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নৗ-পিরবহন মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান চলিত মােনর িনে অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

স বর ও
লবর সেহর
অবকাঠােমা
উয়ন ও
আিনকায়েনর
মােম দতা ও
সবার মান ি

৩০

[১.১] চাম ও মাংলা বেরর িজং কায ম [১.১.১] িজং এর পিরমাণ িকঃ িমঃ ৪ ২৭ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ৭.০৫

[১.২] চাম ও মাংলা বেরর কেইনার হািলং [১.২.১] হািলংত কেইনার
ইইউস
(হাজার)

৩ ২৮০৫ ২৭০০ ২৬০০ ২৪৮৫ ২৪০০ ৮৭৯.৪২

[১.৩] চাম ও মাংলা বেরর কােগ া হািলং [১.৩.১] হািলংত কােগ া ল মঃ টন ২ ৯৮০ ৯০০ ৮৫০ ৭৯৮ ৭০০ ৩১৯.০৩

[১.৪] মাংলা বেরর কেইনার ও কােগ া হািলং যপািত
সংহ

[১.৪.১] সংহীত যপািত সংা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২

[১.৫] চাম বের নন কেইনার ইয়াড  িনম াণ [১.৫.১] িনিম ত ইয়াড 
বগ  িমঃ
(হাজাের)

২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪০ ১৫

[১.৬] চাম বের সািভ স জ িনম াণ [১.৬.১] িনিম ত জ % ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৩০ ১১

[১.৭] পেতা কেইনার টািম নাল িনম াণ [১.৭.১] িনিম ত টািম নাল % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯.৫০

[১.৮] চাম বেরর ব-টািম নাল এলাকায় ডিলভারী ইয়াড 
িনম ােণর িডিপিপ রণ

[১.৮.১] িরত িডিপিপ তািরখ ১ ০১-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৭-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ ০১-০১-২০২০

[১.৯] মাতারবাড়ী স বেরর িডেটইল িডজাইন ত [১.৯.১] তত িডজাইন তািরখ ১ ০১-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[১.১০] মাংলা বের ভেসল ািফক মেনজেম এ
ইনফরেমশন িসেম বতন

[১.১০.১] বিতত ািফক মেনজেম
িসেম

% ১ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ১০.৭১

[১.১১] মাংলা বের সােফস ওয়াটার িটেম া াপন [১.১১.১] ািপত িটেম া % ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩

[১.১২] মাংলা বের িপিপিপর আওতায় ই জ িনম াণ [১.১২.১] িনিম ত জ % ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২.৫

[১.১৩] পাবেকর কািপটাল ও মইনেটেন িজং িপিপিপেত
করার ি কায কর করণ

[১.১৩.১] কায করনত ি তািরখ ১ ০১-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ২০-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[১.১৪] পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসন [১.১৪.১] নব ািসত পিরবার % ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২

[১.১৫] পাবেকর িম অিধহেনর ফেল িতেদর নব াসেনর
জ িশণ

[১.১৫.১] িশিত পিরবার সংা ১ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ২৯৪

[১.১৬] পায়রা বেরর মাার ান তরী [১.১৬.১] তরীত মাার ান % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৩৫ ১২

[১.১৭] রজপাড়া- পায়রা স বর সড়ক িনম াণ [১.১৭.১] িনিম ত সড়ক িকঃ িমঃ ১ ৫.২২৩ ৫.২০ ৫.১৯ .২৬

[১.১৮] পায়রা বেরর থম টািম নােলর িডজাইন কায ম স
করণ

[১.১৮.১] হীত িডজাইন কায ম % ১ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ৭

[১.১৯] বনােপাল লবের ারাক ভবন িনম াণ [১.১৯.১] িনিম ত ারাক ভবন % ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০

[১.২০] গাবরাড়া ও ধায়াকামালর লবেরর জ িম
অিধহণ

[১.২০.১] অিধহণত িম % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৩০

[১.২১] বনােপাল, ভামরা ও িড়মারী লবের ওেয়ীজ ল
িনম াণ

[১.২১.১] িনিম ত ওেয়ীজ ল % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৮০ ৭০ ৩০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

