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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:

(১)  িবৎ  ও  ালািন  িবষয়ক  গেবষণা  মরী  দােনর  লে  যািচত  ােয়ািগক  গেবষণা  াব  দািখল  ও  ায়ন  সংা  EPRC
Grants  Proposal  Submission  Guideline  (Version-1)  এবং  EPRC  Grants  Proposal
Evaluation Guideline (Version-1) ণয়ন করা হেয়েছ। (২) গেবষণা াবসহ দািখল ও ায়ন অনলাইেনর মােম
স করার লে Version 1.0 of digital research management portal তির করা হেয়েছ। (৩) কাউিল-
এর িনজ বাপনায় এবং কাউিেলর অথ ায়েন িবিভ সরকারী, আধাসরকারী ও ায়শািসত িবিবালেয় িবৎ ও ালািন িবষয়ক
ােয়ািগক গেবষণা সংা সিমনার, িসোিজয়াম ও কম শালা করা হেয়েছ। (৪) ৯  ােয়ািগক গেবষণা কে অথ ায়ন করা হেয়েছ। (৫)
িবইিপআরিস’র ৫৫ জন জনবল সিলত সাংগঠিনক কাঠােমা ও কম চারী চাকির িবধানমালা-২০২১ অেমািদত হেয়েছ। (৬) কাউিল
সকল আিথ ক কায ম iBas++ এ সং হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

সমাসহ:  (১)  সক  গেবষণার  মানসত  অবকাঠােমার  অভাব;  (২)  গেবষক  এবং  িশ  উোােদর  মে  সবেনর  অভাব;  (৩)
ইনিকউেবশন  ও  অাণারিশপ  গাইডলাইন  না  থাকায়  ইেতামে  সািদত  কসেহর  ি  ইনিকউেবশন  ও  অাণারিশপ  এর
কায ম হেণ জলতা;
চােলসহঃ (১) ২০২১-২২ অথ  বছেরর মে িতত িরিনউেয়বল এনািজ ১০% লমাা অজন; (২) ২০২১-২২ অথ  বছেরর মে
কমপে ১০  গেবষণা কে অথ ায়ন; (৩) আজািতক মানসত জাতীয় গেবষণা াব াপন করা;
সা সমাধানঃ (১) িবিভ সভা, সিমনার, িসোিজয়াম ও ওয়াকেসেপর মােম একােডিময়া এবং িশের মে সক ঢ় করা; (২) G
2 G ফািং ি করা; (৩) ইনিকউেবশন এবং অাণারিশপ গাইডলাইন ণয়ন করার েয়াজনীয় কায ম হণ করা; (৪) কাউিেলর
সাংগঠিনক কাঠােমােত “চীফ সাইি”সহ সামণ  েয়াজনীয় পদ ি করা;

ভিবৎ পিরকনা:

(১) Bangladesh Energy and Power Research Lab (BEPRL) নামক আজািতক মানসত জাতীয় গেবষণা
াব াপন; (২) ইনিকউেবশন এবং অাণারিশপ গাইডলাইন ণয়ন; (৩) িনজ জায়গায় পিরেবশবাব ীন িবিং তরী; (৪) িবৎ ও
ালািন িবষয়ক গেবষণা ি দান নীিতমালা-২০২১ এর আেলােক ২০২১-২২ অথ  বছের কম পে ৫ জনেক গেবষণা ি দান করা; (৫)
গেবষণা মরী দােনর লে , ম ও দীঘ েময়াদী পিরকনা ণয়ন এবং (৬) দশী ও িবেদশী গেবষকগেণর সমেয় এক ডাশ বাড 
তিরকরণ;

