
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  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 ১ ১  

১.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

৩ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন ১ - ২  

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক সভা অনুরষ্ঠত সভা সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

- ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন - - ৩  

২.২ শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়মন র্াঠ 

পর্ মাময়র কর্ মকতমামদর সমচতনতা 

বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণার্ী সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

- ২৪ লক্ষযর্াত্রা ৬ ৬ ৬ ৬  

প্রকৃত অজমন - - ৪০  

৩. আইন/রবরি/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার 

৩.১ অভযন্তরীণ 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 

আইন 

রবমশষমের 

পরার্শ ম র্মত 

পুনরায় র্াচাই-

বাছাই চলর্ান। 

প্রকৃত অজমন খসড়া 

প্রণীত 

-   

৩.২ কর্াংলা বন্দর কর্তমপক্ষ আইন-

২০১৬ 

আইন প্রণীত - কনৌপররবহন 

র্ন্ত্রণালয় 

- লক্ষযর্াত্রা নীরতগত 

সম্মরতর 

কভটিং এর 

জন্য আইন 

কভটিং 

পরবতী 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদমন

খসড়া প্রণয়ন 

করা হময়মছ। 



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা  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 

র্রন্ত্রসভার 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদন 

জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত 

র জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

আইমনর 

খসড়াটি 

বতমর্ামন 

রনরবড় 

পর্ মামলাচনা 

কমর চূড়ান্ত 

করা হমে। 

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 আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

কভটিং এর 

জন্য 

কপ্রররত 

কভটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদমন

র জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

কপ্রররত 

 

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 

বন্দর 

(সংমশািন) 

আইন 

র্রন্ত্রপররষমদ 

অনুমর্াদমনর 

জন্য 

সারসংমক্ষপ 

কপ্ররণ 

প্ররক্রয়ািীন। 

প্রকৃত অজমন র্ন্ত্রণালময় 

দারখলকৃত 

ও 

পরার্শ মক 

রনময়ারজত 

-   

৩.৫ চট্টগ্রার্ বন্দর কর্তমপক্ষ আইন-

২০১৬ 

 

খসড়া আইন 

প্রণীত 

 চট্টগ্রার্ বন্দর 

কর্তমপক্ষ 

- র্রন্ত্রসভার 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদন 

লাভ 

লক্ষযর্াত্রা নীরতগত 

সম্মরতর 

জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

কভটিং এর 

জন্য আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

কভটিং 

পরবতী 

কার্ মক্রর্ 

গৃহীত 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদমন

র জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

আইনটি 

বাংলায় 

অনুবাদ করা 

হময়মছ 



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা  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 

রবভামগ 

কপ্রররত 

রবভামগ 

কপ্রররত 

বতমর্ামন 

চট্টগ্রার্ বন্দর 

কর্তমপমক্ষ 

পরীক্ষা-

রনরীক্ষার 

কার্ মক্রর্ 

চলর্ান। 

প্রকৃত অজমন - -   

৩.৬ বাংলামদশ স্থলবন্দর কর্তমপক্ষ 

কর্ মচারী চাকুরী প্ররবিানর্ালা 

(সংমশারিত)-২০১৬ 

প্ররবিানর্ালা 

সংমশারিত 
 বাংলামদশ 

স্থলবন্দর 

কর্তমপক্ষ 

- চূড়ান্ত 

অনুমর্াদন 

লাভ 

লক্ষযর্াত্রা খসড়া 

প্রণীত 

ও 

র্ন্ত্রণালময় 

দারখল কৃত 

জনপ্রশাসন 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

আইন 

র্ন্ত্রণালময় 

কভটিং এর 

জন্য 

কপ্রররত 

চূড়ান্ত 

অনুমর্াদন 

সংমশািমনর 

জন্য 

বাংলামদশ 

স্থলবন্দর 

কর্তমপমক্ষ 

কপ্ররণ। প্রকৃত অজমন খসড়া 

প্রণীত 

ও 

র্ন্ত্রণালময় 

দারখল কৃত 

জনপ্রশাসন 

র্ন্ত্রণালময় 

কপ্রররত 

  

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 

নীরতগত 

সম্মরতর জন্য 

র্রন্ত্রপররষদ 

রবভামগ 

সারসংমক্ষপ 

কপ্ররমণর 

কার্ মক্রর্ 

চলর্ান। 

প্রকৃত অজমন খসড়া 

প্রণীত 

-   

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 

খসড়া 

আইনটির উপর 

সংরিষ্ট 

কষ্টকমহাল্ডারমদ

র র্তার্মতর 

কার্ মক্রর্ 

চলর্ান। প্রকৃত অজমন খসড়া 

প্রণীত 

- -  

৪. শুদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রমণাদনা প্রদান 



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা  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 

