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উপ�মিনকা (Preamble) 
 

 

সরকাির দ�র/সং�াস�েহর �ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন 

সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০২১ এর যথাযথ বা�বায়েনর 

লে��- 

 

 

পিরচালক (অিত: দািয়�), ই���উট অব মাইিনং, িমনােরলিজ এ� �মটালািজ� (আইএমএমএম), 

িবিসএসআইআর, জয়�রহাট 

এবং 

 

�চয়ার�ান, বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ, এর মে� ২০১৯ সােলর ................. 

মােসর ............ তািরেখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হল। 

 
এই �ি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলন: 
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আইএমএমএম-এর কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 
 

(Overview of the Performance of IMMM) 
 

আইএমএমএম-এর সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� ও ভিব�ৎ পিরক�না: 
 
সা�িতক বছরস�েহর ( ৩ বছর) �ধান অজ�নস�হ 
  

 গেবষণা ও উ�য়ন (R&D) �ক� �হণ: 
�দেশর আথ �-সামািজক উ�য়েনর জ� �দশীয় স�দ �বহার কের গেবষণা ও উ�য়ন �ক� �হণ 
করা হেয় থােক। এই গেবষণা �কে�র �ধান উে�� ��ি� উ�াবন কের �দেশ িশ�ায়ন করা। 
সা�িতক সমেয় ১৩ (৫+৪+৪) � গেবষণা ও উ�য়ন �ক� সমা� করা হেয়েছ। 

 িব�ানীেদর �িশ�ণ: 
ই���উট ও পিরষেদর িব�ানীেদর কম �দ�তা �ি�র লে�� ১১৯ (৫৫+২৭+৩৭) জন িব�ানীেক 
�িশ�ণ �দান করা হেয়েছ। 

 মানব স�দ উ�য়ন : 
�দেশর িবিভ� িব�িব�ালয় ও কেলেজর ছা�-ছা�ীেদরেক িনয়িমতভােব �িত বছর ই���উেটর 
গেবষণাগার পিরদশ �ন, �ব�ািনক য�পািতর কায ��ম িবষেয় স�ক �ান �দান এবং িপএইচিড., 
এম.িফল., এম.এসিস. ও িব.এসিস. গেবষণায় িব�িব�ালেয়র ছা�-ছা�ীেদর �কা-�পারিভশন। 

 

�: নং িববরণ পিরমান ম�� 
০১। উ�ািবত প�িতর ইজারা �দান ০১ � উ�ািবত ০১� প�িত ইজারা �দান করা হেয়েছ এবং 

০১� �ি�য়াধীন রেয়েছ। 
০২। প�িত ও �পেট� ১৫ � ০৩ � �পেট� �িহত। 

১০ � প�িত �িহত। 
০২ � �পেট� দািখল�ত। 

০৩। বই �কাশনা (আ�জ�ািতক) ০২ � জাম �ানীর �ামবাট � একােডিমক �কাশনা। 
 

০৪। গেবষণা �ব� (আ�জ�ািতক) ২২ � ১৮ � �কািশত। 
০২ � দািখল�ত। 
০২ � কনফাের� �কাশনা। 

০৫। গেবষণা �ব� (�দশীয়) ১৮ � ১৪ � �কািশত। 
০১ � দািখল�ত। 
০৩ � কনফাের� �কাশনা। 

০৬। িপ.এইচিড., এম.িফল., 
এম.এসিস. ও িব.এসিস. িড�ী 
(িথিসস ও �েজ�) 

২২ জন িপ.এইচিড.-০১, এম.িফল.-০২, এম.এসিস. (িথিসস)-
০৯ ও িব.এসিস. (�েজ�)-১০। �েয়ট, জাহা�ীরনগর, 
রাজশাহী, িসেলট ও যেশার িব�িব�ালয়। 

০৭। সমেঝাতা �ি� �া�র ০১ � CSIRO, Melbourne, Australia and 

BCSIR-এর মে� সমেঝাতা �ি� �া�র। 
০৮। আ�জ�ািতক পয �ােয় �যৗথ 

গেবষণা পিরচালনা 
০২ �  CSIR-Inst of Minerals and 

Materials Technology (CSIR-
IMMT), Bhubaneswar, Odisha, 

India and IMMM, BCSIR-এর মে� 
Development of Potential Mining 
and processing of mineral sands in 
the Brahmaputra River Basin, 

Bangladesh-িশেরানােম গেবষণা �ক� ��াব 
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বা�বায়েনর জ� পিরষেদর মা�েম অ�ায়ন করা 
হেয়েছ। 

 Korea Institute of Geoscience and 
Mineral Resources (KIGAM), 

Korea-এর সােথ ইেলক�িনক বজ�� হেত 
��বান �মটাল/ধাতব ব� উ�ার, �িশি�ত 
জনবল/গেবষক �তির, িশ�-কারখানা �াপন, 
িমনােরল �েসিসং কায ��ম পিরচালনার িবষেয় 
উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। 

 

