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দপ্তয/াংস্থায কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Department/Organization) 

 

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা: 

 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ- 

 

জাতীয় রযকল্পনা ও উন্নয়ন একাদেরভ রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন একটি জাতীয় প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান। 

রযকল্পনা ও উন্নয়ন কভ িকাদেয াদথ াংরিষ্ট যকারয, আধা-যকারয ও স্বায়ত্তারত াংস্থায় কভ িযত 

কভ িকতিাদদয প্ররক্ষদণয ভােদভ সাগত দক্ষতা বৃরদ্ধ একাদেরভয প্রধান কাজ। সকারবে-১৯ ভদয়ও 

অনরাইদন প্ররক্ষণ কাম িক্রভ অব্যাত সযদ  প্রাংা অজিন কদযদছ। ভদয়য চারদাদক ূরযণ কযদত একাদেরভ 

যকাদযয ফ িবৃৎ ই-রারন িাং প্ল্যাটপভ ি মুিাদে প্রকল্প ব্যফস্থানা াংক্রান্ত সকা ি চালু কদযদছ। একাদেরভ 

রফগত ০৩ (রতন) অথ িফছদয ৪৫০০ জন কভ িকতিাদক প্ররক্ষদণয রক্ষভাত্রা রনদয় ১৯৯টি প্ররক্ষণ সকা ি ও ১৪টি 

কভ িারায ভােদভ 5,৯০৬ জন কভ িকতিাদক প্ররক্ষণ প্রদান কদযদছ। উি ভদয় একাদেরভ 1২ টি ভানম্পন্ন 

গদফলণা কাম িক্রভ ম্পন্ন কদযদছ। এছাড়াও একাদেরভয ফারল িক প্ররতদফদন ও ফারল িক জাণ িার এফাং প্ররক্ষণ 

ফল িরঞ্জ প্রকারত দয়দছ। আযও উদেখ্য সম, কভ িকতিাদদয ক্ষভতা বৃরদ্ধয অাং রদদফ রফগত রতন ফছদয ৯ 

টি বফদদরক প্ররক্ষণ ও ৬ টি বফদদরক রক্ষা পদযয ভােদভ ১১৬ জন কভ িকতিা প্ররক্ষণ রাব কদযন। 

 

ভস্যা ও চযাদরঞ্জমূ  

ীরভত সবৌত অফকাোদভা ও জনফদরয স্বল্পতা। 

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

রযকল্পনা ও উন্নয়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ ও গদফলণা কাম িক্রভদক অরধকতয ভানম্পন্ন ও যুদগাদমাগী কদয 

সতারায ভােদভ কভ িকতিাদদয ক্ষভতা বৃরদ্ধ কযা। 

 

২০২১-২২ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

(ক) একাদেরভয সকা িমূদয রফলয়াফরী ারনাগাদকযণ ও নতুন সকা ি প্রফতিন কযা; 

( ) প্ররতটি সকাদ িয ভানী প্ররতদফদন প্রকা কযা; 

(গ) একাদেরভয প্ররক্ষদণয ভান উন্নত কযা; 

(ঘ) অনরাইন সকা ি চালু কযা; 

(ঙ) গদফলণা কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা; 

(চ) ফারল িক প্ররতদফদন ও ফারল িক জাণ িার প্রকা কযা; 

(ছ) একাদেরভয সটোযমূ ফাস্তফায়দন ই-প্ররকউযদভদেয ধাযাফারকতা ফজায় যা া; 

(জ) বফদদরক প্ররক্ষণ ও উচ্চরক্ষায ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

(ঝ) অনুলদ দস্য রফরনভয় কাম িক্রভ সজাযদায কযা। 



3 
 

 

 

প্র  ফনা (Preamble) 

 

 যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

ভারযচারক, জাতীয় রযকল্পনা ও উন্নয়ন একাদেরভ-এয ভারযচারক 

 

এফাং 

 

 রচফ, রযকল্পনা রফবাগ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায এয  ভদে ২০২১ াদরয    ভাদয ২৮ 

তারযদ  এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নররর ত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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সকন ১: 

 

দপ্তয/াংস্থায রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ, প্রধান কাম িাফরর 

 

১.১ রূকল্প (Vision): 

২০২৫ াদরয ভদে রযকল্পনা ও উন্নয়ন রফলদয় সদদয অন্যতভ প্ররক্ষণ প্ররতষ্ঠান রদদফ আত্মপ্রকা। 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission): 

