
জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও অগ্রগরত পররবীক্ষণ  াঠামর্া  ২০১৭-২০১৮ 

 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার নার্ঃ র্রিলা ও রশশু রবষয়  র্ন্ত্রণালয়। 

 

 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রশাসরন  ইউরনট 

রভরি বছর 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ অর্ ম 

বছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ক ায়াট মার 

(জুলাই/১৭- 

কসমেবর /১৭) 

২য় ক ায়াট মার 

(অমটাবর/১৭- 

রিমসম্বর/১৭) 

৩য় ক ায়াট মার 

(জানুয়ারী/১৮- 

র্াচ ম/১৮) 

৪র্ ম ক ায়াট মার 

(এরপ্রল/১৮- 

জুন/১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১   

১.২ ননরত তা  রর্টির সভার রসদ্ধামন্তর 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধামন্তর 

িার 

% ক া াল পময়ন্ট ১০০% ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

১.৩ র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/ 

সংস্থায় শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠার কক্ষমত্র অন্তরায় 

রচরিত রণ 

রচরিত অন্তরায়সমূি তাররখ ক া াল পময়ন্ট - ৩১/১২/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা - ৩১/১২/১৭ - -  

প্রকৃত অজমন  ৩১/১২/২০১৭ -   

১.৪ অংশীজমনর (Stakeholder) 

অংশগ্রিমণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ২ ২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১  

প্রকৃত অজমন  ১ -   

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূল  সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা দপ্তর/ সংস্থা ২ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১   

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্ররশক্ষণার্ী সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

৩২৫ ২৪০ লক্ষযর্াত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০  

প্রকৃত অজমন ৬০ ৪৪ ৭৬   

৩. আইন / রবরধ/ নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার 

৩.১ কর্ৌতু  রনমরাধ (সংমশাধন) আইন 

২০১৭ 

প্রনীত আইন তাররখ প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

কভটিং এর জন্য 

কপ্ররণ 

আইন পাশ লক্ষযর্াত্রা কভটিং পর্ মামলাচনা 

৩০/০৯/২০১৭ 

কভটিং 

চূড়ান্ত রণ 

৩১/১২/২০১৭ 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদমনর 

জন্য 

র্রন্ত্রসভায় 

কপ্ররণ 

৩১/০৩/২০১৮ 

জাতীয় সংসমদ 

কপ্ররণ। 

৩০/০৬/২০১৮ 

 

প্রকৃত অজমন কভটিং/ র্তার্মতর জন্য 

গত ২৪/৮/২০১৭ 

তাররমখ কলরজসমলটিভ 

ও সংসদ রবষয়  

রবভামগ কপ্ররণ  রা 

িময়মছ। 

---- ----  কর্ৌতু  রনমরাধ আইন, 

২০১৮ চূড়ান্ত অনুমর্াদমনর 

জন্য গত ০৪/০৪/২০১৮ 

তাররমখ র্রন্ত্রপররষদ রবভামগ 

কপ্ররণ  রা িময়মছ। 

৩.২ বাংলামদশ রশশু এ ামিরর্ আইন, 

২০১৭ 

প্রনীত আইন তাররখ রশশু 

অনুরবভাগ 

খসড়া প্রস্তুত আইন পাশ লক্ষযর্াত্রা নীরতগত অনুমর্াদমনর 

জন্য র্রন্ত্রসভায় কপ্ররণ 

৩০/০৯/২০১৭ 

কভটিং এর 

জন্য কপ্ররণ 

৩১/১২/২০১৭ 

কভটিং 

পর্ মামলাচনা 

৩১/০৩/২০১৮ 

কভটিং চূড়ান্ত রণ 

৩০/০৬/২০১৮ 

 

প্রকৃত অজমন -- ---   বাংলামদশ রশশু এ ামির্ী 

আইন, ২০১৮ প্রণয়মনর 



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রশাসরন  ইউরনট 

রভরি বছর 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ অর্ ম 

বছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ক ায়াট মার 

(জুলাই/১৭- 

কসমেবর /১৭) 

২য় ক ায়াট মার 

(অমটাবর/১৭- 

রিমসম্বর/১৭) 

৩য় ক ায়াট মার 

(জানুয়ারী/১৮- 

র্াচ ম/১৮) 

