বরগজরেশন কোড ে েংরশোর্ন সহজিকরণ
বাস্তবায়নে: মোধ্যগমক ও উচ্চমোধ্যগমক গশেো ব োড ে, গরশো ও চট্টগ্রোম
গ দ্যমোন েমস্যোর গ রণ: বরগজরেশরন ভু েোকর ের েী েক মূ েনরদ ভু বেরক যোে। গ দ্যমোন
েদ্ধগেরে গশেোেীর েথ্য (নোম, েে) েংরশোর্নীর পুররো প্রগক্রেো েিন্ন কররে, েংগিষ্ট কোিজেত্র েংগ্রহ কররে
করেক োর গশেো ব োরড ে এ ং গশেো প্রগেষ্ঠোরন বে ো গ্রহীেোরক বযরে হে। ফর েমরের অেচে হে, আগে েক
েগে হে ও হেরোগন োরড়। েোই গশেোেী বরগজরেশন কোড ে েংরশোর্ন করো জরুগর।
প্রলসস ম্যোপ (রবদ্য ো্)
শশশশ

র্োে : ০১

বরগজরেশন েংরশোর্ন গ ষরে গশেো প্রগেষ্ঠোন/গশেোর োরড ে
বখোঁজ খ র গনরে আেো

র্োে : ০২

গশেোেী কর্তেক আর দন ফরম েংগ্রহ

র্োে : ০৩
র্োে : ০৪

আর দন ফরম পূরণ
0
ব্োংরক গফে জমো

P=আর দনকোরী, T=০১গদন

র্োে : ০৫

প্ররেোজনীে কোিজেত্রেহ ব োরড ে আর দন দোগখ

P=আর দনকোরী, T=০১গদন

র্োে : ০৬

বরগজেোরর আর দন অন্তর্ভেক্ত করণ

র্োে : ০৭

নগেরে প্রেো উত্থোেন

র্োে : ০৮

র্োে : ১১

P=গডগ ং এযোগেেট্যোন্ট, T=০৩গদন

P=উচ্চমোন েহকোরী, T=০৩গদন

ের েী কমেকেেোর গনকট বপ্ররণ

র্োে : ১০

P=েহকোরী,উে ও শোখো প্রর্োন (৩
জন), T=০৯গদন

প্রেো অনুরমোদরনর জন্য বেশ
নো
আর দনকোরীরক
অ গহেকরণ

প্রেো
অনুরমোদন

P=আর দনকোরী, T=০১গদন

P=অগফে েহকোরী, T=০৩গদন

বরগজরেশন শোখোে যোচোই োছোই

র্োে : ০৯

P=আর দনকোরী, T=০১গদন

হযোঁ

র্োে : ১২

বরগজরেশন েংরশোর্ন ও নতুন বরগজরেশন কোড ে গপ্রন্ট

র্োে : ১৩

েংগিষ্ট গশেোেীরক বরগজরেশন কোড ে ের রোহ

P=বচেোরম্যোন, T=০১গদন

P=কগিউটোর শোখো (২ জন), T=০১গদন

শশশ

র্োে েংখ্যো : ১৩টি, P=১০
জন, T=২৪গদন, C=৩০০০
টোকো, v-=৪ োর
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সররজলেি্ কোি ন সিংলিোি্ সহরজকরণ প্রলসস ম্যোপ (প্রস্তোরবত)
শুরু
র্োে : ০১

গশেোেী কর্তেক প্ররেোজনীে কোিজেত্র েহ ব োরড ে অন োইরন
আর দন দোগখ

র্োে : ০২

বেোনো ী বে োর মোধ্যরম ব্োংরক গফে জমো

র্োে : ০৩

গফে যোচোই ও অনুরমোদন

র্োে : ০৪

ের েী কমেকেেোর গনকট বপ্ররণ

র্োে : ০৬

P=, েহকোরী, উে ও
শোখো প্রর্োন(৩ জন),
T=০১গদন

প্রেো অনুরমোদরনর জন্য বেশ

হযোঁ

নো

র্োে : ০৮

P=গডগ ং এযোগেেট্যোন্ট
T=০১গদন

বরগজরেশন যোচোই োছোই

র্োে : ০৫

র্োে : ০৭

P=আর দনকোরী
T=০১গদন

আর দনকোরীরক
অ গহেকরণ
(এেএমএে)

