
 

 Gwe e¨vsK wjwg‡UW 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের কার্ যািয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

A‡±vei-wW‡m¤^i  2022 (২য় †KvqvU©vi)  

পলরলিষ্ট ক 

 

আঞ্চলিক/মাঠ পর্ যায়ের gvP© কার্ যািয়ের নার্:  

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

বাস্তবায়

কনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ ননরতকতা করর্টি সভা 

আয়োজন 

সভা 

আময়ারজত 

৪ সংখ্যা Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 4 ২ cwiKíbv †gvZv‡eK 2022-202৩ A_© eQ‡ii ২য় 

†KvqvU©v‡i (A‡±vei-wW‡m¤^i 2022 Bs) 

‰bwZKZv KwgwUi †gvU GKwU mfv (৩ A‡±vei,  

2022 Bs Zvwi‡L) AbywôZ n‡q‡Q|  
 

Gwe e¨vsK wjwg‡W‡Ui ˆbwZKZv KwgwUi †dvKvj 

c‡q›U Rbve kvn †nv‡mb w`j`vi mvMi, Bwfwc, 

GBPAviGgwW mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib|  
 

cwiKíbv †gvZv‡eK cÖwZ ‡KvqvU©v‡iB ˆbwZKZv 

KwgwUi mfvi Av‡qvRb Kiv nq| 

অজমন ১ ১ - - ২ 

১.২ ননরতকতা করর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৬ % Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25% 100% 50% ˆbwZKZv KwgwUi mfvi wm×všÍ †gvZv‡eK 

MÖvKK‡`i †mevi gvb mgybœZ ivLv Ges gvnvgvix 

†KvwfW-2019 Pjgvb mg‡q e¨vsK e¨e¯’vcbv 

KZ©„K Kg©x‡`i ¯v̂ ’̄¨ ch©‡eÿ‡bi Rb¨ h_vh_ 

e¨e¯’v MÖn‡Yi welqwU Pjgvb ivLvi  Dci ¸iæË¡ 

Av‡ivc K‡i‡Q| GQvov, g‡bvbxZ ‡dvKvj c‡q›U 

I e¨vsK wbhy³ Wv³vi wbqwgZfv‡e Amy¯’̈  Kg©x‡`i 

mvwe©K ¯v̂ ’̄¨ e¨e¯’v ch©‡eÿY, we‡klfv‡e †KvwfW-

19 cixÿv I †mevi e¨e¯’v MÖnY I ‡KvwfW 

wbivcËv miÄvgvw` cÖ`vbI Pjgvb Av‡Q|  

ewY©Z ২য় †KvqvU©v‡ii K‡ivbv Kvjxb mg‡q h_vh_ 

¯v̂ ’̄¨ SuywK wbwðZ KiYc~e©K MÖvK‡`i †mevi gvb 

অজমন 25% 25% - - 50% 



 

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

বাস্তবায়

কনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

mg~bœZ ivLv Ges MÖvnK-Kg©x‡`i m‡PZbZv e„w×i 

j‡ÿ¨ e¨vs‡Ki wmwbqi g¨v‡bRg¨v›U KZ…©cÿ MZ 

২9 wW‡m¤^i, 2022 Bs Zvwi‡L B-‡gB‡ji gva¨‡g 

Gwe e¨vs‡Ki mKj Kg©KZ©v‡`i GKwU wb‡ ©̀kYv 

Rvwi K‡ib (Kwc mshy³)|  

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ত্ত 

অংশীজমনর (stakeholders) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 4 ২ 
 

cwiKíbv †gvZv‡eK e¨vsK e¨e¯’vcbv KZ…©cÿ ২য় 

†KvqvU©v‡i mykvmb cÖwZôvi wbwg‡Ë PÆMÖvg wiwRI‡b 

AskxR‡bi mv‡_ 1wU Ges Lyjbv wiwRI‡b-1wU 

(†gvU ২wU) mfvi Av‡qvRb K‡i‡Q| D‡jøvL¨ ‡h, 

gvnvgvix †KvwfW-2019 Pjgvb mg‡q e¨vsK 

e¨e¯’vcbv KZ©„cÿ ¯v̂ ’̄¨ SuywK mgybœZ †i‡L welqwUi 

cÖwZ AwaKZi ¸iæZ¡ cÖ`vb Ki‡Q| cwiKíbv 

Abymv‡i e¨vs‡Ki e¨e¯’vcbv KZ©„cÿ mykvmb 

cÖwZôvi wbwg‡Ë AskxR‡bi (Stakeholders) mv‡_ 

wbqwgZfv‡e gZvgZ wewbgq K‡i _v‡Kb|  

অজমন ৩ ২ - - 5 

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রলিক্ষণ 

আয়োজন  

প্রলিক্ষণ 

আয়োলজত 

২ সংখ্যা Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

প্রলিক্ষণ 

 ০২ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা - ১ - ১ 2 

 

