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ভন্তব্য 

 

াধাযণ উত্তভ চররি ভান 1ভ বকাোর্ নায (জুরাআ-

বয়েম্বয /21) 

2ে বকাোর্ নায 

(কঃ-রর্য়ঃ /21) 

3ে বকাোর্ নায (জানঃ-

ভাচ নঃ/22) 

৪র্ ন বকাোর্ নায 

(এররঃ-জুন/22) 

১০০% ৮০% ৬০%     

1 2 3 4 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 11 12 13 14 15 

1 [1] আ-গবর্ন্নান্স ও 

উদ্ভাফন ংক্রান্ত 

কাম নক্রয়ভয ফাস্তফােন 

বজাযদাযকযণ 

29 [১.১] উদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফােন [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাফনী ধাযনা ফাস্তফারেি  িারযখ 5 16/03/2022 14/04/2022 ০৫/০৫/২০২২ - - 20/01/2022 - 20/01/2022 িারযখ য়ি 

“রফাী কভীয ন্তানয়দয 

রো ররিষ্ঠায়ন বরিনয 

জর্ন্ রিযেন ত্র আ-বভআর 

ভাধ্যায়ভ অয়ফদন গ্রন ।” 

[১.২] বফা জীকযণ [১.২.১] একটি বফা রজকৃি িারযখ 5 25/02/2022 04/03/2022 ২৫/০৩/২০২২ - - 20/01/2022 - 20/01/2022িারযখ ভয়ধ্য 

রফা ফন্ধু বভাফাআর 

যা বর্য়বর ।” 

[১.৩] বফা রর্রজর্াআয়জন [১.৩.১] নযনিভ একটি বফা রর্রজর্াআজকৃি িারযখ 5 30/12/2021 13/01/2022 ২০/০১/২০২২ - - 14/01/2022 - ১৪/০১/২০২২ য়ি রফা 

বপযি সুস্থ কভীয়দয 

ায়র্ আমু র্ফা 

বামার্যায় রবরর্ও 

কর কনপায়যন্স এয 

ভাধ্যয়ভ বমাগায়মাগ কয়য 

য়ফ নাচ্চ ১ রে র্াকা 

অরর্ নক নদান রদান কযা 

য়ে। 

[১.৪] আিঃপূয়ফ ন 

ফাস্তফারেি উদ্ভাফনী 

ধাযণা, 

রজকযণ ও 

রর্রজর্াআজকৃি বফা 

ংক্রান্ত ম নায়রাচনা বা 

[১.৪.১] বা অয়োরজি িারযখ 4 30/08/2021 15/09/2021 ৩০/০৯/২০২১ 28/০7/202১ - - - 28/07/202১িারযয়খ 

বফা দ্ধরি রজকযণ 

কাম নক্রয়ভয বা 

অয়োরজি। 

[১.৫]  আ- নরর্য ব্যফায বৃরদ্ধ [১.৫.১] আ-পাআয়র বনার্ রনষ্পরিকৃি % 6 80% 70% 60% 100% 100% 100% 100% 100% আ-পাআয়র বনার্ 

রনষ্পরিকৃি য়ে। 

[১.৬] ৪র্ ন রল্প রফপ্লয়ফয 

চযায়রঞ্জ বভাকায়ফরাে 

কযণীে রফলয়ে ফরিকযণ 

বা/ কভ নারা অয়োজন 

[১.৬.১] বা/ কভ নারা অয়োরজি ংখ্যা 4 2 1 - - 1 - 1 ৪র্ ন রল্প রফপ্লয়ফয চযায়রঞ্জ 

বভাকায়ফরাে কযণীে রফলয়ে 

ফরিকযণ ০২ টি বা/ 

কভ নারা অয়োজন কযা 

য়েয়ে 29/06/2022 এফং 

24-26 য়টাফয 2021। 

2 [২] রারিষ্ঠারনক দেিা 

বৃরদ্ধ 

21 [২.১] িথ্য ফািােন ারনাগাদকযণ [২.১.১] িথ্য ফািােয়ন কর বফা ফক্স 

ারনাগাদকৃি 

ংখ্যা 4 4 3 2 1 1 1 1 ভয়ে ভয়ে িথ্য ফািােয়নয 

কর বফা ফক্স ারনাগাদ 

কযা য়ে। 

[২.১.২] রফরবন্ন রকানা ও িথ্যারদ িথ্য 

ফািােয়ন রকারি 

ংখ্যা 2 4 3 2 1 1 1 1 রফরবন্ন রকানা ও িথ্যারদ 

িথ্য ফািােয়ন রকারি কযা 

য়ে। 

[২.২] আ-গবর্ন্নান্স ও 

উদ্ভাফন কভ নরযকল্পনা 

ফাস্তফােন 

[২.২.১] কভ নরযকল্পনা ফাস্তফােন ংক্রান্ত 

ররেণ  

ংখ্যা 3 4 3 2 1 1 1 1 রেযভাত্রা নায়য 

কভ নরযকল্পনা ফাস্তফােন 

ংক্রান্ত ররেণ ০৪টি ম্পন্ন 



য়েয়ে। 

08/07/2021 

16/11/2021 

15/03/2022 

23/05/2022 

[২.২.২] আ-গবর্ন্নান্স কভ নরযকল্পনা 

ফাস্তফােয়নয জর্ন্ ফযাদ্দকৃি র্ ন ব্যারেি 

% 3 80% 70% 60% - - - 100% 2021-22 র্ নফেয়যয 

3257 বকায়র্ 10 রে 

র্াকায ভয়ধ্য 10 রে র্াকা 

ব্যারেি। 

[২.২.৩] কভ নরযকল্পনায ফাস্তফােন গ্রগরি 

ম নায়রাচনা ংক্রান্ত বা অয়োরজি 

ংখ্যা  3 4 3 2 1 1 1 1 রেযভাত্রা নায়য 

কভ নরযকল্পনায ফাস্তফােন 

গ্রগরি ম নায়রাচনা ংক্রান্ত 

বা  ০৪টি ম্পন্ন য়েয়ে। 

27/12/2021 

09/01/2022 

12/04/2021 

19/06/2022 

[২.২.৪] কভ নরযকল্পনা ধ নফারল নক স্ব-

মূল্যােন ররিয়ফদন ভরিরযলদ 

রফবায়গ/উর্ধ্নিন কৃিনয়েয  রনকর্ 

বররযি  

িারযখ 3 13/01/2022 20/01/2022 27/01/2022 - 13/01/2022 12/04/2022 30/06/2022 ধ নফারল নক স্ব-মূল্যােন 

ররিয়ফদন  13/01/2022 

িারযয়খ ত্র ভিণারয়ে 

বরযণ কযা য়েয়ে। 

[২.২.৫] বদয়/রফয়দয় ফাস্তফারেি 

ন্যযনিভ উয়যাগ রযদ ননকৃি 

ংখ্যা 3 30/05/2

022 

30/06/2022 - - - - 25/05/2022 02/06/2022 িারযয়খ 

ফাংরায়দ াফয়ভরযন 

কযাফর বকাম্পারন রররভয়র্র্ 

(রফএররএর)এফং 

09/06/2022 িারযয়খ 

ফান্দযফায়নয রাভাে 

বকাোন্টাভ পাউয়েন 

রযদ নন। 

 


