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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

চয়ারান, মািমক ও উমািমক িশােবাড , িসেলট

এবং

সিচব, মািমক ও উ িশা িবভাগ, িশা মণালয়-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট িশার সসারণ, ণগত ও মানসত িশার লে কাজ কের। িশার সসারণ ও
ণগত িশার জ েয়াজনীয় ে নন িশা িতােনর পাঠদােনর অমিত, একােডিমক ীিত, িশাথ ভিত, িশাথেদর িনবন
দান, পরীা হণ এবং পরীার ফল কাশ করা হেয় থােক। অ িশা বােড  ২০২০-২১ িশাবেষ  ৮০,২১৩ জন এবং ২০২১-২২
িশাবেষ  ৯৭,২৬৪ জন িশাথ অনলাইন পিতর মােম একাদশ ণীেত ভিত হেয়েছ। ২০২০-২১ িশাবেষ  ৩১২,৮৬৯ জন এবং ২০২০-
২১ িশাবেষ  ৩২৫,৩০২ জন িশাথর অনলাইেন রিজেশন কায ম স করা হেয়েছ। ২০২১ সােলর জএসিস, এসএসিস এবং
এইচএসিস পরীায় ৩৪৫,৭৪৯ জন িশাথ উণ  হেয়েছ। অনলাইন াংিকং সবার মােম িবিভ িফ সংহ এবং পরীকেদর সানী
দান করা হে ; ফেল কান সবাহীতােক িবেশষ েয়াজন িতত িশা বােড  আসেত হয় না । িবান ও িগত কািরগরী ান
অজেনর লে অ বােড র আওতাধীন ৯২৩  িশা িতােন িবান শাখা এবং ১৪৩৯  িশা িতােন আইিস িবষেয় পাঠদান করা
হে। ই-িজিপ পিতেত িকউরেম কায ম চলমান আেছ। ২০২১-২২ অথ  বছের ০৬  টার ই-িজিপেত স করা হেয়েছ । িনজ
অথ ায়েন বাড  ভবেনর ৫ম ও ৬ তলার িনম াণ কাজ স হওয়ার পেথ।

সমা এবং চােলসহ:

২০২১-২০২২ অথ বছের কেরানা ভাইরাস (কািভড-১৯) এর াপকতা ি পাওয়ায় জএসিস, এসএসিস এবং এইচএসিস পরীা যথাসমেয়
হণ করা  সব হয় নাই।  জনশীল পিতেত পাঠদান,  প ণয়ন ও পিরেশাধন এবং উরপ ায়েন  দ ও িশিত িশেকর
অভাব ; ুভােব ও রীিতমািফক পাবিলক পরীা হণ, ত অেল ত ি িনভর সবা পৗঁছােনা, নন নন িবষেয় িশক তা;
দ ও িশিত জনবেলর অভাব; অনসর এলাকায় মািিমিডয়া বহােরর মােম পাঠদােনর সীমাবতা; দের কম কতা ও কম চারীেদর
ান সংলােনর সমা। এছাড়াও বােড র নেশড দামঘর রমা নদীর তীরবত হওয়ায় বষ াকােল বার পািনেত ািবত হেল পরীার
অতীব ণ  মালামাল ন হওয়ার আশংকা থােক।

ভিবৎ পিরকনা:

সবা িহতােদর িনকট ত ির মােম ততম সমেয় সকল সবা পৗঁেছ দয়া; িসেলট িশা বাড  অিফেসর সবাসহেক শতভাগ অন
লাইন সবায় পার; ই-নিথ কায ম চলমান রাখা; বােড র সকল ত িডিজলাইজড করা এবং পরীার ফল িনজ আকাইেভ সংরণ
ও রণােবণ; বােড র িনজ ডাটা সার তরী ও বাপনা; কম চারীেদর দতা ির লে যথাসমেয় িশেণর বা হণ; ত
এলাকায় নন নন িশা িতান াপেনর অমিত দান; িসেলট িশা বােড র িকউরেম কায ম অন-লাইেনর মােম সাদন ;
বােড র জ ত ‘ পরীা ভবন’ াপেনর উোগ হণ, িশার মান উয়েনর লে িবিভ সভা-সিমনার ও মতিবিনময় সভার
আেয়াজন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

