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�াাক নং-৩৬.০৫.০০১৬.০০১.০০২.১১২১(অংশ-৪).২০                                        তািাখ :      ২৬ েপৗষ ১৪২৭ ব�া� 
   ১০ জানাাার ২০২১ ি��া� 

 
 
সিচব  
িশ� ম�ণাুা, 
গণ�জাত�র বাংুাআদশ সাকাা 
৯১, মিতিঝু বািণিজযক এুাকা, 
ঢাকা-১০০০। 
 

(দিি  কষ ষণ: জনাব েমাহা�দ সাুাউি�ন, যুসিচব)। 
 

িবষা:  চুিত ২০ ২০-২১ অথ ষববআাা জাতরা শুাচাা েকৗশু কম ষপিাক�নাা বাাবাান �িতআবদন ে�াণ �সআ�। 
 

সূ: িশ� ম�ণাুআাা পূ নং-৩৬.০০.০০০০. ০৯১.০৫.০১৯.১৯.৩৬, তািাখ: ১০-০৭-২০২০ ি�ঃ। 
 
 
 

উপয ষর িবষা য় সূস পআূা ে�িেআত ২০২০-২০২১ অথ ষববআাা জাতরা শুাচাা েকৗশু কম ষ-পিাক�না এবং 
পিাবরেণ কাঠাআমাআত উি�িখত ুেযমাূাসসআহা ২া েকাাাট ষাা অথ ষা্ অআঅাবা-িডআস�া, ২০২০  মাআসা বাাবাান 
�িতআবদন িনধ ষািাত বআক �ণান কআা সদা অবগিত য় �আাাজনরা �বসা �হআণা জ� এতদসআ� ে�াণ কাা হআুা।  
 
  
সংুি�: বণ ষনামত (৫ পাতা)।       
                    (�ােিাত) 
               
  
 
 
 

 

 



 

২০২০-২০২১ অথ ষববআাা জাতরা শুাচাা েকৗশু কম ষ-পিাক�নাা িবএসি আ’া ২া েকাাাট ষাা (অআঅাবা-িডআস�া, ২০২০) এা বাাবাান �িতআবদন 
 (সংু�র-১) 

 

  

দ�া/সংসাা নাম : িবএসি আ। তািাখ: ৩১-১২-২০২০।  
কায ষ্ আমা নাম কম ষসসাদন 

সচক 
 

সচআকা
মান 

একক 
 

বাাবাাআনা 
দািা��া� 
�ির/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ ষববআাা 
ুেযমাূা 

বাাবাান অ�গিত পিাবরেণ, ২০২০-২০২১  ম�� 
ুেযমাূা/ 
অজষন 

১ম 
েকাাাট ষাা 

২া 
েকাাাট ষাা 

৩া 
েকাাাট ষাা 

৪থ ষ 
েকাাাট ষাা 

েমাট 
অজষন 

অিজষত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. �ািত�ািনক �বসা .................. েমাট ন�া -৮  
১.১ ৈনিতকতা কিমিা সভা অনি�ত সভা ৪ সং�া মহাপিাচাুক ৪ ুেযমাূা ১ ১ ১ ১    

অজষন ১ ১    
১.২ ৈনিতকতা কিমিা সভাা িসুা� 
বাাবাান 

িসুা� 
বাাবাাআনা হাা 

৪ % মহাপিাচাুক/
েফাকাু পআা� 

     ১০০% ুেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%   - 
অজষন ১০০% ১০০%    

২. দেতা য় ৈনিতকতাা উ�ান .................. েমাট ন�া -১০ 
২.১ সশাসন �িত�াা িনিমম 
অংশরজআনা (stakeholders) 
অংশ�হআণ সভা 

অনি�ত সভা ২ সং�া পিাচাুক 
(িসএম) 

৪ ুেযমাূা ১ ১ ১ ১    
অজষন ১৫ ২    

২.২ অংশরজআনা  অংশ �হআণ সভাা 
িসুা� বাাবাান 

িসুা� বাাবাআনা 
হাা  

২ % পিাচাুক 
(িসএম) 

