
 
 

পরিরিষ্ট ক 

                     মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রবিষ্ঠানের নার্: ডাক ও কেরলয াগায াগ রিভাগ; ডাক, কেরলয াগায াগ ও তথ্যপ্রযুরি র্ন্ত্রণালয় 

কা মক্রযর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন সূচক 

 

সূচযকি 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়যনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মিছযিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগরত পরিিীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ককায়াে মাি 

২য় 

ককায়াে মাি 

৩য় 

ককায়াে মাি 

৪র্ ম 

ককায়াে মাি 

কর্াে 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যিস্থা: ....………২২ 

১.১ ননরতকতা করর্টিি সভা  

     আনয়াজে  

সভা 

আনয়াবজি 

৪ সংখ্যা ফ াকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করর্টিি সভাি  

      রসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

িাস্তিারয়ত রসদ্ধান্ত ৬ % যুগ্মসবিি/ 

অবিবরক্ত 

সবিি 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

১.৩ সুিাসন প্ররতষ্ঠাি রনরর্ত্ত  

       অংিীজযনি 

(stakeholders)  

       অংিগ্রহযণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা ফ াকাল 

পনয়ন্ট 

২ লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অজমন      

১.৪ শুদ্ধািার সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ  

      আনয়াজে 

প্রবিক্ষণ 

আনয়াবজি 

  ২ প্ররিক্ষ্র্ মা

ণীি  

সংখ্যা 

যুগ্মসবিি 

(প্রিাসে) 

৪ 

(১০০) 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১ 

(২৫) 

 

১ 

(২৫) 

১ 

(২৫) 

১ 

(২৫) 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পরিযিি উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অযকযজা 

র্ালার্াল রিনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-

পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ  

উন্নি কম ম-

পবরনিি 

  ২ সংখ্যা ও 

তারিখ 

যুগ্মসবিি 

(প্রিাসে) 

৭টি, 

৩০.০৩.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩০.০৩.২২     

অজমন      



2 

 

 

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-

পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

নত্রর্ারসক পরিিীক্ষ্ণ প্ররতযিদন 

র্রন্ত্রপরি দ রিভাযগ দারখল ও স্ব 

স্ব ওযয়িসাইযে আপযলাডকিণ 

কর্ ম-পবরকল্পো 

ও নত্রর্ারসক 

প্ররতযিদন 

দারখলকৃত ও 

আপযলাডকৃত 

   ১ তারিখ রসযের্ 

এলারলে 

০৭.০৬.২১ 

১৭.১০.২১ 

১৬.০১.২২ 

১৭.০৪.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৭.০৫.২১ 

 

১৭.১০.

২১ 

 

১৬.০১.২২ 

 

১৭.০৪.২২    

অজমন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.৭ আওিাধীে দপ্তর/সংস্হা 

(প্রন াজয ফক্ষনে) কর্তমক 

দারখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা ও 

পরিিীক্ষ্ণ  প্ররতযিদযনি ওপি 

রিডব্যাক প্রদান  

রিডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠত 

  ৪ তারিখ ফ াকাল 

পনয়ন্ট 

০৪.০৬.২১ 

২৫.১০.২১ 

২৫.০১.২২ 

২৫.০৪.২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা ০৪.০৬.২১ 

 

২৫.১০.

২১ 

 

২৫.০১.২২ 

 

২৫.০৪.২২    

অজমন      

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদাে এিং 

      পুরস্কারপ্রাপ্তনদর িাবলকা  

      ওনয়িসাইনে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার   ১ িাবরখ ফ াকাল 

পনয়ন্ট 

৩০.০৬.২২ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬.২২    

অজমন      

২.  আবথ মক ব্যিস্থাপো উন্নয়ে: ................ ৮ 

 ২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছযিি ক্রয়-

পরিকল্পনা (প্রকনল্পর অনুনমাবদি 

িার মক ক্রয় পবরকল্পোসহ) 

ওনয়িসাইনে প্রকাি  

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওযয়িসাইযে 

প্রকারিত 

২ তারিখ যুগ্মসবিি 

(প্রিাসে) 

৩০.০৭.২০ লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.০৮.২১   ১৫.০৪.২২   এ বিভানগর 

বেজস্ব 

ফকাে প্রকল্প 

ফেই বিধায় 

শুধুমাে 

রাজস্ব ক্রয় 

লক্ষযমাো। 

অজমন      

২.২ প্রকনল্পর PSC ও PIC সভা  

      আনয়াজে  

সভা আনয়াবজি ২ সংখ্যা PSC     

সভা: 

