১

বাাংলাদেদে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদের উন্নয়ন ও কাক্রিত ফলাফল
অক্রিষ্ট লক্ষ্যঃ আন্তর্জাক্রতক িাদব স্বীকৃত মাদনর Ready to Eat পর্ জাদয়র কৃক্রির্ খাদ্য
উৎপােদনর মাধ্যদম ২০২১ সাদলর মদধ্য অিযন্তরীণ বার্াদরর চাক্রিো পূরণপূব জক ৬.০০ ক্রবক্রলয়ন
মাক্রকজন ডলাদরর খাদ্য সামগ্রী রপ্তাক্রন এবাং আগামী ২০৪১ সাদলর মদধ্য এ খাদতর রপ্তাক্রন আয়
২৫.০০ ক্রবক্রলয়ন মাক্রকজন ডলাদর উন্নীতকরণ।

বাস্তবায়ন ককৌেলঃ
 খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদের ক্রবকাদে সরকাক্রর ও কবসরকাক্রর পর্ জাদয় সমক্রিত উদদ্যাগ
গ্রিণ;
 ভূক্রমর উৎপােন সক্ষ্মতা ও র্লর্ পক্ররদবে ক্রনক্রিতপূব জক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদের
চাক্রিো ক্রনিজর কৃক্রির্ পণ্য উৎপােন এবাং কৃক্রি প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদে সরবরাি;

 প্রযুক্রিগত সিায়তা প্রোদনর মাধ্যদম কৃক্রির্ পদণ্যর একক প্রক্রত উৎপােন বৃক্রি
এবাং ক্রপ্র ও কপাষ্ট িারদিক্রষ্টাং পর্ জাদয় ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন মাধ্যদম কাঁচামাদলর
অপচয় করাধপূব জক প্রক্রতদর্াক্রগতামূলক মূদের কাঁচামাদলর সরবরাি এবাং
প্রক্রতদর্াক্রগতামূলক মূদের খাদ্য উৎপােন ক্রনক্রিতকরণ;
 খাদদ্যর কাঁচামাল ক্রিদসদব ক্রবক্রবধ প্রাথক্রমক ও কসক্রম-প্রদসসড কৃক্রির্ পণ্য
উৎপােদন Good Agriculture Preactice অনুসরণ, খাদদ্যর বাাংলাদেে
মান ক্রনধ জারণ এবাং ক্রনধ জাক্ররত মাদনর খাদ্য উৎপােন ও ক্রবপণন ক্রনক্রিত করার
মাধ্যদম অিযন্তরীণ ও আন্তর্জাক্রতক বার্াদর খাদ্য মাদনর গ্রিনদর্াগ্যতা সৃক্রষ্টকরণ;
 কৃক্রি প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য ক্রেে স্থাপন উৎসাক্রিত করার র্ন্য সির্ ও স্বে সুদে ঋণ
প্রোন, ট্যাক্স িক্রলদড ইতযাক্রে ক্রবক্রবধ সুদর্াগ সুক্রবধা সৃক্রষ্ট;
 কৃক্রি প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য ক্রেদের উন্নয়দন সরকাক্রর পর্ জাদয় প্রদয়ার্নীয় সিায়তা
প্রোদনর র্ন্য সিায়ক প্রক্রতষ্ঠাদনর সক্ষ্মতা বৃক্রি;
 েক্ষ্ র্নবল ততরী;
 সরকাক্রর উপযুি ককান সুক্রনক্রে জষ্ট সাংস্থার প্রদয়ার্নীয় সক্ষ্মতা সৃক্রষ্টপূব জক ক্রবক্রধ
ক্রবধানগত িাদব খাদ্য ক্রেদের সাক্রব জক উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণর র্ন্য োক্রয়ত্ব অপজণ।
উপরন্তু, ককান কবসরকাক্রর প্রক্রতষ্ঠান ক্রনদর্র অবস্থান ততক্রর করদত পারদল, তাদেরদক
উৎসাি প্রোদনর র্ন্য ক্রবদেি ব্যবস্থা গ্রিণ;
 উদ্যমী ক্রবপণন কার্ জিম গ্রিণ।

২

বাাংলাদেদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্পঃ
১.১
খাদদ্য প্রাচুর্য্য, ভূক্রির উব যরতা, সহজলভ্য জীবন, নাক্রতেীদতাষ্ণ জলবায়ু, নেী মিখলা অরণ্য-কান্তার মবক্রিত প্রাকৃক্রতক
য
আকর্ যণ ইতযাক্রের জন্য অতীদত বতযিান বাাংলাদেে ভূখন্ড ক্রিল স্বর্তূল্য।
খাদ্য প্রাচুর্য্য ক্রবদের্ কদর চাল ও িাদির জন্য এদেে
ক্রিল প্রক্রসদ্ধ। এদেদের মর্ালা ভ্রা ধান, পুকুর ভ্রা িাি এবাং মর্ায়াল ভ্রা র্রুর র্ল্প আিরা সকদলই জাক্রন। ক্রবক্রভ্ন্ন পর্ যাদয়
এদেদের কৃক্রর্র সাদে যুক্ত হদয়দি পাট, কাপযাস, মরেি, আর্র, লাক্ষ্যা, আঁখ, ফলমূল ইতযাক্রে অদনক কৃক্রিজ উপ-খাত। এসব
কৃক্রর্ পণ্য ক্রনভ্যর ক্রেল্প ক্রিল এ ভূখদন্ডর মর্ৌরব। পশু ও হাঁস-মুরর্ী পালন ক্রিল এ মেদের কৃর্ক পক্ররবাদরর অক্রবদেদ্য অাংর্। ডাল,
ততল ও িসলা জাতীয় পদণ্যও ভ্রপুর ক্রিল এ ভূখন্ড। মিাট কো এ ভূখন্ড খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ জ ক্রিল। তখনকার ক্রেদন গ্রাি মকক্রিক
কৃক্রর্ পণ্য ও কৃক্রর্জ ক্রেল্প এ ভূখদন্ডর অে যননক্রতক চাক্রলকা েক্রক্ত ক্রহদসদব স্বীকৃক্রত পায়। এ মেদের সুখ সম্পদের কারদণ বার বার
আিাদেরদক উপক্রনদবক্রেকদের োসন মোর্কণর িদে পড়দত হদয়দি এবাং বার বারই আিাদের কৃক্রর্ ও কৃক্রর্জ ক্রেদল্পর অগ্রর্াত্রা
বাঁধাগ্রস্থ হদয়দি। উনক্রবাংে েতদক প্যাদকক্রজাং এ পাদটর ব্যবহার, চা ক্রেদল্পর সূচনা, রাবার খাদতর অন্তভূযক্রক্ত ইতযাক্রে এদেদের
কৃক্রর্জ ক্রেল্পদক পক্ররপূণ য রূপ ক্রেদয়দি।
১.২
কৃক্রর্ প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর দ্রুত সম্প্রসাক্ররত একটি ক্রেল্প খাত হদে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প। নারী পুরুদর্র কিযব্যস্ততা
ক্রবশ্ব ব্যাক্রপ এখাদতর উপদর্ার্ীতা বৃক্রদ্ধ কদর চদলদি। ক্রবশ্ব বাক্রণদজয খাদ্য খাত েীঘ্রই েীর্ য স্থান েখল করদব। বাাংলাদেদেও
এখাদতর পক্ররক্রধ সম্প্রসাক্ররত হদে। খাদ্য খাদতর সম্প্রসারণ অবস্থা ক্রবদবচনা কদর খাদ্যিান ক্রনধ যারণ, বাক্রণজয ও ক্রবক্রনদয়ার্
বৃক্রদ্ধর লদক্ষ্য প্রাক্রতষ্ঠাক্রনক অবকাঠাদিা সৃক্রি করা হদে। বাাংলাদেদে খাদ্য খাতদক ক্রবক্রধ সাংর্তভ্াদব সম্প্রসারদণর উদদ্যার্ মনয়া
হদে। মেদে ক্রবদ্যিান খাদ্য ক্রনয়ন্ত্রণ আইদন খাদ্য বলদত চব্যয, কচাষ্য, মলহয (দর্িন খাদ্যেস্য, ডাল, িৎস্য, িাাংস, দুগ্ধ, ক্রডি,
মভ্াজযনতল, ফলমূল, োক-সক্রি ইতযাক্রে) বা মপয় (সাধারণ পাক্রন, বায়ুবাক্রহত পাক্রন, অঙ্গারাক্রয়ত পাক্রন, এনাজী- ক্ররাংক ইতযাক্রে)
সহ সকল প্রকার প্রক্রিয়াজাত, আাংক্রেক প্রক্রিয়াজাত বা অপ্রক্রিয়াজাত আহার্য্য উৎপােন এবাং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বা
প্রস্তুতকরদণ ব্যবহৃত উপকরণ বা কাঁচািাল র্া িানব মেদহর জন্য উপকারী আহার্য্জ ক্রহদসদব জীবন ধারণ, পুক্রি সাধন ও স্বাস্থয
রক্ষ্া করদত ব্যবহৃত সািগ্রীদক বুঝাদনা হদয়দি। কৃক্রর্ ক্রনভ্যর বাাংলাদেদে তাই খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর সক্ষ্িতা ও পক্ররক্রধ
অতযন্ত ব্যাপকতর হদত পাদর।
১.৩
বতযিাদন বাাংলাদেদে প্রােক্রিক খাদ্য পণ্য, Ready to Cook এবাং Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদ্যসািগ্রী
উৎপােদন মিাট বড় অদনক ক্রেল্প ক্রনদয়াক্রজত রদয়দি। মেদের অে যননক্রতক উন্নয়দন এ ক্রেল্প খাদতর সম্পৃক্ততা বৃক্রদ্ধর লদক্ষ্য কৃক্রর্জ
খাদদ্যর নতুন নতুন আইদটি ততক্রর ও পক্ররদবেবান্ধব প্যাদকটজাত কদর ক্রবদেদে রপ্তাক্রনর প্রদচিা অব্যাহত রদয়দি। অভ্যন্তরীণ
চাক্রহো ক্রিটিদয় বাাংলাদেে উদেখদর্াগ্য পক্ররিাণ কৃক্রর্জ খাদ্য রপ্তাক্রন করদি। বাাংলাদেদে বতযিাদন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্প
উৎপাক্রেত েস্য ক্রভ্ক্রিক খাদ্য, মরাদজন মভ্ক্রজদটবল, ফলজাত সািগ্রী, িেলা, আলুজাত খাদ্য, মভ্র্জ সািগ্রী, ক্রচক্রনজাত খাদ্য,
িধু, িৎস্যজাত ও অপ্রচক্রলত িৎস্যজাতীয় খাদ্য, হাঁস-মুরক্রর্ ও র্বাক্রে পশুজাত খাদ্য, মবাতলজাত পাক্রন এবাং লবণ অভ্যন্তরীণ
ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর ক্রবপণন হদে। কৃক্রর্ পণ্য হদত উৎপাক্রেত Ready to Cook এবাং Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদ্য
সািগ্রীর তাক্রলকা ক্রনম্নরুপ:
সারণী-০১
খাদদ্যর উপ-খাত

এইচএস মকাড চযাপ্টার

খাদ্য পণ্যাক্রে
উক্রিেজাত খাদ্য:

েস্যজাত খাদ্য

১১ ও ১২

োক-সক্রিজাত খাদ্য
ফলজাত খাদ্য
আলুজাত খাদ্য
িােরুি
িসলা
ডাল বীজ ও ততল
ক্রচক্রনজাত খাদ্য

০৭
২০
২০
07
০৯
০৭, ১৫
১৭

িধু
মভ্জর্ সািগ্রী

০৪
২১ ও ২২

িৎস্যজাত খাদ্য
অপ্রচক্রলত জলজ
খাদ্য
িাাংসজাত খাদ্য

০৩ ও ১৬
০৩, ০৬ ও ২২

মডইরী

০৪

০২

রুটি, ক্রবস্কুট, নুডুলস, পােতা, পদরাটা, পাঁপড়, িাি ও িাাংদসর ততক্রর স্ন্যাক্স মর্িন-ক্রহিাক্রয়ত নাদর্ট, ক্রিট
বল, ক্রফস মকক, ক্রসাংর্াড়া, সমুচা, মসিাই, ডালপুরী, ক্রপঠা, মুক্রড়, ক্রচড়া, সুর্ক্রন্ধ চাল, ডাল ভ্াজা, চানাচুর,
িটরশুটি ভ্াজা, হাক্রলি ক্রিক্সড, ইতযাক্রে।
ক্রহিাক্রয়ত ও কযানজাত মভ্ক্রজদটবল।
জযাি, মজক্রল, আচার, ম্াাংদর্াবার, ফদলর রস, সস, মকচাপ, ইতযাক্রে।
ক্রচপস, িযাকাস য, মেক্স, িাচ য, মরন্স রাই ইতযাক্রে।
তার্া বা পাউডার মােরুম।
আো,হলুে, িক্ররচ, ধক্রনয়া, ক্রজরা ক্রপয়াজ,রসুন, মতজপাতা ইতযাক্রে।
িটর শুটি, ক্রবক্রভ্ন্ন জাদতর ডাল, সক্ররর্া, ক্রতল, ক্রতক্রস, সূর্ যমুখী, কুুঁড়ার ততল, ইতযাক্রে।
মখজুর গুদড়র ক্রসরাপ, ক্রচক্রন, গুড়, কযাক্রন্ড, ক্রভ্দনর্ার ইতযাক্রে।
প্রক্রিয়াজাত িধু।
ফুড সাক্রিদিন্ট, ক্রভ্টাক্রিন ইতযাক্রে।
িৎস্য ও প্রাণীজাত খাদ্য:
ক্রহিাক্রয়ত ক্রচাংক্রড়, শুটক্রক, ক্রফসক্রফদল, ক্রফসবল ইতযাক্রে।
তেবালজাত পণ্য,কাঁকড়া, কুুঁদচ, োমুক-ক্রঝনুক, কুক্রির, কেপ ইতযাক্রে ক্রনভ্যর অপ্রচক্রলত জলজ খাদ্য, লবণ,
মবাতলজাত পাক্রন ইতযাক্রে।
হাঁস, মুরক্রর্, র্রু, িক্রহর্, িার্ল ও মভ্ড়ার প্রক্রিয়াজাত িাাংস, ভূক্রুঁ ড়, মরাদজন সদসস, নাদর্টস,
কাবাব,ক্রিটবল ইতযাক্রে।
পাস্তুক্ররত দুধ, গুডা দুধ, আইসিীি, কনদডন্সড ক্রিল্ক, ক্রি,িাখন, ক্রিক্রি, পক্রনর, চকদলট, তে, িাঠা ইতযাক্রে।
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২.১
বাাংলাদেে কৃক্রর্ ক্রনভ্যর অবস্থা মেদক ক্রেল্প, মসবা ও প্রযুক্রক্ত ক্রনভ্যর অে যননক্রতক অবস্থাদন রুপান্তদরর কারদণ িানুদর্র
জীবনর্াত্রায় চরি র্ক্রতেীলতার সৃক্রি হদয়দি। র্ার কারদণ িানুর্ এখন প্রক্রিয়াজাত কৃক্রর্জ খাদ্য সািগ্রীর ক্রেদক ঝদুঁ ক পড়দি।
নারী ও পুরুর্ উভ্দয়র পক্ররবাদরর বাইদরর কিযব্যস্ততা এ অবস্থাদক অক্রধকতর ত্বরাক্রিত করদি। তদব ক্রবক্রবধ মনক্রতবাচক
প্রচারণা, উৎপােক প্রক্রতষ্ঠাদনর মিাক্রর্ত িাদনর ক্রনশ্চয়তার উপর মভ্াক্তার আস্থাহীনতা, িান ক্রনয়ন্ত্রণ কর্তপ
য দক্ষ্র পণ্য িাদনর
ক্রনশ্চয়তা ক্রবধাদন সক্ষ্িতার অভ্াব ইতযাক্রে ক্রবর্য় প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ক্রেদল্পর দ্রুত সম্প্রসারদণ প্রক্রতবন্ধকতার সৃক্রি করদি।
িানুদর্র চাক্রহো সরকার ও উদদ্যাক্তাবৃন্দদক অক্রচদরই প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ক্রেদল্পর ক্রবকাদে সুষ্ঠু অবস্থাদন মপৌুঁিাদত সক্ষ্ি করদব।
এিাড়া বতযিান উন্নত ক্রবশ্ব এিনক্রক উন্নয়নেীল মেেসমূদহ Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদদ্যর চাক্রহো ব্যাপক ভ্াদব বৃক্রদ্ধ
পাদে। ইদতািদেই বাাংলাদেক্রে মবে ক্রকছু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প ক্রনজস্ব ব্রাদন্ডর কৃক্রর্জ খাদ্য রপ্তাক্রনদত সক্ষ্িতা অজযন
কদরদি। এসব অবস্থা বাাংলাদেদে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর র্োর্ে ক্রবকাে সাধদনর িােদি র্োর্ে িাদনর খাদ্য উৎপােন
এবাং অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক পর্ যাদয় খাদ্য সািগ্রী ক্রবপণদনর সক্ষ্িতা অজযদন সাহার্য্ করদব।
২.২
বাাংলাদেদে ক্ষুদ্র ও িাঝারী পর্ যাদয়র খাদ্য ক্রেল্প ক্রবদ্যিান। মেদে বৃহৎ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর সাংখ্যা খুবই কি।
এিাড়া Ready to Eat পর্ যাদয়র চূড়ান্ত খাদ্য ক্রেদল্পর স্বল্পতাও এ ক্রেল্প খাদতর বতযিান একটি তবক্রেষ্ঠয। বাাংলাদেদে খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর অক্রধকাাংেই মসক্রিপ্রদসসড পর্ যাদয়র। মেদে এ কারদণ উদদ্যাক্তাবৃদন্দর ক্রনকট ইন্টারক্রিক্রডদয়টরী খাদ্য ক্রেল্পই
মূখ্য ক্রহদসদব ক্রবদবক্রচত হদে। তদব ক্রবশ্ব ব্যাক্রপ Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদদ্যর চাক্রহো ব্যাপক ভ্াদব বৃক্রদ্ধ মপদয়দি।
বাাংলাদেদেও Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদ্য গ্রহদণর প্রবণতা পক্ররলক্রক্ষ্ত হদে। এ পর্ যাদয় Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদ্য
প্রক্রিয়ারণ ক্রেল্প সম্পসারদণর সুদর্ার্ সৃক্রি হদয়দি। বাাংলাদেদে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর তাক্রলকা ক্রনম্নরূপ:
সারণী-০২
ি: নাং
০১.
০২.
০৩.
০৪.
০৫.
০৬.
০৭.
০৮.
০৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর ক্রববরণ
মব্রড, ক্রবস্কুট, মসিাই, চানাচুর, নুডলস ইতযাক্রে উৎপােন ক্রেল্প।
িয়ো এবাং সুক্রজ উৎপােন ক্রেল্প।
চাল, মুক্রড়, ক্রচদড় (popped rice), সুর্ক্রন্ধযুক্ত ও সাধারণ চাল ইতযাক্রে প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প।
সক্রি প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প।
ফল প্রক্রিয়াজাত ক্রেল্প।
িােরুি এবাং তেবাল প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প।
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সাংরক্ষ্ণ ক্রেল্প।
আলুজাত খাদ্য উৎপােন ক্রেল্প।
স্টাচ য, গ্লুদকাজ, মডক্সদরাজ, এবাং অন্যান্য স্টাচ জ পণ্য উৎপােন ক্রেল্প।
িসলা উৎপােন ক্রেল্প।
মভ্র্জ সািগ্রী উৎপােন ক্রেল্প।
মভ্াজয ততল পক্ররদোধন এবাং হাইদরাদজদনেন ক্রেল্প।
সক্ররর্া ততল উৎপােন ক্রেল্প।
মভ্াজয ততল (ধাদনর কুড়া মেদক ততক্রর) উৎপােন ক্রেল্প।
চা প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প।
মিৌিাক্রি পালন ও িধু প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প।
ক্রচাংক্রড় ও অন্যান্য িাি প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প।
িাাংস প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প।
দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্রেল্প।
মপাক্রি এবাং র্বাক্রে পশুজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প।
হাঁস, মুরক্রর্, র্বাক্রে পশু ও িাি এর ক্রফড প্রস্তুতকারক ও হযাচারী ক্রেল্প।
লবণ এবাং মবাতলজাত পাক্রন ক্রেল্প।
প্যাদকক্রজাং ক্রেল্প, বরফ কল, স্বাস্থয সহায়ক ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ প্রস্তুতকারক ক্রেল্প।

৪

২.৩
মেদে খাদদ্যর মসক্রিপ্রদসসড এবাং প্রদসসড ক্রেদল্পর হালনার্াে মিাট পক্ররসাংখ্যান পাওয়া র্ায়ক্রন। তদব ক্রবক্রনদয়ার্ মবাড য,
ক্রবক্রসক এর তথ্যিদত মেদের ক্রসাংহভ্ার্ ক্রেল্পই ক্ষুদ্র ও িাঝারী।
৩.

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প সম্প্রসারদণ বাাংলাদেদের সক্ষ্িতাঃ

৩.১
কৃক্রর্ প্রধান মেে ক্রহদসদব বাাংলাদেদে খাদ্য ক্রেদল্পর ক্রবকাে অতযন্ত সম্ভাবনািয়। পর্ যাপ্ত পক্ররিাদন ক্রবদ্যিান কাঁচািাল এ
ক্রেদল্প বাাংলাদেদের মূল সক্ষ্িতা। মেদের এ সক্ষ্িতার কারদণ মবে ক্রকছু বড় প্রক্রতষ্ঠান খাদ্য ক্রেল্প সম্পসারদণ কাজ করদি।
মূল্য ও ক্রবপণন ক্রনক্রশ্চয়তা প্রোন সম্ভব হদল কৃক্রর্ প্রধান এ মেদে খাদ্য ক্রেদল্পর মূল কাঁচািাল কৃক্রর্ পদণ্যর সম্প্রসাক্ররত মর্ার্ান
ক্রনদয় মতিন মকান সিস্যা হদব না। এিাড়া মেদে কৃক্রর্ খাদতর সম্প্রসারদণ সরকাক্রর সহায়ক মবে ক্রকছু প্রক্রতষ্ঠান অতযন্ত
ক্রনক্রবড়ভ্াদব কাজ করদি। ফলাফলও অতযন্ত ভ্াল। তদব কৃক্রর্ প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর মূল দুব যলতা িানসম্পন্ন প্রােক্রিক কৃক্রর্
পদণ্যর অভ্াব। বাাংলাদেদে প্রােক্রিক কৃক্রর্ পদণ্যর িান ক্রনধ যাক্ররত মনই। মেদে কৃক্রর্ পণ্য উৎপােদন Good Agriculture
Practice অনুসরণ করা হদে না। সম্প্রক্রত কৃক্রর্ পণ্য উৎপােদন মকাদডক্স িান অনুসরদণর জন্য জাতীয় কক্রিটি র্ঠন করা
হদয়দি। Good Agriculture Practice অনুসরদণর জন্য বাাংলা গ্যাপ প্রনয়দনর উদদ্যার্ও গ্রহণ করা হদয়দি। এিাড়া
প্রােক্রিক কৃক্রর্ পদণ্যর ক্রপ্র ও মপাি হাকিজক্রিাং পর্ যাদয় প্রচুর দুব যলতা ক্রবদ্যিান র্া এ ক্রেদল্পর িান ও মূল্যর্ত প্রক্রতদর্াক্রর্তামূলক
পণ্য উৎপােদনর অন্তরায়। সরকার এদক্ষ্দত্র প্রদয়াজনীয় আইনর্ত ক্রভ্ক্রি সৃক্রি কদরদি এবাং তা বাস্তবায়দন সহায়ক প্রক্রতষ্ঠান
সৃক্রিসহ এসব দুব যলতা কাটিদয় ওঠার প্রক্রত গুরুত্ব প্রোন করা হদয়দি। এ ব্যতীত মবে ক্রকছু বৃহৎ এবাং িাঝারী উদদ্যাক্তা খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্প পুক্রুঁ জ ক্রবক্রনদয়াদর্ এক্রর্দয় এদসদি। বতযিাদন মেদের পুক্রুঁ জ ক্রবক্রনদয়ার্ সক্ষ্িতাও র্দেষ্ঠ। সরকার কর্তক
য
ক্রবদেক্রে ক্রবক্রনদয়ার্ উৎসাক্রহত করা হদে। ক্রবএসটিআই কর্তক
য অদনক খাদদ্যর BDS Standard ক্রনধ যারণ, মস অনুর্ায়ী পণ্য
উৎপােন, বাজারজাত এবাং অভ্যন্তরীণ বাজাদর ক্রবপণদনর মক্ষ্দত্র বােতামূলক িক্রনটক্ররাং এর আওতায় মনয়া হদে। মেদে
খাদদ্যর ক্রনরাপে অবস্থা ক্রনক্রশ্চত করার জন্য বতযিান মপ্রক্ষ্াপদট ক্রনরাপে খাদ্য আইন-২০১৩ প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন করা হদে।
খাদ্য িান উন্নয়ন, স্বাস্থয সম্মতভ্াদব উৎপােন, র্োর্েিাদন সাংরক্ষ্ণ, প্যাদকক্রজাং, পক্ররবহন ইতযাক্রে ক্রবর্দয় ক্রবক্রসএসআইআর
এর খাদ্য ক্রবজ্ঞান ও প্রযুক্রক্ত ইনক্রস্টটিউট (আইএফএসটি) কর্তক
য কাক্ররর্রী ও প্রযুক্রক্তর্ত সহায়তা প্রোন করা হদে। খাদ্য িান
পরীক্ষ্ণ এবাং িান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠানসমূদহর এযাক্রিক্রডদটেদনর জন্য বাাংলাদেে এযাক্রিক্রডদটেন মবাড য প্রদয়াজনীয়
উদদ্যার্ গ্রহণ করদি। ফাইদটা-স্যাদনটারী উইাং, কৃক্রর্ সম্প্রসারণ ক্রবভ্ার্সহ পরীক্ষ্ণ ল্যাবদরটরীসমূদহর জনবল ও পরীক্ষ্ণ
র্ন্ত্রপাক্রতর সক্ষ্িতা বৃক্রদ্ধর উদদ্যার্ চলিান। বাাংলাদেদের অনুকূল ক্রবক্রনদয়ার্ নীক্রত এবাং আক্রে যক প্রক্রতষ্ঠানসমূদহর পুক্রুঁ জ
সরবরাদহ সক্ষ্িতা ক্রবদ্যিান। ক্ষুদ্র আয়তদনর বাাংলাদেদে ভূক্রি এবাং ইউটিক্রলটিসহ অবকাঠাদিার্ত দুব যলতা সদেও সরকার
কর্তক
য মজাক্রনাং প্রক্রিয়ায় এসব দুব যলতা কাটিদয় উঠার মক্ষ্দত্র প্রাইদভ্ট ইদকানক্রিক মজান র্ঠদনর ক্রসদ্ধান্ত মনয়া হদয়দি র্া খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প সম্প্রসারদণ সহায়ক হদত পাদর। এিাড়া প্রায় প্রক্রতটি মজলায় ক্রবক্রসক ক্রেল্প এলাকা ক্রবদ্যিান। এসব ক্রেল্প
এলাকায় প্রদয়াজনীয় ইউটিক্রলটি সুক্রবধাক্রে সম্প্রসারণ কদর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প সম্প্রসারদণর উপদর্ার্ী করা মর্দত পাদর।
বাাংলাদেে সরকার আইক্রসটি এবাং কৃক্রর্ প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প সম্প্রসারদণ ৩০০.০০ মকাটি টাকার একটি ইকুইটি
ইন্টারক্রপ্রক্রনয়ারক্রেপ তহক্রবল র্ঠন কদর। এদক্ষ্দত্র ক্রকছু এদগ্রাদবইজড ইন্ডাক্রিজ র্দড় উঠদলও মবে ক্রকছু রুগ্ন ক্রেদল্প পক্ররনত
হদয়দি। এিাড়া অদনক উদদ্যাক্তা এ তহক্রবল মেদক অে য সাংগ্রহ অদনক জটিল বদল িদন কদর। এসব কারদণ এ তহক্রবদল অে য
ক্রবক্রনদয়াদর্র িােদি মর্ সুফল আো করা হদয়ক্রিল তা অক্রজযত হয়ক্রন। ক্রবর্য়টি পর্ যাদলাচনাপূব যক উক্ত তহক্রবদলর র্োর্ে
ব্যবহার ক্রনক্রশ্চত করা সম্ভব হদল বাাংলাদেদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প খাত উপকৃত হদব বদল আো করা র্ায়। বাাংলাদেদে
সরকাক্রর এবাং মবসরকাক্রর ক্রেক্ষ্া প্রক্রতষ্ঠানসমূহ ফুড মটকদনালক্রজ ক্রবর্দয় েক্ষ্ জনবল ততরী করদি। এসব ক্রবর্য়াক্রে ক্রবদবচনায়
মনয়া হদল খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্প বাাংলাদেদের সক্ষ্িতা অতযন্ত ব্যাপক। এসব ক্রবর্দয় বাস্তবায়নাধীন ক্রসদ্ধান্তসমূদহর দ্রুত
বাস্তবায়ন প্রদয়াজন। েীি য সূক্রত্রতার মবড়াজাদল আটদক োকদল সক্ষ্িতা অক্ষ্িতায় পর্ যবক্রসত হদত পাদর।
৩.২
খাদ্য ক্রেদল্পর প্রসাদরর সাদে বাক্রণদজযর ক্রবর্য়টি ক্রবদের্ ভ্াদব সম্পকযযুক্ত। এ মক্ষ্দত্র খাদদ্যর ক্রনরাপে অবস্থা
ক্রনক্রশ্চতকরণ এবাং খাদ্য বাক্রণজযদক বাঁধাহীন পর্ যাদয় ক্রনদয় র্াওয়া আবশ্যক, র্াদত কদর মভ্াক্তা পর্ যাদয় আস্থা অজযন সম্ভব হয়।
এজন্য আন্তজযাক্রতক িানসমূদহর ক্রভ্ক্রিদত খাদদ্যর বাাংলাদেে িান প্রণয়ন করদত হদব। এ ক্রবর্য়টির সুষ্ঠু বাস্তবায়দনর লদক্ষ্য
বাাংলাদেে িান্ডাড য এন্ড মটক্রিাং ইনক্রিটিউট কাজ করদি। ক্রকন্তু বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত সকল খাদ্য পদণ্যর বাাংলাদেে িান প্রণয়ন
এখনও সম্ভব হয় নাই। ক্রবর্য়টি অতীব গুরুত্বপূণ য। অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর গ্রহণীয় পর্ যাদয় খাদ্য িান প্রণয়ন এবাং উক্ত
িাদন পণ্য উৎপােন ক্রনক্রশ্চত করদত হদব।
৩.৩ বাাংলাদেদে খাদ্য ক্রেদল্পর উন্নয়ন ও ক্রনয়ন্ত্রদণর জন্য ক্রবক্রনদয়ার্ মবাড,য ক্রবক্রসক, ক্রবএসটিআই, ক্রেক্ষ্া িন্ত্রণালয়,
ক্রবক্রসএসআইআর-এর খাদ্য ক্রবজ্ঞান ও প্রযুক্রক্ত ইনক্রিটিউট, কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, হদট যক্স ফাউদন্ডেন, ক্রডপাট যদিন্ট অব লাইভ্
স্টক সাক্রভ্দয সস, িৎস্য অক্রধেপ্তর, অে য িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেে ব্যাাংক ও বাক্রণজয িন্ত্রণালয়সহ-মবে ক্রকছু িন্ত্রণালয় ও রপ্তাক্রন

৫

সহায়ক প্রক্রতষ্ঠাদনর সাংদের্ রদয়দি। প্রােক্রিক কৃক্রর্ পদণ্যর সাক্রব যক উন্নয়দন সুক্রনক্রে যি সহায়ক প্রক্রতষ্ঠান ক্রবদ্যিান। ক্রকন্তু খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর সাক্রব যক উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণর জন্য সুক্রনক্রে যি প্রক্রতষ্ঠাদনর অভ্াব রদয়দি। ক্রবক্রনদয়ার্, অবকাঠাদিার্ত
সুক্রবধা, ইউটিক্রলটি সুক্রবধাক্রে, ক্রনবক্রন্ধতকরণ, িানব সম্পে উন্নয়ন, কাঁচািাদলর মর্ার্ান সুক্রনক্রশ্চতকরণ, র্দবর্ণা ও উন্নয়ন
পক্ররচালনা ইতযাক্রে মক্ষ্দত্র উপদরর প্রক্রতষ্ঠানসমূহ কাজ করদলও এখাদত সাক্রব যক উন্নয়দনর লদক্ষ্য মফাকাল পদয়ন্ট ক্রহদসদব
সুক্রনক্রে যি প্রক্রতষ্ঠান মনই, র্া োকা আবশ্যক। এদক্ষ্দত্র ক্রবক্রসএসআইআর এর খাদ্য ক্রবজ্ঞান ও প্রযুক্রক্ত ইনক্রিটিউট-মক মফাকাল
পদয়ন্ট-এর োক্রয়ত্ব প্রোদনর ক্রবর্য়টি ক্রবদবচনা করা মর্দত পদর।
৩.৪
ক্রবশ্বব্যাপী খাদদ্যর বাজার সৃক্রি হওয়ায় পণ্য িান ও মূল্য মর্িন গুরুত্বপূণ য ক্রবর্য়, ঠিক মতিক্রন গুরুত্বপূণ য ক্রবর্য় হদে
খাদ্য গ্রহদণ ধিীয় ক্রবক্রধক্রবধান। ক্রবশ্বব্যাপী হালাল খাদ্য সবার ক্রনকট ক্রনরাপে ক্রহদসদব ইদতািদেই গ্রহণদর্াগ্যতা লাভ্ কদরদি।
এিাড়া ক্রবদশ্বর ২০০ মকাটির অক্রধক মুসলিান হালাল খাদদ্যর গ্রাহক। তাই হালাল খাদদ্যর বাজার পক্ররক্রধ অতযন্ত ব্যাপক। ক্রকন্তু
বাাংলাদেদে হালাল সাটিক্রয ফদকেদনর সুদৃঢ় অবকাঠাদিা, আইনর্ত ক্রভ্ক্রি এবাং সাটিক্রয ফদকেদনর গ্রহণদর্াগ্যতা সৃক্রি করা সম্ভব
হয়ক্রন। বতযিাদন ধিয িন্ত্রণালয় হালাল আইন প্রণয়দনর উদদ্যার্ গ্রহণ কদরদি এবাং একটি হালাল নীক্রতিালা প্রণয়দনর উদদ্যার্
চলিান, র্া দ্রুত সম্পূণ য িওয়া আবশ্যক। সরকার ইসলািী ফাউদন্ডেনদক হালাল সনে ইসুযকারী কর্তপয ক্ষ্ ক্রনধ যারণ করদি।
ইসলািী ফাউদন্ডেদন হালাল পণ্য এবাং হালাল প্রক্রিয়া ক্রনধ যারণ সম্পক্রকযত েক্ষ্ জনবল ক্রবদ্যিান োকদলও িান সনে সুক্রবধা
ক্রনক্রশ্চত করার িদতা ক্রকছুই মনই। হালাল খাদদ্যর দুটি পর্ যায়। একটি হদে হালালান এবাং অপর অাংে ততদয়বান। হালাল অাংদে
পণ্য এবাং পণ্য উৎপােন প্রক্রিয়া মকারআন সুন্নাহ মিাতাদবক হওয়া অপক্ররহার্ য। অপর অাংদে পক্ররেন্নতা, র্া পণ্য িান ক্রহদসদব
ক্রবদবক্রচত। হালাল সািগ্রীর পক্ররক্রধ ব্যাপক। বাাংলাদেদে ক্রবক্রভ্ন্ন পদণ্যর িান ক্রনয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষ্দণর জন্য ক্রবক্রভ্ন্ন প্রক্রতষ্ঠান
ক্রবদ্যিান। এ পর্ যাদয় হালাল পদণ্যর িান সুক্রনক্রশ্চত হওয়ার জন্য ইসলািীক ফাউদন্ডেন এবাং িান পরীক্ষ্ণ ল্যাবদরটরীসমূদহর
সাদে সিদঝাতা স্মারক স্বাক্ষ্দরর িােদি ততদয়বা ক্রনক্রশ্চতকরণ সাংিান্ত চাক্রহো পূরণ করা র্ায়। এিাড়া ওআইক্রস প্রণীত
হালাল িান অনুসরণপূব যক বাাংলাদেক্রে হালাল সনদের গ্রহণ মর্াগ্যতা সৃক্রি করা র্ায়।
৪.
বাাংলাদেেী খাদ্য সািগ্রীর রপ্তাক্রন অবস্থাঃ
৪.১
বাাংলাদেে হদত এক্রেয়া, ইউদরাপ, আদিক্ররকা ও িেপ্রাচযসহ ক্রবদশ্বর ১১৮টি মেদে এদগ্রাপ্রদসসড পণ্য রপ্তাক্রন করা
হদে। ক্রকছু প্রক্রতষ্ঠান ক্রনজস্ব ব্রাদন্ডর ক্রবক্রবধ খাদ্য সািগ্রী রপ্তাক্রন করদি। বতযিাদন বাাংলাদেেী খাদ্য Ethnic বাজাদরর র্ক্রন্ড
মপক্ররদয় Up Stream িাদকযদট প্রদবদে সক্ষ্ি হদয়দি। তদব এসব বাজাদরর অক্রধকাাংে িেি ও ক্রনম্ন আদয়র মেে। দুই
একটি প্রক্রতষ্ঠান ব্যক্রতদরদক খাদ্য িান সদচতন উন্নত মেদে খাদ্য রপ্তাক্রনদত সক্ষ্িতা অজযদন এখনও সফলতা পাওয়া র্ায় নাই।
িান ও মূদল্যর ক্রবচাদর বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত খাদ্য সািগ্রী এখদনা প্রক্রতদর্াক্রর্তামূলক নয়। এ অবস্থায় সরকার ৬৪টি প্রােক্রিক
ও এদগ্রাপ্রদসসড পদণ্যর রপ্তাক্রন আদয়র ক্রবপরীদত ২০% নর্ে সহায়তা প্রোন করদি। বাাংলাদেদে এখন পর্ যন্ত মকান কদম্পাক্রজট
য য়াং কর্তপ
ফুড ইন্ডাক্রি র্দড় উদঠ নাই। এিাড়া উৎপাক্রেত খাদদ্যর পক্ররিান ও পক্ররক্রধ খুবই অল্প। মেদে একক সাটিফাক্র
য ক্ষ্ মনই।
অেচ শ্রীলঙ্কা, মসৌক্রে আরব, োইল্যান্ড,ক্রসাংর্াপুর ইতযাক্রে অদনক মেদে িাক্রকযন যুক্তরাদির ন্যায় ফুড এন্ড রার্ অেক্ররটি সৃক্রি
য য়াং অেক্ররটি ক্রহদসদব কাজ করদি। তদব এগুদলার
কদরদি। বাাংলাদেদে ঔষুধ ও খাদদ্যর জন্য কিপদক্ষ্ ৬টি প্রক্রতষ্ঠান সাটিফাক্র
মকানটিই এযাকক্ররক্রডদটড নয় ক্রবধায় এসব প্রক্রতষ্ঠাদনর সনদের গ্রহণ মর্াগ্যতা মনই। পরীক্ষ্ণ ল্যাবদরটক্ররসমূদহর জনবলর্ত ও
মিক্রেনপত্র সাংক্রেি সক্ষ্িতাও দুব যল। খাদ্য পদণ্যর িান ক্রনয়ন্ত্রদণও দুব যলতা ক্রবদ্যিান। মেদে ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর বাাংলাদেক্রে
খাদদ্যর িান ক্রনদয় ব্যাপক মনক্রর্টিভ্ প্রচারণা রদয়দি। তদব আসার কো বাাংলাদেে সরকার খাদদ্যর িান ক্রনক্রশ্চতকরদণ আইক্রন
কাঠাদিা সৃক্রিসহ ক্রবক্রবধ উদদ্যার্ গ্রহণ কদরদি। আো করা র্ায় বাাংলাদেে খাদদ্যর িানর্ত ক্রবর্দয় অনুকূল ইদিজ অজযদন
সক্ষ্ি হদব। বাাংলাদেক্রে খাদদ্যর প্রধান প্রধান আিোক্রনকারক মেেসমূহ হদে ইউএই, মসৌক্রেআরব, ভ্ারত, ইউএসএ, কানাডা,
ইউদক, ভূটান, িালদয়ক্রেয়া, কুদয়ত, ক্রসঙ্গাপুর, কাতার, মনপাল, এযাদঙ্গালা, ক্রডক্রজবুটি, অদিক্রলয়া, বাহরাইন, িানা, মসদনর্াল,
গুদয়নাক্রবসু, সাউে আক্ররকা, োইল্যান্ড, মনোরল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, তাইওয়ান, মকাক্ররয়া, মেন, হাংকাং, চীন, পাক্রক স্তান,
িায়ানিার, িক্ররোস, িালদ্বীপ, লাইদবক্ররয়া ইতযাক্রে।
৫.