প্ররক্ষণ, গদফলণা ও যাভ ি প্রদাদনয ভােদভ রযকল্পনা ও উন্নয়ন রফলদয় দক্ষ ও বনরতকবাদফ ক্ষভ জনফর 

সৃরষ্ট। 

 

১.৩ কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

১.৩.১ দপ্তয/াংস্থায কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

 

 ১. রযকল্পনা ও উন্নয়দন জাতীয় ক্ষভতা বৃরদ্ধ 

 ২. এনএররেয কভ িকাে প্রচায এফাং উন্নয়ন 

 ৩. ভানফম্পদ ও সবৌতসুরফধা ব্যফস্থানা  

 

১.৩.২ সুান ও াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

 

 সুান ও াংস্কাযমূরক কাম িক্রদভয ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

  

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions): 
 

১. উন্নয়ন রযকল্পনা, প্রকল্প ফাস্তফায়ন ও দক্ষতা বৃরদ্ধ রফলয়ক প্ররক্ষণ প্রদান 

 ২. অনুদযাদধয রবরত্তদত কযাোয/নন-কযাোয কভ িকতিাদদয বুরনয়ারদ/রফবাগীয় প্ররক্ষণ আদয়াজন 

 ৩. অনুদযাদধয রবরত্তদত রফরবন্ন প্ররতষ্ঠাদনয জন্য রফদলারয়ত প্ররক্ষণ রযচারনা 

 ৪. উন্নয়ন রযকল্পনা এফাং প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত রফলদয় মূল্যায়ন ও গদফলণা ফাস্তফায়ন 

 ৫. রফরবন্ন ভন্ত্রণারয় ও রফবাগদক উন্নয়ন ও রযকল্পনা রফলদয় যাভ ি প্রদান 

৬.কভ িারা, সরভনায, প্রকানা ও প্ররক্ষদণয ভােদভ রযকল্পনা, উন্নয়ন অথ িনীরত, প্রকল্প   

ব্যফস্থানা ইতযারদ রফলদয় রনতয নতুন জ্ঞান ও অরবজ্ঞতা রফরনভদয়য চচ িা অব্যাত যা া 
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সকন ২ 

জাতীয় রযকল্পনা ও উন্নয়ন একাদেরভয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

কভ িম্পাদন 

সূচকমূ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা 

20২1-২2 

প্রদক্ষন রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা অজিদনয 

সক্ষদত্র সমৌথবাদফ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থামূদয 

নাভ 

উাত্তসূত্র 
২০19-20 2020-২1 2022-23 2023-24 

রযকল্পনা ও উন্নয়দন 

জাতীয় ক্ষভতা বৃরদ্ধ 
প্ররক্ষণাথী াংখ্যা জন ২০৯৪ জন ১৭০৫* জন ১৫০০ জন ১৫০০ জন ১৫০০ জন 

- ফারল িক 

প্ররতদফদন 

 াভরয়ক (provisional) তথ্য 
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সকন ৩ 

কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র, অগ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

কভ িম্পা

দদনয 

সক্ষত্র 

কভ ি

ম্পাদদন

য 

সক্ষদত্রয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধরত একক 

কভ ি

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজিন রক্ষভাত্রা / রনণ িায়ক ২০২১-2২ 

প্রদক্ষণ 

202২-২৩ 

 

প্রদক্ষণ 

202৩-2৪ ২০১৯-২০ ২০২০-2১ 
অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এরএ স্বাক্ষযকাযী অরপদয কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

[১] 

রযকল্পনা 

ও উন্নয়দন 

জাতীয় 

ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ 

25 

[১.১] 

রনয়রভতবা

সফ প্ররক্ষণ 

কভ িসূচী 

আদয়াজন 

 

[১.১.১] প্রররক্ষত 

কভ িকতিা 
ভরষ্ট াংখ্যা 20 20৪৩ ১৭০৫ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১০০০ ১৫০০ ১৫০০ 

[১.১.২] প্ররক্ষণ 

ফল িরঞ্জ মুদ্রণ 
তারয  তারয  ৫ 1৬.০৬.২০ ১৫.০৪.2১ ৩০.০৫.২২ ০5.০৬.২২ 14.০৬.২২ ২1.০৬.২২ ৩০.০৫.২৩ ৩০.০৫.২৩ ৩০.০৫.২৪ 

[২] 

গদফলণা ও 

প্রকানা 

কাদজয 

উন্নয়ন 

25 

[২.১] 

