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সেবা েহজিকরণ ধারণা 

১. সেবা েহজিকরণ কী? 
 

গ্রাহককর েন্তুজি জবধান, প্রজিয়াগত খরচ কমাকনা এবং প্রজতক াজগতায় টিকক থাকার উকেকে ১৯৯০ এর দশকক 

পৃজথবীর জবখ্যাত সবেরকাজর প্রজতষ্ঠানেমূহ জবিকনে প্রকেে জর-ইজিজনয়াজরং(Business Process Re-

Engineering) কা যিম হাকত সনয়। পরবতীকত এই ধারণা েরকাজর সেক্টকর অঙ্গীভূত হকত থাকক। পৃজথবীর 

অকনক সদকশ এ ধারণার চচ যা এবং বাস্তবায়ন হকে। জববজতযত হকয় বাংলাকদকশ এর নামকরণ হয় সেবা 

েহজিকরণ বা Service Process Simplification(SPS) নাম। িনগকণর সদারকগাড়ায় সেবােমূহ সপৌকে 

জদকত েরকাজর জবজিন্ন দপ্তকরর নাগজরক সেবা প্রদাকনর জবদ্যমান ব্যবস্থা েহি ও দ্রুততর করা অতযাবেক। 

েহি ও িনবান্ধব সেবা চালু করকত হকল জবদ্যমান ব্যবস্থার জবজিন্ন ধাকপর অনুপুঙ্খ জবকেষকণর জবকল্প সনই। 

সেবা প্রদান প্রজিয়ার োকথ েংজেি েককল জমকল জবজিন্ন কাকির ধাকপর েজচত্র জববরণ জনকয় সখালাকমলা 

আকলাচনার ফকল অপ্রকয়ািনীয় কাি, ধাপ ও জনয়ম/চচ যােমূহ সবজরকয় আকে। এর মাধ্যকম প্রজতটি সেবার বাস্তব 

ও েম্ভাব্য েমস্যা, প্রজতবন্ধকতা, প্রজিয়াগত শূন্যতা জনণ যয় করা  ায়,  া সেবার জবদ্যমান ব্যবস্থা ও মান 

উন্নয়কন কা যকর ভুজমকা রাখকত পাকর,  াকক আমরা সেবা েহজিকরণ বা Service Process 

Simplification(SPS) বলকত পজর। 

২. সেবা প্রজিয়া(Process) ও পদ্ধজত(System): 
 

এই ম্যানুয়াকলর সেকত্র সকাকনা সেবা প্রদাকনর িন্য একটি নজথ ‘ক’ হকত ‘খ’ এর কাছে ‘খ’ হকত ‘গ’ এর 

কাকে, ‘গ’ হকত তদকের িন্য ‘ঙ’ এর কাকে ইতযাজদ স  িকম চলাচল ককর কা য েম্পাজদত হয় তাই হকে 

প্রজিয়া। অপরজদকক সকাকনা প্রজিয়া স  উপায় অবলম্বন ককর েম্পন্ন হয় তাই পদ্ধজত। স মনঃ ইকলকট্রজনক 

পদ্ধজত, ম্যানুয়াল পদ্ধজত ইতযাজদ।  

৩. সেবা েহজিকরকণর মূলনীজতেমূহ: 
 

ক. সমৌজলক পুনজচেন(Fundamental Rethinking): সেবা েহিজকরকণর সেকত্র অন্যতম পদকেপ 

হকলা েংজেি প্রজতষ্ঠান/েংস্থার কা যিম েম্পককয জকছু সমৌজলক প্রকের উত্তর খ ুঁকি সবর করা। েংজেি 

প্রজতষ্ঠান/েংস্থা কী সেবা সদয় ? সকন সদয় ? কীিাকব সদয় ? বতযমাকন স  পন্থায় সেবা সদয় সে িাকব সকন সদয় 

? আরও িাকলািাকব জক সদওয়া েম্ভব ? এেব প্রেেমূহ দ্বারা েংজেি প্রজতষ্ঠাকনর কা যিকমর অেজন যজহত 

জবষয়েমূহ িানার মাধ্যকম জবদ্যমান সেবা েহজিকরকণর সেত্র উকমাজচত হকয় থাকক।  

খ. আমুল পজরবতযন(Radical Redesign): কম খরকচ, দ্রুত ও কা যকরিাকব জবদ্যমান ব্যবস্থায় কাজঙ্খত 

সেবা প্রদান অকনক সেকত্র েম্ভব হয় না। জবদ্যমান ব্যবস্থার আমুল পজরবতযকনর মাধ্যকমই অজধকাংশ সেকত্র 

কাজঙ্খত সেবা প্রদান েম্ভব হকয় উকে। এোড়া, তথ্য-প্রযুজি ব্যবহাকরর মাধ্যকমও জবদ্যমান ব্যবস্থার েম্পূণ য 