৪র্ ম ক ায়াট মার 

(এরপ্রল/১৮- 

জুন/১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

রনরর্ি আইন পরীক্ষা-

রনরীক্ষার জন্য আন্ত:র্ন্ত্রণালয় 

২য়  রর্টির রসদ্ধামন্তর 

আমলাম  আইনর সংমশারধত 

খসড়া এবং তুলনামূল  

রববরণীর ১০ কসট র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগর কপ্ররণ  রা িয়য়মছ। 

৩.৩ রশশু রদবার্ত্ন ক ন্দ্র আইন, ২০১৭ প্রনীত আইন তাররখ প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

১র্ আন্ত:র্ন্ত্রণালয় 

সভা 

 

আইন পাশ লক্ষযর্াত্রা আইমনর খসড়া 

পর্ মামলাচনা 

৩০/০৯/২০১৭ 

আইমনর 

খসড়া 

পর্ মামলাচনা 

৩১/১২/২০১৭ 

আইমনর 

খসড়া চূড়ান্ত 

৩১/০৩/২০১৮ 

নীরতগত 

অনুমর্াদমনর জন্য 

র্রন্ত্রসভায় কপ্ররণ 

৩০/০৬/২০১৮ 

আইমনর খসড়া পরীক্ষা 

রনরীক্ষাপূব ম  র্তার্ত প্রদান 

সংক্রান্ত আন্ত:-র্ন্ত্রণালয় 

 রর্টির সভায় উপস্থাপমনর 

জন্য র্রন্ত্রপররষদ রবভামগ 

কপ্ররমণর  ার্ মক্রর্ চলর্ান 

রময়মছ। 

প্রকৃত অজমন আইমনর খসড়া 

পর্ মামলাচনা  রা িময়মছ। 

----    

৪. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রমনাদনা প্রদান 

৪.১ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীরতর্ালা, ২০১৭’-

এর রবধানানুসামর শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাদন 

প্রদি পুরস্কার সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ০ ৩ লক্ষযর্াত্রা - - - ৩  

প্রকৃত অজমন - - -   

৫. ই-গভমন মন্স ও কসবার র্ান উন্নীত রণ 

৫.১ অনলাইন করসপন্স রসমেমর্র ব্যবিার ই-কর্ইল/ এস এর্ এস 

এর র্াধ্যমর্ রনষ্পরিকৃত 

রবষয় 

% প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

১০০% ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৫.২ রবরভন্ন র্াধ্যর্ (সার্ারজ  কর্াগামর্াগ 

র্াধ্যর্) ব্যবিার  মর অনলাইন  ন ামরন্স 

আময়াজন। 

অনুরষ্ঠত অনলাইন 

 ন ামরন্স  

সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১   

৫.৩ র্ন্ত্রণালয়/ রবভামগ ই- াইরলং পদ্ধরত 

বাস্তবায়ন 

ই- াইমল নরর্ 

রনষ্পরিকৃত 

% প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

৯৫% ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৫.৪ দাপ্তরর   ামজ ইউরনম াি ব্যবিার ইউরনম াি ব্যবিার 

 মর দাপ্তরর   ার্ ম 

সম্পাদন 

% প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

৮০% ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%   

৫.৫ র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ  র্তম  ২০১৬-১৭ অর্ ম 

বছমরর বারষ ম   র্ মসম্পাদন চুরিমত বরণ মত 

তারল া অনুর্ায়ী  র্পমক্ষ দু’টি  মর অনলাইন 

কসবা চালু  রা 

নুযনতর্ দুটি অনলাইন 

কসবা চালুকৃত 

তাররখ প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

২ ৩১/১২/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা - ৩১/১২/২০১৭ - -  

প্রকৃত অজমন  ৩০/১১/২০১৭ -   

৫.৬ ই-কটন্ডামরর র্াধ্যমর্ ক্রয়  ার্ ম সম্পাদন ই-কটন্ডামর সম্পারদত 

ক্রয়  ার্ ম 

% প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

০% ৫০% লক্ষযর্াত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%  

প্রকৃত অজমন -- ----   চলরত ২০১৭-১৮ অর্ ম 

বছমর ২টি ই-কটন্ডামরর 



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রশাসরন  ইউরনট 

রভরি বছর 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ অর্ ম 

বছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ক ায়াট মার 

(জুলাই/১৭- 

কসমেবর /১৭) 

২য় ক ায়াট মার 

(অমটাবর/১৭- 

রিমসম্বর/১৭) 

৩য় ক ায়াট মার 

(জানুয়ারী/১৮- 

র্াচ ম/১৮) 

