ক্তফক্তদকয প্রধান ভযা দে দােঁক্তেদেদছ। যাজাীদত যযভ কাযখানা ফন্ধ
থাকাে যদদয ফাআদয যথদক ক্তধক ভূদরয ূতা ক্তকদন যকানভদত যযভ নগযীয ঐক্ততয ধদয যাখায যচষ্টা কযদছন যাজাীয
ক্তফক্তবন্ন ক্তল্ক ক্তভরগুদরা। অফায গযা ংদমাগ না থাকাে ক্তফদুযদতয ক্তধক খযচ ফন কযদত ক্তভক্তভ খাদেন কাযখানা
ভাক্তরদকযা। ফযফােীদদয ভদত, ক্তদল্কয প্রধান কােঁচাভার ূতায মধাপ্ততা না থাকাে ফাআদযয যদ যথদক ূতা অভদানী কদয
ণয উৎাদন কযা দে। মা তযন্ত ফযেফহুর। অয ক্তভরগুদরাদত গযা ংদমাগ যদো দর ফতধভাদনয যচদে যফক্ত ণয
উৎাদন কযা ম্ভফ (ক্তদ ূফধদকাণ, ১৭/০৩/২০১৫)।

ক্তফক্তক ক্তিনগযী কভধকতধা জনাফ ভক্তভনুর আরাভ ক্তল্কক্তক্তট ক্তনউজদক ফদরন, ক্তদিয উৎাদদন ক্তফদুযদতয ফযফায দনক
ফযেফহুর। ক্তফদূযদতয খযচ যভটাদত ক্তগদে ণয উৎাদদন ফাধা ৃক্তষ্ট ে। ক্তফদুযদতয ফযফায কক্তভদে এদন গযা ংদমাগ ক্তদদর
কাযখানাগুদরা ুষ্ঠবাদফ ণয উৎাদন কযদত াযদফ। এক্তদদক াক্তবধ চাজধ ফৃক্তদ্ধ এফং ঋণ প্রাক্তপ্তদত ফযাংক ভূদয জক্তটর
নীক্তত ক্তনধধাযণীদত ক্তফাদক দেদছন িুদ্র  কুক্তটয ক্তি উদদযাগতাযা। িুদ্র ঋদণয ভাধযদভ ক্তযচাক্তরত নাযী উদদযািাদদয
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প্রক্ততষ্ঠানগুদরাদত াজায াজায নাযী ক্তনদজদদয কভধংস্থাদনয ুদমাগ ৃক্তষ্ট কযদছ। ক্তকন্তু ফযাংক ঋণ মধাপ্ত না াোে ক্তক্তছদে
মাদে নাযী উদদযািাদদয কামধক্রভ। পদর যাজাীয ক্তফার এক জনক্তি তাদদয ৃজনীর কামধক্রভ াযাদত ফদদছ।

এদতা ভযায য অায ফাণী শুনাদরন ক্তফক্তক ক্তিনগযী যাজাীয অঞ্চক্তরক ক্তযচারক জনাফ অরতাপ যাদন,
নগযীয খেখক্তে ফাআা ংরগ্ন যকচুোতরী এরাকাে প্রাে ৫০ একয জােগা জুদে ক্তফক্তক এরাকা ম্প্রাযণ প্রকদিয
উদদযাগ াদত যনো দেদছ। মায খো ম্প্রক্তত ক্তি ভন্ত্রণারে যথদক ক্তযকিণা ভন্ত্রণারদে যৌদছদছ। নুদভাদন যদরআ
এয কামধক্রভ শুরু দে মাদফ। ক্ততক্তন অদযা ফদরন, প্রথদভ এ প্রকিক্তট ৩০ একয জােগাে োয কথা ক্তছর। প্রধানভন্ত্রী যখ
াক্তনা এ প্রকিদক ৫০ একদযয নুভক্তত যদন। প্রধানভন্ত্রীয বাক্ততদত্ব একদনদকয বাে এ প্রকদিয নুদভাদন দরআ
কাজ শুরু দে মাদফ। এদত যাজাীদত অদযা দনক ক্তি কাযখানা ততযী োয াাাক্ত কভধংস্থাদনয ুদমাগ দফ।
যাজাী যযভ বফন ুনযাে চারু কযা দর এফং ক্তি এরাকাে গযা ংদমাগ যদো দর যরাকাদনয যফাঝা যথদক ভুি
দত াযদফ যাজাীয ক্তফক্তবন্ন ক্তিকাযখানায ভাক্তরকগণ। ক্তদিয ক্তফকা ঘটদফ। এদত াজাদযা ভানুদলয কভধংস্থান দফ
ফদর ভদন কযদছন ংক্তিষ্টযা (তদক্তনক ভকার, ১১/০৬/২০১২)।
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৩.২.১ ধাদনয ক্তভর
ক্তনদচয ভানক্তচে যথদক যদখা মাদে যম, যগাদাগাক্তে এফং ফাদত ধাদনয ক্তভদরয ংখযা ফদচদে যফী। যাজাী ক্তক্তট
কদধাদযন  নযানয উদজরা গুদরাদত ক্তভদরয ংখযা তুরনাভূরক কভ।

ভানক্তচে ৬t যাজাী যজরাে ধাদনয ক্তভদরয ফস্থান

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি
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৩.২.২ যতদরয ক্তভর
ক্তনদচয ভানক্তচে যথদক যদখা মাদে যম, ফাঘভাযাদত যতদরয ক্তভদরয ংখযা ফদচদে যফী। যাজাী ক্তক্তট কদধাদযন 
নযানয উদজরা গুদরাদত যতদরয ক্তভদরয ংখযা তুরনাভূরক কভ।

ভানক্তচে ৭t যাজাী যজরাে যতদরয ক্তভদরয ফস্থান

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি
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৩.২.৩ ভেদায ক্তভর
ভানক্তচে যথদক যদখা মাদে যম, যগাদাগাক্তে, ুক্তেো এফং চাযঘাদট ভেদায ক্তভদরয ংখযা ফদচদে যফী। যাজাী ক্তক্তট
কদধাদযন  নযানয উদজরা গুদরাদত ভেদায ক্তভদরয ংখযা তুরনাভূরক কভ।

ভানক্তচে ৮t যাজাী যজরাে ভেদায ক্তভদরয ফস্থান

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি
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৩.৩ কৃক্তল ফস্থা
ফাংরাদদ কৃক্তলপ্রধান যদ। এদদদ তকযা ৭৫ বাগ যরাক গ্রাদভ ফা কদয। ফাংরাদদদয গ্রাভ এরাকাে ৫৯.৮৪%
যরাদকয এফং য এরাকাে ১০.৮১% যরাদকয কৃক্তলখাভায যদেদছ। যভাট যদজ উৎাদন তথা ক্তজক্তিক্তদত কৃক্তলখাদতয
ফদান ১৯.১% এফং কৃক্তলখাদতয ভাধযদভ ৪৮.১% ভানুদলয কভধংস্থান ততক্তয দে। ধান,াট,তুরা,অখ,পুর  যযভগুক্তটয
চাল ফাগান ম্প্রাযণ, ভাছ চাল, ফক্তজ, শুম্পদ উন্নেন, ভাক্তটয উফধযতা ফৃক্তদ্ধ,ফীজ উন্নেন  ক্তফতযণ আতযাক্তদ ক্তফলেভূ
এ যদদয কৃক্তল ভন্ত্রণারে  ংক্তিষ্ট ক্তফবাগভূদয কভধকাদেয ন্তবুধি। এদদদয কৃলকযা াধাযণত নাতন দ্ধক্ততদত
চালাফাদ কদয থাদক। যফক্তযবাগ কৃলক এখন পর উৎাদন  প্রক্তক্রোজাতকযদণ রাঙ্গর, ভআ এফং গরু আতযাক্তদয উয
ক্তনবধযীর। তদফ কৃলকদদয দনদকআ এখন ক্তফক্তবন্ন অধুক্তনক কৃক্তল-প্রমুক্তি ফযফাদযয ভাধযদভ ূদফধয তুরনাে পরন ফাোদত
িভ দেদছ। ধান  াট ফাংরাদদদয প্রধান পর দর গভ,চা,অখ,অরু এফং ক্তফক্তবন্ন ধযদনয াক-ফক্তজ এদদদ
উদেখদমাগয ক্তযভাদণ উৎাক্তদত ে।
যাজাী যজরায থধনীক্তত প্রধানত কৃক্তল। কৃক্তল এখানকায থধনীক্ততয একক ফৃিভ উ্ৎাদন খাত কাযণ এখানকায প্রাে
৫৯.৩৫% জনদগাক্তষ্ঠয অদেয প্রধান উৎ দরা কৃক্তল। ুতযাং, ক্তধকাং যরাক প্রতযি ফা দযািবাদফ কৃক্তল উৎাদন কাদজ
ক্তনদমাক্তজত,(ফাংরাক্তক্তিো, ২০১৫)। ফাংরাদদ ক্তযংখযান ফুযদযা, ২০০৮নুমােী, যাজাীয যভাট কৃক্তল জক্তভয ক্তযভান
৪৭৭০৭৪ একয। এয ভদধয স্থােী পরী জক্তভ৩০৭৯৭ একয, স্থােী পরী জক্তভ ৩৭১৯৩৬ একয এফং ক্তযতযাি জক্তভয
ক্তযভান ২৯৫৮০ একয। স্থােী পরী জক্তভয ভদধয নীট পরী জক্তভয ক্তযভান ৩৭১৯৩৬ একয। এয ভদধয এক পরী,
দুআ পরী  ক্ততন পরী জক্তভয ক্তযভান মথাক্রদভ ৯০০২৯ একয, ২২৯৭৩৩ একয  ৯০৭৪১ একয। পদরয
উৎাদনীরতা ২.৬৯ (কৃক্তল শুভাযী, ২০০৮) ত ত ক্তরচু  অভ ফাগান এফং নযানয কৃক্তল ণয যমভন গাজয, ভাং 
অরু এখানকায গ্রাভাঞ্চদরয প্রধান ক্তচে এফং যাজাী ক্তফবাদগয থধনীক্ততয একক্তট প্রধান ং। এখাদন স্থানীম  উচ্চ
পরনীর ধান, অখ, গভ, ফক্তজ, ভরা, াট, িার, এফং নযানয যছাটখাট য উৎন্ন ে। যজরাে ক্তফক্তবন্ন প্রকাদযয পর
যমভন অভ, করা, কােঁোর, যমাযা, নাক্তযদকর আতযাক্তদ জন্মাে।ফ ধযদনয াকফক্তজ ক্তফদল কদয কযো, ক্তভক্তষ্ট কুভিা অরু
এফং যফগুন প্রচুয ক্তযভাদণ চাল ম। তাছািা, ভৎয চাল এফং গৃ-াক্তরত শু  ােঁ-ভুযগী প্রক্ততারন গ্রাভীণ ক্তযফাদয
অদেয একক্তট ক্ততক্তযি ভাো যমাগ কদযদছ। ক্তফক্তবন্ন প্রকাদযয ভাদছয প্রাচুমধ এখাদন। ফৃক্তষ্টয ভম নদী, উনদী এভনক্তক
ধানদিদত যথদক ভাছ ধযা ম।
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৩.৩.১ খাদযয উৎাদন
ক্তনদচয ভানক্তচে যথদক যদখা মাদে যম, যাজাী ক্তক্তট কদধাদযন  তাদনাে এ খাদযয উৎাদদনয ক্তযভান ফদচদে
কভ। নযানয ফ উদজরাদতআ খাদযয উৎাদদনয ক্তযভান দনক যফী।

ভানক্তচে ৯t যাজাী যজরাে খাদযয উৎাদদনয ক্তযভান

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি
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৩.৩.২ পর-ভূর উৎাদন
ক্তনদচয ভানক্তচে যথদক যদখা মাদে যম, যাজাী ক্তক্তট কদধাদযন যফীযবাগ উদজরাদতআ পরভূর উৎাদদনয ক্তযভান
ফদচদে কভ। ফাঘাদত পরভূর উৎাদদনয ক্তযভান ফদচদে যফী।

ভানক্তচে ১০t যাজাী যজরাে পরভূর উৎাদদনয ক্তযভান

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি
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৩.৩.৩ থধকযী পরঃ
ক্তনদচয ভানক্তচে যথদক যদখা মাদে যম, যাজাী ক্তক্তট কদধাদযন তাদনায, ভনুয, ফাঘভাযা এফ উদজরাদত
পরভূর উৎাদদনয ক্তযভান ফদচদে কভ। ফা, ুক্তেো, চাযঘাট এফং ফাঘাদত পরভূর উৎাদদনয ক্তযভান দনক যফী।

ভানক্তচে ১১t যাজাী যজরাে থধকযী পর উৎাদদনয ক্তযভান

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি
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Aa¨vq 4t Uv‡M©U গ্রু mv‡f©i Z_¨ DcvË Av‡jvPbv I ক্তফদিলণ
৪.১ যেক যাল্ডাযঃ কৃলক
৪.১.১ কৃক্তল জক্তভয প্রকাযদবদ

কৃক্তল জক্তভয প্রকাযদবদ
ক.৭%
ক. এক-পরী
গ.৩৯%

খ. যদা-পরী
খ.৫৪%

ক্তচে ৫t কৃক্তল জক্তভয প্রকাযদবদ

গ. ক্ততন-পরী

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

ফাংরাদদদ কদেক ধযদনয পরী জক্তভ অদছ, যমভন এক পরী, যদা পরী, ক্ততন পরী। ক্ততন পরী থধ যম জক্তভদত এক
ফছদযয ভদধয ক্তফক্তবন্ন পদরয চাল কযা মাে। উদযয ক্তচে যথদক যদখা মাম যম, যাজাীদত যদা পরী এফং ক্ততন পরী
জক্তভয ংখযাআ যফী।এখাদন ৫৪% কৃক্তল জক্তভআ যদা পরী এফং ভাে ৭% জক্তভ এক পরী চালাফাদদয জদনয ফযাফায দে
থাদক।

ৃষ্ঠা 23

৪.২ ফাজাদযয রাবজনক পর
যাজাীদত ক্তফক্তবন্ন ধযদনয কৃক্তলণয উৎন্ন ে যমভন অভ, ক্তরচু, ভুয, বুট্টা, অখ, অরু, গভ, করা, যমাযা, কুর, টদভদটা,
যেঁমাজ এফং ক্তফক্তবন্ন জাদতয ভাছ। এগুদরায ভদধয অভ, অখ, অরু  গভ যফীয বাগ কৃলদকয ক্তনকট ফদচদম রাবজনক
পর ফদর ভদন ে। এখাদন অরুয চাল াযা ফছযআ ে। ক্তনদচয যরখক্তচদে ফাজাদযয ফদচদে রাবজনক পর গুদরা
যদখাদনা দরা।
ফাজাদযয রাবজনক পর
২৫
২০
১৫
১০
৫
০

ক্তচে ৬t ফাজাদযয রাবজনক পর

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

৪.১.৩ ক্তফঘা প্রক্তত ফাৎক্তযক উৎাদন ায
ক্তফঘা প্রক্তত ফাৎক্তযক উৎাদন ায (ভণ)
৫০
৪০
৩০
২০
১০
০

ক্তচে ৭t ক্তফঘা প্রক্তত ফাৎক্তযক উৎাদন ায উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

যরখক্তচে ৭ এ যাজাী যজরায ক্তফক্তবন্ন থানায ক্তফক্তবন্ন পদরয গি উৎাদন যদখাদনা দেদছ।. চাযঘাট, যভানুয এফং ফাঘায
ক্তফঘা প্রক্তত ফাৎক্তযক উৎাদন ায প্রাে একআ।
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৪.১.৪ উৎাক্তদত ণয ক্তফক্তক্রয স্থান
উৎাক্তদত ণয ক্তফক্তক্রয স্থান
গ. ৭%
খ. ১৪%

ক. স্থানীে ফাজায
খ. যগ্রাথ যন্টায
গ. য

ক.৭৯%

ক্তচে ৮t উৎাক্তদত ণয ক্তফক্তক্রয স্থান

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

াধাযণত, কৃক্তল ণয ক্তনকটতভ ফাজাদয ক্তফক্তক্র ম। উদযয যরখক্তচে যথদক এটা যদখা মাে যম ৭৯% ভানুল ফভম ফদচদম
কভ দূযদত্বয ভদধয তাদদয ণয ক্তফক্তক্র কদয। স্থানীম ফাজায এফং যগ্রাথ যন্টায গুদরাদত ণয ক্তযফদনয জদনয স্থানীে জনগন
াধাযণত বযান এফং ক্তযকা ফযফায কদয য দি, দয ক্তযফন কযায যিদে রাকাক ফা ক্তভক্তন রাকাক ফযফায কদয।
৪.১.৫ উৎাক্তদত পদরয ফাজায চাক্তদা

ফাজাদয উৎাক্তদত পদরয চাক্তদা

গ ১৪%

ক বার
খ যভাটাভুক্তট বার
গ খুফ বার

খ ১৪%
ক ৭২%

ক্তচে ৯t উৎাক্তদত পদরয ফাজায চাক্তদা

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

উদযয যরখক্তচে যথদক এটা স্পষ্ট যম, ফতধভান ফাজাদয উৎাক্তদত পদরয মধাপ্ত চাক্তদা যদেদছ। প্রাে ৭২% কৃলক
ক্রভফধধভান পর চাক্তদা বাদরা ফদরদছ।
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৪.১.৬ ফতধভান ফাজাদয পদরয চাক্তদা
ফতধভান ফাজাদয পদরয চাক্তদা