অনলাইন পিতর মােম একাদশ ণীেত ভিত এবং ত-ির বহার কের পরীা বাপনার উয়ন; িকউরেম ও
িবয় কায ম অন-লাইেনর মােম সাদন; ত ি বহার কের সকল সবািহতার সােথ অন-লাইেন যাগােযাগ; দেরর
সকল কায ম ই-নিথর মােম বাবায়ন; এসএমএস এর মােম পরীাথেদর িনকট ফলাফল রণ; ত অিধকার আইেন
িনিদ  সমেয় ত দান; বাড  ভবেনর উখী সসারণ কায ম ত সকরণ; নাম ও বয়স সংেশাধেনর আেবদন সভার
মােম িনিকরণ; আিপল এ আিব েশন সভার মােম িবিভ িশা িতােনর িবেরাধ িনিকরণ; ল ও কেলজ পয ােয়
িবিভ িশা িতােন পাঠদােনর অমিত ও ীিত দান; বােড র আওতাধীন িবালয় ও কেলজ এর ােনিজং কিম এবং
গভিণ ং বিড অেমাদন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, মািমক ও উমািমক িশােবাড , িসেলট

এবং

সিচব,  মািমক  ও  উ  িশা  িবভাগ,  িশা  মণালয়-এর  মে  ২০২২  সােলর  .................  মােসর
................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

মািমক ও উমািমক িশার মােনায়েনর লে মানসত িশা ও িশা বাপনা িনিতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
দ ও নিতক েবাধ স মানব সদ তির ও উত সবা দােনর মােম মািমক ও উ মািমক পয ােয়র িশা
বাপনার উিত সাধন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িশা বাপনার মান উয়ন;
২. ত ি িনভর সবা িনিত করা;
৩. সবা দান কায ম হণ;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িশা িতান াপন, পাঠদােনর অমিত ও একােডিমক ীিত দান;
২. একাদশ ণীেত িশাথ ভিত এবং ৮ম, ৯ম এবং একাদশ ণীর িশাথেদর িনবন;
৩. জএসিস, এসএসিস এবং এইচএসিস পরীা পিরচালনা, ফলাফল কাশ, ফলাফল নঃিনরীণ;
৪. একােডিমক াি ও সনদপ দান;
৫. িশা িতান পিরচালনার জ ােনিজং কিম বা গভিণ ং বিড অেমাদন;
৬. আিপল এ আিব েশন কিমেত িবেরাধ িনি সংা কায ম;
৭. অনলাইন এর মােম সবা িহতােদর আেবদন হণ ও সবা দান;
৮. নাম ও বয়স সংেশাধেনর আেবদন িনিকরণ;
৯. সরকাির নীিতমালার আেলােক মধাবী িশাথেদর ি দােনর জ িশাথ িনব াচন;
১০. পাবিলক পরীার প ণয়ন ও পিরেশাধন সিকত িবষেয় িশক িশণ 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

িন-মািমক, মািমক ও
উমািমক িশা িতান াপন
ও পাঠদােনর অমিতর লে
াব রণ

িশা িতান াপন ও
পাঠদােনর অমিতর লে
াব রণ

সংা ৪ ১৮ ১০ ৮ ৮
মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট
এবং িশা মণালয়

িসেলট িশা বােড র ত
ভাার/ ানেবইস

িন-মািমক, মািমক ও
উমািমক িশা িতােনর
একােডিমক ীিতর লে াব
রণ

িতােনর একােডিমক
ীিতর লে াব িরত

সংা ৫ ৫ ৫ ৫ ৫
মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট
এবং িশা মণালয়

িসেলট িশা বােড র ত
ভাার/ ানেবইস

একাদশ ণীেত ভিত
ভিতত একাদশ ণীেত
িশাথর সংা

সংা ৭৮,৯৫৬ ১০৪,১১৪ ৯০,০০০ ৮০,০০০ ৭০,০০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট
এবং BUET

