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স্মাযক নং : ৩২.০৩.০০০০.১০০.১৬.০০১.১৭-১৬৫১(০৪)                             তারযখ : 0৯.০৭.২০১৮ রি.     

 

 
 

welq :   ermiv‡šÍ  evwl©K  Kg©m¤úv`b  Pzw³i  RyjvB  2017-  Ryb  2018  Gi   ev Í̄evqb  AMÖMwZi  

          (cÖK…Z AR©b) g~j¨vqb cÖwZ‡e`b †cÖiY cÖm‡½|  

 
 

সূত্র : ৩২.০০.০০০০.০৯২.০৩৩.০১৯(অং-১).১৬.৩১, তারযখ : ১৯.০৬.২০১৮ রি:  

 

 

Dch©y³ welq I m~‡Îi cwi‡cÖwÿ‡Z mweb‡q Rvbv‡bv hv‡”Q †h, gwnjv I wkky welqK gš¿Yvj‡qi Pvwn`v 

†gvZv‡eK mshy³ QK Abyhvqx evsjv‡`k wkky GKv‡Wgxi evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i RyjvB 2017- Ryb 

2018 A_© erm‡ii ev Í̄evqb AMÖMwZi (cÖK…Z AR©b) g~j¨vqb cÖwZ‡e`b GZ`m‡½ cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v 

MÖn‡Yi Rb¨ †cÖiY Kiv n‡jv|  

 

mshyw³ : eY©bv †gvZv‡eK - 06 cvZv|  

 

 

 

 

 

সচিব 

মচহলা ও চিশু চবষয়ক মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেি সচিবালয়, ঢাকা। 

 

 আনজীর চলটন 

পচরিালক 

বাাংলাদেি চিশু একাদেমী 

ফ ান : ৯৫৫০৩১৭ 

ই-ফমইল : info.shishuacademy@gmail.com 

 

অনুররর : দয়  জ্ঞাতাথথ ©  কামা ©থথ © 
 

১। জনাফ নুরুন্নাায থফগভ, ররনয়য কাযী প্রধান (প্লাউ ইউরনট), ভররা  রশু রফলয়ক  ভন্ত্রণারয়,  

    ফাংরাদদ রিফারয়, ঢাকা। 

২। থপ্রাগ্রাভায, ভররা  রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয় , ফাংরাদদ রিফারয়, ঢাকা। 

৩। র.এ. টু রযিারক, বাাংলাদেি চিশু একাদেমী। 

৪। অরপ কর। 
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ermiv‡šÍ evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i (Ryjvই 2017- Ryb 2018) ev¯Íevqb AMÖMwZi (cÖK…Z AR©b) g~j¨vqb cÖwZ‡e`b                          

 

থকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুরি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রবরিফছয 

(Base 

Year) 
2015-

16 

প্রকৃত 

অজ©ন * 

2016-

17 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণা©য়ক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ফারল ©ক অজ©ন  

(জুরাই 

২০১৭- জুন 

২০১৮) 

mvaviY 

†¯‹vi 

wba©vwiZ 

†¯‹vi 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

 

উিভ 

 

িররত 

ভান 

 

িররতভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

থকৌরগত উদেশ্যমূ   

 

 

 

 

 

 

(১) রশুয 

থভধা ভনন 

রফকাদয 

ভাধ্যদভ 

আদ © 
নাগরযক 

রাদফ গদে 

থতারা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬০ 

১.১ রশুদদয 

াংস্কৃরতক 

প্ররক্ষ্ণ 

প্রদান। 

১.১.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ংখ্যা 

(াজায) 

০৭.০০ ২৫ ৩০ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ৩৬,০৩৬ 07.00 07.00 

১.২ 

রশুদতাল গ্রন্থ 

প্রকা 

১.২.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ংখ্যা 

(টি) 

