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আইিজিসআর�-এর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 

(Overview of the Performance of IGCRT) 

 
 
সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর ) �ধান অজ�নস�হ 

 
আইিজিসআর�-এর গেবষণা ও উ�য়ন (আরএ�িড) কায ��েমর �ধান উে�� কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় ��ে� 

��ি� উ�াবন ও উ�য়েনর মা�েম �দেশর কাচ ও িসরািমক িশে�র উ�য়েনর সহায়তা করা। িবগত ০৩ (িতন) বছের 

আইিজিসআর� -এ ১৩ � আরএ�িড �ক� ও ১� িবেশষ অ�দান �ক� বা�বায়ন, ১৯ জন �ফেলা, ২৩ জন িশ�াথ�র 

গেবষণাকম � ত�াবধান এবং ১৯ � গেবষণা �ব� �কাশ করা  হেয়েছ। এ সমেয় আইিজিসআর�-এ িবিভ� 

িশ�ে�া�া/িশ� �িত�ান, আমদািন-র�ািনকারক �িত�ান, সরকাির-�বসরকাির িবিভ� �িত�ান ও �ি� পয �ােয় ২৭০ � 

প�-ন�না িবে�ষণ, ৪ � �পেট� �� অিজ�ত/দািখল�ত এবং ১� ��ি� িশে�াে�া�ােদর মে� হ�া�র করা হেয়েছ । 

সম�া এবং চ�ােল�স�হ 
 
উ�ািবত ��্ি�স�হ িশ�ে�া�ােদর মা�েম সফলভােব বািণিজ�িককরণ, �হীত �ক�স�হ িনধ �ািরত সমেয়র মে� 

সফলভােব বা�বায়ন, গেবষণাগারস�হেক আ�জ�ািতক (ISO/IEC17025) মােন উ�ীতকরণ এবংদ� জনবল �ি�। 

ভিব�ৎ পিরক�ন 
 
সময়াব� কম �পিরক�না �ণয়ন�ব �ক বািষ �ক উ�য়ন �ক� ও আরএ�িড �ক�স�হ বা�বায়ন, আ�জ�ািতক মানস�� 

��ি�র উ�াবন, উ�য়ন এবং আ�জ�ািতকমােনর প� িবে�ষণ �সবা �দান,কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় 

িশ�খােতর কািরগির ও ��ি�গত সম�া িচি�ত কের তা সমাধােনর জ� সমি�ত উে�াগ �হণ, দ� জনবল �ি�র লে� 

�ব�ািনক য�পািত, িব�ান িবষয়ক এবং �শাসন ও সং�ার�লক কম �স�াদনে�ে�  �িশ�ণ �দান । 

২০২১-২২ অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ 

 ন�ন গেবষণা ও উ�য়ন (আরএ�িড) �ক� বা�বায়ন- ০৪ � 

 ত�াবধান�ত িথিসস - ৫� 

 �ব�ািনক �ব� �কাশ- ১২�  

 �েসস - ০৩ �  

 �ােট� - ০১ � 

 ��কেহা�ার সভা আেয়াজন – ০১ � 

 িব�ান িবষয়ক �সিমনার আেয়াজন – ১৫ � 

 িব�ান িবষয়ক �িশ�ণ �দান – ৩৩জন 

 িশ� সম�া সমাধান- ০৮�  

 গেবষণাগার আ�িনকীকরন- ০২�  

 িবে�ষণ �সবা �দান- ৮৫ �। 
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��াবনা 
 
 

 
�ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ 
�বহার িনি�তকরেণর মা�েম  �পক� ২০৪১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 

 
 

 
 

পিরচালক, কাচ ও িসরািমক গেবষণা ও পরী�ণ ই���উট (আইিজিসআর�) 

 

এবং 
 

 
�চয়ার�ান, বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর) 

 
 

এর মে� ২০২১ সােলর �ন মােসর....২৫....তািরেখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হল। 
 
 
 
এই  �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলন:  
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�সকশন ১ 
 
 

আইিজিসআর�-এর �পক� (Vision), অিভল�� (Mission), কম �স�াদেনর ��� (Area of 

performance) এবং কায �াবিল (Functions): 
 

১.১. �পক� (Vision): কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় গেবষণায় �স�ার অফ এে�েল� 
 
১.২ অিভল�� (Mission): আ�জ�ািতকমােনর গেবষণাগার �াপন, দ� জনবল �ি�, �দেশর কাচ, 
িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় ��ে� গেবষণা পিরচালনা, ��ি� উ�াবন ও হ�া�েরর  মা�েম িশ�ায়ন ও 
উ�য়েন সহায়তা �দান।  
 

১.৩.১ আইিজিসআর�-এর কম �স�াদেনর ��� 
1. কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় ��ে� িব�ান ও ��ি� িবষয়ক গেবষণায় সহায়তা �ি�করণ  

2. কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় ��ে� িব�ান ও ��ি� জনি�য়করণ; 

3. আথ �-সামািজক উ�য়েনর জ� পিরেবশবা�ব ও �টকসই ��ি� উ�াবন  

4. কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় ��ে� িব�ান ও ��ি� �সাের অবকাঠােমা উ�য়ন 

 

১.৩.২ �শাসন ও সং�ার�লক কম �স�াদেনর ��� (মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক িনধ �ািরত) 
 ১.  �শাসন ও সং�ার �লক কায ��ম �জারদারকরণ 
 ২.  ��াচার কম �পিরক�না বা�বায়ন 

 ৩.  ই-গভ��া�/ উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন 

 ৪. ত� অিধকার কম �পিরক�না বা�বায়ন 

       ৫.  অিভেযাগ �িতকার কম �পিরক�না বা�বায়ন 
       ৬.  �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়ন 
 
 

১.৪ কায �াবিল (Functions) 
 

1. কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় ��ে� নব নব উ�াবন ও উ�য়েনর লে�� গেবষণা ও উ�য়ন �ক� �হণ ও 

বা�বায়ন  

2. িব�ানী, গেবষক ও ��ি�িবদ �জন এবং গেবষণাকেম � উৎসাহ �দান ও মানবস�দ উ�য়ন 

3. কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় ��ে� গেবষণা কায ��ম পিরচালনার জ� পরী�াগার �াপন, সংর�ণ ও মান 

উ�য়েনর �ব�াকরণ 

4. আইিজিসআর� ক��ক পিরচািলত গেবষণাকম � �থেক উ�ুত আিব�ার ও উ�াবেনর বািণিজ�ক �বহােরর লে�� �েসস 

ইজারা �দান এবং �পেট� �হেণর �ব�াকরণ 

5. কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় ��ে� আইিজিসআর�-এর গেবষণা কায ��েমর ফলাফল, ত�-উপা�, অজ�ন 

�চােরর জ� �ব�ািনক �ব�,  �িতেবদন ও সামিয়কী �কাশকরণ 

6. আইিজিসআর�-এর িনজ� আয় �ি�র লে�� িশ� �িত�ান, �সবা �হণকারী �িত�ান, �ি�েক �সবা �দান এবং 

উ��প �ি� বা �িত�ােনর সােথ �েয়াজনীয়  সমেঝাতা �ারক  স�াদেনর �ব�াকরণ  

7. গেবষণা �িত�ান/গেবষণাগার �িত�া, উ�য়ন ও মান�ি�র জ� বািষ �ক উ�য়ন �ক� (এিডিপ) �হণ ও বা�বায়েনর 

মা�েম �ািত�ািনক সাম�© �ি� করা 

8. কাচ, িসরািমক, টাইলস ও সমেগা�ীয় ��ে� �দশীয় ও আ�জ�ািতক গেবষণা �িত�ানস�েহর সােথ পার�িরক 

�যাগােযাগ �াপেনর মা�েম �যৗথ গেবষণা কায ��ম �হণ  
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�সকশন-২ 

িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল /�ভাব (Outcome/Impact) 
 

�ড়া� ফলাফল/ 
�ভাব 

(Outcome/ 
Impact) 

 

কম �স�াদন 
�চকস�হ 

(Performance 

Indicators) 

একক 
(Unit) 

��ত 
ল��মা�া  
২০২১-২২ 

�ে�পণ   িনধ �ািরত  ল��মা�া অজ�েনর 
��ে� �যৗথভােব দািয়��া�  

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�হাস�েহর নাম 

উপা��� 
(Source of Data) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 
২০২২-

২৩ 
২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. িব�ান ও 
��ি� িবষয়ক 
গেবষণায় সহায়তা 
�ি�করন 

গেবষক, ছা�-ছা�ী 
ক��ক স�ািদত 
িথিসস/ িরেপাট � 

সং�া ০৫ ১০ ০৫ ০৬ ০৭ পিরচালক, আইিজিসআর� ও 
সদ� (িবঃও�ঃ)-এর দ�র ও 
�দেশর িবিভ� সরকাির ও 
�বসরকাির িব�িব�ালয় 

আইিজিসআর�  - এর বািষ �ক �িতেবদন 
এবং পিরচালক, আইিজিসআর�  - এর 
দ�ের �া� �িতেবদন  

২. ��ি� উ�াবন 
ও িশ�ায়ন 

�ব�ািনক জান �ােল 
�কািশত �ব� ও 
বই 

সং�া ০৭ ০৯ ১২ ১৩ ১৪ আইিজিসআর� - এর সংি�� 
গেবষণাগার এবং 
িবিসএসআইআর-এর সদ� (িব: 
ও �:)-এর দ�র 

আইিজিসআর�  - এর বািষ �ক �িতেবদন 
এবং পিরচালক, আইিজিসআর�  - এর 
দ�ের �া� �িতেবদন  

�হীত �েসস সং�া -- ০১ ০৩ ০৪ ০৫ িবিসএসআইআর-এর সাইেলা 
এবং সদ� (উ�য়ন)-এর দ�র 

আইিজিসআর�  - এর বািষ �ক �িতেবদন 
এবং পিরচালক, আইিজিসআর�  - এর 
দ�ের �া� �িতেবদন  

দািখল�ত �পেট� সং�া ০২ ০১ ০১ ০২ ০৩ িডপাট �েম� অব �ােট� িডজাইন 
এ� ��ডমাক�স অিধদ�র, িশ� 
ম�ণালয় এবং সাইেলা ও সদ� 
(উ�য়ন)-এর দ�ের 

আইিজিসআর�  - এর বািষ �ক �িতেবদন 
এবং পিরচালক, আইিজিসআর�  - এর 
দ�ের �া� �িতেবদন  

৩. িশ� �িত�ান 
পিরদশ �ন মা�েম 
িশ�-উে�া�ােদর 
সহয়তাকরণ 

িশ� �িত�ান 
পিরদশ �ন এবং 
িচি�ত সম�ার 
সমাধান 

সং�া ০৫ ০৭ ০৮ ১০ ১১ িবিসএসআইআর-এর িবিভ� 
গেবষণাগার ও ইনি��উট 

আইিজিসআর�  - এর বািষ �ক �িতেবদন 
এবং পিরচালক, আইিজিসআর�  - এর 
দ�ের �া� �িতেবদন  
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�সকশন ৩ 
কম �স�াদন পিরক�না, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

 
 

কম �স�াদন 
��� 

��ে�র 
মান 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন  
�চক 

(Performance 
Indicators) 

গণনা 
প�িত 

(Calculatio
n method)  

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন  
�চেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

 

 ��ত অজ�ন 
 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২১-২২ 
(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে�   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

