
rr
I

_&,cl v

qq3qvfi<i(E|fi,l *rsrd
ffrca{rqr
a{H{-) {f{l
wu.rv.moa.gov. bd

ab qlft{ s8Q\bvn*{,;sffiaos
ffir4ql6qrt

R'v*: 1R raqrry s .s( qlsvtltr{ c'fd/q(qrs vdrs ofir6t-+':inrftrrl rr1;1'm ftB{ avrs qft{ qqsl

ctrffi fu'qa1att, Qo)8 q( ET q1CqCC-d t\boa( frc(xt, S{E:[a-d oFircgd epq1! cdTdtcird ffit "ffi
ryq&-o-<q (Service process Simplification, SpS) <lgqtrn fr-{T<F ffim rg qE"tR-s[ Rsrc{s {kq
tffi <rfr<F s:fuqnqq Efu q-fllmTfr rEr{rdm € q{ qr\ev.tft{ q'sdr{($s r:fus rffit-+:frr6cqr qff5q
frEa efors qftq qqrtrr cr.G cmt T{e-ffi"t sr* fiTt'tCrr(,"m ffi +-*t qril,

(9 TR e-otqx s ,e< qtegfqf{ (Sdic(qts r{-{E affif-o{ffi,t"1 REa efof* qffq 1T{ ffi{,
$'PfBfrd, ffird rttr$E.{ai <tt{ttrs-{ @'0 {qrfir qR-{q-{ fiq'fiq ol{mT{ r{t$TT cF{, Tfr
Tg{rffi <-{Rc{ qlc{q-{ F:I-GFI; €l(

({) tft qE"Fr REe effid qGr (t{ ffiq, +PIEER, fltt{ TRro-{ ,s<( attcttf,s-q s'{) {EGr-?r cscr
1fr e-o"tta'cr< er$Tfr<F \e qtFfv q'qrst q{"t ,sq( qd ft-sr"l Tf<F fr{tfrs "tft'fi"t brfi qA'{ Tq< <i:r6l

ott q-+{kdqtfr1s,e? qRTl qfr{rt+.ffr-d qmr

;Fli[ 5l.oo.oooo. o)1. )9. oob. 5b-be8

;Ffi[ 51. oo.oooo. o5l. 5\b.oob. 5b._bqg

5l

el
el
8l

al
gl

1l

bl
bl
5ol

551

s\l
5rr I

581

5CI

w\@(ffi<f{)
E"li{6(

CSFI: bC918tb
E-mail: adminl@moa.oov.bd

tr Wft4 yq*ori<rr:;ffi$st

cF<, qd fr-st"f, qd sEI"flT{ (Ie qts frfiT< rrgotfr >rF<, <rcwb-1o "ttrtDlqBR-q xF<, 1g"rE-+ \e $'rs-fi/APrfrr{-aTrd"i/'tm{.tt/frfts1)/ccf"tRuttr{ (ftq b?s), Tfr mqlqnl
:Rl"tGrufq-r, TR r=FrR"t qftR6s, {ffi, uf.Or
Tqt'fMt-o, wl6T Tfr gFfsq q<rfrsfr, q-fiq{rI{, 

'ttfftsryaF<1mra-+7{€cr{{/'l1T{6fir{rffib \e rfibR(), yfr eatrm r

ffit "tR'uraro, yqr EET{ mfr6, {Icmq, o:ftqB, ut.or
{frumo, 1fr-ot >r-tq EE-*q tlFb8Bb, Ef+fr
oiRur{-$,1ft ft"t"t-< qftksn, r,tt{T<<rfr, ppftqb trrrtl r

"lRE-tar$, frq asn-q qrq-fr, rttfrt(l
"ifro'Fr$, TR "{r 

>rt6a, {ffi, ppf64f,,61-q.g1

Bq-cF< (s.ttai-ygF.aqBci-v{r<scfi-l vFl.n,tl1, Tfr:rg"ff{s, <Iiqlcq.t qF<rqt, rrott
frfin-d rlofft qtr< 1tFffirs+s/s), Tfr 16"6r{l
s{Fl Rxrawq s:i<r6t, 1ft xoofrera, clfd-{lfiu-t, trlot r

