
 

 

 

 

 

 

 

 

সেবা েহজীকরণের দৃষ্টান্ত 

 

 

অনলাইণন মাসেক কৃসি সরণ ার্ টেমূহ সেরে, েমন্বয়করে ও একীভূতকরে 

 

 

 

১৫ সেব্রুয়াসর ২০২১ 

 

 

 

 

বাাংলাণেশ  সরোংখ্যান ব্যুণরা 

 সরোংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থা না সবভাগ 

 সরকল্পনা মন্ত্রোলয় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মূল আইসিয়া েোনকারী : মীর আন্-নাজমুে োসকব,  সরোংখ্যান কম টকতটা, উ ণজলা  সরোংখ্যান কার্ টালয়,  টিয়া, চট্টগ্রাম 

 

 াইলটিাং বাস্তবায়নকারী : মীর আন্-নাজমুে োসকব,  সরোংখ্যান কম টকতটা, উ ণজলা  সরোংখ্যান কার্ টালয়,  টিয়া, চট্টগ্রাম 

 

সমন্টর : সমাহাম্মে ওয়াসহদুর রহমান, উ  সরচালক, সজলা  সরোংখ্যান কার্ টালয়, চট্টগ্রাম 

 

 াইলটিাং টিম েেস্য : আব্দুল্লাহ আল মামুন,  সরোংখ্যান তেন্তকারী, উ ণজলা  সরোংখ্যান কার্ টালয়,  টিয়া, চট্টগ্রাম 

 

ভুক্তণভাগী জনণগাষ্ঠী 

সবসবএে-এর মাঠ র্ টাণয়র কম টকতটা-কম টচারীবৃন্দ ও েের েপ্তণরর কৃসি উইাং-এর োংসিষ্ট কম টকতটা-কম টচারীবৃন্দ 

 

সেবাটি বতটমাণন সর্ভাণব সেওয়া হয় 

েকল উ ণজলা, থানা, সজলা ও সবভাগীয়  সরোংখ্যান কার্ টালয় সথণক বতটমাণন েসত মাণে কৃসি সরণ ার্ টেমূহ এণেল সশণর্ 

ইণমইণলর মাধ্যণম সেরে করা হসয় থাণক। উ ণজলা সথণক সেসরত সরণ ার্ টেমূহ সনণয় সজলায় েমন্বয় ও একীভূত করা হয় এবাং 

একইভাণব সজলা সথণক েমন্বয়কৃত সরণ ার্ টেমূহ সবভাণগ েমন্বয় ও একীভূত কণর সবসবএে েের েপ্তণর সেরে করা হয়। এ  দ্ধসতণত 

অণনকেময় সরণ াণর্ টর শুদ্ধতা সনসিতকরে েম্ভব হয় না। হঠাৎ কণর চাসহত সরণ ার্ ট  াঠাণনা কঠিন হণয়  ণে। ইণমইণলর মাধ্যণম 

সেসরত হণলও সজলা ও সবভাগীয়  র্ টাণয় সরণ ার্ ট েমন্বয়করে ও একীভূতকরে ম্যানুণয়সল হওয়ায় েময়ণে ে হয়। পূণব ট  াঠাণনা 

সরণ ার্ ট অণনকেমণয় সজলা ও সবভাগ সথণক, এমনসক েের েপ্তর সথণকও খ ুঁণজ  াওয়া র্ায় না এবাং সকছু সকছু সেণে সকছু সকছু 

উ ণজলা সরণ ার্ ট  াঠাণত েীর্ টসূসেতা সেখায়। এমনসক সরণ ার্ ট সেরে/গ্রহে েম্পন্ন হণয়ণে সকনা, এ ধরণনর সকাণনা োসপ্ত স্বীকারও 

করা র্ায় না বা হয় না অণনকেময়।      

 

েমস্যার মূল কারে 

সকাণনা সনর্ওয়াকট/েের্ওয়ুার/োভ টার না থাকায় ইণমইণলর মাধ্যণম সেসরত এণেল সশণর্ ম্যানুণয়সল সির্া ইনপুর্ কণর 

