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বাপশক এর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) ২০২১ - ২০২২ এর ১ম ��মািসক (�লাই-�সে��র/২০২১) অ�গিতর �িতেবদন 
 

(ম�ণালেয়র জ�) 

�সকশন ৩ কম �স�াদন পিরক�না 
(�মাট মান- ১০০) 

       সং�ার নামঃ বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন 

 
 

-০১- 

কম �স�াদন ��� ��ে�র মান কায ��ম কম�স�াদন �চক গণনা 
প�িত 

একক কম�স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

২০২১-২০২২ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক  ২০২১ – ২০২২ 
(Target/Criteria Value for FY 2021-2022) 

সে�াষজনক 
নয় 

চলমান 
 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

০১. পরমা� শি�র িনরাপদ 
ও শাি��ণ � �বহার 
িনি�তকরণ 

 

৩০ 

১.১ সাধারণ ও �রিডও-আইেসােটাপ 
িভি�ক �া��েসবা �দান 

১.১.১ �সবা �হীতা 
সমি� সং�া ১০ 

ল��মা�া ৩০০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০০ ২৮৫০০ ২৮০০০০   
অজ�ন ১০৩৮৭৪       

১.২  অ�ামিনয়ন ��� ও অি��াফট  উৎপাদন 
ও সরবরাহ 

১.২.১ সরবরাহ�ত অ�ামিনয়ন �াফট 
সমি� সং�া ৪ 

ল��মা�া ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২০০ ৩১০০   
অজ�ন ১০৯৫       

১.২.২ সরবরাহ�ত অি� �াফট 
সমি� 

পিরমাণ 
(িসিস) 

৪ 
ল��মা�া ১১০০০ ১০৫০০ ১০৪০০ ১০৩০০ ১০২০০   
অজ�ন ৩৩০৩       

১.৩ আমদািন�ত ও র�ািনেযা� খা��ে�র 
�তজি�য়তার মা�া িন�পণ 

১.৩.১ �তজি�য়তার মা�া িন�িপত 
�সবা সমি� সং�া ৪ 

ল��মা�া ১৩০০০ ১২৫০০ ১২৪০০ ১২৩০০ ১২২০০   

অজ�ন ৪৭৫০       

১.৪ িবিকরণ কম�র শরীেরর িবিকরণ মা�া 
িন�পণ 

১.৪.১ �এলিড �সবা �দান 
সমি� সং�া ২ 

ল��মা�া ৮০০০ ৭৮০০ ৭৭০০ ৭৬০০ ৭৫০০   

অজ�ন ৩২০৮       

১.৫ িবিকরণ �েয়া�গর মা�েম খা��� 
সংর�ণ 

১.৫.১ িবিকরণ �েয়াগ�ত খা����র 
পিরমাণ সমি� 

পিরমাণ 
(টন) 

২ 
ল��মা�া ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮   

অজ�ন ৬০.৬৭       

১.৬ িবিকরণ �েয়া�গর মা�েম 
িচিকৎসাসাম�ী জীবা���করণ 

১.৬.১ িবিকরণ �েয়াগ�ত 
িচিকৎসাসাম�ীর পিরমাণ সমি� 

পিরমাণ 
(িসএফ�) 

১ 
ল��মা�া ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০   

অজ�ন ২৭২৭       

১.৭ বা�/পািন/মা�/খা���/শাকসবিজ ইত�ািদ 
ন�না/অ�া� পদােথ �র রাসায়িনক িবে�ষণ 

১.৭.১ িবে�িষত িবিভ� ন�না/পদাথ � 
সমি� সং�া ১ 

ল��মা�া ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০   

অজ�ন ৮০১       

  

১.৮ পরমা� িচিকৎসােসবা �কে� র� ন�নার ধম � 
ও �ণা�ণ িবে�ষণ 

১.৮.১ িবে�িষত র� ন�না সমি� সং�া ১ ল��মা�া ৫০০০০ ৪৮০০০ ৪৭০০০ ৪৬০০০ ৪৫০০০   

অজ�ন ২২৪৪০       

১.৯ �তজি�য়তা পিরবী�ণ যে�র 
ক�ািলে�শন 

১.৯.১ ক�ািলে�শন�ত য� সমি� সং�া ১ ল��মা�া ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০   