১০০% ুেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষন ১০০% ১০০%    

২.৩ কম ষকতষা-কম ষচািাআদা অংশ 
�হআণ চাকিা সং্া� িবিভ� �িশেণ  
 আাাজন 

�িশেণাথ� ৩ সং�া পিাচাুক 
(�শাসন) 

১০০ ুেযমাূা ২৫ ২০ ৩০ ২৫    

অজষন ২৬ ৪৪    

২.৪ কম ষকতষা -কম ষচাারআদা 
অংশ�হআণ সশাসন সং্া� �িশেণ 
 আাাজন 

�িশেণাথ� ৩ সং�া পিাচাুক 
(�শাসন) 

১০০ ুেযমাূা ২৫ ২০ ৩০ ২৫    

অজষন ২৬ ৫৫    

৩. শুাচাা �িত�ান সহাাক  আন/িবিধ/নরিতমাুা/�ানআাু য় ��াপন/পিাপূ-এা বাাবাান এবং �আযাজযআেআূ খসসা �ণান  .................. েমাট ন�া -১০ 
৩.১ বাংুাআদশ �যাাাড ষস এা েটি�ং 
আ�িিউশন �িবিধানমাুা, ২০১৯ 
চসা�কাণ য় েগআজট �কাশ 

 আন/িবিধমাুা 
�কািশত 

৩ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন) 

৩০-০৬-২০২১ ুেযমাূা - - - ৩০-০৬-২১    
অজষন      

৩.২  পআ�া েমাসকজাত িবিধমাুা , 
২০১৯ চসা�কাণ য় েগআজট �কাশ 

িবিধমাুা-এা  
খসসা চসা��ত 

২ তািাখ পিাচাুক 
(েমআ�াুিজ) 

৩০-০৬-২০২১ ুেযমাূা - - - ৩০-০৬-২১    
অজষন      

৩.৩ পআ�া মান সাোা িনিমম সমআা 
সমআা প� বা�তাসুক কআা 
��াপন/পিাপূ জাারকাণ 

��াপন/ 
পিাপূ জািা�ত 

২ তািাখ পিাচাুক 
(িসএম) 

৩০-০৬-২০২১ ুেযমাূা - - - ৩০-০৬-২১    
অজষন      

 
 
 
 



 

-০২- 
 

কায ষ্ আমা নাম কম ষসসাদন সচক 
 

সচআকা
মান 

একক 
 

বাাবাাআনা 
দািা��া� 
�ির/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ ষববআাা 
ুেযমাূা 

বাাবাান অ�গিত পিাবরেণ, ২০২০-২০২১  ম�� 

ুেযমাূা/ 
অজষন 

১ম 
েকাাাট ষাা 

২া 
েকাাাট ষাা 

৩া 
েকাাাট ষাা 

৪থ ষ 
েকাাাট ষাা 

েমাট 
অজষন 

অিজষত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৪ বাংুাআদশ. �যাাাড ষস এা 
েটি�ং আ�িিউশন  আন, ২০১৮ 
এবং য়জন য় পিামাপ মানদা 
 আন, ২০১৮-এা  আংআািজ ভাষা�া 
য় য়আাবসাআআট �কাশ  

 আন 
আংআািজ�ত 

৩ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন) 

য় 
পিাচাুক 

(েমআ�াুিজ) 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
৩০-০৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-০৬-২১   েগআজট 
�কািশত অজষন  ৮-১২-২০    

৪. য়আাবসাআআট েসবাব� হাুনাগাদকাণ .................. েমাট ন�া- ৮ 
৪.১ েসবা সং্া� েটাু ি� 
ন�াসসহ-�-� ত� বাতাাআন 
দৃমানকাণ য়  হাুনাগাদকাণ 

ত� বাতাাআন 
দৃমান�ত য় 
হাুনাগাদ�ত 

১ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন) য় 

ে�া�ামাা 
( আিসি েসু) 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   িবএসি আ’া 
হটুাআন ন�া 