 সম�া এবং চ�ােল�স�হ 
 
জনবল:  
ই���উট অব মাইিনং, িমনােরলিজ এ� �মটালািজ� (আইএমএমএম), িবিসএসআইআর, জয়�রহাট-এ 
১০জন িব�ানী ও �েকৗশলীসহ (২০� পদ) রাজ�খােতর ৬১� পেদর িবপরীেত ৫০ জন জনবল কম �রত 
রেয়েছ। এছাড়াও �দিনক ম�রী িভি�েত ০২ জন এবং ১০ জন আনসার কম �রত রেয়েছ। িব�ানী ও 
�েকৗশলীসহ ২০� অ�েমািদত পদ (পিরচালকসহ) থাকেলও বত�মােন ১৪ জন কম �রত রেয়েছ। উে�� �য, 
�ব�ািনক কম �কত�া ও �েকৗশলী পেদ িনয়িমত ভােব িনেয়াগ স�� করা হেলও িব�িব�ালয় হেত স� 
পাশ�ত িব�ানী/�েকৗশলীগণ মফ�ল শহর জয়�রহােট কম �রত থাকেত অপরাগতা �কাশ কের এবং 
অেনেকই চা�রী পিরত�াগ কের উ�তর পড়ােশানার জ� িবেদেশ গমণ/চা�রী পিরত�াগ কেরন, ফেল 
গেবষণা কায ��ম �াহত হয়। 
 
য�পািত �মরামত:    
সং�হীত �বেদিশক য�পািতর �া�ফ�াকচারােরর �দশীয় �িতিনিধেদর অিফস ঢাকায় অবি�ত। ফেল 
�কান য�পািতর সম�া হেল তাৎ�িনক পয �েব�ণ ও �মরামেতর উে�াগ �হণ করা হেলও তা 
বা�বািয়ত হেত কেয়ক মাস �লেগ যায়। 
 

 ভিব�ৎ পিরক�না 
  

�:  
নং 

গেবষণা কায ��ম (Action 
Plan) ও বা�বায়নকাল 

বা�বায়নকারী 
িবভাগ 

�� �ময়াদী 
(০৩ বছর) 

ম� �ময়াদী 
(০৬ বছর) 

দীঘ � 
�ময়াদী 

(০৯ বছর) 

ল�� ও ফলাফল 

১) ইেলক�িনক বজ�� হেত ��বান 
ধাতব পদাথ � (যথাঃ �ন �) 
উ�ারকরণ।  
�লাই’১৮ - �ন’২০। 
 

�মটালািজ� 
িবভাগ 

∙   উ�ািবত প�িতেত ইেলক�িনক 
বজ�� হেত ��বান ধাতব পদাথ � 
(যথাঃ �ন �) উ�ার করা যােব। 

২) িশ�-কারখানার বেজ��র সােথ 
�পাট ��া� িসেমে�র �বহাের 
�পভেম� টাইলস �তরীকরণ।  
�লাই’১৮ - �ন’২০। 
 

িমনােরলিজ 
িবভাগ 

∙   উ�ািবত প�িতেত কম খরেচ 
হাই-��নথ �পভেম� বা পািক� 
টাইলস �তরী করা যােব। 

৩) জিমেত ধােনর �েষর ছাই 
সংেশািধত �েপ  �বহার এবং 
গােছর �ি�েত তার �িমকা। 
�লাই’১৮ - �ন’২০। 
 

মাইিনং 
িবভাগ 

∙   উ�ািবত প�িতেত �েষর ছাই 
সংেশািধত �েপ সার িহসােব 
�বহার করা যােব। 
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�:  
নং 

গেবষণা কায ��ম (Action 
Plan) ও বা�বায়নকাল 

বা�বায়নকারী 
িবভাগ 

�� �ময়াদী 
(০৩ বছর) 

ম� �ময়াদী 
(০৬ বছর) 

দীঘ � 
�ময়াদী 

(০৯ বছর) 

ল�� ও ফলাফল 

৬) িত�া ও প�া নদীর বা� হেত 
িমনােরল �থকীকরণ এবং 
অ�াভরািসভ িহেসেব িশ�-
কারখানায় �বহারকরণ। 
 
�লাই’১৭ - �ন’২২। 

িমনােরলিজ 
িবভাগ 

∙ ∙  উ�ািবত প�িতেত �থকী�ত 
গারেনট িমনােরল অ�াভরািসভ 
িহেসেব �পািলিশং কােজ (যথা: 
িশিরষ কাগজ) িশ�-কারখানায় 
�বহারকরণ। 

৮) িশ�-কারখানার বজ�� হেত 
িজওলাইট ��তকরণ। 
 
�লাই’১৮ - �ন’২০। 

মাইিনং 
িবভাগ 

∙ ∙  উ�ািবত িজওলাইট পািন 
�শাধেন এবং ক�াটািল�, 
সরেব� িহসােব 
�পে�ােকিমক�াল িশ�-
কারখানায় �বহার করা যােব।  

৯)  নদ-নদীর (����, িত�া, 
�সােম�রী, প�া) বা� হেত 
হালকা ও ভারী িমনােরল 
িচি�ত, �থকীকরণ ও িশ�-
কারখানায় �বহার। 
 
