
বাাংলাদেশ মেরিন একাদেরেি জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল কে ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ কাঠাদো (৪র্ ম মকায়ার্ মাি) 

2020-2021 

েন্ত্রণালদয়ি নােঃ  মনৌ-পরিবহন েন্ত্রণালয়,evsjv‡`k †gwib GKv‡Wwg, PÆMÖvg. 

কার্ মক্রদেি নাে কে মসম্পােন সূচক সূচদকি 

োন  

একক  বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ পে 

2020-2021 

অর্ মবছদিি 

লক্ষযোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষণ, 2020-2021 েন্তব্য 

লক্ষযোত্রা/ 

অজমন 

১ে 

মকায়ার্ মাি 

 

২য় 

মকায়ার্ মাি 

 

৩য় 

মকায়র্ মাি 

 

৪র্ ম 

মকায়ার্ মাি  

ম োট 

অজমন   

অরজমত 

োন 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা.............................৮ 

১.১ ননরতকতা করেটিি সভা অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা KgvÛ¨v›U 

weGgG 

৪ লক্ষযোত্রা ১ ১ ১ ১    

প্রকৃত অজমন 1 1 1 1 4 4  

১.২ ননরতকতা করেটিি সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ৪ % -ঐ- ১০০% লক্ষযোত্রা 100% 100% 100% 100%    

প্রকৃত অজমন 100% 100% 100% 100% 4 4  

২. েক্ষতা ও ননরতকতাি উন্নয়ন.............................১০ 

২.১ সুশোসন প্রতিষ্ঠোর তনত ত্ত 

অংশীজননর (stakeholder) 

অংশগ্রহনের সভো 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সাংখ্যা KgvÛ¨v›U 

weGgG 

৪ লক্ষযোত্রা ১ ১ ১ ১    

প্রকৃত অজমন ১ ১ 1 1 2 2  

২.২ অংশীজননর অংশগ্রহনে সভোর 

তসদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

বাস্তবারয়ত রসদ্ধান্ত ২ % KgvÛ¨v›U 

weGgG 

১০০% লক্ষযোত্রা 100% 100% 100% 100%    

প্রকৃত অজমন 100% 100% 100% 100% 2 2  

২.৩ কে মকতমা-কে মচািীদেি অাংশগ্রহদণ 

চাকরি সাংক্রান্ত রবরভন্ন প্ররশক্ষণ 

আদয়াজন 

প্ররশক্ষণার্ী ৩ সাংখ্যা ï×vPvi 

ev Í̄evqb KwgwU 

8 লক্ষযোত্রা 2 2 2 2    

      প্রকৃত অজমন 2 2 2 2 3 3  

২.৪ কে মকতমা-কে মচািীদেি 

অাংশগ্রহদণ সুশাসন সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আদয়াজন  

প্ররশক্ষণার্ী ৩ সাংখ্যা ï×vPvi 

ev Í̄evqb KwgwU 

8 লক্ষযোত্রা 2 2 2 2    

      প্রকৃত অজমন 2 2 2 2 3 3  

৩. শুদ্ধচাি প্ররতষ্ঠায় সহায়ক আইন/রবরি/নীরতোলা/ম্যানুদয়ল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র-এি বাস্তবায়ন এবাং প্রদর্াজযদক্ষদত্র খসড়া প্রণয়ন........................১০ 

