সংযুক্তি-১

ক্তিক্তিটাল মেলা ২০২০ গাইিলাইন
বর্তোন কর ানা সংক্রেণ পক্ত ক্তিক্তর্রক ক্তবরবচনায় এরন র্থ্য ও ম াগার াগ প্রযুক্তি ক্তবভারগ উরযারগ ৬৪টি মিলা ক্তিক্তিটাল
কা তক্রেরক িার্ীয় র্থ্য বার্ায়রন োধ্যরে নাগক্ত করে কারে উপিাপরন লরযে অনলাইরন ক্তিক্তিটাল মেলা ২০২০ আরয়ািরন
উরযাগ গ্রহণ ক া হরয়রে। সংক্তিষ্ট মিলা প্রশাসকগণ িানীয় প তারয় ক্তবক্তভন্ন ক্তিক্তিটাল কা তক্ররে মটক্সট/ মপ্ররিরেশন, েক্তব, ক্তভক্তিও
এবং প্ররয়ািনীয় র্থ্য অনলাইন প্ল্োটফেত িার্ীয় র্থ্য বার্ায়রন সংযুি ক া োধ্যরে এই মেলা কা তক্রে উে াপন ক রবন।
অনলাইন মেলা কা তক্রে বাস্তবায়রন লরযে আগােী ২১ জুন ২০২০ এ েরধ্য িার্ীয় র্থ্য বার্ায়রন মেলা িন্য অপশন তর্ক্ত
ত র্থ্য আপরলাি ক রর্ হরব।
পাশাপাক্তশ আগােী ২৭ জুন ২০২০ এ েরধ্য মিলা প তারয় সকল ক্তিক্তিটাল কা তক্রে সম্পক্তকর্
ক্তিক্তিটাল মেলা কা তক্রে আগােী ২৮ জুন মেরক ৩০ জুন ২০২০ উে াপন ক া ম রর্ পার । উি অনলাইন ক্তিক্তিটাল মেলা
বাস্তবায়রন ম সব আরয়ািন ক া ম রর্ পার র্া সম্ভাব্য র্াক্তলকা প্রোন ক া হরলা:
ত একটি মপ্রস ক্তিক্তফং এবং
1) মিলা প তারয় িানীয় গণোধ্যে এবং গণ্যোণ্য ব্যক্তিবরগ ত সেন্বরয় ক্তিক্তিটাল মেলা সম্পক্তকর্
মসক্তেনা আরয়ািন ক া ম রর্ পার এবং উি মপ্রস ক্তিক্তফং এবং মসক্তেনা টি ক্তভক্তিও ফাইল মেলা সংক্তিষ্ট মপইরি
আপরলাি ক া ম রর্ পার । (অবশ্যই অনলাইরন আরয়ািরন ব্যবিা ক া)
2) মিলা প তারয় সকল স কাক্ত অক্তফসরক সারে ক্তনরয় িার্ীয় র্থ্য বার্ায়রন ক্তনিস্ব মিলা মেলা মসকশরন স্বক্তচত্র র্থ্যউপাত্ত (ক্তপক্তিএফ ফাইল), েক্তব, ক্তভক্তিও এবং প্ররয়ািনীয় কা তক্রে উপিাপনা ক া ব্যবিা ক া ম রর্ পার । এরর্ মিলা
প তারয় সকল স কাক্ত প্রক্তর্ষ্ঠারন অংশগ্রহণ ক্তনক্তির্ ক রর্ হরব।
3) ক্তিক্তিটাল মেলা কা তক্রে মূলর্ প্রক্তর্টি মিলা ওরয়বসাইট এ সারে একটি মেন্যেবা এ সেন্বরয় এবং প্রক্তর্টি অনলাইন
মেলা ক্তলংক সম্বক্তলর্ একটি মূল মপইি র্থ্য বার্ায়ন এবং র্থ্য ও ম াগার াগ প্রযুক্তি ক্তবভারগ ওরয়বসাইরট একটি
মেন্যেবা ক্তকংবা সাইি ব্যানা ক্তহরসরব োকরব (অবশ্যই দৃশ্যোন হরর্ হরব)
4) এছাড়া মুক্তিববর্ ত উদ াপরন অংশ ক্তহরসরব এ অনলাইন প্ল্াটফরেত ‘মুক্তিব কণ তা ’ নারে একটি প্যাক্তভক্তলয়ন তর্ক্ত ক রর্
হরব।
5) আরয়াক্তির্ মপ্রস ক্তিক্তফং এবং মসক্তেনার প্রবন্ধ উপিাপরন িন্য ক্তনরনাি ক্তবর্য় ক্তনর্ তা ণ ক া ম রর্ পার ।

