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িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Divisional Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

জাতীয় সয় অিধদেরর ধান কাজ জনগণেক সেয় উু করা এবং িবিভােব থাকা জনগেণর   সয় জাতীয় সয় িেমর
মােম আহরণ কের সরকােরর বােজট ঘাটিতেত অথ ায়ন করা। স লে জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল চলিত ২০২০-২১
অথ বছের জাতীয় সয় িেমর মােম সয় আহরেণর লমাা ২৭৭ কা টাকা; যার িবপরীেত অথ বছেরর অজন ২১৯ কা টাকা, যা
লমাার ৭৯ শতাংশ। গত ২০১৯-২০ ও ২০১৮-১৯ অথ বছের জাতীয় সয় িেমর মােম সয় আহরেণর লমাা িছল যথােম ২৪৬
ও ২৭৫ কা টাকা; যার িবপরীেত অজন যথােম ১৫৭ ও ৩০২ কা টাকা; যা লমাার ৬৩ ও ১০৯ শতাংশ। িবগত বছরেলােতও
লমাার িবপরীেত অজেনর এ ধারা িছল সোষজনক। তাছাড়া অথ  মণালয়, অথ  িবভাগ কক বাবায়নাধীন ‘সরকারী য় বাপনা
শিশালীকরণ: অািধকার কায মসেহর ধারাবািহকতা রা (িপইএমএস)’ শীষ ক কম চীর আওতায় ‘জাতীয় সয়িম অনলাইন
ােনজেম িসেম’-চা করা হেয়েছ। এর ফেল জাতীয় সয় িেমর লনেদন কায েম ইএফ চাসহ সয়প িপেলস করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সীমাব সাংগঠিনক কাঠােমা, িনজ অবকাঠােমার অভাব, জনবেলর তা, অপয া লিজিক িবধা, জাতীয় সয়িম অনলাইন
ােনজেম  িসেমেক  হালনাগাদ  করা।

ভিবৎ পিরকনা:

 চাত ‘জাতীয় সয়িম অনলাইন ােনজেম িসেম’ সফটওয়ার হালনাগাদ করা;
 িবমান জনবলেক দ করার লে েয়াজনীয় িশণ দান;
 জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালেয়র ায়ী সদ িব ক িনজ ভবন িনম ােণর বা হণ করা;
 সমতা ির লে গাড়ী সরবরাহ, ফেটাকিপ মিশন ও অা লিজিক সােপ াট ি করা;
 িন আেয়র মাষ িবেশষতঃ নারীেদরেক এবং িশাথেদর মে সয়ী মেনাভাব গেড় তালার লে উুকরণ কায ম পিরচালনা
করা, বাংলােদশ াংকসহ তফিসলী াংক ও ডাক িবভােগর সংেগ িনয়িমত যাগােযাগ অাহত রাখা; এবং
 মিনেটািরং কায ম জারদারকরণ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

 ঘাটিত বােজেট অথ ায়েনর লে ২০২১-২২ অথ বছের িনধ ািরত লমাা অজন ।
 িবভাগীয় কায ালেয়র সয় শাসেনর আিনকায়ন/িডিজটালাইেজশন করা;
 কম কতা/কম চারীেদর েয়াজনীয় িশেণর মােম কম দতা িকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

উপপিরচালক, জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল

এবং

মহাপিরচালক, জাতীয় সয় অিধদর-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৪ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
িবভাগীয় অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

দেশর অথ ৈনিতক উয়ন ও জনগেণর আথ -সামািজক িনরাপা সহায়ক আিনক সয় বাপনা;

১.২ অিভল (Mission)
দেশর অথ ৈনিতক উয়ন ও জনগেণর আথ -সামািজক িনরাপার লে জনগণেক সেয় উুকরণ ও সয় শাসেনর সমতা
ির মােম এক আিনক ও জনবাব সয় বাপনা;

