
1 

 

সেবা েহজিকরণ েংকন’ প্রজিববদন 

 

আরজিএ প্রদল শনী খামার 

 

১।বফদ্যভান সেফা দ্ধবি বফশ্লেষণ 

সেফা প্রদাশ্লনয ধা কাম যক্রভ প্রবি ধাশ্লয েভয় 

(বদন/ঘন্টা/বভবনট) 

েমৃ্পক্ত ব্যবক্তফগ য (দবফ) 

ধা-১ একাডেভীয প্রদ শনী খাভাডযয আওতায় ৮টি ইউননডেয 

ভডে ডেইনয ইউননে, ডানি ইউননে, টিস্যুকারচায 

ইউননে, ভৎস্য ইউননডেয ভত নফনবন্ন গুরুত্বপূর্ শ ইউননডেয 

কাম শক্রভ সাফ শক্ষনর্ক ম শডফক্ষডর্য জন্য দদননক ৮ ঘন্টা 

নবনিডত ম শায়ক্রডভ একজন কডয দানয়ত্ব ারন কডয 

থাডক।  

৮ঘন্টা তৃিীয় ও চতুর্ শ সেণীর কম শচারী 

ধা-২ একাডেভীয প্রদ শনী খাভাডযয আওতায় নফনবন্ন ইউননডেয 

কাম শক্রভ ভননেনযিং কযায জন্য ইউননে ইনচাজশডদয 

স্বযীডয উনিত থাকডত হডতা। 

১ ঘন্টা যুগ্ম-পজরচাক, উপ-পজরচাক, 

েহকারী পজরচাক 

 

২। বফদ্যভান দ্ধিবয প্রশ্লেে ম্যা 

 

   
 
 

 
 
 

                    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

শেষ 

মহাপরিচালক ও 

পরিচালক 

মৎস্য ও 

অন্যান্য 

ইউরন্টেি 

স্মস্য 

শপালট্রি 

ইউরন্টেি 

স্মস্য 

শেইরি 

ইউরন্টেি 

স্মস্য 

পর্ যশেক্ষণ (মরন্েরিিং) 

শুরু 

হযা াঁ 

ন্া 
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৩। তুরনামূরক বফশ্লেষণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয ধাবববিক তুরনা): 

সেত্র েভস্যায ফণ যনা েভাধাশ্লনয প্রস্তাফনা 

১। জবজভন্ন ইউজনবের কায শক্রম বন্টন 

করা। 

একাডেভীয প্রদ শনী খাভাডযয আওতায় ৮টি ইউননডেয 

ভডে ডেইনয ইউননে, ডানি ইউননে, টিস্যুকারচায 

ইউননে, ভৎস্য ইউননডেয ভত নফনবন্ন গুরুত্বপূর্ শ 

ইউননডেয কাম শক্রভ সাফ শক্ষনর্ক ম শডফক্ষডর্য জন্য 

দদননক ৮ ঘন্টা নবনিডত ম শায়ক্রডভ একজন কডয 

দানয়ত্ব ারন কডয থাডক।  

নপটিিং নেউটি উঠিডয় নদডয় প্রদ শনী 

খাভাডযয আওতায় সকর ইউননডেয 

কাম শক্রভ সাফ শক্ষনর্ক ম শডফক্ষডর্য রডক্ষু 

আইন কুাডভযা িান কযা হডয়ডে। 

 

২। জবজভন্ন ইউজনবের কায শক্রম 

মজনেজরং করা। 

একাডেভীয প্রদ শনী খাভাডযয আওতায় নফনবন্ন 

ইউননডেয কাম শক্রভ ভননেনযিং কযায জন্য ইউননে 

ইনচাজশডদয স্বযীডয উনিত থাকডত হডতা। 

আইন কুাডভযা িান কযায় সকর 

ইউননডেয কাম শক্রভ সিংনিষ্ট নযচারক/ 

ইউননে ইনচাজশগর্ ননজ ননজ 

অনপসকডক্ষ ফডস সাফ শক্ষনর্ক ম শডফক্ষর্ 

কযডত াডযন। 

৩। েম্পৃক্ত জনফর প্রজি ইউজনবের িন্য অবনক িনব  প্রবয়ািন হয় আইন কুাডভযা িান কযায় জনফর  

