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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন ব ও পাট মণালেয়র অতম ণ  িতান। িবগত সমেয় এ সংা পাটিশের সােথ জিড়ত িবশাল
জনেগাি - ষক, িমক, বসায়ী, কম চারীেদর আথ -সামািজক িনরাপা বনী িহেসেব কাজ কের এেসেছ। িবেজএমিস ২০১৯-২০ অথ 
বছের ষকেদর কাছ থেক সরাসির সব েমাট ৬১,২২৩ ম. টন কচা পাট য় কেরেছ। ানীয় ও বেদিশক বাজার হেত ২০১৯-২০ ও ২০২০-
২১ অথ বছের সব সাে ১২০৭.১৭ কা টাকা আয় কেরেছ; তে রানী আয় ৬১০.১৪ কা টাকা। পাট হেত সানালী াগ উৎপাদন
এবং পরীালকভােব পাট পাতার পানীয় তরীেত াথিমক সাফ অিজত হেয়েছ। িবেজএমিসেত এক আিনক িশণ ও গেবষণা ক
িনিম ত হেয়েছ। িবেজএমিস’র িনজ িশণ কের মােম ৪০০১ জন কম কতা ও কম চারীেক িশণ দান এবং িবেজএমিস াট স
টীেমর জাতীয় ও আজািতক পয ােয় ায় শতািধক পদক অজেনর িত রেয়েছ। বসরকাির িবিনেয়াগ ও বাপনায় রাায়
পাটকলসহ চালােনার সরকাির িসাের িেত ৪ (চার) িমেলর অেল NOA জাির করা হেয়েছ। তে ’ িমেলর সােথ িলজ
ি ািরত হেয়েছ; ’ িমেলই ইেতামে উৎপাদন  হেয়েছ। ১৫-০৩-২০২২ তািরখ পয  বেঘািষত িমলসেহর অবসায়নত ায়ী
িমকেদর ৯৭.৮৯%এর চারীর পাওনািদ পিরেশাধ করা হেয়েছ। অবিশ পাওনািদ পিরেশােধর কায ম চলমান রেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সরকাির িবিনেয়ােগর পিরবেত বসরকাির িবিনেয়াগ ও বাপনায় রাায়া পাটকলসহ চালােনার সরকাির িসা অযায়ী িবেজএমিস’র
িমলসহ  বসরকাির  বাপনায়  িলেজর  মােম  চা  করাই  িবেজএমিস’র  অতম  ধান  চােল।  উৎপাদন  বত  িমলসেহর
অবসায়নত (অবিশ) িমকেদর সকল পাওনািদ পিরেশাধ করা। সংার কম কতা ও কম চারীেদর বতন ভাতািদ দান িনিত করা।
িবেজএমিস’র বতমান পিরবিতত াপেট জনবল যৗিকীকরণ ও আীকরণ/ানার করা। অবসরা িমক, কম চারী ও কম কতােদর
িপএফ ও াইর অথ  পিরেশাধ করা। পাটপের বখীকরণ এবং বহার িবষেয় সেচতনতা ি। রাায় পাটকলসেহ বেদিশক/
দশীয় িবিনেয়াগ আকষ ণ করা। বসরকাির িমলসেহর আিনকায়েন সরকাির িসাের বাবায়ন করা। SDG ও ৪থ  িশ িবেবর
চােলেক সামেন রেখ বাপনার সকল পয ােয় সব ািনক ির েয়াগ করা। বহােরাপেযাগী জিমসহ সকল সেদর ু বহার
িনিত করা। িবেজএমিস’র অবসায়নত িমকেদর দতা ির িশণ দােনর মােম ািতািনক ীিতকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার - ২০১৮, পক - ২০৪১, SDG ও মাননীয় ধানমীর িতিত ও িনেদ শনাসহ িবিভ নীিত পিরকনার
সােথ সাম রেখ সরকাির িসা বাবায়ন করা। িবেজএমিস’র ব ঘািষত সকল িমল পয ায়েম সরকাির িনয়েণ/ িপিপিপ/ িলজ
িয়ায় চা করা। বেদিশক িবিনেয়াগ আকষ ণ ও ৪থ  িশ িববেক সামেন রেখ বসরকাির বাপনায় িমলসেহর আিনকায়ন এবং
অভরীণ-আজািতক বাজার সসারণ করা। িবেজএমিস’র বাপনার সকল পয ােয় আিনক ত ির বহার িনিতকরণ।
পাটপের বিখকরেণ উাবনী উোগ হণ এবং গেবষণালক কায ম পিরচালনা করা। সানালী ােগর বািণিজক উৎপাদন চা করা।
িমলেলার বহােরাপেযাগী জিমসহ সকল সেদর ু বহার িনিত করা। সেব াপির িবেজএমিসেক আিনভরশীল িতান িহেসেব
গেড় তালা।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

