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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ াট গদফলণা ইনস্টিটিউট 

www.bjri.gov.bd 

 

স্টটিদজন চাট টায 

 

১. স্টবন ও স্টভন 
 

স্টবনঃ পাটেরগটবণা ও উন্নয়টেউৎকল ট জটন। 

স্টভনঃ পাটেরকৃষ ও কাষরগরীপ্রযুষিউদ্ভাবে ও স্তান্তটররমাধ্যটমকৃক ও পােংষিষ্টউপকারটভাগীটেরউাজটনবৃষি, োষরদ্রহ্রা, আথ ট-ামাষিকবস্থারউন্নয়েএবংপষরটবলযক্ষাকরা।  
 

২. সফা প্রদান প্রস্টতশ্রুস্টত 
 

২.১ নাগস্টযক সফা 
 

ক্রঃ

েং 

সবারোম সবাপ্রোটেটব বাচ্চম

য় 

প্রটয়ািেীয়কাগিপ

ত্র 

প্রটয়ািেীয়কাগিপত্র/অটবেেফরমপ্রাষিস্থা

ে 

সবামূল্যএবংপষরটলাধপি

ষি (যষেথাটক) 

লাখারোমোষয়ত্বপ্রািকম বকিবারপেষব

, রুমেম্বর, সিা/উপটিারটকাড, 

ষফষয়াটেষটফাে ওআ-সমআ 

উর্ধ্বিেকম বকিবারপেষব, রুমেম্বর, 

সিা/উপটিারটকাডষফষয়াটেষটফা

ে ও আ-সমআ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 স্টফদজআযআ

ই উদ্ভাস্টফত 

কৃস্টল/ 

কাস্টযগযী 

প্রমৄস্টি 

ম্প্রাযদণয 

রদক্ষে 

প্রস্টক্ষণ 

প্রদান 

15 কভ টস্টদফ কৃলক এযজাতীয় 

স্টযচয় ত্র 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে মুখ্যববজ্ঞাষেককভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টক্ষণ ও সমাগাদমাগ 

স্টফবাগ 

রুম েম্বর-ষপটিষ-101 

সপানঃ 88029112875 

ই-সভইরঃ csoptc@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 

2 উন্নতভাদনয 

াট আঁ ও 

ফীজ 

উৎাদদনয 

রদক্ষে 

টিএরএ 

াট ফীজ 

যফযা কযা 

15 কভ টস্টদফ কৃলক এযজাতীয় 

স্টযচয় ত্র 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ সেলীপাে- 1৫০/- 

োকা/সকস্টজ 

সতালা াট- 1৫৮/- 

টাকা/সকস্টজ 

সকনাপ ও সভস্তা 1৫৮/-

টাকা/সকস্টজনগদ মূদে 

স্টযচারক (কৃস্টল), স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-কৃষ-201 

সপানঃ 88029116096 

ই-সভইরঃ 

directoragri@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 

3 াট ফীদজয 

ঘাটস্টত 

স্টনযদন 

ীস্টভতবাদফ 

কৃলক ম টাদয় 

ফীজ 

উৎাদদনয 

জন্য 

কাস্টযগযী 

৭ কভ টস্টদফ কৃলক এযজাতীয় 

স্টযচয় ত্র 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 
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ায়তা 

প্রদান 

4 উন্নত াট 

আঁ প্রাস্টিয 

রদক্ষে াট 

চাদনায 

আধুস্টনক 

দ্ধস্টত 

স্টফদল কদয 

স্টযফন-সযটিাং 

ম্পদকট 

যাভ ট 

প্রদান 

3 কভ টস্টদফ কৃলক এযজাতীয় 

স্টযচয় ত্র 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে মুখ্যববজ্ঞাষেককভ টকতটা 

পাইফায সকায়াস্টরটি ইভপ্রুবদভন্ট স্টফবাগ 

রুম েম্বর-কৃষ-119 

সপানঃ 88029116752 

ই-সভইরঃ csofibre@bjri.gov.bd 

স্টযচারক (কৃস্টল), স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-কৃষ-201 

সপানঃ 88029116096 

ই-সভইরঃ directoragri@bjri.gov.bd 
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ক্রঃ

