
জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ  াঠামভা, ২০১৮-২০১৯ 

 

দপ্তয/ংস্ায নাভ:ফাংরামদ ভূতারি  জরয রধদপ্তয (রজএরফ)      ভন্ত্রনারয়/রফবামগয নাভঃ রফদ্যুৎ , জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ ভন্ত্রনারয়/জ্বারারন ও খরনজ ম্পদ রফবাগ                

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষুভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষুভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………১১  

১.১ নৈতিকিা কতমটির ভা   অনুতিি ভা ৪ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 

৪ রক্ষুভাত্রা ০২/১০/২০১৮ ০২/০১/২০১৮ ০২/০৪/২০১৯ ০২/০৭/২০১৯    

জমন       

1.2 নৈতিকিা কতমটির ভার তদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি 

তদ্ধান্ত 

৪ % কপা ার 

ময়ন্ট 

১০০% রক্ষুভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন       

১.৩ স্ব স্ব ওময়ফাআমর্ শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ 

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট 

৩০/০৯/২০১৮ 

৩১/১২/২০১৮ 

৩১/০৩/২০১৯ 

৩০/০৬/২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা ৩০/০৯/২০১৮ 

 

৩১/১২/২০১৮ 

 

৩১/০৩/২০১৯ 

 

৩০/০৬/২০১৯     

জমন       

১.৪ উত্তভ চচ মায (best practice) 

তারর া প্রণয়ন  ময ভন্ত্রনারময় কপ্রযণ  

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

২ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট/ 

আমনামবন 

 রভটি 

৩১/০৯/২০১৮ 

 

রক্ষুভাত্রা ৩১/০৯/২০১৮ 

 

- 

 

- -     

জমন       

২. দক্ষতা ও ননরত তায উন্নয়ন……………………..…. ৭ 

২.১ ংীজমনয (stakeholder) 

ংগ্রমণ  বা 

নুরষ্ঠত বা ২ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট/ 

প্র ল্প/ 

রজএটির 

২ রক্ষুভাত্রা  ৩১/১২/২০১৮ 

 

 ৩০/০৬/২০১৯    

জমন       

২.২  ভ ম তমা- ভ মচারযমদয ংগ্রমণ 

রনয়রভত উরস্রত রফরধভারা ১৯৮২; 

য ারয  ভ মচারয অচযণ রফরধভারা 

১৯৭৯ এফং রচফারয় রনমদ মভারা 

২০১৪ ম্পম ম মচতনতা বৃরদ্ধমূর  

বা/প্ররক্ষণ অময়াজন 

অংলগ্রণকারী/ 

প্রতলক্ষণার্থী 
৩ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট/  

রজএটির  

১৫০জন  রক্ষুভাত্রা 

 

 

- - 

 

৭৫জন 

 

৭৫জন    

জমন       

২.৩ জািীয় শুদ্ধাচার ককৌল তবয়য় 

 ভ ম তমা- ভ মচারযমদয প্রতলক্ষণ প্রদাৈ 
প্রতলক্ষণার্থী ২ ংখ্যা ‘রয ল্পনা 

ওফাস্তফায়ন 

াখা/ 

রজএটির  

৬০ জন  রক্ষুভাত্রা - ৩০জন  ৩০ জন  -     

জমন       

. 

 

   রযরষ্ট   



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষুভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষুভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

3. শুদ্ধাচার প্রতিিায় ায়ক আইৈ/তবতি/ৈীতিমাা/ম্যানুয়য় ও প্রজ্ঞাপৈ/পতরপত্র –এর বাস্তবায়ৈ এবং প্রয়যাজযয়ক্ষয়ত্র খড়া প্রণয়ৈ……………….১০                             প্রয়যাজয ৈয় 

৩.১ তজএতব’র তৈয়য়াগ তবতি 

ংয়লািৈ  

খড়া নিরী ৫ িাতরখ ভাপতি, 

কতমটি 

৩০/০৬/২০১৯ ক্ষযমাত্রা - - - ৩০/০৬/২০১৯   খড়া  

ভন্ত্রনারময় 

কপ্ররযত 

জমন       

৩.২ তজএতব বতর্ভিূ গমফল মদয 

জন্য তজএতব’র গয়বৈাগার ব্যবার 

ৈীতিমাা নিরী/াৈাগাদকরৈ  

ৈীতিমাা নিরী/ 

াৈাগাদকৃি 
৫ িাতরখ ভাপতি, 

কতমটি 

৩১/০৩/২০১৯ 

  
ক্ষযমাত্রা - - ৩১/০৩/২০১৯ -   রপ 

প্রজ্ঞান জমন       

৪. তথ্য রধ ায ম্পর মত  াম মক্রভ  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওময়ফাআমর্ িথ্য অতিকার   

