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বরাবর, 

র্হাপনরচালক 

বস্ত্রঅনিেপ্তর 

নবটিএর্নসভবি (10র্ তলা) 

7-9, কারওয়ািবাজারবা/এ, ঢাকা। 

 

নবষয়াঃ2020-21অর্ থবছদররবানষ যককর্ থসম্পাদন চুক্তির জুলাই/20 হতে সসতেম্বর/20 পর্ থন্ত 03  

র্াতসর (1র্ ত্রৈর্াক্তসক) অগ্রগক্তের মুল্যায়ন  প্রক্তেতেদন সপ্ররন প্রসতে। 

 

 

উপর্য যিনবষদয়রআদলাদকজািাদিার্াদেদর্, 2020-21অর্ থবছদররবানষ যককর্ থসম্পাদন চুক্তি অৈ 

প্রক্তেষ্ঠাতনর জুলাই/20 হতে সসতেম্বর/20 পর্ থন্ত 03 র্াতসর (1র্ ত্রৈর্াক্তসক) অগ্রগক্তের মুল্যায়ন প্রক্তেতেদনসদয় 

প্রতয়াজনীয় ব্যেস্থা গ্রহতনর জন্য এ সাতর্ সপ্ররণ করা হতলা। 

 

সংযুক্তি- েণ থনার্তে। 

 

স্বােনরত 

সর্াোঃ র্ক্তজবুর রহর্ান 

অধ্যক্ষ 

শহীদ আেদুর রে সসরক্তনয়াোে 

সেক্সোইল ইক্তিক্তনয়াক্তরং কতলজ 

েক্তরশাল। 
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সেকশন-৩ 

শহীদ আবদুর রব সেরননয়াবাত সেক্সোইল ইনিননয়ানরিং কললজ, বনরশাল, সকৌশলগত উলেশ্য, অগ্রানিকার কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবিং লক্ষমাত্রােমূহ 

 

 

সকৌশলগে 

উতেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগে 

উতেতশ্যর 

র্ান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিাপদ্ধ

নত(calc

ulation 

method

) 

একক 

(Unit) 

সুচতকর 

র্াি(

Wei

ght) 

লক্ষযর্াৈা/

অজথন 

 

লক্ষর্াৈা/ক্তনণ থায়ক ২০20-২1 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অসাধারণ অক্তে 

উত্তর্ 

উত্তর্ চলক্তে র্ান চলক্তে 

র্াতনর ক্তনতে 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

১. 

নিি যানরতপরী

োগ্রহণ 

সম্পন্নকরণ 

২8.০০ ১.১নবএসনসসকাতস থ 

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ 

১.১.১ গৃক্তহে  ধারাোক্তহক 

োক্তিক পরীক্ষা 

সর্ক্তি সংখ্যা 

 

8.০০ লক্ষযর্াৈা ১৬ -- -- -- -- -- 

অজথন -- -- -- -- 0 চলর্াি 

১.২নবএসনসসকাতস থ 

চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ 

১.২.১ গৃক্তহে  োক্তিক 

পরীক্ষা 

সর্ক্তি সংখ্যা 

 

8.০০ লক্ষযর্াৈা 8 -- -- -- -- -- 

অজথন -- -- -- -- 0 চলর্াি 

১.২.২ গৃক্তহে  ব্যেহাক্তরক 

পরীক্ষা 

সর্ক্তি সংখ্যা 8.০০ লক্ষযর্াৈা 8 -- -- -- -- -- 

অজথন -- --  -- 0 চলর্াি 

১.৩নিদলার্াসকাতস থ 

আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ 

১.৩.১ গৃক্তহে  ধারাোক্তহক 

োক্তিক পরীক্ষা 

সর্ক্তি সংখ্যা 

 

