
ফাাংরাদে পদরালরয়াভ কদ পাদযন (লফলল) 

জ্বারালন ও খলনজ ম্পে লফবাগ 

 

১। অলপ পরাপাইরঃ 

 

     ক) এক নজদয অলপ 

রলিষ্ঠাদনয নাভ ফাাংরা ফাাংরাদে পদরালরয়াভ কদ পাদযন (লফলল) 

ইাংদযলজ Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) 

াংলিপ্ত লফলল (BPC) 

অলপ রধাদনয েলফ  পচয়াযম্যান লনয়ন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারয়/লফবাগ জ্বাখলফ 

অলপদয াংখ্যা  পভাট ২টি 

জনফর ১৩৫ জন 

অলপদয ঠিকানা লফএল বফন, ল্টদগারা পযাড, চট্টগ্রাভ। 

পমাগাদমাগ (ই-পভইর, 

পপান, পযাক্স) 

gm_marketing@bpc.gov.bd 

পপানঃ ০৩১-৭২০৬৪৫, পযাক্সঃ ০৩১-৭২০১৪৭ 

ওদয়ফাইদটয ঠিকানা bpc.gov.bd 

মািায়াদিয ফণ পনা 

(গুগর ম্যা) 

google.com/maps/place/Bangladesh+Petroleum+Corporation 

 

খ) অলপদয লবন ও লভন  

 

রূকল্পঃ 

পেদয ফ পত্র লনযফলিন্নবাদফ সুরব মূদে জ্বারালন ণ্য লফিযণ লনলিিকযণ।  

 

অলবরিযঃ 

 জ্বারালন ণ্য আভোলন, যপ্তালন, লযদাধন ও ফন্টদনয ভাধ্যদভ পেদয ফ পত্র জ্বারালন লনযাত্তা লনলিিকযণ।  

 জ্বারালন লফলয়ক অফকাঠাদভা উন্নীিকযণ। 

 লযচারন কাম পক্রদভয আধুলনকায়ন। 

 

গ) অলপদয লযলচলি  

পেদ পদরালরয়াভ ণ্য আভোলন , ভজুে, লফণন, লফিযণ াংক্রান্ত   কর কাম পক্রভ িত্ত্বাফধান , ভন্বয় ও লনয়ন্ত্রণ এফাং 

পদরালরয়াভ পির লুলিদকন্ট ব্যফাদয়য অফকাঠাদভাগি সুলফধালে উন্নয়ন/রলিষ্ঠায জন্য লনদয়ালজি লফদ্যযৎ , জ্বারালন ও খলনজ 

ম্পে ভন্ত্রনারদয়য অধীদন ফাাংরাদে পদরালরয়াভ কদ পাদযন (লফলল) যকাদযয একটি াংলফলধফদ্ধ াংস্থা।  

 

ঘ) অলপদয অগ পাদনাগ্রাভ 

 

 

mailto:gm_marketing@bpc.gov.bd


ঙ) পফায িালরকা 

ক্রভ পফা নাভ পফারালপ্তয ম পায় 

১ পকাম্পালন লবলত্তক নতুন লপলরাং পেন স্থাদনয চূড়ান্ত অনুদভােন। লফলল রধান কাম পারয় 

   

   

 

২। পফা পরাপাইরঃ 

 

ক) পফায নাভঃ পকাম্পালন লবলত্তক নতুন লপলরাং পেন স্থাদনয চূড়ান্ত অনুদভােন। 
 

খ) পফাটি লজকযদণয পমৌলিকিাঃ 

পফাটি জ কযা দর লপলরাং পেন স্থাদনয চূড়ান্ত অনুদভােদনয পিদত্র পূদফ পয পচদয় অদনক ভয় কভ রাগদফ এফাং কাদজয 

ধা কদভ আদফ। পদর দ্রুিিভ ভদয় পকাম্পালন লবলত্তক নতুন লপলরাং পেন স্থাদনয অনুদভােন পেয়া ম্ভফ দফ। 
 

