
া: ১ ণ তািরখ: বার, সের ১১, ২০২০

খা মণালয়

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৯-২০



া: ২ ণ তািরখ: বার, সের ১১, 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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৩ ণ তািরখ: বার, সের ১১, 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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

খানীিত,
কৗশল ও
বাপনার
ািতািনক
সমতা
িকরণ

২০

[১.১] খা পিরকনা ও
পিরধারণ কিমর সভা

[১.১.১] সভা অিত সংা ২ ২ ১ ২ ১০০ ২

[১.২] খা ও ি িনরাপা
সিকত গেবষণা কায ম

[১.২.১] ড়া খসড়া
িরেপাট  কািশত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ৩ ৪ ১০০ ২

[১.২.২] কািশত
িরেপাট  এর িভিেত
কম শালা আেয়াজন

সংা ০ ৪ ৩ ২ ২ ০ ০

[১.৩] জাতীয় িনরাপদ খা
বাপনা উপেদা পিরষেদর
ও কীয় িনরাপদ খা
বাপনা সময় কিমর
সভা

[১.৩.১] সভা অিত সংা ২ ২ ২ ১০০ ২

[১.৪] খা পিরিিত
মিনটিরং

[১.৪.১] িরেপাট 
কািশত

সংা ২ ৩১ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ২৫ ০ ০

[১.৫] জাতীয় খা ও ি
িনরাপা নীিতমালা ণয়ন।

[১.৫.১] নীিতমালার
ড়া খসড়া ণীত

তািরখ ২ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১০০ ২

[১.৬] মণালেয়র কম কতা
কক জলা/ উপেজলা
পয ােয়র অিফস পিরদশ ন

[১.৬.১] পিরদশ েনর
সংা

সংা ১ ৬০ ৫৮ ৫৬ ৫৪ ৫২ ৬৬ ১০০ ১

[১.৭] পিরদশ ন িতেবদেনর
উপর িহত বা

[১.৭.১] পিরদশ ন
িতেবদেনর উপর
িহত বা

% ১ ৭৫ ৭২ ৭০ ৬৭ ৬৫ ৫৯ ০ ০

[১.৮] চলাচল চী ায়াল
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] হালনাগাদত তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ ২৯-০১-২০২০ ১০০ ১

[১.৯] জাতীয় খাহণ
িনেদ িশকা হালনাগাদকরণ

[১.৯.১] হালনাগাদত তািরখ ১ ১৫-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ ১৪-০৫-২০২০ ১০০ ১

[১.১০] খা অিধদেরর
বদিল নীিতমালা
হালনাগাদকরণ

[১.১০.১] হালনাগাদত তািরখ ১ ৩০-০৪-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ ০১-০৯-২০১৯ ১০০ ১



া: ৪ ণ তািরখ: বার, সের ১১, 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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১১] সামািজক িনরাপা
িবষয়ক খা িনরাপা ও
েয াগ বাপনা িবষয়ক
াার কিমর সভা