সেমিনার এর মিষয়েমূহ :
ক্তনরনাি এক বা একাক্তর্ক ক্তবর্রয় অনলাইরন মসক্তেনা আরয়ািন ক া ম রর্ পার েঃ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

মকাক্তভি-১৯ পক্ত ক্তিক্তর্রর্ প্রযুক্তিই হাক্তর্য়া
আগােী বাংলারেশ প্রযুক্তিক্তনভত ক্তিক্তিটাল বাংলারেশ
বঙ্গবন্ধু স্বরে মসানা বাংলা আধুক্তনক রূপ ক্তিক্তিটাল বাংলারেশ
মুক্তিববর্ ত এবং ক্তিক্তিটাল বাংলারেরশ লযে নাগক্ত ক মসবা উন্নয়ন
র্থ্য প্রযুক্তিই নাগক্ত ক মসবা উন্নর্ক রণ মূল হাক্তর্য়া
২০৪১ সারল উদ্ভাবনী বাংলারেশ গড়রর্ নাগক্ত ক মসবা উদ্ভাবন
ক্তিক্তিটাল বাংলারেরশ প্রক্তর্বন্ধকর্া এবং সম্ভাবনা

অনলাইন সিলার সেিওয়ার্ক:
ক্রে

১)

২)

৩)

৪)

৫)

ক্তবব ণ

োক্তয়ত্ব/মফাকাল
পরয়ে

িার্ীয় র্থ্য বার্ায়ন এবং র্থ্য ও ম াগার াগ প্রযুক্তি ক্তবভারগ মপাট তারল ক্তিক্তিটাল মেলা
ত একটি সাইি ব্যানা /রেন্যেবা তর্ক্ত ক া ম রর্ পার । উি ব্যানা ক্তকংবা
সম্পক্তকর্
মেন্যেবার ক্তিক কর ম রকারনা নাগক্ত ক ারর্ সকল মিলা নাে সম্বক্তলর্ একটি ক্তিিাইন
মল-আউট মেখরর্ পার । সংক্তিষ্ট মিলা নারে উপ ক্তিক কর উি মিলা ক্তিক্তিটাল
কা তক্রে সম্পরকত িানরর্ পা রব। এ পাশাপাক্তশ মেলা আরয়ািরন সারে সংক্তিষ্ট মিলা
মপাট তারল একটি মেন্যেবা সংযুি ক া ম রর্ পার া নাে হরব ক্তিক্তিটাল মেলা ২০২০। এ
োধ্যরেও নাগক্ত কগণ সংক্তিষ্ট মিলা ক্তিক্তিটাল কা তক্রে সম্পরকত অবক্তহর্ হরর্ পার ন।
মিলা প তারয় মেলা ক্তলংরক প্ররবশ কর ারর্ নাগক্ত কগণ িানীয় প তারয় ক্তিক্তিটাল সকল
কা তক্রে সম্পরকত অবক্তহর্ হরর্ পার ন মসলরযে ক্তবযোন স্ব-স্ব মিলা ক্তিক্তিটাল কা তক্রে
মটক্সট, মপ্ররিরেশন, েক্তব এবং ক্তভক্তিও এ োধ্যরে উপিাপন ক া ম রর্ পার ।
ত মপ্রস কনফার ন্স ও মসক্তেনা পরব ত িানীয় িনপ্রক্তর্ক্তনক্তর্, সুশীল সোরি
মেলা সম্পক্তকর্
প্রক্তর্ক্তনক্তর্ এবং িানীয় গণোধ্যেকেীরে সম্পৃি ক রর্ হরব এবং এ ক্তভক্তিও ক্তিপ মেলা
উপিাপরন ক্তভক্তিও মসকশরন আপরলাি ক া ম রর্ পার এবং মেলা সম্পরকত িানীয় প তারয়
প্রচা ণা ব্যবিা ক া ম রর্ পার । (অবশ্যই অনলাইরন)
মেলা উে াপন কক্তেটি ব াব ক্তবস্তাক্ত র্ কা তক্রে/ক্ত রপাট ত মপ্র ণ ক রর্ হরব এবং আগােী
২৭ জুন এ েরধ্য সকল কা তক্রে ওরয়ব মপাট তারল আপরলাট ক রর্ হরব। ারর্ মেলা
উরবার্নী অন্যষ্ঠান ও অন্যান্য কেতসূচীরর্ ঢাকা মেরক উর্ধ্তর্ন কেতকর্তাগণ অনলাইরন ম াগ
মেয়া িন্য পক্ত কল্পনা ও প্রস্তুক্তর্ গ্রহণ ক রর্ পার ন।
আইক্তসটি ক্তবভাগ হরর্ সকল মিলা প্রশাসক ব াব সংক্তিষ্ট বারিট (আইবাস++) মপ্র ণ ক া
হরব।