১.০০ লক্ষযর্াৈা 2 -- -- -- -- -- 

অজথন -- -- -- -- 0 চলর্াি 

১.৩.২ গৃক্তহে  ধারাোক্তহক 

ব্যেহাক্তরক পরীক্ষা 

সর্ক্তি সংখ্যা ১.০০ লক্ষযর্াৈা 2 -- -- -- -- -- 

অজথন -- -- -- -- 0 চলর্াি 

১.৪নিদলার্াসকাতস থ 

চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ 

১.৪.১ গৃক্তহে  োক্তিক 

পরীক্ষা 

সর্ক্তি সংখ্যা 

 

১.০০ লক্ষযর্াৈা 1 -- -- -- -- -- 

অজথন -- -- -- -- 0 চলর্াি 

১.৪.২ গৃক্তহে  ব্যেহাক্তরক 

পরীক্ষা 

সর্ক্তি সংখ্যা ১.০০ লক্ষযর্াৈা 1 -- -- -- -- -- 

অজথন -- -- -- -- 0 চলর্াি 
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সকৌশলগে 

উতেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগে 

উতেতশ্যর 

র্ান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিাপদ্ধ

নত(calc

ulation 

method

) 

একক 

(Unit) 

সুচতকর 

র্াি(

Wei

ght) 

লক্ষযর্াৈা/

অজথন 

 

লক্ষর্াৈা/ক্তনণ থায়ক ২০20-২1 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অসাধারণ অক্তে উত্তর্ উত্তর্ চলক্তের্ান চলক্তে 

