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বেবা েহতিকর  ধার া 

১. বেবা েহতিকর  কী ? 

গ্রাহদকর েন্তুতি তবধান, প্রতক্রয়াগি খরি কমাদনা এবাং প্রতিদ াতগিায় টিদক থাকার উদেদে ১৯৯০ এর েশদক পৃতথবীর তবখ্যাি 

ববেরকাতর প্রতিষ্ঠানেমূহ তবিদনে প্রদেে তর-ইতিতনয়াতরাং (Business Process Re-Engineering) কা ডক্রম 

হাদি বনয়। পরবিীদি এই ধার া েরকাতর বেক্টদর অঙ্গীভূি হদি থাদক। পৃতথবীর অদনক বেদশ এ ধার ার িি ডা এবাং বাস্তবায়ন 

হদে। তববতিডি হদয় বাাংলাদেদশ এর নামকর  হয় বেবা েহতিকর  বা Service Process 

Simplification(SPS) নাম । িনগদ র বোরদগাড়ায় বেবােমূহ বপৌদে তেদি েরকাতর তবতভ্ন্ন েপ্তদরর নাগতরক বেবা 

প্রোদনর তবদ্যমান ব্যবস্থা েহি ও দ্রæিির করা অিযাবেক। েহি ও িনবান্ধব বেবা িালু করদি হদল তবদ্যমান ব্যবস্থার 

তবতভ্ন্ন ধাদপর অনুপুঙ্খ তবদেষদ রর তবকল্প বনই। বেবা প্রোন প্রতক্রয়ার োদথ োংতেি েকদল তমদল তবতভ্ন্ন কাদির ধাদপর েতিত্র 

তববর  তনদয় বখালাদমলা আদলািনার ফদল অপ্রদয়ািনীয় কাি, ধাপ ও তনয়ম/িি ডােমূহ ববতরদয় আদে। এর মাধ্যদম প্রতিটি বেবার 

বাস্তব ও েম্ভাব্য েমস্যা, প্রতিবন্ধকিা, প্রতক্রয়াগি শূন্যিা তন ডয় করা  ায়,  া বেবার তবদ্যমান ব্যবস্থা ও মান উন্নয়দন কা ডকর 

ভুতমকা রাখদি পাদর,  াদক আমরা বেবা েহতিকর  বা Service Process Simplification(SPS) বলদি 

পতর।  

 

২. বেবা প্রতক্রয়া(Process) ও পদ্ধতি(System): 

এই ্ানুয়াদলর বেদত্র বকাদনা বেবা প্রোদনর িন্য একটি নতথ ‘ক’ হদি ‘খ’ এর কাদি ‘খ’ হদি ‘গ’ এর কাদে, ‘গ’ হদি 

িেদন্তর িন্য ‘ঙ’ এর কাদে ইিযাতে ব  ক্রদম িলািল কদর কা ড েম্পাতেি হয় িাই হদে প্রতক্রয়া। অপরতেদক বকাদনা প্রতক্রয়া ব  

উপায় অবলম্বন কদর েম্পন্ন হয় িাই পদ্ধতি, ব মন- ইদলকট্রতনক পদ্ধতি, ্ানুয়াল পদ্ধতি ইিযাতে।  

 

৩. বেবা েহতিকরদ র মূলনীতিেমূহ: 

ক. বমৌতলক পুনতিন্তন (Fundamental Rethinking) : বেবা েহিতকরদ র বেদত্র অন্যিম পেদেপ হদলা োংতেি 

প্রতিষ্ঠান/োংস্থার কা ডক্রম েম্পদকড তকছু বমৌতলক প্রদের উির খ ুঁদি ববর করা। োংতেি প্রতিষ্ঠান/োংস্থা কী বেবা বেয় ? বকন বেয় 

? কীভ্াদব বেয় ? বিডমাদন ব  পন্থায় বেবা বেয় বে ভ্াদব বকন বেয় ? আরও ভ্াদলাভ্াদব তক বেওয়া েম্ভব ? এেব প্রেেমূহ দ্বারা 

োংতেি প্রতিষ্ঠাদনর কা ডক্রদমর অন্ততন ডতহি তবষয়েমূহ িানার মাধ্যদম তবদ্যমান বেবা েহতিকরদ র বেত্র উদমাতিি হদয় থাদক।  

খ. আমুল পতরবিডন (Radical Redesign) : কম খরদি, দ্রæি ও কা ডকরভ্াদব তবদ্যমান ব্যবস্থায় কাতঙ্খি বেবা প্রোন 

