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বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় এিং মন্ত্রীপবিষদ বিভাগেি মগে স্বাক্ষবিত িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি (২০১৮-২০১৯) এি আগলাগক  

িাংলাগদশ পিমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তিপগক্ষি ককৌশলেত উগেশ্যসমূহ িাস্তিায়ন সংক্রান্ত অগ্রেবতি প্রবতগিদন 

 

ত্রৈমাবসক প্রবতগিদন 

 

সংস্থাি নামঃ িাংলাগদশ পিমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

মাগসি নামঃ জানুয়াবি-মার্ ি ২০১৯ 

 

ককৌশলেত উগেশ্য কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূর্ক একক 
লক্ষমাৈা 

২০১৮-২০১৯ 

অজিন 
কমাট  

(ক্রমপুবিত) 

অজিগনি হাি 

(%) 
জানুয়াবি 

২০১৯ 

কেব্রুয়াবি 

২০১৯ 

মার্ ি  

২০১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] বিজ্ঞান ও প্রযুবি 

বিষয়ক েগিষণায় 

সহায়তা প্রদান 

[১.৮] বিজ্ঞান ও প্রযুবি বিষয়ক 

প্রবশক্ষণ 
[১.৮.১] প্রবশবক্ষত জনিল সংখ্যা ৪২০ ৩৫ ৩৫ ৬৮ ৪০০ ৯৫ 

[২] বিজ্ঞান ও প্রযুবি 

জনবপ্রয়কিণ 

[২.২] বিজ্ঞান বিষয়ক কসবমনাি, 

িিৃতামালা ও কম িশালা 

[২.২.১] আগয়াবজত কসবমনাি, 

িিৃতামালা ও কম িশালা 
সংখ্যা ০৭ - ১ - ৫ ৭১ 

[৩] পিমাণু শবিি 

বনিাপদ ও শাবন্তপূণ ি 

ব্যিহাি বনবিতকিণ 

[৩.৭] বনউক্লীয় ও বিবকিণ 

স্থাপনাসমূহ পবির্ালনা সংক্রান্ত 

অনুগমাদন 

[৩.৭.১] স্থাপনাি জন্য প্রদত্ত 

নতুন লাইগসন্স 
সংখ্যা ৪১০ ৩৪ ৫৫ ৮৪ ৪৩৩ ১০৬ 

[৩.৭.২] স্থাপনাি জন্য প্রদত্ত 

নিায়নকৃত লাইগসন্স 
সংখ্যা ১২২০ ১৭৮ ১৬৮ ২৪৫ ১৩৭৫ ১১৩ 

[৩.৮] বনউক্লীয় ও কতজস্ক্রীয় 

পদার্ ি/র্ন্ত্রপাবত আমদানী ও িপ্তানীি 

অনুগমাদন 

[৩.৮.১] প্রদত্ত পািবমট/এন ও 

বস 
সংখ্যা ৩৮০ ৩৪ ৩২ ২৭ ৩০৯ ৮১ 

[৩.৯] বিবকিণ বনয়ন্ত্রণকািী 

কম িকতিাগদি সনদ প্রদান 

[৩.৯.১] ইস্যুকৃত আি বস ও 

সনদ 
সংখ্যা ২৯৫ ২২ ৪৪ ৫৫ ৩১১ ১০৫ 

[৩.৯.২] নিায়নকৃত আি বস 

ও সনদ 
সংখ্যা ২৯৫ ৬৪ ৫০ ৭৬ ৪৫২ ১৫৩ 

[৩.১০] বনউক্লীয় ও বিবকিণ 

স্থাপনাসমূগহি বনয়ন্ত্রণমূলক 

পবিদশ িন 

[৩.১০.১] বনয়ন্ত্রণমূলক 

পবিদশ িন 
সংখ্যা ৩৫০ ২৮ ৪৩ ২৭ ৩৩২ ৯৫ 

[৩.১১] কিগুগলটবি ডকুগমন্ট প্রণয়ন 

এিং কাবিেিী ডকুগমন্ট মূল্যায়ন 

[৩.১১.১] প্রণীত ও মূল্যাবয়ত 

ডকুগমন্ট 
সংখ্যা ১৬ - - ১ ১৬ ১০০ 
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বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় এিং িাংলাগদশ পিমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তিপগক্ষি মগে স্বাক্ষবিত িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি (২০১৮-২০১৯) এি আগলাগক  