Rcr<-rt"t s:ffiI, 1ft xotrot, <t(Ercq=t qF<rEg, urotr i,
ry{rrfr cstdtff{, q?frB crrq, TR sEl6fl6r:s gfta vrrn{B r-d"flzttT-{ rgra<qttct $sr6fi s{-tr{t{T{)

4d,'\@
rfi-+frq{o

E:\ADMIN-1\Admin-5\Reporr-tCT Ce[.doc

B'ffi<



\
\
\

ffirtqqeq-{"f eg1.fiqT

rc-{ErTF t Sqwnqm<fro+ffi-cffimrffi emnrtq (t<ffi"r, mt}s+K, TftEttfr,
rqtBruttrsq s <lq{E6{E) q{d 

r

'flrf[A{fr'tFnr ilqs ePtIqT-) .tl{l

:

6{dF <6{tm cqgtrr fi$ q* vq-s fuffiley6up4 qrf,tg

qd rq"flfls qcs TflI? "ll\erEr "r* esB wr{ {Frm <-drrTs-qd e rqq'r+n e e< qrsv.rft-{
ri(qkr rffii asrqr F-fi qs r fr-srq.{ q€Tr{ eK E"sqqRqr qF q-?rfls qr<Fr s-fi q-q r cqql rg B,ksl-fi

"[{k-T{ S{-ig1-T:firtft mFr 1r6f fto teo E[E, El{ qtr<q-{ qqft? qqqK TR],rr ft[GfiEn$ qtm qR \5t
T$tlaw <Ys qqcqtfts qT I qtlttFrcET +ff-T:firtfoq-T fifr{ $t {qR rE[EllErH.?t eFffi{-) rtF6 q<R

fr&x c'gil{<qlT ofiqe1-T:fittftffiT {t t qqr ycrEnq.rn3r i{sfiE q'g{f{RqF erMfr'r -tM <cs qtrrllfi=
qr{ qks 

I

{:prI: esrr< E"rcs-{t qrfir q(s, erB qr{qr qFTCE qffis. (s.rEI qd <q-T ct{ EL{ SF r fu
scr Tq fi{tq qftTT (srq qr ftB{ Df+t "fl\erl qr+F ffirqt qfrfuu Em "kg t Ttru-drs \e qr
q\sstQ-{ qfflq(ql< qrrlg qd Rs&irqT s.rq Cq'att {f$ r$.lr ron eFF q\qf{ q{En <sm-ts qd
w(o.s eN qsfr qt<]-{ 6sr{ csl.r c(qlT cq(E'qrcf( qslr{ nH gqI{ TTr ry{ qsfr 

1

rRiitr Nriitrt 6qqGt Cq'Sf qS qT et6rm {ilrlB

l. qd fr-st't, qd qq"n"fs q[s <itIE scrq

l. 6rutnt"oumn*rea*t

rr. :rstr fu c1{lft nwlTqEls a<ts EnR &\e qtfr

tL
a. +fodt-+ffirvi-r ffi <s qrr<q-{ rTq{e

a. hsrtr(qr sY-'s qlr<q{ <lqlt

s. <IqqTu q6q-{ rq"tl-*,qa.t
il

il

,11
t"b=-

E:\,CDMIN-1 \E_fi te Report\Report-tCT Cell:doc

\,;



CT{f {q&'qfi ckrfr -qi.t/efrryqqt1r1s

qd Tu.ffry{ Ery rgm' "ttWtr,,rm,Wu/*qqfu fi{rc{ <'q-itr- ofqdt-T!ffiqr ffi rtco qfr<qrr
q$R <r{l Ef< r c{GqP W vur"ttor* ry Ffr{ qffi q&T (tq ffi.t, ofia oI*, c{br :Tftrar, <ffiffr
e qtQ qQrsq) ea qd Tfr d ew c$e rflq emn TTI Er, crrqp $ qwrm <oo qftffid
&.e q.lfrTsf 6{F "frm I .i

,i

6ryqrqq&iFrr.tTfr{f y*Ef{{rF*fi

). c( furrr, Wctrflq$ qrg !i[m errt.r

lt

r. o{o-rr-vffirrt ffi rw qrr<fi c\srq

. tl,,, 
,

s. qftrqlGrFT -me

a.&scrfr

E:\qDMtN-1 \E_fi te Report\Report-tCT Ce[.doc



ছক ম োতোবেক তথ্য: 

