
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

িবান ও ি মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (অোবর - িডেসর)



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

িবান ও ি
িবষয়ক
গেবষণায়
সহায়তা দান

২১

[১.১] ফেলািশপ দান [১.১.১] দ ফেলািশপ সংা ৪ ৩৩০০ ৩২৮০ ৩২৫০ ৩২২০ ৩২০০

[১.২] দানত ফােলািশপ-এর ফেলাআপ
[১.২.১] তদারিক েমর
িতেবদন

সংা ২ ৩৩০ ২৯০ ২৬০ ২৩০ ১৬৯০

[১.৩] গেবষণা অদান দান [১.৩.১] অদানা গেবষক সংা ৪ ৬০০ ৫৪০ ৪৮০ ৪২০ ৩৬০ ৫৭৯

[১.৪] দানত অদান-এর ফেলাআপ
[১.৪.১] তদারিক েমর
িতেবদন

সংা ২ ১২৫ ১১০ ১০০ ৮০ ৭৫

[১.৫] বব িবান ও ি ফেলািশপ
দান

[১.৫.১] দ ফেলািশপ সংা ৩ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৭৭

[১.৬] দানত ফােলািশপ-এর ফেলাআপ
[১.৬.১] তদারিক /অগিত
িতেবদন

সংা ১ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮

[১.৭] িথিসস/িরেপাট  সাদেন গেবষণা
সহায়তা

[১.৭.১] সািদত িথিসস/িরেপাট  সংা ৩ ১৫৬ ১৪৯ ১৪১ ১৩৮ ১৩৫ ৫৭

[১.৮] িবান ও ি িবষয়ক িশণ ও
তদারিক

[১.৮.১] িশিত জনবল সংা ২ ৯১৫ ৮৭৬ ৮৩৮ ৮০০ ৭৫৭ ২১০



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২
িবান ও ি
জনিয়করণ

১৯

[২.১] ামান িবান দশ নীর আেয়াজন ও
তদারিক

[২.১.১] আেয়ািজত দশ নী সংা ৩ ১৪০ ১২৬ ১১২ ৯৮ ৮৪ ১৯৮

[২.২] িবান িবষয়ক সিমনার, বৃতামালা ও
কম শালা আেয়াজন ও তদারিক

[২.২.১] আেয়ািজত সিমনার,
বৃতামালা ও কম শালা

সংা ২ ২৩৫ ২১২ ১৮৯ ১৬৭ ১৪৬ ২০৭

[২.৩] িবান িবষয়ক মলা, অিলিয়াড,
িচান, ইজ ও িবতক িতেযািগতা
আেয়াজন ও তদারিক

[২.৩.১] আেয়ািজত মলা,
অিলিয়াড, িচান, ইজ ও
িবতক িতেযািগতা

সংা ৩ ১৭০৫ ১৫৩০ ১৩৫২ ১১৮৬ ১০১৭ ১৩৯৯

[২.৪] িবান িবষয়ক ত সংহ ও িবতরণ
এবং তদারিক

[২.৪.১] সংহীত ত সংা ১ ৭০০০ ৬৩০০ ৫৬০০ ৪৯০০ ৪২০০ ২৩২৯

[২.৪.২] িবতরণত ত া সংা ১ ৭৮০০ ৭০২০ ৬২২৮ ৫৪৬০ ৪৬৮০ ৪০৪৩

[২.৪.৩] সবা
হীতা/িবধােভাগী

সংা
(হাজার)

১ ১৬.০০০ ১৪.৪০০ ১২.৮০০ ১১.২০০ ৯.৬০০ ১২.৪৯১

[২.৫] িবেনাদনলক িশার মােম িবান ও
মহাকাশ িবষয়ক িডিজটাল িফ এবং িবিভ
দশ নীবর দশ ন ও তদারিক

[২.৫.১] দশ নাথ সংা (ল) ৩ ০.৫০ ০.৪০ ০.৩০ ০.২০ ০.১০ ০.০৭৭৭৮

[২.৬] িবান িবষয়ক দশ নীব দশ ন ও
তদারিক

[২.৬.১] দশ নাথ
সংা
(হাজার)

৩ ১০০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ১৬৮.৮৩৭৬

[২.৭] েলর ছা/ছাীেদর সাভার এইআরই
এর িবিভ গেবষণাগার পিরদশ েনর বা ও
বব িবষয়ক ইজ িতেযািগতার আেয়াজন
ও তদারিক