১৬১১৯ 
অজষন ২৭-৮-২০ ২১-১২-২০    

৪.২ � –�-য়আাবসাআআট শুাচাা 
েসবা ব� হাুনাগাদকাণ য় 
য়আাবসাআআট �কাশ 

েসবা ব� 
হাুনাগাদ�ত 

২ তািাখ পিাচাুক 
�শাসন) য় 

ে�া�ামাা 
( আিসি েসু) 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    
অজষন ৮-৯-২০ ১৭-১২-২০    

৪.৩ � –�-য়আাবসাআআট ত� 
অিধকাা েসবা ব� হাুনাগাদকাণ 

হাুনাগাদ�ত  ২ তািাখ পিাচাুক 
�শাসন) য় 

ে�া�ামাা 
( আিসি েসু) 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    
অজষন ৩০-৬-২০ ২১-১২-২০    

৪.৪ � -� য়আাব সাআআটা অিভআযাগ 
�িতকাা �বসা (GRS) েসবা ব� 
হাুনাগাদকাণ 

য়আাবসাআআট 
হাুনাগাদ�ত 

২ তািাখ েফাকাু পআা� 
য় ে�া�ামাা 

( আিসি েসু) 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    
অজষন ৪-১০-২০ ৭-১২-২০    

৪.৫ � -�আণািদতভাআব �কাশআযা� 
ত� হাুনাগাদ কআা য়আাবসাআআট 
�কাশ 

হাুনাগাদ�ত 
িনআদ ষিশকা 

য়আাবসাআআট 
�কািশত 

১ তািাখ পিাচাুক 
�শাসন) য় 

ে�া�ামাা 
( আিসি েসু) 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    
অজষন ২৪-৯-২০ -    

৫. সশাসন �িত�া  .................. েমাট ন�া- ৬ 
৫.১ উমম চচ ষাা তািুকা �ণান কআা 
� � ম�ণাুা/িবভাআগ ে�াণ 

উমম চচ ষাা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
তািুকা ে�িাত 

৩ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন) 

৩০-১০-২০২০ 

 
ুেযমাূা - ৩০-১০-২০ - -   

 
  

 
অজষন ০৮-০৯-২০     

৫.২ অনুাআন িসআ�আম অিভআযাগ 
(GRS) িন�িমকাণ                                                                         

অিভআযাগ 
িন�িমকাআনা 

হাা    

৩ % েফাকাু পআা� 
য়  

ে�া�ামাা 
( আিসি েসু) 

১০০% ুেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষন ১০০% ১০০%    

-০৩- 
 



 

কায ষ্ আমা নাম কম ষসসাদন সচক 
 

সচআকা
মান 

একক 
 

বাাবাাআনা 
দািা��া� 
�ির/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ ষববআাা 
ুেযমাূা 

বাাবাান অ�গিত পিাবরেণ, ২০২০-২০২১  ম�� 

ুেযমাূা/ 
অজষন 

১ম 
েকাাাট ষাা 

২া 
েকাাাট ষাা 

৩া 
েকাাাট ষাা 

৪থ ষ 
েকাাাট ষাা 

েমাট 
অজষন 

অিজষত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. �কআ�া েেআূ শুাচাা .................. েমাট ন�া- ৯ 
৬.১ �কআ�া বািষ ষক ্া পিাক�না 
অনআমাদন/িবভাআগ চুমান �ক� 
উ�ান কায ষ্ম পযাআুাচনা 

অনআমািদত  
্া পিাক�না 

২ তািাখ �ক� 
পিাচাুক 

৩১-১২-২০২০ 

 
ুেযমাূা - ৩১-১২-২০ - -   

 
  

বতষমাআন ১ি 
�ক� 

চুমান 
 আব। 

অজষন  ২৯-১১-২০    

৬.২ �কআ�া বাাবাান অ�গিত 
পিাদশ ষন/পিাবরেণ 

দািখু�ত 
�িতআবদন 

২ সং�া �ক� 
পিাচাুক 

৪ ুেযমাূা ১ ১ ১ ১    

অজষন ৬ ৬    
৬.৩ �ক� পিাদশ ষন/পিাবরেণ 
�িতআবদআনা সপািাশ বাাবাান 

সপািাশ 
বাাবাাআনা হাা 

২ % �ক� 
পিাচাুক 

১০০% ুেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজষন ১০০% ১০০%    
৭. ্াআেআূ শুাচাা .................. েমাট ন�া- ৭ 
৭.১ িপিপএ ২০০৬-এা ধাাা ১১(২) য় 
িপিপ া ২০০৮-এা িবিধ ১৬(৬) 
অনযাার ২০২০২০০১ অথ ষ ববআাা ্া-
পিাক�না য়আাবসাআআট �কাশ 