প্রেো
অনুরমোদন

আর দনকোরীরক
অ গহেকরণ
(এেএমএে)

বরগজরেশন েংরশোর্ন ও নতুন বরগজরেশন কোড ে গপ্রন্ট এ ং
ের রোহ

P=বচেোরম্যোন
T=০১গদন

P=কগিউটোর শোখো
(২ জন)
T=০১গদন

বশষ

র্োে েংখ্যো : ০৮টি, P=০৮ জন, T=০৫গদন, C=১২০০ টোকো
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তু নোমূ ক গ রিষণ (গ দ্যমোন ও প্রেোগ ে েদ্ধগের র্োেগভগিক তু নো):
গ দ্যমোন
প্ররেে
ম্যোরের
র্োে

গ দ্যমোন র্োরের ণ েনো

র্োরের ন েনো

র্োে-১
র্োে-২

বরগজরেশন েংরশোর্ন গ ষরে গশেো
প্রগেষ্ঠোন/গশেোর োরড ে বখোঁজ খ র গনরে
আেো
গশেোেী কর্তক
ে আর দন ফরম েংগ্রহ

র্োে-৩

আর দন ফরম পূরণ

র্োে-১

গশেোেী কর্তক
ে অন োইরন আর দন দোগখ

র্োে-৪

ব্োংরক গফে জমো

র্োে-২

র্োে-৫
র্োে-৬

প্ররেোজনীে কোিজেত্রেহ ব োরড ে আর দন
দোগখ
বরগজেোরর আর দন অন্তর্ভেক্ত করণ

বেোনো ী বে োর/বমো োই ব্োংগকং এর
মোধ্যরম ব্োংরক গফে জমো
প্ররযোজয নে

র্োে-৩

গফে যোচোই ও অনুরমোদন

র্োে-৭

নগেরে প্রেো উত্থোেন

র্োে-৮

বরগজরেশন শোখোে যোচোই োছোই

র্োে-৪

বরগজরেশন যোচোই োছোই

র্োে-৯

ের েী কমেকেেোর গনকট বপ্ররণ

র্োে-৫

ের েী কমেকেেোর গনকট বপ্ররণ

র্োে-১০ প্রেো অনুরমোদরনর জন্য বেশ

র্োে-৬

প্রেো অনুরমোদরনর জন্য বেশ

র্োে-১১ প্রেো অনুরমোদন

র্োে-৭

প্রেো অনুরমোদন

র্োে-১২ বরগজরেশন েংরশোর্ন ও নতুন বরগজরেশন
কোড ে গপ্রন্ট

র্োে-৮

বরগজরেশন
েংরশোর্ন ও নতুন
বরগজরেশন কোড ে গপ্রন্ট এ ং ের রোহ

প্রেোগ ে
প্ররেে
ম্যোরের
র্োে
প্ররযোজয নে
প্ররযোজয নে

প্ররযোজয নে

গ দ্যমোন ও প্রেোগ ে বে োর তু নোমূ ক ণ েনো (TCV)
গ দ্যমোন

প্রেোগ ে

ফ োফ (েোে েকয)

T: েমে (গদন)

২৪ গদন

০৫ গদন

১৯ গদন (কম েমে োির )

C: খরচ (টোকো)

৩০০০ টোকো (+/-)

১২০০ টোকো (+/-)

১৮০০ টোকো (কম ব্ে হর )

V: গভগজট (গদন)

০৪ োর

০১ োর

০৩ োর (কম গভগজট োির )
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