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প্রি প্রফজ্ঞপ্রি

কৃপ্রল ও খাদ্য ব্যফস্থায় িযুপ্রিকে যুি েযকত
আইপ্রটি প্রফবাগ, কৃপ্রল ও খাদ্য ভন্ত্রণারকয়য জরুপ্রয ভন্বয় বা
েকযানা প্রযপ্রস্থপ্রত প্রভাোকফরায় কৃপ্রল ও খাদ্য ব্যফস্থায় িযুপ্রিকে যুি েযকত আজ ২০ এপ্রির (প্রাভফায) ২০২০ তাপ্রযখ অনরাইন
দ্ধপ্রতকত তথ্য ও প্রমাগাকমাগ িযুপ্রি প্রফবাগ, কৃপ্রল ভন্ত্রণারয় এফং খাদ্য ভন্ত্রণারকয়য এেটি জরুপ্রয ভন্বয় বা অনুপ্রিত য়। জরুপ্রয এই
ভন্বয় বায় উপ্রস্থত প্রিকরন কৃপ্রল ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী ড. প্রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাে, এভপ্র এফং খাদ্য ভন্ত্রণারকয়য ভাননীয় ভন্ত্রী াধন
চন্দ্র ভজুভদায, এভপ্র। উি বা ঞ্চরনা েকযন তথ্য ও প্রমাগাকমাগ িযুপ্রি প্রফবাকগয ভাননীয় িপ্রতভন্ত্রী জুনাইদ আহকভদ রে, এভপ্র।
তথ্য ও প্রমাগাকমাগ িযুপ্রি িপ্রতভন্ত্রী জুনাইদ আহকভদ রে, এভপ্র ফকরন, স্থানীয় ম যাকয় অবযন্তযীণ চাপ্রদা প্রভটাকনায জন্য স্থানীয়
িান এফং জনিপ্রতপ্রনপ্রধকদয ভন্বকয় এে প্রজরায াকথ অন্য প্রজরায প্রমাগসূত্র ততপ্রয েযকফ। কৃপ্রল ভন্ত্রণারয় ও খাদ্য ভন্ত্রণারকয়য প্রজরাউকজরা ম যাকয়য েভযেতযাগণ এফং স্থানীয় িাকনয ভাধ্যকভ কৃলেকদয উৎাপ্রদত ণ্য ের ই-েভা য প্ল্যাটপকভযয ায়তায়
াযাকদক চাপ্রদা অনুমায়ী যফযা েযায প্রযেল্পনা গ্রণ েযা কয়কি। একেকত্র প্রপাকন প্রনতযণ্য প্রফায াকথ যুি কে এে,
চারডার ডট েভ অকনেগুকরা ই-েভা য প্ল্যাটপভয, অনরাইন প্রযফণ প্ল্যাটপভয ট্রাে রাগকফ এফং ই-েযাকফয প্রফপ্রবন্ন িপ্রতিান। এই
িযুপ্রিগত ভাধ্যকভ চাপ্রদা অনুমায়ী খুফ কজই প্র ৌঁকি মাকফ এে স্থাকনয ণ্য অন্য স্থান। এই রপ্রজপ্রিে প্রকিকভয াকথ খুফ ীঘ্রই যুি
কফ ৩৩৩ েরকন্টাযকে, মা ৩৩৩ এ ের েকয ৫ চাক ণ্য অড যায েযকর এেক যুি প্রফপ্রবন্ন ই-েভা য প্রোম্পাপ্রন এফং
বরাপ্রন্টয়াযকদয ভাধ্যকভ প্র ৌঁকি মাকফ প্রেতাকদয ফাায়।
িযুপ্রি ব্যফায েকয কৃলে ম যায় প্রথকে খাদ্য দ্রকব্যয সুিু ফন্টন প্রনপ্রিতেযকণয াাাপ্র খাদ্য ংেট প্রভাোকফরায় খুফ ীঘ্রই এেটি
