“ই-সেচ সেবা” একটি উদ্ভাবনী উদ্যাগ
বাস্তবায়নকারী
প্রদ্ক ৌঃ এ সক এম মশিউর রহমান
েহৌঃ প্রদ্ক িলী, শবএমশিএ, রংপুর েদর।
উদ্যাগ গ্রহদ্নর ইশিকথাৌঃ ৮-১২ নদ্েম্বর ২০১৫, রংপুর িহদ্র অবশিি এদ্োি সেশনং সেন্টাদ্র প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়
হদ্ি পশরচাশলি ও শবোগীয় কশমিনাদ্রর কার্ যালয়,রংপুদ্রর িত্ত্বাবধাদ্ন ৫(পাঁচ) শদন ব্যাশপ “জনদ্েবায় উদ্ভাবন”
িীর্ যক প্রশিক্ষদ্ন অংিগ্রহন কশর। সেখাদ্ন প্রশিক্ষন চলাকাদ্লই সখয়াল করলাম আমার মাদ্ে একটা পশরবিযন হদ্ি শুরু
হদ্য়দ্ে। ১২ বেদ্রর চাকুরী জীবদ্ন অদ্নক স্বল্পদ্ময়াদী, মধ্য সময়াদী ও দীর্ যদ্ময়াদী প্রশিক্ষন গ্রহন কদ্রশে।গিানুগশিক
ধারার প্রশিক্ষন সিদ্র্ িা প্রশিক্ষন সকদ্েই সেদ্ল এদ্েশে। এখাদ্ন আশম োদ্থ শনদ্য় এদ্েশে সেবা দািার কাদ্ে সেবা
গ্রহীিার প্রিযািা,সেবা গ্রহীিার কািাদ্র দাশিদ্য় শচন্তা করা। আর শিদ্খশে আমারই দাশয়ত্ব সেবাদ্ক েহজলেয করা,
কারন সে কারদ্নই আমাদ্ক ঐ সচয়ারাটি সদওয়া হদ্য়দ্ে।
উদ্যাগ গ্রহদ্নর মূলকারনৌঃ েেল উৎপাদদ্নর অন্যিম অঙ্গ হ’ল সেচ র্া োিা খাদ্য স্বয়ংেম্পুন য বাংলাদ্দি কল্পনা
করা র্ায় না। আর এই সেচ গ্রহদ্ন কৃর্কদ্দর প্রশিশনয়িই নানা সোগাশন্তদ্ি পিদ্ি হয়। বাংলাদ্দদ্ি েরকারী
ব্যবিাপনায় মুলি শবএমশিএ, শবএশিশে, পাশন উন্নয়ন সবাি য সেচ সুশবধা প্রদান কদ্র থাকদ্লও শবিাল একটা অংি
ব্যশিগি পর্ যাদ্য় অশনয়শন্ত্রি সেচ গ্রহন করায় িারা স্বল্প খরদ্চ প্রকৃিদ্েচ সুশবধা গ্রহন করদ্ি পারদ্েনা।
চাকুরীগি অশেজ্ঞিা োিাও পাশরপাশিযক বাস্তবশচত্র হদ্ি পশরলশক্ষি হয় সর্, সেবা প্রদানকারী সেবা প্রদাদ্ন শবলদ্ম্বর
অন্যিম কারন অননশিক সুশবধা প্রাশির প্রিযািা, আর সেবা প্রাশির অশনশ্চয়িা দুনীশিদ্ক উৎোশহি কদ্র।
আশম শচন্তা করলাম এমন সকান পদ্ধশির শেির সেবা ব্যবিাপনাদ্ক শনদ্য় আো র্ায় শকনা র্ার মাধ্যদ্ম অদ্হতুক
েময়দ্ক্ষপদ্নর সুদ্র্াগ থাকদ্ব না, শনশবি মশনটশরংএর ব্যবিা থাকদ্ব, এ োিাও সেবাটি বিযমাদ্ন শক অবিায় রদ্য়দ্ে
এবং কখন সেবাটি পাদ্ব িা সর্ সকান েময় সেবা গ্রহীিা জানদ্ি পরদ্ব। েদ্ব যাপশর শিশজটাল বাংলাদ্দি গঠদ্নর
মহার্দ্জ্ঞ অংিগ্রহদ্নর ক্ষুদ্র প্রয়াে।

