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মুখবন্ধ 

 

বাাংলাদেে ভূখন্ড কৃণির জ্ন্য অত্যন্ত উপদ াগী। মাত্র ২ ,৬৪,০৩০  বগ ষ ণকদলাণমটার আয়ত্দনর এ দেদে ১৪০.১০ ণমণলয়ন  

মানুদির বাস। এ দেদের কৃণি সহায়ক প্রকৃণত্র কারদি ৮৫ লক্ষ ৩০ হাজ্ার দহক্টর চািদ াগ্য জ্ণমদত্ উৎপাণেত্ পে দ্বারা ১৪০.১০ 

ণমণলয়ন মানুদির খাদ্য চাণহো পূরি এবাং উদ্বৃত্ত অাংে রপ্তাণন সম্ভব হদে। ত্দব এসব পদের অণিকাাংেই প্রাথণমক পে। অথচ 

জ্নবহুল এ দেদে Ready to Eat প ষাদয়র খাদ্য দ্বারা অভ্যন্তরীি চাণহো পূরদির পাোপাণে খাদ্যসামগ্রী রপ্তাণনর মাধ্যদম রপ্তাণন আয় 

বহুগুি বৃণি করা সম্ভব। এছাড়া ণস্থণত্েীল বাজ্ার এবাং উপযুক্ত মূল্য প্রোন করা সম্ভব হদল এ দেদের কৃিকবৃন্দ প্রাথণমক কৃণি পদের 

উৎপােন আদরা বহুগুদি বাড়াদত্ সক্ষম  া খাদ্য সামগ্রীর উৎপােন সম্প্রসারদি সহায়ক।  

 

 

 খাদ্য খাদত্ বাাংলাদেদের সম্ভাবনার ণবিয় ণবদবচনাপূব ষক ০৯-১১-২০১৬ ত্াণরদখ খাদ্য মন্ত্রিালয় পণরেে ষনকাদল মাননীয় 

প্রিানমন্ত্রী কৃণিজ্াত্ পদের নতুন নতুন আইদটম তত্রীপূব ষক ত্া পণরদবে বান্ধব প্যাদকটজ্াত্ কদর রপ্তাণনর উদদ্যাগ গ্রহদির ণনদে ষে 

োন কদরন। খাদ্য মন্ত্রিালদয়র ত্রফ হদত্ রপ্তাণন উন্নয়ন ব্যযদরাদক উক্ত ণনদে ষেনা বাস্তবায়দনর অনুদরাি জ্ানাদনা হয়। পরবত্ীদত্ 

বাণিজ্য মন্ত্রিালয় হদত্ কৃণিজ্াত্ পদের রপ্তাণন সম্ভাবনা ও উন্নয়ন পণরকেনার উপর পথ নক্া প্রিয়দনর জ্ন্য রপ্তাণন উন্নয়ন ব্যযদরাদক 

ণনদে ষে দেয়া হদয়দছ। এছাড়া প্রিানমন্ত্রীর কা ষালদয় বাাংলাদেে ফুড প্রদসণসাং বা খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদের গুরুত্ব ও সম্ভাবনার ণবিদয় 

ণবগত্ ০৯-০৩-২০১৪ ত্াণরদখ অনুণিত্ সভ্ায় কাাঁচামাল উৎপােন দথদক দভ্াক্তার কাদছ দপ াঁছাদনা প ষন্ত প্রণত্টি িাপ প ষাদলাচনাপূব ষক 

খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে ণবকাদের লদক্ষয সুপাণরেমালা বাণিজ্য মন্ত্রিালদয় দপ্ররদির ণনদে ষেনা প্রোন করা হয়।  
 

বাাংলাদেদের কৃণি একটি ব্যাপক খাত্। খাদ্য েস্য, উদ্যান ফসল, দপাণি, দডইরী, ণফসাণরজ্, পাট, রাবার, বনজ্ কাঠ এবাং 

চা-এর সমন্বদয় এদেদের কৃণি খাত্। অথ ষকরী ফসল পাট, রাবার এবাং বনজ্ কাঠ বাে দেয়া হদল অন্যান্য সকল প্রাথণমক কৃণি পোণে 

খাদদ্যর কাাঁচামাল। উদেণখত্ ণনদে ষেনাত্রদয় খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদের কৃণিজ্  কাাঁচামাদলর সাণব ষক অবস্থা প ষাদলাচনা এবাং প ষাদলাচনার  

ফলাফদলর উপর ণভ্ণত্ত কদর কৃণি প্রণিয়াকরি ত্থা খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদের ণবকাদের দক্ষদত্র করিীয় ণবিয়ক সুপাণরেমালা প্রিয়দনর 

ণনদে ষেনা প্রোন করা হদয়দছ। এদত্ দেখা  ায় দ , খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে খাদত্র প্রণত্টি িাপ প ষাদলাচনা করা হদল বাাংলাদেদে 

ণবদ্যমান কৃণি খাদত্র সকল পদের (পাট, রাবার ও বনজ্ কাঠ ব্যণত্দরদক) প্রাথণমক, দসণম-প্রদসসড এবাং ণফণনেড প ষাদয় ণবদ্যমান 

অবস্থাণের প ষাদলাচনা সম্পাণেত্ হদব এবাং উপদরর ণত্নটি ণনদে ষেনা বাস্তবায়নও সম্ভব হদব। এ ণবদবচনায় বাাংলাদেদের কৃণি পদের 

অবস্থা এবাং খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদের ণবকােঃ সমস্যা, সম্ভাবনা ও করিীয় েীি ষক পথনক্া প্রিয়দনর উদদ্যাগ দনয়া হয়। উদেখ্য, 

বাণিজ্য মন্ত্রনালদয়র ত্রফ হদত্ বাাংলাদেদের চা ণেদের উপর পৃথক একটি পথনক্া প্রিীত্ হওয়ায় চা-উপ-খাত্দক বাে দরদখ 

প্রণত্দবেনখানা প্রিয়ন করা হদয়দছ।  
 

মূলত্ঃ উণিে, মৎস্য ও প্রািীজ্ খাদ্য, দবাত্লজ্াত্ পাণন এবাং লবি অন্তর্ভষক্ত কদর প্রণত্দবেনখানা প্রিয়ন করা হদয়দছ। 

প্রণত্দবেদন উণিত্ ও প্রািীজ্ খাদ্য উৎপােদন ব্যবহৃত্ প্রাথণমক, দসণম-প্রদসসড এবাং চূড়ান্ত পদের ণবদ্যমান অবস্থা,  সম্ভাবনা, সমস্যা 

