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বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ কর্তপৃদের ২০১৬-২০১৭ অর্বৃছদরর বাক্তষকৃ কমসৃম্পােন চুক্তির মূল্যায়ন প্রক্তিদবেন 

  ককৌশলগি উদেশ্য 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

কার্কৃ্রম 

(Activities) 

 

কমসৃম্পােন সূচক 

(Performance 

indicators) 

 

একক 

(unit) 

 

কমসৃম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লেযমাত্রা/ক্তনণাৃয়ক ২০১৬-২০১৭ 

 (Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

 

অর্ৃন 

 

খসড়া ককার 

(raw 

score) 

 

ওদয়দেড 

খসড়া ককার 

(weighted 

raw 

score) 

অসাধারণ অক্তিউত্তম উত্তম চলক্তি 

মান 

চলক্তি 

মাদনর 

ক্তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১] পরমাণু 

শক্তির 

ক্তনরাপে 

ও শাক্তিপূণ ৃ

ব্যবহার 

ক্তনক্তিিকরণ 

[১.১] ক্তনউক্লীয় ও 

ক্তবক্তকরণ স্থাপনাসমূহ  

পক্তরচালনা সংক্রাি 

অনুদমােন 

[১.১.১] স্থাপনার র্ন্য 

প্রেত্ত নতুন লাইদসন্স
 

সংখ্যা ৭.০০ ২৩৫ ২৩০ ২২০ ২১০ ২০০ ৪১৮ ১০০% ৭ 

[১.১.২] স্থাপনার র্ন্য 

নবায়নকৃি লাইদসন্স 

সংখ্যা ৬.০০ ১২১০ ১২০০ ১১৯০ ১১৮০ ১১৭০ ১২১১ ১০০% ৬ 

[১.২] ক্তনউক্লীয় ও 

কির্স্ক্রীয় 

পোর্/ৃর্ন্ত্রপাক্তি 

আমোনী ও রপ্তানীর 

অনুদমােন 

[১.২.১] প্রেত্ত 

পারক্তমে/এনওক্তস 

সংখ্যা ৬.০০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ২৩০ ৪৫১ ১০০% ৬ 

[১.৩] ক্তবক্তকরণ 

ক্তনয়ন্ত্রণ কমকৃিাৃদের 

সনে প্রোন 

[১.৩.১] ইস্যযকৃি 

আরক্তসও সনে 

সংখ্যা ৭.০০ ২২০ ২১০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ৩০৪ ১০০% ৭ 

[১.৩.২] নবায়নকৃি 

আরক্তসও সনে 

সংখ্যা ৭.০০ ২৮৫ ২৭৫ ২৬৫ ২৫৫ ২৪৫ ৩৪৭ ১০০% ৭ 

[১.৪] ক্তনউক্লীয় ও 

ক্তবক্তকরণ স্থাপনা 

সমূদহর ক্তনয়ন্ত্রণমূলক 

পক্তরেশনৃ 

[১.৪.১] ক্তনয়ন্ত্রণমূলক 

পক্তরেশনৃ 

সংখ্যা ৭.০০ ৩২৫ ৩১৫ ৩০৫ ২৯৫ ২৮৫ ৩২৭ ১০০% ৭ 

[১.৫] করগুদলেরী 

ডকুদমন্ট প্রণয়ন এবং 

কাক্তরগরী ডকুদমন্ট 

মূল্যায়ন 

[১.৫.১] প্রণীি এবং 

মূল্যাক্তয়ি ডকুদমন্ট 

সংখ্যা ১০.০০ ১৪ ১২ ১১ ১০ ৯ ১৪ ১০০% ১০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 
Objective
s) 

 

কার্কৃ্রম 

(Activities) 

 

কমসৃম্পােন সূচক 

(Performanc
e indicators) 

 

একক 

(unit) 

 

কমসৃম্পােনসূ

চদকর মান 

(Weight 
of 

Performa
nce 

Indicator
s) 

লেযমাত্রা/ক্তনণাৃয়ক ২০১৬-২০১৭ 

 (Target/Criteria Value for FY 2016-17) 
 