পূদ্ব য সর্োদ্ব সেবা প্রদান করা হদ্িাৌঃ
সেবা প্রদাদ্নর সক্ষত্র
অশেদ্র্াগ/সেবার
আদ্বদন গ্রহন

সেবা প্রদাদ্নর প্রশিয়া
কৃর্ক অশেদ্ে এদ্ে অশেদ্র্াগ সরশজষ্টাদ্র
অশেদ্র্াগ / সেবার আদ্বদন কদ্রবন। শকন্তু
অশধকাংি েমদ্য় কৃর্ক অশেদ্ে না এদ্ে সেবা
প্রদানকারীর কাদ্ে সমাবাইল সোদ্নর মাধ্যদ্ম
অশেদ্র্াগ/সেবার আদ্বদন জানাদ্িন।
অশেদ্ে আোর সচদ্য় সমাবাইদ্ল অশেদ্র্াগ

েমস্যা/সোগাশন্ত
অশেে প্রধান সেবার আদ্বদন বা
অশেদ্র্াদ্গর শবর্য়টি েময়মদ্িা জানদ্ি
পারদ্িন না। েদ্ল সেবা প্রদাদ্ন শবলম্ব
হদ্ে শকনা িা শিশন মশনটশরং করদ্ি
পারদ্িন না।
অদ্নক েময় সেবা প্রদানকারীর ইোর

সেবা প্রদান

সেবা
মশনটশরং

জানাদ্না সেবা গ্রশহিার জন্য সুশবধাজনক বদ্ল
িারা মদ্ন করদ্িন।
কৃর্ক অদ্নক েময় মদ্ন করদ্িন শর্শন সেবা
প্রদান করদ্বন িাদ্ক জানাদ্লই দ্রুি সেবা পাওয়া
র্াদ্ব।
প্রায়িই অশেদ্র্াগ প্রাশির পর েহকারী
প্রদ্ক িলী/উপেহকারী
প্রদ্ক িলী
িার
অধস্তনদ্দর সেবা প্রদাদ্নর শবর্য়টি সম শখক োদ্ব
শনদ্দ যি প্রদান কদ্র থাদ্কন।

উপর সেবাপ্রদাদ্নর শবর্য়টি শনেযরিীল
হদ্য় র্ায়।
সেবা প্রদানকারীর মানশেকিার উপর
শনেযরিীল হদ্ি হয়।

শলশখি বা সকান িকুদ্মদ্ন্টিন না
থাকায় শনশবিোদ্ব মশনটশরং করা েম্ভব
হয় না।
সেবা প্রদাদ্ন শবলম্ব হদ্ল একজন
অন্যজনদ্ক সদার্াদ্রাদ্পর মাধ্যদ্ম দায়
এিাদ্নার সুদ্র্াগ পান।
দাশয়ত্বপ্রাি ব্যশি সেবাটি প্রদান করার সেবা প্রদাদ্নর েময়েীমা সেবা
প্রদ্য়াজনীয় ব্যবিা গ্রহন কদ্রন।
প্রদানকারীর
দাশয়ত্বদ্বাধ
ও
মানশেকিার উপর কদ্র।
কার্ যিম সর্দ্হতু কৃর্ক শলশখি োদ্ব সকান অশেদ্র্াগ মশনটশরং এর সুদ্র্াগ কম থাকায়
করদ্িানা েদ্ল এদ্ক্ষদ্ত্র সেবা কার্ যিম কাদ্জর মূল্যায়ন ও সোগাশন্ত শনরুপদ্নর
মশনটশরং এর সুদ্র্াগ কম শেল।
সুদ্র্াগ শেল না।

