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                                                            আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালয় জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না-২০২০-২০২১    
                                                                                                                                                                                                        পিরিশ�-ক       

আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র নাম : AvÂwjK Kvhv©jq, bovBj|  

�া�র 

কায ��েমর নাম 
কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়��া� 
�ি�/পদ 

২০২০-
২০২১ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২০-২০২১  

ম�� ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. �ািত�ািনক �ব�া 
১.১ �নিতকতা কিম�র সভা   অ�ি�ত সভা ৪ সং�া  ‡gvt Avãyj 

gvbœvb †mL 
(wcI) 

04 wU ল��মা�া 1 1 1 1 4  
 
1 

 
অজ�ন 1    1 

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

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৪ সং�া ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

04 wU ল��মা�া 1 1 1 1 4  
 
1 

 

অজ�ন 1     

২. দ�তা ও �নিতকতার উ�য়ন       ১০ 
২.১ �শাসন �িত�ার িনিম� 
অংশীজেনর অংশ�হেণ  সভা 

অ�ি�ত সভা ২ সং�া   ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

4 wU ল��মা�া 1 1 1 1 4  
 
1 

 
অজ�ন 1     

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

বা�বািয়ত 
িস�া� 

২ সং�া ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

4 wU ল��মা�া 1 1 1 1 4  
 
1 

 
অজ�ন 1     

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

�িশ�ণাথ�    4 wU ল��মা�া        
অজ�ন      

২.৪ কম �কত �া-কম �চারীেদর 
অংশ�হেণ �শাসন সং�া� 
�িশ�ষণ আেয়াজন 

�িশ�ণাথ�    4 wU ল��মা�া        

অজ�ন      



 
 
 
৩. ��াচার �িত�ায় সহায়ক আইন/িবিধ/নীিতমালা/�া�য়াল/ও ��াপন/পিরপ� এর �েয়াগ/বা�বায়ন :- 14.12.2020 
৩.১ cwi‡ek I mvgvwRK SzwK 
e¨e¯’vcbv MvBW jvBb-2020 
 

    ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

30.06.21 ল��মা�া    100%    
অজ�ন      

৩.২ ‡µwWU we¯‹ g¨v‡bR‡g›U 
MvBW jvBb-2019 
 

   ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

 ল��মা�া    100%    
অজ�ন      

৩.৩      ল��মা�া        
অজ�ন      

 
 

             

৪. ওেয়বসাইেট �সবাব� হালনাগাদকরণ..................................৮ 
৪.১ �সবা সং�া� �টাল ি� 
ন�রস�হ � � ত� বাতায়েন 
��মানকরণ   

ত� বাতায়েন 
��মান�ত 

১ তািরখ   ল��মা�া       �ধান কায �ালয় 
ক��ক বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৪.২ � � ওেয়বসাইেট ��াচার 
�সবাব� হালনাগাদকরণ  

�সবাব� 
হালনাগাদ�ত 

২ তািরখ   ল��মা�া       �ধান কায �ালয় 
ক��ক বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৪.৩ � � ওেয়বসাইেট ত� 
অিধকার   �সবাব� 
হালনাগাদকরণ  

�সবাব� 
হালনাগাদ�ত 

২ তািরখ   ল��মা�া       �ধান কায �ালয় 
ক��ক বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

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

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদ�ত 

২ তািরখ   ল��মা�া       �ধান কায �ালয় 
ক��ক বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৪.৫ ��েণািদতভােব �কাশেযা� 
ত� হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

হালনাগাদ�ত 
িনেদ �িশকা 

ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

১ তািরখ   ল��মা�া       �ধান কায �ালয় 
ক��ক বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন        
              
              

 
 



 
 
৫. �শাসন �িত�া     ৭ 

৫.১ ��াচার সং�া� উ�ম চচ �ার 
তািলকা �ণয়ন কের � � 
দ�র/সং�ায় ��রণ 

উ�ম চচ �ার 
তািলকা ��িরত 

৪ তািরখ ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

30.12.20 ল��মা�া  30.12.20      
অজ�ন      

৫.২ অনলাইন িসে�েম অিভেযাগ 
িন�ি�করণ 

অিভেযাগ 
িন�ি��ত 

৩ %   ল��মা�া       �ধান কায �ালয় 
ক��ক বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

