
গণপ্রজাত বরংলরদেশ সরকরর

পররচরলক
রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ

চট্রগ

এবং

পররচরলক, সমসররণ
পররণসিে অরিেপর, বরংলরদেশ, ঢরকর

এর গদ্ সরবররজ

বরর্ ষক কগ ষসিরেপ চরক

১ জলরা, ২০২১ – ৩০ জপ, ২০২২



সরচপপ

রব্য় পৃর পং

কগ ষসিরেদপর সররব ষক রচপ ১

প্রবপর ২

সসকশপ ১: রপকক, অরভলব্, কগ ষসিরেদপর সবপ এবং করর ষরবরল ৩

সসকশপ ২: রবরভন করর ষযদগর চূরা ফলরফল/পভরব ৪

সসকশপ ৩: কগ ষসিরেপ পররককপর ৫-৬

সংদরর্পত ১: শবসংদবপ ৭

সংদরর্পত ২: কগ ষসিরেপ সচদকর পররগরপ পদরজ

সংদরর্পত ৩: অন অরফদসর সদ্ সংর্ল কগ ষসিরেপ সচকসসম

সংদরর্পত ৫: ্রজতয় শদরচরর সকশশল কগ ষপররককপর, ২০২১-২০২২

সংদরর্পত ৬: া-গভনষর্ ও উদরবপ কগ ষপররককপর, ২০২১-২০২২

সংদরর্পত ৭: অরভদররগ পরজকরর ববযর কগ ষপররককপর, ২০২১-২০২২

সংদরর্পত ৮: সসবর পেরপ পরজতরজ কগ ষপররককপর, ২০২১-২০২২

সংদরর্পত ৯: জথ অরিকরর রব্দয় বরর্ ষক কগ ষপররককপর, ২০২১-২০২২



পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ এর
কগ ষসিরেদপর সররব ষক রচপ

সরমরজক অ ষ্প, চ্রদলে এবং ভরবষ্ পররককপর
o সরমরজক বছরসসদমর (৩ বছর ) পিরপ অ ষ্পসসমূ
(২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর ষবছর)

বরংলরদেশ এলরিরস পর ষরদয় উতরদণর সপবরপদষ এবং যগবরি ষ্ ্পসংখরর পরণত্ আরগদ্র (দি,
রিগ ও গরংস) চররমের সগষরদজ উ্পরেপ ও উ্পরেপশতলজর বরদদজ রবদগরপ পররণসিদের সংরবণ,
সমসররণ ও ্রজ উনয়পদবদপ চট্রগ রবভরদগ অভরবপতয় অ্গরজ সররিজ মদয়দছ।
 সরমরজক অর ষবছরসসদম গবররেপশর ্রজ উনয়দপ রররযদগ ৪.৪১, ৫.১৮ ও ৫.৪৯ লব প্পপবগ

গরভত/বকপরদক করপগ প্পদপর আওজরয় আপর মদয়দছ। উ্পররেজ সংকর ্রদজর বরছদরর সংখর
রররযদগ ১.৩৫, ১.৬৪ ও ১.৯২৯ লব।

 রবদগরপ পররণসিদের সংরবণ ও সমসররদণ রররযদগ ৩.৩৮, ২.৫৬ ও ৪.৪৯ সকরি গবররেপশ-
পররিদক িকরপেরপ করর মদয়দছ এবং রররযদগ ১.৭৭, ১.৭৮ ও ১.৬৫ সকরি গবররেপশ-পররিদক
রচরক্সর পেরপ করর মদয়দছ।

 িরগরররর সবগজর বরদ, িরগরর ববযরপপরর উনয়প ও িরগরর সমসররদণ রররযদগ ০.৩৭, ০.৩০ ও
০.৩১২ লব িরগরররদক পরশবণ পেরপসম রররযদগ ৩৪৪৭, ৩৬২৯ ও ৩৬৩৮ ি উঠরপ ববঠক
পররচরলপর করর মদয়দছ।

 রপররপে ও গরপসমজ পরণত্ আরগ্ উ্পরেদপ রররযদগ ৮৫৫২, ৯৩৯৭ ও ১১০৫২ ি
িরগরর/রফিরগল/ম্রচররর পররেশ ষপ, ৪৭১, ১৯৫৬ ও ২৭৬০ ্প গরংস পরযয়র্রজকররত (কসরা)
পরশবণ এবং ৫৮, ৯০ ও ১০৫ ি সগরবরাল সকরষ ষপররচরলপর করর মদয়দছ।

o সগসর এবং চ্রদলেসসম
গবররেপশর গণগজ গরপসিন িরদদর অপ্লজর, আরবভষরবদররগ সররগ পরদভষরব, স ষৃ সংরবণ ও

রবপণপ ববযরর অভরব, লরগসা প্রকর ঘরষরজ, পদণরেপরসলক ও সূসংদরর্পকররত উদদদগর ঘরষরজ,
উ্পরেপ সরগ্তর উচসূ, ্লবরয় পররবজষদপর পভরব, িরগরররর সদচজপজর ও ববযরপপরগজ জরদপর ঘরষরজ,
সতরগজ ্পবল ও বরদ্ষ বররদ পররপ পররণসিে উনয়দপ অনজগ চ্রদলে।

o ভরবষ্ পররককপর
িরদ রপররপতর রপর্জকরদণ বর্রর ববযরর সংদররগ স্ররেররকরণ, পদ্র বহসিতকরণ, রপররপে

