ProAS (প্রয়াস) অ্যাপ ব্যব্হারকারীর জন্য নন্র্দেনিকা

১। প্রশ্নঃ ProAS(প্রয়াস) অ্যাপ নক?
উত্তরঃ ProAS (PROTIC Advisory Service) ব্া প্রয়াস হর্ে প্রতীক প্রকর্ের অ্ধীর্ন্ উপকারর্ াগীর্দরর্ক প্রকে
চলাকালীন্ সমর্য় দদয়া কৃনি ও প্রাকৃনতক দূর্্োগ নব্িয়ক সকল এসএমএস (SMS) ও ওনব্নি (OBD) তথ্য সংব্নলত একনি অ্যাপ।
২। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যাপ কারা ব্যব্হার করর্ত পারর্ব্?
উত্তরঃ প্রতীক প্রকে চলাকালীন্ সমর্য় প্রাথ্নমক ার্ব্ প্রকর্ের অ্ধীন্ নতন্নি এলাকার ( ন্ীলফামারী দজলার নিমলা উপর্জলা,
সুন্ামগঞ্জ দজলার তানহরপুর উপর্জলা এব্ং সাতক্ষীরা দজলার িযামন্গর উপর্জলা) ১০০ জন্ কর্র দমাি ৩০০ জন্ উপকারর্ াগী
প্রয়াস অ্যাপ ব্যব্হার করর্ত পারর্ব্ন্। পরব্তেীর্ত এই অ্যার্পর ব্যব্হারকারী এব্ং দসব্া নব্ির্য় দ্ দকার্ন্া নসদ্ধান্ত উইন্ নময়ানক
নলনমর্িি ও অ্ক্সফাম ইন্ ব্াংলার্দি নন্র্ত পারর্ব্।
৩। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যাপ দথ্র্ক দকার্ন্া হালন্াগাদ তথ্য পাওয়া ্ার্ব্?
উত্তরঃ প্রকে চলাকালীন্ সমর্য় পাওয়া ্ার্ব্ন্া। পরব্তেীর্ত দদওয়া হর্ল জান্ার্ন্া হর্ব্।
৪। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যাপ দথ্র্ক দকার্ন্া ন্তুন্ এসএমএস পাওয়া ্ার্ব্/ কল দসন্টার্র কথ্া ব্লা ্ার্ব্?
উত্তরঃ প্রকে চলাকালীন্ সমর্য় দকার্ন্া ন্তুন্ এসএমএস পাওয়া ্ার্ব্ন্া এব্ং কল দসন্টার্র কল ও করা ্ার্ব্ ন্া। পরব্তেীর্ত দদওয়া
হর্ল জান্ার্ন্া হর্ব্।
৫। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যাপ ব্যব্হার করর্ল আমার্দর দকার্ন্া িাকা খরচ হর্ব্?
উত্তরঃ প্রয়াস অ্যার্প দুই ধরর্ের তথ্য আর্ে। ্থ্াঃ প্রতীক প্রকর্ের অ্ধীর্ন্ এসএমএস এর মাধযর্ম পাঠার্ন্া তথ্য এব্ং ওনব্নি’র
মাধযর্ম পাঠার্ন্া তথ্য। এসএমএস ব্া দিক্সি তথ্য দদখার জন্য িাকা খরচ হর্ব্ ন্া। নকন্তু অ্নিও দিান্ার জন্য ইন্টারর্ন্ি িািা খরচ
হর্ব্।
৬। প্রশ্নঃ প্রতীর্কর অ্যানন্র্মির োড়া অ্ন্যর্কউ প্রয়াস অ্যাপ ব্যব্হার করর্ত পারর্ব্?
উত্তরঃ ন্া। প্রতীর্কর অ্যানন্র্মিরর্দর দমাব্াইল ন্ম্বর উইন্ নময়ানক’র নন্কি আর্গই দদয়া থ্াকর্ব্। প্রয়াস অ্যাপ ইন্সিল করার পর
দমাব্াইল ন্ম্বর চাওয়া হর্ব্। অ্যার্প প্রদত্ত ন্ম্বর এব্ং উইন্ নময়ানক’র কার্ে থ্াকা ন্ম্বর ন্া নমলর্ল অ্যার্পর কর্ন্টন্ট দপজগুর্লার্ত
অ্গ্রসর হওয়া ্ার্ব্ন্া।

৭। প্রশ্নঃ আমার দমাব্াইল ন্ম্বর বব্ধ নকন্া/অ্যার্প আর্গ দথ্র্ক দদয়া আর্ে নকন্া জান্র্ব্া নক ার্ব্?
উত্তরঃ আপন্ার দমাব্াইল ন্ম্বর বব্ধ/অ্যার্প আর্গ দথ্র্ক দদয়া ন্া থ্াকর্ল নন্র্চর েনব্র দন্ানিনফর্কিন্ এর মাধযর্ম জান্ার্ন্া হর্ব্।

