Flow Chart Diagram of Service Delivery of DLS Through SMS

( কৃষক/খামারী )
কৃষক/খামারী তাদের হাঁস মুরগি িরু ছািল ইতযাগে গিদে
সমস্যাে পড়দল তাদের মমাবাইদলর মমদসজ অপশদি গিদে
০৪ গিগজদের উপদজলা মকাি গলখদব, তারপর একটি
মেস গেদে তার সমস্যা গলখদব এবং ১৬৩৫৮ িম্বদর
পাঠিদে গেদব।

(গব.টি.এস)
মমাবাইল অপাদরেদরর
গব.টি.এস মসটিদক
গবিামূদে অপাদরেদরর
SMSC’মত পাঠাদব।

(অপাদরেদরর SMSC)

অপাদরেদরর SMSC মসই
উত্তর গবিামূদে Forward

করবে।

(গব.টি.এস)
মমাবাইল অপাদরেদরর গব.টি.এস

মসই উত্তর কৃষক/খামারীর
কাদছ গবিামূদে পাঠাদব।

গব.গস.গস’র সার্ভার
গব.গস.গস’র সার্ভার গবিামূদে মসই উত্তর
অপাদরেদরর SMSC-মত মপ্ররণ
করদব।

(অপাদরেদরর
SMSC)

অপাদরেদরর
SMSC প্রশ্ন গ্রহাণ
কদর গবিামূদে
গব.গস.গস’র সার্ভাদর
মপ্ররণ করদব।

িাোদবজ এ উত্তর
পাওো িা মিদল
Unanswered
Folder এ জমা হাদব
এবং ULO/ DLO/
DD/ Admin উত্তর
গেদবি।

( কৃষক/খামারী )
কৃষক/খামারী গবিামূদে সমাধাি পাদব এবং তার মমাবাইল এর মকাি োকা খরচ হাদব িা।
মমাবাইল এর প্রাপ্ত উত্তর তার গিকেস্থ গিসদপিসারী বা ঔষদধর মোকাদি মেগখদে ঔষধ
গিদত পারদব।

গব.গস.গস’র সার্ভার
(১৬৩৫৮)

(িাোদবজ)
িাোদবজ এ উত্তর পাওো
মিদল সাদে সাদে উত্তর
চদল যাদব (গবিামূদে)।

(ঔষদধর মোকাি)
কৃষক/খামারী তার
মমাবাইল এর প্রাপ্ত উত্তর
তার গিকেস্থ ঔষদধর
মোকাদি মেগখদে ঔষধ
গিদত পারদব।
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When the Farmer Face the Problem with
their Livestock, Dairy, Poultry, Farming,
Housing, Vaccination, Treatment etc. then
they go to Their Mobile message option then
they write their 04 digit Upazilla Code and
Space, then they write their Problem and
send to 16358

Operator’s SMSC will
Forward the Answer

Operator’s BTS will
Forward the Answer

Operator’s
BTS will
forward the
Farmer’s
Question to
Operator’s
SMSC

BCC Server (National Data
Center) will reply the
question without any cost
because 16358 is a Toll Free
Short Code

Operator’s SMSC
will Receive the
Question (which is
send to 16358)
and send to BCC
Server (National
Data Center)

If Answer is not
found in Database
then ULO/ DLO/
DD/ Admin will
Answered

Farmer will get answer without any cost (Toll Free) about their
Livestock, Dairy, Poultry, Farming, Housing, Vaccination,
Treatment etc. from 16358 Short Code.

BCC Server
(16358)

Data Processing
And Answer if
Answer is found
in Database

Farmer will show
the Received SMS to
Medicine Store and
can collect the
Medicine

