
কৃষি তথ্য ষিস্তারে কৃষি তথ্য সাষভিস 

সংস্থা পষেষিষত 

কৃষি তথ্য সাষভিস (এআইএস) কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন একটি সংস্থা। কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি গণমাধযমমর সাহামযয তৃণমূল 

পয িাময় কৃিমকর দ ারমগাড়ায় দপ ৌঁমে দ য়াই সংস্থার মলূ লক্ষ্য। এটি ১৯৬১ সামল কৃষি তথ্য সংস্থা ষহমসমে 

আত্মপ্রকামের পর ১৯৮০ সামল কৃষি তথ্য সাষভিমস পষরণত হয়। স র  প্তর ও দ েেযাপী ১১টি আঞ্চষলক 

কায িালময়র মাধযমম কৃষি তথ্য দসো প্র ান করা হময় থ্ামক। কৃষি তথ্য সাষভিস কৃষি মন্ত্রণালময়র পমক্ষ্ ষমষিয়া 

দ াকাল পময়ন্ট ষহমসমে কৃষি উন্নয়নমূলক প্রচার-প্রচারণার কাজটি কমর থ্ামক। কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি 

মন্ত্রণালয়াধীন ষেষভন্ন সংস্থার চাষহ ানযুায়ী মদু্রণ সামগ্রী প্রকাে, ষভষিও সামগ্রী ষনম িাণ ও প্রচামরর  াষয়ত্ব পালন 

কমর আসমে।  

ষভশন 

আধুষনক কৃষি তথ্য দসো সহজলভযকরণ। 

ষিশন 

ষপ্রন্ট, ইমলকট্রষনক ও আইষসটি গণমাধযমমর সহায়তায় কৃষি ষেিয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংষিষ্ট উপকারমভাগীম র 

কামে সহজলভয কমর জনসমচতনা সৃটষ্ট। কৃষি তমথ্যর ষেস্তার মাধযম কৃষি তথ্য সাষভিস মূলত গমেিণা প্রষতষ্ঠান, 

সম্প্রসারণ ষেভাগ, ষেশ্বষে যালয়সহ ষেষভন্ন নমলজ দসন্টার দথ্মক প্রাপ্ত কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি কৃিমকর গ্রহণমযাগয 

কমর ষপ্রন্ট, ইমলকট্রষনক ও আইষসটি মাধযমম কৃষি তথ্য ষেস্তার কমর থ্ামক। 

ষিন্ট ষিষিয়া কার্ িক্রি 

কৃষিকথ্া : োংলাম মের সেমচময় ঐষতহযোহী প্রাচীন  াম ি মযাগাক্তজন মাষসক কৃষিকথ্া প্রকাে এেং নামমাত্র 

মূমলয ষেতরণ করা হয়। েতিমান কৃষিকথ্ার গ্রাহক সংখ্যা ৭০ হাজামররও দেষে। আর এর পাঠমকর সংখ্যা ১৫ 

লামখ্রও দেষে। জানয়ুাষর ২০০৯ দথ্মক জনু ২০২০ পয িন্ত ঐষতহযোহী মাষসক ‘কৃষিকথ্া’ পক্তত্রকার প্রায় ৫৭.২৬ 

লাখ্ কষপ মদু্রণ ও ষেতরণ করা হময়মে।  

 

সম্প্রসােণ িাতিা : মাষসক ষেভাগীয় ষনউজ েুমলটিন চার রমে প্রকাে ও ষেতরণ করা হয়। কৃষি উন্নয়ন, সমৃক্তি, 

স লতা, ষেষভন্ন ইমভন্টমসর হালনাগা  খ্ের ষনময় সম্প্রসারণ োতিা ষনয়ষমত প্রকাষেত হয়। জানয়ুাষর ২০০৯ 

দথ্মক জনু ২০২০ পয িন্ত মাষসক সম্প্রসারণ োতিার ১.৪১ লাখ্ কষপ প্রকাে ও ষেতরণ করা হময়মে।  

 

অনযানয িকাশনা : কৃিক ও কৃষিকমী এেং আগ্রহীম র চলমান চাষহ ামাষ ক সমময় প্রযুক্তিষনভির েই, 

েুকমলি, দপাস্টার, ষল মলি, দ াল্ডার, ষস্টকার, মযাগাক্তজন, েযানার, দ সিু্ন মদু্রণসহ ষেনামূমলয ষেতরমণর 

