
- 1 - 

 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয                       -         

              , ২০১৯-২০২০  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভলিলযলদ লফবাগ 
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সূলিত্র 

                   

১ প্রেক্ষাট   ৩ 

২                       -         ২০১৯-২০২০           ৩ 

     ১: ো          স্থা  ৪ 

     ২:                      ৪ 

     ৩:                                              

                                          

৫ 

     ৪: ওয়েফাইয়ট প্রফাফক্স ারনাগাদকযণ ৫ 

     ৫: সুান েলিষ্ঠা ৬ 

     ৬(ক): প্রফা েদায়নয প্রক্ষয়ত্র শুদ্ধািায ৭ 

ক্রলভক ৬(খ): েকয়েয প্রক্ষয়ত্র শুদ্ধািায ৮ 

     ৭: ক্রেয়ক্ষয়ত্র শুদ্ধািায ৮ 

     ৮:                             ৯ 

     ৯:                                            

       

১০ 

     ১০:                   ১০ 

     ১১: অর্ য ফযাদ্দ ১০ 

     ১২:                 ১১ 

৩                       -         ২০১৯-২০         

ভেসূলি  

১১ 

৪                       -       , ২০১৯-২০ দালখর েলক্রো ১২ 

লযলষ্ট ক                       -         ২০১৯-২০-            
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আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয                       -                                , 

২০১৯-২০২০  

১।       : 

                         ২০১২                                   ।                  

                                                                  ।    -                      

                           ননলিকিা ও িিা দ্বাযা েবালফি আিযণগি উৎকল য এফং প্রকান ভায়েয 

কায়রাত্তীণ য ভানদণ্ড, ের্া ও নীলিয েলি আনুগিয লায়ফ ংজ্ঞালেি কযা য়েয়ে।                        

                                                                                   

                                      ।                  ২০১৬-২০১৭    -    প্রর্য়ক 

               স্থা                 ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয              -                  

            ণ                    ।       ২০১৯-২০                               -         

                                                                                        

     ।    

 ংলিষ্ট কর ভিণারে/লফবাগ িায়দয স্ব স্ব                       -                   আওিাধীন 

দপ্তয/ংস্থা এফং এ কর দপ্তয/ংস্থায আঞ্চলরক ও ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়য েন্য                       -

             ও ফাস্তফােয়ন েয়োেনীে ােিা েদান কযয়ফ। উয়েখ্য, ভিণারে/লফবাগ/যাষ্ট্রীে েলিষ্ঠান, 

আওিাধীন দপ্তয/ংস্থা এফং আঞ্চলরক ও ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়য                       -        

েণেয়ন ােিা কযায েন্য ভলিলযলদ লফবাগ প্রর্য়ক পৃর্ক ৩টি লনয়দ যলকা েণেন কযা য়েয়ে। এই লনয়দ যলকা    

          ভিণারে/লফবাগ স্ব স্ব প্রক্ষয়ত্র                       -                      আওিাধীন 

দপ্তয/ংস্থা এফং আঞ্চলরক ও ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়য                       -        েণেয়নয েন্য 

লনয়দ যনা েদান কযয়ফ।    -                                      মূল্যােয়নয প্রক্ষয়ত্রও এ লনয়দ যলকা 

অনুযণ কযয়ি য়ফ। 

২।                       -       , ২০১৯-২০২০ 

                      -                                                      

                                                    এয েয়োগ/ফাস্তফােন;  ওয়েফাইয়ট 

প্রফাফক্স ারনাগাদকযণ,  সুান েলিষ্ঠা, প্রফা েদায়নয প্রক্ষয়ত্র শুদ্ধািায, ক্রেয়ক্ষয়ত্র শুদ্ধািায,        

         লিারী                  এফং দুনীলি েলিয়যায়ধ ােক              শুদ্ধািায িি যায েন্য 

পুযস্কায েদান, অর্ য ফযাদ্দ এফং                              ১২                               : 

 