অদনক বেদত্র েম্ভব হয় না। তবদ্যমান ব্যবস্থার আমুল পতরবিডদনর মাধ্যদমই অতধকাাংশ বেদত্র কাতঙ্খি বেবা প্রোন েম্ভব হদয় 

উদঠ। এোড়া, িথ্য-প্রযুতি ব্যবহাদরর মাধ্যদমও তবদ্যমান ব্যবস্থার েপূর্ ড পাপান্তর েম্ভব হদয় থাদক।  

গ. অভ্াবনীয় উন্নয়ন (Dramatic Improvement) : বেবা েহতিকরদ র অন্যিম উদেে হদলা বেবা প্রোন 

কা ডক্রদম (িবৎভ্ড়ৎেধহপব) ব্যাপক উন্নতি করা। বেবা প্রোদনর েময়, খরি বেবাগ্রহীিার অতফদে গমদনর োংখা, ধাপ ও বেবা-

োংতেি কাগিপত্র ইিযাতে কমাদনার মাধ্যদম বেবা প্রোন কা ডক্রদম ব্যাপক উন্নতিেহ নাগতরক েন্তুতি অিডন করা েম্ভব।  

ঘ. প্রথদম বেবাপ্রতক্রয়া (Process) েহতিকর , পদর বেবাপদ্ধতি (System) েহতিকর : বেবা েহতিকরদ র প্রথম লেয 

হদব বেবা প্রতক্রয়া েহতিকর , অিঃপর বেবাপদ্ধতি েহতিকর । 
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বেবা েহতিকর  িক্র (Service Process Simplification): 
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অধ্যায়  ১ 

১.োংস্থা পতরতিতি 

১.১। তবআরতর্তব’র বপ্রাফাইলঃ 

োংস্থার নাম বাাংলা বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড 

ইাংদরতি Bangladesh Rural Development Board 

োংতেপ্ত তবআরতর্তব/BRDB 

অতফে প্রধাদনর পেতব প্রধান 

কা ডালদয়র 

িনবল 

তনয়ন্ত্রনকারী মন্ত্র ালয় 

মহাপতরিালক ৪০০ স্থানীয় েরকার, পল্লী উন্নয়ন ও েমবায় মন্ত্র লয় 

তবভ্াগীয়/আঞ্চতলক 

অতফে োংখ্যা 

বিলা অতফে োংখ্যা উপদিলা 

অতফে োংখ্যা 

ইউতনয়ন অতফে োংখ্যা অন্যান্য 

অতফে/প্রতিষ্ঠাদনর 

নাম ও োংখ্যা 

৮ ৬৪ ৪৮৯ - প্রতশে  প্রতিষ্ঠান 

৩ টি 

তবভ্াগীয় অতফদের 

িনবল 

বিলা অতফদের িনবল উপদিলা 

অতফদের 

িনবল 

ইউতনয়ন অতফদের িনবল অন্যান্য 

অতফে/প্রতিষ্ঠাদনর 

িনবল 

- ৩০০ ২৭০০ - ২০০ 

ঠিকানা ওদয়বোইট বফান ৮৮-০২-৮১৮০০০২  

পল্লী ভ্বন 

৫, কাওরান বািার, 

ঢাকা-১২১৫ 

 

www.brdb.gov.bd 

ফযাক্স ৮৮-০২-৮১৮০০০৩  

ই-বমইল dg@brdb.gov.bd 

dgbrdb@gmail.gov.bd 

 

 

১.২। তবআরতর্তব’র োংতেপ্ত ইতিহাে, তমশন, তভ্শন ও েতবঃ 

েতব 
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ইতিহাে ঊনতবাংশ শিাব্দীর বশষ ভ্াদগ িোনীন্তন তিটিশ েরকার গ্রামীন িনদগাষ্ঠীর িন্য িনতহিকর কম ডসূতি আকাদর 

েমবায় ব্যবস্থার প্রিলন কদর । এর লেয তেল অথ ডননতিকভ্াদব ধ্বাংদের হাি বথদক গ্রাদমর েতরদ্র কৃষকদেরদক রো 

এবাং মহািনী ঋদ র সুদের ববাঝা বথদক িাদেরদক মুতি বেয়া । বে েময় মহািনদের তনকট বথদক ঋ  বপদি 

বন্ধক বেয়ার একমাত্র েম্পে তেল িতম । ফদল ঋ গ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রাতন্তক কৃষকরা িতমদি প্রদবদশর অতধকার হাতরদয় 

