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 )             ও      

ভবনঃ কলরয জন্য ব্যয় াশ্রয়ী প্রাথভভক জ্বারাভন ভনভিতকযণ । 

ভভনঃ জ্বারাভন ও খভনজ ম্পদ এয ভফভবন্ন উৎ নুন্ধান, উলতারন, অযণ, অভদাভন, ভফতযণ ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানায 

ভাধ্যলভ দদলয জ্বারাভন ভনযাতা জজন । 

 
 )           ক  

µg ‡mev bvg ‡mevc Övwßi ch©vq (Awa`ßi/AvÂwjK) 
০১  ’ল্যান ভবভতক     ক   ক  ’        ক  ক  ক   /ক       

 
2| ‡mev †cÖvdvBj 
 K) †mevi bvg:    ’ল্যান ভবভতক     ক   ক  ’      । 

 
 )           ক          ক  : জ্বারাভন ও খভনজ ম্পদ ভফবালগয ভফদ্যভান ব্যফস্থায় পল াকভ 

কযা ভস্যায মুুখখীন লত য়। দকান ডকুলভন্ট এক কভম্পউ ায 

লত ন্য কভম্পউ ালয ভনলয় দগলর পন্ট দবলে মায়। তাছাড়া, 

দফভ ভযভালণ পল াকভ কযলত লর প্রথলভ ভপ্রন্টালয ভপ্রন্ট কযায 

য দভনুয়াভর পল াকভ কযলত য় পলর ভপ্রন্টালয দমভন কাভর ও 

খযচ দফভ রালগ দতভভন দভনুয়াভর পল াকভলত ভুর ওয়ায 

ম্ভাফনা ভধক থালক। তাআ ল্যান ভবভতক পল াকভ কযা দফা 

প্রদান কযা লর এ ভফবালগয কর কভম্পউ ায/ল্যা ল এক 

দন ওয়ালকজ ল্যান ভলেলভয ভাধ্যলভ লজআ পল াকভ দভভলন 

পল াকভ/লপ্রন্ট কযা মালফ। এলত ফাড়ভত পল াকভ দভভন ও 

ভপ্রন্টালযয প্রলয়াজন লফ না। মালদয কভম্পউ ায/ল্যা ল ভপ্রন্টায 

ংলমাগ নাআ তাযাও ভত লজআ পল াকভ/ভপ্রন্ট কযলত াযলফ। 

অয াভভিকবালফ ভপ্রন্টালযয ংখ্যা কলভ মালফ মায পলর খযচ, 

ভয় ও কাভরয লনক াশ্রয়ী লফ। তাছাড়া ভতভযক্ত পল াকভ 

দভভন/ভপ্রন্টায যক্ষণালফক্ষণ এফং দ ানায যফযা কযা ব্যয়ফহুর। 

http://www.emrd.gov.bd/


M) †mevcÖvwßi ‡gŠwjK Z_¨vw` 
 welq Z_¨vw` 
1. ‡mev cÖ`vbKvix Awdm R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM। 

2. ‡mevi mswÿß weeiY  পল াকভ দভভন দয়াভযং ভলেলভয ভাধ্যলভ লজআ এ 

ভফবালগয দম দকান কভম্পউ ায লত পল াকভ/ভপ্রন্ট কযলত 

াযলফ। 

3. †mev MÖnYKvixi msL¨v ১০০ জন। 

4. ‡mevcÖvwßi kZ©vewj ব্যফাযকাযী জ্বারাভন ও খভনজ ম্পদ ভফবালগয দন ওয়াকজ ভলেলভ 

থাকলত লফ। 

5. `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v I Kg©Pvix ংভিষ্ট কভ জকতজা। 

