
                  আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয জাতীয়শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ মরয ল্পনা, ২০২০-২০২১ 

 

লযলষ্ট ক 

আঞ্চলরক/ভাঠ ম যায়েয কাম যারয়েয নাভ: রফবাগীয় ফস্ত্র অরধদপ্তয,৩০ রভযপুযরযাড, ঢা া-১২০৫। 
 

 াম মক্ররভযনাভ  ভ মসম্পাদন 

সূচ  

 

সূচর 

য ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়রনয দারয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরি/দ ২০২০-

২০২১অথ ম

ফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্য ভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয সবা অনুরষ্ঠত সবা ৪ সংখ্যা কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) (কপা ার 

রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

০৪ রক্ষ্য ভাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১.২ননরত তা  রভটিয সবায রসদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১০০% রক্ষ্য ভাত্রা    ১০০%    

অজমন      

২. দক্ষ্তা ও ননরত তায উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুান প্রলতষ্ঠায লনলভত্ত 

অংীজরনযঅংগ্রহরণসবা 

অনুরষ্ঠত সবা ২ সংখ্যা কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

০২ রক্ষ্যভাত্রা  ০১  ০১    

অজমন      

২.২ অংীজরনয অং গ্রহরণ সবায 

লদ্ধান্ত ফাস্তফােন 

ফাস্তফারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

২ % কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা    ১০০%    

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অং গ্রহরণ 

চাকলয ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আরয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) (কপা ার 

রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

 রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচাযীকদয অং গ্রহরণ 

সুাসন সংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আরয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) (কপা ার 

রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

 রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুোর ও প্রজ্ঞান/রযত্র এয প্ররয়াগ/ফাস্তফায়ন………….১০ 

৩.১ শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় সহায়  

আইন/রফরধ/নীরতভারা অফরহত  যণ 

অফরহত ১০ সংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা       প্ররমাজয নয় 

অজমন      

৪. ওয়েফাইয়ে য়ফাফক্স ারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ য়ফা ংক্রান্ত য়োর লি নম্বয মূ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়রন দৃশ্যভান কযণ  

তথ্য 

ফাতােয়ন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওরয়ফ সাইরর্ শুদ্ধাচায কসফা 

ফক্স হারনাগাদ  যণ 

কসফা ফক্স 

হারনাগাদ 

কৃত 

২ তালযখ কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) (কপা ার 

রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

৩০/৯/২০

কথর  

৩০/৬/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/৬/২১    

অজমন      

(১) 



 াম মক্ররভযনাভ  ভ মসম্পাদনসূচ  

 

সূচ

ক য

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়রনয দারয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরি/ দ ২০২০-

২০২১অথ ম

ফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্

অজমন 

অরজমত

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৩স্ব স্ব ওরয়ফ সাইরর্ তথ্য অরধ ায 

কসফা ফক্স হারনাগাদ  যণ 

কসফা ফক্স 

হারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) 

(কপা ার রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

৩০/৬/২১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/৬/২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়ফ সাইরর্ যঅরবরমাগ 

প্ররত ায ব্যফস্থা (GRS) কসফা ফক্স 

হারনাগাদ  যণ 

ওরয়ফ সাইরর্ 

হারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) 

(কপা ার রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

৩০/৬/২১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/৬/২১    

অজমন      

৪.৫ স্ব প্রয়ণালদত বায়ফ প্রকা য়মাগ্য 

তথ্য ারনাগাদ কয়য ওয়েফাইয়ে 

প্রকা 

ারনাগাদকৃত 

লনয়দ যলকা ওয়েফ 

াইয়ে প্রকালত 

১ তালযখ   রক্ষ্যভাত্রা        

অজযন        

৫. সুান প্রলতষ্ঠা……………………………..৭ 

৫.১শুদ্ধাচায ংক্রান্ত উত্তভ চচ মায তারর া 

প্রণয়ন  রয স্ব স্ব দপ্তয/ংস্থাে কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৪ সংখ্যা কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/৯/২০       

