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বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়েয ২০১৯-২০ অথ থফছয়যয ফাবল থ   ভ থম্পাদন চুবি (এবএ) এয অগ্রগবত প্রবতয়ফদন  

(১ভ অধ থ-ফাবল থ : জুরাই/২০১৯ কথয়  বিয়ম্বয/২০১৯ ম থন্ত) 

ভন্ত্রণারয়েয ক ৌরগত উয়েশ্যমূ               

ক ৌরগত 

উয়েশ্য 

 াম থক্রভ 

 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

 

এ   

গুরুত্ব 

সূচ /ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 

১ভ ত্রত্রভাব  

(জুরাই-

কয়েম্বয/২০১৯) 

২ে ত্রত্রভাব  

(অয়টাফয-

বিয়ম্বয/২০১৯)  

১ভ অধ থফাবল থ  

(জুরাই/২০১৯ 

বিয়ম্বয/২০১৯  

 

অজথয়নয ায 

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ 

 

১. বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফলে  গয়ফলণাে 

ােতা প্রদান   

১.১ কপয়রাব প্রদান   ১.১.১ প্রদত্ত কপয়রাব  

  [বচফারে+BCSIR] 

ংখ্যা ৪ ২৯০০+৫০ 

=২৯৫০  

০+৫০ 

=৫০ 

০+০ ৫০ 

 

১.৬৯%  

১.২ প্রদানকৃত কপায়রাব-এয 

 পয়রাআ  

১.২.১  তদাযব /অগ্রগবত 

প্রবতয়ফদন 

[বচফারে+BCSIR] 

ংখ্যা ২ ২৯০০+৫০ 

=২৯৫০ 

০+৫০ 

=৫০ 

০+০ ৫০ 

 

১.৬৯%  

১.৩ গয়ফলণা অনুদান প্রদান ১.৩.১ অনুদানপ্রাপ্ত গয়ফল    

[াখা-৯+১২]  

ংখ্যা ৪ ৩৮০+২০০  

=৫৮০ 

৫০+০ 

=৫০ 

০+০ ৫০ 

 

৮.৬%  

১.৪ প্রদানকৃত অনুদান-এয পয়রাআ  

 

১.৪.১ তদাযব  /অগ্রগবত 

প্রবতয়ফদন 

[াখা-৯+১২] 

ংখ্যা ২ ৩৮০+২০০  

=৫৮০ 

৫০+০ 

=৫০ 

০+০ ৫০ 

 

৮.৬%  

১.৫ ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

কপয়রাব   প্রদান 

১.৫.১ প্রদত্ত কপয়রাব 

[ট্রাস্ট] 

ংখ্যা ১ ৬০ ৬৪ - ৬৪ ১০৬%  

১.৬ প্রদানকৃত কপায়রাব-এয 

 পয়রাআ 

১.৬.১ তদাযব  /অগ্রগবত 

প্রবতয়ফদন  

[ট্রাস্ট] 

ংখ্যা ১ ৬০ ৪৬ - - ৭৬.৬%  

১.৭ বথব/বযয়ার্ থ ম্পাদয়ন 

গয়ফলণা ােতা  

১.৭.১ ম্পাবদত 

বথব/বযয়ার্ থ 

[ফা +BCSIR+ 

এনআইবফ] 

ংখ্যা ৩ ৮১+১০০+৮ 

=১৮৯ 

১৫+৪৪+১ 

=৬০ 

২১+১৯+৪=

৪৪ 

 

১০৪ 

 

৫৫%  

১.৮ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফলে  

প্রবক্ষ্ণ 

১.৮.১ প্রববক্ষ্ত জনফর   

  [BCSIR+ফা  

+এনআইবফ + 

ফােযা+ফান্সি ] 

ংখ্যা ৪ ২৮০+৩৬০ 

+১৬২+ 

৪২০+২০৫ 

= ১৪২৭ 

৮৪+১৯+৬৫+ 

১০৪+০  

=২৭২ 

১১৭+২৫৮+৪৬

+১৩৮+৩১ 

=৬৯৪ 

৯৬৬ ৬৭%  

২. বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

জনবপ্রে যণ  

২.১ ভ্রাম্যভান বফজ্ঞান প্রদ থনীয 

আয়োজন  

২.১.১ আয়োবজত প্রদ থনী  

[জাদুঘয] 