�লাই’১৯ – �ন’২২। 

িমনােরলিজ 
িবভাগ 

  ∙ বািনিজ�করেণর লে�� প�িত 
উ�াবন করা হেয়েছ এবং 
আপে�েডশেনর কাজ চলমান 
রেয়েছ। গেবষণাল� ফলাফেলর 
উপর জাম �ানী হেত �ই� বই, 
অে�িলয়া হেত �ই� গেবষণা 
�ব� �কািশত হেয়েছ। 
CSIRO, Melbourne, 

Australia-এর সােথ �যৗথ 
গেবষণা কায ��ম পিরচালনায় 
সেমােঝাতা �ি� �া�িরত 
হেয়েছ। 

১০) িসনেথ�ক �জম ��ান 
��তকরেণর প�িত উ�াবন। 
 
�লাই’২০ – �ন’২৩। 

িমনােরলিজ 
িবভাগ 

  ∙ প�িত িন�পন ও 
অরনােম�/গহনা সাম�ীেত 
�ব�ত িসনেথ�ক �জম ��ান 
��েতর িশ�-কারখানা �াপন, 
কম �সং�ান, �বেদিশক ��া 
অজ�ন ও আথ �-সামািজক 
উ�য়েনর �সার হেব। 

১১) সার কারখানার বজ�� হেত 
�মটািলক অ�া�িমিনয়াম ও 
িনেকল �ন:উ�ারকরন। 
 
�লাই’২০ – �ন’২৩। 

�মটালািজ� 
িবভাগ 

  ∙ প�িত িন�পন ও িশ�-কারখানা 
�াপেন কািরগির সহায়তা 
�দান। �দেশর িবিভ� সার 
কারখানায় সার উৎপাদেনর 
জ� অ�া�িমিনয়াম ও িনেকল 
ক�াটািল� িহেসেব �ব�ত হয়। 
সার কারখানার বজ�� হেত 
গেবষণার মা�েম িরসাইেকিলং 
প�িতেত উ� অ�া�িমিনয়াম ও 
িনেকল �ন��ার �ব �ক তা 
�বহার করা যােব। 
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২০১৯-২০ অথ �বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ 

�: নং িববরণ পিরমান ম�� 
০১। ন�ন গেবষণা ও উ�য়ন (আরএ�িড) �ক� বা�বায়ন ০৩ �  
০২। গেবষণা �ব� �কাশ ০৩ �  
০৩। �েসস ও �পেট� ০২ �  
০৪। িব�িবব�ালেয়র ছা�-ছা�ীেদর গেবষণা সহায়তা ০৪ জন  
০৫। িশ� সম�া সমাধান ০২ �  
০৬।  �মথড �ভিলেডশন ০১ �  
০৭। িবে�ষণ �সবা �দান ১০০ �  
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 �সকশন-১ 
 

আইএমএমএম-এর �পক� (Vision), অিভল�� (Mission), �কৗশলগত উে��স�হ (Stratic 

Objectives) এবং কায �াবিল (Functions) 
 

১.১ �পক�: 
 

�দেশর খিনজ স�দেক িনজ� ��ি�র মা�েম িশ�ায়েন �বহার।  
 

১.২ অিভল��:  
 

মাইিনং, িমনােরল �েসিসং ও �মটালািজ�ক�াল িবষয়ক গেবষণা কায ��ম, ��ি�র উ�াবন,  

মােনা�য়ন, িশ�-কারখানা �াপন এবং কম �সং�ান তথা �দশ ও জািতর আথ �-সামািজক উ�য়ন। 
 

১.৩. �কৗশলগত উে��স�হ:  
 
১.৩.১ আইএমএমএম-এর �কৗশলগত উে��স�হ:  
 

১. মাইিনং, িমনােরল �েসিসং ও �মটালািজ�ক�াল গেবষণা কায ��ম পিরচালনা করা।  

 ২. পিরেবশ-বা�ব �টকসই ��ি�র উ�াবন, স�সারণ ও �বহার। 

 ৩. �িশ�ণ �দােনর মা�েম দ� জনশি� গেড় �তালা। 

৪. িশ�-কারখানা �াপন, কম �সং�ান ও আথ �-সামািজক উ�য়ন।  

১.৩.২ আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ:  
 

১. জনসাধারেণর জ� উ�ত �সবা �দান। 

২. অথ � �ব�াপনার মানে�ায়ন। 

৩. বািষ �ক কম �স�ানদন �্ি�র বা�বায়ন। 
 

১.৪ কায �াবলী:  
 

১. খিন, খিনজ ও ধাতব ব�র উপর গেবষণা এবং ন�না িবে�ষেণ সহায়তা �দান।  

২. �দেশর ��বান খিনজ স�দ অ�স�ান, পিরমাণ িনধ �ারণ, খনন প�িত িন�পণ, খিনজ ও 
ধাতব ব�র মােনা�য়ণ ও িশ�ায়েন �বহার উপেযাগী কের আথ �-সামািজক উ�য়েন সহায়তা 
�দান। 

৩. ব� ও ধাতব পদােথ �র িবষেয় গেবষণা ও প�িত িন�পণ�ব �ক িশ�ায়েন �বহার, �যমন: 
�িষজাত প�, অেটােমাবাইল ��য়ার পাট �স, িশপ-িবি�ং ��য়ার পাট �স, কে�ািজট 
�তরীকরণ ইত�ািদ। 

