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ছক-ক 

সিসিএ কার্ যালয়ের ২০১৯-২০ অর্ যবছয়রর বাসষ যক কর্ যিম্পাদন চুসির ৩ে ত্রৈর্াসিক প্রসিয়বদন 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective ) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

Unit 

লক্ষ্যর্াৈা

/অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৯-২০ (Target/Criteria Value for 

FY 2019-20) 

িয়তাষর্নক 

নে 

চলর্ান 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর নীদ্দচ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

ককৌশলগি উয়েশ্য 

[১] ননর্যরদ্দর্াগ্য 

আইটি অব াঠাদ্দমা 

উন্নয়ন 

৩০ [১.১] নসএ মননটনরিং 

নসদ্দেদ্দমর অব াঠাদ্দমা 

উন্নয়ন 

উন্নয়নকৃত অব াঠাদ্দমা 

% 

লক্ষ্যর্াৈা ৫০% ৪৫% ৪০% ৩৫% ৩০%   

অর্যন 
২৫% - - - -   

[১.২] প্রনশক্ষ্ন  যাদ্দলন্ডার 

অদ্দটাদ্দমশন নসদ্দেদ্দমর এর 

আইটি অব াঠাদ্দমা উন্নয়ন 

চালুকৃত নসদ্দেম  

তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩১ মাচ য/ 

২০২০ 

৩০ এনপ্রল/ 

২০২০ 

৩১ কম/ 

২০২০ 

১৫ জুন/ 

২০২০ 

৩০ জুন/ 

২০২০ 
  

অর্যন 

 - - - -  

িফ্টওেযায়রর 

ককাোসলটি কেসটিং এর 

র্ন্য ০৪/১২/২০১৯ সি: 

িাসরয়ে িফ্টওেযার 

ককাোসলটি কেসটিং 

কিন্টায়র কপ্ররণ করা 

হয়েয়ছ। 

[১.৩] কমাবাইল নিদ্দ আই 

প্র দ্দের সম্ভাব্যতা 

র্াচাইপূব য  প্রস্তাব দানখল 

দানখলকৃত প্রস্তাব 

তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩১ 

অদ্দটাবর/ 

২০১৯ 

৩০ 

নদ্দর্ম্বর/ 

২০১৯ 

৩১ 

নিদ্দসম্বর/ 

২০১৯ 

৩১ 

জানুয়ানর/ 

২০২০ 

১৫ 

কেব্রুয়ানর/ 

২০২০ 

  

অর্যন ১৮.০৯.২০

১৯ 
- - - -   

[১.৪] Digital 

Evidence 

Management & 

Reporting System 

(DEMRS) নসদ্দেম 

পুদ্দরাদদ্দম চালু 

চালুকৃত নসদ্দেম 

তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা 
৩১ মাচ য/ 

২০২০ 

৩০ এনপ্রল/ 

২০২০ 

৩১ কম/ 

২০২০ 

১৫ জুন/ 

২০২০ 

৩০ জুন/ 

২০২০ 
  

অর্যন 

 - - - -   

[২] দক্ষ্ মানব সম্পদ 

উন্নয়ন 

২০ [২.১] নিনজটাল স্বাক্ষ্র 

ব্যবহার সিংক্রান্ত প্রনশক্ষ্র্ 

প্রনশনক্ষ্ত  ম য তযা 

সিংখ্যা 

লক্ষ্যর্াৈা ৭০০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫০০   

অর্যন ৫০২ - - - -   

[২.২] জাতীয় ির্ যাদ্দয় 

নিনজটাল স্বাক্ষ্র ও 

সাইবার ননরািত্তা নবষয়  

আদ্দয়ানজত কসনমনার 

সিংখ্যা 

লক্ষ্যর্াৈা 

১০ ৯ ৮ ৭ ৬   

অর্যন ৭ - - - -   
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective ) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

Unit 

লক্ষ্যর্াৈা

/অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৯-২০ (Target/Criteria Value for 

FY 2019-20) 

