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বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে 

 

 

 

 

 

পবিচালক, খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট (আইএফএসটি)  

এবাং 

চচয়ািম্যান, বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববসএসআইআি) এি মদে স্বাক্ষবিত 

 

 

 

বাবষ িক কম িসম্পােন চুবি 
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সূবচপত্র 
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খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট-এি কম িসম্পােদনি সাবব িক বচত্র 

(Overview of the Performance of  Institute of Food Science and Technology) 

 

সাম্প্রবতক অজিন, চযাদলঞ্জ ও িববষ্যৎ পবিকল্পনা 

সাম্প্রবতক বছিসমূদহি (৩ বছি) প্রধান অজিনসমূহ 

খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট (আইএফএসটি) ক্ষদনশর খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুবি বনভ মর গনিষণা ও উন্নয়ননর ক্ষেনত্র বৃহত্তর্ 

গনিষণা প্রবিষ্ঠান বহনসনি স্বীকৃি। অত্র ইনবিটিউনস উৎপাদননাত্তর খাদ্যদ্রনব্যর প্রবক্রয়াজািকরণ, সংরেণ, র্জুিকরণ বিষনয় 

এিং বনরাপদ খাদ্য বনবিিকরণ ও পশুখাদ্য বিষনয় গনিষণা ও উন্নয়ন কর্ মকান্ড পবরিাবলি হনয় র্ানক। খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি 

ইনবিটিউট- এ ববগত ৩ বছদি ৩৭ টি আিএন্ডবি প্রকল্প, ৪ টি ববদশষ অনুোন প্রকল্প এবাং বাবষ িক উন্নয়ন কম িসূবচদত ২টি প্রকল্প 

সমাপ্ত হদয়দছ এবাং ১টি চলমান আদছ। এছাড়া েক্ষ মানব সম্পে ততিীি লদক্ষয ৯ জদনি চফদলাবশপ, ৫৯ জদনি এমএসবস ও 

বপএইচবি গদবষণাকম ি তত্ত্বাবধান কিা হদয়দছ। এ ছাড়া ব্যবসা বাবনজয সম্প্রসািদনি লদক্ষয বববিন্ন বশল্প উদদ্যািা আমোনী 

িপ্তানী কািক প্রবতষ্ঠান, এবাং সিকািী ও চবসিকািী পর্ িাদয় চমাট ৭৬২৫ টি নমুনা ববদেষণ কিা হদয়দছ। ২ টি নতুন প্রযুবি 

উদ্ভাবন এবাং ৭ টি প্রযুবি বশল্প উদদ্যিাদেি মদে হস্তান্তি কিা হদয়দছ, তাছাড়া চটকসই প্রযুবি সম্প্রসািদনি লদক্ষয ১৪৩টি 

উপদজলায় লাগসই প্রযুবি প্রেশ িন কিা হদয়দছ।  

 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জ সমূহ 

গদবষণাগাি সমূহ আন্তজিাবতক মাদন উন্নতীকিদণি লদক্ষয সামর্থ্ি বৃবি, উচ্চ বশক্ষা ও প্রবশক্ষদণি মােদম েক্ষমানব 

সম্পে ততিীকিণ, উদ্ভাববত প্রযুবি সমূহ বাবনবজযকীকিণ। 

 

 

িববষ্যৎ পবিকল্পনা 

 অতযাধুবনক তবজ্ঞাবনক র্ন্ত্রপাবত ক্রয়, ববজ্ঞানী ও চটকবনবশয়ানদেিদক ববজ্ঞান ববষয়ক প্রবশক্ষণ আদয়াজন, উচ্চতি   

বিবি অজিদন সহদর্াগীতাি মােদম দে র্ানি সম্পদ সৃবট চ কনর ল্যািগুনলানক আন্তমজাবিক র্ানন উন্নীি করা হনি। 

 ক্ষদনশর আর্ ম-সার্াবজক ও িাবহদা ক্ষর্ািানিক নতুন নতুন পণ্য ও প্রযুবি উদ্ভািন কনর বিবভন্ন বশল্প প্রবিষ্ঠান ও ব্যবিনক 

ক্ষিকনহাল্ডার বর্টিং ও বিজ্ঞাপন প্রিানরর র্াধ্যনর্ প্রযুবিসমূহ িাবণবজযবককরণ করা হনি।  

 

২০২০-২০২১ অর্ িবছদিি সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

 নতুন গদবষণা ও উন্নয়ন (আিএন্ডবি) প্রকল্প বাস্তবায়ন- ৫ টি 

 তত্বাবধানকৃত বর্বসস- ২৬টি 

 তবজ্ঞাবনক প্রবন্ধ প্রকাশ-২২টি  

 প্রদসস – ৫টি 

 প্রদসস ইজািা ও সমদ াতা স্মািক স্বাক্ষি-১টি  

 বশল্প সমস্যা সমাধান- ৫টি  

 গদবষণাগাি আধুবনকীকিন-১টি   

 চমর্ি চিবলদিশন- ৩টি  

 ববদেষণ চসবা প্রোন- ২৬০০টি 

 চমর্ি চিিলপদমন্ট- ৩ টি 
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প্রস্তাবনা 

উপক্রমবনকা (Preamble) 

 

সরকাবর দপ্তর/সংস্থাসমূনহর প্রাবিষ্ঠাবনক দেিা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতিা ও জিািবদবহ ক্ষজারদার করা, নিশাসন সংহিকরণ এিং 

সম্পনদর  র্া র্ ব্যিহার বনবিিকরনণর র্াধ্যনর্ রূপকল্প ২০৪১ এর  র্া র্ িাস্তিায়ননর লনেয – 

 

 

 

পবিচালক, খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট 

 

এবাং 

 

চচয়ািম্যান, বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববসএসআইআি) এি মদে 

 

২০২১ সাদলি জুন মাদসি ২৫ তাবিদখ এই বাবষ িক কম িসম্পােন চুবি স্বাক্ষবিত হল। 

 

 