৪. মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� িবষেয় �িশ�ণ �দান।  

৫. �দেশর িব�িব�ালয়, সরকারী, �বসরকারী, �ায়�শািসত �িত�ানস�হেক গেবষণা কায ��ম 
পিরচালনায় সহায়তা �দান। 

৬. গেবষণাল� ফলাফল সংি�� সং�া ও ম�ণালেয়র মা�ম �দেশ িশ�-কারখানা �াপন, 
�ািপত� িশ�-কারখানায় কািরগির সহায়তা �দানসহ ক�চামাল ও উৎপািদত পে�র 
�না�ন িবে�ষণ ও পে�র মান স�ক�েপ িনয়�েন সহায়তা �দান ।  
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�সকশন-২ 
আইএমএমএম-এর িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 

 

�ড়া� ফলাফল/�ভাব  �ড়া� ফলাফল �চক একক 

 
��ত* 

 ল��মা�া 
২০১৯-২০ 

�ে�পন িনধ �ািরত ল��মা�া অজ�েনর 
��ে� �যৗথভােব দািয়��া� 
দ�র/ িবভাগ/ইনি��উট 

স�হের নাম 

 
উপা��� 

 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

১. িব�ান ও ��ি� িবষয়ক 
গেবষণায় সহায়তা �ি�করন 

গেবষক, ছা�-ছা�ী ক��ক স�ািদত 
িথিসস/ িরেপাট �  

সং�া ৫ ৫ ৪ ৪ ৪ 
আইএমএমএম ও 
িবিসএসআইআর 

বািষ �ক �িতেবদন। 

২. ��ি� উ�াবন ও িশ�ায়ন 

হ�া�িরত ��ি� (ইজারা �দান এবং 
সমেঝাতা �ারক �া�র) 

সং�া ১ ১ - - ১ 
আইএমএমএম ও 
িবিসএসআইআর 

বািষ �ক �িতেবদন। 

আেবিদত/দািখল�ত �পেট� সং�া ১ ১ ১ ১ ১ 
আইএমএমএম ও 
িবিসএসআইআর 

বািষ �ক �িতেবদন। 

�ব�ািনক জান �ােল �কািশত �ব� ও 
বই  

সং�া ৫ ৩ ৩ ৩ ৩ 
আইএমএমএম ও 
িবিসএসআইআর 

বািষ �ক �িতেবদন। 

৩. িবে�ষণ �সবা �দােনর 

মা�েম জাতীয় 

উৎপাদনশীলতা ও র�ানীর 

পিরমাণ �ি� 

িবে�ষণ �সবা �দান সং�া ২৮৭ ২৫০ ১০০ ১০০ ১০০ 
আইএমএমএম ও 
িবিসএসআইআর 

বািষ �ক �িতেবদন। 

* সামিয়ক (Provisional) ত� 
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�সকশন-৩ 
�কৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায ��ম, কম �স�াদন �চক এবং ল��মা�াস�হ 

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Obejectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান  
(Weight of 

the 
Strategic 

Obejectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performanc
e Indicators) 

��ত ল��মা�া/ িনণ �ায়ক ২০১৯-২০ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19)  

�ে�পন 
(Projection) 

২০২০-২১ 

�ে�পন 
(Projection) 

২০২১-২২ 
২০১৭-

১৮ 
২০১৮-

১৯ 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৪ ১৫ 

�কৗশলগত উে��স�হ 
১. িব�ান ও ��ি� 
িবষয়ক গেবষণায় সহায়তা 
�ি�করণ 

২৫ 
 

১.৩ িথিসস/িরেপাট � স�াদেন 
গেবষণা সহায়তা  

১.৩.১ ত�াবধান�ত 
িথিসস/িরেপাট � 

সং�া ৬.০ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ১ ৪ ৪ 

১.৪ িব�ান ও ��ি� িবষয়ক 
�িশ�ণ  

১.৪.১ �িশি�ত জনবল সং�া ১০.০ ২৭ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

১.৫  ন�না িবে�ষেণর স�মতা 
�ি�র লে�� �মথড �ভিলেডশন  

১.৫.১ �ভিলেডেটড �মথড সং�া ৫.০ ১ - ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

২.িব�ান ও ��ি� 
জনি�য়করণ 
 

৫.০ ২.১ িব�ান িবষয়ক �সিমনার ও 
কম �শালা আেয়াজন  

২.১.১ আেয়ািজত �সিমনার ও 
কম �শালা   

সং�া ৩.০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

২.৩ িব�ান িবষয়ক �মলা 
আেয়াজন  

২.৩.১  
আেয়ািজত �মলা 

সং�া ২.০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

৩. আথ �-সামািজক 
উ�য়েনর জ� 
পিরেবশবা�ব ও �টকসই 
��ি� উ�াবন 

৪৫ ৩.১ িব�ান, িশ� ও ��ি� 
উ�াবন ও উ�য়েন �হীত �ক� 
বা�বায়ন  

৩.১.১ চলমান ও সমা�  
আরএ�িড �ক�  

সং�া ৫.০ 
 
 

