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প্রস্তাবনা (Preamble) 

 

 

 

 

সরকারর দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রারিষ্ঠারনক দক্ষিা বৃরি, স্বচ্ছিা ও জবাবরদরে জজারদার করা, সুশাসন সংেিকরণ এবং 

সম্পহদর যথাযথ ব্যবোর রনরিিকরহণর মাধ্যহম রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়হনর লহক্ষে- 

 

 

 

মোপররচালক, জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র, ারাররওও, জশহরবাংলা নরর, ঢাকা-১২০৭ 

 

 

এবং 

 

 

সরচব, রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালয়, রণপ্রজািন্ত্রী বাংলাহদশ সরকার 

এর মহধ্য  ২০১৯ সাহলর জুন মাহসর  ২০ িাররহে এই বারষ িক কম িসম্পাদন চুরি  স্বাক্ষররি েল। 

 

 

এই চুরিহি স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেি রবষয়সমূহে সম্মি েহলন: 
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জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর কম িসম্পাদহনর সারব িক রচত্র 

(Overview of the Performance of National Museum of Science & Technology) 

 

 

সাম্প্ররিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূেঃ 

 

বাংলাহদহশর মোন জািীয়  সংসহদ ২০১০ সহন জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র াইন পাস েহয়হছ। উি াইন বহল জারিহক রবজ্ঞানমনস্ক 

কহর রহে জিালার জন্য রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালহয়র পহক্ষ জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র মূল দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররিষ্ঠান। এ দারয়ত্ব পালহন জািীয় 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর রবরি ৩ বছহরর প্রধান অজিনসমূে েহচ্ছ ১২০ টি নতুন জদশী-রবহদশী প্রদশ িনীবস্তু সংগ্রে, জাঘর,হরর দশ িনাথীর সংখ্যা 

৩,৩৭০০০ (রিন লক্ষ সাইরত্রশ োজার)  জহন উন্নীি করা, ৩২৮ টি ভ্রাম্যমান রবজ্ঞান প্রদশ িনীর াহয়াজন, ৩৪৯ টি জনরপ্রয় রবজ্ঞান রবষয়ক 

বিৃিামালা/কম িশালার /জসরমনার াহয়াজন, ১৬৯৯ টি রবজ্ঞান জমলার াহয়াজন, ৪৯০ টি উপহজলায় ‘উপহজলা রবজ্ঞান ও প্রযুরি ক্লাব’ রঠন 

এবং জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি কমহেক্স ভবহনর রনম িাণ কাহজর অগ্রররি সহতাষজনক পয িাহয় উন্নীি করা। রাজস্বোহি ৯ম জগ্রহের ৫টি, ১০-

১২িম জগ্রহে ৩টি, ১৩-১৬িম জগ্রহে ৬ টি এবং ১৭-২০িম জগ্রহে ৫ টি পহদ জলাকবল রনহয়ার করা েহয়হছ। ইহিামহধ্য ৪০টি ইউরনয়ন রবজ্ঞান ও 

প্রযুরি ক্লাব রঠন করা েহয়হছ।  

 

সমস্যা এবং চোহলঞ্জসমূে 

 

জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর কায িক্রহমর অরজিি সাফহের পাশাপারশ উহেেহযাগ্য রকছু সমস্যা ও চোহলঞ্জ জমাকাহবলা কহর এই 

প্ররিষ্ঠান অরপ িি দারয়ত্ব রনষ্পরি করহছ। িার মহধ্য উহেেহযাগ্য  েল জনবল স্বল্পিা, অথ ি বরাহের অপ্রতুলিা, যানবােহনর স্বল্পিা, উন্নি 

প্রদশ িনীবস্তু ও জেরলহস্কাহপর অভাব, চারেদার তুলনায় অপ্রতুল ভ্রাম্যমান রবজ্ঞান কায িক্রম। রবজ্ঞান ও প্রযুরির জক্ষহত্র বাংলাহদশ ইহিামহধ্য এররহয় 

জরহলও পাশ্ববিী জদশ ভারি, মাহলরশয়ার সাহয়ন্স জসন্টার ও জাঘর,র সমূহের তুলনায় রবজ্ঞান জাঘর,র অহনক রপরছহয় াহছ। জস জপ্রক্ষাপহে 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি রবশ্বমাহনর রবজ্ঞান জাঘর,র প্ররিষ্ঠার উহযাহরর রনহদ িশনা রদহয়হছন। জস অযাযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব রিরী কহর একহনহক 

জপ্ররণ করা েহয়হছ।  

 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

রবজ্ঞান ও প্রযুরিহক জনরপ্রয় করার লহক্ষে রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর রকছু স্বল্প জময়াদী ও দী, ি জময়াদী পররকল্পনা াহছ। িন্মহধ্য 

