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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
�বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয় 

বাংলােদশ ��িরজম �বাড � 
www.tourismboard.gov.bd

 
 

�ারক ন�র: ৩০.৩৩.০০০০.১১২.০৫.০০১.২১.৩৮ তািরখ: 
১৬ মাচ � ২০২১

২ �চ� ১৪২৭

িবষয়: বাংলােদশ ��িরজম �বােড �র �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন� চাট �ার) হালনাগাদকরণ।

                উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য,  বাংলােদশ ��িরজম �বােড �র ২০২০-২১ অথ �বছেরর ‘জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ও পিরবী�ণ

কাঠােমা’র অ�ে�দ-৮.১ অ�যায়ী সং�ার �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন� চাট �ার) �ণয়ন এবং   ��মািসক িভি�েত হালনাগাদ ও   বা�বায়ন করার

বা�বাধকতা রেয়েছ। এ কারেণ বাংলােদশ ��িরজম �বােড �র �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন� চাট �ার) �ণয়ন�ব �ক সমেয় সমেয় হালনাগাদসহ বা�বায়ন

করা হেয়েছ। বত�মােন  ২০২০-২১ অথ �বছেরর ৩য় ��মািসেক বাংলােদশ ��িরজম �বােড �র �সবা �দান �িত�িত (িস�েজন� চাট �ার)  হালনাগাদ কের সদয়

অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল।

১৬-৩-২০২১

বাংলােদশ ��িরজম �বােড �র সকল কম �কত�া/কম �চারী (পিরচালক-
িহসাবর�ক)

জােবদ আহেমদ
�ধান িনব �াহী কম �কত�া

�ারক ন�র: ৩০.৩৩.০০০০.১১২.০৫.০০১.২১.৩৮/১(২) তািরখ: ২ �চ� ১৪২৭

১৬ মাচ � ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপ-সিচব, �শাসন-১ অিধশাখা, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয়
২) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয়

১৬-৩-২০২১
জােবদ আহেমদ 

�ধান িনব �াহী কম �কত�া
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বাংলােদশ ��িরজম �বাড �
(জাতীয় পয �টন সং�া)

পয �টন ভবন, ই-৫ িস/১, পি�ম আগারগ�ও (�শাসিনক এলাকা), ঢাকা-১২০৭।
 www.tourismboard.gov.bd

 

�সবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter)

১.          িভশন ও িমশন                                                                                                                                            

িভশন : দি�ণ এিশয়ার মে� বাংলােদশেক অ�তম �ধান পয �টন আকষ �নীয় গ�� িহেসেব গেড় �তালা।
িমশন : �পিরকি�ত ও �টকসই উ�য়েনর মা�েম িব�মােনর পয �টন প� ও �সবার উ�য়ন এবং কায �করী �চার ও িবপণেনর মা�েম বিহিব �ে� বাংলােদেশর
পয �টন প� ও �সবার িবপণন করা।

২.       �িত�ত �সবা স�হ 
২.১        নাগিরক �সবা

�িমক
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি� �ান

�সবার
�� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়� �াপক কম �কত�া
(নাম, পদবী, �ফান ন�র, ও ই-�মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
১ আগত িবেদশী

পয �টকেদর �মণ
িভসা/অন-
এরাইভাল িভসা
�দান িবষয়ক/
িনরাপ�া সহায়তা

১। িবেদশী পয �টকেদর
এেদেশ আগমন সহজতর
করার লে�� অন-
এরাইভাল িভসা পাওয়ার
জ� সংি�� পয �টকগণ
নাম-�কানা, ই-�মইল ও
পাসেপাট � এর
ফেটাকিপসহ িব�িব’�ক
অবিহত কের আেবদন
জানােবন।
২। আেবদন পাবার পর
িব�িব সংি��
ক��প�েক
কায �করী  �ব�া �হেণর
িবষেয় অ�েরাধ জানােব।

১। িবেদশী পয �টক/ ��র
অপােরটরেদর �থেক
�া� আেবদন।
২। বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �।

িবনা
�ে�

২০ িদন জনাব �মা: �বারহান উি�ন
সহকারী পিরচালক
(জনসংেযাগ ও আ�জ�ািতক স�ক�)
�ফান: 01722 579 813
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd
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�িমক
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি� �ান

�সবার
�� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়� �াপক কম �কত�া
(নাম, পদবী, �ফান ন�র, ও ই-�মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

