
স্বপ্রণ োদিতভোণে প্রকোশণ োগ্য তণযযর তোদিকো ও প্রকোণশর পন্থো 

ঢোকো পদরেহন সমন্বয় কততপৃক্ষ (দিদিদসএ) এর সকি তযয পযকোশ ইউদনি দনণনোক্ত তযযসমূহ পোণবৃ 
উদিদিত পন্থোয় প্রকোশ ও প্রচোর করণে: 

ক্রম তযযর দেের  তযয প্রকোণশর মোধ্যম/পদ্ধদত 

০১। সোাংগ্ঠদনক কোঠোণমো ও কো কৃ্রণমর দেের  দিদিদসএ ওণয়েসোইণির “আমোণির 
সম্পদকতৃ” মমন্যযর অধ্ীণন, েোদষৃক 
প্রদতণেিন।  

০২। প্রণতযক দেভোগ্/শোিো সমূণহর কো ৃোেিী/কমৃেন্িন ওণয়েসোইণির “আমোণির সম্পদকৃত” 
মমন্যযর অধ্ীণন।  

০৩। আণিশ, দেজ্ঞদি ওণয়েসোইণির মনোদিশ মেোিৃ, মেসেকু 
মপজ। 

০৪। দেদভন্ন আণিোচনো সভো, প্রদশক্ষণ র তযয উপোত্ত ওণয়েসোইণির মনোদিশ মেোিৃ, মেসেকু 
মপজ। 

০৫। নোগ্দরণকর তযয সাংগ্রণহর জন্য দেরোজমোন সুণ োগ্ সুদেধ্ো 
সাংক্রোন্ত দেের   

ওণয়েসোইি, মনোদিশ মেোিৃ, মেসেুক 
মপজ। 

০৬। APA দিম দিিোর / তযয প্রিোনকোরী মেোকোি পণয়ন্ি / 
দেকল্প মেোকোি পণয়ন্ি / সহণ োগ্ী কমকৃতোৃ 

ওণয়েসোইণির মনোদিশ মেোিৃ ও সাংদিষ্ট 
মসেো েোক্স  

০৭। অদভণ োগ্ গ্রহ  ও দনশ্পদত্ত কমৃকতোৃর নোম, পিদে, 
দঠকোনো  

ওণয়েসোইণির অদভণ োগ্ প্রদতকোর 
েযেস্থো মসেো েোক্স, মনোদিশ মেোি ৃ

০৮। দিদিদসএ কততকৃ প্রিত্ত মসেোসমূহ, মসেো প্রিোণনর পদ্ধদত 
ও িোদয়ত্ব প্রোি কমৃকতৃোর নোম ও দঠকোনো 

ওণয়েসোইি, মনোদিশ মেোিৃ, মেসেুক 
মপজ, দসদিণজন চোিৃোর 

০৯। দিদিদসএ অভযন্তরী  মসেোসমহূ, শুধ্ুমোত্র অদেণসর 
কমৃরত কমচৃোরীণির জন্য  

ওণয়েসোইণির “অভযন্তরী  মসেো” 
মমন্যযর অধ্ীন 

১০। দমদিয়ো, দেদভন্ন পত্র পদত্রকোয় প্রকোদশত গ্ মোধ্যণম 
সাংেোি প্রচোর, প্রচোর ো 

ওণয়েসোইি, মনোদিশ মেোিৃ, মেসেুক 
মপজ 

১১। ইণনোণভশন সাংক্রোন্ত দেষয়োদি ওণয়েসোইণির উদ্ভোেনী কো কৃ্রম মসেো 
েোক্স  

১২। মসেোর দেষয় সম্পদকতৃ দসদিণজন চোিৃোর ওণয়েসোইণির “আমোণির সম্পদকৃত” 
মমন্যযর অধ্ীণন, মনোদিশ মেোি,ৃ মেসেুক 
মপজ, েকুণিি প্রকোশনো। 



১৩। কমৃচোরীেতণের নোম, পিেী ও মেোন নম্বর  ওণয়েসোইণির “আমোণির সম্পদকৃত” 
মমন্যযর অধ্ীণন। 

১৪। দনেৃোহী পদরচোিণকর মপ্রোেোইি ওণয়েসোইি  

১৫। আইন, দেদধ্দেধ্োন, প্রদেধ্োনমোিো ওণয়েসোইণির “আইন / দেদধ্ ও 
নীদতমোিো” মমন্যযর অধ্ীণন  

১৬। শুদ্ধোচোর মকৌশি েোস্তেোয়ন সম্পদকৃত তযযোদি ওণয়েসোইণির “জোতীয় শুদ্ধোচোর 
মকৌশি” মসেো েোক্স 

১৭। প্রকল্পসমণূহর তযয ওণয়েসোইণির “প্রকণল্পর দেের ” মসেো 
েোক্স  

১৮। িরপত্র আহেোন, মকোণিশন দেজ্ঞদি মনোদিশ মেোি ৃ 

১৯। সাংদিষ্ট গুরুত্বপূ ৃ সরকোদর অদেস ও গুরুত্বপূ ৃ মসেো 
সাংক্রোন্ত ওণয়েদিাংক 

ওণয়েসোইণির “গুরুত্বপূ ৃ দিাংক” মমন্যযর 
অধ্ীণন  

২০। ওণয়েসোইণি প্রিত্ত তযয হোিনোগ্োি করোর তোদরি ওণয়েসোইি 

 


