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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:

চাম ওয়াসা িবমান ৯৫% াহকেদর পািন সরবরাহ করেছ এবং Sustainable Development Goal-6-"Ensure
availability and sustainable management of water and sanitation for all অজেন শতভাগ
জনসাধারণেক েপয় ও িনরাপদ পািন সরবরােহর লে ক বাবায়ন করেছ। -উপির পািন উৎপাদেনর জ হীত কসেহর মে
৩  ক শষ হেয়েছ এবং ৩৭৬ িমিলয়ন িলটার পািন উৎপাদন ি পেয়েছ। -উপির পািন উৎপাদেনর জ আরও ১  কের কাজ
চলমান রেয়েছ। ৯৩৯.১ িক.িম নন পািনর পাইপ াপন করা হেয়েছ। ২ ২৬,৪০০ ঘন িম. ও ১ ৮৫০০ ঘন িম. মতাস মাট ৩ 
- এবং ২২০০ ঘন িম. ও ৩০০০ ঘন িম. মতাস মাট ২ -উপির পািনর িরজাভ ার তির করা হেয়েছ। আেরা ১৩৩.৩ িক.িম
নন পািনর পাইপ াপন কাজ চলেছ এবং ১  - (১০০০০ ঘন িম.) ও ১  -উপির (৩০০০ ঘন িম.) পািনর িরজাভ ার তরীর কাজ
চলেছ। পািন উৎপাদন বার আজািতক ীিতপ চাম ওয়াসা বাংলােদেশর থম পািন সরবরাহ িতান িহেসেব ISO
9001:2015  সনদ  পেয়েছ  ।
এছাড়াও চাম ওয়াসা Sustainable Development Goal-6.2 অজেন পয়:িনাশন মাারান ণয়ন কেরেছ।
Treatment Plant এর পিরচালনা ও Distribution system য়ংিয় করা হেয়েছ। রাজ বিহ ত পািনর পিরমাণ
কমােনার লে সরবরাহ নটয়াকেক DMA ত িবভ করা হে। KPI সহ CC কােমরার আওতায় আনা হেয়েছ। ু কম পিরেবশ
িনিত করার জ চাম ওয়াসায় বতল িবিশ ভবেনর কাজ িনম ানাধীন আেছ।
CMMS (Computerized Maintenance Management  System)  এর  মােম  িতিদেনর  পািন  উৎপাদন,
িবতরণ, Chemical consumption, Plant preventive maintenance কাজিল monitoring করা হয়।
CCTS  (Customer  Complaint  Tracking  System)  এর  মােম  াহেকর  অিভেযাগ  হণ,  িনি  ও  াহকেক
অবিহত করা হয়।সংার িবিলং িসেম কিউটারাইজড করা হেয়েছ। াহকগণ সরাসির ওেয়বসাইেটর মােম িবল ডাউনেলাড কের তা
াংেক পিরেশাধ করেত পােরন। িবল পিরেশােধর িবধােথ  িবকাশ, ামীণেফান, রিব অািেকশন ও নগদ বহার করেত পােরন।
অনলাইেন  াহকগণ  যেকােনা  িবষেয়  অিভেযাগ  জানােত  পােরন।

সমা এবং চােলসহ:

জনবেলর অভাব, পািনর িবয়  হার উৎপাদন খরেচর সােথ সামণ  নয়, পািনর পাইপলাইেনর রাতন নটওয়াক, গভ পািনেত
আয়রণ  ও  লবণাতার  উপিিত,  -উপির  পািনেত  লবণা  পািনর  অেবশ,  নন  নন  এলাকায়  পািনর  চািহদা  ি,  NRW
াসকরেণর ােথ  িমটািরং বােক িডিজটালাইজড করা।

ভিবৎ পিরকনা:

চাম শহরবাসীর েপয় পািন সাব িণক সরবরাহ িনিত করা ও াসত ািনেটশন এর বা করা। -উপির পািনর উৎপাদন
ির মােম -গভ পািনর উৎপাদন ও বহার াসকরণ। ১০০% রেনা পািনর পাইপ পিরবতন ও িডসি িমটার এিরয়া (DMA)
বা াপন, জনবল ি ও কম পিত আিনকায়ন করা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

