
ftctdan al`an Fan
t<yi"rfl¢ fan 9ffiap ® ffi iTama

arm-a rm
www.mocat.gov.bd

T:-oo.oo.oooo.ob>.oq.o`o.`o.q¢o caap: 3b rfu >8tq q.
s8 q-c-aTffi `0`0 f©.

ffirm
c<>Ii+ifa:¢ fan Oiffro ® Orffi iigiott5Ttma rm5T +¢if-=¢h6r:gr+iiii i5rq9rf6a cw ~ try cq, ffiTen ®  c7in uaprm
qcaft an 5itxpr 5-c7in 3Tj-iLcigiv.-ii3 EN ciq ¢m qcarql  a 5rtFr enrm b it5Taa `0`0 rful <c5 qactt5TtRT qapaT
qfinIT7rman fflng ~5ii5TiL+ci- tqan ¢ati5 qtq I qRE rfu9ia tgivctg enng fiH9i8

(i)www.mocat.gov.bd>q5TEN§-cm>±-ctharqan>id-tram(ii)www.mocatestore.gov.bd>FRF-5

o`i enwh os giv `o`s rful rfe qTas: ffro farm qfan an =cai enRE:-fla qiita qma fflfli5
ten can aroT <q`q®ifl rty <z5T enfl q¥qu an <tai can rfuora qRE taan an =t5T th qrm enne tgivora
a€ Gte I i5ta a a5gFTfa `0`> rfera rna enRE can fiTen a€ft an eta in I

oo I qQrtqtl apgqffl qqic3Ii rala;cji fry a rml Ffama rfu eta I

fch(aFhi¢vigi"icqap:

ft7ttcoro
f3ifha RE rfu

Cffl8 b¢8¢`oO
§-cqtr8 admin2@mocat.gov.bd

s I qiife rfu (qq5eT), tiffliife fan ftfa a rfu qaottEN
i I qffl-rfu (Taper), cqFrife fan ffl a rfu i]actTEN
a I 6ft-rfurig9i-a:tw (qapET), tivivrfl¢ fan ftfaap ® Orffi nIma
8 I f*8 FT€8 rfurFEg rfu (T¢ai), t<-*iqfaT--¢ fir qfin ® 9rffi vairm]3T
® I rfu aica RE Qat ffi, c<O.Ii+ilii¢ fan qifro ® 9rffi iiachiTH
a I ffl:tthft apffl, ca5Tiirfie ftw qfro a 9rzfu qaictrETH
b, I fen a7F5`ft €, tTffliffi fan ffi e 9rffi iiaohiTH
a I anTrfurrfe6teyq<8 fen an apfflrfen RE (qapai], cq..ii-i+faap ftw 9rfa" a ftffl qama

i:.OO.OO.OOOO.Os>.Oq.O`O. `O.q¢®;>t¢>                                                                                                        caq:
`b rfu s8`q i.

s8 qc6iqfl `0`0 fa.

qrm tRT qae a ffi
s I rfu tqiTq3[ a sT:ap, rfe9rRE fan5t, at<qTm qfha, EN
a I Ftffi dice ®rfu FffiTq, c<O.Ii+ifa¢ far qffa e flffi iian5TiT
® I fma qfha qgiv rfu, c-i-5iiqffi fan 9ffiap ® 9rffi iTactTEN
8 I Sft-rfu (f*q-> rfuan), cfflTffi fan ffi e rfu ngcttt]n (ffi apfiFTrm Eica firnd xp givsg
a I 6q-rfu (§-6tfro-a qfthny, rfe9Ifin fantl, ch:aiTtm .>it5:aTEi3I, EN
® I ceITrm, ciFtrfu fan qfaqffl a ffi iTacttffl tffi an of9rfaq5fflta firne qEgr -¢TFmt

ftrtyaecofmaqenrfu



 

 

না 

হ্যাঁ 

 

রিকুইরিশন ব্যবস্থাপনাি রবদ্যমান পদ্ধরিি প্রসেে ম্যাপ 

প্রশাাঃ-২ কর্তকৃ চারহ্দাপত্র গ্রহ্ণ 

শাখা কমকৃিাৃি রনকট ডাক 

উপস্থাপন 

প্রশােরনক কমকৃিাৃ কর্তকৃ ডাক 

গ্রহ্ণ ও নরি উপস্থাপন 

শাখা কমকৃিাৃ 

কর্তকৃ 

অনুসমাদন 

 

প্রশােরনক কমকৃিাৃি রনকট নরি 

প্রপ্রিণ 

 

প্রশষ 

প্রটাি রকপাি কর্তকৃ নরি গ্রহ্ণ ও 

মালামাল েিবিাহ্ 

শুরু 

অরিশাখা/শাখাি কমচৃািী কর্তকৃ 

চারহ্দাপত্র রলখন 

অরিশাখা/শাখাি শাখা কমকৃিাৃ 

কর্তকৃ চারহ্দাপত্র স্বাক্ষি 
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রিকুইরিশন ব্যবস্থাপনাি প্রস্তারবত পদ্ধরতি প্রসেে ম্যাপ 

অরিশাখা/শাখা হ্সত প্রশাাঃ-২ 

শাখায় চারহ্দাপত্র প্রপ্রিণ 

প্রশাাঃ-২ শাখাি শাখা কর্ মকতমা 

কর্তমক চারহ্দাপত্র গ্রহ্ণ 

শাখা কর্ মকতমা 

কর্তমক 

অনুসর্াদন 

 

প্রশষ 

প্রটাি রকপাি কর্তমক নরি গ্রহ্ণ ও 

র্ালার্াল েিবিাহ্ 

শুরু 


