
                     মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২১-২০২২      সংয াজনী ৫ 

মন্ত্রণালে/বিভাগ/রাষ্ট্রীে প্রবিষ্ঠায়ের নার্: পররযেশ, েন ও জলোয়ু পররেতমন র্ন্ত্রণালয় 

কা মক্রযর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচযকর 

র্ান 

একক 

 

োস্তোয়যনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যেস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা 

আয়োজে  

সভা আয়োবজি ৪ সংখ্যা ক াকাল 

পযয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার রসদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন 

োস্তোরয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % সংস্থা/ 

সংরিষ্ট 

শাখা 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজযনর (stakeholders) 

অংশগ্রহযণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা সংস্থা ২ লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

  ২ সংখ্যা উপসবিি 

প্রশাসে-২  

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পররযেশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরেরি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অযকযজা 

র্ালার্াল রেনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ) 

উন্নি কম ম-

পবরয়িশ 

  ২ সংখ্যা ও 

তাররখ 

উপসবিি 

প্রশাসে৩ 

৩ 

 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৯/২১ 

 

৩০/১২/২১ 

 

৩১/০৩/২২ 

 

৩০/০৬/২২       

অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পররেীক্ষ্ণ প্ররতযেদন 

র্রন্ত্রপররষদ রেভাযগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওযয়েসাইযর্ আপযলাডকরণ 

 কর্ মপররকল্পনা 

ও নত্রর্ারসক 

প্ররতযেদন 

দারখলকৃত ও 

আপযলাডকৃত  

   ১ তাররখ প্রশাসে-২ 

শাখা ও  

আইরসটি  

০৭/০৬/২১  

১৫/১০/২১ 

১৫/০১/২২ 

১৫/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৭/০৬/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২          

অজমন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৭ আওিাধীে দপ্তর/সংস্হা 

(প্রয় াজয ক্ষেয়ে) কর্তমক দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা ও পররেীক্ষ্ণ  

প্ররতযেদযনর ওপর র ডব্যাক প্রদান  

র ডব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

  ৪ তাররখ প্রশাসে-২ 

শাখা   

২৬/০৬/২১ 

৩০/১০/২১ 

৩১/০১/২২ 

৩০/০৪/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ২৬/০৬/২১ ৩০/১০/২১ ৩১/০১/২২ ৩০/০৪/২২    

অজমন      

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদাে এিং 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাবলকা 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার   ১ িাবরখ ক্ষ াকাল 

পয়েন্ট  

৩০/০৬/২২ লক্ষ্যর্াত্রা - - - ৩০/০৬/২২    

অজমন      



 

 

কা মক্রযর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচযকর 

র্ান 

একক 

 

োস্তোয়যনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মেছযরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

২.  আবথ মক ব্যিস্থাপো উন্নেে ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম েছযরর ক্রয়-

পররকল্পনা (প্রকয়ের অনুয়মাবদি 

োরষ মক ক্রয় পবরকেোসহ) 

ওয়েিসাইয়ে প্রকাশ  

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওযয়েসাইযর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ প্রশাসে-৩  

ও উন্নেে 

শাখা 

৩১/০৭/২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩১/০৭/২১ - - -    

অজমন      

২.২ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ২ সংখ্যা উন্নয়ন 

অনুরেভাগ 

৭০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৬ ২১ ১৫ ১৮      

অজমন      

২.৩ বাশষ িক উন্ন ন কর্ িসূশচ 

বাস্তবা ন 

বাশষ িক উন্ন ন 

কর্ িসূশচ 

বাস্তবাশ ত 

   ২ % উন্নয়ন 

অনুরেভাগ 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অজমে      

২.৪ প্রকল্প সর্ারি কশযষ প্রকযল্পর 

সম্পদ ( ানোহন, করম্পউর্ার, 

আসোেপত্র ইতযারদ) রেরি 

কর্াতাযেক হস্তান্তর করা 

প্রকযল্পর সম্পদ 

রেরি কর্াতাযেক 

হস্তান্তররত 

   ২ িাবরখ প্রকল্প 

পররচালক 

 লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০/০৬/২২     

অজমে      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এেং দুনীরত প্ররতযরাযি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্…………….. (অগ্রাবধকার বভবত্তয়ি নুযেিম পাঁিটি কা মক্রম) 