আইিজিসআর�--এর কম �স�াদন ���স�হ 
১. িব�ান ও ��ি� 
িবষয়ক গেবষণায় 
সহায়তা �ি�করণ 

২০ ১.৩ িথিসস/িরেপাট � 
স�াদেন গেবষণা 
সহায়তা  

১.৩.১ ত�াবধান�ত 
িথিসস/িরেপাট � 

সমি� সং�া ১০.০ 0৫ ১০ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৬ ০৭ 

১.৪ িব�ান ও 
��ি� িবষয়ক 
�িশ�ণ  

১.৪.১ �িশি�ত 
জনবল 

সমি� সং�া ১০.০ ৪৩ ৩৩ ৩৩ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ৩৫ ৪০ 

২.িব�ান ও ��ি� 
জনি�য়করণ 

১০ ২.১ িব�ান িবষয়ক 
�সিমনার ও 
কম �শালা আেয়াজন  

২.১.১ আেয়ািজত 
�সিমনার ও কম �শালা   

সমি� সং�া ৫.0 ০১ ০৪ ১৫ ০৩ ০২ ০১ ০১ ০৫ ০৬ 

২.২  সরকাির 
কম �চািরেদর 
স�মতার উ�য়েন 
সমসামিয়ক িবষেয় 
লািন �ং �সশন 
আেয়াজন 

২.২.১  আেয়ািজত 
লািন �ং �সশন 

সমি� সং�া ৫.0 - - ১ - - - - ২ ৩ 

৩. আথ �-সামািজক 
উ�য়েনর জ� 
পিরেবশবা�ব ও 
�টকসই ��ি� উ�াবন 

৩০ ৩.১ িব�ান, িশ� 
ও ��ি� উ�াবন ও 
উ�য়েন �হীত �ক� 
বা�বায়ন    
 

৩.১.১ চলমান    
আরএ�িড �ক�  

সমি� সং�া ৩.০ 
 

০৮ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১৪ ১৫ 

৩.১.২ সমা�  
আরএ�িড �ক�  

২.০ ০২ ০৪ ০৩ ০২ ০১ -- -- ০৪ ০৫ 
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কম �স�াদন 
��� 

��ে�র 
মান 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন  
�চক 

(Performance 
Indicators) 

গণনা 
প�িত 

(Calculatio
n method)  

 
একক 
(Unit) 

কম �স�াদন  
�চেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

 

 ��ত অজ�ন 
 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক ২০২১-২২ 
(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২৩-২৪ 

২০১৯-
২০ 

২০২০-
২১ 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে�   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৩.২ গেবষণাল� 
ফলাফল ��ক 
�হা�ারেদর 
অবিহতকরণ 

৩.২.১ �ব�ািনক 
জান �ােল �কািশত 
�ব� ও বই 
 

সমি� সং�া ৫.০ 0৪ ০৯ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১৩ ১৪ 

৩.২.২  আেয়ািজত  
�সিমনার ও কম �শালা  
 

সমি� সং�া ৩.০ 01 ০১ ০১ - - - - ০২ ০৩ 

৩.৩ িশ�ে�ে� এবং 
বািণিজ�কভােব 
�বহােরর জ� 
উ�ািবত ��ি� 
হ�া�রেযা�করণ 

৩.৩.১ �হীত �েসস সমি� সং�া ৪.০ -- ০১ ০৩ ০২ ০১ -- -- ০৪ ০৫ 
৩.৩.২ দািখল�ত 
�পেট� 

সমি� সং�া ৩.০ ০২ ০১ ০১ -- -- -- -- ০২ ০৩ 

৩.৪ ��ি�/প�িত 
ইজারা �দান এবং 
সমেঝাতা �ারক 
(MoU) �া�র 

৩.৪.১ 
ইজারা �দান�ত 
এবং সমেঝাতা  
�ারক �া�িরত 

সমি� সং�া ৩.০ -- -- ০২ ০১ -- -- -- ০৩ ০৪ 

৩.৫ িশ� �িত�ান 
পিরদশ �ন �ব �ক 
কািরগির সম�া 
িচি�তকরণ ও 
সমাধান  

৩.৫.১ িশ� �িত�ান 
পিরদশ �ন এবং 
িচি�ত সম�ার 
সমাধান 

সমি� সং�া ৪.০ ০৫ ০৭ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ১০ ১১ 

৩.৬ ন�না িবে�ষণ 
ও কািরগির �সবা 
�দান   

৩.৬.১ �দ� 
িবে�ষণ �সবা 

সমি� সং�া ৩.০ ৭৭ ৯৪ ৮৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৯০ ১০০ 

৪. িব�ান ও ��ি� 
�সাের অবকাঠােমা 
উ�য়ন 

১০.০ ৪.১ ন�ন 
গেবষণাগার �াপন 
ও অবকাঠােমা 
উ�য়ন  
 

৪.১.১ �ািপত/ 
উ�য়ন�ত 
গেবষণাগার 

সমি� সং�া ১০.০ -- -- ০২ ০১ -- -- -- ০৩ ০৪ 
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আইিজিসআর�--এর �শাসন ও সং�ার�লক কম �স�াদেনর ���স�হ     
কম �স�াদন ��� ��ে�র 

মান 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন �চক 
(Performance 

Indicator) 
 

 
 
 

গণনা প�িত 
(Calculation 

method) 

একক 
(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

ল��মা�ার মান ২০২০-২১ 
 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২২-২৩ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০২৩-২৪ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর িনে� 
(Poor) 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
  

�শাসন ও 
সং�ার �লক 
কায ��েমর 
বা�বায়ন 

�জারদারকরণ 

৩০ 

১) ��াচার 
কম �পিরক�না 
বা�বায়ন 

 
  ১০      

  

