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!সকশন ৩ 
7কৗশলগত উেdশA, কায%kমসমহূ, অgািধকার, কম%সmাদন সচূক এবং লkAমাtা 

(জলুাই ২০১৭ 7থেক জনু  ২০১৮) 
!কৗশলগত 
উে-. 

(Strategic 
Objectives) 

!কৗশলগত উে-ে.র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায 34ম 
(Activities) 

কম 3স5াদন  
7চক 

(Performan
ce 

Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম 3স5াদন  
7চেকর মান 
(Weight 

of 
Performan

ce 
Indicato
rs) 

িভি<বছর 
(Base 
Year) 
২০১৫-১৬ 
 

 BCত 
অজ3ন* 
২০১৬-১৭ 

লFGমাHা/িনণ 3ায়ক ২০১৭-১৮ 
Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

 
জলুাই ২০১৭ 
7থেক জনু  
২০১৮ 

 
মnবA 

অসাধারণ অিত উ<ম উ<ম চলিত মান চলিত মােনর 
িনেL 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

মQণালয়/ িবভােগর !কৗশলগত উে-.সRহ 
১.!লাককাTিশেU
র সংরFণ এবং 
Bসার   

৪৩ ১.১ !লাককাTিশU সংXহ 
ও সংরFণ 

১.১.১সংZহীত   
       িনদশ 3ন 

সং\া ৫ ২২ ২৫ ৪৮ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ৪৮ 7লাককারিুশেlর িবিভn মাধAেমর সব%েমাট ৪৮Y 
িনদশ%ন সংগহৃীত হেয়েছ।   

১.২ !লাককাTিশU      
    !মলা আেয়াজন 

১.২.১আেয়ািজত   
!মলা 

সং\া ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ০ ০ ০ ০৩ 
 

১. গত ১৪ জানয়ুাির 7থেক ১৪ 7ফb:২০১৮ পয%n 
মাসবAাপী 7মলা ও 7লাকজ উ�সব অনিুdত হেয়েছ।; 
২. গত ১৬-১৭ িডেসmর১৭ পয%n দ’ুিদনবAাপী 7পৗষ 
7মলা এবং  

৩. গত জনু ২০১৮ মােস দ’ুিদনবAাপী ফলেমলা  
আেয়াজন করা  হয় । 

১.৩ অ^_ান আেয়াজন  আেয়ািজত অ^_ান সং\া ১০ ১২ ১২ ১৩ ১০ ০ ০ ০ ১৩ ১)১৫ই আগs জািতর িপতা বŋবnু 7শখ 
মিুজবরু রহমােনর মতুৃAবািষ%কী  ও জাতীয় 7শাক 
িদবস পালন । 

২) ২৩ অেkাবর শহীদ 7শখ রােসেলর জnিদন 
এবং বাংলােদশ ইউেনেsা জাতীয় কিমশন এবং 
িবপn উিdদ ও pাণী সংরkণ ফাউেnশেনর সােথ 
7যৗথ আেয়াজেন বkৃেরাপন কম%সিূচ পালন করা 
হয় । 

৩) ২৪ ও ২৫ নেভmর১৭ তািরখ দ’ুিদনবAাপী 
আnজ% ািতক sীকৃিতর পিরেpিkেত জািতর িপতা 
বŋবnু 7শখ মিুজবরু রহমােনর ৭ই মােচ% র 
ঐিতহািসক ভাষণ উ�সব উদযাপন করা হয়  
৪)গত ১৬-১৭ িডেসmর১৭ পয%n দ’ুিদনবAাপী 
7পৗষ 7মলা এবং িবজয় উ�সব উদযাপন করা হয় 
৫) গত ১৪ জানয়ুাির 7থেক ১৪ 7ফb:২০১৮ 
পয%n মাসবAাপী  7লাকজ উ�সব ২০১৮ 

৬) ২১7শ 7ফbয়াির, শহীদ িদবস ও আnজ% ািতক 
মাতৃভাষা িদবস পালন 

৭) ৭ই মাচ%  জািতর িপতা বŋবnু 7শখ মিুজবরু 
রহমােনর ঐিতহািসক  ভাষণ  ও উ�সব  
উপলেk অনdুান আেয়াজন  

