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মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক মিক্ষা একাডেমি, িয়িনম িংহ  

 এবং  

সরচব, প্রাথরমক ও গণরিক্ষা মন্ত্রণালয় এি মধ্যে স্বাক্ষরিত  

 

 

 

 

 

বামষ িক কি ি ম্পাদন চুমি   

অর্ ধবারষ ধক (জুলাই-রিধ্যসম্বি ২০১৯) অর্ধন প্ররতধ্যবদন  
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স কিন ২ 

দপ্তর / িংস্থার মবমিন্ন কার্ িক্রডির চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব  (Outcome/Impact) 

 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাব 
চূড়ান্ত ফলাফল 

সূচক 

 

একক 

রিরি বছি প্রকৃত অজিন* 

লক্ষযিাত্রা 

২০১৯-২০২০ 

প্রডক্ষপণ    

মনর্ িামরত  লক্ষযিাত্রা অজিডনর সক্ষডত্র 

সর্ৌথিাডব দাময়ত্বপ্রাপ্ত  

িন্ত্রণালয়/মবিাগ/  িংস্হা মূডহর নাি 

উপাত্তসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

প্রাথমিক মিক্ষা  িাপনী পরীক্ষাডর্াগ্যতামিমত্তক 

প্রশ্নপত্র প্রডয়াগ  

অজিডনর হার % ৮০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% প্রাথমিক ও গণমিক্ষা িন্ত্রণালয়, 

প্রাথমিক মিক্ষা অমর্দপ্তর, সনপ 

ননপ এি বারষ ধক 

কম ধপরিকল্পনা   

মাঠ পর্ ধাধ্যয়ি কম ধকতধা ও সিকারি প্রাথরমক 

রবদ্যালধ্যয়ি প্রর্ান রিক্ষকগধ্যণি নপিাগত  প্ররিক্ষণ 

বাস্তবায়ন  

প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত 

প্রর্ানরিক্ষক ও 

কম ধকতধাবৃন্দ 

র্ন ৪৮৩ ৯৩৫ ১০৫০ ১১০০ ১১৫০ প্রাগি, প্রাথমিক মিক্ষা 

অমর্দপ্তর, সনপ ও মপটিআই মূহ 

ননপ এি বারষ ধক প্ররিক্ষন 

কম ধপরিকল্পনা 

রপটিআইসমূধ্যহ রিরপএি প্ররিক্ষণ মরনটরিং, 

গধ্যবষণা, কম ধিালা ও প্রকািনা  সম্পাদন 

কার্ ধক্রমসমূধ্যহি 

সফল সম্পাদন  

সংখ্যা ১৯ ৩০ ৩০ ২৫ ৩৫ সনপ  ননপ এি বারষ ধক 

কম ধপরিকল্পনা 

রপটিআইসমূধ্যহি মােধ্যম রিক্ষক প্ররিক্ষণ নকাস ধ পরিচালনা প্ররিরক্ষত রিক্ষক র্ন ১২৫০০ ১৪৮৭৫ ১৫০০০ ২৫০০০ ৩০০০০ প্রাথরমক রিক্ষা অরর্দপ্তি, 

রপটিআই ও ননপ 

ননপ এি বারষ ধক প্ররতধ্যবদন 
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স কিন ৩ 

সকৌিলগত উডেশ্য, অগ্রামর্কার, কার্ িক্রি, কি ি ম্পাদন সূচক এবিং লক্ষযিাত্রা মূহ 

অর্ ধবারষ ধক (জুলাই-রিধ্যসম্বি ২০১৯) অর্ধন প্ররতধ্যবদন  

 

 

সকৌিলগত 

উডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌিলগত 

উডেডশ্যর িান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি ি ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি ি ম্পাদন  

সূচডকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রিরিবছ

ি 

প্রকৃত 

অজিন* 

লক্ষযিাত্রা/মনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 (Target /Criteria Value for FY ২০১৯-২০) 

প্রডক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০২০-২১ 

 প্রধ্যক্ষপণ 

(Projection) 

