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১. নাফাৰ্ড ৰ জষৰয়তে কৃিকসকললল ৩০,০০০ ককাটি টকাৰ ষেষৰক্ত
জৰৰুীকালীন কভড ভূলধনী
নাবাৰ্ডে ৩০,০০০ ককাটি টকাৰ ওপৰত অতততৰক্ত পুনৰ তবত্তৰ্পাষণৰ সমথেন
আগবঢ়াব আৰু ৯০,০০০ ককাটি টকাতককও অতিক টকা ইততমৰ্িেই গ্ৰামীণ সমবা
কবেংক আৰু আৰআৰতবসমহূকৈ প্ৰদান কৰা হহৰ্ছ৷
• ৩ ককাটি কৃষকক উপকৃত কতৰব, তবৰ্েষকক কু্ষদ্ৰ আৰু প্ৰান্তৱতীসকৈক৷
২. ষকিাণ কেষৰ্ট কাৰ্ড অঁচষনৰ ধীনে ২.৫ ককাটি কৃিকৰ উত্তৰণৰ ফাতফ ২
লাখ ককাটি টকাৰ ঋণ

• তকষাণ কেতডট কাডে ৰ জতৰৰ্ত তপএম-তকষাণ তহতাতিকাৰীসকৈকৈ কৰহাইমৈূক ঋণ
প্ৰদানৰ তবৰ্েষ আঁচতন৷

• এই আঁচতনত মাছমৰীা তথা পশুপাৈকসকৰ্ৈা অন্তভুে ক্ত হ’ব৷
• ২.৫ ককাটি কৃষককৈ ২ ৈাখ ককাটি টকাৰ অতততৰক্ত নগদী সেংবহন হ’ব৷

কাষল কঘািণা কৰা কৃিক সম্বন্ধীয়
কঘািণাসভূহ



কৃষিঃ ক’ষবৰ্ৰ সভয়ে গ্ৰহণ কৰা ষেষৰক্ত দতেসভূহ

•কৃষকসকৈৰ বাৰ্ব গ্ৰহণ কৰা তবতভন্ন পদৰ্ক্ষপ কাতৈ বণেনা কৰা

হহতছৈ৷

•তবগত ২ মাহত গ্ৰহণ কৰা অতততৰক্ত পদৰ্ক্ষপসমূহত তৈত বণেনা

কৰা হহৰ্ছ

•ৈকডাউনৰ সমৰ্ছাৱাত নূেনতম সমথেন মূৈেত (এমএছতপ) 

