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জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও অগ্রগরত পররবীক্ষণ কাঠামর্া 

২০১৬-২০১৭ 

র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার নার্ : কনৌপররবহন র্ন্ত্রণালয়। 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা 

(Baseline) 

লক্ষযর্াত্রা  ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৬-

রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭-

র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭-

জুন/১৭ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা 

১.১ ননরতকতা করর্টির সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

৩ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন     

১.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

৩ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন     

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

- ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ পূমব ম 

কার্ মক্রর্টি না 

র্াকায় 

রভরিমরখা 

কদয়া হয়রন। 

প্রকৃত অজমন     

২.২ শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়মন র্াঠ 

পর্ মাময়র কর্ মকতমামদর সমচতনতা 

বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণার্ী সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

- ২৪ লক্ষযর্াত্রা ৬ ৬ ৬ ৬ পূমব ম 

কার্ মক্রর্টি না 

র্াকায় 

রভরিমরখা 

কদয়া হয়রন। 

প্রকৃত অজমন     

৩. আইন/রবরি/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার 

৩.১ অভযন্তরীন কনৌ-চলাচল আইন-

২০১৬  

আইন প্রণীত - কনৌপররবহন 

অরিদপ্তর 

- র্রন্ত্রসভার 

নীরতগত 

সম্মরত লাভ 

 

লক্ষযর্াত্রা খসড়া 

প্রণীত 

র্ন্ত্রণালময় 

দারখলকৃত 

আন্তঃর্ন্ত্রণা

লয় সভা 

অনুরষ্ঠত 

নীরতগত 

সম্মরতর 

জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

 

প্রকৃত অজমন     
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা 

(Baseline) 

লক্ষযর্াত্রা  ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৬-

রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭-

র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭-

জুন/১৭ 

৩.২ কর্াংলা বন্দর কর্তমপক্ষ আইন-

২০১৬ 

আইন প্রণীত - কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালয় 

- র্রন্ত্রসভার 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদন 

লক্ষযর্াত্রা নীরতগত 

সম্মরতর 

জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

কভটিং এর 

জন্য আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

কভটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদমন

র জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

 

প্রকৃত অজমন     

৩.৩ বাংলামদশ রশরপং কমপ মামরশন 

আইন-২০১৬ 

আইন প্রণীত - কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালয় 

- চূড়ান্ত আইন 

প্রণয়ন 

লক্ষযর্াত্রা আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

কভটিং এর 

জন্য 

কপ্রররত 

কভটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদমন

র জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

আইন 

প্রণয়মনর 

জন্য 

জাতীয় 

সংসমদ 

কপ্রররত 

 

প্রকৃত অজমন     

৩.৪ বন্দর আইন-২০১৬ খসড়া আইন 

প্রণীত 

- কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালয় 

- খসড়া আইন 

প্রণয়ন 

লক্ষযর্াত্রা র্ন্ত্রণালময় 

দারখলকৃত 

ও 

পরার্শ মক 

রনময়ারজত 

আন্তঃসংস্থা 

করর্টি 

গঠিত 

প্রার্রর্ক 

খসড়া 

প্রণীত 

চূড়ান্ত 

খসড়া 

প্রণীত 

পূমব ম 

কার্ মক্রর্টি না 

র্াকায় 

রভরিমরখা 

কদয়া হয়রন। 

প্রকৃত অজমন     

৩.৫ চট্টগ্রার্ বন্দর কর্তমপক্ষ আইন-

২০১৬ 

 

খসড়া আইন 

প্রণীত 

 চট্টগ্রার্ বন্দর 

কর্তমপক্ষ 

- র্রন্ত্রসভার 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদন 

লাভ 

লক্ষযর্াত্রা নীরতগত 

সম্মরতর 

জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

কভটিং এর 

জন্য আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

কভটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদমন

র জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

 

প্রকৃত অজমন   

 

  

৩.৬ বাংলামদশ স্থলবন্দর কর্তমপক্ষ 

কর্ মচারী চাকুরী প্ররবিানর্ালা 

প্ররবিানর্ালা 

সংমশারিত 
 বাংলামদশ 

স্থলবন্দর 

- চূড়ান্ত 

অনুমর্াদন 

লক্ষযর্াত্রা খসড়া 

প্রণীত 

জনপ্রশাসন 

র্ন্ত্রণালময় 

আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদন 

পূমব ম 

কার্ মক্রর্টি না 



C:\Users\DOEL Laptop\Desktop\NIS Work Plan 2016-17.docx                                                                                               3 

 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা 

(Baseline) 

লক্ষযর্াত্রা  ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৬-

রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭-

র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭-

জুন/১৭ 

(সংমশারিত)-২০১৬ কর্তমপক্ষ লাভ ও 

র্ন্ত্রণালময় 

দারখল কৃত 

কপ্রররত কভটিং এর 

জন্য 

কপ্রররত 

র্াকায় 

রভরিমরখা 

কদয়া হয়রন। 

প্রকৃত অজমন     

৩.৭ বাংলামদশ পতাকাবাহী জাহাজ 

সংরক্ষণ আইন-২০১৬ 

আইন প্রণীত  কনৌপররবহন 

অরিদপ্তর 

- র্রন্ত্রসভার 

নীরতগত 

সম্মরত লাভ 

লক্ষযর্াত্রা খসড়া 

প্রণীত 

র্ন্ত্রণালময় 

দারখলকৃত 

আন্তঃর্ন্ত্রণা

লয় সভা 

অনুরষ্ঠত 

নীরতগত 

সম্মরতর 

জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

 