েং 

সবারোম সবাপ্রোটেটব বাচ্চম

য় 

প্রটয়ািেীয়কাগিপত্র প্রটয়ািেীয়কাগিপত্র/অটবেেফরমপ্রাষি

স্থাে 

সবামূল্যএবংপষরটলাধপি

ষি (যষেথাটক) 

লাখারোমোষয়ত্বপ্রািকম বকিবারপে

ষব, রুমেম্বর, সিা/উপটিারটকাড, 

ষফষয়াটেষটফাে ওআ-সমআ 

উর্ধ্বিেকম বকিবারপেষব, রুমেম্বর, 

সিা/উপটিারটকাডষফষয়াটেষ

সফাে ও আ-সমআ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 াদটয সযাগ 

ও সাকা 

দভদন 

প্রদয়াজনীয় 

যাভ ট 

প্রদান 

‡ স্থানীয়বাদফ 

তাৎক্ষস্টনক যাভ ট 

প্রদান 

‡ স্টফদলজ্ঞ যাভদ টয 

সক্ষদত্র 05 কভ টস্টদফ 

কৃলক এযজাতীয় স্টযচয় 

ত্র 

সল্পসডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে মুখ্যববজ্ঞাষেককভ টকতটা  

সষ্ট ম্যাদনজদভন্ট স্টফবাগ 

রুম েম্বর-কৃষ-206 

সপানঃ 88028121082 

ই-সভইরঃ 

csopest@bjri.gov.bd 

স্টযচারক (কৃস্টল), স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-কৃষ-201 

সপানঃ 88029116096 

ই-সভইরঃ directoragri@bjri.gov.bd 

6 অস্টধক পর 

াওয়ায 

জন্য সুলভ 

ায ও তা 

প্রদয়াদগয 

আধুস্টনক 

দ্ধস্টত 

ব্যফায 

ম্পদকট 

যাভ ট 

প্রদান 

03 কভ টস্টদফ কৃলক এযজাতীয় স্টযচয় 

ত্র 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে প্রধােববজ্ঞাষেককভ টকতটা 

মৃস্টিকা স্টফজ্ঞান াখা, কৃস্টলতত্ত্ব স্টফবাগ 

রুম েম্বর-কৃষ-105 

সপানঃ 88029111627 

ই-সভইরঃ alim@bjri.gov.bd 

স্টযচারক (কৃস্টল), স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-কৃষ-201 

সপানঃ 88029116096 

ই-সভইরঃ directoragri@bjri.gov.bd 

7 উদ্ভাস্টফত 

কৃস্টল/কাস্টযগ

যী 

তথ্যম্বস্টরত 

স্টফস্টবন্ন 

বুকদরট, 

স্টরপদরট 

ইতোস্টদ 

স্টফতযণ 

03 কভ টস্টদফ অটবেেপত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে প্রকানা কভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টক্ষণ ও সমাগাদমাগ 

স্টফবাগ 

রুম েম্বর-ষপটিষ-108 

সপানঃ 88029118212 

ই-সভইরঃ 

subhash@bjri.gov.bd 

মুখ্যববজ্ঞাষেককভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টক্ষণ ও সমাগাদমাগ স্টফবাগ 

রুম েম্বর-ষপটিষ-101 

সপানঃ 88029112875 

ই-সভইরঃ csoptc@bjri.gov.bd 

8 স্টফদজআযআ

ই এয কর 

চরভান তথ্য 

এফাং াংফাদ 

ম্বস্টরত 

স্টনউজদরটায 

এফাং জান টার 

প্রদান 

03 কভ টস্টদফ অটবেেপত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ প্রস্টত ফছয স্টনউজ সরটায  

টাকা ১২০/-, জান টার প্রস্টত 

কস্ট টাকা ১০০/- 

(প্রস্টতষ্ঠান),   

টাকা-২০০/- (ব্যস্টি)  

নগদ মূদে 

9 স্টিগ্রী 

অজটদনয 

স্টনস্টভি সকান 

স্টক্ষাথীয 

গাইি ফা 

সকা-গাইি 

স্টদদফ কৃস্টল 

15 কভ টস্টদফ  স্টক্ষাথীয জাতীয় 

স্টযচয়ত্র 

 াংস্টিষ্ট স্টক্ষা 

প্রস্টতষ্ঠানকর্তটক প্রদি 

স্টযচয়ত্রসুাযবাইজা

য াংস্টিষ্ট স্টক্ষা 

প্রস্টতষ্ঠাদনয সুাস্টয 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে মুখ্যববজ্ঞাষেককভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টক্ষণ ও সমাগাদমাগ 

