
আঞ্চলিক /রপয়োয র্পঠামেকপয র্পিঠামে জপতীা শুদ্ধপচপম ককৌশি কর র্-ালমকল্পনপ প্রণান ও বপস্তবপান অগ্রগলত ালমবীক্ষণ কপয়পঠরপ, ২০১৯-২০২০,ে১রেত্রৈ      (জুিপই/১৯-েকেঠেম্বম/২০১৯) 

 

কপয র্পিঠাম নপরে: লিনপইদহেকজিপেকপয র্পিা,েলিনপইদহ       দপ্তম/েংস্থপম নপরে: জপতীা ক পক্তপ-অলিকপম েংমক্ষণ অলিদপ্তম 

 

কপয র্ক্রঠরম নপর 

 

কর র্েম্পপদন 

সূচক 

 

সূচঠকম 

রপন 

একক 

 

বপস্তবপাঠনম 

দপলাত্বপ্রপপ্ত ব্যলক্ত/াদ 

 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ র্বছঠমম 

িক্ষযরপৈপ 

বপস্তবপান অগ্রগলত ালমবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  রন্তব্য 

িক্ষযরপৈপ/ 

অজর্ন 

 

১র 

ককপাপর্ র্পম 

 

২া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৩া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৪র্ র্ 

ককপাপর্ র্পম 

 

করপর্ 

অজর্ন 

অলজর্ত 

রপন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১. প্রপলতষ্ঠপলনক ব্যবস্থপ…………………….০৮ 

১.১ ত্রনলতকতপ কলরটিম ে প   অনুলষ্ঠত ে প ৪ েংখ্যপ ত্রনলতকতপেকলরটি ৪ িক্ষযরপৈপ ১ ১ ১ ১    

অজর্ন ১    

১.২ ত্রনলতকতপ কলরটিম ে পম লেদ্ধপন্ত 

বপস্তবপান  

বপস্তবপলাত 

লেদ্ধপঠন্তম হপম 

৪ % ত্রনলতকতপেকলরটি ১০০ িক্ষযরপৈপ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজর্ন ১০০    

২. দক্ষতপেওেত্রনলতকতপমেউন্নান………………১০ 

২.১ সুশপেনে প্রলতষ্ঠপমে লনলরত্তে

অংশীজঠনম (stakeholder) 

অংশগ্রহঠণ  ে প 

অনুলষ্ঠত ে প ২ েংখ্যপ েহকপমীোলমচপিক ২ িক্ষযরপৈপ - ১ - ১    

অজর্ন ১    

২.২ অংশীজঠনম অংশগ্রহঠণ  ে পমে

লেদ্ধপন্তেবপস্তবপান 

বপস্তবপলাতে

লেদ্ধপন্ত 

২ % েহকপমীোলমচপিক ৭৫ িক্ষযরপৈপ - ২৫ ৫০ ৭৫    
অজর্ন -    

২.৩েকর র্কতর্প-কর র্চপলমঠদম অংশগ্রহঠণ 

চপকুলমে েংক্রপন্তে লবল ন্নে প্রলশক্ষণে

আঠাপজন 

প্রলশক্ষণপর্ী ৩ েংখ্যপ েহকপমীোলমচপিক ৪ িক্ষযরপৈপ - ২ ২ -    

অজর্ন ১    

২.৪েকর র্কতর্প-কর র্চপলমঠদম অংশগ্রহঠণ 

সুশপেনেেংক্রপন্তেলবল ন্নেপ্রলশক্ষণে

আঠাপজন 

প্রলশক্ষণপর্ী ৩ েংখ্যপ েহকপমীোলমচপিক ৪ িক্ষযরপৈপ ২ - ২ -   ১৯.০৯.১৯ 

অজর্ন ১    

৩. শুদ্ধপচপম প্রলতষ্ঠপা েহপাক আইন/লবলি/নীলতরপিপ/ম্যপনুঠাি  ও প্রজ্ঞপান/ালমাৈেএম বপস্তবপানেএবংেপ্রঠাপজযেকক্ষঠৈেখেড়পেপ্রণান………….১০ 