র্থ্য ও ম াগা াগ
প্রযুক্তি অক্তর্েপ্ত
এবং
এটুআই

মিলা প্রশাসকগণ

মিলা প্রশাসকগণ
মিলা প্রশাসকগণ,
র্থ্য ও ম াগার াগ
প্রযুক্তি অক্তর্েপ্ত
এবং
এটুআই
র্থ্য ও ম াগার াগ
প্রযুক্তি ক্তবভাগ

মেলা অনলাইন প্যাক্তভক্তলয়ন
মেলায় ক্তবর্য়ক্তভক্তত্তক অনলাইন প্যাক্তভক্তলয়রন োধ্যরে ক্তবক্তভন্ন কা তক্রেরক প্রেশতরন ব্যবিা গ্রহণ ক রর্ হরব।

এবার

প্যাক্তভক্তলয়ন ১- ই-মসবা
ই-মসবা প্রোনকাক্ত স কাক্ত সংিাসমূহরক উি অনলাইন প্যাক্তভক্তলয়রন াখরর্ হরব। উোহ ণ ক্তহরসরব করয়কটি মসবা ক্তবব ণ ক্তনরন
মেয়া হরলা। এ বাক্তহর মকান মসবা োকরল মসগুরলারকও আনরর্ হরব।



ক্তবব ণ
ক্তবক্তভন্ন খারর্ (ক্তিক্তিটাল প্রশাসন, কৃক্তর্, েৎস্য ও প্রাক্তণসম্পে, স্বািে, ম াগার াগ, িক্তে- ইপচ তা ও ই-ক্তেউরটশন, ক্তবআ টিএ, মপাস্টাল ক্তবভারগ সাক্তভসত সমূহ, ই-পাসরপাট ত, পক্ত রবশ
এবং অন্যান্য মসবা খার্) স কাক্ত মসবা ক্তিক্তিটাল পদ্ধক্তর্ বা ই-মসবা স্বক্তচত্র র্থ্যউপাত্ত আপরলারি োধ্যরে প্রেশতরন ব্যবিা গ্রহণ ক রর্ হরব।

োক্তয়ত্ব/মফাকাল পরয়ে
সংক্তিষ্ট মিলা প্রশাসন

প্যাক্তভক্তলয়ন ২ - ক্তিক্তিটাল মসো , মপাস্ট ই-মসো , এরিে ব্যাংক্তকং, রু াল ই-কোস ত ও অন্যান্য প্রক্তর্ষ্ঠানসমূহ
ক্তিক্তিটাল মসো এবং মপাস্ট ই-মসোর োধ্যরে িনগরণ মো রগাড়ায় মসবা মপ ৌঁরে মেয়া পুর া প্রক্তক্রয়ারক এ অনলাইন
প্যাক্তভক্তলয়রন োধ্যরে উপিাপন ক রর্ হরব। ক্তিক্তিটাল মসো এবং মপাস্ট ই-মসো মেরক ম সকল মসবা মেয়া হয় র্া র্াক্তলকা
এবং মসবামূরে র্াক্তলকা এ প্যাক্তভক্তলয়রন োধ্যরে উপিাপন ক রর্ হরব। এরিে ব্যাংক্তকং এবং ই-কোস ত মসবারক িনগরণ
ক্তনকট সহিভারব উপিাপরন োধ্যরে এ মসবা গ্রহরণ উবুদ্ধ ক রর্ হরব। এোড়াও সংক্তিষ্ট মসবা প্রোনকাক্ত প্রক্তর্ষ্ঠানসমূহ এ
প্যাক্তভক্তলয়রন র্ারে মসবা ও মসবা প্রোন প্রক্তক্রয়া সম্পরকত র্থ্য উপিাপন ক রর্ পা রব।