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ িবভাগীয় অিফেসর কম সাদেনর 

১. সয় শাসেনর সমতা ি ও শিশালীকরণ;
২. জাতীয় সয় িেমর মােম সয় আহরণ করা;
৩. জনগণেক সেয় উুকরণ;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জনগণেক সেয় উুকরণ কায ম পিরচালনা;
২. জাতীয় সয় িমসেহর িহসাব সংরণ ও সময় সাধন;
৩. বাংলােদশ াংক, তফিসলী াংক, ডাকঘর ও অিধন সয় অিফেসর সােথ সময় সাধন;
৪. অিধন অিফসসেহর শাসিনক ও আিথ ক িবষয়াবলী তদারকী করা;
৫. দতা উয়েনর লে িশণ কায ম পিরচালনা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

ঘাটিত বােজেট অথ ায়ন লমাার িবপরীেত অজন; % ৬৩ ৭৯ ৯০ ৯৫ ১০০
জাতীয় সয় অিধদর , জলা সয় অিফস/েরা ও িবেশষ
েরা ।

১২ মােসর িবিনেয়াগ
িববরনী

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] সয়
শাসেনর সমতা
ি ও
শিশালীকরণ;

৩৫

[১.১] িশণ আেয়াজন;

[১.১.১] সয় িেমর িবিধমালা-নীিতমালা
িবষয়ক িশণ;

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১

[১.১.২] অিফস বাপনা িবষয়ক িশণ; সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১.৩] বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
সংা িশণ আেয়াজন;

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১.৪] সয়পের ািতািনক িবিনেয়াগ
সংা িশণ/কম শালা আেয়াজন;

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১.৫] এসিডিজ/ত ও যাগােযাগ ি
সংা িশণ;

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১

[১.১.৬] শাসিনক ও আিথ ক বাপনা
িবষয়ক িশণ;

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১

[১.২] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন;

[১.২.১] মাঠপয ােয়র কায ালয়সেহর ২০২১-
২২ অথ বছেরর এিপএ’র অধ -বািষ ক ায়ন
িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) রণ;

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০১.২২ ০৩.০২.২২ ১০.০২.২২ ১৭.০২.২২ ৩১.০১.২৩ ৩১.০১.২৪

[১.২.২] এিপএ’র সকল মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত;

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.৩] দািরক কম কাে
তা ি ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ;

[১.৩.১] বািড় ভাড়া ি হালনাগাদকরণ; সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩.২] িপআরএল র ২মাস েব  অধীন
অিফসসেহর সংি কম চারীর িপআরএল
আেদশ জািরর জ ঊতন অিফেস প
রণ;

সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪] আিথ ক ও সদ
বাপনার উয়ন;

[১.৪.১] বােজট বাবািয়ত; সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪.২] কাশ বই হালনাগাদত; সমি % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৪.৩] সকল রিজার হালনাগাদত; সমি % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] জাতীয় সয়
িেমর মােম
সয় আহরণ করা;

২০
[২.১] সয় িেমর
মােম সয় আহরণ
তরািতকরণ;

[২.১.১] লমাার িবপরীেত অজন; সমি % ১০ ৬৩ ৭৯ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৫ ৯৫ ১০০

[২.১.২] মািসক য় িববরণী সময় সাধন
রণ ও সংরণ;

সমি সংা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১২ ১২

[২.১.৩] অংশীজেনর অংশহেণ সভার
আেয়াজন;

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১

[২.১.৪] মািসক িবিনেয়াগ িববরণী সময়
রণ ও সংরণ;

সমি সংা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১২ ১২

[৩] জনগণেক
সেয় উুকরণ;

১৫

[৩.১] চারপের মােম
উুকরণ;

[৩.১.১] িলফেলেটর মােম চার; সমি সংা ৪ ৯০০ ৯৫০ ১০০০ ৯৯০ ৯৭০ ৯৫০ ৯২০ ১০৫০ ১১০০

[৩.১.২] সামািজক যাগােযাগ মােম চার ; সমি সংা ৩ ১ ১ ১

[৩.২] সেয় উুকরণ
কায ম পিরচালনা;