৩.১  -- ২ তারিখ -- 30.6.2021-

- 

লক্ষযোত্রা -- -- --     

প্রকৃত অজমন     30.06.21   

৩.২ -- ২ তারিখ -- 30.6.2021-

- 

লক্ষযোত্রা -- -- --     

প্রকৃত অজমন     30.06.21   

৩.৩ -- ২ তারিখ -- 30.6.2021-

- 

লক্ষযোত্রা -- -- --     

প্রকৃত অজমন     30.06.21   

৩.৪  -- ২ তারিখ -- 30.6.2021-

- 

লক্ষযোত্রা        

প্রকৃত অজমন     30.06.21   



৩.৫ -- ২ তারিখ -- -- লক্ষযোত্রা        

প্রকৃত অজমন     30.06.21   

৪. ওদয়বসাইদর্ মসবাবক্স হালনাগােকিণ.........................৮ 

৪.১ মসবা সাংক্রান্ত মর্াল রি নম্বিসমূহ 

স্ব স্ব তথ্য বাতায়দন দৃশোনকিণ 

তথ্য বাতায়দন 

দৃশ্যোনকৃত 

১ তারিখ m`m¨ 

AvBwmwU 

30.09.20 লক্ষযোত্রা    --    

প্রকৃত অজমন    
30.09.20 

30.9.20 1  

৪.২ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ শুদ্ধাচাি 

মসবাবক্স হালনাগােকিণ 

মসবাবক্স হালনাগােকৃত ২ তারিখ 

H 

31.12.20 লক্ষযোত্রা --   -- 30.9.20   

প্রকৃত অজমন    31.12.20 31.12.20 2  

৪.৩ স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাশ 

রনদে মরশকা হালনাগাে কদি 

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ  

হালনাগােকৃত 

রনদে মরশকা 

ওদয়বসাইদর্ প্রকারশত 

2 তারিখ 

H 

30.09.20 লক্ষযোত্রা    --    

প্রকৃত অজমন    30.9.20 30.9.20 2  

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ তথ্য অরিকাি 

মসবাবক্স হালনাগােকিণ 

মসবাবক্স হালনাগােকৃত ২ তারিখ 

H 

31.03.21 লক্ষযোত্রা ---   --    

প্রকৃত অজমন ---   31.3.21 31.3.21 2  

৪.৫ স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ি অরভদর্াগ 

প্ররতকাি ব্যবস্থা (GRS) মসবাবক্স 

হালনাগােকিণ 

ওদয়বসাইদর্ 

হালনাগােকৃত 

1 তারিখ 

H 

30.09.20 লক্ষযোত্রা    --    

প্রকৃত অজমন ----   
30.09.20 

30.09.20 1  

৫. সুশাসন প্ররতষ্ঠা.....................................৬ 

৫.১ উত্তে চচ মাি তারলকা প্রণয়ন কদি 

েরন্ত্রপরিদেে রবভাদগ মপ্রিণ 

 উত্তে চচ মাি তারলকা 

মপ্ররিত 

৩ তারিখ AvnŸvqK 

ï×vPvi 

ev Í̄evqb 

KwgwU 

30.09.20 লক্ষযোত্রা    --    

প্রকৃত অজমন - -  ৩০.০৯.20 ৩০.০৯.

20 

2  

৫.২ বাাংলাদেশ জাতীয় রেরজর্াল 

আরকমদর্কচাি-এি মিাকাল পদয়ন্ট ও 

রবকল্প মিাকাল পদয়ন্ট কে মকতমা 

রনদয়াগ ও ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ 

মিাকাল পদয়ন্ট ও 

রবকল্প মিাকাল পদয়ন্ট 

কে মকতমা রনদয়াগকৃত ও 

ওদয়বসাইদর্ প্রকারশত 

৩ তারিখ cÖkvmwbK 

Kg©KZ©v 

100%~ লক্ষযোত্রা 100% 100% 100% 100%    

প্রকৃত অজমন 100% 100% 100% 100%  3  

৫.৩ জনস্বার্ ম সাংরিষ্ট তথ্য প্রকাশ 

(সুিক্ষা প্রোন) রবরিোলা, ২০১৭-এি 

রবরি ৪ অনুসাদি “মেরজগদনদর্ে 

অরিসাি” রনদয়াগ ও ওদয়বসাইদর্ 

প্রকাশ 

“মেরজগদনদর্ে 

অরিসাি” রনদয়াগকৃত 

ও ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারশত 

১ তারিখ cÖkvmwbK 

Kg©KZ©v 

30.09.20 লক্ষযোত্রা ৩০.০৯.20       

প্রকৃত অজমন -   
30.9.20 30.9.20 

1  

 

৬. প্রকদল্পি মক্ষদত্র শুদ্ধাচাি................৯ 

৬.১ প্রকদল্পি বারে মক ক্রয় 

পরিকল্পনা অনুদোেন 

অনুদোরেত ক্রয় 

পরিকল্পনা 

২ তারিখ Dbœqb 

Kg©KZ©v 

30.09.20 লক্ষযোত্রা       cÖ‡hvR¨ 

bq 

প্রকৃত অজমন    30.09.20 30.09

.20 

  

৬.২ এরেরপ বাস্তবায়ন অগ্রগরত অগ্রগরতি হাি ১ % Dbœqb 

Kg©KZ©v 

১০০% লক্ষযোত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

প্রকৃত অজমন 20% 25% 0% 0%    

৬.৩ েন্ত্রণালয়/রবভাগ/িাষ্ট্রীয় োরখলকৃত প্ররতদবেন ৩ সাংখ্যা Dbœqb ৪ লক্ষযোত্রা ১ ১ 1 1    



প্ররতষ্ঠান কর্তমক প্রকদল্পি বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পরিেশ মন/পরিবীক্ষণ  

