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বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে 

গণপ্রজঠতন্ত্রী বঠাংলঠদেশ সরকঠর 

 

 

 

 

 

ভঠরপ্রঠপ্ত কম©কত©v, ইনস্টিটিউট অব টটকদনঠলস্টজ ট্রঠন্সফঠর এন্ড ইদনঠদভশন 
(আইটিটিআই), ঢঠকঠ 

 

এবাং 

 

টেয়ঠরম্যঠন, বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে 

এি মদে স্বঠক্ষস্টরত  

 

 

 

 

 

বঠস্টষ িক কম িসম্পঠেন চুস্টি  

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩ 
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আইটিটিআই-এর কম িসম্পঠেদনর সঠস্টব িক স্টেত্র  ৩ 

প্রস্তঠবনঠ ৪ 

টসকশন-১: আইটিটিআই-এর রূপকল্প, অস্টভলক্ষয, ক ৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং  ার্ যাবলী ৫ 
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সাংদর্াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচাি ক ৌশল  ম যপবি ল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৩ 
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আইটিটিআই -এর কম িসম্পঠেদনর সঠস্টব িক স্টেত্র 
 

সঠম্প্রস্টতক অজিন, েযঠদলঞ্জ ও ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনঠ: 

   

সঠম্প্রস্টতক বছরসমূদহর ( ৩ বছর) প্রধঠন অজিনসমূহ 

  

ইনবিটিউট অব কট দনালবজ ট্রান্সফাি এন্ড ইদনাদভশন (আইটিটিআই)  তৃ ©  বনিাপে আবমষ উৎপােদন 

ইনদ াি আিএএস মাছ চাষ প্রযুবি ও হাইদরাপবন  ঘাস চাষ প্রযুবি ইদতাোঃমদে উদযািাদেি মাদে ব্যপ  আগ্রহ 

সৃবষ্ট  দিদছ। প্রযুবি সমূদহি গদবষণালব্ধ ফলাফল ও প্রযুবি হস্তান্তদি বশল্প সহায়তা প্রোদনি মােদম কেদশি বববভন্ন 

স্থাদন কমাট ১০ টি কৃবষবভবি  বশল্প প্রবতষ্ঠা হদয়দছ। তাছাড়া ৫০০ জদনি অবি  উদযািা ক  প্রবশেণ ও ১৬ টি 

 াবিগিী কসবা প্রোন  িা হদয়দছ। Covid-19 এি SARS-CoV-2 এবিবব  সাংক্রান্ত গদবষণাি অাংশ 

বহদসদব ১০৪ টি Antibody test-এি সাবভ যস কেয়া হদয়দছ। ববদশষ দি মেপ্রাচযগামী প্রবাসীগণ অত্র ইনবিটিউট 

হদত Antibody test  দি উি বিদপাট য প্রেশ যদনি মােদম মেপ্রাদচয প্রদবদশি কেদত্র ক ায়াদিিাইন জটিলতা 

কেদ  মুবি কপদয়দছন। অত্র ইনবিটিউদটি  গদবষণালব্ধ Nutritious Moringa leaf powder 

প্রদসসটি বাাংলাদেদশি স্বমানিন্য ফাম যাবসউটি যাল প্রবতষ্ঠান কিদনটা বলোঃ-এি অে প্রবতষ্ঠান Purnava Ldt. 

গ্রহণ  দিদছ এবাং বশঘ্রই বাজািজাত িদণি উদযাগ গ্রহণ  দিদছ। উি প্রদসসটিি গুনাগুন বনদয় কেদশি শীষ যস্থানীয় 

জাতীয় দেবন  প্রেম আদলাদত বিদপাট য ছাপা হদয়দছ। ইনবিটিউট এি মােদম ১ টি সমদোতা চুবি এবাং ১টি প্রদসস 

সম্পন্ন হদয়দছ। কমৌবল  গদবষণাি পাশাপাবশ ইনবিটিউদটি মােদম ২১ টি Analytical Service প্রোন  িা 

হদয়দছ। ইনবিটিউট এি তত্ত্বাবিাদন ১টি বেবসস সম্পন্ন হদয়দছ। তাছাড়া বববভন্ন জাতীয় ও আন্তজযাবত  জান যাদল 

আইটিটিআই-এি চলমান গদবষণা সাংক্রান্ত ০৬ টি গদবষণা প্রবন্ধ প্র াবশত হদয়দছ।  

   

সমস্যঠ এবাং েযঠদলঞ্জসমূহ 

গদবষণঠগঠর সমূহ আন্তজিঠস্টতক মঠদন উন্নতীকরদণর লদক্ষয সঠমর্থ্ি বৃস্টি, পর্©vপ্ত জনবদলর প্রঠপ্যতঠ, উচ্চ স্টশক্ষঠ 

ও প্রস্টশক্ষদণর মঠধ্যদম েক্ষমঠনব সম্পে ততরীকরণ, উদ্ভঠস্টবত প্রযুস্টি সমূহ বঠস্টণস্টজয ীকরণ। 

 

ভস্টবষ্যৎ পস্টরকল্পনঠ 

 

আইটিটিআই -টক আন্তজিঠস্টতক মঠদনর (ISO/IEC17025) গদবষণঠগঠর স্টহসঠদব প্রস্টতষ্ঠ করঠ, টটকসই 

প্রযুস্টির উদ্ভঠবন, উন্নয়ন এবাং প্রযুস্টি হস্তঠন্তদরর মঠধ্যদম স্টশল্প উদযঠিঠ সৃস্টি এবাং আর্ ি-সঠমঠস্টজক উন্নয়ন। 

 

২০২২-২৩ অর্ িবছদরর সম্ভঠব্য প্রধঠন অজিনসমূহ 

 

• গদবষণঠ ও উন্নয়ন (আরএন্ডস্টি) প্রকল্প: ১০ টি 

• স্টবজ্ঞঠন ও প্রযুস্টি স্টবষয়ক প্রস্টশক্ষণ : ২০ জন 

• স্টবজ্ঞঠন স্টবষয়ক টসস্টমনঠর ও কম িশঠলঠ আদয়ঠজন: ১০টি 

• গদবষণা প্রবন্ধ প্রকঠশ: ০৭ টি 

• প্রদসস ও কপদটি: ০২ টি 

• স্টবশ্বস্টবযঠলদয়র ছঠত্র-ছঠত্রীদের গদবষণঠ সহঠয়তঠ: ০৫ জন 

• স্টশল্প সমস্যঠ সমঠধঠন: ০৩ টি 

• টমর্ি টভস্টলদিশন: ০২ টি 

• স্টবদেষণ টসবঠ প্রেঠন: ২৫ টি 
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 প্রস্তঠবনঠ 

 

 

প্রঠস্টতষ্ঠস্টনক েক্ষতঠ বৃস্টি, স্বচ্ছতঠ ও জবঠবস্টেস্টহ টজঠরেঠর করঠ, সুশঠসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের 