     ১: ো          স্থা  
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১ ১                     

োিীে শুদ্ধািায প্রকৌর কভ য-লযকেনা ও ফাস্তফােন লযফীক্ষণ ংক্রান্ত                    

                                                 োট যায়য ন্যযনিভ ১                        

                  এয রক্ষযভাত্রা ১ ১            ৬                             ৮-১১ 

                                                  কয়য ননলিকিা কলভটিয বায কাম যলফফযণী স্ব 

স্ব দপ্তয/ংস্থাে প্রেযণ কযয়ি    ।  

েভাণক: ননলিকিা কলভটিয বায কাম যলফফযণী 

১ ২                                  

                                                                    রক্ষযভাত্রা ১ ২ 

                       ।                                                          

                                     (৮-১১                        ।  

েভাণক: ফাস্তফােন অগ্রগলি েলিয়ফদন 

     ২                       

২ ১                      

    আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়ে         stakeholder -                         

   । এয রক্ষযভাত্রা ২ ১            ৬                             ৮-১১          

                                                 ।               stakeholder           

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়ে অবযন্তযীণ/দাপ্তলযক/নাগলযক                                

                      অধীনস্থ অলপ/অলপমূ                    -          বু    । 

েভাণক:                     য কাম যলফফযণী 

২.২                      য লদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

                                                               ।    রক্ষযভাত্রা ২ ২ 

         য ৬ নম্বয করায়ভ              ।                                               

                                                 ৮-১১                        । 

েভাণক:                   বায কাম যলফফযণী ও ফাস্তফােন অগ্রগলি েলিয়ফদন 

২ ৩        -     যী            িাকলয ংক্রান্ত লফলবন্ন              

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়ে কভ যযি        -     যী            িাকলয ংক্রান্ত লফলবন্ন 

                               রক্ষযভাত্রা ২ ৩  ম্ব         ৬                             

৮-১১                                                           । 
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েভাণক: েলক্ষণার্ীগয়ণয উলস্থলি 

২.৪        -     যী                                     

েফাফলদলয উকযণমূ (tools) ঠিকবায়ফ িি যায ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দয় সুান লনলিি কযা যকায়যয 

অন্যিভ রক্ষয। আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ        -     যী                  ির্া ফালল যক 

কভ যম্পাদন চুলি, োিীে শুদ্ধািায প্রকৌর, প্রফা েদান েলিশ্রুলি, অলবয়মাগ েলিকায ব্যফস্থা ও িথ্য অলধকায 

ংক্রান্ত েলক্ষণ আয়োেন কযয়ফ। এয রক্ষযভাত্রা ২ ৪  ম্ব         ৬                             ৮-

১১                                                           । 

েভাণক: েলক্ষণার্ীগয়ণয উলস্থলি 

     ৩                                                             এয েয়োগ/ফাস্তফােন 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ                                              ও 

েজ্ঞান/লযত্র        েয়োগ/ফাস্তফােন কযয়ফ। ফাস্তফােয়নয লনলভত্ত গৃীি                            ৬ 

                            ৮-১১                                                   

        ।                                                ৩ ২   ৩ ৩-               । 

েভাণক: গৃীি        ংক্রান্ত ত্র 

     ৪. ওয়েফাইয়ট প্রফাফক্স ারনাগাদকযণ 

৪ ১ প্রফা ংক্রান্ত প্রটার লি নম্বযমূ                দৃশ্যভানকযণ   

যকায কলিে প্রফা েনগয়ণয দ্বায়য প্রৌৌঁয়ে প্রদোয লনলভত্ত প্রটার লি প্রপান নম্বযমূ িালু কয়যয়ে। প্রটার 

লি প্রপান নম্বযমূ                লনধ যালযি িালযয়খয ভয়ধ্য দৃশ্যভান কযয়ি য়ফ এফং লনধ যালযি িালযয়খয 

রক্ষযভাত্রা ৬                             ৮-১১                                         

                  । 

েভাণক: স্ব স্ব          

৪.২                                         

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়য                                   ১.        

