
 বিবিকের ২০১৯-২০ অর্ থ িছকরর জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনার আললাল  ৪র্ ম ত্রৈর্ারি  বাস্তবায়ন অগ্রগরত (জুলাই-জুন)  

দপ্তর/িংস্থার নার্: িাংলাকদশ ক্ষুদ্র ও কুটির বশল্প েরক াকরশন (বিবিে) 

 ার্ মক্রলর্র নার্  র্মিম্পাদন সূচ  

 

সূচল র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়লনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছলরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা - ৮ 

১.১ ত্রনরত তা  রর্টির িভা   অনুরষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা পররচাল  

(উ. ও ি.) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজমন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.২ ত্রনরত তা  রর্টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ৪ % পররচাল  

(উ. ও ি.) 

১০০% লক্ষ্যর্াৈা ২০% ৩০% ৩০% ২০% ১০০%  

অজমন ২০% ৩০% ৩০% ২০ঁ  ১০০% 

২. দক্ষ্তা ও ত্রনরত তার উন্নয়ন-১০ 

২.১ সুশািন প্রবিষ্ঠার বনবিত্ত অংশীজলনর 

(stakeholders) অংশগ্রহলণ  িভা 

অনুরষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা র্হা 

ব্যবস্থাপ  

(উন্নয়ন) 

৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ ৪ ক ারভড-১৯ এর  ারলণ 

িভা আহবান  রা িম্ভব 

হয় রন 
অজমন ১ ১ - - ২ 

২.২ অংশীজলনর অংশগ্রহলণ  িভার 

বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

বাস্তবারয়ত রিদ্ধান্ত ২ %  (শুদ্ধাচার 

ক া াল 

পলয়ন্ট) 

১০০% লক্ষ্যর্াৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০% ক ারভড-১৯ এর  ারলণ 

িভা আহবান  রা িম্ভব 

হয় রন 
অজমন ২৫% ২৫% - - ৫০% 

২.৩  র্ম তমা- র্মচারীকদর অংশগ্রহলণ 

চােবর িংক্রান্ত বিবিন্ন প্ররশক্ষ্ণ আলয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা ব্যবস্থাপ  

(প্ররশক্ষ্ণ 

শাখা) 

১৪০ জন লক্ষ্যর্াৈা 

(জন) 

৩৫ ৩৫ ৩৫  ৩৫ ১৪০   

অজমন ১০৬ ১৬৮ ১৬৬ ০ ৪৪০ 

২.৪  র্ম তমা- র্মচারীকদর অংশগ্রহলণ 

সুশািন িংক্রান্ত প্ররশক্ষ্ণ আলয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ িংখ্যা ব্যবস্থাপ  

(প্ররশক্ষ্ণ 

শাখা) 

২০ জন লক্ষ্যর্াৈা    ২০ জন ২০   

অজমন - ২০   ২০ 

৩.শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় িহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুলয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপৈ-এর বাস্তবায়ন এবং প্রলর্াজয কক্ষ্লৈ খিড়া প্রণয়ণ-১০ 

৩.১ িাংগঠরন   াঠালর্া  

      হালনাগাদ রণ 

 

 ৫ তাররখ িরচব. 

রবাি , 

ঢা া 

৩০.০৬.২০২০ লক্ষ্যর্াৈা    ৩০.০৬.২০  রবরি  িাংগঠরন  

 াঠালর্ার চূড়ান্ত 

খিড়া কবার্ থ িভায় 

উত্থাপলনর অপলক্ষ্ায় 

আলছ। 

অজমন      

৩.২ রনলয়াগ রবরির্ালা 

 

 ৫ তাররখ িরচব. 

রবাি , 

ঢা া 

৩০.০৬.২০২০ লক্ষ্যর্াৈা    ৩০.০৬.২০  র্ন্ত্রীপররষদ রবভালগর 

িরচব  রর্টির িভায় 

উত্থাপলনর জন্য 

রবলবচনািীন রলয়লছ। 

 

 

 

 

অজমন 

 

     



 ার্ মক্রলর্র নার্  র্মিম্পাদন সূচ  

 

সূচল র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়লনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছলরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওকয়িিাইকে সিিািক্স হালনাগাদেরণ..................................৮  

