
 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০২০ (২য় ক ায়ার্ মায)  

দপ্তর/সংস্থার নাভ: ফাাংরাদদ যভাণু রি  রভন 

 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ ২০১৯-২০২০ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা কচয়াযম্যান, ফা  ০৪ রক্ষ্যভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০১  ০১    

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % াংরিষ্ট/রফবাগ/ক ন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদনয 

রযচার গণ  

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

২. দক্ষ্তা ও ননরত তায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্ত অাংীজদনয 

(stakeholders) অাংগ্রদণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা রযচার  

 নফজ্ঞারন  তথ্য রফবাগ, ফা  

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০১ ০২    

২.২ অাংীজদনয অাংগ্রদণ  বার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % ফা  অধীনস্থ/াংরিষ্ট রফবাগ/ 

ক ন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদনয রযচার গণ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অাংগ্রদণ চাকতর 

সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা রযচার , টিআই, এইআযই  

ও রযচার , প্রান,ফা  

০২ রক্ষ্যভাত্রা  ০১  ০১    

অজমন ০১ ০২    

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অাংগ্রদণ সুান 

াংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা ফা  অধীনস্থ াংরিষ্ট রফবাগ/ 

ক ন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদনয রযচার গণ 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০১      ০২    

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ তথ্য অফমুি যণ রনদদ মর া 

ারনাগাদ যণ 

রনদদ মর া 

ারনাগাদকৃত 

৫ তারযখ রযচার  

নফজ্ঞারন  তথ্য রফবাগ, ফা  

৩১ রিদম্বয 

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা  ৩১ রি.      

অজমন  ৩১ রি.    

৩.২ কফা কপ্রাপাইর ফই প্র া 

 

ফই প্র াকৃত ৫ তারযখ রযচার  

 নফজ্ঞারন  তথ্য রফবাগ, ফা  

৩০ কদেম্বয 

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০ ক.        

অজমন ২৩ ক.     

৪. ওয়য়বসাইয়ে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নম্বযসমূহ    স্ব স্ব 

তথ্য ফাতায়দন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়য়ন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তারযখ রযচার , আইরএ, এইআযই াবায ৩০ রিদ. 

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা  ৩০ রি. 

২০১৯ 

     

অজমন ১৮ ক. ১৮ ক.    

৪.২ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ শুদ্ধাচায কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ িাতরখ রযচার , আইরএ, এইআযই াবায ৩০ ক., ৩১ 

রি.-২০১৯, 

৩১ ভাচ ম, ৩০ 

জুন-২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০ ক. ৩১ রি. ৩১ ভাচ ম ৩০ জুন    

 

 

 

অজমন ২৩ ক. ৩১ রি.    

৪.৩ স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকাশ তনয়দ েতশকা 

হালনাগাদ কয়র ওদয়ফাইদর্ প্র া 

ারনাগাদকৃত 

রনদদ মর া 

ওদয়ফাইদর্ 

প্র ারত 

১ তারযখ রযচার , নফজ্ঞারন  তথ্য রফবাগ 

ফা  

৩১ ভাচ ম, 

২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা   ৩১ ভাচ ম,     

 

 

 

 অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ রযচার , নফজ্ঞারন  তথ্য রফবাগ 

ফা  

৩০ ক., ৩১ 

রি.-২০১৯,  

৩১ ভাচ ম, ৩০ 

জুন-২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০ ক. ৩১ রি. ৩১ ভাচ ম ৩০ জুন    

 

 

 

 

অজমন ৩০ ক. ৩১ রি.    



 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ ২০১৯-২০২০ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্য অরবদমাগ প্ররত ায 

ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওদয়ফাইদর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ রযচার , আইরএ, এইআযই, ও 

ররনয়ায রাইদেরযয়ান 

ফা , ঢা া 

৩০ ক. ৩১ রি. 

২০১৯ 

৩১ ভাচ ম. ৩০ 

জুন-২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০ ক. ৩১ রি. ৩১ ভাচ ম ৩০ জুন    

 অজমন ২৩ ক. ৩১ রি.    

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  দয  

     স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রফবাদগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ রযচার , নফজ্ঞারন  তথ্য রফবাগ 

ফা  

৩০ ক.  

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০ ক.         

 অজমন ২৯ ক.       

৫.২ বাংলায়দশ জািীয় তিতজোল 

আতকেয়েকচার-এর স াকাল পয়য়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল পয়য়ন্ট কি েকিো তনয়য়াগ 

ও ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

স াকাল পয়য়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল 

পয়য়ন্ট তনয়য়াগকৃি  

ও ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ তারযখ কচয়াযম্যান, ফা  ও  

রযচার , আইরএ, এইআযই াবায 

৩১ অদটা. 

