
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, ২০২২

বাংলােদশ িবান ও িশ গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর)

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

৩. আথ -সামািজক
উয়েনর জ
পিরেবশবাব ও
টকসই ি
উাবন;

৩৫

[১.১] িবান, িশ ও ি উাবন ও উয়েন
হীত ক বাবায়ন

[১.১.১] সমা গেবষনা ও উয়ন
ক (আর এ িড) ও সমাপনী
িতেবদন

সংা ৩ ৫৫ ৫৩ ৫২ ৫১ ৪৮ ৫

[১.১.২] চলমান গেবষনা ও উয়ন
ক (আর এ িড) ও অগিত
িতেবদন

সংা ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[১.২] গেবষণাল ফলাফল ক হাারেদর
অবিহতকরণ

[১.২.১] বািনক জান ােল কািশত
ব ও বই

সংা ৩ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২৭

[১.২.২] আেয়ািজত সিমনার ও
কম শালা

সংা ২ ১২০ ১১৮ ১১৬ ১১৪ ১১২ ৫

[১.৩] িশেে এবং বািণিজকভােব
বহােরর জ উািবত ি
হারেযাকরণ

[১.৩.১] হীত েসস সংা ৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭

[১.৩.২] দািখলত পেট সংা ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৫

[১.৪] ি/পিত ইজারা দান, সবা ি
ও সমেঝাতা ারক (MoU) ার

[১.৪.১] ইজারা দানত, সবা ি
ও সমেঝাতা ারক ািরত

সংা ৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৬

[১.৫] িশ িতান পিরদশ ন ব ক কািরগির
সমা িচিতকরণ ও সমাধান

[১.৫.১] িশ িতান পিরদশ ন এবং
িচিত সমার সমাধান

সংা ২ ২৫ ২৩ ২০ ১৮ ১৭ ৫

[১.৬] ননা িবেষণ ও কািরগির সবা দান [১.৬.১] দ িবেষণ সবা সংা ৫ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ২০৯৩

[১.৭] এিডিপ-এর আওতায় ািপত গেবষণাগার
হেত দাণত কািরগির সবা

[১.৭.১] িজেনাম িসেকােয়িং এবং
এািবিড পরীণ সবা দাণত

সংা ৩ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ২৩

২
১. িবান ও ি
িবষয়ক গেবষণায়
সহায়তা দাণ

১৫ [২.১] িবানী ও গেবষকেদর ফেলািশপ দান [২.১.১] দ ফেলািশপ সংা ৩ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.২] িবতরণত ফেলািশেপর ফেলাআপ [২.২.১] অগিত িতেবদন সংা ৩ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৪৫

[২.৩] িথিসস/িরেপাট  সাদেন গেবষণা
সহায়তা

[২.৩.১] তাবধানত িথিসস/িরেপাট  সংা ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪] িবান ও ি িবষয়ক িশণ [২.৪.১] িশিত জনবল সংা ৪ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ৯০

[২.৫] ননা িবেষেণর সমতা ির লে
মথড ভিলেডশন

[২.৫.১] ভিলেডেটড মথড সংা ১ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬

৩
২. িবান ও ি
জনিয়করণ;

১০

[৩.১] িবান িবষয়ক সিমনার ও কম শালা
আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত সিমনার ও
কম শালা

সংা ৪ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৩

[৩.২] সরকাির কম চািরেদর সমতার উয়েন
সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশন আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত লািন ং সশন সংা ৩ ৪ ৩ ২ ১ ১

[৩.৩] িবান িবষয়ক মলা আেয়াজন [৩.৩.১] আেয়ািজত মলা সংা ৩ ২ ১ ৪

৪
৪. িবান ও ি
সাের অবকাঠােমা
উয়ন

১০
[৪.১] ইিনিউট অব বােয়াইভােল
ািডজ এ ফাম ািসউকাল সাইেস
িতাকরণ।

[৪.১.১] ভৗত অগিত % ১০ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, এিল ০৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ৬.২৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ৮.৬৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.১৬

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৪

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.৫২

*সামিয়ক (provisional) ত


