
                                   দপ্তয/সংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌরকভ ম-রযকল্পনা, ২০২০-২০২১  

দপ্তয/সংস্থায নাভ: ডাক অরধদপ্তয 

কাম মক্রমভযনাভ কভ মসম্পাদনসূচক 

 

সূচমকয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনকব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ননরতকতা করভটিয সবা অনুরষ্ঠতসবা ৬ সংখ্যা কপাকার ময়ন্ট 

কর্ মকর্মা 

০৪ রক্ষ্যভাত্রা ১ ০১ ১ ০১   

 অজমন  ০১ 

(প্রভাণক) 

  ৩ 

১.২ননরতকতা করভটিয সবায রসদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % কপাকার ময়ন্ট 

কর্ মকর্মা 

 

৮০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

 

অজমন  ২০ 

(প্রভাণক) 

  ১০০ 

২. দক্ষ্তাননরতকতাযউন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১সুাসন প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত অংীজমনয 

অংগ্রহমণ সবা 

অনুরষ্ঠতসবা ২ সংখ্যা কপাকার ময়ন্ট 

কর্ মকর্মা 

২ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১ ০১   

 অজমন  ১ 

 

  ২ 

২.২ অংীজমনয অংগ্রহমণ সবায রসদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % সামকমর ১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ৪০   

 অজমন  ৪০ 

 

  ৯০ 

২.৩ কভ মকতমা -কভ মচাযীমদয অংগ্রহমণ 

চাকরয সংক্রান্ত রফরবন্ন প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা  সামকমর ১০৫০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ২৫০ ৩০০ ৪০০   

 অজমন  ২৫০ 

 (প্রভাণক) 

  ৩৫ 

২.৪ কভ মকতমা  কভ মচাযীমদয অংগ্রহমণ 

সুাসন সংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

প্ররক্ষ্ণাথী ৩ সংখ্যা  কপাকার ময়ন্ট 

কর্ মকর্মা 

৯০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০০ ২০০ ৩০০ ৩০০   

 অজমন  ১৭৫ 

 (প্রভাণক)  

  ৫৮ 

৩. শুদ্ধাচায প্ররতষ্ঠায় সহায়ক আইন/রফরধ/নীরতভারা/ম্যানুয়ার  প্রজ্ঞান/রযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফং প্রমমাজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন.........১০ 

৩.১কর ানা প্রাদুর্ মারে পিএলআই 

গ্রাহকগণ ৪ র্ারস  পকপি জর্া পিরর্ 

ব্যর্ মহরল র্া  েীর্া োপর্ল/োরজয়াপ্ত 

হওয়া থর্রক অব্যাহপর্---- িপ িত্র জাপ   

 

িপ িত্র জা ীকৃর্ ৩ তারযখ িপ চালক 

( স ও েী) 

৩০-০৯-২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০   ৩০-০৬-২১    

অজমন  (প্রর্াণক)    

৩.২ ডাক নীরত খসড়া প্রনয়ণ খসড়া প্রণীর্ ৪ তারযখ ভহারযচারক ৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা    ৩০-০৬-২১    

অজমন  (প্রর্াণক)   ২৮-

০৮-

২০ 

  

৩.৩ র্হািপ চালরক  িপ িত্র-৮৫ কৃষক িপ োপহর্      ৩  ভহারযচারক  ৩০-০৯-২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২০ ৩১.১২.২০ ৩১.০৩.২১ ৩০-০৬-২১    
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কাম মক্রমভযনাভ কভ মসম্পাদনসূচক 

 

সূচমকয

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ 

ককায়ার্ মায 

২য় 

ককায়ার্ মায 

৩য় 

ককায়ার্ মায 

৪থ ম 

ককায়ার্ মায 

কভার্ 

অজমন 

অরজমত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

েন্ধু ডাক থসো (থর্ৌসুর্ী ফল, আর্ ও 

সেজী) পেনামূরে িপ েহন। 

৩১-১২-২০ 

৩১-০৩-২১ 

৩০-০৬-২১ 

 

অজমন  (প্রর্াণক)      

 

