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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:

সমা এবং চােলসহ:

ভিবৎ পিরকনা:

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:
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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-

পিরচালক, হাউিজং এ িবিং িরসাচ  ইনিউট

এবং

সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর মে ২০২০ সােলর ............ মােসর ........ 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), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

গেবষণাল ােনর মােম েয াগ সহনীয়, পিরেবশ বাব, সায়ী অবকাঠােমা িনম ােণ দশীয় ির বহার।

১.২ অিভল (Mission)
ধারাবািহক গেবষণার মােম দশীয় িনম াণ সামীর সেব াম বহার িনিত কের েয াগ সহনীয়, পিরেবশবাব সায়ী ও টকসই
ভবন িনম ােণ উুকরন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. উািবত িনম াণ উপকরেণর চার/সার ।
২. সায়ী পিরেবশ বাব দশীয় িনম াণ উপকরণ ত ও দশ ন।
৩. মানব সদ উয়ন।
৪. িনম াণ ে নন উাবন, উয়ন ও ধারাবািহক গেবষণা।
৫. সবা দান ।
৬. গেবষণার মােম পাড়েনা ইট ও িনম াণ িশে বত খায়া/পাথেরর িবক উাবন ও উয়ন ।
৭. AAC া াপন ও কায ম পিরচালনা।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. • ইমারেতর নকশা ণয়ন ও িনম াণ , িনম াণ উপকরণ - িশ এবং মানব বসিতর সিহত সংি িবিভ সমার উপর
কািরগির ও বািনক অসান এবং গেবষণা কায ম পিরচালনা;
২. • দশজ িনম াণ উপকরেনর াতা, উয়ন ও বহার এবং পিরেবশবাব িনম াণ উপকরেণর উয়েন গেবষণা
পিরচালনা;
৩. • িমক (খ) এ উিিখত িনম াণ সামী ও উপকরণ েত েণাদনা দান ও বহাের উৎসািহতকরণ এবং এই সকল
িবষেয় সরকারেক েয়াজনীয় পদেপ হেণ পািরশকরণ;
৪. • ইমারত িনম ােণর ে মানিনয়ণ কৗশল (quality control measures) এর সমতা ি ও উহা
অসরেণ উৎসাহ দান;
৫. • হায়ন খােত িমকসহ িবিভ েয াগসহনীয় এবং পিরেবশবাব িনম াণ ি, খরেচ ইমারত িনম ােণর
পিরকনা ও িডজাইন এবং ইমারত রণােবেণর আিনক কৗশল উয়েন েয়াজনীয় গেবষণা ও অা উোগ হণ;
৬. • ইমারত িনম ােণ সায়ী ও টকসই তন উপকরণ ও ির বহার এবং উয়েনর লে েয়াজনীয় কায ম হণ;
৭. • হায়ন ও ইমারত সিকত গেবষণা কম কাে িনেয়ািজত জাতীয় ও আজািতক পয ােয়র িবিভ সরকাির বসরকাির
সংা, িবিবালয় ও অা িতােনর সিহত যাগােযাগ াপন এবং ইনিউেটর কম কাের আজািতক
হণেযাতা ও ীিত অজেনর জ যৗথ সমীা পিরচালনা ও গেবষণা কায ম হণ;
৮. • িবক িনম াণ সামী ও িনম াণ ি িবষয়ক িনয়িমত গেবষণা কায ম পিরচালনা এবং বাংলােদশ াশনাল িবিং
কাড ও অা িনম াণ সংা কাড, নীিতমালা, ইতািদ ণয়ন ও হালনাগাদকরণ;
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৯. • ইনিউেটর গেবষণা কায ম ায়ন এবং গেবষণাল ফলাফল েয়ােগর উোগ হণ;
১০. • হায়ন ও ইমরাত িনম ােণর ে, সরকােরর ব ােমাদনেম, গেবষণা এবং কািরগির ও বািনক অসান
কায মেক উৎসািহত কিরবার জ ফেলািশপ ও ি বতন;
১১. • হায়ন ও ইমরাত িনম াণ ি সেক কািরগির পরামশ  দান ও হেণর জ য কােনা দিশ, িবেদিশ বা
আজািতক িতান বা সংার সিহত, সরকােরর ব ােমাদনেম, িপািক বা বপািক ি সাদন।
১২. • হায়ন ও ইমরাত িনম ােণর ে গেবষণা কম কা পিরচালনার জ গেবষক ও টকিনিশয়ানগণেক
(research and technical personnel) িশণ দান এবং ইমারত িনম ান সংা গেবষণাল ান
ির লে িনয়িমত িশেণর আেয়াজন।
১৩. • হায়ন ও িনম াণ গেবষণায় অসর রা এবং অণী িতানসেহর সিহত, সরকােরর ব ােমাদনেম, িশণ
এবং িশক সহায়তা দান সিকত ি সাদনসহ অা েয়াজনীয় উোগ হণ;
১৪. • হায়ন ও ইমারত িনম াণ িশের িবিভ সাবনা ও সমা সিকত সব েশষ ত কাশ , চার ও সংরণ।
১৫. • ইনিউেটর কায েমর উপর িনয়িমতভােব গেবষণা িতেবদন , জান াল, কািরগির িতেবদন এবং সািদত
অা কায  সংা িতবেদন কাশ; এবং
১৬. • উপির-উ কায াবিলর সিহত সিকত েয়াজনীয় আষিক বা সহায়ক অ য কােনা কায  সাদন ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত অজন*
২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

