


া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, ২০২০

িষ মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, 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%



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, 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
ফসেলর উৎপাদন
ও উৎপাদনশীলতা
ি;

৩১

[১.১] িবিভ ফসেলর উ ফলনশীল
এবং িতলতা সহনশীল জাত ও
ি উাবন

[১.১.১] অবত উািবত জাত সংা ৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯

[১.১.২] উািবত ি সংা ৩ ৭৬ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৬৪ ১১

[১.১.৩] িনবিত জাত সংা ২ ২৩ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১

[১.১.৪] আানত জাতীয় বীজ বােড র সভা সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.২] ষেকর িনকট উািবত জাত
এবং ি সসারণ

[১.২.১] িশিত ষক সংা (ল) ৩ ৮.২৬ ৭.৭৫ ৭.৫০ ৭.২৮ ৭.০০ ২.৯৫

[১.২.২] ািপত দশ নী সংা (ল) ৩ ৩.৫২ ২.৬০ ২.৫৫ ২.৫০ ২.৪০ ১.১১৬

[১.২.৩] মাঠ িদবস/চাষী য া্িল সংা ২ ১৯৪৪০ ১৯৩৫০ ১৯৩০০ ১৯২০০ ১৯০০০ ৩৯৮২

[১.২.৪] আেয়ািজত সিমনার/ ওয়াকশপ সংা ২ ৩৮১ ৩৫০ ৩৪০ ৩৩০ ৩২০ ১১৪

[১.২.৫] আেয়ািজত মলা সংা ০.৫ ৫৭৫ ৫৫০ ৫২৫ ৫০০ ৪৭৫ ৩৭

[১.২.৬] ফলজ  ও সবিজর চারা উৎপাদন সংা (ল) ০.৫ ৯৪.৫০ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৫ ৪৬.৭৮

[১.২.৭] ফলজ  ও সবিজর চারা িবতরণ সংা (ল) ০.৫ ৯৩.৯৭ ৮৫ ৮৩ ৮০ ৭৫ ২৬.৩৫

[১.২.৮] কম কতােদর পিরদশ নত িষ
সসারণ কায ম

সংা ০.৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৮

[১.৩] িষ িবষেয় ই-ত সবা
দান

[১.৩.১] গত ষক প/াব সংা ১ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৪৩৬

[১.৩.২] এআইিসিস’র িবধােভাগী ষক সংা ১ ২৮.০০ ২৭.০০ ২৬.৫০ ২৬.০০ ২৫.৫০ ৭.২

[১.৩.৩] িষ আবহাওয়া িবষয়ক েদবাতা সংা ০.৫ ৩০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০ ২৮৫০০ ২৮০০০ ৩৭৪৬৮

[১.৪] খামান ও ি িবষেয়
চারণা, কাশনা, সভা ও
কম শালার মােম সেচতনতা ি

[১.৪.১] িশিত ি সংা ১ ৩৩৪১০ ৩২৫০০ ৩২০০০ ৩১৫০০ ৩১০০০ ১০৪৭১

[১.৪.২] আেয়ািজত সভা/ওয়াকশপ সংা ১ ৬৫ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৯

[১.৪.৩] কািশত চারনা প (িলফেলট,
পাার, পােলট ইতািদ)

সংা ০.৫ ২৩০০০০ ২২৫০০০ ২২০০০০ ২১৫০০০ ২১০০০০ ৯৮২৫০

[১.৫] িনরাপদ ফসল বাপনা

[১.৫.১] িনিত ফাইেটােসিনটির আেবদন % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ০ ০ ৪৭.৮৭

[১.৫.২] আইিপএম ও আইিসএম িবষেয়
িশিত ষক/ি

সংা ১ ৫০৫২০ ৪৫০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ৪৩৪৩

[১.৫.৩] ডেমারী িনম াণ সংা ০.৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[১.৬] িতকারক রাসায়িনক 
বহার ােসর জ চারণা

[১.৬.১] আেয়ািজত সভা সংা ১ ৪০ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৩৫ ২

[১.৬.২] িত পাার / িলফেলট সংা ১ ১০৬০০০ ৯৮০০০ ৯৭০০০ ৯৬০০০ ৯৫০০০ ৩০৭০০



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, 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%

