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ককাস্ট গার্ ড এর কম ডিম্পােদির িাসব ডক সিত্র 

 

িাম্প্রসতক অজডি, িমস্যা ও িযাদলঞ্জিমূহ ভসবষ্যৎ পসরকল্পিা 

 

িাম্প্রসতক বছরিমূদহর (০৩ বছর) প্রিাি অজডিিমূহঃ 

  

বাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড এ সবগত সতি বছদর ১৯ টি সবসভন্ন মাদির জল াি িংদ াজি ও ৬৫ জি অিামসরক 

কম ডিারী  সিদয়াগ প্রোি করা হদয়দছ। এছাড়াও ককাস্ট গার্ ড কবইি কভালায় অসফিাি ড কমি, ১৫ িং ঘাট িংলগ্ন 

সিসজ বার্ ড পদতো িট্রগ্রাদম সফসজকযাল অবকাঠাদমা ও ০৩ টি কস্টশাদি প্রশািসিক ভবি ও িাসবক সিবাি 

সিম ডাি করা হদয়দছ। সবগত সতি বছদর বাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড ১,৪৩,৯৪০ টি টহল/অসভ াি ও ৫৮ টি 

দূঘ ডটিার সবপরীদত উদ্ধার অসভ াি পসরিালিা কদর। উি অসভ াি পসরিালিার মােদম ১২৯ টি অববি 

আদগ্নয়াস্ত্র, ১৭২ রাউন্ড তাজা কগালা এবং ৯১০ জি বিেস্যয/র্াকাত/কিারাকারবারীিহ ৩৬০ ককাটি ৯৪ লক্ষ 

টাকার সবসভন্ন প্রকার মােকদ্রব্য, ২৮৪ ককাটি ৬১ লক্ষ টাকার কিারািালািপণ্য, ৫১৬৯ ককাটি ২১ লক্ষ টাকার 

মৎস্য আহরদণ ব্যবহৃত অববি কাদরন্ট জালিহ অন্যান্য জাল আটক কদর। এছাড়া ১০৭ জি অপহৃত সবপন্ন 

কজদল/বাওয়ালী ও ৫৬টি কবাট উদ্ধার, দুঘ ডটিা কবসলত ৮৪৪ জি জীসবত ও ১৪৫ টি মৃতদেহ উদ্ধার এবং 

অববিভাদব িমুদ্রপদর্ সবদেশ গমিকাদল ৯১০ জিদক আটক এবং সবসভন্ন র্ািায় হস্তান্তর করা হয়।    

 

িমস্যা ও িযাদলঞ্জিমূহঃ 

 

ককাস্ট গার্ ড এর সিজস্ব জিবল িা র্াকায় সবদশষাসয়ত কম ডকান্ড ক মি পল্যযশাি কদরাল, িাি ড এন্ড করিসকউ, 

স্যালদভজ, জীবববসিত্র রক্ষা ইতযাসের জন্য প্রদয়াজিীয় প্রসশক্ষদণ িারাবাসহকতার অভাব এবং প্রসশসক্ষত 

জিবল অন্যত্র বেসল হদয় কগদল িতুি কদর জিবলদক প্রসশক্ষণ প্রোি এ বাসহিীর জন্য িযাদলঞ্জ। এ িমস্যা 

সিরিিকদল্প ককাস্ট গার্ ড এর সবদশষাসয়ত কক্ষত্রগুসলদত সিজস্ব স্থায়ী জিবল সিদয়াগ করা প্রদয়াজি। 

 

ভসবষ্যৎ পসরকল্পিাx 

 

২০২৬ িাদলর মদে সিদয়াগ সবসি কমাতাদবক বাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড এর সিজস্ব জিবল সিদয়াগ শুরু হদব। 

অত্র বাসহিীর িক্ষমতা বৃসদ্ধদত ২০২৫ িাদলর মদে ০২ টি কহাভারক্রাফট ককাস্ট গার্ ড বহদর িংযুি করণ। 

গভীর িমুদদ্র প্রসতকূল আবহাওয়ায় িলািল উপদ াগী এবং উদ্ধারকা ড পসরিালিা ও পসরদবশ দূষণদরািকদল্প 

২০৩০ িাদলর মদে ০৪টি ওসপসভ’র িংদ াজি। এছাড়াও ২০৩০ িাদলর মদে আধুসিক ককাস্টাল মসিটসরং 

সিদস্টম এবং জিবল বৃসদ্ধ িাদপদক্ষ ভসবষ্যদত এয়ার উইং ও র্গ ককায়ার্িহ িারদকাটিক্স সর্দটকশি টিম 

িংদ াজি।  

 

২০২২-২০২৩ অর্ ড বছদরর িম্ভাব্য প্রিাি অজডিিমূহঃ 

 

• ১৪,৫০০ টি অসভ াি পসরিালিার মােদম জাটকা সিিি প্রসতদরাি ও ইসলশিহ অন্যান্য মৎস্য 

উৎপােি বৃসদ্ধদত িহায়তা প্রোি। 

• মােক ও কিারািালাি প্রসতদরাদি ১০,১০০ টি অসভ াি পসরিালিা। 

• কজদল ও বাওয়ালী উদ্ধাদর শতভাগ অসভ াি পসরিালিা। 

• মািব পািার ও অববি গমিাগমি হ্রাদি ১০,৫০০ অসভ াি পসরিালিা। 

• দূদ াগ ডকালীি িমদয় উপকূলীয় অঞ্চদল শতভাগ উদ্ধার অসভ াি পসরিালিা। 

• উপকূলীয় প্রতযন্ত অঞ্চদল ৩৬ টি স্বাস্থযদিবা কযাদম্পইি পসরিালিা করা। 
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প্রস্তাবিা 

 

িরকাসর েপ্তর/িংস্থািমূদহর প্রাসতষ্ঠাসিক েক্ষতা বৃসদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহতা কজারোর করা, স্যশািি 

িংহতকরণ এবং িম্পদের  র্া র্ ব্যবহার সিসিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর  র্া র্ বাস্তবায়দির 

লদক্ষয- 

 

 

 

বাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড এর প্রসতসিসি সহদিদব মহাপসরিালক, বাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড  

 

এবং 

 

সিসিয়র িসিব, জিসিরাপত্তা সবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ িরকার এর মদে ২০২২ 

িাদলর জুি মাদির ২৭ তাসরদে এই বাসষ ডক কম ডিম্পােি চুসি স্বাক্ষসরত হদলা। 

 

 

এই চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ সিম্নসলসেত সবষয়িমূদহ িম্মত হদলিঃ 
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কিকশাি ১ 

 

ককাস্ট গার্ ড এর রূপকল্প, অসভলক্ষয, কে যেম্পাদমনর সক্ষ্ত্রেমূহ, এবং কা ডাবসল 

১.১  রূপকল্পঃ 

 

