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জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ মরযকল্পনা, ২০২১-২০২২  

       সংস্থার নাম: বাংাদেল পরমাণু লক্তি কক্তমলন 

কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক  সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মন দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ 

 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ  

ককায়ার্ মায 

 

২য়  

ককায়ার্ মায 

 

৩য়  

ককায়ার্ মায 

 

৪থ ম  

ককায়ার্ মায 

 

কভার্ 

অজমন  

 

অরজমত 

ভান  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

1. প্রারতষ্ঠারনক ব্যফস্থা ...............................২২  

১.১ ননরতকতা করভটিয বা আময়াজন বা আময়ারজত  ৪ ংখ্যা রযচারক, ফাক অধীনস্থ কর ককন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ 

৪ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করভটিয বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধান্ত ৬ % রযচারক, ফাক অধীনস্থ কর ককন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ 

৮০% রক্ষ্যভাত্রা  ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

১.৩ সুান প্ররতষ্ঠায রনরভত্ত অংীজমনয  

(Stakeholders) অংগ্রমণ বা 

অনুরষ্ঠত বা  ২ ংখ্যা রযচারক, ফাক অধীনস্থ কর ককন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ 

৪ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচায ংক্রান্ত প্ররক্ষ্ণ আময়াজন 

 

প্ররক্ষ্ণ আময়ারজত ২ ংখ্যা রযচারক, ফাক অধীনস্থ কর ককন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ 

৪ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১ ১ ১   ৬০ জন 

কম মকর্মা/কম মচারীদক 

০৪ ক্তেদন 
অজমন      

১.৫ কভ ম-রযমফ উন্নয়ন (স্বাস্থযরফরধ অনুযণ/ 

টিওঅযান্ডইভুি অমকমজা ভারাভার 

রফনষ্টকযণ/রযস্কায-রযচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ ইতযারদ)  

উন্নত কভ ম-রযমফ ২ ংখ্যা ও 

তারযখ 

রযচারক, ফাক অধীনস্থ কর ককন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ ও রযচারক, প্রান 

রফবাগ 

৩ 

৩০/০৯/২০২১ 

৩১/১২/২০২১ 

৩০/০৬/২০২২ 

রক্ষ্যভাত্রা  ৩০/০৯/২০২১ ৩১/১২/২০২১ - ৩০/০৬/২০২২   রফস্তারযত রফফযণ 

(ংযুরি-ক) অজমন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর কভ মরযকল্পনা, ২০২১-

২০২২ ও নত্রভারক রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদন 

ংরিষ্ট ভন্ত্রণারময় দারখর ও স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ 

আমরাডকযণ  

কভ মরযকল্পনা ও 

নত্রভারক প্ররতমফদন 

দারখরকৃত ও 

আমরাডকৃত  

১ তারযখ রযচারক ও কপাকার ময়ন্ট, ফাক অধীনস্থ 

কর ককন্দ্র/প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ  

 

১০/০৬/২০২১ 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২  

রক্ষ্যভাত্রা  ১০/০৬/২০২১ ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২    

অজমন       

১.৭ আওতাধীন/ভাঠ ম মাময়য কাম মারয় কর্তমক 

দারখরকৃত জাতীয় শুদ্ধাচায ককৌর 

কভ মরযকল্পনা ও রযফীক্ষ্ণ প্ররতমফদমনয উয 

রপডব্যাক প্রদান 

রপডব্যাক বা 

/কভ মারা অনুরষ্ঠত 
৪ তারযখ কপাকার ময়ন্ট, ফাক শুদ্ধাচায টিভ 

 

১৫/০৬/২০২১ 

১৫/১০/২০২১ 

১৫/০১/২০২২ 

১৫/০৪/২০২২ 

রক্ষ্যভাত্রা  ১৫/০৬/২০২১ ১৫/১০/২০২১ ১৫/০১/২০২২ ১৫/০৪/২০২২  

 

  

অজমন       

১.৮ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদান এফং পুযস্কাযপ্রাপ্তমদয 

তাররকা ওময়ফাইমর্ প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায ১ তারযখ চচয়ারম্যান, বাপলক  

 

৩০/৬/২০২২ রক্ষ্যভাত্রা  - - - ৩০/৬/২০২২    

অজমন      

২. অরথ মক ব্যফস্থানা উন্নয়ন  ...............................৮ 

২.১ ২০২১-২২ অথ ম ফছমযয ক্রয়-রযকল্পনা 

(প্রকমল্পয অনুমভারদত ফারল মক ক্রয় 

রযকল্পনা) ওময়ফাইমর্ প্রকা 

ক্রয়-রযকল্পনা 

ওময়ফাইমর্ 

প্রকারত 

২ তারযখ রযচারক, প্রমকৌর রফবাগ এফং  

রযচারক, রযকল্পনা ও উন্নয়ন রফবাগ 

৩১/০৭/২০২১ রক্ষ্যভাত্রা  ৩১/০৭/২০২১ - - -   ক্রয়পক্তরকল্পনা একই 

র্াক্তরদে আপদাড 

করা হদব 

অজমন      

২.২ প্রকমল্পয PIC বা আময়াজন বা আময়ারজত ২ ংখ্যা রযচারক, রযকল্পনা ও উন্নয়ন রফবাগ ১৩ রক্ষ্যভাত্রা  ৪ ৩ ৩ ৩   রফস্তারযত 