এই বাবষ িক কম িসম্পােন চুবি স্বাক্ষিকািী উিয়পক্ষ বনম্নবলবখত ববষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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চসকশন ১ 

খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট -এি রূপকল্প (Vision), অবিলক্ষয (Mission), চকৌশলগত উদেশ্যসমূহ(Stratigic 

objectives) এবাং কার্ িাববল (Functions) 

 

১.১ রূপকল্প (Vision):  

খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট চক চসন্টাি অব এক্সদসদলন্স বহসাদব প্রবতষ্ঠাকিদণি লদক্ষয বতিমান চাবহোি উপি 

বিবি কদি খাদ্য বশদল্পাবিবিক ও প্রযুবিগত গদবষণা ও উদ্ভাবন।  

 

১.২ অবিলক্ষয (Mission): 

বাাংলাদেদশি জনগদণি আর্ ি-সামাবজক ও পবিদবশগত চটকসই প্রযুবি উন্নয়দনি লদক্ষয খাদ্য ববজ্ঞান বিবিক গদবষণা 

ও উন্নয়ন এবাং ববদেষন চসবাি মােদম বশল্পায়দন সহায়তা প্রোন। 

 

১.৩ কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্র: 

১.৩.১ বববসএসআইআি-এি চকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ 

ক) ববজ্ঞান ও প্রযুবি চক্ষদত্র গদবষণা সক্ষমতা বৃবি 

খ)  আর্ ি-সামাবজক উন্নয়দন পবিদবশবান্ধব ও চটকসই প্রযুবি উদ্ভাবন এবাং ববস্তাি 

গ) ববজ্ঞান ও প্রযুবি প্রসাদি অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

         ১.৩.২ আইএফএসটি--এি নিশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্রসমূহ 

 ক)  শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

 খ)  ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

 গ)  িথ্য অবিকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

 ঘ)  অবভন াগ প্রবিকার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

 ঙ) ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

 

১.৪ প্রিান কার্ িাববল (Functions) 

১. চেশীয় কাঁচামাল ব্যবহাদি আমোনী ববকল্প খাদ্য পণ্য উৎপােন ও বশল্পদোিাদেি বনকট প্রযুবি হস্তান্তি 

২. বববিন্ন বড় মা াবি ও ক্ষুদ্র বশদল্প সহায়তা প্রোন 

৩. আন্তজিাবতকমাদনি ববদেষন চসবা প্রোন 

৪. েক্ষ মানব সম্পে উন্নয়দন সহায়তা প্রোন 

৫. প্রযুবি হস্তান্তদিি মােদম োবিদ্র ববদমাচন ও নািীি ক্ষমতায়দন সহায়তা প্রোন 

৬. চসবমনাি বসদম্পাবজয়াদমি মােদম জনসদচতনতা ততিীদত সহায়তা প্রোন 

৮. আধুবনক র্ন্ত্রপাবত ও সাংবেষ্ট ববষদয়ি উপি প্রবশক্ষণ চসবা প্রোন 

৯. ববশ্বববদ্যালদয়ি এমএস, এমবফল ও বপএইচবি বশক্ষার্ীদেি গদবষণা কাজ তত্ত্বাবধান 

১০. খাদ্য-বশল্প সাংবেষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূহদক প্রযুবিগত পিামশ ি ও বেকবনদে িশনামূলক চসবা প্রোন 

১১. স্পন্সি ি প্রদজক্ট এি মােদম প্রযুবি উদ্ভাবন ও হস্তান্তি 

১২. কাবিগবি প্রবশক্ষণ আদয়াজন 
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চসকশন-২ 

বিবভন্ন কা মক্রনর্র চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি 

(Outcome/Impact) 

 

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি 

লেযর্াত্রা  

২০২১-২২ 

প্রনেপণ   বনি মাবরি  লেযর্াত্রা অজমননর ক্ষেনত্র 

ক্ষ ৌর্ভানি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  

র্ন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্হাসমূনহর নার্ 

উপাত্তসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৯-২০ ২০২০-২০২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববষয়ক 

গদবষণায় সহায়তা বৃবিকিণ 

গদবষক ছাত্র/ছাত্রী কর্তিক 

সম্পাবেত বর্বসস/বিদপাট ি   

সংখ্যা ১৫ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ 
পবিচালদকি েপ্তি ও গদবষণা 

সমন্বয়কািী-এি েপ্তি 

পবিচালদকি েপ্তি 

বাবষ িক প্রবতদবেন 

২. প্রযুবি উদ্ভািন ও বশল্পায়ন 

বিজ্ঞাবনক জান মানল প্রকাবশি 

প্রিন্ধ ও িই 

সংখ্যা ১৪ ২১ ২২ ২৩ ২৪ 
সাংবেষ্ট িািপ্রাপ্ত ববজ্ঞানী ও 

পবিচালদকি েপ্তি 

পবিচালদকি েপ্তি   

বাবষ িক প্রবতদবেন 

গ্রহীি প্রনসস 
সংখ্যা 

২ ৪ ৫ ৬ ৭ 
সাংবেষ্ট িািপ্রাপ্ত ববজ্ঞানী, 

পবিচালদকি েপ্তি, সেস্য (উন্নয়ন)-

এি েপ্তি ও বশল্প মন্ত্রণালয় 

পবিচালদকি েপ্তি  

বাবষ িক প্রবতদবেন 

৩. বশল্প প্রবিষ্ঠান পবরদশ মননর 

র্াধ্যনর্ বশল্পনদ্যািানদর 

সহায়িা প্রদান 

বশল্প প্রবিষ্ঠান পবরদশ মন এিং 

সর্স্যার সর্ািান 

সংখ্যা 
৪ ৫ ৬ ৭ ৮ আইএফএসটির সংবিট চ বিজ্ঞানী  পবরিালক দপ্তর এিং 

আইএফএসটির সংবিট চ 

বিজ্ঞানী 

 