যুগ্মসরচি 

(পরিকল্পনা) 

 

 

৩৯ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ১০ ১০ ৯   ২০২১-২২ 

অথ মিছনর 

দপ্তর/ 

সংস্থার 

১০টি প্রকল্প 

িলমাে 

থাকনি। 

প্রবিটি 

প্রকনল্পর 

প্রবি 

অজমন      
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প্রাবন্তনক 

১টি PSC 

সভাি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িযয়যছ। 

একটি 

প্রকযল্পি 

কর্য়াদকাল 

৯ র্াস 

রিিায় ৪র্ ম 

প্রারন্তযক 

১টি কযি 

কর্ হযি। 

অত্র 

রিভাযগ 

ককান 

PIC সভা 

হয় না। 

২.৩ িাবষ মক উন্নয়ে কম মসূবি িাস্তিায়ে িাবষ মক উন্নয়ে 

কম মসূবি 

িাস্তিাবয়ি 

   ২ % যুগ্মসরচি 

(পরিকল্পনা) 

 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ৪০% ৬০% ৮০%   কর্াে িাবষ মক 

উন্নয়ে 

কম মসূবি: 

১৩২৭.৩০ 

ফকাটি োকা। 

( রাজস্বভুক্ত: 

৯১১.৩০ 

ফকাটি এিং 

সাহায্যপুষ্ট: 

৪১৬.০০ 

ফকাটি োকা) 

ক্রমপুবিভূি 

লক্ষযমাো 

ধরা হনয়নছ। 

অজমে      

২.৪  প্রকল্প সর্ারপ্ত কিয  প্রকযল্পি 

সম্পদ ( ানিাহন, করম্পউোি, 

আসিািপত্র ইতযারদ) রিরি 

কর্াতাযিক হস্তান্তি কিা 

 প্রকযল্পি সম্পদ 

রিরি কর্াতাযিক 

হস্তান্তরিত  

   ২ িাবরখ যুগ্মসরচি 

 পরিকল্পনা) 

 

৩০.০৯.২১ লক্ষ্যর্াত্রা 

(১র্ প্রকল্প) 

- ৩০.১২.

২১ 

- -   এ বিভানগর 

দপ্তর/সংস্থার 

৩টি প্রকল্প 

জুে ২০২১ 

এর মনে 

অজমন            

(১র্ প্রকল্প) 

     



4 

 

লক্ষ্যর্াত্রা 

(২য় প্রকল্প) 

     সমাপ্ত হনি। 

অজমন             

(২য় প্রকল্প) 

     

লক্ষ্যর্াত্রা 

(৩য় প্রকল্প) 

     

অজমন           

(৩য় প্রকল্প) 

     

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এিং দুনীরত প্ররতযিাযি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্: ..……...২০  (অগ্রাবধকার বভবত্তনি নুযেিম পাঁিটি কা মক্রম)  

৩.১ কম মকিমা/কম মিারীনদর  থাসমনয় 

অব নস উপবস্থবি বেবিিকরণ 

উপবস্থবি 

বেবিিকরণ 

 ৪ % যুগ্ম সবিি 

(প্রিাসে) 

১০০% 

১০০% 

১০০% 

১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন     

৩.২ কর্ইরলং অপাযিেি ও 

কুরিয়াি সারভ মস লাইযসরসং 

কর্তমপক্ষ্-এি সকল রি আদায় 

অযোযর্িন 

অনোনমিে 

সম্পন্ন 

 ৪ সংখ্যা ফিয়ারম্যাে 

লাইনসবসং 

অথবরটি ও 

এমবি, 

ফেবলেক 

৩০/০৯/২১৩১

/১২/২১ 

৩১/০৩/২২ 

৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িার্ ম রনযয়াযগি 

জন্য ইওআই 

প্রকাি ও িার্ ম 

রনি মাচন 

৩০/০৯/২১ - - - 

অযোযর্িযনি 

কিো ভাস মন প্রস্তুত 

- ৩১/১২/

২১ 

- - 

অযোযর্িন 

পাইলে আকাযি 

চালুকিণ 

- - ৩১/০৩/২২ - 

অটোযর্িন 

চুড়ান্তিণ 

- - - ৩০/০৬/২২ 

অজমন    

িার্ ম রনযয়াযগি 

জন্য ইওআই 

প্রকাি ও িার্ ম 

রনি মাচন 

       

অযোযর্িযনি 

কিো ভাস মন প্রস্তুত 
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অযোযর্িন 

পাইলে আকাযি 

চালুকিণ 

       