৪. ময়ফসাইমর্ কসফাফক্স হারনাগাদকযণ..................................৮ 

৪.১ থসো সংক্রান্ত থ াল পি নম্ব সমূহ স্ব 

স্ব র্থ্য োর্ায়রন দৃশ্যর্ানক ণ 

তথ্য ফাতায়মন 

দৃশ্যভানকৃত 

১ তারযখ কপ্রাগ্রাভায, 

আইরসটি কসর 

৩০-৮-২০২০ 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

  ১৫-০৪-২০২১    

www.bdpos

t.gov.bd অজমন  দৃশ্যভানকৃত 

(প্রভাণক) 

   

৪.২ স্ব স্ব ওরয়েসাইর  শুদ্ধাচা  থসো েক্স 

হালনাগািক ন। 

কসফা ফক্স 

হারনাগাদকৃত 

২ তারযখ ঐ ৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-২০ 

 

৩১-১২-২০২০ ৩১.০৩.২১ ৩০-০৬-২১   

www.bdpos

t.gov.bd 

অজমন  ৩১-১২-

২০২০ 

হারনাগাদ

কৃত 

(প্রভাণক) 

   

৪.৩ স্ব স্ব ওরয়েসাইর  র্থ্য অপিকা  

থসোেক্স 

কসফা ফক্স ২ তারযখ ঐ ৩০-০৯-২০২০ 

১৫-১১-২০২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২০২০ 

 

১৫-১১-২০২০ ৩১.০৩.২১ ৩০-০৬-২১   

www.bdpos

t.gov.bd 

অজমন  ৩১-১২-

২০২০ 

হারনাগাদ

কৃত 

(প্রভাণক) 

   

৪.৪ স্ব স্ব ওরয়েসাইর   অপর্র াগ 

প্রপর্কা  ব্যেস্থা থসোেক্স হালনাগািক ণ 

ময়ফসাইমর্ 

হারনাগাদকৃত 

২ তারযখ কপ্রাগ্রাভায, 

আইরসটি কসর 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০-৮-২০২০ 

 

৩১.১২.২০ ১৫-০১-২০২১ 

 

৩০-০৬-২১   

www.bdpos

t.gov.bd 

অজমন  ৩১.১২.২০ 

হারনাগাদ

কৃত 

(প্রভাণক) 

   

৪.৫ স্বপ্ররনাপির্র্ারে প্রকাশর াগ্য র্থ্য 

হালনাগাি কর  ওরয়েসাইর  প্রকাশ 

হালনাগািকৃর্ 

পনরি মপশকা  

ওরয়েসাইর  

প্রকাপশর্ 

১ তারযখ কপ্রাগ্রাভায, 

আইরসটি কসর 

৩০-০৯-২০২০ 

৩১-১২-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

৩০-০৬-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩০.০৯.২০২০ 

 

৩১.১২.২০ 

 

- ৩০-০৬-২১   

 
 

অজমন  ৩১.১২.২০ 

 

  ২৪-

০৯-

 www.bdpos

t.gov.bd 
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(প্রর্াণক) ২০ 

৫. সুাসন প্ররতষ্ঠা……………………………..৬ 

৫.১ উত্তর্ চচ মা  র্াপলকা প্রণয়ন কর  স্ব 

স্ব র্ন্ত্রণালয়/পের্রগ  থপ্র ণ 

উত্তর্ চচ মা  র্াপলকা 

থপ্রপ র্  

৩ তারযখ কপাকার ময়ন্ট 

কর্ মকর্মা 

৩১-০৮-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ৩০-০৯-

২০২০ 

 - -    

অজমন   

(প্রর্াণক) 

  ১১-

১০-২০ 

৫.২ অনরাইন রসমেমভ অরবমমাগ 

রনষ্পরত্তকযণ 

অরবমমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত 

৩ % িপ চালক (ডাক) 

ও  

থপ্রাগ্রর্া  

৮০% 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  

  অজমন  ০ 

(প্রভাণক) 

