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কম �স�াদেনর সািব �ক িচ� 

সা�িতক অজ�ন, চ�ােল� এবং ভিব�ৎ পিরক�না 
 

সা�িতক বছরস�েহর (৩ বছর) �ধান অজ�নস�হ  

�প�র পারমাণিবক িব��ৎেক� িনম �াণ �কে�র �ভৗত অ�গিতর িবগত িতন বছেরর এিপএ ল��মা�া অ�যায়ী 
শতভাগ অজ�ন। স�িত ১০ অে�াবর ২০২১ ি�. �প�র পারমাণিবক িব��ৎেক� ইউিনট-১ এর Reactor Pressure 

Vessel �াপন; িব��ৎেকে� �ালানী সরবরােহর লে�� রাশান �ফডােরশেনর �িভএল জেয়� �ক �কা�ািনর সােথ 
৬ আগ� ২০১৯ ি�. �ি� �া�র; গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার ক��ক ২৪ নেভ�র ২০২০ ি�. “জাতীয় 
পারমাণিবক ও �তজি�য়তা িবষয়ক জ�রী অব�ায় সাড়াদান পিরক�না (NNREPRP)” অ�েমাদন লাভসহ িবিভ� 
����ণ � কায �ািদ স�� করা হেয়েছ। এছাড়া সাইে�া�ন �িবধািদসহ PET-CT �াপন; �ােনা এবং �ােনা-
�জব��ি� গেবষণাগােরর স�মতা �ি�; খা� ও িবিকরণ জীবিব�ান �িবধািদর আ�িনকীকরণ; ৭� ইনমাস 
অ�িনকীকরণ; ১৩৪৩২৪৮ জন �রাগীেক পরমা� িচিকৎসােসবা �দান; ২১৬ জন গেবষকেক গেবষণা ত�াবধান; 
৩৯৬ � গেবষণা �ব� জাতীয় ও আ�জ�ািতক জান �ােল �কাশ; মানবস�দ উ�য়েন ১০৪৩ জনেক �িশ�ণ �দান; 
�ণব �াসন ও শ� িচিকৎসায় �বহােরর জ� ৪৭২৫৯ িসিস �বান �াফট ও ১৭৮৭০ িপস অ�ামিনয়ন �াফট িবিভ� 
হাসপাতােল সরবরাহ; �রিডেয়শন �েয়ােগর মা�েম ৫৭৬.৩৮ টন খা��ে�র �স�লাইফ �ি� ও ১৫৮৯৮.৭ 
িসএফ� িচিকৎসাসাম�ী জীবা���করণ, আমদানী�ত ও র�ানীেযা� ৫৯০৩৮ � খা�ন�নার �তজি�য়তা 
পরী�ণ। �কািভড-১৯ মহামারীকালীন িনরবি��ভােব িচিকৎসা �সবা �দান; ঢাকা িশ� হাসপাতাল, িসএমএইচ, 
শহীদ �সাহরওয়ািদ � �মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িনজ� গেবষণাগাের ��ত�ত হ�া��ািনটাইজার িবনা�ে� 
সরবরাহ; মহামারী �মাকােবলায় জনসেচতনতা �ি�র লে�� িবেশষ �িশ�ণ আেয়াজন, �পা�ার/�ানার �াপন এবং 
িলফেলট িবতরণ; মাননীয় �ধানম�ীর �াণ তহিবেল কম �কত�া/কম �চারীেদর ২ িদেনর �বতন �দান। জািতর জনক 
ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �র জ�শতবািষ �কী উপলে� বাপশক এর �ধান কায �ালয়সহ অধীন� �িত�ানস�েহ 
�দায়া মাহিফল, আেলাচনা, জাতীয় পতাকা উে�ালন, ��েরাপন অিভযান, িচ�াংকন ও আেলাকিচ� �দশ �নী, 
ব�ব� িবষয়ক �ইজ �িতেযািগতা, আেলাকস�াসহ িবিভ� কম ��িচ পালন করা হয়।  

সম�া এবং চ�ােল�স�হ 

চলমান �কািভড-১৯ মহামারীেত সময়াব� কম �পিরক�না অ�যায়ী িনউ�ীয় িনরাপ�া িনি�ত কের �প�র 
পারমাণিবক িব��ৎেক� বা�বায়ন; পরমা� িচিকৎসােসবার পিরিধ �ি� এবং এসিডিজ ল�� অজ�েন দ� জনবল 
গেড় �তালা। 
 

ভিব�ৎ পিরক�না  

আগামী ২০২৪ ি�. এর মে� ন�ন আট� INMAS �াপন এবং INMAS ময়মনিসংহ, চ��াম ও INMP সাভাের 
সাইে�া�ন ও PET-CT �াপন এবং ২০২৩ ি�. এর মে� গেবষণাগার অ�াে�িডেটশনকরণ/আইএসও মােন 
উ�ীতকরণ। পরমা� িচিকৎসা �ক�স�েহ িনউি�য়ার �মিডিসেন এমিড �কাস � চা� ও িব�ানিভি�ক �িশ�েণর 
মা�েম দ� জনবল গেড় �তালা। এছাড়া �দেশর দি�ণা�েল ২য় পারমাণিবক িব��ৎেক� িনম �ােণর লে�� �ান 
িনব �াচন।  
 

২০২২-২০২৩ অথ �-বছেরর স�া� �ধান অজ�নস�হ 
 

 �প�র পারমাণিবক িব��ৎেক� িনম �ােণ �ল পয �ােয়র �ভৗত অবকাঠােমার ১২% কায ��ম স�াদন। 
 বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশেনর িব�মান গামা �সাস � শি�শালীকরণ। 
 �দেশর ৮� �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ক�া�ােস ইনি��উট অব িনউি�য়ার �মিডিসন অ�া� অ�ালােয়ড 

সােয়ে�স (ইনমাস) �াপন। 
 �রিডওেথরািপ, ডায়াগনি�ক �রিডওলিজ ও িনউ�ন �মাংকন ও মান িনয়�েণর �িবধািদ �াপন। 
 ইনি��উট অব ইেলক�িন� এর গেবষণাগার �িবধা উ�য়ন ও আ�িনকায়ন। 
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��াবনা  
 