৩.১   ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানযক 

প্লারিক েজময মুিকরণ 

প্লাবিক 

িজমযমুক্ত উদ্যাে 

৪ সংখ্যা  উপসরচে 

প্রশাসন 

শাখা-১ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.২ সুন্দরেযনর খুলনা করঞ্জ 

রনয়ন্ত্রণািীন েনাঞ্চযলর  বৃক্ষ্ রনিন 

প্ররতযরাযি করান ব্যেহার  

র্রনর্রকৃত 

েযনর পররর্াণ 

৪ হেক্টর উপসরচে 

প্রশাসন 

শাখা-৩ 

২০ হাজার 

কহক্টর 

লক্ষ্যর্াত্রা ৫ হাজার ৫ হাজার ৫ হাজার ৫ হাজার    

অজমন      

৩.৩ পশরয়বি ছাড়পত্র প্রশক্র া 

শনরীক্ষাকরণ  

পবরিাবলি 

বেরীো 

৪ সংখ্যা উপসবিি 

প্রশাসে 

শাখা-১ 

৮ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২    

অজমন      

৩.৪ ক্ষজোয়রের সৃষ্ট শব্দ দূষণ ক্ষরায়ধ 

অবভ াে পবরিালো 

পবরিাবলি 

অবভ াে 

৪ সংখ্যা উপসরচে 

প্রশাসন 

শাখা-১ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

৩.৫ মন্ত্রণালে/দপ্তর/সংস্থার  

কম মকিমায়দর বিয়শষাবেি বিষয়ে 

অবভজ্ঞিা বিবেমে 

 

অনুবষ্ঠি 

ওোকমশপ 

৪ সংখ্যা  উপসবিি 

প্রশাসে 

শাখা-১ 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      



 

 

 

বি:দ্র:- ক্ষকাে ক্রবময়কর কা মক্রম প্রয় াজয ো হয়ল িার কারণ মন্তব্য কলায়ম উয়েখ করয়ি হয়ি। 

 

 

কা মক্রম ১.৫। কম ম-পবরয়িশ উন্নেে (স্বাস্থযবিবধ অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অয়কয়জা মালামাল বিেষ্টকরণ/পবরস্কার-পবরচ্ছন্নিা বৃবদ্ধ ইিযাবদ)  

ক্রবমক কমা ক্রম িাস্তিােেকারী/দাবে

ত্বপ্রাপ্ত কম মকিমা 

িাস্তিােে প্রবক্রো দাবখলয় াগ্য প্রমাণক 

১ ক্ষকাবভড-১৯ স্বাস্থযবিবধ অনুসরণ, 

শাখা/অবধশাখা পবরদশ মে 

যুগ্মসবিি (প্রশাসে) 

উপসবিি(প্রশাসে-৩) 

হযান্ড স্যাবেোইজার ও মাস্ক ব্যিহার, 

স্বাস্থয বিবধ সম্পয়কম ওোকমশপ 

কবমটি গঠে, সভা আয়োজে, ক্ষরবজয়েশে বেিন্ধে, 

বিল, ভাউিার 

২ মন্ত্রণালয়ের পুরায়ো/অয়কয়জা 

আসিািপে/মালামাল বিেষ্টকরণ 

যুগ্মসবিি (প্রশাসে) 

উপসবিি(প্রশাসে-৩) 

কবমটির মাধ্যয়ম বিেষ্টয় াগ্য 

মালামায়লর িাবলকা কয়র িা 

বেলামকরণ 

কবমটি গঠে, বিেষ্টয় াগ্য মালামায়লর 

িাবলকাকরণ, বিেষ্টকরয়ণর ছবি/বভবডও 

৩ েবথ বিেষ্টকরণ সকল শাখা কবমটির মাধ্যয়ম বিেষ্টয় াগ্য েবথ 

িাবলকা করা ও অনুয়মাদে গ্রহণ করা।  

বিেষ্টকরণ েবথর িাবলকা 

 