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

(১) িবিভ সংায় িবৎ ও ালািন িবষয়ক ােয়ািগক গেবষণা কায েম অথ ায়ন ও সময়; (২) Bangladesh
Energy and Power Research Laboratory (BEPRL) শীষ ক াব াপন; (৩) Building
Energy Management System (BEMS) Lab সহ িবইিপআরিস’র অথ ায়েন ািপত িবিভ াব এবং
solar cooker শীষ ক ক ০২ Incubation েজ নয়া; (৪) িবৎ ও ালািন িবষয়ক নতম ০৪  ােয়ািগক
গেবষণা কে গেবষণা মরী দান; (৫) িবৎ ও ালািন িবষয়ক নতম ০৬  সিমনার, িসোিজয়াম এবং কম শালা
আেয়াজন ; (৬) কম চারীেদর কম েে দতা ির লে ৫০ জনঘা িশণ হণ; কম কতােদর এিপএ িবষয়ক ৫ জনঘা
িশণ হণ; (৭) ০৬  উাবনী গেবষণা কসহ পিরদশ ন এবং পয েবণ ; (৮) চলমান কসহ Incubation ও
Entrepreneurship েজ নওয়ার জ গাইডলাইন তরীকরণ; (৯) , ম ও দীঘ েময়াদী গেবষণা পিরকনা
ণয়ন; এবং (১০) দশী ও িবেদশী গেবষকগেণর সমেয় এক ডাশ বাড  তিরকরণ।
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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-

চয়ারান, বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল

এবং

সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ 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)

বাংলােদেশর ালািন  ও িবৎ  খােতর দ,  সায়ী  এবং  পিরেবশগতভােব  টকসই উয়েন  উাবনী  সমাধােনর  লে  িিক
ন দান।

১.২ অিভল (Mission)
কাউিল িবাপী িবেশষেদর আকষ েণর জ  তির করেব এবং বািনক সহেযািগতার মােম দেশর িবেশষ তির
করেত সহায়তা করেব। এ িবিভ িবিবালয়, সরকারী/বসরকারী গেবষণা সংা এবং িশ িতােনর িবেশষগেণর গেবষণা
দতা জারদার করেব এবং পাশাপািশ ালািন ও িবৎ খােতর উয়েনর জ েযাজ ি ও পিত সহ গেড় লেত িবিভ
উোােদর সহায়তা করেব।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ালািন ও িবৎ িবষয়ক গেবষণা সংি কায ম জারদারকরণ;
২. ইনিকউেবশণ, অাণারিশপ ও গেবষণাগার াপন সংা গাইডলাইন ণয়ন
৩. িজববষ  সংি কায ম হণ;
৪. িবইিপআরিস’র কাঠােমাগত উয়ন;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. জাতীয় েয়াজেনর িত ল রেখ িবৎ ও ালািন িবষয়ক , ম ও দীঘ েময়াদী গেবষণা পিরকনা ণয়ন ও
পিরচালনা এবং এর সময়, পিরবীণ ও ায়ন;
২. িবৎ ও ালািন গেবষণা সিকত বািষ ক কম পিরকনা ণয়ন ও বাবায়ন;
৩. িবৎ ও ালািনর উয়ন, সংরণ এবং এর দ বহার সংা গেবষণা ও উয়ন সংা কােজ উৎসাহ দান;
৪. িবৎ ও ালািন সংি সরকাির ও বসরকাির গেবষণা িতানেক ােয়ািগক গেবষণাকােয  উৎসাহ দান এবং উ
গেবষণাকােয র সময় সাধন;
৫. জাতীয় বা আজািতক ািতস গেবষক ও িবানীেদর িবৎ ও ালািন সংা গেবষণা কােজ সৃকরণ;
৬. িবৎ ও ালািন খােত িবমান ির উয়ন, উৎকষ তা সাধন ও নন ি উাবন;
৭. িবৎ ও ালািন খােত উািবত ির মােম ালািন সায়ী পসেহর উৎপাদন য় াসব ক জনগেণর
য়সীমার  মে  আনয়ন  বা  হণেযাতা  ির  জ  সরকােরর  িনকট  পািরশ  দান;
৮. িবৎ ও ালািন িবষয়ক গেবষণাল ফলাফল ও এর েয়াগ সেক জনগণেক অবিহত করার উেে সিমনার,
িসোিজয়াম বা কম শালার আেয়াজন এবং এতদসংি কাশনার বা হণ;
৯.  িবৎ  ও  ালািন  সংি  পরীাগার  ও  গেবষণাগার  াপনসহ  এেত  িনেয়ািজত  গেবষকগেণর  সমতা  ির  লে
েয়াজনীয় িশণ ও উিশার কায ম হণ;
১০. িবৎ ও ালািন খােতর ােয়ািগক গেবষণার জ েয়াজনীয় অেথ র সংান এবং গেবষণাল ফলাফেলর যথাযথ
েয়াগ িনিতকরণ;
১১. িবৎ ও ালািন খােতর উয়েনর ে িবমান সমাসহ িচিতকরণ এবং উ সমা িনরসেন করণীয় সেক
সরকারেক পরামশ  দান;
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১২. কাউিেলর বােজট াব অেমাদনসহ িবৎ ও ালািন সিকত গেবষণা পিরকনা াব পয ােলাচনা ও গেবষণা
কায ম পিরচালনা;
১৩.  গেবষকেদর  িনকট  হেত  া  গেবষণা  াবসহ  এর  বাবায়েনর  জ  ািবত  বােজট  পরীা,  ায়ন  এবং
অেমাদন;
১৪. িবৎ ও ালািন িবষয়ক আিলক ও আজািতক পয ােয়র গেবষণা িতােনর সােথ িনিবড় যাগােযাগ রা করা;
১৫. িবৎ ও ালািন িবষয়ক সরকাির, আধা-সরকাির এবং ায়শািসত গেবষণা িতােনর চলমান কায মসহ নন
গেবষণা কায েমর সােথ সময় সাধেন সরকারেক সহেযািগতা দান;
১৬. সরকােরর ব ােমাদনেম, য কান ি বা সংার সােথ ি সাদন
১৭. কাউিেলর আইেনর উে রণকে িবিধ, িবধান ারা বা সরকার কক সময় সময় িনধ ািরত অা দািয়
পালন।
১৮. কাউিেলর আইেনর উে রণকে িবিধ, িবধান ারা বা সরকার কক সময় সময় িনধ ািরত অা দািয়
পালন।