পািন সরবরাহ ৪৬০ এমএলিড ত উীত করা
৩০ িক.িম নন পাইপলাইন াপন করা
২৫০০ নন াহক সংেযাগ দান করা
১৫০০ ণ  পািনর িমটার পিরবতন করা
পািন সরবরাহ পয েবণ বােক কীয় পয েবণ িনয়ণ বা (SCADA) এর আওতায় আনয়ন করা।
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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-

বাপনা পিরচালক, চাম ওয়াসা

এবং

সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর
ন মােসর ২৮ 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)

নগরবাসীর য়সীমার মে িনরাপদ ও কায কর পািন বাপনা ও পয়:িনাশন বা গেড় তালা ।

১.২ অিভল (Mission)
িবতার সােথ পিরেবশবাব উপ ি ও দ জনশি বহার কের ণগতমান স পািন সরবরাহ ও পয়:িনাশন সবা
দান ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. চাম শহেরর পািন সরবরাহ ও পয়:িনাশন িবধািদর উয়ন
২. পািনর ণগতমান বজায় রাখা
৩. চাম ওয়াসার রাজ আদায় ি
৪. সংার কায ম তদারিক
৫. াহক সবার মান উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. আবািসক ও অনাবািসক পািন সরবরাহ সচল রাখার জ িবিভ াপনা িনম াণ, উয়ন, নব াসন, েয়াজনীয়
রণােবণ  ও  পিরচালন  ।
২. ভিবৎ চািহদার সােথ সিত রেখ পািন সরবরাহ িনিত করার জ নন এক পািন শাধনাগার িনম াণ ।
৩. নন াহক সংেযাগ দান 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

িনরাপদ পািন সরবরাহ ি উৎপািদত পািন
িমিলয়ন
িলটার/দিনক

৩৬০ ৪৫০ ৪৬০ ৪৭০ ৪৮০
বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড , বাংলােদশ পী
িবতায়ন বাড 

চাম ওয়াসার এমআইএস
িতেবদন

পাইপ লাইন নটওয়াক ি াপনত পাইপলাইন িকেলািমটার ১৫০ ৭৫ ৩০ ২০ ২০
চাম িস কেপ ােরশন, সড়ক ও জনপথ
অিধদর

চাম ওয়াসার এমআইএস
ি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] চাম
শহেরর পািন
সরবরাহ ও
পয়:িনাশন
িবধািদর উয়ন

২৫

[১.১] িনরাপদ পািন
উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত পািন গড়
িম:িলটার/
দিনক

৩ ৩৬০ ৪৫০ ৪৬০ ৪৫৮ ৪৫৭ ৪৫৬ ৪৫৫ ৪৭০ ৪৮০

[১.২] পাইপ লাইন
াপন

[১.২.১] াপনত পাইপ
লাইন

সমি
িক:িম:/
বৎসর

২ ১৫০ ৭৫ ৩০ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ২০ ২০

[১.৩] গভীর নলপ
িরেজনােরশন

[১.৩.১] িরেজনােরশনত
নলপ

সমি
সংা/
বৎসর

২ ২৪ ১৬ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২

[১.৪] াহক সংেযাগ
ি

[১.৪.১] সংেযাগত াহক সমি সংা ২ ৩৫০০ ৩৭০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২৫০০ ২৫০০

[১.৫] ণ  পািনর
িমটার পিরবতন

[১.৫.১] িমটার
পিরবতনত

সমি সংা ৩ ৩২০০ ২০০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১০০০ ১৫০০ ১৫০০

[১.৬] িডিপিপ নয়ণ
[১.৬.১] তরীত িডিপিপ
মণালেয় রণ

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৭] ই-িজিপ িয়ায়
য়

[১.৭.১] ই-িজিপেত
সতয়

গড় % ১ ৯২ ৯২ ৯৩ ৯১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৯৩ ৯৪

[১.৮] চাম
মহানগরীর
পয়ঃিনাশন বা
াপন ক (১ম
পয ায়)

[১.৮.১] িনিম ত
পয়ঃেশাধনাগার

সমি % ৪ ২ ১০ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১৫ ১৫

[১.৯] ভাালরী পািন
শাধনাগার িনম াণ

[১.৯.১] িনিম ত ভাালরী
পািন শাধনাগার

সমি % ৪ ২০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১০

[১.১০] জলাধার িনম াণ
(ভাালরী)

