
                                       
জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না, ২০২২-২০২৩  ১ম ��মািসক (�লাই-�সে��র ২০২২) অ�গিতর �িতেবদন 

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  ১  

অজ�ন ৫     
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%  ১  

অজ�ন ১০০%     
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 -  ৪  

অজ�ন ২     
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  ১ ৪০০ জন কম �চারীেক 
৪ �কায়াট �াের অজ�ন ২২৬     

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  ০.৫ পির�ার-
পির��তা �ি� অজ�ন ৩০/০৯/২০২২     

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 - - -  ২  
অজ�ন ৩১/০৭/২০২২     

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%  ০.৭৫  
অজ�ন ২৫%     

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)  ০  
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      

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



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 

৩.১ 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%  ১.২৫ হািজরা িশেটর 
অ�িলিপ  অজ�ন ৮৯.৪৬%     

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%  ১.২৫ িরেপাট � 

অজ�ন ৯০%     

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      

                   
                                          �মাট=১২.৭৫ 