এবাং  খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদের সম্প্রসারদি করিীয় ণবিদয় আদলাচনা করা হদয়দছ।  ার কারদি  উণিে, মৎস্য ও প্রািীজ্ খাদদ্যর 

সাণব ষক অবস্থা পণরস্ফুটিত্ হদয়দছ। এ ব্যত্ীত্ প্রািীজ্ খাদদ্যর আওত্ায় দম চাদির মাধ্যদম মধু আহরি ও প্রণিয়াকরিসহ খাদ্য ণহদসদব 

মধুর অন্যান্য ব্যবহার এবাং দম মাণছর ণবপিন উন্নয়দনর ণবিয়টি প্রণত্দবেদন প্রণত্ফণলত্ হদয়দছ। দবাত্লজ্াত্ পাণন এবাং লবদির 

বাণিণজ্যক উপদ াগীত্ার ণবিয় ণবদবচনায় ণনদয় এ দু’টি পদের ণবিয় প্রণত্দবেদন অন্তর্ভষক্ত করা হদয়দছ।  
 

 প্রণত্দবেনখানা খাদত্র চাণহো উপদ াগী করার জ্ন্য খাদ্য সাংণিষ্ট কৃণি খাদত্র সকল উপ-খাদত্র প্রণত্ণনণিদক অন্তর্ভষক্তপূব ষক 

রপ্তাণন উন্নয়ন ব্যযদরা মহা-পণরচালক ড. এ এফ এম মনজুর কাণের-দক আহবায়ক কদর রপ্তাণন উন্নয়ন ব্যযদরা কর্তষক ১৪ সেস্য ণবণেষ্ট 

কণমটি গঠন করা হয়। কণমটির গঠন কাঠাদমা পণরণেষ্ট “ক” সেয় দ্রষ্টব্য। প্রথদম কণমটির কদয়কজ্ন সেস্য একটি খসড়া প্রণত্দবেন 

প্রিয়ন কদরন। উক্ত খসড়া প্রণত্দবেদনর উপর কণমটির সকল সেদস্যর ণলণখত্ মত্াত্ম গ্রহি, ণত্নটি সভ্া এবাং একটি কম ষোলা 

আদয়াজ্দনর মাধ্যদম চূড়ান্ত প্রণত্দবেন প্রিয়ন করা হদয়দছ। র্তত্ীয় সভ্া ও কম ষোলায় খাদ্য সাংণিষ্ট  কৃণি উপ-খাদত্র উন্নয়দন জ্ণড়ত্ 

সকল মন্ত্রিালয় ও সাংস্থা এবাং সাংণিষ্ট দবসরকাণর খাদত্র প্রণত্ণনণিবৃদন্দর মত্ামত্ গ্রহি করা হদয়দছ। প্রণত্দবেদন উপদর বণি ষত্ ণত্নটি 

ণনদে ষেনা বাস্তবায়দনর প্রণত্ ণবদেি গুরুত্ব প্রোন করা হদয়দছ এবাং উক্ত ণনদে ষেনা ণত্নটি পথনক্ায় প্রণত্ফণলত্ হদয়দছ। প্রিীত্ 

পথনক্া বাস্তবায়দনর মাধ্যদম আগামী ২০২১ সাল নাগাে এখাদত্র রপ্তাণন আয় ৪.০০ ণবণলয়ন মাণক ষন ডলার অজ্ষন সম্ভব হদব এবাং 

২০৬১ সাদল এ খাদত্ রপ্তাণন ২৫ ণবণলয়ন মাণক ষন ডলার-এ উন্নীত্ হদব বদল আো করা  ায়। 

 

 

প্রণত্দবেন প্রিয়দন রপ্তাণন উন্নয়ন ব্যযদরার পে উন্নয়ন ণবভ্াগ ত্থ্য-উপাত্ত সাংগ্রহসহ প্রদয়াজ্নীয় সবিরদির সাণচণবক 

সহদ াণগত্া প্রোন কদরদছ। খাদদ্যর উৎপােন এবাং ণবপিন প ষাদয় জ্ণড়ত্ কৃণি মন্ত্রিালয়, খাদ্য মন্ত্রিালয়, ণেে মন্ত্রিালয়, বাণিজ্য 

মন্ত্রিালয়, ণবজ্ঞান ও প্রযুণক্ত মন্ত্রিালয় এবাং এসব মন্ত্রিালয় সাংণিষ্ট সকল সাংস্থা এ কাদজ্ প্রণত্ণনণি মদনানয়ন এবাং প্রদয়াজ্নীয় ত্থ্য-

উপাত্ত দ্বারা সহদ াগীত্া কদরদছ। খাদ্য সাংণিষ্ট দবসরকারী খাদত্র পরামে ষ এ প্রণত্দবেদনর পূি ষত্া আনয়দন সহায়ক হদয়দছ। রপ্তাণন 

উন্নয়ন ব্যযদরার ভ্াইস দচয়ারম্যান দবগম মাফরূহা সুলত্ানা প্রণত্দবেন প্রিয়দনর প্রণত্টি দক্ষদত্র প্রদয়াজ্নীয় ণনদে ষেনা প্রোন কদরদছন। 

বাণিজ্য মন্ত্রিালদয়র ণসণনয়র সণচব জ্নাব দহোদয়তুোহ আল মামুন, এন.ণড.ণস এর সভ্াপণত্দত্ব মাননীয় প্রিান মন্ত্রীর েপ্তর কর্তষক 

গঠনকৃত্ খাদ্য প্রণিয়াজ্ত্াকরি ণেদের সম্ভাবনা সাংিান্ত জ্াত্ীয় টাস্কদফাস ষ এর ণেক ণনদে ষেনা প্রণত্দবেন প্রিয়দন অত্যন্ত সহায়ক 

হদয়দছ। এ জ্ন্য কণমটি সাংণিষ্ট সকদলর ণনকট অত্যন্ত কৃত্জ্ঞ।  প্রণত্দবেনখানা বাাংলাদেদের সাণব ষক খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদের ণবকাে 

ও খাদদ্যর রপ্তাণন উন্নয়দন সহায়ক ভূণমকা পালন করদব বদল আো করা  ায়। 

 

 



 

সারসাংদক্ষপ 

 

উদদ্যাক্তা ও সরবরাহ দচইদনর মদধ্য সাংদ াগ স্থাপদনর মাধ্যদম কৃণি পদের উন্নয়ন  ,রূপান্তর এবাং বাজ্ারজ্াত্করি 

