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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

ববদফারক পবরেপ্তর 

 

বাবষ িক কম িসম্পােি চুবির ত্রৈমাবসক অগ্রগবত প্রবতদবেি (এবপ্রল-জুি/২০১৯) 

ককৌশলগত উদ্দেশ্যভিভিক কার্ যক্রম, কম যসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমুহ 

 

ককৌশলগত 

উদ্দেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মাি 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 
(Activities) 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রারভনা যা ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

২০১৮-২০১৯ অর্ ি 

বছদর ত্রৈমাবসক অজিি 

(এবপ্রল-জুি/২০১৯ 

পর্ িন্ত) 

মন্তব্য 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ অসাধারা অভতউিম উিম চলভত 

মান 

চলভত 

মাদ্দনর 

ভনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৬ 

দপ্তররসংস্থার ককৌশলগত  উদ্দেশ্যসমূহ  

১. ভবদ্দফারক, 

কেদ্দরাভল াম, 

প্রজ্বলনী  

েদার্ য, গ্যাস 

ভসভলন্ডার এবং 

গ্যাসাধার হদ্দত 

সম্ভাব্য 

দুর্ যটনার 

ক্ষ্ভতকর 

প্রিাব ভন ন্ত্রা। 

এলভেভর্ 

হযান্ডভলং-এ 

ভনরােিা 

ভনভিতকরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫৫ 

১.১ ভবদ্দফারক, 

কেদ্দরাভল াম, গ্যাস 

ভসভলন্ডার এবং 

গ্যাসাধার এর 

আমদাভন, েভরবহন ও 

মজুদ্দদর লাইদ্দসন্স 

মঞ্জুর 

লাইদ্দসন্স 

মঞ্জুর 
সংখ্যা ১৫ ২১১৩ ১৯০৪ ১৬৯০ ১৫২১ ১৩৫২ ১১৮৩ ১০১৪ ৪৮১ ২৮.৪৬% 

১.২ এলভেভর্ 

ভসভলন্ডার আমদাভনর 

লাইদ্দসন্স মঞ্জুর 

ভসভলন্ডার 

আমদাভন 
সংখ্যা ১০ ৩২৮০৬০১ ৩৯৬৪৭২৮ ৬০০০০০ ৫৪০০০০ ৪৮০০০০ ৪২০০০০  ৩৬০০০০ ২৩৭৫৭৪ ৩৯.৫৯% 

১.৩ এলভেভর্ 

ভসভলন্ডার মজুদ্দদর 

লাইদ্দসন্স মঞ্জুর 

লাইদ্দসন্স 

মঞ্জুর 
সংখ্যা ১০ ৯৩৫ ১০৮৪ ৩৫০ ৩১৫ ২৮০ ২৪৫ ২১০ ২১১ ৬০.২৮% 

১.৪ ভবদ্দফারক, 

কেদ্দরাভল াম, প্রজ্বলনী   

তরল েদার্ য, কাব যাইড, 

গ্যাস ভসভলন্ডার, 

গ্যাসাধার মজুদ প্রাঙ্গা 

ও কেদ্দরাভল াম এবং 

এলভেভর্ ট্াংকার 

েভরদশ যন 

সাইটরপ্রাঙ্গা 

েভরদশ যন 
সংখ্যা ৫ ১৪৬৮ ১৭২৫ ১৩০০ ১১৭০ ১০৪০ ৯১০ ৭৮০ ৪৬৪ ৩৫.৬৯% 

পরবতী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
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পূব ি পৃষ্ঠার পর                                                                                                               -২- 

ককৌশলগত 

উদ্দেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মাি 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 
(Activities) 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রারভনা যা ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018- 19) 

২০১৮-২০১৯ অর্ ি 

বছদর ত্রৈমাবসক অজিি 

(এবপ্রল-জুি/২০১৯ 

পর্ িন্ত) 

মন্তব্য 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ অসাধারা অভতউিম উিম চলভত 