উৎপাদন বত রাায় পাটকলসেহর মে ৫ বসরকাির িবিনেয়ােগ/ িলজ িভিেত চা করা;
সংার কম কতা ও কম চারীেক দতা ির জ িশণ দান;
অবসায়নত িমকেদর উতর দতা ি (Upskilling) ও তয়ন শীষ ক ক বাবায়ন;
ন ২০২৩ এর মে Asset Management ও PDS Software চা করা;
দশী/িবেদশী উোােদর িনেয় ২ সিমনার/ ওেয়িবনার আেয়াজন।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

চয়ারান, বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন

এবং

সিচব,  ব ও পাট  মণালয়-এর মে ২০২২ সােলর .................  মােসর .................  তািরেখ  এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

অবকাঠােমা ও সেদর যথাযথ বহােরর মােম পাটখােতর উয়ন।

১.২ অিভল (Mission)
িবেজএমিসর িনয়ণাধীন িমলসহ বসরকাির বাপনায় চা কের পাটপের দশীয় ও আজািতক চািহদা রেণ িমকা রাখা,
আিনকায়ন, িবিনেয়াগ আকষ ণ, কম সংান ি, পাটিশের জ দ জনবল ি, সেদর যথাযথ বহার ও ি িনভর
বাপনার মােম িবেজএমিসেক আিনভরশীল িতােন পিরণত করা।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. িনয়ণাধীন পাটকলসেহর ু বাপনা
২. পাটিশের জ দ জনবল ি
৩. ত ির বহার িনিতকরণ ও সসারণ
৪. পাটিশে বেদিশক িবিনেয়াগ আকষ ণ

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িনয়ণাধীন পাটকলসেহর ু বাপনা
২. পাটপের বখী বহাের গেবষণা ও উাবনী কায ম পিরচালনা করা
৩. আিনকায়েনর মােম িনয়ণাধীন পাটকলসেহর উৎপাদনশীলতা ি করা
৪. পাটিশের জ দ জনবল ি
৫. পাটিশে বেদিশক িবিনেয়াগ আকষ ণ
৬. ত ির বহার িনিতকরণ ও সসারণ
৭. পাটিশে সরকাির নীিত ও পিরকনা বাবায়ন
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০২০-২১

ত অজন*
২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/
সংহাসেহর নাম

উপা
২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

পাটজাত পের জাতীয় রািনেত অবদান রাখা
মাট পাটজাত প
রািনেত িবেজএমিস’র
অংশ

%
৭.০০ (সরকাির
িসাে িমলসেহর
উৎপাদন ব)

------ ------ ------ -------
রািন উয়ন েরা/ ব ও পাট
মণালয়

িবেজএমিস / িবেজএমএ /
ইিপিব/ িবিবএস/ বাংলােদশ
াংক।

ব ঘািষত ২৫ রাায় পাটকল বসরকাির
িবিনেয়াগ ও বাপনায় পয ায়েম
নঃচাকরেণর মােম িজিডিপেত অবদান
রাখা

িমল িলজ দান % ------ ১৫% ৩০% ৪৫% ৫৫% ব ও পাট মণালয়
িবেজএমিস/ বাংলােদশ
াংক/ িবিবএস

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] িনয়ণাধীন
পাটকলসেহর
ু বাপনা

৩৩

[১.১] আয়বধ ক
কায েমর জ িমেলর
গাডাউন/ সদ/ াপনা
ভাড়া দান করা

[১.১.১] িমেলর
গাডাউন/ সদ/ াপনা
ভাড়া দানত

তািরখ তািরখ ৫ ২২.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৩ ১৪.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৪ ৩০.০৬.২৫

[১.২] মিশনারী
রণােবণসহ
িমলসেহর সািব ক
মিনটিরং কায ম
পিরচালনা করা

[১.২.১] িলজ দানত
িমলসেহর যৗথ
ইনেভির সািদত

সমি সংা ৫ ২ ১ ৪ ৬

[১.২.২] পিরদশ ন
সািদত

সমি সংা ৩ ৬৫ ২৫ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৩০ ৪০

[১.২.৩] িমলসেহর
মািসক িতেবদন
হীত

সমি সংা ৩ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[১.২.৪] িমলসেহর
মািসক িতেবদেনর
িভিেত িফডাক
িরত