  ১০০ 

৬. প্রকমল্পয কক্ষ্মত্র শুদ্ধাচায...........................৬ 

৬.১ প্রকরে  োপষ মক ক্রয় িপ কেনা 

অনুরর্ািন 

অনুমভারদত ক্রয় 

রযকল্পনা 

২ তারযখ প্রকে িপ চালক ৩১-০৯-২০ রক্ষ্যভাত্রা ২১.০৯২০       

অজমন   

(প্রর্াণক) 

   

৬.২ প্রকরে োিোয়ন অগ্রগপর্ িপ িশ মন/ 

িপ েীক্ষণ 

দারখরকৃত 

প্ররতমফদন 

২ সংখ্যা প্রকে িপ চালক ৯ রক্ষ্যভাত্রা ১ ২  ৩    

অজমন  ০ 

(প্রর্াণক) 

   

 

৬.৩ প্রকল্প রযদ মন রযদ মন/রযফীক্ষ্ণ 

প্ররতমফদমনয সুারয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়মনয হায ২ % প্রকে িপ চালক ৮০% 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০  ৮০    

অজমন  ০ 

(প্রর্াণক) 

   

৭. ক্রয়মক্ষ্মত্র শুদ্ধাচায...................৭ 

৭.১ররএ২০০৬-এযধাযা১১(২) 

ররআয২০০৮-এযরফরধ১৬(৬) 

অনুমায়ী২০২০-২১ অথ ম ফছমযয ক্রয় -

রযকল্পনা ময়ফসাইমর্ প্রকা 

ক্রয়-

রযকল্পনাময়ফসা

ইমর্ প্রকারত 

৩ তারযখ কপ্রাগ্রাভায, 

আইরসটি কসর 

৩১-০৮-২০২০ 

৩১-০৩-২০২১ 

রক্ষ্যভাত্রা ৩১-০৮-২০২০ - - ০৫-০৪-২১    

অজমন  (প্রর্াণক)   ৩০-

০৭-

২০ 

৭.২ ই- থ ন্ডার   র্াধ্যরর্ ক্রয় কা ম 

সম্পািন 

ই-কর্ন্ডাময ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % প্রকে িপ চালক ৮০% 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অজমন  ০ 

(প্রভাণক) 

  ১০০ 

৮. স্বচ্ছতাজফাফরদরহরিারীকযণ…………………….১৪ 

৮.১স্ব স্ব কসফা প্রদান প্ররতশ্রুরত  কসফা প্রদান ৩ তারযখ ভাঠ ম মাময় ২০-০৯-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ২০.০৯.২০ ১০-১০-

২০২০ 

    

www.bdpos

t.gov.bd 
অজমন -    ০৬-

১০-

২০২০ 

৮.২ শাখা অপিশাখা ও আওর্ািীন/ 

অিিন কা মালয় িপ িশ মন 

প্রপর্শ্রুপর্ প্রনীর্ ও 

োিোপয়র্ 

িপ িশণ সম্পন্ন 

২ সংখ্যা সামকমর  

ইউরনর্ কভ মকতমা 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা ১০ ৩০ ৩০ ৩০   

 
অজমন  ৩০ 

(প্রভাণক) 

  ২ 

৮.৩ শাখা অপিশাখা ও রযদ মন ২ % সামকমর ৮০% রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  ৯০  

https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7282c815_4bd4_4a6d_9f53_b3f1ea9f6dae/2021-01-18-15-12-87644cac52bd022fa82d69ccc51ea8d3.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7282c815_4bd4_4a6d_9f53_b3f1ea9f6dae/2021-01-18-15-13-88364327369fcc8f05255e315eb60eb4.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7282c815_4bd4_4a6d_9f53_b3f1ea9f6dae/2021-01-18-15-15-c97206bb0e440a9f371c0cac8cc8379e.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/b079d9c2_7349_4d8b_bf33_7803db00e90d/2021-01-19-11-03-91121fab6df624eea597eeb3c40848ee.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7da949e9_31fb_46e8_926c_b873a5cd36e4/2021-01-18-15-19-851897a7a0d346e201cb0fb9ed1df5c2.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/b079d9c2_7349_4d8b_bf33_7803db00e90d/2021-01-19-11-04-0c3e47bc95c607eb8dbc648a4de4af7f.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7da949e9_31fb_46e8_926c_b873a5cd36e4/2021-01-18-15-23-9c9bb1c6c7c81563d32467eb0d7f70fd.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7da949e9_31fb_46e8_926c_b873a5cd36e4/2021-01-18-15-25-c04863688fb556e50d7c47c11467294b.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7da949e9_31fb_46e8_926c_b873a5cd36e4/2021-01-18-15-27-9637aca000b764028ea06a94cfa1c7d9.pdf


