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আমদানি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনার ২০১৬-২০১৭ এর তৃতীয় ত্রৈর্ারিক অগ্রগরত প্ররতবেদন 

 

নং কার্ মিমূহ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ইউরনট 

২০১৬-২০১৭ অর্ মেছবরর 

পররকল্পনা 

লক্ষ্যর্াৈা ও 

প্রকৃত অজমন 

অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ  অগ্রগরত 

রিরিবরখা 

জুন/১৬ 

লক্ষ্যর্াৈা জুলাই-

কিবে/১৬ 

অবটা- 

রিবি/১৬ 

জানু-

র্াচ ম/১৭ 

এরপ্রল-

জুন/১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

 ১. িাংগঠরনক ব্যেস্থাপনা       

১.১ ত্রনরতকতা করর্টি গঠন করর্টি গঠিত িংখ্যা প্রধান রনয়ন্ত্রক 

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

 ১ লক্ষ্যর্াৈা ১ -- --  ত্রনরতকতা করর্টি গঠন 

করা হবয়বছ।  প্রকৃত অজমন ১ -- --  

১.২ ত্রনরতকতা করর্টির িিা 

আবয়াজন 

িিা অনুরিত িংখ্যা ত্রনরতকতা 

করর্টি 

 ৩ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১  রনরদ মষ্ট ির্বয় িিা 

অনুরিত হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

১.৩ শুদ্ধাচার ও সুশািবনর ির্স্যা 

রচরিতকরণ ও ির্াধাবন 

আবলাচনা আবয়াজন 

আবলাচনা 

অনুরিত 

িংখ্যা ত্রনরতকতা 

করর্টি 

 ৩ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১  রনরদ মষ্ট ির্বয় িিা 

অনুরিত হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

১.৪ দপ্তর/িংস্থা পর্ মাবয় ত্রনরতকতা 

করর্টি গঠন ও রনজস্ব 

কর্ মপররকল্পনা প্রণয়ন 

করর্টি গঠিত িংখ্যা প্রধান রনয়ন্ত্রক 

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

  

১ 

লক্ষ্যর্াৈা ১ -- --  করর্টি গঠন ও রনজস্ব 

কর্ মপররকল্পনা প্রনয়ণ করা 

হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১ -- --  

১.৫ শুদ্ধাচার ক াকাল পবয়ন্ট 

রনবয়াগ 

রনবয়াগকৃত িংখ্যা প্রধান রনয়ন্ত্রক 

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

 ১ লক্ষ্যর্াৈা ১ -- --  শুদ্ধাচার ক াকাল পবয়ন্ট 

রনবয়াগ করা হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১ -- --  

১.৬ ক াকাল পবয়ন্ট এর দারয়ত্ব-

কতমব্য রনধ মারণ  ও কর্ মেন্টবন 

অন্তর্ভ মিকরণ 

রনধ মারণ ও 

অন্তর্ভ মরিকৃত  

- প্রধান রনয়ন্ত্রক 

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

  

১ 

লক্ষ্যর্াৈা ১ -- --  ক াকাল পবয়ন্ট এর 

দারয়ত্ব-কতমব্য রনধ মারণ 

করা হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১ -- --  

২. িবচতনতা বৃরদ্ধ       

২.১ 

 

শুদ্ধাচার ককৌশল োস্তোয়বন 

িদর দপ্তবরর কর্ মকতমাবদর 

প্ররশক্ষ্ণ 

প্ররশক্ষ্ণ 

অনুরিত 

িংখ্যা ত্রনরতকতা 

করর্টি 

 ৫ লক্ষ্যর্াৈা ১ ২ ১ ১ ১ (এক) টি প্ররশক্ষ্ণ 

অনুরিত হবয়বছ।  প্রকৃত অজমন ১ -- --  
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জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনার ২০১৬-২০১৭ এর তৃতীয় ত্রৈর্ারিক অগ্রগরত প্ররতবেদন 

 

নং কার্ মিমূহ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ইউরনট 

২০১৬-২০১৭ লক্ষ্যর্াৈা ও 

প্রকৃত অজমন 

অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ অগ্রগরত 

রিরিবরখা 

জুন/১৬ 

লক্ষ্যর্াৈা জুলাই-

কিবে/১৬ 

অবটা-

রিবি/১৬ 

জানু-

র্াচ ম/১৭ 

এরপ্রল-

জুন/১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

২.২ শুদ্ধাচার ককৌশল োস্তোয়বন র্াঠ 

পর্ মাবয়র কর্ মকতমাবদর প্ররশক্ষ্ণ 

প্ররশক্ষ্ণ 

অনুরিত 

িংখ্যা ত্রনরতকতা 

করর্টি  

 ৫  লক্ষ্যর্াৈা ১ ২ ১ ১ র্াঠ পর্ মাবর্র 

কর্ মকতমাবদর প্ররশক্ষ্ণ 

কদওয়া িম্ভে হয়রন।  প্রকৃত অজমন -- -- --  

৩. িক্ষ্র্তা বৃরদ্ধ 

৩.১ প্ররশক্ষ্ণ কাররক্যযলাবর্ 

“শুদ্ধাচার”  অন্তর্ভ মিকরণ 

র্রিউল িংখ্যা িংখ্যা ত্রনরতকতা 

করর্টি  

 ৩ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১  প্ররশক্ষ্ণ কাররক্যযলাবর্ 