৩০
২৫
২০
১৫
১০

ক্তচে ১০t ফতধভান ফাজাদয পদরয চাক্তদা

মাছচাষ

পেেঁবে

পিেু

োম

ডাি

টবমবটা

কুি

পেয়ারা

স্ট্রবেরী

কিা

গম

আিু

আখ

ভূট্টা

মসুর

লিচু

০

আম

৫

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

পদরয চাক্তদা ক্তফক্তবন্ন ঋতুদত ক্তফক্তবন্ন যকভ ে। যাজাীদত ফদচদম চাক্তদাূণধ যভৌুক্তভ পর অভ, মা াযা ফাংরাদদদ
খুফ জনক্তপ্রম। আদানীংকাদর অদযা ক্তকছু পর জনক্তপ্রম দে উদেদছ যমভন ভুয, অখ, করা, ক্তরচু. অরু আতযাক্তদ।

৪.১.৭ কৃলদকয জনয ফযাংক্তকং ুক্তফধা
তযন্ত দু0দখয ক্তফলে যম, কৃলক অভাদদয জনয পর উৎাদন কদয ক্তকন্তু তাযা ুদ ছািা ফযাংক যথদক ঋণ াদে না। এ
ম্পদকধ ৮২% কৃলক ফদরদছ যম তাযা যক্রক্তিট ুক্তফধা াদে না এফং একআ ভদম তাযা ব্লক ুাযবাআজায াাময যথদক
ফক্তঞ্চত দে।
কৃলদকয জনয ফযাংক্তকং ুক্তফধা

ক.১৭%
ক যােঁ
খ না
খ.৮৩%

ক্তচে ১১t কৃলদকয জনয ফযাংক্তকং ুক্তফধা

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬
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৪.১.৮ ফাজায ভূরয ফনাভ উৎাদন খযচ
ফাজায ভূরয ফনাভ উৎাদন খযচ
ক
৪% খ
১৪%
গ
১৪%

ঘ
৬৮%

ক খুফ যফী
খ যভাটাভুক্তট যফী
গ যফী
ঘ কভ

ক্তচে ১২t ফাজায ভূরয ফনাভ উৎাদন খযচ উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

উৎাদন খযচ পদরয জনয একক্তট গুরুত্বূণধ ক্তফলে ক্তকন্তু এটা ক্তফজ্জনক দম মাে মখন ফাজাযদয উৎাদন খযদচয যচদম
কভ ে। যরখক্তচে ১২ যথদক যদখা মাে যম, ৬৮% কৃলক ফদরদছ যম তাদদয ফাজায ভূরয উৎাদন খযদচয তুরনাম কভ.
ুতযাং, এটা ক্তযস্কায যম যম কৃলক কৃক্তলকাজ যথদক মদথষ্ট ভুনাপা াদে না, ক্তকন্তু খুচযা ক্তফদক্রতা  াআকাযী ক্তফদক্রতাযা
অদযা উকৃত দে।
৪.১.৯ কৃক্তলকাদজ কৃলদকয ন্তুক্তষ্ট ভাো
কৃক্তলকাদজ কৃলদকয ন্তুক্তষ্ট

খ
৬৪%

ক্তচে ১৩t কৃক্তলকাদজ কৃলদকয ন্তুক্তষ্ট

ক
৩৬%

ক যােঁ
খ না

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

কৃলক ক্রভােদম কৃক্তল যিদে তাদদয অগ্র াযাদে। তাযা পর উৎাদন কদয ক্তকন্তু যতভন রাব াদে না। এখাদন জক্তয
যথদক যদখা মাে যম, ৬৪% কৃলক কৃক্তলদত অগ্রী নম। কখন উৎাদন খযচ যফক্ত, অফায কখন ফাজাদয কভ চাক্তদা,
প্রাকৃক্ততক দুদমধাগ, ফীজ এফং ায-এয উচ্চ ভূরয আতযাক্তদ ক্তফক্তবন্ন ভযা ক্তফদযভান। নযক্তদদক, ৩৬% কৃলক জাক্তনদেদছন তাযা
কৃক্তলকাদজ ন্তুষ্ট।
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৪.২:যেক যাল্ডাযঃ াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতা
াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতা দুক্তট গুরুত্বূণধ ভধযস্বত্বদবাগী, মাযা ক্তফতযন চযাদনর গেন কদয থাদক। তাযা ক্তনভধাতা  দণযয
যবািাদদয ভদধয ভধযস্থতায যমাগূে ক্তাদফ কাজ কদয। তাযা উবমআ প্রদমাজক ক্তদদফ যবািাদদয জনয যফা প্রদাদন
ক্তফদলজ্ঞ। তাযা চূিান্ত মধাদেয যবািাদদযদক ণয ক্তফতযণ কদয এফং তায ণয একক্তট ুক্তফার ফাজায কবাদযজ প্রদান কদয
থাদক। তাযা ুক্তফধাজনক এফং তাদদয প্রদফদমাগয স্থাদন যবািাদদয দণযয প্রস্তুত ক্তফতযণ প্রদান কদয। তাযা একক্তদদক
যবািাদদয ণয ম্পদকধ তথয প্রদাদনয ভাধযদভ একক্তট যমাগাদমাদগয চযাদনর এফং নযক্তদদক প্রদমাজক যবািা প্রক্ততক্তক্রমা
ক্তাদফ কাজ কদয থাদক।
যাজাী ঞ্চদর াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতাদদয ফদান দনক যফক্ত। যাজাী যজরায ৪৪% াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতা
ক্তিায স্তয প্রাথক্তভক, ৪৮% ভাধযক্তভক এফং ফাক্তক ৭% উচ্চ ক্তক্তিত।
৪.২.১ ফযফায স্থাক্তেত্বকার
ফযফায স্থাক্তেত্বকার
ক
৭%

খ
৯৩%

ক্তচে ১৪t াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতায স্থাক্তেত্ব

ক যভৌুভী
খ ফছয ফযাী

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

৯৩% াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতা ফ ভম তাদদয ফযফা চরভান যাদখন। ৭% ফযফােী স্থামীবাদফ ফযফা ক্তযচারনা
কদয থাদকন। মায পদর ক্তকছু ংখযক াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতা যফকায ভযায ম্মুখীন ন।
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৪.২.২ ক্তফক্তক্রত দণযয ধযন
ক্তফক্তক্রত দণযয ধযন
100.00%
80.00%
60.00%

৮৬%

40.00%

20.00%

১৪%

0.00%
খাফায ণয

ক্তদিয কাচাভার

ক্তচে ১৫t াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতায ক্তফক্তক্রত দণযয ধযন

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতা ৮০% এয যফক্ত স্থানীম ফাজায ফা কৃলকদদয কাছ যথদক ণয ক্রম কদযন, মায যফক্তযবাগ খাফায
ণয। যাজাী যজরাে যকান কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি যনআ, ুতযাং াআকাযী ক্তফদক্রতাদক ক্তদিয জনয কােঁচাভার কভ ক্তযভাণ
ক্তকনদত ে।
৪.২.৩ ফাজাদয কৃক্তল দণযয চাক্তদা
ফাজাদয কৃক্তল দণযয চাক্তদা

৩৮%

৪৫
%

১৭%

উচ্চ

ভধযভ

ক্তচে ১৬t ফাজাদয কৃক্তল দণযয চাক্তদা

ক্তনম্ন

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

জক্তযদয তথয ক্তফদিলণ নুমামী কৃক্তল দণযয চাক্তদায প্রাম ৫০% এয কভ। ুতযাং কৃক্তল ণয াআকাযী  খুচযা
ক্তফক্রদেয যিদে ভুনাপা কভ ম। যকান কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি-প্রক্ততষ্ঠান যাজাী ঞ্চদর ক্তফকক্তত দর কৃক্তল দণয চাক্তদা ফৃক্তদ্ধ
াদফ।
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৪.২.৪ ক্তফক্তবন্ন ভযায তীিতা

লেলভন্ন সমস্যার তীব্রতা

৬১%

২৬%
১৩%
দণযয চাক্তদা কভ

দচ মাো

মাতাোত খযচ

ক্তচে ১৭t াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতায ভায তীিতা উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

াআকাযী  খুচযা ক্তফদক্রতা ক্তফক্তবন্ন ধযদনয ভযায ভুখীন দে থাদকন। এআ ভযাগুদরায ভদধয মাতাোত খযচ নযতভ।
মা প্রভান কদয এআ ঞ্চদরয যমাগাদমাগ ভাধযভ  যাস্তাঘাট মদথষ্ট উন্নত নে। ক্তযফন ভযা থাকায কাযদন কােঁচাভার নষ্ট
দে থাদক মা তাদদয ফে ভায ভুদখাভুক্তখ কদয। এছাো যদেদছ ফাজাদয দণযয চাক্তদা না থাকা নানাভুখী ভযা।
৪.৩ যেক যাল্ডাযঃ যবািা
প্রক্ততক্তট যদদয থধনীক্তত যফ ক্তকছু স্বতন্ত্র খাদতয উয ক্তনযবযীর, যম খাতগুক্তর যস্পদযয াদথ ম্পক্তকধত ম। কৃক্তল
ফাংরাদদদয থধনীক্ততয প্রফৃক্তদ্ধয ভূর চাক্তফকাক্তে ক্তাদফ কাজ কদয। তকযা ৮০ বাগ ভানুল এআ যদদয কৃক্তলয উয প্রতযি 
দযািবাদফ জক্তেত (অপাকুয)। এআ যদদয ভানুদলয জীফন জীক্তফকায ভান কৃক্তল  কৃক্তল দণযয উয ক্তনবধয কদয।
কৃক্তলখাত উন্নত কযদত যদী যবািাযা গুরুত্বূণধ বূক্তভকা যাখদত াদয। কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠানদক ফাংরাদদদয ভত
উন্নমনীর যদদয জনয তাৎমধূণধ বাফা ে। কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তদিয উন্নমদনয জনয কৃক্তলদণযয যবািা ক্তফদিলণ কযায দযকায
যদেদছ। দণযয যবািাদদয চাযক্তট ফে যশ্রক্তণদত বাগ কদয ক্তফদিলণ কযা মাে । যগুদরা রঃ
১। ক্তিকাযখানায উক্তস্থক্তত
২। যবািা নািকযণ এফং তাদদয জনক্তভক্ততক অচযণ
৩। যবািায ক্রমিভতা
৪। ণয ক্রদেয প্রক্ততদমাক্তগতায ক্তফদিলণ
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৪.৩.১ ক্তিকাযখানায উক্তস্থক্তত
একক্তট যদদয ক্তনক্তদধষ্ট ঞ্চদরয উন্নেদনয জনয ক্তি একক্তট ফে বুক্তভকা যাখদত াদয। যাজাী ঞ্চদর ফরায ভত যতভন
যকান প্রক্ততক্তষ্ঠত ক্তি নাআ। ক্তি ক্তফকাদয জনয যতভন যকান ফকাোদভা যনআ যাজাীদত। েক যমাগাদমাগ ফযফস্থা 
বযন্তযীন ফকাোদভাগুদরা অধুক্তনক নে (ক্তদ যিআক্তর ান, ০৩/০৯/২০১৫ )। যাজাীদত ক্তফদুযৎ  গযা ংদমাগ ফাফস্থা
অদযা উন্নত কযদত দফ নতুন নতুন ক্তি প্রক্ততস্ো কযায জনয। যাজাী যজরায অেতন ২৪২৫.৩৭ ফগধ ক্তকদরাক্তভটায এফং
এয জনংখযা ২৫৯৫১৯৭ জন (যজরা কক্তভউক্তনক্তট ক্তযদাটধ, ২০১১)। ক্তধক ংখযক জনগণ  ক্তি প্রক্ততস্োদনয বাফ
থাকায কাযদন, এআ ঞ্চদর শ্রক্তভক খযচ ফাংরাদদ এয নয যমদকান ঞ্চদরয যচদে কভ। তদফ এআ ঞ্চদর ক্তফক্তবন্ন ধযদনয
কৃক্তলজাতীে দণযয যমাগান তযাক্তধক মা চাক্তদায তুরনাে যফক্ত।
ক্তফক্তবন্ন দণযয যমাগান
যোযা
ক্তরচু
বূট্টা
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৮০০৩১
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ক্তচে ১৮t যাজাী ঞ্চদর ক্তফক্তবন্ন দণযয যমাগান
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উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

উদযয যরখক্তচদে ক্তফক্তবন্ন ধযদনয উৎাক্তদত দণযয যমাগান যদখান দেদছ। যাজাীদত উৎাক্তদত দণযয ভদধয অরু, অখ
 অভ এয যমাগান নয যমদকান দণযয যচদে যফক্ত। এছাো াট, করা, গভ, বূট্টা, যোযা, ক্তরচু, ক্তভক্তষ্ট কুভো  যরফু
ফযাযকবাদফ উৎাক্তদত দে থাদক। কভ ভজুক্তয  ক্তধক ক্তযভাণ কৃক্তল ক্তবক্তিক দণযয যমাগান থাকায কাযদন এআ ঞ্চদর
কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারা ম্ভফ।
৪.৩.২ যবািা নািকযণ এফং তাদদয জনক্তভক্ততক অচযণ
যবািা ক্তফদিলন কযায জনয একক্তট ক্তিপ্রক্ততষ্টাদনয ফযফাক্তেক ফা ক্তফণন ক্তযকিনা ভাদরাচনাভূরক ধযাে। যিদভাগ্রাক্তপ
দে যবািা একক্তট গুরুিৃ্ণধ অচযণ। যফক্তযবাগ যিদভাগ্রাক্তপক বযাক্তযদেফদরয ভদধয ফে, ক্তরঙ্গ, ক্তিা এফং অদেয ীভাদক
ক্তফদফচনা কযা ে। জযীদয ভে যকান ফে ক্তবক্তিক গুরুূণধ ক্তযফতধন যদখা মাে না। ক্তরঙ্গ অদযকক্তট গুরুূণধ পযাক্টয,
যাজাীদত যতভন যকান প্রক্ততক্তষ্ঠত ক্তি না থাকায পদর ক্তধকাং ভানুল স্থানীম এফং জাতীম দণযয য ক্তনবধীর।
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২৭.৫%

৭২.৫%

ফযাফাক্তয ত  দণযয উ ৎ াদ ন স্থান

স্থা নী ে

ক্তচে ১৯t ফযফহৃত দণযয উৎাদন স্থান

জা তী ে

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

যাজাী যজরায যফক্তযবাগ ভানুল ক্তনযিয ফা কভ ক্তক্তিত। ক্তিায স্তদযয ক্তবক্ততদত একক্তট দণযয খযচ ম্পদকধ যকাদনা
ক্তফদল ক্তযফতধন যদখা মাে না। তদফ অদেয ক্তবক্তিদত ক্তফক্তবন্ন স্তদযয ভদধয ক্তকছু াথধকয রিয কযা মাে। যাজাীদত
াধাযনত ক্ততন ধযদণয ভানুল ফফা কদয তাযা র ক্তনম্নক্তফি, ভধযক্তফি  উচ্চভধযক্তফি। ক্তনম্নক্তফি  ভধযক্তফদিয যরাকজন
াধাযণত স্থানীে দণযয একক্তনষ্ট ফযফাযকাযী। উচ্চভধযক্তফি জাতীে ফা অন্তজধাক্ততক ভাদনয ণয ফযফায কদয থাদক।
৪.৩.৩ যবািায ক্রমিভতা
যবািায ক্রে িভতা ক্তকছু ক্তনোভানুগ দ্ধক্তত নুযণ কদয চদর যমটা ক্তকনা যবািায ক্রে ক্তক্রোে প্রদফন  ক্রে এয
ক্তদ্ধান্ত যনোয ভে যফাঝা মাে। যবািায ক্তকনাকাটায ধযণ দণযয প্রাযতা, দণযয যকাোক্তরক্তট এফং আউক্তনট প্রক্তত ভূদরযয
উয ক্তনবধয কদয।
একক্তট ণয বার না ভন্দ ক্তফদফচনা কযায জনয উায গুনগত ভান একক্তট গুরুিুণধ পযাক্টয । ক্তধকাং যবািা ভাদনয ক্তবক্তিদত
একক্তট ণয ফযফায কদয থাদক। জযী কযায ভে াধাযন জনগণ যাজাীয কৃক্তল ক্তবক্তিক ণযদক ক্ততনক্তট ভাদন ক্তফবি
কদযদছ। তাদদয ভদধয ৫৫% ভদন কদয দণযয ভান বার, ৩২.৫% ভদন কদয ভধযভ ভাদনয এফং ফাক্তক ১২.৫% ভানুল ভদন
কদয ণযগুদরা ক্তনম্ন ভাদনয মা ক্তনদচয যরখক্তচদে উস্থান কযা রঃ
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উৎাক্তদত দনযয ভান
৫৫%

৩২.৫%

১২.৫%

বাদরা

ভধযভ

ক্তচে ২০t উৎাক্তদত দনযয ভান

ক্তনম্ন ভাদনয

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

দণযয জরবযতা দণযয চাক্তদা ততক্তয কদয থাদক ক্তকন্তু যাজাীয যিদে ক্তধক দণযয উৎাদন মথামত চাক্তদা ততক্তয
কযদত াযদছ না, মায পদর উৎাদনকাযীযা প্রকৃত রাব াদে না।
৪.৩.৪ ক্তযকক্তিত এরাকাে দণযয প্রাযতা
ক্তযকক্তিত এরাকাে দণযয প্রাযতা
৮০%