6. ‡mevcÖvwßi mgq কলয়ক দলকন্ড। 

7. ‡mev cÖvwß‡Z cÖ‡qvRbxq KvMRcÎ দকান কাগজ লেয প্রলয়াজন নাআ। 

8. ‡mevcÖvwßi Rb¨ LiP ‡Kvb LiP cÖ‡qvRb nq bv। 

9. ‡mevcÖvwßi Rb¨ hvZvqv‡Zi msL¨v 
-  

10. mswkøó AvBb/wewa/bxwZgvjvi 
ZvwjKv 

-  

11. ‡mev †c‡Z e¨_© n‡j cieZ©x 
cÖwZKviKvix Kg©KZ©v, c`we, 
B‡gBj I †dvb 

কাযী দভআনল ন্যান্স আভিভনয়ায, অআভটি াখা, জ্বারাভন ও খভনজ 

ম্পদ ভফবাগ। 

12. ‡mev cÖvwß/cÖ`v‡bi †ÿ‡Î 
Amyweav/mgm¨v/P¨v‡jÄmg~n 

ব্যফাযকাযীলদয ভফদ্যভান ভলেভ ভযফতজন। 

13. Ab¨vb¨  
 
N) we`¨gvb †mev-c×wZ we‡kølY 
 
‡mev cÖ`v‡bi 

avc 
Kvh©µg cÖwZ av‡ci mgq 

(w`b/NÈv/wgwbU) 
m¤ú„³ e¨w³eM© (c`we) 

avc-1 দনড্রাআফ/আলভআলর ডকুলভন্ট ংি। ১০ ভভভন  Av‡e`bKvix 

avc-২ ভপ্রন্টায ংযুক্ত দমলকান কভম্পউ ালয খাভর 

থাকা াললক্ষ ডকুলভন্ট প্রলফ কযালনা। 

২০ ভভভন  Av‡e`bKvix 

ধা-৩ ভপ্রভন্টং এয জন্য কাগজ ংি কযা। ৫ ভভভন  Av‡e`bKvix 

ধা-৪ ভপ্রন্টালয কাগজ প্রলফ কযা এফং ভপ্রন্ট দদয়া। ৫-১০ ভভভন  Av‡e`bKvix 

   -৫                 ক   ক   ১০       Av‡e`bKvix 

 



O) we`¨gvb c×wZi cÖ‡mm g¨vc (Process Map) 
  

cÖ‡mm g¨vc 

  evi bvg: ল্যান ভবভতক     ক   ক        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P) we`¨gvb mgm¨v mgvav‡b K¨vUvMwiwfwËK cÖ¯Ívebv: 
 

‡ÿÎ mgm¨vi eY©bv mgvav‡bi cÖ¯Ívebv 
1| Av‡e`bcÎ, dig/ 
‡iwR÷vi/cÖwZ‡e`b 

ভতভযক্ত পল াকভ দভভন/ভপ্রন্টালযয যক্ষণালফক্ষণ এফং 

দ ানায যফযা কযা ব্যয়ফহুর এফং মালদয কভম্পউ ালয 

ভপ্রন্টায ংলমাগ নাআ তালদয ভপ্রভন্টং সুভফধা না থাকা। 

লমৌভক্তক স্থাভত ভপ্রন্টায 

হ্রা কযা মালফ এফং 

মালদয ভপ্রন্টায নাআ তালদয 

ভপ্রভন্টং দফায় ভনলয় অা 

মালফ। 

2| `vwLjxq KvMRcÎvw` - দকান কাগজ লেয 

প্রলয়াজন নাআ 

3| †mevi avc ০৩ (ভতন) টি ধাল কাজ ম্পাদন কযলত য় । ওয়ান ভিক ভলেলভয 

ভাধ্যলভআ ভপ্রন্ট কযা মালফ। 

4| m¤ú„³ Rbej 
-  -  

5| ¯^vÿiKvix/ 
Aby‡gv`‡bi m‡½ m¤ú„³ 
e¨w³i msL¨v I c`we 

ন্য দমলকান ব্যফাযকাযী মায কভম্পউ ালয ভপ্রন্টায যুক্ত 

অলছ। 

 

6| AvšÍtAwdm 
wbf©ikxjZv 

Av‡e`bKvix‡K ন্য দমলকান ব্যফাযকাযী মায 

কভম্পউ ালয ভপ্রন্টায যুক্ত অলছ। 

কর পল াকভ দভভন 

ল্যালনয AvIZvq Avm‡j 

G mgm¨v   ক    | 

7| †iKW©/Z_¨ msiÿY   
8| cÖhyw³i cÖ‡qvM cÖ‡hvR¨ মালদয ভপ্রন্টায দনআ তালদয `xN© mg‡qi cÖ‡qvRb n‡”Q| ল্যান ভলেলভয ভাধ্যলভ 

avc msL¨v: ৬ 

m¤ú„³ Rbej: ২ Rb 

mgq: 05-06 gvm 

 

