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 দপ্তয/ংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২০২১ রযরষ্ট   

দপ্তয/ংস্থায নাভ: ফাংরাদদ ট্যুরযজভ বফার্ ড                                                     

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম ক ায়ার্ মায কভার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

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 কপা ার 

ময়ন্ট 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১   ১     

অজমন ১    ১ 

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % ংরিষ্ট  র 

 ভ ম তমা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জন ১০০%    ১০০% 

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

২.১ সুান প্ররিষ্ঠায রনরভত্ত 

অংীজমনয অংগ্রমণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা রযচারক 

(রফণন, 

রযকল্পনা ও 

জনংদমাগ) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১    ১ 

২.২ অংীজমনয অংগ্রমণ  বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % ংরিষ্ট  র 

 ভ ম তমা 

১০০% 

ক্রভপুরিভূত 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন ২৫%    ২৫% 

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

চাকরয ংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররক্ষ্ণ 

আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা  াযী 

রযচার  

(প্রান) 

৫০ রক্ষ্যভাত্রা ১৩ ১৩ ১২ ১২    

অজমন ১৩    ১৩ 

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অংগ্রমণ 

সুান ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ ংখ্যা  াযী 

রযচার  

(প্রান) 

৫০ রক্ষ্যভাত্রা ১৩ ১৩ ১২ ১২    

অজমন ১৩    ১৩ 

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুয়ার ও প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফং প্রমমাজয কক্ষ্মত্র খড়া প্রণয়ন………………………………১০ 

৩.১ ট্যুরযজভ বক্টদযয রফরবন্ন 

উখাদিয জন্য স্ট্ুান্ডার্ ড অাদযটং 

প্রররর্উয  (এ ও র) প্রণয়ন 

অনুদভাদদনয জন্য 

খড়া প্রস্তাফ  

ভন্ত্রণারদয় বপ্ররযি 

৩ তারযখ  াযী 

রযচার  

(রয ল্পনা 

ও গমফলণা) 

৩০.০৮.২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৮. 

২০২০ 

      

অজমন ৩০.০৮. 

২০২০ 

   ৩০.০৮. 

২০২০ 

৩.২ ফাংরাদদ ট্যুরযজভ বফার্ ড এয 

চাকুযী প্ররফধানভারা ংদাধন 

ংদাধদনয জন্য 

খড়া প্রস্তাফ 

ভন্ত্রণারদয় বপ্ররযি 

৩ তারযখ  াযী 

রযচার   

(কফার্ ম ও আইন) 

১০.০৬.২০২১ রক্ষ্যভাত্রা    ১০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন      

৩.৩  ফাংরাদদ ট্যুরযজভ বফার্ ড এয অনুদভাদদনয জন্য ৪ তারযখ  াযী ১০.০৬.২০২১ রক্ষ্যভাত্রা    ১০.০৬.    
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম ক ায়ার্ মায কভার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

কভ ডকিডা-কভ ডচারযদদয বনন 

নীরিভারা প্রণয়ন 

খড়া প্রস্তাফ 

ভন্ত্রণারদয় বপ্ররযি 

রযচার   

(কফার্ ম ও আইন) 

২০২১ 

অজমন      

৪. ওদয়ফাইদে বফাফক্স ারনাগাদকযণ………………………………৮ 

৪.১ বফা ংক্রান্ত বোর রি নস্বযমূ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন দৃশ্যভানকযণ 

িথ্য ফািায়দন 

দৃশ্যভানকৃি 

১ তারযখ  াযী 

রযচার  

(রফণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

৩০.০৮.২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৮. 

২০২০ 

      

অজমন ৩০.০৮. 

২০২০ 

   ৩০.০৮. 

২০২০ 

৪.২ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ িারযখ  াযী 

রযচার  

(রফণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

   ৩০.০৯. 

২০২০ 

৪.৩ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ  াযী 

রযচার  

(রফণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওময়ফাইমর্য অরবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা  কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাইমর্ 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ  াযী 

রযচার  

(রফণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

   ৩০.০৯. 

২০২০ 

৪.৫ স্বপ্রদণারদিবাদফ প্রকাদমাগ্য 

িথ্য ারনাগাদ কদয ওদয়ফাইদে 

প্রকা 

ারনাগাদকৃি 

রনদদ ডরকা 

ওদয়ফাইদে 

প্রকারি 

১ িারযখ  াযী 

রযচার  

(প্রান) 

৩১.১২.২০২০ রক্ষ্ুভাত্রা  ৩১.১২. 

