
Vehicle Requisition System / গাড়ি বরাদ্দের অনলাইন আদ্দবদন 

১। ড়বদ্যমান সেবা পদ্ধড়ি ড়বদ্দেষণ 

সেবা প্রদাদ্দনর ধাপ কার্ যক্রম প্রড়ি ধাদ্দপর েময় 

(ড়দন/ঘন্টা/ড়মড়নট) 

েম্পৃক্ত ব্যড়ক্তবগ য (পদড়ব) 

ধাপ-১ সেবা শাখায় উপড়িি হদ্দয় আদ্দবদন ফম য েংগ্রহ 

করা 

  

ধাপ-২ আদ্দবদন ফম য পূরন কদ্দর সেবা শাখায় ড়গদ্দয় জমা 

প্রদান 

  

ধাপ-৩ প্রশােন-২ শাখা হদ্দি িথ্য খািায় ড়লড়পবদ্ধ করা 

হয় ও কদ্দনা বরাে আদ্দে ড়কনা খািা হদ্দি িথ্য 

খ ুঁদ্দজ সবর করা হয় 

  

ধাপ-৪ সেবা গ্রহণকারীদ্দক সফাদ্দন সেবা প্রাড়ি েম্পদ্দকয 

ড়নড়িি করা হয় 

  

 

২। ড়বদ্যমান পদ্ধড়ি প্রদ্দেে ম্যাপ 
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ধাপ েংখ্াাঃ ৪ 

েময়: ২-৩ ঘন্টা 

 

শুরু 

1. সেবা শাখা উপড়িি হদ্দয় আদ্দবদন 

ফম য েংগ্রহ করা 

২. আদ্দবদন ফম য পূরন কদ্দর সেবা 

শাখায় ড়গদ্দয় জমা প্রদান 

৩. প্রশােন-২ শাখা হদ্দি িথ্য 

খািায় ড়লড়পবদ্ধ করা হয় ও কদ্দনা 

বরাে আদ্দে ড়কনা খািা হদ্দি িথ্য 

খ ুঁদ্দজ সবর করা হয় 

৪. সেবা গ্রহণকারীদ্দক সফাদ্দন সেবা 

প্রাড়ি েম্পদ্দকয ড়নড়িি করা হয় 

P: আদ্দবদনকারী 

T: ২০ ড়মড়নট 

 

P: আদ্দবদনকারী 

T: ৩০ ড়মড়নট 

P: সেবা প্রদানকারী 

T: ৪০ ড়মড়নট 

P: সেবা প্রদানকারী 

T: ৪০ ড়মড়নট 



 

৩।  তুলনামূলক ড়বদ্দেষণ (ড়বদ্যমান ও প্রস্তাড়বি পদ্ধড়ির ধাপড়িড়িক তুলনা): 

 

সেত্র েমস্যার বণ যনা েমাধাদ্দনর প্রস্তাবনা 

1| Av‡e`bcÎ, dig/ 

‡iwR÷vi/cÖwZ‡e`b 

ফম য অদ্দনক েময়য় প্রশােন-২ শাখায় না থাকদ্দল জরুরী 

ড়িড়িদ্দি ড়প্রন্ট করদ্দি হয়  

কাগজ এর ব্যবহার হ্রাে 

পাদ্দব 

2| `vwLjxq KvMRcÎvw` হাদ্দি পূরনকৃি ফম য জমা ড়দদ্দি হয় সকান কাগজ পদ্দত্রর 

প্রদ্দয়াজন নাই 

3| †mevi avc ০৪ (চার) টি ধাদ্দপ কাজ েম্পাদন করদ্দি হয়  ওয়ান ড়িক ড়েদ্দেদ্দমর 

মাধ্যদ্দমই ফম য োবড়মট হদ্দয় 

র্াদ্দব 

4| m¤ú„³ Rbej ১-২ জন - 

5| ¯^vÿiKvix/ 

Aby‡gv`‡bi m‡½ m¤ú„³ 

e¨w³i msL¨v I c`we 

১ জন অনলাইদ্দন ফম য দাড়খদ্দলর 

পর সফাদ্দন ড়নড়িি করা 

হদ্দব। 

6| AvšÍtAwdm wbf©ikxjZv শাখা স্ব শরীদ্দর ড়গদ্দয় ফম য জমা আনদ্দি এবং জমা ড়দদ্দি 