অর্ৃন 

 

খসড়া ককার 

(raw 

score) 

 

ওদয়দেড খসড়া 

ককার 

(weighted 

raw score) 

অসাধারণ অক্তিউত্তম উত্তম চলক্তি 

মান 

চলক্তি 

মাদনর 

ক্তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[২] ক্তনউক্লীয় 

ক্তবজ্ঞান ও 

প্রযুক্তি ক্তবষয়ক 

গদবষণায় 

সহায়িা 

বৃক্তিকরণ 

[২.১]ফ্যাক্তসক্তলটি 

অপাদরেদরর েেিা 

বৃক্তির লদেয ক্তনউক্লীয় 

ক্তনরাপত্তা ও ক্তবক্তকরণ 

স্যরো ক্তবষয়ক 

প্রক্তশেদণর আদয়ার্ন 

[২.১.১] অনুক্তষ্ঠি 

প্রক্তশেণ
 

সংখ্যা ১০ ১২ ১১ ১১ ১০ ১০ ১২ ১০০% ১০ 

[২.১.২] প্রক্তশক্তেি 

র্নবল 

সংখ্যা ৭ ৪০০ ৩৯৫ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৮০ ৪৪১ ১০০% ৭ 

[২.২]IAEA/ROS
TECHNADZOR
/RCA/FNCA/A
NSN/AERB 

এরআদয়ার্দন অনুক্তষ্ঠি 

প্রক্তশেণ কমসৃূচী/ 

সভায় অংশগ্রহণ 

[২.২.১] 

অংশগ্রহণকারী 

সংখ্যা ৭ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭২ ১০০% ৭ 

[৩] ক্তনউক্লীয় 

ক্তবজ্ঞান ও 

প্রযুক্তি 

র্নক্তপ্রয়করণ 

[৩.১] ক্তনউক্লীয় ক্তবজ্ঞান 

ও প্রযুক্তি ক্তবষয়ক  

কসক্তমনার ও কমশৃালা 

আদয়ার্ন 

[৩.১.১] আদয়াক্তর্ি 

কসক্তমনার ও 

কমশৃালা 

সংখ্যা ৬ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ৫ ১০০% ৬ 
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বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ কর্তপৃদের ২০১৬-২০১৭ অর্বৃছদরর বাক্তষকৃ কমসৃম্পােন চুক্তির মূল্যায়ন প্রক্তিদবেন 

আবক্তশ্যক ককৌশলগি উদেশ্য 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strateg
ic 
Objectiv
es) 

 

কার্কৃ্রম 

(Activities) 

 

কমসৃম্পােন সূচক 

(Performanc
e indicators) 

 

একক 

(unit) 

 

কমসৃম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

লেযমাত্রা/ক্তনণাৃয়ক ২০১৬-২০১৭ 

 (Target/Criteria Value for FY 2016-17) 
 

অর্ৃন 

 

খসড়া ককার 

(raw 

score) 

 

ওদয়দেড খসড়া 

ককার 

(weighted 

raw score) 

