
  আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র জাতীয় ��াচার েকৗশল কম �-পিরক�না, ২০২০-২০২১ পিরিশ� ক 
আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র নাম: BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 

কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
ব���/পদ 

২০২০-
২০২১ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  ম�ব� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
েকায়াট�ার 

২য় 
েকায়াট�া

র 

৩য় 
েকায়াট�ার 

৪থ � 
েকায়াট�ার 

েমাট 
অজ�ন 

অ�জ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. �ািত�ািনক ব�ব�া ................8 
১.১ ৈনিতকতা কিম�টর সভা   অনু��ত সভা ৪ সংখ�া †dvKvj c‡q›U, 

ৈনিতকতা 
কিম�ট 

04 ল��মা�া 01 01 01 01  4 সভা অনু��ত 
n‡q‡Q অজ�ন 01 01    

১.২ ৈনিতকতা কিম�টর সভার িস�া� 
বা�বায়ন  

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৪ % †dvKvj c‡q›U, 
ৈনিতকতা 
কিম�ট 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%  4 িস�া� 
বা�বািয়ত n‡q‡Q অজ�ন 100% 100%    

২. দ�তা ও ৈনিতকতার উ�য়ন ......10 
২.১ সুশাসন �িত�ার িনিম� 
অংশীজেনর অংশ�হেণ  সভা 

অনু��ত সভা ২ সংখ�া kvLv cÖavb 02 ল��মা�া - 01 - 01   K‡ivbvi Kvi‡b Kiv 
nqwb অজ�ন  -    

২.২ অংশীজেনর অংশ�হেণ  সভার 
িস�া� বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

২ % kvLv cÖavb 100% ল��মা�া - 100% - 100%    
অজ�ন  -    

২.৩ কম �কত�া-কম �চারীেদর অংশ�হেণ 
চাকির সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সংখ�া GBPAvi GÛ 
GWwgb 

40 ল��মা�া 10 10 10 10  3 Dcw¯’wZ mshyw³ 
wn‡m‡e †`qv n‡jv| অজ�ন 12 19    

২.৪ কম �কত�া-কম �চারীেদর অংশ�হেণ 
সুশাসন সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ� ৩ সংখ�া GBPAvi GÛ 
GWwgb 

40 ল��মা�া 10 10 10 10  3 Dcw¯’wZ mshyw³ 
wn‡m‡e †`qv n‡jv| অজ�ন 10 19    

3. ��াচার �িত�ায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/ম�ানুয়াল ও ��াপন/পিরপ� এর �েয়াগ/বা�বায়ন ...... 10 
৩.১ CMMS-এ এি� �দান 
 

 10 % †dvKvj c‡q›U 100% ল��মা�া ১০০% 100% ১০০% ১০০%  10 weMZ †KvqvU©v‡i 
CMMS G Gw›Uª 
‡`qvi gZ †Kvb 
welq msNwUZ nqwb| 

অজ�ন ১০০% 100%    

৪. ওেয়বসাইেট েসবাব� হালনাগাদকরণ..................................৮ 
৪.১ েসবা সং�া� েটাল ি� ন�রসমূহ � 
� তথ� বাতায়েন দৃশ�মানকরণ   

তথ� বাতায়েন 
দৃশ�মানকৃত 

১ তািরখ AvBwmwU  ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21  1 হালনাগাদ Kiv 
Av‡Q অজ�ন 30.09.20 31.12.20    

৪.২ � � ওেয়বসাইেট ��াচার েসবাব� 
হালনাগাদকরণ  
 

েসবাব� 
হালনাগাদকৃত 

২ তািরখ AvBwmwU  ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21  2 হালনাগাদ Kiv 
Av‡Q অজ�ন 30.09.20 31.12.20    

৪.৩ � � ওেয়বসাইেট তথ� অিধকার   
েসবাব� হালনাগাদকরণ  

েসবাব� 
হালনাগাদকৃত 

২ তািরখ AvBwmwU  ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21  2 হালনাগাদ Kiv 
Av‡Q অজ�ন 30.09.20 31.12.20    

৪.৪ � � ওেয়বসাইেটর অিভেযাগ 
�িতকার ব�ব�া (GRS) েসবাব� 
হালনাগাদকরণ 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদকৃত 

