
ববয়:  বাপলক এর বাব িক কম িম্পাদন চুবি (এবপএ) ২০১৯–২০২০ এর অর্ ি বাব িক (জুাই-বিসম্বর/১৯) অগ্রগবি প্রবিসবদন  

 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৯-২০২০ 

 

ককৌলগি উসেশ্য 
(Strategic objectives) 

ককৌলগি উসেসশ্যর মান 

(Weight of Strategic 

Objective) 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 
একক 
(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা/অজিন 

 

 (২০১৯-২০২০) 

ক্ষ্যমাত্রা/বনর্ িায়ক ২০১৯-২০২০  

 

অার্ারর্ অবিউত্তম উত্তম চবি মান চবি 

মাসনর বনসে 

সতাজনক 

নয় 

চমান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

০১. ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববয়ক 

গসবর্ায় ায়িা প্রদান 

১২ ১.১  বিব/বরসপার্ ি ম্পাদসন 

গসবর্া ায়িা/িত্ত্বাবর্ান 

১.১.১ ম্পাবদি বিব/বরসপার্ ি  

 ংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৮১ ৭৫ ৭৩ ৭২ ৭০   

অজিন ৩৬     - চমান 

১.২  ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববয়ক 

প্রবলক্ষ্র্ 

১.২.১ প্রবলবক্ষ্ি জনব 
ংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৩৬০ ৩৫৫ ৩৫০ ৩৪৫ ২৪০   

অজিন ২৭৭     - চমান 

০২.ববজ্ঞান ও প্রযুবি জনবপ্রয়করর্ 

১১ ২.১ ববজ্ঞান ববয়ক কবমনার ও  

      কম িলাা আসয়াজন 

২.১.১ আসয়াবজি কবমনার ও 

কম িলাা ংখ্যা 
লক্ষ্যমাত্রা ৫৩ 

 

৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৬   

অজিন ৩২     - চমান 

১ ২.২ প্রতত মাদ্দস তিন্ন তিন্ন স্কুদ্দলর ন্যযনতম 

৪০ জন ছাত্র/ছাত্রীদ্দ  সািারস্থ এইআরই এর 

তিতিন্ন গদ্দিষণাগার তরদশ শদ্দনর ব্যিস্থা 

গ্রহদ্দণর াশাাতশ ছাত্র/ছাত্রীদ্দদর মাদ্দঝ 

িঙ্গিন্ধু তিষয়  কুইজ প্রততদ্দ াতগতার 

আদ্দয়াজন এিং তিজয়ীদ্দদর মাদ্দঝ িঙ্গিন্ধু 

জন্মশতিাতষ শ ী কেস্ট ও পুরস্কার প্রদান 

২.২.১ আসয়াবজি প্রততদ্দ াতগতা  ংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা ৪ ৩ ২ ১ -   

অজিন ২       

০৩. পরমাণু লবির বনরাপদ ও 

লাবতপূর্ ি ব্যবার বনবিিকরর্ 

 

৪১ ৩.১ ার্ারর্ ও করবিও-আইসাসর্াপ 

বভবত্তক স্বাস্থ্য কবা প্রদান 

৩.১.১ কবা গ্রীিা 

ংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৪০০০০০ 

 

৩৯৫০০০ ৩৯২০০০ ৩৯১০০০ ৩৯০০০০   

অজিন ২৭৫৫২৫     - চমান 

৩.২  এযামবনয়ন টিস্যয ও অবস্থ্গ্রাফর্  

উৎপাদন ও রবরা 

৩.২.১ রবরাকৃি এযামবনয়ন 

গ্রাফর্  
ংখ্যা (টি) 

লক্ষ্যমাত্রা ৪১০০ ৪০৭৫ ৪০৫০ ৪০২৫ ৪০০০   

অজিন ৩১৬৭     - চমান 

৩.২.২ রবরাকৃি অবস্থ্ গ্রাফর্ পবরমার্ 

(তসতস) 

