
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ৩০, ২০১৯

রা সবা িবভাগঃ রা মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৮-১৯ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ৩০, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

অি এবং
অা
ািতক ও
মানব েয াগ
মাকােবলায়
সমতা
িকরণ

২০

[১.১] অি িনব াপণ, উার কায ম
ও িচিকৎসা সবা পিরচালনা

[১.১.১] সাড়া দানত অি ঘ টনা % ২ ১০০ ১০০

[১.১.২] পিরচািলত উার কায ম (অিকা
তীত)

% ২ ১০০ ১০০

[১.১.৩] ঘ টনা কবিলতেদর তাৎিণকভােব
িচিকৎসালেয় ানার

% ২ ১০০ ১০০

[১.১.৪] দানত এাুেল সািভ স সংা ২ ১০৪০০ ১০৩৫০ ১০৩০০ ১০২৭০ ১০২৫০ ৪৭৩০

[১.১.৫] সাড়া দানত সময় িমিনট/ িক,িম ১ ৬.০০ ৬.১৫ ৬.২৫ ৬.৩৫ ৬.৪৫ ৬.৬

[১.২] ঘ টনা রােধ িতেরাধলক
কায ম পিরচালনা

[১.২.১] পিরচািলত অি িনব াপণী মহড়া সংা ২ ৭৭৪০ ৭৬৬৩ ৭৬০১ ৭৫৪৯ ৭৫০০ ১৭৭৩

[১.২.২] তত কিমউিন ভলািয়ার সংা ২ ১১০০ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৭৩১

[১.২.৩] িবিভ িতােন পিরচািলত অি
িনরাপালক পিরদশ ন কায ম

সংা ১ ৪৯৩০ ৪৯১০ ৪৮৯০ ৪৮৭০ ৪৮৫০ ৫৪১

[১.৩] ঘ টনা িতেরােধ িশণ
কায ম পিরচালনা

[১.৩.১] ফায়ার সািভ েসর কমবািহনীর জ
পিরচািলত িশণ

সংা (জন) ২ ২৬০০ ২৪০০ ২২৫০ ২২০০ ২১৯০ ১৫২৫

[১.৩.২] সবা হীতােদর জ পিরচািলত মৗিলক
িশণ

সংা (জন) ১ ৮২৫০০ ৮২৩০০ ৮২২০০ ৮২০০০ ৮১৭২০ ৪২৯৫৭

[১.৪] িবিভ িতান/ াপনা
বরাবর লাইেস ও ছাড়প দান

[১.৪.১] দ লাইেস সংা ১ ১৩৪০০ ১৩৩০০ ১৩২০০ ১৩১০০ ১২৯৯৬ ৩৬২০

[১.৪.২] দ ছাড়প সংা ১ ২৯৫ ২৯০ ২৮৫ ২৮২ ২৮০ ১৫৯

[১.৪.৩] লাইেস/অি িতেবদেনর িবপরীেত
আদায়ত রাজ

টাকা (ল) ১ ৭৯০ ৭৮০ ৭৭০ ৭৬০ ৭৫০ ৫০৩



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ৩০, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

