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কৃিষপণয্ িকর্য়াজাতকরণ, সংরক্ষণ o িবপণন iuিনট 
পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া 

 

 
স্থানীয়ভােব কৃিষ পণয্ সংরক্ষণ o িকর্য়াজাতকরণ o িবপণন 

 
জািতর জনক বঙ্গবন্ধ েশখ মুিজবর রহমান কতৃর্ক 2৯85 সােল িতিষ্ঠত পল্লী uন্নয়ন eকােডমী, বগুড়া স্থানীয় সরকার, 
পল্লী uন্নয়ন o সমবায় ম ণালেয়র আoতায় eকিট সব্ায়তব্শািসত িতষ্ঠান। eকােডমী গর্ামীন জনেগাষ্ঠীর দাির  
িবেমাচন, কম র্সংস্থান o জীবযা ার মােনান্নয়েনর িনরলসভােব কাজ কের যােচ্ছ। eকিট সব্ায়ত্তব্শািসত সংস্থা িহেসেব 
eকােডমী সরকার িনধ র্ািরত দািয়তব্ েযমন- িশক্ষণ, গেবষণা, ােয়ািগক গেবষণা পিরচালনা eবং পরামশ র্ সহায়তা  
দান কের আসেছ।  

পল্লী uন্নয়ন eকােডমী (RDA), বগুড়া সূচনালগ্ন েথেক কৃিষ েসক্টেরর মাধয্েম পল্লীর মানুেষর জীবনমান uন্নয়েনর জনয্ 
িনরলসভােব কাজ কের যােচ্ছ। কৃিষেত আধুিনক েসচ পদ্ধিত, কৃিষ যাি কীকরণ, uন্নত বীজ o কৃিষর জনয্ িবদয্মান 
aনুকূল আবহাoয়ার কারেন কৃিষপেণয্র uৎপাদন সেন্তাসজনকভােব বৃিদ্ধ েপেয়েছ। তার সােথ তাল িমিলেয় কৃিষ পণয্ 
িকর্য়াজাতকরণ iন্ডাি  েতমনভােব গেড় oেঠিন। ফেল েদেশর ায় 41 শতাংশ েমীসুিম কৃিষপণয্ িত বছর নষ্ট হেচ্ছ। 
যিদ যথাযথ eলাকায় কৃিষ পণয্ িকর্য়াজাতকরণ iন্ডাি  িতষ্ঠা করা েযেতা, তাহেল eকিদেক েযমন uৎপািদত ফসল 
নেষ্টর পিরমাণ কেম েযেতা, aনয্িদেক কৃষেকরা তােদর ফসেলর নয্াযয্মূলয্ েপেতা। েসi সােথ সৃিষ্ট হেতা েবকার যুবক 
o গর্ামীন নারীেদর জনয্ কম র্সংস্থােনর নতুন o ৈবিচ ময় েক্ষ । eেত পল্লীর মানুেষর ভােগয্র aেনকটা iিতবাচক 
পিরবতর্ন ঘটেতা। e সকল িদক িবেবচনায় িনেয় eকােডমী ােয়ািগক গেবষণার aংশ িহেসেব স্থানীয়ভােব uৎপািদত 
কৃিষ পেণয্র েভলুয্ eয্াড করেণর িনিমত্ত পল্লী uন্নয়ন eকােডমীেত িশক্ষণ াপ্ত খামারী কতৃর্ক uৎপািদত কৃিষপণয্ o 
গেবষণা কম র্সূিচর আoতাধীন eলাকায় uৎপািদত কৃিষ পেণয্র সংরক্ষণ, েয়াজনীয় েক্ষে  িকর্য়াজাতকরণ o সিঠক 
মূলয্ িনিশ্চতকরেণ িবপণন সুিবধা িনিশ্চত করার লেক্ষয্ 3118 সােল কৃিষপণয্ িকর্য়াজাতকরণ, সংরক্ষণ o িবপণন 
(eিপeম) iuিনিট িতষ্ঠা কের।  
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পল্লী uন্নয়ন eকােডমীর আoতাধীন ei বয্িতকর্মধম  কম র্সূিচর aনয্তম লক্ষয্সমূহ হেচ্ছঃ 

• স্থানীয়ভােব uৎপািদত কৃিষ পেণয্র েভলুয্ eয্াড করা।  

• িবজ্ঞানসম্মত uপােয় কৃিষজাত পণয্ িকর্য়াজাত 
করা। 

• িকর্য়াজাতকৃত কৃিষপেণয্র বয্বহার o েময়াদকাল 
বৃিদ্ধর uেদ্দেশয্ সিঠক তাপমা ায় সংরক্ষণ করা। 

• সংরক্ষণ o িকর্য়াজাতকরেণ aিজর্ত জ্ঞান খামারী 
o uেদ্দাক্তা পয র্ােয় স সারণ করা। 

• কৃষকেদর জনয্ কৃিষপেণয্র নয্াযয্ মূলয্ িনিশ্চত করার সিঠক িবপণন o িবতরণ পদ্ধিত aবলমব্ন করা। 

