
ত  কিমশন 
ত  ভবন ( তীয ়তলা) এফ-৪/এ, আগার াও

শাসিনক এলাকা, ঢাকা 
আই  শাখা 

cic@infocom.gov.bd,
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ারক ন র: ১৫.৫১.০০০০.৫০৩.০৪.০০২.১৩.৪১ তািরখ: 
১৬ ন ২০২১

২ আষাঢ ়১৪২৮

িবষয:় ২০২০২০২০--২০২১২০২১   অথবছেররঅথবছেরর   জ াতীয়জ াতীয়   াচারাচার   কৗশলকৗশল  ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   মা িসকমািসক  িতেবদনিতেবদন
((জ া য়া িরজ া য়া ির ,  ,  ২০২১২০২১--মাচমাচ,  ,  ২০২১২০২১) () ( সংেশািধতসংেশািধত ) ) রণরণ  । ।

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ত  কিমশেনর ২০২০-২০২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল
বা বায়ন অ গিত মািসক িতেবদন (জা য়াির, ২০২১-মাচ, ২০২১) (সংেশািধত) এতদসংেগ রণ করা হেলা। 

সং ি : িতেবদন (ওয়াড),  িতেবদন (িপিডএফ),  

১৬-৬-২০২১

উপসিচব (অিতির  দািয় )
শাসন-৪ শাখা

ত  ও স চার ম ণালয়

মাঃ তির ল ইসলাম
সহকারী া ামার

ারক ন র: ১৫.৫১.০০০০.৫০৩.০৪.০০২.১৩.৪১/১ তািরখ: ২ আষাঢ ়১৪২৮
১৬ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) একা  সিচব, ধান ত  কিমশনার এর দ র, ত  কিমশন, শেরবাংলা নগর, ঢাকা

১৬-৬-২০২১
মাঃ তির ল ইসলাম 
সহকারী া ামার

. ১
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২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে জাতীয় শুদ্ধাচাে ককৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতত ত্রৈমাতিক প্রততরবদন (জানুয়াতে, ২০২১-মাচ থ, ২০২১) (িংরশাতিত) 

িংস্থাে নাম: তথ্য কতমশন        
কার্ থক্ররমে নাম কম থিম্পাদন 

সূচক 

সূচরকে 

মান 

একক বাস্তবায়রনে 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতেবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথন 

১ ম 

ককায়াটাে 

২য় 

ককায়াটাে 

৩ য় 

ককায়াটাে 

৪র্ থ 

ককায়াটাে 

কমাট 

অজথন 

অতজথত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১ প্রাততষ্ঠাতনক ব্যবস্থা.............................................১১   

১.১ ত্রনততকতা কতমটিে িভা অনুতষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা পতেচালক (প্রশািন) ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১    

অজথন ১ ১  ১     

১.২ ত্রনততকতা কতমটিে িভাে 

তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাতয়ত 

তিদ্ধান্ত 

৪ % পতেচালক (প্রশািন) ১০০% লক্ষ্যমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথন ১০০% ১০০% ১০০%    

২ দক্ষ্তা ও ত্রনততকতাে উন্নয়ন..................................১০ 

২.১ অংশীজরনে 

(stakeholder) অংশগ্রহরণ 

িভা  

অনুতষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা পতেচালক (গ.প্র.প্র.) ২ লক্ষ্যমাৈা ১ ১  -    

অজথন ১ ১  -    

এনতজ

ও ও 

জান থা

তলস্ট

কদে 

তনরয় 

িভা 

আরয়া

জন 

২.২ অংশীজরনে অংশগ্রহরণ িভাে 

তিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাতয়ত 

তিদ্ধান্ত 

২ %  ১০০% লক্ষ্যমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথন ১০০% ১০০% ১০০%     

২.৩ কম থকতথা-কম থচাতেরদে 

অংশগ্রহরণ তনয়তমত উপতস্থতত 

তবতিমালা ১৯৮২; িেকাতে কম থচাতে 

আচেণ তবতিমালা ১৯৭৯ এবং 

িতচবালয় তনরদ থশমালা ২০১৪ 

িম্পরকথ িরচতনতা বৃতদ্ধমূলক 

িভা/প্রতশক্ষ্ণ আরয়াজন। অনুেম্নপ 

অন্যান্য তবতি/তবিান িম্পরকথ 

আরলাচনা (প্ররর্াজয কক্ষ্রৈ) 

