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বর্তমান কায তক্রম ম্পাদননর প্রক্রক্রয়া 

 

 

 

 

                                                             

 প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রনের জন্য প্রপ্ররে                           

   

 

                         প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রনের জন্য প্রপ্ররে                          

  

 নক্রিনর্ উপস্থাপননর জন্য প্রপ্ররে 

 

  

                     নক্রিনর্ উপস্থাপননর জন্য প্রপ্ররে 

  

 

                   নক্রিনর্ উপস্থাপন ও ক্রদ্ধান্ত নুনমাদননর জন্য প্রপ্ররে   

 

                ক্রদ্ধান্ত নুনমাদননর জন্য প্রপ্ররে 

 

                  ক্রদ্ধান্ত নুনমাদননর জন্য প্রপ্ররে  

  

       ক্রদ্ধান্ত নুনমাদন প্রদান পূব তক প্রপ্ররে   

 

                  ক্রদ্ধান্ত বাস্তবায়ননর জন্য প্রপ্ররে  

 

   

 

                গৃীর্ কায তক্রনমর ক্রবনয় বগর্করে 

  

 

 

 

 

প্রবা প্রক্রক্রয়া জীকরে 

 

 

 

                                   প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রনের জন্য আনমআ প্রপ্ররে                           

 

                               প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রনের জন্য আনমআ প্রপ্ররে                           

 

 

 

 

                         নক্রিনর্ উপস্থাপন ও ক্রদ্ধান্ত নুনমাদননর জন্য প্রপ্ররে 

 

                         ক্রদ্ধান্ত নুনমাদননর জন্য প্রপ্ররে    

 

                        ক্রদ্ধান্ত নুনমাদননর জন্য প্রপ্ররে (প্রনযাজযনেনে) 

 

                           

                        ক্রদ্ধান্ত নুনমাদন প্রদানপূব তক প্রপ্ররে  

 

 

                         ক্রদ্ধান্ত বাস্তবায়ননর জন্য প্রপ্ররে 

 

 

২। ক্রবভাগীয় কায তায় 

৩। ক্রনবন্ধক/ মাপক্ররচাক, মবায় ক্রিদপ্তর 

৪। ক্রচব, পল্লী উন্নয়ন ও মবায় ক্রবভাগ 

৫।ক্রর্ক্ররক্ত ক্রচব ( প্রালান ও বানজট) 

৬। ংক্রিষ্ট লাখার উপক্রচব (মবায়, প্রলান) 

৭। ক্রর্ক্ররক্ত ক্রচব ( প্রালান ও বানজট) 

৮। ক্রচব, পল্লী উন্নয়ন ও মবায় ক্রবভাগ 

৯। প্রক্রর্মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও মবায় ক্রবভাগ 

১০। ক্রচব, পল্লী উন্নয়ন ও মবায় 

ক্রবভাগ 

১১। ক্রর্ক্ররক্ত ক্রচব ( প্রালান ও বানজট) 

১২। ংক্রিষ্ট লাখার উপক্রচব (প্রলান, মবায়) 

১৩। ক্রনবন্ধক/ মাপক্ররচাক, মবায় ক্রিদপ্তর  

২। ক্রবভাগীয় কায তায় 

৭। প্রক্রর্মন্ত্রী, পল্লী উন্নয়ন ও মবায় ক্রবভাগ 

৩। ক্রনবন্ধক/ মাপক্ররচাক, মবায় ক্রিদপ্তর 

৪। ংক্রিষ্ট লাখার উপক্রচব (মবায়, প্রলান) 
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ক)আনমআ প্রাক্রপ্তর ানি ানি প্রাক্রপ্ত স্বীকার করনব 
খ)বক্রে তর্ ক্রবয়টি কায তক্রম শুরু নয়নে মনম ত ৩ ক্রদননর মনে আ-প্রমআনর মােনম 
জানানব। 
গ)১০ ক্রদননর মনে কায তক্রম প্রল না ন র্ার কারে জাক্রননয় অনবদন কাক্ররনক আ-
প্রমআ কনর জানানব । 
 

৫। ক্রর্ক্ররক্ত ক্রচব ( প্রলান ও বানজট)  

৬। ক্রচব, পল্লী উন্নয়ন ও মবায় ক্রবভাগ 

৮। ক্রচব, পল্লী উন্নয়ন ও মবায় ক্রবভাগ 

৯। ংক্রিষ্ট লাখার উপক্রচব (প্রলান, মবায়) 
 

ক কায তাক্রদ মন্বয় কনর গৃক্রর্ কায তক্রনমর ক্রবয়টি 

আ-প্রমআন অনবদনকারী কম তকর্তানক বক্রর্করে এবং 

ওনয়ব াআনট প্রকাল। 

১৪। ক্রবভাগীয় কায তায় ও 

 

১৫। ংক্রিষ্ট কম তকর্তা 

 

ক্রবক্রএ মবায় কযাডানরর মাঠ পয তানয়র কম তরর্ কম তকর্তাগনের শ্রাক্রন্ত 

ক্রবননাদন, ববনদক্রলকছুটি, ক্রজতর্ ছুটি আর্যাক্রদ ংক্রান্ত কয তক্রনমর ক 

ডকুনমনের াড তকক্রপ প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রনের জন্য প্রপ্ররে করা য়। 

ক্রবক্রএ মবায় কযাডানরর মাঠ পয তানয়র কম তরর্ কম তকর্তাগনের শ্রাক্রন্ত 

ক্রবননাদন, ববনদক্রলকছুটি, ক্রজতর্ ছুটি আর্যাক্রদ ংক্রান্ত কয তক্রনমর ক 

ডকুনমে স্ক্যান কনর প্রনয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রনের জন্য আনমআ প্রপ্ররে 