রূপাের েম্ভব হকয় থাকক।  

গ. অিাবনীয় উন্নয়ন(Dramatic Improvement): সেবা েহজিকরকণর অন্যতম উকেে হকলা সেবা 

প্রদান কা যিকম (চবৎিড়ৎেধহপব) ব্যাপক উন্নজত করা। সেবা প্রদাকনর েময়, খরচ সেবাগ্রহীতার অজফকে 

গমকনর েংখা, ধাপ ও সেবা-েংজেি কাগিপত্র ইতযাজদ কমাকনার মাধ্যকম সেবা প্রদান কা যিকম ব্যাপক 

উন্নজতেহ নাগজরক েন্তুজি অিযন করা েম্ভব।  

ঘ. প্রথকম সেবাপ্রজিয়া(Process) েহজিকরণ পকর সেবাপদ্ধজত(System) েহজিকরণ: সেবা েহজিকরকণর 

প্রথম লেয হকব সেবা প্রজিয়া েহজিকরণ, অতঃপর সেবাপদ্ধজত েহজিকরণ। 
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৪। সেবা েহজিকরণ চি (Service Process Simplification Cycle): 
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৫.েংস্থা পজরজচজত 

 

৫.১। জবআরজিজব’র সপ্রাফাইলঃ 

 

 

 

েংস্থার নাম 

বাংলা বাংলাকদশ পল্লী উন্নয়ন সবাি য 

ইংকরজি Bangladesh Rural Development Board 

েংজেপ্ত জবআরজিজব/BRDB 

অজফে প্রধাকনর পদজব 

প্রধান 

কা যালকয়র 

িনবল 

জনয়ন্ত্রনকারী মন্ত্রণালয় 

মহাপজরচালক ৪০০ স্থানীয় েরকার, পল্লী উন্নয়ন ও েমবায় মন্ত্রণালয় 

জবিাগীয়/আঞ্চজলক 

অজফে েংখ্যা 
সিলা অজফে েংখ্যা 

উপকিলা 

অজফে 

েংখ্যা 

ইউজনয়ন অজফে েংখ্যা 

অন্যান্য 

অজফে/প্রজতষ্ঠাকনর 

নাম ও েংখ্যা 

৮ ৬৪ ৪৯০ - 
প্রজশেণ প্রজতষ্ঠান 

৩ টি 

জবিাগীয় অজফকের 

িনবল 

সিলা অজফকের 

িনবল 

উপকিলা 

অজফকের 

িনবল 

ইউজনয়ন অজফকের িনবল 

অন্যান্য 

অজফে/প্রজতষ্ঠাকনর 

িনবল 

- ৩০০ ২৭০০ - ২০০ 

ঠিকানা ওকয়বোইট সফান ৮৮-০২-৮১৮০০০২  

পল্লী িবন 

৫ কাওরান বািার, 

ঢাকা-১২১৫ 

www.brdb.gov.bd 

ফযাক্স ৮৮-০২-৮১৮০০০৩  

ই-সমইল 
dg@brdb.gov.bd 

dgbrdb@gmail.gov.bd 
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৫.২। জবআরজিজব’র েংজেপ্ত ইজতহাে ও েজবঃ 

 

েজব 

 

 

ইজতহাে 

     ঊনজবংশ শতাব্দীর সশষ িাকগ তদানীেন জিটিশ েরকার গ্রামীন িনকগাষ্ঠীর িন্য 

িনজহতকর কম যসূজচ আকাকর েমবায় ব্যবস্থার প্রচলন ককর। এর লেয জেল অথ যননজতকিাকব 

ধ্বংকের হাত সথকক গ্রাকমর দজরদ্র কৃষককদরকক রো এবং মহািনী ঋকণর সুকদর সবাঝা সথকক 

তাকদরকক মুজি সদয়া। সে েময় মহািনকদর জনকট সথকক ঋণ সপকত বন্ধক সদয়ার একমাত্র 

েম্পদ জেল িজম। ফকল ঋণগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রাজেক কৃষকরা িজমকত প্রকবকশর অজধকার হাজরকয় 

কাজয়ক পজরশ্রকমর মাধ্যকম িীজবকা জনব যাহ করকত বাধ্য হকতা ।  

     িারতীয় উপমহাকদকশ ও কৃষককদর এই অবস্থাকক জবকবচনায় একন ১৮৯৫ েকন মাদ্রাি 

প্রকদকশর তদােীন কাকলক্টর জনকলেন েমবায় জিজত্তক গ্রামীণ ব্যাংক বা ঋণদান ও েঞ্চয় 

েজমজত চালু করার িন্য তদানীেন জিটিশ েরকাকরর জনকট জলজখত প্রস্তাব সপ্ররণ করকল বৃটিশ 

েরকার ১৯০৪ েকনর ২৫ মাচ য েমবায় ঋণদান েজমজত আইন পাশ ককর। গ্রামীণ কৃষককদর 

িন্য ঋণ প্রবাহ সৃজির এই ব্যবস্থা ১৯৪৭ েকন িারত বিভাছের প্রিাকব িীষণিাকব েজতগ্রস্ত 