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

�রিজ�ার 
হালনাগাদ�ত 

৩ তািরখ   ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 30.03.21 30.06.21   AÎ e¨vs‡Ki 
Kvh©µg cÖKí 
mswkøó bq weavq 
†Kvb jÿ¨gvÎv 
wbav©iY Kiv nqwb| 

অজ�ন      

৬.২ সামািজক িনরাপ�া কম ��িচ/ 
�ক� বা�বায়ন অ�গিত 

অ�গিতর হার     ১ %   ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 30.03.21 30.06.21   
অজ�ন       

৬.৩ সামািজক িনরাপ�া 
কম ��িচেত �া� বরা� এবং 
উপকারেভাগী িনব �াচেনর মানদ� 
��মান �ােন ও ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

�া� বরা� ও 
উপকারেভাগী 
িনব �াচেনর 

মানদ� ��মান 
�ােন ও 

ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

২ তািরখ   ল��মা�া       

অজ�ন       

৬.৪ সামািজক িনরাপ�া 
কম ��িচেত  
উপকারেভাগীেদর তািলকা 
��মান �ােন ও ওেয়বসাইেট 
�কাশ  

উপকারেভাগীেদ
র তািলকা 

��মান �ােন ও 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

    ৩ তািরখ   ল��মা�া       

অজ�ন       

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

দািখল�ত 
�িতেবদন 

২ সং�া   ল��মা�া       �েযাজ� নয় 

অজ�ন        

 
৬.৬ �ক� পিরদশ �ন/পিরবী�ণ 
�িতেবদেনর �পািরশ বা�বায়ন  

বা�বায়েনর হার ৩ %   ল��মা�া       �েযাজ� নয় 

অজ�ন        

 
৭. �য়ে�ে� ��াচার...................৫ 



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

�য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

৩ তািরখ   ল��মা�া        

অজ�ন      

৭.২ ই-�ট�ােরর মা�েম 
�য়কায � স�াদন 

ই-�ট�াের �য় 
স�� 

২ %   ল��মা�া        

অজ�ন        

৮. ��তা ও জবাবিদিহ শি�শালীকরণ      .১২ 

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

�সবা �দান 
�িত�িত 
বা�বািয়ত  

এবং 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

২ %   ল��মা�া       �ধান কায �ালয় 
ক��ক বা�বায়ন 
করা হেব।  

অজ�ন      

৮.২ শাখা/অিধশাখা/অধীন� 
অিফস পিরদশ �ন  

পিরদশ �ন 
স�� 

২ সং�া ‡mL wgRvbyi 
ingvb 
(mnKvix 
gnve¨e¯’vcK) 

21 wU ল��মা�া 6 5 5 5    
অজ�ন      

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

পিরদশ �ন 
�িতেবদেনর 

�পািরশ  
বা�বািয়ত 

২ %  ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

100% ল��মা�া 100% 100% 100% 100%    

অজ�ন      

৮.৪ সিচবালয় িনেদ �শমালা, ২০১৪ 
অ�যায়ী নিথর ��িণ িব�াসকরণ  

নিথ ��িণ 
িব�াস�ত 

২ %   ল��মা�া        
অজ�ন      

৮.৫ ��িণ িব�াস�ত নিথ 
িবন�করণ 

নিথ িবনি��ত ২ %   ল��মা�া        
অজ�ন      

৮.৬ �ািত�ািনক গণ�নািন 
আেয়াজন   

�ািত�ািনক 
গণ�নানী 
আেয়ািজত 

২ সং�া   ল��মা�া        
 অজ�ন      

 
 
 
 
 
 



৯. ��াচার সংি�� এবং �নীিত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম     ১৫ (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম পাঁচ� কায ��ম) 
৯.১ cÖKv‡k¨ FY 

weZiY 
  ‡gvt Avãyj 

gvbœvb †mL 
(wcI) 

