
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

জলা শাসেকর কায ালয়, মেহরর

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
জনলা ও জনিনরাপা
সংহতকরণ

১৫

[১.১] জলা আইন লা কিমর সভা
অান

[১.১.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[১.২] জলা আইন লা কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[১.২.১] িসা বাবািয়ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.৩] মাবাইল কাট  পিরচালনা
[১.৩.১] মাবাইল কাট 
পিরচালনার মাপ অজন

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৫৩

[১.৪] আেবদেনর িেত িবিভ লাইেস
দান ও নবায়ন এিসেডর লাইেস দান

[১.৪.১] লাইেস দানত ও
নবায়নত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৮৫

[১.৫] এিসেডর অপবহার রাধ সংা
সভা আেয়াজন

[১.৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.৬] মাদকের অপবহার িনয়েণ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[১.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[১.৭] নারী ও িশ িনয াতন রােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[১.৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[১.৮] যৗক িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[১.৮.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১

[১.৯] বািববাহ িনেরােধর লে
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[১.৯.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪

[১.১০] সাস ও জীবাদ দমেন
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[১.১০.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৪ ২ ২ ২

[১.১১] নারী ও িশ পাচার রােধ
জনসেচতনালক সভা আেয়াজন

[১.১১.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১২] চারাচালান িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[১.১২.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.১৩] যৗন হয়রািন, জাল নাট ও ি
বসা িনয়েণ এবং িতেরােধ
জনসেচতনতালক সভা আেয়াজন

[১.১৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১২ ১২ ১২

[১.১৪] সড়ক িনরাপা আইন, ২০১৮
বাবায়ন

[১.১৪.১] সড়ক িনরাপা
আইন, ২০১৮ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৫০ ১০০



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

েয াগ বহাপনা,
বনায়ন, জলবা পিরবতন
ও পিরেবশ সংরণসহ
টকসই উয়ন লমাা
অজন রািতকরণ

১১

[২.১] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বহাপনা সিকত সভা অান

[২.১.১] অিত সভা সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[২.২] াণ ও নব াসন এবং েয াগ
বহাপনা সিকত সভার িসা
বাবায়ন

[২.২.১] িসা বাবািয়ত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৩] েয াগ িত এলাকা তাৎিণক
পিরদশ ন/দশ ন

[২.৩.১] পিরদশ ন/দশ নত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৪] িজআর দান
[২.৪.১] া বরাের
িবতরণত অংশ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০

[২.৫] িভিজএফ দান
[২.৫.১] া বরাের
িবতরণত অংশ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[২.৬] ট িরিলফ দান
[২.৬.১] া বরাের
িবতরণত অংশ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

ক
তািলকা
দািখল
না
করায়

[২.৭] ামীন অবকাঠােমা িনম ােণর জ
কািবখা ক বাবায়ন

[২.৭.১] কের বাবায়নত
অংশ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৮] ামীন অবকাঠােমা িনম ােনর জ
কািবটা ক বাবায়ন

[২.৮.১] কের বাবায়নত
অংশ

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৯] েরাপেনর জ জনগণেক
উুকরণ মলা আেয়াজন

[২.৯.১] আেয়ািজত মলা সংা ১ ১ ১ ১ ১ ১

[২.১০] সামািজক বনায়েনর জ িবিভ
কার ের চারা িবতরণ

[২.১০.১] িবতরণত চারা সংা ১ ২০০০০ ১৫০০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ৬০৯৭৫



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
রাজ শাসন ও
বহাপনায়গিতশীলতা
আনয়ন

১১

[৩.১] উপেজলা িম অিফস পিরদশ ন [৩.১.১] পিরদশ নত অিফস সংা ১ ৪৮ ২৪ ২৪ ২৪ ২০ ২

[৩.২] ইউিনয়ন িম অিফস পিরদশ ন [৩.২.১] পিরদশ নত অিফস সংা ১ ১৬৮ ৭২ ৭২ ৭২ ৭০ ৭০

[৩.৩] িম রকড  হালনাগাদকরণ
[৩.৩.১] হালনাগাদ ত
খিতয়ান

% ২ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[৩.৪] িষ খাস জিম বোব দান [৩.৪.১] নব ািসত পিরবার সংা ১ ১৪৪ ১৩৯ ১৩৪ ১২৯ ১২৪