র্র্ঠর্র্ ব্যবহঠর স্টনস্টিতকরদণর মঠধ্যদম  রূপকল্প ২০৪১ এর র্র্ঠর্র্ বঠস্তবঠয়দনর লদক্ষয- 

 

 

ভঠরপ্রঠপ্ত কম©কতঠ©, ইনবিটিউট অব কট দনালবজ ট্রান্সফাি এন্ড ইদনাদভশন (আইটিটিআই), ঢা া  

এবাং 

 

টেয়ঠরম্যঠন, বঠাংলঠদেশ স্টবজ্ঞঠন ও স্টশল্প গদবষণঠ পস্টরষে, এর মদধ্য ২০২২ সঠদলর জুন মাদসি       

২৫ তঠস্টরদে এই বঠস্টষ িক কম িসম্পঠেন চুবি স্বঠক্ষস্টরত হল। 

 

এই চুস্টিদত স্বঠক্ষরকঠরী উভয়পক্ষ স্টনম্নস্টলস্টেত স্টবষয়সমূদহ সম্মত হদলন: 
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টসকশন-১ 

 

আইটিটিআই -এর রূপকল্প, অস্টভলক্ষয, কম©সম্পঠেন টক্ষত্রসমূহ এবাং কঠর্ িঠবস্টল 

 

১.১   রূপকল্প: 

 

বববভন্ন প্রযুবিি উদ্ভাবন, উপদর্াজন, পিী¶ণ ও সম্প্রসািদণি মােদম প্রযুবি হস্তান্তি এবাং ববজদনস 

ইনব উদবটি সুববিা প্রোদনি উৎ ষ © ক ন্দ্র প্রবতôv। 
 

১.২    অস্টভলক্ষয:  

 

স্টশল্প উদযঠিঠদের েঠস্টহেঠ অনুর্ঠয়ী স্টনি-টবজি গদবষণঠ কঠর্ িক্রম, প্রযুবিি উদ্ভাবন, মঠদনঠন্নয়ন, বশল্প স্থাপন 

এবাং  ম যসাংস্থান সৃবষ্টি মােদম কেশ ও জাবতি আে য-সামাবজ  উন্নয়ন। 

 

১.৩. কম িসম্পঠেদনর টক্ষত্র:  

 

১.৩.১ আইটিটিআই-এর কম িসম্পঠেদনর টক্ষত্র 

 

১. আর্ ি-সঠমঠস্টজক উন্নয়দনর জন্য পস্টরদবশবঠন্ধব ও টটকসই প্রযুস্টি উদ্ভঠবন  

২. স্টবজ্ঞঠন ও প্রযুস্টি স্টবষয়ক গদবষণঠয় সহঠয়তঠ প্রেঠণ 

৩. স্টবজ্ঞঠন ও প্রযুস্টি জনস্টপ্রয়করণ 

 

১.৩.২ সুশঠসন ও সাংস্কঠরমূলক কম িসম্পঠেদনর টক্ষত্র (মবিপবিষে ববভাগ  তৃয  বনি যাবিত) 

১) শুদ্ধাচাি  ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন 

২) ই-গভন্যযান্স/ উদ্ভাবন  ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন 

৩) তথ্য অবি াি  ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন 

৪) অবভদর্াগ প্রবত াি  ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন 

৫) কসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত  ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন 

 

১.৪  ার্ যাবলী:  

 

১. গদবষণা এবাং উদযাগিাদেি চাবহো অনুর্ায়ী প্রযুবি হস্তান্তি  িা।  

২. বববভন্ন িিদণি নমুনা ববদিষদণ বশল্প উদযািাদেি সহায়তা প্রোন।  

৩. কৃবষ বভবি  বশল্প স্থাপদন উদযািাদেি প্রবশ¶ণ ও  াবিগিী সহায়তা প্রোন  িা। 

৪. কেদশি ববশ্বববযালয়, সি ািী, কবসি ািী, স্বায়ত্বশাবসত প্রবতষ্ঠানসমূহদ  গদবষণা  ার্ যক্রম 

পবিচালনায় সহায়তা প্রোন। 

৫. গদবষণালব্ধ ফলাফল সাংবিষ্ট সাংস্থা ও মিণালদয়ি মােম কেদশ বশল্প- ািখানা স্থাপন, স্থাবপতব্য 

বশল্প- ািখানায়  াবিগবি সহায়তা প্রোনসহ  াঁচামাল ও উৎপাবেত পদেি গুনাগুন স্টবদেষণ ও 

পদেি মান সঠি রূদপ বনয়িদন সহায়তা প্রোন ।  
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কস শন-২ 

আইটিটিআই-এর স্টবস্টভন্ন কঠর্ িক্রদমর চূড়ঠন্ত ফলঠফল/প্রভঠব 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  ম যসম্পােন সূচ সমূহ এ   

প্রকৃত 

লেযমাত্রা  

২০২২-২৩ 

প্রদেপণ 
বনি যাবিত লেযমাত্রা অজযদনি 

কেদত্র কর্ৌেভাদব োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

মিণালয়/ববভাগ/ সাংস্হাসমূদহি 

নাম 

 

উপঠত্তসূত্র 

 
২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১. স্টবজ্ঞঠন ও প্রযুস্টি স্টবষয়ক 

গদবষণঠয় সহঠয়তঠ বৃস্টিকরন 

গদবষক, ছঠত্র-ছঠত্রী কর্তিক 

সম্পঠস্টেত স্টর্স্টসস/ স্টরদপঠট ি  
সাংখ্যঠ - ১ ৫ ৬ ৭ 

স্টবস্টসএসআইআর-এর সাংস্টেি গদবষণঠ 

ইনস্টিটিউট/ টসন্টঠর/গদবষণঠগঠর বঠস্টষ িক প্রস্টতদবেন। 

২. প্রযুস্টি উদ্ভঠবন ও স্টশল্পঠয়ন 

আদবস্টেত/েঠস্টেলকৃত টপদটন্ট সাংখ্যঠ - - ১ ২ ৩ 

স্টবস্টসএসআইআর-এর সঠইদলঠ এবাং 

সেস্য (উন্নয়ন)-এর েপ্তর এবাং 

স্টিপঠট িদমন্ট অব প্যঠদটন্ট স্টিজঠইন এন্ড 

টট্রিমঠকিস অস্টধেপ্তর, স্টশল্প মন্ত্রণঠলয় 

বঠস্টষ িক প্রস্টতদবেন। 

তবজ্ঞঠস্টনক জঠন িঠদল প্রকঠস্টশত প্রবন্ধ 

ও বই  
সাংখ্যঠ - ৬ ৭ ৮ ৯ 

স্টবস্টসএসআইআর-এর সাংস্টেি গদবষণঠ 

ইনস্টিটিউট/ টসন্টঠর/গদবষণঠগঠর 
বঠস্টষ িক প্রস্টতদবেন। 

৩. স্টবদেষণ টসবঠ প্রেঠদনর 

মঠধ্যদম জঠতীয় উৎপঠেনশীলতঠ 

ও রপ্তঠনীর পস্টরমঠণ বৃস্টি 

স্টবদেষণ টসবঠ প্রেঠন সাংখ্যঠ - ২১ ২৫ ৩০ ৩৫ 

স্টবস্টসএসআইআর-এর স্টবস্টভন্ন 

গদবষণঠগঠর ও ইনস্টিটিউট 
বঠস্টষ িক প্রস্টতদবেন। 
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টসকশন-৩ 

