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৯ অ হায়ণ ১৪২৬

িবষয়: জবসারজবসার  উৎপাদনউৎপাদন  কায মকায ম  জারদারকরণজারদারকরণ । ।

উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য বারবার তািগদ দয়ার পরও অেনক জলা মািট পরী ার মাধ েম সার
পািরশ েম ফসল উৎপাদেন যেথ   আেরাপ করেছ না। িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায় কােনা কােনা জলা
ক িত ১িট মািটর নমনুাও পরী ার জ  রণ করেছ না। এমনিক অনলাইন ফািটলাইজার িরকেমে ডশন িসে ম

অ সরেণ কৃষকেদর সার পািরশকরেণর কায মও খবু একটা হণ করেছ না। জলার কা  উপেজলা, কা  ক এসব
কায ম হেণ পছেন রেয়েছ তােদর িচি ত কের সতক করা হাক এবং তার অ িলিপ অ  দ ের িন া রকারী
বরাবর রণ করেত বলা হেলা। 

াইেকা কে া  একিট অত  স াবনাময় যিু । এর নানামখুী উপকারীতা রেয়েছ। এতদসে ও এ যিু
জনি য়করণ ও স সারেণ তমন উেদ াগ িনেত দখা যাে  না। এ িবষেয় েত ক জলার েত ক উপেজলায় ল মা া
িনিদ  কের কায ম হেণ সেচ  হেত হেব। 

অ ল ও জলার মািসক সভায় উি িখত িবষেয়  সহকাের অ গিত পযােলাচনা করেত হেব। ভিূমর উবরতা
সংর েণর মাধ েম ফসেলর উৎপাদনশীলতা অব াহত রাখেত সংি  সকলেক বা বিভি ক কায ম হণ করার জ
অ েরাধ করা হেলা।  
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ারক ন র: ১২.১০.০০০০.০০৬.১৬.০০৯.১৮.২০/১(৭০) তািরখ: ৯ অ হায়ণ ১৪২৬
২৪ নেভ র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক, কিৃষ স সারণ অিধদ র………………... (সকল)। আপনার
আওতাধীন সংি  সকল উপপিরচালকগণেক পে র িবষেয় িনেদশনা দান করার জ
অ েরাধ করা হেলা।
২) উপপিরচালক, কিৃষ স াসরণ অিধদ র, ……………………... (সকল)। পে র িবষেয়
সংি  সকল উপেজলােক িনেদশনা দান করার জ  বলা হেলা।
৩) উপপিরচালক (আইিসিট ব ব াপনা), পিরক না, ক  বা বায়ন ও আইিসিট উইং,
িডএই, খামারবািড়, ঢাকা। উ  প িট িডএই’র ওেয়ব সাইেট কােশর জ  বলা হেলা।
৪) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সিচব, কিৃষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা-১২১৫।
৫) পিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, সেরজিমন উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র,

১



খামারবািড়, ঢাকা-১২১৫।
৬) অিফস নিথ।
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