িসেলট িশা বােড র ত
ভাার/ কেলজ শাখা

৮ম,৯ম ও ১১শ ণীর িশাথ
িনবন

িনবনত িশাথর সংা সংা ৩১২,৮৬৯ ৩৫৮,০৩৪ ৩১৫,০০০ ২৯০,০০০ ২৯২,০০০ মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট
িসেলট িশা বােড র ত
ভাার, িবালয় / কেলজ শাখা

ই- িস বাবািয়ত ই- িস সংা ৩০০ ৭০৭ ৩৫০ ২০০ ২০০ মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট
িসেলট িশা বােড র ত
ভাার, িবালয় / কেলজ শাখা

ই- নিথ বাবায়ন বাবািয়ত ই- নিথ সংা ৩০০ ২৯৫৮ ১৫০০ ৯০০ ৯০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট
এবং িশা মণালয়

িসেলট িশা বােড র ত
ভাার, িবালয় / কেলজ শাখা

শ ও িনকল ডেমস ই
শ ও িনকল ডেমেসর
িনিত আেবদন

সংা ৬০০ ১৭,১২৩ ৫,০০০ ৪,৫০০ ৪,০০০ মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট
িসেলট িশা বােড র ত
ভাার ও পরীা (সনদ) শাখা

নাম ও বয়স সংেশাধন
নাম ও বয়স সংেশাধেনর
িনিত আেবদন

সংা ৬০০ ৮৭১৮ ২৫০০ ২০০০ ১৫০০ মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট
িসেলট িশা বােড র ত
ভাার ও শাসন শাখা

ডেম যাচাই যাচাইত ডেম সংা ৭০০ ৬৩১২ ২০০০ ২০০০ ১৮০০
মািমক ও উমািমক িশা বাড , িসেলট
এবং িশা মণালয়

িসেলট িশা বােড র ত
ভাার ও পরীা শাখা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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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] িশা
বাপনার মান
উয়ন;

২৫

[১.১] িন-মািমক,
মািমক ও উমািমক
িশা িতান াপন ও
পাঠদােনর অমিতর
লে াব রণ

[১.১.১] িতান
াপন ও পাঠদােনর
অমিতর লে
াব িরত

সমি সংা ৩ ৪ ১৮ ১০ ৮ ৬ ৮ ৮

[১.২] িন-মািমক,
মািমক ও উমািমক
িশা িতােনর
একােডিমক ীিতর
লে াব রণ

[১.২.১] িতােনর
ীিতর অমিতর
লে াব িরত

সমি সংা ৩ ৬ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ৫ ৫

[১.৩] একাদশ ণীেত
অনলাইেন ভিত

[১.৩.১] অনলাইেন
ভিতত িশাথ

সমি সংা ৪ ৭৮৯৫৬ ১০৪১১৪ ৯০০০০ ৮০০০০ ৭০০০০ ৯২০০০ ৯৫০০০

[১.৪] ৮ম, ৯ম ও ১১শ
ণীর িশাথ িনবন

[১.৪.১] ৮ম ণীেত
িনবনত িশাথ

সমি সংা ৪ ১২৮,৪৭৯ ১৩১,৪৬২ ১১০০০০ ১০৫০০০ ১০০০০০ ১০৫০০০ ১০০,০০০

[১.৪.২] ৯ম ণীেত
িনবনত িশাথ

সমি সংা ৪ ১০৯,৪১১ ১২৯,৩০৮ ১২০০০০ ১১৫০০০ ১১০০০০ ১১০০০০ ১১২,০০০

[১.৪.৩] একাদশ
ণীেত িনবনত
িশাথ

সমি সংা ৪ ৭৪,৯৭৯ ৯৭২৬৪ ৮৫০০০ ৮০০০০ ৭৫,০০০ ৭৫০০০ ৮০০০০

[১.৫] িশা িতান
পিরদশ ন

[১.৫.১] পিরদশ নত
িতান

সমি সংা ৩ ১০ ২৪ ১৫ ১২ ১০ ১২ ১২
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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] ত ি
িনভর সবা
িনিত করা;

২৫

[২.১] ই-িজিপর মােম
ই-টািরং িয়া

[২.১.১] আানত
ই-টািরং

সমি সংা ৬ ৫ ৬ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[২.২] ই-িস বাবায়ন
[২.২.১] িনিত
আেবদেনর সংা

