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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:

 সািতক অজনসহঃ
িম রকড  ও জিরপ অিধদরেরর আওতাধীন ১৯ জানাল এবং ০১ িদয়ারা সেটলেম অপােরশেনর অধীেন পিরচািলত জিপর
কম চী ৪১,১৮৯ মৗজার মে ৩৪,০৮৪ মৗজার ১,৯১,৩৪,৬০১ খিতয়ােনর িলিপ সংি জলা শাসেকর িনকট হার
স হেয়েছ। উ কম চীর মে ৪০,৮০৮ মৗজার ২,৯১,১০,৬৭০ খিতয়ােনর মাঠ জিরেপর তসিদক র স হেয়েছ এবং
৩৪,২৮০  মৗজার  ১,৯৩,১৪,৯৮৮  খিতয়ােনর  ড়া  কাশনার  গেজট  জারী  হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

অিধদর ও মাঠ পয ােয় জনবেলর কট অভাব ; িসিপ পিতেত াপ উৎপাদেন উপ িশিত ও কািরগরী ানস জনবেলর
তা; িশিত জনবল ও িডিজটাল জিরেপর জ েয়াজনীয় যপািতর তা ইতািদ জিরপ িবভােগর অতম সমা। তথািপ জলমান
জিরপ কাজ সাদন, কম সাদন ির লমাা অজন এবং িহত কম চী বাবায়ন চলমান জিরপ কােজ অিধদেরর ধান চােল।
তাছাড়া সময়াব পিরকনা অযায়ী িজববেষ  চলমান জিরেপর অসমা কাজ স কের কপের িনকট হারও অিধদেরর অতম
চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

ক. িম জিরপ িডিজটাইেজশেনর কায ম সকরণ ও চিলত (ায়াল) জিরেপর অসমা কাজ সমাি ;
খ. িনেয়াগ িবিধমালা ণয়েনর মােম সকল  পদ রণ এবং িশণ দােনর মােম অিধদেরর কায েমর
গিতশীলতা আনয়ন ;
গ. সকল জলার অবিশ ায় ২৫.০০ ল আর.এস খিতয়ান অিচেরই ওেয়বসাইেট আপেলাড ও অনলাইেন উুকরণ ;
ঘ. ভারেতর সােথ ৪ সেরর িবমান সীমানা িপলার নিন মাণ/মরামেতর যৗথ কম চী ণয়ন ও তা বাবায়ন করা ;
ঙ. ২০২১-২৪ ময়ােদ িবিসএস কাডার এবং িডিসয়াল সািভ েসর মাট ৬০০ জন কম কতা/কম চারীেক িশণ 
দান;
ঙ. িম জিরেপর আিনক ি ও যপািত সংহকরণ ;
চ. ায়ী সােভ  ও সেটলেম িশণ একােডমী িনম াণ ;
ছ. কম কতা-কম চারীেদর আবািসক ভবন িনম াণ; এবং
জ. জানাল সেটলেম অিফসভবন িনম াণ ;

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৮.১০ ল খিতয়ান ণ ;
৩১১০ মৗজার িলিপ রাজ কপের িনকট হার ;
িডিজটাল জিরেপর িভি াপেনর জ ৪৫০ িজওেডক কোল পেয় াপন ;
৮৫ মৗজার িডিজটাল জিরপ সকরণ ;
দশাপী অবিশ ায় ২৫.০০ ল আর.এস খিতয়ান ওেয়বসাইেট আপেলাড ও অনলাইেন উুকরণ।
সােভ  এ সেটলেম িশণ কায েমর আওতায় িবিসএস কাডার ও িডিসয়াল সািভ েসর মাট ২০৫ জন কম কতােক
িশণ দান ;
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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-

মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর

এবং

সিচব, িম মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ২৯ 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)

জনবাব িম মািলকানা ত িতা।

১.২ অিভল (Mission)
দ, িিনভর ও টকসই িম জিরপ বাপনার মােম িম মািলকেদর সক মািলকানা ত িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. কায কর িম  বাপনা।
২. িম জিরপ কােজ দতা ি।
৩. িলিপ সংা নাগিরকেসবা সহজলভকরণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সম দেশর মৗজা াপ(িডিজটাল পিতেত) জিরপ ও মৗজাসেহর িলিপ ণয়ন।
২. িলিপ (মৗজা াপ ও খিতয়ান)সংরণ ও সরবরাহকরণ ;
৩. আঃেজলা সীমানা িবেরাধ িনি ;
৪. আজািতক যৗথ সীমানা সেলন অান এবং যৗথভােব আজািতক সীমানা পিরদশ ন ;
৫. আজািতক সীমানা িপলার িনম াণ, ণিন ম াণ, সংরণ ও মরামত ;
৬. পয ায়েম দেশর সকল মৗজায় িজওেডক কোল পেয় াপন ;
৭. িম জিরেপর সােথ সংি ও ািতািনক কম কতা-কম চারীেদর িশণ দান;
৮. িবিসএস (শাসন/িলশ/বন/রলওেয়) কাডার ও িবচার িবভাগীয়(িবেজএস) কম কতােদর সােভ  ও সেটলেম
িশণ  দান;
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত অজন*
২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িম িতা

