
সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা প্রণয়ন, ২০১৯-২০২০ 

সংস্থার নাম: কেরলফ ান রশল্প সংস্থা রলরর্ফেড 

 

কার্ যক্রমমর নাম কম যসম্পাদন সূচক সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রায়িষ্ঠায়নক ব্যবস্থা……………………………….৮ 

১.১ নৈতিকিা কতিটির সভা   অনুতিি সভা ৪ সংখ্যা ক া াল 

পফয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৫

লক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ২    

অর্যন ১  

1.2 নৈতিকিা কতিটির সভার তসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ৈ  

বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত ৪ % য়র্এম 

(এএন্ডএস 

ও প্রশাসন) 

ও ক া াল 

পফয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

৮০ 

লক্ষ্যমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অর্যন 

৮০ 
 

২. দক্ষ্িা ও ননয়িকিার উন্নয়ন……………..………….১০ 

২.১ সুশাসন প্ররতষ্ঠার রনরর্ফে 

অংশীর্মনর (stakeholder) 

অংশগ্রহমণ  সভা 

অনুয়ষ্ঠি সভা ২ সংখ্যা ক া াল 

পফয়ন্ট 

 র্ ম তমা 

২ লক্ষ্যমাত্রা ০১ ০১  ০১    

অর্যন ০১     

২.২ অংশীর্মনর (stakeholder) 

অংশগ্রহমণ সভার রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাতয়ি তসদ্ধান্ত ২ % য়র্এম 

(প্রশাসন) 

৮০ লক্ষ্যমাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০    

অর্যন ৮০   

 

  

২.৩ কম যকিযা-কম যচায়রমদর অংশগ্রহমণ  

চা রর সংক্রান্ত রবরভন্ন প্ররশক্ষণ 

আফয়াজন  

প্রতিক্ষণার্থী ৩ সংখ্যা য়র্এম 

(প্রশাসন) 

৪০ লক্ষ্যমাত্রা ১০ ১০ ১০ ১০    

অর্যন ১০     

২.৪ কম যকিযা-কম যচায়রমদর অংশগ্রহমণ  

 সুশাসন সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আফয়াজন 
প্রতিক্ষণার্থী ৩ সংখ্যা য়র্এম 

(প্রশাসন) 

৪০ লক্ষ্যমাত্রা 

 

১০ ১০ ১০ ১০    

অর্যন ১০    
 

 

৩। শুদ্ধচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/রবরি/নীরতর্ালা/ম্যানুফয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পররপত্র – এর বাস্তবায়ন এবং প্রফ াজযফক্ষফত্র খসড়া প্রণয়ন ...১০  
৩.১ টেশিস এর অর্ গান াগ্রাম ও সাশভ গস 

রুল প্রণয়  সংক্রান্ত  

অর্ গান াগ্রাম ও 

সাশভ গস রুল 

প্রস্তুতকৃত  

৫ তাররখ  য়র্এম 

(প্রশাসন) 
৩০-০৬-

২০২০ 
লক্ষ্যমাত্রা 

 

০৪/০৯/২

০১৯ 

  ৩০-০৬-

২০২০ 

   

      অর্যন ০৪/০৯/২

০১৯ 

      



কার্ যক্রমমর নাম কম যসম্পাদন সূচক সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.২  টেশিস এর সাশভ গস রুলস-১৯৭৭ 

(বয়স, ট াগ্যতা ও সরাসশর শ নয়ানর্র 

জন্য পরীক্ষা) এর শবশিমালা   

 ীশতমালা 

প্রস্তুতকৃত  

৫ তাররখ  য়র্এম 

(প্রশাসন) 
৩০-০৬-

২০২০ 
লক্ষ্যমাত্রা 

 

০৪/০৯/২

০১৯ 

  ৩০-০৬-

২০২০ 

   

      অর্যন ০৪/০৯/২

০১৯ 

      

