
সেবা পদ্ধতি েহতিকরণ কার্যক্রম [SPS]

শ্রম ও কমযেংস্থান মন্ত্রণালয়

ক্রম ধারণার নাম

১ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (েংদশাতধি ২০১৮) এর তবতিন্ন 
ধারা হদি অবযাহতি প্রোদনর আদবেন

২ অনলাইন তিতিক তরকুইতিশন এন্ড ইনদিনটতর মযাদনিদমন্ট 
তেদেম



শ্রম ও কমযেংস্থান মন্ত্রণালয়

অর্ থবছর TCV(Time, Cost & Visit) ববশ্লেষণ সহবিকৃত সসবা বাস্তবায়ন পবরকল্পনা সহবিকরশ্লণর ববস্তাবরত

পবরকল্পনা তথ্য

বাতায়শ্লন আপশ্ল াশ্লের

তাবরখ

সহবিকরণ বাস্তবায়শ্লনর

অগ্রগবত (%)

মন্তব্যসেত্র ববদ্যমান প্রস্তাববত/ 

বাস্তবাবয়ত

কার্ থক্রম তাবরখ

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২০২০-২১ সময় ৩৩ বিন ২৫ বিন সেবা েহিীকরদণর 
পাইলতটং বাস্তবায়ন

েংক্রান্ত অতিে আদেশ
প্রকাশ িাতরখ –
১১-১০-২০২০

৫০%  

খরচ ১০০ টাকা ০

র্াতায়াত

(বার)

৩ বার ২ বার

সারাশ্লিশ্লে

বাস্তবায়ন

শুরু

(তাবরখ)

১১-১০-২০২০

িাবখ ীয়

কাগিপশ্লত্রর

সংখ্যা

০৪ টি ০৪ টি
সমাবি

(তাবরখ)

০৪-০৪-২০২১

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (েংদশাতধি ২০১৮) এর তবতিন্ন ধারা হদি অবযাহতি প্রোদনর আদবেন



পূশ্লব থর পদ্ধবতর প্রশ্লসস ম্যাপ (সহবিকরশ্লণর পূশ্লব থ) 

শুরু

হাে থ কবপশ্লত আশ্লবিন গ্রহণ

সবচব মশ্লহািয় কর্তথক আশ্লবিন বসন করা

এবং সংবেষ্ট োখায় সপ্ররণ

োখা কর্তথক িাবখ কৃত কাগিপত্র র্াচাই

বাছাই করণ ও নবর্শ্লত উপস্থাপন

সংবেষ্ট োখা হশ্লত পুনরায় নবর্ 

উপস্থাপন 

সেষ

হযাঁ

না

মহাপবরিে থশ্লকর কার্ থা য় হশ্লত

শ্রবমক সংগঠশ্লনর মতামশ্লতর ছক ও 

সুপাবরে মন্ত্রণা শ্লয় সপ্ররণ 

DIFE এর পবরিে থক কর্তথক র্াচাই 

বাছাই ও বনধাবরত ছশ্লক শ্রবমক 

সংগঠশ্লনর মতামত গ্রহণ 

র্াচাই বাছাই ও মতামত গ্রহশ্লণর িন্য 

DIFE এর মহাপবরিে থক সক সপ্ররণ

না

অব্যাহবত প্রিাশ্লনর 

অবিস আশ্লিে িারী 

অনুশ্লমািন?

(সবচব)

হযাঁ অনুশ্লমািন?