৪ ৪ ৩ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৫ 

৩.২ গেবষণাল� ফলাফল ��ক 
�হা�ারেদর অবিহতকরণ 

৩.২.১ �ব�ািনক জান �ােল 
�কািশত �ব� ও বই 

সং�া ১০.০ ৫ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ০ ৩ ৪ 

৩.২.২  আেয়ািজত  �সিমনার 
ও কম �শালা  

সং�া ৮.০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

৩.৩ িশ�ে�ে� এবং 
বািণিজ�কভােব �বহােরর জ� 
উ�ািবত ��ি� 
হ�া�রেযা�করণ 

৩.৩.১ �হীত �েসস সং�া ৫.০ ৩ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ২ ২ 
৩.৩.২ দািখল�ত �পেট� সং�া ৫.০ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

৩.৪ ��ি�/প�িত ইজারা �দান 
এবং সমেঝাতা �ারক 
(MoU) �া�র 

৩.৪.১ 
ইজারা �দান�ত এবং 
সমেঝাতা  �ারক �া�িরত 

সং�া ৫.০ - - - - - - - ১ ১ 

৩.৫ িশ� �িত�ান পিরদশ �ন 
�ব �ক কািরগির সম�া 

৩.৫.১ িশ� �িত�ান পিরদশ �ন 
এবং িচি�ত সম�ার সমাধান 

সং�া ৫.০ ৩ ৩ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ২ 
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�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Obejectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান  
(Weight of 

the 
Strategic 

Obejectives) 

কায ��ম 
(Activities) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicators) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
Performanc
e Indicators) 

��ত ল��মা�া/ িনণ �ায়ক ২০১৯-২০ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19)  

�ে�পন 
(Projection) 

২০২০-২১ 

�ে�পন 
(Projection) 

২০২১-২২ 
২০১৭-

১৮ 
২০১৮-

১৯ 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১২ ১৪ ১৫ 
িচি�তকরণ ও সমাধান  
৩.৬ ন�না িবে�ষণ ও কািরগির 
�সবা �দান   

৩.৬.১ �দ� িবে�ষণ �সবা সং�া ৫.০ ২৮৭ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

৪. িব�ান ও ��ি� 
�সাের অবকাঠােমা উ�য়ন 

৫.০ ৪.১ ন�ন গেবষণাগার �াপন ও 
অবকাঠােমা উ�য়ন [৫.১] 
 

৪.১.১ �ািপত/ উ�য়ন�ত 
গেবষণাগার 

সং�া ৬.০ - - ১ ১ ১ ১ -১ - - 
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আবি�ক �কৗশলগত উে��স�হ 

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

�কৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

�কৗশলগত 
উে�ে�র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 
 

কায ��ম 
(Activitics) 

কম �স�াদন 
�চক 

(Performance 
Indicator) 

 
একক 

(Unit) 

কম �স�াদন 
�চেকর মান 

(Weight of 
PI) 

ল��মা�া/ িনণ �ায়ক ২০১৯-২০ 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিত মােনর 
িনে� (Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বািষ �ক কম �স�াদন 
�ি� বা�বায়ন 
�জারদারকরণ 

৩ 

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র 
��ায়ন �িতেবদন দািখল 

��ায়ন �িতেবদন দািখল�ত তািরখ ১ 
২৪ �লাই 

২০১৮ 
২৯ �লাই 

২০১৮ 
৩০ �লাই 

২০১৮ 
৩১ �লাই 

২০১৮ 
০১ আগ� 

২০১৮ 
২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র 
অধ �-বািষ �ক ��ায়ন �িতেবদন উ��তন ক��পে�র 
িনকট দািখল 

��ায়ন �িতেবদন দািখল�ত তািরখ ১ 
১৩ জা�য়াির 

২০১৯ 
১৬ জা�য়াির 

২০১৯ 
১৭ জা�য়াির 

২০১৯ 
২০ জা�য়াির 

২০১৯ 
২১ জা�য়াির 

২০১৯ 

সরকাির কম �স�াদন �ব�াপনা প�িতসহ 
অ�া� িবষেয় কম �কত�া/কম �চারীেদর �িশ�ণ 
আেয়াজন 

আেয়ািজত �িশ�েণর সময় জনঘ�া * ৬০ 
৩১ িডেস�র 

২০১৯ 
৩১ জা�য়াির 

২০২০ 
২৮ �ফ�য়াির 

২০২০ 
৩১ মাচ � 
২০২০ 

৩০ এি�ল 
২০২০ 

কায �প�িত, কম � 
পিরেবশ ও �সবার 
মােনা�য়ন 

৯ 

ই-ফাইিলং প�িত বা�বায়ন 

�� �ডে�র মা�েম �হীত ডাক ই-
ফাইিলং িসে�েম  আপেলাড�ত 

% ১ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

ই-ফাইেল নিথ িন�ি��ত ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইেল প� জারী�ত *** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

উ�াবনী উে�াগ ও �� উ�য়ন �ক� (SIP) 

বা�াবয়ন 
��তম এক� উ�াবনী উে�াগ/�� 

উ�য়ন �ক� বা�বািয়ত 
তািরখ ১ 

৩১ িডেস�র 
২০১৯ 

৩১ জা�য়াির 
২০২০ 

২৮ �ফ�য়াির 
২০২০ 

৩১ মাচ � 
২০২০ 

৩০ এি�ল 
২০২০ 

িস�েজনস চাট �ার বা�বায়ন 

হালনাগাদ�ত িস�েজনস চাট �ার 
অ�যায়ী �দ� �সবা 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

