
মহিলা হিষয়ক হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

 

1| Awdm †cÖvdvBj 

 K) GKbR‡i Awdm 
  

cÖwZôv‡bi bvg evsjv মহিলা হিষয়ক হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

 Bs‡iwR Ministry of Women and Children Affairs 

 mswÿß MoWCA 

Awdm cÖav‡bi c`we mwPe wbqš¿YKvix gš¿Yvjq/wefvM  

Awd‡mi msL¨v ‡gvU..........wefvMxq Awdm..........‡Rjv Awdm...... 

Rbej  

Awd‡mi wVKvbv evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

‡hvMv‡hvM (B-‡gBj, 

†dvb, d¨v·) 

ভিননং:০৬, িাংলাদেি সহিিালয়,ঢাকা - ১০০০, িাংলাদেি। 

I‡qemvB‡Ui wVKvbv www.mowca.gov.bd 

hvZvqv‡Zi eY©bv 

(¸Mj g¨vcmn) 

 

 

L) Awd‡mi wfkb I wgkb 

হভিনঃ জেন্ডার সমতাহভহিক সমাে ও সুরহিত হিশু 

হমিনঃ নারী ও হিশুর অহিকার প্রহতষ্ঠা এিং নারীর িমতায়নসি উন্নয়দনর মূলদরাতিারায় সম্পৃক্তকরণ। 

 

M) Awd‡mi cwiwPwZ I Qwe (AbwaK 200 kã) 

N)  Awd‡mi AM©v‡bvMÖvg 

O) ‡mevi ZvwjKv 

µg ‡mev bvg ‡mevcÖvwßi ch©vq (Awa`ßi/AvÂwjK) 

 ০১ Vehicle Requisition System  প্রাহিকারভুক্ত সকল কম মকর্মা/কম মচারী 

 

2| ‡mev †cÖvdvBj 

 K) †mevi bvg:    Vehicle Requisition System 

L) †mevwU mnwRKi‡Yi †hŠw³KZv: মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র গাহির প্রাহিকারভুক্ত সকল 

কম মকর্মা/কম মচারী এই অনলাইন ফম ম ব্যিিার কয়র সিয়েই যে 

যকান স্থান িয়র্ েরুরী দাপ্তহরক প্রয়য়ােয়ন গাহি িরাদ্দ করয়র্ 

পারয়ি। একই সায়ে প্রিাসন-২/যসিা িাখার হনকট গাহি কয়ি 

যকাোয় িরাদ্দ আয়ে র্ার একটি পহরষ্কার হচত্র োকয়ি োর ফয়ল 

দাপ্তহরক যসিা প্রদন আয়রা ত্বরাহির্ ও সিে িয়ি। 

M) †mevcÖvwßi ‡gŠwjK Z_¨vw` 

 welq Z_¨vw` 

1. ‡mev cÖ`vbKvix Awdm মহিলা হিষয়ক হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয় 

2. ‡mevi mswÿß weeiY • গুগল এর ফ্রী অনলাইন ফম ম টুলস এর মাধ্যয়ম একটি ফম ম 

হিোইন করা িয়ি ো ওয়য়িসাইয়ট হলঙ্ক আকায়র যদয়া িয়ি। 

• উক্ত ফম মটি ব্যিিার কয়র দাপ্তহরক কম মকর্মা গণ ওনলাইয়ন 

গাহির িরায়দ্দর েন্য আয়িদন করয়র্ পারয়িন। 

• এই সকল িরায়দ্দর িাটা একটি অনলাইন যেিিীয়ট 

সংরক্ষণ িয়ি ো যসিা িাখায়ক সঠিকভায়ি যসিাটি প্রদায়ন 

সািায্য করয়ি। 

3. evwl©K †mev MÖnYKvixi msL¨v ২০-৩০ েন 

4. ‡mevcÖvwßi kZ©vewj ব্যিিারকারী মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র গাহির প্রাহিকার ভুক্ত 



