
দপ্তর/ংস্থার নাম:পররবেল অরিদপ্তর 

কায যক্রবমর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্ব 

প্রাপ্তব্যরি/

পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অরজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনকব্যেস্থা 

১.১ননরিকিা করমটির ভা অনুরষ্ঠি ভা ৪ ংখ্যা উপপরর: 

(মন্বয়) 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ৪  

অজযন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১.২ননরিকিা করমটির ভার রদ্ধান্ত 

োস্তোয়ন 

োস্তোরয়ি 

রদ্ধান্ত 

৪ % উপপরর: 

(মন্বয়) 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪  

অজযন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

২. দক্ষ্িা ও ননরিকিার উন্নয়ন 

২.১সুলান প্ররিষ্ঠার রনরমত্ত 

অংলীজবনর অংলগ্রবণ ভা 

অনুরষ্ঠি ভা ২ ংখ্যা ক লাখা ৬ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ২ ২ ৬ .৬৬  

অজযন ১ ১ ০ ০ ২ 

২.২ অংলীজবনর অংলগ্রবণ ভার 

রদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

োস্তোরয়ি 

রদ্ধান্ত 

২ % ক লাখা ১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১  

অজযন ১০০% ১০০% - - ৫০% 

২.৩কম যকিযা-কম যচারীকদর অংলগ্রবণ 

চাকরর ংক্রান্ত রেরভন্ন প্ররলক্ষ্ণ 

আবয়াজন 

প্ররলক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা উপপরর: 

(মন্বয়) 

১২০ ক্ষ্যমাত্রা ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ১২০ ৩  

অজযন ২৯ ৩৯ ৪৬ ৩০ ১৪৪ 

২.৪ কম যকিযা-কম যচারীকদর অংলগ্রবণ 

সুলান ংক্রান্ত প্ররলক্ষ্ণ আবয়াজন 

প্ররলক্ষ্ণার্ী ৩ ংখ্যা উপপরর: 

(মন্বয়) 

৮০ ক্ষ্যমাত্রা ২০ ২০ ২০ ২০ ৮০ ৩  

অজযন ২০ ২৫ - ৬০ ১০৫ 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/মযানুয়াল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র- এর িাস্তিায়ন এিং প্রয াজ্য ক্ষেযত্র খসড়া প্রণয়ন 

৩.১ পররবেল অরিদপ্তবরর 

(কম যকিযা/কম যচারী) রনবয়াগ রেরিমাা 

রেরিমাার 

কগবজর্ প্রকাল 

৫ িাররখ উপপরর: 

(প্রলান) 

৩১/০৩/২০২১ ক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২১  ৩১/০৩

/২০২১ 

৫  

অজযন  

 

-   ২৪/০৯/

২০২০ 

 

৩.২ঝুরক পূণ যেজযয (ই-েজযয) 

ব্যেস্থাপনা রেরিমাা, ২০১৯ 

 

রেরিমাার 

কগবজর্ প্রকাল 

৫ িাররখ পররচাক 

(জোয়ু) 

৩১/০৩/২০২১ ক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২১  ৩১/০৩

/২০২১ 

৫  

অজযন - -  ০৩/০৬/২১ ০৩/০৬

/২১ 

৪. ওবয়োইবর্ কোেক্স ানাগাদকরণ 

৪.১কো ংক্রান্ত কর্া রি নস্বর মূ 

স্ব স্ব িথ্য োিায়বন দৃশ্যমানকরণ  

িথ্য োিায়বন 

দৃশ্যমানকৃি 

১ িাররখ পররচাক 

(আইটি) 

৩০/০৯/২০ ক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০    ৩০/০৯

/২০ 

১  

অজযন     ৩০/০৯

/২০ 

  দপ্তর/ংস্থার জািীয় শুদ্ধাচার ককৌল কম য-পররকল্পনা, ২০২০-২০২১ এরপ্র-জুন ২০২১ (৪র্ য ককায়ার্ যার প্ররিবেদন) ও চুড়ান্ত প্ররিবেদন   



