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মণালয়/িবভােগর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সািতক অজন, চােল ও ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ

িবান ও ি মণালেয়র ল উে িবানমন জািত গঠন। সরকােরর ল ও পিরকনার সে সিত রেখ িবান ও ি
মণালয় মানব সদ উয়ন, দাির িবেমাচন, কম সংান ি এবং আথ -সামািজক উয়েন ণ  িমকা পালন কের যাে। িবগত
৩ বছের িবান ও ি মণালেয়র িবিভ ে অিজত সাফসহ হে িবান ও ি িবষয়ক গেবষণাকেম  ৮৬৫ জন গেবষক
ও  ছা-ছাীেক  ফেলািশপ  এবং  ৪৩২  িবানেসবী  িতােনর  অেল  অদান  দান,  দেশ  উৎপািদত  রিডও  আইেসােটাপ  ারা
৬৩০০  জন  রাগীেক  পরমা  িচিকৎসা  সবাদান,  জািতর  িপতা  বব  শখ  িজর  রহমােনর  জীবন  সংােমর  উপর  ৩০  িমিনেটর
িডিজটাল িফ িনম াণ, বব শখ িজর রহমান নেভািথেয়টাের অপেটােমকািনকাল িসেম আপেেডশন এবং িডিজটাল িসেম
াপন,  ৫৫  িডএনএ  িসেকােয়িং  ও  াফাইিলং  সবাদান,  'ভান'  নামক  এক  িব  জািতর  ২০০  মােছর  া  সংরণ,
িমউবােসর মােম দেশর িবিভ জলা-উপেজলায় ৯৬ ামান িবান দশ নীর আেয়াজন,  িবিসএসআইআর কক ৪১ নন
ি উাবন, িশোােদর মে ৫০ ি হার ও ১৮ গেবষণা  (পেট) অজন এবং ওেয়বসাইেটর মােম িবান
িবষয়ক গেবষণাধম ত সরবরাহ কায ম সসারণ।

সমা এবং চােলসহ

িবান ও ি মণালেয়র যমন সাফ রেয়েছ তমিন রেয়েছ সমা এবং সমা মাকােবলায় চােল। সময়াব কম পিরকনা
অযায়ী  পর  পারমানিবক  িবৎ  ক  াপন  ক  বাবায়ন,  পরমা  িচিকৎসা  কসহ  আিনকীকরেণ  েয়াজনীয়  যপািতর
অলতা, াশনাল িজন াংক াপেন িবধাজনক ােন জিমর সংান এবং িবমান গেবষণাগারসহেক আজািতক (আইএসও
১৭০২৫) মােন উীতকরেণ আবকীয় মানবসদ উয়ন ইতািদ ে এ মণালয় চােলের সুিখন হে।

 ভিবৎ পিরকনা

িবান ও ি মণালেয়র সািব ক কম কাের সফল বাবায়েন  ও দীঘ  ময়ািদ িবিভ পিরকনা রেয়েছ যার মে দেশর িত
িবভাগীয় শহের বব শখ িজর রহমান নেভািথেয়টােরর শাখা াপন, দেশর দিণােল এক পারমাণিবক িবৎ ক াপন,
সাভাের  উ  মতাস  এক  পরমা  গেবষণা  ি  াপন,  িবমােনর  এক  িবান  ও  ি  জাঘর  িতা,  সকল  উপেজলায়
িবান  াব  গঠন,  াশনাল  িজন  াংক  াপন,  িনউিয়ার  রেলটির  অবকাঠােমা  শিশালীকরণ  এবং  বাংলােদশ  স  গেবষণা
ইনিউেটর কায ম ইতািদ অ  রেয়েছ।

২০১৫-১৬ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ

পর পারমাণিবক িবৎ ক াপন সংি াথিমক কায াবিলর ৯১% পয  সাদন
পারমাণিবক িবৎ ক অােদশ ণয়ন
২০০ উপেজলায় িবান াব িতা
এনআইিব কক ৫৫ (পা)  িডএনএ িসেকােয়িং সবা দান 
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উপমিণকা (Preamble)

গণজাতী  বাংলােদশ  সরকােরর  িবান  ও  ি  মণালয়-এর  দািয়ে  িনেয়ািজত  মাননীয়  মীর
িতিনিধ  িহসােব  সিচব,  িবান  ও  ি  মণালয়

এবং

গণজাতী  বাংলােদশ সরকােরর মাননীয়  ধানমীর  িতিনিধ  িহসােব  মিপিরষদ সিচব,  মিপিরষদ
িবভাগ-এর মে ২০১৫ সােলর সের মােসর ২০ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
মণালয়/িবভােগর পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision):
িবানমন জািত

