তারিখঃ ২৯ ডিসেম্বর, ২০২১
েংস্থার নাম: টেডিেক বাংিাসেশ ডিডমসেি
েহজীকৃত টেবার নাম: গ্রাহক অরিয াগ সমাধাযে ই-টিযকটিিং ব্যবস্থা চালুকিে।

১। ডবদ্যমান টেবা পদ্ধডত ডবসেষণ

টেবা
কার্ যক্রম
প্রোসনর ধাপ
ধাপ-১
কাস্টমাি ককয়াি এ এযস বা কল কসন্টাযি ডায়াল কযি অরিয াগ
জাোযবে।
ধাপ-২

অরিয াগ রেষ্পরি কিযেি পযি গ্রাহক কক কোটিফাই কিা।

২। ডবদ্যমান পদ্ধতডর প্রসেে ম্যাপ

েম্পৃক্ত ব্যডক্তবর্ য (পেডব)
োডিত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা/
আউেসোে য জনবি/ গ্রাহক

োডিত্বপ্রাপ্ত কমযকতযা/
আউেসোে য জনবি/
গ্রাহক

৩। তুিনামূিক ডবসেষণ (ডবদ্যমান ও প্রস্তাডবত পদ্ধডতর ধাপডিডিক তুিনা):
টেত্র
েমস্যার বণ যনা

েমাধাসনর প্রস্তাবনা

কাযস্টামাি ককয়াযি আসা/ কল কসন্টাযি কল
কিা

কাযস্টামাি ককয়াযি আসযত হযব ো

২। োডিিীি কার্জপত্রাডে

কেই

কেই

৩। টেবার ধাপ

২ টি

২ টি

৪। েম্পৃক্ত জনবি

৪-৫ জন

জনবসির প্রসিাজন টনই

৫। স্বােরকারী/ অনুসমােসনর েসে েম্পৃক্ত

২ জন, কসবাদােকািী কমমকতমা/ অডফে

১ জন টেবাোনকারী কমযকতযা

ব্যডক্তর েংখ্যা ও পেডব

ইনচাজয

৬। আন্তঃঅডফে ডনিযরশীিতা

কেই

টনই

৭। আইন/ডবডধ/ প্রজ্ঞাপন ইতযাডে

টনই

টনই

৮। অবকাঠাসমা/ হািযওিার ইতযাডে

কেই

কেই

৯। টরকি য/তথ্য েংরেণ

েফেওিাসর েংরেণ

েফেওিাসর েংরেণ

১০। প্রযুডক্তর প্রসিার্ প্রসর্াজয ডক না

কেই

প্রসর্াজয

১১। িরচ (নার্ডরক+অডফে)

১০০ / অডফে

০

১২। েমি (নার্ডরক+অডফে)

১০-১২০ ডমডনে

২ ডমডনে

১৩। র্াতািাত (নার্ডরক)

আসে

টনই

১। আসবেনপত্র/ ফরম/
টরডজস্টার/ প্রডতসবেন

১৪। অন্যান্য

৪। প্রস্তাডবত প্রসেে ম্যাপ

৫। তুিনামূিক ডবসেষণ (ডবদ্যমান ও প্রস্তাডবত পদ্ধডতর ধাপডিডিক তুিনা):
ডবদ্যমান প্রসেে
ম্যাসপর ধাপ
ধাপ-১

ডবদ্যমান ধাসপর বণ যনা
কাযস্টামাি ককয়াযি আসা/ কল কসন্টাযি কল

প্রস্তাডবত প্রসেে
ম্যাসপর ধাপ
ধাপ-১

কিা
ধাপ-২

সমস্যাি সমাধাে হযল কাযস্টামাি কক
জাোযো হয়।

ধাপ-২

প্রস্তাডবত ধাসপর বণ যনা
কাযস্টামাি ইন্টািযেট এি মাধ্যযম
টিযকটিিং রসযস্টযম তাি সমস্যাি জন্য
টিযকট খুলযবে। কাযস্টামাি ককয়াযি
আসাি প্রযয়াজে কেই।
সমস্যাি সমাধাে হযল কাযস্টামাি কক
জাোযো হয়।

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুোসর ডবদ্যমান ও প্রস্তাডবত পদ্ধডতর তুিনা

েমি (ডেন/ঘন্টা)
িরচ (নার্ডরক ও অডফসের)
র্াতািাত (োগরিক)
ধাপ
জনবি
োডিিীি কার্জপত্র

ডবদ্যমান পদ্ধডত
১০-১২০ রমরেট
১০০ োকা
১ বার
২ টি
৪-৫ জন

প্রস্তাডবত পদ্ধডত
২ ডমডনে
০ োকা
০ বার
২ টি
জনবসির প্রসিাজন টনই

০ টি

০ টি