           (                             ২০১৯-২০ এফং পূফ যফিী ফেযমূয়য কভ য-লযকেনা),   ২. 

                     , ৩.                                   (                            

              বায কাম যলফফযণীমূ) এফং ৪.           (                                  

                                প্রপান নম্বয, প্রভাফাইর নম্বয, ই-প্রভইর এযায়ে ইিযালদ)                
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                               প্রি য়ফ। এয রক্ষযভাত্রা ৪ ৩            ৬                

             ৮-১১                                                           ।  

েভাণক: স্ব স্ব         । 

৪.৩                                            

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়য                                      ১. 

দালেত্বোপ্ত কভ যকিযা ও আীর কর্তযক্ষ, ২. অয়ফক্ষণ ও লযফীক্ষণ কলভটিয বায           , ৩. 

                     এফং ৪. পযভমূ                            প্রি য়ফ। এয  রক্ষযভাত্রা 

লনধ যাযণপূফ যক ৬                             ৮-১১                                         

                  ।  

েভাণক: স্ব স্ব          

৪.৪                                     GRS                     

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়য                                         GRS  

        ১.                    , ২.                         , ৩.                             

এফং ৪.                                         প্রি য়ফ। এয রক্ষযভাত্রা লনধ যাযণপূফ যক ৬     

                        ৮-১১                                                        

   ।  

েভাণক: স্ব স্ব          

     ৫. সুান েলিষ্ঠা 

৫.১                           স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থাে      

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়              য (best practice)        েণেন কয়য 

৩১     ২০১৯ িালযয়খয ভয়ধ্য ংলিষ্ট দপ্তয/ংস্থাে প্রেযণ কয়য রক্ষযভাত্রা ৬                         

    ৮-১১                                                           ।  

 

েভাণক: োপ্ত িালরকা ও অগ্রােন ত্র 

৫.২                                 

                                                   । এয রক্ষযভাত্রা লনধ যাযণপূফ যক 

৬                             ৮-১১                                                   

        ।  

েভাণক: লযদ যন েলিয়ফদন  
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     ৬(ক): প্রফা েদায়নয প্রক্ষয়ত্র শুদ্ধািায 

৬(ক).১ প্রফা ংক্রান্ত অলবয়মাগ গ্রয়ণয লনলভত্ত দৃশ্যভান স্থায়ন অলবয়মাগ ফাক্স স্থান 

যকালয প্রফা েদান ংক্রান্ত েনগয়ণয অলবয়মাগ গ্রয়ণয লনলভত্ত দৃশ্যভান স্থায়ন অলবয়মাগ ফাক্স 

স্থান কযয়ি য়ফ। এয রক্ষযভাত্রা ৬                             ৮-১১                        

                                   । 

েভাণক: অলবয়মাগ ফাক্স স্থান ংক্রান্ত অফলিকযণ ত্র এফং লযদ যন েলিয়ফদন। 

৬(ক).২ প্রে প্রডস্ক/ইনপযয়ভন প্রডস্ক/ওোন স্ট ালব য প্রডস্ক স্থান  

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়ে প্রে প্রডস্ক/ইনপযয়ভন প্রডস্ক স্থান কযয়ি য়ফ এফং ওোন স্ট 

ালব য আইন ২০১৮-এয আওিাভুি কাম যারয়েয প্রক্ষয়ত্র ওোন স্ট ালব য প্রডস্ক স্থান কযয়ি য়ফ। এয 

রক্ষযভাত্রা ৬                             ৮-১১                                         

                  । 

েভাণক: অলপ আয়দ, লস্থয লিত্র। 

৬(ক).৩ েদত্ত প্রফায েীকৃি েয় ম্যা েস্তুিকযণ এফং           আয়রাডকযণ 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়য প্রমফ প্রফা েীকযণ কযা য়েয়ে প্রগুয়রায ভয়ধ্য অন্তি 

