
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

রাামা পাব ত জলা পিরষদ

ষাািসক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
যাগােযাগ ও
অবকাঠােমাগত
উয়ন;

১২

[১.১] রাা িনম াণ [১.১.১] িনিম ত রাার দঘ  িক: িম: ২ ১৮ ১৭ ১৫ ১৪ ১৩ ১০

[১.২] িবামাগার/ াব/ অিফস
ভবন িনম াণ

[১.২.১] িনিম ত ভবন ব:িম: ২ ৭৬৪ ৭০৬ ৬৪৭ ৫৫৮ ৫২৯ ৩৮২

[১.৩] ীজ িনম াণ [১.৩.১] িনিম ত ীেজর দঘ  িম: ২ ১৬৯ ১৫৬ ১৪৩ ১৩০ ১১৭ ৭৩

[১.৪] কালভাট  িনম াণ [১.৪.১] িনিম ত কালভােট র দঘ  িম: ১ ৫২ ৪৮ ৪৪ ৪০ ৩৬ ২৭

[১.৫] সীমানা াচীর িনম াণ
[১.৫.১] িনিম ত সীমানা াচীেরর
দঘ 

িম: ১ ৪৬৮ ৪৩২ ৩৯৬ ৩৬০ ৩২৪ ২৩৫

[১.৬] ন িনম াণ
[১.৬.১] িনিম ত ন/ এল ন
দঘ 

িম: ১ ৫৭২ ৫২৮ ৪৮৪ ৪৪০ ৩৯৬ ২৮৭

[১.৭] ধারক দওয়াল িনম াণ
[১.৭.১] িনিম ত ধারক দওয়ােলর
দঘ 

িম: ১ ২৯১ ২৬৯ ২৪৬ ২২৪ ২০২ ১৪৪

[১.৮] িসিড় ঁিনম াণ [১.৮.১] িনিম ত িসিড়রঁ দঘ  িম: ১ ৩১ ২৯ ২৬ ২৪ ২২ ২৫

[১.৯] পিরদশ ন [১.৯.১] পিরদশ ন সংা ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৫

[১.১০] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

[১.১০.১] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

২
হািরত িবভােগর
কায ম পিরচালনা;

১১ [২.১] সময় সাধন/তদারিক [২.১.১] হীত িসা বাবায়ন % ২ ৭৫ ৭০ ৬৪ ৫৮ ৫২ ৩০

[২.২] িনেয়াগ [২.২.১] িনেয়াগত কম চারী জন ৩ ৩১২ ২৮৮ ২৬৪ ২৪০ ২১৬

[২.৩] পিরদশ ন [২.৩.১] পিরদিশ ত অিফস সংা ২ ৩৩ ৩০ ২৮ ২৫ ২৩ ১৫

[২.৪] বদিল [২.৪.১] বদিলত কম চারী সংা ১ ১৩৫ ১২৫ ১১৪ ১০৪ ৯৪ ৬৭

[২.৫] মাঠ পিরদশ ন [২.৫.১] পিরদশ েনর সংা সংা ২ ৫৯ ৫৪ ৫০ ৪৫ ৪১ ২৯

[২.৬] প যাগােযাগ [২.৬.১] যাগােযােগর সংা সংা ১ ৪৫৫ ৪২০ ৩৮৫ ৩৫০ ৩১৫ ২৩৩



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
িশা বার
উয়ন;

১১

[৩.১] ভবন িনম াণ [৩.১.১] িনিম ত ভবন ব:িম: ৩ ১৩৫৭ ১২৫৩ ১১৪৮ ১০৪৪ ৯৪০ ৬৭৯

[৩.২] ভবন মরামত
[৩.২.১] মরামতত ভবেনর
আয়তন

ব:িম: ১ ৯৯ ৯১ ৮৪ ৭৬ ৬৮ ৪৯

[৩.৩] আসবাবপ সরবরাহ [৩.৩.১] িবালেয়র সংা সংা ২ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৩২

[৩.৪] সীমানা াচীর িনম াণ [৩.৪.১] সীমানা াচীেরর দঘ  িম: ২ ১০০৯ ৯৩১ ৮৫৪ ৭৭৬ ৬৯৮ ৫০২

[৩.৫] এাোচ রাড িনম াণ [৩.৫.১] এাোচ রােডর দঘ  িম: ১ ৩৪৩ ৩১৭ ২৯০ ২৬৪ ২৩৮ ১৭০

[৩.৬] পিরদশ ন [৩.৬.১] পিরদশ ন সংা ১ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৫

