
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ কলাম-৯

অসাধারণ (১০০%)

ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বরপ ১.১) জত্ত্বরপকৃত লাইন 

ত্ত্বক.ত্ত্বম
১০ ৯০ ২০ ২০

ত্ত্বিমাত্ত্বিক জত্ত্বরপ ১.২) জত্ত্বরপকৃত লাইন 

ত্ত্বক.ত্ত্বম
১৫ ১০০০ ৫০০ ৫০০

ত্ত্বিমাত্ত্বিক জত্ত্বরপ ১.৩) জত্ত্বরপকৃত বর্ গ ত্ত্বক.ত্ত্বম
- - - -

অনুসন্ধান কূপ খনন ২.১) খননকৃত সংখ্যা
৬ ১ - -

উন্নয়ন কূপ খনন ২.২) খননকৃত সংখ্যা
৬ ১ - -

ওয়াকগওভার ২.৩) ওয়াকগওভার সম্পন্ন সংখ্যা
৮ ৩ - ২

গ্যাস উৎপাদন ২.৪) গ্যাস উৎপাত্ত্বদত ত্ত্ববত্ত্বসএফ ১২ ৩৮ ৭.৪১ ১৬.০৬ -

পপট্রাত্ত্বলয়াম 

পরাডাক্টস উৎপাদন
২.৫) কনট্ডনট্সট উৎপাত্ত্বদত

ত্ত্বমত্ত্বলয়ন 

ত্ত্বলটার
৮ ৪.০ ১.৮৩ ৩.১৬ -

৩) মানব সম্পদ 

উন্নয়ন
১০ মানব সম্পদ উন্নয়ন ৩.১) জনবল রত্ত্বিত্ত্বিত সংখ্যা ১০ ১০০০ ১৮৩ ৪৩৯

 (ব ৈঃ , স্থৈঃ ৪৩৯)

চলত্ত্বত অট্ক্টাবর-

ত্ত্বডট্সম্বর, ২০২০ 

মাট্সর অজগন

অজগন এর 

ত্ত্বববরণ/মন্তব্য 

(রট্য়াজট্ন আলাদা 

পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা 

যাট্ব)

১) জ্বালাত্ত্বনর সাট্ভ গ 

কায গক্রম 

পজারদারকরণ

কম গসম্পাদন 

সূচট্কর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators)

বাংলাট্দি পপট্রাত্ত্বলয়াম এক্সট্লাট্রিন এন্ড পরাডাকিন পকাম্পানী ত্ত্বলত্ত্বমট্টড (বাট্পক্স) 

 ২০২০-২০২১ অর্ গ বছট্রর ত্রিমাত্ত্বসক (অট্ক্টাবর-ত্ত্বডট্সম্বর , ২০২০) কম গসম্পাদন মূল্যায়ণ রত্ত্বতট্বদন

কলাম-৪

পকৌিলর্ত 

উট্েট্ে 

(Strategic 

Objective)

চলত্ত্বত (২০২০-

২১) অর্ গবছট্রর 

ক্রমপুত্ত্বিভুত অজগন

২) জ্বালাত্ত্বনর 

অনুসন্ধান এবং 

উৎপাদন বৃত্ত্বি করা

পকৌিলর্ত 

উট্েট্ের মান   

(Weight of 

Strategic 

Objective)

বাট্পক্স এর পকৌিলর্ত উট্েেসমূহ

লিযমািা/ ত্ত্বনণ গয়ক 

মান ২০২০-২১ 

(Target/Criteria 

Value for FY 

2020-21)

৪০

কায গক্রম 

(Activities)

    কম গসম্পাদন সূচক        

(Performance 

Indicators)

একক 

(Unit)

২৫



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ কলাম-৯

অসাধারণ (১০০%)

