অডিট আপডি/অডিট সংক্রান্ত/পারফরমেন্স অডিমটর জবাব /
অর্ থ/অডিে/ইেমেস্ট ডিসাব সংক্রান্ত/টিএ ও ডিএ ডবল/আপ্যায়ন েঞ্জুরী/ব্যবস্থপনা পডরচালক েমিাদময়র আডর্ থক অনুমোদন সংক্রান্ত বামজট /
অডনষ্পন্ন ডবষময়র তাডলকা েণয়ন /
আইনগত/োেলা পডরচালনা কার্ থক্রে িিণ সংক্রান্ত ডবষয়াডদ / ডপটিসন সংক্রান্ত
কেথবন্টন/কেথপডরকল্পনা/বাডষ থক কেথসম্পাদন চুডি (এডপএ) সংক্রান্ত/ইমনামেশন সংক্রান্ত/তথ্য অডিকার আইন সংক্রান্ত/ডিমেন্স ডরমিন্স ডসমস্টে সংক্রান্ত/জব
ডিসকৃপশন /
কার্ থডববরণী/োডসক সেন্বয় সো/ডবমশষ সো/ডনয়ডেত অন্যান্য সো/কডেটি গঠন/কডেটির ডনয়ডেত সো /সোর কার্ থবৃিান্ত/কার্ থ বণ থনা/বামপক্স এর কার্ থক্রমের
ব্রডশউর /
সকল ক্রয় কার্ থক্রে /ক্রয় েডক্রয়াকরণ/ডিয়াডরং ও ফরওয়াডি থং/র্ন্ত্রপাডত/রাসায়ডনক দ্রব্যাডদ ক্রয় সংক্রান্ত/ডপটি পারমচজ /স্থানীয় ক্রয় আমদশ/ববমদডশক ক্রয়
আমদশ/অডফস ডস্টশনারী দ্রব্য ক্রয় সংক্রান্ত/দরপত্র (ডটন্ডার)/কডম্পউটার এবং আনুষডিক র্ন্ত্রপাডত ক্রয়/আসবাবপত্র ক্রয় সংক্রান্ত/
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সকল েকার ছুটি সংক্রান্ত /ছুটি/বনডেডিক ছুটি (কেথকতথা)/বনডেডিক ছুটি (কেথচারী)/অডজথত ছুটি (কেথকতথা)/অডজথত ছুটি (কেথচারী) /
জাতীয় সংসমদ েশ্নউির/মুলতডব েস্তাব/অন্যান্য সংসদ ডবষয়ক কার্ থক্রে /
ডটডলমফান (টিএন্ডটি) োপ্যতা/ সংমর্াগ সংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ থক্রে
ডনময়াগ সংক্রান্ত সকল কার্ থক্রে /জনশডি/অস্থায়ী কেথচারী ডনময়াগ/ডদনেজুর/চুডিডেডিক/বদডনক েজুরীডেডিক/কেথচারীর েময়াজনীয়তা/ডলবার সংক্রান্ত /
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পমদান্নডত সংক্রান্ত কার্ থক্রে /পমদান্নডত, ডেশাল ডবতনক্রে ও েঞ্জুরী এবং সুপাডরশ (কেথকতথা-কেথচারী)/কেথকতথা ও কেথচারীমদর ডজেষ্ঠতার তাডলকা

12

ডপনশন সংক্রান্ত কার্ থক্রে /অবসর ও েডেমিন্ট ফান্ড /
েকল্প েণয়ন/ উন্নয়ন েকল্প সংক্রান্ত/ েকল্প বাস্তবায়ন/ েকল্প অনুমোদন /
েকল্প ডর্মক রাজস্ব খামত স্থানান্তর/ পদ সৃডি/ সংরক্ষণ/ আিীকরণ/ উদ্বৃি ড াষণা /
েডতমবদন ডেরণ/ সংরক্ষণ/ সংিি সংক্রান্ত /
ডেসমনাট/ ডপপার কাটিং-এর উপর কার্ থক্রে/ েডতবাদডলডপ /
েশাসডনক কার্ থক্রে/ েন্ত্রণালময়র অেেন্তরীণ অডফস আমদশ/সকল েশাসডনক অডফস আমদশ/আডর্ থক ও েশাসডনক ক্ষেতা েদান / দাডয়ত্ব িিন ও িস্তান্তর
/েশাসডনক কার্ থক্রে/ সংস্থা/েন্ত্রণালময়র অেেন্তরীণ অডফস আমদশ/ডবজ্ঞডি/পডরপত্র/েশাসডনক ও আডর্ থক ক্ষেতা েসমি/েতেয়ন পত্র (ডটকডনকোল ও ননডটকডনকোল)/অডতডরি কামজর অনুেডত পত্র/ক্রয় সংক্রান্ত দিরামদশ/েন্ত্রণালয়/ডপমরাবাংলা/ডবডেন্ন দির িমত গুরুত্বপূণ থ ডনমদ থশাবলীর পত্র পত্রাডদ/Digital
Time Attendance & Access Control System/ডসডবএ/বাসাক্রীপ/অডফসাস থ এমসাডসময়শন ডবষয়ক নডর্পত্র /