৪র্ ম ক ায়াট মার 

(এরপ্রল/১৮- 

জুন/১৮) 
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র্াধ্যমর্ অর স সরঞ্জার্ 

ও কেশনারী দ্রব্যারদ 

এবং  রম্পউটার 

এমেসররজ ক্রময় 

কের্ওয়া ম চুরিমত 

ঠি াদার রনময়াগ  রা 

িময়মছ। 

৫.৭ দাপ্তরর   ামজ কসাশ্যাল রর্রিয়া ব্যবিার দাপ্তরর  কসাশ্যাল 

রর্রিয়া কপজ চালু 

তাররখ প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

কসমেম্বর/ 

২০১৬ 

৩১/৭/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা ৩১/০৭/২০১৭ - - -  

প্রকৃত অজমন সম্পন্ন িময়মছ     

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ ও কসবা পদ্ধরত সিজী রণ 

৬.১ র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ  র্তম  বারষ ম  উদ্ভাবনী 

 র্ মপরর ল্পনা ২০১৭-১৮ প্রণয়ন 

উদ্ভাবনী  র্ মপরর ল্পনা 

প্রণীত 

তাররখ ইমনামভশন টির্ - ৩০/১০/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা - ৩০/১০/২০১৭ - -  

প্রকৃত অজমন  ২০/০৯/২০১৭    

৬.২ র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ  র্তম  বারষ ম  উদ্ভাবনী 

 র্ মপরর ল্পনা অনুর্ায়ী  র্পমক্ষ দুটি উদ্ভাবনী 

উমযাগ বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী 

ধারণা 

তাররখ ইমনামভশন টির্ ৬টি ৩১/০৩/২০১৮ 

৩০/০৬/২০১৮ 

লক্ষযর্াত্রা - - ৩১/০৩/২০১৮ ৩০/০৬/২০১৮  

প্রকৃত অজমন      

৬.৩ র্ন্ত্রণালয়/ রবভামগর  র্পমক্ষ এ টি  মর 

কসবা পদ্ধরত সিজী রমণর উমযাগ গ্রিণ 

কসবা পদ্ধরত 

সিজী রণকৃত 

তাররখ ইমনামভশন টির্ ২টি ৩১/০৩/২০১৮ লক্ষযর্াত্রা - - ৩১/০৩/২০১৮ -  

প্রকৃত অজমন      

৭. জবাব রদরিতা শরিশালী রণ 

৭.১ দ্রুততর্ সর্ময় অরভমর্াগ রনষ্পরি অরভমর্াগ রনষ্পরিকৃত % প্রশাসন অনুরবভাগ 

/ দপ্তর/ সংস্থা 

১০০% ১০০% লক্ষযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% -  জানুয়ারী-র্াচ ম/১৮ র্ামস 

ক ান অরভমর্াগ পাওয়া 

র্ায়রন। 

৭.২ অরভমর্াগ রনষ্পরি  মর সংরিষ্ট ব্যরিম  

অবরিত রণ 

রনষ্পরিকৃত অরভমর্াগ 

অবরিত রণ 

রদন প্রশাসন অনুরবভাগ 

/ দপ্তর/ সংস্থা 

১২০ ১২০ রদন লক্ষযর্াত্রা ১২০ রদন ১২০ রদন ১২০ রদন ১২০ রদন  

প্রকৃত অজমন ১২০রদন ১২০রদন -   

৭.৩ অভযন্তরীণ রনয়ন্ত্রণ ম্যানুময়ল, ২০০৫ এর 

রবধান অনুর্ায়ী গঠিত অরিট  রর্টির সভা 

আময়াজন 

আময়ারজত সভা সংখ্যা প্রশাসন অনুরবভাগ - ২ লক্ষযর্াত্রা - ১ - ১  

প্রকৃত অজমন  ১    

৭.৪ অরিট আপরি রনষ্পরি রণ রনষ্পরিকৃত অরিট 

আপরি 

% প্রশাসন অনুরবভাগ ৪২% ৫০% লক্ষযর্াত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%  

প্রকৃত অজমন ৩.২৩% ১০% ১৬.৬৭%  ১র্ ক ায়াট মামর  ৬২টির 

র্মধ্য ২টি, ২য় ক ায়াট মামর 

৬০টি র্মধ্য ৬টি এবং ৩য় 

ক ায়াট মামর ৫৪টির র্মধ্য 

৯টি আপরি রনষ্পরি 

িময়মছ। 

৭.৫ দুনীরত প্ররতমরাধ সম্পর মত  ার্ মক্রর্ 

(কর্র্ন: ইমলক্ট্ররন  উপরস্থরত, গণশুনানী, 

ইতযারদ) গ্রিণ 

গৃিীত  ার্ মক্রর্ সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

- ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১   

৭.৬ র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ/ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় রচরিত কক্ষত্রসমূি তাররখ প্রশাসন - ১৫/০১/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা - - ১৫/০১/২০১৮ ----  