প্ররক্ষণ 

উদমারগতা 

এফাং  

রযকল্পনা ও 

উন্নয়ন 

রফলয়ক 

গদফলণা 

রযচারনা 

[২.১.১] গদফলণা 

কাম িক্রভ ফাস্তফারয়ত 
তারয  তারয  ৬ ২৫.০৬.২০ ২৫.০৬.২১ ২৫.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ২৯.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ - ২৮.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৪ 

[২.১.২] গদফলণা 

প্ররতদফদন 

ফাস্তফায়নকাযীয 

রনকট সপ্ররযত 

তারয  তারয  ৩ ২2.০৬.২০ ২৮.০৬.২১ ২৮.০৬.২২ ২৯.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ - - ২৮.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৪ 

[২.২] 

ভাভরয়ক 

উন্নয়ন 

রফলয়ক 

প্রকানা 

[২.২.১] ফারল িক 

জাণ িার প্রকারত 
তারয  তারয  5 ১৬.০৬.২০ ২৫.০৬.২১ ২৫.০৬.২২ ২৭.০৬.২২ ২৮.০৬.২২ ২৯.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ২৫.০৬.২৩ ২৫.০৬.২৪ 

[২.২.২] ফারল িক 

জাণ িাদরয অনরাইন 

বা িন প্রকারত 

তারয  তারয  5   ৩০.০৬.২২     ৩০.0৬.২3 ৩০.০৬.২৪ 

[২.২.৩] লান্মারলক 

এনএররে ফাতিা 

রনয়রভত প্রকানা 

ভরষ্ট াংখ্যা 3   ২ ১    ২ ২ 

[২.৩] 

রাইদেরয 

ব্যফস্থানা 

[২.২.৪] অনরাইদন 

ফই কযাটাররগাং 

ম্পন্ন 

ভরষ্ট াংখ্যা 3   ৫০০০ ৪০০০ ৩০০০ ২০০০ ১০০০  
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কভ িম্পা

দদনয 

সক্ষত্র 

কভ ি

ম্পাদদন

য 

সক্ষদত্রয 

ভান 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধরত একক 

কভ ি

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজিন রক্ষভাত্রা / রনণ িায়ক ২০২১-2২ 

প্রদক্ষণ 

202২-২৩ 

 

প্রদক্ষণ 

202৩-2৪ ২০১৯-২০ ২০২০-2১ 
অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এরএ স্বাক্ষযকাযী অরপদয কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র             

 

[৩] 

ভানফম্প

দ ও 

সবৌতসুরফধা 

ব্যফস্থানা 

20 

 

[৩.১] 

প্ররক্ষণ 

ায়ক 

সুরফধারদ 

প্রদান 

[৩.১.১] রযচ্ছন্নতা 

ফাস্তফারয়ত 

গড় 
% 5 9২.১২ ৮৮.৫০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০ 

[৩.১.২] সুষু্ঠ  াফায 

ব্যফস্থানা 

ফাস্তফারয়ত 

গড় 

% 5 90.৩৪ ৮৯.২০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০ 

[৩.১.৩] রাইদেরয 

সুরফধা ফাস্তফারয়ত 

গড় 
% ৩ 91.৯৬ ৮৮.৫০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০ 

[৩.১.৪] করম্পউটায 

ল্যাফ সুরফধা 

ফাস্তফারয়ত 

গড় 

% 5 8৭.৮3 ৮৫.৬০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮০ 

[৩.২] 

প্রারনক 

কাম িক্রদভ 

দক্ষতা বৃরদ্ধ 

[৩.২.১] এনএররে 

এয সফাে ি অফ 

গবিনয এয বা 

আদয়ারজত 

ভরষ্ট 

াংখ্যা ২   ২ ১      
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কভ িম্পাদদনয 

সক্ষত্র 

 

কভ িম্পাদ

সনয সক্ষদত্রয 

ভান 

 

 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন সূচক 

 

গণনা 

দ্ধরত 

একক 

 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০২১-2২ প্রদক্ষণ 

202২-২৩ 

 

প্রদক্ষণ 

202৩-২৪ 

 

অাধাযণ 

 

অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান 

 

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

সুান ও াংস্কাযমুরক কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র 

[১] সুান ও 

াংস্কাযমুরক 

কাম িক্রদভয 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযণ 

৩০ 

[১.১] শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত প্রাপ্ত নম্বয ১০        

[১.2] ই-গবন্যিান্স/ উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[১.2.২] ই-গবন্যিান্স/ উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত প্রাপ্ত নম্বয ১০        