 ম যসম্পােন পবি ল্পনা 

 ম যসম্পােন কেত্র কেদত্রি 

মঠন 

কঠর্ িক্রম কম িসম্পঠেন 

সূেক 

গণনা 

পদ্ধবত 

 

একক 

কম িসম্পঠেন 

সূেদকর মঠন 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমঠত্রঠ/ স্টনণ িঠয়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপন  

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপন 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসঠধঠরণ অস্টত 

উত্তম 

উত্তম েলস্টত 

মঠন 

েলস্টত 

মঠদনর স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১. স্টবজ্ঞঠন ও 

প্রযুস্টি স্টবষয়ক 

গদবষণঠয় 

সহঠয়তঠ 

বৃস্টিকরণ 

১৫ 

 

১.৩ স্টর্স্টসস/স্টরদপঠট ি 

সম্পঠেদন গদবষণঠ সহঠয়তঠ  

১.৩.১ তত্বঠবধঠনকৃত 

স্টর্স্টসস/স্টরদপঠট ি 

সমস্টি সাংখ্যঠ 
৫ - ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

১.৪ স্টবজ্ঞঠন ও প্রযুস্টি 

স্টবষয়ক প্রস্টশক্ষণ  

১.৪.১ প্রস্টশস্টক্ষত 

জনবল 

সমস্টি সাংখ্যঠ 
৫ - ২০ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২৫ ৩০ 

১.৫  নমুনঠ স্টবদেষদণর 

সক্ষমতঠ বৃস্টির লদক্ষয 

টমর্ি টভস্টলদিশন  

১.৫.১ টভস্টলদিদটি 

টমর্ি 

সমস্টি সাংখ্যঠ 

৫ - - ২ ১ - - - ৩ ৪ 

২.স্টবজ্ঞঠন ও 

প্রযুস্টি 

জনস্টপ্রয়করণ 

 

১৫ ২.১ স্টবজ্ঞঠন স্টবষয়ক 

টসস্টমনঠর ও কম িশঠলঠ 

আদয়ঠজন  

২.১.১ আদয়ঠস্টজত 

টসস্টমনঠর ও কম িশঠলঠ   

সমস্টি সাংখ্যঠ 

৫ - ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

২.২ সি াবি  ম যচাবিদেি 

সেমতাি উন্নয়দন সমসামবয়  

ববষদয় লাবন যাং কসশন 

আদয়াজন 

২.২.১ আদয়ঠস্টজত লঠস্টন িাং 

টসশন 

সমবষ্ট সাংখ্যঠ 

৫ - ১ ১ - - - - ২ ৩ 

২.৩ স্টবজ্ঞঠন স্টবষয়ক 

টমলঠ আদয়ঠজন  

২.৩.১  

আদয়ঠস্টজত টমলঠ 

সমস্টি সাংখ্যঠ 

৩ - - ১       

২.৪ স্কুদলি ছাত্র-ছাত্রীদেি 

বববসএসআইআি এি বববভন্ন 

গদবষণাগাি পবিেশ যদনি 

আদয়াজন 

২.৪.১ গদবষণাগাি 

প্রেবশ যত 

সমবষ্ট সাংখ্যঠ 

২ - - ২ ১ - - - ৩ ৪ 

৩. আর্ ি-

সঠমঠস্টজক 

উন্নয়দনর জন্য 

পস্টরদবশবঠন্ধব 

ও টটকসই 

প্রযুস্টি উদ্ভঠবন 

৪০ ৩.১ স্টবজ্ঞঠন, স্টশল্প ও 

প্রযুস্টি উদ্ভঠবন ও উন্নয়দন 

গৃহীত প্রকল্প বঠস্তবঠয়ন  

৩.১.১ েলমঠন 

আরএন্ডস্টি প্রকল্প  

সমস্টি সাংখ্যঠ 
৩ - ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

সমঠপ্য  আরএন্ডস্টি 

প্রকল্প 
২  - ২ - - - - ২ ৩ 

৩.২ গদবষণঠলব্ধ ফলঠফল 

টিক টহঠল্ডঠরদের 

৩.২.১ তবজ্ঞঠস্টনক 

জঠন িঠদল প্রকঠস্টশত 

সমস্টি সাংখ্যঠ 
৫ - ৬ ৭ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ৯- 
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 ম যসম্পােন কেত্র কেদত্রি 

মঠন 

কঠর্ িক্রম কম িসম্পঠেন 

সূেক 

গণনা 

পদ্ধবত 

 

একক 

কম িসম্পঠেন 

সূেদকর মঠন 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমঠত্রঠ/ স্টনণ িঠয়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপন  

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপন 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসঠধঠরণ অস্টত 

উত্তম 

উত্তম েলস্টত 

মঠন 

েলস্টত 

মঠদনর স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

অবস্টহতকরণ প্রবি ও বই 

৩.২.২  আদয়ঠস্টজত  

টসস্টমনঠর ও কম িশঠলঠ  

সমস্টি সাংখ্যঠ 
৫ - ১ ১ ১ - - - ২ ৩ 

৩.৩ স্টশল্পদক্ষদত্র এবাং 

বঠস্টণস্টজযকভঠদব ব্যবহঠদরর 

জন্য উদ্ভঠস্টবত প্রযুস্টি 

হস্তঠন্তরদর্ঠগ্যকরণ 

৩.৩.১ গৃহীত প্রদসস সমস্টি সাংখ্যঠ ৩ - ১ ১ - - - - ২ ৩ 

৩.৩.২ েঠস্টেলকৃত 

টপদটন্ট 

সমস্টি সাংখ্যঠ 

৭ - - ১ - - - - ২ ৩ 

৩.৪ প্রযুস্টি/পিস্টত ইজঠরঠ 

প্রেঠন এবাং সমদ ঠতঠ 

স্মঠরক (MoU) স্বঠক্ষর 

৩.৪.১ ইজঠরঠ প্রেঠনকৃত 

এবাং সমদ ঠতঠ  স্মঠরক 

স্বঠক্ষস্টরত 

সমস্টি সাংখ্যঠ 

৫ - ১ ১ - - - - ২ ৩ 

৩.৫ স্টশল্প প্রস্টতষ্ঠন 

পস্টরেশ িন পূব িক কঠস্টরগস্টর 

সমস্যঠ স্টেস্টিতকরণ ও 

সমঠধঠন  

৩.৫.১ স্টশল্প প্রস্টতষ্ঠন 

পস্টরেশ িন এবাং স্টেস্টিত 

সমস্যঠর সমঠধঠন 

সমস্টি সাংখ্যঠ 

৫ - ৩ ৩ ২ - - ১ ৩ ৪ 

৩.৬ নমুনঠ স্টবদেষণ ও 

কঠস্টরগস্টর টসবঠ প্রেঠন   

৩.৬.১ প্রেত্ত স্টবদেষণ 

টসবঠ 

সমস্টি সাংখ্যঠ 
৩ - ২১ ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০ ৩০ ৩৫ 

