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জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-শযকল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন অগ্রগশত শযফীক্ষণ কাঠাদভা, ২০১৮-২০১৯ 

ভন্ত্রণারয় /শফবাগ/ যাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনয নাভ: ফাাংরাদদ ভাদ্রাা শক্ষা বফার্ ড, ঢাকা  

কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগশত শযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অশজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রাশতষ্ঠাশনক ব্যফস্থা………………………………১১ 

১.১ ননশতকতা কশভটিয বা   অনুশষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা বচয়াযম্যান ৪ রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজডন       

1.2 ননশতকতা কশভটিয বায শদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফাশয়ত 

শদ্ধান্ত 

৪ % NIS 

Focal 

ploint 

১০০% রক্ষযভাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন       

১.৩ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ শুদ্ধাচায বফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

বফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তাশযখ NIS 

Focal 

ploint 

৪ রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজডন       

১.৪ উত্তভ চচ ডায (best practice) 

তাশরকা প্রণয়ন কদয ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগ 

বপ্রযণ 

উত্তভ চচ ডায 

তাশরকা বপ্রশযত 

২ তাশযখ কর উইাং ৪ রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজডন       

২. দক্ষতা ও ননশতকতায উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ অাংীজদনয (stakeholder) 

অাংগ্রদণ  বা 

অনুশষ্ঠত বা ২ াংখ্যা শফএভইশফ ৮ রক্ষযভাত্রা 2 2 2 2    

অজডন       

২.২ কভ ডকতডা-কভ ডচাশযদদয অাংগ্রদণ 

শনয়শভত উশহশত শফশধভারা ১৯৮২; 

যকাশয কভ ডচাশয আচাযণ শফশধভারা 

১৯৭৯ এফাং শচফারয় শনদদ ডভারা ২০১৪ 

ম্পদকড দচতনতা বৃশদ্ধমূরক 

বা/প্রশক্ষণ আদয়াজন 

অাংগ্রণকাযী/ 

প্রশক্ষণাথী 

৩ াংখ্যা শফএভইশফ ৫০ রক্ষযভাত্রা 

 

 

12 12 12 14    

অজডন       

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর শফলদয় 

কভ ডকতডা-কভ ডচাশযদদয প্রশক্ষণ প্রদান 

প্রশক্ষণাথী ২ াংখ্যা শফএভইশফ ৪ ব্যাচ রক্ষযভাত্রা 1ভ 2য় 3য় 4থ ড    

অজডন       

3. শুদ্ধাচায প্রশতষ্ঠায় ায়ক আইন/শফশধ/নীশতভারা/ম্যানুদয়র প্রণয়ন/াংস্কায/ারনাগাদকযণ ও প্রজ্ঞান/শযত্র জাশয………….১০ 

৩.১ 

 

     রক্ষযভাত্রা        

অজডন       

৩.২ 

 

     রক্ষযভাত্রা        

অজডন       
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কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগশত শযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অশজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৩.৩              

        

৪. তথ্য অশধকায ম্পশকডত কাম ডক্রভ  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ তথ্য অশধকায   

বফাফক্স ারনাগাদকযণ  

বফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তাশযখ দাশয়ত্বপ্রাপ্ত ও 

আইশটি বর 

 রক্ষযভাত্রা    100%    

অজডন       

৪.২ তথ্য অশধকায আইদনয আওতায়  

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডা (শর্ও) ও শফকল্প 

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ডকতডায অনরাইন প্রশক্ষণ 

ম্পাদন 

অনরাইন 

প্রশক্ষদণয  

নদ প্রাপ্ত 

২ তাশযখ শফএভইশফ ৪ রক্ষযভাত্রা 

 

1 1 1 1    

অজডন       

৪.৩ দুদদক হাশত র্রাইন নম্বয ১০৬ 

(বর্ার শি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়দন 

াংযুিকযণ এফাং তা কভ ডকতডা-

কভ ডচাশযদদযদক অফশতকযণ 

তথ্য ফাতায়দন 

াংদমাশজত ও 

কভ ডকতডা-

কভ ডচাশয অফশত 

১ তাশযখ বযশজস্ট্রায ও 

আইসিটি সি 

 রক্ষযভাত্রা 

 

 1      

অজডন       

৪.৪ তথ্য ফাতায়দন াংদমাশজত াংশিষ্ট 

তথ্যমূ ারনাগাদকযণ  

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তাশযখ বযশজস্ট্রায ও 

আইসিটি সি 

৪ রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজডন       

৪.৫  তথ্য অশধকায আইন. ২০০৯; 