লক্ষ্যমাত্রা ১৪১০০ ১৪০০০ ১৩৯০০ ১৩৮০০ ১৩৭০০   

অজিন ৮৩৩৬     - চমান 

৩.৩ আমদানী ও রপ্তানীকৃি 

খাদ্যদ্রসব্যর কিজবিয়িার মাত্রা 

বনরূপর্ 

৩.৩.১ কিজবিয়িার মাত্রা 

তনরূতত কসিা ংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ১২৭০০ 

 

১২৬৮০ ১২৬৭০ ১২৬৬০ ১২৬৫০   

অজিন ৯৯৫৮     - চমান 

৩.৪ বববকরর্ কমীর লরীসর প্রাপ্ত 

বববকরর্ মাত্রা বনরূপর্ 

৩.৪.১ টিএবি কবা প্রদান 
ংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৭৮০০ ৭৭৫০ ৭৭০০ ৭৬৭৫ ৭৫০০   

অজিন ৬৬২৫     - চমান 

৩.৫ বববকরর্ প্রসয়াকগর মাধ্যদ্দম 

খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষ্ণ 

৩.৫.১ বববকরর্ প্রসয়াগকৃি 

খাদ্যদ্রকব্যর তরমাণ 

পবরমার্ 

(র্ন) 

লক্ষ্যমাত্রা ৪৫ ৪৩ ৪২ ৪১ ৪০   

অজিন ৭৫.৪৩৩     - চমান 



ককৌলগি উসেশ্য 
(Strategic objectives) 

ককৌলগি উসেসশ্যর মান 

(Weight of Strategic 

Objective) 

কায িক্রম 

(Activities) 

কম িম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 
একক 
(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা/অজিন 

 

 (২০১৯-২০২০) 

ক্ষ্যমাত্রা/বনর্ িায়ক ২০১৯-২০২০  

 

অার্ারর্ অবিউত্তম উত্তম চবি মান চবি 

মাসনর বনসে 

সতাজনক 

নয় 

চমান 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৩.৬ বববকরর্ প্রসয়াকগর মাধ্যদ্দম 

বচবকৎাামগ্রী জীিাণুমুক্ত রণ 

৩.৬.১ বববকরর্ প্রসয়াগকৃি 

বচবকৎাামগ্রীর 

পবরমার্ 

পবরমার্ 

(বএফটি) 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫০০ ১৪৫০ ১৪২৫ ১৪২০ ১৪০০   

অজিন 
১৭৯১     - চমান 

৩.৭ িায়ু/াতন/মাটি/খাদ্যদ্রব্য/শা সিতজ 

ইতযাতদ নমুনা/অন্যান্য দাদ্দথ শর 

রাসায়তন  তিদ্দেষণ 

৩.৭.১ তিদ্দেতষত তিতিন্ন নমুনা/দাি ি 

 
ংখ্যা 

 

লক্ষ্যমাত্রা ৩৫০০ ৩৪৫০ ৩৪০০ ৩৩৫০ ৩৩০০   

অজিন ৩৯৩৯       

৩.৮ পরমাণু বচবকৎসা কসিা ক দ্দে রক্ত 

নমুনার র্ম ি ও গুর্াগুর্ ববসের্ 

৩.৮.১ তিদ্দেতষত রক্ত নমুনা 
সংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৩১০০০ ৩০০০০ ২৯০০০ ২৮০০০ ২৭০০০   

অজিন ২০২১০       

৩.৯ কিজবিয়িা পবরবীক্ষ্র্ যসের 

কযাবসেলন 

৩.৯.১  যাতলদ্দেশনকৃত  ন্ত্র 

 
সংখ্যা 

 

লক্ষ্যমাত্রা ৮৮ ৮৬ ৮৪ ৮২ ৮০   

অজিন ৭২       

০৪. আি ি-ামাবজক উন্নয়সনর জন্য 

পবরসবল বান্ধব ও কর্কই 

প্রযুবি উদ্ভাবন 

৫ ৪.১  গসবর্াব্ধ ফাফ  

      কেকসাল্ডারসদর অববিকরর্ 

৪.১.১ ববজ্ঞাবনক জার্ িাস 

প্রকাবলি প্রবন্ধ ও বই  
ংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ১৫১ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০   