স্টফবাগ 

রুম েম্বর-ষপটিষ-101 

সপানঃ 88029112875 

ই-সভইরঃ csoptc@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 
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ও কাস্টযগযী 

গদফলণায় 

দমাস্টগতা 

প্রদান 
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২.২ দািস্টযক সফা  

 

ক্রঃ

েং 

সবারোম সবাপ্রোটেটব বা

চ্চময় 

প্রটয়ািেীয়কাগিপত্র প্রটয়ািেীয়কাগিপত্র/অটব

েেফরমপ্রাষিস্থাে 

সবামূল্যএবংপষরটলাধপিষি 

(যষেথাটক) 

লাখারোমোষয়ত্বপ্রািকম বকিবারপেষব , 

রুমেম্বর, সিা/উপটিারটকাড, 

ষফষয়াটেষটফাে ও আ-সমআ 

উর্ধ্বিেকম বকিবারপেষব, রুমেম্বর, 

সিা/উপটিারটকাডষফষয়া

সেষটফাে ও আ-সমআ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 প্রিযাষয়িবীিউৎপােে ও 

ষবিরটণরিন্যষবএষডষটক

ব্রীডারবীিপ্রোে 

30 কভ টস্টদফ অটবেেপত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ সতালা াট- ৩50/- োকা/সকস্টজ 

সেলীপাে - ২২৫/- োকা/সকস্টজ 

সকোফ - ২২৫/-োকা/সকস্টজ 

সচদকয ভাধ্যদভ 

স্টযচারক (কৃস্টল), স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-কৃষ-201 

সপানঃ 88029116096 

ই-সভইরঃ directoragri@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 

2 উদ্ভাষবিিাি ও 

কৃষপ্রযুষিকৃষম্প্রারণ

ষধেিটররষেকেস্তান্তর 

30 কভ টস্টদফ অটবেেপত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ ষবোমূটল্য 

3 উদ্ভাষবিিাি ও 

কৃষপ্রযুষিটবরকাষরপ্রষি

ষ্ঠাে/এেষিওএরষেকেস্তা

ন্তর 

30 কভ টস্টদফ আদফদনত্র, 

সবরকাষরপ্রষিষ্ঠাটেরটরষি

সেলোটি বষফটকে 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ ষবোমূটল্যথবাষবটিঅরঅআক

র্তবকষেধ বাষরিমূটল্য 

4 উদ্ভাষবিষলল্পপ্রযুষিষবটিএ

মষএরষেকেস্তান্তর 

30 কভ টস্টদফ আদফদনত্র, 

সবরকাষরপ্রষিষ্ঠাটেরটরষি

সেলোটি বষফটকে 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ ষবোমূটল্য স্টযচারক (কাস্টযগযী), স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-কাষরগরী-201 

সপানঃ 88029111658  

ই-সভইরঃ directortech@bjri.gov.bd 

স্টযচারক (সজটিস্টস্টিস্ট),স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-সিটিষপষডষ-204 

 

সপানঃ 88029132988 

ই-সভইরঃ directorjtpdc@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 5 উদ্ভাষবিষলল্পপ্রযুষিটবর

কাষরপােপন্যউৎপােেকারী

এবংষলল্পউটযািাটেরষেক

েস্তান্তর 

30 কভ টস্টদফ  অটবেেপত্র 

 সবরকাষরপ্রষিষ্ঠাটেরসর

ষিটেলোটি বষফটকে 

প্রষিষ্ঠাটেরটেডাআটন্স 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ ষবোমূটল্যথবাষবটিঅরঅআক

র্তবকষেধ বাষরিমূটল্য 

6 কৃষম্প্রারণষধেির ও 

সবরকারীপ্রষিষ্ঠাটেরকভ ট

কতটা/ কভীদদয 

প্রযুষিম্পটকবটিওটিপ্রষলক্ষ

ণ 

30 কভ টস্টদফ ভদনানয়ন ত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ ষবোমূটল্য মুখ্যববজ্ঞাষেককভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টক্ষণ ও সমাগাদমাগ স্টফবাগ 