িলিপর (খিতয়ােনর)
কিপ তত

সংা
(ল)

৪ ৪.২৫ ৩.৮৩ ৪.০০ ৪.১০
জানাল সেটলেম অিফসসহ, িম রকড  অিবিভাগ
শাখা, সেটলেম স, তজগও, ঢাকা।

জডএসওগণ কক দ
ত

িলিপ হার
মৗজা
সংা

২৯৯৫ ২৮০০ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০
জানাল সেটলেম অিফসসহ, িম রকড  অিবিভাগ
শাখা, সেটলেম স, তজগও, ঢাকা।

জডএসওগণ কক দ
ত

*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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] কায কর িম
 বাপনা।

৪৬

[১.১] মৗজা
জিরপকরণ

[১.১.১] মৗজা জিরপত সমি
মৗজা
সংা

৫ ৮০ ১০০ ১০০ ৮৫ ৭৫ ৬৫ ৬০ ১০০ ১০০

[১.১.২] িলিপর (খিতয়ােনর)
িলিপর তত

সমি
সংা
ল

৫ ৪.০০ ৩.৮৩ ৩.৮৩ ৩.৬২ ৩.১৯ ২.৭৭ ২.৫৫ ৪.০০ ৪.১০

[১.১.৩] িডিজটাল পিতেত
সারােদেশ মৗজা াপ তত

সমি
মৗজা
সংা

৩ ৮০ ৯০ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৩১০ ৩২০

[১.১.৪] চিলত পিতেত মৗজা
াপ ূতত

সমি
মৗজা
সংা

২ ৪৫০ ৪৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০৫ ১১০

[১.২] িলিপ
কিউটাের সংরণ
ও ণ

[১.২.১] খিতয়ান কিউটাের
এিত

সমি
সংা
ল

৫ ১০.০০ ৯ ৯ ৮.৫ ৭.৫ ৬.৫ ৬.০০ ১০.১০ ১.১৫

[১.২.২] খিতয়ান িত সমি
সংা
ল

৫ ৭.১৫ ৭.২৪৫ ৭.২৪৫ ৬.৮৫ ৬.০৪ ৫.২৪ ৪.৮৩ ৮.১৫ ৮.২০

[১.২.৩] াপ িত সমি
সংা
(ল)

৫ ৩.১৩ ৩.০৬ ৩.০৬ ২.৮৯ ২.৫৫ ২.২১ ২.০৪ ৩.৫০ ৩.৫৫

[১.৩] িলিপ
হার

[১.৩.১] িলিপ ড়া
কািশত

সমি
মৗজা
সংা

৪ ২২০০ ১৫০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৫০০ ১৫০০

[১.৩.২] িলিপর গেজট
িবি কািশত ও সংিশ
কপের িনকট িলিপ
হািরত

সমি
সংা
(ল)

৪ ২৯৯৫ ১৫০০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৫০০ ১৫০০

[১.৪] অভরীণ
সীমানািবেরাধ
িনিকরণ

[১.৪.১] চাম-নায়াখালী ও
ফিরদর-ঢাকা আঃেজলা
সীমানা িবেরাধ িনিত

সমি সংা ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২

[১.৫] আজািতক
সীমানা সিকত
িবষয় িনি

[১.৫.১] মৗথ সীমানা
পিরদশ নত

সমি সংা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১৫ ১৫
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১.৫.২] যৗথ সীমা সেলন
অিত