আধুপ্রনে ও ভকয়াযুগী ফাজায ব্যফস্থানায এ প্ল্যাটপভয ততপ্রযয প্রযেল্পনা েযা কে। ফাংরাকদক েকযানা প্রযপ্রস্থপ্রতয োযকণ খাদ্য
ংোন্ত মপ্রদ প্রোন চযাকরঞ্জ আক তকফ প্রই ভস্যা প্রনযকন এই প্ল্যাটপভযটি মকথষ্ট ভূপ্রভো যাখকফ। এ প্রফলকয় াফপ্ররে-িাইকবট েকরয
ভন্বকয় খুফ ীঘ্রই োজ শুরু েযকত মাকে ফাংরাকদ যোয।
প্রদকয েকযানাবাইযাকয ংেভণ প্রদন প্রদন বৃপ্রদ্ধ াওয়ায় রেডাউন প্রযপ্রস্থপ্রত চরভান যকয়কি। এ ংেটপূণ য প্রযপ্রস্থপ্রতকত ভানুকলয
স্বাবাপ্রফে জীফনমান দ্ধপ্রতকত অকনে প্রযফতযন কয়কি। এয পকর বপ্রফষ্যকত খাদ্য ংোন্ত প্রফলকয় আকত াকয নতুন প্রোন চযাকরঞ্জ।
এ ভকয় খাকদ্যয উৎাদন এফং উৎাপ্রদত খাকদ্যয সুলভ ফন্টন ও যফযা এেটি গুরুত্বপূণ য প্রফলয় কয় দাঁপ্রিকয়কি। এ প্রিপ্রেকত িাণঘাতী
েকযানাবাইযাকয োযকণ বপ্রফষ্যকত খাদ্য ংেট প্রভাোকফরায় প্রে ধযকনয জরুপ্রয ব্যফস্থা গ্রণ েযা প্রমকত াকয প্র প্রফলকয় আকরাচনা
েকযন উি ভন্বয় বায়।
কৃপ্রল ও খাদ্য রপ্রজপ্রিে প্রনকয় এটুআই-এয এে দীঘ যপ্রদন ধকযই োজ েকয আকি। এয আওতায় ৩৩৩ এফং এে কয এয ভাধ্যকভ
প্রপাকন প্রনতযণ্য যফযাকয জন্য রপ্রজপ্রিে প্রবপ্রিে এই ভপ্রন্বত প্রকিভ ততপ্রযয উকদ্যাগ গ্রণ েযা কয়কি। কৃপ্রল ভন্ত্রণারয়, খাদ্য
ভন্ত্রণারয় এফং স্থানীয় িাকনয ভাধ্যকভ প্রদকয এই ংেটোরীন মূহুকতয িকতযেটি প্রক্টয ইন্টাযোকনকক্টড কয় এই প্রযেল্পনা
ফাস্তফায়ন েযা কফ। ফাজায ব্যফস্থায় ডাটা প্রবপ্রিে এেটি প্রেন্দ্রীয় প্রকিভ পুকযা প্রফতযণ ও প্রডকন্ট্রারাইজকনয ভাধ্যকভ প্রেতা-প্রফকেতায
ভন্বয় াধন েযকফ।
বায় উপ্রস্থত প্রিকরন তথ্য ও প্রমাগাকমাগ িযুপ্রি প্রফবাগ, কৃপ্রল ভন্ত্রণারয় ও খাদ্য ভন্ত্রণারকয়য প্রচফগণ উধ্বতযন েভযেতযাগণ। আকযা
উপ্রস্থত প্রিকরন আইপ্রটি প্রফবাকগয এটুআই, উদ্ভাফন ও উকদ্যািা উন্নয়ন এোকডভী িপ্রতিােযণ িেল্প (iDEA) এয উধ্বতযন েভযেতযাগণ
এফং ঢাো প্রফবাকগয েপ্রভনায ও প্রগাারগঞ্জ, নযপ্রংদী, ফযগুনা, গাইফান্ধা প্রজরায প্রজরা িােগণ। এিািা চারডার, াঠাও, ট্রাে
রাগকফ, প্রডপ্রজটার আিতদায, ই-েযাফ বাপ্রত আকযা অকনকে উি বায় তাকদয গুরুত্বপূণ য যাভয ও ভতাভত িদান েকযন।

