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৪.৭ ইননোনেশন টিনের উনেশ্যঃ 

 

জনপ্রশোসনন কোনজর গতিশীলিো ও উদ্ভোবনী দক্ষিো বৃতি এবং নোগতরকনসবো প্রদোন প্রতিয়ো দ্রুি ও সহজীকরনের পন্থো 

উদ্ভোবন ও চচ চোর ক্ষক্ষত্র গতিয়ো ক্ষিোলো । 

স্ব স্ব কোর্ চোলনয়র ক্ষসবোপ্রদোন প্রতিয়ো এবং কোনজর অেযন্তরীে প্রতিয়োয় গুেগি পতরবিচন আনোয়ন, পতরবিচননর রুপকোর 

তহসোনব স্বীয় কোর্ চোলনয় ক্ষসবো প্রদোন ও অেযন্তরীে কে চপ্রতিয়োয় গুেগি পতরবিচন আনয়ননর লনক্ষয সৃজনশীল চচ চোর সংস্কৃতি ও 

ক্ষক্ষএ গতিয়ো ক্ষিোলো, আইতসটি ও সকল উদ্ভোবনী কোর্ চিনের ব্যোপকিো বৃতির েোধ্যনে সরকোতর কোজকনে চ উদ্ভোবননক উৎসোতহি 

করো, প্রনয়োজনীয় প্রতশক্ষনের েোধ্যনে টিে-সদস্যগনের কে চস্পৃহোর তবকোশসোধন এবং নোগতরকনসবো সহজীকরে (service 

process simplification)-এর জন্য তবদ্যেোন ব্যবস্থোর সংস্কোর সোধন, ইিযোতদ ক্ষসবো ও উদ্ভোবনীমূলক দোতয়ত্ব পোলন করো । 

 

৪.৭.১ ইননোনেশন টিনের কোর্ চপতরতধঃ 

(১) স্ব স্ব কোর্ চোলনয়র ক্ষসবোপ্রদোন প্রতিয়ো এবং কোনজর অেযন্তরীে প্রতিয়োয় গুেগি পতরবিচন আনোয়ন; 

(২) এই সংিোন্ত কোর্ চিনের বোৎসতরক কে চপতরকল্পনো প্রেয়ন এবং বৎসনরর শুরুনি েোতসক সেন্বয় সেোয় অনুনেোদন গ্রহে 

ও বোস্তবোয়ন; 

(৩) প্রতিেোনস টিনের সেো অনুষ্ঠোন, কে চপতরকল্পনোর বোস্তবোয়ন অগ্রগতি পর্ চোনলোচনো এবং েোতসক সেন্বয় সেোয় উপস্থোপন; 

(৪) েন্ত্রেোলয়/তবেোগ/দপ্তর/ক্ষজলো/উপনজলো পর্ চোনয় গঠিি সংতিষ্ট অন্যোন্য ইননোনেশন টিনের সতহি ক্ষর্োগোনর্োগ ও সেন্বয় 

সোধন; এবং 

(৫) প্রতি বৎসর ৩১ জোনুয়োতরর েনধ্য পূব চবিী বৎসনরর একটি পূে চোঙ্গ বৎসতরক প্রতিনবদন প্রেয়ন, উহো েতন্ত্রপতরষদ তবেোনগ 

ক্ষপ্ররে এবং স্বীয় ওনয়বসোইনে প্রকোশ করো । 

 

৪.৭.২ তচফ ইননোনেশন/ইননোনেশন অতফসোনরর দোতয়ত্ব ও কোর্ চোবতলঃ 

(১) স্ব স্ব কোর্ চোলনয়র ইননোনেশন টিনের ক্ষনতৃত্ব প্রদোন; 

(২) পতরবিচননর রুপকোর তহসোনব স্বীয় কোর্ চোলনয় ক্ষসবো প্রদোন ও অেযন্তরীন কে চপ্রতিয়োয় গুেগি পতরবিচন আনয়ননর লনক্ষয 

সৃজনশীল চচ চোর সংস্কৃতি ও ক্ষক্ষত্র গতিয়ো ক্ষিোলো, আইতসটি ও সকল উদ্ভোবনী কোর্ চিনের ব্যোপকিো বৃতির েোধ্যনে 

সরকোতর কোজকনে চ উদ্ভোবননক উৎসোতহি করো, প্রনয়োজনীয় প্রতশক্ষনের েোধ্যনে টিে-সদস্যগনের কে চস্পৃহোর 