অজিন ৭৮     - চমান 

৪.১.২ আসয়াবজি কবমনার ও 

কম িলাা 
ংখ্যা 

লক্ষ্যমাত্রা ৭ ৫ ৪ ৩ ২   

অজিন ৪     - চমান 

০৫. ববজ্ঞান ও প্রযুবি প্রাসর 

অবকাঠাসমা উন্নয়ন 

৫ ৫.১ রূপপুর পারমার্ববক ববদ্যযৎ ককসের 

মূ পয িাসয়র তনম শাণ কায িক্রম 

৫.১.১ কভৌি অগ্রগতত  % লক্ষ্যমাত্রা ১৫ ১২ ১০ ৮ ৬   

অজিন ৬.৯০     - চমান 

৫.২ িাংলাদ্দদশ রমাণু শতক্ত  তমশদ্দনর 

খাদ্য ও তিত রণ জীিতিজ্ঞান 

সুতিধাতদর আধুতন ী রণ 

৫.২.১ প্র ল্প িাস্তিায়দ্দন িরােকৃত 

িাদ্দজদ্দের তিরীদ্দত ব্যয় 

% লক্ষ্যমাত্রা ১৯.৬৫ ৯ ৮ ৭ ৬   

অজিন ৯.৩৮     - চমান 

৫.৩ মংলা িন্দদ্দর স্থাতত কতজতিয়তা   

রীক্ষ্ণ ও তরিীক্ষ্ণ 

গদ্দিষণাগাদ্দরর মানিসম্পদ 

উন্নয়নসহ আিাতস  সুতিধাতদ 

স্থান   

৫.৩.১ প্র ল্প িাস্তিায়দ্দন িরােকৃত 

িাদ্দজদ্দের তিরীদ্দত ব্যয় 

% লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৩২ ১৩ ১২ ১১ ১০   

অজিন ৬.৬৬     - চমান 

৫.৪ কদদ্দশর আরও ৮টি কমতিদ্দ ল  দ্দলজ 

হাসাতাল  যাম্পাদ্দস ইনতিটিউে 

অি তনউতিয়ার কমতিতসন অযান্ড 

অযালাদ্দয়ি সাদ্দয়দ্দেস (ইনমাস) 

স্থান  

৫.৪.১ প্র ল্প িাস্তিায়দ্দন িরােকৃত 

িাদ্দজদ্দের তিরীদ্দত ব্যয় 

% লক্ষ্যমাত্রা ৩০.৫০ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭   

অজিন ৯.৪৫     - চমান 

৫.৫ ইনতস্টটিউে অি তনউতিয়ার 

কমতিতসন অযান্ড অযালাদ্দয়ি 

সাদ্দয়দ্দেস (ইনমাস) ঢা া, চট্টগ্রাম, 

রাজশাহী, খুলনা, তসদ্দলে, তদনাজপুর 

ও রংপুর-এর সক্ষ্মতা বৃতি  

৫.৫.১ প্র ল্প িাস্তিায়দ্দন িরােকৃত 

িাদ্দজদ্দের তিরীদ্দত ব্যয় 

% লক্ষ্যমাত্রা ৩৫.৬৫ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২   

অজিন ১৩.৩৯     - চমান 



 

 

 

আিতশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, ২০১৮-২০১৯ 

ককৌলগি উসেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি উসেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

কায িক্রম  (Activities) কম িম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা/অজিন 

(২০১৯-২০২০) ক্ষ্যমাত্রা/বনর্ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

অার্ারর্ অততউত্তম উত্তম চলতত মান চলতত মাদ্দনর 

তমদ্দে 

সদ্দতাষজন  

নয় 

চলমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১]  কম িম্পাদসন গবিলীিা আনয়ন ও 

কবার মান বৃবি 
১০ 

[১.১] দপ্তর/ংস্থ্ায় ই-ফাইবং পিবি 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] ক ববভাসগ ই-নবি ব্যবার % লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

অজিন ১০০      চলমান 

[১.১.২] ই-ফাইস নবি বনষ্পবত্তকৃি % লক্ষ্যমাত্রা ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   

অজিন ৯২.৪৪      চলমান 

[১.১.৩] ই-ফাইস পত্র জারীকৃি % লক্ষ্যমাত্রা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

