
দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২০২২    পরররশষ্ট-'ক' 

 

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাদদশ ট্যুররজর্ কবার্ ম 

কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকরর্া

ন 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২অর্ ম 

বছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনকব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা 

আদয়াজন 

সভা আদয়ারজত ৪ সংখ্যা ক াকাল পদয়ন্ট ৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ৪  

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % সংরিষ্ট সকল 

কর্ মকতমা 

১০০% লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ৬  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজদনর 

(stakeholders) 

অংশগ্রহদণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা পররচালক 

(রবপণন, 

পররকল্পনা ও 

জনসংদর্াগ) 

৪ লক্ষ্ুর্াত্রা ১ ১ ১ ১  ২  

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণ আদয়ারজত ২ সংখ্যা  সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

 

২৬ (জন) 

লক্ষ্ুর্াত্রা - ১৬ জন ১০ জন -  ২  

অজমন - ১৬ জন ২২ জন  ৩৮ জন 

১.৫ কর্ ম-পররদবশ উন্নয়ন উন্নত কর্ ম-পররদবশ ২ সংখ্যা 

ও 

তাররখ 

সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

৫ 

৩১.০৯.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩১.০৯. 

২০২১ 

৩১.১২. 

২০২১ 

৩১.০৩. 

২০২২ 

  ২ কার্ মক্রর্ সংযুরিদত 

প্রদানকৃত 

অজমন ১ ৩ ১   

অজমন ১  

১১.০৮. 

২০২১ 

 

৩ 

৩১.১২. 

২০২১ 

 

১ 

৩১.০৩. 

২০২২ 

 ৫ 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ মপররকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবদন 

সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালদয় দারখল ও স্ব 

স্ব ওদয়বসাইদর্ আপদলার্করণ 

কর্ মপররকল্পনা ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতদবদন 

দারখলকৃত ও 

আপদলার্কৃত 

    ১ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

১০.০৬.২১ 

১৫.১০.২১ 

১৫.০১.২২ 

১৫.০৪.২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ১০.০৬. 

২০২১ 

১৫.১০. 

২০২১ 

১৫.০১. 

২০২২ 

১৫.০৪. 

২০২২ 

 ১  

অজমন ১০.০৬. 

২০২১ 

১৫.১০. 

২০২১ 

১৫.০১. 

২০২২ 

১৫.০৪. 

২০২২ 

১৫.০৪. 

২০২২ 

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চরলক/ র্াঠ 

পর্ মাদয়র কার্ মালয় (প্রদর্াজু 

কক্ষ্দত্র) কর্তমক দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনা 

র র্ব্যাক 

সভা/কর্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তাররখ   লক্ষ্ুর্াত্রা      ৪ আওতাধীন  

আঞ্চরলক/ র্াঠ 

পর্ মাদয়র ককান 

কার্ মালয় কনই। 

অজমন      



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকরর্া

ন 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২অর্ ম 

বছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ও পররবীক্ষ্ণ প্ররতদবদদনর ওপর 

র র্ব্যাক প্রদান  

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এবং পুরস্কার প্রাপ্তদদর তারলকা 

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

৩০.০৬. 

২০২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা    ৩০.০৬. 

২০২২ 

   

অজমন    ১৯.০৬. 

২০২২ 

১৯.০৬. 

২০২২ 

১  

২.  আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২  অর্ মবছদরর ক্রয়-

পররকল্পনা পররকল্পনা  (প্রকদল্পর 

অনুদর্ারদত বারষ মক ক্রয় 

পররকল্পনাসহ)   ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশ 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারশত 

২ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

৩১.০৭. 

২০২১ 

৩১.০৩. 

২০২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩১.০৭. 

২০২১ 

 ৩১.০৩. 

২০২২ 

  ২  

অজমন ৩১.০৭. 

২০২১ 

 ৩১.০৩. 

২০২২ 

 ৩১.০৩.

২০২২ 

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC 

সভা আদয়াজন  

সভা আদয়ারজত ২ সংখ্যা   লক্ষ্ুর্াত্রা      ২ ককান প্রকল্প কনই। 

অজমন      

২.৩ বারষ মক উন্নয়ন কর্ মসূরচ 

বাস্তবায়ন 

বারষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ বাস্তবারয়ত 

২ %   লক্ষ্ুর্াত্রা      ২ বারষ মক উন্নয়ন 

কর্ মসূরচ কনই। 
অজমন      

২.৪ প্রকল্প সর্ারপ্ত কশদষ প্রকদল্পর 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্ার, 