২) ই-গভ��া�/ উ�াবন 
কম �পিরক�না 
বা�বায়ন 

 
  ১০ 

 
    

  

৩) ত� অিধকার 
কম �পিরক�না 
বা�বায়ন 

 
  ০৩ 

 
    

  

৪) অিভেযাগ �িতকার 
কম �পিরক�না 
বা�বায়ন 
 

 
  ০৪ 

 
    

  

৫) �সবা �দান �িত�িত
কম �পিরক�না বা�বায়ন   ০৩      

  



qlfr, "tkur=.e ..T' s ffiT rt(-fi61f s q-fts{ nqEEEB 1u-r-3ffi; o<
ffififq RF:T< ,q?lqrcft <t(ErfiT qtrcrm{ il(Erffi"f RGTR e ?s 'tr-{rcir
ifixR 1ffia;-urr-p o< cDTr<Tn-{ qK GrsB qu}a6 <'<& cs s? u?cs
<fft +qt+e s6ra a6vP q-qql

qlfr, currora , <[(Elfi.f R@rl e Frg urr<Tclt {Rll (ffie+q]iqr{) ,!K
dt',frfa RqE< otu e ffiT 'tm{6m e "rftmq ffifruE (qE&Ml-,!<
q.R]-rq-r q1 m qfi-6s o-<R cq q? pfuT <ffu +qmo qsin atxmftx
Tq-c$fr-sT dTI+ +-{<t

qffiE.

lG q{. Qot)

ffi{

QC'q{, Qo\5

(DTl-<{iI{

<l(6Tl-ft-t ft6f{ e Ffa 'T<q}- r-ftrr
fffiqqqtq=q]-<l

stR{

"fRb-rfls
otu rg FKffrT "lm{6if e {ftFq ffi6Uf

)o
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সংেযাজনী-১ 

 
শ� সংে�প  

 
 
�িমক 
ন�র 

Acronyms Description 

১ ADP Annual Development Project 

২ BIP Budge Implement Plan 

৩ BMC Budget Management Committee   

৪ GRS Grievance Redress System  

৫ MOU Memorandum of Understanding 

৬ NIS National Integrity Industries  

৭ R&D Research and Development 

 
 
 
 
�িমক 
ন�র 

শ�সংে�প  িববরণ 

১ এিডিপ এ��য়াল  �ডভলপেম� �েজ� 

২ িবআইিপ বােজট ইমি�েমে�শন �ান 

৩ িবএমিস বােজট �ােনজেম� কিম� 

৪ িজআরএস �ীেভ� িরে�স িসে�ম 

৫ এমওইউ �মেমাের�াম অফ আ�ার�াি�ং 

৬ এনআইএস �াশনাল ইন��ী� �া�িজ 

৭ আরএ�িড িরস �াচ এ� �ডভলপেম� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



সংেযাজনী- ২ 
কম �স�াদন �ব�াপনা ও �মাণক  - এর িববরণ 

 

কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ 
বা�বায়নকারী অ�িবভাগ, অিধশাখা, 

শাখা 
ল�মা�া অজ�েনর �মাণক 

১ ২ ৩ ৪ 
১.৩ িথিসস/িরেপাট � স�াদেন 
গেবষণা সহায়তা  

১.৩.১ ত�াবধান�ত িথিসস 
িবিসএসআইআর-এর সংি�� গেবষণা 
ইনি��উট/ �স�ার/গেবষণাগার 

ত�াবধান�ত  ছা�-ছা�ীেদর ও িব�িব�ালেয়র নাম এবং গেবষনা 
িবষেয়র তািলকা। 
িবিসএসআইআর-এর বািষ �ক �িতেবদন এবং সদ� (িব: ও �:)-এর 
দ�ের �া� �িতেবদন 

১.৪ িব�ান ও ��ি� িবষয়ক 
�িশ�ণ  

১.৪.১ �িশি�ত জনবল িবিসএসআইআর-এর সংি�� গেবষণা 
ইনি��উট/ �স�ার/গেবষণাগার 

�কােস �র িশেরানাম, তািরখ ও আেয়াজক �িত�ােনর নােমর তািলকা 
এবং সদ� (িব: ও �:)-এর দ�ের �া� �িতেবদন 

২.১ িব�ান িবষয়ক �সিমনার ও 
কম �শালা আেয়াজন  

২.১.১ আেয়ািজত �সিমনার ও কম �শালা   িবিসএসআইআর-এর সদ� (িব�ান ও 
��ি�) দ�র এবং িবিভ� গেবষণাগার 

আেয়ািজত �সিমনােরর িশেরানাম, তািরখ ও আেয়াজক �িত�ােনর 
নােমর তািলকা ও ি�র িচ� 

৩.১ িব�ান, িশ� ও ��ি� উ�াবন 
ও উ�য়েন �হীত �ক� বা�বায়ন  

৩.১.১ চলমান ও সমা�  আরএ�িড �ক�  িবিসএসআইআর-এর িব�ান ও ��ি� 
িবভাগ এবং সংি�� গেবষণা 
ইনি��উট/ �স�ার/গেবষণাগার 

চলমান ও সমা�  আরএ�িড �কে�র িশেরানাম, �ক� �ধােনর নাম 
ও �মযাদকােলর তািলকা এবং সদ� (িব: ও �:)-এর দ�ের �া� 
�িতেবদন 

৩.২ গেবষণাল� ফলাফল ��ক 
�হা�ারেদর অবিহতকরণ  

৩.২.১ �ব�ািনক জান �ােল �কািশত �ব� ও বই 
িবিসএসআইআর-এর সংি�� গেবষণা 
ইনি��উট/ �স�ার/গেবষণাগার 

�কািশত �ব� ও বইেয়র �থম �পেজর অ�িলিপ  

৩.২.২  আেয়ািজত  �সিমনার ও কম �শালা  আেয়ািজত �সিমনােরর িশেরানাম, তািরখ ও আেয়াজক �িত�ােনর 
নােমর তািলকা ও ি�র িচ� 

