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“ানন াশ্রয়ী অধুননক প্রযুনিয ম্প্রাযণ ও নফস্তায এফং ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ 

পমরয উৎাদন বৃনি” ীল ষক প্রাময়ানগক গমফলণা প্রকল্প 
 

                              ২০১৫        ২০২১                     ।                    ঝুঁনক 

               ন্যান্য                                               ,            ণ ও             

                     ,   আ আ ,   নি                                   ,        ণ ও               

      ণ                          । 

      

        ফ                           ।                 ৯৭                       ।                   

                                        ও            -                 /                       ৭৮     

                            ।                                    ও                              ণ 

                         । উমেখ্য,                                                       ৩-৪           

               ।                                  ণ           স্ত            ম্ন                  । 

ফ শ্রু                                                                     আ               ,          

       ও                                     ণ     ।                                           

      ,       ণ          , ফ                   ,                 রযআজড রফড     য       আ  নি   , 

আ    -  ণ             ,                ণ   ফ  ফ                        ফ        ৪২                   

  ।       ফ   ২০         ন্ত       ১৮-২০                       ।                                            

                  ফ   ফ         । AWD           আ    -  ,      ’          IRRI                  

                     ণ            ফ  ফ                      ১০-৩০                 ।      ও আ    -    

    ণ  ফ       (     ফ) Improvement of rice based cropping systems                ণ            

ঝ ও                     ,                   ও আ                ফ   ২০                              । 

          ণ                   AWD, RB ও SRI                 ,      ও       ণ            

               ণ,               ম্ন           ,                                                       

                                                    “           আ                ণ ও           

               ফ               ”                    ণ          স্ত         । 

প্রকমল্পয মূর উমেশ্য 

অধুননক ানন াশ্রয়ী প্রযুনিয ম্প্রাযণ ও ানন ব্যফস্থানায ভাধ্যমভ ধান ন্যান্য পমরয উৎাদন বৃনি, নযমফ ও জরফায়ু 

নযফতষমনয ঝুঁনক রভাকামফরা কযাআ প্রকমল্পয মূর উমেশ্য। 

প্রকমল্পয নিনননদ ষট উ উমেশ্যাফরী 

1. অধুননক ানন াশ্রয়ী কৃনল প্রযুনি ব্যফামযয ভাধ্যমভ ধান ন্যান্য পমরয পরন বৃনি;  

2. রচকামম ষ াননয ব্যফাময দক্ষতা বৃনি;  

3. অধুননক ানন াশ্রয়ী প্রযুনি ম্পমকষ কৃলমকয জ্ঞান ও মচতনতা বৃনি; 

4. ট্রাআমকাডাভ ষায ভাধ্যমভ কমম্পাট উ উৎাদন ও ব্যফায কময ভাটিয উফ ষযতা বৃনি কযা; 

5. খাভায ম ষাময় ভনিত ানন ব্যফস্থানা কাম ষক্রভ ও খাভামযয উৎাদনীরতা উন্নয়মনয ভাধ্যমভ েী জনমগাষ্ঠীয 

জীফনমাত্রায ভানমন্নায়ন কযা; 

6. খাভায মানিকীকযমণ বর্তষনক মূমে কৃনল মিানত প্রদান প্রময়াজমন থ ষ ঋমণয নিনফধা প্রদান।  

প্রকমল্পয মূর কাম ষক্রভ 

ক) প্রযুনিমূ ম্প্রাযমণয জন্য একামডভী খাভায ২০০ টি এরাকায় পর উৎাদমন ানন াশ্রয়ী ভমডর (AWD, RB 

and SRI) প্রদ ষনী কযা।  

খ) একামডভীয প্রদ ষনী খাভাময (AWD, RB and SRI) প্রধান গমফলণা োফঃ স্থান।  

গ) খাভায মানিকীকযমণ উৎা প্রদামনয ং নমমফ াওয়ায টিরামযয ামথ প্রময়াজনীয় এযাটাচমভন্ট (মফড পভ ষায) 