2021-2022 

অর্জন প্রমাণক 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 

অ ার্ারণ অমত 

উত্তি 

উত্তি চলমত 

িান 

চলমত 

িাডনর মনডে 
  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

দপ্তর / িংস্থার সকৌিলগত উডেশ্য মূহ   

[১.] প্রাথমিক 

মিক্ষা  িাপনী 

পরীক্ষায় 

সর্াগ্যতামিমত্তক 

প্রশ্নপত্র প্রডয়াগ 

২০ 
[১.১] প্রাথমিক 

মিক্ষা  িাপনী 

পরীক্ষায় 

প্রডয়াডগর জন্য 

সর্াগ্যতামিমত্তক 

প্রশ্নপত্র উন্নয়ন 

[১.১.১] প্রাথমিক 

মিক্ষা  িাপনী 

পরীক্ষায় 

সর্াগ্যতামিমত্তক 

প্রশ্নপত্র প্রডয়াডগর হার   

% ২০ ৬৫% ৮০% ১০০%     ১০০% ১০০% 100%  

[২.] দপ্তি ব্যবস্থাপনা 

রবষয়ক নপিাগত 

প্ররিক্ষণ প্রদান ও 

গধ্যবষণা পরিচালনা   

৪০ [২.১] 

নর্লা/উপধ্যর্লা 

পর্ ধাধ্যয়ি 

প্রাথরমক 

রিক্ষাি 

কম ধকতধাধ্যদি 

প্ররিক্ষণ ও 

কম ধিালা  

[২.১.১] 

সুপারিনধ্যটনধ্যিন্টগধ্যণি 

বারষ ধক  কম ধপরিকল্পনা 

প্রণয়ন  কম ধিালা  

% ৮ ১২৪ ৬৬ ৬৭ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৫ ৬৭ ৬৭ 100%  

প্ররিরক্ষত প্রর্ান 

রিক্ষক, 

এইউইও,ইউইও, 

রপটিআই ইন্সট্রাক্টি, 

ইউআিরস 

ইন্সট্রাক্টি,এরিরপইও, 

এরসস্ট্যান্ট 

সুপারিনধ্যটনধ্যিন্ট 

 িংখ্যা ১০ ৩৫৯ ৯৯৫ ১০৫০ ৯৫০ ৯০০ ৪৫০ ৮০০ ১২০০ ১৩০০ 415  

[২.২] ননপ এি 

কার্য্কক্রধম  

[২.২.১] আধ্যয়ারর্ত 

মরনটরিং-ফধ্যলা আপ- 

কম ধিালা ও কার্ ধক্রম 

 িংখ্যা  ৮ ১৫ ২৫ ২৫ ২১ ১৭ ১৪ ১১ ২৮ ৩০ 10  

[২.২.২] প্ররিক্ষণপ্রাপ্ত 

ননপ অনুষদ সদস্যগণ  

জন ৫ ৪৬ ৪৬ ৪৭ ৪৩ ৩৮ ৩৪ ৩০ ৪৭ ৪৭ 47  

[২.২.৩]সম্পারদত 

গধ্যবষণা 

সংখ্যা ৩ ২ ২ ২     ২ ২ ০  
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সকৌিলগত 

উডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌিলগত 

উডেডশ্যর িান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি ি ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কি ি ম্পাদন  

সূচডকর িান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রিরিবছ

ি 

প্রকৃত 

অজিন* 

লক্ষযিাত্রা/মনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

 (Target /Criteria Value for FY ২০১৯-২০) 

প্রডক্ষপণ 

(Project

ion) 

২০২০-২১ 

 প্রধ্যক্ষপণ 

(Projection) 

2021-2022 

অর্জন প্রমাণক 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 

অ ার্ারণ অমত 

উত্তি 

উত্তি চলমত 

িান 

চলমত 

িাডনর মনডে 
  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

[২.৩] প্রকািনা  [২.৩.১] ননপ বাতধা 

প্রকাি 

সংখ্যা ৩ ২ ২ ২ ১      1  

[২.৩.২] প্রাইমািী 

এডুধ্যকিন র্ান ধাল 

সংখ্যা ৩ ১ ১ ১ ১    ১ ১ ০  

[৩.] বাংলাধ্যদি রস-

ইন-এি নবাি ধ এি 

মােধ্যম 

রপটিআইসমূধ্যহ 

রিরপএি কার্ ধক্রম 

পরিচালনা 

 

