
1 

 

 দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-রয ল্পনা, ২০১৯-২০২০ রযরষ্ট ̎ ̎ 

দপ্তর/সংস্থার নাভ: অগ্রণী ব্াাং  রররভটেড 

 াম মক্রটভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচট য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়টনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছটযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্ 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্ফস্থা………………………………৮ 

১.১ ননরত তা  রভটিয বা   অনুরষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা রফএইউর

রড 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরত তা  রভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % রফএইউর

রড 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

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

২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার তনতিত্তে 

অাংীজটনয (stakeholders) 

অাংগ্রটণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ২ াংখ্যা াট মর 

রচফারয় 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

২.২ অাংীজটনয অাংগ্রটণ  বার 

তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

২ % াট মর 

রচফারয় 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

২.৩  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অাংগ্রটণ 

চাকুরী সংক্রান্ত তবতিন্ন প্ররক্ষ্ণ 

আটয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা এরফটিআই ২০০ রক্ষ্যভাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন      

২.৪  ভ ম তমা- ভ মচারীকদয অাংগ্রটণ 

সুান াংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আটয়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ াংখ্যা এরফটিআই ২০০ রক্ষ্যভাত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০    

অজমন      

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় ায়  আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুটয়র ও প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফাং প্রটমাজয কক্ষ্টত্র খড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ অগ্রণী ব্াাং   ভ মচাযী 

আচযণরফরধ (Code of 

Conduct) প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন 

প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন 

5 তারযখ রফএইউর

রড 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

৩.২ AMÖYx e¨vsK PvKzix cÖweavbgvjv প্রণয়ন 5 ZvwiL GBPAviwc

wW IwW 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

৪. ওত্তয়বসাইত্তে সসবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ 

৪.১ সসবা সংক্রান্ত সোল তি নস্বরসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য ফাতায়টন দৃশ্যিানকরণ   

িথ্য বািায়ত্তন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তারযখ AvBwU GÛ 

GgAvBGm 

wWwfkb 

৩০/০৯/১৯ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯       

 

 

অজমন      
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 াম মক্রটভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচট য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়টনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছটযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্ 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.২ স্ব স্ব ওটয়ফাইটে শুদ্ধাচায 

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ িাতরখ AvBwU GÛ 

GgAvBGm 

wWwfkb 

৩০/১০/১৯ 

৩১/০১/২০ 

৩১/০৪/২০ 

  ৩০/০৭/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/১০/১৯ ৩১/০১/২০ ৩১/০৪/২০ ৩০/০৭/২০    

অজমন      

৪.৩ স্বপ্রটণারদত তথ্য প্রকাশ 

তনত্তদ েতশকা হালনাগাদ কত্তর 

ওটয়ফাইটে প্র া 

ারনাগাদকৃত 

রনটদ মর া 

ওটয়ফাইটে 

প্র ারত 

১ তারযখ AvBwU GÛ 

GgAvBGm 

wWwfkb 

৩১/১২/১৯ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওটয়ফাইটে তথ্য অরধ ায   

কফাফক্স ারনাগাদ যণ  

কফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ AvBwU GÛ 

GgAvBGm 

wWwfkb 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

৪.৫ স্ব স্ব ওটয়ফাইটেয অরবটমাগ 

প্ররত ায ব্ফস্থা (GRS) কফাফক্স 

ারনাগাদ যণ 

ওটয়ফাইটে 

ারনাগাদকৃত 

২ তারযখ এভরড’ 

ককায়াড 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তভ চচ মায তারর া প্রণয়ন  টয 

স্ব স্ব িন্ত্রণালয়/রফবাটগ কপ্রযণ 

উত্তভ চচ মায 

তারর া কপ্ররযত 

৩ তারযখ AvBwU GÛ 

GgAvBGm 

wWwfkb 

৩০/১০/১৯ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/১০/১৯ ৩১/০১/২০ ৩১/০৪/২০ ৩০/০৭/২০    