চলত্ত্বত অট্ক্টাবর-

ত্ত্বডট্সম্বর, ২০২০ 

মাট্সর অজগন

অজগন এর 

ত্ত্বববরণ/মন্তব্য 

(রট্য়াজট্ন আলাদা 

পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা 

যাট্ব)

কম গসম্পাদন 

সূচট্কর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators)

কলাম-৪

পকৌিলর্ত 

উট্েট্ে 

(Strategic 

Objective)

চলত্ত্বত (২০২০-

২১) অর্ গবছট্রর 

ক্রমপুত্ত্বিভুত অজগন

পকৌিলর্ত 

উট্েট্ের মান   

(Weight of 

Strategic 

Objective)

লিযমািা/ ত্ত্বনণ গয়ক 

মান ২০২০-২১ 

(Target/Criteria 

Value for FY 

2020-21)

কায গক্রম 

(Activities)

    কম গসম্পাদন সূচক        

(Performance 

Indicators)

একক 

(Unit)







কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম -৭

ককৌশলগত  উদ্দেশ্য কার্ যক্রম কম যসম্পাদন  সুচক একক
কম যসম্পাদন  সূচদ্দকর  

মান

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত মান
চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে

(Excellent) (Very good) (Good) (Fair) (Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১.১] এতিএ’র সকল ত্রৈমাতসক 

প্রততদ্দেদন ওদ্দেেসাইদ্দে প্রকাতশত
সংখ্যা ২ ৪ - - ১.

[১.১.২] এতিএ টিদ্দমর মাতসক 

সভা অনুতিত
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - ৩

[১.২.১] মততেতনমে সভা অনুতিত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.৩.১]অেতিতকরণ সভা 

আদ্দোতিত
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪.১]অেতিতকরণ সভা 

আদ্দোতিত
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.৫.১]  ত্রৈমাতসক প্রততদ্দেদন 

কপ্রতরত
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ১

[২.১]ই-নতি 

োস্তোেন

[২.১.১] ই-নতিদ্দত কনাে 

তনষ্পতত্তকৃত
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫৮.১৮%

[২.২] উদ্ভােনী /ক্ষুদ্র 

উন্নেন উদ্দযাগ 

োস্তোেন

[২.২.১] নূন্যতম একটি উদ্ভােনী 

/ক্ষুদ্র উন্নেন উদ্দযাগ চালুকৃত
সংখ্যা ২ ১৫/০২/২০২১ ১৫-৩-২১- ১৫/০৪/২০২১ ১৫/০৫/২০২১

[২.৩.১] প্রদ্দতেক  কম যচাতরর িন্য 

প্রতশক্ষণ আদ্দোতিত
িনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৩.৪৮

[২.৩.২] ১০ম কেড ও 

তদুর্ধ্যপ্রদ্দতেককম যচারীদ্দক এতিএ 

তেষদ্দে  প্রদত্ত প্রতশক্ষণ

িনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - ০.৩১

[২.৪] এতিএ 

োস্তোেদ্দন প্রদ্দনাদনা 

প্রদান

[২.৪.১] নুেনতম একটি আওতাধীন 

দপ্তর/ একিন কম যচারীদ্দক এতিএ 

োস্তোেদ্দনর িন্য প্রদ্দনাদনা 

প্রদানকৃত

সংখ্যা ১ ১ - - - -

[২.৩] কম যচারীদ্দদর 

প্রতশক্ষণ প্রদান

[১.১] োতষ যক 

কম যসম্পাদন চুতি 

োস্তোেন

         অিযন         

অদ্দটাের -তডদ্দসম্বর   

(২০২০)
(Strategic 

Objectives)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

performance 

Indicators)

৮

[২] কম যসম্পাদদ্দন 

গততশীলতা আনেন ও 

কসোর মান বৃতি

কলাম-৪ কলাম-৬

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)