*সার্বয়ক : ২০২০-২১ অর্ মিছনরর জুন, ২০২১ িাবরখ পর্ িন্ত প্রকৃত অজিন (অর্ িবছদিি অববশষ্ট  সমদয় বনধ িাবিত লক্ষযমাত্রা অবজিত হদব মদম ি আশা কিা র্ায়)।
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চসকশন ৩ 

কম িস্পােন পবিকল্পনা, কার্ িক্রম, কম িস্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

কম িস্পােদনি 

চক্ষত্র   

 

কম িস্পাে

চনি 

চক্ষত্রসমূদহ

ি মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

)  

 

কার্ িক্রম 

(Activities)  

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance  

Indicators)  

গণনা 

পদ্ধবি 

(calcul

ation 

Metho

d) 

 

একক 

(Unit

)  

 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকিমান 

(Weight of 

Performanc

e  

Indicators)  

প্রকৃত  
লক্ষযমাত্রা/ বনণ িায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22)  

 

প্রদক্ষপন 

(Projectio

n)  

২০২২-

২৩ 

 

প্রদক্ষপন 

(Projection)  

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ ২০২০-২০২১ 

অসাধািণ অবত উিম উিম চলবত 

মান 

চলবত মাদনি 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট-এি কম িসম্পােদনি চক্ষত্রসমূহ 

১. ববজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

ববষয়ক 

গদবষণায় 

সহায়তা 

বৃবিকিণ 

২০ ১.৩ বর্বসস/বিদপাট ি সম্পােদন 

গদবষণা সহায়তা  

১.৩.১ তত্বাবধানকৃত 

বর্বসস/বিদপাট ি 

সর্বট চ সাংখ্যা ১০ ১৫ ১৯ ২৬ ২৩ ২১ ১৭ ১৬ ২৭ ২৮ 

১.৪ ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববষয়ক 

প্রবশক্ষণ  

১.৪.১ প্রবশবক্ষত 

জনবল 

সর্বট চ সাংখ্যা ৫ ৪৯ ৪৩ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

১.৫  নমুনা ববদেষদণি সক্ষমতা 

বৃবিি লদক্ষয চমর্ি চিবলদিশন  

১.৫.১ চিবলদিদটি 

চমর্ি 

সর্বট চ সাংখ্যা ৫ - ৩ ৩ ২ ১ - - ৪ ৫ 

২.ববজ্ঞান ও 

প্রযুবি 

জনবপ্রয়কিণ 

১০ ২.১ ববজ্ঞান ববষয়ক চসবমনাি ও 

কম িশালা আদয়াজন  

২.১.১ আদয়াবজত 

চসবমনাি ও কম িশালা  

সর্বট চ সাংখ্যা ৫ ১ ১৪ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২১ ২২ 

২.২  সরকাবর কর্ মিাবরনদর 

সের্িার উন্নয়নন সর্সার্বয়ক 

বিষনয় লাবন মং ক্ষসশন আনয়াজন 

২.২.১  আদয়াবজত 

লাবন িাং চসশন 

সর্বট চ সাংখ্যা ৫ - - ১ - - - - ২ ৩ 

৩. আর্ ি- 

সামাবজক 

উন্নয়দন 

পবিদবশ বান্ধব 

ও চটকসই 

প্রযুবিি 

উদ্ভাবন 

৩০ ৩.১ ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি 

উদ্ভাবন ও উন্নয়দন গৃহীত প্রকল্প 

বাস্তবায়ন  

৩.১.১ চলমান ও  

আিএন্ডবি প্রকল্প 

সর্বট চ সাংখ্যা ৫ ১২ ১৯ ১৪ ১০ ৮ 

 

৬ ৫ ২০ ২১ 

সমাপ্য আিএন্ডবি 

প্রকল্প 

৫ 

৩.২ গদবষণালব্ধ ফলাফল চিক 

চহাল্ডািদেি অববহতকিণ 

৩.২.১ তবজ্ঞাবনক 

প্রবন্ধ ও বই প্রকাশ 

সর্বট চ সাংখ্যা ৫ ১৪ ২০ ২২ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৩ ২৪ 
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কম িস্পােদনি 

চক্ষত্র   

 

কম িস্পােদনি 

চক্ষত্রসমূদহি 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)  

 
কার্ যক্রম 

(Activities)  

 
কম যসম্পাদন 

সূচক 
(Performance  

Indicators)  

গণনা 

পদ্ধবি 

(calcul

ation 

Metho

d 

 
একক 
(Unit)  

 

 
কম যসম্পাদন 

সূচককরমান 
(Weight of 

Performance  

Indicators)  

প্রকৃত  লক্ষ্যমাত্রা/ ননর্ যায়ক ২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

 

প্রদক্ষপন 
(Projection)  

২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপন 
(Projection)  

২০২৩-২৪ 

২০১৯-২০ 
২০২০-

২০২১ 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম চলনত 

মান 

চলবত মাদনি 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

   3.২.২  আকয়ানিত 

সসনমনার, ওয়াকযশপ 

ও নসকম্পানিয়াম  

সমষ্টি সংখ্যা ৫ ১ ১ ১ - - - - ২ ৩ 

3.৩ নশল্পকক্ষ্কত্র এবং 

বানননিযকভাকব ব্যবহাকরর 

িন্য প্রযুনি উদ্ভাবন ও 

হস্তান্তর 

3.৩.১ প্রকসস/ 

প্রযুনি গৃহীত 

সমষ্টি সংখ্যা ৫.০ ২ ৩ ৫ ৪ ৪ 

 

৩ ৩ ৬ ৭ 

3.৪ প্রযুনি/পদ্ধনত ইিারা 

প্রদান এবং সমক াতা 

স্মারক (MoU) স্বাক্ষ্র 

৩.৪.১ ইজািা 

প্রোনকৃত  

সমষ্টি সংখ্যা ৩.০ ১ ২ ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৩.৪.২ সমদ াতা 

স্মািক (MoU) 