[১.৩] তথ্য অরধকায ফাস্তফায়ন [১.৩.১] তথ্য অরধকায ফাস্তফারয়ত ক্রভপুরঞ্জভূত প্রাপ্ত নম্বয ৩        

[১.৪] অরবদমাগ প্ররতকায 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] অরবদমাগ প্ররতকায 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত প্রাপ্ত নম্বয ৪        

[১.৫] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

[১.৫.১] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 
ক্রভপুরঞ্জভূত প্রাপ্ত নম্বয ৩        
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াংদমাজনী-১ 

াংদমাজনী-১ 

 

ক্ররভক নম্বয ব্দাংদক্ষ 

(Acronyms) 

রফফযণ 

1 এনআইএ ন্যানার ইরেরগ্রটি স্ট্যাদটরজ 

2 এনএররে ন্যানার একাদেরভ পয প্ল্যারনাং এে সেদবরদভে 

3 এরএ অযানুয়ার াযপযদভন্স এরগ্রদভে 

4 এএভর স্ট্র্যাদটরজক ম্যাদনজদভে প্ল্যান 

৫ রজআযএ রগ্রদবন্স রযদে রদস্ট্ভ 

৬ রফরএ ফাাংরাদদ ররবর ারব ি 
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াংদমাজনী – ২: কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/াংস্থা এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 
 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচকমু ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, 

অরধা া, া া  

রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১.১ রনয়রভতবাদফ প্ররক্ষণ কভ িসূচী 

আদয়াজন 

[১.১.১] প্রররক্ষত কভ িকতিা প্ররক্ষণ অনুরফবাগ রযচারক (প্ররক্ষণ)-এয স্বাক্ষরযত রফরবন্ন সকা ি/কভ িারায় অাংগ্রণকাযী প্ররক্ষণাথীয 

তাররকায ায-াংদক্ষ 

[১.১.২] প্ররক্ষণ ফল িরঞ্জ মুদ্রণ প্ররক্ষণ অনুরফবাগ রযচারক (প্রান) এয স্বাক্ষরযত ফল িরঞ্জ মুদ্রদণয চারাদনয কর 

২.১  প্ররক্ষণ উদমারগতা এফাং  রযকল্পনা 

ও উন্নয়ন রফলয়ক গদফলণা রযচারনা 

[২.১.১] গদফলণা কাম িক্রভ ফাস্তফারয়ত গদফলণা ও প্রকানা অনুরফবাগ রযচারক  (গদফলণা ও প্রকানা)-য স্বাক্ষরযত রচঠি গদফলণা প্ররতদফদন।  

[২.১.২] গদফলণা প্ররতদফদন ফাস্তফায়নকাযীয রনকট সপ্ররযত গদফলণা ও প্রকানা অনুরফবাগ রযচারক  (গদফলণা ও প্রকানা)-য স্বাক্ষরযত অগ্রগায়ন রচঠি 

২.২ ভাভরয়ক উন্নয়ন রফলয়ক প্রকানা [২.২.১] ফারল িক জান িার প্রকারত গদফলণা ও প্রকানা অনুরফবাগ রযচারক (প্রান) এয স্বাক্ষরযত ফারল িক জান িার মুদ্রদণয চারাদনয কর 

[২.২.২] ফারল িক জান িাদরয অনরাইন বা িন প্রকারত গদফলণা ও প্রকানা অনুরফবাগ অনরাইদন প্রকাদয স্ক্রীণট 

[২.২.৩] লান্মারলক এনএররে ফাতিা রনয়রভত প্রকানা গদফলণা ও প্রকানা অনুরফবাগ এনএররে ফাতিায মুরদ্রত কর 

২.৩ রাইদেরয ব্যফস্থানা [২.৩.১] অনরাইদন ফই কযাটাররগাং ম্পন্ন গদফলণা ও প্রকানা অনুরফবাগ রযচারক  (গদফলণা ও প্রকানা)-য স্বাক্ষরযত ায-াংদক্ষ 

৩.১ প্ররক্ষণ ায়ক সুরফধারদ প্রদান [৩.১.১] রযচ্ছন্নতা ফাস্তফারয়ত প্রান অনুরফবাগ রযচারক  (গদফলণা ও প্রকানা)-য স্বাক্ষরযত প্ররক্ষণাথীদদয মূল্যায়দনয ায-াংদক্ষ 