সিরাপে জলিীমা সিসিতকরণ এবং জাতীয় স্বার্ ড রক্ষা।   

 

১.২  অসভলক্ষযঃ 

 

বাংলাদেদশর জাতীয় জলিীমা ও উপকূলীয় অঞ্চদল বিেস্যযতা/র্াকাসত েমি, অববি পািার ও অববি অনুপ্রদবশ করাি, মৎস্য, 

কতল, গ্যাি ও বিজ িম্পে রক্ষািহ পসরদবশ দূষণ প্রসতদরাি, িমুদ্র বন্দদরর সিরাপত্তা প্রোদির মােদম িাসব ডক সিরাপত্তা 

সিসিতকরণ ও আইি-শৃঙ্খলা রক্ষায় িহায়তা প্রোি, প্রাকৃসতক দুদ ডাগকাদল উপকূলীয় এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ 

পসরিালিা।  

 

১.৩ কম ডিম্পােদির কক্ষত্র (িংসিষ্ট অসফি কর্তডক সিি ডাসরত, িদব ডাচ্চ ৫টি): 

 

১। উপকূলবতী এলাকায় কিারািালাি, বিজ িম্পে পািার, র্াকাসত, েস্যযতা, অপহরণ এবং অববি গমিাগমি সিয়ন্ত্রণ। 

২। অববি মৎস্য আহরণ হ্রাি। 

৩। িমুদ্র এলাকায় সিরাপত্তা বৃসদ্ধ। 

৪। উপকূলীয় এলাকায় দুদ ডাগকালীি কা ডক্রম পসরিালিা।  

৫। মািব িম্পে উন্নয়ি ও পসরদবশ স্যরক্ষা। 

 

 স্যশািি ও িংকারমূলক কম ডিম্পােদির কক্ষত্র (মসন্ত্রপসরষে সবভাগ কর্তডক সিি ডাসরত) 

 

১) সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্ যক্রম জ ারদারকরণ 

১.৪ কা ডাবসল (Functions)x 

 

১। যুদ্ধকালীি িমদয় বাংলাদেশ কিৌবাসহিীদক িহায়তা করা। 

২। িমুদ্র বন্দদর সিরাপত্তা সিসিত করার জন্য িংসিষ্ট কর্তডপক্ষদক িহায়তা করা। 

৩। বাংলাদেদশর জলিীমা সেদয় অববি গমিাগমি করাি করা এবং মািব পািার প্রসতদরাি করা। 

৪। প্রাকৃসতক দুদ ডাগকাদল ত্রাণ ও উদ্ধারকাদ ড অংশগ্রহণ করা এবং দুঘ ডটিা কবসলত কিৌ াি, মানুষ এবং মালামাল 

উদ্ধার করা। 

৫। পসরদবশ দূষণকারী কা ডকলাপ অনুিন্ধাি এবং প্রসতদরাদির ব্যবস্থা করা। 

৬। মােকদ্রব্য পািার এবং কিারািালাি প্রসতদরাি করা। 

৭। উপকূলীয় ও িমুদ্র এলাকায় কমডরত ব্যসিগদণর সিরাপত্তা সিসিত করা এবং অববিভাদব মৎস্য আহরণ প্রসতদরাি করা। 

৮। িময় িময় , িরকার কর্তডক সিদে ডসশত অন্যান্য োসয়ত্ব পালি করা।
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কিকশাি ২ 

সবসভন্ন কা ডক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব  

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম ডিম্পােি সূিকিমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজডি লক্ষযমাত্রা 

২০২২-২৩ 

প্রদক্ষপণ সিি ডাসরত লক্ষযমাত্রা অজডদির কক্ষদত্র 

ক ৌর্ভাদব োসয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/িংস্থািমূদহর িাম 

উপাত্তসূত্র  

(Source of Data) ২০২৩-

২৪ 

২০২৪-

২৫ 

২০২০-২১ ২০২১-

২০২২* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১। উপকূলবতী এলাকায় 

সিরাপত্তা প্রোি 

 

{১.১} কিারািালাি করাদি 

অসভ াি পসরিালিা 

িংখ্যা ৩৭২ ৫০৫ ১০১০০ ১০৫০০ ১০৭৫০ পুসলশ, সবসজসব ও রয্াব সিব ডািিী ইশদতহার, 

এিসর্সজ ও কর্ল্টা প্লাি 

{১.২} অপহৃত   

কজদল/বাওয়ালী উদ্ধাদর 

অসভ াি পসরিালিা 

শতকরা 

(%) 

৯৮ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ পুসলশ ও রয্াব সিব ডািিী ইশদতহার, 

এিসর্সজ ও কর্ল্টা প্লাি 

২। উপকূলীয় এলাকায় 

কিারািালাি ও অববি মৎস্য 

আহরণ সিয়ন্ত্রণ।  

 

{২.১} মােকদ্রব্য পািার 

করাদি অসভ াি পসরিালিা 

িংখ্যা ১৯২ ২৭০ 

  

২৮০ ২৯০ ৩০০ পুসলশ, সবসজসব ও রয্াব সিব ডািিী ইশদতহার, 

এিসর্সজ ও কর্ল্টা প্লাি 

[২.২] অভযন্তরীণ জলিীমায় 

অববিভাদব মৎস্য আহরণ 

অসভ াি পসরিালিা 

িংখ্যা ১০৩৯৩ ১৪০০০ ১৪৫০০ ১৫০০০ ১৫২৫০ কিৌ পুসলশ, মৎস্য ও প্রাসণিম্পে 

মন্ত্রিালয় 

সিব ডািিী ইশদতহার, 

এিসর্সজ ও কর্ল্টা প্লাি 

 

* িামসরক 
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সেকশন ৩ কম যসম্পাদন পররকল্পনা  

 

কম ডিম্পােি কক্ষত্র কক্ষদত্রর 

োন ৭০ 

কা ডক্রম কে যেম্পাদন সূচক গণিা পদ্ধসত একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

 প্রকৃত অজযন লক্ষ্যোত্রা/সিণ ডায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০২০-২১ 
২০২১-

২২* 

অোধারণ অভত 

উত্তে 

উত্তে চলভত 

োন 

চলভত োমনর 

ভনমে 
২০২৩-

২৪ 
২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

কম ডিম্পােি কক্ষত্রিমূহ (সবসি/আইি দ্বারা সিি ডাসরত োসয়ত্ব অনু ায়ী, িদব ডাচ্চ ৫টি)   

