পরিরিষ্ট-খ

বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে

পবিচালক, পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রদেে ডেদেলপদেন্ট ডেন্টাি (বপবপএন্ডবপবেবে)

এবাং
ডচয়ািম্যান, বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববেএেআইআি)
এি েদে স্বাক্ষবিত

বাবষ িক কেিেম্পােন চুবি

১ জুলাই, ২০২০ - ৩০ জুন, ২০২১

সূবচপত্র

উপক্রেবণকা
বপবপএন্ডবপবেবে-এি কেিেম্পােদনি োবব িক বচত্র
ডেকশন-১: বপবপএন্ডবপবেবে-এি রূপকল্প, অবেলক্ষয, ডকৌশলগত উদেশ্যেমূহ এবাং প্রধান কার্ িাববল
ডেকশন-২: বপবপএন্ডবপবেবে - এি বববেন্ন কার্ যক্রমেি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব
(Outcome/impact)
ডেকশন-৩: ডকৌশলগত উদেশ্যবেবিক কার্ িক্রে, কেিেম্পােন সূচক এবাং লক্ষযোত্রােমূহ
সংমর্াজনী-১: িব্দসংমেপ
োংদর্াজনী-২: কেিেম্পােন সূচদকি পবিোপ পদ্ধবত
োংদর্াজনী- ৩: কেিেম্পােন লক্ষযোত্রা অজিদনি ডক্ষদত্র অন্যান্য কার্ যালমেি রনকট সুবনবে িষ্ট চাবহো
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উপক্রেরিকা (Preamble)
েিকাবি দপ্তিেমূদহ প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাববেবহ ডজািোি কিা, সুশােন োংহতকিণ এবাং
েম্পদেি র্থার্থ ব্যবহাি বনবিতকিদণি োেদে রূপকল্প ২০২১ এি র্থার্থ বাস্তবায়দনি লদক্ষয-

পবিচালক, পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রদেে ডেদেলপদেন্ট ডেন্টাি (বপবপএন্ডবপবেবে)

এবাং
ডচয়ািম্যান, বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববেএেআইআি)
এি েদে ২০২০ োদলি .............োদেি..............তাবিদে এই বাবষ িক কেিেম্পােন চুবি স্বাক্ষবিত হল।

এই চুবিদত স্বাক্ষিকািী উেয়পক্ষ বনম্নবলবেত ববষয়েমূদহ েম্মত হদলন:
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বপবপএন্ডবপবেবে -এি কেযসম্পাদমনি সারব যক রিত্র
(Overview of the Performance of PP&PDC)

সাম্প্ররিক অজযন, িযামলঞ্জ এবং ভরবষ্যৎ পরিকল্পনা
সাম্প্ররিক বছিসমূমেি (৩ বছি) প্রধান অজযনসমূে
বপবপএন্ডবপবেবেি গদবষণা ও উন্নয়ন কার্ িক্রদেি প্রধান উদেশ্য বববেএেআইআি এি বববেন্ন গদবষণাগান হদত উদ্ভূত
পদ্ধবতেমুদহি পাইলট প্ল্যান্ট স্টাবেি োেদে পদ্ধবতেমুদহি কাবিগবি এবাং অথ িননবতক েম্ভাব্যতা জাচাই কদি পদ্ধবতটিি
বশল্পায়ন এ ভূবেকা িাো। ববগত ০৩ (বতন) বছদি বপবপএন্ডবপবেবে-এ ১৮ টি আিএন্ডবে প্রকল্প, ০২ টি পাইলট প্ল্যান্ট স্টাবে,
০৬ টি ডপদটন্ট স্বত্ব অজিন/োবেলকৃত, ০৫ টি প্রযুবি অজিন/োবেলকৃত, ০৩ টি ডেদলাবশপ প্রোন, ১৬ জন বশক্ষাথীি
গদবষণাকেি তত্ত্বাবধান, ০৩ টি বাবষ িক উন্নয়ন কেিসূচী বাস্তবায়ন এবাং ৩৯ টি গদবষণা প্রবন্ধ প্রকাশ কদিদছ। এ েেদয়
বপবপএন্ডবপবেবে-এ বববেন্ন বশদল্পাদযািা/বশল্প প্রবতষ্ঠান, আেোবন-িপ্তাবনকািক প্রবতষ্ঠান, েিকাবি-ডবেিকাবি বববেন্ন
প্রবতষ্ঠান ও ব্যবি পর্ িাদয় ২২৭ টি পণ্য-নমুনা ববদেষণ কদিদছ।

সেস্যা এবং িযামলঞ্জসমূে
উদ্ভাববত প্রযুবিেমূহ বশদল্পাদযািাদেি োেদে েেলোদব বাবণবজযবককিণ, গৃহীত প্রকল্পেমূহ বনধ িাবিত েেদয়ি েদে
েেলোদব বাস্তবায়ন, বপবপএন্ডবপবেবে-এি বেবেশন ও ডেকশনেমূহদক আন্তজিাবতক (ISO/IEC17025) োদন
উন্নীতকিণ এবাং েক্ষ জনবল সৃবষ্ট।

ভরবষ্যৎ পরিকল্পন
েেয়াবদ্ধ কেিপবিকল্পনা প্রণয়নপূব িক বাবষ িক উন্নয়ন প্রকল্প ও আিএন্ডবে প্রকল্পেমূহ বাস্তবায়ন , পাইলট প্ল্যান্ট স্টাবে , ডেশীয় কাঁচাোল
ব্যবহাি কদি প্রযুবি উদ্ভাবন উন্নয়ন, এবাং উদ্ভাববত পদণ্যি বাবণবজযবককিণ, আন্তজিাবতক োনেম্পন্ন প্রযুবিি উদ্ভাবন, উন্নয়ন এবাং
আন্তজিাবতক োদনি পণ্য ববদেষণ ডেবা প্রোন, বশল্পোদতি কাবিগবি ও প্রযুবিগত েেস্যা বচবিত কদি তা েোধাদনি জন্য েেবিত
উদযাগ গ্রহণ ।