লক্ষেমাৈার  মান - ২০২০-২১

োদ্দিক্স এর আেতশ্যক ককৌশলগত উদ্দেশ্যসমূি

১১

[১] দাপ্ততরক কম যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃতি ও 

িোেতদতি তনতিতকরণ



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম -৭

ককৌশলগত  উদ্দেশ্য কার্ যক্রম কম যসম্পাদন  সুচক একক
কম যসম্পাদন  সূচদ্দকর  

মান

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত মান
চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে

(Excellent) (Very good) (Good) (Fair) (Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

         অিযন         

অদ্দটাের -তডদ্দসম্বর   

(২০২০)
(Strategic 

Objectives)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

performance 

Indicators)

কলাম-৪ কলাম-৬

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)

লক্ষেমাৈার  মান - ২০২০-২১

[৩.১] োতষ যক ক্রে 

িতরকল্পনা োস্তোেন

[৩.১.১] ক্রে িতরকল্পনা অনুর্ােী 

ক্রে সম্পাতদত
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ -

[৩.২] োতষ যক উন্নেন 

কম যসূতচ 

(এতডতি)/োদ্দিে 

োস্তোেন

[৩.২.১] োতষ যক উন্নেন কম যসূতচ 

(এতডতি) /োদ্দিে োস্তোতেত
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ -

[৩.৩] অতডে আিতত্ত 

তনষ্পতত্ত কার্ যক্রদ্দমর 

উন্নেন

[৩.৩.১] অতডে আিতত্ত তনষ্পতত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ -

[৩.৪] 

িালনাগাদকৃতস্থাের ও 

অস্থাের সম্পতত্তর 

তাতলকা উধ যতন 

অতিদ্দস কপ্ররণ

[৩.৪.১] িালনাগাদকৃত স্থাের ও 

অস্থাের সম্পতত্তর তাতলকা উধ যতন 

অতিদ্দস কপ্রতরত

সংখ্যা ১ ১৫/১২/২০২০ ১৪/০১/২০২১ ১৫/০২/২০২১ ১২/০৮/২০২০

[৩] আতি যক ও সম্পদ 

ব্যেস্থািনার উন্নেন
৬



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম -৭

ককৌশলগত  উদ্দেশ্য কার্ যক্রম কম যসম্পাদন  সুচক একক
কম যসম্পাদন  সূচদ্দকর  

মান

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত মান
চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে

(Excellent) (Very good) (Good) (Fair) (Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

         অিযন         

অদ্দটাের -তডদ্দসম্বর   

(২০২০)
(Strategic 

Objectives)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

performance 

Indicators)

কলাম-৪ কলাম-৬

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)

লক্ষেমাৈার  মান - ২০২০-২১



 

 

সংযুক্তি -১ 

ডিসেম্বর - ২০২০ পর্ যন্ত অগ্রগক্তি 

 

১.০ বাপক্সে এর ক ৌশলগি উদ্দক্সেসমূহ : 

 

১.১ ভূিাক্তি  জক্তরপ (লক্ষ্য মাত্রা ৯০ লাইন ক্ত .ক্তম.): 

মাঠ পর্ যাসে কাজ চলমান রসেসে। ডিসেম্বর’ ২০২০ মাসে মমাট ২০ লাইন ডক.ডম. ভূতাডিক জডরপ েম্পন্ন হসেসে। 

১.২ ক্তিমাক্তত্র  জক্তরপ (লক্ষ্য মাত্রা ১০০০ লাইন ক্ত .ক্তম.): 

ব্লক -১০ এ ডিসেম্বর মাসে ১৮০ লাইন ডক. ডম. উপাত্ত েংগ্রহ েম্পন্ন করা হসেসে। চলডত অর্ য বেসর ডিসেম্বর, ২০২০ মাে 