০২ (দুই)টি প্রফায েীকৃি েয় ম্যা েস্তুি কয়য           আয়রাড কযয়ি য়ফ। এয রক্ষযভাত্রা ৬ 

                            ৮-১১                                                   

        । 

েভাণক: স্ব স্ব ওয়েফাইট 

৬(ক).৪ প্রফা োর্ীয়দয েন্য লফশ্রাভস্থর/ অয়ক্ষা কক্ষ/ ফায স্থান লনভ যাণ/ েস্তুিকযণ 

 আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয় আগি প্রফা োর্ীয়দয েন্য ভানলফক সুয়মাগ-সুলফধা 

লফশ্রাভস্থর/অয়ক্ষা কক্ষ/ফায স্থান লনভ যাণ/ েস্তুি কযায রক্ষযভাত্রা ৬                             ৮-

১১                                                           । 

 েভাণক: অলপ আয়দ, লস্থয লিত্র। 

৬(ক).৫ প্রফা েদায়নয প্রক্ষয়ত্র লনলদ যষ্ট িালযখলবলত্তক প্রটায়কন দ্ধলি েিরন :  

অগ্রালধকাযলবলত্তয়ি নুযনিভ ১(এক)টি প্রফায প্রক্ষয়ত্র লনলদ যষ্ট িালযখ েদান প্রটায়কন/ লি এয েিরন 

কযয়ি য়ফ। এয রক্ষযভাত্রা লনধ যাযণপূফ যক ৬                             ৮-১১          

                                                 ।  

েভাণক: অলপ আয়দ, লস্থয লিত্র। 
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     ৬(খ). েকয়েয প্রক্ষয়ত্র শুদ্ধািায (েকে ফাস্তফােয়নয ায়র্ ংলিষ্ট আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয 

কাম যারয়েয প্রক্ষয়ত্র েয়মােয) 

৬  ).১ েকয়েয                           

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে কর্তযক গৃীি কর েকয়েয                   েণেন কয়য 

মর্ামর্ কর্তযয়ক্ষয অনুয়ভাদন গ্রণ কয়য রক্ষযভাত্রা ৬                             ৮-১১ 

                                                          । 

 েভাণক: অনুয়ভাদন ংক্রান্ত ত্র 

৬   .২                                            

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ                                      অগ্রগলিয 

িকযা ায়যয নত্রভালক লবলত্তক রক্ষযভাত্রা লনধ যাযণ কযয়ফ এফং ফাৎলযক রক্ষযভাত্রা ৬           

                  ৮-১১                                                        

   । 

 েভাণক:                                    ন ংক্রান্ত অগ্রগলিয েলিয়ফদন 

৬   .৩ দপ্তয/ংস্থা                                          

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারে কর্তযক গৃীি কর েকয়েয                       এফং 

েয়মােয প্রক্ষয়ত্র         কযয়ি য়ফ।               ক্ষয়ণয ংখ্যায রক্ষযভাত্রা ৬                

             ৮-১১                                                           । 

 েভাণক:                 েলিয়ফদন 

৬   .৪                                              

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ  কর্তযক        /       কৃি েকয়েয                 

                         রক্ষযভাত্রা ৬ ৪            ৬                             ৮-

১১                                                           । 

 েভাণক:                 েলিয়ফদয়নয                ংক্রান্ত েলিয়ফদন 

লফ: দ্র: ৬(খ) ক্রলভয়ক ফলণ যি কাম যক্রভমূ প্রম কর আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয প্রক্ষয়ত্র 

েয়মােয প্রকর কাম যারে ৬(ক) এফং ৬(খ) উবে ক্রলভয়ক ফলণ যি কাম যক্রভমূ ফাস্তফােন কযয়ফ। এয়ক্ষয়ত্র 

