
া: ১ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৬, ২০২১

হাউিজং এ িবিং িরসাচ  ইনিউট

মািসক অজন িতেবদন

২০২০-২১ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৬, ২০২১

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
উািবত িনম াণ
উপকরেণর
চার/সার ।

২০

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

সংা ৫ ০১(এক)
কায ম
চলমান
আেছ।

[১.২] িবিভ গণমােম চার
।

[১.২.১] সফল চার
৫ (পচ) ।

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)
।

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

[১.৪] দশ নী হ । [১.৪.১] ০১(এক) । সংা ৫ ০১(এক)
কায ম
চলমান
আেছ।

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।

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) ।

সংা ৫ ৩ (িতন) ২ (ই) ১(এক) ০ ০ ২

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

সংা ৫ ৩ (িতন) ২ (ই) ১(এক) ০ ০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৬, ২০২১

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%

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।

সংা ১০ ২০০ ( ইশত)
১৫০ (একশ
পাশ)

১২০ (একশ
িবশ)

১০০ (এক শত ৫০ (পাশ) ৭৭

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 ১০ ১৫-০৬-২০২১ ২০-০৬-২০২১ ২৪-০৬-২০২১ ২৮-০৬-২০২১ ৩০-০৬-২০২১
কায ম
চলমান
আেছ।

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)

সংা ৫ ৫০০ (পচশত) ৪০০ (চারশত ) ৩০০ (িতনশত) ২০০ (ইশত) ১০০ (একশত) ১০৬

[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।

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



া: ৪ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৬, ২০২১

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%

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।

সংা ৫
৩০,০০০ (িশ
হাজার)

২০,০০০ (িবশ
হাজার)

১৫,০০০ (পেনর
হাজার)

১২,০০০ (বার
হাজার)

১০০০০ (দশ
হাজার)

৫০০০

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 ৫ ১১-০৪-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ২০-০৪-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৯-০৪-২০২১
কায ম
চলমান
আেছ।



া: ৫ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৬, ২০২১

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

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[এম.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[এম.১.১.১] এিপএ’র সকল
মািসক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

সংা ২ ৪ ২

[এম.১.১.২] এিপএ েমর
মািসক সভা অিত

সংা ১ ১২ ১১ ৩

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

[এম.১.২.১] মতিবিনময় সভা
অিত

সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর অবিহতকরণ

[এম.১.৩.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২

[এম.১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর অবিহতকরণ

[এম.১.৪.১] অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সংা ২ ৪ ৩ ২

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

[এম.১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সংা ২ ৪ ৩ ১



া: ৬ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৬, ২০২১

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.২

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান ি

৯

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

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[এম.২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ২ ১৫-০২-২০২১ ১৫-০৩-২০২১ ১৫-০৪-২০২১ ১৫-০৫-২০২১ ১৪-০২-২০২১

[এম.২.৩] সবা সহিজকরণ
[এম.২.৩.১] এক সহিজত
সবা অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ২ ২৫-০২-২০২১ ২৫-০৩-২০২১ ২৫-০৪-২০২১ ২৫-০৫-২০২১ ২৪-০২-২০২১

[এম.২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[এম.২.৪.১] েতক কম চািরর
জ িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৮

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

জনঘা ১ ৫ ৪

[এম.২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

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

সংা ১ ১



া: ৭ ণ তািরখ: মলবার, এিল ০৬, ২০২১

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.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.১.১] য় পিরকনা
অযায়ী য় সািদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১৫

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

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

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৬৯
কায ম
চলমান
আেছ।

[এম.৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৩.১] িপীয় সভায়
উপাপেনর জ মণালেয়
াব িরত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫০

[এম.৩.৩.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৩৫

[এম.৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত ও
হালনাগাদকরণ

[এম.৩.৪.১] াবর ও অাবর
সির তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১

*সামিয়ক (provisional) ত