২
পয �টন িশে�র
�চার, �সার ও
উ�য়েনর জ�
আিথ �ক সহায়তা/
(��রশীপ)
�দান।

১। এ িশে�র উ�য়েনর
লে�� �কান সং�া বা
সংগঠন �দেশ/িবেদেশ
পয �টন �মলা বা ইেভ�
আেয়াজেন আ�হী হেল
তারা িব�িব’র িনকট
আেবদন জানােব।
২। িব�িব আেবদন স�হ
যাচাই-বাছাই কের
উপ�� �িতয়মান হেল
বা িবেশষ ��ে�  �বাড �
সভায় অ�েমাদেনর
��ি�েত আিথ �ক সহায়তা
�দান/ ��রশীপ �দান
করেব।

১। আেয়াজক �ি�/
�িত�ান
২। বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �

িবনা
�ে�

৪৫ িদন জনাব �মা: �বারহান উি�ন
সহকারী পিরচালক
(জনসংেযাগ ও আ�জ�ািতক স�ক�)
�ফান: 01722 579 813
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd

৩ �চারসাম�ী ��ত
ও িবতরণ (�দেশর
দশ �নীয় �ানস�হ
িচি�ত কের �তরী
�িশউর, �পা�ার,
�াইয়ার, িডিজটাল
পয �টন গাইড, �াপ
ইত�ািদ)।

�দশী-িবেদশী ��র
অপােরটর বা
�কান  িবেদেশ অবি�ত
বাংলােদশ �তাবাস বা
�কান  িবিনেয়াগকারী
�েয়াজনীয় �চার সাম�ীর
জ� িব�িব’র িনকট
আেবদন করেল িব�িব
তার �যা�তা ও চািহদা
অ�যায়ী �চার সাম�ী
স�হ হােত হােত/
িডে�ােম�ক �ােগ বা
ডাক �যােগ �দান করেব।

-বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �
-িব�িব’র �েমাশনাল
ওেয়বসাইট ও
সামািজক �যাগােযাগ
মা�ম

িবনা
�ে�

২০ িদন �মা: মাজহা�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক
(পিরক�না ও গেবষণা)
�ফান: 01717 040 474
ইেমইল: ad.planning@btb.gov.bd 
 

৪ আ�জ�ািতক
িবিনেয়াগ
উৎসািহত করার
লে�� �দেশ
িবেদেশ সভা/
�রাডেশা/ �সলস
িমশেন অংশ�হণ

বাংলােদশেক িবে�র
জনগেণর মােঝ
ইিতবাচকভােব �েল
ধরার জ� িবিভ� ��ির�
�জনাের�ং কাি�েত
সভা/�রাডেশা/ �সলস
িমশন আেয়াজন করা
এবং বাংলােদশ স�েক�
সম� ইিতবাচক ত�
স�িলত আেলাকিচ�,
�পা�ার, �িশউর িবিল
করা হয়। �দেশ/িবেদেশ
পয �টন সভা/ �রাডেশা/
�সলস িমশন   ইত�ািদ
ইেভে� অংশ�হেণ
আ�হী ��র অপােরটর/
��কেহা�ারেদর
আেবদেনর ��ি�েত
িব�িব �যা� �িতিনিধ
��রেণর �ব�া �হণ
করেব।

১। আেয়াজক �ি�/
�িত�ান
২। বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �

িবনা
�ে�

৩০ িদন জনাব মিহ�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (িবপণন ও �াি�ং)
�ফান: 01511403181
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd
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�িমক
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি� �ান

�সবার
�� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়� �াপক কম �কত�া
(নাম, পদবী, �ফান ন�র, ও ই-�মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৫ পয �টন �মলায়

অংশ�হণ
�দেশর পয �টন িশে�র
�াপক স�াবনােক
বিহিব �ে� �চার ও
িবপণেনর লে�� িবে�র
িবিভ� �ােন আেয়ািজত
পয �টন �মলা ও �সিমনার
স�েহ �বসরকারী ��র
অপােরটরগণেক
অংশ�হেণর িবষেয়
অবিহত
ও  উৎসািহত  কের থােক
িব�িব। সংি�� �মলা ও
�সিমনারস�েহ
অংশ�হেণ আ�হী ��র
অপােরটর/
��কেহা�ারেদর
আেবদেনর ��ি�েত
িব�িব �যা� �িতিনিধ
��রেণর �ব�া �হণ
করেব।

১। আেয়াজক �ি�/
�িত�ান
২। বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �
 
 

িবনা
�ে�

৯০ িদন জনাব মিহ�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (িবপণন ও �াি�ং)
�ফান: 01511403181
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd

৬ িব�িব’র িবিভ�
ত� �দান

১। �কান ��ক �হা�ার
�দেশর পয �টন উ�য়েনর
লে�� �কান ত� জানেত
চাইেল এবং �কান ি��
এবং ইেলকে�ািনক
িমিডয়ার সাংবািদক
িব�িব’র ত� জানেত
চাইেল িলিখত ভােব
আেবদন করেবন।
২। আেবদনপ� যাচাই কের
িব�িব �থেক �েয়াজনীয়
ত� �দান করেব

বাংলােদশ ��িরজম
�বাড � এর সােথ
সরাসির, �মাবাইল/
ইেমইল/ ডাক এর
মা�েম �যাগােযাগ
কের পাওয়া যােব।

িবনা
�ে�

০৫ িদন জনাব �মা: �বারহান উি�ন
সহকারী পিরচালক
(জনসংেযাগ ও আ�জ�ািতক স�ক�)
�ফান: 01722 579 813
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd

২.২     �ািত�ািনক �সবা :
১ বাংলােদশ ��িরজম

�বাড � পিরচালনা ও
কায �াবলী

িব�িব তার �শাসিনক
ম�ণালেয়র সােথ
সাব ��িণক �যাগােযাগ �রেখ
পয �টন  িশে�র উ�য়েণ
সরকােরর আেদশ িনেদ �শ
বা�বায়ন কের যাে�।

বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �

�েযাজ�
নয়

সরকাির
িনয়মা�যায়ী

�ধান িনব �াহী কম �কত�া
বাংলােদশ ��িরজম �বাড �
�ফান : (০২) ৫৮৩১ ৫৯৫৪-৫৫
ই-�মইল:ceo@btb.gov.bd

২ পিরচালনা পষ �েদর
সভা আেয়াজন

সরকােরর আেদশ-িনেদ �শ
বা�বায়েনর লে��
িনয়মা�সাের পষ �দ সভার
অ��ান করা হয়।

১। �না�শ
২। কায �প�
৩। কায �িববরণী 
৪। বাংলােদশ ��িরজম
�বাড � এবং
সংি��
��কেহা�ারগণ

�েযাজ�
নয়

�িত ২ মােস
একবার (কমপে�)

�মা: িনজাম উি�ন
সহকারী পিরচালক (�বাড � ও আইন)
�মাবাইল : 01677 111 972
ইেমইল: ad.bl@btb.gov.bd
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�িমক
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি� �ান

�সবার
�� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়� �াপক কম �কত�া
(নাম, পদবী, �ফান ন�র, ও ই-�মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৩ �দনি�ন িহসাব

সংর�ণ ও বািষ �ক
িনরী�া

সরকাির িনয়ম নীিত
অ�সরণ কের স�াদন
করা হয়।

১। �না�শ
২। সরকাির আেদশ
৩। ক�পে�র আেদশ

�েযাজ�
নয়

সরকাির
িনয়মা�যায়ী

জনাব কািবল িমঞা
িহসাবর�ণ কম �কত�া
�ফান: ০১৯১৬ ২২২ ৪৩০
ইেমইল: acco@btb.gov.bd

২.৩ অভ��রীণ �সবা :
১ পয �টন িশে�র

উ�য়েনর জ�
�িশ�ণ �দান

১। পয �টন িশে� িনেয়ািজত
কম �কত�া/কম �চারীেদর
দ�তা ও �সবার মান
উ�য়েনর লে�� িব�িব
ক��ক  ��র অপােরটর,
��রগাইড, �দশীয় খা�
পিরেবশনকারীেদর �িশ�ণ
�দান করা হয়। পয �টন
িশে� দ�তার সােথ কাজ
করা এবং উ�ত �সবা
দােনর জ� উপেযাগী কের
�তালার লে�� �িশ�ণ
সাম�ী সরবরাহ করা হয়।

বাংলােদশ ��িরজম
�বাড � ক��ক সরাসির,
�মাবাইল/ ইেমইল এর
মা�েম �যাগােযাগ
কের �িশ�ণ �দান
করা হয়।
 

িবনা
�ে�

৩০ িদন জনাব মিহ�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক(িবপণন ও �াি�ং)
�ফান: 01511403181
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd

২ জনসেচতনতা�লক
কম ��চীর আেয়াজন

িবিভ� উ�য়ন কায ��েম
পয �টনেক
স�ৃ�করণ,  পয �টন
আকষ �নীয় �ানস�েহ
পয �টন িবষেয়
জনসেচতনতা �ি� এবং
পয �টন িশে� সংি��
জনবেলর
মা�েম  পয �টকেদর উ�ত
�সবা �দােনর জ�
জনসেচতনতা�লক
কম ��চী/
ওয়াক�শপ  আেয়াজন করা
হয়।

বাংলােদশ ��িরজম
�বাড � ক��ক সরাসির,
�মাবাইল/ ইেমইল এর
মা�েম �যাগােযাগ
কের
ওয়াক�শপ  আেয়াজন
করা হয়।

িবনা
�ে�

৩০ িদন জনাব �মা: �বারহান উি�ন
সহকারী পিরচালক
(জনসংেযাগ ও আ�জ�ািতক স�ক�)
�ফান: 01722 579 813
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd

৩ কিমউিন� �বজড
��িরজম উ�য়ন
িবষেয় কায ��ম
�হণ

কিমউিন� পয �টন উ�য়েনর
লে�� �হামে�
�বত�নসহ  কিমউিন�
�বজড ��িরজেম সংি��
জনেগা�ীেক পয �টন িশে�
দ�তার সােথ কাজ করার
�িশ�ণ �দান করা হয়
এবং �িশ�ণ সাম�ী
সরবরাহ করা হয়।

বাংলােদশ ��িরজম
�বাড � ক��ক সরাসির,
�মাবাইল/ ইেমইল এর
মা�েম �যাগােযাগ
কের
ওয়াক�শপ  আেয়াজন
করা হয়।

িবনা
�ে�

৩০ িদন �মা: মাজহা�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক
(পিরক�না ও গেবষণা)
�ফান: 01717 040 474
ইেমইল: ad.planning@btb.gov.bd
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�িমক
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি� �ান

�সবার
�� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়� �াপক কম �কত�া
(নাম, পদবী, �ফান ন�র, ও ই-�মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৪ ধম�য়/ ঐিতহািসক/

��তাি�ক
ঐিতহ�মি�ত
িনদশ �নস�হ
িচি�তকরণ এবং
সংর�েণ
উৎসািহতকরণ 

ধম�য়/
ঐিতহািসক/  ��তাি�ক
পয �টনেক জনি�য় করার
লে�� পয �টন �ানস�হেক
তািলকা��,
��ণীিব�াসকরণ,
সংর�েণ উৎসািহতকরণ
এবং ধম�য়/
ঐিতহািসক/  ��তাি�ক
ঐিতহ�মি�ত �ানস�েহর
উপর িভিডও,  ত� ও
আেলাকিচ� স�িলত �চার
সাম�ী  ��ত ও সরবরাহ
করা হয়।

ধম�য়/
ঐিতহািসক/ ��তাি�ক
পয �টন �ানস�েহর
উপর ত� ও
আেলাকিচ� স�িলত
�চার সাম�ী সরবরাহ
করা হয় যা বাংলােদশ
��িরজম �বাড � এর
সােথ সরাসির,
�মাবাইল/ ইেমইল এর
মা�েম �যাগােযাগ
কের পাওয়া যােব।

িবনা
�ে�

৩০ িদন �মা: মাজহা�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক
(পিরক�না ও গেবষণা)
�ফান: 01717 040 474
ইেমইল: ad.planning@btb.gov.bd

৫ আকষ �ণীয়
�া�িতক পয �টন
�ানস�হেক
সংর�েণর লে��
�ানীয় জনগণ ও
�দশী-িবেদশী
পয �টকেদরেক
সেচতন কের
�তালা

বাংলােদেশর নদী, বন,
সাগর, পাহাড়, হাওরসহ
ইত�ািদ আকষ �নীয়
�া�িতক পয �টন
�ানস�হেক সংর�ণ,
ইেকা পয �টন, দািয়�শীল
পয �টন ও �টকসই পয �টেনর
িব�ােরর জ� �ানীয়
জনগণ ও �দশী-িবেদশী
পয �টকেদরেক সেচতন কের
�তালার লে�� �চারণা
করা হয়।

আকষ �নীয় �া�িতক
পয �টন �ান স�েহর
উপর ত� ও
আেলাকিচ� স�িলত
�চার সাম�ী সরবরাহ
করা হয় যা বাংলােদশ
��িরজম �বাড � এর
সােথ সরাসির,
�মাবাইল/ ইেমইল এর
মা�েম �যাগােযাগ
কের পাওয়া যােব।