অজ�ন ৩২       
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কম �স�াদন ��� ��ে�র মান কায ��ম কম�স�াদন �চক গণনা 
প�িত 

একক কম�স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া/ 
অজ�ন 

২০২১-২০২২ 

ল��মা�া/িনণ �ায়ক  ২০২১ – ২০২২ 
(Target/Criteria Value for FY 2021-2022) 

সে�াষজনক 
নয় 

চলমান 
 

অসাধারণ অিত 
উ�ম 

উ�ম চলিত 
মান 

চলিত মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

০২. িব�ান ও ��ি� িবষয়ক 
গেবষণায় সহায়তা �দান 

১০ 

২.১  িথিসস/িরেপাট � স�াদেন গেবষণা 
সহায়তা/ত�াবধান 

২.১.১ স�ািদত িথিসস/িরেপাট �  
 

সমি� সং�া ২ ল��মা�া ৪০ ৩৫ ৩২ ৩১ ৩০   

অজ�ন ৬       

২.২  িব�ান ও ��ি� িবষয়ক �িশ�ণ  ২.২.১ �িশি�ত জনবল সমি� সং�া ৭ ল��মা�া 
অজ�ন 

২০০ ১৯০ ১৮৫ ১৮০ ১৭৫   

 ৫৮       

২.৩ সমসামিয়ক িবষেয় কম �চারীেদর স�মতা 
উ�য়েন লািন �ং �সশন আেয়াজন 

২.৩.১ আেয়ািজত লািন �ং �সশন  সমি� সং�া ১ ল��মা�া ৪ ৩ ২ - -   

অজ�ন ১       

০৩. িব�ান ও ��ি� 
জনি�য়করণ 

 
১০ 

৩.১ িব�ান িবষয়ক �সিমনার ও  
      কম �শালা আেয়াজন 

৩.১.১ আেয়ািজত �সিমনার ও  
         কম �শালা 

সমি� সং�া ৬ ল��মা�া ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০   

অজ�ন ৫       

৩.২ �েলর ছা�/ছা�ীেক সাভার� এইআরই 
এর িবিভ� গেবষণাগার পিরদশ �েনর 
�ব�া �হেণর পাশাপািশ ছা�/ছা�ীেদর 
মােঝ ব�ব� িবষয়ক �ইজ 
�িতেযািগতার আেয়াজন এবং িবজয়ীেদর 
মােঝ ব�ব� জ�শতবািষ �কী ��� ও 
�র�ার �দান 

৩.২.১ আেয়ািজত �িতেযািগতা সমি� সং�া ৪ ল��মা�া ২ ১ - -    

অজ�ন 
 

০       

০৪. আথ �-সামািজক 
উ�য়েনর জ� 
পিরেবশ বা�ব ও 
�টকসই ��ি� 
উ�াবন 

১০ 

৪.১  গেবষণাল� ফলাফল  
      ��কেহা�ারেদর অবিহতকরণ  

৪.১.১ �ব�ািনক জান �ােল �কািশত 
�ব� ও বই  

সমি� সং�া ৬ ল��মা�া ৮০ ৭৮ ৭৬ ৭৫ ৭৪   
অজ�ন ৩৯       

৪.১.২ আেয়ািজত �সিমনার ও 
কম �শালা 

সমি� সং�া ৪ ল��মা�া ৪ ৩ ২ - -   

অজ�ন ১       

০৫. িব�ান ও ��ি� 
�সাের অবকাঠােমা 
উ�য়ন 

১০ 

৫.১ �প�র পারমাণিবক িব��ৎ �কে�র 
�ল পয �ােয়র িনম �াণ কায ��ম 

৫.১.১ �ভৗত অ�গিত  সমি� % ৮ ল��মা�া ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১   

অজ�ন ৩.৭০       

৫.২ �দেশর আরও ৮� �মিডেকল কেলজ 
হাসপাতাল ক�া�ােস ইনি��উট 
অব িনউি�য়ার �মিডিসন অ�া� 
অ�ালােয়ড সােয়ে�স (ইনমাস) 
�াপন  