Kg©KZ©v প্রকৃত অজমন 1 1 0 0    

৬.৪ প্রকল্প পরিেশ মন/পরিবীক্ষণ 

প্ররতদবেদনি সুপারিশ বাস্তবায়ন  

বাস্তবায়দনি হাি ৩ % Dbœqb 

Kg©KZ©v 

১০০% লক্ষযোত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

প্রকৃত অজমন 20% 25% 0% 0%    

৭. ক্রদয়ি শুদ্ধাচাি...........................১৬ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬-এি িািা 

১১(২) ও রপরপআি ২০০৮-এি 

রবরি১৬(৬) অনুর্ায়ী ২০১৯-২০ 

অর্ ম বছদিি ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ  

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ প্রকারশত 

৩ তারিখ fvÛvi 

Kg©KZ©v 

৩0.09-20 লক্ষযোত্রা    --    

প্রকৃত অজমন    
30.9.20 30.9.20 

3  

৭.২ ই-মর্ন্ডাদিি োধ্যদে ক্রয় কার্ ম 

সম্পােন 

ই-মর্ন্ডাি ক্রয় সম্পন্ন ৪ % fvÛvi 

Kg©KZ©v 

১০০% লক্ষযোত্রা 100% 100% 100% 100%    

প্রকৃত অজমন 100% 100% 16.57% 56.23%  3  

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ শরিশালীকিণ...........................১৬ 

৮.১ স্ব স্ব মসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত 

(রসটিদজনস্ চার্ মাি) বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত পরিবীক্ষণ 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত 

পরিবীক্ষণকৃত 

৩ ZvwiL ‡WcywU 

KgvÛ¨v›U 

৩0.09-20 লক্ষযোত্রা 30.9.20       

প্রকৃত অজমন    30.9.20 30.9.20 3  

৮.২  শাখা/অরিশাখা ও 

আওতািীন /অিস্তন কার্ মালয় 

পরিেশ মন 

পরিেশ মন সম্পন্ন ২ সাংখ্যয  ‡WcywU 

KgvÛ¨v›U 

4 লক্ষযোত্রা 1 1 1 1    

প্রকৃত অজমন   1 1  2  

৮.৩ শাখা/অরিশাখা ও আওতািীন 

/অিস্তন কার্ মালয় পরিেশ মন 

প্ররতদবেদনি সুপারিশ বাস্তবায়ন 

পরিেশ মন প্ররতদবেদনি 

সুপারিশ বাস্তবারয়ত 

২ %  KgvÛ¨v›U 100% লক্ষযোত্রা 100% 100% 100% 100%    

প্রকৃত অজমন 100% 100% 100% 100%  2  

৮.৪ সরচবালয় রনদে মশোলা ২০১৪ 

অনুর্ায়ী নরর্ি মেরণ রবন্যাসকিণ  

নরর্ মেরণ রবন্যাসকৃত ২ % ‡WcywU 

KgvÛ¨v›U 

১০০% লক্ষযোত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% 100% 100%  2  

 

৮.৫ মেরণ রবন্যাসকৃত নরর্ রবনষ্টকিণ নরর্ রবনরষ্টকৃত ২ %  KgvÛ¨v›U 

 

১০০% লক্ষযোত্রা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%    

প্রকৃত অজমন ২৫% ২৫% 25% 25%  2  

৯. শুদ্ধাচাি সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদিাদি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রে...................১৫ (অগ্রারিকাি রভরত্তদত নূন্যতে পাঁচটি কার্ মক্রে) 

