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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

 

শশশ াং মাস্টার, সরকাশর সমুদ্র  শরবহন অশিস  

 

এবাং 

 

মহা শরচালক, ননৌ শরবহন অশিেপ্তর 
 

এর মদে স্বাক্ষশরত 

 

 

 

বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩ 
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সূশচ ত্র 

 

শবষয় পৃষ্ঠা নাং 

কম িসম্পােদনর সাশব িক শচত্র ৩ 

প্রস্তাবনা ৪ 

নসকশন ১: রূ কল্প, অশিলক্ষয, কম িসম্পােদনর নক্ষত্রএবাং কার্ িাবশল ৫ 

নসকশন ২: শবশিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব ৬ 

নসকশন ৩: কম িসম্পােন  শরকল্পনা  ৭ 

সাংদর্াজনী ১:  শব্দসাংদক্ষ  ১১ 

সাংদর্াজনী ২: কম িসম্পােন ব্যবস্থা না ও প্রমাণক 
 ১২ 

সাংদর্াজনী ৩: অন্য অশিদসর সদে সাংশিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ ১৩ 

সাংদর্াজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার নকৌশল কম ি শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৪ 

সাংদর্াজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা, ২০২২-২৩  ১৮ 

সাংদর্াজনী ৬: অশিদর্াগ প্রশতকার ব্যবস্থাকম ি শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ১৯ 

সাংদর্াজনী ৭: নসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত কম ি শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ ২০ 

সাংদর্াজনী ৮: তথ্য অশিকার শবষদয় বাশষ িক কম ি শরকল্পনা, ২০২২-২৩   ২১ 
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সরকাশর সমুদ্র  শরবহন অশিস এর কম িসম্পােদনর সাশব িক শচত্র 

 সাম্প্রশতক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িশবষ্যৎ  শরকল্পনা 

 
 

• সাম্প্রশতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিান অজিনসমূহঃ  

সরকাশর সমুদ্র  শরবহন অশিদসর গত ৩ বছদরর প্রিান অজিনসমূহ শনম্নরূ ঃ 

 
 

১)   অন লাইদন শসশিশস ইসূযর আদবেন ও শি গ্রহণ এবাং শবদশষ শনরা ত্তা ববশশষ্টযুি শকউআর নকাি সমৃদ্ধ ১০ 

বছর নময়ােী নমশশন শরদিবল শসশিশস ইসূয;  

২)  অন লাইন ও অি লাইদন সীিযারাদরর সাইন অন ও সাইন অি কার্ ি সম্পােন;  

৩)  অন লাইদন সীিযারাদরর িদয়জ এদডাস িদমন্ট;  

৪)  অন লাইদন শি গ্রহন স্বাদ দক্ষ নেশশ-শবদেশশ জাহাদজর আগমন ও বশহগ িমন ছাড় ত্র ইসূয; 

৫) সীিযারার (নরটাং) এর জন্য নরাষ্টার সিটওয়যার ও িাটাদবজ নিদিল দমন্ট কদর ব্যবহার করা। 

  

 

• সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহঃ  

 

১)  অশিদসর বেনশিন কম িসম্পােন করার নক্ষদত্র স্বল্প জনবল একট সমস্যা।  

২) এছাড়া অনলাইন শিশত্তক কাজ সম্পােদনর জন্য  র্ িাপ্ত লশজশস্টকস ও নটকশনকযাল সাদ াদট ির অিাব 

আদছ। 

৩) স্বল্প জনবল ও সুশবিাশের সমন্বদয় শ্রমসাে কাশিত নসবা প্রোন অত্র অশিদসর প্রিান চযাদলঞ্জ।  

 

 

• িশবষ্যৎ  শরকল্পনাঃ  
 
 

১) নসবা প্রার্থীদের সাশব িক ব্যবস্থা না উন্নয়দনর শনশমত্ত নসবা শিশজটাইদজশদনর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

২) ই-গিন্যিান্স বাস্তবায়দনর লদক্ষয ই-নশর্থর ব্যবহার বৃশদ্ধর ব্যবস্থা গ্রহণ;   

৩) শবদ্যমান স্বল্প জনবল ও সুশবিাশের সমন্বদয় নতুন কম ি দ্ধশত উদ্ভাবনপূব িক নসবা সহজীকরদণর মােদম স্বল্প 

সমদয় নসবা প্রোন;  

৪)  তথ্য প্রযুশি ব্যবহার কদর অশিদসর বেনশিন কম িকাড সম্পােদন তথ্য প্রযুশি ও র্ন্ত্রাাংশ সরবরাহ এবাং 

স্থা ন;  

৫)  তথ্য প্রযুশি ও আধুশনক র্ন্ত্র াশত ব্যবহাদর কম িচারীদেরদক প্রশশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

 

 

• ২০২২-২৩ অর্থ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিান অজিনসমূহঃ 

 

 

১)  সীিযারাদরর অন লাইন সাইন-অন/অি সাংশিষ্ট কার্ িক্রম সম্প্রসারণ;  

২)  নতুন নতুন নসবা দ্ধশত উদ্ভাবদনর মােদম নসবা প্রতযাশশদের নসবাসমূহ সহজীকরণ;   

৩) ওদয়বসাইদট সীিযারাদরর কম ি সহায়ক প্রদয়াজনীয় কনদটন্ট সমৃদ্ধকরণ;  

৪)  অত্র অশিদসর অনলাইন সাইন অন/অি সিটওয়যার উন্নয়ন এবাং িাটাদবজ বতশরর ব্যবস্থা গ্রহণ; 
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প্রস্তাবনা 

 

 

 

সরকাশর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাশতষ্ঠাশনক েক্ষতা বৃশদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবশেশহ নজারোর করা, সুশাসন সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্র্থার্র্থ ব্যবহার শনশিতকরদণর মােদম রূ কল্প ২০৪১ এর র্র্থার্র্থ বাস্তবায়দনর লদক্ষয - 

 

 

 

শশশ াং মাস্টার, সরকাশর সমুদ্র  শরবহন অশিস 

 

 

এবাং 

 

 

