
া: ১ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ২২, ২০২২

বাংলােদশ রফাের ইনিউট ফর কিমকাল মজারেম

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ২২, ২০২২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

পিরমাপ ও রফাের পিরমাপ
সবা দান, িফিসেয়ি টিং,
ইার-াবেরটির কমািরজন
ও কিলেশন-সবা দান,
রাসায়িনক পিরমাপ পিতর
উয়ন, ভিলেডশন ও হার

৩০

[১.১] কিমকাল মোলিজ
সংি সবা দান

[১.১.১] িবেষণ সবা দান সংা ১২ ৪৫০০ ৪৩০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৬০০ ১৫৯৬

[১.১.২] কািলেশন সবা দান সংা ১০ ১৮০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ৫৪

[১.১.৩] িফিসেয়ি টিং পিরচালনা সংা ৬ ২০ ১৫ ১২ ১০ ০৮

[১.২] ননা িবেষেণর সমতা
ির লে মথড ভিলেডশন

[১.২.১] ভিলেডেটড মথড সংা ১ ১০ ০৭ ০৪ ০২ ০১

[১.২.২] সা ফােয়ড রফাের মেটিরয়াল
(িসআরএম) উৎপাদন

সংা ১ ০১ ০১

২

রাসায়িনক পিরমাপিবান
সংি মৗিলক ও ােয়ািগক
গেবষণা কায ম হণ,
পিরচালনা, গেবষণাল
ফলাফেলর েয়াগ ও সংি
সকল কায েমর বাপনা ও
সময়

১৮

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

[২.১.১] চলমান ও সমা আরএিড ক সংা ৬ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৯

[২.১.২] বািনক জান ােল কািশত ব
ও বই

সংা ৫ ২০ ১৮ ১৫ ১২ ১০ ৪

[২.২] িশেে এবং
বািণিজকভােব বহােরর জ
উািবত ি
হারেযাকরণ

[২.২.১] প/সবা উয়েন দশীয় সমতা
তরী (াডা ডেভলাপেম)

সংা ২ ০১ ০১

[২.২.২] দশীয় িেত স প/সবা
বািণিজকীকরণ (াডা
কমািশ য়ালাইেজশন)

সংা ১ ০১ ০১

[২.৩] সবা ি, সমেঝাতা
ারক (MoU) ও যৗথ
গেবষণা ি ার

[২.৩.১] সবা ি, সমেঝাতা ারক
(MoU) ও যৗথ গেবষণা ি ািরত

সংা ৪ ১০ ০৭ ০৫ ০৪ ০২ ৬

৩

রাসায়িনক পিরমাপিবান,
গেবষণাগােরর মান বাপনা
পিত, অােিডেটশন ও
ইুেমেশন ইতািদ িবষেয়
জনসেচতনতালক কায ম হণ
এবং এতৎসংা িশণ ও
পরামশ ক সবা দান

১৫
[৩.১] িবান ও ি িবষয়ক
িশণ

[৩.১.১] বািনক যপািত পিরচালনা
সংা িশিত জনবল

সংা ৩ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ২৫



া: ৩ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ২২, ২০২২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৩.১] িবান ও ি িবষয়ক
িশণ

[৩.১.২] রাসায়িনক পিরমাপিবান,
গেবষণাগােরর মান বাপনা পিত,
অােিডেটশন সংা িশিত জনবল

সংা ২ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৫৮

[৩.২] িবান ও সমসামিয়ক
িবষয়ক সিমনার, কম শালা ও
লািন ং সশন আেয়াজন

[৩.২.১] আেয়ািজত িবান িবষয়ক
সিমনার ও কম শালা

সংা ২ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১

[৩.২.২] সরকাির কম চারীেদর সমতার
উয়ন (সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং সশন)

সংা ২ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১

[৩.৩] মলা/ অিলিয়াড
আেয়াজন

[৩.৩.১] কিমকাল মোলিজ
অিলিয়াড

সংা ৪ ০১ ০১

[৩.৪] গেবষণাল ফলাফল
ক হাারেদর অবিহতকরণ

[৩.৪.১] আেয়ািজত সিমনার ও কম শালা সংা ২ ০৪ ০৩ ০২ ০১

৪

গেবষণা কােয  ফেলািশপ দান,
রাসায়িনক পিরমাপিবান
সংা িশা কায ম পিরচালনা
ও উতর িডিেত গেবষণা
সহায়তা দান

৭

[৪.১] িবানী ও গেবষকেদর
ফেলািশপ দান

[৪.১.১] দ ফেলািশপ সংা ৫ ২০ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ১৬

[৪.২] িথিসস/ িরেপাট  সাদেন
গেবষণা সহায়তা

[৪.২.১] তাবধানত িথিসস সংা ৩ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪

[৪.২.২] গেবষক, ছা-ছাী কক
সািদত িথিসস/ িরেপাট 

সংা ২ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪



া: ৪ ণ তািরখ: হিতবার, িডেসর ২২, ২০২২

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 ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩

*সামিয়ক (provisional) ত