উহেেহযাগ্য েল একটি রবশ্বমাহনর রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র প্ররিষ্ঠা করা। রন িমাণাধীন পদ্মা বহুমুেী জসতু সংলগ্ন/রনকেবিী স্থাহন একটি সাহয়ন্স 

রসটি রনম িাণ, রবভারীয় পয িাহয় জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর শাো স্থাপন করা, উপহজলা পয িাহয় রঠিি রবজ্ঞান ক্লাবসমূেহক শরিশালী 

করা, জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি কমহেক্স ভবন রনম িাণ সম্পন্ন করা, রমউজু বাহসর সংখ্যা বৃরি করা, ইউরনয়ন পয িাহয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি ক্লাব রঠন 

কায িক্রম অব্যােি রাো। 

 

২০১৯-২০ অথ ি বছহরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূে 

 

*   স্থায়ী প্রদশ িনীর দশ িনাথীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ োজাহর বৃরি; 

*   ১২৫  টি ভ্রাম্যমান প্রদশ িনীর াহয়াজন; 

*  ৫৬৫ টি রবজ্ঞান ও প্রযুরি জমলা, ৫৬৫টি রবজ্ঞান অরলরম্পয়াে, ৫৬৫টি রবজ্ঞান রবষয়ক জসরমনার, ৫৬৫ টি রবজ্ঞান রবষয়ক কুইজ প্ররিহযাররিা, 

২টি রচত্রাঙ্কন প্ররিহযাররিা ও রবিকি প্ররিহযাররিা াহয়াজন করা; 

*   রবজ্ঞান ও প্রযুরি কমহেক্স স্থাপন প্রকহল্পর জভৌি অবকাঠাহমা উন্নয়ন কাহজর সমারপ্ত  ও ভবহনর উহবাধন করা;  

*  ভ্রাম্যমান রবজ্ঞান প্রদশ িনী ও রবজ্ঞান রশক্ষা কায িক্রম সম্প্রসারণ প্রকহল্পর মাধ্যহম ৪টি রমউজুবাস , ৩টি মুরভবাস এবং ২টি জমাবাইল 

অবজারহভেরী সংগ্রে করা;  

*   রবভারীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র স্থাপহনর কায িক্রম শুরু করা;  

*   জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর পররহবশ ও জীবববরচত্রে রক্ষায় রবরভন্ন কম িসূরচ গ্রেণ করা ; এবং 

*    রবশ্বমাহনর রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র প্ররিষ্ঠার কায িক্রম শুরু করা। 
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জসকশন  ১ : 

 

জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষে (Mission) জকৌশলরি উহেশ্য এবং কায িাবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) :  

         রবজ্ঞান ও প্রযুরিহি সমৃি জারি রঠন। 

 

১.২ অরভলক্ষে (Mission) :  

          রবজ্ঞান রবষয়ক প্রদশ িনীবস্তু প্রদশ িহনর মাধ্যহম রবজ্ঞান ও প্রযুরিহক জনরপ্রয়করণ এবং িরুণ ও অহপশাদার রবজ্ঞানীহদর উ্াবনহক 

উৎসারেিকরণ। 

 

১.৩  জকৌশলরি উহেশ্যসমূে (Strategic Objectives) : 

 

১.৩.১   জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর জকৌশলরি উহেশ্যসমূে 

 

১.    রবজ্ঞান ও প্রযুরিহক জনরপ্রয়করণ;  

২.    াথ ি সামারজক উন্নয়হনর জন্য পররহবশ বান্ধব ও জেকসই প্রযুরি উ্াবন;   

৩.    রবজ্ঞান ও প্রযুরি প্রসাহর ভ্রাম্যমাণ কায িক্রম।  

 

১.২.৩  াবরশ্যক জকৌশলরি উহেশ্যসমূে 

 

          ১.    ররিশীলিা ানয়ন ও জসবার মান বৃরি; 

          ২.   দাপ্তররক কম িকাহে স্বচ্ছিা বৃরি ও জবারিরে রনরিিকরণ; 

          ৩.   ারথ িক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। 

 

১.৪  প্রধান কায িাবরল (Functions):  

 

১. জনসাধারহণর মহধ্য রবজ্ঞান রশক্ষার প্রসার ও রবজ্ঞান সহচিনিা সৃরি করা; 

 

২. রবজ্ঞান ও প্রযুরিহক জনরপ্রয় করার লহক্ষে- জাঘর,হর স্থায়ী প্রদশ িনীর ব্যবস্থা করা; রবজ্ঞান জমলা, রবজ্ঞান প্রদশ িনী এবং রবজ্ঞান ও 

প্রযুরি রবষয়ক নানারবধ প্ররিহযাররিার াহয়াজন করা; রবরভন্ন জজলা শেহরর পাবরলক লাইহেরী বা োউন েল এবং রশক্ষামূলক 