স্বাক্ষি 

সমষ্টি সংখ্যা ২.0 ১ ১ 1 - - - - ২ ৩ 

3.৫ নশল্প প্রনতষ্ঠান 

পনরদশ যন পূব যক কানরগনর 

সমস্যা নচনিতকরর্ ও 

সমাধান 

3.৫.১ নশল্প প্রনতষ্ঠান 

পনরদশ যন এবংনচনিত 

সমস্যার সমাধান 

সমষ্টি সংখ্যা ২.০ ৫ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

3.6 নমুনা নবকেষর্ ও 

কানরগনর সসবা প্রদান 

3.6.১ প্রদত্ত 

নবকেষর্ সসবা 

সমষ্টি সংখ্যা ৩.০ ২৮৬১ ২৬০০ ২৬০০ ২৩০০ ২০০০ ১৮০০ ১৫০০ ২৭৩৫ ২৮১৫ 

4. নবজ্ঞান ও 

প্রযুনি প্রসাকর 

অবকাঠাকমা 

উন্নয়ন 

১০ 4.১ নতুন গকবষর্াগার 

স্থাপন ওঅবকাঠাকমা 

উন্নয়ন 

 

4.১.১ স্থানপত/ 

উন্নয়নকৃত 

গকবষর্াগার 

সমষ্টি সংখ্যা ১০.০ - ০ ১ - - - - ২ ৩ 

* সামবয়ক (Provisional) তর্থ্              
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আইএফএসটি--এি নিশাসন ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদননর ক্ষেত্রসমূহ 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩  কলাম-৪  কলাম-৫ কলাম-৬ 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র ক্ষেনত্রর মান 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সুচক 

(Performance 

Indicator) 

 

 

 

 

গণনা পদ্ধবি 

(Calculation method) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন সূচদকি 

মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রাি মান ২০২১-২২ 

 

অসাধািণ 

(Excellent) 

অবত 

উিম 

(Very 

Good) 

উিম 

(Good) 

চলবত মান 

(Fair) 

চলবতমাদনি 

বনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

নিশাসন ও সংস্কার 

মূলক কা মক্রনর্র 

িাস্তিায়ন 

ক্ষজারদারকরণ 

৩০ 

১) শুদ্ধািার কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

 
১০  

২) ই-গভন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

 
৫ 

 

৩) িথ্য অবিকার কর্ মপবরকল্পনা 

িাস্তিায়ন 

 
৫ 

 

৪) অবভন াগ প্রবিকার 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

  
৫ 

 

৫) ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন  ৫  

 

* সামবয়ক (Provisional) তর্থ্ 
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আবম, পবিচালক, খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট, চচয়ািম্যান, বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে 

(বববসএসআইআি), এি বনকট অঙ্গীকাি কিবছ চর্, এই চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন সদচষ্ট র্াকব। 

 

আবম, চচয়ািম্যান, বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববসএসআইআি), খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট, -এি 

পবিচালদকি বনকট অঙ্গীকাি কিবছ চর্, এই চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্াবগতা প্রোন কিব। 

 

স্বাক্ষবিত: 

 

   

 

 

   

পবিচালক 

খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউট  

(আইএফএসটি) 

  তাবিখ: ২৫চশ জুন, ২০২১ 

চচয়ািম্যান 

বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববসএসআইআি) 

 তাবিখ: ২৫চশ জুন, ২০২১ 
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সাংদর্াজনী ১ 

শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

 

 

 

ক্রবমক নম্বি শব্দসাংদক্ষপ (Acronyms) বববিণ 

১ ADP Annual Development Project 

২ BIP Budget Mannagement Plan 

৩ BMC Budget Mannagement Commetie 

৪ GRS Grievance Redress System 

৫ MOU Memorendum of Understanding 

৬ NIS National Integrity Strategy 

৭ R&D Research and Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সংন াজনী ২:  

কর্ মসম্পাদন সূিকসমূহ িাস্তিায়নকারী কা মালয়সমূহ এিং পবরর্াপ পদ্ধবি এর বিিরণ 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচকসমূহ বাস্তবায়নকািী েপ্তি /সাংংা  লের্াত্রা অজমননর প্রর্াণক 

১ ২ ৩ ৪ 

১.৩ বর্বসস/বিদপাট ি সম্পােদন 

গদবষণা সহায়তা  

১.৩.১ তত্বাবধানকৃত বর্বসস 

বববসএসআইআি-এি সাংবেষ্ট গদবষণা ইনবিটিউট/ 

চসন্টাি/গদবষণাগাি 

তত্বাবধানকৃত  ছাত্র-ছাত্রীদেি ও ববশ্বববদ্যালদয়ি নাম এবাং গদবষনা ববষদয়ি 

তাবলকা। 

বববসএসআইআি-এি বাবষ িক প্রবতদবেন এবাং সেস্য (বব: ও প্র:)-এি েপ্তদি 

প্রাপ্ত প্রবতদবেন 

১.৪ ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববষয়ক 

প্রবশক্ষণ  

১.৪.১ প্রবশবক্ষত জনবল বববসএসআইআি-এি সাংবেষ্ট গদবষণা ইনবিটিউট/ 

চসন্টাি/গদবষণাগাি 

চকাদস িি বশদিানাম, তাবিখ ও আদয়াজক প্রবতষ্ঠাদনি নাদমি তাবলকা 

এবাং সেস্য (বব: ও প্র:)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন 

২.১ ববজ্ঞান ববষয়ক চসবমনাি 

ও কম িশালা আদয়াজন  

২.১.১ আদয়াবজত চসবমনাি ও 

কম িশালা   

বববসএসআইআি-এি সেস্য (ববজ্ঞান ও প্রযুবি) েপ্তি 

এবাং বববিন্ন গদবষণাগাি 

আদয়াবজত চসবমনাদিি বশদিানাম, তাবিখ ও আদয়াজক প্রবতষ্ঠাদনি নাদমি 

তাবলকা ও বংি বচত্র 

৩.১ ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি 

উদ্ভাবন ও উন্নয়দন গৃহীত প্রকল্প 

বাস্তবায়ন  

৩.১.১ চলমান ও সমাপ্য  আিএন্ডবি 

প্রকল্প  
বববসএসআইআি-এি ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববিাগ এবাং 

