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সূচক-১১.১ : ন্যূনতম একটি শডশজটা সবা বতরী ও বাস্তবায়ন করাাঃ

শডশজটা সবার নাম: “প্রাবী মৃত কমীর শরবারদক/ওয়াশরলগণদক ERP System এর মাধ্যদম ৩(শতন) ক্ষ
টাকার াঅশথ মক ানুদান প্রদান
১। পূদব মর সবা দ্ধশত শবদেণাঃ
সবা
প্রদাদনর
ধা

কায মক্রম

প্রশত ধাদর
ম্পৃক্ত ব্যশক্তবগ ম
ময়
(দশব)
(শদন/ঘন্টা/শমশন
ট)
২ শদন
কারী / উকারী শরচাক
১ শদন
উ-শরচাক

ধা-১

সচক স্বাক্ষদরর জন্য নশথ উস্থান

ধা-২

উ শরচাক কর্তক
ম ানুদমাদন

ধা-৩

শরচাক কৃতমক ানুদমাদন ও সচদক স্বাক্ষর

১ শদন

শরচাক

ধা-৪

মাশরচাক কৃতমক ানুদমাদন ও সচদক স্বাক্ষর

১ শদন

মাশরচাক

ধা-৫

২০ শদন

ধা-৬

সডা লাখা দত ডাকদযাদগ স্বাক্ষরকৃত সচক
শডাআএমওদত সপ্ররণ
শডাআএমও কর্তক
ম ওয়াশরদলর শনকট সচক স্তান্তর

ধা-৭

ওয়াশরদলর ব্যাাংক শাদব সচক জমা

২ শদন

সডা রাাআডার ও
ডাক শবভাগ
কারী
শরচাক,শডাআএমও
ব্যাাংক

ধা-৮

কল্যাণ সবাদড মর ব্যাাংক শাব দত ওয়াশরদলর ব্যাাংক
শাদব াঅশথ মক ানুদাদনর াথ ম সপ্ররণ
ব মাদমাট

৩ শদন

ব্যাাংক

৩ শদন

৩৩ শদন

২। শবদ্যমান নতুন সবা দ্ধশত শবদেণাঃ
সবা
প্রদাদনর
ধা
ধা-১

কায মক্রম

শাব লাখা দত ERP System এর মাধ্যদম
ব্যাাংক এডভাাআজ বতরী

প্রশত ধাদর
ময়
(শদন/ঘন্টা/শমশন
ট)
১ শদন

ম্পৃক্ত ব্যশক্তবগ ম
(দশব)
শাব লাখা

ধা-২

শরচাক কর্তক
ম ব্যাাংক এডভাাআজ ানুদমাদন

১ শদন

শরচাক

ধা-৩

মাশরচাক কর্তক
ম ব্যাাংক এডভাাআজ ানুদমাদন

১ শদন

মাশরচাক

ধা-৪

মাশরচাদকর দপ্তর দত ব্যাাংক এডভাাআজ াংশেষ্ট
ব্যাাংদক সপ্ররণ
ব্যাাংক কর্তক
ম ওয়াশরদলর ব্যাাংক শাদব BEFTN
এর মাধ্যদম অর্ থ প্রেরণ
ব মাদমাট

১ শদন

শ এ টু
মাশরচাক
ব্যাাংক

ধা-৫

শবাঃদ্রাঃ

২ শদন
৬ শদন

BEFTN =Bangladesh Electronic Funds Transfer Network
ERP= Enterprise Resource Planning

২। পূদব মর দ্ধশতর প্রদ ম্যাাঃ
শুরু

প্রেক সহ নথর্তে উপস্থাপন

উপ-পথরোলক কর্তথক অনুত াদন

ন

পথরোলক কর্তথক
অনুত াদন প্রেতক
স্বাক্ষর

হ াঁ
হাপথরোলক কর্তথক প্রেতক স্বাক্ষর

প্রেসপাস শাখা কর্তথক োকত াতগ
প্রেক থেইএ ওতে প্রেরণ

থেইএ ওতে কর্তথক ওয়াথশতদর প্রেক
হস্তান্তর

ওয়াথরতশর ব্াাংক থহসাতে প্রেক
জ া

প্রোতে থর থহসাে হতে ওয়াথরতশর
থহসাতে অর্ থ প্রেরণ

প্রশষ

৩। শবদ্যমান দ্ধশতর প্রদ ম্যাাঃ
শুরু

থহসাে শাখা কৃেথক ERP
System এর তে এেভাইজ তেরী

ন

পথরোলক
কর্তথক
অনুত াদন

হ াঁ
হাপথরোলক কর্তথক অনুত াদন

হাপথরোতকর দপ্তর কৃেথক ব্াাংক
এেভাইজ ব্াাংতক প্রেরণ

ব্াাংক কর্তথক ওয়াথরতশর ব্াাংক থহসাতে
BEFTN এর মাধ্যদম অর্ থ প্রেরণ
প্রশষ

৩। তুনামূক শবদেণ :
সক্ষত্র
সচক প্রস্তুতকরন

পূব মতন দ্ধশত
জনব ও ময়াদক্ষ

শবদ্যমান দ্ধশত
ানাাআদন প্রস্তুতকরন

সচক স্বাক্ষর

জনব প্রদয়াজন

জনব প্রদয়াজন সনাআ

গ্রাদকর শনকট সচক শবতরণ

ময়াদক্ষ

গ্রাদকর কর্তক
ম সচক গ্রণ
(শডাআএমও দত)

জনব ও ময়াদক্ষ

BEFTN এর মাধ্যদম সপ্ররণ করা
য়।
ানাাআদন গ্রাদকর ব্যাাংক একাউদন্ট
জমা য়।