সাংণিষ্ট কা ষিদমর সাদথ খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে সম্পৃক্ত। উৎপােন পরবত্ী প্রদসণসাং কা ষিম এবাং প্রাথণমক ও চূড়ান্ত 

দভ্াদগর জ্ন্য এদগ্রা ইন্ড্রাণি -দক বাাংলাদেদের অথ ষনীণত্র মূল চাণলকা েণক্ত ণহদসদব ণবদবচনা করা হদয় থাদক । ২০১৫ -২০১ ৪ 

অথ ষবছদর দেদের ণজ্ণডণপদত্ কৃণিখাদত্র অবোন ণছল ১৬.০৫%। বাাংলাদেে কৃণিপ্রিান দেে ণহদসদব খাদ্যেস্য উৎপােদন 

স্বয়াংসম্পূি ষত্া অজ্ষন করদত্ সক্ষম হদলও অদনক অত্যাবশ্যকীয় কৃণিজ্ পে ও প্রণিয়াজ্াত্ খাদ্য আমোণন কদর চাণহো 

পূরি করদত্ হদে। বাাংলাদেদের কৃণিখাদত্র ণবদ্যমান সক্ষমত্া ণেদয় অভ্যন্তরীি চাণহো পূরি কদর উদ্বৃত্ত পণরমাি খাদ্য 

রপ্তাণন সম্ভব। এ সম্ভাবনা কাদজ্ লাগাদনার জ্ন্য প্রদয়াজ্ন প্রযুণক্তগত্ সহায়ত্া  ,েক্ষ জ্নবল ,অবকাঠাদমাগত্ উন্নয়ন ,

সরকাণর ও দবসরকাণর প ষাদয় সুিু ব্যবস্থাপনা সরকাণর ও দবসরকাণর প ষাদয় ণবণনদয়াগ। 

   

 প্রাথণমক কৃণি পে ,প্রযুণক্ত ,গুিগত্ মান ,প্রদসণসাং ,সাংরক্ষি ,বাজ্ারজ্াত্করি  ইত্যাণে কা ষিদমর উপর খাদ্য 

প্রণিয়াকরি ণেে ণনভ্ ষরেীল। দেদে উৎপাণেত্ সকল ম্যানুফযাকচাণরাং পদের ২২ % এদগ্রাপ্রদসসড ণেে  পে এবাং এ ণেদে 

শ্রদমর সম্পৃক্তত্া ২০%। দেদের ণজ্ণডণপদত্ খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদের অবোন ২%। অভ্যন্তরীি প্রদসণসাং সক্ষমত্া  ,মূল্য  

সাংদ াজ্ন ও রপ্তাণন সম্ভাবনা ণনদয় দেদে দছাট ও মাঝাণর আকাদরর অদনক প্রদসণসাং ণেে গদড় উদঠদছ। অসমণথ ষত্ ত্থ্য 

মদত্ বত্ ষমাদন ণনজ্স্ব প্রদসণসাং ইউণনটসহ প্রায় ০০০টি চূড়ান্ত প্রদসসড ফুড ম্যানুফযাকচাণরাং ণেে রদয়দছ। এগুদলার মদধ্য 

প্রায় ৩০টি প্রণত্িান ফল ও োক-সণি প্রণিয়াকরি করদছ। এ ণেদের সাদথ সম্পৃক্ত উদদ্যাক্তার সাংখ্যা িীদর িীদর বৃণি 

দপদলও উৎপােন পণরণির ণেক দথদক এখনও বাাংলাদেদের অবস্থান দত্মন উদেখদ াগ্য নয়। দ্রুত্ বি ষমান অভ্যন্তরীি 

চাণহোর সাদথ আন্তজ্ষাণত্ক চাণহোর সামান্য ণকছু অাংে ণবদবচনায় দনয়া হদল এ খাত্ সম্প্রসারদির ব্যাপক সুদ াগ রদয়দছ। 

দবণেরভ্াগ প্রণত্িানই সু -সাংগতত্ নয় । বাাংলাদেদে খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে খাদত্ অন্তষর্ভক্ত রদয়দছ উণিেজ্াত্ খাদ্য  থা-

েস্য জ্াত্ীয় খাদ্য  ,ডাল  ও তত্লবীজ্ জ্াত্ীয় খাদ্য, দবকাণর ও কনদফকেনারী সামগ্রী  ,প্রণিয়াজ্াত্ ফল ও োক-সণি, 

কারদবাদনদটড দবভ্াদরজ্  ,নন কারদবাদনদটড াট জুস  ও অন্যান্য পানীয়  ,প্যাদকটজ্াত্ ম েলা, ণচণন ইত্যাণে। প্রািীজ্ খাদ্য 

ণহদসদব ণহমাণয়ত্ মাছ  ,ণফস ণফদল,  কাাঁকড়া, দুগ্ধ ও মাাংসজ্াত্ খাদ্য  ,মধু  ইত্যাণে এবাং অন্যান্য খাদ্য ণহদসদব লবি ,

দবাত্লজ্াত্ পাণন ইত্যাণে অন্তর্ভষক্ত রদয়দছ। বাাংদলাদেদে Ready to Eat প ষাদয় কৃণিজ্ খাদদ্যর দমাট চাণহো সাংিান্ত 

সুণনণে ষষ্ট পণরসাংখ্যান না থাকদলও বাাংলাদেদে বত্ ষমাদন উৎপাণেত্ খাদদ্যর ০০০ ণবণলয়ন মাণক ষন  ডলার মূদল্যর অণিক ণবশ্ব 

বাণিজ্য ণবদ্যমান। 

 

 কৃণি প্রিান বাাংলাদেদে খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে খাত্ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় হদলও বাজ্ার চাণহো ণনভ্ ষর ণেে উন্নয়ন 

সম্ভব হয়ণন। এ খাদত্ ভ্যালু দচইদনর প্রণত্টি স্তদর গত্ানুগণত্ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারি কা ষিম চলমান। সাংণিষ্ট উন্নয়ন 

সহায়ক প্রণত্িানসমূদহর প্রাণত্িাণনক দুব ষলত্া, দুরেেী উন্নয়ন ভ্াবনার সীমাবিত্া, অবকাঠাদমাগত্ দুব ষলত্া, অসদচত্নত্া, 