মান 
চলভত 

মাদ্দনর 

ভনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৬ 

  ১.৫ কেদ্দরাভল াম অযাক্ট ও 

আম যস অযাক্ট, ১৮৭৮ এর 

অধীন প্রজ্বলনী  তরল 

েদার্ য এবং অন্যান্য 

ভবেজ্জনক েদাদ্দর্ যর 

আমদাভনর অনােভিেত্র 

মঞ্জুর 

অনােভিেত্র 

মঞ্জুর 
সংখ্যা ১০ ৩২২৬ ৩৩৪২ ২৩০০ ২০৭০ ১৮৪০ ১৬১০ ১৩৮০ ৮৪০ ৩৬.৫২% 

১.৬ উচ্চচাে গ্যাস 

োইে লাইদ্দনর নকশা 

ভনরীক্ষ্া ও অনুদ্দমাদন 

এবং পূব য অনুদ্দমাভদত 

গ্যাস োইে লাইদ্দন 

গ্যাস েভরবহদ্দনর 

অনুদ্দমাদন প্রদান 

োইে লাইন 

অনুদ্দমাদন 
সংখ্যা ৫ ৭৭ ৯১ ৪৩ ৩৯ ৩৪ ৩০ ২৬ ২৬ ৬০.৪৩% 

২. শীে 

ভরসাইভলংর 

স্ক্র্যাভেং ভশদ্দে 

ভনদ্দ াভর্ত 

শ্রভমক 

কম যচারীদ্দদর 

র্াহাদ্দর্র 

অিযন্তদ্দর প্রদ্দবশ 

এবং িাঙ্গার 

কার্ করার 

সম  অভিদ্দর্ন 

স্বেতা এবং 

ভবদ্দফারা বা 

অভি দুর্ যটনা 

কর্দ্দক ভনরােদ 

রাখা। 

১০ কেদ্দরাভল াম ট্াংদ্দক 

মানুষ প্রদ্দবশ ও 

অভিম  কাদ্দর্র 

উেদ্দর্াভগতা র্াচাই 

কভর া গ্যাস মুক্ত সনদ 

র্ারীর  উদ্দেদ্দশ্য  

ট্াংক েরীক্ষ্া 

ট্াংক 

ের্ যদ্দবক্ষ্া  
ও েরীক্ষ্া 

সংখ্যা ১০ ৯০৯৯ ১১০০৯ ৭২০০ ৬৪৮০ ৫৭৬০ ৫০৪০ ৪৩২০ ৩৫৭১ ৪৯.৫৯% 

পরবতী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
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পূব ি পৃষ্ঠার পর                                                                                                          -৩- 

 

ককৌশলগত 

উদ্দেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মাি 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 
(Activities) 

 

কম যসম্পাদন 

সূচক 
(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রারভনা যা ক ২০১৮-১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018- 19) 

২০১৮-২০১৯ অর্ ি 

বছদর ত্রৈমাবসক অজিি 

(এবপ্রল-জুি/২০১৯ 

পর্ িন্ত) 

মন্তব্য 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ অসাধারা অভতউিম উিম চলভত 

মান 
চলভত 

মাদ্দনর 

ভনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৬ 

৩. উচ্চচাে 

গ্যাস 

োইেলাইদ্দনর 

ভনরােিা ও দীর্ য 

স্থাভ ত্ব 

ভনভিতকরা 

৫ উচ্চচাে গ্যাস 

োইেলাইদ্দনর সক্ষ্মতা 

ও ভনভিদ্রতা েরীক্ষ্া 

োইে লাইন 

েরীক্ষ্া 
সংখ্যা ৫ ৭১ ৭১ ৪৩ ৩৯ ৩৪ ৩০ ২৬ ১৫ ৩৪.৮৮% 

৪.  ভবদ্দফারক 

দ্রব্য আইন এর  

অধীন 

দাদ্দ রকৃত 

মামলা  সাক্ষ্ী 

ভহসাদ্দব 

ভবদ্দশষদ্দের 

মতামত প্রদান 

এবং মামলার 

দ্রুত ভনষ্পভিদ্দত 

সহা তা। 

৫ কবামার্াতী  আলামত 

েরীক্ষ্া ও মতামত 

প্রদান 

কবামার 
ভবদ্দফারক 

র্াতী  
আলামত 

েরীক্ষ্া 

সংখ্যা ৫ ৪১৮ ৪৮৮ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৬৮৮ ১০০% 

 

 

 

পরবতী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 
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পূব ি পৃষ্ঠার পর                                                                                                          -৪- 

দপ্তররসংস্থার আবভশ্যক ককৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৮-১৯ 

(দ্দমাট মান-২৫) 
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ 

ককৌশলগত 

উদ্দেশ্য 
(Strategic 

 Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 
(Activities) 

 

কম যসম্পাদন সূচক 
(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight 
of PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান- ২০১৮-১৯ জুি/ 

২০১৯ 

পর্ িন্ত 

অজিি 

মন্তব্য 

 

 

অসাধারা 
(Excellent) 

অভতউিম 
(Very 
Good) 

উিম 
(Good) 

চলভত 

মান 
(Fair) 

চলভতমাদ্দনর 

ভনদ্দে 
(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 

 

 

 