[১] উপকূলবতী এলাকায় 

কিারািালাি, বিজ িম্পে 

পািার, র্াকাসত, েস্যযতা, 

অপহরণ এবং অববি 

গমিাগমি সিয়ন্ত্রণ। 

২০ {১.১} মােকদ্রব্য পািার করাদি অসভ াি 

পসরিালিা 

{১.১.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

িমসষ্ট িংখ্যা ৬ ১৯২ ২৭০ ২৮০ ২৭৫ ২৭০ ২৬৫ ২৫৫ ২৯০ ৩০০ 

{১.২} কিারািালাি করাদি অসভ াি 

পসরিালিা 

{১.২.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

িমসষ্ট িংখ্যা ৬ ৩৭২ ৫০৫ ১০১০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ১০৫০০ ১০৭৫০ 

{১.৩} মােকদ্রব্য পািার ও কিারািালাি 

করাদি জিিদিতিতামূলক কা ডক্রম 

পসরিালিা 

{১.৩.১} আদয়াসজত 

িভা/ কিসমিার 

িমসষ্ট িংখ্যা ২ ৫৫ ৭৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ৯৫ 

{১.৪} অপহৃত কজদল/বাওয়ালী উদ্ধাদর 

অসভ াি পসরিালিা 

{১.৪.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

গড় % ২ ৯৮ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 

{১.৫} মািব পািার ও অববি অনুপ্রদবশ 

করাদি টহল/অসভ াি পসরিালিা 

{১.৫.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

িমসষ্ট িংখ্যা ২ ৭৫০৩ ১০২৫০ ১০৫০০ ১০২৫০ ১০১৫০ ১০১০০ ১০০৫০ ১০৭৫০ ১১০০০ 

{১.৬} মািব পািার করাদি 

জিিদিতিতামূলক কা ডক্রম পসরিালিা 

{১.৬.১} আদয়াসজত 

িভা/ কিসমিার 

িমসষ্ট িংখ্যা ২ ৫৪ ৭৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ৯৫ 

[২] অববিভাদব মৎস্য আহরণ 

হ্রাি 

১৫ {২.১} অভযন্তরীণ জলিীমায় অববিভাদব 

মৎস্য আহরণ করাদি টহল/ অসভ াি 

পসরিালিা 

{২.১.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 
িমসষ্ট িংখ্যা ৮ ১০৩৯৩ ১৪০০০ ১৪৫০০ ১৪৪৯০ ১৪৪৮০ ১৪৪৭০ ১৪৪৬০ ১৫০০০ ১৫২৫০ 

{২.২} গভীর িমুদ্র এলাকায় অববিভাদব 

মৎস্য আহরণ করাদি টহল/অসভ াি 

পসরিালিা 

{২.২.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 
িমসষ্ট িংখ্যা ৫ ১৩০ ১৮০ ১৯০ ১৭৭ ১৭৫ ১৭৩ ১৭১ ২০০ ২১০ 

{২.৩} অববিভাদব মৎস্য আহরণ করাদি 

জিদিিতিতামূলক কা ডক্রম পসরিালিা 
{২.৩.১} আদয়াসজত 

িভা/ কিসমিার 
িমসষ্ট িংখ্যা ২ ৫৫ ৭৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ১০০ 

[৩] িমুদ্র এলাকায় সিরাপত্তা 

বৃসদ্ধ 

১৫ 

 

 

 

 

 

{৩.১} বন্দর কিাের এলাকায় 

পসরিাসলত টহল 
{৩.১.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 
িমসষ্ট জিঘন্টা 

 
৬ ২১৬০০০ ২৮৫০০০ ২৯০০০০ ২৮৮০০০ ২৮৬০০০ ২৮৪০০০ ২৮২০০০ ২৯৫০০০ ৩০০০০০ 

{৩.২} িমুদ্র এলাকায় মৎস্য 

আহরণকারী কেশীয় কজদলদের সিরাপত্তায় 

টহল পসরিালিা 

{৩.২.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 
িমসষ্ট জিঘন্টা 

 
৪ ৪০৯০০০ ৫৪০০০০ ৫৪৫০০০ ৫৪৪০০০ ৫৪৩০০০ ৫৪২০০০ ৫৪১০০০ ৫৫০০০০ ৫৬০০০০ 

{৩.৩} ব্লু ইদকািসম িংসিষ্ট কমডকাদন্ড 

বসি ডত হাদর টহল পসরিালিা 
{৩.৩.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 
িমসষ্ট জিঘন্টা 

 
৩ ১১৫০০০ ১৫৫০০০ ১৬০০০০ ১৫৯০০০ ১৫৮০০০ ১৫৭০০০ ১৫৬০০০ ১৬৫০০০ ১৭০০০০ 

{৩.৪} কিৌ াদির ও কিৌপদর্ জািমাদলর 

সিরাপত্তা সবষয়ক জিিদিতিতামূলক 

কা ডক্রম পসরিালিা 

{৩.৪.১} আদয়াসজত 

িভা/ কিসমিার 
িমসষ্ট িংখ্যা ২ ৫৬ ৭৫ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯০ ১০০ 
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কম ডিম্পােি কক্ষত্র কক্ষদত্রর 

োন ৭০ 

কা ডক্রম কে যেম্পাদন সূচক গণিা পদ্ধসত একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

 প্রকৃত অজযন লক্ষ্যোত্রা/সিণ ডায়ক ২০২২-২৩ প্রমক্ষ্পণ  প্রমক্ষ্পণ  

২০২০-২১ 
২০২১-

২২* 

অোধারণ অভত 

উত্তে 

উত্তে চলভত 

োন 

চলভত োমনর 

ভনমে 
২০২৩-

২৪ 
২০২৪-২৫ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৪] উপকূলীয় এলাকায় 

দূদ াগ ডকালীি কা ডক্রম 

১০ {৪.১} দূদ াগ ডকালীি িমদয় মাইসকং ও 

জিিদিতিতামূলক প্রিার 

{৪.১.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

গড় % ৮ - ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯২ ১০০ ১০০ 

{৪.২} প্রাকৃসতক সবপ ডদয় উদ্ধার ও 

কিবামূলক কা ডক্রম পসরিালিা 

{৪.২.১} পসরিাসলত 

উদ্ধার কা ডক্রম 

গড় % ২ ৯৮ ১০০ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৪ ৯৪ ১০০ ১০০ 

[৫] মািব িম্পে উন্নয়ি ও 

পসরদবশ স্যরক্ষা 

 

১০ {৫.১} মািব িম্পে উন্নয়দি প্রোিকৃত 

প্রসশক্ষণ 

{৫.১.১} প্রসশক্ষণার্ীর 

িংখ্যা 

িমসষ্ট জি ৩ ৪৭২ ৬০০ ৬১৫ ৫৮৫ ৫৩৫ ৪৮৫ ৪৩৫ ৬২০ ৬৩০ 

{৫.২} প্রতযন্ত উপকূলীয় অঞ্চদল 

স্বাস্থযদিবা প্রোদি কযাদম্পইি পসরিালিা 

{৫.২.১} আদয়াসজত/ 

পসরিাসলত কযাদম্পইি 

িমসষ্ট িংখ্যা ৩ ২২ ৩০ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ ২৮ ৪০ ৪৫ 