              

প্রঠাপজযেনা 
      

৪.ওঠাবেপইঠর্েকেবপবক্সেহপিনপগপদকমণ……….৮ 

৪.১ কেবপেেংক্রপন্তে কর্পিে লরি েনম্বমেূহহে

স্বেস্বে থ্যেবপতপাঠনেদৃশ্যরপনকমণ 

তথ্যেবপতপাঠনে

দৃশ্যরপনকৃতে 

১ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ৩১.০৫.২০ িক্ষযরপৈপ - - - ৩১.০৫.২০   ইঠতপরঠেে

েংযুক্ত অজর্ন     

৪.২ স্ব স্ব ওঠাবেপইঠর্ শুদ্ধপচপমে

কেবপবক্স হপিনপগপদকমণ 

কেবপবক্স 

হপিনপগপদকৃত 

২ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ৩০.০৯.১৯ 

৩১.১২.১৯ 

৩১.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

িক্ষযরপৈপ ৩০.০৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.৩.২০ 

 

৩০.০৬.২০    

চিরপন 

 

 

 

অজর্ন ০৬.০৮.১৯    



কপয র্ক্রঠরম নপর 

 

কর র্েম্পপদন 

সূচক 

 

সূচঠকম 

রপন 

একক 

 

বপস্তবপাঠনম 

দপলাত্বপ্রপপ্ত ব্যলক্ত/াদ 

 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ র্বছঠমম 

িক্ষযরপৈপ 

বপস্তবপান অগ্রগলত ালমবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  রন্তব্য 

িক্ষযরপৈপ/ 

অজর্ন 

 

১র 

ককপাপর্ র্পম 

 

২া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৩া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৪র্ র্ 

ককপাপর্ র্পম 

 

করপর্ 

অজর্ন 

অলজর্ত 

রপন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৪.৩ স্বপ্রঠণপলদত তথ্য প্রকপশে

লনঠদ র্লশকপেওঠাবেপইঠর্েপ্রকপশ 

হপিনপগপদকৃতে

লনঠদ র্লশকপে

ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপলশত 

১ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ২৫.০৬.২০ িক্ষযরপৈপ 

 

- - - ২৫.০৬.২০   ৩০.৬.১৯ে

তপলমঠখেহপিে

-নপগপদকৃত অজর্ন     

৪.৪ স্বেস্বেওঠাবেপইঠর্েতথ্যেঅলিকপমে

কেবপবক্স হপিনপগপদকমণ  

কেবপবক্স 

হপিনপগপদকৃত 

২ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ৩০.০৯.১৯ 

৩১.১২.১৯ 

৩১.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

িক্ষযরপৈপ ৩০.০৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.৩.২০ 

 

৩০.০৬.২০   হপিে-

নপগপদকৃত 

অজর্ন ১৫.০৯.১৯    

৪.৫  স্ব স্ব ওঠাবেপইঠর্ম অল ঠযপগ 

প্রলতকপম ব্যবস্থপ (GRS) কেবপবক্স 

হপিনপগপদকমণ 

ওঠাবেপইঠর্ 

হপিনপগপদকৃত 

২   তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ৩০.০৯.১৯ 

৩১.১২.১৯ 

৩১.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০  

িক্ষযরপৈপ ৩০.০৯.১৯ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.৩.২০ 

 

৩০.৬.২০   েহপিে-

নপগপদকৃত 

অজর্ন ২৪.০৯.১৯ 

 
   