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৪:৪৪ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

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

মানব সদ উয়ন
অভরীণ ও বেদিশক িশেণর
মােম কম চারীেদর সমতা ি।

জনঘা ৬০ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ িবইিপআরিস /িবৎ িবভাগ
িশন অিফস
আেদশ

িবৎ ও ালািন িবষয়ক ােয়ািগক গেবষণার
মােম িবামান ির উৎকষ  সাধন ও নন
নন ির উাবন।

িবিভ িবিবালয়, সংায় িবৎ ও
ালািন িবষয়ক গেবষণায় অথ ায়ন

সংা ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ ১০ িবইিপআরিস /িবৎ িবভাগ
িবৎ িবভাগ হেত
ি ােরর
অমিতপ

নন গেবষণাে উোচন ও িচিতকরণ
উাবনী গেবষণা ক পিরদশ ন এবং
পয েবণ।

সংা ০৬ ০৬ ০৭ ০৮ ০৯ িবইিপআরিস /িবৎ িবভাগ বািষ ক িতেবদন

সিমনার, কম শালা, িসোিজয়াম, আেয়াজেনর
মােম িবৎ ও ালািন গেবষণা িবষয়ক
িবামান সমা িচিতকরণ ও গেবষকেদর
উুকরণ

িবৎ ও ালািন গেবষণা িবষয়ক
কম শালা, িসোিজয়াম, সিমনার
আেয়াজনকরণ

সংা ০৯ ০৮ ০৯ ১০ ১১ িবইিপআরিস /িবৎ িবভাগ সিমনার িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৪:৪৪ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৪:৪৪ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, 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 



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৪:৪৪ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, 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] ালািন ও
িবৎ িবষয়ক
গেবষণা সংি
কায ম
জারদারকরণ;

৫১

[১.১] িবৎ ও
ালািন খােতর
উয়েনর লে
িবিভ িতােনর
সােথ গেবষণা
কায ম সময় এবং
আিথ ক ও কািরগরী
সহেযািগতা দান

