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জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

অবকাঠােমাগত উয়ন :
ফিরদর  ইিিনয়ািরং  কেলেজর  সকল িবভােগর  জ রাজ বােজেটর  মােম  েয়াজনীয়  আিনক  যপািত  সংহ  করা  হেয়েছ।  নন
এক  আিনক  কিউটার  াব  চা  করা  হেয়েছ।  েতক  কিউটার  ােব  কের  মােম  সংহত  িবিভ  ােবর  যপািতসহ
যথাযথ ােব/ওয়াকসেপ বসােনা হেয়েছ। ছাী হােেলর পম তলার অসমা অংেশর কাজ িশা েকৗশল অিধদেরর মােম স
করা  হেয়েছ।  কিউটার  িবভাগসহ  সকল  িবভােগর  কিউটার  ােবর  উয়ন  করা  হেয়েছ।  সংহত  সকল  যপািত  যথাযথ
ােব/ওয়াকসেপ াপন ও চা করা হেয়েছ । ৩ িবভােগর ভবনসেহর মে ীজ কের সংেযাগ াপন এবং িলফট াপন করার কাজ
চলমান রেয়েছ । সকল িবভাগ ,হল ও শাসিনক ভবেনর মরামত কাজ, ভবন সেহ ৩  রা াপন এবং শহীদ িমনার াপেনর কাজ
ইইিড’র মােম সাদন করা হেয়েছ। এক মসিজদ িনম াণ ও মসিজেদর অসমা উয়ন কায ম চলমান রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অতািনক যপািত বা ইপেম সংহ ও াপন, দতা অজেন িশা ও িশেণর ণগত মান উয়ন, পাবিলক াইেভট পাট নারশীপ
কায ম জারদারকরণ, বােজট বরা িকরণ, মানসত বই ও িশা উপকরেণর যথাযথ বহার ও উয়ন, মবাজার ত
হালনাগাদকরণ,  কেলেজর  ালেভস  ােটিরয়াল  সেহর  িবক  বহার  এবং  অেয়াজনীয়  অংেশর  অপসারণ।

ভিবৎ পিরকনা:

অবকাঠােমাগত উয়ন :
অিধকতর উয়েন জিম অিধহণ; িশক কম কতা ও কম চারীেদর আবাসন বা; িব খাবার পািন; মসিজেদর উ সসারণ; জিম
অিধহণ সােপে এক র খনন ইতািদ । অতািনক াব াপন ও যপািত সংহ ও াপন; লাইেিরর নিব াস ; েগাপেযাগী বই
ও িশা উপকরণ সংহ; । অতািনক যপািত ও সকল কার িশা উপকরণ েলার যথাযথ বহােরর মােম দতার উয়ন। ইইিড’র
মােম , সাল ও সাব রজারভয়ার াপন, কাােসর সা িকরণ।

দতা ,িশন উয়ন ও পিলিস বাবায়ন : কেলেজর নন িশক ও কম চারীেদর মে িবিভ ইন-হাউজ িনং এর বা হণ। সকল
িবভােগর িবিভ িবষেয়র জ িডিজটাল াসম কে তরীর বা হণ। ওয়াকসেপর কম চারীেদরেক   িবষেয় অিভতাস
ইাি পাস েনর মােম িবষয়িভিক িশন দান। নন িশক-কম চারীেদরেক সরকাির চারীিবিধ ও ই-িজিপর উপর িশণ দান।
মান স দতা উয়েন িশ িতান এবং দেশর ও দেশর বািহেরর িবিভ িশা িতােনর সােথ সহেযািগতা ি করা ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িশক-কম চারীেদর িনয়িমত উপিিতর মােম তািক ও বহািরক াসসহ িনিতকরেণর বা হণ।ফলাফেল পােসর হার
িকরণ।
জবেসেম সল ও জব ফয়ােরর মােম িডীধারী ও আহী িশাথেদর িবিভ িতােন চারীর িবষেয় সহায়তা দান বা
হণ ও িশাথেদর যথাসমেয় ি দান।
অবকাঠােমাগত উয়ন এবং িশক-কম চারীেদর িশণ িনিতকরণ।
ইাি এবং িতােনর মে িলেজ াাম জরদারকরণ
অফলাইন ,  িবেশষ অনলাইন াস পিরচালনা; মিনটিরং; কাউেিলং;মিরং ইতািদ ।
িশার নগত মান অিধকতর উয়ন ও িনিতকরণ
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সকশন ১
জলা / সােকল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