[৩.৫] অিষ খাস জিম বোব দান
[৩.৫.১] বোব দানত
জিম

একর ১ .৫ .৪ .৩ .২৫ .১০

[৩.৬] িম উয়ন কর আদায় তদারিক
করা

[৩.৬.১] আদায়ত অংশ % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৩.১৫

[৩.৭] সায়রাত মহাল বোব দান
[৩.৭.১] বোব দানত
মহাল

সংা ১ ১০০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৭৩

[৩.৮] রাজ মামলা িনি [৩.৮.১] মামলা িনির হার % ১ ৯০ ৭৮ ৭৭ ৭৫ ৭০ ৪.৭৬

[৩.৯] র সা িফেকট মামলা িনি [৩.৯.১] িনিত মামলা % ১ ৭০ ৬০ ৫৯ ৫৮ ৫৭ ১৪.২৮



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪ িবিবধ ১১

[৪.১] মণালয় থেক িরত িবিভ
পিরপ সংি অধন দের রণ

[৪.১.১] পিরপ রণ কম -িদবস ০.৫ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১

[৪.২] টকসই উয়ন লমাা এসিডিজ
সিকত সরকােরর কম িচ বাবায়ন

[৪.২.১] কম িচ বাবািয়ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৭০ ২০

[৪.৩] টকসই উয়ন লমাা এসিডিজ
সিকত কায েমর িনয়িমত মিনটিরং

[৪.৩.১] তদারকত কায ম % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৭০ ২০

[৪.৪] অৈবধ াপনা উেদসহ পিরকিত
মহাসড়কেলা সংরেণ গত কিমর
সভা িনয়িমত আেয়াজন

[৪.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০

[৪.৫] অৈবধ াপনা উেদসহ পিরকিত
মহাসড়কেলা সংরেণ গত কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৪.৫.১] িসা বাবািয়ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.৬] জলা শাসেকর অািধকারিভিক
কায ম বাবায়ন অগিত িবষয়ক
মািসক িতেবদন রণ

[৪.৬.১] িতেবদন িরত সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[৪.৭] সরকােরর উতন কম কতাগেণর
আধাসরকাির পের িনেদ শনা বাবায়ন

[৪.৭.১] িনেদ শনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[৪.৮] ভাা অিধকার সংা সভা
আেয়াজন

[৪.৮.১] আেয়ািজত সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[৪.৯] ভাা অিধকার সংা সভার
িসা বাবায়ন

[৪.৯.১] িসা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.১০] িষয সবােক াপন
[৪.১০.১] িষয সবােক
াপনত

সংা ০.৫ ২

[৪.১১] জলা/উপেজলা পয ায়সহ মািমক
ও উ িশা িতােনর লাইেিরেত
ি কণ ার াপন

[৪.১১.১] ি কণ ার াপন সংা ০.৫ ১৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৬০



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.১২] সক মাপ ও রং এর জাতীয়
পতাকা উোলন এবং সকল িশা
িতােন জাতীয় সংগীত পিরেবশন

[৪.১২.১] জাতীয় পতাকা
উোিলত ও জাতীয় সীত
পিরেবিশত

% ১ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ১০০

[৪.১৩] িশেণ উৎসাহীকরেণর জ
সেচতনতালক সভা

[৪.১৩.১] আেয়ািজত সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[৪.১৪] জলা ব উয়ন কক েদয়
িশণ কায ম তদারিক

[৪.১৪.১] তদারকত কায ম % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.১৫] সরকাির ও বসরকাির ল
কেলেজর ছােদ ফলজ ও িষজ
শাকসবিজর ছাদবাগান তিরর উুকরণ

[৪.১৫.১] আেয়ািজত সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[৪.১৬] িবিভ িতােন বাবায়নত
ছাদবাগান

[৪.১৬.১] বাবায়নত
ছাদবাগােনর সংা

সংা ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৪.১৭] ববর জীবন, রাজনীিত ও
বাংলােদেশর াধীনতা িবষয়ক আেলাচনা

[৪.১৭.১] আেয়ািজত সভা সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.১৮] শতিড় বাছাই
[৪.১৮.১] বাছাইত শতিড়র
সংা

