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া: ১ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, সড়ক পিরবহন ও স মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (এিল - ন)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

মহাসড়ক
নটওয়ােকর
উয়ন,
সসারণ ও
রণােবণ
িনিতকরণ

২৫

[১.১] জাতীয় মহাসড়ক ৪+ লেন
উীতকরণ

[১.১.১] বাবািয়ত সােসক ক
(জয়েদবর চৗরাা-চা-এেলা) শতাংশ ২ ৯০ ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৯৩

[১.১.২] বাবািয়ত সােসক-২ ক
(এেলা- হামল-রংর) শতাংশ ২ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৫.০০

[১.১.৩] সােপাট   ঢাকা (কচর)-
িসেলট- তামািবল মহাসড়ক চার লেন
উীতকরণ এবং উভয় পাে থক
সািভ স লন িনম াণ কের আওতায়
িম অিধহেণর িতরেণর জ অথ 
দানত

শতাংশ ১ ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২৫.০০

[১.১.৪] বাবািয়ত পা িলংক
মহাসড়ক িনম াণ শতাংশ ১ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯০ ১০০.০০

[১.১.৫] বাবািয়ত আগ নদী বর-
সরাইল-ধরখার-আখাউড়া-লবর
মহাসড়ক ৪- লেন উীত

শতাংশ ১ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩০.০০

[১.১.৬] চাম-রাামা জাতীয়
মহাসড়েকর হাটহাজাির হেত রাঊজান
সড়কাংশ ৪-লেন ঊীত

শতাংশ ১ ৫০ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৪০ ৫০.০০

[১.২] মহাসড়ক িনম াণ /
নঃিনম াণ [১.২.১] নঃিনিম ত মহাসড়ক িকেলািমটার ২ ২৮০ ২৭৫ ২৭০ ২৬৫ ২৬০ ১২২.২৭

[১.৩] মহাসড়ক মজিতকরণ [১.৩.১] মজিতকরণত মহাসড়ক িকেলািমটার ২ ৯৮০ ৯৬০ ৯৪৫ ৯৩০ ৯১০ ৪৬৩.১৩
[১.৪] মহাসড়ক শকরণ [১.৪.১] শকরণত মহাসড়ক িকেলািমটার ২ ৮০০ ৭৭৫ ৭৫০ ৭২৫ ৭১০ ২৯৯.৮৪
[১.৫] মহাসড়ক সােফিসং [১.৫.১] সােফিসংত মহাসড়ক িকেলািমটার ২ ২৬০০ ২৫৫০ ২৪৭৫ ২৪০০ ২২৫০ ১১৭৫.৬৪
[১.৬] মাতারবািড় কয়লািনভর
িবৎ উৎপাদন কের সংেযাগ
সড়ক িনম াণ কের সওজ অংশ
বাবায়ন

[১.৬.১] বাবািয়ত রাড ােকজ-৩ শতাংশ ১ ৫০ ৪৬ ৪২ ৩৮ ৩৪ ৫০

[১.৭] জাতীয় ণ 
স/াইওভার িনম াণ

[১.৭.১] বাবািয়ত পায়রা স ক শতাংশ ১ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৭৯.৭৬
[১.৭.২] বাবািয়ত ডিউ.িব.িব.আই.িপ শতাংশ ১ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৮ ৬৬ ৭৫.৪৮
[১.৭.৩] বাবািয়ত তীয় শীতলা
স িনম াণ ক শতাংশ ১ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৭০ ৬৮ ৮৩.০০

[১.৭.৪] কালনা সসহ বাবািয়ত
সবড ার ক শতাংশ ১ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ৫০.৫০

[১.৭.৫] বাবািয়ত কচা নদীর উপর
বাংলােদশ-চীন ৮ম মী স শতাংশ ১ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৭০.০০

[১.৮] ফরী ও পন িনম াণ,
রণােবণ এবং নব াসন

[১.৮.১] িনিম ত, মরামতত ও
নব ািসত ফরী ও পন সংা ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১০

