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দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা, ২০২০-২০২১ 

পরররিষ্ট ক 

দপ্তর/সংস্থার নার্: বাংলাদদি স্থলবন্দর কর্তপৃক্ষ, ঢাকা।  

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রারতষ্ঠারন  ব্যবস্থা………………………………. ৮ 

১.১ ননরত তা  রর্টির সভা   অনুরষ্ঠত সভা ৪ সংখ্যা চেয়ারম্যান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

1.2 ননরত তা  রর্টির সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

বাস্তবারয়ত 

রসদ্ধান্ত 

৪ % চেয়ারম্যান ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অজমন     

২. দক্ষ্তা ও ননরত তার উন্নয়ন……………..…………. ১০ 

২.১ সুিাসন প্ররিষ্ঠার রনরিত্ত 

অংশীজমনর অংশগ্রহমণ সভা 

অনুরষ্ঠত সভা ২ সংখ্যা চেয়ারম্যান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন     

২.২ অংিীজদনর অংিগ্রহদে সভার 

রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ি 

রসদ্ধান্ত 

২ % চেয়ারম্যান ৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ২০% ২০% ২০% ২০%    

অর্জন     

২.৩  র্ ম তমা- র্ মচাররমদর 

অংিগ্রহদে োকুরী সংক্রান্ত রবরভন্ন 

প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা শুদ্ধাোর 

চ াকাল 

পদয়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

৭৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ৪০ ১০ ১৫    

অজমন     

২.৪ কিকৃিাৃ-কিেৃারীদদর 

অংিগ্রহদে সুিাসন সংক্রান্ত 

প্ররিক্ষে আদয়াজন 

প্ররশক্ষ্ণার্ী ৩ সংখ্যা শুদ্ধাোর 

চ াকাল 

পদয়ন্ট 

কিকৃিাৃ 

৭৫ লক্ষ্যর্াত্রা ১০ ৪০ ১০ ১৫    

অজমন        

3. শুদ্ধাচার প্ররতষ্ঠায় সহায়  আইন/ রবরি/ নীরতর্ালা/ ম্যানুময়ল ও প্রজ্ঞাপন/ পররপত্র – এর বাস্তবায়ন এবং প্রমর্াজয কক্ষ্মত্র খসড়া প্রণয়ন…………. ১০ 

৩.১  স্থলবন্দদর চরলপদে আগি পণ্য 

খালাদসর জন্য খসড়া SOP প্রেয়ন  

খসড়া SOP 

প্রেয়ন 

৫ িাররখ পররোলক 

(ট্রার ক), 

ঢাকা 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২১    

অজমন        

৩.২ শুদ্ধাোর চকৌিল কিপৃররকল্পনা 

বাস্তবায়দন অর স আদদি জারী 

অর স আদদি 

জারী 

৫ িাররখ পররোলক 

(প্রিাসন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২১    

অজমন        
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. ওদয়বসাইদে চসবাবক্স হালনাগাদকরে.............................৮ 

৪.১ চসবা সংক্রান্ত চোল রি 

নম্বরসমূহ স্ব স্ব িথ্য বািায়দন 

দৃশ্যিানকরে 

িথ্য বািায়দন 

দৃশ্যিানকৃি 

১ িাররখ পররোলক 

(প্রিাসন) 