{৫.৩} িীসবি/উপকূলীয় এলাকায় 

পসরদবশ স্যরক্ষায় জিিদিতিতামূলক 

কা ডক্রম পসরিালিা 

{৫.৩.১} পসরিাসলত 

কা ডক্রম 

িমসষ্ট িংখ্যা ৪ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২ 

 স্যশািি ও িংকারমূলক কম ডিম্পােদির কক্ষত্র (মসন্ত্রপসরষে সবভাগ কর্তডক সিি ডাসরত)  

সুশাসন ও সংস্কারমূলক 

কার্ যক্রমমর বাস্তবায়ন 

জ ারদারকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধািার কম ডপসরকল্পিা বাস্তবায়ি শুদ্ধাচার 

কম যপররকল্পনা 

বাস্তবারয়ত 

 
 10          

২) ই-গভন্যডান্স/ উদ্ভাবি 

কম ডপসরকল্পিা বাস্তবায়ি 
ই-গভন্যডান্স/ উদ্ভাবি 

কম ডপসরকল্পিা 

বাস্তবারয়ত 

 
 10          

৩) তথ্য অসিকার কম ডপসরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 
তথ্য অসিকার 

কম ডপসরকল্পিা 

বাস্তবাসয়ত 

  3          

৪) অসভদ াগ প্রসতকার 

কম ডপসরকল্পিা বাস্তবায়ি 
অসভদ াগ প্রসতকার 

কম ডপসরকল্পিা 

বাস্তবাসয়ত 

  4          

৫) কিবা প্রোি প্রসতশ্রুসত 

কম ডপসরকল্পিা বাস্তবায়ি 
কিবা প্রোি প্রসতশ্রুসত 

কম ডপসরকল্পিা 

বাস্তবাসয়ত 

  3          
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িংদ াজিী ১ 

 

শব্দিংদক্ষপ: 

 

ক্রসমক আদ্যক্ষর পূণ ডসববরণ 

১ সব সি সজ বাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড  

২ সর্ সজ র্াইদরক্টর কজিাদরল 

৩ সর্ সর্ সজ কর্পুটি র্াইদরক্টর কজিাদরল 

৪ সব সি সজ এি বাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড সশপ 

৫ সব সি সজ সব বাংলাদেশ ককাস্ট গার্ ড কবইি 

৬ ও সপ সভ অফদশার প্যাদট্রাল কভদিল 
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িংদ াজিী ২  

 কম ডিম্পােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমািক 

ক্রসমক 

িম্বর 

কা ডক্রম কম ডিম্পােি সূিক বাস্তবায়িকারী অনুসবভাগ, 

অসিশাো, শাো 

লক্ষযমাত্রা অজডদির প্রমািক 

1.  {১.১} মােকদ্রব্য পািার করাদি অসভ াি পসরিালিা {১.১.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল কবইি, জাহাজ, 

কস্টশাি ও আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

2.  {১.২} কিারািালাি করাদি অসভ াি পসরিালিা {১.২.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল কবইি, জাহাজ, 

কস্টশাি ও আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

3.  {১.৩} মােকদ্রব্য পািার ও কিারািালাি করাদি 

জিিদিতিতামূলক কা ডক্রম পসরিালিা 

{১.৩.১} আদয়াসজত িভা/ 

কিসমিার 

িকল কবইি, কস্টশাি ও 

আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

4.  {১.৪} অপহৃত কজদল/বাওয়ালী উদ্ধাদর অসভ াি পসরিালিা {১.৪.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল কবইি, জাহাজ, 

কস্টশাি ও আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

5.  {১.৫} মািব পািার ও অববি অনুপ্রদবশ করাদি 

টহল/অসভ াি পসরিালিা 

{১.৫.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল কবইি, কস্টশাি ও 

আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

6.  {১.৬} মািব পািার করাদি জিিদিতিতামূলক কা ডক্রম 

পসরিালিা 

{১.৬.১} আদয়াসজত িভা/ 

কিসমিার 

িকল কবইি, কস্টশাি ও 

আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

7.  {২.১} অভযন্তরীণ জলিীমায় অববিভাদব মৎস্য আহরণ 

করাদি টহল/ অসভ াি পসরিালিা 

{২.১.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল কবইি, জাহাজ, 

কস্টশাি ও আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

8.  {২.২} িমুদ্র এলাকায় অববিভাদব মৎস্য আহরণ করাদি 

টহল/অসভ াি পসরিালিা 

{২.২.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল জাহাজ কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

9.  {২.৩} অববিভাদব মৎস্য আহরণ করাদি 

জিদিিতিতামূলক কা ডক্রম পসরিালিা 

{২.৩.১} আদয়াসজত িভা/ 

কিসমিার 

িকল কবইি, জাহাজ, 

কস্টশাি ও আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

10.  {৩.১} বন্দর কিাের এলাকায় পসরিাসলত টহল {৩.১.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল জাহাজ কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

11.  {৩.২} িমুদ্র এলাকায় মৎস্য আহরণকারী কেশীয় কজদলদের 

সিরাপত্তায় টহল পসরিালিা 

{৩.২.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল জাহাজ কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

12.  {৩.৩} ব্লু ইদকািসম িংসিষ্ট কম ডকাদন্ড বসি ডত হাদর টহল 

পসরিালিা 

{৩.৩.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল জাহাজ কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 
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ক্রসমক 

িম্বর 

কা ডক্রম কম ডিম্পােি সূিক বাস্তবায়িকারী অনুসবভাগ, 

অসিশাো, শাো 

লক্ষযমাত্রা অজডদির প্রমািক 

13.  {৩.৪} কিৌ াদির ও কিৌপদর্ জািমাদলর সিরাপত্তা সবষয়ক 

জিিদিতিতামূলক কা ডক্রম পসরিালিা 

{৩.৪.১} আদয়াসজত িভা/ 

কিসমিার 

িকল কবইি, কস্টশাি ও 

আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

14.  {৪.১} দূদ াগ ডকালীি িমদয় মাইসকং ও জিিদিতিতামূলক 

প্রিার 

{৪.১.১} পসরিাসলত অসভ াি িকল কবইি, কস্টশাি ও 

আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

15.  {৪.২} প্রাকৃসতক সবপ ডদয় উদ্ধার ও কিবামূলক কা ডক্রম 

পসরিালিা 

{৪.২.১} পসরিাসলত উদ্ধার 

কা ডক্রম 

িকল কবইি, কস্টশাি ও 

আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

16.  {৫.১} মািব িম্পে উন্নয়দি প্রোিকৃত প্রসশক্ষণ {৫.১.১} প্রসশক্ষণার্ীর িংখ্যা িকল কবইি কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