২০%
না

ক্তচে ২১t যাজাীদত দণযয প্রাযতা

যােঁ

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

যবািাদদয ভদধয ৮০ তাং ভদন কদয থদকন এআ ঞ্চদর দণযয যমাগান দনক যফক্ত। উিযকাযীযা অদযা ফদরদছন এআ
ঞ্চদর মদথষ্ট কােঁচাভার যদেদছ ক্তি কাযখানাে যমাগান যদোয জনয।
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৪.৩.৫ ণয ক্রদেয প্রক্ততদমাক্তগতায ক্তফদিলণ
একজন যবািা একক্তট ণয ছন্দ কদযন দুআক্তট তফক্তদষ্টয উয ক্তনবধয কদয তা র দণযয ভান  দাভ। তাআ একক্তট চাক্তদা
ূণধ ণয এআ দুআক্তট তফক্তদষ্টয উয ক্তনবধয কদয। যবািা ফধদা চাআ ি খযদচ ণয ক্তকনদত। মায পররূ যবািা বাদরা
ণয ক্তকদন্ত চাে ি খযদচ। যাজাীদত মদথষ্ট যস্তাঘাট  ফাজায ফাফস্থা না থাকাে কাচাভার দাভ কভ। কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তিপ্রক্ততষ্টাদনয ভাক্তরদকযা ি খযদচ কাচাভার ংগ্র কযদত াযদফ এফং তা ক্তদদে উৎাক্তদত ণয ি খযদচ যফযা কযদত
াযদফ। মায পরস্বরূ দণযয ভান  দাভ ক্তদদে যবািা অকৃষ্ট কযদত াযদফ।

কৃক্তলক্তবক্তিক দণযয দাভ
30
25
৬২.৫%

20
15
10
5
0

25%

১২.৫%
যফক্ত

ভধযভ

ক্তচে ২২t যাজাীদত কৃক্তলক্তবক্তিক দণযয দাভ

কভ

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

উদযয কৃক্তল ক্তবিক দণযয দাদভয গ্রা যথদক যদখা মাদে যম, ৬২.৫% উিয দাতা ফরদছন কৃক্তল ক্তবক্তিক দণযয দাভ
ফাংরাদদদয নযানয ঞ্চর যথদক এআ ঞ্চদর দাভ কভ। মক্তদ এআ ঞ্চদর কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি-প্রক্ততষ্টান গদে দে তাদর
ক্তি ভাক্তরক  ঊৎাদন কাযী উবদেআ রাবফান দফ।
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৪.৩.৬ ুাক্তয
ভাে মধাদেয জযীদ যবািাযা ফদরদছন, এআ ঞ্চদর কৃক্তল-ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্টান গদে যতারা মাে। তায ভদধয অভ, অরু,
অখ, গভ, াট, যদ, যরফু, যোযা, ক্তরচু  িার জাতীে ক্তি প্রধানয াদফ।
াধাযন ভানুদলয ুাক্তযক্তকত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি-প্রক্ততষ্ঠান
ান
ভৎ
যোযা
করা
যরফু
অেঁখ
ক্তরচু
িার
াট
অরু
অভ

২%
৫%
৭.৫%
১০%
১৭.৫%
২০%
২০%
২৫%
৩২.৫%
৩৫%

৭২.৫%

ক্তচে ২৩t াধাযন ভানুদলয ুাক্তযকৃত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি-প্রক্ততষ্ঠান

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

৪.৪ যেক যাল্ডাযঃ ক্তি ভাক্তরক
৪.৪.১ যাজাীয ফতধভান ক্তিকাযখান

যাজাীয ফতধভান ক্তিকাযখানা

ঙ
২৫%

ক
১৫% খ
৫%
গ
১০%

ঘ
৪৫%

ক . ক্তফস্কুট কাযখানা

খ . প্লাক্তেক ক্তি কাযখানা

গ . যাআ ক্তভর

ঘ . যযভ ক্তি

ঙ . গাক্তে  যভক্তন যভযাভত কাযখানা

ক্তচে ২৪t যাজাীয ফতধভান ক্তিকাযখানা

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

ৃষ্ঠা 35

যাজাীদত ক্তফক্তবন্ন ধদযদনয ক্তিকাযখানা ফক্তস্থত। তদফ এগুদরায ভদধয যযভ ক্তি দনক উন্নত মা াযা ক্তফদেয কাদছ
ক্তযক্তচত। ফতধভাদন একক্তট জক্তযদয ভাধযদভ যদখা যগদছ যাজাীদত ফক্তস্থত ক্তি কাযখানাগুদরায ভদধয ৪৫ তাং যযভ
ক্তি, অয নযানয ক্তদিয যবতয ২৫ তাং গাক্তে  যভক্তন যভযাভত কাযখানা, ১৫ তাং ক্তফস্কুট কাযখানা এফং ক্তকছু
ংখযক যাআ ক্তভর  প্লাক্তেক ক্তি কাযখানা অদছ মা উদযয ২৪ নং ক্তচদে যদখাদনা দেদছ।
৪.৪.২ কােঁচাভাদরয উৎ
কােঁচাভাদরয উৎ
গ
৫%
খ
২৫%

ক। যাজাীয ফাআদয যথদক

ক্তচে ২৫t কােঁচাভাদরয উৎ

ক
৭০%

খ। স্থানীে এরাকা

গ। নযে

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

যাজাী ক্তদিয ক্তদক যথদক খুফ যফক্ত উন্নত নে। অয এখাদন যম ক্তি কাযখানা গুদরা গদে উদেদছ যগুদরায জনয
প্রদোজনীে কােঁচাভার ক্তফক্তবন্ন ঞ্চর যথদক ক্তনদে অা ে। এগুদরায ভদধয ৭০ তাং কােঁচাভার যাজাীয ফাক্তয যথদক
অনা ে, ২৫ তাং স্থানীে ফাজায যথদক ংগ্র কযা ে এফং ৫ তাং নযে যথদক অনা ে।
৪.৪.৩ শ্রক্তভক যকাথাে যথদক অদ
শ্রক্তভক যকাথাে যথদক অদ

ক
৬০%

ক। যাজাীয ফাআদয

ক্তচে ২৬t শ্রক্তভক যকাথাে যথদক অদ

খ
৪০%

খ। যাজাীয যবতদয

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬
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উদযয যরখক্তচে যথদক যদখা মাদে যম, ক্তধকাং শ্রক্তভক যাজাীদতআ ফফা কদয এফং এখানকায ক্তি প্রক্ততষ্ঠাদনআ
কভধযত অদছ। ৬০ তাং শ্রক্তভক যাজাীয বযন্তযীন অয ফাকীযা যাজাীয ফাক্তয যথদক অদ।
৪.৪.৪ যফকাযত্ব দূয ে ক্তক না

যফকাযত্ব দূয ে ক্তক না ?

খ
২০%
ক
৮০%

ক। না
খ। যােঁ

ক্তচে ২৭t যফকাযত্ব দূয ে ক্তক না

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

জক্তযদ যদখা মাে যম, ৮০ তাং ক্তি ভাক্তরকগণ ফদরদছন তাদদয ক্তি প্রক্ততষ্ঠাদনয জনয এরাকায যফকাযত্ব দূয দে এফং
ফাকী ২০ তাং ক্তি ভাক্তরকগণ ফদরদছন তাদদয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান দ্বাযা যকান উদেখদমাগয ংখযক যফকাযত্ব দূয দে না।
৪.৪.৫ কােঁচাভার এয ভূরয

কােঁচাভার এয ভূরয
৭০.০০%

৬০.০০%
তকযা

৫০.০০%
৪০.০০%
৩০.০০%
২০.০০%
১০.০০%
০.০০%
কােঁচাভার এয ভূরয

খুফ যফক্ত

কভ

যফক্ত

৬৫.০০%

২০.০০%

১৫.০০%

ক্তচে ২৮t কােঁচাভার এয ভূরয

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬
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উি গদফলণায জক্তযদ যদখা ক্তগদেদছ, ৬৫ তাং ক্তি ভাক্তরকগণ ফদরদছন তাদদয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান এয জনয যম কােঁচাভার
প্রদোজন যগুদরায ভূরয তুরনাভূরক যফক্ত। যক্তদদক, ২০ তাং এফং ১৫ তাং ক্তি ভাক্তরকগণ ফদরদছন মথাক্রদভ
কভ ভূরয এফং যফক্ত ভূরয। যমদতু ক্তধকাং কােঁচাভার যাজাীয ফাক্তয যথদক ক্তনদে অনা ে তাআ ভূরয দনক যফক্ত।
৪.৪.৬ শ্রক্তভকদদয ভজুক্তয

তকযা

শ্রক্তভকদদয ভজুক্তয
৮০.০০%
৭০.০০%
৬০.০০%
৫০.০০%
৪০.০০%
৩০.০০%
২০.০০%
১০.০০%
০.০০%
শ্রক্তভকদদয ভজুক্তয

কভ

যফক্ত

খুফ কভ

খুফ যফক্ত

৭০.০০%

১৫.০০%

১০.০০%

৫.০০%

ক্তচে ২৯t শ্রক্তভকদদয ভজুযী

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

উি গদফলণায জক্তযদ যদখা মাদে যম, ৭০ তাং ক্তি ভাক্তরকগণ ফদরদছন তাদদয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান এয জনয যম শ্রক্তভক
প্রদোজন তাদদয খযচ তুরনাভূরক কভ। তাছাো ১২ তাং ক্তি ভাক্তরকগণ ফদরদছন খযচ যফক্ত।
৪.৪.৭ ঋণ প্রদান ক্তফলেক তথয

ঋণ প্রদান কযা ে ক্তক না
১০০.০০%

তকযা

৮০.০০%
৬০.০০%
৪০.০০%
২০.০০%
০.০০%
ঋণ ুক্তফধা াে কী না ?

ক।না

খ। যােঁ

৯০.০০%

১০.০০%

ক্তচে ৩০t ঋণ প্রদান কযা ে ক্তক না

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

ৃষ্ঠা 38

গদফলণাে যদখা যগদছ যম, ৯০ তাং ক্তি ভাক্তরকগণ ফদরদছন তাদদয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান এয জনয যকান ঋণ প্রদান কযা ে
না। তদফ ১০ তাং ঋণ যদে থাদকন। ক্তকন্তু তাদদয ঋদণয ুদদয ায দনক যফক্ত োে তাযা ঋণ ক্তনদত অগী নন।
৪.৪.৮ ক্তযফন খযচ
ক্তযফন খযচ

খ
৩০%

ক। যফী
ক
৭০%

ক্তচে ৩১t ক্তযফন খযচ

খ। খুফ যফী

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

জক্তয ক্তফদিলণ যথদক যদখা মাদে যম, ৭০ তাং ক্তি প্রক্ততষ্ঠান ভাক্তরক ধাযণা কদযদছন ক্তি প্রক্ততষ্ঠান এয জনয ক্তযফন
খযচ তুরনাভূরক যফক্ত মা ৭০ তাং। যক্তদদক ৩০ তাং ক্তি প্রক্ততষ্ঠান ভাক্তরক ধাযণা কদযদছন ক্তযফন খযচ দনক
যফক্ত। এক্তটয যছদন নযতভ কাযন দরা যাজাীদত জাাদজ ফা যনৌদথ যকান ণয ক্তনদে অা ে না ফা যযকভ যকান
ফযফস্থা যনআ। অফায এখাদন যকান কােঁচাভার ক্তনদে অদত ক্তধক ক্তযভাদন কয প্রদান কযদত ে।
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৪.৪.৯ প্রস্তাক্তফত কৃক্তল ক্তি

ক্তচে ৩২t প্রস্তাক্তফত কৃক্তল ক্তি

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

প্রাে ২৫ তাং ক্তি ভাক্তরকগণ তাদদয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান ক্তযফতধন কযদত চান না। তদফ ফাকী ৭৫ তাং ক্তি ভাক্তরকগণ
নয কৃক্তল ক্তি গদে তুরদত চান। নতুন কৃক্তল ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায যছদন ক্তকছু ক্তনণধামক অদছ তা র মথাক্রদভ কভ
শ্রক্তভক ভজুযী, ঋণ প্রদান আতযাক্তদ। তাযা যম কর ক্তি কযদত চান তা র, স্বি কােঁচাভার খযচ, অরুয ক্তচ, অদভয
াি, চার, িার  গদভয ক্তভর, অেঁদখয ক্তভর, ভৎয ক্তি  যযভ ক্তি আতযাক্তদ। যাজাীদত ক্তিামদনয উন্নক্ততয ক্তি
ভাক্তরকযা ক্তকছু ুাক্তয গ্রণ কযা উক্তচত ফদর ভদন কদযন তাদদয ভদধযঃ


ক্তযফন ফযফস্থায ক্তফক্তবন্ন ধযদনয ক্তফকা



ণযম্ভায ুক্তফধা প্রদান



ফধক্তনম্ন ভূদরয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান এয জনয গযা রাআন প্রদান



প্রস্তাক্তফত কয হ্রা এফং ক্তি  ক্তি ভাক্তরকদদয জনয ঋণ প্রদান



বূক্তভ  ক্তফদুযৎ মথামথ াদয প্রদান কযা উক্তচত
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৪.৫ যেক যাল্ডাযঃ ক্তি শ্রক্তভক
৪.৫.১ জনতাক্তিক ক্তফদিলণ

ক্তি শ্রক্তভদকয ক্তরঙ্গ

খ
২৪%
ক ুরুল
খ ভক্তরা

ক
৭৬%

ক্তচে ৩৩t ক্তরঙ্গ প্রকাযদবদ

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

উদযয যরখক্তচে যথদক যদখা মাদে যম, ক্তি-কাযখানাে কভধযত শ্রক্তভকদদয ভদধয যফীযবাগআ ুরুল শ্রক্তভক। এখানকায
কাযখানাগুদরাদত ৭৬% ুরুল শ্রক্তভক এফং ২৪% ভক্তরা শ্রক্তভক কাজ কদয।
৪.৫.২ ক্তি-কাযখানা ম্পক্তকত
ধ তথয
এআ ভীিায জনয যনমা উিযদাতাদদয ফাআ ুযা ক্তি এরাকায ক্তি-কাযখানাদত কাজ কদয। ক্তি কাযখানাগুদরায
ভদধয অদছ ভটয োকধ গযাদযজ, অযাপ আক্তঞ্জক্তনোক্তযং োকধ, ুযা ক্তল্ক, উলা ক্তল্ক আতযাক্তদ।
৪.৫.৩ উৎাক্তদত দণযয ধযন
উৎাক্তদত দণযয ধযণ
৩২%
২৮%

২৮%

১২%

যাাকজাত

খাদযজাত

ক্তচে-৩৪t উৎাক্তদত দণযয ধযণ

মন্ত্রাং

নযানয

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬
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যরখক্তচে ৩৪ যথদক যদখা মাে যম, ক্তি শ্রক্তভকযা ক্তফক্তবন্ন ধযদনয ণয উৎাদন কাদজ ক্তনদোক্তজত অদছ।এগুদরায ভদধয
অদছ, ক্তফক্তবন্ন ধযদনয খাদযজাত  যাাকজাত ক্তি ততযী, মন্ত্রাং যভযাভত  অনযানয কাজ। ুযাদত যাাক কাযখানা
যফী থাকাআ যফক্তয বাগ শ্রক্তভক যাাকজাত ক্তি ততযীদত ক্তনদোক্তজত অদছ। এফ কাদজয জদনয তদক্তনক তাদদয গদে ৮১২ ঘন্টা কাজ কযা রাদগ। যকান যকান কাযখানাদত শ্রক্তভকদদয ১৮ ঘন্টা মধন্ত কাজ কযা রাদগ, মা তাদদয যীদযয জদনয
খুফআ িক্ততকাযক।
৪.৫.৪ ক্তি কাযখানায কাদজয ধযন
ক্তি-কাযখানায কাদজয ধযন
ক
৪%

ক যভৌুক্তভ

খ ফাৎক্তযক
খ
৯৬%

ক্তচে-৩৫t ক্তি-কাযখানায কাদজয ধযন

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

এখাদন যরখক্তচে যথদক যদখা মাে যম, যফীয বাগ কাযখানাে াযা ফছয কাজ চদর। খুফ াভানয ক্তযভান (৪%) কাযখানা শুধু
ফছদযয একটা ক্তনক্তদধষ্ট যভৌুদভ চদর। ুযায যফীয বাগ কাযখানাদত যালাক, ক্তফক্তবন্ন ধযদনয খাদযদ্রফয যমভন ক্তফস্কুট পযাক্টযী
 মন্ত্রাং ততযী  যভযাভত কযা ে। তাআ এগুদরাদত যভাটাভুক্তট াযা ফছযআ কাজ চদর।
৪.৫.৫ শ্রক্তভকদদয ফতধভান ভজুক্তয
শ্রক্তভকদদয ফতধভান ভজুক্তয
৬০.০০%

২০.০০%

<৬০০০ টাকা

২০.০০%

(৬৫০০-৯০০০) টাকা

ক্তচে ৩৬t শ্রক্তভকদদয ফতধভান ভজুক্তয

(১০০০০-১৫০০০) টাকা

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬
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শ্রক্তভকযা ফতধভান ভজুক্তয খুফআ কভ। ক্তচে যথদক যদখা মাে যম, যফীয বাগ (প্রাে ৬০%) শ্রক্তভকদদয অে ৬৫০০-৯০০০ টাকায
ভদধয। ক্তকছু অদছ খুফআ ক্তনম্ন অদেয শ্রক্তভক এদদয ভাক্তক অে ৬০০০ টাকায ক্তনদচ। অফায ক্তকছু শ্রক্তভক অদছ, মাযা দনক
ক্তদন ধদয কাজ কযদছ, এদদয ভাক্তক অে যভাটাভুক্তট বাদরা (১০০০০ এয উদধ্বধ)।
৪.৫.৬ ফতধভান অদে ন্তক্তষ্টয ক্তযভাণ