[১.১০.১] িনিম ত জলাধার সমি % ২ ৩০ ২০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১০

[২] পািনর
ণগতমান বজায়
রাখা

১৫
[২.১] পািনর ণগত
মান তদারিক করা

[২.১.১] পািনর ণগত মান
পরীায় ননা সংহ

সমি সংা ৪ ১৫০ ২৪০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ২৪০০ ২৪০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৩:১১ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন 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 

[২.১.২] সরবরাহত পািনর
পয া  ািরন
িনিতকরণ

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০ ১০০

[২.১.৩] পািনর ননায়
মাইো-বােয়ালিজকাল
পরীা িনিতকরণ

গড় % ৪ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ১০০ ১০০

[২.১.৪] াহেকর পািনর
াংক িনয়িমত পরীা ও
জীবা করার জ
িবির মােম সেচতন
করা

সমি সংা ৩ ২৪ ২৪ ২৫ ২২ ২০ ১৯ ১৮ ২৫ ২৫

[৩] চাম
ওয়াসার রাজ
আদায় ি

১০

[৩.১] পািন সংেযােগর
িবল জারীর হার ি

[৩.১.১] জািরত িবল গড় % ৫ ৯৭ ৯৭ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ৯০ ৯৮.৫ ৯৯

[৩.২] পািনর িবল
আদায় ি করা

[৩.২.১] আদায়ত িবল গড় % ৫ ৯০ ৯০ ৯১ ৯০ ৮৯ ৮৮ ৮৭ ৯১.৫ ৯২

[৪] সংার
কায ম তদারিক

১০

[৪.১] পিরদশ ন
কায ম ি

[৪.১.১] সািদত পিরদশ ন সমি সংা ৩ ৩৫ ১৫ ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬ ১৫ ১৫

[৪.২] চাম ওয়াসা
বাড  সভাকরণ

[৪.২.১] সািদত বাড সভা সমি সংা ৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬

[৪.৩] সময় সভাকরণ
[৪.৩.১] সািদত সময়
সভা

সমি সংা ২ ১৮ ১৮ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ১৮ ১৮



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৩:১১ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন 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 

[৫] াহক সবার
মান উয়ন

১০

[৫.১] াহক সমােবশ
[৫.১.১] সািদত াহক
সমােবশ

সমি সংা ২ ১২ ৪ ৬ ৩ ২ ১ ৬ ৬

[৫.২] াহক সি
যাচাই

[৫.২.১] সািদত াহক
জরীপ

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৫.৩] LIC এর সােথ
আেলাচনা সভা

[৫.৩.১] সািদত সভা সমি সংা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[৫.৪] পািন বহাের
অপচয় রােধ
জনসেচতনতা ি

[৫.৪.১] পিকায় িবাপন সমি সংা ৪ ৭০ ৫০ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৪৫ ৫০ ৫০
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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%

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: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৩:১১ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

আিম, বাপনা পিরচালক, চাম ওয়াসা,  সিচব,  ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার,  পী উয়ন ও সমবায়
মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয় িহসােব বাপনা পিরচালক,
চাম ওয়াসা-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
চাম ওয়াসা

তািরখ

সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৩:১১ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইএস ও (ISO) International Organization for Standardization

২ এনআরডিউ (NRW) নন রেভিনউ ওয়াটার (Non Revenue Water)

৩ এমআইএস (MIS)
ােনজেম ইনফরেমশন িসেম (Management Information
System)

৪ এমএলিড (MLD) িমিলয়ন িলটার পার ড (Million liter/day)

৫ এলিজইিড (LGED)
লাকাল গভন েম ইিিনয়ািরং িডপাট েম (Local Government
Engineering Department)

৬ এলিজিড (LGD) লাকাল গভন েম িডিভশন (Local Government Division)

৭ ওয়াসা (WASA)
ওয়াটার সাাই এ য়ােরজ অথির (Water Supply & Sewerage
Authority)

৮ িক.িম (K.m) িকেলািমটার (kilometer)