ককৌশলেত উগেশ্যসমূহ িাস্তিায়ন সংক্রান্ত অগ্রেবতি প্রবতগিদন 

ত্রৈমাবসক প্রবতগিদন 

সংস্থাি নামঃ িাংলাগদশ পিমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

মাগসি নামঃ জানুয়াবি-মার্ ি ২০১৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ককৌশলেত উগেশ্য কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূর্ক একক 

লক্ষমাৈা 

২০১৮-

২০১৯ 

অজিন 
কমাট  

(ক্রমপুবিত) 

অজিগনি হাি 

(%) জানুয়াবি 

২০১৯ 

কেব্রুয়াবি 

২০১৯ 

মার্ ি 

২০১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি বিষয়ক 

েগিষণায় সহায়তা 

প্রদান 

[১.১] বনউক্লীয় ও বিবকিণ স্থাপনাসমূহ  

পবির্ালনা সংক্রান্ত অনুগমাদন 

[১.১.১] স্থাপনাি জন্য প্রদত্তনতুন 

লাইগসন্স
 

সংখ্যা ৪১০ ৩৪ ৫৫ ৮৪ ৪৩৩ ১০৬ 

[১.১.২] স্থাপনাি জন্য নিায়নকৃত 

লাইগসন্স 
সংখ্যা ১২২০ ১৭৮ ১৬৮ ২৪৫ ১৩৭৫ ১১৩ 

[১.২] বনউক্লীয় ও কতজস্ক্রীয় পদার্ ি/র্ন্ত্রপাবত 

আমদানী ও িপ্তানীি অনুগমাদন 

[১.২.১] প্রদত্ত পািবমট/এনওবস
 

সংখ্যা ৩৮০ ৩৪ ৩২ ২৭ ৩০৯ ৮১ 

[১.৩] বিবকিণ বনয়ন্ত্রণ কম িকতিাগদি সনদ প্রদান [১.৩.১] ইস্যুকৃত আিবসও সনদ 
সংখ্যা ২৯৫ ২২ ৪৪ ৫৫ ৩১১ ১০৫ 

