
 

 

বাংলােদশ িবজ্ঞান ও িশল্প গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর) 

 
 
 
 

 

পিরচালক (অিতিরক্ত দব্ািয়তব্), জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন ইনিস্টিটউট 

এবং 

েচয়ারময্ান, বাংলােদশ িবজ্ঞান ও িশল্প গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর) 

 

এর মেধয্ সব্াক্ষিরত 

 

 

বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২– ৩০ জুন, ২০২৩ 
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সূিচপতৰ্  

 

িবষয় পৃষ্ঠা নং  

কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্ ৩ 

পৰ্স্তাবনা ৪ 

েসকশন ১: রূপকল্প, অিভলক্ষয্, েকৗশলগত উেদ্দশয্সমূহ এবং কায র্াবিল ৫ 

েসকশন ২: িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/ পৰ্ভাব  ৬ 

েসকশন ৩: কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা  ৭ 

সংেযাজনী ১:  শব্দসংেক্ষপ ১০ 

সংেযাজনী ২: কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা ও পৰ্মাণক ১১ 

সংেযাজনী ৩: অনয্ অিফেসর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচক সমূহ ১২ 

সংেযাজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৩ 

সংেযাজনী ৫: ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৬ 

সংেযাজনী ৬: অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৭ 

সংেযাজনী ৭: েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৮ 

সংেযাজনী ৮: তথয্ অিধকার িবষেয় বািষ র্ক কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৯ 
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জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন ইনিস্টিটউট -এর কম র্সম্পাদেনর সািব র্ক িচতৰ্ 

         
 

সাম্পৰ্িতক বছর সমূেহর (৩ বছর) পৰ্ধান অজর্ন সমূহ 

িবগত ৩ বছের আরএন্ডিড (R & D) পৰ্কল্প বাস্তবায়ন ৪৫ িট, ৩িট েপেটন্ট সব্তব্ অিজর্ত/দািখলকৃত, ৩ িট পদ্ধিত ইজারা পৰ্দান, 
২২ জন িশক্ষাথ�র গেবষণাকম র্ তত্তব্াবধান এবং ৫৮ িট গেবষণা পৰ্বন্ধ পৰ্কাশ । এ সমেয় জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন ইনিস্টিটউট 
েদেশর িবিভন্ন িশল্পেদয্াক্তা/িশল্প পৰ্িতষ্ঠান, আমদািন-রপ্তািনকারক পৰ্িতষ্ঠান, সরকাির-েবসরকাির িবিভন্ন পৰ্িতষ্ঠান ও বয্িক্ত 
পয র্ােয় ৫৮০িট পণয্-নমুনা িবেশ্লষণ কেরেছ। 

সমসয্া এবং চয্ােলঞ্জ সমূহ 

গৃহীত গেবষণা পৰ্কল্প সমূহ িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ সফলভােব বাস্তবায়ন, দক্ষ জনবল সৃিষ্ট, ও েস্টকেহাল্ডারেদর যথাযথ 
পৰ্যুিক্তগত সহায়তা পৰ্দান। 

ভিবষয্ৎ পিরকল্পনা 

চতুথ র্ িশল্প িবপ্লব ও জলবায়ু পিরবতর্েনর ৈবিশব্ক চয্ােলঞ্জ েমাকািবলায় আইএফআরিডেক আন্তজর্ািতক মানসম্পন্ন একিট আধুিনক 
এনািজর্ ইনিস্টিটউেট রুপান্তর করা, েযখােন জব্ালিন ও িবদুয্েৎর সব্াশৰ্িয় বয্বহার, গুনগত মান উন্নয়ন এবং শিক্ত সঞ্চেয়র লেক্ষয্ 
গেবষণার সুেযাগ বৃিদ্ধ করা। জনবেলর দক্ষতা বৃিদ্ধ করেত যন্তৰ্পািত চালন এবং অিফস বয্বস্থাপনার উপর পৰ্িশক্ষণ েকাস র্ 
বাস্তবায়ন করা । েস্টকেহাল্ডারেদর যথাযথ পৰ্যুিক্তগত সহায়তা পৰ্দান করেত িনয়িমত সভা ও েসিমনার আেয়াজন করা । 

 

২০২২-২৩ অথ র্বছেরর সম্ভাবয্ পৰ্ধান অজর্নসমূহ 

• গেবষণা ও উন্নয়ন (আরএন্ডিড) পৰ্কল্প - ২৩ িট 

• ৈবজ্ঞািনক পৰ্বন্ধ পৰ্কাশ- ১৬ িট 

• পৰ্েসস - ০১ িট,  

• পয্ােটন্ট - ০১ ট  

• িশল্প পৰ্িতষ্ঠান পিরদশ র্ন- ০৬ িট 

• পৰ্েসস ইজারা ও সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষর- ০১ িট 

• িবেশ্লষণ েসবা পৰ্দান- ২০০ িট 

 
 
 
 
 

 

 



4 
 

 

পৰ্স্তাবনা 

 

পৰ্ািতষ্ঠািনক দক্ষতা বৃিদ্ধ, সব্চ্ছতা ও জবাবিদিহতা েজারদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পেদর যথাযথ 
বয্বহার িনিশ্চতকরেণর মাধয্েম  রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্- 