13
14
15
16
17
18

বদডল/ পদায়ন/ ডেষণ সংক্রান্ত সকল কার্ থক্রে /বদডল/ পদায়ন/ ডেষণ সংক্রান্ত সকল কার্ থক্রে/বদলী পমদ স্থাপন/ডর্াগদান (কেথকতথা)/বদলী পমদ স্থাপন/ডর্াগদান
(কেথচারী) /
বামজট েণয়ন/ বামজট বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্ থক্রে /বামজট েণয়ন/ বামজট বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্ থক্রে/
বাডষ থক ডগাপনীয় েডতমবদন ডেরণ/ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্ থক্রে /ডগাপনীয় েডতমবদন /
ডবডি/ আইন/ নীডত েণয়ন, সংমশািন, ব্যাখ্যা, পডরোজথন ও ডবলুডি /
ডবডেন্ন ডদবস উদর্াপন/ পুরস্কার ডবতরণ /
ববমদডশক সািায্য/ ববমদডশক ডর্াগামর্াগ/ দাতা সংস্থার সডিত ডর্াগামর্াগ ইতোডদ ডবষয়াডদ /
ভ্রেণ/ েডশক্ষণ /
র্ানবািন (ক্রয়/ রক্ষণামবক্ষণ/ জ্বালাডন/ ডেরােত) /
শৃঙ্খলা/ অডেমর্াগ/ তদন্ত/ আডপল/ ডরডেউ সংক্রান্ত কার্ থক্রে /
সাংগঠডনক কাঠামো অনুমোদন/ অন্তর্ভথিকরণ সংক্রান্ত র্াবতীয় কার্ থক্রে /
ডসডেনার/ ওয়াকথশপ ডদমশর অেেন্তমর আময়াজন/ব্যবস্থাপনা /ডসডেনার/ ওয়াকথশপ ডদমশর অেেন্তমর আময়াজন/ ব্যবস্থাপনা /
ডস্টশনাডর সােিীর চাডিদাপত্র/ োলাোল সরবরাি /ডস্টশনাডর সােিী ও অন্যান্য োলাোমলর চাডিদাপত্র/ োলাোল সরবরাি/ববদ্যেডতক সরঞ্জামের
চাডিদা/ডিডলোরী ডনাট/ডস্টামরর োলাোল খালাস ও স্থানান্তর েসমি /
আেেন্তরীণ ভ্রেণামদশ সংক্রান্ত /
িাি থওয়োর / সফটওয়োর সংক্রান্ত /ডেরােত/আপমগমিশন/পডরস্কার-পডরচ্ছন্নতা/েডতস্থাপন/অন্যান্য /র্ন্ত্রপাডত/ওয়াকথ ডস্টশন
রক্ষণামবক্ষণ/ডেরােত/স্থানান্তর/অবসায়ন সংক্রান্ত/রক্ষণামবক্ষণ/
ইন্টারমনট/ওময়বসাইট/ই-ডেইল/আইডপ ডফান/ডপএডবএক্স/ডসডকউডরটি ডসমস্টে সংক্রান্ত /বামপমক্সর ওময়বসাইট /
কাডরগরী েডতমবদন/এেআইএস সংক্রান্ত /কাডরগরী/ববজ্ঞাডনক েডতমবদন েস্তুত/ডেরণ/িিণ/সংরক্ষণ/েতােত েদান সংক্রান্ত /
লাইমব্ররী সংক্রান্ত /বই, জান থাল,পডত্রকা ও অন্যান্য েকাশনা সংক্রান্ত /
নমুনা সংিি/িিণ/েদান/সংরক্ষণ/ডবমেষণ সংক্রান্ত /
র্ভডে অডিিিণ সংক্রান্ত
এস ডি ও েোট সংক্রান্ত
ডসটিমজন চাটার সংক্রান্ত
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ঋণ সংক্রান্ত
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