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা  ৩১ 

অদটা. 

     

অজমন ২২ ক.   ২২ ক.      

৫.৩ জনস্বার্ ে সংতিষ্ট িথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা 

প্রদান) তবতিিালা, ২০১৭-এর তবতি ৪  

অনুসায়র “সিতজগয়নয়েি অত সার” 

তনয়য়াগ ও ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

“সিতজগয়নয়েি 

অত সার” 

তনয়য়াগকৃি ও 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

১ তারযখ কচয়াযম্যান, ফা  ও  

রযচার , আইরএ, এইআযই াবায 

২৮ নদবম্বয 

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা  ২৮ নদব.        

অজমন ১৮ ক. 

২০১৯ 

১৮ ক.    

৬. প্রকয়ল্পর সক্ষয়ে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকয়ল্পর ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুদভাদন 

অনুদভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ কচয়াযম্যান, ফা  ৩১ আগষ্ট 

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১ আগষ্ট       

অজমন ২১ কভ     

৬.২ এরির ফাস্তফায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতয ায ১ % রযচার , রয ল্পনা ও উন্নয়ন রফবাগ, 

ফা  

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

৬.৩ প্র দল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযদ মন/ 

রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতদফদন 

৩ াংখ্যা কচয়াযম্যান, দস্য ও াংরিষ্ট রযচার   ০২ রক্ষ্যভাত্রা  ০১  ০১    

অজমন  ০৩    

৬.৪ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ প্ররতদফদদনয 

সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়দনয ায ৩ % রযচার , রয ল্পনা ও উন্নয়ন রফবাগ 

এফাং াংরিষ্ট প্র ল্প রযচার  

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

 অজমন ১০০ ১০০    

৭. ক্রয়য়ক্ষয়ে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছয়রর ক্রয়-

রয ল্পনা  ওয়য়বসাইয়ে প্রকাশ 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

৩ তারযখ রযচার , প্রদ ৌর রফবাগ, ফা  ও 

রযচার , আইরএ, এইআযই, াবায  

 ১৫ ক. 

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫ ক. 

 

      

অজমন ০৭ আগষ্ট     

৭.২ ই-সেন্ডায়রর ভাধ্যদভ ক্রয়  াম ম ম্পাদন ই-কর্ন্ডাদয ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % রযচার , প্রদ ৌর রফবাগ, ফা  

ও াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/প্র ল্প রযচার  

৪০ রক্ষ্যভাত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

অজমন ২৯ ৫০    

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শতিশালী যণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত (রটিদজনস্ 

চার্ মায) প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

২ িাতরখ কচয়াযম্যান ফা  এফাং াংরিষ্ট 

প্ররতষ্ঠাদনয রযচার  

২০ অদটাফয  

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা  ২০ অদটা.       

অর্জন  ২৩ ক.    

৮.২ াখা/অরধাখা এবং অিীনস্থ অত স 

রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ াংখ্যা কচয়াযম্যান ও তাঁয ভদনানীত  ভ ম তমা ২০ রক্ষ্যভাত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন ৯ ৫    



 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ ২০১৯-২০২০ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৩ াখা/অরধাখা এবং অিীনস্থ অত য়সর 

রযদ মন প্ররতদফদদনয সুারয 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতদফদদনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % াংরিষ্ট প্ররতষ্ঠান/প্র ল্প রযচার  ১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৪ রচফারয় রনদদ মভারা ২০১৪ অনুমায়ী 

নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % ফা  অধীনস্থ  র রফবাগ/ 

ক ন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদনয রযচার গণ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন  ১০০    

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনতষ্টকৃি ২ % ফা  অধীনস্থ  র রফবাগ/ক ন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠাদনয রযচার গণ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০    

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আয়য়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আয়য়াতজি 

২ াংখ্যা ফা  অধীনস্থ রফরবন্ন রফবাগ/ 

ক ন্দ্র/প্ররতষ্ঠাদনয রযচার গণ 

১০ রক্ষ্যভাত্রা ২ ২ ৩ ৩    

অজমন 

 

২  

 

৩    

৯. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতত্তয়ি নুুনিি পাঁচটি কার্ েক্রি) 

