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�ারক ন�র: ১২.০১.০০০০.৮৩১.৩২.০০১.২১.৩৬ তািরখ: 

২৪ এি�ল ২০২২

১১ �বশাখ ১৪২৯

িবষয়: ই-ফাইিলং ও ওেয়বসাইট আপেডট সং�া� মািসক �িতেবদন যথাসমেয় ��রণ �সে�।

উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, �িষ স�সারণ অিধদ�র �থেক ই-ফাইিলং ও ওেয়বসাইট আপেডট সং�া� �িতেবদন �িত মােসর ৭

তািরেখর মে� �িষ ম�ণালেয় ��রেণর িনেদ �শনা রেয়েছ। িক� �ায়শই �িষ স�সারণ অিধদ�েরর আওতাধীন িবিভ� উইং/অ�ল/এ�আই/

হ� �কালচার �স�ার/স�িনেরাধ �ক� �থেক উ� �িতেবদনস�হ যথাসমেয় পাওয়া যায় না, ফেল িনধ �ািরত তািরেখর মে� উ� �িতেবদনস�হ �িষ
ম�ণালেয় ��রণ করা স�ব হয় না। �সে�ে� �িষ ম�ণালয় �থেক িবিভ� সমেয় িবিভ� তািগদপ� �দওয়া হয়। উে��, মি�পিরষদ িবভােগর

০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০১.২১.২২৩ নং �ারক; তািরখ: ১১ �লাই ২০২১ এর ভা�মেত, বত�মান �কািভড-১৯ পিরি�িতেত সকল দা�িরক িবষয়

ই-নিথেত উপ�াপন করার বা�বাধকতা রেয়েছ। �িষ স�সারণ অিধদ�েরর আওতাধীন িবিভ� আ�িলক অিফস তার অিধন� �জলা ও উপেজলা

অিফেসর ই-ফাইিলং ও ওেয়বসাইট আপেডট সং�া� ত�ািদ একি�ত কের সংি�� অ�েলর মািসক �িতেবদন িহেসেব �িষ স�সারণ
অিধদ�েরর সদর দ�ের ��রণ করেত হেব।

এমতাব�ায়, ই-ফাইিলং ও ওেয়বসাইট আপেডট সং�া� �িতেবদন �িত মােসর ৩ তািরেখর মে� �েব �র সরবরাহ�ত ছেক সফটকিপ

ddict@dae.gov.bd এবং irin.dae28@gmail.com ইেমইল এ এবং হাড �কিপ (িপিডএফ) ই-নিথর মা�েম উপপিরচালক,
আইিস� �ব�াপনা অিধশাখা, পিরক�না, �ক� বা�বায়ন ও আইিস� উইং, �িষ স�সারণ অিধদ�র, খামারবািড়, ঢাকায় ��রণ করার জ�

িবেশষভােব অ�েরাধ করা হেলা।

২৪-৪-২০২২

িবতরণ :

১) পিরচালক, �িষ স�সারণ অিধদ�র(সকল)
 

২) অিতির� পিরচালক (সকল অ�ল), �িষ স�সারণ অিধদ�র।
 ৩) অ�� (সকল), �িষ �িশ�ণ ইনি��উট।

 
৪) উপপিরচালক, হ� �কালচার �স�ার (সকল), �িষ স�সারণ 

অিধদ�র
 

িদলীপ �মার অিধকারী
পিরচালক

�ফান: +৮৮০২৯১৪০৮৫০

ইেমইল: dg@dae.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০১.০০০০.৮৩১.৩২.০০১.২১.৩৬/১(২) তািরখ: 
 

১১ �বশাখ ১৪২৯

২৪ এি�ল ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 



১) অিতির� উপপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র, �িষ স�সারণ অিধদ�র

২) উপেজলা �িষ অিফসার (এল আর), আইিস� �ব�াপনা অিধশাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র
 

২৪-৪-২০২২
�মাঃ মিছর উি�ন 

 
উপপিরচালক


