
হাফ ও হনযীক্ষা এয দাহিত্ব মূ 

০১. ভাব্যফস্থাকেয প্রত্যক্ষ হনিন্ত্রকে হাফ ও হনযীক্ষা াখায মাফত্ীি দদনহিন োম যক্রকভয াহফ যে দাহিত্ব ারন। 

০২. হাফ ও হনযীক্ষা হফলি ব্যফস্থানা ফাকজট প্রেিন, আহথ যে ব্যি হনিন্ত্রে ও হনযীক্ষা াখা োম যক্রভ ম্পাদন এফং 

অহডট ংক্রান্ত োম যাহদ, বফত্ন হযকাধ, ভাঠ ম যাকি ঋে হফহনকিাগ কত্ প্রাপ্ত আকিয হাফ ংযক্ষে ও আি উৎ 

সৃহিয রকক্ষয মাফত্ীি োম যাহদ ম্পাদন। 

০৩. অধস্তন েভ যেত্যাকদয ফাহল যে োম য-ম্পাদে মূল্যািন প্রহত্কফদন প্রহত্ফছকযয বল োম যহদফকয ভকে প্রহত্স্বাক্ষকযয জন্য 

ভাব্যফস্থাে-এয হনেট উস্থান। 

০৪. েভ যেত্যা-েভ যচাযীকদয ভ্রভেবাত্া, অহধোর বাত্া ও বম বোন আহথ যে দাহফয মথাথ যত্া হনযীক্ষােযে ও প্রহক্রিােযে। 

০৫. পাউকেকনয প্রধান োম যারি ও ভাঠ ম যাকময োম যারকিয ংহিি ব্যাংে াখায হফহবন্ন হাফ বখারা ও হযচারনা এফং 

প্রধান োমারি ভাঠ োম যারকিয ের বরনকদন হাফ ংযক্ষে। 

০৬. েভ যচাযীকদয বহফষ্য ত্হফর, আনুকত্াহলে প্রহফধানভারাি অন্তর্ভ যক্ত অন্যান্য বাত্াহদ প্রহক্রিােযে ও হযকাধ ংক্রান্ত 

োম যাহদ, হফহবন্ন ধযকেয অহিভ প্রদান ংক্রান্ত োম যাহদ ও েভ যচাযীকদয চূড়ান্ত বরনকদন প্রহক্রিােযে। 

০৭. অহডট ংক্রান্ত োম যাহদ ম্পন্নেযে। 

০৮. ফাহল যে অহডট োম য-ম্পাদকনয জন্য প্রহত্ভা বকল ভাহে প্রাহপ্ত ও হযকাধ হাফ উ-আঞ্চহরে োম যারি কত্ 

হনধ যাহযত্ ভকি হনকি আায ব্যফস্থা িে ও যীক্ষাকন্ত চূড়ান্তেযে। 

০৯. হনযীক্ষা োম য-ম্পাদকনয রকক্ষয ফছযাকন্ত প্রহত্টি উ-আঞ্চহরে োম যারকিয প্রাহপ্ত ও হযকাধ এফং ব্যাকরন্সহট 

দত্হযেযকে পযকভট প্রেিন ও ভাঠ ম যাকি বপ্রযকেয প্রকিাজনীি উকযাগ িে। 

১০. ভাকঠ বপ্রহযত্ ার্কযরাযমূ (ংকাধনী ও ংকমাজনী) ফাৎহযে াযংকক্ষ দত্হয েযা এফং ম্যানুকিকরয ংস্কযে 

দত্হয েযায প্রকিাজনীি উকযাগ িে। 

১১. প্রাপ্ত মাফত্ীি হফর প্রহক্রিােযে ও হযকাকধয জন্য নহথ উস্থান। 

১২. ব্যাংে হাকফয ভাহে এোউন্ট প্রহত্কফদন ংি েকয প্রধান োম যারকি েযা ফহ হাকফয ংকগ হযেহন্সকরন েযা। 

১৩. ভাক অন্তত্ এেফায উর্ধ্যত্ন েভ যেত্যায অনুকভাদনক্রকভ বম বোন এেটি ভাঠ অহপকয োম যক্রভ হযদ যন ও হনযীক্ষা 

েযকত্ কফ। 

১৪. বভৌহরে েহম্পউটায হযচারনাি জ্ঞান অজযন েযকত্ কফ। 

১৫. উর্ধ্যত্ন ের্তযক্ষ ের্তযে প্রদত্ত অন্য বম বোন দাহিত্ব ারন। 

 