ফতধভান অদে ন্তক্তষ্টয ক্তযভাণ

খ
২৪%

ক না
খ যােঁ
ক
৭৬%

ক্তচে-৩৭t ফতধভান অদে ন্তক্তষ্টয ক্তযভাণ

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

শ্রক্তভকদদয ভজুক্তয কভ োে তাযা তাদদয ফতধভান অদে ন্তুষ্ট না। এখাদন যদখা মাদে যম, ফতধভান অদে ন্তুষ্ট ক্তক না এ
প্রশ্ন কযা দর ৭৬% উিযদাতা ফদরদছ যম তাযা ন্তুষ্ট না, শুধুভাে ২৪% উিযদাতাযা তাদদয ফতধভান অম ক্তনদম ন্তুষ্ট
অদছন।
৪.৫.৭ কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি-কাযখানাদত কাজ কযায অগ্রঃ
কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি-কাযখানাদত কাজ কযায অগ্র
ক
৮%
ক না
খ যােঁ
খ
৯২%

ক্তচে ৩৮t কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি-কাযখানাদত কাজ কযায অগ্র

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

ৃষ্ঠা 43

জক্তয যথদক যদখা মাে যম, শ্রক্তভকযা তাদদয ফতধভান অদে ন্তুষ্ট না, তাআ তাযা ফতধভান কাদজয যচদে উন্নতভাদনয কাজ চাে।
যমখাদন তদক্তনক গদে ৮ ঘন্টা কাজ কদয একটা ম্মানজনক ভজুক্তয াদফ। যাজাীদত মক্তদ যকান কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি-কাযখানা
স্থান কযা ে, তাদর ৯২% শ্রক্তভক যখাদন কাজ কযদত আেুক। যদিদে তাযা ফদরদছ যম, মক্তদ মধাপ্ত প্রক্তিদনয ফযফস্থা
কযা ে, তাদর তাযা অগ্রী। প্রক্তিণ ছাো যম ফ শ্রক্তভকদদয ফাা কাযখানা যথদক দূদয, তাদদয মাতাোদতয ফযাফস্থা
কযা, প্রদোজনীে যিদে ক্তযফন বাতায ফযাফস্থা কযায দাক্তফ জাক্তনদেদছ তাযা।
৪.৫.৮ কাক্তিত ভজুক্তয
কাক্তিত ভজুক্তয

৪০%

৪০%

(৮৫০০-১১০০০) টাকা

(১১০০০-২০০০০)টাকা

২০%

(৭০০০-৮০০০) টাকা

ক্তচে ৩৯t কাক্তিত ভজুক্তয

উৎঃ আউ ক্তি ক্তি জক্তয, ২০১৬

অদগআ জানা যগদছ যম উিযদাতাদদয ংখযাগক্তযষ্ঠআ তাদদয ফতধভান অদে ন্তুষ্ট। তাআ নতুন কাযখানাদত কাজ কযায অদগ
তাদদয প্রধান তধ বাদরা ভজুক্তয প্রাক্তপ্ত।
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Aa¨vq 5t ‡óK‡nvìvi কনারদটন mfvi ক্তফদিলণ
গদফলণা দ্ধক্ততয নযতভ একক্তট ভাধযভ যষ্টকদাল্ডায কনারদটন বা। গদফলণা কাজক্তট পরবাদফ ম্পন্ন কযায জনয
যভাট ােঁচ যশ্রণীয যষ্টকদাল্ডায ফাছাআ কযা দেক্তছর। প্রক্ততক্তট যষ্টকদাল্ডায বাে ২০ জন দয ংগগ্রন কদযন। ভুি
অদরাচনায ভাধযদভ দযদদয কাছ যথদক ভূরযফান ভতাভত গৃীত ে। ক্তনদম্ন ক্তফক্তবন্ন তাক্তযদখ নুক্তষ্ঠত ক্তফক্তবন্ন যষ্টকদাল্ডায
বায তথযাফরী অদরাকাত কযা র।
৫.১ যষ্টকদাল্ডায-ক্তিভাক্তরকঃ ১১/০৪/২০১৬ আং তাক্তযখ কার ১০.৩০ ঘক্তটকাে নাক্তফ কামধারে, ক্তফক্তক এক্তযো, ুযা,
যাজাীদত ক্তফক্তদকয ক্তি ভাক্তরকদদয াদথ ১ভ যষ্টকদাল্ডায কনারদটন বাক্তট নুক্তষ্ঠত ে। উি বায ভুি
অদরাচনাে যমফ ক্তফলে অদরাচনা ে তা ক্তনদম্ন তুদর ধযা রঃ

ছক্তফ ৬t যষ্টকদাল্ডায বা-ক্তিভাক্তরক, ক্তফদল ক্ততক্তথয ফিফয

ছক্তফ ৭t যষ্টকদাল্ডায বা-ক্তিভাক্তরকt ভুি অদরাচনা

৫.১.১ আউক্তিক্তি’য ফিফযঃ যাজাী একক্তট কৃক্তল প্রধান ঞ্চর । ক্তফদল কদয এখানকায অভ  যযদভয খযাক্তত াযা যদ
ফযাী, এভনক্তক যদদয ফাক্তদয এয খযাক্তত যদেদছ। ফঙ্গফন্ধু যতু োদত যমাগাদমাগ ফযফস্থায দনক উন্নক্তত াক্তধত
দেদছ। ফ ক্তভক্তরদে যাজাীদত ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে োয একটা উজ্জ্বর ম্ভাফনা যদেদছ। এয দয যাজাীদত
অানুরূ ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে উেদছ না যকন ?
৫.১.২ ক্তফক্তক ভাক্তরক দিয ফিফযঃ যাজাীদত ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে োয পুযন্ত ম্ভাফনা যদেদছ ক্ততয। ক্তকন্তু এয
ন্তযাে দনকগুক্তর কাযণ যদেদছ। মাা ক্তনম্নরুঃ
৫.১.২.১ যকায দিয দমাক্তগতাঃ একক্তট ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জনয যকাদযয ক্তফক্তবন্ন দপ্তদযয প্রতযি 
দযাি দমাক্তগতায প্রদোজন ে। একজন ক্তি ভাক্তরকদক এগুদরা দমাক্তগতা যদত ফা ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায
নুদভাদন যদত দনক ক্তফেম্বনায ম্মুখীন দত ে। ফাক্তদযয যদগুদরাদত ক্তত দজআ বাক্তয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারা
মাে। যদিদে এত অনুষ্ঠাক্তনকতায প্রদোজন ে না। তাছাো যাজাী স্বদিান্নত ফা নুন্নত ক্তিাঞ্চর োে যকাদযয
ি যথদক এ ঞ্চদরয জনয ফােক্তত যকান ুক্তফধা যদো ে না। পদর উন্নত ক্তিাঞ্চদরয াদথ প্রক্ততদমাক্তগতা কদয ক্তটদক থাকা
কষ্টাধয ফযাায।
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৫.১.২.২ ফযাংদকয দমাক্তগতাঃ একক্তট ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জনয প্রচুয দথধয প্রদোজন ে। একজন ক্তি
ভাক্তরদকয দি ুদযাুক্তয থধ ক্তফক্তনদোগ কযা দুরূ ফযাায। তাআ একজন ভাক্তরক ক্তি গদে যতারায জনয ফযাংদকয
যণান্ন দে থাদকন। ভাক্তরক ৪০% থধ ক্তফক্তনদোগ কযদর ফযাংক ফাক্তক ৬০% থধ ঋণ যদোয প্রক্ততশ্রুক্তত যদে। ক্তকন্তু ফাস্তদফ
যদখা মাে ফযাংক শুরুদত ২০-৩০% থধ ক্তদদর যফতধীদত ফাক্তক থধ যদে না। পদর ক্তি প্রক্ততষ্ঠানক্তট ক্তকছুদুয গ্রয দে
ভুখ থুফদে দে। তাছাো ফযাংক মা ঋণ যদে তায ক্তফক্তনভদে ক্তধক ক্তযভাদণ জক্তভ ভটধদগজ যনে। এ দফয ক্তছদন একক্তট
ক্তক্তেদকট ক্তক্রে যদেদছ। মখন যকান ভাক্তরক ক্তি স্থাদন ফযথধ ে এফং ক্তদদন ক্তদদন ফযাংক ঋদণয ক্তযভাণ যফদে মাে তখন
ফযাংক কতৃধি ভটধদগজ ক্তক্রত জক্তভ ক্তফক্তক্রয উদদযাগ যনে। অয তখন ঐ চক্রক্তট এ ুদমাদগ দ্বযফায কদয। যছাট ভাক্তরদকযা
ফযাংক ঋদণয ুক্তফধা যতভন একটা াে না। কাযণ ফযাংক তাদদযদক ঝাদভরা ভদন কদয। পদর যছাট ভাক্তরকদদয ক্তি
প্রক্ততষ্ঠান ক্তদদন ক্তদদন হুভক্তকয ন্মুক্তখন দে েদছ।
৫.১.২.৩ প্রক্ততকূর যমাগাদমাগ ফযফস্থাঃ যাজাীদত যদদয ক্তফক্তবন্ন ঞ্চর ক্তফদল কদয চট্টগ্রাভ দত কাচাভার ক্তযফন খযচ
দনক যফক্ত। কাযণ েক থআ এখানকায একভাে বযা। যযর ফা াক্তন দথ কােঁচাভার  ক্তি ণয ক্তযফদনয যকান
ুদমাগ যনআ।
৫.১.২.৪ ক্তফদুযৎ/গযা ংকটঃ ক্তফদুযদতয যরাি যক্তিংদেয জনয প্রক্ততক্তনেত ক্তদিয উৎাদন ফযাত ে। াদতদগানা কদেকক্তট
ক্তি প্রক্ততষ্ঠাদন গযা ংদমাগ যদো দর ফতধভাদন গযা ংদমাগ যদো ফন্ধ যদেদছ। পদর নতুন নতুন ক্তি গদে োয
ম্ভাফনা িীণ দে মাদে।

ছক্তফ ৮t যষ্টকদাল্ডায বা-ক্তিশ্রক্তভক, প্রদশ্নািয মাচাআকযণ ফধ

ছক্তফ ৯t যষ্টকদাল্ডায বা-ক্তিশ্রক্তভক, ভুি অদরাচনা

৫.২ যষ্টকদাল্ডায-ক্তিশ্রক্তভকঃ ক্তফগত ১১/০৪/২০১৬ আং তাক্তযখ দুুয ১২.৩০ ঘক্তটকাে নাক্তফ কামধারে, ক্তফক্তক এক্তযো,
ুযা, যাজাীদত ক্তফক্তদকয ক্তি ক্তি শ্রক্তভকদদয াদথ ২ে যষ্টকদাল্ডায কন্সাদেন বাক্তট নুক্তষ্ঠত ে। উি বায
ভুি অদরাচনাে যমফ ক্তফলে অদরাচনা ে তা ক্তনদম্ন তুদর ধযা রঃ
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৫.২.১ ক্তফক্তক শ্রক্তভক দিয ফিফযঃ শ্রক্তভকযা তাদদয কাদজয ক্তেক ভজুক্তয াে না। তাযা স্ব স্ব কাদজয ভাদনান্নেদনয জনয
মথামথ প্রক্তিণ াে না। মক্তদ ক্তফক্তদক একক্তট প্রক্তিণ যকন্দ্র অদছ। যখাদন ফাক্তদযয ক্তক্তিত/দফকায যছদর-যভদেযাআ
ভূরত প্রক্তিণ গ্রন কদযন। ক্তি প্রক্ততষ্ঠাদনয শ্রক্তভদকযা ি ক্তক্তিত ফা ক্তক্তিত োে তাদদযদক এখাদন প্রক্তিদণয
ুদমাগ যদো ে না। থচ তাদদয কাদজয ভাদনান্নেদনয জনয এআ প্রক্তিণ যকন্দ্র স্থান কযা দেদছ। ক্তিাগত যমাগযতায
প্রক্ততফন্ধকতায কাযদনআ এআ ভযা।
৫.২.২ ক্তফক্তক ংগেন/ক্তভক্ততয ফিফযঃ যাজাীয ফস্থান যদদয এক প্রাদন্ত োে এখানকায ক্তি প্রক্ততষ্ঠানগুদরা
অানুরূ াপরয জধন কযদত াযদছ না। গযাদয প্রাযতা না থাকাে ক্তদিয উৎাদন খযচ দনক যফক্ত ে। য তুরনাে
উৎাক্তদত দণযয ভূরয াো মাে না। যাজাীদত ক্তদিয কােঁচাভার অভদাক্তনয জনয েক থআ এক ভাে বযা।
যযরদথ কােঁচাভার অভদাক্তন খযচ দনক কভ। ক্তকন্তু ঢাকা ফা চট্টগ্রাভ দত যাক্তয যাজাীদত যযরদথ ভারাভার অভদাক্তন
কযা মাে না। তাছাো উৎাক্তদত ক্তি ণয যতাক্তনয যিদে েক থআ এক ভাে বযা। ফঙ্গফন্ধু যতু োদত াধাযণ
যমাগাদমাগ ফযফস্থায উন্নক্তত দেদছ তয। ক্তকন্তু যাজাীদত ক্তদিয কােঁচাভার অভদাক্তনয যিদে ফা উৎাক্তদত ক্তি ণয
যপ্তাক্তনয যিদে যকান ুক্তফধা ৃক্তষ্ট আক্তন। মক্তদ ফঙ্গফন্ধু যতুদত যযর রাআন (িি যগজ/ক্তভটায যগজ) অদছ। যতুয ূফধ 
ক্তিভ প্রাদন্ত একআ ধযদণয রাআন না থাকাে স্বি খযদচ কােঁচাভার ক্তযফন কযা ম্ভফ ে না। তাআ যাজাীদত স্বি খযদচ
কােঁচাভার  ক্তি ণয ক্তযফদনয জনয অরাদা যযরদতু স্থান ক্তত প্রদোজনীে একক্তট ক্তফলে।
৫.৩ যষ্টকদাল্ডায-কৃলকঃ ২১/০৫/২০১৬ আং তাক্তযখ কার ১০.০০ টাে কানাআাযা, ঝরভক্তরো, ুক্তেো, যাজাীদত
কৃলকদদয াদথ ৩ে যষ্টকদাল্ডায কন্সাদেন বাক্তট নুক্তষ্ঠত ে। উি বায ভুি অদরাচনাে যমফ ক্তফলে অদরাচনা ে
তা ক্তনদম্ন তুদর ধযা রঃ

ছক্তফ ১০t যষ্টকদাল্ডায বা-কৃলক, প্রদশ্নািয মাচাআকযণ ফধ

ছক্তফ ১১t যষ্টকদাল্ডায বা-কৃলক, ভুি অদরাচনা

জনাফ অব্দুয যভান ক্তভো ফদরন, ফ পদরয ভদধয বূট্টাে যফক্ত রাব ে । খযদচয তুরনাে ফদচদে রাব বূট্টাে। বূট্টা,
অরু, ধান স্থানীে ফাজাদয ক্তফক্রে ে। যমফ পর যফক্ত উৎাক্তদত ে বূট্টা, অরু, ধান, অভ, ক্তরচু,দোযা। ক্তফঘা প্রক্তত অরু
১০০ ভন, ধান ১৫ ভন, গভ ১০ যথদক ১২ ভন ে। বূট্টায দাভ ভন প্রক্তত ৫৭০ টাকা এফং ভন প্রক্তত রাব ে ২০০ টাকা।
ক্তধক রাবজনক পর এআ বূট্টা। এআ এরাকাে যফগুন, যুন, যেঁোজ, অখ, অরু এফং ধান প্রবুক্তত চাল ে। অভাদদয
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এখাদন অভ ক্তধক ক্তযভাদণ ে। ক্তকন্তু অভ চাদল যফক্ত মত্ন ফা গুরুি যদো ে না। অখ এখন বার চাল ে না। কাযণ
ক্তভদরয দমাক্তগতা বার নে। ক্তভদরয যরনদদন এ দনক ভযা। তাদদয কাছ যথদক নগদ অদাদে দনক ভযা যদেদছ।
তাছাো অখ চাল দনক দীঘধ যভোদী।
জনাফ যভাঃ রুৎপয যভান ফদরন অখ নযানয পদরয ভদতা আো নুমােী ক্তফক্রে কযা মাে না। গভ খুফ বাদরা উৎাক্তদত
ে না। ফযক্তিগত প্রদোজদনয তাক্তগদদ কযদত ে। করা চাল ে তদফ যফক্ত নে। করা রাবজনক পর। টদভদটা খুফ বার
উৎাক্তদত ে না। কুর ফযআ চাদল কৃলকদদয অগ্র কভ। ান চাল এখাদন ে না তদফ এক্তট রাবজনক। যেঁদ চাল ে দাভ
বাদরা এফং যেঁদ চাল দনক রাবজনক। এ এরাকাে ােঁ ভুযগী  গরুয খাভায যনআ। কৃক্তলজাত ণযগুদরা ক্তফক্রদেয জনয
স্থানীে বযান দটাক্তযক্সা যমাদগ ফাজাদয ক্তনদত ে। ফ পদরয ভদধয অরু  বূট্টায চাক্তদা যফক্ত।
জনাফ যভাঃ নজরুর আরাভ ফদরন ফযাংক এনক্তজ এফং ক্তফক্তবন্ন ক্তভক্তত যথদক যরান যনো ে। ফযাংক যথদক যরান যদত
দনক ঝাদভরা যাাদত ে। তদফ এনক্তজগুদরায াদথ যরনদদন জতয। এনক্তজগুদরা ১৪% ুদদ ঋণ যদে।
জনাফ যভাঃ ভক্তজফয ফদরন, ক্তফএক্তিক্ত কৃক্তল ংস্থা দত বার ােতা াো মাে । নযানয ফ পর চালাফাদ কদয
াক্তযফাক্তযক চাক্তদা যভটাদনায য ক্তফক্রদেয অে ক্তদদে নযানয ফযে ক্তভটাদনা ে। এদত খুফ একটা ঞ্চে ে না কাযণ
চালাফাদদয ফযে দনক যফক্ত। দনদক প্রাে ফাধয দে কৃক্তল কাজ কদযন। কৃলকদদয উৎাক্তদত পর অরাদা যক্রতা যগাষ্ঠী ফা
নয যকান যজরাে ক্তফক্রদেয ুক্তফধা থাকদর বাদরা দতা।
৫.৪ যষ্টকদাল্ডায-াধাযণ যবািাঃ ২১/০৫/২০১৬ আং তাক্তযখ কার ১২.৩০ টাে কানাআাযা, ঝরভক্তরো, ুক্তেো, যাজাীদত
াধাযণ যবািাদদয াদথ ৪থধ যষ্টকদাল্ডায কনারদটন বাক্তট নুক্তষ্ঠত ে। উি বায ভুি অদরাচনাে যমফ ক্তফলে
অদরাচনা ে তা ক্তনদম্ন তুদর ধযা রঃ

