


                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 1                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

 েপ্তি/ াংস্থোি জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পবরকল্পনা, ২০১৯-২০২০ 

ৈোনষ বক মূল্যোয়ন প্রনতদৈেন (জুলোই ২০১৯ - জুন ২০২০) 

 

েপ্তি/ াংস্থোি নার্: বাাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তিয়ন্ত্রণ কর্তপৃক্ষ         মন্ত্রণোলয়/নৈভোদগি নোম: নৈজ্ঞোন ও প্রযুনি মন্ত্রণোলয়  

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যিস্থা………………………………৮ 

১.১ ননবতকতা 

কবর্টির সভা 

 

অনুবষ্ঠত 

সভা 

৪ সংখ্যা সেয়োিম্যোন, 

ৈোপশননক 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৩ ৪ প্রমোণক- াংদয়োজনী-১ 

অজমন ১ ১ ১ - 

১.২ ননবতকতা 

কবর্টির সভার 

বসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন 

 

িাস্তিাবয়ত 

বসদ্ধান্ত 

৪ % উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৪ প্রমোণক- াংদয়োজনী-২ 

অজমন ১০০ ১০০ ১০০ - 

২. দক্ষ্তা ও ননবতকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ 

২.১ সুশো ন 

প্রনতষ্ঠোি নননমত্ত 

অংশীজমনর 

(stakeholde

rs) অংশগ্রহমণ  

সভা 

 

অনুবষ্ঠত 

সভা 

২ সংখ্যা সেয়োিম্যোন, 

ৈোপশননক 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৩ ২ প্রমোণক- াংদয়োজনী-৩ 

অজমন ১ ১ ১ - 

২.২ 

অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ  

িাস্তিাবয়ত 

বসদ্ধান্ত 

২ % উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২ প্রমোণক- াংদয়োজনী-৪ 

অজমন ১০০ ১০০ ১০০ - 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 2                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

সভাি ন দ্ধোন্ত 

ৈোস্তৈোয়ন 

 

 

২.৩ কর্ মকতমা-

কর্ মচািীকদর 

অংশগ্রহমণ 

েোকনি  াংক্রোন্ত 

নৈনভন্ন প্রবশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

২০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ১৬৯ ৩ 

প্রমোণক- াংদয়োজনী-৫ 

অজমন ৬৯ ৫০ ৫০ - 

২.৪ কর্ মকতমা-

কর্ মচািীকদর 

অংশগ্রহমণ 

সুশাসন সংক্রান্ত 

প্রবশক্ষ্ণ 

আময়াজন 

 

 

প্রবশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

২০০ লক্ষ্যর্াত্রা ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ১৫২ ৩ প্রমোণক- াংদয়োজনী-৬ 

অজমন ৫২ ৫০ ৫০ - 

৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র-এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্য ক্ষেয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০ 

৩.১ ELLS 

system এর 

র্াধ্যমর্ অন-

লাইমন 

বনমদ মবশকা/

ম্যানুময়ল 

প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

৫ তাবরখ কসার্া শীল, 

সদস্য-সবচি, 

ননবতকতা কবর্টি, 

ৈোপশননক 

৩১.০৩.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১.০৩. 

২০২০ 

  ০ 

বি.দ্র.-২ 

অজমন      



                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 3                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

লাইমসন্স 

প্রদামণর 

বনমদ মবশকা/ম্যানু

কয়ল প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

 

৩.২ ELLS 

system এর 

র্াধ্যমর্ অন-

লাইমন প্রবশক্ষ্ণ 

সংক্রান্ত 

বনমদ মবশকা/ম্যানু

কয়ল প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

বনমদ মবশকা/

ম্যানুময়ল 

প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

৫ তাবরখ কসার্া শীল, 

সদস্য-সবচি, 

ননবতকতা কবর্টি, 

ৈোপশননক 

৩০.০৬.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০.০৬. 

২০২০ 

৩০.০৬. 

২০২০ 
৫ https://elearning.b

aera.gov.bd/ 

অজমন    ৩০.০৬. 

