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আমদানি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ কাঠামর্া, ২০১৬-২০১৭ বারষ মক মূল্যায়ন প্ররতমবদন 

 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা  

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৬-২০১৭ র্ন্তব্য  

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় ককায়াট মার 

অমটা/১৬-

রিমস/১৬ 

৩য় ককায়াট মার 

জানু/১৭-

র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭-জুন/১৭ রিরিমরখা  

জুন ২০১৬ 

লক্ষযর্াত্রা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা 

১.১ ননরতকতা করর্টির 

সিা আময়াজন 

অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা  ননরতকতা 

করর্টি  

০৪ ০৪ লক্ষযর্াত্রা ০১ ০১ ০১ ০১ রনরদ মষ্ট সর্ময় সিা 

আময়াজন করা 

হময়মে।  

প্রকৃত অজমন ০১ ০১ ০১ ০১ 

১.২ অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণর সিা  

অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা  ননরতকতা 

করর্টি 

-- ০১ লক্ষযর্াত্রা -- -- ০১ -- অংশীজমনর 

অংশগ্রহমণ ১টি সিা 

অনুরষ্ঠত হময়মে।   

প্রকৃত অজমন -- -- ০১ -- 

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক 

সিা  

অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা  ননরতকতা 

করর্টি 

-- ০১ লক্ষযর্াত্রা  -- -- -- ০১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক 

১ টি সিা অনুরষ্ঠত 

হময়মে।   
প্রকৃত অজমন  -- -- -- ০১ 

২.২ শুদ্ধাচার ককৌশল 

বাস্তবায়মন র্াঠ পর্ মাময়র 

কর্ মকতমামদর সমচতনতা 

বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণার্ী সংখ্যা  প্রশাসন শাখা  -- ১ লক্ষযর্াত্রা  -- -- -- ০১ ০১ টি প্ররশক্ষমণর 

আময়াজন করা 

হময়মে।  
প্রকৃত অজমন  -- -- -- ০১ 

৩. আইন/রবরি/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার 

৩.১ রনময়াগ রবরি প্রণয়ন  মুদ্রণ ও প্রকাশ তাররখ প্রশাসন শাখা  -- ৩০/০৬/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা  -- -- -- ৩০/০৬/২০১৭ রনময়াগরবরি প্রণয়ন 

ও কগমজট প্রকারশত 

হময়মে।  

প্রকৃত অজমন  -- -- -- ৩০/০৬/২০১৭ 

৪. শূদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রমণাদনা প্রদান 

৪.১ উির্ চচ মার জন্য 

কর্ মকতমামদর শুদ্ধাচার পদক 

প্রদান 

প্রদি পুরস্কার সংখ্যা  বাোই  

করর্টি  

-- -- লক্ষযর্াত্রা  -- -- -- -- -- 

প্রকৃত অজমন  -- -- -- -- 

৫. ই-গিমনর্ন্ম  

৫.১ অনলাইন করসপর্ন্ 

রসমের্ ব্যবহার   

ই-কর্ইল/ 

এসএর্এস-এর 

র্াধ্যমর্ 

রনষ্পরিকৃত রবষয় 

% প্রশাসন শাখা  -- ৭০ লক্ষযর্াত্রা  ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ ই-কর্ইল ও 

এসএর্এস এর 

র্াধ্যমর্ করসপর্ন্ 

করা হমে।  

প্রকৃত অজমন  ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ 
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ 

সর্ময়র জন্য পররকল্পনা  

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৬-২০১৭ র্ন্তব্য  

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় ককায়াট মার 

অমটা/১৬-

রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭-

র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭-

জুন/১৭ 

রিরিমরখা  

জুন ২০১৬ 

লক্ষযর্াত্রা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

৫.২ রিরিও কনফামরর্ন্ অনুরষ্ঠত 

অনলাইন 

কনফামরর্ন্ 

সংখ্যা 

 

প্রশাসন শাখা  

 

