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ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভন 

মক্ষা ভন্ত্রণারয়  

 

উদ্ভাফনী ধাযণায মদযানাভ: াস্য সফা 

 

জনগদণয সদাযদগাড়ায় সফা সৌদে সদফায ভৎ উদেদে ফততভান যকায মডমজটার ফাাংরাদদ মফমনভ তাদণ 

ফদ্ধমযকয। সফা প্রদাদন স্বচ্ছতা এফাং জাফাফমদমতা মনমিতকযদণ যকায প্রদতেক যকাময প্রমতষ্ঠাদনয জন্য 

একটি মটিদজন চাট তায প্রণয়ন, উযুক্ত অনরাইন ভাধ্যদভ সটিয প্রচায এফাং অন্তর্ভ তমক্তকযণ এফাং প্রমতষ্ঠাদনয একটি 

দৃেভান স্থাদন সটি প্রদ তদনয মনদদ তনা প্রদান কদযদেন। মটিদজন চাট তায ফাস্তফায়দনয সক্ষদে কভ তকততাদদয মথামথ 

মনদদ তনা সদয়া দয়দে। জনগদণয জন্য সফা মজকযদণয সক্ষদে এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত।  

 

াস্য সফা ভরত সম ধাযণায উয দাঁমড়দয় আদে তা দচ্ছ সফা দানকাযীয মিতাস্য ভৄদে সফা প্রদান এফাং 

কামিত ভয়  ভাদন সফা সদয় গ্রীতা খুম। ামভৄদে ‘আমভ আনায জন্য মক কযদত াময’- ফদর এ 

সফায শুরু। সফাপ্রাথী একজন গুরুত্বপূণ ত ব্যমক্ত এই ভদনাবাদফয প্রকা এয ভরভন্ত্র এফাং তায দন্তাল এয রক্ষে। এ 

জন্য কভ তপ্রমিয়ায় অপ্রদয়াজনীয় ধাগুদরা কভাদনা এফাং প্রদয়াজদন সফা প্রদান কদয (Service First) 

প্রমিয়ায অাং যফতীদত ম্পন্ন কযা। সমভন, মদ্ধান্ত প্রদানকাযী কভ তকততায াংদগ কথা ফদর মদ্ধান্ত গ্রণ কদয 

সফাপ্রাথীদক সফা প্রদানপূফ তক পাইর অনুদভাদন ফা অন্যান্য কভ তপ্রমিয়া দয কযা। এই সটমফর সই সটমফদর 

সফাপ্রাথীদক মাদত ঘুযদত না য় স জন্য এদককজন দাময়ত্বপ্রাপ্ত কভ তকততা সই সফাপ্রাথীয ম্পূণ ত দাময়ত্ব মনদয় 

থাদকন। 

 

একটি মফলয় অনুধাফন কযা জরুময সম সফা াংমিষ্ট ভর ক্ষ দুইটিিঃ সফা গ্রীতা এফাং সফা প্রদানকাযী। সফা 

প্রদাদনয ৎ এফাং কাম তকযী উদেে মনদয়ই সফা প্রদানকাযী কর্ততক্ষ একটি মনমদ তষ্ট সফা প্রদাদনয ভয়ীভা 

মনধ তাযণ কদয থাদকন। এ সক্ষদে, য়দতা অফদচতদন  একটি মফলয় উদমক্ষত সথদক সমদত াদয সমটি প্রতেক্ষবাদফ 

সফা গ্রীতায াদথ ম্পমকতত। ধযা মাক সকান একটি দপ্তয তায পূণ ত মদচ্ছা মনদয়ই সকান একটি সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা মনধ তাযণ কদযদেন াত (৭) কভ তমদফ মকন্তু একজন সফা গ্রীতায সটি দুই (২) কভ তমদফদয ভদধ্য 

প্রদয়াজন। সফা প্রদানকাযী াংস্থা ফা দপ্তয তায মনমদ তষ্ট মনয়দভ মথামথবাদফ সফা প্রদান কদয গ্রীতাদক এ সক্ষদে 

ন্তুষ্ট কযদত ক্ষভ দচ্ছনা। অথ তাৎ এ সক্ষদে একক্ষ তায দাময়ত্ব ঠিকবাদফ ারন কদয অযক্ষদক ন্তুষ্ট 

কযদত ব্যথ ত দচ্ছ। এোন সথদকই “াস্য সফা” ধাযণায সূোত সমোদন একজন সফা গ্রীতা সকান একটি 