৮) ১৭ই মাচ%  জািতর িপতা বŋবnু 7শখ মিুজবরু 
রহমােনর জেnা�সব ও জাতীয় িশশ ু িদবস 
উদযাপন  

৯) ২৬ 7শ মাচ%  মহান sাধীনতা ও জাতীয় 
িদবস উপলেk দ’ুিদনবAাপী অনdুান  পিরেবিশত 
হয়। 
১০) ১৩-১৫ এিpল /চtসংkািn,  বাংলা নববষ% 
১৪২৫ উদযাপন উপলেk ৩িদনবAাপী নানা 
অনdুােনর আেয়াজন করা হয় । 
৭. ০৮7ম (২৫/বশাখ) কিবগরু ু রবীndনাথ 
ঠাkেরর জnজয়nী উদযাপন করা হেয়েছ। 

১১). ২৫ 7ম (১১ /জAd) জাতীয় কিব কাজী 
নজরলু ইসলােমর জnজয়nী উদযাপন করা হেয়েছ 
। 

১২) ২৮ 7ম (১৪/জAd) িশlাচায% জয়নলু 
আেবিদেনর মতুৃAবািষ%কী পালন করা হেয়েছ । 

১৩) ১৬-১৮ জনু ২০১৮ মােস  ৩িদনবAাপী 
ঈদ আnন উ�সব উদযাপন করা হয়।  

১.৪ Bদশ 3নী আেয়াজন   আেয়ািজত Bদশ 3নী  ২ ২ ২ ২ ১ ০ ০ ০ ০২ জানয়ুাির ২০১৮ মােস ‘কাঠ 7খাদাই কারিুশেlর  
ঐিতহA ও আধিুনকতার 7মলবnন’ এবং কম%রত 
কারিুশlী শীষ%ক দ’ুY pদশ%নীর আেয়াজন করা 
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!কৗশলগত 
উে-. 

(Strategic 
Objectives) 

!কৗশলগত উে-ে.র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায 34ম 
(Activities) 

কম 3স5াদন  
7চক 

(Performan
ce 

Indicators) 

 
একক 
(Unit) 

কম 3স5াদন  
7চেকর মান 
(Weight 

of 
Performan

ce 
Indicato
rs) 

িভি<বছর 
(Base 
Year) 
২০১৫-১৬ 
 

 BCত 
অজ3ন* 
২০১৬-১৭ 

লFGমাHা/িনণ 3ায়ক ২০১৭-১৮ 
Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

 
জলুাই ২০১৭ 
7থেক জনু  
২০১৮ 

 
মnবA 

অসাধারণ অিত উ<ম উ<ম চলিত মান চলিত মােনর 
িনেL 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

হেব। 

১.৫ কাTিশUীেক aরbার 
Bদান 

১.৩.১aরbার   
   Bাc কাTিশUী 

সং\া ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ০ ০ ০৩ ১লা /বশাখ ১৪২৫ বŋাb কারিুশl 7মলায় 
িতনজন কারিুশlীেক পরুsৃুত করা হয়। 

১.৬জাdঘর/ফাউেgশন 
পিরদশ 3ন 

  ১.৪.১আগত   
         দশ 3নাথj 

সং\া 
(লF) 

২০ ৭.১৫ ৭.৫৬ ৭.৭৫ ৭.০০ ৬.৯০ ৬.৮০ ৬.৭০ ৭.৭৫৪ ২০১৭-১৮ অথ%বছের সব%েমাট  ৭ লk ৭৫ 
হাজার ৪ শত 7দিশ-িবেদিশ দশ%নাথz ফাউেnশন 
পিরদশ%ন কেরেছন। 