২০২০ 

৪. ওদয়ৈ োইদে স ৈোৈক্স হোলনোগোেকিণ..................................৮ 

৪.১ স ৈো 

 াংক্রোন্ত সেোল 

নি নস্বি মূহ 

স্ব স্ব তথ্য 

িাতায়মন 

দৃশ্যমোনকিণ 

 

তথ্য 

ৈোতোয়দন 

দৃশ্যমোনকৃত 

১ তাবরখ ড. মোহোবুবুি 

িহমোন,দ োকোল 

পদয়ন্ট আইন টি 

৩০.১২. 

২০১৯ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩০.১২. 

২০১৯ 

  ৩০.১২. 

২০১৯ 

১ http://www.baera.
gov.bd/ 

অজমন  ৩০.১২. 

২০১৯ 

  

৪.২ স্ব স্ব 

ওময়িসাইমর্ 

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃ

২ তোনিখ ড. মোহোবুবুি 

িহমোন,দ োকোল 

৩০.৯.২০১৯, 

৩১.১২.২০১৯, 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০১৯ 

৩১.১২. 

২০১৯ 

৩১.০৩. 

২০২০ 

৩০.০৬. 

২০২০ 

৩০.০৬. 

২০২০ 

২ http://www.baera.gov.bd/ 

https://elearning.baera.gov.bd/
https://elearning.baera.gov.bd/
http://www.baera.gov.bd/
http://www.baera.gov.bd/
http://www.baera.gov.bd/


                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 4                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

শুদ্ধাচার 

কসিািক্স 

হালনাগাদকরণ 

 

ত পদয়ন্ট আইন টি ৩১.০৩.২০২০, 

৩০.০৬.২০২০ 
অজমন ৩০.০৯. 

২০১৯ 

৩১.১২.২

০১৯ 

১২.০৩. 

২০২০ 

৩০.০৬. 

২০২০ 

৪.৩ স্বপ্রমণাবদত 

তথ্য প্রকোশ 

ননদে বনশকো 

হোলনোগোে কদি 

ওময়িসাইমর্ 

প্রকাশ 

হালনাগাদকৃ

ত 

বনমদ মবশকা 

ওময়িসাইমর্ 

প্রকাবশত 

১ তাবরখ ড. মোহোবুবুি 

িহমোন,দ োকোল 

পদয়ন্ট আইন টি 

 

৩১.০৩.২০২০, 

 

লক্ষ্যর্াত্রা   ৩১.০৩. 

২০২০ 

 ২২.০৩. 

২০২০ 

১ https://baera.portal.gov.b
d/site/files/45ccc4e7-

5d44-44cc-9901-
b0a1cbf251dd 

অজমন   ২২.০৩. 

২০২০ 

 

৪.৪ স্ব স্ব 

ওময়িসাইমর্ 

তথ্য অবিকার   

কসিািক্স 

হালনাগাদকরণ 

কসিািক্স 

হালনাগাদকৃ

ত 

২ তাবরখ ড. মোহোবুবুি 

িহমোন,দ োকোল 

পদয়ন্ট আইন টি 

২৫.০৩.২০২০ লক্ষ্যর্াত্রা   ২৫.০৩. 

২০২০ 

 ২২.০৩. 

২০২০ 

২ 
https://baera.portal.gov.bd/site/file

s/45ccc4e7-5d44-44cc-9901-
b0a1cbf251dd 

অজমন   ২২.০৩. 

২০২০ 

 

৪.৫ স্ব স্ব 

ওময়িসাইমর্র 

অবভমর্াগ 

প্রবতকার ব্যিস্থা 

(GRS) 

কসিািক্স 

হালনাগাদকরণ 

 

ওময়িসাইমর্ 

হালনাগাদকৃ

ত 

২ তাবরখ ড. মোহোবুবুি 

িহমোন,দ োকোল 

পদয়ন্ট আইন টি 

৩০.৯.২০১৯, 

৩১.১২.২০১৯, 

৩১.০৩.২০২০, 

৩০.০৬.২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০১৯ 

৩১.১২. 

২০১৯ 

৩১.০৩. 

২০২০ 

৩০.০৬. 

২০২০ 

৩০.০৬. 

২০২০ 

২ http://www.baera.
gov.bd/ 

অজমন ৩০.০৯. 

২০১৯ 

৩১.১২. 

২০১৯ 

২৩.০৩. 

২০২০ 

৩০.০৬. 