ক্তবব ণ
মিলা অর্ীন এক বা একাক্তর্ক ইউক্তনয়ন ও মপ ক্তিক্তিটাল মসোর মসবা উপিাপন
ক রর্ হরব। স কাক্ত -মবস কাক্ত র্ র্ রন মসবা আরবেন অনলাইরন ক া সুর াগ
রয়রে, সবসম্পরকত র্থ্য োকরর্ হরব। এক বা একাক্তর্ক মপাস্ট ই-মসো রক এই
প্যাক্তভক্তলয়রন র্ারে মসবা উপিাপন ক রর্ হরব।
ম সকল মিলায় ক্তিক্তিটাল মসোর এরিে ব্যাংক্তকং এবং রু াল ই-কোস ত মসবা চালু
হরয়রে, মসসকল মিলা এক বা একাক্তর্ক এরিে ব্যাংক্তকং এবং রু াল ই-কোস ত সুক্তবর্া
সম্বক্তলর্ ক্তিক্তিটাল মসো উপিাপন ক রর্ হরব।
মেলায় ক্তিক্তিটাল মসোর না ী উরযািারে কা তক্রে উপিাপরন ব্যবিা ক রর্ হরব।

োক্তয়ত্ব/মফাকাল পরয়ে

সংক্তিষ্ট মিলা প্রশাসন

প্যাক্তভক্তলয়ন ৩ - ক্তশযা ও কেতসংিান
িানীয় ক্তশযা প্রক্তর্ষ্ঠারন ক্তশযা ক্তবর্য়ক নতুন উদ্ভাবন এবং ক্তশযা ক্তবর্য়ক নানা ক্তিক্তিটাল কা তক্রে ও ক্তশযা সংক্তিষ্ট উদ্ভাবনী
উরযাগসমূহ ক্তশযা ও কেতসংিান প্যাক্তভক্তলয়রন উপিাপন ক রর্ হরব। স কার েয িনবল এবং কেতসংিান সৃক্তষ্ট লরযে গৃক্তহর্
পেরযপসমূহও এই প্যাক্তভক্তলয়রন উপিাপন ক রর্ হরব।






ক্তবব ণ
িানীয় ক্তশযা প্রক্তর্ষ্ঠারন উদ্ভাবনী উরযাগসমূহ (ক্তবযালয় কা তক্রে অরটারেশন,
অক্তভভাবকরে ক্তনকট এসএেএস প্রোন, অনলাইরন ক্তশযােীরে মবর্ন সংগ্রহ, ক্তশখনমশখারনা কা তক্ররে অনলাইন পদ্ধক্তর্ ব্যবহা , ইর্োক্তে) প্রেশতরন ব্যবিা মনওয়া ম রর্
পার ।
অনলাইন িাস কা তক্রে এবং সংক্তিষ্ট অনলাইন প্ল্োটফরেত (মুিপাঠ) ক্তশযাোন ক্তবর্য়ক
উপিাপনা োকরর্ পার ।
যুব উন্নয়ন অক্তর্েপ্ত , ক্তবক্তসক, ক্তবএেইটি, কাক্ত গ ী ক্তশযা অক্তর্েপ্ত (পক্তলরটকক্তনক
ইনক্তস্টটিউট, মটকক্তনকোল স্কুল এোন্ড করলি) সহ স কার ক্তবক্তভন্ন েযর্া উন্নয়নমূলক
প্রক্তর্ষ্ঠারন ‘েযর্া ও কেতসংিান’ ক্তবর্য়ক ইরনারভটিভ উরযাগসমূহ যুব সোিসহ
িনসার্া ণরক িানারনা ম রর্ পার ।

োক্তয়ত্ব/মফাকাল পরয়ে

সংক্তিষ্ট মিলা প্রশাসন

প্যাক্তভক্তলয়ন ৪ - ক্তবক্তভন্ন স্টাট তআপ ও র্রুণ উদ্ভাবকরে উরযাগ প্রেশতন
মিলা প তারয় ক্তবক্তভন্ন উরযাগ এবং িানীয় প তারয় ক্তবক্তভন্ন স্টাট তআপ ও র্রুণ উদ্ভাবকরে উরযাগ প্রেশতরন ব্যবিা গ্রহণ ক া ম রর্
পার ।
ক্তবব ণ





