
া: ১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৯, ২০১৯

বাংলােদশ িবান ও িশ গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর)

বািষ ক এিপএ এর অজন িতেবদন

২০১৮-১৯



া: ২ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

আথ -সামািজক
উয়েনর জ
পিরেবশবাব ও
টকসই ি
উাবন

৪৫

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

[১.১.১] চলমান ও সমা
আরএিড ক

সংা ৫ ১৮৫ ১৮২ ১৮০ ১৭৮ ১৭৬ ১৮৫

[১.২] গেবষণাল ফলাফল ক হাারেদর
অবিহতকরণ

[১.২.১] বািনক জান ােল
কািশত ব ও বই

সংা ৮ ১১০ ১০৮ ১০৬ ১০৪ ১০২ ১১০

[১.২.২] আেয়ািজত সিমনার ও
কম শালা

সংা ৭ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২

[১.৩] িশেে এবং বািণিজকভােব
বহােরর জ উািবত ি
হারেযাকরণ

[১.৩.১] হীত েসস সংা ৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৫

[১.৩.২] দািখলত পেট সংা ৫ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১২

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

[১.৪.১] ইজারা দানত, সবা
ি ও সমেঝাতা ারক
ািরত

সংা ৫ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৬

[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 ৫ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৬

[১.৬] ননা িবেষণ ও কািরগির সবা দান [১.৬.১] দ িবেষণ সবা সংা ৩ ৫৩০০ ৫২০০ ৫১০০ ৫০০০ ৪৯০০ ৫৩১৬

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

[১.৭.১] কািলেশন সবা
দাণত

সংা ২ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩৬

২
িবান ও ি
িবষয়ক গেবষণায়
সহায়তা িকরণ

২০

[২.১] িবানী ও গেবষকেদর ফেলািশপ দান [২.১.১] দ ফেলািশপ সংা ৫ ৫০ ৪৮ ৪৭ ৪৬ ৪৫ ৫০

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

[২.৩] িথিসস/িরেপাট  সাদেন গেবষণা
সহায়তা

[২.৩.১] তাবধানত
িথিসস/িরেপাট 

সংা ৫ ১৭০ ১৭৪ ১৭৩ ১৭২ ১৭১ ১৮০

[২.৪] িবান ও ি িবষয়ক িশণ [২.৪.১] িশিত জনবল সংা ৫ ২৭৮ ২৬৮ ২৬৬ ২৬৪ ২৬২ ২৮৭

[২.৫] ননা িবেষেণর সমতা ির লে
মথড ভিলেডশন

[২.৫.১] ভিলেডেটড মথড সংা ২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০



া: ৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

ি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

বািষ ক
অজন

ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩
িবান ও ি
জনিয়করণ

৫

[৩.১] িবান িবষয়ক সিমনার ও কম শালা
আেয়াজন

[৩.১.১] আেয়ািজত সিমনার ও
কম শালা

সংা ২ ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২০

[৩.২] লাগসই ি দশ ণ, সসারন ও
জনিয়করন

[৩.২.১] লাসই ি দিশ ত সংা ১ ৬৬ ৬৫ ৬৪ ৬৩ ৬২ ৬৬

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

৪
িবান ও ি
সাের অবকাঠােমা
উয়ন

৫

[৪.১] নন গেবষণাগার াপন ও অবকাঠােমা
উয়ন

[৪.১.১] ািপত/ উয়নত
গেবষণাগার

সংা ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৩

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

[৪.২.১] ভৗত অগিত % ২ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২০



া: ৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৫ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[এম.১.১] ই-ফাইিলং পিত
বাবায়ন

[এম.১.১.১]  ডের
মােম হীত ডাক ই-ফাইিলং
িসেেম আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৫০