 

 

পিরচালক (অিতিরক্ত দব্ািয়তব্), জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন ইনিস্টিটউট, িবিসএসআইআর 

এবং 
 

েচয়ারময্ান, বাংলােদশ িবজ্ঞান ও িশল্প গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর) 

 
 
 

এর মেধয্   ২০২২ সােলর জুন  মােসর  ২৫ তািরেখ এই বািষ র্ক কম র্সম্পাদন চুিক্ত  সব্াক্ষিরত হল।   

 

এই  চুিক্তেত সব্াক্ষরকারী উভয়পক্ষ িনম্নিলিখত িবষয়সমূেহ সম্মত হেলন:  
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েসকশন ১ 
 

জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন ইনিস্টিটউট -এর রূপকল্প, অিভলক্ষয্, কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ এবং কায র্াবিল: 

১.১ রূপকল্প: জব্ালািন িবষয়ক গেবষণা ও সম্পৰ্সারেণর মাধয্েম আথ র্সামািজক উন্নয়ন। 

১.২ অ  িভলক্ষয্: চতুথ র্ িশল্প িবপ্লব ও জলবায়ু পিরবতর্েনর ৈবিশব্ক চয্ােলঞ্জ েমাকািবলায় আন্তজর্ািতক 
মােনর গেবষণার সক্ষমতা অজর্ন, দক্ষ জনবল সৃিষ্ট, পৰ্যুিক্ত  উদ্ভাবন ও সম্পৰ্সারেণর মাধয্েম েদেশর িশল্পায়ন 
ও উন্নয়েন সহায়তা পৰ্দান।  

১. ৩  কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্ 

১.  িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত িবষয়ক গেবষণায় সহায়তা পৰ্দাণ  
২. িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত জনিপৰ্য়করণ 

৩. আথ র্-সামািজক উন্নয়েনর জনয্ পিরেবশবান্ধব ও েটকসই পৰ্যুিক্ত উদ্ভাবন 
 
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্  

১) শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 
২) ই-গভনয্র্ান্স/ উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 
৩) তথয্ অিধকার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 
৪) অিভেযাগ পৰ্িতকার কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 
৫) েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 
 

১.৪ কায র্াবিল: (আইন/িবিধ দব্ারা িনধ র্ািরত কায র্াবলী)  

১  .ৈবজ্ঞািনক এবং িশল্প ও পৰ্যুিক্তগত গেবষণা পৰ্বতর্ন ও েকৗশল উদ্ভাবন 
২  .েসিমনার, বকৃ্ততা এবং ৈবজ্ঞািনক পৰ্বন্ধ ও িরেপাট র্ পৰ্কােশর মাধয্েম 
     ৈবজ্ঞািনক এবং িশল্প ও পৰ্যুিক্তগত িবষেয় তথয্ পৰ্চার 
৩  .িবেশ্লষণী েসবা পৰ্দান 
৪  .েস্টক েহাল্ডারেদর পৰ্যুিক্তগত সহায়তা পৰ্দান 
৫  .সরকােরর আমদািন-রপ্তািন নীিতেত বিধ র্ত সহায়তা পৰ্দান  
৬  .িশক্ষাথ� ও গেবষকেদর গেবষণাকাজ তত্তব্াবধান। 
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েসকশন-২ 
 

জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন ইনিস্টিটউট-এর িবিভন্ন কায র্কৰ্েমর চূড়ান্ত ফলাফল/ পৰ্ভাব  
 

চূড়ান্ত ফলাফল/পৰ্ভাব  
 

কম র্সম্পাদন 
সূচক সমূহ 

একক 

 
পৰ্কৃত অজর্ন 

 
লক্ষয্মাতৰ্া 
২০২২-২৩ 

পৰ্েক্ষপন 
িনধ র্ািরত লক্ষয্মাতৰ্া অজর্েনর 
েক্ষেতৰ্ েযৗথভােব দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
দপ্তর/ িবভাগ/ ইনিস্টিটউট 

সমূহের নাম 

 
উপাত্তসূতৰ্ 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত িবষয়ক 
গেবষণায়সহায়তা বৃিদ্ধকরন 

গেবষক, ছাতৰ্-ছাতৰ্ী কতৃর্ক সম্পািদত 
িথিসস/ িরেপাট র্ 

সংখয্া ৩ ৬ ১০ ১১ ১২ পিরচালক, জব্ালািন গেবষণা ও 
উন্নয়ন ইনিস্টিটউট   

আইএফআরিড -এর বািষ র্ক 
পৰ্িতেবদন  

২. পৰ্যুিক্ত উদ্ভাবন ও িশল্পায়ন হস্তান্তিরত পৰ্যুিক্ত (ইজারা পৰ্দান এবং 
সমেঝাতা স্মারক সব্াক্ষর) 

সংখয্া ১ ১ ১ ১ ২ পিরচালক, জব্ালািন গেবষণা ও 
উন্নয়ন ইনিস্টিটউট 

আইএফআরিড -এর বািষ র্ক 
পৰ্িতেবদন  

আেবিদত/দািখলকৃতেপেটন্ট সংখয্া ১ ১ ১ ১ ২ পিরচালক, জব্ালািন গেবষণা ও 
উন্নয়ন ইনিস্টিটউট   