[৩.১.২] সুষু্ঠ  াফায ব্যফস্থানা ফাস্তফারয়ত প্রান অনুরফবাগ রযচারক  (গদফলণা ও প্রকানা)-য স্বাক্ষরযত প্ররক্ষণাথীদদয মূল্যায়দনয ায-াংদক্ষ 

[৩.১.৩] রাইদেরয সুরফধা ফাস্তফারয়ত প্রান অনুরফবাগ রযচারক  (গদফলণা ও প্রকানা)-য স্বাক্ষরযত প্ররক্ষণাথীদদয মূল্যায়দনয ায-াংদক্ষ 

[৩.১.৪] করম্পউটায ল্যাফ সুরফধা ফাস্তফারয়ত প্রান অনুরফবাগ রযচারক  (গদফলণা ও প্রকানা)-য স্বাক্ষরযত প্ররক্ষণাথীদদয মূল্যায়দনয ায-াংদক্ষ 

৩.২ প্রারনক কাম িক্রদভ দক্ষতা বৃরদ্ধ [৩.২.১] এনএররেয সফাে ি অফ গবন িযদয বা আদয়ারজত প্রান অনুরফবাগ রফওরজ বায সনাটি/ কাম িরফফযণী 

 

 

াংদমাজনী ৩ : অন্য অরপদয াদথ াংরিষ্ট কভ িম্পাদন সূচকমূ 

 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক সমকর অরপদয াদথ াংরিষ্ট াংরিষ্ট অরপদয াদথ কাম িক্রভ ভন্বদয়য সকৌর 
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ংযমাজনী – ৪ : এনএপপিয জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-পযকল্পনা, ২০২১ – ২০২২ 

দপ্তয/ংস্থায নাভ: জাতীয় পযকল্পনা ও উন্নয়ন একাযিপভ (এনএপপি) 

 

কাম মক্রযভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচযকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়যনয 

দাপয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যপি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগপত পযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অপজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাপতষ্ঠাপনক ব্যফস্থা……………………………….....২২ 

১.১ ননপতকতা কপভটিয 

বা আযয়াজন 

 

বা আযয়াপজত ৪ ংখ্যা কাযী 

পযচারক 

৪ টি রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননপতকতা কপভটিয 

বায পদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাপয়ত পদ্ধান্ত ৬ % পযচারক 

(কর) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন      

১.৩ সুান প্রপতষ্ঠায 

পনপভত্ত অংীজযনয 

অংগ্রযণ  বা 

 

অনুপষ্ঠত বা ২ ংখ্যা কাযী 

পযচারক 

২ টি রক্ষ্যভাত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত 

প্ররক্ষণ আদয়াজন 

প্ররক্ষণ আদয়ারজত ২ াংখ্যা কাযী 

পযচারক 

২ টি রক্ষ্যভাত্রা ১  ১     

অজমন      

১.৫ কভ ম-পযযফ উন্নয়ন  পযচ্ছন্নতা পনপিযত 

কচকপরস্ট প্রণয়ন ও 

কযপজস্টায কভইনযর্ইন 

২ তাপযখ কাযী 

পযচারক 

৩১.০৭.২০২১ রক্ষ্যভাত্রা ৩১.০৭.২১       

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায 

ককৌর কভ ম-পযকল্পনা, 

২০২১-২২ ও নত্রভাপক 

পযফীক্ষ্ণ প্রপতযফদন 

ংপিষ্ট ভন্ত্রণারযয় দাপখর 

ও স্ব স্ব ওযয়ফাইযর্ 

আযরািকযণ 

কভ ম-পযকল্পনা  ও 

নত্রভাপক প্রপতযফদন 

দাপখরকৃত ও 

আযরািকৃত 

১ তাপযখ উপযচারক 

(প্রা) ও 

কাযী 

কপ্রাগ্রাভায 

৪ টি 

১০.০৬.২০২১ 

১৫.১০.২০২১ 

১৫.০১.২০২২ 

১৫.০৪.২০২২ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০.০৬.২১ ১৫.১০.২১ ১৫.০১.২২ ১৫.০৪.২২    

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  

আঞ্চপরক/ ভাঠ ম মাযয়য 

পপিব্যাক 

বা/কভ মারা 

৪ তাপযখ - - রক্ষ্যভাত্রা       আওতাধীন 

কাম মারয় 
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কাম মক্রযভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচযকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়যনয 