[২.৭.১] আেয়ািজত িতেযািগতা সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ১ ২

[২.৮] িবিসএসআইআর কক উািবত
ফরমািলন কীট ৫০% ছােড় িবয় ও তদারিক

[২.৮.১] ছাড়ত ে িবিত
কীট সংা

সংা ১ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪১



া: ৪ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

পরমা শির
িনরাপদ ও
শািণ  বহার
িনিতকরণ

১২

[৩.১] সাধারণ ও রিডও-আইেসােটাপ িভিক
ােসবা দােনর তদারিক

[৩.১.১] সবা হীতা সংা (ল) ৩ ৩.২০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ২.৫০ ১.১৫২৮৮

[৩.২] এামিনয়ন  ও অি াফট উৎপাদন
ও সরবরাহ এবং তদারিক

[৩.২.১] সরবরাহত এামিনয়ন
াফট

সংা
(হাজার)

১ ৩.০০০ ২.৯০০ ৩.৮০০ ২.৭০০ ২.৬০০ ১.২৭৯

[৩.২.২] সরবরাহত অি াফট
িসিস
(হাজার)

১ ১০.৫০০ ১০.৩০০ ১০.২০০ ১০.১০০ ১০.০০০ ৪.০০১

[৩.৩] আমদািন ও রানীত খাের
তজিয়তার মাা িনপণ ও তদারিক

[৩.৩.১] তজিয়তার মাা
িনিপত সবা

সংা
(হাজার)

১ ১১.৫০০ ১০.৯০০ ১০.৮০০ ১০.৭০০ ১০.৬০০ ৫.৯৪৩

[৩.৪] িবিকরণ কমর শরীের া িবিকরণ
মাা িনপণ ও তদারিক

[৩.৪.১] এলিড সবা
সংা
(হাজার)

১ ৫.৫০০ ৫.৪০০ ৫.৩০০ ৫.২০০ ৫.১০০ ৩.০০৩

[৩.৫] িবিকরণ েয়ােগর মােম িচিকৎসা
সামী জীবাকরণ ও তদারিক

[৩.৫.১] িবিকরণ েয়াগত
িচিকৎসা সামীর পিরমাণ

িসএফ
(হাজার)

১ ১.১০০ ১.০০০ ০.৯০০ ০.৮০০ ০.৭০০ ২.০৪৩

[৩.৬] িনউীয় ও িবিকরণ াপনাসহ
পিরচালনা সংা অেমাদন ও তদারিক

[৩.৬.১] াপনার জ দ
লাইেস

সংা ১ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ৭৬

[৩.৭] িবিকরণ িনয়ণকারী কম কতােদর সনদ
দান ও তদারিক

[৩.৭.১] ইত আর িস ও সনদ সংা ১ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ৪১

[৩.৮] িনউীয় ও িবিকরণ াপনাসেহর
িনয়ণলক পিরদশ ন ও তদারিক

[৩.৮.১] িনয়ণলক পিরদশ ন সংা ২ ১৮৫ ১৭৩ ১৬১ ১৪৯ ১৩৭ ৫৮



া: ৫ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

আথ -সামািজক
উয়েনর জ
পিরেবশ বাব ও
টকসই ি
উাবন

১২

[৪.১] িবান, িশ ও ি উাবন ও উয়েন
হীত ক বাবায়ন ও তদারিক

[৪.১.১] চলমান ও সমা
গেবষণা ক

সংা ২ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৮ ১৩৫ ৭৯

[৪.২] গেবষণাল ফলাফল ক হাারেদর
অবিহতকরণ ও তদারিক

[৪.২.১] আেয়ািজত সিমনার ও
কম শালা

সংা ২ ১৭ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ৫

[৪.৩] স সিকত িরসাচ  ও ডেভলপেম
ক হণ ও গেবষণা এবং তদারিক

[৪.৩.১] হীত আরএিড ক সংা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১

[৪.৩.২] আরএিড কের
ফলাফল ওেয়বসাইেট কাশ

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০

[৪.৪] স সিকত ননা িবেষণ সবা
(water parameter, sediment
ইতািদ) দান ও ত সকরণ এবং
তদারিক