২০২০-২১ অর্ যবছমিি সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূে


নতুন গদবষণা ও উন্নয়ন (আিএন্ডবে) প্রকল্প বাস্তবায়ন- ০২ টি



পাইলট প্ল্যান্ট স্টাবে- ০৩ টি



ববজ্ঞাবনক প্রবন্ধ প্রকাশ-০৫টি



প্রদেে -০১টি



প্যাদটন্ট - ০১টি



প্রদেে ইজািা ও েেদ াতা স্মািক স্বাক্ষি -০১টি



ডেদলাবশপ- ০৩টি



বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশিন ও েেস্যা েোধান- ০৭ টি



গদবষণাগাি আধুবনকীকিন-০২টি



ববদেষণ ডেবা প্রোন- ৬৫টি
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ডেকশন ১:
বপবপএন্ডবপবেবেি-এি রূপকল্প (Vision), অবেলক্ষয (Mission), ডকৌশলগত উদেশ্যেমূহ (Stratigic
objectives) এবাং কার্ িাববল (Functions):

১.১ রূপকল্প (Vision): ডটকেই প্রযুবি উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবাং ২০২১ োদলি েদে বাাংলাদেশদক েেে আদয়ি ডেশ
বহদেদব গদে ডতালাি লদক্ষয বপবপএন্ডবপবে ডেন্টািদক জাতীয় ডটকদনালবজ ইনবকউদবশন ডেন্টাি রূদপ প্রবতবষ্ঠত কিা।

১.২ অবেলক্ষয (Mission): বশল্প গদবষণাি োেদে নতুন প্রযুবি উদ্ভাবন ও ডেধাস্বত্ব অজিন পূব িক উহা বশল্প
উদযািাদেি বনকট হস্তান্তি কদি আথ ি-োোবজক উন্নয়ন ও ডবকািত্ব দূিীকিণ।

১.৩ ডকৌশলগত উদেশ্য (Strategic Objectives)
১.৩.১ বপবপএন্ডবপবেবে-এি ডকৌশলগত উদেশ্যেমূহ
১. গদবষণাগাদিি উদ্ভাববত পদণ্যি পাইলট প্ল্যান্ট স্টাবে েক্ষেতা বৃবদ্ধ
২. ববজ্ঞান ও প্রযুবি জনবপ্রয়কিণ
৩. আথ ি-োোবজক উন্নয়দন পবিদবশবান্ধব ও ডটকেই প্রযুবি উদ্ভাবন এবাং ববস্তাি
৪. ববজ্ঞান ও প্রযুবি প্রোদি েক্ষ জনবল ও অবকাঠাদো উন্নয়ন

১.৩.২ আববশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যেমূহ
১. দাপ্তরিক কেিকাদে স্বচ্ছিা বৃরি ও জবাবরদরে রনরিিকিি
২. কেযসম্পাদমন গরিিীলিা আনেন ও সসবা োন বৃরি
৩. আরর্ যক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনাি উন্নেন
১.৪ কার্ িাববল (Functions)
১. বববেএেআইআি-এি ল্যাব ডেদল উদ্ভাববত প্রদেেগুদলাি পাইলট প্ল্যান্ট স্টাবে কিণ ও উন্নয়ন ।
২. উন্নয়নকৃত েেল প্রদেেগুদলা ক্ষুদ্র ও ো াবি বশল্প উদযািাদেি বনকট হস্তান্তি ও কাবিগবি েহায়তা প্রোন।
৩ ডটকেই প্রযুবি স্থাপন, উন্নয়ন ও বাবণবজযবককিদণি লদক্ষয আথ ি-কাবিগবি েম্ভাব্যতা র্াচাই।
৪. প্রদয়াজনীয় র্ন্ত্রপাবত ও ডেয়াি পাট িে এি বেজাইন এবাং প্রস্তুতকিণ।
৫. ডেশীয় বববেন্ন বশল্প কািোনাি কাবিগবি েেস্যাবলী েোধান ও ডেবা প্রোন।
৬. ববশ্বববযালদয়ি ছাত্র-ছাত্রীদেি বথবেে ও গদবষণা কাদজ েহায়তা প্রোন ।
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ডেকশন-২
রবরভন্ন কার্ যক্রমেি চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)
চূড়ান্ত
ফলাফল/প্রভাব
(Outcome/Imp
act)

কেযসম্পাদন সূিকসমূে
(Performance
Indicators)

১

২

১. ববজ্ঞান ও প্রযুবি
ববষয়ক গদবষণা ও
গদবষণায় েহায়তা
বৃবদ্ধকিন
২. প্রযুবি উদ্ভাবন ও
বশল্পায়ন

৩. আথ ি-োোবজক
উন্নয়দনি জন্য
পবিদবশবান্ধব ও ডটকেই
প্রযুবি উদ্ভাবন

প্রকৃি
একক
(Unit)

২০১৮-১৯

২০১৯-২০*

৩

৪

৫

ববজ্ঞাবনক জান িাদল প্রকাবশত
প্রবদ্ধ ও বই

োংখ্যা

০৮

গৃহীত প্রদেে

োংখ্যা

োবেলকৃত ডপদটন্ট

বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশিন
এবাং বচবিত েেস্যাি
েোধান

লেযোত্রা
২০২০-২১

প্রমেপি

রনধ যারিি লেযোত্রা
অজযমনি সেমত্র সর্ৌর্ভামব
দারেত্বপ্রাপ্ত
েন্ত্রিালে/রবভাগ/
সংস্োসমূমেি নাে
৯

উপাত্তসূত্র
(Source of Data)

২০২১-২২

২০২২-২৩

৬

৭

৮

০৫

০৫

৬

৭

সংরিষ্ট ভািপ্রাপ্ত রবজ্ঞানী,
পরিিালমকি দপ্তি, বাবষ িক
প্রবতদবেন

০১

--

০১

০২

০২

বববেএেআইআি-এি োইদলা
এবাং েেস্য (উন্নয়ন)-এি েপ্তি

োংখ্যা

০১

০৩

০১

০২

০২

বেপাট িদেন্ট অব প্যাদটন্ট
বেজাইন এন্ড ডেেোকিে
অবধেপ্তি, বশল্প েন্ত্রণালয়

সংরিষ্ট ভািপ্রাপ্ত রবজ্ঞানী, পরিিালমকি
দপ্তি, রপরপএন্ডরপরিরস ি বাবষ িক প্রবতদবেন

োংখ্যা

১২

১৬

০৭

০৮

০৯

বববেএেআইআি-এি বববেন্ন
গদবষণাগাি ও ইনবস্টটিউট
এবাং বশল্প প্রবতষ্ঠান

পবিেশিনকৃত বশল্প কািোনাি োংখ্যাি
বেবিদত পবিোপ কিা হয়।

১০
সংরিষ্ট ভািপ্রাপ্ত রবজ্ঞানী, পরিিালমকি
দপ্তি, রপরপএন্ডরপরিরস ি বাবষ িক প্রবতদবেন