আতযানদ মিানত ংগ্র ও প্রকল্প এরাকায় কৃলমকয ভামঝ তষামমক্ষ প্রদান;  

ঘ) ফনতকযণ, পাভ ষা ষ নপল্ড স্কুর, রভননাযী ামযন নফলয়ক প্রনক্ষমণয ভাধ্যমভ প্রননক্ষত জননিমত রূাভত্মমযয 

নিমমাগ সৃনট উ কযা; 

ঙ) প্রযুনিমূ ফহুর জননপ্রয়কযণ ও প্রামযয জন্য ভাঠ নদফ অময়াজন কযা; 

চ) প্রকমল্পয নিপরমবাগীমদয নফনবন্ন অয়ফধ ষনমূরক কভ ষকান্ড/খাভায মানিকীকযমণ প্রনত প্রকল্প এরাকায় ীড কযানটামরয 

ব্যফস্থা। 
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প্রকল্প এরাকা (রক্ষযভাত্রা)  

রদময ৭টি নফবামগয ৪০টি রজরায রভাট ২০০টি এরাকায় প্রকল্পটি ফাস্তফানয়ত মে। ননমম্ন রজরানবনিক াআমটয ংখ্যা উমেখ কযা 

মরাঃ 

নফবাগ রজরা ও াআট/উ-প্রকল্প 
নফবাগনবনিক         

উ-প্রকল্প ংখ্যা  

যংপুয 
ঞ্চগয-২, ঠাকুযগাঁ-২, নদনাজপুয-২, যংপুয-৬, রারভননযাট-২, নীরপাভাযী-৪, 

কুনিগ্রাভ-৪, গাআফান্ধা-৪  = রভাট রজরা ৮টি 
২৬টি 

যাজাী 
যাজাী-৬, চাাআনফাফগঞ্জ-৪, নওগাঁ-৪, জয়পুযাট-৬, ফগুিা-২৮, নযাজগঞ্জ-৮, 

াফনা-৬, নামটায-৬ = রভাট রজরা ৮ টি  
৬৮টি 

ঢাকা 
ঢাকা-৪, নযনংনদ-৩, ভাননকগঞ্জ-৩, টাঙ্গাআর-৬, রগাারগঞ্জ-৬, নকমাযগঞ্জ-৪,  

গাজীপুয-৪, পনযদপুয-৪, ভাদানযপুয-৪ = রভাট রজরা ৯টি 
৩৮টি 

ভয়ভননং ভয়ভননং-৬, রযপুয-৪, জাভারপুয-৪ রনত্রমকানা-৪ = রভাট রজরা ৪টি ১৮টি 

খুরনা 
খুরনা-২, ফামগযাট-২,  াতক্ষীযা-১২, মমায-৪, নঝনাআদ-৪, কুনট উয়া-৪  

= রভাট রজরা ৬টি 
২৮টি 

চট্টগ্রাভ চাঁদপুয-৪, কুনভো-৪ = রভাট রজরা ২টি ০৮টি 

ফনযার ফনযার-৬ = রভাট রজরা ১টি ০৬টি 

নমরট নমরট-৪, রভৌরবীফাজায-৪ = রভাট রজরা ২টি  ০৮টি 

ফ ষমভাট াআট/উ-প্রকল্প =  ২০০টি 

 