মফদল অফস্থায় জরুময প্রদয়াজদন তায কামিত ভদয় সফাটি গ্রণ কযদত াযদফন। এোদন উদেখ্য, আভযা 

প্রচমরত জরুময সফা ফা ইভাদজতমি ামব তদয কথা ফরমে না। আদযা একধা এমগদয় এভন একটি সফা সুমফধায 

কথা ফরমে মা সফা গ্রীতায প্রমত দফ তাচ্চ ানুভূমতীর এফাং ভভভী। ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভন 

(মফএনমইউ) এভন একটি সফা ব্যফস্থায কথা ফরমে সমোদন সফা প্রদানকাযী এফাং সফা গ্রীতা উবয়ই দা ন্তুষ্ট 

এফাং দাাস্য। মফএনমইউ তায মনজস্ব কভ তমযদয এবাদফই কাজ কদয মাফায সচষ্টা কযদে।  
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মফএনমইউ একটি ব্যমতিভধভী অমপ। এয অাংীজন প্রধানত যকাদযয মফমবন্ন অাংগ াংগঠন, ইউদনদকা দয, 

প্যামযদ মনযুক্ত ফাাংরাদদ দূতাফাদয স্থায়ী প্রমতমনমধ, আইদদকা  ইউদনদকার্ভক্ত াংগঠনভ প্রভৃমত। পদর, 

মফএনমইউ সদদ এফাং মফদদদ একইদমাদগ তায ম্যাদেট অনুমায়ী কাজ কদয থাদক।   

 

আন্তজতামতক মযভণ্ডদর কাদজয সুফাদদ ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভন ফযাফযই মফনয়ী এফাং কাম তকযী 

সমাগাদমাগ অনুযণ কদয এদদে। আভাদদয কাদজয একটি ফড় অাংই দরা আন্তজতামতক সমাগাদমাগ। ফততভান 

তথ্য-প্রযুমক্তয যুদগ এটি প্রায় তবাগ ইদভইর মনব তয। মফশ্বকদভ তয এই সমাগাদমাদগ াযস্পমযক ম্মানদফাধ অতেন্ত 

গুরুত্বপূণ ত। প্রমতষ্ঠারগ্ন সথদকই মফএনমইউ তায অফস্থান ফজায় সযদে সই সচষ্টা কদয মাদচ্ছ। আন্তজতামতক ভদর 

সদদয সুনাভ বৃমদ্ধদত, প্রদয়াজদন অন্যান্য দপ্তদযয অনুদযাদধ ফা মনজ সফা প্রদচষ্টায ঐকামন্তক ইচ্ছায় মনদজদদয  

দাময়ত্ব ারন কযদে। মফএনমইউ ইদতাপূদফ ত ২০১৭ াদর E 9 Ministerial Forum এয ভত আন্তজতামতক 

দম্মরন আদয়াজদন ামচমফক দাময়ত্ব ারন কদযদে। মফএনমইউ অমপটি তেন ই-নাইদনয সদিটামযদয়ট 

মদদফ ফেযব্যাী কাজ কদযদে। ২০১৭ াদর শুরু দর এ াংিান্ত দাময়ত্ব এেদনা চরভান। এ ধযদণয একটি 

আদয়াজদনয াদথ াংমিষ্টতা মফএনমইউ মযফাদযয কদরয কভ তস্পহা এফাং সচষ্টায একটি উদাযণ। 

মফএনমইউ’য মফমবন্ন কাজ ইদতাপূদফ ত আভাদদয অাংীজনযা মফমবন্নবাদফ অনুপ্রামণত কদযদেন। মফদল কদয 

মফএনমইউ’য কাজগুদরা ফযাফযই মক্ষা ভন্ত্রণারয় সথদক প্রাংমত দয় এদদে। মক্ষা ভন্ত্রণারদয়য প্রাংা  

অনুদপ্রযণা মফএনমইউদক াস্য সফা মদদত আদযা সফম উদ্বুদ্ধ কদযদে।  

 

াফমরক পাাংন মদদফ মফএনমইউ’য কাদজয একটি অাং দচ্ছ            আন্তজতামতক      , বৃমি ফা 

সপদরাম সদত ায়তা কযা। এোদন আভযা মনয়মভত আদফদন গ্রণ এফাং যফতী ামচমফক  দাময়ত্ব ারন  

