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বফলয় : ২০২০-২১ অথ থ ফছরযয APA ফাস্তফায়রনয অগ্রগবতয  ১ভ ত্রৈভাবক প্রবতরফদন শপ্রযণ  

 

 

 উযু থি বফলয় ও সূরৈয শপ্রবিরত, জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদুঘরযয APA -এয শকৌরগত উরেশ্যমূ  ও আফবশ্যক শকৌরগত উরেশ্যমূরয ফাস্তফায়ন অগ্রগবতয ১ভ 

ত্রৈভাবক প্রবতরফদন (জুরাই-আগস্ট-শরেম্বয-২০২০) দয় অফগবত ও প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্ররণয জন্য শপ্রযণ কযা ররা। 

 

াংযুবি: ফণ থনাভরত।    

 

 

 

 

 

ববনয়য বিফ 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরারদ বিফারয়, ঢাকা 

 

 

 

 

                                        স্বািবযত 

                            (শভাাম্মাদ মুনীয শিৌধুযী) 

ভাবযিারক  

 

 



 

 

শকন ৩ 

শকৌরগত উরেশ্যবববিক কাম থক্রভ, কভ থম্পাদন সূিক এফাং রিযভাৈা মূ 

শকৌরগত উরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

শকৌরগত  

উরেরশ্যয  ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicator) 

গননা দ্ধবত  

একক 

(Unit) 
রিযভাৈা 

অজথন   

 জুরাই-আগস্ট-শরেম্বয-২০২০ এ শভাট অজথন শভাট (ক্রভ 

পুবিত) 

অজথন (%) 

[১] বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

জনবপ্রয়কযণ 

[১.১] ভ্রাম্যভান বফজ্ঞান 

প্রদ থনীয 

আরয়াজন 

[১.১.১]  আরয়াবজত প্রদ থনী ক্রভপুবিভূত  াংখ্যা ক্রভপুবিভূত  

১৪০ 

২৫ ২৫ ১৭%- 

[১.২] বফজ্ঞান বফলয়ক 

বা, 

শবভনায,জনবপ্রয় 

বফজ্ঞান বফলয়ক 

ফিৃতাভারা  ও 

কভ থারায 

আরয়াজন 

[১.২.১]  আরয়াবজত বা, 

শবভনায, ফিৃতাভারা ও 

কভ থারা 

ক্রভপুবিভূত াংখ্যা ক্রভপুবিভূত 

১৭৫  

১৫ ১৫ ২.২৮%  

[১.৩] বফজ্ঞান বফলয়ক 

শভরা, 

অবরবম্পয়াড, 

কুইজ, বিৈাঙ্কন 

ও বফতথক 

প্রবতরমাবগতা 

আরয়াজন  

[১.৩.১]  আরয়াবজত শভরা  ক্রভপুবিভূত াংখ্যা ক্রভপুবিভূত 

৫৬৫ 

০ - - 

  [১.৩.২]  আরয়াবজত  বফজ্ঞান 

অবরবম্পয়াড     

ক্রভপুবিভূত 

 

াংখ্যা ক্রভপুবিভূত 
৫৬৫ 

১  ১ ০.১%  

[১.৩.৩] কুইজ, বিৈাঙ্কন ও  

বফজ্ঞান বফলয়ক বফতথক 

প্রবতরমাবগতা   

ক্রভপুবিভূত াংখ্যা ক্রভপুবিভূত 

৫৬৫ 

২৯২ ২৯২ ৫১.৬৮%  

[১.৪]  বফজ্ঞান বফলয়ক 

প্রদ থনীফস্তু 

প্রদ থন 

[১.৪.১] দ থনাথী ক্রভপুবিভূত াংখ্যা 

(াজায) 

ক্রভপুবিভূত 

১২৫ 

৯২৪৫২  ৪৬২০৯ ৯২.৪৫%  

[২] আথ থ াভাবজক 

উন্নয়রনয জন্য 

বযরফ ফান্ধফ ও 

শটকই প্রযুবি 

উদ্ভাফন 

[২.১] গরফলণারদ্ধ 

পরাপর শস্টক 

শাল্ডাযরদয 

অফবতকযণ 

[২.১.১] প্রকাবত ত্রফজ্ঞাবনক 

জান থার ও ফই 

ক্রভপুবিভূত াংখ্যা ক্রভপুবিভূত 

    ১০ 

৩  ৩  ৩০%  

 

 

 



 

 

 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬  

শকৌরগতউরেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

শকৌরগতউরেরশ্যযভান 

(Weight of Strategic 

Objectives) 

কাম থক্রভ 

(Activities) 

কভ থম্পাদনসুিক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 
রিযভাৈা  

অজথন  

জুরাই-আগস্ট-শরেম্বয-২০২০ এ 

শভাট অজথন 

শভাট (ক্রভ 

পুবিত) 

অজথন (%) 

[১] দাপ্তবযক কভ থকারে 

স্বচ্ছতা বৃবদ্ধ ও 

জফাফবদব 

বনবিতকযণ 

১০ 

[১.১] ফাবল থক কভ থম্পাদন চুবি 

(এবএ) ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এবএ’য কর ত্রৈভাবক 

প্রবতরফদন ওরয়ফাইরট প্রকাবত 
াংখ্যা ৪ 

১  ১ ২৫%  

[১.১.২] এবএ টিরভয ভাবক বা 

অনুবিত 
াংখ্যা ১২ 

৩ ৩ ২৫% 

[১.২] শুদ্ধািায/উিভ িি থায বফলরয় 

অাংীজনরদয রে ভতবফবনভয় 
[১.২.১] ভতবফবনভয় বা অনুবিত াংখ্যা ৪ 

১ ১ ২৫% 

[১.৩] অববরমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা 

বফলরয়  শফাগ্রীতা /অাংীজনরদয 

অফবতকযণ 

[১.৩.১]অফবতকযণ বা আরয়াবজত 
াংখ্যা ৪ 

১ ১ ২৫% 

[১.৪] শফা প্রদান প্রবতশ্রুবত বফলরয়  

শফাগ্রীতারদয অফবতকযণ  
[১.৪.১]অফবতকযণ বা আরয়াবজত   

         াংখ্যা ৪ ১ ১ ২৫% 

[১.৫] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

াংক্রান্ত ত্রৈভাবক প্রবতরফদন 

উর্ধ্থতন কর্তথরিয বনকট শপ্রযণ 

[১.৫.১]  ত্রৈভাবক প্রবতরফদন 

শপ্রবযত 

        াংখ্যা  ৪ 
১ ১ ২৫% 

[২] কভ থম্পাদরন 

গবতীরতা আনয়ন ও 

শফায ভান বৃবদ্ধ 

৯ 

[২.১]ই-নবথ ফাস্তফায়ন [২.১.১] ই-নবথরত শনাট বনষ্পবিকৃত 
% 

৮০ 
৮০  ১০০ ১০০ 

[২.২] বডবজটার শফা  িালুকযণ 
[২.২.১] একটি নতুন বডবজটার শফা 

িালুকৃত 

াংখ্যা 
১৫-২-২১ 

 - - 

[২.৩] শফা বজকযণ 
[২.৩.১] একটি  বজকৃত শফা 

অবধরিরৈ ফাস্তফাবয়ত 

াংখ্যা 
২৫-২-২১ 

 - - 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদুঘরযয আফবশ্যক শকৌরগত উরেশ্যমূ ২০২০-২১ (প্রস্তাবফত) 



[২.৪] কভ থিাযীরদয প্রবিণ প্রদান 

[২.৪.১] প্ররতযক  কভ থিাযীয জন্য 

প্রবিণ আরয়াবজত 
জনঘন্টা ৫০ 

১৭ ১৭ ৩৪%  

[২.৪.২] ১০ভ শগ্রড ও তদুর্ধ্থ প্ররতযক 

কভ থিাযীরক এবএ বফলরয়  প্রদি 

প্রবিণ 

জনঘন্টা ৫ 

- - - 

[২.৫] এবএ ফাস্তফায়রন প্ররনাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] ন্যযনতভ একটি আওতাধীন 

দপ্তয/ একজন কভ থিাযীরক এবএ 

ফাস্তফায়রনয জন্য প্ররনাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা  ১ 

- - - 

[৩] আবথ থক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] ফাবল থক ক্রয় বযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় বযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পাবদত 
% ১০০ 

১০০ ১০০ ১০০ 

[৩.২] ফাবল থক উন্নয়ন কভ থসূবি 

(এবডব)/ফারজট ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাবল থক উন্নয়ন কভ থসূবি 

(এবডব) /ফারজট ফাস্তফাবয়ত 
% ১০০ 

১০০ ১০০ ১০০ 

[৩.৩] অবডট আবি বনষ্পবি 

কাম থক্ররভয উন্নয়ন 

[৩.৩.১] বৈিীয় বায় উস্থারনয 

জন্য ভন্ত্রণাররয় প্রস্তাফ শপ্রবযত 
% ৮০ 

- - - 

[৩.৩.২] অবডট আবি বনষ্পবিকৃত % ৫০ 
২  ২ ৩৩%  

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পবিয তাবরকা 

ভন্ত্রণারয়/বফবারগ শপ্রযণ 

[৩.৪.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পবিয তাবরকা 

ভন্ত্রণারয়/বফবারগ শপ্রবযত 

তাবযখ ১৫-১২-২০ 

- - - 

 

 

 

 

 


