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বেবা েহবিকরণ ধারণা
১. বেবা েহবিকরণ কী ?
গ্রাহদকর েন্তুবি ববধান, প্রবক্রয়াগত খরি কমাদনা এবাং প্রবতদ াবগতায় টিদক থাকার উদেদে ১৯৯০ এর েশদক পৃবথবীর ববখ্যাত
ববেরকাবর প্রবতষ্ঠানেমূহ ববিদনে প্রদেে বর-ইবিবনয়াবরাং (Business Process Re-Engineering) কা ডক্রম
হাদত বনয়। পরবতীদত এই ধারণা েরকাবর বেক্টদর অঙ্গীভূত হদত থাদক। পৃবথবীর অদনক বেদশ এ ধারণার িি ডা এবাং বাস্তবায়ন
হদে। ববববতডত হদয় বাাংলাদেদশ এর নামকরণ হয় বেবা েহবিকরণ বা Service Process
Simplification(SPS) নাম । িনগদণর বোরদগাড়ায় বেবােমূহ বপৌদে বেদত েরকাবর বববিন্ন েপ্তদরর নাগবরক বেবা
প্রোদনর ববদ্যমান ব্যবস্থা েহি ও দ্রæততর করা অতযাবেক। েহি ও িনবান্ধব বেবা িালু করদত হদল ববদ্যমান ব্যবস্থার
বববিন্ন ধাদপর অনুপুঙ্খ ববদেষদণরর ববকল্প বনই। বেবা প্রোন প্রবক্রয়ার োদথ োংবেি েকদল বমদল বববিন্ন কাদির ধাদপর েবিত্র
বববরণ বনদয় বখালাদমলা আদলািনার ফদল অপ্রদয়ািনীয় কাি, ধাপ ও বনয়ম/িি ডােমূহ বববরদয় আদে। এর মাধ্যদম প্রবতটি বেবার
বাস্তব ও েম্ভাব্য েমস্যা, প্রবতবন্ধকতা, প্রবক্রয়াগত শূন্যতা বনণ ডয় করা ায়, া বেবার ববদ্যমান ব্যবস্থা ও মান উন্নয়দন কা ডকর
ভুবমকা রাখদত পাদর, াদক আমরা বেবা েহবিকরণ বা Service Process Simplification(SPS) বলদত
পবর।

২. বেবা প্রবক্রয়া(Process) ও পদ্ধবত (System):
এই ম্যানুয়াদলর বেদত্র বকাদনা বেবা প্রোদনর িন্য একটি নবথ ‘ক’ হদত ‘খ’ এর কাদি ‘খ’ হদত ‘গ’ এর কাদে, ‘গ’ হদত
তেদের িন্য ‘ঙ’ এর কাদে ইতযাবে ব ক্রদম িলািল কদর কা ড েম্পাবেত হয় তাই হদে প্রবক্রয়া। অপরবেদক বকাদনা প্রবক্রয়া ব
উপায় অবলম্বন কদর েম্পন্ন হয় তাই পদ্ধবত, ব মন- ইদলকট্রবনক পদ্ধবত, ম্যানুয়াল পদ্ধবত ইতযাবে।