ংখ্যা ৩ ১২৫ ৬৯ ৬০ ১২৯ ১০৩%  
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ক ৌরগত 

উয়েশ্য 

 াম থক্রভ 

 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

 

এ   

গুরুত্ব 

সূচ /ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 

১ভ ত্রত্রভাব  

(জুরাই-

কয়েম্বয/২০১৯) 

২ে ত্রত্রভাব  

(অয়টাফয-

বিয়ম্বয/২০১৯)  

১ভ অধ থফাবল থ  

(জুরাই/২০১৯ 

বিয়ম্বয/২০১৯  

 

অজথয়নয ায 

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ 

 ২.২ বফজ্ঞান বফলে  কবভনায, 

ফিৃতাভারা ও  ভ থারা আয়োজন 

২.২.১ আয়োবজত কবভনায, 

ফিৃতাভারা ও  ভ থারা 
 

[ফা +BCSIR+এনআইবফ

+ 

জাদুঘয+ফান্সি +ফােযা+বচ

ফারে] 

ংখ্যা ২ ৫৩+২০ 

+২+২০০ 

+১২+৮ 

= ২৯৫ 

৮+৬+০+২৩+২ 

+১  

=৪০ 

২৪+১১+১+১৩৩

+১১+৭ 

=১৮৭ 

২২৭ ৭৬% 

 

 

২.৩ বফজ্ঞান বফলে  কভরা, 

অবরবম্পোি, বচত্রাঙ্কন, কুইজ ও 

বফত থ প্রবতয়মাবগতা আয়োজন  

২.৩.১ আয়োবজত, কভরা,  

অবরবম্পোি, বচত্রাঙ্কন, কুইজ 

ও বফত থ প্রবতয়মাবগতা 
 

[জাদুঘয+বফবএআইআয] 

ংখ্যা  ৩ ১৬৯৫+৪  

      = ১৬৯৯ 

২+০ 

= ২ 

৮৬৩+০ 

 

৮৬৫ 

 

৫০% 

 

 

 

২.৪ ইউবনেন বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ক্লাফ 

গঠন 

২.৪.১ গঠনকৃত বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি ক্লাফ 

[জাদুঘয] 

ংখ্যা ১ ৫০ ০ ৫০ ৫০ ১০০%  

 ২.৫ বফজ্ঞান বফলে  তথ্য ংগ্র ও 

বফতযণ 

২.৫.১ ংগৃীত তথ্য   

[ব্যান্সি ] 

ংখ্যা ১ ৬৫০০ ১৮২০ ২৯৯৮ ৪৮১৮ ৭৪%  

২.৫.২ বফতযণকৃত তথ্য   

[ব্যান্সি ] 

পৃষ্ঠা ংখ্যা 

 

১ ৭৬০০ ৩০৪৬ ৫৫১৫ ৮৫৬১ ১১২%  

২.৫.৩ কফা 

গ্রীতা/সুবফধায়বাগী 

[ব্যান্সি ] 

ংখ্যা 

(াজায) 

১ ১৫.৫০০ ১৪.৭৮০ ৩০.০৬৫ ৪৪.৮৪৫ ২৮৯%  

২.৬ বফয়নাদনমূর  বক্ষ্ায ভাধ্যয়ভ 

বফজ্ঞান ও ভা া বফলে  বিবজর্ার 

বপল্ম এফং বফববন্ন প্রদ থনীফস্তুয 

প্রদ থন 

২.৬.১ দ থনাথী 

[নয়বাবথয়ের্ায] 

ংখ্যা 

(রক্ষ্) 

 

৩ ২.৫০ ০.৮০ ০.৫১১৩০ 

 

১.৩১৮ ৫২%  

২.৭ বফজ্ঞান বফলে  প্রদ থনীফস্তু 

প্রদ থন 

২.৭.১ দ থনাথী 

[জাদুঘয] 

ংখ্যা 

(াজায) 

৩ ১২৫.০০ ৩৬.৬৫ ৪৩.৬৫৩ ৮০.৩০৩ ৬৪%  

 ২.৮ স্কুয়রয ছাত্র/ছাত্রীয়দয াবাযস্থ 

এইআযই এয বফববন্ন গয়ফলণাগায 

বযদ থয়নয ব্যফস্থা ও ফঙ্গফন্ধু 

বফলে  কুইজ প্রবতয়মাবগতায 

আয়োজন  

২.৮.১ আয়োবজত 

প্রবতয়মাবগতা 

 

