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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

কািলেশেনর ধরন তির করা হেয়েছ : ২৪ ধরেনর
কািলেশন সবা দান করা হেয়েছ : ৪১৯ 
িবেষণ সবা : ৮৭৮২ 
সবা ি (MoU) ািরত হেয়েছ : ০৯ 
গেবষণা তাবধান : ৪২ জন িশাথ
গেবষণা ও উয়ন (আরএিড) চলমান : ৭
গেবষণা ব কািশত : ২৬ 
িশণ দান : ২১৮ জন
িফিসেয়ি টিং (িপ) : ৮ 
মথড ভিলেডশন : ১২ 

সমা এবং চােলসহ:

গেবষণাগার সহ আজািতক মােন উতীকরেণর লে সাম ি, অািিডেটশন অজন, উ িশা ও িশেণর মােম দ মানব
সদ তরীকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

িমক নং পিরকনা সংা সা সময়কাল
১ CRM উৎপাদন ০২ ন ২০২২
২ PT/ILC পিরচালনা ০৪ আগ ২০২১, িডেসর ২০২১, মাচ  ২০২২, ন ২০২২
৩ কািলেশন সবা উয়ন (নন াপ সংেযাজন ০৫ িডেসর ২০২১, ম ২০২২
৪ অািিডেটশন অজন - সের ২০২৩
৫ গেবষণাগার আিনকীকরন - িডেসর ২০২২
৬ আিনক যপািত সংহ - িডেসর ২০২২
৭ আজািতক মােনর িবেষণ সবা দান (নন ারািমটার সংেযাজন) ৫০ অোবর ২০২১, জায়াির ২০২২, এিল ২০২২
৮ রাসায়িনক পিরমাপ িবােন দ মানব সদ উয়ন ১০০জন সের ২০২১, জায়াির ২০২২

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ফেলািশপ : ২০ • তাবধানত িথিসস : ১০
• িথিসস সমাপনী িতেবদন : ১০ • িশণ দান : ১০০ জন
• মথড ভিলেডশন : ১০ • িবান িবষয়ক সিমনার/ কম শালা আেয়াজন : ০৪
• মলা/ অিলিয়াড আেয়াজন : ০১ • গেবষণা ও উয়ন ক (আরএিড) : ২৫
• বািনক ব কাশ : ২০ • ক হাারেদর অবিহতকরণ সিমনার আেয়াজন : ০৩
• পেট : ০১ • ইজারা দান/ MoU/ সবা ি ার : ১০
• িবেষণ সবা দান : ৪০০০ • কািলেশন সবা দান : ১৫০
• িফিসেয়ি টিং (িপ)/ ইার-াবেরটির কমািরজন আেয়াজন : ৪
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ রফাের ইনিউট ফর কিমকাল মজারেম

এবং

িসিনয়র সিচব, িবান ও ি মণালয়-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

 বাংলােদেশ রাসায়িনক পিরমাপ িবােনর আজািতকভােব ীত অবকাঠােমা িতা।

১.২ অিভল (Mission)
 রাসায়িনক পিরমােপর ে জাতীয় সমতার উয়ন
 রাসায়িনক পিরমাপ িবান িবষেয় অিবি লনা িসকেলর ধারা আজািতক একক থেক দশীয় গেবষণাগার পয  িতা ও
িবার
 রাসায়িনক পিরমাপ িবােনর জাতীয় অবকাঠােমা িতা এবং এর আজািতক ীিত অজন

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. পিরমাপ ও রফাের পিরমাপ সবা  দান,  িফিসেয়ি টিং,  ইার-াবেরটির কমািরজন ও কিলেশন-সবা
দান, রাসায়িনক পিরমাপ পিতর উয়ন, ভিলেডশন ও হার
২.  রাসায়িনক  পিরমাপিবান,  গেবষণাগােরর  মান  বাপনা  পিত,  অােিডেটশন  ও  ইুেমেশন  ইতািদ  িবষেয়
জনসেচতনতালক কায ম হণ এবং এতৎসংা িশণ ও পরামশ ক সবা দান
৩. রাসায়িনক পিরমাপিবান সংি মৗিলক ও ােয়ািগক গেবষণা কায ম হণ, পিরচালনা, গেবষণাল ফলাফেলর
েয়াগ ও সংি সকল কায েমর বাপনা ও সময়
৪. গেবষণা কােয  ফেলািশপ দান, রাসায়িনক পিরমাপিবান সংা িশা কায ম পিরচালনা ও উতর িডিেত
গেবষণা  সহায়তা  দান