গ) পফা রালপ্তয পভৌলরক িথ্যালেঃ 

ক্রভ লফলয় িথ্যালে 

১ পফা রোনকাযী অলপ লফলল’য রধান কাম পারয়, লফএল বফন, ল্টদগারা পযাড, চট্টগ্রাভ। 
২ পফায াংলিপ্ত লফফযণ পকাম্পালন পফাড প অনুদভালেি লপলরাং পেনমূদয পমৌলিকিা, নীলিভারায 

াদে াভঞ্জস্যপূণ পিা ইিযালে মাচাই ফাছাইকযণ এফাং চূড়ান্ত অনুদভােন। 
৩ ফালল পক পফা গ্রণকাযীয াংখ্যা ১০০ টি 

৪ পফারালপ্তয িপাফলর ১। রস্তালফি লপলরাং পেদনয নাভ ও ঠিকানা। 

২। আদফেনকাযীয ছলফ াংফলরি নাভ ও স্থায়ী ঠিকানা।  

৩। লডরাদযয পরড রাইদন্স, টিআইএন ও বযাট ম্বলরি েলরে ও রস্তাফ 

৫ োলয়ত্বরাপ্ত কভ পকিপা ও কভ পচাযী উ-ভাব্যফস্থাক (ফণ্টন ও লফণন)। 
৬ পফা রালপ্তয ভয় ৩ ভা 

৭ পফা রালপ্তদি রদয়াজনীয় কাগজত্র পকাম্পালনয রস্তাফ, পকাম্পালনয পফাড প পযজুদরন, আয়কয রভাণক, লপল্ড 

লযদাট প, পযাড ম্যা, পর আউট প্ল্যান। 
৮ পফা রালপ্তয জন্য খযচ  নাই। 
৯ পফা রালপ্তয জন্য মািায়াদিয াংখ্যা নাই। 
১০ াংলিষ্ট আইন/লফলধ/নীলিভারায 

িালরকা 

নতুন লপলরাং পেন স্থান/ালব প পেন স্থান াংক্রান্ত নীলিভারা (াংদালধি 

২০১৪)। 
১১ পফা পদি ব্যে প দর যফিী 

রলিকাযকাযী কভ পকিপা, েলফ, 

ইদভইর ও পপান 

লযচারক (লফণন)।  

১২ পফা রালপ্ত/ রোদনয পিদত্র অসুলফধা/ 

ভস্যা / চযাদরঞ্জমূ 

ভন্ত্রণারয় দি অনুান রালপ্ত। 

১৩ অন্যান্য  

 

  



ঘ) লফদ্যভান পফা-দ্ধলি লফদিলণ  

পফা রোদনয 

ধা 

কাম পক্রভ রলি ধাদয ভয় 

(লেন/ঘন্টা/লভলনট) 

ম্পৃি ব্যলিফগ প (েফী) 

ধা-১ আদফেন দ্ধলি জানা/অফলিকযণ। ১ লেন আদফেনকাযী 

ধা-২ আদফেনত্র গ্রণ ও পচয়াযম্যাদনয েপ্তয ফযাফয পরযণ। ২ লেন লএ টু পচয়াযম্যান 

ধা-৩ পচয়াযম্যান কর্তপক লযচারক  (লফণন) এয ভাধ্যদভ াংলিষ্ট 

লফবাদগ (লফণন) পরযণ। 
৪ লেন - পচয়াযম্যান, 

- লযচারক(লফণন),  

- লএ টু লযচারক(লফণন)। 
ধা-৪ লযচারক লফণন কর্তপক ভাব্যফস্থাক (লফণন) এয কাদছ 

পরযণ। 
২ লেন ভাব্যফস্থাক (লফণন) 

ধা-৫ ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক ভাদকপটিাং পকাম্পালনয 

এভলড’পক পরযণ। 
৪ লেন - অলপ কাযী, 

- পডপ্যাচ, 

- লএ টু এভলড। 
ধা-৬ ভাদকপটিাং পকাম্পালনয এভলড কর্তপক াংলিষ্ট কভ পকিপাদক 

পরযণ। 
১ লেন (লডলজএভ/এলজএভ) 