[১.১.১] গেবষণা
সহায়তা া
িতান/সংা/ি

সমি সংা ৮ ০৩ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৪ ০৫

[১.২] িবৎ ও
ালািন গেবষণা
িবষয়ক কম শালা,
িসোিজয়াম,
সিমনার
আেয়াজনকরণ

[১.২.১] আেয়ািজত
কম শালা/
িসোিজয়াম/
সিমনার

সমি সংা ১৫ ০৬ ০৬ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৬ ০৮

[১.৩] িবৎ ও
ালািন িবষয়ক
সা িবিভ উাবনী
ক দশ ন/পিরদশ ন

[১.৩.১]
দশ ন/পিরদশ নত
ক

সমি সংা ১২ ১৩ ০৬ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০৬ ০৭

[১.৪] গেবষণা
সংা ওেয়ব
পাট াল
হালনাগাদকরণ

[১.৪.১] গেবষণা
সংা ওেয়ব পাট াল
হালনাগাদত

সমি সংা ৭ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৪ ০৪

[১.৫] দশী ও িবেদশী
গেবষকগেণর তািলকা
ও ত সিলত ডাশ
বাড  তিরকরণ

[১.৫.১] ডাশ বাড 
তিরকরণ

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২

[১.৬] বাৎসিরক
িশণ হণ

[১.৬.১] অিত
িশণ

সমি জনঘা ৮ ৬০ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৪:৪৪ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, 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]
ইনিকউেবশণ,
অাণারিশপ ও
গেবষণাগার
াপন সংা
গাইডলাইন
ণয়ন

১২
[২.১] গাইডলাইন
ণয়ন

[২.১.১] িবৎ ও
ালািন গেবষণা
িবষয়ক ইনিকউেবশণ
গাইডলাইন ণয়ন

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.১২.২১ ৩১.০১.২২ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২

[২.১.২] িবৎ ও
ালািন গেবষণা
িবষয়ক অাপণারিশপ
গাইডলাইন ণয়ন

তািরখ তািরখ ৪ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ৩০.০৬.২২

[২.১.৩] িবৎ ও
ালািন গেবষণা
িবষয়ক গেবষণাগার
াপন গাইডলাইন
ণয়ন

তািরখ তািরখ ৪ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২১ ৩০.০৬.২২

[৩] িজববষ 
সংি কায ম
হণ;

৬
[৩.১] িজববেষ র
সংি কায ম হণ

[৩.১.১] বব কণ ার
াপন;

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২

[৩.১.২] িজববষ 
উপলে ববর
নিত িবেরাধী ০৫ 
াগান কাউিেলর
সকল িচ পের
উপের বহার করা;

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৪:৪৪ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, 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 

[৩.১.৩] বব
কণ াের জািতর িপতা
শখ িজবর রহমােনর
জীবনীসহ
এতদসংি
বই/জান াল/ সামিয়কী
সংরণ;

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২

[৪]
িবইিপআরিস’র
কাঠােমাগত
উয়ন;

১

[৪.১] কাউিেলর
সাংগঠিনক
কাঠােমােত নন পদ
জন

[৪.১.১] কাউিল-এর
সাংগঠিনক কাঠােমােত
নন পদ ির াব
িবৎ িবভােগ িরত;

তািরখ তািরখ ১ ৩০.০৯.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১৪:৪৪ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২৮, 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

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, চয়ারান, বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল, সিচব, িবৎ িবভাগ: িবৎ,  ালািন ও খিনজ
সদ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  সিচব,  িবৎ  িবভাগ:  িবৎ,  ালািন  ও  খিনজ সদ মণালয়  িহসােব  চয়ারান,  বাংলােদশ  ালািন  ও
িবৎ গেবষণা কাউিল-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা
দান করব।

ািরত:

চয়ারান
বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল

তািরখ

সিচব
িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ AMC Ananda Mohan College