৩.৩ িশ�ে�ে� এবং 
বািণিজ�কভােব �বহােরর জ� 
উ�ািবত ��ি� হ�া�রেযা�করণ  

৩.৩.১ �হীত �েসস িবিসএসআইআর-এর সাইেলা এবং 
সদ� (উ�য়ন)-এর দ�র 

�িহত �েসস স�েহর তািলকা ও জাির�ত প� এবং সাইেলা ও সদ� 
(উ�য়ন)-এর দ�ের �া� �িতেবদন 

৩.৩.২ দািখল�ত �পেট� িডপাট �েম� অব �ােট� িডজাইন এ� 
��ডমাক�স অিধদ�র, িশ� ম�ণালয় 

�িহত �পেট�স�েহর তািলকা ও জাির�ত প� এবং সাইেলা ও সদ� 
(উ�য়ন)-এর দ�ের �া� �িতেবদন 

৩.৪ ��ি�/প�িত ইজারা �দান, 
�সবা �ি� ও সমেঝাতা �ারক 
(MoU) �া�র 

৩.৪.১ ইজারা �দান�ত ইজারা �দান, �সবা �ি� 
ও সমেঝাতা  �ারক �া�িরত 

িবিসএসআইআর-এর সাইেলা এবং 
সদ� (উ�য়ন)-এর দ�র 

�দান�ত ইজারা, �সবা �ি� ও �া�িরত সমেঝাতা  �ারেকর 
অ�িলিপ ও তািলকা, গেবষণা সম�য়কারীর দ�ের �া� �িতেবদন  
এবং সাইেলা ও সদ� (উ�য়ন)-এর দ�ের �া� �িতেবদন 

৩.৫ িশ� �িত�ান পিরদশ �ন �ব �ক 
কািরগির সম�া িচি�তকরণ ও 
সমাধান  

৩.৫.১ িশ� �িত�ান পিরদশ �ন এবং িচি�ত 
সম�ার সমাধান 

িবিসএসআইআর-এর িবিভ� 
গেবষণাগার ও ইনি��উট 

পিরদশ ��ত িশ� �িত�ােনর নােমর তািলকা ও পিরদশ �ন �িতেবদন ও 
ি�র িচ� 

৩.৬ ন�না িবে�ষণ ও কািরগির 
�সবা �দান  

৩.৬.১ �দ� িবে�ষণ �সবা িবিসএসআইআর-এর িবিভ� 
গেবষণাগার ও ইনি�টউট 

�দ� িবে�ষণ �সবার �িতেবদন 

৪.১ ন�ন গেবষণাগার �াপন ও 
অবকাঠােমা উ�য়ন 

৪.১.১ �ািপত/ উ�য়ন�ত গেবষণাগার পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ এবং 
িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় 

�ািপত/ উ�য়ন�ত গেবষণাগার / �ক� �ধান ক��ক পদ� ��টেম� 
এবং পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ হেত �া� িরেপাট � এবং �া� ত�ািদ 
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সংেযাজনী ৩ 

অ� অিফেসর সে� সংি�� কম �স�াদন �চকস�হ 

 
 কায ��ম কম �স�াদন �চক �যসকল অিফেসর সােথ সংি�� সংি�� অিফেসর সােথ কায ��ম সম�েয়র �কৗশল 

িশ�ে�ে� এবং 
বািণিজ�কভােব 
�বহােরর জ� 
উ�ািবত ��ি� 
হ�া�রেযা�করণ 

�ােট� (দািখল�ত এবং 
অিজ�ত) 

�ােট� িডজাইন ও ��ডমাক� অিধদ�র, 
িশ� ম�ণালয় 

দািখল�ত �ােট� আেবদনস�হ �ততম সমেয় যাচাই-বাছাই�ব �ক �রিজে�শন �দান 
উ�ািবত প�/��ি�র  �ােট�-এর �রিজে�শন �দােনর একমা� আইনগত এখিতয়ার 
িশ� ম�নালয়াধীন �ােট� �রিজে�শন ও ��ডমাক� অিধদ�েরর 
 

িথিসস/িরেপাট � 
স�াদেন গেবষণা 
সহায়তা 

ত�াবধান�ত িথিসস/িরেপাট � �দেশর িবিভ� সরকাির ও �বসরকাির 
িব�িব�ালয় 

�াতক ও �ােতােকা�র পয �ােয়র িশ�াথ�েদর িথিসস করার জ� �াবেরটরী �বহার 
এবং ত�াবধােনর আেবদন/চািহদা ��রণ 
িব�ানী, গেবষক ও ��ি�িবদ �জন এবং গেবষণাকেম � উৎসাহ �দান ও মানবস�দ 
উ�য়ন 

ন�না িবে�ষণ ও 
কািরগির �সবা �দান   

�দ� িবে�ষণ �সবা িবিভ� িশ�ে�া�া/িশ� �িত�ান, 
আমদািন-র�ািনকারক �িত�ান, 
সরকাির-�বসরকাির িবিভ� �িত�ান ও 
�ি� 

পে�র/ ন�নার �নগতমান িবে�ষেণর চািহদা �দান 
প�ন�না িবে�ষেনর জ� িবিসএসআইআর-এ আ�জ�ািতক মানস�� 
গেবষণাগারস�হ �বহােরর মা�েম �দেশর িশ�ায়ন তরাি�ত হেব 
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পিরিশ�-'ক' 
সংেযাজনী- ৪ 

আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, ঢাকা - এর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ 
কায ��েমর নাম কম �স�াদন 

�চক 
 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়�ব �া� 

�ি�/পদ 

২০২১-
২০২২ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�� �মানক 
ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �া