অজমন      

৫.২ অনরাইন রসরেরভ অরবরমাগ 

রনষ্পরত্ত  যণ 

অরবরমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/৩/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন      

৬. য়ফা প্রদায়নয ও প্রকয়েয য়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...........................১৪ 

৬.১ য়ফা প্রদায়নয য়ক্ষ্য়ত্র য়যলজস্টায়য 

প্রয়দে য়ফায লফফযণ ও য়ফা গ্রীতায 

ভতাভত ংযক্ষ্ণ  

য়যলজস্টায 

ারনাগাদকৃত 

৩ তালযখ কভাোঃ আোঃ ভারর  

উচ্চভান সহোঃ  াভ রহসাফ যক্ষ্  

 রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

৬.২ সাভারজ  রনযাত্তা  ভ মসূরচ/ 

প্রকে ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

অগ্রগরতয হায     ১ %   রক্ষ্যভাত্রা       প্ররমাজয নয় 

অজমন        

৬.৩ াভালজক লনযাত্তা কভ যসূলচয়ত 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ এফং উকাযয়বাগী 

লনফ যাচয়নয ভানদন্ড দৃশ্যভান স্থায়ন ও 

ওয়েফাইয়ে প্রকা 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ 

উকায য়বাগী 

লনফ যাচয়নয 

ভানদন্ড দৃশ্যভান 

স্থায়নও ওয়েফ 

াইয়ে প্রকালত 

২ তালযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্ররমাজয নয় 

অজমন        

৬.৪ াভালজক লনযাত্তা কভ যসূলচয়ত  

উকায য়বাগীয়দয তালরকা দৃশ্যভান 

স্থায়ন ওওয়েফ াইয়ে প্রকা 

উকায 

য়বাগীয়দয 

তালরকা 

দৃশ্যভান স্থায়ন 

ও ওয়েফ 

াইয়ে 

প্রকালত 

    

৩ 

তালযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্ররমাজযনয় 

অজযন        

 

২  



 াম মক্ররভযনাভ  ভ মসম্পাদনসূচ  

 

সূচ

ক য

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়রনয দারয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরি/ দ ২০২০-

২০২১অথ ম

ফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্

অজমন 

অরজমত

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৫ প্র রল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃতপ্ররত

কফদন 

২ সংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা       প্ররমাজয নয় 

অজমন        

৬.৬ প্র ল্প রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতরফদরনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়রনযহায ৩ %   রক্ষ্যভাত্রা       প্ররমাজয নয় 

অজমন        

৭. ক্রেয়ক্ষ্য়ত্র শুদ্ধাচায...................৫ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ অথ য ফছয়যয ক্রয়-

রয ল্পনা ওয়েফ াইয়ে প্রকা 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওয়েফ াইয়ে 

প্রকালত 

৩ তারযখ কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) 

(কপা ার রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

৩০/৯ 

/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/৯ /২০       

অজমন      

৭.২ ই-য়েন্ডায়যয ভাধ্যয়ভ ক্রে কাম য 

ম্পাদন 

ই-য়েন্ডায়য ক্রে 

ম্পন্ন 

২ %   রক্ষ্যভাত্রা       প্ররমাজয নয় 

অজযন        

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফ রদরহ লিারী  যণ…………………….১২  

৮.১ স্ব স্ব কসফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

হারনাগাদ  যা ও ফাস্তফায়ন  যা এফং 

ওয়েফাইয়ে প্রকা কযা। 

প্ররতশ্রুরত 

হারনাগাদকৃত,

ফাস্তফালেত কৃত 

এফং ওয়েফ 

াইয়ে 

প্রকালত 

২ % কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) 

(কপা ার রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

৮০% রক্ষ্যভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

৮.২ াখা/অরধাখা/অধীনস্থ অলপ 

রযদ মন 

রযদ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১৩ রক্ষ্যভাত্রা ১ ২ ৫ ৫    

অজমন      

৮.৩ াখা/অরধাখা/অধীনস্ত অলপ 

রযদ মন প্ররতরফদরনয সুারয 

ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতরফদরনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৪ সরচফারয় রনরদ মভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যাস  যণ 