১৫ 

[৩.১]  

রিরপএি ও 

রস-ইন-এি  

নকাধ্যস ধ রিক্ষক 

প্ররিক্ষণ 

[৩.১.১] িরতধকৃত 

প্ররিক্ষণাথী  রিক্ষক 

ও প্ররিক্ষধ্যণ উপরস্থরত  

র্ন ১০ ১২৫০০ ১২৫০০ ১৫০০০ ১৪৫০০ ১৪০০০ ১৩৫০০ ১৩০০০ ২৫০০০ ২৫০০০ 19893  
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দপ্তি/সংস্থাি আবমশ্যক সকৌিলগত উডেশ্য মূহ, ২০১৯-২০২০ 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

অর্ধন প্রমাণক  

সকৌিলগত 

উডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌিলগত 

উডেডশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি ি ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কি ি ম্পাদন 

সূচডকর িান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযিাত্রার িান ২০১৮-১৯  

 

অ ার্ারণ 

(Excellent) 

অমত উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলমত 

িান 

(Fair) 

চলমত িাডনর 

মনডে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

[১] দাপ্তমরক 

কি িকাডে স্বচ্ছতা 

বৃমি ও জবাবমদমহ 

মনমিতকরণ  

৮ 

[১.১]বামষ িক 

কি ি ম্পাদন চুমি 

বাস্তবায়ন  

[১.১.১]  রকামর কি ি ম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা  িংক্রান্ত প্রমিক্ষণ হ 

অন্যান্য মবষডয় প্রমিক্ষণ আডয়াজন। 

র্নঘন্টা  ১ ৬০ - - - - ৩০  

 [১.১.২] এমপএ টিডির িাম ক  িার 

ম িান্ত বাস্তবায়ন  

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০  

[১.১.৩] বারষ ধক কম ধসম্পাদন চুরিি 

সকল প্ররতধ্যবদন অনলাইধ্যন 

দারিলকৃত 

সংখ্যা ১ ৪ - - - - ২  

[১.১.৪] িাঠ  পর্ িাডয়র কার্ িালডয়র 

২০১৯-২০ অথ িবছডরর  বামষ িক 

কি ি ম্পাদন চুমির অর্ ি-বামষ িক 

মূল্যায়ন প্রমতডবদন পর্ িাডলাচনাডন্ত 

ফলাবতিক (Feedback) প্রদত্ত  

তারিি ০.৫ ৩১ 

র্ানুয়ারি 

২০২০ 

০৭ 

নফব্রুয়ারি, 

২০২০ 

১০ 

নফব্রুয়ারি, 

২০২০ 

১১ 

নফব্রুয়ারি, 

২০২০ 

১৪ নফব্রুয়ারি, 

২০২০ 

৩১ 

র্ানুয়ারি 

২০২০ 

 

[১.২] জাতীয় 

শুিাচার সকৌিল ও 

তথ্য অমর্কার 

বাস্তবায়ন  

[১.২.১]র্াতীয় শুদ্ধাচাি কম ধপরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - ৮০  

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অথ িবছডরর বামষ িক  

প্রমতডবদন ওডয়ব াইডে প্রকামিত 

তারিি ১ ১৫ 

অধ্যক্টাবি 

২০১৯ 

১৫ 

নধ্যিম্বি 

২০১৯ 

১৫ 

রিধ্যসম্বি 

২০১৯ 

১৫ 

র্ানুয়ারি 

২০২০ 

৩১ 

র্ানুয়ারি 

২০২০ 

১৫ 

অধ্যক্টাবি 

২০১৯ 

 

[১.৩] অরিধ্যর্াগ 

প্ররতকাি ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন  

[১.৩.১] রনরদ ধষ্ট সমধ্যয়ি মধ্যে 

অরিধ্যর্াগ রনষ্পরিকৃত 

% ০.৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  ৮০  

 [১.৩.২] অরিধ্যর্াগ রনষ্পরি সংক্রান্ত 

মারসক প্ররতধ্যবদন মন্ত্রণালধ্যয় 

দারিলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৮  ৬  

[১.৪] নসবা প্রদান 

প্ররতশ্রুরত হালনাগাদ 

[১.৪.১] নসবাপ্রদান প্ররতশ্রুরত 

হালানাগদকৃত 

% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  ১০০  
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