দাপয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যপি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগপত পযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অপজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কাম মারয় (প্রযমাজয কক্ষ্যত্র) 

কর্তমক দাপখরকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-

পযকল্পনা ও পযফীক্ষ্ণ  

প্রপতযফদযনয ওয 

পপিব্যাক প্রদান  

অনুপষ্ঠত অজমন      কনই 

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায 

প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তযদয তাপরকা 

ওযয়ফাইযর্ প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ১ তাপযখ উ-

পযচারক 

(প্রান) ও 

কাযী 

কপ্রাগ্রাভায 

৩০.০৬.২০২২ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০.০৬.২২    

অজমন      

২.  আপথ মক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................০৮ 

২.১ পপএ ২০০৬-এয 

ধাযা ১১(২) ও পপআয 

২০০৮-এয পফপধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২১-২২ অথ ম 

ফছযযয ক্রয়-পযকল্পনা 

(প্রকযল্পয অনুযভাপদত 

ফাপল মক ক্রয় পযকল্পনা) 

ওযয়ফাইযর্ প্রকা 

ক্রয়-পযকল্পনা 

ওযয়ফাইযর্ প্রকাপত 

২ তাপযখ উ-

পযচারক 

(প্রান) ও 

কাযী 

কপ্রাগ্রাভায 

৩১.০৭.২০২২ রক্ষ্যভাত্রা ৩১.০৭.২২       

অজমন      

২.২ প্রকদল্পয PSC ও 

PIC বা আদয়াজন 

বা আদয়ারজত 

 

২ াংখ্যা - - রক্ষ্যভাত্রা       প্রকল্প কনই 

অজমন      

২.৩ ফারল িক উন্নয়ন 

কভ িসূরচ ফাস্তফায়ন  

ফারল িক উন্নয়ন কভ িসূরচ 

ফাস্তফারয়ত 

 

২ % - - রক্ষ্যভাত্রা       প্রকল্প কনই 

অজমন      

২.৪ প্রকল্প ভাপপ্ত কযল 

প্রকযল্পয ম্পদ (মানফান, 

প্রকযল্পয ম্পদ পফপধ 

কভাতাযফক স্তান্তপযত 

২ তাপযখ - - রক্ষ্যভাত্রা       প্রকল্প কনই 
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কাম মক্রযভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক 

 

সূচযকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়যনয 

দাপয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যপি/দ 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছযযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগপত পযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অপজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কপম্পউর্ায, আফাফত্র 

ইতযাপদ) পফপধ কভাতাযফক 

স্তান্তয কযা 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচায ংপিষ্ট এফং দুনীপত প্রপতযযাযধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ……………..২০  

৩.১ শুদ্ধাচায ও দূনীপত 

প্রপতযযাযধ যচতনতামূরক 

পরপযরর্ পফতযণ 

পফতযণকৃত পরপযরর্ 

 

৪ ংখ্যা প্রান 

অনুপফবাগ 

৪০০ টি রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.২ দুনীপত পফযযাধী 

যচতনতামূরক কভ মারা 

আযয়াজন 

কভ মারা আযয়াপজত ৪ ংখ্যা প্রান 

অনুপফবাগ 

২৫ জন রক্ষ্যভাত্রা   ২৫ জন     

অজমন      

৩.৩ দুনীপত দভন কপভন 

আইন, ২০০৪ পফলযয় 

কন পযচারনা 

কন পযচাপরত ৪ ংখ্যা প্রান 

অনুপফবাগ 

৮ টি রক্ষ্যভাত্রা ২ ২ ২ ২    

অজমন      

৩.৪ যকাপয ক্রয় আইন ও 

পফপধভারা ংক্রান্ত প্রপক্ষ্ণ 

আযয়াজন 

প্রপক্ষ্ণ অনুপষ্ঠত ৪ ংখ্যা প্রান 

অনুপফবাগ 

২৫ জন রক্ষ্যভাত্রা   ২৫ জন     

অজমন      

৩.৫ শুদ্ধাচায ম্পপকমত 

নত্রভাপক আযরাচনা বা 

অনুপষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা প্রান 

অনুপফবাগ 

৪ টি রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

পফ:দ্র:- ককান ক্রপভযকয কাম মক্রভ প্রযমাজয না যর তায কাযণ ভন্তব্য করাযভ উযেখ কযযত যফ। 
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াংদমাজনী – ৫ :ই-গবদণ িন্স ও উদ্ভাফন কভ িরযকল্পনা ২০২১-২২ ভন্ত্রণারয়/ রফবাগ ও দপ্তয/াংস্থা ম িাদয়য অরপদয জন্য 