সমি সংা ৬ ৩৫০ ৭০৭ ৩৫০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ২০০ ২০০

[২.৩] ই-নিথ বাবায়ন
[২.৩.১] নিথ
িনিত

সমি সংা ৭ ৩০০ ২৯৫৮ ১০০০ ৮০০ ৭০০ ৯০০ ৯০০

[২.৪] নাম ও বয়স
সংেশাধেনর আেবদন
অনলাইেন হণ

[২.৪.১] নাম ও বয়স
সংেশাধেনর িবষেয়
িসা হণত

সমি সংা ৬ ৬০০ ৮৭১৮ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ২০০০ ১৫০০

[৩] সবা দান
কায ম হণ;

২০

[৩.১] শ ও িনকল
ডেমস

[৩.১.১] সবা
িহতােদর
আেবদেনর িেত
ডেম সরবরাহ

সমি সংা ৭ ৬০০ ৮০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৫৫০০ ৫৮০০

[৩.২] ডেম যাচাই

[৩.২.১]
সবািহতােদর
আেবদেনর িেত
যাচাইত ডেম।

সমি সংা ৭ ৭০০ ১৭,১২৩ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৪৫০০ ৪০০০

[৩.৩] আপীল এ
আিব েশন আেবদন

[৩.৩.১] আেবদেনর
িেত িনিত
সংা

সমি সংা ৬ ৮ ৭ ৪ ৩ ২ ৫ ৫
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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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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BUET
Bangladesh University of Engineering and
Technology

২ CPTU Central Procurement Technical Unit

৩ e-GP Electronic Government Procurement

৪ e-Nothi অনলাইন নিথ বাপনা

৫ e-TC Electronic Transfer Certificate

৬ e-Tendering অন লাইেন য় িয়া

৭ ানেবইস / BANBEIS
বাংলােদশ িশাত ও পিরসংান েরা / Bangladesh Bureau of
Educational Information and Statistics
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা,

শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] িন-মািমক, মািমক ও উমািমক িশা িতান
াপন ও পাঠদােনর অমিতর লে াব রণ

[১.১.১] িতান াপন ও পাঠদােনর অমিতর লে াব িরত িবালয় পিরদশ ক / কেলজ পিরদশ ক মণালেয় িরত অায়ন প

[১.২] িন-মািমক, মািমক ও উমািমক িশা িতােনর
একােডিমক ীিতর লে াব রণ

[১.২.১] িতােনর ীিতর অমিতর লে াব িরত িবালয় পিরদশ ক / কেলজ পিরদশ ক মণালেয় িরত অায়ন প

[১.৩] একাদশ ণীেত অনলাইেন ভিত [১.৩.১] অনলাইেন ভিতত িশাথ কেলজ শাখা কিউটার শাখা কক তয়ন

[১.৪] ৮ম, ৯ম ও ১১শ ণীর িশাথ িনবন

[১.৪.১] ৮ম ণীেত িনবনত িশাথ িবালয় শাখা কিউটার শাখা কক তয়ন

[১.৪.২] ৯ম ণীেত িনবনত িশাথ িবালয় শাখা কিউটার শাখা কক তয়ন

[১.৪.৩] একাদশ ণীেত িনবনত িশাথ কেলজ শাখা কিউটার শাখা কক তয়ন

[১.৫] িশা িতান পিরদশ ন [১.৫.১] পিরদশ নত িতান কেলজ / িবালয়/পরীা শাখা পিরদশ ন িতেবদন

[২.১] ই-িজিপর মােম ই-টািরং িয়া [২.১.১] আানত ই-টািরং শাসন শাখা ই-িজিপ থেক া ত

[২.২] ই-িস বাবায়ন [২.২.১] িনিত আেবদেনর সংা কেলজ / িবালয় শাখা কিউটার শাখা কক তয়ন

[২.৩] ই-নিথ বাবায়ন [২.৩.১] নিথ িনিত সকল শাখা ই-নিথ বাবায়ন িরেপাট 

[২.৪] নাম ও বয়স সংেশাধেনর আেবদন অনলাইেন হণ [২.৪.১] নাম ও বয়স সংেশাধেনর িবষেয় িসা হণত শাসন শাখা কিউটার শাখা কক তয়ন