৯.১ eQ‡ii ïiæ‡Z Gwcwc  প্রোন 

cÖZz‘Z KiY| 

 Gwcwc   cÖZz‘Z 

KiY| 

৩ তারিখ  fvÛvi  

Kg©KZ©v 

৩০.০৯.20 লক্ষযোত্রা        

প্রকৃত অজমন    30.9.20 30.9.20 3  

৯.২ mKj †Kv‡m© AbjvBb †c‡g›U 

e¨e ’̄ Pvjy Kib| 

AbjvBb †c‡g›U 

e¨e ’̄ PvjyK…Z 

৩ তারিখ  cÖavb 

cÖ‡KŠkjx I 

‡bŠ wkK&ÿv 

cÖavb  

৩০.০৯.20 লক্ষযোত্রা        

প্রকৃত অজমন    30.9.20 30.9.20 3  

৯.৩ Kvógvi wdWe¨vK h_vh_ fv‡e 

MÖnb Kiv| 

Kvógvi wdWe¨vK 

g~j¨vqb K…Z 

৩ সাংখ্যv  cÖavb 

cÖ‡KŠkjx I 

‡bŠ wkK&ÿv 

cÖavb 

১০ লক্ষযোত্রা 4 4 2     

প্রকৃত অজমন 4 4 2 0  3  



৯.৪ Kvógvi wdWe¨vK g~j¨vqb  Kiv| Kvógvi wdWe¨vK 

g~j¨vqbK…Z   

৩ সাংখ্যv cÖavb 

cÖ‡KŠkjx I 

‡bŠ wkK&ÿv 

cÖavb  

১০ লক্ষযোত্রা ৪ ৪ 2 0    

প্রকৃত অজমন ৪ ৪ 2 0  3  

৯.৫ mvcøvBqvi wjô ˆZix K‡i Zv‡`i 

†MªwWs Kiv| 

mvcøvBqvi wjô 

†MÖwWs K…Z 

৩ তারিখ  fvÛvi  

Kg©KZ 

30.9.2020 লক্ষযোত্রা ৩০.০৯.20   --    

প্রকৃত অজমন    30.9.20 30.9.20 2  

১০. শুদ্ধাচাি পুিস্কাি................................৫ 

১০.১ শুদ্ধাচাি পুিস্কাি প্রোন Ges 

cyi®‹vi cÖvß‡`i ZvwjKv I‡qe mvB‡U 

cÖKvk 

প্রদত্ত পুরস্কোর ৩ িোতরখ  KgvÛ¨v›U 

 

৩০.০৬.২1 লক্ষযোত্রা        

প্রকৃত অজমন - -  ৩০.০৬.২ 30.6.21 3  

১1.1  Kg© cwi‡ek Dbœqb (¯̂v ’̄¨ wewa 

Abymib wUI GÛ B fz³  A‡K‡Rv 

gvjvgvj webô Kib/  cwi®‹vi – 

cwi”QbœZv e„wØ BZ¨vw`| 

DbœZ Kg© cwi‡ek ২ সাংখ্যv 

িোতরখ 

 KgvÛ¨v›U 

 

৩০.০6.21 

 

লক্ষযোত্রা        

প্রকৃত অজমন    ৩০.০6.21 

 

30.6.21 2  

১2. অর্ ম বিাদ্দ................................৩ 

১১.১ শুদ্ধচোর কে মপরিকল্পনায় অন্তর্ভ মি 

রবরভন্ন কার্ মক্রে বাস্তবায়দনি জন্য 

বিাদ্দকৃত অদর্ মি আনুোরনক পরিোণ  

বিাদ্দকৃত অর্ ম ৩ লক্ষ টোকো  wnmve 

iÿK 

weGgG 

১.৬০ লক্ষযোত্রা .৪০ .৪০ .৪০ .৪০    

প্রকৃত অজমন   .40   3  

১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন.........................৮ 

১২.১ েন্ত্রণালয়/রবভাগ/িাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠান 

কর্তমক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধচাি মকৌশল 

কে ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ েরন্ত্রপরিেে 

রবভাদগ োরখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলােকিণ  

প্রণীত কে ম-

পরিকল্পনা 

োরখলকৃত ও 

আপদলােকৃত 

২ তারিখ m`m¨ 

AvBwmwU 

20.০8.২০     --    

    20.08.20 20.08.20 2  

১২.২ রনি মারিত সেদয় নত্রোরসক 

পরিবীক্ষণ প্ররতদবেন েরন্ত্রপরিেে 

রবভাদগ োরখল ও স্ব স্ব ওদয়বসাইদর্ 

আপদলােকিণ 

নত্রোরসক 

প্ররতদবেন 

োরখলকৃত ও 

আপদলােকৃত 

২ সাংখ্যv m`m¨ 

AvBwmwU 

4 লক্ষযোত্রা 1 1 1 1    

প্রকৃত অজমন 1 1 1 1  2  

১২.৩ আওতািীন েপ্তি/সাংস্থা (প্রদর্াজয 

মক্ষদত্র) কর্তমক োরখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচাি মকৌশল কে ম-পরিকল্পনা ও 

পরিবীক্ষণ প্ররতদবেদনি ওপি 

রিেব্যাক প্রোন 

রিেব্যাক 

সভা/কে মশালা 

অনুরষ্ঠত 

৪ তারিখ --  লক্ষযোত্রা 1 1 1 1    

প্রকৃত অজমন        োঠ 

পর্ যোনয়র 

অতিস 

নোই। 

‡gvU cÖvß AwR©Z gvb  ৭৫ বো   ৯৭.৪% 

            অতজযি সূচক  োন = ৭৭ 

Kvh©µg b¤̂i 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.1, 6.2, 6.3, 13.3 AÎ cÖwZôv‡bi Kv‡Ri mv‡_ AvcvZZ m¤ú„³Zv bvB, †nZz ‡gvU wba©vwiZ m~PK gvb 77|      

wet ª̀t K‡ivbv Kvjxb mgq †nZz jÿ gvÎv kZfvM wbwðZ Kiv m¤¢e nq bvB| 


