বাাংলাদেশ চা ববার্ ড
প্রধান কার্ ডালয়
১৭১-১৭২, বাদয়জিে ববাস্তামী ব ার্
নাজি াবাে, চট্টগ্রাম।
িনবদল (পোনুর্ায়ী) কমডপজ জধ
ক্র.
নাং
১

২

৩
৪
৫

পদে নাম
উপ-পজ চালক (পজ কল্পনা)
Deputy Director
(Planing)

উপ-পজ চালক (বাজণিয)
Deputy Director
(Trade)
উপ-পজ চালক (জিিাব ও অর্ ড)
Deputy Director
(Accounts &
Finance)
ধ তধা
প্রর্ান শহসাব রক্ষণ ক ক
(Chief Accounts
Officer)
ধ তধা
ঊর্ধ্ধতন শবপণন ক ক
(Senior Marketing
Officer
ধ তধা
ঊর্ধ্ধতন পশরকেনা ক ক
(Senior Planing
Officer

৬

অথ ধনীশতশবদ
(Economist)

৭

ধ তধা
প্রিাসশনক ক ক
(Administrative
Officer)

৮

ধ তধা
শহসাব রক্ষণ ক ক
(Accounts Officer)

জনধ ডাজ ত কাদি জবব ণ
১। চা শিল্পের জন্য স্ট্র্যাল্পেশজক প্ল্যান প্রণয়ন, ককন্দ্রীয় চা কারখানা/বেলীফ চা কারখানা স্থাপন অনুল্প াদন
সংক্রান্ত কাজ, উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, উন্নয়ন প্রকল্পের শবশিন্ন কাজ
সম্পাদল্পন প্রকে পশরচালকল্পদর প্রল্পয়াজনীয় সহায়তা প্রদান, নতুন চা বাগান সমূহ প্রশতষ্ঠা করার সম্ভাবতা
যাচাই, চা বাগাল্পনর জন্য সরকার শনর্ ধাশরত ককাোয় রসায়শনক সার প্রাপ্যতার ব্যবস্থা করা।
২। সরকার অনুল্প াশদত শরে ধান ফরল্প াধ্যল্প তথ্য সংগ্রহ এবং াশসক পশরসংখ্যান প্রশতল্পবদন প্রণযন ও
শবতরণ, চা বাগাল্পন করাড/ব্রীজ/কালিাে ধ শন াধ ণ, শবটিআরআই ও শপশডইউ এর গল্পবষণা ও উন্নয়ন কাযক্রল্প
সহায়তা করা এবং ঊর্ধ্ধতন কর্তধপল্পক্ষর শনল্পদ ধল্পি অন্যান্য দাশয়ত্ব পালন।
১। চা আ দাশন-রপ্তাশন, বাজারজাতকরণ, চা প্রদিধণী ও শবক্রয় ককন্দ্র পশরচালনা ও শনয়ন্ত্রণ, চা লাইল্পসন্স
প্রদান, এক্স গাল্পড ধন কসল এর অনু শত প্রদান, চা ব্যবসাল্পয়র লাইল্পসন্স প্রদান, চা শনলা সংক্রান্ত কাজ
কদখাশুনা, শনলা বশহ ধভূত চা শবক্রয় শনয়ন্ত্রণ, টি শরল্পসাে ধ এন্ড শ উশজউয়া শনয়ন্ত্রণা, এবং চা বাশণজয সংক্রান্ত
শবশবর্ কাজ।
১। চা কবাড ধ এবং চা কবাড ধ শনয়ন্ত্রণার্ীন শবটিআরআই ও শপশডইউ এর যাবতীয় আয়-ব্যল্পয়র সংক্রান্ত কাজ
সম্পাদন, বাল্পজে প্রনয়ন, শবল ও িাউচার সংরক্ষণ করা সহ যাবতীয় আশথ ধক শবষয়াদী কর্তধপল্পক্ষর শনল্পদ ধল্পি
তদারকী করা।
১। আয়-ব্যল্পয়র সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন, বাল্পজে প্রনয়ন, শবল ও িাউচার সংরক্ষণ করা সহ আশথ ধক শবষয়াবলী
সম্পাদন।
১। লাইল্পসন্স প্রদান, এক্স গাল্পড ধন কসল এর অনু শত প্রদান, চা ব্যবসাল্পয়র লাইল্পসন্স প্রদান, চা শনলা সংক্রান্ত
কাজ কদখাশুনা, শনলা বশহ ধভূত চা শবক্রয় শনয়ন্ত্রণ, টি শরল্পসাে ধ এন্ড শ উশজউয়া শনয়ন্ত্রণা, চা প্রদিধণী ও শবক্রয়
ককন্দ্র পশরচালনা ও শনয়ন্ত্রণ এবং চা বাশণজয সংক্রান্ত শবশবর্ কাজ।
