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ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট 

খা ড়াছতড় পাি বিয জেলা। 

জ ান-০৩৭১-৬২১৪৯ যাক্স-০৩৭১৬২৬১০ 
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 স্মারক নং-৪৩.৩৪.৪৬০০.০০২.১৬.০০৫.২০২০-১০৮৮                                িাতরখ:  ০২/০৬/২০২০ তি: 

 

প্রাপক:  সতিি 

সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

িাংলাগেশ সতিিালয়, ঢাকা। 
 

মগনাগ া : রিন িন্দ্র পাল 

   জপ্রাগ্রামার 

   সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

   িাংলাগেশ সতিিালয়, ঢাকা। 

 

তিষয়: ২০১৯-২০ অর্ বিছগরর িাতষ বক কম ব সম্পােন চুতির ত্রৈমাতসক(োনুয়ারী-মাি ব,২০) অগ্র তির  

         প্রতিগিেন জপ্ররণ প্রসংগ । 

 

         উপর্য বি তিষয় ও সূগৈর আগলাগক মগ ােগয়র সেয় দৃতি আকবষণ পূি বক োনাতি জ , ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর 

সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট, খা ড়াছতড়র ২০১৯-২০ অর্ বিছগরর িাতষ বক কম ব সম্পােন চুতির  ত্রৈমাতসক(োনুয়ারী-

মাি ব,২০) অগ্র তির প্রতিগিেন মগ ােগয়র িরািগর জপ্ররণ করা  গলা। 

 

 

সংর্যতি:- ০৩ পািা।                                                                                   

 

 

 

 

 

                                                                                                                (তেগিন িাকমা) 

উপপতরিালক 

ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট, 

খা ড়াছতড়, পাি বিযগেলা। 

জমািাইল-০১৭১৩৬৭৪২৬৭ 

email: knsikhagrachari@gmail.com 
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       সেকশন ৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, েম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা 

জকৌশল ি উগেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 

 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objecttive

) 

কার্ যক্রম  

(Activities) 

কম যেম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

 

 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weigh

t of 

Perfor

mance 

Indicat

ors) 

প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ যায়ক ২০১৯-২০ 

Target/Criteria Value for FY 2019-20 

 

অোিরর্ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান চলধত 

মাদ্দনর ধনদ্দে 

প্রকৃি 

অেবন(োনুয়ারী-মার্ ব 

২০২০)২০১৯-২০ 

 

 

 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

[১]সাংস্কৃতিক 

সগর্িন আগলাতকি 

সমাে প্রতিষ্ঠায় ক্ষুদ্র 

নৃগ াষ্ঠীর তশল্প 

সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও 

উৎকষ ব সাধন 

৫৬ 

১.১ ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীর েংগীত, নৃতয, নাটক, র্ন্ত্র েংগীত (তবলা) 

প্রধশক্ষ্র্ সকাে য আদ্দয়ার্ন 

১.১.১ আদ্দয়াধর্ত সকাে য েংখ্যা ৭.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ 

১.১.২ প্রধশক্ষ্র্ গ্রহর্কারী েংখ্যা ৭.০০ ১৩০ ১৩০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ১৩০ 

১.২ োতির তপিা িঙ্গিন্ধু জশখ মুতেবুর রহমাগনর 

েন্মশিিাতষ বকী উপলগক্ষয তর্ত্াংকন, রর্না প্রতিগ াত িা ও 

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 

১.১.২ প্রধশক্ষ্র্ গ্রহর্কারী েংখ্যা ০.৫০ - - ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৭০ 

১.১.৩ আগয়াতেি অনুষ্ঠান েংখ্যা ০.৫০ - - ১ ০ ০ ০ ০ ১ 

১.৩ ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীর মাতৃভাষা রচনা, আবৃধত্ত এবং ধচত্রাংকন 

প্রধতদ্দর্াধগতা আদ্দয়ার্ন 

১.১.৫ আদ্দয়াধর্ত প্রধতদ্দর্াধগতা েংখ্যা ৬.০০ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ 

১.১.৬ পুরস্কার ধবতরর্ েংখ্যা ৬.০০ ২৭ ৩০ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ 

১.৪ বাংলা নববষ য োংগ্রাইং, ধবজু-ববসু উৎেব অনুষ্ঠান আদ্দয়ার্ন 
১.৩.১ আদ্দয়াধর্ত অনুষ্ঠান েংখ্যা ৭.০০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ - 

১.৫  বাংলা নববষ য োংগ্রাইং, ধবজু-ববসু উৎেদ্দব আদ্দলাচনা 

েভার/দ্দেধমনার আদ্দয়ার্ন 

১.৪.১আদ্দয়াধর্ত 

কম যশালা/দ্দেধমনার/আদ্দলাচনা েভা 
েংখ্যা ৬.০০ ১ ১ ৪ ৩ ২ ১ ০ - 

১.৪.২ অংশগ্রহর্কারী েংখ্যা ৬.০০ ৩০০০ ৫০০০ ৬০০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৩০০০ ২৫০০ - 