[ফা ] 

ংখ্যা ১ ৪ ১ ১ ২ ৫০%  

 ২.৯ বফবএআইআয  র্তথ  উদ্ভাবফত 

পযভাবরন  ীর্ ৫০% ছায়ে বফক্রে 

২.৯.১ ছােকৃত মূয়ে বফবক্রত 

 ীর্ ংখ্যা 

[BCSIR] 

ংখ্যা ১ ৩০ ০ ০ ০ ০  
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ক ৌরগত 

উয়েশ্য 

 াম থক্রভ 

 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

 

এ   

গুরুত্ব 

সূচ /ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 

১ভ ত্রত্রভাব  

(জুরাই-

কয়েম্বয/২০১৯) 

২ে ত্রত্রভাব  

(অয়টাফয-

বিয়ম্বয/২০১৯)  

১ভ অধ থফাবল থ  

(জুরাই/২০১৯ 

বিয়ম্বয/২০১৯  

 

অজথয়নয ায 

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ 

৩. যভাণু বিয 

বনযাদ ও াবন্তপূণ থ 

ব্যফায বনবিত যণ 

 

৩.১ াধাযণ ও কযবিও-আইয়ায়র্া 

বববত্ত  স্বাস্থযয়ফা প্রদান 

৩.১.১ কফা গ্রীতা  

[ফা ] 

ংখ্যা 

(রক্ষ্) 

৩ ৪.০০ ১.৪০ ১.৩৫ ২.৭৫ ৬৮%  

৩.২ এযাভবনেন টিসুয ও অবস্থ গ্রাপর্ 

উৎাদন ও যফযা 

৩.২.১ যফযাকৃত এযাভবনেন  

গ্রাপর্ 

[ফা ] 

ংখ্যা 

(াজায) 

১ ৪.১০০ ১.৫৭৪ ১.৫৯৩ ৩.১৬৭ ৭৭%  

৩.২.২ যফযাকৃত অবস্থ গ্রাপর্ 

[ফা ] 

বব 

(াজায) 

১ ১৪.১০০ ৪.১৬৩ ৪.১৭৩ ৮.৩৩৬ ৫৯%  

৩.৩ আভদাবন ও যপ্তানীকৃত 

খাদ্যদ্রয়ব্যয কতজবিেতায ভাত্রা 

বনরূণ   

৩.৩.১ কতজবিেতায ভাত্রা 

বনরূবত  কফা  

[ফা ] 

ংখ্যা 

(াজায) 

১ ১২.৭০০ ৪.১৯৫ ৫.৫২৭ ৯.৯৫৮ ৭৬%  

৩.৪ বফব যণ  ভীয যীয়য প্রাপ্ত 

বফব যণ ভাত্রা বনরূণ   

৩.৪.১ টিএরবি কফা  

[ফা ] 

ংখ্যা 

(াজায) 

১ ৭.৮০০ ৩.১২৪ ৩.৫০১ ৬.৬২৫ ৮৪%  

৩.৫  বফব যণ প্রয়োয়গয ভাধ্যয়ভ 

খাদ্যদ্রব্য ংযক্ষ্ণ 

৩.৫.১ বফব যণ প্রয়োগকৃত 

খাদ্যদ্রয়ব্যয বযভাণ [ফা ] 

বযভাণ 

(র্ন) 

০.৫ ৪৫ ২৫.৭১ ৪৯.৭২১ ৭৫.৪৩১ ১৬৭%  

৩.৬ বফব যণ প্রয়োয়গয ভাধ্যয়ভ বচব ৎা 

াভগ্রী জীফাণুি যণ  

৩.৬.১ বফব যণ প্রয়োগকৃত 

বচব ৎা াভগ্রীয বযভাণ 

[ফা ] 

বযভাণ 

বএপটি  

(াজায) 

০.৫ ১.৫০০ ০.৮৯ ০.৯০১ ১.৭৯১ ১১৯%  

৩.৭ বনউক্লীে ও বফব যণ স্থানামূ 

বযচারনা ংক্রান্ত অনুয়ভাদন   

৩.৭.১ স্থানায জন্য প্রদত্ত 

রাইয়ন্স  

[ র্তথক্ষ্] 