৯ কিপআই (KPI) Key Point Installation

১০ িডএমএ (DMA) District Meter Area

১১ সওজ সড়ক ও জনপথ অিধদর

১২ িসিসএস (CCTS) Customer Complaint Tracking System

১৩ িসিসিস (CCC) চাম িস কেপ ােরশন (Chattogram City corporation)
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] িনরাপদ পািন উৎপাদন [১.১.১] উৎপািদত পািন চাম ওয়াসা (েকৗশল উইং) পািনর উৎপাদন িববরণী

[১.২] পাইপ লাইন াপন [১.২.১] াপনত পাইপ লাইন চাম ওয়াসা (েকৗশল উইং) ািপত পাইপলাইেনর ওয়াড িভিক তািলকা, ছিব

[১.৩] গভীর নলপ িরেজনােরশন [১.৩.১] িরেজনােরশনত নলপ চাম ওয়াসা (েকৗশল উইং) কাদােরর কায  সাদন পের কিপ

[১.৪] াহক সংেযাগ ি [১.৪.১] সংেযাগত াহক চাম ওয়াসা (েকৗশল উইং) সংেযােগর িহসাব নর সিলত মাণক

[১.৫] ণ  পািনর িমটার পিরবতন [১.৫.১] িমটার পিরবতনত চাম ওয়াসা (েকৗশল উইং) চাম ওয়াসার এম আই এস িতেবদন

[১.৬] িডিপিপ নয়ণ [১.৬.১] তরীত িডিপিপ মণালেয় রণ চাম ওয়াসা িডিপিপ ণয়েনর কিপ

[১.৭] ই-িজিপ িয়ায় য় [১.৭.১] ই-িজিপেত সতয় চাম ওয়াসা িসেম এনািল এর রিজার

[১.৮] চাম মহানগরীর পয়ঃিনাশন বা
াপন ক (১ম পয ায়)

[১.৮.১] িনিম ত পয়ঃেশাধনাগার সংি ক পিরচালক িনম াণাধীন াপনাসেহর ছিব, সংি প

[১.৯] ভাালরী পািন শাধনাগার িনম াণ [১.৯.১] িনিম ত ভাালরী পািন শাধনাগার সংি ক পিরচালক
ভাালিড় পািন শাধনাগার িনম াণ কের কাদার এর
সােথ ািরত ির ফেটাকিপ

[১.১০] জলাধার িনম াণ (ভাালরী) [১.১০.১] িনিম ত জলাধার সংি ক পিরচালক পয়া উ জলাধার ও আেনায়ারা -গভ জলাধার

[২.১] পািনর ণগত মান তদারিক করা [২.১.১] পািনর ণগত মান পরীায় ননা সংহ চাম ওয়াসার পািন পরীাগার িরেপাট  এর কিপ

[২.১] পািনর ণগত মান তদারিক করা

[২.১.২] সরবরাহত পািনর পয া  ািরন িনিতকরণ চাম ওয়াসার পািন পরীাগার িরেপাট  এর কিপ

[২.১.৩] পািনর ননায় মাইো-বােয়ালিজকাল পরীা
িনিতকরণ

চাম ওয়াসার পািন পরীাগার িরেপাট  এর কিপ

[২.১.৪] াহেকর পািনর াংক িনয়িমত পরীা ও জীবা করার
জ িবির মােম সেচতন করা

জনসংেযাগ শাখা িবাপেনর কিপ

[৩.১] পািন সংেযােগর িবল জারীর হার ি [৩.১.১] জািরত িবল চাম ওয়াসা (ফাইা উইং) জািরত িবেলর িরেপাট 

[৩.২] পািনর িবল আদায় ি করা [৩.২.১] আদায়ত িবল চাম ওয়াসা (ফাইা উইং) আদায়ত িবেলর িরেপাট 

[৪.১] পিরদশ ন কায ম ি [৪.১.১] সািদত পিরদশ ন চাম ওয়াসা (শাসন,েকৗশল ও ফাইা উইং) পিরদশ ন িতেবদন

[৪.২] চাম ওয়াসা বাড  সভাকরণ [৪.২.১] সািদত বাড সভা চাম ওয়াসা (শাসন উইং) বাড  সভার কায প