জনস্বাথ ড াংশিষ্ট তথ্য প্রকা (সুযক্ষা) 

আইন, ২০১১ এফাং জনস্বাথ ড াংশিষ্ট তথ্য 

প্রকা (সুযক্ষা) শফশধভারা, ২০১৭ ম্পদকড 

কভ ডকতডা-কভ ডচাশযদদযদক অফশতকযণ 

কভ ডকতডা-

কভ ডচাশয অফশত 

৬ াংখ্যা  ৪ রক্ষযভাত্রা 

 

1 1 1 1    

অজডন       

৪.৬ স্বপ্রদণাশদত তথ্য প্রকা শনদদ ডশকা 

ারনাগাদ কদয ওদয়ফাইদর্ প্রকা  

ারনাগাদকৃত 

শনদদ ডশকা 

ওদয়ফাইদর্ 

প্রকাশত 

২ তাশযখ NIS Focal 

ploint 

100% রক্ষযভাত্রা 

 

25% 25% 25% 25%    

অজডন       

৫. ই-গবদন ডন্স ফাস্তফায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তশযক কাদজ অনরাইন বযন্স 

শদেভ (ই-বভইর/এএভএ)- এয 

ব্যফায 

ই-বভইর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ %  ১০০% রক্ষযভাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন       

৫.২ শবশর্ও/অনরাইন/বর্শর-কনপাদযন্স 

আদয়াজন (স্কাই/ম্যাদন্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

কনপাদযন্স 

অনুশষ্ঠত  

৩ াংখ্যা  ৩ রক্ষযভাত্রা  1 1 1    

অজডন       
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কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগশত শযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অশজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৫.৩ দাপ্তশযক কর কাদজ ইউশনদকার্ 

ব্যফায  

ইউশনদকার্ 

ব্যফহৃত 

২ %  ১০০% রক্ষযভাত্রা  100%      
অজডন       

৫.৪ ই-বর্ন্ডায/ই-শজশ-এয ভাধ্যদভ ক্রয় 

কাম ড ম্পাদন 

ই-বর্ন্ডায 

ম্পাশদত  

২ %  ১০০% রক্ষযভাত্রা  100%      
অজডন       

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন/ই-বফায ব্যফায 

াংক্রান্ত কাম ডক্রভ শযফীক্ষণ  

অনরাইন/ই-

বফায ব্যফায 

শযফীক্ষণকৃত 

৪ %  ১০০% রক্ষযভাত্রা  100%      
অজডন       

৬. উদ্ভাফনী উদযাগ ও বফা দ্ধশত জীকযণ……………..….৫ 

৬.১ ফাশল ডক উদ্ভাফন কভ ড-শযকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

কভ ড-শযকল্পনা 

প্রণীত 

১ তাশযখ  15/10/ 

2018 

রক্ষযভাত্রা 1       

অজডন       

৬.২ ফাশল ডক উদ্ভাফন কভ ড-শযকল্পনায় 

অন্তডভুি কাম ডক্রভ ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফাশয়ত 

উদ্ভাফনী কাম ডক্রভ 

২ %  ১০০% রক্ষযভাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন       

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উদযাগ/শজকৃত 

বফা শযফীক্ষণ 

চালুকৃত বফা 

শযফীক্ষণকৃত 

২ %  ৪ রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজডন       

৭. স্বচ্ছতা ও জফাফশদশ শিারীকযণ…………………….১৪ 

৭.১ শশএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

শশআয ২০০৮-এয শফশধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ক্রয়-শযকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-শযকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তাশযখ   ০১/০৭/১৮        

          

৭.২ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্য অশবদমাগ 

প্রশতকায ব্যফস্থা (GRS) বফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

ওদয়ফাইদর্ 

 ারনাগাদকৃত  

১ তাশযখ GRS  

Focal 

ploint 

01/10/2018 রক্ষযভাত্রা        

অজডন        

৭.৩ ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় 

প্রশতষ্ঠাদনয  স্ব স্ব বফা প্রদান প্রশতশ্রুশত 

(শটিদজনস্ চার্ ডায) এফাং আওতাধীন 

দপ্তয/াংহায বফা প্রদান প্রশতশ্রুশত 

ফাস্তফায়ন অগ্রগশত শযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন 

অগ্রগশত 

শযফীক্ষণকৃত 

৪ %  100% রক্ষযভাত্রা   100%     

অজডন       

৭.৪ ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনয 

এফাং আওতাধীন /অধ:স্তন দপ্তয/াংহায 

াখা/অশধাখা শযদ ডন/আকশিক 

শযদ ডন   

শযদ ডন/ 

আকশিক 

শযদ ডন   

ম্পন্ন 

২ াংখ্যা  24 রক্ষযভাত্রা 6 6 6 6    

অজডন       
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কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগশত শযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অশজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৭.৫ শচফারয় শনদদ ডভারা ২০১৪ অনুমায়ী 