আসবাবপত্র ইতুারদ) রবরধ 

কর্াতাদবক হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর সম্পদ 

রবরধ কর্াতাদবক 

হস্তান্তররত 

    ২ তাররখ   লক্ষ্ুর্াত্রা      ২ ককান প্রকল্প কনই। 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..২০ (অগ্রারধকার রভরত্তদত নুুনতর্ পাঁচটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ বাংলাদদশ ট্যুররজর্ কবাদর্ মর 

কর্ন্ডার প্ররক্রয়া ও ক্রয় কার্ মক্রদর্ 

স্বচ্ছতা রনরিত করার জন্য পণ্য 

ও কসবা সরবরাহকারী 

প্ররতষ্ঠানসমূদহর র্ার্াদবজ প্রস্তুত 

কদর তাদদরদক ২০২১-২২ অর্ ম 

বছদরর বারষ মক ক্রয় পররকল্পনা 

অবরহতকরণ, র্তার্ত গ্রহণ  

এবং প্রাপ্ত র্তার্ত রনস্পরত্তকরণ 

পণ্য ও কসবা 

সরবরাহকারী 

প্ররতষ্ঠানসমূদহর 

র্ার্াদবজ প্রস্তুতকৃত 

ও  ২০২১-২২ অর্ ম 

বছদরর বারষ মক ক্রয় 

পররকল্পনার রবষদয় 

র্তার্ত গৃরহত ও 

রনস্পরত্তকৃত 

৪ তাররখ সহকারী 

পররচালক 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

৩১.০৭.২১ 

৩১.১২.২১ 

৩১.০৩.২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা ৩১.০৭. 

২০২১ 

৩১.১২. 

২০২১ 

৩১.০৩. 

২০২২ 

  ৪  

অজমন ১৯.০৮. 

২০২১ 

৩০.১২. 

২০২১ 

৩১.০৩. 

২০২২ 

 ৩১.০৩. 

২০২২ 

৩.২ রতনটি সরকারর ও ১টি 

কবসরকারর কহাদর্দল পর্ মর্ন 

কসবাদর্দস্ক ট্যুররস্ট হুান্ডবুক ও 

রতনটি সরকারর ও 

১টি কবসরকারর 

কহাদর্দল পর্ মর্ন 

৪ সংখ্যা 

(কসবা 

গ্রহীতা) 

সহকারী 

পররচালক 

৪০০ জন লক্ষ্ুর্াত্রা ১০০ জন ১০০ জন ১০০ জন ১০০ জন  ৪ কহাদর্ল লা 

কর্রররর্য়ান, কহাদর্ল 

ইন্টারকরন্টদনন্টাল, 

অজমন - ২০০ জন ২০০ জন  ৪০০ জন 



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকরর্া

ন 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২অর্ ম 

বছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পর্ মর্ন কসবা সংক্রান্ত  ব্ররশওর 

রবতরদণর র্াধ্যদর্ পর্ মর্কদদর 

ভ্রর্ণ পররকল্পনা নতরর ও পর্ মর্ন 

কসবা প্রারপ্ত সহজ করার র্াধ্যদর্ 

রনরাপদ ভ্রর্দণ সহায়তা প্রদান 

কসবাদর্দস্ক ট্যুররস্ট 

হুান্ডবুক ও পর্ মর্ন 

কসবা সংক্রান্ত  

ব্ররশওর রবতরণকৃত 

(পররকল্পনা ও 

গদবষণা) 

কহাদর্ল প্যান 

প্যারসরপক কসানার 

গাও, কহাদর্ল 

অবকাশ (পর্ মর্ন 

করদপাদরশন) 

৩.৩ দাপ্তররক কর্ মসম্পাদদনর 

জন্য ব্যবহৃত সার্গ্রীর অনলাইন 

অরধর্াচন পদ্ধরত চালুকরণ এবং 

র্ালার্াদলর রহসাব সংরক্ষ্ণ 

অনলাইন অরধর্াচন 

পদ্ধরত চালুকৃত এবং 

র্ালার্াদলর রহসাব 

সংররক্ষ্ত 

 

৪ 

 

তাররখ 

সহকারী 

পররচালক 

(প্রশাসন) 

০১.০১. 

২০২২ 

লক্ষ্ুর্াত্রা -  

 

০১.০১. 

২০২২ 

  ৪ অনলাইন অরধর্াচন 

পদ্ধরত চালুকরদণর 

জন্য একটি 

স র্ওয়ুার ককনা 

হদয়রছল র্ার 

র্াধ্যদর্ অরধর্াচন 

পদ্ধরত কার্ মকর 

হদলও র্ালার্াদলর 

রহসাব সংরক্ষ্ণ 

করা র্াদচ্ছ না। 

এজন্য বাংলাদদশ 

করম্পউর্ার 

কাউরিদলর  

র্াধ্যদর্ E-

Governmen

t ERP তর্া 

GRP কসবা 

গ্রহদণর জন্য 

কর্াগাদর্াগ করা 

হদচ্ছ। 

অজমন   ০১.০১. 