্া-পিাক�না 
য়আাবসাআআট 

�কািশত 

৩ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন),   

্া কম ষকতষা য়  
ে�া�ামাা 

( আিসি েসু) 

৩০-৮-২০২০, 
৩১-১-২০২১ 

 

ুেযমাূা ৩০-৮-২০ - ৩১-১-২১ -   
 
  

 

অজষন ২৬-৮-২০     

৭.২ আ-েটাাআাা মা�আম ্া 
কায ষসসাদন 

্া কায ষ 
সসাদআনা হাা 

৪ % পিাচাুক 
(�শাসন) য়  
্া কম ষকতষা 

৫০% ুেযমাূা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    
অজষন - ৩০%    

৮. ��তা য় জবাবিদিহতা শিরশাুরকাণ .................. েমাট ন�া- ১১ 
৮.১ � -�-েসবা �দান �িত�িত 
(িসিআজন চাট ষাা) �ণান/ 
হাুনাগাদকাণ য় বাাবাান 

েসবা �দান 
�িত�িত 

সংআশািধত য় 
হাুনাগাদ�ত 

৩ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন) 

 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   
 
  

৮.১ 
িশআাানাআমা 

সংআশাধন কাা 
হআাআব। 

অজষন ১৮-৮-২০ -    

৮.২ শাখা/অিধশাখা এবং অধরনস 
অিফস পিাদশ ষন 

পিাদশ ষন 
সস� 

২ সং�া মহাপিাচাুক/
�-� পিাচাুক 

৪ ুেযমাূা ১ ১ ১ ১    

অজষন ২ ৮    

৮.৩ শাখা/অিধশাখা এবং অধরনস 
অিফআসা পিাদশ ষন �িতআবদআনা 
সপািাশ বাাবাান 

পিাদশ ষন 
�িতআবদআনা 

সপািাশ 
বাাবাাআনা হাা 

২ % পিাচাুক 
(�শাসন) 

১০০% ুেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষন ১০০% ১০০%    

৮.৪ সিচবাুা িনআদ ষশমাুা, ২০১৪ 
অনযাার নিথা ে�িণ িব�াসকাণ 

নিথ ে�িণ 
িব�াসকাআনা 

হাা 

২ % পিাচাুক 
(�শাসন) 

১০০% ুেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষন ১০০% ১০০%    

-০৪- 
 



 

কায ষ্ আমা নাম কম ষসসাদন সচক 
 

সচআকা
মান 

একক 
 

বাাবাাআনা 
দািা��া� 
�ির/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ ষববআাা 
ুেযমাূা 

বাাবাান অ�গিত পিাবরেণ, ২০২০-২০২১  ম�� 

ুেযমাূা/ 
অজষন 

১ম 
েকাাাট ষাা 

২া 
েকাাাট ষাা 

৩া 
েকাাাট ষাা 

৪থ ষ 
েকাাাট ষাা 

েমাট 
অজষন 

অিজষত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৫ সিচবাুা  িনআদ ষশমাুা, ২০১৪ 
অনযাার ে�িণ িব�াস�ত নিথ 
িবনিকাণ 

নিথ 
িবনিিকাআনা 

হাা 

২ % পিাচাুক 
(�শাসন) 

১০০% ুেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষন ১০০% ১০০%    

৮.৬ �ািত�ািনক গণশনািন  আাাজন �ািত�ািনক 
গণশনািন 

 আাািজত 

৩ সং�া পিাচাুক 
(িসএম) 

