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অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) ব াপনা পিরচালক, জিয়তা ফাউে শন
২) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র
৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক এর দ র, বাংলােদশ িশ  একােডিম
৪) িনবাহী পিরচালক , জাতীয় মিহলা সং া
৫) সিচব, শাসন অিধশাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৬) সিচব, পিরক না-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৭) উপ-সিচব, বােজট ও অিডট অিধশাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
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৮) উপসিচব, উ য়ন-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৯) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
১০) অিতির  সিচব ( শাসন) ও চীফ ইেনােভশন অিফসার মেহাদেয়র ি গত কমকতা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক
ম ণালয়
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সেলাই সেশিন বরাদ্দ প্রশিয়া েহজীকরণ – শবদ্যোন প্রসেেম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

শুরু 

সেলাই সেশিন িয় পরবর্তী শবর্তরণ 

েংখ্যা শনর্ ধারসণর জন্য েভা আহ্বান 

োননীয় েংেদ েদস্যগণসক েংখ্যা 

অবশহর্তকরসণর জন্য পত্র সপ্ররণ 

েংেদ েদস্যগণ কর্তধক উপকারসভাগী 

শনব ধাচন 

েংেদ েদস্য কর্তধক  র্তাশলকােহ োননীয় 

প্রশর্তেন্ত্রী বরাবর আর্া-েরকাশর পত্র গ্রহণ/ 

ব্যশিগর্ত আসবদন গ্রহণ 

েশবঅ-২ অশর্িাখায় েংেদ েদস্য কর্তধক 

প্রদত্ত র্তাশলকা/  ব্যশিগর্ত আসবদনপ্রাশি 

প্রিােশনক কে ধকর্তধা কর্তধক উপেশচব 

বরবার নশি উপস্থাপন 

উপেশচব কর্তধক যুগ্ম-েশচব বরবার 

নশি উপস্থাপন 

যুগ্ম-েশচব কর্তধক অশর্তশরি েশচব বরবার 

নশি উপস্থাপন 

অশর্তশরি েশচব কর্তধক েশচব বরবার জন্য 

নশি উপস্থাপন 

েশচব কর্তধক োননীয় প্রশর্তেন্ত্রী বরবার 

অনুসোদসনর জন্য নশি উপস্থাপন 

প্রশর্তেন্ত্রী কর্তধক নশি েশচব বরাবর সেরর্ত 

প্রদান 

 

েশচব কর্তধক অশর্তশরি েশচব বরাবর নশি 

সেরর্ত প্রদান 

অশর্তশরি েশচব কর্তধক যুগ্ম েশচব বরাবর 

নশি সেরর্ত প্রদান 

যুগ্ম েশচব কর্তধক উপেশচব বরাবর নশি সেরর্ত 

প্রদান 

উপেশচব কর্তধক প্রিােশনক কে ধকর্তধা 

বরাবর নশি সেরর্ত প্রদান 

প্রিােশনক কে ধকর্তধা কর্তধক শজও 

প্রস্তুর্ত ও উপস্থাপন 

সিষ 

জনবল : ৪০ 

র্াপ : ২৩ 

েেয় : ৫ োে ১৫ শদন 

েেস্যা 

১। দীর্ ধ প্রশিয়া 

২। নাগশরকও দািশরক উভয়সেসত্র অশর্তশরি 

েেয় ব্যয়  

৩। ডাটাসবইজ না িাকায় ডুশিসকিন এর 

েম্ভাবনা 

েভা ও  শবর্তরণ 

েংখ্যা শনর্ ধারণ 

 

প্রশর্তেন্ত্রী কর্তধক 

অনুসোদন  

 

উপেশচব েশবঅ-২ কর্তধক শজও স্বাের 
শজও জাশর 

সজলা/ উপসজলা পর্ ধাসয় শজও 

প্রাশি এবং বরাদ্দ প্রাপকসক 

অবশহর্তকরণ 

বরাদ্দ প্রাপকগণ প্রসয়াজনীয় কাগজপত্রেহ 

সজলা/ উপসজলা কার্ ধালসয় আগেন 

সজলা/ উপসজলা কার্ ধালসয় কাগজপত্র 

র্াচাই ও শবর্তরণ 

 