বিযমাদ্ন সেবাটি সর্োদ্ব সদওয়া হদ্েৌঃ
➢ একজন সেবা গ্রশহিা ওদ্য়ব এশিদ্কিদ্নর মাধ্যদ্ম সেবার আদ্বদন করদ্েন।ওদ্য়ব এশিদ্কিদ্নর ঠিকানা
www.sechseba.com.
➢ সর্েকল কৃর্ক অনলাইদ্নর মাধ্যদ্ম আদ্বদন করদ্ি পাদ্র না িারা অশেদ্ের একটি শনশদ যষ্ট সমাবাইল সোদ্নর
মাধ্যদ্ম ০১৭০৮৪১২৯৪১ আদ্বদন করদ্েন িা একটি সরশজষ্টাদ্র শলদ্খ অশেে হদ্ি ওদ্য়ব এশিদ্কিদ্ন এশি
করা হদ্ে।
➢ োদ্থ োদ্থ অশেে প্রধাদ্নর কাদ্ে একটি SMS চদ্ল র্াদ্ে।
➢ অশেে প্রধান সেবার আদ্বদদ্নর ধরন অনুর্ায়ী সেবা প্রদাদ্নর েময়েীমা শনধারন কদ্র কমযবন্টন করদ্েন।
➢ কমযবনটদ্নর পর আদ্বদনকারী, সেবা প্রদানকারী ও িদারককারী কমযকিযার শনট ৩টি SMS চদ্ল র্াদ্ে।
➢ দাশয়ত্বপ্রাি ব্যশি সেবা প্রদান সিদ্র্ িা পুনরায় ওদ্য়ব এশিদ্কিদ্ন এশি করদ্েন।
➢ আদ্বদনকারী িার সেবা নং অথবা সমাবাইল নং অনুর্ায়ী সেবাটির বিযমান অবিা শক িা অনুেন্ধাদ্নর মাধ্যদ্ম
জানদ্ি পরদ্েন।
➢ উধ যিন কমযকিযাগন ওদ্য়ব এশিদ্কিদ্ন লগইদ্নর োদ্থ োদ্থ অেম্পাশদি েকল সেবার বিযমান শক অবিা িা
জানদ্ি পরদ্েন।
➢ শনধ যাশরি েমদ্য়র সেবা প্রদান করা হদ্ে শকনা অথবা শবলদ্ম্বর কারন শক িা শনয়শমি মশনটশরং করা েম্ভব
হদ্ে।

➢ গুগল ম্যাদ্পর মাধ্যদ্ম েকল সেচ র্দ্ন্ত্র েহদ্জই র্ািায়াি করা র্াদ্ে।
➢ কৃর্ক ওদ্য়ব এশিদ্কিদ্নর মাধ্যদ্ম সেচর্ন্ত্র শেশিক শনশদ যষ্ট এলাকার পরবিী ৯ শদদ্নর আবহাওয়ার পূব যাোে
জানদ্ি পারদ্েন েদ্ল শিশন আবহাওয়ার উপর শেশি কদ্র সেচ শেশিউল তিরী করদ্ি পারদ্েন।
সর্োদ্ব উদ্যাগটি বাস্তবায়ন করা হদ্য়দ্েৌঃ
শিদ্েম্বর/১৫ হদ্ি মাচ য/১৬ পর্ যন্ত েমদ্য় লালমশনরহাট সজলার ৫ টি উপদ্জলার জন্য একটি গুগল েরদ্মর মাধ্যদ্ম কৃর্ক
পর্ যাদ্য়র অশেদ্র্াগ/সেবার আদ্বদন গ্রহন করা হশেল। র্ারা গুগল েরদ্মর মাধ্যদ্ম আদ্বদন করদ্ি পারদ্িন না িাদ্দর
জন্য একটি শনশদ যষ্ট সমাবাইল সোদ্নর মাধ্যদ্ম গ্রহন কদ্র গুগল েরদ্ম এশি সদওয়া হদ্িা। এদ্ক্ষদ্ত্র কাশিি েলােল
পাই শন কারন- কৃর্ক অশেদ্ের সোদ্ন অশেদ্র্াগ খুব একটা জানাদ্িা না। এোিাও গুগল িীদ্ট আদ্বদন মশনটশরং,
কমযবন্টন প্রশিয়াটি শেল একটু জটিল প্রকৃশির।এর মাদ্ে বদলী হদ্ল আশম রংপুদ্র চদ্ল আশে।
রংপুদ্র এদ্ে প্রথদ্ম আশম প্রকল্প েম্পদ্কয শনব যাহী প্রদ্ক িলী মদ্হাদয়দ্ক অবশহি কশর সর্ একটি ওদ্য়ব এশিদ্কিদ্নর
মধ্যদ্ম অশেদ্র্াগ গ্রহন, কমযবন্টন করা, শনশবি মশনটশরং োিাও SMS এর মাধ্যদ্ম জাশনদ্য় সদওয়া হদ্ব সেবাটি সক,
কখন প্রদান করদ্ব। পরবিীদ্ি ২৫ জুন ২০১৬ কর্তপয দ্ক্ষর মানীয় সচয়ারম্যান মদ্হাদয় েহ রংপুর অঞ্চদ্লর ৮৫ জন
কমযকিযা/কমযচারীর োদ্থ “ই-সেচদ্েবা” শবর্দ্য় মিশবশনময় কশর।বাদ্জট স্বল্পিার কারদ্ন সকান প্রশিষ্ঠাদ্নর মাধ্যদ্ম
ওদ্য়ব এশিদ্কিন টি তিরী না কদ্র আশম শনদ্জই এশিদ্কিন তিরী কশর সেদ্েম্বর ২৫ িাশরদ্খ এশিদ্কিদ্নর
সিদ্েলপদ্মন্ট সির্ হয়। ৪ অদ্টাবর/১৬ িাশরখ হদ্ি সেবা প্রদান শুরু হয়। পর্ যন্ত সমাট ৩৩৭টি সেবা শনধ যাশরি েমদ্য়র
মদ্ধ্য প্রদান করা েম্ভব হদ্য়দ্ে।
ওদ্য়ব এশিদ্কিনটি সর্ োদ্ব কাজ করদ্েৌঃ
www.sechseba.com ঠিকানা ব্যবহার কদ্র সর্ সকান সমাবাইল সোন, সিস্কটপ বা ল্যাপটপ হদ্ি এশিদ্কিন
টি চালু করা র্াদ্ব।এশিদ্কিনটি চালু করদ্ল প্রথদ্মই লগইন পািা টি সদখা র্াদ্ব।
উপাদান

