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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:

২০১৮-১৯ অথ বছর : িবিপআই এ ২১ িশণ কাস  ও ৬ ওয়াকশপ এর মােম ৭১৮ জন কম কতা/ কম চারীেক সফলভােব িশণ
দান করা হয়। আেলাচ বছের িবিপআই এর ১জন কম কতা িবেদেশ এবং ৯জন কম কতা ও ২০জন কম চারী দেশর িবিভ িতান ও
িবিপআই-এ িশণ হণ কেরেছন। অভরীণ িশেণ ৬৫ জনঘা িশণ দান করা হেয়েছ।
• িশণাথেদর মতামত দােনর ফরম অনলাইেন চা করা হেয়েছ। অিজত র িহসাব িববরণী সংা সফটওয়ার তরী করা হেয়েছ।
িশেণর িডসে বাড  তরী এবং িতবীেদর েবশগতা তরী করা হেয়েছ।
২০১৯-২০২০ অথ বছর: িবিপআই এ ২২ িশণ কাস  ও ৭ ওয়াকশপ এর মােম ১০২১ জন কম কতা/ কম চারীেক সফলভােব িশণ
দান করা হয়। এছাড়া অেরােধ ৩ িশণ অিত হেয়েছ। আেয়ািজত সকল িশণ ও কম শালায় মাট ১০২১ জন অংশহণ কেরন।
আেলাচ বছের িবিপআই এর ১জন কম কতা িবেদেশ এবং ৯জন কম কতা ও ২০জন কম চারী দেশর িবিভ িতান ও িবিপআই-এ িশণ
হণ কেরেছন। এছাড়া আেলাচ বছের িবিপআই এর কম কতা/কম চারীগেণর জ ০৭(সাত) অভরীণ িশণ/কম শালা আেয়াজন করা
হেয়েছ। িবিপআই িনজ কম কতা ও কম চারীেদর বািষ ক কম সাদন ির িনেদ শনা মাতােবক এবং িতিত অযায়ী (৩৬.৯৮ জনঘা)
িশণ দান করা হেয়েছ।
• অনলাইেন হ ড চাকরণ, অনলাইন কাস  ায়ন চাকরণ, িসিড়েত রিলং াপন।
২০২০-২০২১ অথ বছর : িবিপআই এ সমেয় ১৮ িশণ কাস  ও ৩ ওয়াকশপ আেয়াজেনর এর মােম সফলভােব িশণ দান করা
হেয়েছ। অেরােধর িভিেত ৩ িশণ অিত হেয়েছ। আেয়ািজত িশণ/কম শালাসেহ মাট ৭৯৫ জন িশণাথ অংশহণ
কেরেছন। এছাড়া আেলাচ বছের িবিপআই এর কম কতা/কম চারীগেণর জ ০৬(ছয়) অভরীণ িশণ/কম শালা আেয়াজন করা হয়।
বিণ ত সমেয় িবিপআই এর ১২ জন কম কতা দেশর িবিভ িতান ও িবিপআই-এ িশণ হণ কেরেছন। িবিপআই িনজ কম কতা ও
কম চারীেদর বািষ ক কম সাদন ির িনেদ শনা মাতােবক এবং িতিত অযায়ী িশণ দান কেরেছ।
• িশণাথেদর জ ডরিমটির সবার সহিজকরণ করা হেয়েছ, অনলাইন আেবদন ফম  চা করা হেয়েছ এবং িডিজটাল সবা িহেসেব
অনলাইন িশণ িসেম চা করা হেয়েছ। িজববষ  উপলে দায়া মাহিফলসহ িবিভ কম িচ সফলভােব আেয়াজন করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

বহািরক িশণ দােনর জ সংি ইইপেম এবং ভৗত অবকাঠােমার অভাব। িশণাথ রণকারী িতােনর উপর িনভরতা।
িনেয়ািজত কম কতা/কম চারীগেণর জ উত িশেণর ঘাটিত।