বরাদ্দ প্রাপসকর বরাদ্দ পত্র 

প্রাশি 



 

প্রস্তাশবর্ত প্রসেে ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

শুরু 

সেলাই সেশিন িয় পরবর্তী শবর্তরণ 

েংখ্যা শনর্ ধারসণর জন্য েভা আহ্বান 

 

োননীয় েংেদ েদস্যগণসক েংখ্যা 

অবশহর্তকরসণর জন্য পত্র সপ্ররণ 

 

০১ োসের েসে েংেদ েদস্যগণ কর্তধক 

উপকারসভাগী শনব ধাচন ও শডও সপ্ররণ 

 

েংেদ েদস্য কর্তধক  র্তাশলকােহ োননীয় 

প্রশর্তেন্ত্রী বরাবর আর্া-েরকাশর পত্র গ্রহণ/ 

ব্যশিগর্ত আসবদন গ্রহণ 

 

েশবঅ-২ অশর্িাখায় েংেদ েদস্য কর্তধক 

প্রদত্ত র্তাশলকা/  ব্যশিগর্ত আসবদনপ্রাশি 

 

প্রিােশনক কে ধকর্তধা কর্তধক উপেশচব 

বরবার নশি উপস্থাপন 

 

উপেশচব কর্তধক যুগ্ম-েশচব বরবার নশি 

উপস্থাপন 

 

যুগ্ম-েশচব কর্তধক অশর্তশরি েশচব বরবার 

নশি উপস্থাপন 

 

অশর্তশরি েশচব কর্তধক েশচব বরবার জন্য 

নশি উপস্থাপন (অনুসোদসনরজন্য) 

 

উপেশচব কর্তধক প্রিােশনক কে ধকর্তধা 

বরাবর নশি সেরর্ত প্রদান 

 

১। প্রিােশনক কে ধকর্তধা কর্তধক র্তথ্য 

র্াচাই, শজও প্রস্তুর্ত ও উপস্থাপন। 

২। ডাটাসবজ প্রস্তুর্তকরণ ও বরাসদ্দর র্তথ্য 

এশি। 

৩। ওসয়বোইসট শলঙ্ক সিসক নাগশরক/ 

সজলা বরাসদ্দর র্তথ্য জানসব। 

 

উপেশচব কর্তধক শজও স্বাের ও ই নশিসর্ত 

উপপশরচালকসদর শনকট সপ্ররণ, েংেদ 

েদস্যসদর ইসেইসলর োেসে 

অবশহর্তকরণ  

এবং জার্তীয় র্তথ্য বার্তায়সন প্রকাি 

 

উপপশরচালক, েশহলা শবষয়ক অশর্দির, 

েংশিষ্ট সজলা কর্তধক শজও গ্রহণ 

 

উপকারসভাগী কর্তধক অঙ্গীকারনাোেহ 

েংশিষ্ট কার্ ধালসয় সেলাই সেশিন গ্রহসণর 

জন্য আগেন 

 

সিষ 

জনবল : ৪০ 

র্াপ : ১৭ 

েেয় : ২ োে 

েেস্যার েোর্ান  

১। বরাদ্দ প্রশিয়ার র্াপ কোসনা 

২। েেয় শনশদ ধষ্টকরণ 

েভা ও  শবর্তরণ 

েংখ্যা শনর্ ধারণ 

 

েশচব  

েসহাদয় কর্তধক অনুসোদন ও 

উপেশচব বরাবর নশি সেরর্ত 

প্রদান 

 

োননীয় প্রশর্তেন্ত্রী কর্তধক 

অনুসোদন 

(সেলাই সেশিসনর 

েংখ্যেহ) 

 

ভশবষ্যৎ পশরকল্পনা 

১। নাগশরক গসণর শনকট হসর্ত অনলাইসন 

আসবদন গ্রহসণর জন্য েেটওয়যার শনে ধাণ 

কাজ চলোন 

২। শডশজটাল সেবা শহসেসব ডাটাসবজ 

প্রস্তুর্তকরসণর কাজ চলোন 
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