৪. ওফয়বসাইফে কসবাবক্স হালনাগাদ রণ ……………….৮ 

৪.১ টসবা সংক্রান্ত টোল শি  ম্বরসমূহ  

স্ব স্ব তথ্য বাতায়ফন দৃশ্যর্ান রণ 

ওনয়বসাইনে তথ্য অশিকার আইক  

হাল ার্াতকরণ  

তথ্য বাতায়ফন 

দৃশ্যর্ান রণ   

টসবাবক্স 

হাল ার্াতকৃত  

১ িাতরখ মিাোঃ 

মিাজাম্মেল  

হক, এই 

ল্যাপটপ  

 লক্ষযিাত্রা ১৫.০৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.০১.২০ ১৫.০৪.২০    

অর্যন       

৪.২ স্ব স্ব ওফয়বসাইফে শুদ্ধাচার 

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ িাতরখ মিাোঃ 

মিাজাম্মেল  

হক, এই 

ল্যাপটপ 

 লক্ষযিাত্রা ১৫.০৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.০১.২০ ১৫.০৪.২০    

অর্যন      

৪.৩ স্বপ্রফণারদত তথ্য প্র াশ রনফদ মরশ া 

হালনাগাত  ফর ওফয়বসাইফে প্র াশ 

হালনাগাতকৃত 

পফেত 

মূল্যতারল া  

ওফয়বসাইফে 

প্র ারশত 

১ িাতরখ মিাোঃ 

মিাজাম্মেল  

হক, এই 

ল্যাপটপ 

 লক্ষযিাত্রা ১৫.০৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.০১.২০ ১৫.০৪.২০    
অর্যন       

৪.৪ স্ব স্ব ওফয়বসাইফে তথ্য অরি ার  

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত  

২ িাতরখ মিাোঃ 

মিাজাম্মেল  

হক, এই 

ল্যাপটপ 

 লক্ষযিাত্রা ১৫.০৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.০১.২০ ১৫.০৪.২০    
অর্যন        

৪.৫ স্ব স্ব ওফয়বসাইফের অরভফ াগ 

প্ররত ার ব্যবস্থা (রজআরএস)   

কসবাবক্স হালনাগাদ রণ 

ওফয়বসাইফে 

হালনাগাদকৃত 

২ িাতরখ মিাোঃ 

মিাজাম্মেল  

হক, এই 

ল্যাপটপ 

 লক্ষযিাত্রা ১৫.০৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.০১.২০ ১৫.০৪.২০    

      অর্যন        
৫.  সু-শাসন প্ররতষ্ঠা ...... ৬ 
৫.১ উের্ চচ মার তারল া প্রণয়ন  ফর স্ব 

স্ব র্ন্ত্রণালফয়/রবভাফগ কপ্ররণ  

উের্ চচ মার 

তারল া কপ্রররত  

৩ তাশরখ  ম াকাল 

পম্ময়ন্ট  
৩১.০৯.১৯ লক্ষযিাত্রা  ৩০.০৯.১৯      

অর্যন      
৫.২ কেরশস এর ক া াল পফয়ন্ট ও 

রব ল্প ক া াল পফয়ন্ট  র্ ম তমা রনফয়াগ 

ও ওফয়ব সাইফে প্র াশ    

ক া াল পফয়ন্ট ও 

রব ল্প ক া াল 

পফয়ন্ট  র্ ম তমা 

রনফয়াগ ও ওফয়ব 

সাইফে প্র ারশত  

২ তাশরখ  তিতজএি 

(S&P) ও 

এই 

(S&P) 

৩০.০৭.১৯ লক্ষযিাত্রা ৩০.০৭.১৯       
অর্যন ২১.০৭.১৯     



কার্ যক্রমমর নাম কম যসম্পাদন সূচক সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.৩ জনস্বার্ ম সংরিষ্ট তথ্য প্র াশ 