৪.১ সিিা িংক্রান্ত সোল বি নস্বরিমূহ স্ব 

স্ব তথ্য বাতায়লন দৃশ্যিানেরণ   

িথ্য িািায়কন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ তাররখ আইরিটি 

কিল প্রিান 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ২৯.০৬.২০ ১০০% 

৪.২ স্ব স্ব ওলয়বিাইলর্ শুদ্ধাচার কিবাবক্স 

হালনাগাদ রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাবরখ আইরিটি 

কিল প্রিান 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ২৫.০৬.২০     

অজমন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ১৯.০২.২০ ৩১.০৫.২০ ১০০% 

৪.৩ স্বপ্রলণারদত তথ্য প্রোশ বনকদ থবশো 

হালনাগাদ েকর ওলয়বিাইলর্ প্র াশ 

হালনাগাদকৃত 

রনলদ মরশ া 

ওলয়বিাইলর্ 

প্র ারশত 

১ তাররখ জনিংলর্াগ 

 র্ম তমা 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ২৫.০৬.২০  

অজমন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ১৮.০২.২০ ২৫.০৬.২০  

৪.৪ স্ব স্ব ওলয়বিাইলর্ তথ্য অরি ার   

কিবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কিবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ আইরিটি 

কিল প্রিান 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ১৮.০২.২০ ১৮.০২.২০ ১০০% 

৪.৫ স্ব স্ব ওলয়বিাইলর্র অরভলর্াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (GIS) কিবাবক্স 

হালনাগাদ রণ 

ওলয়বিাইলর্ 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ উপ- 

ব্যবস্থাপ , 

(শৃঙখলা)  

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অজমন ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯    

৫. সুশািন  প্রবিষ্ঠা.-৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  লর স্ব 

স্ব িন্ত্রণালয়/রবভালগ কপ্ররণ 

 

উত্তর্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত 

৩ তাররখ র্হা 

ব্যবস্থাপ  

(রবপণন) 

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯ ৩১.১২.১৯ ৩১.০৩.২

০ 

৩০.০৬.২০    

অজমন ২৫.০৯.১৯  ২৮.০৬.২

০ 

২৮.০৬.২০  

৫.২ িাংলাকদশ জািীয় বর্বজোল 

আবেথকেেচার-এর স াোল  কয়ন্ট ও 

বিেল্প স াোল  কয়ন্ট েি থেিথা বনকয়াগ 

ও ওকয়িিাইকে প্রোশ 

স াোল  কয়ন্ট ও 

বিেল্প স াোল 

 কয়ন্ট বনকয়াগকৃি 

ও ওকয়িিাইকে 

প্রোবশি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ তাররখ িরচব ও 

আইরিটি 

কিল প্রিান, 

রবরি  ঢা া 

৩০.০৯.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৯.১৯       

অজমন ১৬.০৯.১৯     



 ার্ মক্রলর্র নার্  র্মিম্পাদন সূচ  

 

সূচল র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়লনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মবছলরর 

লক্ষ্যর্াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০ অরজমত 

র্ান 

র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াৈা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মা

র 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.৩ জনস্বার্ থ িংবিষ্ট িথ্য প্রোশ (সুরক্ষা 

প্রদান) বিবিিালা, ২০১৭-এর বিবি ৪ 

অনুিাকর “সর্বজগকনকের্ অব িার বনকয়াগ 

ও ওকয়িিাইকে প্রোশ 

সর্বজগকনকের্ 

অব িার 

বনকয়াগকৃি ও 

ওকয়িিাইকে 

প্রোবশি 

১ তাররখ িরচব ও  

আইরিটি 

কিল প্রিান 

৩১.১২.১৯ লক্ষ্যর্াৈা - ৩১.১২.১৯      

অজমন  ১৮.১১.১৯    

৬. প্রেকল্পর সক্ষকে শুদ্ধাচার...........................৯ 

৬.১ প্রেকল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুলর্াদন 

অনুলর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা 

২ তাররখ র্হা 

ব্যবস্থাপ  

প্র ল্প 

১৬.০৮.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ১৬.০৮.১৯       

অজমন ১৫.০৮.১৯     

 

৬.২ এরডরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতর হার ১ % র্হা 

ব্যবস্থাপ  

(প্র ল্প) 

১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০% ৩০% ৬০%     

অজমন ১% ৮% ৪২% ৮৭%  

৬.৩ প্র লল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষ্ণ 

দারখলকৃত 

প্ররতলবদন 

৩ িংখ্যা পররচাল  

(প্র ল্প) 

২৮ লক্ষ্যর্াৈা ৭ ৭ ৭ ৭    

অজমন ৭ ৭ ৭ ৪  

৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/পররবীক্ষ্ণ 

প্ররতলবদলনর সুপাররশ বাস্তবায়ন 

বাস্তবায়লনর হার ৩ % পররচাল   

(প্র ল্প) 