ধা-৭ াংলিষ্ট কভ পকিপা কর্তপক মাচাইকযণ কলভটি গঠন।  

৭ লেন 

- এলজএভ 

- ম্যাদনজায 

ধা-৮ াংলিষ্ট কভ পকিপা কর্তপক মাচাইকযণ কলভটিদি আদফেদনয 

মোে পিা মাচাইকযণ, লপল্ডলবলজট এফাং রলিদফেন োলখদরয 

জন্য পরযণ। 

৩ লেন 

 

অলপ কাযী 

ধা-৯ মাচাইকযণ কলভটি কর্তপক উদ্ধপিন কভ পকিপা  (লডলজএভ)’পক 

রলিদফেন োলখর। 
২০-৩০ লেন - ৩ জন-লপল্ডলবলজট, 

- ২ জন ডকুদভন্ট মাচাই 

ধা-১০ লডলজএভ কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন াফললডয়ালয 

পকাম্পালনয পফাদড প উস্থাদনয জন্য এভলড ফযাফয পরযণ। 
৩ লেন ২ জন অলপ কাযী 

ধা-১১ এভলড কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন পকাম্পালন  পফাদড প 

উস্থান। 
১৫-৩০ লেন পকাম্পালনয এভলড 

ধা-১২ পকাম্পালন পফাড প কর্তপক অনুদভােন ১ লেন পফাদড পয লযচারকভন্ডরী 

ধা-১৩ পকাম্পালন পফাদড পয লদ্ধান্ত রলিদফেন লফলল’য 

ভাব্যফস্থাক ফযাফয পরযণ।  

৮ লেন ভাব্যফস্থাক 

ধা-১৪ লফলল’য পফাদড প উস্থান ৩ লেন পফাদড পয লযচারকভন্ডরী 

ধা-১৫ পফাড প কর্তপক অনুদভালেি দর অনুদভােদনয লদ্ধান্ত 

পুনঃমাচাইকযণ। 
৫-৭ লেন ২ জন (এভ/এএভ) 

ধা-১৬ সুালয ভাব্যফস্থাক ফযাফয পরযণ।  ৩ লেন ভাব্যফস্থাক 

ধা-১৭ পচয়াযম্যান ফযাফয লযচারক  (লফণদনয) ভাধ্যদভ 

অফলিকযণ 

৪-৭লেন লযচারক (লফণন) 

ধা-১৮ যাঁ/না ফাচক সুালযদয পিদত্র পচয়াযম্যাদনয অনুদভােন 

রোন ও ভাব্যাফস্থাক ফযাফয পরযণ।  
২ লেন। ভাব্যফস্থাক 

ধা-১৯ i) যাঁ দর ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক রাইদন্স রোন। 
ii) না দর পূনঃযায় পকাম্পালনয লনকট পরযণ। 

৩লেন ভাব্যফস্থাক (লফণন) 

ধা-২০ পফাড প কর্তপক অনুদভালেি না দর পচয়াযম্যান ফযাফয 

লযচারক (লফণন) এয  ভাধ্যদভ অফলিকযণ। 
১ লেন লযচারক (লফণন) 

ধা-২১ পচয়াযম্যাদনয অনুদভােন রোন ও ভাব্যফস্থাক ফযাফয 

পরযণ।  
২ লেন - পচয়াযম্যান 

- লএ টু পচয়াযম্যান 

ধা-২২ ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক আদফেন ফালির পঘালণা। ৩ লেন ভাব্যফস্থাক (লফণন) 

 

  



শুরু 

ঙ) লফদ্যভান দ্ধলিয রদ ম্যা (Process Map)  

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ১২। পফাড প কর্তপক 

অনুদভােন 

যা/না 

১৩। লফলল’য ভাব্যফস্থাক 

ফযাফয পরযণ। ভয়ঃ ৮-১০ 

লেন। 

৪। ভাব্যফস্থাক 

(লফণন) 