 
�ািত�ািনক দ�তা �ি�, ��তা ও জবাবিদিহ �জারদার করা, �শাসন সংহতকরণ এবং স�েদর যথাযথ �বহার 
িনি�তকরেণর মা�েম �পক� ২০৪১ এর যথাযথ বা�বায়েনর লে��- 
 
 
 
 

�চয়ার�ান, বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন 
 

এবং 
 

িসিনয়র সিচব, িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়  
 
 
 

এর মে� ২০২২ সােলর �ন মােসর ২৮ তািরখ এই বািষ �ক কম �স�াদন �ি� �া�িরত হল। 
 
 

এই �ি�েত �া�রকারী উভয় প� িন�িলিখত িবষয়স�েহ স�ত হেলন: 
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�সকশন-১   
 

�পক�, অিভল��, কম �স�াদন ���স�হ এবং কায �াবিল 
 

১.১ �পক�:  
পরমা� শি�র শাি��ণ � �বহােরর মা�েম সািব �ক আথ �-সামািজক উ�য়েন অবদােনর লে�� পারমাণিবক 
িব�ান ও ��ি�র অ�গিত সাধন �ারা আ�িনভ�রশীলতা অজ�ন।  

 
১.২ অিভল��:  

 �ভৗত, জীব ও �েকৗশল ��ে� পারমাণিবক িব�ান ও ��ি�িনভ�র �মৗিলক, �বহািরক ও উ�ত গেবষণা 
কম ��চীর অ�গিত সাধন; 

 পারমাণিবক শি� (পারমাণিবক িব��ৎ) িবষয়ক কম ��চীর বা�বায়ন; 

 পারমাণিবক ��ি�িনভ�র �সবা�লক কম �কা� �াি�ক �বহারকারীেদর কােছ �পৗেঁছ �দয়া; 

 �িষ, িশ�, �া�� এবং পিরেবশ ��ে� পরমা� ��ি�র �েয়াগ; 

 পারমাণিবক িব�ান ও ��ি�র ��ে� দ� মানবস�দ উ�য়ন; 

 িবিকরণজিনত িনরাপ�া চচ �া; 

 খিনজ স�দ অ�স�ান ও আহরেণ পরমা� ��ি�র �বহার। 
 

১.৩ কম �স�াদেনর ���:  
১.৩.১ কম �স�াদন পিরক�না  

 

(১) িব�ান ও  ��ি� িবষয়ক গেবষণায় সহায়তা �দান; 

(২) িব�ান ও ��ি� জনি�য়করণ;  

(৩) পরমা� শি�র িনরাপদ ও শাি��ণ � �বহার িনি�তকরণ; 

       (৪) আথ � সামািজক উ�য়েন পিরেবশ বা�ব ও �টকসই ��ি� উ�াবন; 

(৫) িব�ান ও ��ি� �সাের অবকাঠােমা উ�য়ন। 
 

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

(১) জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না বা�বায়ন; 

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

(৩) ত� অিধকার িবষেয় বািষ �ক কম �পিরক�না বা�বায়ন; 

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

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

১.৪ কায �াবিল:   
 

 পরমা� শি�র িনরাপদ ও শাি��ণ �  �বহােরর মা�েম �সবা কায ��ম পিরচালনা; 

 িবেদশ �থেক আমদানী�ত সকল খা��ে� �তজি�য়তার মা�া পরী�েণর মা�েম জন�া�� র�া করা; 

 �িষ, িশ�, পিরেবশ ও খা���সহ নানা ধরেনর ন�নার রাসায়িনক িবে�ষণ �সবা �দান; 

 িবিকরণ �েয়ােগ খা�, �িষ ও িচিকৎসাসাম�ী জীবা���করণ; 

 আ�েন �পাড়া/�ত �রাগীর �রাগ িনরামেয়র জ� জীবা��� �ি�য়াজাত মানব ��� সরবরাহ; 

 মানবস�দ উ�য়েনর লে�� িবিভ� গেবষণা কাজ ত�াবধানসহ কািরগরী িবষেয় �িশ�ণ �দান; 

 িবিভ� িশ� �িত�ােন িবরাজমান সম�া ও িনম �াণ �� িনরসনকে� এনিড� িবষয়ক �সবা �দান। 
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�সকশন ২ 
 

িবিভ� কায ��েমর �ড়া� ফলাফল/�ভাব 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ড়া� ফলাফল/�ভাব  
 

কম�স�াদন 
�চকস�হ 

একক 
 

��ত অজ�ন 
 

ল��মা�া 
২০২২-২০২৩   

�ে�পন িনধ �ািরত ল��মা�া অজ�েনর  
��ে� �যৗথভােব দািয়��া� 

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াস�েহর নাম 

উপা��� 
 

২০২০-২০২১  ২০২১-২০২২ 
(মাচ � পয ��) 

২০২৩-২০২৪  ২০২৪-২০২৫  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

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

স�ািদত 
িথিসস/িরেপাট � 

সং�া ৫০ ৩৩ ৪২ ৪৪ ৪৬ - বাপশক বািষ �ক 
�িতেবদন 

(২০২২-২০২৩) 
আথ � -সামািজক উ�য়েন  
পিরেবশবা�ব ও �টকসই 
��ি� উ�াবন 

�ব�ািনক জান �ােল 
�কািশত �ব� ও 
বই 

সং�া ৮৬ ৯৫ ৯০ ৯২ ৯৫ - বাপশক বািষ �ক 
�িতেবদন 

(২০২২-২০২৩) 
 
পরমা� শি�র িনরাপদ ও 
শাি��ণ � �বহার িনি�তকরণ 

পরমা� 
িচিকৎসােসবা 
�হীতা 

সং�া ৩৯৬২৭৫ ৩৭৭৯৩৬ ৩১০০০০ ৩১২০০০ ৩১৫০০০ - বাপশক বািষ �ক 
�িতেবদন 

(২০২২-২০২৩) 
আমদানী�ত ও 
র�ানীেযা� 
খা��ে�র 
�তজি�য়তার মা�া 
িন�পন 

সং�া ২১৯৯২ ১৭৭০০ ১৩১০০ ১৩২০০ ১৩৩০০ - বাপশক বািষ �ক 
�িতেবদন 

(২০২২-২০২৩) 