বাভষ যক 

কম যসম্পাদন 

চুভক্ত বাস্তবা ন 

কর্ারদারকরা 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র সদে ২০১৮-

১৯ অর্ িবছদরর বাবষ িক কম িসম্পােি 

চুবি স্বাক্ষর ও ওদয়বসাইদে আপদলাড 

বাবষ িক কম িসম্পােি চুবি স্বাক্ষবরত তাবরখ ০.৫ ২০ জুি, 

২০১৮ 

২১ জুি, 

২০১৮ 

২৪ জুি, 

২০১৮ 

_ _ ২০ জুি, 

২০১৮ 

১০০% 

২০১৮-১৯ অর্ িবছদরর বাবষ িক 

কমিসম্পােি চুবির অর্ ি-বাবষ িক 

মূল্যায়ি প্রবতদবেি সাংবিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ববভাদগ োবখল 

মূল্যায়ি প্রবতদবেি োবখলকৃত তাবরখ ০.৫ ১৭ জানুয়াবর, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াবর, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াবর, 

২০১৯ 

২২ 

জানুয়াবর, 

২০১৯ 

২৩ 

জানুয়াবর, 

২০১৯ 

৩ 

জানুয়াবর, 

২০১৯ 

১০০% 

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র ২০১৮-১৯ 

অর্ িবছদরর বাবষ িক কমিসম্পােি চুবির 

অর্ িবাবষ িক মূল্যায়ি প্রবতদবেি 

পর্ িাদলাচিাদন্ত ফলাবতিক 

(feedback) মন্ত্রণালয়/ববভাদগ 

োবখল 

ফলাবতিক (feedback) প্রেত্ত তাবরখ ১ ২৪ 

জানুয়াবর, 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়াবর, 

২০১৯ 

০৪ ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

০৮ 

ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১১ 

ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

০৩ 

ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

 

সরকাবর কমিসম্পােি ব্যবস্থাপিা 

পদ্ধবতসহ অন্যান্য ববষদয় কমিকতিা/ 

কমিচারীদের প্রবশক্ষণ আদয়াজি 

আদয়াবজত প্রবশক্ষদণর সময় জিঘন্টা ১ ৬০ _ - _ - ৬৪.৮০ ১০০% 

 

 

 

 

 

কার্ িপদ্ধবত, 

কম িপবরদবশ 

ও ফসবার 

মাদিান্নয়ি 

 

 

 

 

 

১০ 

 
 
 
 

 

 

ই-ফাইবলাং পদ্ধবত বাস্তবায়ি 

ফ্রন্ট ফডদের মাধ্যদম গৃহীত ডাক   

ই-ফাইবলাং বসদেদম আপদলাডকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ১০.৭৪%  

ই-ফাইদল িবর্ বিষ্পবত্তকৃত**  % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৮৩.৮২%  

ই-ফাইদল পৈ জারীকৃত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৬৮.৫২%  

েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক অিলাইি ফসবা চালু 

করা 

ন্যুিতম একটি িতুি ই-সাবভ িস 

চালুকৃত 

তাবরখ ১ ১০ জানুয়াবর, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়াবর, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়াবর, 

২০১৯ 

৩১ মাচ ি, 

২০১৯ 

৩০ 

এবপ্রল, ১৯ 

  

 

েপ্তর/সাংস্থা ও অর্ীিস্থ কার্ িালয়সমূদহর 

উদ্ভাবিী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প 

(SIP) বাস্তবায়ি 

উদ্ভাবিী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প 

(SIP) সমূদহর হালিাগােকৃত  

ডাোদবজ ওদয়বসাইদে প্রকাবশত 

তাবরখ ১ ০৩ 

 ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১১ 

ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১৮ ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

২৫ 

ফফব্রুয়াবর,১৯ 
০৪ মাচ ি, 

২০১৯ 

  

ডাোদবজ অনুর্ায়ী ন্যুিতম দ্যটি িতুি 

উদ্ভাবিী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ি প্রকল্প 

চালুকৃত 

তাবরখ ১ ০৮ এবপ্রল, 

২০১৯ 

২২ 

এবপ্রল, 

২০১৯ 

০২ ফম, 

২০১৯ 

১৬ ফম, 

২০১৯ 

৩০ ফম, 

২০১৯ 

  

 

বসটিদজন্স চাে িার বাস্তবায়ি 

হালিাগােকৃত বসটিদজন্স চাে িার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত ফসবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০% ১০০% 

ফসবাগ্রহীতাদের মতামত পবরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাবরখ ০.৫ ৩১ বডদসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়াবর, 

২০১৯ 

০৭ ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১৭  

ফফব্রুয়াবর, ১৯ 

২৮ ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

০১ জুলাই, 

২০১৮ 

১০০% 

অবভদর্াগ প্রবতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি বিবে িষ্ট সমদয়র মদধ্য অবভদর্াগ 

বিষ্পবত্তকৃত 

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ১০০% ১০০% 
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বপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংবিষ্ট 

