
 

  

জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ ম-রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ কাঠামভা ২০১৮-২০১৯ 

পায়ায ার্ব ি ও র্র্বর র্ডফপন্স র্ধদপ্তয, সুযক্ষা সফা র্ফবাগ, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

 

কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক সূচফেয 

ভান 

একক ফাস্তফায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ অথ ম 

ফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯ 

 

সভাট জিন র্জিত 

ভান 

ভন্তব্য 

 রক্ষযভাত্রা/

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায  

২য় 

ককায়ার্ মায  

৩য় 

ককায়ার্ মায  

৪থ ম 

ককায়ার্ মায  

  

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা  .........................১১ 

১.১ ননরতকতা করভটিয বা অনুরষ্ঠত বা ৪ ংখ্যা কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

১২ 

রক্ষযভাত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩  
  

অজমন      
 

১.২ ননরতকতা করভটিয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৪ % কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

১০০ 

রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
  

অজমন       

১.৩ স্ব স্ব ওফয়ফাআফট শুদ্ধাচায 

সফাফক্স ারনাগাদেযণ 

সফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

১ তার্যখ কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

২৩/০৭/১৮ রক্ষযভাত্রা ২৩/০৭/১৮ - - -    

জিন     
 

 

১.৪  উত্তভ চচ িায (Best 

Practice) তার্রো প্রণয়ন েফয 

ভর্ির্যলদ র্ফবাফগ সপ্রযণ 

উত্তভ চচ িায তার্রো 

সপ্রর্যত 

২ তার্যখ কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

৩০/০৯/১৮ রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/১৮ - - - 
 

  

জিন     
 

 

২. দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন ..............................৭ 

২.১ ংীজফনয 

(stakeholder) ংগ্রফণ 

বা 

নুর্িত বা ২ ংখ্যা 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

০৪ রক্ষযভাত্রা  ১  ১  ১  ১    

জিন     
 

  



২.২ েভ িেতিা-েভ িচার্যফদয 

ংগ্রফণ র্নয়র্ভত উর্ির্ত 

র্ফর্ধভারা ১৯৮২; যোর্য েভ িচার্য 

অচাযণ র্ফর্ধভারা ১৯৭৯ এফং 

র্চফারয় র্নফদ িভারা ২০১৪ 

ম্পফেি ফচতনতা বৃর্দ্ধমূরে 

বা/প্রর্ক্ষণ অফয়াজন। নুরু 

ন্যান্য র্ফর্ধ /র্ফধান ম্পফেি 

অফরাচনা  

ংগ্রণোযী/ 

প্রর্ক্ষণাথী 
৩ ংখ্যা 

রযচারক 

(ঃ উঃ প্রঃ) 
 ৮০ রক্ষযভাত্রা 

 

 

 ২০ ২০ ২০ ২০    

জিন     

 

  

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচায সেৌর র্ফলফয় 

েভ িেতিা-েভ িচাযীফদয প্রর্ক্ষণ প্রদান 
প্রর্ক্ষণাথী ২ ংখ্যা 

রযচারক 

(ঃ উঃ প্রঃ) 

 ৮০ রক্ষযভাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০    

জিন     
 

  

৩. শুদ্ধাচায প্রর্তিায় ায়ে অআন/র্ফর্ধ/নীর্তভারা/ম্যানুফয়র ও প্রজ্ঞান/র্যত্র- এয ফাস্তফায়ন এফং প্রফমাজযফক্ষফত্র খড়া প্রণয়ন………………১০ 
 

৩.১ ‘কভ মকতমা ও কভ মচাযী 

(ফাংরামদ পায়ায ারব ম ও ররবর 

রিমপন্স অরধদপ্তয) রনময়াগ 

রফরধভারা, ১৯৯৯’ ংমাধন 

ংমারধত 

রফরধভারা  

৫ - রযচারক 

(প্রা: ও 

অথ ম) 

রনময়াগ 

রফরধভারা, 

১৯৯৯ 

ংমাধন  

রক্ষযভাত্রা র্নফয়াগ 

র্ফর্ধভারা 

ংফাধফন

য জন্য 

ম্মর্ত 

সচফয় 

জনপ্রান 

ভিণারফয় 

প্রস্তাফ 

সপ্রযণ 

জনপ্রান 

ভিণারফয়য 

ম্মর্ত 

প্রার্প্ত 

াফফক্ষ 

সবটং এয 

জন্য অআন 

ভিণারফয় 

সপ্রযণ 

অআন 

ভিণারফয়য 

সবটং প্রার্প্ত 

াফফক্ষ 

থ ি 

র্ফবাফগয 

ম্মর্তয 

জন্য প্রস্তাফ 

সপ্রযণ  

থ ি 

র্ফবাফগয 

ম্মর্ত 

প্রার্প্ত 

াফফক্ষ 

এঅযও 

জার্যেযণ   

 

  

অজমন  

 
     

  

৩.২ অরি প্ররতমযাধ ও রনফ মাণ 

রফরধভারা, ২০১৪ ংমাধন 

 ংমারধত 

রফরধভারা  

৫  - রযচারক 

(অা: ও 

কভইন:) 

অরি 

প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ 

রফরধভারা, 

২০১৪ 

ংমাধন  

রক্ষযভাত্রা  অরি 

প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ 

রফরধভারা, 

২০১৪ 

ংমাধন 

উরমক্ষ 

পুন:সুারয

ভারা 

প্রণয়ন  

 অরি 

প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ 

রফরধভারা, 

২০১৪ 

ংমাধন 

উরমক্ষ 

কবটিং এয 

জন্য আইন 

ভন্ত্রণারময় 

প্রস্তাফ কপ্রযণ  

অআন 

ভিণারফয়য 

সবটং প্রার্প্ত 

াফফক্ষ 

থ ি 

র্ফবাফগয 

ম্মর্তয 

জন্য প্রস্তাফ 

সপ্রযণ  

থ ি 

র্ফবাফগয 

ম্মর্ত 

প্রার্প্ত 

াফফক্ষ 

এঅযও 

জার্যেযণ   

 

