
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

স্মারক নং- ৩৬.০২.০২৩.০০.০০.৪৪৬ (আংশ-২).২০১৮-২০/৮৩(২)                           তাররখঃ ২২-০৭-২০২০ ররঃ। 

   

                : ২০১৯-২০২০              -                    (      )           ।   

                           সূত্র নং: প্রধান কার্ যালয়ের স্মারক নং: ৩৬.০২.০০০০.০২১.০৬.০০১.২০.২০,  তাররখ: ০৭/০৭/২০২০ রর. 

 

           ও                               ,      ,          ও                                  

২০১৯-২০২০                     -                   (      )                                          

      ও                                                      ।   

 

                                                       

                                      

     

               

              ও 

         

                  

    

১              ,      , 

     । 

৯২.৮৩             

 

    : ০৫ (   )     ।                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

    ,           

        (         ও       ) 

     ,     । 

 

      :  

০১।         (     ও     ),      ,     । 

০২।           ,             ,      ,     । 

 

 

(APA Feedback-3) 

 

 

 

ফাংলায়দশ ক্ষুদ্র ও কুটির রশল্প করয়ায়রশন (রফরিক) 

আঞ্চরলক কার্ যালে, ১৭, আগ্রাফাদ ফারিরযিক এলাকা, চট্টগ্রাম। 

টেরলয়পানঃ ০৩১-৭২০৪২২, পিাক্সঃ ০৩১-৭২০৯৪৬ 

e-mail: rdctg@bscic.gov.bd  

web-site: www.bscic.chittagongdiv.gov.bd 

 

 

(ফাবুল চন্দ্র নাথ) 

আঞ্চরলক ররচালক 

রফরিক, চট্টগ্রাম। 

 

mailto:rdctg@bscic.gov.bd
http://www.bscic.chittagongdiv.gov.bd/


 

 

ককৌলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কায যক্রম, কম যম্পাদন সুচক এবং ক্ষ্যমাত্রামূ  

ককৌলগত 

উদ্দেশ্য() 

ককৌলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান  

কায যক্রম কম যম্পাদন সুচক  একক কম যম্পাদন 

সুচদ্দকর মান  

প্রকৃত অজযন ক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ যায়ক ২০১৯-২০  প্রকৃত অজযন 

(*)  

অধজযত মান  

অািারর্ অধত উত্তম উত্তম  চধত মান চধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০%  ৯০%  ৮০%   ৭০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ধবধদ্দকর ককৌলগত উদ্দেশ্যমূ  

[১] ক্ষুদ্র ও 

কুটির 

ধলদ্দের দ্রুত 

ধবকাল ও 

উন্নয়ন   

৩৯  [১.১] প্রদ্দজক্ট 

প্রফাই প্রর্য়ন  

[১.১.১] প্রর্য়নকৃত 

প্রদ্দজক্ট প্রফাই  

ংখ্যা  ৩.০০ ১৫৩ ১২৯ ১৩০ ১১৭ ১০৪ ৯১ ৭৮ ১১৯ 

(১৩৮) 

৩ 

[১.২] াব-কক্টর 

স্টাধি  

[১.২.১] প্রর্য়নকৃত 

ও প্রকাধলত াব-

কক্টর স্টাধি 

ংখ্যা ৩.০০ ৮ ১০ ১৩ ১২ ১০ ৯ ৮ ১১ ২.৫৫ 

[১.৩] ধবপর্ন 

মীক্ষ্া  

[১.৩.১] 

প্রর্য়নকৃত 

ধবপর্ন মীক্ষ্া 

ংখ্যা ৩.০০ ৯৫ ৮৬ ১০৬ ৯৫ ৮৫ ৭৪ ৬৪ ১০৭ ৩ 

[১.৪] ধলে 

ইউধনট ধনবন্ধন  

[১.৪.১] ধনবধন্ধত 

ধলে ইউধনট  

ংখ্যা ৩.০০ ৪৭২ ৪২০ ৬৩৮ ৫৭৪ ৫১০ ৪৪৭ ৩৮৩ ৫৩৭ 

(৫৭০) 