৫.২.১ �ক� বা�বায়েন বরা��ত 
বােজেটর িবপরীেত �য় 

সমি� % ১ ল��মা�া ৩২ ৩১ ৩০ ২৯ ২৮   

অজ�ন 
 

১০.৯৭       

৫.৩ ইনি��উট অব িনউি�য়ার  
�মিডিসন অ�া� অ�ালােয়ড 
সােয়ে�স (ইনমাস) ময়মনিসংহ ও 
চ��ােম সাইে�া�ন ও �পট-িস� 
এবং ইনি��উট অব িনউি�য়ার 
�মিডেকল িফিজ� (আইএনএমিপ), 
সাভাের সাইে�া�ন �িবধািদ �াপন 

 

৫.৩.১ �ক� বা�বায়েন বরা��ত 
বােজেটর িবপরীেত �য় 

সমি� % ১ ল��মা�া ৩০ ২৯ ২৮ ২৬ ২৫   

অজ�ন 
 

০.১৭       
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-২- 

�শাসন ও সং�ার�লক কম �স�াদেনর ��� (মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক িনধ �ািরত) 

�শাসন ও সং�ার�লক 
কায ��েমর বা�বায়ন 
�জারদারকরণ 

 

৩০ 

(১) ��াচার কম �পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-১              

(২) ই-গভ��া�/উ�াবন কম �পিরক�না 
বা�বায়ন 

সংেযাজনী-২            

(৩) ত� অিধকার কম �পিরক�না 
বা�বায়ন 

সংেযাজনী-৩            

(৪) অিভেযাগ �িতকার কম �পিরক�না 
বা�বায়ন 

সংেযাজনী-৪            

(৫) �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না 
বা�বায়ন 

সংেযাজনী-৫            



4 
 

িবষয়: বাপশক এর বািষ �ক কম �স�াদন �ি� (এিপএ) ২০২১ - ২০২২ এর ১ম ��মািসক (�লাই-�সে��র/২০২১) অ�গিতর �িতেবদন 
 

(ম�ীপিরষদ িবভােগর জ�) 

          সং�ার নামঃ বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

কম�স�াদন ��� কায ��ম কম �স�াদন �চক গণনা 
প�িত 

কম�স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া ল��মা�া/িনণ �ায়ক  ২০২১ – ২০২২ 
(Target/Criteria Value for FY 2021-2022) 

সে�াষজনক নয় চলমান 
 

অসাধারণ অিত উ�ম উ�ম চলিত মান চলিত মােনর 
িনে� 

অসাধারণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯    ১০  

[০১] িব�ান ও ��ি� িবষয়ক গেবষণায় 
সহায়তা �দান 

[১.৭]  িথিসস/িরেপাট � স�াদেন গেবষণা 
সহায়তা/ত�াবধান 

[১.৭.১] স�ািদত িথিসস/িরেপাট �  
 

সং�া ২ ল��মা�া ৪০ ৩৫ ৩২ ৩১ ৩০    

অজ�ন ৬        

[০২] িব�ান ও ��ি� জনি�য়করণ 

[২.২] িব�ান িবষয়ক �সিমনার ও  কম �শালা 
আেয়াজন 

[২.২.১] আেয়ািজত �সিমনার ও      
কম �শালা 

সং�া ৬ ল��মা�া ২৫ ২৩ ২২ ২১ ২০    

অজ�ন ৫        

[২.৭] �েলর ছা�/ছা�ীেক সাভার� এইআরই 
এর িবিভ� গেবষণাগার পিরদশ �েনর 
�ব�া �হেণর পাশাপািশ ছা�/ছা�ীেদর 
মােঝ ব�ব� িবষয়ক �ইজ 
�িতেযািগতার আেয়াজন এবং িবজয়ীেদর 
মােঝ ব�ব� জ�শতবািষ �কী ��� ও 
�র�ার �দান 