(মাননীয় প্রবতমন্ত্রী )

সংবেষ্ট আশ্লবিনকারীশ্লক 

অববহতকরণ

T: 2 Day, C: 100 TK, V: 1

T: 2 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 2 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 2 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 15 Day, C: 0 TK, V: 2

T: 1 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 2 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 2 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 3 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 1 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 1 Day, C: 0 TK, V: 0

Time: 33 Day, 
Cost: 100 TK, 
Visit: 3



পূশ্লব থর পদ্ধবতর প্রশ্লসস ম্যাপ (সহবিকরশ্লণর পশ্লর) 

শুরু

বনধাবরত ছশ্লক শ্রবমক সংগঠশ্লনর মতামত 

সহ অন াইশ্লন আশ্লবিন গ্রহণ

সবচব মশ্লহািয় কর্তথক ই-নবর্শ্লত আশ্লবিন

বসন করা এবং সংবেষ্ট োখায় সপ্ররণ

োখা কর্তথক িাবখ কৃত কাগিপত্র র্াচাই

বাছাই করণ ও নবর্শ্লত উপস্থাপন

সংবেষ্ট োখা হশ্লত পুনরায় নবর্ 

উপস্থাপন 

সেষ

হযাঁ

না

মহাপবরিে থশ্লকর কার্ থা য় হশ্লত

সুপাবরে মন্ত্রণা শ্লয় সপ্ররণ 

DIFE এর পবরিে থক কর্তথক র্াচাই 

বাছাই

র্াচাই বাছাই ও মতামত গ্রহশ্লণর িন্য 

DIFE এর মহাপবরিে থক সক সপ্ররণ

না

অব্যাহবত প্রিাশ্লনর 

অবিস আশ্লিে িারী 

অনুশ্লমািন?

(সবচব)

হযাঁ অনুশ্লমািন?

(মাননীয় প্রবতমন্ত্রী )

সংবেষ্ট আশ্লবিনকারীশ্লক 

অববহতকরণ

T: 1 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 1 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 2 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 2 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 9 Day, C: 0 TK, V: 2

T: 1 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 2 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 2 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 3 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 1 Day, C: 0 TK, V: 0

T: 1 Day, C: 0 TK, V: 0

Time: 25 Day, 
Cost: 0 TK, 
Visit: 2



শ্রম ও কমযেংস্থান মন্ত্রণালয়

মাইগদির মাধযদম আদবেন
প্রতক্রয়াতট তডতিটালাইি করার
িদল তবতিন্ন তশল্প প্রতিষ্ঠান এখন
স্ব স্ব অতিে সেদকই অনলাইদনর
মাধযদম বাংলাদেশ শ্রম আইদনর
তবতিন্ন ধারা হদি অবযহতি সেদয়
আদবেন করদি পারদবন। পূদবয
সেবাতট মযানুয়াতল প্রোন করা
হদিা। অনলাইদন সেবাতট োলু
করার িদল সেবা গ্রতহিার েময়,
খরে এবং ভ্রমণ (TCV) কমদব,
িদল সেবা েহতিকরন তনতিি
হদব। এছাড়া আদবেনতট ই-নতের
মাধযদম তনষ্পতি হদব তবধায় েহদি
েকল িেয প্রাতি ও দ্রুি তেদ্ধান্ত
গ্রহণ েম্ভব হদব



অনলাইন তিতিক তরকুইতিশন এন্ড ইনদিনটতর মযাদনিদমন্ট তেদেম

শ্রম ও কমযেংস্থান মন্ত্রণালয়

অর্ থবছর TCV(Time, Cost & Visit) ববশ্লেষণ সহবিকৃত সসবা বাস্তবায়ন পবরকল্পনা সহবিকরশ্লণর ববস্তাবরত

পবরকল্পনা তথ্য

বাতায়শ্লন আপশ্ল াশ্লের

তাবরখ

সহবিকরণ 

বাস্তবায়শ্লনর 

অগ্রগবত (%)

মন্তব্য

সেত্র ববদ্যমান প্রস্তাববত/ 

বাস্তবাবয়ত

কার্ থক্রম তাবরখ

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২০১৯-২০ সময় ২-৩ বিন ১-২ বিন ২৩-০৩-২০২০ ৮০% ❖ অনলাইদন তরকুইতিশন
(োতহোপত্র) প্রোন