ভিবৎ পিরকনা:

•বহািরক িশণ দান ও িশণাথেদর আবািসক িবধা দােনর জ তন ভবন িনম াণ; আিনক িশণ উপকরণ সংেহর
মােম িশণ িবধািদ িকরণ; িবিপআই এর িনজ জনবেলর চািহদা নগ ঠন ও িনেয়াগ; িনয়ািদ িশণ আেয়াজন; িশেণ
অংশহণকারী িশণাথেদর ম থেক িনব ািচত িশণাথগণেক বেদিশক িশেণ রণ; িনেয়ািজত কম কতা/কম চারীগেণর জ
উত িশেণর বাকরণ; িবিপআই এর পািরপািক পিরেবশ উয়ন ও সৗয বধ ন ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

১) িশণ/কম শালা বাবায়ন; িনয়ািদ িশণ এবং অেরােধ আেয়ািজত িশণ বাবায়ন; অনলাইন িনং আেয়াজন;
২) িবিপআই এর শাসিনক কায ম সংার;
৩) িবিপআই এর কম পিরেবশ উয়ন ও ােণর সৗয বধ ন, ছাদ বাগান এবং িবিপআই ােণ ঔষিধ েরাপণ।
৪) গেবষণা সংা কায ম হণ।
৫) িজববষ  উদযাপন উপলে ববর জীবনীর উপর িলিখত বই স লাইেিরর এক কন ার াপন।
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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 পোিলয়াম ইউট

এবং

িসিনয়র  সিচব,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  িবভাগ:  িবৎ,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  মণালয়-এর  মে
২০২১ সােলর লাই 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)

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট-ক আজািতকভােব ীত মােনর সার অফ এেেল (Centre of Excellence)
িহসােব গেড় তালা।

১.২ অিভল (Mission)
তল, াস ও খিনজ সদ খােত আজািতক মােনর িশেণর মােম মানস িশিত মানবসদ তরী।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. হীত িশণ/কম শালা বাবায়ন
২. িবিপআই এর কম পিরেবশ উয়ন ও ােণর সৗয বধ ন
৩. িবিপআই এর শাসিনক কায ম সংার
৪. গেবষণা ও লািন ং সশন সংা কায ম হণ
৫. িজববষ  উদযাপন উপলে ববর জীবনীর উপর িলিখত বই স লাইেিরর এক কন ার াপন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. • তল, াস ও খিনজ সদ খােতর জনবলেক মানস িশণ দান; • তল, াস ও খিনজ সদ খােত গেবষণা
ও উয়ন; • দেশ ও িবেদেশ একই ধরেনর কাজ কের এধরেনর িতােনর সংেগ যৗথ উোেগ কায ম পিরচালনা।
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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

হীত
িশণ/কম শালা
বাবায়ন

িশণ িচ অযায়ী িশণ
আেয়াজন

সংা ২৭ ১৬ ১৬ ১৬ ১৬
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট এবং ালািন ও খিনজ
সদ খােত িনেয়ািজত সংাসহ

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
িশণ িচ

িশণ িচ অযায়ী কম শালা
আেয়াজন

সংা ৭ ৩ ৩ ৩ ৩
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট এবং ালািন ও খিনজ
সদ খােত িনেয়ািজত সংাসহ

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট-এর
বাবািয়ত কােস র তািলকা

আিথ ক বাপনা সিকত
িশণ আেয়াজন

সংা ১ ১ ১
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট এবং ালািন ও খিনজ
সদ খােত িনেয়ািজত সংাসহ

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
বাবািয়ত কােস র তািলকা

িনয়ািদ িশণ আেয়াজন সংা ১ ১ ১
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট এবং ালািন ও খিনজ
সদ খােত িনেয়ািজত সংাসহ