২০২২ 

 ০১.০১. 

২০২২ 

৩.৪ কক্সবাজাদর পর্ মর্কদদর 

কসবা প্রদাদনর জন্য সুরবধাজনক 

স্থাদন “ট্যুররস্ট ইন রদর্শন 

কসন্টার” স্থাপন এবং 

পর্ মর্কগণদক তথ্য প্রদাদনর জন্য 

রল দলর্, ব্ররশওর সরবরাহ 

করা। 

কক্সবাজাদর 

পর্ মর্কদদর কসবার 

প্রদাদনর জন্য 

“ট্যুররস্ট 

ইন রদর্শন 

কসন্টার” স্থারপত 

এবং পর্ মর্কগণদক 

রল দলর্, ব্ররশওর 

সরবরাহকৃত 

৪ সংখ্যা 

(কসবা 

গ্রহীতা) 

সহকারী 

পররচালক 

(রবপণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

১২০০ জন লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০০ জন ৩০০ জন ৩০০ জন ৩০০ জন  ৪ কক্সবাজার কজলার 

কর্কনা  উপদজলা 

প্রশাসদনর সহায়তায় 

“ট্যুররস্ট ইন রদর্শন 

কসন্টার” স্থাপন এবং 

পর্ মর্কগণদক তথ্য 

প্রদাদনর জন্য 

রল দলর্, ব্ররশওর 

সরবরাহ করা হদচ্ছ।  

অজমন - - ১৫০০ জন  ১৫০০ 

জন 



কার্ মক্রদর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচদকরর্া

ন 

একক 

 

বাস্তবায়দনর 

দারয়ত্ব প্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২অর্ ম 

বছদরর 

লক্ষ্ুর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্ুর্াত্রা

/ অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 একটি রকয়স্ক স্থাপন 

করা হদয়দছ। 

৩.৫ হর্রত শাহজালাল 

আন্তজমারতক রবর্ান বন্দদর 

ট্যুররস্টদদর কসবার র্ান উন্নয়ন   

রকয়স্ক স্থাপদনর  

র্াধ্যদর্ রর্রজর্াল 

কসবা প্রদানকৃত এবং 

পররদশ মদনর সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

৪ সংখ্যা 

(কসবা 

গ্রহীতা) 

সহকারী 

পররচালক 

(রবপণন ও 

ব্র্যারন্ডং) 

১২০০ জন লক্ষ্ুর্াত্রা ৩০০ জন ৩০০ জন ৩০০ জন ৩০০ জন  ৪ কবসার্ররক রবর্ান 

পররবহন ও পর্ মর্ন 

র্ন্ত্রণালদর়্ের র্াননীয় 

প্ররতর্ন্ত্রী কর্াোঃ 

র্াহবুব আলী এর্রপ  

পররদশ মন কদর 

সুপাররশ ব্যি 

কদরদছন র্া 

বাস্তবায়ন করা 

হদয়দছ। 

অজমন - ৬০০ জন ৭৫০ জন  ১৩৫০ 

জন 

রব:দ্র:- ককান ক্ররর্দকর কার্ মক্রর্ প্রদর্াজু না হদল তার কারণ র্ন্তব্য কলাদর্ উদেখ করদত হদব। 



বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববার্ ড 

(জাতীয় পর্ ডটন সাংস্থা) 

পর্ ডটন ভবন, প্লট: ই-৫ রস/১, নবম ও েশম তলা  

পরিম আগািগাঁও (প্রশাসরনক এলাকা), ঢাকা-১২০৭।  

www.tourismboard.gov.bd 

 

      ২০২১-২০২২ অর্ ডবছদিি জাতীয় শুদ্ধাচাি বকৌশল কম ডপরিকল্পনা অনুদেে ১.৫ অনুর্ায়ী কম ডপরিদবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থরবরি অনুসিণ/টিওএন্ডইভূক্ত অদকদজা মালামাল রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি পরিেন্নতা বৃরদ্ধ ইতুারে) এি কম ডপরিকল্পনাি 

৪র্ ড ত্রৈমারসক প্ররতদবেন রনম্নরুপ:  

 

ক্র: 

