




বাণী

বর্তমান সরকার সুশাসন প্রতর্ষ্ঠা এবং সসবামুখী জনপ্রশাসন তবতনম তাণণ বদ্ধপতরকর। সরকাতর কম তচারীণের অন্যর্ম কর্তব্য হল জনগনণক

সসবা প্রোন করা। কাতির্ মাণনর সসবা প্রোণনর মাধ্যণম জনপ্রর্যাশা পূরণ র্থা সুশাসন প্রতর্ষ্ঠা বর্তমান সরকাণরর অন্যর্ম তনব তাচনী

অঙ্গীকার।

২০২১ সাণলর মণধ্য বাংলাণেশণক স্বণপান্নর্ সেশ সথণক উন্নয়নশীল সেণশ উত্তরণ ও র্থ্য প্রযুতির পূণ ত তবকাশ, সেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

২০৩০ এবং ২০৪১ সাণলর মণধ্য উন্নর্ ও সমৃদ্ধ রাণে উন্নীর্ করার লণযয সরকার তনরলসভাণব কাজ কণর যাণে। ববণেতশক তবতনণয়াগ

আকর্ তণণর জন্য ২০২১ সাণল ‘Ease of Doing Business Index’ এ বাংলাণেণশর অবস্থান দুই তিতজণে নাতমণয় আনার লণযয

নানামুখী কায তক্রম হাণর্ সনওয়া হণয়ণে। এোড়াও বাংলাণেণশর তির্ীয় সপ্রতযর্ পতরকপনা (২০২১-২০৪১) এবং ৮ম পঞ্চ-বাতর্ তক

পতরকপনা বাস্তবায়ণন সকণলর সতিতলর্ভাণব কায তক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। সরকাণরর তনব তাচনী ইশণর্হার ২০১৮ অনুযায়ী ‘আমার গ্রাম

আমার শহর - প্রতর্টি গ্রাণম আধুতনক নগর সুতবধা সম্প্রসারণ’ সারাণেণশ ‘পতরেন্ন গ্রাম-পতরেন্ন শহর’ কম তসূতচ বাস্তবায়ণন প্রতর্শ্রুতর্বদ্ধ।

এ কাণজর জন্য সময়াবদ্ধ পতরকপনা গ্রহণণর পাশাপাতশ নাগতরকণের কম সমণয়, কম খরণচ এবং দ্রুর্ সোরণগাড়ায় সসবাসমূহ সপ ৌঁণে

সেওয়া প্রণয়াজন। সরকাণরর তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাগ/ অতধেপ্তর/ সংস্থা-র (উদ্ভাবন/ সসবা সহতজকরণ সমূহ) সযন অণন্যর তনকে

অনুকরণীয় হয় সস লণযয মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ হণর্ এই প্রথমবাণরর মণর্া (উদ্ভাবন/ সসবা সহতজকরণ) সংকলন প্রকাশনার উণযাগ গ্রহণ

করা হণয়ণে। এ সংকলন প্রকাশনার সণঙ্গ সম্পৃি সকলণক আন্ততরক ধন্যবাে জানাতে ।

স্বাধীনর্ার সুবণ ত জয়ন্তী ও মুতজব শর্বণর্ ত আমাণের প্রর্যাশা সকণলর ঐকাতন্তক প্রণচষ্টায় জাতর্র তপর্া বঙ্গবন্ধু সশখ মুতজবুর রহমাণনর

স্বণের ‘সসানার বাংলা’ র্থা সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নর্ বাংলাণেশ তবতনম তাণণ জনপ্রশাসণন উদ্ভাবন চচ তা গুরুত্বপপূণ তভূতমকা পালন করণব।

খন্দকার আণনায়ারুতল ইসলাম

মতন্ত্রপতরর্ে সতচব

গণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলাণেশ সরকার



সতচব, সমন্বয় ও সংস্কার

মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ

গণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলাণেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাণেশ একটি গণর্াতন্ত্রক ও কল্যাণমূলক রাে। বর্তমান সরকার ২০২১ সাণলর মণধ্য বাংলাণেশণক তিতজোল বাংলাণেণশ রূপান্তণরর

মাধ্যণম মধ্যম আণয়র সেশ এবং ২০৪১ সাণলর মণধ্য একটি উন্নর্ ও সমৃদ্ধ সেণশ পতরণর্ করার লণযয বদ্ধ পতরকর। জনণসবা

তনতির্করণণর মাধ্যণম জনসন্তুতষ্ট তবধান এবং নাগতরক সসবার প্রতর্শ্রুতর্স্বরূপ বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল সথণক সরকাতর অতিসসমূণহ

সসবা প্রোন প্রতর্শ্রুতর্ (Citizen’s Charter) প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ণনর উণযাগ গ্রহণ কণর। বর্তমান সরকাণরর তনব তাচনী ইশণর্হার

২০১৮-সর্ প্রতর্শ্রুতর্ রণয়ণে সয সরকাতর সসবা োন প্রতক্রয়ায় েীর্ তসূতির্া, দুনীতর্, আমলার্াতন্ত্রক জটিলর্া এবং সব তপ্রকার হয়রাতনর

অবসান র্োণনা হণব।

সেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর ১৬ (৬)-এ সকল স্তণর কায তকর, জবাবতেতহমূলক ও স্বে প্রতর্ষ্ঠাণনর তবকাণশর মাধ্যণম সরকাতর

সসবায় নাগতরক সন্তুতষ্টর তবধৃর্ হণয়ণে। এোড়া সতচবালয় তনণে তশমালা ২০১৪-সর্ নাগতরক বা সসবা গ্রহণকারীর সুতবধাণথ ত সসবা

সহতজকরণণর তনণে তশনা প্রোন করা হণয়ণে। সসবা সহতজকরণণর মাধ্যণম সসবা গ্রহীর্াণের সভাগাতন্ত হ্রাস করার তবর্য়টি অতভণযাগ

প্রতর্কার ব্যবস্থা সংক্রান্ত তনণে ততশকা ২০১৫-সর্ও তনণে ততশর্ হণয়ণে। জনপ্রশাসণন কাণজর গতর্শীলর্া ও উদ্ভাবনী েযর্া বৃতদ্ধ এবং

নাগতরক সসবা প্রোন প্রতক্রয়া দ্রুর্ ও সহতজকরণণর পন্থা উদ্ভাবন ও চচ তার লণযয সরকার প্রণর্যক মন্ত্রণালয়/তবভাগ পয তাণয় চীি ইণনাণভশন

অতিসার এবং সংস্থা/সজলা/উপণজলা পয তাণয় ইণনাণভশন অতিসাণরর সনতৃণ্বপ একটি কণর ইণনাণভশন টিম গঠণনর তসদ্ধান্ত গ্রহণ কণরণে।

উদ্ভাবন উণযাগ গ্রহণ ও উণযাগ গ্রহণণর সুণযাগ সৃতষ্ট এবং েযর্া উন্নয়ণন ইণনাণভশন টিমসমূহ ভূতমকা রাখণে।

প্রতর্ বের মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ মন্ত্রণালয়/ তবভাগ, অতধেপ্তর/সংস্থা, সজলা/উপণজলা পয তাণয় বাতর্ তক উদ্ভাবন কম তপতরকপনা প্রণয়ন ও

বাস্তবায়ন অগ্রগতর্ কাঠাণমা এবং মূল্যায়ন তনণে ততশকা প্রনয়ণ কণর থাণক। ২০২০-২১ সথণক বাতর্ তক উদ্ভাবন কম তপতরকপনা প্রণয়ন ও

মূল্যায়ন তনণে ততশকা এতপএ-এর সণঙ্গ সমতন্বর্ভাণব প্রনয়ণ করা হণে। সকল মন্ত্রণালয়/তবভাগ কতৃতক উদ্ভাবন, সসবা সহতজকরণ এবং

তিতজোইণজশন সংক্রান্ত কায তক্রণমর সমন্বয় সাধন ও পতরবীযণণর লণযয মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ হণর্ ই-সাতভ তস মতনেতরং কতমটি গঠন করা

হণয়ণে।

সরকাণরর তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাগ/ অতধেপ্তর/ সংস্থা-এর (উদ্ভাবন/সসবা সহতজকরণ সমূহ) সযন শুধু তনজ প্রতর্ষ্ঠাণনর মণধ্যই সীমাবদ্ধ

না থাণক, অণন্যর তনকে অনুকরণীয় হয় সস লণযয মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ হণর্ এই প্রথমবাণরর মণর্া (উদ্ভাবন/সসবা সহতজকরণ) সংকলন

প্রকাশনার উণযাগ গ্রহণ করা হণয়ণে। এ সংকলন প্রকাশনার উণযাগণক সাধুবাে জানাতে।

উন্নয়ণনর এই অগ্রযািাণক আণরা সবগবান কণর জাতর্র তপর্ার স্বণের ‘সসানার বাংলা’ তবতনম তাণণ সরকাতর েপ্তরসমূহ উদ্ভাবণনর মাধ্যণম

সসবা সহতজকরণ প্রতক্রয়া অব্যহর্ রাখণব বণল আতম তবশ্বাস কতর।

সমাোঃ কামাল সহাণসন



ক্রতমক তবর্য় পৃষ্ঠা

পাে ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়

০১ সটার ম্যাণনজম্যান্ট তসণটম সসবা সহতজকরণ ১

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ

০২
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ-এর অধীন সমবায় অতধেপ্তণরর তবতসএস (সমবায়) কযািাণরর মাঠপয তাণয় 

কম তরর্ কম তকর্তাগণণর শ্রাতন্ত তবণনােন, বতহ তবাংলাণেশ ছুটি, অতজতর্ ছুটি ইর্যাতে সংক্রান্ত সসবা সহতজকরণ

৬

মৎস্য ও প্রাণী সম্পে মন্ত্রণালয়

০৩ তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/তবভাণগ সভা/সসতমনার/কম তশালায় কম তকর্তা মণনানয়ন। ১৩

খায মন্ত্রণালয়

০৪ অনলাইন এতসআর িম ত ১৯

০৫ বাংলাণেশ তনরাপে খায কতৃতপণযর হেলাইন সসবা ৩৩৩ চালু ২৪

০৬ ময়োকল র্াতলকাভূতি অনুণমােন সসবা সহতজকরণ ২৭

ধম ত তবর্য়ক মন্ত্রণালয়

০৭ হজ্বযািীণের তপ্র-এরাইভাল ইতমণগ্রশন (Route to Makkah) ৩৩

০৮ হজ্বযািীণের স্বাস্থযণসবা - ইণলণরাতনক সহলথ সপ্রািাইল ৩৮

শ্রম ও কম তসংস্থান মন্ত্রণালয়

০৯ অনলাইন তভতত্তক তরকুইতজশন অযান্ড ইনণভনেতর ম্যাণনজণমন্ট তসণটম চালু করা হণয়ণে। ৪২

প্রাথতমক ও গণতশযা মন্ত্রণালয়

১০ মন্ত্রণালয়/েপ্তর/সংস্থার কম তকর্তাগণণর নাণম োপ্ততরক/ আবাতসক সেতলণিান মঞ্জুরী সহতজকরণ ৪৬

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

১১
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালণয়র কম তকর্তা/কম তচারীণের ভতবষ্যৎ র্হতবণলর অথ ত অতগ্রম উণত্তালণনর অনুমতর্ সংক্রান্ত

সসবা সহতজকরণ

৫০

১২
অনলাইন ব্যাংতকং-এর মাধ্যণম বাংলাণেশ ক্রীড়া তশযা প্রতর্ষ্ঠান (তবণকএসতপ) প্রতশযণাথীণের কণলজ 

তিস আোয়।

৫৭

অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ

১৩ অভযন্তরীণ সম্পে তবভাণগর সকাোভুি বাসা বরাণের কায তক্রম সসবা সহতজকরণ ৬2

১৪ অনলাইণন বাতণতজযক গুরুত্বপপূণ ত ব্যতি (তসআইতপ) আণবেন গ্রহণ। ৬৬

অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ

১৫
অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাণগর আওর্াভুি তবতভন্ন Agreement/MoU এবং গুরুত্বপপূণ তপি/র্থ্যাতে

সরবরাহ সংক্রান্ত সসবা সহতজকরণ

৬৯

১৬ ববণেতশক অথ তায়ন র্থ্য সরবরাহ সংক্রান্ত সসবা সহতজকরণ ৭3

১৭ বাংলাণেণশ-সুইণিন ট্রাট িাণন্ডর প্রোনকৃর্ উচ্চতশযার জন্য বৃতত্তর তবজ্ঞতপ্ত অনলাইণন প্রকাশ ৭6

জ্বালাতন ও খতনজ সম্পে তবভাগ

১৮ ল্যানতভতত্তক তপ্রতন্টং সসবা ৮2

তশপ মন্ত্রণালয়

১৯ সটশনারী মালামাল তবর্রণ সসবা সহতজকরণ ৮6

সূতচপি



ক্রতমক তবর্য় পৃষ্ঠা

পতরসংখ্যান ও র্থ্য ব্যবস্থাপনা তবভাগ

২০ ই-সনাটিতিণকশন তসণটম ৮9

সন পতরবহন মন্ত্রণালয়

২১ মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর সাণথ সাযাৎ কায তক্রম সহতজকরণ ৯3

কৃতর্ মন্ত্রণালয়

২২
কৃতর্ মন্ত্রণালণয় কম তরর্ কম তকর্তা-কম তচারীণের তবতভন্ন প্রকার ঋণ (গৃহ তনম তাণ, সমাের কার, 

কতম্পউোর, সমাের সাইণকল ও বাই সাইণকল) মঞ্জুর সসবা সহতজকরণ

৯7

২৩ নন-ইউতরয়া সাণরর মাতসক বরাে সসবা সহতজকরণ 100

২৪ ‘ধাণনর সরাগবালাই ও র্ার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ তক প্রতশযণ সকাস তটি ই-লাতন তং পদ্ধতর্ণর্ রূপান্তরপূব তক 

প্রতশযণ প্রোন সহতজকরণ। 

১03

২৫ ভ্রাম্যমাণ বীজ সসবা সকন্দ্র ১০8

২৬ অন-লাইন সরতজণেশন বুথ ১১3

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

২৭
(ক) সহকারী কতমশনার/তসতনয়র সহকারী কতমশনার/উপণজলা তনব তাহী অতিসার/অতর্তরি সজলা

প্রশাসকগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণ (খ) সজলা প্রশাসক/অতর্তরি তবভাগীয়

কতমশনার ও কতমশনারগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণ

১১6

সসতু তবভাগ

২৮ সটাণরর মালামাল স্বপ সমণয় বরাে প্রোন ১22

িাক ও সেতলণযাগাণযাগ তবভাগ

২৯ ই-অযাপণয়ন্টণমন্ট ১২8

তশযা মন্ত্রণালয়

৩০ কণলজ এর গভতন তং বতি অনুণমােন কায তক্রম সহতজকরণ ১33

৩১ তশযাছুটি/সপ্রর্ণণ উচ্চ তশযা/গণবর্ণা কাণজ তনণয়াতজর্ তশযক/কম তকর্তাণের আপণিে িাোণবস

সংরযণসহ গণবর্ণা/উচ্চ তশযার অগ্রগতর্ পতরবীযণ সহতজকরণ

১৩6

৩২ তচতকৎসা অনুোন প্রোন সসবা সহতজকরণ ১40





পাে ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়

সসবা সহতজকরণণর নাম: সটার ম্যাণনজম্যান্ট তসণটম সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

বস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালণয়র প্রশাসন-২ শাখায় একটি Store (ভান্ডার) রণয়ণে। এণর্ োপ্ততরক কাজ সম্পােণনর জন্য প্রায় ১৫০ (একশর্

পঞ্চাশ) প্রকাণরর মালামাল রণয়ণে। Store (ভান্ডার) এ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ মালামাল গ্রহন, ইসুয ও সমাপনী মজুে করা হণর্া। এ

পদ্ধতর্ণর্ জরুতরী প্রণয়াজণন র্াৎযতনক মালামাণলর পতরমান ও মূল্য প্রোন করা জটিল ও সময় সাণপয। এোড়াও ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্

ভান্ডার ব্যবস্থাপনায় মালামাণলর তরকুযইতজশন হাতরণয় যাওয়াসহ তবতভন্ন ধরণনর ভুলত্রুটি ও অতনয়ম হওয়ার সম্ভাবনা থাণক। এসব

কারণণ ভান্ডার ব্যবস্থাপনায় তিতজোল সটার ম্যাণনজণমন্ট তসণটম এর কায তক্রমটি বাস্তবায়ন করা হণয়ণে । এর িণল ভান্ডাণরর

যাবর্ীয় মালামাল গ্রহন, ইসুয ও সমাপনী মালামাণলর অবস্থা জানা প্রভৃতর্ খুব সহণজই করা যাণব। এণর্ একতেণক Store (ভান্ডার) এ

মালামাণলর র্ােতর্ হণব না অন্যতেণক মালামাল গ্রহনকারী সমাপনী মালামাণলর মজুণের অবস্থা তবণবচনা কণর র্াঁর মালামাণলর

তরকুইণজশন তেণর্ পারণবন। সণব তাপতর তিতজোল সটার ম্যাণনজণমন্ট তসণটম বাস্তবায়ন করা হণল ভান্ডার ব্যবস্থাপনায় অতধকর্র

স্বের্া ও জবাবতেতহর্া তনতির্ হণব এবং TCV কমণব।

পূণব ত তবতভন্ন শাখা হণর্ সপ্রতরর্ সষ্টশনারী ও অতিস সরঞ্জামাতে তবর্য়ক চাতহোপি গুণলা হাতরণয় সযর্। িণল পুনরায় চাতহোপি সপ্ররণণর

প্রণয়াজন হর্। িণল কম তকর্তাণের মালামাল সপণর্ তবলম্ব হর্। এণর্ সমণয়র অপচয় হর্, সভাগাতন্ত হর্, বারবার চাতহোপি তপ্রতন্টং এর

িণল অণথ তর অপচয় হর্ এবং োপ্ততরক কাণজ তবঘ্ন র্ের্। এোড়াও নতথণর্ বারবার Query সেয়ার িণল ক্রয় প্রতক্রয়া সম্পন্ন করণর্

তবলম্ব হর্। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবার ধাপ তেল ১১টি।

এ সমস্যা হণর্ উত্তরণণর জন্য ভান্ডার ব্যবস্থাপনায় তিতজোল সটার ম্যাণনজণমন্ট তসণটম এর কায তক্রমটি বাস্তবায়ন করা হণয়ণে ।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ অনলাইণন চাতহোপি সপ্ররণণর ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য প্রস্তাব সেয়া হণয়ণে। িণল চাতহোপি বারবার হাতরণয় যাওয়ার

সমস্যা সথণক উত্তরণ র্েণব এবং সময় ও খরচ বাঁচণব এবং কম তকর্তাণের সভাগাতন্তর অবসান হণব। এোড়া নতথ উপস্থাপণনর পূণব ত উদ্ধতর্ন

কম তকর্তার সাণথ সংতিষ্ট তবর্ণয় আলাপ কণর সনয়ার িণল খুব অপ সমণয়ই নতথ অনুণমােন প্রতক্রয়া সম্পন্ন হণব। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্

সসবার ধাপ হণব ০৮টি।

সসবা গ্রহণকারী: মন্ত্রণালণয়র সকল কম তকর্তা।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা প্রোণনর ধাপ কায তক্রম প্রতর্ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ চাতহোপি সপ্ররণ ১ তেন চাতহোপি সপ্ররণকারী

ধাপ-২ নতথ উপস্থাপণনর পূণব ত ঊর্ধ্তর্ন কম তকর্তার সাণথ 

সংতিষ্ট তবর্ণয় তবস্তাতরর্ অণলাচনা

১ তেন শাখার োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা

ধাপ-৩ নতথণর্ উপস্থাপন ও অনুণমােন ৫ তেন সতচব, অতর্তরি সতচব, যুগ্ম-

সতচব/ উপসতচব/ তসতনয়র

সহকারী সতচব, সহকারী সতচব

১



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবার নাম: সসবা শাখার সটারম্যাণনজম্যান্ট তসণটম

সহতজকরণণর পূণব তর প্রণসস ম্যাপ (পূণব তর অবস্থা)

সসবা প্রোণনর ধাপ কায তক্রম প্রতর্ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-৪ সেকতনকযাল সেতসতিণকশন বর্তর ও সরবরাহ ৫ তেন শাখার োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ 

সহকারী সপ্রাগ্রামার/ AME

ধাপ-৫ েরপি উন্মুত্তকরণ ও মূল্যায়ণ কতমটি গঠন ৫ তেন অতিস প্রধান

ধাপ-৬ েরপি আহ্বান ১০ তেন শাখার োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা

ধাপ-৭ েরপি উন্মুত্তকরণ ১ তেন েরপি উন্মুিকরন কতমটি

ধাপ-৮ েরপি মূল্যায়ণ  ৫ তেন েরপি মূল্যায়ন কতমটি, সতচব/  

অতিস প্রধান

ধাপ-৯ েরপি অনুণমােন ১১ তেন েরপি মূল্যায়ন কতমটি, সতচব/ 

অতিস প্রধান

ধাপ-১০ কায তাণেশ প্রোন ১ তেন শাখার োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা

ধাপ-১১ পণ্য/ সসবা সরবরাহ/ গ্রহণ ৫ তেন অতিস সহকারী

2



৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

তবতভন্ন শাখা সথণক চাতহোপি প্ররণ করণল র্া

বারবার হাতরণয় সযর্। িণল পুনরায় বারবার

চাতহোপি সপ্ররণণর প্রণয়াজন হর্। এণর্ সমণয়র

অপচয় হর্, সভাগাতন্ত হর্, বারবার চাতহোপি

তপ্রতন্টং এর িণল অণথ তর অপচয় হর্ এবং

োপ্ততরক কাণজ তবঘ্ন র্ের্। এোড়াও নতথণর্

বারবার সকাণয়তর (অনুসন্ধান) সেওয়ার িণল

ক্রয় প্রতক্রয়া সম্পন্ন করণর্ তবলম্ব হর্।

এ সমস্যা হণর্ উত্তরণণর জন্য অনলাইণন

চাতহোপি সপ্ররণণর ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য

প্রস্তাব সেওয়া হণয়ণে। িণল চাতহোপি

বারবার হাতরণয় যাওয়ার সমস্যা সথণক

উত্তরণ র্েণব এবং সময় ও খরচ বাঁচণব

এবং কম তকর্তাণের সভাগাতন্তর অবসান হণব।

এোড়া নতথ উপস্থাপণনর পূণব ত উর্ধ্তর্ন

কম তকর্তার সাণথ সংতিষ্ট তবর্ণয় আলাপ

কণর সনওয়ার িণল খুব অপ সমণয়ই নতথ

অনুণমােন প্রতক্রয়া সম্পন্ন হণব।

২। োতখলীয় কাগজপিাতে চাতহোপি অনলাইণন চাতহোপি সপ্ররণ

৩। সসবার ধাপ ১১ ৮

৪। সম্পৃি জনবল ৫ ৩

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ 

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

৩ ২

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া ৩ ১

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে কতম্পউোর, তপ্রন্টার, স্কযানার কতম্পউোর, সিেওয়যার  

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ সরতজটার খার্া, শাখা িাণয়তর তনবন্ধন বই অনলাইন িাোণবইজ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তকনা আংতশক সম্পন ত

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) ১৫ োকা ০ োকা

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ৪৫ তেন ২৭ তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ১০-১৫ বার ২ বার

১৪। অন্যান্য প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৩



৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ 

সসবার নাম: তিতজোল সটার ম্যাণনজম্যান্ট তসণটম

সহতজকরণণর পণর প্রণসস ম্যাপ (বর্তমান অবস্থা)

৪



৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপ তভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাণপর 

ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ চাতহোপি সপ্ররণ ধাপ-১ অনলাইণন চাতহোপি সপ্ররণ

ধাপ-২ নতথ উপস্থাপণনর পূণব তঊর্ধ্তর্ন 

কম তকর্তার সাণথ সংতিষ্ট তবর্ণয় 

তবস্তাতরর্ অণলাচনা

ধাপ-২ নতথ উপস্থাপণনর পূণব ত উধ তবর্ন 

কম তকর্তার সাণথ সংতিষ্ট তবর্ণয় 

তবস্তাতরর্ অণলাচনা

ধাপ-৩ নতথণর্ উপস্থাপন ও অনুণমােন ধাপ-৩ ই-নতথণর্ উপস্থাপন ও অনুণমােন

ধাপ-৪ সেকতনকযাল সেতসতিণকশন বর্তর

ও সরবরাহ

ধাপ-৪ সেকতনকযাল সেতসতিণকশন বর্তর ও 

সরবরাহ

ধাপ-৫ েরপি উন্মুত্তকরণ ও মূল্যায়ণ 

কতমটি গঠন

ধাপ-৫ ই-তজতপ

ধাপ-৬ েরপি আহ্বান ধাপ-৬ েরপি মূল্যায়ণ ও অনুণমােন

ধাপ-৭ েরপি উন্মুত্তকরণ ধাপ-৭ কায তাণেশ প্রোন

ধাপ-৮ েরপি মূল্যায়ণ ও অনুণমােন ধাপ-৮ পণ্য/ সসবা সরবরাহ/ গ্রহণ

ধাপ-৯ কায তাণেশ প্রোন

ধাপ-১০ পণ্য/ সসবা সরবরাহ/ গ্রহণ

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৪৫ তেন ২৭ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) ১৫ োকা ০০ োকা

যার্ায়ার্ ১০-১৫ বার ২ বার

ধাপ ১১ ৮

জনবল ২৩ ২৩

োতখলীয় কাগজপি প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৫



পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ-এর অধীন সমবায় অতধেপ্তণরর তবতসএস (সমবায়) কযািাণরর মাঠ পয তাণয় কম তরর্ 

কম তকর্তাগণণর শ্রাতন্ত তবণনােন, বতহোঃ বাংলাণেশ ছুটি, অতজতর্ ছুটি ইর্যাতে সংক্রান্ত সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ তবতসএস (সমবায়) কযািাণরর মাঠ পয তাণয়র কম তরর্ কম তকর্তাগণণর শ্রাতন্ত তবণনােন, বতহোঃ বাংলাণেশ ছুটি, অতজতর্ ছুটি

ইর্যাতে সংক্রান্ত কায তক্রণমর সকল িকুণমণন্টর হাি ত কতপ প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ করণর্ হয় তবধায় সময়,

যার্ায়ার্ ও খরচ প্রণয়াজন হয়। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ প্রায় ১৪টি সসবার ধাপ অতর্ক্রম করণর্ হয়। সম্পূণ ত কায তক্রম সম্পন্ন হণর্ সময়

লাণগ ৩০ তেন এবং সম্পৃি জনবণলর সংখ্যা ৮-১০ জন।

এ সমস্যা হণর্ উত্তরণণর জন্য তবতসএস সমবায় কযািাণরর মাঠ পয তাণয়র কম তরর্ কম তকর্তাগণণর শ্রাতন্ততবণনােন, ববণেতশক ছুটি, অতজতর্

ছুটি ইর্যাতে সংক্রান্ত কায তক্রণমর সকল িকুণমণন্টর হাি তকতপ স্কযান কণর প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য ইণমইণল সপ্ররণ করার প্রস্তাব

করা হণয়ণে। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ শুধুমাি ০৯টি ধাণপর মণধ্যই সম্পূণ ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব যার িণল প্রচুর সময়, খরচ ও সভাগাতন্ত

কণম যাণব। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সম্পূণ ত কায তক্রম সম্পন্ন হণর্ সময় লাগণব ১৫ তেন এবং সম্পৃি জনবণলর সংখ্যা ৬-৭ জন। পতরণশণর্

বলা যায় সয, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাণগর উপণর বতন তর্ সসবা সহতজকরণনর িণল সসবা গ্রহীর্া পূণব তর সচণয় কম সমণয় র্ার সসবাটি

পাণেন।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা 

প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর 

সময় (তেন/ 

র্ণ্টা/ তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ তবতসএস (সমবায়) কযািাণরর মাঠ পয তাণয়র কম তরর্

কম তকর্তাগণণর শ্রাতন্ত তবণনােন, ববণেতশক ছুটি, অতজতর্ ছুটি

ইর্যাতে সংক্রান্ত কায তক্রণমর সকল িকুণমণন্টর হাি তকতপ

প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য সপ্ররণ করা হয়।

৫ তেন তবতসএস (সমবায়) কযািারভুি কম তকর্তা

ধাপ-২ তবভাগীয় কায তালয়: প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য তনবন্ধক 

ও মহাপতরচালণকর তনকে সপ্ররণ কণরন।

৫ তেন তবভাগীয় কায তালণয়র কম তকর্তা/ কম তচারীগণ 

এবং তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় 

অতধেপ্তণরর েপ্তর

ধাপ-৩ তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় অতধেপ্তর: প্রণয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ-এর 

তনকে সপ্ররণ কণরন।

৫ তেন তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় 

অতধেপ্তর এবং সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় তবভাগ-এর েপ্তর।

ধাপ-৪ সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: নতথণর্ উপস্থাপণনর 

জন্য অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে)-এর তনকে সপ্ররণ 

কণরন।

১ তেন সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ-এর 

েপ্তর এবং অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও 

বাণজে)-এর েপ্তর।

৬



সসবা 

প্রোণনর

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর 

সময় (তেন/ 

র্ণ্টা/ তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-৫ অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে): নতথণর্ 

উপস্থাপণনর জন্য সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, 

প্রশাসন)-এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

১ তেন অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে)-এর 

েপ্তর এবং সংতিষ্ট শাখার উপসতচব

(সমবায়, প্রশাসন)।

ধাপ-৬ সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন): নতথণর্ 

উপস্থাপন ও তসদ্ধান্ত অনুণমােণনর জন্য অতর্তরি সতচব

(প্রশাসন ও বাণজে)-এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

২ তেন সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন) 

এবং অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে)।

ধাপ-৭ অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে): তসদ্ধান্ত 

অনুণমােণনর জন্য সতচব মণহােণয়র তনকে সপ্ররণ কণরন।

১ তেন অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে) এবং 

সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ

ধাপ-৮ সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: তসদ্ধান্ত

অনুণমােণনর জন্য প্রতর্মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

তবভাগ-এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

১ তেন সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ এবং 

প্রতর্মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ।

ধাপ-৯ প্রতর্মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: তসদ্ধান্ত 

অনুণমােন প্রোনপূব তক সতচব মণহােণয়র তনকে সপ্ররণ 

কণরন।

১ তেন প্রতর্মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ

এবং সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ।

ধাপ-১০ সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ণনর 

জন্য অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে)-এর তনকে 

সপ্ররণ কণরন।

১ তেন সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ এবং 

অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে)

ধাপ-১১ অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে): তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ণনর 

জন্য সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন)-এর 

তনকে সপ্ররণ কণরন।

১ তেন অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে) এবং 

সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন)

ধাপ-১২ সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন): গৃহীর্ 

কায তক্রণমর তবর্ণয় তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় 

অতধেপ্তর মণহােয়ণক অবগর্করণ।

২ তেন সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন) 

এবং তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় 

অতধেপ্তর

ধাপ-১৩ তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় অতধেপ্তর: তবভাগীয় 

কায তালয়ণক অবগর্করণ

২ তেন তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় অতধেপ্তর 

এবং তবভাগীয় কায তালণয়র কম তকর্তা/ 

কম তচারীগণ

ধাপ-১৪ তবভাগীয় কায তালয়: সংতিষ্ট কম তকর্তাণক অবগর্করণ। ২ তেন তবভাগীয় কায তালণয়র কম তকর্তা/ কম তচারীগণ 

এবং সংতিষ্ট সমবায় কযািারভুি কম তকর্তা।

৭



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

৮



৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ আণবেনপি/ িরম/ 

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন-এর সকল িকুণমন্ট-এর 

হাি তকতপ বর্তর কণর মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ করণর্ হয় 

তবধায় সময়, যার্ায়ার্ খরচ প্রণয়াজন হয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ যতে সকল িকুণমন্ট স্কযান 

কণর অতিতসয়াল ওণয়ব সমইণলর মাধ্যণম সপ্ররণ 

করা হয় র্ণব সময় ও যার্ায়ার্ খরচ উভয়ই 

কম হয়।

২। োতখলীয় কাগজ পিাতে তবযমান পদ্ধতর্ণর্ োতখলীয় কাগজ পিাতের 

হাি তকতপ কণর মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ করণর্ হয় তবধায় 

সময়, যার্ায়ার্ খরচ প্রণয়াজন হয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ যতে সকল িকুণমন্ট স্কযান 

কণর অতিতসয়াল ওণয়ব সমইণলর মাধ্যণম সপ্ররণ 

করা হয় র্ণব সময় ও যার্ায়ার্ খরচ উভয়ই 

কম হয়।

৩। সসবার ধাপ তবযমান পদ্ধতর্ণর্ প্রায় ১৫টি সসবার ধাপ 

অতর্ক্রম করণর্ হয় যা অণনক সময়সাণপয এবং 

এর সাণথ যার্ায়ার্ ও অন্যান্য খরচ জতড়র্।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ শুধুমাি ০৯টি ধাণপর মণধ্যই 

সম্পুণ ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব যার িণল প্রচুর 

সময় ও খরচাতে সবণচ যায়।

৪। সম্পৃি জনবল তবযমান পদ্ধতর্ণর্ কমপণয ৮-১০ জন কম তকর্তা/ 

কম তচারী সম্পৃি

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ৬-৭ জন কম তকর্তার মাধ্যণম 

সকল প্রণসস সম্পন্ন করা সম্ভব।

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর 

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা 

ও পেতব

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ০১ জন স্বাযরকারী এবং ০৬ 

জন অনুণমােণনর সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতিণক অন্তর্ 

০২ বার কণর অনুণমােন সেওয়ার প্রণয়াজন হয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ০১ জন স্বাযরকারী এবং 

০৬ জন অনুণমােণনর সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতিণক 

০১ বার কণর অনুণমােন সেওয়ার প্রণয়াজন হয়। 

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া সজলা সমবায় কায তালয়, তবভাগীয় সমবায় 

কায তালয়, সমবায় অতধেপ্তর ও পল্লী উন্নয়ন ও 

সমবায় তবভাগ

একই। র্ণব অনুণমােন সশণর্ সরাসতর সসবা 

প্রর্যাশীর ইণমইণল ও তবভাণগর ওণয়বসাইণে 

আণেশ/ প্রজ্ঞাপন আপণলাি করা হয়।

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন 

ইর্যাতে

তনধ তাতরর্ ছুটি তবতধমালা ও প্রচতলর্ তবতধতবধান তনধ তাতরর্ ছুটি তবতধমালা ও প্রচতলর্  তবতধতবধান

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার 

ইর্যাতে

কাগজ, কলম, খাম, কতম্পউোর, তপ্রন্টার, 

যানবাহন।

কাগজ, কলম, স্কযানার, কতম্পউোর, ইন্টারণনে, 

ওণয়বণমইল।

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ সকল িকুণমণন্টর হাি তকতপ নতথণর্ সংরযণ 

করণর্ হয়। িণল সকান িকুণমন্ট হাতরণয় যাওয়ার 

সম্ভাবনা থাণক।

সকল িকুণমণন্টর হাি তকতপ নতথ এবং তিতজোল 

উভয় পদ্ধতর্ণর্ই সংরযণ করা যায় িণল

হাতরণয় যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয 

তকনা

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ প্রযুতির প্রণয়াগ সনই যা 

অর্যন্ত প্রণয়াজনীয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সম্পূণ ত কাজ প্রযুতির 

প্রণয়াণগর মাধ্যণম করা হণয় থাণক।

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) ম্যাণসঞ্জার বা তবণশর্ বাহক মারির্ সপ্ররণ করা 

হণর্া।

সরাসতর ই-সমইণলর মাধ্যণম সপ্ররণ করা হয়। 

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ৩০ (তিশ) তেন ১৫ (পণনর) তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) সনই সনই

১৪। অন্যান্য - -

৯



৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

১০



৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপ তভতত্তক তুলনা):

তবযমান 

প্রণসস 

ম্যাণপর

ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ 

প্রণসস 

ম্যাণপর

ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ তবতসএস সমবায় কযািাণরর মাঠপয তাণয়র কম তরর্

কম তকর্তাগণণর শ্রাতন্ত তবণনােন, ববণেতশক ছুটি, অতজতর্

ছুটি ইর্যাতে সংক্রান্ত কায তক্রণমর সকল িকুণমণন্টর

হাি তকতপ প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য সপ্ররণ করা

হয়।

ধাপ-১ তবতসএস সমবায় কযািাণরর মাঠপয তাণয়র কম তরর্

কম তকর্তাগণণর শ্রাতন্ত তবণনােন, ববণেতশক ছুটি,

অতজতর্ ছুটি ইর্যাতে সংক্রান্ত কায তক্রণমর সকল

িকুণমণন্টর হাি তকতপ স্কযান কণর প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা

গ্রহণণর জন্য ই-সমইণল সপ্ররণ।

ধাপ-২ তবভাগীয় কায তালয়: প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য

তনবন্ধক ও মহাপতরচালণকর তনকে সপ্ররণ কণরন।

ধাপ-২ তবভাগীয় কায তালয়: প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য

তনবন্ধক ও মহাপতরচালণকর তনকে ই-সমইণল সপ্ররণ।

ধাপ-৩ তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় অতধেপ্তর:

প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও

সমবায় তবভাগ-এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

ধাপ-৩ তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় অতধেপ্তর:

প্রণয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণণর জন্য সংতিষ্ট শাখার

উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

তবভাগ-এর তনকে ই-সমইণল সপ্ররণ।

ধাপ-৪ সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: নতথণর্

উপস্থাপণনর জন্য অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে)-

এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

ধাপ-৪ সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন):

ই-সমইল: admin2.section@rdcd.gov.bd

সিান: +৮৮-০২-৯৫৭৩৯৫৩

ক) ইণমইল প্রাতপ্তর সাণথ সাণথ প্রাতপ্ত স্বীকার

করণবন।

খ) বতণ তর্ তবর্য়টি কায তক্রম শুরুত হণয়ণে মণম ত ৩

তেণনর মণধ্য ই-সমইণলর মাধ্যণম জানাণবন।

গ) ১০ তেণনর মণধ্য কায তক্রম সশর্ না হণল র্ার

কারণ জাতনণয় আণবেনকারীণক ই-সমইল কণর

জানাণবন।

উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন) হণর্ নতথণর্ উপস্থাপন

ও তসদ্ধান্ত অনুণমােণনর জন্য অতর্তরি সতচব

(প্রশাসন ও বাণজে)-এর তনকে সপ্ররণ

ধাপ-৫ অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে): নতথণর্

উপস্থাপণনর জন্য সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়,

প্রশাসন)-এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

ধাপ-৫ অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে): তসদ্ধান্ত

অনুণমােণনর জন্য সতচব মণহােণয়র তনকে সপ্ররণ

কণরন।
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৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

ধাপ-৬ সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন): নতথণর্

উপস্থাপন ও তসদ্ধান্ত অনুণমােণনর জন্য অতর্তরি সতচব

(প্রশাসন ও বাণজে)-এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

ধাপ-৬ সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: তসদ্ধান্ত

অনুণমােণনর জন্য (প্রণযাজয সযণি) প্রতর্মন্ত্রী, পল্লী

উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ-এর তনকে সপ্ররণ করণবন।

ধাপ-৭ অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে): তসদ্ধান্ত

অনুণমােণনর জন্য সতচব মণহােণয়র তনকে সপ্ররণ

কণরন।

ধাপ-৭ প্রতর্মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: তসদ্ধান্ত

অনুণমােন প্রোনপূব তক সতচব মণহােণয়র তনকে সপ্ররণ

করণবন।

ধাপ-৮ সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: তসদ্ধান্ত

অনুণমােণনর জন্য প্রতর্মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়

তবভাগ-এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

ধাপ-৮ সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: তসদ্ধান্ত

বাস্তবায়ণনর জন্য সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়,

প্রশাসন)-এর তনকে সপ্ররণ করণবন।

ধাপ-৯ প্রতর্মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: তসদ্ধান্ত

অনুণমােন প্রোনপূব তক সতচব মণহােণয়র তনকে সপ্ররণ

কণরন।

ধাপ-৯ সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন): সকল

কায তাতে সমন্বয় কণর গৃতহর্ কায তক্রণমর তবর্য়টিই-

সমইণল আণবেনকারী কম তকর্তাণক অবতহর্করণ এবং

ওণয়বসাইণে প্রকাশ।

ধাপ-১০ সতচব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় তবভাগ: তসদ্ধান্ত

বাস্তবায়ণনর জন্য অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে)-

এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

ধাপ-১১ অতর্তরি সতচব (প্রশাসন ও বাণজে): তসদ্ধান্ত

বাস্তবায়ণনর জন্য সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়,

প্রশাসন)-এর তনকে সপ্ররণ কণরন।

ধাপ-১২ সংতিষ্ট শাখার উপসতচব (সমবায়, প্রশাসন): গৃহীর্

কায তক্রণমর তবর্ণয় তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায়

অতধেপ্তর মণহােয়ণক অবগর্করণ।

ধাপ-১৩ তনবন্ধক ও মহাপতরচালক, সমবায় অতধেপ্তর: তবভাগীয়

কায তালয়-সক অবগর্করণ

ধাপ-১৪ তবভাগীয় কায তালয়: সংতিষ্ট কম তকর্তাণক অবগর্করণ।

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৩০ তেন ১৫ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর)

যার্ায়ার্

ধাপ ১৪ টি ০৯ টি

জনবল ৮-১০ জন ৬-৭ জন

োতখলীয় কাগজপি
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মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালয়

সসবা সহতজকরণণর নাম: তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাণগ সভা/ সসতমনার/ কম তশালায় কম তকর্তা মণনানয়ন

ক) সসবা সহতজকরণণ অংশগ্রহণকারী কম তকর্তাণের নাম:

১। সমা. আব্দুর রহমান, উপসতচব, মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালয়।

২। নূর সমাহািে, সপ্রাগ্রামার, মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালয়।

৩। সমা. আতমনুল ইসলাম, প্রশাসতনক কম তকর্তা, মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালয়।

খ) সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া

মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালয় হণর্ প্রতর্তেনই তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাণগ সভা/ সসতমনার/ কম তশালায় প্রতর্তনতধ মণনানয়নপূব তক সপ্ররণ

করা হণয় থাণক। দ্রুর্র্ার সাণথ সংতিষ্ট কম তকর্তা/ প্রতর্তনতধ/ সিাকাল পণয়ন্টণক তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাণগর সভা/ সসতমনার/ কম তশালায়

প্রতর্তনতধ তহণসণব মণনানয়নপূব তক সপ্ররণ করা প্রণয়াজন। র্াই এই সসবাটি সহতজকরণ করার সয তিকর্া রণয়ণে।

মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালয় হণর্ প্রতর্তেনই তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাণগ সভা/ সসতমনার/ কম তশালায় প্রতর্তনতধ মণনানয়নপূব তক সপ্ররণ

করা হণয় থাণক। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ণর্ সভা/সসতমনার সংক্রান্ত পিটি সতচব মণহােণয়র অবগতর্র পর সংতিষ্ট শাখায় সপ ৌঁণে সংতিষ্ট

কম তকর্তা বা সিাকাল পণয়ন্ট কম তকর্তা চূড়ান্ত হওয়া পয তন্ত ১১ টি ধাণপ ৫.৭৫ তেন লাণগ। দ্রুর্র্ার সাণথ সংতিষ্ট কম তকর্তা বা সিাকাল

পণয়ন্টণক তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/তবভাণগর সভা/সসতমনার/কম তশালায় প্রতর্তনতধ তহণসণব মণনানয়ন পূব তক সপ্ররণ করার লণযয এই সসবাটি

সহতজকরণ করা হণে। সসবাটি সহতজকরণ করা হণল ৪ ধাণপ ১ তেণনই এই সসবা সেয়া সম্ভব।

গ) সসবাপ্রাতপ্তর সম তলক র্থ্যাতেোঃ

ক্র.নং তবর্য় র্থ্যাতে

১. সসবা

প্রোনকারী

অতিস

মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালয়

২. সসবার সংতযপ্ত

তববরণ

মৎস্য ও প্রাতণসম্পে মন্ত্রণালয় হণর্ প্রতর্তেনই তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাণগ সভা/ সসতমনার/ কম তশালায়

প্রতর্তনতধ মণনানয়নপূব তক সপ্ররণ করা হণয় থাণক। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ণর্ সভা/ সসতমনার সংক্রান্তপিটি

সতচব মণহােণয়র অবগতর্র পর সংতিষ্ট শাখায় সপ ৌঁণে সংতিষ্ট কম তকর্তা বা সিাকাল পণয়ন্ট কম তকর্তা চূড়ান্ত

হওয়া পয তন্ত ১১টি ধাণপ ৫.৭৫ তেন লাণগ। দ্রুর্র্ার সাণথ সংতিষ্ট কম তকর্তা বা সিাকাল পণয়ন্টণক তবতভন্ন

মন্ত্রণালয়/ তবভাণগর সভা/ সসতমনার/ কম তশালায় প্রতর্তনতধ তহণসণব মণনানয়নপূব তক সপ্ররণ করার লণযয এই

সসবাটি সহতজকরণ করা হণে। সসবাটি সহতজকরণ করাহণল ৪ ধাণপ ১ তেণনই এই সসবা সেয়া সম্ভব।

৩. বাতর্ তক সসবা

গ্রহণকারীর

সংখ্যা

৫০০

৪. সসবা প্রাতপ্তর

শর্তাবলী

প্রণযাজয নয়
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র্) তবযমান সসবা-পদ্ধতর্ তবণির্ণ

ক্র. নং তবর্য় র্থ্যাতে

৫. োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা ও

কম তচারী

উপসতচব (প্রশাসন-৩)

৬. সসবা প্রাতপ্তর সময় অতিসকালীন সময়

৭. সসবা প্রাতপ্তণর্

প্রণয়াজনীয় কাগজপি

প্রণযাজয নয়

৮. সসবা প্রাতপ্তর খরচ প্রণযাজয নয়

৯. সসবা প্রাতপ্তর জন্য

যার্ায়াণর্র সংখ্যা

প্রণযাজয নয়

১০. সসবা প্রাতপ্ত/ প্রোণনর

সযণি অসুতবধা/ 

সমস্যা/ চযাণলঞ্জসমূহ

সিাকাল পণয়ন্ট কম তকর্তার অনুপতস্থতর্।

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রতর্ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে

সংম্পৃি ব্যতিবগ ত

(পেতব)

ধাপ-১ সভা/ সসতমনার/ কম তশালার পি গ্রহণ। ১/৪ তেন গ্রহণ সপ্ররণ শাখা

ধাপ-২ সতচণবর েপ্তণর সপ্ররণ ১/৪ অতিস সহায়ক

ধাপ-৩ গ্রহণ ও সতচণবর তনকে উপস্থাপন ১/৪ ব্যতিগর্ কম তকর্তা

ধাপ-৪ সতচণবর েপ্তর হণর্ অতর্তরি সতচব (প্রশাোঃ) এর তনকে সপ্ররণ ১ অতিস সহায়ক

ধাপ-৫ গ্রহণ ও অতর্তরি সতচব (প্রশাোঃ) এর তনি উপস্থাপন ১/৪ ব্যতিগর্ কম তকর্তা

ধাপ-৬ অতর্তরি সতচব (প্রশাোঃ) এর েপ্তর হণর্ প্রশাসন-৩ অতধশাখায়

সপ্ররণ

১/৪ অতিস সহায়ক

ধাপ-৭ গ্রহণ ও সংতিষ্ট সিাকাল পণয়ন্ট কম তকর্তার নামসহ অনুণমােণনর

জন্য উপস্থাপন।

২ প্রশাসতনক কম তকর্তা

ধাপ-৮ চূড়ান্ত অনুণমােণনর জন্য অতর্তরি সতচব (প্রশাসন) এর তনকে

উপস্থাপন

১/৪ শাখা কম তকর্তা

ধাপ-৯ অনুণমােনপূব তক পিজাতরর জন্য প্রশাসন-৩ অতধশাখায় সিরর্

প্রোন।

১/২ ব্যতিগর্ কম তকর্তা

ধাপ-১০ পিজাতর ১/২ শাখা কম তকর্তা

ধাপ-১১ সংতিষ্ট সিাকাল পণয়ন্ট বা মণনানীর্ কম তকর্তার তনকে তবর্রণ। ১/৪ অতিস সহায়ক
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ঙ) তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ (Process Map)
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চ) তবযমান সমস্যা সমাধাণন কযাোগতরতভতত্তক প্রস্তাবনা:

ে) প্রস্তাতবর্ সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি, র্থ্য/

উপাত্ত/ িরম/ িরণমে/

প্রর্যয়নপি/ তরণপাে ত/

সরতজটার ইর্যাতে

সভা/ সসতমনার/ কম তশালার তচঠি সভা/ সসতমনার/ কম তশালার তচঠি

২। আণবেন োতখল সংক্রান্ত প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৩। সসবার ধাপ ১১ ৪

৪। তনভ তরশীলর্া প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৫। তবতধ/আইন/প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৬। সরকি ত/র্থ্য উপাত্ত সংরযণ প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৭। অন্যান্য প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে

সংম্পৃি

ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ সভা/সসতমনার/কম তশালার পি গ্রহণ। ১/৪ তেন গ্রহণ সপ্ররণ শাখা

ধাপ-২ সতচণবর েপ্তণর সপ্ররণ ১/৪ তেন অতিস সহায়ক

ধাপ-৩ সংতিষ্ট সিাকাল পণয়ন্ট কম তকর্তার মণনানয়নসহ প্রশাসন-৩ অতধশাখায়

সপ্ররণ

১/৪ তেন ব্যতিগর্

কম তকর্তা

ধাপ-৪ প্রশাসন-৩ অতধশাখা হণর্ সিাকাল পণয়ন্ট কম তকর্তা/ মণনানীর্ কম তকর্তার

তনকে পণির কতপ সপ্ররণ ও অতর্তরি সতচব (প্রশাসন) সক অবতহর্করণ।

১/৪ তেন অতিস সহায়ক

১৬
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ঝ)  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ সভা/ সসতমনার/ কম তশালার পি গ্রহণ। ধাপ-১ সভা/ সসতমনার/ কম তশালার পি গ্রহণ।

ধাপ-২ সতচণবর েপ্তণর সপ্ররণ ধাপ-২ সতচণবর েপ্তণর সপ্ররণ

ধাপ-৩ গ্রহণ ও সতচণবর তনকে উপস্থাপন ধাপ-৩ সংতিষ্ট সিাকাল পণয়ন্ট কম তকর্তার মণনানয়নসহ

প্রশাসন-৩ অতধশাখায় সপ্ররণ

ধাপ-৪ সতচণবর েপ্তর হণর্ অতর্তরি সতচব

(প্রশাসন) এর তনকে সপ্ররণ

ধাপ-৪ প্রণয়াজন নাই।

ধাপ-৫ গ্রহণ ও অতর্তরি সতচব (প্রশাসন) এর

তনকে উপস্থাপন

ধাপ-৫ প্রণয়াজন নাই।

ধাপ-৬ অতর্তরি সতচব (প্রশাসন) এর েপ্তর হণর্

প্রশাসন-৩ অতধশাখায় সপ্ররণ

ধাপ-৬ প্রণয়াজন নাই।

ধাপ-৭ গ্রহণ ও সংতিষ্ট সিাকাল পণয়ন্ট কম তকর্তার

নামসহ অনুণমােণনর জন্য উপস্থাপন।

ধাপ-৭ প্রণয়াজন নাই।

ধাপ-৮ চূড়ান্ত অনুণমােণনর জন্য অতর্তরি সতচব

(প্রশাসন) এর তনকে উপস্থাপন

ধাপ-৮ প্রণয়াজন নাই।

ধাপ-৯ অনুণমােনপূব তক পিজাতরর জন্য প্রশাসন-৩

অতধশাখায় সিরর্ প্রোন।

ধাপ-৯ প্রণয়াজন নাই।

ধাপ-১০ পিজাতর ধাপ-১০ প্রণয়াজন নাই।

ধাপ-১১ সংতিষ্ট সিাকাল পণয়ন্ট বা মণনানীর্

কম তকর্তার তনকে তবর্রণ।

ধাপ-১১ প্রশাসন-৩ অতধশাখা হণর্ সিাকাল পণয়ন্ট

কম তকর্তা/ মণনানীর্ কম তকর্তার তনকে পণির

কতপ সপ্ররণ ও অতর্তরি সতচব (প্রশাসন) সক

অবতহর্করণ।

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ন্টা) ৫/৩/৪ তেন ১ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) - -

যার্ায়ার্ - -

ধাপ ১১ ৪

জনবল ১২ ৪

োতখলীয় কাগজপি - -
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খায মন্ত্রণালয়

(ক) সসবা সহতজকরণণর নাম: অনলাইন এতসআর িম ত

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

খায মন্ত্রণালণয় ইণনাণভশন কম তসূচীর আওর্ায় ACR Digitization (Development of Annual Confidential Report

Management System) নাম সিেওয়যার প্রস্তুর্ করা হণয়ণে। বতণ তর্ তসণটণমর মাধ্যণম সকল পয তাণয়র (১ম সথণক ১৬র্ম

সগ্রণির) কম তকর্তা/কম তচারী Online এ র্াঁর বাতর্ তক সগাপনীয় অনুণবেন জমা প্রোন করণর্ পারণবন। এণর্ কম তকর্তা/কম তচারীগণ

যথাসমণয় ACR অনুস্বাযর বা প্রতর্ স্বাযর না হওয়া, ACR এর অবস্থান সম্পণকত অনুণবেনাধীন কম তকর্তার অজ্ঞর্া, ACR সয সকান

পয তাণয় নষ্ট অথবা হাতরণয় যাওয়ার আশংকা, সংরযনকারী কতৃতপয কতৃতক ACR গ্রহণণর তবর্ণয় সংতিষ্টণের তনকে র্ণথ্যর অভাব,

ACR সংতিষ্ট র্ণথ্যর অভাণব অনুণবেনাধীন কম তকর্তার পণোন্নতর্ বা আতথ তক সুতবধা প্রাতপ্তণর্ বঞ্চনা ইর্যাতে সমস্যা সথণক অব্যাহতর্

লাভ কণরন। এোড়া এ তসণটম সথণক পণোন্নতর্ বা সয সকান প্রণয়াজণন স্বপ সমণয়র সনাটিণশ সয সকান ধরণনর তরণপাে তপ্রস্তুর্ করা যায়।

০২। ACR Digitization (Development of Annual Confidential Report Management System) সিেওয়যারটি

বাংলাণেশ সরকাণরর ই নতথ তসণটণমর সাণথ API (Application Programming Interface) এর মাধ্যণম integration করা

হণয়ণে িণল ই নতথ ব্যবহারকারী সয সকান কম তকর্তা/কম তচারী অনুণবেন স্বাযর, প্রতর্স্বাযণরর জন্য সয সকান কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ

করণর্ পাণরন।

০৩। বতণ তর্ System ব্যবহাণরর জন্য খায মন্ত্রণালণয়র ৯০ জন কম তকর্তা/কম তচারীণক প্রতশযণ প্রোন করা হণয়ণে এবং গর্ বের

মন্ত্রণালণয়র ৪৪ জন কম তকর্তা/কম তচারী তসণটমটি ব্যবহার কণর এতসআর োতখল কণরণেন।

০৪। ACR সহতজকরণ তলঙ্ক: http://103.48.18.142/acr/login

http://acr.mofood.gov.bd/

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা 

প্রোণনর ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত

(পেতব)

ধাপ-১ সংতিষ্ট েপ্তণরর সসবা শাখা সথণক ACR িম ত সংগ্রহ ১ তেন তনজ

ধাপ-২ ACR form পূরণ ১ তেন তনজ

ধাপ-৩ স্বাস্থয প্রতর্ণবেণনর জন্য িািাণরর অযাপণয়নণমন্ট সনওয়া এবং িািাণরর

তনকে যাওয়া

২ বা র্ণর্াতধক

তেন

তনজ

ধাপ-৪ অনুণবেনাধীন কম তকর্তা কতৃতক িািাণরর প্রতর্ণবেনসহ যথাসমণয় 

অনুস্বাযরকারী কম তকর্তার তনকে ACR োতখল।

১ তেন তনজ/ িািার

ধাপ-৫ অনুস্বাযরকারী কম তকর্তা কতৃতক অনুস্বাযর পূব তক প্রতর্স্বাযরকারী কম তকর্তার 

তনকে ACR সপ্ররণ।

১ তেন তনজ
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২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবা 

প্রোণনর ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত

(পেতব)

ধাপ-৬ প্রতর্স্বাযরকারী কম তকর্তা কতৃতক প্রতর্ স্বাযরপূব তক সংরযণকারী কতৃতপণযর 

তনকে ACR সপ্ররণ।

১ মাস প্রতর্স্বাযরকারী

ধাপ-৭ ACR- এ তবরুতপ মন্তব্য থাকণল সংরযণকারী কতৃতপয কতৃতক অনুণবেনাধীন 

কম তকর্তাণক তবরুতপ মন্তণব্যর তবর্ণয় ব্যাখ্যা র্লব, প্রাপ্ত ব্যাখ্যা সণন্তার্জনক 

হণল তবরুতপ মন্তব্য অপণনােন বা সণন্তার্জনক না হণল অনুণবেনাধীন 

কম তকর্তার সিাতশয়াণর তবর্য়টি তলতপবদ্ধকরণ।

১ মাস সংতিষ্ট কতৃতপয

ধাপ-৮ চূড়ান্ত প্রতর্ণবেন যাথাযথ কতৃপয কতৃতক সংরযণ ৭ তেন সংতিষ্ট কতৃতপয
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

১। হাি তকতপণর্ িম তপূরণ

২। সঠিক সমণয় হাি তকতপ িম ত

পাওয়া যায় না

১। অনলাইণন িম ত পূরণ

২। সযণকান সময় অনলাইণন পূরণ করা যায়

২। োতখলীয় কাগজ পিাতে
১। ACR Form ও স্বাস্থযগর্ 

প্রতর্ণবেন হাণর্ তলখণর্ হয়

২। িািাণরর সময় পাওয়া যায়না

১। সহণজ অনলাইণন ACR Form িম ত পূরণ করা

যায়

২। স্বাস্থযগর্ প্রতর্ণবেন অনলাইণন িািাণরর কাে

সথণক পাওয়া যায়

৩। সসবার ধাপ ৮ ৮

৪। সম্পৃি জনবল ৫ জন ১ জন

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ 

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

৫ জন ৫ জন

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া - -

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে - -

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে - -

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ নষ্ট বা হাতরণয় সযণর্ পাণর তনরাপণে সিোণবইণজ সুরতযর্ থাণক

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তকনা না হযা

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) োকা ৫০০.০০ োকা ০.০০

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ৩/৪ মাস ৫ তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ২ বা র্ণর্াতধকবার ১ বার বা নাও লাগণর্ পাণর

১৪। অন্যান্য - -
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৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

২২



৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

ACR সহজীকরণ তলঙ্কোঃ http://103.48.18.142/acr/login

তবযমান 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ ACR form সংগ্রহ ধাপ-১ অনলাইণন ACR form সব তো সংরতযর্

থাণক

ধাপ-২ তবযমান ACR form পূরণ ধাপ-২ অনলাইণন অনুণবেনাধীন কম তকর্তা কতৃতক  

Online ACR form পূরণ

ধাপ-৩ অনুণবেনাধীন কম তকর্তা কতৃতক িািাণরর প্রতর্ণবেন সহ 

যথাসমণয় অনুস্বাযরকারী কম তকর্তার তনকে ACR োতখল।

ধাপ-৩ অনলাইণন সংতিষ্ট স্বাস্থয কম তকর্তার 

তনকে সপ্ররণ অথবা, স্বাস্থযগর্

প্রতর্ণবেনসহ সংতিষ্ট সিেওয়যাণর

আপণলাি

ধাপ-৪ অনুস্বাযরকারী কম তকর্তা কতৃতক অনুস্বাযরপূব তক 

প্রতর্স্বাযরকারী কম তকর্তার তনকে ACR সপ্ররণ।

ধাপ-৪ অনলাইণন অনুস্বাযরকারী কম তকর্তার 

তনকে সপ্ররণ

ধাপ-৫ প্রতর্স্বাযরকারী কম তকর্তা কতৃতক প্রতর্স্বাযরপূব তক 

সংরযণকারী কতৃতপণযর তনকে ACR সপ্ররণ।

ধাপ-৫ অনলাইণন ACR অনুস্বাযরক্রণম ও 

প্রতর্স্বাযরকারী কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ

ধাপ-৬ ACR প্রতর্স্বাযর ও সংরযণকারী কতৃতপণযর তনকে সপ্ররণ ধাপ-৬ অনলাইণন ACR প্রতর্স্বাযর ও

সংরযণকারী কতৃতপণযর তনকে সপ্ররণ

ধাপ-৭ ACR- এ তবরুতপ মন্তব্য থাকণল সংরযণকারী কতৃতপয 

কতৃতক অনুণবেনাধীন কম তকর্তাণক তবরুতপ মন্তণব্যর তবর্ণয় 

ব্যাখ্যা র্লব, প্রাপ্ত ব্যাখ্যা সণন্তার্জনক হণল তবরুতপ মন্তব্য 

অপণনােন বা সণন্তার্জনক না হণল অনুণবেনাধীন 

কম তকর্তার সিাতশয়াণর তবর্য়টি তলতপবদ্ধকরণ।

ধাপ-৭ তবরুতপ মন্তব্য থাকণল অনুণবেনাধীন 

কম তকর্তাণক ব্যাখ্যা র্লব

ধাপ-৮ চূড়ান্ত প্রতর্ণবেন যাথাযথ কতৃপয কতৃতক সংরযণ ধাপ-৮ সহণজ ও তনরাপণে সিোণবইণজ সুরতযর্

থাণক

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ন্টা) ৩/৪ মাস ২১ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) -

যার্ায়ার্ ২ বা র্ণর্াতধকবার ১ বার বা নাও লাগণর্ পাণর

ধাপ

জনবল তবযমান তবযমান

োতখলীয় কাগজপি ACR িম ত অনলাইন ACR িম ত

২৩



(খ) সসবা সহতজকরণণর নাম: বাংলাণেশ তনরাপে খায কতৃতপণযর হেলাইন সসবা ৩৩৩ চালু

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

খাণয সভজালকারীণের ধরণর্ ৭ নণভম্বর ২০১৯ হেলাইন চালু কণরণে বাংলাণেশ তনরাপে খায কতৃতপয। সেণশর সয সকান স্থান সথণক

সভজাল খায উৎপােন, সরবারাহ ও মজুে সেখণলই ৩৩৩ নম্বণর অতভণযাগ করণর্ এবং তনরাপে খায কতৃতপণযর কায তক্রম সম্পণকত

র্থ্য জানণর্ পাণর। অতভণযাগ পাওয়ার সণঙ্গ সণঙ্গ র্থ্য যাচাই-বাোই কণর যর্ দ্রুর্ সম্ভব কতৃতপয আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়। সরকাণরর এটুআই প্রকণপর আওর্ায় হেলাইনটি চালু করণলও আগামীণর্ কতৃতপণযর তনণজর অধীণন হেলাইন সখালার পতরকপনা

সনয়া হণয়ণে। বাংলাণেশ তনরাপে খায কতৃতপণযর সযমর্া বৃতদ্ধকরণ প্রকণপর আওর্ায় হেলাইনটি তনজস্ব কল সসন্টাণরর মাধ্যণম

পতরচাতলর্ হণব।

তবজ্ঞানসির্ পদ্ধতর্র যথাযথ অনুশীলণনর মাধ্যণম তনরাপে খাযপ্রাতপ্তর অতধকার তনতির্ করণর্ হণব। সেণশর নাগতরণকর জীবন ও

স্বাস্থয সুরযায় তনরাপে খাযপ্রাতপ্তর অতধকার তনতির্ করণর্ বাংলাণেশ জার্ীয় সংসণে ২০১৩ সাণলর ১০ অণটাবর ‘তনরাপে খায

আইন- ২০১৩’ অনুণমােন কণর সরকার। এ জন্য খায উৎপােন, আমোতন, প্রতক্রয়াকরণ, মজুর্, সরবরাহ, তবপণন ও তবতক্র সংতিষ্ট

কায তক্রম সমন্বণয়র মাধ্যণম সহণযাতগর্া প্রোন এবং তনয়ন্ত্রণ করার লণযয ২০১৫ সাণলর ১ সিব্রুয়াতর কায তকর হয় এবং ২ সিব্রুয়াতর

একটি জার্ীয় তবতধবদ্ধ সংস্থা তহণসণব বাংলাণেশ তনরাপে খায কতৃতপয গঠির্ হয়। আইণনর আণলাণক উৎকৃষ্ট উপাণয় খাবার সব

সময় এবং সবার জন্য সণব তাচ্চ সুরযায় ও স্বাস্থযসির্ভাণব সপ ৌঁোণনা এ কতৃতপণযর অন্যর্ম োতয়্বপ, যা উৎপােন সথণক শুরুত খাবার

সেতবল পয তন্ত খাযণক তনরাপে রাখণর্ কাজ কণর সংস্থাটি।

৩৩৩ হেলাইন নম্বর এর সাণথ যুি হওয়ার পূণব ত অতভণযাগ প্রোণনর জন্য সংতিষ্ট অতিণস উপতস্থর্ হণয় িম ত পূরণ করণর্ হণর্া। এর

িণল সভািার সময় ও অথ ত (TCV) ব্যয় হণর্া। বর্তমাণন হেলাইন নম্বর ৩৩৩ এর মাধ্যণম অতভণযাগ করণর্ সসই সময় ও অথ ত (TCV)

সাশ্রয় হণে। সভািা কলণসন্টাণর অতভণযাগ করণল র্া তলতপবদ্ধ কণর তবএিএসএ-এর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তার তনকে এসএমএস এর

মাধ্যণম জানাণনা হয়। োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা অতভণযাণগর ধরন যাচাইপূব তক উধ তর্ন কতৃতপযণক অবতহর্ কণরন। কতৃতপয সসই অতভণযাগ

র্েণন্তর জন্য সংতিষ্ট সজলার তনরাপে খায অতিসার-সক তনণে তশ প্রোন কণরন। র্েণন্ত অতভণযাগ প্রমাতণর্ হণল সমাবাইল সকাণে তর

মাধ্যণম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

হেলাইন নম্বর ৩৩৩ এর সাণথ যুি হওয়ায় সভািার অতভণযাগ সরাসতর গ্রহণ করা যাণে এবং জনসণচর্নর্া ও আস্থা বৃতদ্ধ সপণয়ণে।

অতনরাপে খায ব্যবসায়ীণের তবরুতণদ্ধও অতধক পেণযপ সনওয়া সম্ভব হণে। জানুয়াতর ২০২১ সথণক এ পয তন্ত ২০টি অতভণযাগ পাওয়া

সগণে, র্ন্মণধ্য ০৮টি তনষ্পতত্ত হণয়ণে।

ধাপ সমূহ:

১। হেলাইন নম্বর ৩৩৩-সর্ প্রাপ্ত অতভণযাগসমূহ কল সসন্টার কতৃতক তবস্তাতরর্ তলতপবদ্ধ করা হয়।

২। কল সসন্টার সথণক এসএমএস এর মাধ্যণম তবএিএসএর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তাণক জানাণনা হয়।

৩। োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা অতভণযাণগর ধরন যাচাইপূব তক ঊর্ধ্তর্ন কতৃতপণযণক অবতহর্ কণরন। পরবর্ীণর্ পতরচালক(এনণিাস তণমন্ট)

কতৃতক সংতিষ্ট সজলার তনরাপে খায অতিসার-সক র্েণন্তর তনণে তশনা প্রোন কণরন।

৪। ০৭ কম ততেবণসর মণধ্য র্েন্ত তরণপাে ত প্রধান কায তালণয় সপ্ররণ করা হয়। র্েন্ত তরণপাণে তর তভতত্তণর্ সমাবাইল সকাণে তর মাধ্যণম ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হয়।

৫। অতভণযাগ তনষ্পতত্ত হণল প্রতর্ মাণস মন্ত্রণালণয় তরণপাে ত সপ্ররণ করা হয়।
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২৬

তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ন্টা) ১৪ তেন ৩তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) ৩০০০ োকা কমণব

যার্ায়ার্ ২ তেন নাই

ধাপ ৫ ৩

জনবল ৬ ২

োতখলীয় কাগজপি আণবেন, জার্ীয় পতরচয় পি, নাগতরক্বপ নাই

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ তনধ তাতরর্ িরণম অতভণযাগ গ্রহণ ধাপ-১ অনলাইণন অতভণযাগ গ্রহণ

ধাপ-২ সংতিষ্ট কায তক্রম গ্রহণ ধাপ-২ যথাযথ কতৃতপয সপ্ররণ

ধাপ-৩ পেণযপ গ্রহণণর অনুণমােন গ্রহণ ধাপ-৩ কায তকর পেণযপ গ্রহণ

ধাপ -৪ ব্যবস্থা গ্রহণ



(গ) সসবা সহতজকরণণর নাম: ময়োকল র্াতলকাভূতি অনুণমােন সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ র্াতলকাভূতির জন্য তমল মাতলক মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর বরাবর প্রণয়াজনীয় কাগজপিসহ আণবেন োতখল

কণরন। মহাপতরচালক কতৃতক স্ব স্ব এলাকায় ময়োকল র্েন্ত ও সপর্ণ যমর্া যাচাই কতমটির তনকে ময়োকলটির র্েন্ত ও সপর্ণ

যমর্া যাচাইণয়র জন্য পি সপ্ররণ কণরন ।ময়োকল যাচাই কতমটি সণরজতমণন র্েন্তকরণ, যাচাইকরণ ও সপর্ণ যমর্া তনধ তারণ কণর

র্েন্ত প্রতর্ণবেন মহাপতরচালণকর তনকে সপ্ররণ কণরন।মহাপতরচালক পরবর্ীণর্ মন্ত্রণালণয় পি সপ্ররণ কণরন। সতচব মণহােণয়র

অনুণমােন প্রাতপ্তর পণর তবর্য়টি পণির মাধ্যণম মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তরণক জাতনণয় সেয়া হয়।পরবর্ীণর্ ময়ো তমলটি

র্াতলকাভুি করার জন্য মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর কতৃতক সংতিষ্ট সজলা খায তনয়ন্ত্রণক পি সপ্ররণ করা হয়।এবং সজলা খায

তনয়ন্ত্রক কতৃতক ময়ো তমল র্াতলকাভূি করা হয়।

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সুতনতে তষ্ট সকান প্রজ্ঞাপন তেণলা না। োতখলীয় কাগজপিাতে সুতনতে তষ্ট করা তেণলা না। ঢাকায় অবতস্থর্ মহাপতরচালক,

খায অতধেপ্তর বরাবর আণবেন করা হয়।সরকাতর তি ৫০০০ োকা এবং নাগতরণকর সরকাতর খরণচর বাতহণর ব্যতিগর্ প্রায় ১০,০০০

োকা খরচ করণর্ হণর্া। প্রায় ১৮০ তেন সময় লাগণর্া আর প্রায় ২০ বার তমল মাতলকণক তবতভন্ন অতিণস যার্ায়ার্ করণর্ হণর্া।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ োতখলীয় কাগজপি সুতনতে তষ্ট কণর সেয়া হণয়ণে এবং পতরপি ইণর্ামণধ্য জাতর করা হণয়ণে। স্ব স্ব সজলা খায

তনয়ন্ত্রক বরাবর আণবেন করণর্ বলা হণয়ণে। োতখলীয় কাগজপি সুতনতে তষ্ট কণর সেয়া হণয়ণে। জনবল ১০ জন করার প্রস্তাব করা

হণয়ণে। সরকাতর তি ৫০০০ োকা অপতরবতর্তর্ রাখা হণয়ণে। নাগতরণকর ব্যতিগর্ খরচ প্রায় ১০০০ োকা হণর্ পাণর। ৪৫তেন সময়

লাগণব আর প্রায় ৫ বার তমল মাতলকণক তবতভন্ন অতিণস যার্ায়ার্ করণর্ হণব।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

তবযমান ধাপ-১ তমল মাতলক মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর বরাবর 

প্রণয়াজনীয় কাগজপিসহ আণবেন োতখল কণরন। 

১ র্ণ্টা মহাপতরচালক, ব্যতিগর্ কম তকর্তা।

তবযমান ধাপ-২
মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর কতৃতক স্ব স্ব এলাকায় 

ময়োকল র্েন্ত ও সপর্ণ যমর্া যাচাই কতমটির 

তনকে ময়োকলটির র্েন্ত ও সপর্ণ যমর্া 

যাচাইণয়র জন্য পি সপ্ররণ কণরন।

৩০ তেন মহাপতরচালক, অতর্তরি

মহাপতরচালক, পতরচালক, 

উপপতরচালক, সহকাতর পতরচালক, 

প্রশাসতনক কম তকর্তা, োইতপট, 

এমএলএসএস

তবযমান ধাপ-৩
ময়োকল যাচাই কতমটি সণরজতমণন র্েন্তকরণ,

যাচাইকরণ ও সপর্ণ যমর্া তনধ তারণ কণর র্েন্ত 

প্রতর্ণবেন মহাপতরচালক মণহােণয়র তনকে সপ্ররণ

কণরন।

৬০ তেন সংতিষ্ট তবভাণগর সাইণলা অতধযক, 

আঞ্চতলক রযণাণবযণ প্রণক শলী এবং 

সংতিষ্ট সজলা খায তনয়ন্ত্রক, প্রশাসতনক

কম তকর্তা, োইতপট

তবযমান ধাপ-৪ মহাপতরচালক পরবর্ীণর্ মন্ত্রণালণয় পি সপ্ররণ

কণরন। 

৩০ তেন মহাপতরচালক, অতর্তরি

মহাপতরচালক, পতরচালক, 

উপপতরচালক, সহকাতর পতরচালক, 

প্রশাসতনক কম তকর্তা, োইতপট, 

এমএলএসএস

২৭



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

তবযমান ধাপ-৫ সতচব মণহােণয়র অনুণমােন প্রাতপ্তর পণর তবর্য়টি 

পণির মাধ্যণম মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তরণক 

জাতনণয় সেওয়া হয়।

৩০ তেন সতচব, অতর্তরি সতচব, যুগ্মসতচব, 

উপসতচব, তসতনয়র সহকাতর সতচব, 

সহকাতর সতচব, প্রশাসতনক কম তকর্তা, 

োইতপট, এমএলএসএস

তবযমান ধাপ-৬ পরবর্ীণর্ ময়ো তমলটি র্াতলকাভুি করার জন্য 

মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর কতৃতক সংতিষ্ট 

সজলা খায তনয়ন্ত্রণক পি সপ্ররণ করা হয়।

১৫ তেন মহাপতরচালক, অতর্তরি মহাপতরচালক, 

পতরচালক, উপপতরচালক, সহকাতর

পতরচালক, প্রশাসতনক কম তকর্তা, োইতপট, 

এমএলএসএস

তবযমান ধাপ-৭ সজলা খায তনয়ন্ত্রক কতৃতক ময়োতমল 

র্াতলকাভূি করা হয়। 

১৫ তেন সজলা খায তনয়ন্ত্রক, োইতপট, 

এমএলএসএস

২৮



৩।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সকান সমস্যা সনই। -----

২। োতখলীয় কাগজপিাতে তবযমান পদ্ধতর্ণর্ মন্ত্রণালয় কতৃতক োতখলীয়

কাগজপিাতে সুতনতে তষ্ট করা তেণলা না।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ োতখলীয় কাগজপি

সুতনতে তষ্ট কণর সেওয়া হণয়ণে।

৩। সসবার ধাপ র্াতলকাভূতির জন্য তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ঢাকায়

অবতস্থর্ মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর বরাবর

আণবেন করা হয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ স্ব স্ব সজলা খায

তনয়ন্ত্রক বরাবর আণবেন করণর্ বলা

হণয়ণে।

৪। সম্পৃি জনবল তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ৩০ জন প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ১০ জন করার প্রস্তাব

করা হণয়ণে।

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর 

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও 

পেতব

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ৩ জন। সতচব, মহাপতরচালক, 

সজলা খায তনয়ন্ত্রক

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ১ জন করা হণয়ণে।

সতচব।

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া নাই নাই

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন 

ইর্যাতে

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সুতনতে তষ্ট সকান প্রজ্ঞাপন তেণলা

না।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ পতরপি ইণর্ামণধ্য

জাতর করা হণয়ণে।

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার 

ইর্যাতে

প্রণযাজয নয়। প্রণযাজয নয়।

৯। সরকি ত/র্থ্য সংরযণ তবযমান পদ্ধতর্ণর্ এই সংক্রান্ত সকান সমস্যা তেল

না।

-----

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয 

তক না

প্রণযাজয নয় --------

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সরকাতর তি ৫০০০ োকা

এবং নাগতরণকর সরকাতর খরণচর বাতহণর

ব্যতিগর্ প্রায় ১০,০০০ োকা খরচ করণর্ হণর্া।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সরকাতর তি ৫০০০

োকা অপতরবতর্তর্ রাখা হণয়ণে।

নাগতরণকর ব্যতিগর্ প্রায় ১০০০ োকা

হণর্ পাণর।

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ১৮০ তেন (অতিস) প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ৪৫ তেন (অতিস)

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ২০ বার প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ৫ বার

১৪। অন্যান্য

২৯



৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

৩০



৫।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

তবযমান প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ তমল মাতলক মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর 

বরাবর প্রণয়াজনীয় কাগজপিসহ আণবেন 

োতখল কণরন। 

ধাপ-১ তমল মাতলক/ প্রতর্ষ্ঠান সজলা খায তনয়ন্ত্রণকর

তনকে সকল প্রণয়াজনীয় কাগজপিসহ (সট্রি

লাইণসন্স, ফুি সগ্রইন লাইণসন্স, আয়কর

সনে, পতরণবশ োড়পি, তবদুযৎ তবণলর কতপ,

তবএসটিআই সনে ও িায়ার সাতভ তস অযান্ড

তসতভল তিণিন্স কতৃতপণযর সনে) আণবেন

োতখল করণবন। সজলা খায তনয়ন্ত্রক

কাগজপি যাচাইপূব তক যথাযথ তবণবতচর্ হণল

আণবেন পরবর্ী প্রতক্রয়াকরণণর জন্য

প্রাথতমকভাণব গ্রহণ করণবন। সকান র্ণথ্যর

র্ােতর্ থাকণল বা আণবেন ত্রুটিপূণ ত হণল

সংতিষ্ট আণবেনকারীণক পি মারির্

জানাণবন।

ধাপ-২ মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর কতৃতক স্ব স্ব 

এলাকায় ময়োকল র্েন্ত ও সপর্ণ যমর্া 

যাচাই কতমটির তনকে ময়োকলটির র্েন্ত 

ও সপর্ণ যমর্া যাচাইণয়র জন্য পি সপ্ররণ 

কণরন ।

ধাপ-২ প্রাথতমকভাণব গৃহীর্ আণবেন সমার্াণবক

সংতিষ্ট তবভাণগর সাইণলা অতধযক,

আঞ্চতলক রযণাণবযণ প্রণক শলী এবং

সংতিষ্ট সজলা খায তনয়ন্ত্রক সমন্বণয় গঠির্ ৩

সেস্য তবতশষ্ট কতমটি কতৃতক সণরজতমণন

র্েন্ত কণর সপর্ণ যমর্া তনধ তারণ করণর্

হণব।

ধাপ-৩ ময়োকল যাচাই কতমটি সণরজতমণন 

র্েন্তকরণ, যাচাইকরণ ও সপর্ণ যমর্া

তনধ তারণ কণর র্েন্ত প্রতর্ণবেন 

মহাপতরচালক মণহােণয়র তনকে সপ্ররণ

কণরন।

ধাপ-৩ সজলা খায তনয়ন্ত্রক র্েন্ত প্রতর্ণবেন 

আনুর্তঙ্গক সকল কাগজপিসহ অনুণমােণনর 

জন্য মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর বরাবর 

সপ্ররণ কণর অনুতলতপ আঞ্চতলক খায তনয়ন্ত্রক 

বরাবর সপ্ররণ করণবন।

ধাপ-৪ মহাপতরচালক পরবর্ীণর্ মন্ত্রণালণয় পি 

সপ্ররণ কণরন। 

ধাপ-৪ র্েন্ত প্রতর্ণবেনসহ প্রাপ্ত কাগজপিাতে 

মহাপতরচালক কতৃতক যাচাইণয়র পর 

আণবেনটি অনুণমােনণযাগ্য হণল সুেষ্ট 

সুপাতরশসহ অনুণমােণনর লণযয মন্ত্রণালণয় 

সপ্ররণ করণবন।
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৫।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান 

প্রণসস ম্যাণপর 

ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-৫ সতচব মণহােণয়র অনুণমােন প্রাতপ্তর পণর 

তবর্য়টি পণির মাধ্যণম মহাপতরচালক, খায 

অতধেপ্তরণক জাতনণয় সেওয়া হয়।

ধাপ-৫ মন্ত্রণালয় কতৃতক যাচাই অণন্ত চুড়ান্ত 

অনুণমােন আণেশ জাতর করা হণব।

ধাপ-৬ পরবর্ীণর্ ময়ো তমলটি র্াতলকাভুি করার 

জন্য মহাপতরচালক, খায অতধেপ্তর কতৃতক 

সংতিষ্ট সজলা খায তনয়ন্ত্রণক পি সপ্ররণ করা 

হয়।

ধাপ-৭ এবং সজলা খায তনয়ন্ত্রক কতৃতক ময়োতমল 

র্াতলকাভূি করা হয়। 

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ন্টা) ১৮০ তেন ৪৫ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) সরকাতর তি (কযাোগতর অনুসাণর তবতধ 

সমার্াণবক) ৫০০০ োকা+

২০টি তভতজে ৫০০োকা/ তহণসণব ১০০০০ 

োকা/ সসবা গ্রহীর্ার ব্যতিগর্ খরচ

সরকাতর তি (কযাোগতর অনুসাণর তবতধ 

সমার্াণবক) ৫০০০ োকা+

৪টি তভতজে ২৫০োকা/ তহণসণব ১০০০ 

োকা/ সসবা গ্রহীর্ার ব্যতিগর্ খরচ

যার্ায়ার্ ২০ বার ৫ বার

ধাপ ৭ ৫

জনবল ৩০ ১০

োতখলীয় কাগজপি ৭ ৭
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ধম ত তবর্য়ক মন্ত্রণালয়

(ক) সসবা সহতজকরণণর নাম: হজযািীণের তপ্র-অযারাইভাল ইতমণগ্রশন (Route to Makkah)

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সস তে আরণবর তবমানবন্দণর বাংলাণেশী হজযািীণের ইতমণগ্রশন এর জন্য অণনক সময় অণপযা করণর্ হয়। র্ণ্টার

পর র্ণ্টা অণপযা করার কারণন হজযািীরা অণনক কষ্ট ও দুণভতাণগর তশকার হন। হজযািীণের বাংলাণেশ সথণক সস তে আরণবর

তবমানবন্দণর েীর্ তযণ ভ্রমণণর পর আবার এই র্ণ্টার পর র্ণ্টা অণপযা করার কারণন অণনক হজযািী অসুস্থ হণয় পণরন। এোড়াও

হজযািীণের সস তে আরণবর ইতমণগ্রশন ইতমণগ্রশন সম্পন্ন হবার পর হজযািীণের সজো তবমান বন্দর সথণক মক্কার বাতড়ণর্ অথবা মতেনা

তবমান বন্দর সথণক মতেনার বাতড়ণর্ যাবার জন্য তনধ তাতরর্ বাণস স্ব-স্ব লাণগজ উঠাণনার জন্য আবার অণনক সময় অণপযা করণর্ হয়।

সয কারণণ এই প্রথমবাণরর মর্ হজ-২০১৯ এ সস তে আরণবর তবমানবন্দণর বাংলাণেশী হজযািীণের অণপযার সময় ও কষ্ট কতমণয়

আনার লণযয বাংলাণেশী হজযািীণের সস তে আরব অংণশর ইতমণগ্রশন সজো/মতেনার পতরবণর্ত ঢাকায় সম্পন্ন করা হয়। এোড়াও

হজযািীণের লাণগজ পতরবহণনর কষ্ট লার্ণবর উণেণশ্য ঢাকা এয়ারণপাে ত সথণক লাণগজ সরাসতর হজযািীর মক্কা/মতেনার

বাতড়/সহাণেণলর কণয সপ ৌঁণে সেয়া হয়। এ কায তক্রণমর িণল সস তে আরণবর সজোয় বাংলাণেশী হজযািীণের তবমানবন্দণর ৬ সথণক ৮

র্ন্টা অণপযার সময় ও কষ্ট লার্ব হণয়ণে। প্রথম বেণরই অর্যন্ত সিলর্ার সাণথ বাংলাণেণশর প্রায় অণধ তক হজযািীর ইতমণগ্রশন সম্পন্ন

হণয়ণে।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা প্রোণনর ধাপ কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময় (তেন/র্ণ্টা/তমতনে) সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ হজকযাণম্প আগমন যািাসময় 