তবকোশশোধন এবং উদ্ভোবনী ক্ষেলোর প্রতিনর্োতগিোয় অংশগ্রহে; 

(৩) নোগতরকনসবো সহজীকরে (service process simplification)-এর জন্য তবদ্যেোন ব্যবস্থোর সংস্কোর সোধন এবং 

তসটিনজন েোে চোনরর র্থোর্থ বোস্তবোয়ন; 

(৪) স্বীয় কোর্ চোলনয়র সম্ভোব্য সকল ক্ষসবোনক ই-ক্ষসবোয় রুপোন্তনর সেন্বয়নকর দোতয়ত্ব পোলন এবং ই-ফোইল ব্যবস্থোপনো পিতি 

ও টিঠিপত্র, ডকুনেন্ট ইিযোতদ ইনলকট্রতনক পিতিনি আদোন-প্রদোননর ব্যবস্থো গ্রহেনক উৎসোতহিকরে; 

(৫) স্ব স্ব কোর্ চোলনয়র র্োবিীয় িথ্যোবতলর সতিনবশ কতরয়ো প্রতিষ্ঠোননর ক্ষপ্রোফোইল তিতব ও হোলনোগোদ রোখোর ব্যবস্থো গ্রহে 

এবং কোর্ চোলনয়র ওনয়বসোইে তনয়তেি হোলনোগোদকরে এবং ওনয়বসোইনে অতেনর্োগ গ্রহে ও তনষ্পতির ব্যবস্থো গ্রহে; 

(৬) জোিীয় আইতসটি নীতিেোলোয় বতে চি ICT Action Plan-এর র্থোর্থ বোস্তবোয়ন তনতিিকরে; 

(৭) স্ব স্ব কোর্ চোলনয়র আইতসটি কোর্ চিনের বোনজে তিতর, প্রকল্প গ্রহে, অথ চোয়ননর ব্যবস্থো গ্রহে, কোর্ চিে পর্ চনবক্ষে, অগ্রগতি 

মূল্যোয়ন এবং েোতসক সেন্বয়সেোয় উপস্থোপন; 

(৮) িথ্য অতধকোর আইন অনুসোনর স্ব স্ব কোর্ চোলনয়র তনধ চোতরি দোতয়ত্বপ্রোপ্ত কে চকিচোর সতহি সেন্বয়সোধন; এবং 

(৯) জোিীয় ই-তজফ (eGIF: e-Governance Interoperability Framework)- এর আওিোয় আইতসটি কোর্ চিেনক 

আদশ চেোনন আনোয়ন (standardization) ও ইন্টোরঅপোনরতবতলটি তনতিিকরে । 
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েতন্ত্রপতরষদ তবেোনগর ০৮/০৪/২০১৩ িোতরনখর প্রজ্ঞোপন নং-০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-১৮ এবং অথ চননতিক 

সম্পকচ তবেোনগ প্রোপ্ত েতন্ত্রপতরষদ তবেোনগর ২৫ এতপ্রল ২০১৩ িোতরনখর পত্র নং-০৪.০০.০০০০.২৩২.৩৫.০০৬.১৩-২১ অনুসরনে 

গি ৩০ ক্ষে ২০১৩ িোতরনখ এ তবেোনগর সতচব েনহোদনয়র অনুনেোদনিনে ৬ সদস্যর ইননোনেশন টিে গঠে করো হয় (নং-

০৯.৬১১.০০৬.০৩.০০.০১১.২০১৩-৯৯, িোতরখঃ ৩০.০৫.২০১৩)। পরবিীনি গি ১৫/১০/২০১৪ িোতরনখ এ টিে পুনরোয় 

তনম্নতলতখি কে চকিচোনদর সেন্বনয় পূন চগঠিি করো হয়ঃ  

 

৪.৭.৩ ইআরতড ইননোনেশন টিে এর গঠন তনম্নরুপঃ 

১. মুহোম্মদ আেজোদ ক্ষহোসোইন   - সেোপতি 

 যুগ্ম সতচব (প্রশোসন ও েধ্যপ্রোচয অনুতবেোগ) 

২. তেজ ফতরদো নোসরীন    - সদস্য 

 যুগ্ম সতচব (ফোবো অনুতবেোগ) 

