Self –Scheduling for the Paddy Purchase Date by Farmers
কৃষককর দ্বারা ধান ক্রকের তাররকের স্ব-তারিকাভুরি করন (Self-Scheduling)
Registered Farmers are now able to fix their own schedule for selling paddy. Registration and scheduling
the date of selling paddy are two separate functions now. New farmers will complete the registration first.
Then as registered farmers they can chose available date and fix a schedule in the procurement portal.
রনবরিত কৃষকরা এেন ধান রবরক্রর জনয রনকজরাই তাররে রিক করকত বা স্ব-তারিকাভুরি করন করকত পারকবন। রনবিন
এবং ধান রবরক্রর তাররে রনধধারণ দু রি পৃথক কাজ। নতুন কৃষককরা প্রথম রনবিন সম্পন্ন করকবন। তারপর রনবরিত কৃষক
রিসাকব তারা উপিব্ধ তাররে ববকে রনকত এবং বপািধাকি একরি সমেসূ চী রিক করকত পারকবন।
Salient features of this module are as follows:এই মরিউিরির প্রধান ববরিষ্ট্যগুরি রনম্নরুপ: It is now mandatory for any farmer to fix the schedule before selling their paddy.
 এেন বে বকান কৃষককর ধান রবরক্রর আকে সমেসূ চী রিক করা বাধযতামূ িক।
 Farmers will be able to fix their schedule by themselves, subject to a maximum ceiling set by the

competent authority.
 কৃষকরা তাাঁকদর সমেসূ চী রনকজরাই রিক করকত পারকবন, উপেু ি কতৃধপক্ষ কতৃধক রনধধাররত সকবধাচ্চ সীমা সাকপকক্ষ।
 PO/DOs can fix only 5 schedules (i.e., emergent spot schedule) per day, on the grounds of emergent

scenarios like Medical treatment, Children’s education, marriage ceremony or on the
recommendation of public representative. In such cases, PO/DO has to mention the reason behind
such emergent scheduling by selecting the reason from the drop down menu.
 ক্রে আরধকাররক/ রবতরণ আরধকাররক (PO/DO) প্ররতরদন মাত্র ৫ রি সমেসূ চী রিক করকত পারকব ( জরুরর বা

আপৎকািীন সমেসূ চী ), রচরকৎসার মকতা জরুরর পরররিরতর জকনয, রিশুকদর রিক্ষা, রববাি অনু ষ্ঠান ইতযারদর বা
জনপ্ররতরনরধর সু পাররকি। এই ধরকনর বক্ষকত্র, ক্রে আরধকাররক/ রবতরণ আরধকাররক বক ড্রপ-িাউন বমনু বথকক
কারন রনবধাচন ককর ওই ধরকনর জরুরর তারিকাভুরির জনয কারন উকেে করকত িকব।
 Farmers are able to choose any CPC within his district for the next 15 days, subject to availability

of slot.
 কৃষকরা স্লকির প্রাপযতা সাকপকক্ষ পরবতধী ১৫ রদকনর জনয তাাঁর বজিার মকধয বে বকাকনা ক্রেককন্দ্র ববকে রনকত

পাকরন।
 If the farmer fails to turn up to sell his paddy on the scheduled day, he can able to fix schedule

again but only after 10 days after the date of previous schedule.
 েরদ কৃষক রনধধাররত রদকন তাাঁর ধান রবরক্র করকত বযথধ িন, তকব রতরন আবার সমেসূ চী রিক করকত পারকবন রকন্তু

পূ বধবতধী সমেসূ চীর তাররকের ১০ রদন পর।
 It is also not mandatory from now onwards to do the Scheduling after successful Registration.

However, after registering himself, the farmer may opt for scheduling.
 সফি রনবরিকরকনর বা বররজকেিন এর পকর সমেসূ চী রিক করা এেন বথকক বাধযতামূ িক নে। োইকিাক, রনবিন

বা বররজকেিন করার পকর, কৃষক সমেসূ চী ববকে রনকত পাকরন।

Now, step by step procedure for self-scheduling by the farmer is depicted below:এেন, কৃষককর স্ব-তারিকাভুরি করকনর জনয করনীে পদ্ধরত ধাকপ ধাকপ রনকচ রচরত্রত করা িকেকে: A message will pop up each time, when the portal is opened by the farmer, requesting farmers for
self-scheduling.
 স্ব-তারিকাভুরি এর জনয েেন একজন কৃষক বপািধািরি েুিকবন, প্ররতবাকর একরি বাতধা রনম্ন বরণধত েরবর মত রচত্রারেত
িকব।


