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িবষয়: অনলাইেনরঅনলাইেনর  মাধ েমমাধ েম  কষৃেকরকষৃেকর  ফসলফসল  িবপণেনিবপণেন  সহায়তাসহায়তা  দানদান।।

মাননীয় ধানম ীর িনেদশনায়, স ািনত কিৃষ ম ী মেহাদেয়র দ  নতেৃ  কেরানা কালীন ও কেরানা পরবতী
স াব  খাদ  সংকট মাকােবলায় কিৃষ স সারণ অিধদ েরর সকল েরর কমকতা ও কমচারীগণ কষৃেকর পােশ
থেক ঝুঁিক িনেয় তােদর ব মখুী কায ম অব াহত রেখেছন, এই শংসনীয় কায ম দশব াপী খাদ  উৎপাদন

বিৃ েত ও কিৃষর ধারােক চলমান রাখেত পূণ ভূিমকা রাখেছ।

িক  বতমান কেরানাকালীন েযােগ ল  করা যাে  য, পিরবহণ ব ব া ব  থাকা ও মােকট িলংেকেজর
অপযা তার কারেণ অেনক ােন কষৃক তার উৎপািদত পেণ র ায মলূ  পাে  না। এ অব া চলমান থাকেল
কষৃক পরবতী পযােয় ফসল উৎপাদেন িন ৎসািহত হেত পাের। এমতাব ায় কষৃেকর ােথ কিৃষ ম ণালয়, কিৃষ
স সারণ অিধদ র, কিৃষ িবপনন অিধদ র ও একেসস ট ুইনফরেমশন (এটআুই) া ােমর যৗথ উেদ ােগর
মাধ েম িতিট উপেজলার আ হী কষৃকেদর উৎপািদত পণ  িবি েত সহায়তার উেদ াগ নওয়া হেয়েছ।

কিৃষ স সারণ অিধদ েরর ত  ত াবধােন উপেজলা কিৃষ অিফসারগণ িনজ িনজ উপেজলা হেত আ হী
কষৃেকর িব য়েযাগ  কিৃষ পেণ র পিরমাণ, কােলকশন পেয় ট ও স াব  ানীয় বাজার মলূ  অনলাইেন ফসল
ব ব াপনা সফটওয় াের বা িবধাজনক অনলাইন মাধ েম ( গল ফরম/ ফসবকু/ মেস ার/ হায়াটস অ াপ
ইত ািদ) মাধ েম দান করেবন। 

উপেজলা কিৃষ অিফসােরর কাযালয় হেত া  তথ  কিৃষ িবপণন অিধদ র ও এটআুই এর সােথ সম য় এবং
কষৃেকর উৎপািদত পেণ র নায মেূল  িনি েতর জ  পরবতী েয়াজনীয় ব ব া হণ করা হেব। কিৃষ স সারণ
অিধদ র অংেশ বাজার সংেযাগ কায েম ক ীয় সম য়সহ ফাকাল অিফসার িহেসেব েয়াজনীয় সামি ক
দািয়  পালন করেবন জনাব মাহাঃ আজম উ ীন, কমসিূচ পিরচালক, কিৃষ বাতায়েন কষৃক তথ  সি েবশ
কমসিূচ ( মাবাইলঃ ০১৭১২১৬৯৭৬৯; ই- মইলঃ azamdae@gmail.com)। 

উি িখত বাজার সংেযাগ কমকাে র অংশ িহেসেব দািয় া  ফাকাল অিফসার উপপিরচালেকর কাযালয় ও
উপেজলা কিৃষ অিফসােরর কাযালেয় েয়াজনীয় যাগােযাগ ও িনেদশনা দান করেবন এবং মাঠ পযায় থেক

া  িরেপােটর িভি েত সামি ক পিরি িত স েক মহাপিরচালকেক অবিহত করেবন। ফাকাল কমকতা মাঠ
পযােয় যাগােযােগর ে  মাবাইল ফান, মেস ার, হায়াটসঅ াপ বা িধাজনক মাধ ম ব বহার করেবন।

জলার উপপিরচালকগণ উ  কায ম সিঠকভােব স  করার জ  উপেজলা কিৃষ অিফসােরর কাযালয়সমহূেক
িনেদশনা দানসহ েয়াজনীয় ব ব া হণ করেবন।
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িবতরণ :
১) অিতির  পিরচালক (সকল অ ল), কিৃষ 
স সারণ অিধদ র।
২) উপপিরচালক (সকল জলা), কিৃষ স সারণ 
অিধদ র।
৩) উপেজলা/ মে াপিলটন/ সােকল কিৃষ অিফসার 
(সকল)।

ড. মাঃ আব ল মঈুদ
মহাপিরচালক
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র
২) মাননীয় ম ীর একা  সিচব, মাননীয় ম ীর দ র, কিৃষ ম ণালয়
৩) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়
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২


