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টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিডি) বাস্তবায়ন অগ্রগডি ডবষয়ক মাডসক প্রডিববদন 

 

দপ্তর/সংস্থার নামঃ                                        মাবসর নামঃ     /২০২১ 
 

ক্র: 

নং 

এসডিডি লক্ষ্যমাত্রা এসডিডি কম মপডরকল্পনায় (Action Plan) অন্তর্ভ মক্ত প্রকবল্পর ডববরণী কম মপডরকল্পনা বডির্ভ মি এসডিডি 

সংডিষ্ট প্রকল্প/কার্ মক্রম/কম মসূচীর 

ডববরণী 

প্রডিববদনাধীন মাস পর্ মন্ত 

সামডগ্রক অগ্রগডি 

গি মাস পর্ মন্ত অগ্রগডি 

চলমান 

প্রকবল্পর 

সংখ্যা 

     

     

     

নতুন ডচডিি প্রকবল্পর ডববরণী অনুবমাদন

কৃি 

ডিডপডপ/ 

কম মসূচী/  

প্রস্তাববর 

সংখ্যা 

অনুবমাদন 

প্রডক্রয়াধীন 

ডিডপডপ’ 

কম মসূচী/  

প্রস্তাববর 

সংখ্যা 

টমাে 

(৯+১০) 

সব মবমাে  

অনুবমাডদি 

প্রকল্প/কার্ ম

ক্রম সংখ্যা 

(৩+৭+৯) 

সব মবমাে  

অনুবমাদন 

প্রডক্রয়াধীন 

প্রকল্প/ 

কম মসূচী/ 

কার্ মক্রম সংখ্যা 

(৮+১০) 

অনুবমাডদ

ি প্রকল্প/ 

কম মসূচী/ 

কার্ মক্রম 

সংখ্যা 

অনুবমাদন 

প্রডক্রয়াধী

ন প্রকল্প/ 

কম মসূচী/ 

কার্ মক্রম 

সংখ্যা 

টমাে 

প্রকবল্পর 

সংখ্যা 

ডিডপডপ 

প্রণয়বনর 

সংখ্যা 

অনুবমাদনকৃি 

ডিডপডপ’র 

সংখ্যা 

অনুবমাদন প্রডক্রয়াধীন 

ডিডপডপ’র সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

০১। ২.১ (বছরব্যাপী 

ডনরাপদ, পুডষ্টকর ও 

পর্ মাপ্ত  খাদ্য প্রাডপ্ত 

ডনডিি করা) 

  ৪           

০২। ২.৩ (কৃষি 

উৎপাদনশীলিা ডিগুন 

করা) - ৩ ১২ -  

৩ 

(        -            

৩             

               -১ ,  

            -২ ) 

২০ ৩ ২৩ ২০ ৬ ২০ - 

০৩। ২.৪ (টেকসই ও 

িলবায়ু পডরবিমন 

সিনশীল খাদ্য 

উৎপাদন ব্যবস্থা 

ডনডিি করা) 

  ১৩           

০৪। ২.৫ (ডিনগি 

িীবববডচত্র সংরক্ষ্ণ 

করা) 

  ৪           

০৫। ২.a (কৃডষ গববষণা, 

সম্প্রসারবণ 

আন্তিমাডিক 

১ ১ ১০       ১  -  
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এসডিডি লক্ষ্যমাত্রা এসডিডি কম মপডরকল্পনায় (Action Plan) অন্তর্ভ মক্ত প্রকবল্পর ডববরণী কম মপডরকল্পনা বডির্ভ মি এসডিডি 

সংডিষ্ট প্রকল্প/কার্ মক্রম/কম মসূচীর 

ডববরণী 

প্রডিববদনাধীন মাস পর্ মন্ত 

সামডগ্রক অগ্রগডি 

গি মাস পর্ মন্ত অগ্রগডি 

চলমান 

প্রকবল্পর 

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

সিবর্াডগিা বৃডি) 

০৬। ৬.৪ (পাডন সম্পবদর 

সাশ্রয়ী ব্যবিার 

ডনডিিকরণ) 

  ৮           

০৭। ৮.২ (প্রযুডক্তগি 

উন্নয়ন ও উদ্ভাবন) 
  ৫      

 

 
    

০৮। ৯.৫ (গববষণা ও 

উন্নয়ন ত্বরাডিিকরণ) 
  -           

০৯। ১২.৩ (খাদ্য 

অপচবয়র পডরমান 

অবধ মবক নাডমবয় 

আনা) 

  ৫           

১০। অন্যান্য 

লক্ষ্যমাত্রাসমূি 
  -           

 টমােঃ ১ ৪** ৬১* - - ৩ ২০*** ৩ ২৩ ২১ ৬ ২০ - 

 

* কম ম পডরকল্পনায় নতুন ডচডিি টমাে ৬১টি প্রকবল্পর মবে ডি’র একক প্রকল্প ৮টি এবং গুচ্ছ (Umbrella) প্রকল্প ৫৩টি।  

**  ২.৩    ২      ২.a এর ১টি সি টমাে ৩টি প্রকল্প ২০১৭-১৮ এবং ২.৩    ১  প্রকল্প ২০২০-২১ অর্ ম বছবর সমাপ্ত িবয়বছ।  

*** কম মপডরকল্পনা বডির্ভ মি অনুবমাদনকৃি ২০টি কম মসূডচ/গববষণা কার্ মক্রবমর মবে ৫                    , ৪         ২০১৯-২০ , ২         ২০২০-২১     ৯টি গববষণা কার্ মক্রম ২০১৮-১৯ অর্ মবছবর সম্পন্ন িবয়বছ। 

 

 

       কম মকিমার নাম ও পদবীঃ  

 
 

                             স্বাক্ষ্র ও িাডরখঃ 