২০১৫-১৬ থ ষফছয রথমক ২০১৯-২০ থ ষফছয ম ষন্ত ফাস্তফায়নাধীন উ-প্রকল্পমূ 

নফবাগ  রজরা  
২০১৫-১৬ 

থ ষফছয  
২০১৬-১৭ 

থ ষফছয 
২০১৭-১৮ 

থ ষফছয 
২০১৮-১৯ 

থ ষফছয 
২০১৯-২০ 

থ ষফছয 

যাজাী  

যাজাী, চাঁাআনফাফগঞ্জ, নওগাঁ, 

ফগুিা, নামটায, জয়পুযাট, 

নযাজগঞ্জ, াফনা  

১২টি ১১টি ১১টি ২০টি ১৫  

ঢাকা  

ঢাকা, টাঙ্গাআর, নযনংদী, গাজীপুয, 

রগাারগঞ্জ, ভাননকগঞ্জ, নকমযগঞ্জ, 

পনযদপুয, ভাদাযীপুয  

৬টি ০৪টি ০৭টি ১১টি ১৪  

         
ভয়ভননং, রযপুয, জাভারপুয, 

রনত্রমকাণা 
- ০৪টি ০৬  - ০৪টি 

খুরনা  
খুরনা, ফামগযাট, াতক্ষীযা, মমায, 

নঝনাআদ, কুনট উয়া  
০২টি ০৮টি ১০টি ০৭টি - 

চট্রগ্রাভ  কুনভো, চাঁদপুয  ০২টি ০২টি ০২টি ০২টি - 

ফনযার  ফনযার  ০২টি - ০২টি ০২টি - 

নমরট  নমরট, রভৌরবীফাজায  ০২টি ০৪টি ০২টি - - 

যংপুয  

যংপুয, ঞ্চগি, ঠাকুযগাঁও, 

নদনাজপুয, রারভননযাট, গাআফান্ধা, 

কুনিগ্রাভ, নীরপাভাযী  

০৪টি ০২টি ১০টি ০৮টি ০২  

ফ ষমভাট = ৩০টি  ৩৫টি  ৫০টি  ৫০টি  ৩৫টি  
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২০১৫-১৬ থ ষফছয রথমক রদময ৭টি নফবামগ ৭টি ফাস্তফায়নাধীন ভাদায ট্রাময়রমূ 

নফবাগ ভাদায ট্রাময়র এরাকা 
নফবাগওয়াযী 

ংখ্যা 

যাজাী  নর্তন কফা (ভাদায ট্রাময়র), ফা, যাজাী  ০১ টি  

ঢাকা  নকাযীকান্দা (ভাদায ট্রাময়র), দয, ভয়ভননং  ০১ টি  

খুরনা  যুগ্মীাা ভধ্যািা (ভাদায ট্রাময়র), ফুরতরা, খুরনা  ০১ টি  

চট্টগ্রাভ  দুনতয়াপুয (ভাদায ট্রাময়র), দয দনক্ষণ, কুনভো ০১ টি  

ফনযার  যাকুনদয়া (ভাদায ট্রাময়র), ফাবুগঞ্জ, ফনযার  ০১ টি  

নমরট  বািাউিা (ভাদায ট্রাময়র), শ্রীভঙ্গর, রভৌরবীফাজায  ০১ টি  

যংপুয  ফাছুযফান্ধা (ভাদায ট্রাময়র), তাযাগঞ্জ, যংপুয  ০১ টি  

রভাট= ০৭টি 

 

এক নজময প্রকমল্পয গ্রগনত 

২০১৫-১৬ রথমক ২০১৯-২০ থ ষফছয 

কাম ষক্রভ রক্ষযভাত্রা জষন 

উ-প্রকল্প এরাকা ননফ ষাচন  ২০০ টি ২০০ টি 

ভাদায ট্রাময়র এরাকা ননফ ষাচন  ০৭ টি ০৭ টি 

দর গঠন  ২০৭ টি ২০৭ টি 

প্রদ ষনী ফাস্তফায়ন (ানন াশ্রয়ী প্রযুনি)  