(ংযুরি-খ) অজমন      

২.৩ ফারল মক উন্নয়ন কভ মসূরচ ফাস্তফায়ন উন্নয়ন কভ মসূরচ 

ফাস্তফারয়ত 

২ % রযচারক, রযকল্পনা ও উন্নয়ন রফবাগ এফং  

ংরিষ্ট প্রকল্প রযচারক 

১০০% রক্ষ্যভাত্রা  ০৫ ১০ ১৫ ৭০    

অজমন      

২.৪ প্রকল্প ভারপ্ত কমল প্রকমল্পয ম্পদ (মানফান, প্রকমল্পয ম্পদ রফরধ ২ তারযখ প্রকল্প রযচারক - রক্ষ্যভাত্রা        ২০২১-২০২২ 
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কাম মক্রমভয নাভ কভ মম্পাদন সূচক  সূচমকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়মন দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/দ 

 

২০২১-২০২২ 

অথ মফছমযয 

রক্ষ্যভাত্রা 

 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত রযফীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  ভন্তব্য 

রক্ষ্যভাত্রা/ 

অজমন 

১ভ  

ককায়ার্ মায 

 

২য়  

ককায়ার্ মায 

 

৩য়  

ককায়ার্ মায 

 

৪থ ম  

ককায়ার্ মায 

 

কভার্ 

অজমন  

 

অরজমত 

ভান  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

করম্পউর্ায, আফাফত্র ইতযারদ) রফরধ 

কভাতামফক স্তান্তয কযা 

কভাতামফক স্তান্তরযত  অজমন      অর্ মবছদর চকান প্রকল্প 

সমাপ্ত হদব না 

(সংযুক্তি-ে) 

৩. শুদ্ধাচায ংরিষ্ট এফং দুনীরত প্ররতমযামধ ায়ক অন্যান্য কাম মক্রভ ...................................২০ 

৩.১ গণশুনানী আময়াজন  গণশুনানী আময়ারজত ৪ ংখ্যা রযচারক, ফাক অধীনস্থ কর ককন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ 

৪ রক্ষ্যভাত্রা  ১ ১ ১ ১   চনাটিল ও 

উপক্তস্থক্তর্র স্বাক্ষর অজমন      

৩.২ রনরাভ প্ররক্রয়া রযফীক্ষ্ণ  প্ররক্রয়া 

রযফীক্ষ্ণকৃত 

৪ ংখ্যা রনরাভ কাম মক্রভ রযফীক্ষ্ণ করভটি 

 

২ রক্ষ্যভাত্রা  - ১ - ১   করভটিয প্ররতমফদন 

অজমন      

৩.৩ বান্ডামযয ভারাভার ংযক্ষ্ণ ও মথামথবামফ 

ফন্টন রনরিতকযণ  

মথামথবামফ ফন্টন 

রনরিতকৃত 

৪ % রযচারক, ফাক অধীনস্থ কর ককন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ এফং  

রযচারক, প্রান রফবাগ, প্রধান কাম মারয়  

১০০ রক্ষ্যভাত্রা  - ৫০ - ৫০   ক্তনবন্ধন বক্তহর 

ফদ াকক্তপ 

 

অজমন      

৩.৪ কফামূল্য রযমামধয যরদ প্রদান 

রনরিতকযণ 

যরদ প্রদানকৃত  ৪ % রযচারক, ফাক অধীনস্থ কর ককন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   পক্তরবীক্ষণ 

প্রক্তর্দবেন 

 

অজমন      

৩.৫ রচফারয় রনমদ মভারা-২০১৪ অনুমায়ী নরথয 

কেরণ রফন্যাকযণ এফং কেরণরফন্যাকৃত নরথ 

রফনষ্টকযণ 

নরথ কেরণরফন্যাকৃত 

ও রফনষ্টকৃত 

৪ % রযচারক, ফাক অধীনস্থ কর ককন্দ্র/ 

প্ররতষ্ঠান/ইউরনর্/রফবাগ 

১০০ রক্ষ্যভাত্রা  ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   ক্তবনষ্টকৃর্ নক্তর্র 

র্াক্তকা অজমন      
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সংযুক্তি-ক 

 

ক্রক্তমক 

নং 

ক্তনব মাক্তচর্ কায মক্রদমর নাম 

 