17.  {৫.২} প্রতযন্ত উপকূলীয় অঞ্চদল স্বাস্থযদিবা প্রোদি 

কযাদম্পইি পসরিালিা 

{৫.২.১} আদয়াসজত/ 

পসরিাসলত কযাদম্পইি 

িকল কবইি, কস্টশাি ও 

আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 

18.  {৫.৩} িীসবি/উপকূলীয় এলাকায় পসরদবশ স্যরক্ষায় 

জিিদিতিতামূলক কা ডক্রম পসরিালিা 

{৫.৩.১} পসরিাসলত কা ডক্রম িকল কবইি, কস্টশাি ও 

আউটদপাস্ট 

কজািিমূহ ও সবসিসজ এর বাসষ ডক প্রসতদবেি 
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িংদ াজিী ৩ 

অন্য অসফদির িদে িংসিষ্ঠ কম ডিম্পােি সূিকিমূহ 

 

কা ডক্রম কম ডিম্পােি সূিক ক  িকল অসফদির িাদর্ িংসিষ্ঠ উি প্রসতষ্ঠাদির সিকট িাসহো/প্রতযাশা 

{১.১} মােকদ্রব্য পািার করাদি অসভ াি 

পসরিালিা 

{১.১.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

বাংলাদেশ পুসলশ, রয্াসপর্ এযাকশি ব্যাটাসলয়ি, বর্ ডার 

গার্ ড বাংলাদেশ ও মােকদ্রব্য সিয়ন্ত্রণ অসিেপ্তর 

তথ্য সবসিময় ও িমন্বদয়র মােদম ক ৌর্ 

অসভ াি 

{১.২} কিারািালাি করাদি অসভ াি পসরিালিা {১.২.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

বাংলাদেশ পুসলশ, বি অসিেপ্তর, বর্ ডার গার্ ড বাংলাদেশ 

ও রয্াসপর্ এযাকশি ব্যাটাসলয়ি 

তথ্য সবসিময় ও িমন্বদয়র মােদম ক ৌর্ 

অসভ াি 

{১.৩} মােকদ্রব্য পািার ও কিারািালাি করাদি 

জিিদিতিতামূলক কা ডক্রম পসরিালিা 

{১.৪.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

বাংলাদেশ পুসলশ, রয্াসপর্ এযাকশি ব্যাটাসলয়ি, বর্ ডার 

গার্ ড বাংলাদেশ ও মােকদ্রব্য সিয়ন্ত্রণ অসিেপ্তর 

তথ্য সবসিময় ও িমন্বদয়র মােদম ক ৌর্ 

অসভ াি 

{১.৪} অপহৃত কজদল/বাওয়ালী উদ্ধাদর অসভ াি 

পসরিালিা 

{১.৫.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

বাংলাদেশ পুসলশ, বি অসিেপ্তর ও রয্াসপর্ এযাকশি 

ব্যাটাসলয়ি 

তথ্য সবসিময় ও িমন্বদয়র মােদম ক ৌর্ 

অসভ াি 

{১.৫} মািব পািার ও অববি অনুপ্রদবশ করাদি 

টহল/অসভ াি পসরিালিা 

{১.১.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

বাংলাদেশ পুসলশ ও বর্ ডার গার্ ড বাংলাদেশ তথ্য সবসিময় ও িমন্বদয়র মােদম ক ৌর্ 

অসভ াি 

{১.৬} মািব পািার করাদি জিিদিতিতামূলক 

কা ডক্রম পসরিালিা 

{১.২.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

বাংলাদেশ পুসলশ ও বর্ ডার গার্ ড বাংলাদেশ তথ্য সবসিময় ও িমন্বদয়র মােদম ক ৌর্ 

অসভ াি 

{২.১} অভযন্তরীণ জলিীমায় অববিভাদব মৎস্য 

আহরণ করাদি টহল/ অসভ াি পসরিালিা 

{১.৪.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

মৎস্য অসিেপ্তর  তথ্য সবসিময় ও িমন্বদয়র মােদম ক ৌর্ 

অসভ াি 

{২.২} িমুদ্র এলাকায় অববিভাদব মৎস্য আহরণ 

করাদি টহল/অসভ াি পসরিালিা 

{১.৫.১} পসরিাসলত 

অসভ াি 

মৎস্য অসিেপ্তর  তথ্য সবসিময় ও িমন্বদয়র মােদম ক ৌর্ 

অসভ াি 

 

  



13  

 

 

েংমর্াজনী ৪: 

দপ্তর/েংস্থার জাতীয় শুদ্ধািার ককৌশল কম ডপসরকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

দপ্তর/েংস্থার িাম: 

 

কা ডক্রদমর িাম কম ডিম্পােি 

সূিক 

 

সূিদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পে 

২০২১-

২০২২ 

অর্ ডবছদরর 

অজডি 

 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ ডবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগসত পসরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজডি 

১ম 

ককায়াট ডার 

২য় 

ককায়াট ডার 

৩য় 

ককায়াট ডার 

৪র্ ড 

ককায়াট ডার 

কমাট 

অজডি 

অসজডত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১. প্রাসতষ্ঠাসিক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ নিসতকতা কসমটির িভা 

আম াজন 

েিা আম াভজত ১ িংখ্যা কফাকাল পদয়ন্ট 

কম ডকতডা 

৪ ৪ লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজডি      

১.২ নিসতকতা কসমটির িভার 

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

বাস্তবাসয়ত 

সিদ্ধান্ত 

৪ % িংসিষ্ট িকল 

কম ডকতডা 

৮০% ৮০% লক্ষযমাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

অজডি      

১.৩ স্যশািি প্রসতষ্ঠার সিসমত্ত 

অংশীজদির (stakeholders) 
অংশগ্রহদণ  িভা 

অনুসষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা িকল কজািাল 

কমান্ডার ও 

কফাকাল পদয়ন্ট 

কম ডকতডা 

৪ ২ লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজডি      

১.৪ শুদ্ধাচার েংক্রান্ত প্রভশক্ষ্ণ 

আম াজন 

প্রভশক্ষ্ণ 

আম াভজত 

২ েংখ্যা কফাকাল পদয়ন্ট 

কম ডকতডা 

৪ ২ 

(৪০ জি) 

লক্ষযমাত্রা  ১ (২০ 

জি) 

 ১ (২০ 

জি) 