আইএফআরিড -এর বািষ র্ক 
পৰ্িতেবদন 

ৈবজ্ঞািনক জান র্ােল পৰ্কািশত পৰ্বন্ধ ও বই সংখয্া ২৪ ২০ ১৬ ১৮ ২০ পিরচালক, জব্ালািন গেবষণা ও 
উন্নয়ন ইনিস্টিটউট   

আইএফআরিড -এর বািষ র্ক 
পৰ্িতেবদন  

৩. িবেশ্লষণ েসবা পৰ্দােনর 
মাধয্েম জাতীয় উৎপাদনশীলতা 
ও রপ্তানীর পিরমাণ বৃিদ্ধ 

িবেশ্লষণ েসবা পৰ্দান 
সংখয্া 

১৬৪ ১৮২ ২০০ ২১০ ২২০ পিরচালক, জব্ালািন গেবষণা ও 
উন্নয়ন ইনিস্টিটউট  

আইএফআরিড -এর বািষ র্ক 
পৰ্িতেবদন   

* সামিয়ক (Provisional) তথয্ 
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         েসকশন ৩ 
কম র্সম্পাদন পিরকল্পনা 

কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্ েক্ষেতৰ্র 
মান 

কায র্কৰ্ম 
 

কম র্সম্পাদন সূচক গণনা পদ্ধিত একক কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

 পৰ্কৃত অজর্ন লক্ষয্মাতৰ্া/িনণ র্ায়ক ২০২২-২৩ পৰ্েক্ষপণ 
২০২৩-

২৪ 

পৰ্েক্ষপণ 
২০২৪-২৫ 

২০২০-
২১ 

২০২১-
২২ 

অসাধারণ অিত 
উত্তম 

উত্তম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন ইনিস্টিটউট-এর  কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্সমূহ 

১. িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত 
িবষয়ক গেবষণায় 
সহায়তা বৃিদ্ধকরণ 

২০ ১.১িথিসস/িরেপাট র্সম্পাদ
েন গেবষণা সহায়তা 

১.১.১ ততব্াবধানকৃত 
িথিসস/িরেপাট র্ 

সমিষ্ট সংখয্া ১০.০ ৩ ৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

১.২িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত 
িবষয়কপৰ্িশক্ষণ 

১.২.১ পৰ্িশিক্ষত 
জনবল 

সমিষ্ট সংখয্া ১০.০ ২০ ২৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২১ ২২ 

২.িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত 
জনিপৰ্য়করণ 

১০.০ ২.১ িবজ্ঞান িবষয়ক 
েসিমনার ও কম র্শালা 
আেয়াজন 

২.১.১ আেয়ািজত 
েসিমনার ও কম র্শালা 

সমিষ্ট সংখয্া ৫.০ ০৩ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

২.২ সরকাির কম র্চািরেদর 
সক্ষমতার উন্নয়েন 
সমসামিয়ক িবষেয় লািন র্ং 
েসশন আেয়াজন 

২.২.১ আেয়ািজত 
লািন র্ং েসশন 

সমিষ্ট সংখয্া ৩.০ - ১ ১ - - - - ১ ২ 

২.৩ স্কুেলর ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর 
িবিসএসআইআর-এর 
িবিভন্ন গেবষনাগার 
পিরদশ র্েনর আেয়াজন 

২.৩.১ গেবষনাগার 
পৰ্দিশ র্ত 

সমিষ্ট সংখয্া ২.০ - - ১ - - - - ২ ৩ 

৩. আথ র্-সামািজক 
উন্নয়েনর জনয্ 
পিরেবশবান্ধব ও 
েটকসই পৰ্যুিক্ত 
উদ্ভাবন 

৪০ ৩.১ িবজ্ঞান, িশল্প ও 
পৰ্যুিক্ত উদ্ভাবন ও উন্নয়েন 
গৃহীত পৰ্কল্প বাস্তবায়ন  

৩.১.১ চলমান  আর 
এন্ড িড পৰ্কল্প  

সমিষ্ট সংখয্া ৫.০ 
 
 

২৩ ২৬ 
 

১২ 

১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ২০ ২২ 

৩.১.২ সমাপয্ আর 
এন্ড িড পৰ্কল্প 

৫ ৩ ২ ১ - ৫ ৬ 

৩.২ গেবষণালব্ধ ফলাফল 
েস্টক েহাল্ডারেদর 
অবিহতকরণ 

৩.২.১ ৈবজ্ঞািনক 
জান র্ােল পৰ্কািশত 
পৰ্বদ্ধও বই 

সমিষ্ট সংখয্া ৫.০ ২৪ ২০ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৮ ২০ 

৩.২.২  আেয়ািজত  
েসিমনার ও কম র্শালা 

সমিষ্ট সংখয্া ৫.০ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 
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* সামিয়ক (Provisional) তথয্ 