৫. সুশপেনেপ্রলতষ্ঠপ…………৬ 

৫.১ উত্তরেচচপম র্েতপলিকপেপ্রণানেকঠমে

স্ব স্বেরণ্ত্ৈণপিা/েলব পঠগেকপ্রমণ 

উত্তরেচচপম র্ে

তপলিকপে

কপ্রলমত 

৩  

তপলমখ 

েহকপমীোলমচপিক ৩১.১০.১৯ িক্ষযরপৈপ - ৩১.১০.১৯ - -    

অজর্ন     

৫.২ বপংিপঠদশে জপতীাে লিলজর্পিে

আলকঠর্ র্কচপম-এমে ক পকপিে াঠান্টে ওে

লবকল্পে ক পকপিে াঠান্টে ে কর র্কতর্পে

লনঠাপগেওেওঠাবেপইঠর্েপ্রকপশ 

 

ক পকিোঠান্টে

ওেলবকল্পে

ক পকিোঠান্টেে

কর র্কতপর্ে

লনঠাপগেওে

ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপলশত 

২  

তপলমখ 
েহকপমীোলমচপিক ৩০.০৯.১৯ িক্ষযরপৈপ ৩০.০৯.১৯ 

 

- - -   ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপলশত 

অজর্ন ১৫.০৯.১৯    

৫.৩ জনস্বপর্ র্ে েংলশষ্টে তথ্যে প্রকপশে

(সুমক্ষপে প্রদপন)ে লবলিরপিপ,ে ২০১৭ে এমে

লবলিে ৪ে অনুেপঠমে “কিলজগঠনঠর্িে

অল েপম”ে লনঠাপগে ওে ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপশ 

 

কিলজগঠনঠর্িে

অল েপম”ে

লনঠাপগকৃতে ওে

ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপলশত 

 

১ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ৩০.০৯.১৯ িক্ষযরপৈপ ৩০.০৯.১৯ 

 

- - -   ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপলশত 

 

অজর্ন 

 

১৫.০৯.১৯ 
   

৬. প্রকঠল্পমেেকক্ষঠৈেশুদ্ধপচপম…………………….৯ 

৬.১ প্রকঠল্পমে বপলষ র্কে ক্রাে ালমকল্পনপে

অনুঠরপদন 

অনুঠরপলদতেে

ক্রাে

ালমকল্পনপ 

২ তপলমখ   িক্ষযরপৈপ - - - -   অলিদপ্তঠমমে

অিীনেককপনে

প্রকল্পেনপের্পকপাে

প্রঠযপজযেনা 

অজর্ন     



কপয র্ক্রঠরম নপর 

 

কর র্েম্পপদন 

সূচক 

 

সূচঠকম 

রপন 

একক 

 

বপস্তবপাঠনম 

দপলাত্বপ্রপপ্ত ব্যলক্ত/াদ 

 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ র্বছঠমম 

িক্ষযরপৈপ 

বপস্তবপান অগ্রগলত ালমবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  রন্তব্য 

িক্ষযরপৈপ/ 

অজর্ন 

 

১র 

ককপাপর্ র্পম 

 

২া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৩া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৪র্ র্ 

ককপাপর্ র্পম 

 

করপর্ 

অজর্ন 

অলজর্ত 

রপন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৬.২ এলিলােবপস্তবপানেঅগ্রগলতে অগ্রগলতমেহপম ১ %   িক্ষযরপৈপ - - - -    

অলিদপ্তঠমমে

অিীনেককপনে

প্রকল্পেনপে

র্পকপাে

প্রঠযপজযেনা 

অজর্ন     
৬.৩ প্রকঠল্পমে বপস্তবপানে অগ্রগলতে

ালমদশ র্ন/ালমবীক্ষণ 

দপলখিকৃতে

প্রলতঠবদন 

৩ েংখ্যপ   িক্ষযরপৈপ - - - -   

অজর্ন     

৬.৪েপ্রকল্পোলমদশ র্ন/ালমবীক্ষণে

প্রলতঠবদঠনমেসুাপলমশেবপস্তবপান 

 