অজিন ৮১.২৮      চলমান 

[১.২] দপ্তর/ংস্থ্া কর্তিক বিবজর্া কবা চালু 

করা 

[১.২.১] ন্যযনিম একটি নতুন বিবজর্া 

কবা চালুকৃি 

িাবরখ 
লক্ষ্যমাত্রা 

১৫ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

১৫ মাচ ি, ২০২০ ৩১ মাচ ি, 

২০২০ 

৩০ এবপ্র, 

২০২০ 

৩০ কম, 

২০২০ 

  

অজিন -      চলমান 

[১.৩] দপ্তর/ংস্থ্া কর্তিক উদ্ভাবনী উসদ্যাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] ন্যযনিম একটি নতুন উদ্ভাবনী 

উসদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

চালুকৃি  

িাবরখ 
লক্ষ্যমাত্রা 

১১ মাচ ি, 

২০২০ 

১৮ মাচ ি, ২০২০ 

 

২৫ মাচ ি, 

২০২০ 

১ এবপ্র, 

২০২০ 

৮ এবপ্র, 

২০২০ 

  

অজিন -      চলমান 

[১.৪] কবা বজকরর্ [১.৪.১] ন্যযনিম একটি কবা বজকরর্ 

প্রস ম্যাপ রকাবর 

আসদল জাবরকৃি 

িাবরখ 

লক্ষ্যমাত্রা 

১৫ অসটাবর, 

২০১৯ 

২০ অসটাবর, 

২০১৯ 

২৪ 

অসটাবর, 

২০১৯ 

২৮ 

অসটাবর, 

২০১৯ 

৩০ অসটাবর, 

২০১৯ 

  

অজিন 
১৯ কসেম্বর, 

২০১৯ 

     চলমান 

[১.৪.২] কবা বজকরর্ অবর্সক্ষ্সত্র 

বাস্তবাবয়ি 

িাবরখ 
লক্ষ্যমাত্রা 

১৫ এবপ্র, 

২০২০ 

৩০ এবপ্র, 

২০২০ 

১৫ কম, 

২০২০ 

৩০ কম, 

২০২০ 

১৫ জুন, 

২০২০ 

  

অজিন 
- 

 

     চলমান 

[১.৫] বপআরএ শু রুর ২ মা পূসব ি ং বেষ্ট 

কম িচারীর বপআরএ ও ছুটি 

নগদায়নপত্র জারী করা 

[১.৫.১] বপ আর এ আসদল জাবরকৃি % লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজিন ১০০      চলমান 

[১.৫.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জাবরকৃি  % লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজিন ১০০      চলমান 

[১.৬] শূন্য পসদর ববপরীসি বনসয়াগ প্রদান [১.৬.১] বনসয়াগ প্রদাসনর জন্য ববজ্ঞবপ্ত 

জাবরকৃি 

% লক্ষ্যমাত্রা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

অজিন ১      চলমান 

[১.৬.২] বনসয়াগ প্রদানকৃি % লক্ষ্যমাত্রা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

অজিন ২২.৫৫      চলমান 

[১.৭] ববভাগীয় মামা বনষ্পবত্ত [১.৭.১] ববভাগীয় মামা বনষ্পবত্তকৃি % লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ -   

অজিন -      চলমান 



ককৌলগি উসেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি উসেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

কায িক্রম  (Activities) কম িম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা/অজিন 

(২০১৯-২০২০) ক্ষ্যমাত্রা/বনর্ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

অার্ারর্ অততউত্তম উত্তম চলতত মান চলতত মাদ্দনর 

তমদ্দে 

সদ্দতাষজন  

নয় 

চলমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১.৮] িথ্যবািায়ন ানাগাদকরর্ [১.৮.১] দপ্তর/ংস্থ্ার ক িথ্য 