০৬.০০ ৫১ ৪৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ 06.00 06.00 

১.৩ রশুদদয 

রাইদেরয 

ব্যফাদয 

সুদমাগ প্রদান। 

১.৩.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ংখ্যা ০৫.০০ ৯৫০০ ১০০০০ ১২০০০ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ১২০০৫ ০৫.০০ ০৫.০০ 

১.৪ রশু 

পুযস্কায 

প্রদান। 

১.৪.১ 

উকাযদবাগী 

রশু ংখ্যা 

ংখ্যা ০৫.০০ ১.৬০ ১.৬৫ ২.৩৫ ২.৩০ ২.২৫ ২.২০ ২.১৫ ২,৩৫,২১৯ ০৫.০০ ০৫.০০ 

১.৫ রশুয 

রফকাদ 

প্রাযরিক 

রক্ষ্া প্রদান। 

১.৫.১ 

উকাযদবাগী 

রশু 

ংখ্যা ০৫.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৪২০০ ০৫.০০ ০৫.০০ 
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থকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুরি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রবরিফছয 

(Base 

Year) 
2015-

16 

প্রকৃত 

অজ©ন * 

2016-17 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ ণায়ক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ফারল ©ক অজণন  

(জুরাই 

২০১৭- জুন 

২০১৮) 

mvaviY 

†¯‹vi 

wba©vwiZ 

†¯‹vi 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

 

উিভ 

 

িররত 

ভান 

 

িররতভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

থকৌরগত উদেশ্যমূ 

  ১.৬ রশু রফকা থকন্দ্র 

রযিারনা। 

১.৬.১ সুরফধাফরিত 

উকাযদবাগী রশু 

ংখ্যা ৫.০০ ৬০০ ৭৪০ ৭৫০ ৭৪০ ৭৩০ ৭২৫ ৭২০ ৭৫০ ০৫.০০ ০৫.০০ 

১.৭ রশু জাদুঘয 

রযদ ণদনয ভাধ্যদভ 

থদ  রফদদদয 

ইরতা ঐরতয 

ম্পদকণ রশুদদয 

রযরিত কযাদনা। 

১.৭.১ উকাযদবাগী 

রশু 

ংখ্যা ৫.০০ ৫৫০০ ৭০০০ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৬০০ ৭৪০০ ২০০ ৮০০৫ ০৫.০০ ০৫.০০ 

১.৮ রশুয ভনন, থভধা 

 াংস্কৃরতক রফকা। 

১.৮.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৫.০০ ২.২০ ২.৫০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭৫ ২.৭০ ৩,০০,৩০০ ০৫.০০ ০৫.০০ 

১.৯ রশুদদয উদ্ভাফনী 

ক্ষ্ভতা বৃরিদত ায়তা 

এফং তাদদয রনভ ণর 

রফদনাদদনয ব্যফস্থা 

গ্রদণয রদক্ষ্য রশু 

আনন্দদভরা আদয়াজন। 

১.৯.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ংখ্যা 

(রক্ষ্) 

 

৫.০০ ১.৩০ ১.৫০ ২.০০ ১.৯৫ ১.৯০ ১.৮৫ ১.৮০ ২,০১,২৫৬ ০৫.০০ ০৫.০০ 

১.১০ রশুয রফকাদ 

প্রাযরিক রক্ষ্া প্রকদেয 

ভাধ্যদভ ২০ টি থে-

থকয়ায থন্টায 

রযিারনা। 

১.১০.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ংখ্যা ৪.০০ ৪০০ ৪০০ ৪০০ ৩৯০ ৩৮০ ৩৭০ ৩৬০ ৪০০ ৪.০০ ৪.০০ 

১.১১ কুইজ  রফতকণ 

উৎফ 

১.১১.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ংখ্যা ৪.০০ ১৯০০০ ২০৮০০০ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০ ২২,০০০ ৪.০০ ৪.০০ 

১.১২ ফইো, ফাংরা 

ফানান  উচ্চাযণ এফং 

ক্ষুথদ থরখক কাম©ক্রভ 

১.১২.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ংখ্যা ৪.০০ ২১০০ ২২২০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ২০০০ ২,৪০০ ৪.০০ ৪.০০ 
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থকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

