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বকয় এই হাতপুবি? 

কৃষক ৰাইজৰ উপকাৰৰ িাবি িাৰত চৰকাৰৰ কৃবষ, সৰ্িায় আৰু কৃষক কল্যাণ বিিাবগ, ৰাজয চৰকাৰৰ জবৰয়বত িািা আঁঅচবি ৰূপায়ি কবৰ 
আবহবে। এবি প্ৰবতযক আঁচবিৰ িাবি প্ৰস্তুত িীবত-বিবদমবিকা, জািিী তিা বিবদমি আবদবয় এবি আঁচবিসৰূ্হৰ অন্তগমত বিবিন্ন উপাাংি িা উপ-আঁচবিৰ 
পৰা কৃষবক ল্াি কবৰি পৰা িািা সা-সুবিধাৰ প্ৰকাৰ তিা পবৰসৰ আবদ সম্পবকম বিিদিাবে জিাৰ সুব াগ বদবয়।  

এই সৰূ্হ িীবত-বিবদমিিাক সবন্নবিষ্ট কবৰ প্ৰস্তুত কৰা এই হাতপুবিখিত ৰু্ঠ ১২ টা বিবিন্ন বিষয় অন্তিুমক্ত কৰা হহবে – ১/ কৃবষ িীৰ্া: প্ৰধাি ৰ্ন্ত্ৰী 
িসয িীৰ্া য াজিা (PMFBY), ২/ িূবৰ্ স্বাস্থ্য কাৰ্ম, িূবৰ্ সাংৰক্ষণ আৰু অণুসাৰ, ৩/ জল্বসঞ্চি: প্ৰধাি ৰ্ন্ত্ৰী কৃবষ জল্বসঞ্চি য াজিা (PMKSY) 
আৰু অিযািয আঁচবি, ৪/ কৃবষ বিপণি: ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ িজাৰ ৫/ হজবেক কৃবষ: পৰম্পৰাগত কৃবষ বিকাি য াজিা (PKVY), ৬/ উদযাি-িসয, ৭/ িীজ, 
৮/  াবন্ত্ৰকীকৰণ আৰু প্ৰ ুবক্ত, ৯/ কৃষকৰ িাবি প্ৰবিক্ষণ আৰু সম্প্ৰসাৰণ, ১০। কৃবষ ঋণ, ১১/ িসয সুৰক্ষা আৰু ১২/ িহিক্ষৰ্ কৃবষ ।  

তদুপবৰ, এই হাতপুবিত, এই প্ৰবতবটা বিষয়ৰ সবত সাংল্গ্ন বকেু িযেহাবৰক বদি সম্পবকম পৰাৰ্িমও আগিব াো হহবে। যসই বদি আগত ৰাবখবয়ই, 
প্ৰবতবটা অধযায় ৰূ্ল্তঃ বতবিটা িাগত বিিক্ত কৰা হহবে – ‘বক কবৰি?’ ‘আপুবি বক ল্াি কবৰি?’ আৰু ‘কাৰ সবত য াগাব াগ কবৰি?’।  

এই হাতপুবিত আচঁবি/কা মযসূচী বিবিক বিষয় সবন্নবিষ্ট িকবৰ, উপাাংি সাবপবক্ষবহ তিযসৰূ্হ অন্তিুমক্ত কৰা হহবে। এই হাতপুবিৰ দ্বাৰা যদিৰ সাধাৰণ 
কৃষক ৰাইজ উপকৃত যহাোৰ ল্গবত সম্প্ৰসাৰণ কৰ্মীসকল্ তিা যদিৰ আঁচবি প্ৰস্তুত কবৰাঁতাসকবল্া উপকৃত হ’ি িুবল্ আিা কৰা হগবে। এই আঁচবি 
িা কা মযসূচীসৰূ্বহ যদিৰ কৃষক জিতাক চৰকাৰৰ িািা আচঁবি/কা মযসূচী তিা িযেস্থ্াৰ বহতাবধকাৰী হ’ি পৰাকক উপ ুক্ত বিিাগ তিা প্ৰবতষ্ঠািৰ সবত 
য াগাব াগ কৰাত সহায় কবৰি।  

                অবৰ্তাি যগৌতৰ্ 

                        ুটীয়া সবচে (সম্প্ৰসাৰণ) 
           কৃবষ, সৰ্িায় আৰু কৃষক কল্যাণ বিিাগ, িাৰত চৰকাৰ 
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অধযায়-১ 

কৃবষ িীৰ্া : প্ৰধাি ৰ্ন্ত্ৰী িসয িীৰ্া য াজিা (PMFBY) 

বক কবৰি?  

• প্ৰাকৃবতক দূব মযাগ/বিপদ, যপাক-পৰুো, যিৰ্াৰ আবদৰ উপদ্ৰে আৰু প্ৰবতকূল্ িতৰৰ দবৰ অপ্ৰবতবৰাধয প্ৰাকৃবতক বিপদ-আপদৰ আিাংকাৰ 
পৰা বিজবক বিিীয়া সুৰক্ষা প্ৰদাি কৰক।  

• আবপািাৰ অঞ্চল্ত প্ৰব াজয উপ ুক্ত িসয িীৰ্া আচঁবিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। 
• যদিত িতমৰ্াবি কা মযকৰী হহ িকা চাবৰখি িীৰ্া আঁচবি হ’ল্ – প্ৰধাি ৰ্ন্ত্ৰী িসয িীৰ্া আঁচবি (PMFBY), িতৰবিবিক িসয িীৰ্া আঁচবি 

(WBCIS), িাবৰকল্ গে িীৰ্া আঁচবি (CPIS), আৰু পাইল্টবিবিক একবত্ৰত যপবকজ িীৰ্া আঁচবি (UPIS) (৪৫ খি বজল্া). 
•  বদবহ আপুবি বিবদমষ্ট য াবষত িসযৰ বিপৰীবত কৃবষ ঋণ গ্ৰহণ কবৰি বিচাবৰ, যতবন্ত PMFBY/WBCIS/CPIS/UPIS আঁচবিৰ অধীিত বিজবক 

অন্তিুমক্ত কবৰাোবটা িাধযতাৰূ্ল্ক। 
• ঋণ গ্ৰহণ িকৰা কৃষকৰ িাবি এবি িীৰ্া যস্বচ্ছাৰূ্ল্ক। 
• িসয িীৰ্া আঁচবিৰ সুবিধা ল্ািৰ িাবি বিজ বিজ অঞ্চল্ত িকা িসয িীৰ্া যকাম্পািী িা বজল্া কৃবষ বিষয়া/বিকটেতমী যিাংকৰ িাখা/ প্ৰািবৰ্ক 

কৃবষ ঋণ সৰ্িায়ৰ সবত য াগাব াগ কৰক।  

আপুবি বক ল্াি কবৰি?  

ক্ৰ িাং আচঁবি সাহা য 
১ প্ৰধাি ৰ্ন্ত্ৰী িসয 

িীৰ্া আঁচবি 
• য াবষত খাদয িসয, হতল্িীজ আৰু িাবষমক উদযাি িসয/িাবণবজযক িসযৰ িাবি িীৰ্া সুৰক্ষা 
• সকবল্া কৃষকৰ িাবি সদৃি সবিমাচ্চ বপ্ৰবৰ্য়াৰ্ৰ হাৰ :  
ক) খাবৰফ িসযত – ৰু্ঠ িীৰ্াকৃত ৰাবিৰ ২% 
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ক্ৰ িাং আচঁবি সাহা য 
খ) ৰবি িসয – ৰু্ঠ িীৰ্াকৃত ৰাবিৰ ১.৫% 
গ) িাবষমক উদযাি িসয/িাবণবজযক িসয – ৰু্ঠ িীৰ্াকৃত ৰাবিৰ ৫% 
•  প্ৰকৃত বপ্ৰবৰ্য়াৰ্ ৰাবি আৰু কৃষবক বদিল্গীয়া িীৰ্াৰ হাৰৰ ৰ্াজৰ পািমকযৰ ধিৰাবি ৰাজয আৰু যকন্দ্ৰ চৰকাবৰ 
সৰ্াবি িহি কবৰি। 
• ৰু্ঠ িীৰ্াকৃত ৰাবিৰ যকাবিা হ্ৰাস িা কতমি যিাবহাোকক সমূ্পণম ৰাবিৰ আদায় 
• প্ৰবতকূল্ িতৰৰ িাবি িীজ সঁবচি যিাোবৰবল্,  িীৰ্াকৃত ৰাবিৰ ২৫% প মযন্ত ধি িীজ বসঁচা িা যৰাপিকল্ অহা 
িাধাৰ িাবি আদায় বদয়া হ’ি।  
• য াবষত িসযৰ বিবদমষ্ট উৎপাদিতকক িসযৰ উৎপাদি হ্ৰাস হ’যল্, উৎপাদি হ্ৰাসৰ পবৰৰ্াণৰ সৰ্ৰাবিৰ ধি সকবল্া 
িীৰ্াকৃত কৃষকক আদায় বদয়া হি।  
• অবগ্ৰৰ্িাবে বদিল্গীয়া ধিৰ যক্ষত্ৰত, সম্ভােয দািীৰ ২৫% প মযন্ত ধি তাৎক্ষবণক সকাহ বহচাবপ আদায় বদয়া হ’ি। 
• িাি, বিল্ািৃবষ্ট আৰু িূবৰ্স্খল্ি আবদবয় কৰা ক্ষয়-ক্ষবতৰ পবৰৰ্াণ িযবক্তগত যখবত পিাৰ বিবিত ৰূ্ল্যায়ি কৰা 
হ’ি। 
• িসয চবপাো আৰু পিাৰত শুকািকল্ হি বদয়াৰ যক্ষত্ৰত, ১৪ বদিকল্বক  বদ  ূণমীিায়ু িা আিতৰীয়া িৰষুণৰ িাবি 
িষ্ট হয়, যতবন্ত এবি ক্ষয়-ক্ষবতৰ বহচাবপা যখবত পিাৰ বিবিত কৰা হ’ি।  
• িীৰ্াৰ দািীসৰূ্হ যসািকাবল্ বিস্পবি কবৰিৰ িাবি দূৰসাংবিদি প্ৰ ুবক্ত আৰু যদ্ৰাণ প্ৰ ুবক্তৰ িযেহাবৰবৰ িসয 
চবপাোত সহায় কৰা হ’ি।  
• িীৰ্া ৰূপায়ি যকাম্পািীক চৰকাবৰ বিবিদা য াবগ বিিমাচি কবৰি।  

২ িতৰ বিবিক িসয 
িীৰ্া আঁচবি 

•  য াবষত খাদয িসয, হতল্িীজ আৰু িাবষমক উদযাি িসয/িাবণবজযক িসযৰ িাবি িীৰ্া সুৰক্ষা 
• সকবল্া কৃষকৰ িাবি সদৃি সবিমাচ্চ বপ্ৰবৰ্য়াৰ্ৰ হাৰ :  
ক) খাবৰফ িসযত – ৰু্ঠ িীৰ্াকৃত ৰাবিৰ ২% 
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ক্ৰ িাং আচঁবি সাহা য 
খ) ৰবি িসয – ৰু্ঠ িীৰ্াকৃত ৰাবিৰ ১.৫% 
গ) িাবষমক উদযাি িসয/িাবণবজযক িসয – ৰু্ঠ িীৰ্াকৃত ৰাবিৰ ৫% 
•  প্ৰকৃত বপ্ৰবৰ্য়াৰ্ ৰাবি আৰু কৃষবক বদিল্গীয়া িীৰ্াৰ হাৰৰ ৰ্াজৰ পািমকযৰ ধিৰাবি ৰাজয আৰু যকন্দ্ৰ চৰকাবৰ 
সৰ্াবি িহি কবৰি। 
• য বতয়া িতৰৰ সূচকাাংক (িৰষুণ/উষ্ণতা/আবপবক্ষক আদ্ৰমতা/িতাহৰ গবত আবদ) য াবষত িসযৰ বিবিত িতৰ 
সূচকাাংকতকক বিন্ন (কৰ্/যিবে) হয়, যতবতয়া বিবদমষ্ট অঞ্চল্ত িীৰ্ািুক্ত সকবল্া কৃষকবক এবি বিন্নতাৰ ফল্ত 
যহাো  াবটৰ সৰ্পবৰৰ্াণৰ ধি আদায় বদয়া হয়।  
• বিল্ািৃবষ্ট িা ৰ্ােৰ বিবফাৰণৰ ফল্ত যহাো ক্ষয়-ক্ষবতৰ ৰূ্ল্যায়ি িযবক্তগত কৃবষপিাৰ প মযায়ত কৰা হি। 
• িীৰ্া ৰূপায়ি যকাম্পািীক চৰকাবৰ বিবিদা য াবগ বিিমাচি কবৰি। 

৩ িাবৰকল্ গে িীৰ্া 
আঁচবি 

• িাবৰকল্ যখবত কৰা কৃষকৰ িাবি িীৰ্া সুৰক্ষা 
• প্ৰবতবজাপা গেৰ  িাবি বপ্ৰবৰ্য়াৰ্ৰ হাৰ ৯.০০ টকা (৪-১৫ িেৰীয়া গে) ৰ পৰা ১৪.০০ টকা (১৬-৬০ 

িেৰীয়া গে) 
• সকবল্া যেিীৰ কৃষকৰ িাবি বপ্ৰবৰ্য়াৰ্ৰ যক্ষত্ৰত ৫০-৭৫% ৰাজসাহা যৰ িযেস্থ্া 
• য াবষত অঞ্চল্ত গে িষ্ট হ’যল্, আদাি সাৰ্গ্ৰীৰ (ইিপুট) ৰূ্ল্যৰ যল্াকচাি িা ধ্বাংসৰ সৰ্াি ৰ্াত্ৰাত 

িীৰ্াকৃত ৰাবিৰ বিপৰীবত ধি আদায়ৰ সুবিধা 
৪ ৪৫ খি বজল্াত 

একবত্ৰত যপবকজ 
িীৰ্া আঁচবি – 
পাইল্ট বিবিক 

•  কৃষকসকল্ক িসয, সম্পবি, জীেি আৰু োত্ৰ-োত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ িাবি বিিীয় সুৰক্ষা আৰু সাৰ্বগ্ৰক বিপদৰ 
বিপৰীবত সুৰক্ষা প্ৰদাি 
• এই পাইল্ট আঁচবিত ৰু্ঠ ৭ টা িাখা িাবকি – িসয িীৰ্া (PMFBY/WBCIS), জীেি িীৰ্া (PMJJBY), 
আকবিক ৰৃ্তুয আৰু অক্ষৰ্তা (PMSBY), বিক্ষািমী সুৰক্ষা, গৃহ, কৃবষ সঁজুবল্ আৰু যেক্টৰ 
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ক্ৰ িাং আচঁবি সাহা য 
• ইয়াবৰ িসয িীৰ্াবটা িাধযতাৰূ্ল্ক যহাোৰ বিপৰীবত, কৃষকসকবল্ িাকীবকইটা িাখাৰ পৰা অন্ততঃ ব বকাবিা দুটা 
িাবচ ল্’ি পাবৰি। 
• কৃষকসকবল্ ৰ্াত্ৰ এখি আবিদিৰ দ্বাৰাই আৰু এবকবট িযেস্থ্াবৰই প্ৰবয়াজিীয় সকবল্া িীৰ্াৰ সুবিধা ল্’ি 
পাবৰি। 
• সম্পবিৰ িীৰ্াকৰণৰ িাবদও চৰকাৰৰ দুই ৰূ্খয আঁচবি PMSBY আৰু PMJJBYক এই আচঁবিৰ অন্তিুমক্ত কৰা 
হহবে। 
• একক িযেস্থ্া িাতায়িৰ দ্বাৰা এই পাইল্ট আচঁবিৰ ৰূপায়ি কৰা হ’ি। 
• িসযৰ িীৰ্াৰ িাবদ অিযািয িীৰ্াসৰূ্হ িযবক্তগত িীৰ্া দািী আবিদিৰ বিবিত বিস্পবি কৰা হ’ি।  

 

কাক য াগাব াগ কবৰি?  

সাংবিষ্ট অঞ্চল্ৰ বিকটেতমী যিাংকৰ িাখা/সাধাৰণ কৃবষ ঋণ সবৰ্বত/ সৰ্িায় যিাংক/ বিধমাবৰত সাধাৰি িীৰ্া যকাম্পািী আৰু বজল্া কৃবষ বিষয়া/খণ্ড 
উন্নয়ি বিষয়াক ল্গ ধৰাৰ ওপবৰও বিবনাক্ত যেি পবটমল্বটা চাি পাবৰ – www.agri-insurance.gov.in 

 

 

 

 

 

http://www.agri-insurance.gov.in/


5 
 

অধযায়-২ 

িূবৰ্ স্বাস্থ্য পত্ৰ িা যহল্ি কাৰ্ম, িূবৰ্ সাংৰক্ষণ আৰু অিু যপাষক যৰ্ৌল্ 

বক কবৰি?  

• সদায় ৰ্াবট পৰীক্ষাৰ ওপৰত বিবি কবৰ উপ ুক্ত ৰ্াত্ৰাত সবঠক ৰাসায়বিক সাৰ প্ৰবয়াগ কৰক। 
• ৰ্াবটৰ উিমৰতা অকু্ষণ্ণ ৰাবখিকল্ হজে সাৰ প্ৰবয়াগ কৰক। 
• ৰাসায়বিক সাৰৰ পৰা সিমাবধক সুফল্ পািৰ িাবি সাৰ েবটয়াই বদয়াৰ সল্বি িসযৰ বিপা অঞ্চল্ত প্ৰবয়াগ কৰক। 
• বিপা/কাণ্ডৰ উপ ুক্ত িৃবি তিা সৰ্য়ৰ্বত িসয পূৰঠ হ’িকল্ ফেফৰাে  ুক্ত সাৰ উপ ুক্ত ৰ্াত্ৰাত প্ৰবয়াগ কৰাৰ ল্গবত ৰ্াবটত িাইে’যজিৰ 

পবৰৰ্াণ িৃবি কবৰিকল্ িাইে’যজি সাং ুক্তকাৰী িসয য বি ৰ্াহজাতীয় িসয যৰাপণ কৰক।  
• অাংিীদাৰবিবিক হজবেক বিবিতকৰণ িযেস্থ্া (Participatory Organic Gurantee Scheme-PGS India) গ্ৰহণৰ িাবি আগ্ৰহী 

কৃষকসকবল্ বিনতৰ্ ৫ জিীয়া কৃষক যগাট গঠি কবৰ, বিকটেতমী আঞ্চবল্ক হজবেক কৃবষ যকন্দ্ৰত যগাটবট পঞ্জীয়ি কৰাি পাবৰ।  

িূবৰ্ স্বাস্থ্য পত্ৰ িা যহল্ি কাৰ্ম :  এই আঁচবিৰ অধীিত, ২০১৫ চিৰ ১৯ যফব্ৰুোৰীত, িূবৰ্ স্বাস্থ্য কাৰ্ম পিবতৰ সূচিা কৰা হয়। যদিৰ সকবল্া 
কৃবষিূবৰ্বত দুই িেৰৰ ৰূ্বৰ ৰূ্বৰ, এই কাৰ্ম বিতৰণ কৰা হ’ি,  াবত কৃষকসকবল্ তাৰ বিবিঅ, িসয উৎপাদিৰ িাবি সবঠক ৰ্াত্ৰাত যপাষক যৰ্ৌল্ৰ 
প্ৰবয়াগ কবৰ, কৃবষিূবৰ্ৰ স্বাস্থ্য আৰু উিমৰতা িৃবি কবৰি পাবৰ।  

আপুবি বক ল্াি  কবৰি ?  

িূবৰ্ উন্নয়িৰ িাবি সাহা য 
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ক্ৰ: 
িাং 

সাহা য সাহা যৰ চতম/সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

১ অিু পুবষ্ট যৰ্ৌল্ আৰু িূবৰ্ সাংবিাধকৰ 
বিতৰণ 

২৫০০ টকা প্ৰবত যহক্টৰ িূবৰ্ যহল্ি কাৰ্ম আঁচবি 

১/ 
ক) 

বজপচাৰ্/পাইৰাইট/চূণ/ 
ৰ্ল্’ৰ্াইটৰ য াগাি 

ৰু্ঠ সাৰ্গ্ৰীৰ ৫০% িযয় + প্ৰবত যহক্টৰত সবিমাচ্চ ৭৫০ 
টকাকক পবৰিহি িযয় 

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু হতল্পাৰ্ 
অবি াি 

২ িসয সুৰক্ষাৰ ৰাসায়বিক দ্ৰেয পতাংগিািক, যিকুঁৰিািক, হজে-কীটিািক, হজে-এবজণ্ট, 
অিুসাৰ, হজে-সাৰ আবদ ; প্ৰবত যহক্টৰত সবিমাচ্চ ৫০০ 
টকা প মযন্ত ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু হতল্পাৰ্ 
অবি াি 

৩ হজবেক কৃবষ প্ৰবত যহক্টৰত ১০০০০ টকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি িসয অবি াি/ উিৰ-
পূে আৰু বহৰ্াল্য় পিমতৰ্াল্াৰ 
অঞ্চল্ৰ উদযাি িসয অবি াি- 
সৰ্বিত উদযাি িসয বিকাি 
অবি ািৰ উপ-আঁচবি 

৪ যকঁচুসাৰ যগাট স্থ্াপি প্ৰবতবটা যগাটৰ িাবি ৫০,০০০ টকা (৩০ ফুট x ৮ ফুটx 
২.৫ ফুট িা ৬০০  ি ফুট, প্ৰৰাটা বিবিত) 

ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি িসয অবি াি/ উিৰ-
পূে আৰু বহৰ্াল্য় পিমতৰ্াল্াৰ 
অঞ্চল্ৰ উদযাি িসয অবি াি- 
সৰ্বিত উদযাি িসয বিকাি 
অবি ািৰ উপ-আঁচবি 

৫ উচ্চ  িত্বৰ পবল্বিি িাবৰ্মবিৰ্ প্ৰবত যগাটত ৮০০০ টকা, (১২ ফুট x ৪ ফুটx ২ ফুট িা 
৯৬  ি ফুট, প্ৰৰাটা বিবিত) 

ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি িসয অবি াি/ উিৰ-
পূে আৰু বহৰ্াল্য় পিমতৰ্াল্াৰ 
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ক্ৰ: 
িাং 

সাহা য সাহা যৰ চতম/সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

অঞ্চল্ৰ উদযাি িসয অবি াি- 
সৰ্বিত উদযাি িসয বিকাি 
অবি ািৰ উপ-আঁচবি 

৬ সাংহত পুবষ্ট িযেস্থ্াপিাৰ উন্নয়ি প্ৰবত যহক্টৰত ১২০০ টকা (৪ যহক্টৰ কৃবষিূবৰ্ প মযন্ত) ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি িসয অবি াি/ উিৰ-
পূে আৰু বহৰ্াল্য় পিমতৰ্াল্াৰ 
অঞ্চল্ৰ উদযাি িসয অবি াি- 
সৰ্বিত উদযাি িসয বিকাি 
অবি ািৰ উপ-আঁচবি 

৭ বজপচাৰ্/ ফেফ’বজপচাৰ্/যিন্টিাইট 
োল্ফাৰৰ য াগাি 

প্ৰবত যহক্টৰত সবিমাচ্চ ৭৫০ টকাকল্বক ৰু্ঠ খৰচৰ ৫০% ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি, উ:পূ: 
িাৰতত যসউজ বিপ্লেৰ সূচিা 
(BGREI) 

৮ অিুসাৰ প্ৰবত যহক্টৰত সবিমাচ্চ ৫০০ টকাকল্বক ৰু্ঠ খৰচৰ ৫০%  ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি, উ:পূ: 
িাৰতত যসউজ বিপ্লেৰ সূচিা 

৯ চূণ/চূণজাতীয় দ্ৰেয প্ৰবত যহক্টৰত সবিমাচ্চ ১০০০ টকাকল্বক ৰু্ঠ খৰচৰ ৫০% ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি, উ:পূ: 
িাৰতত যসউজ বিপ্লেৰ সূচিা 

১০ হজে-সাৰ (ৰাই বিয়াৰ্/ফেবফট 
দ্ৰেণীয়কৰণ যিবক্টবৰয়া) 

প্ৰবত যহক্টৰত সবিমাচ্চ ৩০০ টকাকল্বক ৰু্ঠ খৰচৰ ৫০% ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি, উ:পূ: 
িাৰতত যসউজ বিপ্লেৰ সূচিা 

১১ িতুি ভ্ৰাৰ্যৰ্াণ/স্থ্ায়ী িূবৰ্ পৰীক্ষাগাৰ 
স্থ্াপি 

িািাৰ্মৰ য াবগবদ, প্ৰবত িেবৰ ১০০০০ িৰু্িা পৰীক্ষা 
কবৰি পৰা ক্ষৰ্তাৰ িযবক্তগত িা িযবক্তগত প্ৰবতষ্ঠািচাবল্ত 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 
(NMSA) 
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ক্ৰ: 
িাং 

সাহা য সাহা যৰ চতম/সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

পৰীক্ষাগাৰৰ প্ৰবতবটাৰ ৰূ্ল্ধি বিবিবয়াগ বহচাবপ 
প্ৰকল্পিযয়ৰ ৩৩%, সবিমাচ্চ ২৫ল্াখ প মযন্ত 

১২ অিুসাৰ জিবপ্ৰয়কৰণ আৰু বিতৰণ প্ৰবত যহক্টৰত সবিমাচ্চ ৫০০ টকা বহচাপত ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০% 
অিিা প্ৰবতজি বহতাবধকাৰীকল্ ১০০০ টকা 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 
(NMSA) 

১৩ জুল্ীয়া/ৰ্াধযৰ্বিবিক 
হজেসাৰ/হজেকীটিািকৰ অতযাধুবিক 
যগাট স্থ্াপি 

২০০ বটবপএ ক্ষৰ্তাসম্পন্ন প্ৰবতবটা যগাটৰ ৰূ্ল্ধিী িযয় 
বহচাবপ, িযবক্ত / সাংস্থ্াকল্ িািাৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰবতবটা যগাটৰ 
িাবি সবিমাচ্চ ৪০ ল্াখ টকাকল্  ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ২৫%  

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

১৪ ফল্ৰূ্ল্/িাকপাচবল্ৰ িজাৰ/ কৃবষজাত 
সাৰ্গ্ৰীৰ িবজমত পদািমৰ পৰা  াবন্ত্ৰক 
পিবতবৰ পচিসাৰ উৎপাদি যগাট 

৩০০০ বটবপএঅ উৎপাদিক্ষৰ্তাৰ প্ৰবতবটা যগাটৰ ৰূ্ল্ধিী 
িযয় বহচাবপ, িযবক্ত / সাংস্থ্াকল্ িািাৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰবতবটা 
যগাটৰ িাবি সবিমাচ্চ ৬৩ ল্াখ টকাকল্  ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৩৩% 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

১৫ কৃষকৰ পিাৰত হজেসাৰ্গ্ৰীৰ িযেহাৰ 
আৰু উৎপাদিৰ বিকাি (সাৰ, 
যকঁচুসাৰ, হজেসাৰ, জুল্ীয়া/যগাটা 
আেজমিাৰ পৰা পচিসাৰ, যিষজ 
আৰক আবদ) 

প্ৰবত  যহক্টৰত সবিমাচ্চ ৫০০০ টকাকল্ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 
আৰু প্ৰবতজি বহতাবধকাৰীকল্ ১০০০০ টকা। 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

১৬ অাংিীদাৰবিবিক বিবিতকৰণ িযেস্থ্া িা 
বপবজএে প্ৰাৰ্াণীকৰণ িযেস্থ্াৰ 
আধাৰত যগাটবিবিত হজবেক কৃবষ 
পিবতৰ অেল্ম্বি 

বতবিিেৰৰ িাবি প্ৰবত বহতাবধকাৰীকল্ সবিমাচ্চ ৪০,০০০ 
টকা প মযন্ত প্ৰবত যহক্টৰত ২০,০০০ টকা বহচাপত 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 
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ক্ৰ: 
িাং 

সাহা য সাহা যৰ চতম/সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

১৭ অিল্াইি তিয িযেস্থ্াপিা আৰু 
অেবিষ বিবিষণৰ িাবি বপবজএে 
পিবতকল্ সহব াবগতা প্ৰদাি 

প্ৰবতযক আঞ্চবল্ক পবৰষদৰ িাবি সবিমাচ্চ ১ ল্াখ টকা 
বহচাপত প্ৰবত যগাটৰ িাবি সবিমাচ্চ ৫০০০ টকা সীৰ্াৰ 
বিতৰত প্ৰবত কৃষকৰ িাবি ২০০ টকাকক প্ৰবত িেৰত  
অেবিষ বিবিষণৰ িাবি প্ৰবত িৰু্িাত ১০০০০ টকা (এবি 
পৰীক্ষা  NABL পৰীক্ষাগাৰতবহ সম্পন্ন কবৰি ল্াবগি।) 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

১৮ সাৰ িযেস্থ্াপিা আৰু হজবেক 
িাইেবজি সাংব াগীকৰণৰ িাবি 
হজবেক গাঁেৰ িযেস্থ্া 

যগাট/আত্মসহায়ক যগাটৰ দ্বাৰা সাংহত সাৰ িযেস্থ্াপিা, 
িাৰীৰ ঢাপত সাৰজাতীয় গেবৰাপি আৰু ৰ্াহজাতীয় 
িসযৰ বৰ্বেত যখবতৰ জিবপ্ৰয়কৰণৰ িাবি প্ৰবত গােঁকল্ 
১০ ল্াখ টকা (প্ৰবত ৰাজযত প্ৰবত িেবৰ সিমাবধক ১০ খি 
গাঁেক সাহা য দাি কৰা হ’ি) 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

১৯ হজবেক কৃবষৰ প্ৰদিমি ৫০ জিীয়া িা তবতাবধক সদসযৰ এবকাটা যগাটৰ িাবি 
প্ৰবতবটা প্ৰদিমিৰূ্ল্ক যখবতৰ িািদ ২০০০০ টকা 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

২০ সৰ্সযাজজমবৰত িূবৰ্ৰ সাংবিাধি ক্ষাৰকীয়/ল্েণ ুক্ত ৰ্াবট 
প্ৰবত যহক্টৰত ২৫,০০০ টকাৰ সীৰ্াৰ বিতৰত ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৫০% আৰু/অিিা প্ৰবত বহতাবধকাৰীকল্ ৫০,০০০ টকাকক 
আবিক ৰ্াবট  
প্ৰবত যহক্টৰত ৩০০০ টকাৰ সীৰ্াৰ বিতৰত ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৫০% আৰু/অিিা প্ৰবত বহতাবধকাৰীকল্ ৬,০০০ টকাকক 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 
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ক্ৰ: 
িাং 

সাহা য সাহা যৰ চতম/সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

২১ িাৰতীয় কৃবষ গবেষণা পবৰষদৰ 
প্ৰ ুবক্তবৰ বিকবিত কু্ষদ্ৰ িূবৰ্ 
পৰীক্ষাগাৰ স্থ্াপি 

িািাৰ্মৰ য াবগবদ, প্ৰবত িেবৰ ৩০০০ িৰু্িা পৰীক্ষা কবৰি 
পৰা ক্ষৰ্তাৰ িযবক্তগত িা িযবক্তগত প্ৰবতষ্ঠািচাবল্ত 
পৰীক্ষাগাৰৰ প্ৰবতবটাৰ ৰূ্ল্ধি বিবিবয়াগ বহচাবপ 
প্ৰকল্পিযয়ৰ ৪৪%, সবিমাচ্চ ৪৪,০০০ টকা প মযন্ত 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

২২ গাওঁ প মযায়ত িূবৰ্ পৰীক্ষাগাৰ স্থ্াপি ৰু্ঠ প্ৰকল্পৰ ৪০% অিিা ৪,০০,০০০ টকা, ব বটাবেই কৰ্ 
হয় 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

 
কাক য াগাব াগ কবৰি? 
বজল্া কৃবষ বিষয়া/বজল্া উদযািিসয বিষয়া/ আটৰ্া আঁচবিৰ প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক । 

 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

অধযায় – ৩ 
জল্বসঞ্চি 

প্ৰধাি ৰ্ন্ত্ৰী কৃবষ জল্বসঞ্চি আচঁবি আৰু অিযািয আচঁবি 
বক কবৰি?  

• উিৰ্ কৃবষ যকৌিল্ৰ জবৰয়বত িূবৰ্ আৰু জল্ সাংৰক্ষণৰ কৰক। 
• পুখুৰী আৰু যচক িান্ধৰ সহায়ত িৰষুণৰ পািী সাংৰক্ষণ কৰক। 
• পািী জৰ্া যহাো অঞ্চল্ত িসযৰ পবৰেতমি, িীজ উৎপাদি তিা কবঠয়াতল্ী স্থ্াপি কৰক। 
• িসযৰ ৰ্ািদণ্ড আৰু উৎপাদি িৃবিৰ িাবি আৰু ৩০-৩৭% প মযন্ত পািী িবচাোৰ িাবি বিপ আৰু বৰাংকল্াৰ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া গ্ৰহণ 

কৰক।  

প্ৰধাি ৰ্ন্ত্ৰী কৃবষ জল্বসঞ্চি আচঁবি (PMKSY): PMKSY আঁচবিখি, ২০১৫ চিৰ ১ জুল্াইত যদিৰ অিমকিবতক পবৰক্ৰৰ্া বিষয়ক যকবিবিট সবৰ্বতবয় 
ৰু্ঠ পাঁচ িেৰৰ িাবি (২০১৫-১৬ ৰ পৰা ২০১৯-২০ হল্) ৰু্ঠ ৫০,০০০ যকাবট টকাৰ িযয় সাবপবক্ষ অিুবৰ্াদি জিায়। 

এই আঁচবিৰ উবেিয হ’ল্ যদিৰ সকবল্া কৃবষ পিাৰত বিনতৰ্ প্ৰবয়াজিীয় সুৰক্ষাৰূ্ল্ক জল্বসঞ্চি িযেস্থ্াৰ সুবিধা বিবিত কৰা-  াবত প্ৰবত যটাপাল্ 
পািীৰ িাবি অবধক িসয উৎপাদিৰ ল্ক্ষয পূৰণ কবৰি পাবৰ আৰু তাৰ জবৰয়বত যদিৰ গ্ৰাৰ্যাঞ্চল্ৰ উন্নয়ি সাধিৰ িাট ৰু্কবল্ হয়। এই আচঁবিৰ 
অধীিত ৰু্খযতঃ জল্বসঞ্চি প্ৰণাল্ীৰ য াগাি িযেস্থ্াৰ প্ৰবতবটা স্তৰ অিমাৎ পািীৰ উৎস, য াগাি যিটেকম, যখবত পিাৰত সুদক্ষ প্ৰবয়াগ িযেস্থ্া, িতুি 
প্ৰ ুবক্ত আৰু তিযৰ য াগািৰ িাবি সম্প্ৰসাৰণ যসো আবদৰ সকবল্াবত বজল্া/ৰাবজযক প মযায়ত সাৰ্বগ্ৰক পবৰকল্পিাৰ জবৰয়বত সৰ্াধাি িযেস্থ্াৰ 
বিবিতকৰণৰ যকৌিল্ হাতত যল্াো হহবে। 

আপুবি বক ল্াি কবৰি?  
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ পবৰৰ্াি আচঁবি 

১ পািী পবৰিহিকাৰী পাইপ HDPE পাইপৰ িাবি প্ৰবত বৰ্টাৰত সিমাবধক ৫০ 
টকাকল্, PVC পাইপৰ িাবি প্ৰবত বৰ্টাৰত ৩৫ টকা 
আৰু HDPE যল্বৰ্বিবটৰ্ অবিি যল্ যেট বটউিৰ 
িাবি প্ৰবত বৰ্টাৰত ২০ টকাকক, ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০%; 
প্ৰবতজি কৃষক িা বহতাবধকাৰীৰ িাবি অিুবৰ্াবদত 
সবিমাচ্চ বচবল্াং ১৫০০০ টকা।  

উিৰ িাৰতকল্ যসউজ 
বিপ্লেৰ সূচিা আচঁবি 
(BGREI/NMOOP) 

২ হতল্বখজুৰ িা অইল্ পাৰ্ৰ িাবি বিপ জল্বসঞ্চি 
িযেস্থ্া 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি ািত বিবদমষ্ট কৰা অিু ায়ী ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্বখজুৰ অবি াি 
(NMOOP) 

৩ প্লাবষ্টক িা বচবৰ্ণ্টৰ পািী সাংৰক্ষণ কবৰি পৰা 
িযেস্থ্া/ পাৰ্ত িকা পুখুৰী/ ৰাজহুো পুখুৰী 
বিৰ্মাি (১০০ বৰ্: X ১০০ বৰ্ঃ X ৩ বৰ্ঃ)। সৰু 
আকাৰৰ পুখুৰী িা জল্াধাৰৰ যক্ষত্ৰত কৰ্াণ্ড 
এবৰয়াৰ ওপৰত বিিমৰ কবৰ প্ৰ’ৰাটা বিবিত িযয় 
বিধমাৰণ কৰা হ’ি।  

৫০০ ৰ্াইক্ৰি প্লাবষ্টক ল্াইবিাং িা বচবৰ্ণ্ট ল্াইবিঙৰ 
যক্ষত্ৰত, ১০ যহক্টৰ কৰ্াণ্ড এবৰয়াত হিয়াৰ্ৰ িাবি 
প্ৰবতবটাবত ২০ ল্াখ টকা; পাহাৰীয়া অঞ্চল্ৰ িাবি ২৫ 
ল্াখ টকা।  

ৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্বিত উদযািিসয 
অবি ািৰ অধীিৰ 
NHM/HMNEH উপআঁচবি  

৪ যখবতয়বক িযবক্তগতিাবে খন্দা কুেঁা িা পাৰ্ৰ 
পুখুৰীত পািী সাংৰক্ষণ (২০ বৰ্: X ২০ বৰ্ঃ X ৩ 
বৰ্ঃ)।  

৩০০ ৰ্াইক্ৰি প্লাবষ্টক ল্াইবিাং িা বচবৰ্ণ্ট ল্াইবিঙৰ 
যক্ষত্ৰত, ২ যহক্টৰ কৰ্াণ্ড এবৰয়াত বহতাবধকাৰীবয় প্ৰবত 
হিয়াৰ্ৰ িাবি প্ৰবতবটাবত  ১.৫০ ল্াখ টকা; পাহাৰীয়া 
অঞ্চল্ৰ িাবি ১.৮০ ল্াখ টকা।  

ৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্বিত উদযািিসয 
অবি ািৰ অধীিৰ 
NHM/HMNEH উপআঁচবি  
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সৰু আকাৰৰ পুখুৰী িা কুঁোৰ যক্ষত্ৰত প্ৰ’ৰাটা 
বিবিত িযয় বিধমাৰণ কৰা হ’ি। 

৫ ৰ্াহজাতীয় িসয আৰু য হঁুৰ িাবি বৰাংকল্াৰ 
যচট 

যহক্টবৰ প্ৰবত ১০,০০০ টকা িা ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০%, 
ব বটাবেই কৰ্ 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি 
(NFSM) 

৬ ক) অইল্ পাৰ্ৰ যখবত কৰা ঠাইত ি’ৰ যেল্ৰ 
িযেস্থ্া 
 
 
 
 
 
 
 
 
খ) জল্ সাংৰক্ষণ কাৰী িযেস্থ্া/পুখুৰী 

এিএৰ্এেএৰ বিয়ৰ্ািু ায়ী অিমাৎ প্ৰবত ি’ৰ যেল্ িা 
িল্ীিাদৰ িাবি সবিমাচ্চ ২৫,০০০ টকাকল্ ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৫০% ; বকন্তু এইবক্ষত্ৰত এবি িাদসৰূ্হ সাংকটাপন্ন, 
অধম-সাংকটাপন্ন আৰু অবতৰ্াত্ৰা িযেহৃত িূতল্ জল্ৰ 
অঞ্চল্ত স্থ্াপি কবৰি যিাোবৰি।  
 
ল্াইবিাং সহ হিয়াৰ্ অঞ্চল্ৰ িাবি সবিমাচ্চ ৭৫,০০০ 
টকা আৰু  পাহাৰীয়া অঞ্চল্ৰ িাবি সবিমাচ্চ ৯০,০০০ 
টকা প মযন্ত ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% (বিৰ্মাণ িযয় হিয়াৰ্ 
অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত  ি বৰ্টাৰত ১২৫ টকা আৰু 
পািমতয অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত  ি বৰ্টাৰত ১৫০ টকা) 

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্বখজুৰ অবি াি 
(NMOOP) 

৭ পাম্প যচট প্ৰবত পাম্পবচটৰ িাবি ১০,০০০ টকা অিিা ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৫০% , ব বটাবেই কৰ্ হয় 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি 
(NFSM) আৰু  উ:পূ: হল্ 
যসউজ বিপ্লেৰ সূচিা 
(BGREI) 

৮ কুঁো িা ি’ৰবেল্ খন্দা সিমাবধক ৩০,০০০ টকাকল্ সীৰ্ািি যহাোকক ৰু্ঠ িযয়ৰ 
১০০%  

উ:পূ: হল্ যসউজ বিপ্লেৰ 
সূচিা (BGREI) 



14 
 

৯ অগিীৰ িল্ী িাদ ১২,০০০ টকা প মন্ত সীবৰ্ত যহাোকক ৰু্ঠ িযয়ৰ ১০০% উ:পূ: হল্ যসউজ বিপ্লেৰ 
সূচিা (BGREI) 

১০ ১০ অশ্ব িবক্ত প মযন্ত পাম্প যচট প্ৰবত পাম্পবচটৰ িাবি ১০,০০০ টকা অিিা ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৫০% , ব বটাবেই কৰ্ হয় 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি 

১১ ৰ্িাইল্ যৰইি গাি প্ৰবত িৃবষ্ট গািৰ িাবি ১৫,০০০ টকা অিিা ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৫০% , ব বটাবেই কৰ্ হয় 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি ািৰ অধীিত জল্ িযেস্থ্াপিাৰ িযেস্থ্া (NMSA) 

ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ পবৰৰ্াণ আচঁবি 

১ জল্াকষমণ আৰু িযেস্থ্াপিা   
১.১ক িযবক্তৰ িাবি  

জল্াকষমণ  
িযেস্থ্া 

ল্াইবিাং সহ হিয়াৰ্ অঞ্চল্ৰ িাবি সবিমাচ্চ ৭৫,০০০ টকা আৰু  
পাহাৰীয়া অঞ্চল্ৰ িাবি সবিমাচ্চ ৯০,০০০ টকা প মযন্ত ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৫০% (বিৰ্মাণ িযয় হিয়াৰ্ অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত  ি বৰ্টাৰত ১২৫ 
টকা আৰু পািমতয অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত  ি বৰ্টাৰত ১৫০ টকা) 
সৰু আকাৰৰ পুখুৰী িা কুঁোৰ িাবি িযয় প্ৰ’ৰাটা বিবিত আদায় 
বদয়া হ’ি। ল্াইবিাং িিকা পুখুৰী িা কুঁোৰ িাবি ৩০% কৰ্ ধি 
বদয়া হ’ি। 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি 
(NMSA) 

