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সংয োজনী-৮ 

কৃষিষিষিক ষিযের তোষিকো (সংযিোষিত) 
০১। প্রষিয়োকরণকৃত ফিজোত খোদ্য (জযোম, জজষি, জুস, আচোর, িরবত, ষসরোপ, সস ইতযোষদ্) উৎপোদ্নকোরী ষিে; 
০২। ফি (টযমযটো, আম, জপয়োরো, ইকু্ষ, কোাঁঠোি, ষিচু, আনোরস, নোষরযকি ইতযোষদ্), িোক-সবষজ, ডোি প্রষিয়োকরণ; 
০৩। জেড এন্ড ষবসু্কট, জসমোই, িোচ্ছো, চোনোচুর, নুডিস ইতযোষদ্ প্রস্তুতকরণ; 
০৪। আটো, ময়দ্ো, সুষজ প্রস্তুতকরণ; 
০৫। মোিরুম ও ষিরুষিনো প্রষিয়োকরণ; 
০৬। স্টোচচ, গু্লযকোজ, জডক্সযরোজ এবং অনযোনয স্টোচচ পণয উৎপোদ্নকোরী ষিে; 
০৭। দু্গ্ধ প্রষিয়োকরণ (দু্ি পোস্তুষরতকরণ, গুয োদু্ি, আইসষিম, কনযডন্সড ষমল্ক, ষমষি, পষনর, ষি, মোখন, চযকোযিট, দ্ষি ইতযোষদ্); 
০৮। আিু জেযক প্রষিয়োজোতকৃত খোদ্য (ষচপস, পযটযটোযেক্স, স্টোচচ প্রিৃষত) উৎপোদ্নকোরী ষিে; 
০৯। ষবষিন্ন গু ো মসিো উৎপোদ্নকোরী ষিে; 
১০। জিোজযযতি পষরযিোিন ও হোইযরোষজযনিন ষিে; 
১১। িবণ প্রষিয়োজোতকরণ ষিে; 
১২। ষচংষ  ও অনযোনয মোছ প্রষিয়োজোতকরণ ও ষহমোষয়তকরণ ষিে; 
১৩। হোরবোি ও জিিজ কসযমষটক্স প্রস্তুতকোরী ষিে; 
১৪। ইউনোনী, আয়ুযবচষদ্ক ও জহোষমওপযোষেক ঔিি প্রস্তুতকোরী ষিে; 
১৫। হোাঁস, মুরষি, িবোষদ্ পশু ও মোযছর জনয সুিম খোদ্য প্রস্তুতকোরী ষিে; 
১৬। বীজ উৎপোদ্ন, িযবিণো, প্রষিয়োজোতকরণ এবং সংরক্ষণ; 
১৭। পোটজোত দ্রবয প্রস্তুতকরণ (জ মন: দ্ষ , সুতো, চট, েযি, কোযপচট, পোযটর জসযন্ডি প্রিৃষত); 
১৮। জরিম বস্ত্র উৎপোদ্নকোরী ষিে; 
১৯। কৃষিজোতপণয উৎপোদ্যন সহোয়ক  ন্ত্র ষিেস্থোপন, জমরোমত ইতযোষদ্; 
২০। চোি (স্বয়ংষিয় চোিকি সহ), মুষ , ষচ ো, খখ ইতযোষদ্ প্রস্তুতকরণ ষিে; 
২১। সুিষি চোি উৎপোদ্ন/প্রস্তুতকরণ ষিে; 
২২। চো প্রষিয়োকরণ ষিে; 
২৩। নোষরযকি জতি প্রস্তুতকোরী ষিে ( ষদ্ জদ্ষিয় নোষরযকি হযত সংিৃহীত Copra বযবহোর করো হয়); 
২৪। রোবোর জটপ, িোক্ষো প্রষিয়োজোতকরণ ষিে; 
২৫। জকোল্ড জস্টোযরজ (কৃিকযদ্র উৎপোষদ্ত খোবোর আিু ও বীজ আিু, ফিমূি, িোক-সবষজ প্রষিয়োজোতকরণ ও সংরক্ষণ); 
২৬। কোঠ, বোাঁি ও জবযতর আসবোব খতষর/উৎপোদ্ন (কুষটর ষিে ছো ো); 
২৭। ফুি সংরক্ষণ ও রপ্তোষনকোরক প্রষতষ্ঠোন; 
২৮। মোংস প্রষিয়োজোতকোরী প্রষতষ্ঠোন; 
২৯। খজবসোর, ষমশ্রসোর, গুষট ইউষরয়ো ইতযোষদ্ খতষর; 
৩০। বোযয়োযপষস্টসোইড, নীম উৎপোষদ্ত জপষস্টসোইড ইতযোষদ্ খতষর; 
৩১। জমৌমোষছর চোি/মিু খতষরর প্রকে; 
৩২। রোবোরজোত দ্রবযোষদ্ খতষরর প্রকে; 
৩৩। পোষটচযকি জবোডচ প্রস্তুতকরণ ষিে; 
৩৪। সষরিোর জতি প্রস্তুতকোরী ষিে ( ষদ্ জদ্ষিয় সষরিো বযবহোর করো হয়); 
৩৫। িোযনর তুি, জপোষি ও িরুর জিোবর জেযক বোযয়োিযোস ও ষবদু্যৎ উৎপোদ্ন প্রকে; 
৩৬। চোযির কুাঁ ো জেযক জিোজযযতি উৎপোদ্নকোরী ষিে; 
৩৭। জপোষি ও জডইষর ষিে; 
৩৮।   ষচষন ও অনযোনয ষমষিকোরক পণয উৎপোদ্নকোরী ষিে; 
৩৯।   সয়োফুড উৎপোদ্ন ও সয়োবীন প্রযসষসং ষিে; 
৪০।  হষটচকোিচোর, জেোষরকোিচোর, ফুিচোি, ফুি ও িোকসবজী বোজোরজোতকরণ (জিবু, মোিরুম, পোন, মিু ইতযোষদ্ এ ষিযের অন্তিূচক্ত হযব)। 

 


