
পরিরিষ্ট-'খ' 

                     দপ্তি/সংস্থা-এি  শুদ্ধাচাি ককৌিল কর্ ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩  

দপ্তি/সংস্থাি নার্:  কনৌপরিবহন অরিদপ্তি, ঢাকা।  

কার্ মক্রমর্ি নার্ কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

সূচমকি 

র্ান 

একক 

 

বাস্তবায়মনি 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২২-২০২৩ 

অর্ মবছমিি 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরি পরিবীক্ষ্ণ, ২০২২-২০২৩  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অর্মন 

১র্ 

ককায়ার্ মাি 

২য় 

ককায়ার্ মাি 

৩য় 

ককায়ার্ মাি 

৪র্ ম 

ককায়ার্ মাি 

কর্ার্ 

অর্মন 

অরর্মি 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারিষ্ঠারনক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ ননরিকিা করর্টিি সভা 

আময়ার্ন 

সভা 

আময়ারর্ি 

১ সংখ্যা পরিচালক ৪ টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্মন      

১.২ ননরিকিা করর্টিি সভাি রসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ি 

রসদ্ধান্ত 

৪ % 
পরিচালক ১০০% 

লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্মন      

১.৩ সুিাসন প্ররিষ্ঠাি রনরর্ত্ত 

অংিীর্মনি (stakeholders) 

অংিগ্রহমণ  সভা 

অনুরষ্ঠি সভা ৪ সংখ্যা 
পরিচালক ২ টি 

লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অর্মন      

১.৪ শুদ্ধাচাি সংক্রান্ত প্ররিক্ষ্ণ 

আময়ার্ন 

প্ররিক্ষ্ণ 

আময়ারর্ি 

২ সংখ্যা 

পরিচালক 

২ টি 

(৬০ জন) 

লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১ (৩০ জন)  ১ (৩০ জন)   

 

  

অর্মন      

১.৫ কর্ ম-পরিমবি উন্নয়ন 

(টিওএন্ডইভুি অমকমর্া র্ালার্াল 

রনষ্পরত্তকিণ/নরর্ রবনষ্টকিণ/ 

পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ/ র্রহলামদি 

র্ন্য পৃর্ক ওয়ািরুমর্ি ব্যবস্থা কিা 

ইিযারদ  

উন্নি  

কর্ ম-পরিমবি 

২ সংখ্যা 

ও 

িারিখ 

সহকািী 

পরিচালক 

(কর্ন) 

 

 

 

২ টি 

৩১/১২/২২ 

৩০/৬/২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা  ৩১/১২/২২  ৩০/৬/২৩    

অর্মন      

১.৬ আওিািীন র্াঠ পর্ মাময়ি 

কার্ মালয় (প্রমর্ার্য কক্ষ্মত্র) কর্তমক 

দারখলকৃি র্ািীয় শুদ্ধাচাি ককৌিল 

কর্ ম-পরিকল্পনাি নত্রর্ারসক অগ্রগরি  

প্ররিমবদমনি ওপি রিডব্যাক প্রদান  

রিডব্যাক 

সভা/কর্ মিালা 

অনুরষ্ঠি 

৪ িারিখ 

পরিচালক 

৩০/১০/২০২২ 

৩১/০১/২০২৩ 

৩০/০৪/২০২৩ 

লক্ষ্যর্াত্রা  

 

৩১/১০/২২ 

 

৩১/১/২৩ 

 

৩০/৪/২৩ 

 

   

অর্মন      
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-২- 

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

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ম বছমিি িার্স্ব 

এবং উন্নয়ন বামর্মর্ি অনুমর্ারদি  

ক্রয়-পরিকল্পনা  ওময়বসাইমর্ প্রকাি  

ক্রয়-পরিকল্পনা 

ওময়বসাইমর্ 

প্রকারিি 

২ িারিখ প্রকল্প 

পরিচালক 

 

সহকািী 

পরিচালক 

(কর্ন) 

 

 

৩০/০৭/২২ 

৩০/০৮/২২ 

 

লক্ষ্যর্াত্রা ৩০/০৭/২১ ৩০/০৮/২২ 

 

     

অর্মন      

 ২.২ অনুমর্ারদি বারষ মক ক্রয় 

পরিকল্পনাি র্র্ার্র্ বাস্তবায়ন (িার্স্ব 

এবং উন্নয়ন বামর্মর্ি)  

ক্রয় পরিকল্পনা 

বাস্তবারয়ি 

২ % প্রকল্প 

পরিচালক 

 