কাতয়ক পতরশ্রদমর মাধ্যদম িীতবকা তনব ডাহ করদি বাধ্য হদিা  ।  

 

ভ্ারিীয় উপমহাদেদশ ও কৃষকদের এই অবস্থাদক তবদবিনায় এদন ১৮৯৫ েদন মাদ্রাি প্রদেদশর িোন্তীন কাদলক্টর 

তনকলেন েমবায় তভ্তিক গ্রামী  ব্যাাংক বা ঋ োন ও েঞ্চয় েতমতি িালু করার িন্য িোনীন্তন তিটিশ েরকাদরর 

তনকট তলতখি প্রস্তাব বপ্রর  করদল বৃটিশ েরকার ১৯০৪ েদনর ২৫ মাি ড েমবায় ঋ োন েতমতি আইন পাশ কদর । 

গ্রামী  কৃষকদেও িন্য ঋ  প্রবাহ সৃতির এই ব্যবস্থা ১৯৪৭ েদন ভ্ারি তবভ্াদঘর প্রভ্াদব ভ্ীষ ভ্াদব েতিগ্রস্ত হয় । 

তবদশষ কদর অতবভ্ি ভ্ারদির পূব ডাঞ্চদলর বকন্দ্রীয় েমবায় ব্যাাংদকর েের েপ্তর কলকািায় হওয়ায় িা ভ্ারদির 

ভ্াদগ িদল  ায়  । ফদল িোনীন্তন পূব ড পাতকস্তাদনর কৃষকরা ভ্ীষ ভ্াদব েতির েমুখীন হয় । এই অবস্থা বথদক 

উিরদ র িন্য িোনীন্তন পূব ড পাতকস্তাদন একটি প্রাদেতশক ব্যাাংক (বিডমাদন  া বাাংলাদেম েমবায় ব্যাাংক নাদম 

পতরতিি) প্রতিষ্ঠা করা হয় । তকন্তু এই ব্যবস্থার েকল পেদেদপর বকন্দ্রতবন্দু তেল বকবল কৃতষ ঋ  প্রবাহ তনতিি করা 

। ফদল গ্রামী   কৃষকদের িীবন- াত্রার মাদনর অন্যান্য তেকগুদলা তবদবিনায় আনার বকান অবকাশ তেল না । 

 

বেদশর গ্রামী  ক্ষুদ্র ও প্রাতন্তক কৃষকদের এ েমস্যার েমাধাদনর িন্য একটি Multi-sectoral ব্যবস্থা খ ুঁদি 

ববর করার িন্য গদবষকরা কাি শুরু কদরন । এই েমস্ত গদবষ ার ফলাফদলর উপর তভ্তি কদর ষাট েশদকর প্রথম 

ভ্াদগ র্. আখিার হাতমে খাঁদনর বনতৃদে কুতমল্লায় Pakistan Academy for Rural 

Development (বিডমাদন BARD) প্রতিষ্ঠা লাভ্ কদর । র্.খাঁন িডাঁর গদবষ ায় পল্লী উন্নয়দনর িন্য 

েমতিি মদর্ল প্রস্তাব কদরন এবাং িোন্তীন BARD এর মাধ্যদম Piloting শুরু কদরন  া পল্লী উন্নয়দন কুতমল্লা 

মদর্ল নাদম খ্যাি । 

 

কুতমল্লা মদর্দলর ৪টি অঙ্গঃ 

কুতমল্লা মদর্দলর ‘তভ্শন’ তেল ব ,  িে  গ্রামগুদলা িাদের তনদিদের মদধ্য বনতৃে সৃতি করদি না পারদে, িিে  

গ্রামী  েমাদির বভ্ির বথদক পতরবিডদনর বকান িাতগে সৃতি হদব না। বে লদেযই কুতমল্লা মদর্দলর একটি 

অন্ততন ডতহি তভ্শন তেল গ্রাম প ডাদয় বনতৃে সৃতি করা। গ্রাম তভ্তিক েমবায় েতমতি গঠদনর মাধ্যদমই বেটা করা 

েম্ভব হদয়দে  া আি েব ডস্বীকৃি। কুতমল্লা মদর্দলর অঙ্গ িারটি হদলা- 

*থানা উন্নয়ন ও প্রতশে  বকন্দ্র (টিটিতর্তে) 

