
া: ১ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, ২০২২

নদী গেবষণা ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২২-২৩ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১

নদী বাপনার
জ পরীা-
িনরীা এবং
মেডল ও
ােয়ািগক গেবষণা
পিরচালনার
মােম সমীা
পিরচালনা

৫০

[১.১] ননা পরীা কায  সাদন

[১.১.১] ননা পরীা (ফরমােয়িশ) শতাংশ ১০ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৮ ৮৫ ১০০

২৬৪  ননার
সকল ননা
পরীা করা
হেয়েছ।

[১.১.২] ননা পরীা (িনজ) শতাংশ ১০ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ১০০

৫ ননার
সকল ননা
পরীা করা
হেয়েছ।

[১.২] ভৗত/ গািণিতক মেডেলর
মােম সমীা / অা সমীা
পিরচালনা

[১.২.১] ভৗত/ গািণিতক মেডিলং এর
মােম সমীা / অা সমীা
সাদন

সংা ২০ ৪ ৩ ২ ১

২ ভৗত ও
৪ গািণিতক
মেডেলর কাজ
চলমান রেয়েছ।

[১.৩] গেবষণা কায ম পিরচালনা [১.৩.১] গেবষণা পিরচািলত সংা ১০ ২ ১
৪ গেবষণা
চলমান রেয়েছ।

২

দািরক কােজ
দতা ও
গিতশীলতা
আনায়ন

১০
[২.১] সমসসামিয়ক িবষেয় লািন ং
সশন ও সািদত গেবষণার সিমনার
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত লািন ং সশন
আেয়াজন

সংা ৫ ২ ১

[২.১.২] সািদত গেবষণার সিমনার
আেয়ািজত

সংা ৫ ১

৩

পািন সেদর
সায়ী ও টকসই
বাপনার জ
সহেযািগতা

১০

[৩.১] বািষ ক
িতেবদন/জান াল/সামিয়িক কাশ ও
দিশ-িবেদশী ীত জান ােল গেবষণা
ব কােশর জ রণ

[৩.১.১] বািষ ক
িতেবদন/জান াল/সামিয়কী কািশত

সংা ৫ ১

[৩.১.২] দিশ-িবেদশী ীত জান ােল
গেবষণা ব কােশর জ িরত

সংা ৫ ২ ১



া: ৩ ণ তািরখ: বার, অোবর ১৪, ২০২২

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ১.২৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ২.২৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ৩.০৯

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ ২.০৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৬

ত অিধকার
আইন অযায়ী
িনধ ািরত সমেয়র
মে কান ত
াির আেবদন
পাওয়া যায় িন

*সামিয়ক (provisional) ত


