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বীজ ববতরণে ক্ষুণেবাততা প্রেরে  

SMS sending for Seed Distribution  

উদ্ভাবকের নামঃ ড আরমমন ভুঞা  

েপ্তর/সংস্থার নামঃ বাংলাণেশ ধান গণবষো ইনবিটিউট  

মন্ত্রোলণের নামঃ কৃবষ মন্ত্রোলে 

 

 

 প্রসবাটি সহবজকরণের প্র ৌবিকতাঃ 

বাংলাণেশ ধান গণবষো ইনমিটিউট (বি)এর বজআরএস ববভাগ প্রেণক েবত বছর আউশ, আমন এবং প্রবাণরা এই বতন প্রমাসুণমই 

ববএবিবস সহ বববভন্ন সরকারী এবং প্রবসরকাবর লাইণসন্সধারী বীজ উৎপােনকারী েবতষ্ঠান এবং সীি বিলারণক বিিার বীজ সরবরাহ 

করা হে। এই বীজ সরবরাণহর েবিোটি কণেকটি ধাণপ সম্পন্ন হে। েেণম বীজ গ্রহেকারী েবতষ্ঠান বাংলাণেশ ধান গণবষো 

ইন্সটিটিউট (বি) এর মহাপবরচালক বরাবর বনধ তাবরত আণবেনপণে আণবেন কণরন। এসকল আণবেনপে , প্রেি লাইণসন্স এবং 

অন্যান্য আবশ্যকীে িকুণমন্টসসহ বজআরএস ববভাণগ  াচাই বাছাই কণর গ্রাহণকর চাবহোর তাবলকা েস্তুত করা হে। অতঃপর 

বজআরএস ববভাণগ উৎপাবেত বীজ এবং গ্রাহণকর চাবহোর সাণে সমন্বে কণর বিিার বীজ ববতরণের একটি তাবলকা েস্তুত করা 

হে। এই তাবলকা বি ওণেবসাইণট েকাশ করা হে। সমস্যাটি এখাণনই। বিিার বীজ ববতরণের তাবলকাটি কণব ওণেবসাইণট 

েকাবশত হণব তা জানা না োকাে বীজ গ্রাহণকরা ওণেবসাইট প্রচক না কণর একাবধকবার অবিণস এণস বীজ ববতরণের ববষণে 

প্রখোঁজখবর কণর। এণত গ্রাহণকর সমে এবং অণে তর অপচণের পাশাপাবশ  াতাোণতর কষ্টও বৃবি পাে। এণেণে গ্রাহকণক  বে ভরসা 

প্রেো  াে প্র , তার সঠিক তথ্য সম্ববলত আণবেণনর প্রেবেণত  প্রমাবাইল প্রিাণন এসএমএস এর মাধ্যণম ঘণর বণসই প্রস বিিার 

বীণজর োপ্যতা সংিান্ত সকল তথ্য প্রপণে  াণব, তাহণল তার অ াবচত অবিস পবরেশ তন, সমে এবং অণে তর সাশ্রে হণব। প্রসবাটি 

সহবজকরণের প্র ৌবিকতা এখাণনই।  

 

১.  ববদ্যমান প্রসবা-পিবত ববণেষেঃ   

 

প্রসবা 

েোণনর ধাপ 

কা তিম 
েবত ধাণপর সমে 

(বেন/ঘন্টা/বমবনট) 

সম্পৃি ব্যবিবগ ত (পেবব) 

ধাপ-১ 
গ্রাহক কর্ততক আণবেন 

১ ঘণ্টা  মহাপবরচালক / 

ববভাগীে েধান    

ধাপ-২ আণবেনপে   াচাই বাছাই এবং গ্রাহণকর তাবলকা েস্তুবত  

 

৩০ বেন ববভাগীে েধান    

এবং োবেত্বোপ্ত ববজ্ঞানী  

ধাপ-৩ বি ওণেবসাইণট তাবলকা েকাশ 

 

১ বেন োবেত্বোপ্ত ববজ্ঞানী 

ধাপ-৪ 
গ্রাহণকর বি ওণেবসাইণট তাবলকা অনুসন্ধান 

১ বেন গ্রাহক 

 ধাপ-৫ গ্রাহণকর প্রটবলণিান এবং অবিস বভবজণটর দ্বারা ব্যবিগত 

প্র াগাণ াণগর মাধ্যণম বীজ সরবরাণহর তথ্য সংগ্রহ  

২-৩ বেন গ্রাহক 

ধাপ-৬ বীজ  ববতরে  

 

১০-১৫ বেন োবেত্বোপ্ত ববজ্ঞানী 
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২. ববদ্যমান পিবতর েণসস ম্যাপ (Process Map):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

ধাপঃ ছেটি (৬)টি  

 

 

 

 

 

 

 

শুরু 

 ো ে কর্ততপণের বনকট আণবেন 

 

প্রশষ  

আণবেন  াচাই বাছাই 

এবং গ্রাহণকর তাবলকা 

েস্তুবত  

 

 

বি ওণেবসাইণট তাবলকা েকাশ 

 

