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আমদানি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ঢাো  

জাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল েম ম-পনরেল্পিা বাস্তবায়ি োঠাকমা, ২০১৮-২০১৯ এর ১ম ত্রৈমানিে অগ্রগনত প্রনতকবদি (জুলাই-কিকেম্বর/২০১৮) 
 

োর্ মক্রকমর িাম েম মিম্পাদি 

সূচে 

সূচকের 

মাি 

এেে 

 

বাস্তবায়কিরদানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজমি 

১ম 

কোয়ার্ মার 

২য় 

কোয়ার্ মার 

৩য় 

কোয়ার্ মার 

৪র্ ম 

কোয়ার্ মার 

কমার্ 

অজমি 

অনজমত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রানতষ্ঠানিে ব্যবস্থা……………………………….১১  

১.১ ত্রিনতেতা েনমটির িভা   অনুনষ্ঠত িভা ৪ িংখ্যা শাখা-৩ ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১   অনজমত 

অজমি ১ -- -- --   

১.২ ত্রিনতেতা েনমটির িভার নিদ্ধান্ত বাস্তবায়ি  বাস্তবানয়ত 

নিদ্ধান্ত 

৪ % িেল শাখা ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

১.৩ স্ব স্ব ওকয়বিাইকর্ শুদ্ধাচার কিবাবক্স 

হালিাগাদেরণ 

কিবাবক্স 

হালিাগাদকৃত 

১ তানরখ শাখা-৩ কোয়ার্ মারলী লক্ষ্যমাৈা ১৫.১০.১৮ ১৫.০১.১৯ ১৫.০৪.১৯ ২৫.০৬.১৯   অনজমত 

অজমি ১৫.০৯.১৮ -- -- --   

১.৪ উত্তম চচ মার (Best Practice) তানলো 

প্রণয়ি েকর মনন্ত্রপনরষদ নবভাকগ কপ্ররণ  

উত্তম চচ মার 

তানলো 

কপ্রনরত 

২ তানরখ শাখা-৩ ৩০.০৪.১৯ লক্ষ্যমাৈা -- -- -- ৩০.০৪.১৯   অনজমত 

অজমি -- -- -- --   

২. দক্ষ্তা ও ত্রিনতেতার উন্নয়ি……………..……….৭  

২.১ অংশীজকির (stakeholder) অংশগ্রহকণ 

িভা 

অনুনষ্ঠত িভা ২ িংখ্যা শাখা-১ ২ লক্ষ্যমাৈা -- ১ -- ১   চলমাি 

অজমি -- -- -- --   

২.২ েম মেতমা-েম মচানরকদর অংশগ্রহকণ নিয়নমত 

উপনহহনত নবনধমালা ১৯৮২; িরোনর েম মচানর 

আচারণ নবনধমালা ১৯৭৯ এবং িনচবালয় 

নিকদ মশমালা, ২০১৪ িম্পকেম িকচতিতা 

বৃনদ্ধমূলে িভা/প্রনশক্ষ্ণ আকয়াজি। অনুরূপ 

অন্যান্য নবনধ/নবধাি িম্পমকে আকলাচিা 

(প্রকর্াজয কক্ষ্কৈ)  

অংশগ্রহণোরী/ 

প্রনশক্ষ্ণার্ী  

 

৩ িংখ্যা শাখা-২ ৬০ লক্ষ্যমাৈা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫   চলমাি 

অজমি ১৫ -- -- --   

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল নবষকয় েম মেতমা-

েম মচানরকদর প্রনশক্ষ্ণ প্রদাি 

প্রনশক্ষ্ণার্ী ২ িংখ্যা শাখা-২ ৪৮ লক্ষ্যমাৈা ১২ ১২ ১২ ১২   চলমাি 

অজমি       

3. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/তিতি/নীতিমালা/ম্যানুয়য়ল ও প্রজ্ঞাপন/পতরপত্র –এর িাস্তিায়ন এিং প্রয় াজ্যয়েয়ত্র খসড়া প্রণয়ন………….১০  