সংরিষ্ট ভািপ্রাপ্ত রবজ্ঞানী, পরিিালমকি
দপ্তি, রপরপএন্ডরপরিরস ি বাবষ িক প্রবতদবেন

বববেএেআইআি বাবষ িক প্রবতদবেন ও
বববেন্ন গদবষণাগাি হদত প্রাপ্ত
প্রবতদবেন/তথ্যাবে

*সােরেক : ২০১৯-২০ অর্ যবছমিি সে, ২০২০ িারিখ পর্ িন্ত প্রকৃত অজিন (অথ িবছদিি অববশষ্ট েেদয় বনধ িাবিত লক্ষযোত্রা অবজিত হদব েদেি আশা কিা র্ায়)।
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ডেকশন ৩
ডকৌশলগত উদেশ্য, কার্ িক্রে, কেিেম্পােন সূচক এবাং লক্ষযোত্রােমূহ
ডকৌশলগত
উদেশ্য
(Strategic
Objectives)

১

ডকৌশলগত
উদেদশ্যি
োন

কার্ যক্রে
(Activities)

(Weight
of
Strategic
Objective
)

২

কেিেম্পােন
সূচক

পিরি

গিনা
একক

(Performance
Indicators)

(Calculatio
n method)

(Unit
)

কেিেম্পােন
সূচদকি োন

প্রকৃত অজিন

লক্ষযোত্রা/রনি যােক ২০২০-২১

প্রদক্ষপণ

প্রদক্ষপণ

(Target /Criteria Value for FY 2020-21)

(Projection)

(Projection)

২০২১-২২

২০২২-২৩

১৫

১৬

(Weight of
Performan
ce
Indicators)

২০১৮-১৯

অোধািণ

অবত
উিে

উিে

চলবত
োন

৯০%
১১

৮০%
১২

৭০%
১৩

চলবত
োদনি
বনদম্ন
৬০%
১৪

২০১৯-২০

৫

৬

৭

৮

৯

১০০%
১০

সেরষ্ট

োংখ্যা

৭.০

১০

০৫

০৩

০৩

০২

০২

০২

০৪

০৫

১.৪.১ প্রবশবক্ষত
জনবল

সেরষ্ট

োংখ্যা

১৫.০

১৫১

১২৭

৬০

৫৪

৪৮

৪২

৩৬

৭০

৮০

২.১.১ আদয়াবজত
ডেবেনাি ও কেিশালা

সেরষ্ট

োংখ্যা

৫.০

০৩

০৬

০১

০১

০১

০১

০১

০২

০২

৩.১.১ চলোন ও
েোপ্য আিএন্ডবে +
পাইলট প্ল্যান্ট স্টারি
প্রকল্প
৩.২.১ ববজ্ঞাবনক
জান িাদল প্রকাবশত
প্রবদ্ধ ও বই
৩.২.২ আদয়াবজত
ডেবেনাি ও কেিশালা
৩.৩ বশল্পদক্ষদত্র এবাং ৩.৩.১ গৃহীত প্রদেে
বাবণবজযকোদব
৩.৩.২ োবেলকৃত
ব্যবহাদিি জন্য
ডপদটন্ট

সেরষ্ট

োংখ্যা

৫.০

১৪
+
০৫

০৭
+
০৩

০২
+
০৩

০৫

০৪

০৪

০৩

০৬

০৭

সেরষ্ট

োংখ্যা

৫.০

০৮

০৫

০৫

০৫

০৪

০৪

০৩

০৬

০৭

সেরষ্ট

োংখ্যা

৭.০

০২

০২

০১

০১

০১

০১

০১

০২

০৩

সেরষ্ট

োংখ্যা

৪.০

০১

সেরষ্ট

োংখ্যা

৪.০

০১

-০৩

০১
০১

০১
০১

০১
০১

০১
০১

০১
০১

০২
০২

০৩
০৩

৩

৪

বপবপএন্ডবপবেবে-এি ডকৌশলগত উদেশ্যেমূহ
১. ববজ্ঞান ও প্রযুবি
ববষয়ক গদবষণায়
েহায়তা বৃবদ্ধকিণ

২.ববজ্ঞান ও প্রযুবি
জনবপ্রয়কিণ
৩. আথ ি-োোবজক
উন্নয়দনি জন্য
পবিদবশবান্ধব ও
ডটকেই প্রযুবি উদ্ভাবন

২২.০ ১.৩ বথবেে/বিদপাট ি ১.৩.১ তত্বাবধানকৃত

৫.০

েম্পােদন গদবষণা
েহায়তা
১.৪ ববজ্ঞান ও
প্রযুবি ববষয়ক
প্রবশক্ষণ
২.১ ববজ্ঞান ববষয়ক
ডেবেনাি ও
কেিশালা আদয়াজন

২৫.০ ৩.১ ববজ্ঞান, বশল্প

ও প্রযুবি উদ্ভাবন ও
উন্নয়দন গৃহীত প্রকল্প
বাস্তবায়ন
৩.২ গদবষণালব্ধ
েলােল ডস্টক
ডহাল্ডািদেি
অববহতকিণ

বথবেে/বিদপাট ি
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ডকৌশলগত
উদেশ্য
(Strategic
Objectives)

১

ডকৌশলগত
উদেদশ্যি
োন
(Weight
of
Strategic
Objective
)

২

১৯.০

৪. ববজ্ঞান ও প্রযুবি
প্রোদি অবকাঠাদো
উন্নয়ন

কার্ যক্রে
(Activities)

৪.০

৩
উদ্ভাববত প্রযুবি
হস্তান্তিদর্াগ্যকিণ
৩.৪ প্রযুবি/পদ্ধবত
ইজািা প্রোন এবাং
েেদ াতা স্মািক
(MoU) স্বাক্ষি
৩.৫ বশল্প প্রবতষ্ঠান
পবিেশিন পূব িক
কাবিগবি েেস্যা
বচবিতকিণ ও
েোধান
৩.৬ নমুনা ববদেষণ
ও কাবিগবি ডেবা
প্রোন
৪.১ নতুন
গদবষণাগাি স্থাপন
ও অবকাঠাদো
উন্নয়ন

কেিেম্পােন
সূচক

পিরি

গিনা
একক

(Performance
Indicators)