[১.১১.১] সভা অিত সংা ১ ৪ ৩ ২ ৩ ৯০ ০.৯

[১.১২] আঃসংা সময়
[১.১২.১] ািরত
সমেঝাতা ারক

সংা ১ ২ ১ ২ ১০০ ১

[১.১৩] দাম ঘাটিত কমােনা
[১.১৩.১] াসত
ঘাটিতর হার

% ১ ০.৪০ ০.৪২ ০.৪৪ ০.৪৬ ০.৪৮ ০.৪ ১০০ ১

[১.১৪] পিরবহণ ঘাটিত
কমােনা

[১.১৪.১] াসত
ঘাটিতর হার

% ১ ০.১২০ ০.১২১ ০.১২২ ০.১২৩ ০.১২৪ ০.১১ ১০০ ১

[১.১৫] খা নীিত ও উপা
সংা অনলাইন ডাটােবজ
হালনাগাদকরণ

[১.১৫.১]
হালনাগাদকরণ

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ২১ ১০০ ১

২

ষকেদর
েণাদনা 
িনিতকরণ
এবং খাশের
িনরাপা মত
গেড় তালা

১৯

[২.১] চাল সংহ [২.১.১] সংহীত চাল
লাখ ম:
টন

১০ ২১.০০ ২০.৫০ ২০.০০ ১৯.৫০ ১৯.০০ ২১.৪৭ ১০০ ১০

[২.২] বছর শেষ নতম
মত গেড় তালা

[২.২.১] মতত
খাশ

লাখ ম:
টন

৫ ১০.০০ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ১১.৯৮ ১০০ ৫

[২.৩] ানীয় ও আজািতক
বাজার হেত গম সংহ

[২.৩.১] সংহীত গম
লাখ ম:
টন

২ ৫.০০ ৪.৮০ ৪.৬০ ৪.৫০ ৪.৪০ ৪.৯১ ৯৫.৫ ১.৯১

[২.৪] বা য়
[২.৪.১] য়ত
পিরমান

লাখ
িপস

২ ৫০০ ৪৯০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৬০ ৮০৪ ১০০ ২

৩

িনরাপদ খা
াি ও ি
পিরিিতর
উয়ন

১৪

[৩.১] ভজাল িবেরাধী
অিভযান

[৩.১.১] অিভযান
পিরচািলত

সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৯৬ ১০০ ৩

[৩.২] িনরাপদ খা
িনিতকরেণ খাের মান
পরীা

[৩.২.১] পরীিত
ননার সংা

সংা ২ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২৫০ ১২০০ ১৭৩১ ১০০ ২



া: ৫ ণ তািরখ: বার, সের ১১, 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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.৩] িনরাপদ খা
িনিতকরেণ জাতীয়,
িবভাগীয় ও জলা পয ােয়
কম শালা আেয়াজন

[৩.৩.১] অিত
ইেভ

সংা ২ ১৪ ১২ ১০ ৮ ৭ ২১ ১০০ ২

[৩.৪] িনরাপদ খা
িনিতকরেণ খাাপনা ও
বাজার পিরদশ ন

[৩.৪.১] পিরদশ েনর
পিরমান

হাজার ২ ১২.০০ ১১.৭৫ ১১.৫০ ১১.২৫ ১১.০০ ১৪৬৭২ ১০০ ২

[৩.৫] িভিসর মােম চার
(টিলিভশন িবাপন)

[৩.৫.১] চারত সংা ১ ২ ১ ২ ১০০ ১

[৩.৬] িশা িতােন
হাতেধায়া কম চী

[৩.৬.১] অিত ইেভ সংা ১ ২ ১ ৮ ১০০ ১

[৩.৭] িনরাপদ খা
িনিতকরেণ খা
বসায়ীেদর িশণ দান

[৩.৭.১] জনবেলর
পিরমান

সংা ১ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৮০ ১০০ ১

[৩.৮] িনরাপদ খা (হােটল
ও রোরা) িবধানমালা
ণয়ন

[৩.৮.১] িবধানমালার
খসড়া ণীত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ১০০ ১