৩০-৯-২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০       

অজমন      

৪.২ স্ব স্ব ওময়বসাইমর্ শুদ্ধাোর 

চসবাবক্স হালনাগাদ রণ  

কসবাবক্স 

হালনাগাদকৃত 

২ তাররখ পররোলক 

(প্রিাসন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১    

অজমন        

৪.৩ স্ব স্ব ওদয়বসাইদে তথ্য অরি ার 

চসবাবক্স হালনাগাদকরে 

চসবাবক্স 

হালনাগাদকৃি 

২ তাররখ পররোলক 

(প্রিাসন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১    

অজমন      

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়বসাইদের অরভদ াগ 

প্ররিকার ব্যবস্থা চসবাবক্স 

হালনাগাদকরে 

ওদয়বসাইদে 

হালনাগাদকৃি 

২ তাররখ পররোলক 

(প্রিাসন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১    

অজমন      

৪.৫ স্বপ্রদোরদিভাদব প্রকািদ াগ্য 

িথ্য হালনাগাদ কদর ওদয়বসাইদে 

প্রকাি 

হালনাগাদকৃি 

রনদদরৃিকা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারিি 

১ তাররখ পররোলক 

(প্রিাসন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২১    

অজমন      

 

৫. সুিাসন প্ররিষ্ঠা........................................................৬ 

৫.১ উত্তি েোৃর িারলকা প্রেয়ন কদর 

স্ব স্ব িন্ত্রোলয়/রবভাদগ চপ্ররে 

উত্তি েোৃর 

িারলকা চপ্রররি 

৩ িাররখ পররোলক 

(প্রিাসন) 

৩১-৫-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩১-৫-২১    

অজমন     

৫.২ অনলাইন রসদেদি অরভদ াগ 

রনষ্পরত্তকরে 

অরভমর্াগ 

রনষ্পরিকৃত 

৩ % পররোলক 

(প্রিাসন) 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

 

৬. প্রকদল্পর চক্ষদে শুদ্ধাোর………..................….৬ 

৬.১ প্রকদল্পর বারষকৃ ক্রয় 

পররকল্পনা অনুদিাদন  

অনুদিারদি ক্রয় 

পররকল্পনা 

২ িাররখ িত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌিলী 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১    

অজমন      

৬.২ প্রকদল্পর বাস্তবায়ন অগ্রগরি 

পররদিনৃ/পররবীক্ষে 

অগ্রগরির হার ২ সংখ্যা িত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌিলী 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ২ ২    

অজনৃ     

৬.৩ প্রকল্প পররদিনৃ/ পররবীক্ষে 

প্ররিদবদদনর সুপাররি বাস্তবায়ন 

 

 

বাস্তবায়দনর হার ২ % িত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌিলী 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন     
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭. ক্রয়দক্ষদে শুদ্ধাোর..............................৭ 

৭.১ রপরপএ ২০০৬ এর ধারা 

১১(২) ও রপরপআর ২০০৮ এর 

রবরধ ১৬(৬) অনু ায়ী ২০২০-

২০২১ অে ৃবছদরর ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদে প্রকাি  

ক্রয়-পররকল্পনা 

ওদয়বসাইদে 

প্রকারিি 

৩ তাররখ িত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌিলী 

৩০-৯-২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০       

অজমন      

৭.২ ই-চেন্ডাররং িাধ্যদি ক্রয়কা  ৃ

সম্পাদন 

ই-চেন্ডাদর ক্রয় 

সম্পন্ন 

৪ % িত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌিলী 

১০০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

অজমন      

 

৮. স্বচ্ছতা ও জবাবরদরহ িরিিালী রণ…………………...১৪ 

৮.১ স্ব স্ব চসবা প্রদান প্ররিশ্রুরি 

(রসটিদজনস্ োোৃর) প্রেয়ন ও 

বাস্তবায়ন 

চসবা প্রদান 

প্ররিশ্রুরি প্রেীি 

ও বাস্তবারয়ি 

৩ তাররখ পররোলক 

(প্রিাসন) 