বিক চািহদা রণ করেত সম মানবসদ উয়ন, অথ ৈনিতক সি অজন ও জীবনযাার মােনায়েন িশা মণালয় ও
কািরগির িশা অিধদর কক হীত কায াবলী সাদেনর েয়াজনীয় বা হণ।

১.২ অিভল (Mission)
িশা মণালয় ও কািরগির িশা অিধদর কক মানস েকৗশল িশা ও িশণ িনিত করার লে ণীত নীিত, কম চী
বাবায়ন ও আদশ মান অসরণব ক দ মানবসদ উয়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ জলা / সােকল অিফেসর কম সাদেনর 

১. কািরগির ও িলক িশা ও িশেণর সকল ে সা ও সমতার নীিত িনিত করা এবং েবশ গতার উয়ন
ঘটােনা
২. দশীয় ও আজািতক ম বাজােরর উপেযাগী দ মানব সদ তরী
৩. িশ িতােনর সােথ সংেযাগ াপন ও িশা বাপনায় -শাসন জারদার করা
৪. দেশর মহান াধীনতা ের চতনাস ইিতহাস, ঐিতহ ও জাতীয় সংিত সংরন ও লালন করা
৫. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ইিিনয়ািরং িশার সািব ক ণগত মান উয়েনর লে েয়াজনীয় নীিত বাবায়ন ও ক াবনা িনিতকরা
২. িশেকর ান, দতা ও িভির উয়ন ঘটােনা
৩. জাতীয় ও আজািতক মবাজােরর উপেযাগী েকৗশল িশার চািহদা িনপন করা
৪. ানীয় ও আজািতক মবাজােরর চািহদা অযায়ী িশা পিরকনা হণ বাবায়ন করা।
৫. েকৗশল িশার ে িবষয় িভিক িশক-কম চারীেদর চািহদা কিক সিমনার ও কম শালার আেয়াজন করা
৬. িশকেদর মান উয়েনর লে চািহদা িভিক িশক িশণ কম িচ (ইন হাউজ এবং অা) ণয়ন করা
৭.  জার  সমতা  িবধানকে  েকৗশল  িশায়  মিহলােদর  উৎসািহত  করেত  পিরেবশ  ি  ও  িশা  িতােনর  েযাগ-
িবধাি
৮. চারীর বাজােরর চািহদা এবং েকৗশল িশার উপর কম শালা পিরচালনা করা
৯. সিমনার, িসোিজয়াম ও ওয়াকশপসহ িবিভ কার কায েমর সােথ কেলেজর সক ি।
১০. িশ কারখানার সােথ সক উোয়েনর মােম উীন  িশাথেদর কম সংােনর েযাগ ি করা ।
১১. িবিভ জাতীয় িদবস উদযাপন, সামািজক কম কা, ধময় অানািদ, বাৎসিরক ীড়া ও সাংিতক অান, রদান
ও েরাপণ কম চী পালন করা।
১২. িতােনর পিরতা ও িনরাপা বজায় রাখা ।
১৩. ছা-ছাীেদর িনয়িমত গাইিডং ও কাউিিলং এর বা হণ করা।
১৪. রাজখাত এবং ানীয়ভােব া বােজেটর বহার িনিত করা।
১৫. িনয়িমত ইারনাল মিনটিরং ও অিডট িনিত করা।
১৬. িত বছর অিভভাবক িদবস পালন করা।
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১৭. ানীয় গমা িগেণর সােথ যাগােযাগ রাখা।
১৮. অিধদর িনেদ িশত কায়ািল ায়াল অসরণ করা।
১৯. পরীার পের িনরাপা িনিত করা।
২০. পশাগত িনরাপা ও িগত া িবিধ অযায়ী কায ম িনিতকরণ।
২১. পিরেবশ বাব কায ম
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

ছা-ছী ভিতর হার এনেরালেম হার % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ঢািব, ফইক,কািশঅ ভিত পরীা

ঝের পড়ার হার ঝের পড়ার হার % ২ ২ ২ ২ ২ ঢািব, ফইক,কািশঅ অ গমন

ছা-ছাীর অপাত জার সমতা অপাত ১০:২.৬ ১০:২.৬ ১০:২.৬ ৩.৭৬:১ ৩.৭৬:১ ঢািব, ফইক,কািশঅ
মাট ছা ও ছাী সংা থেক া
৫৩০:১৪১