২০২০ 

৫. সুশো ন প্রনতষ্ঠো……………………………..৬ 

https://baera.portal.gov.bd/site/files/45ccc4e7-5d44-44cc-9901-b0a1cbf251dd
https://baera.portal.gov.bd/site/files/45ccc4e7-5d44-44cc-9901-b0a1cbf251dd
https://baera.portal.gov.bd/site/files/45ccc4e7-5d44-44cc-9901-b0a1cbf251dd
https://baera.portal.gov.bd/site/files/45ccc4e7-5d44-44cc-9901-b0a1cbf251dd
https://baera.portal.gov.bd/site/files/45ccc4e7-5d44-44cc-9901-b0a1cbf251dd
https://baera.portal.gov.bd/site/files/45ccc4e7-5d44-44cc-9901-b0a1cbf251dd
https://baera.portal.gov.bd/site/files/45ccc4e7-5d44-44cc-9901-b0a1cbf251dd
http://www.baera.gov.bd/
http://www.baera.gov.bd/


                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 5                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.১ উত্তর্ চচ মার 

তাবলকা প্রণয়ন 

কমর স্ব স্ব 

মন্ত্রণোলয়/বিভা

কগ কপ্ররণ 

 

উত্তর্ চচ মার 

তাবলকা 

কপ্রবরত 

৩ তাবরখ কসার্া শীল, 

সদস্য-সবচি, 

ননবতকতা কবর্টি, 

ৈোপশননক 

৩০.০৯.২০

১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৯. 

২০১৯ 

   ৩০.০৯. 

২০১৯ 

৩ 
https://baera.portal.gov.bd/sites/d
efault/files/files/baera.portal.gov.b
d/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362
_14d3a9e3b456/%E0%A6%9A%E0
%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A

%E0%A6%BE%2019.pdf অজমন ৩০.০৯. 

২০১৯ 

   

৫.২ ৈোাংলোদেশ 

জোতীয় 

নডনজেোল 

আনকবদেকেোি-

এি স োকোল 

পদয়ন্ট ও 

নৈকল্প স োকোল 

পদয়ন্ট কম বকতবো 

ননদয়োগ ও 

ওদয়ৈ োইদে 

প্রকোশ 

স োকোল 

পদয়ন্ট ও 

নৈকল্প 

স োকোল 

পদয়ন্ট 

ননদয়োগকৃত 

ও 

ওদয়ৈ োইদে 

প্রকোনশত 

২ তাবরখ ড. মোহোবুবুি 

িহমোন,দ োকোল 

পদয়ন্ট আইন টি, 

ড. র্াঈদুল 

ইসলার্, বিকল্প 

ক াকাল পময়ন্ট 

আইবসটি 

৩১.১০. 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১.১০. 

২০১৯ 

  ৩০.১০. 

২০১৯ 

২ 
https://baera.portal.gov.bd/site/pa

ge/c3195442-b2d2-48d9-a6f7-
01c3ac4e0d1f 

অজমন  ৩০.১০. 

২০১৯ 

  

৫.৩ জনস্বোর্ ব 

 াংনিষ্ট তথ্য 

প্রকোশ (সুিক্ষো 

প্রেোন) 

নৈনিমোলো, 

২০১৭-এি নৈনি 

৪ অনু োদি 

“সডনজগদন

সেড 

অন  োি” 

ননদয়োগকৃত 

ও 

ওদয়ৈ োইদে 

প্রকোনশত 

১ তাবরখ উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

২৮.১১. 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ২৮.১১. 

২০১৯ 

  ৩০.১০. 

২০১৯ 

১ 
https://baera.portal.gov.bd/site/pa

ge/c3195442-b2d2-48d9-a6f7-
01c3ac4e0d1f 

অজমন  ৩০.১০. 