িয়তাষর্নক 

নে 

চলর্ান 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর নীদ্দচ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

কসনমনার/ওয়া যশি 

আদ্দয়াজন  

[২.৩] নিনজটাল 

ননরািত্তায় কমদ্দয়দ্দদর ননদ্দয় 

সদ্দচতনতামূল  প্রনশক্ষ্র্ 

প্রনশনক্ষ্ত জনবল 

সিংখ্যা 

লক্ষ্যর্াৈা 
১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০   

অর্যন 

৯৫৫০       

[৩] আইনী 

অব াঠাদ্দমা উন্নয়ন 

১০ [৩.১] রুট নসএ গাইিলাইন 

হালনাগাদ রর্ 

হালনাগাদকৃত গাইিলাইন 

তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০ এনপ্রল/ 

২০২০ 

৩১ কম/ 

২০২০ 

১০ জুন/ 

২০২০ 

২০ জুন/ 

২০২০ 

৩০ জুন/ 

২০২০ 
  

অর্যন ১৫.০২.২০

২০ 
- - - -   

[৩.২] নসনসএ  ার্ যালদ্দয়র 

ননদ্দয়াগ নবনধমালা 

হালনাগাদ রর্  

দানখলকৃত খসড়া প্রস্তাব  

তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা জুলাই/ 

২০১৯ 

আগে/ 

২০১৯ 

কসদ্দেম্বর/ 

২০১৯ 

অদ্দটাবর/ 

২০১৯ 

নদ্দর্ম্বর/ 

২০১৯ 
  

অর্যন  07.08.19 - - -   

[৩.৩] নসএ মননটনরিং 

গাইিলাইন প্রর্য়ন 

প্রর্য়নকৃত গাইিলাইন 

তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ১৫ এনপ্রল/ 

২০২০ 

৩০ এনপ্রল/ 

২০২০ 

১৫ কম/ 

২০২০ 

৩০ কম/ 

২০২০ 

৩০ জুন/ 

২০২০ 
  

অর্যন - - - - -   

[৪] ই-গর্দ্দনর্ন্য 

প্রনতষ্ঠা  

১৫ [৪.১] লাইদ্দসর্ন্ প্রাপ্ত নসএ 

সমূদ্দহর অনেস ও স্থািনা 

িনরদশ যন 

দানখলকৃত প্রনতদ্দবদন 

সিংখ্যা 

লক্ষ্যর্াৈা 

৬ ৫ ৪ ৩ ২   

অর্যন 

- - - 3 -   

[৪.২] মননটনরিং নসদ্দেদ্দমর 

অব াঠাদ্দমা উন্নয়ন 

প্র দ্দের আওতায় 

বািংলাদ্দদশ PKI 

নসদ্দেদ্দম web turst 

এর প্রা  অনিট সম্পন্ন 

চালুকৃত  ার্ যক্রম 

তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩০ এনপ্রল/ 

২০২০ 

৩১ কম/ 

২০২০ 

৩০ জুন/ 

২০২০ 
- -   

অর্যন 

03.2.20 - - - -   

[৪.৩] ই-ননিদ্দত নিনজটাল 

স্বাক্ষ্র অন্তর্ভ যক্ত রদ্দর্র 

লদ্দক্ষ্য সমদ্দ াতা স্মার  

স্বাক্ষ্র  

স্বাক্ষ্নরত সমদ্দ াতা 

স্মার  

সিংখ্যা 

লক্ষ্যর্াৈা 

১ - - - -   

অর্যন 

- - - - -   
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective ) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

Unit 

লক্ষ্যর্াৈা

/অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৯-২০ (Target/Criteria Value for 

FY 2019-20) 

িয়তাষর্নক 

নে 

চলর্ান 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর নীদ্দচ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[৪.৪] লাইদ্দসর্ন্ প্রাপ্ত নসএ 

সমূদ্দহর  ার্ যক্রম 

তদারন র জন্য নসএ 

প্রনতষ্ঠানসমূদ্দহর সাদ্দি 

 ম যসম্পাদন চুনক্ত স্বাক্ষ্র 

 