[২.৭.১] আেয়ািজত �িতেযািগতা সং�া ৪ ল��মা�া ২ ১ - -     

অজ�ন 
 

-        

[০৩] আথ �-সামািজক উ�য়েনর জ� 
পিরেবশ বা�ব ও �টকসই 
��ি� উ�াবন 

[৩.২]  গেবষণাল� ফলাফল  
      ��কেহা�ারেদর অবিহতকরণ  

[৩.২.১] আেয়ািজত �সিমনার ও 
কম �শালা 

সং�া ৪ ল��মা�া ৪ ৩ ২ - -    

অজ�ন ১        

[৩.৭] বা�/পািন/মা�/খা���/শাকসবিজ 
ইত�ািদ ন�না/অ�া� পদােথ �র রাসায়িনক 
িবে�ষণ 

[৩.৭.১] িবে�িষত িবিভ� ন�না/পদাথ � সং�া ১ ল��মা�া ৩২০০ ৩১০০ ৩০০০ ২৯০০ ২৮০০    

অজ�ন ৮০১        

[৩.১০] সমসামিয়ক িবষেয় কম �চারীেদর 
স�মতা উ�য়েন লািন �ং �সশন আেয়াজন 

[৩.১০.১] আেয়ািজত লািন �ং �সশন  সং�া ১ ল��মা�া ৪ ৩ ২ - -    

অজ�ন ১        

[০৪] িব�ান ও ��ি� �সাের 
অবকাঠােমা উ�য়ন 

[৪.১] �প�র পারমাণিবক িব��ৎ �কে�র 
�ল পয �ােয়র িনম �াণ কায ��ম 

[৪.১.১] �ভৗত অ�গিত  % ৮ ল��মা�া ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১    

অজ�ন ৩.৭০        

[০৫] পরমা� শি�র িনরাপদ ও শাি��ণ � 
�বহার িনি�তকরণ 

 

[৫.১] সাধারণ ও �রিডও-আইেসােটাপ   
      িভি�ক �া��েসবা �দান 

[৫.১.১] �সবা �হীতা সং�া ১০ ল��মা�া ৩০০০০০ ২৯৫০০ ২৯০০০০ ২৮৫০০ ২৮০০০০    

অজ�ন ১০৩৮৭৪        

[৫.২] আমদািন�ত ও র�ািনেযা� খা��ে�র 
�তজি�য়তার মা�া িন�পণ 

[৫.২.১] �তজি�য়তার মা�া িন�িপত 
�সবা 

সং�া ৪ ল��মা�া ১৩০০০ ১২৫০০ ১২৪০০ ১২৩০০ ১২২০০    

অজ�ন ৪৭৫০        

[৫.৩] িবিকরণ কম�র শরীেরর িবিকরণ মা�া 
িন�পণ 

[৫.৩.১] �এলিড �সবা �দান সং�া ২ ল��মা�া ৮০০০ ৭৮০০ ৭৭০০ ৭৬০০ ৭৫০০    

অজ�ন ৩২০৮        
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সংেযাজনী-১ 
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ এর ১ম ��মািসক (�সে��র ২০২১) অ�গিত �িতেবদন  

 
       সং�ার নাম: বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন 

                       কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক  �চেকর 
মান 

একক 

 

বা�বায়েন দািয়��া� �ি�/পদ 

 

২০২১-২০২২ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�� 

ল��মা�া/ 

অজ�ন 

১ম  

�কায়াট �ার 

২য়  

�কায়াট �ার 

৩য়  

�কায়াট �ার 

৪থ �  

�কায়াট �ার 

�মাট 

অজ�ন  

অিজ�ত 
মান  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

1. �ািত�ািনক �ব�া ...............................২২  

১.১ �নিতকতা কিম�র সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত  ৪ সং�া পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 

৪ ল��মা�া  ১ ১ ১ ১    

অজ�ন ৫     
১.২ �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন 
 

বা�বািয়ত িস�া� ৬ % পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 

৮০% ল��মা�া  ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    
অজ�ন ১০০%     

১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর  
(Stakeholders) অংশ�হেণ সভা 

অ�ি�ত সভা  ২ সং�া পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 

৪ ল��মা�া  ১ ১ ১ ১    
অজ�ন ১     

১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন 
 

�িশ�ণ আেয়ািজত ২ সং�া পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 

৪ ল��মা�া  ১ ১ ১ ১    
অজ�ন ২     

১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন (�া��িবিধ অ�সরণ/ 
�ওঅ�া�ই�� অেকেজা মালামাল 
িবন�করণ/পির�ার-পির��তা �ি� ইত�ািদ)  