  িের 

েপ্তদরর 

জিশসি 

অজডি      

১.৫ কম ড-পসরদবশ উন্নয়ি  উন্নত কে য-

পভরমবশ 

    ২ িংখ্যা ও 

তাসরে 

কফাকাল পদয়ন্ট 

কম ডকতডা 

২ ০২ 

৩০-০৯-২২ 

৩০-০৬-২৩ 

লক্ষযমাত্রা ১ 

৩০-০৯-২২ 

  ১ 

৩০-০৬-

২৩ 

   

অজডি      

১.৬ আওতাধীন  আঞ্চভলক/ োঠ 

পর্ যাম র কার্ যাল  (প্রমর্াজয সক্ষ্মত্র) 

কর্তযক োসেলকৃত জাতীয় শুদ্ধািার 

ককৌশল কম ডপসরকল্পিা ও পসরবীক্ষণ  

প্রসতদবেদির ওপর সফর্ব্যাক প্রোি 

সফর্ব্যাক 

িভা/কম ডশালা 

অনুসষ্ঠত 

   ৪ তাসরে শুদ্ধািার 

কফাকাল পদয়ন্ট 

কম ডকতডা 

১৫-১০-২১ 

১৫-০১-২২ 

১৫-০৪-২২ 

১৫-০৭-২২ 

১৮-১০-২২ 

১৮-০১-২৩ 

১৮-০৪-২৩ 

 

লক্ষযমাত্রা ১৮-১০-

২২ 

১৮-০১-

২৩ 

১৮-০৪-

২৩ 

   
১ম 

তাসরেটি 

কম ড-

পসরকল্পিা 

এবং 

পরবতী 

তাসরেগুদলা 

পসরবীক্ষণ 

প্রসতদবেি 

িংক্রান্ত 

অজডি      

২.  আভথ যক ব্যবস্থাপনা উন্ন ন ........................................................................ 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ড বছদরর ক্রয়-

পসরকল্পিা (প্রকদল্পর অনুদমাসেত বাসষ ডক 

ক্রয় পসরকল্পিািহ) ওদয়বিাইদট প্রকাশ 

 

ক্রয়-পসরকল্পিা 

ওদয়বিাইদট 

প্রকাসশত 

২ তাসরে পসরিালক 

লসজসস্টকস ্

২৫-০৭-

২১ 

৩১-০৭-২২ লক্ষযমাত্রা ৩১-০৭-২৩ - - -    

অজডি      
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কা ডক্রদমর িাম কম ডিম্পােি 

সূিক 

 

সূিদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির 

োসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসি/পে 

২০২১-

২০২২ 

অর্ ডবছদরর 

অজডি 

 

২০২২-

২০২৩ 

অর্ ডবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগসত পসরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজডি 

১ম 

ককায়াট ডার 

২য় 

ককায়াট ডার 

৩য় 

ককায়াট ডার 

৪র্ ড 

ককায়াট ডার 

কমাট 

অজডি 

অসজডত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

২.২ অনুদমাসেত বাস্ষ ডক ক্রয় 

পসরকল্পিা  র্া র্ বাস্তবায়ি 

(প্রকদল্পর ক্রয় পসরকল্পিািহ) 

ক্রয়-পসরকল্পিা 

বাস্তবাসয়ত 

২ % িংসিষ্ট িকল 

কম ডকতডা 

- ১০০% লক্ষযমাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজডি      

২.৩ বাদজট বাস্তবায়ি 

 

বাদজট 

বাস্তবাসয়ত 

৩ % িংসিষ্ট িকল 

কম ডকতডা 

- ১০০% লক্ষযমাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজডি      

২.৪ প্রকমল্পর PSC ও PIC েিা 

আম াজন  

েিা আম াভজত ৩ েংখ্যা প্রকল্প 

পসরিালক 

৩০ ০২ লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজযন      

২.৫ প্রকল্প িমাসপ্ত কশদষ প্রকদল্পর 

িম্পে ( ািবাহি, কসম্পউটার, 

আিবাবপত্র ইতযাসে) সবসি কমাতাদবক 

হস্তান্তর করা 

প্রকদল্পর িম্পে 

সবসি কমাতাদবক 

হস্তান্তসরত 

    ৫ তাভরখ প্রকল্প 

পসরিালক 

৩০-১২-২ ৩০-০৬-২৩ লক্ষযমাত্রা - - - ৩০-০৬-

২৩ 

  ক দকাি 

প্রকল্প 

িমাসপ্ত 

িাদপদক্ষ অজযন      

৩. শুদ্ধািার িংসিষ্ট এবং দুিীসত প্রসতদরাদি িহায়ক অন্যান্য কা ডক্রম…………..১৮ (অগ্রাভধকার ভিভত্তমত ন্যযনতে পাঁচটি কার্ যক্রে) 

৩.১  িরকাসর  ািবাহদির  র্া র্ 

ব্যবহার সিসিতকরণ 

প্রতযা নপত্র 

প্রদানকৃত 

৩ % িকল ঘাঁটির 

অসিিায়কগণ, 

এমটিও 

৩০-০৯-২১ 

৩০-১২-২১ 

৩০-০৩-২২ 

৩০-০৬-২২ 

১০০% লক্ষযমাত্রা ২৫% ৫০% ৭৫% ১০০%    

অজডি      

৩.২  গণশুনানী ও অভিমর্ামগর 

প্রভতকার 

অনুসষ্ঠত িভা ৫ িংখ্যা িকল কজািাল 

কমান্ডার 

৩০-০৯-২১ 

৩০-১২-২১ 

৩০-০৩-২২ 

৩০-০৬-২২ 

০২ লক্ষযমাত্রা - ০১ - ০১    

অজডি      

৩.৩  নতুন আগেনকৃত েদস্যমদর 

শুদ্ধাচার েম্পমকয আন্যষ্ঠাভনক পাঠ প্রদান 

প্রদানকৃত পাঠ ৫ িংখ্যা পসরিালক 

(পাদি ডাদিল)  

- ০২ লক্ষযমাত্রা - ০১ - ০১    

অজডি      

৩.৪  দুনীভত প্রভতমরামধ অভিে 

পভরদশ যন 

 

অভিে 

পভরদশ যনকৃত 

৫ িংখ্যা িকল 

পসরিালকবৃন্দ 

- ০৪ লক্ষযমাত্রা ০১ ০১ ০১ ০১    

অজডি      

 

ভব:দ্র:- সকান ক্রভেমকর কার্ যক্রে প্রমর্াজয না হমল তার কারণ েন্তব্য কলামে উমেখ করমত হমব। 
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িংদ াজিী ৫: ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন কে যপভরকল্পনা- ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রম্ কে যেম্পাদন সক্ষ্ত্র  
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ উত্তে চলভত োন 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ 