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কািরগির ও
িলক িশা
ও িশেণর
সকল ে
সা ও সমতার
নীিত িনিত
করা এবং েবশ
গতার উয়ন
ঘটােনা

২৫

[১.১] িশক ও
কম চারীেদর িশণ
দান

[১.১.১] ইনহাউজ িশণা
িশক

সমি সংা ৫ ২০ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ১০ ৬ ২২ ২২

[১.১.২] ইনহাউজ িশণা
কম চারী

সমি সংা ৪ ১৫ ১৬ ১৬ ১৫ ১২ ৮ ৬ ১৮ ১৮

[১.২] নী কে
আিনক যপািত াপন
ও িশা উপকরন
সংহ

[১.২.১] চথ  িশ িবেবর
চােল মাকােবলায়
িববাজােরর উপেযাগী
াব/ওয়াকসপ াপন

সমি সংা ২ ২ ১ ২ ১

[১.২.২] ািপত আিনক
যপািত

সমি সংা ২ ৬ ৬ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[১.৩] িশাবষ পী
মাতােবক পািচ
সমাপন

[১.৩.১] সিমার ান
অযায়ী ণী কায ম
পিরচালনা

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০

[১.৪] কািরগির
িশাথেদর উপি
দান

[১.৪.১] উপিা
ছাসংা

সমি সংা ৪ ২৫০ ২৭০ ২৭০ ২০০ ২৭০ ২৭০

[১.৪.২] উপিা
ছাীসংা

সমি সংা ৪ ৫০ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৭৫ ৮০

[১.৫] িতােন
নারী/িবেশষ
চািহদাস
িশাথেদর/অােদর
জ িবধা ি

[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা
ি

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ১ ১

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা
সেদর জ িবধা ি

সমি সংা ১ ২ ২ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] দশীয় ও
আজািতক ম
বাজােরর
উপেযাগী দ
মানব সদ
তরী

১৩

[২.১] ছাছাীেদর
দতা ির লে
িলস কিশন
আেয়াজন

[২.১.১] িলস কিশন
আেয়ািজত

তািরখ তািরখ ৫ ৩০/০৫/২৩ ১৫/০৬/২৩

[২.২] ছাছাীেদর
কম সংােনর লে
জব ফয়ার আেয়াজন

[২.২.১] জব ফয়ার
আেয়ািজত

তািরখ তািরখ ৩ ১০/০৫/২৩ ১৫/০৬/২৩

[২.৩] সিমনার/
কম শালা/মতিবিনময়
সভা আেয়াজন

[২.৩.১] আেয়ািজত
সিমনার/কম শালা/মতিবিনময়
সভা

সমি সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[২.৪] দতািলক
িশণ দান (বিসক
কাস , শট  কাস , ৩৬০
ঘার কাস  ইতািদ)

[২.৪.১] িশনাথর সংা সমি সংা ২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

[৩] িশ
িতােনর সােথ
সংেযাগ াপন
ও িশা
বাপনায় -
শাসন জারদার
করা

১২

[৩.১] িশাথেদর
িশ-কারখানায় বাব
িশণ দান

[৩.১.১] িশ-কারখানায়
বাব িশণা িশাথ্র
সংা

সমি সংা ৫ ৪ ৩

[৩.২] িশিতােনর
সােথ সমেঝাতা ারক
ার

[৩.২.১] ািরত সমেঝাতা
ারকসংা

সমি সংা ৩ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[৩.৩] শাসিনক ও
একােডিমক কায ম
জারদারকরন

[৩.৩.১] াস মিনটিরং গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ১১ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] দেশর
মহান াধীনতা
ের
চতনাস
ইিতহাস, ঐিতহ
ও জাতীয়
সংিত
সংরন ও
লালন করা

১০

[৪.১] িিভিক
বই ও দিলল িশা
িতানকক
সংহকরন

[৪.১.১] য়ত বই সংা সমি সংা ৫ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ২৫ ২৫

[৪.২] জাতীয় িদবস
উদযাপন

[৪.২.১] উদযািপত জাতীয়
িদবস

সমি সংা ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৫] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

১০

[৫.১] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.১.১] অিডট আপি
িনিত

সমি % ৪ ৬০ ৬০ ১৫ ১০ ৮ ৫ ২ ১৬ ১৬

[৫.২] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৫.২.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় কায  সািদত