  

অজমন  
     

  



  

৪. তথ্য র্ধোয ম্পর্েিত োম িক্রভ………………..১৪ 

৪.১ স্ব স্ব ওফয়ফাআফট তথ্য র্ধোয 

অআেন ারনাগাদেযণ 

সফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 
১ 

তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

৩০/১০/১৮ রক্ষযভাত্রা - ৩০/১০/১৮ - -    

   
জিন        

৪.২ তথ্য র্ধোয অআফনয অওতায় 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত েভ িেতিা (র্ডও) ও র্ফেল্প 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত েভ িেতিায নরাআন 

প্রর্ক্ষণ ম্পাদন 

নরাআন প্রর্ক্ষফণয 

নদ প্রাপ্ত 
২ তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

৩০/১০/১৮ রক্ষযভাত্রা 

 

- ৩০/১০/১৮ - -    

জিন     
 

  

৪.৩ দুদফে িার্ত টরাআন নম্বয 

১০৬ (সরার র্ি) স্ব স্ব তথ্য ফাতায়ফন 

ংযুক্তেযণ এফং তা েভ িেতিা -

েভ িচার্যফদয ফর্তেযণ 

 

তথ্য ফাতায়ফন 

ংফমার্জত ও  

 

 

১ 

 

তার্যখ 

 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

৩০/০৯/১৮ রক্ষযভাত্রা 

 

৩০/০৯/১৮ - - -    

জিন     

 

  

৪.৪ তথ্য ফাতায়ফন ংফমার্জত 

ংর্িষ্ট তথ্যমূ  ারনাগাদেযণ  

েভ িেতিা-েভ িচার্য 

ফর্ত 
২  

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

৮০ রক্ষযভাত্রা 

 

 ২০ ২০ ২০ ২০ 
 

  

জিন        

৪.৫ তথ্য র্ধোয অআন .২০০৯; 

জনস্বাথ ি ংর্িষ্ট তথ্য প্রো (সুযক্ষা) 

অআন, ২০১১ এফং জনস্বাথ ি ঙর্িষ্ট 

তথ্য প্রো (সুযক্ষা) র্ফর্ধভারা, 

২০১৭ ম্পফেি েভ িেতিা -

েভ িচার্যফদযফে ফর্তেযণ 

েভ িেতিা-েভ িচার্য 

ফর্ত 
৬ ংখ্যা 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

০৩/১০/১৮ রক্ষযভাত্রা - ০৩/১০/১৮ - -    

জিন     

 

  

৪.৬ স্বপ্রফণার্দত তথ্য প্রো 

র্নফদ ির্ো ারনাগাদ েফয 

ওফয়ফাআফট প্রো 

ারনাগাদকৃত 

র্নফদ ির্ো 

ওফয়ফাআফট 

প্রোর্ত 

২ তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

২০/০১/১৯ রক্ষযভাত্রা 

 

- -  ২০/০১/১৯ -    

জিন     
 

  

৫. আ-গবফন িন্স ফাস্তফায়ন................১৩ 

৫.১ দাপ্তর্যে োফজ নরাআন 

সযন্স র্ফেভ (আ-সভআর/ 

এএভএ)-এয ব্যফায  

আ-সভআর/এএভএ 

ব্যফহৃত 
২ % 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

৬০ রক্ষযভাত্রা ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০    

জিন     
 

  

৫.২ র্ডও/নরাআন/সটর্রেনপাফযন্স 

অফয়াজন (স্কাআ/ম্যাফন্জায, 

বাআফায ব্যফায) 

নুর্িত েনপাফযন্স ৩ ংখ্যা 

রযচারক 

(া: ও 

সভআন:) 

১২ রক্ষযভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩    

জিন     
 

  



৬. উদ্ভাফনী উফযাগ  ও সফা দ্ধর্ত জীেযণ…………….৫ 

৬.১ ফার্ল িে উদ্ভাফন েভ ি -র্যেল্পনা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন 
েভ ি-র্যেল্পনা প্রণীত ১ তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

৩১/০৭/১৮ রক্ষযভাত্রা ৩১/০৭/১৮  - - -    

জিন     
 

  

৬.২ ফার্ল িে উদ্ভাফন েভ ি-র্যেল্পনায় 

র্ন্িভুক্ত োম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফার্য়ত উদ্ভাফনী 

োম িক্রভ 
২ % 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

জিন     
 

  

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন 

উফযাগ/জীকৃত সফা র্যফীক্ষণ 

চালুকৃত সফা 

র্যফীক্ষণকৃত 
২ ংখ্যা 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

২ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

জিন     
 

  

৭. স্বচ্ছতা ও জফাফর্দর্ র্ক্তারীেযণ……….…….১৬ 

৭.১ র্র্এ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) 

ও র্র্অয ২০০৮-এয র্ফর্ধ ১৬(৬) 

নুমায়ী ক্রয় -র্যেল্পনা ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ন 

ক্রয়-র্যেল্পনা প্রণীত ৩ তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

৩১/০৭/১৮ 

 

রক্ষযভাত্রা ৩১/০৭/১৮ - - - 

 

  

     
 জিন     

 
  