খাদ্যসািগ্রীর ক্রবশ্ব বাজারঃ

৫.১
িানুদর্র িয়ক্ষ্িতা বৃক্রদ্ধ, খাদ্যাভ্াস পক্ররবতযন, জীবনর্াত্রার িান উন্নয়ন ও কিযদক্ষ্দত্র নারীর ব্যাপকভ্াদব সম্পৃক্ততার
কারদণ ক্রবদশ্ব Ready to Cook এবাং Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদ্যসািগ্রীর চাক্রহো বৃক্রদ্ধ মপদয়দি। ২০১৫ সাদল
বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত িয় এমন ধরদণর পদণ্যর ক্রবশ্ব বাজার ক্রিল ৫৯৭.৯৮ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলাদররও অক্রধক।

৬

প্রযুক্রক্তর্ত উন্নয়ন, মিতার জীবনর্াত্রার িান উন্নয়ন ও অল্প সিদয় রান্নার সুক্রবধার কারদণ এসব পদণ্যর বাজার সম্প্রসাক্ররত
হদে। ইউএসএ এসব পদণ্যর সবদচদয় বড় মিতা। ক্রবশ্ব বাজাদরর ৪০% েখল কদর আদি ইউদরাপীয় মেেসমূহ। এিাড়া েক্রক্ষ্ণ
ও িে আদিক্ররকা এবাং এক্রেয়ার মেেসমূহও এসব পদণ্যর সম্ভাবনািয় বাজার।
৫.২
এদগ্রাপ্রদসসড পদণ্যর প্রধান প্রধান আিোক্রনকারক ও রপ্তাক্রনকারক মেে হদে- ইউএসএ, ইইউ, ইউদক, রাক্রেয়া,
হাংকাং, চায়না, জাপান, ক্রসঙ্গাপুর, ইউএই, িালদয়ক্রেয়া, ইদন্দাদনক্রেয়া, মভ্ক্রনজুদয়লা, মকাক্ররয়া, চীন, ইটাক্রল, মেন, পতুর্য াল,
সুইজারল্যান্ড, োইল্যান্ড,ক্রনউক্রজল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ব্রাক্রজল, পাক্রকস্তান, বাাংলাদেে, ভ্ারত, মনপাল, শ্রীলাংকা, মসৌক্রে আরব,
তুরস্ক, ইরান, ইউএই, আফর্াক্রনস্থান, উজদবক্রকস্থান ইতযাক্রে। বাাংলাদেদের খাদ্য সািগ্রীর মিাট রপ্তাক্রন মিাট আিোক্রনর তুলনায়
এদকবাদরই নর্ন্য। তাই বাাংলাদেে হদত খাদ্য সািগ্রী রপ্তাক্রন বৃক্রদ্ধর সম্ভাবনা অক্রত উজ্জল। ২০১১ মেদক ২০১৫ সাল পর্ যন্ত
সিদয় ক্রবদশ্ব খাদদ্যর মিাট আিোক্রন এবাং উক্ত ০৫ বিদর বাাংলাদেদের মিাট রপ্তাক্রন পক্ররিান ক্রনম্নরুপ:
সারণী-০৩
মূল্য: ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার

বির
2011
2012
2013
2014
2015
মিাট

ক্রবশ্ব আিোক্রন
684421
668090
698812
702234
597982
3351539

বাাংলাদেদের রপ্তাক্রন
1334.60
1070.89
1155.3
953.95
759
5273.74

উৎস: রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা এবাং আইটিক্রস মরড ম্াপ

৫.৩
বাাংলাদেে মেদক খাদ্য সািগ্রীর রপ্তাক্রন সম্ভাবনা ক্রনদম্নর তথ্য ক্রচদত্র মেখাদনা হদলাঃ
তথ্য ক্রচত্র-০১
Value in million US$

2011

2012

2013

2014

2015

উৎসঃ রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা এবাং আইটিক্রস মরড ম্াপ

৫.৪
খাদ্য সািগ্রী রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র বাাংলাদেদের মর্িন সুদর্ার্ ক্রবদ্যিান, অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারদণও পর্ যাপ্ত সুদর্ার্
রদয়দি। এদেদের িানুদর্র খাদ্যাভ্াস এবাং জীবন র্াত্রায় ব্যাপক পক্ররবতযন সাক্রধত হদে। িানুদর্র অে যননক্রতক অবস্থার
উন্নয়দনর সাদে সাদে চাক্রহোর্ত পক্ররব যতন আসদি। জীক্রবকার প্রদয়াজদন নারী পুরুর্ সকদলই পক্ররবাদরর বাইদরর কিযদক্ষ্দত্র
সম্পৃক্ত হদে। র্ার কারদণ ততরী খাবাদরর অভ্যন্তরীণ বাজারও সম্প্রসাক্ররত হদে। খাদ্য সািগ্রীর বাজার পক্ররক্রধর ক্রবদবচনায়
বাাংলাদেদে খাদ্য ক্রেল্প সম্প্রসারদণর ব্যাপক সম্ভাবনা ক্রবদ্যিান।
৬.
উক্রিেজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্প ব্যবহৃত প্রােক্রিক পণ্যাক্রের উপ-খাতক্রভ্ক্রিক উৎপােন ও ক্রবপণন অবস্থাঃ খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর পশ্চাৎ সাংদর্ার্ পণ্য ক্রহদসদব উক্রিেজাত প্রােক্রিক পণ্য এবাং মসক্রি-প্রদসসড্ পণ্যাক্রে ব্যবহৃত হদয় োদক।
কৃক্রর্ উপদর্ার্ী মেে হওয়ায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর প্রদয়াজনীয় প্রায় সকল প্রকার উক্রিেজাত প্রােক্রিক পণ্য বাাংলাদেদে
উৎপাক্রেত হয়। চাক্রহো অনুর্ায়ী র্াবতীয় উক্রিেজাত কৃক্রর্ পদণ্যর উৎপােন সম্প্রসারণ সক্ষ্িতা বাাংলাদেদের রদয়দি। এসব
প্রােক্রিক পণ্য মকান মকান মক্ষ্দত্র সরাসক্রর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্প ব্যবহৃত হয়। আবার ক্রকছু পণ্য মসক্রি -প্রদসসড্ পর্ যাদয়
প্রক্রিয়াকরদণর পর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্পসমূদহ ব্যবহার করা হদয় োদক।

৭

বাাংলাদেদের ভূক্রি, জলবায়ু ইতযাক্রে কৃক্রর্র জন্য অতযন্ত উপদর্ার্ী হওয়ায় যুর্যুর্ ধদর কৃক্রর্ এদেদের জীবনী েক্রক্ত
ক্রহদসদব প্রক্রতক্রষ্ঠত। এক সিয় কৃক্রর্ উৎপােন ব্যবস্থা ক্রিল সম্পূণ জরূদপ তজব। তখন অজর্ব সার ও কীটনােক এর ব্যবহার ক্রিল
না। প্রাকৃক্রতক দূদর্ যার্, অসদচতনতা, অনুন্নত মর্ার্াদর্ার্ অবকাঠাদিা এবাং সরকাদরর পৃষ্ঠদপার্কতার অভ্াব ইতযাক্রে কারদণ
এদেদে মকান মকান সিয় ভ্য়ানক খাদ্য িাটক্রত হদলও এদেদের কৃক্রর্ খাত তজব উৎপােন ব্যবস্থায় খাদ্য চাক্রহো পূরকণ সক্ষ্ি
ক্রিল। জনসাংখ্যা বৃক্রদ্ধ, বহুজাক্রতক মকাম্পানীসমূদহর তৎপরতা ইতযাক্রে কারদণ বতযিাদন বাাংলাদেদের সাক্রব যক কৃক্রর্ ব্যবস্থা
অনজব সার ও কীটনেক ক্রনভ্যর হদয় পদড়দি। র্ার কারদণ ভূক্রির উব যরতা হ্রাস, িাটির কঠিনত্ব বৃক্রদ্ধর ফল ক্রহদসদব অনুজীদবর
ধ্বাংস সাধন, অতযক্রধক/িাত্রাক্রতক্ররক্ত কীটনােক ব্যবহাদরর ফদল মরার্-বালাই েিদন প্রাকৃক্রতক ব্যবস্থা নি হদয় র্াওয়া ইতযাক্রে
সিস্যার সৃক্রি হদে। উচ্চ ফলনেীল জাদতর বীজ প্রবতযন হওয়ায় কৃক্রর্র তজব উৎপােন ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চদতর মক্ষ্দত্রও সিস্যার সৃক্রি
হদে। ক্রবর্য়টি এিন পর্ যাদয় োঁক্রড়দয়দি মর্, উচ্চ ফলদনর প্রদয়াজদন কৃক্রর্র অনজব উৎপােন ব্যবস্থাপনায় কৃর্ক মর্দত বাে হদে
র্া কৃক্রর্ ব্যবস্থাপনার প্রাকৃক্রতক উপায়সমূহ ধাংদসর কারণ হদয় োঁক্রড়দয়দি। ক্রেল্প দূর্দণর ফদল কৃক্রর্ জক্রিদত মহভ্ী মিটাদলর
উপক্রস্থক্রত বৃক্রদ্ধ পাদে। বাক্রণক্রজযক ক্রেল্প প্রক্রতষ্ঠানসমূহ বজযয মোধদনর ব্যবস্থা না মরদখ অক্রধক মুনাফা অজযদন িদনাদর্ার্ী।
পক্ররদবদের ক্ষ্ক্রতর ক্রবর্য়টি এক্রড়দয় র্াদে। এটি মেদে কৃক্রর্ ব্যবস্থাপনায় ক্ষ্ক্রতর কারণ হদয় োঁক্রড়দয়দি। রাসায়ক্রনক সার ও
কীটনােদকর ক্ষ্ক্রতকর প্রভ্াব, স্বাস্থযসম্মত ব্যবহার সম্পদকয কৃর্কবৃদন্দর অসদচতনতা ইতযাক্রে কারদণ শুধুিাত্র উৎপােন বৃক্রদ্ধর
লদক্ষ্য মেদে ঢালাওভ্াদব এসব ক্ষ্ক্রতকর সািগ্রীর ব্যবহার হদে। আিাদের কৃক্রর্ ব্যবস্থাদক এ অবস্থা মেদক মবর কদর ক্রনদয়
আসদত হদব। অন্যান্য প্রক্রতদর্ার্ী মেদের তুলনায় বাাংলাদেদে মহক্টর প্রক্রত উৎপােদনর পক্ররিান কি হওয়ায় অদনক কৃক্রর্
পদণ্যর মূল্য প্রক্রতদর্াক্রর্তামূলক নয়। এ পর্ যাদয় কৃক্রর্ ব্যবস্থপনায় মরার্ বালাই েিদনর জন্য Genetically Modification
Organigom প্রযুক্রক্তর ব্যবহার শুরুর ক্রচন্তা করা হদে। বতযিাদন ক্রবশ্ব দুই ভ্াদর্ ভ্ার্ হদয় এ ব্যবস্থাপনার পদক্ষ্ ও ক্রবপদক্ষ্
অবস্থান ক্রনদয়দি। বতযিাদন ইউদরাপীয় ইউক্রনয়নভুক্ত মেেগুদলাসহ মবেক্রকছু উন্নত মেে খাদ্য সািগ্রী আিোক্রনর মক্ষ্দত্র তজব
ব্যবস্থাপনায় উৎপাক্রেত কৃক্রর্ পদণ্যর উৎপােন উপকরণ ব্যবিাদরর সীিাদরখা আদরাপ করদি। উক্ত সীিাদরখার িদেই নীদরার্
ও স্বাস্থযকর খাদ্যসািগ্রী ক্রনক্রশ্চত করার বােবাধকতা আদরাপ করা হদয়দি। এতদ্বযতীত এসব মেদে Genetically
Modified Organism (GMO) এবাং Living Modified Organism (LMO) ক্রনক্রর্দ্ধ করা হদয়দি। কীটনােক
উৎপােক মকাম্পাক্রনসমূহ স্বাস্থয ঝক্রুঁ কর ক্রবর্য় ক্রবদবচনায় না ক্রনদয় ক্ররদপ্রক্রজনটিটিভ্ ক্রনদয়ার্, ক্রবক্রভ্ন্ন প্রচার িােদি ক্রবজ্ঞক্রপ্ত প্রোন
ইতযাক্রে ক্রবপণন উন্নয়ন মকৌেল ব্যবহার কদর কীটনােদকর ক্রবিয় বৃক্রদ্ধ করদি র্া িানুদর্র স্বাস্থয ঝক্রুঁ ক বৃক্রদ্ধসহ পক্ররদবদের
ভ্য়ানক ক্ষ্ক্রতর কারণ হদয় োঁক্রড়দয়দি ।
অভ্যন্তরীণ বাজাদর ক্রনরাপে পক্ররবহন ও সাংরক্ষ্ণ সুক্রবধা না োকায় পঁচনেীল কৃক্রর্ সািগ্রীর অপচদয়র পক্ররিান
অদনক মবক্রে র্া মূল্য প্রক্রতদর্াক্রগতার ক্ষ্িতা হ্রাদসর কারণ। এিাড়া খাদ্যসহ কৃক্রর্ সািগ্রীর সদতজতার স্থাক্রয়ত্ব বৃক্রদ্ধদত
ক্ষ্ক্রতকারক ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ ব্যবহার করা হদে র্া মেদের িানুদর্র স্বাস্থয ঝক্রুঁ ক ব্যাপকভ্াদব বৃক্রদ্ধ করদি। কৃর্কর্ণমক উৎপােন
বৃক্রদ্ধদত উৎসাক্রহত করা হদে। এ পর্ যাদয় ক্রনরাপে িাদন সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ণ ও পক্ররবহন ক্রবর্দয় প্রযুক্রক্তর্ত ও অন্যান্য সহায়তা
প্রোন করা হদে না। র্ার কারদণ কৃর্কর্ণ ক্ষ্ক্রতর সম্মুখীন হদে। সরকার কর্তক
য খাদ্যসহ োক-সক্রি ও ফলমূদলর রপ্তাক্রন
আদয়র ক্রবপরীদত ২০% নর্ে সহায়তা প্রোন করা হদে র্া রপ্তাক্রন মূল্যদক প্রক্রতদর্াক্রগতামূলক করার মক্ষ্দত্র সহায়তা করদি।
তদব কৃক্রর্ খাদতর মিৌক্রলক সিস্যাক্রের মকানরুপ সিাধান হদে না। এিনক্রক কৃক্রর্ খাদতর মিৌক্রলক সিস্যা সিাধাদনর মক্ষ্দত্র
চুক্রক্তবদ্ধ উৎপােন ব্যবস্থা অপক্ররহার্ য হদয় োঁক্রড়দয়দি। ইউদরাপীয়ান ইউক্রনয়দন তাজা োক-সক্রির রপ্তাক্রন বন্ধ হওয়ার উপিি
হদয় পদড়দি। এ সদত্বও রপ্তাক্রনকারকবৃন্দ সরাসক্রর বাজার মেদক োক-সক্রি িয় কদর রপ্তাক্রন করদি। বতযিাদন রপ্তাক্রন পদণ্যর
মূল্য প্রক্রতদর্াক্রগতামূলক করার মচদয়ও আিোক্রনকরাক মেেসমূদহর আিোক্রন ক্রনদর্ধাজ্ঞা এড়াদনা মুখ্য কাজ হদয় পদড়দি।
খাদদ্যর কাঁচািাল তাজা োক-সক্রিসহ অন্যান্য খাদ্য উপাোদনর িান ঠিক না োকদল উৎপাক্রেত খাদদ্যর িান ক্রনক্রশ্চত সম্ভব
নয়। এ পর্ যাদয় খাদ্য ক্রেদল্পর সম্প্রসারণ এবাং অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর খাদ্য ক্রবপণদন চুক্রক্তবদ্ধ চার্ ব্যবস্থায় Good
Agriculture Practice অনুসরণপূব যক তাজা োক-সক্রি, ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্য উপকরণ উৎপােন আবশ্যক।
উক্রিেজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর উপ-খাত ক্রভ্ক্রিক প্রােক্রিক পদণ্যর উৎপােন ও ক্রবপণন অবস্থা, সিস্যা এবাং করণীয়
ক্রবর্দয় ক্রনদম্ন আদলাচনা করা হলঃ
৬.১
েস্যজাত প্রােক্রিক পণ্যঃ অনুকূল জলবায়ু ও উব যর িাটির কারদণ বাাংলাদেে বিদরর সবসিদয় ক্রবক্রভ্ন্ন
ধরদণর েস্য উৎপােদন উপদর্ার্ী। ধান, র্ি, ভুট্টা ইতযাক্রে এদেদের েস্যজাত অন্যতি প্রােক্রিক কৃক্রর্ পণ্যাক্রে। খাদ্য েস্য
উৎপােদন বাাংলাদেে স্বয়াংসম্পূণ যতা অজযদন সক্ষ্ি হদয়দি। এটি মূলত: ধান ও ভুট্টার জন্য প্রদর্াজয। বাাংলাদেদে এখনও র্দির
িাটক্রত রদয়দি র্া আিোক্রনর িােদি পূরণ করা হয়। ক্রবর্ত ৬ অে যবিদর আউে, আিন, মবাদরা, র্ি, ভুট্টা ইতযাক্রে খাদ্যেস্য
উৎপােদনর পক্ররিাণ ক্রনদম্ন উদেখ করা হল:
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উৎস: বাাংলাদেে অে যননক্রতক সিীক্ষ্া ২০১৫

বতযিাদন বাাংলাদেে েস্যজাত প্রােক্রিক পদণ্য স্বয়াং সম্পূণ যতা অজযন কদরদি। এদেদের িানুদর্র খাদ্যাভ্াদসর পক্ররবতযন
আসদি র্া েস্যজাত প্রােক্রিক পদণ্যর উদ্বৃি অবস্থা সৃক্রিদত সহায়তা করদি। এ ব্যতীত কৃর্কবৃন্দ পদণ্যর মূল্য এবাং বাজাদরর
ক্রনশ্চয়তা মপদল এর উৎপােন বহুগুদন বৃক্রদ্ধ করদত সক্ষ্ি। সরকার র্দবর্ণা উন্নয়ন কাদজ পর্ যাপ্ত পক্ররিাদন সহায়তা করদি।
এদেদে ক্রবজ্ঞানীরা এদক্ষ্দত্র অদনক সফলতার স্বাক্ষ্র মরদখদিন। েস্যজাত প্রােক্রিক পদণ্য রাসায়ক্রনক সার এবাং কীটনােক এর
ব্যবহার তুলনামূলকভ্াদব কি। তদব ক্রেল্প বদজযযর কারদণ অদনক এলাকায় মহক্রভ্ মিটাল-এর উপক্রস্থক্রত পক্ররলক্রক্ষ্ত হদে র্া এ
পদণ্যর িান বজায় রাখার মক্ষ্দত্র সিস্যার সৃক্রি করদি। সাক্রব যক ক্রবদবচনায় েস্যজাত প্রােক্রিক পদণ্যর সম্প্রসারণ সম্ভাবনা মবে
ব্যাপক।
৬.১.১ েস্যজাত প্রােক্রিক পদণ্যর সিস্যাঃ
1.
2.

3.
4.
5.

বাাংলাদেদের কৃর্কর্ণ ক্রনজ চাক্রহো সািদন মরদখ কৃক্রর্ পণ্য উৎপােন কদর োদক। বাক্রণক্রজযক লাভ্-ক্ষ্ক্রতর ক্রবর্য় ক্রবদবচনায়
না মনয়ায় বাক্রণক্রজযকভ্াদব উপদর্ার্ী েস্যজাত প্রােক্রিক পদণ্যর উৎপােদনর পক্ররবদতয র্তানুর্ক্রতক পণ্য উৎপােন;
িাত্রাক্রতক্ররক্ত পক্ররিাদণ রাসায়ক্রনক সার ও কীটনােক ব্যবহার, র্দেো ক্রেল্প বজযয পক্ররতযার্ ইতযাক্রে কারদণ জক্রির
উৎপােনেীলতা হ্রাস, অনুজীদবর অনুপক্রস্থক্রত, কৃক্রর্ জক্রিদত মহভ্ী মিটাদলর উপক্রস্থক্রত ইতযাক্রে ক্রবর্য় েস্যজাত প্রােক্রিক
পদণ্যর উন্নত িান ক্রনক্রশ্চদতর মক্ষ্দত্র অন্তরায়, র্া খাদ্য িান ক্রনক্রশ্চদতর মক্ষ্দত্র পরবতীদত সিস্যার সৃক্রি কদর থাদক;
কৃর্কদের অজ্ঞতার কারদণ গুনর্ত িাদনর ক্রবর্য় ক্রবদবচনায় না ক্রনদয় শুধুিাত্র ফলন বৃক্রদ্ধর লদক্ষ্য স্বাদস্থযর জন্য ক্ষ্ক্রতকর
রাসায়ক্রনক পোে য, কীটনােক ইতযাক্রে ব্যবহার বৃক্রদ্ধ;
ক্ষ্ক্রতকারক রাসায়ক্রনক দ্রদব্যর ব্যবহার ও ক্রবপণন উন্নয়দনর মক্ষ্দত্র আইনর্ত বােবাধকতা না োকায় এসব ক্ষ্ক্রতকারক
রাসায়ক্রনক দ্রদব্যর ক্রবপণনকারী প্রক্রতষ্ঠান কর্তযক ক্রবপণন উন্নয়দনর ক্রবক্রভ্ন্ন অপতৎপরতা; এবাং
িান সম্পন্ন কৃক্রর্ পণ্য উৎপােন, ফসল কতযন/সাংগ্রহ, পক্ররবহণ, সাংরক্ষ্ণ ইতযাক্রে মক্ষ্দত্র কৃর্কবৃদন্দর কাক্ররর্রী জ্ঞাদনর
সীিাবদ্ধতা।

করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং
1.
2.
3.
4.

সুপাক্ররে
বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয় /প্রক্রতষ্ঠান
লাি ক্ষ্ক্রত ক্রবদবচনায় ক্রনদয় কৃিক/উৎপােকবৃন্দদক েস্যাক্রে উৎপােদন কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, কৃক্রর্ উন্নয়ন কদপযাদরেন ও েস্য
র্দবর্ণা প্রক্রতষ্ঠান
উদ্বুদ্ভকরণ;
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, বীর্
েস্যাক্রে উৎপােদন ব্যবহৃত বীদজর উন্নত িান ক্রনক্রশ্চতকরণ;
প্রতযয়ন এদর্ক্রসি, কৃক্রর্ উন্নয়ন কদপযাদরেন, েস্য
র্দবর্ণা প্রক্রতষ্ঠান
স্বাদস্থযর জন্য ক্ষ্ক্রতকর কীটনােক উৎপােন, আিোক্রন ও ব্যবহার কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর,
ক্রনক্রর্দ্ধকরণ; এবাং
বাক্রণজয িন্ত্রণালয় ও ক্রসক্রসআইএন্ডই

রাসায়ক্রনক সার-কীটনােক-এর উৎপােনকারী প্রক্রতষ্ঠানদক ক্রবপণন কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও তথ্য িন্ত্রণালয়
প্রক্রতক্রনক্রধ বা ক্রবক্রভ্ন্ন প্রচার িােদি প্রচারণাপূব যক ক্রবপণন উন্নয়ন
পক্ররচালনা সম্পূণ যরূদপ ক্রনক্রর্দ্ধকরণ; এবাং

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1.

এদগ্রা-প্রদসসড েস্যজাত খাদ্য পদণ্যর কাঁচািাল ক্রহদসদব ব্যবহৃত েস্যাক্রে কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় এবাং কৃক্রর্ সম্প্রসারণ
উৎপােদনর মক্ষ্দত্র চুক্রক্তবদ্ধ উৎপােন ব্যবস্থা প্রবতযন এবাং েস্য অক্রধেপ্তর
সাংগ্রদিাত্তর ব্যবস্থাপনা উন্নয়দন গদবিণা কর্ারোরকরণ ও প্রদয়াগ
উৎসাক্রিতকরণ;

2.

েস্য উৎপােদন Good Agricultural Practice অনুসরণ;

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর

৯

3.

4.

5.

6.

আন্তজযাক্রতক বাজাদর চযাদলঞ্জ মিাকাদবলায় বতযিাদন রপ্তাক্রনর ক্রবপরীদত
প্রোনকৃত নর্ে সহায়তার সিপক্ররিান অে য চুক্রক্তক্রভ্ক্রিক চার্াবাে ব্যবস্থায়
রপ্তাক্রন পণ্য উৎপােদন জক্রড়ত কৃর্কবৃন্দদক কাক্ররর্ক্রর সহায়তাসহ র্োর্ে
িাদনর বীজ, সার, কীটনােক ও অন্যান্য উপকরণ ইতযাক্রে সাংগ্রদহর জন্য
সহায়তা ক্রহদসদব প্রোন;
েস্যজাত পণ্য উৎপােদন চুক্রক্তবদ্ধ কৃর্কদক কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর-এর
তরফ মেদক কাক্ররর্ক্রর সহায়তা ও প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোন এবাং চুক্রক্তবদ্ধ চার্ীর
সাক্রব যক উৎপােন ব্যবস্থা কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর-এর তরফ মেদক
িক্রনটক্ররাং-এর ব্যবস্থাকরণ;
উৎপােক ও ক্রবপণন প্রক্রতষ্ঠাদনর হাদত (রাসায়ক্রনক সার ও কীটনােক)-এর
ক্রবপণন ব্যবস্থা না মরদখ সরকাদরর কৃক্রর্ ক্রবভ্াদর্র ক্রনয়ন্ত্রদণ ক্রবকল্প ক্রবপণন
ব্যবস্থা র্দড় মতালা এবাং ক্ষ্ক্রতকারক এসব সািগ্রী ব্যবহার হদে ক্রকনা তা
িক্রনটক্ররাং-এর ব্যবস্থাকরণ।
কীট পতঙ্গ েিদন প্রাকৃক্রতক ব্যবস্থাক্রের উন্নয়দন র্দবর্ণা মজারোরকরণ ও
প্রদয়ার্ উৎসাক্রহতকরণ।

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, অে য িন্ত্রণালয় ও বাক্রণজয
িন্ত্রণালয়

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও কৃক্রর্ সম্প্রসারণ
অক্রধেপ্তর
কৃক্রর্ উন্নয়ন কদপযাদরেন এবাং কৃক্রর্
সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও কৃক্রর্ সম্প্রসারণ
অক্রধেপ্তর

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
1.
2.
3.

পক্রলক্রেদনর র্দেো ব্যবহার ও ক্রেল্প পদণ্যর র্দেো পক্ররতযার্ সম্পূণ যরূদপ
ক্রনক্রর্দ্ধকরদণর িােদি ভূক্রি দূর্ণ মরাধকরণ;
সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর পর্ যাদয় আর এন্ড ক্রড কার্ যিি পক্ররচালনা এবাং প্রাপ্ত
ফলাফদলর উপর ক্রভ্ক্রি কদর িান সম্পন্ন উচ্চ ফলনেীল জাদতর েস্য
উৎপােন ও সরবরাহ ক্রনক্রশ্চতকরণ; এবাং
ককাদডক্স মান অনুসাদর েদস্যর মান ক্রনধ জারণ।

ক্রেল্প িন্ত্রণালয় ও পক্ররদবে িন্ত্রণালয়
কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর ও কৃক্রর্
িন্ত্রণালয়
ক্রবএসটিআই ও ক্রেে মন্ত্রণালয়

৬.২
োক-সক্রজঃ উদ্যানজাত খাদ্য োক-সক্রি তাজা এবাং প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। এদেদে ১০০-এর অক্রধক
জাদতর োক-সক্রজ পাওয়া র্ায়। বাাংলাদেে বতযিাদন ১৪২ লক্ষ্ মিঃ টন তাজা োক-সক্রজ উৎপােন কদর োদক। এদেদে ক্রবর্ত
৫ বিদর োক-সক্রি উৎপােদন ব্যবহৃত জক্রির পক্ররিান এবাং উৎপােন ক্রিল ক্রনম্নরূপঃ
সারণী-০৫
বৎসর
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫

আবােী জক্রির পক্ররিান (লক্ষ্ মহঃ)
৭.২০
৭.৪০
৭.৬৬
৭.৭০
৭.৯৮

মিাট উৎপােন (লক্ষ্ মিঃ টন)
১১১.৯৪
১২৫.৮০
১৩২.২১
১৩৯.১৯
১৪২.৩৭

উৎস: কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর

সালাে, সুযপ এবাং সুর্ি খাদদ্যর সহায়ক উপাোন ক্রহদসদব োক-সক্রি ব্যবহৃত হয়। এ ব্যতীত বাাংলাদেদে শুধুিাত্র
োক-সক্রির ততক্রর Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদ্য প্রস্তুত হয় না। তদব োক-সক্রি Ready to Eat পর্ যাদয় প্রক্রিয়াকরণপূব যক
ক্রবপণদনর সুদর্ার্ রদয়দি। ক্রহিায়ন, শুষ্ককরণ, ধুিায়ন, কযাক্রনাং ইতযাক্রে োক-সক্রির Ready to Eat পর্ যায় ক্রহদসদব ক্রবদবক্রচত
হদত পাদর। Ready to Eat পর্ যাদয় োক-সক্রি রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র অপচদয়র পক্ররিান হ্রাস, পঁচনেীলতাদরাধ, েীি যস্থায়ী সাংরক্ষ্ণ,
পক্ররবহন ব্যয় হ্রাস, উচ্চ মূল্য প্রাক্রপ্ত ইতযাক্রে সুদর্ার্ সৃক্রি হদব। উদেখ্য, োক-সক্রির অপচয় ৪৫% পর্ যন্ত হদয় োদক। বাাংলাদেদে
অভ্যন্তরীণ বাজাদর োক-সক্রি এখনও Ready to Eat পর্ যাদয় প্রক্রিয়াকরণপূব যক মতিন একটা ক্রবপণন হদে না। তদব ক্রহিাক্রয়ত
আকাদর ক্রকছু োক-সক্রি রপ্তাক্রন হদে। জনবহুল বাাংলাদেদের োক-সক্রি শুষ্ককরণ এবাং কযাক্রনাংপূব যক রপ্তাক্রনর সুদর্ার্ ক্রবদ্যিান।
ক্রবর্ত ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবাং ২০১৫ সাদল বাাংলাদেে মেদক তাজা ও ক্রহিাক্রয়ত আকাদর রপ্তাক্রনকৃত োকসক্রির পক্ররিান র্োিদি ৭১.৭৩ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৭৭.৪৩ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১১০.৩৪ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার,
১৪৭.৫৫ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ১০৩.২৪ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। একই সিদয় Ready to Eat পর্ যাদয়র োক-সক্রির
ক্রবশ্ব বাক্রণজয ক্রিল র্োিদি ৬৪.২৫ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৬৪.৩৭ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৭০.৩৯ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার,
৭২.২৪ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ৬৮.১৭ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। ক্রনদম্ন তথ্য ক্রচদত্র বাাংলাদেে মেদক Ready to Eat
পর্ যাদয়র োক-সক্রির রপ্তাক্রন এবাং ক্রবশ্ব আিোক্রনর তুলনামূলক ক্রচত্র ক্রনদম্ন মেখাদনা হদলাঃ

১০

তথ্য ক্রচত্র-০২
Value in million US$

Value Mln US$

উৎস:রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা ও আইটিক্রস মরড ম্াপ

উপদরাক্ত তথ্য ক্রচত্র মেদক প্রতীয়িান হয় মর্, কৃক্রর্ উপদর্ার্ী বাাংলাদেদে Ready to Eat পর্ যাদয়র োক-সক্রির
রপ্তাক্রন সম্প্রসারদণর ব্যাপক সুদর্ার্ রদয়দি। ক্রস্থক্রতেীল বাজার এবাং উপদর্ার্ী মূল্য প্রোন ক্রনক্রশ্চত করা হদল এদেদের কৃর্কর্ণ
োক-সক্রির উৎপােন বহুগুদণ বাড়াদত সক্ষ্ি। ক্রস্থক্রতেীল বাজার এবাং উপদর্ার্ী মূল্য প্রাক্রপ্তর জন্য প্রদয়াজন চুক্রক্তবদ্ধ উৎপােন
ব্যবস্থা এবাং ক্রনরাপে সাংরক্ষ্ণ সুক্রবধা। ক্রকন্তু বাাংলাদেদে গুরুত্বপূণ য এ দুটি ক্রবর্য় পুদরাপুক্রর উদপক্রক্ষ্ত। সম্প্রক্রত চুক্রক্তবদ্ধ কৃক্রর্
খািার ব্যবস্থাপনা প্রবতযদনর জন্য কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর হদত উদদ্যার্ গ্রহণ করা হদলও রপ্তাক্রনকারকবৃন্দসহ সাংক্রেিদের
ক্রনকট মেদক মতিন সাড়া পাওয়া র্াদে না। সাংরক্ষ্ণ সুক্রবধা র্দড় মতালার মকান উদদ্যার্ সরকাক্রর বা মবসরকাক্রর পর্ যাদয় গ্রহণ
করা হয় নাই।
বাাংলাদেদে পর্ যাপ্ত পক্ররিাদন োকসক্রি উৎপােন হয়। ক্রকন্তু Ready to Eat পর্ যাদয়র োক-সক্রি প্রস্তুত হয় না।
এিনক্রক Ready to cook পর্ যাদয়রও োক-সক্রির চাক্রহো বা সরবরাহ অভ্যন্তরীণ বাজাদর পক্ররলক্রক্ষ্ত হয় না। ক্রবর্ত কদয়ক
বির র্াবৎ মরাদজন আকাদর Ready to cook পর্ যাদয়র োক-সক্রি রপ্তাক্রন হদে । তদব রপ্তাক্রনর পক্ররিান এখনও উদেখদর্াগ্য
নয়। অভ্যন্তরীণ এবাং আন্তজযাক্রতক বাজাদর তাজা োক-সক্রির চাক্রহো ক্রবদ্যিান। অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরণ কদর বাাংলাদেে
প্রক্রতক্রনয়তই আন্তজযাক্রতক বাজাদর োক-সক্রির রপ্তাক্রন সম্পসারণ কদর চলদি। তদব এসব শুধুিাত্র Ethnic বাজাদর ক্রবপণন
হদে।
৬.৩ ফলমূলঃ বাাংলাদেদে ৭০ জাদতর ২৪৬ লক্ষ্ মিঃ টন ফল উৎপন্ন হয়। ফলমূল উৎপােদনর মক্ষ্দত্র বাাংলাদেে
উদেখদর্াগ্য অগ্রর্ক্রত অজযন কদরদি। বাাংলাদেে বতযিাদন ক্রবদশ্বর ৮ি বৃহৎ ফল উৎপােনকারী মেে। মেদে উৎপাক্রেত ফদলর
ক্রসাংহভ্ার্ তাজা অবস্থায় ক্রবপণন হদয় োদক। বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত ফদলর িদে কলা ও মপঁদপ বিদরর সব সিয় পাওয়া র্ায়।
অন্য প্রায় সকল ফল মিৌসুিী। ক্রকন্তু এসব মিৌসুিী ফল সাংরক্ষ্দণ পর্ যাপ্ত সুব্যবস্থা মনই।ক্রবর্ত ২০১৪-২০১৫ অে য বিদর Food and
Agriculture Organization (FAO), কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর এবাং হদট যক্স ফাউদন্ডেন এর সিক্রিত উদদ্যার্ ও
সহদর্াক্রর্তায় ক্রবদের অন্যতম বৃহৎ Chain shop, Walmart এ বাাংলাদেে আি রপ্তাক্রনর িােদি up stream market
এ প্রদবদের সক্ষ্িতা অজযন কদরদি। বাাংলাদেে ক্রবদশ্বর ৮ি আি উৎপােনকারী মেদের তাক্রলকায় অন্তভুযক্ত হদয়দি। বতযিাদন মেদে
২৭০-এর অক্রধক জাদতর ১৫.০০ লক্ষ্ মিক্ররক টদনরও মবেী পক্ররিান আি উৎপাক্রেত হদে। এদেদের আি অতযন্ত সুস্বাদু। বতযিাদন
মেদের অক্রধকাাংে মজলায় আি উৎপাক্রেত হদয় োদক। ক্রকন্তু আদির উৎপােন ব্যবস্থায় িানব স্বাদস্থযর জন্য সহনীয় পক্ররিাদনর মচদয়
মবেী পক্ররিাদন ক্ষ্ক্রতকারক রাসায়ক্রনক সার ও কীটনােক ব্যবহারসহ অন্যান্য কারদণ উদ্বৃি োকা সদত্বও আি রপ্তাক্রন সম্ভব
হক্রেলনা। বতযিাদন FAO ও অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক প্রক্রতষ্ঠদনর সহায়তার ক্রনরাপে আি উৎপােন এবাং অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক
বাজাদর ক্রবপণদনর উদেদশ্য চুক্রক্তবদ্ধ আি চার্ ব্যবস্থা প্রবতযদনর উদদ্যার্ মনয়া হদয়দি। আম রপ্তাক্রনর র্ন্য National
Action Plan প্রণয়ন করা িদয়দি এবাং তা কৃক্রি মন্ত্রণালয় কর্তজক অনুদমাক্রেত িদয়দি। এিাড়া Ethnic market এ
মবে কদয়ক বির র্াবৎ ক্রবক্রভ্ন্ন মিৌসুিী ফল রপ্তাক্রন হদে। বাাংলাদেদে ক্রবর্ত ৫ বিদর ফল উৎপােদন ব্যবহৃত জক্রির পক্ররিান ও
ফল উৎপােন সাংিান্ত অবস্থা ক্রনম্নরূপ
সারণী-০৬
বৎসর
২০১০-১১
২০১১-১২
২০১২-১৩
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫

আবােী জক্রির পক্ররিান (মহঃ)
৬৩৭৫৪০
৬৫৭৫৩৫
৬৫৮৮৭৫
৬৮৩৯৭৪
৬৯৩২৩৫

উৎস: কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর

মিাট উৎপােন (লক্ষ্ মিঃ টন)
১০৫.২১
১০৩.০৪
১০৫.৬৯
৯৯.৭২
১০৬.০৮

১১

বাাংলাদেে ফল উৎপােদনর ক্রেক মেদক উদেখদর্াগ্য অবস্থাদন মপাঁিদলও িাদনর ক্রেক মেদক অতযন্ত ক্রনম্ন পর্ যাদয়
রদয়দি। ফল উৎপােদনর মক্ষ্দত্র Good Agriculture Practice অনুসরণ এবাং প্যাদকক্রজাং, পক্ররবহন ও সাংরক্ষ্দণর
মক্ষ্দত্র ক্রনরাপে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। প্রায় সব ধরদণর ফল উৎপােদন হরদিাদনর ব্যবহারসহ স্বাস্থয সম্মত ক্রনয়ি-কানুন
অনুসরণ না কদরই প্রচুর রাসায়ক্রনক সার ও ক্ষ্ক্রতকারক কীটনােক ব্যবহার করা হদে। সাংগ্রি ও প্যাদকক্রজাং ব্যবস্থাও সুষ্ঠু নয়।
ক্রবক্রভ্ন্ন ক্ষ্ক্রতকারক ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ ব্যবহার কদর ফল সাংরক্ষ্ণ করা হদে। ফদলর এসব ক্রপ্র ও মপাি হাদভ্যক্রস্টাং ব্যবস্থাক্রে স্বাস্থয
সুরক্ষ্ার জন্য অনুকূল নদহ। বাাংলাদেদে িান সম্মত ফল উৎপােদনর সিস্যাক্রে ক্রনদম্ন প্রোন করা হদলা:
৬.৩.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

কৃক্রর্ ভূক্রির দূর্ণ;
ক্রনক্রেি মপ্রাডাকেন অঞ্চল/ম্াপ অনুর্ায়ী োক-সক্রি ও ফলমূল উৎপােন ব্যবস্থার অভ্াব ;
Good Agriculture Practice অনুসরণ না করা;
উৎপােক/উদোক্তা, ক্রবপণনকারী ও মভ্াক্তা- এর িদে মর্ার্সূদত্রর অভ্াব। চুক্রক্তবদ্ধ কৃক্রর্ খািার ব্যবস্থাপনা
প্রবতযদনর রপ্তাক্রনকারকবৃন্দসহ সাংক্রেিদের আগ্রদহর অভ্াব;
কৃর্কবৃদন্দর রাসায়ক্রনক সার ও কীটনােদকর ক্ষ্ক্রতকর প্রভ্াব এবাং স্বাস্থযসম্মত ব্যবহার সম্পদকয সদচতনতার
অভ্াব;
রাসায়ক্রনক সার ও ক্ষ্ক্রতকারক কীটনােক ব্যবহার বৃক্রদ্ধ;
কীটনােক উৎপােক মকাম্পাক্রনসমূহ স্বাস্থয ঝক্রুঁ কর ক্রবর্য় ক্রবদবচনায় না ক্রনদয় ক্রবিয় প্রক্রতক্রনক্রধ ক্রনদয়ার্, ক্রবক্রভ্ন্ন
প্রচার িােদি ক্রবজ্ঞক্রপ্ত প্রোন ইতযাক্রে ক্রবপণন উন্নয়ন মকৌেল ব্যবহার কদর কীটনােদকর ক্রবিয় বৃক্রদ্ধকরণ;
পণ্য িাদনর অভ্াব;
Sorting, Grading, Packing ও Storing-ইতযাক্রের জন্য স্থানীয়/আঞ্চক্রলক পর্ যাদয় প্যাক্রকাং হাউজ
এবাং প্রক্রেক্রক্ষ্ত/েক্ষ্ জনবদলর অভ্াব;
উদ্যান ফসল তো োক-সক্রি ও ফলমূদলর িান ক্রনয়ন্ত্রণ, ক্রনরাপে সাংরক্ষ্ণ, প্যাদকক্রজাং ও পক্ররবহন সম্পদকয
সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর পর্ যাদয় উোসীনতা;
প্যাদকক্রজাং, পক্ররবহন ও সাংরক্ষ্দণর মক্ষ্দত্র ক্রনরাপে ব্যবস্থার অভ্াব;
ক্রনরাপে সাংরক্ষ্ণ ও পক্ররবহন সুক্রবধা র্দড় মতালার মক্ষ্দত্র সরকাক্রর বা মবসরকাক্রর পর্ যাদয় উদদ্যাদর্র অভ্াব;
োক-সক্রি ও মিৌসুিী ফল সাংরক্ষ্দণ পর্ যাপ্ত সুব্যবস্থার অভ্াব;
ক্রবক্রভ্ন্ন ক্ষ্ক্রতকারক ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ ব্যবহার কদর পচনেীল পণ্য োক-সক্রি ও ফল সাংরক্ষ্ণ;
িেস্বে মভ্ার্ীদের অপতৎপরতা;
ফাইদটাস্যাদনটাক্রর সনে প্রোনকারী সাংস্থার সক্ষ্িতা ও গ্রহণ মর্াগ্যতার অভ্াব; এবাং
উৎপােক তো কৃর্ক এবাং খাদ্য পণ্য উৎপােকবৃদন্দর বাজার চাক্রহো সম্পদকয অজ্ঞতা।

৬.৩.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
১.
ক্রনরাপে ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ ব্যবহাদর সাংক্রেিদের উৎসাক্রহতকরণ এবাং উিাদের কৃক্রি মন্ত্রণালয়, ক্রবক্রসএসআইআর,
বাাংলাদেে খাদ্য ক্রনরাপিা কর্তযপক্ষ্ ও কৃক্রর্
সিনীয় মাত্রার পক্ররমান ক্রনক্রিত করার র্ন্য গদবিণা কর্ারোরকরণ।
২.
৩.

দ্রুত ফাইদটাস্যাদনটাক্রর সনে প্রোনকারী সাংস্থার জনবল ও ল্যাবদরটরীর
সক্ষ্িতা ও িান সনদের গ্রহণ মর্াগ্যতা সৃক্রির উদদ্যার্ গ্রহণ; এবাং
খাদতর চাক্রহো এবাং হদট যক্স ফাউদন্ডেনসহ সাংক্রেি কৃক্রি ও রপ্তাক্রন সহায়ক
প্রক্রতষ্ঠানসমূদহর সক্ষ্িতার িদে পাে যকয ক্রনরূপন এবাং এসব প্রক্রতষ্ঠাদনর
সক্ষ্িতা চাক্রহো উপদর্ার্ীকরণ।

সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর।
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় এবাং কৃক্রর্ সম্প্রসারণ
অক্রধেপ্তর
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, ক্রেল্প িন্ত্রণালয়, ক্রবজ্ঞান ও
প্রযুক্রক্ত িন্ত্রণালয়, অে য িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয
িন্ত্রণালয় ও জন প্রোসন িন্ত্রণালয় ।

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1.
2.

ভূক্রির স্বাস্থয সুক্রনক্রশ্চত করার লদক্ষ্য ক্রনরাপে ক্রেল্প বজযয ব্যবস্থাপনাসহ উন্নত
প্রাকৃক্রতক পক্ররদবে ক্রনক্রশ্চতকরণ;
প্রক্রতটি কৃক্রির্ পদণ্যর উৎপােন উপদর্াগী এলাকা ক্রচক্রিতকরণ এবাং উি
ক্রচক্রিত এলাকায় উপদর্াগী কৃক্রির্ পদণ্যর উৎপােন ক্রনক্রিতকরণ করার
লদক্ষ্য ফসল উৎপােন ম্যাপ ততরীকরণ;

ভূক্রি িন্ত্রণালয়, ক্রেল্প িন্ত্রণালয়, বন ও
পক্ররদবে িন্ত্রণালয় ও কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
ভূক্রম অক্রধেপ্তর ও কৃক্রি সম্প্রসারণ
অক্রধেপ্তর

১২

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

জক্রির পক্ররক্রিত উৎপােনেীলতা বজায় রাখদত িানসম্মত তজব সার ও তজব বালাইনােক
সরবরাহ ক্রনক্রশ্চতকরণ এবাং এসদবর উৎপােন ও ব্যবহাদর কৃর্কসহ সাংক্রেি সকদলর
উপযুক্ত প্রক্রেক্ষ্দণর ব্যবস্থাকরণ;
অনজব সাদরর পক্ররক্রিত ব্যবহার ক্রনক্রশ্চতকরণ, র্দেো কীটনােদকর ব্যবহার আইনর্ত
ভ্াদব ক্রনয়ন্ত্রণ এবাং ক্রবজ্ঞক্রপ্ত প্রোন বা ক্রবিয় প্রক্রতক্রনক্রধ ক্রনদয়াদর্র িােদি কীটনােদকর
ক্রবপণন উন্নয়দনর মক্ষ্দত্র ক্রবদ্যিান ব্যবস্থাক্রে আইনর্ত ভ্াদব ক্রনক্রর্দ্ধকরণ। কৃক্রর্ সম্প্রসারণ
অক্রধেপ্তদরর ক্রনয়ন্ত্রদণ এসদবর ব্যবহার ক্রনক্রশ্চতকরণ ও সরকার ক্রনয়ন্ত্রনাধীদন এসব পদণ্যর
ক্রবকল্প ক্রবপণন ব্যবস্থা র্দড় মতালা;
চুক্রক্তবদ্ধ উৎপােন ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চতকরণ;

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, কৃক্রর্
িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয িন্ত্রণালয় ও
তথ্য িন্ত্রণালয়।

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয িন্ত্রণালয়
ও সাংক্রেি সক্রিক্রত/ রপ্তাক্রনকারক
আইক্রসএি (Intigrated Crops Management) ক্রবিদয় (মকান ফসদলর পর কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, হদট যক্স
মকান ফসল উৎপােন হদব মস সিস্ত) িদট জক্স ফাউদেেন, কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর কর্তযক ফাউদন্ডেন ও কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
প্রক্রেক্ষ্দণর ব্যবস্থাকরণ;
আইক্রপএি (Intigrated Pest Management)-মকক্রিকযাল িাড়া তজক্রবকভ্াদব কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, হদট যক্স
মপাঁকািাকড় ক্রনধন;
ফাউদন্ডেন ও কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
য
গ্রহণদর্াগ্য সাটিক্রফদকেন ব্যবস্থাসহ উপযুক্ত মূল্য ক্রনক্রশ্চতপূব যক কৃক্রর্জাত পণ্য ও ফলমূল কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও সাংক্রেি সক্রিক্রত
কমপদক্ষ্ কসক্রম-অর্াক্রয নক ব্যবস্থায় উৎপােন ও ক্রবপণদন কৃর্কবৃন্দদক উৎসাক্রহতকরণ;
মর্ সিস্ত োক-সক্রি ও ফলমূলজাত খাদ্য পদণ্যর ব্যাপক রপ্তাক্রন বাজার রদয়দি মর্ সিস্ত কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও রপ্তাক্রন উন্নয়ন
খাদ্য পদণ্যর উৎপােক প্রক্রতষ্ঠান এবাং কৃর্কবৃদন্দর সিিদয় চুক্রক্তবদ্ধ চার্ ব্যবস্থায় রপ্তাক্রন বুযদরা
সম্ভাব্য এজাতীয় খাদ্য পদণ্যর িান সম্মত কাঁচািাল উৎপােন ক্রনক্রশ্চতকরণ;
চাক্রহো উপদর্ার্ী িান সম্মত প্যাদকক্রজাং ক্রেল্প র্দড় মতালার মক্ষ্দত্র সম্ভাব্য ক্রেে মন্ত্রণালয়
ক্রবক্রনদয়ার্কারীবৃন্দদক উৎসাক্রহতকরণ;
োক-সক্রি ও ফলমূল উৎপােন, প্রদসক্রসাং, রান্সদপাদট যেন, স্বাস্থযর্ত ক্রবর্য়াক্রে, কিযপক্ররদবে কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও বাাংলাদেে
উন্নয়ন প্রভৃক্রত মক্ষ্দত্র Good Agricultural Practice, Good ক্রনরাপে খাদ্য কর্তযপক্ষ্
Manufacturing Practice, Standard Operating Procedure,
Sanitation Standard Operating Procedure এর নীক্রতসমূহ অনুসরণ

12.
13.

14.
15.

16.
17.

এবাং বাাংলাদেে সরকাদরর ক্রনরাপে খাদ্য আইন-২০১৩ অনুসরদণর কৃর্ক, কৃক্রর্ ব্যবসায়ী
ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রক্রতষ্ঠানদক উৎসাক্রহতকরণ;
ক্রনরাপে সাংরক্ষ্ণ ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চদতর লদক্ষ্য ঢাকাসহ কিপদক্ষ্ ক্রবভ্ার্ীয় েহদরর পাইকারী
বাজারসমূদহ েীতাতপ ক্রনয়ক্রন্ত্রত সাংরক্ষ্ণ সুক্রবধা সৃক্রিকরণ এবাং ক্রবক্রিন্ন সবক্রর্ ও ফদলর
সাংরক্ষ্ণ তাপমাত্রা ও আদ্রত জতা ক্রনণ জদয়র র্ন্য গদবিণা কর্ারোরকরণ;
উন্নত প্যাদকক্রজাং, কুলদচইন ব্যবস্থায় পক্ররবিন ও সাংরক্ষ্ণ সুক্রবধা সৃক্রির িােদি তাজা
কৃক্রর্ পদণ্যর ওজন িাটক্রত ও অপচদয়র পক্ররিান হ্রাসকরণ। স্বাদস্থযর র্ন্য ক্ষ্ক্রতকর নয়
এমন ক্রপ্রর্ারদিটিদির ব্যবিার ক্রনক্রিতকরণ এবাং Ready to Cook/Ready to
Eat এর প্রযুক্রি উন্নয়দন গদবিণা কর্ারোরকরণ,
দ্রুত প্রস্তাক্রবত বাাংলা গ্যাপ প্রণয়ন এবাং এযাক্রিক্রডদটেন গ্রহদণর িােদি সব যজদনর ক্রনকট
এর গ্রহণ মর্াগ্যতা সৃক্রি;
বাাংলাদেেী খাদদ্যর ক্রনজস্ব িাদনর গ্রহণদর্াগ্যতা ও িান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর
সক্ষ্িতা বৃক্রদ্ধ। িান ক্রনয়ন্ত্রণ ও সাটিক্রয ফদকেদন ব্যবহৃত ল্যাবদরটক্ররর অপ্রতুলতা
দূরকরণাদে য প্রদয়াজনীয় েক্ষ্ জনবদলর উপক্রস্থক্রত ক্রনক্রশ্চতসহ মেদের ক্রবক্রভ্ন্ন প্রক্রতষ্ঠাদনর
ল্যাবদরটরীসমূদহর ডাটা মবইজ ততরী, এসব ল্যাবদরটরীজ এর এযাক্রিক্রডদটেন সম্পােন
এবাং িান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠান ও ল্যাবদরটরীসমূদহর িদে সিদঝাতা স্বারক
স্বাক্ষ্দরর িদে সকল ল্যাবদরটরীদক কাদজ লার্াদনা;
২০২১ সাদলর মদধ্য ১.০০ লক্ষ্ কমক্রিক টন আম রপ্তাক্রনর লদক্ষ্য চুক্রিবি উৎপােন
ব্যবস্থায় প্রযুক্রিগত এবাং ক্রবপণন উন্নয়ন ক্রবিদয় প্রদয়ার্নীয় সিায়তা প্রোদনর মাধ্যদম
আম রপ্তাক্রনর উদদ্যাগ গ্রিণ;
বক্রহঃক্রব যদশ্ব বাাংলাদেক্রে খাদদ্যর গুণর্ত িান সম্পদকয প্রচাদরর ব্যবস্থাকরণ এবাং সরকাক্রর
ও মবসরকাক্রর পর্ যাদয় ব্যাপক ক্রবপণন উন্নয়দন সিক্রিত কার্ যিি গ্রহণ;

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও
ক্রিউক্রনক্রসপ্যাল কদপযাদরেন
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
বাাংলাদেে এযক্রিক্রডদটেন মবাড য

কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, হদট যক্স
ফাউদন্ডেন এবাং রপ্তাক্রন উন্নয়ন
বুযদরা
বাক্রণজয িন্ত্রণালয় ও
রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা

১৩

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
মেদের সকল অঞ্চল হদত দ্রুত ও উন্নত িাদনর কাঁচািাল সাংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ,
প্যাদকক্রজাং, পক্ররবহন ও ক্রবপণদনর উদেদশ্য প্রদয়াজনীয় উন্নত অবকাঠাদিা
ক্রনিযাণ;
সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর পর্ যাদয় আরএন্ডক্রড কার্ যিি পক্ররচালনা ও প্রাপ্ত
ফলাফদলর উপর ক্রভ্ক্রি কদর িান সম্পন্ন উচ্চ ফলনেীল জাদতর োক-সক্রি ও
ফলমূদলর সরবরাহ ক্রনক্রশ্চতকরণ; এবাং
ককাদডক্স মান অনুসাদর উদ্যান ফসদলর মান ক্রনধ জারণ।

1.
2.
3.