কায যক্রবমর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্ব 

প্রাপ্তব্যরি/

পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অরজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪.২স্ব স্ব ওবয়োইবর্ শুদ্ধাচার কো 

েক্স ানাগাদকরণ 

কো েক্স 

ানাগাদকৃি 

২ িাররখ ১.পররচাক 

(আইটি) 

২. উপপরর: 

(মন্বয়) 

১৫/১০/২০২০ ক্ষ্যমাত্রা  ১৫/১০/

২০২০ 

  ১৫/১০/

২০২০ 

২  

অজযন - ১৫/১০/

২০২০ 

  ১৫/১০/

২০২০ 

৪.৩স্ব স্ব ওবয়োইবর্ িথ্য অরিকার 

কো েক্স ানাগাদকরণ 

কো েক্স 

ানাগাদকৃি 

২ িাররখ ১.পররচাক 

(আইটি) 

২.. পরর. 

(প্রচার) 

৩০/০৯/২০ ক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০    ৩০/০৯

/২০ 

২  

অজযন ৩০/০৯/২০    ৩০/০৯

/২০ 

৪.৪স্ব স্ব ওবয়োইবর্র অরভবযাগ 

প্ররিকার ব্যেস্থা কো েক্স 

ানাগাদকরণ 

ওবয়োইবর্ 

ানাগাদকৃি 

২ িাররখ ১.অরি: 

মাপররচাক 

২.পররচাক 

(আইটি) 

৩০/০৯/২০ ক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০    ৩০/০৯

/২০ 

২  

অজযন ৩০/০৯/২০    ৩০/০৯

/২০ 

৪.৫স্ব প্রবণারদিভাবে প্রকালবযাগ্য 

িথ্য ানাগাদ কবর ওবয়োইবর্ 

প্রকাল 

ানাগাদকৃি 

রনবদ যরলকা 

ওবয়োইবর্ 

প্রকারলি 

১ িাররখ কলাখা ৩০/০৯/২০ ক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২০    ৩০/০৯

/২০ 

১  

অজযন ৩০/০৯/২০    ৩০/০৯

/২০ 

 

৫. সুলান প্ররিষ্ঠা 

৫.১উত্তম চচ যার িারকা প্রণয়ন কবর 

স্ব স্বমন্ত্রণায়/রেভাবগ কপ্ররণ 

উত্তম চচ যার 

িারকা কপ্রররি 

৩ িাররখ উপপরর: 

(প্রলান) 

০১/০৩/২০২১ ক্ষ্যমাত্রা   ০১/০৩/২

০২১ 

 ০১/০৩/

২০২১ 

৩  

অজযন - - ১৫/০২/২

০২১ 

 ১৫/০২/

২০২১ 

৫.২অনাইন রবেবম অরভবযাগ 

রনষ্পরত্তকরণ 

অরভবযাগ 

রনষ্পরত্তকৃি 

 

 

 

 

৩ % অরি: 

মাপররচাক 

 

৭৫% ক্ষ্যমাত্রা ৭৫% ৭৫% ৭৫% ৭৫% ৭৫% ৩  

অজযন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৬. প্রকবল্পর কক্ষ্বত্র শুদ্ধাচার 

৬.১প্রকবল্পর োর যক ক্রয় পররকল্পনা 

অনুবমাদন/রেভাবগ চমান প্রকল্প 

উন্নয়ন কায যক্রম পয যাবাচনা 

অনুবমারদি ক্রয় 

পররকল্পনা 

২ িাররখ প্রকল্প 

পররচাকগণ 
১৩/১০/২০২০ ক্ষ্যমাত্রা  ১৩/১০/২

০২০ 

  ১৩/১০/

২০২০ 

২  

অজযন ০৬/০৭/২

০২০ 

   ০৬/০৭/

২০২০ 



কায যক্রবমর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্ব 

প্রাপ্তব্যরি/

পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অরজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৬.২প্রকবল্পর োস্তোয়ন অগ্রগরি 