কম র্সম্পাদন েক্ষতৰ্ েক্ষেতৰ্র 
মান 

কায র্কৰ্ম 
 

কম র্সম্পাদন সূচক গণনা 
পদ্ধিত 

একক কম র্সম্পাদন 
সূচেকর মান 

 পৰ্কৃত অজর্ন লক্ষয্মাতৰ্া/িনণ র্ায়ক ২০২২-২৩ পৰ্েক্ষপণ 
২০২৩-২৪ 

পৰ্েক্ষপণ 
২০২৪-২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-২২ 

অসাধারণ অিত উত্তম উত্তম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনেম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

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

  ৩.৩ িশল্পেক্ষেতৰ্ এবং 
বািণিজয্কভােব বয্বহােরর 
জনয্ উদ্ভািবত পৰ্যুিক্ত 
হস্তান্তরেযাগয্করণ 

৩.৩.১ গৃহীত পৰ্েসস সমিষ্ট সংখয্া ৫.০ ১ ১ ১ - - - - ১ ২ 

৩.৩.২ দািখলকৃত 
েপেটন্ট 

সমিষ্ট সংখয্া ৫.০ ১ ১ ১ - - - - ১ ২ 

৩.৪ পৰ্যুিক্ত/পদ্ধিত ইজারা 
পৰ্দান, েসবা চুিক্ত ও 
সমেঝাতা স্মারক 
(MoU) সব্াক্ষর 

৩.৪.১ 
ইজারা পৰ্দানকৃত, েসবা 
চুিক্ত ও  সমেঝাতা  
স্মারকসব্াক্ষিরত 

সমিষ্ট সংখয্া ৫.০ ১ ১ ১ - - - - ২ ২ 

৩.৫ িশল্প পৰ্িতষ্ঠান 
পিরদশ র্ন পূব র্ক কািরগির 
সমসয্া িচিহ্নতকরণ ও 
সমাধান  

৩.৫.১ িশল্প পৰ্িতষ্ঠান 
পিরদশ র্ন এবং িচিহ্নত 
সমসয্ার সমাধান 

সমিষ্ট সংখয্া ৫.০ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮ 

৩.৬ নমুনা িবেশ্লষণ ও 
কািরগির েসবা পৰ্দান   

৩.৬.১ পৰ্দত্ত িবেশ্লষণ 
েসবা 

সমিষ্ট সংখয্া ৫.০ ১৬৪ ১৮২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৫০ ২১০ ২২০ 

জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন ইনিস্টিটউট-এর  সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম র্সম্পাদেনর েক্ষতৰ্  

সুশাসন ও 
সংস্কার মূলক 
কায র্কৰ্েমর 
বাস্তবায়ন 
েজারদারকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন    ১০.০          

২) ই-গভনয্র্ান্স/ উদ্ভাবন 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন    ১০.০          

৩) তথয্ অিধকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   ৩.০          

৪) অিভেযাগ পৰ্িতকার 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   ৪.০          

৫) েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত 
কম র্পিরকল্পনা বাস্তবায়ন 

   ৩.০          
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           সংেযাজনী-১  
শব্দসংেক্ষপ 

 
কৰ্িমক নমব্র শব্দ সংেক্ষপ িববরণ 

১ এিডিপ এনুয্য়াল েডভলপেমন্ট পৰ্েজক্ট 
২ িবএমিস বােজট ময্ােনজেমন্ট কিমিট 
৩ এমওইউ েমেমােরন্ডাম অফ আন্ডারষ্টািন্ডং 
৪ এনআইএস নয্াশনাল ইনিটগৰ্ীিট ষ্টৰ্ািটিজ 
৫ আরএন্ডিড িরস র্াচ এন্ড েডভলপেমন্ট 
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সংেযাজনী- ২ 
কম র্সম্পাদন বয্বস্থাপনা ও পৰ্মাণক 

 
কৰ্িমক 
নমব্র 

কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুিবভাগ, অিধশাখা, 
শাখা 

লক্ষয্মাতৰ্া অজর্েনর পৰ্মাণক 

১ ১.১িথিসস/িরেপাট র্সম্পাদেন 
গেবষণা সহায়তা 

১.১.১ ততব্াবধানকৃত 
িথিসস/িরেপাট র্ 

পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট 

ততব্াবধানকৃত  ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর ও 
িবশব্িবদয্ালেয়র নাম এবং 
গেবষনা িবষেয়র তািলকা। 

২ ১.২িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত 
িবষয়কপৰ্িশক্ষণ 

১.২.১ পৰ্িশিক্ষত জনবল পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট 

পৰ্িশক্ষন েকােস র্র তািরখ, 
িবষয়বস্তুর িববরণ, বয্িয়ত 
জনঘন্টা, অিফস আেদেশর নমব্র 
সমব্িলত সামাির িশট । 

৩ ২.১ িবজ্ঞান িবষয়ক 
েসিমনার ও কম র্শালা 
আেয়াজন 

২.১.১ আেয়ািজত েসিমনার 
ও কম র্শালা 

পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট 

আেয়ািজত েসিমনােরর তািরখ, 
িবষয়বস্তুর িববরণ, বয্িয়ত 
জনঘন্টা, অিফস আেদেশর নমব্র 
সমব্িলত সামাির িশট । 