মর্ার্াদর্ার্ িন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার িন্ত্রণালয়
ও কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর ও কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
ক্রবএসটিআই ও ক্রেে মন্ত্রণালয়

৬.৪
আলুঃ প্রাচীনকাল মেদক বাাংলাদেদে ক্রনজস্ব জাদতর আলু উৎপােন হদয় আসদি। নব্বই-এর েেদকর মেদর্র ক্রেদক
বাাংলাদেদে উিাক্রবত জাদতর আলুর চার্ শুরু হয়। আক্রের েেদক বাাংলাদেে কৃক্রর্ র্দবর্ণা ইনক্রিটিউট মনোরল্যাদন্ডর
জাতগুদলাদক উন্নত কদর মেদের আবহাওয়া উপদর্াক্রর্ কদর মতাদল। ফদল ক্রতন িাদস ফলন হয় এিন উিাক্রবত জাকতর আলুর
উৎপােন মেদে বাড়াদত সহায়তা কদর। বতযিাদন েক্রক্ষ্ণ-পক্রশ্চিাঞ্চদলর কদয়কটি এলাকা িাড়া মেদের সব স্থাদনই আলু চার্
হদে। তদব সবদচদয় মবক্রে আলু ফলন হয় মুক্রন্সর্ঞ্জ, বগুড়া ও রাংপুর মজলায়। এিাড়া নরক্রসাংক্রে, নাদটার, নওর্াঁ, ক্রেনাজপুর,
জয়পুরহাট, নীলফািারী, পঞ্চর্ড়, র্দোর, ঠাকুরর্াও, পীরর্ঞ্জ ও লালিক্রনরহাট মজলায় প্রক্রত বির আলুর চার্ হয়।
জাক্রতসাংদির খাদ্য ও র্দবর্ণা সাংস্থার (এফএও) ২০১৩ সাদলর তথ্য অনুর্ায়ী আলু উৎপােদন বাাংলাদেে ক্রবদশ্ব সপ্তি। মূলত:
২০০২ সাল হদত বাাংলাদেদে আলু উৎপােন ব্যাপক হাদর বাড়দত োদক। র্ত এক যুদর্ এ মেদে ৭১টি আলুর জাত উিাবন
হদয়দি। বতযিাদন বাাংলাদেদে অবমুক্ত প্রায় ৪০টি জাদতর উন্নত আলু চার্াবাে হদে। উচ্চ ফলনেীল জাদতর আলুবীজ
সম্প্রসাক্ররত হদয়দি েতকরা ৮০ ভ্াদর্রও মবক্রে আবাক্রে এলাকায়। এক েেক আদর্ও আলুর উৎপােন ক্রিল ৫০ হাজার মিক্ররক
টদনর ক্রনদচ। বতযিাদন তা মকাটি টদনর ক্রেদক এক্রর্দয়দি। বাাংলাদেদে প্রাপ্ত আলুর জাদতর সাংখ্যা অদনক হদলও ক্রবক্রভ্ন্ন রপ্তাক্রন
বাজাদর মর্ সব জাদতর আলুর আবশ্যক বাাংলাদেদে মসসব জাদতর আলু মনই। এিাড়া আলুজাত সািগ্রী উৎপােদনর মক্ষ্দত্র
উপদর্ার্ী জাদতর আলুর অভ্াব রদয়দি। আলু রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র বাাংলাদেেদক এ সিস্যা মেদক মবর হদয় আসদত হদব। নতুবা
আলুজাত সািগ্রী এবাং আলু রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র বাাংলাদেদের পদক্ষ্ অক্রধকতর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হদব না। ২০১৪-২০১৫ অে য
বিদর মেদে ৯২ লক্ষ্ ৫৪ হাজার কমক্রিক টন আলু উৎপাক্রেত হদয়দি। র্ার প্রাক্কক্রলত মূল্য ১১ হাজার মকাটি টাকা। বতযিাদন
অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরদণর পাোপাক্রে ক্রবদশ্বর ২৭টি মেদে বাাংলাদেদের আলু রপ্তাক্রন হদে। মেদে আলুর বাৎসক্ররক চাক্রহো ৭০
লক্ষ্ কমক্রিক টন। মেদে বিদর র্দড় ৮০ লক্ষ্ টন আলু উৎপাক্রেত হদে।
আলু রপ্তাক্রন বৃক্রদ্ধর অন্যতি সিস্যা আলুর মরার্। েীি য সিয়ব্যাপী ইউদরাক্রপয়ান ইউক্রনয়দন বাাংলাদেক্রে আলু রপ্তাক্রন
ক্রনক্রর্দ্ধ রদয়দি। রাক্রেয়া আলুর বৃহৎ বাজার হদলও বাাংলাদেক্রে আলুদত ব্রাউন রদটর উপক্রস্থক্রত এবাং ফাইদটা-স্যাদনটারী সনে
ব্যবস্থার দুব যলতার কারদণ রাক্রেয়ায় বাাংলাদেক্রে আলুর রপ্তাক্রন সািক্রয়কভ্াদব বন্ধ রদয়দি। ইদন্দাদনক্রেয়াসহ মবেক্রকছু মেে
িানর্ত সাটিক্রয ফদকেদনর ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চদতর মক্ষ্দত্র পদণ্যর িান পরীক্ষ্ণ ল্যাবদরটক্ররর এযাক্রিক্রডদটেদনর প্রক্রত গুরুত্ব আদরাপ
করদি। এসকল সিস্যাক্রে সিাধাদন সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর পর্ যাদয় সিক্রিত উদদ্যার্ গ্রহণ আবশ্যক। সরকার এখাদতর রপ্তাক্রন
উন্নয়দন ১০% নর্ে সহায়তা প্রোন করদি। বাাংলাদেদে আলু প্রধান খাবার ক্রহদসদব ক্রবদবক্রচত না হদলও ক্রবদশ্বর অদনক মেদে
আলু প্রধান খাবার। বাাংলাদেদে আলুর উৎপােন সম্প্রসারণ সম্ভাবনা এবাং ক্রবশ্ব বাজার ক্রবদবচনায় এটি বাাংলাদেদের রপ্তাক্রন
বাক্রণদজয গুরুত্বপূণ য উপখাত ক্রহদসদব ক্রবদবক্রচত হদত পাদর।
৬.৪.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

রপ্তাক্রন বাজাদরর চাক্রহো উপদর্ার্ী উচ্চ ফলনেীল জাদতর আলু বীদজর অভ্াব এবাং আিোক্রনকৃত আলুর জাত িাড়করদণ
অতযাক্রধক সিয় মক্ষ্পন এবাং আলু বীজ আিোক্রনকারকবৃদন্দর টিসূয কালচার প্রক্রিয়ায় বীজ সম্প্রসারদণর পক্ররবদতয বীজ
আিোক্রনর িােদি চাক্রহো পূরদণর তৎপরতা;
বাাংলাদেে আলু উৎপােদন ক্রবদশ্বর ৭ি স্থাদন োকদলও আলু রপ্তাক্রন উপদর্ার্ী জাদতর অভ্াদব আলুর রপ্তাক্রন সম্প্রসারদণ ধীর
র্ক্রত অবস্থা;
আলুদত ব্রাউন রটসি করাগ বালাই-এর উপক্রস্থক্রত;
আলুর জাত উন্নয়দন র্দবর্ণা ও উন্নয়ন কার্ যিদি স্থক্রবরতা;
আলু উৎপােদন Good Agriculture Practics (GAP) অনুসরণ না করা;
চুক্রক্তবদ্ধ চার্ ব্যবস্থাপনার অভ্াদব বাজার চাক্রহো উপদর্ার্ী িাদনর আলু উৎপাক্রেত না হওয়া;
আলুর ক্রপ্র ও মপাি হাদভ্যক্রস্টাং কার্ জিম ক্রবিদয় কৃর্কবৃদন্দর র্দোপযুক্ত জ্ঞাদনর সীিাবদ্ধতা;
মকাল্ড মস্টাকরদর্ আলু সাংরক্ষ্কণ উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভ্াব র্া রপ্তাক্রনর অন্তরায়;
আলু উৎপােদনর মক্ষ্দত্র ঝক্রুঁ ক ক্রনবারদণর জন্য েস্য বীিা প্রচক্রলত না োকা; এবাং
চুক্রক্তবদ্ধ চার্ ব্যবস্থায় আলু উৎপােন, রপ্তাক্রন পর্ যাদয় ব্যাাংক ঋণ না পাওয়া এবাং ব্যাাংক ঋদণর উপর সুদের হার কবেী োকা।

১৪

৬.৪.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং
১.
২.

সুপাক্ররে
রপ্তাক্রন বার্াদরর এবাং আলুজাত পণ্য খাদতর চাক্রহো উপদর্ার্ী আলুর উৎপােন
উৎসাক্রহত করার জন্য স্বল্প সুদে সরলীকরণ প্রক্রিয়ায় ব্যাাংক ঋণসহ
প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোদনর িােদি চুক্রক্তবদ্ধ চার্ব্যবস্থা প্রবতজণ; এবাং
আলুর উন্নত ক্রপ্র ও কপাষ্ট িাদিজক্রস্টাং ব্যবস্থাপনা ক্রনক্রিত করার র্ন্য কৃিক
পর্ জাদয় ক্রনয়ক্রমত প্রক্রেক্ষ্দণর ব্যবস্থাকরণ।

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, িদট জক্স
ফাউদেেন ও বাক্রণজয িন্ত্রণালয়
কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর ও িদট জক্স
ফাউদেেন

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.
৩.

৪.
৫.
৬.

৭.

আলুর উৎপােন ব্যবস্থায় GAP অনুসরদণর রপ্তাক্রনকারদের সহায়তা
প্রোদনর িােদি উৎসাক্রহতকরণ;
টিসূয কালচার প্রক্রিয়ায় আলু বীজ-এর চাক্রহো পূরদণর উদদ্যার্ গ্রহণ। এ
লদক্ষ্য ক্রবএক্রডক্রস’র সক্ষ্িতা বৃক্রদ্ধ এবাং মবসরকাক্রর পর্ যাদয় টিসূযকালচার
প্রক্রিয়ায় আলু বীজ (চারা) উৎপােদন সহদর্াক্রগতাকরণ;
আলুজাত পণ্য খাত এবাং রপ্তাক্রন বার্াদরর চাক্রহো উপদর্ার্ী উন্নত জাদতর
আলুর উৎপােন বৃক্রদ্ধর জন্য বাাংলাদেে দূতাবাস/ হাই-কক্রিেদনর
সহদর্াক্রগতায় উন্নত জাদতর আলুবীজ সাংগ্রি এবাং ২ বিদরর িদে উক্ত জাত
মেদে চাদর্র জন্য িাড়করণ এবাং টিসূযকালচার প্রক্রিয়ায় বীজ উৎপােন ও
চার্ সম্প্রসারণ;
ক্রবদ্যযৎ সরবরাি ক্রনক্রিতসি ককাল্ড কষ্টাদরর্ ব্যবস্থাপনা উন্নয়দনর মাধ্যদম
সঠিক মাদনর আলুর সাংরক্ষ্ণ ক্রনক্রিতকরণ;
আলু উৎপােন পর্ যাদয় ঝক্রুঁ ক ক্রনবারকণর জন্য ঝক্রুঁ ক বীিা প্রবতযণ এবাং মকাল্ড
মস্টাদরজ মেদক র্োর্ে িাদনর আলুর রপ্তাক্রন সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য প্রদয়াজনীয়
প্রযুক্রক্তর্ত সহায়তা প্রোন;
প্রদয়ার্নীয় প্রযুক্রিগত সিায়তার মাধ্যদম আন্তর্জাক্রতক বার্াদর করাগ বালাই
মুি এবাং সব জর্ন গ্রিণীয় (এযাক্রিক্রডদটড) মান সনে সুক্রবধা প্রোদনর মাধ্যদম
আগামী ২০২১ সাদলর মদধ্য ২.০০ লক্ষ্ কমক্রিক টন আলু রপ্তাক্রনর লদক্ষ্য
কার্ জকর ব্যবস্থা গ্রিণ; এবাং
আলুর উচ্চ ফলনেীল উন্নতজাত ক্রনক্রশ্চত করার জন্য র্দবর্ণা ও উন্নয়ন
কার্ যিি মজারোরকরণ।

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও হদট যক্স ফাউদন্ডেন
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও সাংক্রেি সক্রিক্রত

ক্রবদ্যযৎ, জ্বালাক্রন ও খক্রনর্ সম্পে মন্ত্রণালয় ও
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
সাধারণ বীমা কদপজাদরেন ও কৃক্রি সম্প্রসারণ
অক্রধেপ্তর
কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, বাাংলাদেে কৃক্রি
উন্নয়ন কদপজাদরেন, িদট জক্স ফাউদেেন ও
রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়

৬.৫
িােরুিঃ িােরুি একটি অনন্য সক্রি র্া অতযন্ত পুক্রিকর, সুস্বাস্থয ও ওর্ক্রধ গুণসম্পন্ন খাবার। প্রাণীজ মপ্রাটিদনর িত
এদত মকাদলদিরল না োকা এবাং ফযাট কি োকায় িােরুদির মপ্রাটিন ক্রনদভ্যজাল এবাং উিি মপ্রাটিদনর উৎস্য র্া সকল বয়দসর
িানুদর্র জন্য আেেয খাবার হদত পাদর। বতযিাদন ক্রবদশ্বর প্রায় সব মেদেই িােরুি একটি সিাদৃত খাবার। িােরুি মরার্
প্রক্রতদরাদধর মক্ষ্দত্রও অতযন্ত সহায়ক খাদ্য ক্রহদসদব ব্যবহৃত হয়। এটি িদরই অল্প জায়র্ায় চার্ করা র্ায় ক্রবধায় জনসাংখ্যার
আক্রধকযপূণ য বাাংলাদেদের জন্য এটি অতযন্ত উপদর্ার্ী। তদব বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত িােরুদির মূল্য প্রক্রতদর্াক্রর্তার সক্ষ্িতা
তুলনামূলকভ্াদব কি। কারণ ক্রহদসদব এ পণ্য উৎপােদন ব্যবহৃত জায়র্ায় তাপিাত্রা ক্রনম্ন পর্ যাদয় রাখদত হয় র্া এ পদণ্যর
উৎপােন খরচ বৃক্রদ্ধ কদর। িােরুি মেদক ক্রবক্রবধ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবাং ফুড সাক্রিদিন্ট উৎপাক্রেত হদত পাদর। সরকার কর্তক
য
জাতীয় িােরুি উন্নয়ন ও সম্পসারণ মকদির িােদি বীজ উৎপােন, চার্ সম্প্রসারণ, খাদ্য ক্রহদসদব ব্যবহার উৎসাক্রহতককরণ
এবাং ক্রবপণন উন্নয়দন কার্ যিি পক্ররচালনা করা হদয়দি। এ কার্ যিদির ফলাফল ভ্াদলা হদলও এখনও এ ফসল উৎপােদনর
ব্যাপকতা মসভ্াদব সম্প্রসাক্ররত হয় নাই। তাই িানুদর্র স্বাদস্থযর জন্য গুরুত্বপূণ য এ ফসদলর চার্ ও ব্যবহার সম্প্রসারদণ
অক্রধকতর ক্রনক্রবড়ভ্াদব কার্ যিি পক্ররচালনার প্রদয়াজনীয়তা রদয়দি।
৬.৫.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.

বাাংলাদেদের আবহাওয়ায় উচ্চ তাপিাত্রা িােরুি উৎপােদনর মক্ষ্দত্র অন্তরায় র্া উৎপােন ব্যয় বৃক্রদ্ধর কারণ;
উৎপােন ও প্রদসক্রসাং প্রযুক্রক্তর সীিাবদ্ধতা;
িােরুি বীদজর উচ্চ মূল্য;
সীক্রিত অভ্যন্তরীণ বাজার;

১৫

5.

Post-harvest management, processing and packaging

ক্রবর্দয় িােরুি চার্ীদের জ্ঞাদনর

সীিাবদ্ধতা;
6.
7.

িােরুি চার্ীদেরদক িােরুদির ঔর্ধীগুদনর োবী কদর ক্রবপণদনর পক্ররবদতয সক্রি এবাং প্রক্রিয়াজাত সক্রি ক্রহদসদব
ক্রবপণদন উৎসাক্রহতকরণ; এবাং
উৎপােন ব্যয় মবেী হওয়ায় রপ্তাক্রন বাজাদর পণ্যমূল্য অপ্রক্রতদর্ার্ী।

৬.৫.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

সুপাক্ররে

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/ প্রক্রতষ্ঠান

১.

িােরুদির চার্ ও ব্যবহার উৎসাক্রহত করার জন্য সরকার কর্তযক িােরুি উন্নয়ন ও
মকদির কার্ যিি অব্যাহত রাখা; এবাং
িােরুদির খাদ্যগুণ ও পুক্রি সম্পদকয সকদলর িদে সদচতনতা সৃক্রির িােদি স্থানীয়
বাজার সম্প্রসারণ।

কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর ও কৃক্রি
মন্ত্রণালয়
কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর ও খাদ্য
িন্ত্রণালয়

২.

খ) িেদিয়াক্রে পক্ররকল্পনা (০৩ বির):
১.
২.
৩.
৪.

উৎপােন সম্প্রসারণ ও প্রদসক্রসাং প্রযুক্রক্ত ক্রবতরদণর লদক্ষ্য সভ্া, মসক্রিনার, কিযোলা,
প্রক্রেক্ষ্ণসহ ক্রবক্রভ্ন্ন প্রচার িােদি প্রচারণার ব্যবস্থাকরণ;
Pre & Post-harvest management, processing and
packaging ক্রবর্দয় িােরুি চার্ীদের স্বল্প ও েীি য মিয়ােী প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোন;
মােরুম চাদির র্ায়গার তাপমাত্রা ক্রনম্ন পর্ জাদয় রাখার র্ন্য লাগসই িালকা প্রযুক্রি
উদ্ভাবন এবাং ক্রবতরদণর উদদ্যাগ গ্রিণ; এবাং
িেপ্রাচয, ইউদরাপ এবাং আদিক্ররকার বাজার টাদর্টয কদর িােরুদির রপ্তাক্রন বাজার
সম্প্রসারদণর উদদ্যার্ গ্রহণ।

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
ক্রবটাক ও ক্রেে মন্ত্রণালয়
রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা

৬.৬
ডাল ও ততল বীজঃ িসুর, মুর্, িােকালাই, মখসাক্রর, মিালা ইতযাক্রে েদস্যর সিক্রিত রূপ হদলা মেেীয় ডাল। ধান ও র্দির
পাোপাক্রে ডাল উৎপােদনর পক্ররিাণ প্রক্রতক্রনয়ত বৃক্রদ্ধ পাদে। িানুদর্র েরীদরর মপ্রাটিদনর চাক্রহো পূরণ ও িাটির উব যরতা বৃক্রদ্ধদত
নাইদরাদজন স্থায়ীকরদণ ডাল উৎপােদনর প্রদয়াজনীয়তা অপক্ররসীি। ২০১৪-১৫ অে যবিদর ৭.৮৬ লক্ষ্ মহক্টর জক্রিদত ৮.৯৩ লক্ষ্ মিক্ররক
টন ডাল জাতীয় পণ্য উৎপাক্রেত হদয়দি। মহক্টর প্রক্রত উৎপােন ১.১৪ লক্ষ্ মিক্ররক টন। রপ্তাক্রন নীক্রত ২০১৫-২০১৮ এ ডাল রপ্তাক্রন ক্রনক্রর্দ্ধ
তাক্রলকার অন্তভুযক্ত। মেদে উৎপাক্রেত ডাল দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরণ সম্ভব না হওয়ায় সরকার কর্তযক এরুপ ক্রসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদয়দি।
সুর্ি খাদ্য ততরীদত ডাল একটি প্রদয়াজনীয় উপাোন। এসব ক্রবর্য় ক্রবদবচনায় ডাল এর উৎপােন বাড়াদনা আবশ্যক। সরাসক্রর রপ্তাক্রন সম্ভব
না হদলও Ready to Eat পর্ যাদয়র িানুদর্র প্রধান খাদ্যসমূহ ততক্ররদত এটি ব্যবহাদরর িােদি সুিম খাদ্য ততরী ও পদরাক্ষ্ভ্াদব
রপ্তাক্রন হদত পাদর।
ডাল-এর ন্যায় ততল বীদজও একই অবস্থা ক্রবরাজিান। মেদের ততল বীদজর িাটক্রত রদয়দি। এ িাটক্রত পূরণকদল্প
বাাংলাদেদে অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় পর্ যাপ্ত পক্ররিাদন িড ততল আিোক্রন করা হদে। মেদে ক্রবপণন হদে এিন ধরদণর ততদলর িান
ক্রনদয় মভ্াক্তা পর্ যাদয় সদন্দহ রদয়দি। িান ক্রনয়ন্ত্রণকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর দুব যল সক্ষ্িতা সাধারণ িানুদর্র এ সদন্দহ অক্রধকতর বৃক্রদ্ধ
কদরদি। এ প্রসদঙ্গ উদেখ্য, বাাংলাদেে ২০১৪-২০১৫ অে য বিদর ৮৩৫.৯ক্রমক্রলয়ন মাক্রকনজ ডলাদরর পামওদয়লসি ক্রবক্রিন্ন মভ্াজয ততল
আিোক্রন কদর । ক্রকন্তু বাজাদরর মকান পাি ওদয়ল পাওয়া র্ায় না। িানুদর্র স্বাস্থয সুরক্ষ্ার স্বাদে য এ ক্রবর্দয় খক্রতদয় মেখা েরকার।
বাাংলাদেদে চাদলর কুুঁড়া মেদক ততল উৎপাক্রেত হদে র্া ক্রবদশ্ব হাট য ওদয়ল ক্রহদসদব পক্ররক্রচত। ততল বীদজর িাটক্রত োকায় চাদলর
কুড়ার ততল উৎপােদন অক্রধকতর িদনাদর্ার্ী হওয়া আবশ্যক। মেদে ইদতািদেই ১১টি চাদলর কুুঁড়া ক্রনক্রর্ক্ত ততল উৎপােন ক্রেল্প
স্থাক্রপত হদয়দি। এগুদলার বাৎসক্ররক উৎপােন ক্ষ্িতা ৩,৪৫০ মিক্ররক টন এবাং কাঁচািাল ক্রহদসদব ব্যবহৃত কুুঁড়ার পক্ররিাণ ১২,৮০০
মিক্ররক টন। তদব এ ক্রেদল্প মূল সিস্যা কাঁচািাদলর িাটক্রত। মেদে বিদর প্রায় ৯.০০ ক্রিক্রলয়ন মিক্ররক টন চাদলর কুুঁড়া উৎপাক্রেত হয়।
মেদে উৎপাক্রেত কুুঁড়ার অক্রধকাাংে পােদরর হলারযুক্ত মসক্রি অদটাদিটিক ক্রিদল উৎপাক্রেত। এসব ক্রিদল উৎপাক্রেত কুুঁড়ায় ততদলর
পক্ররিান ন্যযনতি পর্ যাদয় োদক র্া ততল ক্রনক্রর্ক্তকরদণর মক্ষ্দত্র উৎপােন ব্যয় কবেী িওয়ায় মূে প্রক্রতদর্াক্রগতামূলক সম্পূণ য হয় না।
রাবাদরর হলারযুক্ত অদটাদিটিক রাইস ক্রমদল উৎপাক্রেত কুুঁড়ায় পর্ যাপ্ত পক্ররিাদন ততল োদক র্া এ ক্রেদল্পর জন্য সহায়ক। ক্রকন্তু
বতযিাদন কাঁচািাদলর প্রাপ্যতার ক্রবর্য়টি ক্রবদবচনায় না ক্রনদয় ঢালাওভ্াদব চাদলর কুুঁড়া ক্রনক্রর্ক্ত ততল ক্রেল্প র্দড় উদঠদি। এদত
কাঁচামাদলর চাক্রহো ও মর্ার্াদনর তারতদম্র কারদণ কাঁচািাদলর মূল্য বৃক্রদ্ধর মপ্রক্রক্ষ্দত ততদলর মূল্য বৃক্রদ্ধ পাদে। এিাড়া ততল
ক্রনক্রর্ক্তকরদণর পদর কুুঁড়ার খাদ্যিান হ্রাস পায় িদিয প্রাণী সম্পে সাংস্থার িতািত রদয়দি র্া মডইরী ও মপাক্রি খাদতর জন্য সিস্যার
সৃক্রি করদত পাদর। সাক্রব যক ক্রবর্য়ক্রে ক্রবদবচনায় মরদখ চাদলর কুুঁড়া ক্রনক্রর্ক্ত ততল ক্রেল্প সম্প্রসারদণর ক্রবর্দয় ক্রচন্তার অবকাে রদয়দি।
নতুবা এ ক্রেদল্পর উৎপােন ক্ষ্িতা অব্যবহৃত মেদক মর্দত পাদর এবাং ক্রবক্রনদয়ার্ ক্ষ্ক্রতগ্রস্ত হদত পাদর। এ পর্ যাদয় বাাংলাদেদে
ক্রবদ্যিান পােদরর হলারযুক্ত সকল চাল কলসমূহদক রাবার হলারযুক্ত চাল কদল রূপান্তর করা যুক্রক্তযুক্ত। সক্ররর্া, ক্রতল, ক্রতক্রস,
সূর্ যমূখী ইতযাক্রে হদত বাাংলাদেদে ততল উৎপােন হদে। িাক্রনর পক্ররবদতয মেদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ততল ক্রিল স্থাক্রপত হদয়দি। বতযিাদন
বাাংলাদেে মেদক ক্রতল, ক্রতক্রস রপ্তাক্রন হদে। এসব সািগ্রীর মভ্র্জ গুণ রদয়দি। উন্নত এবাং উন্নয়নেীল মেেসমূহ এসব সািগ্রী

১৬

ব্যবহার কদর ততলসহ ক্রবক্রবধ খাদ্য পণ্য উৎপােন করদি। বাাংলাদেদে এসব সামক্রগ্রর উৎপােন বাক্রড়দয় ক্ষুদ্র পর্ যাদয় এসব সািগ্রীর
খাদ্য কারখানা সম্পসারদণর সুদর্ার্ রদয়দি। বাাংলাদেদে ধাদনর ক্রনম্ন মূল্য হদলও চাক্রহোজক্রনত কারদণ চাদলর কুড়ার মূল্য মবক্রে।
বাাংলাদেদে ক্রবর্ত ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অে যবিদর ততল বীদজর উৎপােন পক্ররক্রস্থক্রত ক্রিল ক্রনম্নরূপ:

সারণী-০৭
ফসদলর নাি
সক্ররর্া
ক্রতক্রস
ক্রতল (েীত)
ক্রতল (গ্রীষ্ম)
মিাট ক্রতল
সয়াবীন
সূর্ যমূখী

২০১৩-২০১৪ (লক্ষ্ মি. টন)
৫.৯৬
০.০৫
০.১১
০.৮৭
০.৯৯
১.৩৫
০.০৪

২০১৪-২০১৫ (লক্ষ্ মি. টন)
৬.৬৬
০.০৬
০.১৪
০.৮৪
০.৯৮
১.৩৩
০.০৬

উৎস: কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর

৬.৬.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.

আবহাওয়া ও অন্যান্য পক্ররদবেজক্রনত কারদণ ডাল ও ততলবীজ সাংদবেনেীল কৃক্রর্ পণ্য হওয়ায় একক প্রক্রত উৎপােদনর
পক্ররিান খুব কি;
র্দবর্ণা ও উন্নয়ন এর অভ্াব; এবাং
বাাংলাদেদে ডাল ও ততলবীজ এর উৎপােন ব্যয় মবেী।

৬.৬.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

সুপাক্ররে

১.

ডাল ও ততলবীজ এর উৎপােন উৎসাক্রহত করার জন্য সদব যাচ্চ ৫% সুে হাদর অে য িন্ত্রণালয় ও বাাংলাদেে ব্যাাংক
কৃর্কদেরদক ঋণ োন;

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.

উচ্চ ফলনেীল জাদতর ডাল ও ততলবীজ চাদর্ উচ্চ ফলনেীল জাদতর বীজ, কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
ক্রপ্র ও মপাি হাদভ্যক্রিাং পর্ যাদয় সহদর্ার্ীতার িােদি কৃর্কবৃন্দদক
উৎসাক্রহতকরণ।

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

র্দবর্ণা ও উন্নয়ন কার্ যিি মজারোরকরণ।

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় ও খাদ্য িন্ত্রণালয়

৭.
িৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্প ব্যবহৃত প্রােক্রিক পণ্যাক্রের উপ-খাতক্রভ্ক্রিক উৎপােন ও ক্রবপণন অবস্থাঃ
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর গুরুত্বপূণ য অাংে জুদড় িৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্য েখল কদর রদয়দি। িৎস্য ও প্রাণীজ খাদদ্যর মিৌক্রলক
কাঁচািাল তাজা িাি এবাং প্রােক্রিক পর্ যাদয় প্রাণীজ িাাংস র্া প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর পশ্চাৎ সাংদর্ার্ পণ্য ক্রহদসদব ক্রবদবক্রচত। এ
ক্রেদল্প মসক্রি-প্রদসসড্ িৎস্য ও প্রাণীজ পণ্যাক্রেও ব্যবহৃত হদয় োদক। কৃক্রর্ ক্রভ্ক্রিক হওয়ায় বাাংলাদেে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
ক্রেদল্পর এসব কাঁচািাল পর্ যাপ্ত পক্ররিাদন পাওয়া র্ায়। নেী খালক্রবল মবক্রিত বাাংলাদেদে িৎস্যজাত খাদদ্যর সম্ভাবনা সব যাক্রধক।
ক্ষুদ্র ভূখদন্ডর মেে হওয়ায় বাাংলাদেদে প্রাণীজ কাঁচািাদলর িাটক্রত রদয়দি। তদব সকল পর্ যাদয় উদদ্যার্ গ্রহণ এসিস্যা
সিাধাদনর উপায় হদত পাদর। এসব প্রােক্রিক পণ্য মকান মকান মক্ষ্দত্র সরাসক্রর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পও ব্যবহৃত হয়। আবার
ক্রকছু পণ্য মসক্রি-প্রদসসড্ পর্ যাদয় প্রক্রিয়াকরদণর পর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্পসমূহ ব্যবহার কদর োদক।
অন্যান্য কৃক্রর্জ উপ-খাদতর তুলনায় িৎস্য উপ-খাতটি প্রায় দুই যুর্ ধদর উন্নয়দনর র্ক্রতধারায় এক্রর্দয় আদি। মেদের মিাট
জনদর্াক্রষ্ঠর ১১ েতাাংদের অক্রধক বা ১ মকাটি ৮২ লক্ষ্ িানুর্ এ খাদতর ক্রবক্রভ্ন্ন কার্ যিদি প্রতযক্ষ্ বা পদরাক্ষ্ ভ্াদব ক্রনদয়াক্রজত
মেদক জীবন-জীক্রবকা ক্রনব যাহ কদর। বাাংলাদেে অে যননক্রতক সিীক্ষ্া ২০১৬ এর তথ্য িদত মিাট অভ্যন্তরীণ উৎপােদনর প্রায়
৩.৬৯ েতাাংে এবাং মিাট কৃক্রর্জ আদয়র প্রায় এক-চতুে যাাংে (২৩.৮১ েতাাংে) িৎস্য খাত মেদক অক্রজযত হয়। প্রাক্রণজ আক্রির্
সরবরাদহ িৎস্য খাদতর অবোন অদনক। আিাদের তেনক্রন্দন খাদদ্য প্রাণীজ আক্রিদর্র প্রায় ৬০ েতাাংে মর্ার্ান মেয় িাি।
জাক্রতসাংদির খাদ্য ও কৃক্রর্ সাংস্থার প্রক্রতদবেন অনুর্ায়ী বাাংলাদেে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলােদয় িাি উৎপােদন ২০১৪ ও ২০১৫
সাদল ক্রবদশ্ব ৫ি স্থান অক্রধকার কদরদি।

১৭

বাাংলাদেদের আক্রিদর্র চাক্রহো পূরদণর ক্রেক মেদক িাদির পদরই মপাক্রি খাদতর অবস্থান। এখাত মেদের মপ্রাটিদনর
চাক্রহো ১৬ েতাাংে পূরণ কদর োদক। হাঁস ও মুরর্ীর সিিদয় মপাক্রি খাত । তদব বাাংলাদেদে মপাক্রি খাত ক্রহদসদব মুরর্ী
পালনদক বুঝাদনা হদয় োদক। হাঁদসর খুব একটা বাক্রণক্রজযক খািার মনই। বাাংলাদেদে মপাক্রি খাত মেদক উৎপাক্রেত ক্রডি ও
িাাংস মকানরুপ প্রদসক্রসাং ব্যক্রতদরদক ক্রবিয় হদয় োদক। মপাক্রি সািগ্রী মেদক এখন পর্ যন্ত Ready to Eat পর্ যাদয়র
মতিন উদেখ কর্াগ্য মকান খাদ্য ততক্রর হয় না বলদলই চদল।
কৃক্রর্ ক্রনভ্যর বাাংলাদেদের প্রাচীন ঐক্রতহয মর্ালাভ্রা ধান, পুকুর ভ্রা িাি, এবাং মর্ায়ালভ্রা র্রু । ধান ও িাি পর্ যাপ্ত
োকদলও মেদে এখন মর্ায়াল ভ্রা র্রু মনই। এর ক্রপিদন মূল কারণ মেদে চারণদর্াগ্য ভূক্রির স্বল্পতা। তদব মডইরী খািার এবাং
সরকাক্রর সাংক্রেি সহায়ক প্রক্রতষ্ঠান মেদের মডইরী খাদত স্বয়াংসম্পূণ জতা অজযদনর প্রদচিা চাক্রলদয় র্াদে।িৎস্য ও প্রাণীজ খাদ্য
প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর উপ-খাত ক্রভ্ক্রিক প্রােক্রিক পদণ্যর উৎপােন ও ক্রবপণন অবস্থা, সিস্যা এবাং করণীয় ক্রবর্দয় ক্রনদম্ন
আদলাচনা করা হলঃ
৭.১
ক্রচাংক্রড় ও অন্যান্য িািঃ জলজ সম্পদে আিাদের মেে খুবই সমৃদ্ধ। আিাদের জলােদয় প্রায় ৮০০ প্রজাক্রতর ক্রিঠা ও
মলানা পাক্রনর িাি ও ক্রচাংক্রড় রদয়দি। বতযিাদন ক্রিঠা পাক্রনর িাদির উৎপােন মূলত: চার্ ক্রনভ্যর এবাং মলানা পাক্রনর িাি মূলত:
আহরণ ক্রনভ্যর। বাাংলাদেদে উদেখদর্াগ্য পক্ররিাদণ িাি চার্ হদলও এখাদত ক্রবক্রবধ দুব যলতা ক্রবদ্যিান। িৎস্য উৎপােন বৃক্রদ্ধর
প্রধান দুব যলতাই হদে গুনর্ত িানসম্পন্ন মপানা এবাং িান সম্পন্ন িৎস্য খাদদ্যর সহজলভ্যতা। পক্ররদবে ও িনুষ্যসৃি ক্রবক্রভ্ন্ন
প্রক্রতবন্ধকতা মর্িন অপক্ররকক্রল্পতভ্াদব ক্রনক্রিতয বন্যা ক্রনয়ন্ত্রণ বাঁধ, খাল, ক্রবল, নেী নালায় পাক্রনর শূন্যতা, েস্য মক্ষ্দত
কীটনােদকর অবাধ ব্যবহার, পাক্রন দূর্ণ ইতযাক্রে নানাক্রবধ কারদণ প্রাকৃক্রতক উৎদস মরনু উৎপােনসহ মপানা উৎপােন ও আহরণ
িিািদয় হ্রাস পাদে। পাক্রনর সাদে পক্ররদবদের ও িাদির সাদে পাক্রনর সম্পকয এবাং দূর্দণর অবস্থা ক্রবদবচনায় এদন ক্রনিযল
জলজ পক্ররদবে সুরক্ষ্া কার্ যিি গ্রহণ প্রদয়াজন। িৎস্য ও ক্রচাংক্রড় সম্পে উন্নয়নদক প্রাধান্য ক্রেদয় ‘পক্ররদবে ও জলজ সম্পে’
উন্নয়ন কিযসূক্রচ প্রণয়ন করা হদয়দি র্া দ্রুত বাস্তবায়ন প্রদয়াজন।
বতযিাদন প্রাকৃক্রতক উৎদসর িাি দূলযভ্ হদয় উঠদি। তদব বাাংলাদেদের সমুদ্রসীিার িৎস্য ভ্ান্ডার এখনও কসিাদব
আহরদণর আওতায় আনা সম্ভব হয় নাই। সমুদদ্র িৎস্য সম্পদের পক্ররিান, টিকসই আহরণ, আহরণদর্াগ্য প্রজাক্রত ইতযাক্রে
ক্রবর্দয় জরীপ োকা আবশ্যক র্া এখনও সম্পাক্রেত হয় নাই। বতযিান সরকাদরর অনুদিাক্রেত একটি প্রকদল্পর িােদি
িালদয়ক্রেয়ায় ক্রনক্রিতয জরীপ ও র্দবর্ণা জাহাজ ‘আরক্রভ্ িীন সন্ধানী’ ইদতািদে বাাংলাদেদে এদসদি। আো করা র্াদে মর্,
অক্রচদরই জাহাজটি ব্যবহাদরর িােদি সামুক্রদ্রক িৎস্য সম্পদের বতযিান অবস্থার সম্পদকয ধারণা লাভ্ করা সম্ভব হদব র্া মেদক
সামুক্রদ্রক সম্পদের মটকসই ব্যবস্থাপনাও সম্ভব হদব। িৎস্য সম্পদের বাক্রণক্রজযক ব্যবহার, সম্ভাবনা এবাং ক্রবর্ত ৬ বিদর ক্রবক্রভ্ন্ন
উৎস্য হদত িাি উৎপােদনর পক্ররিাণ ক্রনম্ন মেখাদনা হদলাঃ
সারণী-০৮
খাত

(লক্ষ্ মিক্ররক টন)
২০০৯-১০ ২০১০-১১

২০১১-১২

২০১২-১৩

২০১৩-১৪

২০১৪-১৫

১.অভ্যন্তরীণ
ক) মুক্ত জলােয়
খ) চার্কৃত
মিাট(অভ্যন্তরীণ)
মিাট(সামুক্রদ্রক)
সব যদিাট
বাৎসক্ররক উৎপােন বৃক্রদ্ধর হার (%)
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উৎসঃ বাাংলাদেে অে যননক্রতক সিীক্ষ্া ২০১৫

বাাংলাদেদে ক্রচাংক্রড়র উৎপােন বৃক্রদ্ধর ক্রতনটি প্রধান সুদর্ার্ ক্রবদ্যিান রদয়দি র্ো: (ক) Fresh water
aquaculture এর িােদি ক্রিঠা পাক্রনদত র্লো ক্রচাংক্রড় চার্ সম্প্রসারণ ও উৎপােন বৃক্রদ্ধ; (খ) কিপদক্ষ্ মসক্রি-ইনদটনক্রসভ্
কালচাদরর িােদি মলানা পাক্রনর বাগো ক্রচাংক্রড় উৎপােন: এবাং র্) Inland capture sector এ সম্পদের সুষ্ঠু
ব্যবস্থাপনা। ক্রচাংক্রড় ক্রেদল্পর উন্নয়ন উধ্বযমুক্রখ হদলও গুণর্ত িাদনর ক্রচাংক্রড়র অভ্াব ও ক্রচাংক্রড়র কি উৎপােনেীলতা এ খাদতর মূল
সিস্যা। পর্ যাপ্ত কাঁচািাদলর অভ্াদব মেদে স্থাক্রপত মিাট ক্রচাংক্রড় প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূদহর উৎপােন সক্ষ্িতার িাত্র ২০%
ব্যবহৃত হদে। অবক্রেি ৮০% উৎপােন সক্ষ্িতা অব্যবহৃত অবস্থায় মেদক র্াদে। এ সিস্যার সিাধান সম্ভব হদল মেদে ক্রবদ্যিান
ক্রহিাক্রয়ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্পসমূদহর পুদরা উৎপােন ক্ষ্িতা ব্যবহাকরর পদরও সম্প্রসারদণর প্রদয়াজন হদব এবাং পর্ যায়িদি
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মেদে Ready to Eat পর্ যাদয়র িৎস্য ক্রেল্প র্দড় উঠদব। বতযিাদন বাাংলাদেদের রপ্তাক্রনদর্াগ্য ক্রচাংক্রড়র র্ড় উৎপােন প্রক্রত
মহক্টদর িাত্র ৩৫০ মকক্রজ (একদর ১৪০ মকক্রজ)। অেচ প্রক্রতদর্াক্রর্ মেে ভ্ারদত মহক্টর প্রক্রত ক্রচাংক্রড়র উৎপােন ৬০০-৭০০ মকক্রজ,
ক্রভ্দয়তনাদি ১০০০-১২০০ মকক্রজ এবাং োইল্যাদন্ড উৎপােন ১৬০০-২০০০ মকক্রজ। উন্নত মির ব্যবস্থাপনা, িাদির জন্য উন্নত গুণর্ত
িাদনর খাদ্য, ক্রনদরার্ মপানা ও অন্যান্য উপকরণ র্োর্ে িাদন সরবরাহ ক্রনক্রশ্চতপূব যক মসক্রি- ইনদটনক্রসভ্ পদ্ধক্রতদত চার্ ব্যবস্থা
প্রবতযন করা সম্ভব হদল ক্রচাংক্রড় চার্ কদয়কগুদণ বৃক্রদ্ধ পাদব। ফদল বাাংলাদেদে কিপদক্ষ্ মহক্টর প্রক্রত উৎপােন ৫,০০০ মকক্রজদত
উন্নীতকরণ সম্ভব। বতজমাদন বাাংলাদেদে ২.৫০ লক্ষ্ কথদক ২.৭৫ লক্ষ্ কিক্টর র্ক্রমদত ক্রচাংক্রি চাি িদয় থাদক। এর মদধ্য কম-কবক্রে
২.১৫ লক্ষ্ কিক্টর র্ক্রমদত বাগো ক্রচাংক্রি চাি িদয় থাদক। কসক্রম-ইনদটনক্রসি পিক্রতর আওতায় ১.০০ লক্ষ্ কিক্টর র্ক্রমদত বাগো
ক্রচাংক্রি চাি করা িদল প্রক্রত বির ৫০০.০০ ক্রমক্রলয়ন ককক্রর্ ক্রচাংক্রি উৎপাক্রেত িদত পাদর। Head on প্রক্রত ককক্রর্ ক্রচাংক্রির োম
কমপদক্ষ্ ১০.০০ মাক্রকনজ ডলার। এ ক্রিদসদব ৫০০.০০ ক্রমক্রলয়ন ককক্রর্ ক্রচাংক্রির মূে োঁিাদব ৫,০০০.০০ ক্রমক্রলয়ন বা ৫.০০ ক্রবক্রলক্রয়ন
মাক্রকনজ ডলার র্া ২০২১ সাদলর মদধ্য অর্জন সম্ভব িদত পাদর। এ কক্ষ্দত্র প্রদয়ার্ন মৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে মন্ত্রণালয়, বাক্রণর্য মন্ত্রণালয়,
পাক্রন সম্পে মন্ত্রণালয়, ভূক্রম মন্ত্রণালয়, বন ও পক্ররদবে মন্ত্রণালয়, জ্বালাক্রন ও ক্রবদ্যযৎ মন্ত্রণালয়, ক্রেে মন্ত্রণালয় এবাং অথ জ মন্ত্রণালদয়র
সমিদয় একটি উচ্চ ক্ষ্মতাসম্পন্ন কক্রমটি গঠন কদর এ খাদত ক্রচক্রিত সমস্যাক্রে আদলাদক প্রদয়ার্নীয় সিায়তা প্রোন।
বাাংলাদেকে প্রকৃক্রত ক্রনভ্যর চার্ ব্যবস্থাজক্রনত কারদণ খাদদ্যর কাঁচািাদলর িাটক্রত অদনক। এ িাটক্রত পূরদণর জন্য কিপদক্ষ্
মসক্রি-ইনদটনক্রসভ্ পর্ যাদয় িাি চাদর্র প্রক্রত গুরুত্ব আদরাপ করা মর্দত পাদর। এদত ক্রচাংক্রড়সহ অন্যান্য িাদির উৎপােন কিপদক্ষ্
মহক্টর প্রক্রত ৫০০০ মকক্রজদত উন্নীতকরণ সম্ভব হদব। এর জন্য প্রদয়াজন িান সম্পন্ন িাদির মপানা, উন্নত িাদনর ক্রফস ক্রফড, কন্ট্রাক্ট
ফাক্রিাংয চার্ ব্যবস্থা, অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন এবাং প্রযুক্রক্তর্ত সহদর্াক্রর্তা। িাি সাংক্রেি খাদ্য উৎপােদনর মক্ষ্দত্র মেদে হযাচারী ও
ক্রফস ক্রফড ক্রেদল্পর সম্প্রসারণ এবাং িাি ক্রনভ্যর খাদ্য Ready to Eat পর্ জাদয়র ক্রেদল্পর বর্জয প্রক্রিয়াকরদণ ক্রবক্রভ্ন্ন ক্রেল্প র্দড়
উঠদত পাদর। িাদির উৎপােন বৃক্রদ্ধর মক্ষ্দত্র সরকাদরর তরফ হদত অবকাঠাদমাগত উন্নয়ন এবাং প্রযুক্রক্তর্ত সহায়তা প্রোন
আবশ্যক। এদক্ষ্দত্র িৎস্য উৎপােদনর িনত্ব ক্রবদবচনাপূব যক িৎস্য উৎপােদন সহায়ক সরকাক্রর প্রক্রতষ্ঠাদনর জনবল মজলাওয়ারী
ক্রবভ্াজদনর পক্ররবকতজ িনত্ব ওয়ারী ক্রবভ্াজন করা আবশ্যক। ক্রচাংক্রড় চাদর্ জক্রড়ত চাক্রর্দের আক্রে যক সীিাবদ্ধতা এবাং প্রযুক্রক্তর্ত
িাটক্রতর কারদণ বাাংলাদেদের পদক্ষ্ এখনও ইনদটনক্রসভ্ বা মসক্রি-ইনদটনক্রসভ্ কালচার এ র্াওয়া সম্ভব হয় নাই। ক্রচাংক্রড় প্রদসসর
এবাং ক্রচাংক্রড় চার্ীদের িদে কন্ট্রাক্ট ফাক্রিাংয ব্যবস্থা প্রবতযন করা সম্ভব হদল বাাংলাদেদের ক্রচাংক্রড় খাত সাো স্বদণ য পক্ররণত হদত পাদর।
কন্ট্রাক্ট ফাক্রিাংয ব্যবস্থায় প্রদসসরদের এক্রর্দয় আসা েরকার ।
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সিস্যাঃ
িাি চাদর্র মক্ষ্দত্র জলজ পক্ররদবে দুর্ণ র্া িদিই বৃক্রদ্ধ পাদে;
িাি চাদর্র মক্ষ্দত্র ক্রবদুযৎসহ অবকাঠাদিার্ত এবাং ইউটিক্রলটি সুক্রবধাক্রের অভ্াব;
িান সম্পন্ন হযাচারী ও অন্যান্য প্রজনন মকদির িােদি ক্রনদরার্ ও পরীক্রক্ষ্ত মপানা সরবরাদহ অক্রনশ্চয়তা ক্রবদ্যিান;
ক্রচাংক্রড় হযাচারীসমূদহর অবস্থান কক্সবাজার। হযাচারী মেদক কক্সবাজাদর ক্রচাংক্রড় মপানা পক্ররবহন সিয় সাদপক্ষ্, ব্যয়বহুল এবাং
মপানার িানর্ত অবস্থার অবনক্রত;
িাদির িান সম্পন্ন খাদদ্যর অভ্াব এবাং এযাক্রন্টবায়টিকসহ িানব মেদহর জন্য ক্ষ্ক্রতকর ক্রবক্রিন্ন উপাোদনর উপক্রস্থক্রত র্া খাদ্য
আকাদর িানব মেদহ উপক্রস্থক্রতর সম্ভাবনা;
িাি চার্ মরার্ প্রক্রতদরাধমূলক ও মিাটাতাজাকরদণর কাদজ এক্রন্টবাদয়াটিকসহ ক্রবক্রবধ ক্ষ্ক্রতকারক রাসায়ক্রনক দ্রদব্যর ব্যবহার;
িাি-এর খাদ্য মূল্য মবক্রে;
বাাংলাদেদের সমুদ্র সীিায় িৎস্য সম্পদের সাংখ্যা, পক্ররিান ইতযাক্রে ক্রবর্য়ক তদথ্যর অভ্াব এবাং র্ভ্ীর সমুদদ্র িাি ধরার
সক্ষ্িতার অভ্াব;
িাি উৎপােদন HACCP অনুসৃত না হওয়া;
িৎস্য চার্ীদের প্রযুক্রক্ত জ্ঞাদনর অভ্াদব িাদির কি উৎপােনেীলতা;
িৎস্য চার্ীদের আক্রে যক সীিাবদ্ধতা;
িৎস্য চার্ীদের বাজার চাক্রহো সম্পকীত জ্ঞাদনর অভ্াব;
িৎস্য চার্ী, প্রদসসরস এবাং ক্রবপণন প্রক্রতষ্ঠাদনর িদে সিিয়হীনতা ও আস্থাহীনতা;
িাদির িান ও মূদল্যর মক্ষ্দত্র িেস্বত্বদভ্ার্ীদের অক্রধক অপতৎপরতা;
িাি পক্ররবহন এবাং সাংরক্ষ্ণ অবকাঠাদিাগত সুক্রবধাক্রের অভ্াব;
পদণ্যর গ্রিণদর্াগ্য মান এবাং দুব যল িান ক্রনয়ন্ত্রণ অবকাঠাদিার কারদণ ক্রবদশ্ব বাাংলাদেেী খাদদ্যর মনদর্টিভ্ প্রচারণা; এবাং

রপ্তাক্রন বাজাদর ক্রবপণন উন্নয়ন কার্ যিদির সীিাবদ্ধতা।

১৯

৭.১.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

সুপাক্ররে

১.