প্রায় ৬০% কভাডনা হডয়ডে।  

৪। সযকর্ য/িথ্যেংযেণ কাগি বা ফাইব জজখি েংরক্ষণ করা হবিা।  কজিউোবর সযকর্ য/িথ্যেংযেণ 

থাকশ্লে 

৫। প্রযুবক্তয প্রশ্লয়াগ প্রশ্লমাজয বকনা - প্রযুবক্তয প্রশ্লয়াগ প্রশ্লমাজয 

৬। খযচ (নাগবযক+অবপে) প্রজি মাবে কাবির অজিজরক্ত জব প্রদান করবি হবিা। এককাীন খরচ 

৭। েভয় (নাগবযক+অবপে) িনব দ্বারা োব শক্ষজণক দাজয়ত্ব পান করবি হবিা।  আইন কুাডভযা িান কযায় সভয় 

ডক্ষন কভ হয়। 

সাফ শক্ষনর্ক ম শডফক্ষডর্য কাযডন কাডজয 

গনত অডনকািংড বৃনি ডডয়ডে 

৮। মািায়াি (নাগবযক) মজনেজরং এর িন্য যািায়াি খরচ হবিা  ৮০% কম হবয়বে।  

 

৪। প্রস্তাবফি প্রশ্লেে ম্যা 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

শেষ 

মহাপরিচালক ও 

পরিচালক 

প্ররিট্রে 

ইউরন্টেি  

স্মস্যা 

আইরপ কযাটমিাি মাধ্যটম 

পর্ যশেক্ষণ (মরন্েরিিং) 

শুরু 

হযা াঁ 

ন্া 
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৫। তুরনামূরক বফশ্লেষণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয ধাবববিক তুরনা): 

 

বফদ্যভান প্রশ্লেে 

ম্যাশ্লয ধা 

বফদ্যভান ধাশ্লয ফণ যনা প্রস্তাবফি প্রশ্লেে 

ম্যাশ্লয ধা 

প্রস্তাবফি ধাশ্লয ফণ যনা 

ধা-১ িনব ধা-১ আইজপ কযাবমরা 

ধা-২ েময়: োব শক্ষজনক ধা-২ ৮০% েময় োেয় 

ধা-৩ ব্যয় সবজল ধা-৩ ৬০% ব্যয় োেয় 

    

 

৬।  TCV (Time, Cost & Visit) অনুোশ্লয বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয তুরনা 

 

 বফদ্যভান দ্ধবি প্রস্তাবফি দ্ধবি 

েভয় (বদন/ঘন্টা) েময়: োব শক্ষজনক ৮০% েময় োেয় 

খযচ (নাগবযকওঅবপশ্লেয) ব্যয় সবজল ৬০% ব্যয় োেয় 

মািায়াি োব শক্ষজনক স্বল্প েময় 

জনফর সবজল ৬০% োেয় 

দাবখরীয় কাগজত্র অবনক সবজল েফ্ট কজপ 
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আইপি ফ োন 

 

১।বফদ্যভান সেফা দ্ধবি বফশ্লেষণ 

সেফা প্রদাশ্লনয ধা কাম যক্রভ প্রবি ধাশ্লয েভয় 

(বদন/ঘন্টা/বভবনট) 

েমৃ্পক্ত ব্যবক্তফগ য (দবফ) 

ধা-১ একাডেভীয দাপ্তনযক কাডজ ব্যফহায কযায জন্য 

টিএন্ডটি নএনফএক্স ডসফা ব্যফহায কযা হডতা 

১৬ ঘন্টা তৃিীয় সেণীর কম শচারী 

ধা-২ নএনফএক্স নসডেভটি অডনক পুযাতন হওয়ায় 

নতুনবাডফ ডভযাভত অতুন্ত ব্যয় ফহুর 

২ ঘন্টা উপ-পজরচাক, েহকারী 

পজরচাক, েহকারী প্রবকৌলী 

 

 