মহা শরচালক, ননৌ শরবহন অশিেপ্তর 

 

 এর মদে ২০২২ সাদলর জুন মাদসর ২১ তাশরদে এই বাশষ িক কম িসম্পােন চুশি স্বাক্ষশরত হল।  

 

 

এই চুশিদত স্বাক্ষরকারী উিয় ক্ষ শনম্নশলশেত শবষয়সমূদহ সম্মত হদলন:  
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নসকশন ১ 

 

রূ কল্প (Vision), অশিলক্ষয (Mission), কম িসম্পােদনর নক্ষত্র এবাং কার্ িাবশল 

 

১.১    রূ কল্প (Vision): 

 

         সমুদ্রগামী নেশশ-শবদেশশ জাহাদজ বাাংলাদেশী সীিযারার শনদয়াদগ সহদর্াশগতা প্রোন।  
 

১.২   অশিলক্ষয (Mission): 
 

বাাংলাদেশ মাদচ িন্ট শশশ াং অোদেশ-১৯৮৩, IMO, ILO, MLC-2006 এর আদলাদক সীিযারার 

শনদয়াদগ সহদর্াশগতা প্রোন এবাং তাদের নবতন-িাতাসহ স্বার্থ ি সাংশিষ্ট শবষয়াশে সাংক্রান্ত সমস্যার 

সমািান।  

 

 

১.৩.১   কম িসম্পােদনর নক্ষত্র: 
 

       ১)   সীিযারার শনদয়াগ ও সাংশিষ্ট অন্যান্য কম িকাদড সহদর্াশগতা প্রোন;  

       ২)   সীিযারার সাংশিষ্ট শবষয়াশে সম্পদকি তথ্য প্রচার ও প্রকাশ কদর সহদর্াশগতা প্রোন;  

  

 

১.৩.২ সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর নক্ষত্র: 

 

১)  সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রম নজারোরকরণ; 

 

 

 

১.৪ কার্ িাবশল (আইন/শবশি দ্বারা শনি িাশরত কার্ িাবশল): 

 

১) বাাংলাদেশ মাদচ িন্ট শশশ াং অোদেশ-১৯৮৩ এর আওতায় সীিযারাদরর অনুকুদল CDC ইসূয;  

২) নাশবক শনদয়াগ শবশিমালা-২০০১ এর আদলাদক সীিযারার (নরটাংস) এর নরশজদেশন প্রোনপূব িক         

     নরাস্টার বই ইসূয;  

        ৩) অন ও অি লইদন সীিযাদরর চুশি দত্র সাইন অন ও সাইন অি কার্ িক্রম সম্পােন;   

৪) সীিযারার এবাং জাহাজ মাশলদকর মদে শবদরাি শনষ্পশত্তদত সহায়তা প্রোন;  

৫) শসশিশসপ্রাপ্ত সীিযারাদরর শসশিশসদত নমশিদকল এদডাস িদমন্ট প্রোন;  

৬) অন লাইদন নেশশ-শবদেশশ জাহাদজর আগমন ও বশহগ িমন ছাড় ত্র ইসূয; 

৭)  সীিযারার (নরটাংস) এর নিিাি ি নক্রশিট ও গ্রযাচুইট অর্থ ি সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও ব্যবস্থা না করা;  

৮)  BMSO-1983 এর আদলাদক চট্টগ্রাম বির ও বশহদন িােদর অবস্থানরত নেশশ-শবদেশশ জাহাদজ        

                        বাাংলাদেশী সীিযারার এর চুশি ত্র নবায়ন কার্ িক্রম  শরচালনা;  
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‡mKkb 2 

 

 শবশিন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব 
 

চূড়ান্ত িলািল/প্রিাব 

 

কম িসম্পােক সূচকসমূহ 

 

একক 

 

 

প্রকৃত অজিন 

 
লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষ ণ শনি িাশরত লক্ষযমাত্রা অজিদনর নক্ষদত্র 

নর্ৌর্থিাদব োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/শবিাগ/ সাংস্হাসমূদহর নাম 

 

উ াত্ত সূত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২* 
 

২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কম িসাংস্থান সম্প্রসারণ শনদয়াগপ্রাপ্ত সীিযারার 

 

সাংখ্যা ৯৩৯৪ ৮০০০ ৯০০০ ৯৫০০ ৯৬০০ ননৌ শরবহন অশিেপ্তর, সীিযারার 

ম্যাশনাং এদজন্ট, সমুদ্রগামী জাহাজ 

মাশলক 

 

সরকাশর সমুদ্র  শরবহন 

অশিদসর  শরসাংখ্যান 

চাকুরীর সুদর্াগ সৃশষ্ট ইসূযকৃত শসশিশস  সাংখ্যা ২৫৪৭ ২০৭৪ ২৩০০ ২৪০০ ২৫০০ ননৌ শরবহন অশিেপ্তর এবাং 

নমশরটাইম নেশনাং 

একাদিমী/ইন্সটটউট 

 

 

সরকাশর সমুদ্র  শরবহন 

অশিদসর  শরসাংখ্যান 

রাজস্ব আয় বৃশদ্ধ ও 

সীিযারাদরর চাকুরীদত 

সহায়তা 

সীিযারাদরর শসশিশসদত 

নমশিদকল এদডাস িদমন্ট 

প্রোন 

সাংখ্যা ৪৮১২ ৪২৭৯ ৪৫০০ ৪৫৫০ ৪৬০০ ননৌ শরবহন অশিেপ্তর অনুদমাশেত 

সীিযারারদের স্বাস্থয  রীক্ষার জন্য 

শনি িাশরত শচশকৎসক 

সরকারী সমুদ্র  শরবহন 

অশিদসর বাশষ িক 

প্রশতদবেন 
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নসকশন ৩ 

কম িসম্পােন  শরকল্পনা 

 
 

কম িসম্পােন নক্ষত্র  নক্ষদত্রর 

মান  

 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

 দ্ধশত 

 

একক  কম িসম্পােন 

সূচদকর মান  

প্রকৃত অজিন  

 

লক্ষযমাত্রা/শনি িারক ২০২২-২০২৩ 

 

