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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:

মাননীয় ধানমী কক ১৮ ম ২০২২ তািরখ কবাজার উয়ন কপের বতল অিফস ভবন এর ভ উোধন।
০৬ ন, ২০২১ তািরখ কবাজার জলার মহাপিরকনা কের অেমাদন।
০৯ অোবর, ২০২০ তািরখ কবাজার শহর ঐিতহবাহী লালিদঘী, গালিদঘী ও বাজারঘাটা র নব াসনসহ ভৗত েযাগ-িবধার
উয়ন কের ভ উোধন।
০৫ লাই, ২০২০ তািরখ ১৩ জন জনবল িনেয়াগ দান।
০১ ফয়ারী, ২০২০ তািরখ কবাজার উয়ন কপের ৬৯০.৬৭ বগ িকেলািমটার এিরয়া িনধ ারণ ব ক াপন জাির।
২৯ নেভর ২০১৮ তািরখ কম কতা-কম চারী িনেয়ােগর িবধান গেজট কাশ।
০১ ফয়াির ২০১৮ তািরখ কবাজার উয়ন কপের ২৪০ জনবল সিলত সাংগঠিনক কাঠােমা ড়া অেমাদন।
কবাজার শহেরর সৗয  ির লে ০৬ ভায  এবং ০৩ টরােকাটা িনম াণ।
সড়ক  আেলাকায়ন-০১  কের  আওতায়  (দিরয়ানগর-িহমছিড়),  সড়ক  আেলাকায়ন  ক-০২  কে  কবাজার  শহর  এবং  সড়ক
আেলাকায়ন-৩  কের  আওতায়  ঈদগাও,  চৗফলদী  ইউিনয়েন  এলইিড  লাইট  াপন।
২০২০-২১ অথ  বছের ‘কবাজার উয়ন কপ আবািসক াট উয়ন ক-১’ এর ৩৩৯  াট সামিয়ক বরা দান।

সমা এবং চােলসহ:

সমা :
নন িতান িহেসেব জনবল সংকট।
েব  অপিরকিতভােব গেড় উঠা অবকাঠােমা অপসারণ।

চােল :
জনসেচতনতার অভাব, মাার ান সেক ধারনা ও ইমারত িনম াণ আইন ও িবিধ সেক না জানা ইতািদ।

ভিবৎ পিরকনা:

কবাজার জলার মহাপিরকনা ণয়ন;
িত উপেজলায় আজািতক মােনর িবধা সিলত ০১ কের িশ পাক াপন;
বকখালী নদী সংল ১৫০ ট শ সজ বনী সহকাের সড়ক উয়ন ক;
পযটন শহের আবািসক সমা ও জনগেণর চািহদা রেণর লে পয া আবাসন ক হণ;
কবাজাের পারমল, িসেনে সিলত এক অতািনক িথমপাক িনম াণ; ইেকা-িরজম পাক াপন।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

হিলেড মাড়-বাজার ঘাটা-লারপাড়া (বাস া) ধান সড়ক সংারসহ শকরণ কের ১০০% কাজ স করা;
মহাপিরকনা ণয়ন কের ৩০% কাজ স করা;
বব াট  িস এবং বব িথম পাক কের িডিপিপ অেমাদন
১ ভায  িনম াণ;
াট উয়ন কের ১০০ াট ায়ী বরা দান;
৩য় পয ােয় জনবল িনেয়াগ;
জীব বিচ সংরণ, পিরেবশ সংহত িবেনাদন ও সবালক িবধা ি কের িডিপিপ 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, কবাজার উয়ন কপ

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত 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)