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

৯.২ cÖKv‡k¨ FY 
Av`vq K¨v¤ú 

  ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

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

৯.৩ kvLvq `ybxwZ 
cÖwZ‡ivaK 
†d«÷zb e¨envi 
gvwb jÛvwis 
msµvšÍ wPwVcÎ 

  ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

100% 
 
 
100% 

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

৯.৪ bxwZ‰bwZKZv I 
ï×vPvi 

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

৯.৫ Rvj †bvU 
msµvšÍ cÖPviYv 

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

১০. ��াচার চচ �ার জ� �র�ার �দান..............................৩ 

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

�দ� �র�ার ৩ তািরখ   ল��মা�া       �ধান কায �ালয় 
ক��ক বা�বায়ন করা 
হেব।  

অজ�ন      

১১. কম �-পিরেবশ উ�য়ন..........................................................২ 
১১.১ কম �-পিরেবশ উ�য়ন 
(�া��িবিধ অ�সরণ/�ওএ�ই�� 
অেকেজা মালামাল 
িবন�করণ/পির�ার-পির��তা 
�ি� ইত�ািদ)  

উ�ত কম �-
পিরেবশ 

২ সং�া 
ও 

তািরখ 

‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

03 wU 
31.12.20 
31.03.21 
30.06.21 

ল��মা�া       1.Pjgvb K‡ivbv 
cwiw¯’wZ †gvKv‡ejvq 
h_vh_fv‡e ¯^v¯’¨wewa 
AbymiY 
2. gyL¨ AvÂwjK 
Kvhv©jq I kvLv 
¸wji AsMYmn mKj 
Kvhv©j‡qi cwi¯‹vi 
cwi”QbœZv e„w× 
3. cyivZb I 
A‡K‡Pv gvjvgvj 
AcmviY| 

অজ�ন      

 
 



 
১২. অথ � বরা�....................................................................২ 
১২.১ ��াচার কম �-পিরক�নায়  
অ���� িবিভ� কায ��ম 
বা�বায়েনর জ� বরা��ত 
অেথ �র আ�মািনক পিরমাণ 

বরা��ত অথ � ২ ল�  
 

টাকা 

 ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

 ল��মা�া        
অজ�ন      

১৩. পিরবী�ণ ও ��ায়       ৪ 

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

�ণীত কম �-
পিরক�না 

আপেলাড�ত 

২ তািরখ  ‡gvt Avãyj 
gvbœvb †mL 
(wcI) 

31.12.21 ল��মা�া 31.12.21       

অজ�ন      

১৩.২ িনধ �ািরত সমেয় ��মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন সংি�� 
দ�র/সং�ায় দািখল ও � � 
ওেয়বসাইেট আপেলাডকরণ 

��মািসক 
�িতেবদন 

দািখল�ত ও 
আপেলাড�ত 

২ সং�া  ‡gv: Avkivdzj 
Avjg  
(Kg©KZ©v) 

30.09.20 
31.12.20 
31.03.21 
30.06.21 

ল��মা�া 30.09.20 31.12.20 31.03.21 30.06.21    

অজ�ন      

 
িব:�:- �কান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ সংি�� আইন/িবিধ/নীিতমালা পয �ােলাচনা�ব �ক ম�� কলােম উে�খ করেত হেব। 
 
 
 
         ¯v̂ÿwiZ ¯^vÿwiZ ¯^vÿwiZ ¯^vÿwiZ ¯^vÿwiZ 
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                                                       evsjv‡`k K…wl e¨vsK 
                                  AvÂwjK Kvh©vjq, bovBj| 

                                                      Awdm t +88048162419 
                                                                     +88048162630 

                                                                                              e-mail: rmnarail@krishibank.org.bd 

                                    
 

 
AvÂwjK ˆbwZKZv KwgwUi mfvi Kvh© weeibx| 

             RvZxq ï×vPvi †KŠk‡ji Av‡jv‡K evsjv‡`k K…wl e¨vsK, AvÂwjK Kvhv©jq,bovB‡j MwVZ AvÂwjK ‰bwZKZv KwgwUi cÖ_g mfv 14-
12-2020 Bs ZvwiL weKvj 3.00 NwUKvq AvÂwjK e¨e ’̄vcK, Rbve ‡mL wgRvbyi ingvb Gi mfvcwZ‡Z¡  AvÂwjK Kvhv©jq,bovB‡j AbywôZ 
nq| mfvq KwgwUi wb‡gœv³ m`m¨ e„›` Dcw¯’Z wQ‡jb| 
 