হয়। জবকশষ ককর অজবিি িারকতর পূব যাঞ্চকলর সকন্দ্রীয় েমবায় ব্যাংককর েদর দপ্তর 

কলকাতায় হওয়ায় তা িারকতর িাকগ চকল  ায়। ফকল তদানীেন পূব য পাজকস্তাকনর কৃষকরা 

িীষণিাকব েজতর েমুখীন হয়। এই অবস্থা সথকক উত্তরকণর িন্য তদানীেন পূব য পাজকস্তাকন 

একটি প্রাকদজশক ব্যাংক(বতযমাকন  া বাংলাকদশ েমবায় ব্যাংক নাকম পজরজচত) প্রজতষ্ঠা করা 

হয়। জকন্তু এই ব্যবস্থার েকল পদকেকপর সকন্দ্রজবন্দু জেল সকবল কৃজষ ঋণ প্রবাহ জনজিত করা। 

ফকল গ্রামীণ কৃষককদর িীবন াত্রার মাকনর অন্যান্য জদকগুকলা জবকবচনায় আনার সকান 

অবকাশ জেল না। 

     সদকশর গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রাজেক কৃষককদর এ েমস্যার েমাধাকনর িন্য একটি Multi-

sectoral ব্যবস্থা খ ুঁকি সবর করার িন্য গকবষকরা কাি শুরু ককরন। এই েমস্ত গকবষণার 

ফলাফকলর উপর জিজত্ত ককর ষাট দশককর প্রথম িাকগ ি. আখতার হাজমদ খনেকনর সনত্ক  

কুজমল্লায় Pakistan Academy for Rural Development(িতযমাকন BARD) 

প্রজতষ্ঠা লাি ককর। ি. আখতার হাজমদ খনেন তযনের গকবষণায় পল্লী উন্নয়কনর িন্য েমজিত মকিল 

প্রস্তাব ককরন এবং তদােীন BARD এর মাধ্যকম পাইলটিং শুরু ককরন  া পল্লী উন্নয়কন কুজমল্লা 

মকিল নাকম খ্যাত। 

কুজমল্লা মকিকলর ৪টি অঙ্গঃ 

কুজমল্লা মকিকলর ‘জিশন’ জেল স ,  তেণ গ্রামগুকলা তাকদর জনকিকদর মকধ্য সনত্  সৃজি 

করকত না পারকে, ততেণ গ্রামীণ েমাকির সিতর সথকক পজরবতযকনর সকান তাজগদ সৃজি হকব 

না। সে লকেযই কুজমল্লা মকিকলর একটি অেজন যজহত জিশন জেল গ্রাম প যাকয় সনত্  সৃজি করা। 

গ্রাম জিজত্তক েমবায় েজমজত গেকনর মাধ্যকমই সেটা করা েম্ভব হকয়কে  া আি েব যস্বীকৃত। 

কুজমল্লা মকিকলর অঙ্গ চারটি হকলা: 

১. থানা উন্নয়ন ও প্রজশেণ সকন্দ্র (টিটিজিজে); 



5 

 

২. পল্লী পূতয কম যসূজচ; 

৩. থানা সেচ কম যসূজচ; 

৪. জদ্ব-স্তর েমবায় কাোকমা। 

১৯৭১ েকন  াত্রা শুরুর পর এর সফলতাছক লেয ককর পল্লী উন্নয়ন কম যকান্ড'সক আরও 

গজতশীল করার িন্য ১৯৭৩ েকন আইআরজিজপ’সক “বাংলাকদশ পল্লী উন্নয়ন েংস্থা” নাকম 

েরকাকরর একটি উন্নয়ন েংস্থায় রূপাের করা হয়। জবশ্বব্যাংককর সুপাজরকশর উপর জিজত্ত ককর 

আইআরজিজপ প্রকল্প বাস্তবায়ন সকৌশল পজরবতযন ককর দাজরদ্রয জবকমাচনমূলক প্রকল্প গ্রহণ 

করকত থাকক। েকব যাপজর এ েমীোর সুপাজরকশর জিজত্তকত বাংলাকদশ েরকার ১৯৮২ োকল 

আইআরজিজপ’সক একটি অধ্যাকদকশর মাধ্যকম সবাকি য রূপােজরত ককর  া বতযমাকন ‘‘বাংলাকদশ 

পল্লী উন্নয়ন সবাি য (জবআরজিজব)’’। 

 