পর্ যন্ত ক্রমপুডিভূত অগ্রগডত ৫০০ লাইন ডক.ডম. ।  

ব্লক-১৫ ও ২২ এ মমাট -৫০০ লাইন ডক.ডম. ডিমাডিক জডরপ েম্পন্ন করা হসব। 

১.৩ অনুসন্ধান কূপ (লক্ষ্য মাত্রা ১ টিঃ  

জডকগি-১ কূপ এর মকডমকযাল ও ৩ে পক্ষীে মেবােহ ববসেডিক মালামাল ক্রে ৭০%, ডেডিল কাজ ৮০%, রাস্তা ক্তনম যাণ 

৮০%  াজ সম্পন্ন হক্সেক্সে । মার্ য ২০২১ নাগাদ খনন শরু  রা হক্সব। 

১.৪ উন্নেন কূপ (লক্ষ্য মাত্রা ১ট: ক্তসক্সলট-৯): 

ক্তসক্সলট-৯ (বাক্সপে  র্তয  খননকৃি): 

১লা অসটাবর ২০২০ খনন কাজ শুরু করা হসেসে । ৩১ ডিসেম্বর হসত মটডটং কার্ যক্রম শুরু হসেসে। 

১.৫ ওো যওভার কূপ (লক্ষ্য মাত্রা ৩ট) : 

শ্রীকাইল-৪ : ২৪ মেসেম্বর’ ২০২০ তাডরসখ শ্রীকাইল-৪ ওোকযওিার কার্ যক্রম শুরু হসে ২১ নসিম্বর, ২০২০ তাডরসখ Well  

                 testing এর কাজ েম্পন্ন হসেসে। বতযমাসন বেডনক ২০ mmcf গ্যাে জাীে গ্রীসি েরবরাহ করা হসে।   

ডততাে-১৩ : ডততাে-৭ ওোকযওিাসরর কাজ েম্পন্ন হসল ডরগ স্থানান্তর কসর ডততাে-১৩ কাজ শুরু হসব। 

শাহবাজপুর ৩: ০৮-০৮-২০২০ িাক্তরক্সখ শুরু হক্সে  ২০-০৯-২০২০ িাক্তরক্সখ সফল ভাক্সব ওো যওভার  াজ সম্পন্ন হক্সেক্সে । 

বিযমাক্সন দদক্তন  ২১ mmcf গ্যাস জািীে গ্রীক্সে সরবরাহ  রা হক্সে। 

১.৬ মানবসম্পদ উন্নেন (লক্ষ্যমাত্রা ১০০০ জন): 

- ডিসেম্বর ২০২০ মাসে েব যসমাট (বব: ০ , স্থানীে  ৩৩) জনসক স্থানীে  প্রডিক্ষণ প্রোন করা হসেসে । চলডত অর্ য বেসর 

ডিসেম্বর, ২০২০ মাে পর্ যন্ত ক্রমপুডিভূত অগ্রগডত ৪৩৯ জন (বব: ০ , স্থানীে ৪৩৯)। 

২.০ 
বাক্সপে এর আবক্তে  ক ৌশলগি উক্সদ্দেসমূহ : 

২.১ ২০১৯-২০ অর্ য-বেক্সরর বাক্তষ য   ম যসম্পাদন চুক্তির  মূল্যােন প্রক্তিক্সবদন দাক্তখল: 

 ২৯ জুলাই ২০২০ িাক্তরক্সখ ২০১৯-২০ অর্ য-বেক্সরর বাক্তষ য   ম যসম্পাদন চুক্তির মূল্যােন প্রক্তিক্সবদন দাক্তখল  রা হক্সেক্সে। 

 

২.২ ২০২০-২১ অর্ য-বেক্সরর বাক্তষ য   ম যসম্পাদন চুক্তির অর্ য-বাক্তষ য  মূল্যােন প্রক্তিক্সবদন উর্ধ্যিন  র্তযপক্সক্ষ্র ক্তন ট দাক্তখল: 

- 

২.৩ সর াক্তর  ম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্তিসহ অন্যান্য ক্তবষক্সে  ম য িযা/ ম যর্ারীক্সদর প্রক্তশক্ষ্ণ আক্সোজন (জনঘন্টা): 