µ:bs: Kg©KZv©i bvg c`ex I Kg© ’̄j  KwgwUi c`ex 
01. Rbve ‡mL wgRvbyi ingvb AvÂwjK e¨e ’̄vcK, AvÂwjK Kvh©vjq, bovBj| 

 
mfvcwZ 

02. Rbve ‡kL AvjgMxi †nv‡mb D×©Zb Kg©KZv©, AvÂwjK Kvh©vjq,bovBj| 
 

m`m¨ 
03. Rbve AwmZ Kzgvi miKvi Kg©KZv©, AvÂwjK Kvh©vjq, bovBj| m`m¨ 
04. Rbve ‡gvt Avkivdzj Avjg Kg©KZ©v, AvÂwjK Kvh©vjq,bovBj| m`m¨ 
05. Rbve †gv: Avãyj gvbœvb †mL gyL¨ Kg©KZ©v, AvÂwjK Kvh©vjq, bovBj| m`m¨ mwPe Ges ï×vPvi †dvKvj c‡q›U Kg©KZv 

 
02| mfvq ˆbwZKZv KwgwUi mfvcwZ g‡nv`q D‡jøL K‡ib †h, cÖavb Kvh©vj‡qi wb‡ ©̀‡k AÎ AÂ‡jÓ AvÂwjK ˆbwZKZvÓ KwgwU MVb Kiv 
n‡q‡Q| wZwb ï×vPvi †KŠkj cÖbqb I ev Í̄evq‡b AÎ AÂ‡ji mKj Kg©KZv©/ Kg©Pvix AvšÍwiK n‡eb Ggb Avkvev`  e¨³ K‡ib| 
03|     mfvq ï×vPvi ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ wb‡gœv³ Kvh©µg MÖnb I ev¯Íevq‡bi Rb¨ AÎ AÂ‡ji e¨e¯’vcKmn mKj Kg©KZv©/ Kg©Pvix‡`i‡K civgk© †`qv nq| 
(K)  e¨vs‡Ki cÖPwjZ wewaweavb cwicvj‡bi gva¨‡g mKj Kv‡R ¯̂”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Ki‡Z n‡e | 
(L) bvMwiK KwgwUi gva¨‡g ¯^í †gqv`x K…wl FY Av`vq I weZib †Rvi`viKiY Ges FY  †Ljvcx †ivaK‡í cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnb wbwðZ Ki‡Z n‡e |  
(M) e¨vs‡Ki Af¨šÍixb wbqš¿b I Avw_©K e¨e ’̄vcbvq ¯^”QZv I Reve w`wnZv wbwðZ Ki‡Z n‡e |  
(N) e¨vs‡Ki mKj Kg©KvÛ Kw¤úDUvi cÖhyw³i e¨envi †Rvi`vi Ki‡Z n‡e |  
(O) e„nr As‡Ki Fb †Ljvcxi mgm¨vi mgvav‡b Kvh©Ki e¨e ’̄v MÖnb †Rvi`vi Ki‡Z n‡e |  
(P) gvwb jÛvwis cÖwZ‡iva K‡í cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnb wbwðZ Ki‡Z n‡e| 
(Q) kvLvi Kg©cwi‡ek myk„sLj ivLv Ges Af¨šÍixb I evwn¨K mvR m¾v `„wó b›`b chv©‡q ivLvi e¨e¯’v MÖnb Ges e¨vs‡Ki mKj 
Kg©KZv©/Kg©Pvixi Awd‡m wbqwgZ Dcw¯’wZ I Ae¯’vb wbwðZ Ki‡Z n‡e |  
(R) kvLvi „̀wó †MvPi ’̄v‡b mZZv I ˆbwZKZv wel‡q Awf‡hvM ev· ’̄vcb wbwðZ Ki‡Z n‡e |  
(S)BRPD-5’ ‡gvZv‡eK ÒFY cybtZdkxj I GKKvjxb Gw·UÓ Gi AvIZvq my` gIKzdK…Z F‡Yi Aewkó UvKv Av`vq AMÖMwZ m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ Av‡jvPbv 
nq&| gIKzdK…Z F‡Yi Aewkó UvKv hv‡Z `ªyZZg mg‡qi g‡a¨ Av`vq m¤¢e nq †m e¨vcv‡i Kvh©Kix  c`‡ÿc MÖn‡bi civgk© †`qv nq| 
(T) COVID-19’Gi cÖv`yf©v‡ei Kvi‡Y miKvi †NvwlZ cÖ‡Yv`bv c¨v‡K‡Ri AvIZvq FY weZiY Kvh©µg kZfvM ¯̂Q&QZv I wbw`©ó 
mg‡qig‡a¨ m¤úbœ Kivi civgk© †`qv nq| 