�সবা�হীতােদর মতামত পিরবী�ণ 
�ব�া চা��ত 

তািরখ ১ 
৩১ িডেস�র 

২০১৯ 
৩১ জা�য়াির 

২০২০ 
২৮ �ফ�য়াির 

২০২০ 
৩১ মাচ � 
২০২০ 

৩০ এি�ল 
২০২০ 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন 
িনিদ �� সমেয়র মে� অিভেযাগ 

িন�ি��ত 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

িপআরএল ��র ২ মাস �েব � সংি�� কম �চারীর 
িপআরএল ও �� নগদায়ন িনি�তকরণ 

িপআরএল আেদশ  জাির�ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

�� নগদায়নপ� জাির�ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আিথ �ক ও স�দ 
�ব�াপনার উ�য়ন 

৫ 

অিডট আপি� িন�ি� কায ��েমর উ�য়ন 
�ডসীট জবাব ��িরত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

অিডট আপি� িন�ি��ত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

�াবর ও অ�াবর স�ি�র হালনাগাদ তািলকা 
��ত করা 

�াবর স�ি�র তািলকা 
হালনাগাদ�ত 

তািরখ ১ 
০৩ �ফ�য়াির, 

২০২০ 
১৭ �ফ�য়াির, 

২০২০ 
২৮ �ফ�য়াির, 

২০২০ 
২৮ মাচ �, 
২০২০ 

১৫ এি�ল, 
২০২০ 

অ�াবর স�ি�র তািলকা 
হালনাগাদ�ত 

তািরখ ১ 
০৩ �ফ�য়াির,  

২০২০ 
১৭ �ফ�য়াির,  

২০২০ 
২৮ �ফ�য়াির, 

২০২০ 
২৮ মাচ �,  
২০২০ 

১৫ এি�ল,  
২০২০ 
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* জন�শাসন �িশ�ণ �া�য়াল অ�যায়ী উ� �িশ�ণ আেয়াজন করেত হেব। 
** মি�পিরষদ িবভােগর ই-গভ��া� অিধশাখা হেত �া� �িতেবদন। 
*** মি�পিরষদ িবভােগর ই-গভ��া� অিধশাখা হেত �া� �িতেবদন। 

 
 

 
 

 

বািষ �ক উ�য়ন কম ��চী বা�বায়ন বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বািয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় ��াচার 
�কৗশল ও ত� 
অিধকার বা�বায়ন 
�জারদারকরণ 

৩ 
জাতীয় ��াচার কম �পিরক�না ও পিরবী�ণ 
কাঠােমা �ণয়ন 

জাতীয় ��াচার কম �পিরক�না ও 
পিরবী�ণ কাঠােমা �ণীত 

তািরখ ১ 
১৫ �লাই 

২০১৯ 
৩১ �লাই 

২০১৯ 
৩০ অে�াবর 

২০১৯ 
৩০ নেভ�র 

২০১৯ 
৩১ িডেস�র 

২০১৯ 

  
িনধ �ািরত সমেয়র মে� ��মািসক �িতেবদন 
দািখল 

িনধ �ািরত সমেয়র মে� ��মািসক 
�িতেবদন দািখল�ত 

সং�া ১ ৪ ৩ - - - 

  ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ ত� বাতায়ন হালনাগাদ�ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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সংেযাজনী-১ 
 

শ�সংে�প (Acronyms) 

 
�িমক 
ন�র 

শ�সংে�প 
(Acronyms) 

িববরণ 

১ এিডিপ এ��য়াল �ডভলপেম� �েজ� 

২ এিপএ এ��য়াল পারফরেম� ইি�েকটর 

৩ িবএিব বাংলােদশ এি�িডেয়শন �বাড � 

৪ িবিসএসআইআর বাংলােদশ কাউি�ল অব সাইি�িফক এ� ই�াি�য়াল িরসাচ � 

৫ িবআইিপ বােজট ইমি�েমে�শন �ান 

৬ িবএমিস বােজট �ােনজেম� কিম� 

৭ ক�াব কনফরিম� অ�ােসসেম� বিড 

৮ িসিস িস�েজন চাট �ার 

৯ এফিড ফাই�া� িডিভশন 

১০ িজআরএস �ীেভ� িরে�স িসে�ম 

১১ আইএসও ই�ার�াশনাল অর�ানাইেজশন ফর ��া�াইেজশন 

১২ এমওইউ �মেমাের�াম অফ আ�ার�াি�ং 

১৩ এনআইএস �াশনাল ইন��ী� �া�িজ 

১৪ িপআই পারফরেম� ইি�েকটর 

১৫ িকউএমআইআর �কায়াট �ারিল বােজট ইমি�েমনেটশন 

১৬ আরএ�িড িরস �াচ এ� �ডভলপেম� 

১৭ আর�আই রাইট � ইনফরেমশন 

১৮ এসএ�� সাই� এ� �টকেনালিজ 
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সংেযাজনী-২: কম �স�াদন �চকস�হ বা�বায়নকারী কায �ালয়স�হ এবং পিরমাপ প�িত এর িববরণ 