[৩.১] শ ও িনকল ডেমস [৩.১.১] সবা িহতােদর আেবদেনর িেত ডেম সরবরাহ পরীা শাখা কিউটার শাখা কক তয়ন

[৩.২] ডেম যাচাই [৩.২.১] সবািহতােদর আেবদেনর িেত যাচাইত ডেম। পরীা শাখা কিউটার শাখা কক তয়ন

[৩.৩] আপীল এ আিব েশন আেবদন [৩.৩.১] আেবদেনর িেত িনিত সংা শাসন শাখা আপীল এ আিব েশন কিম’র সভার কায িববরণী



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৪৫ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, 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
িন-মািমক, মািমক ও উমািমক িশা িতান
াপন ও পাঠদােনর অমিতর লে াব রণ

িতান াপন ও পাঠদােনর অমিতর লে
াব িরত

বাংলােদশ িশা ত ও পিরসংান েরা
িশা িতান াপেনর অমিত ও ীিত দােনর লে মণালেয়
াব রণ

একাদশ ণীেত অনলাইেন ভিত অনলাইেন ভিতত িশাথ বাংলােদশ েকৗশল িবিবালয় যথাসমেয় একাদশ ণীেত ভিত িয়া সকরন।



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ২৩, ২০২২ ১৬:৪৫ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, ন ২৩, ২০২২

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



পরিরিষ্ট-'খ' 

                     দপ্তি/সংস্থা-এি  শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তি/সংস্থাি নার্: র্াধ্যরর্ক ও উচ্চর্াধ্যরর্ক রিক্ষাব ার্ ম, রসবলট ।  

কার্ মক্রবর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকি 

র্ান 

একক 

 

 াস্ত ায়বনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ ম ছবিি 

লক্ষযর্াত্রা 

 াস্ত ায়ন অগ্রগরি পরি ীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াট মাি 

২য় 

ককায়াট মাি 

৩য় 

ককায়াট মাি 

৪র্ ম 

ককায়াট মাি 

কর্াট 

অজম

ন 

অরজম

ি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্য স্থা………………………………..... 

১.১ ননরিকিা করর্টিি সভা আবয়াজন সভা 

আবয়ারজি 
১ সংখ্যা 

সরচ  

(রিক্ষা ক ার্ ম) 
৪ 

লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

  

অজমন      

১.২ ননরিকিা করর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

 াস্ত ায়ন 

 াস্ত ারয়ি 

রসদ্ধান্ত 
৪ % 

সরচ  

(রিক্ষা ক ার্ ম) 
১০০% 

লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

  

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীজবনি (stakeholders) 

অংিগ্রহবণ  সভা 

অনুরষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা 

সরচ /পিীক্ষা 

রনয়ন্ত্রক 

(রিক্ষা ক ার্ ম) 

২ 
লক্ষযর্াত্রা  ১  ১  

  

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষণ 

আবয়াজন প্ররিক্ষণ 

আবয়ারজি 
২ সংখ্যা 

সরচ  

(রিক্ষা ক ার্ ম) 
২ 

লক্ষযর্াত্রা 

 

 

 

 
 

১ 
 

১ 
 

 

 
  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পরিব ি উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুি 

অবকবজা র্ালার্াল রনষ্পরত্তকিণ/নরর্ 

র নষ্টকিণ/ পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ/ 

র্রহলাবদি জন্য পৃর্ক  

ওয়ািরুবর্ি ব্য স্থা কিা ইিযারদ  

উন্নি 

কর্ ম-পরিব ি 
২ 

সংখ্যা 

ও 

িারিখ 

সরচ  

(রিক্ষা ক ার্ ম) 

২ 

৩১/১২/২২ 

ও 

৩০/০৬/২৩ 

লক্ষযর্াত্রা  
১ 

৩১/১২/২২ 
 

১ 

৩০/০৬/২৩  

  