প্ররিষ্ঠানসমূহে রমউজু (Museo) বাহসর মাধ্যহম রবজ্ঞানরভরিক েকুহমন্টারী প্রদশ িন,  রবজ্ঞানরভরিক রবরভন্ন প্রহজক্ট প্রদশ িনী, 

জেরলহস্কাহপর সাোহে াকাশ পয িহবক্ষণ এবং রবজ্ঞান অরলরম্পয়াে এর ব্যবস্থা করা; রবজ্ঞান ও প্রযুরির রবরভন্ন রবষহয় িথ্য ও 

রহবষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা; বিৃিামালা, জসরমনার, রসহম্পারজয়াম ও সহম্মলহনর ব্যবস্থা করা; জাঘর,র এর উন্নয়হন 

প্রদশ িনীবস্তুসমূহের সাোহে রহবষণামূূ্লক কম িকাহের ব্যবস্থা করা; 

 

৩. রবজ্ঞান ও প্রযুরি সপ্তাে উদযাপন এর মাধ্যহম জদহশর প্রহিেকটি জজলায় রবজ্ঞান অরলরম্পয়াে াহয়াজন এবং প্রকল্প গ্রেহণর মাধ্যহম 

নবীন ও জসৌরেন রবজ্ঞানীহদর উ্ারবি প্রকহল্পর মান ঊন্নয়হনর জন্য কাররররর ও ারথ িক সোয়িা প্রদাহনর ব্যবস্থা কহর িাহদর 

উ্াবনমূলক কাহজ ঊৎসাে ও সেহযাররিা প্রদান করা; 

 

৪. জদহশর রবজ্ঞান ক্লাবগুরলহক সাোে, সেহযাররিা ও উৎসাে প্রদান; 

 

৫. রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবষয়ক প্রাচীন  রনদশ িনাবলী সংগ্রে ও সংরক্ষণ; 

 

৬. চন্দ্রগ্রেণ, সূয িগ্রেণ, ধূমহকতু, উল্কাপাি   ইিোরদ  রবহশষ ,েনায় জেরলহস্কাহপর মাধ্যহম উন্মুি পয িহবক্ষহণর ব্যবস্থা করা; 

 

৭. রবজ্ঞান ও প্রযুরি জক্ষহত্র রবহশষ ারবষ্কার ও উ্াবহনর জন্য স্বীকৃরি এবং পুরষ্কার অথবা সম্মানী প্রদান করা; এবং  

 

৮. উপহর-বরণ িি কায িারদর সম্পূরক ও প্রাসংররক সকল কাজ সম্পাদন করা এবং সরকার কর্তিক অরপ িি জযহকান দারয়ত্ব সম্পাদন করা।
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জসকশন-৩ 

জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর রবরভন্ন কায িক্রহমর চূোত ফলাফল/ প্রভাব  (Outcome/Impact) 

চূোত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পাদন সূচকসমূে 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি* লক্ষেমাত্রা প্রহক্ষপন রনধ িাররি প্রভাব অজিহনর জক্ষহত্র 

জযৌথভাহব দায়ী 

মন্ত্রণালয়/রবভার/ সংস্থাসমূহের 

নাম 

উপািসূত্র 

(Source of Data) 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

রবজ্ঞান প্রদশ িনীর মাধ্যহম 

রশক্ষাদান 

স্থায়ী প্রদশ িনী পররদশ িন সংখ্যা 

(োজার) 
১১৫ ১২০ ১২৫ ১৩০ ১৩৫ 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় ও রবরভন্ন 

রশক্ষা প্ররিষ্ঠান 
জাঘর,হরর টিরকে রবরক্রর সংখ্যা 

রবজ্ঞাহনর প্ররি াগ্রে 

সৃরিকরণ 

ভ্রাম্যমান রবজ্ঞান 

প্রদশ িনীর াহয়াজন 
সংখ্যা ১০৫ ১২০ ১২৫ ১৪০ ১৫০ জদহশর সকল জজলা প্রশাসন প্রদশ িন কম িসূরচ ও রমউজুবাহসর পররভ্রমণ  

িরুণ প্রজহন্মর উ্াবনী শরির 

রবকাশ সাধন এবং 

জনসাধারহনর মাহে 

রবজ্ঞানমনষ্কিার উহম্মষ 

,োহনা 

 

রবজ্ঞান জমলা, রবজ্ঞান 

অরলরম্পয়াে, জসরমনার, 

কুইজ, ,জনরপ্রয় রবজ্ঞান 

রবষয়ক বিিৃামালা   

ও কম িশালার াহয়াজন 

, রচত্রাঙ্কন এবং রবজ্ঞান 

রবষয়ক নাটিকা/নােক 

সংখ্যা ১১৮৩ ১৮৯৫ ১৮৯৫ ১৯০০ ২০০০ জদহশর সকল জজলা প্রশাসন াহয়ারজি অযাষ্ঠাহনর প্রামান্যরচত্র ও  প্ররিহবদন  
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  জসকশন ৩  