 

প্রদক্ষ ণ  প্রদক্ষ ণ  

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২* 

অসািারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম চলশত 

মান 

চলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

 

২০২৩-২৪ 

 

২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কম িসম্পােন নক্ষত্রসমূহ (শবশি/আইন দ্বারা শনি িাশরত োশয়ত্ব অনুর্ায়ী)  

[১] সীিযারার 

শনদয়াগ এবাং 

সাংশিষ্ট অন্যান্য 

কম িকাদড 

সহদর্াশগতা 

প্রোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫০ 

[১.১.]  সরকাশর শি প্রাশপ্তদত 

জাহাজ মাশলক/ ম্যাশনাং 

এদজদন্টর মােদম অন লাইন 

ও অি লাইদন সীিযারার 

সাইন অদন সহদর্াশগতাকরন 

[১.১.১] চুশি দত্র সাইন 

অন 
সাংখ্যা সাংখ্যা ০৮ ৯৩৯৪ ৮০০০ ৯০০০ ৮৭৫০ ৮৫০০ ৮২০০ ৮০০০ ৯৫০০ ৯৬০০ 

[১.২] সরকাশর শি আোয় 

পূব িক সীিযারাদরর অনুকূদল 

শসশিশস ইসুয  

[১.২.১] শসশিশস ইসূয সাংখ্যা সাংখ্যা ০৮ ২৫৪৭ ২০৭৪ ২৩০০ ২২০০ ২১৫০ ২১০০ ২০০০ ২৪০০ ২৫০০ 

[১.৩] MSO-1983 

এর আদলাদক চট্টগ্রাম বির 

ও বশহদন িােদর অবস্থানরত 

নেশশ-শবদেশশ জাহাদজ 

বাাংলাদেশী সীিযারার এর 

চুশি ত্র নবায়ন কার্ িক্রম 

 শরচালনা; 

[১.৩.১] নেশশ-শবদেশশ 

জাহাদজ চুশি ত্র নবায়ন 
সাংখ্যা সাংখ্যা ০৫ ৩০ ২৮ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৫০ 

[১.৪] অবসরপ্রাপ্ত সীিযারার 

(নরটাংস) এর নিিাি ি 

নক্রশিট ও গ্রযাচুশয়টর অর্থ ি 

প্রোন 

[১.৪.১] নিিাি ি নক্রশিট ও 

গ্রযাচুশয়টর অর্থ ি প্রোন  
সাংখ্যা সাংখ্যা ০৪ ১০১ ৭৬ ৮০ ৭২ ৬৪ ৫৬ ৪৮ ৯০ ১০০ 
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কম িসম্পােন নক্ষত্র  নক্ষদত্রর 

মান  

 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

 দ্ধশত 

 

একক  কম িসম্পােন 

সূচদকর মান  

প্রকৃত অজিন  

 

লক্ষযমাত্রা/শনি িারক ২০২২-২০২৩ 

 

 

প্রদক্ষ ণ  প্রদক্ষ ণ  

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২* 

অসািারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম চলশত 

মান 

চলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

 

২০২৩-২৪ 

 

২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[১.৫] সরকাশর শি 

আোয়পূব িক নবীন 

নাশবকদের শনবন্ধন প্রোন  

[১.৫.১] শনবন্ধন প্রোন  সাংখ্যা সাংখ্যা ০৫ ১০০ ৭১২ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৮০০ ৮৫০ 

[১.৬] সীিযারাদরর 

অনলাইদন িাটা এশি করণ 

এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.৬.১] িাটা এশিকরণ  সাংখ্যা সাংখ্যা ০৫ ৪৫১০ ৭৬৭০ ৭৭০০ ৬৯৩০ ৬১৬০ ৫৩৯০ ৪৬২০ ৭৮০০ ৭৯০০ 

[১.৭] সরকাশর শি 

গ্রহণপূব িক সীিযারাদরর 

শসশিশসদত নমশিদকল 

এদডাস িদমন্ট প্রোন  

[১.৭.১] শসশিশসদত 

নমশিদকল এদডাস িদমন্ট 

প্রোন  

সাংখ্যা সাংখ্যা ০৫ ৪৮১২ ৪২৭৯ ৪৫০০ ৪০৫০ ৩৬০০ ৩১৫০ ২৭০০ ৪৫৫০ ৪৬০০ 

[১.৮] অন লাইদন সরকাশর 

শি আোয় পূব িক নেশী 

শবদেশী জাহাদজর আগমন 

ছাড় ত্র প্রোন 

[১.৮.১] আগমন ছাড় ত্র 

ইসূয 
সাংখ্যা সাংখ্যা ০৫ ৪৫৪০ ৩৬০১ ৩৭০০ ৩৩৩০ ২৯৬০ ২৫৯০ ২২২০ ৩৭৫০ ৩৮০০ 

[১.৯]  অন লাইদন সরকাশর 

শি গ্রহণপূব িক নেশী শবদেশী 

জাহাদজর বশহগ িমন  ছাড় ত্র 

প্রোন 

[১.৯.১] বশহগ িমন ছাড় ত্র 

প্রোন 

 

সাংখ্যা সাংখ্যা ০৫ ৪৩১৫ ৩৪৭৮ ৩৬০০ ৩২৪০ ২৮৮০ ২৫২০ ২১৬০ ৩৬৫০ ৩৭০০ 

[২] সীিযারারদের 

সাংশিষ্ট শবষয়াশে 

সম্পদকি তথ্য প্রচার 

ও প্রকাশ কদর 

সহদর্াশগতা প্রোন 

 

২০ 

[২.১] চাকুরী গ্রহদণর শনশমত্ত 

শনব িাচনী জমাদয়দত হাশজর 

র্থাকার জন্য শনজস্ব 

ওদয়বসাইদট ননাটশ প্রোন 

এবাং সাউড শসদস্টদমর 

মােদম প্রচার 

[২.১.১] শনব িাচনী  ননাটশ 

প্রোন 
সাংখ্যা সাংখ্যা ১০ --- ৬১৭ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৪৫৫ ৩৯০ ৭০০ ৭৫০ 
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কম িসম্পােন নক্ষত্র  নক্ষদত্রর 