ছক্তফ ১২t যষ্টকদাল্ডায বা-াধাযণ যবািা, ভুি অদরাচনা

ছক্তফ ১৩t যষ্টকদাল্ডায বা-াধাযণ যবািা, প্রদশ্নািয মাচাআকযণ ফধ
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জনাফ যভাঃ তাক্তযক যাদন ফদরন, অভযা যফক্তযবাগ স্থানীে কৃক্তলণয ফযফায কদয থাক্তক। এগুদরায গুণগত ভান বার এফং
এখাদন যমফ কৃক্তল ণয াো মাে যগুদরায ভান উন্নত। ফাজায ভূদরয ভধযভ স্থানীে দণযয ভদধয যম ফ ণয যফক্ত াো
মাে যগুদরায ভদধয অরু যফক্ত াো মাে। াকফক্তজ আতযাক্তদ মাাো মাে। স্থানীে ণয যফক্ত ফযফায কযা ে কাযণ
এগুদরায ভূরয ক্রে িভতায ভদধয থাদক। ফাআদযয কৃক্তল ণয যতভন যফক্ত ফযফায কযা ে না। যবািাযা অফায ফদরন এখাদন
ক্তরচু ক্তবক্তিক আোক্তষ্ট্র কযা ম্ভফ কাযণ এখাদন প্রচুয ক্তরচু উৎাদন ে। ক্ততক্তন ফদরন যম, অভযা শুধু ফৎদয ১ ফায ক্তরচু যদে
থাক্তক। এআ ক্তরচু অভযা ফছদযয ফভে মাদত যদত াক্তয যরদিয আোক্তষ্ট্র গদে যতারা জরুযী। যমভন অরুয যকাল্ড
যোদযজ থাকায পদর অভযা াযাফছয অরু যদে থাক্তক। ক্তেক যতভক্তনবাদফ ক্তরচু ক্তভাক্তেত কদয যাখায ফযফস্থা কযদর অভযা
ক্তরচু ফভে যখদত াযফ এফং যআ পর অভযা স্বি ভূদরয ক্রে কদয অক্তথক
ধ বাদফ উকৃত ফ। অফায নযক্তদদক টদভদটা
 নযানয ক্তি জাতীে কৃক্তলণয গুদরা উৎাদন যভৌুদভ কভদাদভ ক্রে কদয যভৌুভ ছাো নয ভে যফক্ত দাদভ ক্তফক্তক্র
কদয অক্তথক
ধ বাদফ রাবফান দফা। যদিদে মক্তদ একটা যকাল্ড যোদযজ স্থান কযা মাে তাদর যটা অভাদদয জনয দনক
রাবজনক দফ।
জনাফ যভাঃ ভাদদুর আরাভ ফদরদছন যম অরুয যকাল্ড যোদযজ োয কাযদণ অভযা াযাফছয অরু যদে থাক্তক। অয
নযানয কৃক্তল ণযয যকাল্ড যোদযজ না থাকায কাযদন অভযা যভৌুক্তভ ফক্তজ ছাো অয নয ফক্তজ াআ না। তাআ যভৌুক্তভ
ফক্তজ গুদরায দাভ দনক যফক্ত ে। অভাদদয এখাদন যকান উদদযািা যনআ। অভাদদয এআ এরাকাে পর  ফক্তজ থধাৎ
কৃক্তল ণয ক্তভজাত কযদণয আোক্তি দর অভযা দনক রাবফান দফা।
জনাফ যভাঃ অদনাোয যাদন ফদরন যকাযী ঊধ্বধতন কভধকতধাদদয ভাধযদভ যকাদযয ুদৃক্তষ্ট দর অভাদদয এখাদন কৃক্তল
ক্তবক্তিক আোক্তষ্ট্র গদে যতারা ম্ভফ। ক্তকন্তু এখাদন দনক জনফর থাকা দি তাদদয কাদজ রাগাদনা মাদে না।
জনাফ যভাঃ অজাদ ফদরন, অভাদদয এখাদন ফদচদে ফে ভযা াক্তনয। এআ এরাকা উচু োয কাযদণ এআ এরাকাে কৃক্তল
কাদজয জনয াক্তন মধাপ্ত াআ না। এআ এরাকাে অদগ একক্তট নক্তদ ক্তছর মা এখন নারাে ক্তযণত দেদছ। তাআ অভাদদয
কৃক্তলজাত দণয উৎাদদন াক্তন স্বিতা যদখা ক্তদদে। অভাদদয এআ এরাকাে কৃক্তলজাত ণয ফদনয জনয েক  যযরথআ
মদথষ্ট। াক্তন দথয প্রদোজন ে না। এটা অভাদদয এরাকায জনয একক্তট বাদরা ক্তদক। ক্তি গদে যতারায জনয এখাদন
যকান ভানুদলয টাকা ফা অগ্র যনআ। তাআ যকান ক্তি/আোক্তষ্ট্র গদে তুরদত যকাযী বাদফ উদদযাগ ক্তনদত দফ।
জনাফ যভাঃ ক্তজো ভুক্তন্স ফদরন অভযা যম কৃক্তল ণযগুদরা ফযফায কক্তয যগুদরাদত যদচয প্রদোজন ে। ক্তকন্তু যদচয কাযদনআ
রাক্তঞ্চত অয এখাদন যচ ফযফস্থা বার না। যচ ফযফস্থায ক্তদদক মক্তদ যকায নজয যদে তাদর অভযা দনক উকৃত দফা।
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৫.৫ যষ্টকদাল্ডায-াআকাযী ক্তফদক্রতাঃ ২১/০৫/২০১৬ আং তাক্তযখ কার ১২.৩০ টাে কানাআাযা, ঝরভক্তরো, ুক্তেো,
যাজাীদত াআকাযী ক্তফদক্রতাদদয াদথ ৫ভ যষ্টকদাল্ডায কনারদটন বাক্তট নুক্তষ্ঠত ে। উি বায ভুি অদরাচনাে
যমফ ক্তফলে অদরাচনা ে তা ক্তনদম্ন তুদর ধযা রঃ
জনাফ যভাঃ যক্তরভ যকায ফদরন ক্ততক্তন ায  কীটনাক ফযফােী। যাজাীদত ায কাযখানা যনআ। যদদয নয প্রান্ত
যথদক ংগ্র কদয গ্রাভয খুযচা ফযফােী/কৃলকদদয ক্তনকট ক্তফক্রে কযা ে। এদত কদয ক্তযফন খযচ যফক্ত ে এফং রাব কভ
ে। অয কীটনাক ি ক্তযভাদণ যদক্ত থাকদর ধীকাংআ ক্তফদদক্ত। এজনয কৃক্তল কাদজ কৃলদকয খযচ যফক্ত। তাআ
যকাদযয কাদছ অভযা যজায দাক্তফ জানাক্তে যম, যাজাীদত যকায ায  কীটনাক কাযখানা স্থান কদযন। এয ভাধযদভ
কভধংস্থান ৃক্তষ্ট দফ। ক্ততক্তন অয ফদরন, যাজাী উিযফঙ্গ যমদতু কৃক্তল প্রধান এরাকা যদতু এ এরাকাে কৃক্তল চাদলয
উাদাদনয জরবযতা মধাপ্ত কযদত দফ। অয ক্তযফন ফযফস্থায উন্নক্তত াধন কযা ক্তত জরুযী। যোযা চাল  ফযফা খুফ
রাবজনক। যোযা মক্তদ প্রক্তক্রোজাতকযদণয ভাধযদভ ক্তফদদদ যপ্তাক্তন কযা মাে তদফ দনক রাব দফ। ক্তনদজদদয জক্তভদত
উৎাক্তদত দণযয ক্তেক ফযফস্থানায ভাধযদভ যকাযী ােতাে কৃক্তল খাভায ফা কৃক্তল ক্তি গদে উেদর অভযা
থধননক্ততকবাদফ দৃঢ় ফ  কভধংস্থান  ঘটদফ এফং তফদদক্তক ভুদ্রা জধন ম্ভফ দফ।

ছক্তফ ১৪t যষ্টকদাল্ডায বা-াআকাযী ক্তফদক্রতাঃ ভুি অদরাচনা

ছক্তফ ১৫t যষ্টকদাল্ডায বা-াআকাযী ক্তফদক্রতা, প্রদশ্নািয
মাচাআকযণ ফধ

জনাফ যভাঃ ক্তভন্টু যকায ফদরন, ক্ততক্তন একজন পাক্তনধচায ফযফােী। তায ক্তনদজয পাক্তনধচায কাযখানা অদছ। ক্ততক্তন পাক্তনধচায
ততক্তয কদয স্থানীে ফাজাদয ক্তফক্তক্র কদযন। অফায দনক ভে াদয ক্তফক্তবন্ন যজরা দয াআকাযী ক্তফক্তক্র কদযন। এ
ফযফাদে প্রধান ভযা ক্তযফন-রাকাক  বযান ছাো নয যকান উাে যনআ। এগুদরা প্রদোজন ভত াো মাে না এফং খযচ
দনক যফী ে।
জনাফ যভাঃ ভাুদ ফদরন, এ ঞ্চদর বূট্টা চাল ক্তধক রাবজনক। কভ যফী াযা ফছযআ এয ফযফা চদর। ক্ততক্তন স্থানীে ফাজায
যথদক ক্রে কদয নয যজরায ফে ফে কাযখানা ভাক্তরকদদয কাদছ ক্তফক্রে কদযন। এক্তট চাদল কৃলক যমভন ন্তুষ্ট যতভন
ফযফােীযা  খুক্ত।
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জনাফ যভাঃ াখাোতউো ফদরন, ীতকাদর এ ঞ্চদর গুে ফযফা খুফআ জনক্তপ্রে। স্থানীে কৃলকযা এক্তট উৎাদন কদযন।
ফযফােীযা কৃলকদদয ক্তনকট যথদক ংগ্র কদয ঢাকা যদদয ক্তফক্তবন্ন স্থাদন যফযা কদযন। ক্ততক্তন ফদরন, এ গুে
ংযিদণয জনয যকান ংযিনাগায স্থান কযদর তেঁযা দনক উকৃত দফন।
জনাফ ভুক্তন্স যভাঃ অাদউোহ্ ফদরন, যাজাী দত যদদয ক্তফক্তবন্ন প্রাদন্ত মাতাোত ফযফস্থা খুফআ নুন্নত। যনৌ দথয ফযফস্থা
এদকফাদযআ যনআ। ভারফাী যকান যযরদে াক্তবধ যনআ। ফা, রাকাক  প্রদোজদনয তুরনাে প্রতুর। যিআক্তয পাভধ  নযানয
পাভধ এফং ফ ধযদনয ফযফাদেয জনয রাকান্সদাটধ ুক্তফধা ফাোদত দফ।
জনাফ যভাঃ অঃ খাদরক ফদরন, স্থানীে কৃলদকয জনয বার উৎাদদনয ফ ুক্তফধা ক্তনক্তিত কযদত দফ। ঞ্চরদবদদ ফযফায
অরাদা অরাদা নীক্তত থাকদত দফ। াধু ফযফােীদদযদক প্রক্ততদযাধ কযদত দফ। একজন কৃলক জক্তভদত াযা ফছয ভে
 শ্রভ ক্তদদে যম ক্তযভাণ রাব না কদয একজন াধু ফযফােী ি ভদেয ভদধয তায যচদে যফী রাব কদয।
জনাফ ারুন য যক্তদ ফদরন এ ঞ্চদরয াআকাযী ক্তফদক্রতাদদয জনয রাকান্সদাটধ, ফযাংক্তকং, যকাল্ড যোদযজ এফং যাজননক্ততক
ক্তস্থক্ততীরতা ক্তনক্তিত কযদত দফ। অয এজনয যকাযদক উদদযাগী দে ভযা ভাধান কযদত দফ।
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ধযাে 6t †dvKvmW গ্রু wWmKvkb mfvi ক্তফদিলণ
গদফলণা কাদজয তথয বাোযদক মথামথবাদফ ভৃদ্ধ কযদত যভাট চায যশ্রণীয যপাকাি গ্রু ফাছাআ কযা দেক্তছর। প্রক্ততক্তট
যপাকাি গ্রুদ ২০ জন দয ংগ্রন কদযন। প্রক্ততক্তট যপাকাি গ্রু ক্তিকান বাে ২০ জন দযদক ক্তনদে ৪ ক্তট
গ্রুদ (প্রক্তত গ্রুদ ৫ জন) বাগ দে প্রক্ততক্তট গ্রু অরাদা অরাদা বাদফ কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তদিয প্রাদয ক্তফদযভান ভযা 
ম্ভাফনা ক্তনদে অদরাচনা কদযন। খো অদরাচনাগুদরা যক্তঙ্গন কাগদজ ক্তরক্তফদ্ধ কদয যফতধী মধাদে প্রক্ততক্তট গ্রুদয একজন
প্রক্ততক্তনক্তধ উা উস্থান কদযন। নয দযগণ উি অদরাচনাে ুাক্তযভারা যমাগ কদযন। ক্তফক্তবন্ন তাক্তযদখ নগয উন্নেন
ক্তধদপ্তয যাজাী অঞ্চক্তরক ক্তপদয ক্তক্তনেয প্লযানাদযয কদি যভাট চাযক্তট ক্তবন্ন ক্তবন্ন যপাকাি গ্রু ক্তিকান বা
নুক্তষ্ঠত ে। প্রক্ততক্তট বাে দযগন গ্রুদ বাগ দে যিনষ্টক্তভংধ অদরাচনায ভাধযদভ যাজাীদত কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তিােদনয
ভযা  ম্ভাফনা ক্তনদে ভূরযফান ভতাভত  ুাক্তযভারা গৃীত ে। ক্তনদম্ন ক্তফক্তবন্ন তাক্তযদখ নুক্তষ্ঠত ক্তফক্তবন্ন যপাকাি গ্রু
ক্তিকান বায ভতাভত  ুাক্তযভারা ছক অকাদয অদরাকাত কযা রঃ
৬.১ যপাকাি গ্রু ক্তিকান বাঃ এক্তরট ক্তক্তবর যাাআক্তট
যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে না উোয কাযণ
০১। ক্তি নগযীয প্লট গুদরায মথামথ ফযফায না ো
০২। ক্তিাঞ্চদর ক্তনযফক্তেন্ন ক্তফদুযৎ যফযা না থাকা
০৩। ক্তিাঞ্চদর মধাপ্ত গযাদয ংদমাগ না থাকা
০৪। যকাযী ৃষ্ঠদালকতায বাফ তথা যাজাীদত ক্তি
উন্নেদন ফােক্তত ুক্তফধা না যদো
০৫। অধুক্তনক যমাগাদমাগ  ক্তযফন ফযফস্থায বাফ
০৬। অধুক্তনক মন্ত্রাক্ততয  দি জনফদরয বাফ
০৭। ক্তিকাযখানা স্থাদন ফে ক্তি উদদযািায বাফ
০৮। াযা ফছযফযাী ক্তদিয প্রদোজনীে কােঁচাভাদরয বাফ
০৯। উৎাক্তদত ণয ক্তফক্তক্রয ভযা তথা ক্তনক্তদধষ্ট ফাজাদযয
বাফ
১০। ফযফাক্তেক ক্তস্থক্ততীর ক্তযদফদয বাফ
১১। অরু, যখজুয, ক্তোজ, যুন, রুদ,ভক্তযচ প্রবৃক্ততয কাযখানা
না থাকা
১২। বুট্টা শুকাদনায কাযখানা  ংযিনাগায না থাকা
১৩। অদভয ক্তভাগায  জু, জযাভ, যজক্তর প্রবুক্তত ততক্তযয
কাযখানা না থাকা
১৪। গাজয, টদভদটা, যফগুন, পুরকক্ত, ফাধাকক্ত, ভুরা প্রবৃক্তত
ফক্তজ ংযিদণয যকান ফযফস্থা না থাকা

যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জনয
কযণীে
০১। ক্তি এরাকাে গ্রাক্তধকায ক্তবক্তিদত চাক্তদা ভাক্তপক
গযা-ক্তফদুযৎ যফযা ক্তনক্তিত কযদত দফ
০২। ক্তি প্রক্ততষ্ঠায যিদে যকাযী ক্তফক্তবন্ন দপ্তদযয াক্তফধক
দমাক্তগতা ক্তনক্তিত কযদত দফ
০৩। উদদযািা গদে তুরদত মুফ ভাজদক উদ্বুদ্ধ কযদত
দফ
০৪। যযভ ক্তিদক ুনরুক্তজ্জফীত কযদত দফ
০৫। জ দতধ মধাপ্ত ফযাংক ঋদণয ফযফস্থা কযদত দফ
০৬। ক্তি কাযখানাে াযা ফছযফযাী মধাপ্ত কােঁচাভার
যফযা ক্তনক্তিত কযদত দফ
০৭। ভাক্তরক  শ্রক্তভক মধাদে দি জনফর ততক্তয কযদত
দফ
০৮। অরু ক্তবক্তিক কাযখানা (ক্তচ, িাে, প্রবুক্তত) স্থান
কযদত দফ
০৯। বুট্টা শুকাদনায কাযখানা স্থান কযদত দফ এফং বুট্টা
ক্তবক্তিক কাযখানা (ােঁ, ভুযক্তগ, ভৎয  শু খাদয ততক্তয)
স্থান কযদত দফ
১১। ভরা জাতীে পর (ক্তোজ, যুন, রুদ,ভক্তযচ
আতযাক্তদ) ংযিদণয জনয কাযখানা স্থান কযদত দফ
১২। যখজুয যদয গুে  ক্তচক্তন ততযীয কাযখানা স্থান
কযদত দফ এফং যঝারা গুে  াটাক্তর গুে ংযিদণয
কাযখানা স্থান কযদত দফ
১৩। অভ, ক্তরচু  কর কােঁচা ক্তি  পর-পরাক্তদ
ংযিদণয জনয ক্তভাগায স্থান কযদত দফ
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ছক্তফ ১৬t এপক্তজক্তি বা-এক্তরট ক্তক্তবর যাাআক্তট, ভুি অদরাচনা

ছক্তফ ১৭t এপক্তজক্তি বা-এক্তরট ক্তক্তবর যাাআক্তট,
ংগ্রণকাযীয ফিফয

ছক্তফ ১৮t এপক্তজক্তি বা-এক্তরট ক্তক্তবর যাাআক্তট, যিন ষ্টক্তভংধ যন

ছক্তফ ১৯t এপক্তজক্তি বা-এক্তরট ক্তক্তবর যাাআক্তট,
ংগ্রণকাযীয উস্থানা

৬.২ যপাকাি গ্রু ক্তিকান বাঃ যকাযী কভধকতধা
যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে না উোয কাযণ
০১। দি  ক্তবজ্ঞ উদদযািায বাফ। ক্তফদল কদয নতুন
প্রজদন্ময উদদযািায বাফ
০২। উদদযািা  দি জনফর ৃক্তষ্টয জনয প্রক্তিণ যকদন্দ্রয
বাফ
০৩। অধুক্তনক প্রমুক্তি  কাক্তযগক্তয জ্ঞাদনয বাফ
০৪। ক্তদিান্নেদন ুষ্ঠু ক্তযকিনায বাফ
০৫। ক্তি নগযীদত প্লদটয স্বিতা  প্লটগুদরায মথামথ
ফযফায না ো
০৬। কৃক্তল ণয প্রক্তক্রোকযন  ংযিদণয অধুক্তনক প্রমুক্তি 
কাক্তযগক্তয জ্ঞাদনয বাফ
০৭। ঋতু ক্তবক্তিক প্রদোজনীে কােঁচাভার প্রাযতায ভযা

যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জনয
কযণীে
০১। ক্তি উদদযািা ততক্তযয জনয প্রক্তিদণয ভাধযদভ
প্রমুক্তিগত  কাক্তযগক্তয জ্ঞান প্রদান কযদত দফ ।
প্রদোজদন ক্তি ক্তফলেক জ্ঞান জধদনয জনয যদ-ক্তফদদদ
প্রক্তিন/ভ্রভদনয ফযফস্থা কযদত দফ
০২। স্বি  দীঘধ যভোদী প্রক্তিদণয ভাধযদভ দি শ্রক্তভক
ৃক্তষ্ট কযা
০৩। যকাযী/দফযকাযী বাদফ শ্রক্তভকদদয অফাদনয
ফযফস্থা কযদত দফ
০৪। ফযাংক ঋণ প্রদান জীকযণ কযদত দফ। কৃক্তল
ক্তবক্তিক ক্তদি স্বি ুদদ ঋণ প্রদান কযদত দফ।
০৫। ক্তি নগযীদত প্লদটয ংখযা ফাোদত দফ
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যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে না উোয কাযণ
০৮। প্রাক্তনক  দাপ্তক্তযক কাদজয দীঘধ ূক্তেতা
০৯। ক্তি ভাক্তরকদদয ুক্তজয বাফ এফং প্রক্ততকূর ফযাংক ঋণ
ফযফস্থানা। তাছাো রুগ্ন ক্তি উন্নেদন ফযাংক ঋণ এয বাফ
১০। ক্তি ভাক্তরকদদয ক্তি উৎাদন ফহুভুখী কযদত না াযা
১১। উৎাক্তদত কৃক্তল ণযদক ক্তি দনয রূান্তক্তযত কযদত
অধুক্তনক প্রমুক্তিয বাফ
১২। প্রদোজনীে ফকাোদভা না থাকা এফং মধাপ্ত গযা 
ক্তফদুযৎ এয বাফ ।
১৩। উৎাক্তদত দণযয গুনগত ভান ক্তনেন্ত্রদনয বাফ
১৪। ফাজাযজাতকযদন ভধযিদবাগীদদয যদৌযাত্ব
১৫। যকাযী দমাক্তগতায জনয প্রকি ফাস্তফােদনয
দীঘধক্তূ েতা

ছক্তফ ২০t এপক্তজক্তি বা-যকাযী কভধকতধা, ভুি অদরাচনা

ছক্তফ ২২t এপক্তজক্তি বা-যকাযী কভধকতধা, যিনষ্টক্তভংধ যন

যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জনয
কযণীে
ক্তযকক্তিত বাদফ ক্তি স্থান কযদত দফ  প্রদোজনীে
ফকাোদভা গেদত দফ
০৬। ক্তি নগযীদত মধাপ্ত গযা  ক্তফদুযৎ যফযা কযদত
দফ
০৭। One stop Service চারু কযদত দফ এফং ফযাক
প্রচাযণায ফযফস্থা কযদত দফ
০৮। ঋতু ক্তবক্তিক কৃক্তল ণয প্রক্তক্রোকযণ  ংযিদণয
ক্তি স্থাদন উদদযািাদদয অগ্রী কদয তুরদত দফ
০৯। উৎাক্তদত ণয ফাজাযজাত কযদণয যিদে ভধয
িদবাগীদদয যদৌযাত্ব কদোযবাদফ ক্তনেন্ত্রণ কযদত দফ
১০। উৎাক্তদত কৃক্তল ণয যাক্তয ক্তফক্রদেয ক্তযফদতধ
প্রক্তক্রোজাতকযদণয ফযফস্থা কযদত দফ এফং মধােক্রদভ
ক্তফক্তক্রয ফযফস্থা কযদত দফ

ছক্তফ ২১t এপক্তজক্তি বা-যকাযী কভধকতধা, ংগ্রণকাযীয ফিফয

ছক্তফ ২৩t এপক্তজক্তি বা- যকাযী কভধকতধা,
ংগ্রণকাযীয উস্থানা
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৬.৩ যপাকাি গ্রু ক্তিকান বাঃ ক্তি ভাক্তরক
যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে না উোয কাযণ

যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জনয
কযণীে
০১। ফকাোদভাগত উাদান ভুদয বাফ
০১। যাজাী ঞ্চদরয জনয ুক্তনক্তদধষ্ট ক্তি নীক্ততয
০২। ক্তফক্তনদোদগয বাফ
প্রদোজন
০৩। অধুক্তনকীকযদণয বাফ
০২। দি শ্রক্তভক ততক্তযদত যকাযী দমাক্তগতাে
০৪। অভরাতাক্তন্ত্রক জক্তটরতায কাযদন উন্নেদনয বাফ
প্রক্তিদনয ফযফস্থা
০৫। তনক্ততকতায বাফ
০৩। জ দতধ  স্বি ুদদ ঋণ প্রদাদনয ফযফস্থা
০৬। কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি ক্তনভধাদণয উদদযািায বাফ
০৪। উন্নত যমাগাদমাগ ফযফস্থা গদে যতারা
০৭। যাজাী ঞ্চদরয জনয ক্তি নীক্ততয াভঞ্জযতা
০৫। ক্তদিয খাত নুমােী ঋন ুক্তফধা প্রদান কযা
০৮। কৃক্তল ণয ফাজাযজাত কযদণ তদাযক্তকয বাফ
০৬। উচ্চ িভতা ম্পন্ন আন্টাযদনট ংদমাগ স্থান কযা
০৯। কৃক্তল ক্তদিয ঋণ াোয যিদে প্রক্ততফন্ধকতা
এফং প্রক্তিদণয ভাধযদভ কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি ক্তনভধাদণয
১০। কৃক্তল ণয উৎাদদন কৃলকদদয কৃক্তলয উয ক্তফদল
উদদযািা ততক্তয কযা
প্রক্তিদণয বাফ
০৭। যাজাী ঞ্চদরয জনয অরাদা ক্তি নীক্তত প্রনেন
১১। কৃক্তল ক্তনবধয ক্তি স্থানা ততক্তযদত যকাক্তযবাদফ উদদযাদগয কযা
বাফ
০৮। নযাময ভূরয  কৃক্তল ণয ফাজাযজাত কযদণয জনয
১২। ভূরধন ভযা
ক্তনক্তদধষ্ট জােগায ফযফস্থা কযা
১৩। অরু ছাো নযানয কৃক্তল দণযয ক্তভাগাযজাতকযদণয
০৯। কৃলকদদয জনয জ দতধ  স্বি ুদদ ঋণ
বাফ
প্রদাদনয ফযফস্থা কযা
১৪। এক্সদাটধ এয যিদে কদগধা ফযফস্থায বাফ
১০। কৃক্তল ণয উৎাদদনয জনয কৃলকদদয কৃক্তলয উয
১৫। দি শ্রক্তভদকয বাফ
ক্তফদল প্রক্তিদণয ফযফস্থা কযা
১৬। কৃক্তল ফা নযানয ক্তি গেদনয যিদে ক্তফক্তক এয
১১। কৃলকদদয কৃক্তল ণয উৎাদদনয জনয যকাক্তয বাদফ
দমাক্তগতাভূরক দদিদয বাফ ।
উৎাক্তত কযা
১৭। যরাকি রাআদন্স  নযানয ক্তপ ফৃক্তদ্ধ  েযাক্তন/জক্তটরতা ১২। ভূরধন ংকট দূয কযায জনয স্বি ুদদ ঋদণয
১৮। যকাযী প্রক্ততষ্ঠান কতৃধক ণয
ফযফস্থা কযদত দফ
উৎাদনকাযীদক/উদদযািাদক উৎাদয বাফ, থফা
১৩। অরু ছাো নয যমফ কৃক্তলজাত ণয অদছ যগুদরা
ােতা না কযা
ক্তভজাতকযদণয ফযফস্থা কযদত দফ
১৯। কােঁচা দণযয গুদাভজাতকযদণয ফযফস্থা নাআ
১৪। এক্সদাটধ এয যিদে কাদগধা  নযানয স্বি বাোয
২০। ক্তনযক্তফক্তেন্ন ক্তফদুযৎ  গযা এয বাফ
মানফান চারু কযদত দফ
১৫। দি শ্রক্তভক ততযীদত প্রক্তিণ  নযানয ফযফস্থা গ্রন
কযদত দফ
১৬। কৃক্তল জাতীে ক্তি গেদনয যিদে ক্তফক্তক এয কামধকযী
দদি গ্রন কযদত দফ
১৭। যরাকি রাআদন্স  নযানয ক্তপ ফৃক্তদ্ধ না কদয ফযং তা
কক্তভদে অনদত দফ এফং ফযফােীগন মাদত েযাক্তনয
স্বীকায না ন যক্তদদক রিয যাখা
১৮। যকাযীবাদফ উদদযািাদদয াক্তফধক দমাক্তগতা কযা
১৯। কােঁচা দণযয গুদাভজাতকযদণয ফযফস্থা কযা
২০। ক্তনযক্তফক্তেন্ন ক্তফদুযৎ  গযা এয যফযা ক্তনক্তিত কযা
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ছক্তফ ২৪t এপক্তজক্তি বা-ক্তি ভাক্তরক, ভুি অদরাচনা

ছক্তফ ২৬t এপক্তজক্তি বা-ক্তি ভাক্তরক, যিনষ্টক্তভংধ যন

ছক্তফ ২৫t এপক্তজক্তি বা-ক্তি ভাক্তরক, ংগ্রণকাযীয
ফিফয

ছক্তফ ২৭t এপক্তজক্তি বা-ক্তি ভাক্তরক, ংগ্রণকাযীয
উস্থানা

৬.৪ যপাকাি গ্রু ক্তিকান-স্থানীে াধাযণ জনগনঃ
যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে না উোয
কাযণ
০১। ক্তি ােক নুন্নত যমাগাদমাগ ফযফস্থা
০২। যকাযী ৃষ্ঠদালকতায বাফ
০৩। ুেঁক্তজ ংগ্রদ ফযাংক কভধকতধাদদয ফদরা
০৪। ক্তফক্তক কভধকতধাদদয তদাযক্তক না থাকা
০৫। প্রক্ততদফী যদদয ণয অভদাক্তন
০৬। উন্নত ফীজ  ায  অধুক্তনক কৃক্তল উকযদণয বাফ
০৭। কৃক্তল ক্তফণন ফযফস্থায বাফ
০৮। ক্তিােদনয জনয ক্তনক্তদধষ্ট মােগা না থাকা
০৯। কৃক্তল কাদজ ক্তক্তিত জনদগাষ্ঠীয বাফ
১০। কৃক্তল কাদজ ভাে মধাদে প্রক্তিদণয বাফ
১১। কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি ততক্তযদত জ দতধ ফযাংক ঋদণয
বাফ

যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জনয
কযণীে
০১। ক্তি ােক যমাগাদমাগ ফযফস্থায যমভন- যযরথ 
জরথ এয উন্নেন কযদত দফ
০২। যকাযীবাদফ যাজাীদত ক্তিউন্নেদনয জনয ফােক্তত
ুক্তফধা ক্তদদত দফ
০৩। ক্তফক্তক কভধকতধাদদয ক্তনেন্ত্রণাধীন এরাকা ভূ ক্তেক
তদাযক্তকয ভাধযদভ উদ্ভুত ভযা ভূ দ্রুত ভাধান কযা
০৪। ুদ ভুি ঋন প্রদান  যকাযী ৃষ্ঠদালকতা ফৃক্তদ্ধকযণ
০৫। যদী ণয ফযফাদয উৎাক্ততকযা
০৬। যকাযী উদদযাদগ অধুক্তনক কৃক্তল উকযণ, উন্নত ফীজ 
ায স্বিভূদরয কৃলকদদয ক্তনকট যফযা কযা
০৭। কৃলকদদয উমুি প্রক্তিণ প্রদান
০৮। ক্তিােদনয জনয নগযীয ফাআদয ক্তনক্তদধষ্ট জােগা
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যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে না উোয
কাযণ
১২। যাজাী ক্তফক্তক ঞ্চদর কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি ততক্তযদত
উদদযািায বাফ
১৩। ক্তি ততক্তযদত যকাক্তয দপ্তয দত রাআদন্স প্রাক্তপ্তয
জক্তটরতা
১৪। উৎাক্তদত ক্তি ণয যদ-ক্তফদদদ ফাজাযজাত কযদন
অধুক্তনক প্রচায  যমাগাদমাগ ভাধযদভয বাফ
১৫। ক্তি কাচাভার ক্তাদফ কৃক্তল ণয ংযিদণয যিদে
যকাক্তয উদদযাগ  দমাক্তগতায বাফ
১৬। কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি কাযখানায জনয ক্তনযফক্তেন্ন াক্তন,
ক্তফদুযৎ  গযা যফযাদয বাফ
১৭। প্রাক্তনক দমাক্তগতা
১৮। কৃক্তল ণয ক্তি দণয রুান্তয

ছক্তফ ২৮t এপক্তজক্তি বা-াধাযণ জনগণ, ভুি অদরাচনা

ছক্তফ ৩০t এপক্তজক্তি বা- াধাযণ জনগণ, যিনষ্টক্তভংধ যন

যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জনয
কযণীে
ফযােকযণ
০৯। ভাে মধাদে যায ক্তেকা, যটক্তরক্তবন, ক্তবক্তি এয
ভাধযদভ জানাদনা এফং কৃলক  উদদযািাদদয প্রক্তক্তিত কদয
গদে যতারা
১০। কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি কাযখানা ততক্তযদত জ দতধ ফযাংক
ঋদণয ফযফস্থা কযা
১১। জ দতধ ক্তফক্তবন্ন যকাযী প্রক্ততষ্ঠাদনয কৃক্তল ক্তবক্তিক খাদয
ক্তদিয রাআদন্স প্রদান কযা
১২।ংক্তিষ্ট কভধকতধাগন যমন তাদদয ক্তবজ্ঞতারব্ধ জ্ঞান দ্বাযা
ক্তি উদদযািাদদয দমাক্তগতা কদযন তায ফযফস্থা কযা
১৩। অধুক্তনক প্রমুক্তি ফযফায কদয কৃক্তল ণযদক ক্তি দণয
রুান্তক্তযত কযায ফযফস্থা কযা