অংশগ্রহণকােী

/প্রতশক্ষ্ণার্ী 

৩ িংখ্যা পতেচালক (প্রশািন) ৫৫ লক্ষ্যমাৈা ১০ ১৫ ১৫ ১৫    

অজথন ৬ ৬ ৬         

 -১  
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কার্ থক্ররমে নাম কম থিম্পাদন 

সূচক 

সূচরকে 

মান 

একক বাস্তবায়রনে 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতেবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথন 

১ ম 

ককায়াটাে 

২য় 

ককায়াটাে 

৩ য় 

ককায়াটাে 

৪র্ থ 

ককায়াটাে 

কমাট 

অজথন 

অতজথত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

    

ষণ  

    

   

    

     

২.৪ কম থকতথা-কম থচাতেরদে 

অংশগ্রহরণ সুশািন িংক্রান্ত প্রতশক্ষ্ণ 

আরয়জন 

প্রতশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা পতেচালক (প্রশািন) ৫৫ লক্ষ্যমাৈা ১০ ১৫ ১৫ ১৫    

অজথন ১০ ১২ ১২        

   

     

    

    

  

     

    

    

       

   

   

    

    

  

  

    

    

ণ 

     

৩. শুদ্ধাচাে িহায়ক আইন/তবতি/নীততমালা/ম্যানুরয়ল ও প্রজ্ঞপন/পতেপৈ এে বাস্তবায়ন এবং প্ররর্াজয কক্ষ্রৈ খিড়া প্রণয়ন....১০ 

৩.১                                 

        

৩.২                                 

        

৪. তথ্য অতিকাে িম্পতকথত কার্ থক্রম......................................১৪  

৪.১                               ১        ২৫.৯.২০ লক্ষ্যমাৈা ২৫.৯.২০ ৫.১২.২০ ০৭.৩.২১ ০৯.৬.২১    
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কার্ থক্ররমে নাম কম থিম্পাদন 

সূচক 

সূচরকে 

মান 

একক বাস্তবায়রনে 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতেবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথন 

১ ম 

ককায়াটাে 

২য় 

ককায়াটাে 

৩ য় 

ককায়াটাে 

৪র্ থ 

ককায়াটাে 

কমাট 

অজথন 

অতজথত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

                      

       ণ 

        ৫.১২.২০ 

০৭.৩.২১ 

০৯.৬.২১ 

অজথন ২৫.৯.২০ ৫.১২.২০ ০৭.৩.২১     

৪.২ স্ব স্ব ওরয়বিাইরট তথ্য শুদ্ধাচাে 

কিবাবক্স হালনাগাদকেণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাতেখ িহকােী কপ্রাগ্রামাে ২৫.৯.২০ 

৫.১২.২০ 

০৭.৩.২১ 

০৯.৬.২১ 

লক্ষ্যমাৈা ২৫.৯.২০ ৫.১২.২০ ০৭.৩.২১ ০৯.৬.২১    

অজথন                       

৪.৩ স্বপ্ররণাতদতভারব প্রকাশরর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ করে ওরয়বিাইরট 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত 

তনরদ থতশকা 

ওরয়বিাইরট 

প্রকাতশত 

১ তাতেখ িহকােী কপ্রাগ্রামাে ২৫.৯.২০ 

৫.১২.২০ 

০৭.৩.২১ 

০৯.৬.২১ 

লক্ষ্যমাৈা ২৫.৯.২০ ৫.১২.২০ ০৭.৩.২১ ০৯.৬.২১    

অজথন                       

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়বিাইরট তথ্য 

অতিকাে কিবাবক্স হালনাগাদকেণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাতেখ িহকােী কপ্রাগ্রামাে ২৫.৯.২০ 