ক্রচাংক্রিসি মাি চাদির কক্ষ্দত্র ক্রবজ্ঞান সম্মত পক্ররদবে এবাং উন্নত অবকাঠাদমা অবস্থা (পাক্রনর মৎস্য অক্রধেপ্তর, পক্ররদবে
গিীরতা, র্লর্ পক্ররদবে, ক্রবদ্যযৎ, উন্নত কর্াগাদর্াগ ইতযাক্রে) ক্রনক্রিতকরণ;
অক্রধেপ্তর ও ক্রবদ্যযৎ উন্নয়ন
কবাড জ
প্রক্রতটি িযাচারীর কপানার ক্রনদরাগ অবস্থা ক্রনরূপন সুক্রবধার ক্রবদ্যমানতা, পরীক্রক্ষ্ত কপানার মৎস্য অক্রধেপ্তর এবাং মৎস্য ও
সরবরাি বাধ্যতামূলককরণ এবাং সরকাক্রর ক্রনয়ন্ত্রণ কর্তজপক্ষ্ কর্তজক পক্ররেেজন প্রক্রিয়ায় বা প্রাণী সম্পে মন্ত্রণালয়
অন্য সুক্রবধার্নক উপদয় ক্রনয়ক্রমত মক্রনটক্ররাং ক্রনক্রিতকরণ;
কক্সবার্ার কথদক খুলনা অঞ্চদল ক্রচাংক্রির কপানা সরবরাদি ক্রবমান বাক্রিনীর প্রক্রেক্ষ্ণ ক্রবমান মৎস্য অক্রধেপ্তর ও বাাংলাদেে
ব্যবিাদরর ক্রবিয়টি ক্রবদবচনাকরণ;
ক্রবমান বাক্রিনী
িানসম্পন্ন িাি উৎপােদনর লদক্ষ্য ক্রবএসটিআই প্রণীত িাদনর িাদির খাদদ্যর সরবরাহ বাক্রণজয
িন্ত্রণালয়
ও
ক্রনক্রশ্চতকরণ এবাং িাদির খাদদ্যর সরবরাহ ক্রবএসটিআই-এর বােতামূলক সাটিক্রয ফদকেদনর ক্রবএসটিআই
আওতায় আনয়ন। প্রদয়ার্দন মৎস্য খাদদ্যর বাাংলাদেে মান যুদগাপদর্াক্রগকরদণর উদদ্যাগ
গ্রিণ। ক্রবএসটিআই মাদন অথবা এযাক্রিক্রডদটড মাদন উৎপাক্রেত নয় এমন মৎস্য খাদদ্যর
ক্রবপণন বাাংলাদেদে ক্রনক্রিিকরণ;
ক্রচাংক্রড় ও িৎস্য চার্ ঝক্রুঁ কপূণ য ক্রবদবচনায় এখাদত বীিা প্রো চালু করা;
অে য িন্ত্রণালয়
ক্রচাংক্রড় ও িৎস্য উৎপােন বৃক্রদ্ধকদল্প মপানা, খাদ্য, ক্রবদুযৎ ও মকক্রিকযাল ইতযাক্রে উপকরদণর অে য িন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব
উপর আদরাক্রপত শুল্ক ও ভ্যাট প্রতযাহারকরণ;
মবাড য
কৃক্রর্জাত ফসল র্বাক্রে পশু, হাস-মুরর্ী ইতযাক্রে পালদন ক্ষ্ক্রতকারক Pesticide, কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
এযাক্রন্টবায়টিক ও অন্যান্য রাসায়ক্রনক দ্রব্যাক্রের ব্যবহার ক্রনয়ন্ত্রদণর িােদি জলজ পক্ররদবে
উন্নয়নপূব যক িান সম্পন্ন িাি চার্ ক্রনক্রশ্চতকরণ; এবাং
িৎস্য ও ক্রচাংক্রড় চার্দক উৎসাক্রহতকরদণর জন্য Single digit এ ঋণ প্রোন।
অে য িন্ত্রণালয়

২.
৩.
৪.

৫.
৬.
৭.
৮.

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ক্রবদ্যিান ক্রফস প্রদসক্রসাং কারখানাসমূদহর চাক্রহো পূরদণর লদক্ষ্য অক্রধক ক্রচাংক্রড় উৎপােদনর িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
জন্য Improve Extensive Culture, Semi-intensive এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর
culture ও Cluster ক্রভ্ক্রিক ক্রচাংক্রড় উৎপােন;
চুক্রক্তবদ্ধ চার্ ব্যবস্থা প্রবতযন ক্রনক্রশ্চতকরণ;
িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর
তবদ্যযক্রতক সুক্রবধাক্রেসি অবকাঠাদমা, আক্রথ জক ও প্রযুক্রিগত সুক্রবধা প্রোনপূব জক ২০২১ মৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে মন্ত্রণালয়,
সাদলর মদধ্য খুলনা (কাক্রলগঞ্জ উপদর্লা, সাতক্ষ্ীরা বা অন্যত্র) এবাং কক্সবার্ার অঞ্চদলর বাক্রণর্য মন্ত্রণালয়, পাক্রন সম্পে
সুক্রবধার্নক এলাকায় কমপদক্ষ্ ১.০০ লক্ষ্ কিক্টর র্ক্রমদত চুক্রিবি চাি ব্যবস্থায় কসক্রম- মন্ত্রণালয়, ভূক্রম মন্ত্রণালয়, বন
ইদেনটিি কালচাদরর মাধ্যদম ক্রচাংক্রি চাদির উদদ্যাগ গ্রিণ। এদক্ষ্দত্র মৎস্য ও প্রাণী ও পক্ররদবে মন্ত্রণালয়, জ্বালানী
সম্পে মন্ত্রণালয়, বাক্রণর্য মন্ত্রণালয়, পাক্রন সম্পে মন্ত্রণালয়, ভূক্রম মন্ত্রণালয়, বন ও ও ক্রবদ্যযৎ মন্ত্রণালয়, ক্রেে
পক্ররদবে মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও ক্রবদ্যযৎ মন্ত্রণালয়, ক্রেে মন্ত্রণালয় এবাং অথ জ মন্ত্রণালদয়র মন্ত্রণালয় এবাং অথ জ মন্ত্রণালয়
সমিদয় একটি উচ্চ ক্ষ্মতাসম্পন্ন কক্রমটি গঠন করা র্ায়;
উপকূলীয় ক্রচাংক্রড় চার্ অঞ্চদল খাল ভ্রাট হওয়ায় সীক্রিত পক্ররিাদণর মলানা পাক্রনর পাক্রন সম্পে িন্ত্রণালয়
সীক্রমত সরবরাহ বাড়াদনার জন্য খালসমূহ পুন:সাংস্কারকরণ;
বাাংলাদেদের বার্ো ক্রচাংক্রড় ও ইক্রলে িািদক ‘জাতীয় ব্র্যান্ড’ ক্রহদসদব ক্রবদশ্ব তুদল ধরার রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা
উদদ্যার্ গ্রহণ;
বাাংলাদেদে পরীক্ষ্ামূলকভ্াদব মভ্নািী ক্রচাংক্রড় চাদর্ পাইলট প্রকল্প গ্রহণ;
িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর
মৎস্য চাি এলাকায় প্রদয়ার্নীয় সাংখ্যক বরফ কল স্থাপন উৎসাক্রিতকরদণর লদক্ষ্য স্বে ক্রেে মন্ত্রণালয়
সুদে ঋণোনসি প্রদয়ার্নীয় উৎসািমূলক সুদর্াগ সুক্রবধা প্রোন; এবাং
মৎস্য চাি সম্প্রসারণ, মান ক্রনয়ন্ত্রণ ইতযাক্রে কাদর্ ক্রনদয়াক্রর্ত র্নবদলর ক্রবিার্ন িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
কর্লাওয়ারী না কদর মাি চাদির ঘনত্ব অনুর্ায়ী ক্রনধ জারণ।
এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর

২০

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.
২.

িৎস্য ও ক্রচাংক্রড় সম্পে উন্নয়নদক প্রাধান্য ক্রেদয় প্রণীত ‘পক্ররদবে ও জলজ
সম্পে’ উন্নয়ন কিযসূচী দ্রুত বাস্তবায়ন; এবাং
িাদির উচ্চ ফলন এবাং উন্নতজাত ক্রনক্রশ্চত করার জন্য র্দবর্ণা ও উন্নয়ন
কার্ যিি মজারোরকরণ।

িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়, বন ও
পক্ররদবে িন্ত্রণালয় এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর
িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয় এবাং মৎস্য
অক্রধেপ্তর।

৭.২
অপ্রচক্রলত জলজ প্রােক্রিক খাদ্যঃ বাাংলাদেদের ক্রিঠাপাক্রন এবাং মলানা পাক্রন উভ্য় মক্ষ্দত্র অপ্রচক্রলত বহুক্রবধ জলজ
প্রাণী ও উক্রিদের আবাসস্থল। এসব প্রাণী ও উক্রিদের অক্রধকাাংদের খাদ্যগুণ রদয়দি। ক্রবকের ক্রবক্রভ্ন্ন মেদে এসব প্রাণী ও উক্রিে
খাদ্য ক্রহদসদব ব্যাপকভ্াদব প্রচক্রলত। ক্রকন্তু বাাংলাদেদে ধিীয় এবাং ব্যবহার সম্পদকয অজ্ঞতার কারদণ খাদ্য ক্রিদসদব এসব সামগ্রী
ব্যবহার করা হয় না। খাদ্যিান ক্রবদবচনায় এসব জলজ প্রাণী ও উক্রিে অতযন্ত উপাদেয় সামুক্রদ্রক িৎস্য ভ্ান্ডাদর হাভ্র্দড়র
পাখনা, টুনা, ইক্রলে, োমুক, ক্রঝনুক, কাঁকড়া, কুুঁদচ, কুক্রির, কেপ, তেবালসহ বহু প্রজাক্রতর অপ্রচক্রলত সামুক্রদ্রক সম্পে দ্বারা
মেদের মপ্রাটিদনর চাক্রহো পূরণ সম্ভব। মেদের জলজ সম্পদের সদব যািি ব্যবহার ক্রনক্রশ্চত করা, পক্ররদবদের ভ্ারসাম্ বজায়
রাখা এবাং জীবনবক্রচত্রয রক্ষ্ার লদক্ষ্য অে যননক্রতকভ্াদব গুরুত্বপূণ জ অপ্রচক্রলত জলজ প্রাণীর উৎপােন বৃক্রদ্ধ, প্রজনন, চার্ ও
সাংরক্ষ্ণ এখন সিদয়র োক্রব। ক্রবদশ্ব অপ্রচক্রলত র্লর্ পদণ্যর ব্যাপক চাক্রহো োকায় সুষ্ঠু প্রজনন ও আহরণ পদ্ধক্রত প্রদয়াদগর
িােদি মটকসই উৎপােন ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চতপূব যক ক্রবপণন কার্ যিি গ্রহণ করা হদল বাাংলামেে অপ্রচক্রলত জলজ খাদ্য মেদক
পর্ যাপ্ত পক্ররিাদন তবদেক্রেক মুদ্রা অজযদন সক্ষ্ি হদব। ক্রনদম্ন অপ্রচক্রলত প্রােক্রিক খাদ্য পদণ্যর ক্রববরণ মেয়া হদলা:
৭.২.১ কাঁকড়াঃ বাাংলাদেদে মিাট ১৫ প্রজাক্রতর কাঁকড়া পাওয়া র্ায়। এর িদে সমুদ্র উপকূদলর লবণাক্ত পাক্রনদত ১১
প্রজাক্রতর কাঁকড়া রদয়দি। ক্রবক্রভ্ন্ন প্রজাক্রতর কাঁকড়ার িদে েীলা কাঁকড়া (Scylla Serrata) চার্দর্াগ্য, দ্রুত বধ যণেীল এবাং
বাক্রণক্রজযকভ্াদব ফযাদটক্রনাংদর্াগ্য। স্ত্রী কাঁকড়ার ফযাদটক্রনাং ও পুরুর্ কাঁকড়ার হাদড যক্রনাং প্রক্রিয়া সম্পন্ন কদর ক্রবদেদে রপ্তাক্রন করা
হয়। মেদের র্দবর্ণা প্রক্রতষ্ঠানসমূহ কাঁকড়ার কৃক্রত্রি প্রজনদন সফলতা মপদয়দি। তদব কৃক্রত্রি প্রজনদনর িােদি প্রাপ্ত কাঁকড়ার
বাচ্চা অপর বাচ্চাদক মখদয় মফদল। বতযিাদন বাাংলাদেদে কৃক্রত্রি প্রজনন ব্যবস্থায় িাত্র ৫% কাঁকড়ার বাচ্চা বাঁক্রচদয় রাখা সম্ভব
হদে। প্রসাংর্ত উদেখ্য, একটি কাঁকড়া ৫০ লক্ষ্ পর্ যন্ত ক্রডি ক্রেদত পাদর। িৎস্য র্দবর্ণা ইনক্রস্টটিউট কৃক্রত্রি প্রজনন ব্যবস্থায়
কাঁকড়ার বাচ্চা বাঁক্রচদয় রাখার হার বৃক্রদ্ধর জন্য র্দবর্ণা অব্যাহত মরদখদি। এ কাদজ সফলতা মপদত হয়তবা ৩/৪ বিদরর অক্রধক
সিয় লার্দত পাদর। ক্রবদশ্বর কদয়কটি মেে কৃক্রত্রি প্রজনন ব্যবস্থায় ১০% মেদক ১৫% পর্ যন্ত কাঁকড়ার বাচ্চা বাঁক্রচদয় রাখদত
সক্ষ্ি হদয়দি। বাাংলাদেদে জীবন্ত অবস্থায় Hard crub রপ্তাক্রন করা হদয় োদক। তদব সম্প্রক্রত সৃি কদয়কটি সফট িাব
ততরীর ফািয সফট িাব চার্ এবাং প্রদসক্রসাংপূব যক রপ্তাক্রন শুরু কদরদি। ক্রকছু ক্রকছু মির/পুকুদর ১০০ গ্রাি মেদক ১২৫ গ্রাি
ওজদনর কাঁকড়ার মরনু সৃজদনর পর Hard crub ক্রহদসদব রপ্তাক্রন করা িদে। হযাচারীদত কাঁকড়ার মপানা উৎপােন প্রযুক্রক্ত
উিাক্রবত হদল প্রাকৃক্রতক উৎদসর উপর ক্রনভ্যরতা কক্রিদয় মেদের উপকূদল কাঁকড়ার চার্ িিে সম্প্রসাক্ররত হদব।
কাঁকড়ার অন্য একটি ভ্ক্ষ্ণদর্াগ্য প্রজাক্রত নীল কাঁকড়া (Blue swimming crab, Portunus pelagicus)
সমুদদ্র িাি ধরার সিয় প্রচুর পক্ররিাদণ ধরা পদড় র্া সুইক্রিাং কাঁকড়া ক্রহদসদব পক্ররক্রচত। বতযিান পক্ররদবে আইদনর অন্তরায়
এসব কাঁকড়া আহরণ ক্রনক্রর্দ্ধ। র্ার কারদণ এসব কাঁকড়া রপ্তাক্রন কদর মর্ আয় হদতা বতযিাদন তা অক্রজযত হদে না অেচ এগুদলা
নি হদয় র্াদে। িাক্রকযন যুক্তরািসহ ক্রবদশ্বর সকল মেেই সুইক্রিাং কাঁকড়া আহরণ কদর োদক। একটি কাঁকড়া মেদক মর্ পক্ররিান
বাচ্চা জন্ম মনয় তাদত সুইক্রিাং কাঁকড়া রপ্তাক্রন পক্ররদবদের জন্য ক্ষ্ক্রতকর হদব না বদল সাংক্রেি র্দবর্ণা প্রক্রতষ্ঠান িদন কদর।
ক্রবর্য়টি গুরুত্ব সহকাদর ক্রবদবচনা কদর এ ক্রবর্দয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা র্ায়। মেদে খাচায় কাঁকড়ার চার্ শুরু হদয়দি।
িৎস্য অক্রধেপ্তদরর উদদ্যাদর্ ‘কাঁকড়া ও কুুঁদচ চার্ এবাং র্দবর্ণা’ ক্রেদরানাদি একটি প্রকল্প বাস্তবাক্রয়ত হদে।
বাাংলাদেদে সম্প্রক্রত অক্রত সািান্য পক্ররিাণ কাঁকড়া প্রক্রিয়াকরণ করা হদে। ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবাং
২০১৫ সাদল প্রদসসড কাঁকড়ার ক্রবশ্ব বাক্রণদজযর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ২,৬৬৭ ক্রমক্রলয়ন মাক্রকজন ডলার, ২,৭৬৫ ক্রমক্রলয়ন
মাক্রকজন ডলার, ২,৭৪৫ ক্রমক্রলয়ন মাক্রকজন ডলার, ৩,০৬৫ ক্রমক্রলয়ন মাক্রকজন ডলার এবাং ৩,০৮৭ ক্রমক্রলয়ন মাক্রকজন ডলার। একই
সিদয় বাাংলাদেে হদত কাঁকড়ার রপ্তাক্রনর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ০.৯২ ক্রমক্রলয়ন মাক্রকজন ডলার, ০.০৮ ক্রমক্রলয়ন মাক্রকজন ডলার,
০.২৬ ক্রমক্রলয়ন মাক্রকজন ডলার, ১.১৯ ক্রমক্রলয়ন মাক্রকজন ডলার এবাং ৩.৫ ক্রমক্রলয়ন মাক্রকজন ডলার। অেচ বাাংলাদেদে প্রদসসড
কাঁকড়ার রপ্তাক্রন শূদণ্যর মকাঠায় রদয়দি বলা র্ায়। এ পর্ যাদয় কাঁকড়ার চার্ সম্প্রসারণ কদর কাঁকড়া প্রদসক্রসাং এবাং Ready
to Eat পর্ যাদয়র কাঁকড়া সাংক্রেি খাদ্য উৎপােন কারখানা র্দড় উঠদত পাদর। ক্রবশ্ব বাক্রণদজযর পক্ররিান ক্রবদবচনায় কাঁকড়া
ক্রেল্প বাাংলাদেদে ক্রহিাক্রয়ত ক্রচাংক্রড় ক্রেদল্পর মচদয়ও মবেী অবোন রাখদত পাদর। প্রসাংর্ত উদেখ্য, বাাংলাদেদে ক্রচাংক্রড়
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প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহ বিদর প্রায় ৩/৪ িাস অলসভ্াদব বদস োদক। অলসভ্াদব বদস োকাকালীন সিদয় ক্রচাংক্রড় প্রদসক্রসাং
কারখানাগুদলা কাঁকড়া প্রদসক্রসাং কাদজ ব্যবহার করা মর্দত পাদর। এদত মেদের রপ্তাক্রন আয় বৃক্রদ্ধসহ কিযসাংস্থান সৃক্রি এবাং
ক্রচাংক্রড় প্রদসক্রসাং কারখানাগুদলার পুদরা উৎপােন ক্ষ্িতা ব্যবহার সম্ভব হদব। এদক্ষ্দত্র িৎস্য অক্রধেপ্তদরর এফআইক্রকউক্রস
সাংক্রেি ক্রবক্রধ-ক্রবধান ক্রেক্রেল করা মর্দত পাদর। ক্রনদম্ন উপস্থাক্রপত বাাংলাদেে িদত কাঁকড়ার রপ্তাক্রন ও ক্রবশ্ব আিোক্রনর
তুলনামূলক তথ্য ক্রচদত্র বাাংলাদেদের অবস্থান কনই বলদলই চদল র্া সম্প্রসাক্ররত িওয়ার র্দথষ্ট সুদর্াগ রদয়দিঃ
তথ্য ক্রচত্র-০৩
Value in million US$

2011

2012

2013

2014

2015

উৎস: রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা ও আইটিক্রস মরড ম্াপ

৭.২.২ কুুঁদচঃ মেখদত সাদপর িত হদলও কুুঁদচ এক প্রকার িাি। মেদের খাল-ক্রবল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর, ধানদক্ষ্ত ও বন্যা
িাক্রবত অঞ্চদল পর্ যাপ্ত পক্ররিাদন প্রাকৃক্রতক কুুঁদচ বা ইল ক্রফস (Monopterus Cuchia) পাওয়া র্ায়। পুক্রিিান ক্রবদবচনায়
কুুঁদচর পুক্রির পক্ররিান অন্যান্য িাদির তুলনায় মবক্রে। রক্ত শূন্যতা দূরীকরণ, উচ্চ রক্তচাপ ও কযান্সার প্রক্রতদরাদধ কুুঁদচ খুবই
উপকারী। মতিন অভ্যন্তরীণ বাজার না োকায় আহক্ররত ইল ক্রফদসর পুদরাটাই রপ্তাক্রন হদয় োদক। ইল ক্রফস রপ্তাক্রনর িােদি
বাাংলাদেে ২০১৪-২০১৫ অে য বিদর রপ্তাক্রন আয় অজযন কদরদি ৫.৭১ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। কৃক্রত্রি উপাদয় কুুঁদচর মপানা
উৎপােদনর িােদি প্রাকৃক্রতক জীব তবক্রচত্রয সাংরক্ষ্ণ ও উৎপােন বৃক্রদ্ধর লদক্ষ্য ক্রনয়ক্রন্ত্রত প্রাকৃক্রতক পদ্ধক্রতদত কুুঁদচর মপানা
উৎপােন মকৌেল উিাবন করা হদয়দি। বাাংলাদেদের আবহাওয়া ও পক্ররদবে কুুঁদচ চাদর্র জন্য মবে উপদর্ার্ী।
৭.২.৩ োমুক-ক্রঝনুকঃ বাাংলাদেদে োমুদকর প্রায় ৪৫০টি প্রজাক্রত রদয়দি। তন্মদে সবদচদয় মবক্রে প্রাপ্য দুটি প্রজাক্রত হদলা
Pila globosa (আদপল োমুক) ও Viviparus bengalensis (পন্ড মস্ন্ইল)। সাধারণত োমুদকর িাাংসল অাংে
খাদ্য ক্রহদসদব ব্যবহৃত হয়। আিরা খাদ্য ক্রহদসদব োমুক গ্রহদণ অভ্যস্ত নই। এিাড়া োমুদকর ব্যাপক ব্যবহার হয় বার্ো বা
র্লো ক্রচাংক্রড়র খাদ্য ক্রহদসদব। েক্রক্ষ্ণ-পক্রশ্চি অঞ্চদল ক্রচাংক্রড় মিরগুদলাদত ক্রেদন প্রায় র্দড় ৬৭ মকক্রজ/মহক্টর-এ োমুদকর িাাংস
ব্যবহৃত হদয় োদক। োমুক চাদর্র িােদি মেদের অনগ্রসর উপজাক্রত জনদর্াষ্ঠীর স্বল্প খরদচ আক্রির্ চাক্রহো পূরণ হদত পাদর।
পুকুদর িাদির সাদে োমুদকর পক্ররকক্রল্পত সিক্রিত চার্ বা এককভ্াদব োমুদকর চার্ করা মর্দত পাদর
৭.২.৪ কেপঃ ক্রবশ্ববাজাদর িানুদর্র উপাদেয় খাদ্য ক্রহদসদব কেদপর র্দেি চাক্রহো রদয়দি। বাাংলাদেদে প্রায় ২৫টি
প্রজাক্রতর কেপ রদয়দি। তদব এদের িদে ১১টি প্রজাক্রত িানুদর্র খাদ্য ক্রহদসদব ব্যবহৃত হয়। কেদপর ক্রবক্রভ্ন্ন প্রজাক্রত সার্র
মেদক শুরু কদর নেী-নালা, পুকুর, মডাবা ও স্থদল বাস কদর। ক্রিঠাপাক্রনর কেদপর অক্রধকাাংেই র্তণদভ্াজী এবাং এ কারদণ এরা
জলজ তেবাল ও অন্যান্য জলজ উক্রিে ক্রনয়ন্ত্রণ করার িােদি িৎস্য প্রজাক্রতর জন্য অনুকূল পক্ররদবে ক্রনক্রশ্চত কদর। ভ্ারত,
ক্রসঙ্গাপুর, িালদয়ক্রেয়াসহ এক্রেয়ার অদনক মেদেই কেদপর বাক্রণক্রজযক চার্ হয়। এদেদে ক্রবদ্যিান কেদপর ক্রবক্রভ্ন্ন
প্রজাক্রতসমূদহর িদে নরি মখালসধারী কেপ (Aspiderestes gangeticus, A. huruma ও Lissemys
punctata) চাদর্র র্দেি সম্ভাবনা রদয়দি। বাক্রণক্রজযক ক্রভ্ক্রিদত কেপ চার্ অদনকাাংদে কৃক্রত্রি উপাদয় উৎপাক্রেত বাচ্চা ও
সম্পূরক খাদদ্যর ওপর ক্রনভ্যরেীল। তাই এ চার্ ব্যবস্থাদক জনক্রপ্রয় করার লদক্ষ্য কেদপর কৃক্রত্রি প্রজনন, ব্যাপক মপানা
উৎপােন ও সম্পূরক খাদ্য ততক্ররর মকৌেল ক্রবর্দয় ক্রবদের্ গুরুত্বাদরাপ করা প্রদয়াজন। প্রাকৃক্রতক পক্ররদবদে কেদপর প্রাচুর্ য
ক্রনরূপদণর জন্য ক্রবক্রভ্ন্ন পক্ররদবের্ত অঞ্চদল জরীপ পক্ররচালনা আবশ্যক।
৭.২.৫ কুক্রিরঃ বতযিাদন বাাংলাদেদে ক্রতন প্রজাক্রতর কুক্রির পাওয়া র্ায়। এগুদলা িদে ক্রিঠাপাক্রনর কুক্রির (Crocodylus
Palustris), মলানাপাক্রনর কুক্রির (Crocodylus Porosus) ও িক্রড়য়াল (Gavialis gangeticus)। IUCN-এর
বাাংলাদেে মরড ক্রলস্ট অনুসাদর ক্রিঠাপাক্রনর কুক্রির এখন ক্রবলুপ্ত প্রায়, অপর ২টি প্রজাক্রতও ক্রবপণ য অবস্থায় রদয়দি।
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সুন্দরবদনর করিজদলর নেীদত মলানাপাক্রনর কুক্রিদরর প্রজনন সফলতা পাওয়া মর্দি, র্ক্রেও সুন্দরবদনর নেীদত কুক্রিদরর
সাংখ্যা িিে কদি র্াদে। ইদতািদে বাাংলাদেদে উদদ্যাক্তা পর্ যাদয় িয়িনক্রসাংহ, কক্সবাজার ও বান্দরবাদন ৩টি কুক্রিদরর
খািার র্দড় উদঠদি। বাাংলাদেদে কুক্রির CITES তাক্রলকায় অন্তভুযক্ত রদয়দি ক্রবধায় এটির বাক্রণজয ক্রনয়ক্রন্ত্রত। প্রায় এক েেক
পূদব য িালদয়ক্রেয়া মেদক আিোক্রনকৃত ক্রিঠাপাক্রনর কুক্রির চার্ ও প্রজনদনর িােদি এখন ক্রবদেদে কুক্রিদরর িাাংস ও চািড়া
রপ্তাক্রন হদে। কুক্রিদরর েরীদরর সকল অঙ্গ-প্রতযঙ্গই ক্রবক্রভ্ন্ন কাদজ ব্যবহার করা র্ায়। কুক্রিদরর িাাংস খাদ্য ক্রহদসদব, চািড়া
মেদক ব্যার্, পাস য ও মবল্ট, হাড় মেদক সুর্ক্রন্ধ, োঁত মেদক র্হনা এবাং মচায়াল মেদক চাক্রবর ক্ররাং ততক্রর হয়। পক্ররদবদের ভ্ারসাম্
রক্ষ্ায় কেপ ও কুক্রির গুরুত্বপূণ য ভূক্রিকা রাদখ। রপ্তাক্রনদর্াগ্য অপ্রচক্রলত িৎস্য পণ্য ক্রহদসদব তবদেক্রেক মুদ্রা অজযদনও এদের
ভূক্রিকা অনস্বীকার্ য। অপ্রচক্রলত িৎস্য পণ্য ক্রহদসদব আন্তজযাক্রতক বাজাদর কেপ ও কুক্রিদরর র্দেি চাক্রহো রদয়দি। তাই এ
সম্পদের তবজ্ঞাক্রনক চার্াবাদের উদদ্যার্ গ্রহণ করা প্রদয়াজন।
৭.২.৬ তেবালজাত খাদ্যঃ সামুক্রদ্রক তেবাল সামুক্রদ্রক সক্রি ক্রহদসদব পক্ররক্রচত। এটি একটি সম্ভাবনািয় জলজ উক্রিে র্া
পুক্রিিান অন্যান্য জলজ প্রজাক্রতর মচদয় মকান অাংদে কি নয়। পুক্রি গুদণর ক্রবচাদর ক্রবক্রভ্ন্ন মেদে খাদ্য ও ক্রেদল্পর কাঁচািাল
ক্রহদসদব এটি বহূল ব্যবহৃত হদয় আসদি। প্রাদচয ক্রবদের্ত জাপান, চীন ও মকাক্ররয়ায় সনাতন ভ্াদব তেনক্রন্দন খাদদ্য তেবাল
ব্যবহাদরর প্রচলন রদয়দি এবাং েক্রক্ষ্ণ আদিক্ররকা, আক্ররকা ও ইউদরাদপ এর ব্যবহার বৃক্রদ্ধর প্রবনতা লক্ষ্য করা মর্দি। িানব
খাদ্য ক্রহদসদব ব্যবহার িাড়াও মডইরী, ঔর্ধ, মটক্সটাইল ও কার্জ ক্রেদল্প আর্ার ক্রকাংবা মজক্রল জাতীয় দ্রব্য ততক্ররদত কাঁচািাল
ক্রহদসদব তেবাল ব্যবহৃত হয়। এিাড়া জক্রিদত সার, প্রাণীজ খাদ্য ও লবণ উৎপােদন তেবাল ব্যবহৃত হয়। মরাদতর প্রভ্াবমুক্ত ও
দুর্ণমুক্ত সামুক্রদ্রক এলাকা তেবাল চাদর্র জন্য উপযুক্ত। মূলত: মজায়ার-ভ্াটার অন্তবতী স্থান তেবাল চাদর্র উপযুক্ত। তদব মস
সব জায়র্ায় জনর্দণর চলাচল সীক্রিত োকদত হদব। আিাদের মেদে মসন্টিাটিন দ্বীপ সাংলগ্ন এলাকা তেবাল চাদর্র জন্য
ক্রবদবক্রচত হদত পাদর। এিাড়া কক্সবাজার ও সুন্দরবদনর ক্রকছু ক্রকছু এলাকায় তেবাল চাদর্র জন্য ক্রবদবচনায় মনয়া র্ায়।
বাাংলাদেদে প্রাকৃক্রতক ভ্াদব Catenella Vipae, Hypnea, Ulva এবাং Enteromorphe জাদতর তেবাল পাওয়া
র্ায়। মসন্টিাটিনয দ্বীদপর স্থানীয় জনর্ণ Hypnea নািীয় তেবাল কুক্রড়দয় পদর তা শুক্রকদয় িায়ানিাদর অনবধভ্াদব ক্রবক্রি
কদর। ক্রকছু জাদতর তেবাল সার ক্রহদসদবও ব্যবহার করা হদয় োদক। স্বল্প ক্রবক্রনদয়াদর্ তেবাল চার্ সম্ভব। তেবাল চাদর্র জন্য
উপযুক্ত জাত ক্রনব যাচন করা আবশ্যক। তেবাল মেদক সস, মজলী ইতযাক্রে বহুক্রবধ খাদ্য ততক্রর সম্ভব। সামুক্রদ্রক সক্রি ক্রহদসদব
িায়ানিার, জাপান, চীন, ক্রসাংর্াপুর, হাংকাং, যুক্তরাজয, মডনিাকয ইতযাক্রে বাজাদর রপ্তাক্রন করা মর্দত পাদর।
ক্রবশ্ব ব্যাক্রপ তেবালজাত খাদদ্যর ব্যাপক চাক্রহো ক্রবদ্যিান। ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবাং ২০১৫ সাদল ক্রবদশ্ব
তেবাদলর আিোক্রনর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ২০.৩১ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১৮.৭৫ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১৯.৪৩ ক্রবক্রলয়ন
িাক্রকযন ডলার, ১৯.৮৬ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার ও ১৭.৬২ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। আন্তজযাক্রতক বাজাদর তেবাল ও তেবালজাত
খাদদ্যর চাক্রহো বৃক্রদ্ধ পাদে। তেবাদলর ঔর্ক্রধগুণ রদয়দি। তেবাল উচ্চ রক্তচাপ, হৃেদরার্, টিউিাদরর বৃক্রদ্ধ মরাধ, ক্রর্দটর ব্যাো
লািদব ও ডাদয়ক্ররয়া দূরীকরদণ মবে উপকারী। তেবাল ফক্রলক এক্রসড ও ক্রবক্রভ্ন্ন ক্রভ্টাক্রিন সমৃদ্ধ। ঔর্ধ প্রস্তুত ও িাদির খাদ্য
ক্রহদসদবও ব্যবহার করা র্ায়। সাধারণ উৎপােন ব্যবস্থাপনা ও ক্রবক্রনদয়ার্ কি হওয়ায় সহদজ বাাংলাদেদে তেবাল চার্ প্রব যতন
করা র্ায়। মেদে তেবাল মেদক স্পুক্ররক্রলনা ব্যক্রতত অন্য মকান তেবালজাত খাদ্য ততরী সম্ভব হয় নাই । তেবাদলর সম্ভাবনাদক
কাদজ লার্াদত হদব। র্দবর্ণা প্রক্রতষ্ঠানসমূহদক অক্রধক পক্ররিাদন তেবালজাত খাদ্য উিাবদন িদনাদর্ার্ী হদত হদব। এদক্ষ্দত্র
মিক্ররন সাইন্স ইনক্রিটিউট ও সাংক্রেি সরকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর সক্ষ্মতাদক কাদর্ লাক্রগদয় সরকারদক এ খাদতর উন্নয়দন কার্ যকর
পেদক্ষ্প গ্রহণ করদত হদব। বতযিাদন মেদের িানুদর্র জীবনর্াত্রা ও কদিয ব্যাপক পক্ররবতযন এদসদি। র্ার কারদণ ভ্াত ক্রনভ্যর
খাদ্য আিাদের স্বাস্থয ঝক্রুঁ ক বাক্রড়দয় ক্রেদে। মেদের িানুদর্র জীবনর্াত্রার পক্ররবতযদনর ক্রেদক লক্ষ্য মরদখ খাদ্য উৎপােন ও
খাদ্যাভ্াদস পক্ররবতযন আবশ্যক। এ মক্ষ্দত্র তেবাল গুরুত্বপূণ জ অবোন রাখদত পাদর। মেদে তেবাল ক্রনভ্যর Food Supliment,
ক্রভ্টাক্রিন, সস, মজক্রল, িাদির খাদ্য ইতযাক্রে বহুক্রবধ ক্রেল্প র্দড় উঠদত পাদর।
৭.৩. অপ্রচক্রলত প্রােক্রিক জলজ খাদদ্যর সিস্যা ও করণীয়ঃ অপ্রচক্রলত জলজ প্রােক্রিক খাদ্য পদণ্যর ব্যবহার বাাংলাদেদে
মতিন একটা মনই। র্ার কারদণ অপ্রচক্রলত জলজ প্রােক্রিক পণ্যাক্রে এখনও গুরুদত্বর সাদে ক্রবদবচনা করা হদে না। অেচ ক্রবদশ্বর
ক্রবক্রভ্ন্ন মেে কর্তক
য অপ্রচক্রলত জলজ পণ্যাক্রে মেদের খাদ্য চাক্রহো পূরণসহ অে যননক্রতক উন্নয়দন ব্যবহার করা হদে। বাাংলাদেদে
অপ্রচক্রলত এসব জলজ পদণ্যর সিস্যা ও করণীয় প্রায় একই প্রকৃক্রতর র্া ক্রনদম্ন মেয়া হদলাঃ
৭.৩.১ অপ্রচক্রলত জলজ খাদদ্যর সিস্যাঃ
1. পক্ররদবে আইদন গৃহীত এতেসাংিান্ত ক্রসদ্ধান্তসমূহ তথ্য-উপাি ক্রনভ্যর নয়;
2. পক্ররদবে আইদনর আওতায় ক্রবদ্যিান ক্রবক্রধক্রবধানজক্রনত কারদণ কাঁকড়া ও অন্যান্য অপ্রচক্রলত জলজ প্রাণীর
মিাটাতাজাকরণ ও রপ্তাক্রন বাঁধাগ্রস্ত হদে;
3. অপ্রচক্রলত জলজ প্রােক্রিক পদণ্যর উন্নয়দন র্দবর্ণা কার্ যিদির অভ্াব;
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4. অপ্রচক্রলত জলজ প্রােক্রিক পদণ্যর চার্/উৎপােন ক্রবর্দয় প্রযুক্রক্ত জ্ঞাদনর অভ্াব এবাং আহরণ/সাংগ্রহ, মগ্রক্রডাং,
প্যাদকক্রজাং পক্ররবহন ইতযাক্রে ক্রবর্দয় উৎপােকবৃদন্দর জ্ঞাদনর সীিাবদ্ধতা।
5. কুক্রির CITES-এর আওতাভূক্ত হওয়ায় এ পদণ্যর বাক্রণজয ক্রনয়ক্রন্ত্রত;
6. র্ভ্ীর সমুদদ্র িাি ধরার সিয় ধরা পড়া সুইক্রিাং কাঁকড়া রপ্তাক্রনর উপর ক্রবক্রধ ক্রনদর্ধ আদরাপ;
7. মেদে কুুঁদচ ও কাঁকড়ার কৃক্রত্রি প্রজনন প্রযুক্রক্তর অভ্াব;
8. তেবাল চার্/সাংগ্রহ, অগ্র সাংদর্ার্ পণ্য, তেবাল সািক্রগ্রর পক্ররক্রধ, বাজার ইতযাক্রে ক্রবর্দয় সম্ভাব্য উৎপােকবৃদন্দর
অজ্ঞতা;
9. কাঁকড়া প্রদসক্রসাং কারখানার িাটক্রত এবাং ক্রচাংক্রড় প্রদসক্রসাং কারখানায় কাঁকড়া প্রদসক্রসাং এর কক্ষ্দত্র ক্রবক্রধ ক্রনদর্দধর
ক্রবদ্যিানতা;
10. তেবাদলর সীিাবদ্ধ অভ্যন্তরীণ বাজার; এবাং
11. অপ্রচক্রলত জলজ প্রােক্রিক পদণ্যর উৎপােক ও রপ্তাক্রনকারক মেে ক্রহদসদব পক্ররক্রচক্রত এবাং ক্রবপণন উন্নয়ন
কার্ যিদির অভ্াব।

৭.৩.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

সুপাক্ররে

১.

কুুঁদচ ও কাঁকড়াসহ অপ্রচক্রলত জলজ প্রাণী মিাটাতাজাকরণ এবাং প্রক্রিয়াকরণপূব যক িৎস্য অক্রধেপ্তর, িৎস্য ও
রপ্তাক্রন সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য উৎপােক ও রপ্তাক্রনকারকবৃন্দদক আক্রে যক সহায়তাসহ প্রাক্রণসম্পে
িন্ত্রণালয়,
অে য
অন্যান্য সুদর্াগ সুক্রবধা প্রোদনর মাধ্যদম উৎসাক্রহতকরণ;
িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয িন্ত্রণালয় ও
রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা।
পক্ররদবে আইদনর আওতায় সুইক্রিাং িাবস্ রপ্তাক্রনর উপর ক্রনদর্ধাজ্ঞা প্রতযাহার ;
বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং বন ও
পক্ররদবে িন্ত্রণালয়।
অলসভ্াদব বদস োকাকালীন সিদয় ক্রচাংক্রড় প্রদসক্রসাং কারখানাগুদলা কাঁকড়া ও িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
অন্যান্য প্রচক্রলত জলজ প্রাণী প্রক্রিয়াকরদণর কাদজ ব্যবহার করার জন্য িৎস্য এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর।
অক্রধেপ্তদরর এফআইক্রকউক্রস সাংক্রেি ক্রবক্রধক্রবধান ক্রেক্রেল করা; এবাং
CITES সনে প্রোন সরলীকরণ এবাং তা দ্রুত (১৫ ক্রেদনর িদে) প্রোদনর বাাংলাদেে বন ক্রবভ্ার্ এবাং বন ও
ব্যবস্থাকরণ।
পক্ররদবে িন্ত্রণালয়।

২.
৩.
৪.

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.
৩.
৪.

কাঁকড়ার কৃক্রত্রি প্রজনন ক্রবর্য়ক র্দবর্ণা মজারোরকরণ, সফট িাবস এর উৎপােন
ও প্রক্রিয়াকরণ সাংিান্ত প্রযুক্রক্ত উৎসাহী উদদ্যাক্তাবৃদন্দর ক্রনকট হস্তান্তর;
তেবাদলর চার্ সম্প্রসারণ, প্রক্রিয়াকরণ এবাং ক্রবপণন উন্নয়দনর লদক্ষ্য িৎস্য ও প্রাণী
সম্পে অক্রধেপ্তর কর্তযক একটি প্রকল্প গ্রহণ;
অপ্রচক্রলত জলজ সম্পে উৎপােদন প্রযুক্রক্তর্ত সহায়তা প্রোন, মগ্রক্রডাং, প্যাদকক্রজাং ও
পক্ররবহন ক্রবর্দয় প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোন; এবাং
খাদ্যসি অন্যান্য মক্ষ্দত্র তেবাদলর অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃক্রির লদক্ষ্য ব্যাপক প্রচারণার
উদদ্যার্ গ্রহণ।

িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর।
িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর।
িৎস্য অক্রধেপ্তর।
িৎস্য অক্রধেপ্তর ও তথ্য অক্রধেপ্তর।

র্) েীি যদিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

২.
৩.
৪.
৫.

