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ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুনিভ্াগ
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুনিভ্াগ সরকাররর রাজস্ব িারজটভুক্ত ও িারজট িনহ িভূত যািতীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণসহ সানি িক আনথ িক
শৃংখলা ও আনথ িক ব্যিস্থাপনািা যথাযথভ্ারি পনাানলত হরক নকিা তা ল্যায়ায়ি করর থারকএ অ অনুনিভ্াগ কথরক নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্াগ
ও অধীিস্ত অনধদপ্তরিপনানরদপ্তরসল্রহর সাৃংগঠনিক কাঠার্ার আওতায় ও কাঠার্ার অনতনরক্ত িতুি পনাদ সৃজি, অস্থায়ী পনাদ সৃংরক্ষণ,
সরঞ্জা্ তানলকা পনানরিতিিিপনানরিধ িি, পনাদ উন মীতকরণ, অস্থায়ী পনাদসল্হ সরকাররর নিনধ-নিধারির আরলারক স্থায়ীকরণ ও িিায়ি,
পনাদিী পনানরিতিি ইতযানদ প্রস্তারি সম্মনতি্তা্ত প্রদাি করা হরয় থারকএ আনথ িক ক্ষ্তা নিরকনিকরণ, স্াপ্ত উন ময়ি প্রকল্পসল্রহর
পনাদ রাজস্বখারত স্থািান্তর, সরকানর অনিসসল্রহর জন্য নিনভ্ন ম ধররির যািিাহরির ল্যায় নিধ িারণ, কিসরকানর িানি ভ্ািাকরণ ও
ভ্ািার হার নিধ িারণ সৃংক্রান্ত প্রস্তাি, কিসরকানর স্কুলিকরলজসল্হ জাতীয়কররণর লরক্ষয প্ররয়াজিীয় সৃংখ্যক পনাদ সৃনিিসৃংরক্ষণ,
সম্পনকিত প্রস্তািসল্হ পনারীক্ষা-িীনরক্ষাপূি িক ্তা্ত প্রদাি করা হয়এ ২০১৬-১৭ অথ ি িছরর অ অনুনিভ্ারগর উরেখরযাগ্য সম্পানদত
কায িািলী নিরে কদয়া হরলাোঃ
পনাদ সৃজিিসৃংরক্ষণিস্থািান্তরিস্থায়ীকররণর সার-সৃংরক্ষপনা
 নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্াগ ও অধীিস্ত অনিসসল্রহর ১্ কেনণর-৪,৭৪৫টি, ২য় কেনণর-৩,৭৫৪টি, ৩য় কেনণর-১১,২৭৫টি অিৃং
৪থ ি কেনণর-৫,৪২৩টি পনাদসহ ক্াট ২৫,১৯৭টি পনাদ সৃজরি সম্মনত প্রদাি
 নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্াগ ও অধীিস্ত অনিসসল্রহর ১্ কেনণর-৭০০টি, ২য় কেনণর-৭২২টি, ৩য় কেনণর-১,২২৮টি, অিৃং ৪থ ি
কেনণর-১,৩৩৯টি পনাদসহ ক্াট ৩,৯৮৯টি পনাদ সৃংরক্ষরণ সম্মনত প্রদাি
 নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্াগ ও অধীিস্ত অনিসসল্রহর ১্ কেনণর-৩,৩০৭টি, ২য় কেনণর-৫,২৮৩টি, ৩য় কেনণর-৫৪,৩৩০টি,
অিৃং ৪থ ি কেনণর-১১,৬৬৩টি পনাদসহ ক্াট ৭৪,৫৮৩টি পনাদ স্থায়ীকররণ সম্মনত প্রদাি
 নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্াগ ও অধীিস্ত অনিসসল্রহর ১্ কেনণর-৩১টি, ২য় কেনণর-১৫টি, ৩য় কেনণর-৮৬টি অিৃং ৪থ ি কেনণর৫৬টি পনাদসহ ক্াট ১৮৮টি পনাদ নিলুপ্তকররণ সম্মনত প্রদাি
পনাদ উন মীতকরণ
 িাৃংলারদশ নি্াি িানহিীরত নিরয়ানজত ‘আ্িড কিারস িস িানস িৃং নসস্টার’ পনাদিীর িাস িরদর পনাদ্য িাদা ৩য় কেনণ হরত ২য়
কেনণরত উন মীতকরণ
 তথ্য ও কযাগারযাগ প্রযুনক্ত নিভ্ারগর আওতাধীি িাৃংলারদশ হাইরটক পনাাকি কর্তিপনারক্ষর ব্যিস্থাপনািা পনানরচালরকর পনাদটি ২য়
কেড হরত ১্ কেরড উন মীতকরণ
 কজলা ্নহলা নিষয়ক ক্িকতিার কিতি ৭্ কেড হরত ৬ষ্ঠ কেরড উন মীতকরণ অিৃং উপনা-পনানরচালক (্নহলা নিষয়ক) পনাদিা্
পনানরিতিি করর উপনারজলা ্নহলা নিষয়ক ক্িকতিার কিতি ১০্ কেড হরত ৯্ কেরড উন মীতকরণ
 ্নহলা নিষয়ক অনধদপ্তররর কপ্রাো্ অনিসাররর কিতি ১০্ কেড হরত ৯্ কেরড উন মীতকরণ
 আিসার ও নভ্নডনপনা অনধদপ্তররর অনতনরক্ত ্হাপনানরচালরকর পনাদ কেড-৩ হরত কেড-২ অিৃং উপনা-্হাপনানরচালরকর পনাদ কেড৪ হরত কেড-৩ অ উন মীতকরণ
অনিস সরঞ্জা্ানদ ও যািিাহি প্রনতস্থাপনািিটিওঅন্ডইরত অন্তভুিক্তকরণিক্রয়
 নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্াগিঅনধদপ্তরিপনানরদপ্তররর অনুকূরল ৯১টি জীপনা, ৩৯টি ্াইরক্রািাস, ২টি নপনাকআপনা , ১০৪টি কার, ১৪টি
িাস, ১৬৪টি ক্াটর সাইরকল, ২টি অযাস্বুরলন্সসহ আররা ১,২৪৮টি নিনভ্ন ম ধররির যািিাহি ক্ররয় সম্মনতি্তা্ত প্রদাি
 নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্াগিঅনধদপ্তরিপনানরদপ্তরিসৃংস্থার অনূকুরল ২২টি জীপনা, ৪টি ্াইরক্রািাস, ২টি নপনাক আপনা ভ্যাি, ৫৫টি
কার, ১০টি িাস, ২৫০টি ক্াটর সাইরকল, ৬৫টি ককনিি ক্রুজারসহ আররা ৫৪০ টি নিনভ্ন ম ধররির যািিাহি টিওঅন্ডইরত
অন্তভুিনক্তকররণ সম্মনতি্তা্ত প্রদাি
 নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্াগিঅনধদপ্তরিপনানরদপ্তররর অনুকূরল ক্াট ৪৬টি কনম্পউটার, ৫টি ক্ািাইল ট্র্যাকার, ১টি অরটাকার
ওয়ানশৃং ক্নশি অিৃং ৬৪৪টি নিনভ্ন ম ধররির অনিস সরঞ্জা্ানদ টিওঅন্ডইরত অন্তভুিনক্তকররণ সম্মনতি্তা্ত প্রদাি
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অন্যান্য কায িািলী
 কদরশর প্রনতটি উপনারজলায় নূযিত্ অকটি করর সরকানর ্হানিদ্যালয় অিৃং অকটি করর ্াধ্যন্ক নিদ্যালয় নিনিতকরণ
