পদমর্ যাদা
উপ পরিচালক
(প্রশাসন ও সমন্বয়)

প্রধান কার্ যাবলীসমূহ
১. সাধািণ প্রশাসন ও কমী ব্যবস্থাপনা;
২. রনয়য়াগ, পয়দান্নরি, বদরল, ছুটি ও পপনশন;
৩. পদ সৃজন, সংিক্ষণ, স্থায়ীকিণ, রনয়য়াগ, সাংগঠরনক কাঠায়মা ও টিওএন্ডই সংক্রান্ত;
৪. পর্ যদ সভাি কার্ যারদ;
৫. দক্ষিা উন্নয়ন, প্ররশক্ষণ, পসরমনাি ও ওয়াকযশপ;
৬. বারর্ যক পগাপনীয় অনুয়বদন প্রণয়ন ও সংিক্ষণ;
৭. প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়য়ি সায়ে সমন্বয়;
৮. অফিস লরজরিক্স পণ্য সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত;
৯. জািীয় পর্ যটন উন্নয়ন কাউরিল, পজলা প্রশাসক সয়েলন, পর্ যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত মরন্ত্রসভা
করমটি ও সরচব করমটি সংক্রান্ত;
১০. সমন্বয় সভা সংক্রান্ত;
১১. জািীয় শুদ্ধাচাি পকৌশল, ননরিকিা ও উদ্ভাবনী রবর্য়ক;
১২. বারর্ যক কময সম্পাদন চুরি (APA) সংক্রান্ত;
১৩. আইন, রবরধমালা, নীরিমালা প্রণয়ন এবং সংয়শাধন;
১৪. বাংলায়দশ ট্যুরিজম পবায়ড যি সায়ে পকান ব্যরি বা প্ররিষ্ঠান বা সিকারি দপ্তি বা অরধদপ্তয়িি
সায়ে মামলা-পমাকদ্দমা বা পর্ পকান প্রকাি আইনগি রবর্য় সংক্রান্ত কার্ যাবলী;
১৫. জািীয় সংসদ, িাষ্ট্রপরি ও প্রধানমন্ত্রীি কার্ যালয় সংক্রান্ত;
১৬. আদালয়িি মামলা সংক্রান্ত;
১৭. গভরণ যং বরড সংক্রান্ত;
১৮. পর্ পকান আইনগি রবর্য়য় মিামি প্রদান সংক্রান্ত;
১৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি পরিদশযন, প্ররিশ্রুরি ও রনয়দ যশনা পর্ যায়লাচনা ও বাস্তবায়ন;
২০. ভ্রমণ রবর্য়ক র্াবিীয় প্রস্তুরিমূলক কার্ যক্রম ও প্রারধকািপ্রাপ্ত কমযকিযায়দি প্রয়টাকল প্রদান;
২১. পরিবহন পসবা, র্ন্ত্রপারি পমিামি ও িক্ষণায়বক্ষণ এবং সাধািণ পসবা কার্ যক্রম;
২২. অফিসসর সসৌন্দর্য্য বধ যন সংক্রান্ত কাজ;
২৩. অফিস পফরচালনা কার্ যক্রসের জন্য লফজফিকস পণ্য গ্রহণ ও িক সরফজিার সংরক্ষণ ও
ফবতরণ সংক্রান্ত কাজ;
২৪. রসটিয়জন চাট যাি;
২৫. পজলা ও উপয়জলা পর্ যায়য়ি পর্ যটন আকর্ যণ সংক্রান্ত কার্ যক্রম;
২৬. কমযকিযা-কমযচািীয়দি ব্যরিগি নরে সংিক্ষণ;
২৭. লাইয়েিী পরিচালনা সংক্রান্ত;
২৮. আপ্যায়ন সংক্রান্ত;
২৯. “Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Institute
of Tourism & Hospitality” (BSMRIITH) ইনরিটিউট, স্থাপনসহ সংরিষ্ট কার্ যাবলী;
৩০. কর্তযপয়ক্ষি রনয়দ যশনা অনুর্ায়ী অন্যান্য কাজ।