[১.৯] স ও কালভাট 
িনম াণ/নঃিনম াণ

[১.৯.১] িনিম ত স ও কালভাট  িমটার ১ ৪৭৫০ ৪৬৪০ ৪৪৩০ ৪০২০ ৩৮১০ ১৫২৪.৬২
[১.৯.২] নঃিনিম ত স ও কালভাট  িমটার ১ ৩২৫০ ৩০৫০ ২৯০০ ২৬৫০ ২৫০০ ১৪৬০.৮৫



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
সড়ক
িনরাপা
জারদারকরণ

১৪

[২.১] পশাদার চালকেদর
িরেশার িশণ দান

[২.১.১] িশণা িরেশার পশাদার
চালক

সংা
(ল) ২ ০.৮০ ০.৭৮ ০.৭৭ ০.৭৬ ০.৬৫ ০.১৩১

[২.২] িশণ কায ম তদারিক [২.২.১] িশণ সশনসহ পরীবীিত সংা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১১
[২.৩] াইিভং িশণ দান [২.৩.১] িশণ দ জনবল সংা ২ ১৪০০০ ১৩৮০০ ১৩৫০০ ১৩৩০০ ১৩০০০ ৬৪৯২
[২.৪] সড়ক পিরবহন আইন
২০১৮ এর অধীন িবিধমালা ণয়ন

[২.৪.১] সড়ক পিরবহন আইন ২০১৮ এর
অধীন িবিধমালা ণীত তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২১ ০৬-০৪-২০২১

[২.৫] াকট িচিতকরণ এবং
িতকারলক বা হণ

[২.৫.১] ইনফরেমটির ও রেলটির
সাইন-িসগাল ও িকঃিমঃ পা াপন সংা ১ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৮০০ ৪৫৬০.৫

[২.৫.২] সফ অিডটত মহাসড়ক িকেলািমটার ১ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ০
[২.৬] টকসই ও িনরাপদ
মহাসড়ক গেড় তালার জ ৪
জাতীয় মহাসড়েকর পাে
পবাহী গাড়ীচালকেদর জ
পািকং িবধা সিলত ৪
িবামাগার াপন।

[২.৬.১] িবামাগার ািপত শতাংশ ১ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৫.০০

[২.৭] ওভারেলাড িনয়েণর জ
এেল-লাড কোল শন
াপন ও পিরচালন

[২.৭.১] বাাবািয়ত এেল লাড
কোল শন াপন ক শতাংশ ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৫ ১০.০০

[২.৮] মহাসড়ক অৈবধ দখল
করণ

[২.৮.১] অিভযান পিরচালনার মােম
উারত িম হর ১ ১৮২.৯৫ ১৮০ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫ ৭০.৫৪

[২.৯] ঢাকার সড়ক িনরাপা
িনিত করার লে আরবান
রাড সফ ায়াল তকরণ

[২.৯.১] তত খসড়া ায়াল তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২১ ১০-০৫-২০২১ ০১-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২০-০৪-২০২১



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

ত
গিতস
আিনক
গণপিরবহন
বা বতণ
ও সসারণ

১৩

[৩.১] Mass Rapid
Transit (Line-6) িনম াণ

[৩.১.১] াস র্যািপড ানিজট (লাইন-
৬) িনিম ত শতাংশ ২ ৭৫ ৭৩ ৭০ ৬৮ ৬৫ ৬৭.৬৩

[৩.২] Mass Rapid
Transit (Line-1) িনম াণ

[৩.২.১] িম অিধহণত (িপতলগ
িডেপা) শতাংশ ১ ৮০ ৭৫ ৬০ ৬৫ ৬০ ৮০

[৩.২.২] িনম াণ কােজর পরামশ ক
িতান িনেয়ােগর িনিম EOI
আহবানত

তািরখ ১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২২-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৬-০২-২০২১

