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ছক ম োতোবেক তথ্য: 

১। বেদ্য োন মেেো পদ্ধবত বেবেষণ: 

মেেো প্রদোবনর ধোপ কোর্ যক্র  প্রবত ধোবপর ে য় 

(বদন) 

েম্পৃক্ত ব্যবক্তের্ য (পদবে) 

ধোপ-১ র্বেষনো অনুেন্ধোনী কর্তযক নবি উপস্থোপন। ২  বেএবিবে. বেবেআইবে ও 

মেেরকোরী আ দোবনকোরক 

কর্তযক দোবয়ত্বপ্রোপ্ত 

ক যকতযো। 

ধোপ-২ উপ-প্রধোন কর্তযক র্োচোই-েোছোইপূে যক অগ্রোয়ন। ১  

ধোপ-৩ অবতবরক্ত েবচে কর্তযক অগ্রোয়ন। ১  

ধোপ-৪ েবচে কর্তযক অনুব োদন। ১  

  ম োট ৫ বদন  

 

২। বেদ্য োন পদ্ধবতর প্রবেে ম্যোপ: 

 

র্বেষণো অনুেন্ধোনী                          উপ-প্রধোন                                 অবতবরক্ত েবচে                           েবচে। 

 

৩।  তুলনোমূলক বেবেষণ (বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর ধোপবিবিক তুলনো): 

 

মেত্র ে স্যোর েণ যনো ে োধোবনর প্রস্তোেনো 

১। আবেদনপত্র/ ফর / 

 মরবিস্টোর/ প্রবতবেদন 

  

২। দোবিলীয় কোর্িপত্রোবদ   

৩। মেেোর ধোপ ৪টি ধোবপর কোরবণ ে য়বেপণ হয়। বেদ্য োন ৪টি ধোবপর স্থবল ৩টি ধোবপ  

েম্পন্ন হবে।  

৪। েম্পৃক্ত িনেল   

৫। স্বোেরকোরী/ অনুব োদবনর েবে 

েম্পৃক্ত ব্যবক্তর েংখ্যো ও পদবে 

  

৬। আন্তঃঅবফে বনি যরশীলতো    

৭।  আইন/বেবধ/ প্রজ্ঞোপন ইতযোবদ   

৮। অেকোঠোব ো/ হোি যওয়োর ইতযোবদ   

৯। মরকি য/তথ্য েংরেণ   

১০। প্রযুবক্তর প্রবয়োর্ প্রবর্োিয বক 

নো 

-  



 

১১। িরচ (নোর্বরক+অবফে)   

১২। ে য় (নোর্বরক+অবফে)   

১৩। র্োতোয়োত (নোর্বরক)   

১৪। অন্যোন্য    

 

 

৪। প্রস্তোবেত প্রবেে ম্যোপ: 

 

র্বেষণো অনুেন্ধোনী                        উপ-প্রধোন                 অবতবরক্ত েবচে।  

 

 

৫।  তুলনোমূলক বেবেষণ (বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর ধোপবিবিক তুলনো): 

 

বেদ্য োন প্রবেে 

ম্যোবপর ধোপ 

বেদ্য োন ধোবপর েণ যনো  প্রস্তোবেত প্রবেে 

ম্যোবপর ধোপ 

প্রস্তোবেত ধোবপর েণ যনো 

ধোপ-১ র্বেষণো অনুেন্ধোনী কর্তযক নবি উপস্থোপবনর 

 োধ্যব  েবচে পর্ যোবয় অনুব োদবনর পর 

মেেোটি ৪টি ধোবপ েম্পন্ন হওয়োয় ম োট ৫বদন 

ে বয়র প্রবয়োিন হত। 

ধোপ-১ র্বেষণো অনুেন্ধোনী কর্তযক নবি 

উপস্থোপবনর  োধ্যব  অবতবরক্ত েবচে 

পর্ যোবয় অনুব োদবনর পর মেেোটি ৩টি 

ধোবপ ৪বদবন েম্পন্ন হওয়োয় মেেো 

েহিীকরণ তরোবিত হবয়বছ। 

ধোপ-২ ধোপ-২ 

ধোপ-৩ ধোপ-৩ 

ধোপ-৪ 

 

 

 

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুেোবর বেদ্য োন ও প্রস্তোবেত পদ্ধবতর তুলনো 

 

 বেদ্য োন পদ্ধবত প্রস্তোবেত পদ্ধবত 

ে য় (বদন) ৫ ৪ 

িরচ (নোর্বরক ও অবফবের)   

র্োতোয়োত   

ধোপ ৪ ৩ 

িনেল   

দোবিলীয় কোর্িপত্র   

 

 

 

 

 