৩. জনোব মুহোঃ আলকোেো তসতেকী   - সদস্য 

 যুগ্ম সতচব (ইইতপ অতধশোখো) 

৪. শোহ ক্ষেোঃ আতেনুল হক    - সদস্য  

 যুগ্ম সতচব (আনেতরকো অতধশোখো) 

৫. ক্ষেোঃ আননোয়োর ক্ষহোনসন    - সদস্য  

 উপ সতচব (তবশ্ব ব্যোংক অতধশোখো) 

৬. জনোব ক্ষেোঃ আবদুস ক্ষ োবহোন   - সদস্য-সতচব 

 তসনেেস এনোতলষ্ট, আইতসটি ক্ষসল 

 

এ তবেোনগর ‘ইননোনেশন টিে’ গঠননর শুরু ক্ষথনকই কোর্ চিে শুরু কনর। গি ৩১ তডনসম্বর ২০১৩ িোতরনখ অনুতষ্ঠি 

ইননোনেশন টিনের ৪থ চ সেোয় েতন্ত্রপতরষদ তবেোনগর প্রজ্ঞোপননর ৩(৫) ধোরো অনুর্োয়ী পূব চবিী বৎসনরর “বোৎসতরক কে চ পতরকল্পনো-

২০১৩” প্রতিনবদন প্রেয়ন ক্ষশনষ এ তবেোনগর জোনুয়োতর/২০১৪ িোতরনখ অনুতষ্টি েোতসক সেন্বয় সেোয় উত্থোপন করো হয় এবং 

২৯.০১.২০১৪ িোতরনখ েতন্ত্রপতরষদ তবেোগনক িো জোতননয় ক্ষদওয়ো হয় (নং-০৯.৯৩০.০১৮.০৩.০০.০১০.২০১৪-১৬ িোতরখঃ ২৯-

০১-২০১৪)। উনেখ্য ক্ষর্, গি তডনসম্বর েোনস সেন্বয় সেোয় Power Point Presentation এর েোধ্যনে ইআরতড’র সকল 

কে চকিচোনদর ইননোনেশন টিে সম্পনকচ অবতহি করো হনয়ন  । 

৪.৭.৪ অথ চননতিক সম্পকচ তবেোনগর প্রেয়নকৃি “বোৎসতরক কে চপতরকল্পনো-২০১৩” এর বোস্তবোয়ন অগ্রগতির 

প্রতিনবদন তননম্নোক্ত  নক উপস্থোপন করো হনলোঃ 

 

নং গৃতহি তসিোন্ত বোস্তবোয়ননর 

সেয়কোল 

বোস্তবোয়নকোরী বোস্তবোয়ন 

অগ্রগতি 

১. 

 

ইআরতড’র ই-ফোইতলং চোলুকরে (ম্যোনুয়োল 

পিতির প্যোরোলোল) 

অনটোবর ২০১৩ আইতসটি ক্ষসল ও সকল 

অনুতবেোগ 

চলন  

২. ইআরতড’র প্রতিটি ব্লনক WiFi চোলু করো 

 

অনটোবর ২০১৩ কযোপোতসটি তবতডং অব 

ইআরতড প্রকল্প ও আইতসটি 

ক্ষসল 

সম্পি হনয়ন  

৩. ইআরতড’র সকল কে চকিচোনদর েোনে সদ্য গঠিি 

‘ইননোনেশন টিে’ সম্পনকচ সনচিনো  সৃতষ্টর লনক্ষয 

েোতসক সেন্বয় সেোয় ১টি Power Point 

Presentation-এর ব্যবস্থো করো  

ননেম্বর ২০১৩ প্রশোসন অতধশোখো ও আইতসটি 

ক্ষসল 

সম্পি হনয়ন  

৪. ইআরতড’র ওনয়বসোইে এনহযোন্সনেন্টকরে (নতুন 

েোস চনন রুপোন্তর) 

তডনসম্বর ২০১৩ কযোপোতসটি তবতডং অব 

ইআরতড প্রকল্প ও আইতসটি 

ক্ষসল 

কোর্ চোনদশ 

ক্ষদওয়ো হনয়ন  

৫. তবনদতশক তেশননর ইকননোতেক উইংগুতলর সোনথ ননেম্বর ২০১৩ আইতসটি ক্ষসল ও প্রশোসন-৫ চলন  
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নং গৃতহি তসিোন্ত বোস্তবোয়ননর 

