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িভিডও কেল িমলেছ কৃিষ পরামশ
আসাফুর রহমান কাজল: কেরানা ভাইরােসর াদুভেব থমেক গেছ িব । থমেক গেছ দশ। দশজুেড় করা হেয়েছ
হাম কেরনটাইন। আবার খুলনাসহ দেশর কেয়ক ট জলােক করা হেয়েছ ‘লকডাউন’। কউ ঘর হেত বর হেত
পারেছ না। িক
থেম নই কৃষেকর কাজ। আগামী িদেনর জন িনরাপদ শাক-সিবজ িন ত করেত
েত কাজ
করেছ বাংলার কৃষেকরা। তাহেল িকভােব পাে তারা েয়াজনীয় পরামশ। কৃষকেদরেক কৃিষ িবষয়ক পরামশ
পেত ব বহার করেছ আধুিনক যু
অ া েয়ড ফান।
নােভল কেরানা ভাইরােসর কারেন রা াঘােঠ চলাচল িসিথল করা করা হেয়েছ। কাছাকািছ না দািড়েয় সামা জক
দূর বজায় রাখেত বলা হে । সরকাির বা বসরকাির িত ানসহ িবিভ ব বসায়ীক িত ান ব
ঘাষণা করা
হেয়েছ। সকেলই রেয়েছ হাম কের াইেন। ফেল কৃষেকর কােছ যেত পারেছ না কৃিষ িবভাগ। কৃষেকরা িনেত
পারেছ না তােদর েয়াজনীয় পরামশ। তাই বেল িক থেক থাকেব কৃষেকর পরামশ নওয়া? কৃষেকরা এখন
িড জটাল হেয়েছ। তােদর কােছ রেয়েছ অ া েয়ড ফান। আর সই ফান ব বহার কের তারা িনে কৃিষ সবা।
ই ারেনট সবার মাধ েম িভিডও কল করেছন কৃিষ কমকতার কােছ। ঘের বেসই কৃিষ কমকতা দখেছন সব জ
ত। িদে ন েয়াজনীয় পরামশ।
এখন আর কৃিষ অিফসােরর আসার জন অেপ া করেত হয় না। যখনই
েতর সমস া, তখনই পাওয়া যায়
সমাধান। এখন দেশ য সমস া চলেছ, তােত কউ বাইের রেব হেত পারেছ না। িক
েতর সমস ােতা থেম
নই। তখনই আমরা িনেজেদর অ া েয়ড ফান িদেয় িভিডও কল কির কৃিষ কমকতােদর কােছ। তখনই তার
েতর সমস া দেখ সমাধান জািনেয় দয় বেল জানােলন ডমুিরয়ার কচর লিত চাষাবােদ সফল কৃষক লিতরাজ
খ াত মা. মিন
ামান শুভ।
শাভনা ইউিনয়েনর কামাল হােসন বাওয়ালী জানান, আধুিনক প িতেত যু হে কৃষেকরা। কৃিষ কমকতােক
এখন মােঠ আসেত হে না। আবার তার জন কৃষেকর অেপ াও করেত হে না। যখনই সমস া মেন হে ।
তখনই পরামশ নওয়া যাে , িভিডও কেলর মাধ েম। এটা এখন সমেয়র দাবী। সময়ও বােচ আবার একই সমেয়
কেয়কজনেক সবা িদেত পাের।
ডমুিরয়া কৃিষ কমকতা মা. মাসাে ক হােসন জানান, এখন বাইের বর হওয়া যাে না। িক কৃষেকর সবা
দওয়া ব হেল, আগামীেত শাক-সব জর স ট দখা দেব। অন িদেক কৃষক হেয় পড়েব সবশা । তাই চালু করা
হেয়েছ, কৃষেকর িড জটাল সবা। থম কেয়কিদন িকছ কৃষেকর সমস া হেয়িছল। িক এখন কান কৃষেকর কান
সমস া হেল সই কৃষক মােঠ িগেয় িভিডও কল কের। সমস া দখায়। আমরা সই সমস ার সমাধান বেল দই।
উপকৃত হয় কৃষেকরা। এসব কােজর জন সরকার আমােদরেক ‘িকয় ’ নােমর এক ট িডভাইস িদেয়েছ। যার
মাধ েম আমরা একই সােথ ৮জন কৃষেকর সােথ িভিডও কেল কথা বলেত পাির।
খুলনা জলা কৃিষ স সারণ অিধদ েরর উপপিরচালক প জ কাি মজুমদার জানান, দশ এখন িড জটাল।
দেশর কৃষেকরাও িড জটাল। দেশর এই স টময় সমেয় কৃষকেক পরামশ দওয়া ব করা যােব না। তাই
আমােদর কমকতারা িভিডও কেলর মাধ েম কৃষকেক মাঠ পযােয় সবা িদেয় যাে ।
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Md Mosaddek Hossain

এি ল ১২, ২০২০ at ১০:১১ পূবা

Excellent news.
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