ধাপ-২ লাণগজ বুতকং ও সবাতি তং ২০-৩০ তম

ধাপ-৩ বাংলাণেশ পণব তর ইতমণগ্রশন   ৮০- ৯০ তম

ধাপ-৪ এয়ারণপাণে ত গমন ২০- ৩০ তম

ধাপ-৫ সস তে আরব যািা যািাসময়

ধাপ-৬ সস তে ইতমণগ্রশণনর জন্য অণপযা ১৬০- ২১০ তম

ধাপ-৭ ইতমণগ্রশন সম্পন্নকরণ ৮০- ৯০ তম

ধাপ-৮ সবল্ট সথণক লাণগজ সংগ্রহ ৮০- ৯০ তম

ধাপ-৯ বাণসর জন্য অণপযা ১২০- ১৮০ তম

ধাপ-১০ বাণস লাণগজ উঠান ২০- ৩০ তম

ধাপ-১১ বাস সযাণগ আবাস্থণল গমন যািাসময়
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২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

৩৪



৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

সস তে আরণবর তবমানবন্দণর

বাংলাণেতশ হজযািীণের ইতমণগ্রশন

এর সময় অণনক সময় অণপযা

করণর্ হয়। র্ণ্টার পর র্ণ্টা অণপযা

করার কারণণ হজযািীরা অণনক কষ্ট

ও দুণভতাণগর তশকার হন।

এই প্রথমবাণরর মর্ হজ-২০১৯ এ সস তে আরণবর

তবমানবন্দণর বাংলাণেতশ হজযািীণের অণপযার সময় ও

কষ্ট কতমণয় আনার লণযয বাংলাণেতশ হজযািীণের সস তে

আরব অংণশর ইতমণগ্রশন সজো/ মতেনার পতরবণর্ত ঢাকায়

সম্পন্ন করা হয়। এোড়াও হজযািীণের লাণগজ পতরবহণনর

কষ্ট লার্ণবর উণেণশ্য ঢাকা এয়ারণপাে ত সথণক লাণগজ

সরাসতর হজযািীর মক্কাস্থ সহাণেণলর কণয সপ ৌঁতেণয়

সেওয়া হয়। এ কায তক্রণমর িণল সস তে আরণবর সজোয়

বাংলাণেতশ হজযািীণের তবমানবন্দণর ০৬ সথণক ০৮ র্ণ্টা

অণপযার সময় ও কষ্ট লাগব হণয়ণে। প্রথম বেণরই অর্যন্ত

সিলর্ার সাণথ বাংলাণেণশর প্রায় অণধ তক হজযািীর

ইতমণগ্রশন সম্পন্ন হণয়ণে।

২। োতখলীয় কাগজ পিাতে পাসণপাে ত, টিতকে, স্বাস্থযসনে পাসণপাে ত, টিতকে, স্বাস্থযসনে

৩। সসবার ধাপ ১১টি ০৮টি

৪। সম্পৃি জনবল হজ অতিস ঢাকা, ইতমণগ্রশন কতৃতপয ধম ত তবর্য়ক মন্ত্রণালণয়র সংতিষ্ট কম তকর্তাগণ, হজ অতিস

ঢাকা, ইতমণগ্রশন কতৃতপয, বাংলাণেশ তবমান, সস তেয়া

এয়ারলাইন্স, রাজকীয় সস তে সরকাণরর Route to

Makkah বাস্তবায়ণনর জন্য সংতিষ্ট জনবল ইর্যাতে

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর 

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও 

পেতব

প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া হজ অতিস ঢাকা, ইতমণগ্রশন কতৃতপয

(বাংলাণেশ ও সস তে আরব)

হজ অতিস ঢাকা, ইতমণগ্রশন কতৃতপয (বাংলাণেশ ও

সস তে আরব), বাংলাণেশ তবমান, সস তেয়া এয়ারলাইন্স,

রাজকীয় সস তে সরকার

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন 

ইর্যাতে

প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার 

ইর্যাতে

প্রণযাজয নয় হজকযাণম্প হজযািীণের ১০ আঙ্গুণলর োপ এবং েতব

সনয়ার জন্য এবং কালার তভতত্তক লাণগজ ট্যাগ, লাণগজ

বুতকং এর জন্য দুইটি পৃথক অবকাঠাণমা তনম তান। ঢাকা

তবমানবন্দণর সস তে পণব তর ইতমণগ্রশন সম্পন্ন করার জন্য

আলাো সবাতি তং সগণে বুথ স্থাপন এবং প্রণয়াজনীয়

অবকাঠাণমা তনম তাণ
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

৯। সরকি ত/র্থ্যসংরযণ ফ্লাইে ও ইতমণগ্রশন এর র্থ্য Route to Makkah এর আওর্াধীন ফ্লাইে, ইতমণগ্রশন,

হজযািী এবং সস তে আরণবর বাতড়র র্থ্য

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ 

প্রণযাজয তকনা

হযাঁ হযাঁ, লাণগজ ট্যাগ, তিঙ্গার তপ্রন্ট, লাণগজ বুতকং, ঢাকা

তবমানবন্দণর সস তে পণব তর ইতমণগ্রশন সম্পন্ন করার জন্য

প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয রণয়ণে।

১১। খরচ (নাগতরক + 

অতিস)

প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

১২। সময় (নাগতরক + 

অতিস)

৯ সথণক ১২ র্ণ্টা তবযমান পদ্ধতর্ ৩-৪ র্ণ্টা

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

১৪। অন্যান্য - -
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৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাণপর ধাপ প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ হজ কযাণম্প আগমন ধাপ-১ হজ কযাণম্প আগমন

ধাপ-২ লাণগজ বুতকং ও সবাতি তং ধাপ-২ লাণগজ ট্যাগ, তিঙ্গার তপ্রন্ট

ধাপ-৩ বাংলাণেশ পণব তর ইতমণগ্রশন ধাপ-৩ লাণগজ বুতকং ও সবাতি তং

ধাপ-৪ এয়ারণপাণে ত গমন ধাপ-৪ বাংলাণেশ পণব তর 

ইতমণগ্রশন

ধাপ-৫ সস তে আরবযািা ধাপ-৫ এয়ারণপাণে ত গমন

ধাপ-৬ সস তে ইতমণগ্রশন এর জন্য অণপযা ধাপ-৬ সস তে পণব তর ইতমণগ্রশন

ধাপ-৭ ইতমণগ্রশন সম্পন্নকরণ ধাপ-৭ সস তে আরব যািা

ধাপ-৮ সবল্ট সথণক লাণগজ সংগ্রহ ধাপ-৮ বাসণযাণগ আবাস্থণল গমন

ধাপ-৯ বাণসর জন্য অণপযা

ধাপ-১০ বাণস লাণগজ উঠান

ধাপ-১১ বাসণযাণগ আবাস্থণল গমন

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৯ সথণক ১২ র্ণ্টা ৩-৪ র্ণ্টা

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) - -

যার্ায়ার্ - -

ধাপ ১১টি ০৮টি

জনবল

োতখলীয় কাগজপি পাসণপাে ত, টিতকে, স্বাস্থযসনে পাসণপাে ত, টিতকে, স্বাস্থযসনে
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(খ) সসবা সহতজকরণণর নাম: হজযািীণের স্বাস্থযণসবা-ইণলরতনক সহলথ সপ্রািাইল

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ হজযািীর হজযািার পূণব ত সমতিণকল সপ্রািাইল এর র্থ্য তসণটণম সময়মর্ হালনাগাে না থাকার কারণন

সস তেআরণব হজযািীণের তচতকৎসা প্রোণনর সময় নানা রকম সমস্যা হয়। হজযািীরা ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ সমতিণকল সপ্রািাইল এর

িরম পূরন কণরন এবং পূরনকৃর্ িরম সকন্দ্রীয় পয তায় সথণক িাো এতি করণর্ অণনক সময় লাণগ এবং ত্রুটি তবচুযতর্ হয়। এণর্ সেখা

যায় সয সস তেআরণব তচতকৎসা সসবার সময় হজযািীর র্থ্য সময়মর্ পাওয়া যায়না। এোড়াও হজযািীরা টিকা গ্রহণ এর পর ম্যানুয়াল

ভযাতিণনশন কাি ত সপণয় থাণকন। এ কারণন সকান হজযািী যতে টিকা গ্রহণ না কণর থাণকন র্ার র্থ্য তসণটণম পাওয়া যায়না। এোড়াও

ম্যানুয়াল তসণটম থাকার কারণন সকান হজযািী সকান দূরাণরাগ্য ব্যাতধণর্ আক্রান্ত তকনা, অচল অযম তকনা র্াও জানা সম্ভব হয়না।

সসবাটি সহতজকরণণর িণল হজযািীরা র্াণের সমতিণকল সপ্রািাইল এর র্থ্য িরম অনলাইন সথণক িাউনণলাি করণর্ পাণরন।

অনলাইন সপ্রািাইল িণম ত ট্রাতকং নং এর তবপরীণর্ সবতসক ইনিরণমশন সযমন নাম, ট্রযাতকং নাম্বার, তপর্া/মার্ার নাম, পাসণপাে ত নাম্বর

ইর্যাতে র্থ্য থাকণব তকন্তু স্বাস্থয তবর্য়ক র্থ্য শুধুমাি অনুণমাতের্ তচতকৎসক স্বাস্থয পরীযার তরণপাে ত সেণখ অনলাইণন পূরণ কণরন।

হজযািী তপ্রন্টকৃর্ সহলথ সপ্রািাইল তপ্রন্ট কণর অনুণমাতের্ স্বাস্থয সকণন্দ্র তনণয় আসণবন। স্বাস্থয সকণন্দ্র মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমাতের্

ইউজার (িািার/ নাস ত/ স্বাস্থকমী) তসণটণম প্রেত্ত র্ণথ্যর সণঙ্গ স্বাণস্থর তরণপাে ত যাচাই কণর র্া এতি কণরন। স্বাস্থয মন্ত্রণালণয়র ইউজার

িরণমর র্থ্য তনতির্ করার পরই হজযািীণের ইণলরতনক সহলথ সপ্রািাইল টিকার তিতজোল প্রর্যয়ন পি বর্তর হণব এবং তপ্রন্ট করা

যায়। ইণলরতনক সহলথ সপ্রািাইল টিকার তিতজোল প্রর্যয়ন পি না থাকণল হজযািীণের তভসা প্রোন করা হণব না। এর িণল সকল

হজযািীণের ইণলরতনক সহলথ সপ্রািাইলসহ টিকা প্রোন তনতির্ করা হয়। সযণহতু হজযািীণের র্থ্য স্বাস্থয সকন্দ্র সথণক এতি হণয় যায়

এর িণল পূণব তর বেণরর ন্যায় আর সকন্দ্রীয় পয তায় সথণক িাো এতি করণর্ হয়না এবং এর িণল সস তেআরণব তচতকৎসা সসবার সময়

হজযািীর র্থ্য সময়মর্ পাওয়া যায়।

ইণলণরাতনক সহলথ সপ্রািাইল ও ই-সহলথ সনে িাউনণলাি তলঙ্ক তনম্নরূপ:

https://prp.pilgrimdb.org/web/pilgrim-search?q=N (N=হজযািীর ট্রযাতকং নম্বর)
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১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

প্রণসস ম্যাপ-১

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতি

বগ ত (পেতব)

ধাপ-১ হণজর তনবন্ধন সনে ও স্বাস্থয পরীযার তরণপাে তসহ স্বাস্থয সকণন্দ্র গমন যািাসময়

ধাপ-২ িরম এর জন্য অণপযা ও লাইন ২০ তমতনে

ধাপ-৩ ম্যানুয়াল িরমপুরণ ৩০ তমতনে

ধাপ-৪ যাচাই-বাোই এর জন্য অণপযা ২০ তমতনে

ধাপ-৫ তরণপাে ত যাচাই-বাোই ও টিকা গ্রহণ ১৫ তমতনে

ধাপ-৬ সহলথ কাণি তর জন্য অণপযা ও লাইন ১৫ তমতনে

ধাপ-৭ তকউ অনুযায়ী সহলথ কাি ত গ্রহন ৩০ তমতনে

ধাপ-৮ ম্যানুয়াল এতিকৃর্ িরম তসণটণম এতির জন্য স্বাস্থয অতধেপ্তণর সপ্ররণ ১ তেন

ধাপ-৯ সকন্দ্রীয় পয তায় সথণক সকল ম্যানুয়াল িরণমর িাো এতিও ই-সহলথ 

সপ্রািাইণল র্থ্য হালনাগাে

১.৫ মাস
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১।আণবেনপি/ 

িরম/

সরতজটার/ 

প্রতর্ণবেন

সমতিণকল সপ্রািাইল এর র্থ্য তসণটণম

সময় মর্ হালনাগাে না থাকার কারণণ

সস তে আরণব হজযািীণের তচতকৎসা

প্রোণনর সময় নানা রকম সমস্যা হয়।

ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ পুরণকৃর্ িরম

সকন্দ্রীয় পয তায় সথণক িাো এতি করণর্

অণনক সময় লাণগ এবং ত্রুটি তবচুযতর্ হয়।

সকান হজযািী যতে টিকা গ্রহণ না কণর

থাণকন র্ার র্থ্য তসণটণম পাওয়া

যায়না। সকান হজযািী সকান দুরাণরাগ্য

ব্যাতধণর্ আক্রান্ত তকনা, অচল অযম

তকনা র্াও যথাসমণয় জানা সম্ভব হয় না।

হজযািীরা যাণর্ র্াণের সমতিকযাল সপ্রািাইণলর র্থ্য িরম অনলাইন

সথণক িাউনণলাি করণর্ পাণরন। অনলাইন সপ্রািাইল িণম ত ট্রাতকং

নাম্বণরর তবপরীণর্ সবতসক ইনিরণমশন সযমন নাম, ট্রযাতকং নাম্বার,

তপর্া/মার্ার নাম, পাসণপাে ত নাম্বর ইর্যাতে র্থ্য থাকণব তকন্তু স্বাস্থয

তবর্য়ক র্থ্য শুধুমাি অনুণমাতের্ তচতকৎসক স্বাস্থয পরীযার তরণপাে ত

সেণখ অনলাইণন পূরণ করণবন। হজযািী তপ্রন্টকৃর্ সহলথ সপ্রািাইল

তপ্রন্ট কণর অনুণমাতের্ স্বাস্থয সকণন্দ্র তনণয় আসণবন। স্বাস্থয সকণন্দ্র

মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমাতের্ ইউজার (িািার/ নাস ত/ স্বাস্থকমী)

তসণটণম প্রেত্ত র্ণথ্যর সণঙ্গ স্বাণস্থর তরণপাে ত যাচাই কণর র্া এতি

করণবন। স্বাস্থয মন্ত্রণালণয়র ইউজার িরণমর র্থ্য তনতির্ করার পরই

হজযািীণের ইণলরতনক সহলথ সপ্রািাইলটি তিতজোল প্রর্যয়নপি

বর্তর এবং তপ্রন্ট করার ব্যবস্থা থাকণব। ইণলরতনক সহলথ সপ্রািাইলটি

তিতজোল প্রর্যয়ন পি না থাকণল হজযািীণের তভসা প্রোন করা

হণবনা। এর িণল সকল হজযািীণের ইণলরতনক সহলথ সপ্রািাইলসহ

টিকা প্রোন তনতির্ করা যাণব। সযণহতু হজযািীণের র্থ্য স্বাস্থয সকন্দ্র

সথণক এতি হণয় যায় এর িণল পূণব তর বেণরর ন্যায় আর সকন্দ্রীয় পয তায়

সথণক িাো এতি করণর্ হণবনা এবং এর িণল সস তে আরণব

তচতকৎসা সসবার সময় হজযািীর র্থ্য সময়মর্ পাওয়া যাণব।

২। োতখলীয় 

কাগজ পিাতে

হজযািীণের সহলথ সপ্রািাইল এর

তনধ তাতরর্ ম্যানুয়াল িরম পূরণ, তনবন্ধন

সনে ও স্বাস্থয পরীযার তরণপাে ত

হজযািীণের র্থ্য সম্বতলর্ ই-সহলথ সপ্রািাইল িরম, তনবন্ধন সনে ও

স্বাস্থয পরীযার তরণপাে ত

৩। সসবার ধাপ ০৯টি ০৫টি

৪। সম্পৃি 

জনবল

সকন্দ্রীয় পয তায় সথণক িাো এতি করার

জন্য ১,২৮,০০০ হজযািীণের সহলথ

সপ্রািাইণলর র্থ্য এতির জন্য প্রণয়াজনীয়

জনবল প্রণয়াজন হণব এোড়া টিকাগ্রহণ

এবং স্বাণস্থর তরণপাে ত যাচাই করার জন্য

সংতিষ্ট িািার/ নাস ত/ স্বাস্থকমী

সকন্দ্রীয় পয তায় সথণক িাো এতি করণর্ হণব না র্ণব স্বাস্থয সকণন্দ্র

মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমাতের্ ইউজার (িািার/ নাস ত/ স্বাস্থকমী)

তসণটণম প্রেত্ত র্ণথ্যর সণঙ্গ স্বাণস্থর তরণপাে ত যাচাই কণর র্া এতি

করণবন। তবযমান জনবল তেণয়ই কাজ কাজ করা যাণব র্ণব ToT

প্রতশযণণর প্রণয়াজন হণব।

৫। স্বাযরকারী/ 

অনুণমােণনর

সণঙ্গ সম্পৃি

ব্যতির সংখ্যা 

ও পেতব

িািার/ নাস ত/ স্বাস্থকমী মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমাতের্ ইউজার (িািার/ নাস ত/ স্বাস্থকমী)
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সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

৬। আন্তোঃঅতিস 

তনভতরশীলর্া

স্বাস্থয ও পতরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, হজ

অতিস ঢাকা

স্বাস্থয ও পতরবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, হজ অতিস ঢাকা

৭।আইন/ তবতধ/ 

প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে

প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৮। অবকাঠাণমা/

হাি তওয়ার ইর্যাতে

সকন্দ্রীয় পয তায় সথণক িাো এতি করার

জন্য প্রণয়াজনীয় হাি তওয়ার

অনুণমাতের্ স্বাস্থয সকণন্দ্র ইন্টারণনে, ল্যাপেপ/ কতম্পউোর, স্মাে ত

সমাবাইল তিভাইস, তপ্রন্টার ইর্যাতে

৯। সরকি ত/ র্থ্য

সংরযণ

হযাঁ হযাঁ (ই-হজ িাোণবণস র্থ্য সংরযণ)

১০। প্রযুতির 

প্রণয়াগ প্রণযাজয 

তকনা

হযাঁ হযাঁ

১১। খরচ

(নাগতরক + 

অতিস)

প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

১২। সময়

(নাগতরক + 

অতিস)

১। হজযািীণের কাণে ম্যানুয়াল সহলথ

কাি ত প্রাতপ্তর সময় ২.১৬ সথণক ৩.৮

র্ণ্টা

২। ই-সহলথ সপ্রািাইণল র্থ্য তসণটণম

হালনাগাে ১.৫ মাস ১ তেন

১। হজযািীণের কাণে ই-সহলথ কাি ত প্রাতপ্তর সময় ৫৫ তমতনে সথণক

১.১০ র্ণ্টা

২। তচতকৎসক কতৃতক অনুণমাতের্ হওয়ার সাণথ সাণথ তসণটণম

হালনাগাে। (সকন্দ্রীয় পয তায় সথণক এতির প্রণয়াজন সনই)। কাণজই

আলাো সমণয়র প্রণয়াজন হণব না

১৩। যার্ায়ার্

(নাগতরক)

৩-৪ টি ১-২ টি

১৪। অন্যান্য - -

৪১



শ্রম ও কম তসংস্থান মন্ত্রণালয়

সসবা সহতজকরণণর নাম: অনলাইন তভতত্তক তরকুইতজশন অযান্ড ইনণভনেতর ম্যাণনজণমন্ট তসণটম চালু

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

শ্রম ও কম তসংস্থান মন্ত্রণালণয়র সসবা শাখা কতৃতক মন্ত্রণালণয়র কম তকর্তা এবং কম তচাতরণের সষ্টশনারী, অতিস সরঞ্জামাতেসহ অন্যান্য

প্রণয়াজনীয় দ্রব্য প্রাপ্যর্া অনুসাণর সরবরাহ করা হয়।

সসবা সহতজকরণণর পূণব ত তনণম্নাি সমস্যাগুণলা তবযমান তেল:

চাতহোপি হাতরণয় সযর্। িণল কম তকর্তাণের মালামাল সপণর্ তবলম্ব হর্ এবং পুনরায় চাতহোপি সপ্ররণণর প্রণয়াজন হর্। এণর্

কম তকর্তাণের সভাগাতন্ত হর্।

পূণব তর ক্রয়, মজুে ইর্যাতে সম্পতকতর্ র্থ্য সপণর্ সময় লাগণর্া।

চাতহোপি তপ্রন্ট করণর্ হর্ এবং সলাক মারির্ সপ্ররণ করণর্ হর্ যাণর্ সময় এবং খরচবৃতদ্ধ সপর্।

সরতজটার বই সমূহ তনয়তমর্ হালনাগাে করণর্ হর্ এবং এণর্ ভুল হবার সম্ভাবনা থাকর্।

প্রাপ্যর্া অনুযায়ী দ্রণব্যর ব্যবহার তনতির্ করা সম্ভব হর্না।

সমস্যা সমাধাণন গৃহীর্ আইতিয়ার তশণরানাম -

সসবাটি সহতজকরণণর িণল বর্তমাণন অনলাইন তভতত্তক তরকুইতজশন এন্ড ইনণভনেতর ম্যাণনজণমন্ট তসণটম চালু করা হণয়ণে।

নতুন পদ্ধতর্র সুতবধা সমূহ -

• অনলাইণন তরকুইতজশন (চাতহোপি) প্রোন ।

• সহণজ সকল র্থ্য প্রাতপ্ত ও দ্রুর্ তসদ্ধান্ত গ্রহণ।

• সটাণরর যাবর্ীয় কাণজ স্বের্া আনয়ন ।

• সটাণরর র্ােতর্ সম্পণকত পূণব তধারণা প্রাতপ্ত ।

• প্রাপ্যর্া অনুযায়ী দ্রণব্যর ব্যবহার তনতির্ করা ।

• অপচয় হ্রাস করা ও সরকাতর অণথ তর সাশ্রয় করণ ।

• সণব তাপতর সসবার গুণগর্ পতরবর্তন সাধন ।

• অনুমতর্ সাণপণয সটাণরর পণণ্যর সমন্বয় সাধন।
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১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ হাি তকতপণর্ চাতহোপি বর্তর ০১ র্ণ্টা কতম্পউোর অপাণরের

ধাপ-২ চাতহোপি তপ্রন্ট সনওয়া এবং কম তকর্তার স্বাযর গ্রহণ ০১ র্ণ্টা কতম্পউোর অপাণরের এবং

কম তকর্তা

ধাপ-৩ সলাক মারির্ চাতহোপি সসবা শাখায় সপ্ররণ ০১ র্ণ্টা অতিস সহায়ক

ধাপ-৪ প্রাপ্যর্া ও পূব তবর্ী সরবরাণহর র্থ্য সংগ্রহ ০১ তেন সটার তকপার

ধাপ-৫ সসবা শাখা হণর্ অনুণমােণনর তনতমত্ত নতথণর্

উপস্থাপন এবং অনুণমােন

০২ তেন কতম্পউোর অপাণরের, প্রশাসতনক

কম তকর্তা এবং ঊর্ধ্তর্ন কম তকর্তা

ধাপ-৬ সরতজস্ট্রার বইসমূহ হালনাগাে করা ০২ র্ণ্টা সটার তকপার

ধাপ-৭ চাতহোপি প্রোনকারী কম তকর্তাণক অবতহর্ করা ৩০ তমতনে অতিস সহায়ক

ধাপ-৮ অনুণমােন অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা ০১ র্ণ্টা সটার তকপার

ধাপ-৯ নতুন পণ্য ক্রণয়র ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মজুে বৃতদ্ধ করা ০৭তেন কতম্পউোর অপাণরের, প্রশাসতনক

কম তকর্তা এবং ঊর্ধ্তর্ন কম তকর্তা
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/ 

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

কাগণজর মাধ্যণম চাতহোপি সপ্ররণ করণর্ হয় অনলাইণনর মাধ্যণম চাতহোপি সপ্ররণ করণর্

হণব

২। োতখলীয় কাগজপিাতে চাতহোপি সকান কাগজপণির প্রণয়াজন হণব না

৩। সসবার ধাপ ০৯টি ০৮টি

৪। সম্পৃি জনবল ১০ জন ০৯ জন

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর 

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও 

পেতব

০৬-০৭ জন ০৪-০৫ জন

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার 

ইর্যাতে

প্রণযাজয নয় সাভ তার কতম্পউোর

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ সরকি ত বুক/ সরতজোর বুণক সরকি ত সংরযণ

করা হয়

সাভ তার কতম্পউোণর স্বয়ংতক্রয়ভাণব সরকি ত

সংরতযর্ হয়

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তক 

না

- হযাঁ

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) ০৩ োকা ০০

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ০৪-০৭ তেন ০১-০৭ তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ০২ বার ০১ বার

১৪। অন্যান্য - -
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৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ হাি তকতপণর্ চাতহোপি বর্তর ধাপ-১ সিেওয়যাণরর মাধ্যণম চাতহোপি বর্তর ও

সপ্ররণ

ধাপ-২ চাতহোপি তপ্রন্ট সনওয়া এবং কম তকর্তার স্বাযর

গ্রহণ

ধাপ-২ সিেওয়যাণরর সথণক সংতিষ্ট কম তকর্তার

প্রাপ্যর্া যাচাই এবং পূব তবর্ী সরবরাণহর

র্থ্য সংগ্রহ

ধাপ-৩ সলাক মারির্ চাতহোপি সসবা শাখায় সপ্ররণ ধাপ-৩ অনুণমােণনর জন্য নতথণর্ উপস্থাপন

ধাপ-৪ প্রাপ্যর্া ও পূব তবর্ী সরবরাণহর র্থ্য সংগ্রহ ধাপ-৪ সিেওয়যাণরর র্থ্য হালনাগাে করা

ধাপ-৫ সসবা শাখা হণর্ অনুণমােণনর তনতমত্ত নতথণর্

উপস্থাপন এবং অনুণমােন

ধাপ-৫ চাতহোপি প্রোনকারী কম তকর্তার

সিেওয়যাণরর মাধ্যণম র্থ্য প্রাতপ্ত

ধাপ-৬ সরতজস্ট্রার বইসমূহ হালনাগাে করা ধাপ-৬ অনুণমােন অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা

ধাপ-৭ চাতহোপি প্রোনকারী কম তকর্তাণক অবতহর্ করা ধাপ-৭ চাতহোপি প্রোনকারী কম তকর্তার

সিেওয়যাণরর মাধ্যণম সরবরাহকৃর্ পণণ্যর

প্রাতপ্ত স্বীকার প্রোন

ধাপ-৮ অনুণমােন অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করা ধাপ-৮ নতুন পণ্য ক্রণয়র ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মজুে

বৃতদ্ধ করা

ধাপ-৯ নতুন পণ্য ক্রণয়র ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মজুে বৃতদ্ধ

করা

ধাপ-৯ -

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ০৪-০৭ তেন ০১-০৭ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) ০৩ োকা ০০

যার্ায়ার্ ০২ বার ০১ বার

ধাপ ০৯টি ০৮টি

জনবল ১০ জন ০৯ জন

োতখলীয় কাগজপি ০১টি ০০
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প্রাথতমক ও গণতশযা মন্ত্রণালয়

সসবা সহতজকরণণর নাম: প্রাথতমক ও গণতশযা মন্ত্রণালয়/ েপ্তর/ সংস্থার কম তকর্তাগণণর নাণম 

োপ্ততরক/ আবাতসক সেতলণিান মঞ্জুরী সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

প্রাথতমক ও গণতশযা মন্ত্রণালয় এবং এর আওর্াধীন েপ্তর/সংস্থায় তবপুলসংখ্যক কম তকর্তা কম তরর্ আণে। োপ্ততরক জরুততর প্রণয়াজণন

োপ্ততরক ও আবাতসক সেতলণিান ব্যবহাণরর প্রণয়াজন হয়। কম তকর্তাগণ যাণর্ দ্রুর্ োপ্ততরক কাজকম ত করণর্ পাণরন সস লণযয এ

মন্ত্রণালয় ও এর আওর্াধীন েপ্তর/সংস্থায় কম তরর্ কম তকর্তাগণণর োপ্ততরক ও আবাতসক সেতলণিান দ্রুর্র্ম সমণয় মঞ্জুর করার

প্রণয়াজন হয়। সস পতরণপ্রতযণর্ প্রাথতমক ও গণতশযা মন্ত্রণালয় এবং এর আওর্াধীন েপ্তর/সংস্থার কম তকর্তাগণ যাণর্ কম সমণয়

র্াঁণের োপ্ততরক ও আবাতসক সেতলণিান সংণযাগ সপণর্ পাণরন সস লণযয সসবাটি সহতজকরণণর উণযাগ গ্রহণ করা হয়।

তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ কণর সেখা যায় বর্তমাণন ৮টি ধাণপ কাজটি সম্পন্ন করা হয়। এণর্ সমাে ৮তেন সময় প্রণয়াজন হয়।

এণর্ সতচব মণহােয় হণয় শাখার োতয়্বপ প্রাপ্ত কম তকর্তার তনকে আসণর্ অণনক ধাপ ও সমণয়র প্রণয়াজন হয় িলশ্রুতর্ণর্ সসবাটি

প্রোন করণর্ তবলম্ব হয়।

োপ্ততরক ও আবাতসক সেতলণিান মঞ্জুরীর সসবাটি সহতজকরণ করার িণল প্রাথতমক ও গণতশযা মন্ত্রণালয় এবং এর আওর্াধীন

েপ্তর/সংস্থার কম তকর্তাগণণক কম সমণয় সসবাটি প্রোন করা সম্ভব হণে। এ সসবা সহতজকরণণর িণল অতিণসর কম তর্ন্টা োড়াও

অন্যান্য সমণয় কম তকর্তাগণণর সাণথ োপ্ততরক প্রণয়াজণন আবাতসক সেতলণিাণন সযাগাণযাগ করা সম্ভব হণে। িণল কম তকর্তাগণ র্াণের

োপ্ততরক কাজকম ত আণরা দ্রুর্র্ার সাণথ সম্পােন করণর্ পাণরন। সসবাটি সহতজকরণ করার িণল ৮টি ধাপ সথণক কণম ৪টি ধাপ

হণয়ণে এবং ৮ তেণনর পরবর্ীণর্ ৫তেণন সসবা কায তক্রমটি প্রোন করা হণে।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ (প্রাথতমক ও গণতশযা মন্ত্রণালয়/ েপ্তর/ সংস্থার কম তকর্তাগণণর নাণম োপ্ততরক/ আবাতসক

সেতলণিান মঞ্জুরী সহতজকরণ)

সসবা 

প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম
প্রতর্ ধাণপর সময় 

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)
সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-1 আণবেনপি ও আনুর্তঙ্গক কাগজপি তসতনয়র সতচব 

মণহােণয়র েপ্তণর োতখল ও িণকেকরণ 

১ তেন আণবেনকারী ও তসতনয়র সতচব মণহােণয়র 

েপ্তণরর সংতিষ্ট কম তকর্তা/ কম তচারীবৃন্দ

ধাপ-2 তসতনয়র সতচব মণহােয় কতৃতক স্বাযর হণয় অতর্তরি 

সতচব (প্রশাসন) েপ্তণর সপ্ররণ, অতর্তরি সতচব 

(প্রশাসন) কতৃতক স্বাযর ও িণকেকরণ হণয় 

যুগ্মসতচব (প্রশাসন) এর েপ্তণর সপ্ররণ

১ তেন অতর্তরি সতচব (প্রশাসন) মণহােণয়র 

েপ্তণরর সংতিষ্ট কম তকর্তা/ কম তচারীবৃন্দ
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সসবা 

প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম
প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)
সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-৩ যুগ্মসতচব (প্রশাসন) কতৃতক স্বাযর ও িণকেকরণ 

উপসতচব (প্রশাসন-২) এর অতধশাখায় সপ্ররণ

১ তেন যুগ্মসতচব (প্রশাসন) মণহােণয়র েপ্তণরর 

সংতিষ্ট কম তকর্তা/ কম তচারীবৃন্দ

ধাপ-৪ উপসতচব (প্রশাসন-২) কতৃতক স্বাযর ও শাখা 

কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ

১ তেন উপসতচব (প্রশাসন-২) অতধশাখায় সংতিষ্ট 

কম তকর্তা/ কম তচারীবৃন্দ

ধাপ-৫ সহকারী সতচব/ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক পি 

প্রাতপ্ত, িণকেকরণ, প্রতক্রয়াকরণ এবং কাগজপি 

যাচাইপূব তক নতথ উপস্থাপন

১ তেন সহকারী সতচব/ প্রশাসতনক কম তকর্তা বৃন্দ

ধাপ-৬ প্রশাসতনক কম তকর্তা/সহকারী সতচব    উপসতচব 

(প্রশাসন)       যুগ্মসতচব (প্রশাসন)       অতর্তরি 

সতচব (প্রশাসন)      তসতনয়র সতচব মণহােয় কতৃতক 

অনুণমােন

১ তেন প্রশাসতনক কম তকর্তা/সহকারী সতচব, উপসতচব 

(প্রশাসন-২), যুগ্মসতচব (প্রশাসন), অতর্তরি 

সতচব (প্রশাসন) ও তসতনয়র সতচব মণহােয় 

ধাপ-৭ তসতনয়র সতচব    অতর্তরি সতচব (প্রশাসন) 

যুগ্মসতচব (প্রশাসন) ও উপসতচব (প্রশাসন-২) এবং 

সহকারী সতচব/ প্রশাসতনক কম তকর্তা এর তনকে নতথ 

সিরর্ প্রোন

১ তেন তসতনয়র সতচব       অতর্তরি সতচব 

(প্রশাসন),     যুগ্মসতচব (প্রশাসন)   উপসতচব 

(প্রশাসন-২)      সহকারী সতচব/ প্রশাসতনক 

কম তকর্তা

ধাপ-৮ আণেশ জাতর ও সংতিষ্ট কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ ১ তেন উপসতচব/ সহকারী সতচব
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২। প্রাথতমক ও গণতশযা মন্ত্রণালয়/ েপ্তর/ সংস্থার কম তকর্তাগণণর নাণম োপ্ততরক/ আবাতসক সেতলণিান মঞ্জুরী সহতজকরণ

৪৮



৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা): (প্রাথতমক ও গণতশযা মন্ত্রণালয়/ েপ্তর/ সংস্থার

কম তকর্তাগণণর নাণম োপ্ততরক/ আবাতসক সেতলণিান মঞ্জুরী সহতজকরণ)

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাব

১। আণবেনপি/ িরম/ সরতজটার/

প্রতর্ণবেন

িণকটিংণয়র পর তসতনয়র সতচব, অতর্তরি সতচব

(প্রশাসন), যুগ্মসতচব (প্রশাসন), উপসতচব

(প্রশাসন-২) কতৃতক স্বাযতরর্ হণয় শাখায় োতয়্বপ

প্রাপ্ত কম তকর্তার তনকে সপ্ররণণ েীর্ ত সমণয়র

প্রণয়াজন হয়।

িণকটিংণয়র পর তসতনয়র

সতচব মণহােয় কতৃতক 

স্বাযতরর্ হণয় শাখায় োতয়্বপ 

প্রাপ্ত কম তকর্তার তনকে সপ্ররণণ 

সময় কমণব। 

২। োতখলীয় কাগজপিাতে ১। তনধ তাতরর্ েণক আণবেন

২। বাণজে বরাে

৩। প্রাপ্যর্া সংক্রান্ত প্রমাণপি

৪। সেতলণিান তবল পতরণশাণধর সব তণশর্ কতপ।

১। তনধ তাতরর্ েণক আণবেন

৩। সসবার ধাপ বর্তমান পদ্ধতর্ণর্ সসবার ধাপ সবতশ থাকায় সসবা 

প্রোণন তবলম্ব হয়। ধাপ- ০৮টি

প্রস্তাতবর্ ধাপ কমাণনার িণল 

কাজটি সহজ হণব। ধাপ- ০৪টি

৪। সম্পৃি জনবল একই কাণজ জনবল সবতশ ব্যস্ত থাকণল অন্যান্য 

কাণজ ব্যর্ার্ সৃতষ্ট হয়। 

জনবল কম সম্পৃি থাকায় 

অতধক পতরমান কাজ করা 

সম্ভব হণব। 

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ সম্পৃি 

ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

০৬ জন, তসতনয়র সতচব, অতর্তরি সতচব 

(প্রশাসন), যুগ্মসতচব (প্রশাসন), উপসতচব

(প্রশাসন-২), শাখা কম তকর্তা ও কম তচারী। 

০৬ জন, তসতনয়র সতচব, 

অতর্তরি সতচব (প্রশাসন), 

যুগ্মসতচব (প্রশাসন), উপসতচব 

(প্রশাসন-২), শাখা কম তকর্তা ও 

কম তচারী। 

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া -

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে সরকাতর সেতলণিান, সসলুলার, িযাি ও ইন্টারণনে 

নীতর্মালা, ২০১৮

সরকাতর সেতলণিান, সসলুলার, 

িযাি ও ইন্টারণনে নীতর্মালা, 

২০১৮

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে - -

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ নতথ ব্যবস্থাপনা নতথ ব্যবস্থাপনা

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তক না। অনলাইণন অনলাইণন

১১। খরচ (নাগতরক + অতিস) প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

১২। সময় (নাগতরক + অতিস) ৭/৮ তেন ৫ তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

১৪। অন্যান্য ধাপ- ০৮টি ধাপ- ০৪টি
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যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

(ক) সসবা সহতজকরণণর নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালণয়র কম তকর্তা/ কম তচারীণের ভতবষ্যৎ র্হতবণলর অথ ত 

অতগ্রম উণত্তালণনর অনুমতর্ সংক্রান্ত সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালণয়র কম তকর্তা/কম তচারীণের ভতবষ্যৎ র্হতবণলর অথ ত অতগ্রম উণত্তালণনর আণবেণনর জন্য জমা

তিপ সংগ্রহ করণর্ হয় প্রধান তহসাব রযণ কম তকর্তার কায তালয় সথণক । তকন্ত তচি একাউন্টস এন্ড তিন্যান্স অতিসার কতৃতক প্রেত্ত

সাধারণ ভতবর্ৎ র্হতবণল সব তণশর্ জমাকৃর্ অণথ তর তববরণী প্রাতপ্তণর্ তবলম্ব হয়। সয কারণণ প্রধান তহসাব রযণ কম তকর্তার কায তালয়

সথণক জমাকৃর্ োকার তিপ সংগ্রণহর জন্য একাতধকবার সযণর্ হয়। আণবেনটি ম্যানুয়াতল এতি হণয় শাখায় আসণর্ েীর্ ত সমণয়র

প্রণয়াজন হয়। মুতদ্রর্ নতথণর্ উপস্থাপন কণর যথাযথ কতৃতপণযর অনুমতর্ সপণর্ নতথ চলাচণল অতধক ধাপ হওয়ায় েীর্ ত সমণয়র

প্রণয়াজন হয়। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবা ধাপ ১৭টি এবং সম্পৃি জনবল ১১ জন।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ “ভতবষ্য র্হতবল হণর্ অতগ্রম মন্জজুতর” এর সযণি অতগ্রম মন্জজুতরর জন্য তচি একাউন্টস এন্ড তিন্যান্স অতিসাণরর

কায তালয় সথণক ইসুযকৃর্ সব তণশর্ তহসাব তববরণীর তভতত্তণর্ মঞ্জুর করা হয়। কাজটি একটি রুতটিন ওয়াকত, নীতর্ তনধ তারণী কাজ নয়। যার

োকা র্াণকই প্রোন করা হয়। এণযণি অতধক পরীযা-তনরীযার প্রণয়াজন থাণক না। র্াই শাখা প্রধান সরাসতর ভতবষ্য র্হতবল হণর্

অগ্রীম মঞ্জুতরকারী কতৃতপণযর তনকে ই-নতথণর্ উপস্থাপন করণর্ পাণরন। িণল কায ত তনষ্পতত্তণর্ ধাপ ও সময় কণম যাণব। প্রস্তাতবর্

পদ্ধতর্ণর্ সসবা ধাপ ৯টি এবং সম্পৃি জনবল ৬ জন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালণয়র কম তকর্তা/কম তচারীণের সাধারণ ভতবষ্যৎ র্হতবণলর

অথ ত অতগ্রম উণত্তালণনর মঞ্জুতর দ্রুর্ ও সহজর্র হণে।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১
আণবেণনর জন্য জমা তিপ সংগ্রহ (প্রধান তহসাবরযণ

কম তকর্তার কায তালয় সথণক)

২-৩তেন তনরীযা ও তহসাবরযণ অতিসার

কযাশ সরকার

তহসাবরযণ কম তকর্তা

ধাপ-২ সতচণবর তনকে আণবেন িরম োতখল, সতচব কতৃতক

েশ তন, তপ.ও কতৃতক তনম্ন ধাণপ সপ্ররণ

১-২ র্ণ্টা সতচব

তপ.ও

ধাপ-৩ অতর্তরি সতচব/ যুগ্মসতচব কতৃতক আণবেন েশ তন, 

তপ.ও কতৃতক তনম্নধাণপ সপ্ররণ

১-২ র্ণ্টা অতর্তরি সতচব/ যুগ্মসতচব

তপ.ও

ধাপ-৪ উপসতচব কতৃতক আণবেন েশ তন, তপ.ও কতৃতক তনম্নধাণপ 

সপ্ররণ

১-২ র্ণ্টা উপসতচব

তপ.ও

ধাপ-৫ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব কতৃতক

আণবেন েশ তন, প্রশাসতনক কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ 

১-২ র্ণ্টা তসতনয়র সহকারী সতচব/

সহকারী সতচব

প্রশাসতনক কম তকর্তা

ধাপ-৬ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক আণবেন েশ তন ও 

পরীযাপূব তক নতথণর্ উপস্থাপন

১ তেন প্রশাসতনক কম তকর্তা

৫০



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-৭ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক নতথণর্ উপস্থাপন কণর তসতনয়র 

সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব-সক সপ্ররণ

১-২ র্ণ্টা প্রশাসতনক কম তকর্তা

ধাপ-৮ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব উপসতচব-এর তনকে 

অনুণমােণনর জন্য সপ্ররণ তকংবা ঊর্ধ্তর্ন  কতৃতপণযর তনকে 

সপ্ররণ।

১-২ র্ণ্টা তসতনয়র সহকারী সতচব/

সহকারী সতচব

ধাপ-৯ উপসতচব কতৃতক অনুণমােণনর জন্য ঊর্ধ্তর্ন কতৃতপণযর তনকে 

সপ্ররণ।

১-২ র্ণ্টা উপসতচব

ধাপ-১০ যুগ্মসতচব/ অতর্তরি সতচব কতৃতক অনুণমােন তকংবা 

অনুণমােণনর জন্য ঊর্ধ্তর্ন কতৃতপণযর তনকে সপ্ররণ।

১-২ র্ণ্টা যুগ্মসতচব/ অতর্তরি সতচব

ধাপ-১১ সতচব কতৃতক অনুণমােনপূব তক অতর্তরি সতচব/ যুগ্মসতচণবর 

তনকে সপ্ররণ

১-২ র্ণ্টা সতচব

ধাপ-১২ অতর্তরি সতচব/ যুগ্মসতচব কতৃতক উপসতচণবর তনকে সপ্ররণ ১-২ র্ণ্টা যুগ্মসতচব/অতর্তরি সতচব

