
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৮, ২০১৯

পিরেবশ, বন ও জলবা পিরবতন মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৮-১৯ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৮, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

বন সংরণ ও
বেনর টকসই
বাপনা
জারদারকরণ

২০

[১.১] বনায়ন
[১.১.১] বনায়নত এলাকা (ীপ) িকঃিমঃ ৩ ১৩০০ ১২০০ ১১৫০ ১১০০ ১০৫০ ৫২০

[১.১.২] বনায়নত এলাকা (ক) হর ২ ৩৬৫০ ৩৫০০ ৩৪৫০ ৩৪০০ ৩৩৫০ ১৪৬০

[১.২] বনিমর িডিজটাল াপ ত [১.২.১] তত াপ হর ৩ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০

[১.৩] সামািজক বনায়ন কাযম
[১.৩.১] নঃবনায়ন (ক) হর ২ ১৬০০ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪৫০ ১৪০০ ৬৪০

[১.৩.২] নঃবনায়ন (ীপ) িকঃিমঃ ২ ৪৬০ ৪২৫ ৪০০ ৩৭৫ ৩৫০ ১৮৪

[১.৪] উপকারেভাগীেদর মােঝ লভাংশ
িবতরণ

[১.৪.১] িবতরণত লভাংেশর পিরমান কা টাকা ২ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ১৯.৭

[১.৫] ইেকািরজম উয়ন [১.৫.১] মণকারীর সংা ল ২ ৪৯ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৪৫ ২৪.৬৪

[১.৬] বাগান মিনটিরং
[১.৬.১] মিনটিরংত ক বাগান

হাজার
হর

২ ১৩.৭ ১৩.৫ ১৩.৩ ১৩.২ ১২ ৪.৬৯

[১.৬.২] মিনটিরংত ীপ বাগান িকঃিমঃ ২ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৭৯৫

২

িতেবশ ও
জীবৈবিচ
সংরণ বার
উয়ন

১২

[২.১] গভ ও  পািনর ণগত
মান পয েবণ

[২.১.১] িনিদ  ােন পিরবীণত গভ
ও  পািনর ণগত মান

সংা ১ ২০০০ ১৯৫০ ১৯০০ ১৮৫০ ১৮০০ ১৩৪৬

[২.১.২] া পয েবেনর উপর কায ম % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[২.২] ECA সংরণ
[২.২.১] ECA বাপনায় সৃ
উপকার ভাগী

সংা ২ ৪০০৫ ৩৯৯০ ৩৯৮০ ৩৯৭০ ৩৯৬০ ৪০০৫

[২.৩] কপ সংরণ

[২.৩.১] সমা ন ীেপ াপনত
কেপর হচারী

সংা ১ ১ ৩

[২.৩.২] সািক কেপর িডম হেত বাা
উৎপাদন কের সে অবকরণ

সংা ১ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১২

[২.৪] জেনক িরেসাস  এর গেবষণা ও
উয়েনর লে জনবেলর সমতা ি

[২.৪.১] কম কতার সংা সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৫] মময়তা মাকােবলা
[২.৫.১] িমর অবেয়র মানিচ/লখিচ
ণয়ন (বের এলাকার জ)

সংা ১ ১

[২.৬] সম দেশর উিদ জিরপ
পিরচালনা করা এবং সকল উিদ
জািতসেহর ননা সংহ করা

[২.৬.১] উিদ জিরেপর মােম
জািতসেহর ল, ফল এবং তসেমত
সংহীত ননা

সংা ১ ১৪০০ ১৩৬০ ১৩০০ ১২৬০ ১২২০ ৬৬০

[২.৬.২] হারেবিরয়াম শীেট দানত
লেবল এবং এেশন নর

সংা ১ ১৪১০ ১৩৫০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ৪১৫

[২.৬.৩] পিরচািলত উিদ জিরেপর সংা সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৪