১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০% ৩০% ৪০% ২০%    

অজমন ১০% ৩০% ৪০% ২০%  

৭. ক্রয়কক্ষকে শুদ্ধাচার...................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ অর্ থ িছকরর ক্রয়-

পরর ল্পনা  ওকয়িিাইকে প্রোশ 

ক্রয়-পরর ল্পনা 

ওকয়িিাইকে 

প্রোবশি 

৩ তাররখ প্রিান 

প্রল ৌশলী 

২০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ২০.০৭.১৯       

অজমন ২০.০৭.১৯       

৭.২ ই-সেন্ডাকরর র্াধ্যলর্ ক্রয়  ার্ ম 

িম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাসর ক্রয় 

িম্পন্ন 

৪ % প্রিান 

প্রল ৌশলী 

৭০% লক্ষ্যর্াৈা ২০% ১৫% ১৫% ২০%    

অজমন ২৭% ২৭% ১৬%   



৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ শবিশালী রণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কিবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(রিটিলজনস্ চার্ মার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  

কিবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত প্রণীি ও 

িাস্তিাবয়ি 

২ িাবরখ র্হা 

ব্যবস্থাপ , 

এর্আইএি 

৩০.০৮.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ৩০.০৮.১৯       

অজমন ১৮.০৮.১৯     

৮.২ শাখা/অরিশাখা এিং অিীনস্থ অব ি 

পররদশ মন  

পররদশ মন 

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা িরচব, 

রবরি  

পররচাল  

(ি ল) , 

র্হাব্যবস্থাপ

  (ি ল), 

আঞ্চরল  

পররচাল  

(ি ল), 

রবরি  

৪০  লক্ষ্যর্াৈা ১০ ১০ ১০ ১০    

অজমন ৬ ১০ ১০ ১০  

৮.৩ শাখা/অরিশাখা এিং অিীনস্থ 

অব কির পররদশ মন প্ররতলবদলনর সুপাররশ 

বাস্তবায়ন 

পররদশ মন 

প্ররতলবদলনর 

সুপাররশ বাস্তবারয়ত 

২ % ঐ ১০০% লক্ষ্যর্াৈা ২৫% ২৫% ৩০% ২০%    

অজমন - ২৫% ৩০% ২০%  

৮.৪ িরচবালয় রনলদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্র কেরণ রবন্যাি রণ  

নরর্ কেরণ 

রবন্যািকৃত 

২ 

 

 

% িরচব, 

রবরি  

১০০% লক্ষ্যর্াৈা - ৩০% ৪০% ৩০%   রর্টি গঠন  রা 

হলয়লছ,  ার্ থক্রি 

চলিান রকয়কছ 
অজমন - -    

৮.৫ কেরণ রবন্যািকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ নরর্ রবনবষ্টকৃি ২ % উপ-

র্হাব্যবস্থাপ

 , উপ রণ 

১০০% লক্ষ্যর্াৈা - ৩০% ৪০% ৩০%   রর্টি গঠন  রা 

হলয়লছ,  ার্ থক্রি 

চলিান রকয়কছ 
অজমন - -    

৮.৬ প্রাবিষ্ঠাবনে গণশুনানী আকয়াজন  প্রাবিষ্ঠাবনে 

গণশুনানী 

আকয়াবজি 

২ িংখ্যা আঞ্চরল  

পররচাল , 

রবরি  ঢা া 

ও 

র্হাব্যবস্থাপ 

, িম্প্রিারণ, 

রবরি  

২ লক্ষ্যর্াৈা - - ১ ১    

অজমন 

 

 

     

৯. শুদ্ধাচার িংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতলরালি িহায়  অন্যান্য  ার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রাবিোর বিবত্তকি নুুনিি  াঁচটি োর্ থক্রি) 

