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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:

িবগত ৩(িতন) বছের (২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ অথ  বছের) ায় ৬৫০০  িম বহার ছাড়প এবং ৬০০০  না
অেমাদন করা হেয়েছ। ইেতামে চউক কক ১৩৩১.৬০ িমটার দঘ  বহারহাট াইওভার, ায় ৯৩৭ িমটার দঘ  কমদতলী াইওভার,
ায় ৬.৮ িকঃিমঃ দঘ  িবিশ আখতাামান াইওভার এবং দওয়ান হাট জংশেন ডাবল িরং থানা থেক কমদতলী অিভখী ৫৬০
িমটার দঘ  ও “বব এিভিনউ” ও অিেজন ও য়াইশ জংশেন ববর রাল িনম াণ কাজ স হেয়েছ । চউক মেহদীবাগ
অিফসাস  কায়াট াের িমড লেভল অিফসারেদর জ ২৪ াট িনম াণ কাজ স হেয়েছ। উপলীয় শহর রা বধ রাা িনম াণ কে
রাা িনম াণ কাজ ায় সমাির পয ােয় িবধায় রাা যানবাহন চলাচেলর জ উু কের দয়া হেয়েছ ফেল ইিতমেই শহেরর যানজট
অেনকাংেশ লাঘব হেয়েছ। এছাড়াও াে কম সাদন (Ease of Doing Business) এর আওতায় কম পিরকনা অসাের
চাম উয়ন কপের িম বহার ছাড়প সংা সবা িবডার ওয়ান প সািভ স এর সােথ ইিতমেই সং হেয়েছ ফেল
জনসাধারণ এতদসংা সবা হণ করেত পারেছ।

সমা এবং চােলসহ:

• িম অিধহেন দীঘ িতা এবং মামলা মাকামা সংা জলতা।
• কের অথ  ছাড়করেণর দীঘ িতা।
• িডিজটালাইেজশন িয়ার ণ  েয়াগ না থাকা।
• কম কতা-কম চারীর তা।
• জনসেচতনতার অভাব এবং মবধ মান জনসংার পিরকিত নগরায়েন চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

১. িবশদ পিরকনা ণয়ন কায ম হণ।
২. ত ির বহােরর মােম দ ও িশিত জনবল ি করা।
৩. িনম াণ অেমাদন সবার অনলাইন িভিক ন াংগ সবা দান।
৪. ২.২৬ িক.িম. নথ  সাউথ-১ সংেযাগ সড়ক িনম াণ।
৫. বহারহাট থেক অনা আবািসক এলাকা পয  ৪.৪১ িক.িম. সড়েকর (চ িময়া সওদাগর রাড) সসারণ ও উয়ন।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

কনাকশন অব প রাড শীষ ক ৬.০০ িকেলািমটার রাা িনম াণ।
১৫.২ িকেলািমটার উপলীয় শহর রা বধ ও রাা িনম াণ।
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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, চাম উয়ন কপ

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর লাই মােসর ৩০ 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)

পিরকিত, টকসই ও িবকিশত চাম নগরী বাবায়ন

১.২ অিভল (Mission)
নগরবাসীর মবধ মান চািহদার আেলােক ও পিরকিত নগরায়রেনর লে চাম উয়ন কপের আওতাধীন এলাকায়
অবকাঠােমাগত উয়ন, পিরকিত িনম াণ অেমাদন ও িনয়েণর মােম নগরবািসর জ এক টকসই িবকিশত ও বাসেযা
চাম নগরী গঠন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ভৗত অবকাঠােমাগত উয়ন
২. পিরকিত নগরায়ন
৩. শহর রা ও জলাবতা িনরসন কায ম
৪. ািতািনক সমতা ি ও সরকাির মািলকানাধীন সেদর ু বাপনা িনিতকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. নগরীর েয়াজনাসাের উয়ন পিরকনা এবং ভিবৎ কম -পিরকনা নয়ন করা;
২. পিরকনা মাতােবক ক বাবায়ন করা;
৩. আবাসন ক উয়ন কের নগরবাসীর বাসােনর চািহদা রণ করা;
৪. ইমারত িনম াণ িবিধমালা অযায়ী ইমারেতর নকশা অেমাদন করা;
৫. অৈবধ িনম ান রাধ করা;
৬. িশেণর মােম দ জনবল গঠন করা; এবং
৭. অথ  ও াবর সির যথাযথ বপনা িনিত করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