সমি সংা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[১.৩] িমলসেহর
এারাইজ বাড  সভা
আেয়াজন

[১.৩.১] এারাইজ
বাড  সভা আেয়ািজত

সমি সংা ৩ ২৫ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১২ ১২

[১.৪] িমেলর সািব ক
িবষেয় ক ধানেদর
িনেয় সভা আেয়াজন

[১.৪.১] সভা আেয়ািজত সমি সংা ৪ ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৪ ৪

[১.৫] ব ঘািষত
িমলসেহর (২৫
িমেলর মে ১৩ িমল -
জাতীয়, রাজশাহী,
ইউএমিস, আরআর,
এমএম, ল, জেজআই,
কােপ ং, দৗলতর,
ইান , ানাম,
খািলশর, ার ট
িমল িল:) িলজ দােনর
িয়া সাদন

[১.৫.১] িলজ ি
সািদত

তািরখ তািরখ ৭ ১০.০১.২২ ২৮.০৬.২২ ২৯.০৬.২২ ৩০.০৬.২২ ৩০.০৬.২৪ ২৯.০৬.২৫

[১.৫.২] িলজ ি
সািদত িমলসহ

সমি সংা ১ ২ ৫ ৩ ২ ১ ৬ ৬
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[২] পাটিশের
জ দ জনবল
ি

১৮

[২.১]
কম কতা/কম চারীেদর
দতা ির লে
িশণ দান

[২.১.১] িশিত
কম কতা/কম চারী (ষ)

সমি জন ৮ ৬৪৩ ২৫৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০

[২.১.২] িশিত
কম কতা/কম চারী (নারী)

সমি জন ৮ ১৪৫ ৮৩ ২৫ ২০ ১৫ ১২ ২৫ ২৫

[২.২] SEIP কম িচর
গাইডলাইন অযায়ী
িমকেদর উতর দতা
ি ও তয়ন শীষ ক
ক বাবায়ন

[২.২.১] SEIP
কম িচর আওতায়
িশিত িমক

সমি জন ২ ২৭০ ১৮০ ৯০ ৫৪০ ১০৮০

[৩] ত
ির বহার
িনিতকরণ ও
সসারণ

১১

[৩.১] সংার Asset
Management
Software চা করা

[৩.১.১] Asset
Management
Software চাত

তািরখ তািরথ ৫ ২২.০৬.২৩ ২৬.০৬.২৩ ২৮.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩

[৩.২] কম কতা/
কম চািরেদর PDS
Software চা করা

[৩.২.১] PDS
Software চাত

তািরখ তািরখ ৫ ১৮.০৬.২৩ ২২.০৬.২৩ ২৬.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩

[৩.৩]
‘Strengthening
Monitoring
System of
State-Owned
Jute Mills’ শীষ ক
ক হণ ও বাবায়ন

[৩.৩.১]
‘Strengthening
Monitoring
System of
State-Owned
Jute Mills’ শীষ ক
ক হীত ও
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ১ ২৫.০৬.২৩ ২৭.০৬.২৩ ২৯.০৬.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন

চেকর
মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৪] পাটিশে
বেদিশক
িবিনেয়াগ
আকষ ণ

৮

[৪.১] দশী/িবেদশী
উোােদর িনেয়
সিমনার/ ওেয়িবনার
আেয়াজন

[৪.১.১] পাটিশে
িবিনেয়াগ আকষ েণর
লে উোােদর িনেয়
সিমনার/ ওেয়িবনার
আেয়ািজত

সমি সংা ৮ ২ ১ ৩ ৪
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ EPB Export Promotion Bureau

২ SDG Sustainable Development Goals

৩ SEIP Skills for Employment Investment Program

৪ SIP Small Improvement Project

৫ িবএিডিস বাংলােদশ এিকালচারাল ডেভলপেম করেপােরশন

৬ িবএফএসআইিস বাংলােদশ ড এ গার ইািজ করেপােরশন

৭ িবেজএমএ বাংলােদশট িমলস এেসািসেয়শন

৮ িবেজএমিস (BJMC)
বাংলােদশ পাটকল করেপােরশন (Bangladesh Jute Mills
Corporation)

৯ িবেজএসএ বাংলােদশ ট িনাস  এেসািসেয়শন

১০ িবিবএস বাংলােদশ েরা অফ ািকস
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[১.১] আয়বধ ক কায েমর জ িমেলর গাডাউন/ সদ/ াপনা ভাড়া দান
করা

