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জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল Kg© রর ল্পনা I ev Í̄evqb AMÖMwZ cÖwZ‡e`b (A‡±vei- ২০২০ n‡Z wW‡m¤^i- 2020) রযরষ্ট-ক 

আঞ্চররক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাম: gyL¨ AvÂwjK Kvh©vjq, ei¸bv 

 ায যক্রমমর নাম 
 ম যসম্পাদন 
সূচ  

 

সূচম র 
মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 
অথ যবছমরর 
ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য ক্ষ্যমাত্রা/ 
অজযন 

১ম 
ক ায়ার্ যার 

২য় 
ক ায়ার্ যার 

৩য় 
ক ায়ার্ যার 

৪থ য 
ক ায়ার্ যার 

কমার্ 
অজযন 

অরজযত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রমটির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা gyL¨ AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK, 
gytAvtKvt, 
ei¸bv 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1     

অজযন 1 1    

১.২ ননরত তা  রমটির সভার 
রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 
রসদ্ধান্ত 

৪ % gyL¨ AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK, 
gytAvtKvt  

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    
অজযন 100% 100%    

২. দক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুলাসন প্ররতষ্ঠার রনরমত্ত 
অংলীজমনর অংলগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা gyL¨ AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK, 
gytAvtKvt 
ei¸bv 

4 ক্ষ্যমাত্রা 1 1 1 1    
অজযন 1 1    

২.২ অংলীজমনর অংলগ্রহমণ  
সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 
রসদ্ধান্ত 

২ % wm×všÍ mswkøó 
Kvh©vjq 
mg~‡ni  
cÖavb| 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজযন 100% 100%    

২.৩  ম য ত যা- ম যচারীকদর 
অংলগ্রহমণ চা রী সংক্রান্ত 
প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

২.৪  ম য ত যা- ম যচারীমদর 
অংলগ্রহমণ সুলাসন সংক্রান্ত 
প্ররলক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররলক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

 
 

৩. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরধ/নীরতমাা/ম্যানুয়া/ও প্রজ্ঞান/ররত্র এর প্রময়াগ/বাস্তবায়ন………….১০ 



2 

 

 ায যক্রমমর নাম 
 ম যসম্পাদন 
সূচ  

 

সূচম র 
মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 
অথ যবছমরর 
ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য ক্ষ্যমাত্রা/ 
অজযন 

১ম 
ক ায়ার্ যার 

২য় 
ক ায়ার্ যার 

৩য় 
ক ায়ার্ যার 

৪থ য 
ক ায়ার্ যার 

কমার্ 
অজযন 

অরজযত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.১ K„wl I cjøx  FY bxwZgvjv 

I ev Í̄evqb - 2020 
 

cÖ‡qvM I 
ev Í̄evqb 

4 % mKj kvLv 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজযন 100% 100%    

৩.২ ‡KªwWU cwjwm GÛ 

Acv‡ikb g¨vbyqvj-2019 
 

cÖ‡qvM I 
ev Í̄evqb 

2 % mKj kvLv 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%   

অজযন 100% 100%    

৩.৩ gvwbjÛvwis I mš¿v‡m 

A_©vqb cÖwZ‡iva g¨vbyqvj-2018 

cÖ‡qvM I 
ev Í̄evqb 

4 % mKj kvLv 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%   

অজযন 100% 100%    

৪. ওয়েফসাইয়ে সসফাফক্স হারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ সসফা সংক্রান্ত সোর রি 

নম্বযসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন 
দৃশ্যভানকযণ   

তথ্য ফাতােয়ন 

দৃশ্যভানকৃত 
১ তাররখ   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 

 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাচার 
কসবাবক্স হানাগাদ রণ  

কসবাবক্স 
হানাগাদকৃত 

২ তারযখ   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

৪.৩ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ তথ্য 
অরধ ার   কসবাবক্স 
হানাগাদ রণ  

কসবাবক্স 
হানাগাদকৃত 

২ তাররখ   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্র অরভমযাগ 
প্ররত ার ব্যবস্থা (GRS) কসবাবক্স 
হানাগাদ রণ 

ওময়বসাইমর্ 
হানাগাদকৃত 

২ তাররখ   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      
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 ায যক্রমমর নাম 
 ম যসম্পাদন 
সূচ  

 