ংখ্যা ০.৫ ৪২০ ৭৫ ১১৬ ১৯১ ৭৩%  

৩.৭.২ নফােনকৃত রাইয়ন্স 

[ র্তথক্ষ্] 

ংখ্যা ০.৫ ১২৩৫ ৩৭৯ ৪৭৩ ৮৫২ ৬৮%  

৩.৮ বনউক্লীে ও কতজস্ক্রীে দাথ থ / 

মন্ত্রাবত আভদানী ও যপ্তানীয 

অনুয়ভাদন  

৩.৮.১ প্রদত্ত াযবভর্/এনওব  

[ র্তথক্ষ্] 

ংখ্যা ০.৫ ৩৮০ ১৩২ ১২৮ ২৬০ ৬৮%  

৩.৯ বফব যণ বনেন্ত্রণ াযী  

 ভ থ তথায়দয  

নদ প্রদান  

৩.৯.১ ইসুযকৃত আয ব ও 

নদ  

[ র্তথক্ষ্] 

ংখ্যা ০.৫ ৩০০ ৫৭ ১০৭ ১৬৪ ৫৫%  

৩.৯.২ নফােনকৃত আযবও 

নদ  

[ র্তথক্ষ্] 

ংখ্যা ০.৫ ৩০০ ১০৪ ১২৯ ২৩৩ ৭৭%  

৩.১০ বনউক্লীে ও  বফব যণ 

স্থানামূয়য বনেন্ত্রণমূর  বযদ থন  

৩.১০.১ বনেন্ত্রণমূর  বযদ থন  
 

[ র্তথক্ষ্] 

ংখ্যা ০.৫ ৩৬০ ৮৮ ৯৬ ১৮৪ ৫১%  

৩.১১ কযগুয়রর্বয িকুয়ভন্ট প্রণেন এফং 

 াবযগযী িকুয়ভন্ট মূোেন 

৩.১১.১ প্রণীত ও মূোবেত 

িকুয়ভন্ট   

ংখ্যা ১ ১৭ ১ ৯ ১০ ৫৯%  
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ক ৌরগত 

উয়েশ্য 

 াম থক্রভ 

 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

 

এ   

গুরুত্ব 

সূচ /ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 

১ভ ত্রত্রভাব  

(জুরাই-

কয়েম্বয/২০১৯) 

২ে ত্রত্রভাব  

(অয়টাফয-

বিয়ম্বয/২০১৯)  

১ভ অধ থফাবল থ  

(জুরাই/২০১৯ 

বিয়ম্বয/২০১৯  

 

অজথয়নয ায 

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ 

[ র্তথক্ষ্] 

৪. আথ থ-াভাবজ  

উন্নেয়নয জন্য 

বযয়ফ ফান্ধফ ও 

কর্ ই প্রমৄবি 

উদ্ভাফন 

৪.১ বফজ্ঞান, বল্প ও প্রমৄবি উদ্ভাফন ও 

উন্নেয়ন গৃীত প্র ল্প  ফাস্তফােন  

৪.১.১ চরভান ও ভাপ্য 

গয়ফলণা প্র ল্প  

[বফবএআইআয] 

ংখ্যা ২ ১৮৫ ১৪০ ৪৫ ১৮৫ ১০০%  

৪.২ গয়ফলণারব্ধ পরাপর কস্ট  

কাল্ডাযয়দয অফবত যণ 

৪.২.১ ত্রফজ্ঞাবন  জান থায়র 

প্র াবত প্রফদ্ধ  ও ফই  

[বফবএআইআয+ফা + 

এনআইবফ+জাদুঘয] 

ংখ্যা ১   ১১০+১৫১ 

+৮+১০ 

= ২৭৯ 

৪২+৪৪+২+২ 

= ৯০ 

৩২+৩৪+২+১

= ৬৯ 

১৫৯ 

 

৫৬%  

৪.২.২ আয়োবজত  কবভনায ও 

 ভ থারা 

[বফবএআইআয+ফা + 

এনআইবফ] 

ংখ্যা ১ ১২+৭+২ 

= ২১  

১+১+০ 

= ২ 

২+৪+১=৭ 

 