৩.১ আমদানি িীনত আকদশ ২০১৮-২০২১ এর 

খিড়া প্রণয়ি ও মন্ত্রণালকয় কপ্ররণ  

প্রণীত 

আমদানি িীনত 

১০ তানরখ  শাখা-৩ ২৫.০৬.১৯ লক্ষ্যমাৈা -- -- -- ৩১.০৫.১৯   চলমাি 

অজমি -- -- -- --   
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োর্ মক্রকমর িাম েম মিম্পাদি 

সূচে 

সূচকের 

মাি 

এেে 

 

বাস্তবায়কিরদানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজমি 

১ম 

কোয়ার্ মার 

২য় 

কোয়ার্ মার 

৩য় 

কোয়ার্ মার 

৪র্ ম 

কোয়ার্ মার 

কমার্ 

অজমি 

অনজমত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৪. তথ্য অনধোর িম্পনেমত োর্ মক্রম  ……………….১৪  

৪.১ স্ব স্ব ওকয়বিাইকর্ তথ্য অনধোর   আইি 

হালিাগাদেরণ  

কিবাবক্স 

হালিাগাদকৃত 

১ তানরখ শাখা-৩ অ: বানষ মেী লক্ষ্যমাৈা -- ১৫.০১.১৯ -- ২৫.০৬.১৯   চলমাি 

অজমি -- -- -- --   

৪.২ তথ্য অনধোর আইকির আওতায়  

দানয়ত্বপ্রাপ্ত েম মেতমা (নিও) ও নবেল্প দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

েম মেতমার অিলাইি প্রনশক্ষ্ণ িম্পাদি 

অিলাইি 

প্রনশক্ষ্কণর 

িিদ প্রাপ্ত 

২ তানরখ শাখা-৩ ২৫.০৬.১৯ লক্ষ্যমাৈা -- -- -- ২৫.০৬.১৯   চলমাি 

অজমি -- -- -- --   

৪.৩ দুদকে হহানপত হর্লাইি িম্বর ১০৬ (কর্াল 

নি) স্ব স্ব তথ্য বাতায়কি িংযুিেরণ এবং তা 

েম মেতমা-েম মচানরকদরকে অবনহতেরণ 

তথ্য বাতায়নে 

সংন াজিত ও 

কর্ মকতমা-

কর্ মচাজি 

অবজিত 

১ তানরখ শাখা-২ ৩১.১২.১৮ লক্ষ্যমাৈা -- ৩১.১২.১৮ -- --   চলমাি 

অজমি -- -- -- --   

৪.৪ তথ্য বাতায়কি িংকর্ানজত িংনিষ্ট তথ্যিমূহ 

হালিাগাদেরণ  

তথ্য বাতায়ি 

হালিাগাদকৃত 

২ তানরখ শাখা-৩ কোয়ার্ মারলী লক্ষ্যমাৈা ১৫.১০.১৮ ১৫.০১.১৯ ১৫.০৪.১৯ ২৫.০৬.১৯   অনজমত  

অজমি ৩০.০৯.১৮ -- -- --   

৪.৫ তথ্য অনধোর আইি. ২০০৯; জিস্বার্ ম 

িংনিষ্ট তথ্য প্রোশ (সুরক্ষ্া) আইি, ২০১১ এবং 

জিস্বার্ ম িংনিষ্ট তথ্য প্রোশ (সুরক্ষ্া) নবনধমালা, 

২০১৭ িম্পকেম েম মেতমা-েম মচানরকদরকে 

অবনহতেরণ 

েম মেতমা-

েম মচানর 

অবনহত 

৬ িংখ্যা শাখা-৩ ২০০ লক্ষ্যমাৈা ৪০ ৪০ ৬০ ৬০   অনজমত 

অজমি ৪০ -- -- --   

৪.৬ স্বপ্রকণানদত তথ্য প্রকাশ জেনদ মজশকা 

িালোগাদ কনি ওকয়বিাইকর্ প্রোশ  

হালিাগাদকৃত 

নিকদ মনশো 

ওকয়বিাইকর্ 

প্রোনশত 

২ তাজিখ শাখা-৩ ২৫.০৬.১৯ লক্ষ্যমাৈা -- -- -- ২৫.০৬.১৯   চলমাি 

অজমি -- -- -- --   

৫. ই-গভকি মন্স বাস্তবায়ি……………………….১৩  

৫.১ দাপ্তনরে োকজ অিলাইি করিপন্স নিকেম 

(ই-কমইল/ এিএমএি)-এর ব্যবহার 

ই-কমইল/ 

এিএমএি 

ব্যবহৃত 

২ % শাখা-২ ৫০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৫.২ নভনিও/অেলাইে/নেজল-েিফাকরন্স 