আওর্ািীন/অিিন কা মালয় িপ িশ মন 

প্রপর্রেিরন  সুিাপ শ োিোয়ন 

প্ররতমফদমনয 

সুারয 

ফাস্তফারয়ত 

 অজমন   ৮০ 

(প্রভাণক) 

   

৮.৪ সরচফারয় রনমদ মভারা ২০১৪ 

অনুমায়ী নরথয কেণী রফন্যাসকযণ 

নরথ কেণী 

রফন্যাসকৃত 

২ % সামকমর ১০০% রক্ষ্যভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   

 অজমন - ০ 

 

  ৬০ 

৮.৫ কেণী রফন্যাসকৃত নরথ রফনষ্ট কযণ নরথ রফনরষ্টকৃত ২ % সামকমর  

ইউরনর্ কভ মকতমা 

৮০% 

 

রক্ষ্যভাত্রা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০  

  অজমন - ০ 

  

  ৫০ 

৮.৬ প্রারতষ্ঠারনক গণশুনারন আময়াজন  প্রারতষ্ঠারনক 

গণশুনারন 

আময়ারজত 

৩ সংখ্যা সামকমর  ইউরনর্ 

কভ মকতমা  

১০ রক্ষ্যভাত্রা ১ ২ ৩ ৪    

অজমন 

 

 

- ০    

 

৯.শুদ্ধাচাযসংরিষ্টএফংদুনীরতপ্ররতমযামধসহায়কঅন্যান্যকাম মক্রভ……………..১৫ (অগ্রারধকায রবরত্তমত নুযনতভ াঁচটি কাম মক্রভ) 

৯.১ থিাস্ট অপফস সঞ্চয় ব্যাংক রুলস 

োংলায় রুিান্ত /গ্রাহরক  সহজরোধ্য 

োংলায় রুিাপন্তর্ ৩ তারযখ ভহারযচার

ক 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা  -  ৩০.০৬.২১    

অজমন - (প্রর্াণক)    

৯.২ কনমন গভণকাযীয সহজীকযণ 

সপয়যায (এইচআযএভএস) নতরয 

সপর্য়যায 

নতযীকৃত 

৩ তারযখ ভহারযচার

ক 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - ৩০-১২-২০ - ৩০.০৬.২১   

 অজমন -    ৩০-১২-

২০ 

৯.৩ কযরজিঃ  রজইর ামস মরয ট্র্যারকং  

কট্র্রসং সপর্য়যায (এইচআযএভএস) 

নতরয 

সপর্য়যায 

নতযীকৃত 

৩ সংখ্যা ভহারযচার

ক 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - ১ - ৩০.০৬.২১   

 অজমন - -    

৯.৪ রএরআই (ডাক জীফন ফীভা) 

অমর্ামভন  

অমর্ামভনকৃত ৩ তারযখ 

 

সংখ্যা 

ভহারযচার

ক 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - ৩০-১২-২০ - ৩০.০৬.২১ ২৫-১১-

২০ 

 

 অজমন     

৯.৫ রযদ মন-কবরযরপমকন-কযাজনাভচা 

রযমার্ ম অমর্ামভন 

অমর্ামভনকৃত ৩ তারযখ ভহারযচার

ক 

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - -  ৩০.০৬.২১    

অজমন - -   

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

১০.১শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং পুযস্কায 

প্রাপ্তমদয তাররকা ময়ফসাইমর্ প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ৩ তারযখ ভহারযচার