(Calculatio
n method)

(Unit
)

কেিেম্পােন
সূচদকি োন
(Weight of
Performan
ce
Indicators)

প্রকৃত অজিন

২০১৮-১৯

লক্ষযোত্রা/রনি যােক ২০২০-২১

প্রদক্ষপণ

প্রদক্ষপণ

(Target /Criteria Value for FY 2020-21)

(Projection)

(Projection)

২০২১-২২

২০২২-২৩

১৫

১৬

অোধািণ

অবত
উিে

উিে

চলবত
োন

৯০%
১১

৮০%
১২

৭০%
১৩

চলবত
োদনি
বনদম্ন
৬০%
১৪

২০১৯-২০

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০০%
১০

৩.৪.১
ইজািা প্রোনকৃত
এবাং েেদ াতা
স্মািক স্বাক্ষবিত
৩.৫.১ বশল্প প্রবতষ্ঠান
পবিেশিন এবাং
বচবিত েেস্যাি
েোধান

সেরষ্ট

োংখ্যা

৫.০

০২

০১

০১

০১

০১

০১

০১

০২

০৩

সেরষ্ট

োংখ্যা

৬.০

১২

১৫

০৭

৬

৬

০৫

০৪

০৮

০৯

৩.৬.১ প্রেি
ববদেষণ ডেবা

সেরষ্ট

োংখ্যা

৮.০

৬৬

৭১

৬৫

৫৯

৬৫

৪৬

৩৯

৭০

৮০

৪.১.১ স্থাবপত/
উন্নয়নকৃত
গদবষণাগাি

সেরষ্ট

োংখ্যা

৪.০

--

০২

০২

০২

০২

০১

০১

০২

০৩
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রপরপএন্ডরপরিরস -এি োঠ পর্ যামেি আববশ্যক ডকৌশলগত উদেশ্যেমূহ ২০২০-২১ (প্রস্তারবি)
কলাে-১

কলাে-২

ডকৌশলগত উদেশ্য

ডকৌশলগত
উদেদশ্যি োন

(Strategic Objectives) (Weight of

Strategic
Objectives)

কলাে-৩

কার্ িক্রে
(Activities)

[১.১] বারষ যক কেযসম্পাদন চুরি

(এরপএ) বাস্তবােন।
[১.২] শুিািাি/উত্তে িি যাি রবষমে

অংিীজনমদি সমে েিরবরনেে
[১] োপ্তবিক কেিকাদন্ড
স্বচ্ছতা বৃবদ্ধ ও জবাববেবহ
বনবিতকিণ

১১

কলাে-৪

কেিেম্পােন সুচক
(Performance Indicator)

[১.১.১] এবপএ’ি েকল বত্রোবেক

(Unit)

অোধািণ অবত উিে উিে

(Very
(Weight of (Excellent)
Good)
Performance
Indicator)

চলবত োন

(Good)

(Fair)

চলবতোদনি
বনদম্ন
(Poor)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

সংখ্যা

২

৪

-

-

-

-

[১.১.২] এবপএ টিদেি োবেক েো অনুবষ্ঠত

োংখ্যা

১

১২

১১

-

-

-

[১.২.১] েতবববনেয় েো অনুবষ্ঠত

সংখ্যা

২

৪

৩

২

-

-

[১.৩.১]অববহতকিণ েো আদয়াবজত

সংখ্যা

২

৪

৩

২

-

-

সংখ্যা

২

৪

৩

২

সংখ্যা

২

৪

৩

৮০

৭০

প্ররিমবদন ওমেবসাইমট প্রকারিি

রবষমে সসবাগ্রেীিা /অংিীজনমদি
অবরেিকিি

[১.৪.১]অববহতকিণ েো আদয়াবজত

সসবাগ্রেীিামদি অবরেিকিি
[১.৫] িথ্য বািােন োলনাগাদ সংক্রান্ত
ত্রত্রোরসক প্ররিমবদন উর্ধ্যিন
[১.৫.১] ত্রত্রোরসক প্ররিমবদন সপ্ররিি
কর্তযপমেি রনকট সপ্রিি

৮

একক

কেিেম্পােন
সূচদকি োন

কলাে-৬
লক্ষযোত্রাি োন ২০২০-২১

[১.৩] অরভমর্াগ প্ররিকাি ব্যবস্থা

[১.৪] সসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি রবষমে

[২] কেিেম্পােদন
গবতশীলতা আনয়ন ও
ডেবাি োন বৃবদ্ধ

কলাে-৫

[২.১]ই-নবথ বাস্তবায়ন

[২.১.১] ই-নবথদত ডনাট বনষ্পবিকৃত

%

২

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ
বাস্তবায়ন

[২.২.১] নূনতে একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন
উদযাগ চালুকৃত

োংখ্যা

২

জনঘন্টা

২

[২.৩] কেিচািীদেি প্রবশক্ষণ প্রোন

[২.৩.১] প্রমিযক কেযিারিি জন্য

প্ররিেি আমোরজি

9

৬০

-

৫০

১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১
৪০

৩০

২০

১০

-

-

[২.৩.২] ১০ে সগ্রি ও িদুর্ধ্য প্রমিযক

কেযিািীমক এরপএ রবষমে প্রদত্ত
প্ররিেি

[৩] আবথ িক ও েম্পে
ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন

৬

জনঘন্টা

১

৫

৪

-

-

-

[২.৪] এবপএ বাস্তবায়দন প্রদনােনা প্রোন

[২.৪.১] নুযনতে একটি আওতাধীন েপ্তি/
একজন কেিচািীদক এবপএ বাস্তবায়দনি জন্য
প্রদনােনা প্রোনকৃত

োংখ্যা

১

১

-

-

-

-

[৩.১] বাবষ িক ক্রয় পবিকল্পনা বাস্তবায়ন

[৩.১.১] ক্রয় পবিকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয়
েম্পাবেত

