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জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল  ম ম-রর ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষণ  াঠামমা, ২০১৮-২০১৯ 

মন্ত্রণায়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নাম:   কারযগরয রক্ষা অরধদপ্তয , াররগরর ও মাদ্রাা রবভাগ, রলক্ষা মন্ত্রণায়ণ। 

 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মবছমরর 

ক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

ক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমা

র্ 

অ

জমন 

অরজম

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………১১ 

১.১ ননরত তা  রমটির ভা   অনুরষ্ঠত ভা ৪ ংখ্যা মাররচা  ৪ ক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন       

1.2 ননরত তা  রমটির ভার রদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % NIS Focal 

ploint 

১০০% ক্ষযমাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন       

১.৩ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ শুদ্ধাচার কবাবক্স 

ানাগাদ রণ 

কবাবক্স 

ানাগাদকৃত 

১ তাররখ NIS Focal 

ploint 

৪ ক্ষযমাত্রা কমেম্বর  রিমম্বর  মাচ ম  জুন     

অজমন       

১.৪ উত্তম চচ মার (best practice) 

তার া প্রণয়ন  কর মরন্ত্রররদ রবভামগ 

কপ্ররণ 

উত্তম চচ মার 

তার া 

কপ্রররত 

২ তাররখ রআইডরিউ  রিমম্বর ক্ষযমাত্রা  রিমম্বর      াররগরর ও 

মাদ্রাা 

রবভাগ,কপ্রর

ণ  রমব 

অজমন       

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

২.১ অংলীজমনর (stakeholder) 

অংলগ্রমণ  ভা 

অনুরষ্ঠত ভা ২ ংখ্যা ররচা  

(প্রলান) 

4 ক্ষযমাত্রা 1 1 1 1    

অজমন       

২.২  ম ম তমা- ম মচাররমদর অংলগ্রমণ 

রনয়রমত উরহরত রবরধমাা ১৯৮২; 

র ারর  ম মচারর আচারণ রবরধমাা ১৯৭৯ 

এবং রচবায় রনমদ মলমাা ২০১৪ ম্পম ম 

মচতনতা বৃরদ্ধমূ  ভা/প্ররলক্ষণ আময়াজন 

অংলগ্রণ া

রী/ 

প্ররলক্ষণাথী 

৩ ংখ্যা ররচা  

(প্রলান) 

৫০০ ক্ষযমাত্রা 

 

 

৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০    

অজমন       

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌল রবময় 

 ম ম তমা- ম মচাররমদর প্ররলক্ষণ প্রদান 

প্ররলক্ষণাথী ২ ংখ্যা ভারপ্রাপ্ত 

 ম ম তমা 

কেরনং ক 

৪ ব্যাচ ক্ষযমাত্রা ১ ব্যাচ ২য় ব্যাচ ৩য় ব্যাচ ৪থ ম ব্যাচ    

অজমন       
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 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মবছমরর 

ক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

ক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমা

র্ 

অ

জমন 

অরজম

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

3. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রবরধ/নীরতমাা/ম্যানুময় প্রণয়ন/ংস্কার/ানাগাদ রণ ও প্রজ্ঞান/ররত্র জারর………….১০ 

৩.১ 

 

     ক্ষযমাত্রা        

অজমন       

৩.২ 

 

     ক্ষযমাত্রা        

অজমন       

৩.৩              

        

৪. তথ্য অরধ ার ম্পর মত  ায মক্রম  …………………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওময়বাইমর্ তথ্য অরধ ার   

কবাবক্স ানাগাদ রণ  

কবাবক্স 

ানাগাদকৃত 

১ তাররখ ভারপ্রাপ্ত 

 ম ম তমা  

আইরটি 

ক 
 

ক্ষযমাত্রা   আগস্ট 

কমেম্বর  

 অমটা-

রিমম্বর  

 জানু-মাচ ম  এরপ্র-জুন     প্রময়াজন 

অনুামর 

তাৎক্ষরন 

ভামব 

ানাগাদ

 রা মব 

অজমন 

    

  

৪.২ তথ্য অরধ ার আইমনর আওতায়  

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ম ম তমা (রিও) ও রব ল্প 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  ম ম তমার অনাইন প্ররলক্ষণ 

ম্পাদন 

অনাইন 

প্ররলক্ষমণর  

নদ প্রাপ্ত 

২ তাররখ ভারপ্রাপ্ত 

 ম ম তমা  

আইরটি 

ক 

 

ক্ষযমাত্রা 

 

কমেম্বর  রিমম্বর  মাচ ম  কম    

অজমন 
    

  

