নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন
জনপ্রশাসন অথবা নাগরিক সসবায় উদ্ভাবন ধািণাটি রবশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবব আবলারিত। বাাংলাবেশ জনপ্রশাসবন সম্প্ররত এ সাংক্রান্ত
আবলািনা ও িি চ শুরু হবয়বে। সিকাি ২০১২ সবন গভর্ন্চান্স ইবনাবভশন ইউরনট প্ররতষ্ঠা কবি। ই-গভর্ন্চান্স রবষয়ক প্রকল্প ‘একবসস টু
ইনফিবেশন সপ্রাগ্রাে’ নাগরিক সসবায় তথ্য ও সর্াগাবর্াগ প্রযুরিি ব্যাপক ব্যবহাবিি কার্ চক্রবেি অাংশ রহসাবব নাগরিক সসবায়
উদ্ভাববনি ধািণাটিবক জনরপ্রয় কবি সতাবল। সকল েন্ত্রণালয়/রবভাগ, অরধেপ্তি/সাংস্থা এবাং সজলা ও উপবজলা পর্ চাবয় একটি কবি
‘ইবনাবভশন টিে’ গঠবনি রনবে চশনাসূিক ০৮ই এরপ্রল ২০১৩ তারিখ েরন্ত্রপরিষে রবভাগ কর্তচক জারিকৃত সার্কচলাবিি োধ্যবে
জনপ্রশাসবন উদ্ভাবনী িি চাি রবষয়টি প্রারতষ্ঠারনক রূপ পায়। প্রধানেন্ত্রীি কার্ চালবয়ি গভর্ন্চান্স ইবনাবভশন ইউরনট ও একবসস টু
ইনফিবেশন সপ্রাগ্রাে এবাং েরন্ত্রপরিষে রবভাগ বতচোবন জনপ্রশাসবন নাগরিক সসবায় উদ্ভাবনী িি চাি সুবর্াগ ততরি কিাি জর্ন্ কাজ
কিবে।
জনপ্রশােনন উদ্ভাবন রক?
উদ্ভাবন বা ‘ইবনাবভশন’-এি ধািণাটি মূলত: সবসিকারি খাত সথবক এবসবে। সিকারি খাবত এি সাংজ্ঞা, প্রবয়াগ ও পরিব্যরপ্ত রনবয়
তারিকগবণি রবরভন্ন েত ও পর্ চাবলািনা িবয়বে। পৃরথবীব্যরপ সিকারি খাবত উদ্ভাবন রবষয়ক একক বা সব চজনগ্রাহয সাংজ্ঞা নাই। বিাং
উদ্ভাবন প্রতযয়টিি প্রবয়াগ এবাং সাংজ্ঞা উভয়ই প্রাসরিক রবষয় বা পরিবপ্ররিত সকরিক। যুিিাবজযি র্ন্াশনাল অরিট অরফবসি এক
প্ররতববেবন সিকারি পর্ চাবয় উদ্ভাবন বলবত বুঝাবনা হবয়বেেঃ



অর্ন্ সকান প্ররতষ্ঠান, সসক্টি বা সেশ হবত সকান সৃজনশীল িি চা রনজ সিবে অনুকিণ কিা; অথবা
সম্পূণ চ নতুন একটি িি চাি অবতািণা কিা; যা-




প্রশাসরনক পদ্ধরত অথবা সসবা প্রোবনি প্ররক্রয়ায় ইরতবািক পরিবতচন আবন।
এটি সোটখাট পরিবতচন হবত পাবি র্া ক্রোগতভাবব রবদ্যোন ব্যবস্থা ও পদ্ধরতি ধািাবারহক উন্নয়বন ভূরেকা িাবখ।