বাস্তবায়ন প্রক্তক্রয়া প্রমাণক বাস্তবায়দনর সময় 

১ স্বাস্থযক্তবক্তি অনুসরণ বাপলক অিীনস্থ সক প্রক্তর্ষ্ঠাদনর পক্তরচাকবৃন্দ 

স্ব-স্ব প্রক্তর্ষ্ঠাদন কম মরর্ কম মকর্মা -কম মচারী এবং 

চসবা গ্রহীর্াদের মাস্ক পক্তরিান , সামাক্তজক দূরত্ব 

বজায় এবং হার্দিায়া কায মক্রম ক্তনক্তির্ করদবন।  

কায মক্রদমর ছক্তব ১ম ত্রৈমাক্তসক 

২ পক্তরস্কার-পক্তরচ্ছন্নর্া বৃক্তি বাপলক অিীনস্থ সক প্রক্তর্ষ্ঠাদনর পক্তরচাকবৃন্দ 

ক্তনজ ক্তনজ প্রক্তর্ষ্ঠান ক্তনয়ক্তমর্ পক্তরস্কার -পক্তরচ্ছন্ন 

রাোর ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন। 

কায মক্রদমর ছক্তব ২য় ত্রৈমাক্তসক 

৩ টিওঅযান্ডইভূি মাামা 

ক্তবনষ্টকরণ 

পক্তরচাক প্রলাসন ক্তবভাগ এবং বাপলক অিীনস্থ 

প্রক্তর্ষ্ঠানসমূদহর পক্তরচাকবৃন্দ সরকারী ক্তবক্তি 

অনুসরণপূব মক কায মক্রম বাস্তবায়ন করদবন। 

ক্তবনষ্টকৃর্ মাামাদর 

র্াক্তকা 

৪র্ ম ত্রৈমাক্তসক 
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সংযুক্তি-ে 

 

বাপলক এর ২০২১-২০২২ ক্তি. চমান প্রকদল্পর PIC সভা আদয়াজন 

 

ক্রক্তমক 

নং 

উন্নয়ন প্রকদল্পর নাম ও চময়ােকা প্রমাপ অনুযায়ী PIC সভা আদয়াজদনর সংখ্যা 

১ম 

চকায়া মার 

২য় 

চকায়া মার 

৩য় 

চকায়া মার 

৪র্ ম 

চকায়া মার 

চমা  

১ রূপুয াযভাণরফক রফদুযৎ ককন্দ্র রনভ মাণ প্রকল্প, কভয়াদকার: 

এরপ্রর, ২০১৩ রি. - জুন, ২০২৫ রি.। 

১ ১ ১ ১ ৪টি 

২ কদময ৮টি কভরডমকর কমরজ াাতার কযাম্পাম  ইনরষ্টটিউর্ 

অফ রনউরিয়ায কভরডরন অযান্ড অযাাদয়ড  াময়মে (ইনভা)  

স্থান, চময়ােকা: জুরাই, ২০১৭ রি. - জুন, ২০২১ রি.। 

- - - - - 

৩ কযরডওমথযার, ডায়াগনরষ্টক কযরডওররজ ও রনউট্রন  ক্রভাংকন ও 

ভান রনয়ন্ত্রমণয সুরফধারদ স্থান , কভয়াদকার: ০১ জুরাই ২০১৮রি. 

- ৩০ জুন ২০২১ রি.। 

- - - - - 

৪ ইনরিটিউর্ অফ রনউরিয়ায   কভরডরন অযান্ড অযাাদয়ড াময়মে 

(ইনভা) ভয়ভনরং ও চট্টগ্রামভ াইমিাট্রন ও কর্-রটি এফং 

ইনরিটিউর্ অফ রনউরিয়ায  কভরডমকর রপরজক্স (আইএনএভর) , 

াবাময াইমিাট্রন সুরফধারদ স্থান,  চময়ােকা: জুরাই , ২০১৮ 

রি. - জুন, ২০২২ রি.। 

১ ১ ১ ১ ৪টি 

৫ াবাযস্থ যভাণু রি গমফলণা প্ররতষ্ঠামনয ৩  কভগাওয়ার্ ক্ষ্ভতা 

ম্পন্ন গমফলণা রযঅযাক্টয পযারররটিয কপটি রমিমভয  

ভন্বয়াধন, আধুরনকীকযণ, যক্ষ্ণামফক্ষ্ণ ও ফরধ মতকযণ , 

চময়ােকা: জুরাই, ২০১৮ রি.- জুন, ২০২১ রি.। 

- - - - - 

৬ নফজাতমকয ভমে াইমাথইযময়ড কযামগয প্রদূবমাফ নািকযণ 

(রিতীয় ম মায়), চময়ােকা: কমেম্বয, ২০১৮- আগষ্ট, ২০২১ রি.। 

১ - - - ১টি 

৭ বাংাদেল পরমাণু লক্তি কক্তমলদনর ক্তবদ্যমান গামা চসাস ম 

লক্তিলাীকরণ, চময়াে কা : জানুয়াক্তর ২০২১ ক্তি. - জুন 

২০২৩ক্তি.। 

১ ১ ১ ১ ৪টি 

 চমা  ৪ ৩ ৩ ৩ ১৩ টি 

 

 

 