৩. বেবা েহবিকরদণর মুলনীবতেমূহ:
ক. বমৌবলক পুনবিেন (Fundamental Rethinking) : বেবা েহিবকরদণর বেদত্র অন্যতম পেদেপ হদলা োংবেি
ুঁ ববর করা। োংবেি প্রবতষ্ঠান/োংস্থা কী বেবা বেয় ? বকন বেয়
প্রবতষ্ঠান/োংস্থার কা ডক্রম েম্পদকড বকছু বমৌবলক প্রদের উির খদি
? কীিাদব বেয় ? বতডমাদন ব পন্থায় বেবা বেয় বে িাদব বকন বেয় ? আরও িাদলািাদব বক বেওয়া েম্ভব ? এেব প্রেেমূহ দ্বারা
োংবেি প্রবতষ্ঠাদনর কা ডক্রদমর অেবন ডবহত ববষয়েমূহ িানার মাধ্যদম ববদ্যমান বেবা েহবিকরদণর বেত্র উদমাবিত হদয় থাদক।
খ.আমুল পবরবতডন (Radical Redesign) : কম খরদি, দ্রæত ও কা ডকরিাদব ববদ্যমান ব্যবস্থায় কাবঙ্খত বেবা প্রোন
অদনক বেদত্র েম্ভব হয় না। ববদ্যমান ব্যবস্থার আমুল পবরবতডদনর মাধ্যদমই অবধকাাংশ বেদত্র কাবঙ্খত বেবা প্রোন েম্ভব হদয়
উদঠ। এোড়া, তথ্য-প্রযুবি ব্যবহাদরর মাধ্যদমও ববদ্যমান ব্যবস্থার েম্পূণ ড রূপাের েম্ভব হদয় থাদক।
গ.অিাবনীয় উন্নয়ন (Dramatic Improvement) : বেবা েহবিকরদণর অন্যতম উদেে হদলা বেবা প্রোন
কা ডক্রদম (িবৎিড়ৎেধহপব) ব্যাপক উন্নবত করা। বেবা প্রোদনর েময়, খরি বেবাগ্রহীতার অবফদে গমদনর োংখা, ধাপ ও বেবাোংবেি কাগিপত্র ইতযাবে কমাদনার মাধ্যদম বেবা প্রোন কা ডক্রদম ব্যাপক উন্নবতেহ নাগবরক েন্তুবি অিডন করা েম্ভব।
ঘ.প্রথদম বেবাপ্রবক্রয়া (Process) েহবিকরণ, পদর বেবাপদ্ধবত (System) েহবিকরণ: বেবা েহবিকরদণর প্রথম লেয
হদব বেবা প্রবক্রয়া েহবিকরণ, অতঃপর বেবাপদ্ধবত েহবিকরণ।
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বেবা েহবিকরণ িক্র (Service Process Simplification):
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ইবতহাে

ঊনববাংশ শতাব্দীর বশষ িাদগ তোনীেন বিটিশ েরকার গ্রামীন িনদগাষ্ঠীর িন্য িনবহতকর কমডসূবি আকাদর
েমবায় ব্যবস্থার প্রিলন কদর । এর লেয বেল অথ ডননবতকিাদব ধ্বাংদের হাত বথদক গ্রাদমর েবরদ্র কৃষকদেরদক রো
এবাং মহািনী ঋদণর সুদের ববাঝা বথদক তাদেরদক মুবি বেয়া । বে েময় মহািনদের বনকট বথদক ঋণ বপদত
বন্ধক বেয়ার একমাত্র েম্পে বেল িবম । ফদল ঋণগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রাবেক কৃষকরা িবমদত প্রদবদশর অবধকার হাবরদয়
কাবয়ক পবরশ্রদমর মাধ্যদম িীববকা বনব ডাহ করদত বাধ্য হদতা ।
িারতীয় উপমহাদেদশ ও কৃষকদের এই অবস্থাদক ববদবিনায় এদন ১৮৯৫ েদন মাদ্রাি প্রদেদশর তোেীন কাদলক্টর
বনকলেন েমবায় বিবিক গ্রামীণ ব্যাাংক বা ঋণোন ও েঞ্চয় েবমবত িালু করার িন্য তোনীেন বিটিশ েরকাদরর
বনকট বলবখত প্রস্তাব বপ্ররণ করদল বৃটিশ েরকার ১৯০৪ েদনর ২৫ মাি ড েমবায় ঋণোন েবমবত আইন পাশ কদর ।
গ্রামীণ কৃষকদেও িন্য ঋণ প্রবাহ সৃবির এই ব্যবস্থা ১৯৪৭ েদন িারত ববিাদঘর প্রিাদব িীষণিাদব েবতগ্রস্ত হয় ।
ববদশষ কদর অববিি িারদতর পূব ডাঞ্চদলর বকন্দ্রীয় েমবায় ব্যাাংদকর েের েপ্তর কলকাতায় হওয়ায় তা িারদতর
িাদগ িদল ায় । ফদল তোনীেন পূব ড পাবকস্তাদনর কৃষকরা িীষণিাদব েবতর েমুখীন হয় । এই অবস্থা বথদক
উিরদণর িন্য তোনীেন পূব ড পাবকস্তাদন একটি প্রাদেবশক ব্যাাংক (বতডমাদন া বাাংলাদেম েমবায় ব্যাাংক নাদম
পবরবিত) প্রবতষ্ঠা করা হয় । বকন্তু এই ব্যবস্থার েকল পেদেদপর বকন্দ্রবব্দু  বেল বকবল কৃবষ ঋণ প্রবাহ বনবচিতত করা
। ফদল গ্রামীণ কৃষকদের িীবন- াত্রার মাদনর অন্যান্য বেকগুদলা ববদবিনায় আনার বকান অবকাশ বেল না ।
ুঁ
বেদশর গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রাবেক কৃষকদের এ েমস্যার েমাধাদনর িন্য একটি Multi-sectoral ব্যবস্থা খদি
ববর করার িন্য গদবষকরা কাি শুরু কদরন । এই েমস্ত গদবষণার ফলাফদলর উপর বিবি কদর ষাট েশদকর প্রথম
িাদগ র্. আখতার হাবমে খাঁদনর বনতৃদে কুবমল্লায় Pakistan Academy for Rural
Development (বতডমাদন BARD) প্রবতষ্ঠা লাি কদর । র্.খাঁন তডাঁর গদবষণায় পল্লী উন্নয়দনর িন্য
েমবিত মদর্ল প্রস্তাব কদরন এবাং তোেীন BARD এর মাধ্যদম Piloting শুরু কদরন া পল্লী উন্নয়দন কুবমল্লা
মদর্ল নাদম খ্যাত ।