বপস্তবপাঠনমে

হপম 

 

৩ 

 

% 

 

 
 
 

 
 
 

িক্ষযরপৈপ - - - -   

     

৭. ক্রাঠক্ষঠৈেশুদ্ধপচপম…………………..৭ 

৭.১ লালাএ ২০০৬-এম িপমপ ১১(২) ও 

লালাআমে ২০০৮-এম লবলি ১৬(৬) 

অনুযপাীে ২০১৯-২০ে অর্ র্বছঠমমে ক্রা-

ালমকল্পনপ ওঠাবেপইঠর্েপ্রকপশ 

ক্রা-

ালমকল্পনপ 

ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপলশত 

৩ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ৩০.৮.১৯ িক্ষযরপৈপ ৩০.৮.১৯ - - -   ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপলশত 
অজর্ন ০৬.০৮.১৯    

৭.২ে ই-কর্ন্ডপঠমমে রপেঠরে ক্রাে কপয র্ে

েম্পপদনে 

ই-কর্ন্ডপঠমে

ক্রােেম্পন্ন 
৪ %ে   িক্ষযরপৈপ - - - -   ই-কর্ন্ডপঠমমে

কযপর্পগলমঠতে

ক্রযঠযপগ্যে

লকছুেেকনই 

অজর্ন     

৮. স্বচ্ছতপেওেজবপলদলহেশলক্তশপিীকমণ…………………..১২ 

৮.১ে স্বে স্বে কেবপ প্রদপন প্রলতশ্রুলত 

(লেটিঠজনস্ চপর্ র্পম) ে প্রণানে ওে

বপস্তবপান  

 

কেবপ প্রদপন 

প্রলতশ্রুলত প্রলণতে

ওেবপস্তবপলাত 

২ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ৩১.৫.২০ িক্ষযরপৈপ - - - ৩১.৫.২০ 

 

  ককলবঠনঠর্মে

লনঠদ র্শনপে

বপস্তবপানে

কমপেহঠাঠছ 
অজর্ন ০৩.০৪.১৯    

৮.২ে শপখপ/অলিশপখপ এবংে অিীনস্থে

অল েোলমদশ র্ন   

ালমদশ র্ন   

েম্পন্ন 

২ েংখ্যপ েহকপমীোলমচপিক ৪ িক্ষযরপৈপ ১ ১ ১ ১ 

 

   

১৭.৯.২০১৯ 

অজর্ন ১    

৮.৩ে শপখপ/অলিশপখপ এবংে অিীনস্থে

অল েোলমদশ র্ঠনমেপ্রলতঠবদনেসুাপলমশে

বপস্তবপান   

ালমদশ র্নে

প্রলতঠবদঠনমে

সুাপলমশে

বপস্তবপলাত 

২ % েহকপমীোলমচপিক ১০০ িক্ষযরপৈপ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

   

অজর্ন ১০০       

৮.৪ে েলচবপিা লনঠদ র্শরপিপ ২০১৪ 

অনুযপাী নলর্ম কেলণ লবন্যপেকমণ  

নলর্ কেলণ 

লবন্যপেকৃত 

২ % েহকপমীোলমচপিক ১০০ িক্ষযরপৈপ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    
 ১০০       



কপয র্ক্রঠরম নপর 

 

কর র্েম্পপদন 

সূচক 

 

সূচঠকম 

রপন 

একক 

 

বপস্তবপাঠনম 

দপলাত্বপ্রপপ্ত ব্যলক্ত/াদ 

 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ র্বছঠমম 

িক্ষযরপৈপ 

বপস্তবপান অগ্রগলত ালমবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  রন্তব্য 

িক্ষযরপৈপ/ 

অজর্ন 

 

১র 

ককপাপর্ র্পম 

 

২া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৩া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৪র্ র্ 

ককপাপর্ র্পম 

 