শববরন
লগইনৌঃ http://www.sechseba.com/Login.aspx
সেবা েংিান্ত িথ্য এ র্াবি প্রদি সেবার েংখ্যা, ব্যবহারকারীর আইশপ এদ্েে এবং ব্যবহারকারীর েংখ্যা প্রদশিযি
প্রদিযন
হদ্ব।
সেবা
মূল্যায়ন সর্দ্কান সেবা গ্রহীিা সেবা গ্রহদ্নর পর সেবা নং ও আদ্বদনকারীর সমাবাইল নং শলদ্খ প্রদি
েরম
সেবা েম্পদ্কয িার মূল্যায়ন করদ্ি পারদ্বন। অেন্তর্জনক-শনম্নমান-মাোশরমান-উচ্চমানেব যৎকৃষ্টমান (১-৫) সর্দ্কান একটি শনব যাচন কদ্র সেবার মান েম্পদ্কয সেবাগ্রহীিা মূল্যায়ন
করদ্ি পারদ্বন। র্খন সকান শনম্নমান বা অেন্তর্জনক মূল্যায়ন পাওয়া র্াদ্ব িখন োদ্থ োদ্থ
একটি SMS অশেে প্রদাদ্নর কাদ্ে চদ্ল আেদ্ব র্াদ্ি কদ্র শিশন সেবার মান মশনটশরং
করদ্ি পাদ্রন। এোিাও প্রদি মূল্যায়দ্নর গি মান েবেময় প্রদশিযি হদ্ব।
গুরুত্বপূন য প্রকল্প শবএমশিএ সর্ েকল কার্ যিম/প্রকল্প পশরচালনা কদ্র িার মদ্ধ্য গুরুত্বপূন য প্রকল্পেমূদ্হর েংশক্ষি
েমূহ
শববরন রদ্য়দ্ে।