৫.৩। জমশনঃ 

স্থানীয় িনকগাষ্ঠীকক েংগঠিত ককর প্রজশেণ, মূলধন সৃিন, আধুজনক প্রযুজি, জবদ্যমান সুক াগ ও েম্পকদর 

েমজিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যকম আত্মজনিযরশীল পল্লী। 

 

৫.৪। বভশনঃ 

মানব েংগেন জিজত্তক উন্নত পল্লী। 

 

৫.৫। ককৌশলেত উছেশ্যসমূহঃ 

 সদছের আবথ িক কসিাভুবি; 

 মানি সম্পদ উন্নয়ন; 

 কৃবি উৎপাদন বৃবিছত আধুবনক প্রযুবির সম্প্রসারণ; 

 পল্লীর দজরদ্র িনকগাজষ্ঠর েেমতা উন্নয়ন; 

 পল্লীর িনগকনর কম যেংস্থান সৃজি। 
 

৫.৬। কা যাববলঃ 

 আনুষ্ঠাজনক ও অনানুষ্ঠাজনক মানব েংগেন সৃজি; 

 মানজবক ও দেতা উন্নয়ন প্রজশেণ; 

 উপকারকিাগীকদর মূলধন সৃজি ও ব্যবস্থাপনা; 

 কৃজষ ঋণ, ক্ষুদ্রঋণ জবতরণ ও ব্যবস্থাপনা; 

 জবজিন্ন অিংশীজনছদর মাকঝ পল্লী উন্নয়ন কা যিকমর েমিয়োধন; 

 পল্লী উন্নয়ন ও দাজরদ্রয জবকমাচন জবষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; 

 গ্রামীণ সনত্ক র জবকাশ ও নারীর েমতায়ন; 

 কৃবির উৎপাদনশীলতা বৃজদ্ধর লকেয সেচ ন্ত্রেহ ও অন্যান্য আধুজনক কৃজষ প্রযুজি হস্তাের ও েম্প্রোরণ 

এবং অপ্রধান শস্য উৎপাদকন েহায়তা; 

 সুফলকিাগীকদর উৎপাজদত পকের জবপণন েংক াগ স্থাপকনর মাধ্যকম পল্লী উৎপাদন বৃজদ্ধ ও পল্লী পকের 

প্রোর; স্থানীয় উন্নয়সন িনগকণর অংশগ্রহকণর সুক াগ সৃজি এবং িাজতগেনমূলক জবজিন্ন দপ্তকরর োকথ 

গ্রামীণ িনকগাষ্ঠীর েংক াগ স্থাপন ও প্রদত্ত সেবার সমন্বয়। 
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৫.৭। প্রধান কা যালয়, সিলা ও উপকিলা প যাকয়র দপ্তরসূমকহর িনবল কাোকমাঃ 

জবআরজিজব েদরদপ্তকরর োংগেজনক কাোকমাঃ 
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৫.৮। এক নিকর সিলা অজফেঃ 

নাম 

বাংলা উপ-পজরচালককর কা যালয় 

ইংকরজি Office of the Deputy Director 

েংজেপ্ত DD Office 

অজফে েংখ্যা ৬৪ 

অজফে প্রধাকনর পদজব উপ-পজরচালক 

িনবল ৯ িন 

 

৫.৯। সিলা অজফকের োংগেজনক কাোকমাঃ 

উপ-পজরচালক      >>>> জেজনয়র েহকারী পজরচালক 

         জহোব রেক 

উচ্চমান েহকারী 

            জহোব েহকারী 

          অজফে েহকারী কাম কজম্পউটার অপাকরটর 

ড্রাইিার 

           অজফে েহায়ক 

       ননশ প্রহরী 

 

৫.১০। এক নিকর উপকিলা অজফেঃ 

নাম 

বাংলা উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযার কা যালয় 

ইংকরজি Office of the Upazilla Rural Development officer 

েংজেপ্ত RDO Office 

অজফে েংখ্যা ৪৯০ 

অজফে প্রধাকনর পদজব উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা 

িনবল িন 

 

৫.১১। উপকিলা অজফকের োংগেজনক কাোকমাঃ 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা  >>>> েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা ১/২ িন 

                 জহোব রেক ১/২ িন 

            জহোব েহকারী 

         অজফে েহকারী কাম কজম্পউটার অপাকরটর 

প্রধান পজরদশ যক 

           পজরদশ যক/মােেংগেক/মােেহকারী 

             অজফে েহায়ক 

         ননশ প্রহরী 
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৬। সেবার তাজলকা নতবরঃ 