উ�ত কম �-পিরেবশ ২ সং�া ও 
তািরখ 

পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ ও পিরচালক, �শাসন 
িবভাগ 

৩ 
৩০/০৯/২০২১ 
৩১/১২/২০২১ 
৩০/০৬/২০২২ 

ল��মা�া  ৩০/০৯/২০২১ ৩১/১২/২০২১ - ৩০/০৬/২০২২    
অজ�ন ২৩/০৯/২০২১     

১.৬ জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২১-
২০২২ ও ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন 
সংি�� ম�ণালেয় দািখল ও � � ওেয়বসাইেট 
আপেলাডকরণ  

কম �পিরক�না ও 
��মািসক �িতেবদন 
দািখল�ত ও 
আপেলাড�ত  

১ তািরখ পিরচালক ও �ফাকাল পেয়�, বাপশক অধীন� 
সকল �ক�/�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ  
 

১০/০৬/২০২১ 
১৫/১০/২০২১ 
১৫/০১/২০২২ 
১৫/০৪/২০২২  

ল��মা�া  ১০/০৬/২০২১ ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২    
অজ�ন ৭/০৬/২০২১     

১.৭ আওতাধীন/মাঠ পয �ােয়র কায �ালয় ক��ক 

দািখল�ত জাতীয় ��াচার �কৗশল 

কম �পিরক�না ও পিরবী�ণ �িতেবদেনর উপর 

িফড�াক �দান 

িফড�াক সভা 

/কম �শালা অ�ি�ত 

৪ তািরখ �ফাকাল পেয়�, বাপশক ��াচার �ম 
 

১৫/০৬/২০২১ 
১৫/১০/২০২১ 
১৫/০১/২০২২ 
১৫/০৪/২০২২ 

ল��মা�া  ১৫/০৬/২০২১ ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২  
 

  

অজ�ন ৩/০৬/২০২১      

১.৮ ��াচার �র�ার �দান এবং �র�ার�া�েদর 
তািলকা ওেয়বসাইেট �কাশ 

�দ� �র�ার ১ তািরখ �চয়ার�ান, বাপশক  
 

৩০/৬/২০২২ ল��মা�া  - - - ৩০/৬/২০২২    
অজ�ন -     

২. অিথ �ক �ব�াপনা উ�য়ন  ...............................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অথ � বছেরর �য়-পিরক�না 
(�কে�র অ�েমািদত বািষ �ক �য় 
পিরক�নাসহ) ওেয়বসাইেট �কাশ 

�য়-পিরক�না 

ওেয়বসাইেট 

�কািশত 

২ তািরখ পিরচালক, �েকৗশল িবভাগ এবং  
পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ 

৩১/০৭/২০২১ ল��মা�া  ৩১/০৭/২০২১ - - -    
অজ�ন ১৭/০৭/২০২১     

২.২ �কে�র PIC সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ২ সং�া পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ ১৩ ল��মা�া  ৪ ৩ ৩ ৩    
অজ�ন ৭     

২.৩ বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন উ�য়ন কম ��িচ 
বা�বািয়ত 

২ % পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ এবং  

সংি�� �ক� পিরচালক 

১০০% ল��মা�া  ০৫ ১০ ১৫ ৭০    
অজ�ন ১৯.৮৪     
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                       কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক  �চেকর 
মান 

একক 

 

বা�বায়েন দািয়��া� �ি�/পদ 

 

২০২১-২০২২ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২১-২০২২  ম�� 

ল��মা�া/ 

অজ�ন 

১ম  

�কায়াট �ার 

২য়  

�কায়াট �ার 

৩য়  

�কায়াট �ার 

৪থ �  

�কায়াট �ার 

�মাট 

অজ�ন  

অিজ�ত 
মান  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.৪ �ক� সমাি� �শেষ �কে�র স�দ (যানবাহন, 
কি�উটার, আসবাবপ� ইত�ািদ) িবিধ 
�মাতােবক হ�া�র করা 

�কে�র স�দ িবিধ 
�মাতােবক হ�া�িরত 

২ তািরখ �ক� পিরচালক 
 

- ল��মা�া  -      ২০২১-২০২২ অথ �বছের �কান 
�ক� সমা� হেব না  অজ�ন -     

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম ...................................২০ 

৩.১ গণ�নানী আেয়াজন  গণ�নানী আেয়ািজত ৪ সং�া পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 