৭.২ স্ব স্ব ওফয়ফাআফটয র্বফমাগ 

প্রর্তোয ব্যফিা (GRS) সফা ফক্স 

ারনাগাদকৃত 

ওফয়ফআফট 

ারনাগাদকৃত 
১ তার্যখ 

রযচারক 

(ঃ উঃ প্রঃ) 

৩১/০৭/১৮ রক্ষযভাত্রা ৩১/০৭/১৮ - - - 

 

  

      
জিন     

 
  

৭.৩ দপ্তয/ংিায সফা প্রদান 

প্রর্তশ্রুর্ত (র্টফজনস্ চাট িায ) 

ফাস্তাফায়ন গ্রগর্ত র্যফীক্ষণ 

ফাস্তফায়ন গ্রগর্ত 

র্যফীক্ষণকৃত 
৪ % 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

 ৩০/০৬/১৯ রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/১৮ ৩১/১২/১৮ ৩১/০৩/১৯ ৩০/০৬/১৯ 

 

  

      
জিন     

 
  

৭.৪ দপ্তয/ংিায াখা /র্ধাখা 

র্যদ িন/ অের্িে র্যদ িন 

র্যদ িন/অের্িে 

র্যদ িন ম্পন্ন 
২ ংখ্যা 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

১২ রক্ষযভাত্রা  ৩  ৩  ৩  ৩ 
 

  

জিন     
 

  

৭.৫ র্চফারয় র্নফদ িভারা ২০১৪ 

এয নুমায়ী নর্থয সেণী 

র্ফন্যােযণ 

নর্থ সেণী র্ফন্যাকৃত ৪ % 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

 ১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
 

  

জিন      
  



 

  

৭.৬ গণশুনানী অফয়াজন অফয়ার্জত গণশুনানী ২ ংখ্যা 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

১ 

রক্ষভাত্রা - - ১ -  
  

জিন      
  

৮.দপ্তয/ংিায শুদ্ধাচায ংর্িষ্ট ন্যান্য োম িক্রভ…………..৬ (র্নফদ ির্োয় ংফমার্জত তার্রো সথফে েভফক্ষ ৩ট োম িক্রভ র্নফ িাচন েযফত ফফ) 

(৮.১) এযামু্বমরন্স ারব ম রযচারনা; 

 

প্রদানকৃত এযামু্বমরন্স 

ারব ম 

 

 ংখ্যা 

 

রযচারক 

(া: ও 

সভআন:) 

১০৪০০ রক্ষযভাত্রা ২৬০০ ২৬০০ ২৬০০ ২৬০০ 

 

  

     
 

র্জন     
 

  

(৮.২) অরি   ও দুঘ মর্না 

প্ররতমযাধমূরক ভড়ায আময়াজন; 

 

রযচাররত অরি 

রনফ মাণী ভড়া য 

ংখ্যা 

 

 ংখ্যা 

 

রযচারক 

(া: ও 

সভআন:) 

৭৭৪০ রক্ষযভাত্রা ১৯৩৫ ১৯৩৫ ১৯৩৫ ১৯৩৫ 
 

  

জিন     
 

  

(৮.৩) র্ফর্বন্ন প্রর্তিাফনয র্ি 

র্নযাত্তা ব্যফিার্দ সজাযদাযেযণ; 

র্ফর্বন্ন প্রর্তিাফন 

র্যচার্রত র্ি 

র্নযাত্তামূরে 

র্যদ িন োম িক্রভ 

 ংখ্যা 

 

রযচারক 

(া: ও 

সভআন:) 

৪৯৩০ রক্ষযভাত্রা ১৩৩২ ১৩৩৩ ১৩৩২ ১৩৩৩ 
 

  

জিন     

 
  

(৮.৪) জনফচতনতা বৃর্দ্ধেযণ র্যচার্রত 

টফাগ্রার্প, জন ও 

গণংফমাগ 

 ংখ্যা 

 

রযচারক 

(া: ও 

সভআন:) 

১৪০৫০ রক্ষযভাত্রা ৩৫১২ ৩৫১৩ ৩৫১২ ৩৫১৩ 
 

  

জিন     
 

  

(৮.৫) সফা গ্রীতাফদয জন্য 

র্যচার্রত সভৌর্রে প্রর্ক্ষণ; 

 

প্রদানকৃত সভৌর্রে 

প্রর্ক্ষণ 

 

 ংখ্যা 

(জন) 

 

রযচারক 

(:উ:প্র:) 

১৬২০০০ রক্ষযভাত্রা ৪০৫০০ ৪০৫০০ ৪০৫০০ ৪০৫০০ 
 

  

জিন     
 

  

(৮.৬) প্রররক্ষত করভউরনটি 

বরারন্টয়ায কতযী; 

 

প্রস্তুতকৃত করভউরনটি 

বরারন্টয়ায; 

 

 ংখ্যা 

(জন) 

 

রযচারক 

(:উ:প্র:) 

১১০০ রক্ষযভাত্রা ২৭৫ ২৭৫ ২৭৫ ২৭৫ 

 

  

      জিন     
 

  



 

 

 

  

৯.শুদ্ধাচায চচ িায জন্য পুযস্কায/প্রফণাদনা প্রদান…………৩ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

নীর্তভারা, ২০১৭’ এফং ভর্ির্যলদ 

র্ফবাফগয ১৩.৩.২০১৮ তার্যফখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫

৩ নম্বয স্পষ্টীেযণ ত্র নুমায়ী 

শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

৩০/১০/১৮ রক্ষযভাত্রা - ৩০/১০/১৮ - - 
 

  

জিন     

 

  