অটোযর্িন 

চুড়ান্তিণ 

       

৩.৩ িাক বিভানগর অবিে আপবত্ত 

বেস্পবত্ত কা মক্রম মবেেবরং 

মবেেবরং সম্পন্ন  ৪ তারিখ 

ও 

% 

যুগ্মসবিি (বে:) 

ও 

মহাপবরিালক 

(িাক) 

৩০/০৯/২১ 

১০% 

২০% 

৩০% 

লক্ষ্যর্াত্রা    

ডাক রিভাযগি 

অরগ্রর্ 

অনুযচ্ছদভুি 

সকল অরনস্পন্ন 

অরডে আপরত্তি 

িছিওয়ািী 

তারলকা প্রকাি 

৩০/০৯/২১     

অরডে আপরত্ত 

রনস্পরত্তি জিাি 

অরডে অরিদপ্তযি 

কপ্রিণ 

- ১০% - -  

অরডে আপরত্ত 

রনস্পরত্তি 

ক্রর্পুরিভুত 

জিাি অরডে 

অরিদপ্তযি কপ্রিণ 

- - ২০% - - 

অরডে আপরত্ত 

রনস্পরত্তি 

ক্রর্পুরিভুত 

জিাি অরডে 

অরিদপ্তযি কপ্রিণ 

- - - ৩০%  

অজমন  

ডাক রিভাযগি 

অরগ্রর্ 

অনুযচ্ছদভুি 

সকল অরনস্পন্ন 

অরডে আপরত্তি 

িছিওয়ািী 

তারলকা প্রকাি 
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অরডে আপরত্ত 

রনস্পরত্তি জিাি 

অরডে অরিদপ্তযি 

কপ্রিণ 

     

অরডে আপরত্ত 

রনস্পরত্তি 

ক্রর্পুরিভুত 

জিাি অরডে 

অরিদপ্তযি কপ্রিণ 

     

অরডে আপরত্ত 

রনস্পরত্তি 

ক্রর্পুরিভুত 

জিাি অরডে 

অরিদপ্তযি কপ্রিণ 

     

৩.৪ িাংলাযদি স্যাযেলাইে ককাম্পারন      

রলরর্যেড (রিএসরসএল)-এি িযকয়া 

আদায় র্রনেরিং 

আদায়কৃি  ৪ % অবিবরক্ত 

সবিি 

(ফেবলকম) 

ও ব্যিস্থাপো 

পবরিালক 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ৪০% ৬০% ৮০%    

অজমন      

৩.৫ িাক বিভানগর অবভন াগ 

বেস্পবত্ত িদারকীকরণ 

বেস্পবত্তকরণ ৪ % ফ াকাল 

পনয়ন্ট 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২০% ৩০% ৪০% 

 

  অরভয াগ 

কিরজষ্টাি 

সংিক্ষ্ণ 

কযি প্ররত 

প্রারন্তযক 

কর্াে 

অরভয াগ 

প্রারন্তি 

১০% হাযি 

রনস্পরত্ত 

তদািকী 

কিা হযি। 

অজমন      

বি:দ্র:- ফকাে ক্রবমনকর কা মক্রম প্রন াজয ো হনল িার কারণ মন্তব্য কলানম উনেখ করনি হনি। 
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সংযুরি: ০১: 

১.৫ কর্ ম-পরিযিি উন্নয়ন (স্বাস্থযরিরি অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অযকযজা র্ালার্াল রিনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ) সংক্রান্ত রিিিণী 

ক্র: নং রনি মারচত কায়মক্রর্ িাস্তিায়ন প্ররক্রয়া িাস্তিায়ন সর্য় সীর্া প্রর্াণক 

১ স্বাস্থযরিরি অনুসিণ (১) কর্ মকতমা/কর্ মচারি ও আগত কসিা প্রতযািীযদি হযান্ড স্যারনোইযজিযনি  

ব্যিস্থা কিা। 

৩০.০৩.২০২২ হযান্ড স্যারনোইযজিন ক্রয় ও ব্যিহাযিি 

রনযি মরিকা 

(২) কর্ মকতমা/কর্ মচারি ও আগত কসিা প্রতযািীযদি র্াস্ক ব্যহাি 

রনরিতকিণ অর্ মাৎ র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রীি ‘কনা র্াস্ক কসনা সারভ মস’ রনযদ মিনা 

