জনসংয োগ, শ োণিতপুৰ

শেছ বোততো নং ০০৪/২০২০
শ োণিতপুৰত ‘কৃষক শেলো’ উযবোধন

শতজপুৰ, ১১ জোনুৱোৰী: কৃ ষিখণ্ডৰ সামষিক উন্নয়নৰ লগতে কৃ িক ৰাইজক চৰকাৰীভাতে উপলব্ধ ষিষভন্ন
সুষিধা সন্দভভ ে অেগে কৰাৰ লক্ষ্যতৰ দুষদনীয়া কক আতয়াষজে কৃ িক মমলাৰ আষজ মেপজপুৰৰ মনতেৰু
ময়দানে ম াষিেপুৰ ষজলাৰ উপায়ুক্ত মানতিন্দ্ৰ প্ৰোপ ষসতে শুভাৰম্ভ কতৰ ৷ উতবাধনী অনুষ্ঠানে মেজপুৰ
ষিধানসভা সমষিৰ ষিধায়ক িৃন্দািন মগাস্বামী, ম াষিেপুৰ ষজলা পষৰিদৰ সভাতনত্ৰী দলী চু ষৰি, মেজপুৰ মপৌৰ
সভাৰ মপৌৰপষে পুষ্পা মেকা, কৃ ষি প্ৰযুষক্ত িযেস্থাপনা অষভকৰি (আটমা)ৰ ৰাষজযক সমন্বয়ক মাষিক গগগ,
কৃ ষি ষিজ্ঞান মকন্দ্ৰৰ মুখয কিজ্ঞাষনক অধযাপক প্ৰতমাদ চন্দ্ৰ মেকা, ষজলা কৃ ষি ষিিয়া প্ৰকা

িৰা, মিেংকৰ

ষিিয়িিীয়াৰ লগতে ষিষভন্ন সেংষিি ষিভাগৰ ষিিয়া উপষস্থে থাতক ৷
ম াষিেপুৰ ষজলা প্ৰ াসনৰ মসৌজনযে আৰু ষজলা কৃ ষি ষিভাগ আৰু কৃ ষি প্ৰযুষক্ত িযেস্থাপনা অষভকৰি
(আটমা)ৰ উতদযাগে আতয়াষজে এই মমলাে ষজলাখনৰ কৃ িকসকতল মেওঁতলাকৰ পথাৰে উৎপাষদে
উন্নেমানৰ কৃ ষি সমািীৰ প্ৰদ ভনৰ লগতে কৃ ষি যাষিকীকৰিৰ ষিষভন্ন সা-সঁজষু লৰ প্ৰদ ভন আৰু ষিক্ৰী কৰাৰ
িযেস্থা কৰা কেতে ৷ এই মমলাৰ অনয এক আকিভি ষেচাতপ, মমলাে অেং িেি কৰা কৃ ষিসকলক অষধক
উৎসাষেে কৰাৰ লক্ষ্যতৰ, সফল কৃ িকৰ লগতে ষিভাগীয় ষিিয়া আৰু কৃ ষি ষিজ্ঞানীৰ অন্তৰেংগ মেষিষনময়
অনুষ্ঠানতৰা িযেস্থা কৰা কেতে ৷
মমলাৰ অেং

ষেচাতপ উচ্চ মূলযজাে

সযৰ উৎপাদন আৰু িযেসায়, িাষিষজযকভাতে গােষৰ আৰু কুকুৰা পালন,

কৃ ষিজাে সামিীৰ মূলয সেংতযাজন আৰু ফল-মূল সেংৰক্ষ্ি, িাষিষজযকভাতে ফু লৰ মখষে, সেংষমষিে মীন পালন,
ঘৰৰ োঁদে মখষে কৰা, উন্নে পদ্ধষেতৰ কাঠফু লাৰ মখষে আৰু িাষিষজযকৰি, িাষিষজযকভাতে মূগা আৰু এষি
পালন, সমষন্বে মীন পালন, কৃ ষি ঋি লাভ কৰা উপায় আৰু ইয়াৰ সুষিধা, কজষেক কৃ ষি িযেস্থাপনা আষদৰ
দতৰ ষিষভন্ন ষিিয়ে আতলাচনা চক্ৰতৰা আতয়াজন কৰা কেতে ৷
এই দুদীষনয়া কৃ িক মমলাে কৃ ষি ষিভাগৰ লগতে কৃ ষি ষিজ্ঞান মকন্দ্ৰ, পশুপালন আৰু পশু ষচষকৎসা, ষজলা
উতদযাগ আৰু িাষিষজযক মকন্দ্ৰ, মৰচম ষিভাগ, েস্তোঁে আৰু িস্ত্ৰষ ল্প, মীন ষিভাগ আৰু ষিষভন্ন মিেংক সমূতে
অেং িেি কষৰতে ৷
ষজলা কৃ ষি ষিিয়া প্ৰকা

িৰাই আদৰষি ভািি জনায় ৷

ম াষিেপুৰ ষজলা উপায়ুক্ত মানতিন্দ্ৰ প্ৰোপ ষসতে ভািি প্ৰসঙ্গে কয় ময ভাৰেৰ মাননীয় প্ৰধানমিী নতৰন্দ্ৰ
মমাদীৰ ২০২২ চনৰ ষভেৰে কৃ িকৰ আয় দুণ্ডিগল িৃষদ্ধ কৰাৰ লক্ষ্য সতৰাগে কষৰ কৃ িক ৰাইজৰ িাতি
চৰকাতৰ প্ৰেেভ ন কৰা প্ৰষেখন আচঁ ষনৰ সুষিধা যাতে মেওঁতলাতক লাভ কষৰি পাতৰ োৰ ওপৰে গুৰত্ব
আতৰাপ কতৰ ৷
সভাে ভািি প্ৰদান কষৰ মেজপুৰৰ ষিধায়ক িৃন্দািন মগাস্বামীতয় চৰকাৰৰ এই পদতক্ষ্পৰ
কাযভসূচীৰ বাৰা িহু কৃ িক লাভাষন্বে ে’ি িুষল আ া প্ৰকা

লাগ কল এতন

কতৰ ৷ ইয়াৰ পােতেই ষিধায়কগৰাকীতয়

মমলাৰ প্ৰদ ভনী বাৰ মুকষল কষৰ কৃ িক সকতল উৎপাদন কৰা সামিীৰ পষৰদ ভন কতৰ ৷
কৃ িক সকলৰ সুষিধাতথভ মমলাৰ অেং
কেতে ৷

ষেচাতপ ষজলা প্ৰ াসনৰ ফালৰ পৰা ২টা আধাৰ মকন্দ্ৰও মুকষল কৰা