অআ ন ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

াৈাগাদকৃি 

১ িাতরখ কপা ার 

ময়ন্ট/ 

ওময়ফ 

াআর্ 

 রভটি 

৩০/০৯/২০১৮ 

৩১/১২/২০১৮ 

৩১/০৩/২০১৯ 

৩০/০৬/২০১৯ 

ক্ষযমাত্রা ৩০/০৯/২০১৮ 

 

৩১/১২/২০১৮ 

 

৩১/০৩/২০১৯ 

 

৩০/০৬/২০১৯   প্রয়যাজয 

কক্ষয়ত্র 

জমন       

৪.২ িথ্য অতিকার আইয়ৈর আওিায়  

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকূিাূ (তিও) ও তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কমকূিাূর অৈাইৈ 

প্রতলক্ষণ ম্পাদৈ 

নরাআন 

প্ররক্ষমণয  

নদ প্রাপ্ত 

২ িাতরখ তিও ও 

তবকল্প 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমকূিাূ 

৩১/১২/২০১৮ 

 
ক্ষযমাত্রা 

 

- ৩১/১২/২০১৮ 

 
- -    

জমন       

৪.৩ দ্যদম  স্ারত র্রাআন নম্বয 

১০৬ (কর্ার রি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়মন 

ংযুি যণ এফং তা  ভ ম তমা-

 ভ মচারযমদযম  ফরত যণ 

তথ্য বাতায়নন 

সংন াজিত ও 

কর্ মকতমা-

কর্ মচাজি অবজহত 

১ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট/ 

ওময়ফ 

 রভটি 

৩১/০৯/২০১৮ 

  
রক্ষুভাত্রা 

 

৩০/০৯/২০১৮ 

 
      

জমন       

৪.৪ তথ্য ফাতায়মন ংমমারজত 

ংরিষ্ট তথ্যমূ ারনাগাদ যণ  

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট/ 

ওময়ফ 

 রভটি 

৩০/০৯/২০১৮ 

৩১/১২/২০১৮ 

৩১/০৩/২০১৯ 

৩০/০৬/২০১৯ 

রক্ষুভাত্রা ৩০/০৯/২০১৮ 

 

৩১/১২/২০১৮ 

 

৩১/০৩/২০১৯ 

 

৩০/০৬/২০১৯    

জমন       

৪.৫  তথ্য রধ ায অআন. ২০০৯; 

জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য প্র া (সুযক্ষা) 

অআন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ম ংরিষ্ট 

তথ্য প্র া (সুযক্ষা) রফরধভারা, ২০১৭ 

ম্পম ম  ভ ম তমা- ভ মচারযমদযম  

ফরত যণ 

 ভ ম তমা-

 ভ মচারয ফরত 

৬ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট / 

রজএটির 

১০০ জন রক্ষুভাত্রা 

 

 ৫০ জন 

 
 ৫০ জন     

জমন       

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাশ 

জননদ মজশকা হালনাগাদ কনি 

ওময়ফাআমর্ প্র া   

ারনাগাদকৃত 

রনমদ মর া 

ওময়ফাআমর্ 

প্র ারত 

২ তাজিখ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কমকূিাূ 

(তিও)  

৩১/০৩/২০১৯ রক্ষুভাত্রা 

 

- - ৩১/০৩/১৯ -    

জমন       

. 



 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষুভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষুভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৫. আ-গবমন মন্স ফাস্তফায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তরয   ামজ নরাআন কযন্স 

রমেভ (আ-কভআর/এএভএ)-এয 

ব্যফায 

ই-কভআর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % কপা ার 

ময়ন্ট 

১০০% রক্ষুভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%     

জমন       

৫.২রবরিও/অনলাইন/টেজল নপামযন্স 

অময়াজন (স্কাআ/ম্যামন্জায,বাআফায 

ব্যফায)  