৯ 

 

৪২%  

৪.৩ মুদ্র ম্পব থত বযাচ থ ও 

কিয়বরয়ভন্ট প্র ল্প গ্রণ ও 

গয়ফলণা  

৪.৩.১ মুয়দ্রয বপবজ যার, 

ক বভ যার, বজওরবজ যার, 

ফায়োরবজ যার, 

এনবােযনয়ভন্টার বফলয়ে আয 

এন্ড বি প্র ল্প  [BORI] 

ংখ্যা ১ ৫ ০ ৫ ৫ ১০০%  

৪.৩.২ আযএন্ডবি প্র য়ল্পয 

পরাপর ওয়েফাইয়র্ প্র া 

[BORI] 

ংখ্যা ১ ২ ২ ২ ৪ ২০০%  

৪.৪ মুদ্র ম্পব থত নমুনা বফয়েলণ 

কফা (water parameter, 

sediment parameter, physical 

parameter, marine species 

identification ইতযাবদ) প্রদান ও 

তথ্য মৃদ্ধ যণ 

৪.৪.১ অন্যান্য 

য াবয/কফয াবয প্রবতষ্ঠান, 

বফশ্ববফদ্যারে ফা পাভ থয়  মুদ্র 

ম্পব থত নমুনা বফয়েলণ কফা 

(water parameter, 

sediment parameter, 

physical parameter, 

marine species 

identification ইতযাবদ) প্রদান 

ও উি তথ্য ংযক্ষ্ণ  

[BORI] 

ংখ্যা ১ ২ ০ ১ ১ ০  

৪.৫ ফাবণবজয বায়ফ ব্যফায়যয জন্য 

উদ্ভাবফত প্রমৄবি স্তান্তযয়মাগ্য যণ 

 

৪.৫.১ গৃীত প্রয়  

[বফবএআইআয] 

ংখ্যা ১ ১৫ ১ ২ ৩   ২০%  

৪.৫.২ দাবখরকৃত কয়র্ন্ট 

[বফবএআইআয] 

ংখ্যা ১ ১১ ৩ ১ ৪ ৩৬%  
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ক ৌরগত 

উয়েশ্য 

 াম থক্রভ 

 

 ভ থম্পাদন  

সূচ  

 

এ   

গুরুত্ব 

সূচ /ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 

১ভ ত্রত্রভাব  

(জুরাই-

কয়েম্বয/২০১৯) 

২ে ত্রত্রভাব  

(অয়টাফয-

বিয়ম্বয/২০১৯)  

১ভ অধ থফাবল থ  

(জুরাই/২০১৯ 

বিয়ম্বয/২০১৯  

 

অজথয়নয ায 

 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   ৮ ৯ 

৪.৬ প্রমৄবি/দ্ধবত ইজাযা প্রদান 

এফং কফা চুবি ও ভয়ঝাতা স্মায  

স্বাক্ষ্য  

৪.৬.১ প্রমৄবি/ দ্ধবত ইজাযা 

প্রদানকৃত এফং কফা চুবি ও 

ভয়ঝাতা স্মায  স্বাক্ষ্বযত 

[বফবএআইআয] 

ংখ্যা ০.৫ ১৭ ২ ৬ ৮ ৪৭%  

৪.৭ নমুনা বফয়েলণ ও  াবযগবয কফা 

প্রদান 

৪.৭.১ প্রদত্ত বফয়েলণ কফা  

[বফবএআইআয] 

ংখ্যা 

(াজায) 

০.৫ ৫.৪০০ ১.৬০০ ১.৪৭৮ ৩.০৭৮ ৫৭%  

৪.৮ বিএনএ বয় ায়েবন্সং কফা 

প্রদান 

৪.৮.১ প্রদত্ত বিএনএ 

বয় ায়েবন্সং কফা 

[এনআইবফ] 

ংখ্যা ১ ৭৫ ২০ ২০ ৪০ ৫৩%  

৪.৯ ট্যা  বিএনএ বরভায়যজ 

এনজাইভ উৎাদন 

৪.৯.১ উৎাবদত ট্যা  বিএনএ 

বরভায়যজ এনজাইভ 

[এনআইবফ] 

ংখ্যা 

(আইইউ) 