*পল্লী পূিড কম ডসূতি 

*থানা বেি কম ডসূতি ও 

*তদ্ব-স্তর েমবায় কাঠাদমা। 

১৯৭১ েদন  াত্রা শুরুর পর এর েফলিা লদেয কদর পল্লী উন্নয়ন কম ডকান্ড'বক আরও গতিশীল করার িন্য ১৯৭৩ 

েদন আইআরতর্তপ’বক ‘বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন োংস্থা’ নাদম েরকাদরর একটি উন্নয়ন োংস্থায় পাপান্তর করা 

হয়। তবশ্বব্যাাংদকর সুপাতরদশর উপর তভ্তি কদর আইআরতর্তপ প্রকল্প বাস্তবায়ন বকৌশল পতরবিডন কদর োতরদ্রয 

তবদমািনমূলক প্রকল্প গ্রহ  করদি থাদক। েদব ডাপতর এ েমীোর সুপাতরদশর তভ্তিদি বাাংলাদেশ েরকার ১৯৮২ 

োদল আইআরতর্তপ’বক একটি অধ্যাদেদশর মাধ্যদম ববাদর্ ড পাপান্ততরি কদর  া বিডমাদন ‘‘বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন 

ববার্ ড (তবআরতর্তব)’’। 

তমশন স্থানীয় িনদগাষ্ঠীদক োংগঠিি কদর প্রতশে , মূলধন সৃিন, আধুতনক প্রযুতি, তবদ্যমান সুদ াগ ও েম্পদের েমতিি 

ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম আত্মতনভ্ডরশীল পল্লী। 

তভ্শন মানব োংগঠন তভ্তিক উন্নি পল্লী। 
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২। প্রধান কা ডালয়, বিলা ও উপদিলা প ডাদয়র েপ্তরসূমদহর োাংগঠতনক কাঠাদমাঃ 

২.১। তবআরতর্তব’র েেরেপ্তদরর োাংগঠতনক কাঠাদমাঃ 
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২.২। এক নিদর বিলা অতফেঃ 

 

নাম বাাংলা উপ-পতরিালদকর কা ডালয় 

ইাংদরতি Office of the Deputy Director 

োংতেপ্ত DD Office 

অতফে োংখ্যা ৬৪ 

অতফে প্রধাদনর পেতব উপ-পতরিালক 

িনবল ৯ িন 

 

২.৩। বিলা অতফদের োাংগঠতনক কাঠাদমাঃ 

 

উপ-পতরিালক >>>>>>> তেতনয়র েহকারী পতরিালক 

        তহোব রেক 

উচ্চমান েহকারী 

           তহোব েহকারী 

         অতফে েহকারী কাম কতম্পউটার অপাদরটর 

ড্রাইভ্ার 

          অতফে েহায়ক 

      তনশ প্রহরী 

 

২.৪। এক নিদর উপদিলা অতফেঃ 

 

নাম বাাংলা উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কম ডকিডার কা ডালয় 

ইাংদরতি Office of the Upazilla Rural Development officer 

োংতেপ্ত RDO Office 

অতফে োংখ্যা ৪৯০ 

অতফে প্রধাদনর পেতব উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কম ডকিডা 

িনবল িন 

 

২.৫। উপদিলা অতফদের োাংগঠতনক কাঠাদমাঃ 

 

উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কম ডকিডা  >>>> েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম ডকিডা ১/২ িন 

                তহোব রেক ১/২ িন 

          তহোব েহকারী 

       অতফে েহকারী কাম কতম্পউটার অপাদরটর 

প্রধান পতরেশ ডক 

         পতরেশ ডক/মাঠোংগঠক/মাঠেহকারী 

           অতফে েহায়ক 

       তনশ প্রহরী 
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৩। বেবার িাতলকা তিতরঃ 

 

বেবার ধর  ক্রম 

নাং 

বেবার নাম মন্ত্র ালয়/োংস্থার প্রধান 

কা ডালয়/তবভ্াগীয়/আঞ্চতলক/ 

বিলা/উপদিলা/ইউতনয়ন প ডায় 

নাগতরক বেবা ১ েমবায় েতমতি /পল্লী উন্নয়ন েল গঠন উপদিলা 

২ মূলধন গঠন  (দশয়ার ও েঞ্চয় আোয়) উপদিলা 

৩ প্রাথতমক েতমতি/েদলর েেস্যদের েেিা উন্নয়ন প্রতশে   উপদিলা 

৪ ঋ  কা ডক্রম উপদিলা 

৫ মানব েম্পে উন্নয়ন উপদিলা 

৬ ক্ষুদ্র অবকাঠাদমা উন্নয়ন উপদিলা 

অভ্যন্তরী  

বেবা 

৭ অভ্যন্তরী  োয়-বেনা প্রতিদবেন বপ্রর  েহতিকর  প্রধান কা ডালয় 

৮ বপনশন বেবা প্রধান কা ডালয় 

৯ বেতল বেবা প্রধান কা ডালয় 

 

