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ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

ম াোংলা, বাগেরহাট। 

 

২০২১-২০২২ অর্ ৃবছগরর জাতীয় শুদ্ধাচার মকৌশল পররবীক্ষণ কাঠাগ ার ৩য় ত্রৈ ারিক (জানুয়ারর- াচ,ৃ ২০২২) অগ্রেরত প্ররতগবদন।   

 

িোংস্থার না : ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ   

 ন্ত্রণালগয়র না : মনৌ-পররবহন  ন্ত্রণালয়। 
 
 

 

 

 

কার্কৃ্রগ র না  ক িৃম্পাদন 

সূচক 

সূচগকর 

 ান 

একক বাস্তবায়গনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যরি/ পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্বৃছগরর 

লক্ষয াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  
 

লক্ষয াৈা/ 

অজনৃ 

১  

 মকায়াটাৃর 

২য় 

মকায়াটাৃর 

৩য় 

মকায়াটাৃর 

৪র্ ৃ

মকায়াটাৃর 

ম াট 

অজনৃ 

অরজতৃ 

 ান 

 ন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা.................................... ২২ 

১.১ ত্রনরতকতা কর টির িভা আগয়াজন 

 

 

িভা 

আগয়ারজত 

 

4 িোংখ্যা 

 

ম াকাল পগয়ন্ট 

ক কৃতাৃ, িদস্য 

(হা:ও ম :) 

৪টি  লক্ষয াৈা 1 ১ ১ ১   প্র াণক 

িোংযুরি-‘ক’ অজনৃ 1 1 ১    

১.২  ত্রনরতকতা কর টির িভার রিদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবারয়ত 

রিদ্ধান্ত 

 

6 % 

 

ম াকাল পগয়ন্ট 

ক কৃতাৃ, িদস্য 

(হা:ও ম :) 

৮০% লক্ষয াৈা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   প্র াণক 

িোংযুরি-‘খ’ 

অজনৃ ৮০% ৮০% ১০০%    

১.৩ সুশািন প্ররতষ্ঠার রনর ত্ত 

অোংশীজগনর (stakeholders) 

অোংশগ্রহগণ িভা  

অনুরষ্ঠত িভা 

 

2 িোংখ্যা 

 

পরর: (প্র:), হা:  া:, 

পরর (ট্রা:) ও 

প্রঅরহরক 

৪টি লক্ষয াৈা 1 1 1 1   প্র াণক 

িোংযুরি-‘ে’ 
অজনৃ 1 ৪টি ১    

১.৪ শুদ্ধাচার িোংক্রান্ত প্ররশক্ষণ আগয়াজন 

 

প্ররশক্ষণ 

আগয়ারজত 

 

2 িোংখ্যা 

 

পররচালক (প্রশািন) ৪টি  

(১০০জন) 

লক্ষয াৈা 25 জন 25 জন 25 জন 25 জন   প্র াণক 

িোংযুরি-‘ঘ’ 
অজনৃ 25  জন 25 জন ২৫ জন    

১.৫ ক -ৃপররগবশ উন্নয়ন (স্বাস্থযরবরি 

অণুিরণ/টিওএন্ডইভুি অগকগজা 

 ালা াল রবনষ্টকরণ/পররষ্কার-

পররচ্ছন্নতা বৃরদ্ধ 

উন্নত ক ৃ-

পররগবশ 

 

2 িোংখ্যা 

ও 

তাররখ 

 

িকল 

রবভােীয়/গকাষ 

প্রিান 

 

২টি 

31/12/2021 

30/03/202২ 

লক্ষয াৈা -- 31/12/21 -- 15/04/22   প্র াণক 

িোংযুরি-‘ঙ’ 
অজনৃ -- ৩০/১২/২১ ৩০/০৩/২২    

১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার মকৌশল 

ক পৃররকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈ ারিক 

পররবীক্ষণ প্ররতগবদন িোংরিষ্ট  ন্ত্রণালগয় 

দারখল ও স্ব স্ব ওগয়বিাইগট 

আপগলাডকরণ 

 

ক পৃররকল্পনা 

ও ত্রৈ ারিক 

প্ররতগবদন 

দারখলকৃত ও 

আপগলাডকৃত 

1 তাররখ ম াকাল পগয়ন্ট 

ক কৃতাৃ, িদস্য 

(হা:ও ম :) 