সেয়কোল 

বোস্তবোয়নকোরী বোস্তবোয়ন 

অগ্রগতি 

e-correspondance চোলু করোর ব্যবস্থো গ্রহে 

করো 

শোখো 

 কে চকিচো/কে চচোরীনদর জন্য প্রতশক্ষেঃ    

৬. Public Procurement Regulations (Focus 

on ICT procurement) 
অনটোবর ও 

ননেম্বর ২০১৩ 

-ঐ- সম্পি হনয়ন  । 

৭. Basic Networking, Internet and 

Information Sharing 
অনটোবর-

ননেম্বর ২০১৩ 

-ঐ- সম্পি হনয়ন  । 

৮. Basic Computer Operations and File 

Management 
ননেম্বর-

তডনসম্বর ২০১৩ 

-ঐ- সম্পি হনয়ন  । 

৯. Orientation on ERD ICT Functions ননেম্বর ২০১৩ -ঐ- সম্পি হনয়ন  

১০. Website development and Maintenance অনটোবর-

ননেম্বর ২০১৩ 

-ঐ- সম্পি হনয়ন  । 

১১. Hardware Maintenance and Trouble 

shooting 
অনটোবর ২০১৩ কযোপোতসটি তবতডং অব 

ইআরতড প্রকল্প ও আইতসটি 

ক্ষসল 

পরবিী ব র 

হনব 

১২. Advance Training on Hardware 

Maintenance 
অনটোবর-

ননেম্বর ২০১৩ 

-ঐ- পরবিী ব র 

হনব 

১৩. 

 

Database Management using Oracle অনটোবর-

ননেম্বর ২০১৩ 

-ঐ- পরবিী ব র 

হনব 

 হোড চওয়যোর িয়ঃ    

১৪. ১০টি নতুন কতম্পউেোর ১০টি UPS সহ িনয়র 

ব্যবস্থো করো; 

তডনসম্বর ২০১৩ প্রশোসন-৩ অতধশোখো ও 

আইতসটি ক্ষসল 

সম্পি হনয়ন  । 

১৫. ৫টি নতুন Duplex তপ্রন্টোর িনয়র ব্যবস্থো করো; তডনসম্বর ২০১৩ -ঐ- সম্পি হনয়ন  । 

প্রতিয়োধীন 

১৬. ২টি সোে চোর UPS সহ িনয়র ব্যবস্থো করো; তডনসম্বর ২০১৩ প্রশোসন-৩ অতধশোখো/আইতসটি 

ক্ষসল 

১টি সোে চোর িয় 

করো হনয়ন  । 

UPS িয় করো 

হয়তন। 

 
 

৪.৭.৫ অথ চননতিক সম্পকচ তবেোনগর বোৎসতরক কে চপতরকল্পনো-২০১৪ বোস্তবোয়ন অগ্রগতি প্রতিনবদন (২৯/০৩/২০১৪ 

পর্ চন্ত) 

 

নং কে চপতরকল্পনো বোস্তবোয়ননর 

সেয়কোল 

বোস্তবোয়নকোরী, 

অনুতবেোগ 

বোস্তবোয়ন অগ্রগতি 

 সফ েওয়যোর    

০১. Aid Information Management 

System (AIMS)- সফট ওয়যোর 

তিতর 

জুন-২০১৪ Aid effectiveness 

Unit Project,  

সেন্বয়, অনুতবেোগ-৬ 

েোচ চ/২০১৪ েোনস সফে চওয়যোরটির 

ক্ষবেো েোস চন চোলু করো হনয়ন । 

প্রকনল্পর আইতসটি তবনশষজ্ঞ 

জোতননয়ন ন। আগোেী এতপ্রল/২০১৪ 

ক্ষি প্রতশক্ষে শুরু করো হনব। 

সফে চওয়যোরটির address: 

http://aims.erd.gov.bd 

http://aims.erd.gov.bd/
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নং কে চপতরকল্পনো বোস্তবোয়ননর 