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
বাবািয়ত কােস র তািলকা

িবিপআই এর শাসিনক
কায ম সংার

পরামশ ক িতান িনেয়াগ তািরখ ৩০-০৯-২০২১
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট, আইন িবভাগ, অথ  িবভাগ

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

পরামশ ক িতান কক ণ া
পািরশ রণ

তািরখ ৩১-০৫-২০২২
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম, পরামশ ক িতান

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

িবিপআই এর েদয় ভিব
তহিবল এর খসড়া িবিধ
মণালেয় রণ

তািরখ ৩০-০৯-২০২১
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট, আইন িবভাগ, অথ  িবভাগ

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

িবিপআই এর েদয় ভিব
তহিবল িবিধ অেমাদন

তািরখ ৩১-০৫-২০২২
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট, আইন িবভাগ, অথ  িবভাগ

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১২:৫২ া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, সের ২১, ২০২১

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

িবিপআই এর
কম পিরেবশ উয়ন ও
ােণর সৗয বধ ণ

ছাদ বাগান তািরখ ৩১-০৫-২০২২ বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট
বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

িবিপআই ােণ ঔষিধ
েরাপণ

তািরখ ৩১-১২-২০২১ বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট
বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

জনসেচতনতা ির জ
িবিপআই ােণ পিরার
পিরতা কম িচ

সংা ২ ২ ২ বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট
বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

গেবষণা সংা
কায ম হণ ও লািন ং
সশন

গেবষণা ও মানব সদ উয়েন
লািন ং সশন আেয়াজন

সংা ২ ২ ২
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট এবং ালািন ও খিনজ
সদ খােত িনেয়ািজত সংাসহ

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

গেবষণা কায ম পিরচালনার
জ রাজ ও িনজ বােজট
বরা

তািরখ ৩০-০৯-২০২১ ৩০-০৯-২০২২ ৩০-০৯-২০২৩
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

ালািন ও খিনজ সদ খােত
উয়ন সিকত গেবষণা
কায ম

সংা ১ ১ ১ বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট
গেবষণা িতেবদন, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

ববর জীবনীর উপর
িলিখত বই স
লাইেিরর এক কন ার
াপন

ববর জীবনীর উপর িলিখত
বই সংহ

তািরখ ১৬-১২-২০২১
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
হীত কায িচ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

ববর জীবনীর উপর িলিখত
বই স লাইেিরর এক কন ার
াপন

তািরখ ৩১-১২-২০২১
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট

বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট এর
হীত কায িচ, বাংলােদশ
পোিলয়াম ইউট এর
কায িববরণী

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১২:৫২ া: ৮ ণ তািরখ: মলবার, সের ২১, ২০২১

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১২:৫২ া: ৯ ণ তািরখ: মলবার, সের ২১, 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] হীত
িশণ/কম শালা
বাবায়ন

২৫

[১.১] িশণিচ
অযায়ী
িশণ/কম শালা
আেয়াজন

[১.১.১]
িশণিচ
অযায়ী
িশণ
আেয়াজন

মিত সংা ১০ ২২ ১৬ ১৬ ১৪ ১৩ ১১ ১০ ১৬ ১৬

[১.১.২]
িশণিচ
অযায়ী
কম শালা
আেয়াজন

মিত সংা ৫ ৭ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৩ ৩

[১.২] িবেশষ
িশণ আেয়াজন

[১.২.১] আিথ ক
বাপনা
সিকত
িশণ
আেয়াজন

মিত সংা ৫ ১ ১ ১

[১.২.২]
িনয়ািদ
িশণ
আেয়াজন

মিত সংা ৫ ১ ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১২:৫২ া: ১০ ণ তািরখ: মলবার, সের ২১, 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] িবিপআই এর
কম পিরেবশ
উয়ন ও
ােণর
সৗয বধ ন