 
 

7 
 

�সকশন ৩: কম �স�াদন পিরক�না 

কম �স�াদন ��� ��ে�র 
মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক গণনা 
প�িত 

একক কম�স�াদন 
�চেকর মান 

��ত অজ�ন ল��মা�া/িনণ �ায়ক  ২০২২ - ২০২৩ �ে�পণ 
২০২৩-২৪ 

�ে�পণ 
২০২৪-২৫ 

 ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২  
(মাচ � পয ��) 

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 ১৬ 

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

 

২৫ 

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

১.১.১ �সবা �হীতা সমি� সং�া ৬ ৩৯৬২৭৫ ৩৭৭৯৩৬ ৩১০০০০ ৩০০০০০ ২৯৮০০০ ২৯৭০০০ ২৯৫০০০ ৩১২০০০ ৩১৫০০০ 

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

১.২.১ সরবরাহ�ত অ�ামিনয়ন �াফট  সমি� সং�া ৩ ৫০৬০ ৩৩৪২ ৪০০০ ৩৯০০ ৩৮৫০ ৩৮০০ ৩৭০০ ৪৫০০ ৫৫০০ 
১.২.২ সরবরাহ�ত অি� �াফট সমি� িসিস ৩ ১৪৩৭৯ ১১২১২ ১৩০০০ ১২৯০০ ১২৮৫০ ১২৮০০ ১২৭৫০ ১৪৫০০ ১৬০০০ 

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�া ৩ ২১৯৯২ ১৭৭০০ ১৩১০০ ১৩০০০ ১২৯৫০ ১২৯০০ ১২৮৫০ ১৩২০০ ১৩৩০০ 

১.৪ িবিকরণ কম�র শরীেরর িবিকরণ মা�া িন�পণ ১.৪.১ �এলিড �সবা �দান সমি� সং�া ২ ১২২৯৯ ১০০১৮ ৮২০০ ৮১৫০ ৮১০০ ৮০৫০ ৮০০০ ৮২৫০ ৮৩০০ 

১.৫ িবিকরণ �েয়া�গর মা�েম খা��ে�র �স�লাইফ 
�ি� 

১.৫.১ িবিকরণ �েয়াগ�ত খা����র 
পিরমাণ 

সমি� টন ২ ২৫৫.৩৫ ২১৪.২৬ ৩ ২.৯ ২.৮ ২.৭ ২.৬ ৪৫ ১৫৫ 

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

১.৬.১ িবিকরণ �েয়াগ�ত  
িচিকৎসাসাম�ীর পিরমাণ  

সমি� িসএফ� ১ ৮০৬২.৫ ৭৫৩১ ২০০০ ১৯৯০ ১৯৮০ ১৯৭০ ১৯৬০ ৩৫০০ ৫০০০ 

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 ৩৮০৩ ৪১২৪ ৩৩০০ ৩২৫০ ৩২০০ ৩১৫০ ৩১০০ ৩৪০০ ৩৫০০ 

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 ৫৬৬১৪ ৭৩৪৬৭ ৫৫০০০ ৫৪৯০০ ৫৪৮০০ ৫৪৭০০ ৫৪৬০০ ৬০০০০ ৬৫০০০ 

১.৯ �তজি�য়তা পিরবী�ণ যে�র ক�ািলে�শন ১.৯.১ ক�ািলে�শন�ত য� সমি� সং�া ১ ১০০ ১৫৪ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯১ ১০০ ১১০ 

১.১০�া�� �সবা �দােন �িস-৯৯এম ও আ�য়ািডন-১৩১ 
িডসেপি�ং 

১.১০.১ �া�� �সবা �দােন �িস-৯৯ এম 
�জনােরটর উৎপাদন ওসরবরাহ 

সমি� সং�া ১ - - ৭৫০ ৭৪৫ ৭৪০ ৭৩০ ৭২৫ ৭৭০ ৭৯০ 

১.১০.২ �া�� �সবা �দােন আেয়ািডন-
১৩১ িডসেপি�ং 

সমি� িজিবিকউ ১ - - ২৬২০ ২৬১০ ২৬০৫ ২৬০০ ২৫৯৫ ২৬৫০ 
 

২৭০০ 
 

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

১৫ 

২.১  িথিসস/িরেপাট � স�াদেন গেবষণা সহায়তা/ত�াবধান ২.১.১ স�ািদত িথিসস/িরেপাট �  সমি� সং�া ৫ ৫০ ৩৩ ৪২ ৪১ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৪৪ ৪৬ 

২.২  িব�ান ও ��ি� িবষয়ক �িশ�ণ  ২.২.১ �িশি�ত জনবল সমি� সং�া ৭ ২২০ ২০২ ২১০ ২০৫ ২০৪ ২০৩ ২০২ ২১৫ ২২০ 
২.৩ সমসামিয়ক িবষেয় কম �চারীেদর স�মতা উ�য়েন 

লািন �ং �সশন আেয়াজন 
২.৩.১ আেয়ািজত লািন �ং �সশন  সমি� সং�া ৩ - ৩ ৫ ৪ ৩ ৩ ৩ ৬ ৭ 

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 ২৯ ২৪ ২৭ ২৬ ২৫ ২৫ ২৪ ২৮ ২৯ 

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 ��� 
ও �র�ার �দান 

৩.২.১ আেয়ািজত �িতেযািগতা সমি� সং�া ৪ ৪ ২ ৪ ৩ ৩ ৩ ৩ ৫ ৬ 

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�া ৮ ৮৬ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮৩ ৮২ ৮১ ৯২ ৯৫ 

৪.১.২ আেয়ািজত �সিমনার ও কম �শালা সমি� সং�া ২ ৭ ৪ ৫ ৪.৫ ৪ ৪ ৩ ৬ ৭ 
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কম �স�াদন ��� ��ে�র 
মান 