৩০-৯-২০ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০       

অজমন        

৮.২ িাখা/ অরধিাখা ও 

আওিাধীন/অধস্তন কা াৃলয় 

পররদিনৃ 

পররদিনৃ সম্পন্ন ২ সংখ্যা সংরিষ্ট 

রবভাগ/িাখা 

প্রধান 

৮ লক্ষ্যর্াত্রা ২ ২ ২ ২    

অজমন       

৮.৩ িাখা/ অরধিাখা ও 

আওিাধীন/অধস্তন কা াৃলয় 

পররদিনৃ প্ররিদবদদনর সুপাররি 

বাস্তবায়ন 

পররদিনৃ 

প্ররিদবদদনর 

সুপাররি 

বাস্তবারয়ি  

২ % সংরিষ্ট 

রবভাগ/ 

িাখা প্রধান 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অর্জন      

৮.৪ সরচবালয় রনমদ মশর্ালা, ২০১৪  

অনুর্ায়ী নরর্র কেণী রবন্যাস রণ  

নরর্ কেণী 

রবন্যাসকৃত 

২ % পররোলক 

(প্রিাসন) 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজমন      

৮.৫ চেরে রবন্যাসকৃি নরে 

রবনষ্টকরে 

নরে রবনরষ্টকৃি ২ % পররোলক 

(প্রিাসন) 

২০% লক্ষ্যর্াত্রা ৫% ৫% ৫% ৫%    

অজমন       

৮.৬ প্রারিষ্ঠারনক গণশুনানী 

আময়াজন 

 প্রারিষ্ঠারনক 

গণশুনানী 

আদয়ারজি 

 

 

 

৩ সংখ্যা চেয়ারম্যান ৪ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ১ ১    

অজমন      
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 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

৯. শুদ্ধাোর সংরিষ্ট এবং দুনীরি প্ররিদরাদধ সহায়ক অন্যান্য কা কৃ্রি........................১৫ (অগ্রারধকার রভরত্তদি নুুনিি পাঁেটি কা কৃ্রি) 

৯.১ কর্তপৃদক্ষর কাদজ অরধক 

স্বচ্চিা ও জবাবরদরহিা বৃরদ্ধ করার 

লদক্ষু স্থলবন্দদর অরিে টিি চপ্ররে 

অরিে েীি 

চপ্রররি 

৩ সংখ্যা পররোলক 

(অরিে) 

৬ লক্ষ্যর্াত্রা ১ ১ ২ ২    

অজমন      

৯.২ কর্তপৃদক্ষর কাদজ অরধক 

স্বচ্চিা ও জবাবরদরহিা বৃরদ্ধর 

লদক্ষু বুরড়িারী স্থলবন্দদর 

অদোদিিন কা কৃ্রি োলু 

অদোদিিন 

কা কৃ্রি োলু 

৩ % পররোলক 

(প্রিাসন) 

৮০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ২০% ২০% ৩০%    

অজমন      

৯.৩  ো ে রবরধ অনুসরেপূবকৃ 

বাস্থবদকর রবভাগীয় িািলাসমূহ 

রনষ্পরত্তকরে 

রবভাগীয় 

িািলাসমূহ 

রনষ্পরত্তকরে 

৩ % পররোলক 

(প্রিাসন) 

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ১০% ১০% ২০%    

অজমন        

৯.৪  রিপারক্ষক ও রেপারক্ষক সভা 

আদয়াজদনর িাধ্যদি বাস্থবদকর 

অরিে আপরত্তসমূহ রনষ্পরত্তকরে 

অরিে 

আপরত্তসমূহ 

রনষ্পরত্তকরে 

৩ % পররোলক 

(অরিে) 

৫০% লক্ষ্যর্াত্রা ১০% ১০% ১০% ২০%    

অজমন        

৯.৫ চবনাদপাল স্থলবন্দর রসরসটিরভ 

স্থাপন 

রসরসটিরভ স্থাপন ৩ % িত্ত্বাবধায়ক 

প্রদকৌিলী 

৬০% লক্ষ্যর্াত্রা  ১০% ২০% ৩০%    

অজমন        

 

১০. শুদ্ধাোর েোৃর জন্য পুরস্কার প্রদান...................................................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং 

পুরস্কার প্রাপ্তদদর িারলকা 

ওদয়বসাইদে প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার ৩ তাররখ চেয়ারম্যান ৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা    ৩০-৬-২১    