১। বেদ্য োন মেেো পদ্ধবত বেবেষণ 

মেেো প্রদোবনর 

ধোপ 

কোর্ যক্র  প্রবত ধোবপর ে য় 

(বদন/ঘন্টো/ব বনট) 

েম্পৃক্ত ব্যবক্তের্ য (পদবে) 

ধোপ-১ অর্ য বেভোর্, অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত েরোদ্দ প্রদোন - - 

ধোপ-২ কৃবষ  ন্ত্রণোলবয় েরোদ্দ বেভোজন েভো ০৭ বদন ১০ জন 

ধোপ-৩ েভোর বেদ্ধোন্ত অনুর্োয়ী দপ্তর/েংস্থোয় েরোদ্দ প্রদোন বজও জোবর ০৩ বদন ০২ জন 

ধোপ-৪ ক যকতযো-ক যচোরীবদর বনকট হবত আবেদন েংগ্রহ ১৫ বদন - 

ধোপ-৫ দপ্তর/েংস্থো কর্তযক আবেদন েোছোই ০৩ বদন ০৩ জন 

ধোপ-৬ েোছোইকৃত আবেদন  ন্ত্রণোলবয় মপ্ররণ ০২ বদন ০2 জন 

ধোপ-৭  ন্ত্রণোলবয় চূড়োন্ত েভো ০৫ বদন ০৪ জন 

ধোপ-৮ বজ ও জোবর ০৩ বদন ০২ জন 

 

২। বেদ্য োন পদ্ধতবর প্রবেে ম্যোপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq n‡Z eivÏ cÖ`vb 

2. K…wl gš¿Yvj‡q eivÏ wefvRb mfv 

3. mfvi wm×všÍ Abyhvqx `ßi/ms ’̄vq eivÏ cÖ`vb wRI Rvwi 

4. Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i wbKU n‡Z Av‡e`b msMÖn 

5. `ßi/ms ’̄v KZ…©K Av‡e`b evQvB 

6. evQvBK…Z Av‡e`b gš¿Yvj‡q †cÖiY 

7. gš¿Yvj‡q P~ovšÍ mfv 

8. wR I Rvwi 



৩।  তুলনোমূলক বেবেষণ (বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর ধোপবভবিক তুলনো): 

মেত্র ে স্যোর েণ যনো ে োধোবনর প্রস্তোেনো 

১। আবেদনপত্র/ ফর / 

 মরবজস্টোর/ প্রবতবেদন 

- - 

২। দোবিলীয় কোর্জপত্রোবদ - - 

৩। মেেোর ধোপ উপবজলো পর্ যোয় হবত একটি আবেদন আেবত অবনক 

মেবত্র অর্ য েছর মেষ হবয় র্োয়। বেবেষ কবর গৃহ 

বন যোণ অগ্রীব র মেবত্র ২য় বকবস্তর টোকো পোওয়ো 

অবনক মেবত্রই অবনবিত হবয় পবড়।  ন্ত্রণোলয় ও এর 

আওতোধীন দপ্তর/েংস্থোর ঋবণর অর্ য বেভোজবনর ফবল 

মদিো র্োয় মকোন মকোন একটি েংস্থোর অনুকূবল 

েরোদ্দকৃত অর্ য অবধ যকও মেষ হয়বন আেোর মকোন মকোন 

েংস্থোর মেবত্র অবর্ যর অভোবে ঋণ প্রদোন করো েম্ভে 

হয়বন। 

অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত েরোদ্দ পোওয়োর পর 

দপ্তর/ েংস্থোর  োধ্যব  ক যরত ক যকতযো-

ক যচোরীবদর বনকট হবত আবেদন েংগ্রহ 

করো হবে। মর্বহতু অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত 

বেবভন্ন প্রকোর অবগ্র  (গৃহ বন যোণ, ম োটর 

কোর, ম োটর েোইবকল, কবম্পউটোর ও 

েোই েোইবকল) এর অর্ য কৃবষ  ন্ত্রণোলবয়র 

একক মহবে েরোদ্দ প্রদোন করো হয়, 

মেবহতু কৃবষ  ন্ত্রণোলয় হবত অবগ্রব র 

বজও জোবর করো মর্বত পোবর। 

৪। েম্পৃক্ত জনেল   

৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুম াদমের সমে 

সম্পৃক্ত ব্যক্তক্তর সংখ্যা ও পদক্তি 

  