২ তািরখ AvBwmwU  ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21  2 হালনাগাদ Kiv 
Av‡Q অজ�ন 30.09.20 31.12.20    



কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
ব���/পদ 

২০২০-
২০২১ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  ম�ব� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
েকায়াট�ার 

২য় 
েকায়াট�া

র 

৩য় 
েকায়াট�ার 

৪থ � 
েকায়াট�ার 

েমাট 
অজ�ন 

অ�জ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.৫ ��েণািদতভােব �কাশেযাগ� তথ� 
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট �কাশ 

হালনাগাদকৃত 
িনেদ�িশকা 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

১ তািরখ AvBwmwU  ল��মা�া - 31.12.20 - 30.06.21  2 হালনাগাদ Kiv 
Av‡Q 

অজ�ন  31.12.20      

৫. সুশাসন �িত�া .............. 7 
৫.১ ��াচার সং�া� DËg চচ�ার তািলকা 
�ণয়ন কের � � দ�র/সং�ায় ে�রণ 

উ�ম চচ�ার 
তািলকা ে�িরত 

৪ তািরখ †dvKvj c‡q›U 30.09.20 ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21  4  
অজ�ন 30.09.20 31.12.20    

৫.২ অনলাইন িসে�েম অিভেযাগ 
িন�ি�করণ 
 
 
 

অিভেযাগ 
িন�ি�কৃত 

৩ % AwbK 
(Awf‡hvM 
wb¯úwË 
Kg©KZ©v) 

100% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  3 BDwbqb K¨vwcUvj 
wjwg‡UW Gi I‡qe 
mvB‡U 
“Complaint 
Cell” bvgK U¨ve 
i‡q‡Q hvi gva‡g¨ 
MÖvnKMb Zv‡`i 
Awf‡hvM †cÖiY 
Ki‡Z cv‡ib| 
AbjvB‡b cÖvß 
Awf‡hvM mg~n `ªæZ 
wb¯úwË Kiv nq| 

অজ�ন ১০০% 100%    

৬. েসবা �দােনর  ও �কে�র ে�ে� ��াচার...........................১৪ 
৬.১ েসবা �দােনর ে�ে� ের�জ�াের 
�েদয় েসবার িববরণ ও েসবা�হীতার 
মতামত সংর�ণ  

ের�জ�ার 
হালনাগাদকৃত 

৩ তািরখ †dvKvj c‡q›U 30.09.20 ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21  3 mshyw³ †`qv n‡jv| 
অজ�ন 30.09.20 31.12.20    

৬.২ সামা�জক িনরাপ�া কম �সূিচ/ �ক� 
বা�বায়ন অ�গিত 

অ�গিতর হার     ১ % †dvKvj c‡q›U  ল��মা�া       cÖ‡hvR¨ bq| 
অজ�ন        

৬.৩ সামা�জক িনরাপ�া কম �সূিচেত 
�া� বরা� এবং উপকারেভাগী 
িনব �াচেনর মানদ� দৃশ�মান �ােন ও 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

�া� বরা� ও 
উপকারেভাগী 
িনব �াচেনর 
মানদ� 

দৃশ�মান �ােন 
ও ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

২ তািরখ   ল��মা�া       cÖ‡hvR¨ bq| 
অজ�ন        

৬.৪ সামা�জক িনরাপ�া কম �সূিচেত  
উপকারেভাগীেদর তািলকা দৃশ�মান 
�ােন ও ওেয়বসাইেট �কাশ  

উপকারেভাগী
েদর তািলকা 
দৃশ�মান �ােন 
ও ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

    ৩ তািরখ AvBwmwU  ল��মা�া       cÖ‡hvR¨ bq| 

অজ�ন        



কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
ব���/পদ 

২০২০-
২০২১ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  ম�ব� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
েকায়াট�ার 

২য় 
েকায়াট�া

র 

৩য় 
েকায়াট�ার 

৪থ � 
েকায়াট�ার 

েমাট 
অজ�ন 

অ�জ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৬.৫ �কে�র বা�বায়ন অ�গিত 
পিরদশ �ন/ পিরবী�ণ 