৩.৭ এস্টিস্টপ-এর আওতঠয় 

স্থঠস্টপত গদবষণঠগঠর হদত 

প্রেঠণকৃত কঠস্টরগস্টর টসবঠ 

৩.৭.১ এযঠস্টন্টবস্টি 

পরীক্ষণ  টসবঠ  

প্রেঠনকৃত 

সমস্টি সাংখ্যঠ 

২ - ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৬০ 

সুশাসন ও 

সাংস্কাি মূল  

 ার্ যক্রদমি 

বাস্তবায়ন 

কজািোি িণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচাি  ম যপবি ল্পনা 

বাস্তবায়ন 

১) শুদ্ধাচাি 

 ম যপবি ল্পনা 

বাস্তবায়ন 

সমস্টি সাংখ্যঠ ১০          

২) ই-গভন্যযান্স/ উদ্ভাবন 

 ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন 

২) ই-গভন্যযান্স/ উদ্ভাবন 

 ম যপবি ল্পনা 

বাস্তবায়ন 

সমস্টি সাংখ্যঠ ১০          

৩) তথ্য অবি াি 

 ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন 

৩) তথ্য অবি াি 

 ম যপবি ল্পনা 

বাস্তবায়ন 

সমস্টি সাংখ্যঠ ৩          

৪) অবভদর্াগ প্রবত াি ৪) অবভদর্াগ প্রবত াি সমস্টি সাংখ্যঠ ৪          
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 ম যসম্পােন কেত্র কেদত্রি 

মঠন 

কঠর্ িক্রম কম িসম্পঠেন 

সূেক 

গণনা 

পদ্ধবত 

 

একক 

কম িসম্পঠেন 

সূেদকর মঠন 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমঠত্রঠ/ স্টনণ িঠয়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপন  

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপন 

২০২৪-২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

অসঠধঠরণ অস্টত 

উত্তম 

উত্তম েলস্টত 

মঠন 

েলস্টত 

মঠদনর স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন  ম যপবি ল্পনা 

বাস্তবায়ন 

৫) কসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত 

 ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন 

৫) কসবা প্রোন 

প্রবতশ্রুবত 

 ম যপবি ল্পনা 

বাস্তবায়ন 

সমস্টি সাংখ্যঠ ৩          
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সাংদর্ঠজনী-১ 

 

শব্দসাংদেপ 

 

ক্র: নাং শব্দসাংদেপ  বববিণ  

১ এব বপ Annual Developement Project 

২ এস্টপএ Annual Performance Indicator 

৩ স্টবএস্টব Bangladesh Acrreditation Board 

৪ স্টবস্টসএসআইআর Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research 

৫ ববআইবপ Budget Implementation Plan 

৬ ববএমবস Budget Management Committee 

৭ কযঠব Conformity Assessment Body 

৮ স্টসস্টস Citizen Chartered 

৯ এফস্টি Finance Division 

১১ আইএসও International Organization for Standardization 

১২ এমওইউ Memorandum of Understanding 

১৩ এনআইএস National Integrity Strategy 

১৪ স্টপআই National Integrity Strategy 

১৫ স্টকউএমআইআর Quarterly Budget Implementation 

১৬ আিএন্ডব  Research and Development 

১৭ আরটিআই Right To Information 

১৮ এসএন্ডটি Science and Technology 

১৯ আইটিটিআই Institute of Technology Transfer and Innovation  
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সাংদর্ঠজনী-২ 

 ম যসম্পােন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণ  

 

ক্রস্টমক নম্বর  ার্ যক্রম কম িসম্পঠেন সূেক বঠস্তবঠয়নকঠরী অনুস্টবভঠগ, অস্টধশঠেঠ, শঠেঠ লেযমাত্রা অজযদনি প্রমঠণক 

1.  স্টর্স্টসস/স্টরদপঠট ি সম্পঠেদন গদবষণঠ সহঠয়তঠ তত্বঠবধঠনকৃত স্টর্স্টসস স্টরসঠে © ও ইদনঠদভশন স্টবভঠগ, আইটিটিআই। তত্বঠবধঠনকৃত  ছঠত্র-ছঠত্রীদের ও স্টবশ্বস্টবযঠলদয়র নঠম এবাং গদবষনঠ স্টবষদয়র 

তঠস্টলকঠ। 

2.  স্টবজ্ঞঠন ও প্রযুস্টি স্টবষয়ক প্রস্টশক্ষণ প্রস্টশস্টক্ষত জনবল ভঠরপ্রঠপ্ত কম ©কতঠ©র েপ্তর প্রবশেদনি তাবিখ, ববষয়বস্তুি বববিন, ব্যবয়ত জনঘিা, অাংশগ্রহণ ািীি সাংখ্যা 

এবাং সাংবিষ্ট অবফস আদেদশি নম্বি উদেখপূব য  এ টি সামাবি বশট 

3.  নমুনঠ স্টবদেষদণর সক্ষমতঠ বৃস্টির লদক্ষয 

টমর্ি টভস্টলদিশন 

টভস্টলদিদটি টমর্ি স্টরসঠে © ও ইদনঠদভশন স্টবভঠগ, আইটিটিআই। কভবলদ দট  কমে  এি নাম, সম্পােদনি তাবিখ উদেখপূব য  এ টি সামাবি বশট 

4.  স্টবজ্ঞঠন স্টবষয়ক টসস্টমনঠর ও কম িশঠলঠ 

আদয়ঠজন 

আদয়ঠস্টজত টসস্টমনঠর ও কম িশঠলঠ   স্টরসঠে © ও ইদনঠদভশন স্টবভঠগ ও ভািপ্রাপ্ত  ম © তা©ি 

েপ্তি, আইটিটিআই। 

কসবমনাি/ ম যশালাি তাবিখ, ববষয়বস্তুি বববিন, ব্যবয়ত জনঘিা, 

অাংশগ্রহণ ািীি সাংখ্যা এবাং সাংবিষ্ট অবফস আদেদশি নম্বি উদেখপূব য  এ টি 

সামাবি বশট 

5.  স্টবজ্ঞঠন, স্টশল্প ও প্রযুস্টি উদ্ভঠবন ও উন্নয়দন 

গৃহীত প্রকল্প বঠস্তবঠয়ন 

েলমঠন ও সমঠপ্য  আরএন্ডস্টি 

প্রকল্প 

 ভািপ্রাপ্ত  ম © তা ©ি েপ্তি এবাং পস্টরষদের সেস্য 

(স্টবজ্ঞঠন ও প্রযুস্টি) ।  

প্র দল্পি নাম, প্র ল্প শুরু ও সমাবপ্তি তাবিখ উদেখপূব য  এ টি সামাবি বশট 

6.  গদবষণঠলব্ধ ফলঠফল টিক টহঠল্ডঠরদের 

অবস্টহতকরণ 

আদয়ঠস্টজত কম িশঠলঠ ও তবজ্ঞঠস্টনক 

জঠন িঠদল প্রকঠস্টশত প্রবি ও বই 

স্টরসঠে © ও ইদনঠদভশন স্টবভঠগ, আইটিটিআই। তবজ্ঞঠস্টনক জঠন িঠদল প্রকঠস্টশত প্রবি ও বই এি নাম ও প্র াদশি তাবিখ উদেেপূব িক 