পররদল যন/পররেীক্ষ্ণ 

দারখকৃি 

প্ররিবেদন 

২ ংখ্যা পররচাক 

(পররকল্পনা) 
১৫ ক্ষ্যমাত্রা ২ ৪ ৪ ৫ ১৫ ২  

অজযন - ৭ ৪ ৫ ১৬ 

৬.৩প্রকল্প পররদল যন/পররেীক্ষ্ণ 

প্ররিবেদবনর সুপাররল োস্তোয়ন 

 

োস্তোয়বন রার ২ % পররচাক 

(পররকল্পনা) 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ১.৫ 

অজযন - ১০০% ১০০% ১০০%  

৭. ক্রয়বক্ষ্বত্র শুদ্ধাচার 

৭.১রপরপএ২০০৬-এর িারা ১১(২) ও 

রপরপআর২০০৮- এর রেরি ১৬(৬) 

অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্ য েছবরর ক্রয়-

পররকল্পনা ওবয়োইবর্ প্রকাল 

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওবয়োইবর্ 

প্রকারলি 

৩ িাররখ উপপরর: 

(প্রলান) 

৩০/০৯/২০২০ ক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২

০২০ 

   ৩০/০৯

/২০২০ 

৩  

অজযন ৩০/০৯/২

০২০ 

   ৩০/০৯

/২০২০ 

৭.২ ই-কর্ন্ডাবরর মাধ্যবম ক্রয় 

কায যম্পাদন 

ই-কর্ন্ডাবর ক্রয় 

ম্পন্ন 

৪ % উপপরর: 

(প্রলান) 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০% ৩০% ৩০% ৩০% ৩০% ১  

অজযন - - - ৫টি ৫টি 

৮. স্বচ্ছিা ও জোেরদর লরিলাীকরণ 

৮.১স্ব স্ব কোপ্রদান প্ররিশ্রুরি 

(রটিবজন চার্ যার) প্রণয়ন/ 

ানাগাদকরণ ও োস্তোয়ন 

কোপ্রদান 

প্ররিশ্রুরি প্রণীি 

ও োস্তোরয়ি 

৩ িাররখ উপপরর: 

(মন্বয়) 

৩১/০৩/২০২

১ 

ক্ষ্যমাত্রা   ৩১/০৩/২

০২১ 

 ৩১/০৩

/২০২১ 

৩  

অজযন - ৩০/১২/২

০২০ 

  ৩০/১২/

২০২০ 

৮.২লাখা/অরিলাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কায যায় পররদল যন 

পররদল যন 

ম্পন্ন 

২ ংখ্যা পররচাক 

(ক) 

১২ ক্ষ্যমাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩ ১২ ২  

অজযন 

 

৩ ৩ ২ ২ ১০ 

৮.৩ লাখা/অরিলাখা ও 

আওিািীন/অিস্তন কায যায় পররদল যন 

প্ররিবেদবনর সুপাররল োস্তোয়ন 

পররদল যন 

প্ররিবেদবনর 

সুপাররল 

োস্তোরয়ি 

২ % ক লাখা ও 

মাঠ পয যাবয়র 

ক কায যায় 

১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১.৬৬  

অজযন 

 

 

১০০% ১০০% -  ৭৫% 

৮.৪ রচোয় রনবদ যলমাা,২০১৪ 

অনুযায়ী নরর্র কেরণরেন্যাকরণ 

নরর্ 

কেরণরেন্যাকৃি 

২ % কলাখা ১০০% ক্ষ্যমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ২   

অজযন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৮.৫ কেরণরেন্যাকৃি নরর্ রেনষ্টকরণ নরর্ রেনরষ্টকৃি ২ % কলাখা ১০০% ক্ষ্যমাত্রা - - ১০০% - ১০০% ০  

অজযন - - - - ০ 

 

 

 



কায যক্রবমর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্ব 

প্রাপ্তব্যরি/

পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অরজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনারন  