কমিচারীর বপআরএল ও ছুটি 

িগোয়িপৈ জাবর করা 

বপআরএল আদেশ জাবরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ১০০% 

ছুটি িগোয়িপৈ জাবরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ১০০% 

পরবতী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 

পূব ি পৃষ্ঠার পর                                                                                                          -৫- 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ 

ককৌশলগত 

উদ্দেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 
(Activities) 

 

কম যসম্পাদন সূচক 
(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম যসম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight 
of PI) 

লক্ষ্যমাত্রার মান- ২০১৮-১৯ জুি/ 

২০১৯ 

পর্ িন্ত 

অজিি 

মন্তব্য 

 

 
অসাধারা 

(Excellent) 
অভতউিম 
(Very 
Good) 

উিম 
(Good) 

চলভত 

মান 
(Fair) 

চলভতমাদ্দনর 

ভনদ্দে 
(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   
 

 

 

 

 

আবর্ িক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

 

 

 

 

 

৯ 
 
 
 

অবডে আপবত্ত বিষ্পবত্ত 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ি 

বৈপক্ষীয় সভায় অবডে আপবত্ত 

বিষ্পবত্তর জন্য সুপাবরশকৃত 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০  ২টি অবডে আপবত্তর 

ব্রডশীে জবাব 

বাবণবজুক অবডে 

অবর্েপ্তদর ফপ্ররণ 

করা হদয়দছ। 

অবডে আপবত্ত বিষ্পবত্তকৃত  % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

ই-ফাইদল পৈ জারীকৃত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০   

 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পবত্তর 

হালিাগাে তাবলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পবত্তর তাবলকা 

হালিাগােকৃত 

তাবরখ ১ ০৩  ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১১ ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১৮ ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

২৫ ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 
০৪ মাচ ি 

২০১৯ 

০৩ ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১০০% 

অস্থাবর সম্পবত্তর তাবলকা 

হালিাগােকৃত 

তাবরখ ১ ০৩ 

 ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১১ 

ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১৮ 

ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

২৫ 

ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

০৪ মাচ ি, 

২০১৯ 

০৩ 

ফফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

১০০% 

বাবষ িক উন্নয়ি কম িসূবচ 

বাস্তবায়ি 

বাবষ িক উন্নয়ি কম িসূবচ বাস্তবাবয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০  উন্নয়ি 

কম িসূবচ ফিই 

অব্যবহৃত/অদকদজা র্ািবাহি 

ববযমাি িীবতমালা অনুর্ায়ী 

বিষ্পবত্তকরণ 

বিষ্পবত্তকৃত তাবরখ ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০  অদকাদজা 

র্ািবাহি ফিই 

বদকয়া ববদ্যুৎ ববল পবরদশার্ 

করা 

ববদ্যুৎ ববল পবরদশাবর্ত %  ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১০০% 

শূন্য পদের ববপরীদত বিদয়াগ 

প্রোি 

বিদয়াগ প্রোিকৃত সাংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৬ ১০% 

 

 

জাতীয় 

শুদ্ধাচার 

ফকৌশল ও তথ্য 

অবর্কার 

বাস্তবায়ি 

ফজারোরকরণ 

 

 

 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপবরকল্পিা 

ও পবরবীক্ষণ কাঠাদমা 

বাস্তবায়ি **** 

ত্রৈমাবসক প্রবতদবেি োবখলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - ৩ ১০০% 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপবরকল্পিা ও 

পবরবীক্ষণ কাঠাদমায় অন্তর্ভ িি 

লক্ষুমাৈা বাস্তবাবয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৮০% ৮০% 

তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ সকল অিলাইি ফসবা তথ্য বাতায়দি 

সাংদর্াবজত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১৭%  

 তথ্য বাতায়ি হালিাগােকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০% ১০০% 

েপ্তর/সাংস্থার ২০১৭-১৮ 

অর্ িবছদরর বাবষ িক প্রবতদবেি 

প্রণয়ি ও ওফয়বসাইদে প্রকাশ 

বাবষ িক প্রবতদবেি ওদয়বসাইদে 

প্রকাবশত 

তাবরখ ০.৫ ১৮ 

অদটাবর, 

২০১৮ 

৩১ 

অদটাবর, 

২০১৮ 

১৫ 

িদভম্বর, 

২০১৮ 

২৯ 

িদভম্বর, 

২০১৮ 

০৬ 

বডদসম্বর, 

২০১৮ 

২৭ 

ফসদেম্বর 

২০১৮ 

১০০% 

 
স্বাক্ষবরত/- 

(দমাোঃ সামসুল আলম) 

প্রর্াি ববদফারক পবরেশ িক, বাাংলাদেশ। 

ববদফারক পবরেপ্তর, াাকা। 
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