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নাভ দফী েভ মস্থর মভাফাইর ই-মভইর 

মভাোঃ ারযয়ায  মাকন বুরবুর ম্যানেজার(অপাাঃ) (দলনেতা) নাযায়ণগঞ্জ ফা  রিকা 
 

০১৭১৫৬৫২৬৮৩ 

শুবকদফ ঢারী রিরিএভ (অাোঃ) (দস্য) অাকযন রফবাগ ০১৭১১০৪১৩০৫ 

মভাোঃ ভাসুদ তারেদায ম্যানেজার(অপাাঃ) (দস্য) ভরতরির  ফা  রিকা ০১৭১১৩৯১৫১৪ 

মভাোঃ জুররপোয  আরী ম্যানেজার(অপাাঃ) (দস্য) মভাাম্মদপুয ফা রিকা ০১৭১২৩৮২১৪৪ 

মভাোঃ রদুর ইরাভ 
ম্যানেজার(অপাাঃ) (দস্য) 

 
গাফতরী ফা রিকা ০১৭১২২২৪০৩৮ 

 

 

আইরিয়া প্রণয়কন মাযা অিংগ্রণ েকযকেন: 

(প্ররক্ষকণ উদ্ভাফনী আইরিয়া প্রণয়কন মাযা দকর োি েযকেন) 



রিরিত মফায রফদ্যভান ধামূ  

শুরু 

োউন্টাকযয 

আগভন 

টিকেট 

মাপ্ত 

আকে। 

নগদ মূল্য প্রদান 

বুথ প্রস্থান 

মল 

টিকেট বুকথ 

রিঞ্জাা 

মভাট ধা: ৭ টি   

ম্পৃক্ত িনফর: ৩ িন    

ভয়: ৩০  রভরনট   

খযি (আনুলরিে ব্যয় ): 

৩০০টাো   

মাতায়াত (েতফায): ১-২ ফায   

হ্যাঁ না 

 ১০:০০ 

 ১০:১০ 

 ১০:২০ 

 ১০:২৫ 

 ১০:২৭ 

 ১০:৩০ 

 প্রস্থান/বুথ ত্যাগ 

  

টিকেট গ্রণ  



রিরিত মফায রফদ্যভান প্রককয ভস্যা রফকেলণ 

মফা মনয়ায মক্ষকে গ্রাে রেিংফা মদয়ায 

মক্ষকে দাতা (প্ররিয়া ফা দ্ধরতগত) েী 

ভস্যায মু্মখীন ন? 

এই ভস্যায মেকনয োযণমূ েী েী? 
একত গ্রাে রেিংফা দাতা েী মবাগারতিয 

মু্মখীন কেন (মমভন TCVQ)? 

1| অরতরযক্ত ভয় ব্যয়  

2| মাতায়াত ব্যয় মফী  

এই ভস্যায মেকনয োযণ মূ রেরে 

১। টিকেট গ্রকণ ররযয়ার থাোয় 

২। ব্যয় মফর ওয়া 

৩। োউন্টাকযয টিকেট িংগ্রক েযকত 

েকয়েফায মাতায়াত েযা য়। 

৪।ভানরে মটনন/অরস্থযতা থাো। 

 

মবাগারতিয ভাধান 

১। অরতরযক্ত ভয় মবাগারতিয য়। 

২। োউন্টায রগকয় টিকেকটয অরনশ্চয়তা। 

৩। েকয়ে দপা োউন্টাকয মাওয়া 

মাতায়াত খযি মফর। 



শুরু 
অযা 

ব্যফাযোযী 

অযা এ প্রকফ ও 

ররগিং-আইরি-

াওয়াি  

 

 ১. রুট রনফ মািন 

২. শুরু –গতিব্য- তারযখ 

৩. ফা ররিউর 

Payment (Mobile 

Banking 

মল 

প্রস্তারফত  
মভাট ধা: 5 টি   

ম্পৃক্ত িনফর: 2 িন    

ভয়: 05 রভ   

খযি (আনুলরিে ব্যয় ):  ২ 

টাো   

মাতায়াত: ০ ফায    

 Review 
Confirm(Desicion) 

 Ticket 

Ticket Tracking 

Number 

Email এ প্রপ্ররণ  

ডাউনল াড অপশন 

প্র াবাইল  sms এর  াধ্যল  

প্রপ্ররণ    

 

Apps Registration  

এেিন মফাগ্রীতা তাায ব্যফহুত 

মভাফাইকর Apps টি িাউনকরাি 

েকয।তাায নাভ,,মভাফাইর নম্বয 

এনআইইি নম্বয ও ঠিোনা রদকয় 

Apps এয োম মিভ ম্পন্ন েকয 

যাখকফন। 

রিরিত মফায প্রস্তারফত প্রক ম্যা (ভাধান)  



 

রফদ্যভান ও প্রস্তারফত প্ররিয়ায পরাপর রফকেলণ 

(তুরনামূরে) 

তুরনামূরে াথ মেয 

রফকেলণ 

মফায ধা 

(েতটি) 

ভয়  

(রদন / ঘন্টা) 

গ্রীতায 

খযি  

(টাো) 

মাতায়াত  

(েতফায) 

অন্য মোন রযফতমন  

(মমভন গুণগত ভাকনয রযফতমন) 

রফদ্যভান প্ররিয়া / দ্ধরতয ৭  ৩০ ম িঃ ৩০০ ১-২  

প্রস্তারফত প্ররিয়া / দ্ধরতয 

(ফাস্তফায়ন কর) 
৫  ৫ ম িঃ ২   ০  

উবকয়য ভকে াথ মেয ২ ২৫ ২৯৮ ১-২ 





























E-mail SMS 