- চলডত মাসে .৯১ জনঘন্টা প্রডিক্ষণ েম্পন্ন হসেসে। এই অর্ যবেসর চলডত মাে (ডিসেম্বর ২০২০) পর্ যন্ত ক্রমপুডিত 

অগ্রগডত ৬.২১ জনঘন্টা। 

২.৫ ই-ফাইক্তলং পদ্ধক্তি বাস্তবােন :  

কফা ালপক্সেন্ট (Innovation Team ): (প্রক্স ৌিঃ কমাহাম্মদ আহসানুল আক্তমন, ক্তেক্তজএম, আইক্তসট) 

কমাবাইলনং: + ৮৮-০১৭১৩০৬৮৪৫১ 

ডিসেম্বর ২০২০ মাসে ই-ফাইডলং ডনস্পডত্ত  = ৫৩.৭৩% ।  

২.৬ ন্যযনিম এ ট উদ্ভাবনী উক্সযাগ/ক্ষুদ্র উন্নেন প্র ল্প বাস্তবাক্তেি: 

- 

২.৭ ক্তসটক্সজন র্াট যার বাস্তবােন: 

 

হালনাগাদকৃি ক্তসটক্সজন র্াট যার অনুর্ােী প্রদত্ত কসবা কসবাগ্রহীিাক্সদর মিামি পক্তরবীক্ষ্ণ ব্যবস্থা র্ালুকৃি: 



 

 

 

৩১ ক্তেক্সসম্বর, ২০১৬ িাক্তরক্সখ কসবার মান সম্পক্স য কসবাগ্রহীিাক্সদর মিামি পক্তরবীক্ষ্ক্সণর ব্যবস্থা র্ালু   রা হক্সেক্সে। কর্ ক ান 

ক্তবষক্সে অক্তভক্সর্াগ/মিামি প্রদাক্সনর ব্যবস্থা ইক্তিমক্সে ক ক্তিেভাক্সব র্ালু  রা হক্সেক্সে। 

২.৮ ক্তনক্তদ্ যষ্ট সমক্সের মক্সে অক্তভক্সর্াগ ক্তনষ্পক্তত্তকৃি 

কফা াল পক্সেন্ট (GRS): জনাব কমাহাম্মদ জক্তসম উক্তদ্দন হােদার (উপমহাব্যবস্থাপ , প্রশাসন) 

কমাবাইলনং: +৮৮-০১৭৫৫৬৯৪১৬৭ 

র্লক্তিমাক্সস ক ান অক্তভক্সর্াগ পাওো র্ােক্তন ক্তবর্াে ক ান অক্তভক্সর্াগ ক্তনস্পক্তত্ত  রা হেক্তন। 

২.৯ ক্তপআরএল শুরুর ১ মাস পূক্সব য সংক্তিষ্ট  ম যর্ারীর ক্তপআরএল ও  ছুট নগদােনপত্র জাক্তর ক্তনক্তিি রণ : 

কফা াল পক্সেন্ট ( ল্যান  ম য িযা): জনাব কমাহাম্মদ  ামরুজ্জামান (উপমহাব্যবস্থাপ ,প্রশাসন) 

কমাবাইল নং: +৮৮-০১৭৩০-৭৯৫৯৪৯ 

ক্তপআরএল আক্সদশ জাক্তরকৃি: 

- ০১ (এক) জন কম যকতযার ডপআরএল েপ্তরাসেি জাডর করা হসেসে। 

ছুট নগদােনপত্র জাক্তরকৃি: 

- ০১ (এক) জন কম যকতযার মৃত্যযর মপ্রডক্ষসত ছুটি নগোেসনর েপ্তরাসেি জাডর করা হসেসে। 

২.১০ অক্তেট আপক্তত্ত ক্তনষ্পক্তত্ত  ার্ যক্রক্সমর উন্নেন 

 