পদমর্ যাদা
উপ পরিচালক
(অে য)

প্রধান কার্ যাবলীসমূহ
১. বাসজট প্রণয়ন;
২. অর্ যবছসরর প্রাপ্ত বরাসের ফিফিসত ক্রয়পফরকল্পনা প্রণয়ন;
৩. বাফষ যক কেযপফরকল্পনা প্রণয়ন;
৪. বাফষ যক কেযপফরকল্পনা সম্পাদন চুফি (APA) ও ক্রয় পফরকল্পনার েসে সেন্বয়পূব যক ব্যয়
ফনব যাহ;
৫. ফবল িাউচার প্রাক-ফনরীক্ষাপূব যক ফবল পফরস াধ সংক্রান্ত কার্ যক্রে;
৬. অিযন্তরীণ ফনরীক্ষা ও সরকারী ফনরীক্ষা সম্পাদন;
৭. ফনরীক্ষা আপফি ফনষ্পফি;
৮. বাফষ যক কেয সম্পাদন চুফি (APA) সংক্রান্ত;
৯. অর্ য-েন্ত্রণালয়, প্র াসফনক েন্ত্রণালয় ও প্রধান ফহসাবরক্ষণ কেযকতযার কার্ যালয়য়ি সায়ে বায়জট
রবর্য়ক সমন্বয়;
১০. সকল প্রকাি আরে যক প্ররিয়বদন প্রণয়ন;
১১. প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়য়ি বায়জট করমটিয়ি প াকাল পয়য়ন্ট রহয়সয়ব দারয়ত্ব পালন;
১২. কমযকিযা ও কমযচািীয়দি পপনশন/অবসি ভািা প্রদান সংক্রান্ত;
১৩. ইউটিরলটি সারভযস (অর স ভাড়া, রবদ্যুৎ রবল ইিুারদ) সংক্রান্ত;
১৪. বারর্ যক পবিন বৃরদ্ধ, পেশাল ইনরক্রয়মন্ট, পবিন সমিাকিণ, রবল, পবিন ভািা প্রস্তুি ও
ভাউচাি এরি;
১৫. রসরপএ , রজরপ ান্ড, কল্যাণ িহরবল, পর্ৌে বীমা ও গ্রুাচুইটি সংক্রান্ত;
১৬. রবল পরিয়শাধ, মারসক ও বাৎসরিক রহসাব ব্যবস্থাপনা কার্ যক্রে;
১৭. এে.টি.ফব. এি বাসজট কাঠাসোর আওতায় বাসজট ফবষয়ক দক্ষতা উন্নয়সন কার্ যকর
পদসক্ষপ গ্রহণ এবং
১৮. কর্তযপসক্ষর ফনসদ য না অনুর্ায়ী অন্যান্য কাজ।

পদমর্ যাদা

তাহারিন ততৌরহদা,
সহকািী পরিচালক
(প্রশাসন শাখা)
০১৭২৩৩৭১৩৩৫
touhidataharin@gmail.com