বমশন
বিশন

কুবমল্লা মদর্দলর ৪টি অঙ্গঃ
কুবমল্লা মদর্দলর ‘বিশন’ বেল ব , তেণ গ্রামগুদলা তাদের বনদিদের মদধ্য বনতৃে সৃবি করদত না পারদে, ততেণ
গ্রামীণ েমাদির বিতর বথদক পবরবতডদনর বকান তাবগে সৃবি হদব না। বে লদেযই কুবমল্লা মদর্দলর একটি
অেবন ডবহত বিশন বেল গ্রাম প ডাদয় বনতৃে সৃবি করা। গ্রাম বিবিক েমবায় েবমবত গঠদনর মাধ্যদমই বেটা করা
েম্ভব হদয়দে া আি েব ডস্বীকৃত। কুবমল্লা মদর্দলর অঙ্গ িারটি হদলা*থানা উন্নয়ন ও প্রবশেণ বকন্দ্র (টিটিবর্বে)
*পল্লী পূতড কমডসূবি
*থানা বেি কমডসূবি ও
*বদ্ব-স্তর েমবায় কাঠাদমা।
১৯৭১ েদন াত্রা শুরুর পর এর েফলতা লদেয কদর পল্লী উন্নয়ন কমডকান্ড'বক আরও গবতশীল করার িন্য ১৯৭৩
েদন আইআরবর্বপ’বক ‘বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন োংস্থা’ নাদম েরকাদরর একটি উন্নয়ন োংস্থায় রূপাের করা
হয়। ববশ্বব্যাাংদকর সুপাবরদশর উপর বিবি কদর আইআরবর্বপ প্রকল্প বাস্তবায়ন বকৌশল পবরবতডন কদর োবরদ্রয
ববদমািনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করদত থাদক। েদব ডাপবর এ েমীোর সুপাবরদশর বিবিদত বাাংলাদেশ েরকার ১৯৮২
োদল আইআরবর্বপ’বক একটি অধ্যাদেদশর মাধ্যদম ববাদর্ ড রূপােবরত কদর া বতডমাদন ‘‘বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন
ববার্ ড (ববআরবর্বব)’’।
স্থানীয় িনদগাষ্ঠীদক োংগঠিত কদর প্রবশেণ, মূলধন সৃিন, আধুবনক প্রযুবি, ববদ্যমান সুদ াগ ও েম্পদের েমবিত
ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম আত্মবনিডরশীল পল্লী।
মানব োংগঠন বিবিক উন্নত পল্লী।
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২। প্রধান কা ডালয়, বিলা ও উপদিলা প ডাদয়র েপ্তরসূমদহর িনবল কাঠাদমাঃ
২.১। ববআরবর্বব’র েেরেপ্তদরর োাংগঠবনক কাঠাদমাঃ
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২.২। এক নিদর বিলা অবফেঃ
নাম

