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আইিডয়ার-১: 

হােতর ছাঁয়ায় বাির’র তথ  সবা  

সমস া: 

1. তথ  াি র অবকাঠােমার অভাব 
2. Digital Content এর অভাব 

বতমান প িত: 

1. Help desk এর মাধ েম তথ  সবা দান করা হয়। 
2. ব ি গত যাগােযােগর মাধ েম 

সমাধান 

1. KIOSK এর মাধ েম তথ  সবা দান 
2. Digital Content তরী এবং হালনাগাদ 

 
আইিডয়া-২:  

Digitization of BARI Research and Utility services 

সমস া:  

িবএআরআই- ত িবদ মান গেবষণা প িতর সম য় ও েয়াজনীয় সবা দান চিলত প িতেত  চেল। এরা 
ফেল তা ব য় ব ল, সময় সােপ  ও ম সাধ । দািয়  া  ব ি র অ পি িতেত এই সকল সবা সমুহ দান 
ও হণ বাধা  হয়।  

বতমান প িত: 

 িলিখত অিভেযােগর িভি েত Technician াপ তা সােপে  সবা দান। 

 গেবষণার সাম ী ও কািরগির ান হণ ও দান পূব অ মিত বা াপ তা সােপে  িনয়ি ত হয়। 

 িমক ব ব াপনা ম া য়ালী করা হয়। 



 

সমাধান: 

 সাব িণক on-line messaging এর মাধ েম ত ও দািয় া  ব ি র িনকট সমস া তুেল ধরা এবং 
তাৎ িণক পদে প হণ। 

 প-িভি ক on-line messaging/chatting/video calling এর মাধ েম সমস া ও ব ািদর জ  
অিত ত কতৃপে র দ ৃ ি  আকষণ করা। 

 িডিজটাল িমক ব ব াপনা বা বায়ন করা। 

 

আইিডয়ার-৩: 

Digitalized Technology Dissemination 

Problems: 

 Time consuming to disseminate among stakeholders 

 Know-how of technology is difficult to understand 

 Unavailability of inputs and source of information is unknown 

Existing Methods: 

 Demonstration, leaflets, booklets, training & Mobile apps which is quite expensive 

 Workshop, Seminar, Field day and Field Rally 

 Breeder seed through BADC to farmer and technology through DAE to farmer 

Proposed Solution: 

 Weekly TV program on BARI technologies 

 Technology Know-how should be available in VDO clips format for soft copy 

 BARI should have self seed/sapling production in large scale 

 
 



আইিডয়ার-৪: 

Digital Plant Clinic 

Problems: 

1. Lack of timely forecasting of insect and disease 

2. Adulteration/impurified of pesticides. 

3. Lack of knowledge of proper identification of insect pest and diseases and management. 

4. Natural and environmental pollution and health hazard. 

Present services: 

1. Awareness building through training, field day, demonstration, publication, leaflets etc. 

2. Information and suggestion collect from dealer, DAE personnel and BARI scientist. 

3. Using pheromone trap for controlling pest eco-friendly. 

Proposed services: 

1. Digital forecasting through Apps and e-news. 

2. E-telepathy for problem solution of insect pest and diseases at farm level. 

3. Develop call centre for instant solution of pest management 

4. Awareness development about eco-friendly pest management through free SMS, e-mail, 
Short film, theatre, TV program, fair etc. 