ও গরপসমজ উ্পরেপ ববযরর পচলপ করর মদব। গবররেপশ-পররির সররগরপয়াণ, প্রেররর,
রচরক্সরদসবররগরপউনয়পএবংদররগঅঅসুরপগদব্ণরগররআগরপকতকরণকররমদব। দি ও গরংস উ্পরেপ
বরদদজ করপগ প্পপ প্রকর সমসররণ অবরমজ ররির মদব। পররণণরল উনয়দপ উনজ্রদজর ঘরস চর্
সমসররণ, িরদ পরযয়র্রজকরণ প্রকর পসরর, িএগআর প্রকর পচলপ, ঘরদসর বর্রর সমসররণ ও
পশিরদদর গরপ রপর্জকরদণ পমণর পরতবর করর ষযগ স্ররেরর করর মদব। িরগরররর সবগজর বরদদজ পরশবণ
ও উঠরপ ববঠক করর ষযগ স্ররেররসম পররণসিে সিরকষজ আাপ, রবরি ও পতরজগরলরর অঅসরদণ সগরবরাল
সকরদষ ষর আওজর বরদ করর মদব।

২০২১-২০২২ অর ষবছদরর সমরব পিরপ অ ষ্পসসম
 গবররেপশর ্রজ উনয়দপ ৪.৮০৫ লব প্পপবগ গরভত/বকপরদক করপগ প্পদপর আওজরয় আপয়প

এবং ১.৭৩৫ লব সংকর ্রদজর অরিক উ্পরেপশতল বরছর উ্পরেপ করর
 গবররেপশ-পররির সররগ পরজদররদি ৩.৮৫ সকরি গরপর িকর পদয়রদগর গর্দগ ভ্রকরসদপশপ

করর ষযদগর সমসররণ ঘষরদপর মদব ও প্রেররর ববযর স্ররেরদর ১৩৫০ ি রির্্ সররভ ষদল্
পররচরলপর করর মদব। সররগ পরজকরদর ০.১৭৫ সকরি গবররেপশ ও ১..৪৭ সকরি সপররটদক উনজ
রচরক্সর সসবরপেরদপর ববযর ্মণ করর মদব।

 িরগরররর সবগজরবরদ, িরগরর ববযরপপরর উনয়প ও িরগরর সমসররদণ ০.৩১ লব িরগরররদক
পরশবণ পেরপ ও ৩৬৫০ ি উঠরপ ববঠক পররচরলপর কররমদব।

 রপররপে ও গরপসমজ পরণত্ আরগ্ উ্পরেদপ ৯১৫০ ি িরগরর/রফিরগল/ম্রচররর পররেরশ ষপ, ২৪২৫
্প গরংস পরযয়র্রজকররত (কসরা) পরশবণ এবং ১০৩ ি সগরবরাল সকরষ ষবর্বরয়প করর মদব।



প্রবপর

পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ এর পররজৃররপক েবজর
বরদ, সচজর ও ্বরবরেরম স্ররেরর করর, সশরসপ সংমজকরণ এবং সিদের ররররর ববমরর
রপর্জকরদণর গর্দগ রপকক ২০৪১ এর ররররর বর্বরয়দপর লদব্-

পররচরলক
রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ

চট্রগ

এবং

পররচরলক, সমসররণ
পররণসিে অরিেপর, বরংলরদেশ, ঢরকর

এর গদ্ ২০২১ সরদলর জপ গরদসর ২৪ (চর্শ) জরররদি এা বরর্ ষক কগ ষসিরেপ চরক
সরবররজ মল।

এা চরকদজ সরবরকররত উভয়পব রপমরলরিজ রব্য়সসদম সমজ মদলপ:



সসকশপ ১

পররচরলক ,রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ ,চট্রগ
এর

রপকক (Vision), অরভলব্ (Mission), কগ ষসিরেদপর সবপ এবং করর ষরবরল

১.১ রপকক (Vision)
সকদলর ্নপর ষরপ, রপররপে ও গরপসমজ পররণ্ আরগ্ সরবররমকরণ

১.২ অরভলব্ (Mission)

পররণসিদের উ্পরেপ ও উ্পরেপশতলজর বরদ এবং সূ সংদরর্দপর(Value addition) গর্দগ
পরণত্আরগদ্র চররমের পরণ

১.৩ কগ ষসিরেদপর সবপ

১.৩.১ েরপররক কগ ষসিরেদপর সবপ

১.গবররেপশ-পররির উ্পরেপ ও উ্পরেপশতলজর বরদ
২. গবররেপশ-পররির রচরক্সর, সররগ পরজদররি ও রপয়াণ
৩. গরপবসিে উনয়প ও কগ ষসংযরদপর সদররগ সরল
৪. রপররপে পররণ্রজ প্ (দি, গরংস ও রিগ) উ্পরেপ ও রপররপ বরদদজ সমরয়জর

১.৩.২ সশরসপ ও সংসরসলক কগ ষসিরেদপর সবপ

১. সশরসপ ও সংসররসলক করর ষযদগর বর্বরয়পদ্ররেররকরণ
o শদরচরর কগ ষপররককপর বর্বরয়প
o া-গভনষর্/উদরবপ কগ ষপররককপর বর্বরয়প
o জথ অরিকরর কগ ষপররককপর বর্বরয়প
o অরভদররগ পরজকরর কগ ষপরককপর বর্বরয়প
o সসবর পেরপ পরজতরজ কগ ষপররককপর বর্বরয়প

১.৪ করর ষরবরল(Functions)

১. দি, গরংস ও রিদগর উ্পরেপ বরদ

২. গবররেপশ-পররি ও সপর্র পরণতর রচরক্সর পেরপ
৩. িকর পেরপ, রির্্ সররভ ষদল্, পমপর পরতবরর ববযর ্মণ ও র্ সভদষররপররর ক্রি