৯.১ রবরি  ভবন রিরি  যালর্রার 

আওতায় আনা 

বাস্তবারয়ত ২.৫ তাররখ িবচি, 

বিবিে, 

ঢাো। 

২৫.০৫.২০ লক্ষ্যর্াৈা    ২৫.০৫.২০  কতজগাঁও এ 

রবরিল র নতুন 

ভবন রনর্ মালণর  াজ 

দ্রুত িম্পন্ন হলব এবং 

রবরি  অর ি 

কিখালন স্থানন্তররত 

হলব। কচয়ারম্যান 

র্লহাদলয়র 

রনলদ মশক্রলর্ বতমর্ান 

রবরি  ভবলন রিরি 

 যালর্রা স্থাপলনর 

 াজ বন্ধ আলছ। 

অজমন      



৯.২ িচ্ছতার র্াধ্যলর্ ির্য়াবদ্ধ কর্ন্ডার 

 ার্ থক্রর্ পররচালন 

বাস্তবারয়ত ২.৫ তাররখ প্রিান 

প্রককেেৌশলী 

২৫.০৫.২০ লক্ষ্যর্াৈা    ২৫.০৫.২০    

অজমন    ২৫.০৫.২০  

৯.৩ ই- াইরলং  ার্ থক্রর্ ৬০ % এ 

উন্নীত রণ 

বাস্তবারয়ত ২.৫ তাররখ  বরচালে, 

প্রযুবি, 

আইবিটি 

সিল প্রিান 

৩১.১২.১৯ লক্ষ্যর্াৈা - ৩১.১২.১৯      

অজমন    ৩০.০৬.২০  

৯.৪ স্থায়ী িম্পলদর  রম্পউর্ার ডার্ালবজ 

ত্রতরর 

বাস্তবারয়ত ২,৫ তাররখ িবচি, 

বিবিে, 

ঢাো। 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াৈা    ৩০.০৬.২০    

অজমন      

৯.৫  র্ম তমা/  র্মচারীলদর কদনা পাওনা 

অনলাইলনর র্াধ্যলর্ পররলশালির  ার্ থক্রর্ 

চালু। 

বাস্তবারয়ত ২,৫ তাররখ বনয়ন্ত্রে, 

বহিাি ও 

অর্ থ 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াৈা    ৩০.০৬.২০    

অজমন      

৯.৬ প্র ল্পিমূহ PMIS এর আওতায় 

আনা 

 

বাস্তবারয়ত 

 

 

 

২.৫ তাররখ  বরচালে, 

প্র ল্প 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যর্াৈা    ৩০.০৬.২০  প্ররক্রয়া চলর্ান 

রলয়লছ। 

অজমন      

১০. শুদ্ধাচার চচ থার জন্য পুরস্কার/প্রকণাদনা প্রদান..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ  বরচালে 

(উ: ও ি:) 

 

৩১.০৫.২০ লক্ষ্যর্াৈা    ৩১.০৫.২০    

অজমন      

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ থিছকর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তকদর িাবলো ওকয়িিাইকে 

প্রোশ 

পুরস্কারপ্রাপ্তকদর 

িাবলো 

ওকয়িিাইকে 

প্রোবশি 

২ িাবরখ আইবিটি 

সিল প্রিান 

২০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াৈা  ২০.০৭.১৯      

অজমন  ২০.০৭.১৯    

১১. অর্ থ িরাদ্দ....................................................................২ 

১১.১ শুদ্ধাচার েি থ- বরেল্পনায় অন্তথভুি 

বিবিন্ন োর্ থক্রি িাস্তিায়কনর জন্য 

িরাদ্দকৃি  অলর্ মর আনুিাবনে পররর্াণ 

িরাদ্দকৃি অর্ থ ২ োো শুদ্ধাচার 

স াোল 

 কয়ন্ট 

২ লক্ষ র্া া লক্ষ্যর্াৈা ০.৩০ ০.৩০ ০.২০ ১.২০    

অজমন ০.৩০     

১২. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ দপ্তর/িংস্হা ের্তথে প্রণীি                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা, 

২০১৯-২০ স্ব স্ব িন্ত্রণালয় এিং 

ওকয়িিাইকে আ কলার্েরণ 

প্রণীত  র্ম-

পরর ল্পনা 

আ কলার্কৃত 

২ িাবরখ আইবিটি 

সিল প্রিান 

১০.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ১০.০৭.১৯       

অজমন ০৯.০৭.১৯     



১২.২ রনি মাররত ির্লয় ত্রৈর্ারি  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতলবদন িংবিষ্ট 

িন্ত্রণালয়/বিিাকগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওকয়িিাইকে আ কলার্েরণ 

ত্রৈর্ারি  

প্ররতলবদন 

দারখলকৃত ও 

আ কলার্কৃত 

২ িংখ্যা আইবিটি 

সিল প্রিান 

৪ টি লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১    

অজমন ১ ১ ১ ১  

১২.৩ আওিািীন আঞ্চবলে/িাঠ  র্ থাকয়র 

োর্ থালয় ের্তথে দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ম-পরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষ্ণ  প্ররতলবদলনর ওপর র ডব্যা  

প্রদান 

ব র্ব্যাে 

িিা/েি থশালা 

অনুবষ্ঠি 

৪ তাররখ  বরচালে, 

(উ. ও ি.) 

বিবিে, 

ঢাো 

১৫.০৭.১৯ লক্ষ্যর্াৈা ১৫.০৭.১৯       

অজমন ১৫.০৭.১৯     

 