৪.৩ দুদম  হারত র্াইন নম্বর ১০৬ 

(কর্া রি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়মন ংযুি রণ 

এবং তা  ম ম তমা- ম মচাররমদরম  

অবরত রণ 

িথ্য িািায়নে 

সংনযাবিি ও 

কম মকিমা-

কম মচাবর 

অিবিি 

১ তাররখ ভারপ্রাপ্ত 

 ম ম তমা  

আইরটি 

ক 

 

ক্ষযমাত্রা 

 

  আগস্ট 

কমেম্বর  

 অমটা-

রিমম্বর  

 জানু-মাচ ম  এরপ্র-জুন     

অজমন 

    

  

৪.৪ তথ্য বাতায়মন ংমযারজত ংরিষ্ট 

তথ্যমূ ানাগাদ রণ  

তথ্য বাতায়ন 

ানাগাদকৃত 

২ 

 

 

 

 

 

তাররখ ভারপ্রাপ্ত 

 ম ম তমা  

আইরটি 

ক 
 

ক্ষযমাত্রা   আগস্ট 

কমেম্বর  

 অমটা-

রিমম্বর  

 জানু-মাচ ম  এরপ্র-জুন    প্রময়াজন 

অনুামর 

তাৎক্ষরন 

ভামব 

ানাগাদ

 রা মব 

অজমন 
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 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মবছমরর 

ক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

ক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমা

র্ 

অ

জমন 

অরজম

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

 

৪.৫  তথ্য অরধ ার আইন. ২০০৯; জনস্বাথ ম 

ংরিষ্ট তথ্য প্র াল (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ 

এবং জনস্বাথ ম ংরিষ্ট তথ্য প্র াল (সুরক্ষা) 

রবরধমাা, ২০১৭ ম্পম ম  ম ম তমা-

 ম মচাররমদরম  অবরত রণ 

 ম ম তমা-

 ম মচারর 

অবরত 

৬ ংখ্যা : 

রযচারক 

 (রয 

উন্নয়ন) 

৪ 

 

ক্ষযমাত্রা 

 
১ ১ ১ ১ 

   

অজমন 

    

  

৪.৬ স্বপ্রমণারদত তথ্য প্রকাল বেনদ মবলকা 

িাোগাদ কনর ওময়বাইমর্ প্র াল  

ানাগাদকৃত 

রনমদ মরল া 

ওময়বাইমর্ 

প্র ারলত 

২ িাবরখ : 

রযচারক 

 (রয 

উন্নয়ন) 

 

ক্ষযমাত্রা 

 

  আগস্ট 

কমেম্বর  

 অমটা-

রিমম্বর  

 জানু-মাচ ম  এরপ্র-জুন     

অজমন       

 

৫. ই-গভমন মন্স বাস্তবায়ন……………………………..১৩ 

৫.১ দাপ্তরযক কাজজ অনরাইন রযন্স 

রজেভ (ই-রভইর/এএভএ)-এয ব্যফায 

ই-রভইর/ 

এএভএ 

ব্যফহৃত 

২ % বাযপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা  

আইরটি 

রর 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন       

৫.২ রবরডও/অনলাইন/টেলল-কনপাজযন্স 

আজয়াজন (স্কাই/ম্যাজন্জায, বাইফায 

ব্যফায) 

কনপাজযন্স 

অনুরিত  

৩ ংখ্যা বাযপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা  

আইরটি 

রর 

১২০ রক্ষযভাত্রা ২০ ৩৫ ৩৫ ৩০    

অজমন       

৫.৩ দাপ্তরযক কর কাজজ ইউরনজকাড 

ব্যফায  

ইউলনক াড 

ব্যবহৃত 

২ % বাযপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা  

আইরটি 

রর 

১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০%       

অজমন       

৫.৪ ই-রেন্ডায/ই-রজর-এয ভাধ্যজভ ক্রয় কাম ম 

ম্পাদন 

ই-রেন্ডায 

ম্পারদত  

২ % বাযপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা  

আইরটি 

রর 

১০০% রক্ষযভাত্রা  ৩০% ৫০% ২০%    

অজমন       

৫.৫ চালুকৃত অনরাইন/ই-রফায ব্যফায অনরাইন/ই- ৪ % বাযপ্রাপ্ত ১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    
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 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মবছমরর 