ভয়ঃ ২ লেন। পফাড প কর্তপক অনুদভালেি দর 

পফাড প কর্তপক অনুদভালেি না দর 

ঠিক আদছ 

ঠিক নাই 

সুালয 

ভাব্যফস্থাক ফযাফয 

পরযণ। ভয়ঃ ৩ লেন 

পচয়াযম্যাদনয অনুদভােন 

রোন ও ভাব্যফস্থাক 

ফযাফয পরযণ। ভয়ঃ ২ লেন। 

পভাট ব্যলিঃ ৩৩ জন। 
ভয়ঃ ১০০-১১০ লেন 

ধাঃ ২৬ টি। 

পল 

পল 

৩। পচয়াযম্যান কর্তপক লযচারক 

(লফণন) এয ভাধ্যদভ াংলিষ্ট 

লফবাদগ (লফণন) পরযণ 

ব্যলিঃ ৩ জন  

ভয়ঃ ৪ লেন 

১। আদফেন দ্ধলি জানা/অফলিকযণ 

ব্যলিঃ ১ জন 

ভয়ঃ ১ লেন 
ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক 

আদফেন ফালির পঘালণা। 
ব্যলিঃ ১জন 

ভয়ঃ ৩লেন 

পচয়াযম্যান ফযাফয লযচারক 

(লফণন) এয  ভাধ্যদভ 

অফলিকযণ 

ব্যলিঃ ১ জন 

ভয়ঃ ৪-৭লেন 

৫। ভাব্যফস্থাক (লফণন) 

কর্তপক ভাদকপটিাং পকাম্পালনয 

এভলড’পক পরযণ। 

ব্যলিঃ ৩জন (অলপ 

কাযী+পডপ্যাচ+লএ 

অপ এভলড) ভয়ঃ ৪লেন 

অনুদভােদনয লদ্ধান্ত পুনঃমাচাইকযণ 

ব্যলিঃ ২ জন 

(এভ/এএভ) 

ভয়ঃ ৫-৭ লেন 

৬। ভাদকপটিাং পকাম্পালনয এভলড 

কর্তপক াংলিষ্ট কভ পকিপাদক পরযণ 
ব্যলিঃ ১জন  

ভয়ঃ ১লেন 

৭। াংলিষ্ট কভ পকিপা কর্তপক 

মাচাইকযণ কলভটি গঠন। 
ব্যলিঃ ২ জন 

(এলজএভ/ম্যাদনজায)   

ভয়ঃ ৭ লেন 

৮। াংলিষ্ট কভ পকিপা কর্তপক মাচাইকযণ 

কলভটিদি আদফেদনয মোে পিা 

মাচাইকযণ, লপল্ডলবলজট এফাং রলিদফেন 

োলখদরয জন্য পরযণ। 

ব্যলিঃ ১জন (অলপ কাযী)  

ভয়ঃ ৩লেন 

যা ফাচক সুালযদয পিদত্র 

পচয়াযম্যাদনয অনুদভােন রোন ও 

ভাব্যাফস্থাক ফযাফয পরযণ। 
ভয়ঃ ২ লেন। 

ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক 

রাইদন্স রোন। 
ব্যলিঃ ১জন 

ভয়ঃ ৩লেন 

৯। মাচাইকযণ কলভটি কর্তপক উদ্ধপিন 

কভ পকিপা (লডলজএভ) পক রলিদফেন োলখর। 
 

ব্যলিঃ ৫জন   

(৩জন-লপল্ডলবলজট + ২ জন 

ডকুদভন্ট মাচাই) 

ভয়ঃ ২০-৩০লেন 

১০। লডলজএভ কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন 

াফললডয়ালয পকাম্পালনয পফাদড প উস্থাদনয 

জন্য এভলড ফযাফয পরযণ। 
ব্যলিঃ ২ জন (অলপকাযী) 

ভয়ঃ ৩ লেন 

না-ফাচক সুালযদয 

পিদত্র পচয়াযম্যাদনয 

লদ্ধান্ত অনুাদয 

ব্যফস্থাদকয 

ভিাভি পফাদড পয 

কাদছ পরযণ 

২। আদফেনত্র গ্রণ ও 

পচয়াযম্যাদনয েপ্তয ফযাফয পরযণ 

ব্যলিঃ ১জন (লএ) 