                   ও              (       ) 

ক্রভ  

কভ িম্পাদন সক্ষত্র  

 
ভান 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উত্তভ চররত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ 

[১] ই-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন াংক্রান্ত 

কাম িক্রদভয ফাস্তফায়ন সজাযদাযকযণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফারয়ত তারয  ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] সফা রজকযণ [১.২.১] একটি সফা রজকৃত  তারয  ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

]১.৩ [  সফা রেরজটাইদজন [১.৩.১] ন্যযনতভ একটি সফা রেরজটাইজকৃত তারয  ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২০ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃূরদফ ি ফাস্তফারয়ত উদ্ভাফনী ধাযণা, রজকৃত 

ও রেরজটাইজকৃত সফা াংক্রান্ত ম িাদরাচনা বা   
[১.৪.১] বা আদয়ারজত  তারয   ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নরথয ব্যফায বৃরদ্ধ [১.৪.১] ই-পাইদর সনাট রনস্পরত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪থ ি রল্প রফপ্ল্দফয চযাদরঞ্জ সভাকাদফরায় 

কযণীয় রফলদয় অফরতকযণ বা/কভ িারা আদয়াজন 
]১.৬.১ [বা/কভ িারা আদয়ারজত  াংখ্যা ৪ ২ ১ - 

২ [২] প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ  ১৫ 

]২.১ [তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ  

]২.১.১ [তথ্য ফাতায়দন কর সফা ফস ারনাগাদকৃত  াংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রফরবন্ন প্রকানা ও তথ্যারদ তথ্য ফাতায়দন 

প্রকারত 
াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

]২.২ [ই-গবন্যিান্স ও উদ্ভাফন কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[২.২.১] কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত  
 ৩ ৪ ৩ ২ 

]২.২.২[ই-গবন্যিান্স কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য 

ফযােকৃত অথ ি ব্যরয়ত 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কভ িরযকল্পনায ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ম িাদরাচনা 

াংক্রান্ত বা আদয়ারজত 
াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কভ িরযকল্পনায অধ িফারল িক স্ব -মূল্যায়ন প্ররতদফদন 

ভরন্ত্ররযলদ রফবাদগ / ঊ্র্র্ধধবতন কর্তিদক্ষয রনকট সপ্ররযত 
তারয  ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] সদদ/রফদদদ ফাস্তফারয়ত ন্যযনতভ একটি উদযাগ 

রযদ িনকৃত 
াংখ্যা ৩ 

৩০/05/ 

২০২২ 

৩০/06/ 

২০২২ 
- 
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ংযমাজনী -৬: তথ্য অপধকায পফলযয় ২০২১-২২ অথ মফছযযয ফাপল মক কভ মপযকল্পনা 

                   ও              (       ) 

কাম িক্রদভয 

সক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রভাণক অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকায আইন অনুমায়ী 

রনধ িারযত ভদয়য ভদে তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ িারযত ভদয়য 

ভদে তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উবিতন কাম িারদয় সপ্ররযত  

প্ররতদফদন 

 

ক্ষভতা 

বৃরদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণারদতবাদফ প্রকাদমাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ কদয ওদয়ফাইদট 

প্রকা 

[১.2.১] ারনাগাদকৃত 

তথ্য ওদয়ফাইদট 

প্রকারত 

তারয  

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

ারনাগাদকৃত 

স্বপ্রদণারদতবাদফ 

প্রকাদমাগ্য তথ্য 

ওদয়ফাইদটয ররাংক। 

[১.৩] ফারল িক প্ররতদফদন প্রকা  
[১.3.১] ফারল িক 

প্ররতদফদন প্রকারত  
তারয   ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০১৯ 