প্রধান কার্ যাবলীসমূহ
১. বারর্ যক কমযসম্পাদন চুরি (এরপএ) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নৈমারসক রভরিয়ি
প্রমাণকসহ প্ররিয়বদন মন্ত্রণালয়য় পপ্রিণ, ওয়য়বসাইয়ট প্ররিয়বদন আপয়লাড
রনরিিকিণ এবং এরপএএমএস সফ্টওয়ুায়ি এরি প্রদান এবং মারসক এরপএ সভা
আয়য়াজন সংক্রান্ত;
২. জািীয় শুদ্ধাচাি পকৌশল কমযপরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নৈমারসক রভরিয়ি
প্রমাণকসহ প্ররিয়বদন মন্ত্রণালয়য় পপ্রিণ, ওয়য়বসাইয়ট প্ররিয়বদন আপয়লাড
রনরিিকিণ এবং নৈমারসক ননরিকিা সভা আয়য়াজন এবং অংশীজনয়দি
অবরহিকিণ সভা আয়য়াজন সংক্রান্ত;
৩. পজলারভরিক পর্ যটন অবকাঠায়মা উন্নয়য়নি জন্য পবাড য সভাি অনুয়মাদন গ্রহণ, অে য
পপ্রিণ, অে য পপ্রিয়ণি অে যবছি রভরিক প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও সংিক্ষণ, পরিদশযণ অর স
আয়দশ প্রস্তুি ও পরিদশযণ প্ররিয়বদন সংিক্ষণ, পর্ যটন অবকাঠায়মা উন্নয়য়নি িথ্য
হালনাগাদকিণ সংক্রান্ত;
৪. বাংলায়দশ ট্যুরিজম পবায়ড যি মারসক কার্ যাবরলি উপি প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ;
৫. মারসক সমন্বয় সভাি রসদ্ধায়ন্তি অগ্রগরি প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ;
৬. শাখাি সংরিষ্ট কার্ যাবলীি বারর্ যক প্ররিয়বদন (Annual Report) প্রস্তুি,বারর্ যক
প্ররিয়বদন ওয়য়বসাইয়ট আপয়লাড রনরিিকিণ;
৭. সকল দাপ্তরিক কার্ যক্রয়মি অর স আয়দশ প্রস্তুি ও জারিকিণ;
৮. সাধািণ প্রশাসন, জনবল রনয়য়াগ, পয়দান্নরি, বদলী, অবমুিকিণ, অব্যহরি প্রদান,
প্রশাসরনক ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত;
৯. ছুটিি রহসাব সংিক্ষণ ও শ্রারন্ত রবয়নাদন ভািা প্রদান সংক্রান্ত ;
১০. কমযকিযা-কমযচারিয়দি ব্যরিগি নরে সংিক্ষণ;
১১. পগাপনীয় অনুয়বদন সংিক্ষণ;
১২. আউটয়সারস যং এি জনবল রনয়য়াগ ও চুরি সংক্রান্ত;
১৩. ইন্টাণ যশীপ প্রদান সংক্রান্ত;
১৪. বাংলায়দশ ট্যুরিজম পবায়ড যি কমযকিযা-কমযচারিয়দি অভুন্তিীণ প্ররশক্ষণ পরিকল্পনা
প্রণয়ন, প্ররশক্ষণ আয়য়াজন;
১৫. বাংলায়দশ ট্যুরিজম পবায়ড যি কমযকিযা-কমযচারিয়দি অভুন্তিীণ প্ররশক্ষণ সংক্রান্ত
মারসক প্ররিয়বদন মন্ত্রণালয়য় পপ্রিণ;
১৬. রবরভন্ন প্ররশক্ষয়ণ ও করমটিয়ি কমযকিযা-কমযচারিয়দি ময়নানয়ন প্রদান;
১৭. জনবল সম্পরকযি নৈমারসক প্ররিয়বদন এবং অন্যান্য প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ;
১৮. অফিস পফরচালনা কার্ যক্রসের জন্য লফজফিকস পণ্য গ্রহণ ও িক সরফজিার
সংরক্ষণ ও ফবতরণ সংক্রান্ত কাজ;
১৯. অফিসসর সসৌন্দর্য্য বধ যন সংক্রান্ত কাজ;
২০. পজলা প্রশাসক সয়েলয়নি রসদ্ধায়ন্তি বাস্তবায়ন প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ;
২১. সরচব সভাি রসদ্ধায়ন্তি বাস্তবায়ন প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ;
২২. বাংলায়দশ ট্যুরিজম পবায়ড যি কমযকিযা-কমযচারিয়দি নবয়দরশক ভ্রমণ রবর্য়ক
কার্ যক্রে এবং নৈমারসক প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ;