১.১খ এৰ্এিবৰগা/ৰ্বিউএেবৰ্বপ য াজিাৰ 
অধীিত বিবৰ্মত পুখুৰী িা কুেঁাৰ ল্াইবিাং 

প্ৰবত পুখুৰী/কুেঁা/িাদৰ িািদ ২৫০০০ টকা প মযন্ত প্লাবষ্টক িা 
আৰবচবচ ল্াইবিঙৰ ৫০% িযয় 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ পবৰৰ্াণ আচঁবি 

১.২  ৰাজহুো জল্াকষমণ িযেস্থ্া: ৰাজহুো 
পুখুৰী/যখবতপিাৰৰ পুখুৰী/যচক 
িান্ধ/ৰাজহুো ৰ্াবটত প্লাবষ্টক িা আৰবচবচ 
ল্াইবিাং িযেহাৰ কৰা জল্াধাৰ 

হিয়াৰ্ অঞ্চল্ৰ িাবি এবিকুো প্ৰবতবটা িযেস্থ্াৰ িাবি সবিমাচ্চ ২০ 
ল্াখ আৰু পািমতয অঞ্চল্ৰ িাবি সবিমাচ্চ ২৫ ল্াখ প মযন্ত বিৰ্মাণ 
িযয়ৰ ১০০% ধি; ১০ যহক্টৰ প মযন্ত কৰ্াণ্ড এবল্কাৰ িা 
প্ৰৰাটাবিবিত কৰ্াণ্ড এবল্কাৰ ওপৰত বিিমৰ কবৰ অিয সৰু 
আকাৰৰ িযেস্থ্াৰ িাবি। ল্াইবিাং িিকা পুখুৰী িা জল্াধাৰৰ িাবি 
এবি সাহা য ৩০% কৰ্ হ’ি 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি 

১.৩ িল্ীিাদ/ি’ৰ যেল্ ৰ বিৰ্মাণ (অগিীৰ িা 
ৰ্ধযৰ্ীয়া) 

প্ৰবতবটাবত সবিমাচ্চ ২৫,০০০ টকাকল্ ৰু্ঠ স্থ্াপি িযয়ৰ ৫০% ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি 

১.৪ সৰু পুখুৰীৰ পুিৰুিাৰ িা িিীকৰণ প্ৰবতবটাবত সবিমাচ্চ  ১৫,০০০ টকাকল্ ৰু্ঠ িিীকৰণ িযয়ৰ ৫০% ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি 

১.৫ পাইপ/বপ্ৰকাষ্ট বিতৰণ প্ৰণাল্ী প্ৰবত যহক্টৰত সিমাবধক ১০,০০০ টকাকল্ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% আৰু 
প্ৰতযবক বহতাবধকাৰী িা যগাটৰ িাবি সিমাবধক ৪ যহক্টৰ প মযন্ত 
সাহা য বদয়া হ’ি 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি 

১.৬ জল্ উবিাল্ক সাৰ্গ্ৰী 
(হিদুযবতক/বৰ্বজল্/িায়ু/যসৌৰ) 

প্ৰবতবটা হিদুযবতক/বৰ্বজল্ যগাটৰ িাবি সিমাবধক ১৫,০০০ টকাকল্ 
আৰু প্ৰবত যসৌৰ/িায়ু যগাটৰ িাবি ৫০,০০০ টকা প মযন্ত ৰু্ঠ 
স্থ্াপি িযয়ৰ ৫০% 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি 

১.৭ ক) পবল্ ল্াইবিাং সহ যগৌণ সাংৰক্ষণ িযেস্থ্াৰ 
বিৰ্মাণ, সম্ভেপৰ স্থ্ািত সুৰক্ষাৰূ্ল্ক যিৰা 

প্ৰবত  িবৰ্টাৰ সাংৰক্ষণ ক্ষৰ্তাৰ িাবি ১০০ টকা প মযন্ত ৰু্ঠ 
খৰচৰ ৫০%; প্ৰতযবক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক অিুবৰ্াবদত 
সাহা যৰ পবৰৰ্াণ ২ ল্াখ টকা 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ পবৰৰ্াণ আচঁবি 

১.৮ সুৰবক্ষত যিৰা সহ ইটা/বচবৰ্বণ্টবৰ বিবৰ্মত 
যগৌণ সাংৰক্ষণ িযেস্থ্াৰ বিৰ্মাণ 

প্ৰবত  িবৰ্টাৰ ধাৰণক্ষৰ্তাৰ িাবি সবিমাচ্চ ৩৫০ টকাকল্ বিৰ্মাণ 
িযয়ৰ ৫০%; প্ৰতযবক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক অিুবৰ্াবদত 
সাহা যৰ পবৰৰ্াণ ২ ল্াখ টকা 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি 

২ বিপ জল্বসঞ্চি বৰ্বপএবপ িবহমিূত এবল্কা আৰু বৰ্বৰ্বপ/ উিৰ-পূে তিা 
পাহাৰীয়া অঞ্চল্ৰ কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪৫% 
অৰু অিযািয অঞ্চল্ৰ িাবি ৩৫% 
বৰ্বপএবপ/বৰ্বৰ্বপ/উিৰ-পূে আৰু পািমতয অঞ্চল্ৰ কু্ষদ্ৰ আৰু 
উপান্ত কৃষকৰ িাবি এই পবৰৰ্াণ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৬০% তিা অিযািয 
কৃষকৰ িাবি ৪৫% 
(বৰ্বপএবপ -খৰাাংপীবিত এবল্কা আচঁবি, বৰ্বৰ্বপ- ৰ্ৰুিূবৰ্ অঞ্চল্ 
উন্নয়ি আচঁবি, উিৰ পূে আৰু বহৰ্াল্য় পািমযতয ৰাজয) 
এবি সাহা যৰ সবিমাচ্চ সীৰ্া স্থ্াপিৰ ৰ্ািক িযয়ৰ যক্ষত্ৰত প্ৰব যাজয 
সাহা যৰ ধৰণসাবপবক্ষ সীৰ্ািি হ’ি। সচৰাচৰ িহল্কক যৰাো 
িসযৰ যক্ষত্ৰত স্থ্াপিৰ ৰ্ািক িযয় যহক্টবৰ প্ৰবত ২৩,৫০০ টকাৰ 
পৰা ৫৮,৪০০ টকা আৰু  িকক যৰাো িসযৰ িাবি সাধাৰণবত 
প্ৰবত যহক্টৰত ৮৫,৪০০ টকাৰ পৰা ১,০০,০০০ টকা প মযন্ত হ’ি 
পাবৰ। অেবিয িসযৰ ৰ্ধযেতমী দূৰত্ব আৰু ৰ্াবটৰ পবৰৰ্াণৰ 
ওপৰত বিিমৰ কবৰ এবি িযয় সাৰ্ািয পৃিক হ’ি পাবৰ।  

প্ৰধাি ৰ্ন্ত্ৰী কৃবষ 
জল্বসঞ্চি আচঁবিৰ 
অন্তগমত যটাপাবল্ 
প্ৰবত অবধক িসয 
িীষমক উপাাংি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ পবৰৰ্াণ আচঁবি 

প্ৰবতযক বহতাবধকাৰী িা যগাটৰ িাবি সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত পবৰৰ্াণ 
৫ যহক্টৰ 

৩ বৰাংকল্াৰ জল্বসঞ্চি বিবিন্ন যেণীৰ কৃষক তিা এবল্কাৰ িাবি সাহা যৰ ধৰণ উপবৰাক্ত 
বিপ জল্বসঞ্চিৰ দবৰ এবক। এবি সাহা যৰ সবিমাচ্চ সীৰ্া স্থ্াপিৰ 
ৰ্ািক িযয়ৰ যক্ষত্ৰত প্ৰব যাজয সাহা যৰ ধৰণসাবপবক্ষ সীৰ্ািি 
হ’ি। ৰ্াইক্ৰ বস্পাংকল্াৰৰ যক্ষত্ৰত ৰ্ািক িযয় যহক্টবৰ প্ৰবত 
৫৮,৯০০ টকা, বৰ্বি বৰাংকল্াৰৰ িাবি যহক্টবৰ প্ৰবত ৮৫,২০০ 
টকা , পবটমিল্ বৰাংকল্াৰৰ িাবি যহক্টবৰ প্ৰবত ১৯৬০০ টকা, 
অধম-স্থ্ায়ী জল্বসঞ্চি িযেস্থ্াৰ িাবি ৩৬,৬০০ টকা প্ৰবত যহক্টৰ 
আৰু  িৃহদায়তি বৰাংকল্াৰ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া (যৰইি গাি)ৰ 
িাবি প্ৰবত যহক্টতম ৩১,৬০০ টকা।  
প্ৰবতযক বহতাবধকাৰী িা যগাটৰ িাবি সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত পবৰৰ্াণ 
৫ যহক্টৰ। 

প্ৰধাি ৰ্ন্ত্ৰী কৃবষ 
জল্বসঞ্চি আচঁবিৰ 
অন্তগমত যটাপাবল্ 
প্ৰবত অবধক িসয 
িীষমক উপাাংি 

 

কাক য াগাব াগ কবৰি?  

বজল্া কৃবষ বিষয়া/বজল্া িূবৰ্ সাংৰক্ষণ বিষয়া/আটৰ্াৰ প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক/বজল্া উদযাি িসয বিষয়া 
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অধযায় – ৪ 
কৃবষ বিপণি 

বক কবৰি?  
• কৃষকসকবল্ এগৰ্াকমবিট (www.agmarket.nic.in) যেিচাইটৰ জবৰয়বত িা বকষাণ কল্ যচণ্টাৰৰ পৰা িা এচএৰ্এচ য াবগ উৎপাবদত 

িসযৰ িজাৰ ৰূ্ল্যৰ তিয ল্াি কবৰি পাবৰ।  
• আবপািাৰ প্ৰবয়াজি সাবপবক্ষ সকবল্া সৰ্য়বত তিয প্ৰদাি কবৰি পৰাকক এচএৰ্এচৰ িযেস্থ্া উপল্ব্ধ। 
• যক্ৰতা-বিবক্ৰতা সকবল্ দৰকাৰী তিয বিবনাক্ত পবটমল্ত পাি পাবৰ – www.farmer.gov.in/buysell.htm ।  
• িসয চবপাো আৰু ৰ্ৰণা ৰ্ৰাৰ দবৰ কা ময সৰ্য়ৰ্বত কবৰি ল্াবগ।  
• বিবক্ৰৰ আবগবয়  সবঠকিাবে যগ্ৰবৰ্াং, যপবকাং আৰু যল্বিবল্াং কবৰ অবধক ৰূ্ল্য ল্াি কবৰি পাবৰ। 
• উপ ুক্ত িজাৰ/ৰ্াণ্ডীকল্ উৎপাবদত সাৰ্গ্ৰী পবৰিহি কবৰ প্ৰকৃত ৰূ্ল্য ল্াি কবৰি পৰা  ায়। 
• অিতৰত িসয বিক্ৰী কবৰি পৰাকক িসয ৰ্জুত কবৰ ৰাবখবল্, অবধক ল্াি পাি পৰা  ায়।  
• বিপদত পবৰ কবৰিল্গীয়া বিক্ৰী িা কৰ্ ৰূ্ল্যত িাধযত পবৰ কৰা বিক্ৰী  িাসম্ভে এৰাই চল্া উবচত। 
• কৃষকসকবল্ যগাট িাবন্ধ বিপণি সৰ্িায় আৰু কৃষক উৎপাদক সাংস্থ্াৰ ৰ্াধযবৰ্বৰ বিপণিৰ অবধক সুবিধা ল্াি কবৰি পাবৰ।  
• বিপণি সৰ্িায়সৰূ্বহ খুচুৰা আৰু পাইকাৰী বিক্ৰী যকন্দ্ৰ খুবল্ি পাবৰ। 
• িাধযত পবৰ উৎপাবদত সাৰ্গ্ৰী বিক্ৰী কবৰি ল্গা অেস্থ্া এৰাই চল্াৰ িাবি কৃষকসকবল্ িীতল্ িৰঁাল্ আৰু গুদাৰ্  ৰৰ িযেস্থ্া গ্ৰহণ কবৰ 

সাৰ্গ্ৰী ৰ্জুত কবৰ ৰাবখি পাবৰ।  
কৃবষ বিপণি ইিফ্ৰা (AMI): এই আচঁবিখি সদযহবত িন্ধ কবৰ ৰখা হহবে। অতীতৰ যকাবিা ধি ৰু্কবল্ কবৰ বদয়া িা সাংবিষ্ট কাৰ্ৰ অগ্ৰগবতৰ 
বিিদ তিয জাবিিৰ িাবি আবপািাবল্াবক যৰ্পুটী কৃবষ বিপণি উপবদষ্টা, বিপণি আৰু পবৰদিমি সঞ্চাল্কাল্য়, ফবৰদািাদ -ৰ সবত য াগাব াগ 
কবৰি পাবৰ। (ইবৰ্ইল্ – rgs-agri@nic.in) 

http://www.farmer.gov.in/buysell.htm
mailto:rgs-agri@nic.in
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ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ িজাৰ (e-NAM) 

যদিৰ কৃবষ-বিপণি খণ্ডকল্ পবৰেতমি সূচিা কৰাৰ ল্ক্ষযবৰ তিা কৃবষজাত সাৰ্গ্ৰীৰ অিল্াইি বিপণি প্ৰবক্ৰয়াক িযাপক কবৰ যতাল্াৰ দ্বাৰা যদিৰ 
কৃষকসকল্ক সিমাবধক ল্ািৰ সুবিধা প্ৰদাি কবৰিকল্, ২০১৫ চিৰ জুল্াই ৰ্াহৰ ১ তাবৰবখ যকন্দ্ৰীয় চৰকাবৰ “ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ িজাৰ” িীষমক আঁচবিখিত 
অিুবৰ্াদি জিায়। এই আঁচবিৰ দ্বাৰা, ৰু্ঠ ২৫০ খি বিয়বন্ত্ৰত িজাৰত এক যেিবিবিক ৰ্ঞ্চৰ ৰ্াধযবৰ্বৰ অিল্াইি যিচা-বকিা, বিপণি িযেস্থ্াক 
সমূ্পণমৰূবপ বৰ্বজবটল্ পিবতকল্ সল্বি কবৰ, ই-প্ৰবেি িযেস্থ্া, ই-বিবিদা িযেস্থ্া, ই-বিক্ৰয় চুবক্ত জাৰী, ই-যপ’যৰ্ণ্ট িযেস্থ্া আবদক িযাপক কবৰ যতাল্াৰ 
প্ৰবচষ্টা কৰাৰ ল্গবত তিযৰ সাৰ্ঞ্জসযহীিতা দূৰীকৰণ, যল্ি-যদিৰ যক্ষত্ৰত স্বচ্ছতা িৃবি তিা সৰ্গ্ৰ যদিবত িজাৰিযেস্থ্াক অবধক সুল্ি কবৰ যতাল্াৰ 
যচষ্টা কৰা হহবে। এই িযেস্থ্াই কৃষকসকল্ৰ িাবি খুচুৰা ল্ািৰ পবৰৰ্াি িৃবি কবৰি। ২০১৬ চিৰ ১৪ এবপ্ৰল্ত ই-িাৰ্ৰ পাইল্ট িযেস্থ্া ৮ খি ৰাজযৰ 
২০ খি িজাৰত ৰু্কবল্ কৰা হয়। এবতয়াকল্বক যদিত ৰু্ঠবত ১০ খি ৰাজযত, ২৫০ খি িজাৰ, ক্ৰবৰ্ – অন্ধ্ৰপ্ৰবদি (১২), েবিিগি(৫), গুজৰাট 
(৪০), হাবৰয়ািা (৩৭), বহৰ্াচল্ প্ৰবদি (২০), ৰাজস্থ্াি (১১), যতবল্াংগািা (৪৪) আৰু উিৰপ্ৰবদি (৬৬)  এই পবটমল্ৰ সবত সাংল্গ্ন কৰা হহবে।  এই 
সম্পকমীয় বিিদ তিযৰ িাবি শ্ৰী সুিাষ িৰ্মা, বপ এৰ্ ইউ, ই-িাৰ্, কু্ষদ্ৰ কৃষকৰ কৃবষ-িযেসায় কিেবটময়াৰ্, িতুি বদল্লীৰ সবত য াগাব াগ কবৰি পাবৰ। 
(ই-যৰ্ইল্- nam@sfac.in ) আঁচবিসৰূ্হৰ বিিদ তিয বিবনাক্ত পবটমল্বতা উপল্ব্ধ-www.enam.gov.in।  

কৃষক উৎপাদকসাংস্থ্া (FPO) 

কৃষকসকবল্ বকদবৰ এফবপঅ’ত য াগ বদি : যকিাজবিা কৃষক এবকল্গ হহ, ব  প্ৰকৃতবত কৃবষজাত সাৰ্গ্ৰীৰ উৎপাদিৰ সবত জবিত আৰু কৃবষ-
বিপণি সাংক্ৰান্তীয় বদিত অাংি যল্াোৰ যক্ষত্ৰত আগ্ৰহী, যতবি উকৰ্হতীয়া উবেিযৰ কৃষক ল্গ হহ, এবকাখি গােঁত িাি যকিাখবিা গাঁেৰ ৰ্াজত 
এবকাটা যগাট খুবল্ সাংবিষ্ট যকাম্পািী অবধবিয়ৰ্ৰ আওঁতাত, কৃষক উৎপাদক যকাম্পািী বহচাবপ পঞ্জীয়িৰ িাবি আবিদি কবৰি পাবৰ।  

এফ বপ অ’ গঠি কবৰবল্ যহাো ল্াি : ক) এবক উবেিযৰ কৃষক যগাটৰ অাংি বহচাবপ কৃষক সকবল্ অবধক প্ৰবতব াবগতাৰূ্ল্ক ৰূ্ল্যত কৃবষজাত সাৰ্গ্ৰী 
যিো-বকিা কবৰি পৰাকক দৰ-দাৰ্ কৰাৰ অবধক সক্ষৰ্তা ল্াি কবৰি। 



20 
 

খ) উন্নততৰ বিপণি সুবিধাৰ িাবি কৃবষজাত সাৰ্গ্ৰী যগাবটাোৰ সুবিধা। সৰহ পবৰৰ্াণত কৰা যল্ি-যদবি কৃষকসকল্ক, প্ৰবক্ৰয়াকৰণ, সাংৰক্ষণ িা 
পবৰিহি আবদৰ িাবি যহাো িযয়ৰ যক্ষত্ৰত অবধক ৰাবহ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদাি কবৰ। 

গ) এফবপঅ’ সৰূ্বহ, ৰূ্ল্য সাংব াজিৰ িাবি বিিমাবচতকৰণ/যগ্ৰবৰ্াং, যপবকবজাং, প্ৰািবৰ্ক প্ৰবক্ৰয়াকৰণ আবদৰ দবৰ িযেস্থ্া অেল্ম্বি কবৰ অবধক ৰূ্ল্য 
ল্াি কৰাৰ িযেস্থ্া হাতত ল্’ি পাবৰ। 

 ) এফবপঅ’ গঠিৰ দ্বাৰা চবপাোৰ আগবত আৰু বপেত িািা আন্তঃগাঁিবিৰূ্ল্ক সুবিধা য বি যসউজগৃহ, কৃবষ  াবন্ত্ৰকীকৰণ, িীতল্িৰঁাল্, কৃবষ-
প্ৰবক্ৰয়াকৰণ আবদৰ সুবিধা িযেহাৰ কৰাত সহজ হয়।  

ঙ) এফবপঅ’ সৰূ্বহ বিজৰ িযেসায় প্ৰসাবৰত কবৰিৰ িাবি ইিপুট সাৰ্গ্ৰীৰ যদাকাি, কাষ্টৰ্ যকন্দ্ৰ আবদ খুবল্ি পাবৰ,  ’ত কৃষক সদসযসকবল্ ৰাজ-
সাহা য ুক্ত ৰূ্ল্যত ইিপুট আৰু যসো ল্াি কবৰি পাবৰি।  

এফবপঅ’ৰ িাবি আবিদি জিািকল্ য াগাব াগৰ তিয  

 সচৰাচৰ এফবপঅ’সৰূ্হ, কৃবষ বিিাগ, সৰ্িায় আৰু কৃষক কল্যাণ বিিাগ আবদৰ দ্বাৰা ৰাজযসৰূ্হত পবৰচাবল্ত যকন্দ্ৰীয় সাহা যপ্ৰাপ্ত আচঁবিৰ অধীিত 
যখাল্াৰ িযেস্থ্া আবে। আগ্ৰহী কৃষকসকবল্ এই সাংক্ৰান্তত সাংবিষ্ট বিিাগৰ সঞ্চাল্ক িা কু্ষদ্ৰ কৃষকৰ কৃবষ-বিপণি কিেবটময়াি আবদৰ সবত বিিদ 
তিযৰ িাবি য াগাব াগ কবৰি পাবৰ। (ই-যৰ্ইল্ – sfac@nic.in) 

আপুবি বক ল্াি কবৰি 

 

 

 

mailto:sfac@nic.in
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ক্ৰ 
িাং 

সুবিধাৰ প্ৰকাৰ যেণী ৰাজসাহা যৰ বচবল্াং আচঁবি 
ৰূ্ল্ধিী িযয়ত 
ৰাজসাহা যৰ 
হাৰ 

১০০০ 
যৰ্বেকটি 
প মযন্ত 
(টকা/যৰ্:ট:) 

১০০০ যৰ্:ট:তকক 
যিবে আৰু ৩০০০০ 
যৰ্:ট: প মযন্ত 
(টকা/যৰ্:ট:) 

সিমাবধক (ল্াখ 
টকা) 

১ ক) িৰঁাল্ ৰৰ 
আন্তঃগাঁিবি 
সম্পকমীয় প্ৰকল্প 
– ISAM আঁচবিৰ 
অধীিৰ কৃবষ 
বিপণি 
আন্তঃগাঁিবি উপ-
আঁচবি (AMI) 
পূিমৰ গ্ৰাৰ্ীণ 
িঁৰাল্ য াজিা 

ক) উ:পূ:ৰ ৰাজয, বচবকৰ্, 
আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ আৰু 
ল্াক্ষাদ্বীপ আৰু অিযািয 
পািমতয* অঞ্চল্  
 
খ) অিযািয অঞ্চল্ৰ িাবি  
১/ পঞ্জীকৃত কৃষক উৎপাদক 
সাংস্থ্া, ৰ্বহল্া, অিূসূচীত 
জাবত/জিজাবতৰ বহতাবধকাৰী 
িা যতওঁবল্াকৰ সৰ্িায়** 
২/ িাকী সকবল্া যেণীৰ 
বহতাবধকাৰী 

৩৩.৩৩% 
 
 
 
 
৩৩.৩৩% 
 
 
 
২৫% 

১৩৩৩.২০ 
 
 
 
 
১১৬৬.৫৫ 
 
 
 
৮৭৫.০০ 

১৩৩৩.২০ 
 
 
 
 
১০০০.০০ 
 
 
 
৭৫০.০০ 

৪০০ 
 
 
 
 
৩০০ 
 
 
 
২২৫ 

কৃবষ 
বিপণিৰ 
সৰ্বিত 
আঁচবি 
(ISAM) 
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ক্ৰ 
িাং 

সুবিধাৰ প্ৰকাৰ যেণী ৰাজসাহা যৰ 
হাৰ 

সিমাবধক 
ৰাজসাহা যৰ 
বচবল্াং (ল্াখ 
টকা) 

আচঁবি 

 খ) অিয  বিপণি আন্তঃগাঁিবি প্ৰকল্পৰ িাবি 
– 
ISAM আঁচবিৰ অধীিৰ কৃবষ বিপণি 
আন্তঃগাঁিবি উপ-আঁচবি 
 
(পূিমৰ কৃবষ বিপণি আন্তঃগাঁিবি, যগ্ৰবৰ্াং 
আৰু যষ্টণ্ডাৰ্মাইবজচি উন্নয়ি/ সেল্ীকৰণৰ 
আঁচবি) (AMIGS) 

ক) উ:পূ:ৰ ৰাজয, বচবকৰ্,  উিৰাখণ্ড, বহৰ্াচল্ 
প্ৰবদি, জনু্ম-কাশ্মীৰ, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
আৰু ল্াক্ষাদ্বীপ আৰু অিযািয পািমতয* তিা 
জিজাবতপ্ৰধাি অঞ্চল্  
 
খ) অিযািয অঞ্চল্ৰ িাবি  
১/ পঞ্জীকৃত কৃষক উৎপাদক সাংস্থ্া, ৰ্বহল্া, 
অিূসূচীত জাবত/জিজাবতৰ বহতাবধকাৰী িা 
যতওঁবল্াকৰ সৰ্িায়**  
২/ িাকী সকবল্া যেণীৰ বহতাবধকাৰী 

৩৩.৩৩% 
 
 
 
 
 
৩৩.৩৩% 
 
 
২৫% 

৫০০ 
 
 
 
 
 
৫০০ 
 
 
৪০০ 

কৃবষ 
বিপণিৰ 
সৰ্বিত 
আঁচবি 
(ISAM) 

*পািমতয অঞ্চল্ িুবল্বল্ সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা গি ১০০০ বৰ্টাৰতকক অবধক উচ্চতাৰ অঞ্চল্সৰূ্হক িুবজাো হয়। 
** অিুসূচীত জাবত/জিজাবতৰ সৰ্িায়সৰূ্হ ৰাজয চৰকাৰৰ সাংবিষ্ট বিষয়াই প্ৰৰ্াণীকৃত কবৰি। 
***এই আঁচবিখি িতমৰ্াবি উিৰ-পূেৰ ৰাজযবকইখিত প্ৰব াজয আৰু অিূসূচীত জাবত/জিজাবতৰ িাবি উপল্ব্ধ। সাধাৰণ যেণীৰ িাবি ৰাজসাহা যৰ 
অিুবৰ্াদি প্ৰবক্ৰয়া ৫/৮/২০১৪ তাবৰখৰ পৰা িল্িৎ যহাোকক িন্ধ কবৰ ৰখা হহবে।  
সৰ্িমিাি বিপণি আন্তঃগািঁবি 

• চবপাোৰ পােৰ িযেস্থ্াপিাৰ িাবি দৰকাৰী সকবল্া বিপণি আন্তঃগাঁিবি িযেস্থ্া। 
• িজাৰ গৃহৰ দবৰ বিপণিকাৰীৰ িাবি প্ৰবয়াজিীয় সাধাৰণ সা-সুবিধাসৰূ্হ। 
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•  যগ্ৰবৰ্াং, যষ্টণ্ডাৰ্মাইবজচি আৰু ৰ্ািৰ প্ৰাৰ্াণীকৰণ িযেস্থ্া, যল্বিবল্াং, যপবকবজাং আৰু ৰূ্ল্য সাংব াজি িযেস্থ্া (পণযৰ ধৰণ সল্বি িকৰাকক) 
আবদৰ িাবি দৰকাৰী সা-সুবিধা িা আন্তঃগাঁিবি । 

• উৎপাদকৰ পৰা উপবিাক্তা/সাংসাধিবগাট/ সৰহীয়াকক ক্ৰয় কৰা যক্ৰতাকল্বক প্ৰতযক্ষ বিপণিৰ িাবি িযেস্থ্া। 
• িীতল্ য াগাি িৃাংখল্ িযেস্থ্াত কৃবষজাত সাৰ্গ্ৰীৰ পবৰিহিৰ িাবি দৰকাৰী ৰীফাৰ যিি। 
•  খাদয-িসয জৰ্া কবৰ ৰাবখিৰ িাবি ৰ্জুতকৰণ আন্তঃগাঁিবি য বি গুদাৰ্ ৰৰ িযেস্থ্া।  

কাক য াগাব াগ কবৰি? 
• িাবণবজযক যিাংক, আঞ্চবল্ক গােঁল্ীয়া যিাংক, ৰাবজযক সৰ্িায় যিাংক আবদ 
• সৰ্িায়ৰ দ্বাৰা যল্াো প্ৰকল্পৰ িাবি ৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্িায় উন্নয়ি বিগৰ্ (NCDC)। 
• কৃবষ বিপণিৰ সৰ্বিত আচঁবি (ISAM)ৰ  কাবৰকৰী বিবদমিিাত িকা বিিদ তিয বিবৰ্াক্ত যেিচাইটত উপল্ব্ধ – www.agmarknet.nic.in 

।  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agmarknet.nic.in/
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অধযায় ৫  
হজবেক কৃবষ 

পৰম্পৰাগত কৃবষ বিকাি য াজিা (PKVY) 
পৰম্পৰাগত কৃবষ বিকাি য াজিা (PKVY) – বিবদমিােল্ী 

পৰম্পৰাগত কৃবষ বিকাি য াজিা (PKVY) 
উবেিয : হজবেক কৃবষ পিবত ৰ্াবি হ’ল্, 
পাবৰবেবিকিাবে অিুকূল্, কৰ্ িযয়সাবপক্ষ প্ৰ ুবক্তৰ 
সহায়ত ৰাসায়বিক দ্ৰেয আৰু কীটিািক দ্ৰেযৰ অেবিষ্টৰ 
পৰা ৰু্ক্ত কৃবষজাত সাৰ্গ্ৰীৰ উৎপাদি।  
পৰম্পৰাগত কৃবষ বিকাি য াজিা  হ’ল্ ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ 
কৃবষ অবি াি (NMSA)ৰ অধীিস্থ্ কৃবষ স্বাস্থ্য িযেস্থ্াপিা 
িীষমক কা মযসূচীবৰ সম্প্ৰসাবৰত ৰূপ। এই য াজিাৰ 
অধীিত যগাটবিবিক পিবত আৰু বপবজএে িযেস্থ্া 
অেল্ম্বিৰ ৰ্াধযবৰ্বৰ হজবেক কৃবষৰ প্ৰসাৰৰ কা মযসূচী 
ৰূপায়ি কৰা হহবে।  
 

হজবেক কৃবষ যক্ষত্ৰ বিিমাচিৰ আধাৰ 
ক) হজবেক কৃবষৰ িাবি বিিমাবচত অঞ্চল্ িা যক্ষত্ৰৰ এবল্কা ৫০ একৰ যহাোৰ 
ল্গবত,  িাসম্ভে বিকটেতমী যহাো উবচত। এই সম্ভেপৰ কবৰ তুবল্িৰ িাবি কৃষকৰ 
িাবি অিুবৰ্াবদত চািবচৰ্ীৰ পবৰৰ্াণ এক যহক্টৰ যহাোৰ ল্গবত, ৫০ একৰৰ এবকাটা 
যগাটৰ িাবি প্ৰাপ্ৰয বিিীয় সাহা যৰ পবৰৰ্াণ সবিমাচ্চ ১০ ল্াখ টকা আৰু সঞ্চাল্িা 
আৰু বপবজএে প্ৰাৰ্াণীকৰণ িযেস্থ্াৰ িাবি ৪.৫ ল্াখ টকা ধা ময কৰা হহবে। এবকাটা 
যগাটত িকা ৰু্ঠ কৃষকৰ সাংখযাৰ বিনতৰ্ ৬৫% কৃষক উপান্ত আৰু কু্ষদ্ৰ কৃষক 
যহাোৰ দৰকাৰ। এই বিয়ৰ্,  িাসম্ভে প্ৰতযবক যগাটবত  অেল্ম্বি কৰাৰ দৰকাৰ 
আৰু  বদবহ যকাবিা যকাবিা যক্ষত্ৰত যসয়া সম্ভেপৰ িহয়, যতবন্ত, পৰাপক্ষত 
ৰ্ণ্ডল্/িক িা চক্ৰবিবিত যসয়া সমূ্পণম  কবৰিকল্ যচষ্টা কৰা দৰকাৰ।  
খ) সচৰাচৰ পাহাৰীয়া, জিজাবত আৰু ৰূ্খযতঃ িৃবষ্টবিিমৰ কৃবষ এবল্কাত,  ’ত 
ৰাসায়বিক দ্ৰেয আৰু কীটিািকৰ িযেহাৰ সীবৰ্ত িা যতবিই িগণয, যতবি অঞ্চল্বত 
হজবেক কৃবষৰ প্ৰসাৰতা িৃবিৰ িযেস্থ্া কবৰি ল্াবগ।  

বক কবৰি 

• কৃবষ-জল্িায়বেক পবৰবেিৰ ওপৰত বিিমৰ কবৰ এবকাটা অঞ্চল্ত িকা বিবিন্ন িসয আৰু কৃবষ পিবতক সাৰ্বৰ পৰম্পৰাগত কৃবষ বিকাি 
য াজিাৰ প্ৰচল্ি আৰু প্ৰসাৰ 
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•  অবধক পবৰৰ্াণত হজে-ৰাসায়বিক দ্ৰেয, হজে-কীটিািক তিা হজে-সাৰৰ িযেহাৰ 

আপুবি ল্াি কবৰি?  

ক্ৰ 
িাং 

উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
১ৰ্ িেৰ ২ য় 

িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

১  যগাট গঠিৰ ৰ্াবধযবৰ্বৰ বপবজএে প্ৰাৰ্াণীকৰণ িযেস্থ্াৰ প্ৰেতমি  ৰাজয চৰকাবৰ প্ৰকল্প অিুবৰ্াদি সবৰ্বতৰ আগত বপ বজ 
এে প্ৰাৰ্াণীকৰণৰ িাবি যগাটৰ সাংখযা সম্পকমীয় এক 
কৰ্ম আচঁবি দাবখল্ কবৰি। 

১.১. বপবজএে প্ৰাৰ্াণীকৰণৰ িাবি 
৫০ একৰ ৰ্াবটৰ যগাট গঠিৰ 
িাবি স্থ্ািীয় ৰাইজ িা 
কৃষকক উৎসাবহত কৰা 

- - -  বপবজএে পিবতৰ অধীিত প্ৰাৰ্াণীকৰণৰ িাবি যগাট 
বিবিক হজে কৃবষ পিবতৰ অেল্ম্বিৰ িাবি 
বতবিিেৰকল্ সাহা য প্ৰদাি কৰা হ’ি। 

১.১.১  বিধমাবৰত অঞ্চল্ত কৃষকৰ 
সবত আবল্াচিা আৰু সিা 
পাবত , হজে কৃবষ কবৰিৰ 
িাবি যগাট গঠিৰ প্ৰবক্ৰয়া, 
কৃষবক প্ৰবত ২০০ টকাকক 

১০০০০ ০ ০   ৰু্ঠ ৫০ একৰ এবল্কাৰ কৃবষিূবৰ্ত হজেকৃবষৰ যগাট 
গঠিৰ িাবি চৰকাবৰ বিবদমষ্ট অঞ্চল্ বিিমাবচত কবৰি 
আৰু যগাট গঠি প্ৰবক্ৰয়া আগি াই বিিৰ িাবি 
কৃষকসকল্ৰ সবত সিা পাবতি।  

১.১.২ হজবেক কৃবষৰ পিাৰকল্, 
যগাটৰ সদসযৰ 
িযেহাবৰকজ্ঞাি ৰূ্ল্ক ভ্ৰৰ্ণ, 

১০০০০ ০ ০  যগাট গঠিৰ পােত, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সাংবিষ্ট জ্ঞাি 
আৰু অবিজ্ঞতা আহৰণ তিা সজাগতা সৃবষ্টৰ িাবি 
এবকাটা অবিজ্ঞতাৰূ্ল্ক ভ্ৰৰ্ণৰ আবয়াজি কৰা হ’ি। 
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ক্ৰ 
িাং 

উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
১ৰ্ িেৰ ২ য় 

িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

প্ৰবতযক কৃষকৰ িাবি ২০০ 
টকা 

১.১.৩  যগাট গঠি, বপবজএে 
অেল্ম্বিৰ প্ৰবত কৃষকৰ 
বিবিবত আৰু যগাটৰ পৰা 
যগাটবটাৰ িাবি যিতৃস্থ্ািীয় 
সৰ্ল্ িযবক্ত বিিমাচি 

০ ০ ০  চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যগাটবটাৰ এজি যিতৃস্থ্ািীয় 
সৰ্ল্ িযবক্ত বচিাক্ত কৰা হ’ি আৰু যতও ঁযগাটবটাক 
প্ৰবতবিবধত্ব কৰাৰ ল্গবত প্ৰবিক্ষণৰ প্ৰবিক্ষকৰ দাবয়ত্ব 
পাল্ি কবৰি।  

১.১.৪ যগাটৰ সদসযক হজে কৃবষ 
সম্পকমীয় প্ৰবিক্ষণ , ৩ টা 
প্ৰবিক্ষণ, প্ৰবতবটাবত ২০০০০ 
টকাকক 

৬০০০০ ০ ০ ০ ৰাজয চৰকাবৰ , প্ৰকল্পৰ েৰ্াহৰ বিতৰত, 
এিবচঅ’এফ/আৰবচওফ/আইবচএআৰ/ৰাবজযক কৃবষ 
বিশ্ববিদযাল্য় আবদৰ বিবিষজ্ঞৰ সহায়ত, যগাটৰ 
সদসযসকল্ৰ িাবি বতবিটা  যিবল্গ যিবল্গ প্ৰবিক্ষণৰ 
আবয়াজি কবৰি। 
ক) ইয়াবৰ প্ৰিৰ্বটা প্ৰবিক্ষণ হ’ি –  
• িীজতবল্/িােমাৰীত পুবল্ পবচাো 
• হজে িীজ উৎপাদি 

খ) ২য়বটা প্ৰবিক্ষণ হজে সাৰ আৰু পচি সাৰ প্ৰস্তুবত 
বিষয়ক – 

• যসউজসাৰ আৰু আবল্ত এবি গে যৰাপি 
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ক্ৰ 
িাং 

উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
১ৰ্ িেৰ ২ য় 

িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

• পচিসাৰ আৰু যকচুঁসাৰৰ উৎপাদি আৰু 
িযেহাৰ 

গ)৩য়বটা প্ৰবিক্ষণ হ’ি হজেসাৰ আৰু হজে-কীটিািক 
বিষয়ক 

• পঞ্চগিয, িীজাৰৃ্ত, জীোৰৃ্ত ইতযাবদৰ িযেহাৰ 
আৰু প্ৰবয়াগ 

• হজে-সাৰৰ িযেহাৰ (িীজ/পুবল্ৰ 
পবৰচ মযা/যটাপাল্ জল্বসঞ্চি/যৰ কৰা/হজবেক 
সাৰ আৰু কীটিািকৰ িযেহাৰ বিবধ) 

 ৰু্ঠ ৮০০০০ ০ ০ ৮০০০০  
১.২ বপবজএে প্ৰৰ্াণীকৰণ আৰু ৰ্ািদণ্ড বিয়ন্ত্ৰণ  
১.২.১ বপবজএে প্ৰাৰ্াণীকৰণ 

সম্পকমীয় দুবদিীয়া প্ৰবিক্ষণ , 
ৰু্খয সৰ্ল্ িযবক্ত প্ৰবতজিৰ 
িািদ ২০০ টকাকক 

৪০০ ০ ০  ২০ জি ৰু্খয সৰ্ল্ িযবক্তৰ িাবি দুবদিীয়া প্ৰবিক্ষণ 
কা মসূচী –  
ক) কৃষকৰ পঞ্জীয়ি 
খ) হজেকৃবষ উৎপাদি আৰু পিবতৰ বল্বপিিকৰণ 
গ) িাবষমক কৰ্ম আঁচবি প্ৰস্তুবত 
 ) সিা আৰু প্ৰবিক্ষণৰ হাবজৰা িহী ৰখা আৰু তিয 
পবৰচাল্িা 
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উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
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িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

ঙ) বপবজএে প্ৰাৰ্াণীকৃত হজবেক কৃবষ িযেস্থ্াৰ 
পবৰচাল্িা আৰু যগাটৰ িূবৰ্কা তিা দাবয়ত্ব 

১.২.২ প্ৰবিক্ষকৰ প্ৰবিক্ষি (২০) 
প্ৰবত যগাটৰ প্ৰবতজি ৰূ্খয 
সৰ্ল্ িযবক্তৰ িািদ ২৫০ 
টকাকক, ৩ বদিীয়া প্ৰবিক্ষণ 

০ ৭৫০ ০  ৰাজয চৰকাবৰ 
এিবচঅ’এফ/আৰবচঅ’এফ/আইবচএআৰ/ ৰাবজযক কৃবষ 
বিশ্ববিদযাল্য়ৰ সবত য ৌিিাবে ৰু্খয সৰ্ল্িযবক্তসৰূ্হৰ 
িাবি বিবৰ্াক্ত বিষয়ত প্ৰবিক্ষি কা মযসূচী সম্পন্ন কবৰি 
–  
ক) ৰ্াবটৰ িৰু্িা সাংগ্ৰহ আৰু ৰ্ািদণ্ড বিয়ন্ত্ৰণ 
খ) হজবেকিাবে উৎপাবদত সাৰ্গ্ৰীৰ যপবকবজাং, 
যল্বিবল্াং, যেবণ্ডাং আৰু ৰ্াবকমবটাং 
গ) হজে-সাৰ আৰু হজে-কীটিািক প্ৰস্তুবতৰ িাবি 
দৰকাৰী ৰাজহুো পবৰকাঠাবৰ্া 

১.২.৩ কৃষকৰ অিল্াইি পঞ্জীয়ি, 
প্ৰবতবটা সদসয যগাটত ১০০ 
টকাকক ৫০ টাৰ িাবি 

০ ৫০০০ ৫০০০  বপবজএে প্ৰাৰ্াণীকৰণ প্ৰবক্ৰয়াত কৃষকৰ সমূ্পণম তিয 
য বি কৃবষৰ িুৰঞ্জী, িসযক্ৰৰ্, িযেহৃত সাৰ্গ্ৰী, কৃষক 
িপত, সিা, প্ৰবিক্ষণ ইতযাবদ বদ পঞ্জীয়ি কবৰি 
ল্াবগি। প্ৰবতবটা যগাটৰ িাবি বিবয়াবজত ৰ্াটা এণ্ট্ৰী 
অপাবৰটৰ আৰু কিচাল্বণ্টণ্ট এই তিয িাল্দবৰ ৰখাৰ 
িাবি দায়িি হ’ি।  
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উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
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িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

১.২.৪ ৰ্াবটৰ িৰু্িা সাংগ্ৰহ আৰু 
পৰীক্ষা (প্ৰবত িেবৰ প্ৰবতবটা 
যগাটত ২১টা িৰু্িা), প্ৰবত 
িৰু্িাত ১৯০ টকাকক 
বতবিিেৰৰ িাবি 

৩৯৯০ ৩৯৯০ ৩৯৯০  ৰু্খয সৰ্ল্িযবক্তজি কৃবষ আৰু উদযািিসযৰ পিাৰৰ 
পৰা িৰু্িা সাংগ্ৰহৰ িাবি দায়িি িাবকি। এবি িৰু্িা 
ৰাবজযক িা যকন্দ্ৰীয় ৰ্াবট পৰীক্ষাগাৰ আৰু আইবচএআৰ 
িা ৰাবজযক বিশ্ববিদযাল্য়ৰ পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰা 
হ’ি। এই পৰীক্ষাৰ ফল্াফল্ৰ ওপৰত বিিমৰ কবৰ, 
হজবেক কৃবষৰ িাবি  বিাপ ুক্ত কৃবষ পিবতৰ যপবকজ, 
এবকাটা যগাটৰ কৃষকসকল্ৰ িাবি আগিব াো হ’ি। 