নরথ কেরণ 

রফন্যাস কৃত 

২ % কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা    ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রফন্যাসকৃত নরথ রফনষ্ট  যণ নরথ রফনলষ্টকৃত ২ % কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা    ১০০%    

অজমন      

৮.৬ প্রালতষ্ঠালনক গণশুনালন আয়োজন   গণশুনানী 

আয়োলজত 

২ সংখ্যা কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) 

(কপা ার রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

১ রক্ষ্যভাত্রা    ১    

অজমন      

৩  



 াম মক্ররভযনাভ  ভ মসম্পাদনসূচ  

 

সূচ

ক য

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়রনয দারয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরি/ দ ২০২০-

২০২১অথ ম

ফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্

অজমন 

অরজমত

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. শুদ্ধাচায সংরিষ্ট এফং দুনীলত প্রলতয়যায়ধ ােক অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রালধকায লবলত্তয়ত নুযনতভ াঁচটি কাম যক্রভ) 

৯.১ রফদ্যযৎ ,ারন ও জ্বারারন সাভরগ্র 

সরফ মাত্তভ ব্যফহায রনরিত  যণ 

সরফ মাত্তভ 

ব্যফহায 

রনরিতকৃত 

৩ %  কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা    ১০০%     

অজমন      

৯.২ রফদ্যযৎ ,ারন ও কর্রররপান 

ব্যফহারয রভত্বব্যয়ী/ অচয় কযাধ  যা 

গ্রহীত প্রচাযণা ৩ সংখ্যা কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১ রক্ষ্যভাত্রা    ১    

অজমন      

৯.৩ অরপস রযস্কায রযচ্ছন্ন যাখায 

রফরয় সরচতনতা 

গ্রহীত প্রচাযণা ৩ সংখ্যা কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১ রক্ষ্যভাত্রা    ১    

অজমন      

৯.৪ কভ যকতযা/ কভ যচাযীগয়ণয ভায়ঝ 

শুদ্ধাচায দুনীলত লফলয়ে য়চনতামুরক 

লদক লনয়দ যনা প্রদান  যা 

গ্রহীত প্রচাযণা ৩ সংখ্যা কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১ রক্ষ্যভাত্রা    ১    

অজমন      

৯.৫ অলপ ধূভান ও ভাদক মুি যাখা গ্রহীত প্রচাযণা ৩ সংখ্যা কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

১ রক্ষ্যভাত্রা    ১    

অজমন      

১০. শুদ্ধাচায চচ যায জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কায প্রাপ্তয়দয তালরকা ওয়েফ াইয়ে 

প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায  সংখ্যা য়ভাোঃ য়ফরার য়াাইন 

লযদ যক (কালযোঃ) 

১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০/৬/২১    

অজমন      

১১. কভ য-লযয়ফ উন্নেন..........................................................২ 

১১.১ কভ য-লযয়ফ উন্নেন (স্বাস্থযলফলধ 

অনুযণ/টিওএন্ডইভুি অয়কয়জা 

ভারাভার লফনষ্টকযণ/লযষ্কায-

লযচ্ছন্নতা বৃলদ্ধ ইতযালদ) 

উন্নত কভ য-

লযয়ফ 

২ ংখ্যা 

ও 

তারযখ 

কভাোঃ আব্দুস সারাভ 

উ-রযচার  ( ারযোঃ) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ৫/১০/২০ ৫/১/২১ ৫/৪/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন      

১২. অথ য ফযাদ্দ....................................................................২ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ য-লযকেনাে 

অন্তযভুি লফলবন্ন কাম যক্রভ ফাস্তফােয়নয 

জন্য ফযাদ্দকৃত অরথ মযআনুভালনক 

রযভাণ 

ফযাদ্দকৃত অথ য ২ রক্ষ্ 

 

োকা 

  রক্ষ্যভাত্রা        

অজমন      

১৩. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৪ 

১৩.১ লফবাগীে ফস্ত্র অলধদপ্তয,ঢাকা 

কর্তযক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচায 

ক ৌর ভ ম-রয ল্পনা, ২০২০-২১স্ব স্ব 

ওয়েফ াইয়ে আয়রাড কযণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আয়রাডকৃত 