আইরিইও (www.ideo.org)-এি মনে, উদ্ভাবন বলনে সকান পণ্য বা পদ্ধরে বা সেবাি উন্নয়ন বা অরিনযাজন বা প্রবেতন সবাঝায়
যা জনগনেি জন্য নতুন সুরবধা বা উপকাি তেরি কনি।
উদ্ভাবনী উনযানগ সৃজনশীলো প্রনয়াজন। েনব সৃজনশীলো এবং উদ্ভাবন এক নয়। সযখানন সৃজনশীলো প্রধানে: মননাজাগরেক ও
ধািো সকরিক সেখানন উদ্ভাবন প্রানয়ারগক বা চচ তা সকরিক। একনেে টু ইনফিনমশন সপ্রাগ্রাম সেবা গ্ররিোি সপ্রক্ষাপট সেনক নাগরিক
সেবায় উদ্ভাবননক রবনেষে ও প্রনয়াগ কিনে আগ্রিী। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বলনে সেবা প্রদান প্ররিয়ায় এমন সকান পরিবেতননি
সূচনা কিা যা’ি ফনল েংরেষ্ট সেবা গ্রিনেি সক্ষনে নাগরিনকি আনগি তুলনায় েময়, খিচ ও অরফে-যাোয়াে োশ্রয় িয়।
েনব রবযমান চচ তায় পরিবেতন সিাক বা অন্যে সেনক রনজ সক্ষনে অনুকিে কিা চচ তা সিাক বা েম্পূে ত নতুন সকান চচ তা সিাক না সকন,
জনপ্রশােনন উদ্ভাবন এমন একটি রবষয় যা রনজ অরধনক্ষনে নতুন বা পরিবরেতে অবস্থাি সৃরষ্ট কনি এবং এি ফনল নতুনিানব
জনসুরবধা বৃরদ্ধ পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এি আনগ রনজ অরধনক্ষনে প্রনয়াগ বা চচাত িয়রন। ইবনাবভশন রনরের্ষ্চ একক সকান সিল
সিখায় িবলনা। এবিবে ব্যথ চতা এবাং সফলতা উভবয়িই সোন সুবর্াগ িবয়বে।
জনপ্রশােনন উদ্ভাবননি সক্ষে ও জীবনচি
ইউবিাপীয় ইউরনয়বনি এক প্ররতববেবন সিকািী পর্ চায় উদ্ভাববনি সর্ সিেগুবলা রিরিত কিা হবয়বে তাি েবধ্য অর্ন্তে:




সিকারি কেচপদ্ধরতবত উদ্ভাবন, র্াি উবেশ্য হবে েিতাি বৃরদ্ধ;
পবেি সিবে উদ্ভাবন;
সসবাি সিবে উদ্ভাবন;
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সসবা গ্রহীতাবেি সাবথ সর্াগাবর্াবগি পদ্ধরত বা প্ররক্রয়াি সিবে উদ্ভাবন; এবাং
নীরতোলা প্রণয়বনি সিবে উদ্ভাবন।

এ প্ররতববেন েবত উদ্ভাববনি রনম্নরূপ একটি জীবনিক্র িবয়বে:

সর্বহতু নতুন নতুন রবষয় রনবয় পিীিা রনিীিা বা র্ািাই বাোই কিা হয় সসবহতু এি প্ররক্রয়ায় ব্যথ চতাি ঘটনা ঘটাও স্বাভারবক।
ইবনাবভশবনি সিবে উর্ধ্চতন কর্তচপিসহ সাংরির্ষ্ সকলবক ঝুরক সোকাববলাি প্রবণতা/োনরসকতা থাকবত হয়।
জনপ্রশােনন উদ্ভাবনী ধািোি উৎে
তারিকগবণি আবলািনা এবাং এ সাংক্রান্ত গববষণা তথ্য সথবক জানা র্ায় সর্, সিকারি খাবত উদ্ভাবনী ধািণা ও উবদ্যাগ ঐরতহযগতভাবব
উচ্চ পর্ চায় সথবক এবলও উপযুি পরিববশ ততরি কিা সগবল এটি রনম্ন পর্ চাবয়ি গণকেচিারিগবণি রনকট সথবক অরধক হাবি আসবত
পাবি। উচ্চ পর্ চাবয়ি কেচকতচা বা িাজননরেক সনতৃত্ব সেনক সয উদ্ভাবনী উনযাগ সনওয়া িয় ো প্রধানে: নীরে রনধািেী রবষয়ক ও ো
ম্যানিা প্রকৃরেি েমস্যা েংরেষ্ট। অন্যরদনক, রনম্ন পয তায় সেনক আগে উদ্ভাবনী উনযাগগুনলা অনপক্ষাকৃে ক্ষুদ্র আকানিি এবং স্থানীয়
পয তানয়ি েমস্যা সকরিক; যা েিােরি প্রারিক সেবাগ্রিীোি জন্য নতুন সুনযাগসুরবধা সৃৃ্রষ্ট কনি। আি এ ধিনেি উনযাগগুনলা কম
প্রচাি বা প্রোি লাি কনি। এছাড়া, সবেিকারি খাে, সুশীল েমাজ এবং োধািে নাগরিক সেনকও েিকারি উদ্ভাবননি ধািো আোি
বৃিত্তি সুনযাগ রবযমান। রবনশষে: েমস্যা রচরিেকিে, উদ্ভাবনী ধািোি েঞ্চালন, উদ্ভাবনী প্রকনেি রিজাইন ও পরিকেনা প্রেয়ন,
বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন েো েমগ্র উদ্ভাবন চনি সেবগ্রিীোি েিােরি েংরেষ্টোনক বেতমানন োম্প্ররেক েমনয় রবনশষিানব গুরুত্ব
সদওয়া িয়।
জনপ্রশােনন উদ্ভাবননি চারলকাশরি
সিকারি পর্ চাবয় উদ্ভাববনি সিবে শরিশালী সনর্তত্ব, জনপ্রশাসবন উদ্ভাবনী সাংস্কৃরত, প্ররতষ্ঠারনক সিেতা, গণকেচিারিগবণি েিতা,
প্রবনােনা, এবাং ঝুরুঁ ক গ্রহবণি োনরসকতা-সক জরুিী ববল েবন কিা হয়। জনপ্রশােনন উদ্ভাবনী েংস্কৃরে গনড় সোলাি সক্ষনে
ইউনিারপয়ান করমশন রননম্নি রবষয়গুনলাি প্ররে গুরুত্বানিানপি পিামশত প্রদান কনি উদ্ভাবনী ধািোি পিীক্ষামূলক প্রনয়ানগি সক্ষনে উচ্চ পয তানয়ি েিনযারগো;
 উদ্ভাবনী উনযানগি োনে উচ্চ পয তানয়ি কমতকেতগনেি েরিয় েম্পৃরি;
 উদ্ভাবনী উনযনগি জন্য প্রনোদনা;
 উদ্ভাবনী উনযাগ পরিকেনায় সেবাগ্রিীোি েম্পৃরি; এবং
 উদ্ভাবনী উনযানগি বাস্তবায়ননাত্তি মূল্যায়ন।
জনপ্রশাসবন উদ্ভাবন সাংস্কৃরত গবে সতালাি লবিয প্ররতষ্ঠাবন দূিদৃরর্ষ্সম্পন্ন, সর্াগ্য ও েি কেচকতচাগণবক পৃষ্ঠবপাষকতা এবাং
উৎসারহত কিা প্রবয়াজন। আি উদ্ভাববনি সফলতাি জর্ন্ প্ররতষ্ঠান প্রধান বা টিে রলিাবিি অবশ্যই সিকারি খাবত উদ্ভাবন সম্পবকচ,
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উদ্ভাববনি প্ররক্রয়া ও পদ্ধরত সম্পবকচ, অভীষ্ঠ সগারষ্ঠি সেস্যা ও িারহো, এবাং প্ররতষ্ঠাবনি লিয ও উবেযবশ্যি আবলাবক সকাথায় কখন
উদ্ভাবন েিকাি সস সম্পবকচ স্বে ও পরিপূণ চ ধািণা থাকা েিকাি
জনপ্রশােনন উদ্ভাবন প্ররেষ্ঠারনকীকিে: তবরিক সঝোঁক
সিকািী পর্ চাবয় উদ্ভাববনি সেকালীন ধািা হবলা এবক সটকসই ও প্রাতযরহক কিাি লবিয ইবনাবভশন টিবেি আরবভচাব এবাং পৃথক
রববশষারয়ত প্ররতষ্ঠান সৃরর্ষ্। এরূপ প্ররেষ্ঠাননি মনে দরক্ষে আরিকাি সেন্টাি ফি পাবরলক োরিতে ইননানিশন, রেঙ্গাপুনিি রপএে ২১
অরফে, কলরিয়াি সেন্টাি ফি সোোল ইননানিশন, সিনমানকতি মাইন্ড ল্যাব, যুিিানজে সনস্টা ইননানিশন ল্যাব, সমরিনকানে ওনপন
সমরিনকা, মালনয়রশয়ায় পািফিনমন্স ম্যাননজনমন্ট এন্ড সিরলিারি ইউরনট, দরক্ষে সকারিয়ায় রেউল ইননানিশন ব্যেনিা, ইেোরদি নাম
উনেখ কিা যায়। এছাড়া, রবরিন্ন পয তানয় ইননানিশন টিম গঠন, ইননানিশন ফান্ড প্রবেতন ইেোরদও এ েংিাি এক ধিনেি োম্প্ররেক
সঝোঁক। সযেব সদনশ ইননানিশন টিম গঠন িনয়নছ ো রবনেষনে সদখা যায় সয, অবস্থান, গঠন কাঠানমা, েংখ্যা এবং অনুসৃে কমতপদ্ধরে
রবনবচনায় এ টিমগুনলাি মনে রবরিন্নো িনয়ছ। েনব লক্ষে এবং উনযেনেি রদক সেনক এগুনলা একই। আি তা হবে সোবজি োবঝ
ইরতবািক পরিবতচন আনা র্া সসবা গ্ররহতাি সসবা প্রারপ্তবক রনরিত কবি এবাং সসবা প্রারপ্তি প্ররক্রয়াবক সহজতি কবি। োম্প্ররেক
এক গনবষোয় রবিব্যারপ েিকারি পয তানয় ইননানিশন টিমগুনলাি রননম্নাি কায তিম রচরিে কিা িয়