পিরকিত, টকসই ও িবকিশত নগরীর
সসারণ

নগর সসারনরত একর ১৯৫০ ২২০০ ২৪০০ হায়ন ও গণত মণালয় ও চাম উয়ন কপ িতেবদন

আবাসন সমার সমাধান াট বরাত % ৩০% ৩০% ৩০% ১০% হায়ণ ও গণত মনালয় িতেবদন

জলাবতা িনরসন খাল সংারত িক: িম: ১০ ৩০ ৩০ হায়ণ ও গণত মনালয় িতেবদন

যাগােযাগ বার উিতকরন রাা িনম াণ িক: িম: ৪.৮ ৪ ৪ হায়ন ও গণত মনালয় িতেবদন

*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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ভৗত
অবকাঠােমাগত
উয়ন

২৩

[১.১] রাা িনম াণ

[১.১.১] চাম
শহেরর লালখান
বাজার হেত শা
আমানত িবমানবর
পয  ১৬.৫ িক িমঃ
এিলেভেটড
এেসওেয় িনিম ত

সমি িকেলা-িমটার ৯ ৩.৮ ৩.৯ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ ২.৫ ২.০ ৪.০

[১.১.২] বাকিলয়া
এেস রাড শীষ ক
১.৫ িকেলািমটার
রাা িনিম ত

সমি িকেলা-িমটার ৫ ০.৩০ ০.৩০ ০.২৫ ০.২০ ০.১৫ ০.১০

[১.১.৩] কনাকশন
অব প রাড শীষ ক
৬.০০ িকেলািমটার
রাা িনিম ত

সমি িকেলা-িমটার ৫ ০.৪৯ ০.৫০ ০.৪০ ০.৩০ ০.২০ ০.৩০

[১.২] াট িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত
১৬৫ াট (িসিডএ
য়ার)

সমি % ২ ২৯ ২৮ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৪০ ৪০

[১.২.২] িনিম ত ৩৫
াট (দওয়ানহাট
এপাট েম কমে)

সমি % ২ ২৮ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৪০ ৪০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] পিরকিত
নগরায়ন

২২

[২.১] িম বহার
ছাড়প দান

[২.১.১] দানত
ছাড়প

সমি সংা ৫ ২৪৫০ ১৬০০ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২২০০ ২৩০০

[২.২] ভবেনর নকশা
অেমাদন

[২.২.১] অেমািদত
নকশা

সমি সংা ৫ ২১০০ ১৭০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২০০০ ২২০০

[২.৩] িবেশষ
কের ছাড়প
দান

[২.৩.১] দানত
ছাড়প

সমি সংা ৪ ৫০ ৭০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৫০ ৫৫

[২.৪] িপােরশন
অব চাম
মোপিলটন মাার
ান ক(২০২০-
২০৪১)

[২.৪.১] জিরপ
কায ম স

সমি % ৩ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৪০

[২.৫] আবািসক
এলাকার
অেনােমািদত
বািণিজক
িতােনর তািলকা
তকরণ ও
অপসারণ

[২.৫.১] অেনা-
মািদত অবকাঠােমা
অপসারণত

সমি সংা ৩ ১২ ১৫ ১২ ১০ ৭ ৫ ২০ ২৫

[২.৫.২] তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.১০.২০ ২৮.১০.২১ ২৫.১১.২১ ৩১.১২.২১ ২৭.০১.২২ ২৮.০২.২২

[৩] শহর রা
ও জলাবতা
িনরসন কায ম

১৫

[৩.১] উপলীয়
শহর রা বধ ও
রাা িনম াণ

[৩.১.১] ১৫.২
িকেলািমটার
উপলীয় শহর রা
বধ ও রাা িনিম ত

সমি িকেলািমটার ৬ ২.২৮ ০.৯ ১.০ ০.৮ ০.৫ ০.৩ ০.২

[৩.২] জলাবতা
িনরসন

[৩.২.১] কণ লী
নদীর তীর বরাবর
কারঘাট স হেত
চাাই খাল পয 
৮.৫ িকিম সড়ক
িনিম ত

সমি িকেলািমটার ৫ ১.৮ ২.০ ১.৮ ১.৫ ১.৩ ১.০ ২

[৩.২.২] খাল ন:
খনন, সসারণ,
সংারত ও
উয়নত

সমি িকেলািমটার ৪ ০৭ ০৮ ০৬ ০৪ ০৩ ০২ ৩০ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:১৫ া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] ািতািনক
সমতা ি ও
সরকাির
মািলকানাধীন
সেদর ু
বাপনা
িনিতকরণ