সাংবেষ্ট গদবষণা ইনবিটিউট/ চসন্টাি/গদবষণাগাি 

চলমান ও সমাপ্য  আিএন্ডবি প্রকদল্পি বশদিানাম, প্রকল্প প্রধাদনি নাম ও 

চমর্ােকাদলি তাবলকা এবাং সেস্য (বব: ও প্র:)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন 

৩.২ গদবষণালব্ধ ফলাফল 

চিক চহাল্ডািদেি অববহতকিণ  

৩.২.১ তবজ্ঞাবনক জান িাদল প্রকাবশত 

প্রবি ও বই বববসএসআইআি-এি সাংবেষ্ট গদবষণা ইনবিটিউট/ 

চসন্টাি/গদবষণাগাি 

প্রকাবশত প্রবি ও বইদয়ি প্রর্ম চপদজি অনুবলবপ  

৩.২.২  আদয়াবজত  চসবমনাি ও 

কম িশালা  

আদয়াবজত চসবমনাদিি বশদিানাম, তাবিখ ও আদয়াজক প্রবতষ্ঠাদনি নাদমি 

তাবলকা ও বংি বচত্র 

৩.৩ বশল্পদক্ষদত্র এবাং 

বাবণবজযকিাদব ব্যবহাদিি জন্য 

উদ্ভাববত প্রযুবি 

হস্তান্তিদর্াগ্যকিণ  

৩.৩.১ গৃহীত প্রদসস বববসএসআইআি-এি সাইদলা এবাং সেস্য (উন্নয়ন)-

এি েপ্তি 

গৃবহত প্রদসস সমূদহি তাবলকা ও জাবিকৃত পত্র এবাং সাইদলা ও সেস্য 

(উন্নয়ন)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন 

৩.৩.২ োবখলকৃত চপদটন্ট বিপাট িদমন্ট অব প্যাদটন্ট বিজাইন এন্ড চেিমাকিস 

অবধেপ্তি, বশল্প মন্ত্রণালয় 

গৃবহত চপদটন্টসমূদহি তাবলকা ও জাবিকৃত পত্র এবাং সাইদলা ও সেস্য 

(উন্নয়ন)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন 

৩.৪ প্রযুবি/পিবত ইজািা 

প্রোন, চসবা চুবি ও সমদ াতা 

স্মািক (MoU) স্বাক্ষি 

৩.৪.১ ইজািা প্রোনকৃত ইজািা প্রোন, 

চসবা চুবি ও সমদ াতা  স্মািক 

স্বাক্ষবিত 

বববসএসআইআি-এি সাইদলা এবাং সেস্য (উন্নয়ন)-

এি েপ্তি 

প্রোনকৃত ইজািা, চসবা চুবি ও স্বাক্ষবিত সমদ াতা  স্মািদকি অনুবলবপ ও 

তাবলকা, গদবষণা সমন্বয়কািীি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন  এবাং সাইদলা ও 

সেস্য (উন্নয়ন)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন 

৩.৫ বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশ িন 

পূব িক কাবিগবি সমস্যা 

বচবিতকিণ ও সমাধান  

৩.৫.১ বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশ িন এবাং 

বচবিত সমস্যাি সমাধান 

বববসএসআইআি-এি বববিন্ন গদবষণাগাি ও 

ইনবিটিউট 

পবিেশ িকৃত বশল্প প্রবতষ্ঠাদনি নাদমি তাবলকা ও পবিেশ িন প্রবতদবেন ও বংি 

বচত্র 

৩.৬ নমুনা ববদেষণ ও 

কাবিগবি চসবা প্রোন  

৩.৬.১ প্রেি ববদেষণ চসবা বববসএসআইআি-এি বববিন্ন গদবষণাগাি ও 

ইনবিটউট 

প্রেি ববদেষণ চসবাি প্রবতদবেন 

৪.১ নতুন গদবষণাগাি ংাপন ও 

অবকাঠাদমা উন্নয়ন 

৪.১.১ ংাবপত/ উন্নয়নকৃত গদবষণাগাি পবিকল্পনা ও উন্নয়ন ববিাগ এবাং ববজ্ঞান ও প্রযুবি 

মন্ত্রণালয় 

ংাবপত/ উন্নয়নকৃত গদবষণাগাি / প্রকল্প প্রধান কর্তিক পেি চষ্টটদমন্ট এিং 

পবিকল্পনা ও উন্নয়ন ববিাগ হদত প্রাপ্ত বিদপাট ি এবাং প্রাপ্ত তর্থ্াবে 
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সংন াজনী ৩: কর্ মসম্পাদন লেযর্াত্রা অজমননর ক্ষেনত্র র্াঠ প মানয়র অন্যান্য কা মালনয়র বনকস নিবনবদ মট চ িাবহদা 

 

সংয াজনী ৩ 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক ক্ষ সকল অবফনসর সানর্ সংবিট চ সংবিট চ অবফনসর সানর্ কা মক্রর্ সর্ন্বনয়র ক্ষকৌশল 

বশল্পদক্ষদত্র এবাং বাবণবজযকিাদব 

ব্যবহাদিি জন্য উদ্ভাববত প্রযুবি 

হস্তান্তিদর্াগ্যকিণ 

প্যাদটন্ট (োবখলকৃত এবাং 

অবজিত)  

প্যাদটন্ট বিজাইন ও চেিমাকি অবধেপ্তি, 

বশল্প মন্ত্রণালয় 

ক্ষ াগান াগ, পবরদশ মন ও িথ্য আদান-প্রদাননর র্াধ্যনর্ 

বর্বসস/বিদপাট ি সম্পােদন গদবষণা 

সহায়তা  

তত্বাবধানকৃত বর্বসস/বিদপাট ি চেদশি বববিন্ন সিকাবি ও চবসিকাবি 

ববশ্বববদ্যালয় 

ক্ষ াগান াগ, পবরদশ মন ও িথ্য আদান-প্রদাননর র্াধ্যনর্ 

নমুনা ববদেষণ ও কাবিগবি চসবা 

প্রোন   

প্রেি ববদেষণ চসবা বববিন্ন বশল্পদদ্যািা/বশল্প প্রবতষ্ঠান, 

আমোবন-িপ্তাবনকািক প্রবতষ্ঠান, সিকাবি-

চবসিকাবি বববিন্ন প্রবতষ্ঠান ও ব্যবি 

ক্ষ াগান াগ, পবরদশ মন ও িথ্য আদান-প্রদাননর র্াধ্যনর্ 
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সাংদর্াজনী ৪: 