সেয়কোল 

বোস্তবোয়নকোরী, 

অনুতবেোগ 

বোস্তবোয়ন অগ্রগতি 

০২. Foreign Aid Management 

System (FAMS)- সফট ওয়যোর 

তিতর 

জুলোই-২০১৪ 

-জুলোই-

২০১৫  

ফোবো, অনুতবেোগ -৯ ফোবো অনুতবেোগ কতৃচক প্রস্তোতবি  

প্রকনল্পর অনুনেোদন হনয়ন । 

সফট ওয়যোরটি তিতরর কোজ উক্ত 

প্রকনল্পর আওিোয় শুরু হনব।  

০৩. “তবতড ফনরন এইড তসনোতরও” 

ক্ষেোবোইল এযোপস তিতর করো 

জোনুয়োতর-

জুন/২০১৪ 

আইতসটি েন্ত্রেোলয় ও 

আইতসটি ক্ষসল, ইআরতড 

এযোপস তিতরর কোজ চলন । এ 

ব্যোপোনর িথ্য ও ক্ষর্োগোনর্োগ প্রযুতক্ত 

তবেোনগর সোনথ ক্ষর্োগোনর্োগ রোখো 

হনে। 

০৪. Bangladesh-Swedish Trust 

Fund ক্ষথনক অনুদোন প্রদোননর 

দরখোস্ত অন লোইনন গ্রহে সংিোন্ত 

software তিতর; 

জোনুয়োতর-

েোচ চ/২০১৪ 

এফএন্ডএফ অতধশোখো, 

অনুতবেোগ-৮ ও 

আইতসটি ক্ষসল 

সফেওয়যোরটি চোলু করোর জন্য 

প্রস্তুি আন । এখন ক্ষথনক 

আনবদনকোরীনদর দরখোস্ত গ্রহে 

করোর ক্ষক্ষনত্র এ সফে চওয়যোরটি 

ব্যবহোর করো হনব । 

০৫. Digital Library System 

চোলুকরে; 

জোনুয়োতর-

েোচ চ/২০১৪ 

আরডক, অনুতবেোগ-১* Digital Library সফেওয়যোরটি 

বোজোনর প্রচতলি সফেওয়যোর িয় 

করোর তসিোন্ত থোকনলও 

CBOERD প্রকনল্পর এই কোনজর 

জন্য এ মুর্হ চনি ক্ষকোন বোনজে নোই ।  

০৬. ই-ফোইতলং তসনেেসহ ASICT 

Software সমূহ আরও গতিশীল ও 

দ্রুিিোর সনঙ্গ চোলুর লনক্ষয তনজস্ব 

সোে চোনর install করে; 

এতপ্রল-

জুন/২০১৪ 

আইতসটি ক্ষসল,  

অনুতবেোগ-৯ 

সোে চোর received করো হনয়ন ।  

০৭. Windows (OS) licence copy 

for PC/Laptop 
তডনসম্বর/২০

১৪ 

প্রশোসন-৩ 

অতধশোখো,আইতসটি 

ক্ষসল, অনুতবেোগ -৯ 

- 

০৮. MS-Office 2013 licence copy 

for PC/Laptop 
তডনসম্বর/২০

১৪ 

প্রশোসন-৩ 

অতধশোখো,আইতসটি 

ক্ষসল, অনুতবেোগ -৯ 

 

- 

০৯. Antivirus corporate version েোচ চ/২০১৪ কযোপোতসটি তবতডং অব 

ইআরতড প্রকল্প 

Install করো হনয়ন । 

 হোড চওয়যোরঃ    

১০. ইআরতড’র জন্য ২টি সোে চোর িয় 

করো; 

জোনুয়োতর-

জুন/২০১৪ 

প্রশোসন-৩ অতধশোখো-

১টি ও কযোপোতসটি 

তবতডং অব ইআরতড 

প্রকল্প-১টি; 

- 

১১. ২০টি নতুর কতম্পউেোর ও ২০টি নতুর 

UPS িনয়র ব্যবস্থো করো; 

জোনুয়োতর-

জুন/২০১৪ 

প্রশোসন-৩ অতধশোখো এ পর্ চোনয় ১৪টি কতম্পউেোর িয় ও 

তবতেি শোখো/অতধশোখো/ অনুতবেোনগ 

তবিরে করো হনয়ন । 

১২. ১০টি নতুর Duplex তপ্রন্টোর 

িনয়র ব্যবস্থো করো; 