03/06/2021 
15/10/2021 
15/01/2022 
15/04/2022 

I 
15/07/2022 
 

লক্ষয াৈা 15/10/21 15/01/22 15/04/22 15/07/22 

 

   

অজনৃ 02/06/21 ০৯/০১/২২ মপ্ররগণর 

কার্কৃ্র  

চল ান 
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১.৭ আওতািীন দপ্তর/িোংস্থা (প্রগর্াজয 

মক্ষগৈ) কর্তকৃ দারখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার মকৌশল ক পৃররকল্পনা ও 

পররবীক্ষণ প্ররতগবদগনর ওপর র ডব্যাক 

প্রদান 

র ডব্যাক 

িভা/ক শৃালা 

অনুরষ্ঠত 

 

4 তাররখ ম াকাল পগয়ন্ট 

ক কৃতাৃ, িদস্য 

(হা:ও ম :) 

 

03/06/2021 

15/10/2021 

15/01/2022 

15/04/2022 

ও  

15/0৭/2022 

লক্ষয াৈা 15/10/21 15/01/2

2 

15/04/22 15/0৭/2

2 

  -- 

অজনৃ -- ১৮/১১/২১ ০৯/০১/২০

২২ 

   

১.৮ শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান এবোং পুরষ্কার 

প্রাপ্তগদর তারলকা ওগয়বিাইগট প্রকাশ 

প্রদত্ত পুরষ্কার 1 তাররখ ম াকাল পগয়ন্ট 

ক কৃতাৃ, িদস্য 

(হা:ও ম :) 

30/06/2022 লক্ষয াৈা -- -- -- 30/06/

22 

  -- 

অজনৃ -- -- --    

কার্কৃ্রগ র না   ক িৃম্পাদন 

সূচক 

সূচগকর 

 ান 

একক বাস্তবায়গনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যরি/ পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্বৃছগরর 

লক্ষয াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  
 

লক্ষয াৈা/ 

অজনৃ 

১  

 মকায়াটাৃর 

২য় 

মকায়াটাৃর 

৩য় 

মকায়াটাৃর 

৪র্ ৃ

মকায়াটাৃর 

ম াট 

অজনৃ 

অরজতৃ 

 ান 

 ন্তব্য 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

২. আরর্কৃ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.................................... ০৮  

২.১ ২০২১-২২ অর্ ৃবছগরর ক্রয়-পররকল্পনা 

(প্রকগল্পর অনুগ ারদত বারষকৃ ক্রয় 

পররকল্পনািহ) ওগয়বিাইগট প্রকাশ 

ক্রয় পররকল্পনা 

ওগয়বিাইগট 

প্রকারশত 

২ তাররখ পররকল্পনা প্রিান ৩০/০৯/২১ 

তাররগখ ওগয়ব 

িাইগট প্রকারশত 

লক্ষয াৈা ৩০/০৯/২১ -- ৩১/০৩/২২ --   ওগয়ব 

িাইগট 

প্রকারশত 
অজনৃ 16/08/21 --  ১৬/০৮/২১ 

 

   

২.২ প্রকগল্পর PSC ও PIC িভা 

আগয়াজন 

িভা 

আগয়ারজত 

২ িোংখ্যা িকল প্রকল্প পররচালক ৮০% লক্ষয াৈা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০   প্র াণক 

িোংযুরি-‘চ’ 
অজনৃ 80 80 ৮০    

২.৩ বারষকৃ উন্নয়ন ক সৃূরচ বাস্তবায়ন বারষকৃ উন্নয়ন 

ক সৃূরচ 

বাস্তবারয়ত 

২ % পররকল্পনা প্রিান বারষকৃ উন্নয় 

ক সৃূরচ বাস্তবায়ন 

লক্ষয াৈা ২৫% ২৫% ২৫% ২৫%   -- 

অজনৃ 0.29% ৮.১২% ৭.৬৩%    

২.৪ প্রকল্প ি ারপ্ত মশগষ প্রকগল্পর িম্পদ 

(র্ানবাহন, করম্পউটার , আিবাবপৈ  

ইতযারদ) রবরি ম াতাগবক হস্তান্তর করা 

প্রকগল্পর িম্পদ 

রবরি 

ম াতাগবক 

হস্তান্তররত 

২ তাররখ িকল প্রকল্প পররচালক ৩০/০৬/২০২২ লক্ষয াৈা -- -- -- ৩০/০৬/

২২ 

   