র 

৩য় 
�কায়াট �া

র 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�
ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
১. �ািত�ািনক �ব�া………………………………....  
১.১ �নিতকতা কিম� সভা আেয়াজন সভা 

আেয়ািজত 

৪ সং�া ইউিনট 
পিরচালক 

৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১    সভার কায �িববরণী 

অজ�ন      
১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

বা�বািয়ত 
িস�া� 

৬ % ইউিনট 
পিরচালক 

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    সভার কায �িববরণী ও 
বা�বায়ন অ�গিত 
�িতেবদন। অজ�ন      

১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� 
অংশীজেনর (stakeholders) 

অংশ�হেণ  সভা 

অ�ি�ত 
সভা 

৪ সং�া ইউিনট 
পিরচালক 

১ ল��মা�া -- -- ১ --    সভার কায �িববরণী ও 
হািজরা অজ�ন      

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ 
আেয়াজন  

�িশ�ণ 
আেয়ািজত 

২ সং�া পিরষদ 
সিচবালয় 

২� 
(২০ জন) 

ল��মা�া 
 

-- 
 

-- 
 

১ 
(১০ জন) 

১ 
(১০ জন) 

 
 

  �িশ�েণর �না�শ, 
হািজরা ও ছিব। 

অজ�ন      
১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন (�া��িবিধ 
অ�সরণ/�ওএ�ই�� অেকেজা 
মালামাল িবন�করণ/পির�ার-
পির��তা �ি� ইত�ািদ) (সং�ি�-১) 

উ�ত কম �-
পিরেবশ 

৩ সং�া 
ও 

তািরখ 

ইউিনট 
পিরচালক 

২� 
৩০/৯/২১ 
৩০/১২/২১ 

ল��মা�া 
 

১ 
৩০/৯/২১ 

১ 
৩০/১২/২১ 

-- --    �নিতকতা কিম�র 
সভাপিত ক��ক 
সত�ািয়ত বা�বায়ন 
�িতেবদন, সংি�� 
প�, �েযাজ� ��ে� 
ছিব ও অ�া� 
�মাণক। 
 

অজ�ন      

১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশল 
কম �পিরক�না, ২০২১-২২ ও ��মািসক 
পিরবী�ণ �িতেবদন দ�র/সং�ায়  

কম �পিরক�না 
ও ��মািসক 
�িতেবদন 

দািখল�ত ও 

৪ তািরখ ওেয়বসাইট 
হালনাগাদ 

করণ কিম� 

৪  
25/6/২১ 
১৭/১০/২১ 
১৬/০১/২২ 

ল��মা�া ২৫/৬/২১ 
 

১৭/১০/২১ ১৬/১/২২ ১৭/৪/২২    � � ওেয়বসাইট 
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কায ��েমর নাম কম �স�াদন 
�চক 

 

�চেকর 
মান 

একক 
 

বা�বায়েনর 
দািয়�ব �া� 

�ি�/পদ 

২০২১-
২০২২ 

অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�� �মানক 
ল��মা�া/ 
অজ�ন 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �া

র 

৩য় 
�কায়াট �া

র 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�
ন 

অিজ�ত 
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
দািখল ও � � ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ  

আপেলাড�ত ১৭/০৪/২২ অজ�ন      

১.৭ ��াচার �র�ার �দান এবং 
�র�ার�া�েদর তািলকা ওেয়বসাইেট 
�কাশ 

�দ� �র�ার   ৩ তািরখ ইউিনটপিরচালক 
এবংওেয়বসাইট 
হালনাগাদকরণ 
কিম� 

৩০ �ন 
২০২২ 

ল��মা�া -- -- -- ৩০ �ন 
২০২২ 

   আেদশ, প�,  
ওেয়বসাইট। 

অজ�ন        

২.  �েয়র ��ে� ��াচার ........................................................................  

২.১ ২০২১-২২ অথ � বছেরর �য়-
পিরক�না ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-পিরক�না 
ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

৪ তািরখ ওেয়বসাইট 
হালনাগাদকরণ 
কিম� 

৩০/১২/২১ ল��মা�া -- ৩০/১২/২১ -- --    অিফস আেদশ ও � 
� ওেয়বসাইট 

অজ�ন      
৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম…………….. (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম)  

৩.১ ২০২১-২২ অথ � বছের �য় কিম� 
িপিপআর অ�যায়ী �নগ �ঠন করা। 

অিফস 
আেদশ 

৪ তািরখ �শাসিনক 
কম �কত�া 

৩০/৯/২১ ল��মা�া ৩০/৯/২১ -- -- --    অিফস আেদশ 
অজ�ন      

৩.২ eGP এর মা�েম 50% �য় 
স�� করা। 

সংি�� 
িরেপাট � 

৪ তািরখ িহসাবর�ণ 
কম �কত�া 

৩০/৬/২২ ল��মা�া -- -- -- ৩০/৬/২২    সংি�� িরেপাট � 

অজ�ন      
৩.৩ ��াচার সং�া� উ�ম চচ �ার 
তািলকা �ণয়ন কের � � 
দ�র/সং�ায় ��রণ 

উ�ম চচ �ার 
তািলকা 
��িরত  

৪ তািরখ �ফাকাল পেয়� ৩১/১২/২১ ল��মা�া -- ৩১/১২/২১ -- --    অিফস আেদশ 
অজ�ন      

৩.৪ শাখা/অিধশাখা/অধীন� অিফস 
পিরদশ �ন 

পিরদশ �ন 
স�� 

৪ সং�া ইউিনট 
পিরচালক 

০৪ ল��মা�া ০১ ০১ ০১ ০১    পিরদশ �ন �িতেবদন 
 অজ�ন      

৩.৫ ��াচার ও �ন�িত �িতেরােধ 
জনসেচতনতা �ি�েত অিফস আেদশ 
জারীকরণ। 

অিফস 
আেদশ 

৪ তািরখ ইউিনট 
পিরচালক 

৩১/১২/২১ ল��মা�া -- ৩১/১২/২১ -- --    অিফস আেদশ 
অজ�ন      
      

িব:�:- �কান �িমেকর কায ��ম �েযাজ� না হেল তার কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত  
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(সং�ি�-১) 
                    আইিজিসআর� এর জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২  