জকৌশলরি উহেশ্যরভরিক কায িক্রম, কম িসম্পাদন সূচক এবং লক্ষেমাত্রা সমূে 

 

 

জকৌশলরি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌশলরি  

উহেহশ্যর  মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কায িক্রম 

(Activities) 

 

কম িসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

রননা পিরি   

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন 

সূচহকর মান 

(Weight of 

(Performanc

e 

Indicator) 

প্রকৃি অজিন লক্ষেমাত্রা/ রনণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) প্রহক্ষপন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রহক্ষপন 

(Projecti

on) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 

অসাধারণ অরি  

উিম 

উিম চলরি 

মান 

চলরি  

মাহনর  রনহম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

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

 দপ্তর/সংস্থার জকৌশলরি উহেশ্যসমূে 

[১] রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

জনরপ্রয়করণ  

৭১ [১.১] ভ্রাম্যমান রবজ্ঞান প্রদশ িনীর 

াহয়াজন 

[১.১.১]  াহয়ারজি 

প্রদশ িনী 

ক্রমপুরঞ্জভূি  সংখ্যা 
২০ ১০৮ ১২০ ১২৫ ১১২ ১০০ ৮৮ ৭৫ ১৪০ ১৫০ 

[১.২] রবজ্ঞান রবষয়ক সভা, 

জসরমনার,জনরপ্রয় রবজ্ঞান রবষয়ক 

বিৃিামালা  ও কম িশালার 

াহয়াজন 

[১.২.১]  াহয়ারজি সভা, 

জসরমনার, বিৃিামালা ও 

কম িশালা 

ক্রমপুরঞ্জভূি সংখ্যা 

১০ ৮৪ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২২০ ২৪২ 

[১.৩] রবজ্ঞান রবষয়ক জমলা, 

অরলরম্পয়াে, কুইজ, রচত্রাঙ্কন ও 

রবিিক প্ররিহযাররিা াহয়াজন  

[১.৩.১]  াহয়ারজি 

জমলা    

ক্রমপুরঞ্জভূি সংখ্যা 
১০ ৫৬৩ ৫৬৩ ৫৬৫ ৫০৭ ৪৫০ ৩৯৪ ৩৩৮ ৫৬৩ ৫৬৩ 

[১.৩.২]  াহয়ারজি  

রবজ্ঞান অরলরম্পয়াে     

ক্রমপুরঞ্জভূি সংখ্যা 
১০ ৫৫৫ ৫৬৩ ৫৬৫ ৫০৭ ৪৫০ ৩৯৪ ৩৩৮ ৫৬৫ ৫৬৫ 

[১.৩.৩] কুইজ, রচত্রাঙ্কন 

ও  রবজ্ঞান রবষয়ক রবিিক 

প্ররিহযাররিা   

ক্রমপুরঞ্জভূি সংখ্যা 

১০ ৭৭ ৫৬৩ ৫৬৫ ৫০৭ ৪৫০ ৩৯৪ ৩৩৮ ৫৬৩ ৫৬৩ 

[১.৪]  ইউরনয়ন রবজ্ঞান ক্লাব রঠন [১.৪.১] রঠনকৃি রবজ্ঞান 

ক্লাব 

ক্রমপুরঞ্জভূি সংখ্যা 

১ - ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬৫ 

১০০ 

(পয িায় 

ক্রহম 

সকল 

ইউরনয়

জন 

রবজ্ঞান 

ও 

প্রযুরি 

ক্লাব 

রঠিি 

েহব) 

[১.৫]  রবজ্ঞান রবষয়ক প্রদশ িনীবস্তু 

প্রদশ িন 

[১.৫.১] দশ িনাথী ক্রমপুরঞ্জভূি সংখ্যা 

(োজার) 
১০ ১১৫ ১২০ ১২৫ ১১২ ১০০ ৮৮ ৭৫ ১৩০ ১৪০ 

[২] াথ ি সামারজক 

উন্নয়হনর জন্য পররহবশ 

বান্ধব ও জেকসই প্রযুরি 

উ্াবন 

০২ [২.১] রহবষণালি ফলাফল জেক 

জোল্ডারহদর অবরেিকরণ 

[২.১.১] প্রকারশি 

রবজ্ঞারনক জান িাল ও বই 

ক্রমপুরঞ্জভূি সংখ্যা 

২ ১১ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১৪ ১৮ 
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[৩] রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

প্রসাহর ভ্রাম্যমাণ কায িক্রম   

 

০২ 

[৩.১]  ভ্রাম্যমান রবজ্ঞান প্রদশ িনী ও 

রবজ্ঞান রশক্ষা কায িক্রম সম্প্রসারণ  

[৩.১.১] ৪টি রমউজুবাস , 

৩টি মুরভবাস এবং 

২টি জমাবাইল 

অবজারহভেরী 

সংগ্রে করা।  

 

 সংখ্যা 

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

জকৌশলরি উহেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলরি  

উহেহশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objecties) 