দুব ষল আইণন ব্যবস্থা ও বাস্তবায়ন অবস্থা, সহায়ক প্রণত্িানসমূদহর মদধ্য সমন্বয়হীনত্া, সাংণিষ্টদের দ্রুত্ বড় হওয়ার 

মানণসকত্া ইত্যাণে অদনক ণবিয় খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদের সুিম উন্নয়ন বাাঁিাগ্রস্থ কদর চদলদছ। অথচ খাত্টি দেদের খাদ্য 

ণনরাপত্তা, সুস্বাস্থয ও কম ষসাংস্থাদনর ন্যায় গিমানুদির দম ণলক চাণহো ণমটিদয় ণনভ্ ষরেীল রপ্তাণন পদের ণভ্ণত্ত সৃণষ্টসহ দেদের 

সাণব ষক অথ ষনীণত্দত্ গুরুত্বপূি ষ ভূণমকা রাখদত্ সক্ষম। এ ণেে খাদত্ উৎপাণেত্ খাদদ্যর অভ্যন্তরীি ও আন্তজ্ষাণত্ক বাণিজ্য 

সম্প্রসারদির মাধ্যদম দেদের ণজ্ণডণপর প্রবৃণিদত্ও এ খাত্ উদেখদ াগ্য অবোন রাখদত্ সক্ষম।  

 

  বাাংলাদেদে কৃণির সকল উপ-খাত্ দ মন েস্য, সণি, ফলমূল, মসলা, দপাণি, দডইরী, ণফসাণরজ্, ণবণবি অথ ষকরী 

ফসল, জ্লজ্ সামগ্রী এবাং বনজ্ সামগ্রী ইত্যাণের উপণস্থণত্ ণবদ্যমান। কৃণির এসব উপ-খাত্ ণনভ্ ষর খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে 

খাত্দক েস্যজ্াত্ খাদ্য, ণহমাণয়ত্ ও কযানজ্াত্ োকসণি, ফলজ্াত্ সামগ্রী, মেলা জ্াত্ীয় খাদ্য, দভ্িজ্ খাদ্য, ণচণন জ্াত্ীয় 

খাদ্য, মধু, মৎস্যজ্াত্ীয় খাদ্য, অপ্রচণলত্ জ্লজ্ খাদ্য, মাাংস জ্াত্ীয় খাদ্য, দুগ্ধ জ্াত্ীয় খাদ্য, দবাত্লজ্াত্ পাণন, লবি 

ইত্যাণে ণহদসদব ণবভ্াজ্ন করা  ায়। প্রাথণমক কৃণি পদের উৎপােন বৃণি কদর খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে খাদত্র উৎপােন 

সম্প্রসারি করা সম্ভব  া দেদের চাণহো ণমটিদয় রপ্তাণন সম্প্রসারি সম্ভব হদব।  

 

বাাংলাদেদে কৃণি পে এবাং খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেেসহ কৃণি ণনভ্ ষর ণবণবি কৃণি প্রণিয়াকরি ণেদের সম্ভাবনা অত্যন্ত 

ব্যাপক। এ সম্ভাবনাদক কাদজ্ লাগাদনার জ্ন্য এ ণেেখাদত্  গদবিিা ও উন্নয়ন কা ষিম পূব ষেত্ ষ। কৃণির সাণব ষক সক্ষমত্া 

অন্য দ  দকান দেদের সাদথ প্রণত্দ াগীত্ামূলক প ষাদয় ণনদয়  াবারও সুদ াগ রদয়দছ। মানুদির জ্ীবন াত্রায় গণত্েীলত্া 

এদসদছ। গৃহ কদম ষর বাইদরর কম ষদক্ষদত্র নারীর সম্পৃক্তত্া বৃণি পাদে।  ার কারদি অভ্যন্তরীি ও আন্তজ্ষাণত্ক বাণিদজ্য প্রস্তুত্ 

খাদদ্যর চাণহো ব্যাপকভ্াদব বৃণি পাদে। এ দেদে খাদ্য তত্রীর সকল উপকরি ণবদ্যমান। শ্রমঘন খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে 



খাদত্র জ্ন্য জ্নবহুল এ দেে  অত্যন্ত উপদ াগী। প্রযুণক্ত ণবশ্বণবদ্যালয়সমূহ খাদ্য ও পুণষ্ট ণবজ্ঞান ণবিদয় েক্ষ জ্নদগাণষ্ট 

তত্রীদত্ সদচষ্ট রদয়দছ। সরকার খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে খাদত্র উন্নয়দন গুরুত্ব প্রোনপূব ষক প্রদয়াজ্নীয় আইনী কাঠাদমা সৃণষ্ট 

এবাং সহায়ক প্রণত্িানসমূহদক অণিকত্র কা ষকর কদর গদড় তুদলদছ। বাাংলাদেদে উৎপােন সম্ভাবনাময় কৃণিজ্ খাদদ্যর 

বাজ্ার পণরণি ০০০ ণবণলয়ন মাণক ষন ডলাদররও অণিক। এ দেদের দবে ণকছু খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে কৃণিজ্ খাদ্য উৎপােন 

এবাং অভ্যন্তরীি ও আন্তজ্ষাণত্ক বাজ্াদর ণনজ্স্ব ব্রাদন্ড ণবপিদন সম্পৃক্ত। এ সাংখ্যা িীদর িীদর বৃণি পাদে। সাণব ষক ণবদবচনায় 

বাাংলাদেদে কৃণিজ্ খাদ্য ণেদের সম্ভাবনা অত্যন্ত ব্যাপক।  

 

 বাাংলাদেদের দমাট আয়ত্ন ২ ,৬৪,০৩০  বগ ষ ণকদলাণমটার। ক্ষুদ্র এ ভূখদন্ড  ১৪০.১০ ণমণলয়ন মানুদির ণেে, 

কলকারখানা, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট ইত্যাণে  াবত্ীয় চাণহো পূরি করার জ্ন্য প্রদয়াজ্ন ভূণমর পণরকণেত্ ব্যবহার। বাাংলাদেদে 

সািারি প্রবনত্া হদে সব ণকছুই অপণরকণেত্ভ্াদব গদড় দত্ালা। অপণরকণেত্ ভ্াদব গদড় উঠা দক্ষত্রসমূদহ  প্রকট সমস্যা 

সৃণষ্ট হদলই ত্া সমািাদনর উদদ্যাগ দনয়া হয়। কৃণি ণনভ্ ষর খাদ্য ণেদের মূল ণভ্ণত্ত চািদ াগ্য  কৃণি ভূণম ণবিায় ভূণমর 