PSC ও PIC সভা সংক্রান্ত সংযু্ক্তি (ক্রক্তিক ২.২ of NISWP) 

চলিান সকল প্রকল্পের নাি প্রকল্পের মিয়াদ PSC 

সভার 

সংখ্যা 

PIC 

সভার 

সংখ্যা 

প্রকল্পের সম্পদ িন্তব্য 

এস্টাবক্তলক্ত ং ন্যা নাল ল্যান্ড 

ইউজ এন্ড ল্যান্ড ক্তিল্পেল্পি ন 

মপ্রাফাইল টুওয়াি ডস মিইন ক্তিক্তিং 

এসএলএি প্রযাক্তিস ইন মসির 

পক্তলক্তসস 

(ইএনএএলইউএলক্তিইক্তপ/এসএল 

এি). 

 

জুলাই,২০১৭-মি, 

২০২১ 

 

১টি -- -- মিয়াদ 

অল্পিাবর ,

২০২১ পর্ ডন্ত 

বৃক্তির ক্তবষয়টি 

প্রক্তক্রয়াধীন 

রল্পয়ল্পে। 

এনভায়রনল্পিন্টাক্তল সাউন্ড 

মিল্পভলপল্পিন্ট অব দ্য পাওয়ার 

মসির উইথ দ্য ফাইনাল 

ক্তিসল্পপাজাল অব 

পক্তলল্পলাল্পরাল্পনল্পেি বাই-ক্তফনাইল 

(ক্তপক্তসক্তভ) প্রকে   

 

জানুয়াক্তর, ২০১৮-

ক্তিল্পসম্বর, ২০২১ 

০১টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  

 ব্দদূষণ ক্তনয়ন্ত্রল্পণ সিক্তিত ও 

অং ীদাক্তরত্বমূলক প্রকে 

 

জুলাই ২০১৮- জুন  

২০২২ 

 

০২টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  

বাংলাল্পদ  ফাস্টড বাল্পয়াক্তনয়াল 

আপল্পিে ক্তরল্পপাে(ক্তবইউআর-১) টু 

ক্তদ ইউএনএফক্তসক্তস 

 

জুলাই,২০২০-জুন, 

২০২২ 

০১টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  

প্যাক্তরস চুক্তির আওতায় 

পক্তরল্পব গত ক্তনগ ডিন পর্ ডল্পবক্ষল্পণর 

সক্ষিতা মজারদারকরণ 

 

জুলাই,২০২০-জুন, 

২০২৩ 

০১টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  

বাংলাল্পদ  এনভায়রনল্পিন্টাল 

সাসল্পেইল্পনক্তবক্তলটি এন্ড 

ট্রান্সফরল্পি ান (ক্তবইএসটি) প্রকে  

 

জুলাই,২০২০- 

ক্তিল্পসম্বর, ২০২১ 

০১টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  

ক্তরক্তনউয়যাল অব  ইন্সটিটিউ ন্যাল 

মিনল্পদক্তনং ফর ক্তদ মফজ-আউে 

অব ওক্তিএস (মফজ-৯) 

 

জুলাই ২০২০- জুন 

২০২২ 

০১টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  

ইল্পকাক্তসল্পস্টি মবজি এল্পপ্রাল্পচস টু 

এযািাপল্পে ন ( ইক্তবএ)  ক্তদ 

ড্রাউেল্পপ্রাণ বাক্তরন্দ ট্রযাি এন্ড 

হাওর ওল্পয়েল্যান্ড  

 

জুলাই ২০১৮- জুন  

২০২২ 

০১টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  

সুনীল অথ ডনীক্তত কি ডপক্তরকেনা 

বাস্তবায়ল্পন উপকূলীয় ও সামুক্তিক 

জীবববক্তচত্র্য  এবং প্রক্ততল্পব  

সিীক্ষা 

 

জানুয়াক্তর,২০২০- 

ক্তিল্পসম্বর, ২০২১ 

০১টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  

পক্তরল্পব  অক্তধদপ্তল্পরর প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক 

অবকাঠাল্পিা উন্নয়ন, গল্পবষণাগার 

স্থাপন ও সক্ষিতা বৃক্তি 

 