১। উন্নয়ন প্রকে প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, উন্নয়ন প্রকল্পের শবশিন্ন কায সম্পাদল্পন
প্রল্পয়াজনীয় সহায়তা প্রদান, নতুন চা বাগান সমূহ প্রশতষ্ঠা করার সম্ভাবতা যাচাই, চা শিল্পের জন্য স্ট্র্যাল্পেশজক
প্ল্যান প্রণয়ল্পন সহায়তা, সরকার অনুল্প াশদত শরে ধান ফরল্প াধ্যল্প তথ্য সংগ্রহ এবং াশসক পশরসংখ্যান
প্রশতল্পবদন প্রণযন ও শবতরণ, শবটিআরআই ও শপশডইউ এর গল্পবষণা ও উন্নয়ন কাযক্রল্প সহায়তা করা এবং
ঊর্ধ্ধতন কর্তধপল্পক্ষর শনল্পদ ধল্পি অন্যান্য দাশয়ত্ব পালন।
১। চা শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাযাশদ তদারশক করা, জাতীয় ও আন্তজধাশতক সংস্থা সমূল্পহর চাশহদা অনুসাল্পর
চা সংক্রান্ত তথ্যাশদ প্রণয়ন করা, জাতীয় সংসল্পদর প্রল্পনাত্তর ততশর, সংসদীয় স্থায়ী কশ টি সিা সংক্রান্ত কাজ
সম্পাদন, চা শিল্পের িশবষ্যৎ উন্নয়ন শবষল্পয় কাজ সম্পাদন, উত্তর বাংলাল্পদি ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সংক্রান্ত কাজ,
ধ তধার কাজ তদারশক।
বাশষ ধক প্রশতল্পবদন ক সূধ শচ (এশডশপ) সংক্রান্ত কাজ এবং পশরসংখ্যান ক ক
০১। প্রিাসশনক সংক্রান্ত সকল কাজসহ চা কবাড ধ এবং ইহার অঙ্গ প্রশতষ্ঠান সমূল্পহর (শবটিআরআই, শপশডইউ)
ধ তধা/ক চধ ারীল্পদর শনল্পয়াগ, বদলী, প্রশিক্ষণ, পল্পদান্নশত/োই কেল/শসল্পলকিন কগ্রড, ছুটি, কপনিন,
সকল ক ক
কবতন শনর্ ধারণ, ঋণ/অশগ্র ঞ্জুরী, অন্যান্য আশথ ধক সুশবর্া প্রদান, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, চা কবাড ধ,
শবটিআরআই এবং শপশডইউ এর সংস্থাপন শবষয়ক নশথ উপস্থাপন।
০২। শসল্পলকিন কশ টির সিা, শূণ্য পদ পূরণ, নতুন যানবাহন ক্রয়, যানবাহন ক রা ত রক্ষণাল্পবক্ষণ,
ন্ত্রণালল্পয় শবশিন্ন াশসক প্রশতল্পবদন কপরণ, ঢাকা শলয়াঁল্পজা অশফস পশরচালনা সংক্রান্ত সকল কায ধাশদ
সম্পাদন, শবটিআরআই স্কুল পশরচালনা সংক্রান্ত সকল কায ধাশদ সম্পাদন,চা কবাড ধ, শবটিআরআই ও শপশডইউ
সংস্থাপন সংক্রান্ত সকল কায ধাশদ সম্পাদন, কবাড ধ সিার সদস্য ল্পনানয়ন সংক্রান্ত কাজ, চা কবাড ধ িবন িাড়া
ধ তধাল্পদর শবল্পদি ভ্র ন সংক্রান্ত কাজ,
শবজ্ঞশপ্ত, চুশি সম্পাদন/নবায়ন, িাড়া আদায়, িাড়া জ াকরণ, ক ক
ধ
ন্ত্রণালয় হল্পত চাশহত অন্যান্য তথ্যাশদ কপ্ররণ, ক কতধাল্পদর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত, ঢাকা ও চট্টগ্রা এর কপৌর কর
পশরল্পিার্ সংক্রান্ত কায ধাশদ সম্পাদন, অশফস, অশফসার কহাল্পেল ও কগষ্ট হাউজ এর পশরচালনা ও রক্ষণাল্পবক্ষণ
সংক্রান্ত কাজ ইতযাশদ কাজসহ কর্তধকল্পক্ষর শনল্পদ ধল্পি সকল প্রিাসশনক কায ধাশদ সম্পাদন।
১। বাদিট প্রণয়ন ও জিিাব িাংক্রান্ত িকল কাদি িািায্য ক া, ঊর্ধ্ডতন কর্তডপদে জনকট বপ্রজ তব্য কাগিপত্র
প ীো ক া এবাং জিিাব শাখা জনস্পােন িিকা ীদে কাি তো জক ক া।