(U)  kvLvmgyn Online Kvh©µg ïiæi cÖv°v‡j mKj FY I AvgvbZ wnmv‡ei wnmvevq‡bi mwVKZv m¤ú‡K©  wbwðZ n‡Z n‡e| 
04|       ˆbwZKZv KwgwUi mfvq M„nxZ Dc‡iv³ wm×všÍ mg~n h_vh_fv‡e ev¯Íevqb I cwicvj‡bi Rb¨ AÂ‡ji mKj Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i‡K 
civgk© cÖ`vb c~e©K mfvcwZ g‡nv`q mKj‡K ï‡f”Qv Ávcb c~e©K mfvi mgvwß †Nvlbv K‡ib| 
 
¯^vÿwiZ                              ¯^vÿwiZ                           ¯̂vÿwiZ                         ¯̂vÿwiZ                          ¯̂vÿwiZ 

 

m~Î bs- Av:Kv:(bovBj)/cwiPvjb-1(Ask-1)(ï×vPvi)/2020-2021/735(16)                                      ZvwiLt 14.12.2020 Bs 
m`q AeMwZ I cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖn‡bi Rb¨ Abywjwct 
01|  óvd Awdmvi,gnve¨e¯’vcK g‡nv`‡qi `ßi,we‡Kwe,wefvMxq Kvh©vjq,Lyjbv| 
02|  Dc gnve¨e ’̄vcK,kvLv wbqš¿b I e¨emv Dbœqb wefvM,we‡Kwe,cÖavb Kvhv©jq,XvKv| 
03|  AvÂwjK e¨e ’̄vcK, we‡Kwe, AvÂwjK Kvh©vjq, bovBj| 
04|  AvÂwjK wbix¶v Kg©KZv©,we‡Kwe,AvÂwjK wbixÿvKvh©vjq, bovBj||                                                     †gv: Avãyj gvbœvb †mL 
05|  mKj kvLv e¨e¯’vcK,we‡Kwe,bovBj AÂj,bovBj|                                                                                gyL¨ Kg©KZv© 
                                                  

†gv: Avãyj gvbœvb †mL  
m`m¨ mwPe 
 ï×vPvi †dvKvj c‡q›U 
Kg©KZv© 
AvÂwjK ˆbwZKZv KwgwU, 
I   g~L¨ Kg©KZ©v 
AvÂwjK Kvh©vjq,bovBj 

AwmZ Kzgvi miKvi  
m`m¨ 
 AvÂwjK ˆbwZKZv KwgwU 
I 
 Kg©KZv© 
AvÂwjK Kvhv©jq,bovBj| 
 

‡gvt Avkivdzj Avjg 
m`m¨ 
AvÂwjK ˆbwZKZv KwgwU 
I  
(Kg©KZ©v)  
AvÂwjK Kvhv©jq,bovBj 
 

‡kL AvjgMxi †nv‡mb  
m`m¨ 
AvÂwjK ˆbwZKZv KwgwU 
I 
D×©Zb Kg©KZv© 
AvÂwjK Kvhv©jq,bovBj 
 

(‡mL wgRvbyi ingvb) 
mfvcwZ 
AvÂwjK ˆbwZKZv KwgwU 
I 
 AvÂwjK e¨e ’̄vcK 
AvÂwjK Kvhv©jq,bovBj| 

m~Î bs- Av:Kv:(bovBj)/cwiPvjb-1(Ask-1)(ï×vPvi)/2020-2021/735(5) ZvwiL t 14.12.2020 Bs 
 