পক্ররদবে আইদনর ক্রবক্রধ ক্রবধানসমূহ তবজ্ঞাক্রনক তথ্য উপাদির ক্রভ্ক্রিদত সাংদোধদনর িৎস্য অক্রধেপ্তর, মৎস্য গদবিণা
উদদ্যার্ গ্রহণ;
ইনক্রষ্টটিউট, বন ও পক্ররদবে
িন্ত্রণালয় এবাং পক্ররদবে অক্রধেপ্তর।
পক্ররদবে ও জলজ সম্পে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ক্রবর্য়ক প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়দনর উদদ্যার্ িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
গ্রহণ;
এবাং অক্রধেপ্তর, বন ও পক্ররদবে
িন্ত্রণালয়, এবাং ক্রবক্রসএসআইআর।
অপ্রচক্রলত জলজ সম্পে ক্রনভ্যর খাদ্য ক্রেল্প সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য প্রােক্রিক পণ্যাক্রের িৎস্য ও প্রাক্রনসম্পে িন্ত্রণালয়
উপর র্দবর্ণা ও উন্নয়ন কার্ যিি মজারোরকরণ;
এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর।
জলজ সম্পে উন্নয়ন কিযসূক্রচ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবাং
িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং িৎস্য অক্রধেপ্তর।
তেবালজাত খাদ্য উিাবদন মিক্ররন সাইন্স ইনক্রিটিউট ও সাংক্রেি সরকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়,
র্দবর্ণা কার্ যিি মজারোরকরণ।
ক্রেক্ষ্া িন্ত্রণালয়, মিক্ররন সাইন্স
ইনক্রিটিউট
এবাং
ক্রবক্রভ্ন্ন
ক্রবশ্বক্রবদ্যালয়।
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৮.
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর মসক্রি-প্রদসসড্ পণ্যঃ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর চূড়ান্ত পদণ্যর পশ্চাৎ সাংদর্ার্ পণ্য ক্রহদসদব ক্রবক্রবধ
মসক্রি-প্রদসসড্ পণ্যাক্রে ক্রবদবক্রচত হদয় োদক। বাাংলাদেদে উদেখদর্াগ্য পক্ররিান প্রােক্রিক কৃক্রর্ পণ্য আাংক্রেক প্রক্রিয়াকরণ অে যাৎ মসক্রিপ্রদসসড্ আকাদর সাধারণতঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর ক্রবপণন হয়। এসব মসক্রি-প্রদসসড্ পদণ্যর িদে উক্রিে, িৎস্য ও প্রাণীজ
সকল প্রকার খাদ্য পণ্যই অন্তভুযক্ত। উক্রিে, িৎস্য ও প্রাণীজ মসক্রি-প্রদসসড্ পদণ্যর খাতওয়ারী ক্রবদ্যিান অবস্থা, সিস্যা ও করণীয়
ক্রবর্য়াক্রে ক্রনদম্ন আদলাকপাত করা হদলাঃ
৮.১
মসক্রি-প্রদসসড্ েস্যজাত পণ্যঃ বাাংলাদেদে এখন পর্ যন্ত েস্যজাত প্রদসসড পদণ্যর বাজার পক্ররক্রধ ব্যাপক নয়। মেদের প্রায় সকল
মভ্াক্তা মসক্রি-প্রদসসড্ পণ্য মেদক চূড়ান্ত খাদ্য ততক্রর ও ব্যবহার কদর। র্ার কারদণ অভ্যন্তরীণ বাজাদর মসক্রি-প্রদসসড্ েস্যজাত পদণ্যর
ব্যাপক চাক্রহো ক্রবদ্যিান। এিাড়া প্রায় সকল স্বল্প উন্নত এবাং উন্নয়নেীল মেদে একই কারদণ মসক্রি-প্রদসসড্ পদণ্যর বাজার পক্ররক্রধ মবে
বড়। মেদে এ জাতীয় পদণ্যর উৎপােন সম্প্রসারণ কদর অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরণসহ রপ্তাক্রনর সম্ভাবনা অক্রত উজ্জ্বল।
েস্যজাত প্রােক্রিক খাদ্য পদণ্যর সারণী মেদক প্রতীয়িান হয় মর্, ধান এবাং ভুট্টার অভ্যন্তরীণ চাক্রহো ক্রিটিদয় উদ্বৃি োকদব।
মসক্রি-প্রদসসড্ অবস্থায় চাল, র্ি, ভুট্টা ইতযাক্রে িানুদর্র খাদ্য চাক্রহোর পাোপাক্রে মপাক্রি, মডইরী এবাং িাদির খাদ্য উৎপােদন
ব্যবহৃত হয়। প্রাণীর এসব খাদ্য উৎপােদন মূলত: চাদলর কুুঁড়া ব্যবহৃত হয়। বতযিাদন মেদে চাদলর কুুঁড়া মেদক মভ্াজয ততল
উৎপাক্রেত হদে। শুধুিাত্র অদটাদিটিক রাইস ক্রিদল উৎপাক্রেত চাদলর কুুঁড়া মেদক মভ্াজয ততল উৎপাক্রেত হয়। মসক্রি অদটাদিটিক
রাইস ক্রিদলর কুুঁড়া এসব প্রাণীর খাদ্য ও এর ফযাট সাবানসহ ক্রবক্রবধ ক্রেদল্প ব্যবহৃত হয়। মসক্রি-প্রদসসড্ র্ি ও ভুট্টার বজযয শুধুিাত্র
প্রাণীর খাদ্য ক্রহদসদব ব্যবহৃত হয়।

৮.১.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

কৃক্রর্পণ্য উৎপােদন কৃর্ককর ক্রবক্রবধ অসুক্রবধা দূর কদর িানসম্পন্ন মসক্রি-প্রদসসড্ েস্যজাত পণ্য উৎপােন
এবাং মরক্রসক্রবক্রলটি ক্রনক্রশ্চত করণাদে য চুক্রক্তবদ্ধ চার্ ব্যবস্থা প্রবতযণ সাংিান্ত উদদ্যাদর্র অভ্াব;
প্রােক্রিক কৃক্রর্ পদণ্যর মপাি হাদভ্যক্রস্টাং পর্ যাদয় র্োঃ মগ্রক্রডাং, প্যাদকক্রজাং, ক্রনরাপে পক্ররবহন ও ক্রনরাপে
সাংরক্ষ্ণ সুক্রবধার অভ্াব। পদণ্যর িান বজায় মরদখ এসব মক্ষ্দত্র করণীয় ক্রবর্দয় কৃর্ক/ উৎপােককের জ্ঞাদনর
সীিাবদ্ধতা;
প্রােক্রিক েস্যজাত কৃক্রর্ পণ্য এবাং মসক্রি-প্রদসসড্ কৃক্রর্ পদণ্যর মূদল্যর অস্বাভ্াক্রবক পাে যদকযর কারদণ সুর্ি
উৎপােন সম্প্রসারদণ অন্তরায়;
মেদে র্দির িাটক্রত ক্রবদ্যিান;
সকল আিোক্রনকারক মেদে বাাংলাদেদের ইসুযকৃত মসক্রি-প্রদসসড্ েস্যজাত পদণ্যর ফাইদটাদসক্রনটারী
সনদের গ্রহণদর্াগ্যতার অভ্াব এবাং েস্য িদত ততরী সকল খাকদ্যর স্বাস্থয সনে প্রোনকারী কর্তযপদক্ষ্র
অনুপক্রস্থক্রত;
মসক্রি-প্রদসসড্ েস্যজাত পণ্য চাল-এর কুুঁড়ার অক্রধকাাংে মসক্রি অদটাদিটিক ক্রিদল উৎপােদনর কারদণ কুুঁড়ায়
ক্রবদ্যিান ততল নি হদয় র্ায় র্া চাদলর মূদল্যর উপর প্রভ্াব মফদল; এবাং
মসক্রি-প্রদসসড্ েস্যজাত পণ্য উৎপােদন িাদনর ক্রবর্য়টি উদপক্রক্ষ্ত।

৮.১.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
১.
মসক্রি-প্রদসসড্ েস্যজাত পদণ্যর BDS িান ক্রনধ যারণ ও ক্রনধ যাক্ররত িাদন
পণ্য উৎপােন ক্রনক্রশ্চতকরণ;
২.
উদ্ধৃি উৎপােদনর ক্রবর্য় ক্রবদবচনাপূব যক উৎপােন মিৌসুদি চাল, ভুট্টা
ইতযাক্রে মসক্রি-প্রদসসড্ েস্যজাত পদণ্যর আিোক্রন বন্ধ রাখা;
৩.
মূদল্যর ক্রস্থক্রতেীলতা ক্রনক্রশ্চতকরণ;
৪.
মেদে ক্রবদ্যিান মসক্রি অদটাদিটিক চাদলর কদল রাবারাইজড্ হলার
ব্যবহাদরর ক্রবিয়াক্রে পরীক্ষ্াকরণ এবাং অনুকূল অবস্থার মক্ষ্দত্র তা
বাস্তবায়দন বােবাধকতা আদরাদপর ব্যবস্থাকরণ; এবাং
৫.
দ্রুত ফাইদটাদসক্রনটারীী সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠান এবাং উক্ত প্রক্রতষ্ঠাদনর
ল্যাবদরটরী এযাক্রিক্রডদটড-এর ব্যবস্থাকরণ।

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর এবাং ক্রবএসটিআই।
খাদ্য িন্ত্রণালয় এবাং বাক্রণজয িন্ত্রণালয়।
খাদ্য িন্ত্রণালয় এবাং বাক্রণজয িন্ত্রণালয়।
ক্রবটাক, ক্রেল্প িন্ত্রণালয় এবাং খাদ্য িন্ত্রণালয়।
এযাক্রিক্রডদটেন মবাড য এবাং কৃক্রর্ সম্প্রসারণ
অক্রধেপ্তর

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1.
2.

চুক্রক্তবদ্ধ চার্ ব্যবস্থায় িানসম্মত মসক্রি-প্রদসসড্ েস্যজাত পণ্য উৎপােন কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর এবাং
ক্রনক্রশ্চতকরণ; এবাং
িন্ত্রণালয়।
র্দির চার্ বৃক্রদ্ধ উৎসাক্রহতকরণ।
কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর এবাং
িন্ত্রণালয়।

কৃক্রর্
কৃক্রর্
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৮.২
িসলাঃ িসলা বাাংলাদেদের অন্যতি অে যকরী ফসল । Ready to Eat পর্ জাদয়র খাদ্য উৎপােদন প্রক্রতটি মেদেই
িসলার ব্যবহার দৃশ্যিান। ২০১৪-১৫ অে যবিদর ৫.৪২ লক্ষ্ মহক্টর জক্রিদত ৩১.২৫ লক্ষ্ মিক্ররক টন িেলা জাতীয় পণ্য মর্িন
মপয়াজ, রসুন, ধক্রনয়া, আো, িক্ররচ, হলুে ইতযাক্রে উৎপাক্রেত হদয়দি। মহক্টর প্রক্রত উৎপােন ৬.২২ লক্ষ্ মিক্ররক টন। মেদে
উৎপাক্রেত হয় এিন মবে কদয়কটি িসলা অভ্যন্তরীণ উৎপােন দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরণ সম্ভব হদে না । র্ার কারদণ মেদে
উৎপাক্রেত হয় এিন ক্রকছু িসলা আিোক্রন কদর চাক্রহো পূরণ করদত হয়। এিাড়া ক্রকছু িসলা বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত হয় না।
এসব জাদতর িসলার পুদরাটাই আিোক্রন কদর চাক্রহো পূরণ করদত হয়। ২০১৪-২০১৫ অে য বিদর বাাংলাদেদে িসলা বাবে
আিোক্রন ব্যয় ক্রিল ১৬৬.১ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। এ অবস্থায়, বাাংলাদেে হদত িসলা রপ্তাক্রনর ক্রবর্য়টি ক্রবদবচনার খুব একটা
অবকাে রদয়দি বদল িদন হয় না। রপ্তাক্রন নীক্রত ২০১৫-২০১৮ এ ক্রপয়াজ রপ্তাক্রন ক্রনক্রর্দ্ধ পণ্য। তদব মেদের বৃহির খাদ্য পণ্য
রপ্তাক্রনকারক প্রক্রতষ্ঠানসমূহ ক্রকছু পক্ররিাদন িসলা রপ্তাক্রন কদর োদক। ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবাং ২০১৫ সাদল ক্রবদশ্ব
িসলার আিোক্রনর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ৫৮,৩৬৪ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৫৫,০৭২ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৫২,৮৩২
ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৫৫,৪৫১ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, এবাং ৫৫,০১১ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। একই সিদয় বাাংলাদেদে
িসলার রপ্তাক্রনর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ১১.৬৬ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১৯.৯০ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১৭.৩৯ ক্রিক্রলয়ন
িাক্রকযন ডলার, ২৫.১০ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, এবাং ১১.৩০ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। িসলার ক্রবশ্ব বাজার এবাং বাাংলাদেক্রে
িসলার রপ্তাক্রন এর ব্যাপক পাে যকয সম্পক্রকযত অবস্থা ক্রনদম্নর তথ্য ক্রচদত্র মেখাদনা হদলাঃ
তথ্য ক্রচত্র-০৪
Value in million US$

2011

2012

2013

2014

2015

উৎসঃ রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা এবাং আইটিক্রস মরড ম্াপ

উপদর বক্রণ যত তথ্য ক্রচদত্র প্রক্রতয়িান হয় মর্, িসলার আন্তজযাক্রতক বাজার রদয়দি। তদব উৎপােনর্ত সীিাবদ্ধতার কারদণ
িসলার রপ্তাক্রন সম্প্রসারদণর সীিাবদ্ধতা রদয়দি।
৮.২.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.

চাক্রহোর তুলনায় বাাংলাদেদে অক্রধকাাংে িসলার উৎপােন কি এবাং ক্রকছু ক্রকছু িসলা উৎপন্ন হয়না;
সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর উভ্য় পর্ যাদয় র্দবর্ণা ও উন্নয়ন কাদজর অভ্াব;
বাাংলাদেদে িসলার উৎপােন ব্যয় তুলনামূলক ভ্াদব মবেী ক্রবধায় মেদে উৎপাক্রেত িসলার মূল্য প্রক্রতদর্াক্রর্তামূলক না
হওয়ায় কৃর্কর্ণ িসলা চাদর্ অনুৎসাহী; এবাং
িসলার েীি যদিয়াক্রে সাংরক্ষ্ণ সুক্রবধার অভ্াব।

৮.২.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

সুপাক্ররে

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

১.
২.

উন্নত বীজ সরবরাহ নিনিতকরণ; এবাং
ক্রবএক্রডক্রস ও কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়।
স্বল্প সুদে ঋণ োন, িসলা চার্ীদের িসলা চাদর্ ব্যবহৃত কৃক্রর্ উপকরদণর কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর
উপর ভ্তুক
এবাং কৃক্রি মন্ত্রণালয়।
য ীর িােদি িসলা চাদর্ কৃর্কবৃন্দদক উৎসাক্রহতকরণ।
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খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.

৩.

কৃর্কদের িসলার ক্রপ্র ও মপাি হাদভ্যক্রস্টাং কার্ যিি ক্রবর্য়ক প্রক্রেক্ষ্দণর কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়।
ব্যবস্থা মনয়া;
িসলা উৎপােন উপদর্ার্ী এলাকা ক্রচক্রিত কদর Crop zoning map কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়।
প্রণয়ন এবাং মস অনুর্ায়ী িসলা উৎপােদনর ব্যবস্থা গ্রহণ। এদক্ষ্দত্র মর্ সব
এলাকায় উৎপাক্রেত িসলায় মহভ্ী মিটাদলর উপক্রস্থক্রত ক্রবদ্যিান মস সব
এলাকাদক map বক্রি জভূতকরণ। এ ক্রবর্দয় প্রদয়াজদন প্রযুক্রক্তর্ত সহায়তার
িােদি জক্রিদত মহভ্ী মিটাল এর পক্ররিান সহনীয় পর্ যাদয় আনয়ন; এবাং
জ
বাাংলাদেদের আবহাওয়া উপদর্ার্ী উন্নত ফলনেীল জাদতর িসলার উিাবন িটিকালচার
ক্রবিাগ।
ও উিাক্রবত িসলার চার্ সম্প্রসারণ।

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

িসলার েীি য স্থায়ী সাংরক্ষ্ণ প্রযুক্রক্ত উিাবন এবাং প্রযুক্রক্তর প্রদয়ার্। প্রদয়াজদন বাাংলাদেে কৃক্রি গদবিণা
পরিানু েক্রক্ত কক্রিেদনর সুক্রবধাক্রে কাদজ লার্াদনা। এদক্ষ্দত্র পরিানু েক্রক্ত কাউক্রসিল, কৃক্রি সম্প্রসারণ
অক্রধেপ্তর ও পরমানু েক্রি
মকদির সুক্রবধা বাক্রণক্রজযক চাক্রহোর সাদে সাংর্ক্রতপূণ য করা; এবাং

২.

িসলার উচ্চ ফলন, উন্নত জাত ও উন্নত িান ক্রনক্রশ্চত করার জন্য র্দবর্ণা ও কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর
উন্নয়ন কার্ যিি মজারোরকরণ।
এবাং কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়।

ককন্দ্র।

৮.৩
মপাক্রিজাত খাদ্যঃ হালকা প্রযুক্রক্ত ও স্বল্প পূক্রুঁ জর খাত ক্রহদসদব মপাক্রিজাত পণ্য খাদত বাাংলাদেদের সম্ভাবনা অক্রত
উজ্জ্বল। অতীদত এটি ক্রেল্প ক্রহদসদব ক্রবদবক্রচত ক্রিল না। এ মেদে ক্রনজ প্রদয়াজদন হাঁস-মুরক্রর্ পালদনর প্রচলন বহু পুদরাদনা।
সাধারণ িানুর্ ক্রনজ প্রদয়াজন ক্রিটিদয় উদ্বৃি অাংে বাজাদর ক্রবক্রি করদতা। ক্রকছু কৃর্ক পক্ররবার বাড়ক্রত আয় অজযদনর লদক্ষ্য
হাঁস-মুরক্রর্ পালন করত। তদব বতযিাদন ক্ষুদ্র ক্রেল্প আকাদর মপাক্রি খাত এদেদে প্রক্রতষ্ঠা লাভ্ কদরদি। প্রােক্রিক পণ্য ক্রহদসদব
বাক্রণদজযর পাোপাক্রে সাম্প্রক্রতক কদয়ক বির মেদক Ready to Eat পর্ যাদয়র মপাক্রি সািগ্রী ততক্রর ও স্থানীয় বাজাদর
ক্রবপণন হদে । রাজধানী ঢাকাসহ ২/৩ টি বড় ক্রবভ্ার্ীয় েহদর শুধুিাত্র মপাক্রি ক্রনভ্যর মরিুদরন্ট পক্ররচাক্রলত হদে। বাাংলাদেে
মেদক মতিন মকান মপাক্রি সািগ্রী রপ্তাক্রন হদে না। ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবাং ২০১৫ সাদল ক্রবদশ্ব মপাক্রি সািক্রগ্রর
মিাট ক্রবশ্ব বাক্রণজয ক্রিল ২৬.১৫ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ২৬.৩৮ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ২৭.৪৯ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার,
২৮.০৫ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ২৪.৯৩ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। ক্রবদশ্ব মপাক্রি সািক্রগ্রর প্রধান প্রধান আিোক্রনকারক
মেেসমূহ হদে ইউএসএ, জাপান, চীন, জািযাক্রন, ইউদক, হাংকাং, রান্স, ইটালী, মনোরল্যান্ড ও ক্রভ্দয়তনাি ইতযাক্রে।
বাাংলাদেদে ২০১৪-২০১৫ অে যবিদর মপাক্রি খাত মেদক ১১.০০ ক্রবক্রলয়ন ক্রডি এবাং ২৩.৪৫ লক্ষ্ মিক্ররক টন িাাংস
পাওয়া র্ায় র্া বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত মিাট িাাংদসর ৪০%। এটি মেদে িাাংদসর চাক্রহো পূরদণর মক্ষ্দত্র ক্রদ্বতীয় বৃহৎ খাত।
বাাংলাদেদে ক্রবর্ত ৫ বিদরর হাঁস মুরর্ীর ক্রডি ও িাাংদসর উৎপােন সাংিান্ত পক্ররসাংখ্যান ক্রনদম্ন মেয়া হলঃ
সারণী-০৯
অে য বির
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫

ক্রডি এর উৎপােন (ক্রবঃ সাংখ্যায়)
৬.০৭
৭.৩০
৭.৬১
১০.১৬
১১.০০

উৎসঃ ক্রডপাট যদিনট অব লাইভ্িক সাক্রভ্দয সস
বাাংলাদেদে Ready to Eat পর্ যাদয়র মপাক্রি

মপাক্রি িাাংদসর উৎপােন ( লক্ষ্ মিঃ টন)
৭.৯৬
৯.৩২
১৪.৪৮
১৮.০৮
২৩.৪৫

ক্রভ্ক্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্পপণ্য উৎপােদনর মূল সিস্যা
তুলনামূলকভ্াদব বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত হাঁস মুরর্ীর িাাংস ও ক্রডদির উচ্চ মূল্য। ক্রবক্রনদয়ার্ িাটক্রত, মনক্রতবাচক প্রচারণা,
সীক্রিত অভ্যন্তরীণ বাজার ইতযাক্রে এ খাদতর বাক্রণজয সম্প্রসারদণর অন্তরায়। খাদ্য িান এ খাদতর অপর এক বড় সিস্যা । হাঁস
ও মুরর্ী পালদন স্বাদস্থযর জন্য ক্ষ্ক্রতকারক মপািী খাদ্য ব্যবহাদরর কারদণ সিস্যার সৃক্রি হদে। মপাক্রি খাদ্য উৎপােকদের
ক্রকছু প্রক্রতষ্ঠান সম্পদকয ট্যানারীর বজযয মেদক আরম্ভ কদর মপাক্রি খাদ্য উৎপােদন ক্রবক্রবধ ক্ষ্ক্রতকর উপাোন (কাঁচািাল)
ব্যবহাদরর তথ্যও প্রচাক্ররত হয়। মপাক্রি পালদন ঔর্দধর ব্যবহারও অদনক মক্ষ্দত্র অক্রনয়ক্রন্ত্রত োদক।

২৭

ঔর্ধ প্রস্তুতকারক মকাম্পানীগুদলা ক্ররদপ্রদজদন্টটিভ্ ক্রনদয়ার্ কদর ঔর্দধর ক্রবিয় বৃক্রদ্ধ কদর। তাদের ক্রনকট স্বাদস্থযর ক্রবর্য়টি
উদপক্রক্ষ্ত মেদক র্ায়। বাাংলাদেদে প্রচক্রলত ঔর্দধর িান ও মূল্য উভ্য়ই ক্রনয়ন্ত্রণহীন। মপাক্রি খাদদ্যর এ অবস্থা িানুদর্র স্বাস্থয
ঝক্রুঁ ক চরি পর্ যাদয় ক্রনদয় মর্দত পাদর। হাঁস মুরর্ীর োি মূলতঃ ক্রনভ্যর কদর মপাক্রি খাদদ্যর উপর। এদেদে মপাক্রি খাদদ্যর
কাঁচািাদলর মূল উপাোন হদে ভুট্টা। ভুট্টার বাজার মূলত: ক্রনয়ন্ত্রণ কদর িেস্বত্ব মভ্ার্ীরা । র্ার কারদণ িেস্বত্ব মভ্ার্ীরা কবেী
লাভ্বান হয়। কৃর্ক ও ব্যবহারকারী মকউই কতমন লাভ্বান হয় না। এসব মক্ষ্দত্র সরকাদরর সুক্রনক্রে যি ক্রনয়ন্ত্রণ োকা আবশ্যক।
মপাক্রি িান ও মূদল্যর ক্রেক মেদক প্রক্রতদর্াক্রর্তামূলক অবস্থা ক্রনক্রশ্চত করদত সক্ষ্ি হদল অক্রত সহদজই ১০০ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন
ডলাদরর মপাক্রি সাংক্রেি খাদদ্যর বাজাদর বাাংলাদেে প্রদবদের সক্ষ্িতা অজযন করদব। মপাক্রি ক্রভ্ক্রিক খাদ্য উৎপােদন সব যজন
গ্রহণীয় িান ক্রনধ যারণ এবাং তা প্রক্রতপালন বােতামূলক করদত হদব। ভ্যালু মচইদনর প্রক্রতটি স্তদর উৎপােনকারী ক্রেদল্পর
জবাবক্রেক্রহতা ক্রনক্রশ্চত করদত হদব। মুসক্রলি অধুযক্রর্ত মেে ক্রহদসদব ক্রবদশ্বর প্রায় ২০০ মকাটি মুসলিাদনর হাঁস মুরর্ীর হালাল
িাাংদসর বাজাদর প্রদবদের সুদর্ার্ রদয়দি। এসব ক্রবদবচনায় বাাংলাদেদে মপাক্রি সাংক্রেি খাদ্য ক্রেদল্পর সম্ভাবনা অতযন্ত ব্যাপক।
এর িােদি রপ্তাক্রন আয় বৃক্রদ্ধ এবাং অক্রধক পক্ররিান কিযসাংস্থাদনর সুদর্ার্ সৃক্রি হদব।
৮.৩.১ সিস্যাঃ
বাাংলাদেদে মপাক্রি খাদতর ক্রবক্রনদয়ার্ ঝক্রুঁ কপূণ য;
মপাক্রি পালদনর মপাক্রি খািার ব্যবস্থাপনা সম্পদকয উদদ্যাক্তাবৃদন্দর জ্ঞাদনর সীিাবদ্ধতা;
মপাক্রি খাদদ্যর মূল্যদবেী এবাং অক্রনয়ক্রন্ত্রত িান;
হাঁস ও মুরর্ী পালদন অস্বাস্থযকর ও স্বাদস্থযর জন্য ক্ষ্ক্রতকারক মপাক্রি খাদ্য ব্যবহার;
মপাক্রি পালদন এক্রন্টবাদয়াটিকসহ ক্ষ্ক্রতকর ঔর্দধর অক্রনয়ক্রন্ত্রত ব্যবহার;
বাাংলাদেদে প্রচক্রলত ঔর্দধর িান ও মূল্য উভ্য়ই ক্রনয়ন্ত্রণহীন;
জনস্বাদস্থযর র্ন্য ক্ষ্ক্রতকর ক্রবর্য়াক্রে ক্রবদবচনায় না ক্রনদয় ঔর্ধ প্রস্তুতকারক মকাম্পানী কর্তজক ক্ররদপ্রদজদন্টটিভ্ ক্রনদয়াদর্র মাধ্যদম
ঔর্দধর ক্রবিয় বৃক্রদ্ধ;
8. মপাক্রি িাাংস উৎপােদন গুণগত িাদনর অনুপক্রস্থক্রত এবাং ক্রনধ যাক্ররত গুণগত িাদনর পণ্য উৎপােন ও ক্রবপণদন উৎপােক প্রক্রতষ্ঠাদনর
অনীহা;
9. ক্রহিাক্রয়ত িাাংদসর সীক্রিত অভ্যন্তরীণ বাজার এবাং সুষ্ঠু প্রক্রিয়াকরণ, ক্রনরাপে প্যাদকক্রজাং, পক্ররবহন এবাং সাংরক্ষ্ণ সুক্রবধাক্রে/
অবকাঠাদিা ও প্রযুক্রক্তর অভ্াব; এবাং
10. বাাংলাদেক্রে কপাক্রি খাদতর প্রক্রতকূল ব্যপক প্রচারণা।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

৮.৩.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

সুপাক্ররে

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

১.

কপাক্রি খািারীদেরদক মপািী খািার ব্যবস্থাপনা সম্পদকয ক্রনয়ক্রিত প্রক্রেক্ষ্ণ
প্রোন এবাং প্রক্রেক্ষ্ণ অনুর্ায়ী খািার ব্যবস্থাপনা ক্রনক্রশ্চত করার ক্রবর্য়টি
িক্রনটক্ররাং;
িানসম্পন্ন মপািী খাদদ্যর সরবরাহ ক্রনক্রশ্চতকরণ এবাং খাদদ্যর সরবরাহ
ক্রবএসটিআই-এর বােতামূলক সাটিক্রয ফদকেদনর আওতায় আনয়ন।
ক্রবএসটিআই-এর সাটিক্রয ফদকেন ব্যক্রতদরদক মপািী খাদদ্যর ক্রবপণন সম্পূণ যরূদপ
ক্রনক্রর্দ্ধকরণ;
খািারীদের স্ব-উদদ্যাদর্ প্রস্তুতকৃত খাদদ্যর মক্ষ্দত্র কপাক্রি খাদ্য িান
ক্রবএসটিআই িাদনর সিপর্ যাদয় হওয়া বােতামূলককরণ;

প্রাক্রণসম্পে অক্রধেপ্তর এবাং
ক্রডপাট জদমে অব লাইি ষ্টক
সাক্রিদজ সস।
িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং ক্রবএসটিআই।

২.

৩.
৪.
৫.

িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং ক্রডপাট যদিন্ট অব লাইভ্
স্টক সাক্রভ্দয সস।
পশু, হাঁস, মুরর্ী ও িাি চাদর্ মরার্ প্রক্রতদরাধমূলক ও মিাটাতাজাকরদণ িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এক্রন্টবাদয়াটিকসহ ক্ষ্ক্রতকারক রাসায়ক্রনক দ্রদব্যর ব্যবহার সম্পূণ যরূদপ ও ক্রডপাট যদিন্ট অব লাইভ্ স্টক
ক্রনক্রর্দ্ধকরণ এবাং তা ক্রনক্রশ্চতকরণ; এবাং
সাক্রভ্দয সস।
মপাক্রি কৃক্রর্র একটি উপ-খাত ক্রবদবচনায় খাতটিদক শুল্ক, কর ও ভ্যাট বাক্রণজয িন্ত্রণালয়, ক্রডএলএস
বক্রহ যভূতকরণ।
এবাং জাতীয় রাজস্ব মবাড য

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.

কপাক্রিসহ উপ-খাদতর ব্যবহৃত প্রদয়াজনীয় ঔর্ধ বাাংলাদেদে ক্রবপণদনর মৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে মন্ত্রণালয়।
মক্ষ্দত্র মরক্রজদিেন গ্রহণ বােতামূলককরণ, মূল্য সুক্রনক্রে যিকরণ এবাং প্রদয়াজদন
পৃেক একটি কর্তযপক্ষ্ র্ঠন;

২৮

২.
৩.

৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.

কপাক্রির িান ও পক্ররিান বৃক্রদ্ধর মক্ষ্দত্র প্রযুক্রক্তর্ত সহায়তা প্রোন;
বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত সকল প্রকার কপাক্রির্াত খাদ্য এবাং খাদ্য উৎপােদন
ব্যবহৃত উপাোদনর (মপাক্রির িাাংস) িান ও কপাক্রি পালদন িান সম্পন্ন ঔর্ধ,
কীটনােক এবাং রাসায়ক্রনক দ্রব্যাক্রে ব্যবহার ইতযাক্রে ক্রনয়ন্ত্রদণর জন্য
USFDA-এর ন্যায় বাাংলাদেদে Food and Drug Authority
র্ঠন;
পশুর নাড়ীভূক্রুঁ ড়সহ খাদ্য উপকরদণর বজযয মেদক উৎপাক্রেত খাদ্য সািক্রগ্ররর
স্বাস্থযসম্মত উৎপােন/সাংগ্রহ এবাং প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চতকরণ;

িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে মন্ত্রণালয়।
িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়,
স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যাণ
িন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাদেে
ক্রনরাপে খাদ্য কর্তজপক্ষ্।

িৎস্য ও প্রাণী সম্পে িন্ত্রণালয়,
ক্রডএলএস এবাং
সাংক্রেি
সক্রিক্রত।
কপাক্রিসহ খাদ্য ক্রেদল্পর ক্রবকাে ও রপ্তাক্রন উন্নয়দন Production িৎস্য ও প্রাণী সম্পে িন্ত্রণালয়
Chain-এর প্রক্রতটি স্তদরর Traceability ক্রনক্রশ্চতকরদণর ক্রবর্দয় এবাং বাাংলাদেে ক্রনরাপে খাদ্য
উৎপােক প্রক্রতষ্ঠাদনর উপর বােবাধকতা আদরাপ;
কর্তজপক্ষ্।
মপাক্রির্াত খাদ্য উৎপােদন মেদে সব যজন গ্রহণীয় িান ক্রনধ যারণ এবাং তা বাক্রণজয িন্ত্রণালয়।
প্রক্রতপালন বােতামূলককরণ;
কপাক্রি িাাংদসর উৎপােন, সুষ্ঠুভ্াদব প্রক্রিয়াকরণ, প্যাদকক্রজাং, পক্ররবহন এবাং বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং অে য
সাংরক্ষ্দণর ক্রবর্দয় উৎপােক প্রক্রতষ্ঠানদক প্রদয়াজনীয় প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোন;
িন্ত্রণালয়।
খাদ্য ক্রনরাপিা ক্রনক্রশ্চতকরদণর জন্য প্রদয়াজনীয় Cool-chain ব্যবিার বাাংলাদেে ক্রনরাপে খাদ্য
অনুসরদণর বােবাধকতা আদরাপ; এবাং
কর্তযপক্ষ্
কপাক্রি খামারী ও কপাক্রি খাদ্য উৎপােকদের সমিদয় Contact বাাংলাদেে ক্রনরাপে খাদ্য
Production ব্যবস্থাপনায় হাঁস-মুরর্ী পালদন উদ্বুদ্ধকরণ।
কর্তযপক্ষ্ ।

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.
২.
৩.
৪.

প্রক্রতষ্ঠার প্রদয়াজনীয় পেদক্ষ্প িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
গ্রহণ।
এবাং ক্রডপাট যদিন্ট অব লাইভ্ স্টক
সাক্রভ্দয সস।
কপাক্রির্াত খাদদ্যর ক্রনরাপে সাংরক্ষ্ণ ও পক্ররবিদনর র্ন্য Food ক্রেল্প িন্ত্রণালয় এবাং ক্রবক্রনদয়ার্
Graded Export Oriented Packaging Material মবাড য।
Industry এর প্রক্রতষ্ঠা।
মপািীর উৎপােন, িান ক্রনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা এবাং পদণ্যর িান ক্রবর্দয় িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়।
ব্যাপক প্রচারণার িােদি মপাক্রি সািগ্রী রপ্তাক্রনর অনুকূল ইদিজ
ততরীর উদদ্যার্ গ্রহণ; এবাং
সাধারণ বীমা কদপজাদরেন এবাং
মপািী খাদতর ঝক্রুঁ ক ক্রনবারদনর লদক্ষ্য মপািী বীিা চালুকরণ।
Animal Diseased Free Zone

ক্রডপাট জদমে অব লাইি স্টক সাক্রিদজ সস

৮.৪
মডইরীঃ র্রু, িার্ল, মভ্ড়া ইতযাক্রে মডইরী পদণ্যর অন্যতি উৎস। এ মেদে র্বাক্রে পশু পালদনর ইক্রতহাস অক্রত
প্রাচীন। চার্াবাে, পণ্য পক্ররবহন, দুধ ও িাাংদসর চাক্রহো পূরদণর লদক্ষ্য প্রাচীন কাল মেদকই এদেদে র্রু পালন হদয় আসদি।
আক্রিদর্র চাক্রহো পূরণ এবাং বাড়ক্রত আদয়র প্রদয়াজদন এদেদের কৃর্ক পক্ররবার িার্ল-মভ্ড়া পালন কদর োদক। বতযিাদন চারণ
ভূক্রির স্বল্পতার কারদণ মেদের মডইরী খাত মবে সিস্যার িদে রদয়দি। তদব মেদে এ মক্ষ্দত্র ব্যাপক চাক্রহো োকায় েত
সীিাবদ্ধতা সদত্বও এ খাদতর প্রক্রত িানুদর্র আগ্রহ বাড়দি এবাং মবে ক্রকছু ব্যক্রক্ত ও প্রক্রতষ্ঠান সফলতাও লাভ্ কদরদি। মডইরী
খাদদ্যর মূল উপাোন র্বাক্রে পশু পালদন স্বাস্থয হাক্রনকর ঔর্ধ ও খাদ্য ব্যবহার করা হদে। িানসম্পন্ন মডইরী পদণ্যর উৎপােন
ক্রনক্রশ্চত করার লদক্ষ্য এসব সিস্যা দুর করা প্রদয়াজন।
অন্যান্য মূল্য সাংদর্াক্রজত কৃক্রর্জ পণ্য মর্িন-ফল ও োক-সক্রি, িাাংস, িাি ইতযাক্রের অভ্যন্তরীণ চাক্রহো ও মর্ার্ান
বৃক্রদ্ধ মপদলও মডইরী পণ্য এখনও স্থানীয় চাক্রহো পূরদণ সক্ষ্ি নয়। মডইরী খাত মেদের মপ্রাটিদনর ২৪ েতাাংে পূরণ কদর
োদক। র্ক্রেও মেদে উৎপাক্রেত মিাট ৫৮.৬২ লক্ষ্ মিক্ররক টন িাাংদসর েতকরা ৬০ ভ্াদর্র মর্ার্ানোতা হদে মেদের মডইরী
খাত। ক্রবর্ত ২ বির আদর্ও িাাংদসর মর্ার্ান আিোক্রনকৃত র্রু-িক্রহর্ কর্তক
য পূরণ করা হত। তদব ক্রবর্ত ২ বিদরর মচিায়
ক্রনজস্ব র্রু, িক্রহর্, িার্ল, দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরণ করা সম্ভব হদে। এ খাত এখনও প্রক্রিয়াজাত মডইরী সািগ্রী উৎপােন
উপদর্ার্ী চাক্রহো পূরদণ সক্ষ্ি নয়। র্বাক্রে পশু ক্রনভ্যর খাদ্য উৎপােদন মূল সিস্যা র্বাক্রে পশু র্রু, িার্ল ও িক্রহর্-এর িাটক্রত।

২৯

এিাড়াও মডইরী ইন্ড্রাক্রিগুদলাদত খাদ্য ক্রনরাপিা আইন প্রক্রতপালদন অবদহলা, ক্রনম্নিাদনর িযান্ডাড য এবাং দুব যল পরীক্ষ্ার্ার ও িান
ক্রনয়ন্ত্রণ মসবার অভ্াব রদয়দি। মডইরী সাংক্রেষ্ঠ খাদদ্যর অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরদণ বাাংলাদেেদক ক্রবদেদের উপর ক্রনভ্যর করদত
হদে। গুরুত্বপূণ য মডইরী পণ্য মর্িন: দুধ, িাাংস, দুগ্ধজাত সািগ্রী ইতযাক্রের অভ্যন্তরীণ উৎপােন, আিোক্রন ও চাক্রহো ক্রনম্নরুপ:
সারণী-১০
অে য বির
২০১০-২০১১
২০১১-২০১২
২০১২-২০১৩
২০১৩-২০১৪
২০১৪-২০১৫

মডইরী িাাংদসর উৎপােন ( লক্ষ্ মিঃ টন)
১১.৯৪
১৩.৯৮
২১.৭২
২৭.১৩
৩৫.১৭

দুগ্ধ উৎপােন

দুদগ্ধর চাক্রহো

িাটক্রত

29.5
34.6
50.7
60.9
69.7

১৪৬.৯০

৭২.৪০

উৎসঃ ক্রডপাট যদিনট অব লাইভ্িক সাক্রভ্দয সস

বাাংলাদেদে বতজমাদন দ্যদধর চাক্রিো, উৎপােন ও ঘাটক্রত ক্রনদম্নর তথ্যক্রচদত্র কেখাদনা িদলাঃ
তথ্যক্রচত্রঃ ০৫
Value in million US$

উৎসঃ ক্রডপাট যদিনট অব লাইভ্িক সাক্রভ্দয সস

ক্রবদশ্ব ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবাং ২০১৫ সাদল র্োিদি ১,৮১,৫০৭ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১,৮২,৫৭০
ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১,৯৭,৯৮৮ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ২,১১,৪৭৯ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ১,৭৯,১৯৬ ক্রিক্রলয়ন
িাক্রকযন ডলাদরর মডইরী পণ্য রপ্তাক্রন িময়দি। ক্রবদশ্বর এ চাক্রহোর ক্রবপরীদত বাাংলাদেদের অবস্থান শূন্য।
মবঙ্গল ক্রিটসহ ২/১টি প্রক্রতষ্ঠান Ready to Cook পর্ যাদয়র ক্রহিাক্রয়ত িাাংসসহ মডইরী খাদ্য রপ্তাক্রনর জন্য সীক্রিত
উদদ্যার্ গ্রহণ কদরদি। মেদের কাঁচািাদলর সরবরাহ ও মর্ার্ান ক্রনক্রশ্চত সম্ভব না হদল মডইরী সািগ্রী রপ্তাক্রন বাজাদর প্রদবে
দূরহ। এ অবস্থায় রপ্তাক্রনর লক্ষ্য ক্রনদয় মডইরী ক্রনিজর খাদ্য ক্রেল্প সম্প্রসারদণর ক্রবর্য়টি খুব একটা যুক্রক্তযুক্ত হদব না। ২০০১ সাদল
যুক্তরাদজয ম্াড কাউজক্রনত সিস্যা মেখা মেয়। র্রুর িাাংসসহ ও অন্যান্য সািগ্রীর ক্রবশ্ব বাক্রণদজয Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) মুক্ত ক্রহদসদব রপ্তাক্রনকারক মেেসমূদহর মিার্ণা মুখ্য হদয় োঁড়ায়। এ পর্ যাদয় ওয়াল্ড এযাক্রনদিল
য
মহলে অর্ানাইদজেন
কর্তক
য ক্রবদশ্বর প্রক্রতটি মেেদক ঝক্রুঁ কমুক্ত, ঝক্রুঁ কযুক্ত এবাং ঝক্রুঁ ক অক্রনধ যাক্ররত ক্রহদসদব ক্রবভ্াজন করা হয়।
বাাংলাদেে ঝক্রুঁ ক অক্রনধ যাক্ররত মেদের তাক্রলকাভূক্ত ক্রহদসদব ৫ বিদরর িদে ঝক্রুঁ কমুক্ত ক্রহদসদব মিার্ণার সুদর্ার্ পায়। ক্রকন্তু উক্ত
সিদয় এিনক্রক এখন পর্ যন্ত উক্ত সুদর্ার্ কাদজ লাক্রর্দয় বাাংলাদেে ঝক্রুঁ ক মুক্ত ক্রহদসদব মিার্ণা করদত সক্ষ্ি হয় নাই। র্ার
কারদণ র্রুর হাদড়র গুড়াসহ মডইরী সািগ্রী বাাংলাদেে মেদক রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র সিস্যার সৃক্রি হদে। প্রায় সবকটি হাদড়র গুড়া
ফযাক্টরী উৎপােন বন্ধ করদত বাে হয়। অদনক মেদেই বাাংলাদেে মেদক মডইরী সািগ্রী রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র BSE মুক্ত Statusএর অবস্থা র্াচাই কদর োদক। বাাংলাদেে িদত মডইরী সািগ্রী রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র এরূপ সিস্যাক্রের প্রক্রত ক্রবদের্ গুরুত্ব আদরাদপর
প্রদয়াজনীয়তা রদয়দি। র্রুর নািী ভুক্রড় অদনক মেদে সরাসক্রর খাদ্য, সদসজ ইতযাক্রে মক্ষ্দত্র ব্যবহৃত হয়। বাাংলাদেে মেদক

৩০

বতযিাদন র্রুর নাড়ীভূক্রড় মূলতঃ চীদন রপ্তাক্রন হদে। সরকার এ পণ্য রপ্তাক্রনর ক্রবপরীদত নর্ে সহায়তাও প্রোন করদি। ক্রকন্তু
হাইদজক্রনক অবস্থায় পণ্য সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ণ, পক্ররবহন ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চদতর ক্রবর্য়টি উদপক্রক্ষ্ত রদয়দি। র্ার কারদণ একক্রেদক
অপচদয়র পক্ররিান মবেী হদে এবাং মর্ মকান সিয় স্বাস্থয সিস্যা সৃক্রির অজুহাদত বাাংলাদেে মেদক নাড়ীভূক্রড় রপ্তাক্রন বন্ধ হদত
পাদর। এিনক্রক মডইরী সািগ্রী রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র প্রক্রতবন্ধকতার সৃক্রি করদত পাদর র্া হয়তবা কদম্পাক্রজট ফুড ইন্ডাক্রিজ-এ মডইরী
সািগ্রী ব্যবহাদর সিস্যার সৃক্রি হদত পাদর। বাাংলাদেদের িানুদর্র স্বাস্থয সুরক্ষ্ায় ঔর্দধর িান ও মূল্য ক্রনয়ন্ত্রণকারী কর্তপয ক্ষ্
ক্রবদ্যিান। ক্রকন্তু র্বাক্রে পশু, হাঁস-মুরর্ীর জীবন রক্ষ্াকারী ঔর্দধর িান ও মূল্য ক্রনয়ন্ত্রণকারী কর্তপয ক্ষ্ এবাং প্রদয়াজনীয়
অবকাঠাদিার িাটক্রত রদয়দি। এ সুদর্াদর্ বাাংলাদেদে স্বাস্থযহাক্রনকর ঔর্ধ অক্রনয়ক্রন্ত্রত মূদে ক্রবিয় হদে। এদত একক্রেদন র্বাক্রে
পশু ক্রনভ্যর িান সম্পন্ন খাদদ্যর উৎপােন ব্যাহত হদে। অন্যক্রেদক র্বাক্রে পশু পালন ব্যয় বৃক্রদ্ধ পাদে র্া মপাক্রি ও মডইরীজাত
খাদদ্যর মূল্য বৃক্রদ্ধর কারণ ক্রহদসদব ক্রবদবক্রচত। আন্তজযাক্রতক বাজাদরর এসব সিস্যা, মেদে র্বাক্রে পশুর িাটক্রতর ক্রবর্য়াক্রে
ক্রবদবচনা কদর অভ্যন্তরীণ বাজার চাক্রহো পূরণ উপদর্ার্ী ক্রকছু র্বাক্রে পশু ক্রনভ্যর খাদ্য ক্রেল্প মেদে র্দড় উঠদত পাদর।
৮.৪.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

চারণ ভূক্রির অভ্াব;
র্বাক্রে পশু র্রু িার্ল, িক্রহর্-এর িাটক্রত;
মডইরী ইন্ড্রাক্রিগুদলাদত খাদ্য ক্রনরাপিা আইন প্রক্রতপালদন অবদহলা;
ক্রনম্নিাদনর িযান্ডাড য এবাং দুব যল পরীক্ষ্ার্ার ও িান ক্রনয়ন্ত্রণ মসবার অভ্াব রদয়দি;
অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরদণ আিোক্রন ক্রনভ্যরতা;
মডইরী খাদদ্যর মূল উপাোন র্বাক্রে পশু পালদন স্বাস্থয হাক্রনকর ঔর্ধ ও খাদ্য ব্যবহার;
মডইরী সািগ্রী (র্রুর হাদড়র গুুঁড়াসহ) রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র বাাংলাদেেদক Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) ক্রি ক্রহদসদব মিার্ণার মক্ষ্দত্র অবকাঠাদিা, ঔর্ধ, ক্রচক্রকৎসক ইতযাক্রের অভ্াব;
এবাং
র্রুর নাড়ীভূক্রুঁ ড় হাইদজক্রনক অবস্থায় সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ণ, পক্ররবহন এবাং ক্রবপণন ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চদতর ক্রবর্য়টি উদপক্রক্ষ্ত।

৮.৪.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

সুপাক্ররে

১.

মডইরী খাদদ্যর মূল উপাোন র্বাক্রে পশু পালদন স্বাস্থয হাক্রনকর ঔর্ধ ও খাদ্য িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়।
ব্যবহার সম্পূণ যভ্াদব ক্রনক্রর্দ্ধকরণ এবাং তা ক্রনক্রিতকরণ; এবাং
র্রুর নাড়ীভূক্রুঁ ড় হাইদজক্রনক অবস্থায় সাংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাদকক্রর্াং, িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়,
ক্রনরাপে সাংরক্ষ্ণ এবাং পক্ররবহন ক্রবপণন ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চতকরণ।
বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং স্থানীয়
সরকার ক্রবভ্ার্।

২.

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.
৩.

ট্যাক্স িক্রলদড, স্বেসুদে সরলীকরণকৃত প্রক্রিয়ায় ঋণ প্রোন ইতযাক্রে সুদর্াগ
সুক্রবধা প্রোদনর মাধ্যদম অভ্যন্তরীণ বাজার চাক্রহো পূরণ উপদর্ার্ী মডইরী
খাদ্য ক্রেল্প মেদে গিার কক্ষ্দত্র উদদ্যািাবৃন্দদক উৎসাক্রিতকরণ;
মডইরী খািারীদেরদক খাদ্য ক্রনরাপিা আইন প্রক্রতপালদন প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোদনর
মাধ্যদম
উৎসাক্রহতকরণ; এবাং
মডইরী সািগ্রী (র্রুর হাদড়র গুড়াসহ) রপ্তাক্রনর লদক্ষ্য বাাংলাদেেদক
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) মুক্ত
ক্রহদসদব মিার্ণার কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং ক্রেল্প িন্ত্রণালয়।
িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং ক্রেল্প িন্ত্রণালয়।
িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়,
বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং স্বাস্থয
িন্ত্রণালয়।

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.
২.

আন্তজযাক্রতকভ্াদব গ্রহণীয় পণ্যিান ক্রনধ যারণ এবাং পর্ জাপ্ত পরীক্ষ্ণ সুক্রবধা িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
সম্বক্রলত পরীক্ষ্ার্ার ও িান ক্রনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সৃক্রিকরণ; এবাং
এবাং ক্রেল্প িন্ত্রণালয়।
গবাক্রে পশুর অভ্যন্তরীণ মর্ার্ান বৃক্রদ্ধর িােদি আিোক্রন ক্রনভ্যরতা হ্রাসকরণ। িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়
এবাং ক্রেল্প িন্ত্রণালয়।
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৮.৫
লবণঃ সমুদ্র মবক্রষ্ঠত বাাংলাদেে লবণ উৎপােদন স্বয়াংসম্পূণ জ। খাদ্য প্রস্তুদতর মক্ষ্দত্র লবণ একটি অপক্ররহার্ য উপাোন।
বাাংলাদেদে খাবার লবদণর বাৎসক্ররক চাক্রহো ১.৩৩ ক্রিক্রলয়ন টন এবাং উৎপােন ১.৭৪ ক্রিক্রলয়ন টন। মেদে ২০১৬ সাদল লবণ
চাদর্ ব্যবহৃত জক্রির পক্ররিান ৬০,১৩০ একর। অে যনীক্রতদত মেদের লবণ ক্রেল্প গুরুত্বপূণ য অবোন মরদখ চদলদি। পণ্যটি
বাাংলাদেদের Essential Product তাক্রলকার অন্তভুযক্ত। পণ্যটি ফুটপাদতর িানুর্ মেদক আরম্ভ কদর সদব যাচ্চ মেণীর সকল
িানুদর্র জন্য আবশ্যকীয়। বাাংলাদেদে িড লবণ এর উৎপােন ব্যয় ১২.১০ টাকা র্া প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় মূল্য বৃক্রদ্ধ মপদয়
খুচরা মূল্য প্রক্রত মকক্রজ ২৫/৩০ টাকায় ক্রবক্রি হয়। ভ্ারত এবাং পাক্রকস্তাদন এক মকক্রজ লবদণর খুচরা মূল্য র্োিদি বাাংলাদেক্রে
মূদ্রায় ২০ টাকা এবাং ১৯ টাকা। অপ্রক্রিয়াজাত ও প্রক্রিয়াজাত লবদণর মূল্যর্ত পাে যকয হ্রাস করা সম্ভব হদল বাাংলাদেে মেদক
লবণ রপ্তাক্রন করা সম্ভব হদত পাদর বদল িদন হয়। প্রসঙ্গত উদেখ্য, প্রাক্রন্তক চার্ী পর্ যাদয় িড লবদণর মূল্য প্রক্রতদকক্রজ ৩ টাকা
পর্ যন্ত হদয় োদক। অবস্থাদভ্দে লবদণর মূল্যর্ত পাে যদকযর ক্রবর্য়টি ভ্যালু মচইন এর প্রক্রতটি স্তর পর্ যাদলাচনাপূব যক প্রকৃত অবস্থা
ক্রবচার ক্রবদের্ণ হওয়া আবশ্যক বদল িদন হয়। এদত কদর পদণ্যর রপ্তাক্রনর সুদর্ার্ সৃক্রি হদত পাদর। ক্রবদশ্ব ২০১৫ সাদল লবদণর
মিাট আিোক্রন ক্রিল ৩.৪৭ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং রপ্তাক্রনর পক্ররিান ক্রিল ২.৪৬ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। ক্রবদশ্ব লবদণর
প্রধান প্রধান আিোক্রনকারক মেেসমূহ হদে- ইউএসএ, জাপান, চীন, মকাক্ররয়া, জািযানী, মবলক্রজয়াি, কানাডা, রান্স, রাক্রেয়া,
ইউদক ইতযাক্রে এবাং প্রধান প্রধান রপ্তাক্রনকারক মেেসমূহ হদে মনোরল্যান্ড, জািযানী, ক্রচক্রল, কানাডা, মিক্রক্সদকা, ইউএসএ,
ভ্ারত ইতযাক্রে।
৮.৫.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.