৪ ২.২ সরকাির কম র্চািরেদর 
সক্ষমতার উন্নয়েন 
সমসামিয়ক িবষেয় লািন র্ং 
েসশন আেয়াজন 

২.২.১ আেয়ািজত লািন র্ং 
েসশন 

পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট 

লািন র্ং েসশন আেয়াজেনর তািরখ, 
িবষয়বস্তুর িববরণ, বয্িয়ত 
জনঘন্টা, অিফস আেদেশর নমব্র 
সমব্িলত সামাির িশট । 

৫ ২.৩ স্কুেলর ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর 
িবিসএসআইআর-এর িবিভন্ন 
গেবষনাগার পিরদশ র্েনর 
আেয়াজন 

২.৩.১ গেবষনাগার পৰ্দিশ র্ত পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট  

পিরদশ র্ন তথয্সমব্িলত 
(পিরদশ র্নকাির পৰ্িতষ্ঠােনর নাম, 
পিরদশ র্েনর তািরখ, পিরদশ র্ন 
স্থান) সামাির িশট 

৬ 
 

৩.১ িবজ্ঞান, িশল্প ও পৰ্যুিক্ত 
উদ্ভাবন ও উন্নয়েন গৃহীত 
পৰ্কল্প বাস্তবায়ন 

৩.১.১ চলমান  আর এন্ড িড 
পৰ্কল্প  

পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট ও িবিসএসআইআর-এর 
িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত িবভাগ 

চলমান আরএন্ডিড পৰ্কেল্পর 
িশেরানাম, পৰ্কল্প পৰ্ধােনর নাম ও 
েমযাদকােলর তািলকা, অগৰ্গিত 
ও সমাপনী পৰ্িতেবদন 

৩.১.২ সমাপয্ আর এন্ড িড 
পৰ্কল্প 

পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট ও িবিসএসআইআর-এর 
িবজ্ঞান ও পৰ্যুিক্ত িবভাগ 

সমাপয্ আরএন্ডিড পৰ্কেল্পর 
তািলকা ও সমাপনী পৰ্িতেবদন 

৭ 
 

৩.২ গেবষণালব্ধ ফলাফল 
েস্টক েহাল্ডারেদর 
অবিহতকরণ 

৩.২.১ ৈবজ্ঞািনক জান র্ােল 
পৰ্কািশত পৰ্বদ্ধও বই 

পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট 

পৰ্কািশত পৰ্বদ্ধ ও বইেয়র 
িশেরানাম ও পৰ্কােশর তািরখ 

৩.২.২  আেয়ািজত  
েসিমনার ও কম র্শালা 

পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট 

েসিমনার আেয়াজেনর তািরখ, 
িবষয়বস্তুর িববরণ, বয্িয়ত 
জনঘন্টা, অিফস আেদেশর নমব্র 
সমব্িলত সামাির িশট । 

৭ 
 

৩.৩ িশল্পেক্ষেতৰ্ এবং 
বািণিজয্কভােব বয্বহােরর 
জনয্ উদ্ভািবত পৰ্যুিক্ত 
হস্তান্তরেযাগয্করণ 

৩.৩.১ গৃহীত পৰ্েসস পিরচালক,জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট ও িবিসএসআইআর-এর 
সাইেলা এবং সদসয্ (উন্নয়ন)-এর দপ্তর 

গৃিহত পৰ্েসস সমূেহর তািলকা ও 
জািরকৃত পতৰ্ 

৩.৩.২ দািখলকৃত েপেটন্ট পিরচালক, জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট ও িডপাট র্েমন্ট অব পয্ােটন্ট 
িডজাইন এন্ড েটৰ্ডমাকর্স অিধদপ্তর, 
িশল্প মন্তৰ্ণালয় 

গৃিহত েপেটন্টসমূেহর তািলকা ও 
জািরকৃত পতৰ্ 

৯ ৩.৪ পৰ্যুিক্ত/পদ্ধিত ইজারা 
পৰ্দান, েসবা চুিক্ত ও 
সমেঝাতা স্মারক (MoU) 
সব্াক্ষর 

৩.৪.১ 
ইজারা পৰ্দানকৃত, েসবা চুিক্ত 
ও  সমেঝাতা  
স্মারকসব্াক্ষিরত 

পিরচালক, জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট  ও িবিসএসআইআর -এর 
সাইেলা এবং সদসয্ (উন্নয়ন)-এর দপ্তর 

পৰ্দানকৃত ইজারা, েসবা চুিক্ত ও 
সব্াক্ষিরত সমেঝাতা  স্মারেকর 
অনুিলিপ ও তািলকা 

১০ ৩.৫ িশল্প পৰ্িতষ্ঠান পিরদশ র্ন 
পূব র্ক কািরগির সমসয্া 
িচিহ্নতকরণ ও সমাধান  

৩.৫.১ িশল্প পৰ্িতষ্ঠান 
পিরদশ র্ন এবং িচিহ্নত 
সমসয্ার সমাধান 

পিরচালক, জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট 

পিরদশ র্কৃত িশল্প পৰ্িতষ্ঠােনর 
নােমর তািলকা,  পিরদশ র্ন 
পৰ্িতেবদন ও িস্থর িচতৰ্ 