ভয়ঃ ২লেন 

পচয়াযম্যান ফযাফয লযচারক 

(লফণদনয) ভাধ্যদভ অফলিকযণ 

ব্যলিঃ ১ জন  

ভয়ঃ ৪-৭লেন 

১১। এভলড কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন পফাদড প 

উস্থান। 
ব্যলিঃ ৮জন (পফাড পদভম্বায) 

ভয়ঃ ১৫-৩০লেন 



চ) লফদ্যভান ভস্যা ভাধাদন কযাটাগলযলবলত্তক রস্তাফনাঃ 

  

পিত্র ভস্যায ফণ পনা ভাধাপনয রস্তাফনা 

১। আদফেনত্র আদফেনদত্রয াদে পমকর িথ্য 

চাওয়া য় িা সুলনলে পষ্ট নয়। 
আদফেন রালে পয জন্য মোমে পূযদনয লনয়ভাফরী ম্বলরি সুলনলে পষ্ট ( Editable) 

আদফেন পভ প রস্তুিকযণ। 

২। োলখরীয় কাগজ 

ত্রালে 

ফিপভাদন আদফেনত্র 

জ্বারালনলফবাগ/লফলল/ভাদকপটিাং 

পকাম্পালন ফযাফয পরযণ কযদি য়। 

১। এদিদত্র কর ধযদনয আদফেনত্র যালয লফলল’য লফণন লফবাগ ফযাফয পরযণ। 

২। চুলি নফায়দনয পিদত্র আদফেনদত্রয াদে াংযুি কাগজালেয স্ক্যান কল পরযণ 

কযদি দফ। 

৩। পফায ধা পফায ধামূ অদনক পফল। 
আদফেন রলক্রয়া ম্পােদনয ভয় 

ফাহুেিা, জনফর পফল রাদগ। 

১। সুলনলে পষ্ট উ-লফবাগ গঠদনয ভাধ্যদভ এই পফা দ্রুি ম্পােন কযা পমদি াদয।  

২। আদফেদনয লফযীদি লফণন লফবাদগয ভাধ্যদভ একটি কলভটি গঠদনয ভাধ্যদভ ভাঠ 

ম পাদয়য মাচাইকাম প ম্পােন কযা পমদি াদয, মা মাচাইকাদম পয রাভালণকিা লনলিি 

কযদফ। এদি াংলিষ্ট পকাম্পালনয রলিলনলধয অন্তর্ভ পলি োকদি াদয। পদিদত্র 

পফারালপ্তয ভয়, ব্যয় ও শ্রভ ফহুরাাংদ কভদফ। 

৪। ম্পৃি জনফর ভস্যা আদছ। যালয লনদয়াগ অেফা পডপুদটদনয ভাধ্যদভ জনফর বৃলদ্ধ। 

৫। স্বািযকাযী/ 

আনুদভােদনয াদে 

ম্পৃি ব্যালিয 

াংখ্যা ও েফী 

ভস্যা পনই। 

- 

৬। আন্তঃঅলপ 

লনব পযীরিা 

াংলিষ্ট/অধীনস্থ লফলবন্ন 

অলধেপ্তয/াংস্থায উয লনব পযীর। 
ঠিক িথ্য ও ডকুদভন্ট মাচাই কযায 

জন্য অন্য অলপদয উয লনব পয 

কযদি য়। 

াংলিষ্ট লফলবন্ন অলধেপ্তয/াংস্থা (লফদফাযক, লযদফ ইিযালে) এয াদে ভদঝািা 

স্মাযদকয ভাধ্যদভ ডকুদভন্ট/াটি পলপদকন্স ইিযালেয পিদত্র লফলল’পক অফলি/পরযণ 

কযদফ।  

৭। আইন/লফলধ/ 

রজ্ঞান ইিযালে 

১। অলধকাাং আদফেনকাযী আইন 

পুদযাপুলয বুঝদি াদযনা। 
২। ফাস্তলফক অফস্থায লযপূযক নয়। 