ধাপ-১৩ উপসতচব কতৃতক তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচণবর 

তনকে সপ্ররণ

১-২ র্ণ্টা উপসতচব

ধাপ-১৪ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব কতৃতক প্রশাসতনক 

কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ 

১-২ র্ণ্টা তসতনয়র সহকারী সতচব/

সহকারী সতচব

ধাপ-১৫ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক আণবেন মঞ্জুতরপি বর্তর ও তসতনয়র 

সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব মঞ্জুতরপি জাতরর জন্য সপ্রেরণ।

২-৩ র্ণ্টা প্রশাসতনক কম তকর্তা

ধাপ-১৬ তসতনয়র সহকারী সতচব/সহকারী সতচব কতৃতক মঞ্জুতরপি জাতর ১ র্ণ্টা তসতনয়র সহকারী সতচব/

সহকারী সতচব

ধাপ-১৭ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক জাতরকৃর্ মঞ্জুতরপি কযাশ সরকাণরর 

মাধ্যণম প্রধান তহসাবরযণ অতিণস সপ্রেরণ

১তেন প্রশাসতনক কম তকর্তা

কযাশ সরকার

৫১



৫২



৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযামন ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/ সরতজটার/ 

প্রতর্ণবেন

ক) তিপ সপণর্ তবলম্ব

(প্রধান তহসাবরযণ কম তকর্তার কায তালয় সথণক 

জমাকৃর্ োকার তিপ সংগ্রণহর জন্য একাতধকবার 

সযণর্ হয়)

খ) আণবেনটি ম্যানুয়াতল এতি হণয় শাখায় 

আসণর্ েীর্ ত সমণয়র প্রণয়াজন হয়।

গ) মুতদ্রর্ নতথণর্ উপস্থাপন কণর যথাযথ 

কতৃতণযর অনুমতর্ সপণর্ েীর্ ত সমণয়র প্রণয়াজন।

ibas++ হণর্ অনুণমাতের্ প্রতর্ণবেন 

সংগ্রহ করা সযণর্ পাণর

২। োতখলীয় কাগজপিাতে ক) জমাকৃর্ োকার তিপ

খ) তনধ তাতরর্ িরণম আণবেন

গ) প্রণয়াজণন বয়ণসর প্রমাণক

ক) ibas++ প্রতর্ণবেন

খ) তনধ তাতরর্ িরণম আণবেন

গ) প্রণয়াজণন বয়ণসর প্রমাণক

৩। সসবা ধাপ ১৭টি ৯টি

৪। সম্পৃি জনবল ১১ জন ৬ জন

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ 

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

৫ জন

সতচব, অতর্তরি সতচব/যুগ্মসতচব, তসতনয়র 

সহকারী সতচব/সহকারী সতচব, প্রশাসতনক

কম তকর্তা ও তনরীযা ও তহসাবরযণ অতিসার

৫ জন (সযিমণর্ ৩ জন)

সতচব, অতর্তরি সতচব/ যুগ্মসতচব, 

তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব, 

প্রশাসতনক কম তকর্তা

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া প্রধান তহসাবরযণ কম তকর্তার অতিণসর উপর 

তনভতরশীল

ibas++ তসণটম

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে ভতবষ্যৎ র্হতবল তবতধমালা ১৯৭৯

অথ ত মন্ত্রণালণয়র প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী

ibas++ এর তবর্ণয় অথ ত মন্ত্রণালণয়র 

প্রজ্ঞাপন প্রণয়াজন

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে কতম্পউোর ইন্টারণনে সংণযাগসহ কতম্পউোর

৯। সরকি ত/র্থ্য সংরযণ সরতজটার, জমার রতশে ও িাইল/নতথ ই-নতথ ও ibas++ তসণটম 

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তকনা প্রযুতির প্রণয়াগ হয় না প্রযুতির ব্যবহার প্রণয়াজন হণব

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) +১০০/- োকা +১০/- োকা

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ৫-৭ তেন ২-৩ তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ২-৩ বার যার্ায়াণর্র প্রণয়াজন হণব না।

১৪। অন্যান্য প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৫৩



৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

৫৪



৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

তবযমান প্রণসস ম্যাণপর ধাপ তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ আণবেণনর জন্য জমা তিপ সংগ্রহ (প্রধান

তহসাব রযণ কম তকর্তার কায তালয় সথণক)

ধাপ-১ ibas++ সথণক সব তণশর্ জমার তিপ সংগ্রহ

ধাপ-২ সতচণবর তনকে আণবেন িরম োতখল, সতচব

কতৃতক েশ তন, তপ.ও কতৃতক তনম্ন ধাণপ সপ্ররণ

ধাপ-২ ই-নতথণর্ িাণক সতচণবর তনকে েরখাস্ত

আপণলাি

ধাপ-৩ অতর্তরি সতচব/ যুগ্মসতচব কতৃতক আণবেন 

েশ তন, তপ.ও কতৃতক তনম্নধাণপ সপ্ররণ

ধাপ-৩ ই-নতথণর্ সতচব কতৃতক সরাসতর তসতনয়র

সহকারী সতচব/ সহকারী সতচণবর তনকে

আণবেন সপ্ররণ

ধাপ-৪ উপসতচব কতৃতক আণবেন েশ তন, তপ.ও কতৃতক 

তনম্নধাণপ সপ্ররণ

ধাপ-৪ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব কতৃতক

প্রশাসতনক কম তকর্তাণক সপ্ররণ

ধাপ-৫ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব

কতৃতক আণবেন েশ তন, প্রশাসতনক কম তকর্তার 

তনকে সপ্ররণ 

ধাপ-৫ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক পরীযা কণর ই-

নতথণর্ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী

সতচণবর তনকে উপস্থাপন

ধাপ-৬ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক আণবেন েশ তন ও 

পরীযাপূব তক নতথণর্ উপস্থাপন

ধাপ-৬ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব কতৃতক 

অনুণমােণনর জন্য উপসতচব/ যুগ্মসতচব/

অতর্তরি সতচব/ সতচণবর তনকে উপস্থাপন/

সপ্ররণ

ধাপ-৭ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক নতথণর্ উপস্থাপন 

কণর তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব-

সক সপ্ররণ

ধাপ-৭ উপসতচব/ যুগ্মসতচব/ অতর্তরি সতচব/ সতচব 

কতৃতক অনুণমােন হণয় তসতনয়র সহকারী সতচব/

সহকারী সতচণবর তনকে সপ্ররণ

ধাপ-৮ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব

উপসতচব এর তনকে অনুণমােণনর জন্য সপ্ররণ 

তকংবা ঊর্ধ্তর্ন কতৃতপণযর তনকে সপ্ররণ।

ধাপ-৮ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব কতৃতক 

তজ.ও জাতর এবং প্রশাসতনক কম তকর্তার তনকে 

নতথ সপ্ররণ

ধাপ-৯ উপসতচব কতৃতক অনুণমােণনর জন্য ঊর্ধ্তর্ন 

কতৃতপণযর তনকে সপ্ররণ।

ধাপ-৯ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক জাতরকৃর্ অনলাইণন 

প্রধান তহসাবরযণ অতিণস সপ্রেরণ

ধাপ-১০ যুগ্মসতচব/ অতর্তরি সতচব কতৃতক অনুণমােন 

তকংবা অনুণমােণনর জন্য ঊর্ধ্তর্ন কতৃতপণযর 

তনকে সপ্ররণ।

ধাপ-১১ সতচব কতৃতক অনুণমােনপূব তক অতর্তরি 

সতচব/ যুগ্মসতচণবর তনকে সপ্ররণ

ধাপ-১২ অতর্তরি সতচব/ যুগ্মসতচব কতৃতক উপসতচণবর 

তনকে সপ্ররণ

৫৫



৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান 

প্রণসস 

ম্যাণপর

ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ 

প্রণসস 

ম্যাণপর

ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১৩ উপসতচব কতৃতক তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী 

সতচণবর তনকে সপ্ররণ

ধাপ-১৪ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব কতৃতক 

প্রশাসতনক কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ 

ধাপ-১৫ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক আণবেন মঞ্জুতরপি বর্তর

ও তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব মঞ্জুতরপি 

জাতরর জন্য সপ্রেরণ।

ধাপ-১৬ তসতনয়র সহকারী সতচব/ সহকারী সতচব কতৃতক 

মঞ্জুতরপি জাতর

ধাপ-১৭ প্রশাসতনক কম তকর্তা কতৃতক জাতরকৃর্ মঞ্জুতরপি

কযাশ সরকাণরর মাধ্যণম প্রধান তহসাবরযণ অতিণস 

প্রেরণ

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৫-৭ তেন ২-৩ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) +১০০/- োকা +১০/- োকা

যার্ায়ার্ ২-৩ বার প্রণয়াজন হণব না

ধাপ ১৭ (সণর্র) টি ৯ (নয়) টি

জনবল ১১ জন ৬ জন

োতখলীয় কাজপি ৩ টি ৩ টি

৫৬



প্রতর্ষ্ঠাণনর নাম: বাংলাণেশ ক্রীড়া তশযা প্রতর্ষ্ঠান (তবণকএসতপ)

(খ) সসবা সহতজকরণণর  নাম: অনলাইন ব্যাংতকং-এর মাধ্যণম প্রতশযণাথীণের কণলজ তিস আোয়।

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ তবণকএসতপ’র প্রতশযণাথীণের অতভভাবকগণণক প্রতর্ষ্ঠাণন উপতস্থর্ হণয় কণলজ তিস প্রোন করণর্ হর্।

অতভভাকগণণর আনুর্তঙ্গক খরচ হণর্া এবং অণনকণযণি ২/৩ তেন সমণয়র প্রণয়াজন হণর্া।ণয কারণণ দূর-দূরান্ত সথণক প্রতর্ষ্ঠাণন

উপতস্থর্ হণয় কণলজ তিস প্রোণন অনাগ্রহর্ার সৃতষ্ট হণয়তেল। এণর্ যথাসময় কণলজ তিস আোয় সম্ভব তেল না তবধায় বণকয়ার পতরমান

বৃতদ্ধ পায়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ তবণকএসতপ কতৃতক বণকয়া কণলজ তিস সংক্রান্ত এসএমএস সপ্ররণ করা হয়। তবণকএসতপ কতৃতক তনধ তাতরর্ ব্যাংণক

প্রতশযণাথী নম্বণরর তবপরীণর্ অতভভাবকগণ তনজ তনজ সমাবাইল ব্যাংতকং অথবা সংতিষ্ট ব্যাংণকর তনকেস্থ শাখায় উপতস্থর্ হণয়

প্রতশযণাথীর কণলজ তিস জমা তেণর্ পারণব। কণলজ তিস প্রোণনর পর সমাবাইল সিাণন এসএমএস প্রোন এবং ব্যাংণক জমার সযণি

জমার রতশে প্রোন করা হণব। ব্যাংক সথণক প্রাপ্ত প্রতর্ণবেন পয তাণলাচনা পূব তক সমন্বয় সাধন (Reconcilation) করা হয়। তনধ তাতরর্

ব্যাংণকর সাভ তার এবং অনলাইণনর মাধ্যণম তবণকএসতপ’র সংতিষ্ট কতম্পউোণর কণলজ তিণসর র্থ্যাতে সংরযণ করা হয়। সয কারণণ

পূণব তর জমার রতশে প্রণয়াজন হণব না। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবা ধাপ ১২টি এবং সম্পৃি জনবল ০৭ জন। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সসবা ধাপ

০৪টি এবং সম্পৃি জনবল ০২ জন। অনলাইন ব্যাংতকং-এর মাধ্যণম প্রতশযণাথীর কণলজ তিস জমার িণল অতভভাবণকর সময় ও খরচ

সাশ্রয় হণে। অনলাইন ব্যাংতকং-এর মাধ্যণম প্রতশযণাথীর কণলজ তিস জমার িণল বণকয়ার পতরমান হ্রাস পাণে।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা 

প্রোণনর ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ প্রতশযণাথীর কণলজ তিস জমা সেওয়ার জন্য (প্রতশযণাথীর অবস্থান

অনুযায়ী) অতভভাবকণক তবণকএসতপ’র প্রধান কায তালয়, ঢাকা অথবা

আঞ্চতলক প্রতশযণ সকণন্দ্র (তেনাজপুর/ খুলনা/ বতরশাল/ তসণলে/

চট্টগ্রাম/ কিবাজার) আগমন

০১ তেন অতভভাবক

ধাপ-২ তবণকএসতপ’সর্ প্রণবণশর অনুমতর্ গ্রহণণর জন্য প্রধান সগণের অভযথ তনা

রুতণম অবস্থান

১০ তমতনে তনরাপত্তা সুপারভাইজার

ধাপ-৩ অধ্যয/ উপাধ্যয/ তনরাপত্তা কম তকর্তা কতৃতক তবণকএসতপ’সর্ প্রণবণশর

অনুমতর্ প্রোন

১০ তমতনে অধ্যয/ উপাধ্যয/ 

তনরাপত্তা কম তকর্তা

ধাপ-৪ প্রতশযণাথীর কণলজ তিস-এর র্থ্য প্রোন ২০ তমতনে তহসাব সহকারী

ধাপ-৫ কণলজ তিস জমার রতশে স্বাযণরর জন্য তহসাবরযণ কম তকর্তার

তনকে উপস্থাপন

৩০ তমতনে তহসাব সহকারী

ধাপ-৬ কণলজ তিস জমার রতশে স্বাযণরর জন্য পতরচালক (প্রশাসন ও

অথ ত)-এর তনকে উপস্থাপন

৩০ তমতনে তহসাবরযণ কম তকর্তা

ধাপ-৭ কণলজ তিস জমার রতশে স্বাযর কণর তহসাবরযণ কম তকর্তার তনকে

সপ্ররণ

৩০ তমতনে পতরচালক (প্রশাসন ও

অথ ত)

ধাপ-৮ স্বাযতরর্ জমার রতশে তহসাব সহকারীর তনকে সপ্ররণ ৩০ তমতনে তহসাবরযণ কম তকর্তা

ধাপ-৯ প্রতশযণাথীর কণলজ তিস জমার রতশণের এক কতপ অতভভাবকণক

প্রোন

২০ তমতনে তহসাব সহকারী

ধাপ-১০ আোয়কৃর্ কণলজ তিস জমার সরতজটাণর তলতপবদ্ধ করা। ২০ তমতনে তহসাব সহকারী

ধাপ-১১ আোয়কৃর্ কণলজ তিস তনধ তাতরর্ ব্যাংণক জমাকরণ। ০১ র্ণ্টা তহসাব সহকারী

ধাপ-১২ প্রতশযণাথীর কণলজ তিস প্রোন কণর অতভভাবণকর গৃণহ গমন ০১ তেন -

৫৭



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

৫৮



৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযামন ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা) :

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/ সরতজটার/ 

প্রতর্ণবেন

সরতজটাণর কণলজ তিণসর বণ তনা

তলতপবদ্ধকরণ।

তনধ তাতরর্ ব্যাংণকর সাভ তার এবং অনলাইণনর

মাধ্যণম তবণকএসতপ’র সংতিষ্ট কতম্পউোণর

কণলজ তিণসর র্থ্যাতে সংরযণ।

২। োতখলীয় কাগজপিাতে পূণব তর জমার রতশে (প্রণযাজয সযণি)। পূণব তর জমার রতশে প্রণয়াজন হণব না।

৩। সসবা ধাপ ১২টি ০৪টি

৪। সম্পৃি জনবল ০৭ জন ০২ জন

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর 

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও 

পেতব

০৪ জন

অধ্যয, উপাধ্যয, তনরাপত্তা কম তকর্তা ও 

তনরাপত্তা সুপারভাইজার

০১ জন

তহসাব সহকারী

৬। আন্তোঃ অতিস তনভতরশীলর্া কণলজ শাখা, তহসাব শাখা ও তনরাপত্তা 

শাখার সম্পৃির্া রণয়ণে।

কণলজ শাখা ও তহসাব শাখার সম্পৃির্া রণয়ণে।

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে তবণকএসতপ’র প্রতশযণাথী সংক্রান্ত 

নীতর্মালা, ২০১২

তবণকএসতপ’র প্রতশযণাথী সংক্রান্ত নীতর্মালা, 

২০১২

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার 

ইর্যাতে

কতম্পউোর ইন্টারণনে সংণযাগসহ কতম্পউোর

৯। সরকি ত/র্থ্য সংরযণ সরতজটার ও জমার রতশে প্রণয়াজন হণব না।

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয 

তকনা

প্রযুতির প্রণয়াগ হয় না প্রযুতির ব্যবহার প্রণয়াজন হণব।

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) নাগতরণকর প্রায় ২,৫০০/- (দুই হাজার 

পাঁচশর্) োকা এবং অতিণসর ১০/- (েশ) 

োকা খরচ।

নাগতরণকর সণব তাচ্চ ১০০/- (একশর্) োকা খরচ 

হণব।

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) নাগতরণকর ৪৮ র্ণ্টা এবং অতিণসর ০৪ 

র্ণ্টা ২০ তমতনে সময় প্রণয়াজন হয়।

নাগতরণকর সণব তাচ্চ ০১ র্ণ্টা এবং অতিণসর ০১ 

র্ণ্টা সময় প্রণয়াজন হণব।

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ০১ বার যার্ায়াণর্র প্রণয়াজন হণব না।

১৪। অন্যান্য প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৫৯



তবযমান 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ প্রতশযণাথীর কণলজ তিস জমা সেয়ার জন্য

(প্রতশযণাথীর অবস্থান অনুযায়ী) অতভভাবকণক

তবণকএসতপ’র প্রধান কায তালয়, ঢাকা অথবা

আঞ্চতলক প্রতশযণ সকণন্দ্র (তেনাজপুর/ খুলনা/

বতরশাল/ তসণলে/ চট্টগ্রাম/ কিবাজার) আগমন

ধাপ-১ তবণকএসতপ কতৃতক বণকয়া কণলজ তিস

সংক্রান্ত এসএমএস সপ্ররণ।

ধাপ-২ তবণকএসতপ’সর্ প্রণবণশর অনুমতর্ গ্রহণণর জন্য

প্রধান সগণের অভযথ তনা রুতণম অবস্থান

ধাপ-২ তবণকএসতপ কতৃতক তনধ তাতরর্ ব্যাংণক

প্রতশযণাথী নম্বণরর তবপরীণর্ সমাবাইণলর

মাধ্যণম অথবা সংতিষ্ট ব্যাংণকর তনকেস্থ

শাখায় উপতস্থর্ হণয় কণলজ তিস জমা প্রোন।

ধাপ-৩ অধ্যয/ উপাধ্যয/ তনরাপত্তা কম তকর্তা কতৃতক

তবণকএসতপ’সর্ প্রণবণশর অনুমতর্ প্রোন

ধাপ-৩ কণলজ তিস প্রোণনর পর সমাবাইল সিাণন

এসএমএস প্রোন এবং ব্যাংণক জমার সযণি

জমার রতশে প্রোন।

৬০



৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা) :

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-৪ প্রতশযণাথীর কণলজ তিস-এর র্থ্য প্রোন ধাপ-৪ ব্যাংক সথণক প্রাপ্ত প্রতর্ণবেন পয তাণলাচনা

পূব তক সমন্বয় সাধন (Reconcilation) করা।

ধাপ-৫ কণলজ তিস জমার রতশে স্বাযণরর জন্য

তহসাবরযণ কম তকর্তার তনকে উপস্থাপন

ধাপ-৬ কণলজ তিস জমার রতশে স্বাযণরর জন্য

পতরচালক (প্রশাসন ও অথ ত)-এর তনকে উপস্থাপন

ধাপ-৭ কণলজ তিস জমার রতশে স্বাযর কণর তহসাব

রযণ কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ

ধাপ-৮ স্বাযতরর্ জমার রতশে তহসাব সহকারীর তনকে

সপ্ররণ

ধাপ-৯ প্রতশযণাথীর কণলজ তিস জমার রতশণের এক

কতপ অতভভাবকণক প্রোন

ধাপ-১০ আোয়কৃর্ কণলজ তিস জমার সরতজটাণর

তলতপবদ্ধ করা।

ধাপ-১১ আোয়কৃর্ কণলজ তিস তনধ তাতরর্ ব্যাংণক

জমাকরণ।

ধাপ-১২ প্রতশযণাথীর কণলজ তিস প্রোন কণর

অতভভাবণকর গৃণহ গমন

৬১

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৪৮ (আেচতল্লশ) র্ণ্টা ০১ (এক) র্ণ্টা

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) ২,৫১০/- (দুই হাজার পাঁচশর্ েশ) 

োকা

১০০ (একশর্) োকা

যার্ায়ার্ ০১ (এক) বার প্রণয়াজন হণব না

ধাপ ১২ (বার) টি ০৪ (চার) টি

জনবল ০৭ (সার্) জন ০২ (দুই) জন

োতখলীয় কাজপি কণলজ তিস জামার রতশে

(প্রণযাজয সযণি)

প্রণয়াজন হণব না



অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ

ক) সসবা সহতজকরণণর নাম: অভযন্তরীণ সম্পে তবভাণগর সকাোভুি বাসা বরাণের কায তক্রম সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

গণপূর্ত তবভাণগর আবাসন পতরেপ্তর হণর্ A,B,C,C-1 সশ্রতণর বাসাসমূহ প্রাতধকার তভতত্তণর্ সংতিষ্ট মন্ত্রণালয়/তবভাণগর সকাোয় বরাে

প্রোন করা হণয় থাণক। এ তবভাণগর আওর্াধীন ৪টি েপ্তর/ অতধেপ্তর/সংস্থায় তৃর্ীয় ও চতুথ ত সশ্রতণর প্রায় ১০,০০০ হাজার কম তচারী

কম তরর্ রণয়ণে। তবভাগীয় বাসা বন্টন কতমটি কম তচারীণের সজযষ্ঠর্া ও সগ্রি অনুসাণর মূল সবর্ণনর তভতত্তণর্ বাসা বরাে প্রোন কণর

থাণকন।

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ প্রথম ধাণপ সংতিষ্ট কম তচারী র্ার তনয়ন্ত্রনকারী কতৃতপণযর তনকে আণবেন কণরন, তনয়ন্ত্রণকারী কতৃতপয কতৃতক

আণবেনটি উর্ধ্তর্ন কায তালণয় সপ্ররণ করা হয়, সংতিষ্ট কতমশনাণরর কায তালয় হণর্ আণবেনটি জার্ীয় রাজস্ব সবাণি ত সপ্ররণ করা হয়,

জার্ীয় রাজস্ব সবাি ত হণর্ আণবেনটি অভযন্তরীণ সম্পে তবভাণগর বাসা বরাে কতমটি বরাবর সপ্ররণ করা হয়, বাসা বরাে কতমটি

কতৃতক যাচাই-বাোইপূব তক বাসা বরাে প্রোন করা হয়। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সব তসাকূণল্য ৭০ তেন সময় অতর্বাতহর্ হয়। সসবার ধাপ

০৫টি এবং স্বাযরকারী/অনুণমােণনর সংণগ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ১২ জন।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সংতিষ্ট কম তচারীণক তবতধ সমার্াণবক তনধ তাতরর্ িরম পূরণ কণর েপ্তর প্রধান/তনয়ন্ত্রণকারী কতৃতপণযর তনকে

আণবেন পিটি জমা তেণর্ হণব। তনয়ন্ত্রণকারী কতৃতপয কতৃতক আণবেনটি অভযন্তরীণ সম্পে তবভাণগর বাসা বরাে কতমটি বরাবর

সরাসতর সপ্ররণ করণবন। সংতিষ্ট বাসা বরাে কতমটি কতৃতক একটি সভা আহ্বান কণর যথাসমণয় বাসা বরাে প্রোন করণবন। তবণবচয

পেণযপ গ্রহণণর িণল আণবেনকারীণক উণল্লতখর্ েপ্তরসমূণহ তগণয় কাণজর অগ্রগতর্ সম্পণকত সযাগাণযাগ করণর্ হয় না, িণল সরকাতর

কাজ তবতঘ্নর্ হয় না;

পূণব ত এর্েসংক্রান্ত তবর্ণয় সংতিষ্ট সকল কম তকর্তার স্বাযণরর জন্য ০৫টি ধাণপ আণবেনটি প্রশাসতনক শাখা হণর্ যথাযথ কতৃতপণযর

অনুণমােণনর জন্য সপ্ররণ করণর্ হণর্া, এণর্ প্রায় ৭০ তেন সময় সলণগ সযর্। সসবা সহতজকরণণর িণল সব ততনম্ন ০৩টি ধাণপ ৩০ তেণন

বাসা বরাে প্রোন করা যাণব। এখাণন ধাপ সংখ্যা কতমণয় ০৫ হণর্ ০৩ এ আনা হণয়ণে। পূণব ত নতথণর্ স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর

সংণগ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা তেল ১২ জন । সসবা সহতজকরণণর িণল সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ১২ সথণক কতমণয় ০৮ জন করা হণয়ণে।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা 

প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ সংতিষ্ট কম তচারীর আণবেন ১ তেন আণবেনকারী

ধাপ-২ তনয়ন্ত্রণকারী কতৃতপয কতৃতক আণবেনটি ঊর্ধ্তর্ন কায তালণয় সপ্ররণ ৩ তেন উপকতমশনার/ 

উপকরকতমশনার

ধাপ-৩ সংতিষ্ট কতমশনাণরর কায তালয় হণর্ আণবেনটি জার্ীয় রাজস্ব

সবাণি ত সপ্ররণ

৭ তেন কতমশনার/ কর কতমশনার

ধাপ-৪ জার্ীয় রাজস্ব সবাি ত হণর্ আণবেনটি অভযন্তরীণ সম্পে তবভাণগর 

বাসা বরাে কতমটি বরাবর সপ্ররণ

৩০ তেন সেস্য (সবাি ত প্রশাসন)

ধাপ-৫ বাসা বরাে কতমটি কতৃতক বাসা বরাে প্রোন ৩০ তেন সংতিষ্ট কতমটির আহ্বায়ক

৬২



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

তনধ তাতরর্ িরণম আণবেন করা হয়না। তবতধ সমার্াণবক তনধ তাতরর্ িরণম আণবেন করণর্

হণব।

২। োতখলীয় কাগজপিাতে

৩। সসবার ধাপ মধ্যবর্ী ধাপসমূণহ সময় সযপন তবর্য়টি গুরূ্বপসহকাণর তবণবচনা কণর ধাপ কমাণনা।

৪। সম্পৃি জনবল

৫। স্বাযরকারী/ 

অনুণমােণনর সণঙ্গ 

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও 

পেতব

১২ জন; 

সহকারী কতমশনার/ কর কতমশনার, 

উপকতমশনার/ কর কতমশনার, যুগ্ম কতমশনার/ 

কর কতমশনার, কতমশনার/ কর কতমশনার,

তির্ীয় সতচব (সবাি ত প্রশাসন), জারাণবা,

প্রথম সতচব (সবাি ত প্রশাসন), জারাণবা,

সেস্য (সবাি ত প্রশাসন), জারাণবা,

বাসা বরাে কতমটি:

যুগ্মসতচব (প্রশাসন), উপসতচব (প্রশাসন), 

উপ কর কতমশনার, সের েপ্তর, কর অঞ্চল-১, 

ঢাকা, তির্ীয় সতচব (সবাি ত প্রশাসন), জারাণবা,

সরতজোর, ট্যাি আপীলার্ ট্রাইবুযনাল,

সহকারী পতরচালক (প্রশাসন), এনএসতি।

সতচব, অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা কমাণনা

৬। আন্তোঃঅতিস 

তনভতরশীলর্া 

৬৩



৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন 

ইর্যাতে

৮। অবকাঠাণমা/ 

হাি তওয়ার ইর্যাতে

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ 

প্রণযাজয তক না

-

১১। খরচ

(নাগতরক+অতিস)

১২। সময় (নাগতরক + 

অতিস)

দুই (০২) মাস এক (০১) মাস

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক)

১৪। অন্যান্য 

৬৪



৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ সংতিষ্ট কম তচারীর আণবেন ধাপ-১ সংতিষ্ট কম তচারীর আণবেন

ধাপ-২ তনয়ন্ত্রণকারী কতৃতপয কতৃতক আণবেনটি ঊর্ধ্তর্ন কায তালণয়

সপ্ররণ

ধাপ-২ তন তয়ন্ত্রণকারী কতৃতপয কতৃতক আণবেনটি

অভযন্তরীণ সম্পে তবভাণগর বাসা বরাে

কতমটি বরাবর সপ্ররণ

ধাপ-৩ সংতিষ্ট কতমশনাণরর কায তালয় হণর্ আণবেনটি জার্ীয় রাজস্ব

সবাণি ত সপ্ররণ

ধাপ-৩ বাসা বরাে কতমটি কতৃতক বাসা বরাে

প্রোন

ধাপ-৪ জার্ীয় রাজস্ব সবাি ত হণর্ আণবেনটি অভযন্তরীণ সম্পে 

তবভাণগর বাসা বরাে কতমটি বরাবর সপ্ররণ

ধাপ-৫ বাসা বরাে কতমটি কতৃতক বাসা বরাে প্রোন

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৬০ তেন ৩০ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর)

যার্ায়ার্

ধাপ ৫ ৩

জনবল ১২ জন ৮ জন

োতখলীয় কাগজপি

৬৫



খ) সসবা সহতজকরণণর নাম: অনলাইণন বাতণতজযক গুরুত্বপপূণ ত ব্যতি (তসআইতপ) আণবেন গ্রহণ।

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ তসআইতপ তনব তাতচর্ হওয়ার জন্য প্রথণম আণবেন পি সংগ্রহ করা হয়, ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ আণবেন িরম পূরণ করা হয়,

সকল িকুণমন্টসহ িাক তবভাণগর মাধ্যণম সপ্ররণ করা হয়, অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ কতৃতক আণবেন িরম গ্রহণ করা হয়। তবযমান

পদ্ধতর্ণর্ ৪টি সসবার ধাপ অতর্ক্রম করণর্ হয় ।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ অনলাইণন তসআইতপ আণবেন িরম পূরণ ও োতখল করা হয়। অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ কতৃতক আণবেন িরম গ্রহণ করা

হয়। কায তক্রমটি সম্পন্ন করণর্ ৪টি সসবার ধাণপর পতরবণর্ত ২টি করা হণয়ণে।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবা 

প্রোণনর ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ তসআইতপ তনব তাতচর্ হওয়ার জন্য আণবেন িরম সংগ্রহ ১ তেন প্রশাসতনক কম তকর্তা (টযাম্প ও সঞ্চয়)

ধাপ-২ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ আণবেন িরম পূরন ১ তেন আণবেনকারী

ধাপ-৩ সকল িকুণমন্টসহ িাক তবভাণগর মাধ্যণম সপ্ররণ ৭ তেন আণবেনকারী

ধাপ-৪ অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ কতৃতক আণবেন িরম গ্রহণ ১ তেন তচঠি-পি গ্রহণকারী কম তকর্তা
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি প্রতক্রয়া ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ তসআইতপ আণবেন িরম সংগ্রহ কণর

অভযন্তরীণ সম্পে তবভাণগ সরাসতর জমা প্রোন

অনলাইণন আণবেন

২। োতখলীয় কাগজপিাতে

৩। সসবার ধাপ ৪টি ২টি

৪। সম্পৃি জনবল

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ 

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া

৭।আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে প্রণযাজয নয় কতম্পউোর/ স্মাে তণিান এবং

ইন্টারণনে সংণযাগ

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ হাি তকতপ সংরযণ অনলাইন সটাণরজ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তকনা না হযাঁ

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) ১০০০ োকা -

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ২ তেন ১ র্ণ্টা

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ২ বার -

১৪। অন্যান্য 
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৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ তসআইতপ তনব তাতচর্ হওয়ার জন্য

আণবেন িরম সংগ্রহ

ধাপ-১ অনলাইণন তসআইতপ আণবেন িরম

পূরণ ও োতখল

ধাপ-২ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ আণবেন িরম পূরণ ধাপ-২ অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ কতৃতক

আণবেন িরম গ্রহণ

ধাপ-৩ সকল িকুণমন্টসহ িাক তবভাণগর

মাধ্যণম সপ্ররণ

ধাপ-৪ অভযন্তরীণ সম্পে তবভাগ কতৃতক

আণবেন িরম গ্রহণ

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ১০ তেন ১ র্ণ্টা

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) ১০০০ োকা -

যার্ায়ার্ ২ বার -

ধাপ ৪টি ২টি

জনবল

োতখলীয় কাগজপি
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অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ

(ক) অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাণগর আওর্াভুি তবতভন্ন Agreement/MoU এবং গুরুত্বপপূণ ত পি/ র্থ্যাতে 

সরবরাহ সংক্রান্ত সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাণগর সকন্দ্রীয় র্থ্য ভান্ডার তহণসণব আরিক (ERDOC) কাজ কণর থাণক। অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাণগর

লযয ও উণেশ্য বাস্তবায়ণন সহণযাতগর্ার জন্য প্রণয়াজনীয় র্থ্য সযাগান সেওয়ার উণেণশ্য আরিক কতৃতক সেশী-তবণেশী তবতভন্ন

প্রকার িকুণমন্ট সংগ্রহ, সংরযণ ও তবর্রণণর ব্যবস্থা করা হণয় থাণক। অতধকন্তু সতচব মণহােণয়র েপ্তর কতৃতক প্রতর্তনয়র্ গৃহীর্

সেশী-তবণেশী তবতভন্ন প্রতর্ণবেন-প্রকাশনার অতধকাংশ কতপ আরিণক সংরযণ করা হয়।

আরিণকর প্রধানর্ম সংগৃহীর্ উপকরণ হণে তবতভন্ন উন্নয়ন সহণযাগী সেশ ও সংস্থার সাণথ সম্পাতের্ অথ তননতর্ক চুতিপি।

উন্নয়ন কায তক্রণম ববণেতশক অথ তায়ন সংক্রান্ত পৃতথবীর উন্নয়ন সহণযাগী সেশ এবং উন্নয়ন সহণযাগী আন্তজতাতর্ক সংস্থার সাণথ সয

সকল কাতরগরী, অনুোন ও ঋণচুতি স্বাযতরর্ হয় র্ার অতধকাংশ মূল চুতিপি আরিণক সংরযণ করা হণয় থাণক। ADB,

AIIB, China, DFID, EIB, EU, FAO, France, Germany, IDA, IDB, IFAD, IOM, ILO, India, JICA,

Netherlands, Sweden, Switzerland, UNDP, UNESCO সহ তবতভন্ন সংস্থা ও সেণশর সাণথ সম্পাতের্ চুতিপি

এখাণন সংরতযর্ রণয়েণে।

আরিণকর সংগ্রহ সংখ্যা প্রায় ১৮,০০০ (বই-পুস্তক, সামতয়ক পি, ম্যাগাতজন, জান তাল, তনউজণলোর, সগণজে ইর্যাতে)।

আরিণকর সংগৃহীর্ িকুণমন্ট হণর্ সতচব মণহােণয়র েপ্তরসহ ইআরতি'র কম তকর্তা/কম তচারীগণ সমণয় সমণয় র্থ্য পতরণসবা গ্রহণ

কণর থাণকন।

বর্তমাণন অনলাইণন Information Repository System এ তিতজোল আরিণকর র্থ্য পতরণসবা সেওয়া হণে, যার তলংক

এণেস www.erdpedia.erd.gov.bd। তবতভন্ন সংস্থা হণর্ সংগৃহীর্ িকুণমন্ট Information Repository System

এ তিণসম্বর/২০২০ পয তন্ত ১৬,২৫০টি িকুণমন্ট আপণলাি করা হণয়ণে। অনলাইন সাতভ তসটি বর্তরর পূণব ত একটি িকুণমন্ট (বই-

পুস্তক, সামতয়ক পি, ম্যাগাতজন, জান তাল, তনউজণলোর, সগণজে ইর্যাতে) সপণর্ ৬-১৪ তেন সময় লাগর্। বর্তমাণন এই সাতভ তসটির

মাধ্যণম কণয়ক সসণকণন্ডর মণধ্যই কাংতখর্ র্থ্য পাওয়া সম্ভব।

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ERDOC-এ রতযর্ বই/ এতগ্রণমন্টস/এমওইউ/ অন্যান্য িকুযণমন্টস-এর চাতহো পি সপ্ররণ করা হয়।

ERDOC হণর্ চাতহর্ বই/ এতগ্রণমন্টস/এমওইউ/ অন্যান্য িকুযণমন্টস -এর অনুসন্ধান করা হয় ম্যানুয়াতল । চাতহর্

এতগ্রণমন্টস/এমওইউ/ অন্যান্য িকুযণমন্টস অনুসন্ধানক্রণম প্রাতপ্ত সাণপণয সংতিষ্ট েপ্তর/ব্যতি-সক অবতহর্ করা হয়। চাতহর্

এতগ্রণমন্টস/এমওইউ/ অন্যান্য িকুযণমন্টস - এর কতপ বা সজরি সরবরাহ করা হয়। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবার ধাপ ০৪ টি।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ERDPEDIA সর্ প্রণবণশর অনুমতর্র জন্য লগ ইন আইতি এবং পাসওয়াি ত সপ্ররণণর অনুণরাধ জাতনণয় ই-

সমইল/সেিে সপ্ররণ করা হয়। লগ ইন আইতি এবং পাসওয়াি ত বর্তর এবং সংতিষ্ট কম তকর্তাণক সপ্ররণ করা হয়। লগ ইন আইতি

এবং পাসওয়াি ত ব্যবহার কণর প্রণয়াজনীয় এতগ্রণমন্টস/এমওইউ বা অন্যান্য গুরুত্বপপূণ ত র্থ্য করা যায়। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সসবার

ধাপ ০৩টি।
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অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাণগর আওর্াভুি তবতভন্ন Agreement/MoU এবং গুরুত্বপপূণ তপি/র্থ্যাতে সরবরাহ সংক্রান্ত

2। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবা প্রোণনর

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ন্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত

(পেতব)

ধাপ-১: ERDOC-এ রতযর্ বই/ Agreement/ MoU/ Other
Documents-এর চাতহো পি সপ্ররণ।

১ তেন সংতিষ্ট ব্যতি/ Desk
এবং ERDOC

ধাপ-২: ERDOC হণর্ চাতহর্ বই/ MoU/ Agreement/ Other
Documents-এর অনুসন্ধান (Manually)

3-7 তেন ERDOC

ধাপ-৩: চাতহর্ MoU/ Agreement/ Other Documents
অনুসন্ধানক্রণম প্রাতপ্ত সাণপণয সংতিষ্ট েপ্তর/ ব্যতি-সক

অবতহর্করণ

1-3 তেন ERDOC অভযন্তরীণ

িাক, সংতিষ্ট

ব্যতি/Desk

ধাপ-৪: চাতহর্ MoU/Agreement/Other Documents- এর

Copy বা Xerox সরবরাহ করা।

1-3 তেন ERDOC এবং

সংতিষ্ট ব্যতি/ Desk
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

ক্রতমক

নং.