৪ ুেযমাূা  ২  ২   ৮.৬ ুেযমাূা 
অজষআনা সমা 
সংআশাধন কাা 

হআাআব। 

অজষন - ২    

৯.শুাচাা সংি�ি এবং দন�িত �িতআাাআধ সহাাক অ�া� কায ষ্ ম .................. েমাট ন�া- ১৫ (অ�ািধকাা িভিমআত নযনতম প চি কায ষ্ ম) 
৯.১ বাংুাআদশ. �যাাাড ষস এা েটি�ং 
আ�িিউশন (িবএসি আ)-এা িসএম 
উআং-এা ুাআআস� সং্া� ত�ািদ 
�বসপনা সফটয়াাা  �বতষন  

ুাআআস� সং্া� 
ত�ািদ �বসপনা 

সফটয়াাা  
�বতষন�ত 

৩ তািাখ পিাচাুক 
(িসএম) য় 
ে�া�ামাা 

( আিসি েসু) 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   
 
  

 
অজষন - -    

৯.২ িবএসি আ’া কম ষকাআাা েেআূ 
িবিভ� অিভআযাআগা জ� হটুাআন 
চালকাণ  

অিভআযাআগা 
হটুাআন চাল�ত   

৩ তািাখ েফাকাু পআা� 
য়  

ে�া�ামাা 
( আিসি েসু) 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   
 
  

িবএসি আ’া 
হটুাআন ন�া 

১৬১১৯ 
অজষন ১৭-৮-২০ ০৭-১২-২০    

৯.৩ িবএসি আ‘া �দান�ত মান সনদ  
�িত�াআনা উ�ষতন কম ষকতষাা সম আা 
গিত িম সআাজিমআন যাচাআআাা জ� 
মিনটিাং কায ষ্ ম পিাচাুনা। েযমন: ১. 
অভয�ারণ িনারো য় ২. সািভ ষ্ া� 
কায ষ্ ম পিাচাুনা  

ুাআআস� �া� 
�িত�ান পিাদশ ষন 

য় পআ�া 
গণগতমান 

যাচাআআাা জ� 
মিনটিাং কায ষ্ ম 

৩ সং�া পিাচাুক 
(িসএম) য় 
ে�া�ামাা 

( আিসি েসু) 

৪০ ুেযমাূা ১০ ১০ ১০ ১০    
অজষন ১০ ১০    

৯.৪ িম ককষক  মিনটিাং পিাদশ ষন  
�িতআবদআনা সপািাশ বাাবাান 

পিাদশ ষন 
�িতআবদআনা 

সপািাশ 
বাাবাাআনা হাা 

২ % পিাচাুক 
(িসএম) 

১০০% ুেযমাূা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
অজষন ১০০% ১০০%    

৯.৫ িবএসি আ ককষক পিাচািুত 
েমাবাআু েকাআট ষা কায ষ্ ম েযমন: 
অিভআযাআগা সং�া, জিামানা, িসুগাুা 
য় কাাাদা �রদাআনা ত� িনািমত 
য়আাবসাআআট �কাশ/ম�ণাুআা ে�াণ 

েমাবাআু েকাআট ষা 
কায ষ্ ম  

য়আাবসাআআট 
�কািশত/ 

ম�ণাুআা ে�িাত 

২ সং�া পিাচাুক 
(িসএম) য় 
ে�া�ামাা 

( আিসি েসু) 

১২ ুেযমাূা ৩ ৩ ৩ ৩    
অজষন ৩ ৩    

৯.৬  িবএসি আ েসবা �দাআনা েেআূ 
��তা  নাআনা ুআে িকউ �ানজআম� 
িসআ�ম চালকাণ 

িকউ �ানজআম� 
িসআ�ম চাল�ত 

২ তািাখ পিাচাুক 
(িসএম) য় 
ে�া�ামাা 

( আিসি েসু) 

৩০-৯-২০২০ 
 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ 
 

- - - -   

অজষন ৬-৯-২০ 
 

    



 