২.৬৮ 

[১.৫] প্রকে 

প্রস্তাব প্রর্য়ন ও 

মূল্যায়ন  

[১.৫.১] প্রর্য়ন ও 

মূল্যায়নকৃত প্রকে 

প্রস্তাব  

ংখ্যা ৪.০০ ১৬৫৮ ১৮৪০ ১৮৪৯ ১৬৬৪ ১৪৭৯ ১২৯৪ ১১০৯ ১৫৩০ 

(১৬৭৬) 

৩.৬৪ 

[১.৬] ঋর্ ব্যবস্থা 

ও ায়তাকরর্  

[১.৬.১] 

ধবতরর্কৃত ধলে 

ইউধনট  

ংখ্যা ৪.০০ ১৫০৭ ১৭৭৬ ১৬৩৪ ১৪৭১ ১৩০৭ ১১৪৪ ৯৮০ ১৫০৫ 

(১৬২৬) 

৩.৯৮ 

[১.৭] উদ্দযাক্তার 

ধনজস্ব 

ধবধনদ্দয়াদ্দগ ধলে 

স্থাপন  

[১.৭.১] ধনজস্ব 

উদ্দযাদ্দগ 

ধবধনদ্দয়াগকৃত ধলে 

ইউধনট  

ংখ্যা ৪.০০ ৬৫২ ৬৫৯ ৬৮৪ ৬১৬ ৫৪৭ ৪৭৯ ৪১০ ৬৬৬ 

(৭০২) 

৪ 

[১.৮] নকলা 

নমুনা উন্নয়ন ও 

ধবতরর্  

[১.৮.১] উন্নয়ন ও 

ধবতরর্কৃত নকলা 

নমুনা  

ংখ্যা ৩.০০ ২৩৩ ২৩৯ ২৬৭ ২৪০ ২১৪ ১৮৭ ১৬০ ২৭০ ৩ 

[১.৯] কাধরগধর 

তথ্য ংগ্র  ও 

ধবতরর্  

[১.৯.১] ংগৃীত 

ও ধবতরর্কৃত 

কাধরগধর তথ্য  

ংখ্যা ৪.০০ ২৪৩ ২২৮ ২৫৭ ২৩১ ২০৬ ১৮০ ১৫৪ ২২৩ 

(২৫৫) 

৩.৯৮ 

*                        গড়    । 

 



 

 

ককৌলগত 

উদ্দেশ্য() 

ককৌলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান  

কায যক্রম কম যম্পাদন সুচক  একক কম যম্পাদন 

সুচদ্দকর মান  

প্রকৃত অজযন ক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ যায়ক ২০১৯-২০  প্রকৃত অজযন 

(*)  

অধজযত মান  

অািারর্ অধত উত্তম উত্তম  চধত মান চধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১০০%  ৯০%  ৮০%   ৭০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  [১.১০] ঋর্ 

ধবতরর্কৃত 

প্রকদ্দের 

বাস্তবায়ন 

তদারধককরর্  

[১.১০.১] ঋর্ 

ধবতরর্ ও 

তদারধককৃত ধলে 

ইউধনট  

ংখ্যা ৪.০০ ১৬৬৫ ২১০৭ ১৬৬৫ ১৪৯৯ ১৩৩২ ১১৬৬ ৯৯৯ ১৬১৩ 

(১৭৬৮) 

৪ 

[১.১১] ঋর্ 

আদাদ্দয়র জন্য 

ধলে ইউধনট 

পধরদল যন  

[১.১১.১] 

পধরদল যনকৃত ধলে 

ইউধনট  

ংখ্যা ৪.০০ ৬০৬৫ ৬৩২২ ৫৪০৫ ৪৮৬৫ ৪৩২৪ ৩৭৮৪ ৩২৪৩ ৪৭৩৩ 

(৫২৩১) 

৩.৮৭ 

[২] ক্ষুদ্র ও 

কুটির ধলে 

খাদ্দত 

উদ্দযাক্তা ও 

দক্ষ্ 

জনলধক্ত 

ততধর  

২০ [২.১] ধলে 

উদ্দযাক্তা 

ধচধিতকরর্  

[২.১.১] ধচধিত 

ধলে উদ্দযাক্তা  

ংখ্যা ১০.০০ ৩৭১৫ ৩২৫২ ৩৪৬৩ ৩১১৭ ২৭৭০ ২৪২৪ ২০৭৮ ৩৩৭৭ 

(৩৫৮৯) 