(Activities) 

কভ©ম্পাদন চুরি 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ©ম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রবরিফছয 

(Base 

Year) 
2015-

16 

প্রকৃত 

অজ©ন * 

2016-

17 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ ণায়ক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ফারল ©ক অজণন  

(জুরাই 

২০১৭- জুন 

২০১৮) 

mvaviY 

†¯‹vi 

wba©vwiZ 

†¯‹vi 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

 

উিভ 

 

িররত 

ভান 

 

িররতভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

থকৌরগত উদেশ্যমূ   

 

 

 

২. রশু 

অরধকায 

প্ররতষ্ঠা। 

 

 

 

২০ 

(২.১) রশু 

অরধকায ম্পদকণ 

দিতনতায রদক্ষ্ 

রশু রদফ  

রশু অরধকায 

প্তা উদমান। 

২.১.১ উকাযদবাগী 

রশু 

ংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৮.০০ ৫.০০ ৫.৫০ ৬.০০ ৫.৯০ ৫.৮০ ৫.৭০ ৫.৬০ ৬,০৫,৮৯০ ৮.০০ ৮.০০ 

(২.২) প্রাযরিক 

রক্ষ্া প্রদাদনয 

ভাধ্যদভ রশুদদয 

রক্ষ্া গ্রদণয 

সুদমাগ রনরিত 

কযা। 

২.২.১ উকাযদবাগী 

রশু 

ংখ্যা ৭.০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪২০০ ৪১০০ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮০০ ৪২০০ ৭.০০ ৭.০০ 

(২.৩) রশু 

অরধকায 

ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষ্য রশুদদয 

রফরবন্ন কাম©ক্রভ 

গ্রণ। 

২.৩.১ 

উকাযদবাগী রশু 

ংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৫.০০ ১২.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১৫.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১৬.১০ ৫.০০ ৫.০০ 
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থকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগত 

উথেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

 (Activities) 

কভ ©ম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ©ম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ ণায়ক ২০১৭-২০১৮  

(Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ফারল ©ক অজণন  

(জুরাই ২০১৭-  

জুন ২০১৮) 

mvaviY †¯‹vi wba©vwiZ 

†¯‹vi 

অাধাযণ 
অরত উিভ 

 

উিভ 

 

িররত 

ভান 

 

িররতভাদন

য রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতার সঙ্গে 

বাষি©ক 

কর্মসম্পাদন চুষি 

বাস্তবায়ন 

6 

২০১৬-১৭ অথ ©ফছরযয 

খড়া ফার্ল িক কভ©ম্পাদন 

চুর্ি দার্খর 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে খড়া 

চুর্ি ভন্ত্রণারয়/র্ফবারগ দার্খরকৃত  
তার্যখ ১ ১৯ মভ ২২ মভ ২৪ মভ ২৫ মভ ২৬ মভ 

 

১৮ থভ ২০১৭ ০১.০০ ০১.০০ 

ভাঠমা ©ময়য 

কামা©রয়মূরয রে 

২০১৬-১৭ অথ িফছরযয 

ফার্ল িক কভ©ম্পাদন  চুর্ি 

স্বাক্ষয 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে চুর্ি 

স্বাক্ষর্যত 
তার্যখ ১ ২৬-৩০ জুন - - - - 

 

 

১৩ জুন ২০১৭ ০১.০০ ০১.০০ 

২০১৫-১৬ অথ ©ফছরযয 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয 

মূল্যায়ন প্রর্তরফদন দার্খর 

র্নধা ©র্যত তার্যরখ মূল্যায়ন 

প্রর্তরফদন দার্খরকৃত  
তার্যখ ১ ১৪ জুরাই ১৭ জুরাই ১৮ জুরাই ১৯ জুরাই ২০ জুরাই 

 