িানীয় প তারয় ক্তবক্তভন্ন উরযাগ, ক্তবক্তভন্ন স্টাট তআরপ ক্তব বণ, েক্তব এবং
ক্তভক্তিও প্রেশতরন ব্যবিা োকরর্ পার ।
িানীয় ক্তশযােী এবং র্রুণ উদ্ভাবকরে উদ্ভাবনী প্রকল্প উপিাপন ক া
ম রর্ পার ।
িানীয় প তারয় নাগক্ত ক সেস্যা সোর্ান ক্তনরয় ম মকান উরযাগ ক্তকংবা
মপ্রারটাটাইপ প্রেশতন ক া ম রর্ পার ।
সংক্তিষ্ট ক্তশযা প্রক্তর্ষ্ঠারন ক্তশযােীরে অংশগ্রহণ ক্তনক্তির্ক রণ লরযে
প্ররয়ািনীয় সকল পেরযপ গ্রহণ ক রর্ হরব।

োক্তয়ত্ব/মফাকাল পরয়ে

সংক্তিষ্ট মিলা প্রশাসন

মপ্রস ক্তিক্তফং এবং মসক্তেনা েঃ
ক্রক্তেক
ক্তবব ণ
1)
ক্তনরমাি ক্তবর্রয় েরধ্য ম রকান একটি ক্তবর্রয় একটি মসক্তেনা এবং
মপ্রস ক্তিক্তফং আরয়ািন ক রর্ হরব:
১. মকাক্তভি-১৯ পক্ত ক্তিক্তর্রর্ প্রযুক্তিই হাক্তর্য়া
২. আগােী বাংলারেশ প্রযুক্তিক্তনভত ক্তিক্তিটাল বাংলারেশ
৩. বঙ্গবন্ধু স্বরে মসানা বাংলা আধুক্তনক রূপ ক্তিক্তিটাল বাংলারেশ
৪. মুক্তিববর্ ত এবং ক্তিক্তিটাল বাংলারেরশ লযে নাগক্ত ক মসবা উন্নয়ন
5. র্থ্য প্রযুক্তিই নাগক্ত ক মসবা উন্নর্ক রণ মূল হাক্তর্য়া
৬. ২০৪১ সারল উদ্ভাবনী বাংলারেশ গড়রর্ নাগক্ত ক মসবা উদ্ভাবন
৭. ক্তিক্তিটাল বাংলারেরশ প্রক্তর্বন্ধকর্া এবং সম্ভাবনা
2)
মসক্তেনা কাঠারো:
-৩ িন প্যারনক্তলস্ট, ১িন ক্তক-মনাট ক্তিকা , ১িন েিার ট োকরবন
- মসক্তেনার একিন ম রপাটিয়া োকরবন
3)
মসক্তেনার িন্য ক্তনরনািরে আেন্ত্রণ িানারনা ম রর্ পার :
(ক) ক্তিোন্সা , প্রযুক্তিক্তবে, ক্তিক্তিটাল মসোর উরযািা, িানীয়
স কা িনপ্রক্তর্ক্তনক্তর্, ইউক্তপ/ মপ সক্তচব, ক্তিক্তিটাল মসো পাট তনা ,
ক্তেক্তিয়া ও িানীয় গণ্যোন্য ব্যক্তিবগ।ত
(খ) ক্তশযাক্তবে, প্রক্তর্ষ্ঠান প্রর্ানগণ, বাোইকৃর্ ক্তশযক ও োত্র, ম্যারনক্তিং
কক্তেটি সভাপক্তর্গণ, ক্তেক্তিয়া ও িানীয় গণ্যোন্য ব্যক্তিবগ।ত
(গ) সকল স কাক্ত কেতকর্তা-কেতচা ী, এনক্তিও প্রক্তর্ক্তনক্তর্, কাক্ত গক্ত
প্রক্তর্ষ্ঠানসমূরহ ক্তশযক/ োত্র, স্কুল করলরি ক্তবজ্ঞান ক্তশযকগণ।
4)
মসক্তেনার একিন ম রপাটিয়া োকরবন, া োক্তয়ত্ব হরব মসক্তেনার
পুর া আরলাচনা মনাট ক্তনরবন, ক্তেক্তনটস তর্ক্ত ক রবন ও মেলা উে াপন
কক্তেটি োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কেতকর্তা কারে মপ্র ণ ক রবন