-- ০১ লক্ষযর্াত্রা  -- -- -- ০১ রিরিও 

কনফামরর্ন্ এর 

আময়াজন করা 

সম্ভব হয়রন।  

লক্ষযর্াত্রা  -- -- -- ০১ 

৫.৩ ই-কটন্ডার চালুকরণ  ই-কটন্ডার 

চালুকৃত  

তাররখ প্রশাসন শাখা -- ৩০/০৬/২০১৭ লক্ষযর্াত্রা  -- -- -- ০১ রিরিও 

কনফামরর্ন্ এর 

আময়াজন করা 

সম্ভব হয়রন। 

প্রকৃত অজমন  -- -- -- -- 

৫.৪ অনলাইন কসবা চালুকরণ অনলাইন 

কসবা চালুকৃত 

সংখ্যা   প্রশাসন শাখা  -- ১ লক্ষযর্াত্রা  -- -- -- ১ অনলাইন কসবা 

চালু করা সম্ভব 

হয়রন। 
প্রকৃত অজমন  -- -- -- -- 

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ 

৬.১ ইমনামিশন টির্ কর্তমক উপস্থারপত 

উদ্ভবনী িারণা বাস্তবায়ন   

বাস্তবারয়ত 

উদ্ভাবনী 

িারণা 

সংখ্যা  ইমনামিশন 

করর্টি  

-- ০২  লক্ষযর্াত্রা  -- -- -- ২ ২ টি ইমনামিশন 

প্রস্তাব বাস্তবায়ন 

করা হময়মে। 
প্রকৃত অজমন  -- -- -- ২  

৭. জবাবরদরহ শরিশালীকরণ 

৭.১ অরিট করর্টির সিা আময়াজন   আময়ারজত 

সিা  

সংখ্যা  শাখা-৩ -- ৪ লক্ষযর্াত্রা  ১ ১ ১ ১ রনরদ মষ্ট সর্ময় 

সিা অনুরষ্ঠত 

হময়মে। 
প্রকৃত অজমন  ১ ১ ১ ১ 

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশমল উরিরখত র্ন্ত্রণালয়/রবিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর কার্ মক্রর্ (প্রমর্াজয কক্ষমত্র) 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

৯. দপ্তর/সংস্থার ননরতকতা করর্টি কর্তমক রনি মাররত শূদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্ 

৯.১ গণকর্ মচারী শৃঙ্খলা (রনয়রর্ত 

উপরস্থরত) অধ্যামদশ, ১৯৮২ ও সরকারী 

কর্ মচারী (আচরণ) রবরির্ালা, ১৯৭৯ 

কর্ মকতমা কর্ মচারীমদর 

অবরহতকরণ/প্ররশক্ষণ  

প্ররশক্ষমণর 

সর্য়  

জনঘন্টা  প্রশাসন শাখা  -- ৬০ লক্ষযর্াত্রা  ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ জন প্ররত ৮৪ 

ঘন্টা প্ররশক্ষণ 

সম্পন্ন হময়মে।   
প্রকৃত অজমন  ২০ ২০ ২০ ২৪ 
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরি/ 

প্রশাসরনক 

ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সর্ময়র জন্য 

পররকল্পনা  

অগ্রগরত পররবীক্ষণ, ২০১৬-২০১৭ র্ন্তব্য  

লক্ষযর্াত্রা/ 

প্রকৃত অজমন 

১র্ ককায়াট মার 

জুলাই/১৬-

কসমে/১৬ 

২য় ককায়াট মার 

অমটা/১৬-

রিমস/১৬ 

৩য় 

ককায়াট মার 

জানু/১৭-

র্াচ ম/১৭ 

৪র্ ম ককায়াট মার 

এরপ্রল/১৭-

জুন/১৭ 

রিরিমরখা  

জুন ২০১৬ 

লক্ষযর্াত্রা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১০. অর্ ম বরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার ককৌশল ও 

কর্ মপররকল্পনা বাস্তবায়মনর 

লমক্ষয বামজট চারহদা কপ্ররণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম  লক্ষ 

টাকা  

বামজট সংক্রান্ত  

শাখা-৩  

-- ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা  লক্ষযর্াত্রা  ১ (এক)  ১ (এক) ১ (এক) ২ (দুই)  ২০১৬-১৭ 