বাাংলা
ইাংদরবি
োংবেপ্ত

অবফে োংখ্যা
অবফে প্রধাদনর পেবব
িনবল

উপ-পবরিালদকর কা ডালয়
Office of the Deputy Director
DD Office
৬৪
উপ-পবরিালক
৯ িন

২.৩। বিলা অবফদের োাংগঠবনক কাঠাদমাঃ
উপ-পবরিালক >>>>>>> বেবনয়র েহকারী পবরিালক
বহোব রেক
উচ্চমান েহকারী
বহোব েহকারী
অবফে েহকারী কাম কবম্পউটার অপাদরটর
ড্রাইিার
অবফে েহায়ক
তনশ প্রহরী

২.৪। এক নিদর উপদিলা অবফেঃ
নাম

অবফে োংখ্যা
অবফে প্রধাদনর পেবব
িনবল

বাাংলা
ইাংদরবি
োংবেপ্ত

উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কমডকতডার কা ডালয়
Office of the Upazilla Rural Development officer
RDO Office

৪৯০
উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কমডকতডা
িন

২.৫। উপদিলা অবফদের োাংগঠবনক কাঠাদমাঃ
উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কমডকতডা >>>> েহকারী পল্লী উন্নয়ন কমডকতডা ১/২ িন
বহোব রেক ১/২ িন
বহোব েহকারী
অবফে েহকারী কাম কবম্পউটার অপাদরটর
প্রধান পবরেশডক
পবরেশডক/মাঠোংগঠক/মাঠেহকারী
অবফে েহায়ক
তনশ প্রহরী

8

৩। বেবার তাবলকা ততবরঃ
মন্ত্রণালয়/োংস্থার প্রধান
ক্রবমক
বেবার ধরণ

বেবার নাম

কা ডালয়/ববিাগীয়/আঞ্চবলক/

নাং
বিলা/উপদিলা/ইউবনয়ন প ডায়
১

েমবায় েবমবত /পল্লী উন্নয়ন েল গঠন

উপদিলা

২

মূলধন গঠন (দশয়ার ও েঞ্চয় আোয়)

উপদিলা

৩

প্রাথবমক েবমবত/েদলর েেস্যদের েেতা উন্নয়ন প্রবশেণ

উপদিলা

৪

ঋণ কা ডক্রম

উপদিলা

৫

মানব েম্পে উন্নয়ন

উপদিলা

৬

ক্ষুদ্র অবকাঠাদমা উন্নয়ন

উপদিলা

৭

অিযেরীণ োয়-বেনা প্রবতদবেন বপ্ররণ েহবিকরণ

প্রধান কা ডালয়

৮

বপনশন বেবা

প্রধান কা ডালয়

৯

বেবল বেবা

প্রধান কা ডালয়

নাগবরক বেবা

অিযেরীণ
বেবা

৪। বেবা বনব ডািনঃ
ক্রবমক নাং

বেবার নাম

বেবার প ডায়

০১

ঋণ ক্রবতরণ (আবতডক) েহবিকরণ

প্রধান কা ডালয়
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৪.২। বেবার ববদ্যমান প্রদেে ম্যাপঃ