আিনক ও আকষ ণীয় পিরকিত পয টন নগরী িতা করা।

১.২ অিভল (Mission)
পিরকিত  নগরায়ন  এবং  আবাসেনর  েযাগ-িবধা  সসারন  এর  মােম  কবাজারেক  এক  টকসই,  িবকিশত  ও  আিনক
পয টন নগরী িহেসেব গেড় তালা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পিরকিত পয টন নগরী বাবায়েনর িনিম কায কর পদেপ হণ
২. ভৗত অবকাঠােমাগত উয়ন
৩. জনবল িনেয়াগ ও কম মতা ি এবং ািতািনক সমতা ি
৪. আবাসেনর েযাগ-িবধা সসারণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িমর যৗিক বহার িনিত কের মহাপিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন।
২. িমর উপর যেকান িতর অপিরকিত উয়ন িনয়ণ এবং আিনক ও আকষ ণীয় পয টন অল ও নগর পিরকনা
সংা িবিভ উয়নলক কায াবলী হণ।
৩. পয টন িশের িবকাশসহ কপের আওতাধীন এলাকার হায়ন ও আবাসন িবধা সসারেণর লে পয টনেকীয়
আবািসক, বািণিজক, িবেনাদন, িশ বা এতসিকত অবকাঠােমা িনম ােণর জ থক থক এলাকার অবান িনধ ারণ
ও সংরণ িনিত কিরবার লে রসারী উয়ন পিরকনা হণ।
৪. স সকেতর িনিদ  সীমানার মে এবং কউেকর আওতাধীন এলাকায় িবিধ বিহ ত াপনা িনম াণ িনয়ণ ও
অপসারণ।
৫.  অপিরকিত,  অশ  ও  িঘি  বসিত  অপসারণেম  তন  আবাসন  ক  ণয়ন,  বাবায়ন  এবং  উ  এলাকার
বািসাগেণর নব াসন।
৬. নগরীর েয়াজনাসাের উয়ন পিরকনা এবং ভিবৎ কম -পিরকনা নয়ন করা;
৭. অৈবধ িনম াণ রাধ এবং ইমারত িনম াণ িবিধমালা অযায়ী ইমারেতর নশা অেমাদন করা;
৮. িশেণর মােম দ জনবল তরী করা।
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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

ভৗত অবকাঠােমাগত উয়ন

সড়ক সংার ও শকরণ % ১৫ ৬০ ২৫
হায়ন ও গণত মণালয়, অথ 
মণালয় এবং কবাজার উয়ন
কপ

ক পিরচালক হেত
িরত িতেবদন

কউক এর ািবত কসেহর সাতা যাচাই
ক এর িডিপিপ অেমাদনত

তািরখ ৩০-০৪-২০২৩ হায়ন ও গণত মণালয়
ক পিরচালেকর
িতেবদন

কবাজার উয়ন কপের বতল বািনিজক
ভবন িনম াণ ক এর িডিপিপ খসড়া ণয়নত

তািরখ ৩০-০৪-২০২৩ হায়ন ও গণত মনালয়
ক পিরচালেকর
িতেবদন

জীব বিচ সংরণ, পিরেবশ সংহত িবেনাদন
ও সবালক িবধা ি ক এর িডিপিপ
অুেমাদনত

তািরখ ৩০-০৪-২০২৩ হায়ন ও গণত মনালয়
ক পিরচালেকর
িতেবদন

পিরকিত পয টন নগরী
বাবায়েনর িনিম কায কর
পদেপ হণ

কবাজার জলার মহাপিরকনা ণয়ন % ১০ ৩০
হায়ন ও গণত মণালয়, অথ 
মণালয়

ক পিরচালেকর
িতেবদন

০১ ভায  িনম াণ % ১০০
হায়ন ও গণত মনালয়, অথ 
মণালয়

ক পিরচালেকর
িতেবদন

আবাসেনর েযাগ-িবধা
সসারণ

বব াট  িস ক বাবায়ন কের িডিপিপ
অেমাদনত

তািরখ ৩০-০৪-২০২৩
হায়ন ও গণত মণালয়, অথ 
মণালয়, পিরকনা মণালয়

ক পিরচালেকর
িতেবদন

কিডএ এপাট েম েজ এর
সংেশাধন/সময়সহ িডিপিপ নরায় রণ

তািরখ ৩০-০৪-২০২৩ হায়ন ও গণত মণালয়
ক পিরচালেকর
িতেবদন

জনবল িনেয়াগ, কম মতা
ি এবং িতািনক
সমতা ি

৩য় পয ােয় জনবল িনেয়ােগর িলিখত পরীা হণ তািরখ ৩০-০৪-২০২৩ হায়ন ও গণত মণালয় শাসন শাখার ি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

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] পিরকিত
পয টন নগরী
বাবায়েনর
িনিম কায কর
পদেপ হণ