েৰ পতৰমাণ ৭৪,৩০০ ককাটি টকাতককও অতিক

•১৮,৭০০ ককাটি টকাৰ তপএম তকষাণ পুঁতজৰ হস্তান্তৰ

•তপএম ফচৈ বীমা কযাজনাত ৬,৪০০ ককাটি টকাৰ দাবী তনষ্পতত্ত



শুধনঃ ক’ষবৰ্ৰ সভয়ে গ্ৰহণ কৰা ষেষৰক্ত দতেসভূহ

•ৈকডাউনৰ সমৰ্ছাৱাত গাখীৰৰ চাতহদা ২০-২৫% হ্ৰাস হহৰ্ছ

•হদতনক ৩৬০ ৈাখ তৈটাৰ প্ৰতত তদনৰ েৰ তবপৰীৰ্ত ৫৬০ ৈাখ তৈটাৰ

প্ৰতততদৰ্ন সমবাসমৰূ্হ ে কতৰৰ্ছ৷

•মঠু ১১১ ককাটি তৈটাৰ অতততৰক্তেৰ দ্বাৰা ৪১০০ ককাটি টকাৰ কৈনৰ্দন

তনতিত হহৰ্ছ৷

•২০২০-২১ৰ বাৰ্ব দগু্ধ সমবাসমহূকৈ বাতষেক সুতৰ অনদুান @২% প্ৰদানৰ

এক নতুনআঁচতন মকুতৈ কৰা হহৰ্ছ৷

•অতততৰক্ত ২% প্ৰতত বছৰ্ৰ সুতৰ অনদুান তৎকাৈীন পতৰৰ্োি/সুতৰ

ছাতভে তচঙত৷

•এইআঁচতনৰ্ ৫০০০ ককাটি টকাৰ নগদী অতততৰক্তভাৰ্ৱ মকুতৈ কতৰব, 

উপকৃত হ’ব ২ ককাটি কৃষক



ষপছাৰী: ক’ষবৰ্ৰ সভয়ে গ্ৰহণ কৰা ষেষৰক্ত দতেসভূহ

• ষপছাৰীসভূহৰ ফাতফ গ্ৰহণ কৰা চাষৰটা কঘািণাৰ
ৰূায়ন কৰা হহতছ
• তিম্পব্ৰুডষ্ট’কৰআমদাতনৰ কছতনৰ্টৰী ইম্প’টে পাতমেট (এছআইতপ)ৰ
হবিতা ৩ মাহকৈ বতৃি কৰা হহৰ্ছ

• ব্ৰুডষ্টক কনছাইনৰ্মণ্ট আতহ কপাৱাৰ তপছত ১মাহ পযেন্ত তবৈম্ব
মাজে না

• বাততৈ কহাৱা কনছাইনৰ্মণ্টৰ বাৰ্ব ককাৰ্না অতততৰক্ত মাচুৈ
কনাৰ্হাৱাকক ককাৱাৰ্ৰণ্টাইন তকউতবকৈছৰ পুনৰ বতুকঙৰ অনমুতত

• নতথ-পত্ৰৰ হবিতাকৰণ আৰু ককাৱাৰ্ৰণ্টাইনৰ এনঅ’তচৰ অনৰু্মাদন ৭
তদনৰ পৰা ৩ তদনকৈ তেতথৈ কৰা হহৰ্ছ

• ৩১.০৩.২০২০ োষৰতখ ভযাদ উকষলফলগীয়া ২৪২ ঞ্জীকৃে ষিম্প
কহটচাৰী অৰু নাওষি ষৰতয়ষৰং কহটচাৰীৰ ঞ্জীয়ন ৩ ভাহলল ফষৃি
কৰা হহতছ

• অন্তঃতদশীয় ষপছাৰীক সাভষৰ ল’ফলল কভষৰন ককচাৰ ষপছাৰীজ
অৰু একুৱাকালছাৰৰ গষেষফষধ ষশষিল কৰা হহতছ



কৃষি



অন্তঃগািঁষন, 
লষজষিকঅৰু
সাভিড ষনভডাণ
শষক্তশালী কৰাৰ
দতেসভূহ



• ফামে-কগ’টৰ সমীপত েীতৈীকৃত েেৃংখৈা আৰু পচ্ছাদ ফচৈ বেৱস্থাপনাৰ
আন্তঃগাঁথতনৰ অভাৱৰ ফৈত মৈূে েেৃংখৈাত বেৱিানৰ সৃতষ্ট হহৰ্ছ৷

• হ্ৰস্বকাৈীন েসেৰ ঋণত গুৰতু্ব প্ৰদান কৰা হহৰ্ছ যতদও দীঘেকাৈীন কৃতষ
আন্তঃগাঁথতনত তবতনৰ্াগ এততাও পযোপ্ত নহ৷

• ফামে-কগ’ট আৰু একত্ৰীকৰণ পইণ্ট (প্ৰাথতমক কৃতষজাত সমবা ছ’চাইটি, 

কৃষক উৎপাদক সেংস্থা, কৃতষ উদেম, ষ্টাটে -আপ ইতোতদ)ত কৃতষ
আন্তঃগাঁথতন প্ৰকল্পসমহূৰ তবত্তৰ্পাষণৰ বাৰ্ব ১,০০,০০০ ককাটি টকাৰ
তবত্তী সাহাযে প্ৰদান কৰা হ’ব৷

• ফামে-কগ’ট আৰু একত্ৰীকৰণ পইণ্ট, বেসািে আৰু তবত্তীভাৰ্ৱ সক্ষম
পচ্ছাদ ফচৈ বেৱস্থাপনা আন্তঃগাঁথতনৰ তবকােৰ বাৰ্ব উদ্দীপনা

• পুঁতজসমহূ তৎকাৈীনভাৰ্ৱ গঠন কৰা হ’ব

কৃিক সকলৰ ফাতফ পাভড-কগ’টঅন্তঃগাঁিষনৰ উতেতশয ১
লাখ ককাটি টকাৰ কৃষি অন্তঃগাঁিষন ুঁষজ