অভরীণ
নৗপেথর উয়ন
ও রণােবণ
এবং নৗপিরবহন
বার
সসারণ

২৫

[২.১] নৗপথ সেহর কািপটাল িজং [২.১.১] না নৗপেথর দঘ  িকঃ িমঃ ৩ ৫০০ ৪৫০ ৪২০ ৩০০ ২০০ ১০৪

[২.২] নৗপথ সেহর সংরণ িজং [২.২.১] অপসারণত পিল ল ঘঃ িমঃ ২ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৮.৮০ ১১৫ ৬৫.২৮

[২.৩] হাইোািফক জিরপ কায ম সাদন
[২.৩.১] জিরপত অভরীণ নৗপথ িকঃ িমঃ ২ ২৬৫০ ২৬৩০ ২৬২০ ২৬০০ ২৪০০ ৯৯৫

[২.৩.২] জিরপত উপলীয় নৗপথ িকঃ িমঃ ২ ৭০০ ৬৭০ ৬৬০ ৬৫০ ৬৪০

[২.৪] নৗপেথ নৗসহায়ক সামী াপন [২.৪.১] ািপত নৗসহায়ক সামী সংা ২ ২০৫০০ ২০৪০০ ২০২০০ ২০০০০ ১৯০০০ ৫০২০

[২.৫] জার ও জার সংি আসংিগক জলযান সংহ
[২.৫.১] সংহীত জার সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫

[২.৫.২] সংহীত জলযান সংা ১ ৫০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২

[২.৬] সীপ আরিসিস জ নঃিনম াণ [২.৬.১] নঃিনিম ত আরিসিস জ % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩

[২.৭] পন িনম াণ [২.৭.১] িনিম ত পন সংা ১ ৯ ৫ ৪ ৩ ২

[২.৮] ঢাকার চারপােশর নদীতীেরর উেদত ােন ওয়াকওেয়
িনম াণ

[২.৮.১] িনিম ত ওয়াকওেয় িকঃ িমঃ ১ ৫ ৪.৫ ৪.২০ ৪ ৩.৫

[২.৯] ঢাকার চারপােশর নদী তীেরর উেদত ােন ইেকাপাক
িনম াণ

[২.৯.১] িনিম ত ইেকাপাক সংা ১ ১

[২.১০] বাংলােদশ ও ভারেতর মে ােসার ও জ সািভ েসর
আওতায় নৗ চলাচল

[২.১০.১] দ ভেয়স সংা ১ ২ ১

[২.১১] উত মােনর ২ ক-টাইপ ফরী িনম াণ [২.১১.১] িনিম ত ক-টাইপ ফির % ১ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২২ .৭৫

[২.১২] যাীবাহী ২ উপলীয় জাহাজ িনম াণ [২.১২.১] িনিম ত উপলীয় জাহাজ % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২২ ২.১৮

[২.১৩] নৗযােনর জ িডজাইন হাউস িনেয়াগ [২.১৩.১] িনেয়াগত িডজাইন হাঊস তািরখ ১ ০১-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.১৪] নৗযােনর জ ািসিফেকশন সাসাই িনেয়াগ
[২.১৪.১] িনেয়াগত ািসিফেকশন
সাসাই

তািরখ ১ ০১-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.১৫] নদী ও নৗপথ এবং মণালয় ও সংার কায ম সিকত
ববর ণ  িসা সংকলন কাশ

[২.১৫.১] কািশত সংকলন তািরখ ১ ০১-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[২.১৬] জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর সােথ
নৗপিরবহন মণালেয়র কায ম সিকত এলবাম তরী ও িবিভ
ােন িবতরণ

[২.১৬.১] তরীত এলবাম তািরখ ১ ০১-০৬-২০২০ ১০-০৬-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০
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১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