রুম েম্বর-ষপটিষ-101 

সপানঃ 88029112875 

ই-সভইরঃ csoptc@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 

7 ষবষভন্নপােপটেরটভৌি ও 

রাায়ষেকগুোবীপরীক্ষা 

07 কভ টস্টদফ অটবেেপত্র ও পােপে সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ সক্ষত্রষবটলটষবোমূটল্যথবাপ্রষি

স্যাম্পট 300-500/- 

োকােগেথবাটচটকরমাধ্যটম 

স্টযচারক (কাস্টযগযী), স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-কাষরগরী-201 

সপানঃ 88029111658  

ই-সভইরঃ directortech@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 
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২.3 আবেন্তযীণ সফা  

 

ক্রঃ

েং 

সবারোম সবাপ্রোটেটব বাচ্চ

ময় 

প্রটয়ািেীয়কাগিপত্র প্রটয়ািেীয়কাগিপত্র/অটবেেফরমপ্রা

ষিস্থাে 

সবামূল্যএবংপষরটলাধপ

িষি (যষেথাটক) 

লাখারোমোষয়ত্বপ্রািকম বকিবার

পেষব, রুমেম্বর, 

সিা/উপটিারটকাড, 

ষফষয়াটেষটফাে ও আ-সমআ 

উর্ধ্বিেকম বকিবারপেষব, রুমেম্বর, 

সিা/উপটিারটকাডষফষয়াটে

ষটফাে ও আ-সমআ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

১ আবেন্তযীণ ও বফদদস্টক 

উচ্চস্টক্ষা/প্রস্টক্ষণ/কভ টারা/ 

সস্টভনায ও বায় 

স্টফজ্ঞানী/কভ টকতটা/কভ টচাযী 

ভদনানয়ন। 

07  কভ টস্টদফ  চাকুরীংক্রান্তিথ্য 

 কষলক্ষাগিটযাগ্যিার

েেপত্র 

প্রকালোংক্রান্তপ্রমােপত্র 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে মুখ্যববজ্ঞাষেককভ টকতটা 

স্টযকল্পনা, প্রস্টক্ষণ ও সমাগাদমাগ 

স্টফবাগ 

রুম েম্বর-ষপটিষ-101 

সপানঃ 88029112875 

ই-সভইরঃ 

csoptc@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 

২ সদদ উচ্চ ষলক্ষা/প্রস্টক্ষণ 

ইতোস্টদদত সমাগদাদনয জন্য 

স্টফজ্ঞানী/কভ টকতটা/ 

কভ টচাযীদদয সপ্রলণ ভঞ্জুয। 

15 কভ টস্টদফ চাকুরীংক্রান্তিথ্য সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে স্টযচারক (প্রান ও 

অথ ট),স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-প্রলাে-301 

সপানঃ 88029110953 

ই-সভইরঃ 

directoradmn@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 

৩ বফদদস্টক উচ্চ 

স্টক্ষা/প্রস্টক্ষণ/কভ টারা/স

স্টভনায ও বায় 

স্টফজ্ঞানী/কভ টকতটা/ 

কভ টচাযীদদয সপ্রলণাদদদয 

স্টজও জাস্টয। 

15 কভ টস্টদফ চাকুরীংক্রান্তিথ্য, 

আটিাপূটব বষবটেলভ্রমটণরিথ্য, 

স্বাস্থযগিেেপত্র, 

দূেীষিষবয়কিথ্য 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 

৪ অস্টজটত ছুটি ভঞ্জুয। 15 কভ টস্টদফ চাকুরীংক্রান্তিথ্য, 

ষিবিছুটিরপ্রাপ্যিাংক্রান্ত

িথ্য 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 

5 ফস্টঃ ফাাংরাদদ অস্টজটত ছুটি 

ভঞ্জুয। 

30 কভ টস্টদফ চাকুরীংক্রান্তিথ্য, 

ষিবিছুটিরপ্রাপ্যিাংক্রান্ত

িথ্য 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 

6 স্টআযএর জস্টনত স্টস্টএপ, 

ছুটি নগদায়ন, গ্রাচুইটি ও 

অন্যান্য অফয সুস্টফধা প্রদান 

45 কভ টস্টদফ  আদফদন ত্র 

স্টনধ টাস্টযত পযভ এ স্টফস্টবন্ন 

াখায না দাফী ত্র 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 
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ক্রঃ