মান  

 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক গণনা 

 দ্ধশত 

 

একক  কম িসম্পােন 

সূচদকর মান  

প্রকৃত অজিন  

 

লক্ষযমাত্রা/শনি িারক ২০২২-২০২৩ 

 

 

প্রদক্ষ ণ  প্রদক্ষ ণ  

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২* 

অসািারণ অশত 

উত্তম 

উত্তম চলশত 

মান 

চলশত 

মাদনর 

শনদম্ন 

 

২০২৩-২৪ 

 

২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[২.২] চাকুরী গ্রহদণর শনশমত্ত 

শনব িাচনী জমাদয়দতর 

আদয়াজন 
[২.২.১] শনব িাচনী 

জমাদয়ত  
সাংখ্যা সাংখ্যা ১০ --- ৬১৭ ৬৫০ ৫৮৫ ৫২০ ৪৫৫ ৩৯০ ৭০০ ৭৫০ 

সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িসম্পােদনর নক্ষত্র (মশন্ত্র শরষে শবিাগ কর্তিক শনি িাশরত) 

সুশাসন ও 

সাংস্কারমূলক 

কার্ িক্রদমর 

বাস্তবায়ন 

নজারোরকরণ 

৩০ 

১) শুদ্ধাচার কম ি শরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

শুদ্ধাচার কম ি শরকল্পনা 

বাস্তবাশয়ত 

সাংখ্যা সাংখ্যা ১০          

২) ই-গিন্যিান্স/উদ্ভাবন 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়ন 

ই-গিন্যিান্স/উদ্ভাবন 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবাশয়ত 

সাংখ্যা সাংখ্যা ১০          

৩) তথ্য অশিকার 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়ন 

তথ্য অশিকার 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবাশয়ত 

সাংখ্যা সাংখ্যা ৩          

৪) অশিদর্াগ প্রশতকার 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়ন 

অশিদর্াগ প্রশতকার 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবাশয়ত 

সাংখ্যা সাংখ্যা ৪          

৫) নসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়ন  

নসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবাশয়ত 

তাশরে তাশরে ৩          
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সাংদর্াজনী-১: শব্দসাংদক্ষ  

 

 

1. BMSO : Bangladesh Merchant Shipping Ordinance 

2. CDC : Continuous Discharge Certificate 

3. ILO : International Labour Organization 

4. IMO : International Maritime Organization 

5. MLC : Maritime Labour Convention 
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সাংদর্াজনী-২ 

 

কম িসম্পােন ব্যবস্থা না ও প্রমাণক 

 

ক্রশমক 

নম্বর 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক বাস্তবায়নকারী অনুশবিাগ, 

অশিশাো, শাো 

লক্ষযমাত্রা অজিদনর 

প্রমানক 

০১) [১.১.]  সরকাশর শি প্রাশপ্তদত জাহাজ মাশলক/ ম্যাশনাং এদজদন্টর মােদম 

অন লাইন ও অি লাইদন সীিযারার সাইন অদন সহদর্াশগতাকরণ 

[১.১.১] সাইন অন  প্রশাসন শাো/শশশ াং 

শাো/শহসাব শাো/শ এ শাো  

নরশজষ্টার ও অন 

লাইন শরদ াট ি 

০২) [১.২] অন লাইদন সরকাশর শি আোয় পূব িক সীিযারার এর অনুকূদল 

শসশিশস ইসুয  

[১.২.১] শসশিশস ইসূয শসশিশস শাো নরশজষ্টার ও অন 

লাইন শরদ াট ি 

০৩) [১.৩] নেশশ-শবদেশশ জাহাদজ বাাংলাদেশী সীিযারাদরর চুশি ত্র নবায়ন [১.৩.১] চুশি ত্র নবায়ন  শশশ াং শাো নরশজস্টার ও 

প্রশতদবেন  

০৪) [১.৪] অবসরপ্রাপ্ত সীিযারারদের নিিাি ি-নক্রশিট ও গ্রযাচুইটর অর্থ ি প্রোন [১.৪.১] নিিাি ি-নক্রশিট ও গ্রযাচুইটর অর্থ ি 

প্রোন  

শহসাব শাো নরশজষ্টার 

০৫) [১.৫] সরকাশর শি আোয় পূব িক নবীন নাশবকদের শনবন্ধন প্রোন  [১.৫.১] শনবন্ধন  নরাস্টার শাো নরশজষ্টার 

০৬) [১.৬] সীিযারাদরর অনলাইদন িাটা এশিকরণ এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ [১.৬.১] িাটা এশি  শসশিশস শাো নরশজষ্টার 

০৭) [১.৭] সরকাশর শি গ্রহণপূব িক সীিযারাদরর শসশিশসদত নমশিদকল 

এদডাস িদমন্ট প্রোন 

[১.৭.১] নমশিদকল এদডাস িদমন্ট শসশিশস শাো নরশজষ্টার 

০৮) [১.৮] সরকাশর শি আোয়পূব িক নেশী ও শবদেশী জাহাদজর আগমন 

ছাড় ত্র প্রোন 

[১.৮.১] ছাড় ত্র ইসূয  শশশ াং শাো অন লাইন শরদ াট ি 

০৯) [১.৯] সরকাশর শি আোয়পূব িক নেশী শবদেশী জাহাদজর বশহগ িমন ছাড় ত্র 

প্রোন 

[১.৯.১] ছাড় ত্র ইসূয শশশ াং শাো অন লাইন শরদ াট ি 

১০) [২.১] চাকুরী গ্রহদণর শনশমত্ত শনব িাচনী জমাদয়দত হাশজর র্থাকার জন্য 

শনব িাচনী ননাটশ ইসূয 

[২.১.১] ননাটশ ইসূয নরাস্টার শাো নরশজষ্টার 

১১) [২.২] চাকুরী গ্রহদণর জন্য অনুশষ্ঠত শনব িাচনী জমাদয়ত [২.২.১] শনব িাচনী জমাদয়ত নরাস্টার শাো নরশজষ্টার 
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সাংদর্াজনী ৩ 