ছক্তফ ২৯t এপক্তজক্তি বা- াধাযণ জনগণ, ংগ্রণকাযীয ফিফয

ছক্তফ ৩১t এপক্তজক্তি বা- াধাযণ জনগণ, ংগ্রণকাযীয
উস্থানা
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কৃক্তল প্রধান যাজাী ঞ্চদরয অভ, ক্তরচু  যযদভয খযাক্তত াযা যদ ক্তফদদ ফযাী। এ ঞ্চদর প্রচুয কৃক্তল ণয (দমভনঃ
ধান, বুট্টা, অরু, টদভদটা, যেঁদ আতযাক্তদ) উৎাক্তদত ো দি এখাদন কৃক্তল ক্তবক্তিক যতভন যকান ক্তি প্রক্ততষ্ঠান অজ
মধন্ত গদে উদেক্তন ।ক্তকন্তু ফ ক্তভক্তরদে যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে োয একটা উজ্জ্বর ম্ভাফনা যদেদছ।
যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জদনয প্রথভত যাজাী ঞ্চদরয জনয অরাদা ক্তি নীক্তত প্রনেন
কযদত দফ এফং য নুমােী প্রদোজনীে ফযফস্থা গ্রন কযদত দফ। যাজাীয যমাগাদমাগ ফযফস্থা ক্তি ােক নে। তাআ
ক্তি ােক যমাগাদমাগ ফযফস্থা যমভন যযরথ  জরথ এয উন্নেন কযদত দফ। এছাো এখাদন যকাযী ৃষ্ঠদালকতায
বাফ ফযাকবাদফ ক্তযরক্তিত ে। তাআ যকাযীবাদফ যাজাীদত ক্তি উন্নেদনয জনয ফােক্তত ুক্তফধা যদো উক্তচত এফং এয
াদথ াদথ কৃলকদদয কৃক্তল ণয উৎাদদনয জনয এফং দি জনক্তি গদে যতারায জদনয যকাক্তযবাদফ প্রক্তিদণয ফযাফস্থা
কযা উক্তচত। এগুদরা ছাো যাজাীদত কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারায জনয অদযা মা মা কযনীে তা ক্তনদম্ন ফক্তনধত
দরাঃ


ক্তি উদদযািা ততক্তযয জনয প্রক্তিদণয ভাধযদভ প্রমুক্তিগত  কাক্তযগক্তয জ্ঞান প্রদান কযদত দফ। প্রদোজদন ক্তি
ক্তফলেক জ্ঞান জধদনয জনয যদ-ক্তফদদদ প্রক্তিন/ভ্রভদনয ফযফস্থা কযদত দফ



স্বি  দীঘধ যভোদী প্রক্তিদণয ভাধযদভ দি শ্রক্তভক ৃক্তষ্ট কযদত দফ



ফযাংক ঋণ প্রদান জীকযণ কযদত দফ। কৃক্তল ক্তবক্তিক ক্তদি স্বি ুদদ ঋণ প্রদান কযদত দফ। তাছাো রুগ্ন
ক্তি উন্নেদন ক্তফদল ফযাংক ঋণ এয ফযফস্থা কযদত দফ



ক্তি নগযীদত প্লদটয ংখযা ফাোদত দফ। ক্তযকক্তিত বাদফ ক্তি স্থান কযদত দফ  প্রদোজনীে ফকাোদভা
গদে তুরদত দফ



যযভ ক্তিদক ুনজ্জীক্তফত কযদত দফ



ক্তি নগযীদত মধাপ্ত গযা  ক্তফদুযৎ যফযা কযদত দফ



ঋতু ক্তবক্তিক কৃক্তল ণয প্রক্তক্রোকযণ  ংযিদণয ক্তি স্থাদন উদদযািাদদয অগ্রী কদয তুরদত দফ



ক্তি ভাক্তরকদদয ক্তি উৎাদন ফহুভুখী কযদত দফ এফং উৎাক্তদত দণযয গুনগত ভান ক্তনক্তিত কযদত দফ



উৎাক্তদত ণয ফাজাযজাত কযদণয যিদে ভধয িদবাগীদদয যদৌযাত্ব কদোযবাদফ ক্তনেন্ত্রণ কযদত দফ



উৎাক্তদত কৃক্তল ণয যাক্তয ক্তফক্রদেয ক্তযফদতধ প্রক্তক্রোজাতকযদণয ফযফস্থা কযদত দফ এফং মধােক্রদভ ক্তফক্তক্রয
ফযফস্থা কযদত দফ



অভ-ক্তরচু  কর কােঁচা ক্তি  পর-পরাক্তদ ংযিদণয জনয ক্তভাগায স্থান কযদত দফ



যকাযী/দফযকাযী বাদফ শ্রক্তভকদদয অফাদনয ফযফস্থা কযদত দফ



ক্তি কাযখানাে াযা ফছযফযাী মধাপ্ত কােঁচাভার যফযা ক্তনক্তিত কযদত দফ



অরু ক্তবক্তিক কাযখানা(ক্তচ, িাে, প্রবৃক্তত) স্থান কযদত দফ



বুট্টা শুকাদনায কাযখানা স্থান কযদত দফ এফং বুট্টা ক্তবক্তিক কাযখানা (ােঁ, ভুযক্তগ, ভৎয  শু খাদয ততক্তয)
স্থান কযদত দফ



ভরা জাতীে পর (ক্তোজ, যুন, রুদ,ভক্তযচ আতযাক্তদ) ংযিদণয জনয কাযখানা স্থান কযদত দফ



যখজুয যদয গুে  ক্তচক্তন ততযীয কাযখানা স্থান কযদত দফ এফং যঝারা গুে  াটাক্তর গুে ংযিদণয কাযখানা
স্থান কযদত দফ



দফধাক্তয অধুক্তনক প্রমুক্তি ফযফায কদয কৃক্তল ণযদক ক্তি দণয রুান্তক্তযত কযায ফযফস্থা কযদত দফ
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ক্তি ঞ্চর গদে যতারায জনয প্রস্তাক্তফত এরাকাঃ

ভানক্তচে ১২t ক্তিাঞ্চর গদে যতারায জনয ক্তযকক্তিত এরাকা

উৎঃ ক্তজঅআএ রযাফ, আউক্তিক্তি

ক্তভদরক্তনোভ যিদবরদভন্ট যগার জধন তথা দাক্তযদ্র ক্তফদভাচদনয চযাদরঞ্জ যভাকাদফরাে কৃক্তল ক্তি  নযানয ক্তি প্রকি
ফাস্তফােদনয রদিয যাজাী ঞ্চদর ক্তি কাযখানা ফৃক্তদ্ধয প্রদোজন যদেদছ। ফতধভাদন যকায ক্তফক্তক ক্তিনগযী ফৃক্তদ্ধ তথা
ক্তিাঞ্চর ফৃক্তদ্ধ্য প্রকি গ্রন কদযদছ। ফতধভাদন ুযা যাজাী ক্তফক্তক ক্তিনগযীয ৩২৫ক্তট প্লদটয ভদধয ক্তি প্রক্ততষ্ঠান
চর যদেদছ ১৮৭ক্তট কাযখানা অয ফন্ধ যদেদছ ১৩ক্তট। ফাক্তক ১২৫ক্তট প্লদট যগািাউন ক্তনভধাণ, ভাক্তরকানা স্তান্তয নানা
জক্তটরতা যদেদছ। এআ যক্তিদত যাজাী ঞ্চদর ক্তি কাযখানায জনয উদমাগী ঞ্চর ক্তনধধাযণ কযা দযকায। যমখাদন
উন্নত যমাগাদমাগ ভাধযভ, কােঁচাভাদরয ুক্তফধা, শ্রক্তভক ুক্তফধা, গযা  ক্তফদুযদতয ুক্তফধা যদেদছ। এআ কর ুক্তফধায কথা
ক্তফদফচনা কদয ফরা মােদম, যাজাীয ফা উদজরা ক্তি স্থাদনয জনয ক্তধকতয যশ্রে।
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কৃক্তল একক্তট যাদষ্ট্রয থধনীক্ততদত খুফআ গুরুত্বূণধ বূক্তভকা ারন কদয। ফাংরাদদদয থধনীক্ততদত কৃক্তল তযন্ত গুরুত্বূনধ খাত।
আা ক্তজক্তিক্তদত প্রাে ১৯ বাগ ফদান যাখদছ এফং যভাট শ্রভক্তিয প্রাে ৬০ বাগ কভধংস্থান কযদছ। এক ভে কৃক্তলখাদত
প্রফৃক্তদ্ধ ৬৫.৬৫ বাগ ক্তছর মা ফতধভাদন ২.৫৩ বাগ ভাে। কৃক্তলয এআ তফপ্লক্তফক ক্তযফতধনদক কাদজ রাক্তগদে ক্তি উন্নেন ম্ভফ।
ক্তফদে স্নােু মুদদ্ধয ফান ঘদটদছ দনক অদগআ। অয এখন চরদছ ক্তফেফযাক্ত থধননক্ততক মুদ্ধ। একক্তফং তাক্তব্দয শুরুদত
থধনীক্ততয এ মুদ্ধ ভুিফাজায থধনীক্ততয ভাধযদভ ক্তফেজুদে ক্তফস্তৃক্তত রাব কদযদছ। ফাংরাদদদক এ মুদদ্ধ ফাধয দে ং
ক্তনদত দে। নতুন স্রাদব্দ যদীে, অঞ্চক্তরক  অন্তজধাক্ততক যিদেয দনক চযাদরঞ্জ যভাকাক্তফরা কদয  ফাক্তনদজযয যিদে
ক্তফোেদনয ুদমাগ ক্তনদে জাক্তত ক্তদদফ অভযা ভাথা উেঁচু কদয দােঁোদত াযদফা।

যকান প্রক্ততষ্ঠানদক ুষ্ঠুবাদফ ক্তযচারনা কযফায জনয দযকায দি যাদাযী ফযফস্থানা। উদদযািাগদণয প্রদোজন
নীরতায াদথ দি ফযফস্থানা ক্তটভ ৃক্তষ্ট কযা। তাদদয াভদন প্রক্ততষ্ঠাদনয এফং উদদযািাগদণয ক্তবন, ক্তভন, ভে
যপ্রক্তিত এফং রিয ক্তনধধাযন কদয যদো। রিয জধদনয জনয ফযফস্থাকীে কতৃধদিয যকৌর ক্তনধধাযদনয স্বাধীনতা যদো।
তাদদযদক ক্তফক্তধফদ্ধ স্বেতা  জফাফক্তদক্ততায ংস্কৃক্তত ৃক্তষ্ট কযা। অধুক্তনক প্রমুক্তি ফযফায  জ্ঞানম্পন্ন যভধাফী যাদাযী
যরাদকয ভেদে অধুক্তনক  ভান ম্পূণধ ক্তি প্রক্ততষ্ঠান গদে যতারা ম্ভফ।

এআ গদফলণাে প্রাপ্ত তদথযয অদরাদক যম কর ুাক্তয কযা র তা ফাস্তফােদনয উদদযাগ গ্রন কযা দর, যাজাী
ঞ্চদরয অাভয জনতায উকায াধন দফ। যআ াদথ তফপ্লক্তফক ক্তযফতধন দফ িুদ্র, কুক্তটয  ভাঝাক্তয ক্তদিয। যাজাী
একক্তট ুযাতন য এআ দযয ক্তি ক্তফকাদ ফকাোদভা উন্নেন  যআ াদথ উৎাক্তদত কােঁচাভাদরয পর ফযফাদযয
ভাধযদভ ক্তদিান্নেদনয চূোন্ত রদি যৌেঁছাদনা ম্ভফ।

ৃষ্ঠা 60

তথযূেt
১। যভান, এভ,  যাদন, এভ (২০১৩), " কৃক্তলক্তবক্তিক ক্তি ঋণ াদযন এফং ফাংরাদদদয ক্তজক্তিক্তদত ফদানt একক্তট
যক োক্তি যাজাী কৃক্তল উন্নমন ফযাংক (যাকাফ) “থধনীক্তত  থধ IOSR জানধার( IOSR-JEF) বক্তরউভ ১, আুয ৪, ক্তক্ত
(৪৩-৪৪ )
২। তদক্তনক ভানফকণ্ঠ, "৫৩ ফছদয উন্নেদনয যছােঁো রাদগক্তন যাজাী ক্তফক্তদক , ৪ এক্তপ্রর, ২০১৫
৩। তদক্তনক অভাদদয ভে, যাজাীয থননক্ততক উন্নেদন ভযা  ম্ভাফনা, ১৮ যপব্রুোযী, ২০১৬
৪। তদক্তনক অভায যদ, “গযা ংদমাদগয বাদফ নুআদে দেদছ যাজাীয ক্তিখাত” , ১৩ জানুমাযী ২০১৬
৫। ক্তদ ূফধদকাণ, “ফাংরাদদদয থধনীক্ততদত যাাক ক্তদিয ফদান”, ভাচধ ১৭, ২০১৫
৬। তদক্তনক ভকার, "যাজাীয ফকাোদভা উন্নেন এফং তথয যমাগাদমাগ প্রমুক্তি , ১১ জুন, ২০১২
৭।http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%95_%E0%A6
%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA

৮। যিআক্তর ান, যাজাীদত ক্তি উন্নমন, ৩ যদেম্বয, ২০১৫
৯। ফাংরাদদ ক্তযংখযান ফুযদযা (ক্তফক্তফএ), (২০১১), কক্তভউক্তনক্তট ক্তক্তযজ ২০১১t যাজাী
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নগর উন্নয়ন ধধদপ্তর
রোজশোহী অঞ্চধিক ধপস
সুরো, রোজশোহী
“ Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi : A Case Study of BSCIC Industrial Area”

শীর্ষক গযফর্ণো প্রস্তোফনোর থষ-সোমোধজক জধর-২০১৬
(সংগৃহীত তথযোফিী শুধুমোত্র গযফর্ণোর কোযজ ফযফহোর করো হযফ)

কৃধর্/ধশল্প নয উৎোদন কোরীর তথযোফিী
ক - ফযধিগত তথযোফধি
১.
উত্তর দোতোর নোমঃ
তোধরখঃ
২.
ধিকোনোঃ . . . . . . . .. . . . .. . .
ফোড়ীঃ
গ্রোমঃ
থোনোঃ
৩.
ধিঙ্গঃ
ুরুর্
মধহিো
৪.
ধশক্ষোগত য োগযতোঃ
প্রোথষধমক
মোধযধমক
উচ্চ মোধযধমক
৫.
ফয়সঃ . . . . . . . . . . . . . .
৬.
যশোঃ. . . . . . . . . .. . . ..
৭.
যমোফোআি/যপোন নং ------------------------------- ( ধদ থোযক)
খ - ধফযশর্ তথযোফধি

স্নোতক ফো তদুধষ

৮। আপনার কৃষল জষভয ষযভান কত?
১ ষফঘা
২ – ৪ ষফঘা
৫ – ৬ ষফঘা
৬ ফা তায াষধক
৯। কৃষল জষভয ভাষরক কক?
াঅষন ষনজজ
যকায
ান্য ব্যষি
১০। কৃষল জষভয ধযন?
ক) এক পরী জষভ.....................ষফঘা খ) দুাআ পরী জষভ.....................ষফঘা গ) ষতন পরী জষভ ...................ষফঘা
১১। উৎাষদত পজরয ধযনাঃ . . . . .. . . . . . . . . . . ..
খাদ্য স্য।
ষযভাণাঃ ............... ভণ
াথ থকযী পর । ষযভাণাঃ ............... ভণ
প্রজমাজয কেজে নাভাঃ ........................ ষযভাণাঃ ............... ভণ
১২। উৎাষদত পজরয চাল দ্ধষত?
একক চাল দ্ধষত
ষভশ্র চাল দ্ধষত
১৩। ককান পজর রাব কফী য়?
াঅভ
ষরচু
ভসুয
ভুট্টা
আঁখ
াঅলু
গভ
কয়াযা ফযাআ
টজভজটা কারাাআ ডার
ান
করবু
১৪। উৎাষদত পর ককাথায় ষফষি কজযন?
স্থানীয় ফাজাজয
করাথ কন্টাজয
জয
ান্যান্য
১৫। উৎাষদত পর ককান ষযফজনয ভাধ্যজভ ফাজাযজাত কজযন?
বযান
ষযক্সা
াজটা
ট্রাক
ষভষন ট্রাক
১৬। বাজারর উৎপাদিত ফসরের চাদিিা কেমন?
খুফাআ খাযা
কভাটামুটি খাযা
খাযা
বাজরা
১৭। ফাজাজয ককান পজরয চাষদা ফজচজয় কফী?
াঅভ
ষরচু
ভসুয
ভুট্টা
আঁখ
াঅলু
গভ
কয়াযা ফযাআ
টজভজটা কারাাআ ডার
ান
করবু
১৮। ব্যাাংক কথজক ককাজনা ঋণ সুষফধা ান ষক না?
হ্াাঁ
না
থকতথ
১৯। স্থানীয় কৃষল কভ ায াথফা ভাঠ কভীয ককাজনা যাভ থ ান ষক না?
হ্াাঁ
না