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

আণবেনপি/ িরম/ 

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

Agreement/MoU বা অন্যান্য গুরুত্বপপূণ ত

পি/র্থ্য সংক্রান্ত সুতনতে তষ্ট চাতহোপি

ERDOC-এ সপ্ররণ করণর্ হয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সুতনতেষ্ট চাতহোপি সপ্ররণ

করণর্ হণব না।

আইতসটি সসণলর মাধ্যণম Log In ID এবং

Password গ্রহণ করণর্ হণব।

োতখলীয় কাগপিাতে - -

সসবার ধাপ তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবার ধাপ নূযনর্ম

০৪টি।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সণব তাচ্চ ৩টি ধাণপ

কাতির্ সসবা পাওয়া সম্ভব।

সম্পৃি জনবল সসবা গ্রহীর্া

সসবা গ্রহীর্ার অধীণন তনণয়াতজর্ কম তকর্তা/

কম তচারী

ERDOC-এ তনণয়াতজর্ কম তকর্তা-

কম তচারীগণ

প্রস্তাতবর্ ERDPEDIA Web

Application-এ শুধুমাি সসবা গ্রহীর্ার

সম্পৃির্া রণয়ণে।

চাতহর্ র্থ্য ERDPEDIA-সর্ Available

বা Upload করা না থাকণল সসণযণি ICT

Cell-এর সম্পৃির্া প্রণয়াজন হণব।

স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর

সাণথ সম্পৃি ব্যতির

সংখ্যা ও পেতব:

- -

আন্ত:অতিস তনভতরশীলর্া - -

আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন

ইর্যাতে

- -

অবকাঠাণমা/ হাি তওয়যার

ইর্যাতে

অনলাইন তভতত্তক না হওয়ায় Server-

Software-Internet Connectivity

প্রণয়াজন নাই।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ Server, Software

এবং Internet Connectivity তনতির্

করণর্ হণব।

সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ বর্তমান পদ্ধতর্ণর্ অথ তননতর্ক সম্পকত

তবভাণগর গুরুতু্্বপপূণ ত চুতি/ MoU/ অন্যান্য

Documents Hard copy সংরযণ করা

হণে যা েীর্ তণময়াণে সংরযণ করা সম্ভব

নয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ Documentation

Server তনভ তর এবং র্থ্য সংরযণ েীর্ ত

সময়াণে সম্ভব।

প্রযুতি প্রণয়াগ প্রণযাজয তক বর্তমাণন পদ্ধতর্ণর্ প্রযুতির প্রণয়াগ নাই। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ প্রযুতির প্রণয়াগ

অর্যাবশ্যকীয়।

খরচ (নাগতরক + অতিস) - -

সময় (নাগতরক + অতিস) সময়সাণপয প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ র্াৎযতণকভাণব সসবা

পাওয়া সম্ভব।

যার্ায়ার্ (নাগতরক) - -

অন্যান্য - -
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৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা) :

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১: ERDOC-এ রতযর্ বই/ Agreement/

MoU/ Other Documents -এর

চাতহো পি সপ্ররণ।

ধাপ-১: প্রস্তাতবর্ ERDPEDIA সর্ প্রণবণশর

অনুমতর্র জন্য Log In ID এবং

Password- সপ্ররণণর অনুণরাধ জাতনণয় E-

mail/Text সপ্ররণ।

ধাপ-২: ERDOC হণর্ চাতহর্ বই/ MoU/

Agreement/ Other Documents-

এর অনুসন্ধান (Manually)

ধাপ-২: Log In ID এবং Password বর্তর এবং

সংতিষ্ট কম তকর্তাণক সপ্ররণ।

ধাপ-৩: চাতহর্ MoU/ Agreement/ Other

Documents অনুসন্ধানক্রণম প্রাতপ্ত

সাণপণয সংতিষ্ট েপ্তর/ ব্যতি-সক

অবতহর্করণ

ধাপ-৩: Log In ID এবং Password ব্যবহার কণর

প্রণয়াজনীয় Agreements/ MoU বা

অন্যান্য গুরুত্বপপূণ তর্থ্য অনুসন্ধান।

ধাপ-৪: চাতহর্ MoU/ Agreement/ Other
Documents- এর Copy বা Xerox
সরবরাহ করা।

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) 6-14 তেন র্াৎযতণক

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) উণল্লখণযাগ্য খরচ সনই উণল্লখণযাগ্য সকান খরচ সনই

যার্ায়ার্ ৩ বার উপতস্থতর্র প্রণয়াজন সনই

ধাপ ৪ ৩

জনবল অতধক সংখ্যক অর্যাবশ্যকীয় কম তকর্তা/ ব্যতিগর্

োতখলীয় কাগজপি চাতহো অনুযায়ী চাতহোপি অযাণিণসর জন্য আণবেন (একবার)
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(খ) ববণেতশক অথ তায়ন র্থ্য সরবরাহ সংক্রান্ত সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

বাংলাণেণশ ববণেতশক অথ তায়ন তবর্য়ক কাণজর সাণথ অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ সম্পৃি। সকান নাগতরক যতে জানণর্ চান র্ার

এলাকাণর্ সকান প্রকপ চলমান এবং র্াণর্ সকান উন্নয়ন সহণযাগী কর্ অথ তায়ন করণে, সস র্থ্য সহজলভয নয়।

অতভজ্ঞর্ায় সেখা সগণে সাধারন জনগণ সরাসতর এ তবভাণগর সথণক র্থ্য সংগ্রহ কণর না র্ণব তশযক, োি, অথ তনীতর্তবে, গণবর্ক,

সাংবাতেক ও জনপ্রতর্তনতধগণ এ তবভাগ সথণক র্থ্য সংগ্রহ কণরন।

ববণেতশক সাহায্য সংক্রান্ত প্রণয়াজনীয় র্ণথ্যর প্রাপ্যর্া সহজলভয কণর ববণেতশক সাহায্য প্রবাণহর স্বের্া ও কায তকাতরর্া তনতির্

করার তবর্য় অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ তবতভন্ন পেণযপ গ্রহন কণরণে। ববণেতশক অথ তায়ণনর স্বের্া ও জবাবতেতহর্া তনতির্ করার

লণযয Aid Information Management System (AIMS) চালু করা হণয়ণে। AIMS উন্নয়ন সহণযাগীণেশ এবং সংস্থা

ববণেতশক অথ তায়ন সংক্রান্ত র্থ্য আপণলাি করণর্ পাণর এবং আপণলািকৃর্ র্থ্য সবার জন্য উিিু। AIMS এ Geo-Coding

মতিউল ব্যবহার কণর সকান প্রকপ সকাথায় বাস্তবাতয়র্ হণে র্া জানা যায়।

ববণেতশক অথ তায়ণনর ঐতর্হাতসক র্থ্যসহ সকল র্থ্য এ তবভাগ সথণক প্রকাতশর্ Flow of External Resources Bangladesh

বইণয় সংরতযর্ থাণক। পাশাপাতশ চলতর্ বেণরর র্থ্য FABA অনুতবভাণগ সংরযণ করা হয়। এোড়াও ইআরতি’র ওণয়বসাইণে এ

তবর্ণয় সকল হালনাগাে র্থ্য রণয়ণে যা সকণলর জন্য উিুি। সয সকউ ববণেতশক অথ তায়ণনর র্থ্য সসখান সথণক সপণর্ পাণর।

তবতভন্ন উন্নয়ন সহণযাগী প্রেত্ত ববণেতশক অথ তায়ন র্থ্য সরবরাহ সংক্রান্ত

১। সসবা প্রোণনর ধাপ

2। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

৭৩

সসবা প্রোণনর

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ন্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত

(পেতব)

ধাপ-১: তবতভন্ন উন্নয়ন সহণযাগী প্রেত্ত ববণেতশক অথ তায়ন এর চাতহর্

র্ণথ্যর আণবেন

১ তেন ERD

ধাপ-২: তবতভন্ন উন্নয়ন সহণযাগী প্রেত্ত ববণেতশক অথ তায়ন র্থ্য অনুসন্ধান

(Manually)

১-3 তেন সংতিষ্ট Desk

ধাপ-৩: চাতহর্ অথ তায়ন র্থ্য অনুসন্ধানক্রণম প্রাতপ্ত সাণপণয সরবরাহকরণ ১ তেন সংতিষ্ট সিস্ক



৩. তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৭৪

ক্র

নং:

সযি সমস্যা বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

1. আণবেনপি/িরম/

সরতজটার/প্রতর্ণবেন

তবতভন্ন উন্নয়ন সহণযাগী কতৃতক ববণেতশক

অথ তায়ন সংক্রান্ত র্ণথ্যর চাতহোপি

Manually অনুসন্ধান।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সুতনতে তষ্ট চাতহোপি সপ্ররণ

করণর্ হণব না। ‘AIMS’ web

Application-এ প্রণবশ করণর্ হণব।

২. োতখলীয় কাগজপিাতে - -

৩. সসবার ধাপ তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবার ধাপ নূযনর্ম ০৩টি। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ২টি ধাণপ সসবা গ্রহণ সম্ভব

হণব।

৪. সম্পৃি জনবল  সসবা গ্রহীর্া

 অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাণগর সংতিষ্ট

অনুতবভাণগ কম তরর্ জনবল।

 Manually অনুসন্ধাণনর কারণণ

জনবণলর সম্পৃির্া সবতশ।

 উন্নয়ন সহণযাগীরা তনজ তনজ র্থ্য

Upload করণবন।

 র্থ্য সংগ্রণহর সযণি শুধামাি সসবা

গ্রহীর্ার সম্পৃির্া রণয়ণে।

৫. স্বাযরকারী/অনুণমােণনর

সাণথ সম্পৃি ব্যতির

সংখ্যা ও পেতব

- -

৬. আন্ত:অতিস তনভতরশীলর্া - -

৭. আইন/তবতধ, প্রজ্ঞাপন

ইর্যাতে

- -

৮. অবকাঠাণমা/হাি তওয়ার

ইর্যাতে

অনলঅইনতভতত্তক না হওয়ায় Server-

Software বা Internet Connectivity

আবশ্যক নয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ Server-Software

এবং Internet Connectivity তনতির্

করণর্ হণব।

৯. সরকি ত/র্থ্য সংরযণ উন্নয়ন সহণযাগীণের প্রণর্যণকর তবপরীণর্ সকান

খাণর্ তক পতরমান ববণেতশক সহায়র্া করা

হণে, র্া Manually অনুসন্ধান এবং পৃথক

ভাণব র্াতলকা আকাণর সংরযণ করা হয়।

AIMS প্রযুতি তনভতর Web Application

হওয়ায় উন্নয়ন সহণযাগীণের পয সথণক তনজ

তনজ র্থ্য Upload করণর্ হয়। র্থ্য

সংরযণ েীর্ ত সময়াণে সম্ভব।

১০. প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয

তক

বর্তমান পদ্ধতর্ণর্ প্রযুতির প্রণয়াগ নাই। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ প্রযুতি তনভতর।

১১. খরচ (নাগতরক+অতিস) - -

১২. সময় (নাগতরক+অতিস) সময়সাণপয। র্াৎযতণকভাণব র্থ্য পাওয়া সম্ভব।

১৩. যার্ায়ার্ (নাগতরক) চাতহর্ র্থ্য যথাযথ না হণল সসবা গ্রহীর্াণক

সংতিষ্ট Desk/েপ্তণর আসণর্ হয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সসবা গ্রহীর্া র্ার প্রণয়াজন

অনুযায়ী তনজস্ব ব্যবস্থাপনায় র্থ্য সংগ্রহ

করণর্ পাণরন।

১৪. অন্যান্য - -



৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা) :

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

৭৫

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১: তবতভন্ন উন্নয়ন সহণযাগী প্রেত্ত ববণেতশক

অথ তায়ন এর চাতহর্ র্ণথ্যর আণবেন

ধাপ-১: প্রস্তাতবর্ তসণটণম প্রণবশ

ধাপ-২: তবতভন্ন উন্নয়ন সহণযাগী প্রেত্ত ববণেতশক

অথ তায়ন র্থ্য অনুসন্ধান (Manually)

ধাপ-২: প্রণয়াজনীয় অথ তায়ন র্থ্য অনুসন্ধান।

ধাপ-৩: চাতহর্ অথ তায়ন র্থ্য অনুসন্ধানক্রণম

প্রাতপ্ত সাণপণয সরবরাহকরণ

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ন্টা) ৩-৫ তেন র্াৎযতণক

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) - -

যার্ায়ার্ ১/২ বার সংতিষ্ট সিণস্ক উপতস্থর্ হণর্

হয়

উপতস্থতর্র প্রণয়াজন সনই

ধাপ ৩ ২

জনবল অতধক সংখ্যক অর্যাবশ্যকীয় কম তকর্তা/ব্যতিগর্

োতখলীয় কাগজপি চাতহর্ র্ণথ্যর আণবেন প্রণয়াজন সনই



(গ) সসবা সহতজকরণণর নাম: বাংলাণেণশ-সুইণিন ট্রাট িাণন্ডর প্রোনকৃর্ উচ্চতশযার জন্য বৃতত্তর তবজ্ঞতপ্ত 

অনলাইণন প্রকাশ

সসবা সহতজকরণণর সয তিকর্া:

সুইণিন সরকাণরর অনুোণন বাংলাণেণশ-সুইণিন ট্রাট িান্ড গর্ ১৯৮৪ সাণল গঠির্ হয়। বাংলাণেশ হণর্ তবণেণশ উচ্চতশযায় বৃতত্ত

প্রাপ্ত তশযাথীণের তবমান ভাড়ার একাংশ ট্রাণটর মূল োকার প্রাপ্ত সুে সথণক প্রোন করা হয়। এই কাজটি শুরুত সথণকই ম্যানুয়াল

পদ্ধতর্ণর্ সম্পন্ন করা হণর্া। যার জন্য আনুমাতনক ৭-৮ মাস সময় লাগণর্া। ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ সসবা গ্রহণণর জন্য সসবা প্রাথীণক ২-

৩ বার সংতিষ্ট সিণস্ক আসণর্ হণর্া। পূব তবর্ী পদ্ধতর্ণর্ সসবা গ্রহীর্া িাক মাধ্যণম বা সরাসতর প্রণয়াজনীয় কাগজপি সংতিষ্ট সিণস্ক

জমা তের্ এবং চূড়ান্তভাণব তনব তাতচর্ তশযাথীণেরণক ট্রাট িান্ড সথণক প্রেত্ত সচক সরসাতর গ্রহণ করণর্ হণর্া।

বর্তমাণন একটি সিেওয়যার মাধ্যণম এই কাজটি সম্পন্ন করার জন্য মাি ২-৩ মাস প্রণয়াজন হয়। অনলাইণন এ কায তক্রম শুরুত হওয়ার

পর সসবা গ্রহীর্াগণণক অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাণগর সংতিষ্ট সিণস্ক আসার প্রণয়াজন সনই। অনলাইণনর মাধ্যণম সকল প্রণয়াজনীয়

কাগজপণির Softcopy আপণলাি করা যায় এবং চূড়ান্ত বাোইকৃর্ তশযাথীণের ব্যাংক একাউণন্ট EFT-র মাধ্যণম োকা সপ্ররণ

করা হণে। ইণর্াপূণব তসমগ্র কায তক্রম ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ ৯ ধাণপ সম্পন্ন হণর্া এবং বর্তমাণন সিেওয়যাণরর মাধ্যণম এই ধাপগুণলা ৫

ধাণপ তনষ্পন্ন করা হয়।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা প্রোণনর ধাপ কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১: সপপাণর তবজ্ঞাপন প্রোন তবতভন্ন েপ্তর/ সংস্থায় সপ্ররণ

website-এ প্রেশ তন Online Circular
২০-৩০ তেন সংতিষ্ট অনুতবভাগ

পতিকা সংস্থা

তবতভন্ন েপ্তর/ সংতিষ্ট

কম তকর্তা

ধাপ-২: Manually আণবেন সপ্ররণ। িাক তবভাগ কুতরয়ার বা

অন্য সকানভাণব সংতিষ্ট অনুতবভাণগ সপ ৌঁোণনা।

৩০-৪৫ তেন সংতিষ্ট অনুতবভাগ

ধাপ-৩: আণবেনপি যাচাই-বাোই (Manually প্রণর্যক

আণবেণনর সংযুতিসমূহ Cross-check করা হণলা।

(সঠিকর্া যাচাই সম্ভব তেল না)- Online
আণবেন+সযাগ্যর্া সংক্রান্ত প্রমাণক+Bank
Account Details সহ

৪৫-৬০ তেন সংতিষ্ট Desk

ধাপ-৪: সযাগ্য প্রাথীণের একটি সম্ভাব্য র্াতলকা প্রকাশ

ধাপ-৫: সম্ভাব্য র্াতলকা সভায় উপস্থাপন এবং চূড়ান্ত করণ

Website-এ সম্ভাব্য র্াতলকা প্রকাশ

(একাতধক সভা) 

৩০তেন

সংতিষ্ট অনতবভাগ এবং এ

তবর্ণয় সংতিষ্ট কতমটি

ধাপ-৬ : চূড়ান্ত র্াতলকা প্রকাশ এবং প্রাথীণেরণক পি মারির্

অবতহর্করণ Website-এ চূড়ান্ত র্াতলকা প্রকাশ

১৫-২০ তেন সংতিষ্ট অনুতবভাগ

+

িাক তবভাগ

ধাপ-৭: চূড়ান্তভাণব তনব তাতচর্ প্রাথীণের তনকে সথণক বৃতত্তর

অথ ত/ সচক গ্রহণণর জন্য প্রতর্তনতধ/ যমর্াপ্রাপ্ত ব্যতি

মণনানয়ন

১৫-২০ তেন সংতিষ্ট সিস্ক এবং তনধ তাতরর্

যমর্াপ্রাপ্ত ব্যতি

ধাপ-৮: মণনানীর্/ যমর্াপ্রাপ্ত ব্যতির অনুকূণল সচক/ অথ ত

স্থানান্তর সংক্রান্ত Advice প্রোন

৫-৭ তেন সংতিষ্ট সিস্ক এবং ব্যাংক

ধাপ-৯: অথ ত স্থানান্তর এবং প্রতক্রয়া সমাপ্তকরণ ৫-৭ তেন সংতিষ্ট সিস্ক এবং ব্যাংক

৭৬



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

৭৭



৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা) :

৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

ক্রতমক

নং:

সযি সমস্যা বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

আন্ত:অতিস

তনভতরশীলর্া

BSTF-এর কায তাতে সম্পােণনর সযণি তবজ্ঞতপ্তর

বহুল প্রচাণরর জন্য তবতভন্ন সংস্থা/েপ্তর, পি

সযাগাণযাণগর জন্য িাক তবভাগ, অথ ত স্থানান্তণরর

তবর্য়টি তনতির্করণণ সংতিষ্ট ব্যাংক, প্রাথীর

অনুকূণল প্রেত্ত বৃতত্তর অথ ত/Bank Advice গ্রহণণর

জন্য মণনানীর্ ব্যতির পতরচয় তনতির্ হওয়ার জন্য

Local Administrative Unit (ইউতনয়ন

পতরর্ে, উপণজলা তনব তাহী অতিসার)- এর উপর

তনভতর করণর্ হয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ Online তভতত্তক হওয়ার

কায ত সম্পােনকারী প্রতর্ষ্ঠান/েপ্তর তহণসণব

অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ-সক শুধুমাি

সংতিষ্ট ব্যাংক এবং আইতসটি তবভাগ

(প্রণযাজয সযণি)-এর উপর তনভতর করণর্

হণব।

আইন/ তবতধ, 

প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে

উণল্লখণযাগ্য সকান সংকে সনই। -

৭৮



৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা) :

ক্রতমক

নং:

সযি সমস্যা বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

আণবেনপি/  িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

হাণর্ তলতখর্/ তপ্রন্ট আকাণর

আণবেনপণির Hard Copy সংতিষ্ট

শাখায় সপ ৌঁোণর্ হয়

Online -এ তনতে তষ্ট Software/ েণক আণবেণনর

মাধ্যণম প্রাথীর সময়, ব্যয় এবং তভতজে হ্রাস করা

সম্ভব।

(প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ Online/ Software

তভতত্তক আণবেণনর ব্যবস্থা করা হণয়ণে)

োতখলীয়

কাগজপিাতে

আণবেনপণির সাণথ তশযাগর্ সযাগ্যর্ার

সকল সনেপণির সর্যাতয়র্ অনুতলতপ,

বর্তমাণন অধ্যয়ন করণেন সয প্রতর্ষ্ঠাণন

উি প্রতর্ষ্ঠাণনর প্রর্যয়ন/ অন্য সকান

প্রমাণক এবং তবণেণশ ভ্রমণণর সযণি

তবমাণনর টিণকে ও অন্যান্য প্রমাণক।

Online আণবেণনর সময় তশযাগর্ সযাগ্যর্ার

সকল সনে, বর্তমাণন অধ্যয়নরর্ প্রতর্ষ্ঠাণনর

প্রর্যয়ন/ Student’s ID এবং তবণেশ ভ্রমণণর

তবমাণনর টিণকে ও অন্যান্য প্রমাণক Scan

Copy/ Upload করার মাধ্যণম Hard copy

সপ্ররণ সংক্রান্ত জাটিলর্া তনরসন করা সম্ভব।

(প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সকল প্রমাণক Online-এ

Submit-এর ব্যবস্থা করা হণয়ণে)

সসবার ধাপ ০৯টি ০৫টি

সম্পৃি জনবল সংতিষ্ট অনুতবভাগ, তনধ তাতরর্ সংবােপি

সংতিষ্ট ব্যতি, বৃতত্ত প্রোন সংক্রান্ত

কতমটির সেস্যগণ, ঢাক তবভাগ, তবতভন্ন

মন্ত্রণালয/ তবভাগ, সংতিষ্ট ব্যাংক প্রাথী

এবং প্রাথী কতৃতক মণনানীর্ ব্যতি/

ব্যতিগণ

সংতিষ্ট অনুতবভাগ/ বৃতত্ত প্রোন সংক্রান্ত সংতিষ্ট

কতমটি/ আইতসটি সসল/ সংতিষ্ট ব্যাংক এবং প্রাথী

স্বাযরকারী/ 

অনুণমােণনর সাণথ

সম্পৃি ব্যতির

সংখ্যা ও পেতব

(ক) সিস্ক প্রধান + কম তরর্ কম তকর্তা-

কম তচারী (তসতনয়র সহ: সতচব/ সহ:

সতচব-০১ জন, প্রশাসতনক কম তকর্তা-০১

জন, অতিস সহাকারী/ সাঁে-মুদ্রাযতরক-

০২ জন, অতিস সহায়ক-০২ জন = সমাে

০৬ জন)

(খ) আইতসটি সসণলর কম তকর্তা-কম তচারী

(Scrutiny এবং র্াতলকা প্রস্তুর্করণ

সংক্রান্ত) (তসতনয়র সপ্রাগ্রামার-০১ জন,

সহকারী সপ্রাগ্রামার-০১ জন, িাো এতি

অপা:-০১ জন = নূযনর্ম ০৩ জন)

(গ) BSTF সংক্রান্ত কাতমের সেস্যগণ

(সমাে-১২ জন)

(র্) সতচব, অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ +

একান্ত সতচব + Supporting Staff
(সতচব-০১ জন, সতচণরর একান্ত সতচব-০১

জন, সতচণবর ব্যতিগর্ কম তকর্তা-০১ জন,

অতিস সহায়ক-০১ জন = সমাে ০৪ জন)

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

Online তভতত্তক হওয়ায় স্বাযরকারী/

অনুণমােণনর সাণথ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা হ্রাস

পাণব।

BSTF-এর তনতে তষ্ট কতমটি তবযমান থাকায় সসবা

সহজীকরণ করার সযণি উু্কর্ কতমটি-সক প্রতক্রয়া

বাইণর রাখার সকান সুণযাগ সনই।

চূড়ান্ত অনুণমােকারী কতৃতপয তহণসণব সতচব,

অথ তননতর্ক সম্পকত তবভাগ Mandatory ভাণব

সম্পৃি।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সম্পৃি জনবল: সমাে ১৭ জন।

(সতচব-০১ জন, সংতিষ্ট অনুতবভাগ প্রধান-০১ জন,

সিস্ক কম তকর্তা-০১ জন, প্রশাসতনক কম তকর্তা-০১

জন, তসতনয়র সপ্রাগ্রামার-০১ জন, BSTF

কতমটির সেস্য-১২ জন)
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৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা) :

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ সপপাণর তবজ্ঞাপন প্রোন তবতভন্ন েপ্তর/

সংস্থায় সপ্ররণ website-এ প্রেশ তন

Online Circular

ধাপ-১ Online-এ তবজ্ঞতপ্ত প্রকাশ এবং গুরুত্বপপূণ ত

মন্ত্রণালয়/ তবভাণগ Website-এ প্রেশ তন।

ধাপ-২ Manually আণবেন সপ্ররণ। িাক তবভাগ

কুতরয়ার বা অন্য সকানভাণব সংতিষ্ট

অনুতবভাণগ সপ ৌঁোণনা।

ধাপ-২ Online-এ আণবেন, সযাগ্যর্াসংক্রান্ত

প্রমাণক Scan Copy/ Softcopy

upload করা, Bank Account

Details আণবেন পণি সংণযাজন

ধাপ-৩ আণবেনপি যাচাই-বাোই (Manually

প্রণর্যক আণবেণনর সংযুতিসমূহ Cross-

check করা হণলা। (সঠিকর্া যাচাই সম্ভব

তেল না)- Online আণবেন + সযাগ্যর্া

সংক্রান্ত প্রমাণক + Bank Account

Details সহ

ধাপ-৩ আণবেনপি প্রাতপ্তর পর Short listing

এবং Website-এ প্রেশ তন

ধাপ-৪ সযাগ্য প্রাথীণের একটি সম্ভাব্য র্াতলকা

প্রকাশ

ধাপ-৪ এ সংক্রান্ত কতমটি’র সভা আহবান, প্রাথী

চূড়ান্তকরণ এবং Website-এ মাধ্যণম

প্রচার

ধাপ-৫ সম্ভাব্য র্াতলকা সভায় উপস্থাপন এবং

চূড়ান্ত করণ Website-এ সম্ভাব্য র্াতলকা

প্রকাশ

ধাপ-৫ প্রাথীর Online আণবেণন উণল্লখকৃর্

Bank Account-এ অথ ত স্থানান্তর এবং

প্রতক্রয়া সমাপ্তকরণ।

ধাপ-৬ চূড়ান্ত র্াতলকা প্রকাশ এবং প্রাথীণেরণক

পি মারির্ অবতহর্করণ Website-এ

চূড়ান্ত র্াতলকা প্রকাশ

ধাপ-৭ চূড়ান্তভাণব তনব তাতচর্ প্রাথীণের তনকে সথণক

বৃতত্তর অথ ত/ সচক গ্রহণণর জন্য প্রতর্তনতধ/

যমর্াপ্রাপ্ত ব্যতি মণনানয়ন

ধাপ-৮ মণনানীর্/ যমর্াপ্রাপ্ত ব্যতির অনুকূণল

সচক/ অথ ত স্থানান্তর সংক্রান্ত Advice প্রোন

ধাপ-৯ অথ ত স্থানান্তর এবং প্রতক্রয়া সমাপ্তকরণ
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৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৭-৮ মাস ২-৩ মাস

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) খরণচর সম্পৃির্া রণয়ণে উণল্লখণযাগ্য সকান খরচ নাই

যার্ায়ার্ ২/৩ বার সংতিষ্ট সিণস্ক উপতস্থর্ হণর্ হণব উপতস্থতর্র প্রণয়াজনীয়র্া সনই

ধাপ ৯ ৫

জনবল অতধক সংখ্যক অর্যাবশ্যকীয় কম তকর্তা/ব্যতিগণ

োতখলীয় কাগজপি Hard copy আণবেণনর সাণথ সংযুি

করণর্ হয়

Soft copy upload করণর্ হয়

৮১



জ্বালাতন ও খতনজ সম্পে তবভাগ

সসবা সহতজকরণণর নাম: ল্যানতভতত্তক তপ্রতন্টং সসবা 

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

জ্বালাতন ও খতনজ সম্পে তবভাণগর তবযমান ব্যবস্থায় অতধকাংশ কতম্পউোর/ল্যাপেণপ তপ্রন্টার সংণযাগ নাই তবধায় োপ্ততরক কাণজ

তপ্রতন্টং এর নানতবধ সমস্যার সিুখীন হণর্ হয়। র্াই ল্যানতভতত্তক তপ্রতন্টং সসবা প্রোন করা হণল এ তবভাণগর সকল

কতম্পউোর/ল্যাপেণপ এক সনেওয়াণকত ল্যান তসণটণমর মাধ্যণম সহণজই এক কতম্পউোর হণর্ অন্য সযণকান তপ্রন্টাণর তপ্রন্ট করা

যাণব। এণর্ বাড়তর্ তপ্রন্টাণরর প্রণয়াজন হণব না। যাণের কতম্পউোর/ল্যাপেণপ তপ্রন্টার সংণযাগ নাই র্ারাও অতর্ সহণজই তপ্রন্ট

তেণর্ পারণব। আর সামতগ্রকভাণব তপ্রন্টাণরর সংখ্যা কণম যাণব যা অণনক সাশ্রয়ী হণব। র্াোড়া অতর্তরি তপ্রন্টার রযণাণবযণ এবং

সোনার সরবরাহ করা ব্যয়বহুল।

সসবাটি সহতজকরণণর পূণব ত যাণের কতম্পউোণর তপ্রন্টার তেলনা র্াণের সকান িকুণমন্ট তপ্রন্ট করণর্ হণল সপনোইণভ কণর তনণয় সয

কতম্পউোণর তপ্রন্টার আণে সসখাণন তগণয় তপ্রন্ট করণর্ হর্। এো তেল সময় সাণপয ও তবড়াম্বনাকর। সময়মণর্া কাজ করা সযর্ না।

র্াোড়া প্রতর্ কতম্পউোণর তপ্রন্টার ও তনয়তমর্ সোনার সরবরাহ করাও ব্যয়বহুল।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ একটি তপ্রন্টার তেণয় একটি শাখার সকল তপ্রতন্টং কাজ সম্পন্ন করা যায়। এণর্ কাণরা কাণজরও সকান অসুতবধা

হয়না। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ধাপ তেল ০৪টি। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ০২টি ধাণপ কাজ সম্পন্ন হণব।

১) সসবাপ্রাতপ্তর সম তলক র্থ্যাতে

তবর্য় র্থ্যাতে

1. সসবা প্রোনকারী অতিস জ্বালাতন ও খতনজ সম্পে তবভাগ

2. সসবার সংতযপ্ত তববরণ তপ্রন্টার সশয়াতরং তসণটণমর মাধ্যণম সহণজই এ তবভাণগর সয সকান

কতম্পউোর হণর্ তপ্রন্ট করণর্ পারণব।

শাখা/ অতধশাখাতভতত্তক তনতে তষ্ট তপ্রন্টার সসে কণর ব্যবহার করা যাণব ।

3. সসবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ১০০ জন।

4. সসবাপ্রাতপ্তর শর্তাবতল ব্যবহারকারী জ্বালাতন ও খতনজ সম্পে তবভাণগর সনেওয়াকত তসণটণম থাকণর্

হণব।

5. োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা ও কম তচারী সংতিষ্ট কম তকর্তা।

6. সসবাপ্রাতপ্তর সময় ২-৩ তমতনে।

7. সসবা প্রাতপ্তণর্ প্রণয়াজনীয় কাগজপি সকান কাগজ পণির প্রণয়াজন নাই।

8. সসবাপ্রাতপ্তর জন্য খরচ সকান খরচ প্রণয়াজন হয় না।

9. সসবাপ্রাতপ্তর জন্য যার্ায়াণর্র সংখ্যা -

10. সংতিষ্ট আইন/ তবতধ/ নীতর্মালার র্াতলকা -

11.
সসবা সপণর্ ব্যথ ত হণল পরবর্ী প্রতর্কারকারী

কম তকর্তা, পেতব, ইণমইল ও সিান

তসণটম অযানাতলট, আইতসটি শাখা, জ্বালাতন ও খতনজ সম্পে তবভাগ।

12. সসবা প্রাতপ্ত/ প্রোণনর সযণি অসুতবধা/

সমস্যা/ চযাণলঞ্জসমূহ

ব্যবহারকারীণের তবযমান তসণটম পতরবর্তন।

13. অন্যান্য
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২) তবযমান সসবা-পদ্ধতর্ তবণির্ণ:

৩) তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ (Process Map)

সসবার নাম: ল্যানতভতত্তক তপ্রতন্টং সসবা

সসবা প্রোণনর ধাপ কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ -1 সপনোইভ/ ইণমইণল িকুণমন্ট সংগ্রহ। ১০ তমতনে আণবেনকারী

ধাপ -২ তপ্রন্টার সংযুি সযণকান কতম্পউোণর খাতল থাকা

সাণপণয িকুণমন্ট প্রণবশ করাণনা।

২০ তমতনে আণবেনকারী

ধাপ -৩ তপ্রতন্টংণয়র জন্য কাগজ সংগ্রহ করা। ৫ তমতনে আণবেনকারী

ধাপ-৪ তপ্রন্টাণর কাগজ প্রণবশ করা এবং তপ্রন্ট সেওয়া। ৫-১০ তমতনে আণবেনকারী
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৪) তবযমান সমস্যা সমাধাণন কযাোগতরতভতত্তক প্রস্তাবনা:

৫) প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ 

সসবার নাম: ল্যানতভতত্তক তপ্রতন্টং সসবা

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

1| আণবেনপি, িরম/ 

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

অতর্তরি তপ্রন্টাণরর রযণাণবযণ এবং সোনার সরবরাহ

করা ব্যয়বহুল এবং যাণের কতম্পউোণর তপ্রন্টার

সংণযাগ নাই র্াণের তপ্রতন্টং সুতবধা না থাকা।

অণয তিক স্থাতপর্ তপ্রন্টার হ্রাস করা 

যাণব এবং যাণের তপ্রন্টার নাই র্াণের 

তপ্রতন্টং সসবায় তনণয় আসা যাণব।

2| োতখলীয় কাগজপিাতে - সকান কাগজ পণির প্রণয়াজন নাই

3| সসবার ধাপ ০৪ (চার) টি ধাণপ কাজ সম্পােন করণর্ হয় । ওয়ান তিক তসণটণমর মাধ্যণমই তপ্রন্ট 

করা যাণব।

4| সম্পৃি জনবল - -

5| স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও

পেতব

অন্য সযণকান ব্যবহারকারী যার কতম্পউোণর তপ্রন্টার

যুি আণে।

6| আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া আণবেনকারীণক অন্য সযণকান ব্যবহারকারী যার

কতম্পউোণর তপ্রন্টার যুি আণে।

সকল তপ্রন্টার ল্যাণনর আওর্ায় আসণল

এ সমস্যা অণনকাংণশ কমাণনা সম্ভব

হণব।

7| সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ

8| প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তক

না

যাণের তপ্রন্টার সনই র্াণের েীর্ ত সমণয়র প্রণয়াজন

হণে।

ল্যান তসণটণমর মাধ্যণম দ্রুর্র্ার সাণথ 

এ কাজ সম্পােন করা সম্ভব।

9| যার্ায়ার্ (নাগতরক) তবযমান পদ্ধতর্ণর্ আণবেনকারীণক আণবেণনর তবর্ণয়

সখাঁজ খবর তনণর্ যার্ায়ার্ করণর্ হয়

১ বার যার্ায়ার্ করণলই হণব

10| অন্যান্য - -
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৬) তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৭) TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ -1 সপনোইভ/ ইণমইণল িকুণমন্ট সংগ্রহ। ধাপ -1 তসণলণটি িকুণমণন্ট ওণপন

করা।

ধাপ -২ তপ্রন্টার সংযুি সযণকান কতম্পউোণর খাতল

থাকা সাণপণয িকুণমন্ট প্রণবশ করাণনা।

ধাপ-২ তপ্রন্টার তসণলট করা এবং

তপ্রন্ট সেয়া।

ধাপ-৩ তপ্রতন্টং এর জন্য কাগজ সংগ্রহ করা। - প্রণয়াজন সনই

ধাপ-৪ তপ্রন্টাণর কাগজ প্রণবশ করা এবং তপ্রন্ট

সেওয়া।

- প্রণয়াজন সনই

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা/তমতনে) প্রায় ৪৫ তমতনে। ০৩-০৭ তমতনে।

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) - ল্যানতভতত্তক তপ্রন্টার ব্যবস্থা চালু হণল

তপ্রন্টাণরর রযণাণবযণ এবং সোনাণরর

খরচ বহু অংণশ কণম যাণব।

যার্ায়ার্ ৩-৪ বার। ১ বার।

ধাপ ৪ ২

োতখলীয় কাগজপি - -
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তশপ মন্ত্রণালয়

সসবা সহতজকরণণর নাম: সটশনাতর মালামাল তবর্রণ সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ আণবেন/অতধযাচন ম্যানুণয়তল গ্রহণ করা হয়। কম তকর্তাগণ আণবেন/অতধযাচন বাহণকর মাধ্যণম শাখায় সপ্ররণ

কণর। শাখার িাক িাইণল আণবেন উপস্থাপনা করা হয়। অতধশাখার কম তকর্তা আণবেনটি সেণখ (Seen) কণর শাখায় সপ্ররণ কণরন।

শাখার প্রশাসতনক কম তকর্তা সটার কীপাণরর তনকে সপ্ররণ কণরন। সটার কীপার ব্যাণলন্স সচক কণর চাতহোর অনুণমােন কণরন এবং

চাতহোসমূহ সরতজটাণর এতি কণর কম তকর্তাগণণক মালামাল সরবরাহ কণরন। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবার ধাপ ৯টি এবং সম্পৃি

জনবল ০৬ জন।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ আণবেন অনলাইণন করা হয়। কম তকর্তাগণ হণর্ আণবেন/অতধযাচন অতধশাখার কম তকর্তা কতৃতক অনুণমাতের্

হওয়ার পণর কম তকর্তাণক মালামাল সরবরাহ করা হয় । সসবার ধাপ ৩টি এবং সম্পৃি জনবল ০৩ জন।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ কম তকর্তাগণ হণর্ আণবেন/ অতধযাচন ১ র্ণ্টা আণবেনকারী কম তকর্তা

ধাপ-২ বাহণকর মাধ্যণম শাখায় সপ্ররণ। ১০ তমতনে আণবেনকারী কম তকর্তার সহকারী

ধাপ-৩ শাখার িাক িাইণল আণবেন রাখা /উপস্থাপনা ১ তেন সাধারণ সসবা শাখার প্রশাসতনক কম তকর্তা

ধাপ-৪ অতধশাখার কম তকর্তা আণবেনটি সেখা ১০ তমতনে সাধারণ সসবা শাখার সহকারী সতচব/

উপসতচব

ধাপ-৫ িাক (Seen) কণর শাখায় সপ্ররণ ৩০ তমতনে সহকারী সতচব/ তসতনয়র সহকারী সতচব/

উপসতচব

ধাপ-৬ শাখার প্রশাসতনক কম তকর্তা সটার তকপাণরর 

তনকে সপ্ররণ

১ তেন প্রশাসতনক কম তকর্তা

ধাপ-৭ সটার তকপার ব্যাণলন্স সচক কণর চাতহোর 

অনুণমােন

১০ তমতনে অতিস সহকারী/ সটার তকপার

ধাপ-৮ চাতহোসমূহ সরতজটাণর এতি ১ তেন অতিস সহকারী/ সটার তকপার

ধাপ-৯ কম তকর্তাগণণক মালামাল সরবরাহ ১০ তমতনে আণবেনকারী কম তকর্তার সহকারী
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

ে) প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ 

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

আণবেন/ অতধযাচন ম্যানুণয়তল আণবেন অনলাইণন

২। োতখলীয় কাগজ পিাতে আণবেন/ অতধযাচন আণবেন/ অতধযাচন অনলাইণন

৩। সসবার ধাপ ৯টি ৩টি

৪। সম্পৃি জনবল ৬জন ৩জন

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ 

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

৩জন ২জন

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া নাই নাই

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে অনুসরণীয় প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে অনুসরণীয়

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতের ব্যবহার আণে শুধু মাি কতম্পউোণরর ব্যবহার 

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ হাি তকতপণর্ সরকি ত সংরযণ করার প্রণয়াজন 

আণে

অণোণমটিক ভাণব সরকি ত

সংরযণ হণয় যায়। 

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তকনা প্রযুতির ব্যবহার সনই প্রযুতির ব্যবহার আণে

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) - -

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) - -

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) - -

১৪। অন্যান্য - -
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৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপ তভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা:

তবযমান প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ কম তকর্তাগণ হণর্ আণবেন/ অতধযাচন ধাপ-১ কম তকর্তাগণ হণর্ আণবেন/ অতধযাচন

অনলাইণন োতখল

ধাপ-২ বাহণকর মাধ্যণম শাখায় সপ্ররণ।

ধাপ-৩ শাখার িাক িাইণল আণবেন রাখা/ 

উপস্থাপনা

ধাপ-৪ অতধশাখার কম তকর্তা আণবেনটি সেখা ধাপ-২ কম তকর্তাগণ হণর্ আণবেন/ অতধযাচন

অতধশাখার কর্তকর্তা কতৃতক অনুণমােন

ধাপ-৫ িাক (Seen) কণর শাখায় সপ্ররণ

ধাপ-৬ শাখার প্রশাসতনক কম তকর্তা সটার 

তকপাণরর তনকে সপ্ররণ

ধাপ-৭ সটার তকপার ব্যাণলন্স সচক কণর 

চাতহোর অনুণমােন

ধাপ-৮ চাতহোসমূহ সরতজটাণর এতি

ধাপ-৯ কম তকর্তাগণণক মালামাল সরবরাহ ধাপ-৩ কম তকর্তাণক মালামাল সরবরাহ

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৭ তেন ৩ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) - -

যার্ায়ার্ - -

ধাপ ৯টি ৩টি

জনবল ৬জন ৩জন

োতখলীয় কাগজপি আণবেন/ অতধযাচন বাহক মাধ্যণম সপ্ররণ আণবেন/ অতধযাচন ই-নতথণর্ সপ্ররণ।    
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পতরসংখ্যান ও র্থ্য ব্যবস্থাপনা তবভাগ

সসবা সহতজকরণণর নাম: ই-সনাটিতিণকশন তসণটম

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

পতরসংখ্যান ও র্থ্য ব্যবস্থাপনা তবভাগ, বাংলাণেশ পতরসংখ্যান বুযণরা এবং অধীনস্থ মাঠ পয তাণয় কম তরর্ কম তকর্তা/কম তচারীণের

োপ্ততরক কাণজর প্রণয়াজণন জরুততর সনাটিশ/ প্রণয়াজনীয় র্থ্য বা বার্তা অতিস সহায়ক মারির্/িাক/ই-সমইল/ওণয়ব সাইণে

প্রকাশ/সেতলণিান কণলর মাধ্যণম সংতিষ্ট সেস্যণেরণক সপ্ররণ বা অবতহর্ করা হয়, যা শ্রমসাধ্য ও সময়সাণপয। এই সসবা

কায তক্রমটি সহণজ, যথাসমণয় ও দ্রুর্ সম্পন্ন করার জন্য "ই-সনাটিতিণকশন তসণটম" বাস্তবায়ণনর উণযাগ গ্রহণ করা হয় এবং ২৩-

১০-২০১৯ তরোঃ র্াতরণখ পতরসংখ্যান ও র্থ্য ব্যবস্থাপনা তবভাণগ তসণটমটির কায তক্রম চালু করা হয়। "ই-সনাটিতিণকশন তসণটম" টি

একটি ওণয়বতনভতর বাল্ক এসএমএস সসতন্ডং অযাতিণকশন, যার মাধ্যণম োপ্ততরক সযণকান প্রাসতঙ্গক র্থ্য অথবা জরুততর সনাটিশ

একসাণথ অথবা আলাোভাণব পতরসংখ্যান ও র্থ্য ব্যবস্থাপনা তবভাগ, বাংলাণেশ পতরসংখ্যান ব্যযণরা এবং অধীনস্থ মাঠ পয তাণয়

কম তরর্ কম তকর্তা/কম তচারীণেরণক দ্রুর্ পাঠাণনা যায়।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত

(পেতব)

ধাপ-১ সংতিষ্ট শাখা/ কতমটি সথণক সংতিষ্ট উদ্ধতর্ন কম তকর্তা/সভাপতর্

বরাবর নতথ উপস্থাপন কণর সভার র্াতরখ ও সময় তনধ তারণ/

তবতভন্ন সটাকণহাল্ডার, সংতিষ্ট কম তকর্তা ও ব্যতিবগ তণক

প্রণয়াজনীয় সকান র্থ্য বা বার্তা প্রোণনর অনুমতর্ গ্রহণ।

নূযনর্ম ১তেন সংতিষ্ট ঊর্ধ্তর্ন কতৃতপয

ধাপ-২ পূণব তর ধাণপ বতণ তর্ তবর্ণয় অনুমতর্ গ্রহণণর পর শাখা কম তকর্তা/

কতমটির সেস্য সতচণবর স্বাযণর র্থ্য/বার্তা প্রোণনর ব্যবস্থা 

গ্রহণ/ সভার সনাটিশ জাতরকরণ।

সণব তাচ্চ ১তেন শাখা কম তকর্তা/ কতমটির 

সেস্য-সতচব

ধাপ-৩ সনাটিশ/ প্রণয়াজনীয় র্থ্য বা বার্তা সভার সেস্যণের/সংতিষ্ট 

ব্যতিবগ তণক অতিস সহায়ক/ িাক/ ই-সমইণলর মাধ্যণম সপ্ররণ ও 

ওণয়বসাইণে প্রকাশ।

নূযনর্ম ১তেন সংতিষ্ট ব্যতিবগ ত

৮৯



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

২। োতখলীয় কাগজপিাতে প্রণয়াজন োতখলীয় কাগজপিাতে কতমণয় আনা

৩। সসবার ধাপ

৪। সম্পৃি জনবল কমপণয ৫ জন জনবণলর সম্পৃির্ার প্রণয়াজন রণয়ণে জনবণলর সম্পৃির্া কতমণয় আনা

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর 

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা 

ও পেতব

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া

৭। আইন/তবতধ/ প্রজ্ঞাপন 

ইর্যাতে

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার 

ইর্যাতে

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয 

তকনা

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) প্রণয়াজন রণয়ণে খরচ কতমণয় আনা

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) নূযনর্ম ২-৪ তেন সময় কতমণয় তনণয় আসা

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) প্রণয়াজন রণয়ণে যার্ায়ার্ কতমণয় আনা