১১ জুরাই ২০১৭ ০১.০০ ০১.০০ 

২০১৬-১৭ অথ ©ফছরযয 

ফার্ল িক কভ©ম্পাদন চুর্ি 

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ 

ত্রৈভার্ক প্রর্তরফদন দার্খরকৃত  ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

 

০৪ ০১.০০ ০১.০০ 

২০১৬-১৭ অথ ©ফছরযয 

ফার্ল িক কভ©ম্পাদন চুর্িয 

অধ িফার্ল িক মূল্যায়ন 

প্রর্তরফদন দার্খর 

র্নধা ©র্যত তার্যরখ অধ িফার্ল িক 

মূল্যায়ন প্রর্তরফদন দার্খরকৃত 
তার্যখ ১ ২২ জানুয়ার্য ২৩ জানুয়ার্য 

২৪ 

জানুয়ার্য 

২৫ 

জানুয়ার্য 

২৬ 

জানুয়ার্য 

 

০৩ জানুয়ারয ২০১৭ 

০১.০০ ০১.০০ 

ফার্ল িক কভ©ম্পাদন চুর্িয 

রে ংর্িষ্ট কভ িকতিারদয 

প্ররণাদনা প্রদান 

ত্রফরদর্ক প্রর্ক্ষরণ মপ্রর্যত 

কভ িকতিা 
ংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

- 

০০.০০ ০০.০০ 
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থকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

 (Activities) 

কভ ©ম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ©ম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ ণায়ক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ফারল ©ক অজণন  

(জুরাই ২০১৭- 

জুন ২০১৮) 

mvaviY †¯‹vi wba©vwiZ †¯‹vi 

অাধাযণ অষত উত্তর্ 

 

উিভ 

 

িররত 

ভান 

 

চলষতর্াঙ্গনর 

ষনঙ্গে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতা ও 

ননষতকতার 

উন্নয়ন 

৩ 

 

যকার্য কভ©ম্পাদন 

ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রর্ক্ষণ র্ফর্বন্ন র্ফলরয় 

কভ ©কতা©/কভ©চাযীরদয 

জন্য প্রর্ক্ষণ আরয়াজন 

প্রর্ক্ষরণয ভয় জনঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

 

 

৬০ 
০১.০০ ০১.০০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায মকৌর 

ফাস্তফায়ন 

২০১৬-১৭ অথ িফছরযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন কভ ির্যকল্পনা এফং 

ফাস্তফায়ন র্যফীক্ষণ কাঠারভা 

প্রণীত ও দার্খরকৃত 

তার্যখ ১  ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

 

১৩ জুরাই ২০১৭ ০১.০০ ০১.০০ 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে 

ত্রৈভার্ক  র্যফীক্ষণ প্রর্তরফদন 

দার্খরকৃত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

০৪ 

০১.০০ ০১.০০ 

তথ্য অষিকার ও 

স্বপ্রঙ্গ াষদত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ন 

২ 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 
তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 100 90 80 70 60 

 

১০০ 
০১.০০ ০১.০০ 

ফার্ল িক প্রর্তরফদন প্রণয়ন 

ও প্রকা 

ফার্ল িক প্রর্তরফদন ওরয়ফাইরে 

প্রকার্ত 
তার্যখ ১ ১৫ অরটাফয ২৯ অরটাফয ১৫ নরবম্বয 

৩০ 

নরবম্বয 
১৫ র্িরম্বয 

 

১৫ অদটাফয 

২০১৭ 

০১.০০ ০১.০০ 

কাম©দ্ধর্ত ও মফায 

ভারনান্নয়ন 
৫ 

ই-পাইর্রং দ্ধর্ত প্রফতিন ই-পাইর্রং দ্ধর্ত প্রফর্তিত তার্যখ ১ ২৮ মপব্রুয়ার্য ৩০ ভাচ ি ৩০ এর্প্রর ৩১ মভ ২৯ জুন 
০২ জুরাই ২০১৭ 