(সুরক্ষা প্রদান) রবরির্ালা, ২০১৭- এর 

রবরি ৪ অনুসাফর “কডরজগফনফেড 

অর সার” রনফয়াগ ও ওফয়বসাইফে 

প্র াশ।  

“কডরজগফনফেড 

অর সার” রনফয়াগ 

ও ওফয়বসাইফে 

প্র ারশত  

১ তাশরখ  মিাোঃ 

মিাজাম্মেল  

হক, এই 

ল্যাপটপ 

৩০.০৭.১৯ লক্ষযিাত্রা ৩০.০৭.১৯       
অর্যন ২১.০৭.১৯     

৬। প্র ফল্পর কক্ষফত্র শুদ্ধাচার ......৯  

৬.১ প্র ফল্পর বারষ ম  ক্রয় পরর ল্পনা 

অনুফর্াদন  

অনুফর্ারদত ক্রয় 

পরর ল্পনা  

২ তাররখ  প্র ল্প 

পররচাল   

 লক্ষযিাত্রা ২১.০৭.২০

১৯ 

     প্রমর্ার্য নয়  

অজজৈ ২১.০৭.২০

১৯ 

      

৬.২ এরডরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত  অগ্রগরতর হার  ১ % প্র ল্প 

পররচাল   

 লক্ষযিাত্রা ১০০      প্রমর্ার্য নয় 

 অর্যন ১০০       
৬.৩ প্র ল্প বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পররদশ মন/ পররবীক্ষণ  

দারখলকৃত 

প্ররতফবদন  

৩ সংখ্যা  প্র ল্প 

পররচাল   

 লক্ষযিাত্রা ১      প্রমর্ার্য নয় 

 অর্যন ১       
৬.৪ প্র ল্প পররদশ মন/ পররবীক্ষণ 

প্ররতফবদফনর সুপাররশ বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়ন এর 

হার 

৩ % প্র ল্প 

পররচাল   

 লক্ষযিাত্রা ১০০      প্রমর্ার্য নয় 

 অর্যন ১০০       
৭.  ক্রয় কক্ষফত্র শুদ্ধাচার …………………….৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর ২০০৮-এর রবরি ১৬(৬) 

অনু ায়ী ২০১৯-২০ অর্ মবছফরর ক্রয় 

পরর ল্পনা ওফয়ব সাইফে প্র াশ   

ক্রয় পরর ল্পনা 

ওফয়ব সাইফে 

প্র াশ   

৩ িাতরখ তিতজএি 

(S&P) ও 

এই 

(S&P) 

১৫.০৭.১৯ লক্ষ্যমাত্রা ১৫.০৭.১৯ ১৫.১০.১৯ ১৫.০১.২০ ১৫.০৪.২০    

অর্যন ১৫.০৭.১৯     

৭.২ ই-কেন্ডাফরর র্াধ্যফর্ ক্রয়  া ম 

সম্পাদন  

ই-কেন্ডাফর ক্রয় 

 া ম সম্পন্ন  
৪ %   লক্ষ্যমাত্রা ১০০       

অর্যন ১০০     

৮. স্বচ্ছিা ও র্বাবয়দয়হ শরিশালীকরণ…………………...১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

(য়সটিমর্নস্ চার্ যার) বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি 

পয়রবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি 

পয়রবীক্ষ্ণকৃত  
২ % ম াকাল 

পময়ন্ট  

৮০% লক্ষ্যমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অর্যন ৮০%      

৮.২ দপ্তর/সংস্হার শাখা/অয়িশাখা 

পয়রদশ যন/আকয়িক পয়রদশ যন   

পয়রদশ যন/ 

আকয়িক 

পয়রদশ যন সম্পন্ন 

২ সংখ্যা ম াকাল 

পম্ময়ন্ট  

     ১৬ লক্ষ্যমাত্রা ৪ ৪ ৪ ৪    

অর্যন ৩     

৮.৩ দপ্তর/সংস্হার শাখা/অয়িশাখা পয়রদশ যকনর ২ % ম াকাল ৫০% লক্ষ্যমাত্রা ৫০% ৫০% ৫০% ৫০%    