১.২ অিভল (Mission)

িবান ও ি িবষয়ক গেবষণা, ি উাবন, উয়ন, চার, সার এবং সফল েয়ােগর মােম দশ ও জািতর সািব ক আথ -
সামািজক সি অজেন সহায়তা দান।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

১. িবান ও ি ে গেবষণা সমতা ি
২. আথ -সামািজক উয়েন পিরেবশবাব ও টকসই ি উাবন
৩. পরমা শির িনরাপদ ও শািণ  বহার িনিতকরণ
৪. িচিকৎসা সবায় পরমা ্ির বহার সসারণ
৫. িবান ও ি সাের অবকাঠােমা উয়ন

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দতার সে বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন
২. উাবন ও অিভেযাগ িতকােরর মােম সবার মােনায়ন
৩. দতা ও নিতকতার উয়ন
৪. ত অিধকার ও েণািদত ত কাশ বাবায়ন
৫. আিথ ক বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জাতীয় উে ও পিরকনার সে সাজ রেখ িবান ও ি িবষয়ক িবমান নীিতমালা পয ােলাচনা এবং নন
নীিতমালা ণয়ন
২. িবান ও ি িবষয়ক জাতীয় নীিতমালা বাবায়েনর লে িবিভ মণালেয়র কায েমর মে সময় সাধন
৩. জাতীয় িবান ও ি পিরষদ (এনিসএস) এর পািরশসহ বাবায়ন
৪. গেবষণা ও উয়েনর জ িবান ও ির সে সংি সংা/িতানেক জিরপ, গেবষণা ও উয়ন কায ম হণ
এবং সবা দােনর লে সািব ক সহায়তা ও অদান দান
৫. িবান ও ি সিকত আজািতক সংার সােথ সক াপন, উয়ন এবং সংি ে ি ও সহেযািগতা
কায ম বাবায়ন
৬. আজািতক পিরসের িবান ও ি িবষয়ক চলমান উয়ন কম কাে বাংলােদশেক সৃকরেণ যথাযথ পদেপ
হণ
৭. পারমাণিবক িনরাপা ও িবিকরণ িনয়ণ এবং পারমাণিবক িবৎ ক াপনসহ পরমা শির শািণ  বহার
সিকত কায াবিল
৮. িবােনর নন নন িবষেয়র উয়ন, সার ও জনিয়করণ, গেবষণা এবং িবান িবষেয় সেচতনতা ির লে িশা
িতানসেহর সহেযািগতায় িত বছর জাতীয় িবান ও ি সাহ উদযাপন
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সকশন ২
মণালয়/িবভােগর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
িভি বছর

২০১৩-২০১৪
ত অজন*
২০১৪-২০১৫

লমাা
২০১৫-২০১৬

েপণ
িনধ ািরত লমাা

অজেনর
ে যৗথভােব

দািয়া
মণালয়/িবভাগ/

সংহাসেহর নাম

উপা

২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮

ি উাবন ও িশায়ন উািবত ি সংা ৪১ ৩৮ ৪৫ ৫৫ ৬০ ----
িবিসএসআইআর-এর বািষ ক িতেবদন
২০১৪-১৫

ি উাবন ও িশায়ন হািরত ি সংা ২২ ১৩ ১৫ ২০ ২৫ িশ মণালয়
িবিসএসআইআর-এর বািষ ক িতেবদন
২০১৪-১৫

পরমা শির শািণ  বহার
ি

তজিয়তার মাা িনিপত
খাপ

সংা ২৪৭০ ২৫০০ ২৫৫০ ২৬০০ ২৭০০ ---- বাপশক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

পরমা শির শািণ  বহার
ি

পরমা ি িভিক
ােসবা হীতা

সংা
(ল)

৩.৩৫ ৩.৫০ ৩.৬০ ৩.৭০ ৩.৮০ ---- বাপশক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[১] িবান ও
ি ে
গেবষণা
সমতা ি