েং 

সবারোম সবাপ্রোটেটব বাচ্চ

ময় 

প্রটয়ািেীয়কাগিপত্র প্রটয়ািেীয়কাগিপত্র/অটবেেফরমপ্রাষি

স্থাে 

সবামূল্যএবংপষরটলাধপি

ষি (যষেথাটক) 

লাখারোমোষয়ত্বপ্রািকম বকিবারপ

েষব, রুমেম্বর, 

সিা/উপটিারটকাড, 

ষফষয়াটেষটফাে ও আ-সমআ 

উর্ধ্বিেকম বকিবারপেষব, রুমেম্বর, 

সিা/উপটিারটকাডষফষয়াটেষ

সফাে ও আ-সমআ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 াদাট ট 

গ্রদনয 

অনুভস্টত 

প্রদান। 

07 কভ টস্টদফ চাকুযী াংক্রান্ত তথ্য  সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে স্টযচারক (প্রান ও 

অথ ট),স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-প্রলাে-301 

সপানঃ 88029110953 

ই-সভইরঃ 

directoradmn@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 

8 স্টচস্টকৎা 

াায্য 

ভঞ্জুযী 

প্রদান।  

10 কভ টস্টদফ  আদফদন ত্র 

চাকুযী াংক্রান্ত তথ্য 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 

9 স্টস্টএপ, 

গৃ স্টনভ টান, 

গৃ 

সভযাভত, 

সভাটয  

গাড়ী 

ইতোস্টদ 

ঋদণয 

আদফদন 

স্টনষ্পস্টি। 

30 কভ টস্টদফ আদফদন ত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 

10 অস্টপ 

যঞ্জাভ ও 

গদফলণা 

াভগ্রী 

(দযত্র 

আফান 

ব্যাস্টতত) 

ক্রদয়য 

আফদদন 

স্টনষ্পস্টিকযণ

।  

15 কভ টস্টদফ আদফদন ত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 

১1 অস্টপ 

যঞ্জাভ ও 

গদফলণা 

াভগ্রী 

(দযত্র 

আফান 

কদয) 

ক্রদয়য 

আদফদন 

স্টনষ্পস্টিকযণ

। 

60 কভ টস্টদফ স্টযকুইস্টজন সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টস্টআয ২০০৮ 

(াংদাধস্টন), আস্টথ টক 

ক্ষভতা অ টন এফাং ভয় 

ভয় জাযীকৃত যকাযী 

আদদ সভাতাদফক 

স্টনধ টাস্টযত মূদে  
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১2 দদান্নস্টত। 30 কভ টস্টদফ  চাকুরীংক্রান্তিথ্য 

 কষলক্ষাগিটযাগ্যিারেে

পত্র 

 প্রকালোংক্রান্তপ্রমােপত্র 

সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 

১3 াধাযণ 

সভযাভত 

কাজ 

(আফাস্টক 

ও 

দািস্টযক)। 

07 কভ টস্টদফ আদফদন ত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে স্টযচারক (প্রান ও 

অথ ট),স্টফদজআযআই 

রুম েম্বর-প্রলাে-301 

সপানঃ 88029110953 

ই-সভইরঃ 

directoradmn@bjri.gov.bd 

মাপষরচাক 

রুম েম্বর-প্রলাে-201 

সপানঃ 88029110868 

ই-সভইরঃdg@bjri.gov.bd 

১4 াস্টন, গ্যা 

ও স্টফদ্যেৎ 

রাইন 

সভযাভত 

(আফাস্টক 

ও 

দািস্টযক)। 

তাৎক্ষস্টনক - 

03 স্টদন 

আদফদন ত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 

15 ফাা ফযাদ্দ  

ও ফাা 

ফদস্টরয 

আদফদন 

স্টনষ্পস্টি। 

30 কভ টস্টদফ আদফদন ত্র সল্পটডস্ক, ষবটিঅরঅআ স্টফনামূদে 

 