 

 

৪। বেবা তনব ডািনঃ 

 

ক্রতমক নাং বেবার নাম বেবার প ডায় 

০১ অভ্যন্তরী  োয়-বেনা প্রতিদবেন েহতিকর  প্রধান কা ডালয় 

 

 

 

৪.১। বেবা তবদেষ ঃ 

 

 বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববাদর্ ডর রািস্ব বাদিদটর আওিাধীন কম ডকিডা/কম ডিারীদের অবের গ্রহদ র পর বপনশদনর িন্য 

অভ্যন্তরী  োয়-বেনা তনষ্পতি করদি হয়; 

 বেবাটি বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববাদর্ ডর প্রধান কা ডালয় বথদক বেওয়া হয়; 

 বেবা গ্রহ কারীঃ রািস্ব বাদিদটর আওিাধীন তপআরএল বভ্াগরি কম ডকিডা/কম ডিারীবৃন্দ; 

 েম্ভাব্য বেবা গ্রহ কারীর োংখ্যা : ৩০০০; 

 অভ্যন্তরী  োয়-বেনা েহতিকর  কা ডকদমর ফদল বৃদ্ধ বয়দে বপনশনারদের অদনক বভ্াগাতন্ত কদম আেদব। 
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৪.২। ববদ্যমান েসেে ম্যাপঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু 

প্রশােন শাখা কতৃডক 

 ািাই-বাোই 

শৃঙ্খলা শাখা কতৃডক  ািাই-

বাোই 

UDA/AD কতৃডক  ািাই-বাোই 

এবাং উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

বকতন্দ্রয় ভ্ান্ডার শাখা 

কতৃডক  ািাই-বাোই 

UDA/AD কতৃডক  ািাই-বাোই 

এবাং উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

লাইদিতর কতৃডক  ািাই-

বাোই 

UDA/AD কতৃডক  ািাই-বাোই 

এবাং উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

তবদশষ প্রকল্প শাখায় কতৃডক 

 ািাই-বাোই 

UDA/AD কতৃডক  ািাই-বাোই 

এবাং উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

বটতলদফান/ ানবাহন শাখা 

কতৃডক  ািাই-বাোই 

UDA/AD কতৃডক  ািাই-বাোই 

এবাং উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

তহোব শাখা কতৃডক  ািাই-

বাোই 

UDA/AD কতৃডক  ািাই-বাোই 

এবাং উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

অতর্ট শাখা কতৃডক  ািাই-

বাোই 

UDA/AD কতৃডক  ািাই-বাোই 

এবাং উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

তহোব শাখা কতৃডক  ািাই-

বাোই 

UDA/AD কতৃডক  ািাই-বাোই 

এবাং উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

োয়-বেনা তনষ্পতি 

পত্রিারী 

বশষ 

P:UDO/AD/DD; 

T:01D 

P:UDO/AD/DD; 

T:04D 

P:UDO/AD/DD; 

T:02D 
P:UDO/AD/DD; 

T:03D 

P:UDO/AD/DD; 

T:01D 

ধাপঃ ২৬ টি 

জনবলঃ ১১িন 

েময়ঃ ৩৫ তেন 
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৪.৩। তবদ্যমান বেবা পদ্ধতির েমস্যােমূহ তিতিিকর ঃ 

 

ক্রতমক 

নাং 

েমস্যা 

০১. বেবা গ্রহ কারীদের বপনশদনর োয়-বেনা প্রাতপ্তদি েময়, অথ ড ও তভ্তিট ববশী লাদগ।  

০২. োয়-বেনার িন্য গুরুেপূ ড নয় এমন কাগিপত্র িাওয়া হয় ও একই ধরদনর কাগিপত্র বারবার িাওয়া হয় 