ক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

ক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমা

র্ 

অ

জমন 

অরজম

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

ংক্রান্ত কাম মক্রভ রযফীক্ষণ  রফায 

ব্যফায 

রযফীক্ষণকৃত 

কভ মকতমা  

আইরটি 

রর 

অজমন       

৬. উদ্ভাফনী উজযাগ ও রফা দ্ধরত জীকযণ……………..….৫ 

৬.১ বালষ ি  উদ্ভাবন  র্ ি-লি ল্পনা ২০১৮-

১৯ প্রণয়ন 

 র্ ি-

লি ল্পনা 

প্রণীত 

১ তারযখ বাযপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা  

আইরটি 

রর 

২৭/০৮/১৮ রক্ষযভাত্রা ২৭/০৮/১৮       

অজমন       

৬.২ বালষ ি  উদ্ভাবন  র্ ি-লি ল্পনায় অর্ন্িভুক্ত 

 ার্ িক্রর্ বাস্তবায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

উদ্ভাফনী 

কাম মক্রভ 

২ % বাযপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা  

আইরটি 

রর 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন       

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাফন উজযাগ/রজকৃত রফা 

রযফীক্ষণ 

চালুকৃত রফা 

রযফীক্ষণকৃত 

২ % বাযপ্রাপ্ত 

কভ মকতমা  

আইরটি 

রর 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন       

 

 

 

৭. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শলক্তশালীকযণ…………………….১৪ 

 

 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) অনুমায়ী 

ক্রয়-রযকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন 

ক্রয়-

রযকল্পনা 

প্রণীত 

৩ তারযখ 
: রযচারক 

(প্রান-১) 

৩০/০৯/১৮ রক্ষযভাত্রা ৩০/০৯/১৮       

অজমন        

৭.২ স্ব স্ব ওজয়ফাইজেয অরবজমাগ প্ররতকায 

ব্যফস্থা (GRS) রফাফক্স ারনাগাদকযণ 

ওজয়ফাইজে 

 

ারনাগাদকৃত  

১ তারযখ 
GRS  Focal 

ploint 

৪ রক্ষযভাত্রা 2৫/09/18 ২৬/12/18 2৪/03/19 1৫/06/19    

অজমন        

৭.৩ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য িাষ্ট্রীয় ফাস্তফায়ন ৪ %  রচারক ১০০% রক্ষযভাত্রা ২০% ৩০% ৩০% ২০%    
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 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মবছমরর 

ক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

ক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমা

র্ 

অ

জমন 

অরজম

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

প্রলতষ্ঠাকনি  স্ব স্ব রফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিজজনস্ চাে মায) এফং আওতাধীন 

দপ্তয/ংস্ায রফা প্রদান প্ররতশ্রুরত ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত রযফীক্ষণ 

অগ্রগরত 

রযফীক্ষণকৃত 

(রআইডরিউ ) অজমন       

৭.৪ ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/িাষ্ট্রীয় প্রলতষ্ঠাকনি এবং 

আওতাধীন/অধ:স্তন দপ্তয/ংস্ায 

াখা/অরধাখা রযদ মন/আকরিক রযদ মন   

রযদ মন/ 

আকরিক 

রযদ মন   

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা রচারক 

(রআইডরিউ ) 

৪৭২ রক্ষযভাত্রা ১১৮ ১১৮ ১১৮ ১১৮    

অজমন       

৭.৫ রচফারয় রনজদ মভারা ২০১৪ অনুমায়ী 

নরথয রেরণ রফন্যাকযণ  

নরথ রেরণ 

রফন্যাকৃত 

৪ % ররচা  

(প্রলান) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন       

৭.৬ গণশুনানী আজয়াজন                                                                                                                                                            আজয়ারজত 

গণশুনানী 

২ ংখ্যা : রযচারক 

 (রয উন্নয়ন) 

২ রক্ষযভাত্রা  ১  ১  

অজমন      

৮. ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/অন্যান্য যাষ্ট্রীয় প্ররতিাজনয শুদ্ধাচায ংরিষ্ট অন্যান্য কাম মক্রভ……………..৬ (রনজদ মরকায় ংজমারজত তাররকা রথজক কভজক্ষ ৩টি কাম মক্রভ রনফ মাচন কযজত জফ)  

৮.১ রফা প্তা চালুকৃত ও প্রদত্ত রফা 

কাম মক্রভ ভরনেরযং 

কাম মক্রভ 

রযফীক্ষণকৃত 

২ %  ১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন       

৮.২ দপ্তজযয রফামূল্য/রপ গ্রজণয রক্ষজত্র 

গৃীত অজথ ময যরদ প্রদান রনরিতকযণ 

যরজদয 

ভাধ্যজভ 

রফামূল্য 

গৃীত 

২ % ররচা  

(প্রলান) 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন       

৮.৩ রফদ্যযৎ, ারন ও জ্বারানীয (রতর/গ্যা) 