সরণ ার্ ট সেরে, েমন্বয় ও একীভূত করা হয়। জনবল োংকণর্র কারণে উ ণজলা, সজলা ও সবভাগীয় কার্ টালণয়র জন্য এ কাজ 

বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থা না করা কঠিন হণয়  ণে। অণনকেময় সজলা ও সবভাগ সথণক উ ণজলাণক বলা হয় তারা সরণ ার্ ট  ায়সন, সকন্তু 

উ ণজলা সথণক হয়ণতা  াঠাণনা হণয়সেণলা। এটি মূলত ইণমইণলর আসধণকুর কারণে হণয় থাণক। হঠাৎ কণর সকাণনা একর্া সনসে টষ্ট 

সরণ ার্ ট খ ুঁণজ  াওয়াও দুষ্কর হণয়  ণে।         

 

সেবা গ্রহীতা/েোনকারীর সভাগাসন্ত 

Time, Cost, সেবার মান, একাসধক ধা  

 

েস্তাসবত েমাধান 

একটি োভ টার/সনর্ওয়াকট-এর মাধ্যণম েবগুণলা কার্ টালয়ণক কাণনক্ট করা হণব। ওণয়বণ ার্ টাল/ই-সেবা/একণেবার মাধ্যণম 

সনসে টষ্ট োভ টার/সনর্ওয়াণকট ঢুণক উ ণজলার আইসি সথণক সির্া ইনপুর্ করা র্াণব এবাং স্বয়াংসিয়ভাণব সরণ ার্ ট সজনাণরর্/কুালকুণলর্ 

কণর োবসমর্ করা র্াণব। োবসমর্কৃত সরণ াণর্ টর এণেল/স সিএে কস  সর্ণকাণনা েমণয় িাউনণলািও করা র্াণব। োবসমর্ করার 

 র োসপ্তস্বীকার হণব এবাং সজলার আইসিণত সের্া সেখা র্াণব। সজলা ও সবভাণগর আইসিণত সচক করা র্াণব কাণের সরণ ার্ ট োবসমর্ 

হণয়ণে এবাং কাণের হয়সন। সরণ ার্ ট স্বয়াংসিয়ভাণব একীভূত ও েমন্বয় হণয় সবভাগ হণয় েের েপ্তণর সেরে করা েহজ হণব। এ কাজ 

অণনক সবসশ গসতশীল ও সনভু টল হণব এবাং কম টকতটা-কম টচারীণের কষ্ট লার্ব হণব। সরণ াণর্ টর সেণে স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহতা সনসিত 

হণব। েণয়াজনণবাণধ এটিণক সমাবাইল অুা ণের আওতায়ও আনা সর্ণত  াণর।      

 

েণেে ম্যা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উ ণজলা সনর্ওয়াকট/োভ টার 

 

 

সজলা, সবভাগ  

ও েের েপ্তর 

 

 

শুরু 

 

শুরু 

 

সশি 

 



েতুাসশত েলােল 

 কৃসি সরণ ার্ ট েেয়ন, েমন্বয়করে ও একীভূতকরে েহজ ও গসতশীল হণব  

 স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহতা সনসিত হণব  

 কম টকতটা-কম টচারীণের সভাগাসন্ত কমণব  

 সরণ ার্ ট সনভু টল হণব  

 দ্রুততর েমণয়র মণধ্য সির্া েণেসোং কণর সরণ ার্ ট েকাশ করা েম্ভব হণব  

 সরণ ার্ ট েরবরাণহর গুেগত মান বৃসদ্ধ  াণব    

 

 সরমা  (েতুাসশত েলােল ততসর হণয়ণে সক না  সরমাণ র মানেণ্ড) : 

সনধ টাসরত েময়েীমার মণধ্য সনভু টলভাণব েমন্বয় ও একীভূতকৃত সরণ ার্ টেমূহ েের েপ্তণর সেরে এবাং সির্া েণেসোং-এর 

েময়েীমা কণম আো   

 াইলটিাং-এর েলােল  

 টিয়া উ ণজলাণত উক্ত উদ্ভাবনী উণযাণগর  াইলটিাং েেলভাণব েম্পন্ন করার  র সেখা র্ায় সর্, 

 