পররচরলপরর গর্দগ সররগ পরজদররি ও রপয়াণ
৪. ্রজ উনয়দপ করপগ প্পপ প্রক সমসররণ এবং সংকর ্রদজর বরছদরর জথ সং্ম

৫. গবররেপশর ণরল উনয়দপ যরয়ত ঘরস চর্ সমসররণ

৬. পররণসিদেরসমসররণ ও িরগরর ববযরপপরর উনয়দপ উঠরপ ববঠক আদয়র্প ওপরশবণ পেরপ

৭. গরংস পরযয়র্রজকররত পরশবণ, িরগরর/রফিরগল/ম্রচররর পররেশ ষপ, বররণর্্ক িরগরর সরর্দ্শপ
ও পবরয়প এবং সগরবরাল সকরষ ষবর্বরয়দপর গর্দগ গরপসমজ পরণত্ আরগ্ উ্পরেপ



সসকশপ ২: পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ এর
সিররেজ রবরভন করর ষযদগর চূরা ফলরফল/পভরব

চূরা
ফলরফল/পভরব

কগ ষসিরেপ
সচকসসম

একক পকজ অ্ষপ লব্গরপর
২০২১-২২

পদবপণ রপি ষরররজ লব্গরপর অ্ষদপর সবদপ
সরশরভরদব েররয়তপরপ

গাণরলয়/রবভরগ/সংযরসসদমর পরগ

উপরতসপ
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

দি উ্পরেপ বরদ ্পপরজ দদির
পরপজর পররগরণ (রগরল/রেপ) ১৯১ ২০৫ ২০৫ ২১৫ ২২৫ রবএলআরআা, রগলরভষর, উনয়প

সমদররগত সংযর
আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

গরংস উ্পরেপ বরদ ্পপরজ গরংদসর
পরপজর পররগরণ (্রগ/রেপ) ৯৮ ১০৫ ১৩৬ ১৪০ ১৪৫ রবএলআরআা, উনয়প সমদররগত সংযর

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

রিগ উ্পরেপ বরদ ্পপরজ রিদগর
পরপজর পররগরণ (সংখর/বছর) ৭৫ ১০২ ১৩২ ১৩৪ ১৩৬ রবএলআরআা, উনয়প সমদররগত সংযর

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ



সসকশপ ৩: কগ ষসিরেপ পররককপর

পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ এর
কগ ষসিরেদপর সবপ (২০২১-২০২২)

[সগরষ গরপ-৭০]
কগ ষসিরেদপর সবপ সবদপর

গরপ
করর ষযগ কগ ষসিরেপ

সচক
গণপর
পদরজ

একক কগ ষস
িরেপ
সচদকর
গরপ

পকজ অ ষ্প লব্গরপর/রপণ ষরয়ক ২০২১-২২ পদবপণ
২০২২-২৩

পদবপণ
২০২৩-২৪২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসরিররণ অরজ

উতগ
উতগ চলরজ

গরপ
চলরজ
গরদপর
রপদম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

[১] গবররেপশ-পররির
উ্পরেপ ও
উ্পরেপশতলজর বরদ

২০
১.২ করপগ প্পপ সমসররণ

[১.২.১] প্পদপর
সংখর

যগণরেুজ
সংখর
(লব)

১০ ৫.১৮ ৫.৩৫ ৪.৮০৫ ৪.৭৫ ৪.৭০ ৪.৬৫ ৪.৬১ ৪.৮৫ ৪.৯০

১.৫ সংকর ্রদজর গবররেপশর
বরছদরর জথ সং্ম

[১.৫.১] জথ সংগমতজ
বরছর

যগণরেুজ
সংখর
(লব)

১০ ১.৬৪৩৭ ১.৭৮ ১.৭৩৫ ১.৭৩ ১,৭২৫ ১.৭১৫ ১.৭১ ১.৭৫ ১.৭৭

[২] গবররেপশ-পররির
রচরক্সর, সররগ
পরজদররি ও রপয়াণ

২৮

২.২ িকর পেরপ সমসররণ
[২.২.১] িকর পদয়রগকজ
পশপররি

যগণরেুজ
সংখর
(সকরি)

৮ ২.৫৬৩৭ ৪.৪৯ ৩.৮৫ ৩.৭০ ৩.৫০ ৩.৪০ ৩.৩০ ৩.৮৬ ৩.৮৭

২.৪ গবররেপশর রচরক্সর পেরপ
[২.৪.১] রচরক্সরকজ
গবররেপশ

যগণরেুজ
সংখর
(সকরি)

৪ ০.১৯৮৬১ .১৯ ০.১৭৫ ০.১৭ ০.১৬৫ ০.১৬২ ০.১৬ ০.১৭৬ ০.১৭৭

২.৫ মাস-মররগর রচরক্সর পেরপ
[২.৫.১] রচক্সরকজ
মাস-মররগ

যগণরেুজ
সংখর
(সকরি)

৪ ১.৫৮২০২ ১.৪৬ ১.৪৭ ১.৪৫ ১.৪৩ ১.৪১ ১.৪০ ১.৫৪ ১.৫৫

২.৬ সপর্র পরণতর রচরক্সর পেরপ
[২.৬.১] রচরক্সরকজ
সপর্র পরণত

যগণরেুজ সংখর ২ ৭৯৯২ ১০৪২৭ ৭০০০ ৬৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৭২০০ ৭৪০০