৬। আন্তঃঅবফে বনভ যরেীলতো    

৭।  আইন/বেবধ/ প্রজ্ঞোপন ইতযোবদ   

৮। অেকোঠোব ো/ হোে যওয়োর ইতযোবদ   

৯। মরকে য/তথ্য েংরেণ   

১০। প্রযুবক্তর প্রবয়োর্ প্রবর্োজয বক নো -  

১১। িরচ (নোর্বরক+অবফে)   

১২। ে য় (নোর্বরক+অবফে)   

১৩। র্োতোয়োত (নোর্বরক)   

১৪। অন্যোন্য    

 

 



৪। প্রস্তোবেত প্রবেে ম্যোপ: 

 

 

 

 

 

 

৫।  তুলনোমূলক বেবেষণ (বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর ধোপবভবিক তুলনো): 

বেদ্য োন প্রবেে 

ম্যোবপর ধোপ 

বেদ্য োন ধোবপর েণ যনো  প্রস্তোবেত প্রবেে 

ম্যোবপর ধোপ 

প্রস্তোবেত ধোবপর েণ যনো 

ধোপ-১ অর্ য বেভোর্, অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত েরোদ্দ প্রোবপ্তর 

পর কৃবষ  ন্ত্রণোলবয় েরোদ্দ বেভোজন েভো, 

েভোর বেদ্ধোন্ত অনুর্োয়ী দপ্তর/েংস্থোয় েরোদ্দ 

প্রদোন, ক যকতযো-ক যচোরীবদর বনকট হবত 

আবেদন েংগ্রহ,  

দপ্তর/েংস্থো কর্তযক আবেদন েোছোই, েোছোইকৃত 

আবেদন  ন্ত্রণোলবয় মপ্ররণ,  ন্ত্রণোলবয় চূড়োন্ত 

েভো কবর ৮টি ধোবপ ৩৮ কোর্ যবদেবে ২২জন 

জনেবলর েম্প্রক্ততোয় েকল কোর্ যক্র  েম্পন্ন 

কবর  বনোনীত আবেদনকোরীবদর অনুকূবল 

 ঞ্জুবরর আবদে জোবর করো হবতো।   

ধোপ-১ অর্ য বেভোর্, অর্ য  ন্ত্রণোলয় হবত েরোদ্দ প্রোবপ্তর 

পর ক যকতযো-ক যচোরীবদর বনকট হবত 

আবেদন েংগ্রহ এেং প্রোপ্ত আবেদন র্োচোই-

েোছোই কবর মেেোটি েহবজকরবণর  োধ্যব  

েতয োবন ৪টি ধোবপ ২৫ কোর্ যবদেবে ০৮জন 

জনেবলর েম্প্রক্ততোয় েকল কোর্ যক্র  েম্পন্ন 

কবর  বনোনীত আবেদনকোরীবদর অনুকূবল 

 ঞ্জুবর আবদে জোবর করো হবে। 

ধোপ-২ ধোপ-২ 

ধোপ-৩ ধোপ-৩ 

ধোপ-৪ ধোপ-৪ 

ধোপ-৫  

ধোপ-৬ 

ধোপ-৭ 

ধোপ-৮ 

 

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুেোবর বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর তুলনো: 

 বেদ্য োন পদ্ধবত প্রস্তোবেত পদ্ধবত 

ে য় (বদন/ঘন্টো) ৩৮ বদন 25 বদন 

িরচ (নোর্বরক ও অবফবের) - - 

র্োতোয়োত - - 

ধোপ ৮টি 4টি 

জনেল ২২ জন 08 জন 

দোবিলীয় কোর্জপত্র প্রবয়োজন অনুর্োয়ী প্রবয়োজন অনুর্োয়ী 

 

1. A_© wefvM, A_© gš¿Yvjq n‡Z eivÏ cÖ`vb 

2. Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i wbKU n‡Z Av‡e`b msMÖn 

3. cÖvß Av‡e`b hvPvB-evQvB 

4. wR I Rvwi 