সৃংক্রান্ত ্ািিীয় প্রধাি্ন্ত্রীর িীনতগত নসদ্ধারন্তর কপ্রনক্ষরত ২৮৬ টি কিসরকানর করলজ অিৃং ৪২টি কিসরকানর ্াধ্যন্ক
নিদ্যালয় িউচ্চ নিদ্যালয় জাতীয়কররণ অিাপনানি জ্ঞাপনাি
 জাতীয় রাজস্ব কিারড ির আওতাধীি নিনভ্ন ম নিভ্াগ ও কর অঞ্চলসল্হ অিৃং নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্ারগর আওতাধীি সরকানর
অনিরসর জন্য কিসরকানর ৯৫টি িানি ভ্ািাকররণ অথ ি নিভ্ারগর সম্মনত প্রদাি
 নিরদশস্থ িাৃংলারদশ ন্শিসল্রহর অনিস ভ্ািা অিৃং ন্শিসল্রহ ক্িরত ক্িকতিািক্িচারীরদর িানি ভ্ািা সৃংক্রান্ত ৬৮টি
প্রস্তারি অথ ি নিভ্ারগর অনুর্াদি
 স্বাস্থয ও পনানরিার কযায়াণ ্ন্ত্রণালরয়র আওতাধীি কদরশর ৩৩টি কজলা সদর হাসপনাাতাল অিৃং ৩৩৯টি উপনারজলা হাসপনাতারল
ক্াট ১১,১৯৫টি শয্যা সৃংখ্যা বৃনদ্ধকররণ ভূতারপনাক্ষভ্ারি অথ ি নিভ্ারগর অনুর্াদি প্রদাি
 স্বাস্থয ও পনানরিার কযায়াণ ্ন্ত্রণালরয়র আওতাধীি ন্যাশিাল ইিনস্টটিউট অি নিউররাসারয়ন্সস হাসপনাাতারল শয্যা সৃংখ্যা
৩০০ হরত ৩৫০-অ উন মীতকরণ অিৃং কগাপনাালগঞ্জ কজলাধীি মুকসুদপুর উপনারজলা স্বাস্থয ক্রেরে শয্যা সৃংখ্যা ৩১ হরত ৫০অ উন মীতকররণ সম্মনতি্তা্ত প্রদাি
 কযৌথ িদী কন্শি, িাৃংলারদশরক পনাানি সম্পদ ্ন্ত্রণালরয়র অধীিস্ত অকটি সৃংযুক্ত দপ্তর নহরসরি ক াষণার নিষরয় অথ ি
নিভ্ারগর অিাপনানি জ্ঞাপনাি
 ্াদারীপুর কজলার কালনকনি উপনারজলার ডাসার থািারক উপনারজলায় উন মীতকররণ অথ ি নিভ্ারগর সম্মনত প্রদাি
 স্বাস্থয ও পনানরিার কযায়াণ ্ন্ত্রণালরয়র আওতাধীি নিনভ্ন ম প্রনতষ্ঠারির পনানরসৃংখ্যাি কারজ নিরয়ানজত ক্িকতিািক্িচারী
পনাদিা্ পনানরিতিরি সম্মনত প্রদাি
 িিসৃি িাৃংলারদশ দূতািাস কচন মাই, আলরজনরয়া ও কগৌহাটির নিনভ্ন ম কেণীর ক্িকতিা ও ক্িচারীরদর বিরদনশক ও আপ্যায়ি
ভ্াতার হার নিধ িারণ
 পনাররাষ্ট্র ্ন্ত্রণালরয়র িিসৃি ১০টি ন্শরি িদনলজনিত কাররণ ব্যনক্তগত ্ালা্াল পনানরিহি ব্যরয়র হার নিধ িাররণ অথ ি
নিভ্ারগর সম্মনত জ্ঞাপনাি
 নিরদরশ অিনস্থত িাৃংলারদশ ন্শিসল্রহ ক্িরত ক্িকতিািক্িচারীরদর সন্তািরদর নশক্ষা ভ্াতা প্রাপ্যতার িয়স সী্া ২১
িছর কথরক বৃনদ্ধ করর ২৩ িছর অথিা স্নাতক নডেী সম্পন ম হওয়ার ্রধ্য কযটি আরগ টরি কস পনায িন্ত নিধ িাররণ অথ ি নিভ্ারগর
সম্মনত প্রদাি