একটি সঠমঠস্টর স্টশট 

7.  স্টবজ্ঞঠন স্টবষয়ক টমলঠ আদয়ঠজন  আদয়ঠস্টজত টমলঠ ভঠরপ্রঠপ্ত কম ©কতঠ©র েপ্তর টমলঠ আদয়ঠজদনর প্রস্তুস্টতমূলক সভঠর স্টসদ্ভঠন্ত, স্টসিঠদন্তর আদলঠদক গৃস্টহত 

কঠর্ িক্রদমর স্টববরণী। 

8.  স্টশল্পদক্ষদত্র এবাং বঠস্টণস্টজযকভঠদব ব্যবহঠদরর 

জন্য উদ্ভঠস্টবত প্রযুস্টি হস্তঠন্তরদর্ঠগ্যকরণ 

গৃহীত প্রদসস ও েঠস্টেলকৃত টপদটন্ট ভািপ্রাপ্ত  ম © তা©ি েপ্তি এবাং পস্টরষদের সেস্য 

(স্টবজ্ঞঠন ও প্রযুস্টি) । 

গৃহীত প্রদসস ও েঠস্টেলকৃত টপদটন্ট এি বশদিানাম ও তাবিখ উদেখপূব য  একটি 

সঠমঠস্টর স্টশট 

9.  প্রযুস্টি/পিস্টত ইজঠরঠ প্রেঠন এবাং সমদ ঠতঠ 

স্মঠরক স্বঠক্ষর 

ইজঠরঠ প্রেঠনকৃত এবাং সমদ ঠতঠ  

স্মঠরক স্বঠক্ষস্টরত 

ভািপ্রাপ্ত  ম © তা©ি েপ্তি এবাং পস্টরষদের সেস্য 

(স্টবজ্ঞঠন ও প্রযুস্টি) । 

স্বােি ািী পেসমূদহি নাম ও পেবী, সমদ ঠতঠ স্মঠরক এি ববষয়, স্বােদিি 

তাবিখ, চুবিি কময়াে ও চুবি  ার্ য ি হুয়াি তাবিখ উদেখপূব য  এ টি সামাবি 

বশট 

10.  স্টশল্প প্রস্টতষ্ঠন পস্টরেশ িন পূব িক কঠস্টরগস্টর 

সমস্যঠ স্টেস্টিতকরণ ও সমঠধঠন 

স্টশল্পপ্রস্টতষ্ঠন পস্টরেশ িনপূব িক 

কঠস্টরগস্টর সমস্যঠ স্টেস্টিতকরণ এবাং 

তবজ্ঞঠস্টনক ও কঠস্টরগস্টর সহঠয়তঠর 

মঠধ্যদম সমস্যঠর সমঠধঠন ও 

পরঠমশ ি প্রেঠন করঠ হয় 

স্টরসঠে © ও ইদনঠদভশন স্টবভঠগ ও ভািপ্রাপ্ত  ম © তা©ি 

েপ্তি  

পবিেশ যদনি তাবিখ, পবিেশ যন ািী  ম য তযাি নাম ও পেবী, প্রেি সুপাবিদশি 

সাংখ্যা উদেখপূব য  এ টি সামাবি বশট 

11.  নমুনঠ স্টবদেষণ ও কঠস্টরগস্টর টসবঠ প্রেঠন স্টশল্পকঠরেঠনঠ, বঠস্টনস্টজযক প্রস্টতষ্ঠন 

এবাং সরকঠরী-টবসরকঠরী সাংস্থঠ 

তর্ঠ সব িস্তদরর গ্রঠহকদক নমুনঠ 

স্টবদেষণ ও কঠস্টরগস্টর টসবঠ প্রেঠন 

স্টরসঠে © ও ইদনঠদভশন স্টবভঠগ, আইটিটিআই। প্রেত্ত স্টবদেষণ টসবঠর নমুনঠ গ্রহদনর ও প্রস্টতদবেন টপ্ররদনর টরস্টজিঠর েঠতঠর 

অনুস্টলস্টপ 
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হয় 

12.  স্কুদলি ছাত্র-ছাত্রীদেি বববসএসআইআি-এি 

বববভন্ন গদবষণাগাি পবিেশ যন আদয়াজন 

গদবষণাগাি প্রেবশ যত ভঠরপ্রঠপ্ত কম ©কতঠ©র েপ্তর পবিেশ যন তথ্যসম্ববলত (পবিেশ যন াবি প্রবতষ্ঠাদনি নাম, পবিেশ যদনি তাবিখ, 

পবিেশ যন স্থান) সামাবি বশট 
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সাংদর্ঠজনী ৩  

অন্য অবফদসি সদে সাংবিষ্ট  ম যসম্পােন সূচ সমূহ 

 

 

কঠর্ িক্রম 

 

কম িসম্পঠেন সূেক কর্স ল অবফদসি সাদে সাংবিষ্ট সাংবিষ্ট অবফদসি সাদে  ার্ যক্রম সমন্বদয়ি ক ৌশল 

স্টশল্পদক্ষদত্র এবাং বঠস্টণস্টজযকভঠদব 

ব্যবহঠদরর জন্য উদ্ভঠস্টবত প্রযুস্টি 

হস্তঠন্তরদর্ঠগ্যকরণ 

 

প্যঠদটন্ট (েঠস্টেলকৃত এবাং অস্টজিত)  প্যঠদটন্ট টরস্টজদেশন প্রেঠন প্যঠদটন্ট স্টিজঠইন ও টট্রিমঠকি অস্টধেপ্তর, স্টশল্প মন্ত্রণঠলয় এর 

সঠদর্ পস্টরষদের মঠধ্যদম টর্ঠগঠদর্ঠগ। 

 

গদবষণঠ ও উন্নয়ন। তবজ্ঞঠস্টনক র্ন্ত্রপঠস্টতসমূদহর স্টবদেষণ 

টসবঠ। 

স্টবস্টভন্ন ইন্সটিটিটউট ও গদবষণঠগঠদরর সমন্বদয় 

স্টবস্টসএসআইআর একটি বহুমূেী গদবষণঠ প্রস্টতষ্ঠন। 

আইটিটিআই-এর রদয়দছ টবশ স্টকছু অতযঠধুস্টনক 

তবজ্ঞঠস্টনক র্ন্ত্রপঠস্টত, তঠছঠড়ঠ প্রদয়ঠজদন অন্যঠন্য 

গদবষণঠগঠদরর স্টবদেষণ সহঠয়তঠ ও উন্নয়ন প্রকল্প 

বঠস্তবঠয়দন সহঠয়তঠ করদব। 

নমুনঠ স্টবদেষণঠ টসবঠ প্রেঠদনর স্টনস্টমত্ত সাংস্টেি েপ্তদর পদত্রর 

মঠধ্যদম টর্ঠগঠদর্ঠগ। 
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সাংদর্ঠজনী ৪ 