পণরকণেত্ ব্যবহার ণনণিত্ করদত্ হদব। বাাংলাদেদে বত্ ষমাদন মাত্রাণত্ণরক্ত ণেে দূিদির কারদি ভূণম, জ্লাভূণম ও নেীনালা 

দূিদির সম্মূখীন। কৃণি কাদজ্ ব্যবহৃত্ জ্ণমদত্ দহভ্ী দমটাদলর উপণস্থণত্ িরা পড়দছ।  ার কারদি এসব কৃণি জ্ণমর কৃণি 

পদে উৎপাণেত্ খাদ্য মানুদির স্বাস্থয ঝ াঁণক বাণড়দয় চদলদছ। জ্লজ্ প্রাথণমক কৃণি পদের প্রাকৃণত্ক ণর-দজ্নাদরেন 

ব্যবস্থাপনায় উৎপােন শূদন্যর দকাঠায় ণগদয় োাঁণড়দয়দছ। আবার ভূণমর অপণরকণেত্ ব্যবহাদরর কারদি পাহাড় িস, 

জ্লাবিত্া, লবিাক্তত্া বৃণি ইত্যাণে সমস্যার সৃণষ্ট হদে। এ দপ্রক্ষাপদট দেদের দটকসই উন্নয়ন এবাং সরকাদরর উন্নয়ন 

রূপকে বাস্তবায়দন ভূণমর পণরকণেত্ ব্যবহার আবশ্যক।  

 

 কৃণিজ্ খাদ্য সামগ্রীর ভ্যালু দচইদনর  স্তরসমূহ ত্থা প্রাথণমক কৃণি পদের ণপ্র ও দপাষ্ট হাদভ্ ষণষ্টাং প ষায়  ,প্যাদকণজ্াং ,

পণরবহি, সাংরক্ষি ইত্যাণে সকল প ষাদয় দভ্াক্তার স্বাস্থযগত্ চাণহোদক গুরুত্ব প্রোন করা হদে না। এসব প্রাথণমক কৃণিজ্ 

পে উৎপােদন Good Agriculture Practice অনুসরি না করায় খাদ্য মাদনর ণবিয়টি অবদহণলত্ দথদক  াদে। 

পণরমািগত্ সম্প্রসারি চাণহো সামদন দরদখ কৃিক প্রাথণমক কৃণি পে উৎপােন করদছ। পণরমািগত্ সম্প্রসারদি সরকার 

কর্তষক ব্যাপক উৎসাহ প্রোন করা হদে। ণকন্তু উৎপােন উপকরদির স্বাস্থয সম্মত্ ব্যবহার সম্পকীত্ ণবণি-ণবিাদনর ঘাটণত্ 

এবাং প্রদয়াজ্নীয়ত্ার ণবিয়টি উদপণক্ষত্। পঁচনেীল বা দ্রুত্ নষ্ট হদয়  ায় এমন প্রাথণমক কৃণি পদের উন্নত্ পণরবহি এবাং 

সাংরক্ষদি কৃিকবৃন্দ দকানভ্াদবই সক্ষম নয়। সরকাদরর ত্রফ দথদক উন্নত্ পণরবহি ও সাংরক্ষি সুণবিাণে দত্মন একটা সৃণষ্ট 

করা হয়ণন। এ সুদ াদগ প্রাথণমক কৃণি পদের উৎপােন বৃণি, পণরবহি ও  সাংরক্ষদি স্বাস্থয সম্মত্ অবস্থার ণবিয়াণে 

দকানরূপ ণবদবচনায় না এদন এসব দক্ষদত্র  ণবণবি কীটনােক ও ণপ্রজ্ারদভ্টিভ্সহ স্বাদস্থযর জ্ন্য ক্ষণত্কারক উপকরি ব্যবহার 

করা হদে। এমনণক এসব উপকরি ণবপিদন সাংণিষ্ট প্রণত্িানসমূহ প্রচার মাধ্যদম এযাড প্রোন এবাং ণবপিন কমী ণনদয়াগ 

কদর ণবপিন উন্নয়ন কা ষিম পণরচালনা করদছ। দেদের খাদ্য মান উন্নয়ন ও সুস্বাস্থয ণনণিত্ কদে বাাংলাদেেদক এ অবস্থা 

দথদক দবণরদয় আসদত্ হদব। 

 

 কৃণিজ্ খাদ্য উৎপােক ণেেসহ বাজ্ার দথদক প্রাথণমক কৃণি পে সাংগ্রহপূব ষক খাদ্য উৎপােন কদর থাদক। 

কাাঁচামাদলর মান সম্পণক ষত্ ণবিয়াণে খুব একটা ণবদবচনায় দনয়া হয় না। Good Agriculture Practice অনুসরদি 

পোণে উৎপােন ও সরবরাদহর  সুদ াগ থাদক না।  ার কারদি কৃণিজ্ খাদদ্যর মান তক থাকদছ না। এদক্ষদত্র প্রাথণমক কৃণি 

পদের উৎপােক এবাং কৃণিজ্ খাদ্য উৎপােক ণেদের মদধ্য সম্পকষ সৃণষ্ট কদর সুণনণে ষষ্ট মাদনর খাদ্য উৎপােন ণনণিত্ 

আবশ্যক।  বাাংলাদেদের প্রাথণমক কৃণি পদের উৎপােনেীলত্া তূলনামূলকভ্াদব কম। এ ব্যত্ীত্ সুিু পণরবহি ও সাংরক্ষি 

সুণবিার অভ্াদব ণবণভ্ন্ন ভ্াদব েত্করা ৬৫% প ষন্ত প্রাথণমক কৃণি পদের ক্ষণত্ হয়।  ার কারদি খাদ্য মান ও মূদল্যর ণবচাদর 

বাাংলাদেদে আমোণনকৃত্ পদের মূল্য রপ্তাণন মূদল্যর তুলনায় প্রণত্দ াগীত্ামূলক। বাাংলাদেদের রপ্তাণন বাজ্াদরর একই অবস্থা 

ণবরাজ্মান। পদের  প্রণত্দ াণগত্ামূলক রপ্তাণন মূল্য ণনণিত্ করার জ্ন্য সরকার কর্তষক নগে সহায়ত্া প্রোন করা হদে। 

সহায়ত্া ব্যণত্দরদক কৃণিজ্ খাদদ্যর অভ্যন্তরীি ও আন্তজ্ষাণত্ক বাজ্াদর প্রণত্দ াণগত্ামূলক মূল্য ণনণিত্ করার জ্ন্য প্রাথণমক 

