


ঢাকা দক্ষিণ ক্ষিটিকর প্ারেশন শেখ হাসিনার মূলনীসি

গ্রাম েহররর উন্নসি

‘সামাজিকঅনুষ্ঠান ককন্দ্রের কসবা’

শমাোঃ আবু তিয়ব শরাকন

সিরেম এনাসলে ও শ াকাল পরয়ন্ট কম মকর্রিমা,এিসপএি

ঢাকা দসিণ সিটি করপ মাররেন

sa@dscc.gov.bd
01711781847

জনাব শমাহাম্মদ শমািারলব

িহকাসর িসিব(প্রোিন)

জনাব শমাহাম্মদ িামসুল আলম

িহকাসর িমাজকল্যাণ কম মকিমা

ঢাকা দসিণ সিটি করপ মাররেন 

শিবা িহসজকররণর সেররানাম

(বিিাহ, বিৌভাত, খাৎনা, জন্মিার্ষিকী, মৃতয ুিার্ষিকী, সাাংসৃ্কবতক অনযষ্ঠান,
নাটক, বসবমনার, বসম্পাবজয়াম ও অনুানু সামাবজক অনযষ্ঠান)



বিদ্ুমান সমসুাাঃ
❑ সেবা সেতে হয়রানি
❑ অববধআর্থিক সেিতেি
❑ সেবা মূতেে প্রোতি স াগানি
❑ নেটি কতেপাতরশি নিধপানরে রাজস্ব হতে বনিে
❑ সেবা ের্ম্পতক জিগতের অস্পস্টো ও েতথের অপ্রেুেো
❑ েূতবপর অনিয়তমর প্র াব
❑ একই েতে েীর্পনেি একই কমপকেপ ার উেনিনে।

বসিার নামাঃ সামাবজক অনযষ্ঠান বকম্ের বসিা



উত্তরম্ের উপায়াঃ
❑ সেবা প্রোি প্রনিয়া েহনজকরে
❑ েথে বাোয়তি প্রতয়াজিীয় েথে হােিাগােকরে
❑ অিোইি, নপ্রন্ট , ইতেকট্রনিক ও োমানজক স াগাত াগ মাধেতম প্রচার
❑ িািীয় াতব প্রচার
❑ অন ত াগ প্রনেকার ের্ম্তকপ অবনহে করা
❑ সেবা প্রাথীী এবং সেবাগ্রহীোতের নিতয় েরামশপক ও অবনহেকরে ে া করা

স তে োতর।
❑ িাগনরক েিে (সেবা প্রোি প্রনেশ্রুনে হােিাগাে করে)

বসিার নামাঃ সামাবজক অনযষ্ঠান বকম্ের বসিা



উত্তরম্ের উপায়াঃ
❑ সরনজস্টার চােুকরে
❑ সেবাগ্রহীোতের সেবা ের্ম্পতক নিডবোক গ্রহে
❑ উর্দ্প ঃেি কমপকেপ াতের নিয়নমে েনরেশপি
❑ প্রতয়াজিীয় িীনেমাো হােিাগাে করে
❑ জিেতচেিো তেরী
❑ অিোইি, সমাবাইে নিিোনিয়াে বোংনকং ও অিোিে বোংনকং
চোতিতের মাধেতম সেবা মূতেে গ্রহে

❑ অিোইি ও অোেতের মাধেতম সেবা প্রোতির বেবিা।

বসিার নামাঃ সামাবজক অনযষ্ঠান বকম্ের বসিা



STEPS:   8
Time:    3-7 Days
HR:        4

শুরু

পিা. অ. শকরের বুসকিং িথ্য ও আরবদনপত্র জমা

প্রাথমিক আবেদনপত্র যাচাই ও স.সিাজকল্যাণ কিমকর্ম ার মনকট উপস্থাপন

স.সিাজকল্যাণ কিমকর্ম া কর্তম ক আমনক এর মনকট নমথ প্রদান

অনুবিাদন / োমর্ল্

হযাাঁ

না

অনুবিাদবনরর পর আমনক কর্তম ক স.সিাজ কল্যাণ কিমকর্ম ার মনকট প্রপ্ররণ

প্রকয়ারবটকাবরর মনকট প্রপ্ররণ এেং প্রসোগ্রহীর্াবক অেমহর্ করা

প্রসোগ্রহীর্া কর্তম ক ভাড়ার টাকার েযাংবক জিা প্রদান

প্রসোগ্রহীর্া কর্তম ক প্রপ-অর্ম াবরর কমপ প্রকয়ারবটকাবরর মনকট প্রদান ও েুমকং মনমির্করণ

আমনক কর্তম ক অনুবিাদন/ োমর্ল্ এর মেষবয় মসদ্ধান্ত প্রদান

P: 1
T: 1

P: 1
T: 1

P: 1
T: 3

P: 1
T: 2

P: 1
T: 1

P: 1
T: 1

P: 1
T: 1

শেষ

P: 1
T: 1

শিবার সবদ্যমান প্ররিি ম্যাপ



STEPS:   2   
Time:    1-2 Days
HR:        1

শুরু

পকেয়শকয়ার শেকার কর্তমক িা. অ. শকরের বুসকিং এর আরবদনপত্র জমা ও অনুরমাদন

/বাসিল এর সিদ্ধান্ত প্রদান

অনুক োদন / বোতিল

হযাাঁ

না

সেবোগ্রহীিো েিতৃ ে সপ-অরৃ্োকেে েতপ সেয়োেকেেোকেে তনেে প্রদোন ও বুতেিং তনতিিেেণ

শেষ

শিবার প্রস্তাসবি প্ররিি ম্যাপ



TCV (Time, Cost & Visit) অনুিারর সবদ্যমান ও প্রস্তাসবি পদ্ধসির তুলনা

সবদ্যমান পদ্ধসি প্রস্তাসবি পদ্ধসি

িময় (সদন/ঘন্টা) ৩-৭ সদন ১-২ সদন

খরি (নাগসরক ও

অস রির)

সনর্ মাসরি শিবা মূল্য: ৮-২০ হাজার

শিবাগ্রহীিার যািায়াি: ১৪০০

অন্যান্য খরি: ৫০০

অববর্ শলনরদরনর খরি: ১০০০

িব মরমাে: ২২৯০০

সনর্ মাসরি শিবা মূল্য: ৮-২০ হাজার

শিবাগ্রহীিার যািায়াি: ৪০০

অন্যান্য খরি: ২০০

িব মরমাে: ২০৬০০

যািায়াি ৩-৭ ২

দাসখলীয় কাগজপত্র ২ ১

র্াপ ৮ ২

জনবল ৪ ১
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সময় খরচ যাতায়াত কাগজপত্র ধাপ জনবল 

প্রল্খমচত্রঃ

ববদ্যমান প্রস্তাববত 


