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 রাইক াডা ম্া ্যা কেটে  

ম্ া 

াংলাদেশ একি ক ষি রা দেশ। এদেদশর অ থ্ৡষির ৣল চাষলকা শষি ড়দলা ক ষি। 
কষ্ি আদে ’’ক ষি ক ষির ৣল’’। াংলাদেদশর িথ া ক ষি য া রাায়ষক ার ও 
ালাইাশদকর উর পৢ্থাদ ষথ রশৡল। দলর দরাগ েদর জয দে  
ালইাশক যড়ার করা ড়য় িা ক দষশ ষিাি এং ষরদদশর জয ুষকু। 
েরাকাশকড় অযায ালইাশদকর যড়ার ষে ষে দদেই চলদে। এরই লুষিদি 
একষেদক দে উৎাে খরচ দদেদে, কদদে াির উথরিা ও উৎাে ষিা। 
িাোো, এ   রাায়ষক োদ থ্র ষষিকর রা েদে ািদি, াষদি, এষক 
ক ষি দ্য। দলর ষষিকর েরাক, যাকদেষরয়া, দাদোডড় অযায জৡা্ৢৢড় ষে 
ষে ালাইাশদকর রষি ড়শৡল ড়দয় েদে দল অষক ালাইাশক যড়াদরর রও 
ক িক আশাৢু  ল াদচো। 
 

জজষকাদ উষিদের দরাগ ে এ একি ধষি দেখাদ রক ষি দ্দক রাত ষষ  
উাো জৡা্ৢ বংদর জয যড়ার করা ড়দয় ্াদক। জজষক ধষিদি ষষিকর দরাগ 
ে অ থ্নষিকাদ দে ারয়ৡ িক দিষ ষরদদশর জয ষরাে। রাইদকাডাথা 
রক ষি দ্দক আড়ষরি এই একি অজৢৡ ো জজষক ধষিদি উষিে দরাগ েদর জয 
যড়ার করা ড়দে। 

 

রাইক াডা ম্া ম  ? 

রাইদকাডাথা ড়দে এ একি েরাক ো ািাষড়ি দরাগ েদর জয অিযত কােথকর। 
এি ৢিাদ াকারৡ েরাক; ো উষিদের ষশকর  াি, চাঁ আজথ া, কদপাি 
ইিযাষেদি অষক ষরাদ াওয়া োয়। এি ািদি াকারৡ উষিদের ষষিকর 
জৡা্ ৢ দে অযায েরাক, যাকদেষরয়া, দাদোড ইিযাষেদক দদর দদল। 
রাইদকাডাথার অদক রজাষি রদয়দে ো উষিদের দরাগ েদ যড়ার ড়দয় ্াদক। 
াারি, ৵৸-৶৳ ষডষি দলষয়া িাারায় এদের  ংশষ ার  াদলা ড়য়। িাারা 
েষে ৶৸ ষডষি দলষয়া এর দষশ ড়য় িদ, রাইদকাডাথার ষধ ারামকাদ যড়ি ড়য় 
এষক দরও দেদি াদর। 
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রাইক াডা ম্াে ম ছ ব মিট ক্াঃ 

 রাইদকাডাথার ষধ খৢ ুি (৺-৴৳ ষে)। 

 এদের ষধর জয অষিদজদর রদয়াজ িদ অষিদজদর অৢষ দিও এরা াচঁদি 
াদর। 

 াষিকাদ এদের ৢজা দেখায়। 

 এদের দেড় াইদষলয়া/ড়াইা, কষষডওদার, ষয়ালাইড, কষষডয়া ইিযাষে বারা 
গিি। 

 এই েরাকি রচৢর ষরাদ কষষডয়া জিষর কদর। 

 ািাষড়ি জৡা্ৢ েদ খৢই কােথকর। 

 উষিদের ষধদি ড়ায়িা কদর। 

 ািাষড়ি উষিদের দরাগ েদ এি অিযত কােথকর। 

 অ থ্নষিকাদ এি ারয়ৡ। 

 এি ষরদশ া । 

 দল া দলর জষদি এর দকা দষিাচক রা দই। 

 

রাইক াডা ম্াে ুম  য াে এ ং তাকেে ে্ক্ি ্  
 

রাইক াডা ম্া াক াকেমি াইড 
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এি রাইদকাডাথা দ্দক জিষর জজ জৡা্ৢাশক ো উষিদের ষধ ও ািাষড়ি দরাগ 
েদ ড়ায়িা কদর। রষি দকষজ রাইদকাডাথা াদয়াদষিাদডর ৣলয ৶৳ (ষরশ) োকা। 

 

য াে ম ম  

 রাইদকাডাথা াদয়াদষিাইডি জষ চাদির য় রষি দড়টর জষদি ৹৵ দকষজ  
া রষি ৷ (চার) শিদক ৴ দকষজ ষেদি ড়য়। 

 িাোো আরাত দলও এি যড়ার করা োয়। দদষদর, আরাত গাদের দগাোঁয় 
াদয়াদষিাইডি ৵৳ িা ড়াদর াির াদ্ ষষশদয় ষেদি ড়য়। 