এয ােয়ী/জফ মাত্তভ ব্যফায রনরিতকযণ 

াশ্যয়ী 

ব্যফায 

রনরিতকৃত 

২ % কর াখা 

প্রধান 

১০০% রক্ষযভাত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

অজমন       

 

৯. শুদ্ধাচাি চচ িাি জন্য পুিস্কাি/প্রকণাদনা প্রদান..............................৫ 

৯.১ ’শুদ্ধায পুিস্কাি  প্রদান  নীরতভারা 

2017’ এফং ভরন্ত্ররযলদ রফবাজগয 

১৩.৩.২০১৮তারযজখয 

০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২ .১৬.০৫৩ নম্বয 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ তারযখ  ৩১/৫/১৯ রক্ষযভাত্রা        

অজমন        
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 ায মক্রমমর নাম  ম মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচম র 

মান 

এ   

 

বাস্তবায়মনরদা

রয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০১৮-

২০১৯ 

অথ মবছমরর 

ক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত ররবীক্ষণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

ক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মার 

কমা

র্ 

অ

জমন 

অরজম

ত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৪ ১৫ 

ষ্পেীকযণ ত্র অনুমায়ী শুদ্ধাচাি পুিস্কাি 

প্রদান 

 

৯.২ আওতাধীন/অধস্তন কাম মারজয় ‘শুদ্ধাচায 

পুিস্কাি  প্রদান  নীরতভারা, ২০১৭’ অনুমায়ী 

শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রদাকনি লনলর্ত্ত সংলিষ্ট 

ট াকড অথ ি বিাদ্দ 

অথ ম ফযাদ্দকৃত ২ তারযখ  ৩০/৮/১৯ রক্ষযভাত্রা        

অজমন       

১০. অথ ি বিাদ্দ....................................................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচাি  র্ ি-লি ল্পনায় অর্ন্িভুক্ত 

লবলিন্ন  ার্ িক্রর্ বাস্তবায়কনি জন্য বিাদ্দকৃত  

অজথ ময আনুর্ালন  রযভাণ 

বিাদ্দকৃত অথ ি ৫ লক্ষ 

ো া 

 ১০ (দ 

রাখ) 

রক্ষযভাত্রা        

অজমন       

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

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচায রকৌর কভ ম-রযকল্পনা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়ন কজয ভরন্ত্ররযলদ রফবাজগ 

দারখর 

প্রণীত কভ ম-

রযকল্পনা 

দারখরকৃত 

৩ তালিখ  কযাজরন্ডায 

ফছয 

রক্ষযভাত্রা        াররগরর ও 

মাদ্রাা 

রবভাগ,কপ্রর

ণ  রমব 

অজমন       

১১.২ রনধ মারযত ভজয় ত্রত্রভারক রযফীক্ষণ 

প্ররতজফদন ভরন্ত্ররযলদ রফবাজগ দারখর 

 

ত্রত্রভারক 

প্ররতজফদন 

দারখরকৃত 

২ সংখ্যা  ৪ রক্ষযভাত্রা        াররগরর ও 

মাদ্রাা 

রবভাগ,কপ্রর

ণ  রমব 

অজমন       

১১.৩ আওতাধীন দপ্তি/সংস্হাক  জাতীয় 

শুদ্ধাচায রকৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০১৮-১৯  

প্রণয়জনয রনজদ মনা প্রদান 

রনজদ মনা 

প্রদত্ত 

১ তালিখ  আগস্ট রক্ষযভাত্রা আগস্ট       

অজমন       

১১.৪ আওতাধীন দপ্তি/সংস্হাি জাতীয় 

শুদ্ধাচায রকৌর কভ ম-রযকল্পনা, ২০১৮-১৯  

প্রণয়জনয রনরভত্ত কভ মারা আজয়াজন 

আজয়ারজত 

কভ মারা 

২ তালিখ  ০৫/০৮/১৪ রক্ষযভাত্রা        

অজমন  নজবম্বয     

১১.৫ আওতাধীন দপ্তি/সংস্হা  র্তি  

প্রণীত/দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায রকৌর 

রযফীক্ষণ  প্ররতরফদজনয ওয রপডব্যাক 

প্রদান 

অনুরিত 

রপডব্যাক 

বা 

২ ংখ্যা  ৪ রক্ষযভাত্রা   আগস্ট 

কমেম্বর  

 অমটা-

রিমম্বর  

 জানু-মাচ ম  এরপ্র-জুন     

অজমন       