[৩.৭] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

[৩.৭.১] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ২

৪ িষ বার উয়ন; ১০

[৪.১] সচ ন িনম াণ
[৪.১.১] সচ েনর দঘ  িম: ২ ৬০৩ ৫৫৭ ৫১০ ৪৬৪ ৪১৮ ৩০২

[৪.১.২] আত এলাকার আয়তন একর ১ ৭৩ ৬৭ ৬২ ৫৬ ৫০ ৩৭

[৪.২] ধারক দওয়াল িনম াণ
[৪.২.১] িনিম ত ধারক
দওয়ােলর দঘ 

িম: ২ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৬৬

[৪.৩] বধ িনম াণ
[৪.৩.১] িনিম ত বেধর দঘ  িম: ২ ৮৩ ৭৭ ৭০ ৬৪ ৫৮ ৪৩

[৪.৩.২] আত এলাকার আয়তন একর ১ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ৭

[৪.৪] বনায়েনর জ চারা িবতরণ [৪.৪.১] বনায়নত গােছর সংা সংা ১ ৪১৬০ ৩৮৪০ ৩৫২০ ৩২০০ ২৮৮০

[৪.৫] পিরদশ ন [৪.৫.১] পিরদশ ন সংা ০.৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ৫

[৪.৬] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

[৪.৬.১] পিরদশ ন িতেবদেনর
পািরশ বাবায়ন

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ১ ২

৫ িজব বষ  উদযাপন ৮
[৫.১] র্যািল ও আেলাচনা সভা [৫.১.১] র্যািল ও আেলাচনা সভা সংা ২ ২

[৫.২] সাংিতক অান
উদযাপন

[৫.২.১] সাংিতক অান
উদযাপন

সংা ২ ১১ ১০ ৯ ৭ ৬



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৫.৩] ীড়া িতেযািগতা অান
[৫.৩.১] ীড়া িতেযািগতা
অান

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[৫.৪] বব উপি দান [৫.৪.১] বব উপি দান সংা ২ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩০০ ২০০

৬
দািরি ও নারী
উয়ন;

৬

[৬.১] পিরবােরর ধানেক
কম খী িশেণর মােম
দতা উয়ন

[৬.১.১] িশিত পিরবার
ধােনর সংা

সংা ২ ৬৮ ৬২ ৫৭ ৫২ ৪৭ ২২

[৬.২] দির িষ পিরবােরর
উৎপািদত পের জারজাতকরেণ
িলংেকজ াপন

[৬.২.১] পিরবােরর সংা সংা ২ ১০৫ ৯৭ ৮৯ ৮১ ৭৩ ৪

[৬.৩] দির পিরবাের পয টকেদর
সামিয়ক অবােনর িবধা জন
(Home Stay)

[৬.৩.১] পিরবােরর সংা সংা ২ ২৮ ২৫ ২০ ১৮ ১৫

[৬.৪] পিরবারেক সামািজক
িনরাপা বনীর আওতায়
আনয়ন

[৬.৪.১] পিরবােরর সংা সংা ২ ১৪২ ১৩১ ১২০ ১০৯ ৯৮ ৪

৭
ধময় ও সামািজক
িতান উয়ন;

৬

[৭.১] ভবন িনম াণ [৭.১.১] িনিম ত ভবেনর আয়তন ব:িম: ১ ৩১২০ ২৮৮০ ২৬৪০ ২৪০০ ২১৬০ ১৫৬৫

[৭.২] অদান দান [৭.২.১] উপকারেভাগী িতান সংা ০.৫ ১২৪৮ ১১৫২ ১০৫৬ ৯৬০ ৮৬৪ ৬২৭

[৭.৩] সীমানা াচীর িনম াণ [৭.৩.১] সীমানা াচীেরর দঘ  িম: ০.৫ ১২৫ ১১৫ ১০৬ ৯৬ ৮৬ ৬৫

[৭.৪] ধারক দওয়াল িনম াণ [৭.৪.১] িনিম ত দওয়ােলর দঘ  িম: ০.৫ ১৯৮ ১৮২ ১৬৭ ১৫২ ১৩৭ ৯৯

[৭.৫] ক বরা ও বাবায়ন [৭.৫.১] হীত ক সংা ১.৫ ১১৪৪ ১০৫৬ ৯৬৮ ৮৮০ ৭৯২ ৩৭১

[৭.৫] ক বরা ও বাবায়ন [৭.৫.২] উপকারেভাগী জন ১.৫ ৬২৪০০ ৫৭৫০০ ৫২৮০০ ৪৮০০০ ৪৩২০০ ৩১২০০