[২.৭] সংহীত উিদ ননাসহ সংি
তসহ সংরণ করা

[২.৭.১] হারেবিরয়াম ননাসেহর
তত ডাটােবজ

সংা ১ ১০৮০ ১০৫০ ১০৩০ ১০২০ ১০০০ ৫৫০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৮, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

জলবা
পিরবতেনর
অিভঘাত
মাকােবলার
সাম ি

১২

[৩.১] জলবা পিরবতেনর অিভঘাত
মাকােবলায় হীত কে জলবা
পিরবতন া ফা হেত অথ ায়ন

[৩.১.১] অিভেযাজন খােত অেমািদত
ক

% ৩ ৮২ ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৪ ৬৭.৫৬

[৩.১.২] শমন খােত অেমািদত ক % ৩ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ৩২.৪৪

[৩.২] জলবা পিরবতন া ফাের
অথ ায়েন চলমান কের মিনটিরং

[৩.২.১] বাংলােদশ জলবা পিরবতন া
কক পিরদিশ ত ক

% ২ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ২৭.৩৬

[৩.২.২] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ/পয েবণ বাবায়ন

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৩.৩] উপলীয় বনায়ন [৩.৩.১] বনায়নত উপলীয় এলাকা হর ২ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২০০০

৪

পিরেবশ ষণ
িনয়ণ ও
পিরেবশগত সবা
িনিতকরণ

১০

[৪.১] ষণ রােধ উত ির চলন
ও বহার

[৪.১.১] িশ কারখানায় ষণ িনয়েণ
Effluent Treatment Plant
(ETP) কাভােরজ

% ২ ৭৮ ৭৭.৭৫ ৭৭.৫ ৭৭.২৫ ৭৭ ৭৭.৯

[৪.১.২] সনাতন পিতর ইটভাটােক উত
ির ইটভাটায় পােরর কাভােরজ

% ২ ৬৭ ৬৬.৫০ ৬৬.০০ ৬৫.৫০ ৬৫.৩০ ৭১.৬৪

[৪.২] ওেজান র রা
[৪.২.১] ওেজান র য়কারী ের
াসত বহার

ODP in
Ton

২ ৪৮.১২ ৪৯.০০ ৫০.০০ ৫১.০০ ৫২.০০ ৪৮.১২

[৪.৩] পিরেবশ অিধদেরর গেবষণাগাের
িবিভ ননা পিরবীণ

[৪.৩.১] সবা হণকারী ি/ িতান/
উোা

সংা ১ ৪১০০ ৩৯০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩৩০০ ৩৫৯৮

[৪.৩.২] যথাসমেয় িতেবদন সরবরাহ % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৪.৪] পিরেবশগত িবষেয় িবিভ
অিভেযােগর িেত হীত কায ম

[৪.৪.১] া অিভেযােগর িেত
সািদত তদ

% ১ ৭৩ ৭২ ৭১ ৭০ ৬৯ ৬০.২২

[৪.৫] ষণকারী ি, িশ-কারখানা,
ইটভাটা, িতান ও কের িবে
অিভযান পিরচালনা ও আইনগত বা
হণ

[৪.৫.১] ষণকারী ইট ভাটার িবে
পিরচািলত অিভযান/মাবাইল কাট 

সংা ১ ৪০০ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৮০



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৮, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
রাবার ও
কাঠজাত পের
বাপনা

৮

[৫.১] টকসই ও উতমােনর রাবার
বাগান জন, রাবার উৎপাদন

[৫.১.১] িয়াজাতত রাবার ও মািয়ত
(াড) রাবার শীট

মঃটন ২ ৫২০০ ৫১৫০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ২২৩৯

[৫.১.২] সংহীত ােট মঃটন ২ ২০৮০০ ১৯৮০০ ১৯৬০০ ১৯৪০০ ১৯১০০ ৯৩০৩

[৫.১.৩] নঃবনায়ন ারা িজত বাগান একর ১ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬০ ৫৫০ ৫৪০

[৫.১.৪] উৎপািদত রাবার মঃটন ১ ৫২০০ ৫১৫০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ২২৫৪