১০. থ ি ফযাদ্দ…………………………………৫ 

১০.১ শুদ্ধাচায েভ ি -র্যেল্পনায় 

র্ন্ভু িক্ত র্ফর্বন্ন োম িক্রভ ফাস্তফায়ফনয 

জন্য ফযাদ্দকৃত ফথ িয অনুভার্নে 

ফযাদ্দকৃত থ ি ৫ রক্ষ টাো 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

 ৪.০০ রক্ষযভাত্রা ১.০০  ১.০০  ১.০০ ১.০০ 
 

  

জিন     
 

  

১১.র্যফীক্ষণ ও মূল্যায়ন ……………………………..১০ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায সফেৌর েভ ি -

র্যেল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়ন েফয 

স্বযাষ্ট্র ভিণারফয়য সুযক্ষা সফা 

র্ফবাফগ দার্খর 

প্রণীত েভ ি-র্যেল্পনা 

দার্খরকৃত 
৩ তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

 ২৫/০৬/১৮ রক্ষযভাত্রা ২৫/০৬/১৮ - - - 
 

  

জিন     
 

  

১১.২ র্নধ িার্যত ভফয় ত্রত্রয়ভার্ে 

র্যফীক্ষণ প্রর্তফফদন ভিণারয় / 

র্ফবাগ/ যাষ্ট্রীয় প্রর্তিাফন র্ফবাফগ 

দার্খর 

ত্রত্রভার্ে প্রর্তফফদন 

দার্খরকৃত 
২ তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

 ৪ রক্ষযভাত্রা  ১ ১  ১  ১ 
 

  

জিন     
 

  

১১.৩ অওতাধীন অঞ্চর্রে / ভাঠ 

ম িাফয়য োম িারয়ফে জাতীয় শুদ্ধাচায 

সফেৌর েভ ি -র্যেল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ফনয র্নফদ িনা প্রদান 

প্রদত্ত র্নফদ িনা ১ তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

 ২৫/০৬/১৮ রক্ষযভাত্রা ২৫/০৬/১৮ - - - 
 

  

জিন     
 

  

১১.৪ অওতাধীন অঞ্চর্রে /ভাঠ 

ম িাফয়য োম িারফয় জাতীয় শুদ্ধাচায 

সেৌর েভ ি -র্যেল্পনা, ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ফনয র্নর্ভত্ত েভ িারা অফয়াজন 

অফয়ার্জত েভ িারা ২ তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

২৭/০৬/১৮ রক্ষযভাত্রা ২৭/০৬/১৮ - - - 
 

  

জিন     
 

  

১১.৫ অওতাধীন অঞ্চর্রে /ভাঠ 

ম িাফয়য োম িারয় ের্তিে 

প্রণীত/দার্খরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায 

সেৌর যীর্ফক্ষণ প্রর্তফফদফনয 

ওয র্পডব্যাে প্রদান 

নুর্িত র্পডব্যাে 

বা 
২ ংখ্যা 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

 ১ রক্ষযভাত্রা ১ - - - 
 

  

জিন     

 

  



 

    

    

কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক সূচফেয 

ভান 

একক ফাস্তফায়মন 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-২০১৯ 

অথ ম ফছমযয 

রক্ষযভাত্রা 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ ২০১৭-২০১৮ 

 

সভাট জিন র্জিত 

ভান 

ভন্তব্য 

 রক্ষযভাত্রা/

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায  

২য় 

ককায়ার্ মায  

৩য় 

ককায়ার্ মায  

৪থ ম 

ককায়ার্ মায  

  

 

৩. জনমফা রনরিত কযায রমক্ষয আইন/রফরধ/নীরতভারা প্রণয়ন ও ংস্কায  

৩.১ ‘কভ মকতমা ও 

কভ মচাযী (ফাংরামদ 

পায়ায ারব ম ও 

ররবর রিমপন্স 

অরধদপ্তয) রনময়াগ 

রফরধভারা, ১৯৯৯’ 

ংমাধন 

ংমারধত 

রফরধভারা  

-  উ রযচারক 

(প্রা: ও অথ ম) 

-  রনময়াগ 

রফরধভারা, 

১৯৯৯ 

ংমাধন  

রক্ষযভাত্রা রনময়াগ রফরধভারা 

ংমাধমনয জন্য 

অবযন্তযীণ বা 

আহ্বান  

 রনময়াগ রফরধভারা 

ংমাধমনয জন্য 

খড়া প্রস্তুতকযণ  

র্নফয়াগ র্ফর্ধভারা 

ংফাধফনয জন্য 

ম্মর্ত সচফয় 

জনপ্রান ভিণারফয় 

প্রস্তাফ সপ্রযণ 

জনপ্রান 

ভিণারফয়য ম্মর্ত 

প্রার্প্ত াফফক্ষ 

সবটং এয জন্য 

অআন ভিণারফয় 

সপ্রযণ 

  

প্রকৃত অজমন  

 

রনময়াগ রফরধভারা 

ংমাধমনয জন্য 

অবযন্তযীণ বা 

আহ্বান েফয র্দ্ধার্ন্ 

নুমায়ী অংর্ে 

ংফাধফনয োম িক্রভ 

চরফছ 

রনময়াগ রফরধভারা 

ংমাধমনয বায 

র্দ্ধার্ন্ নুমায়ী 

অংর্ে ংফাধফনয 

প্রস্তাফ ভিণারফয় 

সপ্রযণ। 

রনময়াগ রফরধভারা 

অংর্ে ংফাধফনয 

প্রস্তাফ ভিণারফয় 

র্ফযভান। 

রনময়াগ রফরধভারা 

অংর্ে 

ংফাধফনয প্রস্তাফ 

ভিণারফয় 

র্ফযভান। 

  