কায ��ম কম �স�াদন �চক গণনা 
প�িত 

একক কম�স�াদন 
�চেকর মান 

��ত অজ�ন ল��মা�া/িনণ �ায়ক  ২০২২-২০২৩ �ে�পণ 
২০২৩-২০২৪ 

�ে�পণ 
২০২৪-২০২৫ 

 ২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২  
(মাচ � পয ��) 

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 ১৬ 

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� % ২ ১৬ ১১.২ ১২ ১১ ১১ ১০ ৯ ১১ ১০ 

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� % ১.৫ ৮.৪৭ ৩০.১৬ ৪২.৭৩ ৪১ ৪০ ৩৯ ৩৮ - - 

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� % ১.৫ - ১৬.৯৭ ১৫.৪৯ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৩.৫৮ - 

৫.৪ �রিডওেথরািপ, ডায়াগনি�ক �রিডওলিজ ও িনউ�ন 
�মাংকন ও মান িনয়�েণর �িবধািদ �াপন 

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

সমি� % ১.৫ ৯২.৫৯ ২১.৯০ ২০.৭০ ২০ ১৯ ১৮ ১৭ - - 

৫.৫ সাভার� পরমা� শি� গেবষণা �িত�ােনর ৩ 
�মগাওয়াট �মতা স�� গেবষণা িরঅ�া�র 
ফ�ািসিল�র �সফ� িসে�েমর সম�য়সাধন, 
আ�িনকীকরণ, র�ণােব�ণ ও বিধ �তকরণ 

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

সমি� % ১.৫ ১০০ ৬৪.৮৬ ২১.৩১ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ৬.৫৭ - 

৫.৬ বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশেনর িব�মান গামা 
�সাস � শি�শালীকরণ। 

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

সমি� % ১ ১০০ ০.৯৫ ৪৫.০১ ৪৪ ৪৩ ৪২ ৪১ - - 

৫.৭ ইনি��উট অব ইেলক�িন� এর গেবষণাগার 
�িবধা উ�য়ন ও আ�িনকায়ন 

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

সমি� % ০.৫ ৭৫.৩৫ ৪৭.৬০ ১৭.৫৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ - - 

৫.৮ইনি��উট অব ��� �াংিকং অ�া� 
বােয়ােমেটিরয়াল িরসাচ �-এর �সবা ও গেবষণা 
�িবধািদর আ�িনকায়ন ও স�সারণ  

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

সমি� % ০.৫ - ২.৪৭ ২৮.০৪ ২৭ ২৬ ২৫ ২৪ ৩৯.৯৫ ২৮.৯২ 

�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 �কৗশল কম �পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-৪   ১০ ১০০ ৭.৪১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 
(২) ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-৫   ১০ - ৩.৩ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

(৩) ত� অিধকার কম �পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-৬   ৩ - ২.০৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 
(৪) অিভেযাগ �িতকার �ব�া কম �পিরক�না 

বা�বায়ন 
সংেযাজনী-৭   ৪ - ২.৭৬ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

(৫) �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-৮   ৩ - ২.৩৭ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 
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 সংেযাজনী-১ 
 

শ�সংে�প 
 

 
�িমক নং আ��র বণ �না 

১. NPCBL Nuclear Power Plant Company Bangladesh Limited 

২. RNPP Rooppur Nuclear Power Plant Project 

৩. INMP Institute of Nuclear Medical Physics 

৪. INST Institute of Nuclear Science and Technology 

৫. INMAS Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences 

৬. NINMAS National Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences 

৭. IRPT Institute of  Radiation and Polymer Technology 

৮. IFRB Institute of  Food and Radiation Biology 

৯. PET-CT Positron Emission Tomography-Computed Tomography 

১০. SDG Sustainable Development Goal 

১১. ITBBR Institute of Tissue Banking and Biomaterial Research 

১২. RTML Radioactivity Testing and Monitoring Laboratory 
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সংেযাজনী-২ 
 কম �স�াদন �ব�াপনা ও �মাণক 

কায ��ম কম �স�াদন �চক বা�বায়নকারী অ�িবভাগ, অিধশাখা, শাখা ল��মা�া অজ�েনর �মাণক 

১ ২ ৩ ৪ 

১.১  িথিসস/িরেপাট � স�াদেন গেবষণা সহায়তা/ত�াবধান ১.১.১ স�ািদত িথিসস/িরেপাট �  
 

অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ স�ািদত িথিসস/িরেপােট �র কভার 
�পজ হেত অ�াব��া� �পজ পয �� 
ফেটাকিপ 

১.২  িব�ান ও ��ি� িবষয়ক �িশ�ণ  ১.২.১ �িশি�ত জনবল অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ আেয়ািজত �িশ�ণ/কম�শালার �না�শ ও 
উপি�িতর �া�িরত কিপ 

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

১.৩.১ আেয়ািজত লািন �ং �সশন  অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ আেয়ািজত লািন �ং �সশেনর �না�শ ও 
উপি�িতর �া�িরত কিপ 

২.১ িব�ান িবষয়ক �সিমনার ও কম �শালা আেয়াজন ২.১.১ আেয়ািজত �সিমনার ও  
         কম �শালা 

অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ আেয়ািজত সভা/�সিমনার/ কম �শালার 
�না�শ ও উপি�িতর �া�িরত কিপ 

২.২ �ে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 ��� ও �র�ার �দান 

২.২.১ আেয়ািজত �িতেযািগতা �ব�ািনক ত� ইউিনট, এইআরই, সাভার �িতেযািগতায় অংশ�হণকারীগেণর 
তািলকা ও উপি�িতর �া�িরত কিপ  

৩.১ সাধারণ ও �রিডও-আইেসােটাপ িভি�ক �া��েসবা �দান ৩.১.১ �সবা �হীতা অধীন� সকল ইনমাস, িননমাস এবং 
আইএনএমিপ, সাভার 

�সবা �দােনর তািলকা 

৩.২  অ�ামিনয়ন ��� ও অি��াফট  উৎপাদন এবং সরবরাহ ৩.২.১ সরবরাহ�ত অ�ামিনয়ন �াফট  ITBBR, এইআরই, সাভার সরবরাহ�ত �াফেটর তািলকা 