৮। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যাপ দকাথ্ায় পাব্ /প্রয়াস অ্যাপ আমার দমাব্াইর্ল নক ার্ব্ ইন্সিল করর্ব্া?
উত্তরঃ আপন্ার নন্কিস্থ এন্নজও প্রনতনন্নধর ই-র্মইর্ল প্রয়াস অ্যাপ দদয়া হর্ব্। নতনন্ িাউন্র্লাি কর্র ইন্সিল করার পর তার দথ্র্ক
দিয়ার ইি এর মাধযর্ম আপন্ার দমাব্াইর্ল নন্র্ত পারর্ব্ন্ এব্ং ইন্সিল করর্ত পারর্ব্ন্।
৯। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যাপ আমার দমাব্াইর্ল ইন্সিল হর্য়র্ে নকন্া নক ার্ব্ ব্ুঝর্ব্া?
উত্তরঃ আপন্ার দমাব্াইর্ল ইন্সিল করা অ্ন্যান্য অ্যার্পর মার্ঝ নন্র্চর েনব্র্ত দদয়া প্রয়াস আইকন্ খুজন্ু ।

১০। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যার্প প্রর্ব্ি করর্ব্া নক ার্ব্?
উত্তরঃ নন্র্চর েনব্র্ত দদয়া প্রয়াস অ্যার্পর আইকর্ন্র উপর িাচ/নিক কর্র অ্যার্প প্রর্ব্ি করা ্ার্ব্।

১১। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যার্প প্রর্ব্ি করার পর দমাব্াইল ন্ম্বর চার্ে। প্রর্তযকব্ার অ্যার্প প্রর্ব্ি করার পর নক দমাব্াইল ন্ম্বর নদর্ত হর্ব্?
উত্তরঃ একনি দমাব্াইল দথ্র্ক শুধু মাত্র প্রথ্মব্ার আপন্ার দমাব্াইল ন্ম্বর নদর্ত হর্ব্। তর্ব্ দকার্ন্া কারর্ন্ দ্মন্ দমাব্াইল ন্ষ্ট হর্য়
দগর্ল অ্থ্ব্া আপন্ার নসম অ্ন্য দমাব্াইর্ল ব্যব্হার করর্ল এব্ং পনরব্নতেত দমাব্াইর্ল প্রয়াস অ্যাপ ব্যব্হার করর্ত চাইর্ল পুন্রায়
দমাব্াইল ন্ম্বরনি নদর্ত হর্ব্। এ ার্ব্ দমাব্াইল ন্ম্বর নঠক দরর্খ সর্ব্োচ্চ নতন্নি দমাব্াইর্ল প্রয়াস অ্যাপ ব্যব্হার করা ্ার্ব্। তর্ব্ একনি
দমাব্াইল ন্ম্বর নদর্য় শুধুমাত্র একনি দমাব্াইর্ল প্রয়াস অ্যাপ ব্যব্হার করা উনচত।

১২। প্রশ্নঃ আনম আমার এলাকা ব্াোই করর্ব্া নক ার্ব্? আমার এলাকা ব্যনতত অ্ন্য এলাকার কর্ন্টন্ট দদখর্ত পারর্ব্া?
উত্তরঃ ধরুে আপন্ার এলাকা এন্নজও পল্লীশ্রী এব্ং এলাকা নিমলা। আপনন্ নন্র্চর েনব্র পল্লীশ্রী এর আইকন্ এর উপর িাচ করর্ল
আপন্ার এলাকার কর্ন্টন্ট কযািাগনর দদখর্ত পার্ব্ন্। আপনন্ আপন্ার এলাকা োড়াও অ্ন্য এলাকার কর্ন্টন্ট দদখর্ত পারর্ব্ন্।

১৩। প্রশ্নঃ কর্ন্টন্ট কযািাগনর নক ার্ব্ ব্াোই করর্ব্া?
উত্তরঃ এলাকা ব্াোই এর মর্তা কযািাগনর আইকর্ন্র (ফসল/প্রানেসম্পদ/মৎসয সম্পদ/প্রাকৃনতক দূর্্োগ/মাস) উপর িাচ/নিক কর্র
কযািাগনর ব্াোই করা ্ার্ব্। দ্মন্ ফসর্লর উপর িাচ করর্ল ুট্টা, দব্ার্রা ধান্, আলু ইতযানদ দদখার্ব্)