জুলাই ২০১৮-জুন 

২০২২ 

০১টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  



জলবায়ু পক্তরবতডল্পনর ক্তবরুপ প্রভাব 

মিাকাল্পবলায় ক্তসল্পলে বনক্তবভাল্পগর 

পুনঃবনায়ন 

 

জুলাই, ২০১৯ হল্পত 

জুন, ২০২৪ 

০২টি ০২টি ১। জীপ (মফার হইলার) ১টি।  

২। ক্তপক আপ (িাবল মকক্তবন, 

মফার হইলার) ১টি।  

৩। িের সাইল্পকল ১০টি। 

 

-- 

বল্পগাপসাগল্পর মজল্পগ ওঠা নতুন 

চরসহ উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন 

  

জানুয়ারী ২০১৮ - 

ক্তিল্পসম্বর ২০২২ 

০১টি ০১টি ১) জীপগাড়ী ১টি 

২) মিাের সাইল্পকল ৫টি 

 

 

 

Sustainable Forest 

and Livelihood  

 

জুলাই ২০১৮ - 

জুন ২০২৩ 

০২টি ০২টি ১) জীপগাড়ী ১ টি 

২) মিাের সাইল্পকল ৫০ টি 

৩) িাবল মকক্তবন ক্তপকআপ ৪টি 

 

 

কক্সবাজার মজলায় সবুজ মবষ্টনী 

সৃজন, প্রক্ততল্পব  পুনরুিার এবং 

ইল্পকা-টুযক্তরজি উন্নয়ন 

 

জুলাই, ২০১৯ - 

জুন, ২০২৪ 

০২টি ০২টি ১) জীপগাড়ী ১ টি 

২) মিাের সাইল্পকল ১২ টি 

 

 

িহািায়া ইল্পকাপাল্পকডর 

জীবববক্তচত্র্য সংরক্ষণ ও প্রক্ততল্পব  

পুনরুিার  

 

জানুয়াক্তর, ২০২০- 

ক্তিল্পসম্বর, ২০২৪ 

০১টি ০২টি ১) িাবল মকক্তবন ক্তপকআপ ১টি 

২) মিাের সাইল্পকল ৪ টি 

 

 

িাল্পেক্তজক এনভায়রনল্পিন্টাল 

এযক্তসসল্পিন্ট অফ সাউথ ওল্পয়স্ট 

ক্তরক্তজওন বাংলাল্পদ  টু কনজাভ ড 

আউেস্টযাক্তন্ডং  ইউক্তনভাস ডল 

ভযালুস অব দ্যা সুন্দরবন  

 

অল্পিাবর, ২০১৯- 

মসল্পেম্বর, ২০২১ 

০১টি ০১টি প্রল্পর্াজয নয়  

বাংলাল্পদল্প র বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ 

ও আবাসস্থল উন্নয়ন   

 

জুলাই, ২০১৭ -

জুন, ২০২২ 

০১টি ০১টি ১) িাবল মকক্তবন ক্তপকআপ ১টি 

২) ক্তসল্পগল মকক্তবন ক্তপকআপ ১ টি 

 

 

ম খ রাল্পসল এযাক্তভয়ারী এযান্ড 

ইল্পকা-পাকড, রাঙ্গুক্তনয়া, চট্টোি 

(২য় পর্ ডায়)  

 

জানুয়ারী ২০১৮ -

জুন ২০২২ 

০১টি ০১টি  ১) িাবল মকক্তবন ক্তপকআপ ১টি 

২) মিাের সাইল্পকল ৫ টি 

 

 

জাতীয় উক্তিদ উদ্যাল্পনর িাস্টার 

প্ল্যান হালনাগাদকরণ এবং 

বাস্তুসংস্তান সংরক্ষণসহ 

অতযাবশ্যকীয় অবকাঠাল্পিা 

সংস্কার/উন্নয়ন প্রকে 

 

জুলাই, ২০১৮ - 

জুন, ২০২২ 

০১টি ০১টি ১) জীপগাড়ী ১ টি 

২) মিাের সাইল্পকল ২ টি 

 

 