যনফ/২০১৫-১৬ রভৌনিভ রথমক খনযপ-২/২০ (চরভান) 
১৮৮০ টি ১৫৭৩ টি 

াওয়ায টিরায (মফডপযভায ) নফতযণ ১০০ টি ৯৩ টি 

    ণ 

ফনতকযণ ও ব্যফস্থানা নফলয়ক প্রনক্ষণ  ৩৬ ব্যাচ (প্রনত ব্যামচ ২৫ জন) ৩৬ ব্যাচ 

কৃনল রভননাযী ামযন (প্রনক্ষণ)  ২০ ব্যাচ (প্রনত ব্যামচ ১৬ জন) ২০ ব্যাচ 

কৃলক ভাঠ স্কুর (প্রনক্ষণ) ফাস্তফায়ন  ২০০ ব্যাচ (প্রনত ব্যামচ ৪০ জন) ১৭৫ ব্যাচ 

ক্র নবনজট/নক্ষামূরক ভ্রভণ ফাস্তফায়ন  ০৭ ব্যাচ (প্রনত ব্যামচ ৪০ জন) ০৭ ব্যাচ 

ভাঠ নদফ ফাস্তফায়ন  ৫৬০ টি (প্রনত ব্যামচ ৪০
+
 জন) ৫০৪ টি 

                ০৮  ০৭  

 

প্রকমল্পয শুরু রথমক ২০১৯-২০ থ ষফছয ম ষন্ত ৬৫টি উ-প্রকল্প এরাকা এফং ৭টি ভাদায ট্রাময়মরয নজষত াপে 

প্রকমল্পয কাম ষক্রভ 
রক্ষযভাত্রা জষন 

কৃলমকয ংখ্যা জনভয নযভাণ কৃলমকয ংখ্যা জনভয নযভাণ 

২০০টি উ-প্রকল্প এরাকা ১২০০ জন ৪০০ একয ৩০০০ জন ১০০০ একয 

৭টি ভাদায ট্রাময়র ১০৫ জন ৩৫ একয ২১০ জন ৭৫ একয 

ফ ষমভাট =  ১,৩০৫ জন ৪৩৫ একয ৩,২১০ জন ১,০৭৫ একয 

* রক্ষযভাত্রায নফযীমত ১৪৬% কৃলক বৃনি এফং ১৪৭% প্রদ ষনীয জনভ বৃনি।  
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এক নজময প্রকমল্পয কভ ষারায গ্রগনতঃ 

২০১৫-১৬ রথমক শুরু কময ২০১৯-২০ থ ষফছয ম ষন্ত ০৪ টি প্রাযনিক কভ ষারা, ০২ টি ম ষামরাচনা ও নযকল্পনা নফলয়ক কভ ষারা 

এফং ০৬ টি অঞ্চনরক কভ ষারা রভাট ১২টি কভ ষারা ম্পন্ন কযা ময়মছ। গ্রু ম ষায় রথমক গ্রুময বানত এফং রচ উৎময 

ভানরকগণ,              -                  ,                   ,                ,   -        কভ ষারায় 

ংগ্রণ কমযন। এছািাও গমফলণা ও ম্প্রাযণ প্রনতষ্ঠান রথমক কৃনলনফদগণ উনস্থত নছমরন। মূরত প্রকমল্পয কাম ষক্রভ ও ফাস্তফায়ন 

রকৌর ননময় ংগ্রণকাযীমদয ামথ ভত নফননভয় কযা য়। এছািাও কভ ষারায় নফনবন্ন নফমলজ্ঞগণ উনস্থত রথমক প্রকমল্পয 

প্রযুনিমূ ভাঠ ম ষাময় ব্যফামযয করামকৌর ম্পমকষ ংগ্রণকাযীমদয ফনত কমযন। 

প্রাযনিক কভ ষারা, অআটি বফন, অযনডএ; তানযখঃ ১০ নডমম্বয-২০১৫ 

প্রাযনিক কভ ষারা, নডমটানযয়াভ, অযনডএ; তানযখঃ ২৭ মটাফয-২০১৬ 

প্রাযনিক কভ ষারা, অআটি বফন, অযনডএ; তানযখঃ ১৭ নমবম্বয-২০১৬ 

ম ষামরাচনা ও নযকল্পনা নফলয়ক কভ ষারা, অআটি বফন, অযনডএ; তানযখঃ ২৭ রমেম্বয-২০১৭ 

অঞ্চনরক কভ ষারা, উ-নযচারমকয কাম ষারয়, কৃনল ম্প্রাযণ নধদপ্তয, যাজাী; তানযখঃ ১৩ অগস্ট-২০১৮ 