❖ েহদি েকল িেয প্রাতি ও
দ্রুি তেদ্ধান্ত গ্রহণ

❖ সোদরর র্াবিীয় কাদি
স্বচ্ছিা আনয়ন

❖ সোদরর ঘাটতি েম্পদকয
পূদবয ধারণা প্রাতি

❖ প্রাপযিা অনুর্ায়ী দ্রদবযর
বযবহার তনতিি করা

❖ অপেয় হ্রাে করা ও
েরকাতর অদেযর োশ্রয়করণ

❖ েদবযাপতর সেবার গুণগি
পতরবিযন োধন

❖ অনুমতি োদপদে সোদরর
পদণযর েমন্বয় োধন

খরচ ৪ টাকা ০

র্াতায়াত

(বার)

২ বার ১ বার

সারাশ্লিশ্লে

বাস্তবায়ন

শুরু

(তাবরখ)

১৫-১০-২০১৯

িাবখ ীয়

কাগিপশ্লত্রর

সংখ্যা

০১ টি ০
সমাবি

(তাবরখ)

২৩-০৩-২০২০





পূশ্লব থর পদ্ধবতর প্রশ্লসস ম্যাপ (সহবিকরশ্লণর পূশ্লব থ) 

শুরু

হাে থ কবপশ্লত চাবহিাপত্র ততরী

চাবহিাপত্র বপ্রন্ট সনওয়া এবং 

কম থকতথার স্বাের গ্রহণ

স াক মারিত চাবহিাপত্র  সসবা 

োখায় সপ্ররণ

প্রাপ্যতা ও পূব থবতী সরবরাশ্লহর 

তথ্য সংগ্রহ  

সসবা োখা হশ্লত অনুশ্লমািশ্লনর 

বনবমত্ত নবর্শ্লত উপস্থাপন
সেষ

হযাঁ

না

চাবহত পশ্লন্যর

মজুি আশ্লছ বকনা? 

অনুশ্লমািন?

সরবিস্টার বই সমূহ 

হা নাগাি করা 

চাবহিাপত্র প্রিানকারী

কম থকতথাশ্লক অববহত করা

অনুশ্লমািন অনুর্ায়ী পণ্য

সরবরাহ করা

না
নতুন পন্য ক্রশ্লয়র ব্যবস্থা

গ্রহণ এবং মজুি বৃবদ্ধ করা

হযাঁ



নতুন পদ্ধবতর প্রশ্লসস ম্যাপ (সহবিকরশ্লণর পশ্লর) 

শুরু

সিটওয়যাশ্লরর মাধ্যশ্লম চাবহিাপত্র 

ততরী ও সপ্ররণ

সিটওয়যার সর্শ্লক সংবেষ্ট

কম থকতথার প্রাপ্যতা র্াচাই ও

পূব থবতী সরবরাশ্লহর তথ্য সংগ্রহ  

সসবা োখা হশ্লত অনুশ্লমািশ্লনর 

বনবমত্ত নবর্শ্লত উপস্থাপন

সেষ

হযাঁ চাবহত পশ্লন্যর

মজুি আশ্লছ বকনা? 
অনুশ্লমািন?

সিটওয়যাশ্লরর তথ্য 

হা নাগাি করা 

চাবহিাপত্র প্রিানকারী

কম থকতথার সিটওয়যাশ্লরর

মাধ্যশ্লম তথ্য প্রাবি

অনুশ্লমািন অনুর্ায়ী পণ্য

সরবরাহ করা

না

নতুন পন্য ক্রশ্লয়র ব্যবস্থা 

গ্রহণ এবং মজুি বৃবদ্ধ করা

হযাঁ

না

চাবহিাপত্র প্রিানকারী

কম থকতথার সিটওয়যাশ্লরর

মাধ্যশ্লম সরবরাহকৃত 

পশ্লণ্যর প্রাবি স্বীকার প্রিান  