 

অন্য অশিদসর সাংদগ সাংশিষ্ট কম িসম্পােন সূচকসমূহ 

 

কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক নর্ সকল অশিদসর সাদর্থ সাংশিষ্ট সাংশিষ্ট অশিদসর সাদর্থ কার্ িক্রম 

সমন্বদয়র নকৌশল  

 

অন ও অি লাইদন সীিযারার সাইন অন ও সাইন অি  সাইন অন ও সাইন অি  

 

নাশবক শরক্রুটাং এদজন্ট  শরেশ িন 

সীিযারাদরর অনুকূদল শসশিশস ইসুয  শসশিশস ইসূয  সরকাশর-নবসরকাশর নমশরন একাদিমী ও নরটাং 

প্রশশক্ষণ ইনশস্টটউট এবাং ননৌ শরবহন অশিেপ্তর 

 বাাংলাদেশ নমশরন 

একাদিমী, ন্যাশনাল 

নমশরটাইম ইশন্সটটউট এবাং 

ননৌ শরবহন অশিেপ্তর হদত 

এন.ও.শস/তশলকা সাংগ্রহ 

চুশি ত্র নবায়ন  চুশি ত্র নবায়ন নাশবক শরক্রুটাং এদজন্ট এবাং সাংশিষ্ট জাহাজ মাশলক 

কর্তি ক্ষ  

জাহাদজ আদরাহনপূব িক 

বাাংলাদেশী সীিযাদরর 

চুশি ত্র নবায়ন  

অবসরপ্রাপ্ত সীিযারাদরর নিিাি ি-নক্রশিট ও গ্রযাচুইটর অর্থ ি 

প্রোন 

নিিাি ি-নক্রশিট ও গ্রযাচুইটর অর্থ ি প্রোন। রু ালী ব্যাাংক বুর্থ, শশশ াং অশিস, চট্টগ্রাম অশিস আাংশগনায় স্থাশ ত 

রু ালী ব্যাাংক বুর্থ  

নবীন নাাশবদকর শনবন্ধন প্রোন  

 

 শনবন্ধন  সরাসাশর নাশবদকর শনকট নর্থদক আদবেন গ্রহণ শনবন্ধন িরদম আদবেন 

অনলাইদন সীিযারাদরর িাটা এশি ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ িাটা এশি এবাং ওদয়বসাইদট প্রকাশ অত্র অশিস ও বাাংলাদেশ কশম্পউটার কাউশন্সল এবাং 

চুশিভূি সিটওয়ার নকাম্পানী  

শশিশালী ও শনরা ে সািিার 

ব্যবস্থা  

সীিযারাদরর শসশিশসদত নমশিদকল এদডাস িদমন্ট শসশিশসদত নমশিদকল এদডাস িদমন্ট  ননৌ শরবহন অশিেপ্তর কর্তিক অনুদমাশেত িািার ও 

সীিযারার     

অনুদমাশেত িািার হদত 

শিটদনস সনে প্রোন 

নেশশ-শবদেশশ জাহাদজর আগমন ও বশহগ িমন ছাড় ত্র ইসূয আগমন ও বশহগ িমন ছাড় ত্র ইসূয ননৌ-বাশণজয েপ্তর, বাাংলাদেশ শশশ াং এদজন্টসমূহ 

ও সিটওয়যার নকাম্পানী 

সাংশিষ্ট শশশ াং এদজন্ট হদত 

অন লাইদন আদবেন গ্রহণ  
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সাংদর্াজনী ৪ 

েপ্তর/সাংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার নকৌশল কম ি শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

েপ্তর/সাংস্থার নাম:  সরকাশর সমুদ্র  শরবহন অশিস, চট্টগ্রাম 

 

কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন 

সূচক 

সূচদকর 

মান 

একক বাস্তবায়দনর 

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/ ে 

২০২২-

২০২৩ অর্থ ি 

বছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত বাস্তবায়ন  শরবীক্ষণ, ২০২২- ২০২৩ 

লক্ষযমাত্রা/

অজিন 

১ম 

নকায়াট িার 

২য় 

নকায়াট িার 

৩য় 

নকায়াট িার 

৪র্থ ি 

নকায়াট িার 

নমাট 

অজিন 

অশজিত 

মান 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.      প্রাশতষ্ঠাশনক ব্যবস্থা ................................................................................................ ২২ 

১.১ বনশতকতার কশমটর সিা 

আদয়াজন 

সিা 

আদয়াশজত 

৪ সাংখ্যা শশশ াং মাস্টার ০৪ ট লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১ ৪   

অজিন      

১.২ বনশতকতার কশমটর সিার 

শসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবাশয়ত 

শসদ্ধান্ত 

৬ % শশশ াং মাস্টার ৮০% লক্ষযমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%   

অজিন      

১.৩ সুশাসন প্রশতষ্ঠার শনশমত্ত 

অাংশীজদনর 

(stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ সিা 

সিা অনুশষ্ঠত  ২ সাংখ্যা শশশ াং মাস্টার ০১ লক্ষযমাত্রা ০ ০ ১ ০ ১   

অজিন      

১.৪ শুদ্ধাচার সাংক্রান্ত প্ররশশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্ররশশক্ষণ 

আদয়াশজত 

২ সাংখ্যা উ -শশশ াং 

মাস্টার 

১ ট  লক্ষযমাত্রা ০ ০ ১ ০ ১   

অজিন      

১.৫ কম ি শরদবশ উন্নয়ন 

(স্বাস্থযশবশি 

অনুসরণ/টওএডইভুি অদকাদজা 

মালামাল শবনষ্টকরণ/ শরস্কার-

 শরচ্ছন্নতা বৃশদ্ধ ইতযাশে) 