কার্ যক্রমমর নাম কম যসম্পাদন সূচক সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

পয়রদশ যন/আকয়িক পয়রদশ যকনর 

সুপাররশ বাস্তবায়ন 

সুপাররশ 

বাস্তবারয়ত 

পম্ময়ন্ট  অর্যন ৫০%     

৮.৪ সরচবালয় রনফদ মশর্ালা ২০১৪ 

অনু ায়ী নরর্র কেণী রবন্যাস  

নরর্র কেণী 

রবন্যাসকৃত  

২ % য়র্এম (এ 

এন্ড এস)  

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যমাত্রা ১০০%   ৩০.০৬.২

০ 
   

অর্যন ১০০%     

৮.৫ কেণী রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্ট রণ 

 

 

নরর্ রবনষ্টকৃত  ৩ % য়র্এম (এ 

এন্ড এস) 

৩০.০৬.২০ লক্ষ্যমাত্রা ১০০%   ৩০.০৬.২০    

অর্যন ১০০%     

৮.৬ প্রারতষ্ঠারন  গণশুনারন আফয়াজন  প্রারতষ্ঠারন  

গণশুনারন 

আফয়ারজত  

২ সংখ্যা তজএি 

(প্রিাসৈ ও 

মসবা)   

     ২ লক্ষ্যমাত্রা ১ ১  ১    

অর্যন ১       

৯. দপ্তর/সংস্থার শুদ্ধাচার সংয়িষ্ট এবং দুনীরত প্ররতফরাফি সহায়  অন্যান্য  া মক্রর্ ……………..১৫ (অগ্রারি ার রভরেফত ন্যযনতর্ পাঁচটি  া মক্রর্) 

৯.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ওয়া মশপ 

আফয়াজন  

শুদ্ধাচার ওয়া মশপ 

আফয়ারজত 

৩ তাররখ  ক া াল 

পফয়ন্ট 

 র্ ম তমা  

৩০.১২.১৯ লক্ষ্যমাত্রা  ৩০.১২.১৯      

অর্যন      

৯.২ অবসর গর্ন ারী  র্ ম তমা-

 র্ মচারীফদর রপআরএল    

 াউরিরলং 

প্ররশক্ষণ  

৩ তাররখ  য়র্এম 

(এডয়মন) 

৩০.১২.১৯ লক্ষ্যমাত্রা  ৩০.১২.১৯ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৬.২০    

অর্যন  ৩০.১২.১৯    

৯.৩  র্ ম তমা-  র্ মচারীফদর বাংলা 

নববফষ মর শুফভচ্ছা  াড ম প্রদান  

শুফভচ্ছা  াড ম 

প্রদানকৃত  

৩ তাররখ  য়র্এম 

(এডয়মন) 

১৩.০৪.১৯ লক্ষ্যমাত্রা   ১৩.০৪.১৯     

অর্যন   ১৩.০৪.১৯   

৯.৪  শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সফচতনতামূল  

প্রচারনা   

সফচতনতামূল  

রি ার, কপািার 

প্রচাররত  

৩ সংখ্যা  য়র্এম 

(এডয়মন) 

৫০০ লক্ষ্যমাত্রা  ২৫০  ২৫০    

অর্যন ৫০     

৯.৫  র্ ম তমা- র্ মচারীফদর অর ফস 

রনয়রর্ত উপরস্থরত প মফবক্ষণ   

রনয়রর্ত উপরস্থরত 

প মফবক্ষণকৃত 
৩ %  য়র্এম 

(এডয়মন) 

১০০ লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অর্যন ১০০       

১০. শুদ্ধাচার চচ গার জন্য পুরস্কার/ প্রনণাদ া প্রদা ..............................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান  প্রদে পুরস্কার ৩ িায়রখ য়র্এম (এ 