২.৭ গবররেপশ-পররির সররগ
অঅসুরদপ পমপর সং্ম ও
গদব্ণরগরদর সপরণ

[২.৭.১] সপররজ পমপর যগণরেুজ সংখর ৪ ৬৮৮৭ ৮৪৮৮ ৮১০০ ৮০৭০ ৮০৪০ ৮০২০ ৮০০০ ৮১৫০ ৮২০০

২.৮ গবররেপশ-পররির রির্্
সররভষদল্

[২.৮.১] পররচররলজ
সররভষদল্

যগণরেুজ সংখর ৪ ১২৮৪ ১৫৩৪ ১৩৫০ ১৩৪০ ১৩২৫ ১৩১০ ১৩০০ ১৩৭০ ১৩৯০

২.৯ র্ সভদষররপররর সগরিদকল
ক্রি যরপপ

[২.৯.১] যরপপকজ
সভদষররপররর ক্রি

যগণরেুজ সংখর ২ ৪৪৭ ৬৫৯ ৫২৫ ৫০০ ৪৯০ ৫৮৫ ৪৭৫ ৫৪০ ৫৫০

[৩] গরপবসিে
উনয়প ও কগ ষসংযরদপর
সদররগ সরল

১২

৩.১ িরগরররদের পরশবণ পেরপ
[৩.১.১] পরশবণপরপ
িরগররর

যগণরেুজ
সংখর
(লব)

৪ ০.৩০০১২ ০.৩১২ ০.৩১ ০.৩১
০.৩১ ০.৩১

০.৩১ ০.৩১ ০.৩১

৩.২ গরংস পরযরর্রজকররতদের
পরশবণ পেরপ

[৩.২.১] পরশবণপরপ
গরংস পরযয়র্রজকররত

যগণরেুজ সংখর ২ ১৯৫৬ ২৭৬০ ২৪২৫
২৪২৫ ২৪২৫ ২৪২৫

২৪২৫ ২৪৪০ ২৪৫০

৩.৩ গবররেপশ-পররি পরলদপ
সবগজর বরদদজ উঠরপ
ববঠক আদয়র্প

[৩.৩.১] আদয়রর্জ
উঠরপ ববঠক

যগণরেুজ সংখর ২ ৩৬২৯ ৩৬৩৮ ৩৬৫০ ৩৬০০ ৩৫৫০ ৩৫২০ ৩৫০০ ৩৬৭০ ৩৬৯০

[৩.৩.২] উঠরপ ববঠদক
অংশ্মণকররত

যগণরেুজ
সংখর
(লব)

১ ০.৪৩৪৪১ ০.৪৮ ০.৪৩৫ ০.৪৩ ০.৪২৮ ০.৪২৫ ০,৪২ ০.৪৩৯২ ০.৪৪

৩.৪ যরয়ত ঘরস চর্ সমসররণ
[৩.৪.১] যরয়ত ঘরস
চর্কজ ্রগ

যগণরেুজ একর ৩ ৬৫৫.৩৬ ৬৪৬ ৬৫০ ৬৩৫ ৬২৫ ৬১৫ ৫০০ ৬৬০ ৬৭০



পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ এর
কগ ষসিরেদপর সবপ (২০২১-২০২২)

কগ ষসিরেদপর সবপ সবদপর
গরপ

করর ষযগ কগ ষসিরেপ
সচক

গণপর
পদরজ

একক কগ ষ
সিরেপ
সচদকর
গরপ

পকজ অ ষ্প লব্গরপর/রপণ ষরয়ক ২০২১-২২ পদবপণ
২০২২-২৩

পদবপণ
২০২৩-২৪২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসরিররণ অরজ

উতগ
উতগ চলরজ

গরপ
চলরজ
গরদপর
রপদম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

[৪] রপররপে পররণ্রজ
প্ (দি, গরংস ও
রিগ) উ্পরেপ ও
রপররপ বরদদজ
সমরয়জর

১০

৪.১ িরগরর/রফিরগল/ম্রচররর
পররেশ ষপ

[৪.১.১] পররেশ ষপকজ
িরগরর/রফিরগল/ম্রচররর

যগণরেুজ সংখর ৩ ৯৩৯৭ ১১০৫২ ৯১৫০ ৯১০০ ৯০৭০ ৯০৩০ ৯০০০ ৯২০০ ৯২৫০

৪.২ সপররট িরগরর সরর্দ্শপ
ও পবরয়প

[৪.২.১] সরর্র্কজ
সপররট িরগরর

যগণরেুজ সংখর ২ ২২৬ ৬১২ ১৯০ ১৮০ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫ ২০০ ২২০

৪.৩ গবররেপশর িরগরর
সরর্দ্শপ ও পবরয়প

[৪.৩.১] সরর্র্কজ
গবররেপশর িরগরর

যগণরেুজ সংখর ২ ৪৪৪ ১২৭১ ৩৮০ ৩৬০ ৩৪০ ৩২০ ৩০২ ৪০০ ৪২০

৪.৪ পররণসিে রব্য়ক রবরভন
আাপ পদয়রদগ সগরবরাল
সকরষ ষবর্বরয়প করর

[৪.৪.১] পররচররলজ
সগরবরাল সকরষ ষ

যগণরেুজ সংখর ৩ ৯০ ১০৫ ১০৩ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৫ ১১০ ১২০



পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ ,চট্রগ এর
সশরসপ ও সংসররসলক কগ ষসিরেদপর সবপ (২০২১-২০২২)