৩.২.২ সরবরাহ�ত অি� �াফট ITBBR, এইআরই, সাভার সরবরাহ�ত অি� �াফেটর তািলকা 

৩.৩ আমদািন�ত ও র�ানীেযা� খা��ে�র �তজি�য়তার 
মা�া িন�পণ 

৩.৩.১ �তজি�য়তার মা�া িন�িপত �সবা পরমা� শি� �ক�, ঢাকা; পরমা� শি� �ক�, 
চ��াম এবং আর�এমএল, �মাংলা 

�দ� �সবার তািলকা 

৩.৪ িবিকরণ কম�র শরীেরর িবিকরণ মা�া িন�পণ ৩.৪.১ �এলিড �সবা �দান পরমা� শি� �ক�, ঢাকা �দ� �সবার তািলকা 

৩.৫ িবিকরণ �েয়া�গর মা�েম খা��ে�র �স�লাইফ �ি�  ৩.৫.১ িবিকরণ �েয়াগ�ত খা����র 
পিরমাণ 

IFRB, এইআরই, সাভার �দ� �সবার তািলকা 

৩.৬ িবিকরণ �েয়া�গর মা�েম িচিকৎসাসাম�ী জীবা���করণ ৩.৬.১ িবিকরণ �েয়াগ�ত 
িচিকৎসাসাম�ীর পিরমাণ  

IFRB, এইআরই, সাভার �দ� �সবার তািলকা 

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 �  INST, AECD, INM, IFRB, 
AECC  

ন�না িবে�ষণ সং�া� �সবার তািলকা 

৩.৮ পরমা� িচিকৎসা �সবা �কে� র� ন�নার ধম � ও �ণা�ণ 
িবে�ষণ 

৩.৮.১ িবে�িষত র� ন�না অধীন� সকল ইনমাস এবং িননমাস র� ন�না িবে�ষণ সং�া� �সবার 
তািলকা 

৩.৯ �তজি�য়তা পিরবী�ণ যে�র ক�ািলে�শন ৩.৯.১ ক�ািলে�শন�ত য� INST, এইআরই, সাভার ক�ািলে�শন�ত �সবার তািলকা 

৪.১  গেবষণাল� ফলাফল  
      ��কেহা�ারেদর অবিহতকরণ  

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

অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ �কািশত গেবষণাপে�র ফেটাকিপ 

৪.১.২ আেয়ািজত �সিমনার ও কম�শালা সংি�� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ আেয়ািজত সভা/�সিমনার/কম �শালার 
�না�শ ও উপি�িতর �া�িরত কিপ 

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

৫.১.১ �ভৗত অ�গিত  সংি�� �ক� পিরচালক অ�গিতর �িতেবদন 

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 

সংি�� �ক� পিরচালক অ�গিতর �িতেবদন 
 

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 

সংি�� �ক� পিরচালক অ�গিতর �িতেবদন 
 

৫.৪ �রিডওেথরািপ, ডায়াগনি�ক �রিডওলিজ ও িনউ�ন 
�মাংকন ও মান িনয়�েণর �িবধািদ �াপন 

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

সংি�� �ক� পিরচালক অ�গিতর �িতেবদন 
 

৫.৫ সাভার� পরমা� শি� গেবষণা �িত�ােনর ৩ �মগাওয়াট 
�মতা স�� গেবষণা িরঅ�া�র ফ�ািসিল�র �সফ� 
িসে�েমর সম�য়সাধন, আ�িনকীকরণ, র�ণােব�ণ ও 
বিধ �তকরণ 

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

সংি�� �ক� পিরচালক অ�গিতর �িতেবদন 
 

৫.৬ বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশেনর িব�মান গামা �সাস � 
শি�শালীকরণ। 

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

সংি�� �ক� পিরচালক অ�গিতর �িতেবদন 
 

৫.৭ ইনি��উট অব ইেলক�িন� এর গেবষণাগার �িবধা উ�য়ন 
ও আ�িনকায়ন 

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

সংি�� �ক� পিরচালক অ�গিতর �িতেবদন 
 

৫.৮ইনি��উট অব ��� �াংিকং অ�া� বােয়ােমেটিরয়াল 
িরসাচ �-এর �সবা ও গেবষণা �িবধািদর আ�িনকায়ন ও 
স�সারণ  

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

সংি�� �ক� পিরচালক অ�গিতর �িতেবদন 
 

(১) ��াচার �কৗশল কম�পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-৪ অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ অ�গিতর �িতেবদন 
(২) ই-গভ��া�/উ�াবন কম �পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-৫ অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ অ�গিতর �িতেবদন 
(৩) ত� অিধকার কম �পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-৬ অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ অ�গিতর �িতেবদন 
(৪) অিভেযাগ �িতকার কম�পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-৭ অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ অ�গিতর �িতেবদন 
(৫) �সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না বা�বায়ন সংেযাজনী-৮ অধীন� সকল �ক�/�িত�ান/িবভাগ অ�গিতর �িতেবদন 
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সংেযাজনী-৩ 
 

অ� অিফেসর সংেগ সংি�� কম �স�াদন �চকস�হ  
 
 

কায ��ম কম �স�াদন �চক �যসকল অিফেসর সােথ সংি��  সংি�� অিফেসর সােথ কায ��ম সম�েয়র �কৗশল 

১ ২ ৩ ৪ 

�প�র পারমাণিবক িব��ৎ 
�কে�র �ল পয �ােয়র  িনম �াণ 
কায ��েমর �ভৗত অ�গিত 

�ভৗত অবকাঠােমা  

(�ল পয �ায়) 

রাশান �ফডােরশেনর JSC 

Atomstroyexport 
General Contract অ�যায়ী �ভৗত কাজ 

স�াদেনর লে�� যথাসমেয় �েয়াজনীয় 
উে�াগ �হণ 

 
 
 
 
 



 
 

13 
 

সংেযাজনী-৪ 
                                       

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩  
       সং�ার নাম: বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন 

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

একক 
 

বা�বায়েন দািয়��া� �ি�/পদ 
 

২০২২-২০২৩ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২২-২০২৩  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�া ...............................১৭ 

১.১ �নিতকতা কিম�র সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত  ১ সং�া পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান 