১.২.৫ বপবজএে প্ৰাৰ্াণীকৰণৰ িাবি 
হজবেক পিবতকল্ পবৰেতমিৰ 
সৰ্গ্ৰ প্ৰবক্ৰয়াৰ তিয 
বল্বপিিকৰাৰ প্ৰবক্ৰয়া য বি 
িযেহৃত পিবত, িসযক্ৰৰ্, 
িযেহৃত সা-সাৰ্গ্ৰী, হজবেক 
সাৰ আবদৰ িযেহাৰ আবদৰ 
তিয, সদসযই প্ৰবত ১০০ 
টকাকক, ৫০ জিৰ 

৫০০০ ৫০০০ ৫০০০  ৰ্াটা এণ্ট্ৰী অপাবৰটৰ আৰু পৰাৰ্িমদাতাই সৰ্গ্ৰ 
যপবকজ অে যপ্ৰকবটে আৰু প্ৰবতযক কৃষকৰ বপবজএে 
প্ৰাৰ্াণীকৰণ প্ৰবক্ৰয়াৰ তিয যগাটৰ কা মযাল্য়ত 
বিয়াবৰকক সাংৰক্ষণ কবৰি। 

১.২.৬ যগাটৰ সদসযসকল্ৰ কৃবষ 
পিাৰৰ পবৰদিমি, প্ৰবতিাৰ 

১২০০ ১২০০ ১২০০  বপবজএে প্ৰাৰ্াণীকৰণৰ সবঠক ৰূপায়িৰ িাবি প্ৰবতযক 
কৃষকৰ পিাৰ সবঠকধৰবণবৰ পবৰদিমি কবৰাোৰ 
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৩ য় 
িেৰ 

 

পবৰদিমিৰ িািদ ৪০০ 
টকাকক,ৰু্ঠ বতবিিাৰ (প্ৰবত 
যগাটত প্ৰবত িেবৰ ৰু্ঠ 
বতবিিাৰকক পবৰদিমি কৰা 
হ’ি) 

যক্ষত্ৰত ৰু্খয সৰ্ল্ িযবক্তজি দায়িি হহ িাবকি। কৃবষ 
পিবত সম্পবকম পবৰদিমিৰ সকবল্া তিয তিা কৃষকৰ 
বদিবল্বপ বিয়াবৰকক ৰু্খয সৰ্ল্ িযবক্তজবি বল্বপিি কবৰ 
 াি।ল্গবত যতও ঁসকবল্া কৃষকক হজবেক কৃবষ 
সম্পকমীয় বদিত পৰাৰ্িম বদয়াৰ ল্গবত যসয়া এবকাখি 
ৰ্াবয়ৰীত বল্বখ  াি।  

১.২.৭ এিএবিএল্ত িৰু্িাৰ অেবিষ্ট 
বিবিষণ (প্ৰবত যগাটত প্ৰবত 
িেবৰ ৮ টাকক িৰু্িা), 
িৰু্িাই প্ৰবত ১০,০০০ টকা 

০ ৮০০০০ ৮০০০০  এিবচঅ’এফ/আৰবচঅ’এফৰ সহব াগত এল্আৰবপ 
সদসযসকবল্ বিিমাবচত পিাৰৰ পৰা হজবেক িৰু্িা 
সাংগ্ৰহ কবৰি। এবি সাংগ্ৰহীত িৰু্িা, এিএবিএল্ 
পৰীক্ষাগাৰকল্ যপ্ৰৰণ কবৰ, তাত িকা কীটিািক আৰু 
অিযািয ৰাসায়বিক দ্ৰেযৰ অেবিষ্টৰ পৰীক্ষা কবৰাো 
হ’ি।  

১.২.৮ প্ৰাৰ্াণীকৰণ ৰ্াচুল্ ০ ২০০০ ০  পবৰদিমি, বল্বপিি তিয তিা িৰু্িাৰ পৰীক্ষাৰ 
ফল্াফল্ৰ বিবিত বপবজএে প্ৰৰ্াণপত্ৰ প্ৰদাি কৰা হ’ি। 

১.২.৯ প্ৰৰ্াণীকৰণৰ িাবি 
প্ৰিাসবিক ৰ্াচুল্ 

২৬১৫০ ১৬৯০০ ১৬৯০০  এবকাটা যগাটৰ কা মযাল্য়ৰ বিবিন্ন যচাো-বচতাৰ খৰচ 
য বি কা মযাল্য়ৰ িািা, সৰ্িয়ক আৰু ৰ্াটা এণ্ট্ৰী 
অপাবৰটৰৰ দৰৰ্হা, কা মযাল্য়ৰ আচিাি, কবম্পউটাৰ, 
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বপ্ৰণ্টাৰ, যল্খি সাৰ্গ্ৰী আবদৰ িািদ এইবখবি 
অিমসাহা য আগিব াো হ’ি।  

 সিমৰু্ঠ ৩৬৭৪০ ১১৪৮৪০ ১১২০৯০ ২৬৩৬৭০  
২. কৃষক যগাটৰ জবৰয়বত সাৰ িযেস্থ্াপিা আৰু হজবেক িাইেবজি কষমণৰ িাবি 

হজবেক গােঁৰ দিকীকৰণ 
হজবেক গােঁক দিক গ্ৰহণৰ িাবি প্ৰকল্প অিুবৰ্াদি 
সবৰ্বতৰ ওচৰত ৰাজয চৰকাবৰ এবকাখি কৰ্মআচঁবি 
দাবখল্ কবৰি। 

২.১ এটা যগাটৰ িাবি হজবেক কৃবষৰ কৰ্ম আচঁবি হজবেক গাঁেৰ অন্তিুমবক্তৰ িাবি ৰাজয চৰকাৰক গ্ৰাণ্ট-
ইি-এইৰ্ৰ ৰূপত সহায় আগিব াো হ’ি। 

২.১.১ কৃবষিূবৰ্ক হজবেক ৰূপকল্ 
পবৰেতমি, প্ৰবত একৰত 
১০০০ টকাকক, ৫০ একৰ 

৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০  পৰম্পৰাগত কৃবষিূবৰ্ক, হজবেক কৃবষিূবৰ্কল্ পবৰেতমিৰ 
িাবি ৰ্াবট পৰীক্ষাৰ ওপৰত আধাবৰত িাবষমক কৰ্ম 
আঁচবিৰ প্ৰস্তুবত তিা উপ ুক্ত হজবেক কৃবষ পিবতৰ 
প্ৰবয়াগ তিা ৰাসায়বিক সাৰ্গ্ৰীৰ প্ৰবেি যৰাধৰ িাবি 
বিবদমষ্ট িূবৰ্ক পৃিকীকৰণ (খাল্ খাবন্দ িা চাবৰওফাবল্ 
গে যৰাপি কবৰ) আবদৰ যক্ষত্ৰত আগিব াো সহায় 

২.১.২ উপ ুক্ত কৃবষ পিবতৰ প্ৰবয়াগ 
: হজবেক পুবল্িাৰী প্ৰস্তুবতৰ 
িাবি হজবেক িীজৰ ক্ৰয় , 
৫০০ টকাকক প্ৰবত িেৰত 

২৫০০০ ২৫০০০ ২৫০০০  িাবষমক কৰ্ম আঁচবি প্ৰস্তুবতৰ ল্গবত,  িূবৰ্ পৰীক্ষা বিিমৰ 
উপ ুক্ত হজবেক কৃবষ পিবতৰ সূচিা কৰা হ’ি। সকবল্া 
কৃষক সদসযবক, ৰ্াবটৰ প্ৰস্তুবত, িসয সুৰক্ষা, েবৰ্কৰ 
ৰ্জুবৰ তিা কৃবষ পিাৰত হজবেক িীজ িা যৰাপি 
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প্ৰবত একৰত, ৰু্ঠ ৫০ একৰ 
িূবৰ্ৰ িাবি 

সাৰ্গ্ৰী প্ৰস্তুবতৰ িাবি প্ৰবয়াজিীয় সা-সাৰ্গ্ৰীৰ যক্ষত্ৰত 
সহায় আগিব াো হ’ি।  

২.১.৩ পৰম্পৰাগত হজবেক আদাি 
সাৰ্গ্ৰী উৎপাদি যগাট য বি, 
পঞ্চগেয, িীজাৰৃ্ত, জীোৰৃ্ত 
আবদৰ িাবি, যগাবট প্ৰবত 
১৫০০ টকাকক প্ৰবত একৰত, 
৫০ একৰৰ িাবি 

৭৫০০০ ০ ০  প্ৰবতযক কৃষক সদসযবক, হজবেক আদাি সাৰ্গ্ৰী 
প্ৰস্তুবতৰ যগাট গঠি আৰু পবৰচাল্িাৰ িাবি প্ৰবয়াজিীয় 
সাৰ্গ্ৰী ক্ৰয়ত (আইিা, প্লাবষ্টক, িটল্, িাৰ্, বফল্টাৰ, 
যৰয়াৰ, অিযািয) সহায় কৰা হ’ি। 

২.১.৪ হজবেক িাইেবজি বস্থ্তকৰণ 
উবিদ , য বি বিবৰবচবৰ্য়া, 
যচচিাবিয়া আবদ, একবৰ প্ৰবত 
২০০০ টকাকক, ৫০ একৰ  

৫০০০০ ২৫০০০ ২৫০০০  প্ৰবতযক কৃষক সদসযবক িাইেবজি বস্থ্ৰ কৰা উবিদৰ 
যৰাপিৰ িাবি িীজ ক্ৰয়, িূবৰ্ প্ৰস্তুবত, গাঁত খন্দা, ৰ্জুবৰ 
আবদৰ িািদ সহায় আগিব াো হ’ি। 

২.১.৫ িিস্পবতৰূ্ল্ক আৰক 
উৎপাদি যগাট, প্ৰবত একৰত 
এটাকক, যগাবট প্ৰবত ১০০০ 
টকা বহচাপত, ৫০ একৰৰ 
িাবি 

৫০০০০ ০ ০  প্ৰবতযক কৃষক সদসযবক, িিস্পবত আৰক উৎপাদি 
যগাট গঠি আৰু পবৰচাল্িাৰ িাবি প্ৰবয়াজিীয় সাৰ্গ্ৰী 
ক্ৰয়ত (আইিা, প্লাবষ্টক, িটল্, িাৰ্, বফল্টাৰ, যৰয়াৰ, 
অিযািয) সহায় কৰা হ’ি। 

 ৰু্ঠ ২৫০০০০ ১০০০০০ ১০০০০০ ৪৫০০০০  
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ক্ৰ 
িাং 

উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
১ৰ্ িেৰ ২ য় 

িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

২.২. সৰ্বিত সাৰ িযেস্থ্াপিা  
২.২.১ তৰল্  অণুজীেবিবিককজে-

সাৰ প্ৰবয়াগ (িাইেবজি 
সাংব াগীকৰণ/ফেবফট 
দ্ৰেীকৰণ/পটাবেয়াৰ্ 
সঞ্চাৰীকৰণ), একবৰ প্ৰবত 
৫০০ টকাকক, ৫০ একৰৰ 
িাবি 

২৫০০০ ০ ০  সকবল্া কৃষক সদসযবক, িসযৰ উৎপাদি িৃবিৰ িাবি 
তৰল্  অণুজীেবিবিক হজে-সাৰ ক্ৰয় আৰু ৰ্াবট িা 
িীজত ইয়াৰ প্ৰবয়াগৰ যক্ষত্ৰত সহায় আগিব াো হ’ি। 

২.২.২ তৰল্ হজবেক কীট িািক 
(োইক’ৰ্াৰ্মা বিবৰবৰ্, 
বচউৰ্’ৰ্িাে, যিটাবৰবজয়াৰ্, 
বিউবিবৰয়া যিবেয়ািা, 
যপবকল্’ৰ্াইবেে, 
িাবটমবেবল্য়াৰ্), একবৰ প্ৰবত 
৫০০ টকাকক, ৫০ একৰৰ 
িাবি 

০ ২৫০০০ ০  সকবল্া কৃষক সদসযবক, িসযৰ যৰাগ প্ৰবতবৰাধৰ িাবি 
তৰল্ হজবেক কীটিািকৰ ক্ৰয় আৰু প্ৰবয়াগত সহায় 
কৰা হ’ি।  
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ক্ৰ 
িাং 

উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
১ৰ্ িেৰ ২ য় 

িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

২.২.৩ প্ৰবতযক কৃষবক বিজৰ 
অঞ্চল্ত সহজল্িয ব বকাবিা 
প্ৰাকৃবতক িসয সুৰক্ষা পিবত 
প্ৰবয়াগ কবৰি পাবৰ, প্ৰবত 
একৰত ৫০০ টকাকক, ৫০ 
একৰৰ িাবি 

০ ২৫০০০ ০  প্ৰবতযক কৃষক সদসযবক, িসযৰ অপকাৰী জীে আৰু 
যৰাগ প্ৰবতবৰাধৰ িাবি বিৰ্ যকক িা বিৰ্ যতল্ ক্ৰয় 
আৰু প্ৰবয়াগত সহায় আগিব াো হ’ি। 

২.২.৪ এফবচঅ’ ১৯৮৫ত বদয়া 
হিবিষ্টয অিু ায়ী, ফেবফট 
সৰৃ্ি হজেসাৰ, প্ৰবত একৰত 
১০০০ টকাকক, ৫০ একৰৰ 
িাবি 

৫০০০০ ০ ০  িসযবক্ষত্ৰৰ ফেফৰাে িা বজাংকৰ পবৰৰ্াণ পূণম কবৰিৰ 
িাবি ফেবফবট সৰৃ্ি হজেসাৰ ক্ৰয় আৰু প্ৰবয়াগৰ 
িাবি প্ৰবতযক কৃষক সদসযক সহায় কৰা হ’ি। 

২.২.৫ যকঁচুসাৰ উৎপাদি যগাট (৭ 
ফুট x ৩ ফুট x ১ ফুট), 
উৎপাদি যগাবট প্ৰবত ৫০০০ 
টকাকক, ৫০ টা যগাট 

২৫০০০০ ০ ০  যকঁচুসাৰ উৎপাদি যগাট বিৰ্মাণৰ িাবি দৰকাৰী যকচুঁ 
যগাবটাো, গাঁত প্ৰস্তুবত, ইটা গিঁা, ৰ্জুবৰ আৰু অিযািয 
যকঁচা সাৰ্গ্ৰী য াগািৰ িাবি প্ৰবতযক কৃষক সদসযক 
সহায় কৰা হ’ি। 

 ৰু্ঠ ৩২৫০০০ ৫০০০০ ০ ৩৭৫০০০  
২.৩ সৰ্বিত সাৰ িযেস্থ্াপিা  
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ক্ৰ 
িাং 

উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
১ৰ্ িেৰ ২ য় 

িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

২.৩.১ কৃবষৰ সা-সঁজুবল্ (এেএএএৰ্ 
বিবদমিািুসবৰ) 
ক) পাোৰ বটল্াৰ 
খ) কি’ উইৰ্াৰ 
গ) যপৰ্ী যেোৰ 
 ) ফাৰ’ অবপিাৰ 
ঙ) যৰয়াৰ 
চ) ৰ’জ যকি 
ে) টপ যপি যিবল্ন্স 

১৫০০০ ১৫০০০ ১৫০০০  এবকাটা যগাটৰ সদসযসকল্ৰ িাবি, কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং 
যচণ্টাৰৰ পৰা, হজবেক কৃবষজাত সাৰ্গ্ৰীৰ 
প্ৰবক্ৰয়াকৰণ/যগ্ৰবৰ্াং/পবৰস্কাৰকৰণ/ৰ্ৰণা ৰ্ৰা তিা 
ৰ্াবট ে কৰা আবদ কাৰ্ৰ িাবি দৰকাৰী সা-
সঁজুবল্(পাোৰ বটল্াৰ, ক’ি’ উইৰ্াৰ, যপৰ্ী যেোৰ, 
ফাৰ’ অবপিাৰ, ৰ’জ যকি, টপ যিবল্ন্স আবদ) িািাকল্ 
যল্াোৰ িািদ বদি ল্গীয়া ধিৰ িযেস্থ্া কবৰিকল্ যগাট 
এবকাটাক অিম সাহা য বদয়া হ’ি। এইবক্ষত্ৰত,  
এেএৰ্এএৰ্ কা মযসূচীৰ অধীিত কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যচণ্টাৰ 
অিুবৰ্াবদত িুবল্ ধবৰ যল্াো হহবে। এইবক্ষত্ৰত, ৰাজয 
চৰকাবৰ, এেএৰ্এএৰ্ আঁচবিৰ অধীিত অবতবৰক্ত 
সাহা যও আগি াি পাবৰ।  

২.৩.২ উদযাি িসযৰ িাবি যখাজ 
কাব   াি পৰা সুৰাংগৰ 
িযেস্থ্া (এৰ্আইবৰ্এইে 
আঁচবিৰ বিবদমিােল্ী 
অিুসাবৰ) 

০ ০ ০  এৰ্আইবৰ্এইে আঁচবিৰ অধীিত ৰাজয চৰকাবৰ 
ব বকাবিা অবতবৰক্ত অিম সাহা য প্ৰদাি কবৰি পাবৰ। 
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ক্ৰ 
িাং 

উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
১ৰ্ িেৰ ২ য় 

িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

২.৩.৩ যগাহাবল্/হাঁহ-কুকুৰা 
পাল্ি/গাহবৰ পাল্ি – 
পচিসাৰৰ িাবি  যগাকুল্ 
আঁচবি অিু ায়ী) 

০ ০ ০  যগাকূল্ আঁচবিৰ অধীিত ৰাজয চৰকাবৰ ব বকাবিা 
অবতবৰক্ত অিম সাহা য প্ৰদাি কবৰি পাবৰ। 

 ৰু্ঠ ১৫০০০ ১৫০০০ ১৫০০০ ৪৫০০০  
২.৪ যগাটৰ হজবেক সাৰ্গ্ৰীৰ যপবকাং, যল্বিবল্াং আৰু যেবণ্ডাং  
২.৪.১ বপবজএে ল্গ’সহ যপবকাং 

যৰ্বটবৰবয়ল্ + হ’ল্’গ্ৰাৰ্ 
বপ্ৰবণ্টাং, প্ৰবত একৰত ২৫০০ 
টকাকক ৫০ একৰ 

০ ৬২৫০০ ৬২৫০০  যপবকাং সাৰ্গ্ৰী, যল্বিল্ প্ৰস্তুবত, হ’ল্’গ্ৰাৰ্ েপা কৰা 
আবদ কাৰ্ৰ িাবি আৰু হজবেক কৃবষসাৰ্গ্ৰীৰ যেবণ্ডঙৰ 
িাবি অিমসাহা য প্ৰদাি কৰা হ’ি। এই ৰাবি, যগাটৰ 
ৰু্খয সৰ্ল্ িযবক্তবয় পবৰচাল্িা কবৰি।  
বপবজএে-ইবণ্ডয়া যসউজ বচহ্নবট হজবেক যক্ষত্ৰৰ িাবি 
িযেহাৰ কৰা হয়; বপবজএে-ইবণ্ডয়া অবগমবিক বচহ্নবট 
সমূ্পণমৰূবপ পবৰেবতমত হজেকৃবষ যক্ষত্ৰৰ িাবি িযেহৃত 
হয়। যল্বিল্ৰ আবহম প্ৰস্তুত কবৰাঁবত, যগাটৰ িাৰ্, বজল্া 
তিা যেবণ্ডাং কঁবৰাবত িযেহাৰ কৰা একক প্ৰৰ্াক্ট যপবকাং 
আবদৰ সবঠক তিয িকাৰ দৰকাৰ।  

২.৪.২ হজবেক সাৰ্গ্ৰীৰ পবৰিহি 
(চাবৰচকীয়া িাহি, ১.৫ টি 

০ ১২০০০০ ০  হজবেক সাৰ্গ্ৰীৰ সাংগ্ৰহ আৰু িজাৰকল্ পবৰিহি 
কবৰিৰ িাবি আবিমক সাহা য বদয়া হ’ি। এই যক্ষত্ৰত 
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ক্ৰ 
িাং 

উপাদাি সহায়ৰ পবৰৰ্াি (টকা) ৰ্ন্তিয 
১ৰ্ িেৰ ২ য় 

িেৰ  
৩ য় 
িেৰ 

 

িাৰিহিক্ষৰ্তা  ুক্ত), এটা 
যগাটৰ িাবি সিমাবধক 
১২০০০০ টকাৰ সাহা য 

ধিৰাবি চাবৰচকীয়া পবৰিহি িাহি ক্ৰয়ত িযেহাৰ 
হ’ি। 

২.৪.৩ হজে কৃবষ যৰ্ল্া, (সিমাবধক 
সাহা যৰ পবৰৰ্াি, যগাবট 
প্ৰবত, ৩৬৩৩০ টকা) 

০ ৩৬৩৩০ ০  যগাটসৰূ্হক হজে কৃবষ যৰ্ল্া আবয়াজি কবৰিকল্,  
বিপিীৰ িযেস্থ্া কৰা, িািা বদয়া, ৰ্জুবৰ, প্ৰচাৰ সাৰ্গ্ৰী, 
পবৰিহি তিা অিুষ্ঠাি পবৰচাল্িাৰ িাবি যহাো িযয়ৰ 
িাবি আবিমক সাহা য বদয়া হ’ি। 

 ৰু্ঠ ০ ২১৮৮৩০ ৬২৫০০ ২৮১৩৩০  

 

উিৰ-পূিমাঞ্চল্ৰ িাবি হজবেক কৃবষ ৰূ্ল্য িৃাংখল্ অবি াি 

উবল্লখিীয় বদিবিাৰ:  

• যদিৰ উিৰ-পূে অাংিত হজবেক কৃবষৰ সম্ভােিীয়তাৰ বদিবটাকল্ ল্ক্ষয কবৰ, কৃবষ আৰু কৃষক কল্যাণ ৰ্ন্ত্ৰাল্বয় এই যকন্দ্ৰীয় আঁচবিখিৰ 
প্ৰেতমি কবৰবে।  

• এই অিু ায়ী কৃবষ বিিাগৰ দ্বাৰা উিৰ-পূিমাঞ্চল্ত হজবেক কৃবষৰ প্ৰসাৰ িৃবিৰ প্ৰবচষ্টা চবল্াো হ’ি। 
• যদিৰ উিৰ-পূে অঞ্চল্ৰ ৰাজযসৰূ্হ, িাৰতৰ হজবেক সাৰ্গ্ৰী যক্ষত্ৰকল্ উন্নীতকৰণৰ িযেস্থ্া কৰা হ’ি।  
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• কৃষক বহত যগাট (এফআইবজ) আৰু কৃষক উৎপাদক যকাম্পািীসৰূ্হক সাংগ্ৰহ, একত্ৰীকৰণ, িসয চবপাোৰ পােৰ প্ৰবক্ৰয়াকৰণ আৰু িজাৰ 
িযেস্থ্াৰ সবত সাংব াগ স্থ্াপি আবদৰ জবৰয়বত সেল্ কবৰ যতাল্া হ’ি।  

• ইয়াৰ দ্বাৰা উিৰ-পূিমাঞ্চল্ক বিজা হজবেক সাৰ্গ্ৰীৰ যেণ্ড সৃবষ্ট কবৰ পৰাকক সক্ষৰ্ কবৰ যতাল্া হ’ি। 
• জীে-হিবচত্ৰযত অবতিয় সৰৃ্বিিাল্ী এই অঞ্চল্বটাত িকা জীে-হিবচত্ৰই অবিক বিকল্প িসযৰ সন্ধাি বদয়াৰ িযাপক সম্ভােিা। 

উৎপাদিৰ পৰা প্ৰবক্ৰয়াকৰণ, বিপণি আৰু সিমবিষত গ্ৰাহককল্ বিতৰণ প মযন্ত সৰ্গ্ৰ সুবিধাসৰূ্হৰ িযেস্থ্া ুক্ত িাবণবজযকবিবিত হজবেক কৃবষ যগাট 
গঠিৰ ল্ক্ষযবৰ যল্াো এই ৰূ্ল্য িৃাংখল্ বিকাি আচঁবিৰ অবত গুৰুত্বপূণম উপাদািসৰূ্হ হ’ল্ –  

আপুবি বক ল্াি কবৰি  

ক্ৰবৰ্ক 
িাং 

উপাদাি হাৰ (টকা) 

ক.              ৰূ্ল্য িৃাংখল্ উৎপাদি 
ক.১.            হজবেক উৎপাদি যগাটৰ গঠি 
ক.১.১ যগাট গঠি আৰু এেএফএবচ বিয়ৰ্ািুসাবৰ কৃষক উৎপাদি যকাম্পািী গঠি  

৫০০ কৃষক অন্তিুমক্ত যহাো ৰু্ঠ ১০০ এফবপবচৰ, প্ৰবতযকবৰ িাবি ২০.৩৭৫ ল্াখ টকাকক 
প্ৰবত কৃষকৰ িাবি ৪০৭৫ টকা 

ক.১.২ কৃবষিূবৰ্বত প্ৰবয়াজিীয় সাৰ্গ্ৰী উৎপাদিৰ িাবি পবৰকাঠাবৰ্া হতয়াৰীৰ িাবি সহায় (প্ৰবত যহক্টৰত 
৩৭৫০ টকাকক) আৰু কৃবষ-যক্ষত্ৰ িবহমিূত উপাদািৰ িাবি প্ৰবত যহক্টৰত ৩৭৫০ টকাকক 

প্ৰবত যহক্টৰত ৭৫০০ টকাকক 
দুিাৰ = ১৫০০০ টকা প্ৰবত 
যহক্টৰ 

ক.১.৩ গুণসম্পন্ন িীজ আৰু যৰাপি সাৰ্গ্ৰীৰ িািদ অিমসাহা য ; প্ৰবত যহক্টৰত সিমাবধক ৩৫০০০ টকাৰ 
৫০% , িসয অিু ায়ী প্ৰকৃত ৰূ্ল্যকল্বক সীবৰ্ত 

১৭৫০০ টকা প্ৰবত যহক্টৰ 
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ক্ৰবৰ্ক 
িাং 

উপাদাি হাৰ (টকা) 

ক.২.             সম্প্ৰসাৰণ যসো, প্ৰবয়াজিীয় সাৰ্গ্ৰীৰ সুল্িতা বিবিতকৰণ, প্ৰবিক্ষণ সহব াবগতা  
                  আৰু প্ৰাৰ্াণীকৰণ আবদৰ িাবি সাহা য 
ক.২.১            ৰাজযৰ ৰু্খয এবজন্সীৰ দ্বাৰা প্ৰবয়াজিীয় সাৰ্গ্ৰীৰ য াগাি, বিতৰণ আৰু কৃবষ-সঁজুবল্ৰ কাষ্টৰ্ 

হায়াবৰাং যচণ্টাৰৰ িযেস্থ্াৰ িাবি সাহা য 
প্ৰবত কৃষক উৎপাদি সাংস্থ্াৰ 
িাবি ১০ ল্াখকক 

ক.২.২            উৎপাদিৰ সৰ্য়ত প্ৰবিক্ষণ, সহব াবগতা আৰু প্ৰাৰ্াণীকৰণৰ িাবি সহায় আৰু সম্প্ৰসাৰণ যসো 
ক.২.২.১            যসো য াগািধবৰাঁতাসকল্ৰ য াবগবদ, প্ৰবিক্ষণ, সহব াবগতা, তিয সাংৰক্ষণ আৰু িসয উৎপাদিৰ 

প্ৰাৰ্াণীকৰণ িযেস্থ্া (এৰ্আইবৰ্এইে অিুসাবৰ) 
প্ৰবত যহক্টৰত ১০,০০০ হক 

খ. ৰূ্ল্য সাংব াজি প্ৰবক্ৰয়াকৰণ (যিাংকৰ সবত ঋণসাং ুক্ত এফবপবচ আৰু িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি) 
খ.১. িসয চবপাোৰ পােৰ ৰূ্ল্য সাংব াজি – সাংগ্ৰহ, একত্ৰীকৰণ আৰু যগ্ৰবৰ্াং সুবিধাৰ িযেস্থ্া 
খ.১.১ সাংগ্ৰহ, একত্ৰীকৰণ তিা যগ্ৰবৰ্ঙ যগাট গঠিৰ িাবি কা মযকৰী পবৰকাঠাবৰ্াৰ স্থ্াপি , যগাবট প্ৰবত 

১৫ ল্াখকক (৭৫% ৰাজসাহা য) 
১১.২৫ ল্াখ 

খ.২.       যপবকবজাং, সাংৰক্ষণ আৰু পবৰিহিৰ সকবল্া িযেস্থ্াসহ ৰূ্ল্য সাংব াজি আৰু প্ৰবক্ৰয়াকৰণ যগাটৰ স্থ্াপি 
খ.১.১ ৮০০ ল্াখ টকা িা অবধক পবৰৰ্াণৰ ৰু্ঠ বিিীয় িযয়সাবপক্ষ সৰ্বিত প্ৰবক্ৰয়াকৰণ যগাটৰ স্থ্াপিৰ 

িাবি যিাংকৰ ঋণ সাং ুক্ত যিক-এবণ্ডৰ্ ৰাজসাহা যৰ ৰূপত অিুবৰ্াবদত  বিিীয় সাহা যৰ পবৰৰ্াণ 
এফবপবচৰ িাবি ৭৫% হল্ আৰু িযবক্তগত উবদযাগীকল্ ৫০% িতাাংিকল্ সীবৰ্ত  

৬০০.০০ ল্াখ 

খ.৩ ৰূ্ল্য িৃাংখল্ যপবকবজাং, সাংৰক্ষণ আৰু পবৰিহি 
খ.৩.১ সৰ্বিত যপবকাং গৃহ , ৰু্ঠ িযয় পবৰৰ্াণ ৫০ ল্াখ িা তবতাবধকৰ যক্ষত্ৰত এফবপবচকল্ ৭৫% আৰু 

িযবক্তগত যকাম্পািীকল্ ৫০% হাৰত ৰাজসাহা য আৰু এই পবৰৰ্াণ ৩৭.৫০ ল্াখকল্বক সীবৰ্ত 
৩৭.৫০ ল্াখ 



40 
 

ক্ৰবৰ্ক 
িাং 

উপাদাি হাৰ (টকা) 

খ.৩.২  চাবৰচকীয়া পবৰিহি িাহি, ৰু্ঠ িযয় ১২ ল্াখ প মযন্ত ৫০% ৬.০০ প্ৰবত এফবপবচ/প্ৰবয়াজি 
সাবপক্ষ 

খ.৩.২.১  ৰু্ঠ িযয় ২৫ ল্াখ প মযন্ত িীতল্ীকৃত পবৰিহি িাহি (৭৫% ৰাজসাহা য এফবপবচৰ িাবি আৰু 
িযবক্তগত যকাম্পািীৰ িাবি ৫০%) 

১৮.৭৫ ল্াখ 

খ.৩.২.২ প্ৰাক-িীতল্ীকৰণ/িীতল্ িঁৰাল্/ৰাইবপবিাং কক্ষ ১৮.৭৫ ল্াখ 
গ      ৰু্ল্য িৃাংখল্ বিপণি – যেবণ্ডাং, যল্বিবল্াং, প্ৰাৰ্াণীকৰণ, ৰ্ািদণ্ড বিয়ন্ত্ৰণ, খুচুৰা বিক্ৰী যকন্দ্ৰ, ৰু্খয সাংস্থ্াৰ দ্বাৰা সজাগতা আৰু প্ৰচাৰ 
গ.১ যেবণ্ডাং, যল্বিবল্াং, যপবকবজাং, প্ৰচাৰ তিা প্ৰবক্ৰয়াকৰণ যকন্দ্ৰৰ প্ৰাৰ্াণীকৰণ (এল্এে) প্ৰস্তাে অিুসাবৰ, বিবিত কৰাৰ 

দৰকাৰ 
গ.২ আবল্াচিা চক্ৰ/সিা, কৰ্মিাল্া, যক্ৰতা-বিবক্ৰতা ৰ্ীট, িীল্াৰ্ সিা, উৎসে প্ৰস্তাে অিুসাবৰ, বিবিত কৰাৰ 

দৰকাৰ 
গ.৩ প্ৰচাৰকা ময, েপা গ্ৰন্থ িা পুবস্তকা, বচবিৰ্া িা স্থ্ািীয় বিজ্ঞাপিৰ দ্বাৰা গ্ৰাজকৰ সজাগতা তিা তিযৰ 

প্ৰসাৰৰ িযেস্থ্া 
প্ৰস্তাে অিুসাবৰ, বিবিত কৰাৰ 
দৰকাৰ 

গ.৪ ৰূ্খয িজাৰত  ৰ িািা প্ৰস্তাে অিুসাবৰ 
            ৰূ্ল্য িৃাংখল্ সহায়ক সাংস্থ্া 
 .১ ৰু্খয সাংস্থ্া/হজবেক সাৰ্গ্ৰী িৰ্ম/আচঁবিৰ ৰূপায়ি আৰু বিপণিৰ সুবিধাৰ িাবি হজবেক অবি াি স্থ্াপি। ৰাবজযক বিবিত গঠি কৰা হ’ি। 
 .১.১ কৰ্মচাৰী, জিিবক্ত, ভ্ৰৰ্ণ আৰু আপদকাল্ীি িযয়, আিুষ্ঠাবিক সেল্ীকৰণ আৰু  ন্ত্ৰ-পাবত তিা সা-

সঁজুবল্ৰ িািা িা ক্ৰয় 
আঁচবিৰ ৰু্ঠ িাবজটৰ ৫% 
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ক্ৰবৰ্ক 
িাং 

উপাদাি হাৰ (টকা) 

 .১.২ হজবেক প্ৰাৰ্াণীকৰণ সাংস্থ্াৰ প্ৰবতষ্ঠা। কাবৰকৰী বিবদমিােল্ী প্ৰস্তুবত, প্ৰবিক্ষণ, ৰ্ািেসম্পদৰ জ্ঞাি 
িৃবি তিা সাংস্থ্াৰ প্ৰবতষ্ঠাৰ সুবিধাৰ িাবি পৰাৰ্িমদাতাৰ সহায় ল্’িকল্ এককাল্ীি সাহা য প্ৰদাি 
কৰা হ’ি। ৰ্ািেসম্পদৰ িািদ যহাো িযয় ৰাজয চৰকাবৰ িহি কবৰি।  

 

 

কাক য াগাব াগ কবৰি 

ৰাবজযক প মযায়ত : উিৰ-পূেৰ ৰাজযসৰূ্হৰ কৃবষ/উদযািিসয বিিাগৰ সঞ্চাল্ক 

বজল্া প মযায়ত: বজল্া উদযািিসয বিষয়া, বজল্া কৃবষ বিষয়া িা উিৰ-পূেৰ ATMA কা মযসূচীৰ প্ৰকল্প সঞ্চাল্কসকল্ 
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অধযায় ৬ – উদযাি িসয 
(অবধক আয়ৰ িাবি ফল্ৰূ্ল্, িাক-পাচবল্ আৰু ফুল্ৰ যখবত) 

বক কবৰি?  
• কৰ্ ৰ্াবটৰ পৰা অবধক উপাজমি কবৰিকল্ উদযাি িসযৰ যখবত কৰক। 
• স্বাস্থ্যিাি িসযৰ িাবি উচ্চ ৰ্ািবিবিষ্ট যৰাপি সাৰ্গ্ৰী িযেহাৰ কৰক।  
• ফল্ৰূ্ল্-িাক-পাচবল্ অবধক বদি সবতজ কবৰ ৰাবখিকল্ িীতল্ িৰঁাল্/িীতল্ গৃহ িযেহাৰ কৰক। 
• চবপাো, পবৰস্কাৰ কৰা, যেণী অিুসবৰ িাগ কৰা িা যগ্ৰবৰ্াং, সাংসাধি িা প্ৰবক্ৰয়াকৰণ আৰু যপবকবজঙৰ সবঠক যকৌিল্ প্ৰবয়াবগবৰ সিমাবধক 

ল্াি আহৰণ কৰক। 
• পবল্গৃহ, ল্’-টাবিল্ত আিতৰীয়া পাচবল্ আৰু ফুল্ উৎপাদি কৰক।  

আপুবি বক ল্াি কবৰি?  
ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

ক) উদযাি িসযৰ সাহা য 
১ পাচবল্ৰ িীজ উৎপাদি (বহতাবধকাৰীবয় প্ৰবত সিমাবধক ৫ যহক্টৰ) 
 ক) ৰু্ক্ত পৰাগিকাৰী িসয ক) সাধাৰণ অঞ্চল্ত ৰাজহুো খণ্ডৰ িাবি ১০০%, 

িযবক্তগত খণ্ডৰ িাবি ৩৫%, উ-পূে আৰু বহৰ্াল্য়াি 
ৰাজয, বটএেবপ, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ আৰু ল্াক্ষাদ্বীপৰ 

ক) প্ৰবত যহক্টৰত 
৩৫,০০০ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

িাবি ৫০%। প্ৰবতযক িসযৰ িীজৰ ৰু্ঠ উৎপাদি ল্ক্ষয 
ৰাজয চৰকাবৰ বিধমাৰি কবৰি। 

 খ) িণমসাংকৰ িীজ খ) সাধাৰণ অঞ্চল্ত ৰাজহুো খণ্ডৰ িাবি ১০০%, 
িযবক্তগত খণ্ডৰ িাবি ৩৫%, উ-পূে আৰু বহৰ্াল্য়াি 
ৰাজয, বটএেবপ, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ আৰু ল্াক্ষাদ্বীপৰ 
িাবি ৫০%। প্ৰবতযক িসযৰ িীজৰ ৰু্ঠ উৎপাদি ল্ক্ষয 
ৰাজয চৰকাবৰ বিধমাৰি কবৰি। 

খ) প্ৰবত যহক্টৰত 
১.৫০ ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

২ উচ্চ প্ৰ ুবক্তসম্পন্ন িাচমাৰী (২-৪ 
যহক্টৰ যগাট) 

যগাবট প্ৰবত ১০০ ল্াখ টকা প মযন্ত ১০০% ৰাজহুো 
খণ্ডৰ িাবি, িযবক্তগত খণ্ডক ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% যক্ৰবৰ্ট 
সাংল্গ্ন পাশ্বমিতমী ৰাজসাহা য বহচাবপ বদয়া হ’ি, সবিমাচ্চ 
৪০ ল্াখ টকা প্ৰবতবটা যগাটৰ িাবি ; প্ৰকল্প বিবিক 
কা ময বহচাবপ প্ৰবৰট বিবিত সিমাবধক ৪ যহক্টৰ 
এবল্কাৰ িাবি সাহা য বদয়া হ’ি। প্ৰবতযক িাচমাৰীবয়, 
প্ৰবত িেবৰ, এক যহক্টৰ এবল্কাত বিনতৰ্ ৫০,০০০ 
বিধমাবৰত িহুিষমীয় ফল্ৰ পুবল্/ িৃক্ষ প্ৰজাবতৰ 
পুবল্/সুগবন্ধ গে/যৰাপি িসয উৎপাদি কবৰি,  াৰ 
গুণাগুণ সৰ্বয় সৰ্বয় প্ৰৰ্াবণত কৰা হ’ি। 

২৫ ল্াখ প্ৰবত 
যহক্টৰত 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

৩ কু্ষদ্ৰ িাচমাৰী (১ যহঃ যগাট) যগাবট প্ৰবত ১০০ ল্াখ টকা প মযন্ত ১০০% ৰাজহুো 
খণ্ডৰ িাবি, িযবক্তগত খণ্ডক প্ৰবতবটা যগাটৰ িাবি 
সবিমাচ্চ ৭.৫০ ল্াখ টকা প্ৰকল্প বিবিক কা ময বহচাবপ 
যক্ৰবৰ্ট সাংল্গ্ন পাশ্বমিতমী ৰাজসাহা যৰ ৰূপত বদয়া  
হ’ি। প্ৰবতযক িাচমাৰীবয়, প্ৰবত িেবৰ, এক যহক্টৰ 
এবল্কাত বিনতৰ্ ২৫,০০০ বিধমাবৰত িহুিষমীয় 
আাংবগক প্ৰজিিৰ পৰা উৎপাবদত ফল্ৰ পুবল্/ িৃক্ষ 
প্ৰজাবতৰ পুবল্/সুগবন্ধ গে/যৰাপি িসয উৎপাদি 
কবৰি,  াৰ গুণাগুণ সৰ্বয় সৰ্বয় প্ৰৰ্াবণত কৰা হ’ি। 

প্ৰবত যহক্টৰত ১৫ ল্াখ 
টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

৪  িতুি অচমাৰ্ স্থ্াপি 
 ১/ ফল্-ৰূ্ল্    
 ক) িযয়িহুল্ িসয 

 i. আঙুৰ, বকবে, ল্তাবিল্ 
আবদৰ দবৰ ফল্ৰূ্ল্ 
(বিপ জল্বসঞ্চি 
িযেস্থ্াসহ) 

 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ আৰু যেবল্ে আবদৰ খৰচৰ 
িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক  ১.৬০ ল্াখ 
টকা প্ৰবত যহক্টৰত (৬০:২০:২০ৰ বতবিটা বকবস্তত, 
 বদবহ ল্বগাো গেৰ ৭৫% প্ৰিৰ্ ২ িেৰত আৰু 

প্ৰবত যহক্টৰত ৪ ল্াখ 
টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

৯০% ৩য় িেৰত িাবে িাবক। উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় 
অঞ্চল্ৰ ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-
বিবকািৰ তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি 
সাহা য বহচাবপ বদয়া হ’ি। 

 ii. ফল্ৰূ্ল্ (বিপ 
জল্বসঞ্চি অবিহবি) 

 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ আবদৰ 
খৰচৰ িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ০.৫০ 
ল্াখ টকা প্ৰবত যহক্টৰত (৬০:২০:২০ৰ বতবিটা বকবস্তত, 
 বদবহ ল্বগাো গেৰ ৭৫% প্ৰিৰ্ ২ িেৰত আৰু 
৯০% ৩য় িেৰত িাবে িাবক। উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় 
অঞ্চল্ৰ ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-
বিবকািৰ তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি 
সাহা য বহচাবপ বদয়া হ’ি। 

প্ৰবত যহক্টৰত ১.২৫ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

 খ) ষ্ট্ৰবিৰী    
 ১) বিপ জল্বসঞ্চি আৰু 

ৰ্াল্বচাং সহ সৰ্বিত যপবকজ 
 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি, ৰ্াল্বচাং তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ িািদ এটা বকবস্তত, 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ১.১২ ল্াখ টকা প্ৰবত 
যহক্টৰত 

প্ৰবত যহক্টৰত ২.৮০ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ২) বিপ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া 
অবিহবি 

 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি, ৰ্াল্বচাং তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ িািদ এটা বকবস্তত , 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ০.৫০ ল্াখ টকা প্ৰবত 
যহক্টৰত।  
১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য 
বহচাবপ বদয়া হ’ি।  

প্ৰবত যহক্টৰত ১.২৫ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

 গ) কল্ (পুবল্)    
 ১/ বিপ জল্বসঞ্চি সহ 

সৰ্বিত যপবকজ 
 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ িািদ এটা বকবস্তত , 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ০.৮০ ল্াখ টকা প্ৰবত 
যহক্টৰত, দুটা বকবস্তত (৭৫:২৫) 

প্ৰবত যহক্টৰত ২ ল্াখ 
টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ এিএইচএৰ্ 
আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ  

 ২/ বিপ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া 
অবিহবি 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ িািদ দুটা বকবস্তত, 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ০.৩৫ ল্াখ টকা প্ৰবত 
যহক্টৰত।  

