
ডাক ও টেলিয াগায াগ লিভাযগর টেিা েহলিকরণ েংকিন প্রকাযের িযযে লনধা রালরফ মরয ে ুযা া ত ফয:  

১। লিদ্য ান টেিা পদ্ধলফ লিযেষণ :     ই-এ্যাপয়েন্টয়েন্ট 

টেিা প্রদাযনর ধাাপ কা রক্র  প্রলফ ধাাযপর ে   

(লদন/ঘন্টা/ল লনে) 

েম্পৃক্ত ব্যলক্তিগ র (পদলি) 

ধাাপ-১ বিবিন্ন েন্ত্রণালে/বিিাগ/দপ্তর/সংস্থা সিাে 

অংশগ্রহণ করার জন্য কে মকর্মা েয়নানেন চেয়ে 

পত্র চেরণ কয়র থায়ক। 

০১ বদন এ্ বিিায়গর আওর্াধীন 

দপ্তর/সংস্থার কে মকর্মাগণ 

ধাাপ-২ এ্ বিিাগ চথয়ক কে মকর্মা েয়নানেন বদয়ে 

সংবিষ্ট কে মকর্মার কায়ে উক্ত পত্রটি (হার্ মকবপ) 

চেরণ করা হে। 

০২ বদন এ্ বিিায়গর সংবিষ্ট 

কে মকর্মা/কে মকর্মাগণ 

ধাাপ-৩ েয়নানেকৃর্ কে মকর্মা বনধ মাবরর্ র্াবরখ ও সেয়ে 

সিাে অংশগ্রহণ কয়র থায়কন। 

০১ বদন এ্ বিিায়গর সংবিষ্ট 

েয়নানীর্ কে মকর্মা 

ধাাপ-৪ এ্োড়াও চকান কে মকর্মা অসুস্থ হয়ল অথিা 

জরুবর বিয়শষ েয়োজয়ন অত্র বিিায়গ অনুপবস্থর্ 

থাকয়ল ঊর্দ্মর্ন কর্তমপক্ষয়ক চোিাইল চ ান িা 

অন্য চকান োধ্যয়ে অিবহর্ কয়র থায়কন। 

০১ বদন এ্ বিিায়গর সংবিষ্ট 

েয়নানীর্ কে মকর্মা 

 

২। বিদ্যাোন পদ্ধফলর প্রযেে ম্যাপঃ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এ্ বিিাগ চথয়ক কে মকর্মা 

েয়নানেন বদয়ে সংবিষ্ট 

কে মকর্মার কায়ে উক্ত পত্রটি 

(হার্ মকবপ) চেরণ করা হে 

েয়নানেকৃর্ কে মকর্মা বনধ মাবরর্ র্াবরখ ও 

সেয়ে  সিাে অংশগ্রহণ কয়র থায়কন 

বিবিন্ন েন্ত্রণালে/বিিাগ/দপ্তর/সংস্থা 

সিাে অংশগ্রহণ করার জন্য 

কে মকর্মা েয়নানেন চেয়ে পত্র চেরণ 

কয়র থায়ক। 

এ্োড়াও চকান কে মকর্মা অসুস্থ হয়ল অথিা জরুবর 

বিয়শষ েয়োজয়ন অত্র বিিায়গ অনুপবস্থর্ থাকয়ল 

ঊর্দ্মর্ন কর্তমপক্ষয়ক চোিাইল চ ান িা অন্য চকান 

োধ্যয়ে অিবহর্ কয়র থায়কন। 

 



৩। তুিনামূিক লিযেষণ (লিদ্য ান ও প্রস্তালিফ পদ্ধলফর ধাাপলভলিক তুিনা): 

টযত্র ে স্যার িণ রনা ে াধাাযনর প্রস্তািনা 

১। আযিদনপত্র/ মর / 

 টরলিস্টার/ প্রলফযিদন 

েয় াজয নে েয় াজয নে 

২। দালিিত  কাগিপত্রালদ েয় াজয নে েয় াজয নে 

৩। টেিার ধাাপ ০৪ টি ০৪ টি 

৪। েম্পৃক্ত িনিি ০৬ জন ০১ জন 

৫। স্বাযরকারত/ ুযায াদযনর েযে 

েম্পৃক্ত ব্যলক্তর েংখ্যা ও পদলি 

০৫ জন ০১ জন 

৬। আন্তঃুলমে লনভ ররেতিফা  েয় াজয নে েয় াজয নে 

৭।  আইন/লিলধা/ প্রজ্ঞাপন ইফোলদ েয় াজয নে েয় াজয নে 

৮। ুিকাঠায া/ হাড রও ার ইফোলদ কবিউটার/ল্যাপটপ/বেন্টার েয়োজন ইয়লক্ট্রবনক্স বর্িাইস (চোিাইল/ 

ল্যাপটপ/চর্ক্সটপ) 

৯। টরকড র/ফয েংরযণ হার্ ম  াইয়ল সংরক্ষণ অনলাইয়ন টরকড র/ফয েংরযণ 

১০। প্রযুলক্তর প্রয াগ প্রয ািে লক 

না 

প্রযুলক্তর প্রয াগ প্রয ািে ন  প্রযুলক্তর প্রয াগ প্রয ািে  

১১। িরচ (নাগলরক+ুলমে) সীবের্ খরে সীবের্ খরে 

১২। ে   (নাগলরক+ুলমে) ০৫ বদন ০১ বদন 

১৩।  াফা াফ (নাগলরক)  ার্াোয়র্র েয়োজন অনলাইন োধ্যে হুওোে 

 ার্াোয়র্র েয়োজন নাই 

১৪। ুন্যান্য  েয় াজয নে  েয় াজয নে 

 