মাধযমম প্রযুক্তি ষেস্তামর ষেমেি ভূষমকা পালন কমর। আমলাচয সমময় কৃষি প্রযুক্তিষভষিক ষেষভন্ন ষল মলি, 

দপাস্টার, েুকমলি ইতযাষ র প্রায় ৫১.৭৭ লাখ্ কষপ মদু্রণ ও ষেতরণ করা হময়মে। 

 

ইরেকট্রষনক ষিষিয়া কার্ িক্রি 

োংলাম ে দিষলষভেন : কৃষি তথ্য সাষভিমসর সাষে িক তত্ত্বােধান এেং সহায়তায় োংলাম ে দিষলষভেমন মাটি ও 

মানিু অনুষ্ঠান সপ্তামহ ৫ ষ ন সম্প্রচাষরত হমে। এোড়া ২০১৪ সাল দথ্মক ষেটিষভমত প্রষতষ মনর কৃষিষেিয়ক 

অনষু্ঠান োংলার কৃষি প্রষতষ ন সকাল ৭িা ২৫ ষমষনমি প্রচাষরত হমে। ওই সমময় োংলাম ে দিষলষভেমন ‘মাটি 

ও মানিু’ অনুষ্ঠামনর ২৯৯৩টি পে ি এেং ‘োংলার কৃষি’ অনুষ্ঠামনর প্রায় ২৪২০টি পে ি সম্প্রচামরর যােতীয় 

কাষরগষর সহায়তা প্র ান করা হময়মে। 



 

িাংোরেশ বিতাে : োংলাম ে দেতামরর জাতীয় ও আঞ্চষলক কৃষিষেিয়ক অনুষ্ঠান ষনম িামণ সাষে িক সহমযাষগতা 

প্র ান। প্রষতষ ন জাতীয় ও আঞ্চষলক পয িাময়র দেতার দকন্দ্র দথ্মক দ ষনক প্রায় সামড় ১৪ ঘণ্টা অনষু্ঠান 

সম্প্ররচাষরত হমে। 

কষিউষনটি বেষিও : ‘আমার দরষিও আমার কথ্া েমল’ এ দলাগানমক ধারণ কমর েরগুনা দজলার আমতলীমত 

অেষস্থত কষমউষনটি দরষিওর মাধযমম কৃষি দরষিও এ এম ৯৮.৮ নামম েরগুনা ও পিুয়াখ্ালী দজলার ১২টি 

উপমজলায় গ্রামীণ কলযাণ ও চাষহ াষভষিক কৃষিসহ অনযানয অনষু্ঠান দ ষনক ৮ ঘণ্টা সম্প্রচার করা হময় থ্ামক।  

কৃষি ষভষিও ষিত্র : কৃষি তথ্য সাষভিস সে িাধুষনক তথ্যপ্রযুক্তি েযেহার কমর কৃষি প্রযুক্তিষভষিক ষেষভন্ন ষভষিও, 

িকুমমন্টাষর, ষ ল্ম, ষ লার, নািক, িকমো ষনম িাণ এেং গণমাধযমম সম্প্রচার করা হময় থ্ামক। এ ষভষিওগুমলা 

গ্রামীণ পয িাময় দমাোইল ষসমনমা ভযামনর মাধযমম প্র ে িন করা হময় থ্ামক। আমলাচয সমময় কৃষি প্রযকু্তিষনভির 

৫১টি ষভষিও ষ ল্ম, ৯৯টি ষ লার ষনম িাণ ও সম্প্রচার করা হময়মে। এ সমময় ৮৪৬৫টি ভ্রামযমাণ চলক্তিত্র 

প্র ে িনীর মাধযমম তৃণমূল পয িাময় আধুষনক কৃষি তথ্য প্রযকু্তি সম্প্রচামরর কাজ করা হময়মে।  

 

আইষসটি ও ইরনারভশন কার্ িক্রি 

কৃষি তথ্য ও বর্াগারর্াগ বকন্দ্র (এআইষসষস) : কৃষি তথ্য সাষভিসই প্রথ্ম গ্রাম পয িাময় ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও 

দযাগামযাগ দকন্দ্র স্থাপমনর মাধযমম আইষসটি েযেহার কমর গ্রামমর তৃণমূল পয িাময় কৃষি তথ্য ষেস্তামরর কায িক্রম 

