
বফলয়: ফাক এয ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি (এবএ) ২০২০ - ২০২১ এর ৩য় ত্রৈভাবক (জানুয়াবয-ভার্ ি/২০২১) অগ্রগবির প্রবিবফদন  

 

ংস্থার নামঃ বাংাদদল রমাণু লক্তি কক্তমলন                                       ককৌলগত উদেশ্যমূ, ২০২০-২০২১           

 (মভাট ভান- ৭৫) 
 

মকৌরগি উবেশ্য 
(Strategic objectives) 

মকৌরগি 

উবেবশ্যয ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
 
 

কভ িম্পাদন সূর্ক 

(Performance Indicator) 
একক 
(Unit) 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজিন 

রক্ষ্যভাৈা/বনর্ িায়ক  ২০২০ - ২০২১ 

(Target/Criteria Value for 2020-2021) 
বতালজনক 

নয় 

র্রভান 

 

২০২০-

২০২১ 

অাধাযর্ অবি উত্তভ উত্তভ র্রবি 

ভান 

র্রবি 

ভাবনয বনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

০১. বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফলয়ক গবফলর্ায় 

ায়িা প্রদান 

১২ 

১.১  বিব/বযবাট ি ম্পাদবন গবফলর্া 

ায়িা/িত্ত্বাফধান 

১.১.১ ম্পাবদি বিব/বযবাট ি  

 

ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা ৪৫ ৪৪ ৪৩ ৪২ ৪১   
অজিন ১৪      র্রভান 

১.২  বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফলয়ক প্রবক্ষ্র্  ১.২.১ প্রববক্ষ্ি জনফর ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা ২০০ ১৯৫ ১৯০ ১৮৫ ১৮০   

অজিন ৫৭      র্রভান 

০২. বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

জনবপ্রয়কযর্ 

 

১০ 

২.১ বফজ্ঞান বফলয়ক মবভনায ও  

      কভ িারা আবয়াজন 

২.১.১ আবয়াবজি মবভনায ও  

         কভ িারা 

ংখ্যা ক্ষমাত্রা  ২৫ 

 

২৪ ২৩ ২২ ২১   

অজিন ১৪      র্রভান 

২.২ স্কুদর ছাত্র/ছাত্রীদক াভারস্থ এআঅরআ এর 

ক্তবক্তভন্ন গদবণাগার ক্তরদল শদনর ব্যবস্থা 

গ্রদণর ালাাক্তল ছাত্র/ছাত্রীদদর মাদঝ 

বঙ্গবন্ধু ক্তবয়ক কুআজ প্রক্ততদযাক্তগতার 

অদয়াজন এবং ক্তবজয়ীদদর মাদঝ বঙ্গবন্ধু 

জন্মলতবাক্ত শকী কেস্ট ও পুরস্কার প্রদান 

২.২.১ আবয়াবজি প্রক্ততদযাক্তগতা ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা ৪ ৩ ২ ১ ১   

অজিন -      র্রভান 

০৩. যভাণু বিয 

বনযাদ ও াবতপূর্ ি 

ব্যফায 

বনবিিকযর্ 

 

৪৩ 

৩.১ াধাযর্ ও মযবডও-আইবাবটা   

      বববত্তক স্বাস্থ্যবফা প্রদান 

৩.১.১ মফা গ্রীিা ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা  ৩১০০০০ ৩০৮০০০ ৩০৭০০০ ৩০৬০০ ৩০৫০০০   

অজিন ১২৩১০৩      র্রভান 

৩.২  অযাভবনয়ন টিস্যয ও অবস্থ্গ্রাপট  উৎাদন 

ও যফযা 

৩.২.১ যফযাকৃি অযাভবনয়ন গ্রাপট  ংখ্যা  রক্ষ্যভাৈা ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০ ২৭০০ ২৬০০   

অজিন ১৩৩৭      র্রভান 

৩.২.২ যফযাকৃি অবস্থ্ গ্রাপট বযভার্ 

(ক্তক্ত) 

রক্ষ্যভাৈা ১০৫০০ ১০৩০০ ১০২০০ ১০১০০ ১০০০০   

অজিন ৪৮১২      র্রভান 

৩.৩ আভদাবন ও যপ্তাবনকৃি খাদ্যদ্রবব্যয 

মিজবিয়িায ভাৈা বনরূর্ 

৩.৩.১ মিজবিয়িায ভাৈা ক্তনরূক্তত 

কবা 

ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা ১১০০০ 

 