সমি % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০

[৫.৩] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরন

[৫.৩.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত ও
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ২ ৩১-১২-২০ ৩১-১২-২২ ২০-০৫-২৩ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ২০-০৫-২৪ ২০-০৫-২৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ১২ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ১৪ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইিস ইিিনয়ািরং কেলজ

২ কািশঅ কািরগির িশা অিধদর

৩ ঢািব ঢাকা িবিবালয়

৪ ফইক ফিরদর ইিিনয়ািরং কেলজ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ১৫ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িশক ও কম চারীেদর িশণ দান
[১.১.১] ইনহাউজ িশণা িশক শাসন শাখা ও ইনচাজ, িশণ িশেণর নাশ,হািজরা ও ছিব

[১.১.২] ইনহাউজ িশণা কম চারী শাসন শাখা ও ইনচাজ, িশণ িশেণর নাশ,হািজরা ও ছিব

[১.২] নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন
সংহ

[১.২.১] চথ  িশ িবেবর চােল মাকােবলায় িববাজােরর
উপেযাগী াব/ওয়াকসপ াপন

সকল িবভাগ সংি িতেবদন

[১.২.২] ািপত আিনক যপািত একােডিমক কিম ও টার কিম সংি িতেবদন

[১.৩] িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন [১.৩.১] সিমার ান অযায়ী ণী কায ম পিরচালনা একােডিমক কিম সংি িতেবদন

[১.৪] কািরগির িশাথেদর উপি দান
[১.৪.১] উপিা ছাসংা িহসাব শাখা ও রিজার শাখা সংি িতেবদন

[১.৪.২] উপিা ছাীসংা িহসাব শাখা ও রিজার শাখা সংি িতেবদন

[১.৫] িতােন নারী/িবেশষ চািহদাস
িশাথেদর/অােদর জ িবধা ি

[১.৫.১] নারীেদর জ িবধা ি
ফাকাল পেয় নারী/িবেশষ চািহদাস
িশাথেদর জ িবধা ি

ফাকাল পেয় কক িতেবদন

[১.৫.২] িবেশষ চািহদা সেদর জ িবধা ি
ফাকাল পেয় নারী/িবেশষ চািহদাস
িশাথেদর জ িবধা ি

ফাকাল পেয় কক িতেবদন

[২.১] ছাছাীেদর দতা ির লে িলস কিশন
আেয়াজন

[২.১.১] িলস কিশন আেয়ািজত একােডিমক কিম একােডিমক কিমর িতেবদন

[২.২] ছাছাীেদর কম সংােনর লে জব ফয়ার আেয়াজন [২.২.১] জব ফয়ার আেয়ািজত একােডিমক কিম একােডিমক কিমর িতেবদন

[২.৩] সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন [২.৩.১] আেয়ািজত সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা
সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন
সংা কিম

সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভার
হািজরা,কায িববরনী, ছিব।

[২.৪] দতািলক িশণ দান (বিসক কাস , শট 
কাস , ৩৬০ ঘার কাস  ইতািদ)

[২.৪.১] িশনাথর সংা ফইক এর জ েযাজ নয় ফইক এর জ েযাজ নয়

[৩.১] িশাথেদর িশ-কারখানায় বাব িশণ দান [৩.১.১] িশ-কারখানায় বাব িশণা িশাথ্র সংা ফইক এর জ েযাজ নয় ফইক এর জ েযাজ নয়

[৩.২] িশিতােনর সােথ সমেঝাতা ারক ার [৩.২.১] ািরত সমেঝাতা ারকসংা এিপএ ম ও সকল িবভাগীয় ধান
এতদসংা নাশ ও ািরত সমেঝাতার
িতেবদন

[৩.৩] শাসিনক ও একােডিমক কায ম জারদারকরন [৩.৩.১] াস মিনটিরং একােডিমক কিম াস মিনটিরং কিমর িতেবদন

[৪.১] িিভিক বই ও দিলল িশা িতানকক
সংহকরন

[৪.১.১] য়ত বই সংা লাইেির উয়ন কিম সংি িতেবদন

[৪.২] জাতীয় িদবস উদযাপন [৪.২.১] উদযািপত জাতীয় িদবস জাতীয় িদবস উদযাপন কিম
জাতীয় িদবস উদযাপন সংা নাশ,
হািজরা,কায িববরনী, ছিব



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ১৬ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৫.১] অিডট আপি িনি কায েমর উয়ন [৫.১.১] অিডট আপি িনিত িহসাব শাখা সংি িতেবদন