১ ৩০০০০ ৮৫০০ ৭৫০০ ১৬০০০ ৫৩%  

৫. বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

প্রায়য অফ াঠায়ভা 

উন্নেন 

৫.১ রূপুয াযভাণবফ  বফদুযৎ 

ক য়েয মূর ম থায়েয  বনভ থাণ 

 াম থক্রভ 

৫.১.১ কবৌত অগ্রগবত 

[ফা ] 

 

% ৩ ১৫ ৩.২ ৩.৭ ৬.৯ ৪৬%  

৫.২ ভংরা ফন্দয়য স্থাবত কতজবস্ক্রেতা 

যীক্ষ্ণ ও বযফীক্ষ্ণ গয়ফলণাগায়যয 

ভানফম্পদ উন্নেন আফাব  

সুবফধাবদ স্থান   

৫.২.১ কবৌত অগ্রগবত 

[ফা ] 

 

% ১ ১৩.৩২ ৩.৩৩ ৩.৩৩ 

 

৬.৬৬ ৫০%  

৫.৩ ফঙ্গফন্ধু কখ মুবজবুয যভান 

নয়বাবথয়ের্ায, যাজাী স্থান 

ীল থ  প্র য়ল্পয  াম থক্রভ  

৫.৩.১ কবৌত অগ্রগবত 

[নয়বাবথয়ের্ায] 

% ২ ৪০ ২০ ১২% ৩২ ৮০%  

৫.৪ ইবনবিটিউর্ অফ 

ফায়োইকুবযায়রন্স িাবিজ এন্ড 

পাভ থাবউটি যার াইয়ন্স 

প্রবতষ্ঠা যণ। 

৫.৪.১ কবৌত অগ্রগবত 

[বফবএআইআয] 

 

% ২ ৩০ ৫ ১০ ১৫ ৫০%  

 ৫.৫ “জাতীে জীনব্যাং  স্থান” 

ীল থ  উন্নেন প্র য়ল্পয আওতাে োফ 

 াভ অবপ ও জীনব্যাং  বফন 

বনভ থাণ 

৫.৫.১ কবৌত অগ্রগবত 

[এনআইবফ] 

% ২ ৫০ ১৮ ৭ ২৫ ৫০%  
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আফবশ্য  ক ৌরগত উয়েশ্য 
 

ক ৌরগত 

উয়েশ্য 

ক ৌরগত 

উয়েয়শ্যয 

ভান 

 াম থক্রভ  ভ থম্পাদন সূচ  গণনা 

দ্ধবত 

এ    ভ থম্পাদন 

সূচয় য ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 

অজথন 

(জুরাই-

কয়ে) 

 

অজথন 

(অয়টা-

বিয়) 

অজথন 

(জুরাই-বিয়ম্বয) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[১]  ভ থম্পাদয়ন 

গবতীরতা 

আনেন ও কফায 

ভান বৃবদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১ 

(১.১) ভন্ত্রণারে/বফবায়গ ই-পাইবরং 

দ্ধবত ফাস্তফােন 

(১.১.১)  র াখাে ই-নবথ ব্যফায  গে % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০% 

(১.১.২) ই-পাইয়র নবথ বনষ্পবত্তকৃত গে % ১ ৭০ ৮৯.৭৭ ৮২.৬৭ ৮৬% 

(১.১.৩) ই-পাইয়র ত্র জাযীকৃত  গে % ১ ৬০ ৮৭.০৩ - - 

(১.২) ভন্ত্রণারে/বফবাগ  র্তথ  

বিবজর্ার কফা চালু  যা 

(১.২.১) ন্যযনতভ এ টি নতুন বিবজর্ার কফা 

চালুকৃত 

তাবযখ তাবযখ ১ ১৫.০২.২০ - - ১৫.০২.২০ 

(১.৩) ভন্ত্রণারে/বফবাগ  র্তথ  

উদ্ভাফনী উয়দ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নেন প্র ল্প 

ফাস্তফােন 

(১.৩.১) ন্যযনতভ এ টি নতুন 

উদ্ভাফনী উয়দ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নেন প্র ল্প চালুকৃত  