[সগরষ গরপ-৩০]
কগ ষসিরেদপর সবপ সবদপর

গরপ
করর ষযগ কগ ষসিরেপ

সচক
গণপর
পদরজ

একক কগ ষ
সিরেপ
সচদকর
গরপ

পকজ অ ষ্প লব্গরপর/রপণ ষরয়ক ২০২০-২১ পদবপণ
২০২২-২৩

পদবপণ
২০২৩-২৪২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসরিররণ অরজ

উতগ
উতগ চলরজ

গরপ
চলরজ
গরদপর
রপদম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

[১] সশরসপ ও
সংসররসলক
করর ষযদগর বর্বরয়প
স্ররেররকরণ

৩০

[১.১] শদরচরর কগ ষপররককপর
বর্বরয়প

[১.১.১] শদরচরর
কগ ষপররককপর
বর্ বররয়জ

যগণরেুজ
পরপ
পমর

১০ - - ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ - - -

[১.২] া-গভনষর্/উদরবপ
কগ ষপররককপর বর্বরয়প

[১.২.১] া-গভনষর্/
উদরবপ কগ ষপররককপর
বর্বররয়জ

যগণরেুজ
পরপ
পমর

১০ - - ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ - - -

[১.৩] জথ অরিকরর
কগ ষপররককপর বর্বরয়প

[১.৩.১] জথ অরিকরর
কগ ষপরককপর বর্বররয়জ

যগণরেুজ
পরপ
পমর

৩ - - ২৫ ১৬.৬৬ ৮.৩৩ - - - -

[১.৪] অরভদররগ পরজকরর
কগ ষপররককপর বর্বরয়প

[১.৪.১] অরভদররগ
পরজকরর কগ ষপররককপর
বর্বররয়জ

যগণরেুজ
পরপ
পমর

৪ - - ২৫ ১৮.৭৫ ১২.৫০ ৬.২৫ - - -

[১.৫] সসবর পেরপ পরজতরজ
কগ ষপররককপর বর্বরয়প

[১.৫.১] সসব পেরপ
পরজতরজ কগ ষপররকপ ষপর
বর্বররয়জ

যগণরেুজ
পরপ
পমর

৩ - - ২৫ ১৬.৬৬ ৮.৩৩ - - - -





সংদরর্পত১:শবসংদবপ (Acronyms)

শবসংদবপ
(Acronyms)

রববরণ

ারপরব (EPB) একদপরষ ষপদগরশপ ব্দরর (Export Promotion Bureau)
এআা (AI) করপগ প্পপ (Artificial Insemination)

এপর্ও (NGO) সবসরকররর সংযর (Non Government Organization)
এগওএফএল (MoFL) গ্স ও পররণসিে গাণরলয় (Ministry of Fisheries and Livestock)
এসরির্ (SDG) সষকসা উনয়প অভতল (Sustainable Development Goal)
র্রিরপ (GDP) সগরষ সেশ্ উ্পরেপ (Gross Domestic Product)
িএগআর (TMR) সষরষরল রগকি সরশপ (Total Mixed Ration)
রিএলএস (DLS) পররণসিে অরিেপর (Department of Livestock Services)

রবএলআরআা (BLRI) বরংলরদেশ পররণসিে গদব্ণর পরজৃরপ (Bangladesh Livestock
Research Institute)

রবরবএস (BBS) বরংলরদেশ পররসংখরপ ব্দরর(Bangladesh Bureau of Statistics)



সংদরর্পত২: পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ এর
কগ ষসিরেপ ববযরপপর ও পগরণক

য.
পমর

করর ষযগ কগ ষসিরেপ
সচক

বর্বরয়পকররত
অণরবভরগ, অরিশরির,

শরির

লব্গরপর
অ ষ্দপর পগরণক

১. করপগ প্পপ সমসররণ প্পদপর সংখর স্লর করপগ প্পপ
সকন ও পকক করর ষযগ

উপপররচরলক, স্লর করপগ
প্পপ সকন এর পরজদবেপ

২. সংকর ্রদজর গবররে
পশর বরছদরর জথ সং্ম জথ সংগমতজ বরছর স্লর করপগ প্পপ

সকনসসম
উপপররচরলক, স্লর করপগ
প্পপ সকন এর পরজদবেপ

৩. িকর পেরপ সমসররণ িকর পদয়রগকজ
পশ-পররি

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

৪. গবররেপশর রচরক্সর পেরপ রচরক্সরকজ
গবররেপশ

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

৫. মাস-মররগর রচরক্সর পেরপ রচরক্সরকজ
মাস-মররগ

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

৬. সপর্র পরণতররচরক্সর পেরপ রচরক্সরকজ
সপর্র পরণত

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

৭.
গবররেপশ-পররির
সররগ অঅসুরদপ পমপর সং্ম
ও গদব্ণরগরদর সপরণ

সপররজ পমপর স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

৮. গবররেপশ-পররির রির্্
সররভ ষদল্ পররচররলজ সররভ ষদল্ স্লর পররণসিে

েপরসসম
আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

৯. র্ সভদষররপররর সগরিদকল
ক্রি যরপপ

যরপপকজ
সভদষররপররর ক্রি

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

১০. িরগরররদেরপরশবণ পেরপ পরশবণপরপ িরগররর স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

১১. গরংস পরযয়র্রজকররতদের
পরশবণ পেরপ

পরশবণপরপ
গরংস
পরযয়র্রজকররত

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

১২.
গবররেপশ-পররি পরলদপ
সবগজর বরদদজ উঠরপ
ববঠদকর আদয়র্প

আদয়রর্জ উঠরপ
ববঠক

স্লর পররণসিে
েপরসসম আওজরিতপ স্লর পররণসিে

েপরসসদমর পরজদবেপউঠরপ ববঠদক
অংশ্মণকররত

স্লর পররণসিে
েপরসসম

১৩. যরয়ত ঘরস চর্ সমসররণ যরয়ত ঘরস চর্কজ
্রগ

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

১৪. িরগরর/রফিরগল/ ম্রচররর
পররেশ ষপ

পররেশ ষপকজ
িরগরর/রফিরগল/ম্রচর
রর

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

১৫. সপররট িরগরর
সরর্দ্শপ ও পবরয়প

সরর্র্কজ
সপররট িরগরর

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

১৬. গবররেপশর
িরগরর সরর্দ্শপ ও পবরয়প

সরর্র্কজ
গবররেপশর িরগরর

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ

১৭.
পররণসিে রব্য়ক রবরভন
আাপ পদয়রদগ সগরবরাল
সকরষ ষবর্বরয়প

বর্বররয়জ
সগরবরাল সকরষ ষ

স্লর পররণসিে
েপরসসম

আওজরিতপ স্লর পররণসিে
েপরসসদমর পরজদবেপ



সংদরর্পত৩: পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ,চট্রগ এর
অন অরফদসর সরদর সিরকষজ কগ ষসিরেপ সচকসসম