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. পিরমাপ ও রফাের পিরমাপ সবা দান;
২. িফিসেয়ি টিং ও ইার-াবেরটির কমািরজন সবা দান;
৩. রাসায়িনক পিরমাপ পিতর উয়ন, ভািলেডশন ও হার;
৪. দেশ েসিবিল িতার লে BIPM, APMP এবং সমধম দশীয়, আিলক ও আজািতক িতােন সংি
িবষেয় সময় সময় গত কািরগির কিমসেহ অংশহণ;
৫. PT, ILC ও কািলেশন সবা দান ারা দেশর পরীাগারসেহর পরীণেসবা আজািতক মােন উীতকরণ এবং
CIPM কক চিলত ও BIPM-এ সংরিত আজািতক একেকর সিহত লনােযা ও হণেযা কিরেত সহায়তা
দান;
৬.  মোলিজকাল  েসিবিল  সেমত  রাসায়িনক,  সাধনী,  ঔষধ,  খা,  পানীয়,  জলবা  ও  পিরেবশ,  িিনকাল,
অৈজবিনক, াস, পোিলয়াম, পিলমার, ােনা ােটিরয়াল ইতািদ িবিভ জব, অৈজব পদােথ  পিরমাপ সংা
জাতীয়  রফাের  ােটিরয়াল  সংহ,  উৎপাদন,  সংরণ  ও  িবতরণ  বা  িবয়;
৭. বেত রাসায়িনক, জব, অৈজব অৈজিবক ইতািদ পদােথ র রফাের ভা দান;
৮. ইুেমেশন ও কািলেশন সবা দান;
৯. রফাের পিরমাপিভিক বােয়াইইভােল অথবা জবসমতা পরীণ এবং API িনপণ সবা দান;
১০. াি াড রফাের মেটিরয়াল চলেনর লে জব ও অৈজব রফাের িসেমন াংক াপন;
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১১. রফাের পিরমাপিভিক ‘রাসায়িনক িবষিয়া ও িঁক িনপণ বাপনা’ চলন;
১২.  রাসায়িনক  পিরমাপ  সংি  িবিভ  িনয়ক  সংা,  যমন:  BSTI,  DA,  BFSA,  DoE  ইতািদ  সমজাতীয়
সংার TSO িহসােব সমেয়র মােম সবা দান;
১৩. সরকােরর অেমাদনেম িিভিক গেবষণা তথা কা িরসাচ  পিরচালনা;
১৪.  রাসায়িনক  পিরমাপিবান,  গেবষণাগােরর  মান  বাপনা  পিত,  অােিডেটশন  ও  ইুেমেশন  ইতািদ  িবষেয়
জনসেচতনতালক কায ম হণ এবং এতৎসংা িশণ ও পরামশ ক সবা দান;
১৫. রাসায়িনক পিরমাপিবান সংি মৗিলক ও ােয়ািগক গেবষণা কায ম হণ, পিরচালনা, গেবষণাল ফলাফেলর
েয়াগ ও সংি সকল কায েমর বাপনা, সময় ও িনয়ণ এবং এতৎসংা িবষেয় নীিত িনধ ারেণ সরকারেক
সহায়তা দান;
১৬. রাসায়িনক পিরমাপিবান সংা িশা কায ম পিরচালনা ও উতর িডিেত গেবষণা সহায়তা দান;
১৭. বেদিশক িশনাথেদর িশণ দান িবষয়ক কায ম পিরচালনা করা;
১৮. পিরমাপিবান সংা িবিভ আজািতক সংার Guideline, যমন: IUPAC, ISO, BIPM, APMP
ও AOAC ইতািদ অযায়ী িনেদ িশকা ণয়ন ও কাশ করা;
১৯. ইনিউেটর অধীন গেবষণা কােয  ফেলািশপ বতন ও দান;
২০. সরকার কক িনেদ িশত য কােনা দািয় ও কায াবিল সাদন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িবান ও ি িবষয়ক
গেবষণায়সহায়তা িকরন

