
হােতর �েঠায় ক�চা বাজার এপস এর কায �প�িত 
�জলা �শাসন, �লনার িবেশষ �য়াস  

 
 ���াপটঃ 

িব��াপী কেরানাভাইরাস মহামারীর তা�েব িবপয �� হেয় পেড়েছ িব� অথ �নীিত। আর এ কেরানাভাইরােসর �ছাবল �থেক 
র�া পায়িন আমােদর ি�য় মা��িম বাংলােদশও। কেরানার সং�মণ �িতেরােধ সম� িবে�র �ায় বাংলােদশও �হণ 
কেরেছ ‘ঘের থা�ন, িনরাপেদ থা�ন’ কম ��িচ, যার কারেণ রা�া-ঘাট, যান চলাচল, অিফস-আদালত, �বসা �িত�ান, 
�ল-কেলজ ব� �ঘাষণা করা হেয়েছ। অব�� হেয় পেড়েছ বাংলােদেশর সম� জনেগা�ী। �িবর হেয় �গেছ অথ �নীিতর 
চাকা। এিদেক �লনায় কেরানাভাইরােস আ�া� �রাগী শনা� হওয়ায় �লনা �জলােক লকডাউন করার িস�া� �নওয়া 
হেয়েছ। ফেল আ�ঃেজলা যান-চলাচল ব� রেয়েছ, এমনিক �জলার অভ��ের �াভািবক যান-চলাচল �াহত হে�। �িষ ও 
�িষ-জাত পে�র সরবরাহ ও বাজার �ব�াপনা �াভািবক যান-চলাচেলর উপর িনভ�রশীল হওয়ায় এ�ও বাধা�� হে�। 
�াি�ক �ষকরা তােদর উৎপািদত প� বাজাের আনেত পারেছন না। অেনক পচনশীল �িষপ� িব�য় করেত না পারায় 
ন� হেয় যাে�। ফেল �ষকরা না পারেছন লাভ করেত, না পারেছন উৎপাদেনর খরচ �লেত। এই অচল অব�া �িষপ� 
উৎপাদেন �ষকেক িন�ৎসািহত কের �লেছ। 
  
মাননীয় �ধানম�ী উ�ূত কেরানা পিরি�িতেত িব��াপী খা�-সংকেটর আভাস িদেয় �দশবাসীেক স�া� �িত ইি� 
জায়গােত ফসল উৎপাদেনর আ�ান জািনেয়েছন। লকডাউেনর অবসর সময়েক কােজ লািগেয় �দশবাসীেক শ�, শাক-
সবিজ ও তির-তরকাির উৎপাদেন �ম িদেত অ�েরাধ কেরেছন িতিন। িক� লকডাউেনর কারেণ উৎপািদত প� 
বাজারজাত না হেল একই সােথ �ম ও অথ � িবন� হেব। তাই �িষ উ�য়েন মাননীয় �ধানম�ীরর �রদশ� ভাবনা �থেক 
উৎসািহত হেয় �লনার �জলা �শাসক �মাহা�দ �হলাল �হােসন �হণ কেরেছন িবিভ� উ�াবনী উে�াগ, যা একই সােথ 
�িবর �িষ অথ �নীিতেত গিত স�ার কেরেছ এবং জাতীয় উ�য়েন ইিতবাচক অবদান রাখেছ।  

 

 িভশনঃ 
উ�ূত কেরানাভাইরাস পিরি�িতেত �াি�ক �ষকেদর িনকট সরাসির �িষপ� �য় এবং �জলা �শাসেনর উে�ােগ 
“�বসরকাির মানিবক সহায়তা �সল” এর আওতায় িন�ম�িব�েদর মে� িবনা�ে� িবতরণ এবং িডিজটাল এপসিভি�ক 
িবপণন �ব�াপনার মা�েম �িবর �িষ অথ �নীিতেত গিত স�ার করা এবং জাতীয় উ�য়েন অবদান রাখা।  

 

 িমশনঃ 
ক) ঘের আব� সাহা� �াথ�েদর িনত��েয়াজনীয় প� ঘের �পৗঁেছ িদেয় লকডাউেনর সফল বা�বায়ন করা।  

খ) লকডাউেনর কারেণ বাজাের আসেত না পারা �াি�ক �ষকেদর জীিবকার সং�ান করা।  

গ) �ভা�া জনসমাগম এিড়েয়, িনিব �ে� বাসায় বেস �িদ প�, ��াসাির আইেটম, ঔষধ ও িনত� �েয়াজনীয় সাম�ী 

�য় করেত পারেবন।     

ঘ) �িষপ� উৎপাদনকারী �ণ�ল পয �ােয়র �ষক স�দায় সহেজই আ�াপস� �বহােরর মা�েম উৎপািদত �িষজ 

প� িব�েয়র এক� �াটফরম পােব। 

ঙ) দর কষাকিষর ঝােমলা�� �িবধাজনক, িব�� উপােয় খা�সাম�ী �কনাকাটা করা। 

চ) ই-কমাস � প�িতর মা�েম ২৪/৭ �কনাকাটার �িবধা।  

ছ) বাংলােদেশর �মবধ �মান অথ �নীিতেত িডিজটালাইেজশন প�িতর �বহার �মশ বিধ �ত হেব। 

জ) �ধ, িডম ও মাংস �হেন �রাগ �িতেরাধ �মতা �ি�করণ। 

ঝ) খামািরেদর উৎপািদত পে�র �যাগান �ব�া সচল রাখা। 

ঞ) ঘের বেস িনরাপদ �ি� �া�তা িনি�তকরণ। 

ট) ম�স�েভাগীেদর �দৗরা� �াস করণ।  

 