সূচম র 
মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 
অথ যবছমরর 
ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য ক্ষ্যমাত্রা/ 
অজযন 

১ম 
ক ায়ার্ যার 

২য় 
ক ায়ার্ যার 

৩য় 
ক ায়ার্ যার 

৪থ য 
ক ায়ার্ যার 

কমার্ 
অজযন 

অরজযত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৫ স্বপ্রয়ণারদতবায়ফ প্রকায়মাগ্য 

তথ্য হারনাগাদ কয়য ওয়েফসাইয়ে 

প্রকা 

হারনাগাদকৃত 

রনয়দ যরকা 

ওয়েফসাইয়ে 

প্রকারত 

১ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন        

৫. সুাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১ শুদ্ধাচায সংক্রান্ত উত্তম চচ যার 
তার া প্রণয়ন  মর স্ব স্ব 
দপ্তয/সংস্থাে কপ্ররণ 

উত্তম চচ যার 
তার া কপ্রররত 

৪ তাররখ gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK, 
gytAvtKvt 
ei¸bv 

30.09.20 
31.12.20 
31.03.21 
30.06.21 

ক্ষ্যমাত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21    

অজযন 30.09.20 31.12.20    

৫.২ অনাইন রসমেমম অরভমযাগ 

রনষ্পরত্ত রণ 

অরভমযাগ 
রনষ্পরত্তকৃত 

৩ %   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

৬. সসফা প্রদায়নয  ও প্রকয়েয সক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...........................১৪ 

৬.১ সসফা প্রদায়নয সক্ষ্য়ত্র 

সযরজস্টায়য প্রয়দে সসফায রফফযণ 

ও সসফাগ্রহীতায ভতাভত সংযক্ষ্ণ  

সযরজস্টায 

হারনাগাদকৃত 

৩ তারযখ gytAvtKvt 
ei¸bv 

4 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21    
অজযন 30.09.20 31.12.20    

৬.২ সামারজ  রনরাত্তা  ম যসূরচ/ 
প্রকে বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতর হার     ১ % gytAvtKvt 
ei¸bv 

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    
অজযন 95% 100%      

৬.৩ সাভারজক রনযাত্তা 

কভ যসূরচয়ত প্রাপ্ত ফযাদ্দ এফং 

উকাযয়বাগী রনফ যাচয়নয ভানদন্ড 

দৃশ্যভান স্থায়ন ও ওয়েফসাইয়ে 

প্রকা 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ ও 

উকাযয়বাগী 

রনফ যাচয়নয 

ভানদন্ড দৃশ্যভান 

স্থায়ন ও 
ওয়েফসাইয়ে 

প্রকারত 

২ তারযখ gytAvtKvt 
ei¸bv 

4 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21    
অজযন 30.09.20 31.12.20      

৬.৪ সাভারজক রনযাত্তা উকাযয়বাগীয়দয     ৩ তারযখ gytAvtKvt 
ei¸bv 

4 রক্ষ্যভাত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21    
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 ায যক্রমমর নাম 
 ম যসম্পাদন 
সূচ  

 

সূচম র 
মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 
অথ যবছমরর 
ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য ক্ষ্যমাত্রা/ 
অজযন 

১ম 
ক ায়ার্ যার 

২য় 
ক ায়ার্ যার 

৩য় 
ক ায়ার্ যার 

৪থ য 
ক ায়ার্ যার 

কমার্ 
অজযন 

অরজযত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কভ যসূরচয়ত  

উকাযয়বাগীয়দয তাররকা 

দৃশ্যভান স্থায়ন ও ওয়েফসাইয়ে 

প্রকা  

তাররকা দৃশ্যভান 

স্থায়ন ও 
ওয়েফসাইয়ে 

প্রকারত 

অজযন 30.09.20 31.12.20      

৬.৫ প্র মল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

ররদল যন/ ররবীক্ষ্ণ 

দারখকৃত 
প্ররতমবদন 

২ সংখ্যা   ক্ষ্যমাত্রা       প্রমযাজয 
নয় 

অজযন        

৬.৬ প্র ল্প ররদল যন/ররবীক্ষ্ণ 
প্ররতমবদমনর সুাররল বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়মনর হার ৩ %   ক্ষ্যমাত্রা       প্রমযাজয 
নয় অজযন       

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...................৫ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এর ধারা 