১ ২য় †KvqvU©v‡i (A‡±vei-wW‡m¤î 2022 Bs) 

e&¨vsK KZ…©cÿ ‡gvU 1828 Rb Kg©KZ©v-

Kg©Pvix‡`i wewfbœ wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb K‡i 

(AbjvBb †Uªwbsmn)| G cÖwkÿYKvjxb mg‡q 

Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i ï×vPvi msµvšÍ wel‡q 

‡gŠwLKfv‡e civgk© cÖ`vb Kiv nq|   

Z›g‡ä 2wU cÖwkÿ‡Y শুদ্ধাচার wel‡q †mkb 

cwiPvjbv K‡ib e¨vs‡Ki weKí ï×vPvi †dvKvj 

c‡q›U Rbve Avwmd †gvt BKevj ikx`| 

অজমন - 2 

 

- - 

 

2 

 

১.৫ কর্ ম-পররমবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযরবরি 

উন্নত কম য-

পলরয়েি 

৩ সংখ্যা 

ও 

Bwfwc, 

‡dvKvj 

৩ 

31-12-22 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

- ১ 

31-12-22 

১ 

31-03-23 

১ 

30-06-23 

 

3 ১ cwiKíbv †gvZv‡eK e¨vs‡Ki Kg©-cwi‡ek Dbœqb 

KwgwU ¯v̂ ’̄¨ wewagvjv cwicvjb c~e©K Awd‡mi 



 

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

বাস্তবায়

কনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অমকমজা 

র্ালার্াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

তাররখ c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

31-03-23 

30-06-23 

 

অজমন - ১ - - ১ Kg©-cwi‡ek Dbœq‡b KvR Ki‡Q Ges Bnv Pjgvb 

i‡q‡Q| G Qvov e¨e¯’vcbv KZ…©c‡ÿi Aby‡gv`vb 

mv‡c‡ÿ h_vh_ ¯̂v¯’̈  wewa  Abymib KiZt 

wbqwgZfv‡e A‡K‡Rv gvjvgvj webóKiY Kiv n‡q 

_v‡K Ges GKB mv‡_ KZ…©cÿ cwi¯‹vi-cwi”QbœZv 

e„w×i j‡ÿ¨ we‡kl K‡i †KvwfW-19 mgqKv‡j 

†Rvi c`‡ÿc MÖnY m ¦iƒc kvLv, AwakvLv Ges 

cÖavb Kvh©vjq‡K (wefvM Abyhvqx) K‡Vvifv‡e 

wb‡ ©̀kbv cÖ`vb K‡ib|  

 

ewY©Z welqwU GKwU Pjgvb cÖwµqv| e¨vsK 

e¨e¯’vcbv KZ…©cÿ ewY©Z welqwU ¸iæË¡mnKv‡i 

we‡ePbv Ki‡Q|  

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-পররকল্পনা, ২০২২-২৩ ও 

নত্রর্ারসক পররবীক্ষ্ণ প্ররতমবদন 

দপ্তর/সংস্থাে দারখল ও স্ব স্ব 

ওয়েেসাইয়ে আপয়িাডকরণ  

 কর্ ম-

পররকল্পনা  ও 

নত্রর্ারসক 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপমলাডকৃত  

৪ তাররখ Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

4 

30-09-22 

31-12-22 

31-03-23 

30-06-23 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-22 

 

31-12-22 

 

31-03-23 

 

30-06-23 

 

4 2 cwiKíbv †gvZv‡eK ewY©Z 2022-202৩ Gi ১র্ 

†KvqvU©v‡ii (RzলvB-†m‡Þ¤î  2022 Bs) 

‰ÎgvwmK প্ররতমবদন mswkøó ms¯’vq `vwLj ও 

e¨vs‡Ki ওয়েেসাইয়ে প্রকাি Kiv n‡q‡Q| Bnv 

GKwU Pjgvb cÖwµqv|  

D‡jøL¨ †h, ২য় †KvqvU©v‡ii (A‡±vei-wW‡m¤î 

2022 Bs) প্ররতমবদন AvMvgx 5 Rvbyqvwi  202৩ 

Bs Zvwi‡L Avcbv‡`i‡K cÖ`vb c~e©K e¨vs‡Ki 

ওয়েেসাইয়ে প্রকাি Kiv n‡e|  welqwU Avcbv‡`i 

m`q AewnZ Kiv nj|   

 