৪ ল��মা�া  ১ ১ ১ ১    

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

বা�বািয়ত িস�া� ৪ % পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান 

১০০% ল��মা�া  ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজ�ন      
১.৩ �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর  

(Stakeholders) অংশ�হেণ সভা 
অ�ি�ত সভা  ৪ সং�া পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 

�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 
২ ল��মা�া  - ১ ১ -    

অজ�ন      
১.৪ ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন 
 

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

৪০০  
জন 

ল��মা�া  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   ৪০০ জন কম �চারীেক 
৪ �কায়াট �াের অজ�ন      

১.৫ কম �-পিরেবশ উ�য়ন (�ওঅ�া�ই�� অেকেজা 
মালামাল িন�ি�করণ/নিথ িবন�করণ/ 
পির�ার-পির��তা �ি�/মিহলােদর জ� �থক 
ওয়াস�ম �ব�া করা ইত�ািদ)  

উ�ত কম �-পিরেবশ ২ সং�া ও 
তািরখ 

পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান এবং  
পিরচালক, �শাসন িবভাগ, বাপশক, ঢাকা 

৪ 
৩০/০৯/২০২২ 
৩১/১২/২০২২ 
৩১/০৩/২০২৩ 
৩০/০৬/২০২৩ 

ল��মা�া  ৩০/০৯/২০২২ ৩১/১২/২০২২ ৩১/০৩/২০২৩ ৩০/০৬/২০২৩   িব�ািরত িববরণ 
(সং�ি�-ক) অজ�ন      

১.৬ 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 
 

১৫/১০/২০২২ 
১৫/০১/২০২৩ 
১৫/০৪/২০২৩ 

ল��মা�া  - ১৫/১০/২০২২ ১৫/০১/২০২৩ ১৫/০৪/২০২৩  
 

  

অজ�ন       

২. অিথ �ক �ব�াপনা উ�য়ন  ...............................১৫ 

২.১ ২০২২-২৩ 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 

৩১/০৭/২০২২ ল��মা�া  ৩১/০৭/২০২২ - - -   �য়পিরক�না একই 
তািরেখ আপেলাড 

করা হেব 
অজ�ন      

২.২অ�েমািদত বািষ �ক �য় পিরক�নার যথাযথ 
বা�বায়ন (�কে�র �য় পিরক�নাসহ) 

�য়-পিরক�না 
বা�বািয়ত 

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

৩১/০৬/২০২৩ ল��মা�া     ৩১/০৬/২০২৩    
অজ�ন       

২.৩ বােজট বা�বায়ন বােজট বা�বািয়ত ৩ % পিরচালক, অথ � ও বােজট িবভাগ ৯০% ল��মা�া ২০% ২০% ২০% ৩০%    
অজ�ন       

২.৪ �কে�র PIC সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ৩ সং�া পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ ৩২  
(PIC) 

ল��মা�া  ৮ (PIC) ৮ (PIC) ৮ (PIC) ৮ (PIC)   িব�ািরত 
(সং�ি�-খ) অজ�ন      

২.৫ �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 

৫ তািরখ �ক� পিরচালক ও  
পিরচালক, পিরক�না ও উ�য়ন িবভাগ 
 

৩১/১২/২০২২ ল��মা�া   ৩১/১২/২০২২     ২০২০-২০২১, ২০২১-
২০২২ এবং ২০২২-

২০২৩  এর ২য় 
�কায়াট �ার পয ��  

অজ�ন      



 
 

14 
 

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

একক 
 

বা�বায়েন দািয়��া� �ি�/পদ 
 

২০২২-২০২৩ 
অথ �বছেরর 
ল��মা�া 

 

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২২-২০২৩  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 

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম ...................................১৮ 

৩.১ সরকাির যানবাহেনর যথাযথ �বহার 
িনি�তকরণ 

যথাযথ �বহার 
িনি�ত�ত 

৩ তািরখ পিরচালক, �শাসন িবভাগ, বাপশক, ঢাকা ২৯/০৬/২০২৩ ল��মা�া  - - - ২৯/০৬/২০২৩    

অজ�ন      

৩.২ িডিজটাল হািজরার মা�েম উপি�িত 
িনি�তকরণ 

উপি�িত ও গমন 
িনি�ত�ত 

৫ % পিরচালক, �শাসন িবভাগ, বাপশক, ঢাকা ও 
পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ (�েযাজ� ��ে�) 

৮০% ল��মা�া  ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   হািজরা িশেটর 
অ�িলিপ  অজ�ন      

৩.৩ ই-�টােকেনর মা�েম �সবা�হীতােদর িসিরয়াল 
িনি�তকরণ  

িসিরয়াল িনি�ত�ত ৫ % পিরচালক, বাপশক অধীন� সংি�� �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 

৯০% ল��মা�া  ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%   িরেপাট � 

অজ�ন      

৩.৪ অেকেজা মালামাল িনলােম িব�য় িনি�তকরণ   িব�য় িনি�ত�ত ৫ তািরখ পিরচালক, �শাসন িবভাগ, বাপশক, ঢাকা ও 
পিরচালক, বাপশক অধীন� সকল �ক�/ 
�িত�ান/ইউিনট/িবভাগ 

৩০/০৬/২০২৩ ল��মা�া  - - - ৩০/০৬/২০২৩   িনলাম�ত 
মালামােলর 

তািলকা 
অজ�ন      
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সংেযাজনী-৫   
                                           

 ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩                                   
            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�া ২০২২- ২০২৩ 

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   

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

৩০ [১.১] �সবা সহিজকরণ/িডিজটাইেজশেনর 
মা�েম উ�াবনী ধারণা বা�বায়ন 

[১.১.১] �সবা সহিজকরণ/িডিজটাইেজশেনর 
মা�েম ��নতম এক� উ�াবনী ধারণা 
বা�বািয়ত 

তািরখ ১০ ০৪/০৫/২৩ ১১/০৫/২৩ ১৮/০৫/২৩ ২৫/০৫/২৩ ৩১/০৫/২৩ 

[১.২] ইতঃ�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা, 
সহিজ�ত ও িডিজটাইজ�ত �সবার 
ডাটােবজ ��ত করা এবং �সবাস�হ চা� 
রাখা 