২০২০ 

     

অজডন        

৫. সুান প্ররিষ্ঠা………………………………৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  ময 

স্ব স্ব ভন্ত্রণারয়/রফবামগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ  াযী 

রযচার  

(প্রান) 

৩০.১০.২০২০ রক্ষ্যভাত্রা  ৩০.১০. 

২০২০ 

     

অজমন      

৫.২ অনরাইন রমেমভ অরবমমাগ 

রনষ্পরত্ত যণ 

অরবমমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ %  াযী 

রযচার  

(ভন্বয় ও 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন ১০০%    ১০০% 
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম ক ায়ার্ মায কভার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

াধাযন 

কফা) 

৬. প্রকদল্পয বক্ষ্দত্র শুদ্ধাচায………………………………৬ 

৬.১ প্রকদল্পয ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুমভাদন 

অনুমভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       রফটিরফ’য 

বকান প্র ল্প 

বনই 

অজমন      

৬.২ প্র মল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন 

২ ংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৬.৩ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয ায ২ %   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৭. ক্রয়দক্ষ্দত্র শুদ্ধাচায………………………………৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অর্ ড ফছদযয ক্রয়-

রয ল্পনা  ওদয়ফাইদে প্রকা 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওদয়ফাইদে 

প্রকারি 

৩ তারযখ কাযী 

রযচারক 

(রযকল্পনা 

ও গদফলণা) 

৩০.০৯.২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

      

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

   ৩০.০৯. 

২০২০ 

৭.২ ই-বেন্ডাদযয ভাধ্যমভ ক্রয় াম ম 

ম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাবয ক্রয় 

ম্পন্ন 

৪ % কাযী 

রযচারক 

(রযকল্পনা 

ও গদফলণা) 

৪০% 

ক্রভপুরিভূত 

রক্ষ্যভাত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০%    

অজমন ১০%    ১০% 

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর রিারী যণ………………………………১৪ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিমজনস্ চার্ মায) প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন 

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও ফাস্তফারয়ি 

৩ িারযখ  াযী 

রযচার  

(প্রান) 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

   ৩০.০৯

. ২০২০ 

৮.২ াখা/ অরধাখা ও আওতাধীন/ 

অধস্তন  াম মারয় রযদ মন 

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা রযচারক 

 

২ রক্ষ্যভাত্রা ১  ১     

অজমন ১    ১ 

৮.৩ াখা/ অরধাখা ও আওতাধীন/ 

অধস্তন  াম মারয়  রযদ মন 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

 

রযদ মন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয ফাস্তফারয়ত 

২ % ংরিষ্ট 

 র 

 ভ ম তমা 

১০০% 

ক্রভপুরিভূত 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন ২৫%    ২৫% 



4 

 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম ক ায়ার্ মায কভার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৪ রচফারয় রনমদ মভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ 

 

 

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ %  র াখা 

 ভ ম তমা 

১০০% 

ক্রভপুরিভূত 

রক্ষ্যভাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজমন ২৫%    ২৫% 

৮.৫ কেরণরফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ 

 

নরথ রফনরিকৃি ২ %  র াখা 

 ভ ম তমা 

১০% রক্ষ্যভাত্রা   ১০%     

অজমন      

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনারন  

আদয়াজন 

প্রারিষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আদয়ারজি 

৩ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 

৩ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১ ১    

অজমন 

 

     

৯. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ………………………………১৫ (অগ্রারধকায রবরত্তদি নুুনিভ াঁচট কাম ডক্রভ) 

৯.১ রফরবন্ন বজরায় ম ডেন স্পেমূদ 

সুরফধারদ সৃরিয ভাধ্যদভ ম ডেন বফায 

ভান উন্নয়ন 

ম ডেন 

স্পেমূদ 

সৃরজি সুরফধারদ 

৩ ংখ্যা  াযী 

রযচার  

(কফার্ ম ও 

আইন) 

৫ রক্ষ্যভাত্রা   ২ ৩    

অজমন      

৯.২ বজরা ম ডাদয় জনদচিনিামূরক 

বা/ কভ ডারা আদয়াজন 

 

আদয়ারজি 

জনদচিনিামূরক 

বা/ কভ ডারা 

৩ ংখ্যা উ-রযচারক 

(রযকল্পনা ও 

গদফলণা) 