তাবযখ তাবযখ ১ ১১.০৩.২০ - - - 

(১.৪) প্রবতটি াখাে বফনিয়মাগ্য 

নবথয তাবর া প্রণেন ও বফনি  যা 

(১.৪.১) বফনিয়মাগ্য নবথয তাবর া প্রণীত তাবযখ তাবযখ ০.৫ ১০.০১.২০ - ০২.০১.২০ ০২.০১.২০ 

(১.৪.২) প্রনীত তাবর া অনুমােী বফনিকৃত নবথ ভবি % ০.৫ ১০০ - ১০০ ১০০% 

 

(১.৫) কফা জী যণ 

(১.৫.১) ন্যযনতভ এ টি কফা বজ যণ প্রয় 

ম্যা য াবয আয়দ জাবযকৃত 

তাবযখ তাবযখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ - ১৫.১০.২০১৯ ১৫.১০.২০১৯ 

(১.৫.২) কফা বজ যণ অবধয়ক্ষ্য়ত্র ফাস্তফাবেত  তাবযখ তাবযখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ - - - 

(১.৬) বআযএর শুরুয ২ ভা পূয়ফ থ 

ংবেি  ভ থচাযীয বআযএর ও 

ছুটি নগদােনত্র জাযী  যা 

(১.৬.১) বআযএর আয়দ জাযীকৃত গে % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০% 

(১.৬.২) ছুটি নগদােন ত্র জাযীকৃত গে % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০% 

[১.৭] শূন্য য়দয বফযীয়ত বনয়োগ 

প্রদান 

[১.৭.১] বনয়োগ  প্রদায়নয জন্য বফজ্ঞবপ্ত জাবযকৃত ভবি % ০.৫ ৮০ - ৯৫ ৯৫% 

[১.৭.২] বনয়োগ প্রদানকৃত ভবি % ০.৫ ৮০ - - - 

[১.৮] বফবাগীে ভাভরা বনষ্পবত্ত [১.৮.১] বফবাগীে ভাভরা বনষ্পবত্তকৃত গে % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০% 

[১.৯] তথ্যফাতােন ারনাগাদ যণ [১.৯.১] ভন্ত্রণারে/বফবায়গয  র তথ্য 

ারনাগাদকৃত 

গে % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০% 
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ক ৌরগত 

উয়েশ্য 

ক ৌরগত 

উয়েয়শ্যয 

ভান 

 াম থক্রভ  ভ থম্পাদন সূচ  গণনা 

দ্ধবত 

এ    ভ থম্পাদন 

সূচয় য ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 

অজথন 

(জুরাই-

কয়ে) 

অজথন 

(অয়টা-বিয়) 

অজথন 

(জুরাই-বিয়ম্বয) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[২] দাপ্তবয  

 ভ থ ায়ন্ড স্বচ্ছতা 

বৃবদ্ধ ও জফাফবদব 

বনবিত যণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ 

 

 

 

 

[২.১] ফাবল থ   ভ থম্পাদন চুবি 

ফাস্তফােন 

[২.১.১] য াবয  ভ থম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত প্রবক্ষ্ণ অন্যান্য বফলয়ে প্রবক্ষ্ণ 

আয়োজন 

ভবি জনঘণ্টা ১ ৬০ ১৫ ১৫ ৩০ (৫০%) 

[২.১.২] ফাবল থ   ভ থম্পাদন চুবিয  র 

প্রবতয়ফদন বনধ থাবযত ভয়ে অনরাইয়ন দাবখরকৃত 

ভবি ংখ্যা ১ ৪ ১ ১ ২ 

[২.১.৩] এবএ টিয়ভয ভাব  বায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবেত 

গে % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০% 

[২.১.৪] দপ্তয/ংস্থায ২০১৯-২০ অথ থফছয়যয 

ফাবল থ   ভ থম্পাদন চুবিয অথ থফাবল থ  মূোেন 

প্রবতয়ফদন ম থায়রাচনায়ন্ত পরাফতথ  

(feedback) প্রদত্ত 

তাবযখ  তাবযখ ০.৫ ৩১.০১.২০ - - - 

 

[২.২] জাতীে শুদ্ধাচায ক ৌর ও 

তথ্য অবধ ায ফাস্তফােন 

[২.২.১] জাতীে শুদ্ধাচায  ভ থবয ল্পনা 

ফাস্তফাবেত 

ভবি % ১ ১০০ ২৫ ২৫ ৫০% 

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ থফছয়য ফাবল থ  প্রবতয়ফদন 

ওয়েফাইয়র্ প্র াবত 

তাবযখ তাবযখ ১ ১৫.১০.১৯ ৩০.০৯.২০

১৯ 

- ৩০.০৯.২০১৯ 

 

