


































 
 

 

 

 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/সংস্থার নার্ঃ কাররগরর রশক্ষা অরিদপ্তর 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচমকর 

র্ান 

একক বাস্তবায়মন

র 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যাক্তি/পদ 

২০২২-২৩ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

লক্ষযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মা

র 

ম াট 

অর্জন 

অক্তর্জত 

 ান 

র্ন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রক্ততষ্ঠাক্তনক ব্যবস্থা .................................   

১.১ ননরতকতা করর্টির 

সভা আময়াজন 

সভা 

আময়ারজত 

১ সংখ্যা সহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

১.২ ননরতকতা করর্টির 

সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % সহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

১০০ লক্ষযর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন        

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার 

রনরর্ত্ত অংশীজমনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহমন সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা সহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন        

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আময়াজন 

প্ররশক্ষণ 

আময়ারজত 

২ সংখ্যা সহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

২ লক্ষযর্াত্রা  ১  ১    

অজমন        

১.৫ কর্ ম-পররমবশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভূক্ত অমকমজা 

র্ালার্াল রনষ্পরত্তকরণ/ 

নরর্ রবনষ্টকরণ/ পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ 

র্রহলামদর জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুমর্র ব্যবস্থা করা 

ইতযারদ) 

উন্নত কর্ ম-

পররমবশ 

২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

৪ ও 

৩০/০৬/২০২

৩ 

লক্ষযর্াত্রা ১৫/০৯/২২ ১৫/১১/২২ ১৫/০৩/২৩ ১৫/০৬/২৩    

অজমন        



 
 

 

 

 

১.৬ আওতািীন র্াঠ 

পর্ মাময়র কার্ মালয় 

(প্রমর্াজয কক্ষমত্র) কর্তমক 

দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদমনর 

ওপর রিডব্যাক প্রদান 

রিডব্যাক 

সভা/ 

কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ সহকারর 

পররচালক, 

শাখা-২ 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

২. আক্তথ জক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ………………….   

২.১ ২০২২-২৩ 

অর্ মবছমরর রাজস্ব এবং 

উন্নয়ন বামজমর্র 

অনুমর্ারদত ক্রয়-

পররকল্পনা ওময়বসাইমর্ 

প্রকাশ 

ক্রয়-

পররকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ সহকারর 

পররচালক, 

শাখা-১ ও 

প্রকল্প 

পক্তিচালকগ

ণ 

১৫/০৯/২২ লক্ষযর্াত্রা ১৫/০৯/২২       

অজমন        

        

২.২ অনুম াক্তদত বাক্তষ জক 

ক্রয় পক্তিকল্পনাি যথাযথ 

বাস্তবায়ন ( িার্স্ব এবং 

উন্নয়ন বামর্মটি ) 

ক্রয় 

পক্তিকল্পনা 

বাস্তবাক্তয়ত 

২ % সহকাক্তি 

পক্তিচালক-

১ ও প্রকল্প 

পক্তিচালকগ

ণ 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন        

২.৩বামর্ট বাস্তবায়ন বামর্ট 

বাস্তবাক্তয়ত 

৩ % সহকাক্তি 

পক্তিচালক-

১ ও প্রকল্প 

পক্তিচালকগ

ণ 

১০০% লক্ষযর্াত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন        

 

 



 
 

 

২.৪ প্রকমল্পর PIC সভা 

আময়াজন 

সভা 

আময়ারজত 

৩ সংখ্যা সহকারর 

পররচালক -

৭  

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

২.৫ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশমে 

প্রকমল্পর সম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতযারদ) রবরি 

কর্াতামবক হস্তান্তর করা 

প্রকমল্পর 

সম্পদ রবরি 

কর্াতামবক 

হস্তান্তররত 

৫ তাররখ সহকারর 

পররচালক -

৭ 

৩০/০৬/২০২২ লক্ষযর্াত্রা    ৩০/০৬/২

০২২ 

   

অজমন        

৩. শুদ্ধাচাি সংক্তিষ্ট এবং দুনীক্তত প্রক্ততমিামে সহায়ক অন্যান্য ক্রায জক্র  ………………… ১৯ ( অগ্রাক্তেকাি ক্তিক্তিমত ১ নং সহ ন্যূনত  চািটি ক্রায জক্র  )   

৩.১ সিকাক্তি যানবাহমনি 

যথাযথ ব্যবহাি 

ক্তনক্তিতকিণ 

যানবাহন বিাদ্দ 

ও ব্যবহাি 

ক্তনক্তিতকিমণি 

প্রতয়ূন 

৩ সংখ্যা র্ানবাহন 

কর্ মকতমা 

২ লক্ষযর্াত্রা    ২    

অজমন        

৩.২ দুনীরত প্ররতমরামির 

জন্য কলাগান সম্বরলত  

ব্যানার/ কিস্টুন/ 

কপাস্টার/রস্টকার/রকয়স্ক 

ইতযারদ প্রদশ মন  

রস্টকার 

লাগামনা 

সম্পন্ন 

৫ তাররখ সহকারর 

পররচালক-

১ 

৩১/১২/২০২২ লক্ষযর্াত্রা  ৩১/১২/২০২

২ 

     