অজনৃ -- -- --    
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                                         স্বাক্ষরিত/- 

                                     ০৪/০৪/২০২২ররিঃ 

         
                                 ম াোঃ শাহীনুর আল  

উপিরচব 

পররচালক (প্রশািন) 

ম াোংলা বন্দর কর্তপৃক্ষ 

কার্কৃ্রগ র না   ক িৃম্পাদন 

সূচক 

সূচগকর 

 ান 

একক বাস্তবায়গনর 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত  

ব্যরি/ পদ 

২০২১-২০২২ 

অর্বৃছগরর 

লক্ষয াৈা 

বাস্তবায়ন অগ্রেরত পররবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  
 

লক্ষয াৈা/ 

অজনৃ 

১  

 মকায়াটাৃর 

২য় 

মকায়াটাৃর 

৩য় 

মকায়াটাৃর 

৪র্ ৃ

মকায়াটাৃর 

ম াট 

অজনৃ 

অরজতৃ 

 ান 

 ন্তব্য 

15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  

     ৩.   শুদ্ধাচার িোংরিষ্ট এবোং দুনীরত প্ররতগরাগি িহায়ক অন্যান্য কার্কৃ্র .................................... ২০ (অগ্রারিকার রভরত্তগত নুন্যত  পাঁচটি কার্কৃ্র ) 

৩.১ জলর্ান মর্গক নদীগত  য়লা ম গল 

নদীর পারন দূষণ প্ররতগরাগি রবরভন্ন টিরভ 

চযাগনগল প্রচাগরর জন্য ২টি টিরভরি ত্রতরী 

ত্রতররকৃত ২টি 

টিরভরি 

৪ তাররখ -- ৩১/১২/২০২১ 

৩০/০৬/২০২২ 

লক্ষয াৈা - - - -    বক িোংরিষ্ট 

নয় অজনৃ - - --    

৩.২ ক কৃতাৃ ও ক চৃারীগদর রনগয় দূনীরতর 

কারণ ও কু ল িম্পগক ৃ ত রবরন য় িভা 

অনুরষ্ঠত  ত 

রবরন য় িভা 

৪ িোংখ্যা 

 

পররচালক (প্রশািন) 

 

৪টি লক্ষয াৈা ১ ১ ১ ১   প্র াণক 

িোংযুরি-‘ছ’ 
অজনৃ 1 ১ ১    

৩.৩ িরকারর িম্পগদর অপচয়গরাগি 

উদু্ভদ্ধকরণ িভা  

অনুরষ্ঠত  

উদু্ভদ্ধকরণ িভা 

৪ িোংখ্যা 

 

িকল 

রবভােীয়/গকাষ 

প্রিান 

৪টি লক্ষয াৈা ১ ১ ১ ১   প্র াণক 

িোংযুরি-‘জ’ 
অজনৃ ১ ১  ১    

৩.৪ বষাৃ ম ৌসুগ  মনৌপগর্ চলাচলকারী 

মনৌর্ান ও র্াৈীগদর রনরাপদ ভ্র গণর জন্য 

পৈপরৈকা ও মটরলরভশগন ৪রদন দুগর্াৃে 

িতকীকরণ রবজ্ঞরপ্ত প্রচার  

প্রচাররত 

দুগর্াৃে 

িতকীকরণ 

রবজ্ঞরপ্ত 

৪ রদন -- ৪ লক্ষয াৈা - - - -    বক িোংরিষ্ট 

নয় অজনৃ - - --    

৩.৫ নতুন বছগর ইজারা প্রদাগনর পর ঢাকা 

নারায়ণেঞ্জ, চাঁদপুর, বররশাল এই ৪টি নদী 

বন্দগর র্াৈী ও  ালা াল পারাপাগরর 

মটালগরট দৃশ্য ান স্থাগন টানাগনা।  

দৃশ্য ান স্থাগন 

টানাগনা 

মটালগরট  

-- -- -- -- লক্ষয াৈা - - - -    বক িোংরিষ্ট 

নয় অজনৃ - - --    