[এম.১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩১.৭৫

[এম.১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ২৬.৭৫

[এম.১.২] দর/সংা কক
অনলাইন সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক
নন ই-সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০-০১-২০১৯ ২৪-০১-২০১৯ ২৮-০১-২০১৯ ৩১-০৩-২০১৯ ৩০-০৪-২০১৯ ১০-০১-২০১৯

[এম.১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ
ও  উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[এম.১.৩.১] উাবনী উোগ
ও  উয়ন ক (SIP)
সেহর হালনাগাদত
ডাটােবইজ ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ০২-০২-২০১৯

[এম.১.৩.২] ডাটােবজ
অযায়ী নতম  নন
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক চাত

তািরখ ১ ০৮-০৪-২০১৯ ২২-০৪-২০১৯ ২০-০৫-২০১৯ ১৬-০৫-২০১৯ ৩০-০৫-২০১৯ ০৭-০৪-২০১৯

[এম.১.৪] িসেজস চাট ার
বাবায়ন

[এম.১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৮ ১৫-০১-২০১৯ ০৭-০২-২০১৯ ১৭-০২-২০১৯ ২৮-০২-২০১৯ ৩১-১২-২০১৮

[এম.১.৫] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] িনিদ  সমেয়র
মে অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ ৭৫

[এম.১.৬] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর িপআরএল
ও  নগদায়নপ জাির করা

[এম.১.৬.১] িপআরএল
আেদশ জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[এম.২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.২.১.১] িপীয় সভায়
অিডট আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৭

[এম.২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩১

[এম.২.২] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[এম.২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ৩০-০১-২০১৯

[এম.২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ১৮-০২-২০১৯ ২৫-০২-২০১৯ ০৪-০৩-২০১৯ ৩০-০১-২০১৯

[এম.২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[এম.২.৩.১] বািষ ক উয়ন
কম িচ বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১৬০

[এম.২.৪] অবত/অেকেজা
যানবাহন িবমান নীিতমালা
অযায়ী িনিকরণ

[এম.২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০

[এম.২.৫] বেকয়া িবৎ িবল
পিরেশাধ করা

[এম.২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০০

[এম.২.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১৯০



া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৩.১] মাঠ পয ােয়র
কায ালেয়র সে ২০১৮-১৯
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ি ার ও ওেয়বসাইেট
আপেলাড

[এম.৩.১.১] বািষ ক
কম সাদন ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০-০৬-২০১৮ ২১-০৬-২০১৮ ২৪-০৬-২০১৮ ১১-০৬-২০১৮

[এম.৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন
সংি মণালয়/িবভােগ দািখল

[এম.৩.২.১] ায়ন
িতেবদন দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭-০১-২০১৯ ২০-০১-২০১৯ ২১-০১-২০১৯ ২২-০১-২০১৯ ২৩-০১-২০১৯ ০৩-০১-২০১৯

[এম.৩.৩] মাঠ পয ােয়র
কায ালেয়র ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback)
মণালয়/িবভােগ

[এম.৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪-০১-২০১৯ ৩১-০১-২০১৯ ০৪-০২-২০১৯ ০৮-০২-২০১৯ ১১-০২-২০১৯ ২১-০১-২০১৯

[এম.৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[এম.৩.৪.১] আেয়ািজত
িশেণর সময়

জনঘা
*

১ ৬০ ১০১



া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৯, ২০১৯

পিরমােপর মান

ি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
বািষ ক অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৪

জাতীয় াচার
কৗশল ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[এম.৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[এম.৪.১.১] মািসক
িতেবদন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ ৪

[এম.৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩০০

[এম.৪.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.৪.২.১] সকল অনলাইন
সবা ত বাতায়েন
সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৪.৩] দর/সংার ২০১৭-
১৮ অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[এম.৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮-১০-২০১৮ ৩১-১০-২০১৮ ১৫-১১-২০১৮ ২৯-১১-২০১৮ ০৬-১২-২০১৮ ০৮-১০-২০১৯

*সামিয়ক (provisional) ত