সমি সংা ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

[১.৫.৩] সীমানা িপলার
মরামতত

সমি সংা ২ ৪৫০ ৪৫০ ৪৫০ ৪২৫ ৩৭৫ ৩২৫ ৩০০ ৪৮০ ৪৯০

[২] িম জিরপ
কােজ দতা
ি।

১৬

[২.১] িম বাপনা
ও জিরেপর সােথ
সংি কম কতােদর
দতা ি

[২.১.১]
কম কতা/কম চারীেক/িশণ
দ

সমি সংা ৫ ৬২০ ৬২০ ৬২০ ৫৪০ ৪৭৫ ৪৩০ ৪০০ ৬৪০ ৬৫০

[২.২] সােভ  ও
সেটলেম িশণ

[২.২.১] কম কতােদর সােভ  ও
সেটলেম িশণ দ

সমি সংা ৫ ১৯০ ১৯০ ১৯০ ১৭০ ১৫০ ১৩০ ১২০ ২০০ ২১০

[২.৩] পিরবীণ ও
তদারিক

[২.৩.১] অিফস পিরদশ নত সমি সংা ৪ ১৬ ১৮ ১৮ ১৭ ১৫ ১৩ ১২ ২০ ২০

[২.৩.২] পিরদশ েনর পািরশ
বাবািয়ত

গড় % ২ ৬৫ ৬৫ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৭০ ৭০

[৩] িলিপ
সংা
নাগিরকেসবা
সহজলভকরণ

৮

[৩.১] মৗজা াপ
ানকরণ এবং
েডের মােম
সরবরাহ

[৩.১.১] ানত মৗজা াপ
েডের মােম
সরবরাহ/িবয়

সমি
সংা
হাজার

৫ ১৩.৫০ ১৩ ১৩ ১২ ১০.৫ ৯.২৫ ৮.৪ ১৪ ১৪

[৩.১.২] মৗজা াপ ানত সমি সংা ৩ ৩০০ ২৮৮ ২৮৮ ২৭২ ২৪০ ২০৮ ১৯২ ৩০০ ৩০০
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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 ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০ ১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৪ ৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৪ ৪

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর, সিচব, িম মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, িম মণালয় িহসােব মহাপিরচালক, িম রকড  ও জিরপ অিধদর-এর িনকট অীকার করিছ য এই
িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
িম রকড  ও জিরপ অিধদর

তািরখ

সিচব
িম মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ অ জ  অিতির জলা শাসক

২ অিত জ জ অিতির জলা জজ

৩ অিত   অিতির িলশ পার

৪ আর, এস িরিভশনাল সােভ 

৫ আর ও আর রকড  অব রাইটস

৬ ইউ এন ও উপেজলা িনব াহী অিফসার

৭ ইউ  অ ইউিনয়ন িম অিফস

৮ ই,,এস ইেলকিনক টাটাল শন

৯ এ,এস,ও এািসা সেটলেম অিফসার

১০ এম,িপ মইন িপলার

১১ এস,িপ সাব িসিডয়ারী িপলার

১২ িজ,এন,এস,এস াবাল নিভেগশন ােটলাইট িসেম

১৩ িজ,িপ,এস াবাল পিজশিনং িসেম

১৪ িজ,িস,এস িজওেডক কোল িসেম

১৫ জড,এস,ও জানাল সেটলেম অিফসার

১৬ জ জলা শাসক

১৭ ,িপ -সড িপলার

১৮ িডিজ িডেরর জনােরল

১৯ িড,িড ড িডেরর

২০ িব এম িস বােজট ােনজেম কিম

২১ িব ক িবভাগীয় কিমশনার

২২ িবিসএস বাংলােদশ িসিভল সািভ স

২৩  ম িম মণালয়

২৪  র জ িম রকড  ও জিরপ অিধদর

২৫  স বা িম সংার বাড 

২৬  জ জ -জলা জজ

২৭ স ক  সহকারী কিমশনার (িম)

২৮ সহ জ জ সহকারী জলা জজ

২৯ সহ   সহকারী িলশ পার

৩০ সহবস সহকারী বন সংরক

৩১ িস, এস কাডাাল সােভ 
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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] মৗজা জিরপকরণ

[১.১.১] মৗজা জিরপত
িম রকড /জিরপ শাখা জানাল সেটলেম
অিফসার

উপ-পিরচালক (সঃঅপাঃ-১/২) কক অািয়ত / িতািরত জডএসও এর
মৗজার িববরণ সিলত প / ত

[১.১.২] িলিপর (খিতয়ােনর) িলিপর তত
িম রকড /জিরপ শাখা জানাল সেটলেম
অিফসার

উপ পিরচালক জিরপ কক অািয়ত / িতািরত াপ িিং স হেত
মৗজা াপ ত সংা িববরণী /ত

[১.১.৩] িডিজটাল পিতেত সারােদেশ মৗজা াপ তত

[১.১.৪] চিলত পিতেত মৗজা াপ ূতত

[১.২] িলিপ কিউটাের
সংরণ ও ণ

[১.২.১] খিতয়ান কিউটাের এিত িম রকড /জিরপ শাখা/স অিফসার
উপ-পিরচালক (সঃঅপাঃ-১/২) কক অািয়ত স অিফসার/ জড,এস,ও
কক দ িববরণ।

[১.২.২] খিতয়ান িত িম রকড /জিরপ শাখা/স অিফসার
উপ-পিরচালক (সঃঅপাঃ-১/২) কক অািয়ত স অিফসার/ জড,এস,ও
কক দ িববরণ।

[১.২.৩] াপ িত াপ ণ শাখা
াপ িিং স হেত মৗজা াপ ত সংা উপ পিরচালক জিরপ কক
অািয়ত িববরণী/ প।