১০

[৪.১] াে
কম সাদন
(Ease of
Doing
Business)

[৪.১.১] সভার িসা
বাবািয়ত

সমি % ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[৪.২] অিধহনত
সির ডাটােবজ
তকরণ ও
হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] চউক িমর
ডাটােবইজ ণীত ও
Online িভিক
কায ম তত
(Estate
Management
System
Software)

সমি % ৪ ২৮. ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[৪.৩] িশন
কায ম

[৪.৩.১] িশন
আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ১০ ৩০ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:১৫ া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:১৫ া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

আিম, চয়ারান, চাম উয়ন কপ, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয় িহসােব চয়ারান, চাম উয়ন কপ-এর িনকট অীকার করিছ য
এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
চাম উয়ন কপ

তািরখ

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:১৫ া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ চউক চাম উয়ন কপ

২ িসিডএ চাম ডেভলপেম অেথাির



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:১৫ া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] রাা িনম াণ

[১.১.১] চাম শহেরর লালখান বাজার হেত শা আমানত িবমানবর পয  ১৬.৫ িক
িমঃ এিলেভেটড এেসওেয় িনিম ত

ক পিরচালক
কের মািসক আিথ ক ও ভৗত
অগিত

[১.১.২] বাকিলয়া এেস রাড শীষ ক ১.৫ িকেলািমটার রাা িনিম ত ক পিরচালক
কের মািসক আিথ ক ও ভৗত
অগিত

[১.১.৩] কনাকশন অব প রাড শীষ ক ৬.০০ িকেলািমটার রাা িনিম ত ক পিরচালক
কের মািসক আিথ ক ও ভৗত
অগিত

[১.২] াট িনম াণ
[১.২.১] িনিম ত ১৬৫ াট (িসিডএ য়ার) ক পিরচালক

কের মািসক আিথ ক ও ভৗত
অগিত

[১.২.২] িনিম ত ৩৫ াট (দওয়ানহাট এপাট েম কমে)

[২.১] িম বহার ছাড়প দান [২.১.১] দানত ছাড়প চউক নগর পিরকনা িবভাগ
িম বহার ছাড়প দােনর মাট
সংা

[২.২] ভবেনর নকশা অেমাদন [২.২.১] অেমািদত নকশা চউক অথরাইেজশন িবভাগ িনম াণ অেমাদেনর মাট সংা

[২.৩] িবেশষ কের ছাড়প দান [২.৩.১] দানত ছাড়প চউক াপত িবভাগ
িবেশষ ক ছাড়প দােনর মাট
সংা

[২.৪] িপােরশন অব চাম মোপিলটন মাার ান
ক(২০২০-২০৪১)

[২.৪.১] জিরপ কায ম স ক পিরচালক
কের মািসক আিথ ক ও ভৗত
অগিত

[২.৫] আবািসক এলাকার অেনােমািদত বািণিজক
িতােনর তািলকা তকরণ ও অপসারণ

[২.৫.১] অেনা-মািদত অবকাঠােমা অপসারণত চউক অথরাইেজশন িবভাগ িতেবদন

[২.৫] আবািসক এলাকার অেনােমািদত বািণিজক
িতােনর তািলকা তকরণ ও অপসারণ

[২.৫.২] তািলকা হালনাগাদত চউক পিরকনা িবভাগ িতেবদন

[৩.১] উপলীয় শহর রা বধ ও রাা িনম াণ [৩.১.১] ১৫.২ িকেলািমটার উপলীয় শহর রা বধ ও রাা িনিম ত ক পিরচালক িতেবদন

[৩.২] জলাবতা িনরসন
[৩.২.১] কণ লী নদীর তীর বরাবর কারঘাট স হেত চাাই খাল পয  ৮.৫ িকিম
সড়ক িনিম ত