 নপামযন্স 

নুরষ্ঠত  
৩ ংখ্যা কপা ার 

ময়ন্ট 
২টি রক্ষুভাত্রা - ৩১/১২/২০১৮ - ৩০/০৬/২০১৯   পূমফ ম মর 

তারযখ 

জানান মফ জমন       

৫.৩ দাপ্তরয   র  ামজ আউরনম াি 

ব্যফায  

ইউজননকাড 

ব্যবহৃত 

২ % কপা ার 

ময়ন্ট 

১০০% রক্ষুভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    
জমন       

৫.৪ আ-কর্ন্ডায/আ-রজর-এয ভাধ্যমভ 

ক্রয়  াম ম ম্পাদন 

আ-কর্ন্ডায 

ম্পারদত  
২ % ংগ্রণ 

 ভ ম তমা  
১০%  রক্ষুভাত্রা - - ৫০% ৫০%    

জমন       
৫.৫ চালুকৃত নরাআন/আ-কফায 

ব্যফায ংক্রান্ত  াম মক্রভ রযফীক্ষণ  

নরাআন/আ-

কফায ব্যফায 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % কপা ার 

ময়ন্ট 
৫০% রক্ষুভাত্রা - ৫০% - ৫০%    

জমন       
৫.৬ কাস্যার রভরিয়ায ব্যফায  ময 

নাগরয  ভস্যায ভাধান  

ভস্যা 

ভাধানকৃত 

১ % কপা ার 

ময়ন্ট 
৫০% রক্ষুভাত্রা  ৫০%  ৫০%    

জমন        
৬. উদ্ভাফনী উমযাগ ও কফা দ্ধরত জী যণ……………..….৫ 

৬.১ বাজষ মক উদ্ভাবন কর্ ম-জিকল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

কর্ ম-জিকল্পনা 

প্রণীত 

১ তারযখ আমনামবন 

 রভটি 
৩০.০৮.২০১৮ রক্ষুভাত্রা ৩০.০৮.১৮       

জমন       
৬.২ বাজষ মক উদ্ভাবন কর্ ম-জিকল্পনায় 

অর্ন্মভুক্ত কা মক্রর্ বাস্তবায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী  াম মক্রভ 
২ %  আমনামবন 

 রভটি 
৫০% রক্ষুভাত্রা    ৫০%    

জমন       
৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন 

উমযাগ/রজকৃত কফা রযফীক্ষণ 

চালুকৃত কফা 

রযফীক্ষণকৃত 

২ % কপা ার 

ময়ন্ট 
৫০% রক্ষুভাত্রা    ৫০%    

জমন       
৭. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শজক্তশালী যণ…………………….১৬ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররঅয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

নুমায়ী ক্রয়-রয ল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

ক্রয়-রয ল্পনা 

প্রণীত 

৩ তারযখ ংগ্রণ 

 ভ ম তমা 

৩০.০৯.২০১৮ রক্ষুভাত্রা ৩০.০৯.১৮ - - -    

 জমন       

৭.২ স্ব স্ব ওময়ফাআমর্য রবমমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওময়ফাআমর্ 

 ারনাগাদকৃত 
১ তারযখ কপা ার 

ময়ন্ট/ 

ওময়ফ টিভ  

৩১.১২.২০১৮ রক্ষুভাত্রা  - ৩১.১২.১৮ - -    

জমন       

. 
 
 



 
 
 

 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষুভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষুভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

৭.৩ দপ্তয/ংস্ায কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত (রটিমজনস্ চার্ মায)  

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন 

গ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

৪ % কপা ার 

ময়ন্ট 

৫০% রক্ষুভাত্রা - ৫০% - ৫০%    

জমন       

৭.৪ দপ্তয/ংস্ায াখা/রধাখা 

রযদ মন/অ রি  রযদ মন    

রযদ মন/ 

অ রি  

রযদ মন ম্পন্ন 

২ ংখ্যা রবরজল্যান্স 

 রভটি  

৪ রক্ষুভাত্রা ১ ১ ১ ১    

জমন       

৭.৫ রচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

নুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

৪ % রযচার    

(ামযন) 

২৫% রক্ষুভাত্রা  ৫০%  ৫০%     
জমন      

৭.৬ গণশুনানী অময়াজন  অময়ারজত 

গণশুনানী 

২ ংখ্যা  প্রমমাজু নয় রক্ষুভাত্রা - - - -   প্রমমাজু 

নয় জমন       
৮. ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয শুদ্ধাচায ংরিষ্ট ন্যান্য  াম মক্রভ……………..৬ (রনমদ মর ায় ংমমারজত তারর া কথম   ভমক্ষ ৩টি  াম মক্রভ রনফ মাচন  যমত মফ)  