[৩.২.১] জনগেণর মােঝ সয়প সিকত
চার কায ম পিরচালনা;

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.২.২] অিনবািস বাংলােদশীেদর সমেয়
দেশ/ িবেদেশ উুকরণ সভা/সিমনার
আেয়াজন করা;

সমি সংা ৩ ১ ১ ১ ১ ১

[৩.২.৩] সয় সাহ/অিভযান পিরচালনা; সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৮০ ৯০ ১০০ ১০০

[১.২] ই-গভা/
উাবন কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ৭৫ ৮০ ১০০ ১০০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৮০ ৮৫ ১০০ ১০০

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা
দান িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, উপপিরচালক, জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল, মহাপিরচালক, জাতীয় সয় অিধদর-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, মহাপিরচালক, জাতীয় সয় অিধদর িহসােব উপপিরচালক, জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল-এর
িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

উপপিরচালক
জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল

তািরখ

মহাপিরচালক
জাতীয় সয় অিধদর

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BEFTN Bangladesh Electronic Funds Transfer Network

২ EFT Electronic Funds Transfer
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িশণ আেয়াজন;

[১.১.১] সয় িেমর িবিধমালা-নীিতমালা িবষয়ক িশণ; জাতীয় সয় অিধদর/ জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল িশেণর আেয়াজেনর নাশ;

[১.১.২] অিফস বাপনা িবষয়ক িশণ; জাতীয় সয় অিধদর/ জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল িশেণর আেয়াজেনর নাশ;

[১.১.৩] বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন সংা িশণ আেয়াজন; জাতীয় সয় অিধদর/ জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল িশেণর আেয়াজেনর নাশ;

[১.১.৪] সয়পের ািতািনক িবিনেয়াগ সংা িশণ/কম শালা
আেয়াজন;

জাতীয় সয় অিধদর/ জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল িশেণর আেয়াজেনর নাশ;

[১.১.৫] এসিডিজ/ত ও যাগােযাগ ি সংা িশণ; জাতীয় সয় অিধদর/ জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল িশেণর আেয়াজেনর নাশ;

[১.১.৬] শাসিনক ও আিথ ক বাপনা িবষয়ক িশণ; জাতীয় সয় অিধদর/ জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল িশেণর আেয়াজেনর নাশ;

[১.২] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন;

[১.২.১] মাঠপয ােয়র কায ালয়সেহর ২০২১-২২ অথ বছেরর এিপএ’র অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে ফলাবতক (feedback)
রণ;

জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল এিপএ’র অধ -বািষ ক ায়ন িতেবদন;

[১.২.২] এিপএ’র সকল মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত; জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল
ওেয়বসাইেট কািশত এিপএ'র সকল মািসক
িতেবদন;

[১.৩] দািরক কম কাে
তা ি ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ;

[১.৩.১] বািড় ভাড়া ি হালনাগাদকরণ; জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল হালনাগাদত বািড় ভাড়া ি;

[১.৩.২] িপআরএল র ২মাস েব  অধীন অিফসসেহর সংি
কম চারীর িপআরএল আেদশ জািরর জ ঊতন অিফেস প রণ;

জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল িপআরএল আেদশ জািরর জ ঊতন অিফেস প

[১.৪] আিথ ক ও সদ
বাপনার উয়ন;

[১.৪.১] বােজট বাবািয়ত; জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল মািসক য় িববরনী;

[১.৪] আিথ ক ও সদ
বাপনার উয়ন;

[১.৪.২] কাশ বই হালনাগাদত; জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল হালনাগাদত কাশ বইেয়র ছিব;

[১.৪.৩] সকল রিজার হালনাগাদত; জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল হালনাগাদত রিজারসেহর ছিব;

[২.১] সয় িেমর মােম
সয় আহরণ তরািতকরণ;

[২.১.১] লমাার িবপরীেত অজন;
জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল / অধীন মাঠ পয ােয়র
অিফসসহ