মন্তব্য

ক্র.
নাং
৯

পদে নাম
ধ তধা
ভূশ শনয়ন্ত্রণ ক ক
(Land Ragulating
Officer)

১০

জনসংল্পযাগ ও শ্র কল্যাণ
ধ তধা
ক ক
(Public Relation &
Welfare Officer)

১১

ধ তধা
শবপণন ক ক
(Marketing Officer

১২

ধ তধা
গল্পবষণা ক ক
(Research Officer)

১৩

ধ তধা
পশরসংখ্যান ক ক
(Statistics Officer)

১৪

সহকারী পশরচালক (বাশণজয)
Assistant Director
(Trade)
ধ তধা
সহকারী পশরসংখ্যান ক ক
(Assistant
Statistics Officer)
ধ তধা
সহকারী গল্পবষণা ক ক
(Assistant
Research Officer)
ধ তধা
সহকারী লাইল্পসশন্সং ক ক
(Assistant
Licensing Officer)
িাঁট গ্রাফা (জপএ)
(Stn. Graffer)
উচ্চমান িিকা ী
(U.D.A)

১৫
১৬
১৭
১৮
১৯

জনধ ডাজ ত কাদি জবব ণ
০১। ি কা ী জবজধ জবধাদন আদলাদক চা বাগাদন ব াদ্দকৃত িজম ও অজতজ ক্ত িজম জনয়ন্ত্রণ ক া,
মন্ত্রণালদয় জবজধ বমাতাদবক চা বাগাদন িজম ব াদদ্দ ব্যাপাদ ব্যবস্থা ক া, নতুন চা বাগান প্রজতষ্ঠা
ব্যাপাদ ব্যবস্থা গ্রিণ ক া, ি কা ী বটন্ডাদ মাধ্যদম চা বাগান জবজক্র ব্যাপাদ ব্যবস্থা গ্রিণ ক া, চা
বাগাদন িজম ইিা া প্রোদন ব্যবস্থা গ্রিণ ক া।, নতুন চা বাগান জনবন্ধীক দণ ব্যবস্থা গ্রিণ ক া, চা
বাগাদন িজম িদব ডাত্তম ব্যবিা জনজিত ক া, চা বাগাদন মাজলকানা িিত্মামত্মদ ববাদর্ ড অনুমজত প্রোদন
জবষদয় ব্যবস্থা গ্রিণ ক া, প্রস্তাবাজে প্রজক্রয়াক ণ গৃিীত জিদ্ধামত্ম িাংজশস্নষ্ট বিলা প্রশািক িকলদক অবজিত
ক া, চা বাগাদন মাজলকানা িাংক্রামত্ম জবদ াধ বেখা জেদল মাজলক পে কর্তডক বপশকৃত অজিদর্াগ প ীো
কদ িম্ভাব্য িমাধাদন উপায় বব ক া, মন্ত্রণালদয় চাজিো অনুর্ায়ী তেমত্ম কদ সুপাজ শিি প্রজতদবেন
বপ্র ণ ক া, পজুঁ ি প্রতযািা কৃত চা বাগানগুদলা মূল্য আোয় িস্তান্ত েজলল িম্পােন িাংক্রান্ত র্াবতীয় জবষয়াজে
প্রদিি ক া, চা ববাদর্ ড ও চা বাগাদন িজম িমা িাংক্রান্ত মামলাজে পজ চালনা ক া, চা ববাদর্ ড জনিস্ব ভূিম্পজত্ত বিফািত ক া, ক পজ দশাধ ক া, ঢাকা ও চট্টগ্রাদম অবজস্থত ববাদর্ ড ,
জনিস্ব িবন িাড়া বেয়া
ও তাদে কাছ বর্দক ঘ িাড়া আোদয় ব্যবস্থা ক া, কর্তডপদে জনদে ডশমদত প্রদয়ািন অনুর্ায়ী চা বাগান
পজ েশডন কদ প্রজতদবেন োজখল ক া, উদ্ধডতন কর্তডপে কর্তডক অজপডত অন্যান্য োজয়ত্ব পালন ক া।