 “সরকারী কটনলরিাি ও ইন্টাররিট িীনত্ালা-২০১৬” অর উপনার অথ ি নিভ্ারগর ্তা্ত প্রদাি
 কজলা প্রশাসক সরম্মলি-২০১৬ অর জন্য ১৮,৩২,৬০০ টাকা ব্যয় নিি িারহ অথ ি নিভ্ারগর সম্মনত জ্ঞাপনাি
 3rd ABU Media Summit on Climate Change and Disaster Risk Reduction 2017 অিৃং Network of
Aquaculture Centers in Asia-Pacific (NACA)-অর 28th Governing Council Meeting (GCM)
আরয়াজি উপনালরক্ষ অনতনরক্ত ২০২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যরয়র অনুর্াদি
 গত ৫-৭ কিব্রুয়ানর, ২০১৭ তানররখ অনুনষ্ঠত ই-৯ সরম্মলরির জন্য প্রস্তানিত ব্যয় নিভ্াজি অনুসারর ক্াট ৩৬৭.৪ লক্ষ টাকা
ব্যয় নিি িারহ অথ ি নিভ্ারগর অিাপনানি জ্ঞাপনাি
 সশস্ত্র িানহিী নদিস-২০১৬ উপনালরক্ষ সশস্ত্র িানহিী নিভ্ারগ আরয়ানজত সম্বধ িিা অনুষ্ঠারি িীররেষ্ঠরদর উিরানধকারী অিৃং
অন্যান্য কখতািপ্রাপ্ত মুনক্তরযাদ্ধািউিরানধকারীরদররক অনুদাি িািদ ২৫.০৫ লক্ষ টাকা অনে্ উরিালি অনুর্াদি
 প্রিাসী কযায়াণ ও বিরদনশক ক্িসৃংস্থাি ্ন্ত্রণালয় কর্তিক নিরদশী অনতনথরদর আপ্যায়ি িািদ ১.২৮ লক্ষ টাকা টিারিার
িযরয় সম্মনত প্রদাি
 নিনভ্ন ম গুরুত্বপূণ ি রাষ্ট্রীয় ্া্লাসল্হ পনানরচালিা ও সরকাররর পনারক্ষ কায িকরভ্ারি প্রনতদ্বনিতার জন্য কিসরকানর আইিজীিী
নিরয়ারগ সম্মনত জ্ঞাপনাি
 ্ৎস্য ও প্রানণ সম্পদ ্ন্ত্রণালরয়র নরট নপনাটিশি িৃং-৮৯৯৮ি২০১৬ অর জিাি প্রণয়ি
 নিনভ্ন ম ্ন্ত্রণালয়িনিভ্াগ অিৃং অধীিস্ত অনধদপ্তরিসৃংস্থা কর্তিক িাস্তিায়িাধীি উন ময়ি প্রকরল্পর আওতায় প্রনশক্ষণিরসন্িার
ওয়িাকশপনা সৃংক্রান্ত ক্িকান্ড পনানরচালিা ও ব্যরয়র হার নিধ িাররণর নিষরয় ্তা্ত প্রদাি
 যুি ও ক্রীিা ্ন্ত্রণালরয়র আওতাধীি িাৃংলারদশ ক্রীিা নশক্ষা প্রনতষ্ঠারির (নিরকঅসনপনার) বদনিক সম্মািী িমুজরীর বৃনদ্ধর
নিষরয় ্তা্ত প্রদাি
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 সকল উপনারজলা নিি িাহী অনিসাররর কায িালরয়র জন্য ১টি করর সি ির্াট ৪৯০টি নডনজটাল হানজরা ক্নশি টিওঅন্ডইরত
অন্তভুিক্তকররণ সম্মনত প্রদাি
 পনানরিার পনানরকল্পিা স্থায়ী ও দী ির্য়াদী পনাদ্ধনত েহীতা, সরকানর ও কিসরকানর সৃংস্থার কসিা প্রদািকারী, সাহায্যকারী ও
ব্যিস্থাপনাকরদর তাৎক্ষনণক ভ্াতানদিনিসহ আনুসাৃংনগক ব্যরয়র হার নিধ িাররণ সম্মনত প্রদাি