২
িষ উপকরেণর
সহজলভতা ও
সরবরাহ ি;

২৫

[২.১] িনধ ািরত ে সার সরবরাহ
িনিতকরণ

[২.১.১] সরবরাহত এসিপ সার
মিক টন
(ল)

২ ৬.৫০ ৬ ৫.৫০ ৩.০৩

[২.১.২] সরবরাহত িডএিপ সার
মিক টন
(ল)

২ ৮.১০ ৭.৫০ ৭ ৩.৬১

[২.১.৩] সরবরাহত ইউিরয়া সার
মিক টন
(ল)

১ ২৩.৭৫ ২৩ ২২.৫০ ৬.৪৭

[২.১.৪] সরবরাহত এমওিপ সার
মিক টন
(ল)

১ ৭.৬৫ ৭ ৬.৫০ ৩.৫৮

[২.১.৫] ইত সার বরাপ সংা ১ ১২ ১১ ৩

[২.২] সচ যপািত ও িষ
যপািত সংহ এবং এর
সহজলভতা ি

[২.২.১] সরবরাহত সচ যপািত সংা ২ ৩১০ ৩০৫ ৩০০ ২৯৫ ২৯০ ৬৮

[২.২.২] উয়ন সহায়তায় সরবরাহত িষ
যপািত

সংা ১ ৪৮৪০ ৪৮৩০ ৪৮২০ ৪৮১০ ৪৮০৪ ১১০২

[২.৩] -পিরিত পািনর বহার
উৎসািহত করার জ পািন
সংরণ,  সচ কায ম
সসারণ, জলাবতা ও জলামতা
রীকরেণর মােম আবািদ জিমর
আওতা ি

[২.৩.১] ািপত সালার পাতয়া সংা ২ ১২৫ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫১

[২.৩.২] সসািরত সচ এলাকা হর (ল) ১ ০.২৬ ০.২৫ ০.২৪ ০.২৩ ০.২২৭ ০.০৩১৯

[২.৩.৩] মাট সচত এলাকা হর (ল) ১ ১১.১০ ১১ ১০.৯৫ ১০.৯০ ১০.৮৫ ৬.২৬

[২.৩.৪] ািপত সালার ােনল সচ য সংা ০.৫ ১০৫ ১০৩ ১০২ ১০১ ১০০ ২৬

[২.৩.৫] কম কতােদর পিরদশ নত সসািরত
সচ এলাকা

সংা ০.৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৭

[২.৪] িডার, িভি, তািয়ত ও
মানেঘািষত বীজ উৎপাদন এবং
িবতরণ

[২.৪.১] উৎপািদত বীজ
মিক টন
(ল)

২ ১.৩৮ ১.৩৬ ১.৩৪ ১.৩২ ১.৩০ ০.১২২

[২.৪.২] িবতরণত বীজ
মিক টন
(ল)

২ ১.৪০ ১.৩৬ ১.৩২ ১.৩০ ১.২৫ ০.৭৪২

[২.৫] লবণাতা, খরা এবং
জলমতা সিহ জােতর িডার,
িভি, ও মানেঘািষত বীজ উৎপাদন,
তয়ন ও িবতরণ

[২.৫.১] িতলতা সহনশীল জােতর উৎপািদত
বীজ

মিক টন ২ ১০০৭০ ৯৯৫০ ৯৯০০ ৯৮৫০ ৯৮০০ ১৪০৬

[২.৬] বীেজর সক মান িনধ ারণ
[২.৬.১] পরীিত বীজ ননা সংা ২ ৫৭০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১৯৫ ২১৫৬

[২.৬.২] তািয়ত বীজ মিক টস ২ ১৪৪০০০ ১৩৮০০০ ১৩৭৬০০ ১৩৭৫৫০ ১৩৭৫০০ ৮৮৭০৯



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, 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%

৩
িষ -সদ
বাপনার উয়ন
ও সংরণ;

৮

[৩.১] িকা জিরেপর মােম
িকা ও সদ িচিতকরণ এবং
উৎপাদন সমতা অযায়ী িম ও
িকা সেদর িণ িবাস