ধাপ সংখ্াাঃ ১০
সম্পৃক্ত জনবলাঃ ০৭ জন
সিয়াঃ ১৯ ক্রিন

শুরু

সিস্যের আস্যবিন পত্র সংগ্রহ

P: েবমবত/েল-এর েেস্য
T: ০২ বেন
S: ০১

আস্যবিনপত্র পূরণপূবক ম্যাস্যনজাস্যরর
ক্রনকট জিা

P: মাঠ োংগঠক
T: ০২ বেন
S: ০২

ব্যবস্থাপনা কক্রিটির সভায় উপস্থাপন ও
ক্রসদ্ধান্ত গ্রহণ

P: মাঠ োংগঠক
T: ০২ বেন
S: ০৩

িাঠ সংগঠস্যকর সপাক্ররশ

ইউআরক্রিও কাযালস্যয় জিা

ঋণ আস্যবিন পত্র যাচাই বাছাই ও
ক্রসদ্ধান্ত

উপস্যজলা ঋণ কক্রিটিস্যত উপস্থাপন,
যাচাই বাছাই ও অনুস্যিািন

P: মাঠ োংগঠদকর সুপাবরশ
T: ০১ বেন
S: ০৪
P: মাঠ োংগঠক
T: ০১ বেন
S: ০৫
P: এআরবর্ও/দিও/মাঠ োংগঠক
T: ০৩ বেন
S: ০৬
P: উপদিলা কবমটি
T: ০৩ ক্রিন
S: ০৭

জজলার উপপক্ররচালক/অন্যান্য
অনুস্যিািন (জেত্র ক্রবস্যশষ)

P: উপপবরিালক
T: ০২ বেন
S: ০৮

উপস্যজলা িপ্তস্যর জপ্ররণ

P: আরক্রিও
T: ০২ ক্রিন
S: ০৯

উপস্যজলা িপ্তস্যর ঋণ ক্রবতরণ

জশষ
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P: এআরবর্ও/দিও/মাঠ োংগঠক
T: ০১ বেন
S: ১০

৪.৩। ববদ্যমান পদ্ধবতর েমস্যােমূহঃ
নাং

েমস্যা

০১

ঋণ পবরদশাদধর পর পরবতী ঋণ গ্রহদণ েীঘসূত্রীতা

০২

ঋণ আদবেদনর িন্য বনধাবরত ফরমটিদত অপ্রদয়ািনীয় তথ্য প্রোন

০৩

ঋণ অনুদমােদনর বেদত্র ধাদপর পবরমাণ বববশ

০৪

েেস্যদের ঋণ ব্যবহাদরর বেদত্র কমডঘন্টা নি হয় এবাং ঋদণর ব্যবহার ববলবম্বত হয়।

৪.৪। েহবিকরদণর প্রস্তাবনােমূহঃ
• একই বেদন একটি েিার মাধ্যদম ঋণ আদবেনপূরণ ও প্রাথবমক েবমবতর ব্যবস্থাপনা কবমটির বেদ্ধাে
গ্রহণ।
• উপপবরিালদকর কা ালয় বথদক হাদত হাদত অনুদমােন গ্রহণ / ই-বমইদলর মাধ্যদম অনুদমােন বপ্ররণ
ও গ্রহণ।
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৪.৫। বেবার প্রস্তাববত প্রদেে ম্যাপঃ
েবমবত গঠন ও পূদব ডর
গ্রহীত ঋণ পবরদশাধ

না

ধাপ সংখ্াাঃ ০৭
সম্পৃক্ত জনবলাঃ ০৬ জন
সিয়াঃ ০৮ ক্রিন

উঠান ববঠস্যকর িাধ্যস্যি ঋণ আস্যবিনপত্র
পূরণ কস্যর ম্যাস্যনজাস্যরর ক্রনকট জিা

P: পক্ররিশডক/ম্যাস্যনজার
T: ০১ ক্রিন
S: ০১

েবমবতর ব্যবস্থাপনা কক্রিটি সভায় ক্রসদ্ধান্ত
ও পবরেশডদকর মাধ্যদম ইউআরক্রিও
কা ডালস্যয় জিা

P: পক্ররিশডক
T: ০১ ক্রিন
S: ০২

ঋণ আস্যবিন
যাচাই বাছাই এবং
ক্রসদ্ধান্ত গ্রহন

P: জজও/আরক্রিও/পক্ররিশডক
T: ০২ ক্রিন
S: ০৩

হযাঁ
উপস্যজলা ঋণ কক্রিটির েিা আহ্বান
উপস্থাপন ও অনুস্যিািন

বিলা কমডকতডার চূড়াে অনুস্যিািবনর
িন্য জপ্ররণ

উপদিলা েপ্তদর বপ্ররণ

উপদিলা েপ্তদর ঋণ ববতরণ

জশষ
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P: আরক্রিও এবং সংক্রিষ্ট কক্রিটি
T: ০১ ক্রিন
S: ০৪
P: উপপক্ররচালক
T: ০২ ক্রিন
S: ০৫
P: আরক্রিও/এআরক্রিও/জজও
T: ০১ ক্রিন
S: ০৬
P: আরক্রিও ও োংবেি ব্যবিবগ ড
T: ০১ ক্রিন
S: ০৭

