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�িষই স�ি�

 

�ারক ন�র: ১২.০১.০০০০.০০০.৪০.০৫৫.১২.১৫২৯ তািরখ: 
 ১৯ িডেস�র ২০২১

৪ �পৗষ ১৪২৮

িবষয়: আগামী ২০২২-২৩ অথ � বছেরর (�লাই/২০২২ �থেক �ন/২০২৩ পয ��) িবিভ� �কার রাসায়িনক সােরর চািহদা িন�পন।

��: সার �ব�াপনা ও মিনটিরং অিধশাখা, �িষ ম�ণালেয়র �ারক ১২.০০.০০০০.০৩৫.৪০.০০৮.১৮-১৭৮ তাং- ১৩-১২-২০২১ইং  �েল।
িবগত অথ � বছেরর �ায় সংেযািজত ছকপ� ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ৭ নং �রাড�াপ ছকপে�র িনেদ �শনা অ�করেণ মাঠ পয �ােয় জিরেপর মা�েম ২০২২-২০২৩ (�লাই/২০২২
�থেক �ন/২০২৩ পয�) অথ �বছরর জ� �মৗ�মিভি�ক িবিভ� ফসেলর আবািদ জিমর ওপর িভি� কের ইউিরয়াসহ িবিভ� রাসায়িনক সােরর চািহদা িন�পন কের ২(�ই)
কিপ �াইরাল বাইি�ং, ১ কিপ িসিড ও িন�বিন �ত google Link এ ডাটা এি� এবং এর সফট কিপ ই-�মইেল (forid4728@gmail.com) আগামী

০২-০২-২০২২ইং তািরেখর মে� উপ-পিরচালক (সার-�ব�াপনা), সেরজিমন উইং এর িনকট িবেশষ বাহক মারফত ��রেণর জ� িনেদ �শ �দয়া �গল। চািহদা
িন�পনকািলন সমেয় িবগত বছেরর �বহার িবেবচনায় �রেখ িডএিপ সার �বহার উৎসািহত করার জ� ইউিরয়া ও �এসিপ সােরর মা�া কিমেয় আ�ৃপািতকহাের

িডএিপ’র মা�া বািড়েয় চািহদা িনধ �ারেণর পরামশ � �দান করা হেলা। 

উে�� �য �জলা/ উপেজলা সার ও বীজ মিনটিরং কিম� এবং অ�া� সহায়ক এেজ�ীর সহেযািগতা/পরামশ � িনেয় জিরপ কােজর �িতেবদন যাচাই করেত হেব। �কাথাও

�কান গড়িমল পিরলি�ত হেল সংি�� সকলেক দায়ী করা হেব। 

িবষয়�েক সেব �া� অ�ািধকার ও ��� িদেয় িনি�� সমেয়র মে� সােরর চািহদা িন�পণ স��করেণর িবেশষ িনেদ �শনা �দােনর জ� অ�েরাধ করা হেলা।  অ� সংেগ
সং�� ৬(ছয়)� ছকপ� এবং �রাড �ােপর ফেটাকিপসহ আপনার অ�েলর উপ-পিরচালকগনেক অিতস�র প� ��রেণর জ� অ�েরাধ জানােনা হেলা। িনিদ� সমেয়র
মে� �িতেবদন দািখেলর িনিম� �েয়াজনীয় মিনটিরং ও তদারিকর জ�ও অ�েরাধ করা হেলা। 

িলংেক ছকপ� �রেন সম�া হেল - 01913951245, 01834043707 �যাগােযাগ ক�ন। 
Google Link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ubure9a3v_dnO0viqf_QUF6065GCGaTVwfWWG-PZF8I/edit?usp=sharing

 

সং�� : বণ �না মেত - ৭ (সাত) ফদ �।

১৯-১২-২০২১

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

�মাঃ িমজা�র রহমান

পিরচালক (ভার�া�)

ইেমইল: dfsw@dae.gov.bd

�ারক ন�র: ১২.০১.০০০০.০০০.৪০.০৫৫.১২.১৫২৯/১(৬৩) তািরখ: 
 

৪ �পৗষ ১৪২৮

১৯ িডেস�র ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) পিরচালক (ভার�া�), সেরজিমন উইং , �িষ স�সারণ অিধদ�র

 ২) উপপিরচালক (সকল �জলা), �িষ স�সারণ অিধদ�র।
 

৩) িসিনয়র সিচব মেহাদেয়র একা� সিচব (অিতির� দািয়�), িসিনয়র সিচেবর দ�র, �িষ ম�ণালয়
 



৪) উপপিরচালক, আইিস� �ব�াপনা অিধশাখা , �িষ স�সারণ অিধদ�র, খামারবািড়, ঢাকা-১২১৫। (ওেয়বসাইেট �কােশর জ�)

৫) অিতির� উপপিরচালক, কে�াল �ম , �িষ স�সারণ অিধদ�র, খামারবািড়, ঢাকা-১২১৫। (সকল অ�েল ই-�মইেল ��রেণর

জ�)
 ৬) অিতির� উপপিরচালক , মহাপিরচালেকর দ�র , �িষ স�সারণ অিধদ�র

 

১৯-১২-২০২১

ড. �সয়দ �মাঃ রিফ�ল আিমন 
 

উপপিরচালক


