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ডুমুিরয়া িতিনিধ : ডুমুিরয়ায় চাষীেদরেক িডিজটাল প িতেত উপেজলা কৃিষ অিফসার মাঃ মাছাে ক হােসন কৃিষ সবা দান করেছন। তার মেধ উে খেযাগ িভিডও
কনফাের ,িভিডও কল,ম ােসস ভৃিত।
সারািবে আজ কেরানায় ধীের ধীের থেম যাে অথনীিতর চাকা। িবে র সােথ তাল িমেল ডুমুিরয়ায় ও দখা িদেয়েছ অথৈনিতক ম া। এ ম া কেট উঠেত কৃিষ অিফসার মাঃ
মাছাে ক হােসন িনেজর জীবন বািজ রেখ িভিডও ক ফাের সহ মােঠ মােঠ িগেয় কৃষকেদর সবা দান কের যাে ন। এবােরর ইির ধােনর ল মা া ২১২০৫ হ র,সি ৩২০০
হ র,তরমুজ ৬০ হ র,ভূ ◌া ৬০ হ র,আম ৪৭০ হ র জিমেত ফসল উৎপাদন করা হেয়েছ। কৃিষ অিফেসর তদারিকেত এ মৗ েম ইির ধােন তমন রাগ বালাই দখা যাে না।
কেয়ক জায়গায় া
রােগর খবর পেয় তাৎ িণক ভােব ছুেট িগেয় দ কৃিষ অিফসার াে র মাকােবলা করেত স ম হেয়েছ। উপেজলার শাভনা গাবতলার কৃষক অির ম
মি ক বেলন,আমার ধান েত া
রাগ দখা িদেয়িছল,িক মাবাইেলর মাধ েম া
রাগের উপর একটা িভিডও দেখ আিম কৃিষ অিফসার খবর িদই। তখন কৃিষ অিফসার
আমার ডােক সাড়া িদেয় আমার েতর অব া থেক ব ব া দন। এেত আমার েতর া সহ সকল রাগ বালাই র হেয় যায়। এ িদেক শাভনা ত ামাির ােমর তরমুজ চাষী
কামার বাওয়ালী বেলন,তরমুেজ লাল পাকা িনেয় আিম খুব সম ায় িছলাম। িভিডও কনফােরেন মাধ েম েত লাল পাকার ঔষধ ব বহার কের পাকা তাড়ােত স ম হেয়িছ। ভূ া
চাষী থুকড়া ােমর নব কৃষক মেহর আলী বেলন,আমার ভূ া ও মা া েত স ােহ ১/২বার কৃিষ অিফসার এেস পরামশ ও িচিকৎসা িদেয় থােকন। এেত আমার েত কান রাগ
ছাড়াই ভাল ফলন হেয়েছ।
কৃিষ অিফসার মাঃ মাছাে ক হােসন বেলন,কেরানা ভাইরােসর মেধ কৃষেকর কথা ও অথনীিতর কথা িবেবচনা কের আবহাওয়া ও এনএিটিপ-২ ক হেত া িকয় এবং ট াব
কােজ লািগেয় িনয়িমত চািলেয় যাি কৃিষ স সারণ সবা। কান সময় িভিডও কনফাের কখনও িভিডও কল,ম ােসসসহ িবিভ ভােব কৃিষ সবা িদেয় যাি । ফেল আশা করিছ
এবার ফসেলর বা ার ফলন হেব।
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ডমুিরয়ায় চাষীরা িড জটাল সবা পাে

সবেশষ সংবাদ
জনি য় সংবাদ

শহীদ রা পিত িজয়াউর রহমােনর ৩৯তম শাহাদাৎ বািষকী উপলে খুলনা মহানগর িবএনিপ’র নানা
কম িচ পািলত
(http://natunshokal.com/%e0%a6%b6%e0%a6%b9%e0%a7%80%e0%a6%a6-

%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b7%e0%a7%8d%e0%a6%9f%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a6%b
%e0%a6%9c%e0%a6%bf%e0%a7%9f%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%b0-%e0%a6%b0-3/)

(http://natunshokal.com)
Countact (http://natunshokal.com/countact/)
আমােদর পিরবার (http://natunshokal.com/%e0%a6%86%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%b0/)

ধান স াদক : এস এম মাহবুবুর রহমান
স াদক ও কাশক : ফিরদা ইয়াসিমন পিপ
িনবাহী স াদক : আল মাহমুদ ি
ধান কাযালয় : বাগমারা, পূব পসা, খুলনা-৯২৪১। খুলনা অিফস : ৭ নং কিসিস পার মােকট, খুলনা। মাবা : ০১৭১৩-৯০৮২৮৩, E-Mail : natunshokal@gmail.com
স াদক ও কাশক কতৃক বাগমারা, পূব পসা-৯২৪১, পসা, খুলনা থেক কািশত অনলাইন পি কা। # এই ওেয়ব সাইেটর কান লখা বা ছিব কতৃপে র অ মিত ছাড়া কিপ রাইট বা
অ কাথাও কাশ করা স ূণ বআইনী।
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