কদয থামক। আভাদদয মথাাধ্য সচষ্টা থাদক আদফদনকাযীদক ঠিক সফা এফাং যাভ ত সদফায। মনজ উদযাদগ 

আভাদদয দপ্তয প্রদয়াজনীয় সক্ষদে তাদদয াদথ ইদভইদর, সপাদন মকাংফা তাদদয উমস্থমতদত মনজ দপ্তদয 

প্রদয়াজনীয় সফা ফা কাউমিমরাং প্রদান কদয থাদক। একজন ব্যমক্তয সোট একটি াপল্য আভাদদয সফা প্রদচষ্টায় 

এক অনন্য অমবজ্ঞতা যুক্ত কদয। মকন্তু এই অমবজ্ঞতা অজতদনয সক্ষদে কেদনা কেদনা মকছু চোদরদেয ভৄদোভৄমে 

দত য়। প্রায়ই সদো মায়, ইউদনদকা ফা আইদদকা ম্পমকতত বৃমি  পুযকাদযয জন্য আদফদদনয প্রমিয়া উন্মুক্ত 

য়ায় আদফদনকাযী ব্যমক্ত/প্রমতষ্ঠান ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভদনয াদথ সমাগাদমাগ ব্যমতদযদক 

যাময অনরাইদন আদফদন কদযন। ইউদনদকা ফা আইদদকা ম্পমকতত বৃমি  পুযকায ফাাংরাদদ ইউদনদকা 

জাতীয় কমভদনয ভাধ্যদভ আদয়াজক াংস্থায মনকট সৌোদনায কথা দর সগুদরা আদফদনকাযী ব্যমক্ত ফা 

প্রমতষ্ঠান যাময আদয়াজক াংস্থায মনকট সপ্রযণ কদয থাদক। অদনক ভয় প্রদয়াজনীয় আদডদটড কাগজদেয 

ঘাটমত সদো সদয়। আফায সদো মায় আদফদনকাযী মফদদী াংস্থায় আদফদন কযদেন অথচ কাগজোমদ জভা 

মদদচ্ছন ফাাংরায়। তেন মনমদ তষ্ট ভদয়য ভদধ্য তাদদয সফা প্রদাদনয মফলয়টি জটির এফাং কষ্টাধ্য দয় দঠ। 

আদফদদনয সক্ষদে মফএনমইউ’য ভাধ্যদভ আদফদদনয কথা থাকদর আদফদনকাযী অদনক ভয় যাময 

আদয়াজক াংস্থায কাদে আদফদন সপ্রযণ কযায় আদয়াজক াংস্থা সটিদক মফদফচনায় সনয়না। অগতো প্রায় সল 

ভদয় এদ আদফদনকাযী মফএনমইউ’য দ্বাযস্থ ন। তেন মফএনমইউ তায “াস্য সফা” মনদয় এমগদয় আদ।  
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প্রচমরত দ্ধমতয ফাইদয মগদয় প্রদয়াজদন ামচমফক ায়তা প্রদাদনয ভাধ্যদভ ঊর্ধ্ততন কর্ততদক্ষয াদথ মফএনমইউ 

মনজ উদযাদগ সমাগাদমাগ কদয থাদক। অমধকাাং সক্ষদেই মফএনমইউ তায সচষ্টায় পর দয়দে।  

 

কর ভস্যা োমদয় আভাদদয সপ্রযণায উৎ মদদফ কাজ কদয তাদদয জন্য সফায ভদনাবাফ ফা আভাদদয সফা 

সদল তাদদয ন্তুমষ্ট। ফাাংরাদদ ইউদনদকা জাতীয় কমভন ইউদনদকা/আইদদকা ম্পমকতত মাফতীয় বৃমি  

পুযকাদযয সক্ষদে ব্যমক্ত/প্রমতষ্ঠাদনয ভদনানয়ন আদয়াজক াংস্থায মনকট সপ্রযদণয য তা মেন চূড়ান্তবাদফ 

আদয়াজক াংস্থা কর্ততক মনফ তামচত য় তেন সটা ফাাংরাদদদয অজতন ফদর মফদশ্বয দযফাদয মযমচমত রাব কদয। 

 

মফএনমইউ’য উদযাদগ াংমিষ্ট মাদদযদকই এই সফা প্রদান কযা দয়দে তাদদয অনুভূমত মদথষ্ঠ ইমতফাচক। তাযা 