০১.০০ ০১.০০ 

র্আযএর শুরুয ২ ভা 

পূরফ ি ংর্িষ্ট কভ িচাযীয 

র্আযএর, ছুটি নগদায়ন 

ও মনন ভঞ্জুর্যৈ 

যুগৎ জার্য র্নর্িতকযণ  

র্আযএর শুরুয ২ ভা পূরফ ি 

ংর্িষ্ট কভ িচাযীয র্আযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও মনন 

ভঞ্জুর্যৈ যুগৎ জার্যকৃত  

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

১০০ ০১.০০ ০১.০০ 
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থকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

থকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম©ক্রভ 

 (Activities) 

কভ ©ম্পাদন সুিক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

কভ ©ম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

PI) 

রক্ষ্যভাত্রা/রনণ ণায়ক ২০১৭-২০১৮  

 (Target/Criteria Value for FY 2017-2018) 

ফারল ©ক অজণন  

(জুরাই ২০১৭- 

জুন ২০১৮) 

mvaviY †¯‹vi wba©vwiZ 

†¯‹vi 

অাধাযণ 
অরত উিভ 

 

উিভ 

 

িররত 

ভান 

 

িররতভাদনয 

রনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

মফা প্রর্ক্রয়ায় উদ্ভাফন 

কাম©ক্রভ ফাস্তফায়ন 

দপ্তয/ংস্থায কভরক্ষ একটি 

অনরাইন মফা চালুকৃত 
তার্যখ ১ ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য 

২৮ 

মপব্রুয়ার্য 
- - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 
০১.০০ ০১.০০ 

 
দপ্তয/ংস্থায কভরক্ষ ৩ টি 

মফাপ্রর্ক্রয়া জীকৃত 
তার্যখ ১ ৩১ র্িরম্বয ৩১ জানুয়ার্য 

২৮ 

মপব্রুয়ার্য 
- - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 
০১.০০ ০১.০০ 

অর্বরমাগ প্রর্তকায 

ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
র্নষ্পর্িকৃত অর্বরমাগ  % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

 

১০০% 
০১.০০ ০১.০০ 

কভ© র্যরফ উন্নয়ন ৩ 

অর্প বফন ও আর্েনা 

র্যচ্ছন্ন যাখা 

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে 

অর্প বফন ও আর্েনা র্যচ্ছন্ন 
তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয 

৩১ 

জানুয়ার্য 
- - 

০২ জুরাই ২০১৭ 

(রনয়রভত) 
০১.০০ ০১.০০ 

মফা প্রতযাী এফং 

দ িনাথীরদয জন্য 

েয়ররে অরক্ষাগায 

(waiting room)  

এয ব্যফস্থা কযা  

র্নধা ©র্যত ভয়ীভায ভরে মফা 

প্রতযাী এফং দ িনাথীরদয জন্য 

েয়ররে অরক্ষাগায  চালুকৃত 

তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয 
৩১ 

জানুয়ার্য 
- - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 

০১.০০ ০১.০০ 

মফায ভান ম্পরকি 

মফাগ্রীতারদয ভতাভত 

র্যফীক্ষরণয ব্যফস্থা চালু 

কযা 

মফায ভান ম্পরকি 

মফাগ্রীতারদয ভতাভত 

র্যফীক্ষরণয ব্যফস্থা চালুকৃত 

তার্যখ ১ ৩০ নরবম্বয ৩১ র্িরম্বয 
৩১ 

জানুয়ার্য 
- - 

 

০২ জুরাই ২০১৭ 
০১.০০ ০১.০০ 

আর্থ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
১ 

অর্িে আর্ি র্নষ্পর্ি 

কাম©ক্ররভয উন্নয়ন 

 

ফছরয অর্িে আর্ি র্নষ্পর্িকৃত 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

৯৫টি আরি 

রনষ্পরি দয়দছ। 

০০.০০ ০০.০০ 

থভাট  ৯৮.০০ ৯৮.০০ 
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