েুদ্ৰ খাদয উতদযাগ (MFE) ৰঅনষু্ঠাষনকৰণৰ ফাতফ
১০,০০০ ককাটি টকাৰঅঁচষন

• প্ৰিানমন্ত্ৰীৰ দেেন ‘‘কগাৈকী তবস্তাৰৰ বাৰ্ব থৈৱুা সামগ্ৰীৰ প্ৰচাৰ’’ ৰ প্ৰসাৰৰ বাৰ্ব
আঁচতন

• এফএছএছএআইৰ খাদে মানক, কেণ্ড তনমোণ আৰু তবপণনৰ পযো স্পেেৰ বাৰ্ব অসেংগঠিত
এমএফইসমহূক প্ৰযুতক্তগত উত্তৰণৰ প্ৰৰ্াজন

• উপৰ্ৰাক্ত ৈক্ষেসমহূত উপনীত হ’বকৈ ২ ৈাখ এমএফইক সাহাযে প্ৰদানৰ উৰ্দ্দৰ্েে এক আঁচতন
মকুতৈ কৰা হ’ব

• বতে মানৰ কু্ষদ্ৰ খাদে উৰ্দোগ, কৃষক উৎপাদক সেংস্থা, আত্মসহাক কগাট আৰু সমবাসমহূক
সহা আগবৰ্ঢ়াৱা হ’ব

• ক্লাষ্টাৰতভতত্তক পদৰ্ক্ষপ (কযৰ্ন উত্তৰ প্ৰৰ্দেত আম, জম্মু-কাশ্মীৰত ককেৰ, উত্তৰ পূবোঞ্চৈত
বাঁহৰ গাজ, অন্ধ্ৰ প্ৰৰ্দেৰ জৈকীা, তাতমৈনাডুৰ টাতপঅ’কা ইতোতদ)

• অশা কৰা পলাপলসভূহঃ উন্নত স্বাস্থে আৰু সুৰক্ষা মানক, খচুুৰা বজাৰৰ হসৰ্ত কযাগাৰ্যাগ, 

উন্নত উপাজে ন

• উন্নীত স্বাস্থে কচতনাৰ প্ৰতত ৈক্ষে ৰাতখ এই পযেন্ত সূচনা কনাৰ্হাৱা ৰপ্তাতনৰ বজাৰ মকুতৈ
কহাৱাৰ্তা সহা কৰা হ’ব



প্ৰধানভন্ত্ৰী ভৎসয সম্পদা কমাজনা (PMMSY) ৰ
জষৰয়তে ভাছভৰীয়াসকললল ২০,০০০ ককাটি টকা

• তফছাৰীসমহূৰ মৈূে েেৃংখৈাত গুৰতুৰ বেৱিান

• সামতুদ্ৰক আৰু আন্তঃৰ্দেী তফছাৰীসমহূৰ সেংঘবি, বহনক্ষম, সমতিত তবকােৰ বাৰ্ব
চৰকাৰ্ৰ PMMSY আৰম্ভ কতৰব৷

• সামতুদ্ৰক, আন্তঃৰ্দেী তফছাৰী আৰু জৈজ উতিদৰ কখতত সম্পকী গতততবতিৰ বাৰ্ব
১১,০০০ ককাটি টকা

• অন্তঃগািঁষনৰ ফাতফ ৯০০০ ককাটি টকা- তফতছেং হাবোৰ, েীতৈ েেৃংখৈ, বজাৰ ইতোতদ

• ককজ কাৈচাৰ, ছীউইড ফাতমেেং, আৈেংকতৰক মীনপাৈন ৈগৰ্ত নতুন তফতছেং কভৰ্চৈ, 

সন্ধানসািে, গৰ্ৱষণাগাৰৰ কনটৱকে ইতোতদসমহূ প্ৰিান গতততবতি হ’ব

• মাছমৰীাসকৈকৈ ‘কবন তপতৰড’ সাহাযে (তয সমত মাছ মাতৰবকৈ তনৰ্ষি কৰা হ), 

বেতক্তগত আৰু নাৱৰ বীমাৰ সাহাযে

• ৫ বছৰত ৭০ ৈাখ টন অতততৰক্ত মৎসে উৎপাদন হ’ব

• ৫৫ ৈাখতককও অতিক কৈাকৰ কমে সেংস্থাপন; ১,০০,০০০ ককাটি টকা পযেন্ত তদ্বগুণ ৰপ্তাতন

• দ্বীপপুঞ্জ, তহমাৈান ৰাজেসমহূ, উত্তৰ-পূবোঞ্চৈ আৰু প্ৰতোেী তজৈাসমহূত গুৰতু্ব আৰ্ৰাপ
কৰা হ’ব