র্াতনর ক্তনতে 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

২. সেণীকতক্ষ 

ক্তশক্ষার্ী 

উপক্তস্থক্তে 

ক্তনক্তিেকরণ 

এেং গুণগে 

ক্তশক্ষাদান 

জজারোরকরণ 

20.০০ ২.১ নবএসনসসকাতস থ 

সলতভ্ল ক্তভ্ক্তত্তক 

ক্তশক্ষার্ীর উপক্তস্থক্তে  

২.১.১ সলতভ্ল-1 গড় % ২.০০ লক্ষযর্াৈা ৯০% 8০% 70% 60% 50%  

অজথন 71% --  -- -- চলর্াি 

২.১.2 সলতভ্ল-2 গড় % ২.০০ লক্ষযর্াৈা ৯০% 8০% 70% 60% 50% -- 

অজথন ৯০% --  -- -- চলর্াি 

২.১.3 সলতভ্ল-3 গড় % ২.০০ লক্ষযর্াৈা ৯০% 8০% 70% 60% 50%  

অজথন 86% --  -- -- চলর্াি 

২.১.4 সলতভ্ল-4 গড় % ২.০০ লক্ষযর্াৈা ৯০% 8০% 70% 60% 50%  

অজথন ৯০% --  -- -- চলর্াি 

2.2 নবএসনসসকাতস থক্লাশ 

রুটিন প্রণয়ন 

2.2.১ প্রণীে ক্লাশ রুটিন  সর্ক্তি সংখ্যা 2.০০ লক্ষযর্াৈা 8 7 6 5 4  

অজথন -- --  -- 4 চলর্াি 

2.3  

নবএসনসসকাতস থক্লাশ 

রুটিন অনুর্ায়ী ক্লাশ 

গ্রহণ 

৩.২.১ গৃক্তহে োক্তিক 

ক্লাশ 

সর্ক্তি সংখ্যা 3.০০ লক্ষযর্াৈা 4160 4000 3800 3540 3500  

অজথন -- --  -- 495 চলর্াি 

৩.২.২ গৃক্তহে ব্যেহাক্তরক 

ক্লাশ 

সর্ক্তি সংখ্যা ৩.০০ লক্ষযর্াৈা 2650 2600 2540 2410 2400  

অজথন -- --  -- 0 চলর্াি 

২.4 নিদলার্াসকাতস থ 

সসক্তর্িার ক্তভ্ক্তত্তক 

ক্তশক্ষার্ীর উপক্তস্থক্তে  

২.4.১ সকল সলতভ্ল এেং 

সকল সসক্তর্িার 

গড় % 1.০০ লক্ষযর্াৈা ৯২% 8৭% 8৫% 8৩% 8০%  

অজথন ৯২% --  -- -- চলর্াি 

2.5নিদলার্াসকাতস থ 

ক্লাশ রুটিন প্রণয়ন 

2.5.১ প্রণীে ক্লাশ রুটিন  সর্ক্তি সংখ্যা ১.০০ লক্ষযর্াৈা 1 -- -- -- -- -- 

অজথন 1 --  -- -- -- 

2.6নিদলার্াসকাতস থক্লাশ 

রুটিন অনুর্ায়ী ক্লাশ 

গ্রহণ 

2.6.1 গৃক্তহে োক্তিক 

ক্লাশ 

সর্ক্তি সংখ্যা ১.০০ লক্ষযর্াৈা 20০ 180 170 160 150  

অজথন -- -- -- -- 22 চলর্াি 

2.6.2 গৃক্তহে ব্যেহাক্তরক 

ক্লাশ 

সর্ক্তি সংখ্যা ১.০০ লক্ষযর্াৈা 100 90 80 70 60  

অজথন -- --  -- 0 চলর্াি 
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সকৌশলগে 

উতেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগে 

উতেতশ্যর 

র্ান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিাপদ্ধ

নত(calc

ulation 

method

) 

একক 

(Unit) 

সুচতকর 

র্াি(

Wei

ght) 

লক্ষযর্াৈা/

অজথন 

 

লক্ষর্াৈা/ক্তনণ থায়ক ২০20-২1 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অসাধারণ অক্তে উত্তর্ উত্তর্ চলক্তের্ান চলক্তে 

র্াতনর ক্তনতে 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.তকা-

কাক্তরকুলার্ 

কার্ থক্রর্ বৃক্তি 

করা 

12.০০ 3.১ 

বানষ যকক্রীড়াপ্রনতদর্ানগ

তাআদয়াজি 

3.১.১ অনুক্তষ্ঠে ইনত ার 

সগর্স 

োক্তরখ োক্তরখ ১.০০ লক্ষযর্াৈা জেব্রুয়ারী র্াচ য এনপ্রল জর্ জুি  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

3.১.২ অনুক্তষ্ঠে 

আউেত ার সগর্স 

োক্তরখ োক্তরখ ১.০০ লক্ষযর্াৈা জেব্রুয়ারী র্াচ য এনপ্রল জর্ জুি  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

3.২ ম্যাগানজি প্রকাশ 3.২.১ প্রকাক্তশে 

ম্যাগানজি 

োক্তরখ োক্তরখ 1.০০ লক্ষযর্াৈা এনপ্রল জর্ জুি জুলাই আগষ্ট  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

3.৩ জােীয় ক্তদেস 

পালন 

3.৩.১সকলজাতীয় 

নেবসপালি 

োক্তরখ োক্তরখ 6.০০ 

 

লক্ষযর্াৈা 6 5 4 3 2  

অজথন -- -- -- -- 1 চলর্াি 

3.4 েনতভ্াজন 

আতয়াজন 

3.4.1আতয়াজীে 

েনতভ্াজন 

োক্তরখ োক্তরখ 1.০০ লক্ষযর্াৈা জানুয়ারী জেব্রুয়ারী র্াচ য এনপ্রল জর্  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

3.5 নেীন েরন 

অনুষ্ঠাতনর আতয়াজন 

3.5.1 অনুক্তষ্ঠে নেীন 

েরন  

োক্তরখ োক্তরখ 1.০০ লক্ষযর্াৈা এনপ্রল 1 জর্ 10 জর্ 15 জর্ 20 জর্  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