 

ïiæ 

1. দনড্রাআফ/আলভআলর ডকুলভন্ট 

ংি 

২. ভপ্রন্টায ংযুক্ত দমলকান 

কভম্পউ ালয খাভর থাকা াললক্ষ 

ডকুলভন্ট প্রলফ কযালনা 

৪. ভপ্রভন্টং এয জন্য কাগজ ংি 

কযা 

৩. wm×všÍ cÖ`vb 

৫. ভপ্রন্টালয কাগজ প্রলফ কযা এফং 

ভপ্রন্ট দদয়া 

‡kl 

P: অলফদনকাযী 

T: ১০ ভভভন  

 

P: ৩য় ক্ষ 

T: ২০ ভভভন  

কভম্পউ ায ভপ্রন্টায ভি 

থাকলতও ালয অফায 

ব্যস্ত থাকলত ালয 

P: অলফদনকাযী 

T: ৫ ভভভন  

P: অলফদনকাযী 

T: ৫-১০ ভভভন  

৬. খাভর াললক্ষ পল াকভ/ভপ্রন্ট 

কযা 



‡ÿÎ mgm¨vi eY©bv mgvav‡bi cÖ¯Ívebv 
wK bv দ্রুততায ালথ এ কাজ 

ম্পাদন কযা ম্ভফ। 
9| hvZvqvZ (bvMwiK) we`¨gvb c×wZ‡Z Av‡e`bKvix‡K Av‡e`‡bi wel‡q 

†LuvR Lei wb‡Z hvZvqvZ Ki‡Z nq 

১ ফায মাতায়াত কযলরআ 

লফ 

10| Ab¨vb¨ 
-  -  

 
Q) cÖ¯ÍvweZ cÖ‡mm g¨vc  
 

 cÖ¯ÍvweZ cÖ‡mm g¨vc 

‡mevi bvg: ল্যান ভবভতক     ক   ক        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
R) Zzjbvg~jK we‡kølY (we`¨gvb I cÖ¯ÍvweZ c×wZi avcwfwËK Zzjbv): 

 
we`¨gvb cÖ‡mm 
g¨v‡ci avc 

we`¨gvb av‡ci eY©bv cÖ¯ÍvweZ cÖ‡mm 
g¨v‡ci avc 

cÖ¯ÍvweZ av‡ci eY©bv 

avc-1 দনড্রাআফ/আলভআলর ডকুলভন্ট ংি। avc-1 ভলরলেড ডকুলভলন্ট ওলন 

কযা। 

avc-২ ভপ্রন্টায ংযুক্ত দমলকান কভম্পউ ালয 

খাভর থাকা াললক্ষ ডকুলভন্ট প্রলফ 

কযালনা। 

- cÖ‡qvRb †bB 

ধা-৩ ভপ্রভন্টং এয জন্য কাগজ ংি কযা। - cÖ‡qvRb †bB 

ধা-৪ ভপ্রন্টালয কাগজ প্রলফ কযা এফং ভপ্রন্ট 

দদয়া। 

- cÖ‡qvRb †bB 

   -৫ - avc-২     ক                ও   

 

3| TCV (Time, Cost & Visit) নুালয ভফদ্যভান ও প্রস্তাভফত দ্ধভতয তুরনা 

 ভফদ্যভান দ্ধভত প্রস্তাভফত দ্ধভত 

ভয়(ভদন/ঘন া/ভভভন ) প্রায় ৪৫ ভভভন । ৩ ভভভন । 

খযচ (নাগভযক ও ভপলয) - ল্যান ভবভতক পল াকভ ব্যফস্থা চালু লর 

ভপ্রন্টালযয যক্ষণালফক্ষণ এফং দ ানালযয 

খযচ ফহু ংল কলভ মালফ। 

মাতায়াত ৩-৪ ফায। ১ ফায। 

ধা ৫ ২ 

দাভখরীয় কাগজে - - 

 

১.ডকুলভলন্ট ভলরে কযা 

২. পল াকভ দভভন ভলরে কযা 

এফং ভপ্রন্ট দদয়া 

ïiæ 

P: ব্যফাযকাযী 
T: ১ ভভভন  

 

দল 

P: ব্যফাযকাযী 

T: ২ ভভভন  

 