[৫.২] বািষ ক য় পিরকনা বাবায়ন [৫.২.১] য় পিরকনা অযায়ী য় কায  সািদত শাসন শাখা এবং সংি অা িবভাগসহ সংি িতেবদন

[৫.৩] াবর ও অাবর সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরন

[৫.৩.১] াবর ও অাবর সির তািলকা তত ও
হালনাগাদত

শাসন শাখা এবং সংি অা িবভাগসহ সংি িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ১৭ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
সিমনার/ কম শালা/মতিবিনময় সভা আেয়াজন আেয়ািজত সিমনার/কম শালা/মতিবিনময় সভা কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

বািষ ক য় পিরকনা বাবায়ন য় পিরকনা অযায়ী য় কায  সািদত কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

জাতীয় িদবস উদযাপন উদযািপত জাতীয় িদবস কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

িশিতােনর সােথ সমেঝাতা ারক ার ািরত সমেঝাতা ারকসংা কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

িশাথেদর িশ-কারখানায় বাব িশণ দান িশ-কারখানায় বাব িশণা িশাথ্র সংা কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

ছাছাীেদর কম সংােনর লে জব ফয়ার আেয়াজন জব ফয়ার আেয়ািজত কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

ছাছাীেদর দতা ির লে িলস কিশন আেয়াজন িলস কিশন আেয়ািজত কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

কািরগির িশাথেদর উপি দান উপিা ছাসংা কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

কািরগির িশাথেদর উপি দান উপিা ছাীসংা কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন সংহ
চথ  িশ িবেবর চােল মাকােবলায় িববাজােরর উপেযাগী
াব/ওয়াকসপ াপন

কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

িশক ও কম চারীেদর িশণ দান ইনহাউজ িশণা িশক কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

িশক ও কম চারীেদর িশণ দান ইনহাউজ িশণা কম চারী কািরগির িশা অিধদর সাব িণক যাগােযাগ,ত ও চািহদা রণ, অেমাদন হণ

িশাবষ পী মাতােবক পািচ সমাপন সিমার ান অযায়ী ণী কায ম পিরচালনা ঢাকা িবিবালয় সংি অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও কম  সাদন

নী কে আিনক যপািত াপন ও িশা উপকরন সংহ
চথ  িশ িবেবর চােল মাকােবলায় িববাজােরর উপেযাগী
াব/ওয়াকসপ াপন

ঢাকা িবিবালয় সংি অিফেসর সােথ যাগােযাগ ও কম  সাদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ১৯, ২০২২ ২০:০১ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, আগ ১০, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংেযাজনী ৪: 

                    আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না, ২০২২-২০২৩  
আ িলক/মাঠ পযােয়র কাযালেয়র নাম: ফিরদ র ইি িনয়ািরং কেলজ, ফিরদ র। 

কায েমর নাম কমস াদন চক 
 

চেকর 
মান 

একক 
 

বা বায়েনর
দািয় া  

ি /পদ 

২০২১-২০২২ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২২-২০২৩  ম   

ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. ািত ািনক ব া……………………………….....২৬ 
১.১ নিতকতা কিম  সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৪ সং া অ  ও 

NIS 
কিম  

৪ ল মা া ১ ১ ১ ১    
অজন      

১.২ নিতকতা কিম র সভার িস া  
বা বায়ন 

বা বািয়ত িস া  ৬ সং া অ  ও 
NIS 
কিম  

৪ ল মা া ১ ১ ১ ১    

অজন      

১.৩ শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ হেণ  সভা 

অ ি ত সভা ৪ সং া অ  ও 
NIS 
কিম  

৩ ল মা া ১ ১ ১ ১    
অজন      

১.৪ াচার সং া  িশ ণ আেয়াজন  িশ ণ 
আেয়ািজত 

  ২ সং া অ  ও 
NIS 
কিম  

২ ল মা া 
 

  
১ 

 
 

 
১ 

 
 

  

অজন      

১.৫ কম-পিরেবশ উ য়ন ( া িবিধ 
অ সরণ/ ওএ ই  অেকেজা 
মালামাল িবন করণ/পির ার-পির তা 
ি  ইত ািদ  

উ ত কম-
পিরেবশ 

 ৩ সং া ও 
তািরখ 

অ  ও 
NIS 
কিম  

৩ ল মা া 
 

৩০/০৯/ 
২০২২ 

৩০/১২/ 
২০২২ 

৩১/০৩/ 
২০২৩ 

১০/০৫/ 
২০২৩ 

   