-০৫- 
 

কায ষ্ আমা নাম কম ষসসাদন সচক 
 

সচআকা
মান 

একক 
 

বাাবাাআনা 
দািা��া� 
�ির/পদ 

২০২০-২০২১ 
অথ ষববআাা 
ুেযমাূা 

বাাবাান অ�গিত পিাবরেণ, ২০২০-২০২১  ম�� 

ুেযমাূা/ 
অজষন 

১ম 
েকাাাট ষাা 

২া 
েকাাাট ষাা 

৩া 
েকাাাট ষাা 

৪থ ষ 
েকাাাট ষাা 

েমাট 
অজষন 

অিজষত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুাচাা চচ ষাা জ� �াপাা �দান .................. েমাট ন�া- ৩ 
১০.১ শুাচাা �াপাা �দান এবং 
�াপাা�া�আদা তািুকা য়আাবসাআআট 
�কাশ 

�দম �াপাা ৩ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন) য় 

ে�া�ামাা 
( আিসি েসু) 

১৫-৬-২০২১ ুেযমাূা - - - ১৫-৬-২১   
 
  

 
অজষন      

১১. কম ষ পিাআবশ উ�ান .................. েমাট ন�া-  ২ 
১১.১ কম ষপিাআবশ উ�ান (�াসযিবিধ 
অনসাণ/িয়এায়ওর মাুামাু 
অআকআজা মাুামাু িবনিকাণ/পিাপাা-
পিা�� আতযািদ)   

উ�ত কম ষ পিাআবশ  
 

২ 
 

সং�া 
য় 

তািাখ 

পিাচাুক 
(�শাসন) 

৪ ুেযমাূা ১ ১ ১ ১    

অজষন ১ ১    
৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১   
 
  

 
অজষন ২৪-৯-২০ ৩১-১২-২০    

১২. অথ ষ বাা� .................. েমাট ন�া-  ৩ 
১২.১ শুাচাা কম ষ-পিাক�নাা অ�ও ষর 
িবিভ� কায ষ্ ম বাাবাাআনা জ� 
বাা��ত অআথ ষা  নমািনক পিামাণ 

বাা��ত অথ ষ ৩ ুে 
টাকা 

পিাচাুক 
(�শাসন) 

৪.০০ ুে ুেযমাূা    ৪.০০   ১২.১ ুেযমাূা 
অজষআনা সমা 
সংআশাধন কাা 

হআাআব। 

অজষন      

১৩. পিাবরেণ য় স্াান .................. েমাট ন�া- ৮ 
১৩.১ দ�া/সংসহা ককষক �ণরত জাতরা 
শুাচাা েকৗশু কম-পিাক�না, 
২০২০-২০২১ � -�-ম�ণাুআা ে�াণ 
এবং য়আাবসাআআট   পআুাডকাণ 

�ণরত কম ষ-
পিাক�না 

 পআুাড�ত 

২ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন) য় 

েফাকাু পআা� 

১০-৮-২০২০ 
 

ুেযমাূা ১০-৮-২০ - - -    

অজষন ১০-৮-২০     

১৩.২ িনধ ষািাত সমআা ৈূমািসক 
পিাবরেণ �িতআবদন সংি�ি 
ম�ণাুা/িবভাআগ দািখু য় � � 
য়আাবসাআআট  পআুাডকাণ 

ৈূমািসক 
�িতআবদন 

দািখু�ত য় 
 পআুাড�ত 

২ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন) য় 

েফাকাু পআা� 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    

অজষন ১০-৮-২০ ৩১-১২-২০    

১৩.৩  য়তাধরন  �িুক/মাঠ 
পয ষাআাা কায ষাুা  ককষক দািখু�ত 
জাতরা শুাচাা েকৗশু কম ষ-পিাক�না 
য় পিাবরেণ  �িতআবদআনা য়পা 
িফড�াক �দান 

িফড�াক 
সভা/কম ষশাুা 

অনি�ত 

৪ তািাখ পিাচাুক 
(�শাসন) য় 

েফাকাু পআা� 

৩০-৯-২০২০, 
৩১-১২-২০২০, 
৩১-৩-২০২১, 
২৩-৬-২০২১ 

ুেযমাূা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ২৩-৬-২১    

অজষন 
  

১৫-৯-২০ ৩১-১২-২০    

 

িব:�:- েকান ্িমআকা কায ষ্ ম �আযাজয না হআু তাা কাাণ সংি�ি  আন/িবিধ/নরিতমাুা পয ষাআুাচনা পব ষক ম�� কুাআম উআ�খ কাআত হআব। 
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