 However, the same can be done by selecting Farmer Self Scheduling” in the Farmer menu as well.
 এ োড়াও, “Farmer” বমনু কত “Farmer Self Scheduling” রনবধাচন ককরও একই কাজ করা বেকত পাকর।

 Then, screen will prompt the farmer to put his Registration Number in the selected box.
 তারপর, স্ক্রীন কৃষককক তাাঁর বররজকেিন নম্বররি রনবধারচত বাকে রিেকত অনু করাধ করকব।

 Then, OTP will be sent to the farmer’s registered mobile, to proceed to the next step. So, it is advisable to
rectify the mobile number of the farmer before doing the self-scheduling, if necessary.

 তারপর, পরবতধী ধাকপ োওোর জনয কৃষককর রনবরিত বমাবাইকি OTP পািাকনা িকব। সু তরাং, প্রকোজকন, স্ব-তারিকাভুরি
করার আকে কৃষককর বমাবাইি নম্বর সংকিাধন করার পরামিধ বদওো িকে।

 In next step, a window will appear showing the details of the farmer selling history. The concerned farmer
can check that by himself and then proceed.

 পরবতধী ধাকপ, কৃষককর পূ বধবতধী রবরক্রর রববরণ বদোকনা একরি উইকডা প্রদরিধত িকব। সংরিষ্ট্ কৃষক রনকজ তা পরীক্ষা ককর
তারপর এরেকে বেকত পাকরন।

 Then farmer will be able to choose any date in the next 15 days (except holidays) subject to the availability
of his quota in the maximum amount of paddy can be sold by a single farmer i.e. 45 Qtls.

 তারপর, কৃষক পরবতধী ১৫ রদকনর মকধয ( েু রির রদন বযতীত ) বে বকাকনা তাররে ববকে রনকত পারকবন। তাাঁর বকািার প্রাপযতা
সাকপকক্ষ একজন কৃষক সবধারধক ৪৫ কুইন্টাি পররমান ধান রবরক্র করকত পারকবন।




 He should choose the date and then press the “SUBMIT” button.
 রতরন এরপর তাররেরি ববকে বনকবন এবং তারপর “SUBMIT” ববাতাম রিপকবন।
 Now, the famer can select slot for a given day. He will be able to select only One schedule, subject to
availability in a chosen day.
 এেন, কৃষক একরি রনরদধষ্ট্ রদকনর জনয স্লি রনবধাচন করকত পারকবন। রতরন শুধু মাত্র একরি রিরিউি রনবধাচন করকত সক্ষম
িকবন, একরি রনবধারচত রদকনর উপিব্ধতা সাকপকক্ষ।

 Finally, after confirmation by the farmer, a QR-coded Slip will be generated, which he can download also.
After successful scheduling, the farmer would be able to sell paddy.
 অবকিকষ, কৃষককর দ্বারা রনরিতকরকণর পকর, একরি QR - বকাকিি রস্লপ বতরর িকব, ো রতরন িাউনকিািও করকত পারকবন।
সফি রিরিউরিং-এর পর কৃষক ধান রবরক্র করকত পারকব।

Role of PO/DO:-

ক্রে আরধকাররক/ রবক্রে আরধকাররককর (PO/DO) ভূ রমকা : The concerned PO/DO should purchase paddy from farmers in a selected day from pre-scheduled farmer.
He will be able to view the details of such farmers in his own login, as before.
 সংরিষ্ট্ ক্রে আরধকাররক/ রবতরণ আরধকাররক (PO/DO) বক পূ বধ- রনধধাররত কৃষককর কাে বথকক একরি রনবধারচত

রদকন কৃষককদর কাে বথকক ধান ক্রে করকত িকব। রতরন আকের মত রনকজর িেইকন এই ধরকনর কৃষককদর রববরণ
বদেকত পাকবন।

 In emergent situation, the concerned PO/DO can do spot scheduling for maximum 5 farmers. However, he
will have to provide the reason for such spot-scheduling by selecting reason from the pre-defined drop-down
menu.
 জরুরর পরররিরতকত, সংরিষ্ট্ ক্রে আরধকাররক/ রবতরণ আরধকাররক (PO/DO) সকবধাচ্চ ৫ জন কৃষককর জনয স্পি

রিরিউি করকত পাকরন। োইকিাক, তাকক পূ ব-ধ রনধধাররত ড্রপ- িাউন বমনু বথকক কারন রনবধাচন ককর এই ধরকনর
স্পি- রিরিউরিং এর কারন প্রদান করকত িকব।