৩.২ অরি প্ররতমযাধ 

ও রনফ মাণ রফরধভারা, 

২০১৪ ংমাধন 

 ংমারধত 

রফরধভারা  

-  উ রযচারক 

(অা: ও কভইন:) 

  অরি 

প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ 

রফরধভারা, 

২০১৪ 

ংমাধন  

রক্ষযভাত্রা  অরি প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ রফরধভারা , 

২০১৪ ংমাধন 

উরমক্ষ 

পুন:সুারযভারা 

প্রণয়ন  

 অরি প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ রফরধভারা , 

২০১৪ ংমাধন 

উরমক্ষ কবটিং এয 

জন্য আইন ভন্ত্রণারময় 

প্রস্তাফ কপ্রযণ  

অআন ভিণারফয়য 

সবটং প্রার্প্ত াফফক্ষ 

থ ি র্ফবাফগয 

ম্মর্তয জন্য  প্রস্তাফ 

সপ্রযণ  

থ ি র্ফবাফগয 

ম্মর্ত প্রার্প্ত 

াফফক্ষ এঅযও 

জার্যেযণ   

  

প্রকৃত অজমন  অরি প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ রফরধভারা , 

২০১৪ ংমাধন 

উরমক্ষ 

পুন:সুারযভারা 

অরি প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ রফরধভারা , 

২০১৪ ংমাধন  

কাম মক্রভ স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারময় চরভান। 

অরি প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ রফরধভারা , 

২০১৪ ংমাধন  

কাম মক্রভ স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারময় চরভান। 

অরি প্ররতমযাধ ও 

রনফ মাণ রফরধভারা , 

২০১৪ ংমাধন  

কাম মক্রভ স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারময় চরভান। 

 



প্রণয়ন কময স্বযাষ্ট্র 

ভন্ত্রণারমম কপ্রযণ 

৩.৩ The 

Bangladesh 

Fire Service 

Medal 

Regulations, 

1983 ংমাধন 

ংমারধত 

কযগুমরন 

 - উ রযচারক 

(প্রা: ও অথ ম) 

-  The 

Bangla

desh 

Fire 

Servic

e 

Medal 

Regula

tions 

1983 

ংমাধন 

চূড়ান্তকযণ 

 

 

রক্ষযভাত্রা কযগুমরন 

ংমাধমনয রফলময় 

অথ ম রফবমগয ভতাভত 

গ্রণ 

কযগুমরন 

ংমাধমনয রফলময় 

কবটিং এয জন্য আইন 

ভন্ত্রণারময় প্রস্তাফ 

কপ্রযণ 

সযগুফরন 

ংফাধফনয র্ফলফয় 

সবটং এয জন্য অআন 

ভিণারফয় প্রস্তাফ 

সপ্রযণ 

অআন ভিণারফয়য 

সবটং প্রার্প্ত 

াফফক্ষ থ ি 

র্ফবাফগয ম্মর্তয 

জন্য প্রস্তাফ সপ্রযণ 

 

প্রকৃত অজমন 
কযগুমরন 

ংমাধমনয জন্য 

অনুররর অনুন্ধামনয 

কাম মক্রভ চরভান 

কযগুমরন 

ংমাধমনয জন্য 

কাম মক্রভ চরভান 

কযগুমরন 

ংমাধমনয কাম মক্রভ 

চূড়ান্ত ম মাময়  

 

-কযগুমরন 

ংমাধমনয 

কাম মক্রভ অরধদপ্তময 

চূড়ান্ত ম মাময় 

আমছ। 

 

 

  



 

৪. শুদ্ধাচায চচ মায জন্য প্রমণাদনা প্রদান 

৪.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায 

প্রদান নীরতভারা 

২০১৭-এয 

রফধানানুাময  

শুদ্ধাচায পুযস্কায 

প্রদান 

প্রদত্ত পুযস্কায  ংখ্যা কপাকার ময়ন্ট  ০৪ ০৪  রক্ষযভাত্রা পুযস্কায প্রদামনয জন্য 

অরধদপ্তমযয কর 

উইং এফং অরধনস্থ 

দপ্তয/ংস্থা মত 

প্রস্তাফ আহ্বান 

পুযস্কায 

প্রদামনয জন্য 

করভটি গঠন 

 পুযস্কায 

প্রদামনয জন্য 

করভটি কর্তমক 

সুারয প্রণয়ন 

শুদ্ধাচায পুযস্কায 

প্রদান 

রনর্িতকযণ  

  

প্রকৃত অজমন  

পুযস্কায প্রদামনয জন্য 

অরধদপ্তমযয কর 

উইং এফং অরধনস্থ 

দপ্তয/ংস্থা মত 

প্রস্তাফ আহ্বান। 

প্রাপ্ত প্রস্তাফ 

মাচাইময়য 

জন্য 

অরধদপ্তময 

গঠিত করভটি 

কর্তক কাম মক্রভ 

চরভান। 

পুযস্কায 

প্রদামনয জন্য 

করভটি কর্তমক 

সুারয প্রণয়ন 

কযা ময়মছ 

- 

  

৫. ইগবন্যমান্স  

৫.১ অনরাইন 

কযন্স রমেমভয 

ব্যফায  

ই-কভইর/ 

এ.এভ.এ এয 

ভাধ্যমভ 

রনস্পরত্তকৃত রফলয়  

% রযচারক 

(প্রান ও অথ ম)  

 ২০ ৪০ রক্ষযভাত্রা 
২৫ ৩০ ৩৫ ৪০ 

 

প্রকৃত অজমন 
২০ ৩০ ৩৬ ৪১ 

 