গেবষক, ছা-ছাী কক
সািদত িথিসস/ িরেপাট 

সংা ০৬ চলমান-৬ ১০ ১৫ ২০
িবআরআইিসএেমর মহাপিরচালেকর দর ও
দেশর িবিভ সরকাির ও বসরকাির
িবিবালয়

িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট

ি উাবন ও িশায়ন

সবা ি, সমেঝাতা ারক
(MoU) ও যৗথ গেবষণা
ি ার

সংা - ০৫ ১০ ১২ ১৫
িবআরআইিসএেমর মহাপিরচালেকর দর/
িবিভ িশ িতান, সরকাির-বসরকাির
গেবষণা িতান/ িশা িতান

িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট

বািনক জান ােল কািশত
ব ও বই

সংা ০৭ ০৮ ২০ ২৫ ৩০ িবআরআইিসএেমর সকল উইং/ িডিভশন
িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট

িবেষণ সবা দােনর
মােম জাতীয়
উৎপাদনশীলতা ও রানীর
পিরমাণ ি

িবেষণ সবা দান সংা ২৭৯০ ৩৬০৮ ৪০০০ ৪৫০০ ৫০০০
িবআরআইিসএেমর সকল িডিভশন এবং সািভ স
ডিলভাির সকশন

িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট

মোলিজকাল সবা দান

িপ/ আইএলিস সংা ০৭ ০২ ০৪ ০৬ ০৮ িবআরআইিসএেমর িপ/আইএলিস িডিভশন
িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট

মথড ভিলেডশন সংা ০৪ ০৪ ১০ ১২ ১৫ িবআরআইিসএেমর সকল িডিভশন
িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট

কািলেশন সবা সংা ৮৫ ৯৯ ১৫০ ১৭০ ১৯০ িবআরআইিসএেমর কািলেশন িডিভশন
িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও
ওেয়বসাইট

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৫, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদেনর , অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[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] ননা িবেষণ ও
কািরগির সবা দান

[১.১.১] দ
িবেষণ সবা

সমি সংা ১০ ২৭৯০ ৩৬০৮ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৩২০০ ৩০০০ ৪৫০০ ৫০০০

[১.১.২] দ
কািলেশন সবা

সমি সংা ১০ ৮৫ ৯৪ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ১৮০ ২০০

[১.১.৩]
িফিসেয়ি টিং
পিরচালনা

সমি সংা ৫ ০৭ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৬ ০৮

[১.২] ননা িবেষেণর
সমতা ির লে
মথড ভিলেডশন

[১.২.১]
ভিলেডেটড মথড

সমি সংা ৫ ০৪ ০৪ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪ ১২ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