                     আঞ্চবলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

আঞ্চবলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি নার্: খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউস (আইএফএসটি)। 

কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াস মার 

২য় 

ক্ষকায়াস মার 

৩য় 

ক্ষকায়াস মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াস মার 

ক্ষর্াস 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবিষ্ঠাবনক ব্যিস্থা……………………………….....২৬ 

১.১ বনবিকিা কবর্টি সভা আদয়াজন সভা আনয়াবজি ৪ সংখ্যা 

 

পবরিালক ৪ লেযর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ বনবিকিা কবর্টিি সভার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

িাস্তিাবয়ি বসদ্ধান্ত ৬ % পবরিালক ৪ লেযর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

১.৩ নিশাসন প্রবিষ্ঠার বনবর্ত্ত অংশীজননর 

(stakeholders) অংশগ্রহনণ  সভা 

অনুবষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা 

 

পবরিালক ১ 

(১২০ জন) 

লেযর্াত্রা   ১     

অজমন      

১.৪ শুিাচাি সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ আদয়াজন  প্রবশক্ষণ 

আদয়াবজত 

  ২ সাংখ্যা 

 

পবরিালক ৩২০ জন 

(৪টি) 

লেযর্াত্রা 

 

১ 

(৮০জন) 

১ 

(৮০জন) 

১ 

(৮০জন) 

১ 

(৮০জন) 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবিবি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অনকনজা 

র্ালার্াল বিনট চকরণ/পবরষ্কার-পবরচ্ছতন্নিা 

বৃবদ্ধ ইিযাবদ  

উন্নত কম ি-

পবিদবশ 

 ৩ সংখ্যা  

ও 

িাবরখ 

পবরিালক ১ 

২৬/৬/২২ 

লেযর্াত্রা 

 

   ২৬/৬/২২    

সংযুবি  

অজমন      

১.৬ জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ ম-

পবরকল্পনা, ২০২১-২২ ও বত্রর্াবসক 

পবরিীেণ প্রবিনিদন েপ্তি/সাংংায় 

দাবখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আপদলািকিণ  

 কর্ ম-পবরকল্পনা  

ও বত্রর্াবসক 

প্রবিনিদন 

দাবখলকৃি ও 

আপনলাডকৃি  

  ৪ িাবরখ পবরিালক ২৫/৭/২১ 

১৭/১০/২১ 

১৬/১/২২ 

১৭/৪/২২ 

 

 

 

 

লেযর্াত্রা ২৫/৭/২১ 

 

১৭/১০/২১ 

 

১৬/১/২২ 

 

১৭/৪/২২    

অজমন      
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কা মক্রনর্র নার্ কর্ মসম্পাদন সূিক 

 

সূিনকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়ননর

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্ মিছনরর 

লেযর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবি পবরিীেণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লেযর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক্ষকায়াস মার 

২য় 

ক্ষকায়াস মার 

৩য় 

ক্ষকায়াস মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াস মার 

ক্ষর্াস 

অজমন 

অবজমি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ শুিাচাি পুিস্কাি প্রোন এবাং 

পুিস্কািপ্রাপ্তদেি তাবলকা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

প্রেি পুিস্কাি   ৩ তাবিখ 

 

পবরিালক ৬/৬/২২     ৬/০৬/২২    

২.  ক্রদয়ি চক্ষদত্র শুিাচাি ........................................................................৪ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম িছনরর ক্রয়-

পবরকল্পনা  ওনয়িসাইনস প্রকাশ 

ক্রয়-পবরকল্পনা 

ওনয়িসাইনস 

প্রকাবশি 

৪ িাবরখ বপএসও  ৩০/৭/২১ লেযর্াত্রা ৩০/০৭/২১       

 

অজিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩. শুদ্ধািার সংবিট চ এিং দুনীবি প্রবিনরানি সহায়ক অন্যান্য কা মক্রর্……………..২০ (অিাবধকাি বিবিদত নুযনতম পাঁচটি কার্ িক্রম) 

৩.১ গনিষণাগার পবরদশ মণ 

 

 ৪ সংখ্যা 

 

পবরিালক ১ লেযর্াত্রা ৪/৭/২১       

অজমন      

৩.২ ই-ক্ষসন্ডানরর র্াধ্যনর্ ক্রয় 

কা মসম্পাদন 

 

 ৪ % 

 

পবরিালক ১০০% লেযর্াত্রা ২৫% ৫০% ২৫%     

অজমন      

৩.৩ দু মনীবি প্রবিনরানি অবভন াগ 

গ্রহণ ব্যিস্থাপনা িালুকরণ 

 

 ৪ িাবরখ 

 

পবরিালক ২৮/১২/২০২১ লেযর্াত্রা   ২৮/১২/২১     

অজমন      

৩.৪ আর এন্ড বড অগ্রগবি 

প মনিেণ 

 

 ৪ সংখ্যা  

 

পবরিালক ১ লেযর্াত্রা   ২৩/২/২২     

অজমন      

৩.৫ অবফস ভিনন বিদুযৎ এর 

সঠিক ব্যিহার 

বনবিিকরণ 

 ৪ সংখ্যা  

 

পবরিালক ১ লেযর্াত্রা    ৫/৫/২২    

অজমন      
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েপ্তি/সাংংাি জািীয় শুদ্ধািার ক্ষকৌশল কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২  (সংযুবি)     