করর ষযগ কগ ষসিরেপ
সচক

সর সকল অরফদসর সরদর
সিরকষজ

সিরকষজ অরফদসর সরদর করর ষযগ
সগনদয়র সকশশল

পররণসিে রব্য়ক রবরভন
আাপ পদয়রদগ সগরবরাল
সকরষ ষবর্বরয়প

বর্বররয়জ
সগরবরাল সকরষ ষ

রবভরগতয় করগশপরর, চট্রগ রবভরগ
সিণি া্দপপর স্পরদরল অব ণরলশ
চট্রগ রবভরগ

সগরবরাল সকরষ ষবর্বরয়দপ পশরসপ
ও ্পরপররপতর রবভরদগর সরযয়
সমদরররগজর আবশক। করষপদবর
সগশরিক/রলরিজ আদবেদপর
সপরবদজ যরপতয় পশরসপ রপি ষরররজ
সগদয় সগরবরাল সকরষ ষপররচরলপর
কদর ররদক



সংদরর্পত৫: ্রজতয় শদরচরর সকশশল কগ ষপররককপর, ২০২১-২০২২
[সগরষ গরপ-৫০]

েপদরর পরগূ পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ।
করর ষযদগর পরগ কগ ষসিরেপ

সচক
সচদকর
গরপ

একক বর্বরয়দপর
েররয়তপরপ
বরক/পে

২০২১-২০২২
অর ষবছদরর
লব্গরপর

বর্বরয়প অ্গরজ পররবতবণ, ২০২১-২০২২ অর্ষজ
গরপ

গাব
লব্গরপর
/অ ষ্প

১গ
সকরয়রষ ষরর

২য়
সকরয়রষ ষরর

৩য়
সকরয়রষ ষরর

৪র ষ
সকরয়রষ ষরর

সগরষ
অ ষ্প

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

১. পররজৃররপক ববযর ................................(৩০)

১.১ বপরজকজর করগির সভর আদয়র্প সভর আদয়রর্জ ৪ সংখর পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ। ৪

লব্গরপর ১ ১ ১ ১
অ্ষপ

১.২ বপরজকজর করগির সভরর রসদরা
বর্বরয়প

বর্বররয়জ রসদরা ৬ % পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ। ১০০%

লব্গরপর ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
অ্ষপ

১.৩ সশরসপ পরজৃরর রপরগত অংশত্দপর
(stakeholders) অংশ্মদণ সভর

অঅরৃজ সভর ৪ সংখর পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ। ২

লব্গরপর - ১ - ১
অ্ষপ

১.৪ শদরচরর সংযরা পরশবণ আদয়র্প পরশবণ আদয়রর্জ ২ সংখর পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ। ১

লব্গরপর - - ১ -
অ্ষপ

১.৫ কগ ষপররদবশ উনয়প (সরয্রবরি
অঅসরণ/িওএনাুক অদকদ্র
গরলরগরল রবপলকরণ/পররসরর-
পররচনজর বরদ)

উনজ কগ ষপররদবশ ৩
সংখর
ও

জরররি

পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ। ২

লব্গরপর - ৩০/১১/২১ - ৩০/০৬/২২

অ্ষপ

১.৬ ্রজতয় শদরচরর সকশশল কগ ষপররককপর,
২০২১-২২ ও বপগররসক পররবতবণ
পরজদবেপ পররণসিে অরিেপদর
েররিল ও ওদয়বসরাদষ আপদলরিকরণ

কগ ষপররককপর ও
বপগররসক পরজদবেপ
েররিলকজ ও
আপদলরিকজ

৪ জরররি পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ। ৮.৬.২০২১

লব্গরপর ১৪.১০.২১ ১৪.০১.২২ ১৪.০৪.২২ ৩০.০৬.২২

অ্ষপ

১.৭ শদরচরর ণরসরর পেরপ এবং ণরসরর
পরপদের জররলকর ওদয়বসরাদষ পকরশ

পেত ণরসরর ৩ জরররি পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ। ৩০.৬.২০২২

লব্গরপর - - - ৩০.০৬.২২
অ্ষপ

২. আরর ষক ববযরপপর উনয়প ...............................
২.১ ২০২১-২২ অর ষবছদরর যয় পররককপর

ওদয়বসরাদষ পকরশ
যয়পররককপর ওদয়ব
সরাদষ পকররশজ

৪ জরররি পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ ৩০.০৮.২০২১

লব্গরপর ৩০.০৮.২১ - - -
অ্ষপ

৩. শদরচরর সিরকষজ এবং দপররজ পরজদররদি সমরয়ক করর ষযগ ................................
৩.১ আচরণ ও শৃলর রব্য়ক

পর ষরদলরচপর সভর
সভর আদয়রর্জ ৪ সংখর পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে

েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ ২
লব্গরপর ১ - ১ -
অ্ষপ

৩.২ দপররজ ও সশরসপ রব্য়ক
গজরবরপগয় সভর

সভর আদয়রর্জ ৪ সংখর পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ ২

লব্গরপর ১ - ১ -
অ্ষপ

৩.৩ শদরচরর/উতগ চচ ষরর জররলকর পণয়প জররলকর পণয়পকজ ৪ জরররি পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ ৩০.৯.২১