১০ 

[২.২] উদ্দযাক্তা 

ততধরদ্দত ধবধদ্দক 

প্রধলক্ষ্র্  

[২.২.১] ধবধদ্দক 

প্রধলধক্ষ্ত 

উদ্দযাক্তা  

ংখ্যা ১০.০০ ২২২২ ১৬৭৯ ২২০০ ১৯৮০ ১৭৬০ ১৫৪০ ১৩১২ ১৩৪৯ 

(১৭৫৯) 

৮ 

[৩] লবণ 

         

      

লব ণ  

ব        

      ল 

 ণ  

৬ [৩.১]     

       লবণ  

       

(    ণ      

ও      

     ) 

[৩.১.১]         

লব ণ       ণ 

ল 

    

     

৬.০০ ১৪.৯৩ ১৮.২৪ ১৮.৫০ ১৪.৪০ ১২.৮০ ১১.২০ ৯.৬০ ১৫.৭০ ৫.৫৯ 

[৪] ক্ষুদ্র ও 

কুটির ধলে 

স্থাপদ্দনর 

মাধ্যদ্দম 

কম যংস্থান 

সৃধি  

১০  [৩.১] 

কম যংস্থান সৃধি 

[৩.১.১] 

কম যংস্থান 

ংখ্যা ১০.০০ ১৪৩৫৯ ১৬২৬০ ১৩১২০ ১২৮০০ ১২৫০০ ১২২০০ ১২০০০ ১৬,৫৪৪ ১০ 

*                        গড়    । 

 



 

 

দপ্তর/ংস্থার আবধশ্যক ককৌলগত উদ্দেশ্যমূ ২০১৯-২০  

আবধশ্যক 

ককৌলগত 

উদ্দেশ্য 

আবধশ্যক  

ককৌলগত 

উদ্দেশ্যর 

মান 

কায যক্রম কম যম্পাদন সুচক  একক কম যম্পাদন 

সুচদ্দকর মান  

ক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ যায়ক ২০১৯-২০  অজযন 

 

অধজযত 

মান  অািারর্ অধত উত্তম উত্তম  চধত 

মান 

চধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০%  ৯০%  ৮০%   ৭০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১] দাপ্তধরক 

কম যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃধি 

ও 

জবাধিধতা 

ধনধিতকরর্ 

৮ [১.১] বাধ যক 

কম যম্পাদন চুধক্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] রকাধর কম যম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

ংক্রান্ত প্রধলক্ষ্র্ অন্যান্য ধবদ্দয় 

প্রধলক্ষ্র্ আদ্দয়াধজত 

জনঘণ্টা ১ ৬০ --- --- --- --- ৬০ ১ 

[১.১.২] এ ধপ এ টিদ্দমর মাধক ভার 

ধিান্ত বাস্তবাধয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ০.৫ 

[১.১.৩] বাধ যক কম যম্পাদন চুধক্তর 

মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন অনাইদ্দন দাধখকৃত 

তাধরখ ১ ২৪ জুাই, 

২০২০ 

২৯ জুাই, 

২০২০ 

৩০ জুাই, 

২০২০ 

৩১জুাই, 

২০২০ 

০১,আগস্ট, 

২০২০ 

২৩ 

 ল   

১ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্ যবছদ্দরর বাধ যক 

কম যম্পাদন চুধক্তর অি যবাধ যক মূল্যায়ন 

প্রধতদ্দবদন পয যাদ্দাচনাদ্দন্ত ফাবতযক কপ্ররর্ 

তাধরখ ০.৫ ৩১ 

জানুয়াধর 

২০২০ 

৭ কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১০ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১১ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১৪ কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

৩০ 

   . 