কম মকর্মা িয়র্ িয়ি অেিা েরুরী দাপ্তহরক কায়ে প্রদান করা িয়ি। 

5. `vwqZ¡cÖvß Kg©KZ©v I Kg©Pvix সংহিষ্ট কম মকতমা 

6. ‡mevcÖvwßi mgq িরায়দ্দর আয়িদয়নর ২ ঘন্টার হভর্র আয়িদন কারীর সায়ে সরাসহর 

যফায়ন যোগায়োগ কয়র হিসয়টি হনহির্ করা িয়ি। 

7. ‡mev cÖvwß‡Z cÖ‡qvRbxq 

KvMRcÎ 

জকান কাগে পদের প্রদয়ােন নাই 

8. ‡mevcÖvwßi Rb¨ LiP ‡Kvb LiP cÖ‡qvRb nq bv 

9. ‡mevcÖvwßi Rb¨ hvZvqv‡Zi msL¨v - 

10. mswkøó AvBb/wewa/bxwZgvjvi 

ZvwjKv 
- 

11. ‡mev †c‡Z e¨_© n‡j cieZ©x 

cÖwZKviKvix Kg©KZ©v, c`we, 

B‡gBj I †dvb 

হসহনয়র সিকাহর সহচি, প্রিাসন-২ িাখা, মহিলা ও হিশু হিষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

12. ‡mev cÖvwß/cÖ`v‡bi †ÿ‡Î 

Amyweav/mgm¨v/P¨v‡jÄmg~n 

গাহির স্বল্পর্া এিং একই সময়য় একাহিক িাখা িয়র্ প্রয়য়ােন 

13. Ab¨vb¨  

 

N) we`¨gvb †mev-c×wZ we‡kølY 

 

‡mev cÖ`v‡bi 

avc 

Kvh©µg cÖwZ av‡ci mgq 

(w`b/NÈv/wgwbU) 

m¤ú„³ e¨w³eM© (c`we) 

িাপ-১ প্রিাসন-২ িাখা িয়র্ ফম ম সংগ্রি  ২০-৩০ হমহনট আয়িদনকারী  

িাপ-২ ফম ম পূরন ও িাি ম কহপ িাখায় হগয়য় 

েমাদান 

২০ হমহনট আয়িদনকারী 

িাপ-৩ প্রিাসন-২ িাখা িয়র্ র্থ্য খার্ায় হলহপিদ্ধ 

করা িয় 

১ ঘন্টা যসিা প্রদানকারী 

িাপ-৪ প্রিাসন-২ িাখা িয়র্ িরায়দ্দর র্থ্য িার্া 

িয়র্ খ ুঁয়ে যির কয়র নতুন িরাদ্দ হনহির্ 

করা িয়। 

২০ হমহনট-৪০ 

হমহনট 

যসিা প্রদানকারী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O) we`¨gvb c×wZi cÖ‡mm g¨vc(Process Map) 

  

cÖ‡mm g¨vc 

mevi bvg: Vehicle Requisition System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P) we`¨gvb mgm¨v mgvav‡b K¨vUvMwiwfwËK cÖ Í̄vebv: 

 

‡ÿÎ mgm¨vi eY©bv mgvav‡bi cȪ Ívebv 

1| Av‡e`bcÎ, dig/ 

‡iwR÷vi/cÖwZ‡e`b 

ফম ম অয়নক সময়য় প্রিাসন-২ িাখায় না োকয়ল েরুরী 

হভহিয়র্ হপ্রন্ট করয়র্ িয়  

কাগে এর ব্যিিার হ্রাস 

পায়ি 

2| `vwLjxq KvMRcÎvw` িায়র্ পূরনকৃর্ ফম ম েমা হদয়র্ িয় জকান কাগে পদের 

প্রদয়ােন নাই 

3| †mevi avc ০৪ (িার) টি িাদপ কাে সম্পােন করদত িয়  ওয়ান হিক হসদেদমর 

মাধ্যদমই ফম ম সািহমট 

িয়য় োয়ি 

4| m¤ú„³ Rbej ১-২ েন - 

5| ¯^vÿiKvix/ 

Aby‡gv`‡bi m‡½ m¤ú„³ 

e¨w³i msL¨v I c`we 

১ েন অনলাইয়ন ফম ম দাহখয়লর 

পর যফায়ন হনহির্ করা 

িয়ি। 

িাপ সংখ্াাঃ ৪ 

সময়: ২-৩ ঘন্টা 

 