 

রাইক া- া কে ি  

রাইদকা-াদশ ড়দলা রাইদকাডাথা ষষরি একি জলৡয় র। রাইদকা-াদদর 
ুষ যড়ার রদয়দে। িার দয  রাইদকাডাথা াদয়াদষিাইডি জিরৡকর, রাইদকা-
কদপাি জিরৡকর, গাদের দগাোঁয় দে করা এং ািায় দে করা ড়দলা অযি। রষি 
ষলোর রাইদকা-াদশদর ো ৶৳৳ (েইৢশি) োকা। 

 

য াে ম ম  

 রাইদকা-কদপাি জিরৡর দষদর রষি গদিথ  ৴৸৳ ষষল ষলোর র্তিক ি রাইদকা-
াদশ দে করদি ড়দ। 

 রাইদকাডাথা াদয়াদষিাইড জিরৡর দষদর ষরা ি রাইদকা-াদশ দে 
করদি ড়দ। 
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 র্তিক ি রাইদকা-াদশ ৴৳৳ ু াষদি (৴৳৳ ষষল ষলোর রাইদকা-
াদশ ৴৳ ষলোর াষদি) ষষশদয় ািায় অ্া গাদের দগাোঁয় দে করদি 
ড়দ। 

 রষি দড়টদর ৸৳৳ ষলোর া রষি একদর ৵৳৳ ষলোর (রষি শিাংদশ ৵ ষলোর) দে 
ষলউ রদয়াজ ড়দ। অ থ্াৎ রষি একদর ৵ ষলোর রয়ক ি রাইদকা-াদশদর 
রদয়াজ ড়দ। 

 

রাইক া-োউডাে 

এি রাইদকাডাথা ষষরি ুকদা াউডার । রাইদকা-াউডার দ্দক ক িক ড়দজই 
রাইদকা-াদশ জিরৡ করদি ারদ। রষি যাদকে রাইদকা-াউডাদরর ো ৵৳ 
(ষশ) োকা। 

রাইক া-োউডাে কত রাইক া- া কে ি  বতে  ে  েধমত 

 রষি যাদকে রাইদকা-াউডার ৴৳৳ ষষল ষলোর াষদি ালাদ ষশাদি ড়দ। ৴ 
ষলোর রাইদকা-াদশ জিরৡদি ৴৳ ি রাইদকা-াউডার যাদকে রদয়াজ ড়দ। 

 রাইদকা-াউডার  ড়দি রাইদকা-াদশ জিরৡর ষকেৢষ দরই িলাষ দর োয়। 
িাই রষিার যড়াদরর আদগ ালাদ ষষশদয় ষদি ড়দ। 

য াে ম ম  

o রাইদকা-কদপাি জিরৡর দষদর রষি গদিথ  ৴৸৳ ষষল ষলোর র্তিক ি রাইদকা-
াদশ দে করদি ড়দ। 
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o রাইদকাডাথা াদয়াদষিাইড জিরৡর দষদর ষরা ি রাইদকা-াদশ দে 
করদি ড়দ। 

o র্তিক ি রাইদকা-াদশ ৴৳৳ ু াষদি (৴৳৳ ষষল ষলোর রাইদকা-
াদশ ৴৳ ষলোর াষদি) ষষশদয় ািায় অ্া গাদের দগাোঁয় দে করদি 
ড়দ। 

o রষি দড়টদর ৸৳৳ ষলোর া রষি একদর ৵৳৳ ষলোর (রষি শিাংদশ ৵ ষলোর) দে 
ষলউ রদয়াজ ড়দ। অ থ্যাৎ রষি একদর ৵ ষলোর রয়ক ি রাইদকা-াদশদর 
রদয়াজ ড়দ। 

o ৡজ দশাদর জয রাইদকা-াউডার  যড়ার করা োয়। ৡদজর ওজদর ৳.৶% 
রাইদকা-াউডার (অ থ্াৎ ৴ দকষজ ৡদজর জয ৶ িা রাইদকা-াউডার) ৡদজর াদ্ 
ালাদ ষষশদয় ষদয় াদ্ াদ্ ৡজ  করদি ড়দ। 

 

রাইক াডা ম্া  ম্ ক্ি  যে  ্ ক্ে  য াড়া েচা,  াড েচা, চাো ব া, 

য মতক  েড়া  যো  ে্ক ে যেকে য ােকো য: 

গাজর ,দু ,কলা ,ষরচ,আলৢ,দয়াজ, রৢ, াো, দলৢ, ৢেথৢখৡ, আো, েদদো, ডাল, 
ষয়া,া, াে, া, কষ, চা, ৢটা ইিযাষে  ড় কল রকার ষজ ও রা িল । 

 

 

 

 

রদয়াজৡয় িদ্যর জয 
ুাগি াগচৡ 
ড়কারৡ ষরচালক ও লযা ই চাজথ  
রাইদকাডাথা লযাদরেরৡ 
উএ, ুো । 

দাাইল: ৳৴ৼ৵৳-৶৶৶৹৻৷ 

ইদইল: bagchi.rda@gmail.com 