 বীজ  ববতরে  

 

গ্রাহণকর বি ওণেবসাইণট তাবলকা অনুসন্ধান এবং তথ্য সংগ্রহ  

 

গ্রাহণকর প্রটবলণিান এবং অবিস বভবজণটর দ্বারা ব্যবিগত প্র াগাণ াণগর 

মাধ্যণম বীজ সরবরাণহর তথ্য সংগ্রহ  
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৩. তুলনামূলক ববণেষে (ববদ্যমান ও েস্তাববত পিবতর ধাপবভবিক তুলনা) [ ববদ্যমান সমস্যা সমাধাণন কযাটাগবরবভবিক 

েস্তাবনাঃ ]   

 

 

প্রেে সমস্যার বে তনা সমাধাণনর েস্তাবনা 

বি ওণেবসাইণট তাবলকা 

েকাশ 

 

 বীজ গ্রাহণকরা অণনণকই বনেবমত ওণেবসাইট প্রচক কণরন 

না  

 বিিার বীজ সরবরাণহর তাবলকাটি বববভন্ন েবিোর মধ্য 

বেণে ততরী করা হণে োণক। প্র  কারণন তাবলকা েকাণশর 

সমণের তারতম্য ঘণট। এণত গ্রাহক ঠিক কণব তাবলকাটি 

ওণেবসাইণট আসণব, প্রস সম্পণকত সঠিক ধারনা করণত 

পাণর না  

নতুন উণদ্যাগটিণত বীজ গ্রাহকণের 

আণবেণনর  াচাই বাছাইণের পর 

তাবলকা েস্তুবতর সাণে সাণেই 

তাণের প্রমাবাইল নাম্বাণর গ্রাহক 

বভবিক বিিার বীজ সরবরাণহর 

তাবরখ এবং অন্যান্য তথ্য; প্র মনঃ 

প্রকান গ্রাহকণক প্রকান তাবরণখ বীজ 

সরবরাহ করা হণব এবং প্রকান 

গ্রাহকণক বক পবরমাে এবং প্রকান 

প্রকান জাণতর বীজ সরবরাহ করা 

হণব তা   বীজ সরবরাণহর ২ (দুই) 

প্রেণক ৩ (বতন) বেন পূণব ত প্রেরে 

করা হণব। এণেণে , প্রকান গ্রাহক 

 বে বনধ তাবরত তাবরণখ বীজ বনণত 

ব্যে ত হে, তণব তাণেরণক পুনরাে 

সুণ াগ প্রেোর জন্য বনধ তাবরত 

তাবরণখর পণররবেন একটি বনবে তষ্ট 

সমে উণেখ কণর প্রেো হণব।  

 এণত বীজ গ্রাহকণের বার বার 

প্র াগাণ াগ করার হেরাবন 

এবং উণদ্বগ কণম  াণব 

 বীজ গ্রহীতার সমে, অে ত এবং 

বভবজট সাশ্রেী হণব 

 বীজ গ্রহীতা এবং োতার জন্য 

স্ববস্তোেক হণব এবং তাণের 

মণধ্য সুসম্পকত বজাে োকণব 

 

গ্রাহণকর বি 

ওণেবসাইণট তাবলকা 

অনুসন্ধান এবং তথ্য 

সংগ্রহ  

 

 অণনণকই ওণেবসাইট প্রসনবসটিভ। ইন্টারণনট ব্যবহার 

কণর ওণেবসাইট প্রেণক তথ্য সংগ্রণহ প তাপ্ত েেতার 

অভাব  

 বিিার বীজ গ্রাহণকর তাবলকাটি ওণেবসাইণট প্রেো 

োকণলও ঠিক কত তাবরখ হণত কত তাবরখ প তন্ত বীজ 

সরবরাহ করা হণব, তা অণনকসমে সুবনবে তষ্টভাণব উণেখ 

করা োণক না  

 

গ্রাহণকর প্রটবলণিান 

এবং অবিস বভবজণটর 

দ্বারা ব্যবিগত 

প্র াগাণ াণগর মাধ্যণম 

বীজ সরবরাণহর তথ্য 

সংগ্রহ  

 

 অণনক গ্রাহক প্রটবলণিান বা ব্যবিগত প্র াগাণ াণগর 

মাধ্যণম তথ্য সংগ্রণহ আগ্রহী  

 

 বীজ গ্রহীতা সঠিক প্রকানবেন অবিণস আসণল বীজ বনণত 

পারণব প্রস সম্পণকত সুস্পষ্ট ধারনা না োকাে বীজ 

সরবরাণহর সঠিক তাবরখটি জানার জন্য বার বার অবিণস 

প্রিান কণর। অণনণক অবিণস এণস প্রখোঁজখবর কণর। এণত 

গ্রাহণকর অণে তর অপচে হবার সাণে সাণে গ্রাহক এবং 

প্রসবা েোনকারী উভণেরই সমে নষ্ট হে, কখনও কখনও 

ববরবিরও উণেক ঘটাে 

  