 নিনভ্ন ম ধররির যািিাহরির ক্রয়ল্যায় নিধ িারণ সম্পনকিত পনাত্র জানর
 প্রনতিছর ৬ অনপ্রলরক ‘জাতীয় কভ্াক্তা অনধকার সৃংরক্ষণ নদিস’ ক াষণা ও পনাালরির জন্য নদিসটিরক ্নন্ত্রপনানরষদ নিভ্ারগর
পনানরপনারত্রর "গ' কযাটাগরীরত অন্তভুিনক্তরত সম্মনত প্রদাি
 ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুনিভ্ারগর কারজর সারথ সৃংনিি নিটিশিপনাানকস্তাি আ্ল কথরক কয সকল আইিিনিনধনিধািিিীনত্ালা িতি্ারি কায িকর আরছ তার তানলকা প্রণয়ি
 নপনাআরঅল কভ্াগরত ও নিরশষ ভ্ারপ্রাপ্ত ক্িকতিা নহরসরি নিরয়ানজত সরকাররর নসনিয়র সনচিিসনচিগরণর িাসভ্িরির
জন্য ১ টি িাবুনচ ি ও ১ টি করর নিরাপনািা প্রহরীর পনাদ সৃজরির নিষরয় অথ ি নিভ্ারগর িীনতগত সম্মনত জ্ঞাপনাি
 িাসভ্িি আসিািপনাত্র দ্বারা সুসনজিততকররণর ্্জুনর ্ািিীয় প্রধাি নিচারপনানতর কক্ষরত্র ২.০০ লক্ষ টাকা হরত ৬.০০ লক্ষ
টাকায় অিৃং অন্যান্য ্ািিীয় নিচারপনানতগরণর কক্ষরত্র ১.০০ লক্ষ টাকা হরত ২.০০ লক্ষ টাকায় বৃনদ্ধকরণ
 আইি ও নিচার নিভ্ারগর অধীিস্ত নিিন্ধি পনানরদপ্তররক অনধদপ্তরর রূপনাান্তর অিৃং ৪৯১ টি পনাদ (তন্মরধ্য ৪৭৪টি পনাদ
আউটরসানস িৃং অর ্াধ্যর্ নিরয়াগরযাগ্য) অস্থায়ীভ্ারি রাজস্বখারত সৃজরি সম্মনত প্রদাি
 স্বরাষ্ট্র ্ন্ত্রণালরয় ‘জিনিরাপনািা নিভ্াগ’ ও ‘সুরক্ষা কসিা নিভ্াগ’ িার্ ২টি নিভ্াগ গঠি অিৃং উক্ত নিভ্াগদ্বরয়র জন্য
যথাক্রর্ ২০০ ও ২৬০টি সহ ক্াট ৪৬০টি পনাদ সৃজি
 ৫টি নিভ্ারগ (রাজশাহী, খুলিা, িনরশাল, নসরলট ও রৃংপুর) ‘সন্ত্রাস নিররাধী নিরশষ ট্র্াইবুযিাল’ গঠি অিৃং তা পনানরচালিার
জন্য ৩০টি পনাদ সৃজি
 সিক ও জিপনাথ অনধদপ্তররর আওতাধীি ঢাকা সিক সারকিলরক নিভ্ক্ত করর িতুি িারায়ণগঞ্জ সিক সারকিল ও যরশার
সিক সারকিলরক নিভ্ক্ত করর যরশার ও কুনিয়া ২টি পৃথক সারকিল গঠি অিৃং নিদ্য্াি খাগিাছনি সিক সারকিল
নিলুপ্তকররণ সম্মনত প্রদাি
 মুনন্সগঞ্জ কজলার গজানরয়া অিৃং িনরশাল কজলার ক্রহন্দীগরঞ্জর নহজলায় ককাস্টগারড ির ২টি কস্টশি স্থাপনাি অিৃং অর কায িক্র্
পনানরচালিার জন্য ৮০টি পনাদ রাজস্বখারত অস্থায়ীভ্ারি সৃজি
 ্য়্িনসৃংহ নিভ্ারগর নিভ্াগীয় স্িায় কায িালয় স্থাপনাি অিৃং রাজস্বখারত ২৫টি পনাদ সৃজরি অথ ি নিভ্ারগর সম্মনত প্রদাি
 সিক ও জিপনাথ অনধদপ্তররর ২,৬৬৭ জি ওয়াকিচাজিড ক্িচারীরক রাজস্বখারতর শূণ্য পনারদ নিয়ন্তকররণ সম্মনত প্রদাি