সংা ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

৫

জলা পয ােয়র
দরসেহর উয়নলক
কায মসেহর কায কর
সময়সাধন

৭

[৫.১] জলা উয়ন সময় কিমর সভা
অান

[৫.১.১] অিত সভা সংা ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮

[৫.২] জলা উয়ন সময় কিমর সভার
িসা বাবায়ন

[৫.২.১] িসা বাবািয়ত % ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৫.৩] িবিভ উয়নলক কায ম
পিরদশ ন

[৫.৩.১] পিরদশ নত ক সংা ২ ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২

৬
মানবসদ উয়ন ও
ািতািনক সমতা
িকরণ

৭
[৬.১] িবিসএস (শাসন) কাডােরর
িশানিবশ কম কতােদর ইনসািভ স িশণ
আেয়াজন

[৬.১.১] িশণকাল ঘা ১ ৩৬০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১৫



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৬.২] জলা শাসেন কম রত কম চারীেদর
জ িশণ আেয়াজন

[৬.২.১] িশণাথ সংা ১ ৯০ ৭৮ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৩

[৬.৩] জলা শাসেন কম রত কম কতা-
কম চারীেদর আইিস ও ই-ফাইিলং বহার
িনিত করা

[৬.৩.১] আইিস ও ই-ফাইল
বহার

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৬.৪] জলার িবিভ উয়ন কায েমর
হালনাগাদ ডাটা বইজ তরী

[৬.৪.১] ডাটােবইজ তকরণ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০

[৬.৫] িঁকণ  িশম বকরেণ ামাণ
আদালত পিরচালনা

[৬.৫.১] ামাণ আদালত
পিরচািলত

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[৬.৬] ামীন বক ও িষ উোােদর
িশণ দান

[৬.৬.১] বক ও িষ
উোােদর িশণ স

সংা ১ ৩০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

৭
সামািজক িনরাপালক
কায ম বাবায়ন
জারদারকরণ

৬

[৭.১] িেযাােদর সানী ভাতা িবতরণ
কায ম তদারিক

[৭.১.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৭.২] িতবী ভাতা দান কায ম
তদারিক

[৭.২.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৭.৩] িবধবা ভাতা িবতরণ কায ম
তদারিক

[৭.৩.১] ভাতা িবতরণ কায ম
তদারকত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৭.৪] সামািজক িনরাপালক কের
বাবায়ন পিরবীণ

[৭.৪.১] পিরবীণত ক সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮

[৭.৫] িতবীেদর িশা ও অা
কাণলক কােজ সহায়তা দান

[৭.৫.১] সহায়তা া
িতবীেদর সংা

সংা ১ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২০০ ১৮০ ৪৩

৮
ীড়া, সংিত ও নারী
উয়ন রািনতকরণ।

৫
[৮.১] ীড়া সংহার আওতাধীন িত
ীড়া িতেযািগতার আেয়াজন

[৮.১.১] আেয়ািজত ীড়া
িতেযািগতা

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৮.২] সাংিতক িতেযািগতার আেয়াজন
[৮.২.১] আেয়ািজত
িতেযািগতা

সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২

[৮.৩] সংিত ে িবিভ িশণ
আেয়াজন

[৮.৩.১] আেয়ািজত িশণ সংা ১ ২ ২ ১ ১ ০

[৮.৪] জলা নারী ও িশ িনয াতন িতেরাধ
কিমর সভা আেয়াজন

[৮.৪.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ১২ ১২

[৮.৫] জলা নারী ও িশ িনয াতন কিমর
সভার িসা বাবায়ন

[৮.৫.১] িসা বাবািয়ত % ১ ১০০

৯
সািকট হাউস বহাপনার
উয়ন

২
[৯.১] মানসত পিরেবশ [৯.১.১] মানসত পিরেবশ % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৯.২] সািকট হাউজ বাপনা
[৯.২.১] সািকট হাউজ
বহাপনা

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১১

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন।

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ১

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, িডেসর ০৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৮

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.২.২] উাবনী / উয়ন
উোগ বাবায়ন

[এম.২.২.১] নতম এক
উাবনী / উয়ন উোগ
চাত

জনঘা ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৫-০২-২০২১

[এম.২.৩] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৩.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ১৫

[এম.২.৩.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫

[এম.২.৪] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৪.১] নতম এক
আওতাধীন দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর
জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] অিডট আপি
িনিত

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১ ১৫-১২-২০২০

*সামিয়ক (provisional) ত