শুধুমাত্র শবএমশিএ সি কমযরি কমযকিযা/কমযচারী দািশরক কার্ যিম পশরচালনা করার জন্য
ইউজার আইশি এ পােওয়াি য শদদ্য় লগইন করদ্ি পারদ্বন।
মিামি
প্রদান সর্ সকান ব্যশি কর্তপয দ্ক্ষর কার্ যিম আরও সুন্দর ও সবগবান করার জন্য সর্ সকান মিামি/
েরম
পরামিয, সর্ সকান গুরুত্বপূন য োইল বা আদ্বদন আপদ্লাি করদ্ি পারদ্বন।
সেবার আদ্বদনৌঃ http://www.sechseba.com/Complain.aspx
সেবার আদ্বদন শবএমশিএর সেচ র্দ্ন্ত্রর সর্দ্কান কৃর্ক নলকুপ শেশিক িার আদ্বদন দাশখল করদ্ি পারদ্বন।
দাশখল েরম
প্রথদ্ম শরশজয়ন দির, সজান দির, অশধদ্ক্ষত্র, ইউশনয়ন শনব যাচন কদ্র িার গেীর নলকুপটির
িেিীল শনব যাচন করদ্ি হদ্ব।
অিৌঃপর সেবার শবর্য় বস্তু শনব যাচন করদ্ি হদ্ব র্শদ েপিাউন শলদ্ষ্ট িার কাশিি শবর্য়টি না
থাদ্ক িদ্ব “অন্যান্য” শনব যাচন কদ্র শনধ যাশরি বদ্ে আদ্বদদ্নর শবর্য়টি শলখদ্ি হদ্ব।
অিৌঃপর আদ্বদন কারীর নাম ও সমাবাইল নং শলদ্খ আদ্বদনটি Submit করদ্ি হদ্ব।
আদ্বদনটি েেলোদ্ব গৃহীি হদ্ল ম্যাদ্েজ বদ্ে সেবা নং েহ শনশশ্চি করন বািযা প্রদশিযি হদ্ব
এবং েংশিষ্ট েহকারী প্রদ্ক িলীর শনকট SMS চদ্ল র্াদ্ব।
আবহাওয়ার পূব যাোে http://www.sechseba.com/Weatherinfo.aspx
নলকুপ
শেশিক সর্ সকউ িার এলাকায় অবশিি গেীর নলকুপটি শনব যাচন কদ্র “আবহাওয়ার পূব যাোে”
আবহাওয়ার
Button এ শিক করদ্ল ঐ এলাকার পরবিী ৯ শদদ্নর আবহাওয়ার পূব যাোে পাওয়া র্াদ্ব।
পূব যাোে
েদ্ল আবহাওয়ার পূব যাোে সজদ্ন সেচ শেশিউল তিরী করদ্ি পারদ্ব। এদ্ক্ষদ্ত্র সেচখরচ োশ্রয়
োিাও শনশব যদ্ে কৃশর্কার্ যিম পশরচালনা করদ্ি পারদ্ব। এখাদ্ন কৃর্ক িার এলাকার িাপমাত্রা,
আদ্রিা ও বৃশষ্টপাদ্ির েম্ভাবনা জানদ্ি পারদ্বন র্া কৃশর্দ্ক্ষদ্ত্র খুব গুরুত্বপূর্ য উপাদান।
গুগল ম্যাপৌঃ http://www.sechseba.com/GMap.aspx
নলকুদ্পর অবিান শবএমশিএর সর্ সকান গেীর নলকুপ শনব যাচন কদ্র ঐ এলাকার গুগল ম্যাপ পাওয়া র্াদ্ব েদ্ল
শনর্ যয়
গনকুর অবিান শনরুপন েহ সর্ সকান নলকুদ্প খুব েহদ্জ র্ািায়াদ্ির পথ অনুেন্ধান করা
র্াদ্ব।
সেবা অনুেন্ধানৌঃ http://www.sechseba.com/ComSearch.aspx
দাশখলকৃি সেবা সর্ সকান সেবা গ্রশহিা িার সেবানং অথবা সমাবাইল নং শলদ্খ অনুেন্ধান বাটদ্নর শিক করদ্ল
অনুেন্ধান
িার সেবা েংিান্ত র্াবিীয় িথ্য প্রদশিযি হদ্ব।
িাউনদ্লািৌঃ http://www.sechseba.com/download.aspx
িাউনদ্লাি েরম এই সপইজটি ওদ্পন করা হদ্ল গুরুত্বপুন য শবশেন্ন েরম, োকুযলার বা প্রজ্ঞাপন একটি সটশবদ্লর
মদ্ধ্য প্রদশিযি হদ্ব। েংশিষ্ট োইদ্লর আপদ্লাি আইশি শনব যাচন কদ্র িাউনদ্লাি বাটরন শিক
করদ্ল োইলটি িাউনদ্লাি হদ্ি থাকদ্ব।
সহাম সপইজৌঃ http://www.sechseba.com/Main.aspx
সহাম সপইজ
মূলি সকান কমযকিযা/কমযচারী লগইন করদ্লই এই সপইজটি চদ্ল আেদ্ব।
এখাদ্ন েকল অেম্পাশদি সেবাগুশল প্রদশিযি হদ্ব র্াদ্ি কদ্র সর্ সকান উধ যিন কমযকিযা সেবা
প্রদাদ্নর বিযমান অবিা েম্পদ্কয জানদ্ি পাদ্র।
সেবা ব্যবিাপনা
এই সপইদ্জর মাধ্যদ্ম েকল অেম্পাশদি সেবা েমূহ প্রদ যশিি হদ্ব। সেবা নং অনুর্ায়ী সেবার
লগইন েরম