৫.১২.২০ 

০৭.৩.২১ 

০৯.৬.২১ 

লক্ষ্যমাৈা ২৫.৯.২০ ৫.১২.২০ ০৭.৩.২১ ০৯.৬.২১    

অজথন                       

৪.৫ স্ব স্ব ওরয়বিাইরট অতভরর্াগ 

প্রততকাে ব্যবস্থা (GRS) কিবাবক্স 

হালনাগাদকেণ  

ওরয়বিাইরট 

হালনাগাদকৃত 

২ তাতেখ িহকােী কপ্রাগ্রামাে ২৫.৯.২০ 

৫.১২.২০ 

০৭.৩.২১ 

০৯.৬.২১ 

লক্ষ্যমাৈা ২৫.৯.২০ ৫.১২.২০ ০৭.৩.২১ ০৯.৬.২১    

অজথন                      

৪.৬ তথ্য অতিকাে আইরনে 

আওতায় দাতয়ত্বপ্রাপত্ কম থকতথা 

(তিও) ও তবকল্প দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কম থকতথাে অনলাইন প্রতশক্ষ্ণ 

িম্পাদন 

অনলাইন 

প্রতশক্ষ্রণে 

িনদ প্রাপ্ত 

২ তাতেখ পতেচালক (গ.প্র.প্র.) ২৫.৯.২০ 

৫.১২.২০ 

০৭.৩.২১ 

০৯.৬.২১ 

লক্ষ্যমাৈা ২৫.৯.২০ ৫.১২.২০ ০৭.৩.২১ ০৯.৬.২১    

অজথন                      

৪.৭ তথ্য অতিকাে আইন, ২০০৯; 

জনস্বার্ থ িংতশস্নষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুেক্ষ্া) আইন, ২০১১ এবং  

জনস্বার্ থ িংতশস্নষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুেক্ষ্া) তবতিমালা, ২০১৭ কম থকতথা-

কম থচাতেরদেরক অবতহতকেণ 

কম থকতথা-

কম থচাতে 

অবতহত 

৬ িংখ্যা পতেচালক 

(গ. প্র. প্র.) 

৪০ লক্ষ্যমাৈা  ২০ ২০     

অজথন  ২০ ২০    

৪.৮ স্বপ্ররণাতদত তথ্য প্রকাশ 

তনরদ থতশকা হালনাগাদ করে 

ওরয়বিাইরট প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত 

তনরদ থতশকা 

ওরয়বিাইরট 

প্রকাতশত 

২ তাতেখ পতেচালক 

(গ. প্র. প্র.) 

৩০.১২.২০ লক্ষ্যমাৈা  ৩০.১২.২০ -     

অজথন        -    

৫. সুশািন প্রততষ্ঠা......................................৬  
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কার্ থক্ররমে নাম কম থিম্পাদন 

সূচক 
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একক বাস্তবায়রনে 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতি/পদ 

২০২০-২০২১ 
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ককায়াটাে 

কমাট 

অজথন 

অতজথত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.১ উত্তম চচ থাে তাতলকা প্রণয়ন 

করে মতিপতেষদ তবভারগ কপ্রেণ  

উত্তম চচ থাে 

তাতলকা 

কপ্রতেত 

৩ তাতেখ  ০৫.৯.২০ 

 

লক্ষ্যমাৈা ০৫.৯.২০ - - -    

অজথন ০৫.৯.২০ - -    

৫.২ অনলাইন তিরস্টরম অতভরর্াগ 

তনষ্পতত্তকেণ 

অতভরর্াগ 

তনষ্পতত্তকৃত 

৩ তাতেখ  ০৫.৯.২০ 

 

লক্ষ্যমাৈা ০৫.৯.২০ - - -    

অজথন ০৫.৯.২০     

৬. প্রকরল্পে কক্ষ্রৈ শুদ্ধাচাে......................................৯  

৬.১ প্রকরল্পে বাতষ থক ক্রয় পতেকল্পনা 

অনুরমাদন  

অনুরমাতদত 

ক্রয় 

পতেকল্পনা  

৩ তাতেখ                

            

০৫.৯.২০ 

১.১২.২০ 

০৭.৩.২১ 

২১.৬.২১ 

লক্ষ্যমাৈা ০৫.৯.২০       

অজথন ০৫.৯.২০      

৬.২ মিণালয়/তবভাগ/োষ্ট্রীয় 

প্রততষ্ঠান কর্তথক প্রকরল্পে বাস্তবায়ন 

অগ্রগতত পতেদশ থন/পতেবীক্ষ্ণ 

দাতখলকৃত 

প্রততরবদন 

৩ িংখ্যা                

            

