
১। িব%মান )সবা প,িত িবে/ষণ 

!সবা %দােনর 
ধাপ 

কায ./ম 
%িত ধােপর সময় 
(িদন/ঘ5া/িমিনট) 

স7ৃ9 :ি9বগ . (পদিব) 

ধাপ-১ ন=ন সংেযােগর জ@ আেবদন ফরম সংCহ ০/১/০ Cাহক/ Cাহেকর %িতিনিধ 

ধাপ-২ ৪ কিপ আেবদন ফরম Hরণ কের ছিব ও জাতীয় 

পিরচয়পেNর কিপসহ জমা %দান 

০/২/০ 
Cাহক এবং িবPিসএল অিফস  

ধাপ-৩ ন=ন সংেযােগর িফিজিবিলP যাচাই িরেপাট . ২/০/০ সংিUV সহকারী 
:বWাপক/:বWাপক 

ধাপ-৪ চািহদা পN জাির করা ১/০/০ সংিUV উপমহা:বWাপক 

ধাপ-৫ Cাহক কZ.ক চািহদা পN সংCহ করা  ১/০/০ Cাহক/ Cাহেকর %িতিনিধ 

ধাপ-৬ চািহদাপেN উি\িখত অথ . :াংেক জমা %দান  ১/০/০ Cাহক/ Cাহেকর %িতিনিধ 

ধাপ-৭ পিরেশািধত চািহদা পেNর কিপ সংিUV িবPিসএল 

অিফেস জমা %দান 

০/২/০ 
Cাহক/ Cাহেকর %িতিনিধ 

ধাপ-৮ !টিলেফান সংেযােগর িনেদ .শপN জাির ১/০/০ সংিUV উপমহা:বWাপক 

ধাপ-৯ ন=ন সংেযাগ স7c করা ১-২/০/০  সংিUV লাইন dাফ 

 

২। িব%মান প,িতর 4েসস 5াপ 

 

ন"ন 
সংেযােগর 
জ+ 

আেবদন 
ফরম সং1হ

৪ কিপ 
আেবদন 
ফরম 7রণ 
কের ছিব ও 
জাতীয় 

পিরচয়পে?র 
কিপসহ জমা 

@দান

ন"ন 
সংেযােগর 
িফিজিবিলB 
যাচাই 
িরেপাট E

চািহদা প? 
জাির করা

1াহক কFEক 
চািহদা প? 
সং1হ করা 

চািহদাপে? 
উিHিখত অথ E 
Lাংেক জমা 

@দান 

পিরেশািধত 
চািহদা 

পে?র কিপ 
সংিOP 
িবBিসএল 
অিফেস জমা 

@দান

Rটিলেফান 
সংেযােগর 
িনেদ Eশপ? 
জাির

ন"ন 
সংেযাগ 

সST করা

সং#ার নাম বাংলােদশ -টিলকিমউিনেকশ2 -কা3ািন িলিমেটড (িব5িসএল) 

সহজী:ত -সবা -টিলেসবা অ=াপ/ওেয়ব -পাট Aাল এর মাBেম অনলাইেন -টিলেফান/ ইEারেনট সংেযােগর আেবদন 
(www.telesheba.gov.bd) 



৩। =লনাfলক িবেUষণ (িবhমান ও %iািবত পjিতর ধাপিভিlক =লনা): 

!mN সমnার বণ .না সমাধােনর %iাবনা 

১। আেবদনপN/ ফরম/ 

 !রিজdার/ %িতেবদন 

িনকটW !টিলেফান অিফস/ ওেয়বসাইট 

হেত ফম . সংCহ 

!টিলেসবা অoাপ/ ওেয়ব এর মাpেম 

আেবদেনর তq Hরণ 

২। দািখলীয় কাগজপNািদ 
৪ কিপ আেবদন ফম . ( ছিব ও 

পিরচয়পNসহ) 

!টিলেসবা অoাপ/ ওেয়ব এর মাpেম ছিব ও 

পিরচয়পেNর সফটকিপ আপেলাড 

৩। !সবার ধাপ ১০ P ৮ P 

৪। স7ৃ9 জনবল ৫ জন ৪ জন 

৫। sাmরকারী/ অtেমাদেনর সেu 

স7ৃ9 :ি9র সংvা ও পদিব 
২ জন ২ জন 

৬। আwঃঅিফস িনভ .রশীলতা  - - 

৭।  আইন/িবিধ/ %yাপন ইতoািদ - - 

৮। অবকাঠােমা/ হাড .ওয়ার ইতoািদ - !টিলেসবা সাভ .ার 

৯। !রকড ./তq সংরmণ হাড . কিপেত 
ই5ারেনট িভিlক ডাটােবজ ও %েয়াজনেবােধ 

হাড . কিপেত 

১০। %{ি9র %েয়াগ %েযাজo িক না s|/েনই %{ি9র উ}তর :বহার 

১১। খরচ (নাগিরক+অিফস) ১০০ টাকা ( toনতম) ৫-১০ টাকা 

১২। সময় (নাগিরক+অিফস) ১০ িদন ৪-৫ িদন 

১৩। যাতায়াত (নাগিরক) ৩ P ০ P 

১৪। অ@া@  - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



৪। %iািবত %েসস ~াপ 

 
 
৫। =লনাfলক িবেUষণ (িবhমান ও %iািবত পjিতর ধাপিভিlক =লনা): 
 