কাূ্য িক্রম (Activities) কম িসম্পাদন সূচক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পাদন সূচহকর 

মান 

(Weight  

of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষেমাত্রার মান- ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অরি উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলরিমান 

(Fair) 

চলরিমাহনর 

রনহম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দাপ্তররক 

কম িকাহে স্বচ্ছিা বৃরি 

ও জাবাবরদরে 

রনরিিকরণ 

৮ 

[১.১] বারষ িক কম িসম্পাদন চুরি বাস্তবায়ন  

[১.১.১] সরকারর কম িসম্পাদন  ব্যবস্থাপনা 

সংক্রাত  প্ররশক্ষণসে অন্যান্য রবষহয় প্ররশক্ষণ 

াহয়ারজি  

জন,ন্টা  ১ ৬০ - - - - 

[১.১.২]এরপএ টিহমর মারসক সভার রসিাত 

বাস্তবারয়ি  

 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] বারষ িক কম িসম্পাদন চুরির  সকল 

প্ররিহবদন অনলাইহন দারেলকৃি  

সংখ্যা  ১ ৪ - - - - 

[১.১.৪] মাঠ পয িাহয়র কায িালহয়র ২০১৯-২০ 

অথ িবছহরর বারষ িক কম িসম্পাদন অধ িবারষ িক 

মূোয়ন প্ররিহবদন পয িাহলাচনাহত 

ফলাবিিক(Feedback) প্রদি  

িাররে  ০.৫ ৩১ জাযায়ারর, 

২০২০ 

০৭ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১০ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৪ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

[১.২]  জািীয় শুিাচার জকৌশল ও িথ্য 

অরধকার বাস্তবায়ন  

[১.২.১]  জািীয় শুিাচার কম্পিররকল্পনা 

বাস্তবারয়ি  

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অথ ি বছহরর বারষ িক  

প্ররিহবদন ওহয়বসাইহে প্রকারশি   

 

িাররে  ১ ১৫ অহক্টাবর, 

২০১৯ 

১৫ 

নহভম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

রেহসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জাযায়ারর, 

২০২০ 

৩১ 

জাযায়ারর, 

২০২০ 

{১.৩} অরভহযার প্ররিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন  

[১.৩.১] রনরদ িি সমহয়র মহধ্য অরভহযার 

রনস্পরিকৃি 

% ০.৫  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.২]  অরভহযার রনস্পরি সংক্রাত মারসক 

প্ররিহবদন মন্ত্রণালহয় দারেলকৃি 

সংখ্যা  ০.৫  ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] জসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি োলনারাদকরণ ও 

বাস্তবায়ন  

 

 

 

[১.৪.১] জসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি োলনারাদকৃি 

 

% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] রনধ িাররি সমহয় রত্রমারসক বাস্তবায়ন 

প্ররিহবদন মন্ত্রণালহয় দারেলকৃি  

 

সংখ্যা  ০.৫  ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] জসবাগ্রেীিাহদর মিামি পররবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃি 

িাররে ০.৫ ৩১ রেহসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জাযায়ারর, 

২০২০ 

৭ জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৭ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

[২] কম িসম্পাদহন 

ররিশীলিা ানয়ন ও 

জসবার মান বৃরি  

১০ 
[২.১] দপ্তর/সংস্থায়  ই-ফাইরলং পিরি 

বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকল শাোয় ই-নরথ ব্যবোর  

 

 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,হরর াবরশ্যক জকৌশলরি উহেশ্যসমূে, ২০১৯-২০ 
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[২.১.২] ই-ফাইহল নরথ রনষ্পরিকৃি  

 

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইহল পত্র জারীকৃি  % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] দপ্তর/সংস্থা কর্তিক রেরজোল জসবা 

চালুকরা 

 

[২.২.১] ন্যেনিম একটি রেরজোল জসবা চালুকৃি  

 

 

িাররে  ১ ১৫ জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৫ মাচ ি , 

২০২০ 

৩১ মাচ ি , 

২০২০ 

৩০ এরপ্রল, 

২০২০ 

৩০ জম, 

২০২০ 

[২.৩] দপ্তর/সংস্থা কর্তিক উ্াবনী উহযার/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] ন্যেনিম একটি নতুন উ্াবনী 

উহযার/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃি   

 

িাররে ১ ১১ মাচ ি , ২০২০ ১৮মাচ ি , 

২০২০ 

২৫ মাচ ি , 

২০২০ 

১ এরপ্রল , 

২০২০ 

৮ এরপ্রল , 

২০২০ 

[২.৪] জসবা সেরজকরণ 

[২.৪.১] ন্যেনিম একটি জসবা সেরজকরণ প্রহসস 

ম্যাপসে সরকারর াহদশ জাররকৃি  

 

 