“শুদ্ধাচার” অন্তর্ভ মিকরণ 

করা হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

৪. পুরস্কার প্রদান 

৪.১ উির্ চচ মার জন্য কর্ মকতমাবদর 

শুদ্ধাচার পদক প্রদান 

পদক প্রদান িংখ্যা ত্রনরতকতা 

করর্টি  

  

-- 

লক্ষ্যর্াৈা -- -- --  এখনও শুদ্ধাচার পদক 

প্রদান করা হয়রন তবে 

কার্ মক্রর্ চলর্ান।  

প্রকৃত অজমন -- -- --  

৫. কিোর র্ান  উন্নীতকরণ 

৫.১ দপ্তবরর ওবয়েিাইট 

হালনাগাদকরণ  

হালনাগাদকৃত 

ওবয়েিাইট 

শতকরা হার িদর দপ্তর  ১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% রনয়রর্ত হালনাগাদ করা 

হবে।  প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  

৫.২ দপ্তবর ইন্টারবনট সুরেধা প্রদান িকল 

করিউটার 

করিউটাবরর 

িংখ্যা 

িদর দপ্তর  ৩৫ লক্ষ্যর্াৈা ৩৫ ৩৫ ৩৫  িকল করিউটাবর 

ইন্টারবনট িংবর্াগ 

আবছ।  
প্রকৃত অজমন ৩৫ ৩৫ ৩৫  

৫.৩ কর্ মকতমা/কর্ মচারীবদর 

কর্ মবপাবর্াগী প্ররশক্ষ্ণ  

প্ররশক্ষ্ণ 

অনুরিত 

িংখ্যা ত্রনরতকতা 

করর্টি 

 ১০ লক্ষ্যর্াৈা ৩ ২ ৩ ২ ৩ (রতন) টি প্ররশক্ষ্ণ 

অনুরিত হবয়বছ।  প্রকৃত অজমন ৩ ৬ ৩  

৫.৪ দরপৈ/ককাবটশন/কনাটিশ 

ওবয়েিাইবট প্রকাশ 

ওবয়েিাইট 

প্রকারশত 

১০০ % িদর দপ্তর  ১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ওবয়েিাইবট প্রকারশত 

হবে।  প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  

৬. স্বব্ছতা ও জোেরদরহতা 

৬.১ অরিবর্াগ রনষ্পরির জন্য 

ক াকাল পবয়ন্ট রনধ মারণ 

করর্টি গঠিত িংখ্যা প্রধান রনয়ন্ত্রক 

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

     ১ লক্ষ্যর্াৈা ১ -- --  ক াকাল পবয়ন্ট রনধ মারণ 

করা হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১ -- --  
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জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনার ২০১৬-২০১৭ এর তৃতীয় ত্রৈর্ারিক অগ্রগরত প্ররতবেদন 

 

নং কার্ মিমূহ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ইউরনট 

২০১৬-২০১৭ লক্ষ্যর্াৈা 

ও প্রকৃত 

অজমন 

অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ  অগ্রগরত 

রিরিবরখা 

জুন/১৬ 

লক্ষ্যর্াৈা জুলাই-

কিবে/১৬ 

অবটা-

রিবি/১৬ 

জানু-

র্াচ ম/১৭ 

এরপ্রল-

জুন/১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৬.২ দ্রুততর্ ির্বয় অরিবর্াগ 

রনষ্পরি ও অরিবর্াগকারীবক 

অেরহতকরণ 

রনষ্পরিকৃত 

অরিবর্াগ  

১০০% িদর দপ্তবরর 

িকল শাখা ও 

আঞ্চরলক অর ি 

 ১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ০১ টি অরিবর্াগ পাওয়া কগবছ এেং 

রনষ্পরিপূে মক অরিবর্াগকারীবক 

অেরহত করা হবয়বছ।   প্রকৃত অজমন -- -- ১০০%  

৬.৩ অরিবর্াগ রনষ্পরি িংক্রান্ত 

তথ্য ওবয়েিাইবট প্রকাশ ও 

োরণজয র্ন্ত্রণালবয় কপ্ররণ 

রনষ্পরিকৃত 

তথ্য 

ওবয়েিাইবট 

প্রকারশত 

১০০% ত্রনরতকতা করর্টি   ১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% প্রাপ্ত ০১ টি অরিবর্াগ রনষ্পরি 