১০৯০০ ১০৮০০ ১০৭০০ ১০৬০০  র্রভান 

অজিন ৫৬৬১      র্রভান 

৩.৪ বফবকযর্ কভীয যীবয প্রাপ্ত বফবকযর্ ভাৈা 

বনরূর্ 

৩.৪.১ টিএরবড মফা প্রদান ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০   

অজিন ৩৪৫৩      র্রভান 

৩.৫ বফবকযর্ প্রবয়াকগর মাধ্যদম খাদ্যদ্রব্য 

ংরক্ষণ 

৩.৫.১ বফবকযর্ প্রবয়াগকৃি খাদ্যদ্রকব্যর 

ক্তরমাণ 
বযভার্ 

(টন) 

রক্ষ্যভাৈা ২৫ ২৪ ২৩ ২২ ২১   

অজিন ৭৯.৩২৫      র্রভান 

৩.৬ বফবকযর্ প্রবয়াকগর মাধ্যদম বর্বকৎাাভগ্রী 

জীবাণুমুিকরণ 

৩.৬.১ বফবকযর্ প্রবয়াগকৃি 

বর্বকৎাাভগ্রীয বযভার্  

বযভার্ 

(বএপটি) 

রক্ষ্যভাৈা  ১১০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০   

অজিন ১৯২৪      র্রভান 

৩.৭ বায়ু/াক্তন/মাটি/খাদ্যদ্রব্য/লাকবক্তজ আতযাক্তদ 

নমুনা/ন্যান্য দাদথ শর রাায়ক্তনক ক্তবদেণ 

৩.৭.১ ক্তবদেক্তত ক্তবক্তভন্ন নমুনা/দাি ি 

ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩১০০   

অজিন ১২০২      র্রভান 

৩.৮ যভাণু বর্বকৎা কবা ককদে রি নমুনার 

ধভ ি ও গুর্াগুর্ বফবেলর্ 

৩.৮.১ ক্তবদেক্তত রি নমুনা 

ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা ২০০০০ ১৯০০০ ১৮০০০ ১৭০০০ ১৬০০০   

অজিন ১৬৬৬৮      র্রভান 

৩.৯ মিজবিয়িা বযফীক্ষ্র্ মবেয কযাবরবেন ৩.৯.১ কযাক্তদেলনকৃত যন্ত্র 
ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

অজিন ৩৩      র্রভান 

                            *াভবয়ক (ভার্ শ, ২০২০ য শন্ত) 

 



 
মকৌরগি উবেশ্য 

(Strategic objectives) 
মকৌরগি 

উবেবশ্যয ভান 
(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ িম্পাদন সূর্ক 

(Performance Indicator) 
একক 
(Unit) 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজিন 
রক্ষ্যভাৈা/বনর্ িায়ক  ২০২০ – ২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 
বতালজনক 

নয় 

র্রভান 

 