আঞ্চবলক/মাঠ পর্ িাদয়ি কার্ িালদয়ি নার্: খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুবি ইনবিটিউস (আইএফএসটি), িাংলানদশ বিজ্ঞান ও বশল্প গনিষণা পবরষদ (বিবসএসআইআর) 

 

ক্রর্ 

নং 

কা মক্রনর্রনার্ কর্ মসম্পাদনসূিক 

 

লেযর্াত্রা ১র্ 

ক্ষকায়াস মার 

২য় 

ক্ষকায়াস মার 

৩য় 

ক্ষকায়াস মার 

৪র্ ম 

ক্ষকায়াস মার 

প্রর্ানক 

১ ১.৫ কর্ ম-পবরনিশ উন্নয়ন ১.৫.১  পবরষ্কার-পবরচ্ছতন্নিা বৃবদ্ধর 

জন্য সভা আনয়াজন 

৪ ১ ১ ১ ১ ক্ষনাটিশ, সভার কা ম  বিিরণী 

১.৫.২ টিও এন্ড ইভূি অনকনজা 

র্ালার্াল বিনট চ করণ 

     ২৬/৬/২০২২ জাবরকৃি অবফস আনদশ 

এিংবিনট চ করননর ছবি 

১.৫.৩ ল্যািনরসরী ক্ষসফটি-এর উপর 

প্রবশেণ আনয়াজন 

   ২০/৩/২২  প্রবশক্ষদণি চনাটিশ, হাবজিা 

ও ছবব। 

৪ ৩.১ গনিষণাগার পবরদশ মণ ৩.১.১ পবরদশ মন সম্পন্ন ৪ ১ ১ ১ ১ পবরদশ মন প্রবিনিদন, 

প্রবিনিদননর নিপাবরশ িাস্তিায়ন 

 

৫ 
৩.২ ই-ক্ষসন্ডানরর র্াধ্যনর্ ক্রয় কা মসম্পাদন 

৩.১.২ ই-ক্ষসন্ডাচি ক্রয় সম্পন্ন ১০০%  ৫০%  ৫০% অবফশ আনদশ, ই-ক্ষসন্ডার ক্ষনাটিশ 

ও স্বস্ব ওনয়িসাইস 

৬ ৩.৩ দু মনীবি প্রবিনরানি অবভন াগ গ্রহণ 

ব্যিস্থাপনা িালুকরণ 

৩.১.৩ অবভন াগ িক্স স্থাপন   ২৮/১২/২১   ক্ষনাটিশ ও ছবি 

৭ ৩.৪ আর এন্ড বড অগ্রগবি প মনিেণ 

 

৩.১.৪ আর এন্ড বড ক্ষসবর্নার আনয়াজন ১৪ ৩ ৪ ৩ ৪ ক্ষনাটিশ ও ছবি 

৮ ৩.৫ অবফস ভিনন বিদুযৎ এর সঠিক ব্যিহার 

বনবিিকরণ 

৩.১.৫ অবফস আনদশ ও পবরদশ মন ৪ ১ ১ ১ ১ অবফস আনদশ, পবরদশ মন 

প্রবিনিদন, প্রবিনিদননর নিপাবরশ 

িাস্তিায়ন 
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সংন াজনী- ৫: আইএফএসটি, বিবসএসআইআর, ঢাকা - এর ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন কম িপবিকল্পনা, ২০২১-২২ 

 

 

ক্রর্  
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ উিম চলবত মান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নবর্ি ব্যবহাি বৃবি   
[১.১.১] ই-ফাইদল চনাটবনস্পবত্তকৃি % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তর্থ্ বাতায়ন 

হালনাগােকিণ 

[২.১.১] তর্থ্ বাতায়দন সকল চসবা 

বক্স হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] বিবভন্ন প্রকাশনা ও িথ্যাবদ 

তর্থ্ বাতায়দন প্রকাবশি 
সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম িপবিকল্পনা বাস্তবায়ন  

[৩.১.১] কর্ মপবরকল্পনা িাস্তিায়ন 

সংক্রান্ত প্রবশেণ আনয়াবজি  
 ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কম িপবিকল্পনাি বাস্তবায়ন 

অিগবত পর্ িাদলাচনা সাংক্রান্ত সিা 

আদয়াবজত 

সাংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কম িপবিকল্পনাি অধ িবাবষ িক 

স্ব-মূল্যায়ন প্রবতদবেন ঊর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষি বনকট চপ্রবিত 

তাবিখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১] একটি উদ্ভাবনী ধািণা/ 

চসবা সহবজকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

কা মক্রর্ িাস্তিায়ন  

[৪.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধািনা/ চসবা 

সহবজকিণ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন কা মক্রর্ 

িাস্তিাবয়ি  

িাবরখ  ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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সংন াজনী-৬: আইএফএসটি, বিবসএসআইআর, ঢাকা - এর অবভন াগ প্রবিকার ব্যিস্থা সংক্রান্ত কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ িক্রদমি 

চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

 

 

প্রর্াণক 

একক 

 

কম িসম্পাে

ন সূচদকি 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধািণ 
অবত 

উিম 
উিম  

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদনি 

বনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

ব্যিস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভন াগ বনষ্পবত্ত কর্ মকিমা 

(অবনক) ও আবপল কর্ মকিমার 

িথ্য ওনয়িসাইনস বত্রর্াবসক 

বভবত্তনি হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অবনক ও 

আবপল কম িকতিাি 

তর্থ্ হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদট 

আপদলািকৃত 

হালনাগাদ 

সম্পনন্নর 

সরকাবর পত্র, 

ওনয়িসাইনসর 

বলংক 

সং

খ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

পবিবীক্ষণ ও 

সক্ষমতা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] বনবদ মট চ সর্নয় অনলাইন/ 

অফলাইনন প্রাপ্ত অবভন াগ বনষ্পবত্ত 

এিং বনষ্পবত্ত সংক্রান্ত র্াবসক 

প্রবিনিদন উর্ধ্মিন কর্তমপে 

িরাির ক্ষপ্ররণ   

[২.১.১] 