- - ফারল িক প্ররতদফদদনয কর 

[১.৪]  তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ 

এয ৫ ধাযা অনুাদয মাফতীয় তদথ্যয 

কযাটাগরয  ও কযাটারগ বতরয/ 

ারনাগাদকযণ 

[১.4.১]  তদথ্যয 

কযাটাগরয  ও কযাটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 

তারয  ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

াংরিষ্ট রফলয় অন্তর্ভ িিকৃত 

ভারক ভন্বয় বায 

কাম িরফফযণী 

[১.৫] তথ্য অরধকায আইন ও 

রফরধরফধান ম্পদকি জনদচতনতা 

বৃরদ্ধকযণ 

[১.5.১]  প্রচায কাম িক্রভ 

ম্পন্ন 
াংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

বা, সরভনায, কভ িারায 

অরপ আদদ রকাংফা 

প্রচাযদত্রয কর। 

[১.৬] তথ্য অরধকায রফলদয় 

কভ িকতিাদদয প্ররক্ষণ আদয়াজন    

]১. 6 .১[  প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 
াংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্ররক্ষণ আদয়াজদনয 

অরপ আদদ 
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াংদমাজনী – ৭  :অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত কভ ি-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

                   ও              (       ) 

কাম িক্রদভয 

সক্ষত্র 

 

ভা

ন 

কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রভাণক একক 

 

কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯

-২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২

০-২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধায

ণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররত 

ভান 

চররত ভাদনয 

রনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

ব্যফস্থানা 

 

 

৫ 

[১.১] অরবদমাগ রনষ্পরত্ত কভ িকতিা 

(অরনক) ও আরর কভ িকতিায তথ্য 

ওদয়ফাইদট বত্রভারক রবরত্তদত 

ারনাগাদকযণ  

[১.১.১]  অরনক ও 

আরর কভ িকতিায 

তথ্য ারনাগাদকৃত 

এফাং ওদয়ফাইদট 

আদরােকৃত 

ারনাগাদ 

ম্পদন্নয 

যকারয ত্র, 

ওদয়ফাইদটয 

ররাংক 

াংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

রযফীক্ষণ ও 

ক্ষভতাবৃরদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] রনরদ িষ্ট ভদয় অনরাইন/ 

অপরাইদন প্রাপ্ত অরবদমাগ রনষ্পরত্ত 

এফাং রনষ্পরত্ত াংক্রান্ত ভারক 

প্ররতদফদন উবিতন কর্তিক্ষ ফযাফয 

সপ্রযণ   

[২.১.১] অরবদমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত  

রনষ্পরত্ত 

প্ররতদফদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কভ িকতিা/কভ িচাযীদদয অরবদমাগ 

প্ররতকায ব্যফস্থা এফাং রজআযএ 

পটওয়যায রফলয়ক প্ররক্ষণ 

আদয়াজন 

[২.২.১] প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

অরপ আদদ, 

আদরাচযসূরচ, 

উরস্থরতয 

ারজযা 

াংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] বত্রভারক রবরত্তদত রযফীক্ষণ 

এফাং বত্রভারক রযফীক্ষণ প্ররতদফদন 

উবিতন কর্তিদক্ষয রনকট সপ্রযণ 

[২.৩.১] বত্রভারক 

প্ররতদফদন সপ্ররযত 

রযফীক্ষণ 

প্ররতদফদন   াংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা 

রফলদয় সস্ট্কদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফরতকযণ বা  

[২.৪.১] বা 

অনুরষ্ঠত 

বায 

কাম িরফফযণী াংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 
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াংদমাজনী: ৮সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন কভ ি-রযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

                   ও              (       ) 

কাম িক্রদভয 

সক্ষত্র 

 

ভান 
কাম িক্রভ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

প্রভাণক 

 

একক 

 

কভ িম্পা

দন 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধায

ণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১0 

[১.১] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রযফীক্ষণ করভটিয রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত 

ফাস্তফায়ন 

প্ররতদফদন 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

বত্রভারক রবরত্তদত ারনাগাদকযণ   

[১.২.১] 

ওদয়ফাইদট  

প্ররত বত্রভারদক 

ারনাগাদকৃত 

ওদয়ফাইদট 

ারনাগাদকৃত 

সফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত 

াংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষভতা 

অজিন ও 

রযফীক্ষণ 

১5 

[২.১] সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত রফলয়ক  

প্ররক্ষণ আদয়াজন  

 

[১.১.১] প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

প্ররক্ষণ আদদ, 

আদরাচযসূরচ, 

প্ররক্ষণাথীদদয 

তাররকা, 

ারজযাীট 

 

াংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  সফা প্রদান রফলদয় 

সস্ট্কদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফরতকযণ বা আদয়াজন 

[১.৩.১]  

অফরতকযণ বা 

অনুরষ্ঠত 

বায কাম িরফফযণী াংখ্যা 5 - - ২ ১ - - - 

 

 

 