িম সেবার ধরণ সেবার নাম 

মন্ত্রণালয়/েংস্থার 

প্রধান 

কা যালয়/জবিাগীয়

/আঞ্চজলক/কিলা/

উপকিলা/ইউজনয়

ন প যায় 

১ নাগজরক সেবা েমবায় েজমজত /পল্লী উন্নয়ন দল গেন উপকিলা 

২  মূলধন গেন  (কশয়ার ও েঞ্চয় আদায়) উপকিলা 

৩  প্রাথজমক েজমজত/দকলর েদস্যকদর দেতা উন্নয়ন প্রজশেণ উপকিলা 

৪  ঋণ কা যিম উপকিলা 

৫  মানব েম্পদ উন্নয়ন উপকিলা 

৬  ক্ষুদ্র অবকাোকমা উন্নয়ন উপকিলা 

৭  কু-ঋণ ব্যবস্থাপনা/ব্যবহার েহজিকরণ(েদাজবক) মাে প যাকয় 

৮ অিযেরীণ সেবা অিযেরীণ দায়-সদনা প্রজতকবদন সপ্ররণ প্রধান কা যালয় 

৯  সপনশন সেবা প্রধান কা যালয় 

১০  বদজল সেবা প্রধান কা যালয় 

 

৭। সেবা জনব যাচনঃ 

িম সেবার নাম সেবার প যায় 

০১ কু-ঋণ ব্যবস্থাপনা/ব্যবহার েহজিকরণ(েদাজবক) 

মাে প যাকয়র েকল স্তর 

ও 

 প্রধান কা যালয় 

 

৮। জবদ্যমান সেবা জবকেষণঃ 

 িীবন ও িীজবকার উপর অজনবা য অজিঘাকতর কারকণ ঋণ পজরকশাকধ অেম এবং যুজিযুি েময় 

অজতিাে হবার পরও তা আদাকয়র েম্ভাবনা না থাককল সে ঋণ কু-ঋণ জহেকব জবকবজচত হকব। 

 েদাজবককর জবতরণকৃত ঋকণর আদায়কৃত সেবামূকের জনধ যাজরত অংশ(০.২৫%) দ্বারা কু-ঋণ তহজবল 

গঠিত হকব। 

 বাংলাকদশ পল্লী উন্নয়ন সবাকি যর আওতাধীন েদাজবক দলভূি সকান েদকস্যর মৃত্যযর পর ওয়াজরশগকণর 

পকে ঋণ গ্রহীতা েদকস্যর ঋণ পজরকশাকধর আজথ যক েংগজত না থাককল মৃত ব্যজির িমাকৃত েঞ্চয় 

ঋণ খাকত েমিয় করার পর অবজশি টাকা কু-ঋণ তহজবল হকত েমিয় করা হয়। 

 ঋণ গ্রহীতার মৃত্যযর পর তার ঋণ পজরকশাকধ েেম সকান ওয়াজরশ না থাককল। 

 ঋণ গ্রহীতা প্রাকৃজত দুক যাগ স মন নদীিাঙ্গন, উপযু যপজর বন্যা, খরা ইতযাজদ কারকণ জন:স্ব/ঋণ 

পজরকশাকধ অেম হকল। 

 প্রাকৃজতক বা অন্য সকান কারকণ স্থায়ীিাকব এলাকা তযাগ করকল। 
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 দুঘ যটনায় পঙ্গু বরণ, অজিদগ্ধ বা প্রাণ ঘাজত সকান ব্যাজধকত আিাে হকয় উপািযন েমতা হাজরকয় ঋণ 

গ্রহীতা েদস্য/তার পজরবার ঋণ পজরকশাকধ অেম হকল। 

 ঋণ গ্রহীতা আদালত কত্যক সদওজলয়া সঘাজষত হকল। 

 মৃত ব্যজির সেকত্র মৃত্যযর পর নবধ ওয়াজরশগকণর পকে জনজদ যি ফরকমর মাধ্যকম আকবদন করকত হকব। 

 েংজেি সিলার উপপজরচালকগণ ঋণ মওকুকফর প্রস্তাব অনুকমাদন করকবন। 

 মৃত ব্যজির নবধ ওয়াজরশগকণর কু-ঋণ েমিকয় অকনক সিাগাজে ককম আেকব । 

 সেবাটি বাংলাকদশ পল্লী উন্নয়ন সবাকি যর আওতাধীন সিলা ও উপকিলা কা যালয় সথকক সদওয়া হয়। 

 

৯। সেবার জবদ্যমান প্রকেে ম্যাপঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু 

কু-ঋণ েমিকয়র িন্য আকবদন 

দকলর ম্যাকনিার/েিাপজত > মাে েহকারী 

মাে েহকারী > বহসািরেককর বনকট উপস্থাপন 

জহোবরেক > েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা 

েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা > উপছজলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা 

উপছজলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা > উপপবরচালক 

উপপবরচালক > জহোব সহকারী/জহোবরেক 

জহোব সহকারী/জহোবরেক > উপ প্রকল্প পবরচালক 

P:ম্যাছনজার,সভাপবত;T:০২বদ

ন 

P:মাে েহকারী;T:০১বদন 

P:মাে েহকারী;T:০১বদন 

P:এআরবিও;T:০১বদন 

P:ইউআরবিও;T:০২বদন 

P:ইউবিএ/জহোবরেক; 

T:০১বদন 

P:ইউবিএ/জহোবরেক; 

T:০১বদন 

P: ০৮ জন 

T: ২১ বদন 

S: ১৯ ট 
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উপ প্রকল্প পবরচালক > উপপবরচালক 

উপপজরচালক কত্যক চূড়াে অনুকমাদন 

পত্রজারী 

উপপজরচালককর দপ্তর > উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযার দপ্তর 

অজফে েহকারী > উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা > বহসাি সহকারী 

জহোব রেক > েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযার জনকট উপস্থাপন 

েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা > উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযার 

জনকট উপস্থাপন 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক চূড়ােিাকব কু-ঋণ েমিয় 

জহোব রেক কত্যক শটিং শীট জলখন, জবজিন্ন সলিাকর সপাজটং 

মাে েহকারী কত্যক েদকস্যর পাশ বজহ জলখন এিিং দকলর জবজিন্ন 

সলিাকর সপাজটং 

কশি 

P: উপ প্রকল্প পবরচালক; 

T:০১বদন 

P: উপপবরচালক;T:০১বদন 

P: ইউবিএ, জহোবরেক, 

বিবপবি,বিবি;T:০১বদন 

P:ইউবিএ/জহোবরেক; 

T:০১বদন 

P:ইউবিএ; T:০১বদন 

P:ইউআরবিও;T:০১বদন 

P:মাে েহকারী;T:০১বদন 

P:এআরবিও;T:০১বদন 

P:ইউআরবিও;T:০১বদন 

P:মাে েহকারী;T:০২বদন 

P:বহসািরক্ষক;T:০১বদন 
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১০। জবদ্যমান সেবা পদ্ধজতর েমস্যােমূহ জচজিতকরণঃ 

িম েমস্যা 

০১ 
বিদ্যমান কসিা কু-ঋণ ব্যিহার ও ব্যিস্থাপনায় ককান ধরছণর নীবতমালা কনই, কম যসূচী বাস্তবায়ন 

জনকদ যজশকার ৩.১২ অনুকেকদ “কৃ-ঋকণর ব্যবহার” জশকরানাকম েংকেকপ সদয়া আকে।   

০২ সেবা গ্রহণকারীকদর কু-ঋণ েমিকয় েময় ও জিজিট সবশী লাকগ। 

০৩ 

েদাজবক দলভুি সকান েদকস্যর মৃত্যযর পর ঋণ গ্রহীতা েদকস্যর ঋণ পজরকশাকধর আজথ যক েংগজত না 

থাককল মৃত ব্যজির িমাকৃত েঞ্চয় ঋণ খাকত েমিয় করকত হকব। অতঃপর অবজশি টাকা কু-ঋণ 

তহজবল হকত েমিয় করা হয়। 

০৪ কু-ঋকণ সুজবধা পাওয়ার িন্য সেত্র েংখ্যা কম। 

০৫ মৃত ব্যজির মৃত্যযর ১৫ জদকনর মকধ্য নবধ ওয়াজরশগকণর পকে জনজদ যি ফরকম আকবদন করকত হকব। 

০৬ শুধুমাত্র মৃত ব্যজির সেকত্র কু-ঋণ েমিয় করা হয় অন্য সেকত্র েমিকয়র সুক াগ সনই। 

০৭ অজফকে একই তথ্য জবজিন্ন েমকয় একাজধক বার চাওয়া হয়।   

০৮ একাজধক ব্যজির মাধ্যকম বারবার  াচাই বাোই সুপাজরশ করা। 

০৯ কু-ঋণ েমিকয়র িন্য প্রায় ১ মাে েময় প্রকয়ািন হয়। 

১০ একই ধাকপ একাজধক িনবকলর েম্পিৃতা িটিলতা সৃজি ককর। 

১১ েদাজবক এর কু-ঋণ নীজতমালা না থাকা। 

১১। েমস্যা েমাধাকন প্রস্তাব প্রণয়নঃ 

িম েমাধান 

০১ কু-ঋণ ব্যবস্থাপনা/ব্যবহাকরর িন্য নীজতমালা প্রণয়ন। 

০২ সেবা গ্রহণকারীকদর কু-ঋণ েমিকয় েময়, খরচ ও জিজিট কম লাগকব। 

০৩ 

পূকব য শুধুমাত্র মৃত ব্যজির সেকত্র কু-ঋণ েমিয় করা হকয় থাকত অন্য সেকত্র েমিকয়র সুক াগ জেল না 