বাাংলাদেদে লবণ প্রক্রিয়াকরণ ব্যয় অদনক মবেী ;
লবণ চার্ীদেরদক প্রক্রেক্ষ্দণর অভ্াব;
অনুন্নত লবণ আহরণ প্রক্রিয়া; এবাং
অপ্রক্রিয়াজাত এবাং প্রক্রিয়াজাত লবদণর মূল্যর্ত পাে যকয অদনক মবেী।

৮.৫.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

১.

সুপাক্ররে

বাস্তবায়নকারী
িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
অপ্রক্রিয়াজাত ও প্রক্রিয়াজাত লবদণর মূল্যর্ত পাে যকয হ্রাস কদর অন্যান্য ক্রবক্রসক
এবাং
জাদয়
প্রক্রতদর্াগী কেদের পর্ ক্রনদয় আসার লদক্ষ্য উৎপােন কচইদনর প্রক্রতটি স্তর িন্ত্রণালয়।
পর্ জাদলাচনাপূব জক মূে হ্রাদসর উপায়সমূি ক্রনধ জারণ ও তা বাস্তবায়ন।

বাক্রণজয

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.
৩.

লবণ চার্ এলাকা সম্প্রসারণ ;
লবণ চার্ীদেরদক প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোন; এবাং
লবণ আহরণ প্রক্রিয়া আধুক্রনকীকরণ।

ক্রবক্রসক ও ক্রেল্প িন্ত্রণালয়।
ক্রবক্রসক ও ক্রেল্প িন্ত্রণালয়।
ক্রবক্রসক ও ক্রেল্প িন্ত্রণালয়।

৯.
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাত পণ্যঃ অতীদত বাাংলাদেদে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর মকান অক্রস্তত্ব
ক্রিল না। সকল প্রকার খাদ্য পণ্যই অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় মবচা-মকনা হদতা। মর্ার্াদর্ার্ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উৎপােন ব্যয় বৃক্রদ্ধ,
খাদদ্যর িাটক্রত ইতযাক্রে ক্রবক্রবধ কারদণ খাদ্য বাক্রণদজযর পক্ররক্রধ বৃক্রদ্ধ পায়। খাদ্য িান সাংরক্ষ্ণ, সহজলভ্য পক্ররবহন ইতযাক্রে
কারদণ খাদ্য বাক্রণদজয খাদ্য প্রক্রিয়াকরদণর সূত্রপাত িদট। বতযিান সিদয় িানুদর্র চরি কিযব্যস্ততা িানুর্দক ব্যাপকভ্াদব
প্রক্রিয়াকৃত খাদদ্যর ক্রেদক মঠদল ক্রেদে। জীবন ধারদণর প্রদয়াজদন িানুর্ খাদ্য গ্রহণ কদর োদক। এজন্য খাদ্য পদণ্যর িান ও
মূল্য অতীব গুরুত্বপূণ য ক্রবর্য়। খাদ্য িান ও মূদল্যর ক্রনশ্চয়তা ক্রবধাদনর িােদি মিতা সাধারদণর আস্থা অজযন করদত হদব। আস্থা
অজযন ব্যক্রতদরদক খাদ্য বাক্রণদজয টিদক োকার মকান সুদর্ার্ মনই। বতযিান প্রযুক্রক্ত ক্রনভ্যর ক্রবদশ্ব মিতার আস্থা অজযদন প্রদয়াজন
সব যজন গ্রহণীয় (এযাকক্ররটিদটড) িান সনে। সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর উভ্য় পর্ যাদয় সব যজন গ্রহণীয় িান সনে প্রোন অবকাঠাদিা
র্দড় মতালা, গ্রহণীয় পণ্য িান ক্রনধ যারণ এবাং উক্ত পণ্য িাদন পণ্য উৎপােন এ ক্রেল্প ক্রবকাদের পূব যেতয। এ ব্যতীত গুনর্ত
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িাদনর কাঁচািাদলর প্রাপ্যতা, সস্তা েি, প্রযুক্রক্তর্ত সহায়তা ইতযাক্রে এ ক্রেল্প ক্রবকাদের মূখ্য ক্রনয়ািক। এ মপ্রক্ষ্াপদট বাাংলাদেদে
ক্রবদ্যিান খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাত পদণ্যর ক্রবর্য়াক্রে ক্রনদম্ন আদলাচনা করা হদলাঃ
৯.১
েস্যজাত চূড়ান্ত প্রক্রিয়াজাত খাদ্য পণ্যঃ েস্যজাত প্রােক্রিক এবাং মসক্রি-প্রদসসড্ পণ্য মেদক রুটি, ক্রবস্কুট, নুডুলস,
পােতা, পরাটা, পাঁপড়, িাি ও িাাংদসর ততক্রর স্ন্যাক্স মর্িন-ক্রহিাক্রয়ত নাদর্ট, ক্রিট বল, ক্রফস মকক, ক্রসাংর্াড়া, সমুচা, মসিাই,
আলুপুরী, ডালপুরী, ক্রপঠা, মুক্রড়, ক্রচড়া, সুর্ক্রন্ধ চাল, ডাল ভ্াজা, চানাচুর, িটরশুটি ভ্াজা, হাক্রলি ক্রিক্সড, ক্রখচুক্রড় ক্রিক্সড ইতযাক্রে
চূড়ান্ত পণ্য উৎপাক্রেত হয়। এসব খাদ্য বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত হদে এবাং তা ধীদর ধীদর সম্প্রসারণিান। তদব বাাংলাদেদের
এসব খাদ্য এখদনা রপ্তাক্রন বাজাদর সকাদলর নাস্তা, দুপুর ও রাদতর মূল খাবার ক্রহদসদব প্রক্রতষ্ঠা লাভ্ করদত পাদর নাই।
বাাংলাদেদে মুক্রড়, ক্রচড়া, ক্রবস্কুট ইতযাক্রে ক্রকছু শুকদনা খাবার ব্যতীত অন্যান্য েস্যজাত খাদ্যাক্রে প্রস্তুদতর পর ক্রহিাক্রয়ত আকাদর
সাংরক্ষ্ণ ও ক্রবপণন করা হদে। এখনও স্বাস্থয সহায়ক ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ ব্যবহার এবাং Cool Chain ব্যবস্থাপনার িােদি
খাদদ্যর সম্প্রসাক্ররত ক্রবপণদনর উদদ্যার্ গৃহীত হয়ক্রন। বতযিাদন ক্রহিাক্রয়ত আকাদর সািান্য পক্ররিাদন এসব সািগ্রী রপ্তাক্রনও
হদে। বাাংলাদেদে বাক্রণক্রজযক উদেদশ্য উৎপাক্রেত এসব খাদ্য সািগ্রীর মিাট উৎপােন ক্রবর্য়ক ক্রনভ্যরদর্াগ্য পক্ররসাংখ্যান মনই।
বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত এসব খাদদ্যর মভ্াক্তা ভ্ারত উপ-িহাদেেী জনদর্াক্রষ্ঠর িদে সীিাবদ্ধ। বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত এসব
খাদ্য ক্রবদশ্বর সকল জনদর্াক্রষ্ঠর ক্রনকট গ্রহণীয় করার মক্ষ্দত্র প্রদয়াজন ব্যাপক প্রচারণা। মেদে ও মেদের বাইদর এসব পদণ্যর
জ ক্রনভ্যরেীল তথ্য-উপাি মনই। তদব এইচ এস মকাড-এর ১১
মিাট চাক্রহো এবাং বাাংলাদেদের মিাট উৎপােন সক্ষ্িতা সম্পক্রকত
এবাং ১৯ মহক্রডাং-এর আওতায় এখাদত ক্রবক্রবধ পণ্য রদয়দি এবাং ক্রবর্ত ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সাদল এসব
পদণ্যর ক্রবশ্ব বাক্রণদজযর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ৭৮,২৬৮.৯৮ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৭৬,০৮৫.২৮ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার,
৮২,৮১৪.৮৮ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৮৬,২৯৪.৯৬ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার ও ৮০,৫৭১.৪১ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। বতযিাদন
এইচ এস মকাড এর মহক্রডাং ১১ এবাং ১৯-এর উক্রেক্রখত বিরসমূদহ বাাংলাদেদের রপ্তাক্রনর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ৩৩.১৮
ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৪১.১৪ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৫৩.৫০ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৯২.৯৯ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং
৯৮.০২ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। বাাংলাদেদে এসব খাদদ্যর রপ্তাক্রন ও ক্রবশ্ব বাক্রণদজযর তুলনামূলক ক্রচত্র ক্রনদম্ন মেখাদনা হদলা:
তথ্য ক্রচত্র-০৬
Value in million US$

2011

2012

2013

2014

2015

উৎস: রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা ও আইটিক্রস মরড ম্াপ

উপদরাক্ত তথ্য ক্রচদত্র প্রিাক্রণত হয় কর্ প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ক্রেদল্পর এ উপ-খাদত বাাংলাদেদের অবস্থান মনই বলদলই চদল। মেদের
অভ্যন্তরীণ চাক্রহো এবাং ক্রবশ্ব আিোক্রনর পক্ররিাণ ক্রবদবচনায় মনয়া হদল এ উপ-খাত ক্রভ্ক্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর সম্ভাবনা
ব্যাপক। তদব এখাদতর বাস্তব অবস্থা পর্ যাদলাচনায় প্রক্রতয়িান হয় মর্, এসব অদনক সািগ্রীর বাাংলাদেে িান ক্রনধ যাক্ররত মনই।
র্ার কারদণ ক্রবপণন পর্ যাদয় উপযুক্ত িাদন পণ্য উৎপােন ও ক্রবপণমনর ক্রনশ্চয়তা ক্রবধান সম্ভব হদে না।
শুকনা ও ক্রহিাক্রয়ত আকাদর েস্যজাত খাদ্য সািগ্রী রপ্তাক্রন হদলও তা মূলতঃ Ethnic community-মত ক্রবপণন
হদে। বাাংলাদেেী েস্য জাতীয় খাদদ্যর প্রধান প্রধান আিোক্রনকারক মেেসমূহ হদে ইউএই, মসৌক্রেআরব, কানাডা, ইউদক,
িালদয়ক্রেয়া, কুদয়ত, ক্রসঙ্গাপুর, কাতার, েক্রক্ষ্ণ আক্ররকা, মেন, হাংকাং ইতযাক্রে।

৩৩

এসব সািগ্রীর Food value ক্রক এবাং ক্রক হওয়া আবশ্যক মস সব ক্রবর্দয় সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর পর্ যাদয় মকান র্দবর্ণা ও
উন্নয়ন কার্ যিি মনই। ক্রবক্রসএসআইআরসহ ক্রকছু প্রক্রতষ্ঠান কর্তক
জ র্দবর্ণা ও উন্নয়ন কার্ যিি পক্ররচালনা করা হয়। ক্রকন্তু এসব
গদবিণা ফলাফদলর বাক্রণক্রজযকীকরদণ দুব যলতার কারদণ র্দবর্ণার্াদরর বাইদর এসব উিাক্রবত পদণ্যর পুদরাপুক্রর বাক্রণক্রজযক
উৎপােন সম্ভব হদে না। এদক্ষ্দত্র র্দবর্ক এবাং উদদ্যাক্তাবৃদন্দর আস্থাহীনতা, অাংেীোক্ররত্ব এবাং সরকাক্রর নীক্রত োয়ী বদল িদন
হয়। মভ্াক্তার চাক্রহো অনুর্ায়ী খাদদ্যর উপদর্ার্ীকরণ সাংিান্ত কার্ যিদিও চরি দুব যলতা ক্রবদ্যিান। উোহরণ ক্রহদসদব ক্রবদশ্বর
সকল আবাক্রসক মহাদটদলর নাস্তার একটি আইদটি কণ য র্া অদনকটা আিাদের ক্রচড়ার অনুরুপ। ধাদনর তখ এরও সম্ভাবনাও
রদয়দি অক্রভ্জাত নাস্তার আইদটি ক্রহদসদব অন্তর্ভজক্রক্তর। ক্রকন্ত এসব উিাবন ক্রনদয় মকান পর্ যাদয়ই মতিন মকান কাজ হদে না।
প্যাদকক্রজাং এদক্ষ্দত্র আদরক দুব যলতা। মেদে ক্রবদ্যিান খাদ্য সািগ্রীদত ব্যবহৃত প্যাদকক্রজাং সািগ্রীর অক্রধকাাংেই User
friendly নয়। প্যাদকক্রজাং এর আবরণ পার হদয় খাদ্যস্তদর মপৌুঁিদত মকান মকান মক্ষ্দত্র হাত ও োঁত উভ্য়ই ব্যবহার করার
প্রদয়াজন পদড়। Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদ্য উৎপােন ও বাজারজাতকরদণর মক্ষ্দত্র বাক্রহযক ক্ষ্ক্রতর হাত হদত রক্ষ্া, দ্রুত
পঁচন মরাধ এবাং িান অক্ষুন্ন রাখার মক্ষ্দত্র উপযুক্ত িাদনর প্যাককক্রর্াং সািগ্রী আবশ্যক এবাং তা User friendly হদত হদব
ক্রবধায় খাদ্য ক্রেদল্পর সহায়ক ক্রহদসদব বাাংলাদেদে প্যাদকক্রজাং ক্রেল্প র্দড় উঠদত পাদর। বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত েস্যজাত খাদ্য
সািগ্রীর Ready to Eat পর্ যাদয় প্রধান খাদ্য ক্রহদসদব অন্তযভুক্রক্তর ব্যাপক সম্ভাবনা ক্রবদ্যিান। অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক
বাজাদর এর ব্যাপক চাক্রহো রদয়দি। তদব প্রদয়াজন গুনগত মাদনর সুর্ি খাদ্য উৎপােন ও উদ্যমী ক্রবপণন কার্ যিি গ্রহণ।
এজন্য েস্য, িাি, িাাংস ও োক সক্রজর সিিদয় িানুদর্র তেক্রহক চাক্রহো অনুর্ায়ী সুিি খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরকণর
উদদ্যাগ গ্রিণ আবশ্যক। আো করা র্ায় সরকার, উদদ্যাক্তা ও র্দবর্কবৃদন্দর সিক্রিত প্রয়াদস বাাংলাদেদে এরূপ কদম্পাক্রজট
ফুড ইন্ডাক্রি র্দড় উঠদব।
৯.১.১
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

সিস্যাঃ
মেদে সীক্রিত সাংখ্যক উৎপােন প্রক্রতষ্ঠান;
মেদে কদম্পাক্রজট খাদ্য উৎপােন ক্রেদল্পর অভ্াব;
প্রােক্রিক ও মসক্রি-প্রদসসড্ কৃক্রর্ পদণ্যর উৎপােন অবস্থা, উৎপােদন ব্যবহৃত সার-কীটনােক এবাং মপাি
হাদভ্যক্রস্টাং পর্ যায় সম্পদকয চূড়ান্ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রতষ্ঠাদনর অজ্ঞতা;
িান সম্পন্ন কাঁচা িাদলর (প্রােক্রিক ও মসক্রি-প্রদসসড্ কৃক্রর্ পণ্য) অভ্াব;
েস্যজাত দ্রব্য হদত প্যাদকটজাত অবস্থায় তাৎক্ষ্ক্রনক ভ্াদব খাওয়ার উপদর্ার্ী খাদ্য উৎপােন প্রযুক্রক্তর
অভ্াব;
স্বাস্থয সহায়ক ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ ব্যবহাদরর পক্ররবদতয অদনক উৎপােক কর্তযক স্বাদস্থযর জন্য ক্ষ্ক্রতকর
ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ ব্যবহার;
রপ্তাক্রন বাজাদরর চাক্রহো, রুক্রচ, খাদ্যাভ্াস সম্পদকয উৎপােকবৃদন্দর জ্ঞাদনর সীিাবদ্ধতা;
উন্নত উপদর্ার্ী িাদনর প্যাদকক্রজাং সািগ্রীর অভ্াব;
উৎপােন ব্যবস্থাপনা, পক্ররবহন এবাং সাংরক্ষ্ণ অবকাঠাদিার দুব যলতা;
বাাংলদেদের উৎপাক্রেত ক্রকছু শুকদনা খাবার উৎপােন সক্ষ্িতা সম্পদকয আন্তর্জাক্রতক বাজাকর অজ্ঞতা;
সীক্রিত অভ্যন্তরীণ বাজার; এবাং
আন্তজযাক্রতক বাজাদর খাদদ্যর ক্রবপণন উন্নয়ন কার্ যিি ও ব্যয় উভ্য়ই সীক্রিত।

৯.১.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
সাক্রব জক অবস্থাক্রে পর্ জাদলাচনাপূব জক স্বে ও সরলীকরণ প্রক্রিয়ায় ইকুইটি এোর ক্রপ্রক্রনয়াস জ বাাংলাদেে ব্যাাংক এবাং অথ জ
১.
ফাদের ব্যবিার ক্রনক্রিত করার মাধ্যদম েস্যর্াত খাদ্য ক্রেে স্থাপদন উৎসাক্রিতকরণ; এবাং মন্ত্রণালয়।

২.

বয়স ক্রিক্রত্তক খাদ্য উৎপােন ক্রেে প্রক্রতষ্ঠার কক্ষ্দত্র কাক্ররগক্রর ও প্রযুক্রিগত সিায়তা ক্রবক্রসএসআইআর।
প্রোন।

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1. েস্যজাত খাদ্য উৎপােন, প্রদসক্রসাং, রান্সদপাদট যেন, স্বাস্থযর্ত ক্রবর্য়াক্রে,কিযপক্ররদবে উন্নয়ন বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাদেে
প্রভৃক্রত মক্ষ্দত্র Good Agricultural Practice এর নীক্রতসমূহ অনুসরণ এবাং বালাদেে ক্রনরাপে খাদ্য কর্তযপক্ষ্।
বাাংলাদেে সরকাদরর ক্রনরাপে খাদ্য আইন বাস্তবায়দন কৃর্ক, কৃক্রর্ ব্যবসায়ী ও
প্রক্রিয়াজাতকারীদেরদক উৎসাক্রহতকরণ;
2. বক্রহ যঃক্রবদশ্ব বাাংলাদেেী েস্যজাত খাদদ্যর গুণর্ত িান সম্পদকয প্রচাদরর ব্যবস্থা গ্রিণপূব জক রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা।
রপ্তাক্রন সম্প্রসারণ; এবাং

৩৪

3. সরকারী ও মবসরকারী পর্ যাদয় েস্যজাত খাদদ্যর ক্রবপণন উন্নয়দন সিক্রিত কার্ যিি গ্রহণ।

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয িন্ত্রণালয়
এবাং রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা।

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
1. েস্য উৎপােন ও প্রক্রিয়াজাতকরদণর কক্ষ্দত্র র্োর্ে ব্যবস্থাপণার িােদি কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়।
েস্য সাংগ্রহ পরবতী পর্ জাদয়র Post-harvest Losses কক্রিদয়
চূিান্ত খাদ্য পদণ্যর মূে প্রক্রতদর্াক্রগতামূলক করা; এবাং
2. মেদের সকল অঞ্চল হদত দ্রুত ও উন্নত িাদনর কাঁচািাল সাংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, খাদ্য িন্ত্রণালয় এবাং
প্যাদকক্রজাং, পক্ররবহন ও ক্রবপণদনর উদেদে প্রদয়াজনীয় উন্নত অবকাঠাদিা মর্ার্াদর্ার্ িন্ত্রণালয়।
ক্রনিযাণ।

৯.২
ফলমূলজাত পণ্যঃ অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর সািান্য পক্ররিাণ ফদলর রস, জযাি, মজক্রল, আচার, চাটনী,
স্লাইস আকাদর টিনজাত এবাং ক্রডহাইদরড আকাদর ফলর্াত ক্রবক্রিন্ন পণ্য ক্রবপণন হদে। ফলজাত এসব পদণ্যর বাৎসক্ররক
উৎপােন সম্পক্রকজত সুক্রনক্রে যি তথ্য মনই । ২০১৪ সাদল তাজা ফলমূল ও প্রক্রিয়াজাত ফদলর ক্রবশ্ব আিোক্রনর পক্ররিান ক্রিল প্রায়
৬০ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। মসখাদন বাাংলাদেে ২০১৩-২০১৪ অে য বিদর ৩৮.৪৮ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার মূদল্যর ফলমূল
রপ্তাক্রন কদরদি ।
বিদর সব সিয় পাওয়া র্ায় এিন ২টি ফল মেদক এখন পর্ যন্ত ফলজাত মকান পণ্য বাজারজাত করা হয় না। তদব কলা
প্রক্রিয়াকরদণর উদদ্যার্ গ্রহণ করা হদয়দি। তাজা মপঁদপ ও কলা স্থানীয় বাজাদর ক্রবপণন সম্ভব হদলও রপ্তাক্রন সম্ভব হয় নাই।
মেদে কলা ও মপঁদপ উৎপােদন উপযুক্ত িাদনর উৎপােন পদ্ধক্রত অনুসরণ না করাই এর কারণ। মিৌসুিী ফলসমূহ মেদক
ফলজাত ক্রবক্রভ্ন্ন সািগ্রী উৎপােদন বিদরর অল্প সিয় কারখানার উৎপােন ক্ষ্িতা ব্যবহৃত হয়। অবক্রেি সিয় উৎপােন ক্ষ্িতা
অব্যবহৃত অবস্থায় োদক। র্ার কারদণ এসব ক্রেদল্পর মতিন প্রসার মনই। মেদের মহক্টর প্রক্রত ফদলর উৎপােন অন্যান্য মেদের
তূলনায় কি। আিসহ অক্রধকাাংে ফল বার্ান কৃর্কদের হাদত োদক না । িেস্বত্বদভ্ার্ীদের অধীদন চদল র্ায় । এদত
উৎপাক্রেত ফদলর মানগত অবস্থার তুলনায় অক্রধক ফলন, সস্তায় েীি যক্রেন সাংরক্ষ্ণ, সুন্দর মেজ এ ক্রবপণদনর িােদি অক্রধক
লাভ্বান হওয়া ইতযাক্রে মুখ্য ক্রবর্য় হদয় োঁড়ায়। র্দবর্ণা প্রক্রতষ্ঠানসমূহ ফল সাংরক্ষ্রদণ ফদলর ক্রবক্রবধ সািগ্রী উিাবন করদলও
র্দবর্ণা ফলাফদলর বাক্রণক্রজযকীকরদণর অভ্াব েি। মেদের িানুদর্র স্বাস্থয সুরক্ষ্া, জীবনিান উন্নয়ন, রপ্তাক্রন সম্প্রসারদণর
স্বাদে য গুণর্ত িাদনর ফল উৎপােন ও ফল জাত ক্রবক্রভ্ন্ন খাদ্য উৎপােদনর লদক্ষ্য র্দবর্ণা কার্ যিি পক্ররচালনা এবাং র্দবর্ণালব্ধ
ফলাফদলর বাক্রণক্রজযকীকরদণর িােদি ফলজাত খাদ্য উৎপােন, প্যাদকক্রজাং, পক্ররবহন, সাংরক্ষ্ণ ইতযাক্রে সুক্রনক্রশ্চত করা
আবশ্যক।
৯.২.১ সিস্যাঃ
1. ফলজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর অভ্াব;
2. বাাংলাদেদে প্রায় সব ফলই মিৌসুিী হওয়ায় সারাবির ক্রেদল্প কাঁচািাদল অভ্াব র্া পণ্য মূল্য প্রক্রতদর্াক্রর্তার
অন্তরায়;
3. িান সম্পন্ন কাঁচািাদলর (ফদলর) অভ্াব;
4. কাঁচািাদলর (ফদলর) উৎপােন এবাং মপাি হাদভ্যক্রস্টাং পর্ যাদয় িান ক্রনয়ন্ত্রণ ক্রবর্দয় ফলজাত খাদ্য
পণ্যউৎপােনকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর অজ্ঞতা;
5. কন্ট্রাক্ট ফাক্রি যাং ব্যবস্থায় ফল উৎপােন ও ফল প্রদসক্রসাং কারখানায় সরবরাদহর মক্ষ্দত্র কৃর্ক ও ক্রেল্প
িাক্রলকদের অনীহা;
6. পুদরা বিরব্যাপী ক্রবদ্যিান ফল, কলা ও মপঁদপ ক্রনভ্যর ক্রেদল্পর অভ্াব;
7. ফলজাত ক্রেল্প প্রযুক্রক্ত ও েক্ষ্ জনবদলর অভ্াব;
8. র্দবর্ণা ও উন্নয়ন কার্ যিদির অভ্াব এবাং র্দবর্ণালব্ধ ফলাফদলর বাক্রণক্রজকীকরদণ দুব যলতা;
9. উন্নত িাদনর এবাং User Friendly প্যাদকক্রজাং- এর অভ্াব;
10. িান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠান ও ল্যাবদরটরীর অভ্াব ও িান সনদের গ্রহণদর্াগ্যতার অভ্াব; এবাং
11. ক্রবপণন উন্নয়ন কার্ যিদির অভ্াব।

৯.২.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

১.

সুপাক্ররে
রপ্তাক্রনর ক্রবপরীদত নর্ে সহায়তা প্রোন অব্যাহত রাখা।

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
অে য িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং
বাাংলাদেে ব্যাাংক।

৩৫

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.

২.

৩.
৪.
৫.

একই ক্রেদে ক্রবক্রবধ কমৌসুক্রম ফল প্রক্রিয়াকরণ সুক্রবধা সম্বক্রলত ফলর্াত খাদ্য
উৎপােন উপদর্াগী ক্রেে স্থাপন উৎসাক্রিত করার লদক্ষ্য শুল্ক-িযাট, ট্যাক্স
ইতযাক্রে ক্রবক্রবধ সুক্রবধা প্রোন;
অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদরর চাক্রহো ক্রবদবচনায় ক্রবক্রবধ ফলজাত খাদ্য
উৎপােদনর উপদর্ার্ী পক্ররিাদন তাজা ফল উৎপােদন কৃর্কবৃন্দদক
উৎসাক্রহতকরণ;
ফল উৎপােদন কন্টাক্ট ফাক্রিাংয ব্যবস্থা প্রবতযণ;
কলা ও মপঁদপ ক্রভ্ক্রিক ফল প্রদসক্রসাং ক্রেল্প স্থাপদন সম্ভাব্য উদদ্যাক্তাবৃন্দদক
উৎসাক্রহত করণ; এবাং
Good Agricultural Practice অনুসরদণ উন্নত গুনর্ত িানএর ফল উৎপােন এবাং ক্রনরাপে প্যাদকক্রজাং পক্ররবহন ও সাংরক্ষ্ণ ব্যবস্থা
সুক্রনক্রশ্চত করা।

অে য িন্ত্রণালয়, ক্রেল্প িন্ত্রণালয় এবাং
র্াতীয় রার্স্ব কবাড জ।
ক্রেল্প িন্ত্রণালয়, সাংক্রেি সক্রিক্রত এবাং
রপ্তাক্রনকারক।
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়।
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় এবাং ক্রেল্প িন্ত্রণালয়।
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
িন্ত্রণালয়।

এবাং

বাক্রণজয

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

ফল প্রদসক্রসাং ইন্ডাক্রিজ এর চাক্রহো ক্রনভ্যর েক্ষ্ জনবল র্দড় মতালার উদদ্যার্ ক্রেক্ষ্া মন্ত্রণালয়, বাক্রণর্য মন্ত্রণালয়
গ্রহণ। এ লদক্ষ্য সরকাক্রর ও কবসরকাক্রর উিয় প্রকার ক্রবেক্রবদ্যালদয়র ফুড এবাং ক্রবক্রসএসআইআর।
কটকদনালর্ী ক্রবিাদগর ক্রসদলবাস পর্ জাদলাচনা এবাং প্রদয়ার্দন উপদর্াগীকরণ।

৯.৩
আলু প্রক্রিয়াজাত পণ্যঃ র্ত এক যুর্ ধদর মেদে আলু প্রক্রিয়াজাত পণ্য মর্িন-ক্রচপস, মেক্স ও আলুর্াত অন্যান্য
খাকদ্যর উৎপােন বাড়দি। মেদে ২০১১ সাল মেদক ১৫টি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাক্রপত হদয়দি। এর িদে ৪টি প্রক্রতষ্ঠান ক্রচপস
ও মরন্স রাই এবাং পদটদটা ক্রচপস রপ্তাক্রন করদি। তদব আলুর্াত খাদ্য উৎপােদনর কক্ষ্দত্র মূল সমস্যা উপযুি র্াদতর আলুর
অিাব। বাাংলাদেদে উিাক্রবত আলুর জাত অেবা জাতীয় বীজ মবাড য কর্তক
য িাড়কৃত আলুর জাতসমূদহর ব্যবহার মূলতঃ কৃর্কএর গ্রহণদর্াগ্যতার উপর ক্রনভ্যর কদর। র্ার কারদণ মেদে ক্রবক্রিন্ন খাদতর চাক্রিো উপদর্াগী আলুর জাদতর সাংখ্যা খুব সীক্রিত।
রপ্তাক্রন বাজাদরর চাক্রহো উপদর্ার্ী আলুর জাত বাাংলাদেদে ১/২ টি িাত্র। এর িদে গ্রানুলা অন্যতি। পদটদটা মেক্স, পদটদটা
স্টাচ য এর অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর ব্যাপক চাক্রহো োকদলও উপদর্ার্ী জাদতর আলুর অভ্াদব প্রক্রতষ্ঠানসমূহ
র্োর্েভ্াদব পক্ররচাক্রলত হদে না। এিাড়া এসব প্রক্রতষ্ঠাদনর ব্যবস্থাপনার্ত দুব যলতাও ক্রবদ্যিান। প্রসাংর্ত উদেখ্য, মভ্াক্তা
পর্ যাদয় চাক্রহো (খাদ্য িানসহ ক্রবদের্ উপাোদনর অক্রধক ক্রবদ্যািনতা, সাইজ, রাং ইতযাক্রে) ক্রনভ্যর আলুর জাত উন্নয়দন উন্নত
মেেসমূহ ক্রনয়ক্রিতভ্াদব র্দবর্ণা কার্ যিি পক্ররচালনা কদর র্াদে। ক্রকন্তু বাাংলাদেদে রপ্তাক্রন বাজার এবাং আলুজাত পণ্য খাদতর
চাক্রহো উপদর্ার্ী আলুর জাত সৃজদনর র্দবর্ণা কার্ যিদির অনুপক্রস্থক্রত রদয়দি। এদত ক্রকছু ক্রকছু আলু বীজ আিোক্রনরকারক
প্রক্রতষ্ঠান অন্য মেদের উিাক্রবত আলুজাত আিোক্রন এবাং বাাংলাদেদে ক্ররক্রলদজর ব্যবস্থা করদি। অদনক মক্ষ্দত্র আিোক্রনকারক
এর মুনাফার ক্রবর্য়টি মুখ্য হদয় োঁড়ায়। র্ার কারদণ টিসূয কালচার প্রযুক্রক্তর িােদি আিোক্রনকৃত জাদতর আলু বীকর্র উন্নয়ন
ও সরবরাহ সম্ভব হদেনা। মেদে রপ্তাক্রনকারক অেবা আলুজাত পদণ্যর চাক্রহো উপদর্ার্ী আলুর জাদতর সম্প্রসারদণর ক্রবর্য়টি
গুরুত্ব প্রোন করা হয় না। এদত আলুর জাদতর সাংখ্যা বৃক্রি কপদয় ৭০-এর অক্রধক হদলও মেদে ভ্াল জাদতর আলুর অভ্াব
রদয়দি। এ অবস্থায় বাাংলাদেে ক্রিেনসমূহদক সাংক্রেি কদর চাক্রহো ক্রনভ্যর আলুর জাত সাংগ্রহ ও ক্ররক্রলজ প্রোদনর উদদ্যার্ গ্রহণ
আবশ্যক বদল িদন হয়।
রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরার তথ্য িদত বাাংলাদেদে ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবাং ২০১৫ সাদল আলু ও আলুজাত
ক্রবক্রভ্ন্ন পদণ্যর রপ্তাক্রনর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ১৭.৬২ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৬.৯২ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১৫.৫৩
ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৪৩.৪৯ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ১৯.১২ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। একই সিদয় প্রকাক্রেত তথ্য িদত
আলু ও আলুজাত ক্রবক্রভ্ন্ন সািগ্রীর ক্রবশ্ব বাক্রণদজযর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ৯,৪১৭ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৮,৩১২ ক্রিক্রলয়ন
িাক্রকযন ডলার, ৯,৬৪৬ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৯,০৬২ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ৮,০৮০ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার।
বাাংলাদেে মেদক আলু ও আলুজাত পদণ্যর ক্রবশ্ব আক্রিোক্রন সাংিান্ত তথ্যক্রচত্র ক্রনদম্ন মেয়া হদলাঃ

৩৬

তথ্য ক্রচত্র-০৭
Value in million US$

2011

2012

2013

2014

2015

উৎসঃ রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা এবাংআইটিক্রস মরড ম্াপ

উপদরাক্ত তথ্যক্রচদত্র প্রতীয়িান হয় মর্, আলু এবাং আলুজাত পদণ্যর ব্যাপক চাক্রহো রদয়দি। রপ্তাক্রন বাজার চাক্রহো উপদর্ার্ী
আলুর জাত উিাবন, আিোক্রন, মেদে চাদর্র জন্য ক্ররক্রলজ প্রোদনর িােদি চার্ বৃক্রদ্ধ ও রপ্তাক্রন সম্প্রসারকণ সুদর্ার্ ক্রবদ্যিান।
৯.৩.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

আলুজাত খাদ্য প্রদসক্রসাং ক্রেদল্পর অভ্াব;
আলু প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য উৎপােদনর মূল কাঁচািাল উপদর্ার্ী জাদতর আলুর অভ্াব;
আলু উৎপােন মিৌসুদির পরবতী সিদয় আলুর উচ্চ মূল্য বৃক্রদ্ধ;
প্রযুক্রক্ত ও েক্ষ্ জনবদলর অভ্াব;
পুক্রুঁ জ ক্রবক্রনদয়াদর্ আক্রে যক প্রক্রতষ্ঠাদনর অনীহা;
পুক্রুঁ জর উচ্চ সুেহার; এবাং
ক্রবপণন উন্নয়ন কার্ জিদমর অিাব।

৯.৩.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
আলুর্াত খাদ্য উৎপােদন চূক্রিবি চাি ব্যবস্থায় উপদর্াগী র্াদতর আলুর
১.
উৎপােন ও সরবরাি ক্রনক্রিতকরণ;
আলুজাত খাদ্য প্রদসক্রসাং ক্রেল্প স্থাপদনর মক্ষ্দত্র স্বল্প সুদে মূলধন সরবরাহ এবাং
২.
ট্যাক্স হক্রলদডসহ ক্রবক্রবধ সুক্রবধা প্রোন;
আলুজাত সািগ্রী উৎপােদনর লদক্ষ্য ইকুইটি ইন্টারক্রপ্রক্রণয়ারেীপ ফান্ড
৩.
ব্যবহাদর দুব যলতা ক্রবদের্ণপূব যক এখাদত পুক্রুঁ জ ক্রবক্রনদয়াদর্র স্বে ও সরল
উপায় উিাবন; এবাং
আলুজাত সািগ্রী রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র অন্যান্য এদগ্রাপ্রদসস পদণ্যর ন্যায় নর্ে
৪.
সহায়তা প্রোন অব্যািত রাখা।

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর

অে য িন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাদেে ব্যাাংক
অে য িন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাদেে ব্যাাংক
অে য িন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাদেে ব্যাাংক

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.
৩.

আলুজাত ক্রবক্রভ্ন্ন খাদ্য এবাং খাদ্য উপকরণ ততরীদত প্রযুক্রক্তর্ত সহায়তা কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
প্রোন এবাং েক্ষ্ জনবল সৃক্রির উদদ্যার্ গ্রহণ;
ভ্াদতর ক্রবকল্প ক্রহদসদব আলুজাত সািগ্রীর ব্যবহার বৃক্রদ্ধর উদদ্যার্ গ্রহণ; এবাং কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় এবাং খাদ্য িন্ত্রণালয়
ক্রবপণন উন্নয়ন কার্ জিম গ্রিণ।
রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা এবাং বাক্রণর্য
মন্ত্রণালয়

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

আলুজাত সািগ্রী উৎপােদনর জন্য উপদর্ার্ী জাদতর আলুর উিাবন বা প্রদয়াজদন কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় এবাং বাক্রণজয
উপদর্ার্ী জাদতর আলুর আিোক্রনর িােদি তা চাদর্র ব্যবস্থাকরণ। আিোক্রনকৃত িন্ত্রণালয়
আলুর জাত দ্রুত িাড়করদণর মক্ষ্দত্র কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩৭

৯.৪
মভ্র্জ খাদ্যঃ ক্রবদশ্ব মভ্র্জ খাদ্য মূলতঃ ফুড সাক্রিদিন্ট, ক্রভ্টাক্রিন, খাকদ্যর সুর্ক্রন্ধ দ্রব্য ইতযাক্রে ক্রবদবচনা করা হয়।
এিাড়া ক্রবদশ্ব প্রায় সব মেদেই মভ্র্জ ঔর্ধ ব্যাপকভ্াদব ব্যবহৃত হয়। বাাংলাদেদে ইউনানী, আয়ুদব যক্রেক এবাং মহাক্রিও ঔর্দধর
মূল কাঁচািাল মভ্র্জ উক্রিে। ঔর্ধ ক্রেদল্পর কাঁচািাল ক্রহদসদব মভ্র্জ সািগ্রীর ক্রনর্ যাস, গুড়া ইতযাক্রে ব্যবহার হদয় োদক।
বাাংলাদেদে প্রায় ৬৫০ প্রজাক্রতর ঔর্ক্রধ উক্রিে রদয়দি। এগুদলার িদে ২৫টি প্রজাক্রতর ঔর্ক্রধ উক্রিে অতযন্ত গুরুত্বপূণ য। মেদে
ক্রবদ্যিান মভ্র্জ উক্রিদের িান ক্রনয়ন্ত্রদণর জন্য মটকক্রনকযাল মেক্রসক্রফদকেন ক্রনধ যারণ এবাং িান ক্রনয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এজন্য
হাব যাল ফািযাকক্রপয়া প্রণয়ন আবশ্যক। বাাংলাদেদে মভ্র্জ উক্রিে ক্রভ্ক্রিক ফুড সাক্রিদিন্ট, ক্রভ্টাক্রিন ততক্ররর ক্রেল্প, ক্রবক্রভ্ন্ন ফুল ও
আর্র উক্রিে ক্রভ্ক্রিক পারক্রফউি ক্রেল্প এবাং ঔর্দধর কাঁচািাল ততরীর লদক্ষ্য ইন্টারক্রিক্রডদয়টাক্রর ক্রেল্প র্দড় উঠদত পাদর। ক্রবদশ্ব
মভ্র্জ কসদিটিক ও টয়দলক্ররজ এর বাজার সম্প্রসাক্ররত হদে। প্রাকৃক্রতক পণ্য ব্যবহার বৃক্রদ্ধর ক্রবর্য় ক্রবদবচনায় ক্রনদয়
বাাংলাদেদে মভ্র্জ কসদিটিক ও টয়দলক্ররজ ক্রেল্প র্দড় উঠদত পাদর। তদব বাাংলাদেদে িান সম্পন্ন মভ্র্জ উক্রিে িাটক্রত মেখা
ক্রেদয়দি। মেদে কৃক্রর্ কাদজ অক্রধক িাত্রায় অনজব সার ও কীটনােদকর ব্যবহার বৃক্রদ্ধ পাওয়ায় অর্াক্রয নক মাদনর মভ্র্জ উক্রিে
প্রাক্রপ্ত অক্রনক্রশ্চত হদয় পড়দি। বক্রধ যত জনসাংখ্যার চাদপ প্রাকৃক্রতক বন উজাড় হদত চদলদি। একসিয় প্রাকৃক্রতক উৎদসর মভ্র্জ
উক্রিে দূলযভ্ হদয় র্াবার সম্ভাবনা কেখা ক্রেদয়দি। বাাংলাদেদের আবহাওয়া কৃক্রর্র জন্য অতযন্ত উপদর্ার্ী হওয়ায় বাাংলাদেদে
মভ্র্জ উক্রিে চাদর্র সম্ভাবনা অক্রত উজ্জল। মভ্র্জ উক্রিেদক মেদের স্বাস্থয মসবা, খাদ্য ও প্রসাধণ সািগ্রী প্রস্তুদতর মক্ষ্দত্র
ব্যবহাদরর জন্য প্রদয়াজন িান সম্পন্ন উক্রিে এবাং এজন্য মভ্র্জ উক্রিে উৎপােদন Good Agriculture Practics
অনুসরণপূব যক এর চার্ বৃক্রদ্ধ করদত হদব। বাাংলাদেদের কদয়কটি অন্যতি ঔর্ধ উৎপােনকারী মকাম্পাক্রন ক্রবদের্ কদর একক্রি,
স্কয়ার ইতযাক্রে কন্ট্রাক্ট ফাক্রিাংয ব্যবস্থায় মভ্র্জ উক্রিে উৎপােন করদি। এ খাদতর পণ্যাক্রের িান র্োর্ে পর্ যাদয় রাখার মক্ষ্দত্র
কন্ট্রাক্ট ফাক্রিাংয ব্যবস্থা উৎসাক্রহত করা র্ায়। প্রচক্রলত অন্যান্য কৃক্রর্ পদণ্যর ন্যায় মভ্র্জ উক্রিে উৎপােদনর মক্ষ্দত্র
বাজারজাতকরণ মূল সিস্যা। কৃক্রর্ পদণ্যর প্রচক্রলত বাজার ব্যবস্থায় এ পদণ্যর ক্রবপণন ব্যবস্থা র্দড় উদঠ নাই। এ সিস্যাটি
কন্ট্রাক্ট ফাক্রিাংয ব্যবস্থায় প্রকৃত সিাধান। সরকার কর্তক
য এ ক্রবর্দয় গুরুত্ব প্রোন করা হদল বাাংলাদেদে মভ্র্জ উক্রিে ক্রভ্ক্রিক
মিাট বড় অদনক ক্রেল্প র্দড় উঠদত পাদর। বাাংলাদেদে ক্রতল, আর্র ইতযাক্রে মভ্র্জ সািগ্রী রপ্তাক্রন কদর োদক। তদব এর
পক্ররিান এদকবাদরই নর্ন্য। ক্রবদশ্ব ২০১৪ এবাং ২০১৫ সাদল মভ্র্জ ক্রবক্রভ্ন্ন পণ্য রপ্তাক্রনর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ২৮.৮৮
ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ২৮.১৭ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। এ ক্রহদসদব মভ্র্জ উক্রিে ক্রনভ্যর ক্রেদল্পর সম্ভাবনা অতযন্ত ব্যাপক।
৯.৪.১
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

সমস্াাঃ

িান সম্পন্ন কাঁচািাদলর অভ্াব;
চুক্রক্তবদ্ধ চার্ ব্যবস্থায় কাঁচািাল সাংগ্রদহর পক্ররবদতয এ ক্রেদল্পর কাঁচািাদলর আিোক্রনর প্রবণতা;
মভ্র্জ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর অভ্াব;
প্রযুক্রক্তর্ত সীিাবদ্ধতা;
মভ্র্জ িান ক্রবর্য়ক মটকক্রনকযাল মেক্রসক্রফদকেনসহ ফািযাকক্রপয়ার অনুপক্রস্থক্রত;
জ য়াং কর্তযপক্ষ্ সুক্রনক্রে যি নয়। অন্যান্য খাদ্য পদণ্যর সাটিফাক্র
য য়াং কর্তযপক্ষ্ সুক্রনক্রে যি
মভ্র্জ খাদ্য সািগ্রীর সাটিফাক্র
জ য়াং প্রক্রতষ্ঠান ও ল্যবদরটক্রর এযাক্রিকডমটড নয়;
হদলও সাটিফাক্র
মূলধদনর অভ্াব;
মভ্র্জ পণ্য পরীক্ষ্া, ক্রবদের্ণ ও সাটিক্রয ফদকেদনর জন্য সরকাক্রর বা মবসরকাক্রর খাদত পরীক্ষ্ণ সুক্রবধার অভ্াব;
েক্ষ্ জনবদলর অভ্াব; এবাং
য জ্ঞাদনর সীিাবদ্ধতা ও বাজার উন্নয়ন কার্ যিদির অভ্াব।
বাজার সম্পক্রকত

৯.৪.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃ
নাং

সুপাক্ররে

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

১.

কৃিক কথদক চূিান্ত পদণ্যর উৎপােক পর্ জাদয় মভ্র্জ প্রােক্রিক পণ্য কপৌিাদনার
উপদর্াগী ক্রবপণন চযাদনল ততরী;
আর্ািী ৫ বিদরর জন্য সব ধরদণর আদরাক্রপত রযাক্স, ভ্যাট, উন্নয়ন সার-চাজয
ইতযাক্রে মেদক হারবাল ক্রেল্প খাত-মক অব্যাহক্রত প্রোন এবাং বাাংলাদেে
ব্যাাংক-এ ক্রবদেি তিক্রবল গঠন অথবা ইকুইটি এোরক্রপ্রক্রনয়াম ফাে িদত স্বে
সুদে ঋণ োদনর মাধ্যদম এ ক্রেে সম্প্রসারদণর উদদ্যাগ গ্রিণ;
ঔর্ক্রধ উক্রিে উৎপােনকারীদের জন্য রপ্তাক্রনর ক্রবপরীদত আক্রে যক প্রদণােনার
ব্যবস্থাকরণ; এবাং
অগ্রাক্রধকার ক্রভ্ক্রিদত মভ্র্জ পণ্য উৎপােনকারী প্রক্রতষ্ঠান ও মভ্র্জ উক্রিে
উৎপােক/ চার্ীদেরদক স্বল্প সুদে ঋণ প্রোদনর ব্যবস্থাকরণ।

কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং
রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা
অে য িন্ত্রণালয় এবাং বাক্রণজয িন্ত্রণালয়

২.

৩.
৪.

অে য িন্ত্রণালয় ও বাক্রণজয িন্ত্রণালয়
অে য িন্ত্রণালয় ও বাক্রণজয িন্ত্রণালয়

৩৮

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1.

2.
3.

4.

5.