১। মোমে কভ পকিপায ভাধ্যদভ গ্রাকদক ায়িা/িথ্য/ব্যাখ্যা রোন। 

২। ভয় এফাং ফাস্তফিায লনলযদখ এিোংক্রান্ত নীলিভারা/রজ্ঞানমূ রণয়ন ও 

ারনাগােকযণ। 

৮। অফকাঠাদভা/ 

াড পওয়যায 

ভস্যা পনই। 
- 

৯। পযকড প/িথ্যত্র 

াংযিণ 

ভস্যা পনই। 
- 

১০। রযুলিয রদয়াগ 

রদমাজয লকনা 

আধুলনক রযুলি ব্যফাদয অনাগ্রী অনরাইদনয ভাধ্যদভ কাম পক্রভ ম্পােদন কভ পকিপাগণদক রদয়াজনীয় রলিণ লেদি দফ। 

১১। খযচ 

(নাগলযক+অলপ) 

ভস্যা পনই। 
- 

১২। ভয় 

(নাগলযক+অলপ) 

৩-৪ ভা ভয় রাদগ। অনরাইদন আদফেদনয ভাধ্যদভ ভয় কলভদয় আনদি দফ। 

১৩। অনান্য ভয়লবলত্তক োয়ফদ্ধিা এফাং 

জফাফলেলিা পনই। 

১। রলিটি ধাদয কাদজয ধযণ অনুমায়ী একটি টাইভরাইন োকদি দফ মা 

আদফেনকাযীয জানা োকদফ। লফদল পিদত্র উি টাইভরাইন পূযণ কযদি না াযদর 

আদফেনকাযীদক িায কাযণ ব্যাখ্যা কযদি দফ। পকান পমৌলিক ব্যাখ্যা না োকদর 

আদফেনকাযী পচয়াযম্যান ফযাফয অলবদমাগ োলখর কযদি াযদফন। 



ছ)  তুরনামূরক লফদিলণ (লফদ্যভান ও রস্তালফি দ্ধলিয ধালবলত্তক তুরনা): 

 

লফদ্যভান রদ 

ম্যাদয ধা 

লফদ্যভান ধাদয ফণ পনা রস্তালফি রদ 

ম্যাদয ধা 

রস্তালফি ধাদয ফণ পনা 

ধা-১ আদফেন দ্ধলি জানা/অফলিকযণ। ধা-১ আদফেন দ্ধলি জানা /অফলিকযণ ও অনরাইদনয 

ভাধ্যদভ জভা োন। 
ধা-২ আদফেনত্র গ্রণ ও পচয়াযম্যাদনয েপ্তয ফযাফয পরযণ। - রদয়াজন নাই। 
ধা-৩ পচয়াযম্যান কর্তপক লযচারক  (লফণন) এয ভাধ্যদভ 

াংলিষ্ট লফবাদগ (লফণন) পরযণ। 
- রদয়াজন নাই। 

ধা-৪ লযচারক লফণন কর্তপক ভাব্যফস্থাক (লফণন) এয 

কাদছ পরযণ। 
ধা-২ ভাব্যফস্থাক(লফণন) কর্তপক আদফেনত্র াংগ্র। 

ধা-৫ ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক ভাদকপটিাং পকাম্পালনয 

এভলড’পক পরযণ। 
ধা-৩ ভাব্যফস্থাক(লফণন) কর্তপক ভাদকপটিাং 

পকাম্পালনয এভলডদক পরযণ। 
ধা-৬ ভাদকপটিাং পকাম্পালনয এভলড কর্তপক াংলিষ্ট কভ পকিপাদক 

পরযণ। 
ধা-৪ ভাদকপটিাং পকাম্পালনয এভলড কর্তপক াংলিষ্ট 

কভ পকিপাদক পরযণ। 
ধা-৭ াংলিষ্ট কভ পকিপা কর্তপক মাচাইকযণ কলভটি গঠন। ধা-৫ াংলিষ্ট কভ পকিপা কর্তপক লফলল’য কভ পকিপা 