টকসই পিরেবশ বাব,
েয াগ িঁক, আবাসেনর
েযাগ সসারণ ।

ক) পরামশ  সবা খ) িকা
পরীা গ) িনম াণ উপকরেণর
ণগতমান পরীা ঘ) কািরগির
সহায়তা ঙ) িনম াণ সামী এ
ি সহায়তা চ) িশণ দান

সংা
ই (০২)
াপনা

(a) ১৮৬৮০ বগ ট দয়াল িনম াণ
(b) ১ মেডল হাউজ িনম াণ (c)
িতােনর ৩য় তলার সসারণ
(d) টয়েলটসহ আিনকায়নসহ
অিফস ভবন সংার ও আিনকায়ন

(a) ৫০,০০০ কনিট
ক তরী, (b) ৫০০
িনম াণ উপকরেণর নগত
মান পরীা, (c) চািহদা
অযায়ী িকা পরীা।

(১) আয়ন ক, (২) মৎ উয়ন
কেপ ােরশন, (৩) জাতীয় হায়ন
কপ, (৪) রাজধানী উয়ন কপ,
(৫) এ  আই, (৬) এলিজইিড

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] উািবত
িনম াণ
উপকরেণর
চার/সার ।

২০

[১.১] ডেমরী ত ।
[১.১.১] িভিডও
তরীকরন ১(এক)
।

সমি সংা ৫ ০১(এক)

[১.২] িবিভ গণমােম
চার ।

[১.২.১] সফল
চার ৫ (পচ) ।

সমি সংা ৫ ৫ (পচ) ৪ (চার) ৩ (িতন) ২ (ই) ১ (এক)

[১.৩] িশণ, সিমনার,
কম শালা ।

[১.৩.১] িশণ,
সিমনার,
কম শালা
আেয়াজন ১০
(দশ) ।

সমি সংা ৫ ১০ (দশ) ৭ (সাত) ৫ (পচ) ৩ (িতন) ১ (এক)

[১.৪] দশ নী হ ।
[১.৪.১] ০১(এক)
।

সমি সংা ৫ ০১(এক)

[২] সায়ী
পিরেবশ বাব
দশীয় িনম াণ
উপকরণ ত
ও দশ ন।

১৫

[২.১] িবক
ইট/ক/থাম াল ক
তরণ ।

[২.১.১] তত
িবক
ইট/ক/থাম াল
ক।

সমি সংা ৫
২০০০০
(িবশ

হাজার)

১৮০০০
(আঠার
হাজার)

১৫০০০
(পেনর
হাজার)

১২০০০
(বার

হাজার)

১০০০০
(দশ

হাজার)

[২.২] কম শালার
আেয়াজন।

[২.২.১] অিত
কম শালা ৩ (িতন)
।

সমি সংা ৫ ৩ (িতন) ২ (ই) ১(এক) ০ ০

[২.৩] দশ নীর আেয়াজন।
[২.৩.১]
আেয়ািজত দশ নী
৩ (িতন) ।

সমি সংা ৫ ৩ (িতন) ২ (ই) ১(এক) ০ ০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ৩১, ২০২০ ১৫:৩৯ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৩] মানব
সদ উয়ন।