ïiæ 

1. যসিা িাখা উপহস্থর্ িয়য় আয়িদন 

ফম ম সংগ্রি করা 

২. আয়িদন ফম ম পূরন কয়র যসিা 

িাখায় হগয়য় েমা প্রদান 

৩. প্রিাসন-২ িাখা িদত তথ্য 

খাতায় হলহপিদ্ধ করা িয় ও কয়না 

িরাদ্দ আয়ে হকনা খার্া িয়র্ র্থ্য 

খ ুঁয়ে যির করা িয় 

৪. যসিা গ্রিণকারীয়ক যফায়ন যসিা 

প্রাহপ্ত সম্পয়কম হনহির্ করা িয় 

‡kl 

P: আদিেনকারী 

T: ২০ হমহনট 

 

P: আদিেনকারী 

T: ৩০ হমহনট 

P: জসিা প্রোনকারী 

T: ৪০ হমহনট 

P: যসিা প্রদানকারী 

T: ৪০ হমহনট 



6| AvšÍtAwdm 

wbf©ikxjZv 

িাখা স্ব িরীয়র হগয়য় ফম ম েমা আনয়র্ এিং েমা হদয়র্ 
িয় 

অনলাইয়ন দাহখল 

িওয়ায়র্ 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` 

কাগে, হপ্রন্টার ইন্টারয়নট কায়নকিন সি 

ব্যিিায়রর হপহস অেিা 

যমািাইল যফান 

9| †iKW©/Z_¨ msiÿY  অনলাইয়ন যেি িীয়ট 

র্থ্য েমা িয়ি 

10| cÖhyw³i cÖ‡qvM 

cÖ‡hvR¨ wK bv 

 অনলাইয়ন ª̀æZZvi 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 িার োর্ায়র্ করয়র্ িয় 

প্রয়য়ােন নাই 

14| Ab¨vb¨ - - 

 

 

 

Q) cÖ Í̄vweZ cÖ‡mm g¨vc  

 
  

cÖ Í̄vweZ cÖ‡mm g¨vc 

‡mevi bvg: Vehicle Requisition System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R) Zzjbvg~jK we‡kølY (we`¨gvb I cÖ Í̄vweZ c×wZi avcwfwËK Zzjbv): 

১.অনলাইন ফম ম ওয়পন কয়র 

সািহমট করা 

ïiæ 

P: ব্যিিারকারী 

T: ২ মিমিট 
 

জিষ 

P: ব্যিিারকারী 

T: ৫ হমহনট 

 



 

we`¨gvb cÖ‡mm 

g¨v‡ci avc 

we`¨gvb av‡ci eY©bv cÖ Í̄vweZ cÖ‡mm 

g¨v‡ci avc 

cÖ Í̄vweZ av‡ci eY©bv 

িাপ-১ প্রিাসন-২ িাখা িয়র্ ফম ম সংগ্রি avc-1 অনলাইয়ন ফম ম ওয়পন করা দাহখল 

করা 

িাপ-২ ফম ম পূরন ও িাি ম কহপ িাখায় হগয়য় 

েমাদান 

 cÖ‡qvRb †bB  

 

িাপ-৩ প্রিাসন-২ িাখা িয়র্ র্থ্য খার্ায় 

হলহপিদ্ধ করা িয় 

- cÖ‡qvRb †bB 

িাপ-৪ প্রিাসন-২ িাখা িয়র্ িরায়দ্দর র্থ্য িার্া 

িয়র্ খ ুঁয়ে যির কয়র নতুন িরাদ্দ হনহির্ 

করা িয়। 

- cÖ‡qvRb †bB 

 

3| TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাদর হিদ্যমান ও প্রস্তাহিত পদ্ধহতর তুলনা 

 হিদ্যমান পদ্ধহত প্রস্তাহিত পদ্ধহত 

সময়(হেন/ঘনটা/হমহনট) প্রায় ২ ঘন্টা ০৩-০৫ হমহনট 

খরি - ল্যানহভহিক হপ্রন্টার ব্যিস্থা িালু িদল 

হপ্রন্টাদরর রিণাদিিণ এিং জটানাদরর 

খরি িহু অংদি কদম যাদি 

যাতায়াত -২ িার প্রয়য়ােন নাই 

িাপ ৪ ১ 

োহখলীয় কাগেপে ১ - 

 