৫.২ র্ফর্বন্ন ভাধ্যভ 

(াভার্জে 

সমাগাফমাগ 

ভাধ্যভ) ব্যফায 

েফয নরাআন 

েনপাফযন্স অফয়াজন 

নুর্িত নরাআন 

েনপাফযন্স 

ংখ্যা রযচারক 

(অা: ও কভইন:)  

১০ ১২ রক্ষযভাত্রা ০৩ ০৩ ০৩ ০৩  

প্রকৃত অজমন  

১০ ১৫ ১৮ ১১ 
ভিণারয় 

ভাঠম িাফয়য াফথ  

৫.৩ দপ্তয/ংস্থায় ই-

পাইররং দ্ধরত 

ফাস্তফায়ন  

ই-পাইমর নরথ 

রনষ্পরত্তকৃত 

% রযচারক 

(প্রান ও অথ ম)  

- - রক্ষযভাত্রা 
- _ - - 

  

প্রকৃত অজমন  

চালু প্রর্ক্রয়ধীন 
চালু েযা 

ফয়ফছ 

ের নর্থ আ-পাআর্রং 

এয ভাধ্যফভ 

ম্পন্নেযফণয রফক্ষয 

প্রর্ক্ষণ চরভান 

২০% নর্থ 

আ-পাআর্রং 

এয ভাধ্যফভ 

ম্পন্ন  

ফচ্ছ 

২৬/১১/২০১৭ ত্র 

র্ধদপ্তফয  ই-পাইররং 

চালু কযা ময়মছ। 

  



 

 

৫.৪ দাপ্তরযক কামজ 

ইউরনমকাি ব্যফায  

ইউরনমকাি 

ব্যফায কময 

কাম মম্পাদন 

% রযচারক 

(প্রান ও অথ ম)  

৪০ ১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   

প্রকৃত অজমন  
৬০ ৬০ ৯০ ১০০  

৫.৫ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ 

কর্তমক ২০১৬-২০১৭ 

অথ মফছমযয ফারল মক 

কভ মম্পাদন চুরিমত 

ফরণ মত তাররকা 

অনুমায়ী 

দপ্তয/ংস্থায জন্য 

প্রমমাজয কভমক্ষ 

দুটি কময অনরাইন 

কফা চালু কযা 

ন্যযনতভ দুটি 

অনরাইন কফা 

চালুকৃত 

ংখ্যা রযচারক 

(প্রান ও অথ ম)  

 ৩০/০৬/১৮ রক্ষযভাত্রা 
- - - ৩০/০৬/১৮ 

০২/১০/২০১৭ অনরাইমনয ভাধ্যমভ পায়ায 

রইমন্স প্রদান কাম মক্রভ চালু কযা ময়মছ। 

ত্র র্ধদপ্তফয অআট সক্টফয সোন 

জনফর সনআ। ংযুর্ক্ত প্রদাফনয ভাধ্যফভ 

নরাআন র্ফলয়ে োম িক্রভ চরভান। 

অআট সক্টফয জনফর র্নফয়াফগয ভাধ্যফভ  

আ-পাআর্রং, আ-সটন্ডায নরাআন সফা 

অফযা োম িেযবাফফ প্রদান েযা ম্ভফ 

ফফ। 

  

প্রকৃত অজমন  

- 
০২/১০/২০১

৭ 
- - 

৫.৬ আ-সটন্ডাফযয 

ভাধ্যফভ ক্রয়োম ি 

ম্পাদন 

আ-সটন্ডাফয 

ম্পার্দত 

ক্রয়োম ি 

% 
রযচারক 

(প্রান ও অথ ম)  
১০ ১০০ 

রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ 
১০০ 

 

 

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

৫.৭ দাপ্তর্যে োফজ 

সাশ্যার র্ভর্ডয়া 

ব্যফায 

দাপ্তর্যে সাশ্যার 

র্ভর্ডয়া সজ চালু 
তার্যখ 

রযচারক 

(প্রান ও অথ ম)  
 ০১/০৯/১৭ 

রক্ষযভাত্রা ০১/০৯/১৭ - - - 
 

প্রকৃত অজমন - - - - 
দাপ্তর্যে সাশ্যার র্ভর্ডয়া সজ চালু 

অফছ। 

৬. জনমফা জীকযমণয রমক্ষয উদ্ভাফনী উমযাগ ও সফা দ্ধর্ত জীেযণ 

৬.১ দপ্তয/ংস্থা কর্তমক ফারল মক 

উদ্ভাফনী কভ মরযকল্পনা ২০১৭-২০১৮ 

প্রণয়ন  

উদ্ভাফনী 

কভ মরযকল্পনা 

প্রণীত 

তারযখ রযচারক 

(প্রান ও অথ ম)  
- ৩০/০৯/১৭ 

রক্ষযভাত্রা 
৩০/০৯/১

৭ 
- - - 

  

প্রকৃত অজমন 
১০/০৬/১

৭ 
- - - 

  

৬.২ দপ্তয/ংিা ের্তিে ২০১৭ াফরয 

ফার্ল িে উদ্ভাফনী েভ ির্যেল্পনা 

নুমায়ী েভফক্ষ দুট উদ্ভাফনী 

উফযাগ ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফার্য়ত 

উদ্ভাফনী ধাযণা 

তার্যখ রযচারক 

(প্রান ও অথ ম) 

- ৩০/০৬/১৮ 
রক্ষযভাত্রা - - - ৩০/০৬/১৮ 

 

প্রকৃত অজমন - - - - 

 