 
কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ বা�বায়নকারী দ�র/িবভাগ পিরমাপ প�িত এবং 

উপা��� 
সাধারণ ম�� 

১.১ িব�ানী ও গেবষকেদর �ফেলািশপ 
�দান 

১.১.১  �দ� �ফেলািশপ িবিবিসএসআইআর-হেত �িতবছর Graduate, 
Doctoral, Post Doctoral 
ক�াটাগিরেত �ফেলাশীপ �দান করা হয় 

মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� 
িবভাগ। 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

১.২ িবতরণ�ত �ফেলািশেপর ফেলাআপ ১.২.১ সমাপনী �িতেবদন �ফেলােদর িনকট হেত �া� গেবষণা অ�গিত ও 
সমাপনী �িতেবদন-এর ফেলাআপ করা হয় 

ত�াবধানকারী িব�ানী ও পিরচালক গেবষণা সম�য়কারীর দ�ের �া� 
�িতেবদন 

 

১.৩ িথিসস/িরেপাট � স�াদেন গেবষণা 
সহায়তা  

১.৩.১ ত�াবধান�ত িথিসস িব�িব�ালেয়র ছা�-ছা�ীেদর �াতেকা�র ও 
িপএইচিড পয �ােয়র গেবষণা ত�াবধান ও 
গেবষণাগার �বহােরর �েযাগ �দান করা হয় 

মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� 
িবভাগ। 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

১.৪ িব�ান ও ��ি� িবষয়ক �িশ�ণ  ১.৪.১ �িশি�ত জনবল দ�তা �ি�র লে�� িবিসএসআইআর-এর িব�ানী ও 
কম �কত�ােদর িনয়িমত �িশ�ণ �দান করা হয় 

পিরচালেকর দ�র বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

১.৫  ন�না িবে�ষেণর স�মতা �ি�র 
লে�� �মথড �ভিলেডশন  

১.৫.১ �ভিলেডেটড �মথড গেবষণা ও ন�না িবে�ষেণর স�মতা �ি�র লে��  
�মথড �ভিলেডশন এবং �মথড �ডভলপ করা হয় 

মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� 
িবভাগ। 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

২.১ িব�ান িবষয়ক �সিমনার ও কম �শালা 
আেয়াজন  

২.১.১ আেয়ািজত �সিমনার 
ও কম �শালা   

গেবষণাল� ফলাফল িব�ান জগতেক অবিহত 
করার জ� �সিমনার ও কম �শালার আেয়াজন করা 
হয় 

মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� 
িবভাগ। 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

২.২ লাগসই ��ি� �দশ �ন,স�সারন ও 
জনি�য়করন  

২.২.১ লাসই ��ি� �দিশ �ত  িবিসএসআইআর-এর িব�ানীগণ ক��ক উ�ািবত 
লাগসই ��ি�স�হ �দেশর িবিভ� �জলা/উপেজলায় 
�সিমনার, ওয়াক�শপ ইত�ািদর মা�েম �চার ও 
স�সারন করা হয় 

- -  

২.৩ িব�ান িবষয়ক �মলা আেয়াজন  ২.৩.১  
আেয়ািজত �মলা 

িব�ান ও ��ি� জনি�য়করন এবং জািতেক  
িব�ান মন� করার লে�� �মলা আেয়াজন করা হয় 

পিরচালেকর দ�র এবং পিরষেদর 
সদ� (িব�ান ও ��ি�)। 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

৩.১ িব�ান, িশ� ও ��ি� উ�াবন ও 
উ�য়েন �হীত �ক� বা�বায়ন  

৩.১.১ চলমান ও সমা�  
আরএ�িড �ক�  

িবিসএসআইআর-এর (R&D) �ক�স�হ 
নীিতমালা অ�যায়ী অ�েমাদন ও বা�বায়ন করা হয় 

পিরচালেকর দ�র এবং পিরষেদর 
সদ� (িব�ান ও ��ি�)। 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 
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কায ��ম কম �স�াদন �চকস�হ িববরণ বা�বায়নকারী দ�র/িবভাগ পিরমাপ প�িত এবং 
উপা��� 

সাধারণ ম�� 

৩.২ গেবষণাল� ফলাফল ��ক 
�হা�ারেদর অবিহতকরণ  

৩.২.১ �ব�ািনক জান �ােল 
�কািশত �ব� ও বই 

�ব�ািনক গেবষণার �া� ফলাফল ��কেহা�ার ও 
িব�ান জগতেক অবিহত করার জ� জাতীয় এবং 
আ�জ�ািতক জান �ােল �কাশ করা হয় 

পিরচালেকর দ�র, িবিসএসআইআর-
এর সাইেলা, সদ� (িব ও �) এবং 
সদ� (উ�য়ন)-এর দ�র 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

৩.২.২  আেয়ািজত  
�সিমনার ও কম �শালা 

সংি�� িব�ানী ও পিরচালেকর দ�র বাৎসিরক �িতেবদন  

৩.৩ িশ�ে�ে� এবং বািণিজ�কভােব 
�বহােরর জ� উ�ািবত ��ি� 
হ�া�রেযা�করণ  

৩.৩.১ �হীত �েসস িবিসএসআইআর-এ বা�বায়ন�ত (R&D) �কে�র 
মা�েম প�িতস�হ উ�াবন করা হয় এবং 
বািণিজ�িককরেণর জ� ইজারা �দান করা হয় 

মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� 
িবভাগ, পিরচালক ও  পিরষেদর 
সদ� (িব�ান ও ��ি�) দ�র 

বাৎসিরক �িতেবদন  

 ৩.৩.২ দািখল�ত �পেট� উ�ািবত প�িতস�হ �মধা�� অজ�েনর জ� 
িডপাট �েম� অব �ােট� িডজাইন এ� ��ডমাক�স-এ 
আেবদন করা হয় 

মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� 
িবভাগ ও পিরচালেকর দ�র 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

৩.৪ ��ি�/প�িত ইজারা �দান এবং 
সমেঝাতা �ারক (MoU) �া�র 

৩.৪.১ 
ইজারা �দান�ত এবং 
সমেঝাতা  �ারক �া�িরত 

উ�ািবত ��ি� িবিভ� �িত�ােনর িনকট ইজারা 
�দয়া হয় এবং  সমেঝাতা �ারক �া�েরর মা�েম 
অংশীদাির� �াপন এবং �সবা �দান করা হয় 

�ক� পিরচালক, পিরচালক, 
পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ এবং 
িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় 

বাৎসিরক �িতেবদন এবং 
পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ। 

 

৩.৫ িশ� �িত�ান পিরদশ �ন �ব �ক 
কািরগির সম�া িচি�তকরণ ও সমাধান  
 

৩.৫.১ িশ� �িত�ান 
পিরদশ �ন এবং িচি�ত 
সম�ার সমাধান 

িশ��িত�ান পিরদশ �ন�ব �ক কািরগির সম�া 
িচি�তকরণ এবং �ব�ািনক ও কািরগির সহায়তার 
মা�েম সম�ার সমাধান ও পরামশ � �দান করা হয় 

মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� 
িবভাগ ও পিরচালেকর দ�র 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

৩.৬ ন�না িবে�ষণ ও কািরগির �সবা 
�দান  

৩.৬.১ �দ� িবে�ষণ �সবা িশ�কারখানা, বািনিজ�ক �িত�ান এবং সরকারী-
�বসরকারী সং�া তথা সব ��েরর �াহকেক ন�না 
িবে�ষণ ও কািরগির �সবা �দান হয় 

মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� 
িবভাগ ও পিরচালেকর দ�র 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 

 

৪.১ ন�ন গেবষণাগার �াপন ও 
অবকাঠােমা উ�য়ন 
 

৪.১.১ �ািপত/ উ�য়ন�ত 
গেবষণাগার 

িবিসএসআইআর-এর িব�মান গেবষণাগােরর 
মানউ�য়ন এবং ন�ন গেবষণাগার �াপন করা হেয় 
থােক 

মাইিনং, িমনােরলিজ ও �মটালািজ� 
িবভাগ ও পিরচালেকর দ�র 

বাৎসিরক �িতেবদন ও পিরষেদ 
��িরত ত�ািদ। 
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সংেযাজনী ৩: কম �স�াদন ল��মা�া অজ�েনর ��ে� মাঠ পয �ােয়র অ�া� কায �ালেয়র িনকট �িনিদ �� চািহদা 
 

�িত�ােনর নাম সংি�� কায ��ম কম �স�াদন �চক উ� �িত�ােনর িনকট 
চািহদা/�ত�াশা  

চািহদা/�ত�াশার �যৗি�কতা �ত�াশা �রণ না হেল স�া� �ভাব 

�ােট� িডজাইন ও ��ডমাক� 
অিধদ�র, িশ� ম�ণালয় 

িশ�ে�ে� এবং 
বািণিজ�কভােব �বহােরর 
জ� উ�ািবত ��ি� 
হ�া�রেযা�করণ 

�ােট�  
(দািখল�ত এবং অিজ�ত)  

�ােট� �রিজে�শন �দান �েসস-এর িবপরীেত �ােট�-এর 
�রিজে�শন �দােনর আইনগত এখিতয়ার 
িশ� ম�নালেয়র 

 

�ােট� �রিজে�শন �িতেরেক উ�ািবত 
��ি� হ�া�েরর আইনগত �েযাগ �নই। 

িপিপ এ� িপিডিস, 
িবিসএসআইআর, ঢাকা। 

গেবষণা ও উ�য়ন। �ব�ািনক য�পািতস�েহর 
িবে�ষণ �সবা। 

িবিভ� ই���টউট ও গেবষণাগােরর 
সম�েয় িবিসএসআইআর এক� ব��খী 
গেবষণা �িত�ান। িবিসএসআইআর 
গেবষণাগার, ঢাকা যার অ�তম, এখােন 
রেয়েছ িক� অত�া�িনক �ব�ািনক 
য�পািত যা আইএমএমএম-এর গেবষণা 
ও উ�য়ন �ক� বা�বায়েন সহায়তা 
করেব। 

ন�না িবে�ষণা �সবা �হণ। িক� িক� গেবষণা ও উ�য়ন �ক� 
বা�বায়েন বাধা��। 

 
 

 