২৫

[১.১] ফেলািশপ দান
[১.১.১] দ
ফেলািশপ

সংা ৬.০০ ১০৫১ ১৩৮৩ ১৪৫০ ১৪৪৫ ১৪৪০ ১৪৩০ ১৩৮৩ ১৪৬৫ ১৫৫০

[১.২] িবতরণত
ফােলািশপ-এর
ফেলাআপ

[১.২.১] তদারিক এবং
উিশা সমাপনী
িতেবদন

সংা ২.০০ ১০৫১ ১৩৮৩ ১৪৫০ ১৪৪৫ ১৪৪০ ১৪৩০ ১৩৮৩ ১৪৬৫ ১৫৫০

[১.৩] গেবষণা অদান
দান

[১.৩.১] উপকারেভাগী সংা ৭.০০ ৪৬৬ ৪৮৭ ৫২৫ ৫২২ ৫২০ ৫১০ ৪৮৭ ৫৫০ ৬০০

[১.৪] িবতরণত
অদান-এর ফেলাআপ

[১.৪.১] তদারিক এবং
গেবষণা সমাপনী
িতেবদন

সংা ২.০০ ৪৬৬ ৪৮৭ ৫২৫ ৫২২ ৫২০ ৫১০ ৪৮৭ ৫৫০ ৬০০

[১.৫] িথিসস/িরেপাট 
সাদেন গেবষণা
সহায়তা দান

[১.৫.১] সািদত
িথিসস/িরেপাট 

সংা ৩.০০ ১২৪ ১৫৫ ১৬০ ১৫৯ ১৫৮ ১৫৬ ১৫৫ ১৬৬ ১৭৬

[১.৬] িবান ও ি
িবষয়ক িশণ দান

[১.৬.১] িশিত
জনবল

সংা ৫.০০ ১০৯৯ ৯৭৮ ১১৫৪ ১১৩৬ ১১১৬ ১০৯৬ ৯৭৮ ১২৮৫ ১৩৬৫



া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২] আথ -
সামািজক
উয়েন
পিরেবশবাব ও
টকসই ি
উাবন

২০

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

[২.১.১] চলমান ক সংা ২.০০ ৫৫ ১৪৫ ২১৫ ২০৮ ২০০ ১৯০ ১৪৫ ২২০ ২২৫

[২.২] গেবষণাল
ফলাফল ক
হাারেদর অবিহতকরণ

[২.২.১] কািশত
বািনক জান াল ও বই

সংা ১.০০ ১০৭ ৮৪ ১০১ ৯৯ ৯৮ ৯৫ ৮৪ ৯৫ ১০১

[২.২.২] আেয়ািজত
সভা, সিমনার ও
কম শালা

সংা ১.০০ ৬ ৭ ১১ ১০ ৯ ৮ ৭ ১৪ ১৬

[২.৩] বািণিজকভােব
বহােরর জ উািবত
ি হারেযাকরণ

[২.৩.১] হীত েসস সংা ২.০০ ৬ ৮ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৫

[২.৩.২] দািখলত
পেট

সংা ১.০০ ৭ ৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১০

[২.৪] ামান িবান
দশ নীর আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত
দশ নী

সংা ১.০০ ২৮ ৩৮ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৫২ ৩৮ ৭০ ৮০

[২.৫] িবান িবষয়ক
সভা, সিমনার ও
কম শালা আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত
সভা, সিমনার ও
কম শালা

সংা ১.০০ ৬ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০



া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[২.৬] িবান িবষয়ক
মলা, িচাংকন ও
িবিভ িতেযািগতা
আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত
মলা, ও িতেযািগতা

সংা ১.০০ ৭১ ৭১ ৭১ ৬৫ ৬০ ৫০ ৪৫ ৭১ ৭১

[২.৭] উপেজলা িবান
াব গঠন

[২.৭.১] গঠনত াব সংা ১.০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ২০০ ৮৫

[২.৮] িবান িবষয়ক
ত সংহ, সংরণ ও
িবতরণ

[২.৮.১] সংরিত ত সংা ১.০০ ৯১৩০ ৮৪০০ ১০০০০ ৯৯০০ ৯৭০০ ৮৫০০ ৮৪০০ ১০৫০০ ১১০০০

[২.৮.২] িবতরণত
ত

া
সংা

১.০০ ১১৭০০ ৭১০০ ৬৮০০ ৬২০০ ৫৫০০ ৪৮০০ ৪১০০ ৭২০০ ৭৫০০

[২.৮.৩] সবা হণকারী সংা ১.০০ ১১২০০ ১০৪০০ ১২৭০০ ১২৫০০ ১২২০০ ১২০০০ ১০৪০০ ১৩৩০০ ১৪০০০

[২.৯] িবেনাদনলক
িশার মােম িবান
ও মহাকাশ িবষয়ক লাজ
ফরাট িফ ও িবিভ
দশ নীবর দশ ন

[২.৯.১] দশ নাথ সংা ২.০০ ৯৫০০০ ১০০০০০ ১২০০০০ ১১৫০০০ ১০১০০০ ১০০৫০০ ১০০০০০ ১০৫০০০ ১০৭০০০