অজমন      

৫.২ বাংলাত্তদশ জািীয় তিতজোল 

আতকেত্তেকচার-এর স াকাল পত্তয়ন্ট ও 

তবকল্প স াকাল পত্তয়ন্ট কি েকিো 

তনত্তয়াগ ও ওত্তয়বসাইত্তে প্রকাশ 

স াকাল পত্তয়ন্ট 

ও তবকল্প 

স াকাল পত্তয়ন্ট 

তনত্তয়াগকৃি ও 

ওত্তয়বসাইত্তে 

প্রকাতশি 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্র/ন 

অজমন      

৫.৩ জনস্বার্ ে সংতিষ্ট িথ্য প্রকাশ 

(সুরক্ষা প্রদান) তবতিিালা, ২০১৭-এর 

তবতি ৪ অনুসাত্তর “সিতজগত্তনত্তেি 

অত সার” তনত্তয়াগ ও ওত্তয়বসাইত্তে 

প্রকাশ 

“সিতজগত্তনত্তেি 

অত সার” 

তনত্তয়াগকৃি ও 

ওত্তয়বসাইত্তে 

প্রকাতশি 

১ তারযখ রফএইউর

রড 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

 

 

 

 

 

অজমন      



3 

 

 াম মক্রটভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচট য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়টনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছটযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্ 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬. প্রকত্তল্পর সক্ষত্তে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রকত্তল্পর ফারল ম  ক্রয় রয ল্পনা 

অনুটভাদন 

অনুটভারদত ক্রয় 

রয ল্পনা 

২ তারযখ   রক্ষ্যভাত্রা       প্র/ন 

অজমন      

৬.২ এরডর ফাস্তফায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতয ায ১ %   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৬.৩ প্র টল্পয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত 

রযদ মন/ রযফীক্ষ্ণ 

দারখরকৃত 

প্ররতটফদন 

৩ াংখ্যা   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৬.৪ প্র ল্প রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতটফদটনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়টনয ায ৩ %   রক্ষ্যভাত্রা       

অজমন      

৭. ক্রয়ত্তক্ষত্তে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ ররএ ২০০৬-এয ধাযা ১১(২) ও 

ররআয ২০০৮-এয রফরধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০১৯-২০ অর্ ে বছত্তরর ক্রয়-

রয ল্পনা  ওত্তয়বসাইত্তে প্রকাশ 

ক্রয়-রয ল্পনা 

ওত্তয়বসাইত্তে 

প্রকাতশি 

৩ তারযখ AvBwU GÛ 

GgAvBGm

,ইএন্ডই, 

প্রর উয 

কভন্ট. এন্ড 

 ভন 

ারব মক 

wWwfkb 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

৭.২ ই-সেন্ডাত্তরর ভাধ্যটভ ক্রয়  াম ম 

ম্পাদন 

ই-কেন্ডাসর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % AvBwU GÛ 

GgAvBGm

প্রর উয 

কভন্ট. এন্ড 

 ভন 

ারব মক 

wWwfkb 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফরদর শতিশালী যণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রটিটজনস্ চাে মায) প্রণয়ন ও 

ফাস্তফায়ন  

কফা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি 

ও বাস্তবাতয়ি 

২ িাতরখ রফএইউর

রড 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      



4 

 

 াম মক্রটভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচট য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়টনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছটযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্ 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.২ াখা/অরধাখা এবং অিীনস্থ 

অত স রযদ মন  

রযদ মন 

ম্পন্ন 

২ াংখ্যা আইরর 400 রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

 
অজমন      

৮.৩ াখা/অরধাখা এবং অিীনস্থ 

অত ত্তসর রযদ মন প্ররতটফদটনয 

সুারয ফাস্তফায়ন 

রযদ মন 

প্ররতটফদটনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

২ % আইরর ১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৪ রচফারয় রনটদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেরণ রফন্যা যণ  

নরথ কেরণ 

রফন্যাকৃত 

২ % রফবাগ/া

ক মর/অঞ্চর/

াখা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৫ কেরণ রফন্যাকৃত নরথ রফনষ্ট যণ নরথ রফনতষ্টকৃি ২ % রফবাগ/া

ক মর/অঞ্চর/

াখা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৮.৬ প্রাতিষ্ঠাতনক গণশুনানী আত্তয়াজন  প্রাতিষ্ঠাতনক 

গণশুনানী 

আত্তয়াতজি 

২ াংখ্যা এভরড’ 

ককায়াড 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতটযাটধ ায়  অন্যান্য  াম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রাতিকার তিতেত্তি নুুনিি পাঁচটি কার্ েক্রি) 

৯.১ দপ্তটযয কফামূল্য/রপ গ্রটণয 

কক্ষ্টত্র গৃীত অটথ ময যরদ প্রদান 

রনরিত যণ 

যরটদয ভাধ্যটভ 

কফামূল্য গৃীত 

৩ %  র াখা ১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.২ ফট য়া রফদুযৎ, ারন ও জ্বারানীয 