০৩. অতফদে একই িথ্য তবতভ্ন্ন শাখা হদি তবতভ্ন্ন েমদয় একাতধক িাওয়া হয়।   

০৪. একাতধক ব্যতি ও কতমটির মাধ্যদম বারবার  ািাই বাোই সুপাতরশ করা।  

০৫. অভ্যন্তরী  োয়-বেনা তনষ্পতির িন্য প্রায় ৩ মাে েময় বলদগ থাদক।  

০৬. অভ্যন্তরী  োয়-বেনা তনষ্পতির িন্য নতথ প্রশােন শাখা হদি োংতেি শাখায় বপ্রর  কদর পুনরায় প্রশােন শাখায় 

বফরি আদে। আবার প্রশােন শাখা হদি অন্য শাখায় বপ্রর  করা হয় । ব মনঃ প্রশােন শাখা  > মূল্যায়ন শাখা  > 

প্রশােন শাখা > তবদশষ প্রকল্প > প্রশােন শাখা  

০৭. প্রশােন শাখা হদি অভ্যন্তরী  োয়-বেনা তনষ্পতির িন্য বার বার নতথ উপস্থাপন করদি হয় তবধায় 

কম ডকিডা/কম ডিারীদের অভ্যন্তরী  োয়-বেনা প্রিযয়ন প্রাতপ্তদি তবলম্ব হয়। ফল্রুতিদি কম ডকিডা/কম ডিারীদের বপনশন 

এর অথ ড বপদি তবলম্ব হয়।   

০৮. তভ্ন্ন তভ্ন্ন শাখা/তবভ্াদগ তভ্ন্ন তভ্ন্ন েময় তনদয় নতথ তনষ্পতি কদর থাদক। ব মনঃ শৃাংখলা শাখা ০৪ তেন, বকন্দ্রীয় 

ভ্ান্ডার ২ তেন, মূল্যায়ন ০৭ তেন, তহোব শাখা ০৯ তেন, তবদশষ প্রকল্প ০৫ তেন, অতর্ট ০৭ তেন,  পুনরায় তহোব 

শাখা ০৬ তেন                    

 

৪.৪। েমস্যা েমাধাদন প্রস্তাব প্র য়নঃ 

১. অনাব্যশক প্রমানক কাগি পত্র না িাওয়া  

২. অভ্যন্তরী  োয়-বেনা েহতিকরদনর লদেয একই েমদয় োয়-বেনা তনধ ডারদনর িন্য ই-ফাইতলাং এর মাধ্যদম তবতভ্ন্ন শাখায়  

    (তহোব ও তনরীো শাখা ব্যিীি) নতথ বপ্রর  এবাং েদব ডাচ্চ ০৩ তেদনর মদধ্য িথ্য প্রোন ;  

৩. তবতভ্ন্ন শাখা হদি প্রাপ্ত োয়-বেনার িথ্যেহ মূল নতথ োয়-বেনার িন্য তহোব ও তনরীো শাখায় বপ্রর   ও চূড়ান্ত োয়-বেনা  

    প্রিযয়ন তিতর। (তহোব শাখা ০৭ তেন এবাং তনরীো শাখা ০৪ তেন); 

৪. তহোব শাখা িাদের োয়-বেনা তনষ্পতি কদর েরােতর তনরীো শাখায় নতথ বপ্রর  এবাং তনরীো শাখা চূড়ান্ত োয়-বেনা তিতর   

   পূব ডক েরােতর তহোব শাখায় বপ্রর  । এ বেদত্র তহোব শাখার প্রদ ািয েময় ৩ তেন; 

৫. কম ডকিডা/কম ডিারীদের তপতর্এে হালনাগাে করা ; 

৬. তবতভ্ন্ন শাখাদক দ্রুি োয়-বেনা তনষ্পতি করার িন্য তনদে ডশনা প্রোন; 

৭. ০১ (এক) মাদের মদধ্য অভ্যন্তরীন োয়-বেনা তনষ্পতি ।  
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৪.৫। প্রেবার েস্তাববত প্রদেে ্াপঃ অভ্যন্তরী  োয়-বেনা প্রতিদবেন েহতিকরণ 

 

 

শুরু 

বপনশদনর িন্য আদবেন 

প্রশােন শাখাশৃাংখলা শাখায়(ই-ফাইতলাং) 

শৃাংখলা শাখার উপপতরিালকবকন্দ্রীয় ভ্ান্ডার শাখায় নতথ বপ্রর  

(ই-ফাইতলাং) 

বকন্দ্রীয় ভ্ান্ডার উপপতরিালকলাইদিরী বি নতথ বপ্রর (ই-ফাইতলাং) 