২। বফদ্যভান দ্ধবিয প্রশ্লেে ম্যা 

 

   
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

শেষ 

দাপ্তনযক অবুন্তনযন ডমাগাডমাডগয ভােডভ 

কাম শসম্পাদন 

শ ান্টস্ে/ 

শেরলট ান্ লাইটন্ 

স্মস্যা  

স্হকািী প্রটকৌেলী  

দাপ্তনযক অবুন্তনযন ডমাগাডমাগ 

(কডথাকথন) 

 

শুরু 

হযা াঁ 

ন্া 
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৩। তুরনামূরক বফশ্লেষণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয ধাবববিক তুরনা): 

সেত্র েভস্যায ফণ যনা েভাধাশ্লনয প্রস্তাফনা 

১। েম্পৃক্ত জনফর ৪ িন অন-াইন হওয়ায় িনব কম াগবব 

২। প্রযুবক্তয প্রশ্লয়াগ প্রশ্লমাজয বকনা - হযাঁ 

৩। খযচ (নাগবযক+অবপে) খরচ সবজল ইন্টারবনে খরচ 

৪। সমাগাশ্লমাগ দ্ধবি সফানবেবের মাধ্যবম  ডনডেয আওতাভুক্ত একাডেভীয 

ডমাডকান িাডন ডমাগাডমাগ সম্ভফ 

 

৪। প্রস্তাবফি প্রশ্লেে ম্যা 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

৫। তুরনামূরক বফশ্লেষণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয ধাবববিক তুরনা): 

 

বফদ্যভান প্রশ্লেে 

ম্যাশ্লয ধা 

বফদ্যভান ধাশ্লয ফণ যনা প্রস্তাবফি প্রশ্লেে 

ম্যাশ্লয ধা 

প্রস্তাবফি ধাশ্লয ফণ যনা 

ধা-১ িনব ধা-১ আইজপ সফান এযাপ 

ধা-২ েময়: োব শক্ষজনক ধা-২ ৯০% েময় োেয় 

ধা-৩ ব্যয়বহু ধা-৩ ৬০% ব্যয় োেয় 

 

৬।  TCV (Time, Cost & Visit) অনুোশ্লয বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয তুরনা 

 

 বফদ্যভান দ্ধবি প্রস্তাবফি দ্ধবি 

েভয় (বদন/ঘন্টা) েময়: োব শক্ষজনক ৯০% েময় োেয় 

খযচ (নাগবযক ও অবপশ্লেয) ব্যয়বহু ৬০% ব্যয় োেয় 

জনফর এক্সবচঞ্জ চাাবনার িন্য িনব প্রবয়ািন প্রবয়ািন সনই 

দাবখরীয় কাগজত্র অবনক সবজল প্রবয়ািন সনই 

 

 

 

 
  

শেষ 

আইরপ শ ান্ 

এ্যাটপি 

স্মস্যা হটল 

আইরপ শ ান্ এ্যাপি মাধ্যটম 

শর্াগাটর্াগ 

শুরু 

হযা াঁ 

ন্া 

রন্টেই স্মস্যাি স্মাধ্ান্ 

কিটি পািটেন্ 
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জহোব লাখা 

 

১।বফদ্যভান সেফা দ্ধবি বফশ্লেষণ 

সেফা প্রদাশ্লনয ধা কাম যক্রভ প্রবি ধাশ্লয েভয় 

(বদন/ঘন্টা/বভবনট) 

েমৃ্পক্ত ব্যবক্তফগ য (দবফ) 

ধা-১ জনর্ শাজরি েমবয় উৎবে আয়কর কিশবনর েনদ 

প্রস্তুি ও জবিরণ না হওয়া 

- জহোবরক্ষক 

 

 

২। তুরনামূরক বফশ্লেষণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয ধাবববিক তুরনা): 