নাং 

কার্ ডক্রদমি 

নাম 

বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া তারিখ অগ্রগরত রক সিবিাহ 

কিা হদব 

মন্তব্য 

০১ পরিষ্কাি 

পরিেন্নতা 

বৃরদ্ধ 

 কম ডপরিদবশ উন্নয়দন 

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি 

রনজস্ব অর্ ডায়দন রনদয়ারজত 

পরিেন্নতাকমীদেি 

পরিেন্নতা কাজ তোিরক 

কিাি জন্য একজন 

কম ডকতডাদক োরয়ত্ব প্রোন 

কিা হদব।  

৩১.০৯

.২০২১ 

কম ডপরিদবশ উন্নয়দন বাাংলাদেশ ট্যুরিজম 

ববাদর্ ডি পরিেন্নতাকমীদেি পরিেন্নতা 

কাজ তোিরক কিাি জন্য একজন 

কম ডকতডাদক োরয়ত্ব প্রোন কিা হদয়দছ এবাং 

পরিেন্নতা কাজ তোিরক কিা হদয়দছ 

অরিস 

আদেদশি করপ  

প্রমাণক 

সাংযুক্ত 

১.৫.১.১  

০২ স্বাস্থুরবরি 

অনুসিণ 

১. সিকারি বলাদগা ও 

মুরজববদষ ডি বলাদগাযুক্ত রতন 

স্তি রবরশষ্ট কাপদেি 

উন্নতমাদনি মাস্ক অরতরর্দেি 

উপহাি প্রোন কিা হদব।  

৩১.১২.

২০২১ 

 

সিকারি বলাদগা ও মুরজববদষ ডি বলাদগাযুক্ত 

রতন স্তি রবরশষ্ট কাপদেি উন্নতমাদনি মাস্ক 

প্রস্তুত কিা হদয়দছ এবাং অরতরর্দেি 

উপহাি প্রোনসহ রবরভন্ন অাংশীজনদেি 

রনকট বপ্রিণ কিা হদয়দছ 

ক্রদয়ি 

কার্ ডাদেশ/ 

রবদলি করপ  

প্রমাণক 

সাংযুক্ত 

১.৫.২.১ 

২. বাাংলাদেশ ট্যুরিজম 

ববাদর্ ডি কম ডকতডা-কম ডচািী ও 

বসবা প্রতুাশীদেি বাাংলাদেশ 

ট্যুরিজম ববাদর্ ডি অরিদস 

প্রদবদশি প্রাক্কাদল র্াম ডাল 

বমরশদনি মাধ্যদম তাদেি 

শিীদিি তাপমাৈা পরিমাপ 

ও হুান্ড স্যারনটাইজ কিাি 

জন্য বাাংলাদেশ ট্যুরিজম 

ববাদর্ ডি করিদর্াদিি 

প্রদবশমুখসহ রবরভন্ন স্থাদন 

হুান্ড স্যারনটাইজাি  

সাব ডক্ষরণক িাখা হদব।  

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি কম ডকতডা-

কম ডচািী ও বসবা প্রতুাশীদেি বাাংলাদেশ 

ট্যুরিজম ববাদর্ ডি অরিদস প্রদবদশি প্রাক্কাদল 

র্াম ডাল বমরশদনি মাধ্যদম তাদেি শিীদিি 

তাপমাৈা পরিমাপ কিা হদয়দছ  ও হুান্ড 

স্যারনটাইজ কিাি জন্য বাাংলাদেশ 

ট্যুরিজম ববাদর্ ডি করিদর্াদিি প্রদবশমুখসহ 

রবরভন্ন স্থাদন হুান্ড স্যারনটাইজাি  

সাব ডক্ষরণক িাখা হদয়দছ 

অরিস 

আদেদশি করপ 

প্রমাণক 

সাংযুক্ত 

১.৫.২.২ 

৩. বাাংলাদেশ ট্যুরিজম 

ববাদর্ ডি ওদয়বসাইদট 

রভরজটিদেি অনলাইন 

অুাপদয়ন্টদমন্ট রসদষ্টম চালু 

কিা হদব। 

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি ওদয়বসাইদট 

রভরজটিদেি অনলাইন অুাপদয়ন্টদমন্ট 

রসদষ্টম চালু কিা হদয়দছ। 

(https://btbams.com) 

ওদয়বসাইদটি 

রিনশট 

প্রমাণক 

সাংযুক্ত 

১.৫.২.৩ 

০৩ অদকদজা 

মালামাল 

রবনষ্টকিণ 

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি 

ভাঙ্গা-অদকদজা মালামাল, 

র্ন্ত্াাংশ, আসবাবপৈ ও 

নরর্সমূহ  অপসািণ কিা 

হদব।  

৩১.০৩

.২০২২ 

 

বাাংলাদেশ ট্যুরিজম ববাদর্ ডি ভাঙ্গা-

অদকদজা মালামাল, র্ন্ত্াাংশ, আসবাবপৈ 

তারলকা প্রস্তুত কদি অপসািণ কিা হদয়দছ। 

অরিস 

আদেদশি করপ 

১.৫.৩.১ 

 

 

 