অবভন াগ 

বনষ্পবত্তকৃি  

বনষ্পবত্ত 

প্রবিনিদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ মকিমা/কর্ মিারীনদর 

অবভন াগ প্রবিকার ব্যিস্থা এিং 

বজআরএস সফসওয়যার বিষয়ক 

প্রবশেণ আনয়াজন 

[২.২.১] প্রবশেণ 

আনয়াবজি 

অবফস 

আনদশ, 

আনলািযসূবি, 

উপবস্থবির 

হাবজরা 

সং

খ্যা 

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রমাবসক বিবিদত পবিবীক্ষণ 

এবাং তত্রমাবসক পবিবীক্ষণ প্রবতদবেন 

উর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষি বনকট চপ্রিণ 

[২.৩.১] তত্রমাবসক 

প্রবতদবেন চপ্রবিত 

পবরিীেণ 

প্রবিনিদন 

  

সং

খ্যা 

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভন াগ প্রবিকার 

ব্যিস্থাপনা বিষনয় 

ক্ষিকনহাল্ডারগনণর সর্ন্বনয় 

অিবহিকরণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুবষ্ঠি 

সভার 

কা মবিিরণী সং

খ্যা 
৪ - - ২ ১  - - 
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সংন াজনী-৭: আইএফএসটি, বিবসএসআইআর, ঢাকা- এর ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি িাস্তিায়ন কর্ মপবরকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ িক্রদমি 

চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

প্রর্াণক 

 

একক 

 

কম িস

ম্পােন 

সূচদকি 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধাি

ণ 

অবত 

উিম 
উিম 

চলবত 

মান 

চলবত 

মাদনি 

বনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাবতষ্ঠাবনক 

 

 

১৩ 

[১.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

পবিবীক্ষণ কবমটিি বসিান্ত 

বাস্তবায়ন 

[১.১.১] বসিান্ত 

বাস্তবাবয়ত 

িাস্তিায়ন 

প্রবিনিদন 
% ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

বত্রর্াবসক বভবত্তনি 

হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] 

ওনয়িসাইনস 

প্রবি 

বত্রর্াবসনক 

হালনাগাদকৃি 

ওনয়িসাইনস 

হালনাগাদকৃি 

ক্ষসিা প্রদান 

প্রবিশ্রুবি 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সক্ষমতা 

অজিন 
১২ 

[২.১] ক্ষসিা প্রদান প্রবিশ্রুবি 

বিষয়ক  প্রবশেণ আনয়াজন  

 

[১.১.১] 

প্রবশেণ 

আনয়াবজি 

প্রবশেণ 

আনদশ, 

আনলািযসূবি, 

প্রবশেণার্ীনদর 

িাবলকা, 

হাবজরাশীস 

 

সাংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  চসবা প্রোন ববষদয় 

চিকদহাল্ডািগদণি সমন্বদয় 

অববহতকিণ সিা আদয়াজন 

[১.৩.১]  

অিবহিকরণ 

সভা অনুবষ্ঠি 

সভার 

কা মবিিরণী 
সাংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 
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সংন াজনী-৮: আইএফএসটি, বিবসএসআইআর, ঢাকা- এর িথ্য অবিকার বিষনয় ২০২১-২২ অর্ মিছনরর িাবষ মক কর্ মপবরকল্পনা 

কার্ িক্রদমি 

চক্ষত্র 

 

মান 
কার্ িক্রম 

 

কম িসম্পােন 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকি 

মান 

প্রকৃত 

অজিন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

লক্ষযমাত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রমাণক অসাধািণ অবত উিম উিম  
চলবত 

মান 

চলবত 

মাদনি 

বনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাবতষ্ঠাবনক ১০ 

[১.১] তর্থ্ অবধকাি আইন অনুর্ায়ী 

বনধ িাবিত সমদয়ি মদে তর্থ্ প্রোন 

 

[১.১.১] বনধ িাবিত সমদয়ি 

মদে তর্থ্ প্রোনকৃত 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্িতন কার্ িালদয় 

চপ্রবিত  প্রবতদবেন 

 

সক্ষমতা 

বৃবদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণাবদিভানি প্রকাশন াগ্য 

িথ্য হালনাগাে কদি ওনয়িসাইনস 

প্রকাশ 

[১.২.১] হালনাগাদকৃি তর্থ্ 

ওনয়িসাইনস প্রকাবশি 

তাবিখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

হালনাগােকৃত 

স্বপ্রনণাবদিভানি 

প্রকাশন াগ্য 

িথ্যসহ 

ওদয়বসাইদটি 

বলাংক। 

[১.৩] িাবষ মক প্রবিনিদন প্রকাশ  
[১.৩.১] িাবষ মক প্রবিনিদন 

প্রকাবশি  
িাবরখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 

১৫-১২-

২০১৯ 
- - 

বাবষ িক প্রবতদবেদনি 

কবপ 

[১.৪]  তর্থ্ অবধকাি আইন, ২০০৯ 

এি ৫ ধািা অনুসাদি র্াবতীয় 

তদর্থ্ি কযাটাগবি  ও কযাটালগ 

ততবি/ হালনাগােকিণ 

[১.৪.১]  তদর্থ্ি কযাটাগবি  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগােকৃত 

তাবিখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 

২০-০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

সাংবেষ্ট ববষয় 

অন্তর্ভ িিকৃত মাবসক 

সমন্বয় সিাি 

কার্ িবববিণী 

[১.৫] তর্থ্ অবধকাি আইন ও 

বববধববধান সম্পদকি জনসদচতনতা 

বৃবিকিণ 

[১.৫.১]  প্রিার কা মক্রর্ 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সিা, চসবমনাি, 

কম িশালাি অবফস 

আদেশ বকাংবা 

প্রচািপদত্রি কবপ। 

[১.৬] িথ্য অবিকার বিষনয় 

কম িকতিাদেি প্রবশক্ষণ আদয়াজন    
[১.৬.১] প্রবশক্ষণ আদয়াবজত সাংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্রবশক্ষণ 

আদয়াজদনি অবফস 

আদেশ 
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