
 

কভ মচাযীদদয সাধাযণ ববফষ্য তহবফর 

হদত অবিভ উদতারন সংক্রান্ত সসফা 

িহদণয “সহবজকৃত প্রদসস ম্যা” 

১) কভ মচাযী কর্তমক সপ্রবযত বজবএপ এয অিীভ 

উদতারদনয আদফদনত্র ত্র িহণ াখায় 

গৃহীত। 

২) প্রাপ্ত আদফদনত্র সযবজস্ট্রাদয এবি। 

৩) এবিকৃত ত্রটি ডাক পাইদর বফবাগীয় 

কবভনায, খুরনায বনকট সপ্রযণ। 

৪) বফবাগীয় কবভনায, খুরনা এঁয বনকট 

সথদক ত্রটি সংস্থান াখায় সপ্রযণ। 

৫) বফবাগীয় কবভনায, খুরনা কর্তমক সপ্রবযত 

ত্রটি সংস্থান াখায় মাচাই-ফাছাই কদয 

আদফদনদত্রয সঠিকতা সাদদে প্রস্তাফসহ 

অনুদভাদদনয জন্য নবথদত উস্থান। 

৬) অসম্পূণ ম আদফদনদত্রয সেদত্র সটবরদপাবনক 

আরাদয ভাধ্যদভ আদফদনদত্রয অসম্পূণ মতা 

বনযসন।  

৭) বফবাগীয় কবভনায, খুরনা কর্তমক প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য বজবএপ এয অিীভ ভঞ্জুযীয 

খসড়া/ বযচ্ছন্ন কব সদয় স্বােদযয জন্য 

অবতবযক্ত বফবাগীয় কবভনায (সাবফ মক), খুরনা 

এয বনকট উস্থান। 

৮) বজবএপ অিীভ ভঞ্জুযীয স্বােবযত কব ই-

সভইর ও ডাকদমাদগ আদফদনকাযী ও সংবিষ্ট 

কর্তমদেয বনকট সপ্রযণ ও ওদয়ফসাইদট 

আদরাডকযণ। 

কভ মচাযীদদয সাধাযণ ববফষ্য তহবফর হদত 

অবিভ উদতারন সংক্রান্ত সসফা িহদণয 

“বফদ্যভান প্রদসস ম্যা” 

১) কভ মচাযী কর্তমক সপ্রবযত বজবএপ এয অিীভ 

উদতারদনয আদফদনত্র ত্র িহণ াখায় গৃহীত। 

২) প্রাপ্ত আদফদনত্র সযবজস্ট্রাদয এবি। 

৩) এবিকৃত ত্রটি ডাক পাইদর বফবাগীয় 

কবভনায, খুরনায বনকট সপ্রযণ। 

৪) বফবাগীয় কবভনায, খুরনা এঁয বনকট সথদক ত্রটি 

সংস্থান াখায় সপ্রযণ। 

৫) াখায় ফাছাইদয়য য ত্রটি অবতবযক্ত বফবাগীয় 

কবভনায (সাবফ মক/ যাজস্ব/ উন্নয়ন), খুরনা এঁয বনকট 

সপ্রযণ। 

৬) অবতবযক্ত বফবাগীয় কবভনায (সাবফ মক/ যাজস্ব/ 

উন্নয়ন), খুরনা এঁয বনকট সথদক ত্রটি পুনযায় 

সংস্থান াখায় সপ্রযণ। 

৭) সপ্রবযত ত্রটি বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমায বনকট সপ্রযণ। 

৮) বাযপ্রাপ্ত কভ মকতমা কর্তমক সপ্রবযত ত্রটি সংস্থান 

াখায় পুনযায় মাচাই-ফাছাই কদয আদফদনদত্রয 

সঠিকতা সাদদে প্রস্তাফসহ অনুদভাদদনয জন্য 

নবথদত উস্থান। 

৯) অসম্পূণ ম আদফদনদত্রয সেদত্র সটবরদপাবনক 

আরাদয ভাধ্যদভ আদফদনদত্রয অসম্পূণ মতা 

বনযসন।  

১০) বফবাগীয় কবভনায, খুরনা কর্তমক প্রস্তাফ 

অনুদভাদদনয য বজবএপ এয অিীভ ভঞ্জুযীয খসড়া/ 

বযচ্ছন্ন কব সদয় স্বােদযয জন্য অবতবযক্ত বফবাগীয় 

কবভনায (সাবফ মক), খুরনা এয বনকট উস্থান। 

১১) বজবএপ অিীভ ভঞ্জুযীয স্বােবযত কব ই-সভইর ও 

ডাকদমাদগ আদফদনকাযী ও সংবিষ্ট কর্তমদেয বনকট 

সপ্রযণ ও ওদয়ফসাইদট আদরাডকযণ। 