১০

[৩.১] কনাকশন
সেরর িবিভ েড
সারােদেশ ৫(পচ) ল
দ িনম াণ কম তরীর
লে ToT কােস র
আেয়াজন (কের
িডিপিপ অেমাদন
সােপে) এবং অা
িশণ সহ িবিভ েডর
মসন িনং আেয়াজন।

[৩.১.১]
আেয়ািজত
িশণ ােদর
সংা।

সমি সংা ১০
২০০ (
ইশত)

১৫০ (একশ
পাশ)

১২০ (একশ
িবশ)

১০০ (এক
শত

৫০
(পাশ)

[৪] িনম াণ
ে নন
উাবন, উয়ন
ও ধারাবািহক
গেবষণা।

১০

[৪.১] িনম াণ ে নন
উাবন, উয়ন ও িবক
িনম াণ সামী উাবেনর
জ েয়াজনীয় গেবষণা
কায ম পিরচালনা।

[৪.১.১] গেবষণা
িতেবদন।

তািরখ তািরখ ১০ ১৫.০৬.২১ ২০.০৬.২১ ২৪.০৬.২১ ২৮.০৬.২১ ৩০.০৬.২১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ৩১, ২০২০ ১৫:৩৯ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৫] সবা দান
।

১০

[৫.১] হায়ণ ও িনম াণ
িবষয়ক সমার
েগাপেযাগী পরামশ  সবা
ও িনম াণ উপকরেনর ভৗত
ও রাসায়িনক পরীা
সবা।

[৫.১.১] সবা
দান ৫০০
(পচশত)

সমি সংা ৫
৫০০

(পচশত)
৪০০

(চারশত )
৩০০

(িতনশত)
২০০

(ইশত)
১০০

(একশত)

[৫.২] [৫.১] ইেটর িবক,
ছােদর িবক ইতািদ
িনম াণ ও অা পিরেবশ
বাব িনম াণ সামী ও
টকেনালিজ সেক
উোা, গেবষক, ও
সাধারণ জনগণেক
িনয়িমতভােব উদকরণ
ও পরামশ  দান।

[৫.২.১] সবা
দান ১৫ (পেনর)
জনেক।

সমি সংা ৫ ১৫ (পেনর) ১০ (দশ) ৮ (আট) ৫ (পচ) ৩ (িতন)

[৬] গেবষণার
মােম
পাড়েনা ইট ও
িনম াণ িশে
বত
খায়া/পাথেরর
িবক উাবন ও
উয়ন ।

৫

[৬.১] • নন ফায়ার
সিলিডিফেকশন িকস
তরী • Dredged
Sand, Cement
এবং Hardening
Agent সংিমেণ য়
সায়ী হেলা ক তরী।

[৬.১.১] তত
নন ফায়ার
সিলিডিফেকশন
িকস এবং য়
সায়ী হেলা ক।

সমি সংা ৫
৩০,০০০

(িশ
হাজার)

২০,০০০
(িবশ

হাজার)

১৫,০০০
(পেনর
হাজার)

১২,০০০
(বার

হাজার)

১০০০০
(দশ

হাজার)



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ৩১, ২০২০ ১৫:৩৯ া: ১২ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[৭] AAC
া াপন ও
কায ম
পিরচালনা।

৫

[৭.১] অেটােভ
এিরেয়েটড কনিট
(AAC) পাইলট া /
ডেমােনেসন া
াপন ও গেবষণা
কায ম।

[৭.১.১] তত
AAC
ক/ােনল া
াপন ।

তািরখ তািরখ ৫ ১১.০৪.২১ ১৫.০৪.২১ ২০.০৪.২১ ২৫.০৪.২১ ২৯.০৪.২১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ৩১, ২০২০ ১৫:৩৯ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ৩১, ২০২০ ১৫:৩৯ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, আগ ৩১, ২০২০ ১৫:৩৯ া: ১৫ ণ তািরখ: সামবার, আগ ৩১, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, পিরচালক, হাউিজং এ িবিং িরসাচ  ইনিউট, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয়-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, সিচব, হায়ন ও গণত মণালয় িহসােব পিরচালক, হাউিজং এ িবিং িরসাচ  ইনিউট-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