১১(২) ও ররআর ২০০৮-এর 

রবরধ ১৬(৬) অনুযায়ী ২০২০-২১ 

অথ য ফছয়যয ক্রয়-রর ল্পনা  
ওয়েফসাইয়ে প্রকা 

ক্রয়-রর ল্পনা 
ওয়েফসাইয়ে 

প্রকারত 

৩ তাররখ   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 

,wefvMxq 
Kvh©vjq 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

৭.২ ই-সেন্ডায়যয ভাধ্যয়ভ ক্রেকাম য 

সম্পাদন 

ই-সেন্ডায়য ক্রে 

সম্পন্ন 

২ %   রক্ষ্যভাত্রা       

অজযন       

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ রিারী রণ…………………….১২  

৮.১  স্ব স্ব কসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রসটিমজনস্ চার্ যার) 
বাস্তবায়ন এফং ওয়েফসাইয়ে 

প্রকা 

কসবা প্রদান 
প্ররতশ্রুরত 
বাস্তবারেত  

এফং 

ওয়েফসাইয়ে 

প্রকারত 

২ %   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

৮.২ লাখা/অরধলাখা/অধীনস্থ 

অরপস ররদল যন  

ররদল যন 
সম্পন্ন 

২ সংখ্যা gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK  

16 wU kvLv ক্ষ্যমাত্রা 8wU 8wU  8wU 8wU     
অজযন 8wU 8wU    

৮.৩ লাখা/অরধলাখা/অধীনস্ত 

অরপস  ররদল যন প্ররতমবদমনর 
সুাররল বাস্তবায়ন 

ররদল যন 
প্ররতমবদমনর 
সুাররল  
বাস্তবারয়ত 

২ % gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK  

100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজযন 100% 100%    

৮.৪ সরচবায় রনমদ যলমাা, ২০১৪ নরথ কেরণ ২ %  100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    



5 

 

 ায যক্রমমর নাম 
 ম যসম্পাদন 
সূচ  

 

সূচম র 
মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 
অথ যবছমরর 
ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য ক্ষ্যমাত্রা/ 
অজযন 

১ম 
ক ায়ার্ যার 

২য় 
ক ায়ার্ যার 

৩য় 
ক ায়ার্ যার 

৪থ য 
ক ায়ার্ যার 

কমার্ 
অজযন 

অরজযত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অনুযায়ী নরথর কেরণ রবন্যাস রণ  রবন্যাসকৃত অজযন 90% 95%    
৮.৫ কেরণ রবন্যাসকৃত নরথ 
রবনষ্ট রণ 

নরথ রবনরষ্টকৃত ২ %  100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    
অজযন 90% 95%    

৮.৬ প্রারতষ্ঠারনক গণশুনারন 

আয়োজন   
প্রারতষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আয়োরজত 

২ সংখ্যা gyL¨ 
AvÂwjK 
e¨e ’̄vcK  

4 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21     

অজযন 30.09.20 31.12.20    

 

৯. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতয়যায়ধ সহােক অন্যান্য  ায যক্রম……………..১৫ (অগ্রারধকায রবরত্তয়ত ন্যযনতভ াাঁচটি কাম যক্রভ) 

৯.১  kvLvmg~‡n bvMwiK AwWU 

†Rvi`viKiY c~e©K FY weZi‡Y 
¯̂”QZv Avbv| 

ï×vPvi I 
`ybx©wZ cÖwZ‡iva 

3 % mKj kvLv 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    
অজযন 100% 100%    

৯.২ kvLv / Kvh©vjq‡K 

`ybx©wZgy³ ivLv 

ï×vPvi I 

`ybx©wZ cÖwZ‡iva 

3 % mKj kvLv 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  
 

  

অজযন 100% 100%   
 

 

৯.৩ kvLv mg~n‡K `vjv‡ji 

cÖfvegy³ ivLv 

ï×vPvi I 

`ybx©wZ cÖwZ‡iva 
3 % mKj kvLv 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%  

 
  

অজযন 100% 100%    

৯.৪ cÖKv‡k¨ Ges ¸bxR‡bi 

Dcw ’̄wZ‡Z  FY cÖ`vb Kvh©µg 

ï×vPvi I 

`ybx©wZ cÖwZ‡iva 
3 % mKj kvLv 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজযন  100%    