অজন      

১.৬ জাতীয় াচার কৗশল কম-
পিরক না, ২০২২-২৩ ও মািসক 
পিরবী ণ িতেবদন দ র/সং ায় 
দািখল ও   ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ  

 কম-পিরক না  
ও মািসক 

িতেবদন 
দািখল ত ও 
আপেলাড ত  

  ৪ তািরখ অ  ও 
NIS 
কিম  

 ল মা া ৩০/৯/২২ ৩১/১২/২২ ৩১/০৩/২৩ ২০/০৬/২৩    

অজন      

১.৭ াচার র ার দান এবং 
র ার া েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
কাশ 

দ  র ার   ৩ তািরখ  ২     ২২/০৬/২০
২৩ 

   



কায েমর নাম কমস াদন চক 
 

চেকর 
মান 

একক 
 

বা বায়েনর
দািয় া  

ি /পদ 

২০২১-২০২২ 
অথবছেরর 
ল মা া 

বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ, ২০২২-২০২৩  ম   

ল মা া/ 
অজন 

১ম 
কায়াটার 

২য় 
কায়াটার 

৩য় 
কায়াটার 

৪থ 
কায়াটার 

মাট 
অজন 

অিজত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
অ  ও 
NIS 
কিম  

২.  েয়র ে  াচার ........................................................................৪ 
২.১ ২০২২-২৩  অথ বছেরর য়-
পিরক না ওেয়বসাইেট কাশ 

য়-পিরক না 
ওেয়বসাইেট 

কািশত 

৪ তািরখ অ  ও 
NIS 
কিম  

২০/১০/২০২১ ল মা া  ১৭/১০/২০
২২ 

     

 
অজন 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. াচার সংি  এবং ন িত িতেরােধ সহায়ক অ া  কায ম……………..২০ (অ ািধকার িভি েত নতম প চ  কায ম) 
৩.১  Stakeholder দর সােথ 
মতিবিনময় সভার আেয়াজন  

অ ি ত সভা ৪ সং া অ  ও 
NIS 
কিম  

২  ল মা া  ৩১/১০/ 
২০২২ 

 ২৫/০৫/২০
২৩ 

   

অজন      
৩.২ িডিজটাল ও া য়াল অিভেযাগ ব  
চা করণ 

অিভেযাগ ব  
চা ি ত 

৪ সং া অ  ও 
NIS 
কিম  

২ ল মা া  ২৫/১২/২৩  ২৫/০৫/২০
২৩ 

   

অজন      
৩.৩ অিডট আপি  িন ি করণ 
সং া  িশ ণ আেয়াজন 

পিরচািলত অিডট 
কায ম 

৪ সং া ইনচাজ, 
িশ ণ 

১ ল মা া  ২৫/১২/২৩      
অজন      

৩.৪ াস মিনটিরং  কাযকর মিনটিরং 
ব াপনা 

বা বািয়ত  

৪ % অ  ও 
NIS 
কিম  

১০০ ল মা া ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    
অজন      

৩.৫ িত কায়াটার এ াচার এবং 
ন িত িতেরাধ সভা ও সহায়ক কায ম 

পিরচালনা  

িতেরাধ সভা ও 
সহায়ক কায ম 
পিরচািলত 

৪ সং া অ  ও 
NIS 
কিম  

৪ ল মা া ১ ১ ১ ১    
অজন       

িব: :- কান িমেকর কায ম েযাজ  না হেল তার কারণ ম  কলােম উে খ করেত হেব। 

  



ই-গভার্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩  

(র্াঠ পর্ যায়েি অরিয়েি জর্ন্) 

 

ক্রর্ 

 

কার্ যক্রর্ 

 

কর্ যেম্পাদন 

 সূচক 

 

একক 

 

কর্ যেম্পাদন 

সূচয়কি র্ান 

লক্ষ্যর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবােন 

[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/য়েবা 

েহরজকিণ/রিরজটাইয়জশন বাস্তবারেি 

িারিখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

 

০২ [২.১] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [২.১.১] ই-িাইয়ল ননাট রনষ্পরত্তকৃি % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [২.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকিণ [৩.১.১] িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি েংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২    