এর ফকল ঋণ গ্রহীতার ঋণ বনছনািভাছি কু-ঋণ জহকেকব জবকবচনা করা  াকব। 

(ক) ঋণ গ্রহীতার মৃত্যযর পর তার ঋণ পজরকশাকধ েেম সকান ওয়াজরশ না থাককল 

(খ) ঋণ গ্রহীতা প্রাকৃজত দুক যাগ স মন নদীিাঙ্গন, উপযু যপজর বন্যা, খরা ইতযাজদ কারকণ 

 জন:স্ব/ঋণ পজরকশাকধ অেম হকল 

(গ) প্রাকৃজতক বা অন্য সকান কারকণ স্থায়ীিাকব এলাকা তযাগ করকল 

(ঘ) দুঘ যটনায় পঙ্গু বরণ, অজিদগ্ধ বা প্রাণ ঘাজত সকান ব্যাজধকত আিাে হকয় উপািযন েমতা হাজরকয় 

ঋণ গ্রহীতা েদস্য/তার পজরবার ঋণ পজরকশাকধ অেম হকল 

(ঙ) ঋণ গ্রহীতা আদালত কত্যক সদওজলয়া সঘাজষত হকল 

০৪ 
মৃত ব্যজির মৃত্যযও ৬০ জদকনর মকধ্য নবধ ওয়াজরশগকণর পকে জনজদ যি ফরকমর মাধ্যকম আকবদন করকত    

পারকব। 

০৫ অনাব্যশক প্রমানক কাগি পত্র না চাওয়া। 

০৬ কু-ঋণ  াচাই কজমটির মাধ্যকম সুপাজরশ করা। 

০৭ উপপজরচালক কত্যক কু-ঋণ তহজবল হকত ঋণ েমিকয়র অজফে আকদশ িারী করা। 

০৭ কু-ঋণ েমিকয়র জবষয়টি েংজেি েদস্য বা তার ওয়াজরশগণকক পকত্রর মাধ্যকম অবজহত করকত হকব। 

০৮ আকবদকনর তাজরখ হকত ৩০ (জত্রশ) কা য জদবকের মকধ্য কু-ঋণ তহজবল েমিয় করকত হকব। 

০৯ কু-ঋণ েমিকয়র সেকত্র অজধকতর পুরাকনা ঋণ সক অগ্রাজধকার জদকত হকব। 



12 

 

১২। সেবার প্রস্তাজবত প্রকেে ম্যাপঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুরু 

কু-ঋণ েমিকয়র িন্য আকবদন 

[অনুছমাবদত সদাবিছকর কৃ-ঋণ বনতীমালা অনুসরছণ] 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক কু-ঋণ জহোকব জচজিত 

কারণেমূহ েরকিজমকন  াচাই 
P: ইউআরবিও;T:০২বদন 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক েরকিজমকন  াচাই পূব যক 

েমিকয়র িন্য কু-ঋণ  াচাই কজমটির েিায় উপস্থাপন 
P: ইউআরবিও;T:০১বদন 

 

কু-ঋণ  াচাই কজমটির েিা অনুষ্ঠান/সুপাজরশ এিিং সুপাবরশসমূহ 

কজলা দপ্তছর কপ্ররণ 

P: বহসািরেক,এআরজিও, 

ইউআরজিও,উপপবরচালক; 

T:০১বদন 

উপপজরচালক কত্যক অজফে আকদশ িারী 

[বত্রশ হাজার টাকা প যে] 

P: ০৫ জন 

T: ১১ বদন 

S: ১১ ট 

কু-ঋকণর পজরমাণ 

বত্রশ হাজার টাকার 

সবজশ নাজক কম? 

হযাঁ/না 

না 

সদর দপ্তছর কপ্ররণ এিিং সিংবিি কম যকতযাকদর 

অনুকমাদনপূব যক সিলা দপ্তকর সপ্ররন 

হযনে 

P: উপপবরচালক;T:০১বদন 
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উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক জহোব রেককর জনকট 

উপস্থাপকনর িন্য সপ্ররণ 
P: ইউআরজিও;T:০১বদন 

জহোব রেক কত্যক  াচাই বাচাই ককর েহকারী পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযার জনকট উপস্থাপন 
P: উপপবরচালক;T:০১বদন 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক চূড়ােিাকব কু-ঋণ েমিয় P: এআরজিও;T:০১বদন 

জহোব রেক কত্যক শটিং শীট জলখন, জবজিন্ন সলিাকর সপাজটং P: জহোবরেক;T:০১বদন 

মাে েহকারী  কত্যক েদকস্যর পাশ বজহ জলখন, দকলর জবজিন্ন 

সলিাকর সপাজটং 
P: মাে েহকারী;T:০১বদন 

কশি 

েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক  াচাই বাচাই ককর উপকিলা 

পল্লী উন্নয়ন কম যকতযার জনকট উপস্থাপন 
P: এআরজিও;T:০১বদন 
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১৩। জবদ্যমান ও প্রস্তাজবত প্রজিয়ার ধাপজিজত্তক ত্যলনামূলক জবকেকষণঃ 