[১.৩.২] নিায়নকৃত আিবসও সনদ 
সংখ্যা ২৯৫ ৬৪ ৫০ ৭৬ ৪৫২ ১৫৩ 

[১.৪] বনউক্লীয় ও বিবকিণ স্থাপনাসমূগহি 

বনয়ন্ত্রণমূলক পবিদশ িন 

[১.৪.১] বিবকিণ স্থাপনাি 

বনয়ন্ত্রণমূলক পবিদশ িন 
সংখ্যা ৩৩৮ ২৬ ৪১ ২৫ ৩২২ ৯৫ 

[১.৪.২] RNPP Construction 

সংক্রান্ত কম িকাগেি বনয়ন্ত্রণমূলক 

পবিদশ িন/বভবজট 

সংখ্যা ১২ ২ ২ ২ ১১ ৯২ 

[১.৫] কিগুগলটিী ডকুগমন্ট প্রণয়ন এিং 

কাবিেিী ডকুগমন্ট মূল্যায়ন 

[১.৫.১] প্রনীত এিং মূল্যাবয়ত 

ডকুগমন্ট 
সংখ্যা ১৬ - - - ১৬ ১০০ 

[২] বিজ্ঞান ও প্রযুবি 

বিষয়ক েগিষণায় 

সহায়তা প্রদান 

[২.১] েুাবসবলটি অপাগিটগিি দক্ষতা বৃবিি 

লগক্ষু বনউক্লীয় বনিাপত্তা ও বিবকিণ স্যিক্ষা 

বিষয়ক প্রবশক্ষগণি আগয়াজন 

[২.১.১] অনুবিত প্রবশক্ষণ সংখ্যা ১২ ১ ১ ২ ১১ ৯২ 

[২.১.২] প্রবশবক্ষত জনিল সংখ্যা ৪২০ ৩৫ ৩৫ ৬৮ ৪০০ ৯৫ 

[২.২] IAEA/ROSTECHNADZ-
OR/RCA/FNCA/ANSN/AERB 

এি আগয়াজগন অনুবিত প্রবশক্ষণ কম িসূর্ী/সভায়  

অংশগ্রহণ। 

[২.২.১] অংশগ্রহণকািী 

সংখ্যা ৬২ ২ ৭ ৩ ৪০ ৬৫ 

[৩] বিজ্ঞান ও 

প্রযুবি জনবপ্রয়কিণ 

[৩.১] বনউক্লীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবিবিষয়ক 

কসবমনাি ও কম িশালা । 

[৩.১.১] আগয়াবজত  কসবমনাি ও 

কম িশালা 

সংখ্যা ০৭ - ১ - ৫ ৭১ 
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বিজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় এিং িাংলাগদশ পিমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তিপগক্ষি মগে স্বাক্ষবিত িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি (২০১৮-২০১৯) এি আগলাগক আিবশ্যক 

ককৌশলেত উগেশ্যসমূহ িাস্তিায়ন সংক্রান্ত অগ্রেবতি প্রবতগিদন 

ত্রৈমাবসক প্রবতগিদন 

 

 

সংস্থাি নামঃ িাংলাগদশ পিমাণু শবি বনয়ন্ত্রণ কর্তিপক্ষ 

মাগসি নামঃ জানুয়াবি-মার্ ি ২০১৯ 
 

ককৌশলেত 

উগেশ্য 
কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূর্ক একক 

লক্ষমাৈা 

২০১৮-১৯ 
অজিন 

কমাট 

(ক্রমপুবিত) 

অজিগনি হাি 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

[১] িাবষ িক 

কম িসম্পাদন চুবি 

িাস্তিায়ন 

কজািদািকিণ 

[১.১] মাঠপর্ িাগয়ি কার্ িালগয়ি সগে ২০১৮-১৯ অর্ িিছগিি িাবষ িক 

কম িসম্পাদন চুবি স্বাক্ষি ও ওগয়িসাইগট আপগলাড 

[১.১.১]িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি 

স্বাক্ষবিত 

তাবিখ ২০ জুন ২০১৮ ২১ জুন 

২০১৮ 

- ১০০ 

[১.২] ২০১৮-১৯ অর্ িিছগিি িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিি অর্ িিাবষ িক 