[২.৩] অববয়মাগ প্রবত ায ব্যফস্থা 

ফাস্তফােন 

[২.৩.১] বনবদ থি ভয়েয ভয়ধ্য অববয়মাগ 

বনষ্পবত্তকৃত 

গে % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০% 

[২.৩.২] অববয়মাগ বনষ্পবত্ত ংক্রান্ত ভাব  

প্রবতয়ফদন ভবন্ত্রবযলদ বফবায়গ দাবখরকৃত 

ভবি ংখ্যা ০.৫ ১২ ৩ ৩ ৬ 

 

[২.৪] কফা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

ারনাগাদ যণ ও ফাস্তফােন 

[২.৪.১] কফা প্রদান প্রবতশ্রুবত ারনাগাদকৃত  গে % ১ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০% 

[২.৪.২] বনধ থাবযত ভয়ে ত্রত্রভাব  ফাস্তফােন 

প্রবতয়ফদন ভবন্ত্রবযলদ বফবায়গ দাবখরকৃত 

ভবি ংখ্যা ০.৫ ৪ ১ ১ ২ 

[২.৪.৩] কফা গ্রীতায়দয ভতাভত বযফীক্ষ্ণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 

তাবযখ  তাবযখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ০২.১১.২০১৬ - ০২.১১.২০১৬ 
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ক ৌরগত 

উয়েশ্য 

ক ৌরগত 

উয়েয়শ্যয 

ভান 

 াম থক্রভ  ভ থম্পাদন সূচ  গণনা 

দ্ধবত 

এ    ভ থম্পাদন 

সূচয় য ভান 

রক্ষ্যভাত্রা 

২০১৯-২০ 

অজথন 

(জুরাই-

কয়ে) 

 

অজথন 

(অয়টা-বিয়) 

অজথন 

(জুরাই-বিয়ম্বয) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[৩] আবথ থ  ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নেন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

[৩.১] ফায়জর্ ফাস্তফােয়ন উন্নেন [৩.১.১] ফায়জর্ ফাস্তফােন বয ল্পনা প্রণীত  তাবযখ  তাবযখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ০৮.০৮.২০১

৯ 

- ০৮.০৮.২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রভাব  ফায়জর্ ফাস্তফােন প্রবতয়ফদন 

দাবখরকৃত 

ভবি ংখ্যা ০.৫ ৪ ১ ১ ২ 

[৩.২] ফাবল থ  উন্নেন  ভ থসূবচ 

(এবিব) ফাস্তফােন 

[৩.২.১] ফাবল থ  উন্নেন  ভ থসূবচ (এবিব) 

ফাস্তফাবেত 

ভবি % ২ ১০০ ২২.৫ ২৫ ৪৭.৫% 

[৩.৩] ফাবল থ  ক্রে বয ল্পনা 

ফাস্তফােন 

[৩.৩.১] ক্রে বয ল্পনা ফাস্তফাবেত ভবি % ০.৫ ১০০ ২৫ ২৫ ৫০% 

[৩.৪] অবির্ আবত্ত বনষ্পবত্ত 

 াম থক্রয়ভয উন্নেন 

[৩.৪.১] বত্রক্ষ্ীে বাে বনষ্পবত্তয জন্য 

উস্থাবত অবির্ আবত্ত  

ভবি % ০.৫ ৬০ - ৩০ ৩০% 

[৩.৪.২] অবির্ আবত্ত বনষ্পবত্তকৃত ভবি % ০.৫ ৫০ ৬.৬% - ৬.৬% 

[৩.৫] কর্বরয়পান বফর বযয়াধ [৩.৫.১] কর্বরয়পান বফর বযয়াবধত ভবি % ০.৫ ১০০ ২৫ ২৫ ৫০% 

[৩.৬] বফবব/বফটিবএর-এয 

ইন্টাযয়নর্ বফর বযয়াধ 

[৩.৬.১] ইন্টাযয়নর্ বফর বযয়াবধত ভবি % ১ ১০০ ২৫ ২৫ ৫০% 

 

 