অসাধারণ অক্তিউত্ত

ম 

উত্তম চলক্তি 

মান 

চলক্তি 

মাদনর 

ক্তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[১] েেিার 

সদে বাক্তষকৃ 

কমসৃম্পােন 

চুক্তি 

বাস্তবায়ন 

[১.১] ২০১৬-১৭ 

অর্বৃছদরর খসড়া বাক্তষকৃ 

কমসৃম্পােন চুক্তি োক্তখল 

[১.১.১] ক্তনধাৃক্তরি 

সময় সীমার মদে 

খসড়া চুক্তি 

মন্ত্রণালদয় 

োক্তখলকৃি 

িাক্তরখ ১ ১৯কম ২২কম ২৪কম ২৫কম ২৬কম ০৫কম ১০০% ১ 

[১.২] মাঠ পর্াৃদয়র 

কার্াৃলয় সমূদহর সদে 

২০১৬-১৭ অর্বৃছদরর 

বাক্তষকৃ কমসৃম্পােন চুক্তি 

স্বাের 

১
[১.২.১] ক্তনধাৃক্তরি 

সময় সীমার মদে 

চুক্তি স্বােক্তরি 

িাক্তরখ ১ ২৬-৩০ 

জুন 

- - - - - - - 

[১.৩] ২০১৫-১৬ 

অর্বৃছদরর বাক্তষকৃ 

কমসৃম্পােন চুক্তির 

মূল্যায়ন প্রক্তিদবেন োক্তখল 

[১.৩.১] ক্তনধাৃক্তরি 

িাক্তরদখ মূল্যায়ন 

প্রক্তিদবেন 

োক্তখলকৃি 

সংখ্যা ১ ১৪ 

জুলাই 

১৭ 

জুলাই 

১৮ 

জুলাই 
১৯ 

জুলাই 
২০ 

জুলাই 
১৪ 

জুলাই 

১০০% ১ 

[১.৪] ২০১৬-১৭ 

অর্বৃছদরর বাক্তষকৃ 

কমসৃম্পােন চুক্তি 

বাস্তবায়ন পক্তরবীেণ 

[১.৪.১] ত্রত্রমাক্তসক 

প্রক্তিদবেন 

োক্তখলকৃি 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - ৪ ১০০% ১ 

[১.৫] ২০১৬-১৭ 

অর্বৃছদরর বাক্তষকৃ 

কমসৃম্পােন চুক্তির 

অধবৃাক্তষকৃ মূল্যায়ন 

প্রক্তিদবেন োক্তখল 

[১.৫.১] ক্তনধাৃক্তরি 

িাক্তরদখ অধবৃাক্তষকৃ 

মূল্যায়ন প্রক্তিদবেন 

োক্তখলকৃি 

িাক্তরখ ১ ২২ 

র্ানুয়াক্তর 

২৩ 

র্ানুয়াক্তর 
২৪ 

র্ানুয়া

ক্তর 

২৫ 

র্ানুয়া

ক্তর 

২৬ 

র্ানুয়াক্তর 
০৪র্ানুয়াক্তর ১০০% ১ 

[১.৬] বাক্তষকৃ কমসৃম্পােন 

চুক্তির সদে সংক্তিষ্ট 

কমকৃিাৃদের প্রদণােনা 

প্রোন 

[১.৬.১] ত্রবদেক্তশক 

প্রক্তশেদণ কপ্রক্তরি 

কমকৃিাৃ 

সংখ্যা ১ ৩ ২ ১ _ _ ৩ ১০০% ১ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

কার্কৃ্রম 

(Activities) 

 

কমসৃম্পােন সূচক 

(Performance 

indicators) 

 

একক 

(unit) 

 

কমসৃম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লেযমাত্রা/ক্তনণাৃয়ক ২০১৬-২০১৭ 

 (Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

 

অর্ৃন 

 

খসড়া ককার 

(raw 

score) 

 

ওদয়দেড 

খসড়া 

ককার 

(weighte

d raw 

score) 

অসাধারণ অক্তিউত্তম উত্তম চলক্তি 

মান 

চলক্তি 

মাদনর 

ক্তনদে 

১০০% ৯০% ৮০

% 

৭০% ৬০% 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[২] েেিা ও 

ত্রনক্তিকিার 

উন্নয়ন 

[২.১] সরকাক্তর 

কমসৃম্পােন 

ব্যবস্থাপনা সংক্রাি 

প্রক্তশেণসহ ক্তবক্তভন্ন 

ক্তবষদয় 

কমকৃিাৃ/কমচৃারীদের 

র্ন্য প্রক্তশেণ 

আদয়ার্ন 

[২.১.১] প্রক্তশেদণর 

সময় 

র্নঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ১০০% ১ 

[২.২] র্ািীয় 

শুিাচার ককৌশল 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ২০১৬-১৭ 

অর্বৃছদরর শুিাচার 

বাস্তবায়ন 

কমপৃক্তরকল্পনা এবং 

বাস্তবায়ন পক্তরবীেণ 

কাঠাদমা প্রণীি ও 

োক্তখলকৃি। 

িাক্তরখ ১ ১৫ 

জুলাই 

 