 

 

 

স্বাক্ষ্নরত চুনক্ত 

সিংখ্যা 

লক্ষ্যর্াৈা 

৬ ৫ ৪ ৩ ২   

অর্যন 

6 - - - -   

আবনশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ 

[১] দাপ্তনর  

 ম য াদ্দন্ড স্বচ্ছতা বৃনি 

ও জবাবনদনহ 

নননিত রর্ 

৮ 

[১.১] বানষ য   ম যসম্পাদন 

চুনক্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] সর ানর 

 ম যসম্পাদন ব্যবস্থািনা 

সিংক্রান্ত প্রনশক্ষ্র্সহ 

অন্যান্য নবষদ্দয় প্রনশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ানজত 

জনঘ

ন্টা 

লক্ষ্যর্াৈা ৬০ - - - -   

অর্যন 

60     

  

[১.১.২] এনিএ টিদ্দমর 

মানস  সর্ার নসিান্ত 

বাস্তবানয়ত 

% লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অর্যন 
৮০     

  

[১.১.৩] বানষ য  

 ম যসম্পাদন চুনক্তর স ল 

প্রনতদ্দবদন অনলাইদ্দন 

দানখল  

সিংখ্যা লক্ষ্যর্াৈা 
৪ - - - - 

  

অর্যন 
3 - - - - 

  

[১.১.৪] মাঠ ির্ যাদ্দয়র 

 ার্ যালদ্দয়র ২০১৯-২০ 

অি যবছদ্দরর বানষ য  

 ম যসম্পাদন চুনক্তর অি য-

বানষ য  মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন 

ির্ যাদ্দলাচনাদ্দন্ত েলাবতয  

(feedback) প্রদত্ত 

তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ৩১ 

জানুয়ানর, 

২০২০ 

০৭ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১০ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১১ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৪ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

  

অর্যন 

- - - - - 

  

[১.২.১] জাতীয় শুিাচার 

 ম যিনর েনা বাস্তবানয়ত  
% 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ -   

অর্যন ৯০       
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective ) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

Unit 

লক্ষ্যর্াৈা

/অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৯-২০ (Target/Criteria Value for 

FY 2019-20) 

িয়তাষর্নক 

নে 

চলর্ান 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর নীদ্দচ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[১.২] জাতীর্ শুিাচার 

ক ৌশল ও তথ্য অনধ ার 

বাস্তবায়ন 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অি য 

বছদ্দরর বানষ য  প্রনতদ্দবদন 

ওদ্দয়বসাইদ্দট প্র ানশত  
তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ১৫ 

অদ্দটাবর, 

২০১৯ 

১৫ 

নদ্দর্ম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

নিদ্দসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ানর, 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়ানর, 

২০২০ 

  

অর্যন 10.10.19       

[১.৩] অনর্দ্দর্াগ প্রনত ার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] নননদ যষ্ট সমদ্দয়র 

মদ্দে অনর্দ্দর্াগ 

ননস্পনত্তকৃত  

% 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% -   

অর্যন 100% 
    

  

[১.৩.২] অনর্দ্দর্াগ ননষ্পনত্ত 

সিংক্রান্ত মানস  প্রনতদ্দবদন 

মন্ত্রর্ালদ্দয় দানখলকৃত  

সিংখ্যা লক্ষ্যর্াৈা ১২ ১১ ১০ ৯ -   

 

অর্যন 9 

 

 

- - - - 

  

[১.৪] কসবা প্রদান 

প্রনতশ্রুনত হালনাগাদ রর্ 

ও বাস্তবায়ন  

[১.৪.১] কসবা প্রদান 

প্রনতশ্রুনত হালনাগাদকৃত  % 

লক্ষ্যর্াৈা ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -   

অর্যন 90%       

[১.৪.২] ননধ যানরত সমদ্দয় 

ত্রত্রমানস  বাস্তবায়ন 

প্রনতদ্দবদন মন্ত্রর্ালদ্দয় 

দানখলকৃত  

সিংখ্যা 

লক্ষ্যর্াৈা ৪ ৩ ২ - -   

অর্যন 

3     

  