কৃণি পেসহ ভ্যালু দচইদনর প্রণত্টি প ষাদয় প্রণত্দ াগীত্ামূলক অবস্থা ণনণিত্ এবাং দগ্রণডাং, উন্নত্ প্যাদকণজ্াং, ণনরাপে 

পণরবহি ও সাংরক্ষদির মাধ্যদম ওদয়দষ্টদজ্র পণরমাি ন্যযনত্ম প ষাদয় ণনদয় আসা আবশ্যক।  

 খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদে উৎপাণেত্ কৃণিজ্ খাদদ্যর মান একটি গুরুত্বপূি ষ ণবিয়। খাদ্য উৎপােন, পণরবহি, সাংরক্ষি 

প ষাদয় মাদনর ণবিদয় অণিকাাংে উৎপােক অদনকটা উোসীন অথবা স্বাদস্থযর জ্ন্য ক্ষণত্কারক সস্তা মূদল্যর ণপ্রজ্ারদভ্টিভ্ 

ব্যবহার করা হদে। এসব অবস্থার ণনয়ন্ত্রি এবাং খাদদ্যর মান ণনণিত্ করার মত্ েণক্তোলী অবকাঠাদমাগত্ সুণবিা দেদে 

এখনও গদড় ওদঠণন। বাাংলাদেে ষ্টযান্ডাড ষ এন্ড দটণষ্টাং ইনণষ্টটিউট কর্তষক বত্ ষমাদন মাত্র ণকছু খাদ্য পেসহ ১৫৬টি পে 



বাধ্যত্ামূলক সাটি ষণফদকেদনর আওত্ায় দনয়া হদয়দছ। ণকন্তু এ অবস্থার মণনটণরাং করা কত্টা সম্ভব হদে ত্া প ষাদলাচনা 

হওয়া আবশ্যক। বাাংলাদেদে সুণনণে ষষ্ট কাদজ্র জ্ন্য প্রণত্ণিত্ সরকাণর প্রণত্িাদন বত্ ষমান বণি ষত্ চাণহোর কারদি বণি ষত্ 

পণরমাদি কাদজ্র ভ্ার অপ ষি করা হদে। ণকন্তু প্রণত্িাদনর সক্ষমত্ার ণবিয়টি ণবদবচনায় দনয়া হয় না  া ণবদবচনা করা 

অত্যন্ত জ্রুরী। কমপদক্ষ ৩০ /৩৫ বছর পূদব ষ বাাংলাদেদের   অণিকাাংে ণবদেিাণয়ত্ প্রণত্িাদনর সৃণষ্ট করা হদয়দছ। বত্ ষমান 

চাণহো এবাং এসব প্রণত্িাদনর সক্ষমত্ার ণবিয়াণে চুলদচরা ণবদিিিপূব ষক পূি ষগঠন এখন সমদয়র োবী। ণবএসটিআই প্রিীত্ 

বাাংলাদেে মাদনর সাংখ্যা এবাং বাাংলাদেদে উৎপাণেত্ ও আমোণনর মাধ্যদম সরবরাহকৃত্ দভ্াগ্য পদের সাংখ্যার মদধ্য পাথ ষকয 

অদনক। সাম্প্রণত্ক সমদয় ণনজ্স্ব মান এবাং মান ণনয়ন্ত্রি সাংণিষ্ট দুব ষল অবকাঠাদমাগত্ অবস্থার সুদ াদগ অদনক ক্ষণত্কর 

ণনম্নমাদনর পে দেদে বাজ্ারজ্াত্ হদে। এদত্ দভ্াক্তা ক্ষণত্গ্রস্থ হদে। খাদ্য সামগ্রীর দক্ষদত্র এ অবস্থা ভ্য়ানক সমস্যার 

কারি হদয় োাঁড়াদে। দেদের পরীক্ষি ল্যাবদরটরীসমূদহর সব ষজ্ন গ্রহিদ াগ্যত্া না থাকায় মান সনে প্রাণপ্তর দক্ষদত্র অন্য 

দেদের সহায়ত্া ণনদত্ হদে।  ার কারদি দেদের নীট রপ্তাণন আয় দঘাণিত্ রপ্তাণন আদয়র তুলনায় অদনক কম। খাদ্য, 

ণচণকৎসা ইত্যাণে দক্ষদত্র ল্যাবদরটরীসমূদহর দুব ষলত্ার কারদি সািারি মানুি অদনক ক্ষণত্র সম্মুখীন হদে।  

 

বাাংলাদেদের খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদে উৎপাণেত্ কৃণিজ্ খাদদ্যর মূল্য মূলত্ঃ ণবপিনকারী প্রণত্িাদনর ণবপিন 

সক্ষমত্া, বাণিজ্য সাংগঠনসমূদহর দজ্াটবি অবস্থা, পিাৎ সাংদ াগ পদের ণবপিন প্রণিয়ায় মধ্যস্বত্বদভ্াগীদের অপত্ৎপরত্া 

ইত্যাণে ণবিদয়র উপর ণনভ্ ষর কদর। এর ফদল দেখা  ায় কৃিক এবাং দভ্াক্তা প ষাদয়র পে মূদল্যর পাথ ষকয অদনক। পদের 

উচ্চ মূল্য বৃণির প্রবনত্া দঠকাদনার দক্ষদত্র বাজ্ার মণনটণরাংদক গুরুত্ব দেয়া হদে। এ প্রণিয়া খুব একটা কা ষকর নয়। 

বাণিজ্য সাংগঠনসমূদহর কা ষিম মণনটণরাং এবাং ত্াদের সহায়ক ণহদসদব ব্যবহাদরর সুদ াগ কাদজ্ লাগাদনা সম্ভব হদে না। 

দ  দকান দেদেই উৎপােন, চাণহো ও ঘাটণত্ েক্ষত্ার সাদথ ণনরূপি এবাং ঘাটণত্র ণবিয়াণে ণবদবচনায় ণনদয় উৎপােন উদ্বৃত্ত 

দেে দথদক আমোণনর পূব ষ প্রস্তণত্ গ্রহি এদক্ষদত্র সহায়ক হদত্ পাদর। উৎপােন, চাণহো ও উদ্বৃদত্তর পণরমাি ণবদবচনায় 

ণনদয় রপ্তাণন উদদ্যাগ কা ষকর হদত্ পাদর।  বাাংলাদেদে কৃণি খাদত্ ণস্থণত্স্থাপকত্ার পণরমাি অদনক দবেী। অথ ষাৎ কৃণি 