নশথয বেশণ শফন্যাকযণ  

নশথ বেশণ 

শফন্যাকৃত 

৪ %  100% রক্ষযভাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজডন      

7.6 গণশুনানী আদয়াজন                                                                                                                                                            আদয়াশজত 

গণশুনানী 

২ াংখ্যা  ৩ রক্ষযভাত্রা  1 1 1  

অজডন      

 

৮. ভন্ত্রণারয়/শফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্রশতষ্ঠাদনয শুদ্ধাচায াংশিষ্ট অন্যান্য কাম ডক্রভ……………..৬ (শনদদ ডশকায় াংদমাশজত তাশরকা বথদক কভদক্ষ ৩টি কাম ডক্রভ শনফ ডাচন কযদত দফ)  

৮.১ কাশযগশয ও ভাদ্রাা স্তদযয কর 

শক্ষা প্রশতষ্ঠাদন ননশতক শক্ষা কাম ডক্রভ 

বজাযদাযকযণ 

     রক্ষযভাত্রা        

অজডন       

৮.২ াধাযণ শক্ষায় ননশতক শক্ষায 

াঠক্রভ ও উযুি শক্ষা দ্ধশত প্রফতডন 

     রক্ষযভাত্রা        

অজডন       

৮.৩ বভদয় শশুদদয উবৃশত্তয শযয বৃশদ্ধ      রক্ষযভাত্রা        

অজডন       

 

৯. শুদ্ধাচায চচ ডায জন্য পুযস্কায/প্রদণাদনা প্রদান..............................৫ 

৯.১ ’শুদ্ধায পুযস্কায  প্রদান  নীশতভারা 

2017’ এফাং ভশন্ত্রশযলদ শফবাদগয 

১৩.৩.২০১৮ তাশযদখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বয ষ্পেীকযণ ত্র অনুমায়ী শুদ্ধাচায 

পুযস্কায প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তাশযখ বচয়াযম্যান ৩১/৫/১৯ রক্ষযভাত্রা        

অজডন        

৯.২ আওতাধীন/অধস্তন কাম ডারদয় 

‘শুদ্ধাচায পুযস্কায  প্রদান  নীশতভারা, 

২০১৭’ অনুমায়ী শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদাদনয 

শনশভত্ত াংশিষ্ট বকাদর্ অথ ড ফযাদ্দ 

অথ ড ফযাদ্দকৃত ২ তাশযখ  ৩০/৮/১৯ রক্ষযভাত্রা        

অজডন       

 

১০. অথ ড ফযাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায কভ ড-শযকল্পনায় অন্তডভুি 

শফশবন্ন কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দনয জন্য 

ফযাদ্দকৃত  অদথ ডয আনুভাশনক শযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ ড ৫ রক্ষ 

র্াকা 

 ৫ (াঁচ রাখ) রক্ষযভাত্রা        

অজডন       
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কাম ডক্রদভয নাভ কভ ডম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয

দাশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ডফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগশত শযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজডন 

১ভ 

বকায়ার্ ডায 

২য় 

বকায়ার্ ডায 

৩য় 

বকায়ার্ ডায 

৪থ ড 

বকায়ার্ ডায 

বভার্ 

অজডন 

অশজডত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১১. শযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-

শযকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন কদয 

কাশযগশয ও ভাদ্রাা শক্ষা শফবাদগ দাশখর 

প্রণীত কভ ড-

শযকল্পনা 

দাশখরকৃত 

৩ তাশযখ 07/08/ 

2018 

কযাদরন্ডায 

ফছয 

রক্ষযভাত্রা        

অজডন       

১১.২ শনধ ডাশযত ভদয় নত্রভাশক 

শযফীক্ষণ প্রশতদফদন কাশযগশয ও ভাদ্রাা 

শক্ষা শফবাদগ দাশখর 

 

নত্রভাশক 

প্রশতদফদন 

দাশখরকৃত 

২ াংখ্যা 25/09/ 

2018 

৪ রক্ষযভাত্রা 1 1 1 1    

অজডন       

১১.৩ আওতাধীন দপ্তয/াংহাবক জাতীয় 

শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-শযকল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়দনয শনদদ ডনা প্রদান 

