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রফিয়:  “কৃিদকর জানালা”, “কৃিদকর রডরজটাল ঠিকানা এফাং “ফালাইনাশক রনফদ যরশকা” এযাস রতনটি ব্যফহার প্রসদঙ্গ। 

 উর্য যক্ত রফিদয়র আদলাদক জানাদনা র্াদে ফর্, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র এটুআই ফপ্রাগ্রাদমর তত্ত্বাফধাদন কৃরি সম্প্রসারণ অরধদপ্তদরর রতনজন কম যকতযা 

কর্তযক উদ্ভারফত রতনটি এযাস “কৃিদকর জানালা”, “কৃিদকর রডরজটাল ঠিকানা” এফাং “ফালাইনাশক রনফদ যরশকা” মাননীয় কৃরি মন্ত্রী উদবাধন কদরদেন। মাঠ 

র্ যাফয় কম যকতযাগণ ফমাফাইল ফপাদন ব্যফহার উদর্াগী এই এযাগুদলা ব্যাফহার কদর কৃিকদদরদক আদরা অরধকতর দক্ষতার সাদথ ফসফা রদদত ারদফন। কৃরি 

সম্প্রসারণ অরধদপ্তদরর কম যকতযাগণদক উদেরখত এযাগুদলা রনদজদদর ফপাদন Install কদর ব্যফহার করদত হদফ এফাং অগ্রসরমান কৃিকদদর এযাগুদলা 

ব্যফহাদর উবুদ্ধ করার জন্য ফলা হদলা। 

 এযাগুদলা ফমাফাইল ফপাদন Install করার জন্য ফমাফাইল ফপান ফসদটর ফমনু অশন হদত Google Play Store টাচ কদর চালু করদত 

হদফ। উদেখ্য এযাগুদলা Install করার জন্য ফমাফাইল ফপাদন র্ যাপ্ত ইন্টারদনট ব্যাদলন্স এফাং ডাটা কাদনকশন অন থাকা জরুরী। Google Play 

Store একাউদন্ট প্রদফশ কদর সাচ য ফাদর Pesticide Prescriber রলখদল “ফালাইনাশক রনফদ যরশকা” এফাং কৃিদকর জানালা রলখদল “কৃিদকর 

জানালা” এযাগুদলা দৃশ্যমান হদফ। এ দ যায় Install রলখা ফাটদন টাচ করদল প্রথদম সাংরিষ্ট এযা ডাউনদলাড হদফ এফাং দর Install হদফ। 

 কৃিদকর রডরজটাল ঠিকানা এযাটি ডাউনদলাড করার জন্য কৃরি সম্প্রসারণ অরধদপ্তদরর ওদয়ফসাইট (www.dae.gov.bd) এ ফর্দত হদফ। 

ওদয়ফসাইটটির ই-কৃরি সম্প্রসারণ ফসফা ফদে কৃিদকর রডরজটাল ঠিকানা রলাংদক টাচ করদল সাংরিষ্ট ফজটি ওদন হদফ। ফজটির রলাংকগুদলার মদে এযাস 

নাদম একটি রলাংক াওয়া র্াদফ। এই রলাংদক টাচ করদল  এযাটি qais.apk নাদম ডাউনদলাড হদফ। ডাউনফলাড রলস্ট হদত qais.apk টাচ কদর 

এযাটি  Install করদত হদফ। এোিা কৃিকদদর মাদে ‘‘কৃরি কল ফসন্টার 16123” জনরপ্রয় কদর তুলদত হদফ। 

অদনক সময় ফমাফাইল ফপাদনর রনরাত্তার স্বাফথ য Install Block করা থাদক। এফক্ষদে Settings এ টাচ কদর Unknown 

Source  on কদর রদদত হদফ। এর র Next ফাটন টাচ কদর এযাগুদলা Install করা র্াদফ।  

কৃরি উকরণ রফণন ফকন্দ্র, সার ও ফালাইনাশক রফক্রয় ফকন্দ্র এফাং কৃিকদদর মাদে এই এযাগুদলা জনরপ্রয় করার জন্য কৃরি সম্প্রসারণ 

অরধদপ্তফরর সকল স্তদরর কম যকতযাফদরদক অনুদরাধ করা হদলা।   

 

(ফমািঃ মনজুরুল হান্নান) 

মহাররচালক 

ফপানিঃ 9140857 

ই-ফমইলিঃ dg@dae.gov.bd 

১। ররচালক..............................................(সকল)উইাং, রডএই, খামারফারি, ঢাকা।  

২। অরতররক্ত ররচালক, কৃরি সম্প্রসারণ অরধদপ্তর,.....................অঞ্চল.........................(সকল)। 

৩। অেক্ষ, কৃরি প্ররশক্ষণ ইনরস্টটিউট, ........................................(সকল)। 

৪। উ-ররচালক, কৃরি সম্প্রসারণ অরধদপ্তর, ....................................(সকল)। 

৫। উ-ররচালক(আইরসটি), ররকল্পনা, প্রকল্প ফাস্তফায়ন ও আইরসটি উইাং, রডএই, খামারফারি, ঢাকা। রডএই‘র ওদয়ফ সাইদট েটি প্রকাদশর ব্যফস্থা রনদফন। 

৫। উদজলা কৃরি অরপসার, ...........................................................(সকল)। 

 

অনুরলর সদয়  অফগরতর জন্যিঃ 

1. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচফ, কৃরি মন্ত্রণালয়, ফাাংলাদদশ সরচফালয়, ঢাকা। 

2. সরচফ মদহাদদয়র একান্ত সরচফ, কৃরি মন্ত্রণালয়, ফাাংলাদদশ সরচফালয়, ঢাকা। 
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