িংক্রান্ত তথ্য ওবয়ে িাইবট 

প্রকারশত  হবয়বছ।  প্রকৃত অজমন -- -- ১০০%  

৬.৪ অনলাইবন অরিবর্াগ 

ব্যেস্থাপনা পদ্ধরত প্রেতমন 

প্রেরতমত িংখ্যা িদর দপ্তবরর 

িকল শাখা ও 

আঞ্চরলক অর ি 

 ১ লক্ষ্যর্াৈা ১ -- --  ক িবুক ও ই-কর্ইল এর র্াধ্যবর্ 

অরিবর্াগ করার সুবর্াগ রবয়বছ।  

প্রকৃত অজমন ১ -- --  

৭. তথ্য অরধকার আইন োস্তোয়ন িংক্রান্ত  

৭.১ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা র্বনানয়ন র্বনানীত 

কর্ মকতমা 

িংখ্যা প্রধান রনয়ন্ত্রক 

আর্দারন ও 

রপ্তারন 

 ১ লক্ষ্যর্াৈা ১ -- --  দারয়ত্বপ্রাপ্ত কর্ মকতমা র্বনানয়ন 

কদওয়া হবয়বছ 
প্রকৃত অজমন ১ -- --  

৭.২ দপ্তর/িংস্থার দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কর্ মকতমা র্বনানয়ন ও 

ওবয়েিাইবট প্রকাশ 

ওবয়েিাইবট 

প্রকারশত 

িংখ্যা ত্রনরতকতা করর্টি  ১ লক্ষ্যর্াৈা ১ -- --  ওবয়েিাইবট প্রকারশত হবয়বছ 

প্রকৃত অজমন ১ --- --  

৭.৩ দপ্তবরর িকল আইন-কানুন 

রেরধরেধান ওবয়েিাইবট 

প্রকাশ 

ওবয়েিাইবট 

প্রকারশত 

শতকরা 

হার 

িদর দপ্তর  ১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ওবয়েিাইবট প্রকারশত হবয়বছ 

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  

৭.৪ তথ্য অরধকার আইন অনুর্ায়ী  

তথ্য প্রদান রনরিত করা 

রনষ্পরিকৃত 

তথ্য 

শতকরা 

হার 

িদর দপ্তর  ১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% রনয়রর্তিাবে চারহদাকৃত তথ্য 

প্রদান করা হবয় র্াবক এেং দপ্তর 

িংক্রান্ত রেরিন্ন তথ্যারদ 

ওবয়েিাইবট প্রকারশত হবে।  

প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  
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জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ মপররকল্পনার ২০১৬-২০১৭ এর তৃতীয় ত্রৈর্ারিক অগ্রগরত প্ররতবেদন 

 

নং কার্ মিমূহ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ইউরনট 

২০১৬-২০১৭ লক্ষ্যর্াৈা 

ও প্রকৃত 

অজমন 

অগ্রগরত পররেীক্ষ্ণ  অগ্রগরত 

রিরিবরখা 

জুন/১৬ 

লক্ষ্যর্াৈা জুলাই-

কিবে/১৬ 

অবটা- 

রিবি/১৬ 

জানু-

র্াচ ম/১৭ 

এরপ্রল-

জুন/১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

৮. অিযন্তরীণ মূল্যায়ন ও োবজট েরাদ্দ 

৮.১ শুদ্ধাচার ককৌশল োস্তোয়বনর লবক্ষ্য 

মূল্যায়ন িিা 

িিা অনুরিত িংখ্যা িদর দপ্তবরর 

িকল শাখা ও 

আঞ্চরলক অর ি 

 ৩ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১  ৩ (রতন) টি িিা অনুরিত 

হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

৮.২ শুদ্ধাচার ককৌশল ও কর্ মপররকল্পনা 

োস্তোয়বনর লবক্ষ্য োবজট চারহদা 

কপ্ররণ 

কপ্রররত চারহদা িংখ্যা িদর দপ্তর  ১ লক্ষ্যর্াৈা ১ -- --  োবজট চারহদা কপ্ররণ কার্ মক্রর্ 

চলর্ান।  
প্রকৃত অজমন -- -- --  

৯. কর্ মপররকল্পনা োস্তোয়ন ও পররেীক্ষ্ণ 

৯.১ শুদ্ধাচার কর্ মপররকল্পনা োস্তোয়ন 

পররেীক্ষ্ণ 

িিা অনুরিত িংখ্যা ত্রনরতকতা করর্টি  ৩ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১  ৩ (রতন) টি িিা অনুরিত 

হবয়বছ।  প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

৯.২ পররকল্পনা হালনাগাদকরণ এেং 

ওবয়েিাইবট প্রকাশ 

হালনাগাদকৃত 

ওবয়েিাইট 

১০০% ত্রনরতকতা করর্টি  ১০০% লক্ষ্যর্াৈা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% কর্ মপররকল্পনা ওবয়েিাইবট 

প্রকারশত হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১০০% ১০০% ১০০%  

৯.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার োস্তোয়ন ইউরনটি 

প্ররতবেদন কপ্ররণ 

প্ররতবেদন/ 

েছর 

িংখ্যা িদর দপ্তর   ৪ লক্ষ্যর্াৈা ১ ১ ১ ১ জাতীয় শুদ্ধাচার োস্তোয়ন 

অগ্রগরত র্ন্ত্রণালবয় কপ্ররণ করা 

হবয়বছ।  
প্রকৃত অজমন ১ ১ ১  

 
 
 

                                                                                                                    

 