অর্ মবেমর বামজমট 

চারহদা কপ্ররণ 

করা হয়রন।  

প্রকৃত অজমন   -- -- -- -- 

১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ কাঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ 

কাঠামর্া 

প্রণয়ন 

তাররখ  ননরতকতা 

করর্টি   

-- ১২/০৭/২০১৬ লক্ষযর্াত্রা  ১২/০৭/২০১৬ -- -- -- -- 

প্রকৃত অজমন  ১২/০৭/২০১৬ -- -- -- 

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 

কর্ ম-পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন বারণজয 

র্ন্ত্রণালময় দারখল 

পররবীক্ষণ 

প্ররতমবদন 

দারখলকৃত 

সংখ্যা  ননরতকতা 

করর্টি   

০৪ ০৪ লক্ষযর্াত্রা  ০১ ০১ ০১ ০১ ০৪ টি প্ররতমবদন 

র্ন্ত্রণালময় কপ্ররণ 

করা হময়মে।  প্রকৃত অজমন  ০১ ০১ ০১ ০১ 
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আমদানি ও রপ্তানি প্রধাি নিয়ন্ত্রকের দপ্তর 
 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগরত পররবীক্ষণ কাঠামর্া, ২০১৬-২০১৭ বারষ মক মূল্যায়ন প্ররতমবদন 

 

কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রশাসরনক ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সর্ময়র 

জন্য পররকল্পনা  

অজমন  র্ন্তব্য  

রিরিমরখা  

জুন ২০১৬ 

লক্ষযর্াত্রা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. প্রারতষ্ঠারনক ব্যবস্থা 

১.১ ননরতকতা করর্টির সিা আময়াজন অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা  ননরতকতা করর্টি  ০৪ ০৪ ০৪ রনরদ মষ্ট সর্ময় সিা আময়াজন 

করা হময়মে।  

১.২ অংশীজমনর অংশগ্রহমণর সিা  অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা  ননরতকতা করর্টি -- ০১ ০১ অংশীজমনর অংশগ্রহমণ ১টি সিা 

অনুরষ্ঠত হময়মে।   

২. সমচতনতা বৃরদ্ধ 

২.১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক সিা  অনুরষ্ঠত সিা সংখ্যা  ননরতকতা করর্টি -- ০১ ০১ সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক ১ টি সিা 

অনুরষ্ঠত হময়মে।   

২.২ শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়মন র্াঠ পর্ মাময়র 

কর্ মকতমামদর সমচতনতা বৃরদ্ধমূলক প্ররশক্ষণ 

প্ররশক্ষণার্ী সংখ্যা  প্রশাসন শাখা  -- ০১ ০১ ০১ টি প্ররশক্ষমণর আময়াজন করা 

হময়মে।  

৩. আইন/রবরি/নীরতর্ালা প্রণয়ন ও সংস্কার 

৩.১ রনময়াগ রবরি প্রণয়ন  খসড়া প্রণয়ন  তাররখ প্রশাসন শাখা  -- ৩০/০৬/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৭ খসড়া প্রণয়ন ও কপ্ররণ করা 

হময়মে।  

৪. শূদ্ধাচার চচ মার জন্য প্রমণাদনা প্রদান 

৪.১ উির্ চচ মার জন্য কর্ মকতমামদর শুদ্ধাচার পদক 

প্রদান 

প্রদি পুরস্কার সংখ্যা  বাোই  

করর্টি  

-- -- -- -- 

৫. ই-গিমনর্ন্ম 

৫.১ অনলাইন করসপর্ন্ রসমের্ ব্যবহার   ই-কর্ইল/ এসএর্এস-এর র্াধ্যমর্ 

রনষ্পরিকৃত রবষয় 

% প্রশাসন শাখা  -- ৭০ ৭০ ই-কর্ইল ও এসএর্এস এর 

র্াধ্যমর্ করসপর্ন্ করা হমে। 
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কার্ মক্রর্ সূচক একক দারয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরি/ 

প্রশাসরনক ইউরনট 

জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭ সর্ময়র 

জন্য পররকল্পনা  

অজমন  র্ন্তব্য  

রিরিমরখা  

জুন ২০১৬ 

লক্ষযর্াত্রা  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৫.২ রিরিও কনফামরর্ন্ অনুরষ্ঠত অনলাইন কনফামরর্ন্ সংখ্যা 