২০২০-

২০২১ 
অাধাযর্ অবি 

উত্তভ 

উত্তভ র্রবি 

ভান 

র্রবি ভাবনয 

বনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

০৪. আি ি-াভাবজক 

উন্নয়বনয জন্য 

বযবফ ফান্ধফ ও 

মটকই প্রযুবি 

উদ্ভাফন 

৫ 

৪.১  গবফলর্ারব্ধ পরাপর  

      মেকবাল্ডাযবদয অফবিকযর্  

৪.১.১ ত্রফজ্ঞাবনক জান শাদ প্রকাবি 

প্রফন্ধ ও ফই  

ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৫ ৭৪   

অজিন ১৯      র্রভান 

৪.১.২ আবয়াবজি মবভনায ও 

কভ িারা 

ংখ্যা রক্ষ্যভাৈা  ৫ ৪ ৩ ২ ১   

অজিন ৩      র্রভান 

০৫. বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

প্রাবয 

অফকাঠাবভা 

উন্নয়ন 

৫ 

৫.১ রূপুয াযভার্বফক বফদ্যযৎ মকবের 

মূর ম িাবয়য ক্তনম শাণ কাম িক্রভ 

৫.১.১ মবৌি গ্রগক্তত  % রক্ষ্যভাৈা  ১৬ ১২ ১০ ৮ ৬   

অজিন ৪.৫      র্রভান 

৫.২ মংা বন্দদর স্থাক্তত কতজক্তিয়তা   

রীক্ষণ ও ক্তরবীক্ষণ গদবণাগাদরর 

মানবম্পদ উন্নয়ন অবাক্তক 

সুক্তবধাক্তদ স্থান   

৫.২.১ প্রকল্প বাস্তবায়দন বরােকৃত 

বাদজদের ক্তবরীদত ব্যয় 

% রক্ষ্যভাৈা ৩ ২.৯ ২.৮ ২.৭ ২.৬   

অজিন ০.৩৮      র্রভান 

৫.৩ কদদলর অরও ৮টি কম ক্তিদক কদজ 

াাতা কযাম্পাদ আনক্তিটিউে 

ব ক্তনউক্তিয়ার কমক্তিক্তন যান্ড 

যাাদয়ি াদয়দে (আনমা) 

স্থান  

৫.৩.১ প্রকল্প বাস্তবায়দন বরােকৃত 

বাদজদের ক্তবরীদত ব্যয় 

% রক্ষ্যভাৈা  ৮.৪৭ ৮ ৭.৯ ৭.৫ ৭   

অজিন ২.৪৫      র্রভান 

৫.৪ আনক্তস্টটিউে ব ক্তনউক্তি য়ার কমক্তিক্তন 

যান্ড যাাদয়ি াদয়দে (আনমা) 

ঢাকা, র্ট্টগ্রাম, রাজলাী, খুনা, 

ক্তদে, ক্তদনাজপুর ও রংপুর -এর 

ক্ষমতা বৃক্তি  

৫.৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়দন বরােকৃত 

বাদজদের ক্তবরীদত ব্যয় 

% রক্ষ্যভাৈা ১০.৪২ ১০ ৯.৫ ৯ ৮.৫   

অজিন ৩.১ 

 

     র্রভান 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

আফবশ্যক মকৌরগি উবেশ্যমূ, ২০২০-২০২১ এর ৩য় ত্রৈভাবক (জানুয়াবয-ভার্ ি/২০২১) অগ্রগবির প্রবিবফদন 

(মভাট ভান- ২৫) 

মকৌরগি উবেশ্য 

(Strategic Objectives) 
মকৌরগি 

উবেবশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 
কভ িম্পাদন স্যর্ক 

(Performance Indicator) 
 

একক 

(Unit) 

রক্ষ্যভাৈা/ 

অজিন 

রক্ষ্যভাৈা/বনর্ িায়ক  ২০২০ – ২০২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-2021) 
বতালজনক 

নয় 
র্রভান 

 

অাধাযর্ অবি উত্তভ উত্তভ র্রবি ভান র্রবি ভাবনয বনবে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১] দাপ্তবযক কভ িকাবে স্বচ্ছিা 

বৃবি ও জফাফবদব 

বনবিিকযর্ 

১০ 

  [১.১] বাক্ত শক কম শম্পাদন চুক্তি (এক্তএ) 

বাস্তবায়ন। 

[১.১.১] এবএ’য কর ত্রৈভাবক প্রক্ততদবদন  

ওদয়বাআদে প্রকাক্তলত 
ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা ৪ - - - -   

অজিন ১ 
   

  র্রভান 

[১.১.২] এবএ টিবভয ভাবক বা অনুবিি ংখ্যা 
রক্ষ্যভাৈা  ১২ ১১ - - -    

অজিন ৩ 
   

  র্রভান 

[১.২] শুিার্ার/উত্তম র্র্ শার ক্তবদয় 

ংলীজনদদর দঙ্গ মতক্তবক্তনময়  
[১.২.১] ভিবফবনভয় বা অনুবিি ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা  ৪ ৩ ২ - -   

অজিন ১ 
   

   র্রভান 

[১.৩] ক্তভদযাগ প্রক্ততকার ব্যবস্থা ক্তবদয়  

কবাগ্রীতা/ ংলীজনদদর বক্ততকরণ 
[১.৩.১] অফবিকযর্ বা আবয়াবজি ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা ৪ ৩ ২ - -   

অজিন ১ 
   

  র্রভান 

[১.৪] কবা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তবদয়  

কবাগ্রীতাদদর বক্ততকরণ  
[১.৪.১] অফবিকযর্ বা আবয়াবজি   ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা  ৪ ৩ ২ 
 