আকয়াজি (স্কাইপ/ম্যাকিন্জার, ভাইবার 

ব্যবহারিহ) 

অনুনষ্ঠত  

েিফাকরন্স 

৩ িংখ্যা শাখা-২ ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১   চলমাি 

অজমি ১ -- -- --   
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োর্ মক্রকমর িাম েম মিম্পাদি 

সূচে 

সূচকের 

মাি 

এেে 

 

বাস্তবায়কিরদানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজমি 

১ম 

কোয়ার্ মার 

২য় 

কোয়ার্ মার 

৩য় 

কোয়ার্ মার 

৪র্ ম 

কোয়ার্ মার 

কমার্ 

অজমি 

অনজমত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৫.৩ দাপ্তনরে িেল োকজ ইউনিকোি ব্যবহার  ইউজেনকাড 

ব্যবহৃত 

২ % িেল শাখা ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৫.৪ ই-কর্ন্ডার/ই-নজনপ-এর মাধ্যকম ক্রয় োর্ ম 

িম্পাদি 

ই-কর্ন্ডার 

িম্পানদত  

২ % শাখা-২ ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৫.৫ দপ্তর/িংহহায় চালুকৃত অিলাইি/ই-কিবার 

ব্যবহার িংক্রান্ত োর্ মক্রম পনরবীক্ষ্ণ   

অিলাইি/ই-

কিবার ব্যবহার 

পনরবীক্ষ্ণকৃত 

৩ % শাখা-৩ ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৫.৬ কিাস্যাল নমনিয়া ব্যবহার েকর িাগনরে 

িমস্যার িমাধাি  

িমস্যা 

িমাধািকৃত  

১ % শাখা-৩ ৩০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৬. উদ্ভাবিী উকযাগ ও কিবা পদ্ধনত িহজীেরণ…………….….৫  

৬.১ বাজষ মক উদ্ভাবে কর্ ম-পজিকল্পো ২০১৮-১৯ 

প্রণয়ে 

কর্ ম-পজিকল্পো 

প্রণীত 

১ তানরখ ইকিাকভশি টিম ২০.০৭.১৮ লক্ষ্যমাৈা ২০.০৭.১৮ -- -- --   অনজমত 

অজমি ২০.০৭.১৮ -- -- --   

৬.২ বাজষ মক উদ্ভাবে কর্ মপজিকল্পোয় অর্ন্মভুক্ত 

কা মক্রর্ বাস্তবায়ে 

বাস্তবানয়ত 

উদ্ভাবিী 

োর্ মক্রম 

২ % িেল শাখা ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৬.৩ চালুকৃত উদ্ভাবি উকযাগ/িহজীকৃত কিবা 

পনরবীক্ষ্ণ 

 

চালুকৃত কিবা 

পনরবীক্ষ্ণকৃত 

২ % ইকিাকভশি টিম ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৭. স্বচ্ছতা ও জবাবনদনহ শজক্তশালীেরণ…………………...১৬ 

৭.১ নপনপএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও নপনপআর 

২০০৮-এর নবনধ ১৬(৬) অনুর্ায়ী ক্রয়-পনরেল্পিা 

২০১৮-১৯ প্রণয়ি 

ক্রয়-পনরেল্পিা 

প্রণীত 

৩ তানরখ শাখা-২ ০২.১০.১৮ লক্ষ্যমাৈা -- ০২.১০.১৮ -- --   চলমাি 

অজমি -- -- -- --   

৭.২ স্ব স্ব ওকয়বিাইকর্র অনভকর্াগ প্রনতোর 

ব্যবস্থা (GRS) কিবাবক্স হালিাগাদেরণ 

ওকয়বিাইকর্ 

 হালিাগাদকৃত  

১ তানরখ শাখা-২ কোয়ার্ মারলী লক্ষ্যমাৈা ৩০.০৯.১৮ ৩০.১২.১৮ ৩০.০৩.১৯ ২৫.০৬.১৯   অনজমত 

