
মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়

সেিা-পদ্ধহি েিহিকরণ ২০১৯-২০২০



২০১৯-২০ সালে সহজিকরণকৃত সসবাসমূহ

সমাট ০২ টি সেিা েিহিকরণ করা িয়য়য় েঃ

১। মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রনালয়য়র কম মকিমায়ের গাহি িরায়ের আয়িেন েিিীকরণ

২। মহিলা হিষয়ক অহিেপ্তয়রর আওিায় ‘সেচ্ছায়েিী মহিলা েংগঠন সরহিয়েিন আয়িেন

প্রহিয়া েিিীকরণ’



১। মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রনালয়য়র

কম মকিমায়ের গাহি িরায়ের আয়িেন



সসবাটি সহজিকরলণর স ৌজিকতা

মহিলা ও হিশু হিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র গাহির প্রাহিকারভুক্ত েকল কম মকিমা/কম মচারী এই 

অনলাইন ফম ম ব্যিিার কয়র েিয়িই সে সকান স্থান িয়ি িরুরী োপ্তহরক প্রয়য়ািয়ন গাহি িরাে 

করয়ি পারয়ি। একই োয়ে প্রিােন-২/সেিা িাখার হনকট গাহি কয়ি সকাোয় িরাে আয়  িার 

একটি পহরষ্কার হচত্র োকয়ি োর ফয়ল োপ্তহরক সেিা প্রেন আয়রা ত্বরাহিি ও েিি িয়ি।



সসবার সংজিপ্ত জববরণ

• গুগল এর ফ্রী অনলাইন ফম ম টুলে এর মাধ্যয়ম একটি ফম ম হিিাইন করা িয়ি ো ওয়য়িোইয়ট

হলঙ্ক আকায়র সেয়া িয়ি।

• উক্ত ফম মটি ব্যিিার কয়র োপ্তহরক কম মকিমা গণ অনলাইয়ন গাহির িরায়ের িন্য আয়িেন

করয়ি পারয়িন।

• এই েকল িরায়ের িাটা একটি অনলাইন সেিিীয়ট েংরক্ষণ িয়ি ো সেিা িাখায়ক

েঠিকভায়ি সেিাটি প্রোয়ন োিায্য করয়ি।



পূলবের পদ্ধজতর প্রলসস
মযাপ



বতে মান (সহিীকরলণর
পর) প্রলসস মযাপ



অনোইন আলবদন ফমে
হলঙ্কেঃ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMEUAdl1yV4dd
-LhBibLxIUbEwUPcnC7Qn2BxDhlzNGX7YzQ/viewform



সেিা েিিীকরণ েংিান্ত অহফে আয়েি

সেিা েিিীকরণ েংিান্ত আয়েি 

https://mowca.gov.bd/sites/default/files/file

s/mowca.portal.gov.bd/innovation_corner/6

d6665b8_d455_4219_af2d_6333ac0568f0/I

MG_20200225_0001.pdf 



সংজিষ্ট জেংক

• সেিা েিিীকরণ েংিান্ত চুিান্ত আয়েি 

https://mowca.gov.bd/sites/default/files/files/mowca.portal.gov.bd/innovation_corner/6d66

65b8_d455_4219_af2d_6333ac0568f0/IMG_20200225_0001.pdf 



TCV (Time, Cost & Visit) অনুসালর তুেনা

বিদ্যমান পদ্ধবি প্রস্তাবিি পদ্ধবি

সময় (বদ্ন/ঘন্টা) ২-৩ ঘন্টা ৩-৫ জমজনট

খরচ (নাগবরক ও

অবিসসর)
- -

যািায়াি ১ বার -
ধাপ ৪ ১

জনিল - -
দ্াবখলীয় কাগজপত্র ১ -



২। মহিলা হিষয়ক অহিেপ্তয়রর আওিায় সেচ্ছায়েিী 

মহিলা েংগঠন সরহিয়েিন আয়িেন প্রহিয়া



সসবাটি সহজিকরলণর স ৌজিকতা

• পূয়ি মর প্রয়েে ম্যাপ অনুোয়ী ১৪ টি িায়প ৬০ হেয়ন সেচ্ছায়েিী মহিলা েহমহির হনিন্ধন করা 