মাদক ও নশা
জাতীয় ের
অপবহার
রাধকরণ

২০

[২.১] িশা িতান এবং
সংেশাধনাগাের মাদক িবেরাধী
চারণালক কায ম পিরচালনা

[২.১.১] মািমক পয ােয়র িশা িতােন
পিরচািলত মাদক িবেরাধী সেচতনতালক কায ম

সংা ২ ৩০০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৫০০ ২২৩০ ৮৪৬

[২.১.২] উ মািমক পয ােয়র িশা িতােন
পিরচািলত মাদক িবেরাধী সেচতনতালক কায ম

সংা ২ ৬৫০ ৬৪০ ৬৩০ ৬২০ ৬০৯ ১৮১

[২.১.৩] উ িশা িতােন পিরচািলত মাদক
িবেরাধী সেচতনতালক কায ম

সংা ২ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩০০ ২৬৩ ৬৮

[২.১.৪] কারাগারসেহ পিরচািলত মাদক িবেরাধী
সেচতনতালক কায ম

সংা ১ ১৮০ ১৭৮ ১৭৬ ১৭৪ ১৫০ ২৪

[২.২] মাদক িবেরাধী সভা ও
সিমনার আেয়াজন

[২.২.১] আেয়ািজত মাদক িবেরাধী সভা ও
সিমনার

সংা ২ ২৬৬০ ২৬৪০ ২৬২০ ২৬০০ ২৫৮৩ ৫৩৭

[২.৩] মাদক িবেরাধী অিভযান
পিরচালনা

[২.৩.১] পিরচািলত অিভযান সংা ২ ৩৩০০০ ৩২৯০০ ৩২৮০০ ৩২৭০০ ৩২৫০০ ১৪৫০০

[২.৩.২] ত মাদক সংা মামলা সংা ২ ১১০০০ ১০৬০০ ১০২০০ ৯৯০০ ৯৭৯৮ ৩৩৮৫

[২.৩.৩] আটকত আসামী সংা ১ ১১৫০০ ১১৩০০ ১১২০০ ১১১০০ ১১০০০ ৩৭১৪

[২.৩.৪] মাদক িবেরাধী অিভযান ায়েনর জ
িবভােগ আেয়ািজত পিরবীণ সভা

সংা ১ ৩২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ১১

[২.৪] গােয়া নজরদারী ির
মােম মাদক সরবরােহর ট
িচিত করা

[২.৪.১] িচিত মাদক ট সংা ১ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৫০ ৭৮

[২.৫] মাদকাস িেক
িচিকৎসা দান

[২.৫.১] সরকাির িনরাময় কে িচিকৎসা
দানত মাদকাস ি

সংা ১ ১৪০০০ ১৩৮০০ ১৩৬০০ ১৩৪০০ ১৩২০০ ৭৪০৬

[২.৫.২] বসরকাির িনরাময় কে িচিকৎসা
দানত মাদকাস ি

সংা ১ ৯৫০০ ৯৩০০ ৯২০০ ৯১০০ ৯০০০ ৩৩৮৯

[২.৫.৩] মাদক িনয়ণ অিধদেরর িনরাময়
কে সবা দানকারীেদর জ পিরচািলত ইেকা
িনং

সংা ১ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৫০ ১০৫

[২.৫.৪] মাদক িনয়ণ আইন, ২০১৮ ণয়ন
সংা াবনা মিপিরষদ িবভােগ রণ

তািরখ ১ ১৫-০৭-২০১৮ ১৫-০৮-২০১৮ ১৫-০৯-২০১৮ ১৫-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৭-০৮-২০১৮



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ৩০, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

কারাবিেদর
িনরাপদ
হফাজত
িনিতকরণ

১৪

[৩.১] কারাবিেদর আবাসন
সমা র করা

[৩.১.১] িা বি ধারণ মতা সংা (জন) ৩ ৩৮৫০০ ৩৮০০০ ৩৭৯০০ ৩৭৮১৪ ৩৬৬১৪

[৩.২] কারাগােরর িনরাপা
জারদার করা

[৩.২.১] সংহীত িনরাপালক সাজ-সরাম
সংা
(কারাগার)

৩ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪০ ৩৮

[৩.২.২] নবিনিম ত সীমানা াচীর
সংা
(কারাগার)

২ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪২

[৩.৩] কারাবিেদর সবা দান
কায ম

[৩.৩.১] দানত দতা িলক কািরগির
িশণ

সংা ২ ৩০০০ ২৭০০ ২৬০০ ২৪০০ ২১৫০ ৭৭৬

[৩.৩.২] মাদকাস বিেদর উেে আেয়ািজত
মােভশনাল াাম

সংা ২ ৮৩০ ৮২৫ ৮২০ ৮১৬ ৮০০ ২১৫

[৩.৩.৩] াসত কারাবি  হার % ২ ২.৮০ ২.৮৫ ২.৯০ ৩.০০ ৩.৫০ ২.৯

৪

জনসাধারেণর
িবেদশ
গমনাগমন
সহজীকরণ

১২

[৪.১] যথাসমেয় এম.আর.িপ ও
এম.আর.িভ ই করা

[৪.১.১] ইত এম.আর.িপ সংা ২ ৩৫১৮০০০ ৩৫০৫৫০০ ৩৪৯৩৫০০ ৩৪৮১৫০০ ৩৪৭৫৫০০ ৯৯০৯১২

[৪.১.২] ইত এম.আর.িভ সংা ২ ৩৮০০০০ ৩৭০০০০ ৩৬০০০০ ৩৫২০৫০ ২৫৬৬৮০ ৮৯২৯৮

[৪.২] িবেদেশ অবিত বাংলােদশ
তাবাসসেহর মােম
সসািরত এমআরিপ ও
এমআরিভ কায ম সসারণ

[৪.২.১] িবেদশ িমশনসেহ সসািরত
এমআরিপ কায ম

িমশেনর সংা ২ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০১ ৩

[৪.২.২] িবেদশ িমশনসেহ সসািরত
এমআরিভ কায ম

িমশেনর সংা ২ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০১ ৩

[৪.৩] ই-পাসেপাট  কায ম
বাবায়ন

[৪.৩.১] বাবািয়ত ই-পাসেপাট  কায ম % ২ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ২৫

[৪.৪] িলশ িয়াের এবং
ভিরিফেকশন সংা কায ম
জারদার করা

[৪.৪.১] যথাসমেয় তদে রণত আেবদন সংা ১ ১৮২৫০০০ ১৮২০০০০ ১৮১৫০০০ ১৮১০০০০ ১৬৭৮৫৭৭ ৪৬৭৬৩৮

[৪.৫] পশাগত দতা ির
লে বিহরাগমন ও পাসেপাট 
অিধদেরর আওতায় ০১
আিনক িশণ ক াপন

[৪.৫.১] িশণ কের িডিপিপ ড়াত তািরখ ১ ৩০-০৯-২০১৮ ৩০-১০-২০১৮ ৩০-১১-২০১৮ ৩০-১২-২০১৮ ৩০-০১-২০১৯



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ৩০, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫
ািতািনক
সমতা
িকরণ

৯

[৫.১] রাজখােত পদ জন [৫.১.১] রাজখােত জনত পদ সংা ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫

[৫.২] িবভােগর আওতাধীন দর/
সংাসেহর কায েমর সময়
সাধন

[৫.২.১] এফএসিসিড’র মাঠ পয ােয়র অিফসসেহর
কায ম সেরজিমন পিরদশ নত

সংা
(পিরদশ ন)

১ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১০৭ ৩৩

[৫.২.২] িডএনিস’র মাঠ পয ােয়র অিফসসেহর
কায ম সেরজিমন পিরদশ নত

সংা
(পিরদশ ন)

১ ৬০ ৫৫ ৫২ ৫০ ৪৫ ১৭

[৫.২.৩] কারা’র মাঠ পয ােয়র অিফসসেহর
কায ম সেরজিমন পিরদশ নত

সংা
(পিরদশ ন)

১ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ১৪

[৫.২.৪] িডআইিপ’র মাঠ পয ােয়র অিফসসেহর
কায ম সেরজিমন পিরদশ নত

সংা
(পিরদশ ন)

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১২

[৫.২.৫] পিরদশ ন িতেবদেনর পািরশ
বাবায়নত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[৫.৩] বাংলােদেশ আগত িবেদশী
নাগিরকের িভসার িণ
পিরবতনকরণ