 মাসেক কৃসি সরণ ার্ টেমূণহর েেয়ন, েমন্বয়করে ও একীভূতকরে পূণব টর তুলনায় েহজ ও গসতশীল হসয়ণে  

 উক্ত কম টকাণণ্ড স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহতা সনসিত হসয়ণে  

 কম টকতটা-কম টচারীণের সভাগাসন্ত কসমণে  

 োংকলন ও সহোব-সনকাশ স্বয়াংসিয়ভাণব হওয়ায় সরণ ার্ ট সনভু টল হসচ্ছ  

 দ্রুততর েমণয়র মণধ্য সির্া েণেসোং কণর সরণ ার্ ট েকাশ করা েম্ভব হসচ্ছ  

 সরণ ার্ ট েরবরাণহর গুেগত মান বৃসদ্ধ  াণচ্ছ  

 

সংক্ষেক্ষে স্টেে বাই স্টেে প্রক্ষসসসং  

১। েটিয়া উেক্ষেলায় োইলটিং বাস্তবায়ক্ষের েন্য সের্ ধাসরত ফরমসমূক্ষের কক্ষয়কটির অেলাইে ভাস ধে ও প্রক্ষয়ােেীয় ওক্ষয়বক্ষেইে 

সবক্ষেষজ্ঞ প্রযুসিসবক্ষের মাধ্যক্ষম  ততসর করা েয় এবং একটি েরীোমূলক সাভ ধার ও ওক্ষয়বসাইট (ক্ষ াক্ষমে স্টোসেংসে) চালু করা েয় 

(www.agrbbs.com)।  

২। ওণয়বোইণর্ সনম্নসলসখত সচণের ন্যায় ট্যাব ও বার্নেমূহ োংণর্াজন করা হয় :- 

 

  

 

 

 

 

 

২। ওণয়বোইণর্ সনম্নসলসখত সচণের ন্যায় ট্যাব ও বার্নেমূহ োংণর্াজন করা হয় :- 

 

 

 

৩। উ ণজলার জন্য ওণয়বোইণর্ ঢুণক উ ণজলার কম টকতটার আইসি ও  ােওয়াি ট সেণয় লগইন করণত হণব। 

 

 



 

৪। উ ণজলার কম টকতটার িুাশণবাি ট সথণক োংসিষ্ট কম টচারীণক েরম অযাসাইে, অযাপ্রুভ করা যাক্ষব ও চলমাে ফরমগুক্ষলা স্টেখা যাক্ষব। 

এোো েরণমর ধরন, ফসক্ষলর োম সসক্ষলক্ট করা যাক্ষব ও োত (প্রক্ষয়ােেক্ষবাক্ষর্) টাইে করা যাক্ষব। এরের সাবসমট অেেক্ষে সিক 

কক্ষর ফরম োংসিষ্ট কম টচারীণক অযাসাইে করা যাক্ষব, যা তার আইস  স্টেক্ষক োসওয়া ধ সেক্ষয় লগইে করক্ষল স্টেখা যাক্ষব। এক্ষেক্ষে এ 

সংক্রান্ত তাবৎ সময়সীমা অক্ষটা স্টেোক্ষরক্ষট  েক্ষব। সেক্ষচ স্টেে বাই স্টেে কায ধক্রমগুক্ষলা স্টেখাক্ষো েক্ষলা :-  

 

 

 

 

৫। কম টচারীর আইসি সথণক  ােওয়াি ট সেণয় লগইন করণল তাণক অযাসাইেকৃত ও পূরণকৃত সকল ফরম স্টেখা যাক্ষব এবং স্টসসব 

অযাসাইেকৃত ফরমসমূক্ষে স্টস এসি সেক্ষত োরক্ষব। সকল ফরম অযাসাইে ও পূরক্ষণর সময়সীমা অনুসাক্ষর স্টেখা যাক্ষব।  

   

 

 

 

 

 



৬। কম টচারীর show অ শণন সিক কণর োংসিষ্ট েরম পূরে করণত  ারণব এবং SUM বার্ণন সিক কণর েকল সহোব-সনকাশ 