২.!লাককাTিশেU
র মান উkয়ন ও 
উৎকস 3 সাধন।   
 

৩৭ ২.১!লাককাTিশেUর 
BিশFণ ও ওয়াক3সপ 
আেয়াজন। 

২.১.১আেয়ািজত  
        !কাস 3  

সং\া ৫ ৬ ৬ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ০৭ আেলাচA সমেয় ১) 7সানারগাঁেয়র নকিশ কাঁথা , 
২) নকিশ পাখা ৩) ঢাকার কাগেজর  কারিুশl 
৪) চ}gােমর তালপাতার হাতপাখা , ৫) 
বরগনুার ম�ৃিশl , ৬) রাজশাহীর শেখর হাঁিড় 
ও ৭) kুd-ন ৃ 7গাdী-বাnরবান-এর 7কামার 
তাঁত ও বাঁেশর কারিুশl মাধAেম কারিুশlী 
pিশkণ কায%kম  সmn হেয়েছ। 

 ২.১.২BিশFণ 
Bাc  কাTিশUী 

সং\া ১০ ৬০ ৬০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৭০ উিlিখত কায%kেম ৭০জন pিশkণ gহণ 
কেরন। 

২.২ ডoেমেpশন ও 
কGাটালগ rতির 

 ২.২.১কGাটালগ 
Cত   িনদশ 3ন st 

সং\া 
 

১০ ১০০ ১০০ ৪৫০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৪৫০Y 7লাক অলŋার, ম�ৃিশেlর সব%েমাট ৪৫০ িনদশ%ন 
dেবAর কAাটালগ সmn হেয়েছ। 

২.৩ !লাককাTিশU 
অ^সuােন জিরপ 

 ২.৩.১ জিরপCত  
      উপেজলা 

সং\া ৫ ২ ৩ ৩ ২ ০ ০ ০ ০৩   গত জানয়ুাির ২০১৮ 7থেক ঢাকার সাভার ও 
ধামরাই এবং মািনকগ� উপেজলার সাটুয়াির 
কারিুশেlর আ�িলক জিরপ কাজ শরু ু হয়। এবং 
গত ৩০ এিpল সমাp হেব।  

২.৪!লাককাTিশেUর ওপর 
গেবষণা ও Bকাশনা 

 ২.৪.১ Bকািশত   
    গেবষণা Xw 

সং\া ৫ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০ ১ 7লাক কিবতায় বŋবnু শীষ%ক গেবষণা gn 
pকািশত হেয়েছ। 

 ২.৪.২ Bকািশত   
          Bিতেবদন  

সং\া ২ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ০১ ২০১৭-১৮ অথ%বছেরর বা�সিরক 
pিতেবদন pকািশত হেয়েছ। 

 
 
 

          (রবীx !গাপ) 
পিরচালক 

             বাংলােদশ !লাক  ও কাTিশU ফাউেgশন 
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দcর/সংyার আবি.ক !কৗশলগত উে-.সRহ 
(েমাট মান-২০) 

(জলুাই-জনু ২০১৮) 

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

বািষ%ক pিতেবদন  
(জলুাই-জনু ২০১৮) 

 

মnবA  

!কৗশলগত উে-. 
(Strategic 

Objectives) 

!কৗশলগত 
উে-ে.র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায 34ম 
(Activities) 

কম 3স5াদন zচক 
(Performance 

Indicator) 
 

একক 
(Unit) 

কম 3স5াদন 7চেকর 
মান 

(Weight of 
PI) 

লFGমাHার মান -২০১৭-১৮ 
(Target Value -2017-18) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অিত উ<ম 
(Very 
Good) 

উ<ম 
(Good) 

চলিত মান 

(Fair) 
চলিত মােনর 

িনেL (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

দFতার সে{ বািষ%ক 
কম%সmাদন চুিk 

বাsবায়ন 
৪ 

২০১৭-১৮ অথ 3 বছেরর খসড়া বািষ 3ক 
কম 3স5াদন ~ি� দািখল 

িনধ%ািরত সময়সীমার মেধA খসড়া 
চুিk	মntণালয়/িবভােগ দািখলকৃত তািরখ ০.৫ ১৯ এিBল ২৩এিBল ২৫এিpল ২৬এিpল ২৭এিpল ৮ এিpল 