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

১৫

[২.১] িবান ও ি
িবষয়ক িশণ

[২.১.১] িশিত
জনবল

সমি সংা ৫ ৮০ ৮২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১২০ ১৫০

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

[২.২.১] আেয়ািজত
িবান িবষয়ক
সিমনার ও
কম শালা

সমি সংা ২ ০১ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৬

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

সমি সংা ২ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৬

[২.৩] মলা/ অিলিয়াড
আেয়াজন

[২.৩.১] কিমকাল
মোলিজ
অিলিয়াড

সমি সংা ৪ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১

[২.৪] গেবষণাল
ফলাফল ক
হাারেদর অবিহতকরণ

[২.৪.১] আেয়ািজত
সিমনার ও
কম শালা

সমি সংা ২ ০১ ০৩ ০২ ০১ ০৪ ০৪

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

১৫
[৩.১] িবান, িশ ও
ি উাবন ও উয়েন
হীত ক বাবায়ন

[৩.১.১] চলমান ও
সমা আরএিড
ক

সমি সংা ৫ ০৪ ১৮ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ১৫ ৩০ ৩৫

[৩.১.২] বািনক
জান ােল কািশত
বও বই

সমি সংা ৪ ০৭ ০৭ ২০ ১৭ ১৫ ১২ ১০ ২৫ ৩০



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩.২] িশেে এবং
বািণিজকভােব বহােরর
জ উািবত ি
হারেযাকরণ

[৩.২.১] দািখলত
পেট

সমি সংা ২ ০১ ০১ ০১ ০২ ০৩

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

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

সমি সংা ৪ ০২ ০৫ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪ ১২ ১৫

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

১০

[৪.১] িবানী ও
গেবষকেদর ফেলািশপ
দান

[৪.১.১] দ
ফেলািশপ

সমি সংা ৫ ২০ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ২৫ ৩০

[৪.২] িথিসস/ িরেপাট 
সাদেন গেবষণা
সহায়তা

[৪.২.১]
তাবধানত
িথিসস

সমি সংা ৩ ০৬ ০৬ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪ ১২ ১৫

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

সমি সংা ২ ০৬ ১০ ০৮ ০৬ ০৫ ০৪ ১২ ১৫



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৫, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০ ১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০ ১০ ১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪ ৪ ৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা
দান িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩ ৩ ৩

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৫, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ADP Annual Development Programme

২ AOAC Association of Officials of Analytical Chemist

৩ APA Annual Performance Agreement

৪ API Active Pharmaceutical Ingredients

৫ APMP Asia Pacific Metrology Program

৬ BFSA Bangladesh Food Safety Authority

৭ BIP Budget Implementation Plan

৮ BIPM
International Bureau of Weights and Measures
(Bureau International des Poids et Mesures

৯ BMC Budget Management Committee

১০ BSTI Bangladesh Standard Testing Institute

১১ CIPM International Committee for Weights and Measures

১২ CRM Certified Reference Material

১৩ DA Drug Administration

১৪ DoE Department of Environment

১৫ FD Finance Division

১৬ GRS Grievance Redress System

১৭ ILC Inter Laboratory Comparison

১৮ ISO International Organization for Standardization

১৯ IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry

২০ MoU Memorandum of Understanding

২১ NIS National Integrity Strategy

২২ PI Performance Indicator

২৩ PT Proficiency Testing

২৪ QMIR Quarterly Budget Implementation Report

২৫ R & D Research and Development

২৬ TSO Technical Support Organization



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৫ ণ তািরখ: মলবার, ন ১৫, ২০২১

সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[১.১] ননা িবেষণ ও কািরগির সবা দান

[১.১.১] দ িবেষণ সবা রফাের মজারেম উইং িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[১.১.২] দ কািলেশন সবা কািলেশন এ িপ/ আইএলিস উইং/ কািলেশন িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[১.১.৩] িফিসেয়ি টিং পিরচালনা কািলেশন এ িপ/আইএলিস উইং/ িপ/আইএলিস িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[১.২] ননা িবেষেণর সমতা ির লে মথড
ভিলেডশন

[১.২.১] ভিলেডেটড মথড িবআরআইিসএেমর সকল িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[২.১] িবান ও ি িবষয়ক িশণ [২.১.১] িশিত জনবল কমােয় এ কাঅিড েনশন উইং/ িনং িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

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

[২.২.১] আেয়ািজত িবান িবষয়ক সিমনার ও
কম শালা

কমােয় এ কাঅিড েনশন উইং/ িনং িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

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

কমােয় এ কাঅিড েনশন উইং/ িনং িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[২.৩] মলা/ অিলিয়াড আেয়াজন [২.৩.১] কিমকাল মোলিজ অিলিয়াড মহাপিরচালেকর দর / িরসাচ  কাঅিড েনশন িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[২.৪] গেবষণাল ফলাফল ক হাারেদর
অবিহতকরণ