বগবন্ধু ম খ মুক্তজব সাফারী 

পাকড,কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারণ (২য় পর্ ডায়) প্রকে  

 

জুলাই, ২০১৯ -

জুন, ২০২২ 

০২টি ০২টি ১) ক্তিক্তনবাস ২ টি  

২) মিাের সাইল্পকল ৫ টি 

৩) ক্তপকআপ ১ টি 

 

 

িাদারীপুর মজলার আওতায় 

ক্তবদ্যিান চরমুগুক্তরয়া ইল্পকা-

পাল্পকডর আধুক্তনকায়ন প্রকে 

 

জানুয়ারী ২০২০ - 

ক্তিল্পসম্বর ২০২২ 

০২টি ০২টি ১) জীপগাড়ী  ১টি 

২) মিাের সাইল্পকল ৩টি 

 

 

সুন্দরবন পক্তরল্পব বান্ধব পর্ ডেন 

(ইল্পকটুযক্তরজি) সুক্তবধা  সম্প্রসারণ 

ও উন্নয়ন প্রকে 

 

জানুয়ারী ২০২০ 

হল্পত ক্তিল্পসম্বর 

২০২২ 

০২টি ০২টি ১) ফাইবার বক্তি ট্রলার ৭টি  



সািাক্তজক বনায়ল্পনর িাধ্যল্পি 

রাজ াহী বল্পরন্দ্র অঞ্চল্পলর 

পক্তরল্পব  সুরক্ষা 

 

িাচ ড,২০২১- জুন, 

২০২৫ 

০২টি ০২টি ১) জীপগাড়ী ১ টি 

২) মিাের সাইল্পকল ১৫ টি 

 

 

চর উন্নয়ন ও বসক্তত স্থাপন প্রকে-

ক্তিক্তজং (ক্তসক্তিএসক্তপ-ক্তব) (বন 

অক্তধদপ্তর অং ) (ক্তসক্তিএসক্তপ-

অক্ততক্তরি অথ ডায়ন) প্রকে  

 

ক্তিল্পসম্বর ২০২০ - 

মসল্পেম্বর ২০২২ 

০১টি ০২টি প্রল্পর্াজয নয়   

বগবন্ধু ম খ মুক্তজব সাফারী পাকড,  

গাজীপুল্পরর এযাল্পপ্রাচ সড়ক 

প্র স্তকরণ ও প্রল্পয়াজনীয় 

অবকাঠাল্পিা উন্নয়ন প্রকে  

 

জানুয়ারী ২০১৭ -

ক্তিল্পসম্বর ২০২২ 

০২টি ০২টি প্রল্পর্াজয নয়   

Feasibility Study of 

Trans boundary 
wildlife corridor in 

chattogram, 

Chattogram Hill 

Tract and Cox's 

Bazar with 

Myanmar and 

India. 

 

জুলাই ২০২০ হল্পত 

ক্তিল্পসম্বর ২০২২ 

-- -- ১) িের সাইল্পকল ৩টি।  

Preparation of 

Master Plan and 

Feasibility Study 

for establishment 

of Bangabandhu 
Sheikh Mujib 

Safari Park, 

Moulovibazar 

 

জুলাই ২০২০ হল্পত 

ক্তিল্পসম্বর ২০২২ 

-- -- ১) িের সাইল্পকল ৩টি।  

Feasibility Study 

for installing and 

operating cable car 

and preparation of 

Master Plan for 

Madhabkundo Eco 

Park 

 

জুলাই ২০২০ হল্পত 

ক্তিল্পসম্বর ২০২২ 

-- -- ১) িের সাইল্পকল ৩টি। -- 

স্থানীয় নৃল্পগাষ্ঠী জনগল্পণর 

সহায়তায় িধুপুর জাতীয় 

উদ্যাল্পনর ইল্পকাটুযক্তরজি উন্নয়ন ও 

মেকসই ব্যবস্থাপনা  

জুলাই, ২০১৮ – 

জুন, ২০২২ 

০১টি ০১টি ১) িাবল মকক্তবন ক্তপকআপ ১টি 

২) িের সাইল্পকল ৩ টি 

 

মিাে   ৩৫টি  ৩৫টি    

 


