
১। বিদ্যমান সেিা পদ্ধবি বিশ্লেষণ 

সেিা প্রদাশ্লনর ধাপ কার্ যক্রম প্রবি ধাশ্লপর েময় 

(বদন/ঘন্টা/বমবনট) 

েম্পৃক্ত ব্যবক্তির্ য (পদবি) 

ধাপ-১ গ্রহীিা কর্তযক সেেপাে হশ্লি চাবহদাপত্র ফরম 

েংগ্রহ   

১০ বমবনট  গ্রহীিা এিং সেেপাে 

কম যকিযা/ কম যচারী ।  

ধাপ-২ গ্রহীিা কর্তযক (চাবহদাপত্র স্বাক্ষরপূি যক) 

চাবহদাপত্র সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ 

কম যচারীর বনকট সপ্ররণ ।  

২০        গ্রহীিা এিং সটাশ্লরর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ 

কম যচারী ।  

ধাপ-৩  সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ কম যচারী কর্তযক 

চাবহদাপত্র গ্রহণ ।  

৫ বমবনট  গ্রহীিা এিং সটাশ্লরর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ 

কম যচারী ।  

ধাপ-৪  সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ কম যচারী কর্তযক 

চাবহদাপত্র অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযার বনকট 

সপ্ররণ ।  

েময় োশ্লপক্ষ অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযা , 

সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযা/ কম যচারী ।  

ধাপ-৫  উপেবচি/ বেবনয়র েহকারী েবচি কর্তযক 

চাবহদাপত্র অনুশ্লমাদন  

েময় োশ্লপক্ষ  অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযা ।  

ধাপ-৬  অনুশ্লমাদশ্লনর পর সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ 

কম যচারী বনকট চাবহদাপত্র সপ্ররণ ।  

েময় োশ্লপক্ষ অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযা , 

সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযা/ কম যচারী । 

ধাপ-৭  সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ কম যচারী কর্তযক 

চাবহদাপত্র েংরক্ষণ ও মালামাল েরিরাহ।  

২০ বমবনট  সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযা/ কম যচারী । 

ধাপ-৮  মালামাল েরিরাশ্লহর পর সরবিস্টাশ্লর এবি ।  ১০ বমবনট  সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযা/ কম যচারী ।  

ধাপ-৯  েমাবপ্ত    

 

 

 

 

 

 

 

 



২। বিদ্যমান পদ্ধবির প্রশ্লেে ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 



৩ ।  তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিি পদ্ধবির ধাপবিবিক তুলনা): 

সক্ষত্র েমস্যার িণ যনা েমাধাশ্লনর প্রস্তািনা 

১। আশ্লিদনপত্র/ ফরম/ 

 সরবিস্টার/ প্রবিশ্লিদন 

প্রচবলি পদ্ধবি অনুোশ্লর সেেপাে হশ্লি চাবহদাপত্র 

েংগ্রহ কশ্লর সেটা পূরণ কশ্লর িমা বদশ্লি হয়।  

সেয়ার সফাল্ডার হশ্লি চাবহদাপত্র 

েংগ্রহ কশ্লর বপ্রন্ট কশ্লর িমা বদশ্লি 

হশ্লি।  

২। দাবিলীয় কার্িপত্রাবদ চাবহদাপত্র  চাবহদাপত্র  

৩। সেিার ধাপ চাবহদাপত্র পািার পর সেটা অনুশ্লমাদশ্লনর িন্য 

(শ্লর্শ্লকাশ্লনা মূল্যর পণ্য) উপেবচি/ বেবনয়র েহকারী 

েবচশ্লির অনুশ্লমাদশ্লনর প্রশ্লয়ািন হয় । 

অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযা অনুপবিি অথিা বমটং 

েংক্রান্ত কাশ্লি ব্যস্ত থাকশ্লল চাবহদাপত্র অনুশ্লমাবদি 

হশ্লয় আেশ্লি অশ্লনক লম্বা েমশ্লয়র প্রশ্লয়ািন হয় 

সক্ষত্রবিশ্লেশ্লষ।  

২০০ টাকা পর্ যন্ত মূল্যমাশ্লনর 

চাবহদাপত্র অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযা 

ব্যিীি(িাৎক্ষবনক অনুশ্লমাদন 

ছাড়াই) সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযা/ কম যচারী েরিরাহ কশ্লর 

সরবিস্টাশ্লর এবি কশ্লর রািশ্লি 

পারশ্লিন। পরিিী েমশ্লয় িাল্ক 

আকাশ্লর অনুশ্লমাদন সদয়া সর্শ্লি 

পাশ্লর।  

৪। েম্পৃক্ত িনিল অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযার অনুশ্লমাদন প্রশ্লয়ািন 