১৪। অন্যান্য
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৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

তবযমান 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ সংতিষ্ট শাখা/ কতমটি সথণক সংতিষ্ট

ঊর্ধ্তর্ন কম তকর্তা/ সভাপতর্ বরাবর নতথ

উপস্থাপন কণর সভার র্াতরখ ও সময়

তনধ তারণ/ তবতভন্ন সটকণহাল্ডার, সংতিষ্ট

কম তকর্তা ও ব্যতিবগ তণক প্রণয়াজনীয়

সকান র্থ্য বা বার্তা প্রোণনর অনুমতর্

গ্রহণ।

ধাপ-১ সংতিষ্ট শাখা/কতমটি সথণক সংতিষ্ট ঊর্ধ্তর্ন

কম তকর্তা/ সভাপতর্ বরাবর ই-নতথ মাধ্যণম

উপস্থাপন কণর সভার র্াতরখ ও সময়

তনধ তারণ/ তবতভন্ন স্ সটকণহাল্ডার, সংতিষ্ট

কম তকর্তা ও ব্যতিবগ তণক প্রণয়াজনীয় সকান

র্থ্য বা বার্তা প্রোণনর অনুমতর্ গ্রহণ।

ধাপ-২ পূণব তর ধাণপ বতণ তর্ তবর্ণয় অনুমতর্

গ্রহণণর পর শাখা কম তকর্তা/কতমটির

সেস্য সতচণবর স্বাযণর র্থ্য/বার্তা

প্রোণনর ব্যবস্থা গ্রহণ/সভার সনাটিশ

জাতর।

ধাপ-২ পূণব তর ধাণপ বতণ তর্ তবর্ণয় অনুমতর্ গ্রহণণর

পর শাখা কম তকর্তা/ কতমটির সেস্য সতচণবর

স্বাযণর ই-নতথর মাধ্যণম র্থ্য/ বার্তা

প্রোণনর ব্যবস্থা গ্রহণ/ সভার সনাটিশ জাতর।

ধাপ-৩ সনাটিশ/ প্রণয়াজনীয় র্থ্য বা বার্তা সভার

সেস্যণের/ সংতিষ্ট ব্যতিবগ তণক অতিস

সহায়ক/ িাক/ ই-সমইণলর মাধ্যণম

সপ্ররণ ও ওণয়বসাইণে প্রকাশ।

ধাপ-৩ তসণটণম লগইন কণর সভার সেস্যণেরণক

(অতিসার গ্রুপ) অথবা সংতিষ্ট ব্যতিবগ তণক

সনাটিশ/ প্রণয়াজনীয় র্থ্য বা বার্তা জাতনণয়

একসাণথ র্াৎযতণক SMS প্রোন এবং র্া

ই-সমইণলর মাধ্যণম সপ্ররণ ও ওণয়বসাইণে

প্রকাশ।
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৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) নূযনর্ম ২-৪তেন সণব তাচ্চ ২তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ অণপযা খরচ সবতশ হয়। তবযমান পদ্ধতর্ অণপযা খরচ

কম হয়।

যার্ায়ার্ যার্ায়াণর্র প্রণয়াজন রণয়ণে প্রণয়াজন সনই

ধাপ ৩টি ৩টি

জনবল অতধক জনবণলর প্রণয়াজন হয় তিতজোল পদ্ধতর্ তবধায়

জনবণলর সম্পৃির্া কম

োতখলীয় কাগজপি প্রণয়াজন প্রণয়াজন সনই

৯২



সন পতরবহন মন্ত্রণালয়

সসবা সহতজকরণণর নাম: মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর সাণথ সাযাৎ কায তক্রম সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

সন পতরবহন মন্ত্রণালণয়র মাননীয় প্রতর্মন্ত্রী মণহােণয়র সাণথ সেণশর তবতভন্ন প্রান্ত হণর্ প্রায়শই সাযাৎপ্রাথীগণ সাযাৎ প্রাতপ্তর লণযয

মন্ত্রণালণয় আণসন। র্াঁরা মন্ত্রণালণয় আসার পর একটি তিণপ র্াঁণের পতরচয় এবং সাযাণর্র উণেশ্য তলতপবদ্ধ কণর মাননীয়

প্রতর্মন্ত্রীর তনকে সাযাণর্র তবর্ণয় সেয় তসদ্ধাণন্তর জন্য সপ্ররণ করা হয়। অর্োঃপর মাননীয় প্রতর্মন্ত্রী সানুগ্রহ অনুমতর্ প্রোন করণল

সাযাৎপ্রাথীগণ র্াঁর সাণথ সাযাৎ কণর থাণকন। তকন্তু অণনক সময় োপ্ততরক ব্যস্তর্া বা োপ্ততরক/অন্যান্য তবণশর্ প্রণয়াজণন মাননীয়

প্রতর্মন্ত্রী অতিণসর বাইণর অবস্থান করণল সাযাৎপ্রাথীগণ সাযাৎ গ্রহণণ ব্যথ ত হন। িণল, সাযাৎপ্রাথীগণণর সময়, শ্রম এবং

আতথ তকভাণব যতর্গ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাণক। কারণ অণনকসময়ই দূরদূরান্ত হণর্ সাযাৎপ্রাথীগণ এণস থাণকন। এোড়া, বর্তমাণন

সকাতভি-১৯ এর প্রাদুভতাব বৃতদ্ধ পাওয়ায় অণনক সাযাৎপ্রাথীর একসাণথ মন্ত্রণালণয় আগমন অথবা সাযাৎ গ্রহণণ ব্যথ ত হণয়

একাতধকবার আগমন করণল র্াঁণের এবং মন্ত্রণালণয়র কম তকর্তা/কম তচারীগণণর স্বাস্থযঝৌঁতক অণনকাংণশ সবণড় যাওয়ার সম্ভাবনা

রণয়ণে। এই বাস্তবর্াণক সামণন সরণখ গর্ ১৩-১৪ অণটাবর ২০২০ র্াতরণখ মন্ত্রণালণয় অনুতষ্ঠর্ ‘সসবা সহতজকরণণ সযমর্া বৃতদ্ধ’

শীর্ তক প্রতশযণ কম তশালায় “মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর সাণথ সাযাৎ কায তাক্রম সহতজকরণ” সসবাটি গৃহীর্ হয় এবং এর তবযমান ও

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনামূলক তবণির্ণসহ TCV (Time, Cost, Visit) এনালাইতসস করা হয়। উি তবণির্ণণ সেখা যায় সয,

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সময়, খরচ, যার্ায়ার্, ধাপ, জনবল এবং োতখলীয় কাগজপি অণনকাংণশ হ্রাস পাণব। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ ৩টি

সহজ ধাণপ কাজটি সম্পন্ন হণব। ৫টি ধাপ সম্পন্ন হণল সাযাৎ প্রাথী র্াঁর সাযাণর্র তবর্ণয় তসদ্ধান্ত জানণর্ পাণরন।

পরবর্ীণর্ সসবাটির সহতজকৃর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ অনুযায়ী একটি অনলাইন িরম উন্নয়ন করা হয়, সযখাণন সকল সাযাৎপ্রাথীগণ তনজ

অবস্থান সথণকই প্রণয়াজনীয় র্থ্য তেণয় অনলাইণন সাযাণর্র জন্য অনুণরাধ জানাণর্ পাণরন। মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর একান্ত সতচব উি

অনুণরাধসমূহ সপণয় থাণকন এবং মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর অনুণমােনক্রণম সাযাৎপ্রাথীগণণক ই-সমইল/সমাবাইল এর মাধ্যণম সাযাৎ

গ্রহণণর র্াতরখ ও সময় জাতনণয় তেণয় থাণকন। এর িণল মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর সাযাৎ গ্রহণ কায তক্রমটি পূণব তর তুলনায় অণনক সহজ,

সাশ্রয়ী এবং সমণয়াপণযাগী হণয়ণে।

তবযমান সসবা-পদ্ধতর্ তবণির্ণ:

সসবা প্রোণনর

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ মাননীয় প্রতর্মন্ত্রী মণহােণয়র েপ্তণর সাযাৎপ্রাথীর আগমন ১ তেন সাযাৎ প্রাথী

ধাপ-২ তিণপ নাম/ ঠিকানা ও সাযাণর্র উণেশ্য তলতপবদ্ধ করণ ১০ তমতনে মাননীয় মন্ত্রীর ব্যতিগর্

কম তকর্তা

ধাপ-৩ তিপ মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর সেয় তবণবচনার জন্য সপ্ররণ ১০ তমতনে অতিস সহায়ক

ধাপ-৪ মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর তসদ্ধান্ত প্রোন ৩০ তমতনে মাননীয় প্রতর্মন্ত্রী

ধাপ-৫ সাযাৎ প্রাথীণক অবতহর্করণ ৫ তমতনে ব্যতিগর্ কম তকর্তা
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তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ (Process Map):

তুলনা তবযমান সমস্যা সমাধাণন কযাোগতরতভতত্তক প্রস্তাবনা:

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

সাযাৎ প্রাথী স্বশরীণর উপতস্থর্ হণয় হাি তকতপ তিণপ 

নাম/ ঠিকানা ও সাযাণর্র উণেশ্য তলতপবদ্ধ কণর 

মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর সাযাণর্র অনুণরাধ জানান

অনলাইনতভতত্তক িরণমর মাধ্যণম তনজ 

স্থান হণর্ সাযাণর্র অনুণরাধ জানাণর্ 

পাণরন   

২। োতখলীয় কাগজপিাতে হাি তকতপ তিপ সকান হাি তকতপর প্রণয়াজন নাই

৩। সসবার ধাপ ৫টি ধাপ সম্পন্ন হণল সাযাৎ প্রাথী র্াঁর সাযাণর্র 

তবর্ণয় তসদ্ধান্ত জানণর্ পাণরন

৩টি সহজ ধাণপ কাজটি সম্পন্ন হণর্ 

পাণর 

৪। সম্পৃি জনবল ৩ জন ২ জন 

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও

পেতব

২ জন: মাননীয় প্রতর্মন্ত্রী এবং প্রতর্মন্ত্রী মণহােণয়র 

একান্ত সতচব 

মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর সিতর্ক্রণম একান্ত

সতচব োতয়্বপ পালন করণর্ পাণরন 

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া নাই নাই 

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন

ইর্যাতে

নাই নাই 

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার

ইর্যাতে

সাযাৎ প্রাথীর জন্য তিপ প্রস্তুর্ এবং র্াঁর অণপযার 

স্থান তনধ তারণ 

একটি অনলাইনতভতত্তক িরম 

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ সাযাৎ প্রাথীগণণর র্থ্য সংরযণ করণর্ হণল হাি তকতপ 

সংরযণ করণর্ হয় 

অণোম্যাটিক িাোণবইণজ সংরযণ 

হণয় যাণব 
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তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ:

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয

তক না

প্রযুতি ব্যবহার নাই প্রযুতির ব্যবহার হণব 

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) ১০০০-২০০০ োকা ইন্টারণনে খরচ সণব তাচ্চ ৫ োকা

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ১ তেন ৫৫ তমতনে ৪৫ তমতনে

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ১-২ বার যার্ায়াণর্র প্রণয়াজন নাই 

১৪। অন্যান্য

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ মাননীয় প্রতর্মন্ত্রী মণহােণয়র েপ্তণর সাযাৎ

প্রাথীর আগমন

প্রণয়াজন সনই

ধাপ-২ তিণপ নাম/ঠিকানা ও উণেশ্য তলতপবদ্ধ করণ ধাপ-১ অনলাইন িরম পূরণ ও সপ্ররণ 

ধাপ-৩ তিপ মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর সেয় তবণবচনার জন্য

সপ্ররণ

প্রণয়াজন সনই

ধাপ-৪ মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর তসদ্ধান্ত প্রোন ধাপ-২ মাননীয় প্রতর্মন্ত্রীর তসদ্ধান্ত প্রোন

ধাপ-৫ সাযাৎ প্রাথীণক অবতহর্করণ ধাপ-৩ সাযাৎ প্রাথীণক ই-সমইণল

অবতহর্করণ
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TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনাোঃ

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ১ তেন ৫৫ তমতনে ৪৫ তমতনে 

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) ১০০০-২০০০ োকা ৫ োকা

যার্ায়ার্ ১-২ বার ০ বার 

ধাপ ৫টি ৩টি 

জনবল ৩ জন ২ জন 

োতখলীয় কাগজপি ১টি (হাি তকতপ তিপ) ০টি
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কৃতর্ মন্ত্রণালয়

(ক) কৃতর্ মন্ত্রণালণয় কম তরর্ কম তকর্তা-কম তচারীণের তবতভন্ন প্রকার ঋণ (গৃহ তনম তাণ, সমাের কার, কতম্পউোর, 

সমাের সাইণকল ও বাই সাইণকল) মঞ্জুর সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ উপণজলা পয তায় হণর্ একটি আণবেন আসণর্ অণনক সযণি অথ ত বের সশর্ হণয় যায়। তবণশর্ কণর গৃহ তনম তাণ

অগ্রীণমর সযণি ২য় তকতস্তর োকা পাওয়া অণনক সযণিই অতনতির্ হণয় পণড়। মন্ত্রণালয় ও এর আওর্াধীন েপ্তর/সংস্থার ঋণণর অথ ত

তবভাজণনর িণল সেখা যায় সকান একটি সংস্থার অনুকূণল বরােকৃর্ অথ ত অণধ তকও সশর্ হয়তন আবার সকান সকান সংস্থার সযণি

অণথ তর অভাণব ঋণ প্রোন করা সম্ভব হয়তন। সসবার ধাপ ০৮টি।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ অথ ত মন্ত্রণালয় হণর্ বরাে পাওয়ার পর েপ্তর/ সংস্থার মাধ্যণম কম তরর্ কম তকর্তা-কম তচারীণের তনকে হণর্

আণবেন সংগ্রহ করা হণব। সযণহতু অথ ত মন্ত্রণালয় হণর্ তবতভন্ন প্রকার অতগ্রম (গৃহ তনম তাণ, সমাের কার, সমাের সাইণকল, কতম্পউোর

ও বাই সাইণকল) এর অথ ত কৃতর্ মন্ত্রণালণয়র একক সহণি বরাে প্রোন করা হয়, সসণহতু কৃতর্ মন্ত্রণালয় হণর্ অতগ্রণমর তজও জাতর

করা সযণর্ পাণর। এণযণি সসবার ধাপ হণব ০৪টি।

শাখা/অতধশাখার নাম: প্রশাসন-১ শাখা

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত

(পেতব)

ধাপ-১ অথ ত তবভাগ, অথ ত মন্ত্রণালয় হণর্ বরাে প্রোন - -

ধাপ-২ কৃতর্ মন্ত্রণালণয় বরাে তবভাজন সভা ০৭ তেন ১০ জন

ধাপ-৩ সভার তসদ্ধান্ত অনুযায়ী েপ্তর/সংস্থায় বরাে প্রোন তজও জাতর ০৩ তেন ০২ জন

ধাপ-৪ কম তকর্তা-কম তচারীণের তনকে হণর্ আণবেন সংগ্রহ ১৫ তেন -

ধাপ-৫ েপ্তর/সংস্থা কতৃতক আণবেন বাোই ০৩ তেন ০৩ জন

ধাপ-৬ বাোইকৃর্ আণবেন মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ ০২ তেন ০2 জন

ধাপ-৭ মন্ত্রণালণয় চূড়ান্ত সভা ০৫ তেন ০৪ জন

ধাপ-৮ তজ ও জাতর ০৩ তেন ০২ জন
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৩।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

- -

২। োতখলীয় কাগজপিাতে - -

৩। সসবার ধাপ উপণজলা পয তায় হণর্ একটি আণবেন আসণর্

অণনক সযণি অথ ত বের সশর্ হণয় যায়। তবণশর্

কণর গৃহ তনম তাণ অগ্রীণমর সযণি ২য় তকতস্তর োকা

পাওয়া অণনক সযণিই অতনতির্ হণয় পণড়।

মন্ত্রণালয় ও এর আওর্াধীন েপ্তর/সংস্থার ঋণণর

অথ ত তবভাজণনর িণল সেখা যায় সকান সকান একটি

সংস্থার অনুকূণল বরােকৃর্ অথ ত অণধ তকও সশর্

হয়তন আবার সকান সকান সংস্থার সযণি অণথ তর

অভাণব ঋণ প্রোন করা সম্ভব হয়তন।

অথ ত মন্ত্রণালয় হণর্ বরাে পাওয়ার পর

েপ্তর/ সংস্থার মাধ্যণম কম তরর্

কম তকর্তা-কম তচারীণের তনকে হণর্

আণবেন সংগ্রহ করা হণব। সযণহতু অথ ত

মন্ত্রণালয় হণর্ তবতভন্ন প্রকার অতগ্রম

(গৃহ তনম তাণ, সমাের কার, সমাের

সাইণকল, কতম্পউোর ও বাই

সাইণকল) এর অথ ত কৃতর্ মন্ত্রণালণয়র

একক সহণি বরাে প্রোন করা হয়,

সসণহতু কৃতর্ মন্ত্রণালয় হণর্ অতগ্রণমর

তজও জাতর করা সযণর্ পাণর।

৪। সম্পৃি জনবল

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ 

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তকনা -

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস)

১২। সময় (নাগতরক+অতিস)

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক)

১৪। অন্যান্য

৯৮



৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

৫।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ অথ ত তবভাগ, অথ ত মন্ত্রণালয় হণর্ বরাে প্রাতপ্তর

পর কৃতর্ মন্ত্রণালণয় বরাে তবভাজন সভা,

সভার তসদ্ধান্ত অনুযায়ী েপ্তর/সংস্থায় বরাে

প্রোন, কম তকর্তা-কম তচারীণের তনকে হণর্

আণবেন সংগ্রহ,

েপ্তর/সংস্থা কতৃতক আণবেন বাোই, বাোইকৃর্

আণবেন মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ, মন্ত্রণালণয় চূড়ান্ত

সভা কণর ৮টি ধাণপ ৩৮ কায ততেবণস ২২জন

জনবণলর সম্প্রির্ায় সকল কায তক্রম সম্পন্ন

কণর মণনানীর্ আণবেনকারীণের অনুকূণল

মঞ্জুতরর আণেশ জাতর করা হণর্া।

ধাপ-১ অথ ত তবভাগ, অথ ত মন্ত্রণালয় হণর্ বরাে

প্রাতপ্তর পর কম তকর্তা-কম তচারীণের তনকে

হণর্ আণবেন সংগ্রহ এবং প্রাপ্ত আণবেন

যাচাই-বাোই কণর সসবাটি সহতজকরণণর

মাধ্যণম বর্তমাণন ৪টি ধাণপ ২৫

কায ততেবণস ০৮জন জনবণলর সম্প্রির্ায়

সকল কায তক্রম সম্পন্ন কণর মণনানীর্

আণবেনকারীণের অনুকূণল মঞ্জুতর আণেশ

জাতর করা হণে।

ধাপ-২ ধাপ-২

ধাপ-৩ ধাপ-৩

ধাপ-৪ ধাপ-৪

ধাপ-৫

ধাপ-৬

ধাপ-৭

ধাপ-৮

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ন্টা) ৩৮ তেন 25 তেন

খরচ (নাগতরক ও 

অতিণসর)

- -

যার্ায়ার্ - -

ধাপ ৮টি 4টি

জনবল ২২ জন 08 জন

োতখলীয় কাগজপি প্রণয়াজন অনুযায়ী প্রণয়াজন অনুযায়ী

৯৯



(খ) সসবাটি সহতজকরণণর নাম: নন-ইউতরয়া সাণরর মাতসক বরাে সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

কৃতর্ সম্প্রসারণ অতধেপ্তণরর (তিএই) বাৎসতরক চাতহো সমার্াণবক কৃতর্ মন্ত্রণালয় হণর্ মাতসক তহণসণব নন-ইউতরয়া সাণরর বরাে

সকল সজলায় সপ্ররণ করা হণয় থাণক। অথ তবেণরর শুরুতণর্ই কৃতর্ সম্প্রসারণ অতধেপ্তণরর মাধ্যণম সারা সেণশর িসণলর তনতবড়র্া

অনুযায়ী রাসায়তনক সাণরর বাৎসতরক চাতহোর প্রাক্কলন করা হয়। উি চাতহোর প্রাক্কলন তিএই কতৃতক প্রস্তাব আকাণর কৃতর্

মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ করা হয়। কৃতর্ মন্ত্রণালণয় উি প্রস্তাব রাসায়তনক সাণরর চাতহো তনধ তারণ ও সংগ্রহ পতরকপনা কতমটিণর্

উপস্থাপণ করা হণল কতমটি যাচাই বাোই কণর বাৎসতরক রাসায়তনক সাণরর চাতহোর প্রস্তাব সার তবর্য় জার্ীয় সমন্বয় ও

পরামশ তক কতমটিণর্ উপস্থাপন কণর থাণক। সার তবর্য় জার্ীয় সমন্বয় ও পরামশ তক কতমটি তবগর্ কণয়ক বেণরর ধারাবাতহকর্া,

আন্তজতাতর্ক বাজাণর রাসায়তনক সাণরর মূল্য পতরতস্থতর্, সেশীয় সার কারখানা সমূণহর উৎপােন ইর্যাতে তেক তবণবচনায় তনণয়

রাসায়তনক সাণরর চাতহোর প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুণমােন প্রোন কণর থাণক। তিএই উি বাৎসতরক চাতহোর চূড়ান্ত অনুণমােন

অনুযায়ী সারা সেণশর সজলা/উপণজলার রাসায়তনক সাণরর মাতসক চাতহোর বই পুস্তক আকাণর প্রকাশ কণর কৃতর্ মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ

কণর থাণক। উি পুস্তক সমার্াণবক কৃতর্ মন্ত্রণালয় সথণক তনধ তাতরর্ মাণসর পূণব তর মাণস ২য় সপ্তাণহর মণধ্য নন-ইউতরয়া সাণরর

মাতসক বরাে প্রোন করা হণর্া। বরাে প্রোণনর নতথটি শাখা সথণক উপস্থাপন করা হণল র্া তসতনয়র সতচব পয তাণয় অনুণমাতের্

হণর্া। এণর্ কণর অণনক সময় শাখা সথণক নতথটি তনেন্ন হণর্ চার ধাণপ কমপণয ৪/৫ তেন সময় সলণগ সযর্। রাসায়তনক সার

একটি েশতকার্র তবর্য় হওয়ায় অণনক সময় সার প্রাতপ্তর সযণি মাঠ পয তাণয় সকান সকান স্থাণন কৃর্কণের নানাতবধ সমস্যা হণর্া।

সসবা সহতজকরণণর িণল এখন শাখা হণর্ নতথটি তর্নটি ধাণপ অতর্তরি সতচব পয তাণয় অনুণমাতের্ হণয় সণব তাচ্চ ১/২ কায ত

তেবণসর মণধ্য সম্পন্ন করা সম্ভব হণে। সযণহতু বাৎসতরক চাতহোর বইটি সাণরর সণব তাচ্চ পয তাণয়র কতমটির মাধ্যণম অনুণমােণনর

পর বই আকাণর প্রকাশ করা হয় সসণহতু বার বার উচ্চ পয তাণয় উপস্থাপন প্রণয়াজন পণড় না। িণল কৃর্ণকর চাতহো সমার্াণবক স্বপ

সমণয়র মণধ্য নন-ইউতরয়া সাণরর মাতসক বরাে প্রণর্যক মাণস সংতিষ্ট সকল সজলায় সপ্ররণ তনতির্ করা সম্ভব হণে। সারা

সেণশর কৃর্কগণও র্াণের চাতহো সমার্াণবক সার সরবরাহ তনণর্ পারণেন।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময় (তেন) সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ গণবর্না অনুসন্ধানী কতৃতক নতথ উপস্থাপন। ২ তবএতিতস. তবতসআইতস ও

সবসরকাতর আমোতনকারক

কতৃতক োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা।

ধাপ-২ উপ-প্রধান কতৃতক যাচাই-বাোইপূব তক অগ্রায়ন। ১

ধাপ-৩ অতর্তরি সতচব কতৃতক অগ্রায়ন। ১

ধাপ-৪ সতচব কতৃতক অনুণমােন। ১

সমাে ৫ তেন

১০০



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

গণবর্ণা অনুসন্ধানী                          উপ-প্রধান                                 অতর্তরি সতচব                           সতচব।

৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

গণবর্ণা অনুসন্ধানী                        উপ-প্রধান                 অতর্তরি সতচব। 

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

২। োতখলীয় কাগজপিাতে

৩। সসবার ধাপ ৪টি ধাণপর কারণণ সময়ণযপণ হয়। তবযমান ৪টি ধাণপর স্থণল ৩টি

ধাণপ সম্পন্ন হণে।

৪। সম্পৃি জনবল

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির 

সংখ্যা ও পেতব

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া

৭। আইন/তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে

৯। সরকি ত/র্থ্য সংরযণ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তক না -

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস)

১২। সময় (নাগতরক+অতিস)

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক)

১৪। অন্যান্য

১০১



৫।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ গণবর্ণা অনুসন্ধানী কতৃতক নতথ

উপস্থাপণনর মাধ্যণম সতচব পয তাণয়

অনুণমােণনর পর সসবাটি ৪টি ধাণপ

সম্পন্ন হওয়ায় সমাে ৫তেন সমণয়র

প্রণয়াজন হর্।

ধাপ-১ গণবর্ণা অনুসন্ধানী কতৃতক নতথ

উপস্থাপণনর মাধ্যণম অতর্তরি সতচব

পয তাণয় অনুণমােণনর পর সসবাটি ৩টি

ধাণপ ৪তেণন সম্পন্ন হওয়ায় সসবা

সহজীকরণ র্রাতন্বর্ হণয়ণে।

ধাপ-২ ধাপ-২

ধাপ-৩ ধাপ-৩

ধাপ-৪

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন) ৫ ৪

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর)

যার্ায়ার্

ধাপ ৪ ৩

জনবল

োতখলীয় কাগজপি
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বাংলাণেশ ধান গণবর্ণা ইনতটটিউে

(গ)  ‘ধাণনর সরাগবালাই ও র্ার ব্যবস্থাপনা’ শীর্ তক প্রতশযণ সকাস তটি ই-লাতন তং পদ্ধতর্ণর্ রূপান্তরপূব তক প্রতশযণ 

প্রোন সহতজকরণ। 

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ধাণনর সরাগবালাই ও র্ার ব্যবস্থাপনা শীর্ তক প্রতশযণণ অংশগ্রহণণর জন্য সংতিষ্ট েপ্তর/সংস্থায় মণনানয়ন সচণয়

পি সপ্ররণ করা হণর্া। েপ্তর/সংস্থাসমূহ কতৃতক মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের র্থ্য সপ্ররণ করা হণল তি’র প্রতশযণ তবভাগ কতৃতক সপ্রতরর্

র্থ্য যাচাই-বাোইপূব তক প্রতশযণাথীণের মণনানয়ন চূড়ান্ত কণর প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ জাতনণয় সেয়া হণর্া। প্রতশযণ শুরুতর তনধ তাতরর্

র্াতরণখর এক তেন পূণব ত মণনানীর্ প্রতশযণাথীবৃন্দ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ তনবন্ধন কায তক্রম সম্পন্ন কণর প্রতশযণ সকাণস ত অংশগ্রহণ

করণর্ন। প্রতশযণ সভনুযণর্ অবকাঠাণমাগর্ ও হাি তওয়যার র্থা িাসরুতম, িরতমেতর, সিস্কেপ, ল্যাপেপ, জনবল, প্রতশযক ইর্যাতের

প্রণয়াজন হণর্া। এোড়া প্রতশযণ চলাকালীন তবতভন্ন ধরণণর োতখলকৃর্ কাগজপিাতে, িাস সলকচার শীে, সকাস ত আউেলাইন, িাস

তশতিউল, মূল্যায়ন িরম, পরীযার প্রশ্ন ও উত্তরপি, সনেপি, োড়পি ইর্যাতে কায তক্রণম প্রযুতির প্রণয়াগ হণর্া না। িণল সপ্তাহব্যাতপ

একটি প্রতশযণণ একজন প্রতশযণাথীর যার্ায়ার্ (আগমন ও প্রস্থান) খরচ, সময় ও শ্রম ব্যয় হয়। পাশাপাতশ প্রতশযণ আণয়াজক

তহণসণব সামতগ্রক ব্যবস্থাপনার জন্য তি’র প্রতশযণ তবভাণগর অণনক কম ত র্ন্টা অপচয় হণর্া। সসবার ধাপ তেল ১২টি।

সসবাটি সহতজকরণণর িণল একজন প্রতশযণাথী সযণকান স্থান হণর্ অনলাইন িযােিম ত (www.muktopaath.gov.bd)-এ

তনবন্ধন সম্পন্ন করণর্ পারণবন। বাংলাণেশ ধান গণবর্ণা ইনতটটিউে (তি) অনলাইন িযােিম ত

(www.brri.muktopaath.gov.bd)-এ সাব-সিাণমইন প্রাপ্ত। অর্এব, তনধ তাতরর্ প্রতশযণ শুরুতর পূণব তই একজন প্রতশযণাথী উি

সকাণস ত অংশগ্রহণণর জন্য অনলাইণন তনবন্ধনপূব তক সম্পূণ ত প্রতশযণ সকাণস ত অংশগ্রহণ করণেন। ইণর্ামণধ্য উি সকাণস তর আওর্ায় ১ম

ব্যাণচ ২০৯৫ জন প্রতশযণাথী প্রতশযণ সকাস ত, পরীযা ও মূল্যায়ন সম্পন্নপূব তক অনলাইণনই সনে প্রাপ্ত হণয়ণেন। সম্পূণ ত কায তক্রমটি

প্রযুতিতভতত্তক ও অনলাইন-তনভ তর হওয়াণর্ প্রতশযণাথীণের যার্ায়ার্ খরচ শূণ্য হওয়ার পাশাপাতশ সময় ও শ্রম কণম এণসণে।

প্রতশযণ সকাস তটি ই-লাতন তং পদ্ধতর্ণর্ রূপান্তরপূব তক প্রতশযণ প্রোন ও গ্রহণ প্রতক্রয়া সহতজকরণ হণয়ণে। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সসবার

ধাপ ০৪টি।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ:

সসবা 

প্রোণনর ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ প্রতশযণণ অংশগ্রহণণর জন্য েপ্তর/ সংস্থায় মণনানয়ন সচণয়

পি সপ্ররণ

১০ তেন মহাপতরচালক

ধাপ-২ েপ্তর/ সংস্থা কতৃতক মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের র্থ্য সপ্ররণ ১০ তেন সংতিষ্ট েপ্তর/ সংস্থা প্রধান

ধাপ-৩ সপ্রতরর্ র্থ্য যাচাই-বাোইকরণ ০৭ তেন তবভাগীয় প্রধান, প্রতশযণ তবভাগ

ধাপ-৪ যাচাই-বাোইপূব তক প্রতশযণাথীণের মণনানয়ন চূড়ান্তকরণ ০৩ তেন তবভাগীয় প্রধান, প্রতশযণ তবভাগ

ধাপ-৫ প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ তনধ তারণ ০১ তেন তবভাগীয় প্রধান, প্রতশযণ তবভাগ

ধাপ-৬ প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ অবতহর্পূব তক মণনানীর্

প্রতশযণাথীণের পি সপ্ররণ

০৭ তেন তবভাগীয় প্রধান, প্রতশযণ তবভাগ
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২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ:

সসবা 

প্রোণনর ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-৭ মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের প্রতশযণণ অংশগ্রহণণর জন্য

আগমন

০১ তেন তবভাগীয় প্রধান, প্রতশযণ তবভাগ/

সকাস ত-সমন্বয়ক

ধাপ-৮ ম্যানুয়াল তনবন্ধন কায তক্রম সম্পন্ন ০২ র্ন্টা সকাস ত-সমন্বয়ক

ধাপ-৯ ধাণনর সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সংক্রান্ত সমস্যার

সমাধান শীর্ তক প্রতশযণ সকাস ত শুরুত

১৪ তেন তবভাগীয় প্রধান, প্রতশযণ তবভাগ

ধাপ-৯.১: ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ প্রতশযণ সকাণস তর িাস শুরুত সকাস ত-সমন্বয়ক, সংতিষ্ট প্রতশযণ

সকাস ত

ধাপ-৯.২: সকাণস তর অংশ তহণসণব তবতভন্ন মূল্যায়ন

পরীযায় অংশগ্রহণ

সকাস ত-সমন্বয়ক/ সকাস ততভতত্তক

মূল্যায়নকারী/ প্রতশযক

ধাপ-১০ প্রতশযণ সকাস ত সশণর্ চূড়ান্ত পরীযায় অংশগ্রহণ ০১ তেন সকাস ত-সমন্বয়ক, সংতিষ্ট প্রতশযণ

সকাস ত

ধাপ-১১ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ সাটি ততিণকে প্রোন ০২ র্ন্টা মহাপতরচালক

ধাপ-১২ প্রতশযণ সমাপ্ত ও প্রতশযণাথীণের প্রস্থান ০১ তেন সকাস ত-সমন্বয়ক, সংতিষ্ট প্রতশযণ

সকাস ত
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৩।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/ সরতজটার/

প্রতর্ণবেন

প্রতশযণ সভনুযণর্ এণস ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ তনবন্ধন ও

প্রণয়াজনীয় অন্যান্য িরম পূরণ

অনলাইণন সযণকান স্থাণন

তনবন্ধন সম্পন্ন

২। োতখলকৃর্ কাগজপিাতে তনবন্ধন ও অন্যান্য িরম োতখল অনলাইণন জমা োন

৩। সসবার ধাপ ১২টি ০৪টি

৪। সম্পৃি জনবল ২০ জন ০২ জন

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

০৬ জন ০২ জন

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া - -

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে - -

৮।অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে প্রতশযণ সভনুয, িাসরুতম, িরতমেতর, সিস্কেপ, ল্যাপেপ ইর্যাতে সিস্কেপ বা ল্যাপেপ

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ তবতভন্ন ধরণণর োতখলকৃর্ কাগজপিাতে, 

িাস সলকচার শীে, সকাস ত আউেলাইন, িাস তশতিউল, মূল্যায়ন

িরম, পরীযার প্রশ্ন ও উত্তরপি, সাটি ততিণকে, োড়পি

অনলাইন

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তকনা প্রযুতির প্রণয়াগ হয় না সম্পূণ তকায তক্রম

প্রযুতিতভতত্তক অথ তাৎ

অনলাইণন সম্পন্ন

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) ২৩,০০০০/- ২০০/-

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ৪১ তেন ৬ র্ন্টা

(প্রতশযণণর সময়সীমা ব্যর্ীর্)

০ (শূণ্য)

(প্রতশযণণর সময়সীমা

ব্যর্ীর্)

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ০২ বার ০ (শূণ্য)

১৪। অন্যান্য - -

১০৫



৫।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ প্রতশযণণ অংশগ্রহণণর জন্য েপ্তর/ সংস্থায়

মণনানয়ন সচণয় পি সপ্ররণ

ধাপ-১ অনলাইন িযােিম ত 

(www.muktopaath.gov.bd)-এ 

তনবন্ধন 

ধাপ-২ েপ্তর/সংস্থা কতৃতক মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের র্থ্য

সপ্ররণ

ধাপ-২ ধাণনর সরাগবালাই ও র্ার ব্যবস্থাপনা

শীর্ তক অনলাইন প্রতশযণ সকাণস ত

অংশগ্রহণ

ধাপ-৩ সপ্রতরর্ র্থ্য যাচাই-বাোইকরণ ধাপ-৩ প্রতশযণ সকাস ত সশণর্ অনলাইণন পরীযায়

অংশগ্রহণ

ধাপ-৪ যাচাই-বাোইপূব তক প্রতশযণাথীণের মণনানয়ন

চূড়ান্তকরণ

ধাপ-৪ সাটি ততিণকে গ্রহণ

ধাপ-৫ প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ তনধ তারণ - -

ধাপ-৬ প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ অবতহর্পূব তক মণনানীর্

প্রতশযণাথীণের পি সপ্ররণ

- -

ধাপ-৭ মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের প্রতশযণণ অংশগ্রহণণর

জন্য আগমন

- -

ধাপ-৮ ম্যানুয়াতল তনবন্ধন কায তক্রম সম্পন্ন - -

ধাপ-৯ ধাণনর সরাগবালাই ও সপাকামাকড় সংক্রান্ত

সমস্যার সমাধান শীর্ তক প্রতশযণ সকাস ত শুরুত

- -

ধাপ-৯.১:

ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ প্রতশযণ সকাণস তর িাস শুরুত

- -

ধাপ-৯.২:

সকাণস তর অংশ তহণসণব তবতভন্ন মূল্যায়ন পরীযায়

অংশগ্রহণ

- -

ধাপ-১০ প্রতশযণ সকাস ত সশণর্ চূড়ান্ত পরীযায় অংশগ্রহণ - -

ধাপ-১১ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ সাটি ততিণকে প্রোন - -
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৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ন্টা) ৪১ তেন ৬ র্ন্টা (প্রতশযণণর সময়সীমা ব্যর্ীর্) ০ (শূণ্য) (প্রতশযণণর সময়সীমা ব্যর্ীর্)

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) ২৩,০০০০/- ২০০/-

যার্ায়ার্ ০২ বার ০ (শূণ্য)

ধাপ ১১ ০৪

জনবল ২০ জন ০২ জন

োতখলীয় কাগজপি তনবন্ধন িরম, কতৃতপণযর োড়পি অনলাইন
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বাংলাণেশ কৃতর্ উন্নয়ন কণপ তাণরশন (তবএতিতস)

(র্) সসবা সহতজকরণণর নাম: ভ্রাম্যমাণ বীজ সসবা সকন্দ্র

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবএতিতস’র উন্নর্মাণনর বীজ কৃর্ণকর কাণে প্রাপ্যর্া অতধকর্র সহজ, দ্রুর্ করা এবং কৃর্কণের মানসির্ ভাল বীজ ব্যাবহাণর আগ্রহী

করার প্রণচষ্টায় “ভ্রাম্যমাণ বীজ সসবা সকন্দ্র” নামক সসবা সহতজকরণ উদ্ভাবনী ধারনাটি গৃহীর্ হয়। তবএতিতস’র বীজ তবর্রণ তবভাণগর

মাধ্যণম চারটি (০৪) বীজ তবপনন অঞ্চণল ভ্রাম্যমাণ বীজ তবক্রয় সকণন্দ্রর পাইলটিং কায তক্রম বাস্তমায়ন করা হণয়ণে। নতুন জাণর্র বীজ

সম্পণকত কৃর্কণক অবতহর্ করা এবং কৃর্ণকর সময়, অথ ত সাশ্রয় হওয়ায় কায তক্রমটি কৃর্ণকর তনকে গ্রহণণযাগ্য হণয়ণে। তবযমান সসবা

পদ্ধতর্ণর্ কৃর্ক পয তাণয় সপ োণর্ ৫-৬ ধাণপ বীণজর স্থানান্তর েরকার। সসবা সহতজকরণণর িণল ৩য় ধাণপই বীজ কৃর্ণকর কাণে

সপ ৌঁোণব। আঞ্চতলক বীজ বরাণের পর বীজ সরাসতর কৃর্ণকর কাণে তনণয় যাওয়া হণব। কৃর্ণকর যার্ায়ার্ সময় খরচ ও হয়রাতন হয়না।

তবযমান ব্যবস্থায় বীজ তবর্রণণর প্রণসস মাণপ অঞ্চলওয়ারী বীজ বরাণের পর অথ তাৎ ৩য় ধাণপর পর আর ৩/৪ ধাপ পর কৃর্ক পয তাণয়

বীজ সপ োয়। প্রস্তাতবর্ সসবা সহতজকরন আইতিয়ার বাস্তবায়ণন সজলা পয তাণয় বীজ বরাণের পর অথ তাৎ ৩য় ধাণপই সরাসতর বীজগুতল

ভ্রাম্যমাণ ট্রাণক কৃর্ণকর কাণে তনণয় যাওয়া হয়। বীণজর সহজলভযর্া বৃতদ্ধ পায়।

১ । তবযমান সসবা পদ্ধতর্র তবণির্ণ:

সসবা

প্রোণনর ধাপ

কায তক্রম প্রতর্টি ধাণপর

সময়

সম্পৃি ব্যতিবগ ত/ পেবী

ধাপ -১ অঞ্চলওয়ারী বীণজর

বরাে প্রোন।

সারাণেণশ ২২ টি

অঞ্চণল বীণজর বরাে

প্রোন করা হয়।

২-৩ তেন বীজ তবর্রণ তবভাগ অঞ্চলওয়ারী বীণজর বরাে প্রোন কণর।

বীজ তবর্রণ তবভাণগর কম তকর্তাবৃন্দ - অতর্তরি মহাবাবস্থাপক ও অন্যান্য

তবতভন্ন িসণলর বীজ উৎপােনকারী তবভাগ

বীপ্রস তবভাণগর কম তকর্তাবৃন্দ-অতর্তরি মহাবাবস্থাপক ও অন্যান্য

মহাবাবস্থাপক বীজ েপ্তর এর কম তকর্তাবৃন্দ।

ধাপ -২ সজলাওয়ারী বীণজর

বরাে প্রোন

২ তেন উপপতরচালক (বীতব) েপ্তর সথণক বীণজর সজলাওয়ারী বরাে প্রোন করা

হয়। তবতভন্ন সজলায় বরাে অনুযায়ী বীজ সরবরাহ করা হয়।

ধাপ -৩ বীজ বণ্টন পুণরা সম সুম

১-২ মাস

ক) বীজ তবক্রয় সকন্দ্র-সজলা ও উপণজলা বীজ তবক্রয় সকন্দ্র।

খ) তিলার পয তাণয় বীজ তবর্রণ। তিলার গন বীজ ক্রয় কণর র্াণের

সোকাণন তনণয় যায়।

গ) তি এ ই কম তসূচী/ প্রণণােনা কম তসূচীণর্ বীজ সরবরাহ।

ধাপ -৪ বীজ তবক্রয় সকন্দ্র

সথণক বীজ তবতক্র

পুণরা সম সুম

১-২ মাস

দূর দূরান্ত সথণক কৃর্কগণ বীজ তবক্রয় সকণন্দ্র এণস বীজ ক্রয় কণর থাণকন।

এজন্য কৃর্কণক ১-৩ বার তবক্রয় সকণন্দ্র যার্ায়ার্ করণর্ হয়।

সবতশরভাগ কৃর্ক তিলার এর সোকান সথণক বীজ ক্রয় কণর থাণকন।

ধাপ -৫ তিলারণের মাধ্যণম

বীজ তবতক্র

পুণরা সম সুম

১-২ মাস

সবতশরভাগ কৃর্ক তিলার এর সোকান সথণক বীজ ক্রয় কণর থাণকন।

এজন্য কৃর্ক তবতভন্ন বাজাণর যান তবতভন্ন সোকান ঘুণর বীজ ক্রয় কণর

থাণকন।
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২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ:

৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক সমস্যার তুলনা ও সমাধান):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাব

১। সসবার ধাপ সসবা কৃর্ক পয তাণয় সপ োণর্ ৫-৬ ধাণপ

বীণজর স্থানান্তর েরকার।

৩য় ধাণপই বীজ কৃর্ণকর কাণে সপ ৌঁোণব।

আঞ্চতলক বীজ বরাণের পর বীজ সরাসতর

কৃর্ণকর কাণে তনণয় যাওয়া হণব।

৩। িসণলর জার্ সম্পণকত

ধারণা

কৃর্ক তবএতিতস'র অতিণস না আসণল র্াণক

নতুন িসণলর জার্ সম্পণকত ধারণা সেওয়া

যায়না।

কৃর্ণকর সাণথ মর্তবতনমণয়র সুণযাগ

থাকায় কৃর্ক সক িসণলর নতুন জার্

সমণন্ধ ধারণা সেওয়া যাণব।

৪। বীজ প্রাতপ্তর

সহজলভযর্া

অণনক কৃর্ক জাণনন না সকাথায় ভাল

মানসির্ বীজ পাওয়া যাণব। িণল তবভ্রান্ত হন

এবং না সজণন তনম্ন মাণনর বীজ ক্রয় কণরন।

বীজ কৃর্ণকর সোরণগাড়ায় সপ েণনা হণব।

িণল কৃর্ক তবভ্রান্ত না হণয় সঠিক বীজ ক্রয়

করণর্ পারণবন।

৫। ন্যায্য োণম বীজ ক্রয় অণনক কৃর্ক তবএতিতস'র বীণজর তনরধাতরর্

ের জাণনন না িণল সবতশ োম তেণয় বীজ ক্রয়

কণর ঠণকন।

তবএতিতস'র তনধ তাতরর্ েণর কৃর্ক যাণর্ বীজ

ক্রয় করণর্ পাণরন র্া তনতির্ করা সম্ভব।

৬। প্রর্াতরর্ হবার সম্ভাবনা অণনক অসাধু ব্যাতি তবএতিতস'র প্যাণকে

নকল কণর সভজাল বীজ তবতক্র কণরন। িণল

কৃর্ক প্রর্াতরর্ হবার সম্ভাবনা থাণক।

কৃর্কণক প্রর্ারণকর সথণক রযা করণর্

এবং কৃর্ণকর সণচর্নর্া বৃতদ্ধ করণর্

গুরুত্বপপূণ তভুতমকা রাখণব ভ্রাম্যমাণ বীজ

সসবা সকন্দ্র।

৭। চার্ পদ্ধতর্র ধারণা কৃর্ক তবএতিতস'র অতিণস না আসণল র্াণক

িসণলর চার্াবাে পদ্ধতর্ সম্পণকত ধারণা

সেওয়া যায়না।

কৃর্ণকর চাতহো অনুযায়ী র্াণক উন্নর্

পদ্ধতর্র চার্াবাে সম্পণকত ধারণা সেয়া

যাণব।
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সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাব

৮। যার্ায়ার্ কৃর্কণক বীজ ক্রয় করার জন্য তবতভন্ন জায়গায়

কণয়কবার যার্ায়ার্ করণর্ হয়।

সযণহতু কৃর্ণকর কাণে বীজ তনণয় যাওয়া

হণব র্াই কৃর্ণকর যার্ায়ার্ সময় খরচ ও

হয়রাতন হয়না।

৯। খরচ কৃর্কণক তনজ যার্ায়ার্ ও বীজ পতরবহন খরচ

বহন করণর্ হয়।

কৃর্ক আতথ তকভাণব লাভবান হণবন। কারণ

র্াঁর যার্ায়ার্ ও বীজ পতরবহন খরচ

লাণগনা।

১১। তবণশর্জ্ঞ কতৃতক

পরামশ ত প্রোন ও কৃর্ণকর

সমস্যার সমাধান

কৃর্ক তবএতিতস'র অতিণস না আসণল র্াণক

সকান পরামশ ত প্রোন বা র্াঁর সমস্যার সমাধান

সেওয়া যায়না।

তবযমান ব্যবস্থায় কৃর্ণকর বীজ সম্পতকতর্

সমস্যা তচতির্করণ ও সমাধাণন ব্যবস্থা

গ্রহণণর সুণযাগ কম। কারণ কৃর্ণকর সাণথ

তবএতিতসর কম তকর্তাণের মর্ তবতনমণয়র

সুণযাগ কম।

কৃর্ণকর সাণথ মর্তবতনমণয়র সুণযাগ

থাকায় কৃর্কণক র্াঁর সমস্যার সমাধান

সেওয়ার সুণযাগ বৃতদ্ধ পায়।

প্রস্তাতবর্ আইতিয়াটি কৃর্ণকর বীজ

সম্পতকতর্ সমস্যা তচতির্করণ ও সমাধাণন

ব্যবস্থা গ্রহণণ খুবই কায তকরী ভূতমকা

রাখণব। কারণ কৃর্ক এণযণি সরাসতর

র্াণের সমস্যাগুণলা তবএতিতসর কম তকর্তার

তনকে তুণল ধরার সুণযাগ পাণবন।

র্াণের সমস্যাগুণলা তলতপবদ্ধ করা এবং

সমাধান সেয়ার ব্যবস্থা করা হণব।

কৃর্কণের মর্ামর্ ও সুপাতরশগুতল ঊর্ধ্তর্ন

কতৃতপণযর তনকে তুণল ধরা সহজ হণব।

১২। তবএতিতস'র খরচ , 

বীজ তবক্রয় পতরতধ ও

বীণজর প্রচার প্রচারণা

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ তবএতিতস উপপতরচালক ও

তসতনয়র সহকারী পতরচালক েপ্তণর জনবল ও

শ্রতমক খরচ বহন কণর। সরাসতর কৃর্ণকর

কাণে বীজ তবতক্র ও বীজ সংক্রান্ত প্রচারণার

সুণযাগ কম।

এণযণি তবএতিতস'র বীজ তবতক্রর পতরতধ

সরাসতর কৃর্ণকর কাণে বীজ সংক্রান্ত

প্রচারণার সুণযাগ বৃতদ্ধ পাণব। ট্রাণকর বর্ল

জ্বালানী, তবণশর্জ্ঞ সিানী ও শ্রতমক খরচ

বাবে তকছু খরচ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ বাড়ণব

তকন্তু কৃর্ণকর সণচর্নর্া বৃতদ্ধণর্ এর

সুদূরপ্রসারী প্রভাব অণনক সবতশ হণব।

১৩। সরকি ত ও র্থ্য সংগ্রহ কৃর্ণকর বীণজর চাতহো ও সমস্যা সম্পতকতর্

র্থ্য সংগ্রহ অথবা বীজ সংক্রান্ত র্াণের

সুপাতরশ গুণলা সরকি ত রাখা হয়না।

কৃর্ণকর বীণজর চাতহো ও সমস্যা

সম্পতকতর্ র্থ্য সংগ্রহ করা হণব এবং

কৃর্কণের মর্ামর্ ও সুপাতরশগুণলা

ঊর্ধ্তর্ন কতৃতপণযর তনকে তুণল ধরা সহজ

হণব।
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৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ:

৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

তবযমান

প্রণসস ম্যাণপর

ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্

প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ বীজ তবর্রণ তবভাণগর কায তক্রম ধাপ-১ একই

ধাপ-২ সারাণেণশ ২২টি অঞ্চণল বীজ বরাে ধাপ-২ একই

ধাপ-৩ তবযমান ব্যবস্থায় বীজ তবর্রণণর প্রণসস

মাণপ অঞ্চলওয়ারী বীজ বরাণের পর অথ তাৎ

৩য় ধাণপর পর আর ৩/৪ ধাপ পর কৃর্ক

পয তাণয় বীজ সপ ৌঁোয়।

ধাপ-৩ প্রস্তাতবর্ সসবা সহতজকরণ আইতিয়ার বাস্তবায়ণন

সজলা পয তাণয় বীজ বরাণের পর অথ তাৎ ৩য় ধাণপই

সরাসতর বীজগুতল ভ্রাম্যমাণ ট্রাণক কৃর্ণকর কাণে

তনণয় যাওয়া হয়। বীণজর সহজলভযর্া বৃতদ্ধ পায়।

ধাপ-৪ তবযমান ব্যবস্থায় বীজ সজলা বা উপণজলা

বীজ তবক্রয় সকণন্দ্র রাখা হয়। সারা সেণশ

মাি ১০০ টি বীজ তবক্রয় সকন্দ্র আণে। অথবা

তবএতিতসর বীজ তিলার র্ার সোকাণন

তিলারণের পেন্দ অনুযায়ী বীজ রাণখন।

এণযণি কৃর্কণক দুর-দুরান্ত সথণক তবক্রয়

সকণন্দ্র বা তিলারণের সোকাণন আসণর্ হয়।

ধাপ-৪ এর প্রণয়াজন সনই। প্রস্তাতবর্ আইতিয়ার

বাস্তবায়ণন কৃর্কণক সময় ও অথ ত খরচ কণর বীজ

ক্রয় করণর্ তবক্রয় সকন্দ্র আসণর্ হণব না। সরাসতর

ভ্রাম্যমাণ বীজ তবক্রয় সকন্দ্র সথণক সুলভ মুণল্য বীজ

তকনণর্ পারণবন।

ধাপ-৫ তবযমান ব্যবস্থায় সেখা যায় অণনক কৃর্ক

তবএতিতসর ভালমাণনর বীজ ও সুলভ মুল্য

সম্পণকত ধারণা রাণখন না। অণনণক

তবএতিতসর অতিস বা তবক্রয় সকন্দ্র সকাথায়

জাণনন না। িণল সবতশ োণম তনিমাণনর

বীজ তকণন প্রর্াতরর্ হন।

বীণজর জন্য সরকাতর ভতুততক ও অন্যান্য সুতবধা

সম্পণকত কৃর্কণক অবতহর্ করা হণব।

কৃর্ণকর তনম্নমাণনর বীজ ক্রয় সম্ভাবনা কমা যাণব।

প্রস্তাতবর্ ব্যবস্থায় আইতিয়ার বাস্তবায়ণন

ভালমাণনর বীজ, বীণজর নতুন নতুন জার্ ও

চার্াবাে পদ্ধতর্ এবং সরকাতর ব্যবস্থাপনায় বীণজর

অন্যান্য সুতবধাসমুহ কৃর্ক সরাসতর পাণবন এবং

প্রর্াতরর্ হণবন না।

ধাপ-৬ তিলারণের সোকান বা অন্য সকান

সকাম্পাতনর বীজ ক্রয়।

কৃর্ণকর বীজ ক্রয় সম্পতকতর্ তবর্ণয় অন্য সকাথাও

সজণর্ হণবনা।
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৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/ র্ণ্টা) ৫-৭ সথণক র্ণ্টা সময় ব্যয় কণর কৃর্কণক ের-

দুরান্ত সথণক বীজ ক্রয় করণর্ আসণর্ হয়।

ভ্রাম্যমাণ ট্রাণক সরাসতর বীজ কৃর্ণকর গ্রাম,

পাড়া বা মহল্লায় তনণয় যাওয়া হয়। িণল

কৃর্ক র্াৎযতণকভাণব ০১ র্ণ্টার মণধ্য বীজ

ক্রয় করণর্ পাণর।

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) নাগতরক র্থা কৃর্ণকর খরচ সবশী। কারণ

কৃর্কণক তনণজর যার্ায়ার্ ও বীণজর পতরবহন

খরচ তেণর্ হয়।

কৃর্কণকর সকান যার্ায়ার্ ও বীণজর

পতরবহন খরচ তেণর্ হয় না। তকন্তু অতিণসর

ভ্রাম্যমাণ ট্রাণকর বর্ল জ্বালানী ও শ্রতমক

খরচ বৃতদ্ধ পাণব।

যার্ায়ার্ চাতহোমর্ বীজ না সপণল কৃর্কণক ২-৩ বার বীজ

তবক্রয় সকন্দ্র বা তিলাণরর সোকাণন যার্ায়ার্

করণর্ হয়।

প্রতর্ সপ্তাণহ ২ বার ভ্রাম্যমাণ ট্রাক কৃর্ণকর

চাতহো অনুযায়ী বীজ তনণয় র্ার

সোরণগাড়ায় যাণব। কৃর্ণকর যার্ায়াণর্র

প্রণয়াজন নাই।

ধাপ ২-৩ ধাপ পর বীজ কৃর্ণকর কাণে সপ োয়। সরাসতর কৃর্ণকর কাণে বীজ সপ ৌঁোণব।

জনবল তবযমান জনবল তবক্রয় সকণন্দ্র অবস্থান কণর

থাণকন।

একই জনবল ভ্রাম্যমাণ ট্রাণক অবস্থান

করণবন।

োতখলীয় কাগজপি বীজ তবক্রণয়র সরতজটার, কযাশণমণমা ও তলিণলে

বীজ তবক্রয়ণকণন্দ্র থাকণব।

বীজ তবক্রণয়র সরতজটার, কযাশণমণমা ও

তলিণলে ভ্রাম্যমাণ ট্রাণক পতরবহন করা হণব

এবং তলিণলে কৃর্কণের মাণঝ তবর্রণ

করা হণব।
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জার্ীয় কৃতর্ প্রতশযণ একাণিতম (নাো)

(ঙ) সসবা সহতজকরণণর নাম: অনলাইন সরতজণস্ট্রশন বুথ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ েপ্তর/সংস্থা কতৃতক মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের র্থ্য সপ্ররণ। প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ অবতহর্পূব তক মণনানীর্

প্রতশযণাথীণের সাণথ সিাণন সযাগাণযাগ ও অন-লাইন সরতজণেশন সম্পন্ন করার জন্য বারবার বলা সণ্বপও ১০০% অন-লাইন

সরতজণেশন সম্পন্ন করা হয়না। প্রতশযণ সভনুযণর্ এণস ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ সরবরাহকৃর্ তনবন্ধন িরণম প্রতশযণাথীণের ১০০%

সরতজণেশন সম্পন্ন কণর থাণক। সসবার ধাপ ০৫টি।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ েপ্তর/সংস্থা কতৃতক মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের র্থ্য সপ্ররণ। প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ অবতহর্পূব তক মণনানীর্

প্রতশযণাথীণের সাণথ সিাণন সযাগাণযাগ ও অন-লাইন সরতজণেশন সম্পন্ন করার জন্য বলা সণ্বপও ১০০% অন-লাইন সরতজণেশন

সম্পন্ন করা হয়না। নাোর তনতে তষ্ট সরতজণেশন বুণথ অন-লাইন সরতজণেশন ১০০% সম্পন্ন করা হয়। সসবার ধাপ ০৪টি।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণোঃ

২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ:

সসবা প্রোণনর

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ েপ্তর/সংস্থা কতৃতক মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের র্থ্য সপ্ররণ ০৩ তেন সংতিষ্ট েপ্তর/ সংস্থাপ্রধান

ধাপ-২ প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ অবতহর্পূব তক মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের

সাণথ সিাণন সযাগাণযাগ ও অনলাইন সরতজণস্ট্রশন সম্পন্ন করার

জন্য বলা

০১ তেন সংতিষ্ট সকাস ত সকা-

অতি তণনের

ধাপ-৩ মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের অনলাইন সরতজণস্ট্রশন সম্পন্ন না করা ০১ তেন মণনানীর্ প্রতশযণাথী

ধাপ-৪ আবার অনলাইন সরতজণেশন সম্পন্ন করার জন্য বলা/সিান করা ০১ তেন সংতিষ্ট সকাস ত সকা-

অতি তণনের

ধাপ-৫ মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের ১০০% অনলাইন সরতজণস্ট্রশন সম্পন্ন

না করা

০১ তেন মণনানীর্ প্রতশযণাথী

ধাপ-৬ সরবরাহকৃর্ তনবন্ধন িরণম প্রতশযণাথীণের ১০০% সরতজণস্ট্রশন

সম্পন্ন করা

৩০ তমতনে মণনানীর্ প্রতশযণাথী
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা) :

৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/ সরতজটার/

প্রতর্ণবেন

প্রতশযণ সভনুযণর্ এণস ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ তনবন্ধন ও

প্রণয়াজনীয় অন্যান্য িরম পূরণ

নাোর তনতে তষ্ট সরতজণস্ট্রশন বুণথ

অন-লাইন সরতজণস্ট্রশন সম্পন্ন করা

২। োতখলকৃর্ কাগজপিাতে - -

৩। সসবার ধাপ ৫ টি ০৪ টি

৪। সম্পৃি জনবল ০৩ জন ০২ জন

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

০৩ জন ০১ জন

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া - -

৭। আইন/তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে - -

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে সিস্কেপ, ল্যাপেপ, সমাবাইল ইর্যাতে সিস্কেপ বা ল্যাপেপ

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ তনবন্ধন ও প্রণয়াজনীয় অন্যান্য

িরম সংরযণ

১০০% সরতজণস্ট্রশন অনলাইন

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তকনা ৫০% প্রযুতির প্রণয়াগ হয় ১০০% অনলাইণন সম্পন্ন

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) ১০/- ২/-

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ২০ তমতনে ১২ তমতনে

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ০১ বার ০ (শূন্য)

১৪। অন্যান্য - -
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৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা :

তবযমান

প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ 

প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ েপ্তর/ সংস্থা কতৃতক মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের র্থ্য সপ্ররণ ধাপ-১ েপ্তর/ সংস্থা কতৃতক মণনানীর্

প্রতশযণাথীণের র্থ্য সপ্ররণ

ধাপ-২ প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ অবতহর্পূব তক মণনানীর্

প্রতশযণাথীণের সাণথ সিাণন সযাগাণযাগ ও অনলাইন

সরতজণস্ট্রশন সম্পন্ন করার জন্য বলা

ধাপ-২ প্রতশযণ শুরুতর র্াতরখ অবতহর্পূব তক

মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের সাণথ সিাণন

সযাগাণযাগ ও অনলাইন সরতজণস্ট্রশন

সম্পন্ন করার জন্য বলা

ধাপ-৩ মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের অনলাইন সরতজণস্ট্রশন সম্পন্ন না

করা

ধাপ-৩ মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের অনলাইন

সরতজণস্ট্রশন সম্পন্ন না করা

ধাপ-৪ আবার অনলাইন সরতজণস্ট্রশন সম্পন্ন করার জন্য বলা/

সিান করা

ধাপ-৪ নাোর তনতে তষ্ট সরতজণস্ট্রশন বুণথ অন-

লাইন সরতজণস্ট্রশন ১০০% সম্পন্ন করা

ধাপ-৫ মণনানীর্ প্রতশযণাথীণের ১০০% অনলাইন সরতজণস্ট্রশন

সম্পন্ন না করা

-

ধাপ-৬ সরবরাহকৃর্ তনবন্ধন িরণম প্রতশযণাথীণের ১০০%

সরতজণস্ট্রশন সম্পন্ন করা

-

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৭ তেন ৩০ তমতন ৫ তেন ১০ তমতনে

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) ১০/-(জন) ২/-(জন)

যার্ায়ার্ ০১ বার ০ (শূন্য)

ধাপ ০৫ ০৪

জনবল ০৩ জন ০২ জন

োতখলীয় কাগজপি তনবন্ধন িরম অনলাইন
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জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(ক) সসবা সহতজকরণণর নাম: সহকারী কতমশনার/ তসতনয়র সহকারী কতমশনার/ উপণজলা তনব তাহী অতিসার/

অতর্তরি সজলা প্রশাসকগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণ

(ক) সহকারী কতমশনার/তসতনয়র সহকারী কতমশনার/উপণজলা তনব তাহী অতিসার/অতর্তরি সজলা প্রশাসকগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ

ছুটি সসবা সহতজকরণ:

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ বতহ তবাংলাণেশ ছুটির আণবেন ম্যানুয়াতল করা হণর্া। আণবেণনর গতর্পথ তেল সজলা প্রশাসক কায তালয়, তবভাগীয়

কতমশনার ও সতচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। ধাপ তেল ০৩টি। ম্যানুয়াতল সময় লাগণর্া ২৮ তেন।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ বতহ তবাংলাণেশ ছুটির আণবেন ই-নতথর মাধ্যণম সপ্ররণ করা হয়। সজলা প্রশাসণকর কায তালয় আণবেন োতখল করা

হয়। তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালয়ণক অনুতলতপ প্রোন করা হয়।ণজলা প্রশাসণকর কায তালয় হণর্ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালণয় আণবেন

সপ্ররণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমােন। সসবার ধাপ হণব ০২টি। ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ ১৪ তেন। ই-নতথণর্ সময়

লাগণব ০৮ তেন। সম্পৃি জনবল হণব সজলা প্রশাসক ও সতচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

(খ) সজলা প্রশাসক/অতর্তরি তবভাগীয় কতমশনার ও কতমশনারগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ বতহ তবাংলাণেশ ছুটির আণবেন ম্যানুয়াতল করা হণর্া। সসবার ধাপ তেল ০৪টি। সম্পৃি জনবল তবভাগীয় কতমশনার,

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ বতহ তবাংলাণেশ ছুটির আণবেন ই-নতথর মাধ্যণম সপ্ররণ করা হয়। তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালয় হণর্

মতন্ত্রপতরর্ে তবভাণগ মর্ামণর্র জন্য সপ্ররণ। মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ হণর্ মর্ামর্সহ আণবেনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমােন। সসবার ধাপ ০৩টি। সম্পৃি জনবল তবভাগীয় কতমশনার, মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ ও জনপ্রশাসন

মন্ত্রণালয়।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

(ক) সহকারী কতমশনার/ তসতনয়র সহকারী কতমশনার/ উপণজলা তনব তাহী অতিসার/ অতর্তরি সজলা প্রশাসকগণণর জন্য বতহ ত

বাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণ:

সসবা প্রোণনর ধাপ কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ সজলা প্রশাসণকর কায তালণয় আণবেন োতখল আণবেনকারীগণ

ধাপ-২ আণবেন তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালণয় সপ্ররণ সজলা প্রশাসক

ধাপ-৩ আণবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ তবভাগীয় কতমশনার

ধাপ-৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমােন সংতিষ্ট মন্ত্রণালণয়র সতচব
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(খ) সজলা প্রশাসক/অতর্তরি তবভাগীয় কতমশনার ও কতমশনারগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণ:

২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ:

(ক) সহকারী কতমশনার/ তসতনয়র সহকারী কতমশনার/ উপণজলা তনব তাহী অতিসার/ অতর্তরি সজলা প্রশাসকগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ 

ছুটি সসবার পূণব তর অবস্থা:

(খ) সজলা প্রশাসক/ অতর্তরি তবভাগীয় কতমশনার ও কতমশনারগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবার পূণব তর অবস্থা:

সসবা প্রোণনর ধাপ কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালণয় আণবেন োতখল আণবেনকারীগণ

ধাপ-২ আণবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালণয়র সপ্ররণ তবভাগীয় কতমশনার

ধাপ-৩ মর্ামণর্র জন্য মতন্ত্রপতরর্ে তবভাণগ সপ্ররণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ধাপ-৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমােন সংতিষ্ট মন্ত্রণালণয়র সতচব
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

(ক) সহকারী কতমশনার/ তসতনয়র সহকারী কতমশনার/ উপণজলা তনব তাহী অতিসার/ অতর্তরি সজলা প্রশাসকগণণর জন্য বতহ ত বাংলাণেশ

ছুটি সসবা সহতজকরণ:

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

২। োতখলীয় কাগজপিাতে বতহ তবাংলাণেশ ছুটির আণবেন ম্যানুয়াতল করা

হণর্া।

বতহ তবাংলাণেশ ছুটির আণবেন ই-

নতথর মাধ্যণম সপ্ররণ করা হয়।

৩। সসবার ধাপ ০৩ টি ০২ টি

৪। সম্পৃি জনবল সজলা প্রশাসক, তবভাগীয় কতমশনার ও সতচব, 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সজলা প্রশাসক ও সতচব, জনপ্রশাসন

মন্ত্রণালয়

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর 

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও 

পেতব

০৩ জন। সজলা প্রশাসক, তবভাগীয় কতমশনার ও

সতচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

০২ জন। সজলা প্রশাসক ও সতচব,  

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন 

ইর্যাতে

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার 

ইর্যাতে

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয 

তকনা

না হযাঁ

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) তবনামূণল্য তবনামূণল্য

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ম্যানুয়াতল ২৮ তেন ই-নতথণর্ ৮ তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক)

১৪। অন্যান্য
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(খ) সজলা প্রশাসক/ অতর্তরি তবভাগীয় কতমশনার ও কতমশনারগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণ:

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

২। োতখলীয় কাগজপিাতে বতহ তবাংলাণেশ ছুটির আণবেন ম্যানুয়াতল করা

হণর্া।

বতহ তবাংলাণেশ ছুটির আণবেন ই-

নতথর মাধ্যণম সপ্ররণ করা হয়।

৩। সসবার ধাপ ০৪টি ০৩টি

৪। সম্পৃি জনবল তবভাগীয় কতমশনার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও

মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ

তবভাগীয় কতমশনার, মতন্ত্রপতরর্ে

তবভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর 

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও 

পেতব

০৩ জন। তবভাগীয় কতমশনার, সতচব, জনপ্রশাসন

মন্ত্রণালয় ও মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ।

০৩ জন। তবভাগীয় কতমশনার, 

সতচব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও

মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ।

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন 

ইর্যাতে

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার 

ইর্যাতে

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয 

তকনা

না হযাঁ

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) তবনামূণল্য তবনামূণল্য

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ম্যানুয়াতল ৩৬-৩৮ তেন ৩০-৩২ তেন। ই-িাইণল তনষ্পতত্তর

সযণি সময় আণরা হ্রাস পাণব।

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক)

১৪। অন্যান্য
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৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

(ক) সহকারী কতমশনার/ তসতনয়র সহকারী কতমশনার/ উপণজলা তনব তাহী অতিসার/ অতর্তরি সজলা প্রশাসকগণণর জন্য বতহ ত বাংলাণেশ

ছুটি সসবা সহতজকরণ:

সজলা প্রশাসণকর কায তালয় 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

অনুতলতপ:

তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালয়

(খ) সজলা প্রশাসক/ অতর্তরি তবভাগীয় কতমশনার ও কতমশনারগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণণর প্রস্তাব: 

তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালয়

মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৫।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

(ক) সহকারী কতমশনার/ তসতনয়র সহকারী কতমশনার/উপণজলা তনব তাহী অতিসার/ অতর্তরি সজলা প্রশাসকগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ 

ছুটি সসবা সহতজকরণ:

তবযমান 

প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ সজলা প্রশাসণকর কায তালণয় আণবেন

োতখল

ধাপ-১ সজলা প্রশাসণকর কায তালয়

আণবেন োতখল

অনুতলতপ: তবভাগীয় কতমশনাণরর

কায তালণয় সপ্ররণ

ধাপ-২ আণবেন তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালণয়

সপ্ররণ

ধাপ-২ সজলা প্রশাসণকর কায তালয় হণর্

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালণয় আণবেন

সপ্ররণ।

ধাপ-৩ আণবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ ধাপ-৩ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃতক

অনুণমােন।

ধাপ-৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমােন

১২০



(খ) সজলা প্রশাসক/ অতর্তরি তবভাগীয় কতমশনার ও কতমশনারগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণ: 

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

(ক) সহকারী কতমশনার/তসতনয়র সহকারী কতমশনার/উপণজলা তনব তাহী অতিসার/ অতর্তরি সজলা প্রশাসকগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ 

ছুটি সসবা সহতজকরণ:

(খ) সজলা প্রশাসক/ অতর্তরি তবভাগীয় কতমশনার ও কতমশনারগণণর জন্য বতহ তবাংলাণেশ ছুটি সসবা সহতজকরণ: 

তবযমান প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালণয় আণবেন

োতখল

ধাপ-১ তবভাগীয় কতমশনাণরর কায তালয় হণর্

মতন্ত্রপতরর্ে তবভাণগ মর্ামণর্র জন্য

সপ্ররণ।

ধাপ-২ আণবেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালণয়র সপ্ররণ ধাপ-২ মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ হণর্ মর্ামর্সহ

আণবেনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালণয় সপ্ররণ।

ধাপ-৩ মর্ামণর্র জন্য মতন্ত্রপতরর্ে তবভাণগ সপ্ররণ ধাপ-৩ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমােন

ধাপ-৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃতক অনুণমােন

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) তবযমান পদ্ধতর্ণর্ ২৮ তেন ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ ১৪ তেন

ই-িাইণল ০৮ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) তবনামূণল্য তবনামূণল্য

যার্ায়ার্ - -

ধাপ ০৪ টি ধাপ ০৩ টি ধাপ

জনবল সজলা প্রশাসক, তবভাগীয় কতমশনার ও

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সজলা প্রশাসক ও জনপ্রশাসন

মন্ত্রণালয়

োতখলীয় কাগজপি

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ৩৬-৩৮ তেন ৩০-৩২ তেন। ই-িাইণল তনষ্পতত্তর

সযণি সময় আণরা হ্রাস পাণব।

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) তবনামূণল্য তবনামুণল্য

যার্ায়ার্ - -

ধাপ ২৮ টি ধাপ ২১ টি ধাপ

জনবল তবভাগীয় কতমশনার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

ও মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ

তবভাগীয় কতমশনার, মতন্ত্রপতরর্ে তবভাগ

ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

োতখলীয় কাগজপি
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সসতু তবভাগ

সসবা সহতজকরণণর নাম: সটাণরর মালামাল স্বপ সমণয় বরাে প্রোন

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

সসতু তবভাণগর সটাণর তনর্য প্রণয়াজনীয় পণ্য সামগ্রী মজুর্ কণর রাখা হয়। পরবর্ী সমণয় সসতু তবভাণগ কম তরর্ সকান ব্যতির সকান

পণ্য সামগ্রীর প্রণয়াজন হণল তর্তন সিসপাস হণর্ চাতহোপি িরম সংগ্রহ কণর র্ার প্রণয়াজনীয় পণণ্যর জন্য আণবেন কণরন। পরবর্ী

ধাণপ গ্রহীর্া কতৃতক (চাতহোপি স্বাযরপূব তক) চাতহোপি সষ্টাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারীর তনকে সপ্ররণ করা হয়। সষ্টাণরর

োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী কতৃতক চাতহোপি গ্রহণ কণর সসই চাতহোপি অনুণমােনকারী কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ করা হয়। পরবর্ীণর্

উপসতচব/ তসতনয়র সহকারী সতচব কতৃতক চাতহোপি অনুণমােন হবার পণর সসই অনুণমােনপি সষ্টাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী

তনকে সপ্ররণ করা হয়। সষ্টাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী কতৃতক চাতহোপি সংরযণ ও মালামাল সরবরাহ কণর সরতজটাণর এতি

কণর রাখা হয়। সম্পূণ ত বরাে প্রণসণস অণনকগুণলা ধাপ(৯ ো) এবং সযণকাণনা পণ্য বরাে করণর্ অনুণমােণনর প্রণয়াজন থাকার জন্য

প্রণয়াজনীয় পণ্য সপণর্ আণবেনকারীর েীর্ ত সময় অণপযা করণর্ হণর্া। বরাে প্রণসস সহজর্র করার জন্য সসতু তবভাণগর ইণনাণভশন

টিণমর সেস্যরা বরাে প্রণসস তনণয় কাজ করা শুরুত কণরন এবং প্রণসসটির ধাপ কতমণয় সষ্টাণরর মালামাল স্বপ সমণয় বরাে প্রোন করার

জন্য সসবাটি সহতজকরন কণরন। সসতু তবভাগ ১৪/১০/২০২০ ইং র্াতরখ হণর্ এক অতিস আণেণশর মাধ্যণম সষ্টাণরর মালামাল স্বপ

সমণয় বরাে প্রোন শীর্ তক সসবাটি সহতজকরণনর পাইলটিং কায তক্রম সিলভাণব বাস্তবাতয়র্ হওয়ায় সসবাটি সসতু তবভাণগর অতধণযণি

চূড়ান্তভাণব বাস্তবায়ন করার তসদ্ধান্ত গ্রহণ কণর। সষ্টাণরর মালামাল স্বপ সমণয় বরাে প্রোন সসবাটি অতধণযণি বাস্তবায়ন করার তসদ্ধান্ত

গ্রহণ করার িণল বর্তমান সমণয় সসতু তবভাণগর সষ্টাণরর মালামাল স্বপ সমণয় েযর্ার সাণথ তবর্রণ করা সম্ভব হণে।

পূব তবর্ী সমণয় সষ্টাণরর মালামাল তবর্রণ করার জন্য ৯ ো ধাণপর প্রণয়াজন তেল। বর্তমান প্রণসস অনুসরণ কণর মাি ৪ ো ধাণপর

মাধ্যণম ২০০ োকা পয তন্ত সষ্টাণরর মালামাল বরাে প্রোন করা সম্ভব হণে। সসতু তবভাণগর সষ্টাণরর মালামাল বরাে সরতজটার তবণির্ণ

কণর সেখা সগণে সয, সাধারণর্ সবতশরভাগ মালামাণলর আণবেনই ২০০ োকার নীণচই হণয় থাণক(কলম, সপতন্সল, টিসুযণপপার, তপন,

খাম, কলমোতন, কাগজ ইর্যাতে)। তকন্তু দ্রুর্র্ার সাণথ এইসকল মালামাল বরাে করা সম্ভব না হণল অতিণসর যাবর্ীয় কায তক্রম

মারাত্মকভাণব ব্যাহর্ হণর্ পাণর। পূব তবর্ী প্রণসণস সষ্টাণরর মালামাল বরাে করার কণয়কটি ধাপ তেল অর্যন্ত সময়সাণপয সযমনোঃ

সষ্টাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী কতৃতক চাতহোপি অনুণমােনকারী কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ, উপসতচব/ তসতনয়র সহকারী সতচব

কতৃতক চাতহোপি অনুণমােন এবং অনুণমােণনর পর সষ্টাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী তনকে চাতহোপি সপ্ররণ। অনুণমােনকারী

কম তকর্তার ব্যস্তর্া অথবা তমটিং/ সট্রতনং সংক্রান্ত কাণজ অতিণসর বাতহণর থাকণল মালামাল বরাে করার কাজ মারাত্মকভাণব ব্যাহর্

হবার সুণযাগ তেল। িলশ্রুতর্ণর্ এমনও সেখা সগণে সয বরাে প্রোণনর প্রণসস জটিল এবং সবতশ ধাণপর হবার জন্য ৪-৫ ো কলম তকম্বা

তপন সটাণর মজুর্ থাকার পণরও জরুতরী তবণবচনায় আণবেনকারী বাতহণর সথণক র্ার প্রণয়াজনীয় উপাোন তকণন আনণর্ন। সষ্টাণরর

মালামাল পাবার জন্য আণবেনকারী লম্বা একো সময় পয তন্ত অণপযা করণর্ন এবং পরবর্ী সমণয় র্ার অন্য সকান প্রণয়াজন থাকণলও

বরাে প্রণসস জটিলর্ার জন্য তর্তন সসো পতরহার করার সচষ্টা করণর্ন। বর্তমান সমণয় মাি ৪ ো ধাণপর মাধ্যণম পূব তবর্ী সময়সাণপয

ধাপগুণলা বজতন কণর খুব কম সমণয় ২০০ োকার মূল্যমান পয তন্ত তনর্যপ্রণয়াজনীয় মালামাল বরাে করা সম্ভব হণে। ১ম ধাণপ গ্রহীর্া

কতৃতক সশয়ার সিাল্ডার হণর্ চাতহোপি িরম সংগ্রহ করা হণে সযখাণন সময় লাণগ ১-২ তমতনে। ২য় ধাণপ গ্রহীর্া কতৃতক ( চাতহোপি

স্বাযরপূব তক) চাতহোপি সষ্টাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারীর তনকে সপ্ররণ করা হণে, সময় লাণগ ৮-১০ তমতনে। ৩য় ধাণপ পণণ্যর
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বাজারমূল্য ২০০ োকার অতধক না হণল সটার এ থাকা সাণপণয প্রণয়াজন অনুসাণর মালামাল সরবরাহ ও সরতজটাণর এতি করা হণে

আনুমাতনক ৬-৮ তমতনে সমণয়র মণধ্য। সযণকাণনা প্রণসস সহজর্র করার জন্য TCV (Time, Cost & Visit) অর্যন্ত গুরুত্বপপূণ তভুতমকা

পালন কণর। যতে সকান প্রণসস সহতজকরন করার পণরও TCV িলািল আশাব্যঞ্জক না হয় র্াহণল সসই প্রণসস সকউ গ্রহণ করণর্ আগ্রহ

সবাধ কণরন না।কারণ প্রণসস সহতজকরন করার মূল উণেশ্য হণলা সময়, খরচ, ভ্রমন সময় কম কণর সসো মানুণর্র জীবনণক আণগর

সচণয় আরও সহজ কণর সিলা এবং মানুর্ও সসই প্রণসস গ্রহণ করণব তনণজণের সুতবধার জন্যই। TCV অনুসাণর পূব তবর্ী ও বর্তমান

মালামাল বরাে করার পদ্ধতর্ তবণির্ণ কণরও এই কথা প্রর্ীয়মান হয় সয সময়, ধাপ, যার্ায়ার্, জনবল তবণবচনা কণর বর্তমান

মালামাল বরাে করার পদ্ধতর্ অর্যন্ত যুণগাপণযাগী।

বর্তমান পদ্ধতর্ণর্ সময় লাগণে আনুমাতনক ২০ তমতনে তকম্বা র্ারও কম অথচ পূব তবর্ী পদ্ধতর্ণর্ অণনক েীর্ ত সমণয়র প্রণয়াজন হণর্া

সযণকাণনা পণ্য বরাে করার জন্য। বর্তমান বরাে প্রণসস তনণয় সসতু তবভাণগ কম তরর্ কম তকর্তা/কম তচারীণের মর্ামর্ তনণয় র্াণের

তিিব্যাক অর্যন্ত আশাব্যাঞ্জক মণন হণয়ণে। বর্তমান বরাে প্রণসণস র্ারা তনয়তমর্ র্াণের প্রণয়াজনীয় তজতনসপি সটাণর থাকা সাণপণয

আণবেন কণর তুণল তনণেন স্বপর্ম সমণয়। সসবা সহতজকরণনর জন্য সষ্টাণরর মালামাল স্বপ সমণয় বরাে প্রোন সসবাটি সসতু তবভাণগর

সটার ম্যাণনজণমন্ট তসণটমণক অণনক গতর্শীল কণরণে।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা প্রোণনর 

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ গ্রহীর্া কতৃতক সিসপাস হণর্ চাতহোপি িরম সংগ্রহ  ১০ তমতনে গ্রহীর্া এবং সিসপাস কম তকর্তা/ 

কম তচারী। 

ধাপ-২ গ্রহীর্া কতৃতক (চাতহোপি স্বাযরপূব তক) চাতহোপি 

সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারীর তনকে সপ্ররণ। 

২০ তমতনে গ্রহীর্া এবং সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত

কম তকর্তা/ কম তচারী। 

ধাপ-৩ সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী কতৃতক 

চাতহোপি গ্রহণ। 

৫ তমতনে গ্রহীর্া এবং সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত

কম তকর্তা/ কম তচারী। 

ধাপ-৪ সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী কতৃতক 

চাতহোপি অনুণমােনকারী কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ । 

সময় সাণপয অনুণমােনকারী কম তকর্তা, সটাণরর

োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী। 

ধাপ-৫ উপসতচব/ তসতনয়র সহকারী সতচব কতৃতক চাতহোপি 

অনুণমােন 

সময় সাণপয অনুণমােনকারী কম তকর্তা।

ধাপ-৬ অনুণমােণনর পর সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ 

কম তচারী তনকে চাতহোপি সপ্ররণ। 

সময় সাণপয অনুণমােনকারী কম তকর্তা, সটাণরর

োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী ।

ধাপ-৭ সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী কতৃতক 

চাতহোপি সংরযণ ও মালামাল সরবরাহ।

২০ তমতনে সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ 

কম তচারী।

ধাপ-৮ মালামাল সরবরাণহর পর সরতজটাণর এতি। ১০ তমতনে সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ 

কম তচারী। 

ধাপ-৯ সমাতপ্ত 

১২৩



২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

১২৪



৩ ।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

প্রচতলর্ পদ্ধতর্ অনুসাণর সিসপাস হণর্ 

চাতহোপি সংগ্রহ কণর সসো পূরণ কণর জমা 

তেণর্ হয়। 

সশয়ার সিাল্ডার হণর্ চাতহোপি 

সংগ্রহ কণর তপ্রন্ট কণর জমা তেণর্ 

হণব। 

২। োতখলীয় কাগজপিাতে চাতহোপি চাতহোপি 

৩। সসবার ধাপ চাতহোপি পাবার পর সসো অনুণমােণনর 

জন্য (সযণকাণনা মূল্যর পণ্য) উপসতচব/ 

তসতনয়র সহকারী সতচণবর অনুণমােণনর 

প্রণয়াজন হয় । অনুণমােনকারী কম তকর্তা 

অনুপতস্থর্ অথবা তমটিং সংক্রান্ত কাণজ ব্যস্ত 

থাকণল চাতহোপি অনুণমাতের্ হণয় আসণর্ 

অণনক লম্বা সমণয়র প্রণয়াজন হয় সযি

তবণশণর্। 

২০০ োকা পয তন্ত মূল্যমাণনর 

চাতহোপি অনুণমােনকারী কম তকর্তা 

ব্যর্ীর্ (র্াৎযতণক অনুণমােন 

োড়াই) সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত 

কম তকর্তা/ কম তচারী সরবরাহ কণর 

সরতজটাণর এতি কণর রাখণর্ 

পারণবন। পরবর্ী সমণয় বাল্ক

আকাণর অনুণমােন সেয়া সযণর্

পাণর। 

৪। সম্পৃি জনবল অনুণমােনকারী কম তকর্তার অনুণমােন 

প্রণয়াজন সযণকাণনা অপ মূল্যণয়র চাতহোপি 

হণলও । অনুণমােনকারী কম তকর্তা, সটাণরর 

োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী এই সযণি 

সম্পৃি জনবল। 

২০০ োকা পয তন্ত মূল্যমাণনর 

চাতহোপি অনুণমােনকারী কম তকর্তা 

ব্যর্ীর্ (র্াৎযতণক অনুণমােন 

োড়াই) সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত 

কম তকর্তা/ কম তচারী সরবরাহ কণর 

সরতজটাণর এতি কণর রাখণর্ 

পারণবন। পরবর্ী সমণয় বাল্ক

আকাণর অনুণমােন সেয়া সযণর্

পাণর।

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ 

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

উপসতচব/ তসতনয়র সহকারী সতচব । ২০০ োকা পয তন্ত র্াৎযতনক 

অনুণমােণনর প্রণয়াজন নাই। 

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া আণে। ২০০ োকা পয তন্ত র্াৎযতনক 