বাাংলাদেদে কিির্ ঔিধ ও কিির্ সামগ্রীর বাক্রণক্রর্যক উপদর্াগীতা ও
প্রদয়ার্নীয়তা তুদল ধদর কিির্ উক্রদ্ভদের চাি সম্প্রসারণ এবাং কিির্ ক্রেে
স্থাপদন উৎসাক্রিতকরণ;
চুক্রিবি চাি ব্যবস্থা প্রবতজন;
কিির্ পদণ্যর মান ক্রবিয়ক কটকক্রনকযাল কেক্রসক্রফদকেনসি ফামজাকক্রপয়া
প্রণয়ন;

বাাংলাদেে কৃক্রি গদবিণা কাউক্রসিল,
বাাংলাদেে
বন
ক্রবিাগ
ও
ক্রবক্রসএসআইআর।
কৃক্রি সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর।
বাাংলাদেে কৃক্রি গদবিণা কাউক্রসিল,
বাাংলাদেে বন ক্রবিাগ ও ন্যােনাল
িাদব জাক্ররয়াম।
মভ্র্জ ঔর্ধ উৎপােন ও ক্রবপণন লাইদসন্স, মূল্য ও িান ক্রনয়ন্ত্রণ ক্রডক্রজক্রডএ-এর স্বাস্থয ও পক্ররবার কল্যাণ িন্ত্রণালয়।
অধীদন আনয়ন। কিির্ ঔিধ ব্যতীত অন্যান্য কিির্ সামগ্রীর মান সনে কৃক্রি
সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর িদত প্রোন। এসব প্রক্রতষ্ঠাদনর এক্রিক্রডদটেদনর ব্যবস্থা
গ্রিদণর মাধ্যদম গ্রিণদর্াগ্যতা বৃক্রিকরণ; এবাং
জাতীয় ও আন্তজযাক্রতক প্রেেযনী, মসক্রিনার, কনফাদরন্স ইতযাক্রে কার্ যিি বাক্রণজয িন্ত্রণালয় ও রপ্তাক্রন উন্নয়ন
অাংেগ্রহদণর িােদি িান সম্পন্ন মভ্র্জ ঔর্ধ ও মভ্র্জ সািগ্রী উৎপােদন বুযদরা।
বাাংলাদেদের সক্ষ্িতা সম্পদকয প্রচারণার ব্যবস্থাকরণ।

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

প্রাকৃক্রতক পক্ররদবে দূিণ করাদধর র্ন্য সিক্রিত উদদ্যার্ গ্রহণপূব যক িানসম্পন্ন িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়, বন ও
অর্াক্রয নক মভ্র্জ উক্রিদের উৎপােন এবাং তা মভ্র্জ ক্রেদল্প সরবরাহ পক্ররদবে িন্ত্রণালয় এবাং ভূক্রি িন্ত্রণালয়।
ক্রনক্রশ্চতকরণ।

৯.৫
িৎস্যজাত খাদ্যঃ বাাংলাদেদে Ready to Eat পর্ যাদয়র িাি প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প মনই বলদলই চদল। ক্রকছু প্রক্রতষ্ঠান
সািান্য পক্ররিাদন Ready to Eat পর্ যাদয়র প্রক্রিয়াজাত িাি ততক্রর করদি। সম্প্রক্রত বাাংলাদেদে ক্রতনটি ক্রফস ক্রফদল
উৎপােনকারী প্রক্রতষ্ঠান প্রক্রতক্রষ্ঠত হদয়দি র্া Ready to Cook পর্ যাদয়র খাদ্য উৎপােদনর সুদর্ার্ সৃক্রষ্ট করদব। এ ব্যতীত
বাাংলাদেদে পর্ যাপ্ত পক্ররিাদণ মতলাক্রপয়া, পাঙ্গাে ইতযাক্রে প্রদসক্রসাং উপদর্ার্ী িাি চার্ হদে র্া প্রক্রিয়াকরদণর িােদি
অভ্যন্তরীণ ও রপ্তাক্রন বাজাদর ক্রবপণদনর সম্ভাবনা রদয়দি। প্রায় ১ মকাটির উপদর বাাংলাদেক্রে িানুর্ ক্রবদেদে বসবাস করদিন।
একই ধরদণর চাক্রহোর কারদণ ক্রবদেদে বসবাসরত ভ্ারত উপিহাদেেীয় জনদর্াক্রষ্ঠর বাজাদরও বাাংলাদেক্রে খাদদ্যর ক্রবপণন
সম্প্রসারদণর সুদর্ার্ ক্রবদ্যিান। বাাংলাদেে হদত বতযিাদন ক্রকছু পক্ররিাদন Ready to Eat পর্ যাদয়র ক্রহিাক্রয়ত ক্রচাংক্রড় ও
অন্যান্য িাি রপ্তাক্রন হদে। বতযিান পর্ যাদয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর Ready to Cook পর্ যাদয় িাি প্রক্রিয়া কদর
ক্রবপণন সম্প্রসারদণর সুদর্ার্ও ক্রবদ্যিান। এখন পর্ যন্ত বাাংলাদেে মেদক িাি কযাক্রনাং ক্রেল্প র্দড় উদঠ নাই। টুনাসহ বাাংলাদেদের
সমুদ্র সীিায় ক্রবদ্যমান ক্রবক্রিন্ন প্রজাক্রতর িাি কযাক্রনাং এর িােদি অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর ক্রবপণদনর ব্যাপক সুদর্ার্
সৃক্রষ্ট িদত পাদর। িাি প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর অন্যতি তবক্রেিয হদে ব্যাপক পক্ররিাদণ মাদির কাটা ও আঁে সম্বক্রলত বদজযযর
উৎপােন। উক্ত বদজযযর বাক্রণক্রজযক ব্যবহার সম্ভব না হদল িাি প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প প্রক্রতদর্াক্রর্তায় টিদক োকদত পারদব না।
ক্রবর্য়টি গুরুত্ব সহকাদর ক্রবদবক্রচত হওয়া আবশ্যক।
ক্রহিাক্রয়ত খাদ্য খাদতর রপ্তাক্রন আদয়র ৮০% অক্রজযত হয় ক্রচাংক্রড় ও বাকী ২০% অক্রজযত হয় অন্যান্য িাি ও পণ্য হদত।
িাি ও Ready to Cook পর্ যাদয় প্রক্রিয়াজাত িাদির ২০১১, ২০১২, ২০১৩, ২০১৪ এবাং ২০১৫ সাদলর বাক্রণদজযর পক্ররিাণ
ক্রিল র্োিদি ১,৪৩,৩৭৬ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১,৪২,৪০৪ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ১,৪৮,৩৩৪ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার,
১,৫৫,৬৫৪ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ১,৪১,৯৮৭ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। বাাংলাদেদে ক্রবর্ত পাঁচ বিদরর একই সিদয়
Ready to Cook পর্ যাদয়র ক্রহিাক্রয়ত খাদ্য খাদত রপ্তাক্রন আয় হদয়দি ৬৫০.৪১ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৫২৫.৫০ ক্রিক্রলয়ন
িাক্রকযন ডলার, ৬৩১.৫৪ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ৬১৫.৭৭ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ৪৯৮.৬৪ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। ক্রবদশ্ব
Ready to Eat পর্ যাদয় প্রক্রিয়াজাত িাদির প্রধান প্রধান আিোক্রনকারক মেেসমূহ হদে জাপান, ইউদক, ইউএসএ, জািযাক্রন,
রান্স, মনোরল্যান্ড, ইটালী, হাংকাং, কানাডা, মেন ইতযাক্রে এবাং রপ্তাক্রনকারক মেেসমূহ হদে চীন, নরওদয়, ইউএসএ,ভ্ারত,
ক্রভ্দয়তনাি, কানাডা, ক্রচক্রল, সুইদডন, রাক্রেয়া, ইদন্দাদনক্রেয়া ও ইউদক ইতযাক্রে। বাাংলাদেদে মসক্রিপ্রদসসড িাদির রপ্তাক্রন ও ক্রবশ্ব
আিোক্রনর তুলনামূলক তথ্য ক্রচত্র ক্রনদম্ন মেখাদনা হদলাঃ

৩৯

তথ্য ক্রচত্র-০৮
Value in million US$

2011

2012

2013

2014

2015

উৎস:রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা ও আইটিক্রস মরড ম্াপ

উপদরর তথ্যক্রচদত্র প্রক্রতয়িান হয় মর্, বাাংলাদেদে Ready to Cook এবাং Ready to Eat পর্ যাদয়র িৎস্য
ক্রেদল্পর ব্যাপক সম্ভাবনা রদয়দি। সামুক্রদ্রক িৎস্য সম্পে Ready to Cook ও টিনজাত বা ক্রবক্রভ্ন্ন পর্ যাদয় Ready to Eat
পর্ যাদয় প্রক্রিয়াজাত কদর রপ্তাক্রনর ব্যাপক সম্ভাবনা ক্রবদ্যিান। ক্রফস কযাক্রনাং ক্রেল্প বাাংলাদেদে র্দড় উঠদত পাদর।
ক্রবদশ্বর অদনক মেদে প্রক্রিয়াকরণ ব্যয় মবেী হওয়ায় সরাসক্রর িাি প্রক্রিয়াকরদণ না ক্রর্দয় By Back
Arrangement পদ্ধক্রতদত কাঁচািাল মপ্ররণপূব জক িাি প্রদসস কদর োদক। বাাংলাদেেী উদদ্যাক্তাবৃন্দদক প্রক্রিয়াকরদণর এ
সুদর্ার্ প্রোন করা হদল মেদে প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এিনক্রক Ready to Eat পর্ যাদয়র কারখানা র্দড় উঠদত পাদর। এদত
প্রযুক্রক্ত হস্তান্তর এবাং কিযসাংস্থাদনর সুদর্ার্ সৃক্রি হদত পাদর। তদব বাাংলাদেদে চার্ হদে এিন সব িাদির মক্ষ্দত্র এ সুক্রবধা
প্রোন করা হদল িাি চার্ সম্প্রসারণ বাধাগ্রস্থ হদত পাদর। এ ক্রবদবচনায় বাাংলাদেদের প্রাকৃক্রতক উৎকস পাওয়া র্ায় না বা
বাাংলাদেদে চার্ হয়না এিন প্রজাক্রতর িাদির মক্ষ্দত্র এ সুক্রবধা প্রোন করা র্ায়। এ সুক্রবধা শুল্ক বন্ড ব্যবস্থাক্রের আওতায়
পক্ররচাক্রলত হদত পদর।
৯.৫.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

িৎস্য ক্রনভ্যর চূড়ান্ত খাদ্য প্রদসক্রসাং ক্রেদল্পর অভ্াব;
িৎস্য ক্রনভ্যর চূড়ান্ত খাদ্য উৎপােন প্রযুক্রক্তর অভ্াব;
By Back Arrangement-এর আওতায় িাি আিোক্রন এবাং প্রক্রিয়াকরদণর পর তা পুনঃরপ্তাক্রন
সাংক্রেি নীক্রতিালা ও অনুদমােদনর অভ্াব;
েক্ষ্ জনবদলর অভ্াব;
পুক্রুঁ জ ক্রবক্রনদয়াদর্ আক্রে যক প্রক্রতষ্ঠাদনর অনীহা;
পুক্রুঁ জর উচ্চ সূেহার;
িৎস্য ক্রনভ্যর চূড়ান্ত খাদ্য উৎপােদনর মক্ষ্দত্র প্রাপ্ত মৎস্য বজযয প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর অভ্াদব পণ্য মূল্য বৃক্রদ্ধ;
য জ্ঞাদনর অভ্াব; এবাং
বাজার চাক্রহো সম্পক্রকত
ক্রবপণন কার্ জিদমর অিাব।

৯.৫.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
1.
িৎস্য ক্রনভ্যর চূড়ান্ত খাদ্য প্রদসক্রসাং ক্রেল্প স্থাপন উৎসাক্রহত করার লদক্ষ্য ট্যাক্স
হক্রলদডসহ ক্রবক্রবধ আক্রথ জক সুক্রবধা প্রোন;
2.
িৎস্য ক্রনভ্যর চূড়ান্ত খাদ্য পদণ্যর রপ্তাক্রনর ক্রবপরীদত নর্ে সহায়তাসহ ক্রবক্রভ্ন্ন
সুদর্ার্ সুক্রবধা প্রোন;
3.
িৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানাসমূহ সাব যক্ষ্ক্রনক চালু রাখা এবাং এসব
কারখানার সম্প্রসারদণর স্বাদে য বাাংলাদেদে মর্ সব প্রজাক্রতর িাি উৎপন্ন হয়
না মস সব প্রজাক্রতর িাি আিোক্রন ও প্রক্রিয়াকরণপূব যক েতভ্ার্ রপ্তাক্রনর
ক্রবর্দয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবাং

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
অে য িন্ত্রণালয় ও ক্রেল্প িন্ত্রণালয়
অে য িন্ত্রণালয় ও বাক্রণজয িন্ত্রণালয়
িৎস্য ও প্রাক্রনসম্পে িন্ত্রণালয়, িৎস্য
অক্রধেপ্তর এবাং বাক্রণজয িন্ত্রণালয়

৪০

4.

প্রাকৃক্রতক উৎদস পাওয়া র্ায় না বা বাাংলাদেদে চার্ হয়না এিন প্রজাক্রতর িাদির বাক্রণজয িন্ত্রণালয়, িৎস্য ও প্রাণী
মক্ষ্দত্র শুল্ক বন্ড ব্যবস্থাক্রের আওতায় By Back Arrangement সম্পে িন্ত্রণালয় এবাং জাতীয় রাজস্ব
পদ্ধক্রতদত কাঁচািাল মপ্ররণ এবাং প্রক্রিয়াকরদণর সুদর্ার্ প্রোন করা।
মবাড য

খ)িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

িৎস্যজাত খাদ্য ক্রেল্প স্থাপদন সম্ভাব্য ক্রবক্রনদয়ার্কারীদেরদক উৎসাক্রহত করার জন্য
সহদজ ও স্বল্প সুদে পুক্রুঁ জর সরবরাদহর লদক্ষ্য বাাংলাদেে বাাংক কর্তযক ক্রবদের্
তহক্রবল র্ঠন;
িৎস্যজাত খাদ্য ক্রেদল্পর জন্য েক্ষ্ জনবল সৃক্রির লদক্ষ্য প্রদয়াজনীয় প্রক্রেক্ষ্ণ এর
উদদ্যার্ গ্রহণ;
িৎস্যজাত খাদ্য ক্রেদল্পর পণ্য মান ও কিক্রসক্রবক্রলটি সুক্রনক্রিত করার লদক্ষ্য চুক্রিবি
ফাক্রমাং ব্যবস্থার কাঁচামাল (মাি) উৎপােন ও সরবরাি ক্রনক্রিতকরণ;
মান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর সনে প্রোদনর সক্ষ্মতা যুদগাপদর্াগী ও চাক্রিো
ক্রনিজরকরণ এবাং মান সনদের গ্রিণদর্াগ্যতা সৃক্রষ্টর লদক্ষ্য এযাক্রিক্রডদটেদনর
ব্যবস্থাকরণ;
খাদ্য মান প্রণয়ন এবাং প্রণীত মাদন মাির্াত খাদ্য উৎপােন ক্রনক্রিতকরণ; এবাং
িৎস্যজাত খাদদ্যর রপ্তাক্রন ক্রবপণন উন্নয়ন কার্ জিম গ্রিণ।

অে য িন্ত্রণালয়, ক্রেল্প িন্ত্রণালয় এবাং
বাক্রণজয িন্ত্রণালয়
িৎস্য ও প্রাক্রনসম্পে িন্ত্রণালয়,
ক্রেক্ষ্া িন্ত্রণালয় ও অে য িন্ত্রণালয়
মৎস্য অক্রধেপ্তর
মৎস্য অক্রধেপ্তর

ক্রবএসটিআই ও মৎস্য অক্রধেপ্তর
রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

২.
৩.

দ্রুত বাাংলাদেে সমুদ্রসীিায় িৎস্য সম্পদের প্রর্াক্রতর সাংখ্যা, প্রাপ্যতা এবাং
সাংক্রেি অন্যান্য তথ্যাক্রে সাংগ্রহ ও ক্রবতরদণর িােদি মটকসই সামুক্রদ্রক িৎস্য
আহরদণর মকৌেল উিাবন (সামুক্রদ্রক িাদির)। অব্যাহত সরবরাদহর ক্রনশ্চয়তা
প্রোনপূব যক সামুক্রদ্রক িৎস্যজাত ক্রেল্প স্থাপদন উৎসাক্রহতকরণ;
েক্ষ্ জনবল সৃক্রির লদক্ষ্য ক্রবজ্ঞান ও প্রযুক্রক্ত ক্রবশ্বক্রবদ্যালদয়র িােদি এ খাদতর
চাক্রিো ক্রনিজর েক্ষ্ জনবল সৃক্রি। প্রদয়ার্দন সাংক্রিষ্ট ক্রবিাগসমূদির ক্রসদলবাস
পর্ জাদলাচনাপূব জক যুদগাপদর্াগীকরণ; এবাং
আক্রে যক ও অন্যান্য সুবাধাক্রে প্রোদনর িােদি িৎস্য ক্রনভ্যর চূড়ান্ত খাদ্য
উৎপােদনর মক্ষ্দত্র প্রাপ্ত মৎস্য বদর্জযর প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প স্থাপদন সম্ভাব্য
উদদ্যাক্তাবৃন্দদক উৎসাক্রহতকরণ।

িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়

িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয় ও
ক্রেক্ষ্া িন্ত্রণালয়
িৎস্য ও প্রাক্রনসম্পে িন্ত্রণালয় ও
ক্রেল্প িন্ত্রণালয়

৯.৬
সদল্টড ও ক্রডহাইদরড িািঃ বাাংলাদেদে বতযিাদন প্রচুর পক্ররিাদণ সদল্টড ও ক্রডহাইদরড পর্ যাদয় িাি প্রক্রিয়াকরণ
করা হদে এবাং এ িাদির ব্যাপক পক্ররিাদণ অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজার রদয়দি। ক্রকন্তু স্বাস্থয সহায়ক ক্রপ্রজারদভ্টিভ্
ব্যবহার না করা এবাং উন্নত প্যাক্রকাং সািগ্রী ব্যবহৃত না হওয়ায় খাদ্য িান ঠিক মরদখ এ পণ্য রপ্তাক্রন করা সম্ভব হদে না।
অতযন্ত গুরুত্বপূণ য এ ক্রবর্দয় ক্রবজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
৯.৬.১ সিস্যা:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

খাদ্য িাদনর অনুপক্রস্থক্রত;
স্বাস্থয সম্মত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্রক্তর অভ্াব;
র্দবর্ণা ও উন্নয়ন কার্ যিদির অভ্াব;
উৎপােন প্রক্রিয়ায় খাদ্য িান বজায় না রাখা;
স্বাস্থয সহায়ক ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ ব্যবহার না করা
উন্নত প্যাদকক্রজাং ব্যবস্থার অনুপক্রস্থক্রত;
য জ্ঞাদনর অভ্াব; এবাং
পদণ্যর িানর্ত বাজার চাক্রহো সম্পক্রকত
ক্রবপণন উন্নয়ন কার্ যিদির অভ্াব।

৯.৬.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং করণী

১.

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

সদেড ও ক্রডিাইদেড মাি-এর বাাংলাদেে মান প্রণয়ন এবাং বাধ্যতামূলক ক্রবএসটিআই
সটিক্রজ ফদকেদনর আওতায় প্রণীত মাদন পণ্য উৎপােন ও বার্ারর্াত
ক্রনক্রিতকরণ; এবাং

৪১

২.

সদেড

ও

ক্রডিাইদেড

আকাদর

মাি

প্রক্রিয়াকরদণ Good মৎস্য অক্রধেপ্তর
Manufacturing Process, HACCP ইতযাক্রে অনুসরণ
বাধ্যতামূলককরণ।

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.

স্বাস্থয সম্মত িাদব পণ্যাক্রে সাংরক্ষ্দণর র্ন্য উপযুি মাদনর প্যাদকক্রর্াং ক্রবক্রসএসআইআর ও মৎস্য গদবিণা
সামগ্রীর উন্নয়ন ও ব্যবিার ক্রনক্রিতকরণ; এবাং
ইনক্রষ্টটিউট
সদেড ও ক্রডিাইদেড মাি ক্রবপণদনর কক্ষ্দত্র র্লাধাদরর উন্নত পক্ররদবে, মৎস্য অক্রধেপ্তর ও রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা
মাদির স্বাস্থযসম্মত আিরণ, স্বাস্থসম্মত িাদব প্রক্রিয়াকরণ,
প্যাদকটর্াতকরণ, সাংরক্ষ্ণ, পক্ররবিণ ইতযাক্রে সাক্রব জক অবস্থার উপর
ডকুদমেরী ততরী ও প্রেেজদনর মাধ্যদম কিতা সাধারদণর আস্থা অর্জন।
বাক্রণর্য কমলায় অাংে গ্রিণ ইতযাক্রে বার্ার উন্নয়ন কার্ জিম গ্রিণ।

র্) েীি যদিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

সঠিক মাদন পণ্যাক্রে প্রক্রিয়াকরণ এবাং সাংরক্ষ্দণর র্ন্য ক্রবজ্ঞান সম্মত প্রযুক্রি মৎস্য গদবিণা ইনক্রষ্টটিউট
উদ্ভাবদন মৎস্য গদবিণা ইনক্রষ্টটিউদটর প্রদয়ার্নীয় কার্ জিম গ্রিণ।

৯.৭
ক্রচক্রনজাত খাদ্যঃ বাাংলাদেে এবাং ক্রবদশ্ব অদনক মেদেই ক্রচক্রন ক্রনভ্যর মবে ক্রকছু খাদ্য ততরী এবাং ক্রবপণন হদয় োদক।
বাাংলাদেদে ক্রচক্রনর িাটক্রত োকায় এ ক্রেদল্প বাাংলাদেে সুদৃঢ় অবস্থান ক্রনক্রশ্চদত সক্ষ্ি হদব বদল িদন হয় না। বতযিাদন
বাাংলাদেে অভ্যন্তরীণ উৎপােন এবাং মসক্রি প্রক্রিয়াকরণকৃত ক্রচক্রন আিোক্রন ও প্রক্রিয়াকরদণর িােদি অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরণ
করদি। মূল্যজক্রনত কারদণ অদনক সিয় বাাংলাদেদের ক্রচক্রন কদল উৎপাক্রেত ক্রচক্রন অক্রবক্রিত অবস্থায় মেদক র্ায়। এ পর্ যাদয়
বাাংলাদেদে ক্রচক্রন ক্রনভ্যর খাদ্য ক্রেদল্পর সম্প্রসারণ মূলতঃ আিোক্রনকৃত ক্রচক্রনর উপর ক্রচক্রনজাত খাদদ্যর উৎপােন ক্রনভ্যর করদব।
৯.৭.১ সিস্যাঃ
1.

বাাংলাদেদে আিোক্রন ক্রনভ্যর ক্রচক্রনজাত পণ্য উৎপােন ব্যবস্থা ক্রবরাজিান।

৯.৭.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

১.

সুপাক্ররে
ব্রাউন ক্রচক্রন উৎপােন ও প্যাদকটজাতকরণ।

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
ক্রেল্প িন্ত্রণালয়

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.

ক্রচক্রন উপজাত পণ্য মর্িন-এযালদকাহল, ক্রিট ইতযাক্রে উৎপােন ও রপ্তাক্রনর ক্রেল্প িন্ত্রণালয়
উদদ্যার্ গ্রহণ।

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

ক্রচক্রন ক্রিক্রেত খাদ্য উৎপােন কারখানা বৃক্রদ্ধকরণ (চকদলট, কযাক্রন্ড, রক্রপ ক্রেল্প িন্ত্রণালয়
ইতযাক্রে।

৯.৮
খাবার পাক্রনঃ নেী খালক্রবদল পক্ররপূণ জ বাাংলাদেদে মবাতলজাত কদর পাক্রন ক্রবপণন হদব ক্রকছুক্রেন পূদব য তা ক্রচন্তা করা
হয় নাই। বতযিাদন বাাংলাদেদে খাবার পাক্রন মবাতল জাত কদর ক্রবপণন একটা গুরুত্বপূণ জ ক্রেদল্প পক্ররণত হদয়দি। ২০১৪-২০১৫
অে যবিদর বাাংলাদেদে মবাতলজাতকৃত পাক্রনর (এইচএস মকাড ২২০১) রপ্তাক্রন মূল্য ক্রিল ০.৮৮ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। ২০১৫
সাদল ক্রবদশ্ব ৩.৫৪ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার মূদল্যর মবাতলজাত পাক্রন আিোক্রন এবাং৩.৪৮ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার মূদল্যর
মবাতলজাত পাক্রন রপ্তাক্রন হদয়দি। প্রাকৃক্রতক সহজ লভ্য হওয়ায় মবাতলজাত পাক্রন উৎপােন ব্যয় মূলত: ক্রবশুদ্ধকরণ,
মবাতলজাতকরণ এবাং রান্সদপাকট জেন বাবে ব্যয়। এ ক্রহদসদব পাক্রনর ক্রবশ্ব বাক্রণজয ক্রকছুটা জটিল। তদব িেপ্রাদচযর মেেসমূদহ
পাক্রন রপ্তাক্রনর সম্ভবনা রদয়দি। ২০১৫ সাদল িেপ্রাদচয পাক্রন (এইচএস মকাড ২২০১) আিোক্রনর মূল্যর্ত পক্ররিান ক্রিল ০.২৩
ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। এখাদন ২৫০ গ্রাি মবাতল মেদক ৫ ক্রলটার মবাতদলর পাক্রন বাজারজাতকরদণর সুদর্ার্ রদয়দি।
বাাংলাদেে উক্ত সুদর্ার্ কাদজ লার্াদত পাদর। এদত পাক্রনর মবাতলজাতকরণ ক্রেল্প সম্প্রসাক্ররত হদত পাদর।

৪২

৯.৮.১ সিস্যাঃ
1.
2.

িান ক্রনয়ন্ত্রণ এবাং ক্রনয়ক্রিত িক্রনটক্ররাং-এর অভ্াব; এবাং
র্োর্ে পণ্যিাদন পাক্রন মবাতলজাতকরদণ উৎপােনকারী ক্রকছু প্রক্রতষ্ঠাদনর অনীহা।

৯.৮.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

সুপাক্ররে

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

১.

প্রাকৃক্রতক খক্রনজ পাক্রন আহরণ ও উন্নত মবাতলজাতকরণ।

ক্রেল্প িন্ত্রণালয়

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.

আধুক্রনক মস্টক্রিাং ল্যাবদরটরীজ স্থাপন ও িান সনে প্রোন; এবাং
প্রেি িান সনদে আন্তজযাক্রতক স্বীকৃক্রত অজযদনর ব্যবস্থাকরণ।

ক্রেল্প িন্ত্রণালয়
ক্রেল্প িন্ত্রণালয়

৯.৯
িধুঃ ক্রবদশ্বর অদনক মেদে িধু একটি অন্যতি প্রধান অে যকরী ফসল ক্রহদসদব ক্রবদবচনা করা হয়। সাধারণত েীতপ্রধান
মেদে িধুর চাক্রহো মবক্রে এবাং ক্রবদশ্বর প্রায় ১০০ ক্রবক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার মূদের িধুর বাৎসক্ররক চাক্রহো রদয়দি। ফল-ফুদল
ভ্রপুর হওয়ায় এদেে িধু ও অন্যান্য hive product উৎপােদন সহায়ক। মকান প্রকার antibiotic ব্যবহার ব্যতীত
এদেদে িধু চার্ হয় ক্রবধায় আিাদের মেদের িধুর গুণর্তিান ক্রবদেক্রে মর্ মকান িধুর মচদয় ভ্াল। িধু চাদর্ সুদর্ার্ সুক্রবধা
সৃক্রির িােদি এ পদণ্যর উন্নয়ন িটাদনা সম্ভব। কেদে এখদনা ক্রবদ্যিান িধু চার্ পদ্ধক্রত অনুন্নত। আধুক্রনক চার্ পদ্ধক্রত প্রবতযদনর
িােদি িধু উৎপােন বাড়াদনা সম্ভব। ১৯৫০ সাদল সব যপ্রেি পরীক্ষ্ামূলকভ্াদব ক্রসদলট মজলায় মিৌচার্ শুরু হয় র্া মস সিয়
েক্ষ্ কিী ও প্রযুক্রক্তর্ত সীিাবদ্ধতার কারদণ সফলতা অজযন কদরক্রন। ১৯৬০ সাদল BSCIC কর্তক
য খুলনা মজলার র্াত্রাপুদর
wooden hive-এ মিৌ-পালন শুরু করা হদলও আধুক্রনক প্রযুক্রক্তর অভ্াদব ফলাফল আোনুরূপ হয়ক্রন। ১৯৭৭ সাদল BSCIC
পুণরায় তবজ্ঞাক্রনক পন্থায় আধুক্রনক প্রযুক্রক্তর সহায়তায় Asiatic honeybee চাদর্ সাফল্য অজযন কদর র্া পরবতীদত সারা
মেদে ক্রবস্তৃক্রত লাভ্ কদর। ক্রকন্তু ১৯৮৯ সাদল মিৌ-পালন ক্রেল্প (Asiatic honeybee) sac brood ভ্াইরাদস আিান্ত হদল এ
মসক্টরটি পুদরাপুক্রর ক্রবধ্বস্ত হদয় পদড়। নব্বই এর েেদক দুইজন মিৌচার্ী আইয়ুব ও সুনীল পাশ্বযবতী মেদের Western
Haneybee ও Apic mellifera এর প্রবতযন িটান। ১৯৯২ সাদল Proshika নািক একটি এনক্রজও ক্রবক্রসক এর
সহদর্াক্রগতায় Western Haneybee সাংগ্রহপূব যক মিৌ-পালন শুরু কদর। বাাংলাদেদের বতযিাদন Beekeepers
welfare Society নািক একটি প্রক্রতষ্ঠান রদয়দি র্ার সেস্য ক্রহদসদব ৫১৭ জন মিৌচার্ী রদয়দি। র্াদের মিাট বক্স সাংখ্যা
বতযিাদন ৪২,৯১১টি। ক্রবক্রসক এর তথ্য অনুর্ায়ী ২০১২ সাল পর্ যন্ত ২৫,০০০ মিৌচার্ীদক প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোন করা হদয়দি। তদব এর
িদে কার্ যিি চাক্রলদয় র্াদে িাত্র ১৫৫১ জন মিৌচার্ী।
সুন্দরবন বাাংলাদেদের প্রাকৃক্রতক িধুর প্রধান উৎস। এিাড়া অন্যান্য বনাঞ্চদলও িধু পাওয়া র্ায়। বাাংলাদেদে
প্রাকৃক্রতক িধু এবাং চাদর্র িধু উভ্কয়র সাংগ্রহ পদ্ধক্রত বলা র্ায় সম্পূণ জ ম্ানুয়াল। এদেদে িধু সাংগ্রদহ হাইদজক্রনক পদ্ধক্রত
অনুসরণ করা হয় না। র্ার কারদণ বাাংলাদেক্রে িধুর খাদ্যিান ভ্াদলা হদলও গুণর্ত িান ভ্াদলা োদক না। এ কারদণ
আমোক্রনকারক কেেসমূি বাাংলাদেদের মধু Table Honey ক্রিদসদব ব্যবিাদরর পক্ররবদতজ ক্রবক্রবধ ক্রেদে ব্যবিার কদর র্া মূে
কম িওয়ার কারণ। এিাড়া ক্রবক্রভ্ন্ন ফুল ফসদল রাসায়ক্রনক সার এর ব্যবহার বৃক্রদ্ধ মপদয়দি। র্ার ক্রকছু প্রভ্াব িধুদত পড়দত
পাদর। মেদে হাদত মর্ানা কদয়কটি িধু প্রক্রিয়াকরণ মিাট মিাট প্রক্রতষ্ঠান র্দড় উদঠদি। এগুদলার উৎপােন ক্ষ্িতা কি। িধুদত
সহদজই মভ্জাল ক্রিক্রেত করার সুদর্ার্ রদয়দি র্ার কারদণ মভ্াক্তা পর্ যাদয় বাাংলাদেক্রে িধুর প্রক্রত আস্থাহীনতা রদয়দি। এ
সুদর্াদর্র সদ্বযবহার করদি িধু আিোক্রনকারক প্রক্রতষ্ঠানসমূহ।
বাাংলাদেদে বিদর িধুর চাক্রহো প্রায় ৩০,০০০ মিক্ররক টন এর ক্রবপরীদত মেদে উৎপাক্রেত হয় প্রায় ৪,০০০ মিক্ররক
টন। এ ক্রহদসদব মেদে িধু আিোক্রনর পক্ররিান প্রায় ২৬,০০০ মিক্ররক টন। বাাংলাদেদে মেদক ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫, ও ২০১৫১৬ অথ জ বিদর িধু রপ্তাক্রনর পক্ররিান র্োিদি ০.১১ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ০.৫৬ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ০.৬১
ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। ২০১১ িদত ২০১৫ সাদল প্রকাক্রেত তথ্য মদত ক্রবশ্ব বাক্রণদজযর পক্ররিান ক্রিল র্োিদি ১৭১৭ ক্রিক্রলয়ন
িাক্রকযন ডলার, ১৭৬০ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ২০৩৯ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার, ২৩২৫ ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার এবাং ২৩২৭
ক্রিক্রলয়ন িাক্রকযন ডলার। বাাংলাদেে মেদক মধু রপ্তাক্রন এবাং ক্রবকে মধুর কমাট আক্রিোক্রন সাংিান্ত তথ্যক্রচত্র ক্রনদম্ন মেয়া হদলাঃ
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তথ্য ক্রচত্র-০৯
Value in million US$

2011

2012

2013

2014

2015

উৎসঃ রপ্তাক্রন উন্নয়ন বুযদরা এবাং আইটিক্রস মরড ম্াপ

উপদরাক্ত বণ জনা এবাং তথ্য ক্রচদত্র প্রতীয়িান হয় মর্, িধুর অভ্যন্তরীণ এবাং আন্তজযাক্রতক বাজার ক্রবদ্যিান। মেদে ফুল-ফসদল
িানব স্বাস্থয সক্রহষ্ণু পক্ররিাদন রাসায়ক্রনক দ্রব্যাক্রের ব্যবহার ক্রনক্রশ্চত, স্বাস্থযসম্মত পদ্ধক্রতদত প্রাকৃক্রতক ও চাদর্র িধু সাংগ্রহ,
মিৌচাদর্ উন্নত পদ্ধক্রত ব্যবহার এবাং িধু প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প সম্প্রসারদণর প্রদয়াজনীয়তা রদয়দি।
প্রাকৃক্রতক কারদণ বাাংলাদেে িধু চাদর্র জন্য অতযন্ত উপদর্ার্ী ক্রবধায় এটি হদত পাদর একটি অতযন্ত উপদর্ার্ী

খাদ্যখাত র্া অভ্যন্তরীণ চাক্রহো পূরণপূব যক উদ্বৃি অাংে রপ্তাক্রনর িােদি উদেখদর্াগ্য পক্ররিান রপ্তাক্রন আয় অক্রজযত হদত
পাদর। এখাদত সফলতার জন্য মিৌচার্ বৃক্রদ্ধকরণসহ বক্রধ যত সাংখ্যায় প্রদসক্রসাং ক্রেদল্পর সম্প্রসারণ প্রদয়াজন। এিাড়া
মেদে রদয়ল মজক্রল, প্রদপাক্রলন ও ওয়াক্স-এর উৎপােন সম্ভাবনা ব্যাপক এবাং এসব পদণ্যর ব্যাপক রপ্তাক্রন বাজার রদয়দি।
প্রাকৃক্রতক কারদণ অদনক মেদে রানী মিৌিাক্রি জন্মায় না। বাাংলাদেে, ভ্ারত, চীন, িায়ানিার রানী মিৌিাক্রির প্রজনদনর
জন্য উপদর্ার্ী ক্রবধায় বাাংলাদেে রানী মিৌিাক্রির প্রজনন এবাং ক্রবক্রভ্ন্ন মেদে রপ্তাক্রনর উদদ্যার্ গ্রহণ করদত পাদর। তদব
বাাংলাদেদে মিৌ চাদর্র সুষ্ঠু সম্প্রসারদণর লদক্ষ্য মিৌিাক্রির সুস্বাস্থয ক্রনক্রশ্চত উপদর্ার্ী সুদর্ার্ সুক্রবধাক্রে সৃক্রষ্ট, মরার্
প্রক্রতদরাধ ব্যবস্থাপনা, ক্রচক্রকৎসক এবাং প্রদয়াজনীয় ঔর্ধ পদত্রর অভ্াব রদয়দি র্া ক্রনক্রশ্চত করা প্রদয়াজন। এ ব্যতীত
মেদে িধুর সব যজন গ্রহণদর্াগ্য িান এবাং িান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর অভ্াব রদয়দি। িান ক্রনয়ন্ত্রকণর মক্ষ্দত্র িান
প্রক্রতষ্ঠাদনর দুব যলতার কারদণও পণ্যটি অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর আস্থা অজযদন সক্ষ্ি হদত পারদি না। এসব
ক্রবর্য় ক্রবদবচনায় ক্রনদয় প্রদয়াজনীয় উন্নয়ন কার্ যিি গ্রহণ করা হদলও িধু এদেদে কিযসাংস্থান সৃক্রি, আিোক্রন ব্যয় সােয়
এবাং রপ্তাক্রন বাক্রণদজয গুরুত্বপূণ জ অবোন রাখদত পারদব বদল আো করা র্ায়।
৯.৯.১ সিস্যাঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

সরকাক্রর পর্ জাদয় মধু উৎপােন, আিরণ এবাং প্রক্রিয়াকরদণ কফাকাল পদয়ে ক্রিদসদব কমজরত প্রক্রতষ্ঠান ক্রবক্রসক-এর
এ খাদতর সাক্রব জক (কমৌমাক্রির র্াত উন্নয়ন, স্বাস্থয কসবা, মধু আিরণ, প্রক্রিয়াকরণ ইতযাক্রে) উন্নয়দন সক্ষ্মতার
অিাব;
িধু পাওয়া র্ায় এিন ফুল ফসলাক্রে চাদর্র মক্ষ্দত্র িানব স্বাস্থয সক্রহষ্ণু পক্ররিাদনর তুলনায় মবক্রে পক্ররিান
কীটনােকসহ অনজব রাসায়ক্রনক দ্রদব্যর ব্যবহার;
মিৌিাক্রির স্বাস্থয সুরক্ষ্া, মরার্-বালাই েিন এবাং জাত উন্নয়ন প্রযুক্রক্ত ইতযাক্রে ব্যবস্থাক্রের অভ্াব;
সাংগৃহীত িধু প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্রক্ত ও ক্রেদল্পর অভ্াব;
র্দবর্ণা ও উন্নয়ন কার্ যিদির অভ্াব;
মেদে িধুর সব যজন গ্রহণদর্াগ্য িান এবাং িান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর অভ্াব;
বােতামূলক িান ক্রনয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার অভ্াব; এবাং
িধুর ক্রবক্রবধ উপ-জাত ততরী সাংিান্ত প্রযুক্রক্ত, েক্ষ্ জনবল, ক্রেল্প এবাং ক্রবপণন উদদ্যাদর্র অভ্াব।

৯.৯.২ করণীয়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে

1.
2.
3.

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান

কমৌচাদি র্ক্রিত মিৌ চার্ী ও মিাওয়ালীর্ণদক প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোন;
ক্রবক্রসক ও প্রাণী সম্পে অক্রধেপ্তর
কমৌচাদির উপদর্াগী িাল্কা সিায়ক র্ন্ত্রপাক্রত সরবরাদির মাধ্যদম কমৌচািী ক্রবক্রসক ও প্রাণী সম্পে অক্রধেপ্তর
ততরী এবাং স্বে সুদে মূলধন সরবরাি ও ক্রবপণন উন্নয়দনর মাধ্যদম কমৌচাদি
উদ্বুদ্বকরণ;
মিৌ চার্ ও িধু আহরণ প্রক্রিয়া আধুক্রনকীকরদণ সহায়তা প্রোন; এবাং
ক্রেল্প িন্ত্রণালয় এবাং ক্রবক্রসক

৪৪

4.

মধুর বাাংলাদেদে মান ক্রনধ জারণ এবাং ক্রনধ জাক্ররত মাদন মধু বার্ারর্াত করদণর ক্রেল্প িন্ত্রণালয় এবাং ক্রবক্রসক
ক্রবিদয় বাধ্যবাধকতা আদরাপ।

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

১০.

ভ্াল জাদতর রানী মিৌিাক্রি উৎপােদনর জন্য প্রজনন মকি সৃক্রি, মিৌিাক্রির স্বাস্থয
মসবা প্রোন, িধু চার্ সম্প্রসারণ, উন্নত িান সম্পন্ন পদ্ধক্রতদত িধু আহরণ, িধু
প্রক্রিয়াকরণ এবাং ক্রবপণন উন্নয়দনর জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ;
িধুর সব যজন গ্রহণীয় বাাংলাদেে িান প্রণয়ন এবাং বােতামূলক সাটিক্রয ফদকেদনর
আওতায় প্রণীত িাদন িধুর অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক ক্রবপণন ক্রনক্রশ্চতকরণ;
কমৌমাক্রির র্াত উন্নয়ন, মধু সাংগ্রি ব্যবস্থাপনাসি সাক্রব জক ক্রবিদয় গদবিণা ও
উন্নয়ন কার্ জিম পক্ররচালনা;
মিৌচার্ ও িধু প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্প সহজ েদতয ব্যাাংক ঋণ প্রোন;

প্রাণী সম্পে অক্রধেপ্তর
ক্রবএসটিআই
প্রাণী সম্পে অক্রধেপ্তর

ক্রবক্রসক, প্রাণী সম্পে অক্রধেপ্তর ও অে য
িন্ত্রণালয়
পর্ জায়িদম মধুর আমোক্রনর উপর শুল্ক-কর বৃক্রিকরণ এবাং কেি পর্ জাদয় মধু র্াতীয় রার্স্ব কবাড জ, ক্রসক্রসআইএেই এবাং
আমোক্রন ক্রনক্রিিকরণ; এবাং
বাক্রণর্য মন্ত্রণালয়
মধুর অিযন্তরীণ বার্ার এবাং আন্তর্জাক্রতক বার্ার উন্নয়দন কার্ জকর ব্যবস্থা ক্রবক্রসক ও রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা
গ্রিণ।

ক্রেল্প পর্ যাদয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাদতর সিস্যা ও করণীয়ঃ

বাাংলাদেদে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প অতযন্ত সম্ভাবনািয় হদলও এ ক্রেদল্পর ক্রবকাদে ব্যাপক সীিাবদ্ধতা ক্রবদ্যিান।
খাদদ্যর কাঁচািাল উৎপােদন ক্রপ্র ও মপাি হাদভ্যক্রষ্টাং পর্ যাকয় দ্যব জলতা, িেস্বেদভ্ার্ীদের সম্পৃক্ততা, খাদ্য ক্রেদল্পর ক্রবক্রনদয়ার্, খাদ্য
উৎপােন, ক্রবপণন ইতযাক্রে সকল মক্ষ্দত্র এ দুব যলতা ক্রবদ্যিান। এসব দুব যলতা কাটিদয় উঠার জন্য সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর পর্ যাদয়
সিক্রিত উদদ্যার্ আবশ্যক।
খাদ্যক্রেদে ক্রনরাপে সাংরক্ষ্ণ এবাং ক্রনরাপে পক্ররবিন গুরুত্বপূণ জ ক্রবিয়। ক্রবিয়টি ক্রনক্রিদতর র্ন্য প্রদয়ার্ন উন্নত
প্যাদকক্রর্াং সামগ্রী। এদক্ষ্দত্র বাাংলাদেদের অবস্থান এদকবাদরই ক্রনম্নপর্ জায়। শুধুমাত্র ক্রফক্রনেড খাদদ্যর র্ন্য প্যাদকক্রর্াং আবশ্যক
এমনটা নয়, খাদদ্যর কাঁচামাল ও উপকরণাক্রের র্ন্যও উন্নত প্যাদকক্রর্াং সামগ্রী েরকার। এ প্যাদকক্রর্াং সামগ্রী আবক্রশ্যকিাদব
ফুড কগ্রদডড িদত িদব। কেদে খাদদ্যর কযাক্রনাং এর সম্ভাবনাও ব্যাপক। এর্ন্য কযাক্রনাং ক্রেে থাকা আবশ্যক। উন্নত মাদনর খাদ্য
উৎপােন ক্রনক্রিদতর র্ন্য উন্নত মাদনর কাঁচামাল এবাং কাঁচামাল উৎপােদন ব্যবহৃত মান সম্পন্ন পিাৎ সাংদর্াগ সামগ্রী
আবশ্যক। এসব ক্রবিয় ক্রনক্রিত করার র্ন্য কৃক্রি সামগ্রী উৎপােদন/পালদন উন্নত মাদনর বীর্/কপানা, মানসম্পন্ন খাদ্য/সার,
ঔিধপত্র ইতযাক্রে প্রদয়ার্ন পদি র্া খাদদ্যর সিায়ক ক্রেে ক্রিদসদব ক্রবদবচনা করা র্ায়। খাদ্য খাদতর এসব সিায়ক ক্রেদের মদধ্য
মৎস্য, কপাক্রি, কডইরী ইতযাক্রের খাদ্য ক্রেে, প্রাণীর্ বর্জয ও উপর্াত ক্রিক্রত্তক ক্রেে, িযাচারী, বরফকল ইতযাক্রে অন্যতম।
মানসম্পন্ন খাদ্য ক্রেদের সম্প্রসারদণর র্ন্যও এসব ক্রেে স্থাপদনর প্রদয়ার্নীয়তা রদয়দি। এসব ক্রেের্াত পদণ্যর মানগত অবস্থা
অতযন্ত দ্যব জল এবাং মূে অক্রনয়ক্রন্ত্রত। তাই এসব ক্রেদে উৎপাক্রেত পণ্যাক্রে মান ও মূে উিয়ই ক্রনয়ন্ত্রণ আবশ্যক। কৃক্রি
প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য ক্রেদের সুিম উন্নয়দন এসব ক্রবিদয় গুরুত্ব প্রোদনর প্রদয়ার্নীয়তা রদয়দি। বাাংলাদেদে ক্রবদ্যমান ক্রকছু খাদ্য
ক্রেে বতজমান মান এবাং পক্ররমানগত চাক্রিোর সাদথ সাংগক্রতপূণ জ নয়। খাদদ্যর অিযন্তরীণ ও আন্তর্জাক্রতক বার্াদরর চাক্রিোর সাদথ
সাংগক্রত আনয়দনর র্ন্য Balancing, Modernization, Rehabiliation and Expansion (BMRE) এর
প্রদয়ার্ন িদত পাদর। BMRE সম্পােদনর কক্ষ্দত্র ক্রেে মাক্রলক এবাং সরকারদক কর্ৌথিাদব কার্ করা েরকার।
বতজমান ক্রবদে খাদ্য ক্রবপণদন ক্রবক্রিন্ন ককৌেল গ্রিণ করা িদে। এগুদলার মদধ্য ধমীয় চাক্রিো ক্রিক্রত্তক খাদ্য উৎপােন
এবাং ক্রবপণন উদদ্যাগ গ্রিণ অন্যতম। এর্ন্য বতজমান সমদয় িালাল খাদদ্যর ক্রবেব্যাক্রপ চাক্রিো সৃক্রষ্ট িদয়দি। বাাংলাদেদের
েতকরা ৮৫ িাগ মানুি মুসলমান িওয়া সদেও িালাল বার্াদর অবস্থান কনই বলদলই চদল। এ কক্ষ্দত্র বাাংলাদেদে র্দথষ্ট
সুদর্াগ রদয়দি িালাল বার্াদর প্রদবে করার। বাাংলাদেে কথদক িালাল খাদ্য রপ্তাক্রনর উদদ্যাগ গ্রিণ করা িদলও তা খুব ধীর
গক্রতদত অগ্রসরমান। ইসলাক্রমক ফাউদেেন কর্তক
জ িালাল সাটিক্রজ ফদকেন প্রোদনর উদদ্যাগ গ্রিণ করা িদলও এখনও এর
গ্রিণদর্াগ্যতা সৃক্রষ্ট িয় নাই। কেদে িালাল আয় ততরী প্রক্রিয়াধীন রদয়দি। এিািা িালাল নীক্রতমালা প্রণয়দনর উদদ্যাগ কনওয়া
িদয়দি। এসব উদদ্যাদগর দ্রুত বাস্তবায়ন আবশ্যক।