01| evwYR¨ gš¿Yvj‡qi mgš^q mfvi Pv †evW© msµvšÍ Kvh©cÎ cÖ¯‘Z Kiv, Pv ‡ev‡W©i Af¨šÍixY mgš^q mfv
msµvšÍ mKj Kvh© m¤úv`b, evsjv‡`k Pv †ev‡W©i mKj cÖKvkbvi KvR m¤cv`b, Pv †evW© I Pv wk‡íi
ms‡M m¤c„³ wel‡q cÖKvwkZ †ccvi KvwUs msi¶Y Kiv , cÖ‡qvR‡b msev‡`i cÖwZev`/ms‡kvabx
cÖKv‡ki e¨e¯’v Kiv, cÖ‡UvKj msµvšÍ `vwqZ¡ cvjb, evsjv‡`k Pv †evW© jvB‡eªix msµvšÍ hveZxq Kvh©
m¤cv`b, †ev‡W©i mKj †cÖm weÁwß msµvšÍ Kvh©µg m¤cv`b, ‡ev‡W©i hveZxq weÁvcb cwÎKvq cÖ`vb I
wej cwi‡kva msµvšÍ wel‡q hveZxq Kvh©µg, evsjv‡`k Pv †ev‡W©i Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i Kj¨vY msµvšÍ
Kvh©vejx, Pv kªwgK Kj¨vY msµvšÍ hveZxq Kvh©vejx, evsjv‡`k Pv †evW© I A½ cÖwZôvb mg’‡ni
†Ljvayjv/ wPË we‡bv`b, Pv evMv‡bi AvBb k„sLjv cwiw¯’wZ msµvšÍ hveZxq Kvh©µg m¤úv`b, mKj
wcÖw›Us I B‡jKUªwb· wgwWqvq evsjv‡`k Pv wkí msµvšÍ Z_¨ †cÖiY I cÖvmswMK †¶‡Î msMÖnKiY, Bbw_ `ßi e¨e¯’vcbvi Awc©Z KvR m¤úv`b Kiv Ges B bw_ e¨env‡i DrmvwnZ Kiv, AvBwU msµvšÍ mKj
Kv‡R mnvqZv Kiv, Pv †ev‡W©i I‡qe mvBU i¶Yv‡e¶Y Kiv, I‡qemvBU wbqwgZ nvjbvMv` Kivi
m¤ú©‡K hveZxq e¨e¯’v MÖnY Kiv, mvgvwRK †hvMv‡hvM gva¨g- †dmeyK I UzBUvi-G Pv †ev‡W©i †cBR
wbqwgZ Avc‡WU ivLvi e¨e¯’v Kiv, †evW© KZ©„K Awc©Z Ab¨vb¨ `vwqZ¡ cvjb Kiv|
চা ব্যবসাল্পয়র লাইল্পসন্স প্রদান, আ দাশন-রপ্তাশন লাইল্পসন্স প্রদান, এক্স গাল্পড ধন কসল এর অনু শত প্রদান, , চা
শনলা সংক্রান্ত কাজ কদখাশুনা, শনলা বশহ ধভূত চা শবক্রয় শনয়ন্ত্রণ, টি শরল্পসাে ধ এন্ড শ উশজউয়া শনয়ন্ত্রণা, চা
প্রদিধণী ও শবক্রয় ককন্দ্র পশরচালনা ও শনয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ তত্ত্বাবর্ান করা।
১। চা বাগান সমূল্পহর বাশষ ধক পশরবীক্ষন ও মূল্যায়ন প্রশতল্পবদন প্রস্তুত সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন, উন্নয়ন প্রকল্পের
শবশিন্ন কায সম্পাদল্পন প্রল্পয়াজনীয় সহায়তা প্রদান, নতুন চা বাগান সমূহ প্রশতষ্ঠা করার সম্ভাবতা যাচাই
সংক্রান্ত কাজ, চা শিল্পের জন্য স্ট্র্যাল্পেশজক প্ল্যান প্রণয়ল্পন সহায়তা, সরকার অনুল্প াশদত শরে ধান ফরল্প াধ্যল্প