[২.৪.১] আেয়ািজত সিমনার ও কম শালা মহাপিরচালেকর দর / শাসন শাখা িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

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

[৩.১.১] চলমান ও সমা আরএিড ক মহাপিরচালেকর দর / িবআরআইিসএেমর সকল িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[৩.১.২] বািনক জান ােল কািশত বও বই িবআরআইিসএেমর সকল িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[৩.২] িশেে এবং বািণিজকভােব বহােরর জ
উািবত ি হারেযাকরণ

[৩.২.১] দািখলত পেট মহাপিরচালেকর দর / িবআরআইিসএেমর সকল িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

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

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

মহাপিরচালেকর দর / িরসাচ  কাঅিড েনশন িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[৪.১] িবানী ও গেবষকেদর ফেলািশপ দান [৪.১.১] দ ফেলািশপ মহাপিরচালেকর দর / িরসাচ  কাঅিড েনশন িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

[৪.২] িথিসস/ িরেপাট  সাদেন গেবষণা সহায়তা
[৪.২.১] তাবধানত িথিসস মহাপিরচালেকর দর / িরসাচ  কাঅিড েনশন িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট

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

মহাপিরচালেকর দর / িরসাচ  কাঅিড েনশন িডিভশন িবআরআইিসএেমর বািষ ক িতেবদন ও ওেয়বসাইট
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সােথ সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

ননা িবেষণ ও কািরগির সবা দান দ িবেষণ সবা
িবিভ িশোা/ িশ িতান, আমদািন-রািনকারক িতান,
সরকাির-বসরকাির িবিভ িতান ও ি

সবা হীতার অনলাইন/ অফলাইন রিজেশন সাদন; আেবদনপ
যাচাইকরণ; ট িফ জমাদান; ননা জমাদান; ননা িবেষণ ও িরেপাট 
দান

ননা িবেষণ ও কািরগির সবা দান দ কািলেশন সবা
িবিভ িশোা/ িশ িতান, আমদািন-রািনকারক িতান,
সরকাির-বসরকাির িবিভ িতান ও ি

সবা হীতার অনলাইন/ অফলাইন রিজেশন সাদন; আেবদনপ
যাচাইকরণ; ট িফ জমাদান; ননা জমাদান; ননা িবেষণ ও িরেপাট 
দান

ননা িবেষণ ও কািরগির সবা দান িফিসেয়ি টিং পিরচালনা
িবিভ িশোা/ িশ িতান, আমদািন-রািনকারক িতান,
সরকাির-বসরকাির িবিভ িতান ও ি

সবা হীতার অনলাইন/ অফলাইন রিজেশন সাদন; আেবদনপ
যাচাইকরণ; ট িফ জমাদান; ননা জমাদান; ননা িবেষণ ও িরেপাট 
দান

ননা িবেষেণর সমতা ির লে মথড
ভিলেডশন

ভিলেডেটড মথড
িবিভ িশোা/ িশ িতান, আমদািন-রািনকারক িতান,
সরকাির-বসরকাির িবিভ িতান ও ি

সবা হীতার অনলাইন/ অফলাইন রিজেশন সাদন; আেবদনপ
যাচাইকরণ; ট িফ জমাদান; ননা জমাদান; ননা িবেষণ ও িরেপাট 
দান

িবান ও ি িবষয়ক িশণ িশিত জনবল
িশ িতান, আমদািন-রািনকারক িতান, সরকাির-বসরকাির
িবিভ িতান ও ি