৬.৩ দপ্তয/ংিায েভফক্ষ এেট 

েফয সফা দ্ধর্ত জীেযফণয 

উফযাগ গ্রণ 

সফা দ্ধর্ত 

জীেযণকৃত 
তার্যখ 

রযচারক 

(প্রান ও অথ ম) 
- ৩০/০৬/১৮ 

রক্ষযভাত্রা - - - ৩০/০৬/১৮ 
 

প্রকৃত অজমন 
োম িক্রভ 

চরভান 

োম িক্রভ 

চরভান 

োম িক্রভ 

চরভান 
- 

 

  



 

 

 

 

 

৭. জফাফরদর রিারীকযণ  

৭.১ দ্রুততভ ভফয় র্বফমাগ 

র্নষ্পর্ত্ত 

র্বফমাগ 

র্নষ্পর্ত্তকৃত 

র্দন রযচারক 

(প্রান ও অথ ম) ৩০ ২৮ 

রক্ষযভাত্রা ৩০ ৩০ ৩০ ২৮  

প্রকৃত অজমন ৩০ ২৯ ২৮ ২৮  

৭.২ র্বসমাগ র্নষ্পর্ত্ত েফয 

ংর্িষ্ট ব্যর্ক্তফে ফর্তেযণ 

র্নষ্পর্ত্তকৃত 

র্বফমাগ 

ফর্তেযণ 

র্দন রযচারক 

(প্রান ও অথ ম) ১০ ০৭ 

রক্ষযভাত্রা ০৯ ০৮ ০৭ ০৭  

প্রকৃত অজমন ০৯ ০৮ ০৭ ০৭  

৭.৩ র্ডট অর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তেযণ র্নষ্পর্ত্তকৃত 

র্ডট অর্ত্ত 

% রযচারক 

(প্রান ও অথ ম) 

- ৪০ 

রক্ষযভাত্রা ৪০ ৪০ ৪০ ৪০  

প্রকৃত অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

র্ডট অর্ত্ত সর্ন্ডং সনআ তফফ 

ফ িফল ২০১৩-১৪ থ িফছফয র্ডট 

োম িক্রভ ম্পন্ন ফয়ফছ। ২০১৬-১৭ 

থ িফছয ম ির্ন্ র্ডট েযায জন্য 

র্ডট র্ধদপ্তফয সমাগাফমাগ েযফর 

চরর্ত থ িফছফয র্ডট োম িক্রভ ম্ভফ 

নয় ভফভ ি জার্নফয়ফছন। 

৭.৪ দুনীর্ত প্রর্তফযাধ ম্পর্েিত 

োম িক্রভ (সমভন আফরেরর্নে 

উর্ির্ত, গণ শুনানী আতযার্দ) গ্রণ 

গৃীত োম িক্রভ ংখ্যা রযচারক 

(প্রান ও অথ ম) - ০১ 

রক্ষযভাত্রা - - ০১ -  

প্রকৃত অজমন - - ০১ -  

৭.৫ দপ্তয/ংিায দুনীর্তয 

সক্ষত্রমূ র্চর্িতেযণ 

র্চর্িত সক্ষত্র 

মূ 

ংখ্যা রযচারক 

(প্রান ও অথ ম) - ০০ 

রক্ষযভাত্রা - - - -  

প্রকৃত অজমন - - - -  

৭.৬ তথ্য র্ধোয অআফনয 

অওতায় দার্য়ত্ব প্রাপ্ত েভ িেতিায 

নরাআন প্রর্ক্ষণ 

নরাআন 

প্রর্ক্ষফণ নদ 

প্রাপ্ত 

তার্যখ রযচারক 

(প্রান ও অথ ম) - ৩০/০৩/১৮ 

রক্ষযভাত্রা - - ৩০/০৩/১৮ -  

প্রকৃত অজমন - - ০১/০২/১৮ -  

৮. জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌমর উরিরখত দপ্তয/ংস্থা কাম মক্রভ (প্রমমাজয নয়) 

  



 

 

 

৯. দপ্তয/ংস্থায ননরতকতা করভটি কর্তমক রনধ মারযত শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য কাম মক্রভ 

(৯.১) এযামু্বমরন্স ারব ম 

রযচারনা; 

 

প্রদানকৃত এযামু্বমরন্স 

ারব ম 

 

ংখ্যা 

 

রযচারক 

(া: ও সভআন:) ১০০০০ ১০০৫০ 
রক্ষযভাত্রা ২৫১০ ২৫১৫ ২৫১০ ২৫১৫  

প্রকৃত অজমন ৩৭৭৩ ৪৬৭০ ৭০৩ -  

(৯.২) তাৎক্ষর্ণে সফা 

প্রদাফনয জন্য টর র্ডউট 

োম িক্রভ। 

টফরয জন্য র্নধ িার্যত 

ফয়ন্ট 

ংখ্যা রযচারক 

(া: ও সভআন:) ৮৫ ৮৮ 

রক্ষযভাত্রা ৮৬ ৮৭ ৮৭ ৮৮  

প্রকৃত অজমন ৮৮ ৮৮ ৮৮ -  

(৯.৩) অরি   ও দুঘ মর্না 

প্ররতমযাধমূরক ভড়ায 

আময়াজন; 

 

রযচাররত অরি 

রনফ মাণী ভড়ায 

ংখ্যা 

 

ংখ্যা 

 

রযচারক 

(া: ও সভআন:) ৭৫০০ ৭৬৫০ 

রক্ষযভাত্রা ১৯১০ ১৯১৫ ১৯১০ ১৯১৫  

প্রকৃত অজমন ২৮৫৬ ৩২৮৭ ৬৬৫ -  

(৯.৪) র্ফর্বন্ন প্রর্তিাফনয র্ি 

র্নযাত্তা ব্যফিার্দ 

সজাযদাযেযণ; 