লাইদিরীর উপপতরিালকতবদশষ প্রকল্প শাখায় নতথ বপ্রর (ই-ফাইতলাং) 

তবদশষ প্রকল্প শাখার উপপতরিালক বটতলদফান/ ানবাহন শাখায় নতথ 

বপ্রর (ই-ফাইতলাং) 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

বটতলদফান/ ানবাহন শাখার উপপতরিালকপ্রশােন শাখায় নতথ 

বপ্রর (ই-ফাইতলাং) 

প্রশােন শাখা কতৃডক তহোব শাখায় নতথ বপ্রর  

তহোব শাখা কতৃডক অতর্ট শাখায় নতথ বপ্রর  

অতর্ট শাখা কতৃডক তহোব শাখায় নতথ বপ্রর  

চূড়ান্তভ্াদব অভ্যন্তরীন োয়-বেনা তনষ্পতি 

পত্র িারী 

বশষ 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

P:UDA,AD,DD; T;4D 

 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

P:UDA,AD,DD; T;01D 

 

ধাপঃ    ১৪ টি 

জনবলঃ ১১ জন 

েময়ঃ   ১১ বিন 
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৪.৬। তবদ্যমান ও প্রস্তাতবি প্রতক্রয়ার ধাপতভ্তিক তুলনামূলক তবদেষ ঃ 

 

তবদ্যমান প্রদেে 

্াদপর ধাপ 

তবদ্যমান প্রদেে ্াপ প্রস্তাতবি প্রদেে 

্াদপর ধাপ 

প্রস্তাতবি প্রদেে ্াপ 

১ বপনশদনর িন্য আদবেন ১ বপনশদনর িন্য আদবেন 

২ প্রশােন শাখা কতৃডক  ািাই বািাই কদর 

শৃাংখলা শাখায় নতথ বপ্রর  

২ প্রশােন শাখা কতৃডক  ািাই বািাই কদর 

শৃাংখলা শাখায় ই-ফাইতলাং এর মাধ্যদম 

নতথ বপ্রর  

৩ ইউতর্এ, এতর্ কতৃডক  ািাই বািাই কদর 

উপপতরিালদকর তনকট নতথ উপস্থাপন 

এবাং 

৩ শৃাংখলা শাখায় ইউতর্এ, এতর্ কতৃডক  ািাই 

বািাই কদর উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন এবাং বকন্দ্রীয় ভ্ান্ডার শাখায় নতথ 

বপ্রর    

৪ পুনরায় প্রশােন শাখায় নতথ বপ্রর   প্রদয়ািন বনই 

৫ প্রশােন শাখা কতৃডক বকন্দ্রীয় ভ্ান্ডার শাখায় 

নতথ বপ্রর  

 প্রদয়ািন বনই 

৬ ইউতর্এ, এতর্ কতৃডক  ািাই বািাই কদর 

উপপতরিালদকর তনকট নতথ উপস্থাপন 

৪ বকন্দ্রীয় ভ্ান্ডার শাখায় ইউতর্এ, এতর্ কতৃডক 

 ািাই বািাই কদর উপপতরিালদকর তনকট 

নতথ উপস্থাপন এবাং লাইদিরী বি নতথ 

বপ্রর  

৭ এবাং পুনরায় প্রশােন শাখায় নতথ বপ্রর   প্রদয়ািন বনই 

৮ প্রশােন শাখা কতৃডক লাইদিরী বি নতথ 

বপ্রর  

 প্রদয়ািন বনই 

৯ ইউতর্এ, এতর্ কতৃডক  ািাই বািাই কদর 

উপপতরিালদকর তনকট নতথ উপস্থাপন 

৫ লাইদিরী বি ইউতর্এ, এতর্ কতৃডক  ািাই 

বািাই কদর উপপতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন এবাং তবদশষ প্রকল্প শাখায় নতথ 

বপ্রর  

১০ এবাং পুনরায় প্রশােন শাখায় নতথ বপ্রর   প্রদয়ািন বনই 

১১ প্রশােন শাখা কতৃডক তবদশষ প্রকল্প শাখায় 

নতথ বপ্রর  

 প্রদয়ািন বনই 

১২ ইউতর্এ, এতর্ কতৃডক  ািাই বািাই কদর 

উপপতরিালদকর তনকট নতথ উপস্থাপন 

৬ তবদশষ প্রকল্প শাখায় ইউতর্এ, এতর্ কতৃডক 

 ািাই বািাই কদর উপপতরিালদকর তনকট 

নতথ উপস্থাপন এবাং বটতলদফান/ ানবাহন 
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শাখায় নতথ বপ্রর  