িনধ%ািরত সমেয়র মেধAই বািষ%ক কম%সmাদন 
চুিkর খসড়া  7pরণ করা হেয়েছ। 

মাঠপয%ােয়র কায%ালয়সমেূহর সেŋ ২০১৭-১৮ 
অথ%বছেরর বািষ%ক কম%সmাদন চুিk sাkর 

িনধ%ািরত সময়সীমার মেধA চুিk 
sাkিরত 

 
তািরখ 

১ ১৬ �ন ১৮ �ন ১৯ জনু ২০ �ন ২১ জনু -- 
মাঠপয%ােয় ফাউেnশেনর দpর না থাকায় 
আেলাচA কায%kমY এ 7kেt pেযাজA নয়। 

২০১৬-১৭ অথ%বছেরর বািষ%ক কম%সmাদন 
চুিkর মলূAায়ন pিতেবদন দািখল 

িনধ%ািরত তািরেখ মলূAায়ন 
pিতেবদন দািখলকৃত 

 
সংখAা ১ ১৬ জলুাই   ১৮ জলুাই ১৯ জলুাই ২০ জলুাই ২৩জলুাই   ৮জলুাই ২০১৭  িনধ%ািরত সমেয়র মেধAই pিতেবদন 7pরণ করা 

হেয়েছ।	

২০১৭-১৮ অথ%বছেরর বািষ%ক কম%সmাদন চুিk 
পিরবীkণ /tমািসক pিতেবদন দািখলকৃত 

 
সংখAা 

০.৫ ৪ ৩ - - - ০৪ 

	১০অেkাবর২০১৭-এ জলুাই-7সp:১৭ সমেয়র  
ও ৭ জানয়ুাির২০১৮ তািরেখ ২য় /tমািসক 
pিতেবদন এবং ৭ জানয়ুাির ২০১৭ তািরেখ 
অধ%বািষক ১ এিpল  ৩য়  /tমািসক pিতেবদন 
7pরণ করা হেয়েছ।	

২০১৭-১৮ অথ% বছেরর বািষ%ক কম%সmাদন 
চুিkর অধ%বািষ%ক মলূAায়ন pিতেবদন দািখল 

িনধ%ািরত তািরেখ অধ%বািষ%ক 
মলূAায়ন pিতেবদন দািখলকৃত 

 
তািরখ 

 
১ 
 

১৪ জা^য়াির ১৬জা^য়াির ১৮জা^য়াির ২১জা^য়াির ২২জানয়ুাির ৭ জানয়ুাির 
৭ জানয়ুাির ২০১৭ তািরেখ অধ%বািষক pিতেবদন 
7pরণ করা হেয়েছ। 

 

কায%পিdত ও 7সবার 
মােনাnয়ন � 

ই- ফাইিলং পdিত pবত%ন দpর/সংsার ই-ফাইিলং পdিত 
pবিত%ত তািরখ ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ -- 

�ায়াল 7বিসেস ই-ফাইিলং কায%kম চাল ু করা 
হেয়েছ । 

ইউিনেকাড বAবহার িনি�ত করা ইউিনেকাড বAবহার িনি�তকৃত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ 
িনেদ%শনা অনযুায়ী ফাউেnশেন  Unicode 
িভিtক NikoshBAN Font  বAবহার করা 
হেc। 

িপআরএল শরুরু ২মাস পূেব% সংি�� কম%চারীর 
িপ আরএল, ছুY নগদায়ন ও 7পনশন ম�িুরপt 

যগুপ� জাির িনি�তকরণ 

িপআরএল ও ছুY নগদায়ন  
যগুপ� জািরকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ 

যথাসমেয় িপআরএল ও ছুY নগদায়ন  যগুপ� 
জাির করা হয়। 

িসYেজn স চাট% ার অনযুায়ী 7সবা pদান 
pকািশত িসYেজn স চাট% ার 
অনযুায়ী 7সবা pদানকৃত 