২০১৯ 

  

https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%2019.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%2019.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%2019.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%2019.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%2019.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BE%2019.pdf
https://baera.portal.gov.bd/site/page/c3195442-b2d2-48d9-a6f7-01c3ac4e0d1f
https://baera.portal.gov.bd/site/page/c3195442-b2d2-48d9-a6f7-01c3ac4e0d1f
https://baera.portal.gov.bd/site/page/c3195442-b2d2-48d9-a6f7-01c3ac4e0d1f
https://baera.portal.gov.bd/site/page/c3195442-b2d2-48d9-a6f7-01c3ac4e0d1f
https://baera.portal.gov.bd/site/page/c3195442-b2d2-48d9-a6f7-01c3ac4e0d1f
https://baera.portal.gov.bd/site/page/c3195442-b2d2-48d9-a6f7-01c3ac4e0d1f


                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 6                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

“সডনজগদনদেড 

অন  োি” 

ননদয়োগ ও 

ওদয়ৈ োইদে 

প্রকোশ 

৬. প্রকদল্পি সক্ষদশ দ্দ্ধোেোি...........................৯ 

৬.১ প্রকদল্পি 

িাবষ মক ক্রয় 

পবরকল্পনা 

অনুমর্াদন 

 

অনুমর্াবদত 

ক্রয় 

পবরকল্পনা 

২ তাবরখ পবরচালক, 

পওউবি, 

িাপশবনক 

৩১.০৮.২০

১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩১.০৮. 

২০১৯ 

   ১৯.০৫. 

২০১৯ 

২ প্রমোণক- াংদয়োজনী-৭ 

অজমন ১৯.০৫. 

২০১৯ 

   

৬.২ এবডবপ 

িাস্তিায়ন 

অগ্রগবত 

অগ্রগবতর 

হার 

১ % পবরচালক, 

পওউবি, 

িাপশবনক 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ০.৫ ১ প্রমোণক- াংদয়োজনী-৮ 

অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

৬.৩ প্রকমল্পর 

িাস্তিায়ন 

অগ্রগবত 

পবরদশ মন/ 

পবরিীক্ষ্ণ 

 

দাবখলকৃত 

প্রবতমিদন 

৩ সংখ্যা কচয়ারম্যান, 

িাপশবনক 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ২ ২ ৪ ৩ প্রমোণক- াংদয়োজনী-৯ 

অজমন ১ ১ ২ - 

৬.৪ প্রকল্প 

পবরদশ মন/পবরিী

ক্ষ্ণ 

প্রবতমিদমনর 

িাস্তিায়মনর 

হার 

৩ % পবরচালক, 

পওউবি, 

িাপশবনক 

 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৩ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১০ অজমন ১০০ ১০০ ১০০ - 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 7                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

সুপাবরশ 

িাস্তিায়ন 

 

 

৭. ক্রয়দক্ষদশ দ্দ্ধোেোি...................৭ 

 

৭.১ বপবপএ 

২০০৬-এর িারা 

১১(২) ও 

বপবপআর 

২০০৮-এর 

বিবি ১৬(৬) 

অনুর্ায়ী ২০১৯-

২০ অর্ ব ৈছদিি 

ক্রয়-পবরকল্পনা  

ওদয়ৈ োইদে 

প্রকোশ 

 

ক্রয়-

পবরকল্পনা 

ওদয়ৈ োইদে 

প্রকোনশত 

৩ তাবরখ উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

১৫.০৯. 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১৫.০৯. 

২০১৯ 

   ১৫.০৯. 

২০১৯ 

৩ 
https://baera.portal.gov.bd/site/file

s/8064c2b2-c2cc-4800-9d70-
4c1d67c94912 

অজমন ১৫.০৯. 

২০১৯ 

   

৭.২ ই-

সেন্ডোদিি 

র্াধ্যমর্ ক্রয় 

কার্ ম সম্পাদন 

 

 

 

ই-কর্ন্ডাসি 

ক্রয়  ম্পন্ন 

৪ % উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

৪০% লক্ষ্যর্াত্রা   ৪০%  ১০০ ৪ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১১ অজমন   ১০০%  

https://baera.portal.gov.bd/site/files/8064c2b2-c2cc-4800-9d70-4c1d67c94912
https://baera.portal.gov.bd/site/files/8064c2b2-c2cc-4800-9d70-4c1d67c94912
https://baera.portal.gov.bd/site/files/8064c2b2-c2cc-4800-9d70-4c1d67c94912
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      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 8                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮. স্বচ্ছতা ও জিািবদবহ শনিশোলীকরণ…………………….১২ 

৮.১ স্ব স্ব কসিা 

প্রদান প্রবতশ্রুবত 

(বসটিমজনস্ 

চার্ মার) প্রণয়ন 

ও িাস্তিায়ন 

 

কসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

প্রণীত ও 

ৈোস্তৈোনয়ত 

২ তোনিখ উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

২০.১০. 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ২০.১০. 