[৩.২.৩] িডেপার িম উয়েনর দরপ
আহবানত তািরখ ১ ১২-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ১৮-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১

[৩.৩] Mass Rapid
Transit (Line-5:
Northern Route)
িনম াণ

[৩.৩.১] বিসক িডজাইন সত শতাংশ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০০

[৩.৩.২] িম অিধহণ এর জ
িসএলএিস এর অেমাদন হণত তািরখ ১ ২০-০৬-২০২১ ২২-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ০৯-০৬-২০২১

[৩.৪] Mass Rapid
Transit (Line-5:
Southern Route)
[িপআরএফ-েজ িরিডেনস
ফাইািং] িনম াণ

[৩.৪.১] পরামশ ক িতান িনেয়াগত তািরখ ১ ১৮-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৯-০৩-২০২১

[৩.৪.২] বিসক ইিিনয়ািরং িডজাইন
সত শতাংশ ১ ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ১৫

[৩.৫] Detailed Design,
Construction,
Operation &
Maintenance of
MRT Line-2

[৩.৫.১] িিলিমনাির ািড সত শতাংশ ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০

[৩.৬] বাস র্যািপড ানিজট
(িবআর) িনম াণ

[৩.৬.১] বাবািয়ত বাস র্যািপড
ানিজট শতাংশ ১ ৬৫ ৬৪ ৫৩ ৬২ ৬০ ৬৫.১২

[৩.৭] বাস ট র্যাশনালাইেজশন
এর জ বাসটািম নাল/ িডেপার
সাতা সমীা

[৩.৭.১] দািখলত খসড়া সমীা তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২১ ২০-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৮-০৪-২০২১

[৩.৮] বাস র্যািপড ানিজট
(িবআর) লাইন-৭ সাতা
সমীা

[৩.৮.১] সাতা সমীার ড়া
াতেবদন দািখলত তািরখ ১ ৩০-১১-২০২০ ০৬-১২-২০২০ ১৩-১২-২০২০ ২০-১২-২০২০ ২৭-১২-২০২০ ৩০-১১-২০২০



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
মাটরযান
বাপনার
আিনকায়ন

৯

[৪.১] টাল াজায় ইেলকিনক
টাল কােলকশন (ETC)
িসেম চা

[৪.১.১] চাত ইেলকিনক টাল
কােলকশন (ETC) িসেম সংা ২ ২ ১ ৮

[৪.২] যানবাহেনর িডিজটাল
রিজেশন সা িফেকট ই

[৪.২.১] িডিজটাল রিজ: সা িফেকট
(িফংগার ি হেণর পর) দােনর
জ হীত সময়

িদন ২ ৪০ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৫০

[৪.৩] যানবাহেনর িফটেনস
সা িফেকট ই ও নবায়ন

[৪.৩.১] নবায়নত িফটেনস
সা িফেকট দােনর জ হীত সময় িদন ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ২

[৪.৩.২] ইত িফটেনস সা িফেকট
দােনর জ হীত সময় িদন ১ ৪ ৫ ৬ ৭ ৩

[৪.৪] মাটরযান কর ও িফ আদায় [৪.৪.১] িডিজটাল পিতেত মাটরযান
কর ও িফ আদায়ত

কা
টাকায় ২ ১৫০০ ১৪৮০ ১৪৭০ ১৪৬০ ১৪৫০ ২৬৬.৯৬



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

সরকাির
পিরবহন
সবা
সসারণ ও
এ িবভােগর
ািতািনক
সমতা ি

৯

[৫.১] িবআরিস’র বাস ও াক
বহেরর মােম যাী ও প
পিরবহন

[৫.১.১] পিরবহনত যাী সংা
(ল) ১ ৫০০ ৪৯৫ ৪৯০ ৪৮৫ ৪৮০ ৯০.৫৮

[৫.১.২] পিরবহনত প হাজার টন ১ ৫০০ ৪৯৬ ৪৯২ ৪৮৮ ৪৮৫ ১৪১

[৫.২] িবআরিস’র রাজ সংহ

[৫.২.১] িবআরিস’র িনজ সংিহত
রাজ কা টাকা ১ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৩৫০ ৩৪৩ ৬৮.৩৩