অনুণমােণনর প্রণয়াজন নাই।

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে প্রণযাজয নয়। প্রণযাজয নয়।

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে প্রণযাজয নয়। প্রণযাজয নয়।

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ প্রণযাজয নয়। প্রণযাজয নয়। 

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তকনা আণে, প্রচতলর্ পদ্ধতর্ অনুসাণর সিসপাস হণর্ 

চাতহোপি সংগ্রহ কণর সসো পূরণ কণর জমা 

তেণর্ হয়।

সশয়ার সিাল্ডার হণর্ চাতহোপি 

সংগ্রহ কণর তপ্রন্ট কণর জমা তেণর্ 

হণব। চাতহোপি িরম সংগ্রহ করার 

জন্য সিসপাস কম তকর্তার উপর 

তনভতরশীলর্া কমণব। 

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) প্রণযাজয নয়। প্রণযাজয নয়।

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) অনুণমােনকারী কম তকর্তার অনুণমােন প্রোন 

করণর্ প্রণয়াজনীয় সময়। 

২০০ োকা পয তন্ত র্াৎযতণক 

অনুণমােণনর প্রণয়াজন নাই।

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) অনুণমােনকারী কম তকর্তার েপ্তর পয তন্ত 

যার্ায়ার্ 

২০০ োকা পয তন্ত র্াৎযতণক 

অনুণমােণনর প্রণয়াজন নাই।

১৪। অন্যান্য প্রণযাজয নয়। প্রণযাজয নয় ।

১২৫



৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ (প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্)

সসবা প্রোণনর ধাপ কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ গ্রহীর্া কতৃতক সশয়ার সিাল্ডার হণর্ চাতহোপি 

িরম সংগ্রহ। 

২ তমতনে গ্রহীর্া। 

ধাপ-২ গ্রহীর্া কতৃতক (চাতহোপি স্বাযরপূব তক) 

চাতহোপি সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ 

কম তচারীর তনকে সপ্ররণ। 

১০ তমতনে গ্রহীর্া এবং সটাণরর 

োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ 

কম তচারী।

ধাপ-৩ পণণ্যর বাজারমূল্য ২০০ োকার অতধক না 

হণল সটার এ থাকা সাণপণয প্রণয়াজন 

অনুসাণর মালামাল সরবরাহ ও সরতজটাণর 

এতি। 

৮ তমতনে গ্রহীর্া এবং সটাণরর 

োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ 

কম তচারী। 

ধাপ-৪ সমাতপ্ত।  

১২৬



৫।  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান 

প্রণসস ম্যাণপর 

ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ গ্রহীর্া কতৃতক সিসপাস হণর্ চাতহোপি 

িরম সংগ্রহ। 

ধাপ-১ গ্রহীর্া কতৃতক সশয়ার সিাল্ডার হণর্ 

চাতহোপি িরম সংগ্রহ ।

ধাপ-২ গ্রহীর্া কতৃতক (চাতহোপি স্বাযরপূব তক) 

চাতহোপি সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/

কম তচারীর তনকে সপ্ররণ।

ধাপ-২ গ্রহীর্া কতৃতক (চাতহোপি স্বাযরপূব তক) 

চাতহোপি সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ 

কম তচারীর তনকে সপ্ররণ ।

ধাপ-৩ সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী 

কতৃতক চাতহোপি গ্রহণ।

ধাপ-৩ পণণ্যর বাজারমূল্য ২০০ োকার অতধক না 

হণল সটার এ থাকা সাণপণয প্রণয়াজন 

অনুসাণর মালামাল সরবরাহ ও সরতজটাণর 

এতি।

ধাপ-৪ সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী 

কতৃতক চাতহোপি অনুণমােনকারী কম তকর্তার 

তনকে সপ্ররণ।

ধাপ-৪ সমাতপ্ত। 

ধাপ-৫ উপসতচব/ তসতনয়র সহকারী সতচব কতৃতক 

চাতহোপি অনুণমােন। 

ধাপ-৫

ধাপ-৬ অনুণমােণনর পর সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত 

কম তকর্তা/ কম তচারী তনকে চাতহোপি সপ্ররণ।

ধাপ-৬

ধাপ-৭ সটাণরর োতয়্বপপ্রাপ্ত কম তকর্তা/ কম তচারী 

কতৃতক চাতহোপি সংরযণ ও মালামাল 

সরবরাহ।

ধাপ-৭

ধাপ-৮ মালামাল সরবরাণহর পর সরতজটাণর এতি। ধাপ-৮ 

ধাপ-৯ সমাতপ্ত। ধাপ-৯ 

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) সময় সাণপয ২০ তমতনে 

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয় 

যার্ায়ার্ অনুণমােনকারী কম তকর্তার েপ্তর পয তন্ত ২০০ োকা পয তন্ত পণ্য সপণর্ সকান 

র্াৎযতনক অনুণমােণনর প্রণয়াজন নাই। 

পরবর্ী সমণয় বাল্ক আকাণর অনুণমােন 

সনয়া সযণর্ পাণর।  

ধাপ অনুণমােনকারী কম তকর্তার েপ্তর পয তন্ত ২০০ োকা পয তন্ত পণ্য সপণর্ সকান 

র্াৎযতনক অনুণমােণনর প্রণয়াজন নাই। 

পরবর্ী সমণয় বাল্ক আকাণর অনুণমােন 

সনয়া সযণর্ পাণর।  

জনবল অনুণমােনকারী কম তকর্তার েপ্তর পয তন্ত 

অনুণমােন সপণর্ জনবল তনযুি কণর

রাখার প্রণয়াজন পণড়। 

অনুণমােন সনয়ার জন্য জনবণলর সকান 

প্রণয়াজন নাই। 

োতখলীয় কাগজপি প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

১২৭



িাক ও সেতলণযাগাণযাগ তবভাগ

সসবা সহতজকরণণর নাম: ই-অযাপণয়ন্টণমন্ট

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/তবভাগ/েপ্তর/সংস্থা সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য কম তকর্তা মণনানয়ন সচণয় পি সপ্ররণ কণর থাণক।

এ তবভাগ সথণক উদ্ধতর্ন কম তকর্তা কতৃতক মণনানয়ন পূব তক মণনানীর্ কম তকর্তাণক সভায় অংশগ্রহণণর জন্য উি পিটি (হাি তকতপ) সপ্ররণ

করা হয়। মণনানয়কৃর্ কম তকর্তা তনধ তাতরর্ র্াতরখ ও সমণয় সভায় অংশগ্রহণ কণর থাণকন।িণল সময়, জনবল ও খরচ সবশী হয়।

এোড়াও কম তকর্তা অতিণস উপতস্থর্ না থাকণল সভায় অংশগ্রহণণর জন্য মণনানয়নকৃর্ পিটির হাি তকতপ কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ করা

সমস্যা হণর্া। ই-এযাপণয়ন্টণমন্ট সিেওয়যার চালু করার িণল সময়, জনবল ও খরচ কম হণে।

সসবা সহতজকরণণর িণল সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য কম তকর্তা মণনানয়ন প্রতক্রয়াটি অনলাইণন সম্পন্ন হয়। এণযণি সভায় অংশগ্রহণণর

জন্য কম তকর্তা মণনানয়ন কণর উি কতপটি সমাবাইণল েতব তুণল pdf অথবা jpg িাইল তহসাণব অযাপস অথবা সিেওয়যাণর

আপণলাি কণর মণনানয়নকৃর্ কম তকর্তার তনকে সপ্ররণ করা হয়। মণনানয়নকৃর্ কম তকর্তার যতে একই তেণন একাতধক সভা থাণক অথবা

অসুস্থ থাণকন অথবা তবণশর্ জরুতরী প্রণয়াজণন সভায় উপতস্থর্ হণর্ না পাণরন র্াহণল উি ম্যাণসজ টি তিসকাি ত/তরণজট করণর্ পারণবন।

মণনানয়নকৃর্ কম তকর্তা সমণসজটি তিসকাি ত/তরণজট করণল মণনানয়নকারী কম তকর্তার কাণে একটি তিসকাি ত/তরণজট সমণসজ যাণব

(অযাপস অথবা সমাবাইল সিাণনর মাধ্যণম সমণসজটি যাণব)। িণল মণনানয়নকারী কম তকর্তা পুনরায় কম তকর্তা মণনানয়ন কণর একইভাণব

সমণসজ সপ্ররণ করণবন।

সসবাটি সহতজকরণণর পূণব ত তবযমান পদ্ধতর্ণর্ প্রতক্রয়াটি সম্পন্ন করণর্ ৪-৫ জন জনবণলর প্রণয়াজন হর্। অনলাইণনর মাধ্যণম প্রস্তাতবর্

পদ্ধতর্ণর্ ১-২ জন জনবণলর মাধ্যণম বর্তমাণন প্রতক্রয়াটি সম্পন্ন করা যায়।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ: ই-অযাপণয়ন্টণমন্ট

সসবা 

প্রোণনর ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাগ/ েপ্তর/ সংস্থা সভায় অংশগ্রহণ

করার জন্য কম তকর্তা মণনানয়ন সচণয় পি সপ্ররণ কণর

থাণক।

০১ তেন এ তবভাণগর আওর্াধীন

েপ্তর/ সংস্থার কম তকর্তাগণ

ধাপ-২ এ তবভাগ সথণক কম তকর্তা মণনানয়ন তেণয় সংতিষ্ট

কম তকর্তার কাণে উি পিটি (হাি তকতপ) সপ্ররণ করা হয়।

০২ তেন এ তবভাণগর সংতিষ্ট

কম তকর্তা/ কম তকর্তাগণ

ধাপ-৩ মণনানয়কৃর্ কম তকর্তা তনধ তাতরর্ র্াতরখ ও সমণয় সভায়

অংশগ্রহণ কণর থাণকন।

০১ তেন এ তবভাণগর সংতিষ্ট

মণনানীর্ কম তকর্তা

ধাপ-৪ এোড়াও সকান কম তকর্তা অসুস্থ হণল অথবা জরুততর তবণশর্

প্রণয়াজণন অি তবভাণগ অনুপতস্থর্ থাকণল ঊর্ধ্তর্ন

কতৃতপযণক সমাবাইল সিান বা অন্য সকান মাধ্যণম অবতহর্

কণর থাণকন।

০১ তেন এ তবভাণগর সংতিষ্ট

মণনানীর্ কম তকর্তা
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2। তবযামান পদ্ধর্তর প্রণসস ম্যাপ:

৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

২। োতখলীয় কাগজপিাতে প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৩। সসবার ধাপ ০৪ টি ০৪ টি

৪। সম্পৃি জনবল ০৬ জন ০১ জন

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর সণঙ্গ 

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

০৫ জন ০১ জন

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার ইর্যাতে কতম্পউোর/ ল্যাপেপ/ তপ্রন্টার প্রণয়াজন ইণলরতনি তিভাইস (সমাবাইল/ 

ল্যাপেপ/ সিিেপ)

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ হাি ত িাইণল সংরযণ অনলাইণন সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তক না প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয নয় প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) সীতমর্ খরচ সীতমর্ খরচ

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ০৫ তেন ০১ তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) যার্ায়াণর্র প্রণয়াজন অনলাইন মাধ্যম হুওয়ায় যার্ায়াণর্র

প্রণয়াজন নাই

১৪। অন্যান্য প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

২। োতখলীয় কাগজপিাতে প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৩। সসবার ধাপ ০৪ টি ০৪ টি

৪। সম্পৃি জনবল ০৬ জন ০১ জন

৫। স্বাযরকারী/ অনুণমােণনর 

সণঙ্গ সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা ও 

পেতব

০৫ জন ০১ জন

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন

ইর্যাতে

প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার

ইর্যাতে

কতম্পউোর/ ল্যাপেপ/ তপ্রন্টার প্রণয়াজন ইণলরতনি তিভাইস (সমাবাইল/ 

ল্যাপেপ/ সিিেপ)

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ হাি ত িাইণল সংরযণ অনলাইণন সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয তক

না

প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয নয় প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) সীতমর্ খরচ সীতমর্ খরচ

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ০৫ তেন ০১ তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) যার্ায়াণর্র প্রণয়াজন অনলাইন মাধ্যম হুওয়ায় যার্ায়াণর্র

প্রণয়াজন নাই

১৪। অন্যান্য প্রণযাজয নয় প্রণযাজয নয়
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৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

তবযমান প্রণসস 

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ তবতভন্ন মন্ত্রণালয়/ তবভাগ/ েপ্তর/ সংস্থা

সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য কম তকর্তা

মণনানয়ন সচণয় পি সপ্ররণ কণর থাণক।

ধাপ-১ পি আসার পর হাি তকতপণর্ মণনানয়ন তেণয় উি

কতপটি সমাবাইণল েতব তুণল pdf অথবা jpg

িাইল তহসাণব অযাপস অথবা সিেওয়যাণর

আপণলাি কণর মণনানয়নকৃর্ কম তকর্তার তনকে

সপ্ররণ করণর্ হণব।

ধাপ-২ এ তবভাগ সথণক কম তকর্তা মণনানয়ন

তেণয় সংতিষ্ট কম তকর্তার কাণে উি

পিটি (হাি তকতপ) সপ্ররণ করা হয়

ধাপ-২ মণনানয়নকৃর্ কম তকর্তার যতে একই তেণন

একাতধক সভা থাণক অথবা অসুস্থ থাণকন অথবা

তবণশর্ জরুততর প্রণয়াজণন সভায় উপতস্থর্ হণর্ না

পাণরন র্াহণল উি ম্যাণসজটি তিসকাি ত/ তরণজট

করণর্ পারণবন।

ধাপ-৩ মণনানয়কৃর্ কম তকর্তা তনধ তাতরর্ র্াতরখ

ও সমণয় সভায় অংশগ্রহণ কণর

থাণকন

ধাপ-৩ মণনানয়নকৃর্ কম তকর্তা সমণসজটি তিসকাি ত/ 

তরণজট করণল মণনানয়নকারী কম তকর্তার কাণে

একটি তিসকাি ত/ তরণজট সমণসজ যাণব (অযাপস

অথবা সমাবাইল সিাণনর মাধ্যণম সমণসজটি যাণব)।

ধাপ-৪ এোড়াও সকান কম তকর্তা অসুস্থ হণল

অথবা জরুততর তবণশর্ প্রণয়াজণন অি

তবভাণগ অনুপতস্থর্ থাকণল ঊর্ধ্তর্ন

কতৃতপযণক সমাবাইল সিান বা অন্য

সকান মাধ্যণম অবতহর্ কণর থাণকন।

ধাপ-৪ মণনানয়নকারী কম তকর্তা পুনরায় কম তকর্তা

মণনানয়ন কণর একইভাণব সমণসজ সপ্ররণ করণবন।
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৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ০৫ তেন ০১ তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) সীতমর্ সীতমর্

যার্ায়ার্ যার্ায়াণর্ জনবল, অথ ত ও সময় ব্যয় যার্ায়াণর্র প্রণয়াজন নাই

ধাপ ৪টি ৪টি

জনবল ০৫ জন ০১ জন

োতখলীয় কাগজপি হাি তকতপ সিেকতপ
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তশযা মন্ত্রণালয়

(ক) মাধ্যতমক ও উচ্চ তশযা তবভাগ

সসবা সহতজকরণণর নাম: কণলণজর গভতন তং বতি অনুণমােন কায তক্রম সহতজকরণ।

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ স্বশরীণর এণস িরম সংগ্রহপূব তক জমা তেণর্ হণর্া। এণর্ সময় ও অণথ তর অপচয় হণর্া। মূল কাগজপিাতে

সংগ্রহপূব তক র্া আণবেণনর সাণথ সংযুি করণর্ হণর্া, প্রণয়াজণন োয়াতলতপ সর্যাতয়র্ করণর্ হণর্া। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবার ধাপ

তেল ০৫টি এবং সময় লাগণর্া ২১ তেন ।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ প্রতর্ষ্ঠাণন বণস অনলাইণনর মাধ্যণম আণবেন করা যাণব। সিেকতপ (সংযুি আকাণর) অনলাইণন সেয়া যাণব। তসদ্ধান্ত

গ্রহণপূব তক অনলাইণন আণেশ জাতর করা হণব। প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ সসবার ধাপ ০৪টি এবং সময় লাগণব ০৬ তেন।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ:

২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ

সসবা প্রোণনর

ধাপ
কায তক্রম

প্রতর্টি ধাণপর

সময়
সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ অধ্যয/ প্রতর্তনতধ তশযা সবাণি ত এণস িরম সংগ্রহ ১ তেন
অধ্যয/ প্রতর্তনতধ

ও তশযা সবাণি তর অভযথ তনাকারী

ধাপ-২ পূরণকৃর্ িরম জমা ১ তেন
অধ্যয/ প্রতর্তনতধ

ও তশযা সবাণি তর জমা শাখা

ধাপ-৩
আণবেন তশযা সবাণি তর তহসাব শাখা সথণক

কণলজ শাখায় সপ্ররণ
১ তেন সসকশন অতিসার

ধাপ-৪ শাখা কতৃতক যাচাই বাোই ২ তেন সসকশন অতিসার

ধাপ-৫ নতথণর্ উপস্থাপন ৪ তেন সসকশন অতিসার

ধাপ-৬ তসদ্ধান্ত গ্রহণ ৬ তেন
সসকশন অতিসার, উপ-কণলজ পতরেশ তক, 

কণলজ পতরেশ তক ও সচয়ারম্যান

ধাপ-৭ আণেণশর খসড়া অুনণমােন ২ তেন কণলজ পতরেশ তক

ধাপ-৮ চুড়ান্ত তচঠি স্বাযর ৩ তেন কণলজ পতরেশ তক

ধাপ-৯ পি সপ্ররণ ১ তেন সসকশন অতিসার
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেন পি/ িরম

স্বশরীণর এণস িরম সংগ্রহপূব তক জমা তেণর্ হণর্া।

এণর্ সময় ও অণথ তর অপচয় হণর্া।

প্রতর্ষ্ঠাণন বণস অনলাইণনর মাধ্যণম

আণবেন করা যাণব।

২। োতখলীয় কাগজপিাতে

মূল কাগজপিাতে সংগ্রহপূব তক র্া আণবেণনর সাণথ

সংযুি করণর্ হণর্া, প্রণয়াজণন োয়াতলতপ সর্যাতয়র্

করণর্ হণর্া।

সিেকতপ (সংযুি আকাণর)

৩। সসবার ধাপ ৫টি ৪টি

৪। সম্পৃি জনবল প্রতর্ষ্ঠাণনর ২ জন। নাই

৫। অনুণমােণনর সণঙ্গ সম্পৃি

ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

৪ জন (সচয়ারম্যান, কণলজ পতরেশ তক, উপ-কণলজ-

পতরেশ তক, সসকশন অতিসার)

৪ জন (সচয়ারম্যান, কণলজ

পতরেশ তক, উপ-কণলজ-পতরেশ তক, 

সসকশন অতিসার

৬। আন্ত:অতিস তনভতরশীলর্া নাই নাই

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন অপতরবতর্তর্ অপতরবতর্তর্

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার প্রণয়াজন তেলনা ৪টি কতম্পউোর, তপ্রন্টার, স্কযানার

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ হাি ত িাইল সিট্ িাইল

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণয়াজন তেলনা র্থ্য প্রযুতির মাধ্যণম

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) নাগতরক ২০০০/- নাই

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) ২১ তেন ৬ তেন

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) ২ বার নাই

১৪। অন্যান্য
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৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস ম্যাণপর ধাপ তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাণপর ধাপ প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ আণবেন িরম সংগ্রহ ধাপ-১ আণবেন িরম সংগ্রহ

ধাপ-২ আণবেন প্রতক্রয়াকরণ ধাপ-২ আণবেন প্রতক্রয়াকরণ

ধাপ-৩ তসদ্ধান্ত ধাপ-৩ তসদ্ধান্ত

ধাপ-৪ আণেশ জাতর ধাপ-৪

অনলাইণন আণেশ

জাতর

ধাপ-৫ পি গ্রহণ ধাপ-৫ ------

তববরণ তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ২১ তেন ৬তেন

খরচ (নাগতরক+অতিস) নাগতরক ২০০০/- ০ োকা

যার্ায়ার্ ২বার ০ বার

ধাপ ৫টি ৪টি

জনবল 6 জন 4 জন

োতখলীয় কাগজপি অপতরবতর্তর্ অপতরবতর্তর্
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(খ) মাধ্যতমক ও উচ্চ তশযা অতধেপ্তর

সসবা সহতজকরণণর নাম: তশযাছুটি/ সপ্রর্ণণ উচ্চতশযা/ গণবর্ণা কাণজ তনণয়াতজর্ তশযক/ কম তকর্তাণের 

আপণিে িাোণবজ সংরযণসহ গণবর্ণা/ উচ্চতশযার অগ্রগতর্ পতরবীযণ সহতজকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

উচ্চতশযা অথবা গণবর্ণায় তনণয়াতজর্ কম তকর্তাগণ র্াণের তনজ তনজ কম তস্থল সথণক অতর্ সহণজই তনণজণের র্থ্যাতে পূরণ করণর্

পারণবন িণল র্াণের র্থ্যাতে তনয়তমর্ আপণিে এবং অনলাইণন সংরযণ থাকণব। পাশাপাতশ গণবর্ণা কণম তর অগ্রগতর্র প্রতর্ণবেন

োতখল করণর্ পারণবন এবং এজন্য মাউতশ অতধেপ্তণর আসার প্রণয়াজন হণবনা। তনজস্ব তপতিএস লগ ইন কণর র্থ্যিরম পূরণ এবং

গণবর্ণার অগ্রগতর্র তরণপাে ত এর স্কযন কতপ আপণলাি করণর্ হণব। মাউতশ অতধেপ্তণরর কম তকর্তাগণ গণবর্ণার অগ্রগতর্র প্রতর্ণবেন

পয তাণলাচনা কণর গণবর্ণার/উচ্চ তশযার অগ্রগতর্ পতরবীযণ করণবন এবং অনুণমােন করণবন। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবার ধাপ তেল

০৮টি। সসবা সহতজকরণণর িণল সসবার ধাপ এখন ০২টি।

১) তবযমান সসবা-পদ্ধতর্ তবণির্ণ

সসবা প্রোণনর ধাপ কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ প্রতশযণ উইং সথণক র্থ্য িরম সংগ্রহ কণর

র্া পূরণ, র্থ্য সরতজটাণর র্থ্য তলতপবদ্ধকরণ

০১ তেন আণবেনকারী

ধাপ-২ আণবেনকারী কতৃতক প্রতর্ ০৬ মাস অন্তর

গণবর্ণার অগ্রগতর্ প্রতর্ণবেন োতখণলর জন্য

আণবেনপি জমা প্রোন

০১ তেন আণবেনকারী

ধাপ-3 আণবেনপি গ্রহণ, িাণয়তরভূিকরণ ও

প্রতশযণ শাখায় সপ্ররণ

০৬-১২ র্ণ্টা তরতসভ শাখা

ধাপ-4 পতরচালক (প্রতশযণ) কতৃতক পয তাণলাচনা ০3-০5 র্ণ্টা পতরচালক (প্রতশযণ)

ধাপ-5 উপ-পতরচালক কতৃতক পয তাণলাচনা ০3-০5 র্ণ্টা পতরচালক

ধাপ-6 সহকারী পতরচালক কতৃতক পয তাণলাচনা ০3-০5 র্ণ্টা উপ-পতরচালক

ধাপ-7 গণবর্ণা কম তকর্তা কতৃতক পয তাণলাচনা ০3-০5 র্ণ্টা সহকারী পতরচালক

ধাপ-8 সংতযপ্ত মন্তব্যসহ আণবেনকারীর িাইণল

সংরযণণর জন্য সংতিষ্ঠ অতিস সহকারী

বরাবর শাখায় সপ্ররণ

০১ তেন গণবর্ণা কম তকর্তা
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২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ (Process Map):

৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযামন ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজটার/ প্রতর্ণবেন

পূরণকৃর্ র্থ্য িরম এবং র্থ্য সরতজটার

হাতরণয় যাওয়ার সম্ভবনা থাণক, প্রণয়াজণন

র্থ্য খুণজ সপণর্ সমস্যা হয়, অগ্রগতর্র

প্রতর্ণবেন োতখণলর জন্য সাো কাগণজ

আণবেন করণর্ হয়

অনলাইণন র্থ্য পূরণ এবং

অগ্রগতর্র প্রতর্ণবেন োতখল, িণল

হাতরণয় যাওয়ার সম্ভবনা সনই এবং

এজন্য সকান আণবেন করারও সকান

প্রণয়াজন সনই

২। োতখলীয় কাগজপিাতে 1. সাো কাগণজ আণবেন

2. পূরণকৃর্ র্থ্য িরম

3. মাউতশ অতধেপ্তণরর োড়পি

4. সকাণস তর অগ্রগতর্র প্রতর্ণবেন (প্রতর্ ০৬

মাণসর) গণবর্ণা সুপারভাইজাণরর

স্বাযরসহ

1. সকাণস তর অগ্রগতর্র প্রতর্ণবেণনর

সস্কন কতপ (প্রতর্ ০৬ মাণসর) 

গণবর্ণা সুপারভাইজাণরর

স্বাযরসহ

৩। সসবার ধাপ 08 02 

৪। সম্পৃি জনবল 05 জন 01 জন

৫। স্বাযরকারী/ 

অনুণমােণনর সণঙ্গ সম্পৃি

ব্যতির সংখ্যা ও পেতব

1. পতরচালক (প্রতশযণ)

2. উপ-পতরচালক (প্রতশযণ)

3. সহকারী পতরচালক (প্রতশযণ)

4. গণবর্ণা কম তকর্তা (প্রতশযণ)

5. অতিস সহকারী

1. বতণ তর্ কাণজর জন্য অতিস

কতৃতক তনযুি ব্যতি/ অযািতমন
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৪) প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

৬। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া নাই নাই

৭। আইন/ তবতধ/ প্রজ্ঞাপন

ইর্যাতে

৮। অবকাঠাণমা/ হাি তওয়ার

ইর্যাতে

নাই তবযমান EMIS Software

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ সরতজটাণর তলতপবদ্ধ করা হয় Software এ সয়ংতক্রয়ভাণব

সংরতযর্ থাকণব

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয

তকনা

না হযা

১১। খরচ (নাগতরক+অতিস) 300-8000/- শূন্য

১২। সময় (নাগতরক+অতিস) 03-07 তেন 10-15 তমতনে

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) 01 বার শূন্য

১৪। অন্যান্য
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৫)  তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ প্রতশযণ উইং সথণক র্থ্য িরম

সংগ্রহ কণর র্া পূরণ, র্থ্য

সরতজটাণর র্থ্য তলতপবদ্ধকরণ

ধাপ-১ তনজস্ব PDS Log in কণর র্থ্যিরম পূরণ

এবং গণবর্ণার অগ্রগতর্র তরণপাে তএর Scan 

Copy Upload করণ।

ধাপ-২ আণবেনকারী কতৃতক প্রতর্ ০৬ মাস

অন্তর গণবর্ণার অগ্রগতর্ প্রতর্ণবেন

োতখণলর জন্য আণবেনপি জমা

প্রোন

ধাপ-২ Admin কতৃতক তরণপাে তপরীতবযণ এবং

Approve করা

ধাপ-3 আণবেনপি গ্রহণ, িাণয়রীভূিকরণ

ও প্রতশযণ শাখায় সপ্ররণ

ধাপ-4 পতরচালক (প্রতশযণ) কতৃতক

পয তাণলাচনা

ধাপ-5 উপ-পতরচালক কতৃতক পয তাণলাচনা

ধাপ-6 সহকারী পতরচালক কতৃতক

পয তাণলাচনা

ধাপ-7 গণবর্ণা কম তকর্তা কতৃতক পয তাণলাচনা

ধাপ-8 সংতযপ্ত মন্তব্যসহ আণবেনকারীর

িাইণল সংরযণণর জন্য সংতিষ্ঠ

অতিস সহকারী বরাবর শাখায় সপ্ররণ

তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) 03-07 তেন 10-15 তমতনে

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) 300-8000/- শূন্য

যার্ায়ার্ 01 বার শূন্য

ধাপ 08 02

জনবল 5 জন 01

োতখলীয় কাগজপি 1. সাো কাগণজ আণবেন

2. পূরণকৃর্ র্থ্য িরম

3. মাউতশ অতধেপ্তণরর োড়পি

4. সকাণস তর অগ্রগতর্র প্রতর্ণবেন (প্রতর্

০৬ মাণসর) গণবর্ণা

সুপারভাইজাণরর স্বাযরসহ

১. সকাণস তর অগ্রগতর্র প্রতর্ণবেণনর

স্কযান কতপ (প্রতর্ ০৬ মাণসর) 

গণবর্ণা সুপারভাইজাণরর স্বাযরসহ
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(গ) প্রধানমন্ত্রীর তশযা সহায়র্া ট্রাট

সসবা সহতজকরণণর নাম: তচতকৎসা অনুোন প্রোণন অনলাইন পদ্ধতর্ চালুকরণ

সসবাটি সহতজকরণণর সয তিকর্া:

দুর্ তেনায় গুরুতর্র আহর্ েতরদ্র ও সমধাবী তশযাথীণের আতথ তক/তচতকৎসা অনুোন প্রোন করা হয়। এই সসবাটি তবযমান পদ্ধতর্ণর্

আণবেনকারী ট্রাণটর ওণয়বসাইে সথণক িরম সংগ্রহপূব তক সংতিষ্ট কাগজপি সংযুি কণর প্রতর্ষ্ঠান প্রধাণনর মাধ্যণম

িাকণযাণগ/সরাসতর আণবেন করণর্া। প্রস্তাতবর্ অনলাইন পদ্ধতর্র মাধ্যণম ‘ই-আতথ তক/তচতকৎসা অনুোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতর্’

সিেওয়যাণরর মাধ্যণম তশযাথীরা র্ণর বণসই আণবেন করণর্ পাণর। ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ আণবেন কতপ, জন্মতনবন্ধন কতপ ও সংতিষ্ট

তচতকৎসার প্রমাণক োতখল করণর্ হয়। চালুকৃর্ অনলাইন পদ্ধতর্র মাধ্যণম আণবেনকারী প্রণয়াজনীয় র্থ্যাতে সিেওয়যাণর এতি/োতখল

কণর আণবেন করণর্ পারণে। তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবা প্রোণনর সযণি সব তণমাে ১০টি ধাপ অতর্ক্রম করণর্ হণর্া। সসবাটি সহতজকরণণর

িণল বর্তমাণন সসবার ধাপ হণব ০৭ টি ।

১। তবযমান সসবা পদ্ধতর্ তবণির্ণ:

২। তবযমান পদ্ধতর্র প্রণসস ম্যাপ: 

তবযমান পদ্ধতর্ণর্ সসবা প্রোণনর সযণি সব তণমাে ধাপোঃ ১০টি

সসবা প্রোণনর

ধাপ

কায তক্রম প্রতর্ ধাণপর সময়

(তেন/র্ণ্টা/তমতনে)

সম্পৃি ব্যতিবগ ত (পেতব)

ধাপ-১ দুর্ তেনায় গুরুতর্র আহর্ েতরদ্র ও সমধাবী তশযাথীণের

আতথ তক/ তচতকৎসা অনুোন প্রোন সসবাটি ম্যানুয়াল

পদ্ধতর্ণর্ আণবেনকারী ট্রাণটর ওণয়বসাইে সথণক

িরম সংগ্রহপূব তক সংতিষ্ট কাগজপি সংযুি কণর

প্রতর্ষ্ঠান প্রধাণনর মাধ্যণম িাকণযাণগ/ সরাসতর ট্রাট

অতিণস জমা প্রোন।

০৫-১০ তেন তশযাথী ও প্রতর্ষ্ঠান প্রধান।

ধাপ-২ তশযাথীণের তনকে সথণক প্রাপ্ত আণবেনসমূণহর

হাি তকতপ এতি/ যাচাই-বাোইপূব তক তনধ তাতরর্ কতমটির

সভা আহবান করা এবং সভায় সুপাতরশকৃর্

আণবেণনর তবপরীণর্ সচক সংতিষ্ট তশযা প্রতর্ষ্ঠান

প্রধান বরাবর সপ্ররণ।

০৪ মাস ট্রাট অতিণসর িাো এতি

অপাণরের, তনধ তাতরর্ কতমটি

ও সংতিষ্ট তশযা প্রতর্ষ্ঠান

প্রধান।
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৩। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

সযি সমস্যার বণ তনা সমাধাণনর প্রস্তাবনা

১। আণবেনপি/ িরম/

সরতজষ্টার/ প্রতর্ণবেন

আতথ তক/ তচতকৎসা অনুোন প্রোন সসবাটি ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্

আণবেনকারী ট্রাণটর ওণয়বসাইে সথণক িরম সংগ্রহপূব তক সংতিষ্ট

কাগজপি সংযুি কণর প্রতর্ষ্ঠান প্রধাণনর মাধ্যণম িাকণযাণগ/ সরাসতর

আণবেন করণর্া। প্রস্তাতবর্ অনলাইন পদ্ধতর্র মাধ্যণম ‘ই-আতথ তক/

তচতকৎসা অনুোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতর্’ সিেওয়যাণরর মাধ্যণম তশযাথীরা

র্ণর বণসই আণবেন করণর্ পাণর।

‘ই-আতথ তক অনুোন

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতর্’

সিেওয়যার ব্যবহাণরর

মাধ্যণম তশযাথীর র্ণর

বণসই আণবেন করণর্

পাণর।

২। োতখলীয়

কাগজপিাতে

ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ আণবেন কতপ, জিতনবন্ধন কতপ ও সংতিষ্ট

তচতকৎসার প্রমাণক োতখল করণর্ হয়। চালুকৃর্ অনলাইন পদ্ধতর্র

মাধ্যণম আণবেনকারী প্রণয়াজনীয় র্থ্যাতে সিেওয়যাণর এতি/ োতখল

কণর আণবেন করণর্ পারণে।

অনলাইন পদ্ধতর্র

মাধ্যণম।

৩। সসবার ধাপ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ প্রথণম আণবেন িরম িাউনণলাি কণর পূরণকৃর্

আণবেণন প্রতর্ষ্ঠান প্রধাণনর স্বাযর তনণয় প্রণয়াজনীয় কাগজপি

সংগ্রহপূব তক সর্যাতয়র্ কণর িাকণযাণগ/সরাসতর সপ্ররণ করণর্ হণর্া।

চালুকৃর্ অনলাইন পদ্ধতর্ণর্ সসবা প্রোণনর সযণি সব তণমাে ধাপ ৬টি।

অনলাইণন মাি ৫ সথণক

১০ তমতনণে আণবেন

সম্পন্ন।

৪। সম্পৃি জনবল ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ এতি/ যাচাই-বাোই করণনর জন্য অতধক সময় ও

জনবণলর প্রণয়াজ হয় তকন্তু প্রস্তাতবর্ ‘ই-আতথ তক/ তচতকৎসা অনুোন

ব্যবস্থাপনা পদ্ধতর্ণর্ ০১ জন ব্যতি মতনেতরং করণলই যণথষ্ট।

কমজনবল সম্পৃি।

৫। স্বাযরকারী/

অনুণমােণনর সণঙ্গ

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা 

ও পেতব

তশযাথীর আণবেণনর কতপ প্রতর্ষ্ঠান প্রধান অনুণমােনপূব তক সপ্ররণণর

পণর তনধ তাতরর্ কতমটি অনুণমােন কণর। পযান্তণর, অনলাইণন আণবেন

তশযাথী তনণজই করণর্ পাণর।

সম্পৃি ব্যতির সংখ্যা

কম।

৬। আন্তোঃঅতিস 

তনভতরশীলর্া

সংতিষ্ট তশযা প্রতর্ষ্ঠান প্রধান। আন্তোঃঅতিস তনভতরশীলর্া

সনই।

৭। আইন/ তবতধ/

প্রজ্ঞাপন ইর্যাতে

দুর্ তেনায় গুরুতর্র আহর্ েতরদ্র ও সমধাবী তশযাথীণের এককালীন

আতথ তক/ তচতকৎসা অনুোন প্রোন তনণে ততশকা, ২০২০

অনুোন প্রোন

তনণে ততশকা, ২০২০।

৮। অবকাঠাণমা/

হাি তওয়ার ইর্যাতে

ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ এতি/যাচাই-বাোই কণর সংরযণ কণর রাখা হণর্া

এবং অনলাইন পদ্ধতর্ণর্ র্ার প্রণয়াজন সনই।

অনলাইন পদ্ধতর্।

৯। সরকি ত/ র্থ্য 

সংরযণ

ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ এতি/যাচাই-বাোই কণর সংরযণ করা হয়।

অনলাইন পদ্ধতর্ণর্ সিেওয়যাণরর মাধ্যণম তবতসতসণর্ র্া সংরযণ

রাখা হয়।

তবতসতসণর্ র্থ্য

সংরযণ।
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৪। প্রস্তাতবর্ প্রণসস ম্যাপ:

চালুকৃর্ অনলাইন পদ্ধতর্ণর্ সসবা প্রোণনর সযণি সব তণমাে ধাপ ৬টি:

ধাপ-১: ব্যতিগর্ র্থ্যাতে; 

ধাপ-২: অতভভাবক সম্পতকতর্; 

ধাপ-৩: প্রাতর্ষ্ঠাতনক র্থ্যাতে; 

ধাপ-৪: দুর্ তেনা সম্পতকতর্ র্থ্য; 

ধাপ-৫: সরবরাহকৃর্ র্থ্য; 

ধাপ-৬: তনতির্করণ। 

৯। সরকি ত/ র্থ্য সংরযণ ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ এতি/যাচাই-বাোই কণর সংরযণ করা হয়।

অনলাইন পদ্ধতর্ণর্ সিেওয়যাণরর মাধ্যণম তবতসতসণর্ র্া সংরযণ

রাখা হয়।

তবতসতসণর্ র্থ্য

সংরযণ।

১০। প্রযুতির প্রণয়াগ

প্রণযাজয তকনা

চালুকৃর্ ‘ই-আতথ তক/ তচতকৎসা অনুোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতর্ণর্’ তিতজোল

প্রযুতির প্রণয়াগ প্রণযাজয।

প্রযুতির মাধ্যণম

তনষ্পন্ন।

১১। খরচ (নাগতরক+ 

অতিস)

ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ (নাগতরক ও অতিস) ৩০০-৫০০ োকা খরচ হয়।

অনলাইন পদ্ধতর্ণর্ খরচ হয় ৩০-৫০ োকা মাি।

সামান্য খরচ।

১২। সময় (নাগতরক+ 

অতিস)

ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ আতথ তক/ তচতকৎসা অনুোন প্রোণন সময় লাণগ

০৩/০৪ মাস। ‘ই-আতথ তক অনুোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতর্ণর্ আণবেণনর ১৫

(পণনর) তেণনর মণধ্য আণবেন তনষ্পন্ন করা হয়।

অতর্ অপ সমণয়

আণবেন তনষ্পন্ন।

১৩। যার্ায়ার্ (নাগতরক) চালুকৃর্ অনলাইন পদ্ধতর্ণর্ যার্ায়ার্ (নাগতরক) প্রণয়াজন সনই। যার্ায়াণর্র প্রণয়াজন

সনই।

১৪। অন্যান্য ‘ই-আতথ তক/ তচতকৎসা অনুোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতর্ণর্’ তিতজোল প্রযুতির

প্রণয়াগ হণয়ণে তবধায় তশযাথীরা র্ণর বণস অতর্অপ সমণয় প্রায় তবনা

খরণচ আণবেন করণর্ পারণে।

তিতজোল প্রযুতির

সুিল পাণে।
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৫। তুলনামূলক তবণির্ণ (তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র ধাপতভতত্তক তুলনা):

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাণর তবযমান ও প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্র তুলনা

তবযমান প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

তবযমান ধাণপর বণ তনা প্রস্তাতবর্ প্রণসস

ম্যাণপর ধাপ

প্রস্তাতবর্ ধাণপর বণ তনা

ধাপ-১ আণবেনকারী ট্রাণটর ওণয়বসাইে/ ট্রাট

অতিস সথণক আণবেন িরম সংগ্রহ।

ধাপ-১ ‘ই-আতথ তক অনুোন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতর্’সর্

(সিেওয়যার) প্রণবশ ও ব্যতিগর্ র্থ্যাতে

পূরণ।

ধাপ-২ আণবেন িরম পূরণ। ধাপ-২ অতভভাবক সম্পতকতর্ র্থ্যাতে পূরণ।

ধাপ-৩ প্রতর্ষ্ঠান প্রধাণনর স্বাযর সংগ্রহ। ধাপ-৩ প্রাতর্ষ্ঠাতনর্ র্থ্যাতে পূরণ।

ধাপ-৪ সংতিষ্ট কাগজপি সংগ্রহ। ধাপ-৪ দুর্ তেনা সম্পতকতর্ র্থ্যাতে আপণলাি।

ধাপ-৫ সংগৃহীর্ সংতিষ্ট কাগজপি সর্যাতয়র্। ধাপ-৫ সরবরাহকৃর্ র্থ্য োতখল।

ধাপ-৬ সংগৃহীর্ সংতিষ্ট কাগজপি আণবেণনর

সাণথ সংযুি।

ধাপ-৬ আণবেন তনতির্।

ধাপ-৭ িাকণযাণগ/ সরাসতর ট্রাট অতিণস জমা

প্রোন।

ধাপ-৭ কতমটির সভা আহবান এবং অনলাইন/

সমাবাইল ব্যাংতকংণয়র মাধ্যণম অথ ত সপ্ররণ।

ধাপ-৮ প্রাপ্ত আণবেনসমূণহর হাি তকতপ এতি ও

যাচাই-বাোইকরণ।

ধাপ-৯ তনধ তাতরর্ কতমটির সভা আহ্বান।

ধাপ-১০ সুপাতরশকৃর্ আণবেণনর তবপরীণর্ সচক

সংতিষ্ট তশযা প্রতর্ষ্ঠান প্রধান/ তশযাথী

বরাবর সপ্ররণ।

তববরণ তবযমান পদ্ধতর্ প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্

সময় (তেন/র্ণ্টা) ০৩/০৪ মাস ১৫ (পণনর) তেন

খরচ (নাগতরক ও অতিণসর) ৩০০-৫০০ োকা ৩০-৫০ োকা

যার্ায়ার্ ০৫-০৬ বার প্রণযাজয নয়

ধাপ ১০ টি ০৭ টি

জনবল জনবণলর প্রণয়াজন হয় সিেওয়যাণরর মাধ্যণম তনষ্পন্ন হয়

োতখলীয় কাগজপি ম্যানুয়াল পদ্ধতর্ণর্ আণবেন কতপ,

জিতনবন্ধন কতপ ও সংতিষ্ট তচতকৎসার

প্রামাণক োতখল করণর্ হয়।

প্রস্তাতবর্ পদ্ধতর্ণর্ র্থ্যাতে সিেওয়যাণর

এতি করণর্ হয় তবধায় সকান হাি তকতপর

প্রণয়াজন সনই।
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