[২.১০] িবান িবষয়ক
দশ নীব দশ ন

[২.১০.১] দশ নাথ সংা ১.০০ ৪৩০০০ ৪৬২০০ ৪৭৫০০ ৪৭৪০০ ৪৭২০০ ৪৭১০০ ৪৬২০০ ৫২০০০ ৫৭০০০

[২.১১] িডএনএ
িসেকােয়িং সবা দান

[২.১১.১] দ িডএনএ
িসেকােয়িং সবা

সংা ২.০০ ৫০ ৫৫ ৫৪ ৫৩ ৫১ ৫০ ৬১ ৬৬

[২.১২] াক িডএনএ
পিলমােরজ এনজাইম
উৎপাদন

[২.১২.১] উৎপািদত
াক িডএনএ
পিলমােরজ এনজাইম

পিরমাণ
(একক)

১.০০ ২০০০০ ২২০০০ ২১৫০০ ২১০০০ ২০৫০০ ২০০০০ ২৪২০০ ২৬৫০০



া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩] পরমা
শির িনরাপদ
ও শািণ 
বহার
িনিতকরণ

২০

[৩.১] ননা/ আমদািন ও
রানীত খাপে
তজিয়তার মাা
িনপণ

[৩.১.১] দ সবা সংা ৪.০০ ১৪৬০০ ১৫০০০ ১৫৬০০ ১৫৫৫০ ১৫৫৩০ ১৫৩২০ ১৫০০০ ১৬২০০ ১৭৪০০

[৩.২] খাে িবিকরণ
েয়াগ

[৩.২.১] িবিকরণ
েয়াগত খা

পিরমাণ
(টন)

২.০০ ৩৬ ১৯০ ২০০ ১৯৯ ১৯৮ ১৯৭ ১৯০ ২১০ ২২০

[৩.৩] িচিকৎসা
সামিেত িবিকরণ
েয়াগ

[৩.৩.১] িবিকরণ
েয়াগত িচিকৎসা
সামী

পিরমাণ
(িসএফ)

২.০০ ২৬০০ ১০০০০ ১১০০০ ১০৯০০ ১০৮০০ ১০৭০০ ১০০০০ ১২০০০ ১৪০০০

[৩.৪] িনউীয় ও
িবিকরণ াপনাসহ
পিরচালনা সংা
অেমাদন

[৩.৪.১] াপনার জ
দ লাইেস

সংা ২.০০ ১৪৮ ১৯৭ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৮০ ৯০

[৩.৪.২] াপনার জ
নবায়নত লাইেস

সংা ২.০০ ১০১৬ ১০৮৬ ১২০০ ১১৮৮ ১১৭৭ ১১৬৫ ১০৮৬ ১৪৫০ ১৫০০

[৩.৪.৩]
আরও/এসআরও-দর
দ ও নবায়নত
লাইেস

সংা ১.০০ ৪ ৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[৩.৫] িনউীয় ও
তজীয় পদাথ  /
যপািত আমদানী ও
রানীর অেমাদন