প্ৰবত যহক্টৰত 
৮৭,৫০০ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি, বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য, 
দুটা বকবস্তত বহচাবপ বদয়া হ’ি। 

 ) ৰ্াবটকঠঁাল্/আিাৰস (পুবল্) 
 ১/ বিপ জল্বসঞ্চি সহ 

সৰ্বিত যপবকজ 
 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ িািদ এটা বকবস্তত , 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ১.২০ ল্াখ টকা প্ৰবত 
যহক্টৰত, দুটা বকবস্তত 

প্ৰবত যহক্টৰত ৩ ল্াখ এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

 ২/ বিপ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া 
অবিহবি 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ এটা বকবস্তত , ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক 
০.৩৫ ল্াখ টকা প্ৰবত যহক্টৰত, দুটা বকবস্তত (৭৫:২৫) 
১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য, 
দুটা বকবস্তত বহচাবপ বদয়া হ’ি। 

প্ৰবত যহক্টৰত 
৮৭,৫০০ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

ঙ) কল্ (কল্া-কষমণ/বটেু কাল্োৰ) 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ১/ বিপ জল্বসঞ্চি সহ 
সৰ্বিত যপবকজ 

 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% 
হাৰত সিমাবধক ১.২০ ল্াখ টকা প্ৰবত যহক্টৰত, দুটা 
বকবস্তত (৭৫:২৫) 

প্ৰবত যহক্টৰত ৩ ল্াখ এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

 ২/ বিপ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া 
অবিহবি 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ০.৫০ ল্াখ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত, দুটা বকবস্তত । (৭৫:২৫) 
১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য, 
দুটা বকবস্তত বহচাবপ বদয়া হ’ি। (৭৫:২৫) 

প্ৰবত যহক্টৰত ১.২৫ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

চ) ৰ্াবঁটকঠাল্/আিাৰস (কল্া-কষমণ) 
 ১/ বিপ জল্বসঞ্চি সহ 

সৰ্বিত যপবকজ 
 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% 
হাৰত সিমাবধক  ২.২০ ল্াখ টকা প্ৰবত যহক্টৰত, দুটা 
বকবস্তত । (৭৫:২৫) 

প্ৰবত যহক্টৰত ৫.৫০ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ২/ বিপ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া 
অবিহবি 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ০.৫০ ল্াখ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত, দুটা বকবস্তত । (৭৫:২৫) 
১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য, 
দুটা বকবস্তত বহচাবপ বদয়া হ’ি। 

প্ৰবত যহক্টৰত ১.২৫ 
ল্াখ টকা 

 

 ে) অবৰ্তা    
 ১/ বিপ জল্বসঞ্চি সহ 

সৰ্বিত যপবকজ 
 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% 
হাৰত সিমাবধক  ০.৮০ ল্াখ টকা প্ৰবত যহক্টৰত, দুটা 
বকবস্তত । (৭৫:২৫) 

প্ৰবত যহক্টৰত ২.০০ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

 ২/ বিপ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া 
অবিহবি 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% হাৰত সিমাবধক ০.৩০ ল্াখ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত, দুটা বকবস্তত । ((৭৫:২৫)) 
১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি, বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 

যহক্টবৰ প্ৰবত ৬০,০০০ 
টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য, 
দুটা বকবস্তত বহচাবপ বদয়া হ’ি। (৭৫:২৫) 

 জ) অবত  উচ্চ  িত্বৰ পিৰুো িাবগো িা বৰ্ৰ্’ অচমাৰ্ 
 ১/ বিপ জল্বসঞ্চি সহ 

সৰ্বিত যপবকজ 
 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ আৰু গেৰ যজাপ যচাো-বচতাৰ 
খৰচৰ িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক  ০.৮০ 
ল্াখ টকা প্ৰবত যহক্টৰত, ৬০:২০:২০ৰ বতবিটা বকবস্তত, 
 বদবহ ল্বগাো গেৰ ৭৫% প্ৰিৰ্ ২ িেৰত আৰু 
৯০% ৩য় িেৰত িাবে িাবক। 

প্ৰবত যহক্টৰত ২.০০ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

 ২/ বিপ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া 
অবিহবি 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% হাৰত সিমাবধক ০.৫০ ল্াখ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত, বতবিটা বকবস্তত ।  
১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য 
বহচাবপ বতবিটা বকবস্তত বদয়া হ’ি। 

যহক্টবৰ প্ৰবত ১.২৫ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

ঝ) উচ্চ  িত্বত যৰাপি (আৰ্, ৰ্ধুবৰ, বল্চু, ৰ্াবল্ৰ্, আবপল্, যিৰু্জাতীয় ফল্ ইতযাবদ) 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ১/ বিপ জল্বসঞ্চি সহ 
সৰ্বিত যপবকজ 

 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ আৰু গেৰ যজাপ যচাো-বচতাৰ 
খৰচৰ িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক  ০.৬০ 
ল্াখ টকা প্ৰবত যহক্টৰত, ৬০:২০:২০ৰ বতবিটা বকবস্তত, 
 বদবহ ল্বগাো গেৰ ৭৫% প্ৰিৰ্ ২ িেৰত আৰু 
৯০% ৩য় িেৰত িাবে িাবক। 

প্ৰবত যহক্টৰত ১.৫০ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

 ২/ বিপ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া 
অবিহবি 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% হাৰত সিমাবধক ০.৪০ ল্াখ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত, বতবিটা বকবস্তত (৬০:২০:২০)।  
১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য, 
বতবিটা বকবস্ত বহচাবপ (৬০:২০:২০) বদয়া হ’ি,  বদবহ 
ল্বগাো গেৰ ৭৫% প্ৰিৰ্ ২ িেৰত আৰু ৯০% ৩য় 
িেৰত িাবে িাবক। । 

যহক্টবৰ প্ৰবত ১.০০ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

খ) িযয়িহুল্ ফল্ৰ িাবদ অিযািয ফল্ৰ যখবত 
 ক) সাধাৰণ িযেধািত িযয়িহুল্ ফল্ৰ িাবদ অিযািয ফল্ৰ যখবত 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ১/ বিপ জল্বসঞ্চি সহ 
সৰ্বিত যপবকজ 

 যৰাপিসাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইএিএৰ্/আইবপএৰ্ আৰু গেৰ যজাপ যচাো-বচতাৰ 
খৰচৰ িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক  ০.৪০ 
ল্াখ টকা প্ৰবত যহক্টৰত, ৬০:২০:২০ৰ বতবিটা বকবস্তত, 
 বদবহ ল্বগাো গেৰ ৭৫% প্ৰিৰ্ ২ িেৰত আৰু 
৯০% ৩য় িেৰত িাবে িাবক; িহুিষমী যিাবহাো গেৰ 
যক্ষত্ৰত দুটা বকবস্তত, ৭৫:২৫ হাৰত ধি বদয়া হ’ি।  

প্ৰবত যহক্টৰত ১.০০ 
ল্াখ টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

 ২/ বিপ জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া 
অবিহবি 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% হাৰত সিমাবধক ০.৩০ ল্াখ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত, বতবিটা বকবস্তত (৬০:২০:২০) সকবল্া 
ৰাজযৰ িাবি। 
১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি, বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য, 
বতবিটা বকবস্ত বহচাবপ বদয়া হ’ি।  

যহক্টবৰ প্ৰবত ৬০,০০০ 
টকা 

এিএইচএৰ্ আৰু 
এইচএৰ্এিইএইচ- 
এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ 

৫। ৰ্েল্া জাতীয় িসয, প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ৪ যহক্টৰ  
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ১) িীজজাতীয় ৰ্েল্া আৰু 
কণ্ডজাতীয় ৰ্েল্া 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ, ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ১২০০০ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত 

৩০,০০০ টকা প্ৰবত 
যহক্টৰ 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ২) িহুিষমীয় ৰ্েল্া (জালু্ক, 
ৰ্াল্বেবি, ল্াং, জাঁইফল্ িা 
িাটবৰ্গ) 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ, ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ২০০০০ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত, ১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা 
বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, 
আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৫০% ধি সাহা য বহচাবপ বদয়া হ’ি 

প্ৰবত যহক্টৰত 
৫০,০০০ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

৬/ ফুল্ (প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ২ যহক্টৰ) 
 ১/ কটা ফুল্ কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষকৰ িাবি, সাধাৰণ এবল্কাত ৰু্ঠ 

িযয়ৰ ৪৫% আৰু অিযািয যেণীৰ কৃষকৰ িাবি ২৫% 
সাহা য বদয়াৰ বিপৰীবত, উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় 
অঞ্চল্ৰ ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-
বিবকািৰ তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি 
সাহা য বহচাবপ বদয়া হ’ি 

প্ৰবত যহক্টৰত ১.০০ 
ল্াখ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ২/ কণ্ডজাতীয় ফুল্ প্ৰবত যহক্টৰত ১.৫০ 
ল্াখ টকা 

 ৩/ বিবেন্ন িা লু্জ ফুল্ প্ৰবত যহক্টৰত 
৪০,০০০ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

৭ সুগবন্ধ জাতীয় িসয, প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ৪ যহক্টৰ 
 ১/ িযয়িহুল্ সুগবন্ধ িসয 

(পাটচাউবল্, বজবৰবিয়াৰ্, 
ৰ’জবৰ্ৰী আবদ) 

যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ৪০০০০ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত 

প্ৰবত যহক্টৰত ১.০০ 
ল্াখ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ২/ অিযািয সুগবন্ধ িসয  যৰাপিসাৰ্গ্ৰী তিা আইএিএৰ্/ আইবপএৰ্ৰ খৰচৰ 
িািদ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ১৬,০০০ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত বদয়া হ’ি।  
১) আৰু ২) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি সাহা য 
বহচাবপ বদয়া হ’ি। 
 

প্ৰবত যহক্টৰত 
৪০,০০০ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

৮ যৰাপি িসয, প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ৪ যহক্টৰ 
 ১/ কাজু, ক’ক’    
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ক) বিপ জল্বসঞ্চি সহ 
সৰ্বিত যপবকজ 

যৰাপি সাৰ্গ্ৰী আৰু বিপ জল্বসঞ্চি তিা 
আইবপএৰ্/আইএিএৰ্ৰ িািদ যহাো ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% 
হাৰত সিমাবধক  ০.৪০ ল্াখ টকা প্ৰবত যহক্টৰত, 
৬০:২০:২০ৰ বতবিটা বকবস্তত,  বদবহ ল্বগাো গেৰ 
৭৫% প্ৰিৰ্ ২ িেৰত আৰু ৯০% ৩য় িেৰত িাবে 
িাবক 

প্ৰবত যহক্টৰত ১.০০ 
ল্াখ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 খ) বিপ জল্বসঞ্চি অবিহবি যৰাপি সাৰ্গ্ৰী তিা আইবপএৰ্/ আইএিএৰ্ৰ িািদ 
যহাো ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% হাৰত সিমাবধক ০.২০ ল্াখ টকা 
প্ৰবত যহক্টৰত, ৬০:২০:২০ৰ বতবিটা বকবস্তত,  বদবহ 
ল্বগাো গেৰ ৭৫% প্ৰিৰ্ ২ িেৰত আৰু ৯০% ৩য় 
িেৰত িাবে িাবক;  
ক) আৰু খ) ৰ িাবি উিৰ-পূে তিা বহৰ্াল্য় অঞ্চল্ৰ 
ৰাজযবকইখি,  বটএচবপ অঞ্চল্, আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
তিা ল্াক্ষাদ্বীপৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% ধি বতবিটা 
বকবস্তত সাহা য বহচাবপ বদয়া হ’ি। 
 

প্ৰবত যহক্টৰত 
৫০,০০০ টকা  

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

৯ কাঠফুল্া এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ক) উৎপাদি যগাট ৰাজহুো খণ্ডৰ যক্ষত্ৰত ৰু্ঠ িযয়ৰ ১০০% আৰু 
িযবক্তগত খণ্ডৰ যক্ষত্ৰত ৪০%, পবৰকাঠাবৰ্াৰ িািদ 
িযয়ৰ িাবি, যক্ৰবৰ্ট সাংল্গ্ন যিক-এবণ্ডৰ্ ৰাজসাহা য 
বহচাবপ 

প্ৰবত যগাটত ২০ ল্াখ 
টকাকক 

 

 খ) িীজ উৎপাদি যগাট ৰাজহুো খণ্ডৰ যক্ষত্ৰত ৰু্ঠ িযয়ৰ ১০০% আৰু 
িযবক্তগত খণ্ডৰ যক্ষত্ৰত ৪০%, পবৰকাঠাবৰ্াৰ িািদ 
িযয়ৰ িাবি, যক্ৰবৰ্ট সাংল্গ্ন যিক-এবণ্ডৰ্ ৰাজসাহা য 
বহচাবপ 

প্ৰবত যগাটত ১৫ ল্াখ 
টকাকক 

 

 গ) পচিসাৰ উৎপাদি যগাট ৰাজহুো খণ্ডৰ যক্ষত্ৰত ৰু্ঠ িযয়ৰ ১০০% আৰু 
িযবক্তগত খণ্ডৰ যক্ষত্ৰত ৪০%, পবৰকাঠাবৰ্াৰ িািদ 
িযয়ৰ িাবি, যক্ৰবৰ্ট সাংল্গ্ন যিক-এবণ্ডৰ্ ৰাজসাহা য 
বহচাবপ 

প্ৰবত যগাটত ২০ ল্াখ 
টকাকক 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

১০ অিুৎপাদিিীল্ অচমাৰ্ৰ 
পুিৰুজ্জীবেতকৰণ আৰু গেৰ 
যচাো-বচতা, (সিমাবধক ২ 
যহক্টৰ/প্ৰবত বহতাবধকাৰী) 

প্ৰবত যহক্টৰত সিমাবধক ২০,০০০ টকাকক, ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৫০% 

প্ৰবত যহক্টৰত 
৪০,০০০ 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

১১ জল্সম্পদৰ সাংৰক্ষণ 
 ক) ৰাজহুো 

পুখুৰী/যখবতপিাৰৰ 
পুখুৰী/প্লাবষ্টক িা আৰবচবচ 
ল্াইবিাং  ুক্ত যখবতপিাৰৰ 
জল্াধাৰ 

কৰ্াণ্ড এবৰয়াৰ ওপৰত বিিমৰ কবৰ ১০০ বৰ্টাৰ x 
১০০ বৰ্টাৰ x ৩ বৰ্টাৰ িা তাতকক সৰু আকাৰৰ 
পুখুৰীৰ দ্বাৰা ১০ যহক্টৰ কৰ্াণ্ড এবল্কাৰ জল্বসঞ্চিৰ 
িাবি দৰকাৰী খৰচৰ ১০০%, প্ৰ’ৰাটা বিবিত; বিনতৰ্ 
৫০০ ৰ্াইক্ৰি প্লাবষ্টক বফল্ম িা আৰবচবচ ল্াইবিাং িকা 
আৰু যকাবিা সৰ্াজ িা কৃষকৰ যগাটৰ দ্বাৰা 
ৰ্াবল্কািাধীি আৰু পবৰচাবল্ত িযেস্থ্া।  
ল্াইবিাং িিকা পুখুৰী/কুেঁাৰ িাবি (যকেল্ যিক কটি 
ৰ্াবটত) সাহা য ৩০% কৰ্কক বদয়া হ’ি। সাহা য 
যকেল্ প্লাবষ্টক িা আৰবচবচ ল্াইবিঙৰ িাবিবি সীৰ্ািি 
িাবকি। অেবিয, এিবৰগাৰ বহতাবধকাৰী 
যিাবহাোসকল্ৰ িাবি, পুখুৰী িা কুঁো খন্দাৰ তিা 

প্ৰবত পুখুৰীৰ িাবি 
সৰ্তল্ অঞ্চল্ৰ 
যক্ষত্ৰত ২০ ল্াখ আৰু 
পাহাৰীয়া অঞ্চল্ৰ 
িাবি ২৫ ল্াখ টকা 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

ল্াইবিঙৰ িািদ যহাো সৰ্স্ত িযয় এই আঁচবিৰ দ্বাৰা 
পাি পাবৰ।  

 খ) িযবক্তগত প মযায়ত 
জল্াকষমণ িযেস্থ্া - ২০বৰ্: 
x২০ বৰ্: x ৩ বৰ্টাৰ যজাখৰ 
পুখুৰী/িল্ীিাদ/ কুঁো আবদৰ 
িাবি প্ৰবত  িবৰ্টাৰত ১২৫ 
টকাকক 

৩০০ ৰ্াইক্ৰি প্লাবষ্টক/আৰবচবচ ল্াইঅবিাং সহ িযেস্থ্াৰ 
৫০% িযয়; ল্াইবিাং িিকা পুখুৰী/কুেঁাৰ িাবি (যকেল্ 
যিক কটি ৰ্াবটত) সাহা য ৩০% কৰ্কক বদয়া হ’ি। 
সৰু পুখুৰী িা কুঁোৰ যক্ষত্ৰত প্ৰৰাটা বিবিত আৰু 
কৰ্াণ্ড এবৰয়াৰ ওপৰত বিিমৰ কবৰ সাহাসয অিুবৰ্াবদত 
কৰা হ’ি। এবি সুবিধাৰ যচাো-বচতা বহতাবধকাৰীবয় 
বিবিত কবৰি ল্াবগি।  

প্ৰবতযক যগাটৰ িাবি 
সৰ্তল্ৰ যক্ষত্ৰত 
১.৫০ ল্াখ আৰু 
পাহাৰীয়া অঞ্চল্ৰ 
যক্ষত্ৰত ১.৮০ ল্াখ 
টকা 

 

১২  আবেত/ সুৰবক্ষত কৃবষ 
 ১/যসউজ গৃহ 

ক) যফি আৰু যপৰ্ িযেস্থ্া 
বহতাবধকাৰীবয় প্ৰবত সিমাবধক ৪০০০ িগম বৰ্টাৰ 
এবল্কাৰ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

প্ৰবত িগমবৰ্:ত ১৬৫০ 
টকা (৫০০ িগমবৰ্ 
প মযন্ত), প্ৰবত িগমবৰ্:ত 
১৪৬৫ টকা (>৫০০ 
িগম বৰ্-১০০৮ িগমবৰ্ 
প মযন্ত); প্ৰবত িগমবৰ্:ত 
১৪২০ টকা (>১০০৮ 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

িগম বৰ্: ৰপৰা ২০৮০ 
িগম বৰ্:হল্); প্ৰবত 
িগমবৰ্:ত ১৪০০ টকা 
(>২০৮০ িগম বৰ্:ৰ 
পৰা ৪০০০ িগম 
বৰ্:হল্) । পাহাৰীয়া 
অঞ্চল্ৰ িাবি এই 
হাৰ ১৫% অবধক 
হ’ি।  

 খ) প্ৰাকৃবতকিাবে যিবন্টবল্বটৰ্ িযেস্থ্া 
 ১/ চুঙাসদৃি গাঁিবি প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ৪০০০ িগম বৰ্টাৰ প মযন্ত 

ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 
প্ৰবত িগমবৰ্:ত ১০৬০ 
টকা (৫০০ িগমবৰ্ 
প মযন্ত), প্ৰবত িগমবৰ্:ত 
৯৩৫ টকা (>৫০০ 
িগম বৰ্-১০০৮ িগমবৰ্ 
প মযন্ত); প্ৰবত িগমবৰ্:ত 
৮৯০ টকা (>১০০৮ 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

িগম বৰ্: ৰপৰা ২০৮০ 
িগম বৰ্:হল্); প্ৰবত 
িগমবৰ্:ত ৮৪৪ টকা 
(>২০৮০ িগম বৰ্:ৰ 
পৰা ৪০০০ িগম 
বৰ্:হল্)। পাহাৰীয়া 
অঞ্চল্ৰ িাবি এই 
হাৰ ১৫% অবধক 
হ’ি। 

 খ) কাঠৰ সজ্জা িা গাঁিবি প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ২০ টা যগাটৰ 
িািদ ৫০% িযয় (প্ৰবতযক যগাটৰ আকাৰ ২০০ 
িগমবৰ্টাৰতকক অবধক হ’ি যিাোবৰি) 

প্ৰবত িগম বৰ্:ত ৫৪০ 
টকা আৰু পাহাৰীয়া 
অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত 
িগম বৰ্টাৰত ৬২১ 
টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 গ) িাঁহৰ সজ্জা প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ২০ টা যগাটৰ 
িািদ ৫০% িযয় (প্ৰবতযক যগাটৰ আকাৰ ২০০ 
িগমবৰ্টাৰতকক অবধক হ’ি যিাোবৰি) 

প্ৰবত িগম বৰ্:ত ৪৫০ 
টকা আৰু পাহাৰীয়া 
অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

িগম বৰ্টাৰত ৫১৮ 
টকা 

আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

২। যশ্বৰ্ যিট গৃহ    
 ক) চুঙা সজ্জা প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ৪০০০ িগম বৰ্টাৰ প মযন্ত 

ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 
প্ৰবত িগম বৰ্:ত ৭১০ 
টকা আৰু পাহাৰীয়া 
অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত 
িগম বৰ্টাৰত ৮১৬ 
টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 খ) কাঠৰ সজ্জা িা গাঁিবি প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ২০ টা যগাটৰ 
িািদ ৫০% িযয় (প্ৰবতযক যগাটৰ আকাৰ ২০০ 
িগমবৰ্টাৰতকক অবধক হ’ি যিাোবৰি) 

প্ৰবত িগম বৰ্:ত ৪৯২ 
টকা আৰু পাহাৰীয়া 
অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত 
িগম বৰ্টাৰত ৫৬৬ 
টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 গ) িাঁহৰ সজ্জা প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ২০ টা যগাটৰ 
িািদ ৫০% িযয় (প্ৰবতযক যগাটৰ আকাৰ ২০০ 
িগমবৰ্টাৰতকক অবধক হ’ি যিাোবৰি) 

প্ৰবত িগম বৰ্:ত ৩৬০ 
টকা আৰু পাহাৰীয়া 
অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

িগম বৰ্টাৰত ৪১৪ 
টকা 

 ৩/ প্লাবষ্টক সুৰাংগ প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ১০০০ িগম বৰ্টাৰ প মযন্ত 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

প্ৰবত িগম বৰ্:ত  ৬০ 
টকা আৰু পাহাৰীয়া 
অঞ্চল্ৰ িাবি প্ৰবত 
িগম বৰ্টাৰত ৭৫ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ৪/ োক ইি টাবিল্  প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ৫ টা যগাটৰ 
িািদ ৫০% িযয় (প্ৰবতযক যগাটৰ আকাৰ ৮০০ 
িগমবৰ্টাৰতকক অবধক হ’ি যিাোবৰি) 

প্ৰবত িগম বৰ্টাৰত 
৬০০ টকা  

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ৫/ পক্ষীপ্ৰবতবৰাধী িা বিল্া 
প্ৰবতবৰাধী যিট 

প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ৫০০০ িগম বৰ্টাৰ প মযন্ত 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

প্ৰবত িগম বৰ্টাৰত ৩৫ 
টকাকক 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ৬/ পবল্ হাউেত গবজাো 
উচ্চৰূ্ল্যৰ পাচবল্ৰ যৰাপি 

প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ৪০০০ িগম বৰ্টাৰ প মযন্ত 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

প্ৰবত িগম বৰ্টাৰত 
১৪০ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

সাৰ্গ্ৰী আৰু যখবতৰ িািদ 
যহাো িযয় 

আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ৭/ পবল্ হাউে/যশ্বৰ্ যিট 
হাউেত কৰা অবকমৰ্ আৰু 
এনু্থবৰয়াৰ্ৰ যখবত আৰু যৰাপি 
সাৰ্গ্ৰীৰ িাবি যহাো িযয় 

প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ৪০০০ িগম বৰ্টাৰ প মযন্ত 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

প্ৰবত িগম বৰ্টাৰত 
৭০০ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ৮/ পবল্ হাউে/যশ্বৰ্ যিট 
হাউেত কৰা কাবিমচি আৰু 
জাবিমৰাৰ যখবত আৰু যৰাপি 
সাৰ্গ্ৰীৰ িাবি যহাো িযয় 

প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ৪০০০ িগম বৰ্টাৰ প মযন্ত 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

প্ৰবত িগম বৰ্টাৰত 
৬১০ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ৯/ পবল্ হাউে/যশ্বৰ্ যিট 
হাউেত কৰা যগাল্াপ আৰু 
বল্বল্ ফুল্ৰ যখবত আৰু যৰাপি 
সাৰ্গ্ৰীৰ িাবি যহাো িযয় 

প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ৪০০০ িগম বৰ্টাৰ প মযন্ত 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

প্ৰবত িগম বৰ্টাৰত 
৪২৬ টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ১০/ প্লাবষ্টক ৰ্াল্বচাং প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ২ যহক্টৰ সিমাবধক 
এবল্কাত ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

প্ৰবত যহক্টৰত সৰ্তল্ 
িূবৰ্ৰ িাবি ৩২,০০০ 
টকা আৰু পাহাৰীয়া 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

ঠাইৰ িাবি ৩৬,৮০০ 
টকা 

আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

১৩ সৰ্বিত পুবষ্ট আৰু কীট-পতাংগ িযেস্থ্াপিাৰ যপ্ৰাৎসাহি / প্ৰসাৰ 
ক) আইবপএৰ্/আইএিএৰ্ৰ প্ৰসাৰ প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ৪ যহক্টৰ প মযন্ত, 

যহক্টবৰ প্ৰবত সবিমাচ্চ ১২০০ টকাকক ৰু্ঠ িযয়ৰ ৩০% 
প্ৰবত যহক্টৰত ৪০০০ 
টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

খ)  যৰাগৰ আগজািিী যগাট 
(ৰাজহুো খণ্ডৰ যগাট) 

১০০% িযয় যগাবট প্ৰবত ৬ ল্াখ এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

গ) িায়’কন্ট্ৰল্ পৰীক্ষাগাৰ ৰাজহুো খণ্ডৰ িাবি ১০০% আৰু িযবক্তগত খণ্ডৰ িাবি 
৫০% 

যগাবট প্ৰবত ৯০ ল্াখ এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 )  উবিদ স্বাস্থ্য বিবিক ৰাজহুো খণ্ডৰ িাবি ১০০% আৰু িযবক্তগত খণ্ডৰ িাবি 
৫০% 

যগাবট প্ৰবত ২৫ ল্াখ এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

ঙ)  পাত/কল্া বিবিষক পৰীক্ষাগাৰ ৰাজহুো খণ্ডৰ িাবি ১০০% আৰু িযবক্তগত খণ্ডৰ িাবি 
৫০% 

যগাবট প্ৰবত ২৫ ল্াখ এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

১৪ হজবেক কৃবষ 
ক) হজবেক কৃবষৰ প্ৰবয়াগ প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ৪ যহক্টৰ 

এবল্কাত,  যহক্টবৰ প্ৰবত ১০০০০ টকা প মযন্ত িযয়ৰ 
৫০%; এই পবৰৰ্াণ ৰু্ঠ বতবিিেৰত আদায় বদয়া হ’ি 
আৰু তাবৰ প্ৰিৰ্ িেৰত ৪০০০ টকা আৰু ২য় তিা 
৩য় িেৰত ৩০০০ টকাকক বদয়া হ’ি। এই আঁচবি 
প্ৰাৰ্াণীকৰণ প্ৰবক্ৰয়াৰ সবত সাংব াগ কবৰি ল্াবগি। 

২০,০০০টকা প্ৰবত 
যহক্টৰ 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

খ) হজবেক প্ৰাৰ্াণীকৰণ ৫০ যহক্টৰৰ এটা িাষ্টাৰৰ িাবি ৰু্ঠ ৫ ল্াখ টকাৰ 
১.৫০ ল্াখকক প্ৰিৰ্ ২ িেৰ আৰু ২.00 ল্াখ তৃতীয় 
িেৰত  

প্ৰকল্প বিবিক এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

গ)  যকঁচুসাৰ যগাট/হজবেক উপাদাি 
উৎপাদি 

 প্ৰ’ৰাটা বিবিত, স্থ্ায়ী যগাটৰ যক্ষত্ৰত ৩০/x৮/x২.৫/ 
আকাৰৰ যগাটৰ িাবি িযয়ৰ ৫০%। HDPE িাবৰ্মবিৰ্ৰ 
যক্ষত্ৰত, ৯৬  ি ফুট আকাৰৰ (১২/x৪/x২/) আৰু 
IS১৫৯০৭:২০১০ প্ৰাৰ্াণীকৃত যিৰ্ৰ িাবি ৫০% িযয় 
প্ৰবৰট বিবিত বদয়া হ’ি।  

স্থ্ায়ী বিৰ্মাণৰ িাবি 
প্ৰবত ইউবিটত 
১,০০,০০০ টকা আৰু 
HDPE িাবৰ্মবিৰ্ৰ 
যক্ষত্ৰত ১৬,০০০ টকা  

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

১৫ চবপাোৰ পােৰ সৰ্বিত িযেস্থ্াপিা 
ক) যপক হাউচ ৰূ্ল্ধিী িযয়ৰ ৫০%  ৯ বৰ্:x ৬ বৰ্: 

আকাৰৰ যগাটৰ িাবি 
প্ৰবত যগাটত ৪ ল্াখ 
টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু 
এইচএৰ্এিইএইেৰ 
উপ-আঁচবি 

খ) কিবিয়ৰ যিল্ট, চবটমাং, যগ্ৰবৰ্াং, 
পবৰস্কৰণ, শুস্ক-কৰণ আৰু 
ওজি যজাখাৰ সুবিধা সহ 
সৰ্বিত যপকহাউচ 

সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

৯ বৰ্:x ১৮ বৰ্: 
আকাৰৰ যগাটৰ িাবি 
প্ৰবত যগাটত ৫০ ল্াখ 
টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

গ)  প্ৰাক-িীতল্ীকৰণ যগাট সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 

৬ যৰ্বেক টি 
ক্ষৰ্তাৰ এবকাটা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

যগাটৰ িাবি ২৫ ল্াখ 
টকা 

আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 )  িীতল্ কক্ষ (যষ্টবজাং) সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

৩০ যৰ্বেক টি 
ক্ষৰ্তাৰ এবকাটা 
যগাটৰ িাবি ১৫ ল্াখ 
টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

ঙ)  ভ্ৰাৰ্যৰ্াণ প্ৰাক-িীতল্ীকৰণ 
যগাট 

সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

২৫ ল্াখ টকা এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

২।  িীতল্ িৰঁাল্ (বিৰ্মাণ, সম্প্ৰসাৰণ আৰু আধুবিকীকৰণ) 
ক) িীতল্িঁৰাল্ প্ৰকাৰ ১- 

প্ৰািবৰ্ক যৰ্বজিাইি গাঁঠবিৰ, 
িৃহৎ কক্ষ ুক্ত (>২৫০ 
যৰ্বেকটি) আৰু একক উষ্ণতা 
অঞ্চল্সহ 

সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

প্ৰবত যৰ্বেকটিত 
৮০০০ টকাকক 
(সিমাবধক ৫০০০ 
যৰ্বেক টি ক্ষৰ্তা) 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

খ)  িীতল্িঁৰাল্ প্ৰকাৰ ২-  
িহুৰু্খী উষ্ণতা আৰু সাৰ্গ্ৰীৰ 
িযেহাৰৰ িাবি PEB গাঁিবিৰ, 
৬টাকক অবধক কক্ষ ুক্ত আৰু 
সাধাৰণ সা-সাৰ্গ্ৰী পবৰচাল্িাৰ 
সঁজুবল্ 

সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

প্ৰবত যৰ্বেকটিত 
১০০০০ টকাকক 
(সিমাবধক ৫০০০ 
যৰ্বেক টি ক্ষৰ্তা) 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

গ)  িীতল্ িৰঁাল্ প্ৰকাৰ ২- 
বিয়বন্ত্ৰত িাতােৰণৰ িাবি 
অবতবৰক্ত প্ৰ ুবক্ত সহ 

সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

 বিয়বন্ত্ৰত িাতােৰণৰ 
িাবি দৰকাৰী 
অবতবৰক্ত উপাদািৰ 
িাবি প্ৰবত 
যৰ্বেকটিত অবতবৰক্ত 
১০,০০০ টকাকক 

এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

 ) প্ৰ ুবক্তৰ প্ৰবয়াগ আৰু িীতল্-
িৃাংখল্ৰ আধুবিকীকৰণ 

সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

সিমাবধক ২৫০ ল্াখ, 
PLC, যপবকবজাং 
ল্াইিে, ৰ্ক 
যল্বিল্াৰে, উন্নত 
যগ্ৰৰ্াৰ, বিকল্প 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

প্ৰ ুবক্ত, যষ্টবকাং বচবষ্টৰ্, 
ইিচুবল্েি আৰু 
যৰবফ্ৰজাবৰচিৰ 
আধুবিকীকৰণ ইতযাবদ 

ঙ) িীতল্ীকৃত পবৰিহি িাহি সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

৯ যৰ্বেকটিৰ িাবি 
২৬ ল্াখ টকা (NHM 
& HMNEH) আৰু 
তাতকক কৰ্ ক্ষৰ্তাৰ 
(৪ যৰ্বেকটিতকক 
কৰ্ িহয়) িাবি 
প্ৰৰাটা বিবিত 

 

চ)  প্ৰািবৰ্ক ভ্ৰাৰ্যৰ্াি / বিনতৰ্ 
প্ৰবক্ৰয়াকৰণ যগাট 

সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

প্ৰবতবটা যগাটত ২৫ 
ল্াখ টকা 

 

ে) পকি গৃহ  সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 

প্ৰবত যৰ্বেকটিত ১ 
ল্াখকক 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

জ) িাস্পীিেি বিিমৰ/কৰ্ িবক্তৰ 
িীতল্ কক্ষ (৮ যৰ্বেকটি) 

ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% প্ৰবত যগাটত ৫ 
ল্াখকক 

 

ঝ) 
 

সাংৰক্ষণ গৃহ (কৰ্খৰচী) ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% িতুি যগাটৰ িাবি 
প্ৰবতবটাত ২ ল্াখকক 
আৰু পুৰণা যগাটৰ 
উন্নীতকৰণৰ িাবি 
প্ৰবতবটাত ১ ল্াখকক 

 

ঞ) কৰ্খৰচী বপঁয়াজ ৰ্জুত কক্ষ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% প্ৰবত যগাটত ১.৭৫ 
ল্াখকক 

 

ট) পুো িূণ িবক্ত িীতল্ কক্ষ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% প্ৰবত কক্ষত ৪০০০ 
টকাকক 

 

ঠ) সৰ্বিত িীতল্-িৃাংখল্ য াগাি 
িযেস্থ্া 

সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 
িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

প্ৰকল্প বিিমৰ।  
প্ৰকল্পত ওপৰৰ গ-১ 
ৰ পৰা গ-১৩হল্ িকা 
উপাদািৰ বিনতৰ্ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

দুটা িাবকি ল্াবগি, 
সিমাবধক িযয় ৬০০ 
ল্াখ টকা।  

৪ সৰ্বিত পষ্ট হাৰবিষ্ট িযেস্থ্াপিা িা চবপাোৰ পাচৰ সৰ্বিত িযেস্থ্াপিা 
 িাঁহৰ িাবি কটাৰ পােত 

ৰ্জুতকৰণ আৰু সাংসাধি 
িযেস্থ্া 

ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০%, যক্ৰবৰ্ট বল্াংকৰ্ যিক-এবণ্ডৰ্ 
ৰাজসাহা য বহচাবপ 

২৫ ল্াখ টকা এৰ্আইবৰ্এইচৰ 
অধীিৰ, এিএইচএৰ্ 
আৰু এইচএৰ্এিই 
এইেৰ উপ-আঁচবি 

গ) ৰাষ্ট্ৰীয় উদযািিসয িৰ্ম (NHB) 
১ ক) িযেসাবয়ক উদযাি িসযৰ বিকাি 
 ১/ ৰু্কবল্ পিাৰ সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িাবি, প্ৰবত প্ৰকল্পত সিমাবধক ৩০ 

ল্াখ প মযন্ত প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% আৰু উিৰ-পূে, 
পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ িাবি ৰু্ঠ প্ৰকল্প 
িযয়ৰ ৫০%, সিমাবধক ৩৭.৫০ ল্াখ যক্ৰবৰ্ট বল্াংকৰ্ 
যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ 

প্ৰবত প্ৰকল্পত ৭৫ 
ল্াখ (যখজুৰ, জল্ফাই 
আৰু যকিৰৰ িাবি 
১২৫ ল্াখ)হক ২ 
যহক্টৰতকক অবধক 
অঞ্চল্ সাৰ্ৰা প্ৰকল্পৰ 
িাবি 

সৰ্বিত উদযাি িসয 
উন্নয়ি বৰ্েিৰ অধীিত 
ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি-িসয 
িৰ্মৰ উপ-আচঁবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ২/ সাংৰবক্ষত আেৰণ প্ৰবত প্ৰকল্পত সিমাবধক ৫৬ ল্াখত সীৰ্ািি যহাোকক, 
প্ৰকল্প িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট বল্াংকৰ্ যিক-এবণ্ডৰ্ 
ৰাজসাহা য বহচাবপ 

২৫০০ িগমবৰ্টাৰতকক 
অবধক এবল্কা সাৰ্ৰা 
প্ৰকল্পৰ িযয়ৰ িাবি 
১১২ ল্াখ টকা, প্ৰবত 
প্ৰকল্পত 

সৰ্বিত উদযাি িসয 
উন্নয়ি বৰ্েিৰ অধীিত 
ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি-িসয 
িৰ্মৰ উপ-আচঁবি 

 ৩/ সৰ্বিত পষ্ট হাবিমষ্ট 
িযেস্থ্াপিা প্ৰকল্প য বি 
যপকহাউে, পকিকক্ষ, বৰফাৰ 
যিি, খুচুৰা বিক্ৰী যকন্দ্ৰ, প্ৰাক-
িীতল্ীকৰণ যগাট, প্ৰািবৰ্ক 
প্ৰবক্ৰয়াকৰণ আবদ। 

অগ্ৰগাৰ্ী আৰু পিাদৰু্খী সাংব াগিযেস্থ্াৰ 
বিবিতকৰণৰ িাবি সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িাবি, প্ৰবত 
প্ৰকল্পত সিমাবধক ৫০.৭৫ ল্াখ প মযন্ত প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু উিৰ-পূে, পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত 
এবল্কাৰ িাবি ৰু্ঠ প্ৰকল্প িযয়ৰ ৫০%, সিমাবধক 
৭২.৫০ ল্াখ টকা যক্ৰবৰ্ট বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ 
চািবচৰ্ী বহচাবপ বদয়া হ’ি । যষ্টণ্ডএল্’ি প্ৰকল্পৰ 
যক্ষত্ৰত NHM বিবধ ৰ্াবি চবল্ি ল্াবগি।  

প্ৰকল্পই প্ৰবত ১৪৫ 
ল্াখ টকা। প্ৰাক-
িীতল্ীকৰণ, যপক 
হাউে, যগ্ৰবৰ্াং, যপবকাং, 
িীতল্কক্ষ আবদ 
অবতবৰক্ত 
উপাদািবিাৰ যিবল্গ 
যিবল্গকক ল্ি পৰা 
 ায়। 

সৰ্বিত উদযাি িসয 
উন্নয়ি বৰ্েিৰ অধীিত 
ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি-িসয 
িৰ্মৰ উপ-আচঁবি 

২/  িীতল্িৰঁাল্ৰ বিৰ্মাণ/ সম্প্ৰসাৰণ/আধুবিকীকৰণ তিা উদযািিসযৰ ৰ্জুতকৰণৰ িাবি ৰূ্ল্ধিী বিবিবয়াগ ৰাজসাহা য 
 ক) িীতল্িঁৰাল্ প্ৰকাৰ ১- 

প্ৰািবৰ্ক যৰ্বজিাইি গাঁঠবিৰ, 
সাধাৰণ অঞ্চল্ৰ িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৩৫% আৰু পাহাৰীয়া তিা অিূসূবচত এবল্কাৰ 

NHBযয় ৫০০০ 
যৰ্বেকটিতকক অবধক 

সৰ্বিত উদযাি িসয 
উন্নয়ি বৰ্েিৰ অধীিত 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

িৃহৎ কক্ষ ুক্ত (>২৫০ 
যৰ্বেকটি) আৰু একক উষ্ণতা 
অঞ্চল্সহ 
 

িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ, ৫০০০ 
যৰ্বেকটিতকক অবধক ক্ষৰ্তাৰ িৰঁাল্ৰ িাবি 
 

ক্ষৰ্তাৰ পৰা ১০০০০ 
যৰ্বেকটি প মযন্ত 
প্ৰকল্পসৰূ্হ 
বিবৰ্াক্তধৰবণবৰ 
সাহা যিুক্ত কবৰি-  
৫০০১-৬৫০০যৰ্:টি 
ক্ষৰ্তাৰ িাবি ৭৬০০ 
টকা/যৰ্:ে ; ৬৫০১-
৮০০০যৰ্:ট:ৰ িাবি 
৭২০০টকা/যৰ্:ে 
আৰু ৮০০১-১০০০০ 
যৰ্:েৰ িাবি 
৬৮০০/যৰ্:ে:  

ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি-িসয 
িৰ্মৰ উপ-আচঁবি 

 খ)িীতল্িঁৰাল্ প্ৰকাৰ ২-  
িহুৰু্খী উষ্ণতা আৰু সাৰ্গ্ৰীৰ 
িযেহাৰৰ িাবি PEB গাঁিবিৰ, 
৬টাকক অবধক কক্ষ ুক্ত আৰু 

িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ, ৫০০০ 
যৰ্বেকটিতকক অবধক ক্ষৰ্তাৰ িৰঁাল্ৰ িাবি 
 

NHBযয় ৫০০০ 
যৰ্বেকটিতকক অবধক 
ক্ষৰ্তাৰ পৰা ১০০০০ 
যৰ্বেকটি প মযন্ত 

সৰ্বিত উদযাি িসয 
উন্নয়ি বৰ্েিৰ অধীিত 
ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি-িসয 
িৰ্মৰ উপ-আচঁবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

সাধাৰণ সা-সাৰ্গ্ৰী পবৰচাল্িাৰ 
সঁজুবল্ 
 

প্ৰকল্পসৰূ্হ 
বিবৰ্াক্তধৰবণবৰ 
সাহা যিুক্ত কবৰি-  
৫০০১-৬৫০০যৰ্:টি 
ক্ষৰ্তাৰ িাবি ৯৫০০ 
টকা/যৰ্:ে ; ৬৫০১-
৮০০০যৰ্:ট:ৰ িাবি 
৯০০০টকা/যৰ্:ে 
আৰু ৮০০১-১০০০০ 
যৰ্:েৰ িাবি 
৮৫০০টকা /যৰ্:ে:  

 গ) িীতল্ িৰঁাল্ প্ৰকাৰ ২- 
বিয়বন্ত্ৰত িাতােৰণৰ িাবি 
অবতবৰক্ত প্ৰ ুবক্ত সহ 
 

িযবক্তগত উবদযাগীৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% যক্ৰবৰ্ট 
বল্াংকৰ্ যিক এবণ্ডৰ্ চািবচৰ্ী বহচাবপ, ৫০০০ 
যৰ্বেকটিতকক অবধক ক্ষৰ্তাৰ িৰঁাল্ৰ িাবি 
 