[৫.২.২] আজািতক েট বাস
পিরচালনায় অিজত রয়ািল কা টাকা ১ ১.৬০ ১.৫৯ ১.৫৮ ১.৫৭ ১.৫৬ ১.৬

[৫.৩] উয়ন কায ম তদারিক

[৫.৩.১] মিনটিরং েমর িভিজট সংা ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৮০
[৫.৩.২] মিনটিরং েমর পািরশ
বাবায়েনর িনিম সংি
দর/সংা’র ধান বরাবর প
রণত

সংা ১ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৮০

[৫.৪] গেবষণা কায ম পিরচালনা
করা

[৫.৪.১] সওেজর সড়ক নটওয়ােকর
জ িরিজওনাল ােপাট  মেডল
েতর জ সােভ  কাজ সকরণ।

তািরখ ১ ০৩-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ০৩-০৬-২০২১

[৫.৪.২] বাংলােদেশর জ িবল
পভেমএর নকশা 'মকািন-
এিিরকাল করার লে'
AASHTO are Pavement
ME Design সফটওয়ার
জাতীয়ভােব ণ  ও উ ািফেকর
চলাচেলর উপেযাগী মহাসড়েক
বহােরর জ িডজাইন মেডল
(লেভল-২) ণয়ন করা

তািরখ ১ ০৩-০৬-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ০৩-০৬-২০২১

[৫.৫] িশণ
[৫.৫.১] সহকারী েকৗশলী/উপ-
িবভাগীয় েকৗশলীগণেক GIS
Sofware এর উপর িশণ দান

তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২১ ১৬-০৫-২০২১ ৩০-০৫-২০২১ ১৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৪-০২-২০২১

৬

উয়ন ক
বাবায়েন
বসরকাির
খােতর
অংশহণ
ি

৫

[৬.১] িপিপিপ'র িভিেত
রামরা-আিলয়া-ডমরা-িচটাগাং
রাড মাড় পয  এেসওেয়
িনম াণ

[৬.১.১] িবিনেয়াগ কারীর সােথ ি
ার তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ১৭-০২-২০২১

[৬.২] িপিপিপ'র িভিেত
গাবতলী-নবীনগর মহাসড়ক
এেসওেয়েত উীতকরণ

[৬.২.১] িফিজিবিল ািড ড়াত তািরখ ২ ৩০-০৫-২০২১ ১০-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৫-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১ ২৩-০৫-২০২১

[৬.৩] িপিপিপ'র িভিেত ঢাকা
বাইপাস ৪ লেন উীতকরণ ক

[৬.৩.১] বাবািয়ত ঢাকা বাইপাস
এেসওেয় িনম াণ শতাংশ ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০.০০



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি (এিপএ)
বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক
সভা অিত সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

সংা ১ ৪ ২

[এম.১.২] াচার/উম
চচ ার িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ
িতকার বা িবষেয়
সবাহীতা /অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন উতন
কপের িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন
িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৯ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট
িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল
সবা চাত তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ২০-১২-২০২০

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ [এম.২.৩.১] এক নন সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২০-১২-২০২০

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৪.৯২

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত
েতক কম চারীেক এিপএ িবষেয়
দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৩.৬১

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক
আওতাধীন দর-সংা/ একজন
কম চারীেক এিপএ বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সংা ১ ১ ১

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী
য় সািদত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১২.৫

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

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন
সংা আইএমইিড’র পািরশ
বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয়
সভায় উপািপত অিডট আপি % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৫০



া: ১০ ণ তািরখ: ধবার, ন ৩০, ২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