[৩.৫.১] দ
পারিমট/এনওিস

সংা ২.০০ ২০৮ ২৩৭ ২৬০ ২৫৮ ২৫৬ ২৫৪ ২৩৭ ২৭০ ২৮০



া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

মণালয়/ িবভােগর কৗশলগত উেসহ

[৩.৬] িবিকরণ
িনয়ণকারী কম কতােদর
সনদ দান

[৩.৬.১] ইত আর
িস ও সনদ

সংা ১.০০ ১৭৪ ১৪২ ১৬০ ১৫৮ ১৫৬ ১৫৪ ১৪২ ১৭০ ১৭০

[৩.৬.২] নবায়নত
আরিসও সনদ

সংা ১.০০ ১৮৬ ২৬৬ ২৭০ ২৬৯ ২৬৮ ২৬৭ ২৬৬ ২৭২ ২৭৪

[৩.৭] িনউীয় ও
িবিকরণ াপনাসেহর
িনয়ণলক পিরদশ ন

[৩.৭.১] িনয়ণলক
পিরদশ ন

সংা ১.০০ ২৬০ ২৬৫ ৩০০ ২৯৮ ২৯৪ ২৯০ ২৬৫ ৩৫০ ৩৬০

[৩.৮] রেলটির
ডেম ণয়ন এবং
কািরগরী ডেম
ায়ন

[৩.৮.১] ণীত ও
ািয়ত ডেম

সংা ২.০০ ৩ ৮ ১০ ৯ ৮ ৮ ৮ ১২ ১২

[৪] িচিকৎসা
সবায় পরমা
্ির বহার
সসারণ

১০

[৪.১] সাধারণ ও রিডও-
আইেসােটাপ িভিক
ােসবা দান

[৪.১.১] সবা হণকারী সংা ৭.০০ ৩৩৭০০০ ৩৫২০০০ ৩৬২০০০ ৩৬১০০০ ৩৬০০০০ ৩৫৮০০০ ৩৫২০০০ ৩৭২০০০ ৩৮২০০০

[৪.২] এামিনয়ন  ও
বানাফট উৎপাদন ও
সরবরাহ

[৪.২.১] উৎপািদত ও
সরবরাহত াফট

সংা ৩.০০ ৯৯২০ ১৪০০০ ১৫০০০ ১৪৯০০ ১৪৮০০ ১৪৭০০ ১৪০০০ ১৬০০০ ১৭০০০

[৫] িবান ও
ি সাের
অবকাঠােমা
উয়ন

৮

[৫.১] পর
পারমাণিবক িবৎ
কের াথিমক
পয ােয়র কায ম
সাদন

[৫.১.১] ভৗত অগিত % ৫.০০ ৮.৩০ ৪৮ ৩৫ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৩ ৮.৭

[৫.২] বাংলােদশ পরমা
শি িনয়ণ কপ-
এর ভৗত অবকাঠােমা
উয়ন

[৫.২.১] িনিম ত ভৗত
অবকাঠােমা

% ৩.০০ ৩০ ৭০ ৬৬ ৬২ ৫৮ ৩০



া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দতার
সে বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন

৫

[১.১] খসড়া বািষ ক
কম সাদন ি
দািখল

[১.১.১] িশণ সমাির
পর িনধ ািরত সময়সীমার
মে খসড়া ি
দািখলত

িদন ১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

[১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[১.২.১] িনধ ািরত তািরেখ
ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫

[১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[১.৪.১] সমেঝাতা ারক
ািরত

তািরখ ১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫

[১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

সংা ১.০০ ৩ ২ ১



া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[২.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভাগ
এবং মাঠপয ােয়র
দরসেহ
িসেজস চাট ার
ণয়ন

[২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[২.১.২] মাঠপয ােয়র
দরসেহ িসেজস
চাট ার ণীত ও কািশত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

% ১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৩] সবা িয়ায়
উাবন কায ম
বাবায়ন

[২.৩.১] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের
অনলাইন সবা চাত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[২.৩.২] মণালয়/িবভাগ
ও অিধদর/সংাসেহ
কমপে এক কের সবা
িয়া সহজীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩] দতা ও
নিতকতার
উয়ন

৩

[৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[৩.১.১] াচার বাবায়ন
পিরবীণ কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

তািরখ ১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫

[৩.১.২] ন/২০১৬ এর
মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

% ১.০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[৩.২.১] িশেণর সময় জনঘা ১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০



া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

    কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর

মান

িভি বছর
২০১৩-২০১৪

ত
অজন*

২০১৪-২০১৫

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৫-২০১৬

েপন
২০১৬-২০১৭

েপন
২০১৭-২০১৮

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] ত
অিধকার ও
েণািদত
ত কাশ
বাবায়ন

২

[৪.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ণয়ন

[৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.২] আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[৪.২.১] আওতাধীন সকল
দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫

[৪.৩]
মণালয়/িবভােগ
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫

[৫] আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[৫.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা (Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৫.২] অিডট আপি
িনি কায েমর
উয়ন

[৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

% ১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

*সামিয়ক (provisional) ত
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া: ১৬ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক নর শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িবম িবান ও ি মণালয়

২ বাপশক বাংলােদশ পরমা শি কিমশন

৩ িবিসএসআইআর
বাংলােদশ কাউিল অব সােয়িিফক এ ইনডািয়াল িরসাচ  (বাংলােদশ িবান ও
িশ গেবষণা পিরষদ)