মূল্যায়ন প্রবতগিদন সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাবখল 

[১.২.১] মূল্যায়ন প্রবতগিদন দাবখলকৃত তাবিখ ১৭ জানুয়াবি 

২০১৯ 

৩ জানুয়াবি 

২০১৯ 

- ১০০ 

[১.৩] মাঠপর্ িাগয়ি কার্ িালগয়ি ২০১৮-১৯ অর্ ি িছগিি িাবষ িক 

কম িসম্পাদন চুবিি অর্ িিাবষ িক মূল্যায়ন প্রবতগিদন পর্ িাগলার্নাগন্ত 

েলািতিক (Feedback) মন্ত্রণালয়/বিভাগে দাবখল 

[১.৩.১] েলািতিক 

(Feedback)প্রদত্ত 

তাবিখ ২৪ জানুয়াবি 

২০১৯ 

- - - 

[১.৪] সিকািী কম িসম্পাদন ব্যিস্থাপনা পিবতসহ অন্যান্য বিষগয় 

কম িকতিা/কম ির্ািীগদি জন্য প্রবশক্ষণ আগয়াজন 

[১.৪.১] আগয়াবজত প্রবশক্ষগণি সময় জনঘন্টা ৬০ ৬ ৫৪ ৯০ 

[২] কার্ িপিবত, 

কম িপবিগিশ ও 

কসিাি মাগনান্নয়ন 

[২.১] ই-োইবলং পিবত িাস্তিায়ন
১
 [২.১.১] ফ্রন্ট কডগেি মােগম গৃহীত ডাক 

ই-োইবলং বসগেগম আপগলাডকৃত 

% ৮০ ১০০ - ১০০ 

[২.১.২] ই-োইগল নবর্ বনষ্পবত্তকৃত % ৫০ ৪০ - ৮০ 

[২.১.৩] ই-োইগল পৈ জািীকৃত % ৪০ ১০০ - ১০০  

[২.২] দপ্তি/সংস্থা কর্তিক  অনলাইন কসিা র্ালু কিা
২
 [২.২.১] ন্যুনতম একটি নতুন  

ই-সাবভ িস র্ালুকৃত 

তাবিখ ১০ জানুয়াবি 

২০১৯ 

১০ জানুয়াবি 

২০১৯ 

- ১০০ 

[২.৩] দপ্তি/সংস্থা ওঅর্ীনস্থ কার্ িালয়সমূগহি উদ্ভািনী উগযাে ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP)িাস্তিায়ন 

[২.৩.১] উদ্ভািনী উগযাে ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP)সমূগহি হালনাোদকৃত 

ডাটাগিইজ ওগয়িসাইগট প্রকাবশত 

তাবিখ ০৩ কেব্রুয়াবি 

২০১৯ 

০৩ 

কেব্রুয়াবি 

২০১৯ 

- ১০০  

[২.৩.২] ডাটাগিইজ অনুর্ায়ী ন্যুনতম দুটি 

নতুন উদ্ভািনী উগযাে/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

র্ালুকৃত 

তাবিখ ০৮ এবপ্রল ২০১৯ - - - 
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১ 
প্রর্ানমন্ত্রীি কার্ িালগয়ি এটুআই অবেস হগত প্রাপ্ত প্রবতগিদন অনুর্ায়ী।  

২
 রূপপুি পািমাণবিক বিদুুৎগকন্দ্র সংক্রান্ত অতুন্ত গুরুত্বপূণ ি ও কোপনীয় তথ্য আদানপ্রদাগনি জন্য একটি on-line secured channel স্থাপন কিা হগয়গছ । 

৩ 
একটি সার্ািন অবডট আপবত্ত িগয়গছ র্া অবতসত্বি বনষ্পন্ন কিা হগি।  

ককৌশলেত 

উগেশ্য 
কার্ িক্রম কম িসম্পাদন সূর্ক একক 

লক্ষমাৈা 

২০১৮-২০১৯ 
অজিন 

কমাট 

(ক্রমপুবিত) 

অজিগনি 

হাি (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 [২.৪] বসটিগজন স র্াট িাি িাস্তিায়ন [২.৪.১]হালনাোদকৃত বসটিগজন স র্াট িাি অনুর্ায়ী প্রদত্ত কসিা % ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ 

[২.৪.২] কসিা গ্রহীতাগদি মতামত পবিিীক্ষণ ব্যিস্থা র্ালুকৃত তাবিখ ৩১  বডগসম্বি 

২০১৮ 

৩১  বডগসম্বি 

২০১৮ 

- ১০০ 

[২.৫]অবভগর্াে প্রবতকাি ব্যিস্থা িাস্তিায়ন [২.৫.১] বনবদ িষ্ট সমগয়ি মগে অবভগর্ােবনষ্পবত্তকৃত % ৭৫ ১০০ ১০০ ১০০ 

[২.৬] বপআিএল শুরুি ২ মাস পূগি ি সংবিষ্ট কম ির্ািীি 

বপআিএল ও ছুটি নেদায়নপৈ জাবি কিা 

[২.৬.১] বপআিএল আগদশ জাবিকৃত % ১০০ - - - 

[২.৬.২] ছুটি নেদায়নপৈ জাবিকৃত % ১০০ - - - 

[৩] আবর্ িকও 

সম্পদ 

ব্যিস্থাপনাি 

উন্নয়ন 

[৩.১] অবডট আপবত্ত বনষ্পবত্ত কার্ িক্রগমি উন্নয়ন
৩
 [৩.১.১] বৈপক্ষীয় সভায় অবডট আপবত্ত বনষ্পবত্তি জন্য 

