
 সসরক নন- 
৫৩.০৬.৯০০১.০০১.০০.৩৩১.২০১৭-০৭

তসররখ:  ০১ জসননয়সরর,  ২০১৭ রখ:

রবষয়:      জজবন বজমস করররসররশরনর বসরষরক উদসবন কমররররকলনস,    ২০১৬ এর বসসবসয়রনর
পরতরবদন।

সসত: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৩১.০০৩.১৬-১১১; তসররখ: ১১-১২-  ২০১৬ রখ.

          উররনরক রবষয় সসরতসক ররতর আরলসরক অরর মনণসলরয়র ববসনক ও আরররক পরতষসন
    রবভসরগর ১১ রডরসমর ২০১৬ রখ:       অননরষত সভসর কসরররববরণজ ২নন অননরচরদর রনরদরশনস
 “   মমসতসরবক বসরষরক উদসবন কমররররকলনস, ”    ২০১৬ এর বসসবসয়রনর পরতরবদন রনমরর:

করম
ক

  উদসবনজ কমররররকলনস ২০১৬    উদসবনজ কমররররকলনস ২০১৬ এর
বসসবসয়ন

০১.    অনলসইন ররলরস মহসলসর ইনফররমশন
সসরভরস

 বসসবসয়ন পরকয়সধজন।

০২.    মসলরফসন রপরময়সম কসরলকশন রসরসম  বসসবসয়ন হরয়রছ।
০৩.     মসলরফসন ইননবররন মকইম মররমন

সসরভরস
      আগসমজ ১৫ জসননয়সরর ২০১৭ এর মরধব

 বসসবসরয়ত হরব।

০৪.    অনলসইন ইনফররমশন মভরররফরকশন
রসরসম

 বসসবসয়ন পরকয়সধজন।

০৫.     অনলসইন বজমস এরজন সসরভরস রসরসম  বসসবসয়ন পরকয়সধজন।
০৬.     মরনশন ইননররন গবসরসরনড মররমন

সসরভরস
 বসসবসয়ন পরকয়সধজন।

(মমস:   মমসফসজল মহসরসন এনরডরস)
 মজনসররল মবসরনজসর-আইরসরটরড

রনগ-সরচব
ও

  রচফ ইরনসরভশন অরফসসর
   পশসসন ও বসরজট অরধশসখস

    ববসনক ও আরররক পরতষসন রবভসগ



 অরর মনণসলয়,  বসনলসরদশ সরচবসলয়, ঢসকস।

পরতরলরর: 
০১.    ররএস টন মবসরনরজন ডসইররকর,   জজবন বজমস করররসররশন,  পধসন কসররসলয়, ঢসকস  । (  সদয়

 অবগরতর জনব)
০২.  সনরশষ নরর।
০৩.  মহস নরর।

 সসরক নন- 
৫৩.০৬.৯০০১.০০১.০০.৩৩১.২০১৭-০৮

তসররখ:  ০১ জসননয়সরর,  ২০১৭ রখ.

রবষয়:     জজবন বজমস করররসররশরনর চলমসন (        ২০১৬ ও ২০১৭ সসরলর জনব গগহজত উদসবন
  সমসরহর তসরলকস ।

সসত: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৩১.০০৩.১৬-১১১; তসররখ: ১১-১২-  ২০১৬ রখ.

          উররনরক রবষয় সসরতসক ররতর আরলসরক অরর মনণসলরয়র ববসনক ও আরররক পরতষসন
    রবভসরগর ১১ রডরসমর ২০১৬ রখ:       অননরষত সভসর কসরররববরণজ ৪নন অননরচরদর রনরদরশনস
           মমসতসরবক চলমসন ২০১৬ ও ২০১৭ সসরলর জনব গগহজত উদসবন সমসরহর তসরলকস রনমরর:

করম
ক

  উদসবনজ তসরলকস (চলমসন) ২০১৬

০১.     অনলসইন ররলরস মহসলসর ইনফররমশন
সসরভরস;

০২.    মসলরফসন রপরময়সম কসরলকশন রসরসম;
০৩.     মসলরফসন ইননবররন মকইম মররমন

সসরভরস;
০৪.    অনলসইন ইনফররমশন মভরররফরকশন

রসরসম;
০৫.     অনলসইন বজমস এরজন সসরভরস রসরসম;