[৩.৯] িনরাপদ খা (িঁকণ 
ও িবষা পদাথ  খা
তাহার িবধানমালা ণয়ন

[৩.৯.১] িবধানমালার
খসড়া ণীত

তািরখ ১ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০ ২৮-০৫-২০২০ ১০০ ১



া: ৬ ণ তািরখ: বার, সের ১১, 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

বািষ ক অজন
খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

সামািজক
িনরাপা খােত
খাশ
সরবরাহ
জারদারকরণ

১৩

[৪.১] খাবাব কম িচ
[৪.১.১] িবতরণত
চােলর পিরমান

লাখ ম:
টন

৬ ৭.২৫ ৭.১৫ ৭.০০ ৬.৯০ ৬.৭৫ ৮.৮৭ ১০০ ৬

[৪.২] াণলক খােত
খাশ সরবরাহ

[৪.২.১] িবতরণত
খাশের পিরমান

লাখ ম:
টন

৪ ৯.৫০ ৯.০০ ৮.৫০ ৮.০০ ৭.৫০ ১১.৭৫ ১০০ ৪

[৪.৩] অি স চাল
সরবরাহ

[৪.৩.১] সরবরাহত
চােলর পিরমান

হাজার
ম: টন

২ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ ৯৮ ১০০ ২

[৪.৪] চা িমক ও ৪থ  ণীর
কম চারীসহ অােদর
িনকট ে খাশ
িবয়

[৪.৪.১] িবিত
খাশের পিরমান

হাজার
ম: টন

১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ০ ০

৫

খা
সংরণাগার
আিনকায়ন ও
ধারণ মতা
িকরণ

৫

[৫.১] আগ, ময়মনিসংহ
ও মের আিনক ীল
সাইেলা িনম াণ।

[৫.১.১] ভৗতকােজর
িনম াণ স

% ২ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৬৫ ১০০ ২

[৫.২] দাম রণােবণ ও
মরামত

[৫.২.১] মরামতত
াপনা

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৩১ ১০০ ১

[৫.৩] নন দাম ও অা
আষংিক িনম াণ

[৫.৩.১] িনিম ত াপনা সংা ১ ৫৫ ৫৩ ৫২ ৫১ ৫০ ৬০ ১০০ ১

[৫.৪] পািরবািরক সাইেলা
িবতরণ

[৫.৪.১] িবতরণত
সাইেলা

হাজার ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১০৯ ১০০ ১

৬

খাশের
(ধান, চাল ও
গম) বাজার
িিতশীল ও
াতা
িনিতকরণ

৪

[৬.১] খালা বাজাের
খাশ িবি

[৬.১.১] িবিত
খাশের পিরমান

লাখ ম:
টন

২ ৩.৫০ ৩.০০ ২.৭৫ ২.৫০ ২.২৫ ৩.৩৯ ৯৮ ১.৯৬

[৬.২] সরকারী ময়দা িমেল
আটা উৎপাদন ি

[৬.২.১] উৎপািদত আটা
(িতিদন)

ম: টন ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫৪৪৪.৫ ১০০ ১

[৬.৩] জরী াহকেদর
খাশ সরবরাহ

[৬.৩.১] িবতরণত
খাশের পিরমান

লাখ ম:
টন

১ ৩.৪০ ৩.২০ ৩.০০ ২.৮০ ২.৬০ ৩.৬১ ১০০ ১



া: ৭ ণ তািরখ: বার, সের ১১, 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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ
ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৬০.৮৯ ৮২ ১.৬৪

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ ১

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল 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 ২৮-০১-২০২০ ১০০ ১

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক 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 ০২-০৩-২০২০ ১০০ ১

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ০৯-০১-২০২০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা
অযায়ী িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

[এম.১.৫.১] 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 ১৫-১০-২০১৯ ১০০ ০.৫

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৪-০২-২০২০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৬] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.১.৭]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫৩ ৭৪ ০.৩৭

[এম.১.৭]  পেদর
িবপরীেত িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৪ ০ ০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০ ১০০ ১

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর
সকল তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ ১



া: ৮ ণ তািরখ: বার, সের ১১, 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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

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 ৯২ ১০০ ১

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন িনধ ািরত
সমেয় অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ৪ ১০০ ১

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৯১.২৫ ৯২ ০.৪৬

[এম.২.১.৪] দর/সংার 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 ৩০-০১-২০২০ ১০০ ০.৫

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০ ১

[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 ১৫-১০-২০১৯ ১০০ ১

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৮৮.২৪ ৮৮ ০.৪৪

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১০০ ০.৫



া: ৯ ণ তািরখ: বার, সের ১১, 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
বািষ ক অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[এম.২.৪] সবা দান
িতিত হালনাগাদকরণ ও
বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯৭.৫ ১০০ ১

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
মািসক বাবায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০ ০.৫

[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 ৩০-১২-২০১৯ ১০০ ০.৫

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[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 ২০-০৮-২০১৯ ৯০ ০.৪৫

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ৪ ১০০ ০.৫

[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 ৪৬.৭৮ ০ ০

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০১.৫ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায়
িনির জ উপািপত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৯০.৫৭ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ১২৫.৭১ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ০.৫

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ ১

মাট সং ার: ৯২.৬৩

*সামিয়ক (provisional) ত