[১.২.১] ইতঃ�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা, 
সহিজ�ত ও িডিজটাইজ�ত �সবার
ডাটােবজ ��ত�ত 

তািরখ ২ ১৩/১০/২২ ২৭/১০/২২ ১০/১১/২২ - - 

[১.২.২] ইতঃ�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা, 
সহিজ�ত ও িডিজটাইজ�ত �সবাস�হ
চা��ত 

তািরখ ৭ ৪/৫/২৩ ১১/৫/২৩ ১৮/৫/২৩ ২৫/৫/২৩ ৩১/৫/২৩ 

[১.৩] ই-নিথর �বহার �ি� [১.৩.১] ই-ফাইেল �নাট িন�ি��ত % ৪ ৮৫% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬০% 

[১.৪] ৪থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� �মাকােবলায় 
আইন/পিলিস/কপ �িরক�না �ণয়ন এবং 
িবষয়িভি�ক কম �শালা আেয়াজন 

[১.৪.১] ৪থ � িশ� িব�েবর স�া� চ�ােল�
�মাকােবলায় আইন/পিলিস/কপ �িরক�না
�ণীত 

তািরখ ৪ ৩১/১০/২২ ১৬/১১/২২ ৩১/১১/২২ ১৫/১২/২২ ২৯/১২/২২ 

[১.৪.২] ৪থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� �মাকােবলায়
িবষয়িভি�ক কম �শালা আেয়ািজত 

সং�া ৩ ২ - ১ - - 

২ [২] �ািত�ািনক দ�তা �ি� ২০ [২.১] ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] ত� বাতায়ন হালনাগাদ�ত 
(��মািসক িভি�েত) 

সং�া ৬ ৪ ৩ - ২ - 

[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 ৩ ২ - - 

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

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৫৫% ৫০% 

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

তািরখ ৩ ১৫/০১/২৩ ২২/০১/২৩ ৩১/০১/২৩  ৯/০২/২৩ ১৬/০২/২৩ 
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সংেযাজনী-৬ 
 

ত� অিধকার িবষেয় কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩ 
 

   সং�ার নাম: বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন 
 

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

��ত অজ�ন ল��মা�া ২০২২ - ২০২৩ 
২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 

(�ফ�. পয ��) 
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 

�ািত�ািনক  
স�মতা �ি� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ২৫ 

[১.১] ত� অিধকার আইন অ�যায়ী 
িনধ �ািরত সমেয়র মে� ত� �াি�র 
আেবদন িন�ি� 

[১.১.১] িনধ �ািরত সমেয়র মে� 
ত� �াি�র আেবদন 
িন�ি� 

% ৬ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - 

[১.২] �তঃ�েণািদতভােব �কাশেযা� 
সকল ত� হালনাগাদ কের 
ওেয়বসাইেট �কাশ  

[১.২.১] হালনাগাদ�ত ত� 
ওেয়বসাইেট �কািশত 

তািরখ ৪ - - ৩১/১২/২২ 
৩০/০৬/২৩ 

 

১৫/১/২৩ ৩১/১/২৩ - - 

[১.৩] বািষ �ক �িতেবদন �কাশ  [১.৩.১] িনধ �ািরত সমেয়র 
মে� বািষ �ক 
�িতেবদন �কািশত 

তািরখ ৩ - - ১৫/১০/২২ ৩১/১০/২২ ৩০/১১/২২ - - 

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

[১.৪.১] তে�র ক�াটালগ ও 
ইনেড� ���ত�ত/ 
হালনাগাদ�ত 

তিরখ ৩ - - ৩১/১২/২২ ১৫/১/২৩ ৩১/১/২৩ - - 

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

[১.৫.১] �চার কায ��ম 
স�� 

সং�া ৪ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] ত� অিধকার আইন ২০০৯ ও এর 
িবিধমালা, �িবধানমালা, 
�তঃ�েণািদত ত� �কাশ 
িনেদ �িশকাসহ সংি�� িবষেয় 
কম �কত�া/কম �চািরেদর �িশ�ণ 
আেয়াজন  

[১.৬.১] �িশ�ণ আেয়ািজত সং�া ৩ - - ৩ ২ ১ - - 

[১.৭] ত� অিধকার সং�া� �েত�ক�  
��মািসক অ�গিত �িতেবদন 
িনধ �ািরত সমেয়  ওেয়বসাইেটর ত� 
অিধকার �সবা বে� �কাশ 

[১.৭.১] ��মািসক অ�গিত 
�িতেবদন 
ওেয়বসাইেটর ত� 
অিধকার �সবা বে� 
�কািশত 

সং�া ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 
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সংেযাজনী-৭            
                              

অিভেযাগ �িতকার �ব�া কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩     
                        

 সং�ার নাম: বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন 

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

�চেকর মান 
��ত অজ�ন ল��মা�া ২০২২ - ২০২৩ 

২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 
(�ফ�. পয ��) 

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 

�ািত�ািনক  

১৪ [১.১] অিভেযাগ িন�ি� কম �কত�া (অিনক) ও 
আিপল কম �কত�ার ত� ওেয়বসাইেট এবং 
িজআরএস স�ওয়�াের (�েযাজ� ��ে�) 
��মািসক িভি�েত হালনাগাদকরণ 
��মািসক িভি�েত হালনাগাদকরণ  

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

সং�া ৪ - - ৪ ৩ - - - 

[১.২] িনিদ �� সমেয় অনলাইন/অফলাইেন �া� 
অিভেযাগ িন�ি�  

[১.২.১] অিভেযাগ িন�ি��ত % ৭ - - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৩] অিভেযাগ িন�ি� সং�া� মািসক 
�িতেবদন উ��তন ক��প� বরাবর ��রণ 

[১.৩.১] �িতেবদন ��িরত % ৩   ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

স�মতা অজ�ন 

১১ [২.১] কম �কত�া/কম �চারীেদর অিভেযাগ �িতকার 
�ব�া এবং িজআরএস সফটওয়�ার 
িবষয়ক �িশ�ণ আেয়াজন  