অজমন        

৩.৩ শাখা/অরিশাখা  

পররদশ মন 

পররদশ মন 

সম্পন্ন 

৫ সংখ্যা র্হাপররচালক

/পররচালক/ 

সহকারর 

পররচালক 

৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন        

৩.৪ প্রকমল্পর বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

পররদশ মন/পররবীক্ষণ 

পররদশ মন/ 

পররবীক্ষন 

সম্পন্ন 

৫ সংখ্যা প্রকল্প 

পররচালক 

১২ লক্ষযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন        

 

 

 



 
 

 

 

 ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তি /সংস্থাি নার্:  কারিগরি  রিক্ষা  অরিদপ্তি 

 

 

ক্রর্  
কর্ যসম্পাদনন

ি ক্ষক্ষত্র 

 

র্া

ন 

কার্ যক্রর্  
কর্ য সম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কর্ যস

ম্পাদন 

সূচনক

ি র্ান 

লক্ষযর্াত্রা ২০২২-২৩ 

অসািািণ অরিউত্তর্ উত্তর্ চলরির্ান চলরি র্ানি 

রননে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪                                                                                                                                                            

৫ 

৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

০১ 

[১] ই-

গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত 

কার্ যক্রম 

জ ারদারকর

ণ 

 

 

 

৩

০ 

[১.১] ক্ষসবা সহরিকিণ/ 

রিরিটাইনিিননি র্াধ্যনর্ 

উদ্ভাবনী িািণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহরিকিণ/ রিরিটাইনিিননি 

র্াধ্যনর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী িািণা বাস্তবায়ন 
িারিখ ১০ 

০৪/০৫/২০২

৩ 

১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/05/2০২৩ 

[১.২] ইিঃপূনব য বাস্তবারয়ি 

উদ্ভাবনী িািনা,সহিীকৃি ও 

রিরিটাইিিকৃি ক্ষসবাি 

িাটানবি প্রস্তুি কিা এবং 

ক্ষসবাসমূহ চালু িাখা 

[১.২.১] ইিঃপূনব য বাস্তবারয়ি উদ্ভাবনী 

িািনা,সহিীকৃি ও রিরিটাইিিকৃি ক্ষসবাি 

িাটানবি প্রস্তুিকৃি 
িারিখ ২ 

১৩/১০/২২ ২৭/১০/২২ ১০/১১/২২   

[১.২.১] ইিঃপূনব য বাস্তবারয়ি উদ্ভাবনী 

িািনা,সহিীকৃি ও রিরিটাইিকৃি ক্ষসবাসমূহ 

চালূকৃি 

 ৭ 

০৪/০৫/২০২

৩ 

১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/05/2০২৩ 

[১.৩]ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [১.৩.১] ই-ফাইনল ক্ষনাট রনষ্পরত্তকৃি % ৪ 
৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% 60% 

[১.৪] চতুি য রিল্প রবপ্লনবি 

সাম্ভাব্য চযানলঞ্জ 

ক্ষর্াকানবলায় 

আইন/পরলরস/কর্ যপরিকল্পনা 

প্রণয়ন এবং রবষয়রভরত্তক 

কর্ যিালা আনয়ািন 

[১.৪.১] চতুি য রিল্প রবপ্লনবি সাম্ভাব্য চযানলঞ্জ 

ক্ষর্াকানবলায় আইন/পরলরস/কর্ যপরিকল্পনা প্রণীি 
িারিখ ৪ 

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

[১.৪.২] চতুি য রিল্প রবপ্লনবি সাম্ভাব্য চযানলঞ্জ 

ক্ষর্াকানবলায় রবষয়রভরত্তক কর্ যিালা আনয়ারিি 
সংখ্যা ৩ 

২  ১   

০২ 

[২] 

প্রারিষ্ঠারনক 

দক্ষিা বৃরি  

২০ [২.১]িথ্য বািায়ন 

হালনাগাদকিণ 
[২.১.১]িথ্য বািায়ন  হালনাগাদকৃি (ত্রত্রর্ারসক 

রভরত্তনি)  
সংখ্যা ৬ 

4 3  ২  

[২.২] ই-গভর্ন্যাস ও উদ্ভাবন 

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন 

[২.২.১] কর্ য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষণ আনয়ািন 
সংখ্যা  ৩ 

৪ ৩ ২   

[২.২.২] ই-গভর্ন্যাস কর্ য পরিকল্পনা বাস্তবায়ননি 

ির্ন্ অি য ব্যরয়ি 
% ৩ 

৮৫% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ য পরিকল্পনা অি যবারষ যক স্বমূল্যারয়ি 

প্ররিনবদন র্রিপরিষদ রবভানগ ক্ষপ্রিণ 
িারিখ ৩ 

১৫/০১/২০২

৩ 

২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিািীন দপ্তি/সংস্থাি অি যবারষ যক 

মূল্যায়ন প্ররিনবন পর্ যানলাচনা সংক্রান্ত প্ররিনবদন 

র্রিপরিষদ রবভানগ ক্ষপ্ররিি 
িারিখ ২ 

৩১/০১.২০২

৩ 

০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০২/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩ 

[২.২.৫] ক্ষদনি/রবনদনি বাস্তবারয়ি ন্যযনির্ একটি 

উনেগ পরিদি যনকৃি 
িারিখ ৩ 

৩১/০৫/২০২

৩ 

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  

 