 মুঠ ১৩,৩৪৩ ককাটি টকাৰ বেৰ হসৰ্ত ভতৰ আৰু মখুৰ কৰাগ

(এফএমতড) তথা ব্ৰুৰ্চৈ’তছছৰ বাৰ্ব ৰাষ্ট্ৰী পশু কৰাগ তনন্ত্ৰণ কাযেসূচী

মুকতৈ কৰা হহৰ্ছ

 ইাৰ জতৰৰ্ত মখুৰ কৰাগ (এফএমতড) তথা ব্ৰুৰ্চৈ’তছছৰ বাৰ্ব গৰ,ু

ম’হ, কভড়া, ছাগৈী আৰু গাহতৰৰ (মুঠ ৫৩ ককাটি পশু) ১০০%

টীকাকৰণ তনতিত হহৰ্ছ

 আতজ তাতৰখকৈ ১.৫ ককাটি গৰু আৰু ম’হক তচতিত কতৰ আৰু টীকাকৰণ

কৰা হহৰ্ছ

ৰাষ্ট্ৰীয় শু কৰাগ ষনয়ন্ত্ৰণ কামডসচূী



শুধনঅন্তঃগািঁষন ষফকাশ ুঁষজ-
১৫,০০০ ককাটি টকা
 কদেৰ তবতভন্ন প্ৰান্তত য’ত গাখীৰৰ উচ্চ মাত্ৰাত উৎপাদন হ, কসই
স্থানসমহূত দগু্ধোৈাসমহূত বেতক্তগত তবতনৰ্াগৰ যৰ্থষ্ট সম্ভাৱনা
আৰ্ছ

 দগু্ধোৈাৰ প্ৰতোকৰণ, মূৈে সেংৰ্যাজন আৰু গৰ-ুম’হৰ দানা
কযাগানৰ আন্তঃগাথঁতনত বেতক্তগত তবতনৰ্াগৰ সমথেনৰ ৈক্ষে
তনিোৰণ কৰা হহৰ্ছ

 ১৫,০০০ ককাটি টকাৰ এক পশুিন আন্তঃগাঁথতন তবকাে পুঁতজ গঠন
কৰা হ’ব

 যথাৰ্যাগে সামগ্ৰীৰ ৰপ্তাতনৰ কাৰখানা স্থাপনত সাহাযে প্ৰদান কৰা
হ’ব৷



ঔিষধ উষিদৰ কৃষিৰ উত্তৰণঃ ৪০০০
ককাটি টকা

 ঔষিজাতী উতিদৰ কখততৰ বাৰ্ব ২.২৫ ৈাখ কহক্টৰ ভূতমত কনচৰ্নৈ
কমতডতচৰ্নৈ প্লাণ্টছ ব’ডে (এনএমতপতব)ক সমথেন আগবঢ়াইৰ্ছ

 আগন্তুক দটুা বছৰত ৪০০০ ককাটি টকাৰ বেৰ্ৰ্ৰ ঔষিজাতী উতিদৰ
কৃতষত ১০,০০,০০০ কহক্টৰ ভূতম সামতৰ কৈাৱা হ’ব

 ইাৰ জতৰৰ্ত কৃষকসকৈৰ বাৰ্ব ৫,০০০ ককাটি টকা উপাজে নৰ পথ
মকুতৈ হ’ব

 ঔষিজাতী উতিদৰ বাৰ্ব আঞ্চতৈক বজাৰসমহূৰ কনটৱকে

 এনএমতপতবৰ্ ৮০০ কহক্টৰ ভূতমৰ হসৰ্ত গেংগা নদীৰ পাৰত
ঔষিজাতী উতিদৰ এক ক’তৰডৰ তবকতেত কতৰব



