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২০১৭ সােল �হীত বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র ইেনােভশন কম �পিরক�না অ�যায়ী বা�বায়েনর ত� 
 

 
�িমক 

নং 

িবষয় বা�বায়ন অ�গিত 

১। এসএমএস এর মা�েম �রশম চাষীেদর 

কািরগির পরামশ � �দান 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র অধীন স�সারণ এলাকার কম �রত �রশম 

চাষী/বসনীেদর �তঁচাষ, প�পালন, িডম িবতরণ, �রাগ বালাই িবেশাধন, �িশ�ণসহ 

�রশম চাষ সং�া� �যেকান কািরগির পরামশ �/ত� এসএমএস এর মা�েম �দান 

করা হেয় থােক।  

২। ওয়ান �প সািভ �স (�� �ড�) মি�পিরষদ িবভােগর িনেদ �শনার ��ি�েত �সবা সহিজকরেণর ��ি�েত বাংলােদশ 

�রশম উ�য়ন �বাড �ও কাজ করেছ। তারই ধারাবািহকতায় �রশম �বােড �ও একজন 

�থম ��ণীর কম �কত�ােক ওয়ান �প সািভ �েসর দািয়� �দান করা হেয়েছ। এখােন 

�রশম সং�া� িবষেয় �বিশরভাগ িব�িব�ালয়, �েয়ট বা �কান িব�িব�ালেয়র 

গেবষকেক সহেজই ওয়ান �প �ড� �থেক �রশম সং�া� ত� �দান করা হয়। 

৩। ই-ফাইিলং চা�করণ অ� �বাড � �ধান কায �ালেয় ই-ফাইিলং কায ��ম চা� করা হেয়েছ। বত�মােন ই-

ফাইিলং এ অিফস কায ��ম পিরচািলত হে�।  

৪। �রশম বসনীেদর িব�য়�ত ��র �� 

�মাবাইল �াংিকং এর মা�েম 

পিরেশাধ 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র িমিনিফেলচার �ক�স�েহ বসনীেদর উৎপাদন�ত 

�� �া� �ে� �য় করা হয়। বসনীেদর িব�ীত ��র �া� �� সহেজ �াি�র 

লে�� ডাচ বাংলা �মাবাইল �াংিকং (রেকট) এর মা�েম অথ � পিরেশাধ করার 

উে�াগ� �ি�য়াধীন রেয়েছ। �ব িশ�ই ��াব� চা� করা হেব। 

৫। িসিস ক�ােমরা �ারা �বাড � ভবন িনয়�ণ িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার অংশ িহেসেব িনরাপ�া ও কােজর ��তার লে�� 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � ভবন ক�া�াস িসিস  ক�ােমরা �ারা িনয়�ণ করা 

হেয়েছ।  

৬। �রশম চাষী/বসনীেদর ডাটােবস �তরী বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বােড �র স�সারণ এলাকার চাষী/বসনীেদর নাম, জাতীয় 

পিরচয় প� ন�র, সংি�� এলাকাসহ �রশম �বাড � �থেক িবিভ� সমেয় 

সহায়তা/অ�দান �দান সং�া� সািব �ক ত� ডাটােবেজ অ���� করা হে�। 

ডাটােবেজর অ���ি�র কাজ� চলমান। অ�গিত ৬০%। 

৭। িডিজটাল হািজরা অিফেস িনয়িমত উপি�িত জবাবিদিহতার মে� আনয়েনর লে�� িডিজটাল হািজরা 

কায ��ম� এ অথ � বছের চা� করা হেব।  

৮। �রশম চাষী ও বসনীেদর �মাবাইল 

�ফােন পরামশ � �দান 

উ�াবনী উে�াগ� ম�ণালয় ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ। চাষী/বসনীেদর ডাটােবজ 

�তরীর কাজ� চলমান আেছ। �ব িশ�ই ��াব� চা� করা হেব। 

৯। �সবা সহজীকরণ সং�া� ত� (১) �সবা সহজীকরেণর লে�� �রশম �বােড � কম �রত দািয়��া� 

কম �কত�া/কম �চারীসহ �রশম চাষী/বসনীেদর �তঁচারা ও িডম উৎপাদন ও িবতরণ 

সং�া� যাবতীয় ত� সংি��েদর আগাম �মেসেজর মা�েম �দান করা হেয় থােক।  

(২) অনলাইেন বাংলােদেশর �যেকান নাগিরক তার �েয়াজনীয় মতামত �দােনর 

লে�� �বােড �র ওেয়বসাইেট এ সং�া� এক� ব� চা� করা হেয়েছ।   

(৩) �বাড � �ধান কায �ালয় �থেক মাঠ পয �ােয়র �তঁচারা উে�ালন, �রাপন কায ��ম 

�মাবাইেলর মা�েম মিনটিরং করা হেয় থােক।  

(৩) �বাড � �ধান কায �ালেয়র চ�থ � ��ণীসহ সকল কম �কত�া ও কম �চারীেদর �বতনসহ 

আিথ �ক �লনেদন �াংেকর মা�েম চা� করা হেয়েছ।  

(৪) ওয়ান �প সািভ �েসর মা�েম অ�াবিধ �সবা �দান করা হে�।  

 