১.৬ ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীর বই মুদ্রর্ ১.৫.১ পধরমার্ েংখ্যা ৪.০০ ৪ ২ ২ ১ ০ ০ ০ - 

 

 

 

[২] ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীর 

ইধতহাে েংরক্ষ্র্ 

এবং সলাকর্ ও 

োংস্কৃধতক ঐধতহয 

সচতনার পালন 

 

 

১৯ 

১.৭  োংস্কৃধতক ধবধনময় ১.৬.১ আদ্দয়াধর্ত অনুষ্ঠান েংখ্যা ২.০০ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ 

১.৮ ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীর ধশল্পীদ্দদর অধিও/ধভধিও ধেধি প্রকাশ ১.৭.১ পধরমার্ েংখ্যা ২.০০ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ 

১.৯. ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীর গুর্ী ধশল্পীদ্দদর েন্মাননা ১.৮.১ পধরমার্ েংখ্যা ১.০০ ০ ১০ ১০ ০ ০ ০ ০ - 

২.১ গদ্দবষর্া কার্ যক্রম ২.১.১ পধরমার্ েংখ্যা ২.০০ ০ ১ ১ ০ ০ ০ ০ - 

২.২ ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীদ্দদর খাদ্য উৎেব আদ্দয়ার্ন 

 

২.২.১ আদ্দয়াধর্ত খাদ্য 

প্রধতদ্দর্াধগতা 
েংখ্যা ২.০০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ - 

২.২.২ প্রদধশ যত খাবার বা খাদ্য েংখ্যা ২.০০ ১৫ ১৫ ১৫ ১২ ০৯ ০৬ ০৩  

২.৩ ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীদ্দদর ঐধহতযবাহী সবইন বুনন প্রধতদ্দর্াধগতা 

আদ্দয়ার্ন 

২.৩.১ আদ্দয়াধর্ত প্রধতদ্দর্াগীতা েংখ্যা ২.০০ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ - 

২.৩.২ অংশগ্রহর্কারী ধশল্পী েংখ্যা ২.০০ ৪০ ৫০ ৫০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ - 

২.৪ ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীদ্দদর ঐধহতযবাহী সখলাধুলা প্রধতদ্দর্াধগতা 

আদ্দয়ার্ন 

২.৪.১ আদ্দয়াধর্ত উৎেব েংখ্যা ২.০০ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ - 

২.৪.২ অংশগ্রহর্কারী ধশল্পী েংখ্যা ২.০০ ৫০ ৫০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

২.৫ ইধনধিটিউট র্াদুঘদ্দরর র্ন্য ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীদ্দদর দুষ্প্রাপ্য 

োমগ্রী ও প্রত্নবস্তু েংগ্রহ 

২.৫.১ পধরমার্ েংখ্যা ১.০০ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩ 

২.৫.২ র্াদুদ্দঘ েংগ্রদ্দহর র্ন্য 

রাোধয়নক দ্রব্য েংগ্রহ 
েংখ্যা - ৫০ ৪০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৫ ১০ 

৩.১   ক্ষুদ্র নৃদ্দগাষ্ঠীর মাতৃভাষা ধশক্ষ্া সকাে য আদ্দয়ার্ন ৩.১.১ আদ্দয়াধর্ত সকাে য সংখ্যা ১.০০ ৩ ৩ ১ ১ ১ ১ ১ - 

৩.১.২ ধশক্ষ্া গ্রহর্কারী সংখ্যা ২.০০ ১১৫ ১৫০ ১৫০ ১২০ ৮৫ ৭০ ৫৫ - 

৩.১.৩ পুরস্কার তিিরণ সংখ্যা 

 

১.০০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ - 

                                                                                                

                                                                                                     

 

 

দপ্তর/েংস্থার আবধশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্য েমূহ ২০১৯-২০ 
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(সমাট নম্বর ২৫) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬  

দ্দকৌশলগত উদ্দেদ্দশ্য 

(Strategic 

Object)) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

strategic 

object) 

কার্ যক্রম  (Activities) কম যেম্পাদন সূচক (Performance 

Indication) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indication) 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ যায়ক ২০১৯-২০ প্রকৃি অেবন 

(োনুয়ারী-মার্ ব 

২০২০)২০১৯-২০ 

অোিরর্ 

(Eccell

ence) 

অধত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলধত মান 

(Fair) 