শুরু কমরমে। এসে দকমন্দ্র লযাপিপ, স্মািিম ান, ইন্টারমনি মমিম, মাষিষমষিয়া সামগ্রী ইতযাষ  প্র ান কমর 

েযেহার ষেিময় প্রষেক্ষ্ণ প্র ান করা হময়মে। 

কৃষি কে বসন্টাে : সরাসষর কৃষি ষেমেিজ্ঞম র (কৃষি, মৎসয ও প্রাষণসম্প ) সামথ্ কথ্া েমল তাৎক্ষ্ষণকভামে 

কৃষিষেিয়ক ষেষভন্ন সমসযার সমাধান ষ মত ২০১৪ সামল প্রষতটষ্ঠত হময়মে কৃষি কল দসন্টার-১৬১২৩। দ মের দয 

দকামনা প্রান্ত দথ্মক দয দকামনা দমাোইল দথ্মক মাত্র ২৫ পয়সা/ষমষনি হামর কল করমত পামরন ১৬১২৩ নম্বমর। 

জনু ২০১৪ দথ্মক আগস্ট ২০১৯ পয িন্ত সমময় প্রায় ১.৫ লাখ্ কৃষিজীেীম র তথ্যমসো প্র ান করা হময়মে। 

 

ই-িুক : মাষিষমষিয়া ই-েুক হমলা দকামনা ষেিময় দিক্সি কনমিমন্টর সামথ্ অষিও, ষভষিও, অযাষনমমেন এসমের 

সমন্বময় প্রণীত ইন্টামরষিভ ষিক্তজিাল েই। এগুমলা ষসষি আকামর সেকয়টি এআইষসষসমত ষেতরণ করা হময়মে। 

২০০৯ দথ্মক েতিমান পয িন্ত ষেষভন্ন  সল ও প্রযুক্তিষনভির ১০৯টি মাষিষমষিয়া ই-েুক দতষর করা হময়মে।  

এআইএসটিউি : এটি কৃষি তথ্য প্রযুক্তিষেিয়ক তথ্য ভান্ডার aistube.com একটি ষিক্তজিাল ওময়ে দপািিাল। 

এই আকিাইমভ কৃষিষেিয়ক আধুষনক তথ্য ষচত্র আকামর উপস্থাষপত রময়মে। এখ্ান দথ্মক উপকারমভাগীরা 

সহমজই তাম র প্রময়াজনীয় তথ্য দজমন ষনমত পারমে। 

ওরয়িসাইি, বিািাইে অযাপস ও অনযানয উরেযাগ : কৃষির ষেষভন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংেষলত একটি সুষেোল 

ওময়েমপািিাল www.ais.gov.bd ষনম িাণ ও ষনয়ষমত হালনাগা  করা হময় থ্ামক। এোড়াও কৃষিকথ্া ও কৃষি তথ্য 

সাষভিস নামম  ুটি দমাোইল অযাপস ষনম িাণ করা হময়মে। পাোপাষে  েটি কৃষি অঞ্চমল  েটি আধুষনক আইষসটি 

লযাে ও সহমজই তথ্য গ্রহমণর জনয ১১টি ষকয়স্ক দতষর করা হময়মে। 

অনযানয কার্ িক্রি 

িষশক্ষণ কার্ িক্রি : কৃষি তথ্য সাষভিস ষমষিয়াষভষিক ষেষভন্ন আষিমক ষেষভন্ন ষেমরানামম কৃিক, কৃষিকমী, 

কৃষিষে , সাষভিস দপ্রাভাইিার ও দস্টক দহাল্ডারম র আধুষনক প্রযুক্তির ওপর প্রষেক্ষ্ণ োস্তোয়ন করমে। এমত 

 ক্ষ্ ষমষিয়া কমী ও আইসটিোন্ধে কমী দতষর হমে যারা কৃষির আধুষনক লাগসই তথ্যপ্রযুক্তিমক োস্তোয়ন কমর 

কৃষি উন্নয়নমক ত্বরাষন্বত করমে। ২০০৯ দথ্মক অ যােষধ ১৫৯৬০ জনমক ই-কৃষি, গণমাধযমম কৃষি, কৃষি প্রযুক্তি 

ইতযাষ  ষেমরানামম প্রষেক্ষ্ণ প্র ান করা হময়মে।  

http://aistube.com/


 

অনযানয অনষু্ঠান আরয়াজন : জাতীয় ও আন্তজিাষতক কৃষিষভষিক ষেষভন্ন ষ েস উপলমক্ষ্য দসষমনার, দমলা, 