েময়েীমা শনধারন কদ্র দাশয়ত্ব অপযন করা হয়।
বন্টনকৃি সেবা েমূহ সেবা প্রদান সিদ্র্ সকান েমদ্য় সেবাটি প্রদান করা হদ্য়দ্ে এবং শক সেবা
প্রদান করা হদ্য়দ্ে িা উদ্েখ পূব যক সেবা প্রদান কার্ যিম েম্পন্ন করা হয়।
সেবা মশনটশরং
এই সপইদ্জর মাধ্যদ্ম েময়েীমা অনুর্ায়ী অথবা কমযকিযা/কমযচারী অনুর্ায়ী শবশেন্ন েমদ্য়
েম্পাশদি সেবা েমূহ সদখা র্াদ্ব। এই সপইদ্জর মাধ্যদ্ম প্রদি সেবা েমূদ্হর মূল্যায়ন করা
র্াদ্ব সর্ সক শক পশরমান সেবা শনশদ যষ্ট েমদ্য়র মদ্ধ্য েম্পাদন কদ্রদ্েন এবং িাদ্দর গি সেবার
মান শনরুপন করা র্াদ্ব।
গনকু েংদ্র্াজন
এই সপইদ্জর মাধদ্ম েকল গেীর নলকুদ্পর িথ্য, অপাদ্রটদ্রন নাম, সমাবাইল নং, অক্ষাংি,
দ্রাশর্মাংি, দাশয়ত্বপ্রাি সমকাশনক ইিযাশদ েংদ্র্াজন, েংদ্িাধন ও মুদ্ে সেলা র্াদ্ব। এদ্ক্ষদ্ত্র
ইউজার িার উপর প্রদি ক্ষমিা অনুর্ায়ী িা করদ্ি পারদ্বন।
জনবল েংদ্র্াজন এই সপইদ্জর মাধ্যদ্ম কমযরি কমযকিয/কমযচারীর শবশেন্ন িথ্যাশদ েংদ্র্াজন বা েংদ্িাধন করা
র্াদ্ব।
বাস্তবায়ন এলাকাৌঃ রংপুর শেটি কদ্পযাদ্রিন ও রংপুর েদর উপদ্জলায় এই উদ্্যাদ্গর পাইলটিং কাজ সির্ হদ্য়
বিযমাদ্ন সেবা প্রদান অব্যহি রদ্য়দ্ে। এশিদ্কিন এমনোদ্ব তিরী করা হদ্য়দ্ে র্াদ্ি খুব েহদ্জই েমগ্র বদ্রে
এলাকায় িা েম্প্রোরন করা র্াদ্ব।
বাস্তবায়ন ব্যয়ৌঃ
ি নং
খাদ্ির শববরন
১
ওদ্য়ব এশিদ্কি তিরী
২
েংদ্র্াগ েহ সমাবাইল সেট িয়
৩
সিাদ্মইন সরশজদ্েিন
৪
োইট সহাশষ্টং
৫
এেএমএে বাশিল িয়
৬
প্রচার ও শবশবধ
েব যদ্মাট ব্যয়

