
iনেভ েম  কেপ র্ােরশন aব বাংলােদশ 
ধান কায র্ালয়, ঢাকা। 

 

কম র্পিরক না- 3127 
 
কম র্পিরক না ণয়েণর ছকঃ   
 

িমক 
নং 

ািবত িবষয় ( হীত  কােজর 
নাম) 

বা বায়নকাল 
( রু o সমাি র 
তািরখ) 

দািয় া  কম র্কতর্া (েয 
কম র্কতর্ার েনতৃে  

স ািদত হেব ত র নাম o 
পদবী) 

তয্ািশত ফলাফল (কাজিট স  হেল 
ণগত বা পিরমাণগত কী পিরবতর্ন 

আসেব) 

পিরমাণ ( তয্ািশত 
ফলাফল তির 
হেয়েছ িক না 

পিরমােপর মানদ
 

12. 
 
আiিসিব o আiিসিব 
সাবিসিডয়ারী েকা ািন কতৃর্ক 
পিরচািলত েব-েময়ািদ iuিনট 
সািট র্িফেকট-eর িবপরীেত 
aি ম দান েসবা সহজীকরণ।  

 
2 জা যাির, 
3127 েথেক 
42 িডেস র, 
3127  

uপ-মহা ব াপক, 
ে িডট িডিভশন  
 

নিথ eকািধক িডপাট র্েমে  ে রেণর 
েয়াজন হেব না। সংি  িডপাট র্েম  
কতৃর্ক েচক i য্র ব া করা হেল 
eবং eকজন িনরী া কম র্কতর্ােক 
পেদ াপন করা হেল ধাপ াস পােব 
o াহেকর িভিজট সং া, সময় o 
aথ র্ ায় াস পােব।  

 

 
13. 

 
iuিনট ফাে র ি েকট 
(Duplicate) লভয্াংশ প  ত 
i য্করণ।  

 
2 জা যাির, 
3127 েথেক 
42 িডেস র, 
3127 

uপ-মহা ব াপক, 
iuিনট ফা  িডিভশন  

কাজিট স  হেল ত াহক েসবার 
মান িনি ত হেব। াহেকর aথ র্ o 
সময় য় াস পােব। eকািধকবার 
আiিসিবেত আসার েয়াজন হেব না। 

 
14. 

 
িবিনেয়াগ িহসাব হেত িহসাব 
ধারকগেণর a েল তহিবল 
uে ালন ি য়া সহজীকরণ।  

 
2 জা যাির, 
3127 েথেক 
42 িডেস র, 
3127 

uপ-মহা ব াপক, 
মােচ র্ াiিজং িডিভশন  

কাজিট স  হেল াহকেক 
eকািধকবার আiিসিবেত আগমন 
করেত হেব না। নিথ eকািধক 
িডপাট র্েমে  ে রেণর েয়াজন হেব 
না। ধাপ াস পােব। াহেকর aথ র্ o 
সময় সা য় হেব। আiিসিবর ভাব িতর্ 
u ল হেব।  

 
15. 

 
aনলাiন-eর মা েম iuিনট 
সািট র্িফেকট-eর িবপরীেত 
aি ম দােনর আেবদনপ  
হণ।  

 
2 জা যাির, 
3127 েথেক 
42 িডেস র, 
3127 

uপ-মহা ব াপক, 
ে িডট িডিভশন  
 

কাজিট স  হেল াহকেক 
আেবদেনর জ  eকািধকবার 
আiিসিবেত আসার েয়াজন হেব না। 
ফেল ায় াস পােব eবং সময় কম 
লাগেব।  

 
16. 

 
েবাড র্ িমিটং aেটােমশন।     

 
2 জা যাির, 
3127 েথেক 
42 িডেস র, 
3127 

uপ-মহা ব াপক/ 
েকা ািন সিচব, 
েসে টািরজ িডিভশন  

পিরচালনা েবােড র্র িস া  ড়া করণ 
রাি ত হেব। েব র্র ারকস হ 
সংর েণর জ  আকর্াiভ তির হেব 
যা ারকস হ সংর েণ রু ণ র্ 
িমকা পালন করেব। কাগেজর 
বহার ায় থাকেব না। aথ র্ সা য় 

হেব। পিরেবশ ষণ াস পােব।  

 