৪৫

বাাংলাদেদে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদের সম্প্রসারদণর র্ন্য এখন পর্ জন্ত সুক্রনক্রে জষ্ট ককান সরকাক্রর প্রক্রতষ্ঠান োক্রয়ত্বপ্রাপ্ত
নয়। খাদদ্যর মান সুক্রনক্রিতকরণসি ক্রবক্রবধ ক্রবিয় কেখা-শুনার র্ন্য ক্রবক্রিন্ন প্রক্রতষ্ঠান ক্রবদ্যমান অথবা সৃক্রষ্ট করা িদে। ক্রকন্তু
খাদ্য ক্রেদের সম্প্রসারদণ ক্রনক্রবিিাদব কার্ জাক্রে পক্ররচালনার র্ন্য পৃথক ক্রবদেিাক্রয়ত সাংস্থা থাকার ক্রবিয়টি এখনও কসিাদব
ক্রবদবচনা করা িদে না র্া ক্রবদবচনা করা আবশ্যক। BCSIR-এর Food Science and Technology ক্রবিাগ উন্নয়ন
কার্ জিম পক্ররচালনা করদলও তা পক্ররপূণ জ নয়। এদক্ষ্দত্র সাংস্থাটির Food Science and Technology ক্রবিাগ এর
সক্ষ্মতা বৃক্রি কদর কৃক্রি প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য ক্রেদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণর সুক্রনক্রে জষ্ট োক্রয়ত্ব প্রোন যুক্রিযুি িদত পাদর। খাদ্য
ক্রেদল্পর সাক্রব জক ক্রবিয়াক্রে ক্রবদবচনায় এখাদত ক্রবদ্যিান দুব যলতাসমূহ ক্রনদম্ন মেখাদনা হদলাঃ
১০.১ ক্রেল্প পর্ যাদয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাদত ক্রবদ্যিান সিস্যাঃ
১০.১.১ কাঁচািাল পর্ যাদয়ঃ
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বাাংলাদেদের কৃর্কর্ণ ক্রনজ চাক্রহো সািদন মরদখ কৃক্রর্ পণ্য উৎপােন কদর োদক। লাভ্-ক্ষ্ক্রতকর ক্রবর্য় ক্রবদবচনায় না ক্রনদয়
বাক্রণক্রজযকভ্াদব উপদর্ার্ী কৃক্রর্ পণ্য উৎপােদনর পক্ররবদতয র্তানুর্ক্রতক কৃক্রর্ পণ্য উৎপােদনর কারদণ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর
চাক্রহো উপদর্ার্ী কাঁচািাদলর অভ্াব;
কৃক্রির্ পদণ্যর অনুন্নত মান এবাং উচ্চ মূে;
উচ্চ ফলনেীল জাদতর কৃক্রর্ পদণ্যর অনুপক্রস্থক্রত এবাং কি উৎপােনেীলতার কারদণ কাঁচািাদলর মূল্য মবেী হওয়ায় বাাংলাদেদে
উৎপাক্রেত খাদ্য মূল্য ক্রবে বার্াদর অপ্রক্রতদর্ার্ী;
ক্রকছু ক্রকছু কৃক্রর্ পদণ্য িাত্রাক্রতক্ররক্ত ক্রবক্রবধ রাসায়ক্রনদকর উপক্রস্থক্রতর কারদণ চূড়ান্ত খাদ্য পদণ্য রাসায়ক্রনক দ্রদব্যর উপক্রস্থক্রত;
চূড়ান্ত খাদ্য পদণ্যর উৎপােক, ইন্টারক্রিক্রডদয়টক্রর পদণ্যর উৎপােক এবাং কৃিকদের িদে চুক্রক্তবদ্ধ উৎপােন ব্যবস্থাপনার অিাদব
মানিীন কাঁচামাল িান সম্পন্ন খাদ্য উৎপােদনর অন্তরায়;
িান সম্পন্ন কৃক্রর্ পণ্য উৎপােন, ফসল কতযন/সাংগ্রহ, পক্ররবহন, সাংরক্ষ্ণ ইতযাক্রে মক্ষ্দত্র কৃর্কবৃদন্দর কাক্ররর্ক্রর জ্ঞাদনর সীিাবদ্ধতা
র্া চূড়ান্ত খাদ্য পদণ্যর িান ও মূল্য অপ্রক্রতদর্াক্রর্তার অন্তরায়;
মরফার ভ্যান, মরফার রাক, মরফার কদন্টইনার এর উপর উচ্চ শুল্ক ও কর ক্রবদ্যিান থাকায় ব্যয় বৃক্রির্ক্রনত কারদণ খাদ্য পদণ্যর কুল
মচইন পক্ররবহন ক্রনক্রশ্চতকরদণর অন্তরায়;
তবজ্ঞাক্রনক তথ্য উপাদির ক্রভ্ক্রিদত পক্ররদবে আইন প্রণীত না হওয়ায় অদনক কৃক্রর্জ পণ্য এবাং উক্ত কৃক্রর্ পণ্যক্রভ্ক্রিক খাদদ্যর
উৎপােন ও রপ্তাক্রন আইনর্ত কারদণ বাঁধার সম্মূখীন;
কাঁকড়া প্রদসক্রসাং কারখানার িাটক্রত থাকা সদত্বও অলসিাদব বদস থাকা ক্রচক্রড়াং প্রদসক্রসাং কারখানায় কাঁকড়া প্রদসক্রসাং এর কক্ষ্দত্র
ক্রবদ্যমান ক্রবক্রধ ক্রনদর্ধ প্রক্রিয়ার্াত কাঁকিা উৎপােদনর অন্তরায়;
অপ্রচক্রলত কৃক্রর্ পদণ্যর উৎপােন প্রক্রিয়া সম্পদকয কৃর্কদের অজ্ঞতা এবাং এসব কৃক্রর্ পদণ্যর চার্ সম্প্রসারদণ সহায়ক
প্রক্রতষ্ঠানসমূদহর ক্রনক্রিয়তা র্া অপ্রচক্রলত কৃক্রর্ পণ্যক্রভ্ক্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্প সম্প্রসারদণর অন্তরায়;
বাাংলাদেদের সমুদ্র সীিায় িৎস্য সম্পদের সাংখ্যা, পক্ররিান ইতযাক্রে ক্রবর্য়ক তদথ্যর অভ্াবসি র্ভ্ীর সমুদদ্র িাি ধরার সক্ষ্িতার
অভ্াব র্া সামুক্রদ্রক কাঁচািাল ক্রভ্ক্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প সম্প্রসারদণর অন্তরায়; এবাং
িৎস্য ও ক্রচাংক্রড় সম্পদের উন্নয়নদক প্রাধান্য ক্রেদয় ‘পক্ররদবে ও জলজ সম্পে’ উন্নয়ন কিযসূক্রচ বাস্তবায়দন ধীরর্ক্রত।

১০.১.২ খাদ্য উৎপােন ও ক্রবপণন পর্ যায়ঃ
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মেদে িান সম্পন্ন খাদ্য ক্রেদের এর সাংখ্যা সীক্রিত;
মেদের কদম্পাক্রজট ফুড ইন্ডাক্রিজ এর অভ্াব;
িানসম্পন্ন খাদ্য উৎপােন এবাং েীি য সিয় সাংরক্ষ্ণ উপদর্ার্ী করার মক্ষ্দত্র মেদের ক্ষুদ্র খাদ্য কারখানাসমূকির
সক্ষ্িতার অভ্াব;
েস্যজাতও দ্রব্য হদত প্যাদকটজাত অবস্থায় তাৎক্ষ্ক্রণক ভ্াদব খাওয়ার উপদর্ার্ী খাদ্য উৎপােন প্রযুক্রক্তর অভ্াব;
মেদে খাদ্য ক্রেল্পসহ মর্ মকান ক্রেল্প স্থাপদন Cost of Capital খুব মবক্রে;
বাাংলাদেে ব্যাাংক কর্তযক সৃি ইকুইটি ইন্টারক্রপ্রক্রনয়ারক্রেপ ফান্ড ব্যবহাদর ক্রবক্রবধ সীিাবদ্ধতার কারদণ খাদ্য ক্রেল্পসহ
এদগ্রাদপ্রাদসসড পণ্য খাত অলাির্নক;
অক্রধকাাংে খাদ্য ক্রেদে বজযয প্রক্রত্রয়াকরণ সুক্রবধা না োকা খাদ্যমূল্য প্রক্রতদর্াক্রগতামূলক হওয়ার মক্ষ্দত্র অন্তরায়;
ক্রেল্প স্থাপদন প্রদয়াজনীয় ইউটিক্রলটি, অবকাঠাদিার্ত, গ্যাস-ক্রবদুযৎ সুক্রবধা সম্পন্ন ভূক্রির অভ্াব;
প্যাদকটজাত অবস্থায় ক্রবপণনদর্াগ্য সম্পূরক খাদদ্যর উৎপােন সীক্রিত;
বাাংলদেদের উৎপাক্রেত খাবাদরর িান, মূল্য, স্বাে, পুক্রিিান ইতযাক্রে ক্রবর্দয় আন্তজযাক্রতক বাজাদর পক্ররক্রচক্রতর অভ্াব;
মপাক্রি, মডইরী ও ক্রবক্রবধ জলজ খাদদ্যর মূল্য অপ্রক্রতদর্ার্ী;
য য়াং কর্তযপক্ষ্ সুক্রনক্রে যি নয়। অন্যান্য খাদদ্য সাটিফাক্র
য য়াং কর্তযপক্ষ্ সুক্রনক্রে যি হদলও
মভ্র্জ খাদ্য সািগ্রী সাটিফাক্র
য য়াং প্রক্রতষ্ঠান ও ল্যাবদরটক্রর এযাক্রিক্রডদটড নয়;
সাটিফাক্র
র্দবর্ণা ও উন্নয়ন কার্ যিদির অভ্াব;

৪৬
14. গদবিণা এবাং উদদ্যািাবৃদন্দর আস্থািীনতার কারদণ গদবিণালব্দ ফলাফদলর বাক্রণক্রর্যকীকরণ সমস্যা এবাং এদক্ষ্দত্র
সরকাক্রর নীক্রতমালার অিাব;
15. বয়স ক্রভ্ক্রিক সুর্ি খাদ্য উৎপােনকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর অভ্াব;
16. স্বাস্থয সহায়ক ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ ব্যবহাদরর পক্ররবদতয অদনক উৎপােক কর্তযক স্বাদস্থযর জন্য ক্ষ্ক্রতকর ক্রপ্রজারদভ্টিভ্ এর
ব্যবহার;
17. খাদ্য উৎপােদন ব্যবহৃত কাঁচািাদলর িানর্ত অবস্থা সম্পদকয খাদ্য উৎপােকদের অজ্ঞতা;
18. অদনক খাদ্য পদণ্যর ক্রবক্রডএস িান অক্রনধ যাক্ররত হওয়ায় উৎপােকবৃন্দ খাদদ্যর পুক্রি িান সাংিান্ত তথ্য প্রোদন অক্ষ্ি;
19. উন্নত উপদর্ার্ী িাদনর প্যাদকক্রজাং সািগ্রীর অভ্াব;
20. মেদে Ready to Eat পর্ যাদয়র খাদদ্যর বাজার সীক্রিত;
21. আন্তজযাক্রতক বাজাদর খাদদ্যর ক্রবপণন উন্নয়ন কার্ যিি ও ব্যয় উভ্য়ই সীক্রিত;
22. স্বাস্থযসম্মত খাদ্য উৎপােন প্রযুক্রি ও ব্যবস্থাপনার অভ্াব;
23. অনুন্নত উৎপােন ব্যবস্থাপনা, পক্ররবহন, প্যাদকক্রজাং এবাং সাংরক্ষ্ণ অবকাঠাদিার দুব যলতা এবাং উৎপােকদের
উোসীনতা;
24. খাদদ্যর িান ক্রনয়ন্ত্রণ, ক্রনরাপে সাংরক্ষ্ণ, প্যাদকক্রজাং ও পক্ররবহন সম্পদকয উোক্রসনতা;
25. খাদ্য উপাোন ক্রহদসদব েস্য, তাজা োক-সক্রি, মপাক্রি ও মডইরী এবাং ক্রফোক্ররজ পদণ্যর দুব যল িান ক্রনয়ন্ত্রণ
অবকাঠাদিার কারদণ ক্রবদশ্ব বাাংলাদেেী খাদদ্যর মনদর্টিভ্ প্রচারণা;
26. রপ্তাক্রন বাজাদর খাদদ্যর ক্রনজস্ব িাদনর গ্রহণদর্াগ্যতা ও িান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর সক্ষ্িতার অভ্াব;
27. খাদ্য সািগ্রীর রপ্তাক্রনর মক্ষ্দত্র পদণ্যর িান সনে প্রোনকারী সরকার স্বীকৃত একাক্রধক প্রক্রতষ্ঠাকন উপক্রস্থক্রত এবাং ক্রকছু
ক্রকছু পদণ্যর িান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর অনুপক্রস্থক্রত;
28. মিতা মেদের আস্থাহীনতা; এবাং
29. দ্যব জল ক্রবপণন উন্নয়ন কার্ যিদির অভ্াব।

১০.২ ক্রেল্প পর্ যাদয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাদতর ক্রবকাদে করণীয়ঃ
১০.২.১ প্রােক্রিক ও মসক্রি-প্রদসসড্ কৃক্রর্ পণ্য উৎপােন ও সরবরাহ পর্ যায়ঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

১.

২.

৩.

৪.
৫.

সুপাক্ররে
খাদদ্যর মান সম্পন্ন কাঁচামাদলর (কৃক্রির্ পণ্য) উৎপােন ও কর্াগান ক্রনক্রিতকরদণ কক্ষ্দত্র
চুক্রিবি উৎপােন ব্যবস্থা প্রবতজণ। পণ্য উৎপােদন চুক্রক্তবদ্ধ কৃর্কদক ক্রডএই এর তরফ
মেদক কাক্ররর্ক্রর সহায়তা, উপকরণ ও প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোন এবাং চুক্রক্তবদ্ধ চার্ীর সাক্রব যক
উৎপােন ব্যবস্থা ক্রডএই এর তরফ মেদক িক্রনটক্ররাং ব্যবস্থাকরণ;
প্রােক্রিক সকল কৃক্রর্ পণ্য উৎপােদন ব্যবহৃত খাদ্য/রাসায়ক্রনক সার, কীটনােক ও অন্যান্য
অনজব সািগ্রীর গুনর্ত িান ক্রনক্রশ্চতকরদণর লদক্ষ্য এসব পদণ্যর BDS িান ক্রনধ যারণ,
BDS িাদন পণ্য উৎপােন/আিোক্রন এবাং বােতামূলক সাটিক্রয ফদকেদনর আওতায়
ব্যবহার ক্রনক্রশ্চতকরদণর িােদি চূড়ান্ত খাদ্য পদণ্যর িান ক্রনক্রশ্চতকরণ;
খাদদ্যর মূল্র্ প্রক্রতদর্াক্রগতামূলক করার কক্ষ্দত্র Cool Chain
Transpotation, উন্নত প্যাদকক্রজাং এবাং ক্রনরাপে সাংরক্ষ্ণ সুক্রবধা সৃক্রির িােদি
তাজা কৃক্রর্ পদণ্যর ওজন িাটক্রত ও অপচয় এর পক্ররিান হ্রাসকরণপূব জক কপাষ্ট িাদিজক্রষ্টাং
লস কমাদনা এবাং পদণ্যর মান ঠিক রাখা;
মান সম্পূন্ন প্যাদকক্রর্াং এবাং উন্নত পক্ররবিন ব্যবস্থা ক্রনক্রিদতর মাধ্যদম খাদদ্যর কৃক্রির্
কাঁচামাদলর মান সুক্রনক্রিতকরদণর মাধ্যদম খাদদ্যর উন্নত মাদনর ক্রনিয়তা ক্রবধান; এবাং
চুক্রিবি চাি ব্যবস্থা প্রবতজদনর মাধ্যদম খাদদ্যর কিক্রসক্রবক্রলটি ক্রনক্রিতকরণ এবাং সুষ্ঠু
ক্রবপণন কচইন গদি কতালার মাধ্যদম পদণ্যর সুষ্ঠু সরবরাি ব্যবস্থা ক্রনক্রিতকরণ।

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, িৎস্য
অক্রধেপ্তর
এবাং
প্রাক্রণসম্পে
অক্রধেপ্তর

কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, িৎস্য
অক্রধেপ্তর
এবাং
প্রাক্রণসম্পে
অক্রধেপ্তর
িৎস্য ও প্রাক্রণম্পে িন্ত্রণালয় এবাং
িৎস্য অক্রধেপ্তর
ক্রেে মন্ত্রণালয় এবাং ক্রবক্রনদয়াগ
কবাড জ
কৃক্রর্ সম্প্রসারণ অক্রধেপ্তর, কৃক্রি
ক্রবপণন অক্রধেপ্তর, িৎস্য অক্রধেপ্তর
এবাং প্রাক্রণসম্পে অক্রধেপ্তর

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1.

গদবিণা ও উন্নয়ন কার্ জিম গ্রিদণর মাধ্যদম খাদ্য উৎপােদন ব্যবহৃত সকল প্রাথক্রমক কৃক্রি পদণ্যর উন্নত কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
বীর্ সরবরাি, একর প্রক্রত উৎপােনেীলতা বৃক্রি, মান উন্নয়ন এবাং খাদ্য ক্রেদের চাক্রিো উপদর্াগী
Good Agricultural Practice অনুসরণপূব যক উৎপাক্রেত কাঁচামাদলর (কৃক্রির্ পদণ্যর)
সরবরাি ক্রনক্রিতকরণ;

৪৭

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

ক্রনরাপে পক্ররবহন ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চতকরদণর লদক্ষ্য সুক্রনক্রে জষ্ট ও স্বে নীক্রতমালার ক্রিক্রত্তদত শুধুমাত্র খাদ্য
ক্রেদের প্রদয়ার্ন অনুর্ায়ী শুল্ক মুক্ত মরফার ভ্যান, মরফার রাক ও মরফার কদন্টইনার আিোক্রনর সুদর্ার্
োন;
মানসম্পন্ন খাদ্য সামগ্রী উৎপােন ক্রনক্রিদতর মাধ্যদম খাদ্য ক্রেদের আন্তজযাক্রতক বাজাদর চযাদলঞ্জ
মিাকাদবলার র্ন্য নর্ে সহায়তার পক্ররবদতজ সিপক্ররিান অে য চুক্রক্তক্রভ্ক্রিক চার্াবাে ব্যবস্থা জক্রড়ত
কৃর্কদক বীজ, সার, কীটনােক ও অন্যান্য উপকরণ এবাং কাক্ররর্ক্রর সুক্রবধা ইতযাক্রে আকাদর প্রোন;
কৃক্রর্ পণ্য উৎপােদনর মক্ষ্দত্র ক্রপ্র ও মপাি হাদভ্যক্রিাং পর্ যাদয়র ধাপসমূহসহ কৃক্রর্ কাদজর ক্ষ্ক্রতকারক
উপাোন ব্যবহাদরর ভ্য়াবহতা সম্পদকয প্রক্রেক্ষ্ণ, মসক্রিনার/কিযোলা ইতযাক্রের িােদি এবাং কৃক্রর্সহায়ক
প্রক্রতষ্ঠাদনর প্রক্রতক্রনক্রধর িদে সদচতনতা সৃক্রি ও মসসব মিদন চলদত কৃর্কদেরদক আগ্রহী কদর চূিান্ত
খাদদ্যর মান ক্রনক্রিতকরণ;
পশুর নাড়ীভুক্রড়সহ খাদ্য ক্রেদের বর্য মেদক উৎপাক্রেত খাদ্য সািগ্রীর বাাংলাদেে মান ক্রনধ জারণ এবাং
ক্রনধ জাক্ররত মাদনর স্বাস্থযসম্মত উৎপােন ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চতকরণ;

অে য িন্ত্রণালয়
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়

কৃক্রর্
সম্প্রসারণ
অক্রধেপ্তর,
িৎস্য
অক্রধেপ্তর
এবাং
প্রাক্রণসম্পে অক্রধেপ্তর
িৎস্য ওপ্রাণী সম্পে
িন্ত্রণালয় ও সাংক্রেি
সক্রিক্রত
কাঁকড়ার কৃক্রত্রি প্রজনন ক্রবর্য়ক র্দবর্ণা মজারোরকরণ, সফ্ট িাবস এর উৎপােন সম্পসারণ ও িৎস্য ও প্রাক্রণ সম্পে
প্রক্রিয়াকরণ এবাং পক্ররদবে আইদনর আওতায় সুইক্রিাং িাবস রপ্তাক্রনর উপর ক্রনদর্ধাজ্ঞা প্রতযাহার;
িন্ত্রণালয় ও িৎস্য
অক্রধেপ্তর
দ্রুত বাাংলাদেে সমুদ্রসীিায় ক্রবদ্যমান িৎস্য প্রর্াক্রতর সাংখ্যা, পক্ররিান এবাং সাংক্রেি তথ্যাক্রে সরবরাদির িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে
মাধ্যদম সাংক্রিষ্ট খাদ্য ক্রেে স্থাপদন সম্ভাব্য ক্রবক্রনদয়াগকারীবৃন্দদক উৎসাক্রিতকরণ; এবাং
িন্ত্রণালয় ও িৎস্য
অক্রধেপ্তর
মিৌ পালন এবাং প্রাকৃক্রতক উৎস হদত িধু সাংগ্রদহর মক্ষ্দত্র স্বাস্থসন্মত সাংগ্রহ ব্যবস্থা ক্রনক্রশ্চতকরদণর ক্রেল্প িন্ত্রণালয়
মাধ্যদম মধু প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদে কাঁচামাদলর কর্াগান ক্রনক্রিতকরণ এবাং ক্রেে স্থাপদন সম্ভাব্য
উদদ্যািাবৃন্দদক উৎসাক্রিত করণ।

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

বাাংলাদেদে ক্রবদ্যিান পােদরর হলারযুক্ত সকল চাল কলদক রাবার হলারযুক্ত ক্রবটাক ও ক্রেল্প িন্ত্রণালয়
চাল কদল রূপান্তকরর ব্যবস্থাকরণ।

১০.২.২ উৎপােন সুক্রবধাক্রে সৃক্রি সাংিান্তঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
রপ্তাক্রন নীক্রত ২০১৫-২০১৮ এ সদব যাচ্চ অগ্রাক্রধকারমূলক খাত ক্রহদসদব ক্রচক্রিত
১.
কদর এদগ্রাপ্রদসসড পণ্য খাতদক কক্রতপয় সুদর্ার্-সুক্রবধা প্রোদনর ক্রবর্দয়
ক্রসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদয়দি। এসব সুদর্ার্-সুক্রবধা সাংিান্ত ক্রসদ্ধাদন্তর দ্রুত
বাস্তবায়দনর ব্যবস্থা কদর খাদ্য ক্রেদল্পর রপ্তাক্রন সম্প্রসারণ; এবাং
খাদ্য উৎপােন, প্রদসক্রসাং, রান্সদপাদট যেন, স্বাস্থযর্ত ক্রবর্য়াক্রে,কিযপক্ররদবে
২.
উন্নয়ন প্রভৃক্রত মক্ষ্দত্র Good Agricultural Practice এর
নীক্রতসমূহ অনুসরণ এবাং বাাংলাদেে সরকাদরর ক্রনরাপে খাদ্য আইন
বাস্তবায়দন কৃর্ক, কৃক্রর্ ব্যবসায়ী ও প্রক্রিয়াজাতকারীদেরদক উৎসাক্রহতকরণ।

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা, বাক্রণর্য মন্ত্রণালয়, ক্রেে
মন্ত্রণালয় ও অথ জ মন্ত্রণালয়

বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং ক্রনরাপে খাদ্য কর্তযপক্ষ্

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.

২.
৩.

নাদটার ও নীলফািারী অে যননক্রতক মজাদনর ন্যায় পাব যতয চরগ্রাি মজলাত্রদয়র মর্ বাাংলাদেে অে যননক্রতক মজান অেক্ররটি
মকান একটির বড যাদর চরগ্রাি কর্লা সাংলগ্ন সুক্রবধাজনক এক বা একাক্রধক স্থাদন
ক্রবদের্ অে যননক্রতক মজান সৃক্রির উদদ্যার্ গ্রিদণর মাধ্যদম পাব যতয মজলাসমূদহর কৃক্রর্
পণ্য সাংগ্রহ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরদণর ব্যবস্থাগ্রিণ;
ক্রবদ্যমান খাদ্য ক্রেদে উৎপাক্রেত পণ্যাক্রের মান বার্ার উপদর্াগীকরণ এবাং পণ্য ক্রেে মন্ত্রণালয়
মূে প্রক্রতদর্াগীতামূলক করার লদক্ষ্য প্রদয়ার্নীয়তার ক্রনক্ররদখ BMRE করা
কর্দত পাদর; এবাং
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেে স্থাপদনর কক্ষ্দত্র কাক্ররগক্রর ও প্রযুক্রিগত সিায়তা প্রোন।
ক্রবক্রসএসআইআর

৪৮

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

২.

৩.

অিযন্তরীণ ও আন্তর্াক্রতক বার্াদরর চাক্রিো অনুর্ায়ী ক্রবক্রবধ কৃক্রির্ কাঁচামাল কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়
ক্রনিজর খাদ্য উৎপােন, ক্রবদ্যমান খাদদ্যর মানগত উন্নয়ন সাধদনর লদক্ষ্য
সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর পর্ যাদয় আরএন্ডক্রড কার্ যিি গ্রহণ, প্রাপ্ত ফলাফদলর
বাক্রণক্রর্যক সম্ভাব্যতা র্াচাই এবাং বাক্রণক্রর্যক উৎপােন শুরুর লদক্ষ্য সুক্রনক্রে জষ্ট
নীক্রতমালার আওতায় উদদ্যািা পর্ জাদয় প্রযুক্রি িস্তান্তর;
বাাংলাদেদের মর্ সব এলাকায় খাদ্য েস্য, মপাক্রি, মডইরী, ক্রফসাক্ররজ এবাং ক্রেল্প িন্ত্রণালয় ও ক্রবক্রনদয়ার্ মবাড য
োক-েক্রি পর্ যাপ্ত পক্ররিাদণ উৎপাক্রেত হয় মস সব এলাকায় কদম্পাক্রজট ফুড
ইন্ডাক্রি র্দড় মতালা র্ায়। এরূপ ইন্ডাক্রিজ র্দড় মতালার মক্ষ্দত্র উদোক্তা,
ব্যাাংক, ফুড মটকদনালক্রজি ইতযাক্রে সাংক্রেিদের সিিদয় সম্ভাবনা র্াচাই-এর
র্ন্য জাতীয় পর্ যাদয় কক্রিটি র্ঠিত হদত পাদর। এ কক্রমটির সুপাক্ররদের
ক্রিক্রত্তদত ক্রেে স্থাপন করার উদদ্যাগ গ্রিদণ উদদ্যািা ও ক্রবক্রনদয়াগকারীবৃন্দদক
উৎসাক্রিত করা র্ায়। এদত ক্রেল্প স্থাপদণর পর পদরই রুগ্ন ক্রেল্প ক্রহদসদব
মিাক্রর্ত িওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস কপদত পাদর। এরূপ খাদদ্যর অিযন্তরীণ বাজার
সীক্রিত হওয়ায় উন্নত মেদের খাদ্য িান অনুসরদণর সক্ষ্িতা সম্পন্ন ক্রেল্প
স্থাপন মর্ৌক্রক্তক হদত পাদর; এবাং
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর সম্প্রসারণসহ সাক্রব জক উন্নয়দন সিায়তা প্রোদনর ক্রবজ্ঞান ও প্রযুক্রি মন্ত্রণালয় এবাং ক্রবক্রসএসআইআর
জন্য সহায়ক সাংস্থা সুক্রনক্রে যি করা মর্দত পাদর। ক্রবক্রসএসআইআর-এর খাদ্য
ক্রবজ্ঞান ও প্রযুক্রি ক্রবিাগদক এ োক্রয়ত্ব প্রোন করা কর্দত পাদর। এ োক্রয়ত্ব
পালদন র্ন্য প্রদয়ার্নীয় র্নবলসি আক্রথ জক ও অবকাঠাদমাগত সক্ষ্মতা বৃক্রি
করা কর্দত পাদর।

১০.২.৩ খাদ্যিান সাংিান্তঃ
র্) স্বল্প মিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
বাাংলাদেদের খাদ্য মান ক্রনয়ন্ত্রণ সাংক্রিষ্ট সাংস্থাসমূি কর্তজক একই পদণ্যর ক্রেল্প িন্ত্রণালয়, কৃক্রর্ িন্ত্রণালয় এবাং বাক্রণজয
1.
ক্রবক্রিন্ন মান ক্রবদবচনাপূব জক মক্রনটক্ররাং করার কারদণ সৃষ্ট সমস্যা দূরীকরণাদথ জ িন্ত্রণালয়
খাদদ্যর িানর্ত ক্রবক্রধ ক্রবধাদন সাংর্ক্রত আনয়ন এবাং অভ্যন্তরীণ ও
আন্তজযাক্রতক ক্রবপণদনর মক্ষ্দত্র প্রক্রতটি খাদদ্যর একই িান অনুসরণ করার
ব্যবস্থাকরণ।

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1.

2.

3.

সরকাদরর িান ক্রনয়ন্ত্রণ সাংস্থা বাাংলাদেে স্টযান্ডাড যস্ এন্ড মটক্রস্টাং ইনক্রস্টটউেন
(ক্রবএসটিআই) ১৫৪ টি ক্রেল্প পণ্য ও প্যাদকটজাত খাদ্য পদণ্যর িান ক্রনয়ন্ত্রণ কদর োদক;
র্ার িদে িাত্র ৫৮ টি প্যাদকটজাত খাদ্য পণ্য রদয়দি। এই ৫৮ টি খাদ্য পণ্য ব্যতীত আরও
অদনক প্যাদকটজাত এবাং প্যাদকটজাত নয় এিন খাদ্য পদণ্যর িান ক্রনয়ন্ত্রণ করা হয় না।
এ ব্যতীত খাদ্য উৎপােদন ব্যবহৃত উপাোন (কাঁচািাল) এবাং উপাোন (কাঁচািাল)
উৎপােদন ব্যবহৃত ঔর্ধ, কীটনােক ও রাসায়ক্রনক দ্রব্যক্রের স্বাস্থযসম্মত ব্যবহার ক্রনয়ন্ত্রণ
করা হয় না। র্া ক্রনয়ন্ত্রণ আবশ্যক। খাদ্যসহ এসব সািগ্রীর িান ক্রনয়ন্ত্রদণর জন্য
USFDA-এর ন্যায় বাাংলাদেদে Food and Drug Authority সৃক্রি;
সরকাদরর িান ক্রনয়ন্ত্রণ সাংস্থা বাাংলাদেে স্টযান্ডাড যস এন্ড মটক্রস্টাং ইনক্রস্টটউেন
(ক্রবএসটিআই) ১৫৪ টি ক্রেল্প পণ্য ও প্যাদকটজাত খাদ্য পদণ্যর িান ক্রনক্রশ্চত কদর োদক;
র্ার িদে িাত্র ৫৮ টি প্যাদকটজাত খাদ্য পণ্য রদয়দি। এ ৫৮ টি খাদ্য পণ্য ব্যতীত আরও
অদনক প্যাদকটজাত এবাং প্যাদকটজাত নয় এিন খাদ্য পণ্যসমূদহর িানক্রনয়ন্ত্রণ
বােতামূলক সাটিক্রয ফদকেদনর আওতায় আনয়ন।
বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত এবাং আিোক্রনকৃত মর্ সব খাদ্য পদণ্যর বাাংলাদেে িান ক্রনধ যাক্ররত
মনই মসসব খাদ্য পদণ্যর বাাংলাদেে িান ক্রনধ যারণ। ক্রবদ্যিান খাদ্য পদণ্যর বাাংলাদেে
িানসহ সকল খাদ্য িানসমূহদক ISO 22000:2005, Food Safety System
Certification (FSSC) 22000, British Retail Consortium
(BRC) Standard, Safe Quality Food (SQF), Global Food
Safety Initiative (GFSI) ইতযাক্রের সাদে এযাক্রিদডদটড করদত হদব। সকল খাদ্য

পণ্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর ক্রবপণদনর মক্ষ্দত্র স্থানীয় উৎপােনকারী,

ক্রেল্প িন্ত্রণালয় এবাং
বাক্রণজয িন্ত্রণালয়

বাক্রণজয িন্ত্রণালয়

বাক্রণজয িন্ত্রণালয়, এযাক্রিক্রডদটেন
মবাড য এবাং রপ্তাক্রনকারক প্রক্রতষ্ঠান

৪৯

আিোক্রনপূব যক

অভ্যন্তরীণ বাজাদর ক্রবপণনকারী ও রপ্তাক্রনকারকদক ISO
22000:2005, HACCP, Traceability, GMP, GAP ইতযাক্রে ক্রনক্রশ্চত করা
বােতামূলক করদত হদব;

4.
5.

বাধ্যতামূলক িাদব HACCP এবাং GMP অনুসরণপূব যক খাদ্য উৎপােন ও
বাজারজাতকরদণর ব্যবস্থাকরণ। িক্রনটক্ররাং-এ সাংক্রেি সাংস্থাসমূদহর চাক্রহো ক্রভ্ক্রিক
সক্ষ্িতা বৃক্রদ্ধকরণ; এবাং
বাাংলাদেেী খাদদ্যর ক্রনজস্ব িাদনর গ্রহণদর্াগ্যতা ও িান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠাদনর
সক্ষ্িতা বৃক্রদ্ধকরণ। িান ক্রনয়ন্ত্রণ ও সাটিক্রয ফদকেদন ব্যবহৃত ল্যাবদরটক্ররর অপ্রতুলতা
দূরীকরণামে য মেদের সাংক্রেি সকল ল্যাবদরটক্ররর ডাটাদবজ ততরী, এযাক্রিক্রডদটেদনর ব্যবস্থা
গ্রহণ এবাং এমওইউ সম্পােদনর মাধ্যদম মান সনে প্রোনকারী প্রক্রতষ্ঠান কর্তজক নতুন িাদব
োবদরটরী না কদরই ক্রবদ্যমান পরীক্ষ্ণ োবদরটরীসমূি ব্যবিার সুক্রনক্রিতকরণ।

িৎস্য ও প্রাক্রণসম্পে িন্ত্রণালয়,
িৎস্য অক্রধেপ্তর ও রপ্তাক্রনকারক
প্রক্রতষ্ঠান
ক্রেল্প িন্ত্রণালয়,
বাক্রণজয
িন্ত্রণালয়
এবাং
এযাক্রিক্রডদটেন মবাড য

১০.২.৪ খাদদ্যর অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক ক্রবপণন উন্নয়ন সাংক্রেিঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
ক্রবক্রিন্ন সুদর্াগ সুক্রবধা প্রোদনর মাধ্যদম খাদ্য সািগ্রী সাংরক্ষ্ণ ও ক্রবপণদনর
১.
মক্ষ্দত্র Food graded উন্নত প্যাদকক্রজাং ক্রেদের অবশ্যকীয়তা
ক্রবদবচনায় প্যাদকক্রর্াং ক্রেদে পুক্রুঁ র্ ক্রবক্রনদয়াদগ উৎসাক্রিতকরণ। প্রদয়ার্দন
Reuseble Food Graded প্যাক্রকাং সামগ্রী ও কদেইনাদরর
আমোক্রন সরলীকরণ ও স্থানীয় উৎপােন বৃক্রির মাধ্যদম Food
Graded প্যাদকক্রজাং সািগ্রীর সরবরাহ বৃক্রদ্ধকরণ।

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
ক্রেল্প িন্ত্রণালয়,
বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং
বস্ত্র ও পাট িন্ত্রণালয়

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.

২.

৩.

শুল্ক আইন, তবদেক্রেক মুদ্রতা নীক্রত আইন, আমোক্রন নীক্রত আদেে ইতযাক্রে ক্রবক্রধ- বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা
ক্রবধাদন প্রদয়ার্নীয় পক্ররবতজন/পক্ররবধ জণপূব জক ক্রনর্স্ব ব্রাদে খাদ্য পণ্যাক্রে
অিযন্তরীণ ও আন্তর্জাক্রতক বার্াদর ক্রবপণদনর সুদর্াগ সৃক্রষ্ট এবাং প্রদয়ার্নীয়
সুদর্াগ-সুক্রবধা প্রোদনর মাধ্যদম ব্রান্ড উন্নয়দন উৎসাক্রিতকরণ;
ক্রবেব্যাক্রপ ক্রবদ্যমান িালাল খাদদ্যর বার্াদর প্রদবদের লদক্ষ্য দ্রুত িালাল আইন ধমজ মন্ত্রণালয় ও ইসলাক্রমক ফাউদেেন
ততরী এবাং িালাল নীক্রতমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা কর্দত পাদর। এ কক্ষ্দত্র
বতজমাদন সাংক্রিষ্ট প্রক্রতষ্ঠান ইসলাক্রমক ফাউদেেন এবাং োবদরটরীসমূদির
সাদথ MOU সম্পােদনর মাধ্যদম মান ক্রনক্রিদতর মাধ্যদম প্রক্রতষ্ঠানটির
মান সনে প্রোদনর সক্ষ্মতা বৃক্রি; এবাং
বক্রহ যঃক্রবদশ্ব বাাংলাদেেী খাদদ্যর গুণর্ত িান সম্পদকয প্রচাদরর ব্যবস্থাকরণ বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা
এবাং আন্তর্জাক্রতক বার্াদর বাাংলাদেেী খাদদ্যর ক্রবপণন উন্নয়দন সরকাক্রর ও
মবসরকাক্রর পর্ যাদয় ব্যাপক সিক্রিত কার্ যিি গ্রহণ।

১০.২.৫ আক্রে যক সুক্রবধা সাংক্রেিঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

1.

2.
3.

সুপাক্ররে
খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্রেদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণর র্ন্য ইকুইটি
এোরক্রপ্রক্রনয়ারেীপ তিক্রবল িদত ঋণ োন ও তিক্রবদলর ক্ররকিাক্রর অবস্থা
পর্ জাদলাচনাপূব জক তিক্রবল ব্যবিাদরর দ্যব জলতাসমূি ক্রচক্রিতকরণ এবাং উপযুি
নীক্রতমালার আওতায় সরল ও স্বে প্রক্রিয়ায় তিক্রবল ব্যবিাদরর উদদ্যাগ গ্রিণ;
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদের অনুকূদল ট্যাক্স িক্রলদড সুক্রবধা প্রোন, সদব যাচ্চ ৮% সুে িাদর
ও ক্রবনা শুদল্ক মূলধক্রন র্ন্ত্রপাক্রত ও খুচরা র্ন্ত্রাাংে আমোক্রনর সুদর্াগ প্রোন, সদব যাচ্চ
৫% সুে িাদর ওয়াক্রকজাং কযাক্রপটাল সরবরাি ইতযাক্রে সুদর্াগ সুক্রবধা প্রোন; এবাং
কদপযাদরট ট্যাক্স ৩৫% হদত ২০% ক্রনধ যারণ।

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, অে য িন্ত্রণালয়
বাাংলাদেে ব্যাাংক

ও

অে য িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেে ব্যাাংক ও
জাতীয় রাজস্ব মবাড য
অে য িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেে ব্যাাংক ও
জাতীয় রাজস্ব মবাড য

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
১.

অক্রত ক্ষুদ্র ও িাঝারী পর্ জাদয়র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর উন্নয়ন ও সম্প্রসারদণ ব্যাাংক ঋণ অে য িন্ত্রণালয়, বাাংলাদেে ব্যাাংক ও
প্রোন সহজীকরণ এবাং এসব ক্রেদে উৎপাক্রেত খাদ্য সামগ্রীর মান সনে সাংগ্রি, মান উন্নয়ন বাক্রণজয িন্ত্রণালয়
এবাং উৎপাক্রেত খাদ্য ক্রবপণদন আক্রথ জক ও কাক্ররগক্রর সিায়তা প্রোন; এবাং

৫০

২.

অক্রত ক্ষুদ্র ও িাঝারী পর্ জাদয়র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্প উৎপাক্রেত খাদদ্যর উপর আদরাক্রপত অে য িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয িন্ত্রণালয় ও
ভ্যাট ও ট্যাক্স হ্রাসকরণ।
এনক্রবআর

১০.২.৬ অবকাঠাদিার্ত উন্নয়ন সাংক্রেিঃ
র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
মেদের সকল অঞ্চল হদত দ্রুত ও উন্নত িাদনর কাঁচািাল সাংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়, ক্রেল্প িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয িন্ত্রণালয়,
১.
প্যাদকক্রজাং, পক্ররবহন ও ক্রবপণদনর উদেদশ্য প্রদয়াজনীয় উন্নত অবকাঠাদমা অে য িন্ত্রণালয় ও এনক্রবআর
সৃক্রি।

১০.২.৭ শুল্ক ও অশুল্ক প্রক্রতবন্ধকতা সাংক্রেিঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং সুপাক্ররে
বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
িেপ্রাদচযর
মেেসমূহ
র্ো
মসৌক্র
ে
আরব,
কুদয়ত,
কাতারসহ
অন্যান্য
বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা
১.
মেে িনিন তাদের খাদ্য পণ্য আিোক্রন আইন ও নীক্রতিালা পক্ররবতযন কদর
য আইন ও নীক্রতিালা ক্রবদেেস্থ বাাংলাদেে দূতাবাদসর
োদক। দ্রুত পক্ররবক্রতত
িােদি মস্টকদহাল্ডারদের অবক্রহতকরণ এবাং কেদের ক্রবক্রধ-ক্রবধানগত
য চাক্রহো পূরণ উপদর্ার্ী করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
ক্রবিয়াক্রে পক্ররবক্রতত

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1.

2.

3.

খাদ্য সামগ্রী রপ্তাক্রনর কক্ষ্দত্র ক্রবদ্যমান র্াবতীয় শুল্ক ও অশুল্ক প্রক্রতবন্ধকতা
ক্রদ্বপাক্রক্ষ্ক, আঞ্চক্রলক ও বহুপাক্রক্ষ্ক পর্ জাদয় আদলাচনার মাধ্যদম
হ্রাসকরণ/দূরীকরদণ কার্ জকর ব্যবস্থা গ্রিণ; এবাং
িেপ্রাচয িাড়াও ক্রবদশ্বর উন্নত মেেসমুদহর ক্রভ্সা প্রাক্রপ্তদত জটিলতার কারদণ
রপ্তাক্রন ক্রবপণমন প্রক্রতবন্ধকতা ততরী হদে। সকল মেদের ক্রভ্সা প্রাক্রপ্ত
সহজীকরদণ কার্ জকর ব্যবস্থা গ্রিণ।
খাদদ্যর আন্তর্জাক্রতক বার্াদর মানসি খাদ্য ক্রবপণদণর কক্ষ্দত্র ক্রবক্রধক্রনদিধ,
আইন কানুন, ক্রবপণন প্রক্রিয়া ইতযাক্রে ক্রবিদয় সদচতনতা সৃক্রষ্টর উদেদশ্য
প্রদয়ার্নীয় প্রক্রেক্ষ্ণ প্রোন

বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা

পররাি িন্ত্রণালয়, বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং রপ্তাক্রন
উন্নয়ন ব্যযদরা
রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা ও বাাংলাদেে ফদরন কিড

১০.২.৮ অন্যান্যঃ
ক) স্বল্পদিয়াক্রে (০১ বির):
িঃনাং

সুপাক্ররে
কৃক্রর্ প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্রেদল্পর রপ্তাক্রন তথ্যভ্ান্ডার স্থাপন এবাং আঞ্চক্রলক ও
আন্তজযাক্রতক পর্ জাদয় প্রচাদরর মাধ্যদম বাাংলাদেেী খাদদ্যর গ্রিণদর্াগ্যতা বৃক্রি ও
রপ্তাক্রন সম্প্রসারণ;
জযাি,
২. মজক্রল, আচার, িধু উৎপােন সাংিান্ত কারখানায় পক্ররদবে দুর্ণ করার িত মকান
পোে য ব্যবহৃত না িদল বা উৎপাক্রেত না িদল Effluent Treatment
Plant (ETP) রাখার এবাং নতুন ক্রেে স্থাপদন ETP থাকার বাধ্যবাধকতা
সাংক্রেি েতয প্রতযাহারকরণ; এবাং
ক্রবদেদে অবক্রস্থত বাাংলাদেে ক্রমেনসমূি কর্তজক আদয়াক্রর্ত র্াতীয় পর্ জাদয়র
৩.
অনুষ্ঠাদন বাাংলাদেদে উৎপাক্রেত খাদ্য পক্ররদবেন এবাং ডকুদমেরী ক্রবক্রিন্ন
উপাদয় প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রিণ।

১.

বাস্তবায়নকারী িন্ত্রণালয়/প্রক্রতষ্ঠান
বাক্রণজয িন্ত্রণালয় এবাং রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা

বন ও পক্ররদবে িন্ত্রণালয়, পক্ররদবে অক্রধেপ্তর
এবাং ক্রেল্প িন্ত্রণালয়

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাক্রণর্য মন্ত্রণালয় এবাং
রপ্তাক্রন উন্নয়ন ব্যযদরা

খ) িেদিয়াক্রে (০৩ বির):
1.

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদের সিায়ক ক্রেে ক্রিদসদব কেদে মানসম্পন্ন প্যাদকক্রর্াং ক্রেে, বাক্রণর্য মন্ত্রণালয়, ক্রেে মন্ত্রণালয় ও
বরফ কল, ক্রিমাগার, প্রাণীর্ বর্জয ক্রিক্রত্তক ক্রেে, প্লাক্রষ্টক কদেইনার ক্রেে ইতযাক্রে কৃক্রি অথ জ মন্ত্রণালয়।
প্রক্রিয়াকরণ খাদ্য সিায়ক ক্রেে গদি কতালার লদক্ষ্য ক্রবদেি তিক্রবল সৃর্ন এবাং
উপযুি নীক্রতমালার মাধ্যদম স্বে সুদে সরল প্রক্রিয়ায় তা ব্যবিার।

৫১

র্) েীি য মিয়াক্রে (০৫ বির):
১.

১১.

কৃক্রর্ প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্রেল্প খাদত িানব সম্পে উন্নয়দনর লদক্ষ্য কেদের কৃক্রর্ িন্ত্রণালয়,
ক্রেক্ষ্া প্রক্রতষ্ঠানসমূদি খাদতর চাক্রিো উপদর্াগী আধুক্রনক িানসম্মত ক্রেক্ষ্া িন্ত্রণালয়
ব্যবস্থা প্রব জতন।

ক্রেল্প িন্ত্রণালয় এবাং অে য

উপসাংহারঃ

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর ক্রবকাে মূলতঃ ক্রনভ্যর কদর বাজার চাক্রহো, মান সম্পন্ন কাঁচািাদলর সরবরাহ, উৎপােন
ব্যবস্থাপনা, প্রক্রতদর্াক্রগতাপূণ জ মূে, উদ্যমী ক্রবপণন ইতযাক্রে ক্রবর্দয়র উপর। খাদদ্যর মিৌক্রলক কাঁচািাল কৃক্রর্জ সািগ্রী। কৃক্রর্
প্রধান মেে ক্রহদসদব বাাংলাদেদে পর্ যাপ্ত পক্ররিাদন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর কাঁচািাল ক্রবদ্যিান। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেল্প েিিন
ক্রবধায় পণ্য মূে কক প্রক্রতদর্াক্রগতামূলক করদব। এসব কারদণ বাাংলাদেদে এ ক্রেে ক্রবকাদের অতযন্ত সহায়ক িয়। তদব
কাঁচািাদলর িানর্ত দুব যল অবস্থা, বাাংলাদেেী পণ্য িান এবাং পরীক্ষ্ণ ল্যাবদরটরীর গ্রহণদর্াগ্যতার অভ্াদব খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
ক্রেদল্পর ক্রবকাে ক্রকছুটা বাঁধাগ্রস্থ হদলও মেদে এবাং মেদের বাইদর স্বাস্থযসম্মত খাদ্য সািগ্রী উৎপােন ও ক্রবপণন ব্যবস্থাপনা
সম্পক্রকজত ইদিজ বৃক্রদ্ধ পাদে। মবে ক্রকছু প্রক্রতষ্ঠান ক্রনজস্ব ব্রাদন্ড অভ্যন্তরীণ ও আন্তজযাক্রতক বাজাদর খাদ্য ক্রবপণন করদি। সাংক্রেি
সকল সরকাক্রর ও মবসরকাক্রর প্রক্রতষ্ঠাদনর সক্রম্মক্রলত প্রয়াদস মেদে প্রক্রিয়াজাত খাদদ্যর রপ্তাক্রন বৃক্রদ্ধ পাদে। সরকাদরর
যুর্দপাদর্াগী ক্রবক্রধ-ক্রবধান প্রণয়ন এবাং সুক্রনক্রে যি ক্রেক ক্রনদে যেনা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্রেদল্পর ক্রবকাে তরাক্রিত করদব বদল আো
করা র্ায়। খাদদ্যর িমবধ জনেীল রপ্তাক্রন বার্ার এ ক্রেদের ক্রবকাদে অনুঘটক ক্রিদসদব কার্ করদব।