দািখলকৃত 
�িতেবদন 

২ সংখ�া †dvKvj c‡q›U  ল��মা�া       ‡h‡nZz BDwbqb 
K¨vwcUvj wjwg‡UW 
mvgvwRK wbivcËv 
Kg©m~wP / GwWwc 
ev¯Íevqb †Kvb cÖKí 
ev¯Íevq‡bi mv‡_ 
mivmwi RwoZ bq, 
ZvB Av‡jvP¨ 6.5 I 
6.6 cwicvjb 
BDwbqb K¨vwcUvj 
wjwg‡UW Gi Rb¨ 
cÖ‡hvR¨ bq|  

অজ�ন       
৬.৬ �ক� পিরদশ �ন/পিরবী�ণ 
�িতেবদেনর সুপািরশ বা�বায়ন  

বা�বায়েনর হার ৩ % †dvKvj c‡q›U  ল��মা�া       
অজ�ন       

৭. �য়ে�ে� ��াচার...................৫ 

৭.১ িপিপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও 
িপিপআর ২০০৮-এর িবিধ ১৬(৬) 
অনুযায়ী ২০২০-২১ অথ � বছেরর �য়-
পিরক�না  ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-
পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

৩ তািরখ   ল��মা�া       wcwc&G 2006-Gi 
aviv 11(2) I 
wcwcAvi 2008 Gi 
wewa 16(6) Abyhvqx 
“ At the 
beginning of 
each FY, A 
PROCUREMENT 
ENTITY for 
procurement 
under the 
REVENUE 
BUDGET OF 
GOVERNMENT, 
should prepare 
an annual 
procurement 
Plan.” G‡ÿ‡Î 
BDwbqb K¨vwcUvj 
wjwg‡UW GKwU bb-
e¨vswKs Avw_©K 
cÖwZôvb nIqvq Bnv 
Avw_©K †jb‡`b 
e¨vZxZ  
‘PROCUREMEN
T ENTITY ‘ wnmv‡e 
cwiPvwjZ nqbv 
weavq Av‡jvP¨ 7.1 

অজ�ন      



কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
ব���/পদ 

২০২০-
২০২১ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  ম�ব� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
েকায়াট�ার 

২য় 
েকায়াট�া

র 

৩য় 
েকায়াট�ার 

৪থ � 
েকায়াট�ার 

েমাট 
অজ�ন 

অ�জ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
bs Kvh©µg Avgv‡`i 
Rb¨ cÖ‡hvR¨ bq| 

৭.২ ই-েট�ােরর মাধ�েম �য়কায � 
স�াদন 

ই-েট�াের �য় 
স�� 

২ %   ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  2 cÖ‡qvR‡b Kiv n‡e 

অজ�ন - -     

৮. ��তা ও জবাবিদিহ শ��শালীকরণ ........... 12 

৮.১  � � েসবা �দান �িত�িত 
(িস�টেজনস্ চাট�ার) বা�বায়ন এবং 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

েসবা �দান 
�িত�িত 
বা�বািয়ত  
এবং 

ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

২ % †dvKvj c‡q›U 100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%  2 wbqwgZ েসবা �দান 
�িত�িত বা�বায়ন 
I অ�গিত 
পিরবী�ণ Kiv nq| 

অজ�ন 100% 100%    

৮.২ শাখা/অিধশাখা/অধীন� অিফস 
পিরদশ �ন  
 

পিরদশ �ন 
স�� 

২ সংখ�া †dvKvj c‡q›U 04 ল��মা�া 01 01 01 01  2 gwZwSj kvLv 
cwi`k©b Kiv 
n‡q‡Q| অজ�ন 01 01    

৮.৩ শাখা/অিধশাখা/অধীন� অিফস  
পিরদশ �ন �িতেবদেনর সুপািরশ 
বা�বায়ন 

পিরদশ �ন 
�িতেবদেনর 
সুপািরশ  
বা�বািয়ত 

২ % †dvKvj c‡q›U 100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%  2 পিরদশ �ন 
�িতেবদন mshyw³ 
wn‡m‡e †`qv n‡jv|  অজ�ন 100% 100%    