 ‘হােতর �েঠায় ক�চা বাজার’ এপস এর কায �প�িতঃ
উ�ূত কেরানাভাইরাস পিরি�িতেত �জলা �শাসন
অধীেন িনে�া� �ই� কায ��েমর �রাড�াপ 

 ‘ঘের বেস �িষ বাজার’ 
 

�গল ��-��ার �থেক ডাউনেলাড
শিপং করা যােব। ‘হােতর �েঠায়
করেত পারেব। অড �ার ��স করার
��িডট/�ডিবটকাড �, িবকাশ এর
অড �ার� িনকটতম ভেলি�য়ােরর
িদেবন। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 িডিজটাল ��রবন ��া�ন হাউজ
 

 

 ‘হােতর �েঠায় ক�চা বাজার’ এপস এর মা�েম প� সরবরাহ ও �পেম� প�িতঃ
 ক) �ভা�া/ ��তা/ �হীতা এস এম এস
 খ) �� পিরেশােধর জ� �মাবাইল
 গ) চািহদা বািতল করেত চাইেল কমপে�
 ঘ) সম�য়কারী উৎপাদেকর সােথ ��তার
 

১
• িডম, �ধ ও মাংস উৎপাদনকারী খামারীর তািলকা ��ত ও �মাবাইল ন�র �হণ

২
• িডিজটাল ডাটােবেজ ইন�ট

৩
• �ভা�া/ ��তা

৪
• এস এম এস/ ই

৫
• িনধ �ািরত কম�র মা�েম প� ��তার �দারেগাড়ায় �পৗঁছােনা

অনলাইন �থেক

অ�াপস� ডাউনেলাড

এপস এর কায �প�িতঃ 
উ�ূত কেরানাভাইরাস পিরি�িতেত �জলা �শাসন, �লনার উে�ােগ �হীত উ�াবনী এপস ‘হােতর �েঠায় ক�চা বাজার
অধীেন িনে�া� �ই� কায ��েমর �রাড�াপ িনে� �দ� হেলাঃ 

’ কায ��েমর �রাড�াপঃ  

ডাউনেলাড কের অ�াপস� �বহােরর মা�েম অনলাইেন �িদ ও িনত��েয়াজনীয় খা�সাম�ী 
�েঠায় ক�চাবাজার’ অ�াপস এর মা�েম জনসাধারণ �মাবাইেলর

করার পর নাম, �ফান ন�র ও �কানা িদেল �পেম� অপশন আসেব
এর মা�েম �পেম� করা যােব। অতঃপর �মাবাইল ন�ের কনফােম �শন

ভেলি�য়ােরর কােছ �পৗঁেছ যােব। ভেলি�য়ার অড �ার অ�যায়ী বাজার কের

িডিজটাল ��রবন ��া�ন হাউজ’ কায ��েমর �রাড�াপঃ  

এপস এর মা�েম প� সরবরাহ ও �পেম� প�িতঃ 
�হীতা এস এম এস/ ই-�মইল/ �মাবাইল কল এর মা�েম অ�াপেস চািহদা ��রণ

�মাবাইল �াংিকং ও হ�া�ক�াশ �েযাজ�। 
কমপে� ১২ঘ�া �েব � জানােত হেব। 
��তার চািহদা অ�যায়ী �যাগােযাগ কের �ডিলভাির কম�র মা�েম

�ধ ও মাংস উৎপাদনকারী খামারীর তািলকা ��ত ও �মাবাইল ন�র �হণ

িডিজটাল ডাটােবেজ ইন�ট

��তা/ �হীতা �ারা অ�াপস এর মা�েম চািহদা ��রণ

ই-�মইল/ �মাবাইল কল �ভা�া ও উৎপাদেকর সােথ সম�য় করণ

িনধ �ািরত কম�র মা�েম প� ��তার �দারেগাড়ায় �পৗঁছােনা

�থেক �মাবাইল 

ডাউনেলাড 

Consumer/ 

Producer িহেসেব 

�রিজ�ার 

�পেম� �ি�য়া িনব �াচন: ক�াশঅন 

�ডিলভাির/ ��িডট / �ডিবটকােড �র 

মা�েম 

�মাবাইল ন�ের sms এর মা�েম 

অড �ার� কনফােম �শন 

হােতর �েঠায় ক�চা বাজার’ এর 

�বহােরর মা�েম অনলাইেন �িদ ও িনত��েয়াজনীয় খা�সাম�ী 
�মাবাইেলর মা�েম প� অড �ার 

আসেব। ক�াশঅন �ডিলভাির, 
কনফােম �শন এসএমএেসর 
কের িনিদ �� বািড়েত �পৗঁেছ 

 

�মাবাইল কল এর মা�েম অ�াপেস চািহদা ��রণ।  

মা�েম ঘের �পৗঁছােনা। 

�ধ ও মাংস উৎপাদনকারী খামারীর তািলকা ��ত ও �মাবাইল ন�র �হণ

�মাবাইল কল �ভা�া ও উৎপাদেকর সােথ সম�য় করণ

সাচ � অপশন/ প�লার আইেটম/ 

অফারস �ম�� �থেক প� 

িনব �াচন 

অড �ারে�স করেত এিরয়া িনব �াচন 

এবং নাম, �কানা ও �মাবাইল 

ন�র �দান 

���ােসবক �ারা �ডার � 

�ডার �ডিলভাির 