[১.৪.৩] কসবাগ্রহীতাদ্দদর 

মতামত িনরবীক্ষ্র্ ব্যবস্থা 

চালুকৃত  তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা 
৩১ 

নিদ্দসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ানর, 

২০২০ 

০৭ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৭ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

২৮ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

  

অর্যন 31.12.19 - - - -   

 [২]  ম যসম্পাদদ্দন 

গনতশীলতা আনয়ন ও 

কসবার মান বৃনি 

১০ [২.১] ই-োইনলিং িিনত 

বাস্তবায়ন 

স ল শাখায় ই-ননির 

ব্যবহার  
% 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

অর্যন 100       

ই-োইদ্দল ননি ননষ্পনত্তকৃত 
% 

লক্ষ্যর্াৈা ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   

অর্যন 70       

[২.২] দপ্তর/সিংস্থা  র্তয  

নিনজটাল কসবা চালু  রা  

[২.২.১] ন্যযনতম এ টি 

নতুন নিনজটাল কসবা 

চালুকৃত  তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ১৫ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৫ মাচ য, 

২০২০ 

৩১ মাচ য, 

২০২০ 

৩০ 

এনপ্রল, 

২০২০ 

৩০ কম, 

২০২০ 

  

অর্যন 15-02-

2020 
- - - - 

  

তানরখ 
লক্ষ্যর্াৈা ১১ মাচ য, 

২০২০ 

১৮ মাচ য, 

২০২০ 

২৫ মাচ য, 

২০২০ 

১ এনপ্রল, 

২০২০ 

৮ এনপ্রল, 

২০২০ 
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective ) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

Unit 

লক্ষ্যর্াৈা

/অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৯-২০ (Target/Criteria Value for 

FY 2019-20) 

িয়তাষর্নক 

নে 

চলর্ান 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর নীদ্দচ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[২.৩] দপ্তর/সিংস্থা  র্তয  

উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্র ে বাস্তবায়ন 

[২.৩.১] ন্যযনতম এ টি 

নতুন উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্র ে চালুকৃত 

অর্যন 
08.03.2

020 
- - - - 

  

[২.৪] কসবা সহনজ রর্ [২.৪.১] ন্যযনতম এ টি 

কসবা সহনজ রর্ প্রদ্দসস 

ম্যািসহ সর ানর আদ্দদশ 

জানরকৃত  

তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা 
১৫ অদ্দটা, 

২০১৯ 

২০ অদ্দটা, 

২০১৯ 

২৪ 

অদ্দটা, 

২০১৯ 

২৮ 

অদ্দটা, 

২০১৯ 

৩০ অদ্দটা, 

২০১৯ 

  

অর্যন 15.10.19 - - - -   

[২.৪.২] কসবা সহনজ রর্ 

অনধদ্দক্ষ্দ্দত্র বাস্তবানয়ত 
তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ১৫ এনপ্রল, 

২০২০ 

৩০ এনপ্রল, 

২০২০ 

১৫ কম, 

২০২০ 

৩০ কম, 

২০২০ 

১৫ জুন, 

২০২০ 

  

অর্যন 
১৫.১০.১৯ - - - - 

 

 

 

[২.৫] নিআরএল শুরুর 1 

মাস পূদ্দব য সিংনিষ্ট 

 ম যচারীর নিআরএল ও 

ছুটি নগদায়নিত্র জানর 

 রা 

[২.৫.১] নিআরএল আদ্দদশ 

জানরকৃত 
% 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অর্যন -       

[২.৫.২] ছুটি নগদায়নিত্র 

জানরকৃত % 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ - -   

অর্যন 
-     

  