• গ্ৰামাঞ্চৈত কমৌ-পাৈন জীতৱকাৰ এক উপা

• পৰাগৰ্যাগৰ দ্বাৰা েসেসমহূৰ উপজ আৰু গুণগতমান বতৃি

• কমৌ আৰ ুমমৰ দৰ্ৰ কমৌবাহৰ অনোনে সামগ্ৰী প্ৰদান কৰ্ৰ

চৰকাতৰ ষনতনাক্তসভূহৰ ফাতফ একঅঁচষন প্ৰণয়ন কষৰফঃ

• সেংঘবি কমৌ-পাৈন তবকাে ককন্দ্ৰ, সেংগ্ৰহ, তবপণন আৰু সঞ্চ ককন্দ্ৰ, পচ্ছাদ ফচৈ আৰু

মৈূে সেংৰ্যাজন সুতবিা ইতোতদ সম্পকী আন্তঃগাঁথতনসমহূৰ তবকাে

• মানসম্পন্নআৰু তবকতেত সন্ধানৰ্যাগে প্ৰণাৈীৰ প্ৰণন

• মতহৈাক জতড়ত কতৰ সামথে তবকাে

• গুণগতমানৰ তনউতক্লাছ ষ্টক আৰু কমৌ প্ৰজননকাৰীৰ তবকাে

আয়াৰ জষৰয়তে ২ লাখ কভৌ ালকৰ উাজড ন ফৃষি হ’ফঅৰু গ্ৰাহতক

গুণগেভানৰ কভৌ লাব কষৰফ াষৰফ৷

কভৌ-ালনৰ দতে – ৫০০ ককাটি টকা



• কযাগান েেৃংখৈ বোহত হহৰ্ছ আৰু কৃষকসকৰ্ৈ বজাৰত কতওঁৰ্ৈাকৰ উৎপাতদত সামগ্ৰীসমহূ তবেী কতৰব পৰা

নাই

• কসানকাৰ্ৈ নষ্ট কহাৱা ফৈ-মৈূ আৰু োক-পাচতৈৰ দদুেোজতড়ত তবেী আৰু মৈূেৰ প্ৰততৰ্ৰাি কৰাৰ্টা

আৱেেক৷

• তবৈাহী, তপাঁজ আৰু আৈু (TOP)ৰ পৰা সকৰ্ৈা ফৈ-মৈূ আৰু োক-পাচতৈকৈ (TOTAL) ‘াতৰচন গ্ৰীণ’ 

সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ’ব৷

অঁচষনখনে ষনতনাষিষখে হফষশিসভূহ িাষকফঃ

• অতততৰক্তৰ পৰা নাটতন কহাৱা বজাৰকৈ পতৰবহণত ৫০%ৰ সাহাযে

• েীতৈীকৃত সঞ্চৰ্ক িতৰ সঞ্চৰ ৫০% সাহাযে

• ৬ ভাহৰ ফাতফ াআলট প্ৰকল্প - ইাক সম্প্ৰসাতৰত তথা বতৃি কৰা হ’ব

• অশা কৰা পলাপলসভূ হ- কৃষৰ্ক উন্নত দাম ৈাভ কতৰব, অপবে হ্ৰাস হ’ব, গ্ৰাহকসকৰ্ৈ সামগ্ৰীসমহূ

বেসািে মৈূেত ৈাভ কতৰব

‘TOP’ৰ ৰা 'TOTAL'হল –

৫০০ ককাটি টকা



শাসনঅৰু
প্ৰশাসষনক
সংতশাধনসভহূ



কৃিকসকতল উন্নে ভূলয লাব কষৰফ ৰালক
েযাৱশযকীয় সাভগ্ৰী (EC) অআনৰ সংতশাধন
• অভাৱৰ সমৰ্ছাৱাত EC আইন, ১৯৫৫ প্ৰণন কৰা হহতছৈ

• তবতনৰ্াগকাৰীক আকতষেত কতৰ আৰু কৃতষখণ্ডক অতিক প্ৰততৰ্যাতগতামূৈক
কতৰ কৃষকসকৰ্ৈ উন্নত মূৈে ৈাভ কতৰব পৰা বেৱস্থাৰ প্ৰৰ্াজন