৯.১  ভ মরযদফ উন্নয়দনয রদক্ষ্য অরপ 

রযদ মন ও রযচ্ছন্নতা  াম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন ও 

রযচ্ছন্নতা  াম মক্রভ 

ফাস্তফারয়ত 

৫ াংখ্যা রযচার , প্রান, ফা , ঢা া ১২ 

 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

অজমন ৩ ৫    

৯.২ শুদ্ধাচায রফলয়  প্ররক্ষ্ণ/ওয়া ম 

আদয়াজন 

আদয়ারজত 

প্ররক্ষ্ণ/ 

ওয়া ম  

২ াংখ্যা রযচার , নফজ্ঞারন  তথ্য রফবাগ 

ফা , ঢা া ও রযচার , টিআই 

এইআযই, াবায 

০২ রক্ষ্যভাত্রা ০১  ০১    

 

 

 

অজমন ০১       ০১    

৯.৩ কফামূল্য রযদাদধয যরদ প্রদান 

রনরিত যণ 

যরদ প্রদানকৃত ৫ % রযচার , াংরিষ্ট ক ন্দ্র/ প্ররতষ্ঠান/ 

ইউরনর্/রফবাগ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন ১০০ ১০০      

৯.৪ অরি দুঘ মর্না কভা াদফরা রফলদয় প্ররক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররক্ষ্ণ ১ াংখ্যা রযচার  

প্রদ ৌর রফবাগ, ফা , ঢা া ও 

রিরজ, এইআযই, াবায 

০২ রক্ষ্যভাত্রা  ০১  ০১    

অজমন 

০২ অদটা. 

১৯ 

 ০১      

৯.৫ গদফলণাগাদয দুঘ মর্না/জরুযী অফস্থায় 

প্রাথরভ   যণীয় ম্পদ ম প্ররক্ষ্ণ আদয়াজন 

আদয়ারজত 

প্ররক্ষ্ণ 

২ াংখ্যা রযচার , ফা  অধীনস্থ ক ন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ ইউরনর্/রফবাগ 

০৪ 

  

রক্ষ্যভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন ০১  ০১       

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার/প্রয়ণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তারযখ কচয়াযম্যান 

ফা  

৩১ কভ ২০২০ রক্ষ্যভাত্রা    ৩১ কভ    

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছয়র শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর িাতলকা ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর 

িাতলকা 

ওয়য়বসাইয়ে 

প্রকাতশি 

২ িাতরখ রযচার , আইরএ, এইআযই াবায ৩০ জুরাই 

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০ জুরাই       

অজমন ২৬ জুন 

২০১৯ 

    

১১. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকল্পনায় অন্তেভুি তবতিন্ন 

কার্ েক্রি বাস্তবায়য়নর জন্য বরাদ্দকৃি  

অদথ ময আনুিাতনক রযভাণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ২ লক্ষ োকা অথ ম উদদষ্টা, ফা , ঢা া ১৫ রক্ষ্যভাত্রা  ৫ ১০     

 

 

 

 

অজমন  ৯.৭৫     



 াম মক্রদভয নাভ  ভ মম্পাদন সূচ  

 

সূচদ য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়দনয দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ ২০১৯-২০২০ 

অথ মফছদযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১২. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব 

িন্ত্রণালয় এবং ওয়য়বসাইয়ে 

আপয়লািকরণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আপয়লািকৃত 

২ িাতরখ রযচার , নফজ্ঞারন  তথ্য রফবাগ ও 

রযচার , আইরএ, এইআযই াবায 

১০ জুরাই 

২০১৯ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০ জুরাই       

অজমন ০৭ জুরাই     

১২.২ রনধ মারযত ভদয় নত্রভার  রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতদফদন সংতিষ্ট িন্ত্রণালয়/তবিায়গ 

দারখর ও স্ব স্ব ওয়য়বসাইয়ে 

আপয়লািকরণ 

নত্রভার  

প্ররতদফদন 

দারখরকৃত ও 

আপয়লািকৃত 

২ সংখ্যা রযচার , নফজ্ঞারন  তথ্য রফবাগ ও 

রযচার , আইরএ, এইআযই াবায 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      ০১      ০১    

১২.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ পর্ োয়য়র 

কার্ োলয় কর্তেক দারখরকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা ও 

রযফীক্ষ্ণ প্ররতদফদদনয ওয 

রপিব্যা  প্রদান 

ত িব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তারযখ কচয়াযম্যান 

ফা  

৩১ রি. ’১৯, 

২৫ জুন ২০২০ 

রক্ষ্যভাত্রা - ৩১ রি. - ২৫ জুন    

অজমন  ১৩ নদব.    

 