মাচাইকযণ কলভটি গঠন। 
ধা-৮ াংলিষ্ট কভ পকিপা কর্তপক মাচাইকযণ কলভটিদি 

আদফেদনয মোে পিা মাচাইকযণ , লপল্ডলবলজট এফাং 

রলিদফেন োলখদরয জন্য পরযণ। 

- রদয়াজন নাই। 

ধা-৯ মাচাইকযণ কলভটি কর্তপক উদ্ধপিন কভ পকিপা  

(লডলজএভ)’পক রলিদফেন োলখর। 
ধা-৬ মাচাইকযণ কলভটি কর্তপক উদ্ধপিন কভ পকিপাদক 

রলিদফেন োলখর। 
ধা-১০ লডলজএভ কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন 

াফললডয়ালয পকাম্পালনয পফাদড প উস্থাদনয জন্য 

এভলড ফযাফয পরযণ। 

ধা-৭ লডলজএভ কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন 

াফললডয়ালয পকাম্পালনয পফাদড প উস্থাদনয জন্য 

এভলড ফযাফয পরযণ। 
ধা-১১ এভলড কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন পকাম্পালন  পফাদড প 

উস্থান। 
ধা-৮ এভলড কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন পফাদড প 

উস্থান। 
ধা-১২ পকাম্পালন পফাড প কর্তপক অনুদভােন। ধা-৯ পকাম্পালন পফাড প কর্তপক অনুদভােন। 
ধা-১৩ পকাম্পালন পফাদড পয লদ্ধান্ত রলিদফেন লফলল’য 

ভাব্যফস্থাক ফযাফয পরযণ।  

ধা-১০ পকাম্পালন পফাদড পয লদ্ধান্ত রলিদফেন লফলল’য 

ভাব্যফস্থাক ফযাফয পরযণ। 

ধা-১৪ লফলল’য পফাদড প উস্থান। ধা-১১ লফলল’য পফাদড প উস্থান। 
ধা-১৫ পফাড প কর্তপক অনুদভালেি দর অনুদভােদনয লদ্ধান্ত 

পুনঃমাচাইকযণ। 
- রদয়াজন নাই। 

ধা-১৬ সুালয ভাব্যফস্থাক ফযাফয পরযণ।  - রদয়াজন নাই। 
ধা-১৭ পচয়াযম্যান ফযাফয লযচারক  (লফণদনয) ভাধ্যদভ 

অফলিকযণ 

ধা-১২ পচয়াযম্যান ফযাফয লযচারক(লফণন) এয ভাধ্যদভ 

অফলিকযণ। 
ধা-১৮ যাঁ/না ফাচক সুালযদয পিদত্র পচয়াযম্যাদনয 

অনুদভােন রোন ও ভাব্যাফস্থাক ফযাফয পরযণ।  
ধা-১৩ যাঁ/না ফাচক সুালযদয পিদত্র পচয়াযম্যাদনয 

অনুদভােন রোন ও ভাব্যাফস্থাক ফযাফয পরযণ। 
ধা-১৯ i) যাঁ দর ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক রাইদন্স 

রোন। 
ii) না দর পূনঃযায় পকাম্পালনয লনকট পরযণ। 

ধা-১৪ i) যাঁ দর ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক 

রাইদন্স রোন। 
ii) না দর পূনঃযায় পকাম্পালনয লনকট পরযণ। 

ধা-২০ পফাড প কর্তপক অনুদভালেি না দর পচয়াযম্যান ফযাফয 

লযচারক (লফণন) এয  ভাধ্যদভ অফলিকযণ। 
- রদয়াজন নাই। 

ধা-২১ পচয়াযম্যাদনয অনুদভােন রোন ও ভাব্যফস্থাক 

ফযাফয পরযণ।  
- রদয়াজন নাই। 

ধা-২২ ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক আদফেন ফালির 

পঘালণা। 
ধা-১৫ ভাব্যফস্থাক (লফণন) কর্তপক আদফেন ফালির 

পঘালণা। 
 

  



