
পরিরিষ্ট-'খ' 

                     বাাংলাদেশ মেরিন একাদেরে, চট্টগ্রাে-এি জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল কে ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

েপ্তি/সাংস্থাি নাে                                                                         

কার্ মক্রদেি নাে কে মসম্পােন 

সূচক 

 

সূচদকি 

োন 

একক 

 

বাস্তবায়দনি 

োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পে 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ মবছদিি 

লক্ষ্যোত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  েন্তব্য 

লক্ষ্যোত্রা/ 

অজমন 

১ে 

মকায়ার্ মাি 

২য় 

মকায়ার্ মাি 

৩য় 

মকায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

মকায়ার্ মাি 

মোর্ 

অজমন 

অরজমত 

োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা     ১৬………………………………..... 

১.১ ননরতকতা করেটিি সভা 

আদয়াজন 

সভা 

আদয়ারজত 

৪ সাংখ্যা ফ োকোল 

পয়েন্ট 

কর্ মকর্মো 

৪টি সভো লক্ষ্যোত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      

১.২ ননরতকতা করেটিি সভাি 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % ফ োকোল 

পয়েন্ট 

কর্ মকর্মো 

১০০ লক্ষ্যোত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫    

অজমন      

১.৩ সুশাসন প্ররতষ্ঠাি রনরেত্ত 

অাংশীজদনি (stakeholders) 

অাংশগ্রহদণ  সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ৪ সাংখ্যা ফ োকোল 

পয়েন্ট 

কর্ মকর্মো 

২টি সভো লক্ষ্যোত্রা  ১  ১    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ 

আয় াজন 

প্রশিক্ষণ 

আয় াশজত 

২ সংখ্যা ফ োকোল 

পয়েন্ট 

কর্ মকর্মো 

২টি 

প্রশিক্ষণ 

লক্ষ্যোত্রা 

 

 

 

১  

 

১ 

 

 

 

  

অজমন      

১.৫ কে ম-পরিদবশ উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অদকদজা োলাোল 

রনষ্পরত্তকিণ/নরর্ রবনষ্টকিণ/ 

পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ/ 

েরহলাদেি জন্য পৃর্ক  

ওয়াশরুদেি ব্যবস্থা কিা ইতযারে  

উন্নত  

কে ম-পরিদবশ 

২ সাংখ্যা 

ও 

তারিখ 

প্রিোসশিক 

কর্ মকর্মো 

২টি লক্ষ্যোত্রা ১ 

৩০/৯/২২ 

 ১ 

৩১/৩/২৩ 

    

অজমন      

১.৬ আওতাধীন োঠ পর্ মাদয়ি 

কার্ মালয় (প্রদর্াজয মক্ষ্দত্র) কর্তমক 

োরখলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল 

কে ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষ্ণ  

প্ররতদবেদনি ওপি রিেব্যাক 

প্রোন  

রিেব্যাক 

সভা/কে মশালা 

অনুরষ্ঠত 

 তারিখ   লক্ষ্যোত্রা       প্রয় োজ্য 

িে 

(র্োঠ 

প মোয়ে                                            

ফকোি     

অশ স      

িোই)। 

অজমন      

  



-২- 

 

২.  আরর্ মক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ...................১৬..................................................... 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছদিি ক্রয়-

পরিকল্পনা (প্রকদল্পি অনুদোরেত 

বারষ মক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) 

ওদয়বসাইদর্ প্রকাশ  

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওদয়বসাইদর্ 

প্রকারশত 

২ তারিখ ভোন্ডোর  

কর্ মকর্মো 

১টি  

৩১/৭/২২ 

লক্ষ্যোত্রা        

অজমন      

২.২ অনুদোরেত বারষ মক ক্রয় 

পরিকল্পনাি র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন 

(প্রকদল্পি ক্রয় পরিকল্পনাসহ)  

ক্রয় পরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

২ % ভোন্ডোর  

কর্ মকর্মো 

২টি 

প্রশর্য়েদি 

লক্ষ্যোত্রা  ১  ১    

অজমন      

২.৩  বাদজর্ বাস্তবায়ন  বাদজর্ 

বাস্তবারয়ত 

৪ % শিসোে 

কর্ মকর্মো 

১০০ লক্ষ্যোত্রা  ৫০%  ৫০%    

অজমন      

২.৪ প্রকয়ের PSC ও PIC সভা 

আয় াজন  

সভা আয় াশজত ৩ সংখ্যা উন্নেি 

কর্ মকর্মো 

 লক্ষ্যোত্রা ১  ১ ১   প্রয় োজ্য      

িে অজমন      

২.৫ প্রকল্প সোরপ্ত মশদষ প্রকদল্পি 

সম্পে (র্ানবাহন, করম্পউর্াি, 

আসবাবপত্র ইতযারে) রবরধ 

মোতাদবক হস্তান্তি কিা 

প্রকদল্পি সম্পে 

রবরধ 

মোতাদবক 

হস্তান্তরিত 

   ৫ তারিখ ভোন্ডোর 

কর্ মকর্মো 

 লক্ষ্যোত্রা ৩০/৯/২২   ৩০/৬/২৩   প্রয় োজ্য      

িে 

অজমন      

৩. শুদ্ধাচাি সাংরিষ্ট এবাং দুনীরত প্ররতদিাদধ সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রে……১৮……….. (অগ্রারধকাি রভরত্তদত ১ নাং সহ নুযনতে চািটি কার্ মক্রে) 

৩.১ সিকারি র্ানবাহদনি র্র্ার্র্ 

ব্যবহাি রনরিতকিণ  

র্র্ার্র্ ব্যবহাি 

রনরিতকৃত 

 ৩ ১ 

র্োশরখ 

ট্রোন্সয়পোর্ ম                   

ইিচোজ্ম 

১টি সভো 

৩০/৬/২৩ 

লক্ষ্যোত্রা        

অজমন      

৩.২ একাদেরেি  অভযন্তদি োেক 

রবদিাধী ি যারল আদয়াজন 

আয়েোশজ্র্ 

রয্োশল 

 ৫ ২টি 

রয্োশল 

প্রিোসশিক 

কর্ মকর্মো 

 লক্ষ্যোত্রা ১  ১     

অজমন      

৩.৩ োপ্তরিক কে মকাদে স্বচ্ছতা ও 

জবাবরেরহতা শীষ মক মসরেনাি 

আদয়াজন  

অনুশির্ 

ফসশর্িোর  

 ৫ ২টি 

ফসশর্িোর 

প্রিোসশিক 

কর্ মকর্মো 

 লক্ষ্যোত্রা  ১  ১    

অজমন      

৩.৪ দুনীরতি কািণ ও কুিল 

রবষয়ক  েতরবরনেয় সভা 

অনুশির্  সভো ৫ ২টি 

সভো 

প্রিোসশিক 

কর্ মকর্মো 

 লক্ষ্যোত্রা ১  ১     

অজমন      

 

রব:দ্র:- মকান ক্ররেদকি কার্ মক্রে প্রদর্াজয না হদল তাি কািণ েন্তব্য কলাদে উদেখ কিদত হদব। 