অঞ্চনরক কভ ষারা, উ-নযচারমকয কাম ষারয়, কৃনল ম্প্রাযণ নধদপ্তয, খুরনা; তানযখঃ ২৯ রমেম্বয-২০১৮ 

অঞ্চনরক কভ ষারা, উ-নযচারমকয কাম ষারয়, কৃনল ম্প্রাযণ নধদপ্তয, ফনযার; তানযখঃ ৩০ রমেম্বয-২০১৮ 

অঞ্চনরক কভ ষারা, উ-নযচারমকয কাম ষারয়, কৃনল ম্প্রাযণ নধদপ্তয, যনফফায; তানযখঃ ২১ মটাফয-২০১৮ 

প্রাযনিক কভ ষারা, রাআমেযী বফন (৪থ ষ তরা), অযনডএ; তানযখঃ ২৮ মটাফয-২০১৮ 

অঞ্চনরক কভ ষারা, উ-নযচারমকয কাম ষারয়, কৃনল ম্প্রাযণ নধদপ্তয, ভয়ভননং; তানযখঃ ১৫ নমবম্বয-২০১৮ 

অঞ্চনরক কভ ষারা, কনপামযন্স রুভ, কৃনল নুলদ, াজী রভাাম্মদ দামন নফজ্ঞান ও প্রযুনি নফশ্বনফদ্যারয়, নদনাজপুয;  

তানযখঃ ১৭ জুন-২০১৯ 

ম ষামরাচনা ও নযকল্পনা নফলয়ক কভ ষারা, রাআমেযী বফন (৪থ ষ তরা), অযনডএ; তানযখঃ ২৯ রমেম্বয-২০১৯ 

 

ঋণ কাম ষক্রভঃ 

খাভায মানিকীকযমণ উৎা প্রদামনয ং নমমফ াওয়ায টিরামযয ামথ প্রময়াজনীয় এযাটাচমভন্ট (মফড পযভায) আতযানদ 

মিানত ংগ্র ও প্রকল্প এরাকায় কৃলমকয ভামঝ নফতযণ কযা। প্রকমল্পয নিপরমবাগীমদয নফনবন্ন অয়ফধ ষনমূরক কভ ষকান্ড 

নযচারনায জন্য প্রনত প্রকল্প এরাকায় ২.৫০ রক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋমণয (ীড কযানটার) ব্যফস্থা যময়মছ। প্রকমল্পয অওতায় ননফ ষানচত 

স্কীমভয াাান াশ্বষফতী এরাকায ন্যান্য কৃলক মামত প্রকমল্পয রফা এডনিউনড, রযআজড রফড, এঅযঅআ এফং ট্রাআমকা 

কমম্পাস্ট প্রযুনিমূ ভাঠ ম ষাময় ব্যফায কযমত াময র রমক্ষয প্রকল্প মত জ মতষ রভননাযী ঋণ থফা কৃনল উৎাদনমুখী 

ঋণ প্রদান কযা মে। এ ম ষন্ত ২০০ টি উ-প্রকল্প এফং ৭টি ভাদায ট্রাময়র এরাকায় দর/গ্রু গঠমনয ভাধ্যমভ ঞ্চয় জভা মে। 

ফতষভামন ননফ ষানচত কৃলকমদয ভামঝ কৃনল মিানত নফতযমণয প্রনক্রয়া চরভান।  

 

ানফ ষক পরাপর 

1. প্রনতটি প্রকল্প এরকাগুনরমত এঅযঅআ প্রযুনিয ব্যাক ম্প্রাযণ মে। কৃলক ননমজআ রট্র-রত চাযা উৎাদন এফং যাআ 

ট্রান্সপ্লান্টামযয ভাধ্যমভ রযান কযমত ক্ষভতা জষন কমযমছ। 

2. রফড পযভামযয াামে রযআজ রফমড কর পর (ধান, গভ, ভুট্টা, ডার, ফনজ, াক, নযলা আতযানদ) উৎাদমন পরতা 

