
 

সেকশন ৩ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্যভিভিক কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা েমূহ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত  

উদ্দেদ্দশ্যর  মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

(Performa

nce 

Indicator) 

গননা পদ্ধভত  

একক 

(Unit) 
লক্ষ্যমাত্রা 

অর্যন   

 জুলাই-আগস্ট-দ্দেদ্দেম্বর-২০২০ এ সমাট অর্যন সমাট (ক্রম 

পুভিত) 

অর্যন (%) 

[১] ভবজ্ঞান ও প্রযুভি 

র্নভপ্রয়করণ 

[১.১] ভ্রাম্যমান ভবজ্ঞান 

প্রদশ যনীর 

আদ্দয়ার্ন 

[১.১.১]  আদ্দয়াভর্ত প্রদশ যনী ক্রমপুভিভূত  েংখ্যা ক্রমপুভিভূত  

১৪০ 

২৫ ২৫ ১৭%- 

[১.২] ভবজ্ঞান ভবষয়ক 

েিা, 

সেভমনার,র্নভপ্রয় 

ভবজ্ঞান ভবষয়ক 

বিৃতামালা  ও 

কম যশালার 

আদ্দয়ার্ন 

[১.২.১]  আদ্দয়াভর্ত েিা, 

সেভমনার, বিৃতামালা ও 

কম যশালা 

ক্রমপুভিভূত েংখ্যা ক্রমপুভিভূত 

১৭৫  

১৫ ১৫ ২.২৮%  

[১.৩] ভবজ্ঞান ভবষয়ক 

সমলা, 

অভলভম্পয়াড, 

কুইর্, ভচত্রাঙ্কন 

ও ভবতযক 

প্রভতদ্দর্াভগতা 

আদ্দয়ার্ন  

[১.৩.১]  আদ্দয়াভর্ত সমলা  ক্রমপুভিভূত েংখ্যা ক্রমপুভিভূত 

৫৬৫ 

০ - - 

  [১.৩.২]  আদ্দয়াভর্ত  ভবজ্ঞান 

অভলভম্পয়াড     

ক্রমপুভিভূত 

 

েংখ্যা ক্রমপুভিভূত 
৫৬৫ 

১  ১ ০.১%  

[১.৩.৩] কুইর্, ভচত্রাঙ্কন ও  

ভবজ্ঞান ভবষয়ক ভবতযক 

প্রভতদ্দর্াভগতা   

ক্রমপুভিভূত েংখ্যা ক্রমপুভিভূত 

৫৬৫ 

২৯২ ২৯২ ৫১.৬৮%  

[১.৪]  ভবজ্ঞান ভবষয়ক 

প্রদশ যনীবস্তু 

প্রদশ যন 

[১.৪.১] দশ যনার্থী ক্রমপুভিভূত েংখ্যা 

(হার্ার) 

ক্রমপুভিভূত 

১২৫ 

৯২৪৫২  ৪৬২০৯ ৯২.৪৫%  

[২] আর্থ য োমাভর্ক 

উন্নয়দ্দনর র্ন্য 

পভরদ্দবশ বান্ধব ও 

সটকেই প্রযুভি 

উদ্ভাবন 

[২.১] গদ্দবষণালদ্ধ 

ফলাফল সস্টক 

সহাল্ডারদ্দদর 

অবভহতকরণ 

[২.১.১] প্রকাভশত ববজ্ঞাভনক 

র্ান যাল ও বই 

ক্রমপুভিভূত েংখ্যা ক্রমপুভিভূত 

    ১০ 

৩  ৩  ৩০%  

 

 

 

 



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

সকৌশলগতউদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগতউদ্দেদ্দশ্যরমান 

(Weight of Strategic 

Objectives) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদনসুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 
লক্ষ্যমাত্রা  

অর্যন  

জুলাই-আগস্ট-দ্দেদ্দেম্বর-২০২০ এ 

সমাট অর্যন 

সমাট (ক্রম 

পুভিত) 

অর্যন (%) 

[১] দাপ্তভরক কম যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃভদ্ধ ও 

র্বাবভদভহ 

ভনভিতকরণ 

১০ 

[১.১] বাভষ যক কম যেম্পাদন চুভি 

(এভপএ) বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এভপএ’র েকল বত্রমাভেক 