৪.৬। ববদ্যমান ও প্রস্তাববত প্রবক্রয়ার ধাপ বিবিক তুলনাঃ
ববদ্যমান প্রদেে

ববদ্যমান প্রদেে ম্যাপ

প্রস্তাববত প্রদেে

ম্যাদপর ধাপ
১

প্রস্তাববত প্রদেে ম্যাপ

ম্যাদপর ধাপ
সিস্যের আস্যবিন পত্র সংগ্রহ

১

উঠান ববঠস্যকর িাধ্যস্যি ঋণ আস্যবিন পূরণ
কস্যর ম্যাস্যনজাস্যরর ক্রনকট জিা

২

ঋণ আস্যবিন যাচাই বাছাই এবং ক্রসদ্ধান্ত

আস্যবিনপত্র পূরণপূবক ম্যাস্যনজাস্যরর
ক্রনকট জিা

৩

ব্যবস্থাপনা কক্রিটির সভায় উপস্থাপন ও

২

েবমবতর ব্যবস্থাপনা কক্রিটি সভায় ক্রসদ্ধান্ত ও
পবরেশডদকর মাধ্যদম ইউআরক্রিও কাযালস্যয়

ক্রসদ্ধান্ত গ্রহণ

জিা

৪

িাঠ সংগঠস্যকর সপাক্ররশ

প্রদয়ািন বনই

৫

ইউআরক্রিও কাযালস্যয় জিা

প্রদয়ািন বনই

৬

ঋণ আস্যবিন পত্র যাচাই বাছাই ও ক্রসদ্ধান্ত

৩

ঋণ আস্যবিন যাচাই বাছাই কবমটির েিায়
উপস্থাপন,অনুদমােন এবাং সুাপবরশেহ
উপদিলা ঋণ কক্রিটির ক্রনকট বপ্ররণ।

৭

উপস্যজলা ঋণ কক্রিটিস্যত উপস্থাপন,

৪

আহ্বান,উপস্থাপন ও অনুদমােন

যাচাই বাছাই ও অনুস্যিািন

৮

উপদিলা ঋণ কক্রিটির েিা

জজলার উপপক্ররচালক/অন্যান্য

৫

বিলা কমকতডার চূড়াে অনুদমােদনর িন্য
বপ্ররণ ও অনুদমােন

অনুস্যিািন (জেত্র ক্রবস্যশষ)

৯

উপস্যজলা িপ্তস্যর জপ্ররণ

৬

১০

উপস্যজলা িপ্তস্যর ঋণ ক্রবতরণ

৭
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উপদিলা েপ্তদর বপ্ররণ
উপদিলা েপ্তদর ঋণ ববতরণ

৪.৭। ববদ্যমান প্রস্তাববত কমডব্যবস্থার তুলনাঃ
কাগিপদত্রর প্রকার

েময়(বেন)

িনবল

ধাপ

ববদ্যমান

০৬

১৯

০৭

১০

প্রস্তাববত

০৪

০৯

০৭

০৭

বর্বিটাল

০৪

০৯

০৭

০৭

(

)

৫। েহবিকরদণর েম্ভাব্য ফলাফল
• ঋণ ববতরদণ েীঘসূবত্রতা বরাধ হদব।
• সুববধাদিাগীগণ েঠিক েমদয় ঋণ পাদব।
• থােমদয় ঋণ ববতরদনর ফদল েঠিক ব্যবহার বনবচিতত হদব।
• সুববধাদিাগীদের কমডঘন্টা োশ্রয় হদব এবাং ঋদণর অথ ড ব্যাাংদক অলেিাদব পদড় থাকা বরাধ হদব।
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