লব্গরপর ৩০.৯.২১ - - -
অ্ষপ

৩.৪ অভ্ারতপ সসবর পেরদপ দপররজ
পরজদররদি অবরমজকরণ সভর

সভর আদয়রর্জ ৪ জরররি পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ ৩০.৯.২১

লব্গরপর ৩০.৯.২১ - - -
অ্ষপ

৩.৫ সরয্রবরি অঅসরণ কদর কগ ষপররককপর
বর্বরয়দপ সদচজপজরসলক সভর

সভর আদয়রর্জ ৪ জরররি পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে
েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ ৩০.৯.২১

লব্গরপর ৩০.৯.২১ - - -
অ্ষপ



সংদরর্পত৬: া-গভনষর্ ও উদরবপ কগ ষপররককপর, ২০২১-২০২২
[সগরষ গরপ-৫০]

েপদরর পরগূ পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ ।

যগ করর ষযগ কগ ষসিরেপ
সচক

একক কগ ষসিরেপ
সচদকর
গরপ

লব্গরপর ২০২১-২০২২ বর্বরয়প পররবতবণ
২০২১-২০২২অসরিররণ উতগ চলরজ গরপ

১০০% ৮০% ৬০% অ ষ্প অর্ষজ গরপ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

০১ [১.১] া-পররর ববমরর বরদ [১.৫.১] া-ফরাদল সপরষ রপসরতকজ % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০%

০২. [২.১] জথ বরজরয়প মরলপরগরেকরণ

[২.১.১] জথ বরজরয়দপ সকল সসবর বক
মরলপরগরেকজ

সংখর ১০ ৪ ৩ ২

[২.১.২] রবরভন পকরশপর ও জথররে জথ
বরজরয়দপ পকররশজ

সংখর ৫ ৪ ৩ ২

০৩.
[৩.১] া-গভনষর্ ও উদরবপ কগ ষপররককপর
বর্বরয়প

[৩.১.১] কগ ষপররককপর বর্বরয়প সংযরা
পরশবণ আদয়রর্জ

সংখর ৫ ৪ ৩ ২

[৩.১.২] কগ ষপররককপরর বর্বরয়প অ্গরজ
পর ষরদলরচপর সংযরা সভর আদয়রর্জ

সংখর ৫ ৪ ৩ ২

[৩.১.৩] কগ ষপররককপরর অি ষবরর্ ষক স-সূরয়প
পরজদবেপ উরষজপ করষপদবর রপকষ সপররজ

জরররি ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২

০৪. [৪.১] একি উদরবপত িররণর/সসবর
সমর্করণ/ক্ উনয়প করর ষযগ বর্বরয়প

[৪.১.১] একি উদরবপত িররণর/সসবর সমর্করণ/
ক্ উনয়প করর ষযগ বর্বররয়জ

জরররি ৫ ২৮/০২/২০২২ ১৫/০৩/২০২২ ১৫/০৪/২০২২



সংদরর্পত৭: অরভদররগ পরজকরর ববযর কগ ষপররককপর, ২০২১-২০২২
[সগরষ গরপ-২৫]

েপদরর পরগূ পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ।

করর ষযদগর
সবপ

গরপ করর ষযগ কগ ষসিরেপ
সচক

পগরণক একক কগ ষসিরেপ
সচদকর
গরপ

পকজ অ ষ্প লব্গরপর ২০২১-২০২২ বর্বরয়প পররবতবণ
২০২১-২০২২২০১৯-

২০
২০২০
-২১

অসরিররণ অরজ
উতগ

উতগ চলরজ
গরপ

চলরজ
গরদপর রপদম অ ষ্প অ ষ্প

গরপ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

পররজৃররপক
ববযরপপর

৫
[১.১] অরভদররগ রপসরত কগ ষকজষর (অরপক)
ও আরপল কগ ষকজষরর জথ ওদয়বসরাদষ
বপগররসক রভরতদজ মরলপরগরেকরণ

[১.১.১] অরপক ও
আরপল কগ ষকজষরর
জথ মরলপরগরেকজ
এবং ওদয়বসরাদষ
আপদলরিকজ

মরলপরগরে
সিদনর সরকররর
পপ, ওদয়বসরাদষর

রলংক

সংখর ৫ - - ৪ ৩ - - -

পররবতবণ ও
সবগজর
উনয়প

২০

[২.১] রপরে ষল সগদয় অপলরাপ/অফলরাদপ
পরপ অরভদররগ রপসরত এবং রপসরত
সংযরা গররসক পরজদবেপ উরষজপ
করষপব বররবর সপরণ

[২.১.১] অরভদররগ
রপসরতকজ

রপসরত পরজদবেপ % ৮ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -

[২.২] কগ ষকজষর/কগ ষচররতদের অরভদররগ
পরজকরর ববযর এবং র্আরএস
সফষওয়্রর রব্য়ক পরশবণ আদয়র্প

[২.২.১] পরশবণ
আদয়রর্জ

অরফস আদেশ,
আদলরচ্সরচ,

উপরযরজর মরর্রর
সংখর ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ -

[২.৩] বপগররসক রভরতদজ পররবতবণ এবং
বপগররসক পররবতবণ পরজদবেপ উরষজপ
করষপদবর রপকষ সপরণ

[২.৩.১] বপগররসক
পরজদবেপ সপররজ

পররবতবণ
পরজদবেপ

সংখর ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ -

[২.৪] অরভদররগ পরজকরর ববযরপপর
রব্দয় স্কদমরোররদের সগনদয়
অবরমজকরণ সভর

[২.৪.১] সভর অঅরৃজ সভরর করর ষরববরণত সংখর ৪ - - ২ ১ - - -



সংদরর্পত৮: সসবর পেরপ পরজতরজ বর্বরয়প কগ ষপররককপর, ২০২১-২০২২
[সগরষ গরপ-২৫]