অর্ধন প্রমাণক  

সকৌিলগত 

উডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌিলগত 

উডেডশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি ি ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কি ি ম্পাদন 

সূচডকর িান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযিাত্রার িান ২০১৮-১৯  

 

অ ার্ারণ 

(Excellent) 

অমত উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলমত 

িান 

(Fair) 

চলমত িাডনর 

মনডে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

ও বাস্তবায়ন [১.৪.২] রনর্ ধারিত সমধ্যয় ত্রৈমারসক 

বাস্তবায়ন প্ররতধ্যবদন মন্ত্রণালধ্যয় 

দারিলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ -  ২  

[১.৪.৩] নসবাগ্রহীতাধ্যদি মতামত 

পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু 

তারিি ০.৫ ৩১ রিধ্যসম্বি 

২০১৯ 

১৫ 

র্ানুয়ারি 

২০২০ 

০৭ 

নফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১৭ 

নফব্রুয়ারি 

২০২০ 

২৮ নফব্রুয়ারি 

২০২০ 

৩১ 

রিধ্যসম্বি 

২০১৯ 

 

[2] কম ধসম্পাদধ্যন 

গরতিীলতা আনয়ন 

ও নসবাি মান বৃরদ্ধ 

১০ [২.১] দপ্তি/ সংস্থায় 

ই-ফাইরলং পদ্ধরত 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকল িািায় ই-নরথ ব্যবহাি  % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০  

[২.১.২] ই-ফাইধ্যল নরথ রনষ্পরিকৃত  % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০  

[২.১.৩] ই-ফাইধ্যল পৈ র্ািীকৃত  % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০  

[২.২] দপ্তি/ সংস্থা 

কর্তধক রিরর্টাল 

নসবা চালু কিা 

[২.২.১] নুযনতম একটি নতুন 

রিরর্টাল নসবা চালুকৃত 

তারিি ১ ১৫ নফব্রুয়ারি 

২০২০ 

১৫ মাচ ধ 

২০২০ 

৩১ মাচ ধ 

২০২০ 

৩০ এরপ্রল 

২০২০ 

৩০ নম ২০২০ ০  

[২.৩] দপ্তর/ 

 িংস্থাকর্তিক উদ্ভাবনী 

উডযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] নুযনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উডযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত 

তারিি ১ ১১ মাচ ধ ২০২০ ১৮ মাচ ধ 

২০২০ 

২৫ মাচ ধ 

২০২০ 

১ এরপ্রল 

২০২০ 

৮ এরপ্রল 

২০২০ 

  

[২.৪] নসবা 

সহরর্কিণ  

[২.৪.১] নুযনতম একটি নতুন নসবা 

সহরর্কিণ প্রধ্যসস ম্যাপসহ সিকারি 

আধ্যদি র্ারিকৃত  

তারিি ০.৫ ১৫ অধ্যক্টাবি 

২০১৯ 

২০ 

অধ্যক্টাবি 

২০১৯ 

২৪ অধ্যক্টাবি 

২০১৯ 

২৮ 

অধ্যক্টাবি 

২০১৯ 

৩০ অধ্যক্টাবি 

২০১৯ 

১৫ 

অধ্যক্টাবি 

২০১৯ 

 

[২.৪.২] নসবা সহরর্কিণ অরর্ধ্যক্ষধ্যৈ 

বাস্তবারয়ত 

তারিি ০.৫ ১৫ এরপ্রল ২০২০ ৩০ এরপ্রল 

২০২০ 

১৫ নম 

২০২০ 

৩০ নম 

২০২০ 

১৫ জুন ২০২০ ০  

[২.৫] রপআিএল 

শুরুি ২ মাস পূধ্যব ধ 

সংরিষ্ট কম ধচািীি 

রপআিএল ও ছুটি 

নগদায়নপৈ র্ািী 

কিা  

[২.৫.১] রপআিএল আধ্যদি র্ারিকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ০  

[২.৫.২] ছুটি নগদায়নপৈ র্ারিকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ০  

