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বীরচ� মনু কৃ িষ িব�ান েকে�র আগামী
িদেনর কমর্ পিরক�নাসমহ
ূ
১)

কৃ ষেকর

জিমেত

অসমেয়

সি�,

মসলা,

ফল

ও

আ লু

উৎপাদেন িস�া� �হন করা হেয়েছ।
২) মাশরম উৎপাদেনর ল�য্ ধরা হেয়েছ ১৫০ েকিজ �িত
বৎসর।
৩) মর
ু গী পালেন �িত মর
ু গীর ১৮০িট িডম এবং ২.৫ েকিজ
ম া ংস � ি ত ব ছ র � ি ত ম র
ু গীর িপছু উৎপাদেনর িস�া� �হন
করা হেয়েছ।
৪) উ�তমােনর মাংস উৎপাদেনর লে�য্ ে�ক েব�ল ছাগেলর
চাষ কের বৎসের ২ বার বা�া উৎপাদন করা যায় িকনা তার
েচ�া করার িস�া� করা হেয়েছ।
৫) ভািমর্ কে�া� উৎপাদেনর ল�য্ মা�া ধরা হেয়েছ ১.৫-২
ট ন।
৬) শকেরর সংকর জাত ৈতির কের মাংস উৎপাদন বিৃ�র
িস�া� েনওয়া হেয়েছ।

অনর
ু প মােছর উৎপাদন বিৃ�রও িস�া�

�হন করা হেয়েছ।
৭) শকেরর মল-ম�
ু িদেয় মােছর খাদয্ ৈতিরর েচ�া করা
হে�।
৮) এক কৃ ষেকর ১ কািন পকু
ু ের ২৭,৫০০ টাকা খরচ কের
৪৬,৫০০ টাকা লাভ করার বয্ব�া কের েদওয়া হেয়েছ।

৯) কৃ িষ িব�ান েকে�র সহায়তায় েছাট আকােরর দেুধর ডাইির
ৈতিরর

িস�া�

েনওয়া

হেয়েছ

যােত

দধ
ু

উৎপাদন

বিৃ�সহ

আবজর্ না সার ৈতির বিৃ� করা যায়।
১০) ১০ িট �ােমর সম�েয়র মাধয্েম েছাট দধ
ু উৎপাদন ফামর্
করার িস�া� করা হেয়েছ এবং এই দধ
ু আগরতলা েগামতী
েডয়ািরেত সরবরােহর িস�া� �হন করা হেয়েছ। �িত উৎপািদত
কৃ ষকেক ২৩ টাকা �িত িলটার দাম ধাযর্ কের তােদর বৎসের
একবার েবানাস েদওয়ার িস�া� েনওয়া হেয়েছ।
১১) কৃ ষকগনেক � প�িতেত ধান চােষ উৎসািহত করা এবং
েভষজ

উপােয়

েরাগ

ে প া কা

িনয়�েনর

িস�া�

িনেয়

তার

�দশন
র্ ীর ও বয্ব�া করা হেয়েছ।
১২) ধান উৎপাদন বিৃ�র জনয্ নবীন, েগামতী, সংকরজাত
৬১২৯ চাষ কের উৎপাদন বিৃ�র েচ�া চিলেতেছ।
১৩) মািটর �া�য্ উ�ত করার লে�য্ মািট পরী�া কের চু ন
�েয়ােগর িস�া�সহ নানািবধ ৈজব �ি�য়া অবল�ন করা হেয়েছ।
১৪) পশখাদয্ উৎপাদেনর জনয্ ভু �া, সরগম চােষর বয্ব�া করা
হেয়েছ।
১৫) পিতত জিম চােষর উপেযাগী কের কৃ িষ ও উদয্ান ফসল
উৎপাদন

বিৃ�র

কর া র

িস�া�

�হ ন

কে র

কৃ ষেকর

আিথর্ক

উ�িতর েচ�া করা হে�।
১৬) িটলা জিমেক চােষর উপেযাগী কের ডালশসয্ চােষর েচ�া
করা হে�।
১৭) িব�ীণর্ এলাকায় ভু �া চােষর পিরক�না করা হেয়েছ।
১৮) ফল চােষর বিৃ�র জনয্ িবিভ� �কার �াফিটং প�িত
তরন কৃ ষকেদর িশিখেয় উ�ত করার েচ�া চলেছ।
১৯)

কৃ ষেকর

উ�িতকে�

গর,ছাগল,হাস
ঁ

ও

মর
ু গী

পালেনর

�িশ�নসহ সহায়তার বয্ব�া করা হেয়েছ।
২০) ফল �ি�য়াকরনসহ েছাট িশ� কারখানা ৈতিরেত �িশ�েনর
বয্ব�া করা হেয়েছ।
২১) SMS –এর মাধয্েম কৃ ষকগনেক কৃ িষ িবষেয় তথয্ েদওয়ার
েচ�া চিলেতেছ।
২২) িবিভ� ফেলর চারা ৈতির এবং নাসার্ির ৈতিরর �িশ�ণ
েদওয়া হেয়েছ।