[৪.৪.১] িবিভ সংােক স
সিকত ননা িবেষণত
সবা দান

সংা ১ ৩ ২ ১ ০ ০ ১

[৪.৫] বািণিজকভােব বহােরর জ উািবত
ি হারেযাকরণ ও তদারিক

[৪.৫.১] হীত েসস সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৫

[৪.৫.২] দািখলত পেট সংা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৩

[৪.৬] ি/পিত ইজারা দান এবং সবা
ি ও সমেঝাতা ারক ার ও তদারিক

[৪.৬.১] ি/ পিত ইজারা
দানত এবং সবা ি ও
সমেঝাতা ারক ািরত

সংা ০.৫ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ৪

[৪.৭] ননা িবেষণ ও কািরগির সবা দান
ও তদারিক

[৪.৭.১] দ িবেষণ সবা
সংা
(হাজার)

০.৫ ৫.৫০০ ৫.৪০০ ৫.৩০০ ৫.২০০ ৫.১০০ ১.৪৪৭

[৪.৮] িডএনএ িসেকােয়িং সবা দান ও
তদারিক

[৪.৮.১] দ িডএনএ
িসেকােয়িং সবা

সংা ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ২৮

[৪.৯] াক িডএনএ পিলমােরজ এনজাইম
উৎপাদন ও তদারিক

[৪.৯.১] উৎপািদত াক িডএনএ
পিলমােরজ এনজাইম

সংা
(আইইউ)

১ ৩১০০০ ৩০৫০০ ৩০২০০ ৩০০০০ ২৯৫০০ ৮৩০০



া: ৬ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৫

িবান ও ি
সাের
অবকাঠােমা
উয়ন

১১

[৫.১] পর পারমাণিবক িবৎ কের ল
পয ােয়র িনম াণ কায ম ও তদারিক

[৫.১.১] ভৗত অগিত শতকরা ৪ ১৬ ১২ ১০ ৮ ৬ ৩.৮

[৫.২] মংলা বের ািপত তজিয়তা
পরীণ ও পিরবীণ গেবষণাগােরর
মানবসদ উয়নসহ আবািসক িবধািদ
াপন ও তদারিক

[৫.২.১] ভৗত অগিত শতকরা ১ ৩ ২.৯০ ২.৮০ ২.৭০ ২.৬০ ৩

[৫.৩] বব শখ িজর রহমান
নেভািথেয়টার, রাজশাহী াপন শীষ ক কের
কায ম ও তদারিক

[৫.৩.১] ভৗত অগিত শতকরা ২ ২০ ১৫ ১০ ৫ ০ ৫

[৫.৪] ইিনিউট অব বােয়াইভােল
ািডজ এ ফাম ািসউকাল সাইেস
িতাকরণ ও তদারিক

[৫.৪.১] ভৗত অগিত শতকরা ২ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৩.৩

[৫.৫] “জাতীয় জীনাংক াপন” শীষ ক
উয়ন কের আওতায় াব কাম অিফস ও
জীনাংক ভবন িনম াণ ও তদারিক

[৫.৫.১] ভৗত অগিত শতকরা ২ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ১১



া: ৭ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

দািরক
কম কাে তা
ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ েমর মািসক সভা
অিত

সংা ২ ১২ ১১ ৩

[এম.১.১.২] এিপএ’র সকল মািসক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ১ ৪ ১

[এম.১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর সে
মতিবিনময়

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা অিত সংা ২ ৪ ৩ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
িবষেয় সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা আেয়ািজত সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা মািসক
িতেবদন উতন কপের
িনকট রণ

[এম.১.৫.১] মািসক িতেবদন িরত সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৮ ণ তািরখ: ধবার, জায়াির ১৩, ২০২১

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

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও সবার
মান ি

৯

[এম.২.১] ই-নিথ বাবায়ন [এম.২.১.১] ই-নিথেত নাট িনিত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৮০.৮৮

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক নন সহিজত সবা
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ১ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর িশণ
দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

জনঘা ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ২৩

[এম.২.৪.২] ১০ম ড ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ িবষেয় দ িশণ

জনঘা ১ ৫ ৪ ৫

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[এম.২.৫.১] নতম এক আওতাধীন
দর-সংা/ একজন কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ েনাদনা দানত

সংা ১ ১

এম.৩
আিথ ক ও সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বাািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা অযায়ী য়
সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ২৫

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ২২.৬৬

[এম.৩.২.২] ক বাবায়ন সংা
আইএমইিড’র পািরশ বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয়/িপীয় সভায়
উপািপত অিডট আপি

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ২৪.২৬

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি িনিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৩৩.৩৩

*সামিয়ক (provisional) ত