সর্শ্লকাশ্লনা অল্প মূল্যশ্লয়র চাবহদাপত্র হশ্ললও । 

অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযা , সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযা/ কম যচারী এইশ্লক্ষশ্লত্র েম্পৃক্ত িনিল।  

২০০ টাকা পর্ যন্ত মূল্যমাশ্লনর 

চাবহদাপত্র অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযা 

ব্যিীি(িাৎক্ষবনক অনুশ্লমাদন 

ছাড়াই) সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযা/ কম যচারী েরিরাহ কশ্লর 

সরবিস্টাশ্লর এবি কশ্লর রািশ্লি 

পারশ্লিন। পরিিী েমশ্লয় িাল্ক 

আকাশ্লর অনুশ্লমাদন সদয়া সর্শ্লি 

পাশ্লর। 

৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুম াদমের সমে 

সম্পৃক্ত ব্যক্তক্তর সংখ্যা ও পদক্তি 

উপেবচি/ বেবনয়র েহকারী েবচি ।  ২০০ টাকা পর্ যন্ত িাৎক্ষবনক 

অনুশ্লমাদশ্লনর প্রশ্লয়ািন নাই ।  

৬। আন্তঃঅবফে বনি যরেীলিা  আশ্লছ ।  ২০০ টাকা পর্ যন্ত িাৎক্ষবনক 

অনুশ্লমাদশ্লনর প্রশ্লয়ািন নাই । 

৭।  আইন/বিবধ/ প্রজ্ঞাপন ইিযাবদ প্রশ্লর্ািয নয় ।  প্রশ্লর্ািয নয় । 

৮। অিকাঠাশ্লমা/ হাে যওয়ার ইিযাবদ প্রশ্লর্ািয নয় । প্রশ্লর্ািয নয় । 



৯। সরকে য/িথ্য েংরক্ষণ প্রশ্লর্ািয নয় । প্রশ্লর্ািয নয় ।  

১০। প্রযুবক্তর প্রশ্লয়ার্ প্রশ্লর্ািয বক 

না 

আশ্লছ, প্রচবলি পদ্ধবি অনুোশ্লর সেেপাে হশ্লি 

চাবহদাপত্র েংগ্রহ কশ্লর সেটা পূরণ কশ্লর িমা বদশ্লি 

হয়। 

সেয়ার সফাল্ডার হশ্লি চাবহদাপত্র 

েংগ্রহ কশ্লর বপ্রন্ট কশ্লর িমা বদশ্লি 

হশ্লি। চাবহদাপত্র ফরম েংগ্রহ করার 

িন্য সেেপাে কম যকিযার উপর 

বনি যরেীলিা কমশ্লি ।  

১১। িরচ (নার্বরক+অবফে) প্রশ্লর্ািয নয় ।  প্রশ্লর্ািয নয় । 

১২। েময় (নার্বরক+অবফে) অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযার অনুশ্লমাদন প্রদান করশ্লি 

প্রশ্লয়ািনীয় েময় ।  

২০০ টাকা পর্ যন্ত িাৎক্ষবনক 

অনুশ্লমাদশ্লনর প্রশ্লয়ািন নাই । 

১৩। র্ািায়াি (নার্বরক) অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযার দপ্তর পর্ যন্ত র্ািায়াি  ২০০ টাকা পর্ যন্ত িাৎক্ষবনক 

অনুশ্লমাদশ্লনর প্রশ্লয়ািন নাই । 

১৪। অন্যান্য  প্রশ্লর্ািয নয় । প্রশ্লর্ািয নয় । 

 

৪। প্রস্তাবিি প্রশ্লেে ম্যাপ (প্রস্তাবিি পদ্ধবি)  

 

সেিা প্রদাশ্লনর ধাপ কার্ যক্রম প্রবি ধাশ্লপর েময় 

(বদন/ঘন্টা/বমবনট) 

েম্পৃক্ত ব্যবক্তির্ য (পদবি) 

ধাপ-১ গ্রহীিা কর্তযক সেয়ার সফাল্ডার হশ্লি চাবহদাপত্র 

ফরম েংগ্রহ ।  

২ বমবনট  গ্রহীিা।  

ধাপ-২ গ্রহীিা কর্তযক ( চাবহদাপত্র স্বাক্ষরপূি যক) 

চাবহদাপত্র সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ 

কম যচারীর বনকট সপ্ররণ ।  

১০ বমবনট  গ্রহীিা এিং সটাশ্লরর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ 

কম যচারী । 

ধাপ-৩  পশ্লণ্যর িািারমূল্য ২০০ টাকার অবধক না হশ্লল 

সস্টার এ থাকা োশ্লপশ্লক্ষ প্রশ্লয়ািন অনুোশ্লর 

মালামাল েরিরাহ ও সরবিস্টাশ্লর এবি ।  

৮ বমবনট  গ্রহীিা এিং সটাশ্লরর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ 