িাররে ০.৫  ১৫ অহক্টাবর, 

২০১৯ 

২০ 

অহক্টাবর, 

২০১৯ 

২৪ 

অহক্টাবর, 

২০১৯ 

২৮ 

অহক্টাবর, 

২০১৯ 

৩০ 

অহক্টাবর, 

২০১৯ 

[২.৪.২] জসবা সেরজকরণ অরধহক্ষহত্র 

বাস্তবারয়ি 

 

িাররে ০.৫  ১৫ এরপ্রল, 

২০২০ 

৩০ এরপ্রল, 

২০২০ 

১৫ জম, 

২০২০ 

৩০ জম, 

২০২০ 

১৫ জুন, 

২০২০ 

[২.৫] রপারএল শুরুর ২ মাস পূহব ি সংরিি 

কম িচারীর  রপারএল ও ছুটি নরদায়নপত্র 

জারী করা 

 

[২.৫.১]রপারএল াহদশ জাররকৃি  %       ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৫.২]ছুটি নরদায়ন পত্র জাররকৃি  

 

%       ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

[২.৬] শূন্য পহদর রবপরীহি রনহয়ার প্রদান 

 

 

[২.৬.১] রনহয়ার প্রদাহনর জন্য রবজ্ঞরপ্ত 

জাররকৃি  

 

%       ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৬.২] রনহয়ার প্রদানকৃি  %       ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.৭] রবভারীয় মামলা রনষ্পরি 
[২.৭.১]রবভারীয় মামলা রনষ্পরিকৃি    

 

%       ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

[২.৮] িথ্য বািায়ন োলনারাদকরণ 
[২.৮.১] সকল িথ্য োলনারাদকৃি 

 

%       ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩]  ারথ িক ও 

সম্পদ ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৭ 

[৩.১] বাহজে বাস্তবায়হন উন্নয়ন 

 

[৩.১.১] বাহজে বাস্তবায়ন পররকল্পনা প্রণীি  

 

িাররে  ০.৫ ১৬ ারে, 

২০১৯ 

২০ ারে, 

২০১৯ 

২৪ ারে, 

২০১৯ 

২৮ ারে, 

২০১৯ 

৩০ ারে, 

২০১৯ 

 

[৩.১.২] রত্রমারসক  বাহজে বাস্তবায়ন 

প্ররিহবদন দারেলকৃি  

 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ - - - 
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[৩.২] বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ(এরেরপ) 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ(এরেরপ) 

বাস্তবারয়ি  

 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

 

[৩.৩] অরেে াপরি রনষ্পরি কায িক্রহমর 

উন্নয়ন 

 

 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষীয় সভায় রনস্পরির জন্য 

সুপাররশকৃি অরেে াপরি 

 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 

[৩.৩.২] অরেে াপরি রনষ্পরিকৃি 

 

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরির োলনারাদ 

িারলকা প্রস্তুি করা 

 

 

 

 

 

[৩.৪.১] স্থাবর সম্পরির িারলকা  

োলনারাদকৃি 

িাররে ০.৫ ৩ জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

৪ মাচ ি, 

২০২০ 

[৩.৪.২]অস্থাবর সম্পরির িারলকা  

োলনারাদকৃি 

িাররে ০.৫ ৩ জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ 

জফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

৪ মাচ ি, 

২০২০ 

 

[৩.৫]  ইন্টারহনে রবলসে ইউটিরলটি রবল 

পররহশাধ  

 

[৩.৫.১] রবরসরস/রবটিরসএল এর ইন্টারহনে 

রবল পররহশারধি   

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] জেরলহফান রবল পররহশারধি  

 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] রবঘরেৎ  রবল পররহশারধি  

 

 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 
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ারম, মোপররচালক, জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র, রণপ্রজািন্ত্রী বাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় মন্ত্রী, রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালয় 

এর প্ররিরনরধ সরচব, রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালয় এর রনকে অঙ্গীকার কররছ জয, এই চুরিহি বরণ িি ফলাফল অজিহন সহচি থাকব। 

 

 

ারম, সরচব, রণপ্রজািন্ত্রী বাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় মন্ত্রী, রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালয় এর প্ররিরনরধ রেহসহব মোপররচালক, জািীয় 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র রনকে অঙ্গীকার কররছ জয, এই চুরিহি বরণ িি ফলাফল অজিহন প্রহয়াজনীয় সেহযাররিা প্রদান করব। 
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 সংহযাজনী-১ 

 
 

 

শিসংহক্ষপ  (Acronyms) 

 

 

ক্ররমক নং শি সংহক্ষপ রববরণ 

০১. জারবপ্রজা জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র 

০২. জাঘর,র জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র 

০৩. বাব্যক বাহজে ব্যবস্থাপনা করমটি 

০৪. রবপ্রম রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালয় 

০৫. রবজ্ঞান ক্লাব ইউরনয়ন /উপহজলা রবজ্ঞান ও প্রযুরি ক্লাব 

০৬. রবজ্ঞান জাঘর,র জািীয় রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাঘর,র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