3.6 মুক্তজে ের্ থ পালন 3.6.1 অনুক্তষ্ঠে মুক্তজে 

ের্ থ 

সর্ক্তি সাংখ্যা 1.০০ লক্ষযর্াৈা 3 2 1 -- -- -- 

অজথন -- -- -- -- 0 চলর্াি 

4.ক্ত গ্রী অজথতন 

সহতর্াগীো 

সজারদারকরণ 

(ক্তেএসক্তস ও 

ক্ত তলার্া 

ইিসেক্সোইল 

ইক্তিক্তনয়াক্তরং) 

7.০০ 4.১ পরীোয়অাংশগ্রহণ 4.১.১ নবএসনসসকাতস থ 

উত্তীণ থ ক্তশক্ষার্ী 

সর্ক্তি সাংখ্যা 4.০০ লক্ষযর্াৈা 109 105 100 95 90  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

4.১.২ নিদলার্াসকাতস থ 

উত্তীণ থ ক্তশক্ষার্ী 

সর্ক্তি সাংখ্যা 3.০০ লক্ষযর্াৈা ৯4 92 90 88 85  

অজথন -- -- -- -- -- -- 
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সকৌশলগে 

উতেশ্য 
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Objectives) 

সকৌশলগে 

উতেতশ্যর 

র্ান 
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Objectives) 

কার্ থক্রর্ 
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গণিাপদ্ধ

নত(calc
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) 

একক 

(Unit) 

সুচতকর 
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Wei

ght) 

লক্ষযর্াৈা/

অজথন 

 

লক্ষর্াৈা/ক্তনণ থায়ক ২০20-২1 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অসাধারণ অক্তে উত্তর্ উত্তর্ চলক্তের্ান চলক্তে 

র্াতনর ক্তনতে 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5. 

নশল্পকারখািা

য়ছাত্র-

ছাত্রীদেরইন্ডা

নিয়ালএোচ

জর্ন্টনিনিতক

রণএবাংক্তশক্ষক 

ও ছাৈ-

ছাৈীতদর 

গতের্ণা 

সহতর্াক্তগো 

সজরদারকরণ; 

8.০০ 5.১ 

নশল্পকারখািায়ইন্ডানি

য়ালএোচদর্ন্টক্তশক্ষার্ী 

জপ্ররণ 

5.১.১ নবএসনসসকাতস থ 

ইন্ডানিয়ালএোচদর্ন্টকার্ থ

ক্রর্ সম্পন্ন ক্তশক্ষার্ী 

সর্ক্তি সাংখ্যা 4.০০ লক্ষযর্াৈা ৯3 92 90 88 85  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

5.১.২ নিদলার্াসকাতস থ 

ইন্ডানিয়ালএোচদর্ন্টকার্ থ

ক্রর্ সম্পন্ন ক্তশক্ষার্ী 

সর্ক্তি সাংখ্যা 3.০০ লক্ষযর্াৈা ৯৬ 95 92 91 90  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

5.2 ক্তশক্ষক ও ছাৈ-

ছাৈীতদর গতের্ণা 

সহতর্াক্তগো 

5.2.১ 

নবএসনসদকাদস যরছাত্র-

ছাত্রীদেরগদবষণাকিোদর

ন্স/ জাি যাদলপ্রর্ানশত 

সর্ক্তি সংখ্যা 1.00 লক্ষযর্াৈা 3 2 1 -- --  

অজথন -- -- -- -- -- -- 
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শহীেআবদুররবদসরনিয়াবাতদেক্সোইলইনিনিয়ানরাংকদলজ, বনরশালএরআবনিকদকৌশলগতউদেিসমুহ- 2020-2021 

 

সকৌশলগে 

উতেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগে 

উতেতশ্যর 

র্ান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিাপদ্ধ

নত(calc

ulation 

method

) 

একক 

(Unit) 

সুচতকর 

র্াি(

Wei

ght) 

লক্ষযর্াৈা/

অজথন 

 