৮.৪ সিচবালয় িনেদ�শমালা, ২০১৪/িনজ� 
নীিতমালা অনুযায়ী নিথর ে�িণ 
িবন�াসকরণ  

নিথ ে�িণ 
িবন�াসকৃত 

২ %  100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%   mwPevjq wb‡`©kgvjv 
2014 G ÕAa¯Íb 
AwdmÕGi msÁv 
Abyhvqx BDwbqb 
K¨vwcUvj wjwg‡UW 
AšÍf©~³ nqbv| n‡e 
bw_cÎ e¨e¯’vcbvi 
Rb¨ evsjv‡`k 
e¨vs‡Ki cwicvjb 
wewa Abyhvqx bw_ 
mg~n wbw`©ó mgq 
msiÿbc~e©K 
cieZ©x‡Z webó Kiv 
nq| 

অজ�ন 100% 100%    

৮.৫ ে�িণ িবন�াসকৃত নিথ িবন�করণ নিথ িবন��কৃত ২ % GBPAvi GÛ 
GWwgb 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%   
অজ�ন 100% 100%    

৮.৬ �ািত�ািনক গণ�নািন আেয়াজন   �ািত�ািনক 
গণ�নানী 
আেয়া�জত 

 
 

২ সংখ�া GBPAvi GÛ 
GWwgb 

02 ল��মা�া - 01 - 01  2  
অজ�ন  01    



কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
ব���/পদ 

২০২০-
২০২১ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  ম�ব� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
েকায়াট�ার 

২য় 
েকায়াট�া

র 

৩য় 
েকায়াট�ার 

৪থ � 
েকায়াট�ার 

েমাট 
অজ�ন 

অ�জ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯. ��াচার সংি�� এবং দনুীিত �িতেরােধ সহায়ক অন�ান� কায ��ম ......... 8  (অ�ািধকার িভি�েত নু�নতম পাচঁ�ট কায ��ম) 
৯.১ ��াচার িবষয়ক ছড়া/ে�াগান/উ�� 
�কাশ 

 ৩  GBPAvi GÛ 
GWwgb 

04 ল��মা�া - 01 - 01  3 cieZ©x †KvqvU©v‡i 
Kiv n‡e 
 অজ�ন - 01 -   

৯.২ মিহলা/বৃ�/দু�েদর জন� 
অ�ািধকারমূলক �াহক েসবা �দান 

 2  GBPAvi GÛ 
GWwgb 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%  1 মিহলা/ব�ৃ/ `y¯’‡`i 
অ�ািধকারমূলক 
েসবা �দান Kiv nq অজ�ন 100% 100%    

৯.৩ অিফেস িল� সমতা িন��তকরণ  1  GBPAvi GÛ 
GWwgb 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%  1 wj½ mgZv 
wbwðZKi‡b 
BDwbqm K¨vwcUvj 
wjwg‡UW me©`v 
m‡Pó| wb‡qvM, 
Kg©‡ÿ‡Î Kv‡Ri 
cwi‡ek, Kv‡Ri 
g~j¨vqb, c‡`vbœwZ I 
Ab¨vb¨ †ÿ‡ÎI 
bvix-cyiæl wbwe©‡k‡l 
mgvb cÖvavb¨ †`qv 
nq| 

অজ�ন 100% 100%    

9.4 ‰`wbK Dcw¯’wZ wi‡cvU© cwi`k©b  1  GBPAvi GÛ 
GWwgb 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%  1  
অজ�ন 100% 100%    

9.5 mvgvwRK ‡hvMv‡hvM gva¨‡g ï×vPvi welqK 
m‡PZbZv  

 1  GBPAvi GÛ 
GWwgb 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%  1 mvgvwRK †hvMv‡hvM 
gva¨‡g ï×vPvi Qov 
w`‡q cÖPvibv Kiv 
nq| 

অজ�ন 100% 100%    

১০. ��াচার চচ�ার জন� পুর�ার �দান....................................... 10 

১০.১ যথাসমেয় ��াচার পুর�ার �দান 
এবং পুর�ার�া�েদর তািলকা 
ওেয়বসাইেট �কাশ 
 

�দ� পুর�ার 10 তািরখ ৈনিতকতা 
কিম�ট 

 ল��মা�া - - - 30.06.21    
অজ�ন  -    

১১. কম �-পিরেবশ উ�য়ন.......................................................... ২ 
১১.১ কম �-পিরেবশ উ�য়ন (�া��িবিধ 
অনুসরণ/�টওএ�ইভ�� অেকেজা 
মালামাল িবন�করণ/পির�ার-পির��তা 
বৃ�� ইত�ািদ)  
 