২০১৯ 

  ২০.১০. 

২০১৯ 

২ http://www.baera.
gov.bd/ 

অজমন  ২০.১০. 

২০১৯ 

  

৮.২ 

শাখা/অবিশাখা 

এৈাং অিীনস্থ 

অন   

পবরদশ মন 

 

পবরদশ মন 

সম্পন্ন 

২ সংখ্যা স্ব স্ব শাখা প্রিান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৩ ২ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১২ অজমন ১ ১ ১ - 

৮.৩ 

শাখা/অবিশাখা 

এৈাং অিীনস্থ 

অন দ ি 

পবরদশ মন 

প্রবতমিদমনর 

সুপাবরশ 

িাস্তিায়ন 

পবরদশ মন 

প্রবতমিদমন

র সুপাবরশ 

িাস্তিাবয়ত 

 

২ % স্ব স্ব শাখা প্রিান ১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১৩ অজমন ১০০ ১০০ ১০০ - 

৮.৪ সবচিালয় 

বনমদ মশর্ালা 

২০১৪ অনুর্ায়ী 

নবর্ কেবণ 

বিন্যাসকৃত 

২ % উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ২ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১৪ অজমন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

http://www.baera.gov.bd/
http://www.baera.gov.bd/
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      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  
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                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 9                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

নবর্র কেবণ 

বিন্যাসকরণ 

 

৮.৫ কেবণ 

বিন্যাসকৃত নবর্ 

বিনষ্টকরণ 

 

 

নবর্ 

বিননষ্টকৃত 

২ % -- -- লক্ষ্যর্াত্রা       প্রদ োজয নয়। 

 
অজমন      

৮.৬ 

প্রোনতষ্ঠোননক 

গণদ্নোনী 

আদয়োজন 

 

 

 

প্রোনতষ্ঠোননক 

গণদ্নোনী 

আদয়োনজত 

 

 

 

 

২ সংখ্যা ড. কর্মহরুন 

নাহার, 

পবরচালক, 

বিবনবি, 

িাপশবনক 

 

 

 

২ লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১ ২ ২ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১৫ অজমন 

 

 

 ১ ১  

৯. শুদ্ধাচার সংবিষ্ট এিং দুনীবত প্রবতমরামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্……………..১৫ (অগ্রোনিকোি নভনত্তদত নুযনতম পাঁেটি কো বক্রম) 

৯.১ দ্দ্ধোেোি 

 াংনিষ্ট 

কার্ মক্রর্ গ্রহণ 

অন   

প্রোঙ্গদনি 

পনিষ্কোি 

পনিচ্ছন্নতো 

তেোিনককি

ণ ও 

ৈোস্তৈোয়ন 

৩ % ড. জাহানারা 

কিগর্, 

প্র.নি.কর্ মকতমা ও 

ক াকাল পময়ন্ট, 

করগুমলর্বর 

বিষয়ক পরার্শ ম 

প্রদান 

১০০ লক্ষ্যর্াত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৩ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১৬ অজবন ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 



                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 10                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৯.২ দ্দ্ধোেোি ও 

দুনীবত 

প্রবতমরামি 

সমচতনতা 

বৃবদ্ধমূলক 

কো বক্রম গ্রহণ 

দ্দ্ধোেোি ও 

দুনীবত 

প্রবতমরামি 

আমলাচনা 

সভা, 

কসবর্নার 

আময়াজন 

৩ সংখ্যা ড. জাহানারা 

কিগর্, 

প্র.নি.কর্ মকতমা ও 

ক াকাল পময়ন্ট, 

করগুমলর্বর 

বিষয়ক পরার্শ ম 

প্রদান 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১ ৩ ৩ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১৭ অজমন ১ ১ ১ - 