এন্ড এস) 
১৫-০৬-২০ লক্ষ্যমাত্রা    ১৫-০৬-২০    

অর্যন       



কার্ যক্রমমর নাম কম যসম্পাদন সূচক সূচমকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবায়মনর

দায়য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যয়ি/পদ 

২০১৯-

২০২০ 

অর্ যবছমরর 

লক্ষ্যমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগয়ি পয়রবীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাত্রা/ 

অর্যন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অর্যন 

অয়র্যি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১০.২ ২০১৮-২০১৯ অর্ মবছফর শুদ্ধাচার 

পুরস্কারপ্রাপ্তফদর তারল া ওফয়বসাইফে 

প্র াশ।  

পুরস্কারপ্রাপ্তফদর 

তারল া 

ওফয়বসাইফে 

প্র ারশত।  

২ িায়রখ য়র্এম (এ 

এন্ড এস) 
৩০-০৭-১৯ লক্ষ্যমাত্রা ৩০-০৭-

১৯ 

      

অর্যন      

১১. অর্ ম বরাদ্দ....................................................................৩ 
১১.১ শুদ্ধাচার  র্ ম-পরর ল্পনায় 

অন্তমভুি রবরভন্ন  া মক্রর্ বাস্তবায়ফনর 

জন্য বরাদ্দকৃত  অমর্ যর আনুর্ারন  

পয়রমাণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ 

ো া 

ক াকাল 

পময়ন্ট 

কম যকিযা  

২  লক্ষ্যমাত্রা .৫০ .৫০ .৫০ .৫০    

অর্যন    .২০     

১২. পয়রবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন………………………………৮ 

১২.১ কেরশস  র্তম  প্রণীত জাতীয় 

শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, 

২০১৯-২০ র্ন্ত্রনালফয় দারখল ও স্ব 

স্ব ওফয়বসাইফে আপফলাড রণ   

প্রণীি কম য-

পয়রকল্পনা 

দায়খলকৃি 

ও আপফলাডকৃত  

২ তাররখ মিাোঃ 

মিাজাম্মেল  

হক, এই 

ল্যাপটপ 

১০-০৭-১৯ লক্ষ্যমাত্রা ১০-০৭-

১৯ 
      

অর্যন ১০-০৭-

১৯ 
    

১২.২ রনি মাররত সর্ফয় ত্রত্রর্ারস  

পয়রবীক্ষ্ণ  প্রয়িমবদন সংরিষ্ট  

র্ন্ত্রনালফয়/রবভাফগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওফয়বসাইফে আপফলাড রণ   

ত্রত্রর্ারস  

পয়রবীক্ষ্ণ  

প্রয়িমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপফলাডকৃত  

২ তাররখ মিাোঃ 

মিাজাম্মেল  

হক, এই 

ল্যাপটপ 

২৫-০৯-১৯ লক্ষ্যমাত্রা ২৫-০৯-১৯ ১৯-১২-১৯ ২৫-০৩-২০ ২৫-০৬-১৯    

অর্যন ২৫-০৯-১৯     

১২.৩ আওতািীন দপ্তর/সংস্থা 

(প্রফ াজয কক্ষফত্র)  র্তম  দারখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-

পরর ল্পনা ও পয়রবীক্ষ্ণ  প্রয়িমবদকনর 

ওপর র ডব্যা  প্রদান   

র ডব্যা  

সভা/ র্ মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তাররখ তজএি 

(এএণ্ডএস)  
 লক্ষ্যমাত্রা       প্রফ াজয নয় 

অর্যন      

 

 

 

 

 

(ফর্াোঃ রর্জানুর রহর্ান কর্াল্লা) 

রড,রজ,এর্  (ফসলস এন্ড রপএসটিএন) 

ও 

ক া াল পফয়ন্ট  র্ ম তমা 