অজমি ৩০.০৯.১৮ -- -- --   

৭.৩ দপ্তর/িংহহার কিবা প্রদাি প্রনতশ্রুনত 

(নিটিকজিস্ চার্ মার) বাস্তবায়ি অগ্রগনত 

পনরবীক্ষ্ণ 

বাস্তবায়ি 

অগ্রগনত 

পনরবীক্ষ্ণকৃত 

৪ % শাখা-২ ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   
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োর্ মক্রকমর িাম েম মিম্পাদি 

সূচে 

সূচকের 

মাি 

এেে 

 

বাস্তবায়কিরদানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজমি 

১ম 

কোয়ার্ মার 

২য় 

কোয়ার্ মার 

৩য় 

কোয়ার্ মার 

৪র্ ম 

কোয়ার্ মার 

কমার্ 

অজমি 

অনজমত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.৪  দপ্তর/ িংহহার শাখা/ অনধশাখা পনরদশ মি/ 

আেনিে পনরদশ মি   

পনরদশ মি/ 

আেনিে 

পনরদশ মি   

িম্পন্ন 

২ িংখ্যা িেল শাখা ১২ লক্ষ্যমাৈা ৩ ৩ ৩ ৩   অনজমত 

অজমি ৩ -- -- --   

৭.৫ িনচবালয় নিকদ মশমালা ২০১৪ এর অনুর্ায়ী  

িনর্র কেণী নবন্যািেরণ  

িনর্ কেণী 

নবন্যািকৃত 

৪ % িেল শাখা ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৭.৬ গণশুিািীর আকয়াজি আকয়াজিকৃত 

গণশুিািী   

২ িংখ্যা শাখা-১ ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১   চলমাি 

অজমি ১ -- -- --   

৮. দপ্তর/িংস্থার শুদ্ধাচার িংনিষ্ট অন্যান্য োর্ মক্রম……………..৬  

৮.১ বকেয়া নবদুযৎ, পানি ও জ্বালািীর নবল 

প্রদাি  

বকেয়া নবল 

প্রদািকৃত  

৩ % শাখা-৩ ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৮.২ রাজস্ব ও উন্নয়ি খাকতর কোয়ার্ মার নভনত্তে 

বরাদ্দ িময়মত ছাড় নিনিতেরণ 

িময়মত বরাদ্দ 

ছাড়কৃত  

১ % শাখা-২ ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৮.৩ নবদুযৎ, পানি ও জ্বালািীর (কতল/গ্যাি) এর 

িােয়ী/িকব মাত্তম ব্যবহার নিনিতেরণ  

িােয়ী ব্যবহার 

নিনিতকৃত  

২ % শাখা-২ ১০০ লক্ষ্যমাৈা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০   অনজমত 

অজমি ১০০ -- -- --   

৯. শুদ্ধাচার চচ চার জন্য পুরস্কার/প্রণ াদনা প্রদান..............................৩ 

৯.১ ‘শুদ্ধাচার পুিস্কাি প্রদাে িীনতমালা, ২০১৭’ 

এবং মনন্ত্রপনরষদ নবভাকগর ১৩.৩.২০১৮ 

তানরকখর ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪. ০৪২.১৬. 