১১ ৩.৬ নমুনা িবেশ্লষণ ও 
কািরগির েসবা পৰ্দান   

৩.৬.১ পৰ্দত্ত িবেশ্লষণ েসবা পিরচালক, জব্ালািন গেবষণা ও উন্নয়ন 
ইনিস্টিটউট 

পৰ্দত্ত িবেশ্লষণ েসবার নমুনা 
গৰ্হেনর ও পৰ্িতেবদন েপৰ্রেনর 
েরিজস্টার খাতার অনুিলিপ ও 
অনলাইন ডাটােবজ 
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সংেযাজনী ৩ 

 
অনয্ অিফেসর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট কম র্সম্পাদন সূচক সমূহ 

 
 কায র্কৰ্ম কম র্সম্পাদন সূচক েয সকল অিফেসর সােথ সংিশ্লষ্ট সংিশ্লষ্ট অিফেসর সােথ কায র্কৰ্ম 

সমনব্েয়র েকৗশল 
িশল্পেক্ষেতৰ্ এবং 
বািণিজয্কভােব 
বয্বহােরর জনয্ 
উদ্ভািবত পৰ্যুিক্ত 
হস্তান্তরেযাগয্ করণ 

পয্ােটন্ট (দািখলকৃত এবং 
অিজর্ত) 

পয্ােটন্ট িডজাইন ও েটৰ্ডমাকর্ 
অিধদপ্তর, িশল্প মন্তৰ্ণালয় 

দািখলকৃত পয্ােটন্ট আেবদনসমূহ 
দৰ্ুততম সমেয় যাচাই-বাছাইপূব র্ক 
েরিজেষ্টৰ্শন পৰ্দান 

িথিসস/িরেপাট র্ 
সম্পাদেন গেবষণা 
সহায়তা 

ততব্াবধানকৃত িথিসস/িরেপাট র্ েদেশর িবিভন্ন সরকাির ও 
েবসরকাির িবশব্িবদয্ালয় 

স্নাতক ও স্নােতােকাত্তর পয র্ােয়র 
িশক্ষাথ�েদর িথিসস করার জনয্ 
লয্াবেরটরী বয্বহার এবং ততব্াবধােনর 
আেবদন/চািহদা েপৰ্রণ 

নমুনা িবেশ্লষণ ও 
কািরগির েসবা পৰ্দান 

পৰ্দত্ত িবেশ্লষণ েসবা িবিভন্ন িশল্পেদয্াক্তা/িশল্প পৰ্িতষ্ঠান, 
আমদািন-রপ্তািনকারক পৰ্িতষ্ঠান, 
সরকাির-েবসরকাির িবিভন্ন পৰ্িতষ্ঠান 
ও বয্িক্ত 

পেনয্র/ নমুনার গুনগতমান িবেশ্লষেণর 
চািহদা পৰ্দান 
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সংেযাজনী ৪ 
জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 
 

কায র্কৰ্েমরনাম 
কম র্সম্পাদনসূচক 

 
সূচেকর

মান 
একক 

 

বাস্তবায়েন
র 

দািয়তব্পৰ্াপ্ত
বয্িক্ত/পদ 

২০২২-
২০২৩ অথ র্ 

বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  

মন্তবয্ লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট
অজর্ন 

অিজর্ত
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
১. পৰ্ািতষ্ঠািনক বয্বস্থা……………………………….... 
১.১ ৈনিতকতা কিমিট সভা 
আেয়াজন 

সভা আেয়ািজত 
৪ সংখয্া পিরচালক ৪ 

লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ১  
  

অজর্ন      
১.২ৈনিতকতা কিমিটর সভার 
িসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবািয়ত িসদ্ধান্ত 
৬ % পিরচালক ১০০% 

লক্ষয্মাতৰ্া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  
  

অজর্ন      
১.৩সুশাসন পৰ্িতষ্ঠার িনিমত্ত 
অংশীজেনর 
(stakeholders) 
অংশগৰ্হেণ সভা 

অনুিষ্ঠত সভা 

৪ সংখয্া পিরচালক ১ 

লক্ষয্মাতৰ্া   ১   

  
অজর্ন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ 
আেয়াজন  

পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

২ সংখয্া িপএসও 
৪ 

(৮০ জন) 

লক্ষয্মাতৰ্া 
 

১ 
(২০ জন) 

 

১ 
(২০ জন) 

 

১ 
(২০ জন) 

 

১ 
(২০ জন) 

 

 
   

অজর্ন      

১.৫ কম র্-পিরেবশউন্নয়ন 
(সব্াস্থয্িবিধ অনুসরণ / িটওএন্ডই 
ভুক্ত অেকেজামালামাল 
িবনষ্টকরণ/ পিরষ্কার-
পিরচ্ছন্নতাবৃিদ্ধ/ 
লয্াবেরটরীেসফিট-এর উপর 
পৰ্িশক্ষণ আেয়াজন ইতয্ািদ) 

উন্নত কম র্-
পিরেবশ 

৩ 
সংখয্া 

ও 
তািরখ 

পিরচালক
/িপএসও 

২ 
(২০/১২/২২ 
২০/৩/২৩) 

লক্ষয্মাতৰ্া 
 

 ২০/১২/২২ 
 

০৫/৩/২৩ 
 

  