 বিিার বীজ গ্রাহণকর েীঘ ত তাবলকাটিণত গ্রাহক বিিার বীজ 
সরবরাণহর সঠিক তাবরখটি উণেখ না োকাে, অণনক 

গ্রাহক দূর দূরান্ত প্রেণক বীজ বনণত এণস তাবলকাে 

বসবরোল বপছণন োকাে বিণর  াে এবং পুনরাে বীজ 

বনণত আণস। এণত গ্রাহণকর অে ত, সমে এবং বভবজট 

সববকছুরই অপচে হে। প্রেেববণশণষ জনমণন অসণন্তাষ 

সৃবষ্ট হে এবং প্রসবা েোনকারী ববিত হন 
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৪. েস্তাববত েণসস ম্যাপঃ 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ধাপঃ চার (৪)টি 

 

 

   

বি কর্ততপণের বনকট আণবেন 

শেষ  

গ্রাহকণক মুণ াণিাণন বীজ েোন সংিান্ত সুস্পষ্ট তথ্য েোন 

আণবেন  াচাই বাছাই এবং 

গ্রাহণকর তাবলকা েস্তুবত   

 

বীজ ববতরে  

শুরু  



5 

 

 

৫. তুলনামূলক ববণেষে (ববদ্যমান ও েস্তাববত পিবতর ধাপবভবিক তুলনা): 

 

ববদ্যমান েণসস 

ম্যাণপর ধাপ 

ববদ্যমান ধাণপর বে তনা েস্তাববত েণসস 

ম্যাণপর ধাপ 

েস্তাববত ধাণপর বে তনা 

ধাপ-৩  এবং  

ধাপ-৪ 

বি ওণেবসাইণট তাবলকা েকাণশর পর 

গ্রাহণকর বি ওণেবসাইণট তাবলকা 

অনুসন্ধান এবং তথ্য সংগ্রহ। অবধকাংশ 

প্রেণে ওণেবসাইণট তাবলকা না প্রেণখ বা 

ওণেবসাইট প্রেণক সুস্পষ্ট তত্থ্য  না প্রপণে 

গ্রাহণকর প্রটবলণিান এবং অবিস  

বভবজণটর দ্বারা ব্যবিগত প্র াগাণ াণগর 

মাধ্যণম বীজ সরবরাণহর তথ্য সংগ্রহ  

 

 

 

ধাপ-৩ 
গ্রাহকণক মুণ াণিাণন বীজ েোন সংিান্ত 

সুস্পষ্ট তথ্য েোন। বাছাইকৃত গ্রাহকণের 

প্রমাবাইলণিাণন ধানবীণজর জাণতর নাম 

এবং পবরমাে উণেখপূব তক ববভাগবভবিক 

বনধ তাবরত তাবরণখ বিিার বীজ সংগ্রণহর জন্য 

এসএমএস প্রেো হে। এভাণব প্রমাবাইল 

প্রিাণন এসএমএস এর মাধ্যণম ঘণর বণসই 

প্রস বিিার বীণজর োপ্যতা সংিান্ত সকল 

তথ্য প্রপণে  াণব,  াণত তার অ াবচত 

অবিস পবরেশ তন, সমে এবং অণে তর সাশ্রে 

হে।  

 

 

 

 

 

৬. TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর ববদ্যমান ও েস্তাববত পিবতর তুলনাঃ  

 

 ববদ্যমান পিবত েস্তাববত পিবত 

সমে (বেন/ঘন্টা) ৪০-৪৫ বেন   ৩০-৩৬ বেন 

 

খরচ (নাগবরক ও অবিণসর) ৪-৫ বভবজণট   

২০০০-৩০০০ টাকা    

(প্রসবা গ্রহীতার ব্যবিগত খরচ) 

১টি বভবজণট  

৫০০ টাকা  

(প্রসবা গ্রহীতার ব্যবিগত খরচ) 

 াতাোত ৪-৫ বার (সণ্তাচ্চ)  ০১ বার (সণব তাচ্চ)  

ধাপ ০৬ ০৪ 

জনবল ১০ জন  ১০ জন  

োবখলীে কাগজপে  গ্রাহেকের শটমিক ান নাম্বারসহ মনর্ ধামরত 

 রকম আকবেন,  

 শেড িাইকসকের  কটােমি,  

 সীড মডিারেীি িাইকসে, 

 বীজ প্রতযয়ন একজমে শেকে সরবরাহকৃত 

প্রতযাময়ত বীজ (Certified Seed) 

উৎিােকনর মাঠ প্রতযয়নিকের সতযাময়ত 

অনুমিমি 

 

 গ্রাহেকের শটমিক ান নাম্বারসহ 

মনর্ ধামরত  রকম আকবেন,  

 শেড িাইকসকের  কটােমি,  

 সীড মডিারেীি িাইকসে, 

 বীজ প্রতযয়ন একজমে শেকে 

সরবরাহকৃত প্রতযাময়ত বীজ 

(Certified Seed) 

উৎিােকনর মাঠ প্রতযয়নিকের 

সতযাময়ত অনুমিমি 
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