৪ বাপশিনক বাংলােদশ পরমা শি িনয়ণ কপ

৫ াডক বাংলােদশ াশনাল সােয়িিফক এ টকিনকাল ডেমেশন সার

৬ এনআইিব াশনাল ইনিউট অব বােয়ােটকেনালিজ

৭ এনিসএস াশনাল কাউিল ফর সােয় এ টকেনালিজ

৮ আরও িরঅার অপােরটর

৯ এসআরও িসিনিয়র িরঅার অপােরটর

১০ আরিসও রিডেয়শন কোল অিফসার

১১ এনওিস না অবেজকশন সা িফেকট

১২ িডএনএ িডঅি রাইেবািনউিক এিসড

১৩ এনএস াশনাল সােয় এ টকেনালিজ

১৪ আরএিড িরসাচ  এ িডেভলপেম



া: ১৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[১.১] ফেলািশপ দান [১.১.১] দ ফেলািশপ
উতর িবান িশা ও গেবষণা সমতা ির জ
ির অেল ফেলািশপ দান করা হয়

িবান ও ি মণালয়
(িবম), বাংলােদশ িবান
ও িশ গেবষণা পিরষদ
(িবিসএসআইআর)

িবম এবং িবিসএসআইআর-এর বািষ ক
িতেবদন, ২০১৪-১৫

[১.২] িবতরণত ফােলািশপ-এর
ফেলাআপ

[১.২.১] তদারিক এবং উিশা
সমাপনী িতেবদন

ফেলােদর িনকট থেক া উিশা সমাপনী
িতেবদন-এর ফেলাআপ করা হয়

িবম, িবিসএসআইআর
িবম এবং িবিসএসআইআর-এর বািষ ক
িতেবদন, ২০১৪-১৫ বািষ ক বােজট, ২০১৪-
১৫

[১.৩] গেবষণা অদান দান [১.৩.১] উপকারেভাগী
িবান িবষয়ক গেবষণা কম কাের জ ক/সংার
অেল অদান দান করা হয়

িবম িবম-এর বািষ ক িতেবদন, ২০১৪-১৫

[১.৪] িবতরণত অদান-এর ফেলাআপ
[১.৪.১] তদারিক এবং গেবষণা
সমাপনী িতেবদন

দ গেবষণা অদান বহার িনিকে
গেবষক/সংার িনকট থেক পিরবীণ এবং গেবষণা
সমাপনী িতেবদন হণ করা হয়

িবম িবম-এর বািষ ক িতেবদন, ২০১৪-১৫

[১.৫] িথিসস/িরেপাট  সাদেন গেবষণা
সহায়তা দান

[১.৫.১] সািদত িথিসস/িরেপাট 
গেবষণা কেম র জ পাইভাইজাির সবাসহ িবান
াব িবধা হণকারী িবিভ িবিবালেয়র ছা-ছাী,
গেবষক ও িশকগণ কক সািদত িথিসস/িরেপাট 

বাংলােদশ পরমা শি
কিমশন (বাপশক),
িবিসএসআইআর, াশনাল
ইনিউট অব
বােয়ােটকেনালিজ
(এনআইিব)

বাপশক, িবিসএসআইআর এবং এনআইিব-
এর বািষ ক িতেবদন, ২০১৪-১৫

[১.৬] িবান ও ি িবষয়ক িশণ
দান

[১.৬.১] িশিত জনবল

পরমা শির শািণ  বহার, িশ ও ি,
জীবি এবং পারমাণিবক িনরাপা ও িবিকরণ
রা িবষেয় গেবষণা সমতা িকে দ িশেণ
অংশহণকারী

বাপশক, িবিসএসআইআর,
এনআইিব, বাপশিনক

বাপশক, িবিসএসআইআর, এনআইিব এবং
বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

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

[২.১.১] চলমান ক
িবিসএসআইআর-এর গেবষকগণ কক গেবষণা ও
উয়েনর (R&D) উেে হীত ক

িবিসএসআইআর
িবিসএসআইআর-এর বািষ ক িতেবদন
২০১৪-১৫



া: ১৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[২.২] গেবষণাল ফলাফল ক
হাারেদর অবিহতকরণ

[২.২.১] কািশত বািনক জান াল
ও বই

গেবষণায় া ফলাফেলর আেলােক গেবষকগণ কক
কািশত িবান িবষয়ক ব

বাপশক, িবিসএসআইআর,
এনআইিব, িবান জাঘর

বাপশক, িবিসএসআইআর, এনআইিব এবং
িবান জাঘর-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-
১৫

[২.২.২] আেয়ািজত সভা, সিমনার
ও কম শালা

গেবষণাল ফলাফল কেহাারেদর অবিহতকরেণর
জ আেয়ািজত সভা, সিমনার ও কম শালা

বাপশক, িবিসএসআইআর,
এনআইিব

বাপশক, িবিসএসআইআর, এনআইিব-এর
বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[২.৩] বািণিজকভােব বহােরর জ
উািবত ি হারেযাকরণ