 ার্ মক্রর্ সূচ  এ   দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রশাসরন  ইউরনট 

রভরি বছর 

২০১৬-১৭ 

২০১৭-১৮ অর্ ম 

বছমরর 

লক্ষযর্াত্রা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৭-১৮ র্ন্তব্য 

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ক ায়াট মার 

(জুলাই/১৭- 

কসমেবর /১৭) 

২য় ক ায়াট মার 

(অমটাবর/১৭- 

রিমসম্বর/১৭) 

৩য় ক ায়াট মার 

(জানুয়ারী/১৮- 

র্াচ ম/১৮) 

৪র্ ম ক ায়াট মার 

(এরপ্রল/১৮- 

জুন/১৮) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

প্ররতষ্ঠামনর দুনীরতর কক্ষত্রসমূি (Grey 

Area) রচরিত রণ 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

প্রকৃত অজমন   --   

৭.৭ তথ্য অরধ ার আইমনর আওতায় 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  র্ ম তমার অনলাইন প্ররশক্ষণ 

 

অনলাইন প্ররশক্ষমণ 

সনদ প্রাপ্ত 

তাররখ প্রশাসন অনুরবভাগ 

/দপ্তর/ সংস্থা 

- ১ লক্ষযর্াত্রা - - - ১  

প্রকৃত অজমন -     

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশমল উরিরখত র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ/ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর  ার্ মক্রর্ (প্রমর্াজয কক্ষমত্র) : নাই 

৯. র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ/ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর ননরত তা  রর্টি  র্তম  রনধ মাররত শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য  ার্ মক্রর্ 

৯.১ রবরভন্ন  র্ মসূচী /  ার্ মক্রর্ ই-র্রনটররং গৃিীত  ার্ মক্রর্ তাররখ প্রশাসন 

অনুরবভাগ/ দপ্তর/ 

সংস্থা 

- ১৫/০১/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা - - ১৫/০১/২০১৮ -  

প্রকৃত অজমন -  -   ার্ মক্রর্ চলর্ান রময়মছ 

৯.২ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর -সংস্থার ভবনের দদয়ানল 

শুদ্ধাচানরর দলাগাে সম্বললত লি ার লাগানো  

সম্পন্ন প্রচারো সংখ্যা প্রশাসে অনুলবভাগ ১০০০০ ১০০০০ লক্ষযর্াত্রা - - ১০০০০ -  

প্রকৃত অজমন   ১০০০০   

১০. অর্ ম বরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত রবরভন্ন  ার্ মক্রর্ 

বাস্তবায়মনর জন আনুর্ারন  (Indicative 

budget) অমর্ মর পররর্াণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম লক্ষ 

টা ায় 

প্রশাসন অনুরবভাগ ৫.০০ লক্ষ 

টা া 

৫.০০ লক্ষ 

টা া 

লক্ষযর্াত্রা - ৩.০০ লক্ষ 

টা া 

১.০০ লক্ষ 

টা া 

১.০০ লক্ষ 

টা া 

 

প্রকৃত অজমন  ৩.০০ লক্ষ 

টা া 

 

১.০০ লক্ষ 

টা া 

  

১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়নন 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম পরর ল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ  াঠামর্া প্রণয়ন। 

পররবীক্ষণ  াঠামর্া 

প্রণীত 

তাররখ ক া াল পময়ন্ট ৩১/৭/২০১৬ ১৩/৭/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা ১৩/৭/২০১৭ - - -  

প্রকৃত অজমন ১০/০৭/২০১৭     

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ প্ররতমবদন র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১   

১১.৩ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

 াঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ  াঠামর্া 

প্রণীত 

তাররখ ক া াল পময়ন্ট ৩০/১০/১৬ ১৩/৭/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা ১৩/৭/২০১৭ - - -  

প্রকৃত অজমন ০৯/০৭/২০১৭     

১১.৪ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ 

সংরিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/ রবভাগ/ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় 

প্ররতষ্ঠামন দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা ক া াল পময়ন্ট ৪ ১২ লক্ষযর্াত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  

প্রকৃত অজমন ৩ ৩ ৩   

 