[১.৩] িলিপ হার
[১.৩.১] িলিপ ড়া কািশত িম রকড /জিরপ শাখা

উপ-পিরচালক (সঃঅপাঃ-১/২) কক অািয়ত জডএসও কক ড়া
কাশনার ইশেতহার

[১.৩.২] িলিপর গেজট িবি কািশত ও সংিশ কপের
িনকট িলিপ হািরত

জানাল সেটলেম অিফসার
উপ-পিরচালক (সঃঅপাঃ-১/২) কক অািয়ত জডএসও কক ড়া
কাশনার ইশেতহার

[১.৪] অভরীণ সীমানািবেরাধ
িনিকরণ

[১.৪.১] চাম-নায়াখালী ও ফিরদর-ঢাকা আঃেজলা সীমানা
িবেরাধ িনিত

জিরপ শাখা উপ পিরচালক জিরপ কক অািয়ত/ িতািরত

[১.৫] আজািতক সীমানা
সিকত িবষয় িনি

[১.৫.১] মৗথ সীমানা পিরদশ নত বাউারী শাখা উপ পিরচালক (জিরপ) কক অািয়ত/িতািরত িববরণ/ত

[১.৫] আজািতক সীমানা
সিকত িবষয় িনি

[১.৫.২] যৗথ সীমা সেলন অিত বাউারী শাখা উপ পিরচালক (জিরপ) কক অািয়ত/িতািরত িববরণ /ত

[১.৫.৩] সীমানা িপলার মরামতত বাউারী শাখা উপ পিরচালক (জিরপ) কক অািয়ত/িতািরত িববরণ/ত

[২.১] িম বাপনা ও
জিরেপর সােথ সংি
কম কতােদর দতা ি

[২.১.১] কম কতা/কম চারীেক/িশণ দ িশণ সল েরজ অভরীন িশেণর দািয়া কম কতা কক জারীত অহিতপ।

[২.২] সােভ  ও সেটলেম
িশণ

[২.২.১] কম কতােদর সােভ  ও সেটলেম িশণ দ কাস  পিরচালক ও কাস  সময়ক এর দর কাস  পিরচালক /কাস  সময়ক কক জারীত অহিত প।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[২.৩] পিরবীণ ও তদারিক
[২.৩.১] অিফস পিরদশ নত

মহাপিরচালক/ পিরচালক (শাসন)/ উপ-
পিরচালক (শাসন) ও পিরদশ নকারী সকল
কম কতা।

পিরদশ ন িরেপাট 

[২.৩.২] পিরদশ েনর পািরশ বাবািয়ত
পিরচালক (শাসন) / উপ-পিরচালক
(শাসন)/সংাপন-১ শাখা

পিরচালক (শাসন) / উপ-পিরচালক (শাসন) কক দ ত / িববরণী।

[৩.১] মৗজা াপ ানকরণ
এবং েডের মােম
সরবরাহ

[৩.১.১] ানত মৗজা াপ েডের মােম সরবরাহ/িবয়
পিরচালক (জিরপ)/ উপ-পিরচালক (জিরপ) / িজ
আই এস শাখা

উপ পিরচালক (জিরপ) কক অািয়ত/িতািরত িববরণ / ত

[৩.১.২] মৗজা াপ ানত িজ আই এস শাখা উপ পিরচালক (জিরপ) কক অািয়ত/িতািরত িববরণ / ত
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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
আজািতক সীমানা সিকত িবষয়
িনি

মৗথ সীমানা পিরদশ নত সােভ  অব ইিয়া/িডএলআরএস(পিমব-আসাম মঘালয়, িরা) প যাগােযাগ/ই-মইল/েদ বাতা

সােভ  ও সেটলেম িশণ
কম কতােদর সােভ  ও সেটলেম
িশণ দ

িবভাগীয় কিমশনার/ জলা শাসক প যাগােযাগ/কম চী/ সভা

আজািতক সীমানা সিকত িবষয়
িনি

যৗথ সীমা সেলন অিত
রাষব ও পররা মণালয়, বাংলােদশ ; সােভ  অব ইিয়া/িডএলআরএস(পিমব-আসাম
মঘালয়, িরা)

প যাগােযাগ/ই-মইল/েদ বাতা

আজািতক সীমানা সিকত িবষয়
িনি

সীমানা িপলার মরামতত সােভ  অব ইিয়া/িডএলআরএস(পিমব-আসাম মঘালয়, িরা) রা মণালয় প যাগােযাগ/ই-মইল/েদ বাতা

সােভ  ও সেটলেম িশণ
কম কতােদর সােভ  ও সেটলেম
িশণ দ

জনশাসন/ রা/ রলপথ/ বন/আইন ও িবচার মণালয়। প যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