১৫

[২.১] বাগান ও
েরাপণ

[২.১.১] ছাদ
বাগান

তািরখ তািরখ ৭ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২ ৩০.০৪.২১

[২.১.২]
িবিপআই
ােণ ঔষিধ
েরাপণ

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.১২.২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ১৫.০৩.২২ ১৫.০৬.২২

[২.২] পিরার
পিরতা কম িচ

[২.২.১]
জনসেচতনতা
ির জ
িবিপআই
ােণ
পিরার
পিরতা
কম িচ

মিত সংা ৩ ২ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১২:৫২ া: ১১ ণ তািরখ: মলবার, সের ২১, 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] িবিপআই এর
শাসিনক
কায ম সংার

১০

[৩.১] িবিপআই এর
অগ ােনাাম
সংেশাধেনর জ অথ 
মণালেয় রণ

[৩.১.১]
পরামশ ক
িতান
িনেয়াগ

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৯.২১ ১৫.১০.২১ ৩০.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১

[৩.১.২]
পরামশ ক
িতান কক
ণ া পািরশ
রণ

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২

[৩.২] িবিপআই এর
েদয় ভিব তহিবল
িবিধ ণয়ন ও
অেমাদন

[৩.২.১]
িবিপআই এর
েদয় ভিব
তহিবল এর
খসড়া িবিধ
মণালেয়
রণ

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৯.২১ ১৫.১০.২১ ৩০.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১

[৩.২.২]
িবিপআই এর
েদয় ভিব
তহিবল িবিধ
অেমাদন

তািরখ তািরখ ২ ৩১.০৫.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ২৫.০৬.২২ ৩০.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১২:৫২ া: ১২ ণ তািরখ: মলবার, সের ২১, 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 

[৪] গেবষণা ও
লািন ং সশন
সংা কায ম
হণ

১০

[৪.১] গেবষণা
কায ম

[৪.১.১]
গেবষণা
কায ম
পিরচালনার
জ রাজ ও
িনজ বােজট
বরা

তািরখ তািরখ ৩ ৩০.০৯.২১ ১৫.১০.২১ ৩০.১০.২১ ১৫.১১.২১ ৩০.১১.২১ ৩০.০৯.২১ ৩০.০৯.২২

[৪.১.২]
ালািন ও
খিনজ সদ
খােত উয়ন
সিকত
গেবষণা

সমি সংা ৩ ১ ১ ১

[৪.২] লািন ং সশন
আেয়াজন

[৪.২.১]
ালািন ও
খিনজ সদ
খােত উয়ন
সিকত
লািন ং সশন
আেয়াজন

মিত সংা ৪ ২ ১ ৩ ৪



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ন ২৮, ২০২১ ১২:৫২ া: ১৩ ণ তািরখ: মলবার, সের ২১, 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 

[৫] িজববষ 
উদযাপন
উপলে
ববর জীবনীর
উপর িলিখত বই
স লাইেিরর
এক কন ার
াপন

১০

[৫.১] ববর
জীবনীর উপর িলিখত
বই স লাইেিরর
এক কন ার াপন

[৫.১.১]
ববর
জীবনীর উপর
িলিখত বই
সংহ

তািরখ তািরখ ৫ ১৬.১২.২১ ৩১.১২.২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ১৫.০৩.২২

[৫.১.২]
ববর
জীবনীর উপর
িলিখত বই
স লাইেিরর
এক কন ার
াপন

তািরখ তািরখ ৫ ৩১.১২.২১ ৩১.০১.২২ ২৮.০২.২২ ১৫.০৩.২২ ৩১.০৩.২২
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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,  মহাপিরচালক,  বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট,  িসিনয়র সিচব,  ালািন  ও খিনজ সদ িবভাগ:  িবৎ,
ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

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

ািরত:

মহাপিরচালক
বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট

তািরখ

িসিনয়র সিচব
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও
খিনজ সদ মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ িজিসএল াস ািমশন কাািন িলিমেটড