 

জবদ্যমান 

প্রকেে 

ম্যাকপর 

ধাপ 

জবদ্যমান প্রকেে ম্যাপ 

প্রস্তাজবত 

প্রকেে 

ম্যাকপর 

ধাপ 

প্রস্তাজবত প্রকেে ম্যাপ 

১ কু-ঋণ েমিকয়র িন্য আকবদন ১ কু-ঋণ েমিকয়র িন্য আকবদন 

২ 

দকলর ম্যাকনিার/েিাপজত কত্যক  াচাই 

বাচাই ককর মাে েহকারীর জনকট সপ্ররণ 

২ 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক কু-

ঋণ জহোকব জচজিত কারণেমূহ 

েরকিজমকন  াচাই 

৩ 

মাে েহকারী কত্যক  াচাই বাচাই ককর 

জহোব রেককর জনকট উপস্থাপন 

৩ 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক 

েরকিজমকন  াচাই পূব যক েমিকয়র িন্য 

কু-ঋণ  াচাই কজমটির েিায় উপস্থাপন 

৪ 

জহোব রেক কত্যক  াচাই বাচাই ককর 

েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযার জনকট 

উপস্থাপন 

৪ 

কু-ঋণ  াচাই কজমটির েিা 

অনুষ্ঠান/সুপাজরশ 

৫ 

েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক 

 াচাই বাচাই ককর উপকিলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযার জনকট উপস্থাপন 

 প্রকয়ািন সনই 

৬ 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক 

 াচাই বাচাই ককর উপপজরচালককর জনকট 

উপস্থাপন 

 প্রকয়ািন সনই 

৭ 

উপপজরচালক কত্যক  াচাই বাচাই ককর 

উপস্থাপকনর িন্য জহোব েহকারী/জহোব 

রেককর জনকট সপ্ররণ 

 প্রকয়ািন সনই 

৮ 

জহোব েহকারী/জহোব রেক কত্যক 

 াচাই বাচাই ককর উপ প্রকল্প 

উপপজরচালককর জনকট নজথ উপস্থাপন 

 প্রকয়ািন সনই 

৯ 

উপ প্রকল্প উপপজরচালক কত্যক  াচাই 

বাচাই ককর উপপজরচালককর জনকট নজথ 

উপস্থাপন 

 প্রকয়ািন সনই 

১০ উপপজরচালক কত্যক চূড়াে অনুকমাদন   

৫ প্রকয়ািন সনই 
১১ পত্র িারী 

১২ 

উপপজরচালককর দপ্তর হকত হকত উপকিলা 

দপ্তকর পত্র সপ্ররণ 

১৩ 

অজফে েহকারী কত্যক উপকিলা পল্লী 

উন্নয়ন কম যকতযার জনকট উপস্থাপন 

 প্রকয়ািন সনই 
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১৪ 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক 

জহোব রেককর জনকট উপস্থাপকনর িন্য 

সপ্ররণ 

৬ 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক 

জহোব রেককর জনকট উপস্থাপকনর িন্য 

সপ্ররণ 

১৫ 

জহোব রেক কত্যক  াচাই বাচাই ককর 

েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযার জনকট 

উপস্থাপন 

৭ 

জহোব রেক কত্যক  াচাই বাচাই ককর 

েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযার জনকট 

উপস্থাপন 

১৬ 

েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক 

 াচাই বাচাই ককর উপকিলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযার জনকট উপস্থাপন 

৮ 

েহকারী পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক 

 াচাই বাচাই ককর উপকিলা পল্লী উন্নয়ন 

কম যকতযার জনকট উপস্থাপন 

১৭ 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক 

চূড়ােিাকব কু-ঋণ েমিয় 

৯ 

উপকিলা পল্লী উন্নয়ন কম যকতযা কত্যক 

চূড়ােিাকব কু-ঋণ েমিয় 

১৮ 

জহোব রেক কত্যক শটিং শীট জলখন, 

জবজিন্ন সলিাকর সপাজটং 

১০ 

জহোব রেক কত্যক শটিং শীট জলখন, 

জবজিন্ন সলিাকর সপাজটং 

১৯ 
মাে েহকারী  কত্যক েদকস্যর পাশ বজহ 

জলখন, দকলর জবজিন্ন সলিাকর সপাজটং 

১১ 
মাে েহকারী  কত্যক েদকস্যর পাশ বজহ 

জলখন, দকলর জবজিন্ন সলিাকর সপাজটং 
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