এমমছ।  

3. ফানননজযকবামফ এঅযঅআ ও রযআজড রফড প্রযুনি ম্প্রাযমণ উমদ্যািা ততযী ময়মছ।  

4. প্রকমল্প রচ উৎময ভানরকমদয ম্পৃি কযায় প্রকল্প এরাকাগুনরমত রচ খযচ র্তরনামূরকবামফ কমভমছ। 

5. প্রযুনিগুনর ম্প্রাযমণ কৃনল ম্প্রাযণ নধদপ্তয ও এননজও যানয ম্পৃি থাকায় প্রযুনিগুনর দ্রুত ম্প্রানযত মে।  

6. প্রধান গমফলণা ভামঠ গমফলণারব্ধ পরাপর/প্রযুনিমূ প্রকল্প এরাকাগুনরমত ফাস্তফায়মন দমক্ষ গ্রণ কযা ময়মছ।  

7. প্রকল্পগুনরমত মানিনককযমণ গ্রগনত রদখা মামে। 

8. প্রকল্প এরাকায় উকাযমবাগীযা ানক্ষক বায় ঞ্চময়য ভাধ্যমভ দরীয় মূরধন গঠমন গ্রনী ভূনভক যাখমছ।  
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নচত্রঃ এডনিউনড িনতমত ধান চাল 

 

নচত্রঃ রযআজড রফড িনতমত াট চাল 

 

নচত্রঃ এঅযঅআ িনতমত ধান চাল 

 

নচত্রঃ ট্রাআমকা কমম্পাস্ট উৎাদন 

প্রকমল্পয প্রযুনিমূ   

ম ষায়ক্রমভ নবজামনা ও শুকামনা িনত (Alternate Wetting and Drying (AWD): 

এডনিউনড ধান উৎাদমন রমচয ানন াশ্রয়ী একটি অধুননক প্রযুনি। ধান রক্ষমত একটি 

নছদ্রযুি প্লানস্টক ফা ফাঁময াআ ফনময় ভাটিয নবতমযয াননয স্তয ম ষমফক্ষণ কময রচ 

রদয়াআ মরা এ িনতয তফনট উয। এআ িনতমত ২৫-৩০% ানন াশ্রয় য়, ২১-২৭% 

রমচয খযচ কভায় এফং ১০-১২% পরন বৃনি য়। 

 

রযআজড রফড (Raised Bed (RB): 

রযআজড রফড একটি ানন াশ্রয়ী প্রযুনি। এআ িনতমত রফডপযভায রভনন নদময় একআ 

ামথ চাল এফং রফড ততযী কযা য়। াাান ফীজও রাআমন ফন কযা য়। এমত শ্রভ ও 

ভয় দুমটাআ ফাঁমচ। এআ িনতমত পরমবমদ ১৫-৪০% ম ষন্ত পরন ফামি, ২০% আউনযয়া 

ায এফং ৪০% রমচয ানন াশ্রয় য়। এছািাও এআ প্রযুনিয ব্যফায ভাটিয উকাযী 

নুজীফমূমক যক্ষা কময, ভাটিয ক্ষয়মযাধ কময ও ভাটিয গুণগত ভান যক্ষায ভাধ্যমভ 

জরফায়ু নযফতষমনয ঝুঁনক রভাকামফরায় গুরুত্বপূণ ষ ভূনভকা ারন কময। 

 

নমস্টভ ফ যাআচ আনমটনননপমকন (SRI) 

নমস্টভ ফ যাআ আমন্টনননপমকন একটি নর্তন ধান চাল িনত মায ভাধ্যমভ কভ 

নযভাণ উকযণ নফমল কময ফীজ ব্যফায কময ফতষভামন প্রচনরত ধান চাল ব্যফস্থায রচময় 

নধক পরন াওয়া মায়। এআ িনতয মূর তফনট উয মরা কভ ফয়ময ধামনয চাযা ভস্থ 

নকি উমি রযান কযতঃ ভাটি, ানন এফং চাযায খাদ্য উাদানমূময ঠিক 

ব্যফস্থানা ও ভিময়য ভাধ্যমভ নফনবন্ন জামতয ধামনয মফ ষাচ্চ পরন াওয়া মায়।  

 