করা
কেঁজ

স্ট্রজফযী
ভাছ চাল

ান্যান্য
কভাটামুটি বাজরা
করা
কেঁজ

খুফাআ বাজরা

স্ট্রজফযী
ভাছ চাল
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২০। ফাজাজয ায এফাং ফীজ াপ্রতুর ষক না?
হ্াাঁ
না
২১। পর উৎাদজনয উজেশ্যাঃ
াষযফাষযক চাষদা কভটাজনা ষযভান .................... ভণ
ফাষণষজযক
ফাষণষজযক জর, কিতায ধযন
১. খুচযা ষফজিতা
২. াাআকাযী ষফজিতা
৩. ষল্প কাযখানা
৪. ষভাগায/ গুদাভ
২২। উৎাষদত পজরয উৎাদন খযজচয তুরনায় ফাজায মূল্য ককভন?
খুফাআ কভ
কভাটামুটি কভ
কভ
কভাটামুটি কফী
কফী
খুফাআ কফী
২৩। মষদ উৎাষদত পজরয উৎাদন খযজচয তুরনায় ফাজায মূল্য কভ য়, তজফ তায কছজন কাযন ষক ফজর ভজন কজযন ?
ঠিকবাজফ ষফিয় কযজত না াযা
িয় কযজত াষনচ্ছুক
চাষদা কভ
পুষি ভাজনয াষনশ্চয়তা
ান্যান্য
২৪। ষফঘা প্রষত উৎাদন খযচাঃ
ায/ ফীজ / কীটনাক / শ্রষভক ........................টাকা
২৫। কৃষল ণ্য জত ষফঘা প্রষত াঅয় ........................ টাকা
২৬। ফাষলকথ াঅয় এয ষযভান .............................. টাকা
২৭। কৃষল ণ্য উৎাদন কজল ষফিয় কজয াঅনায ককাজনা ঞ্চয় থাজক ষক না?
হ্াাঁ
না
২৮। কৃষল কাজজ াঅষন ন্তুি ষকনা ?
হ্াাঁ
না
২৯(ক)। উত্তয হ্াাঁ জর কাযন উজেখ করুন
১. উৎাদন জণ্যয ফাজায মূল্য কভ
২. উৎাদন খযচ কফী ।
৩. চাষদা কভ
৪. জষভয উৎাদন ীরতা কভ
৫. প্রাকৃষতক দূজমাগথ
২৯(খ) না জর, কাযণগুষর উজেখ করুন
------------------------------------------------------------------৩০। কৃষল ণ্য উৎাদন, ষফণন ও ফাজাযজাত কযজণ ষক কযনীয় ফজর ভজন কজযন ?
-------------------------------------------------------------------
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নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয
যোজোী অঞ্চধরক ধপ
ুযো, যোজোী
“ Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi : A Case Study of BSCIC Industrial Area”

ীলষক গযফলণো প্রস্তোফনোয থষ-োভোধজক জধয-২০১৬
(ংগৃীত তথযোফরী শুধুভোত্র গযফলণোয কোযজ ফযফোয কযো যফ)

োধোযণ ভবোক্তো ধফলয়ক
ক - ফযধক্তগত তথযোফধর
১.
উত্তয দোতোয নোভঃ
তোধযখঃ
২.
ধিকোনোঃ . . . . . . . .. . . . .. . .
ফোড়ীঃ
গ্রোভঃ
থোনোঃ
৩.
ধরঙ্গঃ
ুরুল
ভধরো
৪.
ধক্ষোগত ভমোগযতোঃ
প্রোথষধভক
ভোধযধভক
উচ্চ ভোধযধভক
৫.
ফয়ঃ . . . . . . . . . . . . . .
৬.
ভোঃ. . . . . . . . . .. . . ..
৭.
ভভোফোআর/যপোন নং ------------------------------- (মধদ থোযক)
খ - ধফযল তথযোফধর
৮। অধন ধক যোজোীয স্থোনীয় ফোধন্দো
োাঁ
নো

স্নোতক ফো তদুধষ

৯। ধনতয প্রযয়োজনীয় ধজধনযয ভযধয কতবোগ কৃধল ণয __________
১০। অধন ভকোথোয় উৎোধদত কৃধল ণয ফযফোয কযযন ?
স্থোনীয়
ভদীয়
বফযদধক
১১।অনোয ধনতয প্রযয়োজনীয় ফযফোধযত যণযয ুননগত ভোন ভকভন ?
বোর
ভফধ বোর
ধনম্ন ভোযনয
১২। ফযফোধযত যণযয দোভ ভকভন ?
কভ
ভফধ
স্বোবোধফক
১৩। স্থোনীয় বোযফ উৎোধদত যণযয ভযধয ভকোন ুনযরোয ভমোগোন ভফধ ?
আম
পেয়ারা

লিচু
েরই

মসুর
টবমবটা

ভুট্টা
আঁখ
কািাই ডাি

আলু
োন

গম
পিবু

কিা
পেঁবে

স্ট্রবেরী
মাছ চাষ

১৪। স্থানীয় ভাবে উৎপাদিত পবযের মবযে ক ান গুব ার চাদিিা কেদি ?
আম
লিচু
মসুর
ভুট্টা
আঁখ
আলু
গম
কিা
স্ট্রবেরী
পেয়ারা েরই
টবমবটা কািাই ডাি
োন
পিবু
পেঁবে
মাছ চাষ
১৫। স্থোনীয় বোযফ উৎোধদত যণযয ুননগত ভোন ভকভন ভযন য় ?
বোর
ভফধ বোর
১৬। স্থোনীয় বোযফ উৎোধদত যণযয দোভ ভকভন ভযন য় ?
কভ
ভফধ
১৭। স্থোনীয় বোযফ উৎোধদত অনোয ফযফোধযত কৃধল/ধল্প যণযয স্থোনীয় ফোজোযয জরবযতো অয ধক ?
অয
নোআ
১৮। অধন ধক স্থোনীয় বোযফ উৎোধদত কৃধল ণয ভফধ ফযফোয কযযন?
যোাঁ
নো
১৯। যোাঁ যর কোযন ুনযরো ধক ?
.............................................
..........................................
.............................................
২০। নো যর কোযন ুনযরো কী ?
.............................................
..........................................
.............................................

ধনম্ন ভোযনয
স্বোবোধফক

২১। যোজোীযত ধক ধযযনয কৃধলধনবষয ধল্প গযড় ভতোরো মোয় ফযর অধন ভযন কযযন ?
........................................................................
........................................................................
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নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয
যোজোী অঞ্চধরক ধপ
ুযো, যোজোী
“ Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi : A Case Study of BSCIC Industrial Area”

ীলষক গযফলণো প্রস্তোফনোয থষ-োভোধজক জধয-২০১৬
(ংগৃীত তথযোফরী শুধুভোত্র গযফলণোয কোযজ ফযফোয কযো যফ)

োআকোধয ও খুচযো ধফযেতো ধফলয়ক
ক - ফযধিগত তথযোফধর
১.
উত্তয দোতোয নোভঃ
তোধযখঃ
২.
ধিকোনোঃ . . . . . . . .. . . . .. . .
ফোড়ীঃ
গ্রোভঃ
থোনোঃ
৩.
ধরঙ্গঃ
ুরুল
ভধরো
৪.
ধক্ষোগত যমোগযতোঃ
প্রোথষধভক
ভোধযধভক
উচ্চ ভোধযধভক
৫.
ফয়ঃ . . . . . . . . . . . . . .
৬.
যোঃ. . . . . . . . . .. . . ..
৭.
যভোফোআর/যপোন নং ------------------------------- (মধদ থোযক)

স্নোতক ফো তদুধষ

খ - ধফযল তথযোফধর
৮। ধল্প প্রধতষ্ঠোন / কোযখোনোয নোভ ________________
৯। ফস্থোন
ুযো ধল্প এরোকো
নযত্র
১০। অধন কত ফছয ফযফো কযযন?
৫ ফছয
১০ ফছয
১৫ ফছয
২০ ফছয
১১। ফযফোয ধযন?
১২। ধক ধযযনয দ্রফ/ণয?

যভৌুভী
খোদযয

১৩।ধক ধক দ্রফভূ েয় কযযন?
অভ
ধরচু
ভুয
যয়োযো ফযআ
টযভযটো

ফছযফযী
ধযল্পয কোাঁচোভোর

বুট্টো অাঁখ
কোরোআ ডোর

১৪। ফোৎধযক ণয েযয়য ধযভোন ?
খোদযলয
ভন

অরু
োন

গভ
যরফু

ধযল্পয কোচোভোর

ভন

১৫। ভুনোপোয ধযভোন . . . . . . . . . . . . . .
১৬। স্থোনীয় ধযল্প ফোজোয যণযয চোধদোয ধযন ?
স্বল্প
ভধযভ
যফধ
১৭। যকোথো যথযক েয় কযযন?
যোধয কৃলক

করো
স্ট্রযফযী
যাঁয
ভোছ চোল

টোকো/ফৎয

ফোআযযয ফোজোয

১৮। মধদ ফোআযযয ফোজোয ফো নযত্র যত, যোজোী যয অনযত যকোন প্রকোয ধযফন ুধফধো য় ধক নো?
যোাঁ
নো
১৯। মধদ যো,ধক ভযো?

কোাঁচোভোর যচ মোয়

২০। অধন দ্রফযভূ যকোথোয় ধফেয় কযযন?
স্থোনীয় ফোজোয
যোজোী য

ধযফন খযচ যফী
ধল্প কোযখোনো

২১। ফতষভোন যোযত অধন ন্তুষ্ট ধকনো ?
যোাঁ
নো
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২২। নো যর কোযণঃ
১. ধিক ভূরয নো োওয়ো
২. ধযফন খযচ যফী
৩. ংযক্ষনো গোযযয বোফ
৪. নযোনয
২৩। মধদ যোজোী যকোন ধল্প কযো য় অধন ধক ফদোন যোখযফন?
২৪। ভতোভতঃ
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নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয
যাজাী অঞ্চধরক ধপ
ুযা, যাজাী
“ Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi 0 A Case Study of BSCIC Industrial Area”

ীলষক গবফলণা প্রস্তাফনায থষ-াভাধজক জধয-২০১৬
(ংগৃীত তথযাফরী শুধুভাত্র গবফলণায কাবজ ফযফায কযা বফ)

ধল্প ভাধরক
ক - ফযধিগত তথযাফধর
১.
উত্তয দাতায নাভঃ
তাধযখঃ
২.
ধিকানাঃ . . . . . . . .. . . . .. . .
ফাড়ীঃ
গ্রাভঃ
থানাঃ
৩.
ধরঙ্গঃ
ুরুল
ভধরা
৪.
ধক্ষাগত যমাগযতাঃ
প্রাথষধভক
ভাধযধভক
উচ্চ ভাধযধভক
৫.
ফয়ঃ . . . . . . . . . . . . . .
৬.
যাঃ. . . . . . . . . .. . . ..
৭.
যভাফাআর/বপান নং ------------------------------- (মধদ থাবক)
খ - ধফবল তথযাফধর

স্নাতক ফা তদুধষ

৮। অধন কত ধদন মাফত এ প্রধতষ্ঠাবনয াবথ জধড়ত ?
১০ ফছবযয কভ
১০-২০ ফছয
২০ ফছবযয উয
৯। অনায ধল্প প্রধতষ্ঠাবনয ভূরধন / ুুঁধজ যকভন প্রবয়াজন য় ?
....................................................
১০। অনায ধল্প প্রধতষ্ঠাবনয কাুঁচাভার যকাথায় যথবক অনা য় ?
যাজাীয ফাআবয
এআ ঞ্চবর
নযানয
১১। অনায ধল্প প্রধতষ্ঠাবনয কাুঁচাভাবরয খযচ যকভন ?
বনক যফধ
বনক কভ
কভ
যফধ
১২। অনায ধল্প প্রধতষ্ঠাবনয শ্রধভকবদয ভজুযী খযচ যকভন য় ?
বনক যফধ
বনক কভ
কভ
যফধ
১৩। শ্রধভকযা ধক এআ এরাকায় ফফা কবয ?
যাুঁ
না
১৪। শ্রধভকবদয ধক ফফাবয জনয যকান ুধফধাধদ যদওয়া বয় থাবক ?
যাুঁ
না
১৫। অধন প্রধতষ্ঠাবনয জনয ধক যকায কতৃষক যকান ঋণ যবয় থাবকন ধক না ?
যাুঁ
না
১৬। অনায ধল্প প্রধতষ্ঠাবনয ণয যফযাবয জনয অনাবদয মাতায়াত খযচ
যকভন য় ?
যফধ
কভ
খুফ যফধ
খুফ কভ
১৭। অনায ধল্প প্রধতষ্ঠাবনয পবর ধক এরাকায যফকাযত্ব দূয বে কী ?
যাুঁ
না
১৮। ফ ধকছুয খযচ ফাদ ধদবয় অনায রবযাং ধক মষাপ্ত ?
যাুঁ
না
১৯। অধন ধক ন্তুষ্ট অনায এআ প্রধতষ্ঠান যথবক ?
যাুঁ
না
২০। মধদ না য়, তবফ অনায ধল্প প্রধতষ্ঠাবনয ধক ধক ভযা অবছ ফবর ভবন কবযন ?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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২১। এআ ধল্প প্রধতষ্ঠাবনয যচবয় কভ ুুঁধজ ধদবয় যকান কৃধলজাত ধল্প প্রধতষ্ঠান কযবত চান ?
যাুঁ
না
২২। অধন কৃধল ধবধত্তক ধবল্প অগ্রী ধক না ?
যাুঁ
না
ক) মধদ যাুঁ য় তবফ কাযণগুধর ধক ধক ?
.......................................
.......................................
খ) মধদ না য় তবফ কাযণগুধর ধক ধক ?
.......................................
.......................................
২৩। অধন ধক ধযবনয ধল্প প্রধতষ্ঠান কযবত চান ?
অরু ধচ ধল্প
অভ জু ধল্প
াট ধভর
ডার ধভর
যাআ ধভর
গভ ধভর
অুঁবখয জু ধল্প
করা ধচ ধল্প
২৪। যাজাীয ধল্প ধফকাব ধক ধযবনয দবক্ষ যনওয়া যমবত াবয ফবর অধন ভবন কবযন?
.......................................
.......................................
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ংযমোজনী-৫

নগয উন্নয়ন ধধদপ্তয
যোজোী অঞ্চধরক ধপ
ুযো, যোজোী
“ Problems and Potentialities of Industrialization at Rajshahi 0 A Case Study of BSCIC Industrial Area”

ীলষক গযফলণো প্রস্তোফনোয থষ-োভোধজক জধয-২০১৬
(ংগৃীত তথযোফরী শুধুভোত্র গযফলণোয কোযজ ফযফোয কযো যফ)

ধল্প শ্রধভক তথযোফরী
ক - ফযধিগত তথযোফধর
১.
উত্তয দোতোয নোভঃ
তোধযখঃ
২.
ধিকোনোঃ . . . . . . . .. . . . .. . .
ফোড়ীঃ
গ্রোভঃ
থোনোঃ
৩.
ধরঙ্গঃ
ুরুল
ভধরো
৪.
ধক্ষোগত যমোগযতোঃ
প্রোথষধভক
ভোধযধভক
উচ্চ ভোধযধভক
৫.
ফয়ঃ . . . . . . . . . . . . . .
৬.
যোঃ. . . . . . . . . .. . . ..
৭.
যভোফোআর/যপোন নং ------------------------------- (মধদ থোযক)
খ - ধফযল তথযোফধর
৮। অনোয কভষযত ধল্প প্রধতষ্ঠোন / কোযখোনোয নোভ __________________
৯। ধল্প প্রধতষ্ঠোন / কোযখোনোধি যকোথোয় ফধিত?
ুযো ধল্প এরোকো
নযত্র
১০। যকোন ধযযনয ণয উৎোধদত য় এখোযন
খোদয জোত
শু খোদয
যোোক জোত
মন্ত্োং
১১। কতধদন মোফৎ এখোযন কোজ কযযেন?
১- ৫ ফেয
১- ১০ ফেয
১১- ১৫ ফেয
১২। দদধনক কত ঘণ্টো কোজ কযযন?
৬ ঘণ্টো
৮ ঘণ্টো
১২ ঘণ্টো
১৩ । ভোধক অয় এয ধযভোন .. . . .. . ...................িোকো
১৪। ফতষভোন অযয় অধন ধক ন্তুষ্ট?
যোাঁ
নো
১৫। ধল্প প্রধতষ্ঠোন এ কোযজয ুযমোগ
যভৌুধভ
ফেয ফযোী

স্নোতক ফো তদুধষ

নযোনয
১৫- ২০ ফেয

২০ ফেয তদুধষ

১৬। যভৌুধভ যর কত ভো থোযক
২ভো
৩ভো
৪ভো
৬ভো
৯ ভো
১৭। যভৌুধভ যর ফেযযয ফোধক ভয় অধন ধক কযযন? .......................................
১৮। যোজোধযত কৃধল-ধনবষয ধল্প প্রধতষ্ঠোন যর অধন ধক যখোযন কোজ কযযত আচ্ছুক?
যোাঁ
নো
১৯। ভোধক অযয়য ধযভোন যকভন যর অধন যখোযন কোজ কযযফন ____________________
২০। অনোয ফোো ফোধড় যথযক কভষিযরয দূযত্ব কত?
১-২ধকধভ
৩-৪ ধকধভ
৫-৬ ধকধভ
৭-৮ ধকধভ
২১। অধন ফোো যথযক কভষিযর যকোন ধযফণ অযন?
োযয় যাঁযি
যিো-ধযক্সো
ফোয
২২। এআ প্রধতষ্ঠোযন কভষযত যোজোধয ফোআযয যথযক অগত শ্রধভকযদয জযনয ধক থোকোয যকোযনো ফযফিো অযে?
অযে

নোআ
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২৩। কভষযত প্রধতষ্ঠোযনয ুযমোগ ুধফধোঃ
১) স্বোিয ুযক্ষোয ধযযফঃ

অযে

নোআ

২) ধি ধনফষোণ মযন্ত্য ফোফিো?

অযে

নোআ

৩) ধল্প প্রধতষ্ঠোন এ যভধিকযোর ুধফধো

অযে

নোআ

৪) যভধিযকর ুধফধো থোকযর, ধক ধযযনয
ধফনোভূযরয
যথষয ধফধনভয়যয়
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