-   

অজিন ১ 
   

  র্রভান 

[১.৫] তথ্য বাতায়ন ানাগাদ ংোন্ত 

ত্রত্রমাক্তক প্রক্ততদবদন উর্ধ্শতন কর্তশদক্ষর ক্তনকে 

কপ্ররণ 

[১.৫.১]  ত্রত্রমাক্তক প্রক্ততদবদন কপ্রক্তরত ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা ৪ ৩      

অজিন 
১     

 র্রভান 

 [২] কভ িম্পাদবন 

গবিীরিা আনয়ন ও মফায 

ভান বৃবি 

৯ 

[২.১] ই-নবি ফাস্তফায়ন 
[২.১.১] ই-নবিবি মনাট বনষ্পবত্তকৃি  % 

রক্ষ্যভাৈা ৮০ ৭০ ৬০ - -   

অজিন ৬১.২৬ 
  

   র্রভান 

[২.২] বডবজটার মফা  র্ালুকযর্ 

[২.২.১] একটি নতুন বডবজটার মফা র্ালুকৃি ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা  ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ -   

অজিন ৩০-৯-২০২০      প্রবক্রয়াধীন 

[২.৩] মফা বজকযর্ [২.৩.১] একটি  বজকৃি মফা অবধবক্ষ্বৈ  

 ফাস্তফাবয়ি 
ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা  ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১ ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ -   

অজিন ৩০-৯-২০২০      প্রবক্রয়াধীন 

[২.৪] কভ ির্াযীবদয প্রবক্ষ্র্ প্রদান 
[২.৪.১] প্রদতযক  কম শর্ারীর জন্য প্রক্তলক্ষণ অদয়াক্তজত  জনঘন্টা 

রক্ষ্যভাৈা ৫০ ৪০ ৩০ ২০ -   

অজিন ১৭.৪৪      র্রভান 

[২.৪.২] ১০ম কগ্রি ও তদুর্ধ্শ প্রদতযক কম শর্ারীদক  

 এক্তএ ক্তবদয়  প্রদত্ত প্রক্তলক্ষণ 
জনঘন্টা 

রক্ষ্যভাৈা  ৫ ৪ - - -   

অজিন ২৬৫ ঘন্ট (৫৩ জন)      প্রবক্রয়াধীন 

[২.৫] এবএ ফাস্তফায়বন প্রবনাদনা প্রদান [২.৫.১] ন্যযনিভ একটি আওিাধীন দপ্তয/একজন  

 কভ ির্াযীবক এবএ ফাস্তফায়বনয জন্য প্রবনাদনা প্রদানকৃি 
ংখ্যা 

রক্ষ্যভাৈা ১ - - - -   

অজিন -      প্রবক্রয়াধীন 

[৩] আবি িক ও ম্পদ 

ব্যফস্থ্ানায উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১]  বাক্ত শক ক্রয় বযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 
[৩.১.১] ক্রয় বযকল্পনা অনুমায়ী ক্রয় ম্পাবদি % 

রক্ষ্যভাৈা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজিন ১০০      র্রভান 

[৩.২] ফাবল িক উন্নয়ন কভ িসূবর্ (এবডব)/ফাবজট 

ফাস্তফায়ন 

[৩.২.১] ফাবল িক উন্নয়ন কভ িসূবর্ (এবডব)/ফাবজট  

 ফাস্তফাবয়ি 
% 

রক্ষ্যভাৈা  ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অজিন ২৭.৫২      র্রভান 

[৩.৩] অবডট আবত্ত বনষ্পবত্ত কাম িক্রবভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ক্তত্রক্ষীয় ভায় উস্থাদনর জন্য মন্ত্রণাদয় প্রস্তাব 

কপ্রক্তরত 
% 

রক্ষ্যভাৈা  ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

অজিন ২৬.৩৫      র্রভান 

[৩.৩.২] অবডট আবত্ত বনষ্পবত্তকৃি % 
রক্ষ্যভাৈা ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ -   

অজিন ৩৭.৩২      র্রভান 

[৩.৪] ানাগাদকৃত স্থাবর ও স্থাবর 

ম্পক্তত্তর তাক্তকা মন্ত্রণায়/ক্তবভাদগ কপ্ররণ  

[৩.৪.১] ানাগাদকৃত স্থাবর ও স্থাবর ম্পক্তত্তর  

তাক্তকা মন্ত্রণায়/ক্তবভাদগ কপ্রক্তরত 
তাক্তরখ 

রক্ষ্যভাৈা  ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - -  প্রবক্রয়াধীন 

অজিন ১৩-১২-২০       

 