মফএনমইউ’য এই প্রদচষ্টাদক ব্যমক্তগতবাদফ অমবনন্দন জামনদয়দেন। ইদতাভদধ্য উমেমেত বৃমি ফা সপদরাম 

াংিান্ত আদফদদনয সক্ষদে এোদন একটি ঘটনায উদেে কযা সমদত াদয। আইদদকা কর্ততক প্রদি একটি বৃমিয  

আদফদদনয সক্ষদে একজন আদফদনকাযী আদফদদনয সল মদদন পুদযা আদফদদনয প্রদয়াজনীয় তথ্য ফাাংরায় প্রদান 

কদয মফএনমইউদত সপ্রযণ কদযন। অথচ আন্তজতামতক আদফদদনয তথ্য মদদফ তাদক সটি ইাংদযমজদত মদদত 

দতা। মফলয়টি  মফএনমইউ’য নজদয আায াদথ াদথ আদফদনকাযীয াদথ তাৎক্ষমণক সটমরদপাদন সমাগাদমাগ 

কযা য় এফাং মফলয়টি তাদক অফমত কযা য়। মতমন দ্রুততভ ভদয় আদফদনটি পুনযায় ঠিকবাদফ সপ্রযণ 

কদযন। মফএনমইউ’য এই ভূমভকা তায কাদে এক অনন্য অমবজ্ঞতা। মতমন যফতীদত মনদজ এদ মফএনমইউদক 

ধন্যফাদ জানান।   

 

মফএনমইউ দপ্তদযয সোট মযদয Integrity Corner যদয়দে মা শুদ্ধাচায চচ তায এফাং একই াংদগ 

“াস্য সফায” একটি প্রকৃষ্ট উদাযণ। “াস্য সফায” অাং মদদফ এয াভদনয সোট্ট মযদয একটি ফায 

জায়গা কযা দয়দে। এোন সথদক স্বল্পভদল্য সম সকউ তায প্রদয়াজনীয় মজমনে সমভন চা / কমপ / মফমকট / ামন 

/ চদকাদরট / মচ ইতোমদ িয় কযদত াদযন। এোদন কভ তকততাযা দদমনক ব্যস্ততায ভাদে সকান একটি ভদয় 

মভমরত দচ্ছন। মনদজদদয প্রমতমদনকায কাদজয অমবজ্ঞতা বাগাবামগ কযদেন। এবাদফই মনদজদদয অমবজ্ঞতা 

ামণত দচ্ছ। মফএনমইউ কভ তকততা োড়া একই বফদন অন্যান্য সম দপ্তযভ যদয়দে সোন সথদক কভ তকততা, 

কভ তচাময ফা সফা গ্রীতাযা Integrity Corner এ মামচত সফা গ্রণ কদয থাদকন। এই বফদন অফমস্থত 

ব্যানদফই রাইদেমযদত ড়দত আা মক্ষাথীযা এোন থদক সফা গ্রণ কদয। অফয সুমফধা সফাড ত  কভ তচাময 

কল্যাণ ট্রাদে দূযদূযান্ত সথদক আা মমনয়য মটিদজনযা এোদন মকছুটা ক্লামন্ত দূয কযদত াদযন। আভযা 

ামভৄদেই এই সফাটুকু তাদদয মদদত সদয মযর্তপ্ত।     

 

কভ তকততা-কভ তচাযীদদয এ সফা প্রদাদন আগ্রী  দক্ষ কদয সতারায জন্য মনয়মভত অনুদপ্রযণা (Motivation) 

 প্রমক্ষণ প্রদান এয অাং। তাদদয ভদধ্য সৌাদযতয ম্পকত উন্নয়ন গুরুত্ব কাদয সদো য় এফাং তাদদয 

প্রদয়াজনীয় সুদমাগ-সুমফধা মনমিত কযা য়। প্তাদ একমদন (াধাযণত বৃস্পমতফায) কদর একদে মভমরত দয় 

(Standing Meeting) কভ তকততাদদয অমবজ্ঞতা সানা য় এফাং বাদরা কাদজয স্বীকৃমতস্বরূ তাদক 

ধন্যফাদ জানাদনা য়।    
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মফমবন্ন অনুষ্ঠান মেন মফএনমইউদত আদয়াজন কযা য় তেন অনুষ্ঠাদনয প্রাযদে কনপাদযি রুভ  এয  রাদগায়া 