রনরিত কিা। 

৩০.০৩.২০২২ র্াস্ক ক্রয় ও ব্যিহাযিি রনযি মরিকা 

(৩) কর্ মকতমা/কর্ মচারি ও আগত কসিা প্রতযািীযদি সার্ারজক দূিত্ব িজায়  

িাখা রনরিত কিা। 

৩০.০৩.২০২২ রনযদ মিনা 

২ টিওএন্ডইভুি অযকযজা 

র্ালার্াল 

রিনষ্টকিণ/রনস্পরত্তকিণ 

(৪) করর্টি গঠনপূি মক টিওএন্ডইভুি অযকযজা র্ালার্াল রিনষ্টকিণ/ 

রনস্পরত্তকিণ 

৩০.০৩.২০২২ করর্টি গঠন সংক্রান্ত অরিস আযদি ও ছরি 

৩ পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

ইতযারদ 

(৫) অরিস কযক্ষ্ি আসিািপত্র ও নরর্পত্র সুশৃঙ্খলভাযি রিন্যাসকিণ। ৩০.০৩.২০২২ অরিস আযদি ও ছরি 

(৬) রনয়রর্তভাযি অরিস কক্ষ্, ওয়ািরুর্,ও করিযডাি পরিস্কািকিণ। ৩০.০৩.২০২২ অরিস আযদি ও ছরি 

(৭) পরিস্কাি পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত রলিযলে ও রেকাি সংরিষ্ট জায়গায় 

লাগাযনা। 

৩০.০৩.২০২২ রলিযলে ও রেকাি 
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সংযুরি: ০২: 

ডাক ও  কেরলয াগায াগ রিভাযগি চলর্ান প্রকযল্পি তথ্য রিিিণী 

 

ক্র: 

নং 

চলর্ান প্রকযল্পি তারলকা/নার্ প্রকযল্পি 

কর্য়াদকাল 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িিাদ্দকৃত িাযজে প্রর্াপ অনু ারয় PSC 

সভা আযয়াজযনি সংখ্যা 

প্রর্াপ অনু ারয় সভা PIC 

আযয়াজযনি সংখ্যা 

র্ন্তব্য  

১ “িাংলানদি িাক বিভানগর অধীেস্থ 

জরাজীণ ম িাকঘরসমূনহর সংস্কার এিং 

পুেি মাসে (২য় প মায়) (১ম সংনিাবধি)”  

জানুয়াবর ২০১৭ –

জুে ২০২২ 

িাক অবধদপ্তর ২২৫  ককাটি োকা ৪ ০ প্রকযল্পি রডরপরপি 

প্রযয়াজয পাতা 

সংযুি 

অত্র রিভাযগ ককান 

PIC সভা হয় না। 

২ িাক অবধদপ্তনরর ফভৌি অিকাঠানমা 

সম্প্রসারণ,  

জুলাই ২০১৮-

জুে ২০২২ 

িাক অবধদপ্তর ৪৭৯.৮৬ ফকাটি 

োকা 

৪ ০ 

৩ বিবজোল সংন ানগর জন্য 

ফেবলকবমউবেনকিস ফেেওয়াকম 

আধুবেকীকরণ, 

জুলাই ২০১৭-জুে 

২০২২, 

 

রিটিরসএল ২৫৭৩.৩৯ ফকাটি 

োকা 

৪ ০ 

৪ বিবজোল কানেকটিবভটি 

িবক্তিালীকরনণ সুইবিং ও 

ট্রাসবমিে ফেেওয়াকম উন্নয়ে 

জানুয়াবর ২০১৯ 

- জুে ২০২১ 

রিটিরসএল ১৫৫.৩৯ ফকাটি 

োকা 

৪ ০ 

৫ িট্টগ্রাম বমরসরাই অথ মনেবিক 

অঞ্চনল ফেবলন াগান াগ ফেেওয়াকম 

স্থাপে 

জুলাই ২০১৯- 

বিনসম্বর ২০২১ 

রিটিরসএল ৬১.৯০ ফকাটি োকা ৪ ০ 

৬ ফসৌর ফিস ফেিে স্থাপনের মােনম 

দুগ মম ও প্রিযন্ত অঞ্চনল ফেবলেক 

ফেেওয়াকম কভানরজ িবক্তিালীকরণ 

অনটাির 

২০১৮-অনটাির 

২০২১ 

ফেবলেক 

িাংলানদি 

বলবমনেি 

৪০৬.১৮ ফকাটি 

োকা 

৪ ০ 

৭ িাংলানদি ফেবলন াগান াগ বেয়ন্ত্রণ 

কবমিে ভিে বেম মাণ, ২০২.৬৫ 

ফকাটি োকা 

এবপ্রল ২০১৮-

বিনসম্বর ২০২১  

বিটিআরবস ২০২.৬৫ ফকাটি 

োকা 

৪ ০ 

৮ িাংলাযদি আন্তজমারতক 

কেরলয াগায াগ ব্যিস্থা সম্প্রসািযণি 

লযক্ষ্য র্ততীয় সািযর্রিন কযািল 

স্থাপন 

জানুয়ারি ২০২১ 

– জুন, ২০২৪, 

রিএসরসরসএল ৬৯৩.১৭ ককাটি 

োকা 

৪ ০ 
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৯ আইরপ কনেওয়াকম উন্নতকিণ ও 

