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 রিত্র: ওয়ান স্ট ারভ শনর জীকৃত প্রনম্যা 

ওয়ানস্ট ারভ শ 

কাররগরর রামল শ+স্বয়ংম্পূর্ শ 

আনবদনত্র গ্রর্+সবা প্রদান 

ধা-১: উ-ররিাক 

[ইন্সনক্টর মননানয়ন] 

   ধা-১:  ংরিষ্ট লাখা 

ধা-২: ংরিষ্ট লাখায় কারী ররিাক 

কর্তশক ররদল শন আনদলজারর 

 

ধা-৩:  ইন্সনক্টর কর্তশক নরজরমন 

ররদল শন ও ররদল শন প্ররতনবদন 

ধা-৪: ংরিষ্ট লাখায় কারী ররিাক 

কর্তশক আনবদন, প্ররতনবদন য শানািনা ও 

উস্থান 

 

ধা-২: ংরিষ্ট লাখায় কারী 

ররিাক কর্তশক আনবদন য শানািনা 

ও উস্থান 

ধা-৩/৫:  ংরিষ্ট লাখায় উ ররিাক কর্তশক 

রদ্ধান্ত গ্রর্ ও অনুনমাদননর জন্য উস্থান 

ধা-৪/৬:  মাররিাক/ররিাক   

কর্তশক অনুনমাদন 

       ধা-৫/৭:  ত্রজারর 

   [ সবাগ্ররতার সমইন সবা প্রদান ] 

ংরিষ্ট লাখায় নরি ংরক্ষর্ 

স্ব
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ন
য়
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শুরু 

১কম শরদব 

২কম শরদব 

৮কম শরদব 

৩কম শরদব 

 

১কম শরদব 

 

৩কম শরদব 

 

২কম শরদব 

 

২কম শরদব 

 ২কম শরদব 

 

১কম শরদব 

 

সল 

ধা-৬/৮: সেরভারর 
 

১কম শরদব  

 

TCV Analysis: 

 

ররদল শননর মাধ্যনম সবা: 

সমাট ধাংখ্যা=০৮, ময়=২০কম শরদব 

 

ররদল শন ব্যতীত সবা: 

সমাট ধাংখ্যা=০৫, ময়=১০কম শরদব 



 

 

ররদল শন ব্যতীত সবা ররদল শননর মাধ্যনম সবা

 

 রিত্র: ওয়ান স্ট ারভ শনর রবদ্যমান প্রনম্যা 

শুরু

ওয়ানস্ট ারভ শ 

কাররগরর রামল শ+স্বয়ংম্পূর্ শ 

আনবদনত্র গ্রর্+সবা প্রদান 

ধা-১: উ-ররিাক 

[ইন্সনক্টর মননানয়ন] 

   ধা-১:  ংরিষ্ট লাখা 

ধা-২: ংরিষ্ট লাখায় কারী ররিাক 

কর্তশক ররদল শন আনদলজারর 

 

ধা-৩:  ইন্সনক্টর কর্তশক নরজরমন 

ররদল শন ও ররদল শন প্ররতনবদন 

ধা-৪: ংরিষ্ট লাখায় কারী ররিাক 

কর্তশক আনবদন, প্ররতনবদন য শানািনা ও 

উস্থান 

 

ধা-২: ংরিষ্ট লাখায় কারী 

ররিাক কর্তশক আনবদন য শানািনা 

ও উস্থান 

ধা-৩/৫:  ংরিষ্ট লাখায় উ ররিাক কর্তশক 

রদ্ধান্ত গ্রর্ ও অনুনমাদননর জন্য উস্থান 

ধা-৪/৬:  মাররিাক/ররিাক   

কর্তশক অনুনমাদন 

       ধা-৫/৭:  ত্রজারর 

   [ সবাগ্ররতার সমইন সবা প্রদান ] 

ধা-৬/৮: ংরিষ্ট লাখায় নরি ংরক্ষর্ 

              ধা-৭/৯: সেরভারর 

সল 

১কম শরদব 

২কম শরদব 

৮কম শরদব 

৩কম শরদব 

 

১কম শরদব 

 

৩কম শরদব 

 

২কম শরদব 

 

২কম শরদব 

 ২কম শরদব 

 

১কম শরদব 

 

১কম শরদব 

 

১কম শরদব 

 

TCV Analysis: 

 

ররদল শননর মাধ্যনম সবা:  

  সমাট ধাংখ্যা=০৯,ময়=২১কম শরদব 

 

ররদল শন ব্যতীত সবা: 

সমাট ধাংখ্যা=০৬, ময়=১১কম শরদব 

 


