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কিৃষই সমিৃ

সেবা  অ ািধকার 

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৭৭.০২৭.১৯.৩৩ তািরখ: 
২০ আগ  ২০২০

৫ ভা  ১৪২৭

িবষয়: িবিভিবিভ   মৗ েমরমৗ েমর  ফসলফসল  উৎপাদেনরউৎপাদেনর  ল মা াল মা া  িনধারণিনধারণ  ওও  েণাদনােণাদনা  সং াসং া ।।
সূ : কিৃষ ম ণালেয়র ারক নং ১২.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০১১.১৯.৫৭১ তািরখঃ ১৮/০৮/২০২০

ি ঃ
               উপযু  িবষয় ও সূ ীয় ারেকর ি েত বািষক ফসল উৎপাদন কমসিূচর আওতায় ২০২০-২১ অথ
বছের আউশ, রাপা আমন, বানা আমনসহ খিরপ মৗ েমর িবিভ  ফসেলর (পাট, ভু া, সবিজ, তল জাতীয়
ফসল, ডাল জাতীয় ফসল এবং মসলা জাতীয় ফসল ইত ািদ) ল মা া িনধারণ, রাজ  বােজেটর দশনীর তথ ,

ক িভি ক দশনীর তথ , িনরাপদ সবিজ উৎপাদন এলাকা এবং কিৃষ েণাদনার তেথ র সংযু  ছক
পূরণপূবক ( ই- মইল cropswing@gmail.com এই িঠকানায় ) সফট ও িপিডএফ ান কিপ অনিতিবলে

রেণর জ  বলা হল। এ িবষেয় পরামেশর জ  (যিদ েয়াজন হয়) প  উইংেয়র উপপিরচালক (দানাদার
শ ), জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন খান, মাবাইল ০১৯১৩-০৮৬২৪১ এই ন ের যাগােযাগ করার জ  বলা
হল।

সংয◌্ু ঃসংয◌্ু ঃ ( (১১) ) সূসূ   পেপে   কিৃষকিৃষ  ম ণালয়ম ণালয়  কতকৃকতকৃ  িরতিরত  ছকপছকপ ।।
            (            (২২) ) ছকপে রছকপে র  সফটসফট  কিপকিপ।।

২০-৮-২০২০

অিতির  পিরচালক (সকল অ ল), কিৃষ স সারণ 
অিধদ র।

ড. মাঃ আব ল মঈুদ
মহাপিরচালক

ারক ন র: ১২.০১.০০০০.০০০.৭৭.০২৭.১৯.৩৩/১(৬২) তািরখ: ৫ ভা  ১৪২৭
২০ আগ  ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক, শাসন ও অথ উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র।
২) পিরচালক, সেরজিমন উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র।
৩) অিতির  পিরচালক, ( দানাদার ও তল ফসল ), প  উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র।
৪) উপপিরচালক (সকল), কিৃষ স সারণ অিধদ র, ......................... ।
৫) উপপিরচালক (দানাদার শ ), প  উইং, কিৃষ স সারণ অিধদ র।

১



২০-৮-২০২০
মাঃ মা দ রজা 

পিরচালক

২