রয্াষল ইতযাষ র আময়াজন করা হময়মে। কৃষি মন্ত্রণালময়র পমক্ষ্ কৃষি তথ্য সাষভিস কৃষির সাষে িক প্রচার প্রচারণা 

কমর থ্ামক। 

 

কৃষি বর্াগারর্াগ ও তথ্য বসিা বকন্দ্র : ‘কৃষি দযাগামযাগ ও তথ্য দসো দকন্দ্র’ কৃষি তথ্য সাষভিস কতৃিক পষরচাষলত 

কৃষি ষেিয়ক তথ্য প্র ামনর একটি ওয়ান স্টপ দসো দকন্দ্র। সে দেষণর কৃষি তথ্য দসো প্রতযােীগণ এ দকন্দ্র হমত 

কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন  প্তর/সংস্থার দিষলম ান নম্বর, ওময়ে ও ই-দমইল এমেস তাৎক্ষ্ষণকভামে েযেহার 

কমর দ েেযাপী সরাসষর সংষিষ্ট কম িকতিার সামথ্ দযাগামযাগ করমত পারমেন। কৃষি সংষিষ্ট যােতীয় তথ্যােষল 

প্রাষপ্তর দক্ষ্মত্র এ দকন্দ্রটি হমত ষেষভন্ন  প্তর/সংস্থার সমি ষেনামূমলয দ ান কলসহ ষেষভন্ন ধরমনর প্রকােনাগুমলা 

সংগ্রহ করার সুমযাগ রময়মে। 

একনজরে কৃষি তথ্য সাষভিরসে অজিন (২০২০ বথ্রক জুন ২০২১)  

কৃষি তথ্য সাষভিস কৃষি অগ্রযাত্রার দগ রমোজ্জ্বল অংেী ার। সা মলযর স্বীকৃষত ষহমসমে কৃষি তথ্য সাষভিস অজিন 

কমরমে েিেনু্ধ জাতীয় কৃষি প ক (স্বণ িপ ক), জাতীয় ষিক্তজিাল উদ্ভােনী প কসহ নানা স্বীকৃষত। েতিমান 

সরকামরর কৃষি উন্নয়মনর অেযাহত ধারায় এআইএস কৃষি তথ্য ষেস্তামর অগ্রণী ভূষমকা পালন কমর দিকসই কৃষি 

উন্নয়মনর মাধযমম জাষতর ষপতা েিেনু্ধর স্বমের দসানার োংলা প্রষতষ্ঠায় েিপষরকর। 

িূে কার্ িক্রি/ষিিয়  ২০২০ ২০২১ 

১. ষপ্রন্ট ষমষিয়ায় অজিন   

১.১ কৃষিকথ্া (লাখ্ কষপ)  ৮.৯১  ৯.০১ 

১.২ সম্প্রসারণ োতিা (হাজার কষপ)  ১৮  ১৮ 

১.৩ দপাস্টার/েুকমলি/ষল মলি/দ াল্ডার (লাখ্ কষপ)   ৭.৮৯ ৪.১৮ 

২. ইমলকট্রষনক ষমষিয়ায় অজিন   

২.১ ষ ল্ম/ষ লার/িকুমমন্টাষর (সংখ্যা)  ৫২  ৩৩ 

২.২ ভ্রামযমাণ ষসমনমা দো (সংখ্যা)  ১১৫০  ১১৫৫ 

২.৩ মাটি ও মানুি (পে ি)  ৩৪২  ৩৪১ 

২.৪ োংলার কৃষি (পে ি)  ৩৬৫  ৩৬৫ 

৩. আইষসটিমত অজিন   

৩.১ কৃষি তথ্য ও দযাগামযাগ দকন্দ্র(সংখ্যা)  ৪৯৯  ৪৯৯ 

৩.২ কৃষি কল দসন্টার (সংখ্যা)    

৩.৩ কষমউষনটি দরষিও (সংখ্যা)  ১ ১ 

৩.৪ ই-েুক (সংখ্যা)  ২৭  ০ 

৩.৫ ষকয়স্ক (সংখ্যা)  ১২  ০ 

৩.৬ আইষসটি লযাে (সংখ্যা)  ১০  ১০ 

৪. ষেষেধ   

৪.১ প্রষেক্ষ্ণ (জন)  ২৩১০  ১৭৩৫ 

 

 