স্যপাবিশকৃত 
% ৬০ 

- - - 

[৩.১.২]অবডট আপবত্ত বনষ্পবত্তকৃত % ৫০ - - - 

[৩.২] স্থািি ও অস্থািি সম্পবত্তি হালনাোদ তাবলকা প্রস্তুত 

কিা
৪
 

[৩.২.১] স্থািি সম্পবত্তি তাবলকা হালনাোদকৃত তাবিখ 
০৩ কেব্রুয়াবি 

২০১৯ 

- - - 

[৩.২.২] অস্থািি সম্পবত্তি তাবলকা হালনাোদকৃত তাবিখ 
০৩ কেব্রুয়াবি 

২০১৯ 

০৩ কেব্রুয়াবি 

২০১৯ 

- ১০০ 

[৩.৩]িাবষ িক উন্নয়ন কম িসূবর্ িাস্তিায়ন [৩.৩.১]িাবষ িক উন্নয়ন কম িসূবর্ িাস্তিাবয়ত % ১০০ - - - 

 [৩.৪] অব্যিহৃত/অগকগজা র্ানিাহন বিযমান নীবতমালা 

অনুর্ায়ী বনষ্পবত্তকিণ 
[৩.৪.১] বনষ্পবত্তকৃত % ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 [৩.৫] িগকয়া বিদুুৎ বিল পবিগশার্ কিা [৩.৫.১] বিদুুৎ বিল পবিগশাবর্ত % ১০০ ১ ১ ১০০ 

 [৩.৬] শূন্য পগদি বিপিীগত বনগয়াে প্রদান
৫
 [৩.৬.১] বনগয়াে প্রদানকৃত % ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ 

[৪] জাতীয় 

শুিার্াি ককৌশল 

ও তথ্য অবর্কাি 

িাস্তিায়ন 

কজািদািকিণ 

[৪.১] জাতীয় শুিার্াি কম িপবিকল্পনা ও পবিবিক্ষণ কাঠাগমা 

িাস্তিায়ন
৬
 

[৪.১.১] ত্রৈমাবসক প্রবতগিদন দাবখলকৃত সংখ্যা ৪ ১ ২ ৫০  

[৪.১.২] জাতীয় শুিার্াি কম িপবিকল্পনা ও পবিবিক্ষণ 

কাঠাগমায় অন্তর্ভ িি লক্ষুমাৈা িাস্তিাবয়ত 
% ১০০ ৯৪ - ৯৪ 

[৪.২] তথ্য িাতায়ন হালনাোদকিণ [৪.২.১] সকল অনলাইন কসিা তথ্য িাতায়গন সংগর্াবজত % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

[৪.২.২] তথ্য িাতায়ন হালনাোদকৃত % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

 [৪.৩] দপ্তি/সংস্থাি ২০১৭-১৮ অর্ িিছগিি িাবষ িক প্রবতগিদন 

প্রণয়ন ও ওগয়ভসাইগট প্রকাশ 

[৪.৩.১] িাবষ িক প্রবতগিদন ওগয়িসাইগট প্রকাবশত 
তাবিখ 

১৮ অগটািি 

২০১৮ 

১৬ অগটািি 

২০১৮ 
১০০ ১০০ 
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৪
স্থািি সম্পবত্ত কনই, অস্থািি সম্পবত্তি তাবলকা হালনাোদ কিা হগয়গছ। 

৫ 
িাপশবনক এি কমাট ২৭ টি শূণ্য পগদি বিপিীগত ২৭ টিগত বনগয়াে প্রদান কিায় বনগয়াে প্রদানকৃগতি লক্ষুমাৈা শতভাে অবজিত হগয়গছ। তগি, িাপশবনক এি অর্ ি-উপগদষ্টা অন্যৈ  িদবল হওয়ায় উি পদটি িতিমাগন শূন্য িগয়গছ। 

৬
জাতীয় শুিার্াি কম িপবিকল্পনা ও পবিবিক্ষণ কাঠাগমায় অন্তর্ভ িি লক্ষুমাৈাি ৩য় ককায়াট িাগিি ১৭টি লক্ষুমাৈাি মগে ১৬টি লক্ষুমাৈা ১০০% িাস্তিাবয়ত। 