 

আঞ্চস্টলক/মঠঠ পর্ িঠদয়র কঠর্ িঠলদয়র জাতীয় শুদ্ধাচাি ক ৌশল  ম য-পবি ল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

আঞ্চস্টলক/মঠঠ পর্ িঠদয়র কঠর্ িঠলদয়র নাম: ইনবিটিউট অব কট দনালবজ ট্রান্সফাি এন্ড ইদনাদভশন (আইটিটিআই), বববসএসআইআি, ঢা া। 
 

 ার্ যক্রদমি নাম  ম যসম্পােন সূচ  

 

সূচদ ি মান এ   

 

বাস্তবায়দনি 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অে যবছদিি 

লেযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত পবিবীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক ায়াট যাি 

২য় 

ক ায়াট যাি 

৩য় 

ক ায়াট যাি 

৪ে য 

ক ায়াট যাি 

কমাট 

অজযন 

অবজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবন  ব্যবস্থা ……………………………… 

১.১ দনবত তা  বমটিি সভা   অনুস্টষ্ত সভঠ ২ সাংখ্যা পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৪ লেযমাত্রা ১ ১ ১ ১ 

 

   

অজযন     

 

 

১.২ দনবত তা  বমটিি সভাি বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত ৪ % পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

১০০% লেযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

   

অজযন     

 

 

১.৩ সুশাসন প্রবতষ্ঠাি বনবমি 

অাংশীজদনি (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুবষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

১ লেযমাত্রা    ১ 

 

   

অজযন      

১.৪ শুিঠেঠর সাংক্রঠন্ত প্রস্টশক্ষণ 

আদয়ঠজন  

প্রস্টশক্ষণ 

আদয়ঠস্টজত 

২ সাংখ্যঠ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

২  

 

লেযমাত্রা  ১ 

 

১ 

 

    

অজযন     

 

 

১.৫  ম য-পবিদবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযবববি 

অনুসিণ/টিওএন্ডইভুি অদ দজা 

মালামাল ববনষ্ট িণ/পবিষ্কাি-

পবিচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ ইতযাবে  

উন্নত কম ি-পস্টরদবশ ৩ সাংখ্যা  

 

পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৩ লেযমাত্রা  ১ ১ ১ 

 

   

অজযন      

২.  আস্টর্ িক ব্যবস্থঠপনঠ উন্নয়ন........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অে য বছদিি ক্রয়-

পবি ল্পনা ওদয়বসাইদট প্র াশ 

ক্রয়-পবি ল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

৩ তাবিখ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৩০/১২/২২ লেযমাত্রা 

 

 ৩০/১২/২২      
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 ার্ যক্রদমি নাম  ম যসম্পােন সূচ  

 

সূচদ ি মান এ   

 

বাস্তবায়দনি 

োবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/পে 

২০২২-২০২৩ 

অে যবছদিি 

লেযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগবত পবিবীেণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লেযমাত্রা/ 

অজযন 

১ম 

ক ায়াট যাি 

২য় 

ক ায়াট যাি 

৩য় 

ক ায়াট যাি 

৪ে য 

ক ায়াট যাি 

কমাট 

অজযন 

অবজযত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্র াবশত অজযন      

৩. শুদ্ধাচাি সাংবিষ্ট এবাং দুনীবত প্রবতদিাদি সহায়  অন্যান্য  ার্ যক্রম…………(অগ্রঠস্টধকঠর স্টভস্টত্তদত নুযনতম চািটি কঠর্ িক্রম) 

৩.১ শুিঠেঠর সাংক্রঠন্ত উিম চচ যাি 

তাবল া প্রণয়ন  দি স্ব স্ব 

েপ্তর/সাংস্থঠয় কপ্রিণ 

উিম চচ যাি 

তাবল া কপ্রবিত 

৮ তাবিখ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ  

৩০/৩/২২ লেযমাত্রা  

 

 ৩০/০৩/২৩     

অজযন      

৩.২ েপ্তদিি কসবামূল্য/বফস গ্রহদণি 

কেদত্র গৃহীত অদে যি িবশে প্রোন 

বনবিত িণ 

িবশদেি মােদম 

কসবামূল্য গৃহীত 

৮ % পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

১০০% লেযমাত্রা 

 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজযন  

 

    

৩.৩  দুনীস্টত প্রস্টতদরঠধ অস্টভদর্ঠগ 

গ্রহণ ব্যবস্থঠপনঠ েঠলুকরণ 

 অবভদর্াগ বক্স 

স্থাপন 

৮ তাবিখ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৩০/১০/২২ লেযমাত্রা 

 

- ৩০/১০/২২  - -    

অজযন      

৩.৪ শুিঠেঠর ও দুনীবত প্রবতদিাদি 

জনসদচতনতা বৃবদ্ধদত পস্টরপত্র/ 

অস্টফস আদেশ জঠরী 

পস্টরপত্র/ অস্টফস 

আদেশ জঠরী 

৮ তাবিখ পস্টরেঠলক/ 

প্র.কম িকতিঠ 

৩১/১২/২২ লেযমাত্রা 

 

 ৩১/১২/২২      

অজযন  
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সাংদর্ঠজনী ৫ 

ই-গভন্যযান্স ও উদ্ভাবন  ম যপবি ল্পনা ২০২২-২৩ 

 

আঞ্চস্টলক/মঠঠ পর্ িঠদয়র কঠর্ িঠলদয়র নাম: ইনবিটিউট অব কট দনালবজ ট্রান্সফাি এন্ড ইদনাদভশন (আইটিটিআই), বববসএসআইআি, ঢা া। 

 

ক্রম  
কম িসম্পঠেন টক্ষত্র  

 
মঠন কঠর্ িক্রম 

 

কম িসম্পঠেন 

সূেক 
একক 

 

কম িসম্পঠেন সূেদকর 

মঠন 

লক্ষযমঠত্রঠ ২০২২-২০২৩ 

অসঠধঠরণ উত্তম েলস্টত মঠন 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

 

১ [১] ই-গভন্যযান্স ও উদ্ভাবন 

সাংক্রান্ত  ার্ যক্রদমি 

বাস্তবায়ন কজািোি িণ 

 

 

 

 

 
 

৩৫ 
 

[১.১] উদ্ভঠবনী ধঠরণঠ বঠস্তবঠয়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভঠবনী ধঠরণঠ বঠস্তবঠস্টয়ত তঠস্টরে ৫ ১৬/০৩/২০২৩ ১৪/০৪/২০২৩ ০৫/০৫/২০২৩ 

[১.২] টসবঠ সহস্টজকরণ [১.২.১] একটি টসবঠ সহস্টজকৃত  তঠস্টরে ৫ ২৫/০২/২০২৩ ০৪/০৩/২০২৩ ২৫/০৩/২০২৩ 