িশণ িশিডউল ণয়ন, আেবদন আান, িশণ দান

িবান ও সমসামিয়ক িবষয়ক সিমনার,
কম শালা ও লািন ং সশন আেয়াজন

আেয়ািজত িবান িবষয়ক
সিমনার ও কম শালা

িশ িতান, আমদািন-রািনকারক িতান, সরকাির-বসরকাির
িবিভ িতান ও ি

গেবষণাল ফলাফল ও সবা সেক অবিহতকরেণর িনিম সিমনার ও
কম শালা আেয়াজন

িবান ও সমসামিয়ক িবষয়ক সিমনার,
কম শালা ও লািন ং সশন আেয়াজন

সরকাির কম চারীেদর সমতার
উয়ন (সমসামিয়ক িবষেয় লািন ং
সশন)

িশ িতান, আমদািন-রািনকারক িতান, সরকাির-বসরকাির
িবিভ িতান ও ি

গেবষণাল ফলাফল ও সবা সেক অবিহতকরেণর িনিম সিমনার ও
কম শালা আেয়াজন

মলা/ অিলিয়াড আেয়াজন
কিমকাল মোলিজ
অিলিয়াড

দেশর িবিভ সরকাির ও বসরকাির ল, কেলজ, িবিবালয়
িবিভ সরকাির ও বসরকাির ল, কেলজ, িবিবালেয়র িশাথেদর
রিজেশেনর মােম অিলিয়াড আেয়াজন

গেবষণাল ফলাফল ক হাারেদর
অবিহতকরণ

আেয়ািজত সিমনার ও কম শালা
িবিভ িশোা/ িশ িতান, আমদািন-রািনকারক িতান,
সরকাির-বসরকাির িবিভ িতান ও ি, ক হাার

গেবষণাল ফলাফল ও সবা সেক অবিহতকরেণর িনিম সিমনার ও
কম শালা আেয়াজন

িবান, িশ ও ি উাবন ও উয়েন হীত
ক বাবায়ন

চলমান ও সমা আরএিড ক
দেশর িবিভ সরকাির ও বসরকাির িবিবালয়/ গেবষণা িতন/
িশ িতান

গেবষণা াব ত, িশ িতান পিরদশ ন ও িচিত সমা
সমাধানকে কায ম হণ

িবান, িশ ও ি উাবন ও উয়েন হীত
ক বাবায়ন

বািনক জান ােল কািশত
বও বই

দশীয় ও আজািতক কাশনা িতান গেবষণাল ফলাফেলর সমেয় তত আ কাল রণ

িশেে এবং বািণিজকভােব বহােরর জ
উািবত ি হারেযাকরণ

দািখলত পেট পেট, িডজাইন ও ডমাকস অিধদর উািবত প/ ির ােট-এর রিজেশন সকরণ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

সবা ি, সমেঝাতা ারক (MoU) ও যৗথ
গেবষণা ি ার

সবা ি, সমেঝাতা ারক
(MoU) ও যৗথ গেবষণা ি
ািরত

িবিভ িশোা/ িশ িতান, আমদািন-রািনকারক িতান,
সরকাির-বসরকাির িবিভ িতান

সবা ি, সমেঝাতা ারক (MoU) ও যৗথ গেবষণা ি ার

িবানী ও গেবষকেদর ফেলািশপ দান দ ফেলািশপ দেশর িবিভ সরকাির ও বসরকাির িবিবালয়/ িতান
পিকায় কািশত িবির মােম আেবদন, যাচাই-বাছাই ও ফেলািশপ
দান

িথিসস/ িরেপাট  সাদেন গেবষণা সহায়তা তাবধানত িথিসস দেশর িবিভ সরকাির ও বসরকাির িবিবালয়/ িতান
াতক, ােতােকার, এমিফল ও িপএইচিড পয ােয়র িশাথেদর িথিসেস
তাবধােনর জ আেবদন/ চািহদা রণ

িথিসস/ িরেপাট  সাদেন গেবষণা সহায়তা
গেবষক, ছা-ছাী কক
সািদত িথিসস/ িরেপাট 

দেশর িবিভ সরকাির ও বসরকাির িবিবালয়/ িতান
গেবষক, ছা-ছাী কক গেবষণা কম  শেষ িথিসস/ িরেপাট  সাদেন 
 িতােনর িবভাগীয় ধান/ তাবধায়েকর সােথ সময়
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