ানাগাদকৃি 

% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজিন ১০০      চলমান 

[২]   দাপ্তবরক কম িকাসে স্বচ্ছিা বৃবি ও 

জবাববদব বনবিিকরর্ 
৮ 

[২.১] বাব িক কম িম্পাদন চুবি বাস্তবায়ন [২.১.১] রকাবর কম িম্পাদন ব্যবস্থ্াপনা 

ংক্রাত প্রবলক্ষ্র্ অন্যান্য 

ববসয় প্রবলক্ষ্র্ আসয়াবজি 

জনঘন্টা লক্ষ্যমাত্রা ৬০ - - - -   

অজিন ২৩৬/৪৪৪২      চলমান 

[২.১.২] এবপএ টিসমর মাবক ভার 

বিাত বাস্তবাবয়ি 

% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজিন ১০০      চলমান 

[২.১.৩] বাব িক কম িম্পাদন চুবির 

ক প্রবিসবদন তনধ শাতরত 

সমদ্দয় অনলাইদ্দন দাবখকৃি 

ংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা ৪ - - - -   

অজিন ১      চলমান 

[২.১.৪] দপ্তর/ংস্থ্ার ২০১৯-২০ 

অি িবছসরর বাব িক কম িম্পাদন 

চুবির অর্ িবাব িক মূল্যায়ন 

প্রবিসবদন পয িাসাচনাকত 

ফাবিিক (feedback) প্রদত্ত  

িাবরখ 
লক্ষ্যমাত্রা 

৩১ জানুয়াবর, 

২০২০ 

৭ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

১০ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

১১ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

১৪ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

  

অজিন 

-      চলমান 

[২.২] জািীয় শুিাচার ককৌল ও িথ্য 

অবর্কার বাস্তবায়ন 

[২.২.১] জািীয় শুিাচার কম িপবরকল্পনা 

বাস্তবাবয়ি 

% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ -   

অজিন ১০০      চলমান 

[২.২.২] ২০১৮-২০১৯ অি িবছসর বাব িক 

প্রবিসবদন ওসয়বাইসর্ 

প্রকাবলি 

িাবরখ 
লক্ষ্যমাত্রা 

১৫ অসটাবর, 

২০১৯ 

১৫ নসভম্বর, 

২০১৯ 

১৫ বিসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াবর, 

২০২০ 

৩১ জানুয়াবর, 

২০২০ 

  

অজিন 
১৯ কসদ্দেম্বর 

২০১৯ 

      

[২.৩] অবভসযাগ প্রবিকার ব্যবস্থ্া বাস্তবায়ন [২.৩.১] বনবদ িষ্ট মসয়র মসে অবভসযাগ 

বনষ্পবত্তকৃি 

% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ -   

অজিন 

 

১০০ 

 

     চলমান 

[২.৩.২] অবভসযাগ বনষ্পবত্ত ংক্রা ত 

মাবক প্রবিসবদন মের্াসয় 

দাবখকৃি 

ংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা ১২ ১১ ১০ ৯ -   

অজিন ৬      চলমান 

[২.৪ কবা প্রদান প্রবিশ্রুবি ানাগাদকরর্ ও 

বাস্তবায়ন 

[২.৪.১] কবা প্রদান প্রবি শ্রুবি 

ানাগাদকৃি 

% লক্ষ্যমাত্রা ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -   

অজিন ১০০      চলমান 

[২.৪.২] বনর্ িাবরি মসয় বত্রমাবক 

বাস্তবায়ন প্রবিসবদন মের্াসয় 

দাবখকৃি 

ংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা ৪ ৩ ২ - -   

অজিন ২      চলমান 

[২.৪.৩] কবাগ্রীিাসদর মিামি 

পবরবীক্ষ্র্ ব্যবস্থ্া চালুকৃি 

িাবরখ 

লক্ষ্যমাত্রা 

৩১ বিসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ জানুয়াবর, 

২০২০ 

৭ 

কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

১৭ 

কফব্রুয়াবর 

২০২০ 

২৮ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

  

অজিন -      চলমান 

[৩] আবি িক ও ম্পদ ব্যবস্থ্াপনার উন্নয়ন ৭ 

[৩.১] বাসজর্ বাস্তবায়সন উন্নয়ন [৩.১.১] বাসজর্ বাস্তবায়ন পবরকল্পনা 

প্রর্ীি 

িাবরখ 

লক্ষ্যমাত্রা 

১৬ আগে, 

২০১৯ 

২০ আগে, 

২০১৯ 

২৪ 

আগে, 

২০১৯ 

২৮ আগে, 

২০১৯ 

৩০ আগে, 

২০১৯ 

  