NHBযয় ৫০০০ 
যৰ্বেকটিতকক অবধক 
ক্ষৰ্তাৰ পৰা ১০০০০ 
যৰ্বেকটি প মযন্ত 
প্ৰকল্পসৰূ্হ 
বিবৰ্াক্তধৰবণবৰ 

সৰ্বিত উদযাি িসয 
উন্নয়ি বৰ্েিৰ অধীিত 
ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি-িসয 
িৰ্মৰ উপ-আচঁবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

সাহা যিুক্ত কবৰি – 
বিয়বন্ত্ৰত িাতােৰণ 
প্ৰ ুবক্তৰ িািদ যহাো 
অবতবৰক্তিযয়ৰ িাব্দ 
১০০০০ টকাকক প্ৰবত 
যৰ্বেক টিত 

 )  িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্ম (CDB) 
 ক) গুণসম্পন্ন যৰাপণ সাৰ্গ্ৰীৰ উৎপাদি আৰু বিতৰণ 
 ১/ ৰাজহুো/িযবক্তগত খণ্ডত 

িণমসাংকৰ/চাপৰ জাতৰ পুবল্ৰ 
বিতৰণ 

১/ প্ৰবত একৰত ২৫,০০০ পুবল্ৰ িাবি ৰু্ঠ খৰচৰ 
২৫% 

পুবল্বয় প্ৰবত ৩৬ টকা উদযাি িসয উন্নয়ি 
বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 

 ২/ বিউবিয়াে িাবৰকল্ িীজ 
িাবগোৰ স্থ্াপি 

২/ সিমাবধক ৪ যহক্টৰৰ িাবি িযয়ৰ ২৫% যহক্টবৰ প্ৰবত ৬ ল্াখ উদযাি িসয উন্নয়ি 
বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ৩/সৰু িাবৰকল্ িাচমাৰী ৩/ ৰাজহুো খণ্ডৰ িাবি ১০০% আৰু িযবক্তগত খণ্ডৰ 
িাবি ২৫% 

০.৪ যহক্টৰৰ প্ৰবতবট 
যগাটৰ িাবি ২ ল্াখ 
টকা  

উদযাি িসয উন্নয়ি 
বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 

 খ)  িাবৰকল্ যখবতৰ এবল্কাৰ সম্প্ৰসাৰণ 
 ১/ সাধাৰণ এবল্কা প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ৪ যহক্টৰৰ িাবি 

ৰু্ঠ িযয়ৰ ২৫%, দুটা সৰ্াি বকবস্তত 
 উদযাি িসয উন্নয়ি 

বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 

 ক) ওখ জাত  ক) ২৬,০০০ টকা/ 
যহ: 

 

 খ) িণমসাংকৰ  খ) ২৭,০০০ টকা/যহ:  
 গ) চাপৰ  গ)৩০,০০০ টকা/যহ:  
 ২/ পাহাৰীয়া আৰু অিুসূবচত 

এবল্কা 
প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সিমাবধক ৪ যহক্টৰৰ িাবি 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ২৫%, দুটা সৰ্াি বকবস্তত 

  

 ক) ওখ জাত  ক) ৫৫,০০০ 
টকা/যহ: 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 খ) িণমসাংকৰ  খ) ৫৫,০০০ 
টকা/যহ: 

 

 গ) চাপৰ  গ) ৬০,০০০ 
টকা/যহ: 

 

 গ) িাবৰকল্ যখবতৰ িাবি প্ৰ ুবক্ত বৰ্েি 
 ১/ যপাক-পতাংগ আৰু যৰাগাক্ৰান্ত িাবগোৰ িযেস্থ্াপিাৰ িাবি প্ৰবয়াজিীয় প্ৰ ুবক্তৰ বিকাি আৰু প্ৰবয়াগ 
 ক) প্ৰ ুবক্তৰ বিকাি 
  i) ICAR(CPCRI)/ৰাবজযক কৃবষ বিশ্ববিদযাল্য়/ৰাবজযক 

উদযাি-িসযবিিাগ/ কৃবষ/ সৰ্িায় খণ্ড আবদ বিিাগৰ 
িাবি ৫০ ল্াখ টকা 

i) প্ৰকল্পৰ ১০০% 
িযয় 

উদযাি িসয উন্নয়ি 
বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 

  ii) অিাচৰকাৰী সাংস্থ্া িা যতবি সাংস্থ্াৰ িাবি ২৫ ল্াখ ii) প্ৰকল্পৰ ৫০% িযয় উদযাি িসয উন্নয়ি 
বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 

 খ)প্ৰ ুবক্তৰ প্ৰদিমি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

  i) ICAR(CPCRI)/ৰাবজযক কৃবষ বিশ্ববিদযাল্য়/ৰাবজযক 
উদযাি-িসযবিিাগ/ কৃবষ/ অিযািয ৰাজহুো খণ্ডৰ 
যগাট/ পঞ্জীকৃত সৰ্িায় সবৰ্বতৰ িাবি প্ৰবত প্ৰকল্পত 
২৫ ল্াখ টকা 

i) প্ৰকল্পৰ ১০০% 
িযয় 

 

  ii) এজিীয়া কৃষক/কৃষকৰ যগাত/অিাচৰকাৰী 
সাংস্থ্া/িযবক্তগত যকাম্পািীৰ িাবি ১০ ল্াখ টকাকল্ 
সীবৰ্ত 

ii) প্ৰকল্পৰ ৫০% িযয়  

 গ) প্ৰ ুবক্তৰ প্ৰবয়াগ 
  i) প্ৰ ুবক্ত িযেহাৰৰ িািদ যহাো িযয়ৰ ২৫% ৰু্ঠ িযয়ৰ ২৫%  
  ii) কৃষক যগাট/ অিাচৰকাৰী সাংস্থ্া/অিযািয সাংস্থ্াৰ 

যক্ষত্ৰত ২৫% 
 

 ২/ প্ৰবক্ৰয়াকৰণ আৰু উৎপাদ িহুৰু্খীকৰণৰ িাবি প্ৰ ুবক্তৰ উন্নয়ি আৰু প্ৰবয়াগ 
 ক) প্ৰ ুবক্তৰ বিকাি 
  i)সকবল্া চৰকাৰী প্ৰবতষ্ঠাি আৰু সৰ্িায় সবৰ্বতৰ 

িাবি ৭৫ ল্াখ টকা 
i) প্ৰকল্পৰ ১০০% 
িযয় 

উদযাি িসয উন্নয়ি 
বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

  ii) অিাচৰকাৰী সাংস্থ্া, িযবক্তগত উবদযাগী তিা অিযািয 
গবেষণা সাংস্থ্াৰ িাবি ৩৫ ল্াখ টকা 

ii) প্ৰকল্পৰ ৭৫% িযয় উদযাি িসয উন্নয়ি 
বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 

 খ) প্ৰ ুবক্তৰ অবধগ্ৰহণ, প্ৰবিক্ষণ তিা প্ৰদিমি 
  i)সকবল্া চৰকাৰী প্ৰবতষ্ঠাি আৰু সৰ্িায় সবৰ্বতৰ 

িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ১০০% 
i) ICAR(CPCRI)/ 
ৰাবজযক কৃবষ 
বিশ্ববিদযাল্য়/ৰাবজযক 
উদযাি-িসযবিিাগ/ 
কৃবষ/ অিযািয 
ৰাজহুো খণ্ডৰ যগাট/ 
পঞ্জীকৃত সৰ্িায় 
সবৰ্বতৰ িাবি প্ৰবত 
প্ৰকল্পত ২৫ ল্াখ টকা 

 

  ii) অিাচৰকাৰী সাংস্থ্া, িযবক্তগত উবদযাগী তিা অিযািয 
গবেষণা সাংস্থ্াৰ িাবি ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% 

ii) এজিীয়া 
কৃষক/কৃষকৰ 
যগাত/অিাচৰকাৰী 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

সাংস্থ্া/িযবক্তগত 
যকাম্পািীৰ িাবি ১০ 
ল্াখ টকাকল্ সীবৰ্ত 

 গ) প্ৰ ুবক্তৰ প্ৰবয়াগ    
  i) ৰু্ঠ খৰচৰ ২৫% হল্ সীবৰ্ত যহাোকক যিক-এবণ্ডৰ্ 

যক্ৰবৰ্ট ৰূ্ল্ধি ৰাজসাহা য 
i) প্ৰ ুবক্ত িযেহাৰৰ 
িািদ যহাো িযয়ৰ 
২৫% 

 

  ii) অিুসূচীত জাবত/জিজাবত ৰ্বহল্াৰ িাবি প্ৰকল্প 
িযয়ৰ ৩৩.৩% 

ii) কৃষক যগাট/ 
অিাচৰকাৰী 
সাংস্থ্া/অিযািয সাংস্থ্াৰ 
যক্ষত্ৰত িযয়ৰ ২৫% 

 

  iii) উচ্চ ৰূ্ল্যৰ কৃবষৰ যক্ষত্ৰত , আন্দাৰ্াি-বিবকািৰ 
আৰু ল্াক্ষাদ্বীপত প্ৰকল্প িযয়ৰ ৫০% 

 

  ) পুৰণা িাবৰকল্ িাগািত িকক যৰাপি আৰু পুিৰুজ্জীবেতকৰণ 
 ১/ িয়সীয়া আৰু 

অিুৎপাদিিীল্ গে কাবট 
যপবল্াো 

গবে প্ৰবত ১০০০ টকাকক যহক্টৰত সিমাবধক ৩২ যজাপা 
গেৰ িাবি 

৩২,০০০ টকা/ যহক্টৰ উদযাি িসয উন্নয়ি 
বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ ধৰণ সাহা যৰ িীবত/ সবিমাচ্চ সীৰ্া আচঁবি/উপাাংি 

  ৰাজসাহা য প্ৰবত একক এবল্কাত 
সিমাবধক ৰাজসাহা য 

 

 ২/ িকক যৰাোত সাহা য যহক্টবৰ প্ৰবত সিমাবধক ৪০০০ টকা সাবপবক্ষ ৰু্ঠ খৰচৰ 
৫০% 

পুবল্বয় প্ৰবত ৮০ টকা  

 ৩/ সৰ্বিত িযেস্থ্াপিা 
পিবতৰ প্ৰবয়াবগবৰ ইবতৰ্বধয 
িকা িাবগোৰ উন্নীতকৰণ 

দুটা সৰ্াি বকবস্তত ৰু্ঠ িযয়ৰ ২৫% ৭০,০০০ টকা/যহক্টৰ  

 ঙ) িাবৰকল্ গেৰ িীৰ্াকৰণ আঁচবি 
  ৰু্ঠ বপ্ৰবৰ্য়াৰ্ ৰাবিৰ ৭৫%; ইয়াবৰ ৫০% বপ্ৰবৰ্য়াৰ্ 

িাবৰকল্ উন্নয়ি িবৰ্ম আৰু ২৫% ৰাবজযক চৰকাবৰ 
বদি। 

৪-১৫ িেৰৰ 
প্ৰবতবজাপা গেৰ িাবি 
৪.৬৯ টকা আৰু ১৬-
৬০ িেৰৰ গেৰ িাবি 
গবে প্ৰবত ৬.৩৫ 
টকা, ১০.৩০% যসো 
কৰসহ 

উদযাি িসয উন্নয়ি 
বৰ্েিৰ অধীিত 
িাবৰকল্ উন্নয়ি িৰ্মৰ 
উপ-আঁচবি 

উদযািিসযৰ সৰ্বিত উন্নয়ি অবি াি আৰু ইয়াৰ উপ-আঁচবি সৰূ্হৰ সবত য বি ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি িসয অবি াি, উিৰ-পূে আৰু বহৰ্াল্য়ৰ ৰাজযসৰূ্হৰ 
িাবি উদযাি িসয অবি াি, ৰাষ্ট্ৰীয় িাঁহ বৰ্েি, িাবৰকল্ উন্নযি িৰ্ম আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদযাি-িসয িৰ্ম 
• এবল্কাৰ পবৰৰ্াণ উবল্লখ িকবৰবল্ যহক্টৰ িুবল্ ধৰা হ’ি।  
• ৰূ্ল্য-ৰ্ািদণ্ডৰ অিম হ’ল্ – ৰাজসাহা যৰ বিৰূপণৰ িাবি ৰূ্ল্যৰ উধমতৰ্ ৰ্াি।  
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কাক য াগাব াগ কবৰি?  
 
ৰাবজযক উদযাি িসয বিষয়া/ উপ-সঞ্চাল্ক (উদযািিসয) আৰু ৰাবজযক প মযায়ত উদযািিসয বিিাগৰ সঞ্চাল্ক। 
 

যৰ্ৌপাল্ি 

বক কবৰি?  

• যৰ্ৌপাল্ি হ’ল্ দবৰদ্ৰ/িূবৰ্হীি েবৰ্ক/ কৃষক/গ্ৰাৰ্য  ুেসৰ্াজ/ ৰ্বহল্া আবদৰ দ্বাৰা পবৰচাবল্ত এক কৃবষ-বিবিক গ্ৰাৰ্য কা মযসূচী। 
• িাৰতৰ বিন্ন কৃবষ-জল্িায়ুবে যৰ্ৌপাল্িৰ িাবি  বিষ্ট সম্ভােিা আৰু সুবিধা িহি কবৰ। 
• যৰ্ৌপাল্বি প্ৰাকৃবতক সম্পদৰ যকাবিা িযা াত িজবন্মাোককবয় আয় আৰু বিবয়াগৰ সুবিধা সৃবষ্ট কবৰ। 
• যৰ্ৌপাল্ি/যৰ্ৌৰ্াবখবয়, সচৰাচৰ অিবল্ য াো পৰাগবৰণু আৰু ফুল্ৰ যৰ্ৌৰ পৰা যৰ্ৌৰস আৰু অিযািয উপজাত দ্ৰেযৰ সৃবষ্টবৰ খাদয প্ৰস্তুবত 

কবৰ। 
• যৰ্ৌপাল্িৰ পৰা অিযািয উচ্চ ৰূ্ল্যৰ যৰ্ৌৰহ ৰাজাত সাৰ্গ্ৰী য বি ৰবয়ল্ যজল্ী, প্ৰপবল্ে, যৰ্ৌ-পৰাগ, যৰ্ৌ-বিষ, যৰ্ৌ-যেৰ্ আবদবৰা উৎপাদি 

হয়।  
• যৰ্ৌ-ৰ্াবখৰ জবৰয়বত যহাো পৰাগ-সাংব াবগ উৎপাদবিা িহুল্ পবৰৰ্াবণ িৃবি কবৰ।  

 আপুবি বক পাি?  
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ক্ৰ।িাং উপাদাি MIDH/NHM/HMNEH ৰ অধীিত অিুবৰ্াবদত সাহা যৰ হাৰ 
১ যৰ্ৌৰ্াবখৰ িাহৰ বিকাি আৰু িধমি  
ক)  বিউবিয়াে (যপবৰ্গ্ৰী) িাহৰ উৎপাদি গবেষণা প্ৰবতষ্ঠাি/ৰাজহুো খণ্ডৰ িাবি প্ৰকল্পই প্ৰবত ২০ ল্াখ টকা 
খ) যৰ্ৌৰ্াবখৰ প্ৰজিিকাৰীৰ দ্বাৰা যৰ্ৌিাহ উৎপাদি প্ৰকল্পই প্ৰবত ৪ ল্াখ অিিা ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% ; ব বটাবেই কৰ্ 
২/ ৮ যফ্ৰৰ্ যৰ্ৌিাহৰ বিতৰণ (প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

৫০ িাহ যৰ্ৌ) 
প্ৰবতযক িাহত ৮০০ টকা িা ৰু্ঠ খৰচৰ ৪০% ; ব বটাবেই কৰ্ হয় 

৩/  যৰ্ৌচাক, চুপাৰ আবদৰ বিতৰণ (প্ৰবতযক বহতাবধকাবৰৰ 
িাবি ৫০ টাকক যৰ্ৌচাক, চুপাৰ) 

প্ৰবতযক যৰ্ৌচাক,চুপাৰৰ যগাটত ৮০০ টকা িা ৰু্ঠ খৰচৰ ৪০% ; ব বটাবেই 
কৰ্ হয় 

৪/  যৰ্ৌপাল্ি সঁজুবল্ৰ বিতৰণ (SS ৰ যৰ্ৌ বিস্কাষকৰ এটা 
যচট (৪ টা যফ্ৰৰ্) আৰু FGP/SSৰ ৩০ যকবজ যজাখৰ 
১০ টা পাত্ৰ, ১খি যিট আৰু এক যচট অিযািয 
সঁজুবল্)/৫০ টা যৰ্ৌিাহ/বহতাবধকাৰী। 

বহতাবধকাৰীবয় প্ৰবত প্ৰবতযক যচটত ৮০০০ টকা িা ৰু্ঠ খৰচৰ ৪০% ; 
ব বটাবেই কৰ্ হয় 

৫/ ৰ্ািেসম্পদ উন্নয়ি কা মযােল্ী   
 সবন্মল্ি/আবল্াচিাচক্ৰ/কৰ্মিাল্া 
ক) আন্তজমাবতক প মায় প্ৰবতখিত ১০ ল্াখ টকা 
খ) ৰাষ্ট্ৰীয় প মায় প্ৰবতখিত ৫ ল্াখ টকা 
গ) ৰাবজযক প মায় প্ৰবতখিত ৩ ল্াখ টকা 
 ) বজল্া প মায় প্ৰবত খিত ২ ল্াখ টকা 
৬/ প্ৰবিক্ষণ কা মযসূচী   
ক) ৰাজযৰ বিতৰত হদবিক প্ৰবতযক অাংিগ্ৰহণকাৰীৰ িাবি ১০০০ টকা 
খ) ৰাজযৰ িাবহৰকল্ প্ৰকল্প বিিমৰ 
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৭/  প্ৰবিক্ষণৰূ্ল্ক ভ্ৰৰ্ণ-ৰাজযৰ আৰু যদিৰ িাবহৰকল্ প্ৰকল্প বিিমৰ 
 

• যৰ্ৌপাল্ক/পাৰ্সৰূ্হক অিযািযসকল্ৰ বিতৰত হিজ্ঞাবিক পিবতবৰ যৰ্ৌপাল্ি কবৰিকল্, অিমাৎ ৰ্াত্ৰ যৰ্ৌকক্ষ িা চুপাৰ কক্ষৰ পৰাবহ যৰ্ৌ 
উবল্ওো, ৰাণীৰ্াবখ অন্তৰক িা এক্সিুৰ্াৰৰ প্ৰবয়াগ, ফুৰ্বগ্ৰৰ্ প্লাবষ্টক যৰ্ৌ পাত্ৰৰ িযেহাৰ, SS ৰ যৰ্ৌ বিস্কাষকৰ িযেহাৰ আবদ পাল্ি 
কবৰিকল্ অিুবৰাধ জবিাো হ’ল্,  াৰ িাবি MIDH আঁচবিৰ অধীিত সাহা য ল্াি কবৰি পাবৰ। 

• যৰ্ৌিাহত যকবতয়াও যকাবিা এবণ্টিায়বটক িযেহাৰ কবৰি িাল্াবগ। 
• যকেল্ আিি হহ িকা যৰ্ৌবহ বিস্কাষণ কবৰি ল্াবগ। 
• হিজ্ঞাবিক যৰ্ৌপাল্িৰ িাবি সৰ্বয় সৰ্বয় এিবিবিৰ দ্বাৰা প্ৰচাবৰত পৰাৰ্িমসৰূ্হ অিুসৰণ কবৰি ল্াবগ।  

 কাক য াগাব াগ কবৰি?  

• বজল্া উদযািিসয বিষয়া 
• ৰাবজযক চৰকাৰৰ উদযািিসয বিিাগৰ সঞ্চাল্ক 
• কা মকৰী সঞ্চাল্ক, ৰাষ্ট্ৰীয় যৰ্ৌ িৰ্ম, বি উইাং, বদ্বতীয় ৰ্হল্া, জিপি িেি, িতুি বদল্লী, যফাি- ০১১-২৩৩২৫২৬৫, ইবৰ্ইল্ – 

nationalbeeboard.2006@gmail.com 
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অধযায় ৭ 
িীজ 

বক কবৰি?  
• অঞ্চল্বটাৰ জল্িায়ুৰ ওপৰত বিিমৰ কবৰ, সদায় অিুবৰ্াবদত জাতৰ িীজ িযেহাৰ কৰক। অিুবৰ্াবদত হাৰত িীজ িযেহাৰৰ ল্গবত অিুবৰ্াবদত 

কৃবষ যকৌিল্ প্ৰবয়াগ কৰক। 
• প্ৰবত বতবিিেৰৰ ৰূ্বৰ ৰূ্বৰ য ঁহু, ধাি, ৰ্াহজাতীয় িসয (ৰহৰৰ্াহৰ িাবদ), যতল্জাতীয় িসয (ৰাই, সবৰয়হ আৰু সূ মযৰু্খী ফুল্ৰ িাবহবৰ) 

আবদৰ িীজ সল্বি কৰক। ৰ্াকক, িাজৰা, যজাোৰ, ৰহৰৰ্াহ, ৰাই, সবৰয়হ আৰু সূ মৰু্খী ফুল্ৰ িীজ দুিেৰৰ ৰূ্বৰ ৰূ্বৰ তিা িণমসাংকৰ জাত 
আৰু বিবট িীজ প্ৰবতিেবৰ সল্বি কৰক। 

• সদায় স্বীকৃবতপ্ৰাপ্ত সাংস্থ্াৰ পৰা প্ৰৰ্াবণত িীজ ক্ৰয় কৰক আৰু ঠাণ্ডা, শুকাি তিা পবৰস্কাৰ ঠাইত িীজ সাংৰক্ষণ কৰক। 
• সদায় যিাধি কৰা িীজ িযেহাৰ কৰক আৰু বসঁচাৰ আবগবয় িীজৰ বিশুিতা, অাংকুৰণ, অপতৃণৰ গুবটৰ বৰ্হবল্ হহ িিকা আবদ গুণবিাৰ 

পৰীক্ষা কবৰ ল্ওক।  

আপুবি বক ল্াি কবৰি?  
ক) িীজ বিতৰণৰ িাবি সাহা য 

ক্ৰ 
িাং 

িসয প্ৰাৰ্াণীকৃত িীজৰ বিতৰণৰ যক্ষত্ৰত সাহা য আচঁবি/উপাাংি 

১ i) িণমসাংকৰ িীজ (ধাি) 
 
ii) উচ্চ উৎপাদিক্ষৰ্ জাতৰ 
প্ৰৰ্াবণত িীজ (ধাি আৰু য ঁহু) 

কুইণ্টবল্ প্ৰবত সিমাবধক ৫০০০ টকাকল্ ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০%  
 
কুইণ্টবল্ প্ৰবত সিমাবধক ১০০০ টকাকল্ ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০% 

উ:পূ:হল্ যসউজ বিপ্লেৰ 
সূচিা 
উ:পূ:হল্ যসউজ বিপ্লেৰ 
সূচিা 
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২ িীজৰ বিতৰণ 
i)  উচ্চ উৎপাদিক্ষৰ্ িীজ 
ক) ধাি আৰু য হঁু 
খ) যৰ্াটা দািাজাতীয় িসয 
গ) ৰ্াহজাতীয় িসয 
 
ii) িণমসাংকৰ িীজ 
ক) ধাি 
খ) যৰ্াটা দািাজাতীয় িসয 

 
 
বকবল্াগ্ৰাবৰ্ প্ৰবত ১০ টকা িা ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 
বকবল্াগ্ৰাবৰ্ প্ৰবত ১৫ টকা িা ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 
বকবল্াগ্ৰাবৰ্ প্ৰবত ২৫ টকা িা ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 
 
 
বকবল্াগ্ৰাবৰ্ প্ৰবত ৫০ টকা িা ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 
বকবল্াগ্ৰাবৰ্ প্ৰবত ৫০ টকা িা ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

 
 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 
 
 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 

৩ হতল্িীজ িসয (িাদাৰ্, সূ মযৰু্খী 
ফুল্, চয়াবিি, ৰাই, সবৰয়হ, 
চফোোৰ, বতল্, গুঁবজবতল্, 
বল্িবচৰ্ িা বতবচ, এৰা) 

বতল্ৰ িাবহবৰ, ১৫ িেৰতকক অবধক যিাবহাো জাতৰ যক্ষত্ৰত ৰু্ঠ 
ৰূ্ল্যৰ ৫০% হাৰত, কুইণ্টবল্ প্ৰবত সিমাবধক ২৫০০ টকাকল্বক সীবৰ্ত; 
বতল্ আৰু িণমসাংকৰ জাতৰ িীজৰ যক্ষত্ৰত কুইণ্টবল্ প্ৰবত সিমাবধক 
৫০০০ টকা।  

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্পাৰ্ বৰ্েি (NMOOP) 

৪ পাৰ্ত সাংৰবক্ষত িীজৰ ৰ্াি উন্নত 
যহাোকক, ৰ্ািবিবিষ্ট িীজৰ 
উৎপাদি সম্ভেপৰ কবৰিৰ িাবি 
সকবল্া িসযৰ িীজৰ 
িুবিয়াদী/প্ৰৰ্াবণত িীজ বিতৰণ 
(যকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অাংি ৬০% 
আৰু ৰাজয চৰকাৰৰ ৪০%) 

কৃষবক প্ৰবত এক একৰ ৰ্াবটৰ িাবি দৰকাৰী িীজৰ িাবি, দািাজাতীয় 
খাদযিসযৰ িীজৰ ৰূ্ল্যৰ ৫০%, হতল্িীজ, ৰ্াহজাতীয় িসয,  াঁহ, 
যসউজসাৰৰ িীজৰ ৰূ্ল্যৰ ৬০%। 

ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ প্ৰ ুবক্ত আৰু 
সম্প্ৰসাৰণ অবি াি 
(NMAET), িীজ গাওঁ 
আঁচবিৰ অধীিৰ িীজ আৰু 
যৰাপি সাৰ্গ্ৰীৰ িাবি িকা 
উপ-আঁচবি (SMSP)  
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৫ কৃষক, আত্মসহায়ক যগাট, 
এফবপঅ’ আবদৰ িাবি যতল্জাতীয়, 
ৰ্াহজাতীয়,  াঁহ তিা যসউজসাৰ 
িসযৰ িুবিয়াদী/ প্ৰৰ্াবণত িীজৰ 
বিতৰণ (যকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অাংি 
৬০% আৰু ৰাজয চৰকাৰৰ ৪০%) 

যতল্জাতীয়, ৰ্াহজাতীয়,  াঁহ আৰু যসউজসাৰৰ িীজৰ ৰূ্ল্যৰ ৭৫% ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ প্ৰ ুবক্ত আৰু 
সম্প্ৰসাৰণ অবি াি 
(NMAET), িীজ আৰু 
যৰাপি সাৰ্গ্ৰীৰ উপ-
অবি াি তিা িীজগাওঁ 
আঁচবিৰ অধীিত 
যতল্জাতীয়, ৰ্াহজাতীয়, 
 াঁহ তিা যসউজসাৰ িসযৰ 
প্ৰাৰ্াবণত উৎপাদি 

৬ হতল্বখজুৰৰ পুবল্ িা গঁজাবল্ কৃষকৰ বিজা সৰ্গ্ৰ আিাদী ৰ্াবট/কৃবষিূবৰ্ৰ িাবি যহক্টবৰ প্ৰবত ৮০০০ 
টকাত সীৰ্ািি যহাোকক, দৰকাৰী যৰাপি সাৰ্গ্ৰীৰ ৰূ্ল্যৰ ৮৫% 

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্পাৰ্ বৰ্েি (NMOOP) 

৭ হতল্বখজুৰ ফল্েতী যহাোৰ 
সৰ্য়বোোৰ িাবি কৃবষ/যচাোবচতা 
আবদৰ িািদ যহাোৰ িযয়ৰ িাবি 
সাহা য 

ফল্েতী যহাোকল্বক সৰ্য়বোোত, চাবৰিেৰৰ িাবি, যহক্টবৰ প্ৰবত 
১৬,০০০ টকাৰ বচবল্াং সাবপবক্ষ, ৰু্ঠ খৰচৰ ৫০% ; ২৫ যহক্টৰ প মযন্ত 
িেৰত প্ৰবত যহক্টৰৰ িাবি ৪০০০ টকাকক।  

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্পাৰ্ বৰ্েি (NMOOP) 

৮ ৰ্ৰাপাট আৰু যৰ্ষ্টা িীজ গাঁও 
আঁচবি 

প্ৰবত কুইণ্টল্ প্ৰৰ্াবণত িীজৰ উৎপাদিৰ িাবি ৫,৫০০ টকা এিএফএেএৰ্ িযেসাবয়ক 
িসয (ৰ্ৰাপাট) 

৯ ICAR আৰু SAU ৰ পৰা 
হতল্িীজৰ েীৰ্াৰ িীজৰ ক্ৰয় 

DAC& FW আৰু ICAR ৰ িীজ বিিাগৰ দ্বাৰা বিধমাবৰত েীৰ্াৰ িীজৰ 
সমূ্পণম ৰূ্ল্যৰ পবৰবিাধ  

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্পাৰ্ বৰ্েি (NMOOP) 

খ) িুবিয়াদী আৰু প্ৰৰ্াবণত িীজ উৎপাদিৰ িাবি সাহা য 
১০ i) িণমসাংকৰ িীজ (ধাি) কুইণ্টবল্ প্ৰবত সিমাবধক ৫০০০ টকাকল্ ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০%  উ:পূ:হল্ যসউজবিপ্লেৰ সূচিা 
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ii) উচ্চ উৎপাদিক্ষৰ্ জাতৰ 
প্ৰৰ্াবণত িীজ (ধাি আৰু য ঁহু) 

 
কুইণ্টবল্ প্ৰবত সিমাবধক ১০০০ টকাকল্ ৰু্ঠ ৰূ্ল্যৰ ৫০% 

 
উ:পূ:হল্ যসউজবিপ্লেৰ সূচিা 

১১ ৰ্াহজাতীয় িসয (ৰহৰ, ৰ্গু, 
ৰ্াবটৰ্াহ, ৰ্চুৰ, ৰ্টৰ, িুট,ৰাজৰ্াহ 
আৰু ৰ্ি) 

উচ্চ উৎপাদিক্ষৰ্ জাতৰ িীজ প্ৰবত বক:গ্ৰাত ২৫ টকা হাৰত িা ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ হয় 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি 

১২ িযবক্ত/উবদযাগী, আত্মসহায়ক যগাট 
আবদবক ধবৰ সকবল্া িযবক্তগত 
খণ্ডত িীজ উৎপাদি িৃবিৰ িাবি 
সাহা য 

ক) সাধাৰণ অঞ্চল্ত প্ৰকল্পৰ ৰু্ঠ িযয়ৰ ৪০% আৰু পাহাৰীয়া তিা 
অিুসূবচত অঞ্চল্ৰ িাবি ৫০% হাৰত যক্ৰবৰ্ট বল্াংকৰ্ যিক-এবণ্ডৰ্ 
ৰূ্ল্ধিী ৰাজসাহা য; সবিমাচ্চ সীৰ্া প্ৰকল্পই প্ৰবত ১৫০ ল্াখ  

ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ প্ৰ ুবক্ত আৰু 
সম্প্ৰসাৰণ অবি াি, িীজ 
আৰু যৰাপি সাৰ্গ্ৰীৰ উপ-
বৰ্েি- িযবক্তগত খণ্ডত িীজ 
উৎপাদি িৃবিৰ িাবি 
সাহা য বিতাি 

গ) সকবল্া হতল্িীজ িসযৰ িাবি 
১৩ িুবিয়াদী িীজ উৎপাদিৰ িাবি 

সাহা য 
বিগত ১০ িেৰত ৰু্কবল্ কৰা সকবল্া জাত/িণমসাংকৰ জাতৰ িাবি 
কুইণ্টল্ত ১০০০ টকাকক আৰু বিগত ৫ িেৰত ৰু্কবল্ কৰা জাতৰ 
িাবি অবতবৰক্তিাবে কুইণ্টল্ত ১০০ টকাকক। প্ৰৰ্াণীকৰণ তিা 
উৎপাদিিযয়ৰ যজাৰা ৰ্াবৰিৰ িাবি কৃষকক ৰু্ঠ ৭৫% ৰাজসাহা য 
আৰু িীজ উৎপাদক সাংস্থ্াকল্ ২৫% ৰাজসাহা য। সাংবিষ্ট বিষয়ত 
সহায় পাি – ৰাবজযক কৃবষ বিিাগ/ৰাবজযক িীজ বিগৰ্/ িাবফৰ্/ 
কৃিক’/ইফবকা/বহল্/ আইএফএফবৰ্বচ/ যকন্দ্ৰীয় িহু-ৰাজয সৰ্িায় 
য বি এিবচবচএফ। 

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্পাৰ্ বৰ্েি (NMOOP) 
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১৪ প্ৰৰ্াবণত িীজৰ উৎপাদি ঐ ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্পাৰ্ বৰ্েি (NMOOP) 

১৫  িীজ আন্তঃগাঁিবিৰ উন্নয়ি বিপ জল্বসঞ্চল্ৰ িল্ী পতা, পিাৰ সৰ্াি কৰা, পিাৰৰ যজওৰা, 
কা মযাল্য় গৃহৰ বিজুল্ীসাংব াগ, পাৰ্ৰ যৰ্বচি আবদ িাদ বদ  িীজ 
আন্তঃগাঁিবি য বি যেবচাং ে’ৰ, আদ্ৰমতাহীি কবৰি পৰাৰ সুবিধা ুক্ত 
িীজ গুদাৰ্, জল্বসঞ্চি িযেস্থ্া য বি িল্ীিাদ/কুেঁা, ৰ্টৰ পাম্প, 
বৰাংকল্াৰ আবদবক ধবৰ সুবিধাৰ িাবি ৫০% প মযন্ত সাহা য। বিবিন্ন 
বৰ্েিত অন্তিুমক্ত িসযৰ িীজ/যৰাপি সাৰ্গ্ৰী উৎপাদিত জবিত ৰাজয 
চৰকাৰ/ৰাবজযক িীজ বিগৰ্ পাৰ্ত। ইয়াবৰ ৰাষ্ট্ৰীয় িীজ বিগৰ্ৰ পাৰ্ৰ 
িাবি ৭৫% িাৰত চৰকাৰৰ সাহা য  আৰু ১০০% সাহা য ৰাবজযক 
কৃবষ বিশ্ববিদযাল্য়/কৃবষ বিজ্ঞাি যকন্দ্ৰক । দ্বাদি পবৰকল্পিাৰ 
সৰ্য়বোোত এিএৰ্অ’অ’বপ ত যল্াো হতল্িীজৰ বৰ্বি-বৰ্েি-১ত ৰু্ঠ 
অিুবৰ্াবদত ধিৰ সবিমাচ্চ ১% হল্ ৰ্ঞু্জৰীৰ ধিৰ পবৰৰ্াণ সীৰ্ািি 
িাবকি।  

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্পাৰ্ বৰ্েি (NMOOP) 

১৫ 
ক) 

িীজ আন্তঃগাঁিবিৰ সুবিধা সৃবষ্ট 
(ৰাজহুো খণ্ডৰ িাবি) 
িীজ প্ৰবক্ৰয়াকৰণ সুবিধা 

১০০% যকন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অাংি 
১-িীজ প্ৰবক্ৰয়াকৰণ প্ৰকল্প প্ৰবতষ্ঠা 
১০০০ যৰ্বেকটি, ২০০০ যৰ্বেকটি:, ৩০০০ যৰ্বেকটি: আৰু ৫০০০ 
যৰ্বেক টি (য ঁহুৰ িাবষমক প্ৰবক্ৰয়াকৰণ ক্ষৰ্তাৰ বিবিক)ৰ িাবি 
বিবিন্ন ৰ্ৰু্ল্াৰ আবহম অিুসাবৰ গ্ৰাণ্ট-ইি-এইৰ্ উপল্ব্ধ। সাহা য 
বিবনাক্ত হাৰত উপল্ব্ধ :  
 

ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ প্ৰ ুবক্ত আৰু 
সম্প্ৰসাৰণ অবি ািৰ 
অধীিত িীজ আৰু যৰাপি 
সাৰ্গ্ৰীৰ উপ-অবি াি 
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সাৰ্গ্ৰী িাবষমক 
ক্ষৰ্তা 
(যৰ্বেক  
টি) 

১০০০ 
যৰ্বেক  
টি 

২০০০ 
যৰ্বেক  
টি 

৩০০০ 
যৰ্বেক 
টি 

৪০০০ 
যৰ্বেক  
টি 

৫০০০  
যৰ্বেক  
টি 

ৰু্খয 
সঁজুবল্,  
 ন্ত্ৰ-পাবত 

ল্াখ টকা ২৭.৯০ ৩২.৯০ ৪৭.১০ ৫৬.২০ ৬২.৮০ 

আিুষাংবগক 
সঁজুবল্, 
 ন্ত্ৰ-পাবত 

ল্াখ টকা ৯.৯০ ১০.১০ ১৩.৯০ ২০.৭০ ২১.৩০ 

সিমৰূ্ঠ 
ৰূ্ল্য 

ল্াখ টকা ৩৭.৮০ ৪৩.০০ ৬১.০০ ৭৬.৯০ ৮৪.১০ 

 

ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ প্ৰ ুবক্ত আৰু 
সম্প্ৰসাৰণ অবি ািৰ 
অধীিত িীজ আৰু যৰাপি 
সাৰ্গ্ৰীৰ উপ-অবি াি 
 

২-  ৰ, সাংগ্ৰাহক  ৰ,িাবয়াং যপ্লটফৰ্ম 
গৃহ বিৰ্মাণৰ 
িাবি বিিীয় 
সাহা যৰ 
যক্ষত্ৰত 
দৰকাৰী 
প্ৰকল্পৰ 
িাবষমক 
ক্ষৰ্তাৰ 
(MT) 

প্ৰকল্পৰ গৃহ আৰু সাংগ্ৰাহক 
িাৰাণ্ডাৰ যজাখ 

িাবয়াং যপ্লটফৰ্ম সিমৰু্ঠ 
(ল্াখ 
টকা) 

আকাৰ 
(িগম 
বৰ্:) 

হাৰ 
(টকা/ 
িগম বৰ্:) 

ৰু্ঠ িযয়  
(ল্াখ 
টকা) 

আকাৰ 
(িগম 
বৰ্:) 

হাৰ 
(টকা/ 
িগম বৰ্:) 

ৰু্ঠ িযয়  
(ল্াখ 
টকা) 

১০০০ ৪৫০ ৭০০০ ৩১.৫০ ১০০ ১২০০ ১.২০ ৩২.৭০ 
২০০০ ৫২৫ ৭০০০ ৩৬.৭৫ ২০০ ১২০০ ২,৪০ ৩৯.১৫ 
৩০০০ ৭০০ ৭০০০ ৪৯.০০ ৩০০ ১২০০ ৩,৬০ ৫২.৬০ 
৪০০০ ৮০০ ৭০০০ ৫৬.০০ ৪০০ ১২০০ ৪.৮০ ৬০.৮০ 
৫০০০ ১০০০ ৭০০০ ৭০.০০ ৫০০ ১২০০ ৬.০০ ৭৬.০০ 
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ৰূপায়িকাৰী সাংস্থ্াই প্ৰবয়াজিািুসাবৰ বিবদমষ্ট ক্ষৰ্তাৰ িীজ 
প্ৰবক্ৰয়াকৰণ যকন্দ্ৰ স্থ্াপি কবৰি পাবৰি আৰু এই অিুসাবৰ বিিীয় 
সাহা য প্ৰ’যৰট বিবিত আগিব াো হ’ি।  

১৫ 
খ)  

 িীজ ৰ্জুতকৰণ সুবিধা 
বিবিন্ন ধৰণৰ িীজ ৰ্জুতকৰণ গুৰ্াৰ্ তিা যপবল্ট িা যপবকট কিাৰ, 
যৰয়াৰ, ৰ্াষ্টাৰ আবদৰ িাবিও বিিীয় সাহা যৰ সুবিধা আবে। এই 
অিুসবৰ িকা সুবিধাসৰূ্হ তল্ত বদয়া হ’ল্ –  
বিেৰণ ক্ষৰ্তা  

যৰ্বেক টি 
আকাৰ 
(িগম 
বৰ্:) 

হাৰ (টকা/ 
িগম বৰ্:) 

ৰু্ঠ িযয়  
(ল্াখ 
টকা) 

সিমৰু্ঠ 
(ল্াখ 
টকা) 

এবচ/বজআই 
চীট সহ 
িঁৰাল্ 

১০০০ ৭০০ ৭০০০ ৩১.৫০ ৪৯.০০ 

যিবণ্টবল্বটৰ্ 
সৰ্াি চাল্ৰ 
িঁৰাল্ 

১০০ ৭০০ ৭৫০০ ৩৬.৭৫ ৫২.৫০ 

আদ্ৰমতািািক 
িঁৰাল্ 

১০০ ১০০ ১৪০০০ ৪৯.০০ ১৪.০০ 

িাতািুকূবল্ত 
আৰু 
আদ্ৰমতািািক 
িঁৰাল্ 

১০০ ১০০ ১৮০০০ ৫৬.০০ ১৮.০০ 

ৰূপায়িকাৰী সাংস্থ্াই প্ৰবয়াজিািুসাবৰ বিবদমষ্ট ক্ষৰ্তাৰ িীজ িৰঁাল্ 
স্থ্াপি কবৰি পাবৰি আৰু এই অিুসাবৰ বিিীয় সাহা য প্ৰ’যৰট বিবিত 
আগিব াো হ’ি। 

ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ প্ৰ ুবক্ত আৰু 
সম্প্ৰসাৰণ অবি ািৰ 
অধীিত িীজ আৰু যৰাপি 
সাৰ্গ্ৰীৰ উপ-অবি াি 
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১৬ বিবদমষ্ট জাতৰ িীজৰ ল্ক্ষযবিধমাবৰত 
উৎপাদি (VSTSP) 

 েীৰ্াৰ িুবিয়াদী িীজৰ সুল্িতা তিা  প্ৰৰ্াবণত আৰু িুবিয়াদী িীজৰ 
চাবহদা অিু ায়ী  ৰাষ্ট্ৰীয় িীজ বিগৰ্/বিিমাবচত এেএেবচ/ ৰাবজযক 
চৰকাৰৰ সাংস্থ্া/ আইবচএআৰ/ ৰাবজযক কৃ:বি: আৰু তাৰ অধীিৰ কৃবষ 
বিজ্ঞাি যকন্দ্ৰ, আন্তজমাবতক প্ৰবতষ্ঠাি আবদকল্ প্ৰকল্প  বিিমৰ িযেস্থ্াৰ 
দ্বাৰা িীজ উৎপাদিত যহাো িযয়ৰ ৭৫%।  
অহমতা- জাত/িণমসাংকৰ িীজ ৫ িেৰতকক যিবে িু া হ’ি িাল্াবগি।   

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু 
হতল্পাৰ্ বৰ্েি (NMOOP) 

 ) ৰাষ্ট্ৰীয় িীজ বৰজািম 
১৭ প্ৰাকৃবতক দূব মযাগ িা অিােিীয় 

পবৰবস্থ্বতৰ যজাৰা ৰ্াবৰিৰ িাবি 
হস্ৰৰ্যাদী আৰু ৰ্ধযৰ্ীয়া সৰ্য়ৰ 
িসযৰ জাত 

১/ িীজৰ ৰূ্ল্য -১০০% 
২/ িযেস্থ্াপিা িযয় –  
ক) প্ৰবক্ৰয়াকৰণ আৰু যপবকাং িযয় – ৩০০ টকা/কুইণ্টল্ 
খ) পবৰিহি িযয় – ২০০ টকা/কুইণ্টল্ 
৩/ িীজ িৰঁাল্ৰ আন্তঃগািঁবিৰ িযয় – ১০০০০ কুইণ্টল্ ক্ষৰ্তাৰ িাবি 
৫৭.৭৪ ল্াখ টকা 
৪/  ন্ত্ৰ-পাবত, প্ৰকল্প গৃহ, সাংগ্ৰাহক যশ্বৰ্ আৰু িাবয়াং যপ্লটফৰ্ম ক্ৰয়ৰ 
িাবি সাহা য - ১০০০০ কুইণ্টল্ ক্ষৰ্তাৰ িাবি ৭০.৫০ ল্াখ টকা 
৫/ সাৰ্গ্ৰী যহণ্ডবল্াং সঁজুবল্ৰ িযয় – প্ৰবত কুইণ্টল্ত ৫০ টকা (এিাৰ) 
৬/ বফউবৰ্বগচি, যৰবয়াং, ধূবল্বিহীি পবৰবেিৰ িযেস্থ্া, দৰ্ কৰা, 
আঁতবৰাো তিা যতবিধৰণৰ েবৰ্ক জবিত িকা কাৰ্ৰ িাবি যসোিযয় 
– কুইণ্টবল্ প্ৰবত ১০ টকা (প্ৰবত িেবৰ) 
৭/ অিুপব াগী িীজ িাদ বদয়াৰ িািদ িযয় – বিধমাবৰত ষ্টকৰ ১০% 
গুবট আৰু িীজৰ দাৰ্ৰ ৰ্াজৰ পািমকয 

ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ সম্প্ৰসাৰণ তিা 
প্ৰ ুবক্ত বৰ্েিৰ (NAMET)ৰ 
অধীিত িীজ আৰু যৰাপি 
সাৰ্গ্ৰীৰ উপ-বৰ্েি 
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৮/ কবম্পউটাৰাইবজচিৰ কষ্ট 

 
কাক য াগাব াগ কবৰি?  
 বজল্া কৃবষ বিষয়া/ খণ্ড কৃবষ উন্নয়ি বিষয়া/ATMA ৰ প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক/ ৰাবজযক িীজ বিগৰ্ 
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অধযায় ৮  
 াবন্ত্ৰকীকৰণ আৰু প্ৰ ুবক্ত 

বক কবৰি?  