৪ ল��মা�া  ১ ১ ১ ১    

অজ�ন ৫     

৩.২ িনলাম �ি�য়া পিরবী�ণ  �ি�য়া 
পিরবী�ণ�ত 

৪ সং�া িনলাম কায ��ম পিরবী�ণ কিম� 
 

২ ল��মা�া  - ১ - ১    

অজ�ন -     

৩.৩ ভা�ােরর মালামাল সংর�ণ ও যথাযথভােব 
ব�ন িনি�তকরণ  

যথাযথভােব ব�ন 
িনি�ত�ত 

৪ % পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ এবং  
পিরচালক, �শাসন িবভাগ, �ধান কায �ালয় 

১০০ ল��মা�া  - ৫০ - ৫০    

অজ�ন -     

৩.৪ �সবা�� পিরেশােধর রিশদ �দান 
িনি�তকরণ 

রিশদ �দান�ত  ৪ % পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 

১০০ ল��মা�া  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজ�ন ১০০     

৩.৫ সিচবালয় িনেদ �শমালা-২০১৪ অ�যায়ী নিথর 
��িণ িব�াসকরণ এবং ��িণিব�াস�ত নিথ 
িবন�করণ 

নিথ ��িণিব�াস�ত 
ও িবন��ত 

৪ % পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 

১০০ ল��মা�া  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজ�ন ১০০     

                                    
       িব.�. ��াচার সং�া� ১ম ��মািসক অজ��নর সকল �মাণক সংি�� �িত�ান/�ব�ািনক ত� িবভােগ সংর�ণ রেয়েছ। 
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সংেযাজনী-২ 
 ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ এর ১ম ��মািসক (�সে��র ২০২১) অ�গিত �িতেবদন    

 সং�ার নাম: বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন  

�ম কম �স�াদন ���  মান কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া  

২০২১- ২০২২ 

অজ�ন ২০২১- ২০২২ �মাণক 

        ১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
অজ�ন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১ [১] ই-গভ��া� ও 
উ�াবন সং�া� 
কায ��েমর বা�বায়ন 
�জারদারকরণ 

২৯ [১.১] উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন [১.১.১] এক� ন�ন উ�াবনী ধারণা 
বা�বািয়ত 

তািরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ -     উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন 
সং�া� সরকাির আেদশ 

[১.২] �সবা সহিজকরণ [১.২.১] এক� �সবা সহিজ�ত তািরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ -     উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন 
সং�া� সরকাির আেদশ 

[১.৩] �সবা িডিজটাইেজশন [১.৩.১] ��নতম এক� �সবা িডিজটাইজ�ত তািরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ -     �সবা িডিজটাইেজশন  
সং�া� সরকাির আেদশ 

[১.৪] ইতঃ�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী 
ধারণা, সহিজ�ত ও িডিজটাইজ�ত 
�সবা সং�া� পয �ােলাচনা সভা 

[১.৪.১] সভা আেয়ািজত তািরখ ৪ ৩০/০৮/২০২১ ২৩/০৮/২০২১     সভা আেয়াজেনর �না�শ ও 
কায �িববরণী 

[১.৫] ই-নিথর �বহার �ি� [১.৫.১] ই-ফাইেল �নাট িন�ি��ত % ৬ ৮০% ৮৮.২৫%     Dc ’̄vwcZ B-bw_ Ges nvW© 
bw_i †÷U‡g›U, dvBj 
gyf‡g›U †iwR÷vi| 

[১.৬] ৪থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� 
�মাকােবলায় করণীয় িবষেয় 
অবিহতকরণ সভা/               
কম �শালা আেয়াজন 

[১.৬.১] সভা/কম �শালা আেয়ািজত সং�া ৪ ২ -     কম �শালার �না�শ, উপি�িত 
প� ও ি�রিচ� 

২ [২] �ািত�ািনক 
দ�তা �ি� 

২১ [২.১] ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] ত� বাতায়েন সকল �সবাব� 
হালনাগাদ�ত 

সং�া ৪ ৪ ১     ি�নশট সহ ��মািসক 
�িতেবদন 

[২.১.২] িবিভ� �কাশনা ও ত�ািদ ত� 
বাতায়েন �কািশত 

সং�া ২ ৪ ১     ি�নশট সহ ��মািসক 
�িতেবদন 

[২.২] ই-গভ��া� ও উ�াবন 
কম �পিরক�না বা�বায়ন      

 