[১.৩]  কসবা স্টিস্টজটঠইদজশন [১.৩.১] ন্যযনতম একটি টসবঠ স্টিস্টজটঠইজকৃত তঠস্টরে ৫ ৩০/১২/২০২২ ১৩/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ 

[১.৪] ইতোঃপূদব য বাস্তবাবয়ত উদ্ভাবনী 

িািণা, সহবজকৃত ও ব বজটাইজকৃত 

কসবা সাংক্রান্ত পর্ যাদলাচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আদয়াবজত  তাবিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২২  ১৫/০৯/২০২২  ৩০/০৯/২০২২ 

[১.৫] ই-নস্টর্র ব্যবহঠর বৃস্টি [১.৫.১] ই-ফঠইদল কনাট বনষ্পবিকৃত  % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪র্ ি স্টশল্প স্টবপ্লদবর েযঠদলঞ্জ 

টমঠকঠদবলঠয় করণীয় স্টবষদয় 

অবস্টহতকরণ সভঠ/কম িশঠলঠ আদয়ঠজন 

[১.৬.১] সভঠ/কম িশঠলঠ আদয়ঠস্টজত সাংখ্যা ৪ ১ ০ - 

 

 

 

২ 

[২] প্রাবতষ্ঠাবন  েেতা বৃবদ্ধ  ১৫ 

[২.১] তর্থ্ বঠতঠয়ন হঠলনঠগঠেকরণ 

[২.১.১] তর্থ্ বঠতঠয়দন সকল টসবঠ বক্স হঠলনঠগঠেকৃত সাংখ্যঠ ৪ ২ ১ ০ 

[২.১.২] বববভন্ন প্র াশনা ও তথ্যাবে তর্থ্ বঠতঠয়দন প্র াবশত সাংখ্যঠ ২ ১ ০ - 

[২.২] ই-গভন্যিঠন্স ও উদ্ভঠবন 

কম িপস্টরকল্পনঠ বঠস্তবঠয়ন  

[২.২.১]  ম যপবি ল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত প্রবশেণ আদয়াবজত  সাংখ্যঠ ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভন্যিঠন্স কম িপস্টরকল্পনঠ বঠস্তবঠয়দনর জন্য বরঠদ্দকৃত অর্ ি ব্যস্টয়ত % ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম িপস্টরকল্পনঠর বঠস্তবঠয়ন অগ্রগস্টত পর্ িঠদলঠেনঠ সাংক্রঠন্ত সভঠ 

আদয়ঠস্টজত 
সাংখ্যঠ ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম িপস্টরকল্পনঠর অধ িবঠস্টষ িক স্ব-মূল্যঠয়ন প্রস্টতদবেন পস্টরষে সস্টেবঠলদয় 

টপ্ররন/ ঊর্ধ্িতন কর্তিপদক্ষর স্টনকট টপ্রস্টরত 
তঠস্টরে ৩ ১৩/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ ২৭/০১/২০২৩ 

[২.২.৫]দেদশ/স্টবদেদশ বঠস্তবঠস্টয়ত ন্যযনতম একটি উদযঠগ পস্টরেশ িনকৃত সাংখ্যঠ ৩ 

৩০/০৫/ 

২০২৩ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 
- 
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সাংদর্ঠজনী ৬ 

অবভদর্াগ প্রবত াি ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত  ম যপবি ল্পনা ২০২২-২৩ 

 

আঞ্চস্টলক/মঠঠ পর্ িঠদয়র কঠর্ িঠলদয়র নাম: ইনবিটিউট অব কট দনালবজ ট্রান্সফাি এন্ড ইদনাদভশন (আইটিটিআই), বববসএসআইআি, ঢা া। 

 

কঠর্ িক্রদমর 

টক্ষত্র 
 

মঠন কঠর্ িক্রম 
 

কম িসম্পঠেন 

সূেক 

 

 

প্রমাণ  
একক 

 

কম িসম্পঠেন 

সূেদকর মঠন 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমঠত্রঠ ২০২২-২০২৩ 

অসঠধঠরণ 
অস্টত 

উত্তম 
উত্তম  

েলস্টত 

মঠন 
েলস্টত মঠদনর স্টনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রঠস্টতষ্ঠস্টনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অবভদর্াগ বনষ্পবি  ম য তযা (অবন ) ও 

আবপল  ম য তযাি তথ্য ওদয়বসাইদট দত্রমাবস  

বভবিদত হালনাগাে িণ  

[১.১.১]  অস্টনক ও 

আস্টপল কম িকতিঠর তর্থ্ 

হঠলনঠগঠেকৃত এবাং 

ওদয়বসঠইদট 

আপদলঠিকৃত 

হালনাগাে 

সম্পদন্নি সি াবি 

পত্র, ওদয়বসাইদটি 

বলাং  

সাংখ্যা 

 
৫ - ৪ ৪ ৩ -  ২ 

পস্টরবীক্ষণ ও 

সক্ষমতঠবৃবদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] বনবে যষ্ট সমদয় অনলাইন/ অফলাইদন প্রাপ্ত 

অবভদর্াগ বনষ্পবি এবাং বনষ্পবি সাংক্রান্ত 

মাবস  প্রবতদবেন উর্ধ্যতন  তৃযপে বিাবি 

কপ্রিণ   

[২.১.১] অবভদর্াগ 

বনষ্পবিকৃত  

 

 

বনষ্পবি প্রবতদবেন % 

 

৮ 

  

- 

ক ান 

অবভদর্া

গ পাওয়া 

র্ায়বন 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]  ম য তযা/ ম যচািীদেি অবভদর্াগ 

প্রবত াি ব্যবস্থা এবাং বজআিএস সফটওয়যাি 

ববষয়  প্রবশেণ আদয়াজন 

[২.২.১] প্রবশেণ 

আদয়াবজত 

অবফস আদেশ, 

আদলাচযসূবচ, 

উপবস্থবতি হাবজিা 

সাংখ্যা 
৫ 

 
- ২ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] তত্রমঠস্টসক স্টভস্টত্তদত পস্টরবীক্ষণ এবাং 

তত্রমঠস্টসক পস্টরবীক্ষণ প্রস্টতদবেন উর্ধ্িতন 

কর্তিপদক্ষর স্টনকট টপ্ররণ 

[২.৩.১] তত্রমঠস্টসক 

প্রস্টতদবেন টপ্রস্টরত 

 

পবিবীেণ 

প্রবতদবেন 
  সাংখ্যা ৩ - ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অবভদর্াগ প্রবত াি ব্যবস্থাপনা ববষদয় 

কি দহাল্ডািগদণি সমন্বদয় অববহত িণ সভা  
[২.৪.১] সভা অনুবষ্ঠত 

 

সভাি  ার্ যবববিণী সাংখ্যা ৪ - ২ ২ ১  - - 
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সাংদর্ঠজনী ৭ 