জোনুয়োতর-

জুন/২০১৪ 

প্রশোসন-৩ অতধশোখো ৭টি Duplex তপ্রন্টোর িয় ও 

তবিরে করো হনয়ন । 

১৩. ইন্টোরননে ক্ষসবো উিি/তনতিি করোর 

লনক্ষয ইআরতড’র জন্য স্বিন্ত্র LAN 

জুলোই-

তডনসম্বর/২০

কযোপোতসটি তবতডং অব 

ইআরতড প্রকল্প  
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নং কে চপতরকল্পনো বোস্তবোয়ননর 

সেয়কোল 

বোস্তবোয়নকোরী, 

অনুতবেোগ 

বোস্তবোয়ন অগ্রগতি 

অবকোঠোনেো স্থোপননর ব্যবস্থো গ্রহে 

করো; 

১৪ 

 প্রতশক্ষে/ক্ষসতেনোর/কে চশোলোঃ    

১৪. ক্ষেোবোইল এযোপস সম্পনকচ  কে চশোলো 

আনয়োজন 

জোনুয়োতর/২০

১৪ 

আইতসটি ক্ষসল সম্পি হনয়ন  । 

১৫. Linux & Open Office তডনসম্বর/২০

১৪ 

আইতসটি ক্ষসল প্রতশক্ষে ল্যোব প্রোতপ্ত সোনক্ষনপ 

আগোেী জুন/২০১৪ েোনস এ তবষনয় 

প্রতশক্ষে প্রদোন করো হনব  

১৬. ইআরতড’র আইতসটির সোেতগ্রক 

ব্যবহোর সম্পনকচ প্রতশক্ষে (নতুন 

কে চকিচোনদর জন্য) 

জোনুয়োতর-

তডনসম্বর/২০

১৪ 

আইতসটি ক্ষসল ইনিোেনধ্য গি জোনুয়োতর েোনস 

নতুন কে চকিচোনদর জন্য ই-

ফোইতলং ব্যবহোনরর প্রতশক্ষে ক্ষদয়ো 

হনয়ন । নতুন কে চকিচোনদর এ 

ব্যপোনর প্রতশক্ষে ক্ষদয়োর প্রস্তুতি 

চলন ।  

১৭. Basic Computer Operation 

for new officer 
তডনসম্বর/২০

১৪ 

কযোপোতসটি তবতডং অব 

ইআরতড প্রকল্প  

সম্প্রতি ২৫ জন অতফস 

সহোয়কনদর  প্রতশক্ষেটি সেোপ্ত 

হনয়ন ।  

১৮. Advance Network 

Management/ 

Router Configuration 

তডনসম্বর/২০

১৪ 

প্রশোসন অতধশোখো  - 

১৯. Content Management System তডনসম্বর/২০

১৪ 

প্রশোসন অতধশোখো - 

২০. Advance Server Management 

(Linux and Windows) 
তডনসম্বর/২০

১৪ 

প্রশোসন অতধশোখো - 

২১. In house DMFAS training তডনসম্বর/২০

১৪ 

আইতসটি ক্ষসল - 

২২. A2I প্রকল্প (প্রধোনেন্ত্রীর কোর্ চোলয়) 

কতৃচক SPS (Service Process 

Simplification) কে চসূতরর ওপর ১ 

তদননর কে চশোলো (সকল কে চকিচোনদর 

জন্য) আনয়োজননর ব্যবস্থো গ্রহে; 

এ্তপ্রল-

জুন/২০১৪ 

আইতসটি ক্ষসল - 

২৩. A2I প্রকল্প (প্রধোনেন্ত্রীর কোর্ চোলয়) 

কতৃচক প্রতিতষ্ঠি ‘ইননোনেশন ফোন্ড’ 

সম্পনকচ সকল কে চকিচো/কে চচোরীনদর 

তবস্তোতরি জোনোননোর ব্যবস্থো গ্রহে; 

এ্তপ্রল-জুন আইতসটি ক্ষসল - 

২৪. iBAS সম্পনকচ সম্মক ধোরেো লোনের 

জন্য ১তদননর কে চশোলো প্রদোননর 

ব্যবস্থো করো; 

জুলোই-

তডনসম্বর/২০

১৪ 

আইতসটি ক্ষসল - 

 অন্যোন্য    

২৫. ১টি উিি েোননর সোে চোর রুে স্থোপন 

করো; 

অনটোবর-

তডনসম্বর/২০

১৪ 

কযোপোতসটি তবতডং অব 

ইআরতড প্রকল্প 

/আইতসটি ক্ষসল 

- 

 

 