 লক্ষ্যমাৈা ০৫.৯.২০       

অজথন ০৫.৯.২০      

৬.৩ প্রকল্প পতেদশ থন/পতেবীক্ষ্ণ 

প্রততরবদরনে সুপাতেশ বাস্তবায়ন 

পতেবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়রনে 

হাে 

৩ %                

            

১০০% লক্ষ্যমাৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজথন ১০০% ১০০% ১০০%    

৭. ক্রয়রক্ষ্রৈ শুদ্ধাচাে......................................৭  

৭.১ তপতপএ ২০০৬ এে িাো ১১(২) 

ও তপতপআে ২০০৮ এে তবতি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ক্রয়-পতেকল্পনা ২০২০-২১ 

ওরয়বিাইরট প্রকাশ 

ক্রয়-

পতেকল্পনা 

ওরয়বিাইরট 

প্রকাতশত 

৩ তাতেখ িহকােী পতেচালক  

(তহ: ও বা:) ও 

িহকােী কপ্রাগ্রামাে 

৩১.৮.২০ লক্ষ্যমাৈা ৩১.৮.২০ - -     

অজথন ৩১.৮.২০ - -    

৭.২ উনু্মি দে পদ্ধতত (রেম ওয়াকথ 

চুতি) মাধ্যরম কার্ থ/রিবা িম্পাদন 

কেম ওয়াকথ 

চুতিরত ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ %                

            

১০০০% লক্ষ্যমাৈা - ২৫% ২৫% ৫০%    

অজথন - ২৫% ২৫%    

৮. স্বচছতা ও জবাবতদতহ শতিশালীকেণ......................................১১  

৮.১ স্ব স্ব কিবা প্রদান প্রততশ্রুতত 

(তিটিরজনস্ চাট থাে) বাস্তবায়ন 

অগ্রগতত পতেবীক্ষ্ণ  

বাস্তবায়ন 

অগ্রগতত 

পতেবীক্ষ্ণকৃত 

৩ %  ১০০% লক্ষ্যমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজথন ২৫% ২৫% ২৫%    

৮.২ শাখা/অতিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন কার্ থালয় 

পতেদশ থন 

পতেদশ থন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা               ২ লক্ষ্যমাৈা ১ - - ১    

অজথন ১ - - -   

৮.৩ শাখা/অতিশাখা ও 

আওতািীন/অিস্তন কার্ থালয় 

পতেদশ থন 

পতেদশ থন 

প্রততরবদরনে 

সুপাতেশ 

২ % িতচব ১০০% লক্ষ্যমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজথন ২৫% ২৫% ২৫%    
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কার্ থক্ররমে নাম কম থিম্পাদন 

সূচক 

সূচরকে 

মান 

একক বাস্তবায়রনে 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতেবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথন 

১ ম 

ককায়াটাে 

২য় 

ককায়াটাে 

৩ য় 

ককায়াটাে 

৪র্ থ 

ককায়াটাে 

কমাট 

অজথন 

অতজথত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

বাস্তবাতয়ত 

৮.৪ িতচবালয় তনরদ থশমালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নতর্ে কেণী তবন্যািকেণ  

নতর্ কেণী 

তবন্যািকৃত 

২ % িকল অনুতবভাগ 

প্রিান 

১০০% লক্ষ্যমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজথন ২৫% ২৫% ২৫%    

৮.৫ কেণী তবন্যািকৃত নতর্ 

তবনষ্টকেণ 

 

নতর্ 

তবনতষ্টকৃত 

২ % িকল অনুতবভাগ 

প্রিান 

১০০% লক্ষ্যমাৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজথন ২৫% ২৫% ২৫%    

৯. শুদ্ধাচাে িংতিষ্ট ত এবং দুনীতত প্রততরোরি িহায়ক অন্যান্য কার্ থক্রম......................................১৫ (অগ্রতিকাে তভতত্তরত নুযনতম পাঁচটি কার্ থক্রম)  

৯.১ দুনীতত তবরোিী প্রামাণ্যতচৈ 

ত্রততে এবং তবটিতভরত প্রচাে (িৎ 

উপাজথন, কছরল কমরয়রদে ত্রনততকতা 

তশক্ষ্া, কম থ উরযাগী যুবক, তশক্ষ্া, 

মানতবকতা, িততা, নােীে 

ক্ষ্মতায়ন ইতযাতদ তবষরয়)  