প্রভতদ্দবদন ওদ্দয়বোইদ্দট প্রকাভশত 
েংখ্যা ৪ 

১  ১ ২৫%  

[১.১.২] এভপএ টিদ্দমর মাভেক েিা 

অনুভিত 
েংখ্যা ১২ 

৩ ৩ ২৫% 

[১.২] শুদ্ধাচার/উিম চচ যার ভবষদ্দয় 

অংশীর্নদ্দদর েদ্দে মতভবভনময় 
[১.২.১] মতভবভনময় েিা অনুভিত েংখ্যা ৪ 

১ ১ ২৫% 

[১.৩] অভিদ্দর্াগ প্রভতকার ব্যবস্থা 

ভবষদ্দয়  সেবাগ্রহীতা /অংশীর্নদ্দদর 

অবভহতকরণ 

[১.৩.১]অবভহতকরণ েিা আদ্দয়াভর্ত 
েংখ্যা ৪ 

১ ১ ২৫% 

[১.৪] সেবা প্রদান প্রভতশ্রুভত ভবষদ্দয়  

সেবাগ্রহীতাদ্দদর অবভহতকরণ  
[১.৪.১]অবভহতকরণ েিা আদ্দয়াভর্ত   

         েংখ্যা ৪ ১ ১ ২৫% 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ 

েংক্রান্ত বত্রমাভেক প্রভতদ্দবদন 

উর্ধ্যতন কর্তযপদ্দক্ষ্র ভনকট সপ্ররণ 

[১.৫.১]  বত্রমাভেক প্রভতদ্দবদন 

সপ্রভরত 

        েংখ্যা  ৪ 
১ ১ ২৫% 

[২] কম যেম্পাদদ্দন 

গভতশীলতা আনয়ন ও 

সেবার মান বৃভদ্ধ 

৯ 

[২.১]ই-নভর্থ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নভর্থদ্দত সনাট ভনষ্পভিকৃত 
% 

৮০ 
৮০  ১০০ ১০০ 

[২.২] ভডভর্টাল সেবা  চালুকরণ 
[২.২.১] একটি নতুন ভডভর্টাল সেবা 

চালুকৃত 

েংখ্যা 
১৫-২-২১ 

 - - 

[২.৩] সেবা েহভর্করণ 
[২.৩.১] একটি  েহভর্কৃত সেবা 

অভিদ্দক্ষ্দ্দত্র বাস্তবাভয়ত 

েংখ্যা 
২৫-২-২১ 

 - - 

[২.৪] কম যচারীদ্দদর প্রভশক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৪.১] প্রদ্দতযক  কম যচারীর র্ন্য 

প্রভশক্ষ্ণ আদ্দয়াভর্ত 
র্নঘন্টা ৫০ 

১৭ ১৭ ৩৪%  

[২.৪.২] ১০ম সগ্রড ও তদুর্ধ্য প্রদ্দতযক 

কম যচারীদ্দক এভপএ ভবষদ্দয়  প্রদি 

প্রভশক্ষ্ণ 

র্নঘন্টা ৫ 

- - - 

র্াতীয় ভবজ্ঞান ও প্রযুভি র্াদুঘদ্দরর আবভশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ ২০২০-২১ (প্রস্তাভবত) 



[২.৫] এভপএ বাস্তবায়দ্দন প্রদ্দনাদনা 

প্রদান 

[২.৫.১] ন্যযনতম একটি আওতািীন 

দপ্তর/ একর্ন কম যচারীদ্দক এভপএ 

বাস্তবায়দ্দনর র্ন্য প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত 

েংখ্যা  ১ 

- - - 

[৩] আভর্থ যক ও েম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

 

[৩.১] বাভষ যক ক্রয় পভরকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পভরকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

েম্পাভদত 
% ১০০ 

১০০ ১০০ ১০০ 

[৩.২] বাভষ যক উন্নয়ন কম যসূভচ 

(এভডভপ)/বাদ্দর্ট বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বাভষ যক উন্নয়ন কম যসূভচ 

(এভডভপ) /বাদ্দর্ট বাস্তবাভয়ত 
% ১০০ 

১০০ ১০০ ১০০ 

[৩.৩] অভডট আপভি ভনষ্পভি 

কার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ভত্রপক্ষ্ীয় েিায় উপস্থাপদ্দনর 

র্ন্য মন্ত্রণালদ্দয় প্রস্তাব সপ্রভরত 
% ৮০ 

- - - 

[৩.৩.২] অভডট আপভি ভনষ্পভিকৃত % ৫০ 
২  ২ ৩৩%  

[৩.৪] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর েম্পভির তাভলকা 

মন্ত্রণালয়/ভবিাদ্দগ সপ্ররণ 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত স্থাবর ও 

অস্থাবর েম্পভির তাভলকা 

মন্ত্রণালয়/ভবিাদ্দগ সপ্রভরত 

তাভরখ ১৫-১২-২০ 

- - - 

 

 

 

 

 