িবhমান %েসস 
~ােপর ধাপ 

িবhমান ধােপর বণ .না  %iািবত %েসস 
~ােপর ধাপ 

%iািবত ধােপর বণ .না 

ধাপ-১ ন=ন সংেযােগর জ@ আেবদন ফরম সংCহ 

ধাপ-১ 

!টিলেসবা অoাপ এর মাpেম 
আেবদেনর তq Hরণ এবং ছিব ও 
সংিUV দিললািদর কিপ আপেলাড 
করা 

ধাপ-২ ৪ কিপ আেবদন ফরম Hরণ কের ছিব ও 
জাতীয় পিরচয়পেNর কিপসহ জমা %দান 

ধাপ-৩ ন=ন সংেযােগর িফিজিবিলP যাচাই িরেপাট . 
ধাপ-২  

অoােপর %া� তq অtযায়ী 
িফিজিবিলP যাচাই এবং িরেপাট . 
%দান 

ধাপ-৪ চািহদা পN জাির করা 
ধাপ-৩ 

অoােপর মাpেম চািহদাপN জাির 
করা 

ধাপ-৫ Cাহেকর চািহদা পN সংCহ করা  ধাপ-৪ 
 

ইেমইেল %া� চািহদাপN !মাবাইল 
:াংিকং/:াংেক পিরেশাধ করা ধাপ-৬ চািহদাপেN উি\িখত অথ . :াংেক জমা 

%দান  
ধাপ-৭ পিরেশািধত চািহদা পেNর কিপ সংিUV 

িবPিসএল অিফেস জমা %দান 
ধাপ-৫  পিরেশািধত চািহদাপেNর 

�oানজoাকশন আইিড/ কিপ অoােপ 
আপেলাড করা 

ধাপ-৮ হা্ড .কিপেত !টিলেফান সংেযােগর িনেদ .শপN 
জাির এবং হাড .কিপেত সংিUV তq 
সংরmণ। 

ধাপ-৬ !টিলেসবা ওেয়ব !পাট .ােলর  মাpেম 
কাdমার আইিড সমি�ত !টিলেফান 
সংেযােগর িনেদ .শপN জাির এবং 
ডাটােবজ এ sয়ংি/য়ভােব সংরmণ 

ধাপ-৯ ন=ন সংেযাগ স7c করা ধাপ-৭  ন=ন সংেযাগ স7c করা 
 
 
 

!টিলেসবা অ*াপ 
এর মা/েম 

আেবদেনর ত4 
5রণ এবং ছিব 
ও সংি:; 

দিললািদর কিপ 
আপেলাড করা

অ*ােপর >া? 
ত4 অ@যায়ী 
িফিজিবিলF 
যাচাই এবং 
িরেপাট I >দান

অ*ােপর মা/েম 
চািহদাপK জাির 

করা

ইেমইেল >া? 
চািহদাপK 
!মাবাইল 

Lাংিকং/Lাং
!ক পিরেশাধ 

করা

পিরেশািধত 
চািহদাপেKর 
O*ানজ*াকশন 
আইিড/ কিপ 

অ*ােপ 
আপেলাড করা

!টিলেসবা ওেয়ব 
!পাট Iােলর  

মা/েম কাPমার 
আইিড সমিQত 
!টিলেফান 
সংেযােগর 

িনেদ IশপK জাির 
এবং ডাটােবজ এ 
Sয়ংিTয়ভােব 
সংরVণ

নWন সংেযাগ 
সXY করা



৬। TCV (Time, Cost & Visit) অtসাের িবhমান ও %iািবত পjিতর =লনা 
 

 িবhমান পjিত %iািবত পjিত 
সময় (িদন/ঘ5া) ৫-৬িদন ০/১-২িদন 
খরচ (নাগিরক ও 
অিফেসর) 

৫০০-১০০০/-,  (সংেযােগর খরচ ছাড়া) ৫-১০ টাকা (সংেযােগর খরচ ছাড়া) 

যাতায়াত ৩ বার ০ বার 
ধাপ ১০ P ৮ P 
জনবল ৫ জন ৪ জন 
দািখলীয় কাগজপN ৪ !সট অনলাইেন আপেলাড 
�নগত মান (Quality) নাগিরকঃ !সবা Cহেনর িবষেয় অিভেযাগ 

থাকেল তা যথাWােন %কােশর �েযাগ সীিমত। 
অিফসঃ সবপয .ােয় মিনটিরং ও জবাবিদিহতা 
�িনি�ত করা সহজসাp নয়। 
হাড .কিপেত সংেযােগর তq সংরmেণর কারেণ 
পরবত�েত তq সম�য় ও সংরmেণ অ�িবধা 
!দখা !দয়। 

নাগিরকঃ !সবা Cহেনর িবষেয় !কান অিভেযাগ 
মতামত থাকেল আoেপর মাpেম �ব সহেজ িবPিসএল 
এর উধ .তন কZ.পেmর কােছ জানােত পারেছন যা 
ডাটােবজ এ সংরিmত থােক। 
অিফসঃ মিনটিরং, জবাবিদিহতা ও s�তা �িj। 
sয়ংি/য়ভােব ডাটােবজ এ তq সংরিmত থােক 
িবধায় পরবত�েত দা�িরক %েয়াজেন তq সম�য় ও 
সংরmণ সহজতর হেব। 

 
 