[২.৩.১] হীত েসস
বািণিজকভােব বহােরর উেে িবিসএসআইআর-এ
কম রত গেবষক কক উািবত েসস

িবিসএসআইআর
িবিসএসআইআর-এর বািষ ক িতেবদন
২০১৪-১৫

[২.৩.২] দািখলত পেট
বািণিজকভােব বহােরর উেে িবিসএসআইআর-এ
কম রত গেবষক কক উািবত েসস-এর পেট

িবিসএসআইআর
িবিসএসআইআর-এর বািষ ক িতেবদন
২০১৪-১৫

[২.৪] ামান িবান দশ নীর
আেয়াজন

[২.৪.১] আেয়ািজত দশ নী
আেয়ািজত/দিশ ত মহাকাশ ও িবান িবষয়ক দশ নী
বসহ দশ ন (ামান দশ ণীসহ)

বব নেভািথেয়টার,
িবান জাঘর

বব নেভািথেয়টার এবং িবান জাঘর-
এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[২.৫] িবান িবষয়ক সভা, সিমনার ও
কম শালা আেয়াজন

[২.৫.১] আেয়ািজত সভা, সিমনার
ও কম শালা

িবান ও ি িবষেয় অবিহতকরেণর উেে
আেয়ািজত সভা, সিমনার ও কম শালা

বাপশক, িবিসএসআইআর,
এনআইিব, িবান জাঘর,
াডক

বাপশক, িবিসএসআইআর, এনআইিব, িবান
জাঘর এবং াডক-এর বািষ ক িতেবদন
২০১৪-১৫

[২.৬] িবান িবষয়ক মলা, িচাংকন ও
িবিভ িতেযািগতা আেয়াজন

[২.৬.১] আেয়ািজত মলা, ও
িতেযািগতা

িবান মলা এবং অিলিয়াড ও িচানসহ িশেদর
িবিভ িতেযািগতা

িবান জাঘর,
িবিসএসআইআর

িবান জাঘর এবং িবিসএসআইআর-এর
বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[২.৭] উপেজলা িবান াব গঠন [২.৭.১] গঠনত াব উপেজলা িবান াব গঠন িবান জাঘর
িবান জাঘর-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-
১৫

[২.৮] িবান িবষয়ক ত সংহ,
সংরণ ও িবতরণ

[২.৮.১] সংরিত ত িবান িবষয়ক ত সংহ ও সংরণ াডক াডক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[২.৮.২] িবতরণত ত িবান িবষয়ক ত িবতরণ াডক াডক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[২.৮.৩] সবা হণকারী তা িবধােভাগী াডক াডক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[২.৯] িবেনাদনলক িশার মােম
িবান ও মহাকাশ িবষয়ক লাজ ফরাট
িফ ও িবিভ দশ নীবর দশ ন

[২.৯.১] দশ নাথ
িবেনাদনলক িশার মােম িবান ও মহাকাশ
িবষয়ক লাজ ফরাট িফ ও িবিভ দশ নীবর
দশ নাথ

বব নেভািথেয়টার
বব নেভািথেয়টার-এর বািষ ক িতেবদন
২০১৪-১৫

[২.১০] িবান িবষয়ক দশ নীব
দশ ন

[২.১০.১] দশ নাথ
সােয়িিফক এিিবটস এর মােম িবেনাদন এবং
িবান ও ি িবষয়ক ান দান সংা িবষয়ািদর
দশ নাথ

িবান জাঘর
িবান জাঘর-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-
১৫

[২.১১] িডএনএ িসেকােয়িং সবা দান
[২.১১.১] দ িডএনএ িসেকােয়িং
সবা

িডএনএ িসেকােয়িং সবা দান এনআইিব এনআইিব-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫



া: ১৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[২.১২] াক িডএনএ পিলমােরজ
এনজাইম উৎপাদন

[২.১২.১] উৎপািদত াক িডএনএ
পিলমােরজ এনজাইম

াক িডএনএ পিলমােরজ এনজাইম উৎপাদন এনআইিব এনআইিব-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.১] ননা/ আমদািন ও রানীত
খাপে তজিয়তার মাা িনপণ

[৩.১.১] দ সবা
পারমাণিবক ির মােম িবিভ ননায়
(sample) এবং আমদািন ও রািনত খাে
তজিয়তার মাা িনপন সংা সবা