টসবঠ প্রেঠন প্রস্টতশ্রুস্টত  ম যপবি ল্পনা ২০২২-২৩ 

 

আঞ্চস্টলক/মঠঠ পর্ িঠদয়র কঠর্ িঠলদয়র নাম: ইনবিটিউট অব কট দনালবজ ট্রান্সফাি এন্ড ইদনাদভশন (আইটিটিআই), বববসএসআইআি, ঢা া। 

 

কঠর্ িক্রদমর 

টক্ষত্র 
 

মঠন কঠর্ িক্রম 
 

কম িসম্পঠেন 

সূেক 
প্রমাণ  

 

একক 

 

কম িসম্পঠ

েন 

সূেদকর 

মঠন 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমঠত্রঠ ২০২২-২০২৩ 

অসঠধঠরণ 
অস্টত 

উত্তম 
উত্তম 

েলস্টত 

মঠন 

েলস্টত 

মঠদনর স্টনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রঠস্টতষ্ঠস্টনক 

 

 

১৩ 

[১.১] কসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত পস্টরবীক্ষণ 

কস্টমটির স্টসিঠন্ত বঠস্তবঠয়ন 

[১.১.১] স্টসিঠন্ত 

বঠস্তবঠস্টয়ত 

বাস্তবায়ন 

প্রবতদবেন 
% ৮ - ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] কসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত দত্রমাবস  

বভবিদত হালনাগাে িণ   

[১.২.১] 

ওদয়বসাইদট প্রবত 

দত্রমাবসদ  

হালনাগােকৃত 

ওদয়বসাইদট 

হালনাগােকৃত 

কসবা প্রোন 

প্রবতশ্রুবত 

সাংখ্যা 

 

৫ 

 
- ৪ ৪ ৩  - - 

সক্ষমতঠ 

অজিন 
১২ 

[২.১] কসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত ববষয়   

প্রবশেণ আদয়াজন  

 

[১.১.১] প্রবশেণ 

আদয়াবজত 

প্রবশেণ আদেশ, 

আদলাচযসূবচ, 

প্রবশেণােীদেি 

তাবল া, 

হাবজিাশীট 

 

সাংখ্যঠ 

 

৫ - ৪ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  টসবঠ প্রেঠন স্টবষদয় 

টিকদহঠল্ডঠরগদণর সমন্বদয় 

অবস্টহতকরণ সভঠ আদয়ঠজন 

[১.৩.১]  

অববহত িণ সভা 

অনুবষ্ঠত 

সভাি  ার্ যবববিণী সাংখ্যঠ ৭ - ২ ২ ১ - - - 
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সাংদর্ঠজনী ৮ 

তথ্য অবি াি ববষদয় বাবষ য   ম যপবি ল্পনা ২০২২-২৩ 

 

আঞ্চস্টলক/মঠঠ পর্ িঠদয়র কঠর্ িঠলদয়র নাম: ইনবিটিউট অব কট দনালবজ ট্রান্সফাি এন্ড ইদনাদভশন (আইটিটিআই), বববসএসআইআি, ঢা া। 

 

কঠর্ িক্রদমর 

টক্ষত্র 
 

মঠন কঠর্ িক্রম 
 

কম িসম্পঠেন 

সূেক 
একক 

 

কম িসম্পঠেন 

সূেদকর মঠন 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজিন 

২০২১-

২২ 

লক্ষযমঠত্রঠ ২০২২-২০২৩ 

প্রমঠণক অসঠধঠরণ 
অস্টত 

উত্তম 
উত্তম  

েলস্টত 

মঠন 

েলস্টত 

মঠদনর 

স্টনদম্ন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রঠস্টতষ্ঠস্টনক ১০ 

[১.১] তর্থ্ অস্টধকঠর আইন অনুর্ঠয়ী 

স্টনধ িঠস্টরত সমদয়র মদধ্য তর্থ্ প্রেঠন 

 

[১.১.১] স্টনধ িঠস্টরত সমদয়র 

মদধ্য তর্থ্ প্রেঠনকৃত 
% ১০ 

 

- 

 

- ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্িতন কঠর্ িঠলদয় টপ্রস্টরত  

প্রস্টতদবেন 

 

সক্ষমতঠ বৃবদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণাবেতভাদব প্র াশদর্াগ্য 

তথ্য হঠলনঠগঠে কদর ওদয়বসাইদট 

প্র াশ 

[১.২.১] হালনাগােকৃত 

তর্থ্ ওদয়বসাইদট 

প্র াবশত 

তঠস্টরে 

 
০৩   

৩১-১২- 

২০২২ 

১০- 

০১- 

২০২৩ 

২০- 

০১- 

২০২৩ 

৩১- 

০১- 

২০২৩ 

- 

হঠলনঠগঠেকৃত 

স্বপ্রদণাবেতভাদব 

প্র াশদর্াগ্য তথ্যসহ 

ওদয়বসঠইদটর স্টলাংক। 

[১.৩] বাবষ য  প্রবতদবেন প্র াশ  
[১.৩.১] বাবষ য  প্রবতদবেন 

প্র াবশত  
তাবিখ  ০৩   

১৫-১০-

২০২২ 

১৫-

১১-

২০২২ 

১৫-

১২-

২০২২ 

- - বঠস্টষ িক প্রস্টতদবেদনর কস্টপ 

[১.৪]  তর্থ্ অস্টধকঠর আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধঠরঠ অনুসঠদর র্ঠবতীয় তদর্থ্র 

কযঠটঠগস্টর  ও কযঠটঠলগ ততস্টর/ 

হঠলনঠগঠেকরণ 

[১.৪.১]  তদর্থ্র কযঠটঠগস্টর  

ও কযঠটঠলগ 

প্রস্তুতকৃত/হঠলনঠগঠেকৃত 

তঠস্টরে ০৩   
৩১-১২-

২০২২ 

১০-

০১-

২০২৩ 

২০-

০১-

২০২৩ 

৩১-

০১-

২০২৩ 

- 

সাংস্টেি স্টবষয় অন্তর্ভ িিকৃত 

মঠস্টসক সমন্বয় সভঠর 

কঠর্ িস্টববরণী 

[১.৫] তর্থ্ অস্টধকঠর আইন ও 

স্টবস্টধস্টবধঠন সম্পদকি জনসদেতনতঠ 

বৃস্টিকরণ 

[১.৫.১]  প্রচাি  ার্ যক্রম 

সম্পন্ন 
সাংখ্যঠ ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভঠ, টসস্টমনঠর, কম িশঠলঠর 

অস্টফস আদেশ স্টকাংবঠ 

প্রেঠরপদত্রর কস্টপ। 

[১.৬] তথ্য অবি াি ববষদয় 

কম িকতিঠদের প্রস্টশক্ষণ আদয়ঠজন    

[১.৬.১] প্রস্টশক্ষণ 

আদয়ঠস্টজত 
সাংখ্যঠ  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্রস্টশক্ষণ আদয়ঠজদনর 

অস্টফস আদেশ 

 


	APA (2022-23) of ITTI (Final Corrected)  (1)
	২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