অজমন      

 

১১.  র্ ম-পররমবশ উন্নয়ন....................................................................২ 

১১.১ কি-ৃপররদবি উন্নয়ন  

(স্বাস্থু রবরধ অনুসরে/ 

টিওএন্ডইভুি অদকদজা িালািাল 

রবনষ্টকরে/পররস্কার-পররচ্ছন্নিা 

বৃরদ্ধ ইিুারদ।  

 

 

উন্নি কি-ৃ

পররদবি 

২ সংখ্যা 

ও 

িাররখ 

পররোলক 

(প্রিাসন) 

২ লক্ষুিাো    ৩০-৬-২১    

অজমন       



5 

 

 ার্ মক্রমর্র নার্  র্ মসম্পাদন 

সূচ  

সূচম র 

র্ান 

এ   

 

বাস্তবায়মনর

দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২০-

২০২১ 

অর্ মবছমরর 

লক্ষ্যর্াত্রা 

বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২০-২০২১  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্াত্রা/ 

অজমন 

১র্ 

ক ায়ার্ মার 

২য় 

ক ায়ার্ মার 

৩য় 

ক ায়ার্ মার 

৪র্ ম 

ক ায়ার্ মার 

কর্ার্ 

অজমন 

অরজমত 

র্ান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

১২. অে ৃবরাদ্দ....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাোর কি-ৃপররকল্পনায় 

অন্তৃভুি রবরভন্ন কা কৃ্রি 

বাস্তবায়দনর জন্য বরাদ্দকৃি  

অমর্ মর আনুিারনক পররর্াণ 

বরাদ্দকৃি অে ৃ ৩ লক্ষ 

োকা 

সংরিষ্ট 

রবভাগ/িাখা 

প্রধান ও 

পররোলক 

(রহসাব) 

১০.০০ লক্ষ্যর্াত্রা ২.০০ ২.০০ ২.০০ ৪.০০    

অজমন      

 

১৩. পররবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন………………………………৮ 

১৩.১ দপ্তর/সংস্থা কর্তকৃ প্রেীি 

জািীয় শুদ্ধাোর চকৌিদলর কি-ৃ

পররকল্পনা, ২০২০-২১ স্ব স্ব 

িন্ত্রোলয় এবং ওদয়বসাইদে 

আপদলািকরে 

প্রণীত  র্ ম-

পরর ল্পনা 

আপদলািকৃত 

২ িাররখ পররচাল  

(প্রশাসন) 

১০-৮-২০ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১০-৮-২০       

অজমন      

১৩.২ রনধাৃররি সিদয় ত্রেিারসক 

পররবীক্ষে প্ররিদবদন সংরিষ্ট 

িন্ত্রোলয়/রবভাদগ দারখল ও স্ব স্ব 

ওদয়বসাইদে আপদলািকরে 

নত্রর্ারস  

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত ও 

আপদলািকৃি 

২ সংখ্যা পররচাল  

(প্রশাসন) 

৪ লক্ষ্যর্াত্রা 

 

১ ১ ১ ১    

অজমন      

১৩.৩ আওিাধীন আঞ্চরলক/িাঠ 

প াৃদয়র কা াৃলয় কর্তকৃ 

দারখলকৃি জাতীয় শুদ্ধাচার 

ক ৌশল  র্ ম-পরর ল্পনা ও 

পররবীক্ষে প্ররিদবদদনর ওপর 

র িব্যাক প্রদান 

র িব্যাক সভা/ 

কিিৃালা 

অনুরষ্ঠি  

৪ িাররখ পররচাল  

(প্রশাসন) 

৩০-৬-২১ লক্ষ্যর্াত্রা ৩০-৯-২০ ৩১-১২-২০ ৩১-৩-২১ ৩০-৬-২১    

অজমন        

 