োক্তয়ত্ব/ মফাকাল পরয়ে
-

মিলা প্রশাসন
মিলা প্রশাসন

মিলা প্রশাসন

িানীয় প তারয় অনলাইন ক্তিক্তিটাল মেলা সম্পক্তকতর্ প্রচা
ক্রে
১)
২)
৩)
৪)

ক্তবব ণ
মেলায় অংশগ্রহরণ লরযে মপ্রস ক্তিক্তফং এবং মসক্তেনা আরয়ািন ক রর্ হরব।
িানীয় কোবল টিক্তভরর্ স্ক্রল এ োধ্যরে প্রচার ব্যবিা গ্রহণ ক া ম রর্ পার ।
ত র্থ্য িানীয় প তারয় িনপ্রক্তর্ক্তনক্তর্, সুশীল সোরি ব্যক্তিবগ ত এবং
মেলা সম্পক্তকর্
ইরলকট্রক্তনক, ক্তপ্রে এবং সাোক্তিক ম াগার াগ োধ্যরে প্রচার ব্যবিা ক া ম রর্
পার ।
িানীয় প তারয় ক্তিক্তিটাল বাংলারেশ গঠরন গৃহীর্ ক্তবক্তভন্ন উরযাগসমূহ, ইরনারভশন,
সাফরে গল্প, েক্তব, মেলা সকল কা তক্ররে েক্তব ও র্থ্য অনলাইন মেলা
মপইরি যুি ক রর্ হরব।

োক্তয়ত্ব/মফাকাল পরয়ে
সংক্তিষ্ট মিলা প্রশাসন এবং মিলা
র্থ্য কেতকর্তা

সংক্তিষ্ট মিলা প্রশাসন

*** ক্তননরূপ প্রক্তর্ক্তনক্তর্গণ ক্তবভাগ অন্য ায়ী কাক্ত গক্ত (মটকক্তনকোল) সহায়র্া প্রোন ক রবন। মিলা প্রশাসন এবং র্থ্য ও ম াগার াগ
অক্তর্েপ্তর সংক্তিষ্ট কেতকর্তাগরণ সারে ম াগার াগ ক্ররে প্ররয়ািনীয় ব্যবিা গ্রহণ ক রবন।
ক্রে
1
২

নাে
িনাব িান্নাতুন নাঈে
সহকাক্ত মপ্রাগ্রাো , র্থ্য ও ম াগার াগ প্রযুক্তি অক্তর্েপ্ত
(সংযুক্তি এটুআই)
ম রকান কাক্ত গক্ত সহর াক্তগর্া িন্য হটলাইন নম্ব ও ইরেইল

মোবাইল নম্ব ও ইরেইল ঠিকানা
০১৬৭৬৭৯১৯৮৭
jannat.doict@gmail.com
০১৫৭২০৫১৯৫২
support@portal.gov.bd

ক্তিক্তিটাল মেলা ২০২০ আরয়ািরন সম্ভাব্য বারিট ক্তবভািন
ক্রক্তেক
নং
১।

ব্যরয় খার্
মিলা প তারয় মেলা আরয়ািন ও অনলাইন প্রচা (রপ্রস
ক্তিক্তফং ও মসক্তেনা , মটকক্তনকোল, প্রচা এবং অন্যান্য ব্যয়
বাবে)

মিলা
সংখ্যা
৬৪টি

একক মূে
(প্রক্তর্টি মিলা)
৫০,০০০.০০

ব ারে পক্ত োণ
(টাকা)
৩২,০০,০০০.০০

*অন্যষ্ঠান সম্পরন্ন প ক্তবক্তর্ মোর্ারবক সকল খ রচ ক্তবল
ভাউচার ফরটাকক্তপ র্থ্য ও ম াগার াগ প্রযুু্ক্তি ক্তবভাগ
ব াব মপ্র ণ ক রর্ হরব। মূল কক্তপ অক্তিরট িন্য সংক্তিষ্ট
মিলা প্রশাসরন অক্তফরস সং যণ ক রর্ হরব।
সব তরোট: ৩২,০০,০০০.০০
কোয়: বক্তত্রশ লয টাকা োত্র