সূিয়কয ভান েদত্ত েয়ক ফলণ যি ভায়নয অয়ধ যক কয়য লফয়ফিন কযয়ি য়ফ।  

     ৭. ক্রেয়ক্ষয়ত্র শুদ্ধািায 

৭ ১        ২০০৬-        ১১ ২           ২০০৮-        ১৬ ৬         ২০১৯-২০ অর্ য ফেয়যয 

  -         ওয়েফাইয়ট েকা 
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      ২০০৬-        ১১ ২           ২০০৮-        ১৬ ৬                              

                                                                       -                 

ওয়েফাইয়ট েকা কযয়ি য়ফ।      -                         ৭ ১            ৬           

                  ৮-১১                                                           । 

েভাণক: অলপ আয়দ ও স্ব স্ব          

 

     ৮                  লিারী    

৮.১                                                এফং ওয়েফাইয়ট েকা 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয                                                       

             । আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূয়ক                                        

        কয়য ওয়েফাইয়ট েকা কযয়ি য়ফ।                            ৬                     

        ৮-১১                                                           । 

েভাণক: লযদ যন েলিয়ফদন ও স্ব স্ব          

 

৮ ২             /অধীনস্থ অলপ          

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয             /অধীনস্থ অলপ লযদ যন কয়য                

                                                           কযয়ি য়ফ।             ৬     

                        ৮-১১                                                        

   । 

েভাণক: লযদ যন েলিয়ফদন 

৮.৩             /অধীনস্থ অলপয়য                                  

                                           েয়নয         ৬                         

    ৮-১১                                                           । 

েভাণক: ফাস্তফােন েলিয়ফদন 

৮.৪                    ২০১৪                          

                   ২০১৪-   ৮৮-৯৯-                                       ।       

                    ৬                                 ৮-১১                           

                                । 
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েভাণক: লযদ যন েলিয়ফদন 

৮.৫                          

                    ২০১৪-   ১০০-১০২-                          কযায                     

৬                                 ৮-১১                                             

              । 

েভাণক: নলর্ লফনষ্টকযয়ণয োলযকৃি ত্র 

      ৯                                                    

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয েন্য                                                   

                                                                             ।       

     ৫                                         ৭                        ।        ৯-১২ 

                                               য          । 

 

     ১০. শুদ্ধািায িি যায েন্য পুযস্কায েদান 

১০ ১ শুদ্ধািায পুযস্কায েদান 

পুযস্কায েদান        আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ       

       -           ভধ্য য়ি                ।            ১০ ১            ৬                

             ৮-১১                                                           । 

েভাণক: পুযস্কায েদায়নয অলপ আয়দ 

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ যফেয়য শুদ্ধািায পুযস্কাযোপ্তয়দয িালরকা ওয়েফাইয়ট েকা 

       -                    পুযস্কায েদান           ২০১৭         ২০১৮-১৯ অর্ যফেয়য 

শুদ্ধািায পুযস্কায েদানপূফ যক শুদ্ধািায পুযস্কাযোপ্তয়দয িালরকা ওয়েফাইয়ট েকা কযয়ি য়ফ। এয়ক্ষয়ত্র 

        ১০ ২            ৬                             ৮-১১                        

                                   । 

েভাণক: স্ব স্ব          

 

ক্রলভক ১১. অর্ য ফযাদ্দ 

১১.১ শুদ্ধািায কভ য-লযকেনাে অন্তযভুি লফলবন্ন কাম যক্রভ ফাস্তফােয়নয েন্য ফযাদ্দকৃি        আনুভালনক        

শুদ্ধািায ফাস্তফােন ংক্রান্ত গৃীি প্রফলযবাগ কাম যক্রয়ভয ব্যেবায ফয়নয েন্য অর্ য লফবাগ প্রর্য়ক        

                   েদান          ।                    -                                
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                                                         ১১.১ ক্রলভয়কয ৬                

             ৮-১১                                                           । 

     ১২                  

১২ ১ আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ েণীি                       -         ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