লক্ষর্াৈা/ক্তনণ থায়ক ২০20-২1 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অসাধারণ অক্তে উত্তর্ উত্তর্ চলক্তের্ান চলক্তে 

র্াতনর ক্তনতে 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

[১] দাপ্তক্তরক  

কর্ থকাতে 

স্বচ্ছো বৃক্তি ও 

জোেক্তদক্তহ 

ক্তনক্তিে করণ 

11 [১.১] োক্তর্ থক 

কর্ থসম্পাদন চুক্তি 

(এক্তপএ) োস্তোয়ন 

[১.১.১] 

এনপএ’রসকলত্রত্রর্ানসকপ্র

নতদবেিওদয়বসাইদেপ্রকা

নশত। 

সর্ক্তি সংখ্যা 2 লক্ষযর্াৈা 4 -- -- -- --  

অজথন -- -- -- -- 1 চলর্াি 

[১.১.২] এক্তপএ টিতর্র 

র্াক্তসক সভ্া অনুক্তষ্ঠে 

সর্ক্তি সংখ্যা 1 লক্ষযর্াৈা 12 11 -- -- --  

অজথন -- -- -- -- 3 চলর্াি 

[১.২] শুিাচার/উত্তর্ 

চচ থার ক্তের্তয় অংশী 

জনতদর সংতে র্ে 

ক্তেক্তনর্য় 

[১.2.1] র্েক্তেক্তনর্য় সভ্া 

অনুক্তষ্ঠে 

সর্ক্তি সংখ্যা 2 লক্ষযর্াৈা 4 3 2 -- --  

অজথন -- -- -- -- 1 চলর্াি 

[১.3] অক্তভ্তর্াগ 

প্রক্তেকার ব্যেস্থা ক্তের্তয় 

সসো 

গ্রহীো/অংশীজনতদর 

অেক্তহেকরণ 

[১.3.1] অেক্তহেকরণ 

সভ্া আতয়াক্তজে 

সর্ক্তি সংখ্যা 2 লক্ষযর্াৈা 4 3 2 -- --  

অজথন -- -- -- -- 1 চলর্াি 

[১.4] সসো প্রদান 

প্রক্তেশ্রুক্তে ক্তের্তয় সসো 

গ্রহীোতদর 

অেক্তহেকরণ 

[১.4.১] অেক্তহেকরণ 

সভ্া আতয়াক্তজে 

সর্ক্তি সংখ্যা 2 লক্ষযর্াৈা 4 3 2 -- --  

অজথন -- -- -- -- 1 চলর্াি 

[১.5] েথ্য োোয়ন 

হালনাগাদ সংক্রান্ত 

ত্রৈর্াক্তসক প্রক্তেতেদন 

উিথেন কর্তথপতক্ষর 

ক্তনকে সপ্ররণ 

[১.5.1] ত্রৈর্াক্তসক 

প্রক্তেতেদন সপ্রক্তরে 

সর্ক্তি সংখ্যা 2 লক্ষযর্াৈা 4 3 -- -- --  

অজথন -- -- -- -- 1 চলর্াি 

 

 

 



APA 2020-21 (1st Quarter) 

সকৌশলগে 

উতেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগে 

উতেতশ্যর 

র্ান 

(Weight 

strategic 

Objectives) 

কার্ থক্রর্ 

(Activities) 

কর্ থসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গণিাপদ্ধ

নত(calc

ulation 

method

) 

একক 

(Unit) 

সুচতকর 

র্াি(

Wei

ght) 

লক্ষযর্াৈা/

অজথন 

 

লক্ষর্াৈা/ক্তনণ থায়ক ২০20-২1 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অসাধারণ অক্তে উত্তর্ উত্তর্ চলক্তের্ান চলক্তে 

