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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। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