সম্প্রসািণ 

কসযেম্বি ২০২০-

জুন ২০২৩  

 

বিটিবসএল ৯৪৯.৯০ ককাটি ৪ ০ 

১০ িাংলাযদি কপাে অরিযসি জন্য 

অযোযর্যেড কর্ইল প্রযসরসং কসন্টাি 

রনর্ মাণ সর্ীক্ষ্া 

জুলাই ২০২১- 

র্াচ ম ২০২২ 

 

ডাক অরিদপ্তি। ৪.৯৮ ককাটি োকা ৩ ০ 

১১ ঢাকা িহনর িাক অবধদপ্তনরর 

কম মকিমা/কম মিারীনদর জন্য 

আিাবসক ভিে বেম মাণ 

জানুয়াবর 

২০১৭–জুে 

২০২১ 

িাক অবধদপ্তর ৩৭৬.৭৩ ফকাটি 

োকা 

- - ২০০-২০২১ সাযল 

সর্াপ্ত হযি। 

১২ ফমইল প্রনসবসং ও লবজবেক সাবভ মস 

ফসন্টার বেম মাণ,  

জুলাই ২০১৮-

জুে ২০২১ 

িাক অবধদপ্তর ৩৬৫.৪৯ ফকাটি 

োকা 

- - ২০০-২০২১ সাযল 

সর্াপ্ত হযি। 

১৩ ফেবলন াগান াগ খানি 3G প্রযুবক্ত 

িালুকরণ এিং বিদ্যমাে 2.5G 

ফেেওয়াকম সম্প্রসারণ (২য় প মায়) 

এবপ্রল ২০১৭-জুে 

২০২১ 

 

ফেবলেক 

িাংলানদি 

বলবমনেি 

৭৭৮.৮৫ ফকাটি 

োকা 

- - ২০০-২০২১ সাযল 

সর্াপ্ত হযি। 

 কর্াে    ৩৯ ০  
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সংযুরি: ০৩: 

ডাক ও  কেরলয াগায াগ রিভাযগি সর্াপ্ত প্রকযল্পি সম্পযদি  রিিিণী 

 

ক্র: নং সর্াপ্ত প্রকযল্পি তারলকা/নার্ প্রকযল্পি 

কর্য়াদকাল 

িাস্তিায়নকািী 

সংস্থা 

িিাদ্দকৃত িাযজে সম্পযদি রিিিণী র্ন্তব্য 

১ ঢাকা িহনর িাক অবধদপ্তনরর 

কম মকিমা/কম মিারীনদর জন্য 

আিাবসক ভিে বেম মাণ 

জানুয়াবর 

২০১৭–জুে 

২০২১ 

িাক অবধদপ্তর ৩৭৬.৭৩ ফকাটি োকা গারড়: নাই 

করম্পউোি: নাই 

আসিািপত্র: নাই 

 

২ ফমইল প্রনসবসং ও লবজবেক 

সাবভ মস ফসন্টার বেম মাণ,  

জুলাই ২০১৮-

জুে ২০২১ 

িাক অবধদপ্তর ৩৬৫.৪৯ ফকাটি োকা গারড়: ১টি র্াইযক্রা ও ১ টি রজপ 

করম্পউোি: ১৩৮ টি 

আসিািপত্র: নাই 

 

৩ ফেবলন াগান াগ খানি 3G 

প্রযুবক্ত িালুকরণ এিং বিদ্যমাে 

2.5G ফেেওয়াকম সম্প্রসারণ 

(২য় প মায়) 

এবপ্রল ২০১৭-জুে 

২০২১ 

 

ফেবলেক িাংলানদি 

বলবমনেি 

৭৭৮.৮৫ ফকাটি োকা গারড়: ৮টি (৬টি রপক আপ; ১ টি র্াইযক্রা ও ১টি রজপ) 

করম্পউোি: ৪০ টি 

আসিািপত্র: কচয়াি. কেরিল 

 

 