১৪। প্রশ্নঃ দকান্ নন্নদেষ্ট ফসর্লর সমসযা ব্া কর্ন্টন্ট এর তানলকা নক ার্ব্ দদখর্ব্া?
উত্তরঃ দকান্ নন্নদেষ্ট ফসর্লর সমসযা ব্া কর্ন্টন্ট এর তানলকা দদখর্ত হর্ল ওই ফসর্লর আইকর্ন্র উপর িাচ করর্ত হর্ব্। দ্মন্ঃ
পল্লীশ্রী এলাকার ফসল কযািাগনরর অ্ধীর্ন্ ুট্টা ফসর্লর উপর িাচ করর্ল ুট্টার নব্ন ন্ন করেীয় সম্পর্কে তানলকা দদখার্ব্। দ্মন্ঃ ১।
রনব্ দমৌসুর্ম ুট্টার জনমর্ত দসচ ২। রনব্ দমৌসুর্ম ুট্টা জনমর্ত ইউনরয়া উপনর প্রর্য়াগ ৩। রনব্ দমৌসুর্ম ুট্টার জনমর্ত জাব্ দপাকা ইতযানদ।

১৫। প্রশ্নঃ কর্ন্টন্ট তানলকা ব্া তর্থ্যর তানলকা দথ্র্ক নব্স্তানরত কর্ন্টন্ট নক ার্ব্ দদখর্ব্া/অ্নিও নক ার্ব্ শুন্র্ব্া?
উত্তরঃ কর্ন্টন্ট তানলকার দ্র্কার্ন্া একনি নব্ির্য়র উপর িাচ করর্ল নব্স্তানরত কর্ন্টন্ট দদখা ্ার্ব্। অ্নিও কর্ন্টন্ট থ্াকর্ল নব্স্তানরত
কর্ন্টন্ট এর নন্র্চ অ্নিও আইকন্ দদখার্ব্। অ্নিও আইকর্ন্র উপর িাচ করর্ল অ্নিও দিান্া ্ার্ব্।

১৬। প্রশ্নঃ একনি কর্ন্টন্ট দদখার পর আর্রকনি কর্ন্টন্ট নক ার্ব্ দদখর্ব্া/কর্ন্টন্ট তানলকায় নক ার্ব্ দফরত ্ার্ব্া?
উত্তরঃ একনি কর্ন্টন্ট দদখা পর ব্া দিান্ার পর উপর্রর ব্াম পার্ি ব্যাক আইকর্ন্ /র্মাব্াইর্লর ব্যাক আইকর্ন্ িাচ কর্র অ্ন্য কর্ন্টন্ট
দদখা ব্া দিান্া ্ার্ব্।

১৭। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যাপ দথ্র্ক দব্র হব্ নক ার্ব্?
উত্তরঃ প্রথ্র্ম ব্যাক দচর্প দহাম দপইর্জ দ্র্ত হর্ব্। তার পর ব্ানহর আইকর্ন্ িাচ কর্র অ্যাপ দথ্র্ক দব্র হওয়া ্ার্ব্।

১৮। প্রশ্নঃ প্রয়াস অ্যাপ ব্যব্হার করর্ত নগর্য় এই নন্র্দেনিকার ব্ানহর্র দকার্ন্া সমসযার সম্মুখীন্ হর্ল কার্ক জান্ার্ব্া?
উত্তরঃ আপন্ার এলাকার সংনিষ্ট এন্নজও প্রনতনন্নধর্ক জান্ার্ত পার্রন্। তারা
নব্র্িি দ্রস্ট্রব্যঃ







প্রতীক প্রকর্ের অ্যানন্র্মিরর্দর এলাকা ন নত্তক সব্ের্িি হালন্াগাদ করা দমাব্াইল ন্ম্বর উইন্ নময়ানক নলনমর্িি দক নদর্ত
হর্ব্।
দমাব্াইল ন্ম্বর পনরব্তেন্ করর্ল ্থ্া্থ্ কনত্রেপর্ক্ষর মাধযর্ম উইন্ নময়ানক নলনমর্িি দক জান্ার্ত হর্ব্।
প্রয়াস অ্যাপ ইন্সিল করার সময় এব্ং অ্নিও দিান্ার সময় ইন্টারর্ন্ি থ্াকর্ত হর্ব্।
একিা দমাব্াইল ন্ম্বর নদর্য় সর্ব্োচ্চ ৩ িা দমাব্াইর্ল প্রয়াস অ্যাপ ব্যব্হার/ইন্সিল করা ্ার্ব্। তর্ব্ প্রর্তযকব্ার ন্তুন্ কর্র
ইন্সিল করর্ত দগর্ল দমাব্াইল ন্ম্বর নদর্ত হর্ব্ এব্ং ইন্টারর্ন্ি থ্াকর্ত হর্ব্।
একিা দমাব্াইল ন্ম্বর নদর্য় একনি দমাব্াইর্ল ্তব্ার খুনি প্রয়াস অ্যাপ ইন্সিল/ আন্- ইন্সিল করা ্ার্ব্।
আগামী মাচে ২০২০ প্েন্ত প্রতীক অ্যানন্র্মিরর্দর জন্য প্রয়াস অ্যাপ দসব্া নব্ন্া মূর্লয দদয়া হর্ব্। পরব্তেীর্ত প্রয়াস অ্যাপ
দসব্া/র্সব্া মূলয নন্ধোনরত হর্ত পার্র।