[২.২.১] কম �পিরক�না বা�বায়ন সং�া� 
�িশ�ণ আেয়ািজত 

সং�া ৩ ৪ -     �িশ�েণর �না�শ, উপি�িত 
প� ও ি�রিচ� 

[২.২.২] ই-গভ��া� কম �পিরক�না 
বা�বায়েনর জ� বরা��ত অথ � �িয়ত 

% ৩ ৮০% -     �িতেবদন 

[২.২.৩] কম �পিরক�না বা�বায়ন অ�গিত 
পয �ােলাচনা সং�া� সভা আেয়ািজত     

সং�া  ৩ ৪ ১     সভার �না�শ, উপি�িতপ� 
এবং কায �িববরণী 

[২.২.৪] কম �পিরক�নার অধ �বািষ �ক �-
��ায়ন �িতেবদন ম�ণালেয়র িনকট 
��িরত 

তািরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ -     �িতেবদন 

[২.২.৫] �দেশ/িবেদেশ বা�বািয়ত ��নতম 
এক� উে�াগ পিরদশ �ন�ত 

তািরখ ৩ ০৩/০৫/২০২২ -     িজও বা সরকাির আেদেশর 
কিপ 
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সংেযাজনী-৩ 

ত� অিধকার কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ এর ১ম ��মািসক (�সে��র ২০২১) অ�গিত �িতেবদন 
 

    সং�ার নাম: বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন  
 

কায ��েমর ���  মান কায ��ম কম �স�াদন �চক একক কম �স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া 
২০২১-
২০২২ 

অজ�ন ২০২১ - ২০২২ �মাণক 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

 �মাট অজ�ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

�ািত�ািনক  
১০ [১.১] ত� অিধকার আইন অ�যায়ী 

িনধ �ািরত সমেয়র মে� ত� �দান 
[১.১.১] িনধ �ািরত সমেয়র মে� 

ত� �দান�ত 
% ১০ ১০০% ১০০%     ��িরত �িতেবদন  

স�মতা �ি� 

১৫ [২.১] ��েণািদতভােব �কাশেযা� ত� 
হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট �কাশ  

[২.১.১] হালনাগাদ�ত ত� 
ওেয়বসাইেট �কাশ�ত 

তািরখ ৩ ৩১/১২/২১ -     হালনাগাদ�ত ��েণািদতভােব 
�কাশেযা� ত�সহ 
ওেয়বসাইেটর িলংক 

[২.২] বািষ �ক �িতেবদন �কাশ  [২.২.১] বািষ �ক �িতেবদন 
�কািশত 

তািরখ ৩ ১৫/১০/২১ -     বািষ �ক �িতেবদেনর কিপ 

[২.৩]  ত� অিধকার আইন ২০০৯ এর ৫ 
ধারা অ�সাের যাবতীয় তে�র 
ক�াটাগির ও ক�াটালগ �তির/ 
হালনাগাদকরণ 

[২.৩.১] তে�র ক�াটাগির ও 
ক�াটালগ 
���ত�ত/ 
হালনাগাদ�ত 

তিরখ ৩ ৩১/১২/২১ -     সংি�� িবষয় অ�� ���ত 
মািসক সম�য় সভার কায �িববরণী 

[২.৪] ত� অিধকার আইন ও িবিধিবধান 
স�েক� জনসেচতনতা �ি�করণ 

[২.৪.১] �চার কায ��ম 
স�� 

সং�া ৩ ৩ -     সভা, �সিমনার, কম �শালার 
অিফস আেদশ িকংবা 
�চারপে�র কিপ 

[২.৫] ত� অিধকার িবষেয় কম �কত�ােদর 
�িশ�ণ আেয়াজন 

[২.৫.১] �িশ�ণ আেয়ািজত সং�া ৩ ৩ -     �িশ�ণ আেয়াজেনর অিফস 
আেদশ 
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সংেযাজনী-৪                                    
অিভেযাগ �িতকার �ব�া কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ এর ১ম ��মািসক (�সে��র ২০২১) অ�গিত �িতেবদন   