করপর্ 

অজর্ন 

অলজর্ত 

রপন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৮.৫েকেলণ লবন্যপেকৃতেনলর্েলবনষ্টকমণ  নলর্  

লবনলষ্টকৃত 

২ % েহকপমীোলমচপিক ১০০ িক্ষযরপৈপ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  
 

 

 

ককপনেলবনষ্ট-ে

কমণঠযপগ্যে

নলর্েকনই 

 

 ১০০    

৮.৬েপ্রপলতষ্ঠপলনক গণশুনপনী আঠাপজন প্রপলতষ্ঠপলনকে

গণশুনপনী 

আঠাপলজত  

২ েংখ্যপ েহকপমীোলমচপিক ২ িক্ষযরপৈপ - ১ - ১    

অজর্ন        

 

৯. শুদ্ধপচপম েংলিষ্ট েএবংেদূনীলতেপ্রলতঠমপঠিেেহপাকেঅন্যপন্য কপয র্ক্রর……………..১৫ (অগ্রপলিকপমেল লত্তঠতেনূন্যতরে৫টি কপয র্ক্রর ) 

৯.১ে লনালরতে অল ঠযপগে লনস্পলত্তে

কপয র্ক্ররেরলনর্লমং 

অনুলষ্ঠতেে প ৩ েংখ্যপ  েহকপমীোলমচপিক ৪ িক্ষযরপৈপ ১ ১ ১ ১    

১৮.৯.২০১৯ 

 
অজর্ন ১    

৯.২ে লনালরতে বপজপমে অল যপনে

কপয র্ক্ররোয র্পঠিপচনপেলবষাকেে প 

অনুলষ্ঠতেে প ৩ েংখ্যপ  েহকপমীোলমচপিক ৪ িক্ষযরপৈপ ১ ১ ১ ১   

অজর্ন ১    

৯.৩  বঠকাপে লবদ্যযৎ,ে াপলনে ওে

জ্বপিপনীমেলবিেপ্রদপন 

 

বঠকাপেলবিে

প্রদপন 

৩ % েহকপমীোলমচপিক ১০০ িক্ষযরপৈপ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

বঠকাপেনপই 

অজর্ন ১০০    

৯.৪ কর র্কতর্প-কর র্চপমীঠদমে দূনীলতে

প্রলতঠমপঠিে উদু্বদ্ধকমণে প্রলশক্ষণে

আঠাপজন 

প্রলশক্ষণপর্ী ৩ েংখ্যপ েহকপমীোলমচপিক ৪ িক্ষযরপৈপ - ৪ - -    

অজর্ন     

৯.৫ GRS যর্পেরঠােলনস্পলত্ত ব্যবস্থপেগ্রহণ ৩ % েহকপমীোলমচপিক ১০০ িক্ষযরপৈপ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০  

 

 

 

GRS-এেককপনেে

অল ঠযপগেনপই 

অজর্ন ১০০    

১০. শুদ্ধপচপমেচচ র্পমেজন্যেপুমস্কপম/প্রঠণপদনপেপ্রদপন.............৫ 

১০.১ শুদ্ধপচপমেপুমস্কপমেপ্রদপন প্রদত্তেপুমস্কপম ৩ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ২৫.০৬.২০ িক্ষযরপৈপ - - - ২৫.০৬.২০    

অজর্ন     
১০.২ে ২০১৮-২০১৯ে অর্ র্বছঠমে

শুদ্ধপচপমে পুমস্কপমপ্রপপ্তঠদমে তপলিকপে

ওঠাবেপইঠর্েপ্রকপশ 

 

পুমস্কপমপ্রপপ্তঠদমে

তপলিকপে

ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপলশত 

২ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ৩০.০৭.১৯ িক্ষযরপৈপ 

অজর্ন 

৩০.৭.১৯ - - - 

 

 
 

 
 

 
ওঠাবেপইঠর্ে

প্রকপলশত ১৫.৭.১৯    



কপয র্ক্রঠরম নপর 

 