উন্নত কম ি 

 শরদবশ 

২ সাংখ্যা ও 

তাশরে  

সহকারী শশশ াং 

মাস্টার  

১ 

২০-১২-২২ 

লক্ষযমাত্রা ০ ২০-১২-২২ ০ ০    

অজিন      

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার নকৌশল 

কম ি শরকল্পনা, ২০২১-২২ ও 

বত্রমাশসক প্রশতদবেন অশিেপ্তদর 

োশেল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদট 

আ দলািকরণ  

কম ি শরকল্পনা 

ও বত্রমাশসক 

প্রশতদবেন 

োশেলকৃত ও 

আ দলািকৃত 

১ তাশরে সহকারী শশশ াং 

মাস্টার  

ও 

জনাব রহমান 

নহাদসন 

১০-১০-২২ 

১০-০১-২৩ 

১০-০৪-২৩ 

১০-০৭-২৩ 

লক্ষযমাত্রা ১০-১০-

২২ 

১০-১-২৩ ১০-৪-২৩ ১০-৭-২৩    

অজিন      
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কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন 

সূচক 

সূচদকর 

মান 

একক বাস্তবায়দনর 

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/ ে 

২০২২-

২০২৩ অর্থ ি 

বছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত বাস্তবায়ন  শরবীক্ষণ, ২০২২- ২০২৩ 

লক্ষযমাত্রা/

অজিন 

১ম 

নকায়াট িার 

২য় 

নকায়াট িার 

৩য় 

নকায়াট িার 

৪র্থ ি 

নকায়াট িার 

নমাট 

অজিন 

অশজিত 

মান 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৭ আওতািীন আঞ্চশলক/মাঠ 

 র্ িাদয়র কার্ িালয় (প্রদর্াজয 

নক্ষদত্র) কর্তিক োশেলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার নকৌশল  কম ি শরকল্পনা 

ও  শরবীক্ষণ প্রশতদবেদনর উ র 

শিিব্যাব প্রোন  

শিিব্যাক 

সিা/ 

কম িশালা 

অনুশষ্ঠত  

৪ তাশরে --- -- লক্ষযমাত্রা -- 

 

-- 

 

-- 

 

-- -- -- অত্র অশিদসর 

নক্ষদত্র প্রদর্াজয 

নদহ। অজিণ        

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রোন এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তদের তাশলকা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ  

প্রেত্ত পুরস্কার ১ তাশরে শশশ াং মাস্টার 

ও 

জনাব রহমান 

নহাদসন 

২২-০১-২৩ লক্ষযমাত্রা -- -- ২২-০১-

২৩ 

--    

অজিন      

২. আশর্থ িক  ব্যবস্থা না উন্নয়ন ------------------------------------------------- ৮ 

২.১ ) ২০২১-২২ অর্থ ি বছদরর 

ক্রয়  শরকল্পনা ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ  

ক্রয়-

 শরকল্পনা 

ওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত 

২ তাশরে উ -শশশ াং 

মাস্টার ও শহসাব 

রক্ষক   

 

২৫-৮-২২ 

১৫-৩-২৩ 

লক্ষযমাত্রা ২৫-৮-২২ -- ১৫-৩-

২৩ 

--    

অজিন  -- -- --  

২.২ প্রকদল্পর PSC ও PIC 

সিা আদয়াজন 

সিা 

আদয়াশজত 

২ সাংখ্যা ---- ---- লক্ষযমাত্রা -- -- -- --   পূব িা র নকান 

প্রকল্প শছল না ও 

নাই।  

অজিন      

২.৩) বাশষ িক উন্নয়ন কম িসূচী 

বাস্তবায়ন  

বাশষ িক উন্নয়ন 

কম িসূচী 

বাস্তবাশয়ত 

২ % ---- ---- লক্ষযমাত্রা -- -- -- --   অত্র অশিদস 

বাশষ িক উন্নয়ন 

কার্ িসূচীভূি 

নকান কার্ িক্রম 

নাই।  

 

অজিন      

২.৪) প্রকল্প সমাশপ্ত নশদষ 

প্রকদল্পর সম্পে (র্ানবাহন, 

কশম্পউটার, আসবাব ত্র 

ইতযাশে) শবশি নমাতাদবক 

হস্তান্তর করা 

প্রকদলা র 

সম্পে শবশি 

নমাতাদবক 

হস্তান্তশরত 

২ তাশরে ---- ---- লক্ষমাত্রা -- -- -- -- --  প্রকল্প নাই 

শবিায় অত্র 

অশিদসর 

নক্ষদত্র প্রদর্াজয 

নদহ। 

অজিণ       
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কার্ িক্রদমর নাম কম িসম্পােন 

সূচক 

সূচদকর 

মান 

একক বাস্তবায়দনর 

োশয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যশি/ ে 

২০২২-

২০২৩ অর্থ ি 

বছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগশত বাস্তবায়ন  শরবীক্ষণ, ২০২২- ২০২৩ 

লক্ষযমাত্রা/

অজিন 

১ম 

নকায়াট িার 

২য় 

নকায়াট িার 

৩য় 

নকায়াট িার 

৪র্থ ি 

নকায়াট িার 

নমাট 

অজিন 

অশজিত 

মান 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩. শুদ্ধাচার সাংশিষ্ট এবাং দুনীশত প্রশতদরাি সহায়ক অন্যান্য কার্ িক্রম -----------------------২০ (অগ্রাশিকার শিশত্তদত ন্যযনতম  াঁচট কার্ িক্রম) 

৩.১) কম িকতিাগণদক শুদ্ধাচার ও 

দূনীশত প্রশতদরাি শবষদয় সদচতন 

ও অনুপ্রাশণত করা  

দূনীশত 

প্রশতদরাদি 

সদচতন করা 

৪ সাংখ্যা শশশ াং মাস্টার ০৪ ট লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন      

৩.২) কম িচারীদের শুদ্ধাচার ও 

দূনীশত প্রশতদরাি শবষদয় সদচতন 

ও উদু্বদ্ধ করা   

নসবা প্রোদন 

উদ্বুদ্ধ করা 

৪ সাংখ্যা শশশ াং মাস্টার ০৪ ট লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিন 

 

     