তথ্য সংগ্রহ, এবং ঊর্ধ্ধতন কর্তধপল্পক্ষর শনল্পদ ধল্পি অন্যান্য দাশয়ত্ব পালন।
১। কদল্পির চা বাগান সমূল্পহর পশরসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ, াশসক পশরসংখ্যান বুল্পলটিন প্রস্তুত তত্ত্বাবর্ান করা,
জাতীয় সংসল্পদর প্রল্পনাত্তর ততশর, সংসদীয় স্থায়ী কশ টি সিা সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন, চা শিল্পের িশবষ্যৎ
উন্নয়ন শবষল্পয় কাজ সম্পাদন, উত্তর বাংলাল্পদি ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সংক্রান্ত কাজ, বাশষ ধক প্রশতল্পবদন ক সূধ শচ
ধ তধার কাজ তদারশক।
(এশডশপ) সংক্রান্ত কাজ এবং সহকারী পশরসংখ্যান ক ক
১। চা বাজারজাতকরণ, চা প্রদিধণী ও শবক্রয় ককন্দ্র পশরচালনা ও শনয়ন্ত্রণ, চা আ দাশন-রপ্তাশন লাইল্পসন্স প্রদান,
চা ব্যবসাল্পয়র লাইল্পসন্স প্রদান, চা শনলা সংক্রান্ত কাজ কদখাশুনা, শনলা বশহ ধভূত চা শবক্রয় শনয়ন্ত্রণ, এবং চা
বাশণজয সংক্রান্ত শবশবর্ কাজ।
১। চা বাগান কথল্পক চা উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, জশ র পশর ান, পশরসংখ্যান তথ্য, বছর শিশত্তক চা
উৎপাদন তথ্য সংগ্রহ করা, বুল্পলটি প্রকাি, বাগাল্পন সার প্রদান সংক্রান্ত কাজ এবং শবটিআরআই/শপশডইউ
কথল্পক প্রাপ্ত পত্র নশথল্পত উপস্থাপল্পন করা।
১। শপশডইউ কর্তধক কপ্রশরত শবশিন্ন বাগাল্পনর বাশষ ধক পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রশতল্পবদন নশথল্পত উপস্থাপন,
শবশিন্ন চা বাগান ও চা কবাল্পড ধর অঙ্গ প্রশতষ্ঠাল্পন কথল্পক প্রাপ্ত পত্র নশথল্পত উপস্থাপন করা এবং কর্তধপল্পক্ষর
শনল্পদ ধল্পি সকল দাশয়ত্ব পালন।
চা আ দাশন-রপ্তাশন লাইল্পসন্স, চা ব্যবসাল্পয়র লাইল্পসন্স প্রদান, চা শনলা সংক্রান্ত কাজ কদখাশুনা, শনলা
বশহ ধভূত চা শবক্রয় শনয়ন্ত্রণ, টি শরল্পসাে ধ এন্ড শ উশজউয়া শনয়ন্ত্রণা, এবং চা বাশণজয সংক্রান্ত শবশবর্ কাজ।
শ্রুজতজলজপ গ্রিণ, কজম্পউটাদ বাাংলা ও ইাংদ িী কদম্পাি ইতযাজেিি বগাপনীয় জবষয়াজে জনস্পােন।
১। জনধ ডাজ ত নজর্পত্র েণাদবেণ এবাং জনস্পজত্ত ব্যাপাদ মন্তব্যিি প বতী ঊর্ধ্ডতন কর্তডপদে জনকট
পত্রাজে বপশ ক া।
২। ব্যজক্ত জবদশদষ বেদত্র কর্তপে কর্তডক অজপডত অন্যান্য োজয়ত্ব পালন।
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ক্র.
নাং
২০
২১
২২