র্ফর্বন্ন প্রর্তিাফন 

র্যচার্রত র্ি 

র্নযাত্তামূরে 

র্যদ িন োম িক্রভ 

ংখ্যা 

 

রযচারক 

(া: ও সভআন:) 
৪৮৫০ ৫০০০ 

রক্ষযভাত্রা ১২৫০ ১২৫০ ১২৫০ ১২৫০  

প্রকৃত অজমন ২৬২ ৩৯৫৬ ৩৬৬ -  

(৯.৫) র্ল্প ন্যান্য 

প্রর্তিাফনয র্ি র্নযাত্তা 

ব্যফিার্দ ম্পফেি যাভ ি 

প্রদান। 

 র্ফর্বন্ন প্রর্তিাফন 

র্যচার্রত াফব ি 

ংখ্যা 

 

রযচারক 

(া: ও সভআন:) ৮৫ ৮৬ 

রক্ষযভাত্রা ২১ ২২ ২১ ২২  

প্রকৃত অজমন ১৩ ৩২ ২১ -  

(৯.৬) সফা গ্রীতাফদয জন্য 

র্যচার্রত সভৌর্রে প্রর্ক্ষণ; 

 

প্রদানকৃত সভৌর্রে 

প্রর্ক্ষণ 

 

ংখ্যা 

(জন) 

 

রযচারক 

(া: ও সভআন:) ৭৮৫০০ ৭৮৮০০ 
রক্ষযভাত্রা ১৯৭০০ ১৯৭০০ ১৯৭০০ ১৯৭০০  

প্রকৃত অজমন ২৩৬০০ ৩০০৪০ ২৮০৮০ -  

(৯.৭) প্রররক্ষত করভউরনটি 

বরারন্টয়ায কতযী; 

 

প্রস্তুতকৃত করভউরনটি 

বরারন্টয়ায; 

 

ংখ্যা 

(জন) 

 

রযচারক 

(:উ:প্র:) ৬৩১০ ১৮০০ 

রক্ষযভাত্রা ৪৫০ ৪৫০ ৪৫০ ৪৫০  

প্রকৃত অজমন ২৬০ ৪৫০ ১০৪০ -  

 (৯.৮)  পায়ায ারব ম কভী 

ফারনীয জন্য রযচাররত 

প্ররক্ষণ; 

ংগ্রণকৃত প্ররক্ষণ 

 

ংখ্যা 

(জন) 

 

রযচারক 

(:উ:প্র:) ২৮০০ ৩১০০ 

রক্ষযভাত্রা ৭৭৫ ৭৭৫ ৭৭৫ ৭৭৫  

প্রকৃত অজমন ৪৮৬ ১০০২ ৮৭৮ -  

(৯.৯) ক্ষভতা বৃর্দ্ধেযফণ 

উচ্চতয প্রর্ক্ষণ গ্রণ। 
ংগ্রণকৃত উচ্চতয 

প্রর্ক্ষণ 

ংখ্যা 

(জন) 

রযচারক 

(:উ:প্র:) 
১১০ ১৪০ 

রক্ষযভাত্রা ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫  

প্রকৃত অজমন ১৪ ২৬ ০৮ -  

১০. অথ ম ফযাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত রফরবন্ন 

কাম মক্রভ ফাস্তফায়মনয জন্য 

আনুভারনক (Indicative) 

অমথ ময রযভান 

ফযাদ্দকৃত অথ ম রক্ষ 

র্াকা 

উ র্যচারে 

(প্রা: ও থ ি) 

১০০০০০  ৫০০০০০ রক্ষযভাত্রা 
১২৫০০০ ১২৫০০০ ১২৫০০০ ১২৫০০০  

প্রকৃত অজমন  

৩০০০০ ৭০০০০ ৪২০০০ -  

  



 

 

১১. রযফীক্ষণ  

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ ম-রযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ কাঠামভা প্রণয়ন  

রযফীক্ষণ 

কাঠামভা প্রণীত 

তারযখ কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

 - ১৩/০৭/১৭  রক্ষযভাত্রা 
১৩/০৭/২০১৭ - - - 

  

প্রকৃত অজমন  
১৩/০৭/২০১৭ - - - 

  

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ মরযকল্পনা ও ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ প্ররতমফদন 

ভন্ত্রণারয়/রফবামগ দারখর 

রযফীক্ষণ 

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত  

ংখ্যা কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

০৪ ০৪ রক্ষযভাত্রা 
০১ ০১ ০১ ০১ 

  

প্রকৃত অজমন  

০১ ০১ ০১ - 

 

১১.৩ অওতাধীন ভাঠ ম িাফয়য 

োম িারফয়য জাতীয় শুদ্ধাচায 

সেৌর েভ ির্যেল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ োঠাফভা 

প্রণয়ন 

র্যফীক্ষণ 

োঠাফভা প্রণীত 
তার্যখ 

কপাকার 

ময়ন্ট  

েভ িেতিা 

- ১৭/০৮/২০১৭ 

রক্ষযভাত্রা 
১৭/০৮/২০১৭ - - - 

 

প্রকৃত অজমন  

১৭/০৮/২০১৭ - - - 

 

১১.৩ অওতাধীন ভাঠ ম িাফয়য 

োম িারফয়য জাতীয় শুদ্ধাচায 

সেৌর েভ ির্যেল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ প্রর্তফফদন 

দপ্তয/ংিায় দার্খর 

র্যফীক্ষণ 

প্রর্তফফদন 

দার্খরকৃত 

ংখ্যা 

র্ফবাগীয় 

উ 

র্যচারে 

- ০৪ 

রক্ষযভাত্রা 
০১ ০১ ০১ ০১ 

 

প্রকৃত অজমন  

০১ ০১ ০১ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


