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                                                                                                           তািরখঃ ২১/১০/২০১৮ ি ঃ 
 

িবষয় : যৗথ লধন কা ািন ও ফামস েহর  পিরদ র  এর সকল িনজ  উ াবনী  ধারণা সং া  এবং SIP 
(Simple Improvement Project) এর তািলকা। 
 

 

িমক নং িবষয়         তািরখ                বা বায়ন অ গিত 

১ 
 

কা ািনেক পাসওয়াড সরবরাহ অে াবর/২০১৬ Simple Improvement 
Project এর মাে ােম বা বািয়ত  

২  িডিজটাল ডাইরী চলন নেভ র/২০১৬ ঐ 

৩ সা ফাইড কিপ সরবরাহ প িত আ িনিককরণ। নেভ র/২০১৬ ঐ 

৪ িনবি ত িত ােনর ত  হালণাগাদকরন নেভ র/২০১৬ ঐ 

৫ ওকালতনামা িডেস র/২০১৬ ঐ 
৬ 
 

ািত ািনক অ াডিমন আইিড িডেস র/২০১৬ ঐ 

৭ তাৎ িনক সা াৎকার জা য়ারী/২০১৭  ঐ 
৮ িরটাণ ফাইিলং এর জ  ি প িসে ম জা য়ারী/২০১৭ বা বািয়ত 

৯ উইি ং আপ ির ইি িনয়ািরং ফ য়াির/২০১৭ বা বািয়ত 

১০ উ ত টা  ােনজেম  ফ য়াির/২০১৭ বা বািয়ত 
১১ আরেজএসিস এবং এনিবআর এর ত  িবিনময় মাচ/২০১৭ বা বািয়ত 

১২ আরেজএসিস এবং  ইেলকশন কিমশেনর এর ত  িবিনময় মাচ/২০১৭  ি য়াধীন 

১৩ বেদািশক িবিনেয়ােগর মািসক িতেবদন উ তকরণ এি ল/২০১৭ বা বািয়ত 

১৪ তফিসল-১০ এর সফট কিপ উ তকরণ এি ল/২০১৭ বা বািয়ত 

১৫ ীন অিফস ম/২০১৭ বা বািয়ত 
১৬ সবা হীতার বসার ব া ম/২০১৭ বা বািয়ত 
১৭ নঃ আেবদেনর মাে ােম া  নােমর ছারপ  িডিলং অিফসারেদর দখার িবধা ন/২০১৭ বা বািয়ত 

১৮ উইি ং আপ  এর েয়াজনীয় কাগজািদ ান কের আপেলাডকরণ। ন/২০১৭ বা বািয়ত 

১৯ িনরাপ া ক ােমরা সংেযাজন লাই/২০১৭ বা বািয়ত 
২০ সফটওয়াের অ েমািদত লধন মিডিফেকশন লাই/২০১৭ বা বািয়ত 
২১ াহক ারা এনক াশেম  ত  রন অগা /২০১৭ বা বািয়ত 
২২ অনলাইেন িরত ফাইল ফরত নওয়ার িবধা অগা /২০১৭ বা বািয়ত 
২৩ মা  ১(এক)  ই- মইেলর মাে ােম রিজে ন সং া  সা িফেকট ও 

সা ফাইড কিপ রন। 
সে র/২০১৭ বা বািয়ত 

২৪ জনােরল এি েকশন করন সে র/২০১৭ বা বািয়ত 
২৫ ETIN verification automatically অে াবর/২০১৮ বা বািয়ত 
২৬ অিফস এিরয়ায়   ্য বধন অে াবর/২০১৮ বা বািয়ত 
২৭ ১১৭ ও পজ ৯ এ ছিব আপেলাড ন/১৯ বা বািয়ত 
২৮ Allotment এ TIN দশন  মারছ/১৯ বা বািয়ত 

http://www.roc.gov.bd


২৯ Subscriber page এ ইেমজ আপেলাড  ন/১৯ বা বািয়ত  

 
 

িজকরা আিমন 
া ামার  

 
 

 

 