২৩. বাংলায়দশ ট্যুরিজম পবায়ড যি গণশুনারন আয়য়াজন এবং প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ;
২৪. অরভয়র্াগ গ্রহণ ও রনেরি সংক্রান্ত;
২৫. জাতীয় ও আন্তজযাফতক রদবস উৎর্াপন উপলয়ক্ষু দারয়ত্ববন্টন ও সংরিষ্ট শাখাি
কার্ যাবলী সম্পাদন;
২৬. জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু পশখ মুরজবি িহমান এি জন্মরদন উদর্াপন, পশাক রদবস
পালন ও মুরজববর্ য উদর্াপন উপলয়ক্ষু দারয়ত্ববন্টণ ও সংরিষ্ট শাখাি কার্ যাবলী
সম্পাদন, প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ সংক্রান্ত;
২৭. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি রদক রনয়দ যশনা বাস্তবায়ন উপলয়ক্ষু দারয়ত্ববন্টন ও সংরিষ্ট
শাখাি কার্ যাবলী সম্পাদন;
২৮. মরন্ত্রপরির্য়দি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগরি প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ সংক্রান্ত;
২৯. পকারভড-১৯ মহামািী পমাকায়বলায় রবটিরব কর্তযক গৃরহি কার্ যক্রম সংক্রান্ত
প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ;
৩০. রসটিয়জন চাট যাি হালনাগাদকিণ, বাস্তবায়ন, প্ররিয়বদন পপ্রিণ, ওয়য়বসাইয়ট
আপয়লাড রনরিিকিণ;
৩১. বাংলায়দশ অে যননরিক সমীক্ষা-এ অন্তর্ভযরিি জন্য রবটিরব’ি িথ্যারদ/
পরিসংখ্যানসহ প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও পপ্রিণ;
৩২. প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়য়ি সায়ে সমন্বয় ও চারহি িথ্যারদ সিবিাহ, সভা ও প্ররশক্ষয়ণ
অংশগ্রহণ
৩৩. পিাি আইয়টয়মি রহসাব সংিক্ষণ ও সংিরক্ষি মালামাল সিবিাহকিণ এবং
৩৪. কর্তপয়ক্ষি রনয়দ যশ অনুর্ায়ী অন্যান্য কাজ।

পদমর্ যাদা

পমা: রনজাম উরদ্দন
সহকািী পরিচালক
(পবাড য ও আইন)
০১৬৭৭১১১৯৭২
nizamuddinlawdu@gmail.com

প্রধান কার্ যাবলীসমূহ

১. জাতীয় সংসসদ োননীয় প্রধানেন্ত্রী, েন্ত্রী, প্রফতেন্ত্রী ও উপেন্ত্রীর
প্রসনাির ততরী ও সপ্ররণ;
২. জাতীয় সংসসদর েন্ত্রণালয় সম্পফকযত স্থায়ী কফেটির ফবষয়াফদ
সংক্রান্ত প্রফতসবদন ততরী ও সপ্ররণ;
৩. জািীয় সংসয়দি অনুরমি রহসাব সম্পরকযি করমটি সংক্রান্ত
রবর্য়ারদ;
৪. বাংলায়দশ ট্যুরিজম পবায়ড যি জনবল সংক্রান্ত রবর্য়ারদ পদ সৃজন,
সংিক্ষণ, স্থায়ীকিণ, জনবল রনয়য়াগ এবং জনবল রনয়য়াগ ও
স্থায়ীকিয়ণ অন্যান্য কার্ যক্রে;
৫. আইনগত েতােত (প্রশাসরনক মন্ত্রণালয়সহ রবরভন্ন
মন্ত্রণালয়/রবভাগ, দপ্তি/সংস্থাি খসড়া আইন, সংয়শাধনকয়ল্প প্রণীি
আইন, রবরধ, প্ররবধানমালা, নীরিমালা) প্রদান;
৬. আইন, নীরিমালা, রবরধ, প্ররবধানমালা প্রণয়ন ও সংয়শাধন সংক্রান্ত;
৭. মামলা-পমাকদ্দমা পরিচালনা ও সংস্থাি পয়ক্ষ রনয়য়ারজি
আইনজীবীয়ক মামলাি রবর্য়য় সহায়িা প্রদান;
৮. গিফণ যং বফির সিা আহব্বান ও কার্ যপত্র ততরী;
৯. জাতীয় পর্ যটন পফরষসদর এসজন্ডা ও কার্ যপত্র নিিী এবং রসদ্ধান্ত
বাস্তবায়ন অগ্রগরি পপ্রিণ;
১০. েহাোণ্য রাষ্ট্রপফত কর্তক
য েহান জাতীয় সংসসদর প্রর্ে
অফধসব সন িাষণ প্রদাসনর জন্য ফিি (িাষণ) ততরী;
১১. জাতীয় পর্ যটন উপসদষ্টা পফরষসদর এসজন্ডা ও কার্ যপত্র নিিী এবং
রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগরি পপ্রিণ;
১২. িাষ্ট্রপরি ও প্রধানমন্ত্রীি কার্ যালয় সংক্রান্ত রবর্য়ারদ;
১৩. পজলা প্রশাসক সয়েলয়ন পর্ যটন সংফিষ্ট গৃহীি রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
সংক্রান্ত রবর্য়ারদ;
১৪. অে য মন্ত্রীি পনর্তয়ত্ব গঠিি পর্ যটন উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা করমটি’ি
রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন রবর্য়ারদ;
১৫. সরচব করমটি ও প্রশাসরনক উন্নয়ন সংক্রান্ত সরচব করমটিি রসদ্ধান্ত
বাস্তবায়ন সম্পরকযি রবর্য়ারদ;
১৬. পর্ যটন খায়ি উন্নয়ন ও রবপণয়ন কিণীয় রনধ যািয়ণি জন্য
কর্তপয য়ক্ষি রনয়দ যশক্রয়ম গভরণ যং বরডি দৃরষ্ট আকর্ যয়ণি জন্য গৃহীি
কার্ যক্রম এবং
১৭. কর্তপয ক্ষ কর্তক
য রনয়দ যরশি অন্যান্য কাজ।