 
�িমক 
নং 

কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক 
 

ল��মা�া ১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়াট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার �মানক 

১। ১.৫ কম �-পিরেবশ 
উ�য়ন 

�া��িবিধ অ�সরণ 
সং�া� অিফস 
আেদশ জাির 

৩০/৯/২১ 
 

৩০/৯/২১ 
 

-- -- -- �নিতকতা কিম�র 
সভাপিত ক��ক 
সত�ািয়ত সংি�� 
প�। 

পির�ার-পির��তা 
�ি� সং�া� 
অিফস আেদশ 
জাির 

৩০/১২/২১ -- ৩০/১২/২১ -- -- �নিতকতা কিম�র 
সভাপিত ক��ক 
সত�ািয়ত সংি�� 
প�। 

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম…………….. (অ�ািধকার িভি�েত ��নতম প�চ� কায ��ম) 

৩.১ ২০২১-২২ অথ � বছের 
�য় কিম� িপিপআর 
অ�যায়ী �নগ �ঠন করা। 

অিফস আেদশ ৩০/০৯/২১ ৩০/০৯/২১ -- -- -- অিফস আেদশ 

৩.২ eGP এর মা�েম 
50% �য় স�� 
করা। 

সংি�� িরেপাট � ৩০/০৬/২২ -- -- -- ৩০/০৬/২২ সংি�� িরেপাট � 

৩.৩ ��াচার সং�া� উ�ম 
চচ �ার তািলকা �ণয়ন 
কের � � দ�র/সং�ায় 
��রণ 

উ�ম চচ �ার 
তািলকা ��িরত 

৩১/১২/২১ -- ৩১/১২/২১ -- -- অিফস আেদশ 

৩.৪ শাখা/অিধশাখা/অধীন� 

অিফস পিরদশ �ন 

পিরদশ �ন 
স�� 

০৪ ০১ ০১ ০১ ০১ পিরদশ �ন �িতেবদন 
 

৩.৫ ��াচার ও �ন�িত 
�িতেরােধ 
জনসেচতনতা �ি�েত 
অিফস আেদশ 
জারীকরণ। 

অিফস আেদশ ৩১/১২/২১ -- ৩১/১২/২১ -- -- অিফস আেদশ 



17 
 

 
 

 সংেযাজনী- ৫ 
 

 আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, ঢাকা - এর  ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না, ২০২১-২২ 
 

 
�ম  কায ��ম 

 
কম �স�াদন 

�চক 
একক 

 
কম �স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উ�ম চলিত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নিথর �বহার �ি�   [১.১.১] ই-ফাইেল �নাটিন�ি��ত % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] ত� বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] ত� বাতায়েন সকল �সবা 
ব� হালনাগাদ�ত 

সং�া ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] িবিভ� �কাশনা ও 
ত�ািদ ত� বাতায়েন �কািশত 

সং�া ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গভ��া� ও উ�াবন 
কম �পিরক�না বা�বায়ন  

[৩.১.১] কম �পিরক�না বা�বায়ন 
সং�া� �িশ�ণ আেয়ািজত  

 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম �পিরক�নার বা�বায়ন 
অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� সভা 
আেয়ািজত 

সং�া ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম �পিরক�নার অধ �বািষ �ক 
�-��ায়ন �িতেবদন ঊ��তন 
ক��পে�র িনকট ��িরত 

তািরখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] এক� উ�াবনী ধারণা/ 

�সবা সহিজকরণ/ �� উ�য়ন 
কায ��ম বা�বায়ন  

[৪.১.১] এক� উ�াবনী ধারনা/ �সবা 

সহিজকরণ/ �� উ�য়ন কায ��ম 
বা�বািয়ত  

তািরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংেযাজনী- ৬ 

 
আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, ঢাকা - এর অিভেযাগ �িতকার �ব�া সং�া� কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ 

 

কায ��েমর 
��� 

 
মান 

কায ��ম 
 

কম �স�াদন 
�চক 

 
 

�মাণক একক 
 

কম �স�াদ
ন �চেকর 

মান 

��ত 
অজ�ন 
২০১৯-

২০ 

��ত 
অজ�ন 
২০২০-

২১ 

ল��মা�া ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে�  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

�ািত�ািনক 
�ব�াপনা 

 
 

৫ 

[১.১] অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া 
(অিনক) ও আিপল কম �কত�ার ত� 
ওেয়বসাইেট ��মািসক িভি�েত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও 
আিপল কম �কত�ার 
ত� হালনাগাদ�ত 
এবং ওেয়বসাইেট 
আপেলাড�ত 

হালনাগাদ 
স�ে�র 
সরকাির প�, 
ওেয়বসাইেটর 
িলংক 

সং�া 
 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পিরবী�ণ ও 
স�মতা 
উ�য়ন 

 

২০ 

[২.১] িনিদ �� সমেয় অনলাইন/ 
অফলাইেন �া� অিভেযাগ িন�ি� 
এবং িন�ি� সং�া� মািসক 
�িতেবদন উ��তন ক��প� বরাবর 
��রণ   

[২.১.১] অিভেযাগ 
িন�ি��ত  

িন�ি� 
�িতেবদন 

% 
৮ 
  

- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম �কত�া/কম �চারীেদর 
অিভেযাগ �িতকার �ব�া এবং 
িজআরএস সফটওয়�ার িবষয়ক 
�িশ�ণ আেয়াজন 