দপ্তয/ংস্থাে       ও স্ব স্ব ওয়েফাইয়ট আয়রাডকযণ 

                                        ১৫ জুরাই ২০১৯ িালযয়খয                  

         -        ও                        প্রি য়ফ এফং ও স্ব স্ব ওয়েফাইয়ট আয়রাডকযণ লনলিি 

কযয়ি য়ফ। এয রক্ষযভাত্রা ১২ ১                                         ।                      

                               স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থাে              । 

১২ ২                                       স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থাে       ও  ওয়েফাইয়ট আয়রাডকযণ 

                                       -        ও                              

                                 উয়েখ কয়য                        ১৫              স্ব স্ব 

দপ্তয/ংস্থাে                এফং ও ওয়েফাইয়ট আয়রাড কযয়ি য়ফ।             ১১ ২            

৬                             ৮-১১                                                   

        । 

েভাণক: দালখরকৃি েলিয়ফদন এফং স্ব স্ব ওয়েফাইট 

 

৩।                       -       , ২০১৯-২০            ল                         

ভেসূলি: 

                               

ক.                       -                                               

২৯    

২০১৯  

                                          -

          েপ্রনয                           

                                           

                                  -        

                                                

                                         

                

৩০    

২০১৯  

                      -                          

                      স্ব স্ব  দপ্তয/ংস্থা        

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয 

কাম যারেমূ 

৫-১০  রাই 

২০১৯ 

দপ্তয/ংস্থা      আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারেমূ  

                              -              

                            

দপ্তয/ংস্থা 

১৫                                                     আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয 
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২০১৯           -         ২০১৯-২০                

দপ্তয/ংস্থাে                       

কাম যারেমূ 

খ.                       -        লযফীক্ষণ 

১৫ অয়টাফয 

২০১৯ 

 

                      -                        

                         রক্ষযভাত্রায লফযীয়ি ১ভ 

নত্রভালক (জুরাই ২০১৯ - প্রয়েম্বয ২০১৯) অগ্রগলি 

ম যায়রািনাপূফ যক েলিয়ফদন দপ্তয/ংস্থা  প্রেযণ 

স্ব স্ব           

        

           য  

ননলিকিা কলভটি 

১৫ োনুোলয 

২০১৯ 

 

                      -                        

                         রক্ষযভাত্রায লফযীয়ি ২ে 

নত্রভালক (অয়টাফয ২০১৯ - লডয়ম্বয ২০১৯) অগ্রগলি 

ম যায়রািনাপূফ যক েলিয়ফদন দপ্তয/ংস্থা  প্রেযণ 

স্ব স্ব           

        

           য  

ননলিকিা কলভটি 

১৫      

২০২০ 

                      -                        

     ক্ষণ                  রক্ষযভাত্রায লফযীয়ি ৩ে 

নত্রভালক (োনুোলয ২০২০ - ভাি য ২০২০) অগ্রগলি 

ম যায়রািনাপূফ যক েলিয়ফদন দপ্তয/ংস্থা  প্রেযণ 

স্ব স্ব           

        

           য  

ননলিকিা কলভটি 

১৫ জুরাই 

২০২০ 

 

                      -                        

                         রক্ষযভাত্রায লফযীয়ি ৪র্ য 

নত্রভালক (এলের ২০২০ - জুন ২০২০) অগ্রগলি ম যায়রািনাপূফ যক 

েলিয়ফদন দপ্তয/ংস্থা  প্রেযণ 

স্ব স্ব           

        

           য  

ননলিকিা কলভটি 

 

৪।                       -       , ২০১৯-২০ দালখর েলক্রো 

   (ক)                       -        ২০১৯-২০       ২ কল ৩০ জুন ২০১৯       লফকার 

৫:০০ ঘটিকায ভয়ধ্য স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থা   প্রেযণ কযয়ি য়ফ। 

(খ)  দপ্তয/ংস্থায                                        -                        

                          ১৫      ২০১৯                         -এ আয়রাড কযয়ি য়ফ।  

 