রফর প্রদান 

ফট য়া রফর 

প্রদানকৃত 

৩ %  র 

 াম মারয় ও 

াখা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৩ ননরত তা ম্পর মত 

কাস্টায/ররপটরে/বাজ নতরয ও 

রফররয ব্ফস্া গ্রণ 

প্রস্তুত/রফররকৃত 

কাস্টায/ররপটর

ে/বাজ 

৩ % রফএইউর

রড 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

৯.৪ রফদুযৎ, ারন ও জ্বারানীয 

(কতর/গ্যা) এয ােয়ী/টফ মাত্তভ 

ব্ফায রনরিত যণ 

ােয়ী ব্ফায 

রনরিতকৃত 

৩ %  র 

 াম মারয় ও 

াখা 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্জন      

৯.৫  ভ ম তমা- ভ মচারয ফদরী াটর 

প্ররভত রনয়ভ-নীরত অনুযণ 

প্ররভত নীরত 

অনুসৃত 

৩ % ররড ১০০% রক্ষ্যভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      



5 

 

 াম মক্রটভয নাভ  ভ মম্পাদন 

সূচ  

 

সূচট য 

ভান 

এ   

 

ফাস্তফায়টনয

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্রি/দ 

২০১৯-২০২০ 

অথ মফছটযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  ভন্তব্ 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ক ায়াে মায 

২য় 

ক ায়াে মায 

৩য় 

ক ায়াে মায 

৪থ ম 

ক ায়াে মায 

কভাে 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০. শুদ্ধাচার চচ োর জন্য পুরস্কার/প্রত্তণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদে পুরস্কার ৩ তারযখ রফএইউর

রড 

৩০/০৬/২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

 

 

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ েবছত্তর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তত্তদর িাতলকা ওত্তয়বসাইত্তে 

প্রকাশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তত্তদর 

িাতলকা 

ওত্তয়বসাইত্তে 

প্রকাতশি 

২ িাতরখ রফএইউর

রড 

৩০/০৬/২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

১১. অর্ ে বরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার কি ে-পতরকল্পনায় 

অন্তর্ভ েি তবতিন্ন কার্ েক্রি বাস্তবায়ত্তনর 

জন্য বরাদ্দকৃি  অটথ ময আনুিাতনক 

রযভাণ 

বরাদ্দকৃি অর্ ে ২ লক্ষ 

োকা 

রএরড ৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১২. রযফীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/সংস্হা কর্তেক প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা, ২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় 

এবং ওত্তয়বসাইত্তে আপত্তলািকরণ 

প্রণীত  ভ ম-

রয ল্পনা 

আপত্তলািকৃত 

২ িাতরখ রফএইউর

রড 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

১২.২ রনধ মারযত ভটয় নত্রভার  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতটফদন সংতিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/তবিাত্তগ দারখর ও স্ব স্ব 

ওত্তয়বসাইত্তে আপত্তলািকরণ 

নত্রভার  

প্ররতটফদন 

দারখরকৃত ও 

আপত্তলািকৃত 

২ সংখ্যা রফএইউর

রড 

১০/১০/১৯ 

১০/০১/২০ 

১০/০৪/২০ 

১০/০৭/২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ১০/১০/১৯ ১০/১/২০ ১০/৪/২০ 

 

১০/০৭/২১    

অজমন      

১২.৩ আওিািীন আঞ্চতলক/িাঠ 

পর্ োত্তয়র কার্ োলয় কর্তেক দারখরকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর  ভ ম-

রয ল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ  প্ররতটফদটনয 

ওয রপডব্া  প্রদান 

ত িব্যাক 

সিা/কি েশালা 

অনুতষ্ঠি 

৪ তারযখ রফএইউর

রড 

৩০/০৯/১৯ 

৩১/১২/১৯ 

৩১/০৩/২০ 

  ৩০/০৬/২০ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০/০৯/১৯ ৩১/১২/১৯ ৩১/০৩/২০ ৩০/০৬/২০    

অজমন      

তব:দ্র:- সকান ক্রতিত্তকর কার্ েক্রি প্রত্তর্াজু না হত্তল িার কারণ সংতিষ্ট আইন/তবতি/নীতিিালা পর্ োত্তলাচনাপূব েক িন্তব্য কলাত্তি উত্তেখ করত্তি হত্তব। 


