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স্বপ্রণ োদিতভোণে প্রকোশণ োগ্য তণের তোদিকো 

ক্র.নাং তদ্ের সিিরণ তে প্র াদ্ের িাধ্যি তে হালনাগাদ্ের 

িিয় 

তে হালনাগাদ্ের 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত েপ্তর/  ি ম তমা 

১ সিসপসেসিসিএল িম্পস মত তে  ওদ্য়িিাইে  প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র  শ াম্পাসন িসিি 

২ প্র ল্পিমূদ্হর তোসে ওদ্য়িিাইে িাসি  প্র ল্প  

৩ শ াম্পাসনর পসরিালনা পর্ মদ্ের তোসে  ওদ্য়িিাইে প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র  শ াম্পাসন িসিি 

৪  ি ম তমাদ্ের তাসল া ও শযাগাদ্যাদ্গর ঠি ানা ওদ্য়িিাইে   প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র  এইিআরএি/আইসিটি  

৫ সনদ্য়াগ িাংক্রান্ত তে  ওদ্য়িিাইে প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র  এইিআরএি 

৬ সিটিদ্েন িাে মার  ওদ্য়িিাইে ত্রৈিাসি / 

প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র  

শ াম্পাসন িসিি  

৭ উদ্ভািনী  ায মক্রি  ওদ্য়িিাইে িাৎিসর   অর্ ম- সহিাি/আইসিটি  

৮ িাসর্ ম  ক্রয় পসর ল্পনা ওদ্য়িিাইে িাৎিসর  প্রস উরদ্িন্ট  

৯ িাসর্ ম   ি মিম্পােন চুসি ওদ্য়িিাইে িাৎিসর  এসপএ  সিটি  

১০ িাসর্ ম  প্রসতদ্িেন ওদ্য়িিাইে/মুদ্রণ  িাৎিসর  শ াম্পাসন িসিি  

১১ সনরীক্ষা প্রসতদ্িেন ওদ্য়িিাইে িাৎিসর  অর্ ম- সহিাি/অসডে সিভাগ   

১২ শ া াল পদ্য়ন্ট  ি ম তমা ওদ্য়িিাইে প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র এইিআরএি 

১৩ মুসেি েতির্ ম  ওদ্য়িিাইে  প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র  প্রস উরদ্িন্ট  

১৪ িদ্িতনতামূল  প্রিারণা ওদ্য়িিাইে/ শ েবু  

শপইে 

প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র এইিআরএি   

১৫ সনদ্য়াগ িাংক্রান্তিহ সিসভন্ন  রি ওদ্য়িিাইে প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র আইসিটি 

১৬ শুদ্ধািার শ ৌেল ওদ্য়িিাইে িাৎিসর  অর্ ম- সহিাি/ এইিআরএি  

১৭ সনউে এন্ড ইদ্ভন্ট ওদ্য়িিাইে/শ িবু  

শপইে  

প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র আইসিটি 

১৮ শেন্ডার শনাটিে  ওদ্য়িিাইে/মুদ্রণ প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র  প্রস উরদ্িন্ট 

১৯ অসভদ্যাগ সনষ্পসি  ওদ্য়িিাইে প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র  সপএন্ডসড 

২০ ইআইএ ও অন্যান্য পসরদ্িেগত প্রসতদ্িেন ওদ্য়িিাইে  িাৎিসর   ইএিটি 

২১  ি ম তমা/ ি মিারীদ্ের এনওসি ওদ্য়িিাইে প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র এইিআরএি 

২২ শ াম্পাসনর অগ মাদ্নাগ্রাি ওদ্য়িিাইে প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র  এইিআরএি 

২৩ অস ি আদ্েে ওদ্য়িিাইে প্রদ্য়ােন অনুিাদ্র এইিআরএি 

 

শনােঃ উপদ্র িসণ মত তে হালনাগাদ্ের োসয়ত্বপ্রাপ্ত েপ্তর যর্ািিদ্য় আইসিটি সিভাগ/ ি ম তমার িাদ্র্ শযাগাদ্যাগ  দ্র তে প্রোন  রদ্িন 

এিাং আইসিটি সিভাগ/ ি ম তমা প্রাপ্ত তে ওদ্য়িিাইদ্ে হালনাগাদ্ের প্রদ্য়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ  রদ্িন। 