০.৫ 

[১.২] জাতীয় শুিাচার 

ককৌল ও তথ্য 

অধিকার বাস্তবায়ন 

[১.২.১] জাতীয় শুিাচার কম যপধরকেনা 

বাস্তবাধয়ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ --- ১০০% ১ 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অর্ যবছদ্দরর বাধ যক 

প্রধতদ্দবদন ওদ্দয়াইদ্দট প্রকাধলত 

তাধরখ ১ ১৫ 

অদ্দক্টাবর 

২০১৯ 

১৫ নদ্দভম্বর 

২০১৯ 

১৫ 

ধিদ্দম্বর 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়াধর 

২০২০  

৩১ জানুয়াধর 

২০২০ 

১৫ 

    ব

  

১ 

[১.৩] অধভদ্দযাগ প্রধতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] ধনধদ যি মদ্দয়র মদ্দধ্য অধভদ্দযাগ 

ধনষ্পধত্তকৃত 

% ০.৫ ১০০%  ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ০.৫ 

[১.৩.২] অধভদ্দযাগ ধনষ্পধত্তর ধবদ্দয় 

অধভদ্দযাগকারীদ্দক অবধতকরর্ 

ংখ্যা  ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ -  ১২ ০.৫ 

[১.৪] ধটিদ্দজন চাট যার 

বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] ানাগাদকৃত ধটিদ্দজন চাট যার 

অনুযায়ী প্রদত্ত কবা 

% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ৯০% ১ 

[১.৪.২] কবা গ্রীতাদ্দদর মতামত 

পধরবীক্ষ্র্ ব্যবস্থা চালুকৃত   

তাধরখ ১ ৩১ 

ধিদ্দম্বর 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াধর 

২০২০ 

৭ কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১৭ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

২৮ কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

৩১ 

ধিদ্দ. 

২০১৯ 

১ 

 

 



 

 

আবধশ্যক 

ককৌলগত 

উদ্দেশ্য 

আবধশ্যক  

ককৌলগত 

উদ্দেশ্যর 

মান 

কায যক্রম কম যম্পাদন সুচক  একক কম যম্পাদন 

সুচদ্দকর মান  

ক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ যায়ক ২০১৯-২০  অজযন 

  

অধজযত 

মান  অািারর্ অধত উত্তম উত্তম  চধত 

মান 

চধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০%  ৯০%  ৮০%   ৭০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২] 

কম যম্পাদ

কন 

গধতলীতা 

আনয়ন ও 

কবার মান 

বৃধি 

১০ [২.১] দপ্তর/ংস্থার ই-

ফাইধং পিধত বাস্তবায়ন 

[২.১.১] ক লাখায় ই-নধর্ ব্যবার % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.১.২] ই-ফাই নধর্ ধনষ্পধত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ - - 

[২.১.৩] ই-ফাইদ্দ পত্র জারীকৃত %  ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ - - 

[২.২] দপ্তর/ংস্থাকর্তযক 

ধিধজটা কবা চালু করা 

[২.২.১] ন্যযনতম একটি নতুন ধিধজটা 

কবা চালুকৃত 

তাধরখ  ১ ১৫ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১৫ মাচ য 

২০২০ 

৩১ মাচ য 

২০২০ 

৩০ এধপ্র 

২০২০ 

৩০ কম 

২০২০  

১৫ 

কফব্রু. 

২০২০ 

১ 

[২.৩] দপ্তর/ংস্থাকর্তযক 

উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকে বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] ন্যযনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকে চালুকৃত 

তাধরখ ১ ১১ মাচ য 

২০২০ 

১৮ মাচ য 

২০২০ 

২৫ মাচ য 

২০২০ 

১ এধপ্র 

২০২০ 

৮ এধপ্র 

২০২০ 

১১ মাচ য 

২০২০ 

১ 

[২.৪] কবা জীকরর্ [২.৪.১] ন্যযনতম একটি কবা জীকরর্ 

প্রদ্দ ম্যাপ রকাধর আদ্দদল জারীকৃত 

তাধরখ ০.৫ ১৫ 

অদ্দক্টাবর 

২০১৯ 

২০ অদ্দক্টাবর 

২০১৯ 

২৪ 

অদ্দক্টাবর 

২০১৯ 

২৮ 

অদ্দক্টাবর 

২০১৯ 

৩০ অদ্দক্টাবর 

২০১৯ 

- ০.৫ 

[২.৪.২] কবা জীকরর্ অধিদ্দক্ষ্ত্র 

বাস্তবায়ন 

তাধরখ ০.৫ ১৫ এধপ্র 

২০২০ 

৩০ এধপ্র 

২০২০ 

১৫ কম 

২০২০ 

৩০ কম 

২০২০ 

১৫ জুন 

২০২০ 

১৫ 

এধপ্র২০  

০.৫ 

[২.৫] ধপআরএ শুরুর 

২ মা পূদ্দব য ংধিি 

কম যচাধরর ধপআরএ ও 

ছুটি নগদায়ন জারী 

করা  

[২.৫.১] ধপআরএ আদ্দদল জারীকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ০.৫ 