৯.৩ েপ্তদিি 

স ৈোমূল্য/ন   

গ্রহদণি সক্ষদশ 

গৃহীত অদর্ বি 

িনশে প্রেোন 

নননিতকিণ 

িনশদেি 

মোধ্যদম 

স ৈো মূল্য 

গৃহীত 

৩ % পনিেোলক, 

নৈনননৈ 

১০০% লক্ষযমোশো ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৩ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১৮ 

অজবন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৯.৪ অবি 

দুর্ মর্না বনমরাি 

ব্যিস্থা এিং 

সমচতনতা 

বৃবদ্ধমত প্রবশক্ষ্ণ 

আদয়োনজত 

প্রনশক্ষণ 

৩  াংখ্যো উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

১ লক্ষযমোশো   ১  ১ ০ বি.দ্র.-৪ 

     

৯.৫ বননতকতো 

 ম্পনকবত 

সপোস্টোি/নল 

প্রস্তুত/ 

নৈনলকৃত 

সপোস্টোি/নল 

সলে 

৩  াংখ্যো উ.প্র.কম বকতবো, 

ৈোপশননক 

১০০০ কনপ লক্ষযমোশো    ১০০০ 

কনপ 

২০০০ 

কনপ 

 

৩ 
https://baera.portal.gov.bd/site/baera_public_awareness/4c38ec20-

9b5e-4a4c-b8fb-
10d29d861098/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E
0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6

%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9
5%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%
E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6

%A4%E0%A6%BE 

অজবন    ২০০০ 

কনপ 

https://baera.portal.gov.bd/site/baera_public_awareness/4c38ec20-9b5e-4a4c-b8fb-10d29d861098/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://baera.portal.gov.bd/site/baera_public_awareness/4c38ec20-9b5e-4a4c-b8fb-10d29d861098/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://baera.portal.gov.bd/site/baera_public_awareness/4c38ec20-9b5e-4a4c-b8fb-10d29d861098/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://baera.portal.gov.bd/site/baera_public_awareness/4c38ec20-9b5e-4a4c-b8fb-10d29d861098/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://baera.portal.gov.bd/site/baera_public_awareness/4c38ec20-9b5e-4a4c-b8fb-10d29d861098/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://baera.portal.gov.bd/site/baera_public_awareness/4c38ec20-9b5e-4a4c-b8fb-10d29d861098/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://baera.portal.gov.bd/site/baera_public_awareness/4c38ec20-9b5e-4a4c-b8fb-10d29d861098/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://baera.portal.gov.bd/site/baera_public_awareness/4c38ec20-9b5e-4a4c-b8fb-10d29d861098/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%A4%E0%A6%BE


                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 11                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

সলে বতনি ও 

নৈনলি ব্যৈস্থো 

গ্রহণ 

 

১০. দ্দ্ধোেোি েে বোি জন্য পুিস্কোি/প্রদণোেনো প্রেোন..............................৫ 

১০.১ দ্দ্ধোেোি 

পুিস্কোি প্রেোন 

প্রেত্ত 

পুিস্কোি 

৩ তাবরখ কচয়ারম্যান, 

িাপশবনক 

৩১.০৫. 

২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১.০৫. 

২০২০ 

৩১.০৫. 

২০২০ 

৩ 
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/b
aera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_

14d3a9e3b456/2020-06-01-11-13-
4852c52da04981f4f50f0cf4918a0ed8.pdf 

অজমন    ৩১.০৫. 

২০২০ 

১০.২ ২০১৮-

১৯ অর্ বৈছদি 

দ্দ্ধোেোি 

পুিস্কোিপ্রোপ্তদেি 

তোনলকো 

ওদয়ৈ োইদে 

প্রকোশ 

পুিস্কোিপ্রোপ্ত

সেি 

তোনলকো 

ওদয়ৈ োইদে 

প্রকোনশত 

২ তোনিখ ড. মোহোবুবুি 

িহমোন,দ োকোল 

পদয়ন্ট আইন টি 

৩০.০৭. 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০.০৭. 

২০১৯ 

    ২ 
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/b
aera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_

14d3a9e3b456/2020-01-08-11-41-
b9f0e2e5885845445dc00cf32912a797.pdf 

অজমন ৩০.০৭. 