 
% 

 
১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ 

িসYেজনস চাট% ার অনযুায়ী 7সবা pধােনর িবষেয় 
সব%াtক গরুtু 7দয়া হয়।  

অিভেযাগ pিতকার বAবsা 7সবা pদান  িনsিতকৃত অিভেযাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০	 আেলাচA সমেয় 7কান অিভেযাগ পাওয়া যায়িন 

7সবার মান সmেক% 7সবাgহীতােদর মতামত 
পিরবীkেণর বAবsা চাল ুকরা 

7সবার মান সmেক% 7সবাgহীতােদর 
মতামত পিরবীkেণর বAবsা 

চালকৃুত 

 
% 

 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ 

7সবার মান সmেক% 7সবাgহীতােদর মতামত 
পিরবীkেণর বAবsা রেয়েছ।  

দpর/সংsার কমপেk দ’ুY অনলাইন 7সবা চাল ু
করা 

কমপেk দ’ুY অনলাইন 7সবা 
চালকৃুত 

তািরখ 
১ ৩১ িডেসmর ৩১ জানয়ুাির ২৮ 7ফbয়াির -- -- ৩০ জনু 

অনলাইন িভিtক  7মাবাইল অAাপস এবং 7মলার 
sেলর  আেবদন pিkয়ার 7সবা দ’ুY চাল ু
হেয়েছ  

দpর/সংsার কমপেk ৩Y 7সবাpিkয়া সহজ 
করা 

কমপেk ৩Y 7সবাpিkয়া 
সহজীকৃত 

তািরখ 
১ ৩১ িডেসmর ৩১ জানয়ুাির ২৮ 7ফbয়াির ১৫মাচ%  -- ৩১ িডেসmর 

িডিজটাল ইনফরেমশন 7বাড% , বারেকাট sাপন  
ও িনদশ%ন dেবAর কAাটালগ ওেয়বসাইেটর pদশ%ন 
এর মাধAেম ৩Y 7সবা pিkয়া সহজ করা হেয়েছ 
। 

দpর/সংsার কায%ালয়সমেূহর উdাবনী উেদAাগ 

ও Small Improvement Project 
(SIP) বাsবায়ন 

উdাবনী উেদAাগ ও SIP –সমেূহর 
ডাটােবজ psতকৃত 

তািরখ 
১ ৪জানয়ুাির ১১জানয়ুাির ১৮জানয়ুাির ২৫জানয়ুাির ৩১জানয়ুাির -- 

 
pিশkণ হেয়েছ। 

 

উdাবনী উেদAাগ ও SIP –
সমেূহর  7রিpেকেটড 

সংখAা 
১ ২৫ ২০ ১৫ ১০ -- -- 

-- 

আিথ%ক বAবsাপনার 
উnয়ন � অিডট আপিt িন�িt  অিডট আপিt িন�িtকৃত 

% 

 ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২১.৩০% 
৩৬Y আপিt িনsিtর হেয়েছ । 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

বািষ%ক pিতেবদন  
(জলুাই-জনু ২০১৮) 

 

মnবA  

!কৗশলগত উে-. 
(Strategic 

Objectives) 

!কৗশলগত 
উে-ে.র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায 34ম 
(Activities) 

কম 3স5াদন zচক 
(Performance 

Indicator) 
 

একক 
(Unit) 

কম 3স5াদন 7চেকর 
মান 

(Weight of 
PI) 

লFGমাHার মান -২০১৭-১৮ 
(Target Value -2017-18) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অিত উ<ম 
(Very 
Good) 

উ<ম 
(Good) 

চলিত মান 

(Fair) 
চলিত মােনর 

িনেL (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

sাবর/অsাবর সmিtর হালনাগাদ তািলকা 
psত করা  

sাবর সmিtর হালনাগাদ তািলকা তািরখ ১ ১ 7ফbয়াির ১৫7ফbয়াির ২৮7ফbয়াির ২৮ মাচ%  ১৫ এিpল ৭ জানয়ুাির ২০১৭ 
িনধ%ািরত সমেয়র মেধAই sাবর সmিtর 
হালনাগাদ   তািলকা psত কের ওেয়ব সাইেট 
pদশ%ন করা হেয়েছ। 