মািসক িবিনেয়াগ িববরনী;

[২.১.২] মািসক য় িববরণী সময় সাধন রণ ও সংরণ;
জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল / অধীন মাঠ পয ােয়র
অিফসসহ

মািসক য় িববরণীর সংা;

[২.১.৩] অংশীজেনর অংশহেণ সভার আেয়াজন; জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল সভা আেয়াজেনর নাশ;

[২.১.৪] মািসক িবিনেয়াগ িববরণী সময় রণ ও সংরণ;
জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল / অধীন মাঠ পয ােয়র
অিফসসহ

মািসক িবিনেয়াগ িববরণীর সংা;
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৩.১] চারপের মােম
উুকরণ;

[৩.১.১] িলফেলেটর মােম চার;
জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল / অধীন মাঠ পয ােয়র
অিফসসহ

িলফেলেটর মােম চার কায ম পিরচালনা সংা;

[৩.১.২] সামািজক যাগােযাগ মােম চার ;
জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল / অধীন মাঠ পয ােয়র
অিফসসহ

সামািজক যাগােযাগ মােম চার কায ম
পিরচালনার সংা;

[৩.২] সেয় উুকরণ
কায ম পিরচালনা;

[৩.২.১] জনগেণর মােঝ সয়প সিকত চার কায ম পিরচালনা;
জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল / অধীন মাঠ পয ােয়র
অিফসসহ

জনগেণর মােঝ সয়প সিকত আেয়াজনত
চার কায েমর সংা

[৩.২.২] অিনবািস বাংলােদশীেদর সমেয় দেশ/ িবেদেশ উুকরণ
সভা/সিমনার আেয়াজন করা;

জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল / অধীন মাঠ পয ােয়র
অিফসসহ

অিনবািস বাংলােদশীেদর সমেয় দেশ/ িবেদেশ
আেয়ািজত উুকরণ সভা/সিমনার সংা;

[৩.২.৩] সয় সাহ/অিভযান পিরচালনা;
জাতীয় সয় িবভাগীয় কায ালয়, বিরশাল / অধীন মাঠ পয ােয়র
অিফসসহ

সয় অিভযান পিরচালনার সংার পিরমাণ;
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
সেয় উুকরণ কায ম পিরচালনা; জনগেণর মােঝ সয়প সিকত চার কায ম পিরচালনা; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

সেয় উুকরণ কায ম পিরচালনা;
অিনবািস বাংলােদশীেদর সমেয় দেশ/ িবেদেশ উুকরণ সভা/সিমনার
আেয়াজন করা;

জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

সেয় উুকরণ কায ম পিরচালনা; সয় সাহ/অিভযান পিরচালনা; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

চারপের মােম উুকরণ; িলফেলেটর মােম চার; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

চারপের মােম উুকরণ; সামািজক যাগােযাগ মােম চার ; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

সয় িেমর মােম সয় আহরণ তরািতকরণ; লমাার িবপরীেত অজন; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

সয় িেমর মােম সয় আহরণ তরািতকরণ; অংশীজেনর অংশহেণ সভার আেয়াজন; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ
িনিতকরণ;

বািড় ভাড়া ি হালনাগাদকরণ; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

িশণ আেয়াজন; সয় িেমর িবিধমালা-নীিতমালা িবষয়ক িশণ; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

িশণ আেয়াজন; অিফস বাপনা িবষয়ক িশণ; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

িশণ আেয়াজন; বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন সংা িশণ আেয়াজন; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

িশণ আেয়াজন; সয়পের ািতািনক িবিনেয়াগ সংা িশণ/কম শালা আেয়াজন; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

িশণ আেয়াজন; এসিডিজ/ত ও যাগােযাগ ি সংা িশণ; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া

িশণ আেয়াজন; শাসিনক ও আিথ ক বাপনা িবষয়ক িশণ; জাতীয় সয় অিধদর শাসিনক অেমাদন ও েয়াজনীয় বােজট বরা পাওয়া
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