কম যচারী ।  

ধাপ-৪  েমাবপ্ত ।     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৫।  তুলনামূলক বিশ্লেষণ (বিদ্যমান ও প্রস্তাবিি পদ্ধবির ধাপবিবিক তুলনা): 

 

বিদ্যমান প্রশ্লেে 

ম্যাশ্লপর ধাপ 

বিদ্যমান ধাশ্লপর িণ যনা  প্রস্তাবিি প্রশ্লেে 

ম্যাশ্লপর ধাপ 

প্রস্তাবিি ধাশ্লপর িণ যনা 

ধাপ-১ গ্রহীিা কর্তযক সেেপাে হশ্লি চাবহদাপত্র ফরম 

েংগ্রহ।  

ধাপ-১ গ্রহীিা কর্তযক সেয়ার সফাল্ডার হশ্লি 

চাবহদাপত্র ফরম েংগ্রহ । 

ধাপ-২ গ্রহীিা কর্তযক( চাবহদাপত্র স্বাক্ষরপূি যক) 

চাবহদাপত্র সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ 

কম যচারীর বনকট সপ্ররণ । 

ধাপ-২ গ্রহীিা কর্তযক ( চাবহদাপত্র স্বাক্ষরপূি যক) 

চাবহদাপত্র সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ 

কম যচারীর বনকট সপ্ররণ । 

ধাপ-৩ সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ কম যচারী কর্তযক 

চাবহদাপত্র গ্রহণ । 

ধাপ-৩ পশ্লণ্যর িািারমূল্য ২০০ টাকার অবধক না 

হশ্লল সস্টার এ থাকা োশ্লপশ্লক্ষ প্রশ্লয়ািন 

অনুোশ্লর মালামাল েরিরাহ ও সরবিস্টাশ্লর 

এবি । 

       ধাপ-৪  সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ কম যচারী কর্তযক 

চাবহদাপত্র অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযার বনকট 

সপ্ররণ । 

         ধাপ-৪  েমাবপ্ত ।  

       ধাপ-৫  উপেবচি/ বেবনয়র েহকারী েবচি কর্তযক 

চাবহদাপত্র অনুশ্লমাদন ।  

         ধাপ-৫  

       ধাপ-৬  অনুশ্লমাদশ্লনর পর সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম যকিযা/ কম যচারী বনকট চাবহদাপত্র সপ্ররণ । 

         ধাপ-৬  

       ধাপ-৭  সটাশ্লরর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকিযা/ কম যচারী কর্তযক 

চাবহদাপত্র েংরক্ষণ ও মালামাল েরিরাহ। 

         ধাপ-৭  

       ধাপ-৮  মালামাল েরিরাশ্লহর পর সরবিস্টাশ্লর এবি ।          ধাপ-৮   

       ধাপ-৯  েমাবপ্ত ।           ধাপ-৯   

 

 

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুোশ্লর বিদ্যমান ও প্রস্তাবিি পদ্ধবির তুলনা 

 

 বিদ্যমান পদ্ধবি প্রস্তাবিি পদ্ধবি 

েময় (বদন/ঘন্টা) েময় োশ্লপক্ষ  ২০ বমবনট  

িরচ (নার্বরক ও অবফশ্লের) প্রশ্লর্ািয নয়  প্রশ্লর্ািয নয়  

র্ািায়াি অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযার দপ্তর পর্ যন্ত  ২০০ টাকা পর্ যন্ত পণ্য সপশ্লি সকান 

িাৎক্ষবনক অনুশ্লমাদশ্লনর প্রশ্লয়ািন 

নাই। পরিিী েমশ্লয় িাল্ক আকাশ্লর 

অনুশ্লমাদন সনয়া সর্শ্লি পাশ্লর ।   

ধাপ অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযার দপ্তর পর্ যন্ত ২০০ টাকা পর্ যন্ত পণ্য সপশ্লি সকান 

িাৎক্ষবনক অনুশ্লমাদশ্লনর প্রশ্লয়ািন 

নাই। পরিিী েমশ্লয় িাল্ক আকাশ্লর 

অনুশ্লমাদন সনয়া সর্শ্লি পাশ্লর ।   

িনিল অনুশ্লমাদনকারী কম যকিযার দপ্তর পর্ যন্ত 

অনুশ্লমাদন সপশ্লি িনিল বনযুক্ত কশ্লর 

রািার প্রশ্লয়ািন পশ্লড়।  

অনুশ্লমাদন সনয়ার িন্য িনিশ্ললর সকান 

প্রশ্লয়ািন নাই ।  

দাবিলীয় কার্িপত্র প্রশ্লর্ািয নয় প্রশ্লর্ািয নয় 

 