       

         

৩       ২ লক্ষ্যমাৈা ১   ১ 

 

   

অজথন ১       

১০. শুদ্ধাচাে চচ থাে জন্য পুেস্কাে/প্ররণাদনা প্রদান......................................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচাে পুেস্কাে প্রদান এবং 

পুেস্কােপ্রাপ্তরদে তাতলকা 

ওরয়বিাইরট প্রকাশ  

প্রদত্ত পুেস্কাে ৩ তাতেখ পতেচালক (গ. প্র. প্র.) ৩১.৫.২১ লক্ষ্যমাৈা    ৩১.৫.২১    

অজথন -      

১১. কম থ-পতেরবশ উন্নয়ন......................................২  

১১.১ কম থ-পতেরবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযতবতি অনুিেণ/টিওএন্ডইভুি 

অরকরজা মালামাল 

তবনষ্টকেণ/পতেস্কাে-পতেচ্ছন্নতা বৃতদ্ধ 

ইতযাতদ)  

উন্নত কম থ-

পতেরবশ 

২ তাতেখ  ৩০.৫.২১ লক্ষ্যমাৈা - - - ৩০.৫.২১    

 

অজথন - - -    

১২. অর্ থ বোদ্দ......................................৩  

১২.১ শুদ্ধাচাে কম থ-পতেকল্পনায় 

অন্তভু থি তবতভন্ন কার্ থক্রম 

বাস্তবায়রনে জন্য বোদ্দকৃত অরর্ থে 

আনুমাতনক পতেমাণ  

বোদ্দকৃত অর্ থ ৩ লক্ষ্ 

টাকা 

            

        

১০০০০০ লক্ষ্যমাৈা ২০০০০ ১০৯০০০ ৩০০০০০ ২০০০০    

অজথন ২০০০০ ১০৯০০০ ৩০০০০০       
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কার্ থক্ররমে নাম কম থিম্পাদন 

সূচক 

সূচরকে 

মান 

একক বাস্তবায়রনে 

দাতয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যতি/পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ থবছরেে 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগতত পতেবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজথন 

১ ম 

ককায়াটাে 

২য় 

ককায়াটাে 

৩ য় 

ককায়াটাে 

৪র্ থ 

ককায়াটাে 

কমাট 

অজথন 

অতজথত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

   

   

অজথন -      

১৩. পতেবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন......................................৮  

১৩.১ মিণালয়/তবভাগ/োষ্ট্রীয় 

প্রততষ্ঠান কর্তথক প্রণীত জাতীয় 

শুদ্ধাচাে কম থ-পতেকল্পনা, ২০২০-২১ 

মতিপতেষদ তবভারগ দাতখল ও স্ব স্ব 

ওরয়বিাইরট আপরলািকেণ  

প্রণীত কম থ-

পতেকল্পনা 

দাতখলকৃত ও 

আপরলািকৃত 

২ তাতেখ             

        

৩০.০৮.২০ লক্ষ্যমাৈা ৩০.০৮.২০ - -     

অজথন       

৩০.০৭.২০ 

- -    

১৩.২ তনি থাতেত িমরয় ত্রৈমাতিক 

পতেবীক্ষ্ণ প্রততরবদন মতিপতেষদ 

তবভারগ দাতখল ও স্ব স্ব ওরয়বিাইরট 

আপরলািকেণ 

ত্রৈমাতিক 

প্রততরবদন 

দাতখলকৃত ও 

আপরলািকৃত 

২ তাতেখ িহকােী কপ্রাগ্রামাে  লক্ষ্যমাৈা ৩০.৯.২০ ২০.১২.২০ ২৯.০৩.২১     

অজথন                      

১৩.৩ আওতািীন দপ্তে/িংস্থা 

(প্ররর্াজয কক্ষ্রৈ) কর্তথক জাতীয় 

শুদ্ধাচাে ককৌশল কম থ-পতেকল্পনা ও 

পতেবীক্ষ্ণ প্রততরবদরনে ওপে 

তিিব্যাক প্রদান 

তিিব্যাক 

িভা/কম থশালা 

অনুতষ্ঠত  

৪ তাতেখ             

        

 প্ররর্াজয নয় লক্ষ্যমাৈা - - - -    

অজথন - -     

 