৩.৩) অশিদসর সরকাশর সম্পে 

( াশন, শবদুযৎ) অপ্রদয়াজনীয় 

ব্যবহার প্রশতদরাদি অনানুষ্ঠাশনক 

মত শবশনময় সিা 

সিা অনুশষ্ঠত ৪ সাংখ্যা সহকারী শশশ াং 

মাস্টার 

০২ লক্ষযমাত্রা -- ১ -- ১ --   

অজিন      

৩.৪) অশিদসর কম িকতিা ও 

কম িচারীদের সময়ানুবতীতা ও 

শৃিলাদবাি শবষয়ক প্রশশক্ষণ 

প্রশশক্ষণ প্রোন ৪ সাংখ্যা উ -শশশ াং 

মাস্টার 

০১ লক্ষযমাত্রা -- ১ -- -- --   

অজিন      

৩.৫) নসবা িরন অনুসাদর নসবা 

 াওয়ার স্থাদন শেক শনদে িশনা 

স্থা ন 

নসবা 

সহজীকরণ 

৪ % উ -শশশ াং 

মাস্টার 

৮০% লক্ষযমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজিন      
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সরকাশর সমুদ্র  শরবহন অশিদসর ২০২২-২০২৩ অর্থ ি বছদরর জাতীয় শুদ্ধাচার নকৌশল 

কম ি শরকল্পনা নত উদেশেত কম ি শরদবশ উন্নয়দনর কার্ িক্রমঃ 

 

১.৫ সরকাশর সমুদ্র  শরবহন অশিদসর কম ি  শরদবশ উন্নয়দন গৃহীতব্য কার্ িক্রমঃ 

 

 ১। অশিদসর সমস্ত প্রােন একই সাদর্থ  শরপূণ িিাদব  শরষ্কার/ শরচ্ছন্ন অশির্ান  শরচালনা করা; 

২। কশমট গঠদনর মােদম অপ্রদয়াজনীয় দ্রব্যাশে শবনষ্ট করদণর সু াশরশ প্রণয়ন এবাং নসগুশল ধ্বাংস  

করণ; 

৩। সাংরক্ষণদর্াগ্য মালামাল শচশিত কদর তা সাংরক্ষদণর ব্যবস্থা করন; 

৪। কদরানা মহামাশর হদত কম িচারীদের সুরক্ষার জন্য হযাড স্যাশনটাইজার, মাস্ক ব্যবহার উদ্ধুদ্ধকরণ  

এবাং সম্ভবমদতা নসগুদলা কম িচারীদের মদে শবতরণ করা; 

৫। অশিদস সরকারী নসবা গ্রহদন আগতদের হাদত জীবানুনাশক নে করা এবাং তাদের মুদে সব িো মাস্ক  

ব্যবহার শনশিত করা । 

 

প্রমাণক শহদসদব এই সকল কম িকাদডর জন্য জারীকৃত আদেদশর িদটাকশ , ছশব সরবরাহ করা হদব। 
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সাংদর্াজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা 

 

 

ক্রম  
কর্ যসম্পাদন ক্ষেত্র  র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ উত্তর্ চলরি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

 

 

১ 
[১] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন সাংক্রান্ত 

কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন 

নজারোরকরণ 

 

 

 

 

 

৩৫ 

[১.১] উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবারয়ি তাশরে ৫ ৬/০৩/২০২৩ ১৪/০৪/২০২৩ ০৫/০৫/২০২৩ 

[১.২] ক্ষসবা সহরিকিণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহরিকৃি  তাশরে ৫ ২৬/০২/২০২৩ ০৫/০৩/২০২৩ ২৬/০৩/২০২৩ 

[১.৩] নসবা শিশজটাইদজশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা রিরিটাইিকৃি তাশরে ১০ ০৫/০২/২০২৩ ০৫/০৩/২০২৩ ০৫/০৪/২০২৩ 

[১.৪] ইদতাপূদব ি বাস্তবাশয়ত উদ্ভাবনী 

িারণা, সহশজকৃত ও শিশজটাইজকৃত 

নসবা সাংক্রান্ত  র্ িাদলাচনা সিা   

[১.৪.১] সিা আদয়াশজত  তাশরে  ৪ ৩০/০৯/২০২২  ২৫/১০/২০২২  ২৪/১১/২০২২ 

[১.৫] ই-নরিি ব্যবহাি বৃরি [১.৫.১] ই-ফাইকল ননাট শনষ্পশত্তকৃত  % ৬ ৮০%     ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি য রিল্প রবপ্লকবি চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় কিণীয় রবষকয় 

অবরহিকিণ সভা/কর্ যিালা আকয়ািন 

[১.৬.১] সিা/কম িশালা আদয়াশজত সাংখ্যা ৫ ২ ১ - 

    

    ২ 

 

 

[২] প্রাশতষ্ঠাশনক েক্ষতা বৃশদ্ধ  

১৫ 

[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ 

[২.১.১] তথ্য বাতায়দন সকল নসবা বক্স 

হালনাগােকৃত 
সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] শবশিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাশে তথ্য 

বাতায়দন প্রকাশশত 
সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গিন্যিান্স ও উদ্ভাবন 

কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

প্রশশক্ষণ আদয়াশজত  
সাংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২] ই-গিন্যিান্স কম ি শরকল্পনা বাস্তবায়দনর 

জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ি ব্যশয়ত 
% ২ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কম ি শরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগশত 

 র্ িাদলাচনা সাংক্রান্ত সিা আদয়াশজত 
সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কম ি শরকল্পনার অি িবাশষ িক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রশতদবেন মশন্ত্র শরষে শবিাদগ/ ঊধ্বিতন 

কর্তি দক্ষর শনকট নপ্রশরত 

তাশরে ২ ১১/০১/২০২৩ ২২/০১/২০২৩ ২৯/০১/২০২৩ 

[২.২.৫]কদকি/রবকদকি বাস্তবারয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পরিদি যনকৃি 
সংখ্যা ১ ৩০/০৫/২০২৩ ২৮/০৬/২০২৩ -- 
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সাংদর্াজনী ৬: অশিদর্াগ প্রশতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম ি- শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কার্ যক্রকর্ি 

ক্ষেত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-

২২* 
 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ 
অরি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলরি 