%

১

১০০

৯০

৮০

-

-

[৩.২.১] বাবষ িক উন্নয়ন কেিসূবচ (এবেবপ)
/বাদজট বাস্তবাবয়ত

%

২

১০০

৯০

৮০

-

-

[৩.৩.১] অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃি

%

২

৫০

৪০

৩০

২৫

-

[৩.৪.১] োলনাগাদকৃি স্থাবি ও অস্থাবি
সম্পরত্তি িারলকা উধ যিন অরফমস সপ্ররিি

িারিখ

১

-

-

[৩.২] বাবষ িক উন্নয়ন কেিসূবচ
(এবেবপ)/বাদজট বাস্তবায়ন
[৩.৩] অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ যক্রমেি
উন্নেন
[৩.৪] োলনাগাদকৃি স্থাবি ও অস্থাবি
সম্পরত্তি িারলকা উধ যিন অরফমস সপ্রিি
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আবে, পরিিালক, পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রদেে ডেদেলপদেন্ট ডেন্টাি (বপবপএন্ডবপবেবে) এি
প্রবতবনবধ বহোদব গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ েিকাদিি বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা
পবিষে (বববেএেআইআি) এি সিোিম্যান এি বনকট অঙ্গীকাি কিবছ ডর্ এই চুবিদত
ববণ িত েলােল অজিদন েদচষ্ট থাকব।
আবে, সিোিম্যান , বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববেএেআইআি) এি
প্রবতবনবধ বহোদব পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রদেে ডেদেলপদেন্ট ডেন্টাি (বপবপএন্ডবপবেবে)-এি
পরিিালক এি বনকট অঙ্গীকাি কিবছ ডর্ এই চুবিদত ববণ িত েলােল অজিদন প্রদয়াজনীয়
েহদর্াবগতা প্রোন কিব।
স্বাক্ষবিত:

--------------------------------------পরিিালক
পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রদেে ডেদেলপদেন্ট ডেন্টাি
(বপবপএন্ডবপবেবে)

--------------------------------------সিোিম্যান
বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে
(বববেএেআইআি)
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----------------------------তাবিে

--------------------------------তাবিে

সংমর্াজনী-১
িব্দসংমেপ

ক্রবেক
নম্বি
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

শব্দোংদক্ষপ (Acronyms)

বববিণ

এবেবপ
ববআইবপ
ববএেবে
বজআিএে
এেওইউ
এনআইএে
আিএন্ডবে

এনুযয়াল ডেেলপদেন্ট প্রদজক্ট
বাদজট ইেবপ্ল্দেদন্টশন প্ল্ান
বাদজট ম্যাদনজদেন্ট কবেটি
গ্রীদেন্স বিদেে বেদস্টে
ডেদোদিন্ডাে অে আন্ডািষ্টাবন্ডাং
ন্যাশনাল ইনটিগ্রীটি ষ্ট্রাটিবজ
বিে িাচ এন্ড ডেেলপদেন্ট
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সংমর্াজনী- ২:
কেিেম্পােন সূচকেমূহ, বাস্তবায়নকািী কার্ িালয়েমূহ এবাং পবিোপ পদ্ধবত-এি বববিণ
কার্ যক্রে

কেিেম্পােন সূচক

কার্ িক্রদেি বববিণ

১.১ ববজ্ঞানী ও গদবষকদেি
ডেদলাবশপ প্রোন

১.১.১ প্রেি ডেদলাবশপ

১.২ রবিিিকৃি সফমলারিমপি
ফমলাআপ

১.২.১ সোপনী
প্ররিমবদন

সফমলামদি রনকট েমি প্রাপ্ত গমবষিা
অগ্রগরি ও সোপনী প্ররিমবদন-এি
ফমলাআপ কিা েে

১.৩ বথবেে/বিদপাট ি েম্পােদন

গদবষণা েহায়তা

১.৩.১ তত্বাবধানকৃত
বথবেে

রবশ্বরবদ্যালমেি ছাত্র-ছাত্রীমদি স্নািমকাত্তি
ও রপএইিরি পর্ যামেি গমবষিা িত্ত্বাবধান
ও গমবষিাগাি ব্যবোমিি সুমর্াগ প্রদান
কিা েে

বববেএেআইআি-এি োংবেষ্ট
গদবষণা ইনবস্টটিউট/
ডেন্টাি/গদবষণাগাি

১.৪ ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববষয়ক

১.৪.১ প্রবশবক্ষত জনবল

েক্ষতা বৃবদ্ধি লদক্ষয বববেএেআইআি-এি
ববজ্ঞানী ও কেিকতিাদেি বনয়বেত প্রবশক্ষণ
প্রোন কিা হয়
গদবষণা ও নমুনা ববদেষদণি েক্ষেতা
বৃবদ্ধি লদক্ষয ডেথে ডেবলদেশন এবাং
ডেথে ডেেলপ কিা হয়
গমবষিালব্ধ ফলাফল ববজ্ঞান জগতদক
অববহত কিাি জন্য ডেবেনাি ও কেিশালাি
আদয়াজন কিা হয়

বববেএেআইআি-এি োংবেষ্ট
গদবষণা ইনবস্টটিউট/
ডেন্টাি/গদবষণাগাি
বববেএেআইআি-এি োংবেষ্ট
গদবষণা ইনবস্টটিউট/
ডেন্টাি/গদবগািষণাগাি
রবরসএসআইআি-এি সদস্য
(রবজ্ঞান ও প্রযুরি) দপ্তি এবং
রবরভন্ন গমবষিাগাি

প্রবশক্ষণ
১.৫ নমুনা ববদেষদণি েক্ষেতা
বৃবদ্ধি লদক্ষয ডেথে ডেবলদেশন

১.৫.১ ডেবলদেদটে
ডেথে

২.১ ববজ্ঞান ববষয়ক ডেবেনাি ও

২.১.১ আদয়াবজত

কেিশালা আদয়াজন

ডেবেনাি ও কেিশালা

বববববেএেআইআি-হদত প্রবতবছি
Graduate, Doctoral, Post
Doctoral কযাটাগরিমি ডেদলাশীপ
প্রোন কিা হয়

বাস্তবায়নকািী অনুববোগ,
অবধশাো, শাো
বববেএেআইআি-এি ববজ্ঞান ও
প্রযুবি ববোগ এবাং োংবেষ্ট
ইনবস্টটিউট/ ডেন্টাি/গদবষণাগাি
িত্বাবধানকািী রবজ্ঞানী ও
োংবেষ্ট গদবষণাগাদিি
পবিচালক
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প্রেি প্রোণক
প্রেি ডেদলাবশদপি জািীকৃত আদেদশি
কবপ

োংবেষ্ট কেিকতিাি ডস্টটদেন্টেহ ক্রবেক
অনুোদি তোিবক প্রবতদবেদনি কবপ

প্রোিমকি উপাত্ত সূত্র
বববেএেআইআি-এি বাবষ িক প্রবতদবেন ,
েেস্য (প্রশােন)-এি েপ্তি এবাং েেস্য (বব: ও
প্র:)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন

েেস্য (প্রশােন)-এি েপ্তি এবাং েেস্য (বব: ও
প্র:)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন

তত্বাবধানকৃত ছাত্র-ছাত্রীমদি ও
রবশ্বরবদ্যালমেি নাে এবং গমবষনা রবষমেি
বববেএেআইআি-এি বাবষ িক প্রবতদবেন এবাং
িারলকা।
েেস্য (বব: ও প্র:)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন
ডকাদে িি বশদিানাে, তাবিে ও আদয়াজক
প্রবতষ্ঠাদনি নাদেি তাবলকা
সের্ি সভরলমিিন গাইিলাইন

আদয়াবজত ডেবেনাদিি বশদিানাে,
তাবিে ও আদয়াজক প্রবতষ্ঠাদনি নাদেি
তাবলকা ও বস্থি বচত্র

বববেএেআইআি-এি বাবষ িক প্রবতদবেন এবাং
েেস্য (প্রশােন)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন
বববেএেআইআি-এি বববেন্ন গদবষণাগাি হদত
প্রাপ্ত প্রবতদবেন/তথ্যাবে
বববেএেআইআি বাবষ িক প্রবতদবেন ও
বববেন্ন গদবষণাগাি হদত প্রাপ্ত
প্রবতদবেন/তথ্যাবে

কার্ যক্রে

কেিেম্পােন সূচক

কার্ িক্রদেি বববিণ

বাস্তবায়নকািী অনুববোগ,
অবধশাো, শাো

প্রেি প্রোণক

প্রোিমকি উপাত্ত সূত্র

২.২ লাগসই প্রযুরি
প্রদিযন,সম্প্রসািন ও জনরপ্রেকিন

২.২.১ লাসই প্রযুরি
প্রদরিযি

বববেএেআইআি-এি ববজ্ঞানীগণ কর্তিক
উদ্ভাববত লাগেই প্রযুবিেমূহ ডেদশি বববেন্ন
ডজলা/উপদজলায় ডেবেনাি, ওয়াকিশপ
ইতযাবেি োেদে প্রচাি ও েম্প্রোিন কিা
হয়

রবরসএসআইআি-এি সদস্য
(রবজ্ঞান ও প্রযুরি) দপ্তি এবং
রবরভন্ন গমবষিাগাি

জাবিকৃত পত্র ও আদয়াবজত ডেবেনাি/
ওয়াকিশপ-এি প্রবতদবেনও বস্থি বচত্র

বববেএেআইআি বাবষ িক প্রবতদবেন , গমবষিা
সেন্বেকািীি দপ্তমি প্রাপ্ত প্ররিমবদন ও বববেন্ন
গদবষণাগাি হদত প্রাপ্ত প্রবতদবেন/তথ্যাবে

২.৩ ববজ্ঞান ববষয়ক ডেলা আদয়াজন

২.৩.১
আদয়াবজত ডেলা

ববজ্ঞান ও প্রযুবি জনবপ্রয়কিন এবাং
জাবতদক ববজ্ঞান েনে কিাি লদক্ষয ডেলা
আদয়াজন কিা হয়

রবরসএসআইআি-এি সদস্য
(রবজ্ঞান ও প্রযুরি) দপ্তি এবং
রবরভন্ন গমবষিাগাি

আদয়াবজত ডেলাি আেন্ত্রন পত্র ও বস্থি ও
বেবেও বচত্র

বববেএেআইআি বাবষ িক প্রবতদবেন , ও
বববেন্ন গদবষণাগাি হদত প্রাপ্ত
প্রবতদবেন/তথ্যাবে

২.৪ রবরসএসআইআি কর্তযক
উদ্ভারবি ফিোরলন কীট ৫০% ছামড়
জনসাধািমনি রনকট রবক্রে

২.৪.১ ছাড়কৃি মূমে
রবরক্রি কীট

খাদ্য রবজ্ঞান ও প্রযুরি
ইরনরষ্টটিউট (আইএফএসটি),
রবরসএসআইআি ঢাকা

োংবেষ্ট কেিকতিা কর্তিক স্বাক্ষবিত
ডস্টটদেন্টেহ তাবলকা/ববল োউচাি

বববেএেআইআি বাবষ িক প্রবতদবেন , ও খাদ্য
রবজ্ঞান ও প্রযুরি ইরনরষ্টটিউট (আইএফএসটি),
হদত প্রাপ্ত প্রবতদবেন/তথ্যাবে

বববেএেআইআি-এি ববজ্ঞান ও
প্রযুবি ববোগ এবাং োংবেষ্ট
গদবষণা ইনবস্টটিউট/
ডেন্টাি/গদবষণাগাি

চলোন ও সোপ্য আিএন্ডরি প্রকদল্পি
বশদিানাে, প্রকল্প প্রধাদনি নাে ও
ডের্ােকাদলি তাবলকা

৩.১ ববজ্ঞান, বশল্প ও প্রযুবি উদ্ভাবন
ও উন্নয়দন গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন

৩.২ গদবষণালব্ধ েলােল ডস্টক
ডহাল্ডািদেি অববহতকিণ

মুরজব িিবমষ যি কার্ িক্রদেি আওিাে
খামদ্য সভজাল সিামধ জনসমিিনিা বৃরিি
লমেয উদ্ভারবি ফিোরলন কীট ৫০%
ছামড় জনসাধািমনি রনকট রবক্রে
৩.১.১ চলোন ও সোপ্য বববেএেআইআি-এি (R&D) প্রকল্পেমূহ
আিএন্ডরি প্রকল্প
নীবতোলা অনুর্ায়ী অনুদোেন ও বাস্তবায়ন
কিা হয়

৩.২.১ ববজ্ঞাবনক
জান িাদল প্রকাবশত প্রবদ্ধ
ও বই
৩.২.২ আদয়াবজত
ডেবেনাি ও কেিশালা

ববজ্ঞাবনক গদবষণাি প্রাপ্ত েলােল
ডস্টকদহাল্ডাি ও ববজ্ঞান জগতদক অববহত
কিাি জন্য জাতীয় এবাং আন্তজিাবতক
জান িাদল প্রকাশ কিা হয়

বববেএেআইআি-এি বাবষ িক প্রবতদবেন ,
বববেন্ন গদবষণাগাি হদত প্রাপ্ত
প্রবতদবেন/তথ্যাবে এবাং েেস্য (বব: ও প্র:)-এি
েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন

প্রকাবশত প্রবদ্ধ ও বইদয়ি প্রথে ডপদজি
অনুবলবপ
বববেএেআইআি-এি োংবেষ্ট
গদবষণা ইনবস্টটিউট/
ডেন্টাি/গদবষণাগাি
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আদয়াবজত ডেবেনাদিি বশদিানাে,
তাবিে ও আদয়াজক প্রবতষ্ঠাদনি নাদেি
তাবলকা ও বস্থি বচত্র

বববেএেআইআি-এি প্রবতদবেন , বববেন্ন
গদবষণাগাি হদত প্রাপ্ত প্রবতদবেন/তথ্যাবে এবাং
েেস্য (বব: ও প্র:)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত প্রবতদবেন

কার্ যক্রে
৩.৩ বশল্পদক্ষদত্র এবাং
বাবণবজযকোদব ব্যবহাদিি জন্য
উদ্ভাববত প্রযুবি হস্তান্তিদর্াগ্যকিণ

৩.৪ প্রযুবি/পদ্ধবত ইজািা প্রোন,
ডেবা চুবি ও েেদ াতা স্মািক
(MoU) স্বাক্ষি
৩.৫ বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশিন পূব িক
কাবিগবি েেস্যা বচবিতকিণ ও
েোধান

কেিেম্পােন সূচক

কার্ িক্রদেি বববিণ

বববেএেআইআি-এ বাস্তবায়নকৃত
(R&D) প্রকদল্পি োেদে পদ্ধবতেমূহ
উদ্ভাবন কিা হয় এবাং বাবণবজযবককিদণি
জন্য ইজািা প্রোন কিা হয়
৩.৩.২ োবেলকৃত
উদ্ভাববত পদ্ধবতেমূহ ডেধাস্বত্ব অজিদনি
ডপদটন্ট
জন্য বেপাট িদেন্ট অব প্যাদটন্ট বেজাইন এন্ড
ডেেোকিে-এ আদবেন কিা হয়
৩.৪.১
উদ্ভারবি প্রযুরি রবরভন্ন প্ররিষ্ঠামনি রনকট
ইজািা প্রোন, ডেবা চুবি ইজািা সদো েে এবং সসবা চুরি ও
ও েেদ াতা স্মািক
সেম ািা স্মািক স্বােমিি োধ্যমে
স্বাক্ষবিত
অাংশীোবিত্ব স্থাপন এবাং ডেবা প্রদান কিা
েে
৩.৫.১ বশল্প প্রবতষ্ঠান
বশল্পপ্রবতষ্ঠান পবিেশিনপূব িক কাবিগবি
পবিেশিন এবাং বচবিত
েেস্যা বচবিতকিণ এবাং ববজ্ঞাবনক ও
েেস্যাি েোধান
কাবিগবি েহায়তাি োেদে েেস্যাি
েোধান ও পিােশি প্রোন কিা হয়

বাস্তবায়নকািী অনুববোগ,
অবধশাো, শাো

৩.৩.১ গৃহীত প্রদেে

বববেএেআইআি-এি োইদলা
এবাং েেস্য (উন্নয়ন)-এি েপ্তি

প্রেি প্রোণক
গৃবহত প্রদেে েমূদহি তাবলকা ও
জাবিকৃত পত্র

বেপাট িদেন্ট অব প্যাদটন্ট
বেজাইন এন্ড ডেেোকিে
অবধেপ্তি, রিল্প েন্ত্রিালে
বববেএেআইআি-এি োইদলা
এবাং েেস্য (উন্নয়ন)-এি েপ্তি

গৃবহত ডপদটন্টেমূদহি তাবলকা ও
জাবিকৃত পত্র

রবরসএসআইআি-এি রবরভন্ন
গমবষিাগাি ও ইনরস্টটিউট

পবিেশিকৃত বশল্প প্রবতষ্ঠাদনি নাদেি
তাবলকা ও পবিেশিন প্রবতদবেন ও বস্থি
বচত্র
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প্রোনকৃত ইজািা, ডেবা চুবি ও স্বাক্ষবিত
েেদ াতা স্মািদকি অনুবলবপ ও
তাবলকা

প্রোিমকি উপাত্ত সূত্র
বববেএেআইআি বাবষ িক প্রবতদবেন এবাং
োইদলা ও েেস্য (উন্নয়ন)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত
প্রবতদবেন
বববেএেআইআি বাবষ িক প্রবতদবেন এবাং
োইদলা ও েেস্য (উন্নয়ন)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত
প্রবতদবেন
বববেএেআইআি বাবষ িক প্রবতদবেন, গমবষিা
সেন্বেকািীি দপ্তমি প্রাপ্ত প্ররিমবদন এবাং
োইদলা ও েেস্য (উন্নয়ন)-এি েপ্তদি প্রাপ্ত
প্রবতদবেন
বববেএেআইআি বাবষ িক প্রবতদবেন ও সংরিষ্ট
গদবষণাগাি হদত প্রাপ্ত প্রবতদবেন/তথ্যাবে

কার্ যক্রে

কেিেম্পােন সূচক

কার্ িক্রদেি বববিণ

বাস্তবায়নকািী অনুববোগ,
অবধশাো, শাো

প্রেি প্রোণক

প্রোিমকি উপাত্ত সূত্র

৩.৬ নমুনা ববদেষণ ও কাবিগবি
ডেবা প্রোন

৩.৬.১ প্রেি ববদেষণ
ডেবা

বশল্পকািোনা, বাবনবজযক প্রবতষ্ঠান এবাং
েিকািী-ডবেিকািী োংস্থা তথা েব িস্তদিি
গ্রাহকদক নমুনা ববদেষণ ও কাবিগবি ডেবা
প্রোন কিা হয়

রবরসএসআইআি-এি রবরভন্ন
গমবষিাগাি ও ইনরস্টটউট

প্রেি ববদেষণ ডেবাি প্রবতদবেন

এনালাইটিকযাল সারভযস সসল েমি প্রাপ্ত
রিমপাট য এবং িথ্যারদ

৩.৭ এবেবপ-এি আওতায় স্থাবপত
গদবষণাগাি হদত প্রোণকৃত কাবিগবি
ডেবা

৩.৭.১ কযাবলদেশন
ডেবা প্রোণকৃত

বশল্পকািোনা, বাবনবজযক প্রবতষ্ঠান এবাং
েিকািী-ডবেিকািী োংস্থা তথা েব িস্তদিি
গ্রাহকদক কযাবলদেশন ডেবা প্রোন কিা হয়