কর র্েম্পপদন 

সূচক 

 

সূচঠকম 

রপন 

একক 

 

বপস্তবপাঠনম 

দপলাত্বপ্রপপ্ত ব্যলক্ত/াদ 

 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ র্বছঠমম 

িক্ষযরপৈপ 

বপস্তবপান অগ্রগলত ালমবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০  রন্তব্য 

িক্ষযরপৈপ/ 

অজর্ন 

 

১র 

ককপাপর্ র্পম 

 

২া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৩া 

ককপাপর্ র্পম  

 

৪র্ র্ 

ককপাপর্ র্পম 

 

করপর্ 

অজর্ন 

অলজর্ত 

রপন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১১.েঅর্ র্েবমপদ্দ............................................২ 

১১.১েশুদ্ধপচপমেকর র্-ালমকল্পনপােঅন্তর্ভুক্তে

লবল ন্নে কপয র্ক্ররে বপস্তবপাঠনমে জন্যে

বমপদ্দকৃত অঠর্ র্ম আনুরপলনকোলমরপণ 

 

বমপদ্দকৃতে

অর্ র্ 

২ িক্ষের্পকপ েহকপমীোলমচপিক ১.৫ িক্ষযরপৈপ ০.৭৫ - - ০.৭৫    
 
 

অজর্ন .৫৪৮৬    

১২. ালমবীক্ষণ ও ূহল্যপান………………..……৮ 

১২.১েদপ্তম/েংস্থপেকতর্কৃেপ্রণীত জপতীা 

শুদ্ধপচপম ককৌশি কর র্-ালমকল্পনপ, 

২০১৯-২০ে স্বে স্বে রন্ত্রণপিাে ওে

ওঠাবেপইঠর্েআাঠিপিকমণ 

প্রণীত-

ালমকল্পনপ 

আাঠিপিকৃত 

২ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ১০.০৭.১৯ িক্ষযরপৈপ ১০.০৭.১৯ - - -   ওঠাবেপইঠর্ে

আাঠিপিকৃত 
অজর্ন ১০.০৭.১৯    

১২.২ লনি র্পলমত েরঠা ত্রৈরপলেক 

ালমবীক্ষণে প্রলতঠবদনে ে েংলিষ্টে

রন্ত্রণপিা/লব পঠগে দপলখিে ওে স্বে স্বে

ওঠাবেপইঠর্েআাঠিপিকমণ 

ত্রৈরপলেক 

প্রলতঠবদন 

দপলখিকৃতে 

২ েংখ্যপ েহকপমীোলমচপিক ৪ িক্ষযরপৈপ ১ 

 

১ 

 

১ ১   ২৯.০৯.১৯ 

অজর্ন ১    

১২.৩ আওতপিীনে আঞ্চলিক/রপয়ে

ায র্পঠামে কপয র্পিাে কর্তর্কে দপলখিকৃতে

জপতীা শুদ্ধপচপম ককৌশি কর র্-ালমকল্পনপে

ওে ালমবীক্ষণে প্রলতঠবদঠনমে ওামে

ল িব্যপকেপ্রদপন 

ত্রৈরপলেক 

প্রলতঠবদন 

দপলখিকৃত 

২ তপলমখ েহকপমীোলমচপিক ৩০.০৯.২০ 

৩১.১২.১৯ 

৩১.০৩.২০ 

৩০.০৬.২০ 

িক্ষযরপৈপ ৩০.০৯.২০ 

 

৩১.১২.১৯ 

 

৩১.৩.২০ ৩০.০৬.২০   চিরপন 

 
অজর্ন ২৯.০৯.১৯    

 

সুচন্দনেরন্ডি 

েহকপমীোলমচপিক 

ক পন: ০৪৫১-৬১৫৫০ 

     : ad-jhenaidah@dncrp.gov.bd 