• ৰ্াবটৰ পবৰৰ্াণ আৰু িসযৰ ওপৰত বিিমৰ কবৰ উপ ুক্ত  ন্ত্ৰ/সঁজুবল্ িযেহাৰ কৰক। 
• িযয়িহুল্ সঁজুবল্ৰ যক্ষত্ৰত কৃষক যগাট গঠি কবৰ িাৰা/অাংিীদাৰীত্বৰ বিবিত িযেহাৰ কৰক। 
• িূবৰ্ সম্পদৰ সাংৰক্ষণ কৰক আৰু ইয়াৰ িাবি বজবৰা বটল্ চীৰ্ বিল্, যল্জাৰ যল্ণ্ড যল্বিল্াৰ, যহপ্পী চীৰ্ বিল্, যৰাটাবিটৰ আবদ প্ৰবয়াগ 

কৰক। 
• পাৰ্  াবন্ত্ৰক পৰীক্ষণ আৰু প্ৰবিক্ষণ প্ৰবতষ্ঠাি, কৃবষ বিজ্ঞাি যকন্দ্ৰ আবদৰ জবৰয়বত কৃবষ  ন্ত্ৰপাবতৰ উপ ুক্ত িযেহাৰ, সৰ্য়ািুসবৰ ল্ি ল্গীয়া 

 তি আৰু চাবিমবচাং আবদৰ বিষবয় জাবি ল্ওক।  

আপুবি বক ল্াি কবৰি? 

ক) কৃবষ- াবন্ত্ৰকীকৰণৰ উপ-বৰ্েি 

১/ কৃবষৰ  ন্ত্ৰ-পাবত আৰু আবহল্া ক্ৰয়ৰ িাবি বিিীয় সাহা য  
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সঁজুবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সঁজুবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

১ ক): যেক্টৰ 
i) যেক্টৰ (০৮ ৰ পৰ ২০ বপবটঅ’ 
অশ্বিবক্ত) 

১,০০,০০০ ৩৫% ৭৫,০০০ ২৫% 

ii) যেক্টৰ (>২০ৰ পৰা ৭০ বপবটঅ’ 
অশ্বিবক্ত) 

১,২৫,০০০ ৩৫% ১,০০,০০০ ২৫% 

১ খ): পাোৰ বটল্াৰ 
i) ৮ বিএইচবপৰ তল্ত ৫০,০০০ ৫০% ৪০,০০০ ৪০% 
ii) ৮ বিএইচবপ আৰু তাৰ ওপৰত ৭৫,০০০ ৫০% ৬০,০০০ ৪০% 
১ গ) ধাি যৰাো  ন্ত্ৰ 
i) স্বয়াংচাবল্ত ধাি যৰাো  ন্ত্ৰ (৪ িাৰী) ৯৪,০০০ ৫০% ৭৫,০০০ ৪০% 
ii) স্বয়াংচাবল্ত ধাি যৰাো  ন্ত্ৰ  
ক) ৪-৮ িাৰীতকক যিবে 
খ) ৮-১৬ িাৰীতকক যিবে 

২,০০,০০০ ৪০% ২,০০,০০০ ৪০% 

১  ) স্বয়াংচাবল্ত  ন্ত্ৰ 
i) বৰপাৰ কাৰ্ িাইণ্ডাৰ ১,২৫,০০০ ৫০% ১,০০,০০০ ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সঁজুবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সঁজুবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

ii) স্বয়াংবক্ৰয় ইউবৰয়া বেবকবটাং বৰ্প 
যপ্লচবৰ্ণ্ট/ইউবৰয়া প্ৰবয়াগকাৰী  ন্ত্ৰ 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 

১ ঙ) যস্পবচবয়ল্াইজৰ্ স্বয়াংচাবল্ত  ন্ত্ৰ 
i) বৰপাৰ/যদাো  ন্ত্ৰ 
ii) পষ্ট হ’ল্ বৰ্গাৰ/অগৰ 
iii) বিউবৰ্বটক/অিয যৰােিী  ন্ত্ৰ 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সঁজুবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সঁজুবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

১চ) স্বয়াংচাবল্ত উদযািিসয  ন্ত্ৰ 
i) ফল্বেঙা  ন্ত্ৰ 
ii) গে কল্ৰ্ বদয়া িা প্ৰুবিাং  ন্ত্ৰ 
iii) ফল্ হাৰবিষ্টাৰ 
iv) ফল্ যগ্ৰবৰ্াং কৰা  ন্ত্ৰ 
v)যেক েল্ী 
vi) িাচমাৰী বৰ্বৰ্য়া বফবল্াং  ন্ত্ৰ 
vii) িহুৰু্খী হাইিবল্ক পিবত 
viii) প্ৰুবিাং, িাবৰ্াং, যগ্ৰবটাং, বশ্ববয়বৰাং 
আবদৰ িবক্তচাবল্ত সঁজুবল্ 

১,২৫,০০০ ৫০% ১,০০,০০০ ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

যেক্টৰ িা পাোৰ বটল্াৰ চাবল্ত সজুঁবল্ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

২ ক) িূবৰ্ উন্নয়ি, ৰ্াবট চহ কৰা, িীজতল্ী প্ৰস্তুত কৰা আবদৰ িাবি প্ৰবয়াজিীয় সজুঁবল্  
i) এৰ্বি প্লাউ 
ii) বৰ্স্ক প্লাউ 
iii) কাবল্টবিটৰ 
iv) যহৰ’’ 
v) যল্বিল্াৰ যিৰ্ 
vi) যকজ হুইল্ 
vii) ফাৰ’ অবপিাৰ 
viii) বৰজাৰ 
ix) উইৰ্ যিচাৰ 
x) যল্জাৰ যল্ণ্ড যল্বিল্াৰ 
xi) বৰিাবচমিল্ যৰ্কাবিবকল্ প্লাউ 

 
 
i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ১৫,০০০ 
 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ চাবল্ত 
– ১৯,০০০ 

 
 
৫০% 
 
 
৫০% 

 
 
i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ১২,০০০ 
 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ 
চাবল্ত – ১৫,০০০ 

 
 
৪০% 
 
 
৪০% 

xii) ৰটাবিটৰ 
xiii) ৰট’পাৰ্ল্াৰ 
xiv) বৰিাবচমিল্ হাইিবল্ক প্লাউ 

i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ৩৫,০০০ 
 

৫০% 
 
 

i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ২৮,০০০ 
 

৪০% 
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xv) পাোৰ যহৰ’ 
xvi) ক্ৰাষ্ট যেকাৰ 
xvii) ৰট’ কাবল্টবিটৰ 

ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ চাবল্ত 
– ৪৪,০০০ 

৫০% ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ 
চাবল্ত – ৩৫,০০০ 

৪০% 

xviii) বচবজল্ প্লাউ i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ৮,০০০ 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ চাবল্ত 
– ১০,০০০ 

৫০% 
 
৫০% 

i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ৬,০০০ 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ 
চাবল্ত – ৮,০০০ 

৪০% 
 
 
৪০% 

২ খ) িীজবসচঁা, যৰাো, যদাো আৰু গাতঁ খন্দা  ন্ত্ৰ 
i) পষ্ট হ’ল্ বৰ্গাৰ 
ii) আলু্ যৰাো  ন্ত্ৰ 
iii) আলু্ খন্দা  ন্ত্ৰ 
iv) িাদাৰ্ খন্দা  ন্ত্ৰ 
v) বষ্ট্ৰপ বটল্ বিল্ 
vi) যেক্টবৰ টিা বৰপাৰ 
vii) বপঁয়াজ হাৰবিষ্টাৰ 
viii) ধাি যখৰ কটা  ন্ত্ৰ 
ix) বজৰ’ বটল্ বচৰ্ কাৰ্ ফাবটমল্াইজাৰ বিল্ 
x) যৰইজৰ্ যিৰ্ যপ্লণ্টাৰ 
xi) কুঁবহয়াৰ কটা/ফল্া  ন্ত্ৰ 
xii) যপ্লণ্টাৰ 
xiii) চীৰ্ বিল্ 

 
 
i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ১৫,০০০ 
 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ চাবল্ত 
– ১৯,০০০ 

 
 
৫০% 
 
 
 
৫০% 

 
 
i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ১২,০০০ 
 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ 
চাবল্ত – ১৫,০০০ 

 
 
৪০% 
 
 
 
৪০% 
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xiv) ৰ্াবল্ট-ক্ৰপ যপ্লণ্টাৰ 
xv) বজৰ’ বটল্ ৰ্াবল্ট ক্ৰপ যপ্লণ্টাৰ 
xvi) বৰজ-ফাৰ’ যপ্লণ্টাৰ 
i) টািম’ বচৰ্াৰ 
ii) বিউবৰ্বটক যপ্লণ্টাৰ 
iii) বিউবৰ্বটক বিবজবটিল্ যেন্সবপ্লণ্টাৰ 
iv) বিউবৰ্বটক বিবজবটিল্ বচৰ্াৰ 
vi)যহপ্পী বচৰ্াৰ 
vi) প্লাবষ্টক ৰ্াল্চ যল্বয়াং যৰ্বচি 
vii) একুো ফাবটম চীৰ্ বিল্ 
viii) যৰইজৰ্ যিৰ্ যপ্লণ্টাৰ উইি ইিিাইণ্ড 
যপ্লট যপ্লণ্টাৰ আৰু যশ্বপাৰ এটাচবৰ্ন্ট 
ix) ৰ্াল্চাৰ 
x) চীৰ্ বেবটাং িাৰ্ 
xi) চীৰ্ কাৰ্ ফাবটমল্াইজাৰ বিল্ 

 
i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ৩৫,০০০ 
 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ চাবল্ত 
– ৪৪,০০০ 

 
৫০% 
 
 
৫০% 

 
i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ২৮,০০০ 
 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ 
চাবল্ত – ৩৫,০০০ 

 
৪০% 
 
 
৪০% 

২ গ) আন্তঃ কৃবষ সজুঁবল্ 
i. গ্ৰাে উইৰ্ যিচাৰ 
ii. ৰাইে ষ্ট্ৰ’ চপাৰ 

 
 
 

i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ১৫,০০০ 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ চাবল্ত 
– ১৯,০০০ 
 

৫০% 
 
 
৫০% 
 

i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ১২,০০০ 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ 
চাবল্ত – ১৫,০০০ 
 

৪০% 
 
 
৪০% 
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iii) পাোৰ উইৰ্াৰ (ইবঞ্জিচাবল্ত) 
< ২ বিএইচবপ 
> ২ বিএইচবপ 

 
১৫,০০০ 
১৯,০০০ 

 
 
৫০% 

 
১২,০০০ 
১৫,০০০ 

 
 
৪০% 

২  ) অেবিষ িযেস্থ্াপিাৰ সজুঁবল্ / যখৰ- াহঁ আবদৰ সবত সম্পবকমত সজুঁবল্ 
i. চুগাৰবকি যেে কাটাৰ 
ii. কক’িাট ফ্ৰণ্ড চপাৰ 
iii. যৰক 
iv. যিল্াৰ 
v. ষ্ট্ৰ বৰপাৰ 
vi. বফৰ্ িক যৰ্বচি 
vii. ষ্টািল্াৰ যশ্বিাৰ 

i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ১৫,০০০ 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ চাবল্ত 
– ১৯,০০০ 

৫০% 
 
৫০% 
 
 

i) ২০ বিএইবপ চাবল্ততকক 
তল্ত – ১২,০০০ 
ii) ২০-৩৫ বিএইচবপ 
চাবল্ত – ১৫,০০০ 

৪০% 
 
৪০% 
 

২ ঙ) চবপাো আৰু ৰ্ৰণাৰ্ৰা  ন্ত্ৰ 
i. গ্ৰাউণ্ড িাট পৰ্ বষ্ট্ৰপাৰ 
ii. যেোৰ 
iii. ৰ্াবল্টক্ৰপ যেোৰ 
iv. যপৰ্ী যেোৰ 
v. োে কাটাৰ 
vi. উইি’বয়াং যফি 

i) ৩ অশ্বিবক্ততকক কৰ্ িবক্তৰ 
ইবঞ্জি িা হিদুযবতক ৰ্টৰচাবল্ত 
আৰু ২০ বিএইবপতকক তল্ৰ 
পাোৰ বটল্াৰ আৰু যেক্টৰ 
চাবল্ত – ২০,০০০ 

৫০% i) ৩ অশ্বিবক্ততকক কৰ্ 
িবক্তৰ ইবঞ্জি িা হিদুযবতক 
ৰ্টৰচাবল্ত আৰু ২০ 
বিএইবপতকক তল্ৰ পাোৰ 
বটল্াৰ আৰু যেক্টৰ চাবল্ত – 
১৬,০০০ 

৪০% 
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vii. বৰপাৰ 
viii. ৰ্’োৰ 
ix. যৰ্ইজ যশ্বল্াৰ 
x. স্পাইবৰল্ যগ্ৰৰ্াৰ 
xi. যেইল্ হাবিমষ্টাৰ 
xii. ইি-বফল্ৰ্াৰ 
xiii. ৰ্’োৰ যেৰ্াৰ (অল্ পাৰপাজ/অল্ 

ক্ৰপ) 

ii) ৩-৫ অশ্বিবক্তৰ ইবঞ্জি িা 
হিদুযবতক ৰ্টৰচাবল্ত আৰু 
২০ বিএইবপ-৩৫ বিএইচবপৰ 
পাোৰ বটল্াৰ আৰু যেক্টৰ 
চাবল্ত – ২৫,০০০ 

৫০% ii) ৩-৫ অশ্বিবক্তৰ ইবঞ্জি 
িা হিদুযবতক ৰ্টৰচাবল্ত 
আৰু ২০ বিএইবপ-৩৫ 
বিএইচবপৰ পাোৰ বটল্াৰ 
আৰু যেক্টৰ চাবল্ত – 
২০,০০০ 

৪০% 

২/চ) চাফ কাটাৰ i) ৩ অশ্বিবক্ততকক কৰ্ িবক্তৰ 
ইবঞ্জি িা হিদুযবতক ৰ্টৰচাবল্ত 
আৰু ২০ বিএইবপতকক তল্ৰ 
পাোৰ বটল্াৰ আৰু যেক্টৰ 
চাবল্ত – ২০,০০০ 
 
 
ii) ৩-৫ অশ্বিবক্তৰ ইবঞ্জি িা 
হিদুযবতক ৰ্টৰচাবল্ত আৰু 
৩৫ বিএইবপতকক তল্ৰ যেক্টৰ 
চাবল্ত – ২৫,০০০ 

৫০% 
 
 
 
 
 
 
 
৫০% 

i) ৩ অশ্বিবক্ততকক কৰ্ 
িবক্তৰ ইবঞ্জি িা হিদুযবতক 
ৰ্টৰচাবল্ত আৰু ২০ 
বিএইবপতকক তল্ৰ পাোৰ 
বটল্াৰ আৰু যেক্টৰ চাবল্ত – 
১৬,০০০ 
 
ii) ৩-৫ অশ্বিবক্তৰ ইবঞ্জি 
িা হিদুযবতক ৰ্টৰচাবল্ত 
আৰু ৩৫ বিএইবপতকক 
তল্ৰ যেক্টৰ চাবল্ত – 
২০,০০০ 

৪০% 
 
 
 
 
 
 
 
৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

যেক্টৰ (৩৫ বিএইচবপতকক 
অবধক) চাবল্ত সজুঁবল্ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ 

৩/ক) িূবৰ্ উন্নয়ি, ৰ্াবট চহ কৰা, িীজতল্ী প্ৰস্তুত কৰা আবদৰ িাবি প্ৰবয়াজিীয় সজুঁবল্   
i) এৰ্বি প্লাউ 
ii) বৰ্স্ক প্লাউ 
iii) কাবল্টবিটৰ 
iv) যহৰ’’ 
v) যল্বিল্াৰ যিৰ্ 
vi) যকজ হুইল্ 
vii) ফাৰ’ অবপিাৰ 
viii) বৰজাৰ 
ix) বৰিাবচমিল্ যৰ্কাবিবকল্ 
প্লাউ 

৪৪,০০০ ৫০% ৩৫,০০০ ৪০% 

x)উইৰ্ যিচাৰ 
xi) যল্জাৰ যল্ণ্ড যল্বিল্াৰ 
xii) ৰটাবিটৰ 
xiii) ৰট’পাৰ্ল্াৰ 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

যেক্টৰ (৩৫ বিএইচবপতকক 
অবধক) চাবল্ত সজুঁবল্ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ 

xiv) বৰিাবচমিল্ হাইিবল্ক 
প্লাউ 
xv) চাি-চইল্াৰ 
xvi) যেন্স যৰ্কাৰ (বপবটঅ’ 
অপাবৰবটৰ্) 
xvii) িাণ্ড ফৰৰ্াৰ (বপবটঅ’ 
অপাবৰবটৰ্) 
xvii) পাোৰ যহৰ’ (বপবটঅ’ 
অপাবৰবটৰ্) 
xix) যিকহ’ ল্’ৰ্াৰ ৰ্জাৰ 
(যেক্টৰ অপাবৰবটৰ্) 
xx) পাোৰ যহৰ’’ 
xxi) িাণ্ড ফৰৰ্াৰ 
xxii) ক্ৰাষ্ট যেকাৰ 
xxiii) ফাৰ’ অবপিাৰ 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

যেক্টৰ (৩৫ বিএইচবপতকক 
অবধক) চাবল্ত সজুঁবল্ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ 

xxiv) ৰট’ কাল্বটবিটৰ 
৩/খ) িীজবসচঁা, যৰাো, যদাো আৰু গাতঁ খন্দা  ন্ত্ৰ 
i.বজৰ’ বটল্ চীৰ্ বিল্ কাৰ্ 
ফাবটমল্াইজাৰ বিল্ 

ii. যৰইজৰ্ যিৰ্ যপ্লণ্টাৰ 
iii. চীৰ্ বিল্ 
iv. পবটট’ বৰ্গাৰ 
v. যেক্টৰ িি বৰপাৰ 
vi. অবিয়ি হাৰবিষ্টাৰ 
vii. চীৰ্ কাৰ্ ফাবটমল্াইজাৰ 

বিল্ 
viii. চীৰ্ বেবটাং িাৰ্ 

৪৪,০০০ ৫০% ৩৫,০০০ ৪০% 

ix. পষ্ট হল্ বৰ্গাৰ 
x. পবটট’ যপ্লণ্টাৰ 
xi. গ্ৰাউণ্ড িাট বৰ্গাৰ 

৬৩,০০০ 
(সকবল্া িসযৰ িাবি) 

৫০% ৫০,০০০ ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

যেক্টৰ (৩৫ বিএইচবপতকক 
অবধক) চাবল্ত সজুঁবল্ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ 

xii. বষ্ট্ৰপ বটল্ বিল্ 
xiii. যৰইজৰ্ যিৰ্ যপ্লণ্টাৰ 

উইি ইিিাইণ্ড যপ্লট 
যপ্লণ্টাৰ আৰু যশ্বপাৰ 
এটাচবৰ্ন্ট 

xiv. ৰাইচ ষ্ট্ৰ চপাৰ 
xv. চুগাৰ যকি 

কাটাৰ/বষ্ট্ৰপাৰ/যপ্লণ্টাৰ 
xvi. ৰ্াবল্ট ক্ৰপ যপ্লণ্টাৰ 
xvii. বজৰ বটল্ ৰ্াবল্ট ক্ৰপ 

যপ্লণ্টাৰ 
xviii. বৰজ ফাৰ’ যপ্লণ্টাৰ 
xix. টািম’ চীৰ্াৰ 
xx. বিউবৰ্বটক যপ্লণ্টাৰ 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

যেক্টৰ (৩৫ বিএইচবপতকক 
অবধক) চাবল্ত সজুঁবল্ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ 

xxi. বিউবৰ্বটক 
বিবজবটিল্ 
যেন্সবপ্লণ্টাৰ 

xxii. বিউবৰ্বটক 
বিবজবটিল্ চীৰ্াৰ 

xxiii. যহপ্পী চীৰ্াৰ 
xxiv. কাোিা যপ্লণ্টাৰ 
xxv. যৰ্বিউৰ যৰৰ্াৰ 
xxvi. ফাবটমল্াইজাৰ যৰৰ্াৰ 

(বপবটঅ’ অপাবৰবটৰ্) 
xxvii. প্লাবষ্টক ৰ্াল্চ যল্বয়াং 

যৰ্বচি 
xxviii. স্বয়াংবক্ৰয় ধািৰ 

কবঠয়া বসঁচা  ন্ত্ৰ 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

যেক্টৰ (৩৫ বিএইচবপতকক 
অবধক) চাবল্ত সজুঁবল্ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ 

xxix. একুো ফাবটমল্াইজাৰ 
চীৰ্ বিল্/চীৰ্ কাৰ্ 
ফাবটমল্াইজাৰ বিল্ 

xxx. ৰ্াল্চাৰ 

৩ গ) আন্তঃ কৃবষ সজুঁবল্     
i. গ্ৰাে/উইৰ্ যিচাৰ 
ii. ৰাইে ষ্ট্ৰ’ চপাৰ 
iii. উইৰ্াৰ (বপবটঅ’ 

অপাবৰবটৰ্) 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 

৩/  ) চবপাো আৰু ৰ্ৰণাৰ্ৰা  ন্ত্ৰ (৫ অশ্বিবক্ততকক অবধক িবক্তৰ ইবঞ্জি িা হিদুযবতক ৰ্টৰচাবল্ত আৰু ৩৫ বিএইবপতকক ওপৰৰ যেক্টৰ 
চাবল্ত) 

i. গ্ৰাউণ্ড িাট পৰ্ 
বষ্ট্ৰপাৰ 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

যেক্টৰ (৩৫ বিএইচবপতকক 
অবধক) চাবল্ত সজুঁবল্ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ 

ii. যেোৰ/ৰ্াবল্টক্ৰপ 
যেোৰ 

iii. যপৰ্ী যেোৰ 
iv. যৰ্ইজ যিল্াৰ 
v. চাফ কাটাৰ 
vi. ফবৰজ হাবিমষ্টাৰ/ 

যেইল্ হাবিমষ্টাৰ 
vii. িাৰ্ম যস্কয়াৰাৰ 
viii. ইিবফল্ৰ্াৰ 
ix. বৰপাৰ 
x. ৰ্’োৰ 
xi. ৰ্িাৰ যেৰ্াৰ (অল্ 

পাৰপাজ/অল্ ক্ৰপ) 
xii. স্পাইবৰল্ যগ্ৰৰ্াৰ  
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক, 
ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

যেক্টৰ (৩৫ বিএইচবপতকক 
অবধক) চাবল্ত সজুঁবল্ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ 

৩ ঙ) অেবিষ িযেস্থ্াপিাৰ সজুঁবল্ / যখৰ- াহঁ আবদৰ সবত সম্পবকমত সজুঁবল্ 
i. চুগাৰবকি যেে কাটাৰ 
ii. কক’িাট ফ্ৰণ্ড চপাৰ 
iii. যহ’ যৰক 
iv. যিল্াৰ (যগাল্াকাৰ) 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 

v. যিল্াৰ (আয়তাকাৰ) 
vi. উৰ্ বচপাৰ 
vii. চুগাৰবকি যৰটুি 

যৰ্বিজাৰ 
viii. কটি ষ্টক আপৰুটাৰ 
ix. ষ্ট্ৰ’ বৰপাৰ 
x. ফীৰ্ িক যৰ্বচি 
xi. ষ্টািল্ যশ্বিাৰ 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 

সকবল্া ৰ্ািুহ/পশুৰ দ্বাৰা চবল্াো/ টিা সজুঁবল্/আবহল্া 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ 
আৰু উপান্ত কৃষক, ৰ্বহল্া তিা 
উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ 
িাবি সবিমাচ্চ 
অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা 
সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

৪/ক) িূবৰ্ উন্নয়ি, ৰ্াবট চহ কৰা, িীজতল্ী প্ৰস্তুত কৰা আবদৰ িাবি প্ৰবয়াজিীয় সজুঁবল্   
i. এৰ্বি প্লাউ 
ii. বৰ্স্ক প্লাউ 
iii. কাবল্টবিটৰ 
iv. যহৰ’ 
v. যল্বিল্াৰ যিৰ্ 
vi. ফাৰ’ অবপিাৰ 
vii. বৰজাৰ 
viii. পাৰ্ল্াৰ 

১০,০০০ ৫০% ৮,০০০ ৪০% 

৪/খ) িীজবসচঁা আৰু যৰাো  ন্ত্ৰ 
i. ধাি যৰাো  ন্ত্ৰ ১০,০০০ ৫০% ৮,০০০ ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ 
আৰু উপান্ত কৃষক, ৰ্বহল্া তিা 
উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ 
িাবি সবিমাচ্চ 
অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা 
সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

ii. চীৰ্ কাৰ্ ফাবটমল্াইজাৰ বিল্ 
iii. যৰইজৰ্ যিৰ্ যপ্লণ্টাৰ 
iv. যপ্লণ্টাৰ 
v. বৰ্িল্াৰ 
vi. ধািৰ কবঠয়াতল্ী প্ৰস্তুবত সঁজুবল্ 
vii. চীৰ্ বেবটাং িাৰ্ 
viii. শ্ৰী পিবতৰ িাবি ৰ্াকমাৰ 
ix. িাৰ্ চীৰ্াৰ (৪ িাৰীতকক কৰ্) ১৫০০ ৫০% ১২০০ ৪০% 
x. িাৰ্ চীৰ্াৰ (৪ িাৰীতকক যিবে) ১৯০০ ৫০% ১৫০০ ৪০% 

৪/ গ) চবপাো আৰু ৰ্ৰণাৰ্ৰা  ন্ত্ৰ 
i. গ্ৰাউণ্ড িাট পৰ্ বষ্ট্ৰপাৰ 
ii. যেোৰ 

১০,০০০ ৫০% ৮,০০০ ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ 
আৰু উপান্ত কৃষক, ৰ্বহল্া তিা 
উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ 
িাবি সবিমাচ্চ 
অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা 
সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

iii. উইি’বয়াং যফি 
iv. গেত িগািকল্ জখল্া 
v. উদযািিসযৰ হস্তচাবল্ত সঁজুবল্ 
vi. যৰ্ইজ যশ্বল্াৰ 
vii. ফীৰ্ িক যৰ্বচি 
viii. স্পাইবৰল্ যগ্ৰৰ্াৰ 
ix. চাফ  কাটাৰ (৩ ইবঞ্চকল্) ৫,০০০ ৫০% ৪,০০০ ৪০% 
x. চাফ কাটাৰ (৩ ইবঞ্চতকক যিবে) ৬,৩০০ ৫০% ৫,০০০ ৪০% 

৪  ) আন্তঃ কৃবষ সজুঁবল্     
i. গ্ৰাে উইৰ্ যিচাৰ িা  াঁহ-িি কটা  ন্ত্ৰ 
ii. উইৰ্াৰ 
iii. ক’ি’উইৰ্াৰ 

৬০০ ৫০% ৫০০ ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ 
আৰু উপান্ত কৃষক, ৰ্বহল্া তিা 
উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ 
িাবি সবিমাচ্চ 
অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা 
সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

iv. িাবগোৰ হস্তচাবল্ত আবহল্া 
৫/ উদযািিসয আৰু চবপাোৰ পােৰ িযেস্থ্াপিাৰ আবহল্া- ন্ত্ৰপাবত 
স্বয়াংচাবল্ত িা অিযািয িবক্তবৰ চাবল্ত উদযািিসযৰ  ন্ত্ৰপাবত 
ক) যচইি চ’/হুইল্ যিৰ’/যৰ্াংগ যগ্ৰৰ্াৰ/যপ্লণ্টাৰ তিা উদযািিসযৰ িাবি 
উপ ুক্ত অিযািয স্বয়াংচাবল্ত  ন্ত্ৰ-আবহল্া 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 

হস্তচাবল্ত উদযািিসযৰ প্ৰবয়াজিীয় সজুঁবল্     
i. এলু্বৰ্বিয়াৰ্ জখল্া ১০,০০০ ৫০% ৮,০০০ ৪০% 
ii. এলু্বৰ্বিয়াৰ্ খুটা 
iii. প্লাকাৰ 
খাদযিসয, হতল্িীজ আৰু উদযািিসযৰ িাবি চবপাোৰ পােৰ প্ৰবয়াজিীয়  ন্ত্ৰ-পাবত, আবহল্া আবদ 
উৎপাদি যহাো অঞ্চল্সৰূ্হত প্ৰািবৰ্ক প্ৰবক্ৰয়াকৰণ প্ৰ ুবক্ত, ৰূ্ল্য 
সাংব াজি, বিনিযয়ৰ বিজ্ঞািসন্মত ৰ্জুতকৰণ, যপবকবজাং ইউবিট তিা 

১,৬০,০০০ ৬০% ১,৫০,০০০ ৫০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ 
আৰু উপান্ত কৃষক, ৰ্বহল্া তিা 
উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ 
িাবি সবিমাচ্চ 
অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা 
সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

উপজাত সাৰ্গ্ৰী িযেস্থ্াপিাৰ প্ৰ ুবক্ত স্থ্ািান্তবৰতকৰণৰ িাবি পষ্ট 
হাৰবিষ্ট প্ৰ ুবক্ত যগাট স্থ্াপি 
ক) বৰ্বি ৰাইচ বৰ্ল্ ১,৫০,০০০ ৬০% ১,২৫,০০০ ৫০% 
 খ) বৰ্বি ৰ্াল্ বৰ্ল্ 
গ) বৰ্বল্ট বৰ্ল্ 
 ) যতল্ বৰ্ল্-বফল্টাৰ যপ্ৰে সহ (সকবল্া উদযািিসয/খাদযিসয/হতল্ 
িীজৰ িাবি) 
ঙ) বিস্কাষক (সকবল্া উদযািিসয/খাদযিসয/হতল্ িীজৰ িাবি) 
চ) ৰ্াবল্ৰ্ দািা বিস্কাষক 
ে) আটল্চ পাল্পাৰ 
জ) বৰ্হাইবিচি যগাট/বপ্ৰবকাং যৰ্বচি/ বহউবৰ্বৰ্ফায়াৰ ((সকবল্া 
উদযািিসয/খাদযিসয/হতল্ িীজৰ িাবি) 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ 
আৰু উপান্ত কৃষক, ৰ্বহল্া তিা 
উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ 
িাবি সবিমাচ্চ 
অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা 
সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

ঝ) যপবকাং যৰ্বচি (সকবল্া উদযািিসয/খাদযিসয/হতল্ িীজৰ িাবি) 
ঞ) সকবল্া ধৰণৰ িবক্তচাবল্ত বৰ্-হাস্কাৰ/যশ্বল্াৰ/যেোৰ/হাবিমষ্টাৰ/বৰ্-
স্পাইবকাং/বৰ্-কবিাং যৰ্বচি/বপল্াৰ/ বিটাৰ/ বষ্ট্ৰপাৰ (সকবল্া 
উদযািিসয/খাদযিসয/হতল্ িীজৰ িাবি) 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 

ট) সকবল্া ধৰণৰ িইল্াৰ/বষ্টৰ্াৰ/ চল্াৰ িাইয়াৰ (সকবল্া 
উদযািিসয/খাদযিসয/হতল্ িীজৰ িাবি) 

৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০ ৪০% 

ঠ) সকবল্া ধৰিৰ পক্ষাল্ি যৰ্বচি (সকবল্া উদযািিসয/খাদযিসয/হতল্ 
িীজৰ িাবি) 

৪৪,০০০ ৫০% ৩৫,০০০ ৪০% 

ৰ্) সকবল্া ধৰণৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ/ পাল্িাৰাইজাৰ/পবল্চাৰ (সকবল্া 
উদযািিসয/খাদযিসয/হতল্ িীজৰ িাবি) 



117 
 

কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ 
আৰু উপান্ত কৃষক, ৰ্বহল্া তিা 
উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ 
িাবি সবিমাচ্চ 
অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা 
সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

ঢ) সকবল্া ধৰণৰ বিিাৰ কাৰ্ যগ্ৰৰ্াৰ/ যগ্ৰবৰ্বয়ণ্ট যচপাবৰটৰ / 
যস্পবচবফক যগ্ৰবিবট যচপাবৰটৰ (সকবল্া উদযািিসয/খাদযিসয/হতল্ 
িীজৰ িাবি) 
৬/ক): হস্তচাবল্ত যৰয়াৰ 
যিপবচক/িবৰবৰ চবল্াো যৰয়াৰ 

৬০০/- ৫০% ৫০০/- ৪০% 

৬/খ) িবক্তচাবল্ত যৰয়াৰ 
i. যিপবচক যৰয়াৰ/ িবক্তচাবল্ত যৰয়াৰ – ৮-১২ বল্টাৰ যজাখৰ 

৩,১০০/- ৫০% ২,৫০০ ৪০% 

ii. যিপবচক যৰয়াৰ/ িবক্তচাবল্ত যৰয়াৰ – ১২-১৬ বল্টাৰ যজাখৰ ৩,৮০০/- ৫০% ৩,০০০/- ৪০% 
iii. যিপবচক যৰয়াৰ/ িবক্তচাবল্ত যৰয়াৰ – ১৬ বল্টাৰ যজাখৰ ১০,০০০/- ৫০% ৮,০০০/- ৪০% 
৬/গ) যেক্টৰত সাং ুক্ত /যেক্টৰ চাবল্ত যৰয়াৰ/পাোৰবটল্াৰ যৰয়াৰ 

i. ২০ বিএইচবপৰ তল্ত 
১০,০০০/- ৫০% ৮,০০০/- ৪০% 

ii. ২০-৩৫ বিএইচবপ ১৩,০০০/- ৫০% ১০,০০০/- ৪০% 
iii. ৩৫ বিএইচবপৰ যিবে ৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০/- ৪০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ 
আৰু উপান্ত কৃষক, ৰ্বহল্া তিা 
উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ 
িাবি সবিমাচ্চ 
অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা 
সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

৬/ ) পবৰবেি অিুকূল্ যপাহৰ ফান্দ/যেপ ১৪০০/- ৫০% ১২০০/- ৪০% 
৬/ঙ) ইবল্ক্ট্ৰবষ্টবটক যৰয়াৰ ৬৩,০০০ ৫০% ৫০,০০০/- ৪০% 
৭/বিবিষিাবে বিবৰ্মত কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবত     
ক: যসৌৰিবক্ত চাবল্ত/বিদুযত চাবল্ত জীে-জন্তু বিকষমক িায়’এক’বষ্টক 
সঁজুবল্ (চল্াৰ যপবিল্সহ) 

২৫,০০০/- ৫০% ২০,০০০/- ৪০% 

খ: যসৌৰিবক্ত চাবল্ত/বিদুযত চাবল্ত জীে-জন্তু বিকষমক িায়’এক’বষ্টক 
সঁজুবল্ (চল্াৰ যপবিল্বিহীি) 

১৯,০০০/- ৫০% ১৫,০০০/- ৪০% 

গ: যসৌৰিবক্ত চাবল্ত/বিদুযত চাবল্ত হাইিপবিক  ন্ত্ৰ- িসযৰ িীজতল্ী 
প্ৰস্তুবতৰ িাবি 

৬৩,০০০/- ৫০% ৫০,০০০/- ৪০% 

৮/ যসৌৰ ফ’ট’িবল্টইক পািী পাম্প (এচবপবি)     
i. ২ অশ্ব িবক্ত প মযন্ত িবক্তৰ এবচ পাম্পসহ চািৰ্াবচমিল্ আৰু 

অগিীৰ িাদ এচবপবি বচবষ্টৰ্  
প্ৰবত অশ্ব িবক্তত 
৫৫,৪৪০/-  

 প্ৰবত অশ্ব িবক্তত 
৫০,৪০০/-  
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ 
আৰু উপান্ত কৃষক, ৰ্বহল্া তিা 
উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ 
িাবি সবিমাচ্চ 
অিুবৰ্াবদত ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা 
সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

ii. >২-৫ অশ্ব িবক্ত প মযন্ত িবক্তৰ এবচ পাম্পসহ চািৰ্াবচমিল্ আৰু 
অগিীৰ িাদ এচবপবি বচবষ্টৰ্ 

প্ৰবত অশ্ব িবক্তত 
৪৭,৫২০/- 

 প্ৰবত অশ্ব িবক্তত 
৪৩,২০০/- 

 

iii. ২ অশ্ব িবক্ত প মযন্ত িবক্তৰ এবচ পাম্পসহ চািৰ্াবচমিল্ আৰু 
অগিীৰ িাদ এচবপবি বচবষ্টৰ্ 

প্ৰবত অশ্ব িবক্তত 
৬৩,৩৬০/- 

 প্ৰবত অশ্ব িবক্তত 
৫৭,৬০০/- 

 

iv. >২-৫ অশ্ব িবক্ত প মযন্ত িবক্তৰ এবচ পাম্পসহ চািৰ্াবচমিল্ আৰু 
অগিীৰ িাদ এচবপবি বচবষ্টৰ্ 

প্ৰবত অশ্ব িবক্তত 
৫৯,৪০০/- 

 প্ৰবত অশ্ব িবক্তত 
৫৪,০০০/-  

 

৯/ SMAMৰ অধীিত িাৰাকল্ ল্িৰ িাবি পাৰ্ত দৰকাৰী  ন্ত্ৰ-পাবতৰ যিাংক স্থ্াপি : ইয়াৰ অধীিত, উপ ুক্ত স্থ্াি আৰু িসযৰ িাবি 
প্ৰবয়াজিািুসবৰ িাৰাকল্ বদি পৰাকক পাৰ্ৰ  ন্ত্ৰ-পাবৰ-সঁজুবল্ আবদ িাৰা বদিৰ িাবি এবি সাৰ্গ্ৰীৰ যিাংক খুবল্িকল্ সাহা য বদয়া হয়।  

ক্ৰ: িাং সুবিধা সিমাবধক অিুবৰ্াবদত প্ৰকল্প িযয় সাহা যৰ ধৰণ 
ক) ১০ ল্াখ প মযন্ত িযয়ৰ কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰ স্থ্াপিৰ ৰাজসাহা য (প্ৰকল্প বিবিক) 

৪.০ ল্াখ টকা 
৪০% 

খ) ২৫ ল্াখ প মযন্ত িযয়ৰ কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰ স্থ্াপিৰ ৰাজসাহা য (প্ৰকল্প বিবিক) ৪০% 
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১০.০ ল্াখ টকা 
গ) ৪০ ল্াখ প মযন্ত িযয়ৰ কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰ স্থ্াপিৰ ৰাজসাহা য (প্ৰকল্প বিবিক) 

১৬.০ ল্াখ টকা 
৪০% 

 ) ৬০ ল্াখ প মযন্ত িযয়ৰ কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰ স্থ্াপিৰ ৰাজসাহা য (প্ৰকল্প বিবিক) 
২৪.০ ল্াখ টকা 

৪০% 

১০/ িাৰাকল্ বদি পৰাকক উচ্চ প্ৰ ুবক্তৰ, উচ্চ উৎপাদিিীল্ সজুঁবল্ যকন্দ্ৰৰ প্ৰবতষ্ঠা: অিমকৰী িসয য বি কুঁবহয়াৰ, কপাহ আবদৰ িাবি প্ৰবয়াজিীয় 
বিবিন্ন উন্নত প্ৰ ুবক্তৰ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ যকন্দ্ৰ স্থ্াপিৰ িাবি বিিীয়া সাহা যৰ সুবিধা ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰদাি কৰা হয়।  

ক্ৰ: িাং সুবিধা সিমাবধক অিুবৰ্াবদত প্ৰকল্প িযয় সাহা যৰ ধৰণ 
ক) ১০০ ল্াখ প মযন্ত িযয়ৰ কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰ স্থ্াপিৰ ৰাজসাহা য (প্ৰকল্প বিবিক) 

৪০ ল্াখ টকা 
৪০% 

খ) ১৫০ ল্াখ প মযন্ত িযয়ৰ কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰ স্থ্াপিৰ ৰাজসাহা য (প্ৰকল্প বিবিক) 
৬০.০ ল্াখ টকা 

৪০% 

গ) ২০০ ল্াখ প মযন্ত িযয়ৰ কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰ স্থ্াপিৰ ৰাজসাহা য (প্ৰকল্প বিবিক) 
৮০.০ ল্াখ টকা 

৪০% 

 ) ২৫০ ল্াখ প মযন্ত িযয়ৰ কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰ স্থ্াপিৰ ৰাজসাহা য (প্ৰকল্প বিবিক) 
১০০.০ ল্াখ টকা 

৪০% 

১১/ বিিমাবচত গােঁত কৃবষ  াবন্ত্ৰকীকৰণৰ বিকাি : কৃবষ  াবন্ত্ৰকীকৰণ যতবিই কৰ্ হহ িকা ৰাজযৰ বিিমাবচত গােঁত উপ ুক্ত প্ৰ ুবক্তৰ প্ৰবয়াগৰ ৰ্াি 
উন্নত কৰাৰ িাবি আৰু পাৰ্ত প্ৰবয়াজিীয়  ন্ত্ৰ-পাবতৰ যিাংক স্থ্াপিৰ িাবি এই আঁচবিৰ দ্বাৰা বিিীয় সাহা য প্ৰদাি কৰা হয়।  
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ক্ৰ: িাং সুবিধা সিমাবধক অিুবৰ্াবদত প্ৰকল্প িযয় সাহা যৰ ধৰণ 
ক) যিাংকবটাবে প্ৰবত বিনতৰ্ ৮ জি কৃষক িকা পাৰ্  ন্ত্ৰপাবত যিাংকৰ 