শনদদ ডনা প্রদত্ত ১ তাশযখ  ৩০/০৬/১৮ রক্ষযভাত্রা        

অজডন       

১১.৪ আওতাধীন দপ্তয/াংহায জাতীয় 

শুদ্ধাচায বকৌর কভ ড-শযকল্পনা, ২০১৮-

১৯  প্রণয়দনয শনশভত্ত কভ ডারা আদয়াজন 

আদয়াশজত 

কভ ডারা 

২ তাশযখ  ০৫/০৮/১৮ রক্ষযভাত্রা        

অজডন        

১১.৫ আওতাধীন দপ্তয/াংহা কর্তডক 

প্রণীত/দাশখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায বকৌর 

শযফীক্ষণ  প্রশতদফদদনয ওয শপর্ব্যাক 

প্রদান 

অনুশষ্ঠত 

শপর্ব্যাক বা 

২ াংখ্যা  ৬ রক্ষযভাত্রা 1 1 2 2    

অজডন       
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মন্ত্রণায় রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠানের/সিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার স ৌল  ম ম-পসর ল্পো প্রণয়ে ও িাস্তিায়ে অগ্রগসত পসরিীক্ষণ  াঠানমা, ২০১৮-২০১৯ 
 

মন্ত্রণায় /সিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠানের  োম: িাাংানদল মাদ্রািা সলক্ষা সিাড ম, ঢা া 

 ায মক্রনমর োম 

 

 ম মিম্পাদে সূচ  

 

সূচন র 

মাে 

এ   

 

িাস্তিায়নের 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পদ 

 

২০১৮-২০১৯ 

অথ মিছনরর 

ক্ষযমাত্রা 

িাস্তিায়ে অগ্রগসত পসরিীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯ অসজমত 

মাে 

মন্তব্য 

ক্ষযমাত্রা/ 

অজমে 

১ম স া  ২য় স া 

 

৩য় স া 

 

৪থ ম স া 

 

সমাট 

অজমে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৮ ১০ ১১ ১২  ১৩ 

৮. মন্ত্রণায়/সিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রসতষ্ঠানের শুদ্ধাচার িাংসিষ্ট অন্যান্য  ায মক্রম 

 

৮.১ সিিা িপ্তাহ চালুকৃত ও প্রদত্ত সিিা 

 ায মক্রম মসেটসরাং 

 ায মক্রম পসরিীক্ষণকৃত  %  ১০০% ক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজমে      
৮.২ দপ্তনরর সিিামূল্য/সিি গ্রহনণর সক্ষনত্র 

গৃহীত অনথ মর রসলদ প্রদাে সেসিত রণ 

রসলনদর মাধ্যনম 

সিিামূল্য গৃহীত 

 %  ১০০% ক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজমে      
৮.৩ িন য়া সিদ্যযৎ, পাসে ও জ্বাােীর সি 

প্রদাে 

িন য়া সি প্রদােকৃত  %  ১০০% ক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    
অজমে      

৮.৪ রাজস্ব ও উন্নয়ে খানতর স ায়াট মার 

সভসত্ত  িরাদ্দ িময়মত ছাড় সেসিত রণ 

িময়মত িরাদ্দ ছাড়কৃত  %  ১০০% ক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজমে      
৮.৫ নেসত তা িম্পস মত 

সপাস্টার/সিনট/ভাজ নতসরর ও সিসর 

ব্যিস্হা গ্রহণ 

প্রস্তুত/সিসকৃত 

সপাস্টার/সিনট/ভাজ 

 িাংখ্যা  ৫০০০ ক্ষযমাত্রা 1250 1250 1250 1250    

অজমে      

৮.৬ সিদ্যযৎ, পাসে ও জ্বাােীর (সত/গ্যাি) 

এর িাশ্রয়ী/িনি মাত্তম ব্যিহার সেসিত রণ 

িাশ্যয়ী ব্যিহার 

সেসিতকৃত 

 %  ১০০% ক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজমে      
৮.৭  ম ম তম- ম মচাসর িদী ান প্রসমত 

সেয়ম-েীসত অনুিরণ 

প্রসমত েীসত অনুসৃত  %  ১০০% ক্ষযমাত্রা 25% 25% 25% 25%    

অজমে      

 
 

প্রদপয এ, বক, এভ, ছাদয়প উল্যা 

বচয়াযম্যান 
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বপানঃ 58610216 

পসরসলষ্ট খ 