০৪ [৪.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ 

নর্াকায়বলাে কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ 

েভা/কর্ যশালা আয়োজন 

[৪.১.১] ৪ি য রশল্পরবপ্লয়বি চযায়লঞ্জ নর্াকায়বলাে 

কিণীে রবষয়ে অবরহিকিণ েভা/কর্ যশালা 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

 

০৫ [৫.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

বাস্তবােন 

[৫.১.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবােন েংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আয়োরজি 

েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কর্ যপরিকল্পনাি অধ যবারষ যক স্ব-মূল্যােন 

প্ররিয়বদন উর্ধ্যিন কর্তযপয়ক্ষ্ি রনকট নপ্ররিি  

িারিখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 

 

 



 

অভিয োগ প্রভিকোর ব্যবস্থো সংক্রোন্ত কর্ মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

ক্ষেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যসম্পাদ

ন সূচমকি 

োন 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃত 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধাি

ণ 

অরত 

উত্তে 
উত্তে  

চলরত 

োন 

চলরত োমনি 

রনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোভিষ্ঠোভিক ১৪ 

[১.১] অভিয োগ ভিষ্পভি কর্ মকিমো 

(অভিক) ও আভিল কর্ মকিমোর িথ্য 

ওযেবসোইযে এবং ভিআরএস 

সফেওেযোযর (প্রয োিয ক্ষেযে) 

ত্রের্োভসক ভিভিযি হোলিোগোদকরণ 

[১.১.১] অরনক ও 

আরপল কে যকতযাি 

তথ্য ওযেবসোইযে 

ও ভিআরএস 

সফেওেযোযর 

হোলিোগোদকৃি/ 

আপমলাডকৃত 

সংখ্যো ৪   ৪ ৩    

[১.২] রনরদ যষ্ট সেমে 

অনলাইমন/অফলাইমন প্রাপ্ত 

অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত 

[১.২.১] অভিয োগ 

ভিষ্পভিকৃি % ৭   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অরিমর্াগ রনষ্পরত্ত সংক্রান্ত 

োরসক প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপে 

েিােি ক্ষপ্রিণ 

[১.৩.১] র্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি % ৩   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

িভরবীেণ 

ও সের্িো 

অিমি 

১১ 

[২.১] ত্রত্রোরসক রিরত্তমত 

পরিেীেণ এেং ত্রত্রোরসক 

পরিেীেণ প্ররতমেদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপমেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.২.১] ত্রের্োভসক 

প্রভিযবদি ক্ষপ্রভরি 
সংখ্যো ৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.২] কে যকতযা/কে যচািীমদি 

সর্ন্বযে অরিমর্াগ প্ররতকাি ব্যেস্থা 

এেং রর্আিএস সফটওেযাি 

রেষেক ক্ষসরেনাি/কে যশালা/ 

প্ররশেণ আমোর্ন 

[২.১.১]   

প্রভিেণ/ক্ষসরেনাি/

কে যশালা 

আযেোভিি 

 

সংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 

[২.৩] অভিয োগ প্রভিকোর 

ব্যবস্থোিিো ভবষযে 

ক্ষেকযহোল্ডোরগযণর সর্ন্বযে 

অবভহিকরণ সিো আযেোিি 

[২.৩.১] 

অবভহিকরণ সিো 

আযেোভিি 

সংখ্যো ৪   ২ ১    

 



 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ মপতিকল্পনা ২০২২-২৩ 

 

কার্ যক্রমেি 

সেত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকি 

োন 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অর্যন  

২০২১-২২ 

লেযোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধাি

ণ 

অতি 

উত্তে 
উত্তে  

চলতি 

োন 

চলতি োমনি 

তনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতিক ১৮ 

[১.১] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীেণ 

কতেটি পুনর্ যঠন 

[১.১.১] কতেটি 

পুনর্ যঠিি িংখ্যা ৩   ৪ ৩ ২ ১  

[১.২] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি িংক্রান্ত পতিবীক্ষণ 

কতর্টিি িিাি তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] তেদ্ধান্ত 

বাস্তবাতয়ি এবং 

প্রতিমবদন সপ্রতিি 

% ৪   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

আওিাধীি দপ্তি/িংস্থাি ির্ন্বতয় 

ত্রৈর্াতিক তিতিতি িিা আতয়াজি 

[১.২.১] িিা 

আতয়াতজি িংখ্যা ২   ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] ত্রৈর্াতিক তিতিতি সেবা 