প্রকৃত অজমন     

৩.৮ বারতঘর আইন, ২০১৬ আইন প্রণীত  কনৌপররবহন 

অরিদপ্তর 

- র্রন্ত্রসভার 

নীরতগত 

সম্মরত লাভ 

লক্ষযর্াত্রা খসড়া 

প্রণীত 

র্ন্ত্রণালময় 

দারখলকৃত 

আন্তঃর্ন্ত্রণা

লয় সভা 

অনুরষ্ঠত 

নীরতগত 

সম্মরতর 

জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

পূমব ম 

কার্ মক্রর্টি না 

র্াকায় 

রভরিমরখা 

কদয়া হয়রন। 

প্রকৃত অজমন     

৪. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রমণাদনা প্রদান 

৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদি পুরস্কার সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

- ২ লক্ষযর্াত্রা - - - ২ র্রন্ত্রপররষদ 

রবভাগ হমত 

চূড়ান্ত 

নীরতর্ালা 

পাওয়া র্ায়রন 

রবিায় ২০১৫-

১৬ অর্ ম বছমর 

পদক প্রদান 

সম্ভব হয়রন 

তাই রভরিমরখা 

কদয়া র্ায়রন। 

প্রকৃত অজমন     

৫. ই-গভন্যমান্স 



C:\Users\DOEL Laptop\Desktop\NIS Work Plan 2016-17.docx                                                                                               4 

 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা 

(Baseline) 

লক্ষযর্াত্রা  ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৬-

রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭-

র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭-

জুন/১৭ 

৫.১ অনলাইন করসপন্স রসমের্ চালু ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস-এর 

র্াধ্যমর্ 

রনষ্পরিকৃত 

রবষয় 

সংখ্যা সকল শাখা - ১০০ লক্ষযর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ পূমব ম 

কার্ মক্রর্টি না 

র্াকায় 

রভরিমরখা 

কদয়া হয়রন। 

প্রকৃত অজমন     

৫.২ রভরিও কনফামরন্স অনুরষ্ঠত 

রভরিও 

কনফামরন্স 

সংখ্যা প্রশাসন শাখা - ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১ পূমব ম 

কার্ মক্রর্টি না 

র্াকায় 

রভরিমরখা 

কদয়া হয়রন। 

প্রকৃত অজমন     

৫.৩ ই-কটন্ডাররং চালুকরণ ই-কটন্ডার 

চালুকৃত 

তাররখ সকল শাখা - ৩০-০৬-

২০১৭  

লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০-০৬-

২০১৭ 

র্ন্ত্রণালময়র 

অিীন 

দপ্তর/সংস্থা 

চালুকরণ 

প্রকৃত অজমন     

৫.৪ অনলাইমন কসবা প্রদান চালুকরণ অনলাইন 

কসবা চালুকৃত 

সংখ্যা রবআইিরিউটিরস ১ ১ লক্ষযর্াত্রা  ৩০-১০-

২০১৬ 

  Fare 

Automat

ion 

System 

and 

Rapid 

Pass 

নমভম্বর, ২০১৬ 

হমত পাইলট 

প্রকমল্পর 

আওতায় 

Phase- II 

কার্ মক্রর্ শুরু 

হমব।  

 

 

প্রকৃত অজমন     

৫.৫ ই-ফাইরলং চালুকরণ ই-ফাইরলং 

চালুকৃত 

তাররখ সকল শাখা বামজট 

অনুরবভামগ 

১০০% 

শাখায় 

লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০-০৬-

২০১৬ 
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা 

(Baseline) 

লক্ষযর্াত্রা  ১র্ 

ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় 

ককায়াট মার 

অমটা/১৬-

রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭-

র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম 

ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭-

জুন/১৭ 

চালুকৃত চালুকৃত প্রকৃত অজমন   

 

  

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ 

৬.১ ইমনামভশন টির্ কর্তমক 

উপস্থারপত উদ্ভাবনী িারণা 

(Innovative Idea) বাস্তবায়ন       

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী িারণা 

সংখ্যা ইমনামভশন টির্ ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন     

৭. জবাবরদরহ শরক্তশালীকরণ 

৭.১ অরিট করর্টির সভা আময়াজন আময়ারজত 

সভা 

সংখ্যা অরিট উইং ২০ ২০ লক্ষযর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫  

প্রকৃত অজমন     

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশমল উরিরখত র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার কার্ মক্রর্   (প্রমর্াজয নয়) 

৮.১       লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৮.২       লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৮.৩             

     

৯. র্ন্ত্রণালয়/রবভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্   

৯.১ ই-ফাইরলং সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্ররশক্ষনার্ী সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

- ৭০ লক্ষযর্াত্রা - ৭০ - - পূমব ম 

কার্ মক্রর্টি না 

র্াকায় 

রভরিমরখা 

কদয়া হয়রন। 

 

প্রকৃত অজমন     

৯.২       লক্ষযর্াত্রা    

 

  

প্রকৃত অজমন    
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