পশরমান
৩৫০০/১০০০/৩৫০০/১০০০/১০০০/১০,০০০/-

অদ্থ যর উৎে
মন্তব্য
বাস্তবায়নকারী তিরী কদ্রদ্েন
কর্তপয দ্ক্ষর শনজস্ব
িহশবল

বাস্তবায়দ্নর েদ্ল সর্ পশরবিযন হদ্য়দ্েৌঃ
• দ্রুিিম েমদ্য় সেবা প্রদানকরা েম্ভব হদ্ে।
• কখন সেবাটি পাদ্বন অথবা সেবাটির বিযমান অবিা শক িা জানার েদ্ল সেবা গ্রশহিা শনশশ্চদ্ন্ত থাকদ্ি পারদ্ে।
• দুনীশির পথ েংকুশচি হদ্য়দ্ে।
• জবাবশদশহিা বৃশদ্ধ সপদ্য়দ্ে।
• েকল িথ্য েংরশক্ষি থাকায় কাদ্জর মূল্যায়ন করার সুদ্র্াগ সৃশষ্ট হদ্য়দ্ে।
• শনশবি মশনটশরং এর ব্যবিা থাকায় কালদ্ক্ষপদ্নর সুদ্র্াগ নষ্ট হদ্য়দ্ে।

• নলকুপ শেশিক আবহাওয়ার পুব যাোে সজদ্ন কৃেক িার সেচ শেশিউল তিরী করদ্ি পারদ্ে। বৃশষ্টর েম্ভাব্যিা
সদদ্খ কৃর্ক সেচ োশ্রয় করদ্ি পারদ্ে। এোিা আবহাওয়ার উপর শেশি কদ্র কৃর্ক িার প্রদ্য়াজনীয় কার্ যিম
েম্পাদন করদ্ি পারদ্ব।
• গুগল ম্যাপ ব্যবহার কদ্র েহদ্জই সর্ সকান নলকুপ িাপনার অবিান জানা র্াদ্ে।
• সেবা গ্রহনকারীর মূল্যায়দ্নর মাধ্যদ্ম সেবার মান শনধ যাশরি হওয়ায় োমশগ্রকোদ্ব সেবার মান বৃশদ্ধর সক্ষত্র
তিরী হদ্য়দ্ে।
েশবষ্যি পশরকল্পনাৌঃ
• কৃর্ক জশমর আদ্র যিা শনন যয় কদ্র সর্দ্কান েেদ্লর সক্ষদ্ত্র সেচ লাগদ্ব শকনা অথবা লাগদ্ল কখন শক পশরমান
সেচ শদদ্ি হদ্ব িা জানা র্াদ্ব। েদ্ল কৃর্দ্কর আশথ যক োশ্রয় েহ পাশন ও জ্বালানী েম্পদ রক্ষা পাদ্ব।
• সেচ ও কৃশর্ র্ন্ত্রপাশির ব্যবহার, সুশবধা অসুশবধা, প্রাশিিান, মূল্য েম্পযদ্ক জানা র্াদ্ব।
• সেচ র্ন্ত্রাংি নষ্ট হদ্ল বা সমরামি করার সক্ষদ্ত্র েংশিষ্ট ব্যশিদ্দর নাম ঠিকানা জানা র্াদ্ব।
সিদ্র্র কথাৌঃ
এই উদ্যাগটি গ্রহদ্নর েদ্ল রংপুর েদর উপদ্জলার বদ্রে বহুমূখী উন্নয়ন কর্তপয দ্ক্ষর আওিাভুি কৃর্ক দ্রুিিম েমদ্য়
সেবা গ্রহন করদ্ি পারদ্ে। ইশিমদ্ধ্য উদ্যাগটি শবশেন্ন িাদ্ন প্রেংশিি হদ্য়দ্ে। েশবষ্যদ্ি এর কদ্লবর আরও বৃশদ্ধকদ্র
অশধকহাদ্র সেবা প্রদান করা হদ্ল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিশজটাল বাংলাদ্দি গঠদ্নর মহার্দ্জ্ঞ িরীক হওয়ার ক্ষুদ্র প্রয়াে
েেল হদ্ব।