অজমন ১ ১ - - 2 

১.৭ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান 

এেং পুরস্কারপ্রাপ্তয়দর তালিকা 

ওয়েেসাইয়ে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তালরখ Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

3 

31-12-22 

31-03-23 

30-06-23 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 

অজমন 

- 

- 

31-12-22 

- 

31-03-23 

- 

30-06-23 

- 

3 

- 

- ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`v‡bi welqwU e¨vsK e¨e¯’cbv 

KZ…©cÿ cwiPvjbv cl©‡` Dc ’̄vc‡bi j‡ÿ¨ KvR 

Ki‡Q| cwiPjbv cl©` KZ…©K Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ 

ï×vPvi cyi¯‹vi cÖ`vb Ges cyi¯‹vicÖvß‡`i ZvwjKv 

I‡qemvB‡U cÖKvk Kiv n‡e| welqwU Avcbv‡`i 

m`q we‡ePbvi Rb¨ AewnZ Kiv nj| 



 

কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

বাস্তবায়

কনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

২.  ক্রয়ের ক্ষক্ষয়ে শুদ্ধাচার ........................................................................৪ 

২.১ ২০২২ -২3 অর্ ম বছমরর 

ক্রয়-পররকল্পনা  ওময়বসাইমর্ 

প্রকাশ 

ক্রয়-

পররকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারশত 

৪ তাররখ Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

 লক্ষ্যর্াত্রা 30-09-21 31-12-21 31-03-22 30-06-22 4 2 ewY©Z welqwUi SuywK e¨e¯’vcbv wbim‡b KZ…©cÿ 

cwiKíbv Abymv‡i cÖwZ A_©eQ‡i cwiPvjbv cl©‡`i 

Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ µq cwiKíbv MÖnY K‡i 

_v‡Kb| cwiKíbv Abymv‡i cÖwZôv‡bi cÖ‡qvRb 

wbwi‡L KZ…©cÿ D³ wel‡q cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY 

K‡i _v‡Kb| Bnv GKwU Pjgvb cÖwµqv| welqwU 

Avcbv‡`i m`q we‡ePbvi Rb¨ AewnZ Kiv nj|  

 

অজযন 

১ ১ - - 2 

৩. শুদ্ধাচার সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্ (প্রময়াজমন সংমশািনমর্াগ্য)…………২০ (অগ্রালিকার লিলত্তয়ত ন্যুনতম পাঁচটি কার্ যক্রম):লনম্নiƒপ হয়ত পায়র 

৩.১ রবআররপরড সার্কমলার 

কলর্ার-২০, তাররখ-

১৫/০৯/২০১৯ এবং 

রডএফআইএর্ সার্কমলার নং-০৩, 

তাররখ-১০/১০/২০১৯ অনুর্ায়ী 

CMMS-এ এরি প্রদান 

CMMS-এ 

এরি প্রদান 

৪ % Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25% 100% 50% Avcbv‡`i wb‡ ©̀kbv g‡Z e¨vs‡Ki PzovšÍfv‡e 

kvw¯ÍcÖvß Kg©KZ©v‡`i Z_¨vw` CMMS Report 

G wbqwgZfv‡e Gw›Uª cÖ`vb Kiv nq| welqwU e¨vsK 

e¨e¯’vcbv KZ©„cÿ ¸iæË¡mnKv‡i we‡ePbv K‡i 

_v‡Kb| D‡jøL¨ †h, RvZxq ï×vPvi cÖwZôvq 

mnvqK AvBb/wewa/bxwZgvjv/ g¨vbyqvj BZ¨vw` 

ev Í̄evq‡bi cÖwZ Gwe e¨vsK e¨e¯’vcbv KZ©„cÿ 

AwaK ¸iæË¡ cÖ`vb K‡i _v‡Kb| ২য় †KvqvU©v‡i 

(A‡±vei-wW‡m¤î 2022 Bs) wi‡cvU©‡hvM¨ ‡Kvb 

NUbv wQj bv|  

GwU GKwU Pjgvb cÖwµqv| welqwUi AMÖMwZ 

Avcbv‡`i m`q AewnZ Kiv nj|   

অজমন 25% 25% - - 50% 

৩.২ স্ব স্ব ব্যাংক/আরর্ মক 

প্ররতষ্ঠামনর ওময়বসাইমর্ দুনীরত 

রবমরািী কিাগান প্রচার 

কিাগান প্রচার ৪ সংখ্যা Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 4 2 welqwU GKwU Pjgvb cÖwµqv| cwiKíbv †gvZv‡eK 