জ) রস্তালফি রদ ম্যা 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ৯। পফাড প কর্তপক 

অনুদভােন 

৮। এভলড কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন পফাদড প 

উস্থান। 
ব্যলিঃ ৮জন  (পফাড পদভম্বায) 

ভয়ঃ ৭ লেন 

যা/না 

১০। লফলল’য ভাব্যফস্থাক 

ফযাফয পরযণ। ভয়ঃ ৩ লেন। 

পফাড প কর্তপক অনুদভালেি দর- 

পফাড প কর্তপক অনুদভালেি না দর 

১২। পচয়াযম্যাদনয অনুদভােন 

রোন ও ভাব্যফস্থাক 

ফযাফয পরযণ। ভয়ঃ ১ লেন। 
২। ভাব্যফস্থাক 

(লফণন) ভয়ঃ ১ 

লেন। 
 

পভাট ব্যলিঃ ২৪ জন 

পভাট ভয়ঃ ৩০ লেন 

ধাঃ ১৩ টি। 

শুরু 

পল 

১। আদফেন দ্ধলি অফলিকযণ ও 

অনরাইদনয ভাধ্যদভ জভা োন 

ব্যলিঃ ০ জন 

ভয়ঃ ০লেন 

১৩। ভাব্যফস্থাক (লফণন) 

কর্তপক রাইদন্স 

রোন/আদফেন ফালির 

পঘালণা। 

ব্যলিঃ ১ জন 

ভয়ঃ ৩ লেন 

১১। পচয়াযম্যান ফযাফয 

লযচারক (লফণন) এয ভাধ্যদভ 

অফলিকযণ 

ব্যলিঃ ১ জন 

ভয়ঃ ১ লেন 

৩। ভাব্যফস্থাক (লফণন) 

কর্তপক ভাদকপটিাং পকাম্পালনয 

এভলডদক পরযণ 

ব্যলিঃ ৩ জন  

(অলপ কাযী+পডপ্যাচ 

+লএ অপ এভলড)  

ভয়ঃ ১ লেন 

৪। ভাদকপটিাং পকাম্পালনয এভলড 

কর্তপক াংলিষ্ট কভ পকিপাদক পরযণ। 
ব্যলিঃ ১জন (লডলজএভ/এলজএভ)  

ভয়ঃ ১লেন 

৫। াংলিষ্ট কভ পকিপা কর্তপক 

লফলল’য কভ পকিপা 

মাচাইকযণ কলভটি গঠন। 

ব্যলিঃ ২ জন 

(এলজএভ/ম্যাদনজায)   

ভয়ঃ ৩ লেন 

৬। মাচাইকযণ কলভটি কর্তপক 

উদ্ধপিন কভ পকিপাদক 

রলিদফেন োলখর। 

ব্যলিঃ ৫ জন  (৩জন-লপল্ড 

লবলজট + ২জন ডকুদভন্ট মাচাই) 

ভয়ঃ ৭ লেন 

৭। লডলজএভ কর্তপক োলখরকৃি রলিদফেন 

াফললডয়ালয পকাম্পালনয পফাদড প উস্থাদনয 

জন্য এভলড ফযাফয পরযণ। 
 

ব্যলিঃ ২ জন (অলপ কাযী)  

ভয়ঃ ১ লেন 



৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুাদয লফদ্যভান ও রস্তালফি দ্ধলিয তুরনা: 

 

 লফদ্যভান দ্ধলি রস্তালফি দ্ধলি 

ভয় (লেন/ঘন্টা) ১১০ লেন ৩০ লেন 

খযচ (নাগলযক ও অলপদয) নাই নাই 

মািায়াি ১ ফায নাই 

ধা ২৬টি ১৩টি 

জনফর ৩৩ জন ২৪ জন 

োলখরীয় কাগজত্র ১০টি ৮টি 

 

 

পরখলচত্র:   

 

 

০

২০

৪০

৬০

৮০

১০০

১২০

সময় খরচ যাতায়াত ধা জনব দাখখীয় কাগজত্র

খবদযমান দ্ধখত

প্রস্তাখবত দ্ধখত