[৪.৩] সময় সভাকরণ [৪.৩.১] সািদত সময় সভা চাম ওয়াসা (শাসন,েকৗশল ও ফাইা উইং) সভার কায িববরণী

[৫.১] াহক সমােবশ [৫.১.১] সািদত াহক সমােবশ চাম ওয়াসা (ফাইা উইং) াহক সমােবেশর ত

[৫.২] াহক সি যাচাই [৫.২.১] সািদত াহক জরীপ চাম ওয়াসা (ফাইা উইং)
Customer Satisfactory Survey
Report এর কিপ

[৫.৩] LIC এর সােথ আেলাচনা সভা [৫.৩.১] সািদত সভা চাম ওয়াসা (ফাইা উইং) সভার কায িববরণী



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৩:১১ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[৫.৪] পািন বহাের অপচয় রােধ জনসেচতনতা
ি

[৫.৪.১] পিকায় িবাপন জনসংেযাগ শাখা িবাপেনর কিপ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৩:১১ া: ১৬ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

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
িনরাপদ পািন উৎপাদন উৎপািদত পািন বাংলােদশ পী িবতায়ন বাড  সাব িণক িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ

পাইপ লাইন াপন াপনত পাইপ লাইন চাম িস কেপ ােরশন পাইপ লাইন াপন/মরামেতর জ রাা কাটার অেমাদন

পাইপ লাইন াপন াপনত পাইপ লাইন সড়ক ও জনপথ অিধদর পাইপ লাইন াপন/মরামেতর জ রাা কাটার অেমাদন

িনরাপদ পািন উৎপাদন উৎপািদত পািন বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড  সাব িণক িবৎ সরবরাহ িনিতকরণ



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২৬, ২০২২ ১৩:১১ া: ১৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ২৬, ২০২২

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



      র সময়:                      :1                            র :  

 

         ৪: 

দপ্তর/সংস্থার                              , ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/সংস্থার    :             

                          

 

      

    

এ   

 

          

         

   /   

২০২২-২০২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

       / 

     

১   

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.               ……………………………….....১৭ 

১.১                   আয় াজন সভা আয় াজজত ১              

        

4         ১ ১ ১ ১    

          

১.২                          

        

               ৪ %         

        

১০0%         ১০0% ১০0% ১০0% ১০0%    

          

১.৩                             

(stakeholders)              

          ৪               

       

2         - ১ - ১    

          

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয় াজন প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা      2          ১  ১            

৩০০    

          

১.৫    -             

(              /  এ     

                      /      -

                  /            

                 )। 

উন্নত কর্ ম-

জরয়েশ (১টিএন্ডই 

ভুক্ত অয়কয়জা 

র্ালার্াল 

জেনষ্টকরণ 

২. জরস্কার 

জরচ্ছন্নতা বৃজি) 

২        

      

         

      , 

    ,  

     

        

২৯/12/2২ 

2৯/06/2৩ 

        - 2৯/12/2২ - 2৯/06/2৩    

          

১.৬ আওতাধীন  আঞ্চজলক/ র্াঠ র্ মায় র 

কার্ মাল  (প্রয়র্াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক 

                           

           ও                    

                 

       

   /        

      

৪            1৫/01/2৩ 

১৬/04/2৩ 

১৬/07/2৩ 

        - 1৫/01/2৩ ১৬/04/2৩ ১৬/07/2৩    

          



      র সময়:                      :2                            র :  

 

                          

 

      

    

এ   

 

          

         

   /   

২০২২-২০২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

       / 

     

১   

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.  আজথ মক ব্যেস্থানা উন্ন ন ........................................................................১৫ 

২.১ ২০২২-২৩             -

         (                       

            )                  

  -        

          

       

২           

       / 

      

এ      

3১/0৭/202২         3১/0৭/202২       

          

2.2    ম             য়   র    র 

           য়  (    র  য় 

  র    স ) 

           

         

২ %   -

        

        

         

100%         ১০% ৩৫% ৬৫% ১০০%    

            

২.৩ বায়জট বাস্তবা ন বায়জট বাস্তবাশ ত ৩ %   -

        

        

      

100%         ১০% ৩৫% ৬৫% ১০০%    

            