[৫.২] বাংলােদশ বনিশ উয়ন
কেপ ােরশেনর নাফা

[৫.২.১] উৎপািদত রাবার ও আসবাবপ
িবেয়র মােম অিজত মাট নাফা

ল টাকা ২ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ২০৫

৬
স সেদর
টকসই
বাপনা

৭

[৬.১] বোপসাগেরর িনধ ািরত ােন
পািনর ণগত মান পয েবণ

[৬.১.১] বোপসাগেরর পািনর ণগত মান
পিরবীণ

সংা ১ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ২৪

[৬.১.২] ফলাফেলর উপর কায ম হণ সংা ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৬.২] সের পািনর pH পয েবণ [৬.২.১] সের পািনর pH িবেষণ সংা ২ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ২৪

[৬.৩] সািক ও উপলীয়
ইেকািসেম-এর টকসই বাপনার
লে উপলীয় এলাকার জনগেণর
সেচতনতা ি

[৬.৩.১] িশণা পিরবার সংা ২ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ২২০ ২১০ ১৬৫

[৬.৪] সািক ইেকািসেম-এর
টকসই বাপনা ও pH পিরবীেণর
লে অিধদেরর জনবেলর সমতা
ি

[৬.৪.১] জনবেলর সমতা ি সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৮, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৭
বনজ সেদর
গেবষণা ও উয়ন

৬

[৭.১] গেবষণার মােম বেশর
কোিজট হেত আসবাবপ তির, কি
কলম পিতেত বশ চাষ ও রাসায়িনক
সংরণ েয়ােগ বেশর আাল ি
ি িবষয়ক িশণ দান

[৭.১.১] িশিত উপকারেভাগী সংা ২ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২১০ ২২

[৭.২] গেবষণার মােম িবিভ জািতর
কাঠ হেত নন বাড  তির করা।

[৭.২.১] িবিভ জািতর কাঠ হেত
তিরত ননেবাড 

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৮

[৭.৩] গেবষণার মােম উোিলত ৬ 
 জািতর উত ও অিধক ফলনশীল
চারা িবতরণ।

[৭.৩.১] িবতরনত চারা সংা ২ ৪৮০০০ ৪৩২০০ ৩৮৪০০ ৩৫০০০ ৩৩৬০০ ৮০০০

[৭.৪] গেবষণার মােম ণগত
মানসত সন, গজন, ঢািকজাম এবং
আগর গােছর কলম বীজবাগান জেনর
লে রােমট তির

[৭.৪.১] িজত র্যােমট সংা ১ ৪০০০ ৩৬০০ ৩২০০ ২৮০০ ২৪০০



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৮, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬৮

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩৪

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
কক অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫-০১-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ২২-১১-২০১৮

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/ উয়ন
ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ ২৫-০৩-২০১৯ ০১-০৪-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ৩১-১২-২০১৮

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৭০

[এম.১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২০-১২-২০১৮

[এম.১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০

[এম.১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৭] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৭.১] িপআরএল আেদশ
জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৮, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১

[এম.২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[এম.২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[এম.২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.২.৩.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ ১

[এম.২.৩.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

[এম.২.৪] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবায়ন

[এম.২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩১.৯১

[এম.২.৫] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩০

[এম.২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[এম.২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[এম.২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৮, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[এম.৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[এম.৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ কাঠােমায়
অ  লমাা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ ত
বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০

[এম.৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[এম.৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৮ ২৯-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ১৩-১২-২০১৮ ২৪-০৯-২০১৮



া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৮, ২০১৯

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৪

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার
ও ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪-০৬-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮

[এম.৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন মিপিরষদ
িবভােগ দািখল

[এম.৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯-০৮-২০১৮ ২৭-০৮-২০১৮ ২৯-০৮-২০১৮ ০৩-০৯-২০১৮ ০৫-০৯-২০১৮ ১৯-০৮-২০১৮

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৮-
১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[এম.৪.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১০-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৪-০২-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯

[এম.৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[এম.৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ ৫০

*সামিয়ক (provisional) ত