২০১৯ 

    

১১. অর্ ব ৈিোদ্দ....................................................................২ 

১১.১ দ্দ্ধোেোি 

কম ব-

পনিকল্পনোয় 

অন্তবভুি নৈনভন্ন 

কো বক্রম 

ৈোস্তৈোয়দনি 

জন্য ৈিোদ্দকৃত  

অমর্ মর 

ৈিোদ্দকৃত 

অর্ ব 

২ লক্ষ 

েোকো 

মুখ্য বহসািরক্ষ্ণ 

কর্ মকতমা, 

িাপশবনক 

১২ লক্ষ্ 

র্াকা 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩ লক্ষ্ 

র্াকা 

৩ লক্ষ্ 

র্াকা 

৩ লক্ষ্ 

র্াকা 

৩ লক্ষ্ 

র্াকা 

৭,১৪,৫৮৬/- ১ প্রমোণক- াংদয়োজনী-

১৯ 

অজমন ১,৪৭,৭৮৬/- ৩,৬৭,৩২০/

- 

১০০,৪৮০/- -- 

https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/2020-06-01-11-13-4852c52da04981f4f50f0cf4918a0ed8.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/2020-06-01-11-13-4852c52da04981f4f50f0cf4918a0ed8.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/2020-06-01-11-13-4852c52da04981f4f50f0cf4918a0ed8.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/2020-06-01-11-13-4852c52da04981f4f50f0cf4918a0ed8.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/2020-01-08-11-41-b9f0e2e5885845445dc00cf32912a797.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/2020-01-08-11-41-b9f0e2e5885845445dc00cf32912a797.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/2020-01-08-11-41-b9f0e2e5885845445dc00cf32912a797.pdf
https://baera.portal.gov.bd/sites/default/files/files/baera.portal.gov.bd/files/493e91cc_91d7_4a2f_b362_14d3a9e3b456/2020-01-08-11-41-b9f0e2e5885845445dc00cf32912a797.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                   (স োমো শীল) 

      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  

                                                                     বিকল্প স োকোল পদয়ন্ট, শুদ্ধাচার ৈোস্তৈোয়ন টিম, ৈোপশননক 

                                                                                  পৃষ্ঠো: 12                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

আনুমোননক 

পবরর্াণ 

 

১২. পবরিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ 

১২.১ 

েপ্তি/ াংস্হো 

কর্তবক প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ ম-

পবরকল্পনা, 

২০১৯-২০ স্ব স্ব 

মন্ত্রণোলয় এৈাং 

ওদয়ৈ োইদে 

আপদলোডকিণ 

প্রণীত কর্ ম-

পবরকল্পনা 

আপদলোডকৃ

ত 

২ তোনিখ কসার্া শীল, 

সদস্য-সবচি, 

ননবতকতা কবর্টি, 

িাপশবনক 

ও 

ড. মোহোবুবুি 

িহমোন,দ োকোল 

পদয়ন্ট আইন টি 

১০.০৭. 

২০১৯ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০.০৭. 

২০১৯ 

   ০৮.০৭. 

২০১৯ 

২ http://www.baera.
gov.bd/ 

অজমন ০৮.০৭. 

২০১৯ 

   

১২.২ বনি মাবরত 

সর্ময় 

নত্রর্াবসক 

পবরিীক্ষ্ণ 

প্রবতমিদন 

 াংনিষ্ট 

মন্ত্রণোলয়/নৈভো

সগ দাবখল ও স্ব 

স্ব ওদয়ৈ োইদে 

আপদলোডকিণ 

নত্রর্াবসক 

প্রবতমিদন 

দাবখলকৃত 

ও 

আপদলোডকৃ

ত 

২  াংখ্যো 

ও 

তোনিখ 

ড. মোহোবুবুি 

িহমোন,দ োকোল 

পদয়ন্ট আইন টি 

ও 

কসার্া শীল, 

সদস্য-সবচি, 

ননবতকতা কবর্টি, 

িাপশবনক 

৪ 

১৫.১০.২০১৯ 

১৫.০১.২০২০ 

১৫.০৪.২০২০ 

১৫.০৭.২০২০ 

লক্ষ্যর্াত্রা ১ 

১৫.১০.২০১

৯ 

১ 

১৫.১.২০২০ 

১ 

১৫.৪.২০২০ 

১ 

১৫.৭.২০২০ 

০২.১০.২০১৯ 

০৮.০১.২০২০ 

১৪.০৫.২০২০ 

০২.০৭.২০২০ 

২ /www.baera.