KZ„©cÿ wbqwgZfv‡e cÖwZôv‡bi I‡qemvB‡U ỳb©xwZ 

we‡ivax †køvMvb cÖPvi K‡i _v‡K| Bnv QvovI 

KZ…©cÿ mKj Kg©KZ©v‡`i‡K B-‡gB‡ji ga¨‡g 

`yb©xwZ we‡ivax cÖwZ‡iva msµvšÍ Z_¨vw` †cÖiY I 

wbqwgZfv‡e mZ©K K‡i _v‡K| e¨vsK e¨e¯’vcbv 

KZ…©cÿ ewY©Z welqwU ¸iæË¡mnKv‡i we‡ePbv 

Ki‡Q| welqwU Avcbv‡`i m`q AewnZ Kiv nj| 
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কার্ মক্রমর্র নার্ 
কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

সূচমকর 

র্ান 
একক 

বাস্তবায়

কনরদারয়

ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  

র্ন্তব্য লক্ষ্যর্াত্রা/ 

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 

৩.৩ ছড়া প্রকাশ  ৪ সংখ্যা Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 4 2 cwiKíbv †gvZv‡eK ২য় †KvqvU©v‡i MZ 27 

wW‡m¤^i, 2022 Bs Zvwi‡L “The Daily 

Janakantha” cwÎKvq Gwe e¨vsK ï×vPvi 

welqK Qov (Avcbv‡`i cÖ`Ë¡ Qovq Qovq ï×vPvi 

eB‡qi c„óv bs-60) cÖKvk K‡i| welqwU 

Avcbv‡`i m`q AewnZ Kiv nj| 
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৩.৪ অলিয়স লি½ সমতা 

লনলিতকরণ 

 ৪ % Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা 25% 25% 25% 25% 100% 50% e¨vsK KZ…©cÿ ewY©Z wel‡q wewea cªwk¶Y Kvh©µ‡g 

wj½ mgZv wbwðZKi‡Yi wel‡q we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv 

K‡i‡Q| GB A_©eQ‡i DwjøwLZ wel‡q GKK 

Kg©kvjv cwiPvjbvi cwiKíbv i‡q‡Q| welqwU 

Avcbv‡`i m`q we‡ePbvi Rb¨ AewnZ Kiv nj| 

অজমন 25% 25% - - 50% 

৩.৫ অপরাি প্রেণতা হ্রাসকয়ে 

কম যকতযা/কম যচারীয়দর 

অপরায়ির লেপরীয়ত গৃহীত 

িালিমূিক ব্যেস্থার প্রলতয়েদন 

প্রকাি 

 ৪ সংখ্যা Bwfwc, 

‡dvKvj 

c‡q›U, 

ˆbwZKZv 

KwgwU 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ 4 2 welqwU GKwU Pjgvb cÖwµqv| Gwe e¨vsK KZ©„K 

Aciva cÖeYZv n«vmK‡í Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i 

Aciv‡ai wecix‡Z M„nxZ kvw¯Íg~jK e¨e¯’vi 

cÖwZ‡e`b wbqwgZfv‡e (I‡qemvB‡U/B-‡gB‡j) 

cÖKvk K‡i _v‡K| Bnv QvovI KZ…©cÿ mKj 

Kg©KZ©v‡`i‡K B-‡gB‡ji ga¨‡g `yb©xwZ we‡ivax 

cÖwZ‡iva msµvšÍ Z_¨vw` †cÖiY I wbqwgZfv‡e 

mZ©K K‡i _v‡K| D‡jøL¨ †h, ২য় †KvqvU©v‡i  

wi‡cvU©‡hvM¨ ‡Kvb NUbv wQj bv| GB †KvqvU©v‡i 

e¨vs‡Ki ‰bwZKZv cwjwm (ABC Policy) AviI 

K‡Vvi K‡i ms‡kvab Kiv nq Ges mKj 

Kg©KZ©v‡`i‡K B-‡gB‡ji gva¨‡g AewnZ Kiv nq| 
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না weKí ï×vPvi †dvKvj c‡q›U Gi Z_¨vejx                       ï×vPvi †dvKvj c‡q›U Gi Z_¨vejx 

 

Gmwfwc I wmwbqi g¨v‡bRvi (GBPAvi-Acv‡ikÝ&)                Gw·wKDwUf fvBm †cÖwm‡W›U  

Gwe e¨vsK wjwg‡UW                   Gwe e¨vsK wjwg‡WU   

‡gvevBjt 01715699435                  ‡gvevBjt 01974559555   

‡dvbt 88096755-5669 ‡dvbt 880967855-5625