িয়িা এিং এয়ি খরচ িয়িা প্রায় ১,৫০০/- টাকা।

• সেিাটি েিহিকরণ করায় িিমমান প্রয়েে ম্যাপ অনুোয়ী ৮ টি িায়প ২৫ হেয়ন সেচ্ছায়েিী 

মহিলা েহমহির হনিন্ধন করা েম্ভি িয়ি। এয়ি খরচ িয়ি মাত্র ৩০০/- টাকা।  অহফয়ে 

োিায়াি লাগয়ি মাত্র ২ হেন।



সসবার সংজিপ্ত জববরণ

• িাংলায়েয়ির সমাট িনেংখ্যার প্রায় অয়িক মহিলা। মহিলায়ের উিয়য়নর পূি ম িিম।

তৃণমূল পে মায়য়র মহিলায়ের োহি মক উিয়ন ও োহরদ্র হনরেন কয়ে িািায়ের আে ম-

োমাহিকভায়ি োিলম্বী কয়র গয়ি তুলয়ি মহিলা হিষয়ক অহিেপ্তর কতৃমক মহিলায়ের

দ্বারা গঠিি সেচ্ছায়েিী মহিলা েহমহি হনিন্ধন প্রোন করা িয়য় োয়ক।

• সেচ্ছায়েিী মহিলা কল্যাণ প্রহিষ্ঠান মূলিেঃ েমাি উিয়ন ও কল্যাণমূলক প্রহিষ্ঠান।

• সেচ্ছায়েিী মহিলা েহমহি েমূিয়ক মহিলা হিষয়ক অহিেপ্তয়রর সিলা কাে মালয় িয়ি

হনিন্ধন করা িয়য় োয়ক।

• হনিন্ধন প্রহিয়ায়ক আয়রা েিি ও গহিিীল করার লয়ক্ষে সেিা েিহিকরণ করা িয়য়য় ।



পূলবের পদ্ধজতর প্রলসস
মযাপ



বতে মান (সহিীকরলণর
পর) প্রলসস মযাপ



TCV (Time, Cost & Visit) অনুসালর তুেনা

বিদ্যমান পদ্ধবি প্রস্তাবিি পদ্ধবি

সময় (বদ্ন/ঘন্টা) ৬০জদন ২৫ জদন

খরচ (নাগবরক ও অবিসসর) ১,৫০০ ৩০০

যািায়াি ১০ ২

ধাপ ১৪ ৮

জনিল ৬ ২

দ্াবখলীয় কাগজপত্র ৪ টি ফরম, সরিুলেশলনর কজপ ও

অনযানয প্রলয়ািনীয় কাগি পত্র
-



বর্ত মান অবস্থা
• মহিলা হিষয়ক অহিেপ্তয়রর আওিায় সেচ্ছায়েিী মহিলা েংগঠন/েহমহি সরহিয়েিয়নর িন্য 

আয়িেন প্ররহিয়াটি হিহিটাল সেিায় রুপান্তয়রর লয়ক্ষে প্রয়য়ািনীয় হনয়ে মিনা েম্বহলি একটি 

Terms of Reference (TOR) প্রস্তুি কয়র চুিান্ত অনুয়মােন সনয়া িয়য়য় ।

• “হিহিটাল োহভ মে হিিাইন ল্যাি” িীষ মক কমি মালায় এই সেিাটি হিহিটাল সেিায় রূপান্তয়রর     

িন্য গৃহিি িয়য়য়  ।

• িিমমান কয়রানা ভাইরায়ের কারহিয়ন সৃষ্ট িরুরী পহরহস্থহিয়ি  োিারন ছুটি চলমান োকায় এই 
সেিাটি হিহিটাল সেিায় রূপান্তর করা িয় নাই িয়ি পহরহস্থহি োভাহিক িয়ল এ হিষয়য় 

প্রয়য়ািনীয় পেয়ক্ষপ গ্রিণ করা িয়ি।



ধনযবাদ