পদমর্ যাদা
কারবল রমঞা
ফহসাবরক্ষণ কেযকতযা
(রহসাব শাখা)
০১৯১৬২২২৪৩০
kabiljnu@yahoo.com

প্রধান কার্ যাবলীসমূহ
১. রবটিরব’ি আরে যক ব্যবস্থাপনা সংরিষ্ট সারব যক কার্ যক্রম সুষ্ঠুভায়ব সম্পাদয়নি রনরমি
ব্যয় রবল প্রস্তুি ও পচক প্রদান এবং রবল পিরজিাি, কুাশ পিরজিাি, বিাদ্দ পিরজিাি
ও সিবিাহকািীয়দি পিরজিাি র্োর্েভায়ব সংিক্ষণ কিা;
২. অে য মন্ত্রণালয়য়ি iBAAS++ রসয়িয়ম রবটিরব’ি বায়জট প্রণয়ন ও বন্টন
কিা এবং EFT এি মাধ্যয়ম ব্যয়সমূয়হি রবল ব্যাংক রহসায়ব পপ্রিণ বা
পচক প্রদান;
৩. আরে যক রবরধ-রবধান পমািায়বক ব্যয় রবলসমূহ হয়ি মূসক, আয়কি ও সারভযস চাচ য
(র্রদ োয়ক) ইিুারদ কিযন ও সিকািী পকার্াগায়ি জমা রনরিিকিণ ও িথ্য
সংিক্ষণ;
৪. ভুাট অর স (পরিম) ও সিবিাহকািীয়দি অনুকূয়ল চারহদা পমািায়বক
ব্যয়সমূয়হি রবল পেয়ক কিযনকৃি মূসক ও আয়কি সংক্রান্ত প্রিুয়ন পৈ ইসুু কিা
হয়;
৫. ব্যয়সমূয়হি মারসক ও নৈমারসক রভরিয়ি ব্যয় প্ররিয়বদন প্রস্তুি ও উদ্ধযিন
কর্তযপক্ষয়ক অবরহিকিণ ও রবটিরব’ি রনজস্ব ব্যাংক রহসাব র্োর্ে সংিক্ষণ কিা;
৬. একটি আরে যক বছি শুরুি পূয়ব য সংরিষ্ট শাখা পেয়ক সম্ভাব্য কার্ যক্রমসমূয়হি
রববিণ ও ব্যয়য়ি বায়জট রনয়য় রবটিরব’ি বিাদ্দকৃি পকাডসমূয়হি খািওয়ািী
রবভাজনপূব যক বায়জট প্রয়ক্ষপণ, বায়জট প্রাক্কলন ও সংয়শারধি বায়জট প্রণয়ন কিা;
৭. বায়জট প্রয়ক্ষপণ, বায়জট প্রাক্কলন ও সংয়শারধি বায়জট প্রস্তুি কয়ি রনরদ যষ্ট
সময়য়ি ময়ধ্য মন্ত্রণালয়য় পপ্রিণ ও মন্ত্রণালয় কর্তযক মঞ্জুরিকৃি রবটিরব’ি পমাট
বিায়দ্দি সমুদয় অে য ৪টি রকরস্তয়ি রসএরজ কার্ যালয় পেয়ক ছাড়কিণ;