 সংযুিক্ত 

অজর্ন      
অজর্ন      

অজর্ন      

অজর্ন 
  

     

২.  কৰ্েয়র েক্ষেতৰ্ শুদ্ধাচার ....................................................................... 
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কায র্কৰ্েমরনাম 
কম র্সম্পাদনসূচক 

 
সূচেকর

মান 
একক 

 

বাস্তবায়েন
র 

দািয়তব্পৰ্াপ্ত
বয্িক্ত/পদ 

২০২২-
২০২৩ অথ র্ 

বছেরর 
লক্ষয্মাতৰ্া 

বাস্তবায়ন অগৰ্গিত পিরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  

মন্তবয্ লক্ষয্মাতৰ্া/ 
অজর্ন 

১ম 
েকায়াট র্ার 

২য় 
েকায়াট র্ার 

৩য় 
েকায়াট র্ার 

৪থ র্ 
েকায়াট র্ার 

েমাট
অজর্ন 

অিজর্ত
মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 
২.১ ২০২১-২২ অথ র্ বছেরর কৰ্য়-
পিরকল্পনা ওেয়বসাইেট পৰ্কাশ 

কৰ্য়-পিরকল্পনা 
ওেয়বসাইেট 
পৰ্কািশত 

৪ তািরখ এসএসও 
৩০/০৯/২০

২২ 
 

লক্ষয্মাতৰ্া 
৩০/০৯/২০২২ 

     
   

অজর্ন 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

৩. শুদ্ধাচার সংিশ্লষ্ট এবং দুন�িত পৰ্িতেরােধ সহায়ক অনয্ানয্ কায র্কৰ্ম…………….. (অগৰ্ািধকার িভিত্তেত নুয্নতম পাঁচিট কায র্কৰ্ম) 
৩.১ গেবষণাগার পিরদশ র্ণ কম র্সম্পাদন সূচক 

িদেত হেব 
৩.১.১ পিরদশ র্ন 
সম্পন্ন 

৪ সংখয্া 

পিরচালক ৪ লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ১   সংযুিক্ত 
অজর্ন 

    
 

৩.২ ই-েটন্ডােরর মাধয্েম 
কৰ্য়কায র্ সম্পাদন 

৩.১.২ ই-েটন্ডাের 
কৰ্য় সম্পন্ন 

৪ % 
পিরচালক ১০০% লক্ষয্মাতৰ্া  ৫০%  ৫০%    

অজর্ন      
৩.৩ দু র্নীিত পৰ্িতেরােধ 
অিভেযাগ গৰ্হণ বয্বস্থাপনা 
চালুকরণ 

৩.১.৩ অিভেযাগ 
বক্স স্থাপন ৪ তািরখ 

পিরচালক ১৫/১২/২২ লক্ষয্মাতৰ্া  ১৫/১২/২২      
অজর্ন      

৩.৪ আরএন্ডিড অগৰ্গিত 
পয র্েবক্ষণ 

৩.১.৪ আরএন্ডিড 
েসিমনার 
আেয়াজন 

৪ 
সংখয্া পিরচালক ১০ লক্ষয্মাতৰ্া ৩ ৩ ২ ২    

অজর্ন      

৩.৫ অিফস ভবেন িবদুয্ৎ এর 
সিঠক বয্বহার িনিশ্চতকরণ 

৩.১.৫ পিরদশ র্ন 
সম্পন্ন ৪ 

সংখয্া পিরচালক ৪ লক্ষয্মাতৰ্া ১ ১ ১ ১    
অজর্ন      
অজর্ন      
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জাতীয় শুদ্ধাচার েকৗশল কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ (সংযুিক্ত) 
 

কৰ্ম 
নং 

কায র্কৰ্েমরনাম কম র্সম্পাদনসূচক 
 

পৰ্মানক 

১ ১.৫ কম র্-পিরেবশ উন্নয়ন ১.৫.১ পিরষ্কার-পিরচ্ছন্নতা বৃিদ্ধর জনয্ সভা আেয়াজন েনািটশ, সভার কায র্িববরণী 

১.৫.২ সব্াস্থিবিধ অনুসরণ অিফস েনািটশ 

২ ৩.১ গেবষণাগার পিরদশ র্ণ ৩.১.১ পিরদশ র্ন সম্পন্ন পিরদশ র্ন পৰ্িতেবদন, পৰ্িতেবদেনর 
সুপািরশ বাস্তবায়ন 

৩ 
৩.২ ই-েটন্ডােরর মাধয্েম কৰ্য়কায র্ সম্পাদন 

৩.১.২ ই-েটন্ডাের কৰ্য় সম্পন্ন অিফশ আেদশ, ই-েটন্ডারেনািটশ ও সব্সব্ 
ওেয়বসাইট 

৪ 
৩.৪ আরএন্ডিড অগৰ্গিত পয র্েবক্ষণ 

৩.১.৪ আরএন্ডিড েসিমনার আেয়াজন েনািটশ ও ছিব 
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সংেযাজনী ৫ 

ই-গভনয্র্ান্স ও উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 
কৰ্ম  কায র্কৰ্ম  