২ তালযখ য়ভাোঃ য়ফরার য়াাইন 

লযদ যক (কালযোঃ) 

১৬ /৯/২০ রক্ষ্যভাত্রা ১৬/৮/২০       

অজমন      

৪ 



 াম মক্ররভযনাভ  ভ মসম্পাদনসূচ  

 

সূচ

ক য

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়রনয দারয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যরি/ দ ২০২০-

২০২১অথ ম

ফছরযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়ার্ মায 

২য় 

ক ায়ার্ মায 

৩য় 

ক ায়ার্ মায 

৪থ ম 

ক ায়ার্ মায 

কভার্

অজমন 

অরজমত

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১৩.২ রনধ মারযত সভরয় নত্রভারস  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতরফদন ংলিষ্ট 

দপ্তয/ংস্থাে দারখর ও স্ব স্ব ওয়েফ 

াইয়ে আয়রাড কযণ 

নত্রভারস  

প্ররতরফদন 

দারখরকৃত ও 

আয়রাডকৃত 

২ ংখ্যা কভাোঃ আপ্তাফ উরিন 

সহ াযী রযচার  ( ারযোঃ) 

(কপা ার রয়ন্ট,ননরত তা  রভটি) 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ৫/১০/২০ ৫/১/২১ ৫/৪/২১ ৩০/৬/২১    

অজমন      

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

৫ 

(কভাোঃআব্দুসসারাভ) 

উ- রযচার  ( ারযগরয) 

 ও আহফায় জাতীয়শুদ্ধাচায রভটি 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রীফাংরারদসয ায 

রফবাগীয় াম মারয় 

ফস্ত্রঅরধদপ্তয 

ফস্ত্র ও ার্ভন্ত্রণারয় 

৩০,রভযপুয কযাড, ঢা া-১২০৫ । 

dot.dhakadiv.gov.bd 
 

bs-24.02.0000.009.18.008.16- 

 

ZvwiL: 

৭,োফণ - 142৭ 

২২,জুরাই-  2020 

 

eivei, 

 gnvcwiPvjK 

 e¯¿ অরধ`ßi, XvKv| 

 

   

 

welq:  XvKv wefvMxq e ¿̄ Kvh©vj‡qi 2020-2021 A_© eQ‡ii cÖYqbK…Z RvZxq ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv,2020-

2021  †cÖiY cÖm‡½| 

 

m~Î : 24.02.0000.001.06.003.19-30, ZvwiL: 13/07/2020wLª:| 

 

Dc‡iv³ welq I m~‡Îi Av‡jv‡K Rvbv‡bv hv‡”Q †h, G Kvhv©j‡qi 2020-2021 A_© eQ‡ii cÖYqbK…Z RvZxq 

ï×vPvi †KŠkj Kg©-cwiKíbv-2020-2021 gwš¿cwil` wefvM KZ©„K cÖ`Ë ÔQKÕ †gvZv‡eK  cyiY KiZ: cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v 

MÖn‡Yi wbwgË G ms‡M †cÖiY Kiv n‡jv|  

 

 

mshyw³: eY©bvg‡Z| 

                

(কভা: আব্দুসসারাভ) 

উ-রযচার  ( ারয:) 

কভাফাইর: ০১৭১৫০২৭৪৪৮ 

salam.motj@gmail.com 

 
 

দৃ: আ:-কভাহাম্মাদ কভাজারম্মর হ , সহ াযী-রযচার  ও সদস্য সরচফ,  জাতীয়শুদ্ধাচায ও ননরত তা  রভটি, ফস্ত্র 

অরধদপ্তয, ঢা া। 

 
 

 

 

 

 

 

ভালযচারক 

ফস্ত্র অলধদপ্তয 

লফটিএভল বফন (১০ভ তরা) 

৭-৯, কাওযান ফাজায, ফা/এ 

ঢাকা-১২১৫। 

 

 

mailto:salam.motj@gmail.com