সংহযাজনী-২ : কম িসম্পাদন সূচকসমূে, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/রবভার/সংস্থা এবং পররমাপ পিরি-এর রববরণ  

কায িক্রম কম িসম্পাদন সূচক রববরণ 
বাস্তবায়নকারী 

দপ্তর/সংস্থা  
পররমাপ পিরি   উপািসূত্র 

[১.১] ভ্রাম্যমাণ রবজ্ঞান 

প্রদশ িনীর াহয়াজন  

[১.১.১] াহয়ারজি 

প্রদশ িনী 

াহয়ারজি/প্রদরশ িি মোকাশ ও রবজ্ঞান 

রবষয়ক প্রদশ িনীবস্তুসমূে প্রদশ িন(ভ্রাম্যমান 

রবজ্ঞান প্রদশ িনীসে) 

রবজ্ঞান জাঘর,র প্রদশ িনসূরচ  প্রদশ িন কম িসূরচ ও রমউজুবাহসর পররভ্রমণ  

[১.২] রবজ্ঞান রবষয়ক সভা, 

জসরমনার, জনরপ্রয় রবজ্ঞান 

রবষয়ক বিৃিামালা ও 

কম িশালার াহয়াজন 

[১.২.১] াহয়ারজি 

সভা, জসরমনার ও 

কম িশালা 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবষহয় অবরেিকরহণর 

উহেহশ্য াহয়ারজি সভা, জসরমনার ও 

কম িশালা 

রবজ্ঞান জাঘর,র সংরিি নরথ  
াহয়ারজি অযাষ্ঠাহনর প্রামাণ্যরচত্র ও 

প্ররিহবদন  

[১.৩] রবজ্ঞান রবষয়ক 

জমলা, অরলরম্পয়াে,কুইজ,  

রচত্রাঙ্কন ও রবিকি 

প্ররিহযাররিা াহয়াজন 

[১.৩.১] াহয়ারজি 

জমলা  

উপহজলা, জজলা, রবভার এবং জকন্দ্রীয় 

পয িাহয় রবজ্ঞান জমলা াহয়াজন  
রবজ্ঞান জাঘর,র াহয়ারজি জমলা  

াহয়ারজি অযাষ্ঠাহনর প্রামাণ্যরচত্র ও 

প্ররিহবদন 

[১.৩.২] াহয়ারজি 

রবজ্ঞান অরলরম্পয়াে  

উপহজলা, জজলা, রবভার এবং জকন্দ্রীয় 

পয িাহয় রবজ্ঞান অরলরম্পয়াে াহয়াজন 
রবজ্ঞান জাঘর,র াহয়ারজি রবজ্ঞান অরলরম্পয়াে 