 
িবনা
�ে�

৩০ িদন জনাব মিহ�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (িবপণন ও �াি�ং)
�ফান: 01511403181
ইেমইল: ad.mkt@btb.gov.bd

৬ িবিভ� �জলায়
পয �টন �টস�েহ
�িবধািদ �ি�র
মা�েম পয �টন
�সবার মান উ�য়ন

পয �টন �েট �িবধািদ
�ি�র মা�েম পয �টন
�সবার মান উ�য়েনর লে��
�জলা �শাসকগণ ক��ক
��িরত ��াব যাচাই-বাছাই
কের �বাড �সভায় অ�েমাদন
�হণ�ব �ক অথ � বরা� �দান
করা হয়।

১। �জলা
�শাসকগেণর মা�েম
��িরত আেবদন।
২। বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �।

িবনা
�ে�

৩০ িদন তাহািরন �তৗিহদা
সহকারী পিরচালক (�শাসন)
�মাবাইল : 01723371335
ইেমইল: ad.admin@btb.gov.bd
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�িমক
নং

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি� �ান

�সবার
�� এবং
পিরেশাধ
প�িত

�সবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়� �াপক কম �কত�া
(নাম, পদবী, �ফান ন�র, ও ই-�মইল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
৭ আ�িলক পয �টন

উ�য়ন 
আ�িলক পয �টন উ�য়েনর
লে�� ভারত, চীন, �নপাল,
�লংকা, �টান,
িভেয়তনাম, কে�ািডয়া,
িফিলপাইন, থাই�া�,
িস�া�র, মালেয়িশয়া,
ইে�ােনিশয়া, হংকং ও
তাইওয়ােনর জাতীয় পয �টন
সং�াস�হ এবং পয �টন
�বসায়ীেদর সােথ
বাংলােদশ ��িরজম �বাড �
ও বাংলােদেশর পয �টন
�বসায়ীেদর সংেযাগ
�াপন এবং স�ক� উ�য়েন
উ� �দশস�েহর বাংলােদশ
িমশনস�েহর সি�য় ও
কায �কর সহায়তা �হেণর
উে�াগ �হণ করা হয়।
 
 

১। ��কেহা�ারগণ
হেত �া� আেবদন।
২। বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �।

িবনা
�ে�

৩০ িদন জনাব �মা: �বারহান উি�ন
সহকারী পিরচালক
(জনসংেযাগ ও আ�জ�ািতক স�ক�)
�ফান: 01722 579 813
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd

৮ ��িরজেমর জ�
��া�াড � অপাের�ং
�িসিডউরস (এস ও
িপ) �ণয়ন ও �চার
করা

অভ��রীণ এবং ইনবাউ�
পয �টেনর �া��, �া��িবিধ
এবং �র�ােক �াধা�
�দয়ার মা�েম �কািভড-১৯
চলাকালীন বাংলােদেশর
পয �টন �নরায় চা� করার
�িঁক িচি�ত ও �াস কের
আথ �-সামািজক অব�ার
উ�য়েনর লে��  ��া�াড �
অপাের�ং �েসিডউর
(এসওিপ) �ণয়ন ও �চার
করা হয়।

১। ��কেহা�ারগণ
হেত �া� আেবদন।
২। বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �।

িবনা
�ে�

১০ িদন �মা: মাজহা�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক
(পিরক�না ও গেবষণা)
�ফান: 01717 040 474
ইেমইল: ad.planning@btb.gov.bd

৯ অ�া� কায ��ম বাংলােদশ ��িরজম �বাড �
ক��ক পয �টন �চারণার
লে�� পয �টন
িবষয়ক  সাংবািদকতােক
��েপাষকতা �দােনর জ�
পয �টন জান �ািল�
�ফেলািশপ �দান, পয �টেনর
ছিব ও িভিডও সং�েহর
জ� ফেটা-কি��শন
আেয়াজন, িব� পয �টন
িদবস উদযাপনসহ িবিভ�
কায ��ম স�াদন করা হয়।

বাংলােদশ ��িরজম
�বাড �।

িবনা
�ে�

৯০ িদন জনাব �মা: �বারহান উি�ন
সহকারী পিরচালক
(জনসংেযাগ ও আ�জ�ািতক স�ক�)
�ফান: 01722 579 813
ইেমইল: ad.pr@btb.gov.bd
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১৬-৩-২০২১ ১০:৫৯:৫২
জােবদ আহেমদ

ধান িনব �াহী কম �কত�া, �ধান িনব �াহী কম �কত�ার দ�র
বাংলােদশ ��িরজম �বাড �


