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কভ িম্পাদদনয ারফ িক রচত্র  

াম্প্ররতক অজিন, চযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ 

ফাাংরাদদদয ভান জাতীয়  াংদদ গত ২০১০ দন জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয আইন া দয়দছ। উি আইন ফদর জারতদক 

রফজ্ঞানভনস্ক কদয গদড় সতারায জন্য রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারদয়য দক্ষ জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয মূর দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

রদদফ কাজ কযদছ। এ দারয়ত্ব ারদন জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘদযয রফগত ৩ ফছদযয প্রধান অজিনমূ দে ১৯১ টি নতুন সদী-

রফদদী প্রদ িনীফস্তু াংগ্র, জাদুঘদযয স্থায়ী দ িনাথীয াংখ্যা ১,২০০০০ (এক রক্ষ রফ াজায) এফাং বাচু িয়ার রবরজট ৬০,০০০০০ (লাট 

রক্ষ) জদন উন্নীত কযা, ৯৮৩টি ভ্রাম্যভান রফজ্ঞান প্রদ িনীয আদয়াজন, ৬৬৫ টি জনরপ্রয় রফজ্ঞান রফলয়ক ফিৃতাভারা/কভ িারায /সরভনায 

আদয়াজন কযা, ১৬৯৫ টি রফজ্ঞান সভরায আদয়াজন, ৪৯২ টি উদজরায় ‘উদজরা রফজ্ঞান  প্রমৄরি ক্লাফ’ গঠন এফাং যাজস্বখাদত  ৫ভ 

সগ্রদড ১টি, ৬ষ্ঠ সগ্রদড ৩টি, ৯ভ সগ্রদড ১টি , ১৪ তভ সগ্রদড ২টি, ১৬ তভ গ্রদড ৫টি , ১৮তভ সগ্রদড ২টি দদ দদান্নরত এফাং ১২তভ সগ্রদড ১টি, 

১৩তভ সগ্রদড ১ টি এফাং ২০তভ সগ্রদড ১ টি দদ সরাকফর রনদয়াগ কযা দয়দছ। এছাড়া ভ্রাম্যভান রফজ্ঞান প্রদ িনী  রফজ্ঞান রক্ষা কাম িক্রভ 

ম্প্রাযণ প্রকদল্পয ভােদভ ৪ টি রভউরজয়াভ ফা, ৩টি মুরবফা এফাং ২টি সভাফাইর অফজাযদবটযী ফা এফাং ১০টি রিারী সটররদস্কা 

াংগ্র কযা দয়দছ। উদেখ্য, রফরফধ অতযাদৄরনক স্থাতয শরীদত  জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি কভদেক্স বফদনয রনভ িাণ এফাং ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী কর্তিক উদবাধন ম্পন্ন দয়দছ। এছাড়া উন্নয়ন কাম িক্রদভয আতায় ম্প্ররত াংদমারজত/স্থারত দয়দছ ঐরতারক টাইটারনক 

জাাজ, ফেফন্ধু কন িায, ৬০টি VR ক্রয়  VR কন িায, রচরদেন স্পাইযার, উইন্ড টাযফাইন, প্রাকৃরতক আফদ জরায়, প্রান্ত দযাফয 

(ঝণ িা) এফাং আদৄরনক সপায়াযা । জাদুঘদয দীঘ িরদদনয াংস্কায রফীন ১টি F-6 মৄদ্ধরফভান এফাং ২টি কানারডয়ান Beaver রফভানদক 

আদৄরনক প্রমৄরি মৃদ্ধ কদয  দৃরষ্টনন্দনবাদফ  উস্থান কযা দয়দছ। Antonov রফভাদনয সযরেকা স্থান কযা দয়দছ। াাার 

জাদুঘদযয রফস্তীণ ি  ফাগান ম্প্রাযণ কদয বুজায়ন এফাং গাদড িন সচয়ায স্থান কযা দয়দছ। এছাড়া প্ররতষ্ঠাদনয দুটি প্রদফমুদখ সুরযয 

আদৄরনক পটক রনভ িাণ, গ্যারাযীমূদ আকল িণীয় স্টাইর স্থাদনয ভােদভ আদৄরনকায়ন এফাং ব্যফায অনুদমাগী স্টাপ ডযরভটযীয 

ব্যাক াংস্কায কযা দে।  

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূ 

জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘদযয কাম িক্রদভয অরজিত াপদেয াাার উদেখদমাগ্য রকছু ভস্যা  চযাদরঞ্জ সভাকাদফরা কদয 

এই প্ররতষ্ঠান অর িত দারয়ত্ব ারন কযদছ। এয উদেখদমাগ্য দরা, জনফর স্বল্পতা, অথ ি ফযাদেয অপ্রতুরতা, মানফান স্বল্পতা,  চতুথ ি রল্প 

রফল্পফ সভাকদফরায় উন্নত প্রদ িনীফস্তুয অবাফ, রফজ্ঞান রক্ষায প্ররত অনাগ্র। স্থানীয় ম িাদয় প্ররতরষ্ঠত উদজরা রফজ্ঞান ক্লাফ রযচারনা  

বরফষ্যৎ রযকল্পনা 

রফজ্ঞান  প্রমৄরিদক জনরপ্রয় কযায রদক্ষয রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘদযয রকছু স্বল্প সভয়াদী  দীঘ ি সভয়াদী রযকল্পনা আদছ। তন্দে 

উদেখদমাগ্য দরা, একটি রফশ্বভাদনয রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয প্ররতষ্ঠা কযা। রনভ িাণাধীন দ্মা ফহুমুখী সতু াংরগ্ন/রনকটফতী স্থাদন একটি 

াদয়ন্প রটি রনভ িাণ, রফবাগীয় ম িাদয় জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘদযয কাম িারয়  স্থান কযা, উদজরা ম িাদয় গঠিত রফজ্ঞান 

ক্লাফমূদক রিারী কযা। মানফান স্বল্পতা দূযীকযদণ মানফান ক্রয় াংক্রান্ত প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা দফ।  

২০২২-২৩ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ 

*   কদযানা যফতী  প্রদ িনীয দ িনাথীয াংখ্যা ১.২৫ রদক্ষ বৃরদ্ধ; 

*   ৩৩০ টি ভ্রাম্যভান প্রদ িনীয আদয়াজন; 

*  ৫৬৫ টি রফজ্ঞান  প্রমৄরি সভরা, ৫৬৫টি রফজ্ঞান অরররম্পয়াড, ৫৬৫টি রফজ্ঞান রফলয়ক সরভনায, ৫৭০ টি রফজ্ঞান রফলয়ক কুইজ 

প্ররতদমারগতা, ২টি রচত্রাঙ্কন প্ররতদমারগতা  রফতকি প্ররতদমারগতা আদয়াজন কযা; 

*   রফবাগীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয স্থাদনয কাম িক্রভ শুরু কযা;  

*   জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘদযয রযদফ  জীফবফরচত্রয যক্ষায় রফরবন্ন কভ িসূরচ গ্রণ কযা ; এফাং     

*    মুরজফ ফল ি স্মযদণ পরযদপুদযয বাোয় ফেফন্ধু সখ মুরজবুয যভান ভাকা অফদরাকন সকন্দ্র স্থান কযা ।  
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প্রস্তাফনা 

প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা  জফাফরদর সজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায 

রনরিতকযদণয ভােদভ যকাদযয রনফ িাচনী ইদতায ২০১৮, সপ্ররক্ষত রযকল্পনা ২০২১-২০৪১, অস্টভ ঞ্চফারল িক 

রযকল্পনা ২০২১-২০২৫, সটকই উন্নয়ন অবীষ্ট ২০৩০ এফাং ফাাংরাদদ ফবী রযকল্পনা ২১০০  এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

 

ভারযচারক, জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয 

 

এফাং 

 

ররনয়য রচফ, রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয় 

 

এয ভদে ২০২২ াদরয জুন ভাদয ২৮ তারযদখ এই ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র।   

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন:  
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সকন ১ :  

 

 রূকল্প, অরবরক্ষয, কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র এফাং কাম িাফরর 

১.১ রূকল্প:        

  রফজ্ঞান  প্রমৄরিদত মৃদ্ধ জারত গঠন। 

 

১.২ অরবরক্ষয:          

 রফজ্ঞান রফলয়ক প্রদ িনীফস্তু প্রদ িদনয ভােদভ রফজ্ঞান  প্রমৄরিদক জনরপ্রয়কযণ এফাং তরুণ  অদাদায রফজ্ঞানীদদয 

উদ্ভাফনদক উৎারতকযণ। 

 

১.৩ কভ িম্পাদদনয সক্ষত্রঃ  

১)  রফজ্ঞান  প্রমৄরিদক জনরপ্রয়কযণ;  

২)  আথ ি াভারজক উন্নয়দনয জন্য রযদফ ফান্ধফ  সটকই প্রমৄরি উদ্ভাফন;   

৩)                                               

 

১.৪ কাম িাফরর: (আইন/রফরধ বাযা রনধ িারযত কাম িাফরর)  

১. জনাধাযদণয ভদে রফজ্ঞান রক্ষায প্রায  রফজ্ঞান দচতনতা সৃরষ্ট কযা; 

২. রফজ্ঞান  প্রমৄরিদক জনরপ্রয় কযায রদক্ষয- জাদুঘদয স্থায়ী প্রদ িনীয ব্যফস্থা কযা; রফজ্ঞান সভরা, রফজ্ঞান প্রদ িনী 

এফাং রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফলয়ক নানারফধ প্ররতদমারগতায আদয়াজন কযা; রফরবন্ন সজরা দযয াফররক রাইদেযী 

ফা টাউন র এফাং রক্ষামূরক প্ররতষ্ঠানমূদ রভউজু (Museo) ফাদয ভােদভ রফজ্ঞানরবরিক ডকুদভন্টাযী 

প্রদ িন,  রফজ্ঞানরবরিক রফরবন্ন প্রদজক্ট প্রদ িনী, সটররদস্কাদয াাদে আকা ম িদফক্ষণ এফাং রফজ্ঞান অরররম্পয়াড 

এয ব্যফস্থা কযা; রফজ্ঞান  প্রমৄরিয রফরবন্ন রফলদয় তথ্য  গদফলণা এফাং প্রকানায ব্যফস্থা কযা; ফিৃতাভারা, 

সরভনায, রদম্পারজয়াভ  দম্মরদনয ব্যফস্থা কযা; জাদুঘয এয উন্নয়দন প্রদ িনীফস্তুমূদয াাদে 

গদফলণামূূ্রক কভ িকাদেয ব্যফস্থা কযা; 

৩. রফজ্ঞান  প্রমৄরি প্তা উদমান এয ভােদভ সদদয প্রদতযকটি সজরায় রফজ্ঞান অরররম্পয়াড আদয়াজন এফাং প্রকল্প 

গ্রদণয ভােদভ নফীন  সৌরখন রফজ্ঞানীদদয উদ্ভারফত প্রকদল্পয ভান ঊন্নয়দনয জন্য কারযগরয  আরথ িক ায়তা 

প্রদাদনয ব্যফস্থা কদয তাদদয উদ্ভাফনমূরক কাদজ ঊৎা  দমারগতা প্রদান কযা; 

৪. সদদয রফজ্ঞান ক্লাফগুররদক াাে, দমারগতা  উৎা প্রদান; 

৫. রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফলয়ক প্রাচীন  রনদ িনাফরী াংগ্র  াংযক্ষণ; 

৬. চন্দ্রগ্রণ, সূম িগ্রণ, দভদকতু, উল্কাাত   ইতযারদ  রফদল ঘটনায় সটররদস্কাদয ভােদভ উন্ুি ম িদফক্ষদণয ব্যফস্থা 

কযা; 

৭. রফজ্ঞান  প্রমৄরি সক্ষদত্র রফদল আরফষ্কায  উদ্ভাফদনয জন্য স্বীকৃরত এফাং পুযষ্কায অথফা ম্মানী প্রদান কযা; এফাং  

৮. উদয-ফরণ িত কাম িারদয ম্পূযক  প্রাাংরগক কর কাজ ম্পাদন কযা এফাং যকায কর্তিক অর িত সমদকান 

দারয়ত্ব ম্পাদন কযা।
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সকন ২ 

রফরবন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

 

কভ িম্পাদন 

সূচকমূ 

 

একক 

 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ   রনধ িারযত রক্ষযভাত্রা 

অজিদনয সক্ষদত্র সমৌথবাদফ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/ 

াংস্ামূদয নাভ 

 

উািসূত্র 

 ২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ 2024-25 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রফজ্ঞান প্রদ িনীয ভােদভ 

রক্ষাদান 

স্থায়ী প্রদ িনী রযদ িন াংখ্যা 

(াজায) 

২৫৮৬.৮৪৫ 

(বাচু িয়ার) 

৩৫৮৮.০৮৮ 

(বাচু িয়ার) 
১২০  ১৩৫ ১৫০  

রক্ষা ভন্ত্রণারয়, সজরা, উদজরা 

প্রান  রফরবন্ন রক্ষা প্ররতষ্ঠান 

                      ত  

    ত     

রফজ্ঞাদনয প্ররত আগ্র সৃরষ্টকযণ ভ্রাম্যভান রফজ্ঞান প্রদ িনীয 

আদয়াজন 
াংখ্যা ৪৬০ ৩৫০ ৩৩০ ৩৫০ ৩৮০ 

সদদয কর সজরা, উদজরা 

প্রান 

প্রদ িন কভ িসূরচ  রভউজুফাদয 

রযভ্রভণ  

                 

                  

                     

াংখ্যা ০ ২০৮ ১৫০ ১৬০ ১৭০ 
সদদয কর সজরা, উদজরা 

প্রান 

প্রদ িন কভ িসূরচ  অফজাযদবটরয 

ফাদয রযভ্রভণ  

তরুণ প্রজদন্য উদ্ভাফনী রিয 

রফকা াধন এফাং 

জনাধাযদনয ভাদঝ 

রফজ্ঞানভনষ্কতায উদম্মল ঘটাদনা 

 

রফজ্ঞান সভরা, রফজ্ঞান 

অরররম্পয়াড, সরভনায, 

কুইজ, ,জনরপ্রয় রফজ্ঞান 

রফলয়ক ফিতৃাভারা    

কভ িারায আদয়াজন , 

রচত্রাঙ্কন এফাং রফজ্ঞান 

রফলয়ক নাটিকা/নাটক 

াংখ্যা ২০৩৯ ১৮৯৫ ১৯৩০ ২০৮০ ২১৩০ 
সদদয কর সজরা, উদজরা 

প্রান 

আদয়ারজত অনুষ্ঠাদনয প্রাভান্যরচত্র   

প্ররতদফদন  
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সকন ৩  ম মম্পোদন পরর ল্পনো 

কভ িম্পাদন সক্ষত্র 

 

 

সক্ষদত্রয 

ভান 

৭ 

০ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ িম্পাদ

ন সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজিন 

রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২২-২৩ 

প্রদক্ষণ  প্রদক্ষ

ণ  

২০২০-

২১ 
২০২১-২২ 

অাধাযণ অরত  

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত  

ভাদনয  রনদম্ন 
২০২৩-২৪ 

২০২৪-

২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 দপ্তয/াংস্থায সকৌরগত উদেশ্যমূ 

[১] রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

জনরপ্রয়কযণ 

৫৮ [১.১] ভ্রাম্যভান রফজ্ঞান প্রদ িনীয 

আদয়াজন 

[১.১.১]  আদয়ারজত 

প্রদ িনী 

ক্রভপুরঞ্জভূত  াংখ্যা 
১০ ৪৬০ ৩৫০ ৩৩০ ২৯৭ ২৬৪ ২৩১ ১৯৮ ৩৫০ ৩৮০ 

[১.২] রফজ্ঞান রফলয়ক বা, 

সরভনায,জনরপ্রয় রফজ্ঞান রফলয়ক 

ফিৃতাভারা   কভ িারায 

আদয়াজন 

[১.২.১]  আদয়ারজত বা, 

সরভনায, ফিৃতাভারা  

কভ িারা 

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ১০ 

২৩০ ২০০ ২৩০ ২০৭ ১৮৪ ১৬১ ১৩৮ ২৫০ ৩০০ 

[১.৩] রফজ্ঞান রফলয়ক সভরা, 

অরররম্পয়াড, কুইজ, রচত্রাঙ্কন, 

রফতিক প্ররতদমারগতা   

নাটক/নাটিকা আদয়াজন  

[১.৩.১]  আদয়ারজত 

সভরা    

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ৮ 
৬০৩ ৫৬৫ ৫৬৫ ৫০৯ ৪৫০ ৩৯৫ ৩৩৯ ৫৭৫ ৫৮০ 

[১.৩.২]  আদয়ারজত  

রফজ্ঞান অরররম্পয়াড     

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 

 

 

 

৮ 

৬০৩ ৫৬৫ ৫৬৫ ৫০৯ ৪৫০ ৩৯৫ ৩৩৯ ৫৭৫ ৫৮০ 

[১.৩.৩] কুইজ, রচত্রাঙ্কন 

  রফজ্ঞান রফলয়ক রফতিক 

প্ররতদমারগতা   

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা ৮ 
৫৯৫ ৫৬৫ ৫৭০ ৫১৩ ৪৫৬ ৩৯৯ ৩৪২ ৫৮০ ৫৯০ 

[১.৪]  রফজ্ঞান রফলয়ক প্রদ িনীফস্তু 

প্রদ িন 

[১.৫.১] দ িনাথী  ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 

(াজায) 

৮ ২৫৮৬.

৮৪৫ 

(বাচু িয়ার

)  

৩৫৮৮.০

৮৮ 

(বাচু িয়ার) 

১২০  ১০৮ ৯৬ ৮৪ ৭২ ১৩৫ ১৫০  

[১.৫]                       

                             

[১.৫.১]       ত 

               

       

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা  

৬ -  ২০৮ ১৫০  ১৩৫  ১২০ ১০৫ ৯০ ১৬০ ১৭০  

[২] আথ ি াভারজক 

উন্নয়দনয জন্য রযদফ 

ফান্ধফ  সটকই প্রমৄরি 

উদ্ভাফন 

 

১২ [২.১] গদফলণারদ্ধ পরাপর সস্টক 

সাল্ডাযদদয অফরতকযণ 

[২.১.১] প্রকারত 

শফজ্ঞারনক জান িার  ফই 

ক্রভপুরঞ্জভূত াংখ্যা 
৬ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫ 

[২.২]                       ত  

                     

                         

[২.২.১]       ত 

             

ক্রভপুরঞ্জভূত       

৬ ৩  ৩ ৩  ২  ২ ২  ১  ৪ ৫ 

7 
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 ম মম্পোদন পরর ল্পনো 

কভ িম্পাদন সক্ষত্র সক্ষদত্রয ভান৭ 

০ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

গণনা 

দ্ধরত 

একক কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/রনণ িায়ক ২০২১-২২ প্রদক্ষণ  প্রদক্ষণ  

২০১৯-

২০ 

২০২০-

২১ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয রনদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 সুান  াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয সক্ষত্র (ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ কর্তিক রনধ িারযত)  

সুলোন ও ংস্কোরমূ   োয মক্রযমর 

বোস্তবোয়ন কজোরদোর রণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচায কভ িরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

শুদ্ধোচোর  ম মপরর ল্পনো 

বোস্তবোরয়ত 

 
 10 

  
১০ ৯ ৮ ৭ ৬ - - 

২) ই-গবন্যিান্প/ উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

ই-গবন্যিান্প/ উদ্ভাফন 

কভ িরযকল্পনা বোস্তবোরয়ত 

 
 10 

  
১০ ৯ ৮ ৭ ৬ - - 

৩) তথ্য অরধকায 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

তথ্য অরধকায 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

  3   ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ - - 

৪) অরবদমাগ প্ররতকায 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

অরবদমাগ প্ররতকায 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

  4   ৪ ৩.৬ ৩.২ ২.৮ ২.৪ - - 

৫) সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

সফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

কভ িরযকল্পনা ফাস্তফারয়ত 

  3   ৩ ২.৭ ২.৪ ২.১ ১.৮ -- - 

8 
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আরভ, ভারযচারক, জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয, রদদফ ররনয়য রচফ, রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

ভন্ত্রণারয়, রনকট অেীকায কযরছ সম এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ।  

আরভ, ররনয়য রচফ, রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়, রদদফ ভারযচারক, জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

জাদুঘয, এয রনকট অেীকায কযরছ সম এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমারগতা 

প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

ভারযচারক                   তারযখ                                              

জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয   

 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

ররনয়য রচফ           তারযখ  

রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয়   
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াংদমাজনী-১  

ব্দাংদক্ষ  (Acronyms) 

 

 

ক্ররভক নাং ব্দ াংদক্ষ রফফযণ 

০১. জারফপ্রজা (NMST)  জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয (National 

Museum of Science and 

Technology) 

০২. জাদুঘয (Museum)  জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয (National 

Museum of Science and 

Technology) 

০৩. ফাব্যক (BMC)  ফাদজট ব্যফস্থানা করভটি (Bugdet 

Management Committee)  

০৪. রফপ্রভ (Science Ministry)  রফজ্ঞান  প্রমৄরি ভন্ত্রণারয় (Ministry of 

Science and Technolgy)  

০৫. রফজ্ঞান জাদুঘয (Science 

Museum)  

জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয (National 

Museum of Science and 

Technology) 
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াংদমাজনী- ২: 

কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা  প্রভাণক 

ক্ররভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক কাম িক্রদভয রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী অনুরফবাগ, 

অরধাখা, াখা 

প্রদি প্রভাণক প্রভাণদকয উাি সূত্র 

 ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ [১.১] ভ্রাম্যভাণ রফজ্ঞান প্রদ িনীয 

আদয়াজন  
[১.১.১] আদয়ারজত প্রদ িনী 

আদয়ারজত/প্রদর িত ভাকা  রফজ্ঞান রফলয়ক 

প্রদ িনীফস্তুমূ প্রদ িন(ভ্রাম্যভান রফজ্ঞান প্রদ িনী) 

প্রদ িনী াখা প্রদ িনী আদয়াজদনয প্রতযয়ন ত্র  
প্রদ িন কভ িসূরচ  রভউজুফাদয রযভ্রভণ  

২ [১.২] রফজ্ঞান রফলয়ক বা, সরভনায, 

জনরপ্রয় রফজ্ঞান রফলয়ক ফিৃতাভারা  

কভ িারায আদয়াজন 

[১.২.১] আদয়ারজত বা, 

সরভনায  কভ িারা 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফলদয় অফরতকযদণয উদেদশ্য 

আদয়ারজত বা, সরভনায  কভ িারা 

প্রদ িনী াখা , রডদে াখা অনুষ্ঠান আদয়াজদনয তারযখ, রফলয় এফাং স্থান 

উদেখ তাররকা  আদয়ারজত অনুষ্ঠাদনয প্রাভাণ্যরচত্র  প্ররতদফদন  

৩ 

[১.৩] রফজ্ঞান রফলয়ক সভরা, 

অরররম্পয়াড,কুইজ,  রচত্রাঙ্কন  রফতকি 

প্ররতদমারগতা আদয়াজন 

[১.৩.১] আদয়ারজত সভরা  
উদজরা, সজরা, রফবাগ এফাং সকন্দ্রীয় ম িাদয় রফজ্ঞান 

সভরা আদয়াজন  

প্রদ িনী াখা             

রডদে াখা 

রফজ্ঞান সভরা আদয়াজদনয তারযখ, এফাং স্থান 

উদেখ  তাররকা আদয়ারজত অনুষ্ঠাদনয প্রাভাণ্যরচত্র  প্ররতদফদন 

[১.৩.২] আদয়ারজত রফজ্ঞান 

অরররম্পয়াড  

উদজরা, সজরা, রফবাগ এফাং সকন্দ্রীয় ম িাদয় রফজ্ঞান 

অরররম্পয়াড আদয়াজন 

প্রদ িনী াখা             

রডদে াখা 

রফজ্ঞান অরররম্পয়াড আদয়াজদনয তারযখ, এফাং 

স্থান উদেখ  তাররকা আদয়ারজত অনুষ্ঠাদনয প্রাভাণ্যরচত্র  প্ররতদফদন 

[১.৩.৩] রফজ্ঞান রফলয়ক 

সভরা, অরররম্পয়াড, কুইজ, 

রচত্রাঙ্কন, রফতিক 

প্ররতদমারগতা   

নাটক/নাটিকা আদয়াজন 

উদজরা, সজরা, রফবাগ এফাং সকন্দ্রীয় ম িাদয় রফজ্ঞান 

রফলয়ক কুইজ, রফদল রদফদ রচত্রাঙ্কন   রফজ্ঞান 

রফলয়ক রফতকি প্ররতদমারগতা আদয়াজন কযা  

প্রদ িনী াখা             

রডদে াখা 
 কুইজ,  রচত্রাঙ্কন  রফজ্ঞান রফলয়ক রফতকি 

প্ররতদমারগতা আদয়াজদনয তারযখ এফাং স্থান 

উদেখ  তাররকা আদয়ারজত অনুষ্ঠাদনয প্রাভাণ্যরচত্র  প্ররতদফদন 

৪ 
[১.৪] রফজ্ঞান রফলয়ক প্রদ িনীফস্তু 

প্রদ িন  
[১.৫.১] দ িনাথী  

াদয়রন্টরপক এরক্সরফট এয ভােদভ রফদনাদন এফাং 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফলয়ক জ্ঞানদান াংক্রান্ত 

রফলয়ারদয দ িনাথী 

প্রদ িনী াখা                  

টিদকট রফরক্রয                 ত      ত      

[১.৫]                  

                        

                

[১.৫.১]       ত 

                      
আদয়ারজত/প্রদর িত                      

প্রদ িনী াখা প্রদ িনী আদয়াজদনয প্রতযয়ন ত্র  

প্রদ িন কভ িসূরচ  অফজাযদবটযী ফাদয  রযভ্রভণ  

৫ [২.১] গদফলণায পরাপর 

সস্টইকদাল্ডাযদদয অফরতকযণ 

[২.১.১] প্রকারত শফজ্ঞারনক 

জান িার  ফই 

গদফলণা পরাপদরয আদরাদক গদফলকগণ কর্তিক 

প্রকারত রফজ্ঞান রফলয়ক প্রফন্ধ 

রাইদেযী াখা 

 

প্রকারত শফজ্ঞারনক জান িার  ফই এয াড ি কর  
াংরিষ্ট নরথ  রাইদেরযয সস্টায মাচাইকযণ 

[২.২]                       ত  

                          

                   

 [২.২.১]       ত        

     

         ত               (SDG, 

Perspective Plan, Delta Plan, 4
th
 

                                

                                

প্রদ িনী াখা             

রডদে াখা 

       ত                                  

  ত      
      ত                                 
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াংদমাজনী ৩: 

অন্য অরপদয দে াংরিষ্ট কভ িম্পাদন সূচকমূ 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্ররতষ্ঠাদনয  নাভ  াংরিষ্ট কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূচক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

চারদা/প্রতযাা 

চারদা/প্রতযাায 

সমৌরিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি 

ভন্ত্রণারয় , অথ ি রফবাগ, 

অথ ি ভন্ত্রণারয়, 

রফবাগীয় 

করভনায(কর), 

সজরা প্রান( কর), 

[১.১] ভ্রাম্যভাণ রফজ্ঞান 

প্রদ িনীয আদয়াজন  

আদয়ারজত ভ্রাম্যভাণ রফজ্ঞান 

প্রদ িনী( রভউজুফা, মুরবফা, 

সভাফাইর অবজাযদবটযী)  

প্রদয়াজনীয় প্রারনক 

দমারগতা 

 রফজ্ঞান রক্ষা জীকযণ কাম িক্রভ ব্যাত দফ 

[১.২] রফজ্ঞান রফলয়ক বা, 

সরভনায, জনরপ্রয় রফজ্ঞান 

রফলয়ক ফিৃতাভারা  

কভ িারায আদয়াজন 

 

আদয়ারজত বা, সরভনায  

কভ িারা 

রফজ্ঞান  প্রমৄরি রফলদয় অফরতকযণ কাম িক্রভ ব্যাত দফ 

[১.৩]  রফজ্ঞান রফলয়ক সভরা, 

অরররম্পয়াড, কুইজ, রচত্রাঙ্কন, 

রফতিক প্ররতদমারগতা   

নাটক/নাটিকা আদয়াজন 

আদয়ারজত রফজ্ঞান সভরা নফীন এফাং অদাদায রফজ্ঞানী/ গদফলকদদয উদ্ভাফন গুদরাদক 

পৃষ্টদালকতা কাম িক্রভ ব্যাত দফ 

আদয়ারজত রফজ্ঞান অরররম্পয়াড রফজ্ঞাদনয রফলয়রবরিক জ্ঞানচচ িায় আগ্রী  এফাং উৎা প্রদান 

কাম িক্রভ ব্যাত দফ 

আদয়ারজত কুইজ,  রচত্রাঙ্কন  

রফজ্ঞান রফলয়ক রফতকি 

প্ররতদমারগতা 

রফজ্ঞাদনয রফলয়রবরিক জ্ঞানচচ িায় আগ্রী  এফাং উৎা প্রদান 

কাম িক্রভ ব্যাত দফ 

[১.৪] রফজ্ঞান রফলয়ক 

প্রদ িনীফস্তু প্রদ িন  

আদয়ারজত প্রদ িনী রফজ্ঞান রক্ষা জীকযণ কাম িক্রভ ব্যাত দফ 

[১.৫]                  

                  

             

         

       ত                

       

রফজ্ঞান রক্ষা জীকযণ কাম িক্রভ ব্যাত দফ 

[২.১] গদফলণায পরাপর 

সস্টইকদাল্ডাযদদয 

অফরতকযণ 

[২.১.১] প্রকারত শফজ্ঞারনক 

জান িার  ফই 

গদফলণা পরাপদরয আদরাদক 

গদফলকগণ কর্তিক প্রকারত 

রফজ্ঞান রফলয়ক প্রফন্ধ 

 গদফলণায পরাপর সস্টইকদাল্ডাযদদয অফরতকযণ ব্যাত দফ 
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রযরষ্ট-'খ' 

                     াংদমাজনী ৪: দপ্তয/াংস্থা-এয  শুদ্ধাচায সকৌর কভ ি-রযকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তয/াংস্থায নাভ: জাতীয় রফজ্ঞান  প্রমৄরি জাদুঘয  

কাম িক্রদভয নাভ কভ িম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/দ 

২০২২-

২০২৩ 

অথ িফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  ভন্তব্য 

রক্ষযভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

সকায়াট িায 

২য় 

সকায়াট িায 

৩য় 

সকায়াট িায 

৪থ ি 

সকায়াট িায 

সভাট 

অজিন 

অরজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা………………………………..... 

১.১ শনরতকতা করভটিয বা 

আদয়াজন 

বা 

আদয়ারজত 

১ াংখ্যা শনরতকতা 

করভটি 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন - - - -  

১.২ শনরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 

৪ % ” ১০০% রক্ষযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজিন - - - -  

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভি 

অাংীজদনয (stakeholders) 

অাংগ্রদণ  বা 

অনুরষ্ঠত বা ৪ াংখ্যা দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

২ রক্ষযভাত্রা ১ ১ - -    

অজিন - - - -  

১.৪ শুদ্ধাচায াংক্রান্ত প্ররক্ষণ 

আদয়াজন 

প্ররক্ষণ 

আদয়ারজত 

২ াংখ্যা দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা  

৭০ জন  রক্ষযভাত্রা 

 

৩৫  

 

৩৫ 

 

   

 

  

অজিন - - - -  

১.৫ কভ ি-রযদফ উন্নয়ন 

(টিএন্ডইভুি অদকদজা ভারাভার 

রনষ্পরিকযণ/নরথ রফনষ্টকযণ/ 

রযষ্কায-রযেন্নতা বৃরদ্ধ/ ভররাদদয 

জন্য পৃথক য়ারুদভয ব্যফস্থা কযা 

ইতযারদ  

উন্নত  

কভ ি-রযদফ 

২ াংখ্যা 

 

তারযখ 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

      ৪ রক্ষযভাত্রা ১ 

৩০/৯/২২  

২ 

৩০/১০/২২,  

৩১/১২/২২ 

 

২ 

২৬/২/২৩  

৩১/৩/২৩,  

 

১ 

৩০/০৬/২৩ 

   

অজিন - - - -  

১.৬ আতাধীন ভাঠ ম িাদয়য 

কাম িারয় (প্রদমাজয সক্ষদত্র) কর্তিক 

দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর 

কভ ি-রযকল্পনায শত্রভারক অগ্রগরত  

প্ররতদফদদনয য রপডব্যাক প্রদান  

রপডব্যাক 

বা/কভ িারা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারযখ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

 রক্ষযভাত্রা      ভাঠ ম িাদয় সকান 

দপ্তয সনই। 

অজিন      
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২.  আরথ িক ব্যফস্থানা উন্নয়ন ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অথ ি ফছদযয যাজস্ব 

এফাং উন্নয়ন ফাদজদটয অনুদভারদত  

ক্রয়-রযকল্পনা  দয়ফাইদট প্রকা  

ক্রয়-রযকল্পনা 

দয়ফাইদট 

প্রকারত 

২ তারযখ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

৩১/৭/২০২২ রক্ষযভাত্রা ৩১/৭/২২       

অজিন      

 ২.২ অনুদভারদত ফারল িক ক্রয় 

রযকল্পনায মথামথ ফাস্তফায়ন (যাজস্ব 

এফাং উন্নয়ন ফাদজদটয)  

ক্রয় রযকল্পনা 

ফাস্তফারয়ত 

২ % দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

৯০% রক্ষযভাত্রা ৫% ২০% ৬০% ৯০%    

অজিন - - - -  

২.৩  ফাদজট ফাস্তফায়ন  ফাদজট 

ফাস্তফারয়ত 

৩ % দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

৯০% রক্ষযভাত্রা ৫% ২০% ৬০% ৯০%    

অজিন - - - -  

২.৪ প্রকদল্পয  PIC বা আদয়াজন  বা আদয়ারজত ৩ াংখ্যা প্রকল্প 

রযচারক  

৪ রক্ষযভাত্রা ১ (PIC)  ১ (PIC) ১ (PIC) ১ (PIC)    

অজিন - - - -  

২.৫ প্রকল্প ভারপ্ত সদল প্রকদল্পয 

ম্পদ (মানফান, করম্পউটায, 

আফাফত্র ইতযারদ) রফরধ সভাতাদফক 

স্তান্তয কযা 

প্রকদল্পয ম্পদ 

রফরধ সভাতাদফক 

স্তান্তরয 

ত 

৫ তারযখ  - 

 

 

রক্ষযভাত্রা                  

৩১/১২/২০২৪     

                 

             

    গ      

অজিন      

৩. শুদ্ধাচায াংরিষ্ট এফাং দুনীরত প্ররতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম িক্রভ…………….. ১৮ (অগ্রারধকায রবরিদত ১ নাং  নুযনতভ চাযটি কাম িক্রভ) 

৩.১ যকারয মানফাদনয মথামথ 

ব্যফায রনরিতকযণ  

 ৩ তারযখ  দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

৩০/০৬/২৩  রক্ষযভাত্রা    ৩০/০৬/২৩   প্রভানক 

রদফ  

রনধ িারযত 

তারযদখয 

ভদে 

প্ররতষ্ঠান 

প্রধান 

কর্তিক 

প্রতযয়ন 

সপ্রযণ 

কযা 

দফ।   

অজিন - - - -  

৩.২ মথাভদয় রফজ্ঞান ক্লাদফয অথ ি  

ফযাে রনরিতকযণ  

মথাভদয় ফযাে 

প্রদানকৃত   

৫ তারযখ  দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

৪ রক্ষযভাত্রা  ৩১/১২/২২ - ৩০/০৬/২৩   

অজিন - - - -  

৩.৩ টিদকট রফরক্র/রনরাভ/ বফন বাড়া 

ইতযারদ আদায়কৃত টাকা যকাযী 

সকালাগাদয দ্রুত জভা  প্রদান 

রনরিতকযণ  

আদায়কৃত টাকা 

যকাযী 

সকালাগাদয জভা 

প্রদানকৃত  

৫ তারযখ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

৪ রক্ষযভাত্রা  ৩১/১২/২২ - ৩০/০৬/২৩   

অজিন      

৩.৪ রফরবন্ন ন্য  সফা 

যফযাকাযীদদয রফদরয অথ ি দ্রুত 

রযদাধকযণ   

রফর দ্রুত 

রযদাধকৃত  

৫ তারযখ দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ িকতিা 

৪ রক্ষযভাত্রা  ৩১/১২/২২ - ৩০/০৬/২৩   

অজিন      

 

রফ:দ্র:- সকান ক্ররভদকয কাম িক্রভ প্রদমাজয না দর তায কাযণ ভন্তব্য করাদভ উদেখ কযদত দফ। 

 

14 
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ংযযোজনী ৫:  -                              -23 

            

    

                        এ            

          

          -2023 

                                       

     

100% 90% 80% 70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ১১ ১২  

1      -       

        

      

         

        

           

30            

                      

                           

                                    

            এ                

          

      10 04/05/2023 11/05/2023 18/05/2023 25/05/202

3 

31/05/2023 

                        

                       

                         

        এ               

      

                                       

                                  

      

      2 13/10/2022 27/10/2022 10/11/2022 -- -- 

                                       

                                  

      7 04/05/2023 11/05/2023 18/05/2023 25/05/202

3 

31/05/2023 

       -               [        -                   % 4 85% 80% 75% 70% 60% 

                           

                  

                      

     এ             

               

                                   

                                 

     

      4 31/10/2022 16/11/2022 30/11/2022 15/12/202

2 

29/12/2022 

                               

                                     

     3 2 -- 1 -- -- 

 

2 

              

           

20                  

            

[2.1                          

                 

     6 4 3 -- 2 -- 

       -               

                   

                                 

              

     3 4 3 2 -- -- 

         -                   

                             

% 3 80% 70% 60% 55% 50% 

                               -      

                              

      3 15/01/2023 22/01/2023 31/01/2023 09/02/202

3 

16/02/2023 

                                     

                                

                               

      2 31/01/2023 09/02/2023 16/02/2023 23/0২/202

3 

28/02/2023 

                                   

এ                           

      3 31/05/2023 30/06/2023 -- -- -- 
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ংযযোজনী ৬:                                          -23 

         

    

                        এ            

          

    

        -

21 

    

        -

22 

          -2023 

           

    

          

    

     

           

100% 90

% 

80

% 

70% 60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

          14 [1.1]                                     

                      এ       এ  

                                       

            

[1.1.1]                         

           এ             

         

     4 - - 4 3 - - - 

[1.2]                                         

       

[1.2.1]                 % 7 - - 90 80 70 60 - 

[1.3]                                   

                       

[1.3.1]               % 3 - - 90 80 70 60 - 

-      

     

11 [2.1]                                        

এ       এ                              

[2.1.1]                    4 - - 2 1 - - - 

[2.2]                        এ   ত্রৈমোর   

                                         

[2.2.1]                            3 - - 4 3 2 1 - 

                                   

                                        

[2.3.1]                  4 - - 2 1 - - - 
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ংযযোজনী ৭: কবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত বোস্তবোয়ন  ম ম-পরর ল্পনো, ২০২২-২০২৩  

 োয মক্রযমর 

কেৈ 

 

মোন 
 োয মক্রম 

 

 ম মম্পোদন 

সূচ  

এ   

 

 ম মম্পো

দন 

সূচয র 

মোন 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজমন 

২০২১-২২ 

েযমোৈো ২০২২-২০২৩ 

অোিোরণ 
অরত 

উত্তম 
উত্তম 

চরত 

মোন 

চরত 

মোযনর রনযে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রোরতষ্ঠোরন  

 

 

১৮ 

[১.১] ত্রৈমোর  রভরত্তযত কবো প্রদোন 

প্ররতশ্রুরত ংক্রোন্ত  পররবীেণ  রমটি 

পুনগ মঠন  

[১.১.১]  রমটি 

পুনগ মঠিত  
ংখ্যো  ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ত্রৈমোর  রভরত্তযত কবো প্রদোন 

প্ররতশ্রুরত ংক্রোন্ত  পররবীেণ  রমটির 

ভোর রদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন  

[১.২.১] রদ্ধোন্ত 

বোস্তবোরয়ত এবং 

প্ররতযবদন কপ্রররত  

%  ৪ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] কবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবযয় 

আওতোিীন দপ্তর/ংস্থো মন্বযয় 

ত্রৈমোর  রভরত্তযত ভো আযয়োজন  

[১.৩.১] ভো 

আযয়োরজত  

ংখ্যো 

 

২ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.৪] ত্রৈমোর  রভরত্তযত কবো প্রদোন 

প্ররতশ্রুরত োনোগোদ রণ (আওতোিীন 

দপ্তর/ংস্থো)  

[১.৪.১] 

োনোগোদকৃত  

ংখ্যো 

 

৯  

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

েমতো 

অজমন  
৭  

[২.১] কবো প্রদোন প্ররতশ্রুরত রবয়  

 ম মলোো/ প্ররলেণ/যরমনোর  

আযয়োজন  

 

[২.১.১]  ম মলোো/ 

প্ররলেণ/যরমনোর  

আযয়োরজত 

 

ংখ্যো 

 

৩  - - ২ ১ - - - 

[২.২]  কবো প্রদোন রবযয় 

কে যোল্ডোরগযণর মন্বযয় 

অবরত রণ ভো আযয়োজন 

[২.২.১]  

অবরত রণ ভো 

আযয়োরজত  

ংখ্যো ৪ - - ২ ১ - - - 
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ংযযোজনী ৮:                 2022-23                            

         

    

                        এ         

   

      

    

    

       

0-21 

    

       

1-22 

          -2023 

                      

   

    

     

      

     

100% 90% 80% 70

% 

60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

          6 [1.1]                                     

                        

[1.1.1]                       

                   

% 06 - - 100% 90% 80% - - 

      

     

19 [1.2]                                

                            

[1.2.1]                         

       

      04 - - 31/12/2022 1501/202

3 

31/01/2023 - - 

[1.3]                      [1.3.1]                      

                

      03 - - 15/10/2022 31/10/20

22 

30/11/2022 - - 

[1.4]                    এ                

                                  

            

[1.4.1]                      

                 

      03 - - 31/12/2022 15/01/20

23 

31/01/2023 - - 

[1.5]                                  

                  

[2.5.1]                       04 - - 3 2 1 - - 

                             এ            

                                           

                                               

[1.6.1]                    03 - - 3 2 1 - - 

                                     

                                          

                     

                              

                             

        

     02 - - 4 3 2 1  
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