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সেবা  অ ািধকার 

ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.৯৯.০১৭.২০.৩৭৯ তািরখ: 
১১ ম ২০২০

২৮ বশাখ ১৪২৭

িবষয়: মাননীয়মাননীয়  ধানম ীরধানম ীর  িনেদশনািনেদশনা  মাতােবকমাতােবক  খাদখাদ   উৎপাদনউৎপাদন  বিৃ রবিৃ র  লেলে   আবািদআবািদ  কানকান  জিমজিম  ফেলফেল
নানা  রেখরেখ  িতিত  ইিইি   জিমেতজিমেত  ফসলফসল  ফলােনাফলােনা

সূ : ১) কিৃষ ম ণালেয়র ারক নং: ১২.০০.০০০০.০১২.২৩.০৫৪.১৮-৩৭৩, তািরখ: ০২ এি ল
২০২০
২) মি পিরষদ িবভােগর ারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৭৬, তািরখ: ০৩ এি ল
২০২০

উপযু  িবষয় এবং সেূ র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, মাননীয় ধানম ী কিৃষ ম ণালয় সংি  িবষেয়
িনে া  িনেদশনা দান কেরন:
     “খাদখাদ   উৎপাদনউৎপাদন  বিৃ রবিৃ র  লেলে   আবািদআবািদ  কানকান  জিমজিম  ফেলফেল  নানা  রেখরেখ  িতিত  ইিইি   জিমেতজিমেত  ফসলফসল  ফলােতফলােত  হেবহেব”

 মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা মাতােবক খাদ  উৎপাদন বিৃ , আমােদর অথনীিত সচল রাখা এবং খাদ
িনরাপ া িনি তকে  আপনার অধীন  অিফসসমেূহর ক া াস, কমকতা-কমচারীেদর আবািসক এিরয়া, বীজ
উৎপাদন খামার, সার দামসমেূহর খািল ান, কিৃষ জিম, পিতত জিম, িবএিডিস কতকৃ খননকতৃ খালসমেূহর
পাড় এবং িনজ বাস ান, বািড়র আি না, ছাদসহ আপনার এবং আপনার পিরবার, িতেবশী, আ ীয় জন,
িবএিডিস’র চিু ব  চািষগেণর কান জিম যন ফেল না রেখ িত ইি  জিমেত অ লিভি ক ফসল, িবিভ
ধরেনর শাক সবিজ, ফলমলূ উৎপাদেন ব বহার কের স িবষেয় সংি  সকলেক েয়াজনীয় িনেদশনা, পরামশ
এবং কিৃষ িবষয়ক সািবক কািরগির সহেযািগতা দােনর জ  সং ার চয়ারম ান মেহাদয় আহবান জািনেয়েছন।
 

এমতাব ায়, মাননীয় ধানম ীর িনেদশনা মাতােবক খাদ  উৎপাদন বিৃ , আমােদর অথনীিত সচল রাখা এবং
খাদ  িনরাপ া িনি তকে  উি িখত িনেদশনাসমহূ বা বায়েন জ ির েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 
 

১১-৫-২০২০

.......................িবভাগীয় ধান (সকল) , িবএিডিস।

আ লু লিতফ মা া
সিচব
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ারক ন র: ১২.০৬.০০০০.২০৩.৯৯.০১৭.২০.৩৭৯/১(৯) তািরখ: ২৮ বশাখ ১৪২৭
১১ ম ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব , সার ব ব াপনা ও উপকরণ অ িবভাগ , কিৃষ ম ণালয়
২) সদ  পিরচালক ( ু েসচ), ু  সচ উইং, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৩) সদ  পিরচালক (অথ), অথ উইং, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৪) সদ  পিরচালক (সার ব ব াপনা), সার ব ব াপনা উইং, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৫) সদ  পিরচালক (বীজ ও উদ ান), বীজ ও উদ ান উইং, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৬) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, কিৃষ ম ণালয়
৭) উপসিচব, উপকরণ-১ অিধশাখা, কিৃষ ম ণালয়
৮) কি উটার া ামার, আইিসিট সল, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন
৯) একা  সিচব, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কিৃষ উ য়ন কেপােরশন

১১-৫-২০২০
মাহা দ জািক ল ইসলাম 

যু পিরচালক
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