                        
 সং�ার নাম: বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন           
 

কায ��েমর ���  মান কায ��ম কম �স�াদন �চক �মাণক একক কম �স�াদন 
�চেকর মান 

ল��মা�া 
২০২১-
২০২২ 

অজ�ন ২০২১ - ২০২২ 
১ম 

�কায়াট �ার 
২য় 

�কায়াট �ার 
৩য় 

�কায়াট �ার 
৪থ � 

�কায়াট �ার 
�মাট 
অজ�ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

�ািত�ািনক 
�ব�াপনা 

৫ [১.১] অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) ও 
আিপল কম �কত�ার ত� ওেয়বসাইেট 
��মািসক িভি�েত হালনাগাদকরণ  

[১.১.১] অিনক ও আিপল 
কম �কত�ার ত� হালনাগাদ�ত 
ও ওেয়বসাইেট আপেলাড�ত 

হালনাগাদ স�ে�র সরকাির 
প�, ওেয়বসাইেটর িলংক 

সং�া ৫ ৪ ১     

পিরবী�ণ ও 
স�মতা উ�য়ন 

২০ [২.১] িনিদ �� সমেয় অনলাইন/অফলাইেন �া� 
অিভেযাগ িন�ি� এবং িন�ি� সং�া� 
মািসক �িতেবদন উ��তন ক��প� বরাবর 
��রণ  

[২.১.১] অিভেযাগ িন�ি��ত িন�ি� �িতেবদন % ৮ ৯০% ১০০%     

[২.২] কম �কত�া/কম �চারীেদর অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া এবং িজআরএস সফটওয়�ার িবষয়ক 
�িশ�ণ আেয়াজন  

[২.২.১] �িশ�ণ আেয়ািজত অিফস আেদশ, আেলাচ��িচ, 
উপি�িতর হািজরা শীট 

সং�া ৫ ৪ ১     

[২.৩] ��মািসক িভি�েত পিরবী�ণ এবং 
��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন উ��তন 
ক��পে�র িনকট ��রণ 

[২.৩.১] ��মািসক �িতেবদন 
��িরত  

পিরবী�ণ �িতেবদন সং�া ৩ ৪ ১     

[২.৪] অিভেযাগ �িতকার �ব�াপনা িবষেয় 
��কেহা�ারগেণর সম�েয় অবিহতকরণ 
সভা 

[২.৪.১] সভা অ�ি�ত সভার কায �িববরণী সং�া ৪ ২ ১     
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সংেযাজনী-৫ 

�সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না, ২০২১-২০২২ এর ১ম ��মািসক (�লাই - �সে��র ২০২১) অ�গিত �িতেবদন                                     
 

        সং�ার নাম: বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন 

        
কায ��েমর ��� মান কায ��ম কম �স�াদন �চক �মাণক একক কম �স�াদন 

�চেকর মান 
ল��মা�া 

২০২১-২০২২ 
অজ�ন ২০২১-২০২২ 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট অজ�ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

�ািত�ািনক 

১৩ [১.১] �সবা �দান �িত�িত পিরবী�ণ 
কিম�র িস�া� বা�বায়ন 

[১.১.১] িস�া� বা�বািয়ত বা�বায়ন �িতেবদন % ৮ ১০০% ১০০%     

[১.২] �সবা �দান �িত�িত ��মািসক 
িভি�েত হালনাগাদকরণ 

[১.২.১] ওেয়বসাইেট �িত 
��মািসেক হালনাগাদ�ত 

ওেয়বসাইেট হালনাগাদ�ত 
�সবা �দান �িত�িত 

সং�া ৫ ৪ ১     

স�মতা অজ�ন 

১২ [২.১] �সবা �দান �িত�িত  িবষয়ক 
�িশ�ণ আেয়াজন 

[২.১.১] �িশ�ণ আেয়ািজত �িশ�ণ আেদশ, 
আেলাচ��িচ, �িশ�ণাথ�েদর 
তািলকা, হািজরাশীট 

সং�া ৫ ৪ ১     

 [২.২] �সবা �দান িবষেয় 
��কেহা�ারগেণর সম�েয় 
অবিহতকরণ সভা আেয়াজন 

[২.২.১] অবিহতকরণ সভা 
অ�ি�ত 

সভার কায �িববরণী সং�া ৭ ২ ১     

 