 

৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান প্রদি পুরস্কার সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

- ২ লক্ষযর্াত্রা - - - ২ এ সংক্রান্ত 

করর্টি গঠন 

করা হময়মছ। 

প্রকৃত অজমন - - -  

৫. ই-গভন্যমান্স 

 

৫.১ অনলাইন করসপন্স রসমের্ চালু ই-মর্ইল/ 

এসএর্এস-এর 

র্াধ্যমর্ 

রনষ্পরিকৃত 

রবষয় 

সংখ্যা সকল শাখা - ১০০ লক্ষযর্াত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ই-মর্ইমলর 

র্াধ্যমর্ তথ্য 

আদান-প্রদান 

ও রনষ্পরি হয়। 

তমব হাি মকরপর 

আদান-প্রদানও 

চলর্ান আমছ। 

প্রকৃত অজমন ২৫ ২৫ ২৫  

৫.২ রভরিও কনফামরন্স অনুরষ্ঠত 

রভরিও 

কনফামরন্স 

সংখ্যা প্রশাসন শাখা - ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  

প্রকৃত অজমন - ৩ ১  

৫.৩ ই-মটন্ডাররং চালুকরণ ই-মটন্ডার 

চালুকৃত 

তাররখ সকল শাখা - ৩০-০৬-

২০১৭  

লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০-০৬-

২০১৭ 

 

প্রকৃত অজমন - - -  

৫.৪ অনলাইমন কসবা প্রদান চালুকরণ অনলাইন 

কসবা চালুকৃত 

সংখ্যা রবআইিরিউটিরস ১ ১ লক্ষযর্াত্রা - ৩০-১০-

২০১৬ 

- -  

প্রকৃত অজমন - ৩০-১০-

২০১৬ 

-  

৫.৫ ই-ফাইরলং চালুকরণ ই-ফাইরলং 

চালুকৃত 

তাররখ সকল শাখা বামজট 

অনুরবভামগ 

চালুকৃত 

১০০% 

শাখায় 

চালুকৃত 

লক্ষযর্াত্রা - - - ৩০-০৬-

২০১৭ 

 

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 VTS এর 

র্াধ্যমর্ 

জাহামজর 

অবস্থান জানা। 

প্রকৃত অজমন - ২ ১  



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা  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 

৭. জবাবরদরহ শরক্তশালীকরণ 

 

৭.১ অরিট করর্টির সভা আময়াজন আময়ারজত 

সভা 

সংখ্যা অরিট উইং ২০ ২০ লক্ষযর্াত্রা ৫ ৫ ৫ ৫  

প্রকৃত অজমন ৫ ৫ ৪  

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

 

৮.১       লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৮.২       লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

৮.৩       লক্ষযর্াত্রা      

প্রকৃত অজমন     

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

 

৯.১ ই-ফাইরলং সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্ররশক্ষনার্ী সংখ্যা প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

- ৭০ লক্ষযর্াত্রা - ৭০ - -  

প্রকৃত অজমন - ৮৬ -  

৯.২       লক্ষযর্াত্রা - - - -  

প্রকৃত অজমন     

১০. বামজট বরাদ্দ 

 

১০.১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত রবরভন্ন 

কার্ মক্রর্ বাস্তবায়মনর জন্য 

আনুর্ারনক (Indicative) 

বামজট বরাদ্দ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম লক্ষ 

টাকা 

বামজট 

অনুরবভাগ 

- ১৫০০০০ লক্ষযর্াত্রা - ১৫০০০০ - -  

প্রকৃত অজমন - ১৭২৮০০ -  

১১. পররবীক্ষণ 

 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-

পররকল্পনা ও পররবীক্ষণ কাঠামর্া 

প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ 

কাঠামর্া 

প্রণীত 

তাররখ শুদ্ধাচার কফাকাল 

পময়ন্ট 

- ৩১.০৭.২০১৬   লক্ষযর্াত্রা ৩১.০৭.২০১৬ - - -  

প্রকৃত অজমন ৩১.০৭.২০১৬ - -  

সংখ্যা ৪ ৪ লক্ষযর্াত্রা ১ ১ ১ ১  



কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যক্ত/প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা 

অগ্রগরত পররবীক্ষণ র্ন্তব্য 

রভরিমরখা  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 

১১.২ র্রন্ত্রপররষদ রবভামগ পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন দারখল 

পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

প্রশাসন 

অনুরবভাগ 

প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

 
স্বাক্ষরিত/- 

১৮/০৩/২০১৭ 

শেখ কামরুল হাসান 

উপসরিব 

শনৌপরিবহন মন্ত্রণালয় 
 

 


