
বাংলােদশ িষ উ য়ন কেপ ােরশন (িবএিডিস) ইেনােভশন কায েমর অ গিত পয ােলাচনা সভার ত  
 
ইেতামে  বা বািয়ত  হেয়েছ এমন কায েমর ত ািদঃ 
 

: 
ন: 

সবার নাম হীত কায ম অ গিত িলংক 

০১. Online Seed monitoring 
System  (বীজ সংর ণ ও িবতরণ 

িসে ম) 
(অনলাইেন সবা চা করণ) 

ষক, বীজ িডলার, সরকাির 
িষ কমকতা, এনিজও কম  

ও অ া  আ হী ি  
িবএিডিস ওেয়বসাইট 
পিরদশ েনর মা েম বা 
মাবাইেল SMS এর মা েম 

িবএিডিস’র িবিভ  বীেজর 
(আউশ, আমন, বােরা, গম, 

া ও অ া  বীজ) বতমান 
মৗ েমর ম দ, ভিব েত 

উৎপাদন ল মা া জানেত 
পারেব। যার উপর িভি  কের 

ষক তার িষ 
কম পিরক না/ শ  িব াস 
িনধ ারণ করেত পারেব। 

(িসে ম র ০২  অংশঃ 
ক. বীজ সংর ণ,  
খ. বীজ িবতরণ) 
বীজ সংর ণঃ  
বীজ সংর ণ অংশ র মা েম িবএিডিস’র 
িনজ  ও ি ব  চাষী িনকট হেত িবগত ০৮ 
বছর হেত িক পিরমাণ বীজ সংর ণ হে  তা 
জানা যায়। কাজ র ায় ৮০% স  হেয়েছ। 
(অিফস, খামার, অথ  বছর, বীেজর ধরন িভি ক) 
স  টওয়ার র 119.40.86.147/ এই 

কানায় চা  আেছ। (সকাল ৯.০০ থেক িবকাল 
৫.০০ পয ) 
বীজ িবতরণঃ  
এই অংশ র কাজ চলমান। বতমােন  উপ 
পিরচালক বরাবর িক পিরমাণ িবএিডিস মা েম 
বীজ িবতরণ করা হে  তা জানা/সংর ণ করা 
যাে । 

িলংক 
http://119.40.86.147/ 



০২. াউ  ওয়াটার জািনং াপ 
(অনলাইেন সবা চা করণ) 

এ ি  কি উটার িনভ র 
এবং িজআইএস সফটওয় ার 

বহার কের ত করা 
হেয়েছ। লত এ  এক  

াপ। ি  কেরও এ  
বহার করা যায়। ােপ 

িবিভ  রং এর বহার কের 
গভ  পািনর অব ান 

িচি ত করা হয়। তাছাড়া 
কি উটাের নল েপর 
অব ােন ি ক কের দেশর 
িবিভ  উপেজলার িতন হাজার 
পয েব ণ নল েপর গভ  
পািনর লেভল, অিধকাংশ ও 
ািঘমাংশ ডাটা পাওয়া যায়। 

িজআইএস সফটওয় ার 
বহার কের াউ  ওয়াটার 

জািনং াপ ত করা 
হেয়েছ 

সামি কভােব ষক, পিরক নািবদ, উ য়ন 
গেবষক, সরকারী িবিভ  িবভাগ এবং িষ 
গেবষক গভ  পািনর স ক অব ান  ও 
পািনর স ক ও দ  বহার িনি ত 
করেত পারেছ। 

িলংক 
 

http://gwv.gisapps.net/ 



০৩. াউ ওয়াটার লেবল ডাটা সং া  
ত  

 
( সবা ি য়া সহজীকরণ) 

দেশর িবিভ  ােনর গভ  
পািনর লেবল িবিভ  হেয় 
থােক। গভ  পািনর 
লেবেলর উপর িভি  কের 
সেচর জ  গভীর ও অগভীর 

নল প াপন করা হয়। এ  
জাতীয় ত  সাধারণত 

ষেকর িনকট থােক না। 
 

ষকেক াউ ওয়াটার 
লেবল ডাটা সং া  ত  
পেত িবএিডিস’র সচ কােজ 

িনেয়ািজত কম কতােদর 
িনকট যেত হেতা। যা এখন 

ষক িবএিডিস’র 
ওেয়বসাইেটর ‘ াউ ওয়াটার 
লেবল ডাটা’ পইজ হেত 

জানেত পারেব। এভােব 
সবা  সহজ করা হেয়েছ। 

- িবএিডিস’র ওেয়বসাইেটর 
‘ াউ ওয়াটার লেবল ডাটা’ 

পজ হেত ত  পাওয়া 
যােব। 

০৪. িবএিডিস’র সার িডলার িহেসেব 
িনব ন দান সং া  

 
( সবা ি য়া সহজীকরণ) 

িবএিডিস’র সার িডলার 
িহেসেব িনব ন দান 
সং া  কাজ  ইিত েব  ৫  
ধােপ স  হত যা 
সহজীকরণ কের ৪  ধােপ 
স  হে । ১  ধাপ কিমেয় 
সবা ি য়া সহজীকরণ করা 

হেয়েছ। 

- - 

 