[২.৬] শূন্য িদ্দদর 

নবিরীদ্দত ননদ্দয়াগ প্রদান  

[২.৬.১] ননদ্দয়াগ প্রদাদ্দনর 

জন্য নবজ্ঞনপ্ত জানরকৃত  
% 

লক্ষ্যর্াৈা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

অর্যন - - ৬০ - -   

[২.৬.২] ননদ্দয়াগ প্রদানকৃত  
% 

লক্ষ্যর্াৈা ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ -   

অর্যন - - - -    

[২.৭] নবর্াগীয় মামলা 

ননষ্পনত্ত  

[২.৭.১] নবর্াগীয় মামলা 

ননশ্িনত্তকৃত 
% 

লক্ষ্যর্াৈা 50 45 40 - -   

অর্যন - - - -    

[২.৮] তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদ রর্  

[২.৮.১] স ল তথ্য 

হালনাগাদকৃত  
% 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ -   

অর্যন ১০০ - - - -   

[৩.১] বাদ্দজট বাস্তবায়দ্দন 

উন্নয়ন 

[৩.১.১] বাদ্দজট বাস্তবায়ন 

িনর েনা প্রর্ীত  
তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা 
১৬ আগে, 

২০১৯ 

২০ আগে, 

২০১৯ 

২৪ 

আগে, 

২০১৯ 

২৮ 

আগে, 

২০১৯ 

৩০ আগে, 

২০১৯ 

  

অর্যন 16.08.19       

[৩.১.২] ত্রত্রমানস  বাদ্দজট 

বাস্তবায়ন প্রনতদ্দবদন 

দানখলকৃত  

সিংখ্যা 

লক্ষ্যর্াৈা ৪ ৩ - - -   

অর্যন 
২     

  

% লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective ) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

Unit 

লক্ষ্যর্াৈা

/অর্যন 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৯-২০ (Target/Criteria Value for 

FY 2019-20) 

িয়তাষর্নক 

নে 

চলর্ান 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর নীদ্দচ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

[৩.২] বানষ য  উন্নয়ন 

 ম যসূনচ (এনিনি) 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] বানষ য  উন্নয়ন 

 ম যসূনচ (এনিনি) 

বাস্তবানয়ত  

অর্যন 

৪৫% - - - - 

  

[৩.৩] অনিট আিনত্ত 

ননষ্পনত্ত  ার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] নত্রিক্ষ্ীয় সর্ায় 

ননষ্পনত্তর জন্য 

সুিানরশকৃত অনিট আিনত্ত  

% 

লক্ষ্যর্াৈা ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

অর্যন 
- - - - - 

  

[৩.৩.২] অনিট আিনত্ত 

ননষ্পনত্তকৃত  
% 

লক্ষ্যর্াৈা ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

অর্যন - - - - -   

[৩.৪] স্থাবর/অস্থাবর 

সম্পনত্তর হালনাগাদ 

তানল া প্রস্তুত  রা 

[৩.৪.১] স্থাবর সম্পনত্তর 

তানল া হালনাগাদকৃত  
তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ০৩ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১১ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৮ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

২৫ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

০৪ মাচ য, 

২০২০ 

  

অর্যন ০১.০২.২০ - - - -   

[৩.৪.২] অস্থাবর সম্পনত্তর 

তানল া হালনাগাদকৃত  
তানরখ 

লক্ষ্যর্াৈা ০৩ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১১ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

১৮ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

২৫ 

কেব্রুয়ানর, 

২০২০ 

০৪ মাচ য, 

২০২০ 

  

অর্যন ০১.০২.২০ - - - -   

[৩.৫] ইন্টারদ্দনট নবলসহ 

ইউটিনলটি নবল িনরদ্দশাধ 

[৩.৫.১] নবনসনস/ 

নবটিনসএল-এর ইন্টারদ্দনট 

নবল িনরদ্দশানধত 

% 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অর্যন 
১০০    - 

  

[৩.৫.২] কটনলদ্দোন নবল 

িনরদ্দশানধত 
% 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অর্যন ১০০    -   

[৩.৫.৩] নবদ্যযৎ নবল 

িনরদ্দশানধত 
% 

লক্ষ্যর্াৈা ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

অর্যন ১০০    -   

            