স্বয়াংসিয়  দ্ধসতণত হণয় র্াণব। Submit বার্ণন সিক কণর েরমটি উ ণজলার কম টকতটার সনকর্ সেরে করা র্াণব। সেরে করা োণথ 

োণথ কম টচারী োবসমর্ হওয়ার সমণেজ  াণব।  

 

 

 

 

 

 

৭। উ ণজলার কম টকতটা তার আইসি সেণয় ঢুণক পূরেকৃত েরণমর তাসলকা সথণক োংসিষ্ট েরণম ঢুণক ওই েরম অনুণমােনও সেণত 

 াণরন অথবা ভুল থাকণল পুনরায় োংণশাধণনর জন্য সেরতও  াঠাণত  ারণবন। অনুণমােন হওয়ার োণথ োণথ তা সজলার োভ টাণর 

চণল র্াণব এবাং োবসমর্ হওয়ার সমণেজ সশা করণব। 

 

 

 

 

 

 

  

৮। একইভাক্ষব স্টেলার কম ধকতধা তাঁর আইস  ও োসওয়া ধ সেক্ষয় ঢুক্ষক তাঁর অর্ীে সকল উেক্ষেলা/োোর সংসিষ্ট একই ফসক্ষলর 

ফরক্ষমর তথ্যাসে স্টেখক্ষত োরক্ষবে, SUM বাটক্ষে সিক কক্ষর কেস্যযক্ষলট করক্ষত োরক্ষবে এবং Submit বাটক্ষে সিক কক্ষর  সবভাক্ষগ 

স্টপ্ররণ করক্ষত োরক্ষবে। স্টকাক্ষো উেক্ষেলা/োো েপ্তর ফরম সাবসমট ো কক্ষর োকক্ষল স্টসটি লাল কাসল সেক্ষয় Not Submitted 

স্টেখাক্ষব। আক্ষগর মক্ষতাই সবভাক্ষগ স্টপ্ররণ করক্ষল সতসে সাবসমট এর কেফাক্ষম ধেে োক্ষবে।   

 

 

 

 

 

 



৯। একইভাক্ষব সবভাক্ষগর কম ধকতধা তাঁর আইস  ও োসওয়া ধ সেক্ষয় ঢুক্ষক তাঁর অর্ীে সকল স্টেলার সংসিষ্ট একই ফসক্ষলর ফরক্ষমর 

তথ্যাসে স্টেখক্ষত োরক্ষবে, SUM বাটক্ষে সিক কক্ষর কেস্যযক্ষলট করক্ষত োরক্ষবে এবং Download বাটক্ষে সিক কক্ষর এক্ষেল 

ফরম্যাক্ষট  াউেক্ষলা ও করক্ষত োরক্ষবে। োোোসে সের েপ্তক্ষরও স্টপ্ররণ করক্ষত োরক্ষবে। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পূণব টর তুলনায় সর্ভাণব সেবা েহজীকরে হণলা 

পূণব ট ই-সমইণলর আসধণকুর কারণে েব েেণলর সরণ ার্ ট েবেময় খ ুঁণজ সবর করা সর্ণতা না।  াঠাণলও অণনক েময় বলা 

হণতা,  াওয়া র্ায়সন বা পুনরায়  াঠাণনার জন্য অনুণরাধ করা হণতা, োসপ্ত স্বীকাণরর সুণর্াগ সেণলা না। এ কাণজ অণনক সবসশ 

সলাকবণলর েণয়াজন হণতা। এণেল সশণর্ সরণ ার্ ট সেরে করা হণলও সহোব-সনকাশ হণতা ম্যানুয়াসল। উ ণজলার আসধকু, সজলার 

আসধণকুর কারণেও সজলা েপ্তর ও উ ণজলা েপ্তণরর অণনক েমস্যা হণতা কনসুুণলর্ সহোব ততসরণত। ভুল-ভ্রাসন্তও সবসশ হণতা 

সহোব-সনকাণশ। সকন্তু এ  দ্ধসত চালু হণল মাসেক কৃসি সরণ ার্ টেমূণহর েেয়ন, েমন্বয়করে ও একীভূতকরে পূণব টর তুলনায় েহজ ও 

