(১) সফায নাভঃ ভাননীয় প্রতিভন্ত্রীয াক্ষাৎ কাম যক্রভ জীকযণ
বফদ্যভান সফা-দ্ধবি বফশ্লেলণঃ
কাম যক্রভ

সফা প্রদাশ্লনয ধা
ধা-১

প্রবি ধাশ্লয ভয়
(বদন/ঘন্টা/বভবনট)
১ বদন

ভাননীয় প্রবিভন্ত্রী ভশ্লাদশ্লয়য দপ্তশ্লয

ম্পৃক্ত ব্যবক্তফর্ য (দবফ)
াক্ষাৎ প্রার্থী

াক্ষাৎপ্রার্থীয অর্ভন
ধা-২

বিশ্ল নাভ/ঠিকানা ও াক্ষাতিয উশ্লেশ্য

১০ বভবনট

ভাননীয় ভন্ত্রীয ব্যবক্তর্ি
কভযকিযা

১০ বভবনট

বপ ায়ক

বরবফদ্ধ কযণ
ধা-৩

বি ভাননীয় প্রবিভন্ত্রীয দয় বফশ্লফচনায জন্য
সপ্রযণ

ধা-৪

ভাননীয় প্রবিভন্ত্রীয বদ্ধান্ত প্রদান

৩০ বভবনট

ভাননীয় প্রবিভন্ত্রী

ধা-৫

াক্ষাৎ প্রার্থীশ্লক ফবিকযণ

৫ বভবনট

ব্যবক্তর্ি কভযকিযা

বফদ্যভান দ্ধবিয প্রশ্ল ম্যা (Process Map)ঃঃ
শুরু

P: াক্ষাৎ প্রার্থী
T: ১ বদন

ধা-১

সাক্ষাৎপ্রার্থীর আগমন

ধা-২

স্লি স্লিস্লফদ্ধ করণ

ধা-৩

স্লি প্রপ্ররণ

ধা-৪

মাননীয় প্রস্লিমন্ত্রীর স্লসদ্ধান্ত

P: ভাননীয় প্রতিভন্ত্রী
T: ৩০ বভবনট

ধা-৫

সাক্ষাৎ প্রার্থীকক অফস্লিিকরণ

P: ব্যতিগি কভযকিযা
T: ৫ বভবনট

সল

P: ব্যবক্তর্ি কভযকিযা
T: ১০ বভবনট
P: তপ ায়ক
T: ১০ বভবনট

বফদ্যভান ভস্যা ভাধাশ্লন কযাটার্বযবববিক প্রস্তাফনা:
ভস্যায ফণ যনা

সক্ষত্র

ভাধাশ্লনয প্রস্তাফনা

১। অশ্লফদনত্র/ পযভ/

াক্ষাৎ প্রার্থী স্বযীতয উতিি তয় ার্ যকত তিত

নরাইনতবতিক পযতভয ভাধ্যতভ

সযবজস্টায/ প্রবিশ্লফদন

নাভ/ঠিকানা ও াক্ষাতিয উশ্লেশ্য বরবফদ্ধ কসয

তনজ িান তি াক্ষাতিয নুতযাধ

ভাননীয় প্রতিভন্ত্রীয াক্ষাতিয নুতযাধ জানান

জানাতি াতযন

২। দাবিরীয় কার্জত্রাবদ

ার্ যকত তি

সকান ার্ যকতয প্রতয়াজন নাই

৩। সফায ধা

৫টি ধা ম্পন্ন তর াক্ষাৎ প্রার্থী িাঁয াক্ষাতিয

৩টি জ ধাত কাজটি ম্পন্ন তি

তফলতয় তদ্ধান্ত জানতি াতযন

াতয

৪। ম্পৃক্ত জনফর

৩ জন

২ জন

৫। স্বাক্ষযকাযী/ নুশ্লভাদশ্লনয শ্লে

২ জনঃ ভাননীয় প্রতিভন্ত্রী এফং প্রতিভন্ত্রী

ভাননীয় প্রতিভন্ত্রীয ম্মতিক্রতভ

ম্পৃক্ত ব্যবক্তয ংখ্যা ও দবফ

ভতাদতয়য একান্ত তিফ

একান্ত তিফ দাতয়ত্ব ারন কযতি
াতযন

৬। অন্তঃবপ বনবযযীরিা