চলধত 

মাদ্দনর ধনদ্দে 

(Poor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১] দাপ্ততরক 

কম বকাগে স্বচ্ছিা ও 

েিািতদতহ 

তনতিককরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

[১.১]বাধষ যক কম যেম্পাদন চুধি বাস্তবায়ন [১.১.১]সরকারী কম বসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্রতশক্ষণসহ অন্যান্য তিষগয় প্রতশক্ষণ আগয়ােন 

র্নঘন্টা ০১ ২০ জুন 

২০২০ 

২১ জুন 

২০২০ 

২৪ জুন 

২০২০ 

- - ০৫-১১-২০১৯ 

[১.১.২] এধপএ টিদ্দমর মাধেক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০                

[১.১.৩] বাধষ যক কম যেম্পাদন চুধির েকল 

প্রধতদ্দবদন অনলাইদ্দন দাধখলকৃত 

সংখ্যা ১ ৪ - - - - ৪ 

[১.১.৪] মাঠ পর্ যাদ্দয়র কার্ যালদ্দয়র ২০১৯-২০ 

অর্ যবছদ্দরর বাধষ যক কম যেম্পাদন চুধির অি যবাধষ যক 

মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনাদ্দন্ত 

ফলপ্রবতযক(feedback) প্রদত্ত 

তাধরখ ০.৫ ৩১ 

োনুয়ারী 

২০১৯ 

০৭ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

১০ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

১১ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৪ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

- 

[১.২] র্াতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল ও তথ্য অধিকার 

বাস্তবায়ন 

[১.২.১] োিীয় শুদ্ধার্ার কম বপতরকল্পনা িাস্তিাতয়ি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - ৯৫ 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ বিছগরর িাতষ বক প্রতিগিদন 

ওগয়িসাইগটর প্রকাতশি ই- াইতলং পত্ 

োতরকৃি*** 

িাতরখ ১ ১৫ অগটাির 

২০১৯ 

১৫ নগেম্বর 

২০১৯ 

১৫ তিগসম্বর 

২০১৯ 

১৫ োনুয়ারী 

২০২০ 

৩১ 

োনুয়ারী 

২০১৯ 

১৫ অগটাির 

২০১৯ 

[১.৩] অতেগ া  প্রতিকার ব্যিস্থা িাস্তিায়ন 

[১.৩.১] তনতদ বষ্ট সমগয়র মগে অতেগ া  তনষ্পতত্তকৃি % ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ৯০% 

[১.৩.২] অতেগ া  তনষ্পতত্ত সংক্রান্ত মাতসক 

প্রতিগিদন মন্ত্রণালগয় দাতখলকৃি 

সংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - ১১ 

[১.৪] জসিা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনা াদকরণ ও 

িাস্তিায়ন 

[১.৪.১] জসিা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনা াদকৃি % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ৯০% 

[১.৪.২] তনধ বাতরি সমগয় ত্রত্মাতসক িাস্তিায়ন 

প্রতিগিদন মন্ত্রণালগয় দাতখলকৃি 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ - - ৪ 

[১.৪.৩] জসিা গ্রহীিাগদর মিামি পতরিীক্ষণ 

ব্যিস্থা র্ালুকৃি 

িাতরখ ০.৫ ৩১ তিগসম্বর 

২০১৯ 

১৫ োনুয়ারী 

২০২০ 

০৭ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৭ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

২৮ 

জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

- 

 

 

 

 

[২] কম বসম্পাদগনর 

 তিশীলিা আনয়ন 

ও জসিার মান বৃতদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] দপ্তর/সংস্থায় ই- াইতলং পদ্ধতি িাস্তিায়ন [২.১.১] সকল শাখায় ই-নতর্ ব্যিহার % ১ ১০০ ৯০ 

 

৮০ ৭০ ৬০ ৮০ 

[২.১.২] ই- াইগল নতর্ তনষ্পতত্তকৃি % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬০ 

[২.১.৩] ই- াইগল পত্ োতরকৃি % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০ 

[২.২] দপ্তর/সংস্থাকর্তবক তিতেটাল জসিা র্ালু 

করা 

[২.২.১] নূন্যিম একটি তিতেটাল জসিা র্ালুকৃি িাতরখ ১ ১৫ 

জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৫ মার্ ব ২০২০ ৩১ মার্ ব ২০২০ ৩০ এতপ্রল২০২০ ৩০ জম 