• িানজাতী েসে, কখাৱা কতৈ, হতৈ বীজ, দাইৈ, তপাঁজ আৰু আৈুৰ্ক িতৰ
কৃতষজাত খাদে-সামগ্ৰীসমূহৰ তনন্ত্ৰণৰ তনৰ্ষিাজ্ঞা দৰূ কৰা হ’ব

• ৰাষ্ট্ৰী দৰু্যোগ, মূৈে বৃতিৰ ৈগৰ্ত দতুভে ক্ষ আতদৰ দৰ্ৰ প্ৰততকূৈ
পতৰতস্থততসমূহৰ বাৰ্ব সঞ্চ সীমা িাযে কৰা হ’ব

• প্ৰতোকাৰী অথবা মূৈে েৃেংখৈাৰ অেংেগ্ৰহণকাৰীসকৈৰ বাৰ্ব কতওঁৰ্ৈাকৰ
স্থাতপত সামথে অথবা ককাৰ্না ৰপ্তাতন চাতহদাৰ পতৰৰ্প্ৰতক্ষতত ককাৰ্না সঞ্চ
সীমা প্ৰৰ্যাজে নহ’ব৷

• চৰকাতৰ েযাৱশযকীয় সাভগ্ৰী অআনৰ সংতশাধন কষৰফ৷



• কৃষকসকৰ্ৈ কৃতষজাত উৎপাদন ককৱৈ এতপএমতচসমহূৰ অনজু্ঞাপত্ৰ প্ৰাপ্তসকৈক কহ
তবেী কৰাৰ বাৰ্ব বািে৷

• তবেীৰ কতৰ্ন িৰণৰ তনৰ্ষিাজ্ঞা ককাৰ্না ঔৰ্দোতগক উৎপাদনৰ বাৰ্ব নাথাৰ্ক
• ফৈত কৃতষজাত উৎপাদনৰ মকু্ত সেংবহন বািাৰ সৃতষ্ট হ আৰু বজাৰ তথা কযাগান

েেৃংখৈত তবতচ্ছন্নতাৰ সৃতষ্ট হ
• কৃষৰ্ক তনম্ন মৈূে ৈাভ কৰ্ৰ

এক ককন্দ্ৰীয়অআন প্ৰণয়ন কৰা হ’ফ ষমতয়-

• আকষেণী মৈূেত উৎপাতদত সামগ্ৰীসমহূ তবেী কৰাৰ পযোপ্ত সুতবিা প্ৰদান কতৰব
• আন্তঃৰাতজেক বাতণজেত বািাসমহূ আঁতৰাব
• কৃতষজাত সামগ্ৰীৰ ই-বাতণজেৰ পতৰকাঠাৰ্মাৰ সৃতষ্ট কতৰব

কৃিকসকলক ফজাৰৰ ফাচষনৰ সষুফধা প্ৰদান
কষৰফলল কৃষিজাে ষফণনৰ সংতশাধন



• ফচৈ চৰ্পাৱাৰ সমত অনমুানৰ্যাগে মৈূেৰ বাৰ্ব কৃষকসকৈৰ কাযেকৰী

মানসম্পন্ন পিততৰ অভাৱ হ

• কৃতষখণ্ডত তবতনৰ্াগ আৰু বেৱহাতৰক জ্ঞানৰ বেৱস্থাত বেতক্তগত খণ্ডৰ

তবতনৰ্াগৰ বািাৰ সৃতষ্ট হহৰ্ছ

• সুতবিাজনক আইনী পতৰকাঠাৰ্মা সৃতষ্টৰ জতৰৰ্ত কৃষকসকৈক প্ৰতোকাৰী,  

সমিক, বহৃৎ খুচুৰা বেৱসাী, ৰপ্তাতনকাৰী ইতোতদ সকৈৰ হসৰ্ত পতৰষ্কাৰ তথা

তনকাভাৰ্ৱ সেংঘবি কৰ্ৰাৱা হ’ব৷

• কৃষকসকৈৰ বাৰ্ব ক্ষততেেংকাৰ সমািান, তনতিত তৰটাণে আৰু গুণগতৰ

মানকীকৰণ পতৰকাঠাৰ্মাৰ সবোত্মক অেংে হ’ব৷

কৃষিজাে উৎাদনৰ ভূলয অৰু
গুণগেভানৰ ষনষিষে



ধনযফাদ