আবয়াজন  

প্রারিষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আবয়ারজি 

৩ ংখ্যা উপপরর: 

(প্রচার) 

 

৬ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ২ ২ ৬ ৩  

অজযন ২ ৩ ২ ২ ৯ 

৯.শুদ্ধাচার ংরিষ্ট এেং দুনীরি প্ররিবরাবি ায়ক অন্যান্য কায যক্রম 

৯.১ দুনীরি প্ররিবরাবি দর দপ্তবরর 

ক কলাবর IP Camera 

স্থাপনপূে যক ররবয় র্াইম মরনর্ররং 

ব্যেস্থা চালু করা 

IP 

Camera 

স্থারপি 

৩ িাররখ উপপরর: 

(প্রলান) 

৩০/০৯/২০২০ ক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২

০২০ 

   ৩০/০৯

/২০২০ 

৩  

অজযন ৩০/০৯/২

০২০ 

   ৩০/০৯

/২০২০ 

৯.২ দারয়ত্বপ্রাপ্ত ক অরি 

প্রিানগবণর নাম, পদেী, কম যস্থ, 

কমাোইও ই-কমই ইিযারদ িথ্য 

ওবয়োইবর্ প্রকাল 

নাম, পদেী, 

কম যস্থ, 

কমাোই ও    

ই-কমই-এর 

িারকা 

৩ িাররখ উপপরর: 

(প্রলান) 

৩০/০৯/২০২০ ক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২

০২০ 

   ৩০/০৯

/২০২০ 

৩  

অজযন ৩০/০৯/২

০২০ 

   ৩০/০৯

/২০২০ 

৯.৩ রেভাগীয় মামা রনষ্পরত্তকরণ রেভাগীয় মামা 

রনষ্পরত্তকরণ 

৩ % পররচাক 

(প্রলান) 

৭৫% ক্ষ্যমাত্রা ৭৫% ৭৫% ৭৫% ১০০% ৭৫% ৩  

অজযন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৯.৪ কো জীকরবণর অংল রববে 

কমাোই অযাপ চালু 

কমাোই 

অযাবপর মাধ্যবম 

পররবেলগি 

ছাড়পত্র প্রদান 

৩ ংখ্যা ১. পররচাক 

(ছাড়পত্র) 

২. পররচাক 

(আইটি) 

১   ক্ষ্যমাত্রা - ১ - - ১ ৩  

অজযন - ১   ১ 

৯.৫ অরিদপ্তবরর ওবয়োইবর্ রমটিং 

কযাবন্ডার ংবযাজন এেং  

ানাগাদকরণ 

রমটিং কযাবন্ডার 

ানাগাদকরণ 

৩ িাররখ পররচাক 

(আইটি) 

৩০/০৯/২০২০ ক্ষ্যমাত্রা ৩০/০৯/২

০২০ 

   ৩০/০৯

/২০২০ 

৩  

অজযন ৩০/০৯/২

০২০ 

   ৩০/০৯

/২০২০ 

১০. শুদ্ধাচার চচ যার জন্য পুরস্কার প্রদান 

১০.১শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানএেং 

পুরস্কারপ্রাপ্তবদর িারকা ওবয়োইবর্ 

প্রকাল 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ িাররখ ১.অরি: 

মাপররচাক 

২.পররচাক 

(আইটি) 

৩১/০৫/২০২১ ক্ষ্যমাত্রা    ৩১/০৫/২

০২১ 

৩১/০৫/

২০২১ 

৩  

অজযন - - - ৩১/০৫/২

০২১ 

৩১/০৫/

২০২১ 

 

 

 

 

 



কায যক্রবমর নাম কম যম্পাদন 

সূচক 

 

সূচবকর

মান 

একক 

 

োস্তোয়বনর

দারয়ত্ব 

প্রাপ্তব্যরি/

পদ 

২০২০-২০২১ 

অর্ যেছবরর 

ক্ষ্যমাত্রা 

োস্তোয়ন অগ্রগরি পররেীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  মন্তব্য 

