তারিখঃ ১৩ এপ্রিল, ২০২২
সংস্থার নাম: টেপ্রলেক বাংলাদেশ প্রলপ্রমদেড
সহজীকৃত টসবার নাম: অনলাইনন রিম রিক্রয় এিং হ াম হেরলভািী।

১। প্রবদ্যমান টসবা পদ্ধপ্রত প্রবদেষণ

টসবা
কার্ যক্রম
িোদনর ধাপ
ধাপ-১
কাস্টমাি হকয়াি িা রিনেইলাি পনয়নে স্বশিীনি উপরিরত।

সম্পৃক্ত ব্যপ্রক্তবর্ য (পেপ্রব)
োপ্রিত্বিাপ্ত কমযকতযা/
আউেদসাস য জনবল/
রিনেইলাি/ গ্রা ক

ধাপ-২

এনআইরে পরিদশশন।

োপ্রিত্বিাপ্ত কমযকতযা/
আউেদসাস য জনবল/
রিনেইলাি/ গ্রা ক

ধাপ-৩

বাদিাদমপ্রিক প্রডভাইস এ আঙ্গুনলি ছাপ প্রদান।

োপ্রিত্বিাপ্ত কমযকতযা/
আউেদসাস য জনবল /
রিনেইলাি/ গ্রা ক

ধাপ-৪

িকল িফল হভরিরফনকশন হশনে গ্রা ক রিম রননয় যানিন।

গ্রা ক

২। প্রবদ্যমান পদ্ধতপ্রর িদসস ম্যাপ

৩। তুলনামূলক প্রবদেষণ (প্রবদ্যমান ও িস্তাপ্রবত পদ্ধপ্রতর ধাপপ্রভপ্রিক তুলনা):
টেত্র
সমস্যার বণ যনা

সমাধাদনর িস্তাবনা

বাদিাদমপ্রিক প্রডভাইস

টনই

২। োপ্রিলীি কার্জপত্রাপ্রে

এনাইরে

হনই

৩। টসবার ধাপ

২ টি

২ টি

৪। সম্পৃক্ত জনবল

৪-৫ জন

১ জন

৫। স্বােরকারী/ অনুদমােদনর সদে সম্পৃক্ত

২ জন, হিিাদানকািী কমশচািী/ রিনেইলাি

১ জন হেরলভািী ম্যান

ব্যপ্রক্তর সংখ্যা ও পেপ্রব

এি হলাক, অপ্রফস ইনচাজয

৬। আন্তঃঅপ্রফস প্রনভযরশীলতা

হনই

টনই

৭। আইন/প্রবপ্রধ/ িজ্ঞাপন ইতযাপ্রে

টনই

টনই

৮। অবকাঠাদমা/ হাডযওিার ইতযাপ্রে

িীম, বাদিাদমপ্রিক প্রডভাইস

িীম, বাদিাদমপ্রিক প্রডভাইস

৯। টরকড য/তথ্য সংরেণ

সফেওিাদর সংরেণ

সফেওিাদর সংরেণ

১০। িযুপ্রক্তর িদিার্ িদর্াজয প্রক না

িদর্াজয

িদর্াজয

১১। িরচ (নার্প্ররক+অপ্রফস)

১০০ / অপ্রফস

নাগরিক ০ / ১০ অরফি

১২। সমি (নার্প্ররক+অপ্রফস)

১০-১২০ প্রমপ্রনে

৫ প্রমপ্রনে

১৩। র্াতািাত (নার্প্ররক)

আদে

টনই

১। আদবেনপত্র/ ফরম/
টরপ্রজস্টার/ িপ্রতদবেন

১৪। অন্যান্য

৪। িস্তাপ্রবত িদসস ম্যাপ

৫। তুলনামূলক প্রবদেষণ (প্রবদ্যমান ও িস্তাপ্রবত পদ্ধপ্রতর ধাপপ্রভপ্রিক তুলনা):
প্রবদ্যমান িদসস
ম্যাদপর ধাপ
ধাপ-১

প্রবদ্যমান ধাদপর বণ যনা
কানস্টামাি হকয়াি/রিনেইলাি পনয়নে

িস্তাপ্রবত িদসস
ম্যাদপর ধাপ
ধাপ-১

আিনিন
ধাপ-২

কানস্টামাি তাি এনাইরে রদনিন

ধাপ-৩

রফঙ্গািরপ্রে এি মাধ্যনম প্রনয়াজনীয়
হভরিরফনকশন িম্পন্ন নি।

ধাপ-৪

কানস্টামাি তাি িীম ানত পানিন।

ধাপ-২

িস্তাপ্রবত ধাদপর বণ যনা
কানস্টামাি ইোিননে এি মাধ্যনম
হিরজনেশন কিনিন।
হেরলভািী ম্যান কানস্টামাি এি হদইয়া
ঠিকানায় হপ ৌঁনছ কানস্টামানিি
রফঙ্গািরপ্রে হনয়াি মাধ্যনম হভরিরফনকশ্ন
হশনে কানস্টামাি হক িীম প্রদান কিনিন।

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাদর প্রবদ্যমান ও িস্তাপ্রবত পদ্ধপ্রতর তুলনা

সমি (প্রেন/ঘন্টা)
িরচ (নার্প্ররক ও অপ্রফদসর)
র্াতািাত (নাগরিক)
ধাপ
জনবল
োপ্রিলীি কার্জপত্র

প্রবদ্যমান পদ্ধপ্রত
১০-১২০ রমরনে
১০০ োকা/অপ্রফস
১ বার
২ টি
৪-৫ জন

িস্তাপ্রবত পদ্ধপ্রত
৫ প্রমপ্রনে
১০ োকা
০ বার
২ টি
১ জন

১ টি

১ টি