৩১ 

জুলাই 

 

- - - ১৪জুলাই 

 

১০০% ১ 

[২.২.২] ক্তনধাৃক্তরি 

সময়সীমার মদে 

ত্রত্রমাক্তসক পক্তরবীেণ 

প্রক্তিদবেন োক্তখলকৃি 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - ৪ ১০০% ১ 

[৩] িথ্য 

অক্তধকার ও 

স্বপ্রদণাক্তেি 

িথ্য প্রকাশ 

বাস্তবায়ন 

[৩.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগােকরণ 

[৩.১.১] িথ্য বািায়ন 

হালনাগােকৃি 

% ১ প্রক্তি 

মাদসর 

১ম সপ্তাহ 

প্রক্তিমাদস

র ২য় 

সপ্তাহ 

প্রক্তি

মাদস

র 

৩য় 

সপ্তাহ 

- - প্রক্তি মাদসর 

১ম সপ্তাহ 

১০০% ১ 

[৩.২] বাক্তষকৃ 

প্রক্তিদবেন প্রণয়ন ও 

প্রকাশ 

[৩.২.১] বাক্তষকৃ 

প্রক্তিদবেন 

ওদয়বসাইদে প্রকাক্তশি 

িাক্তরখ ১ ১৫ 

অদটাবর 

২৯ 

অদটাবর 
১৫ 

নদভ

ম্বর 

৩০ 

নদভম্ব

র 

১৫ 

ক্তডদসম্বর 

১৪জুলাই 

 

১০০% ১ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

কার্কৃ্রম 

(Activities) 

 

কমসৃম্পােন সূচক 

(Performance 

indicators) 

 

একক 

(unit) 

 

কমসৃম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লেযমাত্রা/ক্তনণাৃয়ক ২০১৬-২০১৭ 

 (Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

 

অর্ৃন 

 

খসড়া ককার 

(raw 

score) 

 

ওদয়দেড 

খসড়া ককার 

(weighte

d raw 

score) 

