
GKwUwfwU di widi‡gkb Ae †ewmK bxW&m-Avievb 

  K‡jR †ivW, ivRcvov, c~e©ajv, †bÎ‡KvYv| 

 

gvwmK mgš^q mfvi Kvh©weeiYx  

 

ZvwiL  : 21 A‡±vei 2022 Lªx: 

mgq  : 10.00 Uv  

¯’vb  : wWwe †ivW, †mnov gyÝxevwo †gvo, gqgbwmsn 

 

mfvi D‡Øvab : 

 

GKwUwfwU di widi‡gkb Ae †ewmK bxW&m-Aviev‡bi wiwRIbvj Awd‡m (wWwe †ivW, †mnov gyÝxevwo †gvo, gqgbwmsn) 

Avievb I Gi A½ msMVbmg~‡ni g¨v‡bRvi‡`i wb‡q w`be¨vcx gvwmK mg¯^q mfv AbywôZ nq| mKj g¨v‡bRvi‡`i Dcw¯’wZ 

wbwðZ Kivi ci mKvj 10Uvq mgš^q mfv ïiæ nq| ¯^vMZ e³‡e¨i gva¨‡g mfvi D‡Øvab †NvlYv K‡ib Avievb Gi wbe©vnx 

cwiPvjK ˆmq` Avwidz¾vgvb| Gmgq mfvq Dcw¯’Z wQ‡jb Avievb Gi wbev©nx cwiPvjK Rbve ˆmq` Avwidz¾vgv‡bi Kb¨v 

bvwRev dvB‡ivR A_x©|  

 

mfvq Dcw¯’wZ :  

 

1| ˆmq` Avwidz¾vgvb (wbe©vnx cwiPvjK, Avievb)| 

2| Aveyj Avikv`  (†cÖvMÖvg †Kv-AwW©‡bUi, Avievb)| 

3| wd‡ivR wgqv (cÖkvmwbK Kg©KZ©v, Avievb GKv‡Wwg)| 

4| mynv`v †gnRvweb (†cÖvMÖvg †Kv-AwW©‡bUi, Avievb)| 

5| Gb Gg gvgyb (g¨v‡bRvi, GBP Avi I AvBwU)| 

6| AvRv` Bgivb (†cÖvMÖvg g¨v‡bRvi, Avievb)| 

7| Amxg Kzgvi `Ë (†cÖvMÖvg g¨v‡bRvi, evsjv‡`‡k SzuwKc~Y© wkïkÖg wbimb cÖKí)| 

8| †gv¯ÍvK Avn‡g` Lvb (g¨v‡bRvi, AvR‡Ki Avievb)| 

9| wRqvDi ingvb (g¨v‡bRvi, Avievb mgevq mwgwZ)| 

10| wigv Av³vi (g¨v‡bRvi, Avievb AvBwU, c~e©ajv)| 

11| Zvgvbœv Av³vi (Gwm÷¨v›U g¨v‡bRvi, Avievb AvBwU, c~e©ajv)| 

 

mfv cwiPvjbv : 

 

 ˆmq` Avwidz¾vgvb, wbe©vnx cwiPvjK, Avievb| 

 mynv`v †gnRvweb, †cÖvMÖvg †Kv-AwW©‡bUi, Avievb| 

 Gb Gg gvgyb, g¨v‡bRvi, GBPAvi GÛ AvBwU, Avievb| 

 

Av‡jvP¨m~Px: 

1) প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক কম্ মপররকল্পোর লক্ষম্াত্রা অজমে ও প্ররযষ্ঠাে পররচালোয় সফল ও সক্ষম্ হত্য হত্ে। 

2) প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক অপরাপর প্ররযদন্দীত্দর সাত্ে প্ররযত্ ারিযায় সুস্পষ্ট অগ্রসরম্াে অেস্থায় োকত্য হত্ে। 

3) প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক সে মদা পপাষাক-পররচ্ছত্দ পররপাটি োকত্য হত্ে। 

4) প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক প ািেযার রেত্েচোয় অেশ্েই অেোেে সহকম্ী ও অংরশ্জেত্দর সে মাধীক আস্থা অজমত্ে সক্ষম্ 

হত্য হত্ে। 

5) প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক সহকম্ী ও অেেত্দর কাত্ে অেুকরণীয় হত্য হত্ে। 



6) ম্োত্েজারত্দর সে মদা প্ররযষ্ঠাত্ের প্রচার-প্রসার ও সংকি পম্াকাত্েলায় ইরযোচক ও পজাড়াত্লা ভূরম্কা পালে করত্য 

হত্ে। 

7) ম্োত্েজারত্দর সে মদা প্ররযষ্ঠাত্ের প্রচার-প্রসার ও সংকি পম্াকাত্েলায় ইরযোচক ও পজাড়াত্লা ভূরম্কা পালে করত্য 

হত্ে। 

8) ম্োত্েজারত্দর সরকারর কম্ মকযমা, জেপ্ররযরেরধ, সাংোরদক, সাম্াজজক ও রাজনেরযক পেযৃেৃত্ন্দর সাত্ে আরোেত্ক 