[২.৫.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারীকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ০.৫ 

[২.৬] শূন্য পদ্দদর 

ধবপরীদ্দত ধনদ্দয়াগ প্রদান 

[২.৬.১] ধনদ্দয়াগ প্রদাদ্দনর জন্য ধবজ্ঞধপ্ত 

জারীকৃত 

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - ০.৫ 

[২.৬.২] ধনদ্দয়াগ প্রদানকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - - ০.৫ 

[২.৭] ধবভাগীয় মামা 

ধনষ্পধত্ত 

[২.৭.১] ধবভাগীয় মামা ধনষ্পধত্তকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - - ১ 

[২.৮] তথ্য বাতায়ন 

ানাগাদকরর্ 

[২.৮.১] অধফদ্দর ক তথ্য 

ানাগাদকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ১ 

 



 

 

 

আবধশ্যক 

ককৌলগত 

উদ্দেশ্য 

আবধশ্যক  

ককৌলগত 

উদ্দেশ্যর 

মান 

কায যক্রম কম যম্পাদন সুচক  একক কম যম্পাদন 

সুচদ্দকর মান  

ক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ যায়ক ২০১৯-২০  অজযন 

  

অধজযত 

মান  অািারর্ অধত উত্তম উত্তম  চধত 

মান 

চধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০%  ৯০%  ৮০%   ৭০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৩] আধর্ যক 

ও ম্পদ 

ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

৭ [৩.১] বাদ্দজট বাস্তবায়দ্দন 

উন্নয়ন 

[৩.১.১] বাদ্দজট বাস্তবায়ন পধরকেনা প্রর্ীত তাধরখ ০.৫ ১৬ আগস্ট 

২০১৯ 

২০ আগস্ট 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট 

২০১৯ 

২৮ 

আগস্ট 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট 

২০১৯ 

১৬ 

আগস্ট 

২০১৯ 

০.৫ 

[৩.১.২] তত্রমাধক বাদ্দজট বাস্তবায়ন 

প্রধতদ্দবদন দাধখকৃত  

ংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - ৪ ০.৫ 

[৩.২] বাধ যক উন্নয়ন 

কম যসূধচ (এধিধপ) 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাধ যক উন্নয়ন কম যসূধচ বাস্তবাধয়ত  % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ২ 

[৩.৩] অধিট আপধত্ত 

ধনষ্পধত্ত কায যক্রদ্দমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ধত্রপক্ষ্ীয় ভায় ধনষ্পধত্তর জন্য 

সুপাধরলকৃত অধিট আপধত্ত 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০% ০.৫ 

[৩.৩.২] অধিট আপধত্ত ধনষ্পধত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০% ০.৫ 

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর 

ম্পধত্তর ানাগাদ 

তাধকা প্রস্তুত করা  

[৩.৪.১] স্থাবর ম্পধত্তর তাধকা 

ানাগাদকৃত 

তাধরখ  ০.৫ ৩ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১১ কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১৮ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

২৫ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

৪ মাচ য ২০২০ ৩ 

কফব্রু. 

২০২০ 

০.৫ 

[৩.৪.২] অস্থাবর ম্পধত্তর তাধকা 

ানাগাদকৃত 

তাধরখ  ০.৫ ৩ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১১ কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১৮ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

২৫ 

কফব্রুয়াধর 

২০২০ 

৪ মাচ য ২০২০ ৩ 

কফব্রু. 

২০২০ 

০.৫ 

[৩.৫] ইন্টারদ্দনট 

ধব ইউটিধটি ধব 

পধরদ্দলাি 

[৩.৫.১] ধবধধ/ধবটিধএ এর ইন্টারদ্দনট 

ধব পধরদ্দলাধিত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১ 

[৩.৫.২] কটধদ্দফান ধব পধরদ্দলাধিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ০.৫ 

[৩.৫.৩] ধবদ্যযৎ ধব পধরদ্দলাধিত  % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ০.৫ 

      ৯২.৮৩ 

 