gov.bd/ 

অজমন ১ 

০২.১০.২০১৯ 

 

১ 

০৮.০১.২০২০ 

১ 

১৪.০৫.২০২০ 

১ 

০২.০৭.২০২০ 

http://www.baera.gov.bd/
http://www.baera.gov.bd/
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      উর্ধ্বতন বৈজ্ঞোননক কম বকতবো 

      পনিকল্পনো ও উন্নয়ন নৈভোগ  

ৈোাংলোদেশ পিমোণু শনি ননয়ন্ত্রণ কর্তবপক্ষ 

                    ও  
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                                                                                  পৃষ্ঠো: 13                            মূদ্রণ তোনিখ: স োমৈোি, ১৭ আগস্ট ২০২০ 

কার্ মক্রমর্র নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকর 

র্ান 

একক 

 

িাস্তিায়মনর 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যবি/ 

পদ 

২০১৯-২০২০ 

অর্ মিছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষ্ণ, ২০১৯-২০২০  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা

/অজমন 

১র্ 

ককায়ার্ মার 

২য় 

ককায়ার্ মার 

৩য় 

ককায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অবজম

ত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১২.৩ 

আওতোিীন 

আঞ্চনলক/মোঠ 

প বোদয়ি 

কো বোলয় কর্তবক 

দাবখলকৃত 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল কর্ ম-

পবরকল্পনা ও 

পবরিীক্ষ্ণ  

প্রবতমিদমনর 

ওপর ব ডব্যাক 

প্রদান 

 

ন ডব্যোক 

 ভো/ 

কম বশোলো 

অনুনষ্ঠত 

৪ তাবরখ -- -- লক্ষ্যর্াত্রা        

প্রদ োজয নয়। 

 অজমন      

সমোে অনজবত মোন ৮৪.৫  নৈ.দ্র.- ৫ 

নৈ.দ্র.- ১ বৈনিক মহোমোনি সকোনভড-১৯ এি প্রভোদৈ দ্দ্ধোেোি কম ব পনিকল্পনো ২০১৯-২০ এি ৪র্ ব সকোয়োে বোদিি  কল প্রকোি  ভো/ প্রনশক্ষণ/ স নমনোি আদয়োজন  াংক্রোন্ত কো বক্রম আপোতত স্থনগত িদয়দছ। 

নৈ.দ্র.- ২ ELLS system এর র্াধ্যমর্ অন-লাইমন লাইমসন্স (পারবর্র্) প্রদামণর বনমদ মবশকা/ম্যানুময়ল প্রণয়মনর কার্ মক্রর্টি চলর্ান রময়মছ।  

নৈ.দ্র.- ৩ িাপশবনক এর অনুকূমল ২০১৯-২০ অর্ বিছমর একটির্াত্র open tender আহ্বায়ন করা হমর্মছ র্া ই-বজবপ এর র্াধ্যমর্  ম্পন্ন কিো হদয়দছ নৈিোয় অজবন শতভোগ। 

নৈ.দ্র.- ৪ িাংলামদশ  ায়ার সাবভমস এর সামর্ আমলাচনা কমর গত ২৮/০৩/২০২০ তাবরমখ িাপশবনক এ অবি দুর্ মর্না বনমরাি ব্যিস্থা এিং সমচতনতা বৃবদ্ধ শীষ মক একটি প্রবশক্ষ্ণ ককাস ম আময়াজমনর পদমক্ষ্প গ্রহণ করা হময়বছল। বকন্ত ৃর্হার্ারী কমরানা ভাইরামসর কারমণ ছুটি 

র্াকায় উি সর্ময় প্রবশক্ষ্ণ ককাস মটি আময়াজন করা সম্ভি হয়বন।  

নৈ.দ্র.- ৫ কো বক্রম নাং- ৮.৫ এৈাং ১২.৩ ৈোপশননক এি জন্য প্রদ োজয নয় নৈিোয় সমোে প্রদ োজয ৯৪ মোদন নৈদৈেনোয় ৈোপশননক এি অনজবত মোন ৮৪.৫,  োি শতকিো হোি ৯০%।  

 

 