[১] ই-গভন্যডান্স ও 

উদ্ভাবি িংক্রান্ত 

কা ডক্রদমর বাস্তবায়ি 

কজারোরকরণ 

 

৩০ 

[১.১] সেবা েহভজকরণ/ 

ভিভজটাইমজশকির মােদম উদ্ভাবনী 

ধারণা বাস্তবা ন 

[১.১.১] সেবা েহভজকরণ/ ভিভজটাইমজশকির্মােদম 

উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাসয়ত 

তাভরখ ১০ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

[১.২] ইতঃপূদব ড বাস্তবাসয়ত উদ্ভাবিী 

িারণা, িহসজকৃত ও সর্সজটাইজকৃত 

কিবার র্াটাদবি প্রস্তুত করা এবং 

কিবািমূহ িাল্য রাো  

[১.২.১]্ইতঃপূদব ড্বাস্তবাসয়ত্উদ্ভাবিী্িারণা,্িহসজকৃত্ও্

সর্সজটাইজকৃত্কিবার্র্াটাদবি্প্রস্তুতকৃত্ 

তাসরে  ২ ১৩/১০/২০২২  ২৭/১০/২০২২ ১০/১১/২০২২ 

[১.২.২] ইতঃপূদব ড্বাস্তবাসয়ত্উদ্ভাবিী্িারণা,্িহসজকৃত্ও্

সর্সজটাইজকৃত্কিবািমূহ্িালকৃত 

তাসরে ৭ ০৪/০৫/২০২৩ ১১/০৫/২০২৩ ২৫/০৫/২০২৩ 

[১.৩] ই-নভথর ব্যবহার বৃভদ্ধ [১.৩.১] ই-িাইমল কিাট্সিষ্পসত্তকৃত্  % ৪ ৮৫% ৮০% ৭০% 

[১.৪] ৪থ য ভশল্প ভবপ্লমবর চযামলঞ্জ 

সোকামবলা ্

আইি/পসলসি/কম ডপসরকল্পিা প্রণয়ি 

এবং ভবষ সভসত্তক্কে যশালা আম াজন 

[১.৪.১] ৪থ য ভশল্প ভবপ্লমবর চযামলঞ্জ সোকামবলা  

আইি/পসলসি/কম ডপসরকল্পিা প্রণয়ি এবং ভবষ সভসত্তক 

কে যশালা প্রণীত 

তাসরে ৪ ৩১/১০/২২ ১৬/১১/২২ ৩১/১১/২২ 

[১.৪.২] ৪থ য ভশল্প ভবপ্লমবর চযামলঞ্জ সোকামবলা  ভবষ সভসত্তক 

কে যশালা আম াসজত 

েংখ্যা ৩ ২ - ১ 

 

 

 

 

 

২ 

[২]্প্রাসতষ্ঠাসিক্েক্ষতা্

বৃসদ্ধ্ 
২০ 

[২.১] তথ্য বাতা ন হালনাগাদকরণ [২.১.১] তথ্য বাতা মন হালনাগাদকৃত (নত্রমাসিক) 
েংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গিন্যযান্স ও উদ্ভাবন 

কে যপভরকল্পনা বাস্তবা ন  

[২.২.১] কম ডপসরকল্পিা বাস্তবায়ি িংক্রান্ত প্রসশক্ষণ 

আদয়াসজত  

েংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২] ই-গিন্যযান্স কে যপভরকল্পনা বাস্তবা মনর জন্য 

বরাদ্দকৃত অথ য ব্যভ ত 

% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কে যপভরকল্পনার অধ যবাভষ যক স্ব-মূল্যা ন প্রভতমবদন 

েভিপভরষদ ভবিামগ/ ঊর্ধ্যতন কর্তযপমক্ষ্র ভনকট সপ্রভরত 

তাসরে ৩ ১৫/০১/২৩ ২২/০১/২৩ ৩১/০১/২৩ 

[২.২.৪] আওতািীি েপ্তর/িংস্থার অি ডবাসষ ডক স্বমূল্যায়ি 

প্রসতদবেি প ডাদলািিা িংক্রান্ত প্রসতদবেি মসন্ত্রপসরষে 

সবভাদগ কপ্রসরত 

তাভরখ ২ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ ২৩/০৫/২০২৩ 

[২.২.৫] সদমশ/ভবমদমশ বাস্তবাভ ত ন্যযনতে একটি উমযাগ 

পভরদশ যনকৃত 

েংখ্যা ৩ 
৩১/০৫/ ২০২৩ ৩০/০৬/ ২০২৩ - 
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িংদ াজিী ৬: অসভদ াগ প্রসতকার ব্যবস্থা িংক্রান্ত কম ড-পসরকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ 
অভত 

উত্তে 
উত্তে  

চলভত 

োন 

চলভত 

োমনর 

ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভতষ্ঠাভনক 

 

 

১৪ 

[১.১] অসভদ াগ্সিষ্পসত্ত্কম ডকতডা্(অসিক)্

ও্আসপল্কম ডকতডার্তথ্য্ওদয়বিাইদট্

এবং্সজআরএি্িফটওয়যাদর্নত্রমাসিক্

সভসত্তদত্হালিাগােকরণ্ 

[১.১.১]  অভনক ও আভপল 

কে যকতযার তথ্য হালনাগাদকৃত 

এবং ওম বোইমট 

আপমলািকৃত 

িংখ্যা 

 
৪ - ৪ ৪ ৩ - - - 

[১.২]্সিসে ডষ্ট্িমদয়্অিলাইি/্অফলাইদি্

প্রাপ্ত্অসভদ াগ্সিষ্পসত্ত্ 

[১.২.১]  অসভদ াগ্

সিষ্পসত্তকৃত 

% 
৭ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] অসভদ াগ্সিষ্পসত্ত্িংক্রান্ত্মাসিক্

প্রসতদবেি্উর্ধ্ডতি্কর্তডপক্ষ্বরাবর্কপ্ররণ্্ 
[১.৩.১]  প্রসতদবেি্কপ্রসরত 

% 
৩ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

েক্ষ্েতা্

অজডি 

 

১১ 

[২.১]্ কম ডকতডা/কম ডিারীদের্ অসভদ াগ্

প্রসতকার্ ব্যবস্থা্ এবং্ সজআরএি্

িফটওয়যার্সবষয়ক্প্রসশক্ষণ্আদয়াজি 

[২.১.১]্প্রসশক্ষণ্

আদয়াসজত 

িংখ্যা 

 