২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬

পদে নাম
আ দাশন সহকারী
কযাশিয়ার
(Cashier)
পশরসংখ্যান সহকারী
(Statistics
Assistant)
গল্পবষণা সহকারী
(Research
Assistant)
িাঁট মুদ্রােজ ক
(Stn. Typ)
অজফি িিকা ী কাম-কজম্পউটা
অপা:
(OACT)
ইদলকজরি্জশয়ান
(Electn.)
গাড়ীচালক
(Driver)
প্লাম্বা
(Plumber)
দপ্তরী
(Daftori)
কুক
(Cook)
ফল্পোকশপ ক শিন অপাল্পরের
কযাশিনম্যান
অজফি িিায়ক
(MLSS)
জন াপত্তা প্রি ী
(Gruard)
মালী
(Mali)
পজ চ্ছন্নতাকমী
(Sweeper)

জনধ ডাজ ত কাদি জবব ণ
১। আ দাশন রপ্তাশন সংক্রান্ত যাবতীয় নশথ উপস্থাপন, সংরক্ষণ ও শনস্পন্ন করা।
১। ববাদর্ ড কযাশবই িাং েণ এবাং ব্যাাংদক বলনদেন িাংক্রান্ত কার্ ডাজে িম্পােন, জবল ও িাউচা িাং েণ।
১। চা উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ কল্পর নশথল্পত উপস্থাপন,, পশরসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য নশথল্পত উপস্থাপন,
বছর শিশত্তক চা উৎপাদন তথ্য নশথল্পত উপস্থাপন, বুল্পলটি সংক্রান্ত কাজ নশথল্পত উপস্থাপন এবং এ সংক্রান্ত
নশথ সংরক্ষন ও কশম্পউোল্পর োইপ করা।
১। শবশিন্ন বাগাল্পনর বাশষ ধক পশরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রশতল্পবদন সংক্রান্ত নশথ সংরক্ষন ও উপস্থাপন, শবশিন্ন চা
বাগান ও চা কবাল্পড ধর অঙ্গ প্রশতষ্ঠাল্পন কথল্পক প্রাপ্ত পত্র নশথল্পত উপস্থাপন করা এবং কর্তধপল্পক্ষর শনল্পদ ধল্পি সকল
দাশয়ত্ব পালন।
১। িাঁটজলজপ মুদ্রােজ ক
১। জনধ ডাজ ত নজর্পত্র েণাদবেণ ও জনস্পােন এবাং মুদ্রাে দণন কাি।
১। ববদ্যযজতক লাইন স্থাপন, বম ামজত ইতযাজে।
১। বমাট গাড়ীচালক, বছাটখাট বম ামজত ইতযাজে।
১। পাজন ি ব াদি পাইপ িাংদর্াগ, বম ামজত িাংক্রান্ত কার্ ডাজে পালন।
১। ববাদর্ ড িকল নজর্পত্র িাং েণ এবাং প্রদয়ািদন বব কদ বেয়া এবাং অন্যান্য অজপডত োজয়ত্ব।
১। ন্ধন কাি পালনিি অজর্জতশালা আিবাবপত্র েণাদবেণ িাংক্রান্ত কার্ ডাজে পালন।
১। ফল্পোকশপ সংক্রান্ত যাবতীয় দাশয়ত্ব পালন।
১। কযাশিন সংক্রান্ত দাশয়ত্ব পালন।
১। বটজবল বচয়া , নজর্পত্র ঝাড়াদমাছা এবাং একস্থান িদত অন্যস্থাদন আনা বনওয়া।
২। িাংজিষ্ট কমডকতডা জনদে ডশ অনুর্ায়ী অন্যান্য কাি।
১। অজফি িবন ও বগস্ট িাউদি জন াপত্তা িাংক্রান্ত োজয়ত্ব পালন।
১। ফুল বাগাদন পজ চর্ ডা, পস্প স্তবক ও বতা া বানাদনা।
১। অজফি িবন, বিাদষ্টল, আবাজিক বািিবন িমূদি টয়দলট, বশৌচাগা , বিফটি ট্াাংক ইতযাজে পজ ষ্কা
ক ণ, ঝাড়ুদেয়া।
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