৫০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০ ২০      

অজমন ৩০     

৯.৩ ম মর্ন খামত ংরিে ভানফ 

ম্পদ উন্নয়মনয জন্য প্ররক্ষ্ণ প্রদান 

প্ররক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

প্ররক্ষ্ণাথী 

৩ ংখ্যা রযচারক 

(রফণন, 

রযকল্পনা ও 

জনংদমাগ) 

৭৫০ রক্ষ্যভাত্রা ১৫০ ২০০ ২০০ ২০০    

অজমন ২৮    ২৮ 

৯.৪ স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক ম ডেন 

রদল্পয াদর্ ম্পৃি কযায জন্য 

করভউরনট বফইজর্ ট্যুরযজভ রফলয়ক 

প্ররক্ষ্ণ প্রদান 

প্ররক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

রযফায 

৩ ংখ্যা  াযী 

রযচার  

(ভন্বয় ও 

াধাযন কফা) 

২০ রক্ষ্যভাত্রা ৫ ৫ ৫ ৫    

অজমন ৫    ৫ 

৯.৫ বেকই ম ডেন উন্নয়দনয রদক্ষ্ু 

বরারিয়ায গ্রু তিযী ও প্ররক্ষ্ণ 

প্রদান 

প্ররক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

বরারিয়ায 

৩ ংখ্যা উ-রযচারক 

(রযকল্পনা ও 

গদফলণা) 

৪০০ রক্ষ্যভাত্রা ২০০ ২০০      

অজমন -     

 ১০. শুদ্ধাচায চচ ডায জন্য পুযস্কায প্রদান………………………………৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ কপা ার ৩০.০৬. রক্ষ্যভাত্রা    ৩০.০৬.    
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 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম ক ায়ার্ মায কভার্ 

অজমন 

অরজম

ত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয িাররকা ওদয়ফাইদে 

প্রকা 

ময়ন্ট ২০২১ ২০২১ 

অজমন      

১১. কভ ড-রযদফ উন্নয়ন………………………………২ 

১১.১ কভ ড-রযদফ উন্নয়ন (স্বাস্থুরফরধ 

অনুযণ/ টওএন্ডইভুি অদকদজা 

ভারাভার রফনিকযণ/ রযষ্কায-

রযচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ ইিুারদ) 

উন্নি কভ ড-

রযদফ 

২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

কপা ার 

ময়ন্ট 

১ ট কদয 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২. ২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

   ৩০.০৯. 

২০২০ 

১২. অর্ ড ফযাদ্দ………………………………৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ ড-রযকল্পনায় 

অন্তডভুি রফরবন্ন কাম ডক্রভ ফাস্তফায়দনয 

জন্য ফযাদ্দকৃি  অমথ ময আনুভারনক 

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃি অর্ ড ৩ রক্ষ্ 

োকা 

রাফযক্ষ্ণ 

কভ ডকিডা 

৩৬৫ রক্ষ্ 

ক্রভপুরিভূত 

রক্ষ্যভাত্রা ৯০ ১৮০ ২৭০ ৩৬৫    

অজমন ৯০    ৯০ 

১৩. রযফীক্লণ ও মূল্যায়ন………………………………৮ 

১৩.১ দপ্তয/ংস্া কর্তডক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব ভন্ত্রণারয় 

এফং ওদয়ফাইদে আদরার্কযণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আদরার্কৃত 

২ িারযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩০.০৭.২০২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১.০৭. 

২০২০ 

      

অজমন ৩১.০৭. 

২০২০ 

   ৩১.০৭. 

২০২০ 

১৩.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন ংরিি 

ভন্ত্রণারয়/রফবাদগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওদয়ফাইদে আদরার্কযণ 

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আদরার্কৃত 

২ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 

৩০.০৯.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৩১.০৩.২০২১ 

৩০.০৬.২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯. 

২০২০ 

৩১.১২. 

২০২০ 

৩১.০৩. 

২০২১ 

৩০.০৬. 

২০২১ 

   

অজমন ৩০.০৯. 

২০২০ 

   ৩০.০৯. 

২০২০ 

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চররক/ভাঠ 

ম ডাদয়য কাম ডারয় কর্তডক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতমফদমনয 

ওয রপর্ব্যা  প্রদান 

রপর্ব্যাক 

বা/কভ ডারা 

অনুরষ্ঠি 

৪ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

 রক্ষ্যভাত্রা       ভাঠ ম ডাদয় 

বকান 

কাম ডারয় 

বনই। 

অজমন      

 