েপদরর পরগূ পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ।

করর ষযদগর
সবপ

গরপ করর ষযগ কগ ষসিরেপ সচক পগরণক একক কগ ষসিরেপ
সচদকর গরপ

পকজ অ ষ্প লব্গরপর ২০২১-২০২২ বর্বরয়প পররবতবণ
২০২১-২০২২২০১৯-

২০
২০২০
-২১

অসরিররণ অরজ
উতগ

উতগ চলরজ
গরপ

চলরজ
গরদপর রপদম অ ষ্প অ ষ্প

গরপ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

পররজৃররপক ১৩

[১.১] সসবর পেরপ পরজতরজ পররবতবণ
করগির রসদরা বর্বরয়প

[১.১.১] রসদরা
বর্বররয়জ

বর্বরয়প পরজদবেপ % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% -

[১.২] সসবর পেরপ পরজতরজ বপগররসক
রভরতদজ মরলপরগরেকরণ

[১.২.১] ওদয়বসরাষ
পরজ বপগররসদক
মরলপরগরেকজ

ওদয়বসরাদষ
মরলপরগরেকজ সসবর
পেরপ পরজতরজ

সংখর ৫ - - ৪ ৩ - - -

সবগজর
অ্ষপ

১২

[২.১] সসবর পেরপ পরজতরজ রব্য়ক
পরশবণ আদয়র্প

[২.১.১] পরশবণ
আদয়রর্জ

পরশবণ আদেশ,
আদলরচ্সরচ,
পরশবণরররদের

জররলকর, মরর্রর শতষ

সংখর ৫ - - ৪ ৩ ২ ১ -

[২.২] সসবর পেরপ রব্দয়
স্কদমরোররগদণর সগনদয় অবরমজকরণ
সভর আদয়র্প

[২.২.১] অবরমজকরণ
সভর অঅরৃজ

সভরর করর ষরববরণত সংখর ৭ - - ২ ১ - - -



সংদরর্পত৯: জথ অরিকরর রব্দয় ২০২১-২০২২ অর ষবছদরর বরর্ ষক কগ ষপররককপর
[সগরষ গরপ-২৫]

েপদরর পরগূ পররচরলক, রবভরগতয় পররণসিে েপর, চট্রগ রবভরগ, চট্রগ।

করর ষযদগর
সবপ

গরপ করর ষযগ কগ ষসিরেপ
সচক

একক কগ ষ
সিরেপ
সচদকর
গরপ

পকজ অ ষ্প লব্গরপর ২০২১-২০২২ পগরণক বর্বরয়প পররবতবণ
২০২১-২০২২২০১৯-২০ ২০২০-২১ অসরিররণ অরজ

উতগ
উতগ চলরজ

গরপ
চলরজ

গরদপর রপদম অ ষ্প অ ষ্প
গরপ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

পররজৃররপক ১০
[১.১] জথ অরিকরর আাপ
অঅররয়ত রপি ষরররজ সগদয়র
গদ্ জথ পেরপ

[১.১.১] রপি ষরররজ
সগদয়র গদ্ জথ
পেরপকজ

% ১০ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%
উরষজপ করর ষরলদয়
সপররজ পরজদবেপ

সবগজর
বরদ

১৫

[১.২] সপদণররেজভরদব
পকরশদররগ জথ মরলপরগরে
কদর ওদয়বসরাদষ পকরশ

[১.২.১]
মরলপরগরেকজ জথ
ওদয়বসরাদষ
পকররশজ

জরররি ০৩ - - ৩১/১২/২০২১ ১০/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৩১/০১/২০২২ -

মরলপরগরেকজ
সপদণররেজভরদব
পকরশদররগ জথসম
ওদয়বসরাদষর রলংক

[১.৩] বরর্ ষক
পরজদবেপ পকরশ

[১.৩.১] বরর্ ষক
পরজদবেপ পকররশজ

জরররি ০৩ - - ১৫/১০/২০২১ ১৫/১১/২০২১ ১৫/১২/২০২১ - -
বরর্ ষক পরজদবেদপর

করপ
[১.৪] জথ অরিকরর আাপ,
২০০৯ এর ৫ িররর অঅসরদর
ররবজতয় জদথর ক্রষরগরর
ওক্রষরলগ
বজরর/মরলপরগরেকরণ

[১.৪.১] জদথর
ক্রষরগরর ও
ক্রষরলগ প্জকজ
/মরলপরগরেকজ

জরররি ০৩ - - ৩১/১২/২০২১ ১০/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৩১/০১/২০২২ -

সংর্ল রব্য়
অাু ষককজ গররসক
সগনয় সভরর
করর ষরববরণত

[১.৫] জথ অরিকরর আাপ ও
রবরিরবিরপ সিদকষ
্পসদচজপজর বরদকরণ

[১.৫.১] পচরর
করর ষযগ সিন

সংখর ০৩ - - ৩ ২ ১ - -

সভর, সসরগপরর,
কগ ষগরলরর অরফস
আদেশ রকংবর
পচররপদপর করপ

[১.৬] জথ অরিকরর রব্দয়
কগ ষকজষরদের পরশবণ
অদয়র্প

[১.৬.১] পরশবণ
আদয়রর্জ

সংখর ০৩ - - ৩ ২ ১ - -
পরশবণ

আদয়র্দপর অরফস
আদেশ