সেত্র েভস্যায ফণ যনা েভাধাশ্লনয প্রস্তাফনা 

১। েভয় সবিন হবি আয়কর েরােজর কিশবনর ব্যবস্থ্যা জে না 

ফব আয়কর জরবপাে শ তিরীবি েময় সবজল াগবিা 

সবিন হবি আয়কর েরােজর কিশবনর 

ফব দ্রুি েমবয় জরবপাে শ পাওয়া েম্ভব 

২। িথ্য েংগ্রহ/েংরক্ষণ আয়কর িথ্য েংরক্ষণ করা হবিা না এখন তথ্য সিংযক্ষর্ কযা হয় 

 
 

৩। তুরনামূরক বফশ্লেষণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয ধাবববিক তুরনা): প্রবযািয নয় 

 

 

৪।  TCV (Time, Cost & Visit) অনুোশ্লয বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয তুরনা 

 

 বফদ্যভান দ্ধবি প্রস্তাবফি দ্ধবি 

েভয় (বদন/ঘন্টা) - েময় োেয় 

দাবখরীয় কাগজত্র - একাবিমীর জহোব লাখা হবি আয়কর 

কিশবনর েনদ  
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১।বফদ্যভান সেফা দ্ধবি বফশ্লেষণ 

সেফা প্রদাশ্লনয ধা কাম যক্রভ প্রবি ধাশ্লয েভয় 

(বদন/ঘন্টা/বভবনট) 

েমৃ্পক্ত ব্যবক্তফগ য (দবফ) 

ধা-১ সনাতন িনতডত প্রনক্ষন আডয়াজডনয পূডফ শ 

প্রনক্ষডনয জন্য ডসনরুভ, ডহাডেডর আফসন, 

কুাডপডেনযয়ায় খাফায, অনেওনবজ্যুয়ার, 

কন্টাক্টাযসন, ডকাস শনযচারক, ডকাস শসম্বনয়ক, 

প্রাসন নফবাগসহ অডনডকয সাডথ আডরাচনা 

সাডডক্ষ নসিান্ত ননডত হয় । 

আনুমাজনক 1 সর্বক ২ 

জদন । 

প্রজলক্ষণ 

জবভাগ,ডকাস শনযচারক, 

ডকাস শসম্বনয়ক, সহাবে 

ম্যাবনিার, কুাডপডেনযয়া 

ম্যাবনিার, অনেওনবজ্যুয়ার 

লাখা। 

 

 

২। তুরনামূরক বফশ্লেষণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয ধাবববিক তুরনা): 

সেত্র েভস্যায ফণ যনা েভাধাশ্লনয প্রস্তাফনা 

১। সময় সভয়সাডক্ষ  গুডগার অুাস ব্যফহাডযয ভােডভ সভয় 

সাশ্রম হয় । 

২। তথ্য সিংগ্রহ/সিংযক্ষর্ সনাতন িনতডত প্রনক্ষন আডয়াজন তথ্য নফভ্রাডেয 

কাযডন সভস্যা সৃনষ্ট হডতা। 

এখন গুডগার অুাস এয ভােডভ তথ্য 

সিংগ্রহ ও সভস্যা সভাধান কযা হয় । 
 
 

৩। তুরনামূরক বফশ্লেষণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয ধাবববিক তুরনা): প্রবযািয নয় 

 

 

৪।  TCV (Time, Cost & Visit) অনুোশ্লয বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয তুরনা 

 

 বফদ্যভান দ্ধবি প্রস্তাবফি দ্ধবি 

েভয় (বদন/ঘন্টা) সভয়সাডক্ষ 7০% েময় োেয়  

খযচ (নাগবযক ও অবপশ্লেয) ব্যয়বহু ৬০% ব্যয় োেয় 

দাবখরীয় কাগজত্র হাে শকন ভােডভ তথ্যগুডরা সিংগ্রহ কযা 

হডতা। 

কজিউোর বা সমাবাই সফাবন গুগ 

ড্রাইবভর অযাপ ইনে করব 

েংরজক্ষি ফাইগুবা কজিউোর বা 

সমাবাইবর জনর্ শাজরি সফাল্ডাবর িমা 

হয়। প্রবয়ািন অনুযায়ী অনাইন বা 

অফাইবন র্াকা অবস্থ্ায় ফাই সখাা 

ও হানাগাদ করা যায়। 

 

 

 

 
 