হয় 

অনলাইদ্দন দাড়খল হওয়াদ্দি 

G mgm¨v A‡bKvs‡k 

Kgv‡bv m¤¢e n‡e| 

7| AvBb/wewa/cÖÁvcb 

BZ¨vw` 

- - 

8| AeKvVv‡gv/nvW©Iqvi 

BZ¨vw` 

কাগজ, ড়প্রন্টার ইন্টারদ্দনট কাদ্দনকশন েহ 

ব্যবহাদ্দরর ড়পড়ে অথবা 

সমাবাইল সফান 

9| †iKW©/Z_¨ msiÿY  অনলাইদ্দন সেড শীদ্দট িথ্য 

জমা হদ্দব 

10| cÖhyw³i cÖ‡qvM 

cÖ‡hvR¨ wK bv 

 অনলাইদ্দন `ªæZZvi mv‡_ 

G KvR m¤úv`b Kiv m¤¢e 

11| LiP (bvMwiK+Awdm)   

12| mgq 

(bvMwiK+Awdm) 

  

13| hvZvqvZ (bvMwiK) we`¨gvb c×wZ‡Z Av‡e`bKvix‡K Av‡e`‡bi wel‡q ২ 

বার র্ািায়ি করদ্দি হয় 

প্রদ্দয়াজন নাই 

14| Ab¨vb¨ - - 

 

 

 

 

 

 



৪। প্রস্তাড়বি প্রদ্দেে ম্যাপ 

 

‡mevi bvg: Vehicle Requisition System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫।  তুলনামূলক ড়বদ্দেষণ (ড়বদ্যমান ও প্রস্তাড়বি পদ্ধড়ির ধাপড়িড়িক তুলনা): 

 

ড়বদ্যমান প্রদ্দেে 

ম্যাদ্দপর ধাপ 

ড়বদ্যমান ধাদ্দপর বণ যনা প্রস্তাড়বি প্রদ্দেে 

ম্যাদ্দপর ধাপ 

প্রস্তাড়বি ধাদ্দপর বণ যনা 

ধাপ-১ প্রশােন-২ শাখা হদ্দি ফম য েংগ্রহ avc-1 অনলাইদ্দন ফম য ওদ্দপন করা দাড়খল 

করা 

ধাপ-২ ফম য পূরন ও হাড য কড়প শাখায় ড়গদ্দয় 

জমাদান 

 cÖ‡qvRb †bB  

 

ধাপ-৩ প্রশােন-২ শাখা হদ্দি িথ্য খািায় ড়লড়পবদ্ধ 

করা হয় 

- cÖ‡qvRb †bB 

ধাপ-৪ প্রশােন-২ শাখা হদ্দি বরাদ্দের িথ্য হািা 

হদ্দি খ ুঁদ্দজ সবর কদ্দর নতুন বরাে ড়নড়িি 

করা হয়। 

- cÖ‡qvRb †bB 

 

 

৬। TCV (Time, Cost & Visit) অনুোদ্দর ড়বদ্যমান ও প্রস্তাড়বি পদ্ধড়ির তুলনা 

 

 ড়বদ্যমান পদ্ধড়ি প্রস্তাড়বি পদ্ধড়ি 

েময়(ড়দন/ঘনটা/ড়মড়নট) প্রায় ২ ঘন্টা ০৩-০৫ ড়মড়নট 

খরচ - ল্যানড়িড়িক ড়প্রন্টার ব্যবিা চালু হদ্দল 

ড়প্রন্টাদ্দরর রেণাদ্দবেণ এবং সটানাদ্দরর 

খরচ বহু অংদ্দশ কদ্দম র্াদ্দব 

র্ািায়াি ২ বার প্রদ্দয়াজন নাই 

ধাপ ৪ ১ 

দাড়খলীয় কাগজপত্র ১ - 

 

 

১.অনলাইন ফম য ওদ্দপন কদ্দর 

োবড়মট করা 

ïiæ 

P: ব্যবহারকারী 
T: ২ ড়মড়নট 

 

সশ

ষ 

P: ব্যবহারকারী 

T: ৫ ড়মড়নট 

 