িাবি বিিীয় সাহা য 
যিাংবক প্ৰবত ১০ ল্াখ টকা প মযন্ত যিাংকৰ  ন্ত্ৰপাবতৰ ৰু্ঠ 

খৰচৰ ৮০% 
১২/ কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰৰ জবৰয়বত প্ৰবত যহক্টৰত  াবন্ত্ৰকীকৰণৰ প্ৰবয়াগৰ প্ৰসাৰতা িৃবিৰ িাবি বিিীয় সাহা য:  াবন্ত্ৰকীকৰণ সীবৰ্ত হহ িকা 
অঞ্চল্ত ব সকল্ বহতাবধকাৰীবয় কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰৰ পৰা বিবিন্ন  ন্ত্ৰ-পাবত িাৰাকল্ আবি িযেহাৰ কবৰ, যতওঁবল্াকৰ িাবি প্ৰবত যহক্টৰ বিবিত 
বিিীয় সাহা য বদয়াৰ িযেস্থ্া কৰা হহবে।  

ক্ৰ: 
িাং 

সুবিধা সিমাবধক অিুবৰ্াবদত প্ৰকল্প িযয় সাহা যৰ 
ধৰণ 

সহায় আগিব াোৰ িীবত 

ক)  i. উপবৰাক্ত ১১ িাং অাংিত 
উবল্লখ কৰা পাৰ্  ন্ত্ৰপাবত 
যিাংকৰ কৃষক সদসযৰ 
িাবি  ন্ত্ৰ-পাবত িাৰা 
িািদ যহাো খৰচ 
 

ii. কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰৰ 
দ্বাৰা পিাৰত 
প্ৰদিমিৰূ্ল্ক িযেস্থ্া 

সিমাবধক ১ যহক্টৰ িূবৰ্ প মযন্ত, প্ৰবত 
কৃষকক প্ৰবত িেৰত যহক্টবৰ প্ৰবত 
যেক্টৰ, িবক্তচাবল্ত / জন্তুবেটিা/ 
ৰ্ািেচাবল্ত  ন্ত্ৰৰ প্ৰবয়াগৰ িাবি 
ক্ৰবৰ্ ২০০০/১০০০/ ৭৫০ টকাকক 
 
প্ৰবত কাষ্টৰ্ হায়াবৰাং যকন্দ্ৰৰ িাবি 
প্ৰবত কৃবষ ঋতুত বিনতৰ্ ১২০ যহক্টৰ 

প্ৰবত 
যহক্টৰত 
যহাো 
িযয়ৰ 
৫০% 
 
যহক্টবৰ 
প্ৰবত 
৪০০০ 
টকা 

অিযািয বৰ্েিসৰূ্হত প্ৰদিমিৰ িাবি যল্াো 
কা মযসূচীত দািাজাতীয় িসয, ৰ্াহ আৰু হতল্িীজৰ 
বিন উৎপাদিিীল্তা যদখুওো বজল্াৰ পৰা গাঁওসৰূ্হ 
িাবে উবল্ওো হ’ি। ওপৰৰ ১০িাং বিষয়ৰ অধীিত 
স্থ্াবপত  ন্ত্ৰ-পাবত যিাংকৰ কৃষক সদসযৰ িাবি িাৰাৰ 
িািদ বিিীয় সাহা য এিাবৰই বদয়া হ’ি।  
ওপৰৰ ৮ িাং বিষয়ৰ অধীিত স্থ্াপি কৰা কাষ্টৰ্ 
হায়াবৰাং যকন্দ্ৰৰ িাবি প্ৰদিমিীৰ িযয়। এবি 
প্ৰদিমিৰূ্ল্ক প্ৰবয়াগ গাঁবে প্ৰবত ১২০ যহক্টৰত 
সীৰ্ািি িাবকি।  
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 ১৩/ উিৰ-পূেৰ ৰাজযত কৃবষ  ন্ত্ৰপাবত তিা সজুঁবল্ৰ প্ৰবয়াগৰ প্ৰসাৰ: উিৰ-পূেৰ অবতিয় সম্ভােিাপূণম অিচ কৰ্কক  াবন্ত্ৰকীকৰণ যহাো 
ৰাজযসৰূ্হত িকা বহতাবধকাৰীৰ িাবি বিিীয় সাহ যৰ িযেস্থ্া। 

ক্ৰ:  
িাং 

সুবিধা সিমাবধক অিুবৰ্াবদত 
প্ৰকল্প িযয় 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

সহায় আগিব াোৰ িীবত 

ক) ১/  ন্ত্ৰ/আবহল্া ক্ৰয়ৰ িাবি 
বিিীয় সাহা য 

বহতাবধকাৰীবয় প্ৰবত 
১.২৫ ল্াখ 

 ন্ত্ৰ/আবহল্াৰ ৰূ্ল্যৰ 
১০০% 

বিবিষ িসয িা অঞ্চল্ত উিৰ্ কৃবষ যকৌিল্ত 
উৎসাবহত কবৰিৰ িাবি উিৰ-পূেৰ ৮ খি ৰাজযই 
প্ৰকল্প বিবিত এই িযেস্থ্া বিনতৰ্ ৮-১০ জি আৰু 
সিমাবধক ১৫০ জি কৃষকক হল্ ৰূপায়ি কবৰি।  

 ২/ কৃষক যগাটৰ িাবি পাৰ্ 
 ন্ত্ৰপাবত যিাংক স্থ্াপিৰ িাবি 
বিিীয় সাহা য 

প্ৰবতবটা  ন্ত্ৰৰ িাবি ১০ 
ল্াখ টকা প মযন্ত 

 ন্ত্ৰপাবত যিাংকৰ 
িযয়ৰ ৯৫% 

PTO – পাোৰ যটক অফ 

• FMTTI যক ধবৰ অিযািয স্বীকৃবতপ্ৰাপ্ত প্ৰবতষ্ঠািত পৰীবক্ষত বিবিন্ন সাঁ-সজুবল্ৰ সমূ্পণম তাবল্কা এই যেিচাইটত উপল্ব্ধ – 
http://farmech.dac.gov.in 

• FMTTI তিা DAC&FW অিযািয স্বীকৃবতপ্ৰাপ্ত প্ৰবতষ্ঠািত পৰীবক্ষত  ন্ত্ৰ-পাবত তিা আবহল্াবহ যদিৰ সকবল্া ৰাজযত চৰকাৰী আচঁবিৰ 
অধীিত পািল্গীয়া ৰাজসাহা যৰ িাবি বিবিচিা কৰা হ’ি।  

• যকাবিা ৰাজযই প্ৰস্তাে কৰা ব বকাবিা অবতবৰক্ত সঁজুবল্ যপািবত DAC&FWই সাহা য উপ ুক্ত যেণী অিুসবৰ বিবিচিা কবৰি।  

১৪/ ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা অবি াি (NFSM) ৰ অধীিত ৰাজসাহা যৰ িাবি অিুবৰ্াবদত  ন্ত্ৰ তিা সজুঁবল্ 

 

 

http://farmech.dac.gov.in/
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ক্ৰ:  
িাং 

সজুঁবল্ৰ িাৰ্ সহায়ৰ ধৰণ  অিুবৰ্াবদত িসয 

   ধাি য হঁু ৰ্াহজাতীয় যৰ্াটা দািাৰ 
িসয 

১/ কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবত 
ক) ক’ি’উইৰ্াৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ৬০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ ৫০%, 

ব বটাবেই কৰ্ 

     √    

খ) যৰ্িুবেল্ যৰয়াৰ: 
যিপবচক/ফুট অপাবৰবটৰ্ 
যৰয়াৰ 

যৰ্বচবি প্ৰবত ৬০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ ৫০%, 
ব বটাবেই কৰ্ 

     √ 
 

     √ 
 

     √ 
 

 

গ) িাৰ্ চীৰ্াৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √ 
 

   

 ) পাোৰ যৰয়াৰ প্ৰবতবটা পাোৰ যৰয়াৰত ৩০০০ টকা িা ৰু্ঠ 
দাৰ্ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √ 
 

     √ 
 

     √ 
 

 

ঙ) বচবজল্াৰ (গিীৰকক চহ 
কবৰিৰ িাবি) 

যৰ্বচবি প্ৰবত ৮০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

      √ 
 

     √ 
 

 

চ) যেক্টৰ সাংল্গ্ন যস্পয়াৰ প্ৰবতবটা যৰয়াৰত ১০০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

      √ 
 

     √ 
 

 

ে) চীৰ্ বিল্ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √ 
 

     √ 
 

     √ 
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জ) বজৰ’ বটল্ চীৰ্ বিল্ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

      √ 
 

     √ 
 

 

ঝ) ৰ্াবল্ট ক্ৰপ যপ্লণ্টাৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √ 
 

     √ 
 

     √ 
 

 

ঞ) বজৰ’ বটল্ ৰ্াবল্ট ক্ৰপ 
যপ্লণ্টাৰ 

যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √ 
 

     √ 
 

     √ 
 

 

ট) বৰজ ফাৰ’ যপ্লণ্টাৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

       √ 
 

 

ঠ) পাোৰ উইদাৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √ 
 

     √ 
 

  

ৰ্) ৰ্িাইল্ যৰইি গাি যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ট 

      √ 
 

     √ 
 

 

ঢ) ৰটাবিটৰ/টািম’ চীৰ্াৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ৩৫,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √      √      √  

ণ) যপৰ্ী যেোৰ/ৰ্াবল্ট ক্ৰপ 
যেোৰ 

যৰ্বচবি প্ৰবত ৪০,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √      √ 
 

     √ 
 

 

ত) যল্জাৰ যল্ণ্ড যল্বিল্াৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ১.৫০ ল্াখ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √ 
 

     √ 
 

     √ 
 

 

ি) স্বয়াংচাবল্ত ধাি যৰাো  ন্ত্ৰ  যৰ্বচবি প্ৰবত ৭৫,০০০ টকা িা ৰু্ঠ দাৰ্ৰ 
৫০%, ব বটাবেই কৰ্ 

     √ 
 

   

১৫/ ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু হতল্বখজুৰ বৰ্েিৰ (NMOOP) অধীিত  ন্ত্ৰ-পাবত আৰু সা-সজুঁবল্ ক্ৰয়ৰ িাবি বৰ্বি বৰ্েি-১ৰ ৰাজসাহা য  
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত 
কৃষক, ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ 
িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

িসয সুৰক্ষাৰ সজুঁবল্ 
ক) যৰ্িুবেল্ িা ৰ্ািেচাবল্ত যৰয়াৰ 
১/ পবৰবেি অিুকূল্ যপাহৰ ফান্দ (NCIPM 
আবহম)আৰু যিপবচক/ফুট অপাবৰবটৰ্ যৰয়াৰ 

৮০০/- ৫০% ৬০০/- ৪০% 

২/ চীৰ্ বেটবৰ্ণ্ট িাৰ্ ২০-৪০ যকবজৰ ২০০০/- - ১৭৫০/- ৫০% 
খ)িবক্তচাবল্ত – ১/ যিপবচক/পাোৰ অপাবৰবটৰ্ 
টাইোি যৰয়াৰ – ১৬ বল্টাৰতকক কৰ্ যজাখৰ 

৩৮০০/- ৬০% ৩০০০/- ৫০% 
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কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবতৰ প্ৰকাৰ  অিূসূবচত জাবত, জিজাবত, কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত 
কৃষক, ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ বহতাবধকাৰীৰ 
িাবি 

অিযািয বহতাবধকাৰীৰ িাবি 

 প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য (টকা) 

সাহা যৰ ধৰণ প্ৰবত  ন্ত্ৰ িা সজুঁবল্ৰ িাবি 
সবিমাচ্চ অিুবৰ্াবদত 
ৰাজসাহা য 
(টকা) 

সাহা যৰ 
ধৰণ 

২/ যিপবচক/পাোৰ অপাবৰবটৰ্ টাইোি যৰয়াৰ 
– ১৬ বল্টাৰতকক যিবে যজাখৰ 

১০,০০০/- ৫০% ৮,০০০/- ৪০% 

গ) উন্নত ৰ্ািৰ কৃবষ সজুঁবল্ৰ য াগাি 
ক) বচবজল্াৰবক ধবৰ ৰ্ািেচাবল্ত িা পশুবে টিা 
সঁজুবল্ 

১০,০০০/- ৫০% ৮,০০০/- ৪০% 

খ) যেক্টবৰ টিা সঁজুবল্ য বি ৰটাবিটৰ/ চীৰ্ 
বদ্ৰল্/ বজৰ’ বটল্ চীৰ্ বিল্/ ৰ্াবল্ট ক্ৰপ যপ্লণ্টাৰ/ 
বৰজ ফাৰ’ যপ্লণ্টাৰ/ যৰইজৰ্ যিৰ্ যপ্লণ্টাৰ/ 
পাোৰ চীৰ্াৰ/ গ্ৰাউণ্ডিাট বৰ্গাৰ আৰু ৰ্াবল্ট 
ক্ৰপ যেোৰ  

৬৩,০০০/- ৫০% ৫০,০০০/- ৪০% 

 

১৬/ ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু হতল্বখজুৰ বৰ্েিৰ (NMOOP) অধীিত বৰ্বি বৰ্েি-২ৰ ৰাজসাহা য  
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ক্ৰ  
িাং 

উপাদাি সাহা যৰ ধৰণ 

১  ন্ত্ৰ আৰু সা-সঁজুবল্ তল্ত বদয়া ধৰবণবৰ ৰাজযৰ কৃবষ/উদযািিসয বিিাগকল্  ন্ত্ৰ-পাবত িা সঁজুবল্ৰ ৰু্ঠ পবৰৰ্াণ িা ৫০% প মযন্ত 
সাহা য আগিব াো হয় –  
ক) হস্তচাবল্ত/ ওখকল্বক ঢুবক যপাো হতল্ পাৰ্ কাটাৰ – প্ৰবতবটাবত ১৫০০ টকা 
খ)হতল্ পাৰ্ সুৰক্ষাৰু্ল্ক তাৰঁ জাল্ – প্ৰবতখিত ১৫০০০ টকা 
গ) ৰ্টৰ চাবল্ত বচবজল্ – প্ৰবতবটাত ১০,০০০ টকা 
 ) এলু্বৰ্বিয়াৰ্ৰ পবটমিল্ জখল্া – প্ৰবতৰ্াল্ত ৩০০০ টকা 
ঙ) হতল্িীজৰ গেৰ পাত কাবটিকল্ চাফ কাটাৰ (যকেল্ হতল্পাৰ্ কৃষকৰ িাবি) – প্ৰবতবটাত ৭০০০ টকা 
চ) েল্ীসহ ২০ অশ্বিবক্ত প মযন্ত সৰু যেক্টৰ: ০.৭৫ ল্াখৰ বচবল্াং সাবপবক্ষ ৰু্ঠ িযয়ৰ ২৫%। অিুসূবচত 
জাবত/জিজাবত/কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক/ৰ্বহল্া/ ৫ জিতকক অবধক সদসযৰ যগাট/ এফবপঅ’ তিা উিৰ-
পূেৰ ৰাজযৰ িাবি অবতবৰক্ত ১০% - প্ৰবতখিত ১ ল্াখ টকা বচবল্াং সাবপবক্ষ। 
ে) িাৰতীয় কৃবষ গবেষণা পবৰষদ/ৰাবজযক কৃবষ বিশ্ববিদযাল্য়ৰ দ্বাৰা অিুবৰ্াবদত অিয ব বকাবিা  ন্ত্ৰ-সঁজুবল্ 
আবদ, ব  হতল্বখজুৰৰ কৃষকৰ িাবি ল্াগতীয়াল্, যতবি  ন্ত্ৰবকা AAPৰ অধীিত স্থ্ািীয় প্ৰবচষ্টা িা 
আিুষাংবগক িযেস্থ্াৰ আওতঁাত বদি পাবৰ। 
জ)  ন্ত্ৰপাবতৰ আৰ্দাবি – িতুি হতল্বখজুৰৰ যখবতৰ িাবি যৰ্কাবিবকল্ যৰয়াৰ, হতল্বখজুৰ চবপাো 
যৰ্বচি, কবম্পক্ট FFB যেন্সপটমাৰ/যৰয়াৰ আবদৰ আৰ্দাবি NMOOP ৰ যষ্টবণ্ডাং কবৰ্টীৰ বিবিষ অিুবৰ্াদি 
সাবপবক্ষ আবিি পাবৰ।  
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১৭/ দ্বাদি পবৰকল্পিাৰ কাল্বোোত উদযািিসযৰ সৰ্বিত বিকাি বৰ্েিৰ (MIDH) অধীিত  ন্ত্ৰ-পাবত আবদ ক্ৰয়ৰ িাবি বিিীয় সাহা য 

 ন্ত্ৰ-পাবত িযয়ৰ সীৰ্া* সাহা যৰ ধৰণ 
ক) যেক্টৰ (২০ বপবটঅ’ 
অশ্বিবক্ত প মযন্ত) 

প্ৰবত খিত ৩.০০ ল্াখ  সাধাৰণ যেণীৰ কৃষকৰ িাবি প্ৰবত খিত সিমাবধক ০.৭৫ ল্াখৰ সীৰ্া সাবপবক্ষ ৰু্ঠ 
িযয়ৰ ২৫%; অিযহাবত অিুসূবচত জাবত/জিজাবত/কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক/ৰ্বহল্া 
তিা উিৰ-পূেৰ ৰাজযৰ িাবি প্ৰবতখিত সিমাবধক ১ ল্াখ টকা প মযন্ত ৰু্ঠ িযয়ৰ 
৩৫%। 

খ) পাোৰ বটল্াৰ   
১/ পাোৰ বটল্াৰ (৮ 
বিএইচবপতকক তল্ত) 

প্ৰবত খিত ১.০০ ল্াখ সাধাৰণ যেণীৰ কৃষকৰ িাবি প্ৰবত খিত সিমাবধক ০.৪০ ল্াখ; অিযহাবত অিুসূবচত 
জাবত/জিজাবত/কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক/ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ ৰাজযৰ িাবি 
প্ৰবতখিত সিমাবধক ০.৫০ ল্াখ।  

২/ পাোৰ বটল্াৰ (৮ 
বিএইচবপ আৰু তাতকক 
যিবে) 

প্ৰবত খিত ১.৫০ ল্াখ সাধাৰণ যেণীৰ কৃষকৰ িাবি প্ৰবত খিত সিমাবধক ০.৬০ ল্াখ; অিযহাবত অিুসূবচত 
জাবত/জিজাবত/কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক/ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ ৰাজযৰ িাবি 
প্ৰবতখিত সিমাবধক ০.৭৫ ল্াখ।  

গ) ২০ বিএইচবপতকক তল্ৰ যেক্টৰ িা পাোৰবটল্াৰত চল্া সঁজুবল্ 
ক) ৰ্াবট উন্নয়ি, চহ কৰা 
তিা িীজ তল্ী প্ৰস্তুবত 
সঁজুবল্ 

প্ৰবত বটত ০.৩০ ল্াখ সাধাৰণ যেণীৰ কৃষকৰ িাবি প্ৰবত যটাত সিমাবধক ০.১২ ল্াখ; অিযহাবত অিুসূবচত 
জাবত/জিজাবত/কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক/ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ ৰাজযৰ িাবি 
প্ৰবতবটাত সিমাবধক ০.১৫ ল্াখ।  

খ) িীজ বসঁচা, যৰাো, 
চবপাো আৰু গাঁত খন্দা 
সঁজুবল্ 

প্ৰবত বটত ০.৩০ ল্াখ সাধাৰণ যেণীৰ কৃষকৰ িাবি প্ৰবত যটাত সিমাবধক ০.১২ ল্াখ; অিযহাবত অিুসূবচত 
জাবত/জিজাবত/কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক/ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ ৰাজযৰ িাবি 
প্ৰবতবটাত সিমাবধক ০.১৫ ল্াখ।  
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গ) প্লাবষ্টকৰ ৰ্াল্চ পৰা 
যৰ্বচি 

প্ৰবত বটত ০.৭০ ল্াখ 
 

সাধাৰণ যেণীৰ কৃষকৰ িাবি প্ৰবত যটাত সিমাবধক ০.২৮ ল্াখ; অিযহাবত অিুসূবচত 
জাবত/জিজাবত/কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক/ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ ৰাজযৰ িাবি 
প্ৰবতবটাত সিমাবধক ০.৩৫ ল্াখ।  

 ) স্বয়াংচাবল্ত উদযাি িসয 
আবহল্া 

প্ৰবত খিত ২.৫০ ল্াখ 
 

সাধাৰণ যেণীৰ কৃষকৰ িাবি প্ৰবত যটাত সিমাবধক ১.০০ ল্াখ; অিযহাবত অিুসূবচত 
জাবত/জিজাবত/কু্ষদ্ৰ আৰু উপান্ত কৃষক/ৰ্বহল্া তিা উিৰ-পূেৰ ৰাজযৰ িাবি 
প্ৰবতবটাত সিমাবধক ১.২৫ ল্াখ।  

*িযয়ৰ সীৰ্াসৰূ্হ বিবদমিিা সূচক আৰু ইবয় ৰাজসাহা যৰ গণিাৰ যক্ষত্ৰত সবিমাচ্চ সীৰ্াক িুজাইবে। 

১৮/ উিৰ িাৰতকল্ যসউজ বিপ্লেৰ সূচিা (BGREI) 

ক্ৰ িাং  ন্ত্ৰৰ িাৰ্ সাহা যৰ ধৰণ অিুবৰ্াবদত িসয 
   ধাি য হঁু 
ক) িাৰ্ চীৰ্াৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √ - 
খ) বজৰ’ বটল্ চীৰ্ বিল্ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫০০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ - √ 

গ) চীৰ্ বিল্ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫০০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √  
 ) ৰটাবিটৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ৩৫০০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √  
ঙ) স্বয়াংচাবল্ত ধাি যৰাো 

 ন্ত্ৰ 
যৰ্বচবি প্ৰবত ৭৫০০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √  

চ) পাম্প যচট যৰ্বচবি প্ৰবত ১০০০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √ √ 

ে) ক’ি’ উইদাৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ৬০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √  
জ) যৰ্িুবেল্ যৰয়াৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ৬০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √  
ঝ) পাোৰ যিপবচক যৰয়াৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ৩০০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √  
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ঞ) পাোৰ উইদাৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ১৫০০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √  
ট) যপৰ্ী যেোৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ৪০০০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √  
ঠ) ৰ্াবল্ট ক্ৰপ যেোৰ যৰ্বচবি প্ৰবত ৪০,০০০ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √ √ 

ৰ্) যল্জাৰ যল্ণ্ড যল্বিল্াৰ 
(কৃষক যগাটৰ িাবি) 

যৰ্বচবি প্ৰবত ১.৫০ ল্াখ টকা িা িযয়ৰ ৫০%, ব বটাবেই কৰ্ √  

 

কাক য াগাব াগ কবৰি?  

বজল্া কৃবষ বিষয়া/বজল্া উদযাি িসয বিষয়া/ ATMAৰ প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক।  
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অধযায় ৯ 
কৃষকৰ িাবি প্ৰবিক্ষণ আৰু সম্প্ৰসাৰণ 

বক কবৰি?  

• ‘আত্মা’(ATMA) আচঁবিৰ ৰ্াধযবৰ্বৰ, উন্নয়ি খণ্ড আৰু ইয়াৰ তল্ৰ প মায়ত ৰূপায়ি হহ িকা সম্প্ৰসাৰণ উন্নয়ি আৰু সাংবিাধি আঁচবিৰ 
অধীিত সৰ্গ্ৰ ৰাজযত ৰু্ঠ ২৪,০০০ সম্প্ৰসাৰণ কৰ্মীবয় (১ জি বিবটএৰ্ আৰু ৩ জি এবটএৰ্) বিষ্ঠাসহকাবৰ কৃষকৰাইজৰ িাবি যসো 
আগি াই আবহবে। আবপািাৰ ৰ্িকল্ অহা ব বকাবিা আঁচবি/কা মযসূচী সম্পকমীয় প্ৰশ্ন, যসইবিষয়ক বিিদ তিয তিা বিবদমষ্ট অঞ্চল্ৰ িা কৃষকৰ 
িাবি উপ ুক্ত প্ৰ ুবক্ত সৰ্ন্ধীয় বিষয়ত সবেবিষ জাবিিৰ িাবি আপুবি এইসকল্ কৰ্মী িা ৰাজয চৰকাৰৰ কৃবষ তিা আিুষাংবগক সাংস্থ্া আৰু 
বিিাগৰ ব বকাবিা বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ সবত য াগাব াগ কৰক। 

• পাৰ্ বিদযাল্য় স্থ্াপি িা প্ৰদিমিীৰূ্ল্ক কৃবষত অাংি ল্ওক।  
• সাংবিষ্ট যেিচাইটৰ পৰা িািা দৰকাৰী তিয আহৰণ কৰক আৰু হাতৰ ৰু্বঠবত িকা ৰ্িাইল্বটাৰ দবৰ আবহল্াৰ সহায়ত বিজৰ কৃবষপাৰ্খি 

পঞ্জীয়ি কৰক।  
• কৃবষ বিষয়ক যিহতীয়া তিয আৰু প্ৰ ুবক্তৰ সম্পবকম জাবিিৰ িাবি দূৰদিমিৰ কৃবষ বিষয়ক িািা কা মযসূচী (১৮ টা আঞ্চবল্ক, ১ টা ৰাষ্ট্ৰীয়  

আৰু ১৮০ টা বিনক্ষৰ্তাৰ যেন্সবৰ্টাৰ), এফ এৰ্ যৰবৰ্অ’ৰ (৯৬) কৃবষ বিষয়ক প্ৰচাৰ, কৃষক যচবিল্ অিিা অিয বকেুৰ্াি িযবক্তগত যকন্দ্ৰৰ  
কা মযসূচী চাওক। 

• আবপািাৰ ৰ্িকল্ অহা যকাবিা বিবিষ প্ৰশ্নৰ উিৰ, বকষাণ কল্ যচণ্টাৰ কৰ্মী িা যজষ্ঠয বিবিষজ্ঞৰ পৰা পািকল্, িেৰৰ যকওটা বদিবত, পুো 
৬ িজাৰ পৰা ৰাবত ১০ িজাকল্ বিকটেতমী বকষাণ কল্ যচণ্টাৰৰ শুল্ক ৰু্ক্ত য াগাব াগ িম্বৰ ১৮০০-১৮০-১৫৫১ত যফাি কৰক। 

• কৃবষবিষয়ত বিক্ষা গ্ৰহণ কৰা বিক্ষািমীবয়, স্ববিবয়াজিৰ িাবি দুৰ্াহৰ িাবি বিিাৰূ্ল্ীয়া প্ৰবিক্ষণ হল্ কৃবষ বিবিক িা কৃবষ-িাবণজয-যকন্দ্ৰ স্থ্াপি 
কবৰি পাবৰ। এবি যকন্দ্ৰ খুবল্িৰ িাবি ৩৬% প মযন্ত (অিুসূচীত জাবত/জিজাবত/উিৰ-পূে আৰু পািমতয অঞ্চল্ তিা ৰ্বহল্াৰ িাবি ৪৪%) 
ৰাজসাহা যত যিাংকৰ পৰা ঋণ যল্াোৰ সুবিধা আবে।  
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• প্ৰগবতিীল্ কৃষকৰ িাবি আগিব াো বিক্ষাৰূ্ল্ক ভ্ৰৰ্ণ আৰু প্ৰবিক্ষণ আবদত অাংি ল্ওক। 
•  বিজৰ ৰ্িাইল্বত ইণ্টাৰবিট সাংব াগ িিকাককবয়া, যেিচাইটৰ পৰা ইণ্টাবৰবক্টি এচএৰ্এচ িযেস্থ্াবৰ প্ৰবয়াজিীয় তিয আৰু যসো ল্াি 

কৰক। 
•  অঞ্চল্সাবপবক্ষ বিবদমষ্ট তিয (উপ ুক্ত কৃবষ পিবত, বৰ্ল্াৰৰ তাবল্কা, কৃবষ পৰাৰ্িমােল্ী) আবদ সহবজ পািৰ িাবি ইণ্টাৰবিট যকন্দ্ৰ িা সাধাৰণ 

যসো যকন্দ্ৰৰ দ্বাৰা িা প্ৰতযক্ষিাবে কৃষক পবটমল্ িযেহাৰ কৰক। কৃষকৰ িাবি িকা এচএৰ্এচ পবটমল্ৰ সুবিধা পািকল্, বকষাণ কল্ যচণ্টাৰ 
িা সাধাৰণ যসো যকন্দ্ৰৰ দ্বাৰা অিিা সৰূ্হীয়া এচএৰ্িযেস্থ্াৰ ৰ্াবধযবৰ্বৰ ৫১৯৬৯ িা ৯২১২৩৫৭১২৩ – এই িম্বৰকল্ বিজৰ িাৰ্বটা 
উপ ুক্তিাবে পঠাই (KISAAN REG <বিজৰ িাৰ্>, <ৰাজযৰ িাৰ্ৰ ১ৰ্ চাবৰটা আখৰ>, <বজল্াৰ িাৰ্ৰ প্ৰিৰ্ চাবৰটা আখৰ>, <খণ্ডৰ িাৰ্ৰ 
১ৰ্ চাবৰটা আখৰ>) বিজৰ িাৰ্ পঞ্জীয়ি কৰক ।  

আপুবি বক ল্াি কবৰি 

ক) কৃষকৰ প্ৰবিক্ষণ আৰু দক্ষতা িৃবিত সাহা য 

ক্ৰ.িাং সাহা যৰ প্ৰকাৰ সাহা যৰ পবৰৰ্াণ/ধৰণ আচঁবি/উপাাংি 
১  ৫০-১৫০ জিীয়া কৃষক যগাটৰ িাবি িীজ 

উৎপাদি আৰু িীজ প্ৰ ুবক্তবিষয়ক প্ৰবিক্ষণ  
প্ৰবত যগাটৰ িাবি ১৫,০০০ টকা িীজ গাও ঁআঁচবি (SMSP-NMAET) 

২ ৫০-১৫০ জিীয়া কৃষক যগাটৰ িাবি িীজ 
উৎপাদি আৰু িীজ প্ৰ ুবক্ত বিষয়ক 
প্ৰবিক্ষণৰ যক্ষত্ৰত সাহা য 

প্ৰবিক্ষবণ প্ৰবত ১৫,০০০ টকা 
ক) িীজ িসযৰ বসঁচাৰ সৰ্য়ত – িীজ উৎপাদি 
প্ৰ ুবক্ত, বিৰাপদ দূৰত্ব, বসঁচাৰ যকৌিল্ তিা 
অিযািয কৃবষ যকৌিল্ 
খ) িসযৰ ফুল্ ধৰাৰ সৰ্য়ত 

িীজ গাও ঁআঁচবিৰ দ্বাৰা হতল্িীজ, ৰ্াহ, 
 াঁহ, যসউজসাৰ আবদৰ প্ৰৰ্াবণত িীজ 
উৎপাদি- এচএৰ্এচবপ-এিএৰ্এইবট  
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গ) চবপাোৰ পােত আৰু িীজ সাংসাধিৰ 
সৰ্য়ত 

৩ স্বীকৃবতপ্ৰাপ্ত প্ৰবতষ্ঠািত কৃষকৰ িাবি প্ৰবিক্ষণ 
(জল্পািী, িকা-যখাো আৰু অহা-য াোৰ 
খৰচ সহ) 

প্ৰবতজি কৃষকৰ িাবি ৰ্াবহ প্ৰবত ৫২০০ টকা চবপাোৰ পােৰ প্ৰ ুবক্ত িযেস্থ্াপিা 

৪ কৃষক প্ৰবিক্ষণ প্ৰবতবটা দুবদিীয়া প্ৰবিক্ষণত ২৪,০০০ টকা, 
৩০ জিীয়া এবকাটা দল্ৰ িাবি। (৪০০ টকাকক 
হদবিক এজি কৃষকৰ িাবি)  

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু হতল্বখজুৰ বৰ্েি 

৫ ৪০ জিীয়া কৃষকৰ দল্কল্ িসয সুৰক্ষা 
পিবত সম্পকমীয় প্ৰবিক্ষণ 

ক) যিচৰকাৰী/িযবক্তগত সাংস্থ্াৰ প্ৰবতখি কৃষক 
যক্ষত্ৰ বিদযাল্য়ৰ িাবি ২৯,২০০ টকা 
খ) ৰাজয চৰকাৰৰ সাংস্থ্াৰ িাবি ২৬,৭০০ টকা 

িসয সুৰক্ষা আচঁবি 

৬ কৃবষ  ন্ত্ৰ-পাবত, আবহল্া আবদৰ যৰ্ৰাৰ্বত, 
যচাো-বচতা, িযেহাৰ তিা বিিমাচি আৰু 
চবপাোৰ পােৰ িযেস্থ্াপিা বিষয়ক প্ৰবিক্ষণ 

জবি প্ৰবত প্ৰবত সপ্তাহত ৪০০০ টকা কৃবষ  াবন্ত্ৰকীকৰণ উপ-আচঁবি 

৭ পাচবল্ উৎপাদি তিা আিুষাংবগক বদিৰ 
ওপৰত দুবদিীয়া কৃষক প্ৰবিক্ষণ 

পবৰিহি িযয় িাদ বদ প্ৰবতজি কৃষককল্ 
প্ৰবতবটা প্ৰবিক্ষণৰ িািদ ১৫০০ টকা 

চহৰীয়া অঞ্চল্ৰ িাবি পাচবল্ যখবতৰ 
িযেস্থ্া (VIUC) 

৮ কৃষক সাংস্থ্া িা ১৫-২০ জিীয়া কৃষক যগাটৰ 
যপ্ৰাৎসাহি তিা বিিীয় সাংস্থ্া আৰু 
সাংগ্ৰাহকৰ সবত য াগাব াগ স্থ্াপি 

৩ িেৰৰ িাবি বতবিটা বকবস্তত কৃষবক প্ৰবত 
ৰু্ঠ ৪০৭৫ টকা 

চহৰীয়া অঞ্চল্ৰ িাবি পাচবল্ যখবতৰ 
িযেস্থ্া (VIUC) 
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৯ ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ বিপণি প্ৰবতষ্ঠািৰ জবৰয়বত, 
গ্ৰাৰ্ীণ িৰঁাল্ য াজিা সম্পবকম সজাগতা 
সৃবষ্টৰ বতবিবদিীয়া কা মযসূচী 

প্ৰবতবটা কা মযসূচীত ৩০,০০০ টকা গ্ৰাৰ্ীণ িৰঁাল্ য াজিা 

১০ প্ৰবতবটা খণ্ডত ৫০ টা কৰ্মবদিৰ িাবি ৰাজযৰ 
িাবহৰত কৃষকৰ প্ৰবিক্ষণ 

 াতায়ত, িকা-যখাো আবদবক ধবৰ হদবিক 
প্ৰবতজি কৃষকৰ িাবি ১২৫০ টকা  

আটৰ্া (ATMA) আঁচবি (NMAET), 
এৰ্আইবৰ্এইচ(MIDH) আঁচবিৰ 
অধীিৰ NHM/HMNEH উপআঁচবি 

১১ প্ৰবতবটা খণ্ডত ১০০ টা কৰ্মবদিৰ িাবি 
ৰাজযৰ বিতৰবত কৃষকৰ প্ৰবিক্ষণ 

 াতায়ত, িকা-যখাো আবদবক ধবৰ হদবিক 
প্ৰবতজি কৃষকৰ িাবি ১০০০ টকা  

আটৰ্া (ATMA) আঁচবি (NMAET), 

১২ প্ৰবতবটা খণ্ডত ১০০০ টা কৰ্মবদিৰ িাবি 
বজল্াৰ বিতৰবত কৃষকৰ প্ৰবিক্ষণ 

আোবসক প্ৰবিক্ষণৰ যক্ষত্ৰত  াতায়ত, িকা-
যখাো আবদবক ধবৰ হদবিক কৃষবক প্ৰবত ৪০০ 
টকা। অিা-আোবসক প্ৰবিক্ষণৰ যক্ষত্ৰত 
প্ৰবতজি কৃষকৰ িাবি হদবিক ২৫০ টকা 

আটৰ্া (ATMA) আঁচবি (NMAET), 

১৩ প্ৰদিমিৰূ্ল্ক যখবত (খণ্ডই প্ৰবত ১২৫ টাকক) প্ৰবতবটা প্ৰদিমিৰূ্ল্ক যখবতৰ িাবি ৪০০০ টকা 
প মন্ত। (০.৪ যহক্টৰ) 

আটৰ্া (ATMA) আঁচবি (NMAET), 

১৪ পাৰ্ বিদযাল্য় (িসযৰ ৬ টা গুৰুত্বপূণম স্তৰত 
প্ৰবতবটা ঋতুবত ২৫ জি কৃষকৰ িাবি 
প্ৰবিক্ষণ 

প্ৰবত পাৰ্ বিদযাল্য়ত ২৯,৪১৪ টকা আটৰ্া (ATMA) আঁচবি (NMAET), 

১৫ ৰাজযৰ িাবহৰত ৭ বদিৰ িাবি কৃষকৰ 
বিক্ষাৰূ্ল্ক ভ্ৰৰ্ণ (প্ৰবত খণ্ডৰ পৰা ৫ জিকক 
কৃষক) 

অহা-য াো, িকা-যখাোৰ আবদৰ িািদ যহাো 
িযয় সাৰ্বৰ প্ৰবত কৃষকক হদবিক ৮০০ টকা 

আটৰ্া (ATMA) আঁচবি (NMAET), 



135 
 

১৬ ৰাজযৰ বিতৰত ৫ বদিৰ িাবি কৃষকৰ 
বিক্ষাৰূ্ল্ক ভ্ৰৰ্ণ (প্ৰবত খণ্ডৰ পৰা ২৫ 
জিকক কৃষক) 

অহা-য াো, িকা-যখাোৰ আবদৰ িািদ যহাো 
িযয় সাৰ্বৰ প্ৰবত কৃষকক হদবিক ৪০০ টকা 

আটৰ্া (ATMA) আঁচবি (NMAET), 
এৰ্আইবৰ্এইচ(MIDH) আঁচবিৰ 
অধীিৰ NHM/HMNEH উপআঁচবি 

১৭ বজল্াৰ বিতৰত সিমাবধক বতবিবদিৰ িাবি 
কৃষকৰ বিক্ষাৰূ্ল্ক ভ্ৰৰ্ণ 

অহা-য াো, িকা-যখাোৰ আবদৰ িািদ যহাো 
িযয় সাৰ্বৰ প্ৰবত কৃষকক হদবিক ৩০০ টকা 

আটৰ্া (ATMA) আঁচবি (NMAET), 

১৮ ক) কৃষক যগাট তিা অিযািয সহকাৰী 
যসোিযেস্থ্াৰ িাবি দক্ষতা গঠি তিা 
কুিল্তা বিকািৰ কা মযসূচী (প্ৰবতবটা খণ্ডৰ 
িাবি ২০ টা যগাট) 
খ) আয় িৃবিৰ িাবি কা মযপন্থা হাতত ল্’ি 
পৰাকক ওপবৰাক্ত যগাটসৰূ্হকল্ 
এককাল্ীিিাবে চীৰ্ ৰ্াবি প্ৰদািৰ িযেস্থ্া 
গ) খাদয সুৰক্ষা যগাট (খণ্ডই প্ৰবত ২ টা 
যগাট) 

যগাবট প্ৰবত ৫০০০ টকা 
 
 
 
যগাবট প্ৰবত ১০,০০০ টকা 
 
 
যগাবট প্ৰবত ১০,০০০ টকা 

আটৰ্া (ATMA) আঁচবি (NMAET), 

১৯ িূবৰ্ পৰীক্ষাগাৰৰ দ্বাৰা বিিমাবচত গাঁেত 
অগ্ৰণী প্ৰদিমিৰূ্ল্ক কৃবষ 
 
অগ্ৰণী প্ৰদিমিৰূ্ল্ক কৃবষ 
 
 
 

প্ৰবত প্ৰদিমিত ২০,০০০ টকা 
 
 
িাৰতীয় কৃবষ গবেষণা পবৰষদ আৰু ইবক্ৰচাট 
(ICRISAT)হল্ ১০০ িতাাংি সাহা য; প্ৰবত 
যহক্টৰ কৃবষিূবৰ্ৰ িাবি িাদাৰ্ যখবতত ৮,৫০০ 
টকা, চয়াবিি, ৰাই, সবৰয়হ, সূ মযৰু্খী ফুল্ৰ 

িূবৰ্ স্বাস্থ্য আৰু উিমৰতা িযেস্থ্াপিাৰ 
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্প 
 
 
ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু হতল্বখজুৰ 
অবি াি 
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িাৰতীয় কৃবষ গবেষণা পবৰষদৰ প্ৰবতষ্ঠািৰ 
দ্বাৰা অগ্ৰণী প্ৰদিমিীকৃবষ 
 
 
 
ক) ধাি, য হু আৰু ৰ্াহ 
খ) যৰ্াটা খাদয িসয 
গ) কৃবষ বিজ্ঞাি যকন্দ্ৰৰ জবৰয়বত ৰ্াহৰ 
অগ্ৰণী প্ৰদিমিী কৃবষ 

িাবি ৬০০০ টকা, বতল্, চফোোৰ, গুঁবজবতল্, 
বল্িবচৰ্ আৰু এৰাৰ িাবি ৫০০০ টকা 
বচবল্াংসহ আৰু আইবচএআৰৰ পবল্বিি ৰ্াল্চ 
প্ৰ ুবক্তৰ প্ৰদিমিী কৃবষৰ িাবি যহক্টবৰ প্ৰবত 
১২,৫০০ টকা 
 
সকবল্া িসযৰ যক্ষত্ৰবত এজি কৃষকক এক 
যহক্টৰ ৰ্াবটত এটাবহ প্ৰদিমিীৰূ্ল্ক কৃবষ 
কবৰিকল্ বদয়া হ’ি। এবি প্ৰদিমিৰ ৰ্াবটৰ 
পবৰৰ্াণ ০.৪ যহক্টৰতকক কৰ্ হ’ি যিাোবৰি। 
  
৭৫০০ টকা/ যহক্টৰ 
৫০০০ টকা/যহক্টৰ 
৭৫০০ টকা/যহক্টৰ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 
 

২০ ৰাজযসৰূ্হৰ দ্বাৰা উন্নত কৃবষ যকৌিল্ৰ 
প্ৰদিমিী 
ক) ধাি আৰু য ঁহু 
খ) ৰ্াহ 
গ) যৰ্াটা খাদযিসয 

 
 
৭৫০০/যহ: 
৭৫০০/যহ: 
৫০০০/যহ: 
 

 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি আৰু উ:পূ:হল্ 
যসউজ বিপ্লেৰ সূচিা 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি  
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কৃবষ পিবত বিিমৰ প্ৰদিমিী-যকেল্ ৰাজযৰ 
দ্বাৰা 
ক) ধাি 
খ) য ঁহু আৰু ৰ্াহ 