ম্ মাদাপূণ ম অেস্থাত্ে অরধটষ্ঠয করত্য কা মকর উত্দোি রেত্য হত্ে। 

9) প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক অেোেে সহকম্ীত্দর সাত্ে পপশ্ািয অেস্থাে রেত্েচোয় ভাষা ও আচরত্ে অেশ্েই সত্ে মাত্তম্ 

বেরশ্ত্ষ্টর পররচয় রদত্য হত্ে। 

10) প্ররযষ্ঠাত্ের েযমম্াে অেস্থা, আিাম্ী রদত্ের জাযীয় ও রেশ্ব পপ্রক্ষাপি রেত্েচোয় সাফত্লের সাত্ে টিত্ক োকত্য কত্ ার 

পররশ্রম্, োস্তেসম্ময পকৌশ্ল অেলম্বে ও পররকরল্পয পদত্ক্ষপ গ্রহত্ণ প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক রেত্েরদযপ্রাণ হত্য় কাজ 

করত্য হত্ে। 

11) ম্োত্েজারত্দর পারস্পররক সহত্ ারিযার রভরত্তত্য আরোে পররোরত্ক একটি শ্জিশ্ালী িীত্ম্ পররেয করত্য 

পজাড়াত্লা ভূরম্কা পালে করত্য হত্ে। 

12) প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক স্ব-স্ব অরফস, কম্ মত্ক্ষত্র, দাপ্তররক ফাইল ও েরেপত্র  ো সম্ত্য় গুরেত্য় রাখত্য হত্ে। 

13) প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক আত্মপ্রযেয়ী, চোত্লজজং ও স্বারিক হত্য হত্ে। 
 

 

wm×všÍmg~n : 

 

1) প্রত্যেক প্ররযষ্ঠাত্ের একজে দারয়ত্বশ্ীল ও প ািে ম্োত্েজার োকত্য হত্ে। 

2) ম্োত্েজারত্দর অরফত্সর সম্য়সূচী পম্ত্ে চলার পক্ষত্ত্র পকাে ধরত্ের অরেয়ম্ পকাে অেস্থাত্যই গ্রহণত্ ািে হত্েো। 

3) প্রত্যেক ম্োত্েজারত্ক রিত্সম্বর'২২ এর ম্ত্ধে রেজ রেজ দারয়ত্ত্ব সুহাদা পম্হজারেে ও রম্িঃ ম্ামু্ে এর সহায়যায় 

পপশ্ািয প্রত্য়াজত্ে অেশ্েই প্র ুজি জ্ঞাত্ে দক্ষযা অজমে করত্য হত্ে। 

4) রিত্সম্বর'২২ এর ম্ত্ধে অেশ্েই সকল প্ররযষ্ঠাত্ের রেধ মাররয কম্ মপররকল্পোর লক্ষেম্াত্রা অজমত্ে করত্য হত্ে। 

5) জােুয়ারর'২৩ পেত্ক আত্য়র সাত্ে েেয় এর সাম্জসে পরত্খ সকল পক্ষত্ত্র খরচ কম্াত্ো ও সে মাধীক আয় োড়াত্য প্রত্যেক 

ম্োত্েজারত্ক সাে মক্ষরণক সজিয় োকত্য হত্ে। 

6) সারে মক কা মিম্ ম্রেিররং ও সম্ন্বত্য় সুহাদা পম্হজারেে ও রম্িঃ ম্ামু্ে দারয়ত্ব পালে করত্েে, যাত্দরত্ক সাে মক্ষরণক 

সহত্ ারিযা করা সকত্লর অেশ্ে কযমেে। 

7) রিজাইে ও কত্েে সম্দৃ্ধ পূে মাঙ্গ ওত্য়েসাইি বযরর।  

8) প্ররযষ্ঠাত্ের জেে ভলারেয়ার রেত্য়াত্ির পক্ষত্ত্র সকলত্ক ভূরম্কা রাখত্য হত্ে। 

 

cieZ©x wgwUs : 

 

cieZ©x mgq †_‡K gvwmK mgš^q mfv cÖwZ gv‡mi †kl kwbevi AbywôZ n‡e| GQvov 15 w`b cici (gv‡m `yBevi) AbjvBb 

cøvUdg© Ryg wgwUs‡qi gva¨‡g hy³ n‡q Kv‡Ri AMÖMwZ hvPvB I cieZ©x KiYxq welqK Av‡jvPbv Kiv n‡e| 

 

mfvi mgvwß :  

 

mfvq mKj Av‡jvPbv m¤úbœ Kivi ci AskMÖnYKvix‡`i †_‡K wdWe¨vK †bqv nq Ges mgvcbx e³‡e¨i ga¨ w`‡q w`be¨vcx 

gvwmK mgš^q mfvi mgvwß †NvlYv K‡ib Avievb Gi wbe©vnx cwiPvjK ˆmq` Avwidz¾vgvb|  

 

 

 

          cÖ¯‘ZKvix                Aby‡gv`bKvix 

 

      (mynv`v †gnRvweb)           (‰mq` Avwidz¾vgvb) 

    †cÖvMÖvg †Kv-AwW©‡bUi              wbe©vnx cwiPvjK 

            Avievb|        Avievb| 