অsাবর সmিtর হালনাগাদ 
তািলকা 

তািরখ ০.৫ ১ 7ফbয়াির ১৫7ফbয়াির ২৮7ফbয়াির ২৮ মাচ%  ১৫ এিpল ৭জানয়ুাির ২০১৭ 
িনধ%ািরত সমেয়র মেধAই অsাবর সmিtর 
হালনাগাদ   তািলকা psত কের ওেয়ব সাইেট 
pদশ%ন করা হেয়েছ। 

দpর/সংsার কলAাণ কম%কত% া িনেয়াগ  করা 
কলAাণ কম%কত% া িনেয়াগকৃত ও 

ওেয়ব সাইেট pকািশত   তািরখ ০.৫ ১৫অেkাবর ২৯অেkাবর ১৫নেভmর ৩০নেভmর ১৪িডেসmর ১১ অেkাবর ১৭ 
কলAাণ কম%কত% া িনেয়াগ করা হেয়েছ এবং তা 
ওেয়ব সাইেট pকাশ করা হেয়েছ।   

দkতা ও /নিতকতার 
উnয়ন � 

সরকাির কম%সmাদন বAবsাপনা সংkাn 
pিশkণসহ িবিভn িবষেয় কম%কত% া/কম%চারীেদর 

জনA pিশkণ আেয়াজন 
pিশkেণর সময় জনঘpা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৪ 

িনেmািlিখত িবষেয় িদনবAাপী pিশkণ সmn 
হয়: 

১)APA, ২.)শdুাচার , ৩) SIP, 
৪ )SDG , 
 ৫) E- ফাইিলং , ৬) িডিজটাল 7সবা 
 ৭) কিmউটার ও ইউিনেকাড বAবহার এবং  
৮) কম%কত% া-কম%চারীর আচরণ িবিধর pিশkণ 
সmn হয়। 

জাতীয় শdুাচার 7কৗশল বাsবায়ন 

২০১৭-১৮ অথ% বছেরর শdুাচার 
বাsবায়ন কম%পিরকlনা এবং 
বাsবায়ন পিরবীkণ কাঠােমা 

pণীত ও দািখলকৃত  

তািরখ ০.৫ ১৩ জলুাই ৩১জলুাই -- -- -- ১৫ জলুাই১৭ 

গত ১৫.০৭.২০১৭ তািরেখ শdুাচার বাsবায়ন 
কম%পিরকlনা ও বাsবায়ন পিরবীkণ কাঠােমা 
pণয়ন কের মntণালেয় 7pরণ করা হয়।। 

িনধ%ািরত সময়সীমার মেধA 
/tমািসক পিরবীkণ pিতেবদন 

দািখলকৃত 
তািরখ ০.৫ ৪ ৩ -- -- -- 

৪ 
 

-- 

তথA অিধকার ও 
spেণািদত তথA pকাশ 

বাsবায়ন 
২ 

তথA বাতায়ন হালনাগাদকরণ তথA বাতায়ন হালনাগাদকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ িনয়িমত তথA বাতায়ন হালনাগাদ করা হয়। 

spেণািদত তথA pকাশ spেণািদত তথA pকািশত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ িনয়িমত �Bেণািদত ত� Bকাশ হয় । 
 

বািষ%ক pিতেবদন pণয়ন ও pকাশ বািষ%ক pিতেবদন ওেয়বসাইেট 
pকািশত তািরখ ১ ১৫ অে�াবর ২৯ অে�াবর ১৫ নেভ�র ৩০ নেভ�র ১৫ িডেস�র ১৫ অে�াবর ২০১৭ 

২০১৬-১৭ অথ 3 সােলর বািষ 3ক Bিতেবদন Bণয়নসহ 
ওেয়ব সাইেট Bকাশ করা হেয়েছ। 

 
 

         (রবীx !গাপ) 
      পিরচালক 

বাংলােদশ !লাক  ও কাTিশU ফাউেgশন 