ব্রেসীট জবাব কপ্রক্তরি: 

অক্তেট আপক্তত্ত ক্তনষ্পক্তত্তকৃি: 

২০২০-২১ অর্ যবেক্সর কমাট আপক্তত্তর সংখ্যা-২৬০। কসক্সেম্বর ২০২০ মাক্সস আপক্তত্ত ক্তনস্পক্তত্তকৃি সংখ্যা = ৪৩। ২০২০-২১ 

অর্ যবেসর ক্রমপুডিত আপক্তত্ত ক্তনস্পক্তত্তকৃি সংখ্যা = ৪৩।  

২.১১ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পক্তত্তর হালনাগাদ িাক্তল া প্রস্তুি  রা 

স্থাবর সম্পক্তত্তর িাক্তল া হালনাগাদকৃি: 

গত ০৮/১২/২০২০ তাডরসখ হালনাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর েম্পডত্তর তাডলকা মপসরাবাংলা মপ্ররণ করা হসেসে। 

 

২.১২ বাক্তষ য  উন্নেন  ম যসূক্তর্ বাস্তবাক্তেি: 

২.১৩ জািীে শুদ্ধার্ার  ম যপক্তর ল্পনা ও পক্তরবীক্ষ্ণ  াঠাক্সমা প্রণীি: (National Integrity Strategy)  

 

কফা ালপক্সেন্ট: জনাব  াজী মাহবুবুল আলম (উপমহাব্যবস্থাপ , এইর্ আর এম) 

কমাবাইলনং: +৮৮-০১৭৩০৭৯৫৪৪৯ 

 

১। ক াম্পানীর ২০২০-২১ অর্ য বেক্সরর জািীে শুদ্ধার্ার ক ৌশল (National Integrity Strategy) প্রণেন করা হসেসে  

     এবং প্রণীত শুদ্ধাচার মকৌিল মপসরাবাংলাে মপ্ররণ করা হসেসে। 

২। জািীে শুদ্ধার্ার ক ৌশল  ম যপক্তর ল্পনা(২০২০-২১), বাক্সপে Website এ সক্তন্নক্সবশ  রা হক্সেক্সে । 

৩। ২০২০-২১ অর্ য বেক্সরর প্রণীি ক াম্পানীর  ম যক্স ৌশল পক্তর ল্পনার প্রর্ম ক াোট যাক্সরর সভা অনুক্তিি হক্সেক্সে। উি সভার  

     ক্তসদ্ধান্ত বাক্সপে Website এ সক্তন্নক্সবশ  রা হক্সেক্সে। 

৪। প্রর্ম ক াোট যাক্সরর ‘‘ সুশাসন সংক্রান্ত প্রক্তশক্ষ্ণ ” প্রদান  রা হক্সেক্সে । 

 

ক্তনর্ যাক্তরি সমক্সের মক্সে দত্রমাক্তস  প্রক্তিক্সবদন দাক্তখলকৃি: 

 

২.১৪ িথ্য বািােন হালনাগাদকৃি: (Right to Information) : 

কফা ালপক্সেন্ট: জনাব আবু হাসান কমািঃ খােরুজ্জামান  (উপমহাব্যবস্থাপ , সক্তর্ব ক্তবভাগ) 

কমাবাইল নং: +৮৮-০১৭০৯-৬৭৩৯৯৯ 

প্রক্তি মাক্সসর প্রর্ম সপ্তাক্সহ বাক্সপে এর Website হালনাগাক্সদর পাশাপাক্তশ প্রক্সোজন অনুর্ােী অন্য সমক্সেও হালনাগাদ  রা 

হে। ডিসেম্বর ২০২০ মাক্সস ক ান িথ্য র্াওো হেক্তন ক্তবর্াে এ কসবা প্রদান  রা হেক্তন। 

 

 