[২.১.১] �িশ�ণ আেয়ািজত সং�া ৪ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

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

[২.২.১] ��মািসক �িতেবদন 
��িরত  

সং�া ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

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

[২.৩.১] সভা আেয়ািজত সং�া ৪ - - ২ ১ - - - 
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সংেযাজনী-৮       
                                     

�সবা �দান �িত�িত কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩                                    
 

     সং�ার নাম: বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশন 

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

�চেকর মান 
��ত অজ�ন ল��মা�া ২০২২ - ২০২৩ 

২০২০-২০২১ ২০২১-২০২২ 
(মাচ � পয ��) 

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 

�ািত�ািনক 

১৮ [১.১] ��মািসক িভি�েত �সবা �দান �িত�িত 
সং�া� পিরবী�ণ কিম� �নগ �ঠন  

[১.১.১] কিম� �নগ ��ত সং�া ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২] ��মািসক িভি�েত �সবা �দান �িত�িত 
সং�া� পিরবী�ণ কিম�র সভার িস�া� 
বা�বায়ন 

[১.২.১] িস�া� বা�বািয়ত 
এবং �িতেবদন ��িরত 

% ৪ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৩] �সবা �দান �িত�িত িবষেয় আওতাধীন 
দ�র/সং�ার সম�েয় ��মািসক িভি�েত 
সভা আেয়াজন 

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

সং�া ২ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

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

[১.৩.১] হালনাগাদ�ত সং�া ৯ - - ৪ ৩ ২ ১  

স�মতা অজ�ন 

৭ [২.১] �সবা �দান �িত�িত  িবষয়ক 
কম �শালা/�িশ�ণ/�সিমনার আেয়াজন 

[২.১.১] �িশ�ণ/কম �শালা 
আেয়ািজত 

সং�া ৩ - - ২ ১ - - - 

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

[২.২.১] অবিহতকরণ সভা 
আেয়ািজত 

সং�া ৪ - - ২ ১ - - - 
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সং�ি�-ক 
 

�িমক নং িনব �ািচত কায ��েমর নাম 
 

বা�বায়ন �ি�য়া �মাণক বা�বায়েনর সময় 

১। পির�ার-পির��তা �ি� 

 

পিরচালক, �শাসন িবভাগ এবং বাপশক অধীন� 
সকল �িত�ােনর পিরচালক�� িনজ িনজ �িত�ান 
িনয়িমত পির�ার-পির�� রাখার �ব�া �হণ 
করেবন। 

কায ��েমর ছিব ১ম ��মািসক 

২। মিহলােদর জ� �থক ওয়াশ�েমর 
�ব�া করা 

পিরচালক, �শাসন িবভাগ এবং বাপশক অধীন� 
�িত�ানস�েহর পিরচালক�� সরকারী িবিধ 
অ�সরণ�ব �ক কায ��ম বা�বায়ন করেবন। 

কায ��েমর ছিব ২য় ��মািসক 

৩। নিথ িবন�করণ পিরচালক, �শাসন িবভাগ এবং বাপশক অধীন� 
�িত�ানস�েহর পিরচালক�� সরকারী িবিধ 
অ�সরণ�ব �ক কায ��ম বা�বায়ন করেবন। 

িবনি��ত নিথর 
তািলকা 

৩য় ��মািসক  

৪। �ওঅ�া�ই�� মালামাল িন�ি�করণ পিরচালক �শাসন িবভাগ এবং বাপশক অধীন� 
�িত�ানস�েহর পিরচালক�� সরকারী িবিধ 
অ�সরণ�ব �ক কায ��ম বা�বায়ন করেবন। 

িন�ি��ত 
মালামােলর 

তািলকা 

৪থ � ��মািসক 

 

 
সং�ি�-খ 

 
বাপশক এর ২০২২-২০২৩ ি�. চলমান �কে�র PIC সভা আেয়াজন 

 
�িমক 

নং 
উ�য়ন �কে�র নাম ও �ময়াদকাল �মাপ অ�যায়ী PIC সভা আেয়াজেনর সং�া 

১ম 
�কায়াট �ার 

২য় 
�কায়াট �ার 

৩য় 
�কায়াট �ার 

৪থ � 
�কায়াট �ার 

�মাট 
(�) 

১। ৫.১ �প�র পারমাণিবক িব��ৎেকে�র �ল পয �ােয়র িনম �াণ কায ��ম ১ ১ ১ ১ ৪ 

২। ৫.২ �দেশর আরও ৮� �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল ক�া�ােস 
ইনি��উট অব িনউি�য়ার �মিডিসন অ�া� অ�ালােয়ড সােয়ে�স 
(ইনমাস) �াপন  

১ ১ ১ ১ ৪ 

৩। 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 

১ ১ ১ ১ ৪ 

৪। ৫.৪ �রিডওেথরািপ, ডায়াগনি�ক �রিডওলিজ ও িনউ�ন �মাংকন ও মান 
িনয়�েণর �িবধািদ �াপন 

১ ১ ১ ১ ৪ 

৫। ৫.৫ সাভার� পরমা� শি� গেবষণা �িত�ােনর ৩ �মগাওয়াট �মতা স�� 
গেবষণা িরঅ�া�র ফ�ািসিল�র �সফ� িসে�েমর সম�য়সাধন, 
আ�িনকীকরণ, র�ণােব�ণ ও বিধ �তকরণ 

১ ১ ১ ১ ৪ 

৬। ৫.৬ বাংলােদশ পরমা� শি� কিমশেনর িব�মান গামা �সাস � শি�শালীকরণ। ১ ১ ১ ১ ৪ 

৭। ৫.৭ ইনি��উট অব ইেলক�িন� এর গেবষণাগার �িবধা উ�য়ন ও 
আ�িনকায়ন 

১ ১ ১ ১ ৪ 

৮। ৫.৮ইনি��উট অব ��� �াংিকং অ�া� বােয়ােমেটিরয়াল িরসাচ �-এর �সবা 
ও গেবষণা �িবধািদর আ�িনকায়ন ও স�সারণ  

১ ১ ১ ১ ৪ 

 �মাট ৮ ৮ ৮ ৮ ৩২ 
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