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িবষয়: কিৃষকিৃষ  স সারণস সারণ  অিধদ েররঅিধদ েরর  জলাজলা  ওও  উপেজলাউপেজলা  কাযালয়সমেূহরকাযালয়সমেূহর  ওেয়বসাইটওেয়বসাইট, , কেপােরটকেপােরট  ইেমইলইেমইল  ওও
কেপােরটকেপােরট  িসমিসম  ব বহারব বহার  করাকরা  সেসে ।।

উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, বতমান সরকার িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ত য় িনেয় সরকার গঠন কের
এবং তা বা বায়েন িনর র কাজ কের যাে । সকল তথ  ও সবা এক িঠকানায় রেখ (৫৮ ম ণালয় ও িবভাগ, ৩৫৩
অিধদ র, ৮ িবভাগ, ৬৪ জলা, ৪৯১ উপেজলা এবং ৪৫৫৪ ইউিনয়ন এর ওেয়বসাইট স িলত) পৃিথবীর সববহৃৎ ওেয়ব
পাটল তরী করা হেয়েছ। কিৃষ স সারণ অিধদ েরর িতিট জলা এবং উপেজলার ওেয়বসাইট এেত সি েবিশত আেছ।

এর মাধ েম মাননীয় ধানম ীর িত িত সরকাির সবা জনগেনর দারেগাড়ায় পৗেছ দয়ার কায ম বা বািয়ত হে ।
িক  অত  ঃেখর সােথ ল  করা যাে   য, এখেনা অেনক কমকতা তােদর িনজ িনজ ওেয়বসাইট ব বহার করেছন না
এবং তা িনয়িমত হালনাগাদ করেছন না। এ িবষেয় কিৃষ ম ণলয় হেত হতাশা ও াভ কাশ করা হয়। সিচবালয়
িনেদশমালায়  সংি  কাযালেয়র ওেয়বসাইট, কেপােরট মইল ও ফান ন র ব বহােরর িনেদশনা থাকেলও অিধকাংশ
কমকতা তা পালন করেছন না। সরকাির িনেদশনা িতপালেন গািফলিত দশন করা কাি ত নয়। মাননীয় ধানম ীর

িত িত বা বায়েনর লে  কিৃষ স সারণ অিধদ েরর জলা এবং উপেজলা কাযালেয়র তথ  হালনাগাদ করাসহ
সরকাির পে  ওেয়বসাইেটর িঠকানা, কেপােরট ইেমইল ও ফান ব বহােরর জ  িনেদশ দান করা হেলা। এ িবষেয়
অবেহলা দশণকারী সংি  কমকতার িব ে  িবভাগীয় ব ব া হেণ কতপৃ  বাধ  হেব।
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