[১.১.১] িমেলর গাডাউন/ সদ/ াপনা ভাড়া দানত
বাড  এ কাানী শাখা ও সংি
িমলসহ

অিফস আেদশ/ ভাড়ার িপ

[১.২] মিশনারী রণােবণসহ িমলসেহর সািব ক মিনটিরং কায ম
পিরচালনা করা

[১.২.১] িলজ দানত িমলসেহর যৗথ ইনেভির সািদত শাসন িবভাগ ও সংি কিম ইনেভির িতেবদন

[১.২.২] পিরদশ ন সািদত সংি পিরদশ নকারী/ শাসন িবভাগ পিরদশ ন িতেবদন

[১.২.৩] িমলসেহর মািসক িতেবদন হীত এিপএ ম ও িমলসহ িমলসেহর মািসক িতেবদন

[১.২.৪] িমলসেহর মািসক িতেবদেনর িভিেত িফডাক িরত এিপএ ম িফডাক িতেবদন

[১.৩] িমলসেহর এারাইজ বাড  সভা আেয়াজন [১.৩.১] এারাইজ বাড  সভা আেয়ািজত বাড  এ কাানী শাখা ও িমলসহ
সভার নাশ, কায িববরণী ও উপিিত
শীট

[১.৪] িমেলর সািব ক িবষেয় ক ধানেদর িনেয় সভা আেয়াজন [১.৪.১] সভা আেয়ািজত শাসন িবভাগ
সভার নাশ, কায িববরণী ও উপিিত
শীট

[১.৫] ব ঘািষত িমলসেহর (২৫ িমেলর মে ১৩ িমল - জাতীয়,
রাজশাহী, ইউএমিস, আরআর, এমএম, ল, জেজআই, কােপ ং, দৗলতর,
ইান , ানাম, খািলশর, ার ট িমল িল:) িলজ দােনর িয়া
সাদন

[১.৫.১] িলজ ি সািদত শাসন িবভাগ ির দিলল

[১.৫.২] িলজ ি সািদত িমলসহ শাসন িবভাগ অিফস আেদশ

[২.১] কম কতা/কম চারীেদর দতা ির লে িশণ দান
[২.১.১] িশিত কম কতা/কম চারী (ষ) িশণ িবভাগ

িশণ িতেবদন, অিফস আেদশ ও
হািজরা শীট

[২.১.২] িশিত কম কতা/কম চারী (নারী) িশণ িবভাগ
িশণ িতেবদন, অিফস আেদশ ও
হািজরা শীট

[২.২] SEIP কম িচর গাইডলাইন অযায়ী িমকেদর উতর দতা ি
ও তয়ন শীষ ক ক বাবায়ন

[২.২.১] SEIP কম িচর আওতায় িশিত িমক দািয়া কিম
িতেবদন, অিফস আেদশ ও হািজরা
শীট

[৩.১] সংার Asset Management Software চা করা [৩.১.১] Asset Management Software চাত
বাড  এ কাানী শাখা ও
এমআইএস িবভাগ

অিফস আেদশ ও িলংক এােস

[৩.২] কম কতা/ কম চািরেদর PDS Software চা করা [৩.২.১] PDS Software চাত শাসন িবভাগ অিফস আেদশ ও িলংক এােস

[৩.৩] ‘Strengthening Monitoring System of
State-Owned Jute Mills’ শীষ ক ক হণ ও বাবায়ন

[৩.৩.১] ‘Strengthening Monitoring System of
State-Owned Jute Mills’ শীষ ক ক হীত ও
বাবািয়ত

দািয়া কিম অিফস আেদশ ও ক িতেবদন



ড়া দািখেলর সময়: হিতবার, ন ৩০, ২০২২ ১৫:১৩ া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, লাই ০৫, ২০২২

কায ম কম সাদন চকসহ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
লমাা অজেনর মাণক

[৪.১] দশী/িবেদশী উোােদর িনেয় সিমনার/ ওেয়িবনার আেয়াজন
[৪.১.১] পাটিশে িবিনেয়াগ আকষ েণর লে উোােদর িনেয়
সিমনার/ ওেয়িবনার আেয়ািজত

শাসন িবভাগ
সভার নাশ, কায িববরণী ও উপিিত
শীট
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
SEIP কম িচর গাইডলাইন অযায়ী িমকেদর উতর দতা ি ও তয়ন শীষ ক
ক বাবায়ন

SEIP কম িচর আওতায় িশিত িমক অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় সময় সভা ও যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