সহকািী 

পরিচালক 

(কর্ন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৫% ১৫% ৩৫% ১০০%    

অর্মন      

২.৩  বামর্র্ বাস্তবায়ন  বামর্র্ 

বাস্তবারয়ি 

৩ % পরিচালক ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ৫% ১২% ৪০% ১০০%    

অর্মন      

২.৪ প্রকমল্পি  PIC সভা আময়ার্ন  সভা আময়ারর্ি ৩ সংখ্যা প্রকল্প 

পরিচালক 

৪ টি লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অর্মন      

২.৫ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিমষ প্রকমল্পি 

সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্াি, 

আসবাবপত্র ইিযারদ) রবরি কর্ািামবক 

হস্তান্তি কিা 

প্রকমল্পি সম্পদ 

রবরি কর্ািামবক 

হস্তান্তরিি 

   ৫ িারিখ - - লক্ষ্যর্াত্রা - - - -   সমাপ্ত 

য াগ্য 

প্রকল্প 

যনই।  
অর্মন      

৩. শুদ্ধাচাি সংরিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিমিামি সহায়ক অন্যান্য কার্ মক্রর্…………….. ১৮ (অগ্রারিকাি রভরত্তমি ১ নং সহ নুযনির্ চািটি কার্ মক্রর্) 

৩.১ সিকারি র্ানবাহমনি র্র্ার্র্ 

ব্যবহাি রনরিিকিণ  

র্র্ার্র্ ব্যবহাি  ৩ % পরিচালক ১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অর্মন      

৩.২ কর্ মকিমা ও কর্ মচািীগণমক শুদ্ধাচাি 

ও দুনীরি প্ররিমিাি রবষময় সমচিন ও 

অনুপ্রারণি কিা 

দুনীরি প্ররিমিামি 

সমচিন কিা 

 ৫ সংখ্যা মহাপরিচালক 

 

২ টি সভা লক্ষ্যর্াত্রা ১  ১     

অর্মন      

৩.৩ অরিদপ্তমিি কর্ মকিমা ও 

কর্ মচািীমদি সর্য়ানুবিীিা ও 

শৃঙ্খলামবাি রবষয়ক প্ররিক্ষ্ণ 

প্ররিক্ষ্ণ প্রদান  ৫ সংখ্যা পরিচালক ২ টি লক্ষ্যর্াত্রা  ১ ১     

অর্মন      

৩.৪ অরিসসি সিকারি সম্পদ (পারন, 

রিদ্যুৎ) অপ্রসয়াজনীয় ব্যিহাি প্ররিসিাসে 

সভা 

অপচ  যিাে ৫ সংখ্যা পরিচালক ২ টি সভা লক্ষ্যর্াত্রা  ১  ১    

অর্মন      

রব:দ্র:- ককান ক্ররর্মকি কার্ মক্রর্ প্রমর্ার্য না হমল িাি কািণ র্ন্তব্য কলামর্ উমেখ কিমি হমব। 
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১.৫ কর্ ম-পরিমবি উন্নয়ন সংক্রান্ত সংযুি ছক : 

 

ক্ররর্ক 

নং 

কার্ মক্রমর্ি নার্ বাস্তবায়ন প্ররক্রয়া প্রর্াণক রহসামব র্া র্াকমব 

 ১।  কনৌপরিবহন অরিদপ্তমিি অমকমর্া র্ালার্াল 

রনষ্পরত্তকিণ/নরর্ রবনষ্টকিণ/পরিষ্কাি-পরিচ্ছন্নিা বৃরদ্ধ 

করমটি গঠসনি মাধ্যসম অপ্রসয়াজনীয় দ্রব্যারদ রিনষ্ট 

কিসেি সুপারিশ প্রেয়ন এিং যসগুরল ধ্বংস কিে।  

অরিস আসদসশি িস াকরপ 

ও ছরি। 

২।  মরহলাসদি পৃথক ওয়াশরুসমি ব্যবস্থা   যনৌপরিিহন অরেদপ্তসি কম মিি মরহলাসদি জন্য পৃথক 

ওয়াশরুসমি ব্যিস্থা কিে।  

ছরি।  

 

 

২.৪ প্রকমল্পি PIC সভা আময়ার্ন সংযুি ছক :  

 

ক্ররমক নং চলমান প্রকসল্পি নাম প্রকমল্পি কর্য়াদ PIC সভাি সংখ্যা র্ন্তব্য 

১।  Establishsment of GMDSS and 

Integrated Maritime 

Navigation System (EGIMNS) 

জানুয়ারি ২০১৪ হসি ৩০ 

জুন ২০২৪ 

৪টি  

 

২.৫ প্রকল্প সর্ারপ্ত কিমষ প্রকমল্পি সম্পদ (র্ানবাহন, করম্পউর্াি, আসবাবপত্র ইিযারদ) রবরি কর্ািামবক হস্তান্তি কিা সংযুি ছক : 

 

ক্ররমক 

নং 

প্রকসল্পি নাম প্রকল্প সর্ারপ্তি িারিখ প্রকমল্পি সম্পমদি 

রববিণ 

র্ন্তব্য  

১। - - - সমাপ্ত য াগ্য প্রকল্প যনই।  

 