২ পোবাংলা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন

৩ বােপ বাংলােদশ পোিলয়াম এোেরশন এ াডাকশন কা: িল:

৪ িবএইিস বাংলােদশ এেটািমক এনািজ কিমশন

৫ িবিপআই বাংলােদশ পোিলয়াম ইউট

৬ িবিপিস বাংলােদশ পোিলয়াম করেপােরশন

৭ েয়ট (BUET) Bangladesh University of Engineering & 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] িশণিচ অযায়ী িশণ/কম শালা
আেয়াজন

[১.১.১] িশণিচ অযায়ী িশণ আেয়াজন িশণ অিধশাখা িশেণর অাহিত প

[১.১.২] িশণিচ অযায়ী কম শালা আেয়াজন িশণ অিধশাখা িশেণর অাহিত প

[১.২] িবেশষ িশণ আেয়াজন
[১.২.১] আিথ ক বাপনা সিকত িশণ আেয়াজন িশণ অিধশাখা িশেণর অাহিত প

[১.২.২] িনয়ািদ িশণ আেয়াজন িশণ অিধশাখা িশেণর অাহিত প

[২.১] বাগান ও েরাপণ
[২.১.১] ছাদ বাগান ভাার শাখা ফেটািচ ও অা দিললপ /কায িববরণী

[২.১.২] িবিপআই ােণ ঔষিধ েরাপণ ভাার শাখা ফেটািচ ও অা দিললপ /কায িববরণী

[২.২] পিরার পিরতা কম িচ [২.২.১] জনসেচতনতা ির জ িবিপআই ােণ পিরার পিরতা কম িচ ভাার শাখা ফেটািচ ও অা দিললপ /কায িববরণী

[৩.১] িবিপআই এর অগ ােনাাম সংেশাধেনর জ
অথ  মণালেয় রণ

[৩.১.১] পরামশ ক িতান িনেয়াগ শাসন শাখা িপ/ ফেটািচ ও অা দিললপ /কায িববরণী

[৩.১.২] পরামশ ক িতান কক ণ া পািরশ রণ শাসন শাখা িপ/ ফেটািচ ও অা দিললপ /কায িববরণী

[৩.২] িবিপআই এর েদয় ভিব তহিবল িবিধ
ণয়ন ও অেমাদন

[৩.২.১] িবিপআই এর েদয় ভিব তহিবল এর খসড়া িবিধ মণালেয় রণ শাসন শাখা প /কায িববরণী

[৩.২.২] িবিপআই এর েদয় ভিব তহিবল িবিধ অেমাদন শাসন শাখা প /কায িববরণী

[৪.১] গেবষণা কায ম
[৪.১.১] গেবষণা কায ম পিরচালনার জ রাজ ও িনজ বােজট বরা িহসাব শাখা প /কায িববরণী

[৪.১.২] ালািন ও খিনজ সদ খােত উয়ন সিকত গেবষণা সকল শাখা িতেবদন/প/ ফেটািচ ও অা দিললপ /কায িববরণী

[৪.২] লািন ং সশন আেয়াজন [৪.২.১] ালািন ও খিনজ সদ খােত উয়ন সিকত লািন ং সশন আেয়াজন

[৫.১] ববর জীবনীর উপর িলিখত বই স
লাইেিরর এক কন ার াপন

[৫.১.১] ববর জীবনীর উপর িলিখত বই সংহ ভাার শাখা ফেটািচ ও অা দিললপ

[৫.১.২] ববর জীবনীর উপর িলিখত বই স লাইেিরর এক কন ার াপন ভাার শাখা ফেটািচ ও অা দিললপ
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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
িবেশষ িশণ আেয়াজন আিথ ক াবাপনা সিকত িশণ আেয়াজন িশক দানকারী িতান সরাসির যাগােযাগ