নাই

নাই

৭। অআন/বফবধ/ প্রজ্ঞান আিযাবদ

নাই

নাই

৮। ফকাঠাশ্লভা/ াড যওয়ায আিযাবদ

াক্ষাৎ প্রার্থীয জন্য তি প্রস্তুি এফং িাঁয তক্ষায

একটি নরাইনতবতিক পযভ

িান তনধ যাযণ
৯। সযকড য/িথ্য ংযক্ষণ

াক্ষাৎ প্রার্থীগতণয িথ্য ংযক্ষণ কযতি তর

তটাম্যাটিক র্াটাতফইতজ ংযক্ষণ

ার্ যকত ংযক্ষণ কযতি য়

তয় মাতফ

প্রযুতি ব্যফায নাই

প্রযুতিয ব্যফায তফ

১১। িযচ (নার্বযক+বপ)

১০০০-২০০০ টাকা

আন্টাযশ্লনট িযচ শ্লফ যাচ্চ ৫ টাকা

১২। ভয় (নার্বযক+বপ)

১ তদন ৫৫ বভবনট

৪৫ বভবনট

১৩। মািায়াি (নার্বযক)

১-২ ফায

মািায়াতিয প্রতয়াজন নাই

১০। প্রযুবক্তয প্রশ্লয়ার্ প্রশ্লমাজয বক
না

১৪। ন্যান্য

তুরনামূরক বফশ্লেলণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয ধাবববিক তুরনা):
বফদ্যভান প্রশ্ল
ম্যাশ্লয ধা
ধা-১

বফদ্যভান ধাশ্লয ফণ যনা

প্রস্তাবফি ধাশ্লয ফণ যনা

প্রস্তাবফি প্রশ্ল
ম্যাশ্লয ধা

প্রশ্লয়াজন সনআ

ভাননীয় প্রবিভন্ত্রী ভশ্লাদশ্লয়য দপ্তশ্লয াক্ষাৎ
প্রার্থীয অর্ভন

ধা-২

বিশ্ল নাভ/ঠিকানা ও উশ্লেশ্য বরবফদ্ধ কযণ

ধা-৩

বি ভাননীয় প্রবিভন্ত্রীয দয় বফশ্লফচনায

ধা-১

নরাইন পযভ পূযণ ও সপ্রযণ
প্রশ্লয়াজন সনআ

জন্য সপ্রযণ
ধা-৪

ভাননীয় প্রবিভন্ত্রীয বদ্ধান্ি প্রদান

ধা-২

ভাননীয় প্রবিভন্ত্রীয বদ্ধান্ত প্রদান

ধা-৫

াক্ষাৎ প্রার্থীশ্লক ফবিকযণ

ধা-৩

াক্ষাৎ প্রার্থীশ্লক আ-সভআশ্লর ফবিকযণ

প্রস্তাবফি প্রশ্ল ম্যাঃ
শুরু

P: াক্ষাৎ প্রার্থী
T: ১০ বভবনট

ধা-১

অনিাইন পরম পূরণ ও প্রপ্ররণ

ধা-২

মাননীয় প্রস্লিমন্ত্রীর স্লসদ্ধান্ত

P: ভাননীয় প্রতিভন্ত্রী
T: ৩০ বভবনট

ধা-৩

সাক্ষাৎ প্রার্থীকক ই-প্রমইকি
অফস্লিিকরণ

P: ভাননীয় প্রতিভন্ত্রীয একান্ত
তিফ
T: ৫ বভবনট

সল

TCV (Time, Cost & Visit) নুাশ্লয বফদ্যভান ও প্রস্তাবফি দ্ধবিয তুরনাঃ
ভয় (বদন/ঘন্টা)
িযচ (নার্বযক ও বপশ্লয)
মািায়াি
ধা
জনফর
দাবিরীয় কার্জত্র

বফদ্যভান দ্ধবি
১ তদন ৫৫ বভবনট
১০০০-২০০০ টাকা
১-২ ফায
৫টি
৩ জন
১টি (ার্ যকত তি)

প্রস্তাবফি দ্ধবি
৪৫ তভতনট
৫ টাকা
০ ফায
৩টি
২ জন
০টি