অসাধারণ অক্তিউত্তম উত্তম চলক্তি 

মান 

চলক্তি 

মাদনর 

ক্তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[৪] কার্পৃিক্তি 

ও কসবার 

মাদনান্নয়ন 

[৪.১] ই-ফ্াইক্তলং 

পিক্তি প্রবিনৃ 

[৪.১.১]েপ্তর/সংস্থায় 

ই-ফ্াইক্তলং পিক্তি 

প্রবক্তিিৃ 

িাক্তরখ ১ ২৮ 

কফ্ব্রুয়াক্তর 

৩০ 

মাচ ৃ

৩০ 

এক্তপ্রল 

৩১ কম ২৯ জুন  ৮০% ০.৮ 

[৪.২] ক্তপআরএল 

শুরুর ২মাস পূদব ৃ

সংক্তিষ্ট কমচৃারীর 

ক্তপআরএল, ছুটি 

নগোয়ন ও কপনশন 

মঞ্জুক্তরপত্র যুগপৎর্াক্তর 

ক্তনক্তিি করণ 

২
[৪.২.১] ক্তপআরএল 

শুরুর ২মাস পূদব ৃ

সংক্তিষ্ট কমচৃারীর 

ক্তপআরএল, ছুটি 

নগোয়ন ও কপনশন 

মঞ্জুক্তরপত্র যুগপৎ 

র্াক্তরকৃি 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - - - - 

[৪.৩] কসবা প্রক্তক্রয়ায় 

উদ্ভাবন কার্কৃ্রম 

বাস্তবায়ন 

[৪.৩.১] েপ্তর/সংস্থার 

কমপদে ১টি অনলাইন 

কসবা চালুকৃি 

িাক্তরখ ১ ৩১ 

ক্তডদসম্বর 

৩১ 

র্ানুয়াক্তর 

২৮ 

কফ্ব্রু

য়াক্তর 

- - ২৯ক্তডদসম্বর ১০০% ১ 

[৪.৩.২] েপ্তর/সংস্থার 

কমপদে ৩টি কসবা 

প্রক্তক্রয়া সহর্ীকৃি 

িাক্তরখ ১ ৩১ 

ক্তডদসম্বর 

৩১ 

র্ানুয়াক্তর 

২৮ 

কফ্ব্রু

য়াক্তর 

- - ২৯ক্তডদসম্বর ১০০% ১ 

[৪.৪]অক্তভদর্াগ 

প্রক্তিকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ন 

[৪.৪.১] ক্তনষ্পক্তত্তকৃি 

অক্তভদর্াগ 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  ৯০% ০.৯ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

 

ককৌশলগি 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

কার্কৃ্রম 

(Activities) 

 

কমসৃম্পােন সূচক 

(Performance 

indicators) 

 

একক 

(unit) 

 

কমসৃম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লেযমাত্রা/ক্তনণাৃয়ক ২০১৬-২০১৭ 

 (Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

 

অর্ৃন 

 

খসড়া ককার 

(raw 

score) 

 

ওদয়দেড খসড়া 

ককার 

(weighted 

raw score) 

অসাধারণ অক্তিউত্তম উত্তম চলক্তি 

মান 

চলক্তি 

মাদনর 

ক্তনদে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

[৫] 

কমপৃক্তরদবশ 

উন্নয়ন 

[৫.১] অক্তফ্স ভবন ও 

আক্তেনা পক্তরচ্ছন্ন রাখা 

[৫.১.১] ক্তনধাৃক্তরি 

সময়সীমার মদে 

অক্তফ্স ভবন ও 

আক্তেনা পক্তরচ্ছন্ন 

িাক্তরখ ১ ৩০ 

নদভম্বর 

৩১ 

ক্তডদসম্বর 

৩১ 

র্ানুয়াক্তর 

- - ০১জুলাই 

২০১৬ 

১০০%         ১ 

[৫.২] কসবা প্রিযাশী 

এবং েশনৃার্ীদের র্ন্য 

েয়দলেসহ অদপোগার 

(Waiting 

room) এর ব্যবস্থা 

করা 

[৫.২.১] ক্তনধাৃক্তরি 

সময় সীমার মদে 

কসবা প্রিযাশী এবং 

েশনৃার্ীদের র্ন্য 

েয়দলেসহ 

অদপোগার 

(Waiting 

room) চালুকৃি 

িাক্তরখ ১ ৩০ 

নদভম্বর 

৩১ 

ক্তডদসম্বর 

৩১ 

র্ানুয়াক্তর 

- - ০১জুলাই 

২০১৬ 

১০০% ১ 

[৫.৩] কসবার মান 

সম্পদক ৃকসবা 

গ্রহীিাদের মিামি 

পক্তরবীেদণর ব্যবস্থা 

চালু করা 

[৫.৩.১] কসবার মান 

সম্পদক ৃকসবা 

গ্রহীিাদের মিামি 

পক্তরবীেদণর ব্যবস্থা 

চালুকৃি 

িাক্তরখ ১ ৩০ 

নদভম্বর 

৩১ 

ক্তডদসম্বর 

৩১ 

র্ানুয়াক্তর 

- - ০১জুলাই 

২০১৬ 

১০০% ১ 

[৬] আক্তর্কৃ 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

[৬.১] অক্তডে আপক্তত্ত 

ক্তনষ্পক্তত্ত কার্কৃ্রদমর 

উন্নয়ন 

[৬.১.১] বছদর অক্তডে 

আপক্তত্ত ক্তনষ্পক্তত্তকৃি 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৩-০৩-

২০১৭ 

১০০% ১ 

                                                                                                                                                                                      কমাে অর্নৃ ( composite score)= ৯৭.৭ 

 

১
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ কর্তপৃদের কেদত্র প্রদর্ার্য নয়। 

২
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি ক্তনয়ন্ত্রণ কর্তপৃদের ককান কমকৃর্রিাৃ/কমচৃারী ক্তপআরএল-এ র্ায়ক্তন। 