০৫৩ িম্বর ষ্পেীেরণ পৈ অনুর্ায়ী শুদ্ধাচাি 

পুিস্কাি প্রদাে 

প্রদত্ত পুিস্কাি ৩ তানরখ শাখা-৩ ২৫.০৬.১৯ লক্ষ্যমাৈা -- -- -- ২৫.০৬.১৯   চলমাি 

অজমি 

 

-- -- -- --   

১০. অর্ ম বিাদ্দ....................................................................৫  

১০.১ শুদ্ধাচাি কর্ ম-পজিকল্পোয় অর্ন্মভুক্ত জবজিন্ন 

কা মক্রর্ বাস্তবায়নেি িন্য বিাদ্দকৃত  অকর্ মর 

আনুর্াজেক পনরমাণ 

বিাদ্দকৃত অর্ ম ৫ লক্ষ 

োকা 

শাখা-৩ ১ লক্ষ্যমাৈা -- -- -- ১   চলমাি 

অজমি -- -- -- --   

১১. পনরবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ি………………………………১০  
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োর্ মক্রকমর িাম েম মিম্পাদি 

সূচে 

সূচকের 

মাি 

এেে 

 

বাস্তবায়কিরদানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনি/পদ 

২০১৮-

২০১৯ 

অর্ মবছকরর 

লক্ষ্যমাৈা 

বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরবীক্ষ্ণ, ২০১৮-২০১৯  মন্তব্য 

লক্ষ্যমাৈা/ 

অজমি 

১ম 

কোয়ার্ মার 

২য় 

কোয়ার্ মার 

৩য় 

কোয়ার্ মার 

৪র্ ম 

কোয়ার্ মার 

কমার্ 

অজমি 

অনজমত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল েম ম-পনরেল্পিা, 

২০১৮-১৯ প্রণয়ি েকর মন্ত্রণালয়/নবভাগ/রাষ্ট্রীয় 

প্রনতষ্ঠাকির  নবভাকগ দানখল 

প্রণীত েম ম-

পনরেল্পিা 

দানখলকৃত 

৩ তাজিখ শাখা-৩ ৪ লক্ষ্যমাৈা ২৫.০৬.১৮ -- -- --   অনজমত 

অজমি ২৪.০৬.১৮ -- -- --   

১১.২ নিধ মানরত িমকয় ত্রৈমানিে পনরবীক্ষ্ণ  

প্রনতকবদি মন্ত্রণালয়/নবভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রনতষ্ঠাকি 

নবভাকগ দানখল 

ত্রৈমানিে 

প্রনতকবদি 

দানখলকৃত 

২ তাজিখ শাখা-৩ ৪ লক্ষ্যমাৈা ১৫.১০.১৮ ১৫.০১.১৯ ১৫.০৪.১৯ ১৫.০৭.১৯   অনজমত 

অজমি ০৪.১০.১৮ -- -- --   

১১.৩ আওতাধীে আঞ্চজলক/র্াঠ প মানয়ি 

কা মালয়নক জাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল েম ম-

পনরেল্পিা, ২০১৮-১৯ প্রণয়কির নিকদ মশিা 

প্রদাি 

প্রদত্ত নিকদ মশিা ১ তাজিখ শাখা-৩ ১৮.০৬.১৮ লক্ষ্যমাৈা ১৮.০৬.১৮ -- -- -- --  অনজমত 

অজমি ১৬.০৬.১৮ -- -- -- --  

১১.৪ আওতাধীে আঞ্চজলক/র্াঠ প মানয়ি 

কা মালনয় জাতীয় শুদ্ধাচার কেৌশল েম ম-

পনরেল্পিা, ২০১৮-১৯ প্রণয়কির নিনমত্ত 

েম মশালা আকয়াজি 

আকয়ানজত 

েম মশালা 

২ তাজিখ শাখা-৩ ২১.০৬.১৮ লক্ষ্যমাৈা ২১.০৬.১৮ -- -- --   অনজমত 

অজমি ২১.০৬.১৮ -- -- --   

১১.৫ আওতাধীে আঞ্চজলক/র্াঠ প মানয়ি 

কা মালয় কর্তমক প্রণীত/দানখলকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচার কেৌশল পনরবীক্ষণ প্রনতকবদকির 

ওপর নফিব্যাে প্রদাি 

অনুনষ্ঠত 

নফিব্যাে িভা 

২ িংখ্যা শাখা-৩ ৪ লক্ষ্যমাৈা ১ ১ ১ ১   অনজমত 

অজমি ১ -- -- --   

 

 

 

  