২ BCSIR
Bangladesh Council of Scientific and Industrial
Research

৩ BEMS Building Energy Management System

৪ BEPRC Bangladesh Energy and Power Research Council

৫ BEPRL Bangladesh Energy and Power Research Lab

৬ BUET
Bangladesh University of Engineering and
Technology

৭ DU University of Dhaka

৮ EEE Electrical and Electronics Engineering

৯ I2E Innovation, Incubation, Entrepreneurship

১০ IDCOL Infrastructure Development Company Limited

১১ JUST Jashore University of Science and Technology

১২ PSTU Patuakhali Science and Technology University

১৩ PUST Pundra University of Science and Technology

১৪ RU Rajshahi University

১৫ RUET Rajshahi University of Engineering and Technology

১৬ SUST Shahjalal University of Science and Technology
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] িবৎ ও ালািন খােতর উয়েনর লে িবিভ
িতােনর সােথ গেবষণা কায ম সময় এবং আিথ ক ও
কািরগরী সহেযািগতা দান

[১.১.১] গেবষণা সহায়তা া িতান/সংা/ি বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল গেবষণা মরী িনামা

[১.২] িবৎ ও ালািন গেবষণা িবষয়ক কম শালা,
িসোিজয়াম, সিমনার আেয়াজনকরণ

[১.২.১] আেয়ািজত কম শালা/ িসোিজয়াম/ সিমনার বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল সিমনার ও িসোিজয়াম িতেবদন

[১.৩] িবৎ ও ালািন িবষয়ক সা িবিভ উাবনী
ক দশ ন/পিরদশ ন

[১.৩.১] দশ ন/পিরদশ নত ক বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল পিরদশ ন িতেবদন

[১.৪] গেবষণা সংা ওেয়ব পাট াল হালনাগাদকরণ [১.৪.১] গেবষণা সংা ওেয়ব পাট াল হালনাগাদত বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল কাউিেলর ওেয়ব পাট াল

[১.৫] দশী ও িবেদশী গেবষকগেণর তািলকা ও ত
সিলত ডাশ বাড  তিরকরণ

[১.৫.১] ডাশ বাড  তিরকরণ বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল ডাশ বােড র ীনসট

[১.৬] বাৎসিরক িশণ হণ [১.৬.১] অিত িশণ বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল িশণ িতেবদন

[২.১] গাইডলাইন ণয়ন

[২.১.১] িবৎ ও ালািন গেবষণা িবষয়ক ইনিকউেবশণ গাইডলাইন ণয়ন বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল নন অিফস ভবেনর ছিব

[২.১.২] িবৎ ও ালািন গেবষণা িবষয়ক অাপণারিশপ গাইডলাইন ণয়ন

[২.১.৩] িবৎ ও ালািন গেবষণা িবষয়ক গেবষণাগার াপন গাইডলাইন ণয়ন

[৩.১] িজববেষ র সংি কায ম হণ
[৩.১.১] বব কণ ার াপন; বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল বব কণ ােরর ছিব

[৩.১.২] িজববষ  উপলে ববর নিত িবেরাধী ০৫  াগান কাউিেলর
সকল িচ পের উপের বহার করা;

বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল িচপের বত কিপ

[৩.১] িজববেষ র সংি কায ম হণ
[৩.১.৩] বব কণ াের জািতর িপতা শখ িজবর রহমােনর জীবনীসহ
এতদসংি বই/জান াল/ সামিয়কী সংরণ;

বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল বইেয়র তািলকা

[৪.১] কাউিেলর সাংগঠিনক কাঠােমােত নন পদ জন
[৪.১.১] কাউিল-এর সাংগঠিনক কাঠােমােত নন পদ ির াব িবৎ
িবভােগ িরত;

জনশাসন মণালয়/ অথ মণালয়/ িবৎ িবভাগ।
অা গেবষণা ধম িতােনর
সাংগঠিনক কাঠােমা।
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
কাউিেলর সাংগঠিনক কাঠােমােত
নন পদ জন

কাউিল-এর সাংগঠিনক কাঠােমােত নন পদ ির
াব িবৎ িবভােগ িরত;

িবৎ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

িনধ ািরত সমেয়র মে বাংলােদশ ালািন ও িবৎ গেবষণা কাউিল-এর নন
পদ জন অেমাদনকরণ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