৪ 

  
- - ২ ১ - - - 

[২.২]্্্নত্রমাসিক্সভসত্তদত্পসরবীক্ষণ্এবং্

নত্রমাসিক্পসরবীক্ষণ্প্রসতদবেি্উর্ধ্ডতি্

কর্তডপদক্ষর্সিকট্কপ্ররণ 

[২.২.১]্নত্রমাসিক্

প্রসতদবেি্কপ্রসরত 
িংখ্যা 

 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১  

[২.৩]্্্অসভদ াগ্প্রসতকার্ব্যবস্থাপিার্

সবষদয়্কস্টকদহাল্ডারগদণর্িমন্বদয়্

অবসহতকরণ্িভা্আদয়াজি 

[২.৩.১]্িভা্আদয়াসজত 
িংখ্যা 

 
৪ - - ২ ১ - -  
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িংদ াজিী ৭: কিবা প্রোি প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়ি কম ড-পসরকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

কার্ যক্রমের 

সক্ষ্ত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কে যেম্পা

দন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ 
অভত 

উত্তে 
উত্তে 

চলভত 

োন 

চলভত 

োমনর ভনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভতষ্ঠাভনক 

 

 

১৮ 

[১.১] নত্রমাসিক্সভসত্তদত্কিবা্

প্রোি্প্রসতশ্রুসত্িংক্রান্ত্পসরবীক্ষণ্

কসমটি্পুিগঠ ডি 

[১.১.১] কসমটি্

পুিগঠিত 

িংখ্যা 

 
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[১.২]্নত্রমাসিক্সভসত্তদত্কিবা্

প্রোি্প্রসতশ্রুসত্িংক্রান্ত্পসরবীক্ষণ্

কসমটির্িভার্সিদ্ধান্ত্বাস্তবায়ি 

[১.২.১]্সিদ্ধান্ত্

বাস্তবাসয়ত্এবং্

প্রসতদবেি্কপ্রসরত 

% ৪ - - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] কিবা্প্রোি্প্রসতশ্রুসত্সবষদয়্

আওতািীি্েপ্তর/িংস্থার্িমন্বদয়্

নত্রমাসিক্সভসত্তদত্িভা্আদয়াজি 

[১.৩.১]্িভা্

আদয়াজি 

িংখ্যা 

 
২ - - ৪ ৩ ২ ১  

[১.৪] নত্রমাসিক্সভসত্তদত্কিবা্প্রোি্

প্রসতশ্রুসত্হালিাগােকরণ 

[১.৪.১]্

হালিাগােকৃত 

িংখ্যা 

 

৯ 

 
-  ৪ ৩ ২ ১ - 

েক্ষ্েতা 

অজযন  
০৭ 

[২.১] কিবা্প্রোি্প্রসতশ্রুসত্সবষয়ক্

কম ডশালা/প্রসশক্ষণ/দিসমিার্্

আদয়াজি্ 

[২.১.১] 

প্রসশক্ষণ/কম ডশালা্

আদয়াসজত 

 

েংখ্যা 

 

৩ -  ২ ১ - - - 

[২.২]  সেবা প্রদান ভবষম  

সেকমহাল্ডারগমণর েেন্বম  

অবভহতকরণ েিা আম াজন 

[২.২.১]  

অবসহতকরণ্িভা্

অনুসষ্ঠত 

েংখ্যা ৪ -  ২ ১ - - - 
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িংদ াজিী ৮: তথ্য অসিকার সবষদয় ২০২২-২৩ অর্ ডবছদরর বাসষ ডক কম ডপসরকল্পিা  

কে যেম্পাদমনর 

সক্ষ্ত্র 
 

োন কার্ যক্রে 
 

কে যেম্পাদন 

সূচক 
একক 

 

কে যেম্পাদন 

সূচমকর 

োন 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২১-

২২ 

লক্ষ্যোত্রা ২০২২-২০২৩ 

অোধারণ 
অভত 

উত্তে 
উত্তে  

চলভত 

োন 

চলভত 

োমনর 

ভনমে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাভতষ্ঠাভনক ১০ 

[১.১] তথ্য অভধকার আইন অন্যর্া ী 

ভনধ যাভরত েেম র েমে তথ্যপ্রাসপ্তর্

আদবেি্সিষ্পসত্ত 

 

[১.১.১] ভনধ যাভরত েেম র 

েমে তথ্য প্রদানকৃত 
% ০৬ 

 

- 

 

১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষ্েতা্বৃসদ্ধ 

১৫ 

[১.২] স্বপ্রদণাসেতভাদব্প্রকাশদ াগ্য্তথ্য্

হালনাগাদ কমর ওদয়বিাইদট্প্রকাশ 

[১.২.১] হালিাগােকৃত্তথ্য্

ওদয়বিাইদট্প্রকাসশত 

তাভরখ 

 
০৪ - 

৩১-১২-

২০২২ 

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৩]্বাসষ ডক্প্রসতদবেি্প্রকাশ্ 
[১.৩.১]্বাসষ ডক্

প্রসতদবেি্প্রকাসশত্ 
তাসরে্ ০৩ - 

১৫-১০-

২০২২ 

১৫-১০-

২০২২ 

৩১-১০-

২০২২ 

৩০-১১-

২০২২ 
- - 

[১.৪]  তথ্য অভধকার আইন, ২০০৯ এর 

৫ ধারা অন্যোমর র্াবতী  তমথ্যর 

কযাটাগভর  ও কযাটালগ ততভর/ 

হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]  তমথ্যর 

কযাটাগভর  ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাভরখ ০৩ - 
৩১-১২-

২০২২ 

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 
- - 

[১.৫] তথ্য অভধকার আইন্ও্

সবসিসবিাি্িম্পদকড্জিিদিতিতা্

বৃসদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রিার্কা ডক্রম্

িম্পন্ন 
েংখ্যা ০৪ - ৩ ৩ ২ ১ - - 

[১.৬]  তথ্য অভধকার আইন, ২০০৯্ও্

এর্সবসিমালা,্প্রসবিািমালা, 

স্বপ্রদণাসেত্তথ্য্প্রকাশ্সিদে ডসশকািহ্

িংসিষ্ট্সবষদয়্কম ডকতডা/্কম ডিারীদের্

প্রসশক্ষণ্আদয়াজি 

[১.৬.১] প্রভশক্ষ্ণ 

আম াভজত 
েংখ্যা  ০৩ - ৩ ৩ ২ ১ - - 

 

[১.৭] তথ্য অভধকার্িংক্রান্ত্প্রদতযকটি্

নত্রমাসিক্অগ্রগসত্প্রসতদবেি্সিি ডাসরত্

িমদয়্ওদয়বিাইদট্তথ্য্অসিকার্

কিবাবদক্স্প্রকাশ 

নত্রমাসিক অগ্রগসত 

প্রসতদবেি সিি ডাসরত িমদয় 

ওদয়বিাইদট তথ্য অসিকার 

কিবাবদক্স প্রকাশ 

েংখ্যা ০২ - ৪ ৪ ৩ ২ ১  

 