বাপশক বাপশক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.২] খাে িবিকরণ েয়াগ
[৩.২.১] িবিকরণ েয়াগত
খা

পারমাণিবক ির মােম খাে িবিকরণ েয়াগ বাপশক বাপশক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.৩] িচিকৎসা সামিেত িবিকরণ
েয়াগ

[৩.৩.১] িবিকরণ েয়াগত
িচিকৎসা সামী

পারমাণিবক ির সাহাে িচিকৎসা সামিেত
িবিকরণ েয়াগ

বাপশক বাপশক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.৪] িনউীয় ও িবিকরণ াপনাসহ
পিরচালনা সংা অেমাদন

[৩.৪.১] াপনার জ দ
লাইেস

িনউীয় ও িবিকরণ িবষয়ক অবকাঠােমা াপন এবং
পিরচালনার জ লাইেস দান

বাপশিনক বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.৪.২] াপনার জ নবায়নত
লাইেস

াপনার জ দ লাইেস নবায়ন বাপশিনক বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.৪.৩] আরও/এসআরও-দর দ
ও নবায়নত লাইেস

আরও/এসআরওেদর লাইেস দান ও নবায়ন বাপশিনক বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.৫] িনউীয় ও তজীয় পদাথ  /
যপািত আমদানী ও রানীর অেমাদন

[৩.৫.১] দ পারিমট/এনওিস
িনউীয় ও তজীয় পদাথ  / যপািতর আমদানী ও
রানীর অেমাদন দান

বাপশিনক বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.৬] িবিকরণ িনয়ণকারী কম কতােদর
সনদ দান

[৩.৬.১] ইত আর িস ও সনদ িনউীয় াপনার অপােরটরেদর সনদ দান বাপশিনক বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.৬.২] নবায়নত আরিসও সনদ িনউীয় াপনার অপােরটরেদর সনদ নবায়ন বাপশিনক বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.৭] িনউীয় ও িবিকরণ াপনাসেহর
িনয়ণলক পিরদশ ন

[৩.৭.১] িনয়ণলক পিরদশ ন িনউীয় অথবা িবিকরণ াপনাসহ পিরদশ ন বাপশিনক বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৩.৮] রেলটির ডেম ণয়ন এবং
কািরগরী ডেম ায়ন

[৩.৮.১] ণীত ও ািয়ত ডেম
িনউীয় াপনাসেহর িনয়ণ সংা তািদ
তকরণ এবং কািরগরী তািদ ণনিরণ ও
ায়ন

বাপশিনক বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৪.১] সাধারণ ও রিডও-আইেসােটাপ
িভিক ােসবা দান

[৪.১.১] সবা হণকারী
পরমা িচিকৎসা কে সাধারণ /রিডও-আইেসােটাপ
িভিক ােসবা

বাপশক বাপশক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫

[৪.২] এামিনয়ন  ও বানাফট
উৎপাদন ও সরবরাহ

[৪.২.১] উৎপািদত ও সরবরাহত
াফট

শ িচিকৎসায় এামিনয়ন  ও বানাফট উৎপাদন
ও সরবরাহ

বাপশক বাপশক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫



া: ২০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত এবং উপা 
সাধারণ
ম

[৫.১] পর পারমাণিবক িবৎ কের
াথিমক পয ােয়র কায ম সাদন

[৫.১.১] ভৗত অগিত
পর পারমাণিবক িবৎ কের ভৗত কায েমর
অগিত

িবম, বাপশক
িবম এবং বাপশক-এর বািষ ক িতেবদন
২০১৪-১৫

[৫.২] বাংলােদশ পরমা শি িনয়ণ
কপ- এর ভৗত অবকাঠােমা উয়ন

[৫.২.১] িনিম ত ভৗত অবকাঠােমা
বাপশিনক- এর ভৗত অবকাঠােমা িনম াণজিনত কােজর
অগিত

বাপশিনক বাপশিনক-এর বািষ ক িতেবদন ২০১৪-১৫



া: ২১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২২, ২০১৫

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম
সংি কম সাদন

চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

উ িতােনর িনকট
তাশার মাা উেখ

কন
তাশা রণ না হেল সা ভাব

মণালয় িশ মণালয় দািখলত পেট পেট রিজেশন দান
েসস-এর িবপরীেত পেট-এর
রিজেশন দােনর আইনগত এখিতয়ার
িশ মণালেয়র

৩০%
পেট রিজেশন িতেরেক উািবত
ি হােরর আইনগত েযাগ নাই