ইমিমগ্রটি কন তাদয জদড়া য়া অাংগ্রণকাযী অমতমথদদয জদন্য আদৄমনক াউে মদেভ ব্যফাদযয ভাধ্যদভ পট 

মভউমজক ফাজাদনা দয় থাদক মা তাদদয ভদনাাংদমাগ বৃমদ্ধদত  একই াংদগ কাদজয উৎা বৃমদ্ধদত ায়তা 

কদয।     

 

“াস্য সফায” এই প্রদচষ্টায ভাধ্যদভ মফএনমইউ’য রক্ষে থাদক সটকই উন্নয়ন রক্ষেভাোয ধাযণাগুদরাদক 

মথােফ প্রতেক্ষ ফা দযাক্ষবাদফ প্রমতপমরত কযা।  

  

      এই ই                 “    ”                                          ,       

                        , সফা এফাং প্রচমরত দ্ধমতয পৃথকীকযদণয “াস্য সফায” ভাধ্যদভ 

Service First নীমত গ্রণ এফাং উবয় দক্ষয ন্তুমষ্ট। এই পুদযা প্রদচষ্টায় অাংীজনদদয ন্তুমষ্টই দরা 

আভাদদয কামিত দৃেভান মযফততন। সুদূযপ্রাযী অফদান মদদফ ফরা সমদত াদয এয ভাধ্যদভ একটি ভানমফক 

সফায সূোত দত াদয সমটি যফতীদত িভ মফকা রাব কযদফ। জনাংমিষ্ট কভ তম্পাদদনয প্রমিয়াটিদক 

এবাদফ সদোদনা সমদত াদযিঃ   
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      এই                   ই                    এ   ই                           এ   

                                                                              । 

 

 

মফজ্ঞমপ্ত প্রকা 

মনধ তামযত পদভ ত াংমিষ্টজদনয আদফদন 

আদফদন গ্রণ 

গ্রণদমাগ্যতা মাচাই 

 গ্রণ    

অম্পূণ ত ফা ত্রুটিপূণ ত তথ্য ম্পদকত অাংীজনদক অফমতকযণ 

 গ্রণ    

াংদামধত আদফদন ারনাগাদ কদয গ্রণ 

প্রদয়াজনীয় ামচমফক কাম তাদথ ত নমথ অনুদভাদদনয জন্য উস্থান 

নমথ অনুদভাদন 

গৃীত মদ্ধান্ত অাংীজনদক অফমতকযণ 

অাংীজদনয ন্তুমষ্ট ফা অন্তুমষ্ট 

১। ভয় াদক্ষতা 

২। ভানমক সবাগামন্ত 

৩। াযীমযক সবাগামন্ত (দক্ষে 

মফদদল ) 

৪। ব্যয়াধ্য (দক্ষে মফদদল) 
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াস্য সফা 

 

 

 

Motivation to Officer / Staff 

কম মকর্মা/কম মচারীদের উৎাহর্ করা ,  

কাদে  ম্পৃক্ত  ও আন্তহরকর্া বদৃ্ধি এবং ায মুখ 
রাখার পেদেপ গ্রণ  

 

 

 
 

 

 

Rapport Generating 

হবএনহইউ হনেস্ব উদেযাদগ টেহদ ান 
কহমউহনদকলন 

প্রদয়ােনীয় হনদেমলনা ও দযাহগর্া প্রোন 

টযদকান প্রদয়ােদন টযাগাদযাদগ উৎাহর্ করা  

নহি ংক্রান্ত হনদেমলনা হবদয় ঊর্ধ্ মর্ন করৃ্মপদের 
াদি টযাগাদযাদগর মাধ্যদম দ্ররু্ বযবস্থা গ্রনদণর টচষ্টা  

   

E-Service 

অনাইদন অহধ্কাংল টবা প্রোন  

Lean Six Sigma  

প্রদ্ধক্রয়া টক টবার ংদগ হমহদয় না ট দ 
টবা আদগ - প্রদ্ধক্রয়া পান ুহবধ্ােনক 

মদয়  

Process Simplification  & Process  

Re-engineering  

কম মপিহর্ েীকরণ 

অপ্রদয়ােনীয় প্রদ্ধক্রয়া বাে টেয়া   

 

Pro People 

টবা োদন 
প্রহর্শ্রুহর্বি 

অংলীেদনর প্রহর্ 
মমমী  

সহাসয সসবা  

"টয টবায় টবা োনকারী ও 
গ্রীর্া উভদয় খুহল "  
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