৭. পপ্রর্য়ণ রনয়য়ারজি পগয়জয়টড কমযকিযাসহ অন্যান্য সকল কমযকিযাকমযচািীয়দি মারসক পবিন ও ভািারদ রবল, উৎসব ভািা, বাংলা নববর্ য ভািা রবল
প্রস্তুি ও প্রদান;
য ছুটিি প্রিুয়ন
৮. পপ্রর্য়ণ রনয়য়ারজি পগয়জয়টড কমযকিযায়দি এলরপরস ও বরহগমন
প্রদান;
৯. দাপ্তরিক পটরলয় ান রবল, রবদ্যুৎ রবল, পাফন ফবল ও ড্রাইভািয়দি ওভািটাইম রবল,
টিএ-রডএ রবল, সংবাদপয়ৈি রবল প্রদান;
১০. রনরদ যষ্ট সময়য়ি ময়ধ্য রবটিরব’ি বায়জট অনুর্ায়ী ব্যয়য়ি অগ্রগরি প্ররিয়বদন চারহদা
পমািায়বক মন্ত্রণালয়য় পপ্রিণ;
১১. সাম্প্ররিক অজযন ও এিদসংরিষ্ট রবরভন্ন প্ররিয়বদন মন্ত্রণালয়য় পপ্রিণ;
১২. স্বল্প. মধ্য ও দীর্ যয়ময়াদী বায়জট কাঠায়মায়ি রবটিরব’ি অংয়শি রবরভন্ন কাজ ও
বায়জয়টি প্ররিয়বদন মন্ত্রণালয়য় পপ্রিণ;
১৩. সময়য় সময়য় মন্ত্রণালয় ও অে য মন্ত্রণালয় কর্তযক চারহি রবটিরব’ি বায়জট ও অরডট
সম্পরকযি রবরভন্ন প্ররিয়বদন পপ্রিণ;
১৪. রবটিরব’ি অভুন্তিীণ অরডট/রনরিক্ষা কার্ যক্রম সুষ্ঠুভায়ব সম্পাদন ও সিকারি
অরডট টিময়দি সারব যক সহায়িা প্রদান;
১৫. রবটিরব’ি রবগি বছিসমূয়হি অরডট আপরিসমূয়হি রনষ্পরিি জন্য রসএরজ
কার্ যালয়য় জবাব পপ্রিণসহ প্রয়য়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১৬. বায়জট বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;
১৭. অে য মন্ত্রণালয়য়ি রনয়দ যশনা পমািায়বক আরে যক বছি পশয়র্ ৩০ জুন িারিয়খি
ময়ধ্য রবটিরব’ি পমাট বিায়দ্দি অব্যরয়ি অে য পেজারি চালায়নি মাধ্যয়ম সিকারি
পকার্াগায়ি জমা প্রদান ও মন্ত্রণালয়য় রচঠিি মাধ্যয়ম অবরহিকিণ এবং
১৮. এছাড়াও সময়য় সময়য় কর্তযপক্ষ ও মন্ত্রণালয় কর্তযক রনয়দ যরশি অন্যান্য দারয়ত্বসমূহ
র্োর্েভায়ব পালন কিা।