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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

ষাািসক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৮
জলা পিরষেদর
সমতা উয়ন;

৩

[৮.১] রাজ সংহ [৮.১.১] রাজ সংেহর পিরমাণ ল টাকা ২ ২২৫ ২০৮ ১৯০ ১৭৩ ১৫৬ ১১১

[৮.২] দতা উয়েনর জ
িশণ

[৮.২.১] ৬০ জন িশণ া জন ঘা ০.৫ ৪৫৭৬ ৪২২৪ ৩৮৭২ ৩৫২০ ৩১৬৮ ১১৪০

[৮.৩] িনজ তহিবল থেক
আিলক পিরষদেক িহা দান

[৮.৩.১] অথ  দােনর সময় সীমা তািরখ ০.৫ ৩০-০৬-২০২০

৯
ীড়া ও সংিত
উয়ন;

৩

[৯.১] উপজাতীয় সংিত লালন
ও সংরণকে কম চী হণ

[৯.১.১] হীত কম চী সংা ১ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৫

[৯.২] ীড়া ও সাংিতক উয়েন
কম চী হণ ও বাবায়ন

[৯.২.১] হীত কম চী সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৫

[৯.৩] ীড়া ও সাংিতক
উপকরণ িবতরণ

[৯.৩.১] উপকারেভাগী সংগঠন সংা ০.৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫

[৯.৪] িদবস উদযাপন
[৯.৪.১] আেয়ািজত রালী,
সিমনার, ওয়াকশপ, আেলাচনা
সভা

সংা ০.৫ ১২৫ ১১৫ ১০৬ ৯৬ ৮৬ ৬৩

১০

িবিভ সরকারী
িবভাগ/বসরকারী
উয়ন সংার
কম কাের সময়
সাধন;

৩
[১০.১] জলা উয়ন ও সময়
সভা

[১০.১.১] সভার সংা হীত
িসা সেহর বাবায়ন হার

সংা ১ ১৬ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৭

[১০.১.২] হীত িসা সেহর
বাবায়ন হার

% ১ ৮৩ ৭৭ ৭০ ৬৪ ৫৮ ২২

[১০.২] এনিজওেদর সােথ সভা [১০.২.১] সভার সংা সংা ০.৫ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ ৫

[১০.২] এনিজওেদর সােথ সভা
[১০.২.২] হীত িসা সেহর
বাবায়ন হার

% ০.৫ ৪৬ ৪২ ৩৯ ৩৫ ৩২ ১৩

১১
দাতা সংার
সহেযাগীতা উয়ন;

২
[১১.১] ফাম ার িফ েলর
মােম ষকেদর িশণ দান

[১১.১.১] িশিত ষক সংা ২ ৫২০০ ৪৮০০ ৪৪০০ ৪০০০ ৩৬০০ ২৫৫০



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[এম.১.১]
দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ২৫

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-
নিথবহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫

[এম.১.২]
দর/সংাকক
িডিজটাল 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]
দর/সংাকক
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] সবা
সহিজকরণ

[এম.১.৪.১] 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 ১৫-০৯-২০১৯

[এম.১.৪.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

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

[এম.১.৫] িপআরএল
র ১ মাস েব 
সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[এম.১.৫.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[এম.১.৫.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫

[এম.১.৬]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[এম.১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৩

[এম.১.৬.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭] িবভাগীয়
মামলা িনি

[এম.১.৭.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ৮ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.১.৮] ত
বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৮.১] সকল
তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫



া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

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

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন 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] মাঠ পয ােয়র
কায ালেয়র 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

[এম.২.৩] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৫০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মণালেয় 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
মণালেয় দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ২



া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, জায়াির ১২, ২০২০

পিরমােপর মান

ি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
ষাািসক

অজন
ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত
হালনাগাদকরণ ও
বাবায়ন

[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 ১৫-০৯-২০১৯

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[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 ২৬-০৮-২০১৯

[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 ৩০

[এম.৩.৩] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
িনির জ পািরশত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩০

[এম.৩.৪] াবর ও
অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.৩.৪.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ০৩-১০-২০১৯

[এম.৩.৪.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ০.৫ ০৩-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৮-০২-২০২০ ২৫-০২-২০২০ ০৪-০৩-২০২০ ০৩-১০-২০১৯

[এম.৩.৫] ইারেনট
িবলসহ ইউিল িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৫.২] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৫.৩] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০