িবেশষ িশণ আেয়াজন িনয়ািদ িশণ আেয়াজন িশক দানকারী িতান সরাসির যাগােযাগ

িশণিচ অযায়ী িশণ/কম শালা আেয়াজন িশণিচ অযায়ী িশণ আেয়াজন িশক দানকারী িতান সরাসির যাগােযাগ

িশণিচ অযায়ী িশণ/কম শালা আেয়াজন িশণিচ অযায়ী কম শালা আেয়াজন িশক দানকারী িতান সরাসির যাগােযাগ

গেবষণা কায ম গেবষণা কায ম পিরচালনার জ রাজ ও িনজ বােজট বরা
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

সরাসির যাগােযাগ

িবিপআই এর অগ ােনাাম সংেশাধেনর জ অথ মণালেয়
রণ

পরামশ ক িতান িনেয়াগ
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

সরাসির যাগােযাগ

িবেশষ িশণ আেয়াজন িনয়ািদ িশণ আেয়াজন
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

সরাসির যাগােযাগ

িশণিচ অযায়ী িশণ/কম শালা আেয়াজন িশণিচ অযায়ী িশণ আেয়াজন
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

সরাসির যাগােযাগ

িশণিচ অযায়ী িশণ/কম শালা আেয়াজন িশণিচ অযায়ী কম শালা আেয়াজন
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

সরাসির যাগােযাগ

গেবষণা কায ম
গেবষণা কায ম পিরচালনার জ িবিভ িতােনর সােথ
সমেঝাতা ি ার

বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন সরাসির যাগােযাগ

গেবষণা কায ম ালািন ও খিনজ সদ খােত উয়ন সিকত গেবষণা বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন সরাসির যাগােযাগ

িবেশষ িশণ আেয়াজন আিথ ক াবাপনা সিকত িশণ আেয়াজন বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন সরাসির যাগােযাগ

িবেশষ িশণ আেয়াজন িনয়ািদ িশণ আেয়াজন বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন সরাসির যাগােযাগ

িশণিচ অযায়ী িশণ/কম শালা আেয়াজন িশণিচ অযায়ী িশণ আেয়াজন বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন সরাসির যাগােযাগ

গেবষণা কায ম
গেবষণা কায ম পিরচালনার জ িবিভ িতােনর সােথ
সমেঝাতা ি ার

বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন সরাসির যাগােযাগ

গেবষণা কায ম ালািন ও খিনজ সদ খােত উয়ন সিকত গেবষণা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন সরাসির যাগােযাগ

িবেশষ িশণ আেয়াজন আিথ ক াবাপনা সিকত িশণ আেয়াজন বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন সরাসির যাগােযাগ

িবেশষ িশণ আেয়াজন িনয়ািদ িশণ আেয়াজন বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন সরাসির যাগােযাগ

িশণিচ অযায়ী িশণ/কম শালা আেয়াজন িশণিচ অযায়ী িশণ আেয়াজন বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন সরাসির যাগােযাগ
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি
সংি অিফেসর সােথ

কায ম সমেয়র কৗশল
িশণিচ অযায়ী িশণ/কম শালা আেয়াজন িশণিচ অযায়ী কম শালা আেয়াজন বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন সরাসির যাগােযাগ

িবিপআই এর েদয় ভিব তহিবল িবিধ ণয়ন ও
অেমাদন

িবিপআই এর েদয় ভিব তহিবল এর খসড়া িবিধ মণালেয়
রণ

পরামশ  দানকারী িতান সরাসির যাগােযাগ

িবিপআই এর অগ ােনাাম সংেশাধেনর জ অথ  মণালেয়
রণ

পরামশ ক িতান িনেয়াগ পরামশ  দানকারী িতান সরাসির যাগােযাগ

িবিপআই এর অগ ােনাাম সংেশাধেনর জ অথ  মণালেয়
রণ

পরামশ ক িতান কক ণ া পািরশ রণ পরামশ  দানকারী িতান সরাসির যাগােযাগ
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