২.৪ প্রকয়ের PIC সভা আয় াজন  সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা     

        

PIC সভা- ৩টি 

psc-1 

        - PIC সভা- ১টি PIC সভা- ১টি PIC সভা- ১টি    

          

২.৫                          

(       ,        ,         

      )                         

          

              

        

৫ তাজরখ     

        
        য়         - - - ৩০/০৬/২০২৩   ২০২২-২৩ 

         

২  

           

         

      । 

অজমন      



      র সময়:                      :3                            র :  

 

                          

 

      

    

এ   

 

          

         

   /   

২০২২-২০২৩ 

         

        

                     , ২০২২-২০২৩      

       / 

     

১   

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.              এ                                   ……………..১৮ 

৩.১ সর   র         র       

    র       র  

        র 

          

     

         র  

৩ %         

        

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

          

৩.২              র     র 

      র            

      র  

         

৫ %       

এ      

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

          

৩.৩     র     ম         র        

        

            

    । 

৫ %      

        

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

          

৩.৪ ATM    র ম   ম       র 

              য়      সর র   

ATM    র 

ম   ম      

সর র   

৫ %          

        

            

১০০%         ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

          



ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২২-২৩   

(র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/দপ্তি/সংস্থা পর্ যায়য়ি অরিয়সি জর্ন্) 
 

 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও 

উদ্ভাবন সংক্রান্ত 

কার্ যক্রমমর 

বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

৩০ 

[১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ/ 

তিতিটাইকিশকনর র্াধ্যকর্ উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক্ষসবা সহতিকরণ /তিতিটাইকিশকনর 

র্াধ্যকর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি 
 

িাতরখ ১০ 
   ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

 

৩১/০৫/২০২৩ 
 

[১.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী 

ধারণা, সহত কৃি ও তিত টাই কৃি 

জসবার িাটামব  প্রস্তুি  করা  এবং 

জসবাসমূহ চালু রাখা  

 

[১.২.১] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবার িাটামব  

প্রস্তুিকৃি 

িাতরখ ২ 
১৩/১০/২০২২ ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ -- --- 

[১.২.২] ইিঃপূমব য বাস্তবাতয়ি উদ্ভাবনী ধারণা, 

সহত কৃি ও তিত টাই কৃি জসবাসমূহ চালুকৃি 

িাতরখ ৭ 
০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ১৮/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ ৩১/০৫/২০২৩  

[১.৩] ই-নতির ব্যবহার বৃতি 

 

[১.৩.১] ই-ফাইকল জনাট তনষ্পতত্তকৃি   % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য 

চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/ 

কর্ মপতরকল্পনা প্রণয়ন এবং 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৪.১] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর সম্ভাব্য চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় আইন/পতলতস/কর্ ম-পতরকল্পনা প্রণীি 

িাতরখ  ৪ ৩১/১০/২০২২ ১৬/১১/২০২২ ৩০/১১/২০২২ ১৫/১২/২০২২ ২৯/১২/২০২২  

[১.৪.২] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ ক্ষর্াকাকবলায় 

তবষয়তিতত্তক কর্ মশালা আকয়াতিি 

সংখ্যা ৩ ২ --- ১ - - -- 

 

 

২ 

[২] প্রাতিষ্ঠাতনক 

সক্ষমিা বৃতি  
২০ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকৃি    

         (ত্রত্রর্াতসক তিতত্তকি) 

সংখ্যা ৬ ৪ ৩ -- ২ -- 

[২.২] ই-গির্ন্মান্স ও উদ্ভাবন 

কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম যপতরকল্পনা  বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্রতিক্ষণ আময়াত ি  

সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ -- -- 

[২.২.২]ই-গির্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

 

িাতরখ ৩ ১৫/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ 

[২.২.৪] আওিাধীন দপ্তর/সংস্থার অধ মবাতষ মক 

স্বমূল্যায়ন প্রতিকবদন পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবিাকগ ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ১৬/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩  



 

ক্রম  

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ মক্রর্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ অতি উত্তম উত্তর্ চলতি র্ান 
চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ ১০ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উদ্ভাবনী উকযাগ পতরদশ মনকৃি 

 

িাতরখ ৩ 
৩১/০৫/২০২৩ 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  

 