৯.৫ 10 UvKvi wnmve  †Lvjv ï×vPvi I 

`ybx©wZ cÖwZ‡iva 
3 % mKj kvLv 100% ক্ষ্যমাত্রা 100% 100% 100% 100%    

অজযন 100% 100%    

১০. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তয়দয তাররকা 

ওয়েফসাইয়ে প্রকা 

 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তাররখ   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

 

 

১১. কভ য-রযয়ফ উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কভ য-রযয়ফ উন্নেন উন্নত কভ য- ২ সংখ্যা mKj kvLv / 
Kvh©vjq 

4 
30.09.2020 

ক্ষ্যমাত্রা 30.09.20 
 

31.12.20 31.03.21 30.06.21    
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 ায যক্রমমর নাম 
 ম যসম্পাদন 
সূচ  

 

সূচম র 
মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 
অথ যবছমরর 
ক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  

মন্তব্য ক্ষ্যমাত্রা/ 
অজযন 

১ম 
ক ায়ার্ যার 

২য় 
ক ায়ার্ যার 

৩য় 
ক ায়ার্ যার 

৪থ য 
ক ায়ার্ যার 

কমার্ 
অজযন 

অরজযত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

(স্বাস্থযরফরধ অন্যসযণ/টিওএন্ডইভুি 

অয়কয়জা ভারাভার 

রফনষ্টকযণ/রযষ্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

ইতযারদ)  

রযয়ফ ও 

তাররখ 

31..12.2020 
31.03.2021 
30.06.2021 

অজযন 30.09.20 31.12.20    

১২. অথ য ফযাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ য-রযকেনাে  

অন্তযভুি রফরবন্ন কাম যক্রভ 

ফাস্তফােয়নয জন্য ফযাদ্দকৃত অমথ যর 
আন্যভারনক ররমাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ য ২ রক্ষ্  

 

োকা 

gytAvtKvt 
ei¸bv 

0.10 ক্ষ্যমাত্রা 0.025 0.025 0.025 0.025    
অজযন 0.025 0.025    

১৩. ররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ `ßi ev ms ’̄v   কর্তযক প্রণীত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম য-

রর ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

ওয়েফসাইয়ে আয়রাডকযণ 

প্রণীত  ম য-
রর ল্পনা 

আয়রাডকৃত 

২ তারযখ gytAvtKvt 
ei¸bv 

10.08.2020 ক্ষ্যমাত্রা 10.08.20 10.01.21      

অজযন      

১৩.২ রনধ যাররত সমময় নত্রমারস  
ররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন সংরিষ্ট 

দপ্তয/সংস্থাে দারখ ও স্ব স্ব 

ওয়েফসাইয়ে আয়রাডকযণ 

নত্রমারস  
প্ররতমবদন 
দারখকৃত ও 

আয়রাডকৃত 

২ সংখ্যা gytAvtKvt 
ei¸bv 

4 ক্ষ্যমাত্রা 30.09.20 
 

31.12.20 31.03.21 30.06.21    

অজযন 30.09.20 31.12.20    

১৩.3 আঞ্চররক/ভাঠ ম যায়েয 

কাম যারে কর্তযক প্রণীত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌল  ম য-রর ল্পনা 

cwiweÿY  cªwZ‡e`‡bi Dci  
wdWe¨evK cÖ`vb| 

wdWe¨vK mfv / 
Kg©kvjv 
AbywôZ| 

4 তারযখ   ক্ষ্যমাত্রা       প্রধান 
 ায যায় 
 র্তয  
বাস্তবায়ন 
 রা 
হমব। 

অজযন      

 

রফ:দ্র:- সকান ক্ররভয়কয কাম যক্রভ প্রয়মাজয না হয়র তায কাযণ সংরিষ্ট আইন/রফরধ/নীরতভারা ম যায়রাচনাপূফ যক ভন্তব্য করায়ভ উয়েখ কযয়ত হয়ফ। 

 

 

প্ররতমবদন প্রস্তুত ারীর স্বাক্ষ্র             ননরত তা  রমটির সদমের স্বাক্ষ্র (১)            ননরত তা  রমটির সদমের স্বাক্ষ্র (২)         ননরত তা  রমটির সদমের স্বাক্ষ্র (৩)        ননরত তা  রমটির সভারতর স্বাক্ষ্র 

 


