
!" হেলা িডিজটাল খা,শ. সং1হ 2ব4াপনা 
7িষ িন ভ:র বাংলােদেশর একটা িবশাল জনেগাি@র জীবনধারণ 7িষর উপর িন ভ:রশীল। 7িষ খাত বাংলােদেশর অথ :নীিতর 
Iম"দK। Lায় সাত IকাN জনসংOা িনেয় একসময় বাংলােদশ খা, ঘাটিতর Iদশ িহেসেব পিরিচত িছল। বত:মােন ১৬ IকাN 
জনসংOার বাংলােদশ িবU দরবাের খা, উVৃেXর Iদশ িহেসেব Yী7ত। বীজ,  Iসচ, সার, কীটনাশক, [লধন, Lিশ\ণ ও 
বাজার 2ব4াপনাসহ Lায় LিতN I\ে^ 7ষকেদর নানা_খী Iভাগাি`র মa িদেয় Iযেত হয়। উৎপািদত পd িবিeর সময় 
7ষক মaYfেভাগীেদর Iদৗরােhi নাj [k Iথেকও বিlত হয়।  

মাননীয় Lধানমmী Iশখ হািসনার িডিজটাল বাংলােদেশ দ শ :েনর অnতম িভিX হেলা সমােজর িপিছেয় পড়া Ipণীেক স ব :ািধক 
qিবধা Lদান কের উrয়েনর [ল ধারায় st করা। 7িষখােত িব,মান সম.া uর করেত 7িষবাvব এ সরকার 7ষকেদর জn 
িবনা[েkসার, বীজ সরবরাহ, ভ   w:িক Lদান, 7ষেকর জn ১০ টাকায় এiাকাউy Iখালা ইতiািদ উে,াগ িনেয়েছ। 7ষকেদর 
কাছ Iথেক সরাসির খা,শ. eয় Lিeয়াN সনাতন হওয়ায় 7ষকরা এখনও Lতারণার Yীকার হয় এবং নাj[k Iথেক 
বিlত হয়।  

7ষকেদর দী ঘ :িদেনর Iভাগাি` লাঘেবর জn খা,শ. eয় Lিeয়াN িডিজটাল করার উে,াগ Iনয়া হেয়েছ। ত{ ও 
Iযাগােযাগ Lsিt িবভােগর কািরগির সহায়তায় অনলাইন-Iমাবাইল অiাপ িভিXক 'িডিজটাল ‘খা,শ. সং1হ 2ব4াপনা’ 
প|িত চা} হেল একিদেক 7ষকরা Iযমন তােদর পেdর nাj[k পােবন Iতমিন সব ধরেনর Iভাগাি` ও হয়রািন uর হেব। 

িডিজটাল খা,শ. সং1হ 2ব4াপনা 
পরী\া[লক উেVাধন উপলে\i িবেশষ Lকাশনা 

!ষেকর অ'াপ 
ব ত,মান সরকােরর অ0তম অ"ীকার 

সরকাির 2সবা জনগেণর 2দারেগাড়ায় 
2থেক হােতর ;েঠায় িনেয় যাওয়া। 2স 
লেA' ‘!ষেকর অ'াপ’ নােম একC 
2মাবাইল অ'াপ বানােনা হেয়েছ। 
Fাট ,েফােন Iবহােরাপেযাগী 
অ'ািKেকশন একজন !ষক/ িমল 
মািলক Mব সহেজই িনNিলিখত 
2সবাPেলা পােবন:   

❑ কম সমেয়, কম খরেচ এবং 
S'নতম সংTক িভিজেট 
ধান ও অ0া0 খাWশX 
িবYয় করেত পারেবন;  

❑ হয়রািন ও 2ভাগািZ কমেব;  
❑ অ'াপ Iবহার কের 

তাৎAিণকভােব িনব\ন, 
িবYেয়র আেবদন-
অ^েমাদন, বরাে_র আেদশ 
এবং WQSC স` েক, 
স ব ,েশষ তa পাওয়া যােব;  

❑ বত,মান 2মৗcম ও ধােনর 
আদ শ , মান সংYাZ তa 
জানা  

❑ িবYেয়র আেবদন করা ও 
আেবদেনর অবdা যাচাই;  

❑ হয়রািনর সeুখীন হেল 
অিভেযাগ দািখেলর Iবdা। 

fps.dgfood.gov.bd
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