অজমন      

১.৬ আওতাধীন ভাঠ মযায়েয 
কামযারে(প্রয়মাজ্য ক্ষেয়ে)কততয ক 
দাখিরকত ত জ্াতীে শুদ্ধাচায ক্ষকৌর 
কভয-খযকল্পনায ত্রেভাখিক অগ্রগখত 
প্রখতয়ফদয়নয ওয খপডফযাক প্রদান 

খপডফযাক 
িবা/কভযারা 
অনুখিত 

৪ তাখযি   

লক্ষযর্াত্রা 

 

     

 

ভাঠ 
মযায়েয 
কামযারে 
ক্ষনই। অজমন 

     



2 

 

 

২.  আরর্ মক ব্য স্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম  ছবিি িাজস্ব 

এ ং উন্নয়ন  াবজবটি অনুবর্ারদি  

ক্রয়-পরিকল্পনা  ওবয় সাইবট প্রকাি  

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওবয় সাইবট 

প্রকারিি 

২ িারিখ সরচ  (রিক্ষা 

ক ার্ ম) 

৩১/০৭/২০২২ লক্ষযর্াত্রা ৩১/৭/২

২ 

      

অজমন      

 ২.২ অনুবর্ারদি  ারষ মক ক্রয় 

পরিকল্পনাি র্র্ার্র্  াস্ত ায়ন (িাজস্ব 

এ ং উন্নয়ন  াবজবটি)  

ক্রয় পরিকল্পনা 

 াস্ত ারয়ি 

২ % সরচ  (রিক্ষা 
ক ার্ ম) ১০০% 

লক্ষযর্াত্রা  

২০% ২০% ৬০% 
   

অজমন      

২.৩   াবজট  াস্ত ায়ন   াবজট 

 াস্ত ারয়ি 

৩ % সরচ  
(রিক্ষা 

ক ার্ ম) 

১০০% 

লক্ষযর্াত্রা  ২০% ২০% ৬০%    

অজমন      

২.৪ প্রকবল্পি  PIC সভা আবয়াজন  সভা আবয়ারজি ৩ সংখ্যা   লক্ষযর্াত্রা       প্রকল্প 
কনই অজমন      

২.৫ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিবষ প্রকবল্পি 

সম্পদ (র্ান াহন, করম্পউটাি, 

আস া পত্র ইিযারদ) র রি কর্ািাব ক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকবল্পি সম্পদ 

র রি কর্ািাব ক 

হস্তান্তরিি 

৫ িারিখ   লক্ষযর্াত্রা       প্রকল্প 
কনই 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এ ং দুনীরি প্ররিবিাবি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্…………….. ১৮ (অগ্রারিকাি রভরত্তবি ১ নং সহ নুযনির্ চািটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সিকারি র্ান াহবনি র্র্ার্র্ 

ব্য হাি রনরিিকিণ  

সরচ  (রিক্ষা 
ক ার্ ম) এি 
প্রিযয়ন 

৩ সংখ্যা সরচ  (রিক্ষা 

ক ার্ ম) 
০২ লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      

৩.২ র্র্াসর্বয় এসএসরস ট্রান্সরক্রপ্ট 

র িিণ 
পিীক্ষা রনয়ন্ত্রক 
(রিক্ষা ক ার্ ম) 
এি প্রিযয়ন 

৫ সংখ্যা পিীক্ষা 
রনয়ন্ত্রক 

২০২২ সাবলি 

এসএসরস পিীক্ষার্ী 

লক্ষযর্াত্রা        

অজমন      

৩.৩ িাখা পরিদি মন পরিদি মবনি 

প্রিযয়ন 

৫ সংখ্যা কচয়ািম্যান 

র্বহাদয় 

২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন      

৩.৪ অন লাইন র্াধ্যবর্ রি গ্রহণ সরচ  (রিক্ষা 
ক ার্ ম) এি 
প্রিযয়ন 

৫ % রহসা িক্ষণ 

কর্ মকিমা 

৯৫% লক্ষযর্াত্রা ৯৫% ৯৫% ৯৫% ৯৫%    

অজমন      

 

র :দ্র:- ককান ক্ররর্বকি কার্ মক্রর্ প্রবর্াজয না হবল িাি কািণ র্ন্তব্য কলাবর্ উবেখ কিবি হব । 

 



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩ -- -- ---- 



 

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  

 