৪। প্রস্তালিফ প্রযেে ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েয়নানেনকৃর্ কে মকর্মার  বদ এ্কই বদয়ন এ্কাবধক সিা থায়ক 

অথিা অসুস্থ থায়কন অথিা বিয়শষ জরুরী েয়োজয়ন সিাে উপবস্থর্ 

হয়র্ না পায়রন র্াহয়ল উক্ত ম্যায়সজ টি বর্সকার্ ম/বরয়জক্ট করয়র্ 

পারয়িন। 

 

েয়নানেনকৃর্ কে মকর্মা চেয়সজটি বর্সকার্ ম/বরয়জক্ট করয়ল 

েয়নানেনকারী কে মকর্মার কায়ে এ্কটি বর্সকার্ ম/বরয়জক্ট চেয়সজ 

 ায়ি (অযাপস অথিা চোিাইল চ ায়নর োধ্যয়ে চেয়সজটি  ায়ি)। 

পত্র আসার পর হার্ মকবপয়র্ েয়নানেন বদয়ে উক্ত কবপটি 

চোিাইয়ল েবি তুয়ল pdf অথিা jpg  াইল বহসায়ি 

অযাপস অথিা স টওেযায়র আপয়লার্ কয়র েয়নানেনকৃর্ 

কে মকর্মার বনকট চেরণ করয়র্ হয়ি। 

েয়নানেনকারী কে মকর্মা পুনরাে কে মকর্মা েয়নানেন কয়র 

এ্কইিায়ি চেয়সজ চেরণ করয়িন। 



 

৫। তুিনামূিক লিযেষণ (লিদ্য ান ও প্রস্তালিফ পদ্ধলফর ধাাপলভলিক তুিনা): 

 

লিদ্য ান প্রযেে 

ম্যাযপর ধাাপ 

লিদ্য ান ধাাযপর িণ রনা  প্রস্তালিফ প্রযেে 

ম্যাযপর ধাাপ 

প্রস্তালিফ ধাাযপর িণ রনা 

ধাাপ-১ বিবিন্ন েন্ত্রণালে/বিিাগ/দপ্তর/সংস্থা সিাে 

অংশগ্রহণ করার জন্য কে মকর্মা েয়নানেন 

চেয়ে পত্র চেরণ কয়র থায়ক। 

ধাাপ-১ পত্র আসার পর হার্ মকবপয়র্ েয়নানেন 

বদয়ে উক্ত কবপটি চোিাইয়ল েবি তুয়ল 

pdf অথিা jpg  াইল বহসায়ি অযাপস 

অথিা স টওেযায়র আপয়লার্ কয়র 

েয়নানেনকৃর্ কে মকর্মার বনকট চেরণ 

করয়র্ হয়ি। 

ধাাপ-২ এ্ বিিাগ চথয়ক কে মকর্মা েয়নানেন বদয়ে 

সংবিষ্ট কে মকর্মার কায়ে উক্ত পত্রটি 

(হার্ মকবপ) চেরণ করা হে 

ধাাপ-২ েয়নানেনকৃর্ কে মকর্মার  বদ এ্কই বদয়ন 

এ্কাবধক সিা থায়ক অথিা অসুস্থ থায়কন 

অথিা বিয়শষ জরুরী েয়োজয়ন সিাে 

উপবস্থর্ হয়র্ না পায়রন র্াহয়ল উক্ত 

ম্যায়সজ টি বর্সকার্ ম/বরয়জক্ট করয়র্ 

পারয়িন। 

 

ধাাপ-৩ েয়নানেকৃর্ কে মকর্মা বনধ মাবরর্ র্াবরখ ও 

সেয়ে সিাে অংশগ্রহণ কয়র থায়কন 

ধাাপ-৩ েয়নানেনকৃর্ কে মকর্মা চেয়সজটি 

বর্সকার্ ম/বরয়জক্ট করয়ল েয়নানেনকারী 

কে মকর্মার কায়ে এ্কটি বর্সকার্ ম/বরয়জক্ট 

চেয়সজ  ায়ি (অযাপস অথিা চোিাইল 

চ ায়নর োধ্যয়ে চেয়সজটি  ায়ি)। 

     ধাাপ-৪ এ্োড়াও চকান কে মকর্মা অসুস্থ হয়ল অথিা 

জরুবর বিয়শষ েয়োজয়ন অত্র বিিায়গ 

অনুপবস্থর্ থাকয়ল ঊর্দ্মর্ন কর্তমপক্ষয়ক 

চোিাইল চ ান িা অন্য চকান োধ্যয়ে 

অিবহর্ কয়র থায়কন। 

 

       ধাাপ-৪ েয়নানেনকারী কে মকর্মা পুনরাে কে মকর্মা 

েয়নানেন কয়র এ্কইিায়ি চেয়সজ চেরণ 

করয়িন। 

 

৬। TCV (Time, Cost & Visit) ুযাোযর লিদ্য ান ও প্রস্তালিফ পদ্ধলফর তুিনা 

 

 লিদ্য ান পদ্ধলফ প্রস্তালিফ পদ্ধলফ 

ে   (লদন/ঘন্টা)      ০৫ বদন ০১ বদন 

িরচ (নাগলরক ও ুলমযের) সীবের্ সীবের্ 

 াফা াফ  াফা াযফ িনিি, ুর্ র ও ে   ব্য   াফা াযফর প্রয ািন নাই 

ধাাপ ৪ টি ৪ টি 

িনিি ০৫ জন ০১ জন 

দালিিত  কাগিপত্র  হার্ মকবপ  স টকবপ 

 

 

 