াহয়ারজি অযাষ্ঠাহনর প্রামাণ্যরচত্র ও 

প্ররিহবদন 

[১.৩.৩] াহয়ারজি 

কুইজ,  রচত্রাঙ্কন ও 

রবজ্ঞান রবষয়ক 

রবিকি প্ররিহযাররিা  

উপহজলা, জজলা, রবভার এবং জকন্দ্রীয় 

পয িাহয় রবজ্ঞান রবষয়ক কুইজ, রবহশষ 

রদবহস রচত্রাঙ্কন ও  রবজ্ঞান রবষয়ক রবিকি 

প্ররিহযাররিা াহয়াজন করা  

রবজ্ঞান জাঘর,র 

কুইজ, রচত্রাঙ্কন ও  রবজ্ঞান 

রবষয়ক রবিকি প্ররিহযাররিা 

াহয়াজন  

াহয়ারজি অযাষ্ঠাহনর প্রামাণ্যরচত্র ও 

প্ররিহবদন 

[১.৪] ইউরনয়ন রবজ্ঞান ক্লাব 

রঠন  

[১.৪.১] রঠনকৃি 

রবজ্ঞান ক্লাব  
ইউরনয়ন রবজ্ঞান ক্লাব রঠন  রবজ্ঞান জাঘর,র 

উপহজলা রনব িােী অরফসাহরর 

প্ররিহবদন যাচাইকরণ  

উপহজলা রনব িােী অরফসাহরর প্ররিহবদন 

যাচাইকরণ  

[১.৫] রবজ্ঞান রবষয়ক 

প্রদশ িনীবস্তু প্রদশ িন  
[১.৫.১] দশ িনাথী  

সাহয়রন্টরফক এরক্সরবেস এর মাধ্যহম 

রবহনাদন এবং রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবষয়ক 

জ্ঞানদান সংক্রাত রবষয়ারদর দশ িনাথী 

রবজ্ঞান জাঘর,র টিহকে রবরক্রর সংখ্যা যাচাইকরণ  জাঘর,হরর টিহকে রবরক্রর সংখ্যা  

[২.১] রহবষণার ফলাফল 

জেইকহোল্ডারহদর 

অবরেিকরণ 

[২.১.১] প্রকারশি 

রবজ্ঞারনক 

জান িাল ও বই 

রহবষণা ফলাফহলর াহলাহক রহবষকরণ 

কর্তিক প্রকারশি রবজ্ঞান রবষয়ক প্রবন্ধ 
রবজ্ঞান জাঘর,র সংরিি নরথ 

সংরিি নরথ ও লাইহেররর জোর 

যাচাইকরণ 

[৩.১] ভ্রাম্যমাণ রবজ্ঞান 

প্রদশ িনী ও রবজ্ঞান রশক্ষা 

কায িিম সম্প্রসারণ  

[৩.১.১] ৪টি রমউজুবাস, 

৩টি মুরভবাস এবং ২টি 

জমাবাইল অবজারহভেরী 

সংগ্রে করা।  

ভ্রাম্যমাণ রবজ্ঞান প্রদশ িনী ও রবজ্ঞান রশক্ষা 

কায িক্রম সম্প্রসারণ প্রকহল্পর াওিায় ৪টি 

রমউজুবাস, ৩টি মুরভবাস এবং ২টি 

জমাবাইল অবজারহভেরী সংগ্রে করা। 

রবজ্ঞান জাঘর,র 

সংগৃেীি ৪টি রমউজুবাস, ৩টি 

মুরভবাস এবং ২টি জমাবাইল 

অবজারহভেরীর সংখ্যা 

সংগৃেীি ৪টি রমউজুবাস, ৩টি মুরভবাস 

এবং ২টি জমাবাইল অবজারহভেরীর 

সংখ্যা 
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সংহযাজনী-৩ : অন্যান্য মন্ত্রণালয়/রবভাহরর/অরধদপ্তর/সংস্থা এর রনকে সুরনরদ িি কম িসম্পাদন সোয়িাসমূে  

 

প্ররিষ্ঠাহনর ধরণ  প্ররিষ্ঠাহনর নাম সংরিি কম িসম্পাদন সূচক উি প্ররিষ্ঠাহনর রনকে 

সংরিি মন্ত্রণালয় /রবভাহরর 

প্রিোরশি সোয়িা  

প্রিোশার 

জযৌরিকিা  

প্রিোশা পূরণ না েহল সম্ভ্রাব্য প্রভাব 

মন্ত্রণালয়  

ও অন্যান্য  

অথ ি রবভার  ৪টি রমউজুবাস, ৩টি 

মুরভবাস এবং ২টি 

জমাবাইল 

অবজারহভেরী সংগ্রে 

করা। 

ভ্রাম্যমাণ রবজ্ঞান 

প্রদশ িনী ও রবজ্ঞান 

রশক্ষা কায িক্রম 

সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং 

ইউরনয়ন রবজ্ঞান ক্লাব 

রঠহনর পর উপকরণ 

সরবরাহের জন্য অথ ি 

বরাে  

 প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ক্লাব রঠন কায িক্রম ব্যােি েহব 

রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালয় , রবভারীয় 

করমশনার(সকল), জজলা 

প্রশাসন( সকল), 

উপহজলা প্রশাসন 

(সকল), এবং ইউরনয়ন 

প্রশাসন (সকল)  

প্রকারশি রবজ্ঞারনক 

জান িাল ও বই 

প্রহয়াজনীয় প্রশাসরনক 

সেহযাররিা  

 রহবষণার ফলাফল জেইকহোল্ডারহদর অবরেিকরণ কায িক্রম ব্যােি েহব 

রঠনকৃি রবজ্ঞান ক্লাব  ইউরনয়ন পয িাহয় রবজ্ঞান রবষয়ক কায িক্রম ব্যােি েহব 

াহয়ারজি জমলা  নবীন এবং অহপশাদার রবজ্ঞানী/ রহবষকহদর উ্াবন গুহলাহক পৃিহপাষকিা কায িক্রম ব্যােি েহব 

াহয়ারজি রবজ্ঞান 

অরলরম্পয়াে 

 রবজ্ঞাহনর রবষয়রভরিক জ্ঞানচচ িায় াগ্রেী  এবং উৎসাে প্রদান কায িক্রম ব্যােি েহব 

াহয়ারজি কুইজ,  

রচত্রাঙ্কন ও রবজ্ঞান 

রবষয়ক রবিকি 

প্ররিহযাররিা 

 রবজ্ঞাহনর রবষয়রভরিক জ্ঞানচচ িায় াগ্রেী  এবং উৎসাে প্রদান কায িক্রম ব্যােি েহব 

াহয়ারজি সভা, 

জসরমনার ও কম িশালা 

 রবজ্ঞান ও প্রযুরি রবষহয় অবরেিকরণ কায িক্রম ব্যােি েহব 

াহয়ারজি প্রদশ িনী  রবজ্ঞান রশক্ষা সেজীকরণ কায িক্রম ব্যােি েহব 
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