র্ান 

চলরি 

র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক 

ব্যবস্থা না 

 

 

৫ 

[১.১] অশিদর্াগ শনষ্পশত্ত কম িকতিা (অশনক) ও আশ ল 

কম িকতিার তথ্য ওদয়বসাইদট বত্রমাশসক শিশত্তদত 

হালনাগােকরণ  

[১.১.১] অরনক ও আরপল 

কর্ যকিযাি িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওকয়বসাইকট 

আপকলািকৃি 

সাংখ্যা 

 
৫ - ৩ ৪ ৩ - - - 

পরিবীেণ ও 

সের্িাবৃরি 

 

২০ 

[২.১] শনশে িষ্ট সমদয় অনলাইন/ অিলাইদন প্রাপ্ত 

অশিদর্াগ শনষ্পশত্ত এবাং শনষ্পশত্ত সাংক্রান্ত মাশসক 

প্রশতদবেন উধ্বিতন কর্তি ক্ষ বরাবর নপ্ররণ   

[২.১.১] অশিদর্াগ শনষ্পশত্তকৃত  % 
৮ 

 
-       - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কম িকতিা/কম িচারীদের অশিদর্াগ প্রশতকার 

ব্যবস্থা এবাং শজআরএস সিটওয়যার শবষয়ক প্রশশক্ষণ 

আদয়াজন 

[২.২.১] প্রশশক্ষণ আদয়াশজত সাংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্ারসক রভরত্তকি পরিবীেণ এবং ত্রত্রর্ারসক 

পরিবীেণ প্ররিকবদন উর্ধ্যিন কর্তযপকেি রনকট ক্ষপ্রিণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্ারসক প্ররিকবদন 

ক্ষপ্ররিি 
সাংখ্যা ৩ - ৩ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অশিদর্াগ প্রশতকার ব্যবস্থা না শবষদয় 

নস্টকদহাল্ডারগদণর সমন্বদয় অবশহতকরণ সিা  
[২.৪.১] সিা অনুশষ্ঠত সাংখ্যা ৪ - - ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজনী ৭: নসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত বাস্তবায়ন কম ি- শরকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কার্ যক্রকর্ি 

ক্ষেত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ যসম্পাদন 

সূচককি র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-২২* 
 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্ 
চলরি 

র্ান 

চলরি র্াকনি 

রনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারিষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১] নসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত 

পরিবীেণ করর্টিি রসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১]রসিান্ত 

বাস্তবারয়ি 
% ৫ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] নসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত বত্রমাশসক 

শিশত্তদত হালনাগােকরণ   

[১.২.১] ওদয়বসাইদট 

প্রশত বত্রমাশসদক 

হালনাগােকৃত 

সাংখ্যা 

 

৫ 

 
- ৩ ৪ ৩ - - - 

সের্িা 

অিযন ও 

পরিবীেণ 

১৫ 

[২.১] নসবা প্রোন প্রশতশ্রুশত শবষয়ক  

প্রশশক্ষণ আদয়াজন  

 

[১.১.১] প্রশশক্ষণ 

আদয়াশজত 

 

সংখ্যা 

 

১০ - ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান রবষকয় 

ক্ষেককহাল্ডািগকণি সর্ন্বকয় 

অবরহিকিণ সভা আকয়ািন 

[১.৩.১]অবশহতকরণ 

সিা অনুশষ্ঠত 
সংখ্যা ৫ - ১ ২ ১ - - - 
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সাংদর্াজনী ৮: তথ্য অশিকার শবষদয় ২০২২ - ২৩ অর্থ িবছদরর বাশষ িক কম ি শরকল্পনা 

 
 

কর্ যসম্পাদ

ক্ষনি ক্ষেত্র 
র্ান কার্ যক্রর্ 

কর্ যসম্পাদন 

সূচক 
একক 

কর্ যসম্পা

দন 

সূচককি 

র্ান 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২০-২১ 

প্রকৃি 

অিযন 

২০২১-২২* 
 

লেযর্াত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসাধািণ অরি উত্তর্ উত্তর্  চলরি র্ান 
চলরি র্াকনি 

রনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারিষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] িথ্য অরধকাি আইন 

অনুর্ায়ী রনধ যারিি সর্কয়ি 

র্কে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১]রনধ যারিি সর্কয়ি 

র্কে িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

সের্িা 

বৃশদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণাশেতিাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্য হালনাগাদ 

ককি ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.২.১]হালনাগােকৃত 

িথ্যওদয়বসাইদট 

প্রকাশশত 

িারিখ 

 
০৩ - - ২৮-১২-২০২২ ১০-০১-২০২৩ ২২-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - 

[১.৩] বাশষ িক প্রশতদবেন 

প্রকাশ  

[১.৩.১] বাশষ িক 

প্রশতদবেন প্রকাশশত  
তাশরে  ০৩ - - ১৬-১০-২০২২ ১৫-১১-২০২২ ১৪-১২-২০২২ - - 

[১.৪]  িথ্য অরধকাি আইন, 

২০০৯ এি ৫ ধািা অনুসাকি 

র্াবিীয় িকথ্যি কযাটাগরি  

ও কযাটালগ ত্রিরি/ 

হালনাগাদকিণ 

[১.৪.১] িকথ্যি 

কযাটাগরি  ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িারিখ ০৩ - - ২৮-১২-২০২২ ১০-০১-২০২৩ ২২-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ - 

[১.৫] িথ্য অরধকাি আইন 

ও রবরধরবধান সম্পককয 

িনসকচিনিা বৃরিকিণ 

[১.৫.১]  প্রচার কার্ িক্রম 

সম্পন্ন 

কার্ িক্রদম

র সংখ্যা 
০৩ - ১ ৩ ২ ১ - - 

[১.৬] তথ্য অশিকার শবষদয় 

কর্ যকিযাকদি প্ররিেণ 

আকয়ািন    

[১.৬.১] প্রশশক্ষণ 

আদয়াশজত 

প্রশশক্ষদণ

র সংখ্যা  
০৩ - ১ ৩ ২ ১ ০ ০ 

 

 