স পিরবহন
বার সািব ক
উয়ন ও
সসারণ

২০

[৩.১] নািবকেদর িসিডিস ইকরণ [৩.১.১] ইত িসিডিস সংা ২ ৭১০ ৭০৫ ৭০২ ৭০০ ৬৫০ ১১৩৪

[৩.২] নািবকেদর মান িনিতকরণ সনদ দান [৩.২.১] দানত িনিতকরণ সনদ সংা ২ ২১১০ ২১০৫ ২১০২ ২১০০ ১৯৫০ ১২৩৮

[৩.৩] জাহােজ নািবক িনেয়াগ [৩.৩.১] িনেয়াগত নািবক সংা ২ ৬১০০ ৬০৮০ ৬০৭০ ৬০৫০ ৬০০০ ২১৭৩

[৩.৪] সগামী, িফিশং ও অভরীণ জাহােজর নািবকেদর পরীা
হণ

[৩.৪.১] হীত পরীা সংা ১ ৫১১০ ৫১০৮ ৫১০৫ ৫১০০ ৫০০০ ৩৯০৫

[৩.৫] নৗ িনরাপা িনিতকরেন নৗযান সােভ করণ [৩.৫.১] সােভ ত নৗযান সংা ১ ৫৭৫৫ ৫৭৫৪ ৫৭৫২ ৫৭৫০ ৫৭০০ ১৬৩১

[৩.৬] নৗযান িনবন করণ [৩.৬.১] িনবনত নৗযান সংা ১ ৪৯৫ ৪৯৩ ৪৯২ ৪৯০ ৪৫০ ৯৭

[৩.৭] অভরীণ জাহাজ হেত বজ অপসারেণর জ নৗযান সেহ
বজ ধারক াপন

[৩.৭.১] ািপত বজ ধারক সংা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৯০

[৩.৮] লাইট হাউস াপেনর মােম উপলীয় নৗ িনরাপা ি
করণ

[৩.৮.১] বিধ ত নৗ িনরাপা % ১ ২৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ৮

[৩.৯] ইিজআইএমএনএস কের অধীেন কাাল রিডও শন
সহ িনম াণ

[৩.৯.১] িনিম ত কাাল রিডও শন % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ১২

[৩.১০] অভরীণ নৗপেথর পিরেবশ রার জ নৗ অােদশ
সংেশাধন

[৩.১০.১] সংেশািধত নৗ অােদশ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৬৫

[৩.১১] নৗ আইেন ত মামলা িনি করণ [৩.১১.১] িনিত নৗমামলা সংা ১ ৫০০ ৪৯০ ৪৫০ ৪০০ ৩০০ ১৪৮

[৩.১২] ড অেয়ল পিরবহন [৩.১২.১] পিরবহনত ড অেয়ল ল মঃ টন ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭ ২.৯১

[৩.১৩] বা কািরেয়র মােম প পিরবহন [৩.১৩.১] পিরবহনত বা প ল মঃ টন ১ ৫.২৫ ৪.৯০ ৪.৮০ ৪.৬০ ৪.৪০ ১.২৩

[৩.১৪] াডা কািরয়ােরর মােম প পিরবহন [৩.১৪.১] পিরবহনত াডা প ল মঃ টন ১ ৬.৩০ ৫.৯৫ ৫.৬০ ৫.২৫ ৪.৯০ ০.৯৮

[৩.১৫] ী-সী িশণ [৩.১৫.১] িশিত নািবক সংা ১ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১৭৮

[৩.১৬] পা সী িশণ [৩.১৬.১] িশিত নািবক সংা ১ ১৪০০ ১৩৫০ ১৩২০ ১৩১০ ১৩০০ ৯৮৪

[৩.১৭] সগামী মিরনারেদর িবমােনর িশণ দান [৩.১৭.১] িশিত িবমােনর মিরনার সংা ১ ১৬০০ ১৫৭৫ ১৫৫০ ১৫০০ ১৪০০ ১০৪২



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ২০

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

[এম.১.৫.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৬] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২০

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর
সকল তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ১৫

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন িনধ ািরত
সমেয় অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ২১-০১-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ২৫

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[এম.২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
মািসক বাবায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, আগ ০৩, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯ ১৬-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ১

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায়
িনির জ উপািপত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১৫

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১২

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২৫

*সামিয়ক (provisional) ত