[৩.১.১] জিরপত উপেজলা সংা ২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪৩ ৪২ ৮

[৩.১.২] িত উপেজলা িডেররী সংা ১ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ১৮

[৩.১.৩] িত ইউিনয়ন সহািয়কা সংা ১ ১৩০ ১২৫ ১২০ ১১৫ ১১০ ২০

[৩.১.৪] কম কতােদর পিরদশ নত জিরপত
উপেজলা

সংা ০.৫ ৩০ ২৮ ২৫ ২২ ২০ ১

[৩.২] উপেজলা এবং ইউিনয়ন
পয ােয় িকা পরীার িবধািদ
সসারণ

[৩.২.১] িবেিষত িকা ননা সংা ২ ২৪৬০০ ২৩০০০ ২২০০০ ২১০০০ ২০০০০ ৪৭৭৭

[৩.৩] জব সার, সজ সার ও
জীবা সােরর বহার ষকেদর
িনকট জনিয়করণ

[৩.৩.১] ািপত কো প সংা (ল) ১ ৭.৬৫ ৭.৫০ ৭.৪০ ৭.৩০ ৭.২০ ১.২৫

[৩.৩.২] িশিত ষক সংা ০.৫ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ৫৮৮৬

৪

িষপের
সরবরাহ,
িয়াজাতকরণ ও
িবপণন বার
উয়ন ;

৬

[৪.১] িষ িবপণন এবং উয়ন
িবষেয় চারণা ও ত সংরণ

[৪.১.১] ওেয়ব সাইেট বাজার  কাশ সংা ১ ২০০০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬২০০ ৫৫৮০

[৪.১.২] কািশত েলন সংা ১ ৪০০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩২০০ ৩১০০ ১০০২

[৪.১.৩] কািশত িতেবদন সংা ১ ৩০০ ২৮০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ১২৩

[৪.২] িবপণন বার উয়েন
িশণ ও দলগঠন

[৪.২.১] িশিত ষক সংা ১ ৪০০০০ ৩৮০০০ ৩৬০০০ ৩৪০০০ ৩২০০০ ৮০০

[৪.২.২] গত ষক িবপণন দল সংা ১ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ৫৩

[৪.৩] িষপের িয়াজাতকরণ
[৪.৩.১] েসিসং সােরর িবধা া িষপ
িয়াজাতকারী

সংা ১ ৫০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২২০ ১২৯



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, 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%

৫
কম  বাপনায়
পশাদারীের
উয়ন।

৫

[৫.১] কায ম পিরবীণ ও
ায়ন

[৫.১.১] অিত এিডিপ’র পয ােলাচনা সভা সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.১.২] অিত পিরচালন কায ম
কম িচর পয ােলাচনা সভা

সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.১.৩] কম কতােদর মাঠপয ােয় পিরদশ নত
উয়ন ও পিরচালন বােজট কায ম

সংা ১ ৮০ ৭৮ ৭৭ ৭৬ ৭৫ ১৫

[৫.১.৪] অভরীণ আেয়ািজত সময় সভা সংা ০.৫ ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ ৩

[৫.২] উিেদর জাত সংরণ
আইন, ২০১৮ ণয়ন

[৫.২.১] ড়া অেমাদেনর জ মিপিরষদ
িবভােগ িরত

তািরখ ০

[৫.৩] বীজ িবিধমালা আইন ২০১৮
ণয়ন

[৫.৩.১] ড়া অেমাদেনর জ মিপিরষদ
িবভােগ িরত

তািরখ ০

[৫.৪] মানব সদ বাপনা

[৫.৪.১] ছাড়প দানত  পদ % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[৫.৪.২] পেদািত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[৫.৪.৩] িনিত উিশার আেবদন % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, 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%



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, 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 ৬৫.৮

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[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 ১৪-১০-২০১৯

[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 ৮০ ১০০

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর
সকল তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, 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 ৮০ ১০০

[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

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

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[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 ১৪-১০-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

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

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[এম.২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০

[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 ৩০-১০-২০১৯



া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ২৯, 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

[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 ২০

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[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 ৭৮

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

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

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