ট্রাআমকা কমম্পাস্ট উৎাদন ও ব্যফায প্রযুনিঃ 

ট্রাআমকা কমম্পাস্ট মে এভন একটি তজফায মা নফনবন্ন ভয়রা-অফজষনা মত ততনয কযা 

য়। ট্রাআমকা কমম্পাস্ট ততনযমত ট্রাআমকাডাভ ষা নাভক একটি উকাযী ছত্রাক ব্যফায কযা 

য়। পমর ৫-৬ প্তাময ভমধ্যআ ভয়রা-অফজষনা ট্রাআমকা কমম্পামস্ট রূান্তনযত ময় জনভমত 

ব্যফায উমমাগী ময় উমঠ।  

 

প্রকমল্পয ভাধ্যমভ ধান চালাফামদ এ কর অধুননক প্রযুনি ব্যফায, ব্যাক ছিামনা ও ম্প্রাযণ কযায নযকল্পনা গ্রণ কযা ময়মছ। 

পমর কৃনলমত নফমল কময ধান চালাফামদ রচ ানন ও উৎাদন উকযণও াশ্রয় কযা িফ মফ। পমর ধান চালাফামদ পরন বৃনিয 

ভাধ্যমভ এ প্রযুনি ব্যাক প্রচরন রদম খাদ্য উৎাদমন নফমল ভূনভকা যাখমফ। 

প্রযুনিমূময পরাপর 

প্রযুনিয নাভ ানন াশ্রয় পরন বৃনি ভন্তব্য 

এডনিউনড  ২৫% - ৩০% ১০% - ১২% ধান পমর  

রযআজড রফড  ৩০% - ৪০% ১৫% - ৪০% ধান, গভ, াট, ভূট্টা, নযলা, ডার ও ফনজ পমর  

এঅযঅআ (ভনিত এডনিউনড)  ২৫% - ৩০% ২৫% - ৩০% ধান পমর  

ট্রাআমকা কমম্পাস্ট  জনভয ানন ধাযণ ও উৎাদন ক্ষভতা ফািমছ এফং ২০% - ২৫% যাায়ননক ায কভ রাগমছ। 
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প্রকমল্পয ন্যান্য কাম ষক্রভ 

1. উকযণ নফতযণ  

2. ভাঠ নদফ  

3. কৃলক ভাঠ স্কুর  

4. ফনতকযণ ও ব্যফস্থানা নফলয়ক প্রনক্ষণ  

5. কৃনল মিানত নযচারনা নফলয়ক প্রনক্ষণ 

6. ক্র নবনজট  

7. কৃনল মিানত নফতযণ  

8. খাভায মানিকীকযণ  

9. অযনডএ প্রধান গমফলণা ভামঠ গমফলণা কাম ষক্রভ 

10. ঞ্চয় গ্রণ ও ঋণ ায়তা প্রদান। 

ন্যান্য নযকল্পনা 

1. নরনথন ভারনচং প্রযুনি ম্প্রাযমণ দমক্ষ গ্রণ; 

2. প্রধান গমফলণা ভামঠ নফনবন্ন স্থানীয় জামতয ট্রাময়মরয ভাধ্যমভ নবমমানজত জাতগুনর প্রকল্প এরাকায় ম্প্রাযমণ দমক্ষ 

গ্রণ; 

3. ভাদায ট্রাময়র এরাকায় প্রদ ষনী গুনরমত নভটায কামড ষয ভাধ্যমভ রচকৃত াননয নযভা গ্রণ কযা; 

4. প্রমতযক প্রকল্পগুনরমত প্রযুনিমূ ম্প্রাযমণ দক্ষ উমদ্যািা ততযী কযা; 

5. প্রমতযক প্রকল্পগুনরমত গুণগত ভামনয ফীজ ততযীয দমক্ষ রজাযদায কযা; 

6. প্রকল্পগুনরমত ভনরামদয ম্পৃিকযমণয দমক্ষ গ্রণ; 