 

প্রশাসন শাখা  

 

-- ০১ -- আঞ্চরলক দপ্তরসমূমহর সামর্ 

রিরিও কনফামরর্ন্ করার সুমর্াগ 

কনই তমব র্ন্ত্রণালয় বা তদুর্ধ্ম 

কর্তমপক্ষ হমত বলা হমল রিরিও 

কনফামরর্ন্ করা হমব।  

৫.৩ ই-কটন্ডার চালুকরণ  ই-কটন্ডার চালুকৃত  তাররখ প্রশাসন শাখা -- ৩০/০৬/২০১৭ -- প্ররশক্ষণ সম্পন্ন হমল ই-কটন্ডার 

চালু হমব।   

৫.৪ অনলাইন কসবা চালুকরণ অনলাইন কসবা চালুকৃত সংখ্যা   প্রশাসন শাখা  -- ১ -- SOMS এর আওতায় sms 

এর র্াধ্যমর্ কসবাগ্রহীতামদর 

অনলাইমন কসবা প্রদান করা 

হমে।   

৬. উদ্ভাবনী উমযাগ 

৬.১ ইমনামিশন টির্ কর্তমক উপস্থারপত উদ্ভবনী 

িারণা বাস্তবায়ন   

বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী িারণা সংখ্যা  ইমনামিশন করর্টি  -- ০২  ০২ ২ টি ইমনামিশন প্রস্তাব বাস্তবায়ন 

করা হময়মে। 

৭. জবাবরদরহ শরিশালীকরণ 

৭.১ অরিট করর্টির সিা আময়াজন   আময়ারজত সিা  সংখ্যা  শাখা-৩ -- ০৪ ০৪ রনরদ মষ্ট সর্ময় সিা অনুরষ্ঠত 

হময়মে। 

৮. জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশমল উরিরখত র্ন্ত্রণালয়/রবিাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্ররতষ্ঠামনর কার্ মক্রর্ (প্রমর্াজয কক্ষমত্র) 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

৯. দপ্তর/সংস্থার ননরতকতা করর্টি কর্তমক রনি মাররত শূদ্ধাচার সংরিষ্ট অন্যান্য কার্ মক্রর্ 

৯.১ গণকর্ মচারী শৃঙ্খলা (রনয়রর্ত উপরস্থরত) 

অধ্যামদশ, ১৯৮২ ও সরকারী কর্ মচারী (আচরণ) 

রবরির্ালা, ১৯৭৯ কর্ মকতমা কর্ মচারীমদর 

অবরহতকরণ/প্ররশক্ষণ  

প্ররশক্ষমণর সর্য়  জনঘন্টা  প্রশাসন শাখা  -- ৬০ ৮৪ জন প্ররত ৮৪ ঘন্টা প্ররশক্ষণ 

সম্পন্ন হময়মে।   

১০. অর্ ম বরাদ্দ 

১০.১ শুদ্ধাচার ককৌশল ও কর্ মপররকল্পনা বাস্তবায়মনর 

লমক্ষয বামজট চারহদা কপ্ররণ 

বরাদ্দকৃত অর্ ম  লক্ষ টাকা  বামজট সংক্রান্ত  

শাখা-৩  

-- --  -- -- 

১১. পররবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

১১.১ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ কাঠামর্া প্রণয়ন 

পররবীক্ষণ কাঠামর্া প্রণয়ন তাররখ  ননরতকতা করর্টি   -- ১২/০৭/২০১৬ ১২/০৭/২০১৬ -- 

১১.২ জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল কর্ ম-পররকল্পনা ও 

বাস্তবায়ন পররবীক্ষণ প্ররতমবদন বারণজয র্ন্ত্রণালময় 

দারখল 

পররবীক্ষণ প্ররতমবদন দারখলকৃত সংখ্যা  ননরতকতা করর্টি   ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ টি প্ররতমবদন র্ন্ত্রণালময় 

কপ্ররণ করা হময়মে। 
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