২৫

[১.১] কবাজার জলার
মহাপিরকনা ণয়ন

[১.১.১]
মহাপিরকনা
ণয়নত

গড় % ৫ ১০ ২০ ১৫ ১০ ৫ ৪০ ৩০

[১.২] িম বহার
ছাড়প দান

[১.২.১] ছাড়প
দানত

গড় % ৪ ২১২ ২৫০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০

[১.৩] ইমারেতর নকশা
অেমাদন

[১.৩.১] নকশা
অেমাদনত

গড় % ৪ ১৭৫ ১৯৬ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০

[১.৪] পয টন নগরী
িবিনম ােণর লে
কেহাােদর সােথ মত
িবিনময় সভা

[১.৪.১] সভা
আেয়াজনত

সমি সংা ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১

[১.৫] অনেমািদত ভবন
অপসারণ

[১.৫.১]
অনেমািদত
ভবন অপসারণ

সমি সংা ২ ২৪ ৮৩ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ২৫ ৩০

[১.৬] িম বহার
ছাড়প ডাটােবইেজ
অ করণ

[১.৬.১]
ডাটােবইেজ
অ ত

গড় % ২ ৫০০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮০ ৮৫

[১.৭] নকশা অেমাদন
ডাটােবইেজ অ করণ

[১.৭.১]
ডাটােবইেজ
অ ত

গড় % ২ ৩০০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫

[১.৮] ০১ ভায  িনম াণ
[১.৮.১] ভায 
িনম াণ স

গড় % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৫:৫৯ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

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] ভৗত
অবকাঠােমাগত
উয়ন

১৭

[২.১] হিলেড মাড়-
বাজার ঘাটা-লারপাড়া
(বাস া) ধান সড়ক
সংারসহ শকরণ

[২.১.১] সড়ক
সংার ও
শকরণ

গড় % ১১ ১৫ ৬০ ২৫ ২০ ১৫ ১০

[২.২] কউক এর ািবত
কসেহর সাতা
যাচাই ক

[২.২.১] খসড়া
িডিপিপ
ণয়নত

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৪.২৩ ১৫.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩

[২.৩] কবাজার উয়ন
কপের বতল
বািনিজক ভবন িনম াণ
ক

[২.৩.১] খসড়া
িডিপিপ
ণয়নত

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২৩ ১০.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩

[৩] জনবল
িনেয়াগ ও
কম মতা ি
এবং ািতািনক
সমতা ি

১৭

[৩.১] জনবল িনেয়াগ

[৩.১.১] ৩য়
পয ােয় জনবল
িনেয়ােগর িলিখত
পরীা হণ

তািরখ তািরখ ১০ ১৫.০৬.২৩ ২০.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩

[৩.২] কম কতা-
কম চারীেদর লািন ং সশন
আেয়াজন

[৩.২.১] লািন ং
সশন
আেয়াজনত

সমি সংা ৬ ৬০ ৬০ ৪ ৩ ২ ১ ০৪ ০৪

[৩.৩] অিডট আপি
িনি

[৩.৩.১] অিডট
আপি
িনিত

গড় % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৫:৫৯ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

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 

[৪] আবাসেনর
েযাগ-িবধা
সসারণ

১১

[৪.১] কবাজার উয়ন
কপ আবািসক াট
উয়ন ক-১ বাবায়ন

[৪.১.১] ােটর
ড়া বরা
দানত

সমি সংা ১০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৪০

[৪.২] কিডএ
এপাট েম েজ

[৪.২.১] কিডএ
এপাট েম
কের িডিপিপ
ণয়েনর উোগ
হণত

তািরখ তািরখ ১ ৩১.০৫.২৩ ১৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৫:৫৯ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

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



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৫:৫৯ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

আিম, চয়ারান, কবাজার 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, কবাজার উয়ন কপ-এর িনকট অীকার করিছ
য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

চয়ারান
কবাজার উয়ন কপ

তািরখ

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৫:৫৯ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ BC Building Construction

২ CoxDA Cox’s Bazar Development Authority

৩ GIS Geographic Information System

৪ GRS Grievance Redress System

৫ কউক কবাজার উয়ন কপ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২০, ২০২২ ১৫:৫৯ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, সের ২৬, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] কবাজার জলার মহাপিরকনা ণয়ন [১.১.১] মহাপিরকনা ণয়নত মহাপিরকনা ণয়নত ক পিরচালক হেত িরত িতেবদন

[১.২] িম বহার ছাড়প দান [১.২.১] ছাড়প দানত পিরকনা শাখা পিরকনা শাখা হেত িরত িতেবদন

[১.৩] ইমারেতর নকশা অেমাদন [১.৩.১] নকশা অেমাদনত অথরাইড শাখা অথরাইড শাখা হেত িরত িতেবদন

[১.৪] পয টন নগরী িবিনম ােণর লে কেহাােদর সােথ মত িবিনময় সভা [১.৪.১] সভা আেয়াজনত পিরকনা শাখা পিরকনা শাখা হেত িরত িতেবদন