কম র্সম্পাদন 
সূচক 

একক  
কম র্ সম্পাদন 
সূচেকর মান 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২১-২০২২ 
অসাধারণ উত্তম চলিত মান 
১০০% ৮০% ৬০% 

০১ 
[১.১] একিট উদ্ভাবনী 
ধারণা/ েসবা সহিজকরণ/ 
িডিজটাইেজশন 
বাস্তবায়ন 

[১.১.১] একিট উদ্ভাবনী 
ধারণা/েসবা সহিজকরণ/ 
িডিজটাইেজশন 
বাস্তবািয়ত 
 

তািরখ ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-নিথর বয্বহার 
বৃিদ্ধ   

[২.১.১] ই-ফাইেল 
েনাটিনস্পিত্তকৃত 

% ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথয্ বাতায়ন 
হালনাগাদকরণ 

[৩.১.১] তথয্ বাতায়েন 
সকল েসবা বক্স 
হালনাগাদকৃত 

সংখয্া ১৫ ৪ ৩ ২ 

 
০৪ 

[৪.১.]  
৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর 
চয্ােলঞ্জ েমাকােবলায় 
করণীয় িবষেয় 
অবিহতকরণ সভা/ 
কম র্শালা আেয়াজন 
 

[৪.১.১]  
৪থ র্ িশল্প িবপ্লেবর চয্ােলঞ্জ 
েমাকােবলায় করণীয় 
িবষেয় অবিহতকরণ সভা/ 
কম র্শালা আেয়ািজত 
 

সংখয্া ৫ ২ ১ - 

 
০৫ 

[৫.১] ই-গভনয্র্ান্স ও 
উদ্ভাবন কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন  

[৫.১.১] কম র্পিরকল্পনা 
বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত 
পৰ্িশক্ষণ আেয়ািজত  

 ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম র্পিরকল্পনার 
অধ র্বািষ র্ক সব্-মূলয্ায়ন 
পৰ্িতেবদন ঊধব্র্তন 
কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্িরত 

তািরখ ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সংেযাজনী ৬ 
 

অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কায র্কৰ্েমর 
েক্ষতৰ্  

মান কায র্কৰ্ম  
কম র্সম্পাদন 

সূচক 
একক  

কম র্সম্পাদ
ন সূচেকর 

মান 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 
২০২০
-২১ 

পৰ্কৃত 
অজর্ন 
২০২১
-২২ 

লক্ষয্মাতৰ্া ২০২২-২০২৩ 

অসাধারণ 
অিত 
উত্তম 

উত্তম  
চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনেম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

পৰ্ািতষ্ঠািনক 
 
 
 

১৪ 

[১.১] অিভেযাগ িনষ্পিত্ত কম র্কতর্া 
(অিনক) ও আিপল কম র্কতর্ার তথয্ 
ওেয়বসাইেট ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত 
হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অিনক ও 
আিপল কম র্কতর্ার 
তথয্ হালনাগাদকৃত 
এবং ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকৃত 

সংখয্া 
 

৪ - ৪ ৪ ৩ - - - 

[১.২] িনিদ র্ষ্ট সমেয় অনলাইন/ 
অফলাইেন পৰ্াপ্ত অিভেযাগ িনষ্পিত্ত  

[১.২.১] অিভেযাগ 
িনষ্পিত্তকৃত  

% 
৭ 
  

- 
১০০
% 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] অিভেযাগ িনষ্পিত্ত সংকৰ্ান্ত 
মািসক পৰ্িতেবদন উধব্র্তন কতৃর্পক্ষ 
বরাবর েপৰ্রণ   

[১.৩.১] পৰ্িতেবদন 
েপৰ্িরত 

% 
৩ 
  

- 
১০০
% 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 সক্ষমতা 
অজর্ন 
 

১১ 

[২.১] কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর অিভেযাগ 
পৰ্িতকার বয্বস্থা এবং িজআরএস 
সফটওয়য্ার িবষয়ক পৰ্িশক্ষণ 
আেয়াজন 

[২.১.১] পৰ্িশক্ষণ 
আেয়ািজত 

সংখয্া 
৪ 
 

- ২ ২ ১ - ১ - 

[২.২] ৈতৰ্মািসক িভিত্তেত পিরবীক্ষণ 
এবং ৈতৰ্মািসক পিরবীক্ষণ পৰ্িতেবদন 
উধব্র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট েপৰ্রণ 

[২.২.১] ৈতৰ্মািসক 
পৰ্িতেবদন েপৰ্িরত 

  
সংখয্া 

৩ - ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] অিভেযাগ পৰ্িতকার বয্বস্থাপনা 
িবষেয় েস্টকেহাল্ডারগেণর সমনব্েয় 
অবিহতকরণ সভা  

[২৩৪.১] সভা 
অনুিষ্ঠত 

সংখয্া ৪ - ২ ২ ১ - - - 
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সংেযাজনী ৭ 

েসবা পৰ্দান পৰ্িতশৰ্ুিত বাস্তবায়ন কম র্পিরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 
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সংেযাজনী ৮ 

 
তথয্ অিধকার িবষেয় ২০২২-২৩ অথ র্বছেরর বািষ র্ক কম র্পিরকল্পনা  
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