 

উ�ত কম �-
পিরেবশ 

২ সংখ�া 
ও 

তািরখ 

GBPAvi GÛ 
GWwgb 

 ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21  2 Kg© ciw‡ek 
Dbœq‡bi Ask 
wn‡m‡e eZ©gvb 
†KvwfW cwiw¯’wZ 
we‡ePbvq ¯^v¯’wewa 
cvj‡b wb‡¤œvwjøwLZ 
welq mg~n cwicvjb 
I AbymiY Kiv 
n‡”Q: 
1. Kg©¯’‡j mK‡ji 

gv¯‹ cwiavb 

অজ�ন 30.09.20 31.12.20    



কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
সূচক 

 

সূচেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
ব���/পদ 

২০২০-
২০২১ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  ম�ব� 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
েকায়াট�ার 

২য় 
েকায়াট�া

র 

৩য় 
েকায়াট�ার 

৪থ � 
েকায়াট�ার 

েমাট 
অজ�ন 

অ�জ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
2. mvgvwRK `yiZ¡ 

wbwðZKiY 
3. mg‡eZ Av‡jvPbv 

wbiærmvwnZ Kiv 
Ges Awd‡m 
B›UviKg I †h 
†Kvb wgwUs Gi 
Rb¨ AbjvBb  
wgwUs Kiv 

১২. অথ � বরা�.................................................................... ২ 
১২.১ ��াচার কম �-পিরক�নায়  
অ��ভ�� িবিভ� কায ��ম বা�বায়েনর 
জন� বরা�কৃত অেথ �র আনমুািনক 
পিরমাণ 

বরা�কৃত অথ � ২ 1 
ল�  
টাকা 

ৈনিতকতা 
কিম�ট 

1,00,000/- ল��মা�া 25,000/- 25,000/- 25,000/- 25,000/-    
অজ�ন 0/- 11,979/-    

১৩. পিরবী�ণ ও মূল�ায়ন ......... 4 

১৩.১ আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালয় 
কতৃ�ক �ণীত জাতীয় ��াচার েকৗশল 
কম �-পিরক�না, ২০২০-২১ � � 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

�ণীত কম �-
পিরক�না 

আপেলাডকৃত 

২ তািরখ েফাকাল 
পেয়� 
কম �কত�া 

৩০/৭/২০২
০ 

ল��মা�া ৩০/9/২০ 31.12.20 31.03.21 30.06.21  2 Avc‡jvW Kiv 
n‡q‡Q| 

অজ�ন ৩০/9/২০ 31.12.20    

১৩.২ িনধ �ািরত সমেয় ৈ�মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন বাংলােদশ ব�াংেক  
দািখল ও � � ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ 

ৈ�মািসক 
�িতেবদন 
দািখলকৃত ও 
আপেলাডকৃত 

২ সংখ�া ঐ 0৪ ল��মা�া 0১ 0১ 0১ 0১  2    Avc‡jvW Kiv 
n‡q‡Q| 

অজ�ন 01 0১    

  

 
‡dvKvj c‡q›U Gi Abycw¯’wZ‡Z `vwqZ¡cÖvß Kg©KZv©i Z_¨ejx 
 
SD/- 

 
bvg t ‡gvnv¤§` mvjvn& DÏxb cjøe 
c`ex t g¨v‡bRvi, GBP Avi GÛ GWwgb 
cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 
‡gvev t 01988899844 
‡dvb t 02-48811505-09 
B-‡gBj t pallab@unicap-bd.com 

 
‡dvKvj c‡q›U Gi Z_¨ejx 
 
SD/- 

                 
bvg t G. Gb. Gg. †Mvjvg mvweŸi 
c`ex t Gw·wKDwUf fvBm †cÖwm‡W›U, GBP Avi GÛ GWwgb 
cÖwZôv‡bi bvg t BDwbqb K¨vwcUvj wjwg‡UW 
‡gvev t 01914194194 
‡dvb t 02-48811505-09 
B-‡gBj t shabbir@unicap-bd.com 

 