[২.২.১] �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

অিফস আেদশ, 
আেলাচ��িচ, 
উপি�িতর 
হািজরা 

সং�া 
৫ 
 

- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ��মািসক িভি�েত পিরবী�ণ 
এবং ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন 
উ��তন ক��পে�র িনকট ��রণ 

[২.৩.১] ��মািসক 
�িতেবদন ��িরত 

পিরবী�ণ 
�িতেবদন 

  
সং�া 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা 
িবষেয় ��কেহা�ারগেণর সম�েয় 
অবিহতকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 
অ�ি�ত 

সভার 
কায �িববরণী সং�া ৪ - - ২ ১  - - 
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সংেযাজনী- ৭ 

আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, ঢাকা- এর �সবা �দান �িত�িত বা�বায়ন কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ 
 

 

কায ��েমর 
��� 

 
মান 

কায ��ম 
 

কম �স�াদন 
�চক 

�মাণক 
 

একক 
 

কম �স
�াদন 
�চেকর 

মান 

��ত 
অজ�ন 
২০১৯-

২০ 

��ত 
অজ�ন 
২০২০-

২১ 

ল��মা�া ২০২১-২০২২ 

অসাধার
ণ 

অিত 
উ�ম 

উ�ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

�ািত�ািনক 
 
 

১৩ 

[১.১] �সবা �দান �িত�িত 
পিরবী�ণ কিম�র িস�া� 
বা�বায়ন 

[১.১.১] িস�া� 
বা�বািয়ত 

বা�বায়ন 
�িতেবদন 

% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] �সবা �দান �িত�িত 
��মািসক িভি�েত 
হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 
ওেয়বসাইেট 
�িত ��মািসেক 
হালনাগাদ�ত 

ওেয়বসাইেট 
হালনাগাদ�ত 
�সবা �দান 
�িত�িত 

সং�া 
 

৫ 
 

- - ৪ ৩  - - 

স�মতা 
অজ�ন 

১২ 

[২.১] �সবা �দান �িত�িত 
িবষয়ক  �িশ�ণ আেয়াজন  

 
[১.১.১] �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

�িশ�ণ আেদশ, 
আেলাচ��িচ, 
�িশ�ণাথ�েদর 
তািলকা, 
হািজরাশীট 

 
সং�া 

 
৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  �সবা �দান িবষেয় 
��কেহা�ারগেণর সম�েয় 
অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[১.৩.১]  
অবিহতকরণ 
সভা অ�ি�ত 

সভার 
কায �িববরণী 

সং�া ৭ - - ২ ১ - - - 
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সংেযাজনী- ৮ 
আইিজিসআর�, িবিসএসআইআর, ঢাকা- এর ত� অিধকার িবষেয় ২০২১-২২ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �পিরক�না  

 

কায ��েমর 
��� 

 
মান 

কায ��ম 
 

কম �স�াদন 
�চক 

একক 
 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

��ত 
অজ�ন 
২০১৯-

২০ 

��ত 
অজ�ন 
২০২০-

২১ 

ল��মা�া ২০২১-২০২২ 

�মাণক অসাধারণ 
অিত 
উ�ম 

উ�ম  
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে�  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

�ািত�ািনক ১০ 

[১.১] ত� অিধকার আইন 
অ�যায়ী িনধ �ািরত সমেয়র মে� 
ত� �দান 
 

[১.১.১] িনধ �ািরত 
সমেয়র মে� ত� 
�দান�ত 

% ১০ 
 

 
 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উ��তন কায �ালেয় ��িরত  
�িতেবদন 

 
স�মতা 

�ি� 
১৫ 

[১.২] ��েণািদতভােব 
�কাশেযা� ত� হালনাগাদ কের 
ওেয়বসাইেট �কাশ 

[১.২.১] হালনাগাদ�ত 
ত� ওেয়বসাইেট 
�কািশত 

তািরখ 
 

০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-
০১-

২০২২ 
- 

হালনাগাদ�ত 
��েণািদতভােব 
�কাশেযা� ত�সহ 
ওেয়বসাইেটর িলংক। 

[১.৩] বািষ �ক �িতেবদন �কাশ  
[১.৩.১] বািষ �ক 
�িতেবদন �কািশত  

তািরখ  ০৩   
১৫-১০-
২০২১ 

১৫-
১১-

২০২১ 

১৫-
১২-

২০১৯ 
- - 

বািষ �ক �িতেবদেনর 
কিপ 

[১.৪]  ত� অিধকার আইন, 
২০০৯ এর ৫ ধারা অ�সাের 
যাবতীয় তে�র ক�াটাগির  ও 
ক�াটালগ �তির/ হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]  তে�র 
ক�াটাগির  ও ক�াটালগ 
��ত�ত/হালনাগাদ�ত 

তািরখ ০৩   
৩১-১২-
২০২১ 

১০-
০১-

২০২২ 

২০-
০১-

২০২২ 

৩১-
০১-

২০২২ 
- 

সংি�� িবষয় 
অ�� ���ত মািসক 

সম�য় সভার 
কায �িববরণী 

[১.৫] ত� অিধকার আইন ও 
িবিধিবধান স�েক� জনসেচতনতা 
�ি�করণ 

[১.৫.১]  �চার কায ��ম 
স�� 

সং�া ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, �সিমনার, 
কম �শালার অিফস 
আেদশ িকংবা 

�চারপে�র কিপ। 
[১.৬] ত� অিধকার িবষেয় 
কম �কত�ােদর �িশ�ণ আেয়াজন    

[১.৬.১] �িশ�ণ 
আেয়ািজত 

সং�া  ০৩   ৩ ২ ১ - - 
�িশ�ণ আেয়াজেনর 

অিফস আেদশ 

 