ও
০৬.     মরনশন ইননররন গবসরসরনড মররমন

সসরভরস।

করম
ক

  উদসবনজ তসরলকস ২০১৭

০১.   রনরয়সগ পরকয়স সহরজকরণ;
০২.     পরশকরণর জনব ডসটস মবইজ ততররকরণ; ও



০৩.      টসয়সল ববসরলন এবন ববসরলনশজট অনলসইরন
 পসন ত করণ।

(মমস:   মমসফসজল মহসরসন এনরডরস)
 মজনসররল মবসরনজসর-আইরসরটরড

রনগ-সরচব
    ও

  রচফ ইরনসরভশন অরফসসর
   পশসসন ও বসরজট অরধশসখস

    ববসনক ও আরররক পরতষসন রবভসগ
 অরর মনণসলয়,  বসনলসরদশ সরচবসলয়, ঢসকস।

পরতরলরর: 
০১.    ররএস টন মবসরনরজন ডসইররকর,   জজবন বজমস করররসররশন,  পধসন কসররসলয়, ঢসকস  । (  সদয়

 অবগরতর জনব)
০২.  সনরশষ নরর।
০৩.  মহস নরর।



 সসরক নন- 
৫৩.০৬.৯০০১.০০১.০০.৩৩১.২০১৭-০৯

তসররখ:  ০১ জসননয়সরর,  ২০১৭ রখ:

রবষয়:      জজবন বজমস করররসররশরনর বসরষরক উদসবনজ কমররররকলনস-২০১৭।

সসত: ৫৩.০০.০০০০.২১১.৩১.০০৩.১৬-১১১; তসররখ: ১১-১২-  ২০১৬ রখ.

          উররনরক রবষয় সসরতসক ররতর আরলসরক অরর মনণসলরয়র ববসনক ও আরররক পরতষসন
    রবভসরগর ১১ রডরসমর ২০১৬ রখ:       অননরষত সভসর কসরররববরণজ ৩নন অননরচরদর রনরদরশনস
         মমসতসরবক জজবন বজমস করররসররশরনর ২০১৭ সসরলর বসরষরক উদসবনজ কমররররকলনস রনমরর:

করম
ক

রবষয় রববরণ

০১.  মসরসক রমরটন        করররসররশরনর পধসন কসররসলয় ১রট এবন সসতরট রররজওনসল অরফরস
   সসতরট ইরনসরভশন রটম ররয়রছ      । পরতরট রটম মসরসক রমরটন এর
       মসধবরম ২০১৭ সসরলর জনব ইরনসরভশন আইরডয়স পসন ত কররব।

০২. ততমসরসক
ওয়সকর সর

         পরত ৩ মসস রর রর পধসন কসররসলরয় ইরনসরভশন আইরডয়সর উরর
  ওয়সকর সর করস হরব     । মরখসরন করররসররশরনর আটরট ইরনসরভশন

   রটরমর সদসবসহ সনরশষ কমরকতর স/   কমরচসরজগণ উররসত রসকরব।
০৩. আইরডয়স

সনগহ
      পধসন কসররসলরয়র ইরনসরভশন রটম মসরসক রভরতরত ইরনসরভশন

       আইরডয়স পসন ত কররব এবন রররজওনসল ইরনসরভশন রটম মররক
        আইরডয়স মসরসক রভরতরত সনগহ কররব সকল আইরডয়স পরত মসরস
  মনণসলরয় মপরণ কররব।

০৪. আইরডয়স
বসসবসয়ন

       ২০১৭ সসরল সনগহজত ইরনসরভশন আইরডয়সর মধব মররক গরত
    রবরবচনস করর আইরডয়সগরলস বসসবসয়ন কররব।

(মমস:   মমসফসজল মহসরসন এনরডরস)
 মজনসররল মবসরনজসর-আইরসরটরড

রনগ-সরচব
ও

  রচফ ইরনসরভশন অরফসসর
   পশসসন ও বসরজট অরধশসখস

    ববসনক ও আরররক পরতষসন রবভসগ
 অরর মনণসলয়,  বসনলসরদশ সরচবসলয়, ঢসকস।

পরতরলরর: 
০১.    ররএস টন মবসরনরজন ডসইররকর,   জজবন বজমস করররসররশন, প:কস:, ঢসকস  । (   সদয় অবগরতর
জনব)



০২.  সনরশষ নরর।
০৩.  মহস নরর।