 ে্ ও ক্িসৃংস্থাি ্ন্ত্রণালরয়র অধীি ে্ পনানরদপ্তররক অনধদপ্তরর উন মীতকরণ, অস্থায়ীভ্ারি রাজস্ব খারত ২০৯টি িতুি পনাদ
সৃজি, ১৩৩টি পনারদর পনাদিী পনানরিতিি, ৪৫টি পনারদর পনাদ্য িাদা উন মীতকরণ, ১৭টি পনাদ নিলুপ্তকরণ অিৃং যািিাহি ও অনিস
সরঞ্জা্ানদ টিওঅন্ডইভূক্তকররণ অথ ি নিভ্ারগর সম্মনত প্রদাি
 িস্ত্র ও পনাাট ্ন্ত্রণালরয়র অধীি িস্ত্র পনানরদপ্তররক অনধদপ্তরর উন মীতকরণ অিৃং অস্থায়ীভ্ারি রাজস্বখারত ৮৪টি পনাদ সৃজরি
সম্মনত প্রদাি
 িড িার গাড ি িাৃংলারদরশর টিওঅন্ডইরত ১০টি ইনন্টরেরটড কচকরপনাাস্ট, ৬টি যায়ান্ড কাস্ট্স কপনাাট ি, ১টি কচকরপনাাস্ট (িাসকল)
অিৃং ১টি িড িার হাট (িানলয়া্ানর) অর জন্য ১৮টি ডগ ককায়ারড ৪টি করর ক্াট ৭২টি ডগ, অিৃং ১টি Vehicle X-ray
Scanner ক্নশি টিওঅন্ডইভুক্তকররণ সম্মনত প্রদাি
 দুিাই, কটানকও, কিইনজৃং, ্ানিদ, লসঅরঞ্জলস, কুয়ালা্পুরস্থ িাৃংলারদশ দূতািারসর িানণনজযক উইৃং-অর গািী
প্রনতস্থাপনারির লরক্ষয িতুি গািী ক্রয় অিৃং কাতার, নিউইয়কি, দুিাই, ও্াি, অরটায়া, িান্িৃংহা্, ওয়ানশৃংটি, কুরয়ত,
আবুধািী, নরয়াদ, কুয়ালালা্পুর, নসৃংগাপুর, লন্ডি ও করা্স্থ িাৃংলারদশ দূতািারস িব্যসৃি "পনাাস িরপনাাট ি ও নভ্সা'' উইৃং-অর
জন্য যািিাহি ক্ররয়র অনুর্াদি
 জানতসৃং শানন্তরক্ষা ন্শি (অিনপনাইউ)-অর অপনাাররশিাল কারজ ব্যিহাররর জন্য আন্তজিানতক দরপনারত্রর ্াধ্যর্ ০৪টি
অনপনানস (করগা ন্শরির জন্য-২টি, দারফুর ন্শরির জন্য- ২টি) অিৃং নিনভ্ন ম ধররির ৬৬টি যািিাহি ক্ররয়র অনুর্াদি
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 কনপনারাইট অনিরসর করনজিার অি কনপনারাইট, কনপনারাইট কডপুটি করনজিার, কনপনারাইট সহকারী করনজিার পনারদর পনাদিা্
পনানরিতিি করর যথাক্রর্ কনপনারাইট নিিন্ধক, কনপনারাইট উপনা-নিিন্ধক, কনপনাারইট সহকারী নিিন্ধক িা্কররণ সম্মনত প্রদাি
 প্রিাসী কযায়াণ ও বিরদনশক ক্িসৃংস্থাি ্ন্ত্রণালরয়র অধীি িাৃংলারদশ দূতািাস, কলিািি-অ ে্ উইৃং স্থাপনাি অিৃং ে্
উইৃংরয়র জন্য ৩টি পনাদ আরদশ জানরর তানরখ কথরক অস্থায়ীভ্ারি িছর িছর সৃংরক্ষরণর নভ্নিরত সৃজরির অিৃং যািিাহি
ও অনিস সরঞ্জা্ানদ টিওঅন্ডইরত অন্তভূিক্তকররণ অথ ি নিভ্ারগর সম্মনত প্রদাি
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