পদের উৎপােন বৃণির সুদ াগ ণবদ্যমান। এ সুণবিাদক কাদজ্ লাণগদয় খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেদের সম্প্রসারদির মাধ্যদম 

খাদ্যসহ ণবণভ্ন্ন উচ্চমূদল্যর কৃণিজ্াত্ সামগ্রীর উৎপােন এবাং অব্যাহত্ভ্াদব রপ্তাণন কা ষিম অনুসরি আবশ্যক। অভ্যন্তরীি 

ঘাটণত্র কারদি হঠাৎ কদর দকান খাদদ্যর রপ্তাণন হ্রাস বা বন্ধ করা হদল দিত্া দেদের আস্থাহীনত্ার সৃণষ্ট হয়  া রপ্তাণন 

বান্ধব নয়। পদের মান এবাং চাণহোর সাদথ সাংগণত্পূি ষ কৃণি উৎপােন ণনণিত্ করার দক্ষদত্র প্রদয়াজ্ন চুণক্তবি চাি ব্যবস্থা। 

এদত্ কৃণিজ্ খাদদ্যর মান এবাং অভ্যন্তরীি ও আন্তজ্ষাণত্ক বাজ্াদর সুিম সরবরাহ ণনণিত্ সম্ভব হদব। 

 

 বাাংলাদেদে Ready to Eat প ষাদয়র খাদদ্যর বাজ্ার এখনও ব্যাপকত্া লাভ্ কদরণন। ত্দব িীদর িীদর ত্া বৃণি 

পাদে। মানুদির প্রাত্যণহক প্রস্তুত্ প্রিান খাদদ্যর আন্তজ্ষাণত্ক বাজ্ার ণবদ্যমান এবাং ত্া িমেঃই সম্প্রসাণরত্ হদে। খাদদ্যর 

মূল উৎস কৃণি। কৃণি প্রিান দেে ণহদসদব এ সুণবিা কাদজ্ লাণগদয় খাদদ্যর ণবদ্যমান ব্যাপক পণরণির ণবশ্ব বাজ্াদর বাাংলাদেে  

প্রদবে করদত্ পাদর। এ দক্ষদত্র প্রদয়াজ্ন কদম্পাণজ্ট ফুড ইন্ডাণিজ্। বাাংলাদেদের দবে ণকছু  এলাকায় খাদ্য েস্য, োক-

সণি, ণফসাণরজ্, দপাণি এবাং দডইরীসহ প্রাথণমক পোণে  প ষাপ্ত পণরমাদি উৎপাণেত্ হয়। এসব কৃণি পদের উৎপােন 

এলাকায় কদম্পাণজ্ট ফুড ইন্ডাণি গদড় দত্ালা  ায়। ত্দব এরূপ ইন্ডাণিজ্ গদড় দত্ালার দক্ষদত্র উদোক্তা, ব্যাাংক, ফুড 

দটকদনালণজ্ষ্ট ইত্যাণে ণবিদয় সাংণিষ্টদের সমন্বদয় সম্ভাবনা  াচাই-এর লদক্ষয জ্াত্ীয় প ষাদয় কণমটি গতত্ হদত্ পাদর এবাং 

এসব ণেেদক সাদপাট ষ দেয়ার জ্ন্য সহায়ক সাংস্থা সুণনণে ষষ্ট করা দ দত্ পাদর।  াদত্ কদর ণেে স্থাপদনর পর পদরই এগুদলাদক 

রুগ্ন ণেে ণহদসদব দঘািিা করদত্ না হয়। বাাংলাদেদে এরূপ Ready to Eat প ষাদয়র খাদদ্যর বাজ্ার সীণমত্ হওয়ায় উন্নত্ 

দেদের খাদ্য মাদনর উপদ াগী কদর  এসব ণেে স্থাপন দ  ণক্তক হদত্ পাদর।  

 

 বাাংলাদেদে দবে ণকছু প্রণত্িান শুষ্ক খাবারসহ  Ready to Eat প ষাদয়র ণবণবি খাদদ্যর  একক আইদটম উৎপােন 

শুরু কদরদছ। ণকন্তু কাাঁচামালসহ উৎপােন দচইদনর প্রণত্টি স্তর ণনয়ণন্ত্রত্ নয়। খাদ্য উৎপােদন Good Manufacturing 

Practice অনুসরিপূব ষক খাদ্য উৎপােন অবস্থা আন্তজ্ষাণত্ক মাদন উন্নীত্করদির আবশ্যকীয়ত্া রদয়দছ। এদক্ষদত্র ণেেসমূহ 

কাাঁচামাল সাংগ্রদহর দক্ষদত্র চুণক্তবি চাি ব্যবস্থা ণনণিত্সহ ণেদের Balancing, Modernization, Rehabilitation and 

Expansion (BMRE)-এর উদদ্যাগ গ্রহি করা প্রদয়াজ্ন।  

 কৃণিজ্ খাদ্য ণেদের  সম্ভাবনাদক কাদজ্ লাগাদনার জ্ন্য সাণব ষক কৃণি খাদত্র সমস্যাণের সমািান আবশ্যক। সাণব ষক 

কৃণি খাদত্ ণবদ্যমান সমস্যাণের পণরণি অদনক ব্যাপক। এ জ্ন্য সরকার ও দবসরকাণর খাদত্র সমণন্বত্ উদদ্যাগ আবশ্যক। 

কৃণি পদের মান এবাং বাণিজ্য সহায়ক সরকাণর প্রণত্িানসমূদহর সহায়ত্া করার সক্ষমত্া চাণহো উপদ াগীকরিসহ ণবণভ্ন্ন 

সহায়ক প্রণত্িাদনর মদধ্য সমন্বয় সািন, অবকাঠাদমাগত্ ও প্রযুণক্তগত্ উন্নয়দন সরকাদরর উদদ্যাগ গ্রহি আবশ্যক। 

অন্যণেদক দবসরকাণর প্রণত্িানসমূহদক কৃণিজ্ খাদ্য ণেদে ণবদ্যমান সমস্যাণের সমািাদন সরকার কর্তষক গৃহীত্ ণসিান্ত 

বাস্তবায়দন সহায়ক ণহদসদব োণয়ত্ব পালন করার প্রদয়াজ্নীয়ত্া রদয়দছ। এ ণেে সম্প্রসারদির দক্ষদত্র ণবদ্যমান ণেেসমূদহর 