৮.১দপ্তমযয কফামূল্য/রপ গ্রমণয 

কক্ষমত্র গৃীত মথ ময যরদ প্রদান 

রনরিত যণ 

যরমদয ভাধ্যমভ 

কফামূল্য গৃীত 

২ % কপা ার 

ময়ন্ট 
১০০% রক্ষুভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

জমন       
৮.২ফম য়া রফদ্যুৎ, ারন ও জ্বারানীয 

রফর প্রদান 

ফম য়া রফর 

প্রদানকৃত 

২ % কপা ার 

ময়ন্ট 
৫০% রক্ষুভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

জমন       
৮.৩রফদ্যুৎ, ারন ও জ্বারানীয 

(কতর/গ্যা) এয ােয়ী/মফ মাত্তভ 

ব্যফায রনরিত যণ 

ােয়ী ব্যফায 

রনরিতকৃত 

২ % কপা ার 

ময়ন্ট 
৫০% রক্ষুভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

জমন       

৯. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদনা প্রদান..............................৩ 

৯.১  শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

নীরতভারা ২০১৭ এফং ভরন্ত্ররযলদ 

রফবামগয ১৩.৩.২০১৮ তারযমখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ 

নম্বয ষ্পেী যণ ত্র নুমায়ী শুদ্ধাচাি 
পুিস্কাি প্রদান 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ তারযখ নীরতভারা 

২০১৭ 

নুমায়ী 

গঠিত 

 রভটি  

৩০.০৬.২০১৯ রক্ষুভাত্রা - - - ৩০.০৬.১৯    

জমন        

        

১০. অথ ম বিাদ্দ....................................................................৫ 
১০.১ শুদ্ধাচাি কর্ ম-জিকল্পনায় 

অর্ন্মভুক্ত জবজিন্ন কা মক্রর্ বাস্তবায়ননি 

িন্য বিাদ্দকৃত   মথ ময আনুর্াজনক 

রযভাণ 

বিাদ্দকৃত অথ ম ৫ লক্ষ 

োকা 

ফামজর্ উ-

াখা 
৩.০০ রক্ষুভাত্রা ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ১.৫     

জমন       

 



.. 
 াম মক্রমভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়মনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

থ মফছমযয 

রক্ষুভাত্রা 

ফাস্তফায়ন গ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  ভন্তব্য 

রক্ষুভাত্রা/ 

জমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্ 

জমন 

রজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১১. রযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….১০  

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন  ময 

ভন্ত্রনারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয 

রফবামগ  দারখর 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

দারখরকৃত 

৩ তাজিখ কপা ার 

ময়ন্ট 
১২.০৭.২০১৮ রক্ষুভাত্রা ১২.০৭.১৮ -   - -    

জমন       

১১.২ রনধ মারযত ভময় নত্রভার  

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন 

ভন্ত্রনারয়/রফবাগ/যাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনয 

রফবামগ  দারখর  

নত্রভার  

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত 

২ তাজিখ কপা ার 

ময়ন্ট 
১০.১০.১৮ 

১০.০১.১৯ 

১০.০৪.১৯ 

১০.০৭.১৯ 

রক্ষুভাত্রা ১০.১০.১৮ ১০.০১.১৯ ১০.০৪.১৯ ১০.০৭.১৯    

জমন       

১১.৩ আওতাধীন অঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাকয়য  াম মারয়ক  জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯  

প্রণয়মনয রনমদ মনা প্রদান 

রনমদ মনা প্রদত্ত ১ তাজিখ - প্রমমাজু নয় রক্ষুভাত্রা       প্রমমাজু 

নয় জমন        

১১.৪ আওতাধীন অঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাকয়য  াম মারকয় জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৮-১৯  

প্রণয়মনয রনরভত্ত  ভ মারা অময়াজন  

অময়ারজত 

 ভ মারা 

২ তাজিখ - প্রমমাজু নয় রক্ষুভাত্রা       প্রমমাজু 

নয় জমন       

১১.৫ আওতাধীন অঞ্চরর /ভাঠ 

ম মাকয়য  াম মারয় কর্তমক 

প্রণীত/দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর রযফীক্ষণ  প্ররতমফদমনয ওয 

রপিব্যা  প্রদান  

নুরষ্ঠত 

রপিব্যা  বা 

২ ংখ্যা - প্রমমাজু নয় রক্ষুভাত্রা       প্রমমাজু 

নয় 
জমন       

 

 

 

 

(অফদ্যর ফা ী খান ভজরর) 

  ভারযচার  (নদনরিন  ামজয দারয়ত্বপ্রাপ্ত)       

                      কপানঃ ৯৩৫৭২৭৯                                                                                               

                  

                              



                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