উদ্ভাবনী উনযাগ প্রেয়ন;
উদ্ভাবনী উনযানগি সুনযাগ সৃরষ্ট;
উদ্ভাবন েংিাি জ্ঞান/রশক্ষা প্রদান; এবং
উদ্ভাবননি নীরে-পদ্ধরে প্রেয়ন।

উদ্ভাবননি প্ররেবন্ধকো
সিকারি খাবত উদ্ভাববনি প্রধান প্ররতবন্ধকতা িনে আমলােনেি ঐরেিেগে রস্থোবস্থা প্রবেো এবং ঝরুঁ ক রবমুখো। েিকারি কানজ
পূব তবেীোনক অনুেিে কিা িয় আি সুরনরদ তষ্ট রনয়ম-পদ্ধরে সমনন চলা িয়। এনক্ষনে ব্যরেিম এবং ব্যে তোনক রনরুৎোরিে কিা িয়।
আি গেকমতচারিগনেি োমারজকীকিে সেিানবই কিা িনয়নছ। েোঁিা রনয়ম মারফক রুটিন কাজ কিনে অিেস্ত এবং অরধকেি েেন্দ;
যা ব্যরেিমী উনযাগ গ্রিেনক বাধাগ্রস্থ কনি। এছাড়া, ঝরুঁ ক গ্রিনে োিরেকো এবং েফল উদ্ভাবনী উনযানগি জন্য পৃেক সকান
প্রনোদনাি ব্যবস্থা নাই। েিকারি পয তানয় উদ্ভাবন রবষয়ক এক গববষণায় এ সাংক্রান্ত রনবম্নাি প্ররতবন্ধকতাগুবলা তুবল ধিা হবয়বে সম্পবেি অপ্রতুলতা;
 উদ্ধতচন কর্তচপবিি সেথ চবনি অভাব;
 নতুন উবদ্যাবগ কেচিারিগবণি বাধা প্রোন;
 সসবা গ্ররহতাি অজ্ঞতা বা পিাৎপেতা;
 আইনগত জটিলতা; এবাং
 ঝুরুঁ ক গ্রহণ না কিাি প্রবণতা।
উদ্ভাবনন েফলোি উপায়
সর্াগ্য সনর্তবত্বি োধ্যবে সিকারি প্ররতষ্ঠাবন প্ররতরনয়ত উদ্ভাবনী উবদ্যাগ গ্রহণ কিা এবাং এি োধ্যবে জনগবণি কারিত সসবাবক
োনসম্মত পর্ চাবয় সনয়া সম্ভব। উদ্ভাববন সফলতাি প্রধান উপায়গুবলা হবে


সর্াগ্য ও কার্ চকিী সনর্তত্ব;
উদ্ধচতন কর্তচপবিি অর্কন্ঠ সেথ চন;
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উদ্ভাবন সম্পবকচ স্বে ধািণা;
লিয ও উবেবশ্যি সাবথ সাংগরত সিবখ রনজ প্ররতষ্ঠাবন উদ্ভাবন সাংস্কৃরত গবে সতালা;
ঝুরুঁ ক গ্রহবণি োনরসকতা;
করনষ্ঠ সহকেীবেি উদ্ভাবনী ব্যথ চতাবক সহজভাবব গ্রহণ কিা;
প্রবনােনাি ব্যবস্থা িাখা, সহাক তা আরথ চক বা অর্ন্ সর্ সকান ধিবণি স্বীকৃরত;
সবব চাপরি, জনসুরবধা বৃরদ্ধি আকািা আি উদ্ভাবরন উবদ্যাবগ জনসম্পৃরিি োনরসকতা।

সিকারি খাবত উদ্ভাবনবক উৎসারহত কিাি পরিববশ ততরি কিা এবাং উদ্ভাববনি জর্ন্ প্ররতবন্ধকতা সৃরর্ষ্ কবি এরূপ আইন, রনয়ে,
িীরত এবাং প্রারতষ্ঠারনক কাঠাবোি সাংস্কাি প্রবয়াজন। আবগই বলা হবয়বে সর্, রবযমান চচ তায় পরিবেতন সিাক বা অন্যে সেনক রনজ
সক্ষনে অনুকিে কিা চচ তা সিাক বা েম্পূে ত নতুন সকান চচ তা সিাক না সকন, জনপ্রশােনন উদ্ভাবন এমন একটি রবষয় যা রনজ অরধনক্ষনে
নতুন বা পরিবরেতে অবস্থাি সৃরষ্ট কনি এবং এি ফনল নতুনিানব জনসুরবধা বৃরদ্ধ পায়। এটি এমন নতুনত্ব যা এি আনগ রনজ
অরধনক্ষনে প্রনয়াগ বা চচ তা িয়রন। আি নতুন চচ তাি প্রনচষ্টা স্বািারবকিানবই ঝরুঁ কপূে ত। প্রনচষ্টাটি েফল রকংবা ব্যে ত িনে পানি। উদ্ভাবনী
উনযানগি োনে ঝরুঁ কি এ েম্পনকতি কািনে জনপ্রশােনন উদ্ভাবনী চচ তা কিা দুরুি। েিকারি জনবল রনয়ম মারফক রুটিন কাজ কিনে
অিেস্ত এবং অরধকেি েেন্দ। ফনল উদ্ভাবনী চচ তাি োনে গেকমতচারিগেনক েম্পৃি কিা কঠিন িনে পানি। এ চোনলঞ্জনক োমনন
সিনখ জনপ্রশােনন উদ্ভাবনী চচািত েংস্কৃরে তেরি কিনে এবং এ লনক্ষে েিকারি কমতকেতাগনেি েক্ষমো বৃরদ্ধ কিনে একনেে টু
ইনফিনমশন সপ্রাগ্রাম মরেপরিষদ রবিাগ, জনপ্রশােন মেোলয়, েিকারি প্ররশক্ষে প্ররেষ্ঠান এবং মাঠ প্রশােননি োনে সযৌেিানব
রবরিন্ন কমতসূরচ বাস্তবায়ন কিনছ।
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