[২.৬] শূন্য পধ্যদি 

রবপিীধ্যত রনধ্যয়াগ 

[২.৬.১] রনধ্যয়াগ প্রদাধ্যনি র্ন্য রবজ্ঞরপ্ত 

র্ারিকৃত  

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ০  
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

অর্ধন প্রমাণক  

সকৌিলগত 

উডেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌিলগত 

উডেডশ্যর িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি ি ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কি ি ম্পাদন 

সূচডকর িান 

(Weight 

of PI) 

লক্ষযিাত্রার িান ২০১৮-১৯  

 

অ ার্ারণ 

(Excellent) 

অমত উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলমত 

িান 

(Fair) 

চলমত িাডনর 

মনডে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

প্রদান [২.৬.২] রনধ্যয়াগ প্রদানকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - ০  

[২.৭] রবিাগীয় 

মামলা রনষ্পরি 

[২.৭.১] রবিাগীয় মামলা রনষ্পরিকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ০  

[২.৮] তথ্যবাতায়ন 

হালনাগাদকিণ  

[২.৮.১] সকল তথ্য হালনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০  

[3] আরথ ধক ও 

সম্পদ ব্যবস্থাপনাি 

উন্নয়ন  

৭ [৩.১] বাডজে 

বাস্তবায়ডন উন্নয়ন  

[৩.১.১] বাডজে বাস্তবায়ন পমরকল্পনা 

প্রণীত 

তামরখ ০.৫ ১৬ আগস্ট  ২০১৯ ২০ আগস্ট  

২০১৯ 

২৪ আগস্ট  

২০১৯ 

২৮ 

আগস্ট  

২০১৯ 

৩০ আগস্ট  

২০১৯ 

২০ আগস্ট  

২০১৯ 

 

[৩.১.২] ত্রৈমারসক বাধ্যর্ট বাস্তবায়ন 

পরিকল্পনা দারিলকৃত  

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - ২  

[৩.২] বামষ িক উন্নয়ন 

কি িসূমচ (এমেমপ) 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১]বামষ িক উন্নয়ন কি িসূমচ 

(এমেমপ) বাস্তবাময়ত  

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ০  

 ৯ [৩.৩] অমেে 

আপমত্ত মনষ্পমত্ত 

কার্ িক্রডির উন্নয়ন 

[৩.৩.১] মত্রপক্ষীয়  িায় মনষ্পমত্তর 

জন্য সুপামরিকৃত অমেে আপমত্ত 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৪০  

[৩.৩.২] অমেে আপমত্ত মনষ্পমত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪০  

[৩.৪] স্থাবর ও 

অস্থাবর  ম্পমত্তর 

হালনাগাদ তামলকা 

প্রস্তুত করা  

[৩.৪.১] স্থাবর  ম্পমত্তর তামলকা 

হালনাগাদকৃত 

তামরখ ০.৫ ০৩ সফব্রুয়ামর 

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ামর 

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়ামর 

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়ামর 

২০২০ 

০৪ িাচ ি ২০২০ ০  

[৩.৪.২] অস্থাবর  ম্পমত্তর তামলকা 

হালনাগাদকৃত 

তামরখ ০.৫ ০৩ সফব্রুয়ামর 

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ামর 

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়ামর 

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়ামর 

২০২০ 

০৪ িাচ ি ২০২০ ০  

 [৩.৫] ইন্টািধ্যনট 

রবলসহ ইউটিরলটি 

রবল পরিধ্যিার্ 

[৩.৫.১] রবরসরস/রবটিরসএল এি 

ইন্টািধ্যনট রবল পরিধ্যিারর্ত  

% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০  

[৩.৫.২] নটরলধ্যফান রবল পরিধ্যিারর্ত % ০.৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০  

[৩.৫.৩] রবদ্যযৎ রবল পরিধ্যিারর্ত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৫০%  

          উপধ্যমাট:   

      সব ধধ্যমাট অর্ধন:     

 

 

 
                                        ১৫/০১/২০২০ 

(রদলীপ কুমাি সিকাি) 

নপ্রাগ্রামাি 

ননপ, ময়মনরসংহ ও  নফাকাল পধ্যয়ন্ট , ননপ এরপএ করমটি 

 