ক্ষ্যমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ককায়ার্ যার 

২য় 

ককায়ার্ যার 

৩য় 

ককায়ার্ যার 

৪র্ য 

ককায়ার্ যার 

কমার্ 

অজযন 

অরজযি 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১. কম য-পররবেলউন্নয়ন     

 

১১.১ কম য-পররবেল উন্নয়ন (স্বাস্থযরেরি 

অনুরণ/টিওএন্ডইভুি অবকবজা 

মাামা রেনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ ইিযারদ) 

 

উন্নি কম য-

পররবেল 

২ ংখ্যা 

ও 

িাররখ 

উপপরর: 

(প্রলান) 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪ ২ 

 
অজযন ১ ১ ১ ১ ৪ 

১২. অর্ য েরাদ্দ 

১২.১ শুদ্ধাচার কম য-পররকল্পনায় 

অন্তযভুি রেরভন্ন কায যক্রম োস্তোয়বনর 

জন্য েরাদ্দকৃি অবর্ যর আনুমারনক 

পররমাণ 

 

েরাদ্দকৃি অর্ য ৩ ক্ষ্ 

র্াকা 

উপপরর: 

(অর্ য) 

৫,০০,০০০ ক্ষ্যমাত্রা ১,০০,০০০ ১,০০,০০০ ১,০০,০০০ ২,০০,০০০ ৫,০০,০

০০ 

২  

অজযন ৩৯,১৪০ ১,৩৫,৬৪০ - ১,৫৭,০৭০ ৩১৩৮

৫০ 

১৩. পররেীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন 

১৩.১দপ্তর/ংস্া কর্তযক প্রণীি                                          

জািীয় শুদ্ধাচার ককৌল কম য-

পররকল্পনা, ২০২০-২১স্ব স্ব মন্ত্রণায় 

এেং ওবয়োইবর্ আপবাডকরণ 

প্রণীি কম য-

পররকল্পনা 

আপবাডকৃি 

২ িাররখ ১.পররচাক 

(আইটি) 

২. উপপরর: 

(মন্বয়) 

১০/০৮/২০২০ ক্ষ্যমাত্রা ১০/০৮/২

০২০ 

   ১০/০৮/

২০২০ 

২  

অজযন ১০/০৮/২

০২০ 

 

   ১০/০৮/

২০২০ 

১৩.২রনি যাররি মবয় নত্রমারক 

পররেীক্ষ্ণ প্ররিবেদন ংরিষ্ট 

মন্ত্রণায়/রেভাবগ দারখ ও স্ব স্ব 

ওবয়োইবর্ আপবাডকরণ 

নত্রমারক 

প্ররিবেদন 

দারখকৃি ও 

আপবাডকৃি 

২ ংখ্যা ১.পররচাক 

(আইটি) 

২. উপপরর: 

(মন্বয়) 

৪ ক্ষ্যমাত্রা ১ 

 

১ 

 

১ 

 

১ ৪ ২  

অজযন ১ ১ 

 

১ ১ ৪ 

১৩.৩ আওিািীন আঞ্চরক/মাঠ 

পয যাবয়র কায যায় কর্তযক দারখকৃি 

জািীয় শুদ্ধাচার ককৌল কম য-

পররকল্পনা ও পররেীক্ষ্ণ প্ররিবেদবনর 

ওপর রিডব্যাক প্রদান 

রিডব্যাক 

ভা/কম যলাা 

অনুরষ্ঠি 

৪ িাররখ উপপরর: 

(মন্বয়) 

২০/০৯/২০২০ 

২৫/০১/২০২১ 

২৫/০৪/২০২১ 

৩১/০৭/২০২১ 

ক্ষ্যমাত্রা ২০/০৯/২

০২০ 

২৫/০১/২

০২১ 

২৫/০৪/২

০২১ 

৩১/০৭/২

০২১ 

৪ ১  

অজযন ২৯/০৯/২

০২০ 

 -  ১ 

কমার্= ৮৭.৮২  

 