প্রদান প্রতিশ্রুতি হালিাগাদকিণ 

(আওিাধীি দপ্তি/িংস্থািহ) 

[১.৪.১] 

হালনার্াদকৃি িংখ্যা ৯   ৪ ৩ ২ ১  

িক্ষর্িা 

অজমি  
৭ 

[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষয়ক 

কে যশালা/প্রতশেণ/মেতেনাি 

আময়ার্ন 

[২.১.১] প্রতশেণ/ 

কর্ মশালা 

আতয়াতজি 

িংখ্যা ৩ - - ২ ১ - - - 

[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি তবষতয় 

স্টেকতহাল্ডািগতণি ির্ন্বতয় 

অবতহিকিণ িিা আময়ার্ন 

[২.২.১]  

অবতহিকিণ িিা 

আতয়াতজি 

 

িংখ্যা ৪ - - ২ ১    

 



তথ্য অধিকার ধিষয়ে ২০২২-২৩ অর্ থিছয়রর িাধষ থক কর্ থপধরকল্পনা (সকল সরকাধর অধিয়সর জন্য প্রয় াজয)  

কর্ মসম্পাদনের 

ক্ষেত্র 
 

র্াে কার্ মক্রর্ 
 

কর্ মসম্পাদে 

সূচক 
একক 

 

কর্ মসম্পাদে 

সূচনকর 

র্াে 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০20-

২1 

প্রকৃত 

অর্মে 

২০২1-

২2 

লেযর্াত্রা ২০২2-২০২3 

অসাধারণ অতত উত্তর্ উত্তর্  চলতত র্াে 

চলতত 

র্ানের 

তেনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাততষ্ঠাতেক ৬ 

[১.১] তথ্য অতধকার আইে 

অনুর্ায়ী তেধ মাতরত সর্নয়র র্নে 

তথ্য প্রাতির আনেদে তেষ্পতত্ত 

 

[১.১.১] তেধ মাতরত সর্নয়র 

র্নে তথ্য প্রাতির আনেদে 

তেষ্পতত্ত 

 

% 0৬ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% - - 

 

সের্তা বৃধি 
1৯ 

[১.২] স্বতঃপ্রয় াধিতভায়ি 

প্রকাশয় াগ্য সকল তথ্য হালোগাদ 

কনর ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

[১.2.১] হালনাগািকৃত তথ্য 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাধশত 

তাতরখ 

 
০৪   

৩১-১২-২০২2 

ও 

৩০-০৬-২০২২ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

[১.৩] িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাশ  
[১.3.১] তেধ মাতরত সর্নয় 

িাধষ থক প্রধতয়িিন প্রকাধশত  
তাধরখ  ০৩   ১৫-১০-২০২2 

৩১-১০-

২০২2 

৩০-১১-

২০২2 
- - 

[১.৪]  তথ্য অতধকার আইে, 

২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসানর 

র্ােতীয় তনথ্যর কযাটালগ ও 

ইেনেক্স তততর/ হালোগাদকরণ 

[১.4.১]  তনথ্যর কযাটালগ ও   

ইেনেক্স 

প্রস্তুতকৃত/হালোগাদকৃত 

তাতরখ ০৩   ৩১-১২-২০২2 
১৫-০১-

২০২3 

৩১-০১-

২০২3 
- - 

[১.৫] তথ্য অতধকার আইে ও 

তেতধতেধাে সম্পনকম র্েসনচতেতা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচার কা থক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৪   3 2 1 - - 

[১.৬] তথ্য অধিকার আইে, ২০০৯ 

ও এর তেতধর্ালা, প্রতেধাের্ালা, 

স্বতঃপ্রনণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তেনদ মতশকাসহ সংতিষ্ট  ধিষয়ে 

কর্ মকতমা/কর্ মচারীনদর প্রতশেণ 

আনয়ার্ে    

[১.6.১] প্রতশেণ আনয়াতর্ত সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] তথ্য অধিকার সংক্রান্ত 

প্রয়তযকটি ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ধনি থাধরত সর্য়ে 

ওয়েিসাইয়ের তথ্য অধিকার 

সসিািয়ে প্রকাশ 

[১.৭.১] ত্রৈর্াধসক অগ্রগধত 

প্রধতয়িিন ওয়েিসাইয়ের তথ্য 

অধিকার সসিািয়ে প্রকাধশত 

সংখ্যা ০2   ৪ ৩ ২ ১  

 