১৩ এবাং পুনরায় প্রশােন শাখায় নতথ বপ্রর   প্রদয়ািন বনই 

১৪ প্রশােন শাখা কতৃডক বটতলদফান/ ানবাহন 

শাখায় নতথ বপ্রর  

 প্রদয়ািন বনই 

১৫ ইউতর্এ, এতর্ কতৃডক  ািাই বািাই কদর 

উপপতরিালদকর তনকট নতথ উপস্থাপন 

৭ বটতলদফান/ ানবাহন শাখায় ইউতর্এ, এতর্ 

কতৃডক  ািাই বািাই কদর উপপতরিালদকর 

তনকট নতথ উপস্থাপন এবাং প্রশােন শাখায় 

নতথ বপ্রর  

১৬ এবাং পুনরায় প্রশােন শাখায় নতথ বপ্রর   প্রদয়ািন বনই 

১৭ প্রশােন শাখা কতৃডক তহোব শাখায় নতথ 

বপ্রর  

৮ প্রশােন শাখা কতৃডক তহোব শাখায় নতথ 

বপ্রর  

১৮ ইউতর্এ, এতর্, উপপতরিালক কতৃডক  ািাই 

বািাই কদর পতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

৯ ইউতর্এ, এতর্, উপপতরিালক কতৃডক  ািাই 

বািাই কদর পতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন  

১৯ এবাং পুনরায় প্রশােন শাখায় নতথ বপ্রর   প্রদয়ািন বনই 

২০ প্রশােন শাখা কতৃডক অতর্ট শাখায় নতথ 

বপ্রর  

১০ তহোব শাখা কতৃডক অতর্ট শাখায় নতথ 

বপ্রর  

২১ ইউতর্এ, এতর্, উপপতরিালক কতৃডক  ািাই 

বািাই কদর পতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

১১ ইউতর্এ, এতর্, উপপতরিালক কতৃডক  ািাই 

বািাই কদর পতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

২২ এবাং পুনরায় প্রশােন শাখায় নতথ বপ্রর   প্রদয়ািন বনই 

২৩ প্রশােন শাখা কতৃডক তহোব শাখায় নতথ 

বপ্রর  

 ১২ 

২৪ ইউতর্এ, এতর্, উপপতরিালক কতৃডক  ািাই 

বািাই কদর পতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

১৩ ইউতর্এ, এতর্, উপপতরিালক কতৃডক  ািাই 

বািাই কদর পতরিালদকর তনকট নতথ 

উপস্থাপন 

২৫ চূড়ান্ত োয়-বেনা তনষ্পতি ১৪ চূড়ান্তভ্াদব অভ্যন্তরীন োয়-বেনা তনষ্পতি 

২৬ পত্র িারী ১৫ পত্র িারী 
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৪.৭। TVC (Time, Cost, Value) অনুোদর তবদ্যমান ও প্রস্তাতবি 

কম ডব্যবস্থার তুলনাঃ 

 

 

বেত্র তবদ্যমান কম ডব্যবস্থা প্রস্তাতবি কম ডব্যবস্থা 

েময় (Time) ৩৫ তেন ১১ তেন 

খরি (Cost) নাই নাই 

তভ্তিট (Visit) ৫ ১ 

ধাপ (Step) ২৬ ১২ 

 

 

 

 

  

  

  

  

     Time)      Cost)        Visit)      Step)

Chart Title

                               

 

 

 

৫। বেবা েহতিকরদ র েম্ভাব্য ফলাফলঃ 

 

 অভ্যন্তরী  োয়-বেনা োংক্রান্ত িটিলিা হ্রাে পাদব; 

 গ্রতহিাদের অনাব্যশক কাগি পত্র োংগ্রহ করার হয়রাতন কমদব; 

 নতথ অনুদমােদন অদহতুক তবলম্বকাল হ্রাে পাদব; 

 বেবা প্রোনকারীদের মদধ্য ম ডাোদবাধ ও োতয়েদবাধ বৃতদ্ধ পাদব; 

 বেবা প্রাতপ্ত েহিির হদব; 

 বপনশনদভ্াগীদের প্রিযাশা পূর  হদব; 

 েময়, খরি ও তভ্তিট কম লাগদব; 

 বভ্াগাতন্ত অদনকাাংদশ লাগব হপ্রব। 
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