র্াতনর ক্তনতে 

চলর্ান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

[2] কর্ থ 

সম্পাদতন 

গক্তেশীলো 

আনয়ন ও 

সসোর র্ান 

বৃক্তি 

8 [2.1] ই-নক্তর্ োস্তোয়ন [2.1.1] ই-নক্তর্তে সনাে 

ক্তনষ্পক্তত্তকৃে   

গড় % 2 লক্ষযর্াৈা 80 70 60 50 --  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

[2.2] উদ্ভােনী/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উতযাগ 

োস্তোয়ন 

[2.2.1] নূনের্ একটি 

উদ্ভােনী/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উতযাগ চালুকৃে   

তারিখ তানরখ 2 লক্ষযর্াৈা 15.02.21 15.03.21 15.04.21 15.05.21 --  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

[2.3] কর্ থচারীতদর 

প্রক্তশক্ষণ প্রদান 

[2.3.1] প্রতেযক 

কর্ থচারীর জন্য প্রক্তশক্ষণ 

আতয়াক্তজে   

জি 

ঘন্টা 

জি 

ঘন্টা 

2 লক্ষযর্াৈা 40 30 20 10 --  

অজথন -- -- -- -- 12 চলর্াি 

[2.3.2] 10র্ জগ্রি ও 

তদুদ্ধযপ্রদতেককর্ থচারীদকএ

নপএনবষদয়প্রেত্তপ্রনশেি 

জি 

ঘন্টা 

জি 

ঘন্টা 

1 লক্ষযর্াৈা 5 4 -- -- --  

অজথন 5 -- -- -- -- -- 

[2.4] এক্তপএ 

োস্তোয়তন প্রতনাদনা 

প্রদান 

[2.4.1] 

নুেিতর্একটিআওতািীিে

প্তর/একজিকর্ থচারীদকএ

নপএবাস্তবায়দিরজন্যপ্রদিা

েিাপ্রোিকৃত 

তারিখ তানরখ 1 লক্ষযর্াৈা 15.12.20 14.01.21 15.02.21 -- --  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

[৩] আনথ যক ও 

েম্পদ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৬ [3.1] োক্তর্ থক ক্রয় 

পক্তরকল্পনা োস্তোয়ন 

[3.1.1] 

ক্রয়পনরকল্পিাঅনুর্ায়ীক্রয়

সম্পানেত 

গড় % 1 লক্ষযর্াৈা 100 90 80 -- --  

অজথন -- -- -- -- 14 চলর্াি 

[3.2] োক্তর্ থক উন্নয়ন 

কর্ থসুক্তচ (এক্ত ক্তপ)/ 

োতজে োস্তোয়ন 

[3.2.1] োক্তর্ থক উন্নয়ন 

কর্ থসুক্তচ (এক্ত ক্তপ)/োতজে 

োস্তোয়ন 

গড় % 2 লক্ষযর্াৈা 100 90 80 -- --  

অজথন -- -- -- -- -- প্রকল্পিাই 

[3.3] অক্ত ে আপক্তত্ত 

ক্তনষ্পক্তত্ত কার্ থক্রতর্র উন্নয়ন 

[3.3.1] অক্ত ে আপক্তত্ত 

ক্তনষ্পক্তত্তকৃে 

গড় % 2 লক্ষযর্াৈা 50 40 30 25 --  

অজথন -- -- -- -- -- িাই 

[3.4] হালনাগাদকৃে 

স্থাের ও অস্থাের 

সম্পক্তত্তর োক্তলকা 

উধ থেন অক্তিতস সপ্ররণ 

[3.4.1] হালনাগাদকৃে 

স্থাের ও অস্থাের 

সম্পক্তত্তর োক্তলকা উধ থেন 

অক্তিতস সপ্রক্তরে 

তারিখ তারিখ 1 লক্ষযর্াৈা 15.12.20 14.01.21 15.02.21 -- --  

অজথন -- -- -- -- -- -- 

জকানভি-19 এর কারদি অদিক জেদত্র লেের্াত্রা অজযি করা সম্ভব হদে িা। 


