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ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.৭২ তািরখ: 
২২ অে াবর ২০২০

৬ কািতক ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

গত ১৭-১৮ অে াবর, ২০২০ তািরেখ ০২ িদন াপী অ ি ত ‘ সবা সহজীকরণ’ িশ েণ মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র ০৫
 সবা পযােলাচনা করা হয় যার মে  " সলাই মিশন বরা করণ" সবা  অ  িছল। সবা  পযােলাচনা কের সবা দােনর

িনিমে  ২২  ধাপ হেত ১৭  ধােপ এবং েয়াজনীয় সময় ৪ মাস ২১ িদন হেত ২ মােস নািমেয় আনা হয় এবং একই সােথ
ািবত েসস ােপ উপকারেভাগীেদর ডাটােবজ ণয়েয়র িস া  হীত হয়।

এমতাব ায়, ািবত েসস াপ অ যায়ী " সলাই মিশন বরা করণ" সবা  ২০২০-২০২১ অথবছের সহজীকরেণর িনিমে
পাইল ং এর জ  িনবাচন করা হল।

০২। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হল।

সং ঃ
১। সলাই মিশন বরা করণ সবার ািবত েসস াপ 

২২-১০-২০২০
মাঃ ইনা ল হক

া ামার
ফান: ৯৫৪০২০৫

ইেমইল:
programmer@mowca.gov.bd

ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০১.২০.৭২/১(৮) তািরখ: ৬ কািতক ১৪২৭
২২ অে াবর ২০২০

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) সিচব, শাসন অিধশাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) সিচব, পিরক না-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়

১



৩) উপ-সিচব, বােজট ও অিডট অিধশাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৪) উপসিচব, উ য়ন-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৫) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৬) উপসিচব, ই-গভেন -২ অিধশাখা , মি পিরষদ িবভাগ
৭) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৮) অিতির  সিচব ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, শাসন উইং, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়

২২-১০-২০২০
মাঃ ইনা ল হক

া ামার

২



সেলাই সেশিন বরাদ্দ প্রশিয়া েহজীকরণ – শবদ্যোন প্রসেে ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 অনুসোদন ও 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 

উপেশচব কর্তধক শজও স্বাক্ষর 

উপপশরচালক, েশহলা শবষয়ক অশর্দির, 

েংশিষ্ট সজলা কর্তধক শজও গ্রহণ 

শজও অনুোসর উপকারসভাগীসক 

অবশহর্তকরণ 

উপকারসভাগী কর্তধক অঙ্গীকারনাোেহ েংশিষ্ট 

কার্ ধালসয় সেলাই সেশিন গ্রহসণর জন্য আগেন 

র্তথ্য র্াচাই ও সেলাই সেশিন 

শবর্তরণ 

প্রিােশনক কে ধকর্তধা কর্তধক শজও প্রস্তুর্ত ও 

উপস্থাপন 
সিষ 

জনবল : ৪০ 

র্াপ : ২২ 

েেয় : ৪ োে ২১ শদন 

েেস্যা 

১। দীর্ ধ প্রশিয়া 

২। নাগশরক ও দািশরক উভয় সক্ষসত্র 

অশর্তশরি েেয় ব্যয়  

৩। ডাটাসবইজ না িাকায় ডুশিসকিন এর 

েম্ভাবনা 

েভা ও  শবর্তরণ 

েংখ্যা শনর্ ধারণ 

 

প্রশর্তেন্ত্রী কর্তধক 

অনুসোদন ও নশি েশচব 

বরাবর সেরর্ত প্রদান 

 



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 (অনুসোদসনর জন্য) 

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 স্বাক্ষর ও ই নশিসর্ত 

উপপশরচালকসদর শনকট সপ্ররণ, 

উপকারগ্রহীর্তাসদর শনকট এেএেএে 

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 

ডাটাসবজ হসর্ত র্তথ্য র্াচাই ও সেলাই 

সেশিন শবর্তরণ 

সিষ 

জনবল :              ৪০ 

র্াপ :                  ১৭ 

েেয় :                 ২ োে 

েেস্যার েোর্ান  

১। বরাদ্দ প্রশিয়ার র্াপ কোসনা 

২। সেলাই সেশিন গ্রহীর্তাসদর ডাটাসবইজ 

তর্তরী 

৩। েেয় শনশদ ধষ্টকরণ 

েভা ও  শবর্তরণ 

েংখ্যা শনর্ ধারণ 

 

েশচব  

েসহাদয় কর্তধক 

অনুসোদন ও উপেশচব 

বরাবর নশি সেরর্ত প্রদান 
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