ক  

৩০-০৬-২০২১ রক্ষ্যভাত্রা - - - ৩০-৬-২০২১    

অজমন - -    

১১. কভ ম-রযমফউন্নয়ন…………………………২ 

১১.১কভ ম-রযমফ উন্নয়ন  (স্বাস্থয রফরধ 

অনুসযণ/টিএন্ডইভুি অমকমজা ভারাভার 

রফনষ্ট কযণ /রযস্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

ইতযারদ) 

উন্নত কভ ম-রযমফ ২ সংখ্যা

তারযখ 

সামকমর  ১।২০-১২-২০ 

২।৩০-০৬-২১ 

রক্ষ্যভাত্রা    (১০) 

৩০.০৬.২

১ 

   

অজমন         

১২. অথ ম ফযাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায কভ ম-রযকল্পনায় অন্তমভুি ফযাদ্দকৃত অথ ম ৩ রক্ষ্ ভহারযচারক) ১২ রক্ষ্যভাত্রা ২ ৩ ৩ ৪    

https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7da949e9_31fb_46e8_926c_b873a5cd36e4/2021-01-18-15-28-7f78a6d50604803103731c46d200811d.pdf
https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7da949e9_31fb_46e8_926c_b873a5cd36e4/2021-01-18-15-31-f527e38d6df86380d2780eebd2cf7fb2.pdf


রফরবন্ন কাম মক্রভ ফাস্তফায়মনয জন্য 

ফযাদ্দকৃত অমথ মযআনুভারনক রযভাণ 

র্াকা অজমন - ৩ 

  

   

 

১৩. রযফীক্ষ্ণমূল্যায়ন…………………………….৮ 

১৩.১ িপ্ত /সংস্থা কর্তমক প্রনীর্ 

জার্ীয়  শুদ্ধাচা  থকৌশল কর্ মিপ কেনা, 

২০২০-২১ স্ব স্ব র্ন্ত্রণালয় এেং 

ওরয়েসাইর  আিরলাডক ণ 

প্রণীত কভ ম 

রযকল্পনা 

আমরাডকৃত 

২ তারযখ কপ্রাগ্রাভায 

আইরসটি কসর 

১০-৮-২০২০ রক্ষ্যভাত্রা ১০-৮-২০২০ ১ - -    

অজমন  ১ 

(প্রর্াণক) 

   

১৩.২ পনিাপ র্ সর্রয় ত্রত্রর্াপসক  

িপ েীক্ষণ প্রপর্রেিন সংপিষ্ট র্ন্ত্রণালয়/ 

পের্াগ িাপখল ও স্ব স্ব ওরয়েসাইর  

আিরলাডক ণ 

নত্রভারসক 

প্ররতমফদন 

দারখরকৃত  

আমরাডকৃত 

২ তারযখ কপ্রাগ্রাভায 

আইরসটি কসর 

৪ রক্ষ্যভাত্রা ১৫.১০.২০ ১৫.১.২১ ১৫.৪.২

১ 

১৫.৭.২১  

 

www.bdpos
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অজমন  ১ 

(প্রর্াণক) 

   

১৩.৩ আতাধীন আঞ্চররক/ভাঠ ম মাময়য 

কাম মারয় কর্তমক দারখরকৃত জাতীয়  

শুদ্ধাচায কভ মমকৌর -রযকল্পনা  

রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদমনয রপডব্যাক প্রদান 

রপডব্যাক 

সবা/কভ মারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ কপাকার 

ময়ন্ট 

কভ মকতমা 

১৫-১০-২০ 

১৫-০১-২০২১ 

১৫-০৪-২০২১ 

১৫-০৭-২০২১ 

 

 

রক্ষ্যভাত্রা ১৫.১০.২০

২০ 

      

অজমন  প্রর াজয নয়    

 

                                                                                                                                                                                                                                            (থর্াোঃ হারুনু   শীি) 

                                                                                                                                                                                                                                অপর্প ক্ত র্হািপ চালক (িপ কেনা )  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

https://bdpost.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bdpost.portal.gov.bd/files/7da949e9_31fb_46e8_926c_b873a5cd36e4/2021-01-18-15-37-f78b3f539af9faaaf1cf6236fb570316.pdf
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