ককৌলগি উসেশ্য 

(Strategic Objectives) 

ককৌলগি উসেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

কায িক্রম  (Activities) কম িম্পাদন সূচক  

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

লক্ষ্যমাত্রা/অজিন 

(২০১৯-২০২০) ক্ষ্যমাত্রা/বনর্ িায়ক ২০১৯-২০২০ 

অার্ারর্ অততউত্তম উত্তম চলতত মান চলতত মাদ্দনর 

তমদ্দে 

সদ্দতাষজন  

নয় 

চলমান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

অজিন 
০৭ আগে, 

২০১৯ 

      

[৩.১.২] বত্রমাবক বাসজর্ বাস্তবায়ন 

প্রবিসবদন দাবখকৃি 

ংখ্যা লক্ষ্যমাত্রা ৪ ৩ - - -   

অজিন ২      চলমান 

[৩.২] বাব িক উন্নয়ন কম িসূবচ (এবিবপ) 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাব িক উন্নয়ন কম িসূবচ (এবিবপ) 

বাস্তবাবয়ি 

% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অজিন ৪০.২০      চলমান 

[৩.৩] অবির্ আপবত্ত বনষ্পবত্ত কায িক্রসমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] বত্রপক্ষ্ীয় ভায় বনষ্পবত্তর জন্য 

স্যপাবরলকৃি অবির্ আপবত্ত 

% লক্ষ্যমাত্রা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

অজিন ৪৩.২৯      চলমান 

[৩.৩.২] অবির্ আপবত্ত বনষ্পবত্তকৃি % লক্ষ্যমাত্রা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

অজিন 
৪.৩২ 

(কমার্ আপবত্ত: ২৩১ 

কমার্ বনস্পবত্ত: ৭) 

     চলমান 

[৩.৪] স্থ্াবর ও অস্থ্াবর ম্পবত্তর ানাগাদ 

িাবকা প্রস্ত্তুি করা 

[৩.৪.১] স্থ্াবর ম্পবত্তর িাবকা 

ানাগাদকৃি 

িাবরখ 

লক্ষ্যমাত্রা 

০৩ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

১১ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

১৮ 

কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

২৫ 

কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

৪ মাচ ি, ২০২০   

অজিন -      চলমান 

[৩.৪.২] অস্থ্াবর ম্পবত্তর িাবকা 

ানাগাদকৃি 

িাবরখ 

লক্ষ্যমাত্রা 

০৩ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

১১ কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

১৮ 

কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

২৫ 

কফব্রুয়াবর, 

২০২০ 

৪ মাচ ি, ২০২০   

অজিন -      চলমান 

[৩.৫] ইন্টারসনর্ বব  ইউটিবটি বব 

পবরসলার্ 

[৩.৫.১]  বববব/ববটিবএ-এর 

ইন্টারসনর্ বব পবরসলাবর্ি 

% লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অজিন ১০০      চলমান 

[৩.৫.২] কর্বসফান বব পবরসলাবর্ি % লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অজিন ১০০      চলমান 

[৩.৫.৩]  ববদ্যযৎ বব পবরসলাবর্ি % লক্ষ্যমাত্রা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অজিন ১০০      চলমান 

 

জনপ্রশাসন প্রতশক্ষ্ণ ম্যান্যয়াল অন্য ায়ী উক্ত প্রতশক্ষ্ণ আদ্দয়াজন  রদ্দত হদ্দি,  *মন্ত্রীতরষদ তিিাদ্দগর ই-গিন্যশাে অতধশাখা হদ্দত প্রাপ্ত প্রততদ্দিদন,  **মন্ত্রীতরষদ তিিাদ্দগর ই-গিন্যশাে অতধশাখা হদ্দত প্রাপ্ত প্রততদ্দিদন , ***মন্ত্রীতরষদ তিিাদ্দগর শুিাচার অতধশাখা হদ্দত প্রাপ্ত প্রততদ্দিদন 