রিআিআইরসএে,
রবরসএসআইআি, ঢাকা

প্রেি ডকালদেশন ডেবাি প্রবতদবেন

রিআিআইরসএে, রবরসএসআইআি, ঢাকা
েমি প্রাপ্ত রিমপাট য এবং িথ্যারদ

৪.১ নতুন গদবষণাগাি স্থাপন ও
অবকাঠাদো উন্নয়ন

৪.১.১ স্থাবপত/
উন্নয়নকৃত গদবষণাগাি

বববেএেআইআি-এি ববযোন
গদবষণাগাদিি োনউন্নয়ন এবাং নতুন
গদবষণাগাি স্থাপন কিা হদয় থাদক

রবরসএসআইআি-এি পরিকল্পনা
ও উন্নেন রবভাগ এবং রবজ্ঞান ও
প্রযুরি েন্ত্রিালে

স্থাবপত/ উন্নয়নকৃত গদবষণাগাি / প্রকল্প
প্রধান কর্তিক পেি ডষ্টটদেন্ট

পরিকল্পনা ও উন্নেন রবভাগ এবং সংরিষ্ট
গদবষণাগাি হদত প্রাপ্ত প্রবতদবেন/তথ্যাবে

৪.২.১ ডেৌত
অগ্রগবত

আর্ য সাোরজক উন্নেমন িারেদারভরত্তক ও
সেমোপমর্াগী ইরনরষ্টটিউট প্ররিষ্ঠা কিা হয়।

রবরসএসআইআি-এি পরিকল্পনা
ও উন্নেন রবভাগ এবং রবজ্ঞান ও
প্রযুরি েন্ত্রিালে

পরিকল্পনা ও উন্নেন রবভাগ এবং প্রকল্প
প্রধান কর্তিক পেি ডষ্টটদেন্ট

পরিকল্পনা ও উন্নেন রবভাগ েমি প্রাপ্ত
রিমপাট য এবং প্রাপ্ত িথ্যারদ

৪.২ ইরনরষ্টটিউট অব বামোইকুভযামলন্স
ষ্টারিজ এন্ড ফােযারসউটিকযাল সাইমন্সস
প্ররিষ্ঠাকিি।
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োংদর্াজনী ৩
কেিেম্পােন লক্ষযোত্রা অজিদনি ডক্ষদত্র োঠ পর্ িাদয়ি অন্যান্য কার্ িালদয়ি বনকট সুবনবে িষ্ট চাবহো
প্ররিষ্ঠামনি নাে

োংবেষ্ট কার্ যালে

কেিেম্পােন সূচক

উি প্ররিষ্ঠামনি বনকট
চাবহো / প্রিযািা

েন্ত্রণালয়

প্যাদটন্ট বেজাইন ও
ডেেোকি অবধেপ্তি,
বশল্প েন্ত্রণালয়

প্যাদটন্ট (োবেলকৃত এবাং
অবজিত)

োবেলকৃত প্যাদটন্ট
আদবেনেমূহ দ্রুততে েেদয়
র্াচাই-বাছাইপূব িক
ডিবজদষ্ট্রশন প্রোন

উদ্ভাববত পন্য/প্রযুবিি প্যাদটন্ট-এি ডিবজদষ্ট্রশন
প্রোদনি একোত্র আইনগত এেবতয়াি বশল্প
েন্ত্রনালয়াধীন প্যাদটন্ট ডিবজদষ্ট্রশন ও ডেেোকি
অবধেপ্তদিি

ববশ্বববযালয়

ডেদশি বববেন্ন
েিকাবি ও
ডবেিকাবি
ববশ্বববযালয়

তত্বাবধানকৃত
বথবেে/বিদপাট ি

ববজ্ঞানী, গদবষক ও প্রযুবিববে সৃজন এবাং
গদবষণাকদেি উৎোহ প্রোন ও োনবেম্পে উন্নয়ন

প্রবতষ্ঠান ও ব্যবি

বববেন্ন
বশল্পদযািা/বশল্প
প্রবতষ্ঠান, আেোবনিপ্তাবনকািক
প্রবতষ্ঠান, েিকাবিডবেিকাবি বববেন্ন
প্রবতষ্ঠান ও ব্যবি

প্রেি ববদেষণ ডেবা

স্নাতক ও স্নাদতাদকািি
পর্ িাদয়ি বশক্ষাথীদেি বথবেে
কিাি জন্য ল্যাবদিটিী
ব্যবহাি এবাং তত্বাবধাদনি
আদবেন/চাবহো ডপ্রিণ
পদন্যি/ নমুনাি গুনগতোন
ববদেষদণি চাবহো প্রোন

চাবহো /প্রতযাশাি ডর্ৌবিকতা

পন্যনমুনা ববদেষদনি জন্য বববেএেআইআি-এ
আন্তজিাবতক োনেম্পন্ন গদবষণাগািেমূহ ব্যবহাদিি
োেদে ডেদশি বশল্পায়ন তিাবিত হদব
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প্রতযাশা পূিণ না হদল েম্ভাব্য প্রোব
উদ্ভাববত পন্য/প্রযুবিি প্যাদটন্ট গ্রহণ কিা না হদল প্রযুবি
হস্তান্তি ব্যাহত হয় এবাং পন্য/প্রযুবিি নকল কিা এবাং স্বত্ব
হািাদনােহ ববববধ েেস্যাি উদ্ভব হয় এবাং বববেএেআইআিএি আবথ িক এবাং কাবিগবিোদব ক্ষবতগ্রস্থ হওয়াি েম্ভাবনা
িদয়দছ
বববেএেআইআি-এি গদবষণাগািেমূদহি গদবষণা আউটপুট
কে হওয়া এবাং উচ্চতি গদবষণাি ডক্ষদত্র ডেদশি োনব
েম্পে উন্নয়দন অবোন হ্রাে পাওয়াি েম্ভাবনা িদয়দছ

োংস্থাি বনজস্ব আয় বৃবদ্ধ ব্যাহত হদব এবাং ও
গদবষণাগািেমূদহি র্ন্ত্রপাবতি র্থার্থ ব্যবহাি কে হওয়াি
োদথ োদথ িপ্তাবন ও বশল্পায়ন হ্রাে পাওয়াি েম্ভাবনা িদয়দছ