ক পিরচালক িতেবদন

[৩.২.২] খাল ন: খনন, সসারণ, সংারত ও উয়নত ক পিরচালক িতেবদন

[৪.১] াে কম সাদন (Ease of Doing
Business)

[৪.১.১] সভার িসা বাবািয়ত গত কিম িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:১৫ া: ১৫ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.২] অিধহনত সির ডাটােবজ তকরণ ও
হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] চউক িমর ডাটােবইজ ণীত ও Online িভিক কায ম তত
(Estate Management System Software)

এম আই এস ও া িবভাগ িতেবদন

[৪.৩] িশন কায ম [৪.৩.১] িশন আেয়ািজত শাসন ও এম আই এস িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:১৫ া: ১৬ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

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

রাা িনম াণ
চাম শহেরর লালখান বাজার হেত শা আমানত িবমানবর
পয ১৬.৫ িক িমঃ এিলেভেটড এেসওেয় িনমাণ

হায়ন ও গণত মণালয়
িতেবদন রণ, সভা আেয়াজন, িসা বাবায়ন, অথ  বরা ও অথ  ছাড়করণ,
আরএিডিপ অেমাদন

রাা িনম াণ
কণ লী নদীর তীর বরাবর কারঘাট স হেত চাাই খাল
পয  ৮.৫ িকিম সড়ক িনম াণ।

হায়ন ও গণত মণালয়
িতেবদন রণ, সভা আেয়াজন, িসা বাবায়ন, অথ  বরা ও অথ  ছাড়করণ,
আরএিডিপ অেমাদন

রাা িনম াণ বাকিলয়া এেস রাড শীষ ক ১.৫ িকেলািমটার রাা িনিম ত হায়ন ও গণত মণালয়
িতেবদন রণ, সভা আেয়াজন, িসা বাবায়ন, অথ  বরা ও অথ  ছাড়করণ,
আরএিডিপ অেমাদন

রাা িনম াণ
কনাকশন অব প রাড শীষ ক ৬.০০ িকেলািমটার রাা
িনিম ত

হায়ন ও গণত মণালয়
িতেবদন রণ, সভা আেয়াজন, িসা বাবায়ন, অথ  বরা ও অথ  ছাড়করণ,
আরএিডিপ অেমাদন

াট িনম াণ িনিম ত ৩.৮৬৩ ল বগ ট িসিডএ য়ার হায়ন ও গণত মণালয়
িতেবদন রণ, সভা আেয়াজন, িসা বাবায়ন, অথ  বরা ও অথ  ছাড়করণ,
আরএিডিপ অেমাদন

াট িনম াণ িনিম ত ০.৬৪৯ ল বগ ট দওয়ানহাট এপাট েম কমে হায়ন ও গণত মণালয়
িতেবদন রণ, সভা আেয়াজন, িসা বাবায়ন, অথ  বরা ও অথ  ছাড়করণ,
আরএিডিপ অেমাদন

িপােরশন অব চাম মোপিলটন
মাার ান ক(২০২০-২০৪১)

জিরপ কায ম স হায়ন ও গণত মণালয়
িতেবদন রণ, সভা আেয়াজন, িসা বাবায়ন, অথ  বরা ও অথ  ছাড়করণ,
আরএিডিপ অেমাদন

চাম শহেরর জলাবতা িনরসনকে
খাল ন: খনন, সসারণ, সংার ও
উয়ন

খাল ন: খনন, সসারণ, সংারত ও উয়নত হায়ন ও গণত মণালয়
িতেবদন রণ, সভা আেয়াজন, িসা বাবায়ন, অথ  বরা ও অথ  ছাড়করণ,
আরএিডিপ অেমাদন

উপলীয় শহর রা বধ ও রাা িনম াণ ১৫.২ িকেলািমটার উপলীয় শহর রা বধ ও রাা িনিম ত হায়ন ও গণত মণালয়
িতেবদন রণ, সভা আেয়াজন, িসা বাবায়ন, অথ  বরা ও অথ  ছাড়করণ,
আরএিডিপ অেমাদন



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৭, ২০২১ ২০:১৫ া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, আগ ২৬, ২০২১

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