পিরচালক
হাউিজং এ িবিং িরসাচ  ইনিউট

তািরখ

সিচব
হায়ন ও গণত মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এ এ িস অেটােভ এিরেয়েটড কনিট (AAC)

২ িব এন িব িস বাংলােদশ জাতীয় িবিং কাড

৩ িড িড এম েয াগ বাপনা অিধদর

৪ এইচ িব আর আই হাউিজং এ িবিং িরসাচ  ইনিউট

৫ এন এইচ এ জাতীয় হায়ণ কপ

৬ িপ ডিউ ই িড গণত অিধদর

৭  ও  (T o T) (িনং অফ ইনাস )

৮ এল িজ ই িড ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী

অিবভাগ,
অিধশাখা, শাখা

দ
মাণক

উপা


[১.১] ডেমরী ত । [১.১.১] িভিডও তরীকরন ১(এক) ।

[১.২] িবিভ গণমােম চার । [১.২.১] সফল চার ৫ (পচ) ।

[১.৩] িশণ, সিমনার, কম শালা । [১.৩.১] িশণ, সিমনার, কম শালা আেয়াজন ১০ (দশ) ।

[১.৪] দশ নী হ । [১.৪.১] ০১(এক) ।

[২.১] িবক ইট/ক/থাম াল ক তরণ । [২.১.১] তত িবক ইট/ক/থাম াল ক।

[২.২] কম শালার আেয়াজন। [২.২.১] অিত কম শালা ৩ (িতন) ।

[২.৩] দশ নীর আেয়াজন। [২.৩.১] আেয়ািজত দশ নী ৩ (িতন) ।

[৩.১] কনাকশন সেরর িবিভ েড সারােদেশ ৫(পচ) ল দ িনম াণ কম তরীর লে ToT কােস র
আেয়াজন (কের িডিপিপ অেমাদন সােপে) এবং অা িশণ সহ িবিভ েডর মসন িনং
আেয়াজন।

[৩.১.১] আেয়ািজত িশণ ােদর সংা।

[৪.১] িনম াণ ে নন উাবন, উয়ন ও িবক িনম াণ সামী উাবেনর জ েয়াজনীয় গেবষণা কায ম
পিরচালনা।

[৪.১.১] গেবষণা িতেবদন।

[৫.১] হায়ণ ও িনম াণ িবষয়ক সমার েগাপেযাগী পরামশ  সবা ও িনম াণ উপকরেনর ভৗত ও রাসায়িনক
পরীা সবা।

[৫.১.১] সবা দান ৫০০ (পচশত)

[৫.২] [৫.১] ইেটর িবক, ছােদর িবক ইতািদ িনম াণ ও অা পিরেবশ বাব িনম াণ সামী ও টকেনালিজ
সেক উোা, গেবষক, ও সাধারণ জনগণেক িনয়িমতভােব উদকরণ ও পরামশ  দান।

[৫.২.১] সবা দান ১৫ (পেনর) জনেক।

[৬.১] • নন ফায়ার সিলিডিফেকশন িকস তরী • Dredged Sand, Cement এবং
Hardening Agent সংিমেণ য় সায়ী হেলা ক তরী।

[৬.১.১] তত নন ফায়ার সিলিডিফেকশন িকস এবং য়
সায়ী হেলা ক।

[৭.১] অেটােভ এিরেয়েটড কনিট (AAC) পাইলট া / ডেমােনেসন া াপন ও গেবষণা কায ম। [৭.১.১] তত AAC ক/ােনল া াপন ।
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

অা
ক) মৎ উয়ন কেপ ােরশন খ) জাতীয় হায়ণ কপ
(এনএইচএ) গ) ানীয় সরকার েকৗশল অিধদর
(এলিজইিড)

সবা দান ৫০০ (পচশত) ক বাবায়েন সািব ক সহেযািগতা।
দীঘ  িদন যাবৎ যৗথ ভােব কায ম পিরচালনা
করা।

চার ও সার সীিমত হেব।