[৫.৩.১] পিরবতনত িভসার িণ সংা ১ ৬২৫০ ৬২০০ ৬১০০ ৬০০০ ৫৯৫৯ ১৫৭০

[৫.৪] িবেদশী নাগিরকের
অেল িনরাপা ছাড়প দান

[৫.৪.১] দানত িনরাপা ছাড়প সংা ১ ৫২৫০ ৫২০০ ৫১৫০ ৫১৩০ ৫১২১ ১৩১৫

[৫.৫] বাসী বাংলােদশীগণেক
ত নাগিরক দান

[৫.৫.১] দানত ত নাগিরক সংা ১ ৩০০০ ২৭০০ ২৫০০ ২৩০০ ২১৭৬ ৭৫০



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ৩০, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১]  ডের মােম হীত
ডাক ই-ফাইিলং িসেেম আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত
**

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত
***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
কক অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১৫-০১-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক (SIP) বাবায়ন

[এম.১.৩.১] ডাটােবজ অযায়ী নতম
 নন উাবনী উোগ/ উয়ন
ক চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০১৯ ১৮-০৩-২০১৯ ২৫-০৩-২০১৯ ০১-০৪-২০১৯ ০৮-০৪-২০১৯

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর তািলকা
ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০১৯ ১৭-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[এম.১.৫] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[এম.১.৫.১] হালনাগাদত িসেজস
চাট ার অযায়ী দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.১.৫.২] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯

[এম.১.৬] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.১.৬.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০

[এম.১.৬.২] অিভেযাগ িনির িবষেয়
অিভেযাগকারীেক অবিহতকরণ

% ০.৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০

[এম.১.৭] িপআরএল র ২
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৭.১] িপআরএল আেদশ
জারীত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০

[এম.১.৭.২]  নগদায়নপ জারীত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ৩০, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৮

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায় িনির
জ পািরশত অিডট আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০

[এম.২.১.২] অিডট আপি িনিত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪০

[এম.২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[এম.২.২.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ২৮-০৩-২০১৯ ১৫-০৪-২০১৯

[এম.২.৩] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.২.৩.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation Plan)
ণীত

সংা ০.৫ ১ - - - - ১

[এম.২.৩.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ - - - ১

[এম.২.৪] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবায়ন

[এম.২.৪.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০

[এম.২.৫] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.২.৫.১] য় পিরকনা বাবািয়ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০

[এম.২.৬] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[এম.২.৬.১] িনিত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.২.৭] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[এম.২.৭.১] িবৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০

[এম.২.৮]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৮.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ৩০, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

জাতীয়
াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৪

[এম.৩.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[এম.৩.১.১] িনধ ািরত সমেয় মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - - ১

[এম.৩.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ কাঠােমায়
অ  লমাা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩৫

[এম.৩.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.২.১] মণালয়/িবভােগর সকল
ত ও অনলাইন সবা ৩৩৩ সহ ত
বাতায়েন সংেযািজত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০

[এম.৩.৩] মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন ণয়ন ও
কাশ

[এম.৩.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৮ ২৯-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ১৩-১২-২০১৮ ১৫-১০-২০১৮



া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ৩০, ২০১৯

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৪

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] অধীন দর/সংার
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ি ার
ও ওেয়বসাইেট আপেলাড

[এম.৪.১.১] ািরত বািষ ক
কম সাদন ি ওেয়বসাইেট
আপেলাডত

তািরখ ০.৫ ২৪-০৬-২০১৮ ২৬-০৬-২০১৮ ২৮-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮

[এম.৪.২] ২০১৭-১৮ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন মিপিরষদ
িবভােগ দািখল

[এম.৪.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৯-০৮-২০১৮ ২৭-০৮-২০১৮ ২৯-০৮-২০১৮ ০৩-০৯-২০১৮ ০৫-০৯-২০১৮ ১৯-০৮-২০১৮

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৮-
১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দান

[এম.৪.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ৩১-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১০-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৪-০২-২০১৯

[এম.৪.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয়
কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[এম.৪.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - - ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