[১.৫] অনেমািদত ভবন অপসারণ [১.৫.১] অনেমািদত ভবন অপসারণ অথরাইড শাখা অথরাইড শাখা হেত িরত িতেবদন

[১.৬] িম বহার ছাড়প ডাটােবইেজ অ করণ [১.৬.১] ডাটােবইেজ অ ত পিরকনা শাখা পিরকনা শাখা হেত িরত িতেবদন

[১.৭] নকশা অেমাদন ডাটােবইেজ অ করণ [১.৭.১] ডাটােবইেজ অ ত অথরাইড শাখা পিরকনা শাখা হেত িরত িতেবদন

[১.৮] ০১ ভায  িনম াণ [১.৮.১] ভায  িনম াণ স সংি শাখা ক পিরচালক হেত িরত িতেবদন

[২.১] হিলেড মাড়-বাজার ঘাটা-লারপাড়া (বাস া) ধান সড়ক সংারসহ
শকরণ

[২.১.১] সড়ক সংার ও শকরণ েকৗশল শাখা ক পিরচালক হেত িরত িতেবদন

[২.২] কউক এর ািবত কসেহর সাতা যাচাই ক [২.২.১] খসড়া িডিপিপ ণয়নত সংি শাখা ক পিরচালক হেত িরত িতেবদন

[২.৩] কবাজার উয়ন কপের বতল বািনিজক ভবন িনম াণ ক [২.৩.১] খসড়া িডিপিপ ণয়নত সংি শাখা ক পিরচালক হেত িরত িতেবদন

[৩.১] জনবল িনেয়াগ [৩.১.১] ৩য় পয ােয় জনবল িনেয়ােগর িলিখত পরীা হণ শাসন শাখা শাসন শাখা হেত িরত িতেবদন

[৩.২] কম কতা-কম চারীেদর লািন ং সশন আেয়াজন [৩.২.১] লািন ং সশন আেয়াজনত শাসন শাখা শাসন শাখা হেত িরত িতেবদন

[৩.৩] অিডট আপি িনি [৩.৩.১] অিডট আপি িনিত সংি শাখা সংি শাখা হেত া িতেবদন

[৪.১] কবাজার উয়ন কপ আবািসক াট উয়ন ক-১ বাবায়ন [৪.১.১] ােটর ড়া বরা দানত সংি শাখা ক পিরচালক হেত িরত িতেবদন

[৪.২] কিডএ এপাট েম েজ
[৪.২.১] কিডএ এপাট েম কের িডিপিপ ণয়েনর উোগ
হণত

সংি শাখা ক পিরচালক হেত িরত িতেবদন
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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
কবাজার জলার মহাপিরকনা ণয়ন মহাপিরকনা ণয়নত হায়ন ও গণত মণালয় সময় সভা এবং আেলাচনা সভা

০১ ভায  িনম াণ ভায  িনম াণ স হায়ন ও গণত মণালয় সময় সভা এবং আেলাচনা সভা

হিলেড মাড়-বাজার ঘাটা-লারপাড়া (বাস া) ধান সড়ক সংারসহ শকরণ সড়ক সংার ও শকরণ হায়ন ও গণত মণালয় সময় সভা এবং আেলাচনা সভা

কউক এর ািবত কসেহর সাতা যাচাই ক কের িডিপিপ অেমাদনত হায়ন ও গণত মণালয় সময় সভা এবং আেলাচনা সভা

কবাজার উয়ন কপের বতল বািনিজক ভবন িনম াণ ক িডিপিপ খসড়া ণয়নত হায়ন ও গণত মণালয় সময় সভা এবং আেলাচনা সভা

জীব বিচ সংরণ, পিরেবশ সংহত িবেনাদন ও সবালক িবধা ি ক িডিপিপ অেমাদনত হায়ন ও গণত মণালয় সময় সভা এবং আেলাচনা সভা

জনবল িনেয়াগ ৩য় পয ােয় জনবল িনেয়ােগর পরীা হণ হায়ন ও গণত মণালয় সময় সভা ও পালাপ।

বব াট  িস ক বাবায়ন িডিপিপ অেমাদনত হায়ন ও গণত মণালয় সময় সভা এবং আেলাচনা সভা

কিডএ এপাট েম েজ সংেশাধন/সময়সহ িডিপিপ নরায় রণ হায়ন ও গণত মণালয় সময় সভা এবং আেলাচনা সভা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


