২০২০ 

১১ জম ২০২০ 

[২.৩] দপ্তর/সংস্থা কর্তবক উদ্ভািনী 

উগযা /ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন 

[২.৩.১] নূন্যিম একটি নতুন উদ্ভািনী 

উগযা /ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প র্ালুকৃি 

িাতরখ ১ ১১ মার্ ব 

২০২০ 

১৮ মার্ ব 

২০২০ 

২৫ মার্ ব 

২০২০ 

১ এতপ্রল 

২০২০ 

০৮ এতপ্রল 

২০২০ 

১১ জম ২০২০ 

[২.৪] জসিা সহতেকরণ [২.৪.১] নূন্যিম একটি জসিা সহতেকরণ 

প্রগসস ম্যাপসহ সরকাতর আগদশ োতরকৃি 

িাতরখ ০.৫ ১৫ 

অগটাির 

২০১৯ 

২০ অগটাির 

২০১৯ 

২৪ অগটাির 

২০১৯ 

২৮ অগটাির 

২০১৯ 

৩০ 

অগটাির 

২০১৯ 

- 

[২.৪.২] জসিা সহতেকরণ অতধগক্ষগত্ িাস্তিাতয়ি িাতরখ ০.৫ ১৫ এতপ্রল 

২০২০ 

৩০ এতপ্রল 

২০২০ 

১৫ জম ২০২০ ৩০ জম ২০২০ ১৫ জুন 

২০২০ 

- 

[২.৫.১] তপআরএল আগদশ োতরকৃি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ৯০ 



                                                                                                                                সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

  ক্ষুদ্র নৃগ াষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনতিটিউট  

 খা ড়াছতড় পাি বিয জেলা।   

  জ ান : ০৩৭১-৬২১৪৯  যাক্স : ০৩৭১৬২১০ 

 website: www.knsikhagrachari.gov.bd 
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[২.৫] তপআরএল শুরুর ২ মাস পূগি ব সংতিষ্ট 

কম বর্ারীর তপআরএল ও ছুটি ন দায়নপত্ োতর 

করা 

[২.৫.২] ছুটি ন দায়ন পত্ োতরকৃি % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 

[২.৬] শূন্য পগদর তিপরীগি তনগয়া  প্রদান [২.৬.১] তনগয়া  প্রদাগনর েন্য তিজ্ঞতপ্ত োতরকৃি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - 

[২.৬.২] তনগয়া  প্রদানকৃি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - 

[২.৭] তিো ীয় মামলা তনষ্পতত্ত [২.৭.১] তিো ীয় মামলা তনষ্পতত্তকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ৯০ 

[২.৮] িথ্য িািায়ন হালনা াদকরণ [২.৮.১] সকল িথ্য হালনা াদকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ৯০ 

[৩] আতর্কব ও 

সম্পদ ব্যিস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৭ 

[৩.১] িাগেট িাস্তিায়গনর উন্নয়ন [৩.১.১] িাগেট িাস্তিায়ন পতরকল্পনা প্রণীি িাতরখ ০.৫ ১৬ আ ি 

২০১৯ 

২০ আ ি 

২০১৯ 

২৪ আ ি 

২০১৯ 

২৮ আ ি 

২০১৯ 

৩০ আ ি 

২০১৯ 

১৬ আ ি ২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্মাতসক িাগেট িাস্তিায়ন প্রতিগিদন 

দাতখলকৃি 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - ৪ 

[৩.২] িাতষ বক উন্নয়ন কম বসূতর্(এতিতপ)িাস্তিায়ন [৩.২.১] িাতষ বক উন্নয়ন কম বসূতর্(এতিতপ)িাস্তিাতয়ি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৫ 

[৩.৩] অতিট আপতত্ত তনষ্পতত্ত কা বক্রগমর উন্নয়ন [৩.৩.১] তত্পক্ষীয় সোয় তনষ্পতত্তর েন্য 

সুপাতরশকৃি অতিট আপতত্ত 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫৫ 

[৩.৩.২] অতিট আপতত্ত তনষ্পতত্তকৃি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৫ 

[৩.৪] স্থাির ও অস্থাির সম্পতত্তর হালনা াদ 

িাতলকা প্রস্তুি 

[৩.৪.১] স্থাির সম্পতত্তর িাতলকা হালনা াদকৃি িাতরখ ০.৫ ০৩ 

জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

১১ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৮ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

২৫ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

০৪ মার্ ব 

২০২০ 

- 

[৩.৪.২] অস্থাির সম্পতত্তর িাতলকা হালনা াদকৃি িাতরখ ০.৫ ০৩ 

জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

১১ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

১৮ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

২৫ জ ব্রুয়ারী 

২০২০ 

০৪ মার্ ব 

২০২০ 

- 

[৩.৫] ইন্টারগনট তিলসহ ইউটিতলটি তিল 

পতরগশাধ 

[৩.৫.১] তিতসতস/তিটিতসএল এর ইন্টারগনট তিল 

পতরগশাধ  

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

[৩.৫.২] জটতলগ ান তিল পতরগশাতধি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

[৩.৫.৩] তিদ্যযি তিল পতরগশাতধি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