মান ও মূল্যগত্ ণেক দথদক প্রণত্দ াণগত্ামূলক পে উৎপােন সক্ষমত্া বৃণি ,উৎপােন সম্প্রসারি,  সম্ভাব্য দেণে ণবদেণে 

ণবণনদয়াগকারীদের দৃণষ্ট আকি ষদির জ্ন্য প্রদয়াজ্নীয় ত্থ্য-উপাত্তসহ ণবদ্যমান সম্ভাবনাসমূহ সাংণিষ্ট মন্ত্রিালয় ও প্রণত্িাদনর 

ওদয়বসাইটসহ ণবণবি প্রচার মাধ্যদম প্রচারিার উদদ্যাগ গ্রহি করা দ দত্ পাদর। এ ব্যত্ীত্ ণনণে ষষ্ট সমদয়র জ্ন্য টযাক্ হণলদড 

দঘািিা, স্বেসুদে ও সরল প্রণিয়ার মূলিন সরবরাহ  ,মান সম্মত্ কাাঁচামাল সরবরাদহ সরকাদরর সহায়ত্া ,রপ্তাণনর দক্ষদত্র 

নগে সহায়ত্া ইত্যাণে সুণবিার মাধ্যদম এখাদত্ সম্ভাব্য উৎপােকবৃন্দদক আগ্রহী কদর দত্ালা দ দত্ পাদর। এসব উদদ্যাগ 

গ্রহদির মাধ্যদম বাাংলাদেে কৃণিজ্ খাদ্য খাদত্র ৫৯০ .৯৮  ণবণলয়ন মাণক ষন ডলাদরর অণিক বড় বাজ্াদর প্রদবে এবাং িীর 

গণত্দত্ সৃষ্ট  দেদের অভ্যন্তরীি বাজ্াদরও ণনজ্ অবস্থান সুদৃঢ় করদত্ পারদব বদল আো করা  ায়। 

 

 সাণব ষক ণবদবচনায় বাাংলাদেদে এদগ্রাদপ্রদসণসাং ণেে খাদত্ সম্ভাবনা অদনক দবেী। ণেে খাত্টি অদূর ভ্ণবষ্যদত্ 

দেদের অভ্যন্তরীি ও আন্তজ্ষাণত্ক বাণিদজ্য গুরুত্বপূি ষ অবোন রাখদব। দেদের ২.৫০ লক্ষ দহক্টর হদত্ ২.০৫ লক্ষ দহক্টর 

জ্ণমদত্ ণচাংণড় চাি হদয় থাদক। ণবদ্যমান ণহমাণয়ত্ ণচাংণড় প্রণিয়াকরি ক্ষমত্ার মাত্র ২০% ব্যবহার হদে। এর মূল কারি 

কাাঁচামাদলর অভ্াব। এ সমস্যা সমািাদন দেদে ণচাংণড়র দহক্টর প্রণত্ উৎপােন ৩০০ দকণজ্ দথদক ৫০০০ হাজ্ার দকণজ্দত্ 

উন্নীত্ করার সম্ভাবনা ণবদ্যমান। ২০১৫ সাদল এ খাদত্র রপ্তাণন আয় ণছল ৬৯৮ .৪৬ ণমণলয়ন মাণক ষন ডলার। চুণক্ত বি চাি 

ব্যবস্থায় মাত্র ১.০০ লক্ষ দহক্টর জ্ণমদত্ ণবদুযৎসহ প্রদয়াজ্নীয় অবকাঠাদমাগত্ ও প্রযুণক্তগত্ সহায়ত্া প্রোনপূব ষক ণচাংণড় 

চাদির মাধ্যদম ২০২১ সাল নাগাে এ খাদত্র রপ্তাণন আয় ৫.০০ ণবণলয়ন মাণক ষন ডলাদর উন্নীত্ করা সম্ভব । ২০২১ সাল 

নাগাে উদেখদ াগ্য পণরমাদন প্রণিয়াকরিকৃত্ কাাঁকড়া, ২.০০ লক্ষ দমণিক টন আলু এবাং ১.০০ লক্ষ দমণিক টন আম রপ্তাণন 

সম্ভব হদব। মােরুদমর চাি উন্নয়ন ও সম্প্রসারদির জ্ন্য জ্াত্ীয় মােরুম উন্নয়ন ও সম্পসারি দকদের কা ষিম অব্যাহত্ 

রাখা এবাং দেদের তেবাল চাি প্রবত্ ষি ও মান সম্পন্ন মধুর উৎপােন বৃণির জ্ন্য প্রকে গ্রহি এ খাদত্র দটকসই প্রবৃণি 

ণনণিত্ করদব। কদম্পাণজ্ট ফুড ইন্ডণষ্টজ্ গদড় দত্ালার মাধ্যদম tae odrydaer প ষাদয় সৃষ্ট খাদদ্যর উৎপােন ও ণবপিদনর 

উপর গুরুত্ব আদরাপ করা হদয়দছ। প্রণিয়াকরিকৃত্ কাাঁকড়া, আমসহ অন্যান্য ফলজ্াত্ সামগ্রী, আলু ও আলুজ্াত্ সামগ্রী, 

োক-সণি, েস্যজ্াত্ খাদ্য, মসলা, মধু ইত্যাণে উপ-খাত্ দথদক ২০২১ সাল নাগাে আরও ১.০০ ণবণলয়ন মাণক ষন ডলার 

অণজ্ষত্ হদত্ পাদর। এ খাদত্ ণবদ্যমান সম্ভাবনাদক কাদজ্ লাণগদয় এবাং সমস্যাণের সমািানপূব ষক খাদ্য প্রণিয়াকরি ণেে 

খাদত্র রপ্তাণন আয় আগামী ৫ বছদর ৪.০০ ণবণলয়ন মাণক ষন ডলাদর ণনদয়  াওয়া সম্ভব  া ২০৬১ সাদল এ খাদত্ বাাংলাদেদের 

রপ্তাণন ২৫.০০ ণবণলয়ন মাণক ষন ডলার ছাণড়দয়  াদব বদল আো করা  ায়। এ খাদত্র অভ্যন্তরীি বাণিজ্যও প ষাপ্ত পণরমান 

বৃণি পাদব  া দেদের গ্রামীি অথ ষননণত্ক উন্নয়ন ও কম ষ সাংস্থান সৃণষ্টর মাধ্যদম দেদের সাণব ষক অথ ষনীণত্দত্ গুরুত্বপূি ষ অবোন 

রাখদব। 
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