 
১২৫০০ টকা/যহ: 
১২৫০০টকা/যহ: 

 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি আৰু উ:পূ:হল্ 
যসউজ বিপ্লেৰ সূচিা 
ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি 

২১ বিকল্প যৰবটাং যকৌিল্ৰ পিাৰ প মায় ৰ 
প্ৰদিমিী (ৰ্ৰাপাট) 

প্ৰবত প্ৰদিমিী কৃবষৰ িাবি ২০,০০০ টকা 
(১৭,০০০ টকা দৰকাৰী সাৰ্গ্ৰীৰ িাবি আৰু 
৩০০০ টকা আিুষাংবগক িযয়ৰ িাবি) 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি : িযেসাবয়ক 
িসয ৰ্ৰাপাট 

২২ উৎপাদি যকৌিল্/ ইণ্টাৰক্ৰবপাংৰ পিাৰ 
প মযায়ৰ প্ৰদিমিী (ৰ্ৰাপাট) 

যহক্টবৰ প্ৰবত ৮০০০ টকা (৭০০০ টকা 
দৰকাৰী ইিপুটৰ িাবি আৰু ১০০০ টকা 
আিুষাংবগক িযয়ৰ িাবি) 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি : িযেসাবয়ক 
িসয ৰ্ৰাপাট 

২৩ সৰ্বিত িসয িযেস্থ্াপিাৰ পিাৰ প মযায়ৰ 
প্ৰদিমিী 

যহক্টবৰ প্ৰবত ৭০০০ টকা (৬০০০ টকা 
দৰকাৰী ইিপুটৰ িাবি আৰু ১০০০ টকা 
আিুষাংবগক িযয়ৰ িাবি) 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি : িযেসাবয়ক 
িসয কপাহ 

২৪ যদিী আৰু ইএল্ কপাহ তিা ইএল্ কপাহৰ 
িীজ উৎপাদিৰ পিাৰ প মযায়ৰ প্ৰদিমিী 

যহক্টবৰ প্ৰবত ৮০০০ টকা (৬০০০ টকা 
দৰকাৰী ইিপুটৰ িাবি আৰু ২০০০ টকা 
আিুষাংবগক িযয়ৰ িাবি) 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি : িযেসাবয়ক 
িসয কপাহ 

২৫ ইণ্টাৰক্ৰবপঙৰ অগ্ৰণী প্ৰদিমিী (০.৪ যহ:) যহক্টবৰ প্ৰবত ৭০০০ টকা (৬০০০ টকা 
দৰকাৰী ইিপুটৰ িাবি আৰু ১০০০ টকা 
আিুষাংবগক িযয়ৰ িাবি) 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি : িযেসাবয়ক 
িসয কপাহ 
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২৬ হাই যৰ্িবচটী যৰাপি পিবতৰ প্ৰবচষ্টাৰূ্ল্ক 
কৃবষ 

যহক্টবৰ প্ৰবত ৯০০০ টকা (৮০০০ টকা 
দৰকাৰী ইিপুটৰ িাবি আৰু ১০০০ টকা 
আিুষাংবগক িযয়ৰ িাবি) 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি : িযেসাবয়ক 
িসয কপাহ 
 

২৭ কুঁবহয়াৰ যখবতত ইণ্টাৰক্ৰবপাং আৰু একক 
ৰু্কুল্ বচপ প্ৰ ুবক্তৰ প্ৰদিমিী 

যহক্টবৰ প্ৰবত ৮০০০ টকা (৭০০০ টকা 
দৰকাৰী ইিপুটৰ িাবি আৰু ১০০০ টকা 
আিুষাংবগক িযয়ৰ িাবি) 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি : িযেসাবয়ক 
িসয কুঁবহয়াৰ 
 

২৮ িসযবিবিক প্ৰবিক্ষণ- ৪ টা সত্ৰৰ িাবি প্ৰবতবটা সত্ৰত ৩৫০০ টকাকক ৰু্ঠ প্ৰবিক্ষণৰ 
িািদ ১৪০০০ টকা 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি আৰু উ:পূ:হল্ 
যসউজ বিপ্লেৰ সূচিা 

২৯  যেক্টৰ আৰু অিয কৃবষ  ন্ত্ৰপাবতৰ বিিমাচি, 
প্ৰবয়াগ আৰু যচাোবচতাৰ িাবি প্ৰবিক্ষণ 

১ৰ পৰা ৬ সপ্তাহ প মযন্ত িযেহাৰকাৰী স্তৰৰ 
পাঠযক্ৰৰ্ত প্ৰবিক্ষণৰ িাবি, সাধাৰণ যেণীত 
অহা-য াোৰ খৰচ তিা বিিাৰূ্ল্ীয়াকক িকাৰ 
সুবিধাৰ ল্গবত প্ৰবতজি কৃষকক ১২০০ 
টকাকক।  

প্ৰবিক্ষণ, পৰীক্ষণ আৰু প্ৰদিমিৰ 
জবৰয়বত কৃবষ  ন্ত্ৰপাবতৰ প্ৰসাৰণ আৰু 
িবক্তিাল্ীকৰণ 

৩০ পিাৰত খণ্ডবিবিক প্ৰদিমিী যহক্টবৰ প্ৰবত িাদাৰ্বখবতত ৭৫০০ টকা, 
চয়ািীিত ৪৫০০ টকা, ৰাই, সবৰয়হ, বতল্, 
বতবচ আৰু গুঁবজবতল্ৰ িাবি ৩০০০ টকা আৰু 
সূ মযৰু্খী ফুল্ৰ িাবি ৪০০০ টকা 

ৰাষ্ট্ৰীয় হতল্িীজ আৰু হতল্বখজুৰ বৰ্েি 

৩১ পিাৰ প্ৰদিমিীৰ ল্গবত কৃষকৰ প্ৰবিক্ষণ: 
পিাৰ প মযবিক্ষণৰ দ্বাৰা বিবনাক্ত বিষয়সৰূ্হত 
কৃষকৰ দক্ষতা বিকাি – সৰ্বিত পাৰ্ 
িযেস্থ্া, জল্িায়ু পবৰেতমিৰ সবত 

২০ জি িা তবতাবধক অাংিগ্ৰহণকাৰীৰ িাবি 
প্ৰবতবটা প্ৰবিক্ষণত ১০,০০০ টকা  
 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 
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অবিব াজি, িূবৰ্, পািী আৰু িসযৰ 
িযেস্থ্াপিাৰ উিৰ্ কৃবষ যকৌিল্ 

৫০ জি িা তবতাবধক অাংিগ্ৰহিকাৰীৰ িাবি 
২০,০০০ টকা প্ৰবত প্ৰদিমিত 

৩২ িসয পিাৰত জল্ িযেস্থ্াপিা/ ৰ্াইক্ৰ’ 
জল্বসঞ্চিৰ সম্পকমীয় প্ৰবিক্ষণ কা মযসূচী 

৩০ জি অাংিগ্ৰহণকাৰীৰ ২-৩ বদিৰ এবকাটা 
প্ৰবিক্ষণ কা মযসূচীৰ িাবি  ৫০,০০০ টকা 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

৩৩ িূবৰ্ স্বাস্থ্য সম্পকমীয় প্ৰবিক্ষণ আৰু প্ৰদিমি পিাৰ প্ৰদিমিীৰ ল্গবত কৃষকৰ প্ৰবিক্ষণ: ২০ 
জি িা তবতাবধক অাংিগ্ৰহণকাৰীৰ িাবি 
প্ৰবতবটা প্ৰবিক্ষণত ১০,০০০ টকা  
প্ৰবতবটা অগ্ৰণী পিাৰ প্ৰদিমিৰ িাবি ২০,০০০ 
টকা 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 
 

কাক য াগাব াগ কবৰি? 

বজল্া কৃবষ বিষয়া/বজল্া উদযাি িসয বিষয়া/ ATMAৰ প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক। 
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দক্ষতা বিকাি কা মযসূচী 

ৰূ্খয হিবিষ্টয:  

• কৃবষ আৰু আিুষাংবগক খণ্ডত দক্ষতাসম্পন্ন ৰ্ািেসম্পদৰ সৃবষ্টৰ যহতু গ্ৰাৰ্যাঞ্চল্ৰ  ুেক আৰু কৃষকৰ িাবি দক্ষতা বিকাি প্ৰবিক্ষণ 
পাঠযক্ৰৰ্ৰ িযেস্থ্া 

• েৰ্বিবিক বিবয়াজি আৰু স্ব-বিবয়াজিৰ সুবিধাবিম ২০০  ণ্টা আৰু তবতাবধক সৰ্য়ৰ পাঠযক্ৰৰ্ 
•  িাৰতীয় কৃবষ যকৌিল্ পবৰষদ(ASCI) ৰ দ্বাৰা বিকবিত দক্ষতাৰূ্ল্ক প্ৰবিক্ষণ কা মযসূচীৰ িাবি অহমতা যপক (QP)ক DAC&FW আৰু 

ICARৰ দ্বাৰা গৃহীত কৰা হহবে। 
• ২০১৭-১৮ চিৰ সৰ্য়বোোত, ২০০  ন্টীয়া (২৫-৩০ বদিীয়া) দক্ষতা বিকাি পাঠযক্ৰৰ্ বিিমাবচত কৃবষ বিজ্ঞাি যকন্দ্ৰ, ৰাবজযক কৃবষ 

বিশ্ববিদযাল্য়, আইবচএআৰ প্ৰবতষ্ঠাি তিা DAC&FW ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প মযায়ৰ প্ৰবতষ্ঠািৰ দ্বাৰা ৰূপায়ি কৰা হ’ি।  
• অহমতাসম্পন্ন আৰু প্ৰৰ্াবণত প্ৰবিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰবিক্ষণ 
• িাৰতীয় কৃবষ যকৌিল্ পবৰষদৰ দ্বাৰা তৃতীয় পক্ষ ৰূ্ল্যায়ি িযেস্থ্া 
• িাৰতৰ কৃবষ আৰু কৃষক উন্নয়ি ৰ্ন্ত্ৰাল্য় তিা িাৰতীয় কৃবষ যকৌিল্ পবৰষদৰ দ্বাৰা প্ৰৰ্াবণতকৰণ 

সাহা যৰ ধৰণ 

• গ্ৰাৰ্যাঞ্চল্ৰ  ুেক- ুেতী আৰু কৃষকৰ িাবি এই সকবল্াবিাৰ বিিাৰূ্ল্ীয়া 
• প্ৰািমীৰ বিিমাচি সাংবিষ্ট প্ৰবিক্ষণ প্ৰবতষ্ঠাবি (KVK/কৃবষ বিশ্ববিদযাল্য়/ICAR প্ৰবতষ্ঠাি /DAC & FWৰ অধীিস্থ্ প্ৰবতষ্ঠাি) কবৰি। 
• কাক য াগাব াগ কবৰি?  
• বজল্া প মযায়ত বিিমাবচত কৃবষ বিজ্ঞাি যকন্দ্ৰ সৰূ্হৰ  কা মযসূচী সৰ্িয়ক 
• িাৰতীয় কৃবষ যকৌিল্ পবৰষদ (ASCI) – www.asci.india.com 

http://www.asci.india.com/
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অধযায় ১০ 
কৃবষ ঋণ 

বক কবৰি?  
• ধি ধাৰকল্ বদয়া িযবক্তৰ গৰাহৰ পৰা বিজবক িচািৰ িাবি কৃষবক যিাংকৰ পৰা কৃবষ ঋণৰ সুবিধা ল্’ি পাবৰ। 
• কৃষকৰ প্ৰবয়াজিািুসবৰ কৃবষ ঋণ আৰু বিবদমষ্ট সৰ্য়ৰ িাবি দৰকাৰ যহাো ঋণৰ যক্ষত্ৰত এবি সুবিধা, িাবণবজযক যিাংক, আঞ্চবল্ক গােঁল্ীয়া 

যিাংক আৰু সৰ্িায় ঋণ প্ৰবতষ্ঠািসৰূ্হৰ যদিজুবৰ িকা িৃহৎ যিটেকমৰ ৰ্াধযবৰ্বৰ গ্ৰহণ কবৰি পৰা  ায়।  
• সৰ্য়ৰ্বত যিাংকৰ ঋণ পবৰবিাধ কৰাবটা বিবিত কৰা উবচত। 
• কৃষবক যিাংকৰ পৰা যল্াো ঋণৰ সকবল্া তিয বল্বপিি কবৰ, িাল্দবৰ ৰখা উবচত। 
• ব  ৰূ্ল্ উবেিযৰ িাবি যিাংকৰ পৰা ঋণ যল্াো হহবে, যসই কাৰ্বতই ধিৰ িযেহাৰ বিবিত কবৰি ল্াবগ।  

আপুবি বক ল্াি কবৰি?  
ক) কৃষকৰ িাবি ঋণৰ সুবিধা 
ক্ৰঃ িাং ঋণৰ সুবিধা সাহা যৰ পবৰৰ্াণ 
১ সুতৰ যক্ষত্ৰত সাহা য 

যকাবল্টাবৰল্ িা সূৰক্ষাৰূ্ল্ক ৰাবি বিহীি ঋণ 
িাবষমক ৭% সুতৰ হাৰত ৩ ল্াখ টকা প মযন্ত িসযৰ িাবি ঋণ। সৰ্য়ৰ্বত ঋণ 
পবৰবিাধ কৰা কৃষকৰ যক্ষত্ৰত এই হাৰ ৪% হয়, বকয়বিা যতওঁবল্াকক 
উদগিীৰূ্ল্ক িযেস্থ্া বহচাবপ সুতৰ হাৰত ৩% যৰহাই বদয়া হয়।  
১ ল্াখ টকাকল্বক ঋণৰ যক্ষত্ৰত যকাবিা সুৰক্ষাৰূ্ল্ক ধিৰাবি জৰ্াৰ প্ৰবয়াজি 
িাই।  

২ বকষাণ যক্ৰবৰ্ট কাৰ্ম ইয়াৰ সহায়বত কৃষবক কৃবষ ঋি গ্ৰহণ কবৰি পাবৰ। িসয আৰু কৃবষিূবৰ্ৰ 
এবল্কাৰ ওপৰত বিবি কবৰ ঋণৰ পবৰৰ্াণ বিধমাৰণ কৰা হয়। এবি কাৰ্ম ৩-
৫ িেৰ প মযন্ত িাহাল্ িাবক। দূ মটিাজবিত িা আকবিক ৰৃ্তুয অিিা িাৰীবৰক 
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ক্ৰঃ িাং ঋণৰ সুবিধা সাহা যৰ পবৰৰ্াণ 
অক্ষৰ্তাৰ যক্ষত্ৰত বিৰাপিা সাহা যৰ সুবিধা বদয়া হয়। িসযৰ  ঋি িসয িীৰ্া 
আঁচবিৰ অধীিত সাঙুবৰ যল্াো হয়।  

৩ বিবিবয়াগ ঋণ জল্বসঞ্চি, কৃবষ  াবন্ত্ৰকীকৰণ,  িূবৰ্ উন্নয়, যৰাপি, উদযাি িসয আৰু চবপাোৰ 
পােৰ িযেস্থ্াপিা প্ৰবক্ৰয়া আবদত বিবিবয়াগ কবৰিৰ িাবি কৃষককল্ ঋণৰ 
সুবিধা বদয়া হয়।  

খ) কৃবষজাত সাৰ্গ্ৰীৰ িাবি ৰূ্ল্য িীবত – বিনতৰ্ সৰ্িমি ৰূ্ল্যৰ (MSP) হতল্িীজ, ৰ্াহজাতীয় িসয আৰু কপাহৰ িাবি ৰূ্ল্য সৰ্িমি আচঁবি (PSS) 

আচঁবিৰ 
িাৰ্ 

উবেিয বহতাবধকাৰী ৰূপায়িকাৰী 
সাংস্থ্া 

আচঁবিৰ অধীিত 
সাৰ্বৰ যল্াো 
িসয 

কৃষবক পািল্গীয়া 
সম্ভােয সুবিধা 

সাহা যৰ ধৰণ 

ৰূ্ল্য 
সৰ্িমি 
আঁচবি 

প্ৰবত িেৰৰ ৰবি আৰু 
খাবৰফ ঋতুত িাৰত 
চৰকাবৰ য াষণা কৰা 
বিনতৰ্ সৰ্িমি ৰূ্ল্যৰ 
তল্কল্ িসযৰ দাৰ্ 
অবধাগাৰ্ী হ’যল্ হতল্িীজ, 
ৰ্াহজাতীয় িসয আৰু 
কপাহৰ কৃষকক বিনতৰ্ 
ল্ািজিক/সুবিবিত ৰু্ল্য 
প্ৰদািৰ িযেস্থ্া 

যদিৰ 
সকবল্া 
হতল্িীজ, 
ৰ্াহজাতীয় 
িসয আৰু 
কপাহৰ 
কৃষক 

ক) যকন্দ্ৰীয় সাংস্থ্া: 
NAFED, SFAC; 
খ) ৰাবজযক সাংস্থ্া: 
ৰাবজযক সৰ্িায় 
বিপণি/ িসয 
সাং সৰূ্হ আৰু 
যতবি ব বকাবিা 
সাংস্থ্া  াক 
ৰাবজযক স্তৰত 
যকন্দ্ৰীয় সাংস্থ্াৰ 

ৰহৰ, ৰ্গু, 
ৰ্াবটৰ্াহ, কপাহ, 
িাদাৰ্, সূ মযৰূ্খী 
ফুল্ৰ গুবট, 
চয়ািীি, বতল্, 
গুঁবজবতল্, িুট, 
ৰ্চুৰ, 
ৰাই/সবৰয়হ, 
যচফোোৰ, 
টবৰয়া, কপ্ৰা  

 বদবহ যকাবিা 
এবিধ সাৰ্গ্ৰীৰ 
িজাৰ ৰু্ল্য বিনতৰ্ 
সৰ্িমি ৰূ্ল্যতকক 
হ্ৰাস পায়, যতবন্ত 
এই ৰূ্ল্য সৰ্িমি 
আঁচবিৰ ৰ্াধযবৰ্বৰ 
কৃষকসকবল্ 
বিনতৰ্ বিবিত 
ৰূ্ল্য ল্াি কবৰি 
পাবৰ।  

ক) কৃষক-  বদবহ 
বিনতৰ্ সৰ্িমি ৰূ্ল্যতকক 
হ্ৰাস পায়, কৃষবক বিবদমষ্ট 
িস্তুবিধৰ বিনতৰ্ সৰ্িমি 
ৰূ্ল্য দাৰ্ বহচাবপ ল্াি 
কবৰ। 
খ) যকন্দ্ৰীয় সাংস্থ্া – 
যকন্দ্ৰীয় সাংস্থ্াসৰূ্হৰ 
আয়ত যহাো ক্ষয়-ক্ষবত 
সমূ্পিমৰূবপ িাৰত 
চৰকাবৰ িহি কবৰ। 
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আচঁবিৰ 
িাৰ্ 

উবেিয বহতাবধকাৰী ৰূপায়িকাৰী 
সাংস্থ্া 

আচঁবিৰ অধীিত 
সাৰ্বৰ যল্াো 
িসয 

কৃষবক পািল্গীয়া 
সম্ভােয সুবিধা 

সাহা যৰ ধৰণ 

দ্বাৰা বিবয়াবজত 
কৰা হহবে। 
গ) প্ৰািবৰ্ক 
সাংস্থ্া- গাওঁ 
প মযায়ত িকা 
সৰ্িায় বিপিণ 
সবৰ্বতসৰূ্হ, 
কৃষক উৎপাদক 
সাংস্থ্া, কৃষক 
উৎপাদক 
যকাম্পািী আবদ 

তদুপবৰ শুকাি িাবৰকল্ 
িা কপ্ৰাৰ যক্ষত্ৰত ক্ৰয় 
ৰূ্ল্যৰ সবত ২.৫% হাৰত 
যসো কৰ আৰু 
হতল্িীজ, ৰ্াহ আৰু 
কপাহৰ িাবি ১.৫% 
হাৰত যসো কৰ আদায় 
বদয়া হয়।  
গ) ৰাজয/প্ৰািবৰ্ক সাংস্থ্া 
-  বিনতৰ্ সৰ্িমি ৰূ্ল্য 
আৰু চবল্ িকা ৰূ্ল্যৰ 
ৰ্াজৰ িযেধাি তিা 
ৰ্জুতকৰণ গৃহ প মযন্ত 
সকবল্া িযয়  যকন্দ্ৰীয় 
সাংস্থ্া িা িাৰত চৰকাবৰ 
িযয় কবৰ। তদুপবৰ, 
গুদাৰ্ ৰৰ িাবহৰত ১% 
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আচঁবিৰ 
িাৰ্ 

উবেিয বহতাবধকাৰী ৰূপায়িকাৰী 
সাংস্থ্া 

আচঁবিৰ অধীিত 
সাৰ্বৰ যল্াো 
িসয 

কৃষবক পািল্গীয়া 
সম্ভােয সুবিধা 

সাহা যৰ ধৰণ 

যসো িযবয়া আদায় বদয়া 
হয়।  

কাক য াগাব াগ কবৰি? 

১/  ুটীয়া সবচে (সৰ্িায়), কৃবষ সৰ্িায় আৰু কৃষক উন্নয়ি বিিাগ, কৃবষ িেি, িতুি বদল্লী 

২/ NAFED আৰু SFACৰ ৰাজযৰ ৰাজধািীত িকা আঞ্চবল্ক কা মযাল্য়। 

৩/ সৰ্িায় বিপিণ/সাৰ্গ্ৰী যফৰ্াবৰচিসৰূ্হৰ বজল্া স্তৰৰ কা মযাল্য়। 

৪/ ৰ্হকুৰ্া প মযায়ত িকা বিপণি সৰ্িায় সবৰ্বত আৰু খণ্ড প মায়ত িকা কৃষক উৎপাদক সাংস্থ্া/কৃষক উৎপাদক যকাম্পািী।  

যকবতয়া য াগাব াগ কবৰি?  

 িাৰত চৰকাবৰ জুি আৰু অবক্টািৰ (িেৰত দুিাৰকক) ৰবি আৰু খাবৰফ িসয বসঁচাৰ আবগবয় হতল্িীজ, ৰ্াহজাতীয় িসয তিা কপাহৰ বিনতৰ্ 
সৰ্িমি ৰূ্ল্য য াষণা কবৰ,  াবত কৃষকসকবল্ এইসৰূ্হ কৃবষত বিবিবয়াগ কৰাৰ আবগবয় িাল্দবৰ বিবিচিা কবৰি পাবৰ । িসয চবপাোৰ সৰ্য়ত, 
কৃষকসকবল্ বিজৰ অঞ্চল্ত িসযৰ প্ৰচবল্ত দাৰ্ৰ সবত চৰকাবৰ য াষণা কৰা বিনতৰ্ সৰ্িমি ৰূ্ল্যৰ তুল্িা কবৰি পাবৰ আৰু  বদবহ িজাৰত 
যপাো দাৰ্ উক্ত দাৰ্তকক কৰ্ হয়, যতবন্ত কৃষকজবি তাৎক্ষবণকিাবে ওপবৰাক্ত কতৃমপক্ষৰ সবত বিজৰ িসয ক্ৰয় প্ৰবক্ৰয়া সন্দিমত য াগাব াগ কবৰি 
পাবৰ।  
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অধযায় ১১ 
িসয সুৰক্ষা 

বক কবৰি? 

• ৰাসায়বিক কীটিািকৰ পবৰেবতম হজে-কীটিািকৰ ওপৰত গুৰুত্ব বদি ল্াবগ। 
• ব বকাবিা কীটিািক প্ৰবয়াগ কৰাৰ আবগবয় কৃষকসকবল্ যপষ্ট বৰ্বফণ্ডাৰ অিুপাত পৰীক্ষা কবৰি ল্াবগ।  
• ৰূ্ল্ িসযৰ কাবষ কাবষ িা চাবৰওফাবল্ (ইণ্টাৰক্ৰবপাং/ িৰ্মাৰ ক্ৰবপাং) এবি িসয যৰাপি কৰা উবচত, ব বয় িসযৰ অপকাৰী যপাক-পতাংগক 

বিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰা কৃষকৰ উপকাৰী পতাংগক আকষমণ কবৰ। 
• গ্ৰীষ্মকাল্ত ৰ্াবটত দকক হাল্ িাি ল্াবগ। 
• িসযৰ যপাক পতাংগ প্ৰবতবৰাধী জাত িযেহাৰৰ ল্গবত িসযােতমি, ইণ্টাৰক্ৰবপাং আৰু যেপ-ক্ৰবপাং আবদৰ দবৰ উপায় অেল্ম্বি কবৰি ল্াবগ। 
•  যপাক-পতাংগৰ বিৰীক্ষণ আৰু সৰহকক যপাক ধবৰিৰ িাবি যপাহৰ ফান্দ/আঠা ুক্ত ফান্দ/যফৰ’ৰ্’ি ফান্দ আবদৰ িযেহাৰ কৰক। 
• যপাক-পতাংগ বিয়ন্ত্ৰণৰ িাবি পৰজীবে অণুজীে, বপ্ৰবৰ্টৰ; যৰাগৰ িাবি প্ৰবতবৰাধী িা এণ্টাগবণবষ্টক জীে তিা অপতৃণ বিয়ন্ত্ৰিৰ িাবি হজে-

এবজন্ট িযেহাৰ কৰা উবচত। 
• ওপৰত বদয়া উপায়সৰূ্হ কা মযক্ষৰ্ িহ’যল্বহ ৰাসায়বিক কীটিািক দ্ৰেয প্ৰবয়াগ কৰা উবচত আৰু যসয়াও বিবিষজ্ঞৰ পৰাৰ্িম অিু ায়ীবহ 

কৰা উবচত।  

কীটিািকত প্ৰবয়াগত ল্িল্গীয়া সােধািতা:  

• ৰাসায়বিক কীটিািক িযেহাৰ কবৰাঁবত সদায় ৰ্াবিিল্গীয়া সকবল্া সুৰক্ষাবিবধ অেল্ম্বি কৰক। 
• কীটিািক প্ৰবয়াগ কবৰাঁবত সদায় ৰ্াস্ক, হাতত বপন্ধা িািচ িযেহাৰ কৰক। 
• সদায় িতাহৰ বদিত কীটিািক যৰ কৰক আৰু উবৰ অহা যৰৰ কবণকাৰ পৰা বিজবক আতঁৰাই ৰাখক। 
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• কীটিািক ঔষধ, কীটিািক প্ৰবয়াগত িযেহৃত সঁজুবল্ আবদ সদায় তল্ািন্ধ কবৰ ৰখাৰ ল্গবত সদায় বিশু আৰু যপাহিীয়া জীে-জন্তৰ 
পৰা সুৰবক্ষত স্থ্ািত বিল্গাই ৰাখক।  

• কীটিািক ক্ৰয় কবৰাঁবত সদায় যপবকাং আৰু কীটিািকৰ ৰ্যাদৰ তাবৰখ িাল্দবৰ বিৰীক্ষণ কৰক।  
• কীটিািকৰ পৰা হ’ি পৰা ব বকাবিা বিষবক্ৰয়াৰ যক্ষত্ৰত ল্বগ ল্বগ বচবকৎসকৰ সবত য াগাব াগ কৰক তিা কীটিািকৰ খাল্ী পাত্ৰ 

তিা যপবকটত িকা িযেহাৰবিবধ সম্পকমীয় পুবস্তকা বচবকসৎকক য াগাি ধৰক। 
• যল্বিল্ত উবল্লখ িকা ধৰবণবৰই কীটিািক প্ৰবয়াগ কবৰি ল্াবগ। 
• কীটিািকৰ যপবকটত বদয়া কাগজত উবল্লবখত ধৰবণবৰই খাবল্ যহাো কীটিািকৰ পাত্ৰ আতঁৰাই যপল্াওক।  

আপুবি বক ল্াি কবৰি?  
ক্ৰ: িাং সাহা যৰ প্ৰকাৰ সাহা যৰ পবৰৰ্াণ আচঁবি/উপাাংি 
১ হাবৰয়ািাৰ ফবৰদািাদবস্থ্ত িসয সুৰক্ষা, আচুতীয়াকৰণ (যকাোবৰণ্টাইি) আৰু ৰ্জুতকৰণ সঞ্চাল্কাল্বয় যদিৰ বিবিন্ন প্ৰান্তত 

িকা ইয়াৰ ৩৫টা যকন্দ্ৰীয় আইবপএৰ্ যকন্দ্ৰৰ  জবৰয়বত বিবিন্ন কা মযসূচীৰ আবয়াজি কবৰ। এই কা মযসূচীসৰূ্হ সমূ্পণমৰূবপ 
কৃষকৰ সুবিধাবিম চবল্াো হয়। এই কা মসূচীসৰূ্হ হ’ল্ -  

ক) কৃষক, যিচৰকাৰী সাংস্থ্া, কীটিািক বিবক্ৰতা আবদৰ 
িাবি দুবদিীয়া প্ৰবিক্ষণ কা মযসূচী। এই কা মযসূচী 
CIPMCৰ তত্বােধািত গাওঁ, িগৰ আৰু ৰ্হািগৰসৰূ্হত 
অিুবষ্ঠত কৰা হয়।  

প্ৰবিক্ষবণ প্ৰবত ৩৮,৬০০ টকা ৰাষ্ট্ৰীয় কৃবষ সম্প্ৰসাৰণ আৰু 
প্ৰ ুবক্ত বৰ্েি (NMAET) – িসয 
সুৰক্ষা আৰু উবিদ সাংগবৰাধক 
বিষয়ক উপবৰ্েি (SMPP)  

খ)  প্ৰগবতিীল্ কৃষক তিা সম্প্ৰসাৰণ বিষয়াসকল্ৰ িাবি 
CIPMCৰ তত্বােধািত ৰাবজযক প্ৰবতষ্ঠািসৰূ্হত ৫ বদিীয়া 
প্ৰবিক্ষণ কা মযসূচী 

প্ৰবিক্ষবণ প্ৰবত ১,৫২,১০০ টকা 
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ক্ৰ: িাং সাহা যৰ প্ৰকাৰ সাহা যৰ পবৰৰ্াণ আচঁবি/উপাাংি 
গ)  বিবিন্ন যকন্দ্ৰীয় সৰ্বিত কীট িযেস্থ্াপিা যকন্দ্ৰৰ 

(CIPMC)ৰ দ্বাৰা আবয়াবজত কৃষকৰ পিাৰ বিদযাল্য় 
প্ৰবত পিাৰ বিদযাল্য়ত ২৬,৭০০ 
টকা 

 )  কৃবষ বিজ্ঞাি যকন্দ্ৰৰ জবৰয়বত কৃষকৰ িাবি পিাৰ 
বিদযাল্য় 

প্ৰবত পিাৰ বিদযাল্য়ত ২৯,২০০ 
টকা 

২ আইবপএৰ্, কীটিািক, সৰ্বিত পুবষ্ট িযেস্থ্াপিা, 
ফাবটমবগচি, উবিদ সুৰক্ষক আবদৰ িাবি সহায় 

প্ৰবত যহক্টৰত সিমাবধক ৫০০০ 
টকা প মন্ত ৰু্ঠ খৰচৰ ৫০% 

হতল্বখজুৰৰ কৃবষবক্ষত্ৰ 
সম্প্ৰসাৰণৰ বিবিষ কা মযসূচী 

৩  উবিদ সুৰক্ষাৰ িাবি দৰকাৰী ৰাসায়বিক দ্ৰেয, 
িায়’যপবষ্টচাইৰ্/আইবপএৰ্ৰ সাৰ্গ্ৰীৰ বিতৰণ 

প্ৰবত যহক্টৰৰ িািদ ৫০০ টকা িা 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০%- ব বটাবেই কৰ্ 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি (NFSM 
& BRREI) 

৪ অপতৃণিািক প্ৰবত যহক্টৰৰ িািদ ৫০০ টকা িা 
ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০%- ব বটাবেই কৰ্ 

ৰাষ্ট্ৰীয় খাদয সুৰক্ষা বৰ্েি (NFSM 
& BRREI) 

৫ উদযািিসযত সৰ্বিত কীট িযেস্থ্াপিা বহতাবধকাৰীবয় প্ৰবত ৪ যহক্টৰকল্ 
সীবৰ্ত আৰু যহক্টবৰ প্ৰবত ১০০০ 
টকা 

এৰ্আইবৰ্এইচ(MIDH)ৰ 
অধীিৰ NHM/ HMNEH  উপ-
আঁচবি 

কৃবষ  াবন্ত্ৰকীকৰণৰ (SMAM) উপ-আঁচবিৰ অধীিত বিবিন্ন িসয সুৰক্ষা সঁজুবল্ৰ ক্ৰয়ৰ িাবি বিিীয় সাহা যৰ তিয ‘কৃবষ  াবন্ত্ৰকীকৰণ আৰু 
প্ৰ ুবক্ত’ৰ অধযায়ত িসয সুৰক্ষা সঁজুবল্ আৰু হতল্িীজ তিা হতল্বখজুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অবি ািৰ বৰ্বি বৰ্েি-১ (হতল্িীজ) িীষমক অাংিত িণমিা কৰা 
হহবে।  

 কাক য াগাব াগ কবৰি?  

     বজল্া কৃবষ বিষয়া/ আটৰ্াৰ প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক 
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অধযায় ১২ 

িহিক্ষৰ্ কৃবষ 

বক কবৰি? 

• কৃবষ-জল্িায়বেক পবৰবেি অিুসাবৰ উপ ুক্ত িসয/িসয পিবতৰ প্ৰচল্ি । 
• পশুধি, ৰ্ীিপাল্ি, উদযাি-িসয, দুগ্ধউৎপাদি, কৃবষ-িিািী আবদ সবন্নবিষ্টকৰবণবৰ  িসয/িসযপিবতত হিবচত্ৰযতাৰ িধমি। 
• যচক িান্ধ, পুখুৰী, কৃবষিূবৰ্ৰ পুখুৰী, অগিীৰ িা ৰ্ধযৰ্ীয়া িল্ীিাদ, কুেঁা আবদবৰ জল্বসঞ্চিৰ িযেস্থ্া কৰা। 
• জল্ৰ িযেহাৰ তিা আদ্ৰমতা সাংৰক্ষণৰ ৰ্াত্ৰা িৃবি কবৰিৰ িাবি সুদক্ষ জল্বসঞ্চি পিবত, িূবৰ্ সৰ্তল্ীকৰণ, আবল্ বদয়া, কণ্টৰ িান্ধ, খাল্, 

ৰ্াল্বচাং, পটী আৰু সীৰলু্ পিবত (বৰৰ্জ আৰু ফাৰ’) আবদৰ দবৰ প্ৰ ুবক্তৰ িযেহাৰ কবৰি ল্াবগ।  

আপুবি বক ল্াি কবৰি? 
ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি ািৰ অধীিত পািল্গীয়া সাহা যসৰূ্হ 
ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ প্ৰকাৰ সাহা যৰ পবৰৰ্াণ আচঁবি 

ক) সৰ্বিত কৃবষ পিবত 
১ ধাি, য ঁহু, যৰ্াটা িসয/হতল্-

িীজ/আঁহজাতীয়/ৰ্াহজাতীয় বদ্ব-
িসযবিবিক কৃবষ পিবত 

প্ৰবত যহক্টৰত ১০,০০০ টকা প মযন্ত প্ৰবয়াজিীয় আদাি 
(ইিপুট) সাৰ্গ্ৰীৰ ৰূ্ল্যৰ ৫০% ধি। প্ৰবতযক 
বহতাবধকাৰীৰ িাবি ২ যহক্টৰ প মযন্ত এবি সাহা য উপল্ব্ধ 
হ’ি।  

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ প্ৰকাৰ সাহা যৰ পবৰৰ্াণ আচঁবি 

২ উদযাি িসয বিবিক কৃবষ পিবত 
(যৰাপণ+িসয/কৃবষ পিবত) 

প্ৰবত যহক্টৰত ২৫,০০০ টকা প মযন্ত দৰকাৰী আদাি 
সাৰ্গ্ৰীৰ ৰূ্ল্যৰ ৫০% ধি। প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি 
২ যহক্টৰ প মযন্ত এবি সাহা য উপল্ব্ধ হ’ি। 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

৩ িৃক্ষ/বেল্বি-যপষ্টবৰল্/ কাঠ িযবতবৰক 
িিজ সম্পদৰ স্থ্াবিক/িবহমস্থ্াবিক 
সাংৰক্ষণ (যৰাপণ+তৃণ/িসয/কৃবষ পিবত) 

প্ৰবত যহক্টৰত ১৫,০০০ টকা প মযন্ত দৰকাৰী আদাি 
সাৰ্গ্ৰীৰ ৰূ্ল্যৰ ৫০% ধি। প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি 
২ যহক্টৰ প মযন্ত এবি সাহা য উপল্ব্ধ হ’ি। 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

৪. পশুধি বিবিক কৃবষ পিবত 
৪.১ সাংকৰ জাতৰ গৰু + বৰ্বেত কৃবষ + 

ৰ্’হৰ খাদয + বৰ্বেত কৃবষ + গাই/ ৰ্’হৰ 
খাদয + দুগ্ধ+ গাই/ৰ্’হ খাদয + কু্ষদ্ৰ 
যৰাৰ্ন্থক প্ৰাণী 

এিেৰ প মযন্ত গা  পশুখাদযবক ধবৰ পশুৰ ৰূ্ল্ধি 
সৰ্বিবত কৃবষ পিবতৰ ইিপুট িযয়ৰ ৫০% ; প্ৰবত 
যহক্টৰত সিমাবধক ৪০,০০০ টকা (দুটা গাখীৰতী পশুধি 
+ ১ যহক্টৰ িসয) ; প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি ২ যহক্টৰ 
প মযন্ত এবি সাহা য উপল্ব্ধ হ’ি। 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

৪.২ কু্ষদ্ৰ যৰাৰ্ন্থক + বৰ্বেত িসয+  াঁহবখবত 
হাঁহ-কুকুৰা + বৰ্বেত কৃবষ 
হাঁহ-কুকুৰা + ৰ্ীিপাল্ি + বৰ্বেত কৃবষ 

প্ৰবত যহক্টৰত সিমাবধক ২৫,০০০ টকা প মযন্ত, এিেৰৰ 
গা  পশুখাদযৰ িযয় সহ পশু/পক্ষীৰ ৰূ্ল্যসৰ্বিবত কৃবষ 
পিবতৰ ৰু্ঠ ইিপুট িযয়ৰ ৫০% (১০ পশু/৫০টা পক্ষী + 
১ যহক্টৰ িসয) ; প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সবিমাচ্চ ২ 
যহক্টৰ প মযন্ত সাহা য বদয়া হ’ি। 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

৫ ৰ্ীি পাল্ি বিবিক কৃবষ পিবত প্ৰবত যহক্টৰত ২৫,০০০ টকা প মযন্ত, ৰ্ৎসয পাল্িৰ িযয় 
সৰ্বিবত, পাচবল্ িা িসয কৃবষ পিবতৰ ৰু্ঠ ইিপুট িযয়ৰ 

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ প্ৰকাৰ সাহা যৰ পবৰৰ্াণ আচঁবি 

৫০% ; প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ িাবি সবিমাচ্চ ২ যহক্টৰ 
প মযন্ত সাহা য বদয়া হ’ি। 

৬ যকঁচুসাৰ উৎপাদি যগাট/হজবেক ইিপুট 
উৎপাদি যগাট, যসউজ সাৰ প্ৰবয়াগ 

প্ৰবত  িফুটত সবিমাচ্চ ১২৫ টকা প মযন্ত ৰু্ঠ খৰচৰ 
৫০%; সিমাবধক সাহা যৰ পবৰৰ্াণ, স্থ্ায়ী উৎপাদি 
িযেস্থ্াৰ িাবি যগাবট প্ৰবত ৫০,০০০ টকা আৰু এইচ বৰ্ 
বপ ই যকঁচুসাৰ বিৰ্মাি যিৰ্ৰ িাবি সিমাবধক ৮০০০ 
টকাৰ সাহা য বদয়া হ’ি।  
যসউজ সাৰৰ যক্ষত্ৰত প্ৰবত যহক্টৰত সিমাবধক ২০০০ 
টকা প মযন্ত ৰু্ঠ িযয়ৰ ৫০% সাহা য বদয়া হ’ি আৰু 
প্ৰবতযক বহতাবধকাৰীৰ যক্ষত্ৰত ৰু্ঠ ২ যহক্টৰ প মযন্ত 
সাহা য বদয়া হ’ি।  

ৰাষ্ট্ৰীয় িহিক্ষৰ্ কৃবষ অবি াি 

৭ যগাবটই িেৰ জুবৰ যসউজীয়া  াঁহৰ 
য াগাি বিবিত কবৰিৰ িাবি োইবল্জ 
প্ৰস্তুবত 

ইটা আৰু বচবৰ্বণ্টবৰ ২১০০-২৫০০  ি ফুটৰ চাইল্’ 
গাত বিৰ্মাণ, (ৰ্াবটৰ তল্ত িা ওপৰত), যখৰ- াঁহ কটাৰ 
িযেস্থ্া আৰু তুল্াচিী সহ 

প্ৰবতযক কৃষক পবৰয়াল্ৰ িাবি 
১.২৫ ল্াখ প মযন্ত যখৰ- াঁহ কাটাৰ 
আৰু তুল্াচিী ুক্ত চাইল্’ গাঁতৰ 
প্ৰস্তুবতৰ িাবি ১০০% সাহা য 

৮ কাঠ িযবতবৰক িিজ সম্পদৰ ৰূ্ল্য 
সাংব াজি/চবপাোৰ পােৰ সাংৰক্ষি 

অবধক আয় কবৰি পৰাকক উৎপাবদত সাৰ্গ্ৰীৰ ৰূ্ল্য 
সাংব াজিৰ িাবি সৰু গাওঁ প মযায়ত 
িঁৰাল্/যপবকবজাং/প্ৰবক্ৰয়াকৰণ যগাট 

প্ৰবতযক প্ৰবক্ৰয়াকৰণ যগাট/িৰঁাল্ৰ 
যক্ষত্ৰত প্ৰবত িগম বৰ্টাৰত সিমাবধক 
৪০০০ টকা প মযন্ত ৰু্ঠ ৰূ্ল্ধিৰ 
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ক্ৰ 
িাং 

সাহা যৰ প্ৰকাৰ সাহা যৰ পবৰৰ্াণ আচঁবি 

৫০% ; সিমাবধক সাহা যৰ পবৰৰ্াি 
যগাবট প্ৰবত ২ ল্াখ টকা 

 

কাৰ স’যত য াগাব াগ কবৰি?  

বজল্া কৃবষ বিষয়া/বজল্া উদযাি-িসয বিষয়া/ ‘আত্মা’ৰ প্ৰকল্প সঞ্চাল্ক 
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অসৰ্ চৰকাৰৰ কৃবষ বিিাগৰ হহ, অসৰ্ৰ কৃষক ৰাইজৰ বহতাবিম কৃবষ সঞ্চাল্কাল্য়, শ্ৰীৰ্ন্তিাংকৰবদে পি, খািাপাৰা-৭৮১০২২ 
ৰ যসৌজিযত ৰূ্ল্ ইাংৰাজী আৰু বহন্দী িাষাত প্ৰকাবিত হাতপুবিৰ অসৰ্ীয়া ৰূপান্তৰ 

 

 

 

 

 

 


