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[১.১] ক্ষসবো 

সহরজকিণ/রিরজটোইযজশযনি 

র্োধ্যযর্ উদ্ভোবনী ধোিণো 

বোস্তবোয়ন 

[১.১.১] ক্ষসবো সহরজকিণ/রিরজটোইযজশযনি 

র্োধ্যযর্ ন্যযনির্ একটি উদ্ভোবনী ধোিণো 

বোস্তবোরয়ি 
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