• িনম্নমূলয্কালীন সমেয় ক্ষিত eড়ােনার লেক্ষয্ কৃষক o বয্বসায়ীগেণর জেনয্ েয়াজেন িহমাগাের ভাড়ায় 
সংরক্ষেণর সুেযাগ দান । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েয সব কৃষক েমৗসুেম আলু, মরিচ, মূলা, টেমেটা, েবগুনসহ নানা সবিজর সিঠক মূলয্ না েপেয় হতাশ হেয় যায় 
তােদর মুেখ হািস েফাটাবার ei আেয়াজেন সীমিত সােধয্র মেধয্ aিত সব্ল্প বয্েয় ফুড েসিসং প্লয্ান্টo বাস্তবািয়ত 
হেচ্ছ। ei কােজ আরিডe-েক সহেযািগতা িদেচ্ছন eকােডমীর কৃিষ েকৗশলীগণ o ফুড iিঞ্জিনয়ার। আরিডeর 
কৃিষ েকৗশলী o ফুড েকৗশলীবৃেন্দর সরাসির তত্তব্াবধােন সরকােরর পাবিলক াiেভট পাট র্নারিশপ (িপিপিপ) eর 
আoতায় ােয়ািগক গবেষণার সাফলয্ মাঠ পয র্ােয় ছিড়েয় িদেত নতুন uেদয্েগ েভলুয্ eড টু eিগর্কালচার কনেসেপ্ট 
সব্ল্প পিরসের সব্য়ংকৃয় ক্ষু  য পািত বিসেয় কুিটর িশেল্পর নয্ায় স্থানীয়ভােব সংগৃহীত ফলমূল o সবিজ িদেয় ‘পল্লী 
ােন্ড’ ৈতির হেচ্ছ সম্পূর্ণ েভজালমুক্ত o uন্নত মানসম্পন্ন িবিভন্ন কৃিষ পণয্ যা িনম্নরূপঃ  
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• দুগ্ধজাত পণয্ঃ দুধ, পল্লী পাস্তুিরত দুধ, পল্লী িঘ iতয্ািদ। 

 

 

 

 
 

 

• িকর্য়াজাত কৃিষ পণয্ঃ পল্লী েতঁতুেলর চাটিন, পল্লী বরi চাটিন, পল্লী িজনজার চাটিন, পল্লী মাশরুম চাটিন, পল্লী 
আেমর আচার, পল্লী রসুেনর আচার, পল্লী টেমেটা সস, পল্লী aেরঞ্জ েজিল, পল্লী মধু, পল্লী eনািজর্ ফ্লাoয়ার সুiট, 
পল্লী সয়ােকক, পল্লী িচিনগুঁড়া চাল iতয্ািদ। 

• মসলা জাতীয় পণয্ঃ পল্লী মিরচ গুঁড়া, পল্লী হলুদ গুঁড়া, পল্লী িজরা গুঁড়া iতয্ািদ। 

• েতল জাতীয় পণয্ঃ পল্লী সিরষার েতল, পল্লী রাiচ ান aেয়ল iতয্ািদ। 

 

 

 

 

 

 
 

eছাড়াo কৃষেকর নয্াযয্ মূলয্ ািপ্তর লেক্ষয্ সূষ্ঠু িবপণন বয্বস্থা গেড় েতালার জনয্ নানািবধ কম র্সূিচ হােত েনয়া হয়। 
ঢাকায় েসফ eন্ড ে শ eেগর্া িলঃ (ফসল) eর িবকর্য় েক সমূেহর মাধয্েম কৃষক o েভাক্তােদর মেধয্ িবষমুক্ত কৃিষপণয্ 
িবকর্েয়র বয্বস্থাo গর্হণ করা হয়। eছাড়াo রাসায়িনক িবষমুক্ত কৃিষ পেণয্র বাজার সৃিষ্টর লেক্ষয্ আরিডe’র সংিশ্লষ্ট 
aিভজ্ঞ aনুষদ সদসয্বৃন্দ মাঠ পয র্ােয় সরাসির কৃষকেদর তত্তব্াবধান o গেবষণার মাধয্েম িনরলসভােব কাজ কের যােচ্ছ।  
কৃিষ পণয্ িকর্য়াজাত, সংরক্ষণ o বাজারজাতকরণ শীষ র্ক ােয়ািগক গেবষণার মাধয্েম ei iuিনেটর আoতায় 
বতর্মােন 26 জন পুরুষ o 36 জন মিহলাসহ 51 জন েলােকর কম র্সংস্থান সৃিষ্ট হেয়েছ। eছাড়াo িবিভন্ন কৃিষ পণয্ 
বাজারজাতকরেণর মাধয্েম কৃষকরা eকিদেক েযমন কৃিষ পেণয্র নয্াযয্ মূলয্ পােচ্ছ aপরিদেক তােদর আথ র্-সামািজক 
o জীবনযা ার মান uন্নয়ন পিরলিক্ষত হেচ্ছ। ভিবষয্েত e ধারা aবয্াহত থাকেল বাংলােদেশর িতিট েজলায় সরকােরর 
সংি  িবভাগ/eেজnীর মাধয্েম e ধরেনর মেডল aিধকতর সmpসারণ করা সmব হেব।  
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Agro processing to meet Change in food habits towards processed and convenience foods (lead 
to demand for raw material)  
 
 

িবsািরত তেথয্র জনয্ েযাগােযাগ করনু: 
 

01 

 

নাম iি িনয়ার েমাঃ আিবদ েহােসন মধৃা

পদিব uপ-পিরচালক 
aিফস পlী unয়ন eকােডমী, বগড়ুা 
i-েমiল mahossain_mridha@yahoo.com
জীবন 
বtৃাn  

 

Download Vcard 
েফান (aিফস) 
েফান (বাসা) 
েমাবাiল +8801712213581
ফয্াk 051-78615 
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নাম মিনরলু iসলাম
পদিব সহকারী পিরচালক
aিফস পlী unয়ন eকােডমী, বগড়ুা 
i-েমiল monirul.islam.rda@gmail.com
জীবন বtৃাn 

 

Download Vcard 
েফান (aিফস) 
েফান (বাসা) 
েমাবাiল +8801737814597
ফয্াk 051-78615 

 

 
 
 
 
 
 
 