গসতশীল হসব। উক্ত কম টকাণণ্ড স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহতা সনসিত হসব। কম টকতটা-কম টচারীণের সভাগাসন্ত কমণব ও স্বল্প সলাকবণল কাজ 

করা র্াণব। োংকলন ও সহোব-সনকাশ স্বয়াংসিয়ভাণব হওয়ায় সরণ ার্ ট সনভু টল হসব। দ্রুততর েমণয়র মণধ্য সির্া েণেসোং কণর সরণ ার্ ট 

েকাশ করা েম্ভব হসব সবধায় সরণ ার্ ট েরবরাণহর গুেগত মান বৃসদ্ধ  াণব।    

 

ইণনাণভশন  াইলটিাং কার্ টিম  সরেশ টন ও মূল্যায়ন টিণমর মতামত 

উদ্ভাবনী উণযাগটির  াইলটিাং  সরেশ টণন আো মূল্যায়ন টিণমর েেস্যবৃন্দ উদ্ভাবণকর োণথ মতসবসনময় েভা কণর এবাং  াইলটিাং 

কার্ টিম  সরেশ টন কণর এর ভূয়েী েশাংো কণরন এবাং এটি বাস্তবাসয়ত হণল বাাংলাণেশ  সরোংখ্যান ব্যুণরার এক যুগান্তকারী 

 সরবতটন োসধত হণব বণল মতামত সেন। তাঁরা এটির পূে ট বাস্তবায়ণন সনম্নসলসখত মতামত েোন কণরন :- 

 



 সবসবএে-এর  ে সথণক এ োংিান্ত একটি স্থায়ী োভ টার, সিাণমন ও সহাসটাং চালু করা সর্ণত  াণর।  

 েকল েরমণক এ োভ টাণরর অন্তভু টক্ত করা সর্ণত  াণর এবাং এটিণক একটি বে কম টসূসচ সহণেণব গ্রহে কণর কম টকতটা-

কম টচারীণের  র্ টাপ্ত েসশেণের ব্যবস্থা করা সর্ণত  াণর। 

 েসত উ ণজলা কার্ টালণয়র জন্য একটি কণর অনন্য আইসি ও  ােওয়াি ট, েসত সজলা কার্ টালণয়র জন্য একটি কণর অনন্য 

আইসি ও  ােওয়াি ট এবাং েসত সবভাগীয় কার্ টালণয়র জন্য একটি কণর অনন্য আইসি ও  ােওয়াি ট রাখা সর্ণত  াণর। 

এণেণে এক উ ণজলার েপ্তণর লগইন কণর শুধু একজন কম টচারীই কাজ করণবন।  রবতীণত একই আইসি ও  ােওয়াি ট 

সেণয় ঢুণক শুধু অনুণমােণনর সেণে উ ণজলার কম টকতটা সভন্ন  ােণকাি ব্যবহার করণবন। একইভাণব সজলার কম টকতটা ও 

সবভাণগর কম টকতটাগেও সভন্ন  ােণকাি ব্যবহার করণবন।  

 অণর্া সেভ অ শন যুক্ত করা সর্ণত  াণর। 

 অেলাইন ভাে টন ও অযােও চালু করা স্টযক্ষত োক্ষর।  

 এ উদ্ভাবন বাস্তবাসয়ত হণল দ্রুততর েমণয়র মণধ্য সরণ ার্র্ েকাশ করা েম্ভব হণব এবাং েকল সরণ ার্ ট একটি ইসিসভজ্যুয়াল 

োভ টাণর চণল আেণব এবাং সিসজর্াল বাাংলাণেশ-এর মূল উণেশ্য বাস্তবায়ণন গুরুত্বপূে ট ভূসমকা রাখণত েেম হণব সবসবএে।  

   

  

 

(মীর আন্-নাজমুে োসকব) 

 সরোংখ্যান কম টকতটা 

উ ণজলা  সরোংখ্যান কার্ টালয় 

 টিয়া, চট্টগ্রাম। 

সমাবাইল সোন # ০১৯৬৩৮০৪২২৪ 

ইণমইল : mirasakib@gmail.com 

 

 

 

mailto:mirasakib@gmail.com

